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  ها در ايرانمتيشاخص قبرق بر  يها نقدينه كردن يارانهآثار 

  )CGE( با استفاده از مدل تعادل عمومي قابل محاسبه 

  

  1حسين صادقي

  2مجيد اسالمي اندارگلي

  3علي قنبري

  

  7/12/1390: تاريخ پذيرش         23/3/1389 :تاريخ دريافت

  

  چكيده
ها، بر اساس طراحي متيي حامل برق بر شاخص قها  ي پرداخت نقدي يارانهها در اين مطالعه، آثار سياست

سال ) SAM(يك الگوي تعادل عمومي قابل محاسبه براي ايران و به كارگيري ماتريس حسابداري اجتماعي 

  .گرفته است ريو، مورد بررسي قراردر قالب سه سنا 1384

مازاد ) هاي و تأمين مالي پرداخت نقدي از سه منبع؛ الفج اعمال سه سناريو پرداخت نقدي يارانهينتا

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

ت و ماليات بر درآمد خانوار، روند سطح عمومي دهد كه در دو منبع تأمين مازاد درآمد دوليقيمت، نشان م

و قيمت انرژي الكتريكي رابطه مستقيم داشته  ها  با ميزان پرداخت نقدي يارانه ها متيو شاخص ق ها  قيمت

داشته، به طوري كه با افزايش ميزان پرداخت و قيمت  ها و ميزان اين تغيير بستگي به منبع تأمين يارانه

  .يابد مي به طور فزاينده افزايش ها  متيو شاخص ق هابرق، سطح عمومي قيمت

اين در حالي است كه تأمين مالي از منبع ماليات بر درآمد به دليل تغيير فزاينده در تقاضاي كل موجب 

 .ها شده استمتيق يكاهش سطح عموم

  

 مدل تعادلها، پرداخت نقدي، متي، يارانه، شاخص قيكيالكتر يقيمت انرژ :كلمات كليدي

  GAMS ،محاسبهعمومي قابل 

  JEL: C68 ،D58 ،F15 ،H71 ،Q43 بندي طبقه

                                                                                                                   
 sadeghih@modares.ac.ir               تربيت مدرست علمي گروه اقتصاد دانشگاه أعضو هيدكتراي اقتصاد، . 1

  mj_eslami63@yahoo.com        دانشجو كارشناسي ارشد اقتصاد دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور. 2

 DR_Alighanbari@yahoo.com       ت علمي گروه اقتصاد دانشگاه تربيت مدرسأعضو هيدكتراي اقتصاد، . 3
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 مقدمه -1

هاي اخير، انرژي الكتريسيته نقش اساسي در هاي انرژي و در دههبعد از انقالب صنعتي، حامل

توسعه جوامع بشري ايفا كرده و به مرور زمان اهميت آن در حيات اقتصادي و اجتماعي بشر 

ي اقتصادي،  نقش ها و نهاد ها اين بخش به دليل ارتباط با ساير بخش. استگسترش پيدا كرده 

. كند مي ايفا ها ي اقتصادي و پيشبرد اهداف توسعه كشورها قابل توجه اي در فرايند تصميم گيري

ي مختلفي در اقتصاد يك كشور دارد، به گونه اي كه در ها با توجه به اينكه انرژي برق  نقش

شود،  مي ، به عنوان نهاده توليد به كار گرفتهها عنوان كاالي نهايي و در ساير بخشيي به ها بخش

و  ها ، بازارها تواند بر فعاليت ساير بخش مي بدين منظور اعمال هرگونه سياستي در اين بخش

  . ي ملي تأثير قابل توجه اي داشته باشدها طور بر حسابهمين

ي مختلف در ها در سراسر نقاط جهان با رويكرد ي اخير، اصالحات در صنعت برقها در دهه

يي كه در اين ها در اين راستا، سياست. جهت دستيابي به اهداف مورد انتظار گسترده شده است

به عنوان ابزاري درجهت دستيابي به اهداف مورد  - بويژه سياست قيمتي  - گيرد  مي بخش انجام

  . گيرد مي نظر، مورد توجه قرار

ي اقتصاد سنجي بوده كه به صورت ها  غالبا روشورت گرفته در اين حوزه، بيشتر مطالعات ص

گردد و چگونگي اثر   مي ي تعادل جزئي، از تقابل عرضه و تقاضا، قيمت يك كاال در بازار تعيينها  تحليل

 ها  در اين مدل. گيرد  مي يي نظير سياست قيمتي در آن بخش مورد  بررسي قرارها  عوامل و سياست

  . ، يا چشم پوشي و يا نگاهي گذرا به آن شده استها  تأثير پذير از سياست ها  ساير جنبه

ي اقتصادي و اجتماعي ها از آنجايي كه افزايش قيمت كاالهاي اساسي همچون برق، تمام بخش

يكپارچگي اقتصاد . دهند، استفاده از اين الگو، منطقي به نظر نمي رسد مي را تحت تأثير قرار

يي كه ها ييرات قيمت، موجي در اقتصاد ايجاد كند و از اين رو، نتايج تحليلشود كه  تغ مي موجب

گيرد، از اطمينان بيشتري در امر برنامه ريزي و سياستگذاري برخوردار   مي چندين بازار را در بر

ي مدل اشاره شده، در اين تحقيق با استفاده از مدل تعادل ها لذا با توجه به محدوديت. است

(CGE)اسبهعمومي قابل مح
(SAM)و ماتريس حسابداري اجتماعي 1

اثر افزايش   1384سال  2

ي مختلف ها از طريق اعمال سناريو ها متيبر روي شاخص ق ها قيمت برق از طريق كاهش يارانه

  . گرديده است 4شبيه سازي GAMS 3در بسته نرم افزاري 

                                                                                                                   
1. Computable General Equilibrium (CGE).  

2. Social Accounting Matrix (SAM).  

3. The General Algebraic Modeling System (GAMS).  

4. Simulation.  
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  مروري بر مطالعات انجام شده -2

هاي انرژي، بيشتر در زمينه تغيير و صورت گرفته در زمينه تغيير قيمت حامل CGEمطالعات 

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

  .پرداخته خواهد شد) در دو بخش مطالعات داخلي و خارجي(در زمينه انرژي 

 

 مطالعات خارجي -1-2

را بر خانوارهاي لهستان بررسي كرده   هاي افزايش قيمت انرژي منافع و زيان) 1995( فروند و واليج

با فرض اينكه . دهند ند كه در مجموع، خانوارهاي پردرآمد رفاه بيشتري از دست مي ا و نشان داده

يابد، در صورتي كه ثروتمندترين  درصد كاهش مي 9/5كشش تقاضا صفر باشد، رفاه خانوارهاي فقير

بر حسب نوع انرژي، ميزان رفاه از دست رفته خانوارها . درصد كاهش مواجه هستند 2/8وارها با خان

به عالوه افزايش قيمت برق در مقايسه با . باشد ها مي بيشتر از ساير حامل در اثر افزايش قيمت برق، 

ه آن از ساير ها بيشترين تأثير منفي بر خانوارهاي فقير را دارد و زيان از دست رفت ساير انرژي

 . (Frend & Walich, 1995) دباش هاي انرژي بيشتر مي حامل

هاي انرژي ايران را در يك مدل  هاي تجاري، افزايش نرخ ارز و سياست جنسن و تار سياست

ند كه اصالح اخالل در اين سه ه ااند و به اين نتيجه رسيد مطالعه نموده  (CGE) تعادل عمومي

. دهد درصد افزايش مي 50كنندگان را  درآمد مصرف ،همراه داشته و اين منافعبازار، منافع بزرگي به 

درصد در اثر  36درصد به دليل اصالح نرخ ارز و  7درصد اين منافع در اثر اصالحات تجاري،  7

هاي مناسب هدفمند كردن  اتخاذ سياست ،به عالوه. آيد هاي انرژي به دست مي اصالح قيمت حامل

در صورتي كه منافع به دست . ها را بر فقرا كاهش دهد تواند آثار منفي اصالح قيمت يارانه كاالها مي

قرار ) نه تنها خانوارهاي فقير(هاي مستقيم درآمدي در اختيار همه خانوارها  آمده به صورت پرداخت

انوارهاي گيرد، تأثير بزرگي بر افزايش درآمد خانوارهاي فقير در مقايسه با وضع فعلي دارد و فقيرترين خ

 . (Jensen & Tarr, 2002) شود درصد بر درآمدشان افزوده مي 140و  290روستايي و شهري به ترتيب

سال،  20با استفاده از مدل تعادل عمومي قابل محاسبه پويا طي مدت  دوروديان و روي بويد،

در  ها متيرشد اقتصادي و شاخص قر ،  به بررسي اثر شوك نفتي ب2020تا  2000يعني از سال 

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

، به اين نتيجه يشنهاديبا حل مدل پ آنها. انداجراي سه سناريو تغييرات تكنولوژيكي پرداخته

د ها طي اين مدت با افزايش رش يمتقيوهاي رشد، سطح عمومي سناررسيدند كه  تحت اين 

ي ها بخشاقتصادي كاهش خواهد يافت و طي اين مدت، ساختار اقتصادي آمريكا بخصوص در 

  . (Doroodian & Roy Bond, 2003)جدي تغيير خواهد كرد  به طورصنعت و خدمات 
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ارزيابي سياست انرژي با به ، CGEبا طراحي مدل مطالعه خويش كوشتر، ايلردورفر و فاهل در 

 دوتوجه به نيروي كار با بازار در اين مدل، . اند، در كشور آلمان پرداختهكيد بر تأثيرات اشتغالأت

. تصريح شده است دوگانه به صورت، برق توليدوري افن خاص و يمكانيسم مختلف براي مهار بيكار

تكنولوژي  در برنامه كاربردي سرمايه هاي عامل يارانهبراي تجزيه و تحليل نمونه  به طوراين مدل 

در  ها يارانه كه حاكي از آن استنتايج . ، مورد استفاده قرار گرفتمنابع انرژي تجديد پذير استفاده از

اين عالوه بر اين، اگر . نخواهند شدمنجر  هاآالينده اين فناوري به طور خودكار به كاهش در انتشار

ناشي از  در نتيجه از اثرات منفي ممكن است در واقع تا حدوديقابل دسترس باشد، كاهش انتشار 

براي هر  را بيكاري، ناكارآمدي در سيستم انرژي باشد، همچنين ناكارآمدتكنولوژي  هاي ينهرشد هز

  . (Kuster, Ellersdorfer. and Fahl, 2007) دهد يم افزايش، ر ماهر و غير ماهرنيروي كا دو

باالي انرژي ايواريست تويموكي و جان مري ماتوو در مطالعه خويش به بررسي تأثيرات قيمت 

هاي اقتصاد كالن براي اقتصاد اوگاندا پرداخته كه نتايج حاصل حاكي از آن است بر رفاه و شاخص

هاي اقتصادي از جمله كشاورزي، صنعت و ي تمامي بخشبر روكه قيمت باالي نفت ضرر بزرگي را 

هاي ئين انرژيالمللي نفت سبك كه با توليدات پاداشته و شوك اخير قيمت بين به دنبالخدمات 

همچنين با وجود . آبي كشورها پيوند خورده، تأثيرات منفي بر اقتصاد اوگاندا به همراه داشته است

تلفات در توليد الكتريسيته آبي، اين عامل، بحران انرژي در اين كشور را تشديد نموده كه تركيب 

و كمبود انرژي  هاي سوخت يمتقزيان محصوالت بخش صنعتي منجر به افزايش دو درصدي در 

  . (Twimukye & Mary Matovu, 2009)شود  يمالكتريسيته 

 (Dufournad, Quinn and Harrington, 1994)رينگتون ها  دورفورنارد، كوئين وديگري چون؛  پژوهشگران

 (Naqvi, 1998)نقوي  فرزانههاي دولت بر روي مصرف انرژي براي اقتصاد سودان، در خصوص اثر سياست

به بررسي ارتباط مبان اقتصاد، انرژي و اثرات   هامدل استاندارد نئوكالسيك برگرفته ازمدلي  اب

  . اندتحقيقاتي ارزشمند انجام داده، اقتصاد پاكستاندر متقابل اين دو 

 

 مطالعات داخلي -2-2

تحقيقاتي و ي 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

اي در حوزه مدل هاي اقتصاد سنجي به عمل آمده و در اين زمينه، مطالعهبيشتر در قالب مدل

  . تعادل عمومي صورت نگرفته است

ه هلندي در اقتصاد ايران را مورد تجزيه و اي پديددر مطالعه) 1376(خداويسي و قره باغيان 

هاي كشاورزي، در اين مطالعه ضمن تخمين سه تابع مربوط به سهم بخش آنها. اندتحليل قرار داده
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ين نشانه بيماري تر مهمساختمان و خدمات به بررسي اثرات افزايش درآمدهاي نفتي پرداخته و 

وجود اين پديده در اقتصاد ايران كه حركت توليدات دانند و هلندي را تقويت نرخ واقعي ارزي مي

هايي را جهت جلوگيري از باشد را تأييد نموده و راههاي غير قابل مبادله ميكشور به سمت بخش

  . كنندهاي سوء اين پديده در اقتصاد ايران، پيشنهاد ميآسيب

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

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

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

  . ار داده استتقاضاي نهايي بخش كشاورزي، صنعت، ساختمان و خدمات مورد آزمون قر

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

ابتدا  ها حامليجه رسيده است كه به سبب توزيع ناعادالنه بنزين نسبت به ساير نتپرداخته و به اين 

ي گذارياستسقرار داد، زيرا هاي برق و گاز را مورد توجه  سپس بايد يارانه. بايد از بنزين شروع كرد

  . در مورد اين دو حامل به دليل وجود تعرفه ساده است و در نهايت گازوئيل

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

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

  . درصد افزايش خواهد داد 35ايران را 

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

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

  . يابدشتغال كل افزايش ميخام  تمامي اجزاء توليد ناخالص داخلي و همچنين ا

  

 ساختار الگو -3

پردازد كه در  مي الگوي تعادل عمومي به فرمول بندي جريان چرخشي درآمد و مخارج يك اقتصاد

 ها مبادالت در اين مدل. شود مي آن، توليدكنندگان، عوامل توليد و مصرف كنندگان درنظر گرفته

گيرد؛ به نحوي كه مصرف كنندگان تابع   مي تبر اساس رفتار بهينه سازي عاملين اقتصادي صور

رسانند و به اين ترتيب، طرف تقاضاي  مي مطلوبيت خويش را با توجه به سطح بودجه، به حداكثر

توليدكنندگان نيز در پي حداكثر نمودن سود خويش هستند كه در نتيجه . شود مي مدل مشخص

تعادلي شرايط الزم را براي تعادل ي بازار در وضعيت ها قيمت. شود مي طرف عرضه مدل تعيين

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

  . صادق است ها نسبت به مقياس ثابت باشد، شرط سود صفر براي كليه فعاليت
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ط مالكين آنها يعني ي اقتصادي در بازار عوامل، متقاضي عوامل توليدي هستند كه توسها بنگاه

تمامي عامليني كه در بازار متقاضي كاال هستند، يا از كاالي داخلي . شود مي خانوارها به بازار عرضه

. شوند مي نمايند كه اين دو گروه كاالها جانشين يكديگر فرض مي و يا از كاالي خارجي استفاده

دهد، قيمت نسبي  مي جي سوقآنچه كه عامالن اقتصادي را به مصرف محصوالت داخلي و يا خار

نرخ ارز در بازار ارز كه شامل عرضه ارز . كند  مي كاالهاست كه نرخ ارز در آن نقش كليدي ايفا

 به. گردد  مي باشد، تعيين  مي )واردات كاال و خروج سرمايه(و تقاضاي ارز ) صادرات كاال و ورود سرمايه(

  : پذير از اجزاء زير تشكيل شده است طور كلي، يك مدل تعادل عمومي محاسبه

 ماتريس حسابداري اجتماعي  •

 ها قيمت  •

 هاي توليدي فعاليت  •

 نهادها  •

 شرايط تعادل اقتصادي  •

جزييات . دهد مي وكاالها را در مدل نشان ها جزييات نهادها، عوامل توليد، فعاليت) 1(جدول 

 . كند مي محاسبه شده پيروي  SAMي قابل دسترس از جدول ها مدل از داده

 

  وكاالها ها جزييات نهادها، عوامل توليد، فعاليت .1جدول 

  ها  زير مجموعه  مجموعه

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

  ساختمان

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

  ساختمان و كاالهاي مبادله اي

  نيروي كار و سرمايه  عوامل توليد

  خانوار شهري، روستايي  خانوار

  ، دنياي خارجها دولت، شركت  ساير نهادها

  ي تجاري و بانك مركزيها بانك  حساب مالي

 

م پرداخت تا بر اين يهاي مربوطه خواه در ادامه به شرح مختصري پيرامون هر يك از اجزاء مدل

پذير مورد استفاده در تحقيق حاضر را كه به بررسي  اساس، شماي كلي مدل تعادل عمومي محاسبه

  . پردازد، ارائه نماييم مي ها متياثرات افزايش قيمت انرژي الكتريكي بر شاخص ق
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  ماتريس حسابداري اجتماعي  - 1-3

ماتريس حسابداري اجتماعي، نقطه شروع مناسبي براي معرفي معادالت اصلي مدل تعادل عمومي 

يك پايه آماري تعادلي نشان دهنده چگونگي پرداخت ) SAM(ماتريس حسابداري اجتماعي . است

د اوليه و عوامل اصلي توليد و چگونگي عرضه عوامل اوليه توليد ي توليدي براي مواها  هزينه بخش

ي اقصادي توسط خانوارها، پرداخت براي مصرف كاالها و خدمات ها به توليدكنندگان بخش

به . هاي ايجاد درآمد و هزينه توسط دولت استي اقتصادي، نقش دولت در اقتصاد و راهها بخش

ومالي در يك اقتصاد و در يك مقطع زماني خاص  كل جريانات فيزيكي SAMطور خالصه، در 

  ).Lofgern etal. 2001(شود  مي نشان داده

 ماتريس مربعي است كه هر حساب به وسيله يك سطر و يك ستون نشان داده SAMدر عمل، 

 .دهد  مي هر سلول در اين ماتريس، پرداختي از هر ستون خود را به حساب سطر مربوطه نشان. شود  مي

 .شود  مي ي آن، در طول آن ستون ظاهرها  هر حساب در طول سطر مربوط و مخارج يا هزينهدرآمدهاي 

مجموع سطر (، درآمد كل SAMدر اينجا اصول حسابداري دوگانه حاكم است و براي هر حساب در 

  . برابر است) مجموع ستون مربوطه(با مخارج كل) مربوطه

در كشور است كه شامل  1384ماتريس حسابداري اجتماعي در اين مطالعه، ماتريس سال 

كشاورزي، نفت و گاز طبيعي، صنعت و معدن، تأمين آب وبرق، ساختمان و ( ها  حساب فعاليت

كشاورزي، نفت و گاز طبيعي، صنعت و معدن، برق، ساختمان، خدمات و (، كاالها و خدمات)خدمات

) خانوارها، شركت، دولت و دنياي خارج(ها و نهاده) نيروي كار و سرمايه(ل توليد، عوام)مبادله اي

 . است كه در آن، سطر و ستون آخر، جمع اقالم متناظر را در بر دارند

ي هر ها در ستون) ها هزينه(در سطرها و اقالم خروجي ) درآمدها(در اين جدول، اقالم ورودي 

صول نظام حسابداري، جمع اقالم ورودي هر حساب با جمع بر مبناي ا. حساب نشان داده شده اند

ي مربوط به حساب كاال و ها در اين جدول، سطر و ستون. اقالم خروجي آن حساب برابر است

دهد كه  مي نشان 1384خدمات به ترتيب، تقاضاي كل و عرضه كل گروه كاال و خدمات را در سال 

ميليارد ريال  417421. باشد  مي ميليارد ريال 1283480در مجموع، ارزش تقاضاي كل برابر با 

 ي مختلف، مورد استفاده قرارها به عنوان واسطه در فرايند توليد بخش) درصد از كل تقاضا 33(

شود و باقي مانده به  مي در داخل مصرف) درصد از كل تقاضا 55(ميليارد ريال  866045. گيرد مي

 به صورت كاالها و خدمات به خارج صادر) ادرصد كل تقاض 12(ميليارد ريال  157720ارزش 

  . شود مي

: معادالت به پنج بلوك. شود مي در اين قسمت شرح رياضي مدل، معادله به معادله آورده

براي سهولت . ، قيود سيستمي و بخش انرژي تقسيم شده اندها ، توليد و تجارت، نهادهها قيمت
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ا قواعدي رعايت شده است؛ بدين شكل كه مقادير تفسير و توضيح در نام گذاري متغيرها و پارامتره

  . نشان داده شده است Wو قيمت عوامل با  P، قيمتها با Qكاالها و عوامل توليد و وجوه مالي با 

  

  : 1بلوك قيمتي -2-3

هاي درونزاي مدل با ساير  بلوك قيمتي در برگيرنده معادالتي است كه رابطه بين قيمت

بلوك قيمتي به . دهد و با متغيرهاي غير قيمتي مدل را نشان مي )درونزا يا برونزا(ها  قيمت

، قيمت محصوالت وارداتي بر حسب 2قيمت واردات: شود كه عبارتند از هاي مختلف تقسيم مي قيمت

پردازد  مي ، قيمتي است كه تقاضا كننده داخلي براي محصول وارداتي)LUC(پول داخلي

، قيمتي است كه توسط LCUي صادراتي برحسب ، قيمت كاالها3قيمت صادرات). 1معادله(

معادله (كنند  كنندگان داخلي به ازاي فروش محصوالت خود در بازارهاي صادراتي دريافت مي توليد

، با توجه به اينكه در اين مدل، هزينه اي براي انتقال 4قيمت تقاضاي كاالهاي غير تجاري داخلي). 2

گرفته شده است كه همان كاالهاي مبادالتي هستند،  كاال ازتوليدكننده به مصرف كننده درنظر

). 3معادله (شود  مي قيمت دريافتي عرضه كنندگان از قيمت پرداختي تقاضاكنندگان متفاوت

به استثناي (هاي تقاضاكنندگان داخلي ، بيانگر كل مخارج داخلي يك كاال برحسب قيمت5جذب

هاي ستانده داخلي و  ست با مجموع هزينهدر واقع، مقدار جذب برابر ا. است) ماليات بر فروش

). 4معادله(شود  مي واردات كاال به اضافه تعديالت الزمي كه براي ماليات بر فروش در آن اعمال

هاي  ، براي هر كاالي توليد شده در داخل، ارزش بازاري توليد در قيمت6ارزش بازاري توليد داخلي

هاي داخلي و صادرات  هاي داخلي و صادرات است و فروش توليدكننده، بيانگر مجموع ارزش فروش

)كنندگان  هاي دريافتي عرضه برحسب قيمت )PEPDS5معادله(شوند  گذاري مي ارزش و .(

، مقداري است كه از فروش »قيمت فعاليت«د ناخالص هر واحد از فعاليت ، درآم7قيمت فعاليت

به عبارت ديگر، درآمد ناخالص يك واحد از . آيد مي توليد يا توليدات فعاليت توليدي به دست

فعاليت دستاوردي از مجموع مقدار محصول توليد شده در هر فعاليت ضرب در قيمت كاالهاي ويژه 

در  cتوجه شود كه قيمت كاالي (شود  ع كل كاالهاست، تعريف ميفعاليت كه به صورت مجمو

                                                                                                                   
1. Price Block 

2. Import Price 

3. Export Price.  

4. Demand Price of Domestic Non trade Goods.  

5. Absorbption.  

6. Marketed Output Value.  

7. Activity Price.  
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، 1ارزش افزوده) كل(قيمت ). 6معادله(ي اقتصادي يكسان درنظر گرفته شده است ها تمامي فعاليت

بعد از تعديالت الزم ) PA(قيمت ارزش افزوده، مقداري است كه از درآمد ناخالص هر واحد فعاليت

ي واسطه اي براي هر واحد ها براي ماليات و همچنين هزينه نهادهبابت سهم پرداختي از درآمد 

  ). 7معادله(ماند   مي فعاليت، باقي

 

  2بلوك توليد و تجارت -3-3

استفاده از توليد داخلي و نهاده، : دهد كه عبارتند از بلوك تجارت و توليد چهار طبقه را پوشش مي

براي محاسبه ارتباط بين عوامل . صادراتتخصيص توليد داخلي به مصرف داخلي، بازار داخلي و 

استفاده شده  3توليد مورد استفاده و مقدار توليد در هر فعاليت اقتصادي، از يك تابع كاب داگالس

 :است

fa

fa
f

aa QFadQA
α

Π=
                                                                                   )1(  

توان  مي لحاظ شده است، aاز شرط حداكثرسازي سود كه در آن قيد تابع توليد در فعاليت 

  ).9معادله (مقدار تقاضاي فعاليت را براي عامل توليد به دست آورد 

در اين مدل، فرض تفاوت كيفي بين كاالهاي ساخت داخل و كاالهاي وارداتي در نظر گرفته 

در بعد تقاضاي داخلي، اين تفاوت كيفي با فرض جانشيني ناقص بين واردات و كاالهاي . شده است

يعني در صورتي كه براي يك كاال نوع وارداتي آن نيز موجود . شود مي توليد داخلي در نظر گرفته

براي خانوارها، مصرف دولت، تقاضاي سرمايه گذاري و تقاضاي واسطه  -ت، تقاضاي كل داخلي اس

 تأمين) به عبارت ديگر كاالي مركب(از تركيب كاالهاي وارداتي و كاالهاي ساخت داخل  -اي 

شوند، با استفاده از تابع  مي شوند و هم، وارد مي ميان كاالهايي كه، هم در داخل توليد. شوند مي
4

CES گردد، يعني تفاوت در مبدأ توليد كاالها در شكل گيري كاالهاي مركب مدنظر   مي محاسبه

مطرح گرديد، لذا اين توابع  5گيرند و از آنجا كه بيان اين تابع، اولين بار توسط آرمينگتون مي قرار

  . به توابع آرمينگتون معروف اند

( ) q
c

q
c

q
c

c
q
cc

q
acc QDQMaqQQ ρρρ δδ

1

1 .)(.. +=                                     )2(  

                                                                                                                   
1. Price of (aggregate) Value-added.  

2. Production and Trade Block.  

3. Cobb-Douglas, (1928).  

4. Constant Elasticity of Substitution.  

5. Armington, (1969).  
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 تركيب بهينه براي مقدار كاالي وارداتي و كاالي توليد داخلي با استفاده از شرط اول حداكثر سازي

  :آيد مي مطلوبيت مصرف كننده با قيد هزينه، به شكل زير به دست

q
c

q
c

q
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                                                                         )3(  

به صورت مشابه، براي فروش كاالهاي ساخت داخل در داخل كشور و فروش خارجي آنها 

تواند كاالهاي ساخت  مي نيز انتقال ناقصي فرض شده است؛ يعني توليد كننده داخلي) صادرات(

كشش ناقص انتقال بين كاالهاي ساخت داخل . خود را به بازارهاي داخلي عرضه كند و يا صادر كند

 1رسد و كاالهاي صادراتي، در قالب يك تابع با كشش ثابت تبديل مي در داخل به فروش كه

)CET (شود  مي تعريف:  

( ) q
c

q
c pc

c
q
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q
ccc QDQEatQX ρρ δδ

1

1 *)(** −+=                                                  )4(  

 توان از فرض مي تركيب بهينه مقدار صادرات كاال و مقدار عرضه كاال به بازارهاي داخلي را

  :حداكثر سازي سود عرضه كننده به دست آورد

1
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  : 2بلوك نهادها -3- 4

شود، به  مي درآمد عوامل كه از فرايند توليد و يا از درآمد نيروي كار در خارج از كشور حاصل

 پرداخت) براي نيروي كار و سرمايه(و خانوارها ) براي عامل سرمايه( ها نسبت ثابت به شركت

 درآمد خود را صرف پرداخت ماليات، خريد كاالهاي مصرفي و يا پس انداز ها شركت. شود مي

 ي ديگر اقتصادي منتقلها را نيز به خانوارها و يا شركت ها باقيمانده درآمد شركت. نندك مي

 . كنند مي

يعني نيروي كار به طور مستقيم و (خانوارها نيز درآمد خود را از موجودي عوامل توليدشان 

 . آورند  مي به دست) ها سرمايه به طور مستقيم و غير مستقيم از طريق شركت

∑ +=
a

rowffafafhfhf EXRtrQFWFDISTWFshryYF )...( ,
                                       )6(  

. كنند مي خانوارها از درآمدشان براي پرداخت ماليات، مصرف كاالها و پس انداز استفاده

مصرف كاالهاي خانوار از طريق (دهند  مي انتقال ها همچنين مقداري از درآمد خود را به شركت

  ). شود  مي آيد، نشان داده مي ع مطلوبيت به دستآنها كه از حداكثر سازي تاب يتابع تقاضا

                                                                                                                   
1. Constant- elasticity of Transformation.  

2. Institution Block.  
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ي ها و يا ماليات) ماليات بر درآمد(ي مستقيم ها ماليات - ها درآمد دولت نيز از محل ماليات

و يا دريافت ) ماليات بر فروش، واردات، صادرات و يا ماليات بر نوع فعاليت اقتصادي(غير مستقيم 

  . هستندي مالياتي ها ي مالياتي نيز سهم ثابتي از ماخذها  نرخ. شود مي وام از خارج كشور حاصل
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 هاي انتقالي به ساير نهادهاي داخلياين درآمد صرف مخارج ثابت مصرف دولت و يا پرداخت

مقداري از درآمد دولت نيز ممكن است براي بازپرداخت وامهاي خارجي به خارج از كشور . شود مي

انگر كسري يمثبت يا منفي بودن اين پس انداز ب(شود   مي پس انداز مابقي درآمد دولت. انتقال يابد

از سوي ديگر، تمامي نهادهاي داخلي بخشي از درآمد خود را به ). و يا مازاد بودجه دولت است

  . كنند مي صورت وجوه مالي نگهداري

ار مالي از كشورهاي ديگر با دادن وجوه مالي به صورت وام و يا سرمايه گذاري به دولت و يا باز

يك سو، و از سوي ديگر، دريافت بازپرداخت وامها، گرفتن وام از دولت داخلي و يا جذب وجوه مالي 

عالوه بر اين، دنياي خارج از طريق عرضه كاالها به . از بازار مالي، در تعامل با اقتصاد داخلي هستند

. تصاد كشور در تعامل استبا اق) صادرات(و تقاضاي كاالهاي ساخت داخل ) واردات(اقتصاد داخل

فرضي كه در اين مدل لحاظ شده، اين است كه اقتصاد كشور در مقايسه با اقتصاد جهاني كوچك 

انتقال . شود  مي گيرد كه درسطح جهاني تعيين مي هايي انجاملذا صادرات و واردات با قيمت. است

ال درآمد نيروي كار خارجي درآمد نيروي كار شاغل در خارج كشور به داخل و در جهت مخالف انتق

  . دهند  مي شاغل در كشور به خارج از كشور، بعد ديگري از تعامل اقتصاد داخلي را با اقتصاد جهاني نشان

 

  : 1بلوك محدوديتهاي سيستم - 5-3

هاي مرتبط با بازارهاي عوامل، بازار كاالها،  هاي سيستم، در برگيرنده محدوديت بلوك محدوديت

عرضه در بازار كاالهاي مركب، تركيبي از . باشد انداز مي پس -گذاري بخش خارجي، دولت و سرمايه

ا نيز تقاض. شود و كاالهاي وارداتي است مي كاالهاي توليد داخل كه در بازارهاي داخلي فروخته

شامل تقاضاي نهايي براي مصرف و كاالهاي سرمايه اي، تقاضاي نهادهاي واسطه اي و تقاضا براي 

 شود، منجر مي تغيير قيمت توليدات داخلي كه در بازارهاي داخلي عرضه. كاالهاي مبادله اي است

                                                                                                                   
1. System Constraint Block.  
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بازار كاالهاي  شود كه بازار توليدات داخلي به تعادل برسد، در حالي كه تغيير در مقدار واردات مي

  . رساند مي وارداتي را به تعادل

در بازار نيروي كار، . در بازار عوامل اوليه، فرض شده است كه مقدار عرضه عامل اوليه ثابت است

ثابت وليكن مقدار  ها نيروي كار بيكار وجود دارد و با فرض تحرك كامل نيروي كار، سطح دستمزد

بنابراين، تغيير در مقدار نيروي كار استفاده شده . غير استنيروي كار استفاده شده در هر بخش مت

اما در بازار سرمايه، مقدار سرمايه مورد استفاده براي هر . رساند مي در هر بخش، بازار را به تعادل

موجب ) رانت(تغيير دستمزد عامل سرمايه. بخش مشخص و ثابت، و سرمايه در اشتغال كامل است

  . گردد  مي عامل به تعادل رسيدن بازار اين

شود، بيانگر تعادل بين مخارج  تراز حساب جاري با دنياي خارج برحسب پول خارجي تعريف مي

نقش متغير متعادل ) EXR(متغير نرخ ارز . كشور و درآمدهاي حاصل از مبادالت خارجي است

همچنين ها بجز واردات و صادرات ثابت هستند،  همه آيتم. كننده را در توازن حساب جاري دارد

اندازهاي خارجي متغير  حالت ديگر آن است كه نرخ ارز ثابت و پس. كسري تجاري نيز ثابت است

  . باشند، كه در اين حالت، كسري تجاري متغير خواهد بود

است؛ يعني اگر يك نقطه تعادلي وجود  ها مدلي كه ارائه شد، همگن از درجه صفر در قيمت

براي . ي تعادلي ديگر نيز وجود خواهند داشتها ز موقعيتداشته باشد، تعداد نامحدود ديگري ا

كه در مقدار شاخص قيمت  ها اطمينان از وجود يك نقطه تعادلي، معادله نرماليزه كردن قيمت

  ). 38معادله(شود  مي شود، به مدل اضافه مي مصرف كننده ثابت

تصوير شماتيكي از اجزاء عمده الگوي تعادل عمومي قابل محاسبه، شامل عوامل ) 1(نمودار 

  . دهد دهنده هر يك از اجزاء با يكديگر را ارائه مي ها و كاالها و نيز اشكال تبعي ارتباط توليد، قيمت
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  ساختار مدل تعادل عمومي محاسبه پذير .1نمودار 

  

1كاليبراسيون مدل -3-7
 

هدف از كاليبراسيون، اين است كه مدل تعادل عمومي كه از ماتريس حسابداري اجتماعي به دست 

آمده و به صورت رياضي ارائه شده است، بايد مقادير موجود در ماتريس حسابداري اجتماعي را در 

                                                                                                                   
1. Model Calibration.  
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م، كني مي به عبارت ديگر، زماني كه مدل رياضي تعادل عمومي را حل. باز توليد كند 1اولين اجرا

بر اين . آيند  مي همان مقادير ماتريس حسابداري اجتماعي به عنوان جواب معادالت به دست

به منظور . شود مي سري معادالت سازگار مطرحاساس، ماتريس حسابداري اجتماعي به صورت يك

ي اوليه ماتريس حسابداري اجتماعي و معادالت رياضي مدل، از روش ها ايجاد سازگاري بين داده

  . كنيم مي راسيون استفادهكاليب

  

  نتايج حاصل از مدل - 4

ي انجام گرفته در اين مطالعه، حالت ايستاي تطبيقي دارند، بدين معني كه نتايج حاصل ها بررسي

يكي از اهداف اصلي در به . شوند مي مقايسه) 1380سال (از تغيير در پارامترها با سال مبدأ 

ي ها با سناريوسازي در مدل. سازي يا سناريوسازي استي تعادل عمومي، شبيه ها كارگيري مدل

بر اساس آمار تراز . ي مختلف را به صورت كمي بررسي كردها توان آثار سياست  مي تعادل عمومي،

ريال در ازاي هر  52/98برابر  1380قيمت متوسط انرژي برق در سال  1387نامه انرژي در سال 

ريال  در ازاي هر كيلووات ساعت  22/173برابر  1387كيلووات ساعت بوده و اين قيمت در سال 

را به عنوان قيمت پايه و واحد در نظر  1384ق، قيمت سال ين تحقيما در مدل ا. رسيده است

در نتيجه، سناريو اول را بر اساس تغييرات قيمت طي اين چند سال تعريف كرده ايم، . گرفته ايم

سناريو دوم، به منظوره تفكيك اثر تدريجي و يكباره در . يعني افزايش تقريباً صد درصد در قيمت

 200، فرض اين افزايش، به ميزان ها متيافزايش قيمت حامل انرژي الكتريكي بر شاخص ق

برابر  1387با توجه به متوسط بهاي تمام شده انرژي الكتريكي در سال . باشد  مي )سه برابر(درصد

وم را افزايش قيمت تا سطح بهاي تمام شده تعريف ريال در ازاي هر كيلووات ساعت، سناريو س 588

  . در قيمت انرژي الكتريكي) درصدي 400(نموده ايم، يعني افزايش تقريباً پنج برابري 

مدل ارائه شده همگن از : نمايد مي پيش از برآورد مدل اشاره به نكته مهم در اينجا ضروري

ه اگر يك نقطه تعادلي وجود داشته باشد، باشد و اين بدان معناست ك مي ها درجه صفر براي قيمت

براي اطمينان از وجود يك . ي تعادلي وجود خواهند داشتها تعداد نامحدود ديگري از موقعيت

مرسوم است كه در مقدار شاخص قيمت مصرف كننده  ها نقطه تعادلي، معادله نرماليزه كردن قيمت

cpiPQcwts، 38معادله(گرديد  مي شود، به مدل اضافه مي ثابت
c

cc =∑ . .(  

 cpiتوان به طور مستقيم به تغيير در   مي را ها با تعريف اين معادله، تغيير همزمان همه قيمت

بايد به گونه اي باشد كه  ها تغييرات در قيمت cwtsو  cpiبنابراين با ثابت فرض كردن . مربوط كرد

                                                                                                                   
1. Run 



  1392 زمستانـ  چهارمـ سال سيزدهم ـ شماره ) رشد و توسعه پايدار(فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي  

 

223

اين ) CGE(ي تعادل عمومي ها ي مدلدر نتيجه با توجه به اينكه ويژگ. برقرار گردد 30معادله 

شود كه در مدل حاضر فقط يك  مي آيد، مشاهده مي به صورت برونزا به دست ها است كه قيمت

شود و اين   مي برابر يك در مدل تخمين زده cpiآيد و هميشه  مي قيمت براي هر كاال به دست

  . گردد مي محسوب CGEي ها يك محدوديت عمومي براي مدل

از  ها  توان براي حصول يك شاخص قيمت جانشين براي محاسبه سطح عمومي قيمت  مي حال آنكه

  :پايه بهره گرفت SAMي به دست آمده در مدل، براي هر كاال با وزن ثابت در جدول ها  قيمت

وزن آن كاال در جدول  ×قيمت به دست آمده براي هر كاال در مدل = شاخص قيمت محاسباتي

SAM پايه  

. در مدل، شاهد تغيير شاخص قيمت محاسباتي خواهيم بود ها با تغيير قيمت بدين ترتيب

ي هزينه و درآمد ها پايه، اعداد خانه SAMشايان ذكر است به دليل آنكه در محاسبه جدول 

خانوارها به قيمت مصرف كننده محاسبه شده است، شاخص قيمت محاسباتي نزديكترين گزينه به 

CPI باشد مي واقعي.  

 ها متيي انرژي از طرف دولت روي شاخص قها لعه حاضر، تأثير افزايش قيمت حاملدر مطا

افزايش (درصدي  400و ) سه برابر(درصدي  200، )دو برابر(درصدي  100در سه سناريو افزايش 

در قيمت حامل انرژي ) ي اقتصاديها پنج برابر تا سطح متوسط بهاي تمام شده در تمامي بخش

تواند شبيه به  مي اين امر به دليل پرداخت بيشتر توسط خانوارها. گردد مي الكتريكي شبيه سازي

  . پرداخت ماليات به دولت تلقي گردد و بدين ترتيب، شاهد افزايش درآمد دولت خواهيم بود

باشد   مي ي پرداختي به بخش برق از سوي دولت به صورت يارانه پنهانها  نظر به اينكه يارانه

 ي آن براي هيچكس مشخص نيست و تنها بعد از مصرف شدن آن است كهيارانه اي كه رقم قطع(

توان به حجم انداره آن پي برد و در ضمن براي تأمين مالي آن هيچگونه تامل و بررسي انجام  مي

نمي گيرد و در بودجه دولت مشخص نمي شود؛ اگرچه وزارت نيرو توانسته كه اين يارانه را براي 

محاسبه، تفاوت قيمت تمام شده و قيمت اسمي هر واحد برق به عنوان  در اين. برق محاسبه نمايد

گيرد، تلقي شده و با ضرب كردن آن در رقم مربوط   مي يارانه پنهان كه به مصرف خانگي برق تعلق

محاسبه شده كه  ها ي مورد نظر، مبلغ يارانه پنهان برق در اين سالها به مصرف خانگي در سال

، به همين و منظور با )1.ميليارد ريال است 57247تقريباً برابر  1385ل ميزان اين يارانه در سا

ي نقدي و افزايش قيمت ها ي مختلف اقتصادي بر اساس پرداختها توجه به ويژگي متفاوت بخش

حامل انرژي الكتريكي، سناريوهاي مختلف جهت بررسي تغييرات شاخص قيمت مورد تجزيه و 

  . گيرد مي تحليل قرار

                                                                                                                   
 . 1386ترازنامه هيدروكربوري انرژي، مؤسسه مطالعات انرژي، سال : مأخذ. 1



  علي قنبريدكتر حسين صادقي، مجيد اسالمي اندارگلي و دكتر ... / برق هاي نقدينه كردن يارانهآثار  

 

224

تواند شاخص  مي ستا، ابتدا با توجه به اينكه دريافت نقدي يارانه حامل انرژي الكتريكيدر اين را

به منظور . زا باشد، تأثير اين افزايش پرداخت دولت را مورد بررسي قرار داده ايم ها متيق

ي پنهان حامل انرژي الكتريكي را بر ها توان ميزان يارانهيسناريوسازي پرداخت نقدي يارانه، م

يت تقسيم نمود و رقم مربوطه را به عنوان پرداخت نقدي يارانه به خانوار در نظر گرفت اما با جمع

هزار  550بايد تقريباً برابر با   مي 1385در سال  ها احتساب چنين محاسباتي ميزان پرداخت يارانه

 ها  ن يارانهريال در هر ماه باشد كه اين رقم با ارقام اعالم شده از سوي كميسيون طرح نقدينه كرد

به همين منظور ما حدود تقريبي اين پرداخت را در قالب سه . بسيار متفاوت و به دور از انتظار است

  . سناريو بيان شده است

هزار ريال به هر نفر ايراني  35هزار ريال و  25هزار ريال، 15اين سه سناريو به صورت پرداخت 

درصد خانوارهاي  70ليون نفر و نيز تفكيك مي 75به صورت ماهانه با درنظر گرفتن جمعيت كل 

طرح اين سناريو بر اساس سه قالب . درصد روستايي مورد توجه قرار گرفته است 30شهري و 

از محلي جدا از بودجه دولت مانند درآمدهاي اضافي ناشي از  ها اوالً، اين پرداخت: متفاوت است

خارجي به دولت در نظر گرفته شده ي ها افزايش قيمت جهاني نفت و يا با فرض افزايش كمك

ي انرژي الكتريكي از محل افزايش نرخ ماليات بر فروش ها است؛ ثانياً، اين پرداخت نقدي يارانه

كاالي برق تأمين شود و ثالثا، پرداخت نقدي از محل افزايش نرخ ماليات بر درآمد خانوارها تأمين 

  . شوند

، GAMSمختلف، با برنامه نويسي در محيط بعد از تصريح مدل و بستن آن و اعمال فروض 

  :پس از حل مدل با در نظر گرفتن سناريوهاي مذكور، نتايج تخمين به شرح زير است

  

  از طرف دولت يكيالكتر يمت حامل انرژيش قيافزا -1-4

در  ها متيي انرژي از طرف دولت روي شاخص قها  در مطالعه حاضر، تأثير افزايش قيمت حامل

افزايش پنج (درصدي  400و ) سه برابر(درصدي  200، )دو برابر(درصدي  100افزايش سه سناريو 

در قيمت حامل انرژي ) ي اقتصاديها برابر تا سطح متوسط بهاي تمام شده در تمامي بخش

تواند شبيه به  مي اين امر به دليل پرداخت بيشتر توسط خانوارها. گردد مي الكتريكي شبيه سازي

. دولت تلقي گردد و بدين ترتيب شاهد افزايش درآمد دولت خواهيم بود پرداخت ماليات به

 35هزار ريال و  25هزار ريال، 15به صورت پرداخت  ها همچنين سه سناريو پرداخت نقدي يارانه

ش يسازد با افزا مي انينما) 2(چنانچه جدول . باشد مي هزار ريال به هر نفر ايراني به صورت ماهانه

 يمت حامل انرژيدر ق) پنج برابر( يدرصد 400و ) سه برابر( يدرصد 200، )ابردوبر( يدرصد 100
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و  ها متيق يدر سطح عموم يدرصد 38/53و  23/11، 95/3ش يب شاهد افزايبه ترت يكيالكتر

  . م بوديخواه ها متيشاخص ق

  

  ها متيبر شاخص ق يكيالكتر يمت حامل انرژيش قيج افزاينتا .2 جدول

  ويسنار              

  ريمتغ

  يدرصد100ش يافزا

  )دو برابر(

  يدرصد 200ش يافزا

  )سه برابر(

  يدرصد400ش يافزا

  )پنج برابر(

 ها متيقش يافزا

  )درصد(

95/3  23/11  38/53  

  قيتحق يها  افتهي: منبع

  

مت يش قيم افزايرمستقيم و غياز آن است كه در مجموع اثرات مستق يج جدول فوق حاكينتا

 يها نهيل وارد آوردن فشار بر هزيبه دل يو واسطه ا يينها يبه عنوان كاال يكيالكتر يحامل انرژ

ش سطح يش مخارج دولت، شاهد افزايش درآمد و به تبع آن، افزايز افزايو كاهش عرضه و ن يديتول

ار باالست به يز بسيش نين افزايزان ايم. م بوديخواه ها متيجاد شاخص قيو ا ها متيق يعموم

 38/53ش يابد، شاهد افزايش يتمام شده افزا يتا سطح بها يكيالكتر يانرژ متيكه اگر ق يطور

د توجه داشت كه كه اگرچه يالبته با.  م بوديخواه ها  متيمت و شاخص قيدر شاخص ق يدرصد

ن عوامل يب ينيگزيد خود را با جايتول يها نهيتواند هز مي مت حامل برقيش قيدكننده با افزايتول

مشخص به بعد، كمتر  يك سطح بحرانيد از يتول يبرا يكاهش استفاده از انرژن نگهدارد، اما ييپا

مت تمام شده كاالها و يق يخود را رو يكيالكتر يمت حامل انرژيش قيممكن بوده و تمام افزا

  . كند مي خدمات منعكس

 

  دولت  ين آن از محل مازاد درآمدهايو تأم يكيالكتر يارانه حامل انرژي يپرداخت نقد - 4- 2

آورده شده ) 3(در جدول  ها متيبر شاخص ق ها ارانهي يو، پرداخت نقدين سناريج حاصل از اينتا

 35ال و يهزار ر 25ال، يهزار ر 15زان يبه م يشود، با پرداخت نقد مي طور كه مشاهدههمان. است

صد در در 089/0و  086/0،  083/0ر ييب شاهد تغي، به ترتيرانيال در هر ماه به هر نفر ايهزار ر

  . م بوديخواه ها متيو شاخص ق ها متيق يسطح عموم
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از منبع مازاد ن يتأمو  يكيالكتر يارانه حامل انرژي يج پرداخت نقدينتا .3 جدول

  ها  متيدولت بر شاخص ق يدرآمدها

  ويسنار                 

  ريمتغ

  اليهزار ر 15پرداخت 

  )انه به هر نفريماه(

  اليهزار ر 25پرداخت 

  )به هر نفر انهيماه(

  اليهزار ر 35پرداخت 

  )انه به هر نفريماه(

  088/0  086/0  083/0  ها متيشاخص ق

  قيتحق يها  افتهي: منبع

  

 يها  ق كمكياز طر ها  ارانهي ين اعتبار پرداخت نقديسازد، با تأم  مي انيچنانچه جدول مذكور نما

هزار  35ال و يهزارر 25ال، يهزار ر 15انه ي، با پرداخت ماهينفت يش درآمدهايا افزايو  يخارج

و شاخص  ها متيدرصد در شاخص ق 088/0و  086/0، 083/0ش  يبا افزا يرانيال به هر اير

ل يو انتشار پول به دل ينگيش نقديحاصل از افزا يريجه گين نتيكه ا. م بوديمواجه خواه ها متيق

نكه با يل ايدر هر صورت به دل يول. باشد مي يشتر ارز خارجياز انباشت ب يناش يه پوليش پايافزا

ش در شاخص يدهد، افزا يخانوارها رخ نم يمصرف يدر الگو ير محسوسيين مبالغ تغيافت ايدر

ارانه يپرداخت  ياز آن است كه اجرا يج جداول فوق حاكين، نتايهمچن. ار اندك استيمت بسيق

به همراه نخواهد  يديچندان شد ها متيمت آن، شاخص قيش قيو افزا يكيالكتر يحامل انرژ

ار يبس يدولت ياز منبع مازاد درآمدها يمت از پرداخت نقديش قيان تأثير افزاين ميداشت، اما در ا

  . باشد مي شتريب

را از  ين پرداخت نقدي، دولت قصد دارد كه ايانرژ يها ارانهينه كردن ياز آنجا كه در طرح نقد

ن يشده است كه ا ين منظور سعيد، به همين نمايتأم ينفت يمازاد درآمدها يعنين منبع، يهم

م يكن مي و باال فرضيف سناريدر تعر. رديل قرار گيه و تحليمورد تجز يشتريات بياست با جزئيس

ا يمصرف و  ين درآمد را به هر صورتيتواند ا  مي دولت، ياز سو يافتيكه خانوار در مصرف درآمد در

زان درآمد ين ميا يم كه خانوار، تماميض كرده او، فرين سناريا يدر ادامه بررس. ديپس انداز نما

  . ان شده استيب) 4(ن فرض در جدوليج حاصل از اينتا. ديدولت را مصرف نما ياز سو يافتيدر

  

از منبع مازاد ن يتأمو  يكيالكتر يارانه حامل انرژي يج پرداخت نقدينتا .4 جدول

  ها متيخانوار بر شاخص ق ين درآمد از سويدولت و با فرض مصرف ا يدرآمدها
  ويسنار                       

  ريمتغ

  اليهزار ر 15پرداخت 

  )انه به هر نفريماه(

  اليهزار ر 25پرداخت 

  )انه به هر نفريماه(

  اليهزار ر 35پرداخت 

  )انه به هر نفريماه(

  086/0  084/0  083/0  ها  متيشاخص ق

  قيتحق يها  افتهي: منبع
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دولت و  يبرق از سو يها ارانهي يشود با پرداخت نقد مي مشاهده) 4(چنانچه در جدول 

نسبت به  ها متيا شاخص قي ها  متيق يخانوار، سطح عموم ين درآمد از سويا يمصرف تمام

  . كند يا پس انداز درآمد آزادند، چندان تفاوت نميكه خانوارها در مصرف  يحالت

ج ينتا. ديدولت را پس انداز نما ياز سو يافتين درآمد دريا يد كه خانوار تماميحال فرض كن

  . آورده شده است) 5(و در جدولين سناريا

 

از منبع مازاد ن يتأمو  يكيالكتر يارانه حامل انرژي يج پرداخت نقدينتا. 5 جدول

  ها متيخانوار بر شاخص ق ين درآمد از سويا يدولت و با فرض پس انداز تمام يدرآمدها
  ويسنار                        

  ريمتغ

  اليهزار ر 15پرداخت 

  )انه به هر نفريماه(

  اليهزار ر 25پرداخت 

  )انه به هر نفريماه(

  اليهزار ر 35پرداخت 

  )انه به هر نفريماه(

  96/0  52/0  49/0  ها  متيشاخص ق

  قيتحق يها  افتهي: منبع

  

خانوار، سطح شاخص زان پس اندار يش مين مورد با افزايشود، در ا مي كه مالحظه يهمان طور

دولت رابطه  ياز سو يزان پرداخت نقديش ميا افزايش ين افزايزان ايافته و ميش يافزا ها متيق

به ) اليهزار ر 15( يو اول پرداختيدرصد در سنار 49/0ر از يين تغيكه ا يم داشته، به طوريمستق

  . ابدي  مي شيافزا) اليهزار ر 35(و سوم پرداخت يدرصد در سنار96/0

چ يمذكور هنوز ه يوهاين سناريا يف تماميت است كه در تعريار حائز اهمين نكته بسيان ايب

ش يبدون افزا يصورت نگرفته و تنها تأثير پرداخت نقد يكيالكتر يمت انرژيدر سطح ق يشيافزا

م يو خواهين دو سناريق اين بخش به تلفيقرار گرفته است كه در ادامه هم يمت مورد بررسيق

 . پرداخت

  

  ات بر فروش برق از طرف دولتيش مالين آن از منبع افزايارانه و تأمي يپرداخت نقد - 4- 3

ش يدولت، افزا ياز سو ها ارانهي ين پرداخت نقديم كه تنها منبع تأميو فرض كرده اين سناريدر ا

هزار  25ال، يهزار ر 15ب يبه ترت يبا پرداخت نقد يعني. برق است يات بر فروش كاالينرخ مال

 63/10، 378/6زان يبه م يبيش تقريب شاهد افزاي، به ترت)انه به هر نفريماه(ال يهزار ر 35ال و ير

است ين سيج حاصل از اينتا. ميباش يكيالكتر يانرژ يات بر فروش كااليبرابر در نرخ مال 882/14و 

  . آورده شده است) 6(در جدول 
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ات بر يش ماليق افزايآن از طرن يتأمارانه و ي يج حاصل از پرداخت نقدينتا .6 جدول

  ها متيفروش كاال از طرف دولت بر شاخص ق

  و پرداختيسنار                   

  ريمتغ

  اليهزار ر 15پرداخت 

  )انه به هر نفريماه(

  اليهزار ر 25پرداخت 

  )انه به هر نفريماه(

  اليهزار ر 35پرداخت 

  )انه به هر نفريماه(

  - 56/6  - 82/6  - 37/9  ها متيشاخص ق

  قيتحق يها  افتهي: منبع

  

 15زان ياز طرف دولت به م ها ارانهي يسازد با پرداخت نقد مي انيچنانچه جدول مذكور نما

ات بر يش مالين آن از محل افزايو تأم يرانيال به هر نفر ايهزار ر 35ال و يهزار ر 25ال، يهزار ر

ا شاخص يو  ها متيدر شاخص قدرصد  56/6و  82/6، 37/9ب با كاهش  يبرق، به ترت يفروش كاال

برق و  يات بر فروش كااليش نرخ ماليج حاصل، با افزايبر اساس نتا. م بوديمواجه خواه ها متيق

 يواسطه ا يكه از برق به عنوان كاال يير كاالهايمت ساين كاال و سطح قيتمام شده ا يش بهايافزا

ش يافته، اما با توجه به افزايش ياافز ها متيو شاخص ق ها متيبرند، در ابتدا شاخص ق مي بهره

ابد و اقتصاد با ي مي شان كاهش يكباره پاسخ نشان داده، تقاضايز به يمت كاالها،  عوامل بازار نيق

ه يش اوليزان افزاين كاهش از ميزان اينهد و م مي مت رو به كاهشيمازاد عرضه مواجه شده و ق

  . افتيكاهش خواهد  ها متيو شاخص ق ها متيشتر بوده و در مجموع، شاخص قيب

خود مجبور به  يديتول يها نهيبنگاه در پوشش هز ييو عدم توانا ها  متيبا كاهش ق ياز طرف

ش عرضه يكار با افزا يروين صورت، در طرف عرضه و در بازار نيدر ا. شوند مي كار يروياخراج ن

ن يابد و اي  مي اهشتمام شده كاالها مجدداً ك يافته و بهايكار، سطح دستمزد كاهش  يروين

گر يبه عبارت د. شود مي در اقتصاد ها متيو شاخص ق ها متيموجب روند رو به نزول سطح ق

، يكيالكتر يمت انرژيش قيگر، با افزايد ياز سو. شود مي ها متياقتصاد دچار ركود شاخص ق

 يها حاملگر يد ينيگزين مطلب، جايل روشن اياز دال يكيافته كه يش يگر افزايد يمت كاالهايق

ست ير چندان قابل مالحظه نيين تغيالبته ا. ا مصرف استيد يبرق در امر تول يكاال يبه جا يانرژ

ات برفروش در كوتاه مدت بهره يدر نرخ مال يجيش تدريخود از افزا يها ويف سناريچراكه ما در تعر

مصرف  ير الگوييتغا يد و يان عوامل در امر توليم ينيگزيم كه در كوتاه مدت، امكان جايبرده ا

  . دهد  مي خانوار را كاهش
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  . ات بر درآمد خانوار از طرف دولتيش مالين آن از منبع افزايو تأم ها  ارانهي يپرداخت نقد - 4- 4

درصد  70ك يز تفكيون نفر و نيليم 75ت كل كشور ين فرض كه جمعيبا مد نظر قرار دادن ا

 ارانه تعلقيزان يك ميبوده و به همه افراد كشور به  ييدرصد روستا 30و  يشهر يخانوارها

و  يبه بخش خانوار شهر يارانه پرداختيزان يد كه اگر دولت كل ميحال فرض كن. رديگ مي

ن مفهوم يو بدين سناريگر، ايد و به عبارت ديافت نمايات بر درآمد دريق اعمال ماليرا از طر ييروستا

د و يافت نمايرا در ها ارانهي ين مبلغ نقديبر درآمد خانوار اات يش نرخ مالياست كه دولت با افزا

تأثير . ار خانوارها قرار دهديآن را در اخت) رهيش حقوق و دستمزد و غيافزا( يگريسپس از كانال د

  . ان شده استيب) 7(در جدول  ها متياست بر شاخص قين سيا

  

ات بر يش ماليق افزايطر آن ازن يتأمارانه و ي يج حاصل از پرداخت نقدينتا .7جدول 

  ها متيدرآمد خانوار از طرف دولت بر شاخص ق
  و پرداختيسنار                      

  ريمتغ

  اليهزار ر 15پرداخت 

  )انه به هر نفريماه(

  اليهزار ر 25پرداخت 

  )انه به هر نفريماه(

  اليهزار ر 35پرداخت 

  )انه به هر نفريماه(

  257/0  197/0  061/0  ها  متيشاخص ق

  قيتحق يها  افتهي: منبع

  

 15زان ياز طرف دولت به م ها ارانهي يسازد با پرداخت نقد مي انيچنانچه جدول مذكور نما

ات بر يش مالين آن از محل افزايو تأم يرانيال به هرنفر ايهزار ر 35ال و يهزار ر 25ال، يهزار ر

و شاخص  ها متيدرصد در شاخص ق 257/0و  197/0، 061/0ش  يب با افزايدرآمد خانوار، به ترت

زان درآمد قابل يات از درآمد خانوار، ميافت ماليو، با درين سناريدر ا. ميباش مي مواجه ها متيق

 ي، تقاضا1يدولت و وجود توهم پول يبا پرداخت مجدد آن از سو يابد ولي مي تصرف خانوار كاهش

. افتيش خواهد يز افزايمت نيكل، سطوح ق يش تقاضايافته و با افزايش يآنها از كاال و خدمات افزا

ش برداشت يات، خانوارها مجبورند كه به منظور پرداخت، از محل پس انداز خويزان ماليش ميبا افزا

گو بر مصرف يگر، شاهد اثر پيد يات باشند و به عبارتيش مالين افزايا يند تا بتوانند پاسخگوينما

باشد كه با   مي از درآمد قابل تصرف و ثروت يخانوارها تابع يمصرف يتقاضا يعنيم بود، يخواه

ش خواهد يز افزاين يمصرف يزان تقاضايافته و ميش يزان درآمد، اثر ثروت بر مصرف افزايكاهش م

ات ياز منبع مال ها ارانهي يپرداخت نقد ين ماليشود كه  با تأم مي ن عوامل موجبيا يافت و تمامي

  . ميباش ها متيو شاخص ق ها متيش شاخص قيزابر درآمد خانوار، شاهد اف

                                                                                                                   
1. Money illusion.  
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 يارانه حامل انرژي يپرداخت نقد ياز آن است كه اجرا يج جداول فوق حاكين، نتايهمچن

ان، ين مياما در ا. به همراه خواهد داشت يديشد يها متيمت آن، شاخص قيش قيو افزا يكيالكتر

ر منابع و يبرق از سا يات بر فروش كاالياز منبع مال ين ماليبه صورت تأم ها ارانهيتأثير پرداخت 

گر مشاهده شده يجه دينت. شتر استيار بيبس ها متيمت بر شاخص قيش قياست افزاياز س يحت

است يق اعمال سياز طر( يبه صورت نقد ها  ارانهيزان پرداخت يش مين است كه همراه با افزايا

. ميباش مي ها متيق ينده سطح عموميفزاش ي، شاهد افزا)ن پرداختيا ين ماليمختلف تأم

مت برق در كشور به لحاظ تأثير بر سطح ياست قياعمال س يها ه روشيان كلين از ميهمچن

برخودار است و با  يشتريات بر درآمد خانوار از ثبات و اثرات مثبت بياست مالي، سها متيشاخص ق

مت يش سطح قياز افزا يريكنترل و جلوگاز جمله خانوار، امكان  ها ان نهادهيدر م يوجود توهم پول

  . شتر استيبه مراتب ب ها متيو شاخص ق

  

  ها متيبر سطح شاخص ق ها ارانهينه كردن يمت برق و نقديش قياست افزايآثار س - 5-4

ش يو افزايدولت را با سنار ياز سو ها ارانهي ين پرداخت نقديو منابع مختلف تأميان، سناريدر پا

ان شده يب) 11(و ) 10(، )9(، )8(وها در جدول ين سناريج حاصل از اينتاق نموده و يمت تلفيق

  . است

ش يدولت و افزا يارانه از منبع مازاد درآمدهاي يج حاصل از پرداخت نقدينتا .8 جدول

  ها متيمت برق بر شاخص قيق

  و پرداختيسنار                  

  متيو قيسنار

هزار  15پرداخت 

  الير

  )نفرانه به هر يماه(

هزار  25پرداخت 

  الير

  )انه به هر نفريماه(

  اليهزار ر 35پرداخت 

  )انه به هر نفريماه(

  64/4  63/4  63/4  يدرصد 100ش يافزا

  89/20  43/22  15/6  يدرصد 200ش يافزا

  43/102  85/56  32/26  يدرصد 400ش يافزا

  قيتحق يها  افتهي: منبع
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ش يدولت و افزا ياز منبع مازاد درآمدها ارانهي يج حاصل از پرداخت نقدينتا .9 جدول

  ها متين درآمد بر شاخص قيا يمت برق و مصرف تماميق
  و پرداختيسنار

  متيو قيسنار

  اليهزار ر 15پرداخت 

  )انه به هر نفريماه(

  اليهزار ر 25پرداخت 

  )انه به هر نفريماه(

  اليهزار ر 35پرداخت 

  )انه به هر نفريماه(

  64/4  98/4  58/4  يدرصد 100ش يافزا

  78/10  73/10  79/10  يدرصد 200ش يافزا

  97/25  99/25  53/26  يدرصد 400ش يافزا

  قيتحق يها  افتهي: منبع

  

برق و  يات بر فروش كااليارانه از منبع مالي يج حاصل از پرداخت نقدينتا .10 جدول

  مت برقيش قيافزا
  و پرداختيسنار                        

  متيو قيسنار

  اليهزار ر 15پرداخت 

  )انه به هر نفريماه(

  اليهزار ر 25پرداخت 

  )انه به هر نفريماه(

  اليهزار ر 35پرداخت 

  )انه به هر نفريماه(

  -56/8  -21/8  -36/5  يدرصد 100ش يافزا

  -06/8  -79/6  -41/5  يدرصد 200ش يافزا

  -84/7  -75/6  -88/5  يدرصد 400ش يافزا

  قيتحق يها  افتهي: منبع

  

  مت برقيش قيات بر درآمد خانوار و افزايارانه از منبع مالي يج حاصل از پرداخت نقدينتا .11 جدول
  و پرداختيسنار                         

  متيو قيسنار

  اليهزار ر 15پرداخت 

  )انه به هر نفريماه(

  اليهزار ر 25پرداخت 

  )انه به هر نفريماه(

  اليهزار ر 35پرداخت 

  )انه به هر نفريماه(

  02/10  05/9  64/8  يدرصد 100ش يافزا

  97/18  03/15  80/11  يدرصد 200ش يافزا

  81/19  32/16  78/12  يدرصد 400ش يافزا

  قيتحق يها  افتهي: منبع

  

ن درآمد به يدولت و پرداخت ا ياز منبع مازاد درآمدها ها  ارانهي ين ماليو تأميف سناريدر تعر

خانوار پس انداز شود، دور از ذهن است؛ چرا كه اگر  ين درآمد از سويا ين فرض كه تماميخانوار، ا

ن صورت با يباشد، در ا ين پرداخت نقديخانوار هم يش درآمدهايم كه تنها منبع افزايريدر نظر بگ

ن يا يمصرف خانوار در كوتاه مدت، امكان پس انداز تمام ير الگوييو عدم تغ ها متيش سطح قيافزا

از آن را  يا بخشيرا مصرف و  يافتيدر ين درآمدهايا يا تماميارها اضافه درآمد وجود نداشته و خانو

بر اساس جدول  185/0از  ييه، نرخ پس انداز خانوار روستاين فرضيبر اساس ا. ندينما مي پس انداز
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افته و نرخ پس انداز خانوار يش يافزا 483/0،  به 1380در سال  ياجتماع يس حسابداريه ماتريپا

در  ها متيو بر شاخص قين دو سناريا يج بررسينتا. مانده است يثابت باق 07/0ه يدر نرخ پا يشهر

ش يافت كه در صورت افزايتوان در مي ن دو جدوليسه ايبا مقا. ان شده استيب) 9(و ) 8(جدول 

ابد و در صورت ي مي شينده افزايبه صورت فزا ها متي، شاخص قيمت برق و پرداخت نقديق

 كمتر ها متيق يش در شاخص سطح عموميخانوار، افزا ياز سو يها يافتين دريا يمصرف تمام

  . باشد مي

 15ب يات بر فروش و پرداخت به ترتيبرق از منبع مال يها ارانهي يپرداخت نقد ين ماليبا تأم

و  63/10، 378/6باً يش تقري، شاهد افزا)انه به هر نفريماه(ال يهزار ر 35ال و يهزار ر 25ال، يهزار ر

ل يش از حد پتانسيات بيش در نرخ مالين افزايم بود و ايخواه ياتين نرخ ماليدر ا يبرابر 882/14

ات بر فروش يزان نرخ ماليهم اكنون م. اقتصاد كشورمان در بخش برق است يبرا ياتيپرداخت مال

 ارانه پرداختي يعني يات منفين بخش ماليبرق در كشور برابر صفر است و دولت به ا يكاال

ن نوع از يا. باشد ينم يريارانه به صورت پنهان بوده و قابل مشاهده و اندازه گين يكه ا دينما مي

 فيزان مصرف، تعريتمام شده ضرب در م يمت فروش كاال از سطح بهايارانه به صورت تفاوت قي

ش يحامل برق قصد دارد تا با افزا يها ارانهينه كردن ياست نقديس يدولت در راستا. شود مي

و بر شاخص ين سناريج اينتا. ارانه را كاهش دهدين يزان پرداخت اي، ميكيالكتر يل انرژمت حاميق

  . ان شده استيب) 10(در جدول  ها متيق

 يبرق، الگو يش بهايات بر فروش و افزايش نرخ ماليشود، با افزا مي كه مشاهده يهمان طور

ش يكل و افزا يبا كاهش تقاضا .ابدي مي كل كاهش ير كرده و تقاضاييخانوار بالفاصله تغ يمصرف

 ها متين روند كاهش سطح قيم كه ادامه ايباش مي ها متي، شاهد كاهش در شاخص قياتينرخ مال

 يها نهيش هزيع فعال در كشور شود؛ چرا كه با افزاياز صنا ياريبس يليممكن است موجب تعط

  . ابت نخواهد بودث يها  نهين هزيع قادر به تأميمت فروش محصوالت، صنايد و كاهش قيتول

درصد  400درصد و  200درصد،  100زان يمت برق به ميش سطوح قياست افزايق دو سيبا تلف

م كه يابي  مي از سه قالب مذكور، در ين ماليو تأم) 1387تمام شده در سال  يتا سطح متوسط بها(

بر شاخص  ينده ايفزاات بر درآمد خانوار تأثير يدولت و مال ياز دو منبع مازاد درآمدها ين ماليتأم

ات بر فروش ياز منبع مال يپرداخت نقد ين ماليبا تأم. خواهند داشت ها متيو شاخص ق ها متيق

و  ها متيق يتمام شده كاالها و خدمات، شاهد كاهش در شاخص سطح عموم يش بهايبا وجود افزا

 يها  رگانو ا يبخش خصوص يل عمده آن، كاهش تقاضاياز دال يكيم كه يهست ها متيشاخص ق

  . است يوابسته به بخش عموم
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ات بر ين از منبع ماليتأم(مخارج دولت  ياز آن است كه اگر چه الگوها يحاك يريجه گين نتيا

رات در ييل باال بودن تغيبه دل ياديتا حدود ز يست وليه به هم نيو مصرف خانوار شب) فروش

رات در شاخص يين حال، تغيباشد و با ا مي كل ير در تقاضايينشان دهنده تغ ها متيشاخص ق

ناكارا بوده و با كاهش هر چه  يمخارج دولت تا حدود ينشان دهنده آن است كه الگو ها متيق

داست، با يهمان طور كه از جداول باال پ. ميباش مي ها متيشتر آن، شاهد كاهش شاخص قيب

نده شاخص سطح يش فزايافزا تمام شده، شاهد يتا سطح بها يكيالكتر يمت انرژيش سطح قيافزا

 ينكه در تماميگر ايجه مهم دينت. ميبه اقتصاد هست ها متيو فشار شاخص ق ها متيق يعموم

زان يمت آن، ميش همزمان قيو افزا يكيالكتر يانرژ يها ارانهي ين پرداخت نقديحاالت مختلف تأم

داشته، به  ها ارانهين يبه منبع تأم يبستگ ها متيو شاخص ق ها متيق ير در سطح عمومييتغ

بر شاخص  يبرق تأثير به نسبت كمتر يات بر فروش كاالين منابع،  منبع ماليان ايكه در م يطور

  . داشته است ها متيق

  

 گيرينتيجه -5

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

در . كشورمان مورد بررسي قرار گيرد ها متيدرآمد بر شاخص قپرداختي به بخش برق و افزايش 

ي تعادل عمومي محاسباتي بيشتر آشنا شوند، ها ابتداي مقاله براي اينكه خوانندگان با مدل

اي به ادبيات موضوع و تاريخچه روش و همچنين بررسي ساده اي در خصوص مدل سازي با  اشاره

ي استخراج شده از ماتريس ها مدل شده و با داده اين روش پرداختيم و سپس، مستقيما وارد

و با  mcpمتغيرهاي درون زاي مدل را با استفاده از تكنيك  1384حسابداري اجتماعي ايران سال 

  . به دست آورديم GAMSنرم افزار 

از سه منبع، اوالً،  ها پرداخت نقدي يارانه با توجه به سه سناريو افزايش قيمت انرژي الكتريكي و

محلي جدا از بودجه دولت مانند درآمدهاي اضافي ناشي از افزايش قيمت جهاني نفت و يا با فرض 

ي خارجي به دولت، ثانياً، از محل افزايش نرخ ماليات بر فروش كاالي برق و ثالثاً، ها افزايش كمك

تيجه گرفت توان چنين ن مي از محل افزايش نرخ ماليات بر درآمد خانوارها،  نتايج شبيه سازي مدل

كه با تأمين درآمد از دو منبع اول و سوم، به ترتيب، به دليل افزايش پايه پولي ناشي از انباشت 

و شاخص  ها بيشتر ارز خارجي و وجود توهم پولي و اثر ثروت بر مصرف، سطح عمومي قيمت

تأمين . اردافزايش يافته كه اين افزايش با افزايش ميزان پرداختي نقدي رابطه مستقيم د ها متيق

را به دليل  ها متيمالي دولت از منبع دوم يعني ماليات بر فروش كاال، در ابتدا ميزان شاخص ق

افزايش بهاي تمام شده كاالها افزايش داده ولي به دليل كاهش تقاضاي كل در طرف تقاضاي 
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ليد، سطوح اقتصاد و مازاد عرضه در اقتصاد، مازاد عرضه نيروي كار و كاهش دستمزدها در طرف تو

نهد و ميزان اين كاهش از ميزان افزايش اوليه بيشتر بوده و در مجموع،  مي قيمت رو به كاهش

  . يابد مي كاهش ها متيو شاخص ق ها شاخص قيمت

از سوي دولت با  ها همچنين با تلفيق سه سناريو منابع مختلف تأمين پرداخت نقدي يارانه

مين مالي از دو منبع مازاد درآمدهاي دولت و ماليات بر يابيم كه تأ مي سناريو افزايش قيمت، در

خواهند داشت، ولي با تأمين  ها متيو شاخص ق ها درآمد خانوار تأثير فزاينده اي بر شاخص قيمت

مالي پرداخت نقدي از منبع ماليات بر فروش با وجود افزايش بهاي تمام شده كاالها و خدمات، 

هستيم كه يكي از داليل عمده  ها متيو شاخص ق ها  شاهد كاهش در شاخص سطح عمومي قيمت

اين نتيجه گيري، . ي وابسته به بخش عمومي استها بخش خصوصي و ارگان يآن، كاهش تقاضا

و مصرف ) تأمين از منبع ماليات بر فروش(حاكي از آن است كه اگر چه الگوهاي مخارج دولت 

 ها ل باال بودن تغييرات در شاخص قيمتخانوار، شبيه به هم نيست، ولي تا حدود زيادي به دلي

 ها  نشان دهنده تغيير فزاينده اي در تقاضاي كل بوده است، اما با اين حال، تغييرات در شاخص قيمت

نشان دهنده آن است كه الگوي مخارج دولت تا حدودي ناكارا بوده و با كاهش هر چه بيشتر آن، 

  . باشيم مي ها متيشاهد كاهش شاخص ق

ي انرژي ها ديگر اينكه در تمامي حاالت مختلف تأمين پرداخت نقدي يارانهنتيجه مهم 

 ها  متيو شاخص ق ها الكتريكي و افزايش همزمان قيمت آن، ميزان تغيير در سطح عمومي قيمت

داشته، به طوري كه در ميان اين منابع،  منبع ماليات بر فروش  ها بستگي به منبع تأمين يارانه

  . داشته است ها متينسبت كمتري بر شاخص قكاالي برق تأثير به 

 يها از بخشيمورد ن ين انرژيك منبع تأميبرق به عنوان  يت كااليان، با توجه به اهميدر پا

گر، در خصوص يد ياز سو يك شاخص رفاه اجتماعيك سو و به عنوان ياز  يمختلف اقتصاد

  :شود مي شنهادير پين حامل موارد زيا يمتگذاريق

 يمت تمام شده حامل انرژيمشخص نمودن ق: برق آزادسازي قيمت حامل انرژيشفاف سازي و  �

موجب  ها  متيمتاسفانه شفاف نبودن ق. است يضرور يارانه پرداختيزان يق مين دقييتع يبرا يكيالكتر

ارانه وجود ينبودن  يا واقعيبودن  ين صاحب نظران، اتفاق نظر بر سر واقعيدر ب ياست كه حت شده

  . ستيآن مطابق ن يف اقتصاديابد كه با تعريارانه رواج يدر مورد  يغلط يها و گزارهنداشته باشد 

مت حامل برق و ياز ق ياقتصاد يها ك از بخشيهر  يتقاضا يريزان كشش پذين مييتع �

ن حامل يا يق توابع تقاضاين دقين امر مستلزم تخميا: حاكم نمودن سيستم قيمت گذاري تبعيضي

 يمتيتوان كشش ق مي ن تابع تقاضايرا پس از تخمياست؛ ز يتصادمختلف اق يها بخش يبرا

زان از خود يمت به چه ميرات قييزان تقاضا در مقابل تغيص داد كه ميتقاضا را محاسبه كرده و تشخ
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محدود كردن تقاضا در هر بخش به  يد كه برايتوان فهم مي ن صورت،يدر ا. دهد مي واكنش نشان

 . ميازمندين يمتيش قيزان افزايچه م

جاد شده در ين تورم ايا: يكيالكتر يمت انرژيش قينده به اقتصاد با افزايفزا يل تورميتحم �

ن، يبنابرا. همراه است ييار بااليبس يو اجتماع ياقتصاد يها انيبا ز يانرژ  مت حاملياثر رشد ق

مت و يق يجيش تدريد به افزايش دهد، باين حامل را افزايمت ايكه دولت قصد دارد ق يهنگام

 . گمارد نمودن آنها، همت يواقع

د در لذا يو كاهش قدرت خر يو شهر ييروستا يخانوارها ينه زندگيش در شاخص هزيافزا �

د يها، كاهش قدرت خر متيش قيهمزمان با افزا ديدولت با: يكيالكتر يانرژ  مت حامليش قياثر افزا

ن يدر ا. ديجبران نما ينقد يهاو پرداخت ين اجتماعيتأم جاد شبكه مناسبين دو گروه را با ايا

 يارهايهدف بر اساس مع يها الزم است كه گروه يجبران يها پرداخت ش دقتيافزا يرابطه و برا

 . ار آنها قرار داديدولت را در اخت يها ن تورش، پرداختيبتوان با كمتر شوند تا ييق شناسايدق

د با در نظر يدولت با: آن يها نهيبرق با توجه به باال بودن هز يها ارانهيضرورت اصالح  �

، مبادرت به اصالح ياسيت سيو حما ين اجتماعيتأم مناسب يه ابزارهاي، تهيگرفتن مالحظات مال

انتخاب زمان . باشد يار مهم ميموفق بس ياستفاده از تجربه كشورها نه،ين زميدر ا. ديها نما ارانهي

جاد شده در اثر كاهش يا ياندازها تر از پس و استفاده مناسب يبهبود هدفمندارانه، يمناسب كاهش 

 ت برنامهيتواند در موفق يمواجه هستند، م يريب پذين آسيشتريكه با ب ييها در بخش ها ارانهي

 . ار مؤثر باشديها بس متياصالح ق
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