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 44، شمارهدوازدهم پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ـفصلنامة علمي

  
  

  **زهرا اسدبگي، *اله عباسيان عزت
  
  

هاي نفتي و در راسـتاي تحقـق اهـداف             با توجه به قانون برنامة چهارم توسعه در مورد قيمت فرآورده           :طرح مسئله 
هـا از ضـروريات       هاي پرداختـي بـه ايـن حامـل          هاي انرژي و يا حذف يارانه       سند چشم انداز، افزايش قيمت حامل     

ها به عنوان يكي از ابزارهاي اقتصادي و مالي دولت، تأثير مهمي در رشد   يارانه. باشد   مي اجتناب ناپذير اقتصاد ايران   
كنند و از آن جا كه رشد اقتصادي هدفي مطلوب اسـت، شناسـايي عوامـل بـه وجودآورنـدة آن و                      اقتصادي ايفا مي  

 بررسـي  ايـن رو  از.  اسـت ها مورد توجه اقتصاددانان و سياست گذاران قرار گرفته شدت تأثيرگذاري هريك از آن

 اهميـت  مختلف اقتـصاد، از  هاي بخش در ويژه به اقتصادي رشد هاي انرژي بر روي اثرات يارانة پرداختي به حامل

  .است برخوردار زيادي
هاي نفتي، برق و      فرآورده(هاي انرژي     هاي پرداختي به حامل      در اين تحقيق سعي شده است كه ارتباط يارانه         :روش

 ستانده سال   -بدين منظور جدول داده   . هاي مختلف اقتصاد ايران، مورد بررسي قرار گيرد         ا رشد بخش  ب) گاز طبيعي 
به كار گرفتـه شـده اسـت تـا بتـوان      ) الگوي قيمتي داده ـ ستانده (هاي مبتني بر آن   مركز آمار ايران و تكنيك1380

هـاي نفتـي، بـرق و گـاز           زي قيمت فرآورده  در قالب آزاد سا   (هاي انرژي     ارتباط حذف يارانة پرداختي به اين حامل      
  . ، بررسي نمود)خدمات، صنعت و كشاورزي(هاي مختلف اقتصادي  را با رشد بخش) طبيعي
افـزايش قيمـت ايـن    (هاي نفتي، برق و گاز طبيعي  دهد كه حذف يارانة پرداختي به فرآورده   نتايج نشان مي   :ها  يافته
. هاي عمومي اسـت     بخش صنعت و ارائة خدمات حمل و نقل و اقامتگاه         داراي اثر منفي بر روي توليدات       ) ها  حامل

هـا از رشـدي مثبـت         شـود كـه ايـن بخـش         هاي انرژي مذكور، باعـث مـي        به عبارت ديگر پرداخت يارانه به حامل      
هـا، توليـدات در      هاي انرژي و افزايش قيمت ايـن حامـل          هاي پرداختي به حامل     اما با حذف يارانه   . برخوردار شوند 

هاي نفتي و گاز طبيعي و        هاي انرژي به ويژه فرآورده      تر به حامل    اي پايين   كشاورزي، به دليل وابستگي واسطه    بخش  
  .يابد هاي اقتصاد، افزايش مي تر نسبت به ساير بخش به دنبال آن قيمت نسبي پايين

راي اثر مثبت بر رشد بخـش       تواند دا    اين امر نشان دهندة اين موضوع است كه يارانة پرداختي به انرژي، نمي             :نتايج
حـذف يارانـة پرداختـي بـه     (هاي نفتي، برق و گاز طبيعي      هم چنين پس از افزايش قيمت فرآورده      . كشاورزي باشد 

هاي صـرف غـذا و نوشـيدني و سـاير خـدمات افـزايش        ، ارائة خدمات عمده فروشي و خرده فروشي، محل)ها  آن
تواند داراي اثر مثبت بر رشد ايـن بخـش از              پرداختي به انرژي، نمي    اين امر نشان دهندة آن است كه يارانة       . يابد  مي

  .خدمات باشد
  .يارانه، رشد، ، انرژي، داده ـ ستانده: ها كليد واژه
  06/10/90: تاريخ پذيرش     06/09/89 :تاريخ دريافت

                                                           
  <Abbasian@basu.ac.ir>سينا همدان  بوعلي دانشگاه ،اقتصاددكتر * 

  كارشناس ارشد اقتصاد** 

هاي انرژي با رفاهارتباط هدفمندسازي يارانه
 اجتماعي از مسير رشد اقتصادي
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  مقدمه
. نمايند  ت مي ها در بازار دخال     ها به وسيلة آن     ها از ابزار مهم اقتصادي هستند كه دولت         يارانه

به اين  . دهد  هاي نسبي اقتصاد را تحت تأثير قرار مي         همانند ماليات، يارانه نيز با تغيير قيمت      
ها وضع شـده اسـت، افـزايش و قيمـت             صورت كه قيمت نسبي كاالهايي كه ماليات بر آن        

ابونـوري، جعفـري    (يابـد   شـود، كـاهش مـي       ها يارانه پرداخت مـي      نسبي كاالهايي كه به آن    
  ).1385، محنت فر، صميمي

ها، آثار اقتصادي و اجتمـاعي بـر روي رشـد و           ها و كنترل قيمت     از اين رو اعمال يارانه    
رشد اقتصادي فرآيندي است كـه محـور اصـلي آن را رشـد توليـد                . توسعة اقتصادي دارند  

گيـرد كـه      ريزي توسعه نيز با اين هدف انجام مـي          و برنامه . دهد  ناخالص داخلي تشكيل مي   
  .تر كاالها و خدمات موردنياز تجهيز كند ت و منابع ملي را در جهت توليد بيشامكانا

توانـد نقـش مـؤثري در رشـد و            از آن جا كه انرژي به عنوان يك عامل توليد مهم، مي           
هاي مربوط به آن،      توسعة اقتصادي ايفا كند، تحليل نحوة تأثير تصميمات و سياست گذاري          

هاي انجـام     يكي از سياست گذاري   . ف بسيار مهم است   ها و عوامل اقتصادي مختل      بر بخش 
هـدف از پرداخـت يارانـة       . هاي انـرژي اسـت      شده در اين بخش، يارانة پرداختي به حامل       

بـه  . انرژي، كمك به اقشار كم درآمد جامعه براي استفاده از حداقل امكانات رفـاهي اسـت               
رژي اختـصاص داده كـه ايـن        همين دليل دولت درصد بااليي از درآمد كشور را به يارانة ان           

هاي مختلف كـشور شـده اسـت          امر منجر به كاهش قدرت سرمايه گذاري دولت در بخش         
  ). 1384فريد قادري و همكاران، (

هاي مستقيم يارانة انرژي، قيمت پايين انرژي موجب شده كـه مـصرف                عالوه بر هزينه  
هـاي انـرژي را پرداخـت        زيرا قيمت واقعي حامـل    . كننده، مصرف بهينة آن را رعايت نكند      

هـاي    طبيعي است كه با ادامة چنين جرياني و دسترسـي بـه قيمـت پـايين حامـل                 . كند  نمي
آوري نـو و كـاهش دهنـدة          گيـري از فـن      سوخت و انرژي، ديگر توليد كننده نيازي به بهره        

وري، امكان رقابت توليدات  بهره كند و در نتيجة افت شديد انرژي را در خود احساس نمي
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لـذا بـراي تـأمين مـصرف فزاينـدة انـرژي بـه           . هاي جهاني از دست خواهد رفـت        ازاردر ب 
بر اين اساس دولـت     . باشد  گذاري و سياست گذاري كارآمد در بخش انرژي نياز مي           سرمايه

هـاي   يكـي از راه  .هايي بـراي هدفمنـدي آن اسـت    مجبور به كاهش يارانه و اتخاذ سياست
برخي از اقتصاددانان معتقدند كه هر اقتصادي كه  .باشد يها م افزايش قيمت, ها كاهش يارانه

  . ها حركت كند به دنبال رونق، رشد و توسعه است بايد به سمت آزادسازي قيمت
ها، وضعيتي است كه قيمت كاالها و خدمات در سطح طبيعـي خـود                 آزادسازي قيمت 

 مـصرف كننـدگان از      تواند به عنوان اهرم آگاه كننده و هـشدار دهنـده بـه              تعيين شده و مي   
ها جلوگيري كرده و در مـورد توليدكننـدگان بـه صـورت               هاي غير ضرور آن     افزايش هزينه 

ريزي و اقتصاد     هاي برنامه   مؤسسة پژوهش (مشوق توليد و تخصيص كاراي منابع عمل كند         
 ).1386كشاورزي، 

مـصرف  هاي انرژي، اصالح الگوي       ها و افزايش قيمت حامل       يكي از آثار كاهش يارانه    
هاي انرژي موجب     هاي حامل   از اين ديدگاه، آزادسازي قيمت    . باشد  خانوار و توليدكننده مي   

خواهد شد تا خانوار و توليدكنندة الگوي مصرف و توليد خود را تغييـر داده و بـه سـمت                    
لذا با توجه به قـانون برنامـة چهـارم توسـعه در مـورد قيمـت                 . كارايي انرژي حركت كنند   

هـاي   تي و به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز، آزاد سازي قيمت حامـل          هاي نف   فرآورده
هـا از ضـروريات اجتنـاب ناپـذير اقتـصاد            هاي پرداختي به اين حامل      انرژي و حذف يارانه   

هـاي   باشد و با توجه به اين كه در كشور ما، دولت بـا پرداخـت يارانـه بـه حامـل            ايران مي 
هاي مختلف اقتـصادي را       دمات، رشد و توليد بخش    انرژي و تغيير قيمت نسبي كاالها و خ       

هـاي   هـاي انـرژي بـا رشـد بخـش      تحت تأثير قرار داده است، تعيين رابطة پرداخت يارانـه        
بنابراين سئوال مورد بررسي در اين تحقيـق        . رسد  مختلف اقتصاد كشور ضروري به نظر مي      

تلف در اقتـصاد ايـران      هاي مخ   هاي انرژي با رشد بخش      آيا پرداخت يارانه  : عبارت است از  
ارتباط دارد؟ و در صورت وجود ارتباط، اين رابطه مثبت است يا منفي؟ تاكنون مطالعات و               

هاي انرژي در اقتصاد ايران صورت        هاي زيادي در مورد بررسي آثار پرداخت يارانه         پژوهش
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رابطـة  ها بر ميزان تـورم و يـا           ها به بررسي اثر حذف يارانه       عمدة اين پژوهش  . گرفته است 
هـاي انـرژي بـا رشـد          اند و به ارتباط حذف يارانـه        مصرف انرژي و رشد اقتصادي پرداخته     

اند، مسئلة مـورد نظـر در چـارچوب           اند يا اگر هم داشته      هاي مختلف توجهي نداشته     بخش
ما در اين مقاله به دنبال اين       . يك مدل تجزيه و تحليل كمي مورد بررسي قرار نگرفته است          

سـتانده، رابطـة حـذف     ـ  ائة يـك مـدل كمـي و بـا اسـتفاده از جـدول داده      هستيم كه با ار
از . هاي مختلف اقتصاد ايـران مـورد بررسـي قـرار دهـيم             هاي انرژي را با رشد بخش       يارانه

ي رابطـة حـذف    هاي اين پژوهش، روش مورد استفاده آن است كـه امكـان مطالعـه             ويژگي
امـا بـا وجـود مزايـاي     .آورد ا را فراهم مـي ه يارانة انرژي با رشد اقتصادي، به تفكيك بخش 

هـاي   روش به كار رفته در پژوهش فقدان آمارهاي منظم و سري زمـاني مربـوط بـه يارانـه                  
انرژي و همچنين قديمي بودن نسبي جدول مورد استفادة آن، به دليـل در دسـترس نبـودن                  

تدا مباني نظري   در اين مقاله اب   . آيد  هاي آن به حساب مي      هاي جديدتر، از محدوديت     جدول
كنـيم و سـپس       هاي انرژي را به طور مختصر مرور مي         تحقيق و آتار مختلف پرداخت يارانه     

در بخش دوم، رابطة مصرف انرژي و رشد اقتصادي و برخي از كارهاي انجام شده در اين                 
در پايان به بررسي و تحليل . پردازيم زمينه را مطرح نموده و در بخش سوم به ارائة مدل مي       

  . پردازيم گيري و ارائة پيشنهادهاي سياستي مي ها، نتيجه فتهيا
  

  مباني نظري و مطالعات تجربي
هاي مالي دولت است كـه بـه منظـور تحقـق اهـداف                 يارانه يكي از ابزارهاي مهم سياست     

هـا در سيـستم    بنابراين پرداخت يارانه بـا نقـش دولـت        . گيرد  مختلف مورد استفاده قرار مي    
هـا بـه عنـوان يكـي از      هاي اقتصادي مختلف، دولـت   در نظام . نزديك دارد اقتصادي ارتباط   

تخصيص بهينه منابع، : كنند كه عبارتند از اركان اقتصادي جامعه سه هدف عمده را دنبال مي   
توان به عنوان يكي از ابزارهاي        پرداخت يارانه را مي   . ثبات اقتصادي و توزيع عادالنة درآمد     

ادي تعبير نمود كه با استفاده از آن درجهت تحقق سه هـدف  دخالت دولت در سيستم اقتص    
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عباسـيان و مـراد پـور       (شـود     اي، اقـدام مـي     هاي توسعه   ر شده در راستاي سياست    اصلي ذك 
  .)1387اوالدي، 

هـاي    هاي غير مستقيم در اقتصاد ايـران يارانـة پرداختـي بـه حامـل                 يكي از انواع يارانه   
ز بودجـة دولـت را هـر سـاله بـه خـود اختـصاص         باشد كه بخش قابل توجهي ا       انرژي مي 

. پـردازيم   در ادامه، ابتدا به تعريف انرژي و سپس به بيان مفهوم يارانـة انـرژي مـي                . دهد  مي
نيروي محركة الزم براي به گردش درآوردن چرخ توليد و خدمات،           : انرژي عبارت است از   

هـاي    سـنگ، انـرژي  كه حاصل از سوخت يا فرآورش منابع مختلف نظير نفت، گاز، زغـال        
  .)1383حسين عباسي نژاد، داريوش وافي نجار، (اي، خورشيدي و امثال آن باشد  هسته

آژانـس بـين   . ممكن است مفهوم يارانة انرژي براي بسياري، مفهومي گيج كننـده باشـد       
يارانة انرژي به هـر اقـدامي     : كند كه   المللي انرژي يارانه انرژي را به اين صورت تعريف مي         

شود كه اساساً در ارتباط بـا بخـش انـرژي باشـد و سـبب شـود                ب دولت اطالق مي   از جان 
بـه ايـن صـورت كـه قيمـت را بـراي             . هاي مربـوط بـه توليـد انـرژي كـاهش يابـد              هزينه

توليدكنندگان انرژي باال ببرد و يا بالعكس قيمت را بـراي مـصرف كننـدگان انـرژي پـايين          
برنـد، هميـشه در زمينـة انـرژي           هايي كه به كار مـي     بازارهاي آزاد بسته به نوع ابزار     . بياورد

هـاي اجتمـاعي و زيـست          فايـده  -مخصوصاً اين كه بازارهاي آزاد، هزينه       . اند  كارآمد نبوده 
در اين  . دهند  هاي انرژي است، مد نظر قرار نمي        محيطي را كه در ارتباط با برخي از فعاليت        

كنند تا به اهـداف اجتمـاعي و يـا            يها در بازارهاي انرژي مداخله م       صورت است كه دولت   
زيست محيطي خود برسند و مشكالتي كه در بازارهاي انرژي به وجود آمده است را حـل                 

مالحظات اجتماعي چون رعايت حال اقشار فقيـر و محـروم جامعـه يكـي ديگـر از                  . كنند
به يـك   تواند با اعطاي يار انه        هم چنين دولت مي   . ها به انرژي است     داليل اختصاص يارانه  

آوري خاص سرمايه گذاران را تشويق به سرمايه گذاري بـراي افـزايش               نوع انرژي و يا فن    
  ).1382همايون نسيمي، (هاي جديد كند ظرفيت توليد و يا تحقيق و تكميل فن آوري
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  آثار اقتصادي يارانة انرژي
اي    و گـسترده   ها با تأثير بر هزينه و قيمت كاالها و خدمات، مجموعة تغييرات پيچيده              يارانه

علي رغـم پرداخـت هزينـة سـنگين يارانـه، سياسـت تثبيـت        .آورند به وجود مي در اقتصاد
هاي درآمد پايين     ها و پرداخت يارانه به صورت عام عمالً عايدي چنداني براي دهك             قيمت

عمدة تحقيقات انجـام شـده در       .شود  نداشته و عمدة فايدة آن نصيب اقشار با درآمد باال مي          
تـرين بهـره را از    هاي درآمدي بـاال بـيش      دهد كه، دهك    هاي انرژي نيز نشان مي      انهمورد يار 

هـاي انـرژي ضـمن افـزايش          از سوي ديگر يارانه به حامل     . برند  هاي انرژي ارزان مي     حامل
در قسمت توليد نيز كاهش قيمت توليـد        . مصرف، كاهش كارايي مصرف را نيز در پي دارد        

 بازده سرمايه گذاري و در نتيجه كـاهش انگيـزة سـرمايه             هاي انرژي، كاهش    كنندگان حامل 
  ).1384زورار پرمه، (گذاري جديد را به همراه خواهد داشت 

  
  آثار اجتماعي يارانة انرژي

براي مثال پرداخت يارانـه  . باشند يارانه متفاوت مي آثار اجتماعي يارانة انرژي بر اساس نوع
طبيعي و برق، كـه در   ، گازLPGمايع  ز ، گاهاي جديد و گرمايي نظير نفت سفيد به سوخت

 فقير، موجب خانوارهاي دسترسي كشورهاي درحال توسعه مرسوم است، از طريق افزايش

 خانوارهاي ثروتمند نفع به ها يارانه پرداخت كل در گردد، اما ها مي آن زندگي سطح افزايش

 يارانة انرژي تر نتيجه، بيش  در .شوند منتفع نمي ها يارانه اين از فقرا اوقات گاهي حتي و بوده

 هـاي  به سـوخت  روستايي جوامع دسترسي يا فقير خانوارهاي خريد قدرت اين كه جاي به

 پردرآمـد پرداخـت   خانوارهـاي  نفـع  دهد، بـه  افزايش تر پايين هاي قيمت طريق از را جديد

 در يا و نباشند اي يارانه انرژي تقاضاي به قادر است ممكن خانوارها زيرا، فقيرترين. گردد مي

 پـايين بـودن ميـزان    دليـل  انرژي، به يارانة از در صورت استفاده حتي .نباشد ها آن دسترس

كـاهش   يارانـه  از ها آن مندي مصرف و تنوع انرژي مورد استفاده توسط اين خانوارها، بهره
 انـرژي   ها بـراي    بنابر اين به علت فقر خانوارهاي فقير و با كشش بودن تقاضاي آن            . يابد  مي
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تري از سهم يارانة پرداختي توسـط دولـت را            ها مقدار كم    نسبت به خانوارهاي ثروتمند، آن    
هـاي انـرژي و هـم چنـين تعيـين سـقف قيمتـي                 از طرفي، وجود يارانه   . 1دارند  دريافت مي 

آفريقايي باعث بروز اختالف  و آسيايي كشورهاي در بعضي از تر از سطح قيمت بازار پايين
سـوخت در ايـن منـاطق     قاچـاق  رواج يان كـشورهاي همـسايه و در نتيجـه   قيمت انرژي م

  ).1384زورار پرمه، (است  گرديده
  

  هاي انرژي يارانه محيطي زيست آثار
هـاي    ها، به صورت    همة فعاليت . رود  اي و اصلي در اقتصاد به شمار مي         انرژي يك منبع پايه   

 مستقيم وابـسته بـه مـصرف انـرژي          لذا رشد اقتصادي به طور    . مختلفي نياز به انرژي دارند    
اما اسـتفاده از انـرژي، داراي اثـرات    . است و تحت تأثير ميزان دسترسي به انرژي قرار دارد   

بـه خـصوص    (منفي متعددي هم چون آلودگي محيط زيست در نتيجة فرآيندهاي سوخت            
ده ، امكان به پايان رسيدن و به دنبـال آن مـسئلة كمبـود انـرژي درآينـ                 )هاي فسيلي   سوخت

 و انـرژي  نـوع  بـه  توجـه  بـا  و بوده پيچيده آثار زيست محيطي يارانة انرژي بسيار.باشد مي
. باشـد  و منفـي مـي  ) جلوگيري از قطع درختان جنگلي(مثبت  اثرات داراي ها طبيعت يارانه

كنند، داراي اثـرات زيانبـار        هاي فسيلي را تشويق مي      هايي كه توليد و مصرف سوخت       يارانه
هاي پرداختي به مصرف كنندگان با كاهش قيمـت سـوخت و              يارانه. تندزيست محيطي هس  

كـه باعـث افـزايش انتـشار        . شوند  يا هزينة استفاده از آن، منجر به سطوح باالي مصرف مي          
هاي زيست محيطي و نيز اتالف منابع  اي و در نتيجه آسيب هاي سمي و گازهاي گلخانه گاز

  .)2003، 2كالوس تاپفر(شوند  طبيعي مي
اند   ها اختصاص يافته    هاي فسيلي و يا ساير انرژي       هايي كه به سوخت     اما تأثير كلي يارانه   

هاي نفتـي     به عنوان مثال تشويق مصرف فرآورده     . بر محيط زيست هميشه منفي نبوده است      
                                                           

 .شود و برعكس تر يارانه را باعث مي تر تقاضا سهم بيش كشش كمـ 1

2- Klaus Töpfer 



 44 شماره ،دوازدهم اجتماعي، سال رفاهپژوهشي ـ فصلنامة علمي 

  
150 

همـايون  . (هـا در كـشورهاي در حـال توسـعه شـود             تواند باعث كاهش تخريب جنگل      مي
  ).1382نسيمي، 

  
 انرژي و رشد اقتصاديرابطة مصرف 

در جهان امروز، افزايش سريع تقاضا براي انـرژي و وابـستگي كـشورها بـه اسـتفاده از آن                    
دهد كه يكي از مسائل مهم مطرح در آينده، در كـشورهاي جهـان، بحـث انـرژي                    نشان مي 

در همين راستا، جستجو براي يافتن منابع انرژي تجديد شدني و جايگزين، بـه        . خواهد بود 
، 1970تـا قبـل از بحـران نفتـي دهـة            . ن يك مسئلة مهم براي كـشورها مطـرح اسـت          عنوا

هاي رشد اقتصادي بر روي سرمايه و نيروي كـار بـه عنـوان عوامـل توليـد، متمركـز              نظريه
اما پس ازآن انرژي نيز به عنوان يك عامل توليد در كنار سرمايه و نيروي كار مطرح                 . بودند
  ).2008، 1ارمن اربيكال(شد 
هاي اقتصادي در حوزة انـرژي و توسـعه، در مـورد چگـونگي      در حالي كه اكثر نوشته  

كنند و رشد اقتصادي را به عنوان         تأثيرگذاري توسعة اقتصادي بر استفاده از انرژي بحث مي        
 بر اهميـت    2)2004(كنند، ديويد استرن و كلوند        محرك اصلي تقاضا براي انرژي مطرح مي      

عرضة انرژي بر روي رشد اقتصادي، در كشورهاي توسعه يافتـه و            توجه به اثرات تغيير در      
  ).2009، 3والريا كستانتيني و چيارا مارتيني(در حال توسعه، تأكيد دارند 

هاي جديد رشد، انرژي نيز به عنوان يك عامل توليد در كنار سرمايه و نيروي                 در نظريه 
برخي از  . باشد  يت يكسان نمي  هاي مختلف داراي اهم     كار وارد مدل شده است، اما در مدل       

 معتقدند كه در مدل بيوفيزيكي رشد، انـرژي تنهـا           4) 1984(اقتصاددانان مانند آيرس و ناير      
 بـه نقـل از برخـي اقتـصاددانان          5 امـا ديويـد اسـترن      .ترين عامـل رشـد اسـت        عامل و مهم  

                                                           
1- Erman Erbaykal         2- David Stern and Cleveland (2004) 
 

3- Chiara Martini Valeria Costantini and   4- Nair and Ayres 
 

5- Daivid Stern 
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ارد، به طـور  كند كه انرژي از طريق تأثيري كه بر نيروي كار و سرمايه د   نئوكالسيك بيان مي  
 ).1384، عزيز آرمن، روح اهللا زارع(غير مستقيم، بر رشد اقتصادي مؤثر است 

هاي كار و سرمايه، انرژي نيز به عنوان يكي از            با توجه به اين كه امروزه عالوه بر نهاده        
هاي اقتصاد كالن مطرح است، بنابراين اگر تابع توليد را تابعي  هاي مهم توليد در بحث    نهاده
  :رژي در نظر بگيريم، خواهيم داشتهاي كار، سرمايه و ان هادهاز ن

)E,L,K(fQ   
 E نهـادة نيـروي كـار و         L نهادة سرمايه،    K محصول ناخالص داخلي،     Qدر رابطة باال،    
هـا و     هم چنين فرض بر اين است كه بين ميـزان اسـتفاده از ايـن نهـاده                . نهادة انرژي است  
 : به بيان رياضي داريم. قيم وجود دارداي مست سطح توليد رابطه

000 











E

Q
,

L

Q
,

K

Q  
كـه  ... اي از عوامل مانند نفت، گاز، برق، زغال سنگ و تواند توسط مجموعه    مي Eنهادة  
از سـوي ديگـر مـصرف انـرژي تـابعي           . هاي انرژي معروف هستند، تـأمين شـود         به حامل 

وان مثال در اثر حذف يا تغيير ميزان        به عن (معكوس از قيمت آن است و تغيير قيمت انرژي          
، اثري مهم در مصرف انرژي و در نتيجه، در توليـد ناخـالص ملـي            )هاي حامل انرژي    يارانه
هـا را از طريـق افـزايش در هزينـة             تواند سطح عمومي قيمت     شوك قيمت انرژي، مي   . دارد

ردد و  گـ   توليد افزايش دهد، كه موجب كاهش در اجزاي تشكيل دهنـدة تقاضـاي كـل مـي                
منحني تقاضاي كل در اقتصاد كالن را به سـمت چـپ منتقـل و محـصول ملـي واقعـي را                      

 ). 1388حميد آماده، مرتضي قاضي، زهره عباسي فر، (دهد  كاهش مي

 تأثير قيمت انرژي بر رشد اقتـصادي، بـه نقـش انـرژي در               1)1979( از ديدگاه پنديك    
اي در     كه انرژي به عنوان نهـادة واسـطه        به نظر وي، در صنايعي    . ساختار توليد بستگي دارد   

رود، افزايش قيمت آن، بر امكانات و ميزان توليد، اثـر خواهـد گذاشـت و                  توليد به كار مي   

                                                           
1- Pindyck 
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پنديك از تابع هزينة كـل بـراي نـشان دادن ايـن موضـوع            . توليد ملي را كاهش خواهد داد     
 قيمت انرژي انجـام     كند و تحليل خود را بر اساس كشش هزينة توليد نسبت به             استفاده مي 

اگر سرمايه و كار را جانشين انـرژي در نظـر بگيـريم، افـزايش در قيمـت انـرژي                    . دهد  مي
هاي توليد بـر      شود و افزايش هزينه     موجب افزايش در استفاده از دو عامل سرمايه و كار مي          

دهد و سهم نسبي توليد ناشـي         اثر افزايش قيمت انرژي، تخصيص عوامل توليد را تغيير مي         
  ). 1384، عزيز آرمن، روح اهللا زارع. (از دو عامل سرمايه و كار افزايش خواهد يافت

 درارتباط با موضوع مورد بررسي مطالعات متعـددي صـورت گرفتـه كـه در ذيـل بـه                   
  : شود ها اشاره مي اي از آن نمونه

اي بـه    در مطالعـه   2003 در سال    1 سانجيو گوپتا، هانگ سانگ جونگ و بنديك كلمنت       
هـا، رشـد      هاي نفتي بر سـطح عمـومي قيمـت          سي و ارزيابي اثر افزايش قيمت فرآورده      برر

محققان در اين تحقيق بـا اسـتفاده از يـك مـدل تعـادل               . اند  واقعي و توزيع درآمد پرداخته    
، به اين نتيجه رسـيدند كـه، در كوتـاه مـدت، كـاهش در يارانـة                  CGEعمومي چند بخشي    

. ها و كاهش در مصرف خانوار خواهد شد          سطح قيمت  هاي نفتي باعث افزايش در      فرآورده
تـر ايـن مـواد بـه جـاي            اگرچه توليدات مواد نفتي، به دليل جايگزين شدن صادرات بـيش          

هـا، بـه دليـل افـزايش          اما توليـد ديگـر بخـش      . كنند  ها، تغيير نمي    كاهش مصرف داخلي آن   
 سـيان وانـگ و برتـون        .يابـد   ها، كاهش مي    ها و كاهش درآمد در نتيجة كاهش يارانه         قيمت
هـا،    يارانـه ( به بررسي اثرات پويـاي مخـارج دولـت           2007، در يك مطالعه در سال       2ابرامز

روي رشد اقتصادي و نـرخ بيكـاري بـراي          ) هاي دولت و غيره     هاي انتقالي، خريد    پرداخت
ها در اين بررسـي بـه ايـن           آن. اند   پرداخته 1970-1999 در طي دورة     OECDبيست كشور   

شـود و نـرخ بيكـاري را     يدند كه افزايش در مخارج دولت مانع رشد اقتصادي مي     نتيجه رس 
هـاي انتقـالي و       هـا، پرداخـت     هم چنين انواع مخارج دولـت ماننـد يارانـه         . دهد  افزايش مي 

                                                           
1- Sanjeev Gupta, Hong-sang jung, Bendict Clements 
2- Syan Wang ,Burton A.Abrams 
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هـا و     به اين صورت كـه يارانـه      . خريدهاي دولت اثرات متفاوتي روي رشد و بيكاري دارد        
آنتونيـو  . باشـد   تري مي   اي دولت داراي اثرمنفي بزرگ    هاي انتقالي نسبت به خريده      پرداخت

 به منظور بررسي اثـرات عايـدي و         2008 در يك مطالعه در سال       1آفنسو و ديويد فارسيري   
هاي غيرمستقيم، مصرف دولـت،       مخارج دولت بر روي رشد، به اثر متغيرهايي مانند ماليات         

ي رشـد اقتـصادي كـشورهاي       ها و سرمايه گذاري دولت بر رو        مشاركت اجتماعي و يارانه   
OECD   و EU   هاي ايـن مطالعـه نـشان     يافته. كنند  توجه مي1970-2004هاي   در طول سال

دار و منفـي   و مخارج مصرفي دولت اثـر معنـي  ) هاي مالي دولت   كمك(ها    دهد كه يارانه    مي
در پـژوهش   ) 1374(محمدحـسين فـاتحي دابـانلو       . روي رشد اقتصادي اين كشورها دارد     

 -1370هـاي     كرده است كه ارتباط ميان يارانه و رشـد اقتـصادي را بـراي سـال               خود سعي   
ايشان بـا اسـتفاده از بـرآورد آمـاري هـم بـستگي و            .  در مورد كشور ايران ارائه دهد      1350

رسد كه يارانة توليدي باعث افزايش توليد ناخـالص ملّـي و              آزمون گرنجر به اين نتيجه مي     
شود كه البته تأثيرگـذاري آن نيـاز بـه            ل رشد اقتصادي مي   هاي اقتصادي و در ك      توليد گروه 

زمان دارد و يارانة مصرفي باعث افزايش تقاضاي كل نشده بلكه اين تقاضاي كل است كـه                 
احمـد جعفـري   . ها يك طرفـه اسـت   گردد و رابطة علّي آن  باعث افزايش يارانة مصرفي مي    

اي، به بررسـي اثـرات        مقاله رد) 1384(صميمي، ابوالقاسم اثني عشري و يوسف محنت فر         
اقتصادي يارانة بنزين بر روي رشد اقتصادي ايران پرداختند و براي اين منظور از اطالعـات   

زمان به روش حداقل مربعات سه         و الگوي معادالت هم    1350-1381هاي    سري زماني سال  
 كه در دورة مـورد      ها در اين مقاله به اين نتيجه رسيدند         آن. اند   استفاده نموده  sls3اي    مرحله

بررسي با اين كه بين يارانة بنزين و رشد واقعي اقتصادي رابطه مثبت و معني داري وجـود                  
هـم  . درصـد معنـي دارد  10دارد اما پارامتر برآوردشده در اين زمينه پايين بوده و در سـطح        

ق چنين مقدار عددي پارامتر كشش توليد ناخالص ملّي نسبت به يارانة بنـزين در دورة فـو                
اكبـر  . كـشش بـودن آن اسـت        برآورد شده است كه حاكي از بي       09/0طور متوسط تقريباً      به

                                                           
1- Antonio Afonso, Davide Furceri 
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هـا بـر روي رشـد     اي به بررسي اثر مخـارج دولـت و ماليـات    در مطالعه ) 1385(زمان زاده   
محقق در اين پژوهش با استفاده از يك مدل رشد درون زا و             . اقتصادي ايران پرداخته است   

گيـري از روش       و با بهره   1382 تا   1338هاي    زماني هريك از سال   بر اساس اطالعات سري     
تأثير متغيرهـاي مـذكور را بـر رشـد اقتـصادي          ) ARDL(خودبازگشتي با وقفه توزيع شده      

گيـرد كـه سـهم سـرمايه گـذاري            ايشان از اين تحقيق نتيجه مي     . دهد  مورد بررسي قرار مي   
لت، كل درآمـدهاي دولـت،      بخش خصوصي، كل مخارج دولت، مخارج سرمايه گذاري دو        

هاي پرداختي دولت بـه توليدكننـدگان از          درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت، سهم يارانه       
GDP       هاي پرداختي دولت بـه   هاي پرداختي دولت، يارانه   تأثير مثبت و سهم هريك از يارانه

  و تـورم، تـأثير  GDPمصرف كنندگان، مخارج مصرفي دولت، درآمدهاي مالياتي دولـت از   
در رسـالة   ) 1386(يوسف محنت فـر     . منفي بر رشد اقتصادي بلند مدت كشور داشته است        

توليـد  (دكتراي خود به بررسي اثر ميزان يارانة بنـزين بـر متغيرهـاي عمـدة اقتـصاد كـالن                    
ها، ميـزان مـصرف بنـزين،         ناخالص داخلي، ميزان مصرف بخش خصوصي، شاخص قيمت       

-1383در طـي دورة     ) اردات كـشور ايـران    سرمايه گذاري بخش خصوصي، صـادرات و و       
انـد كـه      ايشان با استفاده از الگوهاي اقتصادسنجي به اين نتيجه رسيده         .  پرداخته است  1350

دار بـوده     رابطة ميان ميزان يارانة بنزين و متغيرهاي عمدة كالن در اين رساله مثبت و معنـي               
يش توليد ناخالص داخلـي داشـته       ولي اعطاي يارانة بنزين نتوانسته است اثر چنداني بر افزا         

ها   رسد بر اساس مطالعات انجام شده در اين حوزه، پرداخت يارانه            در كل، به نظر مي    . باشد
 . رابطة يكساني با رشد اقتصادي نداشته باشد

  
  ارائة مدل

هاي مختلف اقتصاد     هاي انرژي بر روي رشد بخش       در اين مقاله، به منظور ارزيابي اثر يارانه       
بدين منظـور از    . هاي مبتني بر آن استفاده شده است         ستانده و تكنيك   -ز جدول داده  ايران، ا 

 تهيه و تدوين 1380جدول داده ـ ستاندة اقتصاد ايران كه توسط مركز آمار ايران براي سال  



   هاي انرژي با رفاه اجتماعي از مسير رشد اقتصادي  ارتباط هدفمندسازي يارانه
  
  

 

155  

از آن جا كـه آخـرين جـدول    . شود  انتشار يافته، استفاده مي   1385شده و در بهمن ماه سال       
باشـد بنـابراين امكـان         مـي  1380رس براي انجام مطالعه، جـدول سـال         داده ستانده در دست   

توان   در ضمن با توجه به شرايط اقتصاد ايران مي        . استفاده از جداول جديدتر وجود نداشت     
از اطالعات جدول براي دوره زماني پنج تا ده سال استفاده نمود؛ كارهـاي انجـام شـده در                   

بـا توجـه بـه آمـار        . ل در دسترس انجام شده اسـت      اين زمينه هم با استفاده از همين جداو       
هـا بهتـرين روش بررسـي اسـتفاده از همـين جـداول داده                 ناقص و محدود در مورد يارانه     

باشد كه جديدترين جـدول در دسـترس همـين            ستانده يا ماتريس حسابداري اجتماعي مي     
ش قيمـت داده ـ   ها مربـوط بـه بخـ    از آن جا كه يارانه. باشد  مي80جدول داده ستانده سال 

هاي داده ـ ستانده است،   باشند، ولي رشد مربوط به بخش توليد و تقاضا در مدل ستانده مي
هاي مختلف اقتصاد ايران، الزم اسـت      هاي انرژي بر روي رشد بخش       براي بررسي اثر يارانه   

ورد هاي انرژي را بر قيمت م كه ابتدا از طريق مدل قيمت داده ـ ستانده، اثرات حذف يارانه 
هـاي توليـد بـر بهـاي          معموالً به منظور بررسي آثار افزايش قيمت نهاده       . بررسي قرار دهيم  

. شـود  كاالها و خدمات توليد شده در اقتصاد از الگوهاي قيمتي داده ـ ستانده اسـتفاده مـي   
هاي   ها بر قيمت محصوالت، روش نهاده       هاي بررسي تأثير افزايش بهاي نهاده       يكي از روش  

 بخـش تـشكيل     nشود كه اقتـصاد از        هاي واسطه فرض مي     در روش نهاده  . اشدب  واسطه مي 
هايي است كه فراهم كننـدة   شده است و قيمت در هر بخش تابعي از قيمت، در ساير بخش  

به عبارت ديگـر بـه هـر ميـزان كـه نـسبت              . هاي واسطه براي بخش مورد نظر هستند        نهاده
تر باشد، افـزايش قيمـت در آن          ها بيش    بخش استفاده از نهادة يك بخش در مقايسه با ساير        

در اين روش رابطـة كلـي زيـر         . گذارد  تري روي قيمت بخش مورد نظر مي        بخش، اثر بيش  
  :  ام به صورت زير خواهد بودjگيرد كه در اين رابطه قيمت واحد توليد بخش  مبنا قرار مي
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i
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 ام j نـسبت ارزش افـزوده در بخـش         v ضرايب مستقيم بـين بخـشي و         jiaدر رابطة باال    
  : رابطة فوق به صورت ماتريسي عبارت است از. باشد مي
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زا و    هاي واسطه متغيرها بـه دو دسـتة بـرون            در اين رابطة كلي، با توجه به روش نهاده        
شود كه كلية محصوالت در اقتصاد به دو          عنوان مثال فرض مي   به  . شوند  زا تفكيك مي    درون

در ايـن صـورت     . انـد    تقسيم بندي شده   (n)و ساير محصوالت     (e)هاي نفتي     دستة فرآورده 
  : شود به صورت زير باز نويسي مي] 2[رابطة 
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 eeA بردار قيمت ساير محصوالت،      nPنرژي،  هاي ا    بردار قيمت فرآورده   ePدر رابطة باال    
 ماتريس ضرايب مـستقيم     neAهاي انرژي،     ماتريس ضرايب مستقيم مبادالت بين فرآورده     

قيم  مـاتريس ضـرايب مـست      neAهـاي انـرژي و سـاير محـصوالت،            مبادالت بين فرآورده  
 مـاتريس ضـرايب مـستقيم       nnAهـاي انـرژي،     مبادالت بين سـاير محـصوالت و فـرآورده        
 بـردار نـسبت ارزش افـزوده بـه سـتانده در             eVمبادالت بين ساير محصوالت با يكديگر،       

. باشد  تانده در ساير محصوالت مي     بردار نسبت ارزش افزوده به س      nVهاي انرژي،     فرآورده
هاي انـرژي     گيري اثر تغييرات قيمت فرآورده      به عنوان مثال اگر فرض كنيم كه هدف، اندازه        

  : خواهيم داشت] 3[بر روي قيمت ساير محصوالت باشد، با توجه به رابطة 
][VPAPAP nnnnenen 4  
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اگـر رابطـة    . دهـد   نشان مي  اين رابطه اثرات مستقيم افزايش قيمت كاالها و خدمات را           
  :  مرتب كنيم خواهيم داشتnPرا بر حسب ] 4[

][V)AI(PA)AI(P nnnenennn 511    
 اين رابطه نشان دهندة اثرات مستقيم وغير مستقيم افـزايش قيمـت كاالهـا و خـدمات                 

  ).1386،عطوان(است 
هـاي    بر روي رشـد بخـش     هاي انرژي      در اين مقاله، به منظور ارزيابي اثر حذف يارانه        

براي انجام اين مطالعه،    . هاي واسطه استفاده شده است      مختلف اقتصاد ايران، از روش نهاده     
 مركز آمار ايـران را كـه بـه صـورت محـصول در      1380ستاندة سال  ـ  جدول خالص داده

كنيم و پس از هم فزوني سطرها          بخشي ارائه شده است، خالصه مي      91محصول و در ابعاد     
 19ستانده محـصول در محـصول بـا ابعـاد      ـ  هاي جدول، يك جدول خالص داده نو ستو

 بخشي، بـا اسـتفاده از   19ستانده  ـ  پس از تهية جدول خالص داده. كنيم بخشي را ارائه مي
n,...,j,i 1فرمول

x

x
a

j

ji
ji 1              و نرم افزار اكسل، اقدام به تهية جدول ضرايب فنـي بـا 

وجه به مدل مورد استفاده در اين مقالـه ضـروري اسـت كـه               با ت . نماييم   بخشي مي  19ابعاد  
لذا سه بخش بـرق،  .ستانده را، به دو بخش انرژي و غير انرژي تفكيك نماييم ـ  جدول داده

سـاير  . گيـريم   هاي نفتي را به عنوان بخش انرژي جدول در نظـر مـي              گاز طبيعي و فرآورده   
بـراي  , بنـابراين . گيرنـد   قـرار مـي   هاي باقي مانده از جدول نيز در بخش غير انـرژي              بخش

  : كنيم از رابطة زير استفاده مي) غير انرژي( ام jمحاسبة قيمت بخش 
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ستانده در ايران و كاربردهاي آن در سنجش، و كتاب تحليل داده ـ  ) علي سوري(ه ـ بر اساس كتاب تحليل داده ـ ستاند 1

 ) فيروز توفيق(پيش بيني و برنامه ريزي 
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ــه،  ــن رابط ــدات بخــش  jP در اي ــردار قيمــت تولي ــرژي( ام j ب ــر ان ــي) غي . باشــد م
nnijji ]a[a    و ija ان دهندة بردار ضرايب فني اسـت       نش .e

iP  گـر بـردار قيمـت         بيـان
 بيانگر ضريب ارزش افزوده است كه از رابطـة زيـر بـه              jVو  ) انرژي( ام   iتوليدات بخش   

  : آيد دست مي
jxارزش افزودة بخش  j=jV   
jx نيز ارزش توليد كل بخش jتوان به صورت  را مي] 6[رابطة شمارة .باشد  ام مي

  : ماتريسي بازنويسي كرد

][V)AI(PA)AI(P nn
e

nenn
n 711    

هـاي     ماتريس قيمت توليدات بخـش     nP.  است A ترانهادة ماتريس    A،  ]7[در رابطة   
 ترانهادة ماتريس ضرايب مـستقيم      nnA نشان دهندة ماتريس هماني،      I. شدبا  غير انرژي مي  

 ترانهادة ماتريس ضرايب مـستقيم مبـادالت بـين          neAهاي غير انرژي،      مبادالت بين بخش  
 نشان Vخش انرژي و  نشان دهندة ماتريس قيمت توليدات بeP. باشد هاي انرژي مي بخش

  .باشد هاي غير انرژي مي دهندة ماتريس ضرايب ارزش افزودة بخش
  

  هاي انرژي  يارانة حامل
بنزين، نفت سفيد، گازوئيل، نفت كوره، برق و گـاز          (هاي انرژي     آمار مربوط به يارانة حامل    

 بر انرژي ايه حامل قيمت افزايش آثار و انرژي يارانة  از مقالة بررسي1380در سال ) طبيعي

 كه از ترازنامة انرژي اقتصاد ايـران اسـتخراج شـده اسـت، مـورد      1درايران ها قيمت سطوح
رسـد كـه در جـدول         در اين جا ذكر اين نكته ضروري بـه نظـر مـي            . گيرد  استفاده قرار مي  

باشـد، انـواع     كه بـه صـورت محـصول در محـصول مـي     1380خالص داده ـ ستانده سال  
                                                           

  117-147، 1384، بهار 34هاي بازرگاني، شماره  زورار پرمه، فصلنامه پژوهشـ 1
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هـا اختـصاص داده       كديگر ادغام شده و يك سطر و يك ستون به آن          هاي نفتي در ي     فرآورده
اقـدام بـه گـرفتن ميـانگين وزنـي از قيمـت ايـن               ] 8[بنابراين از طريـق رابطـة       . شده است 
هاي نفتي را بـه صـورت كلّـي مـورد             كنيم تا بتوانيم اثر حذف يارانة فرآورده        ها مي   فرآورده

  : مطالعه قرار دهيم
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هـاي نفتـي را در سـال           با استفاده از اين فرمول قيمت داخلي و قيمت مرزي فـرآورده           
هـاي مـرزي،      هاي انرژي به سـطح قيمـت        با افزايش قيمت حامل   . آوريم   به دست مي   1380
ها،   بر اساس اين قيمت   . آيد  به دست مي  ) غيرانرژي(ها    هاي جديدي براي ساير بخش      قيمت

 نشان icكنيم كه در اين مورد      محاسبه مي ] 8[ول شمارة   شاخص قيمت كل را از طريق فرم      
به اين ترتيب چهار . باشد دهندة هريك از اجزاي تقاضاي نهايي در جدول داده ـ ستانده مي 

مخـارج مـصرفي خانوارهـا،    (شاخص قيمت كل براي هريك از مـصارف تقاضـاي نهـايي        
هـاي    بعد از تغييـر قيمـت حامـل       ) ي، صادرات مخارج مصرفي دولت، مخارج سرمايه گذار     

بـا اسـتفاده از ايـن    . آيد  به دست مي  ) هاي مرزي   ها به سطح قيمت     افزايش قيمت آن  (انرژي  
 ام را براي هريك از اجزاي تقاضاي        iچهار شاخص قيمت و رابطة زير قيمت نسبي بخش          

  . كنيم هاي انرژي حساب مي نهايي بعد از تغيير قيمت

=  ام iقيمت نسبي بخش 
P

pi  

هـاي انـرژي بـوده        هاي نسبي كه ناشي از تغيير قيمـت          براي بررسي اثرات تغيير قيمت    
به اين صورت كه ابتدا با استفاده از رابطة زير و           . توان از معادلة توليد استفاده كرد       است، مي 
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  . آوريم ه دست ميهاي انرژي ب ها را قبل از تغيير قيمت نرم افزار مت لب، توليد بخش
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 Xها و   بردار توليد كل بخشYباشد  بردار تقاضاي نهايي مي .  
(هاي نسبي     از آن جا كه با افزايش قيمت      

P

pi(     مقدار مصرف يعني ،iy  يابد،    كاهش مي
كنيم تـا اثـر       اي نسبي مربوطه ضرب مي    ه  هريك از اجزاي تقاضاي نهايي را درعكس قيمت       

كنـيم كـه كـشش     براي سادگي محاسبات فرض مي    . آن را بر تقاضاي نهايي به دست آوريم       

، در اين صورت مقدار تقاضاي جديـد برابـر اسـت بـا               1قيمتي تقاضا يك باشد   
i

i p

P
y .  بـا

ها بـه صـورت زيـر     بخشتوجه به تقاضاي نهايي جديد، سطح توليد كل را براي هريك از            
  : كنيم محاسبه مي
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ها را بعد از حـذف         به ترتيب توليد كل و تقاضاي نهايي بخش        YوX،  ]10[در رابطة   
، هاي انـرژي  در نهايت براي بررسي اثر افزايش قيمت. دهد هاي انرژي نشان مي     يارانة حامل 

هـا بـه      ها را قبل و بعد از افزايش قيمت ايـن حامـل             ابتدا تفاوت بين سطح توليد كل بخش      
  : آوريم صورت زير به دست مي

                                                           
. هاي درآمدي ارائه كرد     ها محاسبه شود و نتايج را بر حسب گروه          شود در مطالعات آتي نخست كشش       هاد مي البته پيشن ـ  1

  . اين روش براي هر مقداري از كشش قابل اعمال است
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ها از رابطة زير استفاده  سپس براي محاسبة نرخ رشد سطح توليد هريك از بخش
  : كنيم مي

i = 100 نرخ رشد توليد بخش 



i

ii
i X

XX
X  

iX نرخ رشد محصوالت بخش iگر كل اثرات افزايش قيمت انرژي بر   ام است كه بيان
  . باشد  ام ميiبخش 

  
  ها بررسي و تحليل يافته

هـاي    هاي پرداختـي بـه بـرق، گـاز طبيعـي و فـرآورده               به منظور تحليل اثرات حذف يارانه     
 به بررسي اثرات افـزايش قيمـت ايـن          ،)هاي انرژي   به صورت آزادسازي قيمت حامل    (نفتي
شـده در قالـب سـناريوي       هاي مرزي، بر اساس مدل ارائه         هاي انرژي به سطح قيمت      حامل

  : ايم زير پرداخته
هـاي مـرزي      هاي نفتي، برق و گاز طبيعي تا سطح قيمت          افزايش هم زمان قيمت فرآورده    * 
  )رق و گاز طبيعيهاي نفتي، ب هاي پرداختي به فرآورده حذف هم زمان يارانه(

  

 نتايج حاصل از سناريوي ارائه شده 

 بخشي تهيـه شـده از جـدول    19ستاندة  ـ  نتايج حاصل از سناريو با استفاده از جدول داده
 و با توجه به روابط ارائه شده در قسمت ارائة مدل به دست آمده 1380ستانده سال  ـ  داده
 توليد است كه نه در كوتاه مدت، بلكـه          به طوري كه، ارقام ارائه شده مربوط به رشد        . است

مثالً در بلنـد    (هاي نسبي ميگردد      ها موجب تغيير قيمت     اي كه آثار حذف يارانه      در كل دوره  
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و با فرض عـدم وجـود شـرايط محـدود           ) مدت و هم افزا شدن تمام آثار ناشي از سياست         
بـا توجـه بـه      (كننده مثل سركوب مالي و همچنين ثابت ماندن سـاختارهاي كـالن اقتـصاد               

) باشـد   هاي كالن اقتصادي كشورها مـي       ـ ستانده كه مبناي برنامه ريزي      فروض جدول داده  
   1.باشد گردد مي حاصل مي

در اين . نتايج به دست آمده در سناريوي ارائه شده نشان داده شده است] 1[ در جدول 
كـشاورزي   درصد، رشـد توليـدات       20/398سناريو، رشد توليدات نفت خام و گاز طبيعي         

هـاي     درصد، رشـد سـاختمان     17/4 درصد، رشد توليدات سنگ، ماسه و خاك رس          73/12
 درصد، رشد خدمات عمده فروشي و       72/4ها     درصد، رشد ساير ساختمان    17/30مسكوني  

هاي صرف غـذا و نوشـيدني معـادل            درصد، رشد خدمات محل    39/3خرده فروشي معادل    
آب و خـدمات مربـوط   .  درصـد خواهـد بـود   61/48 درصد و ساير خدمات معادل  59/11

 درصد، زغال سنگ و لينيت، زغال -11/13 درصد، محصوالت صنعتي معادل -54/6معادل 
 درصـد،   -94/13هاي آن معـادل        درصد، سنگ آهن و كنسانتره     -68/13سنگ نارس معادل    

  درصـد، -04/21ها معـادل    درصد، ساير كاني-13/15هاي آن معادل    سنگ مس و كنسانتره   
 درصـد و خـدمات حمـل و نقـل معـادل             -62/17هاي عمومي معـادل       خدمات اقامت گاه  

  . درصد با كاهش توليد مواجه خواهند شد-58/32
  

                                                           
هـا در زمـان قبـل از حـذف      به خاطر محدويت تعداد صفحات در مقاله، از آوردن جداول مربوط بـه تقاضـا و قيمـت   ـ  1

  .ي گرديده استها خوددار يارانه
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هاي نفتي در سناريوي  هاي نسبي پس از حذف يارانه پرداختي به گاز طبيعي، برق و فرآورده قيمت .1جدول 
  ارائه شده

هاي  تي به گاز طبيعي، برق و فرآوردههاي نسبي پس از حذف يارانة پرداخ قيمت
 نفتي

 خانوار سرمايه گذاري دولت صادرات

شماره 
رديف 

محصوالت
 

 نفت خام و گاز طبيعي 1 116604051/0 099045345/0 192064016/0 206733284/0

 آب و خدمات مربوط 2 966676264/0 670526262/1 239404968/3 486820902/3

 محصوالت كشاورزي 3 6844062/0 581345568/0 127317639/1 213418744/1

 محصوالت صنعتي 4 409638003/0 197369057/1 32188105/2 499219288/2

20940035/2 052626926/2 058517604/1 246171039/0 5 
زغال سنگ و لينيت، 
 زغال سنگ نارس

100319621/2  951286288/1 006257328/1 184646089/1 6 
سنگ آهن و 

 هاي آن رهكنسانت

51644648/1  408843298/1 726525319/0 855323339/0 7 
سنگ مس و 

 هاي آن كنسانتره

585222346/2  40178155/2 238572884/1 458146423/1 8 
سنگ، ماسه و خاك 

 رس

 ها ساير كاني 9 947766804/0 805048276/0 561111276/1  680344225/1

  
هاي مسكوني ساختمان 10 940208819/0 798628403/0  548662164/1  666944286/1

 ها ساير ساختمان 11 148876165/1 975873783/0 892367964/1  036901294/2

641713772/1  525221942/1 786540533/0 925978018/0 12 
خدمات عمده فروشي 

 و خرده فروشي

413970731/2  242681514/2  156526709/1 361555145/1 13 
هاي  گاه خدمات اقامت
 عمومي

55268265/1  442508242/1 743885968/0 875761675/0 14 
هاي  خدمات محل

 صرف غذا ونوشيدني

 خدمات حمل و نقل 15 283246644/3 788842192/2  40798996/5  821035844

 ساير خدمات 16 57640418/0 489606926/0  949422433/0  021936442/1

  هاي تحقيق يافته: مأخذ* 
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ايي براي محصوالت هربخش پس از حذف يارانة پرداختي به گاز طبيعي، برق و  تقاضاي نه.2جدول
  )ميليون ريال(هاي نفتي در سناريوي ارائه شده  فرآورده

تقاضاي نهايي براي محصوالت هربخش پس از حذف يارانه پرداختي به گاز 
 هاي نفتي طبيعي، برق و فرآورده

 خانوار اريسرمايه گذ دولت صادرات

شماره 
رديف 

محصوالت
 

نفت خام و گاز طبيعي 1  0  6/29036777  0  490940357
آب و خدمات مربوط 2  766/725824  0  0  0

محصوالت كشاورزي 3  09/72394882  5/18131282  0  9/6500997
 محصوالت صنعتي 4  68/88305438  6/68618420  0  7224383

0124/5146  0  733/21855-  056332/771  5 
 زغال سنگ و لينيت،
 زغال سنگ نارس

986/22774    
0  6668/8065-  0  6 

سنگ آهن و 
 هاي آن كنسانتره

453/29193  0  474/77982-  0  7 
سنگ مس و 

 هاي آن كنسانتره

  
806/49650  0  68/272252-  541503/1616  8 

سنگ، ماسه و خاك 
 رس

 ها ساير كاني 9  331382/8491  -155744  0  2/215489

هاي مسكوني ساختمان 10  7807/448569  2/33020855  0  0
 ها ساير ساختمان 11  8377/100682  5/50790220  0  0

7/3834849  0  4/15903554  23/64365010  12 
خدمات عمده فروشي 

 و خرده فروشي

26/255961  026587489/0-  0  495/803400  13 
هاي  گاه خدمات اقامت
 عمومي

178/94542  055/1194877  0  39/15931415  14 
ي ها خدمات محل

صرف غذا ونوشيدني
 خدمات حمل و نقل 15  313/8610382  498/768088  3792/168790  7/1645107

 ساير خدمات 16  391234979  15309587  16/99676279  9/2582121
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هاي نفتي  ها پس از حذف يارانه پرداختي به گاز طبيعي، برق و فرآورده  نرخ رشد توليدات بخش.3جدول 
  در سناريوي ارائه شده

 هاي نفتي پس از حذف يارانه پرداختي به گاز طبيعي، برق و فرآورده

 رشد توليد

توليد اوليه منهاي 
توليد پس از حذف 

يارانه تقسيم بر 
 توليد اوليه

جمع تقاضاي نهايي توليد

شماره 
رديف 

محصوالت
 

نفت خام و گاز طبيعي 1  9/519977134  2/519977612  98205/3  205/398
 آب و خدمات مربوط 2  766/725824  08/4545600  -06541/0  -54088/6

 محصوالت كشاورزي 3  52/97027162  3/191022662  127301/0  73009/12

 محصوالت صنعتي 4  3/164148242  4/401802903  -13111/0  -1113/13

689/13-  13689/0-  67/990334  66415/15938-  5 
زغال سنگ و لينيت، 
 زغال سنگ نارس

9453/13-  13945/0-  37/2046391  31872/14709  6 
سنگ آهن و 

 هاي آن كنسانتره

1344/15-  15134/0-  27/1595692  02118/48789-  7 
سنگ مس و 

 هاي آن كنسانتره

171711/4  041717/0  27/3580895  3298/220985-  8 
سنگ، ماسه و خاك 

 رس

 ها ساير كاني 9  53637/68236  35/1097039  -21045/0  -0447/21

هاي مسكوني ساختمان 10  02/33469425  17/45360048  301718/0  1718/30
 ها ساير ساختمان 11  36/50890903  72/61403371  047284/0  728439/4

399979/3  034/0  2/143284750  28/84103414  12 
خدمات عمده فروشي 

 و خرده فروشي

6258/17-  17626/0-  18/2029122  733/1059361  13 
هاي  خدمات اقامتگاه

 وميعم

59365/11  115936/0  92/20857844  62/17220834  14 
هاي  خدمات محل

 صرف غذا ونوشيدني

 خدمات حمل و نقل 15  9/11192368  54/63251629  -32583/0  -5832/32

 ساير خدمات 16  508802967  5/584888855  486199/0  61995/48
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سـتاندة سـاير   ستانده بـراي توليـد محـصول خـود نيازمنـد       ـ  هر بخش در جدول داده
هاي نفتـي، بـرق و        در اثر افزايش قيمت فرآورده    . باشد  اي مي   ها به عنوان نهادة واسطه      بخش

هـاي    هاي مرزي، بـه عنـوان نهـادة مـورد اسـتفاده سـاير بخـش                 گاز طبيعي تا سطح قيمت    
گفته شد هر بخـش     . ها افزايش خواهد يافت     اقتصادي، قيمت تمام شدة توليدات اين بخش      

اي اسـتفاده     هـا بـه عنـوان نهـادة واسـطه           حصول خود از توليدات ساير بخـش      براي توليد م  
هاي نفتي، گاز طبيعي      افزايش قيمت تمام شده توليدات در اثر حذف يارانه فرآورده         . كند  مي

هايي كه تكيـة      هزينة توليد بخش  . و برق منجر به افزايش هزينة توليد هر بخش خواهد شد          
اي بـا   تي، گاز طبيعـي و بـرق دارنـد و از مـواد واسـطه          هاي نف   تري بر مصرف فرآورده     بيش

. تري خواهد داشـت     كنند، افزايش بيش    هاي انرژي استفاده مي     تر به اين حامل     وابستگي بيش 
ها، قيمت    در نتيجه افزايش هزينة توليد هر بخش در اثر حذف يارانة پرداختي به اين حامل              

هاي نسبي بين محـصوالت      تغيير قيمت  ها افزايش خواهد يافت و در اثر        توليدات اين بخش  
 بـه  1.جدول، سهم اين محصوالت در اجزاي تقاضاي نهايي دست خوش تغيير خواهد شـد     

انـد، در سـبد       تـري پيـدا كـرده       اين صورت كه سهم كاالهايي كه به طور نسبي قيمت بـيش           
  . يابد مصرفي مصرف كنندگان اين محصوالت، كاهش مي

هاي نفتي، برق و گاز طبيعي  از حذف يارانة فرآورده بخش نفت خام و گاز طبيعي پس 
ها، كـه در      در نتيجة اين افزايش هزينه    . هاي توليد خود روبه رو خواهد شد        با افزايش هزينه  

اي مورد استفاده در توليد نفت خام و گاز طبيعي صورت             هاي واسطه   اثر افزايش قيمت داده   
اما قيمت نسبي نفـت خـام و        . اهد يافت گيرد، قيمت نفت خام و گاز طبيعي افزايش خو          مي

هاي نفتي، برق و گاز طبيعي در بين توليدات سـاير             گاز طبيعي پس از حذف يارانة فرآورده      
هاي نفتي، تقاضاي نهـايي       بنابراين پس از افزايش قيمت فرآورده     . تر خواهد بود    ها كم   بخش

                                                           
كنـد، بـر    اي استفاده مي ها به عنوان نهادة واسطه ستانده هربخش از توليدات ساير بخش ـ  بر اساس تحليل جدول دادهـ 1

ها افزايش داشته است كه به خاطر محدوديت صـفحات امكـان آوردن               اساس محاسبات انجام شده قيمت توليدات بخش      
  . وجود نداشتبرخي از جداول از جمله جدول تغيير قيمت
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ليـل پـايين بـودن      براي نفت خام و گاز طبيعي به صورت صادرات و سرمايه گـذاري بـه د               
به عبـارتي   . يابد  قيمت نسبي اين محصوالت نسبت به ساير محصوالت جدول، افزايش مي          

هاي نفتي، برق و گاز طبيعي توان صادراتي نفـت خـام و گـاز                 پس از حذف يارانة فرآورده    
  . يابد طبيعي افزايش مي

 ماسه و هاي نفت خام وگاز طبيعي، كشاورزي، سنگ،   توان گفت بخش     به طور كلي مي   
هـا، خـدمات عمـده فروشـي و خـرده             هاي مسكوني، ساير سـاختمان      خاك رس، ساختمان  

هاي صرف غذا و نوشيدني و ساير خدمات، به دليـل حـذف يارانـة                 فروشي، خدمات محل  
هاي توليد و افزايش قيمت توليـدات         هاي نفتي، برق و گاز طبيعي، با افزايش هزينه          فرآورده

هاي نسبي توليداتشان نـسبت بـه سـاير     ه علت پايين بودن قيمتشوند، اما ب    خود مواجه مي  
با افزايش در تقاضاي نهايي محصوالت      ) هايي كه رشد منفي توليدات دارند       بخش(ها    بخش

آب و خـدمات مربـوط،      .شـوند   خود مواجه شـده و از رشـد مثبـت توليـد برخـوردار مـي               
هاي آن،    ن و كنسانتره  محصوالت صنعتي، زغال سنگ و لينيت، زغال سنگ نارس، سنگ آه          

هاي عمومي و خدمات حمـل        ها، خدمات اقامتگاه    هاي آن، ساير كاني     سنگ مس و كنسانتره   
هاي نفتي، برق و گاز طبيعي، افـزايش          تر به فرآورده    اي بيش   و نقل به دليل وابستگي واسطه     

وليـدات  هاي نسبي باالتر ت     بنابراين قيمت . هاي توليد خود خواهند داشت      تري در هزينه    بيش
هاي نفتي برق و گاز طبيعي، بـه كـاهش تقاضـاي       ها پس از حذف يارانة فرآورده       اين بخش 

  . هاي مورد نظر كاهش خواهد يافت ها خواهد انجاميد و توليد بخش نهايي براي آن
گيري دقيقاً با توجه به تحليـل جـدول داده ـ سـتانده و       الزم به ذكر است كه اين نتيجه

يعني با اسـتفاده از مـدل قيمتـي داده ـ سـتانده      . از مدل بيان شده استنتايج به دست آمده 
 سـتانده پـس از      -هاي مختلـف جـدول داده       ابتدا به بررسي تغييرات قيمت توليدات بخش      

هـا را   ستانده ارتباط بـين بخـش   ـ  ها پرداخته و با توجه به اين كه جدول داده حذف يارانه
هـاي توليـدي      ريدها يا نيازهاي هر يك از بخش      گر خ   هاي جدول بيان    ستون(دهد    نشان مي 

ستانده، هزينة هر  ـ  هاي جدول داده باشند، و ستون هاي آن بخش مي است كه در واقع نهاده
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بـه بررسـي تغييـر    ) دهـد  هاست و تركيب هزينة بخش را نشان مي بخش به تفكيك مبدأ آن  
  .پردازيم هزينة هر بخش و تغييرات تقاضا مي

  
  بحث و پيشنهادها

بنزين، (هاي نفتي     هاي انرژي در كشور ما مانند برق، گاز طبيعي و فرآورده            بسياري از حامل  
هـاي پرداختـي بـر روي     يارانـه . هـاي انـرژي هـستند       دريافـت كننـدة يارانـه     ...) گازوييل و 

دهـد و     اي را افـزايش مـي       گذارد و مصرف كاالهـاي يارانـه        ترجيحات مصرف كننده اثر مي    
كنـد، مـصرف بهينـة آن را رعايـت            ت واقعي كاال را پرداخت نمـي      چون مصرف كننده، قيم   

ها، در پـي خواهـد        هاي دولت را به دنبال افزايش يارانه        و همين امر افزايش هزينه    . كند  نمي
در شرايط مداخلة دولـت در      . داشت كه باعث افزايش كسري بودجه در اقتصاد خواهد شد         

از كاالها، سرمايه گذاري نيز دچـار انحـراف         ها و پرداخت يارانه به بخشي         امر كنترل قيمت  
تـر شـود و شـفافيت در اقتـصاد      ها كـم  هر اندازه كه مداخلة دولت در نظام قيمت .شود مي

بنابراين با توجه به باال بـودن       . يابد  گسترش يابد، انحراف از سرمايه گذاري مولد كاهش مي        
چـشم انـداز، اصـالح      هزينة پرداخت يارانه و هم چنـين بـه منظـور تحقـق اهـداف سـند                  

ها در اقتصاد ايران امري       هاي انرژي و افزايش قيمت اين حامل        هاي پرداختي به حامل     يارانه
دانيم كه دولت با پرداخت يارانه و تغيير قيمت نـسبي كاالهـا و                اما مي . اجتناب ناپذير است  

 طـور   همان. دهد  هاي مختلف اقتصادي را تحت تأثير قرار مي         خدمات، رشد و توليد بخش    
هايي است كه به يارانة پرداختي        كه مشاهده كرديم بخش صنعت در كشور ما يكي از بخش          

هاي انرژي وابستگي دارد، به طوري كه پس از حذف يكبـارة يارانـه پرداختـي بـه          به حامل 
پـس از حـذف يارانـة       . شود  هاي نفتي با كاهش توليد مواجه مي        برق، گاز طبيعي و فرآورده    

ها، بخش صنعت با برخـي فـشارها از    هاي انرژي و افزايش قيمت آن ملپرداختي به اين حا  
هـاي نهـايي توليـد        افـزايش در هزينـه    . هاي توليد مواجه خواهد شـد       طرف تقاضا و هزينه   

آزادسـازي   .شـود   صنعت، باعث تغييرات در قابليت رقابت و سطح بهينة توليد صـنايع مـي             



   هاي انرژي با رفاه اجتماعي از مسير رشد اقتصادي  ارتباط هدفمندسازي يارانه
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صنايع به شدت انرژي بر كـشور، فرصـت         شود كه     هاي انرژي، باعث مي     يكبارة بهاي حامل  
گذاري و تجديد ساختار را براي كاهش مصرف انرژي از دست داده و بـه تعطيلـي                   سرمايه
هـم چنـين بـه دنبـال        . بنابراين توليد در بخش صنايع كاهش خواهـد يافـت         . شوند  كشيده  

افت و در   كاهش توليد در اثر حذف يارانه، تقاضاي صنايع براي مواد اوليه، كاهش خواهد ي             
از آن جا كه بخش صنعت در . گردد نتيجه باعث كاهش تقاضا براي صنايع مواد اوليه نيز مي      

كنـد، افـزايش قيمـت و حـذف يارانـة             توسعة اقتصادي هر كشور نقش محوري را ايفا مـي         
هاي انرژي، بايستي به تدريج و در چند مرحلـه انجـام گيـرد تـا صـنايع                    پرداختي به حامل  
هاي اقتصادي    يكي ديگر از بخش   . هاي الزم را انجام دهند      الحات و تطبيق  كشور بتوانند اص  

هاي انرژي دارد، بخش حمل و نقل است كه پـس از حـذف          كه وابستگي شديدي به حامل    
تري را در ارائة خدمات خود تجربه         هاي انرژي، كاهش بيش     يكبارة يارانة پرداختي به حامل    

دهنـد كـه در صـورتي كـه حـذف يارانـة               مـي هاي انجام شـده نـشان         بررسي. خواهد كرد 
تري انجام گيـرد، بـه دليـل آن كـه سـاير           هاي انرژي، به تدريج و در مدت زمان بيش          حامل
هاي توليد و بهينـه سـازي مـصرف سـوخت خـود               ها فرصت كافي براي بهبود شيوه       بخش
اجه تري در ارائة خدمات خود مو       شود كه بخش حمل ونقل با كاهش كم         يابند، باعث مي    مي
  .شود

زغــال ســنگ و لينيـت، زغــال ســنگ نـارس، ســنگ آهــن و   ( صـنايع معــدني شـامل   
ها به غير از سنگ، ماسه و خاك          هاي آن، ساير كاني     هاي آن، سنگ مس و كنسانتره       كنسانتره

در صورت حـذف يارانـة پرداختـي       . باشند  نيز جز صنايع با شدت انرژي بري باال مي        ) رس
هاي   هاي انرژي، هزينه    از طبيعي و آزادسازي قيمت اين حامل      هاي نفتي، برق وگ     به فرآورده 

پذيري واحدها  توليد اين صنايع معدني به شدت افزايش و به همان نسبت نيز قدرت رقابت 
هرگونه تغيير در قيمت سـوخت، قيمـت تمـام شـدة انـواع سـنگ را        .كاهش خواهد يافت

هاي توليد سنگ خام      ي از هزينه  ا  ويژه گازوئيل بخش عمده     سوخت به  زيرا. دهد  افزايش مي 
با توجه به اين كه سهم زيادي از قيمت تمام شده فرآوري سنگ، مربوط              .دهد  را تشكيل مي  
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 برق هزينـة تمـام شـدة فـرآوري           هاي برق مصرفي است، در صورت حذف يارانة         به هزينه 
 بـه   بنابراين پـس از حـذف يارانـة پرداختـي         . ها نيز افزايش خواهد يافت      سنگ در كارخانه  

امـا  . هاي نفتي، برق وگاز طبيعي توليدات اين صنايع معدني كاهش خواهـد يافـت               فرآورده
هاي عمومي  گاه هايي مانند بخش كشاورزي و بخش خدمات به غير از خدمات اقامت بخش

هاي انرژي دارند، به دنبال       تري به مصرف حامل     و حمل و نقل، به دليل آن كه وابستگي كم         
هاي توليد خـود تجربـه نمـوده و           تري در هزينه    اي انرژي افزايش كم   ه  افزايش قيمت حامل  

همين امر باعث افزايش تقاضا براي توليدات       . تري را خواهند داشت     هاي نسبي پايين    قيمت
 . ها را، در پي خواهد داشت ها، خواهد شد كه رشد توليدات آن اين بخش

حذف يكبارة يارانه   (هاي مرزي     هاي انرژي به سطح قيمت       افزايش يكبارة قيمت حامل   
باعث افزايش قيمت محصوالت مختلف و ايجاد تـورم در اقتـصاد و در              ) هاي انرژي   حامل

هـاي اقتـصاد ماننـد صـنعت،          هاي نسبي، سبب كاهش توليد برخي از بخش         اثر تغيير قيمت  
دمات و برخي صـنايع اسـتخراجي، آب و خـدمات           هاي خ   حمل و نقل، برخي از از بخش      

ها بيش از ساير      ها كه شدت انرژي بري در آن        رسد، اين بخش    به نظر مي  . شود  مي... مربوط  
هـاي مـرزي، زمـان      هاي انرژي به سطح قيمـت       هاست، با افزايش يكبارة قيمت حامل       بخش

ها را نخواهند     فزايش قيمت كافي را براي بهبود شيوه توليد خود و مقابله با پيامدهاي منفي ا            
ها و حذف يارانة پرداختي بـه         تر براي افزايش قيمت     لذا با انتخاب دورة زماني بيش     . داشت
هـا بـه      هاي انرژي، زمان و منابع الزم براي رويارويي با پيامدهاي منفي افزايش قيمت              حامل

ازهايي كه در اثر    تر از پس اند     تواند با استفادة مناسب     هم چنين دولت مي   . دست خواهد آمد  
هـايي    اي در بخـش     هاي حمايتي غير يارانـه      شود با اجراي سياست     ها ايجاد مي    كاهش يارانه 

تري مواجه هـستند، در موفقيـت برنامـه           پذيري بيش   مانند بخش صنعت كشور كه با آسيب      
  .ها، مؤثر واقع شود هاي انرژي و حذف يارانة پرداختي به آن افزايش قيمت حامل
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