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مقدمه
يارانه يكي از ابزارهاي مهم حمايتي دولتها است كه براي حمايت از مصرفکنندگان

و توليدكنندگان پرداخت میشود .اقتصاددانها از مفاهيم گوناگوني براي تعريف يارانه

استفاده میکنند .در حالت كلي ،يارانه بهعنوان كمكهای دولتیای اطالق میشود كه اوالً،

به مصرفکنندگان اجازه میدهد كاال و خدمات را با قيمتی پايينتر از قيمت بازار بخرند و
ثانياً ،درآمد توليدكنندگان را ،در مقايسه با حالت بدون مداخله ،افزايش میدهد (يا هزينههای
توليد را كاهش میدهد) .براساس اين تعريف ،يارانه شامل حالتهایی است كه دولت بهعنوان
توليدكننده كاال و خدمات ،توليدات خود را به قيمتي بفروشد كه هزينههای توليد را پوشش
ندهد و يا زيا ِن بخش خصوصي تولیدکننده اين كاال را جبران كند .بنابراين ،تهيه برق با

قيمتهايي كه بازده سرمايهگذاری را پوشش ندهد ،حتي اگر در بودجه دولت منعكس نشود،

بهعنوان يارانه بهحساب میآيد .همچنين ،تهيه هرگونه آموزش عمومي با هزينه كمتر از بخش
خصوصي جزو يارانه تلقي میشود .از سوي ديگر ،براساس اين تعريف ،پرداختهای انتقالي
به خانوارها يارانه محسوب نمیشوند ،زيرا نه شامل فروش كاال و خدمات است و نه تحريف

و اخالل در قيمتها را بهوجود میآورد .اگرچه ظاهرا ً در بعضي كشورها ،مصرفکنندگان
از اين يارانهها منتفع میشوند (زيرا قيمتهای پايينتری براي كاالهاي يارانهای پرداخت

میكنند) ،اما بهطور غيرمستقيم متضرر خواهند شد ،زيرا پرداخت يارانه ،افزايش هزينههای
عمومي ،كاهش رشد اقتصادي و كسري بودجه را در پي خواهد داشت .همچنین ،بعضي

دولتها برای تأمين مالي يارانهها ،مجبور به اخذ وام و انتشار پول میشوند كه اين كار ثبات
اقتصادي را به خطر میاندازد .بنابراين ،دولتها از طريق تغيير قيمت نسبي كاالها و خدمات بر

رشد و توليد بخشهای اقتصادي تأثير میگذارند .همچنين در اقتصاد مبتني بر بازار ،بهرهگیری
از مزيتهای نسبي كشور براساس تئوري رقابت صورت میگيرد و هرقدر شفافيت اقتصادی

گسترش یابد و مداخله دولت در نظام قيمتها كمتر شود ،انحراف از سرمايهگذاریهای مولد

كاهش میيابد .بهعبارت ديگر ،سرمايهگذاری به بخشهای داراي مزيتی سوق مییابد كه
بتوانند در بازارهاي داخلي و خارجي رقابت کنند .در شرايطي كه دولت قيمتها را كنترل

کرده و براي برخی كاالها يارانه پرداخت میكند ،سرمايهگذاری دچار انحراف میشود .بر
اين اساس و بهدليل اختالل پرداخت يارانه در نظام قيمتگذاری و تخصيص بهينه منابع است
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كه اقتصاددانها توسعه پرداخت يارانه را تنها براي جبران آثار نامناسب استراتژيهای توسعه
و توزيع داراييها توجيهپذیر میدانند؛ به اعتقاد آنها كشورهايي كه در آنها استراتژيهای

توسعه به دنبال ايجاد اشتغال ،رشد و بهرهوري در بين فقرا ،توزيع داراييها ،تغيير تكنولوژي

سرمايهبر (استفاده از تكنولوژي كاربر) در توليد موادغذايي ،سرمايهگذاری در زيرساختهای
روستايي و بهبود بازاريابي است ،نيازي به پرداخت يارانه ،كاهش و تثبيت قيمتها ندارند.

از آنجا كه پرداخت يارانهها هزينه سنگيني بر اقتصاد كشورها وارد میكند ،بيشتر كشورها
ضمن افزايش هدفمندي يارانهها ،بهدنبال اصالح سيستم يارانهای هستند .از سوي ديگر ،در

كشورهاي صادرکننده نفت ــ از جمله ايران ــ يارانه انرژي بيشترين حجم يارانهها را بهخود

اختصاص میدهد (در بيشتر سالها ،حجم يارانه انرژي حدود  ١٠درصد توليد ناخالص
داخلي بوده است) .در نتيجه ،هر سياستی براي كاهش يا حذف آنها ،پيامدهاي گسترده

اقتصادي و اجتماعي به دنبال خواهد داشت.

1

بنابراين ،در اين تحقيق با استفاده از مدل تعادل عمومي قابل محاسبه )CGE( 2و ماتريس

حسابداري اجتماعي )SAM( 3سال  ،1380اثر كاهش يارانه برق بر شاخصهای كالن

تأثیرگذار در توليد بخشي ايران ،از طريق اعمال سناريوهاي مختلف در بسته نرمافزاري
 ،GAMSشبيهسازی شده است .در ادامه ،ابتدا با مرور مطالعات انجامشده در اين زمينه ،مدل
مورد نظر ارائه میشود و نتايج بهدستآمده از آن ،تجزيه و تحليل خواهد شد.

 .1مروري بر مطالعات انجامشده
1ـ .1مطالعات خارجي
یوري و بويد ،4بهمنظور ارزيابي اثرات اقتصادي افزايش قيمت حاملهاي انرژي در

مكزيك ،تأثير افزايش قيمت بنزين و برق در اقتصاد مكزيك را با استفاده از يك مدل

تعادل عمومي ،محاسبه و بررسي کردند .نتيجه مطالعه مذكور نشان میدهد افزايش قيمت،
سبب كاهش مصرف انرژي ،كاهش اثرات مخرب زيستمحيطي و در نهايت ،افزايش

 .1پرمه (.121-119 ،)1384

2. Social Accounting Matrix (SAM).
3. Computable general equilibrium (CGE).
4. Uri and Boyd (1997), 208.
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دريافتهاي دولتی است و ميتوان بخشي از آن را براي بازپرداخت بدهيهاي خارجي و
تعديل آن بهكار برد.

دابو ،1در پژوهشي با هدف ارزيابي اثرات يارانه انرژي بر مصرف و عرضه انرژي در

زيمبابوه ،اثرات پرداخت يارانه حاملهاي انرژي مانند نفت سفيد ،برق و سوخت چوب
را بررسي کرده است .نتايج اين بررسي حاكي از آن است كه هزينههای انرژي مصرفي

خانوارهايي كه از سوخت چوب همراه با نفت سفيد استفاده میكنند ،به مقدار  20/8درصد
بيشتر از آنهايي است كه از برق (با قيمت يارانهاي) استفاده میكنند .همچنين يارانه

ماهيانه براي طبقات مختلف خانوارهاي زيمبابوه برابر  1816/8ميليون دالر در سال است كه
از اين مبلغ ،فقط  7/3درصد به خانوارهاي نيازمند ميرسد و بقيه ــ يعني  92/7درصد ــ به

افراد غيرنيازمند اختصاص میيابد.

جان وان هیردن ،2آثار تورمي افزايش قيمت برق در كشورهای امریکاي جنوبي را

مطالعه کرده است .در مطالعات وي ،اعمال چنين سياستي به تثبيت دستمزدها منجر شد ،ولي

تأثير قابلتوجهي بر تورم داشت.

بانك جهاني ،3در مطالعهای سیاست قیمتگذاری انرژي در ایران را در یک الگوي

 CGEتحلیل کرده است .براساس این مطالعه ،برآیند اثر مالی حاصل از تمام اصالحات

قیمتی (ازجمله حذف تمام موانع غیرتعرفهای و یارانهها) به  18/5درصد افزایش در GDP

منجر میشود و منابع آزادشده حاصل از این اصالحات ،فرصتی مناسب را براي کمک به
فقرا از طریق پرداختهاي مستقیم انتقالی پیش روي دولت قرار میدهد ،اما نتایج این مطالعه

بهدلیل دربرداشتن فرضهای غیرواقعی درمورد کششهاي جانشینی بین «واردات و کاالي

داخلی» از یکسو و همچنین کشش جانشینی بین «صادرات و عرضه داخل» ،قابل بحث و
بررسی است.

2ـ .1مطالعات داخلي
بيشتر مطالعات انجامشده در ايران با استفاده از مدل تعادل عمومي و در غالب طرحهای
1. Dubo (2003), 1640.
2. Van Heerden (2005), 12.
3. The World Bank (2008), 15-16.
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تحقيقاتي و در حوزه بخشي انجام گرفته است .مطالعات داخلي صورتگرفته در زمينه تغيير

قيمت انرژي برق ،بيشتر در غالب مدلهای اقتصادسنجي بهعمل آمده و مطالعهای در حوزه
مدل تعادل عمومي صورت نگرفته است.

پرمه ،1در مطالعهای با استفاده از ماتريس حسابداري اجتماعي قيمتي ،آثار تورمي ناشي

از افزايش قيمت حاملهای انرژي (فرآوردههای نفتي ،برق و گاز طبيعي ) را بررسي کرده

است .نتايج تعديل قيمت تمام حاملهای انرژي به سطح قيمتهای جهاني گوياي آن بود
كه تورم بهوجودآمده 35/6 ،درصد خواهد بود .وي خاطر نشان میکند كه به دلیل رسیدن

حجم يارانههای انرژي و تبعات آن به مرز بحراني ،دولت ناگزير است با يك برنامهریزی
همهجانبه و سيستماتيك و با درنظرگرفتن مالحظات مالي ،تهيه ابزارهاي مناسب تأمين
اجتماعي و اصالح الگوي مصرف انرژي در بخشهای توليدي و حملونقل ،همانند ديگر
كشورها راه اصالح آنها را در پيش گيرد.

خياباني ،2به كمك الگوي تعادل عمومي قابل محاسبه ،آثار افزايش قيمت حاملهاي

انرژي را ارزیابی و بررسی کرده است .اين الگو براساس سه سناريوي افزايش قيمت

بنزين ،افزايش قيمت تمام حاملهاي انرژي و درنهایت ،افزايش قيمت تمام حاملهاي

انرژي براساس قيمتهاي جهاني ،تحليل شده است .نتايج نشان میدهد که افزايش قيمت

حاملهاي انرژي با ايجاد کاهش در انحراف قيمتهاي نسبي ،مصرف بيرويه انرژي در
بخشهاي توليدي و خانوار را کاهش ميدهد .از سوي ديگر با افزايش هزينههاي توليدي،
تورم افزايش یافته و رفاه اقتصادي افراد کمدرآمد کاهش مييابد .البته افزايش تورم و

کاهش رفاه در سناريوي افزايش قيمت تمام حاملهاي انرژي ،بسيار بيشتر از سناريوي
افزايش قيمت بنزين بوده است.

شريفي و همكاران ،3در مطالعهای با بهكارگيري مدل داد هـستانده قيمتي انرژي ،اثرات

تورمي ناشي از حذف يارانه انرژي را بررسی کردهاند .براساس نتايج بهدستآمده ،افزايش

قيمت حاملهاي انرژي بر هزينه تمام بخشها مؤثر است .اين تأثير در بخشهاي صنايع
محصوالت معدني غيرفلزي ،جنگلداري و صنايع توليد فرآوردههای نفتي بيشتر از ساير

 .1پرمه (.143 ،)1384
 .2خياباني (.31 ،)1387
 .3شريفي و همكاران (.110 ،)1388
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بخشها بهچشم میخورد و در ميان حاملهاي انرژي ،اثرات تورمي افزايش قيمت برق
بيش از ساير حاملها است .افزايش قيمت حاملهاي انرژي باعث تغييرات قابلمالحظهای

در متغيرهاي اقتصاد كالن مانند هزينههای مصرفي خصوصي ،هزينههای مصرفي دولتي،
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص و صادرات میشود.

بهطوركلي ،نتايج مطالعات مختلف نشان میدهد افزايش قيمت نهادهها از طريق

آزادسازي سازوكار قيمتها منجر به افزايش هزينههای واسطهای و درنتيجه ،افزايش قيمت

محصوالت ديگر بخشها خواهد شد و هرچقدر بخشها به نهادههایی كه قيمتشان افزايش

یافته وابستگي بيشتري داشته باشند ،اثرات تورمي بيشتري متوجه آنها خواهد بود.

 .2روش تحقيق
از اواخر دهه  1970ميالدي ،مدلهاي تعادل عمومي ( )CGEبهصورت گسترده بهعنوان

مدلهاي تحليل سياستي در كشورهاي توسعهيافته و درحالتوسعه استفاده شدهاند .كاربرد
اين مدلها در دامنه وسيعي از مباحث سياستي ،همچون انتخاب استراتژيهاي توسعه ،توزيع

درآمد ،سياستهاي تجاري ،تعديالت ساختاري ،شوكهاي خارجي ،سياستهاي مالياتي

و يارانهاي ،رفاه خانوارها و توزيع درآمد است .اين مدلها بسيار انعطافپذير و معين بوده و

با در نظرگرفتن قانون والراس در بازارها ،توانايي زيادي براي در بر گرفتن مباحث مختلف

اقتصادي دارند .مزيت بزرگ اين رويكرد ،اين است كه به اقتصاددانها اجازه ميدهد در
چارچوب سيستمي كه با تمام بخشهاي اقتصادي و كل جهان در ارتباط است ،اثرات
تغييرات سياستي و يا عوامل برونزا را بررسي و تحليل كنند .از بين مدلهاي حل عددي،

مدلهاي تعادل عمومي قابل محاسبه ( )CGEبهطور گستردهاي براي تحليل سياستهاي

اقتصادي در سطوح بخشي و كل اقتصاد استفاده میشود.

مدلهاي تعادل عمومي قابل محاسبه به فرمولبندي جریان چرخشی درآمد و مخارج

یک اقتصاد میپردازند که در آن ،تولیدکنندگان ،عوامل تولید و مصرفکنندگان در نظر
گرفته میشود .در این مدلها ،مبادالت براساس رفتار بهینهسازی عامالن اقتصادي صورت

میگیرد ،بهطوريکه مصرفکنندگان تابع مطلوبیت خویش را با توجه به سطح بودجه به

حداکثر رسانده و به این ترتیب ،طرف تقاضاي مدل مشخص میشود .تولیدکنندگان نیز در
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7

پی حداکثر کردن سود خویش هستند که در نتیجه طرف عرضه مدل تعیین میشود.

قیمتهای بازار در وضعیت تعادلی شرایط الزم را براي تعادل فراهم میآورند .براي

تمام کاالها و خدمات ،عرضه برابر تقاضا خواهد بود و اگر بازده نسبت به مقیاس ثابت

باشد ،شرط سود صفر براي کلیه فعالیتها صادق است.

بنگاههای اقتصادي در بازار عوامل ،متقاضی عوامل تولیديای هستند که توسط مالکان

آنها ،یعنی خانوارها به بازار عرضه میشود .تمام عامالن متقاضی کاال در بازار ،یا از کاالي

داخلی و یا کاالي خارجی استفاده میکنند که این دو گروه کاال جانشین یکدیگر محسوب
میشوند.

آنچه عامالن اقتصادي را به مصرف محصوالت داخلی و یا خارجی سوق میدهد،

قیمت نسبی کاالها است که نرخ ارز در آن نقش کلیدي دارد .نرخ ارز در بازار ارز تعیین
میشود که شامل عرضه ارز (صادرات کاال و ورود سرمایه) و تقاضاي ارز (واردات کاال و
خروج سرمایه) است.

سازماندهی دادهها براي استفاده از مدلهای تعادل عمومي ،يكي از گامهای مهم اوليه

براي ساختن اين مدلها است .ماتریس حسابداري اجتماعی ،نقطه شروع مناسبی براي

معرفی معادالت اصلی مدل تعادل عمومی است .ماتریس حسابداري اجتماعی ()SAM
یک پایه آماري تعادلی است که چگونگی پرداخت هزینه بخشهای تولیدي براي مواد
اولیه و عوامل اصلی تولید ،چگونگی عرضه عوامل اولیه تولید به تولیدکنندگان بخشهای

اقتصادي توسط خانوارها ،پرداخت براي مصرف کاالها و خدمات بخشهای اقتصادي،
نقش دولت در اقتصاد و راههای ایجاد درآمد و هزینه توسط دولت را نشان میدهد .بهطور

خالصه ،در  SAMکل جریانات فیزیکی و مالی در یک اقتصاد و در یک مقطع زمانی

خاص نشان داده میشود.

ماتریس حسابداري اجتماعی این مطالعه ،ماتریس حسابداري اجتماعی سال 1380ایران

است که دربرگیرنده حساب فعالیتها (کشاورزي ،صنعت ،برق ،حملونقل و خدمات)،

کاالها و خدمات (کشاورزي ،صنعت ،برق ،حملونقل و خدمات) ،عوامل تولید (نیروي
کار و سرمایه) و نهادهایی (خانوارها ،دولت و دنیاي خارج) است که در آنها ،سطر و ستون

آخر ،جمع اقالم متناظر را در بر دارند.
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1ـ .2جزئيات مدل
مدل استفادهشده در این تحقيق ،برداشتی است از مدل استفادهشده توسط توماس رادرفورد.

البته تفاوتهای اساسیای در ساختار مدل وجود دارد ،زیرا این محقق مدل را بهگونهای نوشته

است که انواع مالیاتها را بررسی کند .در این تحقیق ،تغییرات الزم طوری ایجاد شده است

که تأثیر سیاستهای تعدیل اقتصادی بر شاخص قیمت و مقدار در هر رشته فعالیت را بهدست

آورد .بهمنظور نوشتن مدل با شيوه  MCPباید متغيرهاي درونزا و معادالت را به تفكيك
مشخص کرد .در جدول ( )1متغيرهاي درونزا و برونزاي مدل آورده شده است.
جدول  1ـ متغيرهاي برون زا و درون زاي مدل
متغيرهاي برونزاي مدل

تقاضاي كار دولتي

ماليات بر كار پرداختي توسط دولت
هزينه سرمايهای دولت

تقاضاي كاال توسط دولت
توليد هر بخش

ماليات بر كار در هر بخش

ماليات بر سرمايه در هر بخش
ماليات بر فروش در هر بخش
تقاضاي كار در هر بخش

تقاضاي سرمايه در هر بخش
كشش مصرفي خانوار

كشش جانشيني كاالهاي خصوصي در
مقابل كاالهاي عمومي
كشش جانشيني بين فراغت و مصرف
كشش جانشيني كار و سرمايه
كشش واردات سرمايه

متغيرهاي درونزاي مدل
gdL

قيمت فراغت

gdK

قيمت كاال در هر بخش

)y(S

ارزشگذاری خانوار از كاالي عمومي

gtL
gdS
)tL(S

شاخص دستمزد

قيمت مصرفکننده خصوصي
شاخص قيمتي ارزش افزوده

)tK(S

شاخص برگشت سرمايه

)dL(S

شاخص قيمتي رفاه

)ty(S

قيمت مصرف جاري

PLS
PL
)Py(S
PCPh
Pgh
)Pra(S
Pk
Pcch
)Pw(h

)dK(S
)ec(h

شاخص قيمتي پرداختهاي انتقالي
نرخ ارز واقعي

)eg(h

شاخص قيمت ارزش افزوده

)Pva(S

)eL(h

مصرف جاري

acch

ef

حجم سرمايه قابل سرمايهگذاری

eKL

مصرف خصوصي (تجميعي)
مصرف دولت

خالص ورود سرمايه
شاخص رفاه

شاخص ارزش افزوده

Ptrn
Pfx

acph
ainvest
agc
akm
)aw(h
)ava(S
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متغيرهاي درونزاي مدل

متغيرهاي برونزاي مدل

شاخص توليد

)ay(S

درآمد خانوار

)ih(h

درآمد دولت

igov

متغير ابزاري ماليات بر كار

tauL

متغير ابزاري ماليات بر سرمايه و درآمد

tauK

متغير ابزاري كشش عرضه كاال

tauPL

بهطوركلي معادالت به بخشهاي زير تفكيك میشود:1

 )1عرضه كار (لئونتيف)

((×)tauPLارزش پرداختهای انتقالی)=PL+

(مالیات بر درآمدPLs (h) )1+

قیمت پایه فراغت

 )2تشكيل كاالي مصرفي
)Py(S)[Z(S, g)×(gce-tcg)]=Pc(g)×gce(1-tcg

S

 )3مصرف دولت (لئونتيف)
))(S, Py(S)×gk(S

S

PL×(1+gtL)×gdL+Pk×gdk+

))(S, gd(S

S

=Pge×(gdL+gtL+gdk+

 )4تابع هزينه بخشي (لئونتيف)
))raS(ss, s)×Py(ss)]=Py(S)×y(S)×(1-ty(S

()s

SS

[(+سطح پایهای ارزش افزوده)× PVa

 )5بازار سرمايه (مالياتهاي درونزا)
Sk(h)]×akm
()s

h

[Sk(h)+gk(S)]+

h

([×ainvest

()s

 /1+tauk×tk(S))×(PVa /Pk)eقیمت پایه سرمایه))[aVa(S)×dk(S

kL

 .1در اين معادالت S ،براي بخش و  hبراي خانوار استفاده شده است.

S

=

پژوهشنامه بازرگانی
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)s(

×(PVa /Pk)e ]+agc×gdk
kL

)s(

=

S

[aVa(S)×dk(S)(/1+tauk×tk(S))×(/Pk)ekL

) بازار كار6
S

aLS(h)×SL(h)=

)s(

S

)s(

[aVa(S)×dL ×) قیمت پایه کار/1+tau1×tL(S)e ]+agc×gdL
kL

) بازار فراغت ـ كار7
Leisure(h)+)) سطح مبنای عرضه کار
=aw(h)[Leisure(h)]×[

Pw(h)

/P (h)]e1(h)+)×)سطح مبنای عرضه کارaL(h)
LS

) بازار كاالي مصرفي8
ce(g)×ac(g)
=

hfix

rcs(g, hfix)+))پسانداز دولت

h

[(acph)×rcs(g, h)×(

PCPh
Pccg

)eg(h)]

+ (ainvest×rcs(g, h))

) بازار مصرف جاري9
acch=aw(h)×(

acph=acch×(

agc=acch×(

Pw(h)
Pcch
Pcch
PCPh

Pcch
Pg(h)

)eL(h)

)) مصرف خصوصي (تجميعي10
)eg(h)

) ارزش كاالي عمومي از ديدگاه خانوار11
)eg(h)
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 )12عرضه و تقاضاي رفاه

)in(h
)Pw(h

=)aw(h

 )13مصرف دولت
×مبنای تعطیالت درآمد+سطح مبنای پرداختهای انتقالی)×Ptrn
(+agcسطح

(سطح مبنای درآمد دولت)( =igovسطح مبنای مصرف دولت)

 )14عرضه ـ تقاضاي ارزش افزوده
)aVa(S)=ay(S

 )15بازار توليد بخشي

1

[ay(S)×ras(s, ss)]+

ss

=)+gse(S

0.465

)Py(S

)

Pƒx

(×)ay(S)×yS+Vm(S

(]+gd(S)+سطح مبنای تشکیل کاالهای مصرفی پس از حذف مالیات)×)[ac(g
)-1

 )16بازار ارز
(Sk(h)×akm)=0

1

h

)+

Pƒx
)Py(S

()-Vx(S

0.465

)

Pƒx
)Py(S
)Py(S
Pƒx

g

(×)agc+Vx(S

(×)Vm(S

s

 )17موازنه پرداختهاي انتقالي
)rcs(ccg, h

h

[rcs(ccg, h)×Pc(ccg)]/

h

=Ptrn

 .1در این تحقیق ،پارامتر مربوط به کششهای تجاری  0/465و یک در نظر گرفته شده است( .پيرايي و اكبري مقدم،
 ،1384ص)18 .
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 )18درآمد دولت
(Py(S)×gse(S))+

s

 )=ainvest×Pk×gsk+سطح مبنای درآمد دولت ()(igov

پسانداز دولت  -درآمد مالیاتی
همانطور که مشاهده میشود متغیرهای درونزا به سه بخش اصلی تفکیک شدهاند:

 )1قیمت ()p؛  )2مقدار ( )aو  )3درآمد (.)i

در واقع ،اینها عواملی هستند که با تغییر خود ،سیستم را به تعادل والراس میرسانند

(هنگامی که یک تکانه به سیستم وارد میشود) ،به همین دلیل دوگان نامیده میشوند.
2ـ .2كاليبراسيون مدل

هدف از كاليبراسيون ،اين است كه مدل تعادل عموميای كه از ماتريس حسابداري

اجتماعي بهدستآمده و بهصورت معادالت رياضي ارائه شده است ،بايد در اولين اجرا،

مقادير موجود در ماتريس حسابداري اجتماعي را بازتوليد كند .بهعبارت ديگر ،وقتی مدل

رياضي تعادل عمومي را حل میكنيم ،همان مقادير ماتريس حسابداري اجتماعي بهعنوان
جواب معادالت بهدست میآيند .بر اين اساس ،ماتريس حسابداري اجتماعي بهصورت

يكسري معادالت سازگار مطرح میشود .به منظور ايجاد سازگاري بين دادههای اوليه
ماتريس حسابداري اجتماعي و معادالت رياضي مدل ،از روش كاليبراسيون استفاده میكنيم.

 .3نتايج حاصل از حل مدل
بررسيهای انجامشده در اين مطالعه ،حالت ايستاي تطبيقي دارند ،به اين معنا كه نتايج

حاصل از تغيير در پارامترها با سال مبدأ (سال  )1380مقايسه میشود .همچنین ،در اين الگو،
عامل نيروي كار نسبت به عامل سرمايه تحرك بيشتري دارد .بهعبارت دیگر ،تخصيص

نيروي كار ،تحتتأثير تغيير دستمزدها بهراحتي انجام میشود ،درحاليكه سهم سرمايه بين
بخشها ثابت فرض شده است .بر اين اساس ،مدل عمدتاً براي بررسيهای كوتاهمدت و
ميانمدتی مناسب است كه در آن امكان تحرك سرمايه وجود ندارد.

يكي از اهداف اصلي در بهكارگيري مدلهای تعادل عمومي ،شبيهسازی يا سناريوسازي
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است .با سناريوسازي در مدلهای تعادل عمومي ،میتوان آثار سياستهای مختلف را
كمي بررسي كرد .بنابراین ،در اين مطالعه بعد از تصريح مدل و بستن آن ،مدل در
بهصورت ّ

قالب چهار سناريوي كاهش  ،75 ،50 ،25و  100درصد در يارانه برق ،بررسي شده و سپس
با كمك برنامه  MPSGEدر محيط  GAMSبهصورت مسأله تكميلي مختلط ( )MCPحل
و نتايج بهصورت درصد تغييرات نسبت به حالت اوليه (بدون حذف يارانه) ارائه شده است.

نتايج بهدستآمده از مدل به شرح زير است:

1ـ .3تأثير كاهش يارانه برق بر شاخص قيمت و مقدار مصرف كاال
در جدول ( ،)2تأثير كاهش يارانه برق بر شاخص قيمت و مقدار مصرف كاال آورده

شده است .همانطور كه مشاهده میشود ،با كاهش تدريجي يارانه برق ،شاخص قيمت
مصرف كاال در تمام بخشها افزايش مییابد .بيشترين افزايش به بخش برق با 12/8

درصد و كمترين افزايش به بخش خدمات با  7/59درصد اختصاص دارد .همچنين ،با

كاهش تدريجي يارانه برق ،شاخص مقدار مصرف كاال در تمام بخشها كاهش مییابد كه
بيشترين كاهش مربوط به بخش برق با  11/13درصد و كمترين كاهش مربوط به بخش

خدمات با  7/31درصد است.

جدول 2ـ تأثير كاهش يارانه برق بر شاخص قيمت
و مقدار مصرف كاال
سناريو

كاهش %25
كاهش %50
كاهش %75

شاخص

درصد تغييرات بخش
كشاورزي

صنعت

برق

حملونقل

خدمات

قيمت مصرف كاال

2/64

3/11

3/53

2/55

1/99

مقدار مصرف كاال

-2/45

-3/06

-3/23

-2/05

-1/21

قيمت مصرف كاال

5/00

6/57

7/14

4/11

4/04

مقدار مصرف كاال

-5/24

-5/71

-6/35

-4/59

-3/54

قيمت مصرف كاال

8/12

9/75

10/71

6/68

5/96

مقدار مصرف كاال

-7/06

-7/35

-9/05

-6/68

-5/11
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سناريو

كاهش %100

شاخص

درصد تغييرات بخش
كشاورزي

صنعت

برق

حملونقل

خدمات

قيمت مصرف كاال

10/90

12/38

12/80

8/08

7/59

مقدار مصرف كاال

-9/08

-9/98

-11/13

-8/70

-7/31

منبع :يافتههای پژوهش

بنابراين ،كاهش تدريجي برق بهصورت مستقيم بر سطح عمومي قيمتها تأثير مستقيم

دارد كه البته به دامنه كاهش يارانه برق نیز بستگي دارد .وقتی برق در سبد مصرف نهايي
خانوارها قرار دارد ،كاهش يارانه آن بهطور مستقيم شاخص قيمت مصرفکننده ()CPI
را تغيير داده و باعث افزايش قيمت مصرف كاالها و كاهش مقدار مصرف آنها در تمام

بخشها میشود.

همچنين ،كاهش يارانه برق و سپس ،افزايش قيمت آن ،بهصورت مستقيم باعث كاهش

مصرف واقعي برق در سطح كل اقتصاد و به دنبال آن ،كاهش مصرف در تقاضاي كل

میشود .از سوی دیگر ،كاهش يارانه برق سطح عمومي قيمت ساير كاالها و خدمات
را افزایش داده و باعث كاهش درآمد واقعي قابل تصرف از طريق كاهش قدرت خريد

خانوارها میشود؛ در نتيجه ،كاهش مصرف ساير كاالها و خدمات را به دنبال خواهد داشت.

بنابراين ،انتظار میرود مصرف كل كاالها و خدمات كاهش يابد .در مجموع ،كاهش يارانه
برق در كوتاهمدت باعث كاهش تقاضاي كل اقتصاد میشود.

2ـ .3تأثير كاهش يارانه برق بر شاخص قيمت و مقدار توليد
تأثير كاهش يارانه برق بر شاخص قيمت و مقدار توليد كاال در جدول ( )3آورده شده

است .همانطور كه مشاهده میشود با كاهش تدريجي يارانه برق ،شاخص قيمت توليد كاال

در تمام بخشها افزايش مییابد .بيشترين افزايش به بخش برق با  10/81درصد و كمترين
افزايش به بخش خدمات با  7/19درصد اختصاص دارد .همچنين ،با كاهش تدريجي يارانه

برق ،شاخص مقدار توليد كاال در تمام بخشها كاهش پيدا میكند كه بيشترين كاهش مربوط

به بخش برق با  9/97درصد و كمترين كاهش مربوط به بخش حملونقل با  3/71درصد است.
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جدول 3ـ تأثير كاهش يارانه برق بر شاخص قيمت
و مقدار توليد كاال
سناريو

كاهش %25
كاهش %50
كاهش %75
كاهش
%100

شاخص

درصد تغييرات بخش
كشاورزي

صنعت

برق

حملونقل

خدمات

قيمت توليد كاال

2/63

2/69

3/03

2/05

1/90

مقدار توليد كاال

-1/85

-3/61

-3/57

-1/06

-0/81

قيمت توليد كاال

4/34

4/56

5/23

3/22

3/29

مقدار توليد كاال

-3/36

-6/35

-6/60

-2/13

-1/74

قيمت توليد كاال

6/76

6/85

8/02

5/43

5/66

مقدار توليد كاال

-5/82

-8/15

-8/35

-2/82

-2/91

قيمت توليد كاال

8/90

9/08

10/81

7/28

7/19

مقدار توليد كاال

-7/71

-9/35

-9/97

-3/71

-3/99

منبع :يافتههای پژوهش.

در اينجا ،كاهش تدريجي برق بهصورت غيرمستقيم بر سطح عمومي قيمتها تأثير

مستقيم داشته و به دامنه كاهش يارانه برق بستگي دارد .وقتی برق بهعنوان كاالي واسطهای

براي بنگاههای اقتصادي استفاده شود ،كاهش يارانه آن بر شاخص قيمت توليدكننده

( )PPIاثر گذاشته و در نهايت تغيير در  PPIمیتواند در افزايش قيمت كاالهاي توليدي
بنگاهها مؤثر باشد .همچنین ،كاهش يارانه برق و تغيير قيمتش ،و به دنبال آن ،افزايش قيمت

كاالهاي مصرفي واسطهای و در نهايت سطح عمومي قيمتها (نرخ تورم) ،به نوبه خود
موجب شكلگیری انتظارات تورمي ( )IEشده و اين خود به تشديد تورم دامن میزند.

همانطور كه مشاهده شد ،كاهش يارانه برق باعث افزايش قيمت توليد و كاهش مقدار

توليد شده است .اين تغييرات باعث میشود بنگاهها با كاهش حاشيه سود بهصورت يكباره

يا جهشي مواجه شوند؛ در نتيجه ،عرضه كل اقتصاد كاهش یافته و اين كاهش سطح توليد
را تغییر داده و سطح عمومي قيمت را افزایش میدهد و طبيعي است كه اين تغييرات اثرهاى

تبعي خود را بههمراه خواهد داشت.

پژوهشنامه بازرگانی
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3ـ .3تأثير كاهش يارانه برق بر شاخص قيمت و مقدار صادرات و واردات
تأثير كاهش يارانه برق بر شاخصهای قيمت و مقدار صادرات و واردات كاال در

جدولهای ( )4و ( )5آورده شده است .همانطور كه مشاهده میشود با كاهش تدريجي
يارانه برق ،شاخص قيمت صادرات كاال در تمام بخشها افزايش مییابد .بيشترين افزايش
به بخش برق با  10/16درصد و كمترين افزايش به بخش خدمات با  2/69درصد اختصاص
دارد .همچنين ،با كاهش تدريجي يارانه برق ،شاخص مقدار صادرات كاال در تمام بخشها

كاهش مییابد .بيشترين كاهش مربوط به بخش برق با  9/63درصد و كمترين كاهش
مربوط به بخش خدمات با  2/12درصد است.

جدول 4ـ تأثير كاهش يارانه برق بر شاخص قيمت
و مقدار صادرات كاال
سناريو

كاهش %25
كاهش %50
كاهش %75
كاهش %100

شاخص

درصد تغييرات بخش
كشاورزي

صنعت

برق

حملونقل

خدمات

قيمت صادرات كاال

2/29

2/94

3/37

2/18

0/47

مقدار صادرات كاال

-1/12

-2/37

-2/68

-0/92

-0/45

قيمت صادرات كاال

4/05

4/20

5/98

4/03

1/52

مقدار صادرات كاال

-3/50

-3/99

-5/13

-2/14

-1/69

قيمت صادرات كاال

5/94

6/28

8/66

5/90

1/99

مقدار صادرات كاال

-4/65

-5/65

-7/34

-3/89

-1/91

قيمت صادرات كاال

7/69

8/24

10/16

7/01

2/69

مقدار صادرات كاال

-6/83

-7/32

-9/63

-4/61

-2/12

منبع :يافتههای پژوهش.

با كاهش تدريجي يارانه برق ،شاخص قيمت واردات كاال در تمام بخشها كاهش پيدا

میكند .بيشترين كاهش مربوط به بخش صنعت با  8/00درصد و كمترين افزايش مربوط
به بخش خدمات با  3/35درصد است .همچنين ،با كاهش تدريجي يارانه برق ،شاخص

مقدار واردات كاال در تمام بخشها افزايش مییابد .بيشترين افزايش به بخش برق با 9/92
درصد و كمترين كاهش به بخش حملونقل با  5/77درصد اختصاص دارد.
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همانطور كه مشاهده شد ،با كاهش يارانه برق شاخصهای قيمت صادرات و مقدار

ص قيمت واردات و مقدار صادرات كاال كاهش يافته
واردات كاال افزايش يافته و شاخ 

است .بنابراين ،انتظار میرود در كوتاهمدت صادرات كاهش و واردات افزايش يابد .كاهش
صادرات را میتوان به افزايش تمايل صادركنندگان براي فروش كاالهاي صادراتي در

داخل بهدليل كسب سود بيشتر نسبت به پيش از افزايش قيمتها ،كاهش رقابتپذيري

كاالهاي داخلي در سطح بينالمللي و افزايش ظرفيتهای بيكار توليدي در داخل نسبت

داد .در مقابل ،افزايش واردات را میتوان به سودآوري كاالهاي وارداتي بهدليل كاهش
نسبي قيمت نسبت داد.

جدول 5ـ تأثير كاهش يارانه برق بر شاخص قيمت
و مقدار واردات كاال
سناريو

كاهش %25
كاهش %50
كاهش %75
كاهش %100

شاخص

درصد تغييرات بخش
كشاورزي

صنعت

برق

حملونقل

خدمات

قيمت واردات كاال

-2/53

-2/66

-2/26

-2/04

-1/84

مقدار واردات كاال

2/95

3/62

3/44

1/77

1/36

قيمت واردات كاال

-4/05

-4/25

-4/08

-3/68

-2/38

مقدار واردات كاال

4/83

5/07

5/27

2/64

2/89

قيمت واردات كاال

-6/18

-6/45

-6/39

-4/74

-2/70

مقدار واردات كاال

5/99

7/82

7/60

4/17

4/65

قيمت واردات كاال

-7/77

-8/00

-7/85

-6/09

-3/35

مقدار واردات كاال

8/05

9/60

9/92

5/77

6/32

منبع :يافتههای پژوهش.

جمعبندی و نتیجهگیری
در اين تحقيق تالش شد با شبيهسازی تعادل عمومي محاسبهپذیر ( ،)CGEاثر كاهش

در يارانه پرداختي به بخش برق بر شاخصهای كالن مؤثر بر توليد بخشي در ايران بررسي

پژوهشنامه بازرگانی
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شود .در ابتداي اين تحقيق ،به ادبيات موضوع و تاريخچه مطالعات انجامشده در اين زمينه
پرداخته شد؛ سپس مستقيماً وارد مدل شده و با دادههای استخراجشده از ماتريس حسابداري

اجتماعي سال  1380ايران ،متغيرهاي درونزاي مدل را با استفاده از تكنيك  mcpو با نرمافزار
 GAMSبهدست آمد .با توجه به چهار سناريوي كاهش يارانه برق و نتايج شبيهسازی مدل،

نتايج زير به دست آمده است:

y yهمانطور كه مشاهده شد ،با كاهش يارانه برق ،شاخصهای قيمت مصرف كاال،
قيمت توليد كاال ،قيمت صادرات و مقدار واردات در كليه بخشها افزايش يافته و

شاخصهای مقدار مصرف كاال ،مقدار توليد كاال ،مقدار صادرات و قيمت واردات
در كليه بخشها كاهش يافتند.

y yكاهش تدريجي يارانه برق بهصورت مستقيم و غيرمستقيم بر سطح عمومي قيمتها
تأثير مستقيم دارد؛ البته به دامنه كاهش يارانه برق بستگي دارد.

y yكاهش تدريجي يارانه برق در نخستين اثرگذاري در سطح كالن ،منجر به افزايش
سطح عمومي قيمتها خواهد شد؛ يعني افزايش نرخ تورم بهعنوان هسته اصلي اين
تأثيرپذيري است و ديگر متغيرهاي كالن به تبع آن تغيير میكنند.

y yدر اجراي اين سياست ،عالوه بر تغيير قيمت كاالها و خدمات مرتبط با انرژي برق،
تأثير رواني افزايش قيمتها در شكلگیری انتظارات تورمي قابل توجه است و
انتظارات تورمي در اجراي سياست تدريجي اصالح قيمت انرژي برق يا سياست

اصالحي يكباره نقشى تعيينکننده دارد.

y yكاهش تدريجي يارانه برق در كوتاهمدت باعث كاهش عرضه كل و تقاضاي كل
میشود .بنابراين ،اين سياست در كوتاهمدت باعث كاهش رشد اقتصادي میشود.

y yكاهش تدريجي يارانه برق باعث كاهش صادرات و افزايش واردات میشود.
بنابراين ،تراز تجاري با كسري مواجه میشود.

در نتيجه ،با اجراي اين سياست ،كليه بخشها تحتتأثير قرار گرفته و توليد آنها

كاهش میيابد ،بهطوریکه بيشترين کاهش به محصوالت بخش برق و كمترين کاهش به
محصوالت بخش خدمات اختصاص دارد.

اریا یشخب دیلوت رد راذگریثأت نالک یاهصخاش رب قرب هنارای شهاک رثا
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توصيههای سياستي
y yبا توجه به اينكه محور اصلي تأثيرپذيري متغيرهاي كالن اقتصادي ،تغيير در نرخ
تورم است ،مديريت كنترل تورم از طريق مديريت كنترل نقدينگي و ساير ابزارهاي

اقتصادي ،براي اعمال سياستهاى پولي مناسب ضروري است؛ بهنحويكه از يك
طرف ،سطح عمومى قيمتها بهصورت مديريتشده تغيير يابد و از طرف ديگر،
حجم پول ،تكافوي حجم معامالت كشور را براي رشد اقتصادي مناسب داشته باشد.

y yبا توجه به احتمال شكلگیری انتظارات تورمي و افزايش فشار اقتصادي بر افراد
ــ بهويژه در دهكهای پايين درآمدي جامعه ــ توصيه میشود سياست تدريجي
كاهش يارانه انرژي برق بر سياست اصالح يكباره آن ترجيح داده شود و سياستهاى

حمايتى مورد توجه قرار گيرد.

y yبا توجه به نگرش اجراى سياست تدريجى اصالح قيمت انرژى برق ،شايسته
است دولت و دستگاههاى اجرايى مرتبط ،ابزارها و امكانات الزم را در قالب
مقرراتزدايى ،تنظيم مقررات جديد و نهادهاى موردنياز ،فراهم آورند.

پژوهشنامه بازرگانی
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