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چکیده
شاید بتوان گفت که موضوع اجرای سیاست هدفمندسازی یارانهها مهمترین سیاست اقتصادی دولت طی دو
دهه اخیر بوده است .یارانه حاملهای انرژی قسمتی از این سیاست را در برمیگیرد و از اهمیت ویژهای در
اقتصاد ایران برخوردار است .اهمیت این موضوع موجب شده است که موضوع هدفمندی یارانهها بهعنوان
موضوعی اثرگذار و تعیینکننده توجه پژوهشگران را به خود جلب کند .ایـن پژوهش سعی دارد که تأثیر
یارانههای پرداختی به حاملهای انرژی (فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی) بر روی رشد تولید ناخالص داخلی
( )GDPبخشهای اقتصادی (کشاورزی ،صنعت و خدمات) ایران ( )6836-6831را مورد بررسی قرار دهد.
برای این منظور آخرین سری جدول داده  -ستانده منتشرشده توسط مرکز آمار ایران (مدل قیمتی داده -
ستانده) بهکارگرفته شده است .برای تجزیهوتحلیل روابط متغیرها و رسیدن به پاسخ سؤاالت تحقیق روش
ماتریسی داده  -ستانده مورد استفاده قرار گرفت .نتایج و یافتههای تحقیق نشان داد که با افزایش قیمت
حاملهای انرژی (فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی) تولیدات بخش کشاورزی ،به دلیل وابستگی واسطهای کمتر
به حاملهای انرژی فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی و قیمت نسبی پایینتر نسبت به سایر بخشهای اقتصاد
افزایشیافته است و تولیدات در بخش صنعت ،به دلیل مصرف باالی انرژی توسط صنایع ،کاهشیافته است و
تولیدات بخش خدمات نیز نتایج متفاوتی را نشان میدهد.
کلیدواژهها :هدفمندی یارانهها ،جدول داده  -ستانده ،رشد اقتصادی ،انرژی
طبقهبندی H20 ,H23 ,H24 ,H25 :JEL

 .2استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا (*نویسنده مسئول)
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

Email: akbarkh2006@gmail.com
Email: fkarami23@yahoo.com
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مقایسه تأثیر سیاست هدفمندی یارانههای ...

 .1مقدمه
یارانههای انرژی در جهان با اهدافی چون؛ حمایت از دسترسی خانوارهای کمدرآمد به انرژی ،حفظ
اشتغال ،حفظ امنیت انرژی و حمایت از تولید داخلی برقرارمی شوند .این حمایتها به صورتهای
گوناگونی قابل انجام است که یکی از رایجترین شیوههای آن تعیین قیمت انرژی ،زیر قیمت بازار
میباشد .با وجود قابل دفاع بودن برخی اهداف مبنی بر وضع یارانهها از جمله فراهم کردن دسترسی
همه گروههای درآمدی به انرژی و همچنین تجربه کشورهای مختلف جهان و نظریات اقتصادی نشان
میدهد که معموالً یارانهها ابزار مناسبی برای دستیابی به این اهداف نیستند و وضع یارانهها مشکالت
بیشتری را ایجاد میکنند که حتی گاهی با اهداف اولیه (مانند هدف کاهش نابرابری) در تضاد هستند.
مشکالتی از قبیل ناکارایی در تخصیص منابع بهصورت تولید و مصرف ناکارای انرژی ،عدم توازن
بودجه دولت و تراز تجاری انرژی ،باز توزیع منابع و نفع بیشتر گروههای پردرآمد از جمله این مشکالت
هستند (قادری.)2832 ،
هدفمند کردن یارانهها ،بهعنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی ،از اهمیت خاصی در اقتصاد
ایران برخوردار است .حجم یارانه حاملهای انرژی در کشور ما در مقایسه با متغیرهایی مثل بودجه
دولت و تولید ناخالص داخلی (حدود  22درصد تولید ناخالص ملی) ،بسیار باالست؛ بنابراین در صورت
هدفمندسازی یارانهها و اصالح قیمت حاملهای انرژی ،منابع قابلتوجهی ،آزاد خواهد شد که در نتیجه
آن دولت میتواند این منابع را صرف برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی خود کند .همچنین قانون
هدفمند کردن یارانهها ،میتواند ،اتکای دولت به درآمد نفت را کاهش دهد؛ و دامنهی قاچاق کاال و
مواد را محدودتر سازد .قانون هدفمندی یارانهها بهشرط تدوین درست و اجرای صحیح مزایای فراوانی
برای رشد و توسعهی کشور به همراه دارد (تشکینی و همکاران.)2831 ،
وضعیت فعلی یارانههای انرژی در ایران به دلیل اثر آنها بر تشویق به مصرف ناکاراتر انرژی و
همچنین هزینه (فرصت) باالی آنها ،برای مدت طوالنی قابل نگه داشت نخواهد بود و سیاستگذار
ناگزیر از اصالح نظام یارانههای انرژی در ایران است؛ اما هرگونه اقدامی در راستای اصالح نظام
یارانهها نیازمند داشتن برآوردی حتیاالمکان دقیق از پیامدهای اقتصادی این اقدامات اصالحی بوده
که این ضرورت مطالعاتی جامع و مبتنی بر رهیافتهای علمی را برای پیشبینی این پیامدها آشکار
میکند (قادری.)2832 ،
در حال حاضر ،انرژی در فرآیند تولید کاالهای مورد نیاز و تأمین شرایط مناسب زندگی بهطور
گسترده مورداستفاده قرار میگیرد .این وابستگی روز افزون زندگی بشر به انرژی سبب گردیده انرژی
بهعنوان یك عامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی تلقی گردد .بنابراین ،رابطه بین مصرف انرژی و
رشد اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است .از سوی دیگر ،پایانپذیر بودن منابع انرژیزا ،هزینه
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باالی تولید انرژی و آلودگی شدید محیطزیست ،موجب گردیده است که کشورها به دنبال برنامهریزی
در استفاده بهینه و مدیریتشده از انرژی باشند (حسین شریفرنانی و همکاران.)2832 ،
یکی از انواع یارانههای پرداختی در اقتصاد ایران ،یارانه حاملهای انرژی است .افزایش بیحدوحصر
این یارانه و غیرهدفمند بودن توزیع آن منجر شده که در مقاطع مختلف زمانی تصمیماتی در خصوص
حذف آن انجام گیرد .بهطور حتم ،حذف این یارانهها اثراتی را در ابعاد مختلف برای کشور ایجاد خواهد
کرد .آشنایی با این موارد و بررسی کانالهای تأثیرپذیری اقتصاد میتواند در کاهش زیانهای احتمالی
کمك شایانی نماید .از طرفی در مورد حاملهای انرژی ،میزان بهرهمندی افراد از یارانه با مصرف
ارتباط مستقیم دارد .بهاینترتیب هدف از پرداخت یارانه انرژی ،کمك به اقشار کمدرآمد جامعه برای
تحقق عدالت اجتماعی است؛ اما برخالف تعریف فوق ،گاهی با پرداخت یارانه بهصورت غیرمستقیم
(ارائه انرژی به قیمتی پایینتر از قیمت تمامشده) ،میتواند نتیجه معکوسی از یارانه شاهد باشیم .چرا
که ضریب استفاده اقشار پردرآمد از انرژی بسیار باالتر از اقشار کمدرآمد است (قادری .)2832 ،برای
رسیدن به سؤاالتی از این قبیل این پژوهش رابطه بین یارانههای فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی و رشد
( )GDPبخشهایی از اقتصاد ایران را بهطور دقیق و کاربردی مورد بررسی قرار میدهد.
 .2ادبیات و پیشینه تحقیق
 .2-1مبانی نظری
در نظامهای اقتصادی ،دولتها بهعنوان یکی از ارکان اقتصادی جامعه با پرداخت یارانه سه هدف عمده
را دنبال میکنند .این اهداف عبارتاند از :تخصیص بهینه منابع ،ثبات اقتصادی و توزیع عادالنه درآمد.
بهمنظور تحقق هدف تخصیص بهینه منابع و هدایت آنها به بخشهای مورد نظر ،دولتها معموالً
با پرداخت یارانه به بخشهای هدف ،در کنار بهکارگیری سایر ابزارهایی که در اختیار دارند ،تالش
میکنند منابع را آنگونه که تصور مینمایند ،تخصیص دهند .چنانکه گفته شد ،یکی دیگر از اهداف
پرداخت یارانه ،ایجاد ثبات اقتصادی است .دولت برای انجام این هدف ابزارها و مکانیزمهایی دارد که
به مجموعه آنها سیاستهای پولی و مالی اطالق میشود .دولتها معموالً با پرداخت یارانه ادعا می-
نمایند ،این کار تأثیر مثبتی بر کنترل نوسان برخی متغیرهای اقتصادی از جمله سطح عمومی قیمتها
دارد .در همین زمینه میتوان از برخی حمایتهای انجامشده در حوزه محصوالت تولیدی ،صنعتی و
کشاورزی اشاره کرد .سومین هدف پرداخت یارانه توزیع عادالنه درآمد میباشد .ایجاد عدالت اجتماعی
عالوه بر انسانی و آرمانی بودن آن ،یکی از اهداف مهم سیاسی بسیاری از دولتها است .به همین دلیل
حتی در نظام های مبتنی بر بازار که اصل پذیرش مالکیت خصوصی را موتور محرکه و عامل شکوفایی
اقتصاد سرمایهداری میدانند ،توزیع مناسب درآمد ،یکی از اهداف مهم سیاسی دولتها به شمار میرود
(عباسیان و مرادپور اوالدی.)21-21 :2831 ،
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222یکی از مهمترین بخش یارانههای غیرمستتقیم در اقتصاد ایران ،یارانه در بخش انرژی میباشد .از
آنجا که بخش انرژی بهعنوان یکی از بخشهای کلیدی و اثرگذار در اقتصتتاد کشتتور مطرح میباشتد،
تحلیتتل اثرات متقتتابتتل این بخش بتتا ستتتایر بخشهتتای تولیتتدی و نحوهی تتأثیر تصتتتمیمتتات و
سیاستگذاریهای مربوط به آن بر بخشها و عوامل اقتصادی مختلف نظیر خانوارها بسیار مهم است.
انرژی نقش ویژهای در رشتتد و توستتعه اقتصتتادی ،رفاه اجتماعی ،بهبود کیفیت زندگی و امنیت یك
جتامعته ایفتا میکنتد .انرژی تتأمینکننتدهی نیازهای اولیه و خدماتی همچون گرمایش ،ستتترمایش،
پختوپز ،روشتنایی و حملونقل همچنین عامل بستیار مؤثر در سطوح و بخشهای صنایع است .رشد
ستریع اقتصادی در کشورهای درحالتوسعه و رشد مداوم در کشورهای صنعتی ،سبب افزایش تقاضای
انرژی شتتده استتت که این خود عالوه برتأثیر در آموزش ،بهداشتتت و درمان ،امنیت ،رفاه ،ارتباطات و
حملونقل ،همانند آب ،غذا و سترپناه ،از نیازهای استاسی بشر نیز به شمار میرود (جعفری صمیمی و
همکاران.)21 :2831 ،
ممکتن است مفهوم یارانه انرژی برای بسیاری ،مفهتومی گیجکننده باشد .دقیقترین و شاید
متداولترین تعریف این است که یارانه انرژی وجه نقدی است که دولت به یك مصرفکننده و
تولیدکننده انرژی میپردازد .یارانه طبق یك تعریف کلی توسط سازمان توسعه و همکاری اقتصادی
( )OECDبدینصورت تعریفشده است :پرداخت یارانه اقدامی است که باعث شود قیمتها برای
مصرفکنندگان پایینتر از قیمت بازار باقی بماند و یا اینکه قیمتها برای تولیدکننده باالتر از قیمت
بازار قرار گیرد و بهطورکلی سبب شود که هزینههای تولیدکنندگان و یا مصرفکنندگان کاهش یابد.
آژانس بینالمللی انرژی نیز تعریف مشابهی از یارانه انرژی ارائه داده است .بدین ترتیب که :یارانه انرژی
به هر اقدامی از جانب دولت اطالق میشود که اساساً در ارتباط با بخش انرژی باشد و سبب شود
هزینههای مربوط به تولید انرژی کاهش یابد .به این صورت که قیمت را برای تولیدکنندگان انرژی باال
ببرد و یا بالعکس قیمت را برای مصرفکنندگان انرژی پایین بیاورد (نسیمی.)22 -21 :2832 ،
 .2-2رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی
امروزه عالوه بر نهادههای کار و سرمایه ،انرژی نیز بهعنوان یکی از نهادههای مهم تولید در بحثهای
اقتصاد کالن مطرح است و تولید تابعی از نهادههای کار ،سرمایه و انرژی تلقی میشود .همچنین
فرض بر این است که بین میزان استفاده از نهادهها و سطح تولید رابطهای مستقیم وجود دارد .از سوی
دیگر مصرف انرژی تابع معکوسی از قیمت آن است و تغییر قیمت انرژی ،اثری مهم در مصرف انرژی
و تولید ناخالص داخلی دارد .بهاینترتیب اگر تولید را تابعی از نهادههای کار ،سرمایه و انرژی در نظر
بگیریم ،خواهیم داشت:
)Q=f (K, L, E
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در رابطه باال Q ،محصول ناخالص داخلی K ،نهاده سرمایه L ،نهاده نیروی کار و  Eنهاده انرژی
است .پس سه نهاده نیروی کار ،سرمایه و انرژی باعث تغییر سطح تولید میگردند .همچنین فرض بر
این است که بین میزان استفاده از این نهادهها و سطح تولید رابطه مستقیم وجود دارد .بهعبارتدیگر
افزایش در هر یك از نهادههای مذکور باعث افزایش تولید میگردد .نهاده  Eمیتواند توسط
مجموعهای از عوامل نظیر نفت ،گاز ،برق ،زغالسنگ و ...تأمین شود که به حاملهای انرژی مشهورند.
از سوی دیگر مصرف انرژی تابعی معکوس از قیمت آن است و تغییر قیمت انرژی (بهعنوانمثال در اثر
حذف یا تغییر میزان یارانههای حاملهای انرژی) اثری مهم در مصرف انرژی و در نتیجه در تولید
ناخالص ملی دارد .اگر فرض کنیم که در تعیین عرضه کل در اقتصاد کالن ،نیروی کار متغیر و بقیه
عوامل تولید ثابت باشند ،افزایش در قیمت انرژی و به دنبال آن کاهش در تقاضا برای آن ،باعث میشود
که بهرهوری نیروی کار کاهش یابد و در نتیجه منحنی تقاضا برای نیروی کار به سمت چپ منتقل
شود و میزان اشتغال کاهش یابد .با کاهش سطح اشتغال ،محصول ملی کاهش و قیمتها افزایش
مییابد .در این صورت منحنی عرضه کل به سمت چپ منتقل میشود .شوک قیمت انرژی ،همچنین
میتواند سطح عمومی قیمتها را از طریق افزایش در هزینه تولید افزایش دهد که موجب کاهش در
اجزای تشکیلدهنده تقاضای کل میگردد و منحنی تقاضای کل در اقتصاد را به سمت چپ منتقل و
محصول ملی واقعی را کاهش میدهد (آرمن و زارع.)221 :2833 ،
دیوید استرن انرژی را یکی از اجزای جدانشدنی تولید میداند و معتقد است که همهی تولیدات به
نحوی شامل حرکت و دگرگونی در ماهیت مواد هستند که این دگرگونی در ماهیت ،نیازمند استفاده از
انرژی است .وی معتقد است که سرمایه و نیروی کار ،عوامل تجدیدشدنی تولید محسوب میشوند؛ اما
انرژی یك عامل غیرقابلتجدید تولید بهحساب میآید (استرن و کلوند.2)2-2 :2112 ،
اگر در اقتصاد کاالها و خدمات قیمت واقعی خود را نداشته باشند ،اتالف در مصرف آنها به وجود
میآید .اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع است و قیمتها نیز ابزاری برای تخصیص بهینه منابع هستند.
در اقتصاد ایران یکی از مهمترین بخش یارانههای غیرمستقیم ،یارانه در بخش انرژی است که قیمت
استفاده از حاملهای انرژی را در داخل کشور ،پایینتر از قیمتهای جهانی نگه میدارد .از اهداف اصلی
و اولیه اختصاص یارانه به بخش انرژی ،نیل به عدالت اجتماعی از راه تأمین حداقل نیازهای افراد و
اقشاری است که توانایی پرداخت هزینه واقعی انرژی را ندارند؛ اما یکی از دالیل رشد بیشازحد مصرف
حاملهای انرژی در ایران ،قیمت به نسبت پایین آنها در نتیجهی پرداخت یارانه ،میباشد .با توجه به
مبانی نظری موجود ،در خصوص توجیه وجود ارتباط بین مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی،
میتوان وجود چنین رابطهای را از دیدگاه نظری تا حدود زیادی منطقی و قابل توجیه تلقی کرد.

1. David Stern and Cleveland
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 .2-3مطالعات تجربی
از آنجا که قانون هدفمندی یارانهها در ایران برای اولین با در سال  2833عملیاتی شده است و مدت
زمان زیادی از این اقدام دولت نمیگذرد .لذا مطالعات انجامشده داخلی محدود است به مطالعات چند
سال اخیر ،اما در مطالعات خارجی موارد متعددی از زمانهای گذشته در این خصوص انجام گردیده
است با این وجود در ذیل تعدادی از مطالعاتی که با موضوع تحقیق قرابت بیشتری چه مطالعات داخلی
و چه مطالعات خارجی دارند آورده میشوند.
 .2-3-1مطالعات داخلی
بهنام ملکی و همکاران در مطالعهای تحت عنوان« :برآورد اثرات طرح تحول هدفمندسازی یارانه حامل
های انرژی بر سطح قیمت کاالها و خدمات» ( )2831با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی تأثیر
اصالح قیمت یارانههای انرژی را بر اقتصاد ایران مورد بررسی قرار دادهاند .برای بررسی تأثیر سیاست
هدفمندی یارانهها بر خانوارها ،سعی شد خانوارها در  21گروه تقسیمبندی شوند .نتایج نشان داد که
شاخص قیمت و طرف تقاضا افزایش داشتند .همچنین بررسی شاخص هزینه زندگی خانوارها نشان
میدهد که پرداختی انتقالی دولت به دهكهای پایین ،افزایش هزینه زندگی آنها را جبران نمیکند و
دولت باید حداقل به میزان افزایش در شاخص هزینه زندگی به این خانوارها پرداخت کند تا بتواند
قدرت خریدشان را ثابت نگه دارد.
خوشاخالق و همکاران ( )2831در پژوهشی تحت عنوان «اثر حذف یارانههای انرژی بر رشد
اقتصادی کشور ایران» با استفاده از الگوی تعادل عمومی محاسبهپذیر و ماتریس حسابداری اجتماعی
سال ( ،)2831از طریق اعمال سناریوهای مختلف کاهش یارانههای انرژی و پرداخت نقدی یارانهها
در بستهی نرمافزاری  ،GAMSبه ارزیابی اثر حذف یارانههای انرژی بر رشد اقتصادی کشور ایران
پرداختهاند .در این رساله پنج سناریو در نظر گرفتهشده است .در هر پنج سناریو رشد اقتصادی
افزایشیافته است ،با استناد به مطالعات اقتصادی میتوان رشد اقتصادی را معیاری برای سنجش رفاه
اجتماعی کشور در نظر گرفت .در نتیجه با توجه به نتایج بهدستآمده مالحظه میشود که رفاه اجتماعی
نیز افزایشیافته است.
محمدی و همکاران ( )2831در تحقیقی تحت عنوان «تأثیر حذف یارانه انرژی بر تولید ناخالص
ملی در ایران» ،به بررسی آثار حذف یارانههای انرژی بر متغیرهای اقتصادی کالن همانند رشد اقتصادی
( (GDPو مصرف فرآوردههای انرژی بنزین و نفت گاز با استفاده از مدل اقتصادسنجی ()VAR
(روش خود رگرسیون برداری) پرداختند .نتیجه این مطالعه نشان میدهد که حذف یارانههای انرژی
(بنزین و گازوئیل) بر تولید ناخالص ملی اثری نخواهد گذاشت و تولید اثرپذیری از تغییر قیمتهای
حاملهای انرژی نخواهد داشت .همچنین فرضیه حذف یارانههای انرژی موجب کاهش تولید ناخالص
ملی میشود ،در این مطالعه رد شد .به عبارتی ،افزایش قیمت انرژی موجب کاهش تولید نمیشود.

فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران

سال پنجم -شماره  -63تابستان 6831

222

صانعی و سعادت ( ،)2832در تحقیقی تحت عنوان« :اثر کاهش یارانه برق بر شاخصهای کالن
تأثیرگذار در تولید بخشی ایران» با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی ( )SAMسال  ،2831اثرات
کاهش تدریجی یارانه برق بر شاخصهای کالن تأثیرگذار در تولید بخشی ایران را ارزیابی کردند.
همانطور که مشاهده شد ،با کاهش یارانه برق ،شاخصهای قیمت مصرف کاال ،قیمت تولید کاال،
قیمت صادرات و مقدار واردات در کلیه بخشها افزایشیافته و شاخصهای مقدار مصرف کاال ،مقدار
تولید کاال ،مقدار صادرات و قیمت واردات در کلیه بخشها کاهش یافتند .در نتیجه با اجرای این
سیاست ،کلیه بخشها تحت تأثیر قرار گرفته و تولید آنها کاهش مییابد ،بهطوریکه بیشترین کاهش
به محصوالت بخش برق و کمترین کاهش به محصوالت بخش خدمات اختصاص دارد.
سامتی و سحربیگی ( )2832در پژوهشی تحت عنوان «اثر هدفمندی یارانهها بر فقر و بیکاری (فاز
اول هدفمندی یارانهها)» ،با روش سیستم معادالت بهظاهر نامرتبط ( )SURدر دورهی 2821-31
مشخص کردند افزایش قیمت حاملهای انرژی از جمله برق باعث افزایش ضریب جینی میشود و
لذا درعینحال که معنادار میباشد ،کامالً مشخص است که با افزایش قیمت حاملهای انرژی نمیتوان
شکاف درآمدی را کاهش داد یا باعث توزیع عادالنه درآمدها شد .پس دولتمردان باید سیاستی غیر از
افزایش قیمت حاملهای انرژی را برای کاهش شکاف درآمدی و یا کاهش نرخ فقر مد نظر قرار دهند.
همچنین نتایج نشان داد که افزایش قیمت حاملهای انرژی باعث کاهش بیکاری میشود .این رابطه
در کوتاهمدت برقرار است ،ولی در بلندمدت باعث رکود تورمی میشود.
 .2-3-2مطالعات خارجی

ادوارد و همکاران 2در مطالعهای در سال  2112به ارزیابی اثرات سیستم یکسانسازی نرخ بهره برزیل
به نام ( IRESکه در واقع نوعی یارانه محسوب میشود) پرداختهاند .تحلیلهای انجامشده در این
مطالعه ،با استفاده از روش داده -ستانده انجامگرفته است .محققان در این تحقیق به نتیجه میرسند
که برای هر دو بخش زراعی ،اثر ضرایب مثبت است و یارانه مذکور ،افزایشی را در  GDPبرزیل ایجاد
میکند که بزرگتر از هزینههای این نوع یارانه برای دولت برزیل است .این دو محقق معتقدند که دولت
برزیل میتواند این برنامه حمایتی را بهعنوان یك سیاست باز توزیع درآمد ،برای بخش کشاورزی این
کشور مورد استفاده قرار دهد.
لوپز و همکاران 2در سال  2111در مطالعهای به بررسی اثر مخارج عمومی دولت از جمله یارانههای
غیراجتماعی (یارانه صادرات ،یارانه احداث جنگل ،یارانههای تولیدی بخش کشاورزی) بر  GDPبخش
کشاورزی و همچنین تعیین عوامل تعیینکنندهی ساختار مخارج عمومی روستایی ،برای  22کشور
آمریکای التین در طول دوره  2112-2332پرداختهاند .محققان به این نتیجه میرسند که عواملی
1. Eduardo R.; Castro and Erly C. Teixeira
2. Ramon Lopez, Daniel Lederman and Hunt Allcott
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همچون نظارت دستگاههای اجرایی توسط نهادههای ریاست جمهوری ،سیستمهای جمهوری اثر معنادار
و قابلمالحظهای بر  GDPبخش کشاورزی ،از طریق تأثیرشان بر سیاست مالی دارند و نسبت
دانشجویان آموزشدیده در ایاالتمتحده ،تأثیری بر  GDPبخش کشاورزی ندارند.
وانگ و ابرامز 2در سال  2111در مطالعهای به بررسی اثرات پویای مخارج دولت (یارانه ،پرداختهای
انتقالی ،خریدهای دولت) بر روی رشد اقتصادی و نرخ بیکاری برای بیست کشور  OECDدر طی دوره
 2311-2333پرداختهاند .محققان برای انجام این بررسی از یك مدل  VARو همچنین آزمون علیت
گرنجر استفاده نمودند .محققان از این بررسی به این نتیجه رسیدند که افزایش در مخارج دولت مانع
رشد اقتصادی میشود و نرخ بیکاری را افزایش میدهد .همچنین انواع مخارج دولت مانند یارانهها،
پرداختهای انتقالی و خریدهای دولت اثرات متفاوتی روی رشد و بیکاری دارند .به این صورتکه
پرداختهای انتقالی و یارانهها ،نسبت به خریدهای دولت دارای اثر منفی بزرگتری میباشند .آنها
همچنین از طریق آزمون علیت گرنجر ،به یك رابطه اثرگذاری یكطرفه از مخارج دولت به رشد
اقتصادی و نرخ بیکاری رسیدند.
آفنسو و فارسیری 2در سال  2113در مطالعهای بهمنظور بررسی اثرات درآمد و مخارج دولت (از نظر
اندازه و نوسان) بر روی رشد اقتصادی کشورهای  OECDو  ،EUبه اثر متغیرهایی مانند مالیاتهای
غیرمستقیم ،مصترف دولت ،مشارکت اجتتماعی ،یارانهها و سترمایهگذاری دولت ،در طی دوره -2112
 2311توجه میکنند .محققان در این تحقیق نتیجه میگیرند که کاهش در درآمد دولت که در اثر
کاهش در مالیاتهای غیرمستقیم و مشارکت اجتماعی اتفاق میافتد و باعث کاهش مصرف و یارانههای
پرداختی دولت میشود ،میتواند در کشورهای مورد مطالعه در تحقیق بهصورت مثبت ،بر روی رشد
اقتصادی تأثیرگذار باشد.
جیانگ و تان 8در سال ( )2128در مطالعهای با عنوان «چگونگی تأثیر حذف یارانههای انرژی بر
قیمتهای عمومی در چین ،بر اساس مدل داده -ستانده» اصالح یارانههای انرژی چون تولیدات نفتی،
گاز طبیعی ،زغالسنگ و برق را بر روی صنایع مختلف و شاخص قیمت تولیدکننده ( ،)PPIشاخص
قیمت مصرفکننده ( )CPIو تعدیلکنندهی ( )GDPبررسی کردند .یافتههای این پژوهش نشان
میدهد که حذف یارانههای انرژی تأثیر قابلتوجهی را روی صنایع انرژی بر در چین خواهد گذاشت و
درعینحال سطح عمومی قیمتها نیز افزایش مییابد .همچنین حذف یارانههای محصوالت نفتی
بیشترین تأثیر را در اقتصاد دارند به دنبال آن حذف یارانهها در برق ،زغالسنگ و گاز طبیعی در ردههای
بعدی قرار میگیرند .در نهایت میتوان گفت ،حذف یارانهها روی سطح عمومی قیمتها بیشترین تأثیر

1. Syan Wang and Burton A. Abrams
2. Antonio Afonso and Davide Furceri
3. Zhujun Jiang and Jijun Tan
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روی شاخص قیمت تولیدکننده ( )PPIسپس تعدیلکننده  GDPو در آخر روی شاخص مصرفکننده
( )CPIمیگذارد.
 .3مدل تحقیق
در این تحقیق بهمنظور ارزیابی اثر اصالح قیمت حاملهای انرژی در قالب طرح هدفمندی یارانهها بر
روی رشد ( )GDPاقتصاد ایران ،از جدول داده -ستانده و تکنیكهای مبتنی بر آن (مدل قیمتی داده-
ستانده) استفادهشده است .بدین منظور از جدول داده -ستاندهی اقتصاد ایران که توسط مرکز آمار ایران
برای سال  2831تهیه و تدوینشده و در بهمنماه سال  2832انتشاریافته ،استفاده میشود .از آنجا که
آخرین جدول داده  -ستانده در دسترس برای انجام مطالعه جدول سال  2831میباشد امکان استفاده
از جداول جدیدتر وجود نداشت .همچنین با توجه به شرایط اقتصاد ایران میتوان از اطالعات جدول
برای دوره زمانی پنج تا ده ساله استفاده نمود ،کارهای انجامشده در این زمینه نیز با استفاده از همین
جداول در دسترس انجامشده است .با توجه به آمار ناقص و محدود در مورد یارانهها بهترین روش
بررسی ،استفاده از همین جداول داده  -ستانده یا ماتریس حسابداری اجتماعی میباشد که جدیدترین
جدول در دسترس ،همین جدول داده  -ستانده سال  31میباشد .از آنجا که یارانهها مربوط به بخش
داده -ستانده میباشند ،ولی رشد مربوط به بخش تولید و تقاضا در مدلهای داده  -ستانده است ،برای
بررسی اثر یارانههای انرژی بر روی رشد بخشهای مختلف اقتصاد ایران ،الزم است که ابتدا از طریق
مدل قیمت داده -ستانده ،اثرات حذف یارانههای انرژی را بر قیمت مورد بررسی قرار دهیم .معموالً
بهمنظور بررسی آثار افزایش قیمت نهادههای تولید بر بهای کاالها و خدمات تولیدشده در اقتصاد از
الگوهای قیمتی داده -ستانده استفاده میشود .یکی از روشهای بررسی تأثیر افزایش بهای نهادهها بر
قیمت محصوالت ،روش نهادههای واسطهای میباشد .در روش نهادههای واسطهای فرض میشود که
اقتصاد از  nبخش تشکیلشده است و قیمت در هر بخش تابعی از قیمت ،در سایر بخشهایی است که
فراهمکنندهی نهادههای واسطه برای بخش مورد نظر هستند .بهعبارتدیگر به هر میزان که نسبت
استفاده از نهادهی یك بخش در مقایسه با سایر بخشها بیشتر باشد ،افزایش قیمت در آن بخش ،اثر
بیشتری روی قیمت بخش مورد نظر میگذارد .در این روش رابطه کلی زیر مبنا قرار میگیرد که در
این رابطه قیمت واحد تولیدی بخش jام بهصورت زیر خواهد بود:
n

()2

̅𝑃j = ∑ αij Pj + ν
i=1

در رابطۀ باال  αijضرایب مستقیم بین بخشی و ̅ νنسبت ارزشافزوده در بخش jام میباشد .رابطه
فوق بهصورت ماتریسی عبارت است از:
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در این رابطه کلی ،با توجه به روش نهادههای واسطهای متغیرها به دو دسته برونزا و درونزا
تفکیك میشوند .بهعنوانمثال فرض میشود که کلیه محصوالت در اقتصاد به دو دستهی فراوردههای
نفتی ( )eو سایر محصوالت ( )nتقسیمبندی شدهاند .در این صورت رابطه ( )2بهصورت زیر بازنویسی
میشود:
()8

𝐴́𝑒𝑛 Pe
V
]] [ ] + [ e
Vn
𝐴́𝑛𝑛 Pn

𝑃
́𝐴
𝑒𝑒 [ = ] 𝑒 [
𝑛𝑃
𝑒𝑛́𝐴

در رابطه باال  Peبردار قیمت فرآوردههای انرژی  Pn،بردار قیمت سایر محصوالت Aee ،ماتریس
ضرایب مستقیم مبادالت بین فرآوردههای انترژی Aen ،ماتریس ضرایب مستتقیم مبادالت بین
فرآوردههای انرژی و سایر محصوالت Ane ،ماتریس ضرایب مستقیم مبادالت بین سایر محصوالت و
فرآوردههای انرژی Ann ،ماتریس ضرایب مستقیم مبادالت بین سایر محصوالت با یکدیگر  Veبردار
نسبت ارزشافزوده به ستانده در فرآوردههای انرژی Vn ،بردار نسبت ارزشافزوده به ستانده در سایر
محصوالت میباشد .بهعنوان مثال اگر فرض کنیم که هدف ،اندازهگیری اثر تغییرات قیمت فرآوردههای
انرژی بر روی قیمت سایر محصوالت باشد ،با توجه به رابطهی ( )8خواهیم داشت:
()2

𝑃n = Áne Pe + Ánn Pn + Vn

این رابطه اثرات مستقیم افزایش قیمت کاالها و خدمات را نشان میدهد .اگر رابطۀ ( )2را برحسب Pn

مرتب کنیم خواهیم داشت:
()2

𝑛𝑉 𝑃𝑛 = (𝐼 − 𝐴́𝑛𝑛 )−1 𝐴́𝑛𝑒 𝑃𝑒 + (𝐼 − 𝐴́𝑛𝑛 )−1

این رابطه نشاندهندهی اثرات مستقیم و غیرمستقیم افزایش قیمت کاالها و خدمات است (عطوان،
.)2831
در این مقاله بهمنظور ارزیابی اثر حذف یارانههای انرژی بر روی رشد تولید ناخالص داخلی بخشهای
مختلف در اقتصاد ایران از روش نهادههای واسطهای استفادهشده است .برای انجام این کار ،جدول
خالص داده -ستانده سال 2831مرکز آمار ایران (جدول متقارن) را که بهصورت محصول در محصول و
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در ابعاد  32بخشی ارائهشده است ،خالصه میکنیم و پس از تنظیم سطرها و ستونهای جدول با
نرمافزار اکسل ،یك جدول داده -ستانده محصول در محصول با ابعاد  22بخشی را ارائه میکنیم.
پس از تهیه جدول داده -ستانده  22بخشی ،با استفاده از رابطه

𝑥ij
𝑥j

=  ،𝛼ijاقدام به تهیه جدول

ضرایب فنی با ابعاد  22بخشی مینماییم .با توجه به مدل مورد استفاده در این تحقیق ضروری است
که جدول خالص داده -ستانده ،به دو بخش انرژی و غیر انرژی تفکیك شود .لذا دو بخش فرآوردههای
نفتی و گاز طبیعی را بهعنوان بخش انرژی جدول در نظر میگیریم .سایر بخشهای باقیمانده از جدول
نیز در بخش غیر انرژی قرار میگیرند .بنابراین ،برای محاسبهی قیمت بخش jام (غیر انرژی) از رابطه
زیر استفاده میکنیم:
𝑛

()1

𝑛 𝑗 = 𝑘 + 1, … ,

𝑗𝑣 + ∑ 𝛼𝑗𝑖 𝑃𝑖𝑛 +
𝑖=𝑘+1

𝑘

𝑒𝑖𝑃 𝑖𝑗𝛼 ∑
𝑖=1

=

𝑛𝑗𝑃

′

در این رابطه  Pjnبتردار قیمت تولیدات بخش jام (غیرانرژی) میباشد 𝛼ji =[𝛼𝑖𝑗 ]n∗n .و 𝛼ij

نشاندهندهی بردار ضرایب فنی (نیازهای مستقیم) است Pie .بیانگر بردار قیمت تولیدات بخش iام
(انرژی) و بردار  Vjبیانگر ضریب ارزشافزوده (بردار نسبت ارزشافزوده به ستانده) است که از رابطه زیر
بهدست میآید:
()1

𝑉jام=  /jارزشافزوده بخش 𝑥j

مقدار  𝑥jنیز تولید کل بخش jام میباشد .رابطه شماره ( )1را میتوان بهصورت ماتریسی بازنویسی
کرد:
()3

P n = (I − A′nn )−1 A′en P e + (I − A′nn )−1 V

در رابطه( A′ ،)3ترانهادهی ماتریس  Aاست .ترانهاده یك ماتریس ،ماتریسی خواهد بود که در آن
جای سطر و ستون ماتریس اولیه عوض میشود P n .یك ماتریس با ابعاد  23*2است که شامل قیمت
تولیدات بخشهای غیرانرژی میباشد I .نشاندهندهی ماتریس واحد A′nn ،ترانهادهی ماتریس ضرایب
مستقیم مبادالت بین بخشهای غیرانرژی A′en ،ترانهادهی ماتریس ضرایب مستقیم مبادالت بین
بختشهای انترژی و غیترانرژی میباشد P e .نشاندهندهی قیمت تولیتدات بخش انترژی و V
نشتاندهندهی ماتریس ارزشافزوده بخشهای غیرانرژی میباشد.
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 .4بررسی و تحلیل دادهها
 .4-1برآورد یارانهی حاملهای انرژی
ابتدا الزم است به این نکته توجه شود که اگر چه جداول داده -ستانده عرضه و مصرف سال ،2831
 221محصول و  33رشته فعالیت اقتصادی را در بر میگیرد که در آن سطرهای جداگانهای به انواع
فراوردههای نفتی شامل بنزین ،نفت سفید ،نفت کوره و گازوئیل اختصاص دارد ،ولی در جدول داده -
ستانده متقارن اقتصاد ایران که بهصورت محصول در محصول میباشد ،انواع فراوردههای نفتی در
یکدیگر ادغامشده و یك سطر و یك ستون به آنها اختصاص داده شده است.
جدول  :1قیمت حاملهای انرژی در کشور ایران در سالهای مطرح
سال /شرح

بنزین

نفت سفید

نفت گاز

نفت کوره

2833

2281222

282222

8212222

2223228

2831

2231322

222121

8123122

2122121

2832

2822122

212122

8222223

2322222

جدول  :2مصرف حاملهای انرژی در کشور ایران در سالهای مورد نظر (میلیون لیتر)
قیمت  /حامل

بنزین()1

گازوییل()1

نفت

سفید()1

نفت

کوره()1

گاز

طبیعی()2

قبل از هدفمندی

2111

212

212

32
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مرحله اول هدفمندی

1111

8211

2111

2111

12222

مرحله دوم هدفمندی

21111

2111

2211

2211

33121

22122

22212

21182

23212

2132

قیمت

مرزی()8

( :)2ریال /لیتر :)2( ،ریال /مترمکعب :)8( ،قیمت مرزی اسفند 32
منبع :ترازنامه انرژی  ،2832مأخذ :ترازنامه انرژی 2832

این شرایط ،استفاده از جدول متقارن داده -ستانده بهمنظور بررسی آثار حذف یارانه این فرآوردهها
را بهصورت جداگانه ناممکن میسازد .بنابراین الزم است از قیمت این فرآوردهها طبق رابطه زیر میانگین
وزنی بگیریم تا آثار حذف یارانههای این حاملها را بهطورکلی مورد بررسی قرار دهیم:
()3

𝑖𝑃 𝑖𝑐 ∑𝑛𝑖=1
∑ni=1 ci

= ̅𝑃

در این رابطه  ciمصرف هر یك از فرآوردههای نفتی (بنزین ،نفت سفید ،نفت کوره و گازوئیل) را
در قبل و بعد از هدفمندی یارانهها و  Piقیمت هر یك از این فرآوردهها را قبل از هدفمندی و بعد از
هدفمندی (جداول  2و  )2نشان میدهد .بنابراین با استفاده از این فرمول قیمت قبل و بعد از هدفمندی
یارانهها را برای فرآوردههای نفتی محاسبه میکنیم .با افزایش قیمت حاملهای انرژی بر اساس قانون
هدفمندی یعنی حذف یارانههای فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی ،قیمتهای جدیدی بر طبق رابطه ()3
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برای سایر بخشهای غیرانرژی حاصل میشود .برای این برآورد و سایر محاسبات تحقیق از نرمافزار
 Mat labاستفاده میکنیم.
 .4-2برآورد شاخص قیمت ،قیمتهای نسبی ،تولید و رشد
بر اساس قیمتهای بهدستآمده در قسمت قبل ،شاخص قیمت کل را از طریق رابطه ( )3محاسبه
میکنیم که در آن  ciنشاندهندهی هر یك از اجزای تقاضای نهایی در جدول داده  -ستانده شامل
مخارج مصرفی خانوارها از محصوالت بخشiام ،مختارج دولت از محصوالت بخش iام ،تقاضای
سرمایهگذاری از کاالی بخش iام ،و تقاضا برای صادرات از محصوالت بخش iام میباشد .با توجه به
موارد یادشده چهار شاخص قیمت کل برای هر یك از اجزای تقاضای نهایی (مخارج مصرفی خانوارها،
مخارج مصرفی دولت ،مخارج سرمایهگذاری ،صادرات) بعد از تغییر قیمت حاملهای انرژی (حذف
یارانهها) بهدست میآید .با استفاده از این چهار شاخص قیمت و رابطهی زیر ،قیمت نسبی بخش iام
برای هریك از اجزای تقاضای نهایی بعد از تغییر قیمتهای انرژی محاسبه میشود.
()21

قیمت نسبی بخشiام

Pi
=
̅𝑃

برای بررسی اثرات تغییر قیمتهای نسبی که ناشی از تغییر قیمتهای انرژی بوده است ،میتوان
از معادله تولید استفاده کرد .به این صورت که ابتدا با استفاده از رابطهی زیر ،تولید بخشها را قبل از
تغییر قیمتهای انرژی (حذف یارانهها) به دست میآوریم:
𝑦1
𝑥1
𝑌  𝑋 = (𝐼 − 𝐴)−1و ] ⋮ [ = 𝑋 و ] ⋮ [ = 𝑌
𝑛𝑦
𝑛𝑥

()22

در رابطه باال 𝑋 بردار تولید کل بخشها و  Yبردار تقاضای نهایی میباشد .بر اساس قانون تقاضا
P

با افزایش قیمتهای نسبی « ،» 𝑃̅iمقدار مصرف یعنی  yiکاهش مییابد ،بنابراین هر یك از اجزای
تقاضای نهایی را در عکس قیمتهای نسبی مربوطه ضرب میکنیم تا اثر آن را بر تقاضای نهایی
بهدست آوریم:
.

̅
P
𝑦̅i = 𝑦i
Pi

()22
̅
P

با فرض اینکه کشش قیمتی تقاضا برابر یك باشد ،مقدار تقاضای جدید با  𝑦i Pبرابر است .لذا با
i

توجه به تقاضای نهایی جدید ،سطح تولید کل را برای هر یك از بخشها بهصورت زیر محاسبه میکنیم:

234
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()28

مقایسه تأثیر سیاست هدفمندی یارانههای ...

𝑦̅1
𝑥̅1
̅𝑌  𝑋̅ = (𝐼 − 𝐴)−1و ] ⋮ [ = ̅𝑋 و ] ⋮ [ = ̅𝑌
𝑛̅𝑦
𝑛̅𝑥

در رابطه اخیر ̅ Xو ̅ yبه ترتیب سطح تولید کل و تقاضای نهایی هریك از بخشها را بعد از حذف
یارانهی حاملهای انرژی نشان میدهد .در نهایت برای بررسی اثر افزایش قیمتهای انرژی (حذف
یارانهی حاملهای انرژی) ،ابتدا تفاوت سطح تولید کل بخشها را قبل و بعد از حذف یارانهها بهصورت
زیر به دست میآوریم:
()22

𝑥1
𝑥̅1
𝑥̅1 − 𝑥1
̅
⋮
⋮
] ⋮ [=] [𝑋−X=[ ]−
𝑛𝑥
𝑛̅𝑥
𝑛𝑥 𝑥̅𝑛 −

سپس برای محاسبهی نرخ رشد سطح تولید هر یك از بخشها از رابطهی زیر استفاده میکنیم:
()22

𝑥𝑥̅ −
نرخ رشد تولید بخشiام = 𝑋̇i= 𝑖x 𝑖 ∗ 100
i

در رابطه ( 𝑋̇i )22نرخ رشد محصوالت بخشiام است که بیانگر کل اثرات افزایش قیمت انرژی بر
بخشiام میباشد.
 .5یافتههای تحقیق
بهمنظور بررسی اثرات حذف یارانههای پرداختی به فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی (بهصورت آزادسازی
قیمت حاملهای انرژی) ،به بررسی اثرات افزایش قیمت این حاملهای انرژی به سطح قیمتهای
مرزی ،بر اساس مدل ارائهشده در قالب سناریوی زیر پرداختهایم.
نتایج حاصل از سناریو با استفاده از جدول داده -ستانده  22بخشی تهیهشده از جدول داده-ستانده
سال  2831و با توجه به روابط ارائهشده در قسمت ارائه مدل بهدستآمده است .بهطوریکه ،ارقام
دادهشده مربوط به رشد تولید است که نه در کوتاهمدت ،بلکه در کل دورهای که آثار حذف یارانهها
موجب تغییر قیمتهای نسبی میگردد (مثالً در بلندمدت و هم افزاشدن تمام آثار ناشی از سیاست) و با
فرض عدم وجود شرایط محدود مثل سرکوب مالی و همچنین ثابت ماندن ساختارهای کالن اقتصاد (با
توجه به فروض جدول داده  -ستانده برای برنامهریزیهای کالن اقتصادی کشورها) حاصلشده است.
در این سناریو (حذف یارانههای پرداختی به فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی) ،رشد تولیدات نفت خام
و گاز طبیعی  32123درصد ،رشد محصوالت صنعتی  122درصد ،رشد محصوالت کشاورزی  21درصد،
رشد خدمات آموزشی  1221درصد ،رشد خدمات عمدهفروشی و خردهفروشی  8222درصد و رشد سایر
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خدمات  3222درصد خواهد بود .خدمات بیمارستانی معادل  -1322درصد ،آب و خدمات مربوطه -3223
درصد ،زغالسنگ و لینیت ،زغالسنگ نارس معادل  -33درصد ،سنگآهن و کنسانترههای آن معادل
 -3221درصد ،سنگ مس و کنسانترههای آن معادل  -3222درصد ،سنگ ،ماسه و خاکرس معادل
 -38درصد ،سایر کانیها معادل  -3321درصد ،ساختمانهای مسکونی معادل  -1821درصد ،سایر
ساختمانها معادل  -1228درصد ،خدمات اقامتگاههای عمومی معادل  -3121درصد ،خدمات محلهای
صرف غذا و نوشیدنی معادل  -3223درصد و خدمات حملونقل معادل  2121درصد با کاهش تولید
مواجه خواهند شد.
جدول  :3قیمتهای نسبی بعد از حذف یارانههای پرداختی به فرآوردههای نفتی
و گاز طبیعی در سناریو مطرح
نام محصول
نفت خام و گاز طبیعی
محصوالت صنعتی
محصوالت کشاورزی
آب و خدمات مربوطه
خدمات آموزشی
خدمات بیمارستانی
زغالسنگ و لینیت،
زغالسنگ نارس
سنگآهن و کنسانترههای آن
سنگ مس و کنسانترههای
آن
سنگ ،ماسه و خاک رس
سایر کانیها
ساختمانهای مسکونی
سایر ساختمانها
خدمات عمدهفروشی و
خردهفروشی
خدمات اقامتگاههای عمومی
خدمات محلهای صرف غذا
و نوشیدنی
خدمات حملونقل
سایر خدمات

منبع :یافتههای تحقیق

شماره
محصول

قیمتهای نسبی بعد از حذف یارانههای پرداختی به
فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی
مصرف خانوار
1/122122
2/822223
1/138132
2/383331
1/221222
1/22211

هزینه دولت
1/1313311
2/8123218
2/2122112
8/2112122
1/3121811
1/322122

سرمایهگذاری
1/12222282
2/2212132
1/23322222
2/13121813
1/83323822
1/22311282

صادرات
1/132232
2/823122
2/228333
8/212222
1/32111
1/383231

1

1/322223

2/1122131

1/38223322

2/118222

3

1/322232

2/2822212

1/12821238

2/223833

3

1/138133

2/811813

1/13213222

2/218231

21
22
22
28

2/211112
2/222218
1/131213
2/223311

2/1112328
2/2321182
2/211338
2/2122322

2/81223118
2/28112122
1/13121212
2/11123133

2/322312
2/282213
2/221222
2/212332

22

1/313212

2/2312313

1/13222122

2/121282

22

1/333311

2/1222222

1/31212112

2/133812

21

1/131222

2/2221313

1/11832211

2/282212

21
23

2/131232
1/212821

1/2333132
1/3382112

8/23282282
1/23212282

1/888132
2/122132

2
2
8
2
2
1
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جدول  :4تقاضای نهایی برای محصوالت بخشها بعد از حذف یارانههای پرداختی به
فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی در سناریو مطرح
نام محصول

نفت خام و گاز طبیعی
محصوالت صنعتی
محصوالت کشاورزی
آب و خدمات مربوطه
خدمات آموزشی
خدمات بیمارستانی
زغالسنگ و لینیت ،زغالسنگ
نارس
سنگآهن و کنسانترههای آن
سنگ مس و کنسانترههای آن
سنگ ،ماسه و خاک رس
سایر کانیها
ساختمانهای مسکونی
سایر ساختمانها
خدمات عمدهفروشی و
خردهفروشی
خدمات اقامتگاههای عمومی
خدمات محلهای صرف غذا و
نوشیدنی
خدمات حملونقل
سایر خدمات

منبع :یافتههای تحقیق

شماره
محصول

تقاضای نهایی بعد ازحذف یارانههای پرداختی به
فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی
مصرف خانوار
1
32313332/3
12211233/1
181223/222
18332831/2
22321838/2

هزینه دولت
1
1
1
1
88122123
2312132

سرمایهگذاری
18222122/32
12231222/23
21121118/13
1
1
1

صادرات
2131223221
1133123/11
1222311/22
1
22312/2222
3132/22121

1

2113/32222

1

-21131/3222

1112/88222

3
3
21
22
22
28

1
1
2211/18322
2133/12111
223123/222
32122/1213

1
1
1
1
1
1

-22813/1132
-32128/1221
-222811/138
-212811/122
81313822/81
21122222/28

82111/2231
82223/118
22123/1331
222332/218
1
1

22

12223322/8

1

22122121/18

8313211/32

22

2132112/82

1

1

822228/211

21

21221312/1

2222228

1

223322/323

21
23

1312123/28
821313111

221133/2
18318221

231122/2822
22228128

2812111/22
2231311

2
2
8
2
2
1
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جدول  :5نرخ رشد محصوالت بعد از حذف یارانههای فرآوردههای
نفتی و گاز طبیعی در سناریوی مطرح
نام محصول
نفت خام و گاز طبیعی
محصوالت صنعتی
محصوالت کشاورزی
آب و خدمات مربوطه
خدمات آموزشی
خدمات بیمارستانی
زغالسنگ و لینیت،
زغالسنگ
سنگآهن و
کنسانترههای آن
سنگ مس و
کنسانترههای آن
سنگ ،ماسه و خاک رس
سایر کانیها
ساختمانهای مسکونی
سایر ساختمانها
خدمات عمدهفروشی و
خردهفروشی
خدمات اقامتگاههای
عمومی
خدمات محلهای صرف
غذا و نوشیدنی
خدمات حملونقل
سایر خدمات

جمع تقاضای

تولید بعدازحذف

𝒊𝟏𝒙 𝒙𝟐𝒊 −
𝒊𝒙

2
2
8
2
2
1

2223113222
212232122
31282222
181223/222
211328211
21382221

2223111111
221111111
232311111
2311111
211311111
23111111

3/2131131
1/1122223
1/2111228
-1/323222
1/1212828
-1/138123

321/3113
1/222232
21/11228
-32/3222
12/12828
-13/8123

1

-21212/223

2211111

-1/331221

-33/1221

3

22833/1231

2211111

-1/321228

-32/1228

3

-22112/22

2111111

-1/322113

-32/2113

21
22
22
28

-233221/31
21812/812
83881228/3
21223232/8

8311111
2211111
21211111
21211111

-1/381182
-1/332188
-1/181822
-1/122111

-38/1182
-33/2188
-18/1822
-12/2111

22

32228123/3

212211111

1/8221228

82/21228

22

2221232/32

2311111

-1/312138

-31/2138

21

22121382/1

21211111

-1/323182

-32/3182

21
23

3382221/13
833138112

12111111
233211111

-1/212212
1/3283182

-21/2212
32/83182

شماره
محصول

نهایی بعد از حذف
یارانهها

یارانهها

رشد

منبع :یافتههای تحقیق
 :𝑥𝑖1مقدار تولید قبل از حذف یارانهها
 :𝑥̅𝑖2مقدار تولید پس از حذف یارانههای مربوط به فرآوردههای نفتی

هر بخش در جدول داده -ستانده برای تولید محصول خود نیازمند ستاندهی سایر بخشها بهعنوان
نهادهی واسطهای میباشد .در اثر افزایش قیمت فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی تا سطح قیمتهای
مرزی ،بهعنوان نهادهی مورد استفادهی سایر بخشهای اقتصادی ،قیمت تمامشدهی تولیدات این
بخشها افزایش خواهد یافت .گفته شد هر بخش برای تولید محصول خود از تولیدات سایر بخشها
بهعنوان نهادهی واسطهای استفاده میکند .افزایش قیمت تمامشدهی تولیدات در اثر حذف یارانه
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فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی منجر به افزایش هزینه تولید هر بخش خواهد شد .هزینه تولید بخش-
هایی که تکیه بیشتری به مصرف فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی دارند و از مواد واسطهای با وابستگی
بیشتر به این حاملهای انرژی استفاده میکنند ،افزایش بیشتری خواهد داشت .در نتیجه افزایش هزینه
تولید هر بخش در اثر حذف یارانه پرداختی به این حاملها ،قیمت تولیدات این بخشها افزایش خواهد
یافت و در اثر تغییر قیمتهای نسبی بین محصوالت جدول ،سهم این محصوالت در اجزای تقاضای
نهایی دستخوش تغییر خواهد شد .به این صورت که سهم کاالهایی که بهطور نسبی قیمت بیشتری
پیدا کردهاند ،در سبد مصرفی مصرفکنندگان این محصوالت کاهش مییابد.
با افزایش قیمت حاملهای انرژی شامل فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی (تا سطح قیمت جهانی بر
اساس سناریوی ارائهشده) بهعنوان نهادهی مورداستفادهی بخشهای مختلف اقتصادی ،شاهد افزایش
قیمت تمامشدهی تولیدات این بخشها خواهیم بود .هر بخش برای تولید محصول خود از تولیدات سایر
بخشها بهعنوان نهادهی واسطهای استفاده میکند .افزایش قیمت تمامشدهی تولیدات در اثر حذف
یارانه فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی منجر به افزایش هزینهی تولید هر بخش خواهد شد .هزینهی
تولید بخشهایی که بر مصرف حاملهای انرژی تکیه بیشتری دارند به دلیل وابستگی واسطهای بیشتر
به این حاملها افزایش بیشتری خواهد داشت.
در این سناریو با افزایش قیمت فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی تا سطح قیمت جهانی ،بخشهای
نفت خام و گاز طبیعی ،محصوالت صنعتی ،2تولیدات بخش کشاورزی ،خدمات آموزشی ،خدمات
عمدهفروشی و خردهفروشی و بخش مربوط به سایر خدمات به دلیل پایین بودن قیمت نسبی محصوالت
آنها نسبت به سایر بخشهای جدول و در نتیجه وابستگی واسطهای کمتر به این حاملهای انرژی سهم
باالیی از تقاضای نهایی را به خود اختصاص خواهند داد .با افزایش در تقاضای نهایی ،شاهد افزایش
رشد در تولیدات این بخشها هستیم .در سایر بخشها به دلیل باال بودن قیمتهای نسبی که ناشی از
وابستگی بیشتر این بخشها به حاملهای انرژی مربوطه میباشد ،ضمن کاهش در تقاضای نهایی رشد
منفی در تولیدات این بخشها را خواهیم داشت.

نتیجهگیری
در کشور ایران حاملهای انرژی شامل :گازوئیل ،بنزین ،نفت سفید و نفت کوره و گاز طبیعی
دریافتکنندهی یارانه انرژی هستند .به این معنا که دولت این حاملهای انرژی را با قیمت نسبی پایین
در اختیار مصرفکنندگان قرار میدهد و در نتیجه ،نه تنها دولت درآمد خالصی را از محل این فعالیت
 .2دلیل مثبت بودن این عدد همافزونی انجامشده در جدول داده -ستانده مورداستفاده در تحقیق است.در این جدول محصوالت صنعتی
کمتر انرژی بر در کنار محصوالت باانرژی بری باال قرارگرفتهاند .بنابراین اگر چه این محصوالت تا حدودی رشد مثبت را نشان
میدهند ،امّا نمیتوان عدم وابستگی واسطهای به قیمت حاملهای انرژی در مورد این محصوالت را بیان کرد.
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به دست نمیآورد ،بلکه در مواردی ،که قیمت فروش از قیمت تمامشده پایینتر است متحمل هزینه هم
میگردد .از طرفی یارانههای پرداختی بر روی ترجیهات مصرفکننده اثر میگذارد و مصرف کاالهای
یارانهای را افزایش میدهد و چون مصرفکننده ،قیمت واقعی کاال را پرداخت نمینماید ،مصرف بهینهی
آن را رعایت نمیکند و همین امر هزینههای دولت را به همراه افزایش یارانهها ،به دنبال خواهد داشت.
که باعث افزایش کسری بودجه در اقتصاد خواهد شد .در شرایط مداخلهی دولت در امر کنترل قیمتها
و پرداخت یارانه به بخشی از کاالها ،سرمایهگذاری نیز دچار انحراف میگردد .هر اندازه که مداخلهی
دولت در نظام قیمتها کمتر شود و شفافیت در اقتصاد گسترش یابد ،انحراف از سرمایهگذاری مولّد
کاهش مییابد .به عبارت دیگر ،سرمایهگذاری به بخشهای دارای مزیت که قابلیت رقابت در بازارهای
ملّی و جهانی را دارند ،سرازیر میشود .برای کاهش هزینهی ناشی از پرداخت یارانه و همچنین به منظور
تحقق اهداف سند چشمانداز ،اصالح یارانه پرداختی به حاملهای انرژی و افزایش قیمت این حاملها
در اقتصاد ایران امری اجتنابناپذیر است.
یافتههای تحقیق نشان میدهد که با حذف یارانههای پرداختی به حاملهای انرژی و افزایش قیمت
این حاملها به سطح قیمتهای ،تولیدات در بخش کشاورزی ،به دلیل وابستگی واسطهای پایینتر به
حاملهای انرژی و به دنبال آن قیمتهای نسبی پایینتر نسبت به سایر بخشهای اقتصادی ،افزایش
مییابد .این امر نشاندهندهی این موضوع است ،که یارانه انرژی نمیتواند دارای اثر مثبت بر بخش
کشاورزی باشد .همچنین تولیدات در بخش صنعت ،به دلیل مصرف باالی انرژی توسط صنایع ،افزایش
هزینههای تولید پس از حذف یارانهها و به دنبال آن باال بودن قیمتهای نسبی و کاهش تقاضا ،کاهش
خواهد یافت .در بین ارائهی خدمات مختلف ،بخشهای خدمات آموزشی ،خدمات عمدهفروشی و
خردهفروشی و سایر خدمات ،ضمن حذف یکبارهی یارانه حاملهای انرژی رشد مثبت نشان میدهند.
یعنی اینکه حذف یارانه انرژی در ارائهی خدمات این بخشها بیتأثیر است .ولی در سایر بخشهای
خدماتی مانند بخشهای حملونقل ،خدمات بیمارستانی ،خدمات صرف غذا ،نوشیدنی و ،...افزایش
قیمتها کاهش تقاضا را به دنبال دارد .افزایش یکبارهی قیمت حاملهای انرژی به سطح قیمتهای
مرزی و حذف یکبارهی یارانهی حاملهای انرژی ،باعث افزایش قیمت محصوالت مختلف و ایجاد تورم
در اقتصاد و در اثر تغییر قیمتهای نسبی ،سبب کاهش تولید برخی از بخشهای اقتصاد مانند صنعت،
حملونقل ،بخشهای خدمات غیر از (خدمات عمدهفروشی ،خردهفروشی و خدمات آموزشی) ،صنایع
معدنی و استخراجی ،آب و خدمات مربوط و ...میشود .کامالً مشخص است ،بخشهایی که شدت
انرژیبری در آنها بیش از سایر بخشهاست ،با آزادسازی قیمتها و حذف یکبارهی یارانهی حاملهای
انرژی ،فرصت کافی برای اصالح ساختار تولید خود و مقابله با آثار منفی افزایش قیمتها را نخواهد
داشت .لذا با انتخاب دورهی زمانی بیشتر برای حذف یارانهها و افزایش قیمت حاملهای انرژی،
سیاستگذاران ،زمان و منابع الزم را برای مقابله با آثار منفی افزایش قیمتها به دست خواهند آورد.
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همچنین دولت میتواند با استفادهی مناسبتر از پساندازهایی که در اثر کاهش یارانهها ایجاد میشود
(توسعهی طرحهای عمرانی و زیربنایی یا برنامههای حمایتی ،در بخشهایی که با بیشترین آسیبپذیری
مواجه هستند) در موفقیت برنامهی هدفمندی یارانهها و افزایش قیمت حاملهای انرژی بیشترین
تأثیرگذاری را داشته باشد.
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منابع
اندایش ،یعقوب و موسوی ،سیدحسین ()2831؛ بررسی اثرات افزایش هزینههای حملونقل دریایی بر شاخص
قیمت بخشهای اقتصادی با رهیافت داده -ستانده ،مجموعه مقاالت دهمین همایش صنایع دریایی.
بانوئی ،علیاصغر؛ ملکی ،بهنام؛ پرمه ،زورار؛ اندایش ،یعقوب و کرمی ،مهدی ()2831؛ برآورد اثرات طرح تحول
هدفمتندسازی یارانه حاملهای انرژی بر سطح قیمت کاالها و خدمات ،پژوهشنامه بازرگانی ،شماره ،23
.2-82
پرمه ،زورار ()2832؛ بررسی یارانهی انرژی و آثار افزایش قیمت حاملهای انرژی بر سطوح قیمتها در ایران،
فصلنامه پژوهشهای بازرگانی ،شماره .221-221 ،82
شریفی رنانی ،حسین؛ هنرور ،نغمه؛ محمدی ،مرتضی ()2832؛ بررسی اثرات بلندمدّت حذف یارانه حاملهای
انرژی ،نفت ،گاز و برق ،بر سطح تولید و تورم در ایران ،نشریه انرژی ایران ،دوره  ،22شماره .2
تشکینی ،احمد؛ شفیعی ،افسانه و عریانی ،بهاره ()2831؛ مشخصههای نظام کنونی پرداخت یارانه حاملهای
انرژی در ایران و الزامات ،معاونت برنامهریزی و بررسیهای اقتصادی ،دفتر مطالعات اقتصادی.
توفیق ،فیروز ()2812؛ تحلیل داده -ستانده در ایران و کاربردهای آن در سنجش ،پیشبینی و برنامهریزی ،چاپ
اول ،تهران :انتشارات انقالب اسالمی.
جعفری صمیمی ،احمد؛ کریمی ،سعید و محنتفر ،یوسف ()2831؛ ارزیابی اقتصادی یارانه بنزین بر افزایش
میزان تورم در ایران( ،یك تحلیل تجربی  ،)2821-2832فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ،سال هفتم،
شمارهی اول.28-21 ،
خوشاخالق ،رحمان؛ خلیفه سلطانی ،سیدمحسن و پاکدل ،زهرا ()2831؛ اثر حذف یارانههای انرژی بر رشد
اقتصادی کشور ایران ،ماهنامه نفت و انرژی ،سال هفتم ،شماره . 12
رحیمی ،عباس و کالنتری ،عباس ()2812؛ بررسی اقتصادی یارانه ،مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،
چاپ سوم.
زارع ،روح ا ...و آرمن ،عزیز ()2832؛ بررسی رابطه علیّت گرنجری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران
طی سالهای  ،2821-2832فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران ،سال هفتم ،شماره .22
سامتی ،مرتضی و بیگی ،سحر ()2832؛ اثر هدفمندی یارانهها بر فقر و بیکاری (فاز اول هدفمندی یارانهها)،
اولین همایش الکترونیکی ملّی چشمانداز اقتصاد ایران با رویکرد حمایت از تولید ملی.
سوری ،علی ()2832؛ تحلیل داده -ستانده ،ناشر :نور علم ،چاپ اول.
صانعی ،برات ا ...و سعادت ،رحمان ()2832؛ اثر کاهش یارانه برق ،بر شاخصهای کالن تأثیرگذار در تولید
بخشی ایران ،فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ،شماره .2-21 ،11
عباسیان ،عزت ا...؛ مرادپور اوالدی ،مهدی ()2831؛ سیاستهای پولی و مالی ،انتشارات نور علم.
عطوان ،مهدی ()2831؛ بررسی آثار افزایش قیمت فراوردههای نفتی بر بهای خدمات حملونقل در ایران ،راهبرد،
شماره  ،21مرکز تحقیقات استراتژیك.212-222 ،
قادری ،فرید؛ رزمی ،جعفر و صادقی ،عسگر ()2832؛ بررسی تأثیر یارانه مستقیم انرژی بر شاخصهای کالن
اقتصادی ،با نگرش سیستمی ،نشریه دانشکده فنی ،جلد  ،83شماره .221-281 ،2

... مقایسه تأثیر سیاست هدفمندی یارانههای
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222
،)؛ تأثیر حذف یارانه انرژی بر تولید ناخالص ملی در ایران2831(  شیما، جمشید و عباسی، تیمور؛ پژویان،محمدی
. شماره چهارم، سال دوم،فصلنامه اقتصاد کاربردی
 ستانده-)؛ چارچوب ساده جدول داده2832( مرکز آمار ایران
)؛ بررسی تأثیر مصرف حاملهای انرژی بر تولید ناخالص2833(  نجمه، محمود و محمدی، نادر؛ حقانی،مهرگان
. هفتمین همایش ملی انرژی،داخلی ایران
 سازمان بهینهسازی و، چاپ اول، انتشارات پیك ادبیات،)؛ اصالح یارانههای انرژی2832(  همایون،نسیمی
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