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چکیده
در این مقاله تأثیر کاهش یارانههای انرژی بر توزیع درآمد در ایران بررسی می شود .مطالعه اثرات سیاستها و
شوکهای اقتصادی بر توزیع درآمد نیازمند روشی است که از یک سو بتواند اثرات کالن سیاستها بر اقت صاد
را نشااان دهد و از سااوی دیتر بتواند ناه تنی اثرات این ساایاساات را بر خانوارهای مختلف در نظر بتیرد .به
ه ین منظور در این مطالعه یک مدل تعادل ع ومی قابلمحا سبه با خانوارهای ناه تن ا ستفاده شده ا ست.
این مدل این امکان را فراهم میکند که در عین در نظر گرفتن اثرات کالن و بین بخشااای سااایاساااتهای
اقت صادی ،بتوان اثرات ناه تن سیا ستها را بر خانوارهای متفاوت شبیه سازی کرد .به منظور در نظر گرفتن
ناه تنی خانوارها در مدل تعادل ع ومی قابلمحاسااابه در ابتدا با اساااتفاده از دادههای خرد درآمد و مخارج
خانوار ،بخش خانوار در ماتریس حسااابداری امت اعی بر اسااا هزینه ساارانه به  111خانوار شاایری و 111
خانوار روسااتایی تفکیک و پارامترهای تابع تقاضااای خانوارهای نوعی از دادههای خرد درآمد و مخارج خانوار
تخ ین زده شد و سپس مدل تعادل ع ومی قابلمحا سبه تدوین شد .نتایج شبیه سازیها ن شان میدهد که
افزایش قی ت حاملهای انرژی مومب کاهش م صرف حقیقی ت ام صدکهای هزینهای خانوارهای شیری و
روستایی می شود ،ه چنین ضریب مینی در هر دو گروه خانوارهای شیری و روستایی کاهش مییابد.
کلیدواژهها :تعادل ع ومی قابلمحاسبه ،یارانه انرژی ،توزیع درآمد ،ضریب مینی.
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 1.1مقدمه
بخش انرژی یکی از بخشهای کلیدی و اثر گذر بر اقتصاد ک شورهاست ،انرژی به عنوان یک کاالی
م صرفی توسط خانوارها و به عنوان یک نهاده واسطهای توسط بخشهای تولیدی استفاده می شود و
بخش توزیع و حملونقل نیز وابستتتگی زیادی به انرژی دارد ،بنابراین س تیاستتتگذاریهای انرژی اثر
قابلتوجهی بر بخش های مختلف نظام اقتصتتتادی مانند بخشهای تولیدی و خانوارها دارد و تحلیل
نحوه تأثیرگذاری سیاستهای انرژی بر این بخشها بسیار مهم است.
یکی از مهمترین م سائل انرژی در ب سیاری از ک شورهای درحالتو سعه از جمله ایران ،یارانه انرژی
میبا شد .در این ک شورها دولتها برای کاهش هزینههای انرژی در بخش تولید ،توزیع و م صرف به
انرژی یارانه پرداخت میکنند .بر استتتا تعریف آژانس بینالمللی انرژی یارانه انرژی هر اقدام دولتی
است که منجر به کاهش هزینه تولید انرژی ،افزایش قیمت دریافتی توسط تولیدکننده انرژی یا کاهش
قیمت پرداختی توسط مصرفکننده انرژی می شود .حجم یارانههای انرژی در اقتصاد جهانی قابلتوجه
ا ست ،بر ا سا گزارش بانک جهانی حجم یارانههای انرژی در جهان تقریباً برابر با یک در صد تولید
ناخالص جهانی ا ست که بی شتر آن تو سط ک شورهای درحالتو سعه پرداخت می شود (لین و کوانگ،
 .9)941 :4191با وجود برخی منافع خاص و محدودی که یارانههای انرژی به همراه دارد این یارانهها
هزینههای زیادی را بر جامعه تحمیل کردهاند .از نظر اقت صادی یارانهها میتوانند باعث کاهش انگیزه
افزایش کارایی در مصتترف انرژی ،کاهش درآمدهای ناشتی از صتتادرات انرژی ،کاهش بودجه عمومی
دولت ،کاهش ستترمایهگذاری در منابع و تکنولوژیهای دیگر تأمین انرژی ،جانش تینی انرژی به س تایر
نهادههای تولید ،افزایش مصرف انرژی ،جیرهبندی مصرف انرژی ،قاچاق انرژی و افزایش آلودگیهای
زیستمحیطی شود (میر شجائیان و کانکو .)3 :4194 ،4به خاطر اثرات منفی یارانههای انرژی بسیاری
از کشتتورها ازجمله ایران اصتتال یارانههای انرژی را دستتتور کار خود قرار دادهاند .یکی از مواردی که
باید در ارزیابی این سیا ست مورد توجه قرار بگیرد ،اثرات این سیا ست بر بخش خانوار ا ست .مطالعه
اثرات سیاستها و شوکهای اقتصادی بر بخش خانوار نیازمند روشی است که از یک سو بتواند اثرات
کالن سیاست بر اقتصاد را نشان دهد و از سوی دیگر بتواند ناهمگنی اثرات سیاستها را در خانوارها
در نظر بگیرد .به همین منظور در این مطالعه یک مدل تعادل عمومی قابلمحا سبه با تفکیک جزئی
بخش خانوار استفاده شده است .این مدل این امکان را فراهم میکند که در عین در نظر گرفتن اثرات
کالن و بین بخشتتی ستتیاستتتهای اقتصتتادی ،در عین حال بتوان اثرات ناهمگن ستتیاستتتها را بر
خانوارهای نوعی متفاوت در نظر گرفت .سؤال تحقیق آن است که کاهش یارانههای انرژی چه تأثیری
بر میزان م صرف خانوارهای شهری و رو ستایی دارد و آیا کاهش یارانههای انرژی باعث بهبود توزیع
1. Lin and Ouyang
2. Mirshojaeian Hosseini and Kaneko
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درآمد در ایران میشود یا خیر؟ در ادامه به توضیح پیشینه نظری و تجربی موضوع تحقیق و روشی که
این پژوهش برای بررست تی این موضتتتوع در نظر گرفته استتتت پرداخته خواهد شتتتد و در انتها نتایج
شبیهسازیها ارائه خواهد شد.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
از زمان تولد علم اقت صاد م سأله توزیع درآمد در ادبیات علم اقت صاد مطر بوده ا ست .در برر سیهای
اثباتی توزیع درآمد ،در ابتدا در مکتب کال سیک ،توزیع کارکردی درآمد یعنی توزیع درآمد میان عوامل
تولید نیروی کار و سرمایه مورد توجه قرار گرفت ،سپس در مکتب نئوکال سیک با ا ستفاده از رویکرد
نهاییگرایی و مطلوبیت نهایی نزولی درآمد به مستأله توزیع درآمد بین خانوارها پرداخته شتتد و پس از
آن نیز رویکردهای آماری برای بررسی توزیع درآمد مطر شد (سندمو.)4 :4191 ،9
در مورد توجه به اثرات س تیاستتتهای اقتصتتادی بر توزیع درآمد رویکردهای متفاوتی وجود داشتتته
است .در دهههای بعد از جنگ جهانی دوم توجه سیاستگذاران بیشتر به مسأله رشد اقتصادی معطوف
بود و اثرات توزیعی سیا ستهای مختلف نادیده گرفته می شد ،البته این امر به معنای آن نی ست که
سیا ستگذاران به م سئله فقر توجهی ندا شتند ،بلکه به این معنا ست که ر شد اقت صادی را بهترین راه
کاهش فقر در جامعه میدانستتتند و معتقد بودند با افزایش رشتتد اقتصتتادی توزیع درآمد بهطور خودکار
بهبود مییابد .در این دوره برخی مانند کوزنتس ( )9111و لوئیس ( )9111سعی کردند رابطه بین رشد
اقت صادی و اثرات توزیعی را یافته و اثرات توزیعی سیا ستهای مبتنی بر ر شد اقت صادی را با توجه به
آن تو ضیح دهند .سپس در دهه  9191و  9191با توجه به تجربه ک شورهایی مانند برزیل که علیرغم
ر سیدن به ر شد اقت صادی باال توزیع درآمد و فقر در آنها بهبود نیافته بود دوباره م سأله توزیع درآمد
بین خانوارها مورد توجه قرار گرفت و این نتیجه حاصتتل شتتد که در ستتیاستتتگذاریها باید به اثرات
توزیعی نیز توجه شود (کانبور.)911 :4111 ،4
بهطورکلی دو د سته روش برای برر سی اثرات توزیعی سیا ستها وجود دارد :الف) روشهای مبتنی
بر تعادل جزئی و ب) روش مبتنی بر تعادل عمومی.
در روشهای مبتنی بر تعادل جزئی ارتباط متقابل بین بخشهای مختلف سی ستم اقت صادی توجه
نمیشتتود .در این روشها معموالً از تخمینهای آماری برای بررستتی اثر ستتیاستتتهای مختلف بر
شتتاخصهای توزیع درآمد استتتفاده میشتتود .اگر چه این پژوهشها بینش خوبی به محققان در مورد
نحوه تأثیرگذاری برخی متغیرها بر توزیع درآمد میدهند ،اما چون تعامالت بین بخش های مختلف
اقتصاد را در نظر نمیگیرند در دنیای واقع در رابطه با توزیع درآمد کاربرد چندانی ندارند.
1. Sandmo
2. Kanbur
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2در روشهای مبتنی بر تعادل عمومی اثرات شوکهای اقتصادی به صورت همزمان در بازارهای به
هم مرتبط اتفاق میافتد و به صتتورت مستتتقیم و غیرمستتتقیم بر توزیع درآمد خانوار اثر میگذارد .در
روشهای مبتنی بر تعادل عمومی سعی می شود که ارتباطات متقابل بین بخشهای سیستم اقت صادی
و اثرات بازخوردی ستتتیاستتتتهای مختلف بر توزیع درآمد مورد توجه قرار گیرد .این مزیت الگوهای
تعادل عمومی ستتبب میشتتود که الگوهای تعادل عمومی بتوانند پیشبینی مناستتبتری نستتبت به
الگوهای تعادل جزئی از آثار سیا ستها و شوکهای اقت صادی دا شته با شند ،به همین منظور در این
پژوهش از یک مدل تعادل عمومی قابلمحاستتبه برای بررستتی اثر کاهش یارانههای انرژی بر توزیع
درآمد استفاده شده است.
 .1-2عدم همگنی خانوارها و بررسی اثرات توزیعی در چارچوب مدلهای تعادل عمومی
قابلمحاسبه

اثرات کاهش یارانههای انرژی بر تمام خانوارها به یک صتتتورت نیستتتت و درآمد و مخارج خانوارهای
مختلف را به صتتتورت متفاوتی تحت تأثیر قرار میدهد؛ زیرا الگوی درآمدی و مخارجی خانوارهای
مختلف متفاوت ا ست و شوک افزایش قیمت حاملهای انرژی الگوی درآمدی و مخارجی خانوارهای
مختلف را به نحو متفاوتی تحت تأثیر قرار میدهد .مثالً در دهکهای پایین درآمدی ،درآمد خانوارها
بیشتر وابسته بر نیروی کار است و نیروی کار بیشتر حقوقبگیر است ،همچنین سهم مخارج کاالهای
ضتتروری در درآمد خانوارها قابلتوجه استتت؛ اما در دهکهای باالی درآمدی ،درآمد خانوارها بیشتتتر
واب سته به سرمایه ا ست و نیروی کار بی شتر کارفرما ست ،همچنین سهم مخارج کاالهای ضروری در
درآمد آنها کمتر است.
در شتتکلهای زیر ستتهم هزینه حاملهای انرژی در کل هزینه صتتدکهای مختلف هزینهای در
مناطق شهری و روستایی نشان داده شده است.
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شکل  :3سهم هزینه گاز در صدکهای مختلف خانوارهای شهری و روستایی

با توجه به ناهمگنی خانوارها دور از ذهن نی ست که اثر این سیا ست بر خانوارهای مختلف متفاوت
به یک صورت نباشد و بنابراین با کاهش قیمت حاملهای انرژی توزیع درآمد در جامعه تغییر کند.
در این پژوهش برای بررستتتی اثرات توزیعی کاهش یارانه های انرژی از یک مدل تعادل عمومی
قابلمحا سبه ( )CGE9ا ستفاده می شود .چندین رویکرد برای برر سی توزیع درآمد در مدل  CGEوجود
دارد که در ادامه به آنها میپردازیم.
الف) رویکرد خانوار نوعی

در اولین رویکرد خانوارها را بر استتا مشتتخصتتههای اقتصتتادی ،اجتماعی یا جغرافیایی گروهبندی
میکنیم و هر کدام از گروهها را به عنوان یک خانوار نوعی که نماینده آن گروه است در نظر میگیریم.
سپس اثر شوکهای برونزا را بر درآمد یا مخارج هر گروه برر سی میکنیم .این رویکرد تنها میتواند
نابرابری درآمد بین گروها را بررسی کند و قادر به بررسی نابرابریهای درآمد درون گروهها نیست ،به
عبارت دیگر فرض میکند که توزیع درآمد در هر گروه تغییر نمیکند و همگن ا ست؛ اما همانطور که
دکالووه ( )9111بیان کرده استتت اثرات شتتوکها بر خانوارهای مختلف در هر گروه همگن نیستتت و
توزیع درآمد بین گروهی نیز تغییر میکند.
برای این که بتوان توزیع درآمد درونگروهی را بررست تی کرد از داده های خرد مطالعات درآمد و
مخارج خانوار برای تخمین تابع توزیع درآمد استتتفاده میشتتود .به این صتتورت که چندین گروه خانوار
نوعی را در مدل  CGEدر نظر گرفته می شود .سپس یک تابع توزیع درآمد برای هر گروه از خانوارها
تخمین زده می شود (مانند تابع مگ نرمال ،بتا ،پارتو و  .)...فرض می شود که تابع توزیع درآمد قبل و
بعد از شوک ثابت ا ست .سپس از تغییر درآمد خانوار نوعی در مدل  CGEبرای به د ست آوردن تغییر
1. Computable General Equilibrium
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در متو سط درآمد هر خانوار ا ستفاده می شود ،درحالیکه فرض می شود واریانس درآمد خانوارها در هر
گروه ثابت ا ست .دکالووه ،دومُنت و سوارد ( ،)9111دکالووه ،سوارد و توربک )4111( 9از این رویکرد
استفاده کردهاند .این فرض که واراینس توزیع درآمد در هر گروه ثابت میماند توسط برخی محققان با
انتقاد مواجه شده است و همانطور که دِرویس ،دی ملو و رابینسون ( )9194بیان کردهاند ،بزرگترین
چالش در بررسی توزیع درآمد در مدلهای  CGEدرونزا کردن واریانس بین گروهی است.
ب :رویکرد الیهای (توسعه جداگانه مدلهای  CGEو شبیهسازی خردی)2

رویکرد الیهای :در رویکرد الیهای به منظور بررسی اثرات شوکها و سیاستهای اقتصادی در سطح
خرد و سطح کالن یک مدل کالن  CGEو یه مدل شبیه سازی خردی در نظر گرفته می شود .مدل
 CGEیک مدل تعادل عمومی استتت که اثرات شتتوکها را در ستتطح کالن بررستتی میکند و مدل
شبیه سازی خردی یک مدل اقت صاد سنجی ا ست که اثر شوکها را در سطح خرد بر خانوار برر سی
میکند .نقش ا صلی مدل شبیه سازی خردی در لینک با مدل  CGEاین ا ست که درآمد یا م صرف
خانوار را در سطح خرد از طریق یک معادله اقتصادسنجی که برخی از متغیرهای توضیحی آن خروجی
مدل  CGEا ست (مانند قیمتها ،د ستمزدها و  )...تخمین بزند تا بر ا سا آن بتوان توزیع درآمد در
میان خانوارها را بررسی کرد .روش کار به این صورت است که در ابتدا بسته به نوع شوک یا سیاست
اقتصتتادی اثر آن در یکی از مدلها شتتبیهستتازی میشتتود و ستتپس اثرات شتتوک از طریق متغیرهای
ارتباطدهنده (مانند م صرف ،تغییرات قیمتها و د ستمزدها) بین مدلها منتقل می شود .در این صورت
هم اثرات ناهمگن سیاست بر خانوارها و هم اثرات متقابل بین بخشهای متقابل بین سیستم اقتصادی
در نظر گرفته میشود.
ج :رویکرد کامالً

یکپارچه3

روش دیگری که برای بررسی اثرات سیاستها و شوکهای اقتصادی بر توزیع درآمد مطر شده است
این است که سطح تفکیک خانوارها در مدل  CGEافزایش یابد ،به عبارت دیگر به جای اینکه مثالً از
 91خانوار نوعی استتتتفاده کنیم ،کل خانوارهای نوعی دادههای مطالعات درآمد و مخارج خانوار را در
مدل به کار ببریم که در این صتتورت تعداد خانوارها در ماتریس حستتابداری اجتماعی و مدل  CGEبه
دهها هزار خانوار خواهد رسید .با این کار مدل میتواند اثرات شوکها را در سطح خانوارها شبیه سازی
کند .در این رویکرد کل قیمتها و درآمدها به صتتورت درونزا درون مدل تعیین میشتتوند و به هیچ
فرضی درباره توزیع درآمد نیاز نیست .این رویکرد در مطالعاتی از قبیل انابی 1و همکاران ( )4111برای

1. Decaluwe, Savard and Thorbecke
2. Microsimulation
3. Fully integrated approach
4. Annabi
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1
( )4111و ( )4119برای فیلیپین استفاده
( )4119برای انگلستان ،کُرُراتون و
سنگال،
کردهاند ،این مطالعات تعداد خانوارهای ماتریس حسابداری اجتماعی را بهاندازه کل خانوارهای مطالعات
درآمد و مخارج خانوار افزایش دادهاند .مشکل این روش این است که به علت زیاد بودن تعداد خانوارها
تعداد معادالت مدل بهشدت افزایش مییابد و برای پیدا شدن راهحل تعادلی مدل مشکالت محاسباتی
ایجاد میشتتتود و همچنین تلفیق دادههای خرد مطالعات بودجه خانوار و دادههای موجود در  SAMدر
این سطح در بسیاری موارد امکانپذیر نیست.
عالوه بر سه روش کلی که در باال ذکر شد در برخی مطالعات مانند یوسف و رسوسودارمو (3)4191
از یک رویکرد میانه برای بررسی اثرات توزیعی مالیات بر کربن را در اندونزی استفاده شده ا ست .آنها
با استتتفاده از دادههای خرد درآمد و مخارج خانوار ،خانوارها را بر استتا میزان مخارج ستترانه به 911
گروه طبقهبندی کردهاند و ستتپس بر استتا این ستتطح تفکیک از خانوارها ،اثرات توزیعی را بررس تی
کردهاند .آنها اشتتاره کردهاند که در نظر گرفتن  911طبقه درآمدی نتایجی را تولید میکند که تا اندازه
زیادی برابر با وارد کردن کل خانوارها در درون مدل است.
پالمپ9

کاکبرن4

 .3مطالعات قبلی
در دهه  9191میالدی و اوایل دهه  9111برخی محققان از مدلهای  CGEبرای مطالعه اثرات
اصالحات اقتصادی بر توزیع درآمد استفاده کردند .اولین کار در این مورد توسط آدلمن و رابینسون1
( )9191در مورد کره جنوبی انجام شد .بعداً دِرویس ،دی ملو و رابینسون )9194( 1برای کنیا ،توربک9
( )9119برای اندونزی ،موریسن )9119( 9برای مراکش ،انابی 9و همکاران ( )4111برای سنگال ،پالمپ1
( )4119برای انگلستان ،کُرُراتون و کاکبرن )4111( 91و ( )4119برای فیلیپین و ...مطالعاتی در این مورد
انجام دادهاند که توضیحات در مورد روش کلی پژوهش آنها در قسمت قبل داده شده است.
در مطالعات جدیدتر نیز یوستتف و رستتوستتودارمو ( )4191با استتتفاده از یک مدل تعادل عمومی
قابلمحا سبه با بخش خانوار صدک بندی شده اثرات توزیعی مالیات بر کربن را در اندونزی برر سی
کردهاند .آنها به این نتیجه رسیدهاند که مالیات بر کربن باعث افزایش نابرابری توزیع درآمد در مناطق
روستایی شده اما تأثیری چندانی بر توزیع بر درآمد در مناطق شهری ندارد.
1. Plump
2. Cororaton and Cockburn
3. Yusuf and Resosudarmo
4. Adelman & Robinson
5. Dervis, Demelo and Robinson
6. Thorbecke
7. Morrissin
8. Annabi
9. Plump
10. Cororaton and Cockburn
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در مطالعات داخلی تاکنون پژوهشتتی به بررستتی اثرات توزیعی اصتتال یارانههای انرژی بر توزیع
درآمد در قالب مدل تعادل عمومی قابلمحا سبه با خانوارهای ناهمگن نپرداخته ا ست؛ اما در مطالعاتی
مانند حستتتنزاده و همکاران ( )9319اثر نوستتتانات قیمت نفت بر رفاه خانوارها در دهکهای مختلف
درآمدی و در رحیمینیا و اکبریمقدم ( )9311اثر اصال یارانهها بر رفاه خانوار با استفاده از مدل تعادل
عمومی قابلمحاسبه بررسی شده است.
 .4روش پژوهش
در مطالعه حا ضر برای برر سی اثرات ا صال یارانههای انرژی بر توزیع درآمد خانوارها از یک رویکرد
م یانه بین روش کامالً یکپارچه (با چند هزار خانوار) و روش خانوار نوعی (با یک خانوار) استتتتفاده
میشتتود ،به صتتورتی که مدل دارای  911خانوار نوعی شتتهری و  911خانوار نوعی روس تتایی استتت.
مزیتهای استفاده از این روش به شر زیر است:
 داشتتتن ستتاختار تعادل عمومی بنابراین در نظر گرفتن روابط متقابل بین اجزای مختلف ستتیستتتماقتصادی و در نظر گرفتن اثرات بازخوردی شوکهای مختلف
 در نظر گرفتن اثر تغییرات همزمان درآمد خانوار و قیمت کاالها و عوامل تولید بر تصتتتمیماتمصرفی خانوار
 در نظر گرفتن اثرات ناهمگن سیاستها بر خانوارهای مختلف.به منظور در نظر گرفتن اثرات ناهمگن در این مطالعه ستتعی میشتتود با استتتفاده از دادههای خرد
درآمد و مخارج خانوار ،عدمهمگنی بین خانوارهای مختلف در مدل تعادل عمومی قابلمحاستتبه به دو
صورت در نظر گرفته شود:
الف :تفکیک جزئیتر بخش خانوار با استفاده از دادههای درآمد و مخارج خانوار

با استتتفاده از دادههای خرد ،بخش خانوار را بر استتا میزان مخارج ستترانه به  911گروه خانوار
شهری و  911گروه خانوار روستایی طبقهبندی میشود و در ماتریس حسابداری اجتماعی ماتریسهای
م صرف نهایی خانوار ،تخ صیص درآمد به عوامل تولید و انتقاالت بین خانوار و سایر نهادها بر ا سا
داده های درآمد و مخارج خانوار برای این خانوارها تدوین میشتتتود .مرحله فوق بستتتیار زمانگیر و
طاقتفرستتاستتت و بخش قابلتوجهی از زمان پژوهش را به خود اختصتتاص میدهد .9بهعنوانمثال
مراحل تفکیک ماتریس مصرف نهایی خانوار شامل مراحل زیر است:
 استخراج کل مخارج ناخالص هر یک از خانوارها ،محاسبه بعد معادل خانوار ،محاسبه هزینه سرانهبر ا سا بعد معادل و سپس تق سیمبندی خانوارها بر ا سا هزینه سرانه به صدکهای مختلف
 .9به دلیل حجم محدود مقاله امکان ارائه روش تفکیک  SAMمقدور نیست .برای اطالع از جزئیات با نویسندگان مکاتبه شود
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 ۸هزینهای9

 به د ست آوردن هزینه صورت گرفته تو سط صدکهای مختلف در اقالم مختلف کاالها و سپسبه دست آوردن سهم مصرف هر صدک از کل مصرف کاالی 4i
 با به د ست آوردن سهم م صرف هر صدک از کل م صرف کاالی  iو با دا شتن میزان کل مخارجم صرفی خانوارهای ک شور که در ح سابهای کالن ک شور موجود ا ست در نهایت میتوان میزان
مصرف هر صدک از کاالی  iرا در کل مخارج مصرفی کشور به دست آورد.
ب :تصریح بخش خانوار با سیستم مخارج خطی و تخمین پارامترهای مشخصکننده رفتار
مصرفی بخش خانوار با استفاده از دادههای درآمد و مخارج

در این مطالعه برای تر سیم بهتر بخش خانوار ،تابع مطلوبیت به صورت ا ستون گری و تابع تقا ضا به
صورت سی ستم مخارج خطی در نظر گرفته می شود .مزیت این تابع ن سبت به تابع تقا ضای م ستخرج
شده از تابع مطلوبیت کاپ داگال یا تابع  CESاین ا ست که ک شش درآمدی تقا ضا برای کاالهای
مختلف الزاماً برابر یک نیستتتت و همچنین کشتتتش مطلوبیت نهایی درآمد به درآمد یا همان پارامتر
فریش برای خانوارهای با درآمد غیریکسان متفاوت است ،در نتیجه اثر یک درصد تکانه یکسان روی
درآمد خانوارها میتواند واکنش متفاوتی را در خانوارها به همراه داشته باشد .برآورد پارامترهای سیستم
مخارج خطی با استفاده از دادههای درآمد و مخارج خانوار به صورت ذیل صورت میگیرد:
مسأله بهینهسازی یک خانوار نوعی با تابع مطلوبیت استون گری به صورت زیر است:
MaxU  (C i  C min,i )i

()9

n

n

i 1

i 1

st :  Pi C i  R ,   i  1

که با حل آن تابع تقاضا به صورت سیستم مخارج خطی به دست میآید:
n

()4

) (R   Pi C min,i
i 1

i
Pi

C min,i  C i 

پارامترهای تابع تقاضتتتای فوق میل نهایی به مصتتترف از درآمد مازاد بر حداقل معیشتتتت  i ،و
م صرف حداقل معی شت ، C min,i ،میبا شد .یکی از روشهای برآورد پارامترهای تابع ا ستفاده از پارامتر
 .9چون در هزینههای خانوار صرفه جویی نا شی از مقیا وجود دارد ،برای محا سبه هزینه سرانه ،به جای تق سیم هزینه خانوار بر بعد خانوار (تعداد
افراد خانوار) از تقستتیم هزینه خانوار بر بعد معادل خانوار استتتفاده میشتتود .برای محاستتبه بعد معادل روشهای مختلفی وجود دارد که در این
مطالعه از ریشه دوم تعداد افراد خانوار استفاده شده است.
 .4الزم به ذکر است بر اسا پرسشنامه بودجه خانوار به هر یک از اقالم هزینهای خانوار یک کد کاالی  9رقمی اختصاص یافته است .چون نحوه
کدبندی کاالها در مطالعات بودجه بر ا سا  COICOPو در ماتریس ح سابداری اجتماعی بر ا سا  ISICا ست ،لذا الزم ا ست که با
استفاده از یک جدول تبدیل مخارج در هر یک اقالم کاال بر اسا کدهای  COICOPبه مخارج بر اسا کدهای  ISICتبدیل شود.
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فریش و ک شش درآمدی یا هزینهای تقا ضا برای کاالها ست .محا سبه پارامتر فریش بر ا سا مطالعه
لخ 9و همکاران ( )9199صورت میگیرد که رابطه بین درآمد سرانه و پارامتر فریش را به صورت زیر به
دست آوردهاند:
()3

h  36 y 0.36

که در آن   hپارامتر فریش و  yدرآمد ستترانه بر حستتب دالر به قیمت ثابت ستتال  9191استتت.
مفهوم رابطه فوق آن ا ست که اگر یک در صد درآمد سرانه افزایش یابد ک شش مطلوبیت نهایی درآمد
به درآمد یا همان پارامتر فریش  1/39درصتتد کاهش مییابد .بر استتا محاستتبات قدر مطلق پارامتر
فریش برای صدکهای مختلف خانوار شهری بین  1/11تا  9/99و برای صدکهای مختلف خانوار
رو ستایی بین  9/91تا  4/99تغییر میکند به صورتیکه در صدکهای باالتر قدر مطلق پارامتر فریش
کوچکتر است.
کشش هزینهای تقاضا هم برای گروههای کاالیی قرار گرفته در ماتریس حسابداری اجتماعی برای
هر یک از صدکهای خانوارهای روستایی و شهری بر اسا روش دیتون و کاسه )9199( 4محاسبه
میشتتود .روش کار به این صتتورت استتت که در ابتدا تابع انگل برای هر کاال برای خانوارهای نوعی
خانوارهای رو ستایی و شهری با روش حداقل مربعات معمولی و با در نظر گرفتن واریانس ناهم سانی
در جزء اخالل بر اسا رابطه زیر تخمین زده میشود:
()1

W i ,h  0  1 log(R h )  2 log(s h )  ei

که در آن  W i ,hسهم هر کاال در بودجه خانوار R h ،درآمد خانوار و  R hبعد خانوار است .سپس کشش
هزینه برای هر کاال به صورت زیر به دست میآید:
()1

1
Wi

i  1

که در آن  W iمیانگین  W i ,hو   iکشش هزینهای کاالست.
الزم به ذکر است که برای تخمین کشش درآمدی تقاضا ،اگر مقیا تفکیک خانوارها صدک باشد،
آنگاه امکان تخمین تابع انگل وجود نخواهد داشت زیرا تعداد مشاهدات از مصرف خانوارهای هر صدک
از بعضی کاالها بسیار اندک خواهد بود ،لذا برای تخمین تابع انگل خانوارها دهکبندی شدهاند .در
نتیجه کشش درآمدی تقاضا برای خانوارهای نوعی در هر دهک تغییر میکند نه در هر صدک.3
1. Lluch
2. Deaton and Case
 .3به عنوان مثال م شاهدات م صرف خانوارهای صدک بی ستم تا بی ست و نهم از کاالی  iتجمیع می شود (بهعنوان دهک دوم) و سپس تابع انگل
تخمین زده می شود .در این صورت ک شش درآمدی تقا ضای کاالی  iبرای خانوارهای صدک بی ستم تا بی ست و نهم با هم برابر خواهد بود .با
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1وقتی پارامتر فریش و کشش هزینهای به دست آمد ،به راحتی میتوان پارامترهای تابع تقاضا را به
دست آورد .در تابع تقاضای خطی کشش هزینهای برابر است با:
dC i R  i R

dR C i Pi C i

()9

r 

که در آن  ، Piقیمت کاال C i ،مصتترف هر صتتدک و  Rمجموع مخارج مصتترفی هر صتتدک در
ماتریس ح سابداری اجتماعی ا ست .پس میل نهایی به م صرف از درآمد مازاد بر حداقل معی شت برای
هر صدک ،  i ،برابر خواهد بود با:
 r Pi C i

()9

R

i 

طبق رابطه باال م شخص ا ست که با دا شتن ک شش هزینهای تقا ضا ،  r ،به راحتی میل نهایی به
مصتترف از درآمد مازاد بر حداقل معیشتتت ،  i ،به دستتت میآید .البته به یاد بیاورید که در ستتیستتتم
مخارج خطی باید

1

n

   iباشد ،چون ممکن است مقادیر نسبت داده شده به کشش درآمدی تقاضا
i 1

این شتترط را تأمین نکنند لذا قبل از درجهبندی   iباید کشتتشهای درآمدی بر استتا
تعدیل شوند:
 i ,h R
i  i ,h Pi C i ,i

()9

فرمول زیر
 i ,h 

که در آن   i ,hکشش درآمدی قبل از تعدیل و   i ,hکشش درآمدی بعد از تعدیل است .سپس با داشتن
  iو پارامتر فریش ،مصرف حداقل معیشت به دست میآید .طبق تعریف پارامتر فریش برابر است با:
()1

R
R   i Pi C min,i

frisch  

با توجه به رابطه باال با جایگذاری پارامتر فریش به جای  R  i Pi C min,iدر تابع مصرف،
مصرف حداقل معیشت بهصورت زیر به دست میآید:
()91

توجه به حجم محدود مقاله نتایج تخمین گزارش نشده است ،اما در صورت نیاز قابل ارائه است.

i

R
Pi frisch

C min,i  C i 
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 .5معرفی مدل
مدل تعادل عمومی به کار گرفته شده در این مقاله نئوکال سیکی و بر ا سا تعادل والرا سی ا ست .در
این مقاله مدل تعادل عمومی ا ستاندارد دکالووه 9و همکاران ( )4193تغییر و تو سعه داده شده ا ست.
مهمترین تأکید مدل برر سی اثر در نظر گرفتن خانوارهای غیرهمگن و ا ستفاده از دادههای خرد درآمد
و مخارج خانوار برای در نظر گرفتن عدم همگنی خانوارهاستتت .دادههای استتتفاده شتتده برای مدل بر
اسا ماتریس حسابداری اجتماعی سال  9311مرکز پژوهشهای مجلس است و نتایج بررسی درآمد
و مخارج خانوار مرکز آمار ایران در سال  9311ا ست .ماتریس ح سابداری اجتماعی ا ستفاده شده در
مقاله حا ضر با توجه به نیاز تحقیق به  49ر شته فعالیت تجمیع شده ا ست که جزئیات آن در ضمیمه
مقاله موجود ا ست و همچنین تعداد خانوارها به  911خانوار شهری و  911خانوار رو ستایی بر ا سا
هزینه ستترانه معادل تفکیک شتتده استتت .ستتاختار بخش تولید بر استتا شتتکل زیر استتت و جزئیات
معادالت آن در قسمت ضمیمه مقاله موجود است .کششهای جانشینی در تابع تولید از مطالعه خیابانی
( )9314گرفته شده است.
تولید

نیاده واسطه
ای مرکب

کاالی واسطه
اول

ارزش افزدوده
انرژی

کاالی واسطه

انرژی

n

ارزش افزوده

سوخت های
فسیلی

برق

گاز

نیروی کار

سرمایه

فراورده های
نفتی

شکل  :4ساختار تولید بخشها با تأکید بر بخش انرژی

1. Decaluwe
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 .1-2 5محاسبه ضریب جینی

با تفکیک بخش خانوار در مدل تعادل عمومی قابلمحاستتبه عالوه بر در نظر گرفتن عدم همگنی بین
خانوارهای مختلف ،محاسبه دقیقتر ضریب جینی امکانپذیر میشود.
روش کار به این صورت است که اثر شوکهای خارجی و سیاستی شبیهسازی میشود و پس از آن
ضریب جینی محا سبه می شود ،اگر ضریب جینی افزایشیافته بود نتیجه گرفته می شود که نابرابری
درآمدی افزایشیافته است و برعکس .ضریب جینی به صورت زیر محاسبه میشود:
()99

(n  1  i ) y i
)
yi

n
i 1



n


1
G ( y i )  (n  1  2 i 1
n

که در آن  y iمجموع مخارج خانوار نوعی  G ( y i ) ،iضتتتریب جینی و  nتعداد خانوارهای نوعی مدل
یعنی  911است.
 .6نتایج شبیهسازیها تحت سناریوهای مختلف
با کاهش یارانههای انرژی ،قیمت انرژی افزایش مییابد و قیمتهای نستتبی در ستتطح اقتصتتاد تغییر
میکند و این تغییر قیمت در مکانیستتم بازار بر کل اجزای س تیستتتم اقتصتتادی مانند تقاضتتای خانوار،
تقاضتتای بنگاههای تولید ،تقاضتتای عوامل تولید ،ستتطح عمومی قیمتها ،درآمد عوامل تولید و  ...اثر
میگذارد .به دنبال این تغییر ترکیب م صرف خانوار از کاالهای مختلف تغییر میکند که میزان واکنش
خانوار بستگی به میزان شوک قیمتی و همچنین کششهای قیمتی و درآمدی تقاضا دارد.
در این قسمت نتایج شبیه سازیهای کاهش یارانههای انرژی بر میزان مصرف خانوارها و نابرابری
مصرف بین خانوارها ارائه شده است .با توجه به اینکه در زمان نگارش این مقاله استراتژی مشخصی
از طرف دولت برای میزان افزایش قیمت حاملهای انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانهها ارائه نشتتتده
ا ست دو سناریوی افزایش  11در صدی و افزایش  911در صدی قیمت تمام حاملهای انرژی در نظر
گرفته شده است.
در سناریوی اول قیمت همه حاملهای انرژی  11درصد افزایش مییابد .نتایج شبیهسازی نشان
میدهد که تورم ناشی از چنین سیاستی  3/1درصد خواهد بود که تورم بر اسا شاخص قیمت
خردهفروشی محاسبه شده است .تورم بخشی نیز برای صنایع شیمیایی ،کانی غیرفلزی ،فلزات اساسی،
ساختمان و حملونقل به ترتیب  9/39 ،9/94 ،1/93 ،1/34و  3/19است .همچنین بر اثر این شوک
تولید ناخالص داخلی  9درصد کاهش خواهد داشت و مصرف متوسط کل خانوارهای شهری و روستایی
کاهش مییابد به طوری که مصرف متوسط خانوارهای شهری  9/19و مصرف خانوارهای روستایی
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 9/99درصد کاهش مییابد .در شکل زیر درصد تغییرات مصرف حقیقی صدکهای مختلف نشان داده
شده است:
0

1
5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
61
65
69
73
77
81
85
89
93
97

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

مصرف حقیقی خانوارهای روستایی

مصرف حقیقی خانوارهای شیری

شکل  :5تغییرات مصرف حقیقی خانوارها در سناریوی اول

مشاهده میشود که واکنش خانوارها به تغییر قیمت حاملهای انرژی به صورت یکسان نیست و
بین خانوارهای روستایی و شهری و همچنین طبقات مختلف درآمدی متفاوت است .همانطور که در
شکل مشخص است ،کاهش مصرف خانوارهای شهری بیشتر از خانوارهای روستایی است و هر چه به
سمت صدکهای کم درآمدتر حرکت کنیم این اختالف بیشتر میشود .ضریب جینی در خانوارهای
شهری  -1/19درصد و در خانوارهای روستایی  -1/91کاهش خواهد یافت.
در سناریوی دوم قیمت همه حاملهای انرژی  911درصد افزایش مییابد .نتایج شبیهسازی نشان
میدهد که تورم ناشی از چنین سیاستی  9/19درصد خواهد بود .تورم بخشی نیز برای صنایع شیمیایی،
کانی غیرفلزی ،فلزات اساسی ،ساختمان و حملونقل به ترتیب  9/94 ،4/13 ،4/11 ،9/31 ،9/99است.
تولید ناخالص داخلی  1درصد کاهش خواهد داشت و مصرف متوسط کل خانوارهای شهری و روستایی
کاهش مییابد بهطوریکه مصرف متوسط خانوارهای شهری  99/99و مصرف خانوارهای روستایی
 91/91درصد کاهش مییابد .در شکل زیر درصد تغییرات مصرف حقیقی صدکهای مختلف برای
خانوارهای شهری و روستایی نشان داده شده است:
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۴

0

1
5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
61
65
69
73
77
81
85
89
93
97
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14

مصرف حقیقی خانوارهای روستایی

مصرف حقیقی خانوارهای شیری

شکل  :6تغییرات مصرف حقیقی خانوارها در سناریوی دوم

همانطور که مشاهده میشود اثر این شوک بر کاهش مصرف خانوارهای شهری بیش از خانوارهای
روستایی است و هر چه به سمت صدکهای پردرآمدتر حرکت میکنیم میزان کاهش مصرف با شیب
کاهنده افزایش مییابد.
منحنی لورنز منحنی است که وضعیت توزیع درآمد را به صورت نموداری نشان میدهد و محور افقی
در آن فراوانی تجمعی جمعیت و محور عمودی در آن فراوانی تجمعی درآمد است .اگر منحنی لورنز به
سمت باال حرکت کند توزیع درآمد برابرتر شده و اگر به سمت پایین حرکت کند توزیع درآمد نابرابرتر
شده است .در نمودار زیر تغییرات عمودی منحنی لورنز ،یعنی تغییرات فراوانی تجمعی درآمد در هر
صدک بعد از شوک کاهش یارانههای انرژی نسبت به قبل از آن ،برای خانوارهای شهری رسم شده
است .منحنیهای لورنز برای خانوارهای روستایی مانند خانوارهای شهری است و به دلیل حجم محدود
مقاله ارائه نشده است.
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شکل  :7تغییرات منحنی لورنز برای خانوارهای شهری بعد از کاهش یارانههای انرژی در سناریوی دوم

همانطور که مشاهده میشود شوک کاهش یارانههای انرژی باعث شده است که در تمام صدکها
منحنی لورنز به سمت باال حرکت کند و تغییرات عمودی منحنی لورنز ،یعنی تغییرات فراوانی تجمعی
درآمد در هر صدک ،مثبت باشد و و توزیع درآمد برابرتر شود .بنابراین کاهش یارانههای انرژی ضریب
جینی را کاهش میدهد ،به طوری که ضریب جینی در خانوارهای شهری  -1/94درصد و در خانوارهای
روستایی  -9/14درصد کاهش خواهد یافت.
 .7نتیجهگیری
هدف این مقاله بررسی تأثیر کاهش یارانههای انرژی بر توزیع درآمد خانوارهای شهری و روستایی در
ایران است .به این منظور از یک مدل تعادل عمومی قابلمحاسبه استفاده شده است .با توجه به اینکه
اثر شوکها و سیاستهای مختلف بر خانوارهای مختلف ناهمگن است و بر خانوارهای مختلف به نحو
متفاوتی تأثیر میگذارد ،در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از دادههای خرد درآمد و مخارج به
دو شکل همگنی خانوارها در نظر گرفته شود ،اول ،با استفاده از دادههای خرد درآمد و مخارج خانوار
بخش خانوار در ماتریس حسابداری اجتماعی و مدل تعادل عمومی بر اسا مخارج سرانه به 911
خانوار ناهمگن شهری و  911خانوار ناهمگن روستایی تفکیکشده است و دوم ،رفتار مصرفی بخش
خانوار بر اسا سیستم مخارج خطی تعریف شده است که نسبت به توابع تقاضای مستخرج از توابع
مطلوبیت کاب -داگال ارجحیت دارد و پارامترهای آن با استفاده از دادههای خرد درآمد و مخارج
خانوار تخمین زده شده است.
نتایج پژوهش نشان میدهد که افزایش قیمت حاملهای انرژی موجب کاهش تولید ناخالص داخلی
میشود و هر چه میزان افزایش قیمت حاملهای انرژی بیشتر باشد ،کاهش تولید ناخالص داخلی شدیدتر
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1
است .همچنین افزایش قیمت حاملهای انرژی موجب کاهش مصرف حقیقی تمام صدکهای هزینهای
خانوارهای شهری و روستایی میشود ،بهطوریکه میزان کاهش مصرف در خانوارهای شهری بیشتر از
خانوارهای روستایی است و هر چه به سمت صدکهای پردرآمدتر حرکت میکنیم ،کاهش مصرف با
نرخی کاهنده افزایش مییابد .با توجه به اثر منفی کاهش یارانههای انرژی بر تولید ناخالص داخلی و
همچنین مصرف صدکهای کمدرآمد و آسیبپذیر در خانوارهای شهری و روستایی ،الزم است که به
دنبال کاهش یارانههای انرژی سیاستهای جبرانی مختلف برای اقشار کمدرآمد طراحی شود .همچنین
با توجه به تأثیرپذیری بیشتر طبقات کمدرآمد شهری نسبت به روستایی ،الزم است به تشدید پدیده فقر
شهری توجه شود.

9۷

1931  بیار-21  ش اره-سال ششم
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مدل تعادل عمومی تدوین شده در این پژوهش دارای بیش از  11هزار معادله است (که این تعداد
به دلیل در نظر گرفتن  411خانوار غیرهمگن در بخش خانوار میباشد) .تعریف اکثر متغیرها بر اسا
دکالووه و همکاران ( )4193است .متغیرهای اضافه شده در این تحقیق شامل  PQVAEو QVAE
قیمت و مقدار کاالی مرکب ارزش افزوده انرژی PQVE ،و  QVEقیمت و مقدار کاالی مرکب
انرژی PQFF ،و  QFFقیمت و مقدار کاالی مرکب سوختهای فسیلی DI (fos , j ) ،سوخت
فسیلی به کار رفته در تولید DI int, j ،کاالی واسطهای و  PCقیمت خرید کاالها در بازار است .سایر
معادالت در دکالووه و همکاران ( )4193موجود است اما الزم است برخی تغییرات در معادالت انجام
گیرد تا ساختار معادالت با ساختار ماتریس حسابداری اجتماعی ایران منطبق شود .همچنین در این
پژوهش ساختار تمام معادالت تابع تولید به صورت تابع با کشش جانشینی ثابت( )CESتغییر کرده است.
برای توضیح مبسوط در مورد تدوین مدلهای تعادل عمومی به مظاهری ماربری و امین رستمکالیی
( )9311مراجعه شود.
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(Analyzing the Effects of Reducing Energy Subsidies on Income Distribution in
Iran by a Computable General Equilibrium Model)
Naser Khiabani9
Morteza Mazaheri Marbori4
Abstract:
In this paper we study the effects of reducing energy subsidies on income level and income
distribution in Iran. Analyzing the impacts of exogenous policies and shocks on income
distribution requires a framework that incorporates both aggregate impacts on the
economy and the heterogeneity of the overall effects on households. We used a
computable general equilibrium model with heterogeneous households for the study of the
effects of reducing energy subsidies on income distribution. This method provides a
possibility to simulate the macro and intersectoral effects of exogenous policies, and the
heterogeneous effects of policies on households as well. In order to incorporating
heterogeneity of households into the computable general equilibrium (CGE) model, we
disaggregated household sector in social accounting matrix into 100 rural and 100 urban
representative households based on expenditure per capita. Then we estimate the
parameters of households demand functions using micro database of household survey
data, and then we construct and simulate the CGE model. The simulation results show that
reducing energy subsidies could have decreasing effect on real consumption for all income
quintiles, and Gini coefficient in both rural and urban areas.
Keywords: Computable General Equilibrium Model, Energy Subsidy, Income
Distribution, Gini Coefficient

JEL Classification: O15, D58, C68

Second Abstract:
Energy is one of the most important influential factors in every economy. Energy is used
as an intermediate input by firms, as a final commodity by households, and transportation
costs are heavily dependent on energy. So analyzing the impacts of energy policies on the
economy is very important. One of the common energy problems in many developing
countries is energy subsidies. According to IEA, energy subsidy is any government action
1
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that lowers the cost of energy productions, raises the price received by energy producers
or lowers the price paid by energy consumers. The most common reasons for the
introduction of energy subsidies are lowering the cost of production, and consumption and
alleviating energy poverty. However, despite some limited benefits, energy subsidy can
leads to market distortion, substitution of energy with other production factors, increasing
of energy consumption, reduction of incentives for energy efficiency, imposing fiscal
burden on government budget, reduction of investment on other technologies of energy
production, smuggling of fossil fuels, and environmental emissions. Therefore, reform of
inefficient subsidies has the potential to provide substantial gain for the economy, and due
to this reason, many countries, including Iran, started energy subsidy reform. Energy
policy reform in Iran is multistep reform that the first phase of it began in December 2010,
and other phases are going to be implement in the coming years.
Energy policy reform might have considerable effect on income distribution. Since income
inequality might cause serious social, political and economical problems, the policy
makers should consider the inequality effects of this policy reform. In this paper we
analyze the effects of reducing energy subsidies on income level and income distribution
in Iran. Analyzing the effects of exogenous policies and shocks on income distribution
requires a method that incorporates both aggregate impacts on the economy and the
heterogeneity of the effects on households. We used a computable general equilibrium
model with heterogeneous households for the study of the effects of reducing energy
subsidies on income distribution. This method provides a possibility to simulate the macro
and intersectoral effects of exogenous policies, and the heterogeneous effects of policies
on households as well. In order to incorporating heterogeneity of households into the
computable general equilibrium (CGE) model, we disaggregated household sector in
social accounting matrix into 100 rural and 100 urban representative households based on
expenditure per capita. Then we estimated the parameters of households demand functions
using micro database of household survey data, and then we construct and simulate the
CGE model.
In terms of macroeconomic results, the simulations show that energy subsidy reform have
decreasing and increasing effects, respectively, on GDP and inflation. In terms of
distributional results, one of the advantages of the CGE model with disaggregated
households by percentile of expenditure per capita is direct calculation of Gini coefficient.
If the policy simulation increases Gini coefficient, then the policy can be thought
regressive, and if it reduces Gini coefficient, it can be regarded as progressive. The
simulation results show that lowering energy subsidies could have decreasing effect on
real consumption of urban and rural households for all income quintiles, such that it reduce
consumption of urban household more than rural one, and as we go to higher income
percentile this decreasing effect increase with decreasing rate.

