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چكيده
از موضوعات مهمی که اقتصاد ایران طی دهه اخیر با آن مواجه بوده است ،افزایش سطح یارانهها و
تحریف قیمتها بوده است .این مقاله بهدنبال تحلیل آثار هدفمندی یارانه حاملهای انرژی بر بخش صنعت
و معدن است .برای این منظور از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه استفاده شده است .تحلیل در سطح
بخشی صورت گرفته است .در سطح بخشی ،از ترکیب افزایشهای قیمت حاملهای انرژی ،نرخ ارز و نرخ
تعرفه در مجموع هشت سناریو مورد توجه قرار گرفته است.
در سناریو افزایش توام قیمت حاملهای انرژی ( 4سناریو) اشتغال نیرویکار در بخشهای معدن و
خدمات افزایش و در بخشهای کشاورزی و صنعت کاهش مییابد .تولید بخشهای صنعت ،معدن و خدمات
در هر چهار سناریو افزایش خواهد یافت .در هر چهار سناریو صادرات بخش کشاورزی کاهش ولی صادرات
بخشهای صنعت ،معدن و خدمات افزایش مییابد .در سناریو افزایش توام قیمت حاملهای انرژی و افزایش
 18درصدی نرخ ارز ،تغییرات اشتغال برای بخش های خدمات و معدن افزایشی است اما میزان اشتغال در
بخشهای صنعت و کشاورزی کاهش مییابد .از مقایسه نتایج مشاهده میشود که افزایش نرخ ارز در کنار
افزایش قیمت حاملهای انرژی بخشی از اثرات منفی افزایش قیمتها بر صادرات را جبران نموده و همچنین
بخشی از اثرات منفی افزایش قیمت حاملهای انرژی بر تولید را نیز جبران میکند.
واژههای کليدی :هدفمندی یارانه ها ،صنعت،ایران.
طبقه بندی H11,H20, H139 : JEL
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 -1مقدمه
از موضوعات مهمی که اقتصاد ایران طی دهه اخیر با آن مواجه بوده است ،افزایش سطح یارانهها،
تحریف قیمتها ،عدم کارکرد صحیح قیمت های نسبی و  ...بوده است .این موضوع خصوصاً در چند ساله
اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و تعدیل قیمتها همراه با هدفمندی یارانهها را به عنوان یکی از
گزینههای راهحل مطرح کرده است .بر این اساس ،قانون هدفمندی یارانهها از دیماه سال  8913توسط
دولت به اجراء گذاشته شد که در اثر آن قیمت حاملهای انرژی تعدیل گردید .بر این اساس در این مقاله اثر
افزایش قیمت حاملهای انرژی یا کاهش یارانه حاملهای انرژی بر روی متغیرهای مهم بخشهای
کشاورزی ،صنعت ،معدن ،و خدمات مدلسازی و تحلیل شده است .روششناسی این پژوهش مبتنی بر مدل
تعادل عمومی قابل محاسبه است.
پس از بررسی ادبیات و بیشینه تحقیق  ،قسمت سوم به چارچوب مدل اختصاص یافته است .در بخش
چهارم ،ماتریس ح سابداری اجتماعی و قسمت پنجم نتایج مدل را مورد بحث قرار میدهد .مقاله با
نتیجهگیری و توصیههای سیاستی به پایان میرسد.
 -2ادبيات و پيشينه تحقيق
فکر اصلی تمام مطالعات مربوط به مدلهای تعادل عمومی تبدیل ساختار تعادل عمومی والراس از حالت
انتزاعی به حالت کاربردی میباشد .باید توجه نمود که سیستم تعادل عمومی والراس نخستین بار توسط آرو
و دبرو ( 8)8314فرمولبندی شد .مدل تعادلی آرو – دبرو بهصورت یك مدل بهینهیابی کردن رفاه با توجه
به قیود معین میباشد .متیشن ( 6)8311نشان داد که وقتی مدل آرو – دبرو بهصورت سیستم معادالت
تبدیل میشود ،در این سیستم سه نوع معادالت یا شرایط شرط سود صفر ،شرط تصفیة بازار  ،و شرط تعادل
درآمدی برقرار خواهد بود.
مدلهای تعادل عمومی قابل محاسبه بهمنظور تحلیل سیاستهای اقتصادی در چارچوب والراسی ارائه
میشوند .مدلهای تعادل عمومی رفتار کارگزاران اقتصادی را بهصورت همزمان مورد بررسی قرار داده و
امکان بررسی آثار سیاستهای مختلف اقتصادی و یا شوکهای اقتصادی را بر متغیرهای مختلف اقتصادی
فراهم میکنند.
حاجی ( 9)8334در مطالعه خود در مورد اقتصاد کنیا از یك مدل تعادل عمومی انرژی برای ارزیابی
تاثیر شوک دوم قیمت نفت و سیاست های مالیات بر انرژی متعاقب آن بر اقتصاد این کشور استفاده کرده
است .محقق در این بررسی ،نسخهای از مدل ایستای رشد چند بخشی نئو کالسیکی را بهکار برده است.
مدل طراحی شده بر پایه مجموعه اطالعات ماتریس حسابداری اجتماعی سال  8392بنا شده است که به
کمك روش ارزش معامالتی 4فرمول بندی گردیده است.
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بانك مرکزی ج.ا.ایران ( ،)8914در مطالعهای اثرات تورمی افزایش قیمت حاملهای انرژی در ایران را با
استفاده از یك مدل تعادل عمومی برآورد کرده است .در این مطالعه  1نوع سوخت ،چهار بخش و سه نهاده
تولید در نظر گرفته شده است.
جنسن و تار ( 1)6446سیاستهای تجاری ،ارزی و انرژی ایران را در یك مدل تعادل عمومی چند
بخشی بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که اصالح اخالل در این سه بازار ،منافع بزرگی به همراه داشته
و این منافع درآمد مصرفکنندگان را  14درصد افزایش میدهد.
باستانزاد ( )8994اثر تغییر شاخص قیمت حاملهای انرژی را بر شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی با
استفاده از یك مدل تعادل عمومی بررسی کرده است .نتایج این مطالعه نشان میدهد که تآثیر آنی( کوتاه
مدت یا مستقیم) افزایش شاخص قیمت حاملهای انرژی در دوره  8994-91نسبت به سال پایه ،8929
شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی را ساالنه بهطور متوسط  2/6درصد افزایش میدهد.
در برخی از مدلهای تعادل عمومی انرژی مثل مدل مكدونالد و تلهالفانگ ( 2)6448که برای کانادا
بهکار رفته اثرات کنار گذاشتن سیاستهایی که قیمت انرژی را زیر قیمت جهانی انرژی نگه میدارد بررسی
شده است .در این مدل سه فعالیت وجود دارد که یکی از آنها بخش انرژی است .همچنین مدل دارای سه
نهاده سرمایه ،نیروی کار و نهاده واسطهای انرژی میباشد .صادرات و واردات با توجه به قیمتهای ثابت
جهانی و از طریق مازاد تقاضا یا عرضه مشخص می شود .در این مدل روابط تولید توسط یك ساختار دو
سطحی 9بیان شده است.
بور ( 1)8332در مطالعه خود اثر سیاستهای قیمتگذاری انرژی بر اقتصاد تایوان را بررسی کرده است.
در این مطالعه ارتباط متقابل بین شوکهای قیمتی انرژی و متغیرهای اقتصادی بااستفاده از یك الگوی
تعادل عمومی محاسبه شده است .محقق؛ اقتصاد تایوان را به سیزده بخش صنعتی ،دو بخش نهاده اصلی و
چهار بخش تقاضای نهایی تقسیم کرده است .در این مطالعه شانزده کاال ،شامل هفت کاالی عمده انرژیبر
وجود دارد.
 -3چارچوب مدل
با توجه به هدف این مطالعه ،مدل تعادل عمومی قابل محاسبه از نوع ایستا بوده و بر اساس سنت
والراسی ارائه میشود .مدل این مطالعه در چارچوب مدلهای تعادل عمومی قابل محاسبه استاندارد طراحی
شده و متناسب با مشخصات اقتصاد ایران ،تعدیل میشود .مدل از نوع مدل تعادل عمومی قابل محاسبه برای
اقتصاد باز کوچك ایران طراحی شده است .در مدل این مطالعه فرض میشود که کارگزاران اقتصادی شامل
بنگاه ها ،خانوارها ،دولت و بخش خارجی در چارچوب رفتار اقتصادی با یکدیگر در ارتباط هستند .رفتار هر
یك از کارگزاران اقتصادی بر پایه اصول اقتصادی خردی مورد توجه قرار میگیرد .فروض مدل به شرح زیر
است:
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خانوارها صاحبان عوامل تولید اولیه یعنی سرمایه و نیرویکار هستند که این عوامل را بهمنظور
کسب درآمد در اختیار بنگاهها قرار میدهند.
بنگاهها به عنوان تولیدکنندگان کاالها و خدمات در اقتصاد نقش دارند .کاالهای تولید شده توسط
بنگاهها به مصرف خانوارها و یا مصرف سایر بنگاهها میرسد .دولت از یك سو از طریق اعمال
مالیات های مستقیم و غیرمستقیم کسب درآمد نموده و از سوی دیگر ،درآمدهای خود را به مصرف
و پسانداز اختصاص میدهد.



ارتباط اقتصاد داخلی با دنیای خارج نیز در قالب واردات و صادرات در مدل لحاظ میشود.



دو عامل تولید نیرویکار و سرمایه بهعنوان عوامل تولید مورد توجه قرار میگیرد.









هر کاال توسط یك بنگاه (تولیدکننده) با بهکارگیری نیرویکار ،سرمایه و کاالهای واسطه تولید
میشود.
خانوار نوعی (مصرف کننده) همه کاالهای تولید در اقتصاد را در راستای حداکثر نمودن مطلوبیت
خود مصرف میکند .خانوارها از مالکیت نیرویکار و سرمایه و اجاره آنها به بنگاهها کسب در آمد
میکنند.
در همه بازار کاالها و عوامل تولید فرض میشود که قیمتها در راستای برابری عرضه و تقاضا
تعدیل میشوند.
همه کارگزاران اقتصادی یعنی بنگاهها و خانوارها رقابتی رفتار میکنند ،بدین معنی که گیرنده
قیمت هستند و قدرت تعیین قیمت در بازار را ندارند.

رفتار خانوارها
کل خانوارها در مدل در قالب  1گروه به صورت  1بیستك درآمدی تقسیمبندی میشوند .فرض میشود
خانوار نوعی ،سبد مصرفی خود را در راستای حداکثر نمودن مطلوبیت خود نسبت به قید درآمد انتخاب
میکند .فرض میشود درآمد خانوار نوعی ،شامل درآمد حاصل عرضه نیرویکار و سرمایه بوده که به بنگاهها
جهت تولید ارائه می گردد .مطلوبیت خانوار نوعی ،وابسته به میزان مصرف کاالهای مصرفی خواهد بود که از
بنگاهها خریداری میکند .در این مدل فرض میکنیم تابع مطلوبیت خانوارها از نوع تابع کاب -داگالس
می باشد .با توجه به چارچوب رفتار خانوارها ،مسئله بهینهیابی خانوار نوعی در مدل بهصورت زیر تصریح
میشود:
()8
∏
∑
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که در آن :اندیس برای کاالهای مصرفی توسط خانوارها ،اندیس برای عوامل تولید (نیرویکار و
مقدار عامل تولیدی ام ،قیمت
،
مطلوبیت ،مقدار مصرف از کاالی ام
سرمایه)،
) ،سهم هر یك از کاالهای
قیمت عامل تولید ام (
کاالی ام برای مصرفکننده (خانوار)،
∑ میباشد.
مصرفی در تابع مطلوبیت بهگونهای که
رفتار بنگاهها
فرض می شود در اقتصاد به تعداد کاالهای تولیدی ،بنگاه اقتصادی وجود دارد که با خرید عوامل تولید
شامل نیرویکار و سرمایه از خانوارها ،اقدام به تولید کاال میکنند .همچنین فرض میشود که بنگاهها از
تولیدات یکدیگر در قالب نهاده واسطه در تولید خود استفاده میکنند .فرض میشود بنگاهها دو نوع کاال
شامل کاالهای نهایی و کاالهای واسطه (نهاده واسطه) تولید میکنند .کاالهای نهایی تولید شده توسط
بنگاهها به مصرف خانوارها و کاالهای واسطه (نهاده واسطه) به مصرف بنگاهها میرسد.
بهمنظور بیان رفتار بهینه بنگاهها فرض میشود تولید هر بنگاه در دو مرحله اتفاق میافتد؛ در مرحله
نخست ،ارزش افزوده حاصل از ترکیب عوامل تولید اولیه یعنی نیرویکار و سرمایه شکل میگیرد .در این
مرحله ،نیرویکار و سرمایه در قالب تکنولوژی تولید کاب -داگالس با یکدیگر ترکیب شده و ارزش افزوده
عوامل یا عامل تولیدی مرکب اولیه حاصل میشود.
در مرحله دوم از تولید هر بنگاه ،ارزش افزوده عوامل یا عامل تولیدی مرکب اولیه با نهادههای واسطه
ترکیب شده و تولید (ستاده) ناخالص حاصل میشود .فرض میشود مرحله دوم از تولید هر بنگاه بر اساس
تکنولوژی تولید لئونتیف اتفاق میافتد .با توجه به چارچوب این مطالعه در سطح کالن اقتصاد ،اعمال فرض
همگن از درجه یك برای تکنولوژی تولید ،فرضی منطقی است.
از این رو در مدل این مطالعه ،رفتار بهینه بنگاه  jام در قالب تولید دو مرحلهای بهصورت زیر تعریف میشود:
مرحله نخست:
∑
()6
∏

مرحله دوم:
()9

)

∑

که سود بنگاه  jام در مرحله دوم ،سود بنگاه jام در مرحله نخست Zj ،ستاده (تولید) ناخالص
بنگاه  jام ( Xij ،)Zj≥0نهاده واسطه (از کاالی) iام استفاده شده توسط بنگاه jام Yj ،ارزش افزوده اولیه بنگاه
jام axij ،ضریب حداقل مورد نیاز از نهاده واسطه  iام برای هر واحد ستاده (تولید) ناخالص ayj ،ضریب
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حداقل مورد نیاز از ارزش افزوده برای هر واحد ستاده (تولید) ناخالصFhj ،نهاده (عامل تولیدی) hام مورد
استفاده توسط بنگاه jام Pjs ،قیمت عرضه کاالی  jام ( Piq ،) Pjs ≥0قیمت نهاده واسطه iام Pjy ،قیمت
∑  ) 0≤ Βhj≤1,و  bjپارامتر
ارزش افزوده اولیه بنگاه jام Βhj ،سهم نهاده  hام در تولید jام (=1
مقیاس در تابع تولید میباشند.
در هر مرحله ،توابع هدف بنگاهها ،توابع سود هستند .جزء نخست در تابع سود مرحله نخست ،بیانگر
فروشهای ارزش افزوده و جزء دوم بیانگر هزینه نهادههای اولیه (نیرویکار و سرمایه) است .جزء نخست در
تابع سود مرحله دوم ،بیانگر فروش های ستاده (تولید) ناخالص و جزء دوم آن ،بیانگر هر دو هزینه ارزش
افزوده و کاالهای واسطه است .شرایط بهینه هر یك از مسائل بهینهیابی ،مذکور بهشرح زیر است:

با توجه به اینکه معادله مرحله دوم ،مشتق پذیر نیست ،در کارهای کاربردی مدلسازیهای تعادل
عمومی رایج است که برای حل مشکل محاسبات عددی ،از شرط سود صفر برای هر بنگاه استفاده میشود.
از اینرو بهجای معادله مرحله دوم از شرط سود -صفر استفاده میکنیم .این شرط بهصورت زیر تعریف
میشود:
∑

∑

این شرط برای هر بنگاه با این فرض که بنگاهها در شرایط رقابتی هستند و نمیتوانند سودهای مازاد
داشته باشند همخوانی دارد .با تقسیم شرط سود -صفر بر ستاده (تولید) ناخالص ،این شرط را میتوان بر
حسب هزینه واحد نیز نوشت:
∑

رفتار دولت
رفتار دولت در مدلهای تعادل عمومی ،بهطور رایج بهصورت ساده لحاظ میشود .در این مطالعه فرض
می کنیم دولت از محل اعمال مالیات بر درآمد ،مالیات غیرمستقیم برای کاالها و مالیات گمرکی کسب
درآمد میکند .همچنین فرض می کنیم دولت از محل مالکیت و فروش نفت و گاز کسب درآمد میکند.
درآمدهای دولت به خرید کاالها و خدمات مصرفی دولت ،پرداختی به خانوارها و یارانه اختصاص مییابد.
تفاوت بین درآمدها و هزینههای دولت به عنوان پسانداز دولت در مدل تعریف میشود.
معادالت رفتاری دولت بهصورت زیر در مدل تعریف شدهاند:
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∑
)

∑

∑

(

که Xigمصرف دولت از کاالی iام Tj ،درآمد مالیاتی دولتی از محل اعمال مالیات بر کاالی jام tj ،نرخ
مالیات بر تولید کاالی jامTd ،درآمد مالیات مستقیم بر درآمد خانوارها td ،نرخ مالیات بر درآمد خانوارها،
 Timدرآمد مالیاتی دولت از محل اعمال مالیات گمرکی بر کاالی iام tmi ،نرخ تعرفه گمرکی بر کاالی iام،
 Pimقیمت کاالی وارداتی iام Mi ،میزان واردات کاالی iامSg ،پسانداز دولتی ،و  μiسهم هزینه کاالی iام
∑) میباشد.
در مخارج دولت (
سرمایهگذاری
با توجه به این که مدل این مطالعه از نوع ایستا بوده و بحث زمان در آن مطرح نیست ،از اینرو برای
سرمایهگذاری در مدل نیز همانند رفتار دولت ،فرض ساده در نظر میگیریم .در مدل این مطالعه ،فرض
میکنیم تقاضای سرمایهگذاری بهصورت ضریبی از مجموع پسانداز بخش خصوصی ،پسانداز دولت و
پسانداز خارجی در اقتصاد شکل میگیرد .بر این اساس معادله سرمایهگذاری بهصورت زیر فرض میشود:
(
)
()1
که  Sپسانداز بخش خصوصی Sf ،پسانداز خارجی (کسری حساب جاری در تراز پرداختها) بر حسب
پول خارجی (دالر)Xiv ،تقاضای سرمایهگذاری برای کاالی iامε ،نرخ ارز (دالر بر حسب ریال) ،و  λiسهم
∑) میباشد.
هزینه سرمایهگذاری برای کاالی iام (
بخش خارجی
با توجه به اینکه مدل این مطالعه یك مدل اقتصاد باز میباشد ،از اینرو نیاز است که بخش خارجی
مدل نیز تصریح گردد .در بخش خارجی مدل ،فرض کشور کوچك اعمال میشود از اینرو قیمت کاالهای
وارداتی و صادراتی در بازارهای جهانی تعیین شده و وارد اقتصاد داخلی میشود .ارتباط بین قیمتهای
جهانی و داخلی در هر دو بخش صادرات و واردات بهصورت زیر در مدل تعریف میشود:

بر اساس معادالت مذکور ،فرض ضمنی آن است که نرخ ارز برای هر دو بخش کاالهای صادراتی و
وارداتی یکسان میباشد .شرط تراز پرداختها بر حسب پول خارجی (دالر) در مدل بهصورت زیر تعریف شده
است:
فصلنامـه اقتصاد مالي
شماره  / 33پائیز 1331

/ 551

ارزيابي آثار هدفمندي يارانهها و بازار بدهي بخش دولت بر اقتصاد ايران ...
∑

() 2

∑

که

PiWe

قیمت کاالی صادراتی iام بر حسب پول خارجی (دالر)Pie ،قیمت کاالی صادراتی iام بر حسب پول
داخلی (ریال) Ei ،مقدار کاالی صادراتی iام PiWm ،قیمت کاالی وارداتی iام بر حسب پول خارجی (دالر)،
و  Miمقدار کاالی وارداتی iام میباشد.
در خصوص ارتباط بین کاالهای وارداتی و صادرات با کاالهای داخلی فرض رایج آرمینگتن،)8323( 3
اعمال می شود .بدین معنی که اوال کاالهای وارداتی و صادراتی به لحاظ مشخصات متفاوت از کاالهای داخلی
هستند .ثانیا ،کاالهای وارداتی و صادراتی جایگزین ناقص برای کاالهای داخلی بهشمار میآیند.
بر این اساس ،در این مدل یك مرحله تجمیع بهمنظور ترکیب کاالهای وارداتی با کاالهای داخلی و یك
مرحله تفکیك بین کاالهای داخلی و کاالهای صادراتی فرض میکنیم .ابتدا فرض میکنیم ،کاالهای وارداتی
و عرضه داخلی با یکدیگر تجمیع شده و کاالی مرکب تشکیل میشود .این کاالی مرکب میتواند برای
مصرف نهایی و یا مصرف واسطه مورد استفاده قرار گیرد .در واقع با این تجمیع ،فرض ضمنی مدل آن است
که کاالهای وارداتی جایگزین ناقصی برای کاالهای تولید داخل هستند .بهمنظور ترکیب کاالهای وارداتی با
کاالهای تولید داخل ،از تکنولوژی تولید با کشش جانشنینی ثابت ( 84)CESاستفاده میکنیم .از اینرو
مساله بهینهیابی کاالی مرکب iام توسط بنگاهها بهشرح زیر است:
()9

که  πiqسود حاصل از ترکیب کاالی iام Piq ،قیمت کاالی مرکب iام Qi ،ستاده(تولید) iام کاالی مرکب،
 Diنهاده iام کاالی تولید شده داخلγi ،ضریب بهره وری تابع تولید iام کاالی مرکب δmi, δdi ،سهم
کاالی داخلی و وارداتی در تابع تولید iام کاالی مرکب در مخارج دولت (
) ηi ،پارامتر مرتبط با کشش جانشینی (  ،)ηi = (σi -1)/σi , ηi ≤1و  σiکشش جانشینی بین
کاالی داخلی و وارداتی می باشد .با حل مسئله بهینه سازی مذکور ،تقاضای کاالهای داخلی و وارداتی
بهدست میآید.
بنگاه نوعی تولیدات ناخالص را به صادرات و مصرف داخلی تخصیص میدهد .فرض میشود که صادرات
بهطور ناقص قابل تبدیل با کاالهای داخلی است .فرض میشود که بنگاهها جایگزینی بین صادرات و فروش
در داخل را بر اساس تکنولوژی با کشش تبدیل ثابت ( 88)CETانجام میدهند .از اینرو مسئله بهینهیابی
کاالی  iام توسط بنگاهها بهصورت زیر تعریف میشود:
(
)
() 1
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که  :πizسود حاصل از تبدیل iام کاال θi ،ضریب بهرهوری تبدیل iام کاال ξdi ،ξei ،سهم هر یك از کاالهای
داخلی و صادراتی iام در تابع تبدیل ( φi ،)ξdi ،ξei ≤ 0،ξei + ξdi =1پارامتر مرتبط با کشش تبدیل
(

) ،و  ψiکشش تبدیل کاالی  iام در تابع تبدیل میباشد.

شرایط تسویه بازار
در مدل این مطالعه ،شرط برابری تقاضای کاالی مرکب با عرضه آن بهصورت زیر اعمال میشود:
∑
()3
) در اقتصاد توسط مصرف خصوصی  ،مصرف دولتی ،
بر اساس رابطه ( ،)1-3کل کاالی مرکب
∑  ،مورد استفاده قرار میگیرد .همچنین
استفاده برای سرمایهگذاری  ،و کاالهای واسطه در تولید
شرط تسویه برای بازار عوامل تولید بهشرح زیر است.
∑
()84
بر اساس رابطه( ،)1-84کل عوامل تولید بهطور ناقص یا کامل در اقتصاد بهکارگرفته میشوند.
شرایط بستن مدل
فرض میکنیم که پساندازهای بخش خصوصی و دولت بهصورت ضریبی از میل متوسط به پسانداز
بهصورت زیر تعیین میشوند:
∑
∑

با توجه به رژیم نرخ ارز شناور مدیریت شده در اقتصاد ایران و ویژگی کشور در حال توسعه ،فرض
میکنیم که نرخ ارز داده شده باشد .بر این اساس در این مدل نرخ ارز ( )εبهصورت متغیر برونزا و پسانداز
خارجی ( )Sfبهصورت متغیر درونزا فرض میکنیم.
ماتریس حسابداری اجتماعی ()SAM
ماتریس حسابداری اجتماعی ایران در سال 8914تصویری جـامع از فعالیتهای اقتـصادی و مبـادالت
جاری صورت گرفته توسط نهادهای مختلف در این سال را در قالب  1حساب ارائه می نماید .86واحد هر یك
از حسابها در این ماتریس میلیون ریال است و کلیه اقالم نیز بر حسب قیمتهای جاری میباشد .این
ماتریس بهصورت مربعی بوده و دارای  29سطر و ستون میباشد .سطر و ستون  29جمع سطرها و ستونهای
متنـاظر را نشان میدهد .از آنجاییکه در ماتریس حسابداری اجتماعی سال 8914از جداول عرضه  -مـصرف
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اسـتفاده شده است ،لذا حسابهای این ماتریس از حساب کاالهـا و خـدمات آغـاز میگردد .بـهطـور کلـی
حسابهای موجود در این ماتریس و واحدهای مورد استفاده در آنها بهشرح زیر میباشند:
حساب کاالها و خدمات  849نوع کاال و خدمت را در بر میگیرد .حساب ایجاد درآمد که واحدهای آماری
مورد استفاده در این حساب اجـزای مختلـف ارزش افـزوده بهتفکیك جبران خدمات کارکنان ،درآمد مخـتلط
و مـازاد عملیـاتی میباشد .بخشهای نهـادی در اقتصاد ایران که از آنها در ماتریس حسابداری اجتماعی
سال 8914نیز استفاده گردیده است شامل خـانوارها و شرکتها هستند .در مورد خانوارها ابتدا آنها به دو
گروه شهری و روستایی تقسیم شدهاند و سپس هر یك به پنج طبقه تفکیك شدهاند.
سایر حسابها شامل دولت ،حساب پسانداز و حساب بقیه دنیای خارج میباشد .حسابهای دولت
شامل حساب دولت ،و زیرحساب های یارانه ،مالیات بر تولید ،خالص سایر مالیات بر تولید ،مالیات بر واردات
است.
داده های مورد نیاز برای حل مدل در حالت پایه از ماتریس حسابداری اجتماعی پیشگفته استخراج
شده است .این ماتریس در راستای اهداف و سواالت مطالعه تعدیل یافته است .بهگونهای که ماتریس
حسابداری اجتماعی در برگیرنده  88گروه کاالها و خدمات (کشاورزی ،معدن ،صنعت ،گازطبیعی ،برق و
خدمات مرتبط ،بنزین ،نفت سفید ،گازوئیل ،نفت کوره و سیاه ،گاز مایع و خدمات) 6 ،عامل تولیدی
(نیرویکار و سرمایه) ،دولت 1 ،گروه بیستك خانوارها به تفکیك شهری و روستایی ،حساب سرمایه و حساب
دنبای خارج است .در این ماتریس یارانهها ،مالیات بر تولید و مالیات بر واردات بهطور جداگانه در سطر و
ستون ماتریس تعریف شدهاند.
 -4سناریوهای مدل
در این مطالعه 4 ،سناریو در ارتباط با قیمت حاملهای انرژی مورد بررسی قرار گرفته است .عالوه بر آن،
دو سناریو افزایش  18و  866درصدی برای نرخ ارز در نظر گرفته و دو سناریو افزایش  84و  61درصدی
متوسط نرخ تعرفه مورد توجه قرار گرفت .جدول( )8سناریوهای ششگانه برای ترکیبات قیمت حاملهای
انرژی و نرخ ارز را نشان میدهد .سناریو اول ،قیمتهای تعیین شده در گام نخست اجرای قانون هدفمند
کردن یارانههاست.
جدول( :)1سناریوهای ششگانه قيمت حاملهای انرژی و نرخ ارز
قيمت حاملهای انرژی
سناریو

بنزین

گازویيل

نفت

نفت

سفيد

کوره

گاز مایع

گاز
طبيعی

برق

نرخ ارز

8

4444

8214

8214

8214

8214

8214

114

-

6

9444

6444

6444

6444

6444

6444

8444

-

9

1444

6444

6444

6444

6444

6444

8444

-
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قيمت حاملهای انرژی
سناریو

بنزین

گازویيل

نفت

نفت

سفيد

کوره

گاز مایع

گاز
طبيعی

برق

نرخ ارز

4

86444

6444

6444

6444

6444

6444

8444

-

1

4444

8214

8214

8214

8214

8214

114

81444

2

4444

8214

8214

8214

8214

8214

114

66444

9

4444

8214

8214

8214

8214

8214

114

-

1

4444

8214

8214

8214

8214

8214

114

-

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -5نتایج مدل
ابتدا مدل تعادل عمومی طراحی شده برای حالت پایه حل شده است .بر اساس حل مدل در حالت پایه
برخی از پارامترهای مدل از طریق کالیبراسیون تعیین گردیدهاند .سپس با توجه به اهداف مطالعه ،اثر
تکانههای قیمتی مرتبط با حاملهای انرژی در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها بر مدل اعمال
شده و آثار آن بر متغیرهای هدف (اشتغال ،تولید ،صادرات و واردات) مورد سنجش قرار گرفته است .جهت
حل مدل نیاز است برخی از متغیرها به صورت برونزا تعیین شوند .متغیرهای برونزای مدل بر اساس تعریف
معادالت و استفاده از دادههای ماتریس حسابداری اجتماعی تعیین شدهاند .کششهای تولید و مصرف نیز بر
اساس مطالعات انجام شده در کشورهای در حال توسعه در مدل اعمال شدهاند.
قبل از ارائه نتایج نکته قابل توجه آنست که نتایج حاصل از حل مدلهای تعادل عمومی ایستا قابل
محاسبه ،تنها برای دوره میانمدت و بلندمدت دارای اعتبار بوده و نتایج این مدلها برای تغییرات کوتاهمدت
و نوسانی قابل استفاده نیست .از این رو تمام نتایج حاصل از حل مدل این مطالعه برای دوره میانمدت و
بلندمدت قابل تفسیر می باشد .بدین معنی که تعدیالت الزم در اقتصاد شکل گرفته و تمام کارگزاران
اقتصادی رفتار بهینه خود را در برابر شوک قیمتی حاملهای انرژی انجام دادهاند .همچنین قابل ذکر است
بهدلیل فقدان دادههای یارانه ها و کم اثر بودن آن در جدول ماتریس حسابداری اجتماعی کشور ،در این
مطالعه شوک قیمت حاملهای انرژی از طریق قیمت حاملهای انرژی در مدل مورد توجه قرار گرفته است.
در حل مدل نیز آزادی تحرک نیرویکار و سرمایه برای تمام بخشهای اقتصادی کشور فرض شده است .با
توجه به نکات مذکور ،نتایج حاصل از اعمال سناریوهای مذکور بهشرح زیر است.
سناریو  1تا  :4اثرات افزایش توأم قيمت حاملهای انرژی بر متغيرهای هدف
اشتغال نیروی کار :اشتغال نیرویکار در بخش کشاورزی و در بخش صنعت در هر چهار سناریو اعمال
شده کاهش یافته و در سوی مقابل ،اشتغال در بخش معدن و بخش خدمات افزایش مییابد .نتایج
شبیه سازی وضعیت اشتغال گویای آنست که در سناریو دوم در مقایسه با سناریو اول ،میزان تغییرات اشتغال
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شماره  / 33پائیز 1331

/ 553

ارزيابي آثار هدفمندي يارانهها و بازار بدهي بخش دولت بر اقتصاد ايران ...

بیشتر خواهد بود .در سناریو سوم و چهارم که تغییرات حاملهای انرژی به استثنای بنزین ،همانند سناریو
اول میباشد ،نتایج نشان میدهد که با افزایش بیشتر قیمت بنزین ،اشتغال در بخشهای خدمات و معدن
افزایش و اشتغال در بخشهای کشاورزی و صنعت کاهش مییابد .همچنین میزان اثرپذیری بخشهای
صنعت و معدن در مقایسه با بخش های خدمات و کشاورزی از افزایش قیمت حاملهای انرژی در هر چهار
سناریو مورد بررسی ،بیشتر است .بر این اساس استنباط میشود با افزایش قیمت حاملهای انرژی ،نیروی
کار از بخشهای صنعت و کشاورزی بیکار شده و به بخشهای معدن و خدمات سرازیر میشود .در این میان،
بخش معدن در کنترل بیکاری کشور در شرایط افزایش قیمت حاملهای انرژی نقش مهمی خواهد داشت.
نمودار( )8تغییرات اشتغال در بخشهای مختلف بر حسب سناریوهای چهارگانه را نشان میدهد.

5.00
0.00
معدن

خدمات

کشاورزی

صنعت

-5.00

درصد تغییرات نسبت به حالت پایه

10.00

-10.00
سناریو چهارم

سناریو سوم

سناریو دوم

سناریو اول

نمودار ( :)1تغييرات اشتغال در بخشهای مختلف بر حسب سناریوهای چهارگانه
منبع :یافتههای پژوهشگر

تولید بخشی :تولید بخش کشاورزی در هر چهار سناریو مورد بررسی کاهش یافته و در سوی مقابل،
تولید در بخشهای صنعت ،معدن و خدمات افزایش مییابد .در سناریو دوم ،میزان تغییرات نسبت به سناریو
اول بیشتر بوده اما تغییرات تولید در سناریو سوم و چهارم در مقایسه با سناریو دوم کمتر است .نکته قابل
توجه آنست که علیرغم کاهش اشتغال در بخش صنعت ،تولید این بخش با افزایش مواجه شده است .یکی
از دالیل دستیابی به چنین نتایجی ،به امکان جانشینی بین نیرویکار و سرمایه بر میگردد .از اینرو انتظار
بر این است با افزایش قیمت حامل های انرژی ،تولیدکنندگان در بخش صنعت ،سرمایه را بهعنوان یکی از
عوامل تولید جایگزین نیرویکار نموده و در نتیجه آن اشتغال نیرویکار کاهش یافته و با افزایش اشتغال
سرمایه ،میزان تولید در این بخش افزایش مییابد .بر این اساس میتوان ادعا نمود بخش صنعت در نتیجه
افزایش قیمت حاملهای انرژی ،به سمت سرمایهبر بودن حرکت میکند .نمودار( )6تغییرات تولید در
بخشهای مختلف بر حسب سناریوهای چهارگانه را نشان میدهد.
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نمودار( :Error! No text of specified style in document.)2تغييرات توليد در بخشهای مختلف بر
حسب سناریوهای چهارگانه
منبع :یافتههای پژوهشگر

صادرات :افزایش قیمت حاملهای انرژی بر حجم صادرات بخشهای مختلف اقتصادی کشور نیز اثر
می گذارد .بررسی حاصل از سناریوهای چهارگانه در ارتباط با صادرات نشان میدهد که صادرات بخش
کشاورزی در هر چهار سناریو کاهش مییابد .اما بر خالف بخش کشاورزی ،صادرات بخشهای صنعت ،معدن
و خدمات در هر چهار سناریو افزایش مییابد .حرکت کردن بخشهای صنعت و معدن به استفاده بهینه از
حاملهای انرژی در نتیجه افزایش قیمت حاملهای انرژی ،میتواند یکی از دالیل اصلی افزایش صادرات این
بخشها باشد .در سوی مقابل کاهش توان رقابت تولیدات بخش کشاورزی در عرصه بین المللی ،میتواند
یکی از دالیل کاهش صادرات این بخش در نتیجه افزایش قیمت حاملهای انرژی باشد .نکته قابل توجه
آنست که بیشترین افزایش صادرات به بخش معدن اختصاص دارد .این امر نشان میدهد که افزایش قیمت
حاملهای انرژی ،در بلندمدت موجب میشود توان صادرات بخش معدن کشور افزایش یابد .از اینرو این
بخش می تواند منابع درآمد ارزی مطلوبی برای اقتصاد کشور فراهم نماید.نمودار( )9تغییرات صادرات در
بخشهای مختلف بر حسب سناریوهای چهارگانه را نشان میدهد.
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نمودار( :)3تغييرات صادرات در بخشهای مختلف بر حسب سناریوهای چهارگانه
منبع :یافتههای پژوهشگر

واردات :هر چند صادرات بخشهای مختلف اقتصادی در سناریوهای مختلف از افزایش قیمت حاملهای
انرژی تاثیر میپذیرد ،اما میزان تغییرات واردات در همه بخشهای اقتصادی در هر چهار سناریو مورد
بررسی ،اندک بوده است .نکته قابل توجه آنست که حجم واردات در هر چهار سناریو مورد بررسی ،افزایش
یافته است اما میزان افزایش بسیار اندک است.
سناریو :5اثرات افزایش توام قيمت حاملهای انرژی و افزایش  11درصدی نرخ ارز
اشتغال :اشتغال بخش خدمات و بخش معدن در این سناریو به ترتیب افزایش  6/91و  1/4درصدی را
تجربه میکنند .اما میزان اشتغال نیرویکار در بخشهای صنعت و کشاورزی کاهش مییابد .میزان کاهش
اشتغال در بخش صنعت بیش از بخش کشاورزی میباشد .یکی از دالیل این امر تاثیر پذیری بخش صنعت
کشور از افزایش نرخ ارز میباشد.
تولید :میزان تولید در بخش خدمات و معدن در این سناریو افزایش مییابد .در حالیکه تولید بخشهای
صنعت و کشاورزی بر خالف دو بخش دیگر ،با کاهش مواجه میشود .بیشترین میزان کاهش در تولید به
بخش صنعت و کمترین میزان کاهش به بخش کشاورزی اختصاص دارد.
صادرات :میزان صادرات بخش صنعت کاهش یافته در حالی که میزان صادرات بخشهای معدن،
خدمات و کشاورزی افزایش مییابد.
واردات :واردات بخش خدمات افزایش یافته ولی واردات سایر بخشها در نتیجه افزایش نرخ ارز همزمان
با افزایش قیمت حاملهای انرژی ،کاهش یافته است .قابل ذکر است واردات بخشهای معدن و صنعت در
مقایسه با بخش کشاورزی ،بیشتر کاهش یافته است .جدول( )6اثرات افزایش توام قیمت حاملهای انرژی و
افزایش  18درصدی نرخ ارز را نشان میدهد.
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جدول( :)2اثرات سناریو افزایش قيمت حاملهای انرژی و افزایش  11درصدی نرخ ارز درصد
بخش

اشتغال نيروی کار

توليد

صادرات

واردات

کشاورزی

-8/93

-8/8

8/43

-6/3

صنعت

-1/46

-8/96

-6/98

-9/1

معدن

1/4

9/49

1/11

-9/16

خدمات

6/91

9/18

6/29

8/69

منبع :یافتههای پژوهشگر

سناریو :6اثرات افزایش توام قيمت حاملهای انرژی و افزایش  122درصدی نرخ ارز
اشتغال :اشتغال در بخش های کشاورزی و صنعت همانند مرحله دوم کاهش یافته در حالی که اشتغال
بخشهای معدن و خدمات افزایش مییابد .میزان کاهش اشتغال بخش صنعت در مقایسه با بخش کشاورزی
بیشتر است .افزایش  868درصدی نرخ ارز در این مرحله ،موجب میشود نیرویکار بیش از سناریو مرحله
دوم ،از بخش کشاورزی و صنعت به بخش معدن جریان یابد (مقایسه رقم  9/29درصد از جدول( )9با رقم
 1/4درصد در جدول.)6
تولید :تولید بخش های معدن و خدمات در این سناریو افزایش یافته و تولید بخشهای کشاورزی و
صنعت کاهش مییابد .بیشترین افزایش تولید به بخش معدن اختصاص دارد ،این در حالی است که میزان
کاهش تولید در بخش صنعت بیشتر از بخش کشاورزی است.
صادرات :صادرات محصوالت بخش معدن ،خدمات و کشاورزی افزایش یافته در حالی که صادرات بخش
صنعت کاهش مییابد .در این سناریو ،میزان واردات بخشهای کشاورزی ،صنعت و معدن کاهش مییابد.
واردات :اما واردات بخش خدمات بر خالف سه بخش دیگر ،با افزایش مواجه میشود .یکی از دالیل این
امر به تاثیر پذیری اندک بخش خدمات از افزایش نرخ ارز در مقایسه با سایر بخشها بر میگردد.
با مقایسه نتایج این سناریو با سناریو مرحله دوم ،میتوان نتیجه گرفت که صادرات و واردات در مقایسه
با سایر متغیرهای کالن اقتصادی از افزایش نرخ ارز بیشتر تاثیر میپذیرند(به ستونهای صادرات و واردات
جداول ( )6و( )9توجه شود) .جدول( )9اثرات افزایش توام قیمت حاملهای انرژی و افزایش  866درصدی
نرخ ارز را نشان میدهد.
جدول( :)3اثرات سناریو افزایش قيمت حاملهای انرژی و افزایش  122درصدی نرخ ارز (درصد)
بخش

اشتغال نيروی کار

توليد

صادرات

واردات

کشاورزی

-6/9

-8/26

6/49

-9/43

صنعت

-84/9

-8/16

-9/44

-1/23

معدن

9/29

4/99

84/11

-4/9

خدمات

6/19

9/99

9/99

6/41

منبع :یافتههای پژوهشگر
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 -6نتيجهگيری و توصيههای سياستی
از مقایسه تعدیل قیمت حاملهای انرژی در سناریوهای مختلف نتیجه میشود که در مجموع بیشترین
اثرات منفی در اشتغال ناشی از تعدیل توامان قیمت کلیه حاملهای انرژی در بخش صنعت و کشاورزی
اتفاق میافتد .تعدیل توامان قیمت حاملهای انرژی در بخشهای صنعت و معدن و خدمات میتواند تعدیل
به سمت باال داشته باشد در حالی که تولید بخش کشاورزی به لحاظ افزایش هزینهها و امکان پایین
جایگزینی نهادهها با کاهش مواجه میشود .همچنین نتایج نشان میدهد که با تعدیل قیمت حاملهای
انرژی ،تقاضا برای ورود به بخش خدمات نسبت به دیگر بخشها بیشتر باال میرود .افزون بر آن ،تعدیل
قیمت حاملهای انرژی ،ایجاد ظرفیت باال برای بخش معدن است.
تعدیل نرخ ارز بیشترین اثر مثبت خود را بر صادرات بخش معدن میگذارد .یعنی اثرات مثبت ناشی از
تعدیل قیمت حاملهای انرژی را تقویت میکند ،چرا که وابستگی این بخش نسبت به بخشهای دیگر کمتر
است .صادرات و واردات در مقایسه با سایر متغیرهای کالن اقتصادی از افزایش نرخ ارز بیشتر تاثیر
میپذیرند.
بر اساس نتایج فوق توصیه می شود که برای حفظ ثبات اشتغال در بخش کشاورزی افزایش توامان
قیمت حاملهای انرژی صورت نپذیرد .همچنین دولت اقدام به ایجاد ظرفیتهای تولید بیشتر برای بخش
خدمات نماید .برای افزایش درآمدها ،توجه بیشتری به شرایط صادرات و برنامهریزی هدفمندتر صادرات
بخش معدن صورت پذیرد.
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