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مقدمه

مت يهاي انرژي، نسبت به افزايش قمت حامليتالش دولت براي كنترل رشد ق،در چند دهه گذشته
د و عرضه يهاي تولها با هزينهمت اين حامليهاي توليد به شكاف بيشتر قنهادهر کاالها و خدمات يا يسا

به عنوان (المللي انرژي هاي داخلي و بينشكاف مشابهي نيز ميان قيمت. استشدهمنجر آنها در داخل 
در شكلي مزمنانرژي بهپنهانهاييارانه،بدين ترتيب.استپديد آمده) هاي انرژيهزينه فرصت حامل

هاي عمراني دولت نيز انرژي از كل هزينهپنهانهايكه يارانهطوريه ب،اقتصاد كشور گسترش يافته
در يرو در قالب ترازنامه انرژيه توسط وزارت نشدمنتشريبه آمارهايبا نگاه. ١استپيشي گرفته

هرساله نسبت به ۱۳۸۰ک مقطع آن هم در سال يجز در بيانرژپنهانيهاارانهيزان يم که ميابييم
ارانهيرو، ين اطالعات منتشرشده توسط وزارت نيبر اساس آخر. ش همراه بوده استيفزااسال قبل با 

به (اليارد ريليم۱/۴۰۱۷۵۴به مبلغ ۱۳۸۳ال در سال يارد ريليم۴/۱۷۲۷۴۹از مبلغ يانرژپنهان
. ٢هدديرا نشان مدرصدي۱۳۶يده است که رشديرس۱۳۸۴در سال )يمت جاريق

در سه دهه گذشته به GDPش يت و افزاي، رشد جمعيانرژپنهانارانهيپرداخت يتداوم خط مش
در حالي كه ،طور مثاله ب. استشدهو كاهش كارايي مصرف آن نيز منجر يانرژيع تقاضايرشد سر

GDP ميليون ۵/۱حدود ۲۰۰۳اما مصرف نفت در ايران در سال استكشور اسپانيا هفت برابر ايران
در؛ رشد مصرف سرانه انرژي در ايران ٣بشكه در روز بوده كه نزديك به مصرف نفت كشور اسپانيا است

۴۵/۰بوده است در حالي كه اين رقم براي كل كشورهاي جهان درصد۹/۳بيش از۲۰۰۴-۱۹۷۰دوره 
افزون بر . ٤صد استدر۸۱/۰و كشورهايي با درآمد باال درصد۸۹/۰كشورهايي با درآمد پايين ، درصد

هاي گذشته با اهداف و مالحظات توزيعي يا توجيهاتي مانند كمك به که در طول دههييهاارانهي،اين
شکاف و يبراياکنون خود عامل،ستاش رفاه جامعه برقرار و حفظ شدهيهاي درآمدي پايين و افزاگروه
. ٥شوندبيشتر محسوب ميينابرابر

د يرا هم در سمت توليديشديدر کشور ما وابستگيانرژپنهانارانهيار بودن دشهياد و رينفوذ ز
ش يكه افزاطوريه است؛ بوجود آوردهه کنندگان بمصرفيبراع و هم در بخش مصرف، يصنايبرا
با اين. با مقاومت روبه رو شده و مردم و دولت را با چالش مواجه خواهدکرديانرژيهامت حامليق

ت ينظر به اهم. رسديبه نظر ميضروريانرژيهااز حاملياريبسيمتيقدر سياست يبازنگر،لحا
يقراراز بريها، تورم ناشارانهيدر خصوص هدفمندکردن ين نگرانيترينکه اصليموضوع و با توجه به ا

، ستاارانه يمشمول يکاالهايبرايجهانيهامتيقيبر مبنايگذارمتيا قيشده و مت تماميستم قيس
آن کاهش رفاه يو در پپنهانيهاارانهين يحاصل از کاهش امتيش قيافزابررسيبه پژوهشن يدر ا

.پردازيمستانده مي-دادهيستايل اير در بودجه دولت مبتني بر تحلييها و تغدهک

.۱۳۸۴ترازنامه انرژي، . ۱۳۸۵.۲، سال ۷۶۶۸گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس، شماره . ١
رژي، . ٢ ن ا نامه  از ر .۱۳۸۴ت

3. IMF, Country Report, 2004. 4. World Development Indicators (WDI, 2004).
4. World Development Indicators (WD I, 2004) .

، سهم ثروتمندترين و فقيرترين خانوارها از يارانه پنهان )۱۳۸۴(در ترازنامة انرژي بر اساس آخرين اطالعات منتشر شده . ٥
.است) دهک اول(درصد۵/۲و ) دهک دهم(درصد۷/۲۶به ترتيب ۱۳۸۴هاي نفتي در سال فرآورده
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دبيات به مرور ادومبخش . پردازيمدر کشور مييانرژپنهانارانهيت يوضعيبه بررساول،در بخش 
به معرفي روش سومدر بخش . شده در اين زمينه اختصاص داردانجامهايپيشينه پژوهشتجربي يا 

ارايه را ستانده -دادهيستايل ايمبتني بر تحليدر اين بخش الگو. ق و ارايه نتايج خواهيم پرداختيتحق
مورد بررسي قرار ويمعرفرا اي مختلف هدرسناريويانرژيهامت حامليش قيو نتايج افزاكرده

.نماييمبندي ميمباحث را خالصه و جمعاين نيز پايانيدر بخش . دهيممي

رانيدر ايانرژ)پنهان(ارانهي. ۱

ران و به ياينفتيش درآمدهايافزا،جهيو در نت۱۳۵۳جهاني نفت در سال يهامتيش قيبه دنبال افزا
افته، دولت يتوسعهيمرسوم در کشورهايهاتير حمايو ساين اجتماعيتأميهااستياز سيرويپ
يهااستيبودن تقاضا، آثار سل کميبه دل۱۳۵۰از دههپيشتا . را بسط و گسترش دادپنهانيهاارانهي

، ينفتيش درآمدهايو به دنبال افزا۱۳۵۰دولت چندان قابل مشاهده نبود، اما در دهة يتيحما
را يفراوان) پنهان(هايه دنبال آن دولت هر ساله يارانهد و بدر جامعه و اقتصاد بروز کريتورميفشارها

.١شدها متحمل مت حاملين نگهداشتن قييت و پايتثبيبرا
نشان ۱۳۸۳-۱۳۶۹دوره دررا يد ناخالص داخلياز توليانرژيهاحاملپنهانارانهيسهم ،۱نمودار 

يصعودي، در مجموع رونديانرژپنهانيهاارانهيبه يکه وابستگدهدنشان مينمودار اين.دهدمي
. داشته است

)۱۳۸۳- ۱۳۶۹(يد ناخالص داخلياز توليانرژيهاحاملپنهان يهاارانهيسهم .۱نمودار 

.ترازنامه انرژي: مأخذ

د ياز تول) و برقيعي، گاز طبينفتيهاشامل انواع فرآورده(يانرژيهاحاملپنهانارانهيسهم يبررس
در سال درصد۹۳/۱۳به ۱۳۶۹در سالدرصد۵۴/۵ن سهم از يدهد که اينشان مياخالص داخلن

.۱۳۸۵، سال ۷۶۶۸هاي مجلس، شماره گزارش مرکز پژوهش. ١
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افته، يکشور کاهشGDPاز يانرژپنهانارانهيهر چند سهم ،ن ساليبعد از ا. استافتهيش يافزا۱۳۷۲
سال که دريبرخوردار بوده است، به طوريريش چشمگيدوره از افزايابتدايهااما نسبت به سال

سهم ۱۳۸۱از سال بار ديگرل داده است، اما يکشور را تشکيد ناخالص داخلياز تولدرصد۳۵/۸، ۱۳۸۰
ن امر يافت که ايش يافزايابه طور قابل مالحظهيد ناخالص داخلياز توليانرژيهاحاملپنهانارانهي

که يبه طور. باشدين مآيمت جهانير قين در داخل و رشد چشمگيش مصرف بنزياز افزايناشبيشتر
.استافتهيش يافزادرصد۹/۱۶به ۱۳۸۳و در سال درصد۱/۱۴به ۱۳۸۱ن مقدار در سال يا

ش از يبه مراتب بيبه انرژشدهپرداخت)پنهان(ارانهيزان يشود ميممشاهدهنيز ۲نمودار در
سر يممتعددل يت به داليوضعنينده است و ادامه ايفزايرشديدولت بوده و دارايعمرانيهانهيهز

آورد، بلکه با يکشور وارد ميبه توسعه اقتصاديريجبران ناپذهايهنبوده و تداوم آن نه تنها لطم
يقابل توجهيو اجتماعيطيمحستيزيهايست، مشکالت و آلودگيزطيوارده به محيهابيش آسيافزا

.ز به همراه خواهد داشتين

رانيدر اقتصاد ايعمرانيهاو پرداختيانرژيهاحامليرداختسه روند پيمقا. ۲نمودار

)۱۳۷۸-۱۳۸۳(

.ترازنامه انرژي و قوانين بودجه دولت: مأخذ

دولت را ياز بودجه عموميشتريار بيسوخت، سهم بس)پنهان(ارانهيکه دهدنشان ميسه ارقام يمقا
ت با توجه به گزارش آژانس ين وضعيادامه ابه خود اختصاص داده و يعمرانيهانسبت به پرداخت

ن يم، بين کنيا را تأميدنيازهايم نين گزارش، اگر بخواهيبر اساس ا. کننده استنگرانيانرژيالمللنيب
در يگذارهيدالر سرماارديليهزار م۳ک به يد نزديدر سطح جهان با۲۰۲۰تا ۱۹۹۷يهاسال

ن رقم، يا؛ کهارد دالريليم۱۲۷هر سال در حدود يعنيرد، يصورت گيبخش انرژيهارساختيز
ها يگذارهين سرمايجاد شود تا ايالزم ايد ساز و کارهاياست و بايتوجهنسبتاً قابليگذارهيسرما

ن منابع يشود که به منظور تأميدر کشور ما برآورد م. دجذب شويو بتواند در بخش انرژسودآور باشد 
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در سال ١.رديصورت گيگذارهيارد دالر در نفت، گاز و برق سرمايليک ميقل سال حداهر د در ي، بايانرژ
ها و ک حامليبه تفکيانرژيهاحامل)پنهان(ارانهيت يوضع) ۱۳۸۳(پژوهشن يدر ابررسيمورد
.است۱کننده به صورت جدول مصرفيهابخش

)ميليارد ريال(۱۳۸۳ها براي سال ها و حامليارانه پنهان به تفکيک بخش.۱جدول 
/ هاحامل
هابخش

خانگي صنعت كشاورزي حمل و نقل تجاري عمومي جمع درصد

بنزين -- ۸۴.۳ ۲۵.۶ ۳۷۰۵۵.۵ ۱۷.۴ ۱۹۸.۰ ۳۷۳۸۰.۹ ۲۱.۶

نفت سفيد ۱۷۰۴۳.۱ ۵۳.۰ ۱۸۲.۳ -- ۱۷۱.۷ ۴۲۱.۲ ۱۷۸۷۱.۴ ۱۰.۳

نفت گاز ۲۴۴۳.۶ ۳۶۳۲.۱ ۷۵۸۲.۸ ۳۳۱۲۳.۴ ۱۴۲۰.۳ ۲۴۹۹.۸ ۵۰۷۰۲.۱ ۲۹.۴

نفت كوره -- ۹۰۴۷.۰ ۶.۲ ۸۹۱.۵ ۲۰۶۹.۵ ۲۰.۶ ۱۲۰۳۴.۸ ۷.۰

گازمايع ۴۸۵۱.۶ ۴۱۴.۶ -- ۷۱۶.۱ ۱۶۳.۶ -- ۶۱۴۶.۰ ۳.۶

برق ۱۹۱۰۱.۶ ۷۱۲۳.۰ ۵۵۰۳.۵ -- ۱۳۰۰.۲ ۴۳۲۶.۸ ۳۷۳۵۵.۲ ۲۱.۶

گازطبيعي ۷۹۲۸.۱ ۲۷۸۱.۶ -- ۲۴.۱ ۴۹۹.۳ ۲۵.۸ ۱۱۲۵۹.۰ ۶.۵

جمع ۵۱۳۶۸.۰ ۲۳۱۳۵.۸ ۱۳۳۰۰.۵ ۷۱۸۱۰.۷ ۵۶۴۲.۱ ۷۴۹۲.۲ ۱۷۲۷۴۹.۳ ۱۰۰.۰

درصد ۲۹.۷ ۱۳.۴ ۷.۷ ۴۱.۶ ۳.۳ ۴.۳ ۱۰۰.۰ --

.۱۳۸۳سال يترازنامه انرژ: مأخذ

يانرژ)پنهان(ارانهياز کل درصد ۴/۲۹افت يبا در) نفت گاز(ل يگازوي،بر اساس آمار منتشر شده
ز يشده نل مصرفيين گازويشتريو باستيانرژيهان حامليارانه در بيکننده افتين دريشتريب

۶/۳ع با يز گاز مايها نن حامليرا در بياارانهينه ين هزيکمتر. اختصاص به بخش حمل و نقل دارد
به بخش حمل و نقل با يانرژ)پنهان(ارانهين يشترين رابطه بيدر ا.  به خود اختصاص داده استدرصد

از آن پساست و را به خود اختصاص دادهن رقم يااصلين قسمت يکه بنزداشتهاختصاص درصد۶/۴۱
)پنهان(ارانهين يکمتر. در بخش حمل و نقل قرار دارد)پنهان(ارانهيل در ردة دوم در مصرف يگازوي
ن بخش صرف يدر اياارانهييهانهياز هزدرصد۳/۳است و تنها يمربوط به بخش تجاريانرژ

)پنهان(ارانهياز درصد۷۰ش از يبيبخش خانگبخش حمل و نقل به همراه ،ن ساليدر ا. استشده
مت يرات قيين دو بخش در مقابل تغيايت بااليرا به خود اختصاص داده که نشان از حساسيانرژ

.دارديانرژيهاحامل

دانشگاه . هاهاي انرژي بر دهک هاي درآمدي کشور؛ همايش نقدي کردن يارانهتأثير حذف يارانه ). ۱۳۸۴. (منظور، داوود. ١
).ع(امام صادق
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شدهبر مطالعات انجاميمرور. ۲

بر يانرژياهمت حامليقيآثار آزادساز(پژوهشگرفته در خصوص موضوع اصلي اين صورتاتمطالع
كه ارتباط را مطالعاتي ،حالبا اين؛استدر ادبيات تجربي بسيار محدود )رفاه خانوار و بودجه دولت

.  كنيمطور خالصه مرور ميدارند در ادامه به اين پژوهشتري با موضوع نزديك

در خارج کشورانجام شده مطالعات·
سنگ برق، گاز، نفت و زغالشامل يت چهار حامل انرژميش قياثر افزايبه بررس) ۱۹۸۵(١کل کومنيما

۱۹۸۱-۱۹۷۰دوره درکشور انگلستان يبراستانده -با استفاده از جدول دادهروي مخارج خانوار 
به طور متوسط كه (دوره در اينها قيمت حاملش يافزادهد كه نشان ميهاي وييافته. استپرداخته

. استشدهدرصد۵۰به ميزان مخارج خانوارهاش يافزاباعث)بودهدرصد۲۶برابر 
ه يا و ترکيمبابوه، کلمبي، زي، غنا، اندونزيتجربه شش کشور مالزيبه بررس) ۱۹۹۵(٢نگيهوپ و س

ن مطالعه يبر اساس ا. پردازندمي-اندش دادهيو برق را افزاينفتيهامت فرآوردهيق۱۹۸۰که در دهه -
طور ه ب،که نشان دهد تورميگونه شواهدچي، هاستانجام شدهيقتصادسنجايهاروشاز با استفاده که 

.٣امديدست نه ب،بوده استيانرژيهامتيش قياز افزايم ناشيمستق
از آن يش درآمد ناشيو افزايرا بر مصرف داخليارانه انرژير حذف يتأث) ۱۹۹۵(٤رول و همکارانيب

به نتايج بر اساس. اندکردهيبررسياقتصادسنجيهادر قالب مدلهيجريران و نير، ايدر سه کشور الجزا
ن يايداخليجويي در تقاضابه صرفه، يالمللنيسطح بدريانرژيهامت حامليش قيافزا،دست آمده

.دشومنجر ميه يجرينبراي درصد۹ران و يابراي درصد۱۳ر،يالجزابراي درصد۷ها به ميزانحامل
صادرکننده نفت يدر کشورهايپرداختيهاارانهيزان يميضمن بررس) ۲۰۰۲(٥رانگوپتا و همکا

هاي آنهايافته. اندقرار دادهين کشورها را بر اقتصاد آنها مورد بررسيايگذارمتيقيهااستير سيتأث
را يجهانياهمتيدرصد ق۵کنندگان تنها مصرف(درصدي۹۵ارانه يت با نرخ يدهد که کوينشان م

نرخ ب با يران به ترتي، ونزوئال و اياندونزيارانه را پرداخت نموده و کشورهاين يترشيب) کننديپرداخت م
يهامتين قيباال بيمتيشکاف ق،نيهمچن. قرار دارنديبعديها، در رتبهدرصد۶۹و ۷۲، ۷۸ارانه ي

د، ينمايل ميتحميد ملرا بر اقتصاينيسنگيهاانيز،صادرکننده نفتيدر کشورهايو خارجيداخل
و پس ) يد ناخالص داخليتولدرصد۶/۱زان يبه م(ه و قزاقستان يان به روسين زين ايشتريکه بيبه طور

.شوديوارد م) يد ناخالص داخليدرصد تول۷/۰و ۹/۰، ۹/۰با (ران يه و ايجري، نياز آن اندونز
يد و مصرف کشور مالزيتوليز بر رومت گايش قيآثار افزايبه بررس) ۲۰۰۷(٦اکوبسنيک يهنر

ش يافزا- ستانده صورت گرفته است–که در قالب مدل داده-هاي وييافتهبر اساس . استپرداخته

1. Michael Common, (1985). 2. Einar Hope And Balbir Singh, (1995).
2. Einar Hope And Balbi r Sin gh, (1995 ).

کننده و وابستگي شديد اقتصاد اين کشورها مصرفهاي مواد غذايي بر شاخص قيمت علت اين امر تأثيرگذاري بيشتر قيمت. ٣
.به بخش کشاورزي در اين دوره است

4. Birol, F. Alegh, And Ferroukir, (1995). 5. Gupta, Sanlar, and et. al.(2002).
6. Jacobsen, Henrik (2007)..
6. Jacobsen, Henrik (2007).
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هامتيقي، سطح عموم)استيد برق مالزيتوليهاروگاهيخوراک نبيشترکه (درصد۲۰۰مت گاز تا يق
ش يمردم با افزاير را در مخارج مصرفين تأثيشترين امر بيکه ادهديش ميافزادرصد۹۴/۰را به ميزان

از .ن کشور استيدر صادرات ادرصد۸۲/۰ز کاهش ياست نين سير اين تأثيکمتر. دارددرصد۸۲/۱
گز ير، خوزه و رودري، خاو١)۲۰۰۶(توان به مطالعه پارک و هو ينه مين زميگر در ايدهايپژوهشجمله 

د و يويمطالعه دبه ويژهپول يالمللنيگر صندوق بيمطالعات ديو برخ٣)۱۹۹۸(يان پاري، ٢)۲۰۰۴(
.کرداشاره٤)۲۰۰۶(همکاران 

کشوردر داخلمطالعات انجام شده ·
ران را با ياياست انرژيش نرخ ارز و سي، افزايتجاريهااستي، سدر پژوهشي٥)۲۰۰۲(جنسن و تار 

ها در دند که اصالح اختالليجه رسين نتيو به اهدادقراريمورد بررس٦يک مدل تعادل عمومياستفاده از 
ش يافزادرصد۵۰کنندگان را ، درآمد مصرف)کاريرويه و نيکاال و خدمات، سرما(ن سه بازار يدر ا

.ديآيبه دست ميانرژيهامت حامليآن در اثر اصالح قدرصد۳۶دهد که يم
تا سطح يمت انرژيل قيه به برآورد اثر تعدستاند-با استفاده از جدول داده ٧)۱۹۹۹(کن يو بينيفت

. اندپرداخته،دير عوامل توليمت سايبودن دستمزد و قران با فرض ثابتيدر ايجهانيهامتيسطح ق
تورم موجود را درصد۱۳حدود يانرژيهامت حامليکباره قيش يکه افزادهدآنها نشان ميج ينتا
٨.ش خواهدداديافزا

دهدمينشان ۱۳۷۳ستانده سال -ج حاصل از جدول دادهيا استفاده از نتاب)۱۳۷۹(٩اريمحسن بخت
و يدر مناطق شهردرصد۲۹/۶۳در حدود يتورم،يانرژيهامت حامليقياست آزادسازيکه س

.را به دنبال خواهدداشتييدر مناطق روستادرصد۹۴/۷۸
با استفاده از فن يانرژيهامت حاملير قييتغياثر تورميبه بررسپژوهشيدر ١٠)۱۳۸۰(باستانزاده 

يهامت حامليقپژوهشن ين اساس در ايبر ا. استپرداخته۱۳۷۸تا۱۳۷۴دوره يستانده برا-داده
يانرژيهامت حاملير قيين تغيايو اثر تورميسنار۲افته و در يشيافزادرصد۲۰هر ساله يانرژ

بوده و در د ثابتيه تولياوليهاردات و نهادهوايشاخص بها،اوليويدر سنار. شده استيبررس
نشان اول يويج سنارينتا. افتيدرصد رشد خواهند۱۵ز به طور متوسط يها نشاخصاين دوم يويسنار
يز سهم نسبتاً بااليو نيوروديهانهادهيانهيب هزيآب و برق به علت ترکيهاکه بخشدهدمي

يهاو فرآوردهيکشاورزيهار و بخشين تأثيشتري، بياسطهوايهانهيدر مجموع هزيانرژيهاحامل
را با يبودن تورم در بخش انرژنييل پايدلوي. خود دارنديمتين تورم را در سطوح قيز کمترينينفت

1. H-Chun Park and Eunnyeong Heo (2006).
2. Xavier Labandeira, Jose M.Labega and Migueg Rodriguez (2004).
3. Ian. W. H. Parry (1998). 4. Coady, David, et.al., (2006).
5. Jensen Jesper and David Tarr (2002). 6. Computable General Equilibrium (CGE).
7. Habib Fetini and Rabert Bacon (1999).
6. Computable General Equ ilibr ium (CG E).
7. Habib Fetini and Rabert Bacon (1 999).

.درصد خواهد رسيد۵/۱۷اين تورم با فرض ثبات دستمزدها بوده و با افزايش دستمزد تورم به . ٨
).۱۳۸۰. (باستانزاده، حسين. ۱۰).۱۳۸۰. (وزارت نيرو، ترازنامه انرژي. ٩

ده، حسين. ١٠ زا ن .۱۳۸۰. (باستا (
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يهامت حاملين قييش در وجود سطوح پايپااليارهيو مراحل زنجيفنيارهايت معيتوجه به رعا
ار يم را بسيب مستقيس ضرايدر ماتريان خود مصرفيجريانهيب سهم هزيتن تريدانسته که به ايانرژ

ن ين و کمتريشتريب بيبه ترتينفتيهابرق و فرآوردهيهابخشنيزدوم يويدر سنار. دينمايمحدود م
آزمون يک مدل تعادل عموميدوم را با استفاده از يويدر ادامه، سنارباستانزاده. انداثر را داشته

در يانرژيهامت حاملير قيين اثر را از تغين و بخش صنعت کمتريشتريد و باز هم بخش برق بينمايم
ج آزمون دو روش يکه نتاكنديان ميب، وينيهمچن. كندمشاهده ميدات خود يتوليرشد شاخص بها

. انددرصد با هم تفاوت داشته۲ک به يها نزديکسان بوده و خروجيباً يتقرياد شده
بر يمت انرژيل قيتعديانهيآثار و تبعات هزيبه بررسپژوهشيدر ١)۱۳۸۱(نگرد و همکاران جها

و ييحمل و نقل هوايهاانواع شبکهيمتيقيهاکششيبررس،نيحمل و نقل و همچنيهاربخشيز
تبعات آثار و يابيارزيبراآنها. اندپرداختهيمت انرژيح قيبه تصحواكنشنحوه يبررسيبراياجاده

ب از يآن به ترتين آثار مصرفيحمل و نقل و همچنيهابخشريزيبر برخيمت انرژيل قيتعديانهيهز
آثار و تبعات يابيارزينه براين زميدر ا. اندكردهاستفاده ياقتصادسنجيستانده و الگوها-دادهيالگو
ن يو اكردهمختلف استفاده يهاويدر قالب سنار۱۳۷۳سال يستانده انرژ-دادهيهااز جدوليانهيهز
شتر از حمل و ينه حمل و نقل بار بين هزيمت بنزيش قيکه در صورت افزااندرا به دست آوردهجه ينت

کالن با استفاده از يح تابع تقاضايتصرروشاز يآثار مصرفيابيارزيبرا. ابدييش مينقل مسافر افزا
ک يبا تفک،ن اساسيبر ا. اندكردهاستفاده ۷۰و ۶۰، ۵۰يهاي حالت در دههفضايروش الگوساز

برابربار يان در حمل و نقل جادهيبنزيمتيبه بار و مسافر، کشش قياربخش حمل و نقل جادهيز
کشش ييو در بخش حمل و نقل هواهبرآورد شد-۱۵/۰برابرمسافر ياو در حمل و نقل جاده-۲۷/۰

.بوده است-۲/۰رابربن حد خود يز در باالتريسوخت جت نيمتيق
ن، يشامل بنزيمت سه فرآورده نفتيکباره قيش يکه افزادهدنشان مي٢)۱۳۸۳(يبانک مرکزمطالعه 

درصد۲۶ستانده، - دادهج فارس، در چارچوب مدليخلF.O.B٣ن، نفت گاز و نفت کوره به سطح يبنز
در سال ٤پرمه.اشتتورم را به همراه خواهدددرصد۲۹يتورم و در چارچوب مدل تعادل عمومدرصد
، گاز ينفتيهامت فرآوردهيش قينشان داده است افزاياجتماعيس حسابداريبا استفاده از ماتر۱۳۸۴

ش يافزادرصد۳۵ران را يمت در اقتصاد اي، متوسط شاخص قيجهانيهامتيو برق تا سطح قيعيطب
ستانده سال -جدول دادهاده ازدر پژوهشي با استف) ۱۳۸۶(٥احمدوند و همکاران،تيدرنها.خواهدداد

دهد ينشان مآنهاج ينتا. اند، بر تورم پرداختهيانرژيهامت حاملير قييآثار تغي، به بررس۱۳۸۳
سطح ابد، يشيافزايجهانيهامتيبه طور همزمان به سطح قيانرژيهاحاملتماممت يچنانچه ق

توان به ميدر داخل کشور شده انجامعات مطالاز جمله .شودميدرصد۱۰۵در حدود ها عمومي قيمت

).۱۳۸۱(جهانگرد، اسفنديار و عليرضا فرهادي کيا و حميد محبوب خلجاني . ١
.)١٣٨٣. (اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران. ٢

3. Free On Board.
.)۱۳۸۶(.محمد رحيم احمدوند، سيف اله اسالمي، يکتا اشرفي و اقبال عباسي. ۵.)۱۳۸۴(. زورار پرمه. ٤

سي. ٥ اقبال عبا اشرفي و  اسالمي، يکتا  ه  ل ا احمدوند، سيف  .)۱۳۸۶(.محمد رحيم 
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، جوان )۱۳۸۵(ان يو ناصري، زمان)۱۳۸۲(ي، رضا ملک)۱۳۸۰(يداهللا سبوحي، )۱۳۷۵(يدون برکشليفر
.كرداشاره)۱۳۸۵(يدري، پرمه و ح)۱۳۸۵(يميو نس

نتايج تجربيشناسي پژوهش وروش. ۳

ا يو به صورت جدول کاال در کاال، کاال در بخش ستانده در اشکال گوناگون - ول دادهاجد،يطور کله ب
. باشديس خالص و مانند آن ميس عرضه، ماتريس جذب، ماتريبخش در بخش و به صورت ماتر

ن چارچوب مورد يدر ايا متقارن است و روابط اساسيس خالص يبر اساس ماترپژوهشن يمحاسبات ا
به روز ستانده،- از جدول دادهياال و خدمات مصرفمت کيش قيبرآورد اثر افزابراي. رديگيقرار ميبررس

سطر و ۵۶ن جدول به صورت يايطراح. ١ايمكردهاستفاده ۱۳۸۳سال يبرايشده توسط بانک مرکز
،شدهميتقسير انرژيو غيدو بخش انرژجدول بهيکاالها،ن اساسيبر ا. است)کاال در کاال(ستون
ع، ي، گاز مامت برقيش قيبه برآورد اثر افزايانرژيهامت حامليقبا توجه به برونزا در نظرگرفتن،سپس

يهادهکيد بر رويل، نفت کوره و نفت سفين، گازوييمانند بنزينفتيهاو فرآوردهيعيگاز طب
در نظر را يانتظارات تورمپژوهشن ياست که در اگفتني. ايمخانوار و بودجه دولت پرداختهيدرآمد
که در ديگر بودهيهاد بخشيتوليهانهيش هزيبه مفهوم افزايمت انرژيش قيافزا،اقعو در وايمنگرفته

ز به يتحرکات بازار پول ن،نيهمچن.شوديدشده ميکاالها و محصوالت تولمتيش قيافزاباعث،تينها
. ن است که حجم پول ثابت استيدر نظرگرفته نشده و فرض بر اشناسيروشن يايهاتيل محدوديدل
يها، کاهش رفاه دهکپنهانيهاارانهيا حذف يشود که دولت پس از کاهش فرض ميفزون بر اين،ا

ر ييمصرف افراد جامعه تغيکه الگويطوره ب،ديبه مردم جبران نماينقديهارا با پرداختيدرآمد
.٢ديننما

اربر نرخ تورم و رفاه خانويانرژيهامت حامليش قيروش برآورد اثر افزا. ۳-۱

.است۱ستانده به صورت رابطة -مدل دادهيمتيقيدر الگويرابطة اصل

)۱(( ) VAIP 1-¢-=
افزوده محصوالت ارزشبيضرابردارVماتريس ضرايب فني و Aها، بردار قيمتP،كه در آن

برونزا هستند، ينرژايهامت حامليکه در آن قيبا حالتيبندن فرموليدادن اقيتطبيبرا. باشندمي
٣:داريمصورت زير ه بيرانرژيو غيبخش انرژ۲بر حسب ياد شدهاز به تجزيه رابطه ين

بانک مرکزي است که توسط همين نهاد براي برخي تحقيقات داخلي تهيه شده ۱۳۷۸اين جدول به روز شده از جدول سال . ١
.و در صورت نياز اين جدول قابل ارائه است

.صورت گرفته استCVاين محاسبات بر اساس معيار . ٢
. شـود هاي انرژي نيز به صورت برونـزا تعيـين مـي   كنيم که بخش انرژي برونزا بوده و قيمت حاملدر اين پژوهش فرض مي. ٣

.باشدگذاري اين کاالها در کشور، چنين فرضي چندان دور از ذهن نميالبته، با توجه به نحوه قيمت
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ي بر حسب سهم شامل ضرايب فنijAماتريس ،iدر بخشکاالک واحد يمت يبردار قiP،كه در آن

. استiک واحد محصول بخش يافزوده ارزشبيضرiVبردار وiد بخشيدر تولjهاي بخش داده
nejiافزون بر اين،  ,, مربوط به بخش nو يانرژبخش بوط به مرeس يکه در آن اند=

.استيانرژريغ

:استر يج آن به شرح زيحل کرد که نتاePو nPر يتوان بر حسب دو متغيرا م۲مدل 
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يمت انرژيق،ن روياز ا. شودين مييبرونزا بوده و توسط دولت تعePم که يکنيفرض م،در مرحلة بعد
با حل . رديگيمبنا قرار ميرانرژيمت بخش غيشده و تنها معادله قر محاسبات کنار گذاشتهياز مس

:آيدبه دست مير يج زينتاnPبر حسب ياد شدهمعادله 

)۴([ ]
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:كنيممير استفاده ياز رابطه زيرانرژيمت در بخش غيرات قييمحاسبه تغيبرا

)۵([ ] eennnn PAAIP D¢¢-=D -1

:است از يتابعيرانرژيبخش غيهامتير در قييتغ،نيبنابرا
،يانرژيهامتير قييتغ·
،يبخش انرژيهااز دادهيرانرژيغيهازان استفاده بخشيم·
.يرانرژيبخش غيهااز دادهيانرژريغيهازان استفاده بخشيم·

صورت قراردادي برابر واحد در نظر گرفته ه مت هر ستانده بيه قيستانده، سطح اول-در جدول داده
رات نسبت ييبه عنوان درصد تغييمت نهايرات در قييتغنشان دهندهتواند يم۵رابطه،نيبنابرا. شودمي

مت يبر قيانرژيهامت حامليش قياز افزايناش١ميان اثر مستقتويم۶از رابطه . ه باشديبه سال پا
:را محاسبه کرديرانرژيغيهابخش

)۶(nnnnenend VPAPAP +¢+¢=

.شده در فرآيند توليد آن کاال استبوده که ناشي از به کارگيري انرژي گرانمقدار افزايش قيمت در کاالي غيرانرژي. ١



۴۲١١شماره/ هاي اقتصادي ايرانشفصلنامه پژوه

مت يقيبر رويانرژيهامت حامليش قياز افزايناش١ميمستقريتوان به اثر غيم۴از ۶و از کسر رابطه 
ه را بPPIو CPIيهارات شاخصييتغ۸و ۷از روابط توانيهمچنين م. افتيدستيرانرژيغيهابخش

:دست آورد
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:كه در آن

kPD :ف يمت محصول ردير قييتغkستانده،- ام در جدول داده

kC :محصول يوارها برانسبت مخارج خانk،ام به کل مخارج

kS :د محصول ينسبت تولkديام در کل تول.
و کل يي، روستايک شهريخانوار را به تفکيدرآمديهانة دهکيش هزيتوان افزاين مرحله ميدر ا

:دست آورده ، ب۹اساس رابطة بر

)۹(156
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CP

CP

رات مخارجييتغ

.رات استييام بعد از تغkمت محصول يق¢kPكه در آن، 

بر بودجه دولتيانرژيهامت حامليش قيروش برآورد اثر افزا. ۳-۲

هر يك از دو دولت را آمدهاي ها و درهزينه، هامتيش قيآن، افزادنبالو به پنهانياهارانهيکاهش 
ها بر  درآمدهاي دولت گذاري افزايش قيمت حاملدو كانال يا شيوه اثر.دهدثير قرار ميأكانال تحت ت

:عبارتند از

يانرژيهاحامليبراپنهانارانهينه يدولت، از محل کاهش هزيش درآمدهايافزا·
نه به ارانة بودجة سااليباً تمام يه تقردهد کيمدر کشور نشان)پنهان(ارانهيخچة پرداخت يتاريبررس

م در يبه طور مستقيانرژيهابه حامل)پنهان(ارانهيابد و پرداخت يياختصاص مياساسيکاالها
در اثر يدولتيهاکرد شرکتانيد، بلکه به صورت پرداخت زشويد نميارانه قيعنوان بابودجة دولت 

که در شوديميات در ارقام بودجهيشفافباعث نبودن امر يا. ودشيان ميمت بياست سقف قياعمال س

شده ديگر در فرآيند توليـد بـه وجـود    مقدار افزايش قيمت کاالي غيرانرژي بوده که از به کارگيري کاالهاي غيرانرژي گران. ١
.استآمده



...هاي انرژي و آثار آن بر رفاه آزادسازي قيمت حامل١٢

که يابودجهيشتر از کسريار بيبسيابودجهينه، ما با کسرالها در بودجة سانهين هزيصورت اعمال ا
ارانة پنهان دريکاهش يهااستيسيادولت در صورت اجر. م بوديمواجه خواه،شوديهر سال گزارش م

.بودجة خود را كاهش دهدياز کسرياتواند قسمت عمدهي، ميانرژيهاحامل

ياتيماليش درآمدهايش درآمد دولت از محل افزايافزا·
کاالها و خدمات در يبهايکه سطح عموميو در صورتاستمهم دولت ياز منابع درآمديکياتيمال

کاالها و خدمات يکه بر روييهاتايدوار باشد که از محل  ماليتواند اميابد، دولت ميش يجامعه افزا
ش درآمد ين افزايمحاسبة ايبراپژوهش،ن يدر ا. خود باشديش درآمدهايشاهد افزا،استوضع کرده
ن نسبت يا. ب ارزش افزوده هستنداز ضراييها، نسبت ثابتمتير قيياز تغپيشها اتيمالكنيمفرض مي

:ديآيدست مه ر بيطبق رابطه ز

)۱۰(
V

T
VT =®= bb

ها متيش قيپس از افزا،جهيدر نت.هر کاال و خدمت استيبراياتيب ماليضرb، بردار اين رابطهدر 
ن مقدار از يکرد و از کسر اد را محاسبهيجديهااتي، مال١ديتوان با استفاده از بردار ارزش افزوده جديم

دو كانال يا شيوه اثرگذاري . دست خواهد آمده دولت بياتيماليمدهاش درآيسابق، افزاياتيمقدار مال
:هاي دولت نيز عبارتند ازها بر  هزينهافزايش قيمت حامل

)ييو روستايشهر(کل کشور يدرآمديهانه بابت جبران دهکيش هزيافزا·
ل يردم و تحمباعث کاهش رفاه م،کاالها و خدماتيبهايش سطح عمومينکه افزايبا توجه به ا

ن کاهش رفاه با توجه ين بردن اثر اياز بيكه دولت براكنيم، فرض ميشوديشتر بر آنها ميبيهانهيهز
کند که آنها بتوانند در همان سطح از تيحمايد افراد جامعه را تا حدياب) CV(٢ير جبرانييار تغيبه مع
تواند يت دولت از مردم مينحوة حما. نندخود را حفظ کپيشينو سطح رفاه ماندهيت سابق باقيمطلوب

ن ياپژوهشن يرد که در ايگصورتينقديهاا پرداختييتيحمايالب سبدهادر قيبه اشکال گوناگون
ه ست اما بين راه نين بهتريا،البته.باشديدولت به مردم مياز سوياخت نقدها به صورت پردتيحما

.ايمهكردنة مطرح، از آن استفاده يک گزيصورت 
به . دست آورده را بيت هر دهک درآمديد کاهش مطلوبينه، ابتدا بايش هزين افزايمحاسبه ايبرا

توان يالبته م.مينماييف ميمت کاالها و درآمد مردم تعريم از قيرمستقيغيتيتابع مطلوب،ن منظوريا
با توجه .ت باشدياز واقعيب مناسبيتواند تقرين تابع ميايگرفت ولز در نظريرا نيگريت ديابع مطلوبتو

):به صورت مقابل استVرابطه . ١ ) enennnn PAPAIV )و =-¢-¢ ) neneeee PAPAIV ¢-¢-=

ها نيز تغييرکرده و در رابطه قرار iPها ها برابر واحد بوده و پس از تغيير قيمتiPپيش از اعمال تغييرات قيمتي تمامي 

.بودخواهيمVردار به اين ترتيب، پيش از اعمال اين سياست و پس از آن، داراي ب. گيرندمي
2. Compensation Variation



۴۲١٣شماره/ هاي اقتصادي ايرانشفصلنامه پژوه

در درآمد آنهاياز مخارج مردم به جا،شودگزارش نميستانده -نکه درآمد افراد در جدول داده يبه ا
:ايمكردهاستفاده ن تابعيا
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د يخريشده برادرآمد صرفkYام وkمت محصول يقkP،هر کاالينيکشش جانشka،كه در آن

ها کااليتماميبراكنيميفرض م( ام استkا خدمت يکاال 
56
1

-=aباشد(.

:ه دست خواهد آمددرصد کاهش رفاه هر دهک ب،۱۲آنگاه از رابطه 
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د مطابق با يجبران آن بابرايبه دست آمده و دولت يدرصد کاهش رفاه هر دهک درآمد،بين ترتيبه ا
:ديزير عمل نمارابطه 

)۱۳(( )å å ¢+¢´G= eieinini CPCPنه جبران کاهش رفاهيهز

دولتيگذارهيو سرمايش مخارج مصرفينة دولت بابت افزايش هزيافزا·
ن يدهد، از ايرا به خود اختصاص مGDPاز بزرگيدولت بخش يگذارهيو سرمايمواره مخارج مصرفه

حفظ مقدار مصرف و يز برايابد، دولت نييش ميکاالها و خدمات افزايبهايکه سطح عموميرو زمان
:صورت زير متحمل شوده نة بيشتري را بير است هزيگذشتة خود، ناگزيگذارهيسرما

)۱۴(å
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.ام استkا خدمت يکاال و يبرايدولتيگذارهيو سرمايمخارج مصرفkG،كه در آن

وهايسناريمعرف. ۳-۳

) ع،  برق و گاز يل، نفت کوره، گاز مايد، گازويين، نفت سفيبنز(يانرژياهمت حامليقپژوهشن يدر ا
ه ب،۱۳۸۳نسبت به سال يانرژيهامت حامليق،اوليويدر سنار. ابندييش ميو افزايسنار۳اساس بر

به کبارهيصورت ه بيانرژيهامت حامليقزيندوميويدر سنار. ابدييش ميافزادرصد۱۰۰کبارهيطور 
،"مطرحيويسنار"نوان عبايانيپايويو در سناررسديميالمللنيبيهامتيآزادشده و به قطور كامل

يانرژيهانه حامليدر زمدولتشده توسطارائهيهامتيش قيافزايج حاصل از الگوينتايبه بررس
). را مالحظه كنيد۲جدول (م پرداخت يخواه



...هاي انرژي و آثار آن بر رفاه آزادسازي قيمت حامل١٤

وهايدر سناريانرژيهامت حامليق.۲جدول

)۱(نيبنزحامل/ متيق
)۳(يعيگازطب)۲(برق)۱(عيگازما)۱(نفت کوره)۱(لييگازو)۱(دينفت سف

۱۳۸۳۸۰۰۱۶۵۱۶۵۵/۹۴۲/۵۷۴/۱۵۴۵/۷۲سال 

۱۶۰۰۳۳۰۳۳۰۱۸۹۴/۱۱۴۸/۳۰۸۱۴۵اوليويسنار

۶۳۰۰۴۴۰۰۵۹۰۰۲۷۰۰۲۶۵۰۷۷۳۲۴۰۰)۴(دوميويسنار

۲۴۰۰۱۵۰۰۱۵۰۰۸۴۰۸۴۰۵۴۰۸۴۰مطرحيويسنار

تريل/ ال ير): ۱(
لو وات ساعتيک/ ال ير): ۲(
متر مکعب/ ال ير: )۳(
برق، گاز يج فارس و برايخلF.O.Bيهامتيل، نفت کوره قيد، گازويين، نفت سفيبنزيبرا۲در سناريوي ): ۴(

.استدر نظر گرفته شده۱۳۸۶در سال يصادراتيهامتيقيعيع و گاز طبيما
.رو، وزارت نفتي، وزارت نيبانک مرکز: مأخذ

اه خانوار و بودجه دولتبر تورم، رفهامت حامليش قيج افزاينتا. ۴

اوليويسنارجينتا. ۴-۱

درصد۱۰۰هاي انرژي به ميزان قيمت حاملکبارهيج افزايشيشده، نتابر اساس محاسبات انجام
.ايمكردهارايه ، ۳در جدولرا بر قيمت كاالها و خدمات هيسال پايهامتيق



۴۲١٥شماره/ هاي اقتصادي ايرانشفصلنامه پژوه

اوليويمت محصوالت در سناريقشاخص .۳جدول



...هاي انرژي و آثار آن بر رفاه آزادسازي قيمت حامل١٦

اوليويمت محصوالت در سناريشاخص ق. ۳جدول ادامه

ش يافزادرصد۱۰۰يانرژيهامت حامليکه قيدر صورت،۳آمده از جدول دسته ج بيبر اساس نتا
ة يآن از ناحدرصد۱۷/۴افت که يش خواهديافزادرصد۸در حدودکننده مصرفيد، شاخص بهاابي

کاالها و متيقشية افزايآن از ناحدرصد۸۴/۳و يانرژيهامت حامليقيش در سطح عموميافزا
افزون بر اين،. يابدافزايش ميدرصد۸۱/۷ز ين) PPI(دکننده يتوليشاخص بها. استيرانرژيخدمات غ

بار و حمل و يامربوط به حمل و نقل جادهيانرژريان محصوالت غيدر مينسبمتيش قين افزايشتريب
يش در شاخص بهاين افزايشتريب،نيهمچن. بودمت خواهديدرصد رشد ق۱۷مسافر با يانقل جاده



۴۲١٧شماره/ هاي اقتصادي ايرانشفصلنامه پژوه

يا، حمل و نقل جادهيرانرژيو از جهت کاالها و خدمات غدرصد۵۸/۱ن با ية بنزيکننده از ناحمصرف
.ش خواهندبوديافزادرصد۶۲/۰بار با 
ن يشتريب،بين ترتيبه ا. ايمردهكه يارا،۳در نمودار را جامعه ) هادهک(ت افراد يزان کاهش مطلوبيم

.استييمربوط به دهک روستاهادهکتمامدر تيکاهش مطلوب

يهر دهک درآمديهاتيدرصد کاهش مطلوب.۳نمودار 

ارايه ،۴نيز در جدول را ميزان كاهش رفاه جامعه و پرداخت مورد نياز براي جبران اين كاهش 
نه کند يال هزيون ريليم۸۴۶۳۷۰۴د يشده باجاديجبران کاهش رفاه ابراين اساس دولت يبر ا. ايمكرده
ال آن مربوط به يون ريليم۲۱۴۷۸۲۴و يشهريهاال آن مربوط به دهکيون ريليم۶۳۷۲۹۵۷که 

م يدر خواه١ينة تابع رفاه اجتماعيان در زميگراتية مطلوبينظراساسطور بر نيهم. روستا خواهد بود
اثر افزايش قيمت . افتيکاهش خواهددرصد۲۹/۱۲است ين سير صورت اعمال اافت که رفاه جامعه دي

ن اساس، يبر ا. ايمارايه كرده۵را نيز در جدول هاي مختلف مخارج دهكبر ، ها در سناريوي اولحامل
درصد ۰۵/۷ن فشار و دهک دهم با يشتريش در مخارج خانوار، بيدرصد افزا۳۳/۸با يدهک دوم شهر

دهک يينه در مناطق روستايش هزيافزايدر بررس. کنندين فشار را تحمل ميمخارج، کمترش در يافزا
ن فشار را يش، کمتريدرصد افزا۱۷/۸ن و دهک دهم با يشتريش در مخارج، بيدرصد افزا۱۸/۱۰سوم با 

.شونديمتحمل م

.جامعه) هادهک(هاي افراد رفاه اجتماعي برابر است با مجموع مطلوبيت. ١



...هاي انرژي و آثار آن بر رفاه آزادسازي قيمت حامل١٨

اوليوينه جبران آن در سناريت و هزيکاهش مطلوب.۴جدول
ورکل کشروستاييشهري

درصد 

کاهش 
مطلوبيت

هزينة جبران 
)ميليون ريال(

درصد 

کاهش 
مطلوبيت

هزينة جبران 
)ميليون ريال(

درصد 

کاهش 
مطلوبيت

هزينة جبران 
)ميليون ريال(

۸۴۶۳۷۰۴-۲۱۴۷۸۲۴۱۲.۲۹- ۶۳۷۲۹۵۷۱۴.۰۴-۱۱.۹۹مجموع

سه با همان يت در مقااسين سيرا در ايشتريفشار بييروستاياست که هر دهک درآمدگفتني
ن يايشتر دولت به روستاها را در هنگام اجرايشده که لزوم توجه بدر شهر متحمليدهک درآمد

ن فشار يشتريدهد که در کل کشور بيدست آمده نشان مه ج بينتا،در مجموع. شودياست متذکر ميس
متحمل درصد۳۳/۷ن فشار را دهک دهم بايو کمتردرصد۷۲/۸ش مخارج را دهک سوم با يافزا

.خواهندشد

اوليويها در سنارش مخارج دهکيافزادرصد .۴نمودار 

اي كه به شيوه(اي و درآمدي هاي انرژي بر بودجه دولت از دو كانال هزينهنتايج افزايش قيمت حامل
به نتايج ساسبرا. ايمكردهارايه ۵در جدول را نه جبران کاهش رفاه يو همچنين هز)بحث شدپيشتر

ون يليم۱۳۸۲۱۰۷۶زان  يهاي رفاهي خانوارها به ماست حتي پس از جبران زيانين سيادست آمده،
هاي رقم منافع خالص سياست تعديل قيمت حامل، ايندر واقع. کاهديبودجه دولت ميال از کسرير

.كنديبرآورد م) ۱۳۸۳هاي سال مبتني بر قيمت(ياد شدهانرژي را بر اساس سناريوي 
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اوليويدولت در سناريط ماليشرا.۵جدول

منابع درآمدي
۱۱۱۵۳۳۵۸افزايش درآمد دولت از محل افزايش درآمدهاي مالياتي

۱۷۷۸۴۴۵۸افزايش درآمد دولت از محل نپرداختن يارانه انرژي

ايمنابع هزينه

-۸۴۶۳۷۰۴)کل کشور(هزينه جبران کاهش رفاه 

-۶۹۸۳۷۶گذاري دولتيههاي سرماافزايش هزينه

- ۵۹۵۴۶۶۰هاي مصرفي دولتافزايش هزينه

۱۳۸۲۱۰۷۶)ميليون ريال(تغيير در بودجه دولت 

١دوميويج سنارينتا. ۴-۲

يشاخص بهايانرژيهامت حامليکامل قيدرصورت آزادساز،دست آمدهه ج بيبر اساس نتا
افزون بر اين،. افتيش خواهديافزادرصد۱۱۸دکننده يتوليو شاخص بهادرصد۱۰۸کننده مصرف

يليمربوط به حمل ونقل ريانرژيهاحامليکامل بهاياز آزادسازيناشينسبمتيش قين افزايشتريب
يهاارانهيد بخش حمل و نقل به يشديوابستگيمسافر خواهدبود كه به معنايليبار و حمل و نقل ر

مت يقيبار و مسافر در صورت آزادسازيليحمل و نقل رينسبيهامتيكه که قطوريه ب؛استيانرژ
. افتيش خواهديافزادرصد۲۶۳ها حامل

ن فشار به دهک يو کمتردرصد۱۳۱به دهک دوم با ين فشار در بخش شهريشتريب،ن سناريويدر ا
دهک سوم متحمل ،ييدر بخش روستا. ل خواهدشديش در مخارج خانوار تحميافزادرصد۸۴دهم با 

۱۱۰به ميزان (نه يش هزين افزايو دهک دهم کمتر) درصد۱۵۷به ميزان (نه يش هزين افزايشتريب
را نسبت به همان دهک يشتريفشار بييروستايهاسه، دهکيباز هم در مقام مقا. خواهد شد) درصد

مت يقيسازاست آزاديکل کشور، اعمال سدر مجموع . كننداست دريافت ميين سيدر شهرها از اعمال ا
درصد۱۳۵با يرا به دهک دوم درآمديانهين فشار هزيشتريب،بر اساس سناريوي دوميانرژيهاحامل

ج ينتا،نيهمچن. وارد خواهد کرددرصد۹۰را به دهک دهم با يانهين فشار هزينه و کمتريش هزيافزا
کاهش درصد۷۹معه ، رفاه جايان در مورد رفاه اجتماعيگراتية مطلوبيدهد بر اساس نظرينشان م
ين کاهش رفاه در نواحيا). ديکه دولت اقدام به جبران کاهش رفاه مردم ننمايطيدر شرا(افتيخواهد
را ييو روستايشهريهاکه بخواهد دهکيدولت در صورت. شتر از شهرها خواهد بوديبييروستا

به بخش و۷۸۱۸۳۸۹۸يرد به بخش شهيد بايو رفاه از دست رفتة آنها را جبران نماكردهت يحما
ن رقم به يکل کشور ايبرا،کند که در مجموعال پرداختيون ريليم۲۹۱۷۶۱۶۰ييروستا

حتي (يانرژيهاحامليکامل بهايساز، آزادنيهمچن.ال بالغ خواهد شديون ريليم۱۰۵۱۲۴۰۸۸
زة بودجه دولت به اندايباعث کاهش کسر) پس از جبران كاهش رفاه خانوارها توسط دولت

.سازديآن را مشخص ميال خواهدشد که منافع خالص اقتصاديون ريليم۱۴۸۹۹۵۵۸۷

.ه نشده استجويي در فضا، نتايج تفصيلي ارائهبه منظور صرف. ١
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مطرحيويج سنارينتا. ۴-۳

يهامت حامليش قيدولت در جهت افزامطرحيويکه سناري، در صورتآمدهدسته ج بيبر اساس نتا
ينيبشيپبود واهدخودرصد۵۵/۲۹ها به مقدار متيش قيشاهد افزارانياقتصاد ا، شودحقق ميانرژ

مت به وقوع يش قيافزادرصد۷۱با يليز در بخش حمل و نقل رينير بخشيتأثن يشتريبشوديم
ش يه افزايرا از ناحيانهيهزن فشاريشتريب)ييو روستايشهر(دهک دوم،ن صورتيدر ا. وندديبپ

ز، ينپژوهشن يشده در افيت تعريو بر اساس تابع مطلوبشونديمتحمل م)درصد۳۹(مخارج خانوار
.مواجه خواهدشددرصد۶۱/۳۷زان يت به ميجامعه با کاهش مطلوب
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گيريخالصه و نتيجه. ۵

خانوار و بودجه دولت مبتني يدرآمديهابر دهکيارانه انرژيآثار کاهش يبا هدف بررسپژوهشن يا
درصد۱۰۰کبارهيشيج افزايتان. استانجام شده۱۳۸۳ستانده و جدول به روزشده سال -بر الگوي داده

:هاي انرژي عبارت است ازحامليمت تماميق
ژه يبه و(حمل و نقل بخشمربوط بهيرانرژيغيهادر بخشينسبمتيش قين افزايشتريب.۱

ييو حمل و نقل هوادرصد۱۵يلي، حمل و نقل رافزايشدرصد۱۷باياحمل و نقل جاده
، )درصد۱۱(، انواع آجر)درصد۱۱(الت سيمانپس از آن محصو.خواهد بود) درصد۱۳

۱۰(فوالدآهن و،)درصد۱۱(، محصوالت كاني غيرفلزي)درصد۱۱(ايمحصوالت شيشه
.كنندرا تجربه ميينسببيشترين افزايش قيمت) درصد۱۰(و فلزات اساسي) درصد

شد خواهد ردرصد۸۱/۷ز يدکننده نيتوليو شاخص بهادرصد۸کننده مصرفيشاخص بها.۲
.داشت

ل خواهد ين فشار به دهک دهم تحميدر شهرها به دهک دوم و کمتريانهين فشار هزيشتريب.۳
ن آن را دهک دهم تحمل يدر روستا را نيز دهک سوم و کمتريانهين فشار هزيشتريب. شد

. خواهد نمود
۹۹/۱۱(افت يکاهش خواهد درصد۲۹/۱۲ت دولت برابر يرفاه جامعه در صورت عدم حما.۴

).ستهاروستايبرادرصد۰۴/۱۴و يمناطق شهريكاهش رفاه برادرصد
ال يون ريليم۱۳۸۲۱۰۷۶برابر ۱۳۸۳هاي سال بودحه دولت بر اساس قيمتيکاهش کسر.۵

.دهدمنافع خالص اقتصادي اين طرح را نشان مي،رقماين . خواهد بود
همان ) هاي جهانييمتو رساندن آن به سطح ق(هاي انرژي آزادسازي كامل قيمت حامل.۶

.تر به همراه خواهدداشتر وسيعرا در يك مقياس بسياياد شدهنتايج 
مت يبا فرض ثابت ماندن ق(ال ير۴۰۰۰ال به ير۱۰۰۰ن از يمت بنزيش قيدر صورت افزا.۷

۶۳/۷دکننده يتوليو شاخص بهادرصد۶۳/۱۱کننده مصرفي، شاخص بها)ي ديگرهاحامل
١.رشد خواهد داشتدرصد

در نظر را يمرات تويو بحث مالها انتظارات تورميتحليلاين الزم به ذكر است كه در ،در پايان
ها و هاي توليد و قيمتهاي پولي نسبت به افزايش هزينهكه مقامايمكردهفرض افزون بر اين،. ايمنگرفته

صورت درونزا واكنش نشانهبا افزايش حجم پول ب، اثرات احتمالي ركودي آن بر طرف عرضه اقتصاد
کننده و مت مصرفيشده افزايش قيمت انرژي بر شاخص قاثرات برآوردبدين روي،. دهندنمي

شده كمتر از حد واقعي برآورد شناسياين روشرفاه خانوار بر اساس کاهش،نيهمچنودکنندهيتول
هاي سياستي نتايج برخي توصيه. دانپايين اثرات محاسبه شده، حد هاتحليلاين در ،ديگربيانبه . است
:عبارتند ازپژوهشاين 

. ريال به دست آمده است۱۰۰۰ريال به ۸۰۰ال و ري۴۰۰۰ريال به ۸۰۰حالت افزايش قيمت از ۲اين ارقام از کاهش . ١
).ريال بوده است۸۰۰برابر ۱۳۸۳توجه داشته باشيد كه قيمت بنزين در سال (
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دهد لزوم يميدر بخش حمل و نقل روينسبيهامتيش قين افزايشترينکه بيل ايدله ب.1
ل به يو نيو برون شهرين بخش و توسعه امکانات حمل و نقل درون شهريت از ايحما

.رسديبه نظر ميگر حمل و نقل ضروريسمت اَشکال د
سه يها در مقاويژه روستاهاي پايين به، دهكيانرژيهامت حامليش قيجا که در اثر افزااز آن.2

است يها ضرورمتيش قياز افزاپيشلذا ،شونديبا شهرها متحمل كاهش رفاه بيشتري م
ييو شناساين اجتماعيمانند گسترش تأم(ها هاي حمايتي الزم از اين گروهدولت زيرساخت

.آوردرا فراهم) رپذيهاي آسيبگروه
نه يها و هزمتيبر شاخص قيديها، اثرات شدحامليمت تمامييكباره قياز آنجا که آزادساز.3

صورت تدريجي ه ها باست اصالح قيمت حامليد سشويه ميتوص، بدين روي،خانوار دارد
. انجام شود
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