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  بررسی تاثیر پرداخت یارانه مستقیم انرژی بر شاخصهای کالن اقتصادی 
  با نگرش سیستمی

  
  سید فرید قادری 

   دانشگاه تهران –پردیس دانشکده های فنی  –گروه مهندسی صنایع استادیار     
  مؤسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی

   جعفر رزمی
   دانشگاه تهران–نشکده های فنی  پردیس دا–استادیار گروه مهندسی صنایع 

   مؤسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی
  عسگر صدیقی

  مدیر بخش سیستم داینامیک مؤسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی
  )26/6/84 تاریخ تصویب ،24/5/84 تاریخ دریافت روایت اصالح شده ،11/7/83تاریخ دریافت (

  چکیده 
 ترتیب هدف از پرداخـت  نیبه ا.  مبلغی است که دولت می پردازد تا تمام اقشار جامعه از حداقل امکانات رفاهی استفاده نمایند            یارانه           

ـ       , اما بـرخالف تعریـف فـوق        .  کمک به اقشار کم درآمد جامعه برای تحقق عدالت اجتماعی است              ,یارانه انرژی  صـورت  ه  بـا پرداخـت یارانـه ب
چراکه ضریب استفاده اقشار پردرآمـد از انـرژی      . کند عکس عمل می     بریارانه  ) رژی به قیمتی پایین تر از قیمت تمام شده        ارائه ان (غیرمستقیم  

پرداخـت  (روش پرداخت مـستقیم یارانـه انـرژی         ,  برای هدفمند شدن یارانه انرژی        در این مقاله   نیبنابرا  .استبسیار باالتر از اقشار کم درآمد       
 اجتمـاعی و    ,تغییر قیمت انرژی منجر به اثرات شـدید در بخـش هـای مختلـف اقتـصادی                  . مطرح شده است    ) ار کم درآمد  مبلغ یارانه به اقش   

نسبت نرخ تورم به نرخ افزایش درآمد       (فشار اقتصادی بر اقشار کم درآمد        ,مقاله آثار روش فوق بر نرخ تورم        در این    . سیاسی کشور خواهد شد   
 بـا  پرداخت مستقیم یارانه انـرژی  , برای بررسی آثار فوق   .مورد بررسی قرار گرفته است      ه انرژی و قاچاق انرژی      مصرف سران , ) اقشار کم درآمد  

 ی از نظـر شـاخص هـا       مطرح و آثار تغییر قیمت انـرژی در هـر یـک از سـناریوها                سپس چهار سناریو   ،مدل شده  استفاده از سیستم داینامیک   
یارانه غیرمـستقیم بـه     ) طی ده سال  (طبق نتایج حاصل از اجرای مدل با تبدیل تدریجی          .رفته است    مورد بررسی قرار گ    ف شده   یچهارگانه تعر 

 درصـد خواهـد   50 تورم به حـداکثر  ،های اول اجرای طرح درصد خواهد رسید ولی در تبدیل یکباره در سال    20 نرخ تورم حداکثر به      ،مستقیم
 شاخص فشار اقتصادی تعریف شده است، در روش تبـدیل تـدریجی ایـن                به عنوان  د که  در رابطه با نسبت افزایش تورم به افزایش درآم         .رسید

بدین ترتیب با توجه به اثـرات شـدید تبـدیل یکبـاره یارانـه      .  برابر خواهد رسید3,5 و در روش تبدیل یکباره حداکثر به    2,5نسبت حداکثر به    
  .تماعی از روش تبدیل تدریجی استفاده شودشود برای کاهش اثرات سیاسی و اجغیرمستقیم به مستقیم توصیه می

  
   سیستم داینامیک و قاچاق انرژی، مصرف سرانه انرژی، نرخ تورم،  انرژی،مییارانه مستق: واژه های کلیدی 

  
  مقدمه

را حـداقل رفـاه      دیـ باعدالت اجتماعی همه افراد     از نظر 
. کننـد بتوانند نیازهای اولیه خود را برطرف    داشته باشند و  

 یارانه پرداخت مـی     1 کاالهای اساسی  یبرا معموالً   نیبنابرا

                                           
کاالهایی که برای رفع نیازهای اولیه شـخص مـورد           1-

امکانات پزشکی و    ،انرژی ،استفاده قرار می گیرد مانند نان     
 بهداشتی و غیره

 سه هدف عمده را دنبال می       ،دولت از پرداخت یارانه   . شود
 که شامل تخصیص بهینـه منـابع، ثبـات اقتـصادی و             کند

 دیـ بامشمول یارانـه     کاالهای .استتوزیع عادالنه درآمدها    
  . دارای ویژگی های ذیل باشند

ویـژه در سـبد مـصرفی        کاال باید دارای ضریب اهمیت       -1
 تا بتواند انتقال درآمدی در جامعـه را ایجـاد            ,خانوار باشد 

  .نماید
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 در اختیــار عمــوم و دیــ بای ا کاالهــای تحــت یارانــه - 2
  ایی ـــکه در مناطق محروم و نواحی روست خصوصاً افرادی

  .قرار گیرد ،زندگی می کنند
. شدین با ینتخابی باید دارای کشش درآمدی پا      ا یکاال - 3
 کـاالی پـست یـا        طبقات کـم درآمـد جامعـه       ی برا یعنی"

  "د باشضروری
ارانه در جهان مربوط به پس از       یخچه پرداخت   یتار
 و  یل رکـود اقتـصاد    یدله   باشد چرا که ب    ی م یجنگ جهان 

ه یــک و طبــق نظریه کالســیــدولــت بــرخالف نظر, تــورم 
ــزیک ــت ) Kinze(ن ــصاد دخال ــرد و در اقت ــز ک ــه کین نظری

طبق طرح برنـان     ، مثال ی برا .دا کرد یپری  طرفداران بیشت 
(Bernan)  ــال ــا در س ــت آمریک ــای  1984 دول ــک ه  کم

مستقیمی به کشاورزان جهت جبران ما به التفاوت قیمـت          
ماهیـت   البته   ].1[کرد بازار آزاد کاالهای فاسد شدنی       های

 کـشور تـا    انگیزه و نحوه پرداخت آن در هـر  ،این یارانه ها  
دخالت مستقیم دولت ران یدر ا . استحدود زیادی متفاوت    

 در آن   . می شـود   1311در عرضه و  تقاضا مربوط به سال         
 و گنـدم هـای   کـرد مان دولـت اقـدام بـه سـاخت سـیلو       ز

کـل  . بـاالتر از قیمـت بـازار خریـد        کشاورزان را به قیمتی     
میزان پرداخت یارانه دولت بابـت تفـاوت خریـد و فـروش             

 میلیون ریـال  1668 معادل  1351کاالهای اساسی تا سال     
درصـد یارانـه در      4/1که این مقدار تنها حدود      . بوده است 

 همزمان با افزایش قیمت نفت، ون چ، می باشد1354سال 
درآمد عمومی افـزایش یافـت و بـه تبـع آن تقاضـا بـرای                

  .] 1[شدمصرف زیاد 
  ف یــ انجــام کــار تعریی توانــا،ت لغــدر کــه یانــرژ

 و  لی تبـد  ی اساس یک کاال ی به   ی با انقالب صنعت   ، شود یم
ت یـ  فعالیریـ ن عوامل در شکل گ ی از مهمتر  یکیبه عنوان   

 کـشورهای    از یبرخـ  ترتیب در    نیبه ا  .  شد ی اقتصاد یها
البتـه میـزان آن در      . (2جهان انرژی مشمول یارانه گردیـد     

در کـشور مـا نیـز        .)باشـد   کشورهای مختلف متفـاوت مـی     
 و هدشــانــرژی بــه عنــوان یــک کــاالی اساســی محــسوب 

  با توجه به پایین بودن قیمـت انـرژی  .استول یارانه    مشم

                                           
  IEA(International Energy Agency) طبـــق گـــزارش  2

در چـین   )  قیمـت اصـلی    درصدی از (میانگین یارانه انرژی    
 و  27,51 اندونزی   ، 14,17 هند   ، 32,52 روسیه   ، 10,89
  . درصد می باشد80,42ایران 

 در .شدت افزایش یافته است   ه   میزان مصرف آن ب    در ایران 
قیمت آن  , های فسیلی   دلیل محدودیت انرژی  ه   ب  که یحال

 بـرای    هـم   دولـت  .طح جهانی افـزایش داشـته اسـت       در س 
پوشش شکاف بین قیمت تمام شده و قیمت فروش انرژی          

 هزینه بسیار زیادی بـه عنـوان یارانـه         ،به مصرف کنندگان  
ی مثـل    می پردازد که این امر موجب بروز مـشکالت         3انرژی

 شدهکسری بودجه و طوالنی شدن مدت پروژهای عمرانی         
 .] 6[است

 هزینــه هــای بــاالی دولــت در جهــت بــرخالفمتاســفانه 
پرداخت یارانه انرژی و تعریف ارائـه شـده بـرای یارانـه در              

صـورت عادالنـه بـه      ه  رانه پرداخت شده ب    یا ,رابطه با انرژی  
ضـریب مـصرف اقـشار       ون چـ  ،شودافراد نیازمند ارائه نمی   

  .پردرآمد جامعه باالتر است
  

  یسوابق مطالعات در رابطه با انرژ
 در چهار یمطالعات انجام شده در رابطه با انرژ

  :نه استیزم
  ی انرژیتقاضا •
  یعرضه انرژ •
  ی انرژیطیست محیآثار ز •
 یارانه انرژی •

  :ردیگی قرار میک از موارد فوق مورد بررسیدر ادامه هر 
  

  ی انرژیتقاضا
ران اغلب مطالعات انجـام شـده در رابطـه بـا            یدر ا           

 یبه عنوان مثال آقـا    .  باشد   ی م ی انرژ ین تابع تقاضا  ییتع
 ی با استفاده از دوره بررس     1371 در سال    ی اصفهان یصالح

 و  ی درآمـد  یها کشش  ,ی فصل یها و داده  1369 تا   1344
ـ      .]2[ را بـرآورد نمـوده اسـت       ی انرژ یمتیق ن یدر سـطح ب

 یانـرژ  ی از مطالعات انجام شده در رابطه بـا تقاضـا          یالملل
 اشـاره  MAED  ]8[  و] 7MEDEE[ یهاتوان به مدلیم

 ینـ یش ب ی پ ی برا یک مدل اقتصاد  ی MEDEEمدل   . کرد
عت  پنج بخش صن   یدر مدل فوق برا    . است ی انرژ یتقاضا

 یزان تقاضـا  ی م ی و کشاورز  ی عموم ،ی خانگ ،حمل و نقل  , 
در .  قرار گرفتـه اسـت       ی مورد بررس  ی انرژ های حامل انواع

                                           
ــه CIA Handbookطبــق گــزارش  3  میــزان یاران

  تولید ناخالص ملی % 12انرژی برابر است با 
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 ی اتمـ  ی انـرژ  ین الملل ی که توسط سازمان ب    MAEDمدل  
)IAEA (   ــشگاه ــده در دان ــام ش ــات انج ــاس مطالع و براس

Grenoble      ی طراحـ  یه ساز ی فرانسه با استفاده از روش شب 
 را  ی انـرژ  های حامل ک از انواع  ی هر   ی تقاضا  توان یشده م 
 مختلف با درنظر گـرفتن توسـعه        یک از بخش ها   یدر هر   
  . محاسبه کردی و مسائل اقتصادیتکنولوژ

  
  یعرضه انرژ

نـه  ی هز کـردن  حداقل   ی برا ی عرضه انرژ  یها مدل         
ش عرضـه مـورد اسـتفاده قـرار         ی و افـزا   ی به انرژ  یابیدست

هـا از نـوع     تی محـدود   فـوق معمـوالً    یدر مدلها . اندگرفته
 یهـا مدل.  باشند ی م یطیست مح ی و ز  یمال , یکیتکنولوژ

 ینـه سـاز   یا به یـ  یه سـاز  ی شـب  یها فوق معموال از روش   
 یهـا  ز از روش  یـ  ن ینـه سـاز   ی به ی و برا  کنندیاستفاده م 

 یبـرا . شـود ی اسـتفاده مـ  یر خطـ ی و غ  ی خط یزیبرنامه ر 
ــال مــ  ــدلها  یمث ــه م ــوان ب  ] 10[ ، EFOM  ] 9[ یت

MARKAL و MESSAGE   ]11 [اشاره نمود.  
  

  یطیست محیمطالعه آثار ز
 توان به   ی م ی انرژ یطیست مح ی آثار ز  ی بررس در             

  بـا اسـتفاده از مـدل فـوق      .  اشاره کـرد LEAP  ]12[مدل
.  قرار داد  ی را مورد بررس   یا گلخانه یزان گازها یتوان م  یم

جـاد  یت اسـتکهلم ا   سیط ز ی مح یتویمدل فوق توسط انست   
 استفاده شـده    یسازهی آن از روش شب    ی طراح یشده و برا  

  .است 
  
  یارانه انرژی

 عرضـه و    مثـل  ی نسبت به مبـاحث    یارانه انرژ یدر رابطه با    
 ینـه مـ   ین زم یـ در ا .  کمتر کار شده است      ، ی انرژ یتقاضا

 که بـا    1374 در سال    یم مه آباد  یتوان به مطالعه خانم مر    
ش ی افــزا آثــاری بــه بررســیاقتــصاد یاســتفاده از روشــها

   اشـاره کـرد    ، پرداختـه اسـت    ی انـرژ  یمت هـا  ی ق یجیتدر
 با 1370ز در سال ی زواره نییدرضا طباطبای حمیآقا]. 3[

ارانـه  ی آثار   یک به بررس  ینامیستم دا یک س یاستفاده از تکن  
 ) یر انــرژیـ  و غیاعـم از انــرژ (  بــه تمـام اقــالم یپرداختـ 

  .] 4[پرداخته است
  

  لهأف مسیتعر
کمک به اقشار کـم      , یارانه انرژ یهدف از پرداخت             

- مـی  ی استفاده از حداقل امکانات رفاه     یدرآمد جامعه برا  
 از درآمد کشور را     یی دولت درصد باال   لین دل یبه هم . باشد

ن منجـر بـه کـاهش       یـ  داده کـه ا    اختصاص یارانه انرژ یبه  
 مختلـف کـشور     یهـا  دولت در بخش   یگذارهیقدرت سرما 

ن ی صرف واردات بنـز    یساالنه مبالغ کالن  ون   چ ،ه است   دش
 یهـا نـه یعـالوه بـر هز    .  شود ی م ی نفت یهار فرآورده یو سا 
ش ی موجـب افـزا    ین انرژ ییمت پا ی ق ،یارانه انرژ یم  یمستق

ــودگ ــ زیآل ــزا، یطــیست محی ب اســتفاده از یش ضــری اف
 اسـتفاده   ،کیش تراف ی و به تبع آن افزا     ی شخص یخودروها

 یهــان مجموعــهیی پــاییصرف و کــارا پرمــیاز خوردوهــا
  .ده است  شیصنعت

   ،یانــرژ ارانــه ی  پرداخــت  یفعلــ م یرمــستقی غ  روش در
تمـام  ) مت تمام شـده   یتر از ق  نیی پا یمتی به ق  یارائه انرژ ( 

منـد شـوند و بـا       بهره یارانه انرژ یتوانند از   یاقشار جامعه م  
 در اقـشار پردرآمـد      یب مـصرف انـرژ    ینکه ضـر  یتوجه به ا  

زان اسـتفاده اقـشار پردرآمـد از        یـ  م پسامعه باالتر است    ج
  . اقشار کم درآمد است شتر از ی به مراتب بیارانه انرژی

 ینکـه دولـت متحمـل فـشار مـال         یب عالوه بر ا   ی ترت نیبه ا 
ع عادالنـه درآمـد کـه       ی در جهت توز   یده است ول   ش یادیز

 انجـام   یچ اقـدام  یارانه است ه  ین هدف از پرداخت     یمهمتر
  .  ده استد کریع ناعادالنه درآمد را تشدی توزی حت ونشده
 روش  یارانـه انـرژ   ی هدفمنـد نمـودن      ین مقالـه بـرا    یدر ا 

ـ . ارانه مورد مطالعه قرار گرفته است       یم  یپرداخت مستق  ه ب
 اقـشار   م به یطور مستق ه   ب یارانه انرژ ی که مبلغ    بیترتن  یا

مـت  ی بـا ق   ی و در عـوض انـرژ      کم درآمد جامعـه پرداخـت     
 ی و عدالت اجتماع   یسپس  آثار اقتصاد   . ضه شود  عر یواقع

 یدر بررسـ  . شـود ی م ی بررس یارانه انرژ یم  یپرداخت مستق 
ط یبه افراد واجد شراارانه ین است که مبلغ     یفوق فرض بر ا   

ط ی افراد واجد شرا   ییپرداخت خواهد شد و به نحوه شناسا      
م اشـاره   یارانـه مـستق   یع  یـ و نحوه توز  ) ر خط فقر  یافراد ز (
  .طلبدی را مین موضوع بحث مفصلی خود ا چونشودینم

م دو یم بــه مــستقیرمــستقیارانــه غیل یدر رابطــه بــا تبــد
  :و مطرح شده استیآلترنات

در ( م  یم بـه مـستق    یرمـستق یارانه غ ی یجیل تدر یتبد •
  ) سال 10طول 

در طول  (م  یم به مستق  یرمستقیارانه غ یکباره  یل  یتبد •
  ) سال1
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بنزین گازوئیل گاز مایع نفت سفید
  

 .]5 [1380های هزینه در سال از یارانه انرژی به تفکیک دهکسهم خانوارهای شهری  : 1شکل 

  
و مطرح  یز دو آلترنات  یم ن یارانه مستق ین در رابطه با     یهمچن

  :شده است 
  میارانه مستقیاستمرار در پرداخت  •
  ) سال دوم10(م یارانه مستقی پرداخت یجیحذف تدر •

و یچهار آلترنات  و اول و دوم در مجموع     یب دو آلترنات  یبا ترک 
  :ل مطرح شده استیذ
تبدیل تدریجی یارانه غیر مستقیم به مستقیم وحفظ         •

 به اقشارکم درآمد  مستقیمپرداخت یارانه
تبدیل تدریجی یارانـه غیـر مـستقیم بـه مـستقیم و              •

مستقیم به اقـشار کـم      حذف تدریجی پرداخت یارانه     
 درآمد

  و  تبدیل یک باره یارانه غیـر مـستقیم بـه مـستقیم            •
  به اقشار کم درآمد مستقیمه حفظ پرداخت یاران

تبدیل یک باره یارانه غیر مستقیم به مستقیم وحذف          •
  به اقشار کم درآمد  مستقیمتدریجی پرداخت یارانه

 مـدل    وهـا یک از آلترنات  یله با هر    أپس از مدل نمودن مس    
ل یـ  بر چهـار شـاخص ذ      وهای فوق یاجرا شده و آثار آلترنات    

  :ردیگی قرار میمورد بررس
  )یشاخص اقتصاد(نرخ تورم  •
ش درآمـد قـشرکم درآمـد       ینسبت نرخ تورم بـه افـزا       •

  )یشاخص عدالت اجتماع(
  یمصرف سرانه انرژ •

  یقاچاق انرژ •
  

ارانـه  ی مـدل هدفمنـد      ی و معلـول   ینمودار عل 
  یانرژ

 , مـورد نظـر    برای تهیه مدل دینـامیکی از سیـستم           
ترسیم روابط علـت ومعلـولی بـین متغیرهـای           مرحله اول 

 بـا توجـه بـه نمـودار          سپس  ؛ تم می باشد  موجود در سیس  
متغیـر هـای حالـت  جریـان         , علت ومعلولی ترسیم شـده    

ــین مــی  ــا توجــه   شــوندومتغیرهــای کمکــی تعی ــه و ب ب
جریان مدل دینامیکی    _متغیرهای فوق نمودارهای حالت     

ن سپس معادالت بین متغیرهای مدل تعیی      .رسم می شود  
 تحلیل قرار می     و مورد تجزیه و    شدهو در نهایت مدل اجرا      

ین ترتیب در ادامـه روابـط علـت ومعلـولی بـین             ه ا ب .گیرد
  .رسی قرار می گیردرمتغیر های موجود در سیستم مورد ب

  
  تاثیر یارانه بر تورم

صـورت مـستقیم پرداخـت      ه  در صورتی که یارانه ب        
ــود ــاه  در ش ــدت   کوت ــورمی   م ــدید ت ــرات ش    دارای اث

 موجب افزایش تـورم     طریقپرداخت یارانه از سه      .می باشد 
  .می گردد

   مشمول یارانه  کاالیافزایش مستقیم قیمت •

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
 531                  .....                                                                                                                                بررسی تاثیر پرداخت 

  
 

  افزایش غیر مستقیم قیمت سایر کاالها •
  افزایش نقدینگی  •

  .گیرددر ادامه هر یک از موارد فوق مورد برسی قرار می
  

   انرژیمصرف تاثیر یارانه بر
ـ       درآمـد افـراد     ,صـورت مـستقیم   ه  با پرداخت یارانـه ب

,  و با توجه به کشش درآمدی تقاضای انـرژی         تهیافافزایش  
 همچنین با پرداخت     ؛ میزان مصرف انرژی افزایش می یابد     

 و با توجه به فته یاافزایش نیز  قیمت انرژی ,یارانه مستقیم
 میزان مصرف انرژی کـاهش      ,کشش قیمتی تقاضای انرژی   

 ،دلیل قیمت پایین انـرژی      ه  در حال حاضر ب    .کندمیدا  یپ
شود و در بسیاری از مـوارد        بهینه انجام نمی   ,یمصرف انرژ 

بـا افـزایش قیمـت انـرژی و         . شـود    بیهوده تلف می   ,انرژی
خواهند میپرداخت یارانه مستقیم با توجه به این که افراد          

 ممکن است نیبنابرا .ش دهندیافزامیزان مطلوبیت خود را    
,  در مقابل  شود و  ییارانه دریافتی صرف خرید کاالی دیگر     

  .کنندقت و بهروری باالتری مصرف ژی کمتری را با دانر
  

  قاچاق سوخت تاثیر یارانه بر
هـای نفتـی در داخـل       دلیل اختالف قیمت فرآورده   ه  ب

در چنـد سـال اخیـر پدیـده         , کشور با کشورهای همـسایه    
بـا توجـه بـه اینکـه       .  است   کردهقاچاق سوخت رواج پیدا       

 لیتـر  حداکثر ظرفیت باک خودروها ممکن است چند صـد  
 یک خودرو   لهیبوس لذا بدلیل حجم کم سوختی که         ,باشد

در . له توجه نشده است   أن مس یه ا از کشور خارج می شود ب     
صورتی که نرخ باالی خروج خودروها به خارج از کشور در           

  .هزینه های باالیی را منجر شده است سطح کالن

 

فشار اقتصادی

پرداخت یارانه بصورت
مستقیم

قیمت کاالهای
مشمول یارانه

تورم

قیمت انرژی

نقدینگی

تقاضا
قیمت

هزینه های تولید

قیمت سایرکاالها

+

+

+

+
+

+

+

++

+

+

+

 
 

  .مجموع آثار تورمی افزایش قیمت انرژی : 2شکل
 
 

قیمت انرژی

بهره وری در
مصرف انر ژی

مصرف انرژی

پرداخت یارانه
بصورت مستقیم

درآمد افراد جامعه
+

+

+

+

+
-

-

  
  

  .تاثیر افزایش قیمت انرژی برمیزان مصرف انرژی : 3شکل
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قیمت انرژی

اختالف قیمت انرژی با
کشورهای همسایه

قاچاق سوخت

واردات فرآورده های
نفتی

هزینه های دولت

پرداخت یارانه بصورت
مستقیم

متوسط قیمت انرژی در
کشورهای همسایه

+

+
+

-

+
- +

 
  .تاثیر افزایش قیمت انرژی بر میزان قاچاق انرژی از کشور:  4شکل

  

قیمت تثبیت شده
اولیه انرژی

قیمت تعادلی بازار انرژی

قیمت تثبیت شده
ثانویه انرژی

اختالف قیمت تمام شده و اولیه

یارانه انرژی پرداختی

اختالف قیمت بازار و ثانویه

یارانه غیر مستقیم 

اختالف قیمت اولیه و ثانویه
< مصرف انرژی<

یارانه مستقیم

افزایش قیمت
زمان رسیدن به قیمت بازاراولیه

نرخ تغییر قیمت تثبیت
شده ثانویه انرژی

< مصرف انرژی<

قیمت تعادلی بازار>
انرژی<

مدت زمان حذف یارانه

  
  

  .نمودار حالت جریان قیمت های انرژی : 5شکل 
  
  

 مدل هدفمند پرداخـت     انی جر -حالتنمودار  
  یارانه انرژی

هـای نفتـی    هوردآانرژی بخش فـر    مدل منظور از      این در   
ه های نفتی ب  هوردآبا توجه به اینکه بنزین در فر       و باشدمی

 لذا در استفاده    دارد یادیزدلیل میزان مصرف آن  اهمیت       
در  .از اعداد وارقام به این جنبه بیـشتر توجـه شـده اسـت             

پایـه   .سی قرار می گیرد   ر مورد بر  جریان_حالتادامه مدل   
به سمت یارانـه   حرکت از یارانه غیر مستقیم       ،واساس مدل 

بـه مـرور    د  یبابا توجه به اینکه در مدل       . مستقیم می باشد  
 در و زمان ازحالت غیر مستقیم به مـستقیم حرکـت شـود          

دوره گذر از حالت غیر مستقیم به مستقیم سه نوع قیمت           
  .برای انرژی وجود خواهد داشت

   انرژی عرضهقیمت واقعی: قیمت تثبیت شده اولیه •

  انرژیعرضه قیمت صوری : هقیمت تثبیت شده ثانوی •
 متوسط قیمت جهانی انرژی: قیمت تعادلی بازار •
 

year

TPePePe

PetPePe

TPePePe

PetPePe

ds

T
is
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rial/lit 4000  Pe
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  شرح متغییر  متغییر
Pe1 قیمت تثبیت شده اولیه انرژی  
Pe2  قیمت تثبیت شده ثانویه انرژی  

1Pe∆  نرخ افزایش قیمت اولیه  
2Pe∆  ییر قیمت ثانویهنرخ تغ  

T زمان اجرای مدل  
Pe قیمت تعادلی بازار انرژی  

isT مدت زمان حذف یارانه غیرمستقیم  

dsT  مدت زمان حذف یارانه مستقیم  

  
   مدلیوهایآلترنات

روش , صمیم گیـری  یکی از روش هـای مرسـوم در تـ      
ــا اســت  ــرای حــل  . ســعی و خط ــوق ب ــسأله در روش ف م

 سپس نتیجه تـصمیم مـورد بررسـی        ه شد فتهتصمیمی گر 
ــا توجــه بــه مزایــا و معایــب قــرار مــی   تــصمیمگیــرد و ب
 مـشکل روش    .تجدید نظر می شود    ،دی جد یریگدرتصمیم

تکنیـک سیـستم    . فوق زمان بر و هزینه بر بودن آن اسـت         
 بـا  ،کنـد داینامیک از ایده روش سعی و خطا استفاده مـی     

ینامیک برای مشاهده    که  در تکنیک سیستم دا      تفاوتاین  
بـه  . نتیجه تصمیمات به زمان و هزینه زیادی نیاز نیـست           

 سیستم مورد مطالعـه بـه نـوعی       ، ترتیب در روش فوق    نیا
شبیه سازی شده و نتیجه تصمیمات مختلف بر روی مدل          

  .مورد مطالعه قرار می گیرد
هدف برسـی آثـار تبـدیل       در رابطه با یارانه انرژی نیز       

با توجه بـه اینکـه      .م به مستقیم می باشد    یارانه غیر مستقی  
اتخاذ تصمیم فوق بر موارد بیشماری تاثیر خواهد گذاشت         
لذا سیستم پرداخت یارانه مستقیم انرژی مدل شده و آثار          

و مطـرح   ی چهـار آلترنـات    بـه صـورت   تصمیمات مختلف که    
نسبت نرخ تورم به نـرخ      , نرخ تورم ( بر چهار شاخص     ،شده
 و قاچاق   یمصرف سرانه انرژ  , آمدش درآمد قشرکم در   یافزا
  .مورد مطالعه قرار می گیرد) یانرژ
  

تبدیل تدریجی یارانه غیر مستقیم به مستقیم       
به اقشار کـم      مستقیم حفظ پرداخت یارانه   و

 درآمد
 یارانه غیرمستقیم انرژی به مـرور زمـان         ,در این حالت  

 مستقیم بـه    به صورت حذف و مبلغ متناظر آن      )  سال 10(
   ترتیب فقط اقشار نیبه ا. شوددرآمد پرداخت میافراد کم 

  ژی با قیمت واقعی آن  و انرکنندیافت می درنیازمند یارانه
  .شودعرضه می

 مـدت زمـان رسـیدن       ،برای اعمال حالت فوق در مدل     
نهایـت  قیمت تثبیت شده اولیه به قیمت تعادلی بـازار بـی          

 قیمـت   ،ن روش یـ بـا ا   .) سـال  2000 مـثال ( شودفرض می 
مچنـین زمـان    ؛ ه یت شـده اولیـه ثابـت خواهـد مانـد          بتث

 ,رسیدن قیمت تثبیت شده ثانویه به قیمـت تعـادلی بـازار           
 سـال قیمـت     10پـس از    . شود سال در نظر گرفته می     10

 و مابه التفـاوت     هصوری انرژی برابر قیمت تعادلی بازار شد      
 بـه صـورت   قیمت تثبیت شده اولیه و قیمت تعادلی بـازار          

  . شود  کم درآمد پرداخت میمستقیم به افراد
  

تبدیل تدریجی یارانه غیرمستقیم به مستقیم      
و حذف تدریجی پرداخت یارانه مـستقیم بـه         

  دماقشار کم درآ
 سال به قیمت    10در این حالت قیمت انرژی در مدت        

تعادلی بازار خواهد رسید و مابـه التفـاوت قیمـت تثبیـت             
انه مستقیم به  یاربه صورتشده اولیه و قیمت تعادلی بازار      

اخـتالف روش فـوق بـا       . شوداقشار کم درآمد پرداخت می    
ــاروش اول   ســال 10 اســت کــه در روش اول پــس از نی

ولـی قیمـت تثبیـت       قیمت به قیمت تعادلی بازار رسـیده      
 اصـل پرداخـت     , ترتیـب  نیـ بـه ا  . ماندشده اولیه ثابت می   

 ولـی   شودیارانه انرژی به اقشار کم درآمد جامعه حفظ می        
 سال  10روش دوم عالوه بر اینکه قیمت انرژی در طی          در  

 یارانــه مــستقیم ،بــه قیمــت تعــادلی بــازار خواهــد رســید
 سـال حـذف     15پرداختی به اقشار کم درآمد نیز پـس از          

مـدت زمـان    , برای اعمـال حالـت فـوق در مـدل         . دوشمی
 15رسیدن قیمت تثبیت شده اولیه به قیمت تعادلی بازار          

ن قیمت تثبیـت شـده ثانویـه بـه          سال و مدت زمان رسید    
  .ه است سال در نظر گرفته شد10قیمت تعادلی بازار 

  
تبدیل یکباره یارانه غیرمستقیم به مـستقیم و      
حفظ پرداخت یارانه مستقیم بـه اقـشار کـم          

  درآمد
 شوک به صورت(ی به یکباره   ژ قیمت انر  ،در روش فوق  

ت  و مابـه التفـاو     هبه قیمت تعادلی بـازار رسـانده شـد        ) وار
 یارانـه   به صـورت  قیمت تثبیت شده اولیه و قیمت تعادلی        
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بـرای  . شودمستقیم به اقشار کم درآمد جامعه پرداخته می      
 مـدت زمـان رسـیدن قیمـت         ،اعمال حالت فوق در مـدل     

تثبیت شده ثانویه به قیمت تعادلی بازار یک سال و مـدت            
زمان رسیدن قیمت تثبیت شده اولیه بـه قیمـت تعـادلی            

  .شوددر نظر گرفته می)  سال2000 المث(ایت نهبازار بی
  

تبدیل یکباره یارانه غیر مستقیم به مستقیم و        
 حذف تدریجی یارانه مستقیم

در روش فوق قیمت انرژی به یکباره به قیمت تعـادلی           
اختالف روش فوق با روش سوم در . استبازار رسانده شده 

 بـه صـورت     یارانه مـستقیم   ،این است که در حالت چهارم     
یب در روش  ترتنیبه ا. شودحذف می )  سال 15(تدریجی  

باشـد  حذف یارانه انـرژی مـی      ،فوق هدف بلند مدت دولت    
 هدف در ابتدا یارانه قشر پردرآمـد        نی ا که برای رسیدن به   

م درآمـد بـه     که و نوع یارانه قشر    شد یکجا حذف    به صورت 
 تـدریجی   به صـورت   سپس   ؛شودحالت مستقیم تبدیل می   

 نیـ  ا برای اعمـال   .شودنه فوق نیز حذف می    یارا)  سال 15(
مدت زمان رسـیدن قیمـت تثبیـت شـده          , حالت در مدل  

ثانویه به قیمت تعادلی بازار یک سال و مدت زمان رسیدن     
 سال در   15قیمت تعادلی بازار    قیمت تثبیت شده اولیه به      

 ترتیب در بلند مـدت هـر دو         نیبه ا . ه است گرفته شد نظر  
  .د شدنحذف خواه) غیرمستقیممستقیم و (نوع یارانه 

  ویآلترناتهر ها در ل عملکرد شاخصیتحل

جهت ارزیابی مناسـب از سیـستم هدفمنـد پرداخـت           
انتخــاب شــده و مــدل بــر اســاس  روش 4 ،یارانــه انــرژی

و تغییـرات    فرضیات هر یک از روش های فوق اجـرا شـده          
 سـال بـا یکـدیگر       50در مـدت  های تعریـف شـده      شاخص

یهی است بر اسـاس اسـتراتژی کـالن         بد. شوندمقایسه می 
گیری مناسـبتری   ها تصمیم دولت و تغییرات سایر شاخص    

های چهارگانه بـر    روش در ادامه نتایج  . تواند انجام گیرد  می
های چهارگانه با یکدیگر مورد مقایسه قـرار        اساس شاخص 

  .گیردمی
  

  نرخ تورم

در صورتی که مالک و شاخص بـرای انتخـاب یکـی از             
 ،) 6(شـکل   بـا توجـه بـه       , ورم باشـد  ق نرخ ت  های فو روش

ــه مــستقیم   ــه غیرمــستقیم ب ــدریجی یاران روش تبــدیل ت
 افزایش نـرخ تـورم در ایـن حالـت           چون ؛شودشنهاد می یپ

نسبت به روش تبدیل یکباره یارانه غیرمستقیم به مستقیم 
البته قابل توجـه اسـت کـه در حالـت تبـدیل             . استکمتر  

مدل در مدت زمـان     , مستقیمیکباره یارانه غیرمستقیم به     
بـه  )  سـال  18(دریجینسبت به تبدیل تـ    )  سال 6(کمتری

-و این یکی از مزایای حالت فوق می       رسد  حالت تعادل می  
  .باشد

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Time year ( )

تبدیل تدریجی یارانه غیرمستقیم به مستقیم و حفظ پرداخت یارانه مستقیم .
تبدیل تدریجی یارانه غیرمستقیم به مستقیم و حذف تدریجی یارانه مستقیم .
تبدیل یکباره یارانه غیرمستقیم به مستقیم و حفظ پرداخت یارانه مستقیم .
تبدیل یکباره یارانه غیرمستقیم به مستقیم و حذف تدریجی یارانه مستقیم .

  
.نمودار نرخ تورم در چهار آلترناتیو  : 6شکل 
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نسبت نرخ تـورم بـه نـرخ افـزایش درآمـد            
 قشرکم درآمد

 اجتمـاعی  ایجاد عدالت , مهمترین هدف پرداخت یارانه   
 های فوق  ترتیب برای بررسی هر یک از روش       نیبه ا . است

 شاخص نـسبت نـرخ      ،از نظر تامین هدف عدالت اجتماعی     
تورم به نرخ افزایش درآمـد قـشرکم درآمـد تعریـف شـده              

شاخص فوق به خـوبی نـشان دهنـده میـزان فـشار             . است
لـذا از   . باشـد صادی بـر اقـشار کـم درآمـد جامعـه مـی            اقت

های فـوق بـا یکـدیگر       رها برای مقایسه روش   مهمترین ابزا 
  .است

هـا   هرچه مدت زمان حذف یارانه     )7(با توجه به شکل     
یابد نسبت نـرخ تـورم      ایش می افز) مستقیم و غیرمستقیم  (

ـ           ه به نرخ افزایش درآمد اقشار کم درآمد کاهش می یابـد ب
طوری که شاخص فـوق در روش تبـدیل تـدریجی یارانـه             

بسیار کمتـر از   )2 و 1روش های   (غیرمستقیم به مستقیم    
ــستقیم     ــه م ــستقیم ب ــه غیرم ــاره یاران ــدیل یکب   روش تب

 ترتیـب از نظـر ایـن        نیـ بـه ا  . باشدمی) 4 و   3روش های   (
 بهتر  یکبارهروش تبدیل تدریجی نسبت به روش       , شاخص

شاخص نسبت نـرخ تـورم بـه نـرخ افـزایش درآمـد               .است

ه مستقیم  قشرکم درآمد درحالت استمرار در پرداخت یاران      
کمتر از روش حـذف تـدریجی پرداخـت یارانـه           ) 1روش  (

ه روش اول و دوم از       در مقایس  .)2روش  ( باشدمستقیم می 
روش اول یعنی تبـدیل تـدریجی یارانـه       , نظر شاخص فوق  

پرداخــت یارانــه غیرمــستقیم بــه مــستقیم و اســتمرار در 
  .شودمستقیم پیشنهاد می

  
  مصرف سرانه انرژی 

 مصرف انـرژی در حالـت تبـدیل         )8(با توجه به شکل     
 2000تدریجی یارانه غیرمستقیم بـه مـستقیم از سـالیانه           

 تعـادل یعنـی      سال به حالت   15لیتر شروع شده و پس از       
در حـالی کـه در روش تبـدیل         . رسد لیتر می  700سالیانه  

یکباره یارانه غیرمستقیم به مستقیم مصرف سـرانه انـرژی          
 سـال بـه   3 و پـس از   لیتـر شـروع شـده    2000از سالیانه   

بنـابراین  . رسـد  لیتـر مـی    700حالت تعادل یعنی سالیانه     
تـر از    سـریع  یکباره،شاخص مصرف سرانه در روش تبدیل       

  .رسد روش تبدیل تدریجی به حالت تعادل می

 
 

4

3

2

1

0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Time year ( )

تبدیل تدریجی یارانه غیرمستقیم به مستقیم و حفظ پرداخت یارانه مستقیم .
تبدیل تدریجی یارانه غیرمستقیم به مستقیم و حذف تدریجی یارانه مستقیم .
تبدیل یکباره یارانه غیرمستقیم به مستقیم و حفظ پرداخت یارانه مستقیم .
تبدیل یکباره یارانه غیرمستقیم به مستقیم و حذف تدریجی یارانه مستقیم .

  
  

  .نمودار نسبت نرخ تورم به نرخ افزایش درآمد قشرکم درآمد در هر چهار حالت : 7شکل 
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4,000
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2,000

1,000

0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Time year ( )

lit تبدیل تدریجی یارانه غیرمستقیم به مستقیم year person/( * )
lit تبدیل یکباره یارانه غیرمستقیم به مستقیم year person/( * )

  
  . مصرف سرانه انرژینمودار:  8 شکل

 

M2 

M1.5 

M1 

500,000

0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Time year ( )

lit تبدیل تدریجی یارانه غیرمستقیم به مستقیم year/
lit تبدیل یکباره یارانه غیرمستقیم به مستقیم year/

  
  

  .نمودار قاچاق انرژی : 9شکل 
   

  قاچاق انرژی
 قاچـاق انـرژی در حالـت تبـدیل          )9(با توجه به شکل     

 لیتـر   1100000تدریجی یارانه غیرمستقیم به مستقیم از       
- سال به صفر می30 الی 25در سال شروع شده و پس از      

ــد ــدیل   . رس ــه در روش تب ــورتی ک ــارهدرص ــه یکب  یاران
 لیتـر   1100000 قاچاق انـرژی از      ،تقیم به مستقیم  غیرمس

- سال بـه صـفر مـی   5در سال شروع شده و پس از تقریبا     
 ترتیـب از نظـر شـاخص قاچـاق انـرژی روش             نیبه ا . رسد

 اگـر  ی بهتـر اسـت و     نسبت به حالت تـدریج     یکبارهتبدیل  
 الی  25تر از   سریع قاچاق, سرعت تغییر قیمت افزایش یابد    

  .د سال حذف می شو30
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  یریجه گینت
با توجه به بررسی هـای بـه عمـل آمـده روش تبـدیل               
تدریجی یارانه غیرمستقیم به مستقیم از نظـر دو شـاخص           
نرخ تورم و نسبت نرخ تورم به نرخ افزایش درآمد اقشارکم           

امـا  , بهتر اسـت  ) یکبارهتبدیل  (درآمد نسبت به روش دوم      
ـ         از نظر شاخص   ه های مصرف سرانه و قاچاق انرژی نـست ب

  .تر عمل می کندضعیف) یکبارهتبدیل (روش دوم 
 یبیا و معا  ی مزا یدارا فوق   یهاک از روش  ین هر   یبنابرا

 بـا   یوها فقط از نظر اقتصاد    یدر مدل فوق آلترنا   . باشندیم
 که فقط از    یدر صورت ب  ین ترت ی بد . سه شدند یگر مقا یکدی

سته شــود، اســتفاده از یــ بــه مــسئله نگریمنظــر اقتــصاد
  بهتر   -و سوم و چهارم   ی آلترنات –کباره  یل  ی تبد یهاویآلترنا

 در مـدت زمـان      رایز.  است یجیل تدر ی تبد یوهایاز آلترنات 
امـا در   . دینـه خواهـد رسـ     یستم بـه حالـت به     ی س یکوتاه

سئله  مـ  یهـا ست تمـام جنبـه    ی کالن با  یهایریم گ یتصم
ن تبعـات   ی کمتر هدش اتخاذ   میمورد توجه واقع شود و تصم     

  .را داشته باشد
ــات ــه غیکبــاره یل یو تبــدی در آلترن ــه یرمــستقیاران م ب

ن نرخ تورم به حـداکثر مقـدار        ی نخست یدر سالها  ،میمستق
ک سـال بـا     یـ البته بعـد از     . رسدی درصد م  50 یعنیخود  

ن است که   ی مسئله مهم ا   یول. ابدیی کاهش م  یادیب ز یش
 ی را حتـ   ین تورم یاقشار کم درآمد جامعه توان تحمل چن      

ستم ممکـن اسـت   ین سیندارند و با اعمال ا در کوتاه مدت    
ن استفاده  یبنابرا. جاد گردد ی ا یاسی و س  ی اجتماع یهاتنش

را در روش   یـ ز. شـود یشنهاد مـ  ی پ یجیل تدر یاز روش تبد  
جاد خواهـد شـد   ی درصد تورم ا20 حداکثر یجیل تدر یتبد
  .باشدین مقدار قابل تحمل میکه ا
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