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 اقتصاد انرژي ایرانپژوهشنامه 

 145 - 178 ، صفحات1393 پاییز، 12سال سوم، شماره 

در بخش حمل و نقل:  يانرژ متیمکمل اصالح ق يها استیس یابیارز

  پذیر الگوي تعادل عمومی محاسبه

  

  1روح اهللا مهدوي

 
 

  13/11/1393تاریخ پذیرش:          29/07/1393 تاریخ دریافت:

  

  چکیده

جبـران   يمکمـل بـرا   یاسـت یس يریبکـارگ  ،يانـرژ  يهـا  حامـل  مـت یاصـالح ق  استیموضوعات مهم در ساز 

کـه کـاهش    دهـد  یمطالعـات گذشـته نشـان مـ     یاست. بررس يانرژ يها حامل  متیاز اصالح ق یناش یمنف راتیتأث

نقـل   و بخـش حمـل   نکـه یا . با توجه بهکند یرا بهتر جبران م ها متیاصالح ق یدولت از خانوارها، اثرات منف یافتیدر

در  نـرو یبـر آن دارد. از ا  ییبـاال  یاثـرات منفـ   يانـرژ  يهـا  حامـل   متیاست پس اصالح ق بر يانرژ يها جزء بخش

، اثـرات اسـتفاده از   1385ستانده سال - بر جدول داده ی) مبتنCGE( یتعادل عموم يحاضر با استفاده از الگو قیتحق

 یدولت از خـانوار) در بخـش حمـل و نقـل بررسـ      یافتی(کاهش در يرژان يها حامل متیمکمل اصالح ق استیس

از کانـال   اسـت یس نیـ هاي انرژي و توزیع درآمد حاصل از ا دهد که افزایش قیمت حامل شده است. نتایج نشان می

 مـت یق شیافـزا  یدو، اثرات منف نیاز ا یبیترک ایو  ها ارانهی ينقد عیکاهش پرداختی خانوارها به دولت نسبت به توز

  .کند یرا بهتر جبران م يانرژ يها حامل

  

 JEL: C68, D11, D21, D58, Q48بنديطبقه

مکمل، الگوي تعادل عمومی قابل محاسبه، اصالح قیمـت   استیس هاي کلیدي:واژه

 يانرژ يها هاي انرژي، حامل حامل

 

   دانشجوي دکتري اقتصاد نفت و گاز دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی -1

Email: r_mahdavi_ir@yahoo.com 
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  مقدمه -1 

اقتصاد نقش هاي مختلف  هاي فسیلی در بخش از گذشته تا به امروز انرژي باالخص سوخت

مهمی را بر عهده داشتند. به منظور بهبود استاندارد زندگی، رشد اقتصادي و افزایش تولیـد،  

هـاي انـرژي در نظـر گرفتنـد. امـا امـروزه،        هـایی را بـراي حامـل    هاي مختلـف یارانـه   دولت

هـاي   هاي فسیلی، آلودگی هاي فسیلی مثل کمبود سوخت پیامدهاي افزایش مصرف سوخت

ریـزي   و فشارهاي کسري بودجه موجب شده است تا سیاستگذاران در برنامـه محیطی  زیست

  هاي این بخش را در دستور کار خود قرار دهند. بخش انرژي، کاهش یارانه

هـاي روزمـره    با توجه به اینکه انرژي به عنوان نهاده اساسی در فرآیند تولید و فعالیـت   

تواند عالوه بر درآمد  ها می قیمت حامل هاي انرژي از کانال شود، اصالح یارانه محسوب می

هاي مختلف مثل حمل و نقل که سـهم بـاالیی در    کند، در بخش باالیی که نصیب دولت می

ها را به دنبال داشته باشد. به عبارت دیگر اصالح قیمـت   مصرف انرژي دارند، افزایش هزینه

درآمـد بـراي   هاي انرژي با هـر هـدفی (کـاهش مصـرف، کـاهش انتشـار آلـودگی و         حامل

باشـد کـه تـا حـدي قابـل جبـران        ها می دولت) همراه با افزایش هزینه براي خانوارها و بنگاه

تـوان   هـاي انـرژي مـی    اي اصـالح یارانـه   است. راهکاري که به منظور جبـران اثـرات هزینـه   

هـاي انـرژي اسـت. سـؤالی      حامل  استفاده کرد، گردش درآمدهاي حاصل از افزایش قیمت

توانـد اثـرات    شود این است که توزیع این درآمـد از چـه کانـالی مـی     مطرح میکه در اینجا 

اي وارده به اقتصاد را تعدیل کند. تجربه کشـورهایی مثـل دانمـارك، فنالنـد، آلمـان،       هزینه

هـاي   دهد که توزیع درآمد حاصل از اصالح قیمـت حامـل   هلند، سوئد و انگلستان نشان می

توانـد اثـرات منفـی     کـار مـی   ق بیمـه دریـافتی از نیـروي   انرژي از طریق کاهش مالیات یا حـ 

در واقع ایـن دسـته از کشـورها     1هاي انرژي را بهتر جبران کند. سیاست اصالح قیمت حامل

هاي انرژي، اصالحاتی را با استفاده از ابزارهاي مالی در بـازار عوامـل    در کنار اصالح یارانه

 کار اجرا کردند. تولید مثل نیروي

 

1- ILO (2010), pp.17-28. 
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اسـتفاده از ابزارهـاي مـالی بـراي گـردش درآمـد حاصـل از اصـالح قیمـت          در مورد   

معـروف   1زیسـت بـه اثـر مضـاعف     هاي انرژي که در ادبیات اقتصاد انرژي و محیط حامل

است، تحقیقات مختلفی انجام شده اسـت. برخـی از ایـن مطالعـات اسـتفاده از مالیـات را       

کننـد کـه اسـتفاده از     ت نیز بیان می. برخی دیگر از مطالعا2راهکار مناسب معرفی نکردند

تواند تـأثیرات   هاي انرژي می مالیات به منظور گردش درآمد ناشی از اصالح قیمت حامل

 3اي این سیاست را جبران کرده و حتی موجب افزایش تولید ناخالص داخلـی شـود.   هزینه

ت کـه آیـا   بنابراین نتیجه واحدي در این زمینه وجود ندارد یا هنوز این سـؤال مطـرح اسـ   

هـاي   استفاده از ابزارهاي مالی به منظور گـردش درآمـد حاصـل از اصـالح قیمـت حامـل      

کنـد یـا خیـر. بـه منظـور       اي ایـن سیاسـت را جبـران     تواند اثرات رفاهی و هزینه انرژي می

بري این بخـش، در   بررسی این موضوع و با توجه به نقش حمل و نقل در اقتصاد و انرژي

بیات موضوع در دو بخش مبانی نظري و مطالعات گذشته تشریح شـده  این تحقیق ابتدا اد

هاي انرژي بیان شـده   است. در ادامه در قسمت سوم روند تغییرات قیمت و مصرف حامل

هاي چهـارم و پـنجم نتـایج بدسـت آمـده تجزیـه و تحلیـل شـده و          و در نهایت در قسمت

  پیشنهادات سیاستی ارائه شده است.

  

  ادبیات موضوع -2

  ادبیات نظري تحقیق -1-2

  هاي انرژي حامل قیمت مبانی نظري استفاده از سیاست مکمل در سیاست اصالح - 2- 1- 1

هاي انرژي در زندگی روزمره و بخـش تولیـدي اقتصـاد نقـش      از آنجایی که حامل  

اي بر رفاه خانوارها  تواند تأثیر عمده کلیدي دارند، تعدیل قیمت به صورت افزایشی می

خش تولیدي داشته باشد. با توجه به اینکه بخش تولیـدي کشـورهاي در حـال    و هزینه ب

هـاي   بري باالیی دارند، پس افزایش قیمت حامل توسعه باالخص کشورهاي نفتی انرژي

 

1- Double Dividend Effect 
2- Parry etal. (1999), Goulder (1995), Lomborg (2001) 
3- Repetto etal. (1992), Mckitrick(1997), Bruvoll(2008) 
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هاي اقتصـادي مـؤثر اسـت. بنـابراین در کشـورهاي در حـال        انرژي در سودآوري بنگاه

هـاي انـرژي بـه دلیـل عـدم       حامـل  کنندگان به افزایش قیمت العمل تولید توسعه، عکس

باشد که این موضـوع موجـب کـاهش     تغییر در تکنولوژي موجود، کاهش در تولید می

هـاي   ها بایستی در سیاست تعـدیل قیمـت حامـل    گردد. از اینرو دولت رفاه خانوارها می

هـاي   هاي ناشی از افزیش قیمت حامـل  انرژي، استراتژي را در پیش بگیرند تا این هزینه

تـوان اسـتفاده    ي را کاهش دهند. یکی از راهکارهاي مهمی که به ایـن منظـور مـی   انرژ

هاي انرژي است. در ادبیـات   کرد، گردش مجدد درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل

نام بـرده   1اقتصاد انرژي از این موضوع به عنوان فرضیه مزیت مضاعف یا مزیت دوگانه

شود، بدون افزایش در  کند، اصالحات مالیاتی که وضع می شود. این فرضیه بیان می می

محیطــی (انتشــار کمتــر  مجمــوع کــل مالیــات، بــه طــور همزمــان، هــم کیفیــت زیســت 

اکسـیدکربن) و هـم کیفیـت اقتصـادي ( بهبــود رفـاه یـا کـاهش بیکـاري) را بهبــود          دي

هـاي انـرژي و    تواند با افزایش قیمت حامـل  ت می. پس مطابق این ادبیات، دول2دهد می

کـار، مالیـات بـر سـرمایه، مالیـات       هاي دیگر مثل مالیات بـر نیـروي   کاهش نرخ مالیات

ها براي تأمین اجتماعی، ترتیبـات الزم را بـراي بهبـود رفـاه یـا       غیرمستقیم و یا پرداختی

  کاهش بیکاري فراهم نماید.

اهش در مصـرف انـرژي و آلـودگی، بـا     در فرضیه مزیت مضاعف، مزیت اول، ک

شـود.   هاي انرژي است کـه در بخـش تولیـد و خـانوار حاصـل مـی       اصالح قیمت حامل

هـاي انـرژي و    مزیت دوم مربـوط بـه گـردش درآمـد حاصـل از اصـالح قیمـت حامـل        

. این اثر خود به دو بخش تقسیم 4است 3تغییرات رفاهی و در نهایت اثر مبتنی بر مالیات

 

1- Double Divided Hypothesis 
2- Ferran Sancho (2010) 
3- Tax Base Effect 
4- Anton Orlov et al (2012) 
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. تأثیر گردش درآمد موجب بهبود 2و تأثیر متقابل مالیات 1ر گردش درآمدشود: تأثی می

دهنده  دهد و اثرات متقابل بین مالیات نشان رفاه شده و زیان از دست رفته را کاهش می

هـاي موجـود    اثرات رفاهی ایجاد شده توسط روابط متقابل بین مالیات جدید و مالیـات 

گانه، موارد زیر بر قدرت اثرگذاري هر یک از باشد. در ادبیات مربوط به مزیت دو می

  ها تأثیرگذار است: این مزیت

کـار اسـت، اثـر متقابـل      دهد وقتی که تنها نهاده، نیـروي  هاي تحلیلی نشان می مدل )الف

  .3مالیات بزرگتر از اثر گردش درآمد است

ر انتقـال مالیـاتی   تواند بین عوامل مالیـاتی اثـ   ب) با وجود سرمایه، اصالح مالیات بر انرژي، می

توان به دو صورت تعریـف کـرد.    کار را می ایجاد کند. تأثیرات انتقال مالیات بین سرمایه و نیروي

کار بـیش از انـدازه بـر آن     اول، اگر فرض تحرك سرمایه وجود داشته باشد و در مقایسه با نیروي

توانـد توزیـع    سـرمایه مـی  مالیات وضع گردد، آنگاه جانشینی مالیات بر انرژي به جاي مالیات بـر  

الملـل متحــرك نباشـد و در مقایســه بــا    دوگانـه را ایجــاد کنـد. دوم، اگــر سـرمایه در ســطح بــین   

کـار   کار مالیات کمتري وضع شود آنگاه جانشینی مالیـات بـر انـرژي و مالیـات بـر نیـروي       نیروي

کـار بـه سـرمایه     رويهاي کارایی سیستم مالیاتی را کاهش دهد چون بار مالیاتی نیـ  تواند هزینه می

شود. اگر سرمایه در سطح بـین المللـی متحـرك باشـد، در ایـن صـورت در بلندمـدت         منتقل می

    4دهد. اصالح مالیات بر انرژي ناکارایی اولیه در سیستم مالیاتی را کاهش می

ناپـذیر   هـاي مالیـات   در صورت وجود عوامل تولید ثابت مثـل منـابع طبیعـی و رانـت     )ج

اي ایجاد کند. چون بار مالیات  تواند توزیع دوگانه ریکاردیویی، اصالح مالیات بر انرژي می

. بـه  5شـود یعنـی رانـت ریکـاردیویی     بر انرژي از طریق بازدهی پائین منابع طبیعی تحمل مـی 
 

1- Revenue Recycling Effect      یا اثر گردش درآمد منفعت کارایی حاصل از اسـتفاده از درآمـد بـراي تـأمین

و اثر گـردش درآمـد را   » اثر وابسته«) اثر متقابل مالیات را 1995مالی کاهش در نرخ نهایی مالیات موجود است. پاري (

 دارد. اثر درآمد بیان می

2- Tax Interaction Effect  کار ناشی از کاهش در بازدهی بعد  بر بازار نیرويیا اثر متقابل مالیات اثر معکوس

 هاي باالتر تولید به دلیل اصالح مالیات بر انرژي است. کار به همراه هزینه از مالیات نیروي

3- Goulder  et al(1997); Parry(1995) 
4- De Mooij and Bovenberg (1998) p.129. 
5. Bento and Jacobsen (2007) 
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هاي ضمنی بر سود اقتصـادي حاصـل از عوامـل     ر انرژي مشابه مالیاتعبارت دیگر مالیات ب

  کند. تولید ثابت عمل می

تواند اشتغال را در حضور عوامل تولیـد   تحت شرایط زیر اصالح مالیات بر انرژي می )د

) سهم باالي عوامل تولید ثابـت در  2) نرخ اولیه پائین مالیات بر منابع (1ثابت افزایش دهد: (

) کشش پائین جانشینی بـین عوامـل   4کار و منابع ( ) جانشینی باالي بین نیروي3ید (هزینه تول

  .1تولید و منابع

تواند مزیت دوگانـه را ایجـاد کنـد مثـل      نوع دیگري از انتقال مالیات وجود دارد که می ـ)ه

و مـویج   2)2000انتقال مالیات بـین کشـوري از طریـق نسـبت قیمتـی. بـراي مثـال کلینجـر (        

المللـی تأثیرگـذار هسـتند،     هاي بـین  نشان دادند که اقتصادهاي بزرگی که بر قیمت 3)2000(

کننـدگان خـارجی از طریـق نسـبت      توانند به طور بخشی به عرضه بار مالیات بر انرژي را می

  قیمتی انتقال دهند.

شود کـه   به منظور بررسی و تحلیل مزیت مضاعف در الگوهاي تعادل عمومی فرض می  

) و Y)، غیر انـرژي ( Xت خانوار به صورت زیر تابعی از مصرف کاالهاي انرژي (تابع مطلوبی

  ) باشد.lفراغت (

)1          ( 

( , , )U u X Y l 

  اي که خانوار با آن روبرو هستند عبارت است از: در این صورت قید بودجه

)2     ( 

( )x y lp X p Y w t L   

, در رابطـه بـاال   , ,l y xt w p p وL         ،بـه ترتیـب قیمـت کـاالي انـرژي، غیرانـرژي، دسـتمزد

کار و ساعات کاري است. تابع مطلوبیت غیرمستقیم براي خانوار به صورت  مالیات بر نیروي

  زیر است:

 

1- Bovenberg and Van Der Ploeg (1996); (1998) 
2- Killinger (2000) 
3- de Mooij (2000) 
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)3  (  

 ( , )x yW g v v  

نسبت قیمت کاالهاي انرژي و غیرانرژي به درآمـد اسـت. حـال اگـر از       xvو  yvکه 

گیري شود، خواهیم  ) دیفرانسیلetتابع مطلوبیت غیرمستقیم نسبت به مالیات بر انرژي (

  داشت:

)4                            (

, ,

. . .X i l i x i Y
l l

i X Y i X Ye X e l e x e Y e

dp L dt L dp L dpdW X
t t

dt p dt t dt p dt p dt


 

         
                       

 

  

دهنـده   دهنده اثر اولیه مزیت مضاعف اسـت کـه نشـان    نشان) جمله اول 4در رابطه (  

ضرب نسبت مصرف انرژي به قیمت انرژي و قیمت کاالي انرژي به مالیـات بـر    حاصل

دهد و بیانگر این است کـه   باشد. جمله دوم اثرات گردش درآمد را نشان می انرژي می

در نــرخ  هــاي انــرژي از طریــق تغییــر وقتــی گــردش درآمــد حاصــل از افــزایش حامــل

تواند موجب بهبود رفاه شود. جمله سوم نیز اثر روابط  هاي دیگر انجام گیرد، می مالیات

کنـد کـه تغییـر در مالیـات بـر انـرژي بـا         دهد و بیـان مـی   متقابل بین مالیات را نشان می

تأثیرگذاري بر قیمت کاالي انرژي نسبت بـه دسـتمزد، در بـازار عوامـل تولیـد اخـتالل       

  د.ایجاد خواهد کر

شد، در ایران، اگرچه مالیات بر انرژي وجود ندارد، ولی بـه دلیـل    اشارهطوري که  همان  

هاي انرژي، دولـت ایـن توانـایی را دارد تـا قیمـت       قدرت انحصاري دولت در فروش حامل

هـاي انـرژي را    هاي انرژي را تعـدیل کنـد. پـس تغییـرات درصـدي در قیمـت حامـل        حامل

لیات بر انرژي در نظر گرفت. به منظور بررسـی اثـرات اصـالح    توان همان تغییرات در ما می

هاي انرژي و گردش درآمد، در ایـن پـژوهش از الگـوي تعـادل عمـومی قابـل        قیمت حامل

  محاسبه استفاده شده است.
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  ساختار الگوي تعادل عمومی -2-1-2

مدل استفاده شده در این تحقیق شـامل پـنج بلـوك تولیـد، تجـارت خـارجی، نهادهـا،        

هـاي مـذکور شـامل معـادالت      . هـر یـک از ایـن بلـوك    1گذاري و تسویه اسـت  رمایهس

ها، خانوارها، دولت، بخش خارجی و مکانیسم  ها (بنگاه شود که رفتار بخش ریاضی می

هاي مختلف (با تأکید بر زیر بخش انرژي در بلوك تولیـدي) یـک    قیمتی) و زیربخش

شود، بلوك تولیـدي   ) مشاهده می1شکل (طوري که در  . همان2دهد اقتصاد را نشان می

انـرژي و نهـاده   - اي است. در الیه اول نهاده مرکب ارزش افزوده داراي ساختار سه الیه

بـا هـم ترکیـب     CES(3واسطه کل براساس تابع توابع تولید با کشـش جانشـینی ثابـت (   

ي واسـطه  ها نهاده 4اند. در الیه دوم در یک طرف نهاده واسطه کل از تابع لئونتیف شده

نهاده  CESانرژي از تابع - گردد و در طرف دیگر نهاده مرکب ارزش افزوده تشکیل می

افـزوده   گیرد. در الیه سوم، در یک طرف نهـاده ارزش  انرژي و ارزش افزوده شکل می

هاي  کار و سرمایه بوده و در طرف دیگر نهاده انرژي از ترکیب حامل نیروي CESتابع 

شکل  CESکوره و برق براساس تابع  سفید، گاز مایع، نفت نفتگاز،  انرژي بنزین، نفت

گیرد. از آنجایی که این مقاله در بلوك تولیدي بخش انرژي را بسط داده است پس  می

هاي  در ادامه معادالت مربوط به این بخش تشریح شده است. معادالت مربوط به بخش

) 2002همکـارانش ( دیگر بلوك تولیـدي و چهـار بلـوك دیگـر براسـاس الفگـرین و       

  باشد که در ضمیمه ارائه شده است. می

  

  

  

  

 

1- Lofgren H. et al (2002) 
  هاي مختلف در ضمیمه ارائه شده است. معادالت مربوط به بلوك -2

3- Constant Elasticity Substitution 
4- Leontief 
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  شماي کلی ساختار بخش تولید و تجارت با تأکید بر انرژي -)1( شکل

  

  بخش انرژي  -1-1-2

بخش دیگر در الیه سوم تولید، مربوط به تشکیل نهاده مرکب انرژي براساس تابع تولید   

CES هاي انرژي ( شود حامل ) مشاهده می5طور که در معادله ( است. همانEC   کـه شـامل (

با هـم   CESکوره و برق هستند برمبناي فرم تبعی  گاز، گاز مایع، نفت سفید، نفت بنزین، نفت

دهند. با توجه به اینکه بخشی از هدف ایـن   ترکیب شده و نهاده مرکب انرژي را تشکیل می

تأثیرات اصالح قیمت حامل هاي انرژي است پس بایسـتی بخـش انـرژي    تحقیق در رابطه با 

را در الیه سوم طوري مدلسازي کرد که امکان بررسی این سیاست وجـود داشـته باشـد. بـه     

هاي انرژي تشکیل شـده و سـپس بـا     حامل CESاین منظور نهاده مرکب انرژي مبتنی بر تابع 

ي تولیـد انـرژي (تـابع تولیـد انـرژي)، تـابع       حداکثرسازي سود تولید انرژي مقید به تکنولوژ

  شود. هاي انرژي و قیمت نهاده انرژي حاصل می تقاضا براي حامل

)5(  

, ,. .
qte

qte i
iqte qte

i i eo i eo i
eo

QTE b EC




 
  

 




  

  

qte) 5در معادله (
ib ،,

qte
eo i ،,

qte
i

eo iEC  و ،qte

i
   دهنـده پـارامتر کـارایی،     به ترتیـب نشـان

هـاي انـرژي اسـت.     هاي انرژي و پارامتر کشش جانشینی بین حامـل  پارامتر سهم، حامل

ــه (    ــد معادل ــه قی ــود نســبت ب ــا حــداکثر کــردن س ــادالت (5حــال ب   ) 8) و (7)، (6)، مع

  گردد. حاصل می
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)6   (  

i iPTE    

  ضریب الگرانژ است. iکه در این معادله 

)7                            (

, , , , ,[ . .( ). . .( ). . ]
qte

qte qte i
i iqte qte qte qte

eo i i i i eo i eo i eo i eo iqte
eoi

PEC b EC EC
    



 

   
     

 





 


  

eo,که در این معادله  iPEC هاي انرژي است. قیمت حامل  

)8(  

, ,, . .

qte
qteqte iqte i

eo i eo ii i
eo

eo ib EC QTE








 
   
 
 





  

  

,و  i) روابـط متنـاظر بـا    8) و (6حال اگر براساس معادلـه (  ,, . .

qte
qteqte iqte i

eo i eo ii
eo

eo ib EC








 
 
 
 




 

  ) بدست خواهد آمد. 9) قرار داده شود، آنگاه معادله (7در معادله (

)9     (  

, , ,. . . .
qte qte qte
i i iqte

eo i i i i eo i eo iPEC PTE b QTE EC       
  

  

هـاي انـرژي را    تـوان معادلـه تقاضـا بـراي حامـل      می iECسازي معادله بر حسب  که با ساده

  بدست آورد.

)10  (  

, , ,. . . .

qte
i

qte qte qte qte
i i i i

eo i i eo i i i eo iEC QTE PEC PTE b
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  آید. همچنین قیمت نهاده انرژي نیز به صورت زیر بدست می

)11(  

, ,. .i i eo i eo i
eo

QTE PTE PEC EC   

    

ــادالت (  ــاس مع ــابراین براس ــل 11) و (10بن ــت حام ــر در قیم ــا   )، تغیی ــرژي ب ــاي ان ه

هاي تولیدي دیگر  تواند بر بخش هاي انرژي می گذاري بر قیمت و تقاضاي حامل تأثیر

نیز تأثیرگذار باشد. در مدل تعادل عمومی کـه در ایـن تحقیـق اسـتفاده شـده اسـت،       

هاي انرژي از کانال مالیـات بـر انـرژي و بـا تغییـر قیمـت        شوك افزایش قیمت حامل

) به اقتصاد وارد شده است. بـا وارد نمـودن چنـین شـوکی،     PECهاي انرژي ( حامل

ــکل (     ــابق ش ــه و مط ــزایش یافت ــرژي اف ــاده ان ــت نه ــب   1قیم ــاده مرک ــال نه ) از کان

ستانده خواهـد    هاي تولید و افزایش قیمت انرژي موجب افزایش هزینه- افزوده ارزش

سود چند راهکار کننده به منظور حداکثرسازي  هاي تولید، تولید شد. با افزایش هزینه

بـري   هایی استفاده کند کـه انـرژي   دارد. یکی از راهکارها این است که از تکنولوژي

کمتر دارند. راهکـار دوم ایـن اسـت کـه از همـان تکنولـوژي قبلـی اسـتفاده کننـد و          

هـا،   هاي انرژي را کاهش دهد. در طرف دیگر، با افزایش قیمت ستانده مصرف حامل

ي مطلوبیتی که مقید به درآمد است بایستی سطح مصـرف  خانوارها براي حداکثرساز

هاي انرژي را کاهش دهند. با توجه به اینکه مصرف انرژي در بهبود رفاه نقش  حامل

اساسی دارد، پس کاهش مصرف آن تأثیر منفی بـر رفـاه خـانوار دارد. حـال اگـر در      

از خانوار هاي انرژي، سیاست مکمل کاهش دریافتی دولت  کنار افزایش قیمت حامل

توانـد   بیمه تأمین اجتماعی یا مالیات غیرمستقیم بکار گرفته شـود مـی   مثل کاهش حق

  کـار شـده و کـاهش قـدرت خریـد را تـا حـدودي         موجب بهبـود در دسـتمزد نیـروي   

  کند. جبران می
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  ادبیات تجربی تحقیق -2-2

  خارج مطالعات تجربی انجام گرفته در -1-2-2

مــاتریس حســابداري  مبتنــی بــر CGEبــا اســتفاده از مـدل   1)2011سیاشـینی و همکــارانش ( 

محیطـی را بـا در نظـر گـرفتن گـردش درآمـد مالیـاتی         ، تأثیر مالیات زیست2003اجتماعی 

بررسی کردند. آنها در این تحقیق با در نظر گرفتن دو سـناریو در زمینـه اسـتفاده از درآمـد     

محیطـی موجـب    کـه مالیـات زیسـت   محیطی، به این نتیجه رسـیدند   حاصل از مالیات زیست

شود تا تولید کاالهایی که سطح آلودگی باالیی دارند، کاهش یابد. عالوه بر ایـن، آنهـا    می

محیطی صـرف کـاهش مالیـات     بیان کردند، در صورتی که درآمد حاصل از مالیات زیست

  یابد. ها افزایش می بر ارزش افزوده کاالها نشود، سطح عمومی قیمت

دهی تغییرات تکنولوژي در بخش حمل و  اي به بررسی جهت در مطالعه 2)2012کالمر (

 3و روش پائین به باال، CGEنقل پرداخت. وي در این تحقیق با استفاده از مدل ترکیبی 

با ارزیابی اثرات اقتصادي مالیات بر کـربن و توزیـع درآمـد حاصـل از ایـن مالیـات از       

در زمینه حمل و نقل به این نتیجه رسـید   کانال پرداخت یارانه به بخش تحقیق و توسعه

پذیري تکنولوژي پاك و تکنولوژي  که افزایش مالیات بر کربن تأثیر بسزایی در رقابت

دارد ولی منجر به بهبود تکنولوژي نخواهد شد. در صورتی که درآمـد مالیـات    4کثیف

د، با رشد بر کربن به عنوان یارانه به بخش تحقیق و توسعه تکنولوژي پاك پرداخت شو

ها در تولیـد، ایـن نـوع تکنولـوژي      هاي ورودي نرخ تغییرات تکنولوژي و کاهش هزینه

  تواند تجاري گردد. می

مبتنــی بــر مــاتریس  CGEدر تحقیقــی بــا اســتفاده از مــدل  5)2012ژن جینــگ و هایاشــیما (

به بررسی تأثیر مالیات بر انرژي بر اقتصـاد چـین پرداختنـد.     2000حسابداري اجتماعی سال 

آنها از این تحقیق نتیجه گرفتند که مالیات بر انرژي موجب کاهش تولید ناخالص داخلـی و  
 

1- Ciaschini. M et al (2011) 
2- Kulmer V (2012) 
3- Bottom-Up 
4- Dirty Technology 
5- Pu and Hayashiyama (2012) 
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دهـد کـه در    شود. عالوه بر ایـن، نتـایج تحقیـق نشـان مـی      ها می افزایش سطح عمومی قیمت

مناطق تولیدکننـده انـرژي، بـه دلیـل کـاهش آلـودگی ناشـی از اجـراي مالیـات بـر انـرژي،            

  کند. مطلوبیت افراد تغییرات مناسبی خواهد می

اثرات اصالح یارانه انرژي را در بخش حمل و نقل اقتصاد  1)2014سلیمانی و کاري (

ینـی، دریـایی،   اند. بخش حمل و نقل در این تحقیق به چهار بخش زم مالزي بررسی کرده

هوایی و خدمات دیگر (بندر، فرودگاه، بزرگراه، پل و تونـل) تقسـیم شـده اسـت. نتـایج      

دهد  نشان می CGEسازي سیاست اصالح یارانه انرژي در مالزي با استفاده از الگوي  شبیه

که اجراي این سیاست براي اقتصاد این کشور مفید بوده و موجب افزایش تجارت، تولید 

هـاي انـرژي و در نتیجـه     اسمی و واقعی، کـاهش تقاضـا بـراي انـواع حامـل      ناخالص ملی

کاهش آلودگی خواهد شد. به هر حال تغییرات رفاه خانوار باالخص براي خـانوار بـومی   

منفی خواهد بود چون دولت تصمیمی براي توزیع درآمد حاصل از این سیاست نخواهـد  

تولیـد، سـتانده بخـش حمـل و نقـل نیـز       داشت. عالوه بر این، به دلیـل افـزایش در هزینـه    

 کاهش خواهد یافت.

  

  داخل مطالعات تجربی انجام گرفته در -2-2-2

) در مطالعــه خــود بــه ارزیــابی آثــار ناشــی از افــزایش قیمــت تمــامی  1387خیابــانی (  

هاي انرژي در اقتصاد ایران پرداخته است. در این مطالعه از مدل تعـادل عمـومی قابـل     حامل

استفاده شده است. نتـایج  1380استاندارد مبتنی بر ماتریس حسابداري اجتماعی سال محاسبه 

این مطالعه کـه در سـه سـناریوي الـف) افـزایش قیمـت بنـزین، ب) افـزایش قیمـت تمـامی           

هـاي جهـانی    هاي انرژي بر اسـاس قیمـت   هاي انرژي و ج) افزایش قیمت تمامی حامل حامل

هـاي انـرژي بـا ایجـاد کـاهش در       فزایش قیمت حامـل دهد که ا نشان می ،انجام گرفته است

هـاي تولیـدي و خانوارهـا را     رویـه انـرژي در بخـش    هاي نسـبی، مصـرف بـی    انحراف قیمت

  دهد. کاهش می

 

1- Solaymani and Kari (2014) 
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اي اثرات حذف یارانه آشکار و پنهان انـرژي در   ) در مطالعه1389منظور و همکاران (  

حقیـق از مـدل تعـادل عمـومی قابـل      ایران را مورد بررسی و ارزیـابی قـرار دادنـد. در ایـن ت    

بـوده اسـت.    1380سـال   1هاي خرد محاسبه استفاده شده که پایه آماري آن نیز ماتریس داده

دهد که اجراي چنین سیاستی باعث کاهش تقاضاي انرژي توسـط   نتایج این تحقیق نشان می

  شود. هاي تولیدي و خانوارها می فعالیت

هاي انرژي و  قیقی اثرات افزایش قیمت حامل) در تح1390شاهمرادي و همکارانش ( 

 CGEاند. آنها در این تحقیق با اسـتفاده از رویکـرد    پرداخت نقدي در ایران را بررسی کرده

هـاي   و دو سـناریو افـزایش قیمـت حامـل    1380مبتنی بر ماتریس حسابداري اجتمـاعی سـال   

سیدند که افزایش قیمـت  انرژي و همزمان دو سناریو در مورد پرداخت نقدي به این نتیجه ر

شود  مدت موجب کاهش تولید و رفاه می هاي انرژي در سناریوهاي مختلف در کوتاه حامل

دهـد کـه در    ولی صادرات و واردات کل افزایش خواهد یافت. عالوه بر این نتایج نشان می

 20هاي انرژي و پرداخت یارانه نقدي کـاهش سـهم دولـت از     سیاست افزایش قیمت حامل

شود نیمی از کاهش در رفاه خانوارها جبـران شـده و کـاهش     درصد باعث می 10به درصد 

  در تولید نیز تا حدي جبران گردد.

ــوز و برمکــی ( ــزایش قیمــت حامــل 1390زن ــأثیر اف ــر  ) در پژوهشــی ت ــرژي را ب هــاي ان

هاي بخش حمل و نقل و رفاه خانوارهاي شهري در ایـران مـورد بررسـی قـرار دادنـد.       هزینه

ستانده و ماتریس حسابداري اجتماعی استفاده کردند. نتـایج  -آنها به این منظور از مدل داده

هاي انـرژي اوالً میـزان افـزایش خـدمات      افزایش قیمت حامل تحقیق گویاي این است که با

درصـد و   195حمل و نقل بسیار در خور توجه است. هزینـه اسـتفاده از خـودروي شخصـی     

درصد افزایش خواهد یافـت. از   18,6ي تولید خدمات حمل و نقل عمومی در شهرها  هزینه

کننـد و در بلندمـدت    فاده مـی این رو خانوارها بیش از گذشته از وسـایل نقلیـه عمـومی اسـت    

خوردهاي کم مصرف جایگزین خودروهاي پرمصرف خواهنـد شـد. ثانیـاً جـزء دو دهـک      

 

1- Micro Consistent Matrix (MCM) 
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شـوند. در ایـن وضـعیت الزم اسـت دولـت از       ها از اجراي طرح متضرر مـی  اول، بقیه دهک

  پرداخت یارانه به دهک با درآمد باال اجتناب کند.

هـاي انـرژي،    حامـل   ت اصـالح قیمـت  به طور کلی، در داخل کشـور در مـورد تـأثیرا   

اساسـی کـه     نکتـه  1هاي متفاوتی انجام شده است. ها و مدل مطالعات مختلفی در قالب روش

شود این است که در اکثر مطالعات انجـام شـده در ایـن زمینـه،      در این تحقیقات مشاهده می

از  سیاست مکمل براي سیاست اصالح قیمت حامل هاي انرژي مثل گردش درآمـد حاصـل  

هاي انرژي در نظر گرفته نشده است و موردي که گردش درآمد را در  افزایش قیمت حامل

نظر گرفته است، تنها یک سیاسـت گـردش درآمـدي (پرداخـت نقـدي) را ارزیـابی کـرده        

است. در صورتی که در تحقیق حاضر با استفاده از رویکرد تعادل عمومی، گـردش درآمـد   

هاي دیگـر گـردش    وارها مورد بررسی قرار گرفته و با روشاز کانال کاهش دریافتی از خان

درآمد مثل پرداخت نقدي و یا ترکیبی از این دو روش مقایسه شده است. عـالوه بـراین در   

بوده است ولی  1380ستانده سال -مطالعات انجام شده در داخل عمدتاً مبتنی بر جدول داده

 فاده شده است.است 1385ستانده سال -در این مقاله از جدول داده

  

  هاي انرژي در بخش حمل و نقل روند تغییرات قیمت و مصرف حامل -3

دهنده اهمیت بخش حمـل و نقـل در مصـرف     هاي مختلف نشان بررسی مصرف انرژي در بخش

بخـش   1380- 87شـود، در دوره زمـانی    طوري که در جدول زیر مشاهده مـی  انرژي است. همان

هاي دیگـر داشـته    ترین سهم مصرف انرژي را در بین بخشحمل و نقل بعد از بخش خانگی، باال

، سهم صنعت در مصرف انرژي از بخش حمـل و نقـل پیشـی    1388- 90هاي  است. البته طی سال

  اي را در مصرف انرژي دارد. گرفت، ولی هنوز این بخش سهم عمده

  

  
 

)، نـادر  1388)، محمـدعلی خطیـب و همکـاران (   1391براي اطالعات بیشتر به مطالعات محمد نوفرسـتی و مهـدي جلـولی (     - ١

آبـادي   )، زهـره احمـدي و حمیدرضـا میرزایـی خلیـل     1390بهبود و صـمد حکمتـی فریـد (   )، داوود 1391مهرگان و همکاران (

  ) و ... مراجعه شود.1391(
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 هاي مختلف در مصرف انرژي  (درصد) سهم بخش - )1(جدول 

  1380  1381  1382  1383  1384  1385  1386  1387  1388  1389  1390  

  29,18  27,77  27,51  27,53  29,08  30,14  29,86  29,3  29,26  29,88  28,91  خانگی

  5,71  6,37  6,06  6,57  6,77  6,98  7,3  7,2  7,29  7,37  7,47  تجاري

  23,98  23,77  21,93  22,96  22,1  24,89  25,54  25,18  25,14  25,78  25,6  حمل و نقل

  25,67  25,1  22,93  22,77  21,26  21,05  22,11  22,79  23,51  23,64  22,65  صنعتی

  3,72  3,71  3,43  3,44  3,1  3,39  3,36  3,48  3,62  3,65  4,05  کشاورزي

خوراك 

  پتروشیمی
9,13  8,54  8,85  8,71  8,09  7,54  8,5  9,32  9,51  10,39  10,29  

  0,8  1,37  3,54  2,6  3,3  3,47  3,26  2,91  2,16  2,11  2,82  سایر

مصارف 

  نامشخص
0,74-  0,97-  0,16  0,41  0,48  2,54  5,89  4,82  5,09  1,52  0,72  

  1390منبع: تراز هیدروکربوري سال 

  

گـاز،   شـوند، شـامل بنـزین، نفـت     هایی که در بخش حمل و نقل مصـرف مـی   سوخت

هاي اخیـر   هاي هوایی و در سال کوره) و سوخت گاز و نفت کوره، سوخت کشتی (نفت نفت

دهد که مجمـوع مصـرف ایـن     است. آمارها نشان می CNG(1گازطبیعی فشرده (گاز مایع و 

درصـد داشـته و از    4,37سال اخیر بـه طـور متوسـط سـاالنه رشـد       10هاي انرژي طی  حامل

درصدي اسـت.   53,37که نشان دهنده افزایش  2تریلیون بی.تی.یو رسیده است 1,7به  1,11

هـاي   ا شد که با اجراي این قـانون، قیمـت حامـل   ها اجر قانون هدفمندي یارانه 1389در سال 

  ) تغییر داشته است.2) و (1هاي ( ها به صورت نمودار انرژي مذکور و سهم این حامل

هاي انرژي مورد اسـتفاده در بخـش حمـل و     دهد که قیمت حامل ) نشان می1نمودار (

مربـوط بـه   با یک شوك قیمت افزایش یافته است کـه بیشـترین افـزایش     1389نقل در سال 

برابـر   12برابر شدن و کمترین افزایش مربوط به قیمـت بنـزین سـوپر یعنـی      200گاز مایع با 

 

1- Compressed Natural Gas 

  استفاده شده است. 1390براي تبدیالت از جدول تبدیل واحدهاي تراز هیدروکربوري سال  - ٢
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ترین سطح  شود، باالترین و پائین ) مشاهده می1طوري که در نمودار ( شدن است. البته همان

  کوره است قیمتی مربوط به بنزین سوپر و نفت
  

  
 ها (ریال در هر لیتر) هاي انرژي مطابق با قانون هدفمندسازي یارانه افزایش قیمت حامل -)1(نمودار

  1390منبع: تراز هیدروکربوري سال 
  

  
 هاي انرژي در بخش حمل و نقل (درصد) سهم حامل -)2(نمودار

  1390منبع: تراز هیدروکربوري سال 

0
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تـرین   اخیـر، اصـلی  هـاي   شـود، در سـال   ) مشـاهده مـی  2طوري که در نمودار( همان  

گاز و گاز طبیعی بوده اسـت، بـه طـوري کـه      سوخت در بخش حمل و نقل بنزین، نفت

درصد سوخت بخش حمـل   90این سه حامل انرژي بیش از  1385- 90طی دوره زمانی 

هاي اصلی در بخش  و نقل را تأمین کرده است. مصرف بنزین به عنوان یکی از سوخت

درصـد   61,5رشد کاهنـده داشـته و بـه میـزان      1380- 85حمل و نقل، طی دوره زمانی 

، مصـرف بنـزین رونـد    1386بنـدي بنـزین در سـال     افزایش یافته است. با اجراي سهمیه

 1385نسـبت بـه سـال     1386نزولی پیدا کرد به طوري که مصرف بنزین در پایان سـال  

درصـد   4,2مصـرف بنـزین    1387درصدي داشته است. در ادامه در سـال   12,7کاهش 

درصــد داشــته اســت. پــس بعــد از اجــراي   3,5کــاهش  1388شــد و ســپس در ســال ر

هـاي   ها، مصرف بنزین طی سـال  بندي و قبل از اجراي قانون هدفمندسازي یارانه سهمیه

درصد کاهش داشته اسـت. بـا اجـراي قـانون هدفمندسـازي       12,27به میزان  1385- 88

 5,3بـه میـزان    1389اول یعنـی  مصـرف بنـزین در سـال     1389ها در آذر ماه سال  یارانه

 درصد کاهش یافت. 1,9به میزان  1390درصد کاهش داشته و در سال دوم یعنی سال 

دهـد کـه در    همچنین آخرین آمارهاي در دسترس در مورد مصرف بنزین نشان مـی 

درصدي داشته است کـه علـت    5,9مصرف بنزین رشد  1390نسبت به سال  1391سال 

و  1389ینگونه بیان کرد که با اجـراي قـانون مـذکور در سـال     توان ا این موضوع را می

، تورم و نرخ ارز به شـدت افـزایش یافتـه و ایـن     1390ها در سال  همزمانی آن با تحریم

موضوع به همراه عدم تعدیل دوباره قیمت بنزین به معنی کاهش نسـبی قیمـت بنـزین و    

شـکالت سـاختاري مثـل    در نهایت افزایش مصرف بنزین بـوده اسـت. عـالوه بـر ایـن م     

اند. البتـه بـا توجـه بـه      هاي تولیدي نیز در این موضوع تأثیرگذار بوده کارایی بخش عدم

هـا   بندي و قـانون هدفمندسـازي یارانـه    )، سهم مصرف بنزین با اجراي سهمیه2نمودار (

گاز کمتر شده اسـت.   سهم بنزین از نفت 1390کاهش یافته است به طوري که در سال 

ه عنوان سوخت مهم دیگر در بخش حمل و نقل زمینـی و دریـایی، بـه علـت     گاز ب نفت

هـاي   هـا در سـال   رسانی به کشتی افزایش ناوگان خودروهاي سنگین و همچنین سوخت
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درصدي برخـوردار بـوده اسـت.     3,57از رشد متوسط  1380- 90اخیر، در دوره زمانی 

هاي انرژي مورد استفاده در  گاز در بین حامل سهم نفت 1385) تا سال 2مطابق نمودار (

 1380درصد در سـال   45,5بخش حمل و نقل روند نزولی داشته است. به طوري که از 

این شـاخص رونـد صـعودي پیـدا      1385رسیده و از سال  1385درصد در سال  39,1به 

 1385دهد که از سال  ) نشان می2درصد رسید. نمودار ( 42,2به  1390کرده و در سال 

 1390گـاز و کـاهش سـهم بنـزین، ایـن سـوخت در سـال         فـزایش سـهم نفـت   به بعد با ا

هاي انرژي بخش حمل و نقل داشته است. عالوه بر ایـن،   بیشترین سهم را در بین حامل

ها و افزایش قیمت عرضـه آزاد   رغم، اجراي قانون هدفمندي یارانه ، علی1390در سال 

گـاز در بخـش    کـردن عرضـه نفـت   تر اعمال روش منطقی  ها و از همه مهم این فرآورده

درصـدي   2,49حمل و نقل در چندین نقطه مرزي کشور، روند رشد کاهشی را با رشد 

ها  و قانون هدفمندي یارانه 1384آغاز کرده است. حامل انرژي دیگري که بعد از سال 

انـرژي    در بخش حمل و نقل اهمیت باالیی پیدا کرد، گازطبیعی بوده است. این حامـل 

 اي را تجربه کرده است.  رشد فزاینده 1385- 90زمانی طی دوره 

آغاز شد و به تـدریج بـا    1380در بخش حمل و نقل عمومی از سال  CNGمصرف 

هاي شـهري میـزان    بوس ها و مینی گازسوز کردن خودروهاي سواري، عمومی، اتوبوس

ــدود   ــرف آن از ح ــال   3مص ــب در س ــون مترمکع ــدود   1380میلی ــه ح ــون  6246ب میلی

دهد که سـهم ایـن    ) نیز نشان می2افزایش یافته است. نمودار ( 1390عب در سال مترمک

هاي انرژي بخش حمل و نقل  در بین حامل 1380انرژي از نزدیک صفر در سال   حامل

تـوان جـایگزینی    رسیده است. علت ایـن موضـوع را مـی    1390درصد در سال  13,1به 

ایع دانست. با افزایش قیمت بنـزین در  گازطبیعی در بخش حمل و نقل با بنزین و گاز م

این قانون و در نتیجه ارزانی نسبی قیمت گاز نسبت به بنزین، گازطبیعی جانشین بخـش  

هـا   که با تمهیداتی در اثر اجراي قانون هدفمندي یارانـه  1389بنزین شد. ضمناً، از سال 

ه در نهایت رسد ک براي جلوگیري از عرضه سوخت گازمایع خارج از شبکه، به نظر می
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مصرف گازمایع در بخش حمل و نقل کاهش یافته و گاز طبیعی فشـرده   1390در سال 

  توانست جایگزین بخش عمده این کاهش باشد.

  

  سازي و تجزیه و تحلیل نتایج شبیه -4

  ها داده -1-4

مـورد   SAM) است. سـاختار کلـی   SAMمبتنی بر ماتریس حسابداري اجتماعی ( CGEمدل 

  تحقیق به صورت زیر بوده است: استفاده در این

  

 ساختار ماتریس حسابداري اجتماعی - )2( جدول

  

  مخارج

  برونزا  درونزا

هاي  فعالیت  جمع

  تولیدي

عوامل 

  تولید
  دولت  خانوار

حساب 

  سرمایه
  خارج

ی
دریافت

 
ها

یا 
 

درآمد
  

  درونزا

هاي  فعالیت

  تولیدي
T11 0  T13 X11  X12  X13  Y1 

  T21  0  0  X21  X22  X23  Y2  عوامل تولید

  T32  T33  X31  X32  X33  Y3  0  خانوار

  برونزا

  l41  l42  l43  t41  t42  t43  Y4  دولت

حساب 

  سرمایه
l51  l52  l53  t51  t52  t53  Y5  

  l61  l62  l63  t61  t62  t63  Y6  خارج

Y1  جمع


  Y2
  Y3

  Y4
  Y5

  Y6
    

  

هـاي انـرژي از جـدول     به منظور بسط ماتریس حسابداري اجتمـاعی در بخـش حامـل   

وزارت نیرو استفاده شده است. ماتریس حسابداري اجتماعی مـورد   1385ستانده سال -داده

هـا بـه    بخش بوده است. عالوه بر این در این ماتریس مالیـات  20استفاده در این مقاله داراي 
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واردات، یارانه بر تولید، یارانه بر واردات و سایر مالیات بر تولیـد  مالیات بر تولید، مالیات بر 

که با استفاده از منـابع آمـاري   1385بسط داده شده است. ماتریس حسابداري اجتماعی سال 

مذکور در تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفته است یک ماتریس بخش در بخـش بـوده   

  هاي زیر است: که شامل حساب

بخش اسـت کـه    20ماتریس مورد استفاده در این تحقیق شامل  ها: الیتالف) حساب فع

  .ها در جدول زیر ارائه شده است کنند. این بخش هر بخش یک کاال یا خدمت تولید می

  

 هاي ماتریس حسابداري اجتماعی فعالیت - )3(جدول 

  ها فعالیت  ها فعالیت  ها فعالیت  ها فعالیت

  سفید نفت  ساختمان  صنایع چوب  کشاورزي

  کوره نفت  حمل و نقل  مواد شیمیایی  نفت و گاز

  گازمایع  خدمات  صنایع فلزي  معدن

  برق  بنزین  ماشین آالت  موادغذایی

  سایر انرژي  گاز نفت  صنایع دیگر  پوشاك

  

این حساب مربوط به عوامل تولید اولیه است. عوامل تولیـدي کـه    ب) حساب عوامل تولید:

کـار و سـرمایه اسـت. در مـاتریس مـورد اسـتفاده،        در این حساب مورد استفاده قرار گرفته نیروي

هـاي داخلـی و بخـش خـارجی اسـت. همچنـین،        کـار و سـرمایه از فعالیـت    هـاي نیـروي   دریافتی

  باشد. ها، دولت و بخش خارجی می ا، شرکتهاي این عوامل تولید به خانواره پرداختی

نهادهاي داخلی مـاتریس مـورد اسـتفاده در ایـن پـژوهش       ج) حساب نهادهاي داخلی:

شامل خانوار، شـرکت و دولـت اسـت. در ایـن مـاتریس، خانوارهـا بـه دو گـروه شـهري و          

هـا،   هاي خانوارها شامل دریافتی از عوامل تولید، شـرکت  شوند. دریافتی روستایی تقسیم می

ایـن نهـاد شـامل     هـاي  دولت، بـین خـانواري و بخـش خـارجی اسـت و همچنـین پرداختـی       

انـداز اسـت.    هـا، دولـت، بخـش خـارجی و پـس      ها، بین خانواري، شرکت پرداختی به بخش

هـاي   ها شامل دریافتی از عامـل تولیـد سـرمایه، خانوارهـا، شـرکت      هاي نهاد شرکت دریافتی
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هــاي آن شــامل پرداختــی بــه بخــش خــدمات، خانوارهــا،  دیگــر و دولــت بــوده و پرداختــی

انداز بوده است. درآمد دولت نیز شـامل مالیـات بـر تولیـد،      ت و پسهاي دیگر، دول شرکت

هاي دولت شامل یارانه بـر   مالیات بر واردات، دریافتی از خانوارها و شرکتها است. پرداختی

اي و خـدمات)،   تولید، یارانه بر واردات، مخـارج دولتـی (در دو بخـش حمـل و نقـل جـاده      

  تها است.هاي انتقالی به خانوارها و شرک پرداخت

حسـاب تشـکیل سـرمایه در مـاتریس حسـابداري اجتمـاعی        د) حساب تشکیل سرمایه:

  شامل تشکیل سرمایه و تغییر در موجودي انبار است.

حساب دنیاي خارج که یکـی از نهادهـاي دیگـر موجـود در      هـ) حساب دنیاي خارج:

ن انتقـاالت  ماتریس حسابداري اجتماعی ایران است و شـامل صـادرات و واردات و همچنـی   

  داخلی با دنیاي خارجی است.

  

  هاي تحقیق محدودیت -2-4

سـتانده  -شده در ایـران کـه مبتنـی بـر الگـوي تعـادل عمـومی و جـدول داده         تحقیقات انجام

ترین محدودیت این تحقیـق   باشند. اساسی هاي مختلفی می هستند، معموالً داراي محدودیت

حاظ زمـانی اسـت. البتـه ایـن محـدودیت در      ستانده جدید از ل-دسترسی به جدول داده عدم

کنند، نیز مصـداق دارنـد. عـالوه بـر      مورد تحقیقاتی که از الگوي تعادل عمومی استفاده می

هاي مربـوط بـه مخـارج تحقیـق و توسـعه هـر بخـش،         این، در مقاله حاضر به دلیل نبود داده

ال سیاسـت اصـالح قیمـت    توان تأثیرات تغییر در مخارج تحقیق و توسعه را همراه با اعم نمی

  حامل هاي انرژي مورد بررسی قرار داد.

  

  کالیبراسیون پارامترها -3-4

برآورد گـردد   CGEدر این مرحله از برآورد بایستی پارامترهاي مورد استفاده در مدل 

طوري که در فصل دوم بیان شـده   سازي را انجام داد. همان تا بتوان با این پارامترها شبیه
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هـاي مـاتریس حسـابداري اجتمـاعی اسـتفاده       ر برآورد پارامترهـا از داده است، به منظو

تواند براساس نحوه محاسبه بـه دو گـروه اصـلی     پارامترها را می CGEشود. در مدل  می

هـاي مـاتریس    بندي کرد. گـروه اول پارامترهـایی هسـتند کـه بـا اسـتفاده از داده       تقسیم

ijax،fiWهـا، iهـا،  iباشـند مثـل    حسابداري اجتماعی قابل محاسـبه مـی   FDIST ،

itauz ،itaum، insdngptaud ،insdngpssp و,insdng insdngps
.1  

شــود.  هـاي هسـتند کـه از طریـق مطالعـات گذشـته محاسـبه مـی         گـروه دوم پـارامتر  

هاي جانشینی در توابـع تولیـد،    که در این گروه قرار دارند کششمهمترین پارامترهایی 

اي که بـا اسـتفاده    ) در مطالعه1392باشد. شریفی و همکارانش ( تبدیل و آرمینگتون می

اند بـراي کشـش جانشـینی بـین نیـروي کـار و سـرمایه مقـدار         انجام داده CGE از مدل

هاي انرژي مقدار  بین حاملو کشش جانشینی   کشش جانشینی بین کاالهاي واسطهیک،

و کشــش تبــدیل بــین  3صــفر، کشــش جانشــینی بــین واردات و کــاالي داخلــی مقــدار 

هـاي   صادرات و عرضه داخل مقدار یک و سرانجام کشش جانشینی بین انـرژي، نهـاده  

) 1385انـد. متوسـلی و معصـومی (    واسطه و ارزش افزوده مقدار صفر را در نظـر گرفتـه  

، کشـش تبـدیل صـادرات و عرضـه     1تـا   0,2ل تولیـد را بـین   کشش جانشینی بین عوام

در نظـر   0,5و کشش جانشینی بین واردات و کاالي داخلی را مقدار  2داخلی را مقدار 

 اند.  گرفته

، کشش جانشینی بین نیروي 2هاي انرژي  کشش جانشینی بین حامل EPPAدر مدل 

انـرژي و کـاالي   –وده و کشش جانشینی بـین نهـاده مرکـب ارزش افـز     1کار و سرمایه

واسطه را صفر در نظر گرفته شده است.مطابق با مقادیري که در مطالعات مختلف براي 

هاي جانشینی مورد استفاده قرار گرفته اسـت در ایـن تحقیـق مقـادیر مربـوط بـه        کشش

  هاي جانشینی به صورت زیر است. کشش

  

  

 

  براي اطالع از این ضرایب به ضمیمه مراجعه نمایید.  - ١
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  و آرمینگتون CETهاي جانشینی در توابع تولید،  کشش  -)4( جدول

نوع 

  کشش

کشش جانشینی 

بین کاالي واسطه 

و نهاده مرکب 

 -ارزش افزوده

  انرژي

کشش 

جانشینی بین 

ارزش افزوده 

و نهاده 

  مرکب انرژي

کشش 

جانشینی بین 

نیروي کار و 

  سرمایه

کشش 

جانشینی بین 

هاي  حامل

  انرژي

کشش 

تبدیل در 

  CETتابع 

کشش 

آرمینگتونی در 

  تابع آرمینگتون

  1,5  2,5  1,25  1  0,7  3  مقدار

  

  سناریوها -4-4

هاي برونزا را بر متغیرهاي مختلـف در   توان اثرات شوك با استفاده از مدل تعادل عمومی می

سطح کالن و بخشی بررسی کرد که این اثرات از طریق مکانیزم بازار بـر ایـن متغیرهـا وارد    

سـه سـناریو بـوده، مـورد      شود. در این تحقیق دو دسته کلی سناریو که هـر کـدام شـامل    می

هاي انرژي به شرایط فعلی رسیده اسـت   بررسی قرار گرفته است. در دسته اول، قیمت حامل

درصـد فـوب رسـیده اسـت.      90هاي انـرژي مطـابق قـانون بـه      و در دسته دیگر قیمت حامل

طوري که در مبانی نظري بیان شد، در این الگوي تعادل عمومی شوك افزایش قیمت  همان

هاي انرژي از طریق مالیات بر انرژي وارد شده است. سناریوهایی کـه در ایـن تحقیـق     حامل

هـاي انـرژي و    در نظر گرفته شده است، براساس قوانین وضـع شـده در مـورد قیمـت حامـل     

  شود. این سناریوها عبارتند از: شرایط فعلی بوده که به دو دسته کلی تقسیم می

  

  هاي انرژي براساس شرایط فعلی) یمت حاملالف) سناریوهاي دسته اول (افزایش ق

سـفید، گازوئیـل،    افزایش قیمـت پـنج حامـل انـرژي فسـیلی (بنـزین، نفـت        - 1- 1سناریوي

هـاي انـرژي بـه     کوره، گاز مایع) و برق و توزیع درآمد حاصل از افزایش قیمت حامـل  نفت

  صورت پرداخت نقدي به خانوارها و بخشی به عنوان سهم دولت
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  هاي انرژي و توزیـع درآمـد حاصـل از افـزایش قیمـت       زایش قیمت حاملاف - 1- 2سناریو 

هـاي نقـدي و    هاي انرژي به صـورت کـاهش دریـافتی دولـت از خانوارهـا، پرداخـت       حامل

  بخشی به عنوان سهم دولت

  هـاي انـرژي و توزیـع درآمـد حاصـل از افـزایش قیمـت        افزایش قیمت حامـل  - 1- 3سناریوي

  هاي انرژي به صورت کاهش دریافتی دولت از خانوارها و بخشی به عنوان سهم دولت حامل

  

درصد فوب  90هاي انرژي به  ب) سناریوهاي دسته دوم (افزایش قیمت حامل

  خلیج فارس)

سـفید، گازوئیـل،    فسـیلی (بنـزین، نفـت    افزایش قیمت پـنج حامـل انـرژي    -2-1سناریوي

هـاي انـرژي بـه     حامـل   کوره، گاز مایع) و برق و توزیع درآمد حاصل از افزایش قیمت نفت

  صورت پرداخت نقدي به خانوارها و بخشی به عنوان سهم دولت

  هاي انرژي و توزیع درآمـد حاصـل از افـزایش قیمـت      افزایش قیمت حامل -2-2سناریو 

هـاي نقـدي و    به صـورت کـاهش دریـافتی دولـت از خانوارهـا، پرداخـت       هاي انرژي حامل

  بخشی به عنوان سهم دولت

هـاي   هاي انرژي و توزیع درآمد حاصل از افـزایش قیمـت   افزایش قیمت حامل - 2- 3سناریوي

  انرژي به صورت کاهش دریافتی دولت از خانوارها و بخشی به عنوان سهم دولت

  

  سازي تجزیه و تحلیل نتایج شبیه - 4- 5

هـاي   )، در صـورتی کـه سـناریو   6و  5دهد (جدول سازي نشان می طوري که نتایج شبیه همان

هـاي   هـاي حمـل و نقـل واکـنش     هاي مختلف در بخـش  سازي شود، شاخص دسته اول شبیه

ر دهد، قیمت حمـل و نقـل د   ) نشان می1-1سازي سناریوي ( دهند. شبیه متفاوتی را نشان می

درصـد افـزایش خواهـد     23,3و  16,8، 16,8سه بخش زمینی، دریایی و هـوایی بـه ترتیـب    

یافت. ستانده داخلی در هر سه بخش حمل و نقل کاهش خواهد یافت که علت اصـلی ایـن   
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موضوع مربوط به افزایش هزینه تولیدي است. در بین سـه بخـش حمـل و نقـل، بیشـترین و      

مربوط به حمل و نقل هوایی و دریایی اسـت کـه علـت    کمترین کاهش در ستانده به ترتیب 

هاي  توان در این دانست که سطح قیمتی در حمل و نقل هوایی نسبت به بخش این امر را می

دهد که فروش داخلـی بـا افـزایش     زمینی و دریایی باالتر است. عالوه بر این، نتایج نشان می

ه است که بیشـترین و کمتـرین   هاي مختلف حمل و نقل کاهش یافت ها در بخش سطح قیمت

هاي حمل و نقل هوایی و دریـایی بـوده اسـت. در     کاهش در فروش داخلی مربوط به بخش

شـود کـه صـادرات     هاي انـرژي موجـب مـی    بخش تجارت خارجی نیز افزایش قیمت حامل

خدمات حمل و نقل در سه بخش زمینی، هوایی و دریایی کاهش یابد که بیشـترین کـاهش   

توان در کاهش ستانده کـل   و نقل هوایی است. علت کاهش صادرات را میمربوط به حمل 

هاي داخلی خدمات حمل و نقل دانست. همچنین  در سه بخش حمل و نقل و افزایش قیمت

واردات خدمات حمل و نقل زمینی کاهش یافته و در بخـش هـوایی و دریـایی، واردات بـه     

  درصد افزایش خواهد یافت. 2,7و  1,35میزان 

هاي حاصـل از   سازي گردد یعنی اینکه درآمد ) شبیه1-3) و (1-2هاي ( حال اگر سناریو  

هاي انرژي از طریق کاهش دریافتی دولـت از خانوارهـا توزیـع گـردد،      افزایش قیمت حامل

شـود کـه اسـتفاده از ترکیـب توزیـع نقـدي و کـاهش دریـافتی دولـت از           آنگاه مشاهده می

غییر خاصـی در نتـایج ایجـاد نخواهـد کـرد، ولـی اسـتفاده از        خانوارها براي توزیع درآمد، ت

کانال کاهش دریافتی دولت از خانوار براي توزیع درآمد بدون توزیع نقدي تغییراتـی را در  

شـود، زمـانی کـه درآمـد      ) مشـاهده مـی  5طوري کـه در جـدول (   کند. همان نتایج ایجاد می

ز کـاهش دریـافتی دولـت از خانوارهـا     هاي انرژي با استفاده ا حاصل از افزایش قیمت حامل

) و 1-1در سه بخش حمل و نقل نسبت به سـناریوي(   شود قیمت گردد موجب می توزیع می

) یعنـی توزیـع درآمـد    1-3سـازي سـناریوي (   ) کمتر افزایش یابد به طوري که با شـبیه 1-2(

نوارهـا،  هاي دولـت از خا  هاي انرژي از کانال کاهش دریافتی حاصل از افزایش قیمت حامل

 19,3و  13,8، 14,2هاي حمل و نقل زمینـی، دریـایی و هـوایی بترتیـب      قیمت ستانده بخش

) بـا  1-2) و (1-1درصد افـزایش خواهـد یافـت. عـالوه بـر ایـن، مقایسـه نتـایج سـناریوي (         
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اسـت. ولـی میـزان تغییـر در       دهد که ستانده کل تغییر جزئی کرده ) نشان می1-3سناریوي (

  ) وضعیت مناسبتري دارد.1-2) و (1-1سبت به سناریوي () ن1-3سناریوي (

  

 CGEسازي سناریوهاي دسته اول الگوي  نتایج شبیه - )5( جدول

  هاي انرژي براساس شرایط فعلی افزایش قیمت حامل

  حمل و نقل هوایی  حمل و نقل دریایی  حمل و نقل زمینی  بخش                                  متغیر

ي 
یو

ار
سن

1-1
  

  -11  -4,54  -5,36  ستانده کل

  -6,95  -0,61  -4,9  فروش داخلی

  -21,8  -5,25  -8,14  صادرات

  1,35  2,7  -3  واردات

  23,3  16,8  16,8  قیمت

ي 
یو

ار
سن

2-1
  

  -10,56  -4,17  -5,22  ستانده کل

  -6,8  -0,6  -4,9  فروش داخلی

  -21,8  -5,2  -8  صادرات

  1,5  2,7  -3,1  واردات

  21,7  16,38  16,68  قیمت

ي 
یو

ار
سن

3-1
  

  -10,5  -4,1  -5,2  ستانده کل

  -6,8  -0,6  -4,9  فروش داخلی

  -21,8  -5,2  -8  صادرات

  1,5  -2,69  -3,1  واردات

  19,3  13,8  14,2  قیمت

  

سازي گردد، نتـایج حاصـله نشـان     حال اگر مدل براساس سناریوهاي دسته دوم شبیه  

دهد که جهت تغییرات برخی متغیرها در اغلب موارد همانند نتایج سناریوهاي دسته  می

اول شده و در برخی موارد نتایج سناریوهاي دسته دوم با نتـایج سـناریوهاي دسـته اول    

هـاي   سازي گردد یعنی قیمت حامل ) شبیه2- 1( متفاوت است. در صورتی که سناریوي

هاي نقدي بـه مـردم شـکل بگیـرد آنگـاه قیمـت در سـه         انرژي افزایش یافته و پرداخت

درصد افـزایش   83,4و  54,5، 81,7بخش حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی بترتیب 
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و هاي انـرژي در سـه بخـش حمـل      خواهد یافت. ستانده کل نیز با افزایش قیمت حامل

نقل زمینی، دریایی و هوایی کاهش یافته است که علـت اساسـی ایـن مـورد مربـوط بـه       

دهـد،   طـوري کـه نتـایج نشـان مـی      افزایش هزینه تولید خواهد بود. عالوه بر این، همان

ها، کـاهش خواهـد    فروش داخلی حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی با افزایش قیمت

دهد که صادرات خدمات حمل و  سازي نشان می بیهالمللی، نتایج ش یافت. در عرصه بین

نقل در سه بخش زمینی، دریایی و هوایی کاهش داشته که بیشترین کـاهش مربـوط بـه    

شود. علت کاهش صادرات نیز افـزایش قیمـت داخلـی خـدمات      حمل و نقل هوایی می

دهد که واردات خدمات حمـل و   سازي نشان می حمل و نقل است. همچنین نتایج شبیه

قل در سه بخش زمینی، دریایی و هوایی افزایش یافته است که بیشترین افزایش مربوط ن

  به بخش حمل و نقل هوایی است.

هـاي انـرژي بـه صـورت      حال اگر گردش درآمـد حاصـل از افـزایش قیمـت حامـل       

ترکیبی از پرداخت نقدي و کـاهش دریـافتی دولـت از خانوارهـا انجـام گـردد، نتـایج        

)) که تغییر خاصی در متغیرهاي اقتصادي ایجاد 2- 2دهد (سنایوي ( سازي نشان می شبیه

شود. ولی گردش این درآمد از کانال کـاهش دریـافتی دولـت از خانوارهـا بـدون       نمی

شود تا قیمت ستانده حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی  هاي نقدي موجب می پرداخت

. به طوري که در بخش حمـل و  یابد ) کمتر افزایش 2- 2) و (2- 1نسبت به سناریوهاي (

درصـد رشـد    61,57و  34,7، 59,6نقل زمینی، دریایی و هوایی قیمت سـتانده بترتیـب   

 20) بـه ترتیـب   2- 2) و (2- 1داشته است که به طـور متوسـط نسـبت بـه دو سـناریوي (     

  درصد کمتر است.

شـود   ده مـی سازي سناریوهاي دسته اول و دوم، مشـاه  عالوه بر این، با مقایسه نتایج شبیه  

تـري   هاي انرژي شدت باالیی داشته باشد، اثرات منفی شـدید  که اگر شوك قیمتی به حامل

  بر اقتصاد دارد و در غیر این صورت این اثرات منفی شدت کمتري دارند.
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  CGEسازي سناریوهاي دسته دوم الگوي  نتایج شبیه - )6( جدول

  فارس درصد فوب خلیج 90هاي انرژي به  افزایش قیمت حامل

  حمل و نقل هوایی  حمل و نقل دریایی  حمل و نقل زمینی  بخش                                  متغیر

ي 
یو

ار
سن

1-2
  

  -28,39  -37,5  -21  ستانده کل

  -17,21  -18,22  -15,38  فروش داخلی

  -63,19  -43,35  -61,58  صادرات

  10,9  0,79  9,25  واردات

  83,4  54,5  81,7  قیمت

ي 
یو

ار
سن

2-2
  

  -28,29  -37,48  -21,08  ستانده کل

  -17,11  -18,22  -15,46  فروش داخلی

  -63,16  -43,3  -61,58  صادرات

  11,11  0,76  9,04  واردات

  82,26  53,2  80,3  قیمت

ي 
یو

ار
سن

3-2
  

  -28,18  -37,32  -21,05  ستانده کل

  -16,9  -18,23  -15,34  فروش داخلی

  -63,2  -43,1  -62,17  صادرات

  11,65  0,75  9,24  واردات

  61,57  34,7  59,6  قیمت

  

  تحلیل حساسیت -6-4

تـرین انتقـاد بـه اسـتفاده از کالیبراسـیون در الگوهـاي تعـادل عمـومی ایـن اسـت کـه             اصلی

هـاي   سازي را آزمون کرد. در تحلیـل  توان درجه پایداري پارامتر برآوردي و نتایج شبیه نمی

گوئی به این انتقاد، اغلب از تحلیل حساسیت براي آزمون درجه  براي پاسخ CGEمربوط به 

گـردد. هـدف اول،    شـود. تحلیـل حساسـیت بـه دو منظـور اسـتفاده مـی        پایداري استفاده می

سازي نسبت به مقـادیر مفـروض بـراي برخـی پارامترهـاي       آزمون درجه پایداري نتایج شبیه

  1سازي است. اطمینان براي نتایج شبیه کلیدي است و هدف دوم تعیین نوعی فاصله

 

1- H. Nobuhiro et al (2010), pp. 137. 
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دهد که در بین پارامترهاي مورد استفاده در این مدل،  هاي انجام گرفته، نشان می بررسی  

طـوري کـه در    کند. همان هاي انرژي نقش مهمی را در نتایج بازي می کشش جانشینی حامل

که متغیرهاي اقتصادي  شود شود، تغییر در این پارامتر موجب می نمودارهاي زیر مشاهده می

  دیگر مثل تورم بخشی، ستانده کل، نرخ ارز تغییر کنند.

  
  هاي انرژي تغییر ستانده کل حمل و نقل نسبت به تغییر در کشش جانشینی حامل -)3( نمودار

  

  
  هاي انرژي تغییر نرخ ارز نسبت به تغییر در کشش جانشینی حامل -)4( نمودار
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  هاي انرژي ل و نقل نسبت به تغییر در کشش جانشینی حاملتغییر قیمت حم -)5( نمودار

  

شـود، بـا تغییـر در کشـش جانشـینی بـین        طوري که در نمودارهاي باال مشاهده می همان  

خاصی تغییـر کـرده اسـت. در      هاي انرژي، مقدار تغییر متغیرهاي مختلف در یک بازه حامل

تغییـر متغیرهـا بـه ازاي تغییـر کشـش       مقدار 2,5تا  0,2شود که در بازه  این مدل مشاهده می

، متغیرهـا تغییـر   2,5هاي انرژي متفاوت است و بعـد از کشـش جانشـینی     جانشینی بین حامل

  خاصی ندارند.

  

  گیري نتیجه -5

هاي انرژي و توزیع درآمد حاصل از  در تحقیق حاضر تأثیرات سیاست افزایش قیمت حامل

ار گرفته اسـت. در ایـن تحقیـق از دو دسـته     هاي انرژي مورد بررسی قر افزایش قیمت حامل

سـازي اسـتفاده شـده اسـت. شـایان ذکـر        هاي انرژي براي شبیه سناریو در مورد قیمت حامل

  است که هر دسته از سناریوها شامل سه سناریوي زیربخش است.

هاي انـرژي براسـاس شـرایط فعلـی      حامل دهد که وقتی قیمت  سازي نشان می نتایج شبیه  

تغییر کند آنگاه قیمت ستانده در سه بخش حمل و نقل (زمینی، دریـایی و هـوایی) افـزایش    
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خواهد یافت که بیشترین افزایش مربوط به بخش حمل و نقل هوایی است. ایـن افـزایش در   

شـود کـه تقاضـا بـراي خـدمات ایـن        ل و نقل موجـب مـی  سطح قیمت ستانده سه بخش حم

بخش کاهش یافته و در نتیجه فروش داخلی سه بخش حمـل و نقـل کـاهش یابـد. افـزایش      

شـود تـا سـتانده کـل ایـن بخـش        هاي انرژي با افزایش هزینه تولید موجـب مـی   قیمت حامل

گرانتـر شـدن   دهد که صادرات خدمات حمل و نقل بـا   کاهش یابد. همچنین نتایج نشان می

سـازي دو دسـته از    این خدمات نسبت بـه خـارج کـاهش یابـد. عـالوه بـر ایـن، نتـایج شـبیه         

دهد که توزیع درآمد از کانال کاهش دریافتی دولت از خانوارهـا نسـبت    سناریوها نشان می

دهد و تـا   هاي را کمتر افزایش می به توزیع نقدي و یا ترکیبی از این دو سطح عمومی قیمت

هاي انرژي را کاهش دهد. علـت ایـن موضـوع     تواند هزینه اصالح قیمت حامل حدودي می

افزایش دستمزد و قدرت خرید از کانال کاهش پرداختی به دولت است که موجـب انگیـزه   

تـوان ایـن پیشـنهادات     سازي مـی  شود. به طور کلی، با توجه به نتایج شبیه کار می براي نیروي

  سیاستی را مطرح کرد:

هـاي انـرژي، توزیـع درآمـد از کانـال کـاهش دریـافتی         اصالح قیمت حامل در سیاست -1

هـا نسـبت بـه سیاسـت مکمـل پرداخـت نقـدي         شود تا قیمت کار موجب می دولت از نیروي

تواند با اسـتفاده از بـازار    کار می کمتر افزایش یابد. در واقع دولت با دریافتی کمتر از نیروي

 ي انرژي را جبران کند.ها کار اثرات منفی اصالح قیمت حامل

هـاي انـرژي    هاي انرژي با شدت باال نسبت به افزایش قیمـت حامـل   افزایش قیمت حامل -2

هـاي   هاي انـرژي بـا نسـبت    با شدت پائین اثرات منفی بیشتري دارد پس اصالح قیمت حامل

  کمتر، اثرات منفی کمتري نیز خواهد داشت.

  

  

  

  

  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 177 ... در بخش حمل و نقل يانرژ متیمکمل اصالح ق يها استیس یابیارز

 

  پیوست

  بلوك تولیدي

 )1 (  

 . . ( ).
qa qa qa
i i i

qa q q
i i i i i iQA a QVAE QXA   


   



  

 )2  (  

.
qa

i
qa

i i i
qa

i i i

QVAE PXA

QXA PVAE





 
  

 






  

)3(  

. . .i i i i i iPQA QA PVAE QVAE PXA QXA   

)4(  

i
qx
ijij QXAaxQX .  

)5  (  

 . . ( ).
qvae qvae qvae
i i i

qvae q q
i i i i i iQVAE a QVA QTE   


   



  

 )6(  

.
qvae

i
qvae

i i i
qvae

i i i

QVA PTE

QTE PVA





 
  

 






  

)7                                                                            (

. . .i i i i i iPQVAE QVAE PVA QVA PTE QTE   

 )8(  

        . .
qva

qva i
iqva qva

i i i fi
f F

QVA a QF








 
  

 




  

 )9  (  

. . . . . .
qva qva
i iqva qva

f fi i i fi fi fi fi
f F

WF WFDIST PVA QVA QF QF  


  



 
  

 





  

 )10    (  

, ,. .
qte

qte i
iqte qte

i i eo i eo i
eo

QTE b EC




 
  

 




  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1393 پاییز، 12اقتصاد انرژي ایران، سال سوم، شماره پژوهشنامه  178

 
)11(  

, , ,. . . .
qte qte qte
i i iqte

eo i i i i eo i eo iPEC PTE b QTE EC       
  

 )12 (  

    , , ,. . . .

qte
i

qte qte qte qte
i i i i

eo i i eo i i i eo iEC QTE PEC PTE b



   
 

   

  

   
  

 )13  (  

, ,. .i i eo i eo i
eo

QTE PTE PEC EC 
  

  بلوك تجارت خارجی

 )14    (  

 . . ( ).
t t t
i i i

t t t
i i i i i iQX a QE QD     



  

 )15          (  

.
t
i

t
i i i

t
i i i

QE PE

QD PDS





 
  

 




  

)16                                                                                          (

. . .i i i i i iPX QX PDS QD PE QE   

 )17  

 . . ( ).
qq qq qq
i i i

qq qq qq
i i i i i iQQ a QM QD     



  

 )18(  

.
qq
i

qq
i i i

qq
i i i

QM PDD

QD PM





 
  

 






  

 )19                                                                                       (

. . .i i i i i iPQ QQ PDD QD PM QM   

 )20 (  

.e we
i iP P  

)21(  

. .( )m wm
i i iP P tm   

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 179 ... در بخش حمل و نقل يانرژ متیمکمل اصالح ق يها استیس یابیارز

 

  بلوك نهادها

  توزیع درآمد عوامل تولید بین نهادها و درآمد نهادهاي غیر دولتی - 1

)23 (  





Ii

fifiif QFWFDISTPFYF ..  

)24  (  

]*).1[( ,, EXRtrnsfrYFtfmmYIF fextfffinsd   

)25(  

, , .( ).( ).insdng insdngp insdng insdngp insdngp insdngp insdngptrans s ssp taud Y I     

)26  (  

 



Ff insdngp

extinsdnggovinsdnginsdngpinsdngfinsdnginsdng EXRtransfrCPItransfrtransYIFYI .. ,,,,

  

  دولت - 2

)27(  

. . . . . ( . )insdng insdng i i i i i eo eo eo
insdng i i eo

TRG taud Y I tauz Z PWM taum QM EXR ORI PQ Q Q        

 )28    (  

ii xgGADJXg .  

)29 (  

   
insdng i ii

submsubpCPItransfrXGPQEG ..  

  خانوار - 3

)30   (  

,( ).( ).( ).ho insdng ho ho ho ho
insdng

EH s ssp taud Y I     

  

)31  (  

  ihihihihiihi PQEHPQQHPQ  ....
  

  گذاري بلوك سرمایه -4-2-4

)32   (  

ii XvIADJXv .  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1393 پاییز، 12اقتصاد انرژي ایران، سال سوم، شماره پژوهشنامه  180

 

  بلوك تسویه -5-2-4

)33 (  

i
j

ijii
h

ihi inventXXvXgQHQQ    

)34   (  


j

fjf QFQFS  

)35  (  

 
i

ii
i

ii inventPQXvPQTXv ..  

)36   (

SFtrnsfrtrnsfrQEPtrnsfrtrnsfrQMP
f

rowf
insdi

rowii
ce

we
i

insdi
irow

f
frowi

wm

icm

 


,,,, ..  

)37  (  

EGTRGSg   

  منابع

  الف) فارسی

 .1388، ترازنامه انرژي سال وزارت نیرو -1

 .1390ترازنامه هیدروکربوري سال )، 1390المللی مطالعات انرژي ( موسسه بین -2

عمومی قابل محاسبه بـراي ارزیـابی افـزایش    یک الگوي تعادل «)، 1387خیابانی، ناصر ( -3

، سـال پـنجم،   فصـلنامه مطالعـات اقتصـاد انـرژي    ، »هاي انـرژي در ایـران   قیمت تمامی حامل

 .1-34، صص. 16شماره 

بررسی اثرات حذف یارانـه آشـکار   «)،1389منظور، داود، شاهمرادي، اصغر و ایمان حقیقی ( - 4

هـاي خـرد    پذیر بر مبنـاي مـاتریس داده   عمومی محاسبهسازي تعادل  و پنهان انرژي در ایران: مدل

 .21- 54، صص. 26، سال هفتم، شماره فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي، »شده تعدیل

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 181 ... در بخش حمل و نقل يانرژ متیمکمل اصالح ق يها استیس یابیارز

 

هـاي   ارزیـابی تـأثیر افـزایش قیمـت حامـل     «)، 1390هادي زنوز بهروز و افشین برمکـی (  -5

مجلـه مهندسـی   ، »هاي بخش حمل و نقل و رفاه خانوارهاي شهري در ایـران  انرژي بر هزینه

 .3-16، صص. 3، شمارهعمران شریف ویژه حمل و نقل

1-  Anthony  Liu.  A,  (2010),  “Tax  Evasion  and  the  Double  Dividend, 

Resources for the Future”, Cheung Kong Graduate School of Business. 

2-  Ciaschini,  M  et al  (2011),  “The  Effects  of  Environmental  Taxation 

Through a Dynamic CGE Model, Environmental Federalism: The Political 

Economy of  the Design of Local Taxation and Environmental Protection”, 

Ancona, Italy, December 9-10, 2011 

3- Devarajan, S. (1988), “Lecture Notes on Computable General Equilibrium 

Models”,  John  F.  Kennedy  School  of  Government,  Harvard  University, 

Mimeo, Processed. 

4- Hosoe.N and et al (2010), “Textbook of Computable General Equilibrium 

Modelling:  Programming  and  Simulations,  Printed  and  bound  in  Great 

Britain by CPI Antony Rowe”, Chippenham and Eastbourne. 

5- IEA (2012), World Energy Outlook. 

6- Kulmer Y (2011), “Directed Technological Change in a Bottom-Up/Top-

Down CGE model: Analysis of Passenger Transport,  "Wegener Center  for 

Climate and Global Change”, University of Graz, Austria. 

7-  Lofgren.H  and  et.al  (2002),  “A  Standard  Computable  General 

Equilibrium  (CGE)  Model  in  GAMs”,  International  Food  Policy  Research 

Institute. 

8- Orlov. A, Grethe. H and McDonald S,  (2011), “Energy Policy and Carbon 

Emission in Russia: A Short Run CGE Analysis”, Presented at the 14th Annual 

Conference on Global Economic Analysis”, Venice, Italy.Solaymani. 

9- S and Kari. F (2014), “Impacts of Energy Subsidy Reform on the Malaysian 

Economy and Transportation Sector”, Energy Policy, pp. 115-125. 

10- Zhengning Pu and Hayashiyama Y (2012), Energy Resource Tax Effects on 

China’s Regional Economy by SCGE Model, Environmental Economics, vol. 3, 

issue 1, pp. 41-52. 

 

 

 

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

