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حاضرين جلسه :آقايان و خانم ها (به
سازمانهاي مدعو):
 امور اقتصادي وزارت اقتصاد و دارايي؛خانم رمضانزاده
 شركت بهينهسازي مصرف سوخت ،کشور آقايانخطاطي و شريفي
برنامهريزي و توسعه منابع وزارت
 دفترراه وشهرسازي؛ خانم ملكنيا
 کميسيون زيربنايي و توليدي تشخيص مصلحتنظام؛ آقايان مرتضايي و ساکت
 مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي؛ خانمهاجعفري و متين
 مرکز همکاريهاي تحول و پيشرفت رياستجمهوري؛ آقاي اجتهادي
 معاونت برنامهريزي وزارت نفت؛ خانمهازرواني ،آقاجاني و وطنپرست
 موسسه مطالعات بينالمللي انرژي؛ آقايانمبيني ،رجبي ،حوريجعفري ،متقي ،جوادی،
حاجيميرزايي ،وافي ،کياني ،شکوهي ،يوسفي،
يادگاري ،رحيمي ،زماني ،ضرغامي ،خرمروز و
خانمها :اكباتاني ،فكوريان و گنجي
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دبير جلسه :دكتر حامد حوري جعفري

ساعت خاتمه:
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رييس جلسه :دكتر علي مبيني دهکردي

مدعومين جلسه( :به ترتيب حروف الفبا) آقايان آقايي ،خادم وطني ،خياباني ،عرشي ،فاكهي ،كاظمي
و مشرفي
غائبين جلسه:
شرح دستورجلسه:

-

ارزیابی وضعیت یارانة حاملهای هیدروکربوری در کشور

-

بررسی سیاستهای تغییر قیمت حاملهای انرژی و تاثیر آن بر متغیرهای کالن اقتصادی

-

الگوی جامع تراز انرژی با روش دینامیک و تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانهها

رديف

1

شرح تصميمات و اقدامات

مهمترین اهداف و محورهاي كلي و همچنین سئواالت مهمي كه در نشستهاي تخصصي یارانههاي انرژي كشور در نظر گرفته شده اند ،عبارتند از:
اهداف و محورهاي كلي نشست تخصصي یارانههاي انرژي:
 اصالح تدریجي قیمت حاملهاي انرژي و ایجاد زیرساختهاي الزم بهمنظور توزیع عادالنه مصرف انرژي بررسي آثار اجراي قانون هدفمندي یارانهها بر متغیرهاي كالن اقتصادي و زیرساختهاي اجتماعي ساماندهي بودجه دولت و تراز تجاري انرژي كشور با توجه به اجراي قانون هدفمندي یارانه هاسئواالت مهم نشست تخصصي یارانههاي انرژي:
 وضعیت كنوني یارانه هاي انرژي كشور به چه شکل است؟ ومقایسه آن با جهان چگونه است؟ سیاستهاي تغییر قیمت حامل هاي انرژي به چه شکل باید باشد ،تدریجي یا یکباره؟ تاثیر سیاستهاي تغییر قیمت هاي حامل هاي انرژي بر متغیرهاي كالن اقتصادي چگونه است؟ -مدل تراز انرژي كشور به چه شکل است و تاثیر هدفمندي یارانهها در این مدل به چه شکل خواهد بود؟

تذكر مهم  :درصورتي كه تعداد صفحات صورتجلسه بيش از يك صفحه باشد ،دبير جلسه الزم است ذيل كليه صفحات را امضاء نمايد
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تاریخ1398/06/27 :

شرح تصميمات و اقدامات

در ابتداي جلسه آقاي دكتر فاكهي گزارش پژوهشي خود را با عنوان «ارزیابي وضعیت یارانة حاملهاي هیدروكربوري در كشور» با محوریت موضوعات زیر
ارائه نمودند:
 مجموع یارانة سوخت كشور در سالهاي  1384-1397به قیمتهاي جاري (میلیارد ریال) :مجموع یارانههاي سوخت كشور در طي سالهاي 1384تا  1397برحسب میلیاردریال به دلیل نوسانات نرخ ارز و نوسانات قیمت سوخت داراي نوسانات زیادي بوده است ولي دركل این روند به شکل
صعودي افزایش یافته تا مجموع  3.000.000میلیاردریال در سال  1397ميرسد.
 سهم زیربخشها در یارانة سوخت كشور در سه سال اخیر به شرح زیر ميباشند:مجموع یارانهها در سال  39/1 ،1395میلیارد دالر بوده است كه سهم زیربخشها به ترتیب :تجاري ،%3/7 :صنعت ،%21/4 :كشاورزي،% 3/3 :
حمل و نقل ،%14/8 :نیروگاهها%32/4 :وخانگي %21/1 :ميباشد.
مجموع یارانهها در سال  49/6 ،1396میلیارد دالر بوده است كه سهم زیربخشها به ترتیب :تجاري ،%2/6 :صنعت ،%20/1 :كشاورزي ،%3 :حمل
و نقل ،%21/6 :نیروگاهها %32/2 :و خانگي %19/5 :ميباشد.
مجموع یارانهها در سال 75/6 ،1397میلیارد دالر بوده است كه سهم زیربخشها به ترتیب :تجاري ،%2/8 :صنعت ،%21/3 :كشاورزي،% 2/9 :
حمل و نقل ،%24/5 :نیروگاهها %29/6 :و خانگي %18/9 :ميباشد.
 چگونگي توزیع یارانهي پنهان گازطبیعي در بین مصرفكنندگان در سال  :1396توزیع یارانه پنهان گازطبیعي در زیربخشهاي مختلف به ترتیب :مصرفگاز خانگي 8/1 :هزار میلیارد ریال و مصرف گاز تجاري و خدمات عمومي  1/1 :هزار میلیارد ریال ،مصرف گاز كشاورزي و دامداري 0/4 :هزار میلیارد ریال،
سيانجي در بخش حمل ونقل  0/8 :هزار میلیارد ریال ،در صنعت در زیر بخشهاي :گاز صنایع غیر عمده  ، 2/6 :گاز پتروشیمي ، 2/3 :گاز صنایع فوالد:
 1/5و گاز صنایع سیمان 0/9 :و گاز پاالیشگاه ها یك هزار میلیارد ریال مي باشد .در بخش سوخت گاز نیروگاه ها ( بخش عمدهي یارانه تولید برق :برق
خانگي  ،4/6 :برق صنعت ،4/6 :برق كشاورزي ، 2/2 :برق تجاري و عمومي ،1/3 :برق ( سایر مصارف) 1 :و برق روشنایي معابر 0/3 :هزار میلیارد ریال
ميباشد.
الزم بذكر ست كه عالوه بر یارانه پنهان گازطبیعي ،مطابق آییننامه اجرایي تبصرة  14قانون بودجة  ،1396شركت ملي گاز ایران به پرداخت 46040
میلیارد ریال ( 39/1میلیارد دالر) از محل درآمدهاي ناشي از فروش داخلي گاز طبیعي به حساب سازمان هدفمندي یارانهها جهت پرداخت یارانه مستقیم
(نقدي) مکلف بودهاست.
 میزان و سهم حاملهاي انرژي در یارانهي انرژي ایران در سال  2018میالدي :سهم حاملهاي انرژي در یارانه انرژي كشور به ترتیب فرآوردههاي نفتي: 26/576و برق 16/587 :و گاز طبیعي 26/44 :هزار میلیارد دالر درسا ل  2018میالدي ميباشد.
 نسبت یارانه انرژي ایران به تولید ناخالص داخلي در سال  2018میالدي :نسبت یارانه انرژي ایران به تولید ناخالص داخلي در سال  2018میالدي 15درصد كه نسبت به جهان این نسبت در ازبکستان و ونزوئال به ترتیب با داشتن درصدهاي  %17و  %21بیشتر از ایران بوده است و سهم عربستان  %6و
كویت  %5ميباشد.
 اهم مطالب كیفي و كمي گزارش:افزایش چشمگیر یارانهها در صورت تداوم روند كنوني
افزایش مبلغ یارانهها به نحوي كه در سالهاي آتي از منابع بودجه كشور سبقت ميگیرد
لزوم تصمیمگیري جهت تغییر وضع موجود و كاهش خسارات ناشي از آن
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شرح تصميمات و اقدامات

در ادامه جلسه آقاي دكتر خیاباني گزارش پژوهشي خود را با عنوان «یك الگوي تعادل عمومي قابل محاسبه پویا براي ارزیابي آثار سیاستهاي انرژي روي
اقتصاد ایران» ارائه نمودند كه مهمترین موضوعات مطرح شده در گزارش مذكور به شرح زیر بودند:
 ایشان عنوان نمودند كه در این گزارش ،ضمن بررسي حذف یارانهها وتکانههاي تکنولوژي بر مصرف انرژي در سناریوهاي پایه ،ميخواهیم به این سئوال وچالش اصلي پاسخ دهیم كه سناریوهاي حذف یکباره و حذف تدریجي یارانهها به چه شکل خواهد بود؟ و در شرایط فعلي كشور كدام روش كمترین اثرات
نامطلوب را بر اقتصاد كشور خواهد داشت؟
 حذف یارانههاي انرژي چه در سناریو حذف یکباره و چه با حذف تدریجي نميتواند به تنهایي و بدون توجه به تکنولوژي نوین كه منجر به افزایش بهرهوريعوامل تولید ميشوند ،بهبود در روند اقتصاد كشور را مهیا سازند.
 صرفاً با حذف اختالالت قیمت انرژي و بدون توجه به توانایي بنگاههاي تولیدي در جایگزیني عوامل تولید ،خارج كردن تکنولوژي فرسوده و استفاده ازتکنولوژي مدرن ،رشد اقتصادي را افزایش و كاهش تورم و بیکاري را تضمین خواهد نمود.
 نتایج بدست آمده از بررسيها نشان مي دهند كه با ادامه روند موجود ،انحراف قیمتهاي نسبي از مقادیر تعادلي افزایش یافته و این امر باعث ميشود كه بااتالف بیشتر منابع انرژي در اقتصاد ،شدت انرژي مربوط به بخشهاي مختلف كشور همچنان باال نگه داشته شود ،همچنین با ادامه روند موجود ،مصرف
حاملهاي انرژي خانوارها در افق زماني رو به افزایش خواهد بود كه این نتیجه با رفتار دو دهه اخیر اقتصاد ایران نیز سازگار است.
-

در سناریو حذف یكباره یارانههاي انرژي ،قیمت حاملهاي انرژي به میزان هزینه فرصت آنها كه بر اساس قیمتهاي بینالمللي درنرخ ارز رایج اندازهگیري
ميشود ،افزایش ميیابد .بر اساس نتایج حاصل از این سناریو ،تولید ناخالص داخلي ،مصرف كل و میزان اشتغال در فرایند زمان كاهش و به صورت پایدار
ادامه ميیابد .در این سناریو سرمایهگذاري و سرمایه نیز به صورت پایدار كاهش ميیابند.

-

در سناریو حذف تدریجي یارانه حاملهاي انرژي ،آثار منفي حذف یارانهها روي تولید ناخالص از آثار منفي سناریو حذف یکباره یارانههاي انرژي كمتر است.
كاهش رشد ساالنه تولید ناخالص دراین سناریو تنها  0/7درصد است .همچنین در این سناریو مصرف و نرخ رشد سرمایهگذاري نیز كاهش كمتري نسبت
به سناریوي قبلي داشته است .رفتار سرمایهگذاري داللت بر این دارد كه سیاست تدریجي حذف یارانهها امکان جایگزیني عوامل تولید و افزایش كارایي در
مصرف انرژي را به بنگاههاي تولیدي (اگرچه ضعیف) ميدهد .بنابراین كاهش رشد اقتصادي نیز در این سناریو كمتر است.

-

دستمزد واقعي در هر دو سناریو فوق ،روند نزولي را به نمایش ميگذارد .اما كاهش آن در سناریو حذف یکباره یارانهها چشمگیرتر از سناریو حذف تدریجي
یارانهها است.

-

انتقال تکنولوژي نوین از كانال ورود كاالهاي سرمایهاي به تدریج در سرمایه ایراني تبلور و با تکمیل فرآیند تدریجي  ،Catch-upرشد اقتصادي نیز به همراه
آن افزایش ميیابد .از سوي دیگر حذف تدریجي حاملهاي انرژي ،مکملي براي تکانه فوق محسوب شده ،كه ورود تکنولوژي نوین با كارایي باال در مصرف
انرژي را توجیه و شدت انرژي را در طول زمان كاهش ميدهد.

تذكر مهم  :درصورتي كه تعداد صفحات صورتجلسه بيش از يك صفحه باشد ،دبير جلسه الزم است ذيل كليه صفحات را امضاء نمايد
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شرح تصميمات و اقدامات

آقاي دكتر مشرفي نیز گزارش پژوهشي خود را با عنوان «شبیهسازي تراز انرژي ایران با كمك یك مدل دینامیك سیستمي» ارائه نمودند كه مهمترین
موضوعات مطرح شده در گزارش مذكور به شرح زیر بودند:
 در ابتداي گزارش ایشان به تبیین و تشریح متدولوژي طرح پرداختند و عنوان نمودند كه در مدلسازي روابط حاكم بر بخش عرضه انرژي وتبدیلپذیري انواع انرژي به یکدیگر بیشتر روابطي فني و نهادي است .در مقابل روابط حاكم بر تقاضا و مصرف انرژي بیشتر روابطي رفتاري است.
بنابراین مبناي مدلسازي بخش عرضه انرژي ،شناخت دقیق خصوصیات فني منابع مختلف عرضه انرژي و امکانات فني و ساختاري تبدیل آنها به
یکدیگر است .در مقابل در بخش تقاضاي انرژي باید با كمك روشهاي مختلف ،الگوسازي رفتاري (اعم از اقتصادسنجي ،تحلیلهاي آماري،
سناریوسازي و  )...به الگوسازي روابط طرف تقاضا پرداخت.
بدیهي است مدلسازي همزمان این مجموعه از روابط كه ساختارهاي متدولوژیك متفاوتي دارند ،نیاز به ابزاري دارد كه امکان مدلسازي همزمان این
دو مجموعه را در قالب یك پلتفرم مشترک داشته باشد .نگاه به كل سیستم و پویایي ساختار روابط مهمترین ویژگي الزم براي مدلسازي بخش انرژي
است .به همین دلیل ازروش مدلسازي دینامیك سیستمي ( )system dynamicsبراي تدوین مدل تراز انرژي كشور استفاده شده است.
در ادامه گزارش ،ساختار كالن مدل تشریح گردید .در این بخش نیز اشاره گردید كه مدل تراز انرژي كشور به طور همزمان براساس 1187متغیر را با
تركیب  122متغیر انباره 243 ،متغیر روانه و  822متغیر مبدل در قالب  19بخش مدل شبیه سازي شده است كه دیاگرام ساختار ارتباطي كالن
میان آنها نیز ارائه گردید .مقرر گردید ،ساختار مدل در جلسهاي مجزا به صورت فني توسط ایشان ارائه گردد.
 اهم مطالب كیفي و كمي گزارش:الف -تامین انرژي الکتریکي در صورت ادامه روند موجود تولید و مصرف ،به سرعت و در سال  1392با مشکل مواجه ميشود .در مواجهه با بروز
این كمبود ،اگر فعالیت نیروگاههاي حرارتي موجود تا حد نهایي ظرفیت افزوده شود ،زمان بروز محدودیت به سال  1395منتقل ميشود .حتي در
صورت بهرهبرداري به موقع از طرحهاي توسعه در بخش تولید برق نیز پیش از رسیدن به سال  1404كمبود عرضه در بخش تامین انرژي
الکتریکي بروز ميیابد و در سال 1398كمبود عرضه ،مشاهده ميشود .حتي تالش براي افزایش عرضه انرژي الکتریکي مشکالتي را در سایر
بخشهاي مدل تراز انرژي كشور ایجاد ميكند .به عنوان مثال تالش براي تامین انرژي الکتریکي مورد تقاضا باعث تسریع و گسترش شکاف در
بخش تراز گاز ميشود.
ب -اجراي هدفمندي یارانهها با سناریوي افزایش قیمت حاملهاي انرژي به سطح قیمتهاي بینالمللي و یا به سطح هزینه تمام شده ،باعث
ميشود كه با كاهش رشد تقاضاي انرژي الکتریکي ،كمبودي در تامین انرژي الکتریکي در طول دوران چشم انداز (تا سال  )1404مشاهده نشود.
در واقع ،اجراي این سیاست براي ایجاد برابري عرضه و تقاضا در بخش انرژي الکتریکي در سالهاي آتي ،ضروري به نظر ميرسد .البته اجراي این
سیاست اثر تورمي دارد و نرخ تورم در سال اول اجراي آن به حدود  39درصد افزایش ميیابد .اما این شوک تورمي در عرض سه سال تخلیه شده و
مجدد مسیر قیمتها به روند بلندمدت خود باز ميگردد .اگر در هنگام اجراي هدفمندي یارانهها رشد نقدینگي تغییر روند دهد (مثالً رشد نقدینگي
از متوسط  23درصد به  30درصد افزایش یابد) و از سوي دیگر سیاست تعدیل نرخ ارز همپاي شکاف تورمي كشور با متوسط جهاني اتخاذ شود،
نتیجه آن رشد نرخ تورم به حدود  61درصد است .نکته مهم دیگري كه در خصوص سیاست تعدیل نرخ ارز با شکاف تورمي وجود دارد این است
كه این سیاست الگوي رفتاري نرخ تورم را نوساني ميكند.
بررسي تراز انرژي الکتریکي پس از این دو رویداد تورمي ثانویه ( اصالح نرخ ارز با شکاف تورمي و رشد بیشتر نقدینگي) نشان ميدهد كه افزایش
بیشتر نرخ تورم باعث ميشود ،قیمت نسبي انرژي كه در اثر حذف یارانه انرژي در سالهاي اول اجراي طرح افزایش یافته بود ،با سرعت بیشتري
كاهش یابد ،به طوري كه پس از مدتي نرخ رشد مصرف انرژي مجدد به روال پیش از اجراي هدفمندي یارانهها باز ميگردد .این نرخ رشد به
گونهاي است كه باعث ميشود كه پیش از رسیدن به سال  1404مجددا كمبود عرضه انرژي الکتریکي در مقابل تقاضاي رو به افزایش ،مشاهده
شود.

تذكر مهم  :درصورتي كه تعداد صفحات صورتجلسه بيش از يك صفحه باشد ،دبير جلسه الزم است ذيل كليه صفحات را امضاء نمايد
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در طي جلسه پیشنهادهایي توسط اعضاي محترم جلسه عنوان گردید كه اهم آنها به شرح زیر ميباشند:
 تشکیل كمیته اصالح یارانههاي انرژي به منظور همگرایي اقدامات پژوهشي و سیاستي تهیه یك گزارش علمي با عنوان «تاثیر سیاستهاي عمومي بر روي سیاستهاي انرژي» ،زیرا چالش عدم انطباق بین سیاستهاي عمومي وسیاستهاي انرژي سبب شده تا یك سیکل ناموفق از عدم در نظر گرفتن منافع ملي در كشور شکل بگیرد و بر موضوعاتي همچون مکانیزمهاي
اجراي صحیح خصوصيسازي در كشور لطمه بزند.
 پیشنهاد گردید كه با توجه به اهمیت اصالح یارانه ،راهکارهاي اصالح یارانه ارائه گردند و از آنجایي كه اصالحات مذكور به نسبت هر حامل متفاوتاست ،بنابراین به نسبت هر بخش نیز راهکارهاي متنوعي وجود دارد .به منظور ترسیم یك وضعیت مطلوب ،پیشنهاد گردید تا سیاستهاي
تصمیمگیري چندوجهي باشند؛ مثل موضوع رقابت بنزین و سي ان جي و به عبارتي سیاستهاي قیمتي ميبایست با سایر سیاستهاي غیر قیمتي
همراه گردند تا بتوان یك خروجي مطلوب به وجود آید.
 نماینده محترم كمیسیون زیربنایي و تولیدي تشخیص مصلحت نظام در خصوص ارائه گزارشي درخصوص راهکارهاي آزادسازي قیمت بنزین ،درنشستهاي آتي اعالم آمادگي نمودند.
 آنچه مسلم است سرانه هر ایراني نسبت به ثروتهاي طبیعي فارغ از دهكها جمعیتي ،ميبایست از خروجي مدلها استخراج گردد .یك سئوالمحوري درخصوص مدلسازي یارانههاي انرژي این است كه معموال تاكنون براي مدلسازي ،مبنا و فروض كلیدي براساس تصمیم دولتها تعیین شده
است ،حال چنانچه قاعده تصمیمگیري و فروض اصلي مدل را به دست ملت بسپاریم ،مدل چگونه شکل خواهد گرفت؟ پیشنهاد گردید تا
خروجيهاي مدل براساس خرد جمعي جامعه شکل بگیرد و یا به عبارتي مبناي تصمیم گیري را براي استفاده از ثروتهاي ملي به دست خود مردم
سپرده شود.
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در پایان جلسه مقرر گردید تا در نشست تخصصي آتي موارد زیر ارائه و مورد بحث و بررسي قرار گیرند:
 راهکارهاي مختلف اصالح یارانههاي انرژي براي هر یك از حاملهاي انرژي محاسبه حجم یارانههاي انرژي و آخرین وضعیت توزیع یارانهها سیاستهاي تغییر روش توزیع یارانههاي انرژي جایگاه كارایي انرژي به عنوان سوخت پنجم در یارانههاي انرژينام و امضاء دبير جلسه

نام و امضاء رييس جلسه
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