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چکیده

بررسی مصرف انرژی در بخش خدمات بهداشتی ،نشان میدهدد هردرا
با ورود تکنولوژی و دستگا های پیچید در شاخه مهندسی پزشدکی بده
این بخش ،مصرف انرژی بویژ برق افزایش مییابدد ا ایدن رو ،یکدی ا
مهمترین بخشهای خدماتی در اقتصاد ایران که در معرض اثرپذیری ا
 .1شناسه دیجیتال (10.22051/edp.2017.15212.1087 :)DOI
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انرژی بر شاخص قیرت تولیدکنند خدمات بهداشتی بخش خصوصی و دولتی :رویکدرد تحلیدل مسدیر سداختاری"
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افزایش قیرت این حامل انرژی قرار دارد ،بخش خدمات بهداشتی است
با توجه به اهریت حو سالمت در جامعه ،بررسی آثار و تبعدات حدذف
یارانه برق بر شاخص هزینه تولیددکنندد در بخدش خددمات بهداشدتی
ضروری می باشد بنابراین مطالعه حاضر ،با استفاد ا پایههدای آمداری
ماتریس حسدابداری اجترداعی اندرژی سدال  ،1385تدثثیر هردهجانبده
افزایش قیرت برق بر شاخص قیرت تولیدکنند خددمات بهداشدتی در
مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی کشور را نشان میدهد عالو بر این
رویکرد تحلیل مسیر سداختاری الگدوی هزیندهای مداتریس حسدابداری
اجتراعی ،مسیرهدای تدثثیرگدذاری ید واحدد کداهش یارانده بدر پدن
یددربخش خدددمات بهداشددتی را مشددخص مددیکنددد براسددا نتددای
حاصل شد  ،این اثرگذاری در بخش خدمات بهداشدتی دولتدی بدیش ا
خصوصی بود است؛ به این صورت که با حذف د هزار ریال یارانه برق،
تولیدکنند خدمات بهداشتی دولتی برای حفظ سبد تولیدی خود ،باید
به طور متوسط  123ریال بیشتر هزینه کند رقدم مدذکور بدرای بخدش
خدمات بهداشتی خصوصی  138ریال است
واژگان کلیدی :برق ،رویکرد تحلیل مسیر سداختاری ،یارانده ،شداخص

قیرت تولیدکنند  ،بخش خدمات بهداشتی
طبقهبندی D58, K32, H51, P18 :JEL

 .1مقدمه

در دهههای گذشته ،بهای داخلی سوخت ایران در سدط بسدیار پدایینی قدرار داشدته ،و
قیرتهای پایین منجر به شکلگیری رفتارهای غلط مصدرفی و اتدالف اندرژی شدد و ا
موانع اصلی در ارتقای با دهی و کارآیی تجهیزات انرژیبر بود است این مساله عالو بر
اینکه مانع ا ذخیر انرژی میشد ،استفاد بیش ا اندا ا اتومبیل ،سدرمایهگدذاری در
ساخت جاد ها ،هزینه ا دست دادن مدان در ترافید  ،آلدودگی محدیط و هزیندههدای
مرتبط بدا سدالمتی و بهداشدت را نیدز بده دنبدال داشدت (اکبدری و هرکداران1393 ،
ساماندهی با ار انرژی کشور و اصالح قیرت حاملهای انرژی در سند چشمانددا بیسدت
ساله کشورمان ،برای رسیدن به توسعه پایدار ،مورد تثکید بود است عالو بدر ایدن ،بده
دلیل منافعی که اقتصاد ایران در بلند مدت ا آ ادسا ی بهای انرژی به دسدت مدیآورد،
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اصالح قیرت حاملهای انرژی در دستور کار کارشناسان قرار گرفته و این مساله به یکی
ا مهمترین مباحد سیاسدتهدای اقتصدادی تبددیل شدد اسدت عرلدی شددن طدرح
هدفرندی یارانه حاملهای انرژی ،عالو برکاهش وابستگی به درآمددهای نفتدی ،امکدان
تو یع عادالنه منافع حاصل ا منابع فسیلی را به دولدت داد و مدیتواندد ا ایدن طرید
باع بهبود وضعیت اقتصادی کشور گردد
بعد دیگر اجرای سیاست حذف یارانه حاملهای انرژی ،پیامدهایی منفی است که در
کوتا مدت یا بلندمدت متغیرهای مختلفی را در سط کالن تحت تدثثیر قدرار مدیدهدد
مستقیمترین تثثیر افزایش قیرت حاملهای انرژی ،بر سط عرومی قیردتهدا و هزینده
ندگی خانوارها خواهد بود ا آنجا که ترامی بخشهای اقتصادی با یکددیگر در ارتبدا
هستند ،و با توجه به اینکه انرژی در بین ترام بخشهای اقتصدادی جریدان دارد ،انتظدار
میرود این تعدیل قیرت منجر به تحت تثثیر قرار گرفتن گرو ها و بخشهای اقتصادی و
اجتراعی مختلف شد و واکنشهای سیاسی متعددی بده دنبدال داشدته باشدد (پرمده و
هرکاران1390 ،
برق یکی ا نهاد های مهم مصرفی است که تا قبل ا کاهش یارانه اختصاص یافته به
آن و سایر سوختها که در فرایند تولید آن نقش دارند ،سهم یادی ا یارانه را بده خدود
اختصاص میداد برق نسبت به سایر حاملهای انرژی ،ضرن داشتن نقش مؤثر در تولید
و مصرف ،اهریت ویژ ای نیز در فرایند تصریمگیری اقتصادی و اجتراعی دارد (محردی
و مقیری1390 ،
در بررسی آثار تورمی افزایش قیرت حاملهای انرژی ،میزان تثثیرپذیری بخشهدای
اقتصادی ا اجرای این سیاست به تکنولوژی مورد استفاد و ارتبا درونبخشی آنها بدا
هر ی ا حاملهای انرژی بستگی دارد بخش خدمات بهداشتی ،یکی ا یربنداییتدرین
بخشهای اقتصادی هر جامعهای بده حسدام مدیآیدد و پیوسدته در رویدارویی بدا سدایر
بخش های اقتصاد ،نه تنها باع تغییرات کری و کیفی آنها شدد بلکده خدود نیدز تحدت
تثثیر مستقیم این تحوالت قرار گرفته است (لطفی و هرکاران1393 ،
در سالهای اخیر ورود تجهیزات و تکنولوژی پیچید به این بخش و بویژ استفاد ا
آنها برای تشخیص و درمان در بیرارستانها تقاضای اندرژی بدویژ بدرق را افدزایش داد
است در دهه گذشته ،مصرف برق در بخش خانگی ،عرومی و تجاری (که بیرارسدتانهدا
و مراکز خدمات بهداشتی یرمجروعه این بخش محسدوم مدیشدوند نسدبت بده سدایر
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بخشها با بیشترین میزان هررا بود است در سالهای  1384-92بهطور متوسدط 49/6
درصد ا کل مصرف برق مربو به این بخش بود است (ترا نامه انرژی105 :1392 ،
مسلم است که افزایش قیرت هر حامل بر بخشها و گرو های اقتصادی که بده طدور
مستقیم یا غیرمستقیم بیشترین مصرف ا آن حامل انرژی را داشدتهاندد ،تدثثیرگدذارتدر
خواهد بود متاثر شدن بخش خدمات بهداشتی ا افزایش قیرت برق ،میتواندد سدالمت
جامعه را تحت تثثیر قرار دهد ا آنجا که ارتقاء سالمت و به دنبال آن بهدر وری و رشدد
اقتصادی ا اهداف مهم و چالشهای هره جوامع محسدوم مدیشدود ،شناسدایی اثدرات
شوکهای اقتصادی بر بخش خدمات بهداشتی ،مینه مناسدبی را بدرای برنامدهریدزی و
آیند نگری در تدوین سیاستهای اقتصاد سالمت فراهم میکند بدا توجده بده اینکده تدا
کنون در مطالعهای به بررسی اثرات این سیاست بر بخدش خددمات بهداشدتی پرداختده
نشد است ،این پژوهش به طور اختصاصی ،آثار و تبعات کاهش یارانه بدرق بدر شداخص
قیرت خدمات بهداشتی در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی بررسی می کند عالو بر
این ،مسیرهای تثثیرپذیری بخش خددمات بهداشدتی ا کداهش یارانده بدرق را مشدخص
نرود و تحلیلهایی برای سیاستگذاران و برنامهریزان کشور ،ارائه داد است
در این مقاله پس ا بیان مقدمه ،فصل هدا بده ایدن ترتیدا ارائده مدی گدردد :شدرح
مختصری ا پیشینه پژوهش (پیرامون هدفرندسا ی یارانه اندرژی ؛ مبدانی نظدری رو
تحلیل مسیر ساختاری؛ پایههای آمداری و اهریدت بخدش خددمات بهداشدتی؛ تجزیده و
تحلیل نتای ؛ جرعبندی ،نتیجهگیری ،و توصیههای سیاستی
 .2پیشینه پژوه

به علت نقش کلیدی انرژی در اقتصاد ،تا کنون طرح حذف یارانده حامدلهدای اندرژی و
اثرات بالقو آن مورد بح و توجه پژوهشگران یدادی قدرار گرفتده و تغییدرات شداخص
قیرتها پس ا اجرای این سیاست در مطالعات بسیاری بررسی شد  ،و عرد تررکز این
مطالعات بر میزان افزایش شاخص قیرت در سط بخشهای اقتصادی یا تغییر تدورم در
سناریوهای مختلف بود است هرچنین مطالعات بدا بررسدی تغییدرات شداخص هزینده
ندگی خانوارها ،رفا خانوارها را مورد بررسی قرار داد اند مطالعات در مینده سیاسدت
هدفرندسا ی یارانه حاملهای انرژی ،با استفاد ا مدلهای مختلف صورت گرفته است
برخی ا مطالعات با رو های تعادل جزئی به بررسی این موضوع پرداختهاند
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بزا ان و هرکداران ( ، 1394بدا اسدتفاد ا سیسدتم تقاضدای تقریبدا ایدد آل ،تدثثیر
هدفرندی یارانه برق بر تقاضای خانوارها را مطالعه نرود اند نتای نشان داد بدرق بدرای
خانوارهای شهری و روستایی جدزو کداالهدای ضدروری بده حسدام مدیآیدد بندابدرایدن
سیاست های قیرتی انرژی به تنهایی برای کاهش مصرف برق کارسدا نبدود و ضدرورت
ایجام میکند در کنار آن ،ا سیاستهای غیرقیرتی استفاد شود
اکبری و هرکاران ( ، 1393با استفاد ا رو میددانی و ا طرید مددارک و اسدناد
سا مانی ،تثثیر قانون هدفرندسا ی یارانه ها بر مصرف انرژی خانوار را بررسی کدرد اندد
نتای نشان میدهد ،پس ا اجرای قانون هدفرندسا ی یارانهها ،مصدرف بدرق خدانوارهدا
کاهش معناداری نداشته است
اورعی و هرکاران ( ، 1393با استفاد ا نگر سیستری ،اثرات تغییدر قیردت بدرق
کشاور ی و سوخت ناشی ا اجرای قانون هدفرندسا ی یارانهها را بر کشت پسدته مدورد
پژوهش قرار داد اند نتای بیانگر آن است که اثرات تدورمی قابدل توجده اجدرای قدانون
هدفرندسا ی یارانهها منجر به کاهش سود حاصل ا کشت پسته و حتی متضدرر شددن
این فعالیت خواهد شد
بیکی و هرکاران ( ، 1392تثثیر هدفرند نرودن یارانهها بر فقر و بیکاری بدا رویکدرد
افزایش قیرت انرژی با استفاد ا رو سیستم معادالت بده ظداهر ندامرتبط ( SURدر
دور  1350-90را مورد بررسی قرار دادند نتای نشان داد که افزایش قیرت حاملهدای
انرژی در کوتا مدت باع افدزایش ضدریا جیندی و هرچندین کداهش میدزان بیکداری
میشود
روشددنیان و هرکدداران ( ، 1392پژوهشددی توصددیفی -تحلیلددی پیرامددون تددثثیر
هدفرندسا ی یارانهها بر هزینههای بیرارستانهای آمو شی استان اصفهان انجام دادندد
نتای بیانگر این است که هزینه برق در بیرارستانهدا  6/2برابدر افدزایش داشدته اسدت
هزینههای انرژی در بیرارستان در سال  90نسبت به سال  88بین  6تا  8برابدر افدزایش
را نشان میدهد
عراقی و برخورداری ، 2012( 1با استفاد ا رو تغییرات جبراندی بدرای سدالهدای
 1974-2008به بررسی اثرات رفاهی کداهش یارانده اندرژی در ایدران پرداختندد نتدای
بیانکنند آن است که قیرت باالی انرژی ،مصرف انرژی خانوارهدا را کداهش مدیدهدد
1. Araghi & Barkhordari
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رفا خانوار بها ای  100و یا 200درصد افزایش در قیرت انرژی ،افزایش ،و بده ا ای 400
و یا  500درصد افزایش در قیرت انرژی ،کاهش مییابد.
بنابر آنچه ذکر شد ،در نتیجه اجرای سیاست حذف یارانده اندرژی ،برخدی مطالعدات،
کاهش مصرف انرژی را گزار کرد اندد؛ اگرچده نتیجده برخدی مطالعدات ،اجدرای ایدن
سیاست را در میزان مصرف انرژی بیتثثیر نشان میدادند برخی ا مطالعات نیز سیاست
هدفرندسا ی یارانه انرژی را موجا کاهش رفا  ،و گروهی دیگر ،آن را منجر به افدزایش
نابرابری یافته بودند در ادامه ،مطالعاتی بررسی خواهند شد ،کده سیاسدت حدذف یارانده
حاملهای انرژی را با استفاد ا تکنی های تعادل عرومی مدورد تحلیدل قدرار داد اندد
مطالعات هدفرندسا ی یارانه حاملهدای اندرژی کده بدا رویکدرد تعدادل عردومی انجدام
شد اند ،در سه گرو جداگانه قابل طبقهبندی هسدتند :الدف داد  -سدتاند  ،م تعدادل
عرومی محاسبهپذیر ،ج ماتریس حسابداری اجتراعی
جهانگرد ( ، 1389با استفاد ا الگوی داد  -ستاند و الگوی تقاضا ،به بررسدی تدثثیر
تعدیل قیرت حامل های انرژی بر شاخص هزینه ندگی و هرچندین مصدرف گدرو هدای
کاال و خدمات در اقتصاد ایران پرداخته ،و نتای مبین آن است که در اثر افزایش قیردت
بنزین و گا وئیل ،بیشترین افزایش هزینه خانوارها مربو به گرو خدمات حرل و نقل و
ارتباطات و خوراکیها و آشامیدنیها ،و اولین گرو ا کاالها و خددماتی کده بدا افدزایش
قیرت این دو حامل ،رشد مصرف آنها کاسته میشود ،گرو خدمات تفری و سدرگرمی و
تحصیل و کاالهای متفرقه است
امامی میبدی و هرکاران ( ، 1389در پژوهشی با به کارگیدری مددل داد – سدتاند ،
آثار تورمی اصالح قیرت حاملهای انرژی را بررسی کرد اند نتدای نشدان مدی دهدد ،در
صورتی که افزایش قیرت هره حاملهای انرژی به صورت هرزمان و دفعی باشدد ،تدورم
ناشی ا فشار هزینه ،بیانگر افزایش شاخص قیرت مصرفکنند به میزان  48/6درصدد و
افزایش در شاخص قیرت تولیدکنند برابر با  63/6درصد خواهد بدود چنانچده افدزایش
قیرت حاملهای انرژی به صورت پلکانی در طی  4سال باشد ،رشد متوسط سالیانه تورم
 10/5درصد برآورد میشود هرچنین نتای نشان میدهند که تورم ناشی ا فشار تقاضا،
احتراال  2/7درصد خواهد بود که با تثثیر ضریا فزایند پولی ( 1/5به  4درصد میرسد
حاضری نیری و حسینی نسا ( ، 1393در مطالعه خود ،چگونگی اثرگدذاری اصدالح
یارانه انرژی بر رفا ده های درآمدی خانوارهدای شدهری و روسدتایی را بدا اسدتفاد ا
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مدل تعادل عرومی محاسبهپذیر استاندارد ،مورد ار یابی قرار دادند نتای نشدان داد کده
با اصالح یارانه انرژی به صورت افزایش قیرت انرژی ،رفا تردامی خدانوارهدای شدهری و
روستایی کاهش یافته و این امر ،بویژ در ده های پایین درآمدی در هر دو خانوارهدای
شددهری و روسددتایی مصددداق بیشددتری دارد هرچنددین در نتیجدده اصددالح یاراندده انددرژی
خانوارهای روستایی در مقایسه با خانوارهدای شدهری ،کداهش رفدا بیشدتری را تجربده
مینرایند و ا طرفی دیگر ،بستههای حرایتی و با تو یع درآمد ناشدی ا اصدالح قیردت
انرژی تحت سناریوهای مختلف با تو یع تا حد قابدلتدوجهی کداهش رفدا خدانوارهدا را
جبران میکند
غریا نوا و واچی  ، 2015(1با استفاد ا تکنید تعدادل عردومی محاسدبهپدذیر،
اصالح یارانه حاملهای انرژی و یارانه غذا در ایران را مورد بررسی قرار دادند نتای نشان
داد که این سیاست موجا افزایش رفدا  45درصدد افدراد مدیشدود و رفدا گدرو هدای
کمدرآمد را تا  100درصد افزایش میدهد هرچنین درآمد واقعی دولدت را بدیش ا 30
درصد میافزاید
محردی و مقیری ( ، 1390در پژوهشی با استفاد ا تعادل عرومی محاسبهپذیر ،به
بررسی اثرات حذف یارانه برق بر تولید و هزینه بخشهای اقتصادی در اسدتان خراسدان
رضوی پرداختهاند نتای حاکی ا آن است که با حذف یارانه برق ،شاخص تولید و هزینه
ترام بخشهای اقتصادی افزایش مییابد
پرمه و هرکاران ( ، 1390بدا اسدتفاد ا مددل قیرتدی الگدوی مداتریس حسدابداری
اجتراعی ،به بررسی تثثیر اصالح قیرت یارانه انرژی بدر سدط قیردت کاالهدا و خددمات
پرداختند نتای نشان داد که شاخص قیرتها به طور متوسط  36/8درصد افزایش پیددا
خواهد کرد هرچنین پرداختهای انتقالی دولت به دهد هدای پدایین ،افدزایش هزینده
ندگی آنها را جبران نریکند و دولت باید حداقل به میزان افدزایش در شداخص هزینده
ندگی ،به این خانوارها پرداخت کند تا بتواند قدرت خرید آنها را ثابت نگهدارد
شا مرادی و هرکاران ( ، 1389در پژوهشی آثار افزایش قیرت حاملهای اندرژی بدر
قیرت کاالها و خدمات و رفا ده های درآمدی خانوارها را با اسدتفاد ا جددول داد -
ستاند سال  1383بان مرکزی مورد بررسی قرار دادند یافتههای ایدن پدژوهش نشدان
داد که افزایش  100درصدی قیرت ترامی حاملهای انرژی ،منجر به افدزایش  8درصدد
1. Gharibnavaz & Waschik
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در شاخص بهای مصرفکنندگان شد و آ ادسا ی کامل قیرت حاملها ،به افزایش 108
درصدی در شاخص بهای مصرفکنند منجر میشود
بر اسا مطالعات تجربی انجام شد  ،ا جرلده مطالعدات جهدانگرد ( ، 1389امدامی
میبدی و هرکداران ( ، 1389محرددی و مقیردی ( 1390و پرمده و هرکداران (1390
اجرای این طرح موجا افزایش قیرت کاالها و خدمات و افزایش هزینه تولید بخشهای
اقتصادی شد است لذا یکی ا مسائل مطرح در این مینه ،بررسی آثار و تبعات حدذف
یارانه انرژی بر شاخص هزینه تولیدکنند است هران طور که مرور متون نشان میدهد،
تا کنون هیچ مطالعهای آثار و تبعات اجرای سیاست حذف یارانه حاملهای اندرژی را بدر
بخش خدمات بهداشتی مورد بررسی قرار نداد است
با توجه به وابستگی بخش خدمات بهداشتی به برق و نیز اهریت خددمات بهداشدتی
در اقتصاد ایران ،مطالعه حاضر برای اولین بار اثرات کاهش یارانه برق بر شداخص قیردت
تولیدکنند خدمات بهداشتی را با استفاد ا ماتریس حسابداری اجتراعی مورد بررسدی
قرارداد و به عالو  ،مسیرهای این تثثیرات با رویکرد تحلیل مسدیر سداختاری شناسدایی
شد است مشخص کردن این مسیرها و تجزیده و تحلیدل آنهدا اطالعدات سدودمندی را
برای سیاستگذاران و تصریمگیران فراهم میکند
 .3مبانی نظری روش تحلیل مسیر ساختاری

ا منظر رو شناسدی در تحلیدلهدای هرزمدان اقتصدادی-اجترداعی ،انعطدافپدذیری
الگوهای تعادل عرومی ماتریس حسابداری اجتراعی نسبت به سایر الگوهدا مانندد نظدام
حسامهای ملی و جدول داد  -ستاند بیشتر اسدت مداتریس حسدابداری اجترداعی در
تحلیلهای اقتصادی و اجتراعی در قالا دو رویکرد کلی به کار گرفته میشدود رویکدرد
اول (مقداری  ،بررسی کری هرزمان تحلیدلهدای اجترداعی و اقتصدادی رشدد و تو یدع
درآمددد اسددت رویکددرد دوم (هزیندده یددا قیرددت  ،آثددار و تبعددات اقتصددادی و اجتردداعی
سیاستهای دولت را بر انواع شاخصهای قیرت آشکار میکند
رویکرد دوم در قالا الگوی قیرتی مداتریس حسدابداری اجترداعی و الگدوی قیرتدی
تحلیل مسیر ساختاری ،در حو سیاستهای مالی دولت نسبت به کاربرد الگوی قیردت
داد  -ستاند دارای پیچیدگی بیشتری است (بانویی و هرکاران1387 ،
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در این پژوهش با رویکرد هزینهای ،اثر حذف یارانده بدرق بدر هزینده تولیدد خددمات
بهداشتی بخش خصوصی و دولتی مورد بررسی قرار گرفته است اگرچده مدیتدوان ایدن
اثرات را با خروجی ماتریس حسابداری قیرت به دست آورد ولی این ماتریس تنها اثدرات
هرهجانبه را به دست میدهد اینکه این اثرات چه مسیرهایی را طدی مدیکندد و نقدش
فعالیتهای تولیدی ،عوامل تولید و گرو های اقتصادی و اجترداعی خدانوارهدا در انتقدال
هزینه ناشی ا این نوع تغییرات چگونه است ،اطالعاتی به دست نریدهد به منظور رفع
محدودیت فوق ا رویکرد تحلیل مسیر سداختاری اسدتفاد مدیگدردد معردوال رویکدرد
تحلیل مسیر ساختاری به منظور تقویت حو های شناخت و سیاستگذاری مورد استفاد
قرار میگیرد در رویکرد ضرایا فزایند هرهجانبه ،ضرایا به اثرات مستقیم ،اثرات کدل
و اثرات هرهجانبه قابل تجزیه است:
ی  -اثرات مستقیم :نشاندهند اثرات نجیر ای روی افزایش قیردت اسدت اثدرات
مستقیم افزایش در هزینه بخش  iام و اثدر آن بدر افدزایش قیردت بخدش  jام را نشدان
میدهد به عبارت دیگر ،اگر هزینه تولید در بخش  iافزایش یابد ،باع افزایش شداخص
هزینه تولید در بخش  kام شد (بخش واسطهای بین مبدد  iو مقصدد  jو بدا افدزایش
شاخص هزینه تولید در بخش  kام افزایش هزینه تولید به صورت نجیر ای به بخدش j
میرسد
ID (i  j ) 
ID (i , x , y , j )  A xi A yx A jy

دو -اثرات کل :افزایش در هزینه تولید ی بخش و اثرگذاری در طول اثرات مستقیم
باع به وجود آمدن حلقه و مدارهایی میشود که اینها نیز باعد ایجداد ندوعی ضدرایا
فزایند در داخل خود مسیرهای مستقیم میگردد ،که ا حاصل ضرم اثرات مستقیم در
این ضرایا فزایند  ،اثرات کل به دست میآید:
.M s

) (i  j

T (i  j )  D

که در آن M s ،ضرایا فزایند ایجاد شد در هر مسیر است
سه -اثرات هرهجانبه (عرومی  :اثرات مستقیم در ی مسیر نریتوانند کلیده اثدرات
نجیر ای حلقهها و یا مدارهایی که در طول هر مسیر ایجاد میشدوند را آشدکار نرایندد
این مدارها و حلقهها در واقع مسیرهای پیچیدگی ساختار اقتصاد را تشدکیل مدیدهندد
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شکل ( 1مسیرهای پیچید ناشی ا حسام  iبده عندوان قطدا مبدد بده حسدام  jرا
نشان میدهد
تغییر هزینه در ی بخش ا طری اثرگذاری روی سدایر بخدشهدا و ایجداد ضدرایا
فزایند داخل مسیرها در مجروع منجر به اثرات هرهجانبه میشود؛ یعنی اثدرات هرده-
جانبه ا مجروع اثرات کل به دست میآید:
m ij

D
.M

s

) (i  j


) G (i  j

شکل  .1مسیرهای اولیه با مدار ،بدون مدار و حلقه
منبع شکل :بانویی و پروین1387 ،

در محاسبات عددی نیز ا حاصل ضرم مسیرهای مستقیم در مسیر ضرایا فزایند ،
اثرات کل ی مسیر به دست میآید و با جرع کردن اثرات کل مسیرها (مسیرهای 2 ،1
و  3اثرات فزایند هرهجانبه به دست میآید برای تجزیده اثدرات هردهجانبده ناشدی ا
تغییرات هزینههای برونزای ی حسام بر حسدامهدای دیگدر ا الگدوی قیردت تحلیدل
مسیر ساختاری استفاد میشود بنابراین ،برای پیگیدری اهدداف پدژوهش و اسدتفاد ا
رو تحلیل مسیر ساختاری ،ا ندرمافدزار  simsip samمربدو بده باند جهدانی بهدر
گرفتهایم در این مورد با توجه به سه حسدام دروندزای مداتریس حسدابداری اجترداعی
حداقل  9سناریو را میتوان در نظر گرفت هر سناریو نیز دارای سه تثثیر است با توجده
به اهداف پژوهش در اینجا فقط ی سناریو ،یعنی تثثیر حذف یارانه حاملهای انرژی در
حسام تولید به عنوان قطداهدای مبدد بدر تغییدر شداخص هزینده خددمات بهداشدتی
خصوصی و دولتی در حسام تولید به عنوان قطاهای مقصد مورد توجه قرار میگیرد
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 .4پایههای آماری و اهمیت بخ

خدمات بهداشتی

در این مطالعه ،ا ماتریس حسابداری اجتراعی انرژی سال  1385که توسدط فریدد اد و
هرکاران در سال  1391تدوین شد ،استفاد شد است(1فرید اد و هرکاران 1391 ،این
ماتریس شامل  65بخش تولیدی است به منظور بررسی اثدرات کداهش یارانده بدرق بدر
شاخص قیرت تولیدکنند بخشهای خدمات بهداشتی و تحلیل مسیرهای تدثثیرگدذاری
آن ،ماتریس حسابداری اجتراعی انرژی با یربخشهای بهداشدتی مدورد نیدا اسدت در
صورتی که ،در جدول مذکور یربخشهای تولیدی خددمات بهداشدتی بدا حسدام سدایر
خدمات تجریع شد بود ماتریس حسابداری اجترداعی اندرژی سدال  1385مربدو بده
مطالعه فرید اد و هرکاران ( 1391بر مبنای جددول داد  -سدتاند  1385سدال و ارت
نیرو تهیه و تدوین شد و ذکر این نکته ضروری است که جدول داد  -ستاند مدذکور ا
طری تکنی هایی چون  RASو با استفاد ا ضرایا سال  1380تهیده شدد اسدت بدا
توجه به اینکه این جدول با  99بخش تولیدی ،بخشهدای خددمات بهداشدتی دولتدی و
خصوصی را هم شامل میشود ،بنابراین با کرد نسدبت ضدرایا حسدامهدای خددمات
بهداشتی در جدول داد  -ستاند سال  ،1380پن یربخش خدمات بهداشتی ا حسدام
سایر خدمات در ماتریس حسابداری اجتراعی استخراج گردید

 1ماتریس حسابداری اجتراعی انرژی  1385با استفاد ا جدول داد  -سدتاند اندرژی ( 1385تهیده شدد توسدط
و ارت نیرو  ،تدوین شد است اشکاالت موجود در جدول داد  -ستاند  1385تا حدودی بده مداتریس حسدابداری
اجتراعی مورد استفاد در این پژوهش نیز وارد است (اگر چده تعددیالت انجدام شدد تدا حددودی ایدن اشدکاالت را
کاهش داد است مشکالت جدول داد  -ستاند انرژی  1385شامل:
ی  -در میان  65بخش اقتصدادی کده  9بخدش آن بده اندرژی اختصداص یافتده ،ا دو نظدام طبقدهبنددی (رشدته
فعالیتهای اقتصادی  ISICو هرچنین محصوالت  CPCبه طور هرزمان استفاد شد است که بر این اسا  ،مبندای
محاسبه آن مشخص نریباشد
دو -جدول داد  -ستاند  1385بر حسا فعالیتهای اقتصادی بنا شد است ،اما تددوینکننددگان جددول مدذکور
عردتا ا فرض تکنولوژی کاال با انجام تعدیالتی بر اسا فرض تکنولوژی مختلط استفاد کرد اند
سه -جهت برآورد ارقام و ضرایا فنی برخی ا سطرها و ستونهای جدول داد  -ستاند سال  ،1385کده اطالعدات
آماری آنها برای سال  1385در اختیار نبود  ،ا رو  RASتعدیل شد بر اسا ضرائا فندی جددول خدالص سدال
 1380مرکز آمار ایران استفاد شد است که این نیز با توجه به مشکل دوم ،می باید مورد توجه قرار گیرد
چهار -در جدول داد  -ستاند سال  1385ترامی ضرایا فزایند حاملهای انرژی یکسان بود  ،در حدالی کده ایدن
نقیصه در ماتریس حسابداری اجتراعی سال  1385بر اسا ضرایا حاملهای اندرژی جددول داد  -سدتاند سدال
 1380مرکز آمار ایران تا حدودی برطرف شد است
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عالو بر این ،قیردت بدرق طدی سدالهدای  1389تدا ( 1395ا آغدا اجدرای طدرح
هدفرندسا ی یارانه انرژی تا مان اجرای این پژوهش استخراج ،و تغییرات قیرت بدرق
نسبت به قیرت سال  ،1389به عنوان شوک قیرت برق به کار گرفته شد
بخش خدمات بهداشتی دارای پن یربخش شامل خدمات بیرارستانی دولتی ،سدایر
فعالیتهای بهداشتی و درمدانی دولتدی ،فعالیدتهدای بیرارسدتانی خصوصدی ،خددمات
پزشکی و دندانپزشکی خصوصدی و سدایر فعالیدتهدای بهداشدتی و درمدانی خصوصدی
مطاب با طبقه بندی  ISICاست
بخش خدمات بهداشتی شامل کارکردهای خددمات درمدانی ،خددمات تدوانبخشدی،
خدمات پرستاری بلند مدت ،خدمات جانبی مراقبت پزشکی ،دارو و کاالهای تو یع شدد
به بیراران سرپایی ،خدمات بهداشت عرومی و پیشگیری ،مدیریت و بیره سالمت اسدت
سایر کارکردهای مرتبط با سالمت شامل تشکیل سرمایه مؤسسات فراهمکنند خددمات
سالمت ،آمو پزشکی و تعلیم کارکنان بخش سالمت ،تحقی و توسعه ،کنترل غدذا و
نکات بهداشتی و آم آشامیدنی ،بهداشت محیط ،خددمات اجترداعی بده صدورت کرد
ندگی و مزایای نقدی مربو به تثمین سالمت است
در این میان ،توجه به هزینه آمو  ،تحقی و توسدعه و تشدکیل سدرمایه در بخدش
سالمت ،چه ا نظر مبلغ و چه ،ا نظدر سدهم آن در کدل هزیندههدای سدالمت ا منظدر
سیاستگذاران و اقتصاددانان اهریت دارد این گونه هزینههدا بده عندوان شاخصدی بدرای
مشخص کردن میزان رفا ید کشدور نیدز کداربرد دارندد شداخص مهدم دیگدر ،سدهم
هزینههای سالمت ا تولید ناخالص داخلی است ،که طی سالهدای  1391تدا  1393بده
ترتیا ،برابر با  6/19 ،6/54و  7/5درصد بود است
خدمات بهداشتی در میان بخشهای رشته فعالیتهدای  ،ISICسدهم  2/9درصددی ا
کل ار افزود در سال  1393داشته ،که  59درصد ا این مقدار مربدو بده خددمات
بهداشتی دولتی و  41درصد مربو به خدمات بهداشتی خصوصی است به عبارت دیگر،
سهم ار افزود بخش خدمات بهداشتی دولتی  1/7درصد و سهم خددمات بهداشدتی
خصوصی  1/2درصد ا کل ار افزود بخشهای اقتصدادی اسدت (درگدا ملدی آمدار،
حسامهای ملی1396 ،
موضوع سالمت در جامعه ید مقولده چندد بعددی بدود و تاحددودی بده وضدعیت
اقتصادی گر خورد اسدت لدذا بهبدود سدالمت جامعده جدز بدا اصدالح و بهیندهسدا ی
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مؤلفههای اقتصادی میسر نریشود کشوری را میتوان در سط قابل قبدولی ا سدالمت
قلرداد نرود که جنبههای مختلف دخیل در این موضوع را برخدوردار باشدد چنانچده در
جامعهای مساله بهداشت و درمان به درستی حل و فصل نشود ،ایدن نقصدان بده عندوان
یکی ا نقا ضعف دولت تلقی میشود و سبا نارضایتی وسیع اجتراعی میگردد بنابدر
دالیل فوق ،بخش خدمات بهداشدتی و نحدو تدثثیرپدذیری ایدن گونده خددمات ،توجده
صاحانظران را به خود جلا کرد است
 .5تجزیه و تحلیل نتایج

در این قسرت ،ابتدا بر مبنای ضرایا فزایند انتقال قیرت ،سناریوی تغییر قیرت بدرق
اعرال میشود پس ا به دست آوردن ارقام تغییر شاخص قیرت بخدشهدای اقتصدادی،
ضرایا حاصله بر اسا رویکرد ضرایا فزایند تحلیل میشود سپس بدا بده کدارگیدری
رو تحلیل مسیر ساختاری ،هرکدام ا این ضرایا بده مسدیرهدا و مددارهدایی تجزیده
خواهد شد ،تا مسیرهای پیچید افزایش قیرتها و شاخص هزینه تولیدکنندد خددمات
بهداشتی را شناسایی کرد و مینه اتخاذ سیاسدتگذاری و تحلیدل مناسدا فدراهم آیدد
میزان شوک وارد شد به اقتصاد کشور ا مسیر کاهش یارانه برق ،به طور متوسدط 217
درصد محاسبه شد است
جدول یر ،نتای حاصل ا افزایش قیرت برق بر شاخص قیرت بخشهای اقتصدادی،
بر مبنای رویکرد هزینه (قیرت در چارچوم نظام حسابداری اجتراعی نشان داد شد است
جدول  .1تأثیر کاه

نتایج تغییر شاخص قیمت
نفت خام و گا طبیعی
کشاور ی و معادن
صنایع

0/0090
0/0194
0/0117

یارانه برق بر افزای

شاخص قیمت

نتایج تغییر شاخص قیمت

0/0133

خدمات آمو

فعالیتهای بیرارستانی دولتی

سایر فعالیتهای بهداشتی و درمانی دولتی

0/0105

فعالیتهای پزشکی و دندانپژشکی خصوصی

0/0117

آم و خدمات مربوطه

0/0148

خدمات عرد فروشی و خرد
فروشی

0/0182

سایر فعالیتهای بهداشتی و درمانی
خصوصی

0/0145

متوسط افزایش قیرتها

ساختران

خدمات هتل و رستوران
حرل و نقل و پست

0/0121

0/0155

0/0105

فعالیتهای بیرارستانی خصوصی

سایر خدمات

0/0117
0/0117
0/0228
0/0138

منبع :بر مبنای ماتریس حسابداری اجتراعی انرژی  1385و با استفاد ا رابطه P (I  A ) V
1
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ی  -با توجه به جدول ( 1متوسط افزایش شداخص قیردت اقتصداد در اثدر کداهش
یارانه برق 0/0138 ،درصد بود است
دو -بررسی تثثیر کاهش یارانه برق بر یر بخشهای خدمات بهداشتی نشان میدهدد
که شاخص قیرت بخشهای خدمات بهداشتی دولتی و خصوصی ،هدر ید بده ترتیدا،
 0/0105و  0/0117درصد افزایش مییابد؛ یعنی با  217درصد افزایش در قیردت بدرق،
تولیدکنند خدمات بهداشتی دولتی بها ای هر  10هزار ریال افزایش قیرت بدرق1/05 ،
ریال و تولیدکنند خدمات بهداشتی خصوصی 1/17 ،ریال بیشتر هزینه میکنند
سه -در اثر کاهش یارانه برق ،شاخص قیرت تولیدکنند بخشهدای سدایر خددمات،
کشاور ی و معادن ،خدمات عرد فروشی و خرد فروشدی و خددمات هتدل و رسدتوران،
بیش ا سایر بخشهای اقتصادی تحت تثثیر قرار گرفتهاند؛ اگرچه اندا این تثثیر تفاوت
چندانی با سایر بخشهای اقتصادی ندارد
 .1-5آثار و تبعات اقتصادی حذف یک واحد یارانـه بـرق بـر شـاخص قیمـت
تولیدکننده زیربخ

های بهداشتی دولتی و خصوصی

در نتای بخش پیشین ،مشخص نیست که افزایش قیرت برق ا طری چده مسدیرهدایی
منجر به افزایش شاخصهای قیرت بخشهای اقتصادی شدد اسدت؛ بلکده تنهدا اثدرات
هرهجانبه بیان شد اند تعیین و شناسایی مسیرها نیا به تجزیه تفصیلی ماتریس انتقال
قیرت دارد که فقط در چارچوم الگوی تحلیل مسیر ساختاری امکانپذیر است
بدین منظور ال م است ابتدا ،آثار و تبعات مستقیم و غیرمستقیم کداهش ید واحدد
یارانه برق بر افزایش شاخص قیرت تولیدکنند خددمات بهداشدتی دولتدی و خصوصدی
مورد بررسی قرار گیرد جدول ( ، 2نتای آثار و تبعات مسدتقیم و غیدرمسدتقیم کداهش
ی واحد یارانه برق را بر افزایش شاخص قیرت خددمات بهداشدتی خصوصدی و دولتدی
آشکار میکند
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جدول .2اثرات مستقیم و غیرمستقیم کاه
بر افزای

فعالیتهای

مربوط

سایر فعالیتهای

فعالیتهای

های بهداشتی

فعالیتهای پزشکی

سایر فعالیتهای

خصوصی

خصوصی

بیمارستانی

درمانی دولتی

بهداشتی و

بیمارستانی
خصوصی

و دندانپزشکی

0/0122

0/0132

0/0114

0/0152

دولتی

برق و خدمات

شاخص قیمت تولیدکننده بخ

یک واحد یارانه برق

بهداشتی و درمانی

0/0127

منبع :محاسبات تحقی

تفسیر ساد ارقام جدول ( 2آن است که متوسط افزایش شاخص قیرت تولیدکنند
بخشهای خدمات بهداشتی دولتی و خصوصی ناشی ا کداهش ید واحدد یارانده بدرق،
 123ریال برای خدمات بهداشتی دولتی و  138ریال برای خدمات بهداشدتی خصوصدی
است به عبارتی با حذف  10هزار ریال یارانه برق ،تولیدکنند خدمات بهداشدتی دولتدی
نیا است تا برای حفظ سبد تولیدی خود ،به طور متوسط  123ریال بیشتر هزینه کندد؛
حال آن که رقم مذکور به ا ای هران مقدار کاهش یارانه برای بخش خددمات بهداشدتی
خصوصی 138 ،ریال خواهد بود
در جدولهای یر آثار افزایش قیرت برق بررسی شد که دارای شش سدتون اسدت
ستون  1مسیرهای تثثیر قطا مبد به قطا مقصد را نشان میدهد در سدتون  ،2تدثثیر
هرهجانبه آمد است ستون  3تثثیر مستقیم شوکها را ارائه میکند سدتون  4ضدرایا
فزایند ای که در هر مسیر به صورت حلقه و مدار ایجاد میشود را نشان میدهد سدتون
 5تثثیر کل است که با ضرم تثثیر مستقیم در ضرایا فزایند حاصل میشود و ستون 6
نیز درصد اثرات کل به اثرات هرهجانبه را در هر مسیر نشان میدهد
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جدول  .3تأثیر کاه

یک واحد یارانه برق بر بخ

درصد اثرات
کل به اثرات
همهجانبه

اثرات کل

ضرایب
فزاینده

اثر
مستقیم

اثرات
همهجانبه

39/0750

0/0048

1/7538

0/0027

0/0122

9/1400

0/0011

2/3177

0/0005

8/2415

0/0010

1/1824

0/0009

4/4305

0/0005

1/7708

0/0003

3/6560

0/0004

1/8435

0/0002

3/5007

0/0004

1/7061

0/0003

2/5481

0/0003

1/9095

0/0002

1/8979

0/0002

1/8390

0/0001

1/2353

0/0002

2/0486

0/0001

1/0419

0/0001

2/0527

0/0001

1/0335

0/0001

2/3339

0/0001

1/0309

0/0001

1/8691

0/0001

منبع :نتای تحقی

فعالیتهای بیمارستانی دولتی
مقصد

مسیرهای
اولیه

مبدأ

→خانوار شهری →برق و خدمات مربو
فعالیتهای →درآمد نیروی کار شهری
بیرارستانی دولتی
خانوار →صنایع →برق و خدمات مربو
فعالیت→ -درآمد نیروی کار شهری→شهری
های بیرارستانی دولتی
فعالیتهای →برق و خدمات مربو
بیرارستانی دولتی
→خانوار شهری →برق و خدمات مربو
فعالیتهای بیرارستانی →ما اد عرلیاتی
دولتی
→سایر خدمات →برق و خدمات مربو
→درآمد نیروی کار شهری→خانوار شهری
فعالیتهای بیرارستانی دولتی
فعالیت→ -صنایع →برق و خدمات مربو
های بیرارستانی دولتی
→خانوار شهری →برق و خدمات مربو
فعالیتهای →ما اد عرلیاتی →شرکتها
بیرارستانی دولتی
خدمات عرد →برق و خدمات مربو
→خانوار شهری→ فروشی و خرد فروشی
فعالیتهای →درآمد نیروی کار شهری
بیرارستانی دولتی
→ خانوار روستایی →برق و خدمات مربو
خدمات عرد فروشی و →درآمد مختلط
درآمد →خانوار شهری → خرد فروشی
فعالیتهای بیرارستانی →نیروی کار شهری
دولتی
→ خانوار روستایی →برق و خدمات مربو
→کشاور ی و سایر معادن→درآمد مختلط
درآمد نیروی کار →خانوار شهری
فعالیتهای بیرارستانی دولتی→شهری
خانوار →صنایع →برق و خدمات مربو
فعالیتهای →ما اد عرلیاتی →شهری
بیرارستانی دولتی
آم و خدمات →برق و خدمات مربو
درآمد نیروی کار →خانوار شهری →مربو
فعالیتهای بیرارستانی دولتی →شهری
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یک واحد یارانه برق بر بخ

جدول  .4تأثیر کاه

سایر فعالیتهای بهداشتی و درمانی دولتی

درصد اثرات کل به

اثرات

ضرایب

اثرات همهجانبه

کل

اثر

اثرات

مقصد

مسیرهای اولیه

مبدأ

فزاینده

مستقیم

همهجانبه

36/9685

0/0049

1/7537

0/0028

0/0132

14/9557

0/0020

1/1807

0/0017

8/6474

0/0011

2/3176

0/0005

4/1917

0/0006

1/7708

0/0003

3/4589

0/0005

1/8434

0/0002

2/4107

0/0003

1/9094

0/0002

2/1995

0/0003

1/7040

0/0002

1/7956

0/0002

1/8390

0/0001

خدمات عرد فروشی →برق و خدمات مربو
درآمد →خانوار شهری → و خرد فروشی
سایر فعالیتهای →نیروی کار شهری
بهداشتی و درمانی دولتی

1/1688

0/0002

2/0486

0/0001

خانوار روستایی →برق و خدمات مربو
خدمات عرد فروشی و →درآمد مختلط→
درآمد →خانوار شهری → خرد فروشی
سایر فعالیتهای →نیروی کار شهری
بهداشتی و درمانی دولتی

منبع :نتای تحقی

خانوار شهری →برق و خدمات مربو
سایر →درآمد نیروی کار شهری→
فعالیتهای بهداشتی و درمانی دولتی

سایر فعالیتهای →برق و خدمات مربو
بهداشتی و درمانی دولتی

خانوار →صنایع →برق و خدمات مربو
درآمد نیروی کار شهری→سایر →شهری
فعالیتهای بهداشتی و درمانی دولتی

خانوار →برق و خدمات مربو
سایر فعالیتهای →ما اد عرلیاتی→شهری
بهداشتی و درمانی دولتی

→سایر خدمات →برق و خدمات مربو
درآمد نیروی کار →خانوار شهری
سایر فعالیتهای بهداشتی و درمانی →شهری
دولتی
→خانوار شهری →برق و خدمات مربو
سایر →ما اد عرلیاتی →شرکتها
فعالیتهای بهداشتی و درمانی دولتی
سایر →صنایع→برق و خدمات مربو
فعالیتهای بهداشتی و درمانی دولتی
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جدول  .5تأثیر کاه

یک واحد یارانه برق بر بخ

درصد اثرات کل به

اثرات

ضرایب

اثرات همه جانبه

کل

اثر

فعالیتهای بیمارستانی خصوصی

اثرات

فزاینده

مستقیم

همهجانبه

14/5446

0/0017

1/7715

0/0009

0/0114

10/9312

0/0012

1/1829

0/0011

8/5200

0/0010

1/9632

0/0005

8/3650

0/0010

1/9101

0/0005

7/2001

0/0008

1/6655

0/0005

6/6936

0/0008

1/7546

0/0004

3/3930

0/0004

2/3348

0/0002

2/6665

0/0003

1/6385

0/0002

2/1255

0/0002

1/7068

0/0001

1/9514

0/0002

2/5175

0/0001

1/9456

0/0002

2/5329

0/0001

1/5657

0/0002

2/3187

0/0001

1/5557

0/0002

2/2056

0/0001

1/3552

0/0002

1/8542

0/0001

منبع :نتای تحقی

مقصد

مسیرهای
اولیه

مبدأ

خانوار →برق و خدمات مربو
فعالیتهای →ما اد عرلیاتی→شهری
بیرارستانی خصوصی
فعالیتهای →برق و خدمات مربو
بیرارستانی خصوصی
خانوار →برق و خدمات مربو
فعالیتهای →درآمد مختلط→شهری
بیرارستانی خصوصی
→خانوار شهری →برق و خدمات مربو
فعالیتهای →ما اد عرلیاتی →شرکتها
بیرارستانی خصوصی
خانوار روستایی →برق و خدمات مربو
فعالیتهای →درآمد مختلط→
بیرارستانی خصوصی
خانوار →برق و خدمات مربو
فعالیت→-درآمد نیروی کار شهری→شهری
های بیرارستانی خصوصی
خانوار →صنایع →برق و خدمات مربو
فعالیتهای →ما اد عرلیاتی →شهری
بیرارستانی خصوصی
خانوار روستایی →برق و خدمات مربو
فعالیتهای بیرارستانی →ما اد عرلیاتی→
خصوصی
فعالیت→-صنایع →برق و خدمات مربو
های بیرارستانی خصوصی
خانوار →صنایع →برق و خدمات مربو
ما اد →شرکتها →شهری
فعالیتهای بیرارستانی خصوصی→عرلیاتی
خانوار →صنایع →برق و خدمات مربو
فعالیتهای →درآمد مختلط →شهری
بیرارستانی خصوصی
خانوار →صنایع →برق و خدمات مربو
درآمد نیروی کار →شهری
فعالیتهای بیرارستانی خصوصی→شهری
خانوار →صنایع →برق و خدمات مربو
فعالیتهای →درآمد مختلط → روستایی
بیرارستانی خصوصی
سایر →برق و خدمات مربو
ما اد →خانوار شهری→خدمات
فعالیتهای بیرارستانی خصوصی→عرلیاتی
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جدول  .6تأثیر کاه

یک واحد یارانه برق بر بخ

پزشکی و دندانپزشکی خصوصی

درصد
اثرات کل
به اثرات
همه جانبه

اثرات
کل

ضرایب
فزاینده

اثر
مستقیم

اثرات
همه
جانبه

33/7369

0/0051

1/1998

0/0043

0/0152

11/1083

0/0017

1/7766

0/0009

6/5022

0/0010

1/9674

0/0005

6/3887

0/0010

1/9157

0/0005

5/5249

0/0008

1/6782

0/0005

5/1143

0/0008

1/7604

0/0004

2/5912

0/0004

2/3413

0/0002

2/0401

0/0003

1/6462

0/0002

1/4903

0/0002

2/5246

0/0001

1/4848

0/0002

2/5383

 0/0001مختلط
درآمد

1/2187

0/0002

1/7286

0/0001

1/1962

0/0002

2/3262

0/0001

1/1934

0/0002

2/2219

0/0001

1/0350

0/0002

1/8595

0/0001

منبع :نتای تحقی

مقصد

فعالیتهای

مسیرهای
اولیه

مبدأ

فعالیتهای پزشکی و →برق و خدمات مربو
دندانپزشکی خصوصی
ما اد →خانوار شهری →برق و خدمات مربو
عرلیاتی→فعالیتهای پزشکی و دندانپزشکی خصوصی
درآمد →خانوار شهری →برق و خدمات مربو
مختلط→فعالیتهای پزشکی و دندانپزشکی خصوصی
→شرکتها →خانوار شهری →برق و خدمات مربو
فعالیتهای پزشکی و دندانپزشکی →ما اد عرلیاتی
خصوصی
درآمد → خانوار روستایی →برق و خدمات مربو
مختلط
فعالیتهای پزشکی و دندانپزشکی خصوصی →
درآمد نیروی →خانوار شهری →برق و خدمات مربو
فعالیتهای پزشکی و دندانپزشکی →کار شهری
خصوصی
خانوار →صنایع →برق و خدمات مربو
فعالیتهای پزشکی و →ما اد عرلیاتی→شهری
دندانپزشکی خصوصی
ما اد → خانوار روستایی →برق و خدمات مربو
فعالیتهای پزشکی و دندانپزشکی →عرلیاتی
خصوصی
→خانوار شهری →صنایع →برق و خدمات مربو
فعالیتهای پزشکی و →ما اد عرلیاتی →شرکتها
دندانپزشکی خصوصی
→خانوار شهری →صنایع →برق و خدمات مربو
فعالیتهای پزشکی و دندانپزشکی خصوصی→
فعالیتهای پزشکی →صنایع →برق و خدمات مربو
و دندانپزشکی خصوصی
خانوار →صنایع →برق و خدمات مربو
فعالیتهای →درآمد نیروی کار شهری→شهری
پزشکی و دندانپزشکی خصوصی
خانوار روستایی →صنایع →برق و خدمات مربو
فعالیتهای پزشکی و دندانپزشکی →درآمد مختلط→
خصوصی
خانوار →سایر خدمات →برق و خدمات مربو
فعالیتهای پزشکی و →ما اد عرلیاتی →شهری
دندانپزشکی خصوصی
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جدول  .7تأثیر کاه

یک واحد یارانه برق بر بخ

فعالیتهای بهداشتی و درمانی خصوصی

درصد
اثرات کل
به اثرات
همهجانبه

اثرات
کل

ضرایب
فزاینده

اثر
مستقیم

اثرات
همهجانبه

19/5563

0/0025

1/1797

0/0021

0/0127

13/1593

0/0017

1/7717

0/0009

7/7100

0/0010

1/9639

0/0005

7/5683

0/0010

1/9104

0/0005

6/5066

0/0008

1/6638

0/0005

6/0554

0/0008

1/7546

0/0004

3/0699

0/0004

2/3351

0/0002

2/4114

0/0003

1/6380

0/0002

2/3695

0/0003

1/7029

0/0002

1/7656

0/0002

2/5179

0/0001

1/7607

0/0002

2/5338

0/0001

1/4164

0/0002

2/3189

0/0001

1/4059

0/0002

2/2035

0/0001

1/2261

0/0002

1/8545

0/0001

منبع :نتای تحقی

مقصد

سایر

مسیرهای
اولیه

مبدأ

سایر فعالیتهای →برق و خدمات مربو
بهداشتی و درمانی خصوصی
ما اد →خانوار شهری →برق و خدمات مربو
عرلیاتی→سایر فعالیتهای بهداشتی و درمانی
خصوصی
درآمد →خانوار شهری →برق و خدمات مربو
سایر فعالیتهای بهداشتی و درمانی →مختلط
خصوصی
شرکت→ -خانوار شهری →برق و خدمات مربو
سایر فعالیتهای بهداشتی →ما اد عرلیاتی →ها
و درمانی خصوصی
خانوار روستایی →برق و خدمات مربو
سایر فعالیتهای بهداشتی و →درآمد مختلط→
درمانی خصوصی
درآمد →خانوار شهری →برق و خدمات مربو
سایر فعالیتهای بهداشتی و →نیروی کار شهری
درمانی خصوصی
خانوار →صنایع →برق و خدمات مربو
سایر فعالیتهای →ما اد عرلیاتی →شهری
بهداشتی و درمانی خصوصی
ما اد → خانوار روستایی →برق و خدمات مربو
سایر فعالیتهای بهداشتی و درمانی →عرلیاتی
خصوصی
سایر →صنایع →برق و خدمات مربو
فعالیتهای بهداشتی و درمانی خصوصی
خانوار →صنایع →برق و خدمات مربو
سایر →ما اد عرلیاتی →شرکتها →شهری
فعالیتهای بهداشتی و درمانی خصوصی
خانوار →صنایع →برق و خدمات مربو
سایر فعالیتهای →درآمد مختلط →شهری
بهداشتی و درمانی خصوصی
خانوار →صنایع →برق و خدمات مربو
سایر →درآمد نیروی کار شهری →شهری
فعالیتهای بهداشتی و درمانی خصوصی
خانوار →صنایع →برق و خدمات مربو
سایر فعالیتهای →درآمد مختلط → روستایی
بهداشتی و درمانی خصوصی
خانوار →سایر خدمات →برق و خدمات مربو
سایر فعالیتهای →ما اد عرلیاتی →شهری
بهداشتی و درمانی خصوصی
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بر مبنای ارقام جداول میتوان به نتای یر رسید:
الف اثرات هرهجانبده کداهش ید واحدد یارانده بدرق بدر افدزایش شداخص قیردت
تولیدکنند بخش فعالیتهای بیرارستانی دولتی برابر با  0/0122واحد اسدت یعندی بدا
حذف  10هزار ریال یارانه برق ،در بخش فعالیتهای بیرارسدتانی دولتدی نیدا اسدت تدا
تولیدکنند برای حفظ سبد تولیدی خود ،به طور متوسط  122ریال بیشتر هزینه کند
م تجزیه اثرات هردهجانبده  0/0122در دوا د مسدیر مشدخص مدیشدود (برخدی
مسیرها به علت اثرات جزئی نادید گرفته شد اند بنابدرایدن باتوجده بده دوا د مسدیر،
حدود  73درصد اثرات هرهجانبه آشکار میشود ا این میان ،سهم چهار مسیر بیشتر ا
سایر مسیرها است به عنوان مثدال مسدیر «بدرق -خدانوار شدهری -درآمدد نیدروی کدار
شهری -فعالیتهای بیرارستانی دولتی» حدود  39درصد ا اثرات هرهجانبده را تشدکیل
میدهد اثرات مستقیم و غیرمستقیم مسیر  0/0048واحد است ،کده ا ضدرم مسدتقیم
ضریا  0/0027در ضریا فزایند قیرت  1/753حاصل میشود ضریا فزایند قیردت
در واقع ،اثرات نجیر ای حلقهای است که در این مسیر ایجاد میشدود  0/0048اثدرات
کل این مسیر است چنانچه اثرات کل به اثرات هرهجانبه یعنی  0/0122واحدد تقسدیم
گردد ،به رقم  39درصد خواهیم رسید
ج مسیر «برق -نهاد -عوامل تولید -بخش خدمات بهداشتی دولتدی یدا خصوصدی»
بیشترین سهم را نسبت به سدایر مسدیرهدای غیدرمسدتقیم در افدزایش شداخص قیردت
تولیدکنند خدمات بهداشتی دولتی و خصوصی دارد این سدهم در بخدش فعالیدتهدای
بهداشتی دولتی بیشتر بود و در فعالیتهای بهداشتی خصوصدی کرتدر اسدت بده طدور
مثال« ،برق -خانوارشهری -درآمد نیروی کار شهری -فعالیتهدای بیرارسدتانی دولتدی»
حدود  39درصد (جدول  3و «برق -خانوار شهری -ما اد عرلیاتی -فعالیت بیرارسدتانی
خصوصی» حدود 14درصد (جدول  5ا اثرات هرهجانبه را نشان میدهند
د برای روشنتر شدن مفهوم این مسیرها ،به عنوان نرونه ،مسیر مربو بده جددول
( 3را شرح میدهیم در طول مسیر «برق -خانوار شهری -درآمد نیدروی کدار شدهری-
فعالیت بیرارستانی دولتی» که  39درصد ا اثرات هرهجانبه را بده خدود اختصداص داد
است ،با کاهش یارانه برق و افزیش قیرت برق ،هزینه خانوارها افزایش مییابد با افزایش
شاخص هزینه ندگی ،خانوارها برای جبران افزایش هزینه ندگی خود ،با توجه به اینکه
صاحبان مین ،سرمایه و نیروی کدار محسدوم مدیشدوند ،تقاضدای دسدترزد و حقدوق
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بیشتری کرد  ،به عبارتی قیرت نیروی کار افزایش مییابد ا طرفی چدون فعالیدتهدای
بیرارستانی به عوامل تولید وابستهاند ،اکنون هزینه انجام این فعالیتها نسدبت بده قبدل
افزایش یافته ،بنابراین شاخص قیرت تولیدکنند فعالیتهای بهداشتی به عنوان یکدی ا
بخشهای خدماتی اقتصاد تحت تثثیر قرار گرفته است
هد مسیر «برق -صدنایع -خدانوار شدهری -درآمدد عوامدل تولیدد -بخدش خددمات
بهداشتی» نشان میدهد که برق بر صنایع اقتصاد تثثیرگذار اسدت ایدن مسدیر در میدان
فعالیتهدای بهداشدتی دولتدی بدین  1تدا  9/1درصدد ا اثدرات هردهجانبده و در میدان
فعالیتهای بهداشتی خصوصی بین  1/1تا  3/3درصد ا اثدرات هردهجانبده حدذف ید
واحد یارانه برق را به خود اختصاص داد است ا آنجا که بخش صنایع به طور واسطهای
در فرایند تولید خود ا برق و خدمات آن استفاد میکند ،بنابراین با کاهش یارانه برق و
افزایش شاخص قیرت آن ،بخش صنایع باید هزینه بیشتری بپردا د پدس قیردت تردام
شد محصوالت این بخش افزایش مییابد و شاخص قیرت بخش مذکور افزایش مییابد
کاربرد وسیع بخش صنایع برای خانوارها و استفاد ا کاالهای واسطهای این بخدش کده
قیرت آنها افزایش یافته است ،موجا میشود که خانوارها قیردت عوامدل تولیدد را بداال
برد و در نتیجه ،شاخص قیرت بخش بهداشت نیز بده دلیدل اسدتفاد ا عوامدل تولیدد
گران تر ،افزایش یابد ارقام حاکی ا آن است که سهم این مسیر در فعالیتهای بهداشتی
دولتی ،بیشتر بود و در بخش خصوصی ،کرتر است
و میانگین تثثیر کل به هرهجانبه مسیر «برق -صنایع -بخدش خددمات بهداشدتی»
برای بخش دولتی  2/56درصد و برای بخش خصوصی  1/75درصد است این مسیر تنها
ا فعالیتهای تولیدی میگذرد و شاخص قیرت تولیدکنند را تحت تثثیر قرار میدهد
مسیرهای مستقیم نیز دارای نقش مؤثری هستند ،یرا «برق -خدمات بهداشدتی»
سهم قابل توجهی در افزایش شاخص قیرت تولیدکنند خددمات بهداشدتی دارد دامنده
این تثثیرات بین  8/2تا  14/9درصد برای فعالیتهای بهداشتی دولتی و  10/9تدا 33/7
درصد و برای فعالیتهای بهداشتی خصوصی است هردان طدور کده مالحظده مدیشدود
متوسط سهم مسیر مستقیم تثثیر برق بر فعالیتهدای خصوصدی بدیش ا دولتدی اسدت
بدین معنا که اثر تغییرات قیرت برق به طور مستقیم بر خدمات بیرارستانی ،پزشدکی و
دندانپزشکی خصوصی بیشتر است ،ولی فعالیتهای بهداشتی دولتی کرتر تحدت تدثثیر
مستقیم آن هستند و تثثیرات بیشتری ا مسیرهای غیرمستقیم دریافت میکنند
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ح مسیر «برق -صنایع -خانوار شهری -ما اد عرلیاتی -بخش خدمات بهداشتی» در
ترامی جداول  6 ،5 ،3و  7تکرار میشود و به ترتیدا  2/5 ،3/3 ،1/03و  3/06درصدد ا
اثر هرهجانبه را به خود اختصاص داد است ا طرف دیگر ،شرکتها نیز نقش مهردی را
در این فرایند ایفا میکنند و این اثرات ا افزایش ما اد عرلیاتی میگذرد ما اد عرلیداتی
شامل سود ،اجار  ،بهر و غیر است به طور مثال ،مسیر «برق -صنایع -خانوار شدهری-
شرکتها -ما اد عرلیاتی -فعالیت بیرارسدتانی خصوصدی» در جددول  ،5مسدیر «بدرق-
صنایع -خانوار شهری -شرکتهدا -مدا اد عرلیداتی -فعالیدت پزشدکی و دنددانپزشدکی
خصوصی» در جدول  6و یا مسیر «بدرق -صدنایع -خدانوار شدهری -شدرکتهدا -مدا اد
عرلیاتی -سایر فعالیتهای بهداشتی خصوصی» در جدول ،7بده ترتیدا  1/4 ،1/9و 1/7
درصد ا اثر هرهجانبه را تشکیل میدهند این مسیرها به طور خالصه نشدان مدیدهندد
که با کاهش یارانه برق و افزایش شاخص قیرت بخش صدنایع ،شداخص هزینده نددگی
خانوار شهری افزایش مییابد بنابراین برای اینکه سبد مصرفی خود را ثابت نگهدارند ،به
طور بالقو سود بیشتری ا شرکتها درخواست میکنند و ا طرف دیگر ،شرکتها عامل
تولیدی را در اختیار دارند که در بخش بهداشتی به کار گرفته میشود و آن ،سرمایه آنها
است اگر مجبور باشند که سود بیشتری به خدانوارهدا بپردا ندد ،پدس سدود بیشدتری ا
بخش بهداشتی درخواست میکنند بنابراین ،هزینه این بخش افزایش مییابد که به نوبه
خود موجا افزایش شاخص قیرت بخش مذکور میگردد یکی دیگر ا انواع مسدیرهدای
تثثیرگذاری برق بر شاخص قیرت بخش خدمات بهداشتی که در طول مسیر بدا افدزایش
شاخص قیرت بخش صنایع هررا اسدت ،ا درآمدد مخدتلط مدیگدذرد مسدیر «بدرق-
صنایع -خانوار شهری یا روسدتایی -درآمدد مخدتلط -فعالیدت بهداشدتی خصوصدی» در
جداول 6 ،5و  7به ترتیا  2/5 ،3/4و  1/4درصد ا اثر هرهجانبه را نشان میدهند ایدن
مسیرها نشاندهند این واقعیت اند که مسیر تثثیر قیرت برق بر شاخص قیرت صنایع و
سپس هزینه ندگی خانوارهای شهری و روستایی تنها در مورد یربخدشهدای خددمات
بهداشتی خصوصی درآمد مختلط را نیز تحت تثثیر قرار میدهد
 .6جمعبندی ،نتیجهگیری ،و توصیههای سیاستی

مطالعات انجام گرفته نشان میدهد که میزان مصدرف اندرژی در تردامی بیرارسدتانهدا
باالتر ا مقدار استاندارد موجود جهانی است و مقدار مصرف در بیرارستانهای دولتی بده
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مراتا باالتر ا بیرارسدتانهدای خصوصدی اسدت و بیرارسدتانهدای دولتدی نسدبت بده
بیرارستانهای خصوصی بیش ا دو برابر برق مصرف میکنند و بنابدراین ،تغییدر قیردت
برق بر شاخص هزینههای بیرارستانهای دولتدی نسدبت بده خصوصدی تدثثیر بیشدتری
میگذارد تثثیر هرهجانبه کاهش ی واحد یارانه برق در بخش بیرارستانهای دولتی به
میزان  ،0/0122و بیشتر ا میزان خصوصی یعنی  0/0114است با توجه به سهم بداالی
انرژی ا هزینههای درمانی و تثثیر آن بر قیرت تردامشدد خددمات درمدانی ،هرچندین
پتانسیل صرفهجویی باالی بیرارستانها بدون هیچ بودجه خاصی میتوان تدا  10درصدد
مصرف انرژی در بیرارسدتانهدا را کداهش داد ا ایدن رو ،ال م اسدت سیاسدتگذاران بدا
برنامهریزیهای صحی مدیریت مصرف انرژی را در دستور کار خود قرار دهند
بسیاری ا تجهیزات موجود در بیرارستانها ،تجهیزات الکتریکی هسدتند؛ بندابدرایدن
تثمین انرژی الکتریکی مناسا و مطرلن ،یکی ا نیا های اصلی در بیرارستانهدا اسدت
به علت مشکالت موجود در تولید و تو یع برق ،نریتوان ا تثمین مدداوم بدرق مطردلن
بود این مشکل در بیرارستانها و مراکز درمانی تثثیر منفی بسیار باالیی خواهدد داشدت
عالو بر این طب مطالعات ،برق بخش تولیدی است که انتشار آالینددگی بسدیار بداالیی
دارد و بنابراین ال م است به جایگزینی سوختهای پاک توجه بیشدتری شدود کده بدرای
سالمت جامعه و پیشدگیری ا بیرداریهدای تنفسدی مفیدد اسدت توصدیه مدیشدود در
پژوهشهای آیند  ،پتانسیل استفاد ا سوختهای پاک در بیرارستانهدا بررسدی شدود
حذف یارانه حاملهای انرژی به عنوان ی تعدیل ساختاری اقتصاد ،ارتبا مسدتقیم بدا
مسائل یستمحیطی دارد ا این رو ،مباح کاهش آالیندگی بخشهای تولیددی حدائز
اهریت میشوند یکی ا شاخصهای محوری توسعه پایددار سدالمت اسدت بندابدرایدن،
تقویت سیاستها در این مینه بر محدود ساختن یا توسعه سالمت ملدی تدثثیر گذاشدته
است و قابلیت بالقو رساندن کشور به اهداف مورد نظر را دارد
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