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1. نتايج اين مقاله برگرفته از طرحی است که در مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی انجام شده است.
permeh@gmail.com * عضو هيأت علمي مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 
dr.bmaleki@yahoo.com      عضو هيأت علمی دانشگاه **
Banouei9@yahoo.com *** عضو هيأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی 
andayesh230@yahoo.com  ****
mehdi7882@yahoo.com

عضو هیأت علمى دانشگاه شهید چمران اهواز 
***** کارشناس وزارت امور اقتصادى  و دارایى 

 زورار پرمه، مسئول مکاتبات. 



پژوهشنامه بازرگانی 2 

هزينه زندگي آن ها را جبران نمی کند و دولت بايد حداقل به ميزان افزايش در شاخص هزينه 
زندگي، به اين خانوارها پرداخت کند تا بتواند قدرت خريد آن ها را ثابت نگه دارد.

  H20 ،H53 ،P24 : JEL طبقه بندی
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مقدمه

در سال هاي اخير پرداخت يارانه به صورت عام به دليل فشار بر بودجه دولت از يک طرف و 
از سوي ديگر بهره مندي تمام خانوارها ، دولت را بر آن داشته که براي جلوگيري از اتالف 
منابع و افزايش پوشش پرداخت هاي دولت براي خانوارهاي فقير ، به سمت هدفمندي يارانه ها 
بي نياز،  از  نيازمند  خانوارهاي  درست  تشخيص  با  همراه  نقدي  پرداخت هاي  کند.  حرکت 
افزايش  و  ثروتمند  خانوارهاي  به  يارانه ها  منافع  تراوش  کاهش  ضمن  شد  خواهد  موجب 
پوشش آن براي خانوارهاي فقير، کاهش هزينه هاي دولت را نيز در پي داشته باشد. به عالوه 
نيز جلوگيري کرده و سبب می شود قيمت  بازار  امر از تحريف و دوگانگي قيمت در  اين 
براساس  نيز  سرمايه گذاري  همچنين  کند.  ايفا  بازار  در  به خوبي  را  خود  عالمت دهي  نقش 
مزيت هاي نسبي واقعي و نه تحريف شده صورت می گيرد. از اين رو، بسياري از کشورهاي 

جهان، اجراي نقدي کردن يارانه ها را در عمل پياده کرده اند. 
نيازمند  اقتصادي و اجتماعي دارد که حذف آن  تبعات گسترده  يارانه آثار و  پرداخت 
استفاده از مدل هاي کالن نگر است. مدل هاي کالن نگر از جمله مدل هاي تعادل عمومي، اين 
مزيت را دارند که آثار سياست هاي اقتصادي را در بخش هاي اقتصادي و اجتماعي به طور 
اقتصاد  بر ساختار  انرژي  يارانه  آثار حذف  پيچيدگي هاي  به دليل  می کنند.  بررسي  همزمان 
کشور، استفاده از مدل هاي تعادل عمومي که بتوانند در برهه زماني کوتاه، جواب مناسبي 
در اختيار سياست گذاران قرار دهند، ضروري است. از اين رو، در اين پژوهش براي سنجش 
اجتماعي  ماتريس حسابداري  از  آثار ديگر  انرژي و ساير  يارانه  نقدي کردن  از  ناشي  تورم 

استفاده می شود. 
طرح تحول اقتصادي يکي از برنامه هاي مهم دولت نهم بوده که شامل هفت طرح است؛  
طرح هدفمندسازي يا نقدي کردن يارانه حامل هاي انرژي و کاالهاي اساسي )از جمله نان(، 
دولت  طرح،  اين  براساس  می آيد.  به حساب  آن ها  برانگيزترين  بحث  و  مهم ترين  از  يکي 
قيمت فوب  تا سقف 90 درصد  انرژي  قيمت حامل هاي  پنج ساله  از يک سو در يک دوره 
کاهش  خانوارها  به  مستقيم  پرداخت  با  ديگر،  سوي  از  و  می دهد  افزايش  را  خليج فارس 
قدرت خريد آن ها را جبران می کند. اقدام دولت براي جبران کاهش قدرت خريد خانوارها 
آن،  از  ناشی  تورم  ازجمله  و  يارانه ها  هدفمندسازی  تبعات  به  دولت  که  است  اين  بر  ناظر 
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آگاه بوده و بر اين اساس به دنبال جبران قدرت خريد برخي از دهک هاي درآمدي است؛ 
اما اين که تأثير افزايش قيمت حامل هاي انرژي بر سطوح قيمت ها و شاخص هزينه زندگي 
خانوارها به چه صورت است و از سوي ديگر، پرداخت نقدي مستقيم به خانوارها چه اثري 

بر طرف تقاضاي اقتصاد دارد، موضوعي است که در اين مقاله به آن پرداخته می شود. 
پس از بيان مقدمه در قسمت دوم مروري بر مطالعات انجام شده خواهد شد.  در بخش 
به ماتريس حسابداري اجتماعي و  سوم روش شناسي تحقيق بررسي می شود. بخش چهارم 
ساختار آن در سال 1380 اختصاص دارد.  بررسي آثار افزايش قيمت حامل هاي انرژي بر 
شاخص قيمت کاالها و خدمات و  شاخص هزينه زندگي خانوارها در بخش پنجم بررسي 

شده است و در پايان پيشنهادهای مقاله آمده است. 

1. مروري بر مطالعات انجام شده

تا کنون در زمينه يارانه و تأثير آن بر شاخص قيمت ها، مطالعات فراواني انجام شده است. 
زمينه حذف  اقتصاددانان در  بيشتر  اتفاق نظر  به چشم می خورد  مطالعات  اين  آنچه در همه 
بين  يارانه هاي عام و هدفمندکردن آن ها به گروه هاي ذي نفع است. اين رويکرد تقريباً در 
دخالت  شيوه  اين  که  مدعي اند  همگي  تقريباً  و  مي خورد  چشم  به  نيز  داخلي  اقتصاددانان 
بر  آن  هزينه هاي سنگين  از کاالها، ضمن  ديگر  برخي  و  انرژي  بازار حامل هاي  در  دولت 
بودجه دولت، کارايي پاييني براي حمايت از گروه هاي فقير دارد و از سوي ديگر کارايي 
اين سياست در عرصه تخصيص بهينه منابع با چالش هاي جدي مواجه است. در اين بخش، 
سعي مي شود برخي از مطالعات مرتبط با تأثير افزايش قيمت حامل هاي انرژي را بر شاخص 

قيمت ها بررسي شود.
هوپ و سينگ تجربه شش کشور مالزي، غنا، اندونزي، زيمبابوه، کلمبيا و ترکيه را که در 
دهه 80 قيمت فرآورده هاي نفتي و برق را افزايش دادند، بررسي کرده اند. براساس نتايج اين 
مطالعه، واکنش قيمت ها به افزايش قيمت انرژي بين کشورها متفاوت است. در بيشتر کشورها 
اصالح  از  قبل  دوره  با  مقايسه  در  اصالح  دوره  در  مصرف کننده  قيمت  در  بااليي  افزايش 
به وجود نيامده است. علت اين امر تأثيرگذاري بيشتر قيمت هاي موادغذايي بر شاخص قيمت 
مصرف کننده است. لذا افزايش قيمت انرژي بر CPI به عکس العمل بخش کشاورزي و غذايي 



ب .ورژ ثا ثا  م ح هن هزی نزاازر فارثنه تامر هار ثن در ببب 5

به قيمت هاي انرژي بستگي دارد و چون اهميت نهاده انرژي در بخش کشاورزي )به ويژه براي 
ايجاد نمي شود. شواهد   CPI بنابراين تغيير چنداني در ناچيز است،  کشاورزان خرده پا( اغلب 
براي  است.  شده  باال  تورم  به  منجر  انرژي  قيمت  افزايش  دهد  نشان  که  دارد  وجود  اندکي 
مثال در غنا، تورم باال به دليل افزايش نرخ  ارز در اثر اجراي برنامه تعديل است. در کلمبيا و 
زيمبابوه، افزايش CPI به دليل وقوع خشکسالي بوده است. به عالوه افزايش دستمزد، يکي ديگر 
قيمت هاي  افزايش  به دليل  به طور مستقيم  نمي تواند  CPI است که  افزايش  از عوامل مؤثر در 
انرژي باشد. افزايش سطوح دستمزد يا به دليل اصالح ساختار دستمزد )در زيمبابوه( يا به دليل 

شرايط اقتصادي پيش از دوره اصالح قيمت هاي انرژي )در ترکيه( است.
فتيني و بکون)1999(1 با استفاده از جدول داده ـ ستانده اثر افزايش قيمت انرژي بر قيمت 
ساير کاالها و سطح زندگي در ايران را بررسي کرده اند. نتايج نشان مي دهد تعديل ناگهانی 
قيمت هاي داخلي تمام حامل هاي انرژي به سطح قيمت هاي جهاني و بدون تغيير دستمزد، 
به نرخ تورم موجود 13 درصد2 اضافه مي کند. به عالوه، به جز بخش هاي انرژي، تنها هشت 
بخش از 43 بخش موجود در جدول داده ـ ستانده، افزايش قيمتي بيش از 20 درصد داشته اند 
که عبارت است از: آجر )38 درصد(،  حمل ونقل بار)38 درصد(،  گچ )36 درصد(، سيمان 
)34 درصد(، آب )31 درصد( ، ساير کاالها و موادشيميايي )27 درصد(، حمل ونقل مسافر 
مجموعه  اين  از  بخش  چهار  )23درصد(.  انبارداري  و  حمل ونقل  ساير  و  درصد(   24(
بخش هاي  جزء  اما  نمي شود،  مصرف  خانوارها  توسط  مستقيم  به طور  و  موادساختماني اند 
مهم توليدي هستند. مهم تر اين که به استثناي موادشيميايي، ساير بخش ها غيرتجاري بوده و 
موازنه تجاري با ازدست رفتن بازارهاي صادراتي يا به وسيله واردات رقابتي تحت تأثير قرار 
است.  انتظار  مورد  از سوخت  استفاده  به دليل  بزرگ در بخش حمل ونقل،  تأثير  نمي گيرد. 
در اين هشت بخش، به استثناي موادشيميايي، تقريباًً 90 درصد افزايش هزينه به علت افزايش 
قيمت انرژي است. اين مسأله در تضاد با بخش هاي منسوجات و پوشاك است که فقط 20 
نشان مي دهد صنايعي که  امر  اين  است.  مربوط   انرژي  قيمت  افزايش  به  نهايي  اثر  درصد 

انرژي بيشتري مصرف مي کنند، بيشتر تحت تأثير قرار مي گيرند.

1. Fetini.Habib, Rabert Bacon (1996).
2. اين تورم با فرض ثبات دستمزدهاست و با افزايش دستمزد، تورم به 17/5 درصد می رسد.
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افزايش  تورمي  اثرات   ،1373 سال  داده ـ ستانده  جدول  از  استفاده  با  بختياري  و  سوري 
انواع  قيمت  اگر  است که  آن  بيانگر  آمده  به دست  نتايج  بررسی کرده اند.  را  انرژي  قيمت 
انرژي تا سطح قيمت تمام شده افزايش يابد، متوسط قيمت ها حدود 56 درصد افزايش پيدا 
می کند. در اين ميان، اثر قيمت گازوئيل از ساير حامل هاي انرژي بيشتر است که دليل اصلي 

آن مصرف باالي گازوئيل به عنوان کاالي واسطه در بخش هاي توليدي است.
بر  انرژي  و  موادغذايي  قيمت  افزايش  شوك هاي  آثار   ،)2008( وودان  و  پارا 
براساس  به وسيله ماتريس حسابداري اجتماعي در غنا مقايسه کرده اند.  مصرف کنندگان را 
گازوئيل،  بنزين،  قيمت  بر شاخص  را  تأثير  بيشترين  نفت  قيمت  افزايش  مطالعه،  اين  نتايج 
حمل ونقل، خدمات تجارت و ماهيگيري داشته است )دليل اين امر استفاده از سوخت در 
به ذکر است 90  ارقام کمتر است(. الزم  اين  از  برق  قيمت  تأثير  ماهيگيري است و  بخش 
در  رقم  اين  درحالي که  است،  نفتي  مستقيم شوك  اثر  به دليل  بنزين  قيمت  افزايش  درصد 
درصد   7/18 قيمت مصرف کننده  مجموع، شاخص  در  است.  درصد   40 ماهيگيري  بخش 
افزايش می يابد. در اثر افزايش قيمت حامل هاي انرژي، شاخص هزينه زندگي خانوارها به 
ميزان 6/19 درصد افزايش خواهد يافت. نکته جالب توجه اين است که اثر غيرمستقيم از اثر 

مستقيم افزايش قيمت حامل هاي انرژي بسيار بيشتر است. 
اندريا ميهاجا و وچي )2007(، با استفاده جدول داده ـ ستانده، آثار افزايش قيمت انرژي بر 
خانوارهايي روستايي ماداگاسکار را مطالعه کردند. براساس اين مطالعه، افزايش قيمت هاي 
از  مي دهد.  افزايش  درصد   0/74 را  خانوار  زندگي  هزينه  مجموع  در  انرژي  حامل هاي 
سوي ديگر، کاهش قدرت خريد خانوارهاي فقير )1/2 درصد( در اثر اين شوك بيشتر از 

خانوارهاي ثروتمند خواهد بود )0/5 درصد(.

2. روش شناسی تحقيق

1ـ2. ماتريس حسابداري اجتماعي 
نظير  اقتصادي  مختلف  فعاليت هاي  تعامل  به تنهايي  داده ـ ستانده  جدول  روش شناسی  نظر  از 
با بازارهاي پولي و مالي را در نظر نمی گيرد؛ زيرا در  توليد، مصرف ، درآمد و ارتباط آن ها 
الگوهاي کالن پيوند بين تقاضا و عرضه از طريق ضرايب کالن اقتصادي مستقل از ضرايب 
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ضرايب  هرچند  لئونتيف،  داده ـ ستانده  الگوي  در  و  می شود  امکان پذير  بين بخشي  واسطه 
به علت ماهيت برون زايی تقاضاي  اما  فرايند توليد دارند ،  بين بخشي، نقشی کليدي در  واسطه 
و صادرات(،  خانوارها،  سرمايه گذاري،  مصرف،  دولت  )مصرف  آن  اجزای  و  اقتصاد  نهايي 
يارانه ها  غيرمستقيم،  ماليات هاي  عملياتي،  مازاد  )جبران خدمات،  اجزاي آن  و  اقتصاد  عرضه 
الگوهاي  نارسايی هاي موجود در  به علت  بين شان غيرممکن می شود.  و واردات( عماًل تعامل 
فوق، نظام آماري يکپارچه و منسجم در قالب ماتريس حسابداري اجتماعي1 اولين بار توسط 
استون )1958(2 طراحي شد. ماتريس حسابداري اجتماعي، ماتريسی مربعي است و مجموعه اي 
از حساب ها را نشان مي دهد که جريان درآمد بين فعاليت هاي توليد، عوامل توليد و نهادها3 را 
توصيف مي کند. اين ماتريس از طريق ستون ها )هزينه ها( و رديف ها )درآمدها(، جريان هاي 

پولي را انجام مي دهد، به طوري که بايد هزينه ها و دريافتی ها برابر باشند.4
طبق  مي دهد.  نشان  آن  در شکل خالصه  را  اجتماعي  ماتريس حسابداري   ،)1( جدول 
از  ناشي  درآمد  توزيع  توليدي،  فعاليت هاي  ميان  موجود  ارتباط  ماتريس  اين  جدول،  اين 
اجتماعي ـ اقتصادي  نهادهاي  ميان  درآمد  توزيع  نيز  و  توليد  عوامل  بين  در  فعاليت ها  اين 
اقتصاد  ساختار  در  نهادها  درآمد  مصرف  نحوة  مزبور  ماتريس  به عالوه،  مي دهد.  نشان  را 
از:  از چندين بخش تشکيل شده است که عبارت اند   SAM اساس،  براين  بيان مي کند.  را 
فعاليت هاي توليد، ارزش افزوده، خانوارها و حساب هاي دولت، سرمايه و بقيه جهان خارج، 
شده اند.  وارد  جدول  در  ديگر  حساب هاي  مجموع  کلي  تحت عنوان  اخير  حساب  سه  که 
جدول  در  توليد  فعاليت هاي  براي  موجود  تقسيم بندي هاي  براساس  توليدي  فعاليت هاي 
نيروي  و  است   SAM از  ديگري  افزوده جزء  ارزش  بخش  می شوند.  تفکيک  داده ـ ستانده 
کار، سرمايه و زمين را دربرمی گيرد5. خانوارها گروه ديگري از حساب ها هستند که سطح 

1. Social Accounting Matrix (SAM).
2. Stone, R., Foreword, in Pyatt, G. and A.R. Roe and Associates, (1977); Social Accounting for Develop-

ment Planning with Special Reference to SriLanka, Cambridge University Press.
3. Institution.
4. Pyatt,G. And I. Round, (1979); “Accounting and Fixed Price Multiplier in Social Accounting Matrix”, 

The Economic Journal, 89:850-873.
5. Thorbecke, E. (2000); “The Use of Social Accounting Matrices in Modeling”, Paper Prepared for the 

26th General Conference of The International Association for Research in Income and Wealth, Cracow, 
Poland, 27 August to 2 September 2000.
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تفکيک آن ها به سؤال هايی بستگي دارد که انتظار مي رود SAM پاسخگوی آن هاست. اگر 
ماتريس حسابداري اجتماعي براي تحليل مسائل مرتبط با توزيع درآمد به کار رود، حساب 
خانوارها به تعدادي گروه همگن که انعکاس دهنده مشخصات اقتصادي و اجتماعي کشور 
يا ناحيه مورد نظر است، تقسيم مي شود. گروه آخر، حساب هاي موجود در جدول )1( که 
تحت عنوان کلي مجموع حساب هاي ديگر آمده اند از حساب دولت، سرمايه و جهان خارج 

تشکيل شده است. 
و  هزينه اي  تعامل  و  تبادل  حال  در  اقتصادي  سيستم  يک  در  باال  حساب هاي  مجموعه 
درآمدي هستند، به طوري که براساس شکل خالصه شده SAM  که دربرگيرنده جريان هاي 
به صورت  را  هزينه اي  و  درآمدي  جريان های  مي توان  است،  کشور  اجتماعي  و  اقتصادي 
ماتريس   T21 مي گذارد.  نمايش  به  را  توليدي  بخش هاي  بين  مبادالت   T11 کرد.  بيان  زير 
انتقال ارزش افزوده از فعاليت هاي توليدي به عوامل توليد است. بلوك T32  ماتريس انتقال 
درآمد عوامل توليد به خانوارها )مالکان عوامل توليد( مي باشد. بلوك T13 بيان کننده الگوي 
را  توليد  خدمات  و  کاالها  بر  خانوارها  درآمد  مصرف  چگونگي  و  خانوارهاست  مصرف 

نشان مي دهد1. 

جدول 1ـ نماي خالصه شده ماتريس حسابداري اجتماعي

هزينهها

جمعشرح

برونزا درونزا
مجموع

حسابهاي
ديگر

خانوارها عوامل
توليد

فعاليتهاي
توليدي

5 4 3 2 1

Y1 X1 T13
0 T11

1 فعاليت هاي توليدي 

درونزا

ها
مد

رآ
Y2د X2

0 0 T21
2 عوامل توليد

Y3 X3
0 T32

0 3 خانوارها

Yx T ĺ3 ĺ2 ĺ1
4 مجموع حساب هاي ديگر برونزا

Yx Y'3 Y'2 Y'1 5 جمع
source: Thorbecke, E.2000

1. Pyatt,G. And I. Round, (1979), “Accounting and Fixed Price Multiplier in Social Accounting Matrix”, 
The Economic Journal, 89:850-873.
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دارد.  SAM وجود  در  موجود  براي حساب هاي  تقسيم بندي کلي  )1( يک  در جدول 
تحت اين تقسيم بندي، حساب ها به دو گروه درون زا 1 و برون زا 2 تفکيک شده اند. اهميت 
و استفاده از اين تقسيم بندي در تبديل SAM به يک الگوي تحليلي و نيز محاسبه ضرايب 
فزاينده3 است. حساب هاي درون زاي SAM، گروهی از حساب ها هستند که سطح درآمدشان 
تحت الزام های مدل تعيين مي شود. در حالي که درآمد حساب هاي برون زا خارج از ارتباطات 
در نظر گرفته شده، در مدل تعيين می شود. حالت استاندارد تقسيم بندي حساب هاي درون زا 
بقيه  و برون زا بدين شکل است که حساب هاي توليد، عوامل توليد و خانوارها، درون زا و 
حساب ها شامل حساب دولت، سرمايه و بقيه جهان خارج جزء حساب هاي برون زا محسوب 

می شود )همان منبع قبلي(.
با  تحليلي  الگوي  يک  به  اجتماعي  حسابداري  ماتريس  تبديل  نحوه  بعدي،  بخش  در 

جزئيات مربوطه ارائه می شود.

2ـ2. بررسي تغييرات قيمت در ماتريس حسابداري اجتماعي4

تعيين  با  اجتماعي  ماتريس حسابداري  کّمي کردن  براي  اول  قدم  بيان شد،  که  همان گونه 
با فرض اين که حساب  حساب هاي درون زا و برون زاي مدل انجام مي شود. در جدول )1( 
چهار متغير برون زا و بقيه حساب ها )2،1 و 3( درون زا باشند، Aij ماتريسي است که از تقسيم 
iY درآمد هريک از گروه هاي  1،  هر حساب بر کل هزينه )Tij(به دست مي آيد. به عالوه  
2 و 3 را نشان می دهد. بنابراين، با توجه به شماي کلي مدل، درآمد حساب )3(، به صورت 

زير تعيين می شود:
Y3=A33Y3+A32 2+A34 4   )1(
= (1-A33)

-1(A32 2+A34 4)=M11x  

متغيرهاي  درآمد  بردار   x و  لئونتيف  ماتريس  معکوس   M11=(I-A33)
-1  ،)1( رابطه  در 

1. Endogenous.
2. Exogenous.
3. Multiplier coefficient.

4. در اين مطالعه از روش موجود در مقاله زير استفاده شده است.
Roland-Holest, D.W and F.Sancho.(1995); “Modeling Prices in a SAM Structure”, The Review of  
Economics and Statistics, 77: 361-371.
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برون زاست. با ديفرانسيل گيري از معادله )1(، تغيير در حساب هاي درون زا در اثر تغيير در 
درآمد حساب هاي برون زا محاسبه می شود:

DY3=M11Dx  )2(
و  توليد  مازاد  وجود  به دليل  قيمت ها  که  است  اين  بر  فرض   )2( درآمدي  مدل  در 
اما اگر  به تغييرات هزينه واکنش نشان نمی دهند و ثابت می مانند؛  عدم اشتغال کامل نسبت 
قيمت ها به افزايش يا کاهش هزينه حساس باشند، در اين حالت استفاده از تحليل درآمدي 
منطقي به نظر نمي رسد. بنابراين الزم است تغييرات هزينه بر قيمت ها بررسي و مطالعه شود.

اگر Pi شاخص قيمت فعاليت گروه i باشد با توجه به ستون يک جدول)4( رابطه زير به دست 
مي آيد:

P1= 1A11+ 2A21+ 4A41   )3(
= ( 2A21- 4A41)(I-A11)-1=v1M11  

فزاينده ضرايب  بردار  همان   M11 و  برون زا  متغيرهاي  هزينه  بردار   v1 باال  رابطه   در 
واحد  يک  اثر  در  را  خدمات  و  کاالها  قيمت  تغييرات  مذکور،  ماتريس   j رديف  است. 
افزايش هزينه متغير برون زا نشان می دهد. در حالت کلي، با توجه به اين که ستون )4( حساب 

برون زاست، روابط زير حاصل مي شود:
P1=P1A11+P2A21+ 4A41  
P2=P2A32+ 4A42  )4(
P3=P1A13+P3A33+ 4A43  

حال می توان اين رابطه را در حالت خالصه شده، به صورت زير بازنويسي کرد:
P=PA+v= v(I-A)-1=vM  )5(

حساب هاي  قيمت  شاخص  يا  قيمت  )بردار   V فزاينده(،  ضرايب  )ماتريس   M که   
درون زا( و A )بردار هزينه حساب هاي برون زا( به صورت زير تعريف می شوند:

A130A11
A= 00A21

A33A320
),,( 321 PPPP =  
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A41
v=P4A(4)=P A42

A43

شکل عمومي رابطه قيمت براي يک حساب  ) i ( با استفاده از روابط باال به شکل زير 
است:

Mmij

mijv
p

j

i

∈

=∂
∂

 )6(

ijji mvP ∑=  )7(
هزينة  در  تغيير  واحد  يک  اثر  در  را  ام   )i( قيمت حساب  در  تغيير    mij باال  رابطة  در 

حساب )j( ام نشان مي دهد.

3. تدوين ماتريس حسابداري اجتماعي اقتصاد ايران1

ماتريس حسابداري اجتماعي ايران در سال 1380 تصويري جـامع از فعاليت هاي اقتـصادي 
و مبـادالت جاري صورت گرفته توسط نهادهاي مختلف در اين سال را در قالب )5( حساب 
به طـورکلـي  دارد.  ستون  و  سطر   169 و  بوده  مربع  به صورت  ماتريس  اين  می کند.  ارائه 
حساب هاي موجود در اين ماتريس و واحدهاي مورد استفاده در آن ها به شرح زير مي باشند:2

حساب کاالها و خدمات که 147 نوع کاال وخدمت را در برمی گيرد.   .1
اجـزاي  حساب  اين  در  استفاده  مورد  آماري  واحدهاي  که  درآمد  ايجاد  حساب   .2
مختلـف ارزش افـزوده به تفکيک جبران خدمات کارکنان، درآمد مخـتلط و مـازاد 

عمليـاتي است.
ماليات ها و يارانه ها سومين حساب موجود در جدول داده ـ ستانده هستند. اين حساب   .3
بر  ماليات  توليد،  بر  ماليات  ساير  خالص  توليد،  بر  ماليات  زيرحساب هاي  شامل 

واردات، يارانه بر توليد، يارانه بر واردات است.

1. الزم به ذکر است، ماتريس حسابداري اجتماعي سال 1380 با توجه به شرايط موجود در اين مقاله که تأثير افزايش قيمت 
حامل هاي انرژي بر شاخص قيمت ها بوده است، توسط نويسندگان مقاله تهيه شده است. 

2. از آنجاکه هر مدلي نقاط قوت و ضعفي دارد، يکي از مشکالت ماتريس حسابداري اجتماعي اين است که اين مدل 
برخي از بازارها را در اقتصاد ناديده مي گيرد، از جمله بازار پول. از اين رو، در اين زمينه استفاده از مدل هاي تعادل عمومي 

)CGE( اين نقص را برطرف کرده است. 
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بخش هاي نهـادي در اقتصاد ايران که از آن ها در ماتريس حسابداري اجتماعي سال   .4
1380 نيز استفاده شده شامل خـانوارها، دولت و شرکت هاست. خانوارها ابتدا به دو 

گروه شهري و روستايي تقسيم شده  و سپس هريک به پنج طبقه تفکيک شده اند. 
ساير حساب ها شامل حساب پس انداز و حساب بقيه دنياي خارج اند.  .5

4. بررسي آثار افزايش قيمت حامل هاي انرژي بر شاخص قيمت در 
کاالهاي مختلف و شاخص هزينه زندگي 

برون زا  به صورت  دولت  توسط  ايران  اقتصاد  در  که  است  متغيرهايي  ازجمله  انرژي  قيمت 
تعيين می شود؛ زيرا از يک طرف انرژي در بين تمام بخش هاي اقتصادي جريان دارد و از 
طرف ديگر تمام بخش هاي اقتصادي در ارتباط با يکديگرند. لذا هرگونه تغييري در قيمت 
بر جاي  پيامدهاي درخور توجهي  و  قرار داده  را تحت تأثير  اقتصاد  انرژي، کل  حامل هاي 
می گذارد. بديهي است به دليل پيچيدگي روابطي که در يک اقتصاد وجود دارد، نمی توان 
اين پيامدها را با استفاده از مدل هاي جزئي نگر بررسي کرد، بلکه بايد از مدل هاي کالن نگر 
همچون داده  ـ ستانده، ماتريس حسابداري اجتماعي و مدل هاي تعادل عمومي قابل محاسبه 

استفاده کرد. 
افزايش  که  است  صورت  اين  به  اجتماعي  حسابداري  ماتريس  مدل  کلي  چارچوب 
قيمت انرژي باعث افزايش هزينه توليد بخش هاي توليدي شده و اين امر سبب افزايش قيمت 
بخش هاي  خود  توسط  که  واسطه ای  کاالهاي  قيمت  سپس  می شود.  توليدي  محصوالت 
اين  دارد.  همراه  به  را  قيمت ها  افزايش  و  می دهد  افزايش  را  می شوند،  استفاده  توليدي 
اثرات در نهايت، تورم در جامعه و هزينه زندگي خانوارها را افزايش می دهد. ساختار نحوه 
تأثيرگذاري افزايش قيمت حامل هاي انرژي در نمودار )1( آمده است. بنابراين، اثر افزايش 

قيمت حامل هاي انرژي بر قيمت ها را می توان از چند بُعد بررسي کرد:1
اولين و مهم ترين اثر افزايش قيمت حامل هاي انرژي، اثر افزايش قيمت آن به عنوان   .1
محصوالت  قيمت  تغيير شاخص  موجب  که خود  است  توليد  هزينه  بر  توليد  نهاده 

بخش هاي اقتصادي و شاخص کل قيمت ها می شود. 

1. برهان يزداني، سميه؛ بررسي اثر افزايش قيمت فراورده های نفتي بر تورم.
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از  توليد  نهاده های  ترکيب  تغيير  در  نفتي،  فراورده های  قيمت  در  تغيير  ديگر  اثر   .2
يک سو و تغيير در ترکيب سبد کاالها و خدمات مصرفي خانوارها مشاهده می شود.

اثر ديگر تغيير قيمت فرآورده های نفتي عمدتا به دليل تغيير هم زمان در ميزان عرضه   .3
پول توسط بانک مرکزي )يا کاهش تقاضاي پول نسبت به عرضه آن به داليل ديگر( 

و نيز وجود انتظارت تورمي است.

افزايش هزينه 
زندگی خانوارها

افزايش قيمت 
انرژی

افزايش درآمد 
خانوارها

افزايش قيمت محصوالت 
بخش های دولتی

افزايش هزينه توليد در 
بخش های دولتی

افزايش درآمد دولت 
ناشی از فروش انرژی

افزايش هزينه های 
دولت

افزايش دستمزد نيروی 
کار

افزايش قيمت کاالهای واسطه ای 
مورد استفاده در بخش های توليدی

نمودار 1ـ اثرات افزايش قيمت حامل هاي انرژي1 

1ـ4. بررسي شبيه سازي افزايش قيمت حامل هاي انرژي
زير  سناريوهاي  در  يارانه  مشمول  انرژي  حامل هاي  قيمت  افزايش  آثار  بخش،  اين  در 
و  است  يارانه ها  هدفمند سازي  قانون  برگرفته  درواقع  سناريوها  اين  شده اند.  شبيه سازي 
مذکور،  قانون2  براساس  کرد.  خواهد  تغيير  نيز  آمده  به دست  نتايج  آن ها  تغيير  درصورت 
در طول پنج سال قيمت بنزين، نفت سفيد، گازوئيل، نفت کوره،  گازمايع و ساير مشتقات 
نفت بايد به 90 درصد قيمت فوب خليج فارس افزايش يابد. درمورد گازطبيعي، طي سه سال 

1. سوري و بختياري، )1373(.
2. الزم به ذکر است که در زمان انجام اين تحقيق، هنوز قانون هدفمندسازي يارانه ها تصويب نشده بود. مهم ترين تفاوت 
اليحه با قانون در مدت زمان اجراي آن است که در اليحه اين زمان سه سال بود ولي در قانون به 5 سال افزايش يافت.
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بايد قيمت فروش آن به 75 درصد قيمت گاز صادراتي افزايش پيدا کند و درمورد برق نيز 
برسد.  آن  داخلي  تمام شده  قيمت  سطح  به  بايد  مصرف کننده  پرداختي  قيمت  سال  سه  در 
براين اساس به طورکلي دو سناريو درمورد قيمت هاي فوب وجود دارد که سناريوي اول در 

جدول )2( آمده است.

جدول 2ـ سناريوي اول افزايش قيمت حامل هاي انرژي


گازطبيعي*
)مترمكعب/
ريال(

برق*
)كيلووات/
ريال(

بنزين
)ليتر/ريال(

نفتسفيد
)ليتر/ريال(

گازوئيل
)ليتر/ريال(

نفتكوره
)ليتر/ريال(

گازمايع
)مترمكعب/
ريال(

11016510001651659529قيمتيارانهاي
قيمتپايهخارجي
)قيمتپيشنهادي

كارگروهطرحتحول
اقتصاد(

1300100040003500350026302000

تعديلقيمتها
براساسقانون
هدفمندسازي

975/01000/03600/03150/03150/02367/01800/0

شوكاولدرسال
107/082/353/3167/3167/3192/1295/9اول)درصد(

منبع: سناريوي پيشنهادي کارگروه طرح تحول اقتصادي.
• طي 5 سال قيمت داخلي گاز طبيعي و برق بايد به ترتيب به 75 درصد قيمت صادراتي و قيمت تمام شده داخلي برسد. 

• قيمت پايه به ريال از کارگروه طرح تحول دريافت شده است. 

انرژي  مصرف  کاهش  براي  ايران  دولت  سياست هاي  از  يکي  شد  اشاره  همان طورکه 
يارانه حامل هاي  و هدفمندسازي  قيمت  الگوي  اين کاالها، اصالح  يارانه  عادالنه کردن  و 
و  اقتصادي  بخش هاي  و  بيشتر صنايع  در  که  است  نهاده هايي  از  يکي  انرژي  است.  انرژي 
اجتماعي به کار مي رود و افزايش قيمت آن تبعات گسترده  اقتصادي و اجتماعي و زنجيره اي 
اين  ضعف  و  شدت  شناخت  مي رسد  به نظر  بنابراين،  دارد.  به همراه  را  قيمت ها  افزايش  از 
با بيشترين افزايش قيمت روبه رو هستند، گام مهمی  افزايش، به عالوه تعيين بخش هايي که 

در برنامه ريزي صحيح و اصولي براي افزايش قيمت هاست. 
نتايج افزايش قيمت بنزين براساس سناريوي اول بر شاخص  در ستون سوم جدول )3( 
بنزين  قيمت  درصد   53/3 افزايش  است.  آمده  خانوارها  زندگي  هزينه  و شاخص  قيمت ها 
شوك،  اين  اثر  در  می دهد.  افزايش  درصد   2/21 را  اقتصاد  در  قيمت  شاخص  ميانگين 
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شاخص قيمت در بخش هاي کشاورزي، معدن و صنعت و خدمات به ترتيب 1/61، 2/93، 
2/62 و 1/69 درصد افزايش خواهند يافت. 

جدول 3ـ تأثير افزايش قيمت حامل هاي انرژي در سناريوي اول بر شاخص 
قيمت ها در بخش هاي چهارگانه

حاملهايگازمايعنفتكورهگازوئيلنفتسفيدبنزينبرقگازطبيعيشرح
انرژي

0/253/121/612/383/032/705/3518/44کشاورزي

13/0515/152/939/219/8410/815/5066/51معدن

0/333/572/627/257/588/8010/3540/50صنعت

0/334/681/692/462/903/274/9620/29خدمات

3/493/632/215/335/846/396/5436/43متوسط افزايش قيمت ها
منبع: نتايج تحقيق.

همان طورکه در اين ستون مشخص است، وقتی قيمت بنزين 53/3 درصد افزايش پيدا 
تأثيرات  آن،  دليل  مي يابد.  افزايش  درصد   60/54 به  آن  قيمت  درنهايت شاخص  مي کند، 
اين همان مزيت مدل هاي  اين کاال وارد مي شود و  قيمت  به  غيرمستقيمي است که دوباره 
علت  دارند.  غيرمستقيم  و  مستقيم  تأثير  که  است  سياست هايي  شبيه سازي  در  کالن نگر 
افزايش حدود هفت درصدي ديگر در قيمت اين کاال در شرايطي است که محدوديتي بر 
افزايش قيمت آن در اقتصاد اعمال نشود. درواقع اين افزايش در اثر تأثيرات درون گروهي 
و فراگروهي اجراي اين سياست است. بر اين اساس، در اثر افزايش قيمت يک کاال )براي 
مثال بنزين( به طور مستقيم  به دليل ارتباط بين بخش ها و فعاليت هاي توليدي افزايش قيمت 
اثر غيرمستقيم ديگري  نسبتاًً کوچک است و  اثر  اين  اما  )اثر خالص(  آن ها را در پي دارد 
وجود دارد که تأثيرات آن بسيار قويتر از اين اثر است و به اين صورت به وجود مي  آيد که 
افزايش شاخص قيمت بنزين ابتدا شاخص هزينه زندگي خانوارها را تحت تأثير قرار مي دهد. 
از آنجا که خانوارها، صاحبان زمين، سرمايه و نيروي کار )عوامل توليد( هستند، در نتيجه 
با افزايش شاخص هزينه زندگي و کاهش قدرت خريد خانوارها، آن ها نيز به دنبال افزايش 
قيمت اين عوامل اند. از طرف ديگر چون فعاليت هاي توليد مصرف کنندگان نهايي عوامل 
همچنان  چرخه  اين  می يابد.  افزايش  آن ها  هزينه  دوم،  براي  بار  لذا  مي رود،  به شمار  توليد 
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بررسي سياست ها،  در  اثر  اين  ميل کند. مجموع  به سمت صفر  درنهايت  تا  تکرار می شود، 
وجه تمايز اصلي ماتريس حسابداري اجتماعي و جدول داده ـ ستانده است.

کاالهايي که در اثر افزايش قيمت بنزين، بيشترين افزايش را داشته انددر جدول )4( آمده 
است. براساس اين جدول، بعد از نفت و فرآورده هاي آن، بيشترين افزايش قيمت به انواع 

خدمات حمل ونقل تعلق دارد.

 جدول 4ـ كاالهايي كه در اثر افزايش قيمت بنزين از باالترين افزايش 
شاخص قيمت برخوردارند

درصدافزايششاخصقيمتكدشرحكاال
4560/537-1بنزين

1419/043ـ1نفت خام
509/529ـ1سوخت هاي نفتي طبقه بندی نشده در جاي ديگر

489/445ـ1نفت کوره و سياه
479/422ـ1گازوئيل

469/400ـ1نفت سفيد 
انواع روغن های روان ساز و ساير محصوالت کوره های کک سازي، محصوالت 

518/792ـ1نفت تصفيه شده، و سوخت  هسته اي

1037/757ـ1خدمات حمل ونقل هوايي
993/711ـ1خدمات حمل ونقل جاده ای مسافر

523/582ـ1موادشيميايي اساسي
1002/676ـ1خدمات حمل ونقل جاده ای بار

972/544ـ1خدمات حمل ونقل مسافر با راه آهن
942/404ـ1خدمات عمده فروشي و خرده فروشي
122/206ـ1ماهي وساير محصوالت ماهيگيري

1022/197ـ1خدمات حمل ونقل آبي
1172/021ـ1خدمات کشاورزي، شکار، جنگلداري، ماهيگيري و معدن

منبع: نتايج تحقيق.

يکي از تنگناهاي وزارت بازرگاني برای هدفمندسازي و نقدي کردن يارانه ها، تأثير آن 
بنزين  قيمت  افزايش  بررسي  است.  بازار  تنظيم  مسأله  و  اساسي  قيمت کاالهاي  بر شاخص 
قند  و  نان  انواع  آرد،  روغن ها،  محصوالت گوشتي،  و  قيمت گوشت  که  است  آن  بيانگر 
می کند.  پيدا  افزايش  درصد   1/42 و   1/76  ،1/76  ،0/96  ،1/75 به ميزان  به ترتيب  شکر  و 
تحت تأثير  بنزين  قيمت  افزايش  اثر  در  که  هستند  اجتماعي ای  بخش هاي  ازجمله  خانوارها 
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قرار می گيرند. بررسي افزايش 53/3 درصد قيمت بنزين بيانگر آن است که شاخص هزينه 
زندگي تمام خانوارها افزايش پيدا مي کند. اما افزايش شاخص هزينه زندگي در دهک هاي 
باال بيشتر از دهک هاي پايين است، به طوري که شاخص هزينه زندگي در پنجک اول شهري 
1/3 درصد افزايش مي يابد، درحالي که اين رقم براي پنجک پنجم حدود دو درصد است. 
در جامعه روستايي نيز ميزان افزايش پنجک پنجم بيش از پنجک اول است )1/86 درصد با 

1/51 درصد مقايسه شود(. 

 جدول 5ـ تأثير افزايش قيمت حامل هاي انرژي در سناريوي اول 
بر شاخص هزينه زندگي خانوارها

گازشرحكاال
نفتبنزينبرقطبيعي

نفتگازوئيلسفيد
حاملهايگازمايعكوره

انرژي

0/3003/1011/3552/1262/2902/2374/22115/631خانوارهاي شهري پنجک اول

0/3043/0351/5302/1742/4702/3824/38316/278خانوارهاي شهري پنجک دوم

0/2993/1251/6292/1792/2542/4394/69616/821خانوارهاي شهري پنجک سوم

0/2883/0571/8332/2132/5062/5114/60117/10خانوارهاي شهري پنجک چهارم

0/2753/2671/9642/3852/7072/7826/03219/412خانوارهاي شهري پنجک پنچم

0/2293/6381/5123/0852/6432/5734/85718/537خانوارهاي روستايي پنجک اول

0/2303/5081/6453/0732/6842/6414/60018/381خانوارهاي روستايي پنجک دوم

0/2353/4661/7083/0992/7512/7294/97518/963خانوارهاي روستايي پنجک سوم

0/2313/3081/7633/0412/7792/7084/77718/607خانوارهاي روستايي پنجک چهارم

0/2673/5661/8622/9983/0713/0767/29822/138خانوارهاي روستايي پنجک پنجم
منبع: نتايج تحقيق.

قيمتش  افزايش  به دنبال  دولت  که  است  انرژي ای  حامل هاي  از  ديگر  يکي  سفيد  نفت 
است. دولت براي نفت سفيد، دو سناريوي افزايش قيمت پيش بيني کرده که در سناريوي 
اول، در سال آغازين هدفمندسازي يارانه  اين حامل شوکي به ميزان 167/3 درصد بر اقتصاد 
 5/33 ميزان  به  اقتصاد  کل  در  قيمت ها  شاخص  متوسط  شوك  اين  اثر  در  مي شود.  وارد 
درصد افزايش خواهد داشت. باال بودن اثر افزايش قيمت نفت سفيد بر شاخص قيمت ها در 
مقايسه با بنزين به دليل باال بودن شکاف قيمت داخلي اين حامل با قيمت پايه است. شاخص 
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و   7/25  ،9/21  ،2/38 به ترتيب  و خدمات  معدن، صنعت  کشاورزي،  بخش هاي  در  قيمت 
2/46 درصد افزايش می يابند. 

کاالهايي که در صورت افزايش قيمت نفت سفيد با بيشترين افزايش در شاخص قيمت ها 
مواجه مي شوند در جدول )6( آمده است. براساس اين جدول، در اثر افزايش قيمت نفت 
سفيد، قيمت نفت و فرآورده های نفتی و خدمات حمل ونقل از بيشترين افزايش  برخوردار 
است. در اثر افزايش 167 درصد در قيمت نفت سفيد، شاخص قيمت گوشت و محصوالت 
آن 2/75 درصد، روغن ها و چربي ها 1/6 درصد، آرد 2/74 درصد، قيمت انواع نان 2/75 

درصد و قيمت قند و شکر 2/2 درصد افزايش می يابد.

 جدول 6ـ كاالهايي كه در اثر افزايش قيمت نفت سفيد از باالترين افزايش 
در شاخص قيمت برخوردارند

درصدافزايششاخصقيمتكدشرحكاال

46202/320-1نفت سفيد 

1475/589-1نفت خام

5035/627-1سوخت هاي نفتي طبقه بندی نشده در جاي ديگر

4835/277-1نفت کوره و سياه

4735/180-1گازوئيل

انواع روغن های روان ساز و ساير محصوالت کوره های کک سازي، 
5132/735-1محصوالت نفت تصفيه شده، و سوخت هسته اي

4527/625-1بنزين

5210/716-1موادشيميايی اساسي

1026/322-1خدمات حمل ونقل آبي

554/646-1انواع رنگ و جالدهنده ها

1034/613-1خدمات حمل ونقل هوايی

944/315-1خدمات عمده فروشي و خرده فروشي

1184/279-1خدمات صنعتي

1014/225-1خدمات حمل ونقل ار طريق خطوط لوله

14/179-49گاز مايع

993/992-1خدمات حمل ونقل جاده ای مسافر

1003/684-1خدمات حمل ونقل جاده ای بار

منبع: نتايج تحقيق.
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قرار  تحت تأثير  سفيد  نفت  قيمت  افزايش  اثر  در  که  است  نهادهايي  از  يکي  خانوارها 
مي گيرد. در اثر افزايش قيمت نفت:

شاخص هزينه زندگي خانوارهاي روستايي بسيار بيشتر از خانوارهاي شهري افزايش   .1
پيدا مي کند. دليل اين امر افزايش مصرف بيشتر نفت سفيد در مناطق روستايي است.

ميزان افزايش در شاخص هزينه زندگي خانوارهاي بيستک هاي پايين روستايي بيشتر   .2
به ترتيب  زندگي  هزينه  شاخص  و  می شود  مواجه  افزايش  با  بااليي  پنجک هاي  از 

3/09 و 2/99 درصد افزايش پيدا می يابد. 
در خانوارهاي شهري برخالف خانوارهاي روستايي، افزايش شاخص هزينه زندگي   .3

در پنجک های بااليي بيش از پنجک های پايين است.
شاخص  مي گيرد،  قرار  تحت تأثير  سفيد  نفت  قيمت  افزايش  اثر  در  که  بخش  سومين 
افزايش قيمت نفت به ميزان 167/3 درصد شاخص قيمت  اثر  قيمت عوامل توليد است. در 
افزايش  درصد   1/28 و   2/53  ،2/37 به ترتيب  عملياتي  مازاد  و  مختلط  درآمد  کار،  نيروي 

خواهد داشت. 
ريال و  به 3500  قيمت  افزايش  يارانه گازوئيل دو سناريوي  براي هدفمند سازي  دولت 
2700 ريال به ازاي هر ليتر را در نظر گرفته است. در اين قسمت آثار سناريوي اول، تحليل و 
بررسي می شود. در اثر سناريوي اول، قيمت نفت گاز در سال اول بايد 167/3 درصد افزايش 
پيدا کند. در اثر اين شوك، متوسط شاخص قيمت ها در اقتصاد 2/8 درصد افزايش خواهد 
 )7( مواجه می شوند در جدول  قيمت  افزايش در شاخص  بيشترين  با  داشت. کاالهايي که 
آمده است. شاخص قيمت گوشت و محصوالت آن، روغن ها و چربي ها، آرد، انواع نان و 

قند و شکر در دامنه  2 تا 3/4 درصد افزايش پيدا می کند. 

 جدول 7ـ كاالهايي كه در اثر افزايش قيمت نفت گاز از باالترين افزايش 
در شاخص قيمت برخوردارند

درصدافزايششاخصقيمتكدشرحكاال

47202/6-1گازوئيل

1475/7-1نفت خام

5035/9-1سوخت هاي نفتي طبقه بندی نشده در جاي ديگر
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درصدافزايششاخصقيمتكدشرحكاال

4835/5-1نفت کوره و سياه

4635/3-1نفت سفيد 

انواع روغن های روان ساز و ساير محصوالت کوره های کک سازي، محصوالت 
5133/0-1نفت تصفيه شده، و سوخت  هسته اي

4527/8-1بنزين

5210/7-1موادشيميايی اساسي

1026/7-1خدمات حمل ونقل آبي

996/2-1خدمات حمل ونقل جاده ای مسافر

1005/6-1خدمات حمل ونقل جاده ای بار

125/0-1ماهي و ساير محصوالت ماهيگيري

975/0-1خدمات حمل ونقل مسافر با راه آهن

1034/9-1خدمات حمل ونقل هوايی

944/8-1خدمات عمده فروشي و خرده فروشي

1184/7-1خدمات صنعتي

554/6-1انواع رنگ و جالدهنده ها

 منبع: نتايج تحقيق.

بيانگر  بر شاخص هزينه زندگي خانوارها  نفت گاز  قيمت  افزايش  تأثيرگذاري  بررسي 
آن است که:

1. تأثير افزايش قيمت نفت گاز بر شاخص هزينه زندگي خانوارهاي روستايي بيشتر از 
خانوارهاي شهري است.

پايين  دهک هاي  از  بيشتر  باال  دهک هاي  تأثيرپذيري  روستايي  و  شهري  جامعه  در   .2
است.

3. تأثير افزايش قيمت نفت گاز بر شاخص هزينه زندگي خانوارها بيشتر از بنزين است.
افزيش  تأثير  از  بيشتر  بر دهک هاي خانوارهاي شهري  قيمت گازوئيل  افزايش  تأثير   .4
خانوارهاي  درمورد  درحالي که  است،  شهري  خانوارهاي  در  سفيد  نفت  قيمت 

روستايي اين سمت وسو بر عکس است.
 تأثيرپذيري خانوارهاي روستايي از افزايش قيمت اين حامل بالنسبه بيشتر از خانوارهاي 
شهري است. به عالوه، در جامعه شهري نيز پنجک هاي پايين با افزايش بيشتري در شاخص 
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هزينه زندگي در مقايسه با پنجک هاي بااليي روبه رو خواهند شد. اين در حالي است که اين 
تأثيرگذاري در جامعه روستايي در بين پنجک ها تقريباًً يکسان است.

گازطبيعي ازجمله حامل هاي انرژي است که دولت با تثبيت قيمت آن پايين تر از قيمت 
صادراتي، رقم بااليي يارانه پرداخت مي کند. بر اين اساس، دولت براي هدفمندکردن يارانه 
آن، دو سناريو براساس قيمت صادراتي هر مترمکعب 1300 و 750 ريال در نظر گرفته است 
اول  اين سناريو، دولت در سال  براساس  بررسي می شود.  اول،  اين بخش سناريوي  که در 
بايد قيمت گاز طبيعي را 107/0 درصد افزايش دهد. بر اين اساس، متوسط افزايش شاخص 
اين  اثر  در  که  کاالهايي  داشت.  خواهد  افزايش  درصد   0/22 حدود  اقتصاد  در  قيمت ها 
اين جدول،  براساس  افزايش قيمت مواجه  اند در جدول )8( آمده است.  بيشترين  با  شوك 
توزيع گاز طبيعي و خدمات مربوط به آن با 20/6 درصد، بيشترين افزايش را دارد. گاز مايع 
قيمت  افزايش در شاخص  بيشترين  داراي  با 4/3 درصد  است که  از کاالهايي  يکي ديگر 
است. برق و خدمات مربوط به آن نيز در رده سوم بيشترين تأثيرگيری در اثر افزايش قيمت 
گاز طبيعي هستند. آهن، فوالد و محصوالت آن، همچنين گچ و سيمان در اثر افزايش قيمت 

گاز طبيعي، افزايش قيمت خواهند داشت.

جدول 8ـ كاالهايي كه در اثر افزايش قيمت گازطبيعي از باالترين افزايش در 
شاخص قيمت برخوردارند

درصدافزايششاخصقيمتكدشرحكاال

15107/114-1گاز طبيعي

2220/633-1توزيع گاز طبيعي و خدمات مربوط

494/313-1گاز مايع

201/353-1برق و خدمات مربوط

1060/986-1خدمات بانکداري

1110/704-1خدمات واحدهاي غيرمسکوني اجاري

710/619-1آهن، فوالد و محصوالت آن

1010/617-1خدمات حمل ونقل ار طريق خطوط لوله

610/509-1شيشه و محصوالت شيشه اي

1410/501-1خدمات ديني و مذهبي

650/496-1آهک
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درصدافزايششاخصقيمتكدشرحكاال

640/495-1گچ

630/486-1سيمان

660/478-1انواع کاشي وسراميک

منبع: نتايج تحقيق.

مي دهد  نشان  خانوارها  زندگي  هزينه  شاخص  بر  طبيعي  گاز  قيمت  افزايش  بررسي 
از  کمتر  بسيار  حامل  اين  قيمت  افزايش  اثر  در  روستايي  و  شهري  خانوارهاي  تأثيرپذيري 
افزايش  اثر  در  خانوارها  زندگي  هزينه  شاخص  که  آنجا  از  است.  انرژي  حامل هاي  ديگر 
افزايش  انتظار مي رود ميزان  قيمت گاز طبيعي کمتر از ساير شوك هاي مورد بررسي بود، 
در شاخص قيمت عوامل توليد نيز از ساير شوك هاي ديگر که يافته هاي پژوهش آن را تأييد 

می کند، کمتر باشد.
 165 از  قيمت  افزايش  سناريوي  دو  دولت  که  است  انرژي  حامل هاي  ازجمله  نيز  برق 
در  ساعت  کيلووات  هر  ازاي  به  ريال   800 و   1000 به  ساعت  کيلووات  هر  ازاي  به  ريال 
نظر گرفته  است. در اين قسمت، سناريوي افزايش قيمت برق طي سه سال به 1000 ريال، 
بررسي می شود. در اثر اين شوك متوسط شاخص قيمت ها در اقتصاد 2/24 درصد افزايش 
خواهد يافت و شاخص قيمت در بخش هاي کشاورزي، معدن، صنعت و خدمات به ترتيب 
با  که  کاالهايي   )9( در جدول  می کنند.  پيدا  افزايش  درصد   0/70 و    4/20  ،1/02  ،2/96
جدول،  اين  براساس  است.  آمده  مي شوند،  روبه رو  شاخص قيمت ها  در  افزايش  بيشترين 
قيمت محصوالت مهمي نظير آلومينيوم، گچ، سيمان، آهن و محصوالت آن، آجر، کاشي 

و سراميک افزايش شديدي خواهد داشت.

 جدول 9ـ كاالهايي كه به شدت تحت تأثير افزايش قيمت برق 
قرار خواهند گرفت

درصدافزايششاخصقيمتكدشرحكاال

20116/520-1برق و خدمات مربوط

11136/101-1خدمات واحدهاي غيرمسکوني اجاري

10111/780-1خدمات حمل ونقل ار طريق خطوط لوله

7410/975-1آلومينيوم
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درصدافزايششاخصقيمتكدشرحكاال

759/614-1ساير فلزات اساسي

657/772-1آهک

647/769-1گچ

1287/723-1خدمات آموزش ابتدايی خصوصي

637/599-1سيمان

667/505-1انواع کاشي وسراميک

ساير محصوالت غير فلزي طبقه بندی نشده در جاي ديگر و 
677/373-1ساختمان های پيش ساخته

717/134-1آهن، فوالد و محصوالت آن

1437/021-1خدمات ورزشي و تفريحي

627/016-1انواع آجر

216/699-1آب و خدمات مربوط

منبع: نتايج تحقيق.

شاخص هزينه زندگي خانوارها نيز تحت تأثير افزايش قيمت قرار می گيرد. در مجموع 
شاخص هزينه زندگي 10 گروه خانوار مورد بررسي، گوياي آن است که شاخص هزينه 
از  بيشتر  باال  پنجک هاي  در  افزايش  مجموع  در  اما  دارد،  اندکي  نوسانات  آن ها  زندگي 
افزايش در شاخص هزينه زندگي، شاخص قيمت عوامل  براساس  پايين است.  پنجک های 
درصد   3/15 حدود  کارکنان  خدمات  جبران  قيمت  شاخص  و  می يابند  افزايش  نيز  توليد 

افزايش پيدا مي کند. 
قيمت  بين  را  قيمتي  شکاف  بيشترين  که  است  انرژي  حامل هاي  ازجمله  مايع   گاز 
برنامه، دولت  براساس  به طوري که  دارد؛  مرجع دولت  قيمت  و  پرداختي مصرف کنندگان 
در  و  ريال   2000 به  ريال   29 از  را  مايع  گاز  ليتر  هر  قيمت  اول  سناريوي  در  دارد  قصد 
بسيار  قيمت ها  شاخص  بر  آن  تأثير  رو،  اين  از  دهد.  افزايش  ريال   1500 به  دوم  سناريوي 
بيشتر از ساير حامل هاي ديگر انرژي خواهد بود. در اثر افزايش 284 درصد در قيمت گاز 
مايع، متوسط شاخص قيمت ها در اقتصاد بيش از 4 درصد افزايش خواهد داشت. در جدول 
)10( کاالهايي که به شدت در اثر افزايش قيمت گاز مايع با افزايش قيمت مواجه مي شوند، 

آمده است.
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جدول 10ـ كاالهايي كه به شدت تحت تأثير افزايش قيمت گاز مايع قرار می گيرد

درصدافزايششاخصقيمتكدشرحكاال

49296/237-1گاز مايع

5242/287-1موادشيميايی اساسي

9417/304-1خدمات عمده فروشي و خرده فروشي

5513/888-1انواع رنگ و جالدهنده ها

5413/716-1مواد پالستيکي و کائوچويي اساسي

5613/588-1محصوالت دارويي

1513/180-1گاز طبيعي

6011/536-1محصوالت الستيکي و پالستيکي

5310/866-1انواع کود و آفت کش

1189/208-1خدمات صنعتي

579/001-1صابون و فرآورده های تميز کننده، انواع عطر و فرآورده های آرايشي

588/883-1محصوالت شيميايی طبقه بندی نشده در جاي ديگر

228/367-1توزيع گاز طبيعي و خدمات مربوط

428/289-1چرم و پوست و ساير محصوالت چرمي و پوستي

1008/074-1خدمات حمل ونقل جاده ای بار

447/965-1خمير کاغذ، کاغذ و محصوالت کاغذي، اوراق چاپي و کاالهاي مربوط

منبع: نتايج تحقيق.

دارد،  مايع  گاز  که مصرف  است  بخش هايي  از  ديگر  يکي  خانگي  بخش  که  آنجا  از 
مواجه  زندگي  هزينه  در شاخص  افزايش  با  مايع  گاز  قيمت  افزايش  اثر  در  مي رسد  به نظر 

مي شوند. براساس نتايج اين سناريو:
بر  بيشتري  تأثير  انرژي،  با ديگر حامل هاي  افزايش قيمت گاز مايع در مقايسه  تأثير   .1

شاخص هزينه زندگي خانوارها دارد.
تأثير افزايش قيمت گاز مايع بر خانوارهاي روستايي بيش از خانوارهاي شهري است   .2

)مصرف گاز مايع در نواحي روستايي بيشتر از نواحي شهري است(.
فراواني دارد  با قيمت مرجع دولتي، شکاف  قيمت مصرفي نفت کوره همانند گاز مايع 
95 ريال1 به ازاي هر ليتر با 2000 ريال )سناريوي اول( و 1600 ريال )سناريوي دوم( مقايسه 

1. قيمت نفت کوره نيروگاهي 32 ريال به ازاي هر ليتر است.
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براساس  بود.  نفت کوره 192/6 درصد خواهد  قيمت  افزايش در  ميزان  اول  شود. در سال 
اين شوك، ميزان افزايش در شاخص کل قيمت ها در اقتصاد به 3/06 درصد خواهد رسيد. 

در جدول )11( بخش هايي که با بيشترين افزايش در شاخص قيمت مواجه اند آمده است.

جدول 11ـ كاالهايي كه به شدت تحت تأثير افزايش قيمت نفت كوره قرار می گيرد

درصدافزايششاخصقيمتكدشرحكاال

48233/257-1نفت کوره و سياه

1486/790-1نفت خام

5041/417-1سوخت هاي نفتي طبقه بندی نشده در جاي ديگر

4740/904-1گازوئيل

4640/778-1نفت سفيد 

انواع روغن های روانساز و ساير محصوالت کوره های کک سازي، 
5138/060-1محصوالت نفت تصفيه شده، و سوخت  هسته اي

4532/096-1بنزين

10225/739-1خدمات حمل ونقل آبي

5212/348-1مواد شيميايی اساسي

657/559-1آهک

647/549-1گچ

1017/417-1خدمات حمل ونقل ار طريق خطوط لوله

637/402-1سيمان

667/298-1انواع کاشي وسراميک

ساير محصوالت غير فلزي طبقه بندی نشده در جاي ديگر و 
677/149-1ساختمان های پيش ساخته

626/817-1انواع آجر

منبع: نتايج تحقيق.

5. شبيه سازي افزايش همزمان قيمت حامل هاي انرژي در سناريوي اول

همزمان  به صورت  را  انرژي  حامل هاي  يارانه  هدفمندسازي  دارد  قصد  دولت  که  آنجا  از 
انجام دهد، بر اين اساس الزم است سناريوهاي مورد بررسي در قسمت هاي قبل به صورت 
همزمان شبيه سازي شوند تا بتوان تأثير واقعي اين سياست را بر شاخص قيمت ها و شاخص 
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هزينه زندگي بررسي کرد. با اتخاذ اين سياست، متوسط شاخص قيمت در اقتصاد به 36/70 
خدمات  صنعت،  معدن،  کشاورزي،  بخش هاي  در  قيمت  شاخص  رسيد.  خواهد  درصد 
به ترتيب 18/66، 66/75، 40/91 و 20/50 درصد افزايش در متوسط شاخص قيمت ها مواجه 
مي شوند. در جدول )12( 64 کاال که با باالترين افزايش در شاخص قيمت ها )بيش از 20 
 20 از  بيش  نيز  اساسي  کاالهاي  است،  ذکر  به  الزم  است.  آمده  مي شوند،  مواجه  درصد( 
افزايش شديد  با  از اين رو ضروري است دولت براي مواجهه  افزايش قيمت دارند؛  درصد 

قيمت اين کاال، تمهيدات مناسبي ازجمله ذخيره سازي بينديشد.

جدول 12ـ كاالهايي كه با بيشترين افزايش در اثر افزايش قيمت حامل هاي انرژي 
مواجه خواهند شد

درصدكاالرتبه
درصدكاالرتبهافزايش

افزايش

سوخت هاي نفتي طبقه بندی نشده در جاي 1
23/201محصوالت دارويی131/00132ديگر

2
انواع روغن های روان ساز و ساير محصوالت 

کوره های کک سازي، محصوالت نفت 
تصفيه شده، و سوخت  هسته اي

22/654ساير فلزات اساسي122/02633

22/387انواع نوشابه81/98136موادشيميايی اساسي3

22/350خدمات محل های صرف غذا ونوشيدني48/68837خدمات واحدهاي غيرمسکوني اجاري4

22/348گوشت و محصوالت گوشتي 48/09338خدمات حمل ونقل آبي5

22/319انواع نان 42/38639توزيع گاز طبيعي و خدمات مربوط6

22/294آرد40/13140خدمات عمده فروشي و خرده فروشي7

ماکاروني، رشته فرنگي و محصوالت مشابه 35/42241خدمات حمل ونقل ار طريق خطوط لوله8
22/284حاصل از آرد

22/281سبزي ها و ميوه های آماده شده و آب آن ها33/23542انواع رنگ و جالدهنده ها9

22/153انواع بيسکويت و شيريني31/52943آهک10

22/138ساير خدمات بهداشت انساني31/41944گچ11

22/078خدمات آموزش ابتدايی خصوصي31/23945خدمات صنعتي12

محصوالت شيميايی طبقه بندی نشده در 30/77846سيمان13
22/016جاي ديگر

21/959قالي، قاليچه وساير انواع کفپوش منسوج30/33347انواع کاشي وسراميک14
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درصدكاالرتبه
درصدكاالرتبهافزايش

افزايش

ساير محصوالت غيرفلزي طبقه بندی نشده در 15
21/758شيشه و محصوالت شيشه اي30/07148جاي ديگر و ساختمان های پيش ساخته

21/659ساير ساختمان ها29/96749خدمات حمل ونقل هوايی16

21/612خدمات تعمير و نگهداري ساير کاالها28/35550انواع آجر17

خدمات تعمير و نگهداري ماشين آالت و 27/31551خدمات حمل ونقل جاده ای مسافر18
21/446تجهيزات حمل ونقل

21/424مبلمان27/24152مواد پالستيکي و کائوچويي اساسي19

21/255خدمات حمل ونقل مسافر با راه آهن27/09853خدمات حمل ونقل جاده ای بار20

21/226محصوالت لبني25/17154انواع کود و آفت کش21

21/188آهن، فوالد و محصوالت آن25/03855آب و خدمات مربوط22

ساير محصوالت فلزي ساخته شده به جز 24/77056محصوالت الستيکي و پالستيکي23
21/026ماشين آالت و تجهيزات

چرم و پوست و ساير محصوالت چرمي  و 24
20/915چغندر قند و نيشکر24/24957پوستي

20/437خدمات اجتماعي23/80058خدمات ديني و مذهبي25

صابون و فرآورده های تميز کننده، انواع عطر 23/67659جواهرآالت و کاالهاي مربوط به آن26
20/388و فرآورده های آرايشي

20/319ساختمان هاي مسکوني23/59560خدمات بانکداري27

خدمات تعمير و نگهداري ماشين آالت و 28
23/53561تجهيزات به جز حمل ونقل و کامپيوتر

خدمات مربوط به دفع فاضالب و زباله، 
بهداشت محيط و ساير خدمات مربوط به 

حفاظت محيط زيست
20/279

خدمات کشاورزي، شکار، جنگلداري، 23/39962ماهي وساير محصوالت ماهيگيري29
20/259ماهيگيري و معدن

فلزات قيمتي کارنشده، نيم ساخته  و به شکل 30
خدمات آموزش متوسطه عمومي و فني و 23/36563پودر

20/226حرفه ای خصوصي

خدمات حرفه ای، علمي و فني به جز خدمات 31
20/067محصوالت باغداري23/24564کامپيوتر و تحقيق و توسعه

انرژي  حامل هاي  قيمت  افزايش  اثر  در  آسيب پذير  بخش هاي  از  ديگر  يکي  خانوارها 
هستند. بر اين اساس در جدول )13( وضعيت شاخص هزينه زندگي پنجک هاي شهري و 

روستايي آمده است. براساس اين جدول:
تأثيرپذيري خانوارهاي روستايي بيشتر از خانوارهاي شهري است.  .1

انرژي  حامل هاي  قيمت  همزمان  افزايش  اثر  در  شهري  خانوارهاي  پايين  پنجک   .2
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در  رقم  اين  درحالي که  می يابد  افزايش  درصد   15/6 زندگي شان  هزينه  شاخص 
پنجک بااليي 19/4 درصد است.

هزينه  شاخص  در  درصد   18/5 افزايش  با  نيز  روستايي  خانوارهاي  پايين  پنجک   .3
زندگي مواجه می شود درحالي که اين رقم براي پنجک بااليي 22/1 درصد است. 
بنابراين اگر دولت کاهش رفاه پنجک ها را جبران کند، بايد در پنجک اول شهري 
کل  درصد   18/5 و  درصد   15/6 به ترتيب  آن  مستقيم  پرداخت  ميزان  روستايي  و 

هزينه هايشان را پرداخت کند تا در همان سطح رفاه قبلي باقي بمانند.

 جدول 13ـ تأثير افزايش قيمت حامل هاي انرژي بر شاخص هزينه 
زندگي خانوارها
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درصد افزايش در 
15/616/316/817/019/418/518/419/018/622/1شاخص هزينه زندگي

از آنجا که يکي از مزيت هاي کاالهاي ايران در بازارهاي جهاني، وجود انرژي ارزان 
کاالها  اين  رقابت پذيري  قدرت  انرژي  حامل هاي  قيمت  افزايش  با  مي رسد  بنظر  است، 
کاالهاي  قيمت  افزايش  درنتيجه  و  هزينه تمام شده  افزايش  به دليل  به عالوه  و  يافته  کاهش 
به  واردات  افزايش  از  جلوگيري  براي  بايد  دولت  يابد.  افزايش  نيز  واردات  ميزان  داخلي، 
مي يابد(،  افزايش  مشابه  واردات  با  مقايسه  در  داخل  ساخت  کاالهاي  قيمت  )زيرا  کشور 
سيستم  از  استفاده  به  مشخص،  زماني  مقطع  يک  در  توليد  سيستم هاي  کردن  بهينه  ضمن 
قدرت  بتوانند  کشور  توليدات  تا  آورد  روي  کشور  ارزي  سياست  تغيير  يا  و  جديد  تعرفه 

رقابت پذيري خود را افزايش دهند.
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جمع بندي و مالحظات

در اين مطالعه، ضمن بررسي مطالعات انجام شده در زمينه يارانه حامل هاي انرژي، به بررسي 
کاهش يارانه اين حامل ها در اقتصاد ايران با استفاده از ماتريس حسابداري اجتماعي پرداخته 
شد. بر اين اساس، ماتريس حسابداري اجتماعي ايران با ابعاد 167*167 تدوين شد تا آثار 
سياست کاهش يارانه حامل هاي انرژي بر شاخص قيمت ها و همچنين شاخص هزينه زندگي 
خانوارها دقيقاً بررسي شود. براي بررسی تأثير اين سياست بر خانوارها، سعي شد خانوارها 
مستقيم  پرداخت هاي  آثار  مطالعه  امکان  اين  تقسيم بندي  شوند.  تقسيم بندي  گروه   10 در 
افزايش قيمت  نتايج سناريوهاي مورد بررسي  نيز مطالعه می کرد.  بر طرف تقاضا را  دولت 
درصد   36/8 ميزان  به  قيمت ها  شاخص  اول  سناريوي  در  که  داد  نشان  انرژي،  حامل هاي 
اقتصاد  تقاضاي  بر  دولت  مستقيم  پرداخت هاي  آثار  بررسي  همچنين  می کند.  پيدا  افزايش 
و  اول  خانوارهاي دهک هاي  از  نفر  هر  به  ريال  هزار   300 ماهانه  دولت  اگر  که  داد  نشان 
به  ريال  هزار  و 200  و چهارم  نفر خانوارهاي دهک هاي سوم  هر  به  ريال  هزار  دوم، 250 
هر نفر در خانوارهاي دهک هاي پنجم و ششم پرداخت کند، طرف تقاضاي اقتصاد 1/50 
پرداختي  نشان می دهد که  بررسي شاخص هزينه زندگي خانوارها  افزايش می يابد.  درصد 
افزايش هزينه زندگي آن ها را جبران نمی کند و دولت  پايين،  به دهک هاي  انتقالي دولت 
بايد حداقل به ميزان افزايش در شاخص هزينه زندگي به اين خانوارها پرداخت کند تا بتواند 
فعاليت هاي  بُعد  دو  به  مي توان  را  مطالعه  پيشنهادهای  دارد.  نگه  ثابت  را  خريدشان  قدرت 
توليد و خانوارها تفکيک کرد. در بخش فعاليت هاي توليد، از آنجا که افزايش هزينه آن ها 

حتمي و اجتناب ناپذير است دولت بايد اقدامات زير را انجام دهد:
با حمايت هاي مالي و تسهيالتي نسبت به بهينه سازي سيستم هاي توليد اقدام کند. در   .1
هدفمندسازي  اقتصادي  تحول  اجراي طرح  از  قبل  دولت حتی  بود  زمينه الزم  اين 
اقدام  توليد  سيستم هاي  بهينه سازي  به  نسبت  ساله   10 يا   5 برنامه  يک  در  يارانه ها، 

مي کرد.
2. افزايش تعرفه مي تواند يکي از سياست هاي دولت در اين زمينه باشد؛ اما مشکلي که 
مقياس جهاني  تعرفه کنوني کشور در  نرخ هاي  بودن  باال  دارد  زمينه وجود  اين  در 
است و ايران جزء 5 کشوری است که باالترين نرخ تعرفه را دارند. بنابراين، استفاده 
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موردي از اين سياست پيشنهاد مي شود.
قدرت  هم  که  باشد  زمينه  اين  در  دولت  ديگر  سياست  مي تواند  ارز  نرخ  تغيير   .3
رقابت پذيري کاالهاي صادراتي را افزايش مي دهد و هم به حمايت از توليد داخلي 

می انجامد.
نيازمند از بي نياز  بايد بر تشخيص درست خانوارهاي  سياست دولت درمورد خانوارها، 
و ايجاد و راه اندازي سيستم مناسب تأمين اجتماعي باشد. در اين مورد نيز دولت مي بايست 
قبل از اقدام به هدفمندسازي يارانه ها و افزايش قيمت حامل هاي انرژي، نسبت به ايجاد شبکه 

مناسب تأمين اجتماعي اقدام مي کرد. 



ب .ورژ ثا ثا  م ح هن هزی نزاازر فارثنه تامر هار ثن در ببب 31

منابع

با  ايران  اقتصاد  بر  بانوئي، علي اصغر و همکاران )1381(؛ بررسي آثار يکسان سازی نرخ ارز 
استفاده از ماتريس حسابداري اجتماعي، مرکز پژوهش هاي مجلس  شوراي اسالمي.

برهان يزداني، سميه، بررسي اثر افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي بر تورم، سياست کارگروه 
طرح تحول اقتصادي.

پرمه و همکاران )1384(؛ بررسي آثار سياست هاي اقتصادي بر رفاه خانوارها )مطالعه موردي 
حامل هاي انرژي و کاالهاي اساسي(، مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني.

و  مطالعات  مؤسسه  يارانه،  اقتصادي  بررسي  )1375(؛  کالنتري  عباس  و  عباس  رحيمي، 
پژوهش هاي بازرگاني، چاپ سوم، تهران.

سوري، علي و محسن بختيار،  بررسي اثرات تورمي افزايش قيمت انرژي، وزارت نيرو.
Birol, F.Alegh, and Ferroukir (1995); “The Economics Impact of Subsidy 

Phase-out in Oil exporting Developing Countries”, Energy Policy, 1995.23 
(3), pp. 209-215.

Fetini.Habib, Rabert Bacon (1999); “Economics Aspects of Increasing Energy 
Prices to Border Prices in the IRAN”, Document of World Bank.

Frend, L. Caroline, and Walich I.Cheistine (1995); “Raising Household 
Energy Prices in Poland Who Gains? Who Loses? Plicy Research Working 
Paper”, The World.

Gupta, Sanlar, et. al. (2002); “Issues in Domestic Petroleum Prices in Oil 
producing Countries”, IMF Working Paper.

Hope, Einar and Balbir Singh (1995); “Energy Price Increases in Developing 
Countries Case Studies of Colombia, Ghana, Indonesia, Malaysia, Turkey, 
and Zimbabwe”, The World Bank Policy Research Department Public 
Economics Division.

Jensen, Jesper, and David Tarr (2002); “Trades, Foreign Exchange Rate, and 
Energy Policies in Iran: Reform Agenda”, Economic Implications, and 
Impact on the Poor.

Pyatt, G. and I. Round, (1977); “Social Accounting Matrices for Development 
Planning”, Review of income and wealth, 25(4):336-363.

Pyatt,G. and I. Round, (1979); “Accounting and Fixed Price Multiplier in 
Social Accounting Matrix”, The Economic Journal, 89:850-873.



پژوهشنامه بازرگانی 32 

Roland-Holest, D.W and F. Sancho (1995); “Modeling Prices in a SAM 
Structure”, The review of economics and statistics,77 (2). 361-71.

Stone, S. R., (1968); “The Disaggregation of the Household Sector in the 
Nation Accounts”, The World Bank, p.145-165.

Thorbecke, E. (2000); “The Use of Social Accounting Matrix in Modeling”, 
Paper prepared for the 26th general conference of the international 
association for research in income and wealth Cracow, Poland August to 2 
September 2000.




