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چكيده
در اين مطالعه با استفاده از ماتريس حسابداري اجتماعي تأثیر اصالح قيمت يارانه انرژي

بر اقتصاد ايران پرداخته شده است .نتايج سناريوهاي مورد بررسي افزايش قيمت حاملهاي

انرژي نشان داد که شاخص قيمتها به ميزان  36/8درصد افزايش پيدا خواهد کرد .همچنين

بررسي آثار پرداختهاي مستقيم دولت بر تقاضاي اقتصاد نشان داد که اگر دولت به هر نفر
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ريال پرداخت کند ،طرف تقاضاي اقتصاد  1/50درصد افزايش خواهد داشت .بررسي شاخص
هزينه زندگي خانوارها نشان ميدهد که پرداختي انتقالي دولت به دهکهاي پايين افزايش
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هزينه زندگي آنها را جبران نمیکند و دولت بايد حداقل به ميزان افزايش در شاخص هزينه

زندگي ،به اين خانوارها پرداخت کند تا بتواند قدرت خريد آنها را ثابت نگه دارد.
طبقهبندی .H20 ،H53 ،P24 : JEL

...یژرنا یاهلماح هنارای یزاسدنمفده لوحت حرط تارثا دروآرب
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مقدمه
در سالهاي اخير پرداخت يارانه بهصورت عام بهدليل فشار بر بودجه دولت از يك طرف و
از سوي ديگر بهرهمندي تمام خانوارها ،دولت را بر آن داشته كه براي جلوگيري از اتالف
منابع و افزايش پوشش پرداختهاي دولت براي خانوارهاي فقير ،بهسمت هدفمندي يارانهها

حركت کند .پرداختهاي نقدي همراه با تشخيص درست خانوارهاي نيازمند از بينياز،
موجب خواهد شد ضمن كاهش تراوش منافع يارانهها به خانوارهاي ثروتمند و افزايش
پوشش آن براي خانوارهاي فقير ،كاهش هزينههاي دولت را نيز در پي داشته باشد .بهعالوه
اين امر از تحريف و دوگانگي قيمت در بازار نيز جلوگيري کرده و سبب میشود قيمت

نقش عالمتدهي خود را بهخوبي در بازار ايفا کند .همچنين سرمايهگذاري نيز براساس

مزيتهاي نسبي واقعي و نه تحريفشده صورت میگیرد .از اينرو ،بسياري از كشورهاي
جهان ،اجراي نقدي كردن يارانهها را در عمل پياده کردهاند.

پرداخت يارانه آثار و تبعات گسترده اقتصادي و اجتماعي دارد كه حذف آن نیازمند

استفاده از مدلهاي كالننگر است .مدلهاي كالننگر از جمله مدلهاي تعادل عمومي ،اين
مزيت را دارند كه آثار سياستهاي اقتصادي را در بخشهاي اقتصادي و اجتماعي بهطور
همزمان بررسي میکنند .بهدليل پيچيدگيهاي آثار حذف يارانه انرژي بر ساختار اقتصاد

كشور ،استفاده از مدلهاي تعادل عمومي كه بتوانند در برهه زماني كوتاه ،جواب مناسبي
در اختيار سياستگذاران قرار دهند ،ضروري است .از اينرو ،در اين پژوهش براي سنجش
تورم ناشي از نقديكردن يارانه انرژي و ساير آثار ديگر از ماتريس حسابداري اجتماعي

استفاده میشود.

طرح تحول اقتصادي يکي از برنامههاي مهم دولت نهم بوده که شامل هفت طرح است؛

طرح هدفمندسازي يا نقديکردن يارانه حاملهاي انرژي و كاالهاي اساسي (از جمله نان)،

يکي از مهمترين و بحث برانگيزترين آنها به حساب میآید .براساس اين طرح ،دولت

از يکسو در يک دوره پنجساله قيمت حاملهاي انرژي تا سقف  90درصد قيمت فوب

خليجفارس را افزایش میدهد و از سوي ديگر ،با پرداخت مستقيم به خانوارها کاهش
قدرت خريد آنها را جبران میکند .اقدام دولت براي جبران کاهش قدرت خريد خانوارها

ناظر بر اين است که دولت به تبعات هدفمندسازی يارانهها و ازجمله تورم ناشی از آن،
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آگاه بوده و بر اين اساس بهدنبال جبران قدرت خريد برخي از دهکهاي درآمدي است؛
اما اینکه تأثیر افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر سطوح قيمتها 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 میشود.

پس از بيان مقدمه در قسمت دوم مروري بر مطالعات انجام شده خواهد شد .در بخش

سوم روششناسي تحقيق بررسي میشود .بخش چهارم به ماتريس حسابداري اجتماعي و

ساختار آن در سال  1380اختصاص دارد .بررسي آثار افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر
شاخص قيمت کاالها و خدمات و شاخص هزينه زندگي خانوارها در بخش پنجم بررسي

شده است و در پایان پيشنهادهای مقاله آمده است.

 .1مروري بر مطالعات انجام شده
تا کنون در زمينه يارانه و تأثیر آن بر شاخص قيمتها ،مطالعات فراواني انجام شده است.

آنچه در همه اين مطالعات به چشم میخورد اتفاقنظر بيشتر اقتصاددانان در زمينه حذف
يارانههاي عام و هدفمندکردن آنها به گروههاي ذينفع است .اين رويکرد تقريباً در بين
اقتصاددانان داخلي نيز به چشم ميخورد و تقريباً همگي مدعياند که اين شيوه دخالت

دولت در بازار حاملهاي انرژي و برخي ديگر از کاالها ،ضمن هزينههاي سنگين آن بر
بودجه دولت ،کارايي پاييني براي حمايت از گروههاي فقير دارد و از سوي ديگر کارايي
اين سياست در عرصه تخصيص بهينه منابع با چالشهاي جدي مواجه است .در اين بخش،

سعي ميشود برخي از مطالعات مرتبط با تأثیر افزايش قيمت حاملهاي انرژي را بر شاخص

قيمتها بررسي شود.

هوپ و سينگ تجربه شش كشور مالزي ،غنا ،اندونزي ،زيمبابوه،كلمبيا و تركيه را كه در

دهه  80قيمت فرآوردههاي نفتي و برق را افزايش دادند ،بررسي كردهاند .براساس نتايج اين
مطالعه ،واكنش قيمتها به افزايش قيمت انرژي بين كشورها متفاوت است .در بيشتر كشورها
افزايش بااليي در قيمت مصرفكننده در دوره اصالح در مقايسه با دوره قبل از اصالح

بهوجود نيامده است .علت اين امر تأثیرگذاري بيشتر قيمتهاي موادغذايي بر شاخص قيمت

مصرفكننده است .لذا افزايش قيمت انرژي بر  CPIبه عكسالعمل بخش كشاورزي و غذايي
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به قيمتهاي انرژي بستگي دارد و چون اهميت نهاده انرژي در بخش كشاورزي (بهويژه براي
كشاورزان خردهپا) اغلب ناچيز است ،بنابراين تغيير چنداني در  CPIايجاد نميشود .شواهد
اندكي وجود دارد كه نشان دهد افزايش قيمت انرژي منجر به تورم باال شده است .براي
خ ارز در اثر اجراي برنامه تعديل است .در كلمبيا و
مثال در غنا ،تورم باال بهدليل افزايش نر 
زيمبابوه ،افزايش  CPIبهدليل وقوع خشكسالي بوده است .بهعالوه افزايش دستمزد ،يكي ديگر
از عوامل مؤثر در افزايش  CPIاست كه نميتواند بهطور مستقيم بهدليل افزايش قيمتهاي

انرژي باشد .افزايش سطوح دستمزد يا بهدليل اصالح ساختار دستمزد (در زيمبابوه) يا بهدليل

شرايط اقتصادي پيش از دوره اصالح قيمتهاي انرژي (در تركيه) است.

فتيني و بكون( 1)1999با استفاده از جدول دادهـستانده اثر افزايش قيمت انرژي بر قيمت

ساير كاالها و سطح زندگي در ايران را بررسي کردهاند .نتايج نشان ميدهد تعديل ناگهانی
قيمتهاي داخلي تمام حاملهاي انرژي به سطح قيمتهاي جهاني و بدون تغيير دستمزد،
به نرخ تورم موجود  13درصد 2اضافه ميكند .بهعالوه ،بهجز بخشهاي انرژي ،تنها هشت

بخش از  43بخش موجود در جدول دادهـستانده ،افزايش قيمتي بيش از  20درصد داشتهاند
كه عبارت است از :آجر ( 38درصد) ،حملونقل بار( 38درصد)،گچ ( 36درصد) ،سيمان

( 34درصد) ،آب ( 31درصد) ،ساير كاالها و موادشيميايي ( 27درصد) ،حملونقل مسافر
( 24درصد) و ساير حملونقل و انبارداري (23درصد) .چهار بخش از اين مجموعه
موادساختمانياند و بهطور مستقيم توسط خانوارها مصرف نميشود ،اما جزء بخشهاي
مهم توليدي هستند .مهمتر اينكه به استثناي موادشيميايي ،ساير بخشها غيرتجاري بوده و
موازنه تجاري با ازدسترفتن بازارهاي صادراتي يا بهوسيله واردات رقابتي تحتتأثیر قرار

نميگيرد .تأثیر بزرگ در بخش حملونقل ،بهدليل استفاده از سوخت مورد انتظار است.
در اين هشت بخش ،بهاستثناي موادشيميايي ،تقریباً  90درصد افزايش هزينه بهعلت افزايش

قيمت انرژي است .اين مسأله در تضاد با بخشهاي منسوجات و پوشاك است كه فقط 20

درصد اثر نهايي به افزايش قيمت انرژي مربوط است .اين امر نشان ميدهد صنايعي كه
انرژي بيشتري مصرف ميكنند ،بيشتر تحتتأثیر قرار ميگيرند.

1. Fetini.Habib, Rabert Bacon (1996).

 .2اين تورم با فرض ثبات دستمزدهاست و با افزايش دستمزد ،تورم به  17/5درصد میرسد.

6

پژوهشنامه بازرگانی

سوري و بختياري با استفاده از جدول دادهـستانده سال  ،1373اثرات تورمي افزايش

قيمت انرژي را بررسی کردهاند .نتايج بهدست آمده بيانگر آن است که اگر قيمت انواع
انرژي تا سطح قيمت تمامشده افزايش يابد ،متوسط قيمتها حدود  56درصد افزايش پيدا

میكند .در اين ميان ،اثر قيمت گازوئيل از ساير حاملهاي انرژي بیشتر است که دليل اصلي
آن مصرف باالي گازوئيل بهعنوان کاالي واسطه در بخشهاي توليدي است.

پارا و وودان ( ،)2008آثار شوكهاي افزايش قيمت موادغذايي و انرژي بر

مصرفكنندگان را بهوسيله ماتريس حسابداري اجتماعي در غنا مقایسه کردهاند .براساس

نتايج اين مطالعه ،افزايش قيمت نفت بيشترين تأثیر را بر شاخص قيمت بنزين ،گازوئيل،
حملونقل ،خدمات تجارت و ماهيگيري داشته است (دليل اين امر استفاده از سوخت در
بخش ماهيگيري است و تأثیر قيمت برق از اين ارقام كمتر است) .الزم به ذكر است 90

درصد افزايش قيمت بنزين بهدلیل اثر مستقيم شوك نفتي است ،درحاليكه اين رقم در
بخش ماهيگيري  40درصد است .در مجموع ،شاخص قيمت مصرفكننده  7/18درصد
افزايش مییابد .در اثر افزايش قيمت حاملهاي انرژي ،شاخص هزينه زندگي خانوارها به

ميزان  6/19درصد افزايش خواهد یافت .نكته جالب توجه اين است كه اثر غيرمستقيم از اثر
مستقيم افزايش قيمت حاملهاي انرژي بسيار بيشتر است.

اندريا ميهاجا و وچي ( ،)2007با استفاده جدول دادهـستانده ،آثار افزايش قيمت انرژي بر

خانوارهايي روستايي ماداگاسكار را مطالعه کردند .براساس اين مطالعه ،افزايش قيمتهاي

حاملهاي انرژي در مجموع هزينه زندگي خانوار را  0/74درصد افزايش ميدهد .از
سوي ديگر ،كاهش قدرت خريد خانوارهاي فقير ( 1/2درصد) در اثر اين شوك بيشتر از

خانوارهاي ثروتمند خواهد بود ( 0/5درصد).

 .2روششناسی تحقيق
1ـ .2ماتريس حسابداري اجتماعي
از نظر روششناسی جدول داد هـستانده بهتنهايي تعامل فعاليتهاي مختلف اقتصادي نظير
توليد ،مصرف ،درآمد و ارتباط آنها با بازارهاي پولي و مالي را در نظر نمیگيرد؛ زيرا در

الگوهاي كالن پيوند بين تقاضا و عرضه از طريق ضرايب كالن اقتصادي مستقل از ضرايب
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واسطه بينبخشي امكانپذير میشود و در الگوي داد هـستانده لئونتيف ،هرچند ضرايب
واسطه بينبخشي ،نقشی كليدي در فرایند توليد دارند ،اما بهعلت ماهيت برونزایی تقاضاي
نهايي اقتصاد و اجزای آن (مصرف خانوارها ،سرمايهگذاري ،مصرف ،دولت و صادرات)،
عرضه اقتصاد و اجزاي آن (جبران خدمات ،مازاد عملياتي ،مالياتهاي غيرمستقيم ،يارانهها

و واردات) عم ً
ال تعامل بينشان غيرممكن میشود .بهعلت نارساییهاي موجود در الگوهاي

فوق ،نظام آماري يكپارچه و منسجم در قالب ماتريس حسابداري اجتماعي 1اولينبار توسط

استون ( 2)1958طراحي شد .ماتريس حسابداري اجتماعي ،ماتريسی مربعي است و مجموعهاي

از حسابها را نشان ميدهد كه جريان درآمد بين فعاليتهاي توليد ،عوامل توليد و نهادها 3را
توصيف ميکند .اين ماتريس از طريق ستونها (هزينهها) و رديفها (درآمدها) ،جريانهاي

پولي را انجام ميدهد ،بهطوريكه بايد هزينهها و دریافتیها برابر باشند.
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جدول ( ،)1ماتريس حسابداري اجتماعي را در شكل خالصه آن نشان ميدهد .طبق

اين جدول ،اين ماتريس ارتباط موجود ميان فعاليتهاي توليدي ،توزيع درآمد ناشي از

اين فعاليتها در بين عوامل توليد و نيز توزيع درآمد ميان نهادهاي اجتماعيـاقتصادي

را نشان ميدهد .بهعالوه ،ماتريس مزبور نحوة مصرف درآمد نهادها در ساختار اقتصاد
را بيان ميكند .براين اساس SAM ،از چندين بخش تشكيل شده است كه عبارتاند از:

فعاليتهاي توليد ،ارزش افزوده ،خانوارها و حسابهاي دولت ،سرمايه و بقيه جهان خارج،

كه سه حساب اخير تحتعنوان كلي مجموع حسابهاي ديگر در جدول وارد شدهاند.
فعاليتهاي توليدي براساس تقسيمبنديهاي موجود براي فعاليتهاي توليد در جدول

دادهـستانده تفكيك میشوند .بخش ارزش افزوده جزء ديگري از  SAMاست و نيروي
كار ،سرمايه و زمين را دربرمیگیرد .5خانوارها گروه ديگري از حسابها هستند كه سطح
1. Social Accounting Matrix (SAM).
2. Stone, R., Foreword, in Pyatt, G. and A.R. Roe and Associates, (1977); Social Accounting for Development 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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تفكيك آنها به سؤالهایی بستگي دارد كه انتظار ميرود  SAMپاسخگوی آنهاست .اگر
ماتريس حسابداري اجتماعي براي تحليل مسائل مرتبط با توزيع درآمد بهكار رود ،حساب
خانوارها به تعدادي گروه همگن كه انعكاسدهنده مشخصات اقتصادي و اجتماعي كشور

يا ناحيه مورد نظر است ،تقسيم ميشود .گروه آخر ،حسابهاي موجود در جدول ( )1كه
تحتعنوان كلي مجموع حسابهاي ديگر آمدهاند از حساب دولت ،سرمايه و جهان خارج

تشكيل شده است.

مجموعه حسابهاي باال در يك سيستم اقتصادي در حال تبادل و تعامل هزينهاي و

درآمدي هستند ،بهطوريكه براساس شكل خالصهشده  SAMكه دربرگيرنده جريانهاي

اقتصادي و اجتماعي كشور است ،ميتوان جريانهای درآمدي و هزينهاي را بهصورت
زير بيان کرد T11 .مبادالت بين بخشهاي توليدي را به نمايش ميگذارد T21 .ماتريس
انتقال ارزش افزوده از فعاليتهاي توليدي به عوامل توليد است .بلوك  T32ماتريس انتقال
درآمد عوامل توليد به خانوارها (مالكان عوامل توليد) ميباشد .بلوك  T13بيانکننده الگوي

مصرف خانوارهاست و چگونگي مصرف درآمد خانوارها بر كاالها و خدمات توليد را
نشان ميدهد.1

جدول 1ـ نماي خالصهشده ماتريس حسابداري اجتماعي
هزينهها
درونزا
شرح

درآمدها

درونزا

برونزا

فعاليتهاي
توليدي

عوامل
توليد

خانوارها

مجموع
حسابهاي
ديگر

جمع

1

2

3

4

5

T11

0

T13

X1

Y1

X2

Y2

X3

Y3

فعاليتهاي توليدي

1

عوامل توليد

2

خانوارها

T21

0

0

3

0

برونزا مجموع حسابهاي ديگر

4

T32

0

جمع

5

ĺ1

ĺ2

ĺ3

Y'1

Y'2

Y'3

T

Yx

Yx
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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در جدول ( )1يك تقسيمبندي كلي براي حسابهاي موجود در  SAMوجود دارد.

تحت اين تقسيمبندي ،حسابها به دو گروه درونزا  1و برونزا  2تفكيك شدهاند .اهميت
و استفاده از اين تقسيمبندي در تبديل  SAMبه يك الگوي تحليلي و نيز محاسبه ضرايب

فزاينده 3است .حسابهاي درونزاي  ،SAMگروهی از حسابها هستند كه سطح درآمدشان

تحت الزامهای مدل تعيين ميشود .در حاليكه درآمد حسابهاي برونزا خارج از ارتباطات

در نظر گرفتهشده ،در مدل تعيين میشود .حالت استاندارد تقسيمبندي حسابهاي درونزا
و برونزا بدين شكل است كه حسابهاي توليد ،عوامل توليد و خانوارها ،درونزا و بقيه

حسابها شامل حساب دولت ،سرمايه و بقيه جهان خارج جزء حسابهاي برونزا محسوب
میشود (همان منبع قبلي).

در بخش بعدي ،نحوه تبديل ماتريس حسابداري اجتماعي به يك الگوي تحليلي با

جزئيات مربوطه ارائه میشود.

2ـ .2بررسي تغييرات قيمت در ماتريس حسابداري اجتماعي

4

كمي کردن ماتريس حسابداري اجتماعي با تعيين
همانگونه که بيان شد ،قدم اول براي ّ

حسابهاي درونزا و برونزاي مدل انجام ميشود .در جدول ( )1با فرض اينكه حساب
چهار متغير برونزا و بقيه حسابها ( 2،1و  )3درونزا باشند Aij ،ماتريسي است كه از تقسيم
هر حساب بر كل هزينه ()Tijبهدست ميآيد .بهعالوه  Yiدرآمد هريك از گروههاي ،1

 2و  3را نشان میدهد .بنابراين ،با توجه به شماي كلي مدل ،درآمد حساب ( ،)3بهصورت
زير تعيين میشود:
()1

4

+A34

4

+A34

)=M11x

2

Y3=A33Y3+A32

2

= (1-A33)-1(A32

در رابطه ( M11=(I-A33)-1 ،)1معكوس ماتريس لئونتيف و  xبردار درآمد متغيرهاي

 .4در اين مطالعه از روش موجود در مقاله زير استفاده شده است.

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

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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برونزاست .با ديفرانسيلگيري از معادله ( ،)1تغيير در حسابهاي درونزا در اثر تغيير در
درآمد حسابهاي برونزا محاسبه میشود:
()2

DY3=M11Dx

در مدل درآمدي ( )2فرض بر اين است كه قيمتها بهدليل وجود مازاد توليد و

عدماشتغال كامل نسبت به تغييرات هزينه واكنش نشان نمیدهند و ثابت میمانند؛ اما اگر

قيمتها به افزايش يا كاهش هزينه حساس باشند ،در اين حالت استفاده از تحليل درآمدي
منطقي به نظر نميرسد .بنابراين الزم است تغييرات هزينه بر قيمتها بررسي و مطالعه شود.

اگر  Piشاخص قيمت فعاليت گروه  iباشد با توجه به ستون يك جدول( )4رابطه زير بهدست

ميآيد:
()3

A21+

A41

4

A11+

1

2

A41)(I-A11)-1=v1M11

4

A21-

2

=P1
(=

در رابطه باال  v1بردار هزينه متغيرهاي برونزا و  M11همان بردار ضرايب فزاينده

است .رديف  jماتريس مذكور ،تغييرات قيمت كاالها و خدمات را در اثر يك واحد
افزايش هزينه متغير برونزا نشان میدهد .در حالتكلي ،با توجه به اينكه ستون ( )4حساب
برونزاست ،روابط زیر حاصل ميشود:

A41

4

()4

P1=P1A11+P2A21+
A42

4

A43

4

P2=P2A32+

P3=P1A13+P3A33+

حال میتوان اين رابطه را در حالت خالصهشده ،بهصورت زير بازنويسي کرد:
()5
كه

P=PA+v= v(I-A)-1=vM

( Mماتريس ضرايب فزاينده)( V ،بردار قيمت يا شاخص قيمت حسابهاي

درونزا) و ( Aبردار هزينه حسابهاي برونزا) بهصورت زير تعريف میشوند:
A13
0
A33

A11 0
A21 0
0 A32

=A

) P = ( P1 , P2 , P3
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A41
A42
A43

v=P4A(4)=P

شكل عمومي رابطه قيمت براي يك حساب (  ) iبا استفاده از روابط باال به شكل زير

است:

= mij

()6

∂v j

∂pi

mij ∈ M

Pi = ∑ v j mij

()7

در رابطة باال  mijتغيير در قيمت حساب ( )iام را در اثر يك واحد تغيير در هزينة

حساب ()jام نشان ميدهد.

 .3تدوين ماتريس حسابداري اجتماعي اقتصاد ايران

1

ماتريس حسابداري اجتماعي ايران در سال  1380تصويري جـامع از فعاليتهاي اقتـصادي

و مبـادالت جاري صورتگرفته توسط نهادهاي مختلف در اين سال را در قالب ( )5حساب
ارائه میکند .اين ماتريس بهصورت مربع بوده و  169سطر و ستون دارد .بهطـورکلـي

حسابهاي موجود در اين ماتريس و واحدهاي مورد استفاده در آنها به شرح زير ميباشند:

2

 .1حساب کاالها و خدمات که  147نوع کاال وخدمت را در برمیگيرد.

 .2حساب ايجاد درآمد که واحدهاي آماري مورد استفاده در اين حساب اجـزاي
مختلـف ارزش افـزوده به تفکيک جبران خدمات كاركنان ،درآمد مخـتلط و مـازاد

عمليـاتي است.

 .3مالياتها و يارانهها سومين حساب موجود در جدول داد هـستانده هستند .اين حساب
شامل زيرحسابهاي ماليات بر توليد ،خالص ساير ماليات بر توليد ،ماليات بر
واردات ،يارانه بر توليد ،يارانه بر واردات است.

 .1الزم به ذكر است ،ماتريس حسابداري اجتماعي سال  1380با توجه به شرايط موجود در اين مقاله كه تأثیر افزايش قيمت
حاملهاي انرژي بر شاخص قيمتها بوده است ،توسط نويسندگان مقاله تهيه شده است.
 .2از آنجاكه هر مدلي نقاط قوت و ضعفي دارد ،يكي از مشكالت ماتريس حسابداري اجتماعي اين است كه اين مدل
برخي از بازارها را در اقتصاد ناديده ميگيرد ،از جمله بازار پول .از اينرو ،در اين زمينه استفاده از مدلهاي تعادل عمومي
( )CGEاين نقص را برطرف کرده است.
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 .4بخشهاي نهـادي در اقتصاد ايران که از آنها در ماتريس حسابداري اجتماعي سال
 1380نيز استفاده شده شامل خـانوارها ،دولت و شركتهاست .خانوارها ابتدا به دو
گروه شهري و روستايي تقسيم شده و سپس هريك به پنج طبقه تفكيك شدهاند.

 .5ساير حسابها شامل حساب پسانداز و حساب بقيه دنياي خارجاند.

 .4بررسي آثار افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر شاخص قيمت در
کاالهاي مختلف و شاخص هزينه زندگي
قيمت انرژي ازجمله متغيرهايي است که در اقتصاد ايران توسط دولت بهصورت برونزا

تعيين میشود؛ زیرا از يک طرف انرژي در بين تمام بخشهاي اقتصادي جريان دارد و از

طرف ديگر تمام بخشهاي اقتصادي در ارتباط با يکديگرند .لذا هرگونه تغييري در قيمت
حاملهاي انرژي ،کل اقتصاد را تحتتأثیر قرار داده و پيامدهاي درخور توجهي بر جاي

میگذارد .بديهي است بهدليل پيچيدگي روابطي که در يک اقتصاد وجود دارد ،نمیتوان
اين پيامدها را با استفاده از مدلهاي جزئينگر بررسي کرد ،بلکه بايد از مدلهاي کالننگر
همچون دادهـستانده ،ماتريس حسابداري اجتماعي و مدلهاي تعادل عمومي قابل محاسبه

استفاده کرد.

چارچوب کلي مدل ماتريس حسابداري اجتماعي به اين صورت است که افزايش

قيمت انرژي باعث افزايش هزينه توليد بخشهاي توليديشده و اين امر سبب افزايش قيمت

محصوالت توليدي میشود .سپس قيمت کاالهاي واسطهای که توسط خود بخشهاي
توليدي استفاده میشوند ،را افزایش میدهد و افزايش قيمتها را به همراه دارد .اين
اثرات در نهايت ،تورم در جامعه و هزينه زندگي خانوارها را افزایش میدهد .ساختار نحوه

تأثیرگذاري افزايش قيمت حاملهاي انرژي در نمودار ( )1آمده است .بنابراين ،اثر افزايش

قيمت حاملهاي انرژي بر قيمتها را میتوان از چند بُعد بررسي کرد:

1

 .1اولين و مهمترين اثر افزايش قيمت حاملهاي انرژي ،اثر افزايش قيمت آن بهعنوان
نهاده توليد بر هزينه توليد است که خود موجب تغيير شاخص قيمت محصوالت

بخشهاي اقتصادي و شاخص کل قيمتها میشود.
 .1برهان يزداني ،سميه؛ بررسي اثر افزايش قيمت فراوردههای نفتي بر تورم.
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 .2اثر ديگر تغيير در قيمت فراوردههای نفتي ،در تغيير ترکيب نهادههای توليد از
يکسو و تغيير در ترکيب سبد کاالها و خدمات مصرفي خانوارها مشاهده میشود.

 .3اثر ديگر تغيير قيمت فرآوردههای نفتي عمدتا بهدليل تغيير هم زمان در ميزان عرضه
پول توسط بانک مرکزي (يا کاهش تقاضاي پول نسبت به عرضه آن به داليل ديگر)
و نيز وجود انتظارت تورمي است.

افزایش هزینه
زندگی خانوارها

افزایش هزینههای
دولت

افزایش قیمت محصوالت
بخشهای دولتی

افزایش هزینه تولید در
بخشهای دولتی

افزایش قیمت کاالهای واسطهای
مورد استفاده در بخشهای تولیدی

افزایش قیمت
انرژی

افزایش درآمد دولت
ناشی از فروش انرژی

افزایش دستمزد نیروی
کار
افزایش درآمد
خانوارها

نمودار 1ـ اثرات افزايش قيمت حاملهاي انرژي

1

1ـ .4بررسي شبيهسازي افزايش قيمت حاملهاي انرژي
در اين بخش ،آثار افزايش قيمت حاملهاي انرژي مشمول يارانه در سناريوهاي زير

شبيهسازي شدهاند .اين سناريوها درواقع برگرفته قانون هدفمندسازي يارانهها است و
درصورت تغيير آنها نتايج بهدست آمده نيز تغيير خواهد كرد .براساس قانون 2مذكور،

در طول پنج سال قيمت بنزين ،نفت سفيد ،گازوئيل ،نفت كوره ،گازمايع و ساير مشتقات

نفت بايد به  90درصد قيمت فوب خليجفارس افزايش يابد .درمورد گازطبيعي ،طي سه سال
 .1سوري و بختياري.)1373( ،
 .2الزم به ذكر است كه در زمان انجام اين تحقيق ،هنوز قانون هدفمندسازي يارانهها تصويب نشده بود .مهمترين تفاوت
اليحه با قانون در مدت زمان اجراي آن است كه در اليحه اين زمان سه سال بود ولي در قانون به  5سال افزايش يافت.
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بايد قيمت فروش آن به  75درصد قيمت گاز صادراتي افزايش پيدا كند و درمورد برق نيز
در سه سال قيمت پرداختي مصرفكننده بايد به سطح قيمت تمامشده داخلي آن برسد.

برايناساس بهطوركلي دو سناريو درمورد قيمتهاي فوب وجود دارد كه سناريوي اول در

جدول ( )2آمده است.

جدول 2ـ سناريوي اول افزايش قيمت حاملهاي انرژي
گاز مايع
گازطبيعي* برق *
نفت سفيد گازوئيل نفت كوره
بنزين
(مترمكعب/
(مترمكعب( /كيلووات/
(ليتر/ريال) (ليتر/ريال) (ليتر/ريال) (ليتر/ريال)
ريال)
ريال)
ريال)
قيمت يارانهاي
قيمت پايه خارجي
(قيمت پيشنهادي
كارگروه طرح تحول
اقتصاد)

110

165

1000

165

165

95

29

1300

1000

4000

3500

3500

2630

2000

تعديل قيمتها
براساس قانون
هدفمندسازي

975/0

1000/0

3600/0

3150/0

3150/0

2367/0

1800/0

شوك اول در سال
اول (درصد)

107/0

82/3

53/3

167/3

167/3

192/1

295/9

منبع :سناريوي پيشنهادي كارگروه طرح تحول اقتصادي.
• طي  5سال قيمت داخلي گاز طبيعي و برق باید بهترتيب به  75درصد قيمت صادراتي و قيمت تمامشده داخلي برسد.
• قيمت پايه به ريال از كارگروه طرح تحول دريافت شده است.

همانطوركه اشاره شد يكي از سياستهاي دولت ايران براي كاهش مصرف انرژي

و عادالنه کردن يارانه اين كاالها ،اصالح الگوي قيمت و هدفمندسازي يارانه حاملهاي

انرژي است .انرژي يكي از نهادههايي است كه در بيشتر صنايع و بخشهاي اقتصادي و
اجتماعي بهكار ميرود و افزايش قيمت آن تبعات گسترده اقتصادي و اجتماعي و زنجيرهاي
از افزايش قيمتها را بههمراه دارد .بنابراين ،بهنظر ميرسد شناخت شدت و ضعف اين
افزايش ،بهعالوه تعيين بخشهايي كه با بيشترين افزايش قيمت روبهرو هستند ،گام مهمی

در برنامهريزي صحيح و اصولي براي افزايش قيمتهاست.

در ستون سوم جدول ( )3نتايج افزايش قيمت بنزين براساس سناريوي اول بر شاخص

قيمتها و شاخص هزينه زندگي خانوارها آمده است .افزايش  53/3درصد قيمت بنزين
ميانگين شاخص قيمت در اقتصاد را  2/21درصد افزايش میدهد .در اثر اين شوك،
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شاخص قيمت در بخشهاي کشاورزي ،معدن و صنعت و خدمات بهترتيب ،2/93 ،1/61

 2/62و  1/69درصد افزايش خواهند يافت.

جدول 3ـ تأثیر افزايش قيمت حاملهاي انرژي در سناريوي اول بر شاخص
قيمتها در بخشهاي چهارگانه
شرح

گاز طبيعي

برق

بنزين

حاملهاي
نفت سفيد گازوئيل نفتکوره گازمايع
انرژي

كشاورزي

0/25

3/12

1/61

2/38

3/03

2/70

5/35

18/44

معدن

13/05

15/15

2/93

9/21

9/84

10/81

5/50

66/51

صنعت

0/33

3/57

2/62

7/25

7/58

8/80

10/35

40/50

خدمات

0/33

4/68

1/69

2/46

2/90

3/27

4/96

20/29

متوسط افزايش قيمتها

3/49

3/63

2/21

5/33

5/84

6/39

6/54

36/43

منبع :نتايج تحقيق.

همانطوركه در اين ستون مشخص است ،وقتی قيمت بنزين  53/3درصد افزايش پيدا

ميكند ،درنهايت شاخص قيمت آن به  60/54درصد افزايش مييابد .دليل آن ،تأثیرات
غيرمستقيمي است كه دوباره به قيمت اين كاال وارد ميشود و اين همان مزيت مدلهاي

كالننگر در شبيهسازي سياستهايي است كه تأثیر مستقيم و غيرمستقيم دارند .علت
افزايش حدود هفت درصدي ديگر در قيمت اين كاال در شرايطي است كه محدوديتي بر
افزايش قيمت آن در اقتصاد اعمال نشود .درواقع اين افزايش در اثر تأثیرات درونگروهي

و فراگروهي اجراي اين سياست است .بر اين اساس ،در اثر افزايش قيمت يك كاال (براي

مثال بنزين) بهطور مستقيم بهدليل ارتباط بين بخشها و فعاليتهاي توليدي افزايش قيمت
آنها را در پي دارد (اثر خالص) اما اين اثر نسبتاً كوچك است و اثر غيرمستقيم ديگري
وجود دارد كه تأثیرات آن بسيار قويتر از اين اثر است و به اين صورت بهوجود ميآيد كه
افزايش شاخص قيمت بنزين ابتدا شاخص هزينه زندگي خانوارها را تحتتأثیر قرار ميدهد.

از آنجا كه خانوارها ،صاحبان زمين ،سرمايه و نيروي كار (عوامل توليد) هستند ،در نتيجه
با افزايش شاخص هزينه زندگي و كاهش قدرت خريد خانوارها ،آنها نيز بهدنبال افزايش
قيمت اين عواملاند .از طرف ديگر چون فعاليتهاي توليد مصرفكنندگان نهايي عوامل
توليد بهشمار ميرود ،لذا براي بار دوم ،هزينه آنها افزايش مییابد .اين چرخه همچنان
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تكرار میشود ،تا درنهايت بهسمت صفر ميل كند .مجموع اين اثر در بررسي سياستها،

وجه تمايز اصلي ماتريس حسابداري اجتماعي و جدول دادهـستانده است.

کاالهاييکه در اثر افزايش قيمت بنزين ،بيشترين افزايش را داشتهانددر جدول ( )4آمده

است .براساس اين جدول ،بعد از نفت و فرآوردههاي آن ،بيشترين افزايش قيمت به انواع

خدمات حملونقل تعلق دارد.

جدول 4ـ کاالهايي که در اثر افزايش قيمت بنزين از باالترين افزايش
شاخص قيمت برخوردارند
كد

درصد افزايش شاخص قيمت

شرح كاال

1-45

60/537

سوختهاي نفتي طبقهبندینشده در جاي ديگر

50ـ1

9/529

گازوئيل

47ـ1

بنزين

نفت خام

نفتكوره و سياه
نفت سفيد

انواع روغنهای روانساز و ساير محصوالت كورههای ككسازي ،محصوالت
نفت تصفيهشده ،و سوخت هستهاي
خدمات حملونقل هوایي

خدمات حملونقل جادهای مسافر
موادشيميایي اساسي

خدمات حملونقل جادهای بار

14ـ1
48ـ1
46ـ1

19/043
9/445
9/422
9/400

51ـ1

8/792

103ـ1

7/757

52ـ1

3/582

99ـ1

3/711

100ـ1

2/676

خدمات عمدهفروشي و خردهفروشي

94ـ1

2/404

خدمات حملونقل آبي

102ـ1

خدمات حملونقل مسافر با راهآهن
ماهي وساير محصوالت ماهيگيري

خدمات كشاورزي ،شكار ،جنگلداري ،ماهيگيري و معدن

97ـ1
12ـ1

117ـ1

2/544
2/206
2/197
2/021

منبع :نتايج تحقيق.

يکي از تنگناهاي وزارت بازرگاني برای هدفمندسازي و نقديکردن يارانهها ،تأثیر آن

بر شاخص قيمت کاالهاي اساسي و مسأله تنظيم بازار است .بررسي افزايش قيمت بنزين
بيانگر آن است که قيمت گوشت و محصوالت گوشتي ،روغنها ،آرد ،انواع نان و قند

و شکر بهترتيب بهميزان  1/76 ،1/76 ،0/96 ،1/75و  1/42درصد افزايش پيدا میکند.

خانوارها ازجمله بخشهاي اجتماعيای هستند که در اثر افزايش قيمت بنزين تحتتأثیر
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قرار میگيرند .بررسي افزايش  53/3درصد قيمت بنزين بيانگر آن است كه شاخص هزينه
زندگي تمام خانوارها افزايش پيدا ميكند .اما افزايش شاخص هزينه زندگي در دهكهاي

باال بيشتر از دهكهاي پايين است ،بهطوريكه شاخص هزينه زندگي در پنجك اول شهري

 1/3درصد افزايش مييابد ،درحاليكه اين رقم براي پنجك پنجم حدود دو درصد است.
در جامعه روستايي نيز ميزان افزايش پنجك پنجم بيش از پنجك اول است ( 1/86درصد با

 1/51درصد مقايسه شود).

جدول 5ـ تأثیر افزايش قيمت حاملهاي انرژي در سناريوي اول
بر شاخص هزينه زندگي خانوارها
شرح كاال

گاز
طبيعي

برق

بنزين

نفت
نفت
گازوئيل
کوره
سفيد

حاملهاي
گازمايع
انرژي

خانوارهاي شهري پنجك اول

0/300

3/101

1/355

2/126

2/290

2/237

4/221

15/631

خانوارهاي شهري پنجك دوم

0/304

3/035

1/530

2/174

2/470

2/382

4/383

16/278

خانوارهاي شهري پنجك سوم

0/299

3/125

1/629

2/179

2/254

2/439

4/696

16/821

خانوارهاي شهري پنجك چهارم

0/288

3/057

1/833

2/213

2/506

2/511

4/601

17/10

خانوارهاي شهري پنجك پنچم

0/275

3/267

1/964

2/385

2/707

2/782

6/032

19/412

خانوارهاي روستايي پنجك اول

0/229

3/638

1/512

3/085

2/643

2/573

4/857

18/537

خانوارهاي روستايي پنجك دوم

0/230

3/508

1/645

3/073

2/684

2/641

4/600

18/381

خانوارهاي روستايي پنجك سوم

0/235

3/466

1/708

3/099

2/751

2/729

4/975

18/963

خانوارهاي روستايي پنجك چهارم

0/231

3/308

1/763

3/041

2/779

2/708

4/777

18/607

خانوارهاي روستايي پنجك پنجم

0/267

3/566

1/862

2/998

3/071

3/076

7/298

22/138

منبع :نتايج تحقيق.

نفت سفيد يكي ديگر از حاملهاي انرژيای است كه دولت بهدنبال افزايش قيمتش

است .دولت براي نفت سفيد ،دو سناريوي افزايش قيمت پيشبيني کرده كه در سناريوي

اول ،در سال آغازين هدفمندسازي يارانه اين حامل شوكي به ميزان  167/3درصد بر اقتصاد
وارد ميشود .در اثر اين شوك متوسط شاخص قيمتها در كل اقتصاد به ميزان 5/33

درصد افزايش خواهد داشت .باال بودن اثر افزايش قيمت نفت سفيد بر شاخص قيمتها در
مقايسه با بنزين بهدليل باال بودن شكاف قيمت داخلي اين حامل با قيمت پايه است .شاخص
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قيمت در بخشهاي كشاورزي ،معدن ،صنعت و خدمات بهترتيب  7/25 ،9/21 ،2/38و

 2/46درصد افزايش میيابند.

كاالهاييكه درصورت افزايش قيمت نفت سفيد با بيشترين افزايش در شاخص قيمتها

مواجه ميشوند در جدول ( )6آمده است .براساس اين جدول ،در اثر افزايش قيمت نفت
سفيد ،قيمت نفت و فرآوردههای نفتی و خدمات حملونقل از بيشترين افزايش برخوردار

است .در اثر افزايش  167درصد در قيمت نفت سفيد ،شاخص قيمت گوشت و محصوالت
آن  2/75درصد ،روغنها و چربيها  1/6درصد ،آرد  2/74درصد ،قيمت انواع نان 2/75

درصد و قيمت قند و شکر  2/2درصد افزايش مییابد.

جدول 6ـ کاالهايي که در اثر افزايش قيمت نفت سفيد از باالترين افزايش
در شاخص قيمت برخوردارند
شرح كاال

كد

درصد افزايش شاخص قيمت

نفت سفيد

1-46

202/320

نفت خام

1-14

75/589

سوختهاي نفتي طبقهبندینشده در جاي ديگر

1-50

35/627

نفتكوره و سياه

1-48

35/277

گازوئيل

1-47

35/180

انواع روغنهای روانساز و ساير محصوالت كورههای ككسازي،
محصوالت نفت تصفيهشده ،و سوخت هستهاي

1-51

32/735

بنزين

1-45

27/625

موادشیمیایی اساسي

1-52

10/716

خدمات حملونقل آبي

1-102

6/322

انواع رنگ و جالدهندهها

1-55

4/646

خدمات حملونقل هوایی

1-103

4/613

خدمات عمدهفروشي و خردهفروشي

1-94

4/315

خدمات صنعتي

1-118

4/279

خدمات حملونقل ار طريق خطوط لوله

1-101

4/225

گاز مايع

49-1

4/179

خدمات حملونقل جادهای مسافر

1-99

3/992

خدمات حملونقل جادهای بار

1-100

3/684

منبع :نتايج تحقيق.
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خانوارها يكي از نهادهايي است كه در اثر افزايش قيمت نفت سفيد تحتتأثیر قرار

ميگيرد .در اثر افزايش قيمت نفت:

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

 .2ميزان افزايش در شاخص هزينه زندگي خانوارهاي بيستکهاي پايين روستايي بيشتر
از پنجكهاي بااليي با افزايش مواجه میشود و شاخص هزينه زندگي بهترتيب

 3/09و  2/99درصد افزايش پيدا مییابد.

 .3در خانوارهاي شهري برخالف خانوارهاي روستايي ،افزايش شاخص هزينه زندگي
در پنجكهای بااليي بيش از پنجكهای پايين است.

سومين بخش كه در اثر افزايش قيمت نفت سفيد تحتتأثیر قرار ميگيرد ،شاخص

قيمت عوامل توليد است .در اثر افزايش قيمت نفت بهميزان  167/3درصد شاخص قيمت

نيروي كار ،درآمد مختلط و مازاد عملياتي بهترتيب  2/53 ،2/37و  1/28درصد افزايش
خواهد داشت.

دولت براي هدفمندسازي يارانه گازوئيل دو سناريوي افزايش قيمت به  3500ريال و

 2700ريال به ازاي هر ليتر را در نظر گرفته است .در اين قسمت آثار سناريوي اول ،تحليل و
بررسي میشود .در اثر سناريوي اول ،قيمت نفتگاز در سال اول بايد  167/3درصد افزايش
پيدا كند .در اثر اين شوك ،متوسط شاخص قيمتها در اقتصاد  2/8درصد افزايش خواهد

داشت .کاالهايي که با بيشترين افزايش در شاخص قيمت مواجه میشوند در جدول ()7
آمده است .شاخص قيمت گوشت و محصوالت آن ،روغنها و چربيها ،آرد ،انواع نان و

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

جدول 7ـ کاالهايي که در اثر افزايش قيمت نفت گاز از باالترين افزايش
در شاخص قيمت برخوردارند
شرح كاال

كد

درصد افزايش شاخص قيمت

گازوئيل

1-47

202/6

نفت خام

1-14

75/7

سوختهاي نفتي طبقهبندینشده در جاي ديگر

1-50

35/9
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شرح كاال

كد

درصد افزايش شاخص قيمت

نفتكوره و سياه

1-48

35/5

نفت سفيد

1-46

35/3

انواع روغنهای روانساز و ساير محصوالت كورههای ككسازي ،محصوالت
نفت تصفيهشده ،و سوخت هستهاي

1-51

33/0

بنزين

1-45

27/8

موادشیمیایی اساسي

1-52

10/7

خدمات حملونقل آبي

1-102

6/7

خدمات حملونقل جادهای مسافر

1-99

6/2

خدمات حملونقل جادهای بار

1-100

5/6

ماهي و ساير محصوالت ماهيگيري

1-12

5/0

خدمات حملونقل مسافر با راهآهن

1-97

5/0

خدمات حملونقل هوایی

1-103

4/9

خدمات عمدهفروشي و خردهفروشي

1-94

4/8

خدمات صنعتي

1-118

4/7

انواع رنگ و جالدهندهها

1-55

4/6

منبع :نتايج تحقيق.

بررسي تأثیرگذاري افزايش قيمت نفت گاز بر شاخص هزينه زندگي خانوارها بيانگر

آن است كه:

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

 .2در جامعه شهري و روستايي تأثیرپذيري دهکهاي باال بيشتر از دهکهاي پايين
است.

 .3تأثیر افزايش قيمت نفت گاز بر شاخص هزينه زندگي خانوارها بيشتر از بنزين است.

 .4تأثیر افزايش قيمت گازوئيل بر دهکهاي خانوارهاي شهري بيشتر از تأثیر افزيش
قيمت نفت سفيد در خانوارهاي شهري است ،درحاليکه درمورد خانوارهاي
روستايي اين سمتوسو بر عکس است.

تأثیرپذيري خانوارهاي روستايي از افزايش قيمت اين حامل بالنسبه بيشتر از خانوارهاي

شهري است .بهعالوه ،در جامعه شهري نيز پنجكهاي پايين با افزايش بيشتري در شاخص
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هزينه زندگي در مقايسه با پنجكهاي بااليي روبهرو خواهند شد .اين در حالي است كه اين
تأثیرگذاري در جامعه روستايي در بين پنجكها تقريباً يكسان است.

گازطبيعي ازجمله حاملهاي انرژي است كه دولت با تثبيت قيمت آن پايينتر از قيمت

صادراتي ،رقم بااليي يارانه پرداخت ميکند .بر اين اساس ،دولت براي هدفمندکردن يارانه

آن ،دو سناريو براساس قيمت صادراتي هر مترمكعب  1300و  750ريال در نظر گرفته است
كه در اين بخش سناريوي اول ،بررسي میشود .براساس اين سناريو ،دولت در سال اول

بايد قيمت گاز طبيعي را  107/0درصد افزايش دهد .بر اين اساس ،متوسط افزايش شاخص

قيمتها در اقتصاد حدود  0/22درصد افزايش خواهد داشت .کاالهايي که در اثر اين

شوک با بيشترين افزايش قيمت مواجهاند در جدول ( )8آمده است .براساس اين جدول،
توزيع گاز طبيعي و خدمات مربوط به آن با  20/6درصد ،بيشترين افزايش را دارد .گاز مايع

يکي ديگر از کاالهايي است که با  4/3درصد داراي بيشترين افزايش در شاخص قيمت

است .برق و خدمات مربوط به آن نيز در رده سوم بيشترين تأثیرگیری در اثر افزايش قيمت
گاز طبيعي هستند .آهن ،فوالد و محصوالت آن ،همچنین گچ و سيمان در اثر افزايش قيمت

گاز طبيعي ،افزايش قيمت خواهند داشت.

جدول 8ـ کاالهايي که در اثر افزايش قيمت گازطبيعي از باالترين افزايش در
شاخص قيمت برخوردارند
شرح كاال

كد

درصد افزايش شاخص قيمت

گاز طبيعي

1-15

107/114

توزيع گاز طبيعي و خدمات مربوط

1-22

20/633

گاز مايع

1-49

4/313

برق و خدمات مربوط

1-20

1/353

خدمات بانكداري

1-106

0/986

خدمات واحدهاي غيرمسكوني اجاري

1-111

0/704

آهن ،فوالد و محصوالت آن

1-71

0/619

خدمات حملونقل ار طريق خطوط لوله

1-101

0/617

شيشه و محصوالت شيشهاي

1-61

0/509

خدمات ديني و مذهبي

1-141

0/501

آهك

1-65

0/496
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شرح كاال

كد

درصد افزايش شاخص قيمت

گچ

1-64

0/495

سيمان

1-63

0/486

انواع كاشي وسراميك

1-66

0/478

منبع :نتايج تحقيق.

بررسي افزايش قيمت گاز طبيعي بر شاخص هزينه زندگي خانوارها نشان ميدهد

تأثیرپذيري خانوارهاي شهري و روستايي در اثر افزايش قيمت اين حامل بسيار کمتر از

ديگر حاملهاي انرژي است .از آنجا كه شاخص هزينه زندگي خانوارها در اثر افزايش

قيمت گاز طبيعي كمتر از ساير شوكهاي مورد بررسي بود ،انتظار ميرود ميزان افزايش
در شاخص قيمت عوامل توليد نيز از ساير شوكهاي ديگر كه يافتههاي پژوهش آن را تأييد
میکند ،كمتر باشد.

برق نيز ازجمله حاملهاي انرژي است كه دولت دو سناريوي افزايش قيمت از 165

ريال به ازاي هر كيلووات ساعت به  1000و  800ريال به ازاي هر كيلووات ساعت در
نظر گرفته است .در اين قسمت ،سناريوي افزايش قيمت برق طي سه سال به  1000ريال،

بررسي میشود .در اثر اين شوك متوسط شاخص قيمتها در اقتصاد  2/24درصد افزايش
خواهد يافت و شاخص قيمت در بخشهاي کشاورزي ،معدن ،صنعت و خدمات بهترتيب

 4/20 ،1/02 ،2/96و  0/70درصد افزايش پيدا میکنند .در جدول ( )9كاالهايي كه با
بيشترين افزايش در شاخصقيمتها روبهرو ميشوند ،آمده است .براساس اين جدول،

قیمت محصوالت مهمي نظير آلومينيوم ،گچ ،سيمان ،آهن و محصوالت آن ،آجر ،كاشي

و سراميك افزايش شديدي خواهد داشت.

جدول 9ـ كاالهايي كه بهشدت تحتتأثیر افزايش قيمت برق
قرار خواهند گرفت
شرح كاال

كد

درصد افزايش شاخص قيمت

برق و خدمات مربوط

1-20

116/520

خدمات واحدهاي غيرمسكوني اجاري

1-111

36/101

خدمات حملونقل ار طريق خطوط لوله

1-101

11/780

آلومينيوم

1-74

10/975
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شرح كاال

كد

درصد افزايش شاخص قيمت

ساير فلزات اساسي

1-75

9/614

آهك

1-65

7/772

گچ

1-64

7/769

خدمات آموزش ابتدایی خصوصي

1-128

7/723

سيمان

1-63

7/599

انواع كاشي وسراميك

1-66

7/505

ساير محصوالت غير فلزي طبقهبندینشده در جاي ديگر و
ساختمانهای پيشساخته

1-67

7/373

آهن ،فوالد و محصوالت آن

1-71

7/134

خدمات ورزشي و تفريحي

1-143

7/021

انواع آجر

1-62

7/016

آب و خدمات مربوط

1-21

6/699

منبع :نتايج تحقيق.

شاخص هزينه زندگي خانوارها نيز تحتتأثیر افزايش قيمت قرار میگيرد .در مجموع

شاخص هزينه زندگي  10گروه خانوار مورد بررسي ،گوياي آن است كه شاخص هزينه

زندگي آنها نوسانات اندكي دارد ،اما در مجموع افزايش در پنجکهاي باال بيشتر از

پنجكهای پايين است .براساس افزايش در شاخص هزينه زندگي ،شاخص قيمت عوامل
توليد نيز افزايش مییابند و شاخص قيمت جبران خدمات كاركنان حدود  3/15درصد
افزايش پيدا ميكند.

گاز مايع ازجمله حاملهاي انرژي است كه بيشترين شكاف قيمتي را بين قيمت

پرداختي مصرفکنندگان و قيمت مرجع دولت دارد؛ بهطوري كه براساس برنامه ،دولت
قصد دارد در سناريوي اول قيمت هر ليتر گاز مايع را از  29ريال به  2000ريال و در

سناريوي دوم به  1500ريال افزايش دهد .از اين رو ،تأثیر آن بر شاخص قيمتها بسيار
بيشتر از ساير حاملهاي ديگر انرژي خواهد بود .در اثر افزايش  284درصد در قيمت گاز
مايع ،متوسط شاخص قيمتها در اقتصاد بيش از  4درصد افزايش خواهد داشت .در جدول

( )10كاالهايي كه بهشدت در اثر افزايش قيمت گاز مايع با افزايش قيمت مواجه ميشوند،

آمده است.
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جدول 10ـ كاالهايي كه بهشدت تحتتأثیر افزايش قيمت گاز مايع قرار میگیرد
شرح كاال

كد

درصد افزايش شاخص قيمت

گاز مايع

1-49

296/237

موادشیمیایی اساسي

1-52

42/287

خدمات عمدهفروشي و خردهفروشي

1-94

17/304

انواع رنگ و جالدهندهها

1-55

13/888

مواد پالستيكي و كائوچویي اساسي

1-54

13/716

محصوالت دارویي

1-56

13/588

گاز طبيعي

1-15

13/180

محصوالت الستيكي و پالستيكي

1-60

11/536

انواع كود و آفتكش

1-53

10/866

خدمات صنعتي

1-118

9/208

صابون و فرآوردههای تميزکننده ،انواع عطر و فرآوردههای آرايشي

1-57

9/001

محصوالت شیمیایی طبقهبندینشده در جاي ديگر

1-58

8/883

توزيع گاز طبيعي و خدمات مربوط

1-22

8/367

چرم و پوست و ساير محصوالت چرمي و پوستي

1-42

8/289

خدمات حملونقل جادهای بار

1-100

8/074

خمير كاغذ ،كاغذ و محصوالت كاغذي ،اوراق چاپي و كاالهاي مربوط

1-44

7/965

منبع :نتايج تحقيق.

از آنجا كه بخش خانگي يكي ديگر از بخشهايي است كه مصرف گاز مايع دارد،

بهنظر ميرسد در اثر افزايش قيمت گاز مايع با افزايش در شاخص هزينه زندگي مواجه

ميشوند .براساس نتايج اين سناريو:

 .1تأثیر افزايش قيمت گاز مايع در مقايسه با ديگر حاملهاي انرژي ،تأثیر بيشتري بر
شاخص هزينه زندگي خانوارها دارد.

 .2تأثیر افزايش قيمت گاز مايع بر خانوارهاي روستايي بيش از خانوارهاي شهري است
(مصرف گاز مايع در نواحي روستايي بيشتر از نواحي شهري است).

قيمت مصرفي نفتكوره همانند گاز مايع با قيمت مرجع دولتي ،شكاف فراواني دارد

 95ريال 1به ازاي هر ليتر با  2000ريال (سناريوي اول) و  1600ريال (سناريوي دوم) مقايسه
 .1قيمت نفت كوره نيروگاهي  32ريال به ازاي هر ليتر است.
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شود .در سال اول ميزان افزايش در قيمت نفت کوره  192/6درصد خواهد بود .براساس
اين شوک ،ميزان افزايش در شاخص کل قيمتها در اقتصاد به  3/06درصد خواهد رسيد.

در جدول ( )11بخشهايي که با بيشترين افزايش در شاخص قيمت مواجهاند آمده است.

جدول 11ـ كاالهايي كه بهشدت تحتتأثیر افزايش قيمت نفت کوره قرار میگیرد
شرح كاال

كد

درصد افزايش شاخص قيمت

نفت كوره و سياه

1-48

233/257

نفت خام

1-14

86/790

سوختهاي نفتي طبقهبندی نشده در جاي ديگر

1-50

41/417

گازوئيل

1-47

40/904

نفت سفيد

1-46

40/778

انواع روغنهای روانساز و ساير محصوالت كورههای كك سازي،
محصوالت نفت تصفيه شده ،و سوخت هسته اي

1-51

38/060

بنزين

1-45

32/096

خدمات حملونقل آبي

1-102

25/739

مواد شیمیایی اساسي

1-52

12/348

آهك

1-65

7/559

گچ

1-64

7/549

خدمات حملونقل ار طريق خطوط لوله

1-101

7/417

سيمان

1-63

7/402

انواع كاشي وسراميك

1-66

7/298

ساير محصوالت غير فلزي طبقهبندی نشده در جاي ديگر و
ساختمانهای پيش ساخته

1-67

7/149

انواع آجر

1-62

6/817

منبع :نتايج تحقيق.

 .5شبيهسازي افزايش همزمان قيمت حاملهاي انرژي در سناريوي اول
از آنجا كه دولت قصد دارد هدفمندسازي يارانه حاملهاي انرژي را بهصورت همزمان

انجام دهد ،بر اين اساس الزم است سناريوهاي مورد بررسي در قسمتهاي قبل بهصورت
همزمان شبيهسازي شوند تا بتوان تأثیر واقعي اين سياست را بر شاخص قيمتها و شاخص
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هزينه زندگي بررسي کرد .با اتخاذ اين سياست ،متوسط شاخص قيمت در اقتصاد به 36/70

درصد خواهد رسيد .شاخص قيمت در بخشهاي كشاورزي ،معدن ،صنعت ،خدمات

بهترتيب  40/91 ،66/75 ،18/66و  20/50درصد افزايش در متوسط شاخص قيمتها مواجه

ميشوند .در جدول ( 64 )12كاال كه با باالترين افزايش در شاخص قيمتها (بيش از 20
درصد) مواجه ميشوند ،آمده است .الزم به ذكر است ،كاالهاي اساسي نيز بيش از 20

درصد افزایش قیمت دارند؛ از اينرو ضروري است دولت براي مواجهه با افزايش شديد

قيمت اين كاال ،تمهيدات مناسبي ازجمله ذخيرهسازي بينديشد.

جدول 12ـ كاالهايي كه با بيشترين افزايش در اثر افزايش قيمت حاملهاي انرژي
مواجه خواهند شد
رتبه

كاال

درصد
افزايش

رتبه

كاال

درصد
افزايش

1

سوختهاي نفتي طبقهبندینشده در جاي
ديگر

131/001

32

محصوالت دارویی

23/201

122/026

33

ساير فلزات اساسي

22/654

3

موادشیمیایی اساسي

81/981

36

انواع نوشابه

22/387

4

خدمات واحدهاي غيرمسكوني اجاري

48/688

37

خدمات محلهای صرف غذا ونوشيدني

22/350

5

خدمات حملونقل آبي

48/093

38

گوشت و محصوالت گوشتي

22/348

6

توزيع گاز طبيعي و خدمات مربوط

42/386

39

انواع نان

22/319

7

خدمات عمدهفروشي و خردهفروشي

40/131

40

آرد

22/294

8

خدمات حملونقل ار طريق خطوط لوله

35/422

41

ماكاروني ،رشتهفرنگي و محصوالت مشابه
حاصل از آرد

22/284

9

انواع رنگ و جالدهندهها

33/235

 42سبزيها و ميوههای آماده شده و آب آنها 22/281

10

آهك

31/529

43

انواع بيسكويت و شيريني

22/153

11

گچ

31/419

44

ساير خدمات بهداشت انساني

22/138

12

خدمات صنعتي

31/239

45

خدمات آموزش ابتدایی خصوصي

22/078

13

سيمان

30/778

46

محصوالت شیمیایی طبقهبندینشده در
جاي ديگر

22/016

14

انواع كاشي وسراميك

30/333

47

قالي ،قاليچه وساير انواع كفپوش منسوج

21/959

انواع روغنهای روانساز و ساير محصوالت
كورههای ككسازي ،محصوالت نفت
2
تصفيهشده ،و سوخت هستهاي
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درصد
افزايش

رتبه

كاال

درصد
افزايش

30/071

48

شيشه و محصوالت شيشهاي

21/758

16

خدمات حملونقل هوایی

29/967

49

ساير ساختمانها

21/659

17

انواع آجر

28/355

50

خدمات تعمير و نگهداري ساير كاالها

21/612

18

خدمات حملونقل جادهای مسافر

27/315

51

خدمات تعمير و نگهداري ماشينآالت و
تجهيزات حملونقل

21/446

19

مواد پالستيكي و كائوچویي اساسي

27/241

52

مبلمان

21/424

20

خدمات حملونقل جادهای بار

27/098

53

خدمات حملونقل مسافر با راهآهن

21/255

21

انواع كود و آفتكش

25/171

54

محصوالت لبني

21/226

22

آب و خدمات مربوط

25/038

55

آهن ،فوالد و محصوالت آن

21/188

23

محصوالت الستيكي و پالستيكي

24/770

56

ساير محصوالت فلزي ساختهشده بهجز
ماشينآالت و تجهيزات

21/026

24/249

57

چغندر قند و نيشكر

20/915

25

خدمات ديني و مذهبي

23/800

58

خدمات اجتماعي

20/437

26

جواهرآالت و كاالهاي مربوط به آن

23/676

صابون و فرآوردههای تميزکننده ،انواع عطر
59
و فرآوردههای آرايشي

رتبه

كاال

ساير محصوالت غيرفلزي طبقهبندینشده در
15
جاي ديگر و ساختمانهای پيش ساخته

چرم و پوست و ساير محصوالت چرمي و
24
پوستي

20/388

27

خدمات بانكداري

23/595

60

ساختمانهاي مسكوني

20/319

28

خدمات تعمير و نگهداري ماشينآالت و
تجهيزات بهجز حملونقل و كامپيوتر

23/535

61

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

20/279

29

ماهي وساير محصوالت ماهيگيري

23/399

62

فلزات قيمتي كارنشده ،نيمساخته و بهشكل
30
پودر

خدمات حرفهای ،علمي و فني بهجز خدمات
31
كامپيوتر و تحقيق و توسعه

خدمات كشاورزي ،شكار ،جنگلداري،
ماهيگيري و معدن

20/259

23/365

63

خدمات آموزش متوسطه عمومي و فني و
حرفهای خصوصي

20/226

23/245

64

محصوالت باغداري

20/067

خانوارها يكي ديگر از بخشهاي آسيبپذير در اثر افزايش قيمت حاملهاي انرژي

هستند .بر اين اساس در جدول ( )13وضعيت شاخص هزينه زندگي پنجكهاي شهري و

روستايي آمده است .براساس اين جدول:

 .1تأثیرپذيري خانوارهاي روستايي بيشتر از خانوارهاي شهري است.

 .2پنجك پايين خانوارهاي شهري در اثر افزايش همزمان قيمت حاملهاي انرژي
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شاخص هزينه زندگيشان  15/6درصد افزايش میيابد درحاليکه اين رقم در
پنجك بااليي  19/4درصد است.

 .3پنجك پايين خانوارهاي روستايي نيز با افزايش  18/5درصد در شاخص هزينه
زندگي مواجه میشود درحاليکه اين رقم براي پنجك بااليي  22/1درصد است.

بنابراين اگر دولت کاهش رفاه پنجکها را جبران کند ،بايد در پنجك اول شهري

و روستايي ميزان پرداخت مستقيم آن بهترتيب  15/6درصد و  18/5درصد كل
هزينههايشان را پرداخت کند تا در همان سطح رفاه قبلي باقي بمانند.

جدول 13ـ تأثیر افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر شاخص هزينه
زندگي خانوارها

شرح

خانوار شهري  پنجك اول

خانوار شهري پنجك دوم

خانوار شهري پنجك سوم

خانوار شهري پنجك چهارم

خانوار شهري پنجك پنچم

خانوار روستايي پنجك اول

خانوار روستايي پنجك دوم

خانوار روستايي پنجك سوم

خانوار روستايي پنجك چهارم

خانوار روستايي پنجك پنجم

درصد افزايش در
شاخص هزينه زندگي

15/6

16/3

16/8

17/0

19/4

18/5

18/4

19/0

18/6

22/1

از آنجا كه يكي از مزيتهاي كاالهاي ايران در بازارهاي جهاني ،وجود انرژي ارزان

است ،بنظر ميرسد با افزايش قيمت حاملهاي انرژي قدرت رقابتپذيري اين كاالها

كاهش يافته و بهعالوه بهدليل افزايش هزينهتمامشده و درنتيجه افزايش قيمت كاالهاي
داخلي ،ميزان واردات نيز افزايش يابد .دولت بايد براي جلوگيري از افزايش واردات به
كشور (زيرا قيمت كاالهاي ساخت داخل در مقايسه با واردات مشابه افزايش مييابد)،

ضمن بهينه کردن سيستمهاي توليد در يك مقطع زماني مشخص ،به استفاده از سيستم
تعرفه جديد و يا تغيير سياست ارزي كشور روي آورد تا توليدات كشور بتوانند قدرت

رقابتپذيري خود را افزايش دهند.
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جمعبندي و مالحظات
در اين مطالعه ،ضمن بررسي مطالعات انجامشده در زمينه يارانه حاملهاي انرژي ،به بررسي
کاهش يارانه اين حاملها در اقتصاد ايران با استفاده از ماتريس حسابداري اجتماعي پرداخته
شد .بر اين اساس ،ماتريس حسابداري اجتماعي ايران با ابعاد  167*167تدوين شد تا آثار

سياست كاهش يارانه حاملهاي انرژي بر شاخص قيمتها و همچنين شاخص هزينه زندگي
خانوارها دقیقاً بررسي شود .براي بررسی تأثیر اين سياست بر خانوارها ،سعي شد خانوارها

در  10گروه تقسيمبندي شوند .تقسيمبندي اين امکان مطالعه آثار پرداختهاي مستقيم

دولت بر طرف تقاضا را نيز مطالعه میکرد .نتايج سناريوهاي مورد بررسي افزايش قيمت
حاملهاي انرژي ،نشان داد که در سناريوي اول شاخص قيمتها به ميزان  36/8درصد
افزايش پيدا میکند .همچنين بررسي آثار پرداختهاي مستقيم دولت بر تقاضاي اقتصاد

نشان داد که اگر دولت ماهانه  300هزار ريال به هر نفر از خانوارهاي دهکهاي اول و

دوم 250 ،هزار ريال به هر نفر خانوارهاي دهکهاي سوم و چهارم و  200هزار ريال به
هر نفر در خانوارهاي دهکهاي پنجم و ششم پرداخت کند ،طرف تقاضاي اقتصاد 1/50

درصد افزايش مییابد .بررسي شاخص هزينه زندگي خانوارها نشان میدهد که پرداختي
انتقالي دولت به دهکهاي پايين ،افزايش هزينه زندگي آنها را جبران نمیکند و دولت

بايد حداقل بهميزان افزايش در شاخص هزينه زندگي به اين خانوارها پرداخت کند تا بتواند

قدرت خريدشان را ثابت نگه دارد .پيشنهادهای مطالعه را ميتوان به دو بُعد فعاليتهاي
توليد و خانوارها تفكيك کرد .در بخش فعاليتهاي توليد ،از آنجا كه افزايش هزينه آنها

حتمي و اجتنابناپذير است دولت بايد اقدامات زير را انجام دهد:

 .1با حمايتهاي مالي و تسهيالتي نسبت به بهينهسازي سيستمهاي توليد اقدام کند .در
اين زمينه الزم بود دولت حتی قبل از اجراي طرح تحول اقتصادي هدفمندسازي
يارانهها ،در يك برنامه  5يا  10ساله نسبت به بهينهسازي سيستمهاي توليد اقدام

ميکرد.

 .2افزايش تعرفه ميتواند يكي از سياستهاي دولت در اين زمينه باشد؛ اما مشكلي كه
در اين زمينه وجود دارد باال بودن نرخهاي تعرفه كنوني كشور در مقياس جهاني

است و ايران جزء  5كشوری است که باالترين نرخ تعرفه را دارند .بنابراين ،استفاده
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موردي از اين سياست پيشنهاد ميشود.

 .3تغيير نرخ ارز ميتواند سياست ديگر دولت در اين زمينه باشد كه هم قدرت
رقابتپذيري كاالهاي صادراتي را افزايش ميدهد و هم به حمايت از توليد داخلي
میانجامد.

سياست دولت درمورد خانوارها ،بايد بر تشخيص درست خانوارهاي نيازمند از بينياز

و ايجاد و راهاندازي سيستم مناسب تأمين اجتماعي باشد .در اين مورد نيز دولت ميبايست

قبل از اقدام به هدفمندسازي يارانهها و افزايش قيمت حاملهاي انرژي ،نسبت به ايجاد شبكه
مناسب تأمین اجتماعي اقدام ميكرد.
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