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است .ماتريس حسابداري اجتماعي يکي از مدلهاي مهم در اين زمينه است .اين مقاله در
گام نخست با استفاده از اين ماتريس به بررسي افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر قيمت

تمامشده خودرو میپردازد و در گام دوم ،مسير ساختاري افزايش قيمت انرژي بر صنعت
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مقدمه
اثر اصالح قيمت حاملهاي انرژي بر صنايع مختلف يکسان نیست .شوکهاي ورودي

با توجه به تفاوت ساختار هزينه ،ساختار رقابت در داخل و ميزان تعامل با بازار خارجي در

صنايع مختلف ،ميتوانند سطوح متفاوتي از توليد و قيمت تعادلي جديد را ايجاد کنند.
عالوه بر آن ،اثرات کوتاهمدت و بلندمدت سياست نیز متفاوت است .پديده آزادسازي

قيمت نهادههاي توليد ــ و بهویژه انرژي ــ البته موضوع جديد و منحصربهفردي نيست و از
نظر تحليلي بسيار شبيه رفتاري است که شوکهاي قيمت انرژي به اقتصاد کشورهاي صنعتي

وارد ميکنند .البته با در نظر گرفتن اين تفاوت که در بحث اصالح يارانهها در ايران ،يک
اثر بازتوزيعي درآمد وجود دارد ،ابعاد جديدي به مسأله اضافه ميشود .وجود اين دو اثر،

همزمان ميتواند فشار مضاعفي بر برخي صنايع وارد کند؛ زیرا شوکهاي هزينه و تقاضا

براي اين بخشها بهطور همزمان رخ خواهد داد .در مقابل ،برخي صنايع ممکن است از
افزايش تقاضا براي کاالهاي خود منتفع شوند.

تصويب قانون هدفمندسازي يارانهها و آزادسازي قيمت انواع حاملهاي انرژي ،صنعت

خودرو را نيز تحت تأثير قرار ميدهد .ابتدا با توجه به اينكه اين صنعت يكي از مصرفكنندگان
مهم انرژي محسوب ميشود ،قيمت تمامشده محصول نيز تحتتأثير قرار ميگيرد؛ در وهله

دوم ،همين آزادسازي قيمت انرژي ،موجب باال رفتن قيمت دستمزد و ديگر پارامترهاي مؤثر
در توليد خواهد شد .همه اين عوامل ،حاشيه سود اين صنعت را کاهش میدهند.

با اين وضعيت و بهدليل پيوندهاي پسين و پيشين صنعت خودروسازي ،بررسي آثار افزايش

قيمت حاملهاي انرژي با استفاده از مدلهاي تعادل جزئي ،نتايج درستي در اختيار سياستگذاران
قرار نميدهد و باید از مدلهاي تعادل عمومي استفاده شود .همچنین ،مدلهاي رياضي اغلب بر

پايه محاسبات ديفرانسيلي هستند؛ به اين معنا كه اين مدلها ،تنها زماني کاربرد دارند كه تغييرات
بسيار كوچك باشند؛ درحاليكه در بيشتر بحثهاي سياستي ،تغييرات اساسي متغيرها به شكل

نسبي يا مطلق ،اتفاق ميافتد .بنابراین ،مدلهاي رياضي ،كاربردي در تحليل سياستهاي اقتصادي
ندارند؛ زيرا مدلهاي تعادل عمومي به فرضهای تغييرات كوچك وابسته نيستند .اين ويژگي

مدلهاي تعادل عمومي ،كاربرد آنها را نسبت به مدلهاي رياضي جذابتر کرده است .بر اين
اساس ،در اين مقاله براي بررسي تأثير افزايش قيمت حاملهاي انرژي از ماتريس حسابداري
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اجتماعي 1استفاده شده است .از سوي ديگر ،در اين مقاله براي تفكيك مسيرهاي تأثيرگذار

بر قيمت تمامشده خودرو از تحليل مسير ساختاري )SPA( 2استفاده میشود .اين روش يكي از

تكنيكهاي معمول براي بررسي مسيرهاي تأثيرگذار در شبيهسازي سياستهاي اعمالشده بر
يك بخش مشخص است .اهميت اين روش در اين است كه ماتريس حسابداري اجتماعي فقط

اثر نهايي شوكها را نشان ميدهد و مسيرهاي ایجاد اين آثار را نشان نميدهد .همچنین ،میزان

آثار مستقيم و غيرمستقيم سياستهاي اعمالشده را مشخص نميكند .بر همين اساس ،تفكيك
اين آثار ميتواند راهنماي مناسبي براي سیاستگذاران درمورد شناخت مسيرهاي تأثيرگذار و در

نتيجه اتخاذ سياستهاي مناسب در مسيرهايي باشد كه بيشترين تأثير را برجاي ميگذارند.3

این تحقیق پس از بيان مقدمه ،در قسمت اول به بررسی مباني نظري ماتريس حسابداري

اجتماعي و تحليل مسير ساختاري میپردازد .همچنین نحوه مدل کردن اين ماتريس براي بررسي

آثار سياستها و تحليل مسير ساختاري براي بررسي نحوه تأثیر شوك افزايش قيمت حاملهاي
انرژي نیز ذکر خواهد شد .بخش دوم به مطالعات انجامشده اختصاص دارد و در بخش سوم نتایج

تجزیه و تحلیل شدهاند .در نهایت ،مقاله جمعبندی شده و پيشنهادات الزم ارائه داده شده است.

 .1مباني نظري
از نظر روششناسي ،تحليلگرا ِن ماتريس حسابداري اجتماعي نشان دادهاند كه ميزان

انعطافپذيري اين ماتريس و الگوهاي مرتبط با آن در تحليلهاي اقتصادي و اجتماعي،

نسبت به الگوهاي ديگر مانند نظام حسابهاي ملي و جدول داد هـستانده بيشتر است .داليل
ارائهشده براي اين مزيت عبارتاند از )1 :ميزان پوشش آماري ماتريس حسابداري نسبت به

ديگر نظامهای آماري موجود بيشتر است؛  )2ضرايب فزاينده ماتريس حسابداري اجتماعي
میتواند تصوير جامعتری از پيچيدگيهاي نظام توليدي نسبت به ضرايب فزاينده الگوهاي
کالن و بخشي بهدست دهند.4

از نظر روششناسي و کاربردهاي ماتريس حسابداري اجتماعي ،ضرايب فزاينده آن
1. Social Accounting Matrix.
2. Structural Path Analysis.
3. Defourney, J. & E. Thorbecke (1984).
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به دو رويکرد تقسيم میشود )1 :رويکرد ضرايب فزاينده متعارف و  )2رويکرد ضرايب

فزاينده تجزيهشده .در حالت اول ،تأثير افزايش نشتيهاي يک حساب بر شاخص قيمت

حساب ديگر بهطور همهجانبه بررسي میشود؛ اما اين نکته که تأثير موردنظر چه مسيرهايي
را پیموده و نقش فعاليتهاي توليدي ،عوامل توليد و نهادهاي داخلي در فرايند پيچيده
افزايش قيمت چگونه است را نشان نمیدهد .اين ضعف میتواند محدوديتهايي براي هم

برای سیاستگزاران و هم براي تحليلگران ايجاد کند.

حالت دوم ،ضمن اينکه مسيرهاي مختلف ناشي از توسعه و گسترش نشتيهای يک

حساب (مانند يارانهها) بر افزايش قيمت حسابهاي ديگر را مشخص میکند ،حلقهها،
کمي نشان میدهد .بنابراین ،زمينه
مدارها و شبکههای ایجادشده در هر مسير را بهصورت ّ

الزم برای تحليلهاي اقتصادي و اجتماعي يک نظام پيچيده ناشي از افزايش قيمتها را
جهت سياستگزاري مناسب فراهم میآورد .در اين مطالعه ،ابتدا در قالب حالت اول به
بررسي آثار افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر صنعت خودرو پرداخته شده و در گام

بعدي با استفاده از تحليل مسير ساختاري (حالت دوم) مسيرهاي تأثيرگذار افزايش قيمت
حاملهاي انرژي بر صنعت خودرو بررسي میشود.

ماتريس حسابداري اجتماعي ،ماتريس مربعي است و مجموعهاي از حسابها را نشان

ميدهد كه جريان درآمد بين فعاليتهاي توليد ،عوامل توليد و نهادها را توصيف میکند .اين

ماتريس ،جريانهاي پولي را از طريق ستونها (هزينهها) و رديفها (درآمدها) انجام ميدهد،

بهطوريكه بايد هزينهها و دريافتيها برابر باشند .1ماتريس حسابداري اجتماعي به شكل

خالصه در جدول ( )1نشان داده شده است .طبق اين جدول ،اين ماتريس ارتباطات موجود
ميان فعاليتهاي توليدي ،توزيع درآمد ناشي از اين فعاليتها در بين عوامل توليد و نيز توزيع

يـاقتصادي را نشان ميدهد .همچنین ،ماتريس مزبور نحوه مصرف
درآمد ميان نهادهاي اجتماع 
درآمد نهادها در ساختار اقتصاد را نیز بيان ميكند .بر اين اساس ،بخشهای تشکیلدهنده

 SAMعبارتاند از :فعاليتهاي توليد ،ارزش افزوده ،خانوارها و حسابهاي دولت ،سرمايه و

بقيه جهان خارج كه اين سه حساب تحت عنوان مجموع حسابهاي ديگر در جدول آمدهاند.2
1. Pyatt,G. and I. Round (1979).
2. Thorbecke, E. (2000).
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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 است .حسابهاي درونزاي  SAMآن گروه از حسابهايي است كه سطح درآمدشان

تحت الزامات مدل تعيين ميشود؛ درحاليكه درآمد حسابهاي برونزا خارج از ارتباطات
درنظر گرفتهشده در مدل تعيين خواهد شد .حالت استاندارد تقسيمبندي حسابهاي درونزا
و برونزا به اين 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

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

با جزئيات مربوط به آن ارائه خواهد شد.3

جدول 1ـ نماي خالصهشده ماتريس حسابداري اجتماعي
هزينهها
درونزا

برونزا

درآمدها

درونزا

شرح

فعاليتهاي
توليدي

عوامل
توليد

برونزا
مجموع
خانوارها
حسابهاي ديگر

جمع

1

2

3

4

5

فعاليتهاي
توليدي

1

T11

0

T13

X1

Y1

عوامل توليد

2

T21

0

0

X2

Y2

خانوارها

3

0

T32

0

X3

Y3

مجموع
حسابهاي ديگر

4

L'1

L'2

L'3

T

YX

5

Y'1

Y'2

Y'3

YX

جمع

)Source: Pyatt,G. And I. Round,(1979

1. Endogenous.
2. Exogenous.
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1ـ .1بررسي تغييرات قيمت در ماتريس حسابداري اجتماعي
روششناسی  SAMقيمتي براساس مطالعات هولست و سانچو 1و پارا و ودان 2است .فرض

كنيد  nحساب درونزا و  r-nحساب برونزا باشد؛ بنابراين ،كل هزينه حساب  (Yj)jبهصورت
زير است:

)1

Wmj

r
m=n+1

Tij+

n
i-1

=Yj

كه در آن  Tijبيانگر پرداختي از حساب  jبه حساب  iو  Wmjبيانگر پرداختهاي به

حسابهاي برونزاي  mاز حساب  jاست .اگر  Qj،Pjو  Sijبهترتیب عبارت باشند از قيمت
حساب  ،jمقدار فيزيكي (توليد) حساب  jو مقدار حساب  iكه توسط حساب  jمصرف

ميشود ،بنابراين ،كل هزينه حساب  jبهصورت زير است:
)2

Pmsmj

r
m=n+1

Pjsij+

n
i-1

=PjQj

با تقسيم هر دو طرف بر  ،Qقيمت حساب  jبهصورت زير محاسبه ميشود:
Pmsmj

)3

Qj

r
m=n+1

sij

+

Pisij

n

Qj

i=1

=Pj

پارا و ودان ( )2008ضرايب فني متغيرهاي برونزا ( )cijرا بهصورت  cij= Qتعريف كرده
r
j
Pmsmj
و  bj= m=n+1 Qرا بهصورت ارزش كل پرداختي به حسابهاي برونزا براساس واحد فيزيكي
j

توليد حساب دورنزاي  jتعريف کردهاند .بنابراين ،قيمت حساب  jبهصورت زير نوشته ميشود:

)4

Picij+bj

n
i=1

=Pj

براساس معادله باال ،قيمت توليد بخش ،jمتوسط وزني قيمت كاالهايي است كه بخش j

با در نظر گرفتن وزن ضرايب تكنيكي فني ميخرد به عالوه پرداختهاي برونزاي هر واحد
از توليد بخش  .jبراساس چارچوب ماتريسي ،معادله باال بهصورت زير نوشته ميشود:

)5

p=(1-C')-1B

1. Roland-Holest, D. W. and F. Sancho (1995).
2. Parra, J. C. and Q. Wodon (2008).
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كه ' Cمعكوس ماتريس ] C=[cijاست.

معادله باال مدل قيمت لئونتيف است .در نگاه اول ،این مدل باال چندان مفيد به نظر

نمیرسد زيرا ضرايب فني تكنيكي بهندرت در دسترساند .همچنین ،ضرايب فني ارزشي

يعني  aijميتواند با تقسيم هر سلول  Tدر جدول ( )1بر مجموع آن حساب ،بهدست آيد.

بنابراين

Tij
r
k=1 Q
j

= .aijبرطبق نظر بالير و ميلر 1اين ضرايب فني ارزشـمحور ميتوانند بهعنوان

كمي فيزيكي در نظر گرفته شوند.
تفسير فيزيكي كاربرد ارزش دالري توليد بهعنوان معيار ّ

بنابراين ،معادله ( )6بهصورت زير نوشته میشود:
)6

P=(1-A')-1B=M'B

يكي از جنبههاي برجسته مدل ماتريس حسابداري اجتماعي ،ثبات ضرايب فني بهكاررفته

توسط فرض مازاد ظرفيت ،هم براي بخشها و هم براي نهادها ،است .2اين ثبات نه تنها براي
ضرايب فني فيزيكي هستند ،بلكه ثبات نسبت قيمتها را نيز در برميگيرند .بر اين اساس
رابطه باال را ميتوان بهصورت زير نوشت:
)7
معادله ( )7به اين معني است كه تغيير در پرداختهاي برونزا در هر واحد توليد (يا به زبان

سادهتر تغيير در هزينههاي هر واحد برونزا) ،به ميزان  ،(1-A')-1قيمتها را تغيير خواهد داد .با
ِ
درصد
توجه به اينكه همه قيمتها برابر واحد هستند ،تغيير مطلق در قيمتها/هزينه دقيقاً معادل
تغيير خواهند بود .تفسير اقتصادي قيمتها در مدل بسيار آسان است .قيمت فعاليتهاي توليد

بهعنوان قيمت توليدكننده و قيمت كاالها بهعنوان قيمت مصرفكننده تفسير ميشود .قيمت
خانوارها نيز بهعنوان شاخص هزينه زندگي بيان میشود .زيرا اين شاخص براساس متوسط

وزني همه كاالهايي كه خانوارها ميخرند بهعالوه مالياتهاي پرداختي محاسبه ميشد.
2ـ .1تحليل مسير ساختاري

رويكرد تحليل مسير ساختاري ،اثرات مستقيم و غيرمستقيم تزريق يك واحد مشخص
1. Miller, R. E. and P. Blair (1985).

 .2در ماتریس حسابداری اجتماعی هرگونه تغییر در تقاضا منجر به تغییر فیزیکی بهجای افزایش قیمتها خواهد شد.
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از حسابهاي برونزا (صادرات ،سرمايهگذاري و مصرف دولت) بر افزايش توليد و درآمد

حسابهاي درونزا (توليد ،عوامل توليد و نهادها) را نشان ميدهد و به اين ترتيب ،ميزان

تأثيرگذاري و تأثيرپذيري مسيرهايي را شناسایی میکند كه اين اثرات طي ميكنند .بنابراين،
برخالف رويكرد ضرايب فزاينده متعارف كه فقط نشاندهنده ارقامي هستند كه از طريق معكوس

ماتريس بهدست ميآيند ،رويكرد تحليل مسير ساختاري ،نهتنها مسيرهاي مختلف هريك
از تأثيرگذاريها و تأثيرپذيريها را آشكار ميكند ،بلكه همچنين مدار ،حلقه و يا حلقههاي

زنجيرهاي را شناسایی میکند كه در هريك از اين مسيرها ايجاد ميشود؛ به اين ترتيب ،ميتواند
جعبه سياه ايجاد شده در رويكردهاي ضرايب فزاينده را باز كند .در اين مطالعه نيز پس از برآورد

آثار افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر بخش صنعت خودرو با استفاده از تحليل مسير ساختاري،

به بررسي مهمترين مسيرهاي تأثيرگذار بر افزايش قيمت در اين صنعت پرداخته شده است .تحقیق

دفورني و توربک ،1اولين مطالعهای است ادبيات تحليل مسير ساختاري را بررسی کرده است .در

ایران نيز مطالعات مناسبي توسط بانويي و همکاران ( ،)1383اندايش و مهديه ( )1383و بانویي
و پروين ( )1387انجام شده است که روششناسي اين مطالعه نيز از اين مطالعات برگرفته شده
است .براي تحليل مسير ساختاري ،باید برخي تعاريف و مفاهيم پايهاي اين رويكرد بررسي شود:

1ـ2ـ .1تأثيرپذيري

تأثير يك واحد هزينه از حساب برونزا بر يك حساب درونزا ،تأثيرگذاري نام دارد .در

نمودار ( )1تأثيرگذاري حساب برونزای iام بر حساب درونزای jام را با قوس جهتدار  jiو
ميزان آن با  Cjiنشان داده ميشود.

نمودار 1ـ تأثيرگذاري حساب  iبر حساب j
1. Defourney, J. and E. Thorbcke (1984).
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2ـ2ـ .1تأثيرگرافي

ماتريس حسابداري اجتماعي از سه حساب اصلي درونزا تشکیل شده است كه هريك

شامل چندين زيرحساب هستند كه با همديگر در تعاملاند .هرگاه اين تعامل حسابها و
زيرحسابها را با قوسهاي مذكور در قسمت تأثيرپذيري نشان دهيم ،گراف جهتداري از

حسابها و قوسها ايجاد ميشود .اين گراف تأثير يك واحد هزينه در يك قطب مبدأ را
بر كل اقتصاد نشان ميدهد.

3ـ2ـ .1مسير اوليه

يك مسير اوليه ،اجتماعي از چند قوس است بهطوريكه در آن هيچ قطبي مبدأ يا مقصد

بيش از يك قوس نباشد .بهعنوان مثال نمودار ( )2يك مسير اوليه را نشان ميدهد كه از

چهار قطب  y ،x ،iو  jو سه قوس  yx ،xiو  jyتشكيل شده است كه هر قوس يك مسير
اوليه محسوب میشود.

نمودار 2ـ مسير اوليه شامل چهار قطب و سه قوس

3ـ2ـ .1حلقه و مدار

هرگاه قطب مقصد و مبدأ يك قوس بهترتيب قطبهاي مبدأ و مقصد مسير اوليه ديگري

باشند ،يك حلقه ايجاد ميشود .بنابراين ،حلقه يا حلقهها اثرات يك قطب بر خودش را در

فرايند توليد نشان ميدهد .بهعبارت دیگر ،طي فرايند توليد ،مدار اثرات زنجيرهاي ناشي
از افزايش يك واحد هزينه قطب مبدأ در چندين قطب ديگر را نشان ميدهد .نمودار ()3
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نشاندهنده چند مسير اوليه و حلقه و دو مدار است .در حالت كلي ،ممكن است يك مدار

شامل چند مدار (موسوم به زيرمدار) باشد.

نمودار 3ـ مسير اوليه حاوي حلقه و مدار

4ـ2ـ .1تأثير مستقيم در يك قوس

تأثير افزايش يك واحد تزريق از يك حساب برونزا بر افزايش توليد يا درآمد يك

حساب ديگر را كه بهترتيب قطبهاي مبدأ و مقصد يك قوس هستند ،تأثير مستقيم مینامند.
با توجه به نمودار ( ،)1رابطه مستقيم تأثير حساب  iبر حساب  jبهصورت زير بيان ميشود:

)8

ID(i j)=Cji

در رابطه فوق Cji ،عضو واقع در سطر jام و ستون iام ماتريس ضرايب متوسط و مستقيم

 Cnدر ماتريس حسابداري اجتماعي را نشان ميدهد.
5ـ2ـ .1تأثير مستقيم در يك مسير اوليه

تأثير مستقيم حساب ( iقطب مبدأ) بر حساب ( jقطب مقصد) در طی يك مسير اوليه

حاوي چند قوس ،برابر است با حاصلضرب تأثيرهاي مستقيم در قوسهاي تشکیلدهنده
آن مسير که بهصورت زير بيان ميشود:

)9

ID(iØj)=ID(i, x, y, j)=CxiCyxCjy
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6ـ2ـ .1تأثير كل

طبيعي است اثرات مستقيم در يك قوس و يا در يك مسير اوليه نميتوانند كليه اثرات

زنجيرهاي حلقهها و يا مدارهاي ایجادشده در هر قوس و يا مسير اوليه را آشكار كنند.

درواقع ،اين مدارها و حلقهها ،مسيرهاي پيچيده ساختار اقتصاد را تشكيل ميدهند که براي
اين منظور از تأثير كل استفاده ميشود .شناخت بهتر كاركرد پيچيده تأثير كل و درك

روابط رياضي آن نيازمند تفسير تفصيلي نمودار ( )3است .براساس اين شكل ،تأثير مستقيم

قطب مبدأ  iبر قطب مقصد  yاثرات اوليه نام دارد و حاصلضرب  CxiCyxاست .اثرات اوليه،
اثرات دومي را ايجاد ميكند كه شامل اثرات اوليه قطب  yدر خودش است .اين اثرات در

دو حلقه  yxyو  yzxyبر  yوارد ميشوند .اين اثرات را اثرات ثانويه  iبر  xمينامند و مقدار
آن برابر است با:

)10

CxiCyxCyxCxy+CxiCyxCxyCzyCxz

دوباره اثرات ثانويه در دو حلقه مذكور بر  yاثرات اوليه وارد ميكنند ،مجموع اين

اثرات كه به اثرات سومي  iبر  yموسوم است برابر است با:
)11

CxCyx{Cxy(Cxy+CzyCxz)}2

اثرات سوم ،مجددا ً از طريق دو قطب ،اثرات زنجيرهاي چهارم و پنجم و ....الي آخر

ايجاد ميكنند ،مجموع اين اثرات زنجيرهاي را ميتوان در قالب روابط رياضي بهصورت

زير نشان داد:
)12

(CxiCyx)+(CxiCyxCyxCxy)+(CxiCyxCyxCzyCxz)+...= CxiCyx{I+ Cyx(Cxy+ CzyCzx)}1+
{Cyx(Cxy+ CzyCxz)}2+{Cyx(Cxy+ CzyCxz)}3+...= CxiCyx{1- Cyx(Cxy+ CzyCzx)}-1

بنابراين ،تأثير كل  iبر  yبهصورت زير بيان ميشود:
)13

IT(iØy)= CxiCyx{1- Cyx(Cxy+ CzyCzx)}-1
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چنانچه بخواهيم اثرات كل مسير  iتا  jرا با توجه به نمودار ( )3در نظر بگيريم ،الزم

است اثر مستقيم در قوس  jyنيز در نظر گرفته شود .بنابراين:
)14

IT(iØy)= CxiCyxCyi{1- Cyx(Cxy+ CzyCzx)}-1

 .2مروري بر مطالعات انجامشده
مطالعات انجامشده در اين حوزه را میتوان به دو دسته بررسي آثار افزايش قيمت

حاملهاي انرژي بر شاخص قيمتها و بررسي تحليل مسير ساختاري طبقهبندی کرد.احمدي
و ميرزايي( )1391در پژوهش خود در چارچوب الگوي داد هـستانده  65بخشي سال  ،1385به
تحليل آثار افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر توليد بخش کشاورزي پرداختهاند .نتايج پژوهش

آنها حاکي از آن است که بهطور متوسط ارزش توليد زيربخش زراعت و باغداري  8/07درصد،

کاهش مييابد .نعمتالهي و شاهنوشيفروشاني ( )1391با استفاده از جدول داد هـستانده سال

 1383اثر هدفمندسازي يارانه حاملهاي انرژي را بر قيمت محصوالت کشاورزي ،صنايع غذايي
و رفاه خانوارها بررسي کردهاند که از ميان کاالهاي کشاورزي ،گروه محصوالت ماهيگيري

با  50/28درصد بيشترين افزايش قيمت را داشته است .پرمه و همکاران ( )1390با استفاده از
ماتريس حسابداري اجتماعي سال  1380تأثير اصالح يارانه انرژي بر اقتصاد ايران را بررسي

کردهاند .براساس نتايج بهدستآمده ،شاخص قيمتها به ميزان  36/8درصد افزايش مييابد.

جهانگرد ( )1389به مطالعه تحليل و ارزيابي تعديل قيمت بنزين و گازوئيل و تأثير آن بر

هزينه زندگي و مصرف در ايران با استفاده از الگوي دادهـستانده پرداخته است .نتايج نشان

میدهد اثر افزايش قيمت گازوئيل بر بودجه خانوارها از ساير حاملهاي ديگر بيشتر است.

شاهمرادي ،مهرآرا و فياضي ( ،)1389آزادسازي قيمت حاملهای انرژي و آثار آن بر رفاه
خانوار و بودجه دولت را با استفاده از روش دادهـستانده سال  1383بررسی کردهاند .نتايج
نشان ميدهند افزايش  100درصدي قيمت تمام حاملهای انرژي باعث افزايش  8درصدي

در شاخص بهاي مصرفکنندگان شده است.

خياباني ( )1387با استفاده از الگوي تعادل عمومي قابل محاسبه به ارزيابي افزايش

قيمت حاملهاي انرژي در اقتصاد ايران پرداخته است .نتايج بيانگر آن است که افزايش
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قيمت حاملهاي انرژي با کاهش انحراف در قيمتهای نسبي ،مصرف بيرويه انرژي در

بخشهاي توليدي و خانوارها را کاهش میدهد .همچنین ،با افزايش هزينههای توليد،
تورم افزايش خواهد یافت .عسگري ( )1377در مطالعهاي آثار افزايش قيمت حاملهاي
انرژي با استفاده از جدول دادهـستانده انرژي را بررسی کرد .محاسبات گوياي آن است كه
درصورت افزايش قيمتها حاملها بهصورت ناگهانی ،قيمت محصوالت توليدي به ميزان

 60/5درصد ،هزينه مصارف خانوارهاي شهري به ميزان  ،57/9هزينه مصارف خانوارهاي
روستایي به ميزان  64/4درصد و شاخص هزينه زندگي به ميزان  57/6درصد و باالخره
هزينه مصارف واسطهای دولت به ميزان  126/8درصد افزايش مييابد.

باستانزاد ( )1374اثر تغيير شاخص قيمت حاملهاي انرژي بر شاخص ضمني توليد

ناخالص داخلي را با استفاده از يك مدل تعادل عمومي بررسي كرده است .نتايج اين مطالعه
نشان ميدهد كه تأثير آني افزايش شاخص قيمت حاملهاي انرژي در دوره 1374-78

نسبت به سال پايه  ،1363شاخص ضمني توليد ناخالص داخلي را ساالنه بهطور متوسط 6/2
درصد افزايش ميدهد.

اندايش و مهديه ( )1383با استفاده از رهيافت تحليل مسير ساختار به بررسي تأثير

مالياتها بر شاخص قيمت توليدکننده پرداختهاند .نتايج نشان داد که در تحليل مسير

ساختاري مسيرهاي واسطهايـنهادي بهمراتب بيشتر از مسيرهاي واسطهای بودند و اين
نشانه مداخله بخشهاي اجتماعي در فرايند شاخص قيمتها دارد .بانويي و همکاران ()1383

تعامالت بين بخشهاي اصلي اقتصاد کشور را در قالب تحليل مسير ساختاري و با استفاده از
ماتريس حسابداري اجتماعي سال  1375بررسي کردهاند .براساس نتايج بهدستآمده ،تعيين

و شناسايي مسيرهاي مهم تأثيرگذار از منظر سياستگزاري حائز اهميت است؛ زيرا 31/8

درصد از کل افزايش توليد بخش صنعت ناشي از تعامل فعاليتهاي توليدي است و 58/2

درصد از پيوندهاي همزمان فعاليتهاي اقتصادي با عوامل تولي و نهادهاي اجتماعي ناشی

شده است .اندايش و همکاران ( )1389آثار حذف يارانه دارو بر شاخص قيمت بخشها

و هزينه زندگي خانوارها را با رهيافت تحليل مسير ساختاري مطالعه کردهاند .بانویي و
پروين ( )1387تحليلهاي سياستي آثار حذف يارانه کاالهاي اساسي بر شاخص هزينه
زندگي خانوارهاي شهري و روستايي در چارچوب تحليل مسير ساختاري بررسي کرده و
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به این نتیجه رسیدهاند که بر مبناي ماتريس حسابداري اجتماعي ويژه کاالهاي اساسي سال

 ،1380درصد مسيرهاي مستقيم آشکارشده توسط حذف يارانه کاالهاي اساسي (بهعنوان
قطبهای مبدأ) بر افزايش شاخص هزينه زندگي دهک کمدرآمد خانوارهاي شهري و
روستايي (بهعنوان قطبهاي مقصد) ،از کل اثرات همهجانبه نسبت به درصد مسيرهاي
مستقيم خانوارهاي پر درآمد شهري و روستايي بيشتر بوده است.

در اين مطالعه ،ابتدا با استفاده از ماتريس حسابداري ،آثار افزايش قيمت حاملهاي

انرژي بر صنعت خودرو بررسي شده و سپس به کمک تحليل مسير ساختاري به بررسي
مسيرهاي تأثيرگذار بر اين صنعت پرداخته میشود.

 .3تجزیه و تحلیل نتایج

1

ميزان شوكهاي واردشده به اقتصاد كشور از طريق حاملهاي انرژي در جدول ()2

آمده و در جدول ( ،)3تأثير افزايش قيمت حاملهاي انرژي (كاهش يارانه آنها) شبيهسازي
شده است .براساس اين جدول ،افزايش قيمت برق بيشترين تأثير را بر قيمت وسايل نقليه

موتوري خواهد داشت؛ بهطوريكه افزايش  233درصد قيمت برق موجب افزايش 5/94

درصد قيمت اين زيربخش خواهد شد .از سوي ديگر ،افزايش قيمت گازمايع كمترين
اثر را بر اين زيربخش دارد؛ بهطوريكه افزايش حدود  2000درصدي قيمت اين حامل

انرژي قيمت زيربخش وسايل نقليه موتوري را فقط  1/07درصد افزايش خواهد داد .تأثير
افزايش قيمت ساير حاملها بر اين زيربخش در حدود  2درصد است .بنابراين در مجموع،

افزايش همزمان قيمت حاملهاي انرژي ،افزايش  15/5درصد قيمت وسايل نقليه موتوري

را به همراه دارد .همانطور كه در ادامه بحث خواهد شد ،برخي از اين افزايش قيمتها در
زيربخش وسايل نقليه موتوري ،به دليل آثار غيرمستقيمي است كه افزايش حاملهاي انرژي

بر جاي ميگذارند؛ از اينرو ،آثار اين سياستها بر برخي مهمترين بخشهاي مرتبط با

وسايل نقليه موتوري نيز بررسي میشود.

همانطور که در اين جدول مشخص است ،ميزان تأثيرپذيري فعاليتهاي آهن ،فوالد

و محصوالت آن از افزايش قيمت حاملهاي انرژي بسيار شديد است و افزايش همزمان
 .1ماتريس حسابداري اجتماعي با ابعاد  161×161بوده و از مطالعه پرمه و همكاران ( )1390استفاده شده است.
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قيمت اين حاملها موجب افزايش  33درصدي در قيمت تمامشده اين فعاليت ميشود .برق
و گازطبيعي بيشترين تأثير را در افزايش قيمت اين فعاليت دارند (بهترتيب  17/9و 4/3

درصد) .شيشه و محصوالت شيشهاي نيز در اثر كاهش يارانه حاملهاي انرژي بهشدت متأثر

شده و قيمت تمامشده آن  30درصد افزايش خواهد یافت .برق با  10/6درصد بيشترين اثر
را بر افزايش قيمت اين فعاليت دارد .قيمت تمامشده قطعات توليدي وسايل حملونقل نيز

در اثر كاهش يارانه حاملهاي انرژي افزايش یافته و از افزايش حدود  7درصد برخوردار
است .دراين حالت نيز نقش افزايش قيمت برق بسيار پررنگ است.

جدول 2ـ ميزان شوكهاي واردشده به اقتصاد ايران
در اثر هدفمندسازي يارانه
حامل انرژي

گاز
طبيعي

برق

بنزين

نفت
سفيد

ميزان افزايش قيمت درصد

895

233

300

627

نفتگاز نفتكوره گازمايع

627

1170

1977

منبع :نتايج تحقيق.

جدول 3ـ تأثير افزايش قيمت حاملهاي انرژي
بر قيمت تمامشده صنعت خودروسازي

محصوالت الستيكي
و پالستيكي

گاز
طبيعي

برق

بنزين

نفت
سفيد

1/61

9/04

گازوئيل نفتكوره گازمايع كل

3/21

0/93

1/78

2/95

4/80

24/31

شيشه و محصوالت شيشهاي 3/21 10/56 3/56

0/70

1/87

6/69

3/10

29/70

2/92 17/89 4/39

0/60

1/98

4/11

1/01

32/90

1/10

5/96

2/92

0/63

1/42

2/43

1/08

15/53

0/52

2/93

1/31

0/29

0/66

1/10

0/54

7/35

0/81

5/07

2/36

0/50

1/14

1/68

0/82

12/38

آهن ،فوالد و
محصوالت آن

وسايل نقليه موتوري،
تريلرها و نيمتريلرها

قطعات و لوازم الحاقي
وسايل نقليه موتوري

ساير تجهيزات حملونقل و
قطعات آنها
منبع :نتايج تحقيق.
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1ـ .3بررسي تحليل مسير ساختاري
يكي از نارساييهاي اساسي نتايج بخش پيشين اين است كه شاخص قيمت تمامشده،

ناشي از تبعات تغييرات هزينه برونزاي يك حساب (بهعنوان مثال حذف يارانه هريك از

حاملهاي انرژي) بر حساب ديگر (بخش خودرو) بر مبناي ماتريس انتقال قيمت حاصل
شده است .اين اثرات به اثرات همهجانبه معروفند .اين امر كه اثرات ناشي از انتقال هزينه
(توليد ،هزينه عوامل و خانوارها) چه مسيرهايي را طي ميكنند ،اطالعاتي به دست نميدهد.
تعيين و شناسايي مسيرها نياز به تجزيه تفصيلي ماتريس انتقال دارد كه فقط در چارچوب
الگوي تحليلي مسير ساختاري امكانپذير است .1بنابراین ،در اين قسمت آثار افزايش قيمت

حاملهاي انرژي بهعنوان قطب مبدأ بر هزينه توليد وسايل نقليه موتوري بهعنوان قطب
مقصد محاسبه شده است .در جدولهای زير تأثير آثار افزايش قيمت حاملهاي انرژي
(برق ،گازطبيعي ،بنزين ،گازوئيل ،نفت سفيد و نفتكوره) بررسي شده است .اين جدولها
از شش ستون تشكيل شده است .ستون ( )1مسيرهاي تأثير قطب مبدأ به قطب مقصد را نشان

ميدهد .در ستون ( ،)2تأثير همهجانبه آمده است .ستون ( )3تأثير مستقيم شوكها را بيان
ميكند .ستون ( )4ضرايب فزايندهاي كه در هر مسير بهصورت حلقه و مدار ايجاد ميشود
را نشان ميدهد .ستون ( )5تأثير كل است كه با ضرب تأثير مستقيم (ستون  )4در ضرايب
فزاينده (ستون  )5حاصل میشود و ستون ( )6نيز درصد اثرات كل به اثرات همهجانبه را در
هر مسير نشان ميدهد.

در جدول ( )4تأثير برق از مسيرهاي مختلف بر صنعت خودروي كشور آمده است.

ستون دوم ،تأثير حذف يك واحد يارانه برق منجر به افزايش  0/0256واحد در قيمت توليد

وسايل نقليه موتوري ميشود .ستون سوم تأثير مستقيم مسيرهاي اوليه هر مسير را آشكار
ميسازد .بهعنوان نمونه ،با افزايش يك واحد در قيمت برق (كاهش يك واحد يارانه)،
تأثير مستقيم آن در مسير يك ،دو و سه بهترتيب  0/0019واحد 0/0015 ،واحد و 0/0014

واحد است و مسيرهاي بعدي بسيار ناچيز است .بنابراين ،اين سه مسير ،مسيرهایي هستند
كه سريعترين تأثير را در افزايش قيمت وسایل نقليه دارند .ستون چهارم ،مسير فزايندهاي

را نشان ميدهد كه اثرات زنجيرهاي ناشي از كاهش يك واحد يارانه برق در بخش وسايل
 .1بانوئي ،پروين (.)1387
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نقليه موتوري را در مسيرهاي مختلف نشان ميدهد كه بهعنوان نمونه ،بيشترين اثرات
زنجيرهاي در مسيرهاي رديف  9 ،5و  10بهترتيب با  2/223 ،2/371و  2/256واحد است.
ستون پنجم ،تأثير كل هر مسير را نشان ميدهد .براي مثال ،اثرات همهجانبه كاهش يك
واحد يارانه برق از طريق مسير يك موجب افزايش  0/0027واحد در بخش وسايل نقليه

موتوري خواهد شد .يعني اين بخش در اين مسير بايد در مواجهه با كاهش يك واحد يارانه

برق  0/0027واحد قيمت خود را افزايش دهد.

جدول 4ـ شناسايي مسيرها و اهميت هریک
با استفاده از تحليل مسير ساختاري
تأثير قيمت
مسيرهاي اوليه

ضرايب فزاينده
تأثير
اثر
(حلقه در هر
همهجانبه مستقيم
مسير)

تأثير
كل

اثرات كل
به
همهجانبه

درصد
تجمعي

برق بر وسايل نقليه موتوري

0/0019

1/3648

10/36 10/3632 0/0027

برق ،خدمات عمدهفروشي و
خردهفروشي ،وسايل نقليه موتوري

0/0015

1/6197

9/4046 0/0024

19/77

برق ،آهن ،فوالد و محصوالت آن،
وسايل نقليه موتوري

0/0014

1/6289

9/1444 0/0023

28/91

برق،خدمات صنعتي،
وسايل نقليه موتوري

0/0008

1/4118

4/1548 0/0011

33/07

برق ،خانوارهاي شهري ،سرمايه،
وسايل نقليه موتوري

0/0003

2/3715

3/2129 0/0008

36/28

برق ،ساير فلزات اساسي،
وسايل نقليه موتوري

0/0004

1/4907

2/1729 0/0006

38/45

برق ،قطعات و لوازم الحاقي وسايل
نقليه موتوري ،وسايل نقليه موتوري

0/0003

1/5019

2/0209 0/0005

40/47

برق ،ماشينآالت با كاربرد عام،
وسايل نقليه موتوري

0/0003

1/4035

1/5115 0/0004

41/99

برق ،خانوار شهري،جبران خدمات
كاركنان ،وسايل نقليه موتوري

0/0002

2/2232

1/4937 0/0004

43/48

0/0256
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تأثير قيمت
مسيرهاي اوليه

ضرايب فزاينده
تأثير
اثر
(حلقه در هر
همهجانبه مستقيم
مسير)

برق ،خانوار روستايي،سرمايه،
وسايل نقليه موتوري
برق ،آهن ،فوالد و محصوالت آن،
قطعات و لوازم الحاقي وسايل نقليه
موتوري ،وسايل نقليه موتوري 0/0256

تأثير
كل

اثرات كل
به
همهجانبه

درصد
تجمعي

0/0002

2/2562

1/3750 0/0004

44/85

0/0002

1/7919

1/2235 0/0003

46/08

برق ،آهن ،خدمات عمدهفروشي
و خردهفروشي ،قطعات و لوازم
الحاقي وسايل نقليه موتوري،
وسايل نقليه موتوري

0/0001

1/7807

1/0255 0/0003

بنزين ،خانوارهاي شهري ،سرمايه،
وسايل نقليه موتوري

0/0008

1/7853

14/00 13/9985 0/0014

بنزين ،خانوارهاي شهري،
جبران خدمات كاركنان،
وسايل نقليه موتوري

0/0004

1/6743

6/5108 0/0006

20/51

0/0002 0/0097

1/6969

3/3949 0/0003

23/90

بنزين ،خدمات حملونقل جادهای
بار ،وسايل نقليه موتوري

0/0003

1/0941

2/9087 0/0003

26/81

بنزين ،خدمات عمدهفروشي و
خردهفروشي ،وسايل نقليه موتوري

0/0008

1/7853

14/00 13/9985 0/0014

بنزين ،وسايل نقليه موتوري

0/0004

1/6743

20/51

بنزين ،خانوار روستايي ،سرمايه،
وسايل نقليه موتوري

منبع :نتايج تحقيق.

6/5108 0/0006

47/10

در ستون ششم ،نسبت تأثير كل هر مسير به تأثير همهجانبه نشان داده شده است .براساس

ارقام اين جدول ،حدود  47درصد كل آثار اين سياست از  10مسير تشكيل شده است؛ از
سوي ديگر ،حدود  29درصد كل تأثير همهجانبه فقط از سه مسير ناشي ميشود .در اين مورد

تنها  10درصد به اثر مستقيم افزايش قيمت برق بر قيمت تمامشده خودرو مربوط است و 90

درصد مابقي اثرات از آثار غيرمستقيم ناشي ميشوند؛ بهطوريكه در مسير سوم ،افزايش قيمت
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برق موجب افزايش قيمت آهن ،فوالد و محصوالت آن خواهد شد و از آنجا كه اين كاالها

در بخش خودرو مصرف میشوند ،افزايش قيمت خودرو را در پي خواهند داشت .اين مسير

بيش از  9درصد كل افزايش قيمت خودرو را در بر میگیرد .يكي ديگر از مسيرهايي كه باعث
افزايش قيمت خودرو میشود ،تأثيرگذاري افزايش قيمت برق بر خدمات صنعتي و سپس تأثير
آن بر قيمت تمامشده خودرو است .اين مسير  4/2درصد كل افزايش قيمت خودرو را به خود
اختصاص میدهد .تأثير افزايش قيمت برق بر هزينه زندگي خانوارهاي شهري مسيري ديگري
است كه تحليل آن حائز اهميت است .افزايش هزينه خانوارهاي شهري موجب ميشود كه

آنها قيمت عوامل توليدشان را افزايش دهند (سرمايه و جبران خدمات كاركنان) و در گام
بعد ،افزايش قيمت سرمايه و دستمزد نيروي كار موجب افزايش قيمت خودرو خواهد شد

(رديفهاي  5و  9در جدول .)5

يكي از مسيرهاي مهمي كه در بسياري از سناريوها مشاهده ميشود ،اثر افزايش

قيمت خدمات خردهفروشي و عمدهفروشي بر بخش مقصد (خودرو) است .در رابطه
با تأثير غيرمستقيم برق نيز اين مسير يكي از مسيرهاي افزايش قيمت خودرو در كشور

است .بهعبارت دیگر ،افزايش قيمت برق موجب افزايش قيمت خدمات خردهفروشي و
عمدهفروشي در كشور شده و افزايش قيمت اين خدمت نيز در گام بعدي افزايش قيمت

خودرو را در پي خواهد داشت .در اين رابطه باید اشاره کرد که تقريباً تورم عمومي كشور
در زيربخش خدمات عمدهفروشي و خردهفروشي مشاهده ميشود و اين تورم عمومي نيز

موجب افزايش قيمت خودرو در كشور خواهد شد.

مسيرهاي تأثيرگذار افزايش قيمت بنزين بر قيمت تمامشده فعاليت توليد وسايل نقليه در

ایران در جدول ( )4آمده است .همانطور كه در ستون دوم دیده میشود ،تأثير افزايش يك

واحد قيمت بنزين منجر به افزايش  0/0097واحد در قيمت توليد وسايل نقليه موتوري خواهد

شد .ستون سوم ،تأثير مستقيم مسيرهاي اوليه هر مسير را آشكار ميسازد .بهعنوان مثال ،با
افزايش يك واحد قيمت بنزين ،تأثير مستقيم آن در مسير اول برابر با  ،0/0008در مسير دوم

برابر با  0/0004و در مسير ششم برابر با  0/00043است .بنابراين ،اين سه مسير ،مسيرهايي هستند

كه سريعترين تأثير را در افزايش قيمت بنزين بر قيمت تمامشده وسایل نقليه موتوري دارند.
ستون پنجم ،تأثير كل هر مسير را نشان ميدهد .براي مثال ،اثرات همهجانبه افزايش يك واحد
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قيمت بنزين از طريق مسير اول ،موجب افزايش  0/0008واحد در بخش وسايل نقليه موتوري
خواهد شد .يعني اين بخش در اين مسير باید در مواجهه با كاهش يك واحد يارانه بنزين،

 0/0008واحد قيمت خود را افزايش دهد .در ستون ششم ،نسبت تأثير كل هر مسير به تأثير
همهجانبه نشان داده شده است .بررسی ارقام اين جدول نشان میدهد که تنها  6/5درصد از

 100درصد آثار ،مربوط به اثر مستقيم است و ساير آثار بهصورت غيرمستقيم ظاهر خواهند

شد .اولين مسير غيرمستقيم تأثير افزايش قيمت بنزين بر قيمت خودرو از كانا ل تأثير افزايش

قيمت بنزين بر شاخص هزينه زندگي خانوارهاي شهري ايجاد ميشود .مشخص است كه
افزايش قيمت بنزين موجب افزايش شاخص هزينه زندگي خانوارها ميشود ،افزايش شاخص
هزينه زندگي خانوارها در گام بعدي افزايش قيمت سرمايه را در پي دارد و در نهايت ،افزايش

قيمت سرمايه ،افزايش قيمت خودرو را موجب میشود .اين مسير حدود  14درصد افزايش

كل قيمت تمامشده وسايل نقليه را تشكيل ميدهد .مسير بعدي از طريق تأثير افزايش قيمت
بنزين بر هزينه زندگي خانوارهاي شهري تأثیر میگذارد .در اثر اين افزايش و براي جبران
قدرت خريد اين خانوارها دستمزد (جبران خدمات كاركنان) را افزايش داده و در گام بعد

افزايش دستمزد ،افزايش قيمت تمامشده خودرو را در پي خواهد داشت.
جدول 5ـ شناسايي مسيرها و اهميت هریک
با استفاده از تحليل مسير ساختاري
تأثير قيمت
مسيرهاي اوليه

نفتكوره ،خدمات حملونقل
آبي ،وسايل نقليه موتوري
نفتكوره ،خدمات حملونقل
آبي ،قطعات و لوازم الحاقي
وسايل نقليه موتوري ،وسايل
نقليه موتوري

ضرايب فزاينده
تأثير
اثر
(حلقه در
همهجانبه مستقيم
هر مسير)

0/0007

1/0853

تأثير
كل

اثرات كل
به
همهجانبه

درصد
تجمعي

37/52 37/5159 0/0008

0/0021
0/0001

1/1943

3/9110 0/0001

41/43
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تأثير قيمت
مسيرهاي اوليه

ضرايب فزاينده
تأثير
اثر
(حلقه در
همهجانبه مستقيم
هر مسير)

تأثير
كل

اثرات كل
به
همهجانبه

درصد
تجمعي

نفتكوره ،خدمات حملونقل
آبي ،آهن ،فوالد و محصوالت
آن ،وسايل نقليه موتوري

0/0000

1/2960

2/8269 0/0001

44/25

نفتكوره ،خدمات صنعتي،
وسايل نقليه موتوري

0/0000

1/0556

2/2053 0/0000

46/46

نفتكوره،ساير محصوالت
غيرفلزي طبقهبندینشده در
جاي ديگر ،وسايل نقليه
موتوري

0/0000

نفتكوره ،آهن ،فوالد
و محصوالت آن،
وسايل نقليه موتوري

0/0021

0/0000

نفتكوره ،خدمات حملونقل
آبي ،خدمات صنعتي،
وسايل نقليه موتوري

0/0000

1/0437

1/2185

1/1228

1/5832 0/0000

1/4282 0/0000

1/2290 0/0000

48/04

49/47

50/70

نفتكوره ،خدمات حملونقل
آبي ،ماشينآالت با كاربرد عام،
وسايل نقليه موتوري

0/0000

1/1161

1/0945 0/0000

51/79

نفتكوره ،وسايل نقليه موتوري

0/0000

1/0203

0/0710 0/0000

51/87

نفتگاز ،خدمات
عمدهفروشي و خردهفروشي،
وسايل نقليه موتوري

0/0001

1/2136

7/2044 0/0002

7/20

نفتگاز ،خدمات حملونقل
جادهای بار،
وسايل نقليه موتوري

0/0001 0/0023

1/0865

6/8581 0/0002

14/06

نفتگاز بر وسايل نقليه موتوري

0/0001

1/0194

5/0556 0/0001

19/12

نفتگاز ،خدمات صنعتي،
وسايل نقليه موتوري

0/0000

1/0547

1/9454 0/0000

21/06
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تأثير قيمت
مسيرهاي اوليه

ضرايب فزاينده
تأثير
اثر
(حلقه در
همهجانبه مستقيم
هر مسير)

نفتگاز ،خدمات حملونقل
جادهای بار ،خدمات
عمدهفروشي و خردهفروشي
بر وسايل نقليه موتوري
نفتگاز ،آهن ،فوالد
و محصوالت آن،
وسايل نقليه موتوري
نفتگاز ،خانوار شهري،
سرمايه ،وسايل نقليه موتوري

0/0023

تأثير
كل

اثرات كل
به
همهجانبه

درصد
تجمعي

0/0000

1/2801

1/6281 0/0000

22/69

0/0000

1/2174

1/3318 0/0000

24/02

0/0000

1/7828

1/0087 0/0000

25/03

منبع :نتايج تحقيق.

وضعيت تحليل مسير ساختاري افزايش قيمت گازوئيل بر قيمت تمامشده وسايل

حملونقل در جدول ( )5آمده است .در ستون دوم ،تأثير حذف يك واحد يارانه گازوئيل
به افزايش  0/0023واحد در قيمت توليد وسايل نقليه موتوري منجر ميشود .در واقع ،اين اثر

مجموع تأثير كل (ستون  )5است .ستون سوم ،تأثير مستقيم مسيرهاي اوليه هر مسير را آشكار
ميسازد .بهعنوان مثال با افزايش يك واحد قيمت گازوئيل (كاهش يك واحد يارانه) ،تأثير
مستقيم آن در مسير اول تا سوم 0/0001 ،واحد است و مسيرهاي بعدي بسيار ناچيز است.

بنابراين ،اين سه مسير ،مسيرهايی هستند كه سريعترين تأثير را در افزايش قيمت وسایل نقليه

دارند .در ستون پنجم ،تأثير كل هر مسير نشان داده میشود .براي مثال ،اثرات همهجانبه

كاهش يك واحد در يارانه گازوئيل از طريق مسير اول ،موجب افزايش  0/0002واحد
در بخش وسايل نقليه موتوري خواهد شد .يعني ،اين بخش در اين مسير باید در مواجهه با
كاهش يك واحد يارانه گازوئيل ،قيمت خود را  0/0002واحد افزايش دهد .ستون ششم،
نسبت تأثير كل هر مسير به تأثير همهجانبه را نشان ميدهد .براساس ارقام اين جدول ،فقط

 5/05درصد از  100درصد آثار ،به اثر مستقيم مربوط است و بقیه آثار بهصورت غيرمستقيم
ظاهر میشوند .همانطور كه در باال اشاره شد ،مسير افزايش قيمت حامل انرژي بر قيمت

تمامشده خدمات خردهفروشي و عمدهفروشي و سپس قيمت تمامشده وسايل نقليه ،يكي از
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مسيرهاي مهم افزايش قيمت تمامشده فعاليت توليد خودرو در كشور است .در اين بخش نيز

 7/2درصد افزايش قيمت تمامشده خودرو از اين مسير منتقل ميشود .تأثير افزايش قيمت
گازوئيل بر قيمت خدمات حملونقل جادهاي بار و سپس افزايش قيمت تمامشده خودرو

در ایران ،یکی از مسيرهاي مهم و غيرمستقيم تأثيرگذار افزايش قيمت گازوئيل در بخش

خودرو است؛ بهطوريكه اين مسير حدود هفت درصد آثار افزايش قيمت اين حامل بر
قيمت خودرو را نشان ميدهد.

شناسايي مسيرها و اهميت گازطبيعي ،گازمايع و نفت سفيد بر صنعت خودروي كشور

در جدول ( )6آمده است.

جدول 6ـ شناسايي مسيرها و اهميت هریک
با استفاده از تحليل مسير ساختاري
تأثير قيمت
مسيرهاي اوليه

ضرايب فزاينده
تأثير
اثر
(حلقه در
همهجانبه مستقيم
هر مسير)

تأثير
كل

اثرات كل درصد
به همهجانبه تجمعي

گاز طبيعي،توزيع گاز طبيعي،
آهن فوالد و محصوالت آن،
وسايل نقليه موتوري

0/0001

1/2661

0/0002

12/8459

12/85

گاز طبيعي ،توزيع گاز،
وسايل نقليه موتوري

0/0001

1/0604

0/0001

6/3951

19/24

گاز طبيعي ،توزيع گاز ،خدمات
0/0000
عمدهفروشي و خردهفروشي،
0/0012
وسايل نقليه موتوري

1/2616

گازطبيعي ،توزيع گاز،
خدمات صنعتي،
وسايل نقليه موتوري

0/0000

گاز طبيعي ،توزيع گاز،
برق و خدمات مربوطه،
وسايل نقليه موتوري
گازمايع ،مواد شيميائي اساسي،
وسايل نقليه موتوري

1/0970

0/0001

0/0000

4/5036

2/3314

10/90

6/84

0/0000

1/4226

0/0000

1/2983

3/63

0/0000 0/0005

1/1237

0/0000

5/9203

5/92
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تأثير قيمت
مسيرهاي اوليه

ضرايب فزاينده
تأثير
اثر
(حلقه در
همهجانبه مستقيم
هر مسير)

تأثير
كل

اثرات كل درصد
به همهجانبه تجمعي

گازمايع ،انواع رنگ
و جالدهندهها،
وسايل نقليه موتوري

0/0000

1/0365

0/0000

5/4759

11/40

گازمايع ،مواد پالستيكي
و كائوچوئي اساسي،
وسايل نقليه موتوري

0/0000

1/0438

0/0000

4/9833

16/38

گازمايع ،وسايل نقليه موتوري

0/0000

1/0245

0/0000

3/1405

19/52

گازمايع ،خانوار روستايي،
سرمايه ،وسايل نقليه موتوري

0/0000

1/7051

0/0000

2/9214

22/44

گازمايع ،خانوار شهري،
سرمايه ،وسايل نقليه موتوري

0/0000

1/7946

0/0000

2/3073

24/75

گازمايع ،خدمات صنعتي،
وسايل نقليه موتوري

0/0000

1/0600

0/0000

2/2935

27/04

0/0005

گازمايع ،مواد پالستيكي و
كائوچوئي اساسي ،قطعات
و لوازم الحاقي وسايل نقليه
موتوري ،وسايل نقليه موتوري

0/0000

1/1487

0/0000

1/3142

28/36

گازمايع ،خانوار شهري،
جبران خدمات كاركنان،
وسايل نقليه موتوري

0/0000

1/6819

0/0000

1/0723

29/43

گازمايع ،ماشينآالت با كاربرد
عام ،وسايل نقليه موتوري

0/0000

1/0536

0/0000

1/0117

30/44

نفت سفيد ،خانوارهاي روستايي،
سرمايه ،وسايل نقليه موتوري

0/0001

1/6924

0/0002

16/4732

16/47

نفت سفيد ،خانوارهاي شهري،
سرمايه ،وسايل نقليه موتوري

0/0000

1/7813

0/0001

7/6631

24/14

0/0000

1/3472

0/0000

4/7385

28/87

نفت سفيد ،خانوارهاي روستايي،
جبران خدمات كاركنان،
عملياتي ،وسايل نقليه موتوري

0/0010
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تأثير قيمت
مسيرهاي اوليه

ضرايب فزاينده
تأثير
اثر
(حلقه در
همهجانبه مستقيم
هر مسير)

نفت سفيد ،خانوارهاي شهري،
جبران خدمات كاركنان،
وسايل نقليه موتوري
نفت سفيد،
وسايل نقليه موتوري

0/0010

تأثير
كل

اثرات كل درصد
به همهجانبه تجمعي

0/0000

1/6700

0/0000

3/5628

32/44

0/0000

1/0178

0/0000

0/6245

33/06

منبع :نتايج تحقيق.

جمعبندي و نتيجهگيري
شبيهسازي افزايش قيمت حاملهاي انرژي در گام اول قانون هدفمندسازي يارانهها،

قيمت انواع وسايل نقليه موتوري را بهطور متوسط  15/5درصد افزايش میدهد .در اثر اجراي

سناريوهاي شبيهسازيشده ،قيمت تمامشده برخي محصوالت مرتبط با فعاليت وسايل نقليه
موتوري نيز افزايش نسبتاً بااليي را تجربه خواهند كرد و از اين مسيرها قيمت وسايل نقليه
موتوري نيز افزايش مییابد .بر اين اساس ،گام اول اجراي قانون هدفمندسازي ،قيمت تمامشده

محصوالت الستيكي و پالستيكي را  24/3درصد ،شيشه و محصوالت شيشهاي را  30درصد،
آهن ،فوالد و محصوالت آن را  33درصد و قطعات و وسايل خودرو را  7/35درصد افزايش

میدهد .از سوي ديگر ،بررسي آثار افزايش قيمت هريك از حاملهاي انرژي نشان میدهد

كه افزايش قيمت برق ،بيشترين تأثير را بر قيمت تمامشده وسايل حملونقل موتوري داشته و
بيش از  38درصد كل آثار به اين حامل انرژي اختصاص دارد.

بررسي آثار مستقيم و غيرمستقيم افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر قيمت تمامشده

فعاليت وسايل نقليه موتوري نشان ميدهد كه آثار غيرمستقيم بسيار شديدتر از آثار مستقيم

هستند و همين امر ،اهميت بررسي چنين سياستهايي را با استفاده از مدلهاي تعادل عمومي
نشان ميدهد .تأثير مستقيم افزايش قيمت گاز طبيعي ،برق ،نفتگاز ،نفت سفيد ،نفتكوره،

گازمايع و بنزين بر قيمت وسايل نقليه موتوري بهترتيب ،0/071 ،0/63 ،6/94 ،10/4 ،6/4

 3/157و  1/33درصد است.
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منابع
احمدي و ميرزايي خليلآبادي ()1391؛ «تحليل آثار افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر توليد
بخش کشاورزي با استفاده از روش داد هـستانده» ،نشريه اقتصاد و توسعه کشاورزي ،شماره

 ،)1( 26صص .41-46

یعقوب اندايش و مهديه اميد ()1383؛ «بررسي مالياتها بر شاخص قيمت توليدکننده با رهيافت
تحليل مسير ساختاري ( ،»)SAMفصلنامه بررسيهاي اقتصادي ،دوره  ،1شماره .2

یعقوب اندايش ،خسرو كشاورز ،منصور ظهيري ،ايمان ميريان ،علي بهشتي و علي ايماني
()1389؛ «اثرهاي حذف يارانه دارو بر شاخص قيمت بخشها و هزينه زندگي خانوارها با
رهيافت تحليل مسير ساختاري .مديريت سالمت .مديريت سالمت» .شماره .)42( 13

يعقوب اندايش و همكاران ()1389؛ «اثر حذف يارانه دارو بر شاخص قيمت بخشها و هزينه
زندگي خانوارها با رهيافت تحليل مسير ساختاري» ،مديريت سالمت ،شماره (.42 )13

باستانزاد ،حسين ()1374؛ «اثرات تغيير قيمت حاملهاي انرژي بر شاخص ضمني توليد ناخالص
داخلي در قالب يك مدل تعادل عمومي» ،پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي،

تهران.

علیاصغر بانويي ،محمد جلوداري ممقاني ،يعقوب اندايش و حسن عليزاده ()1383؛ «بررسي

کمي تعامالت بخشهاي اصلي اقتصاد کشور در قالب تحليل مسير ساختاري» ،فصلنامه
ّ

پژوهشهاي اقتصادي ايران ،شماره .20

علیاصغر بانویي و سهیال پروين ()1387؛ «تحليل سياستهاي حذف يارانهاي كاالهاي اساسي
بر شاخص هزينه زندگي خانوارهاي شهري و روستايي در چارچوب تحليل مسير ساختاري»،

فصلنامه اقتصاد مقداري ،دوره  ،5شماره .4

زورار پرمه ،بهنام ملكي ،علياصغر بانویي ،یعقوب اندايش و مهدی كرمي ()1390؛ «برآورد
اثرات طرح تحول هدفمندسازي يارانه حاملهای انرژي بر سطح قيمت كاالها و خدمات»،

فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني ،شماره .58

پرمه ،زورار ()1384؛ «آثار افزايش قيمت كاالهاي اساسي بر سطوح قيمتها با استفاده از
ماتريس حسابداري اجتماعي» ،فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ،شماره .15

جهانگرد ،ا)1389( .؛ «تحليل و ارزيابي تعديل قيمت بنزين و گازوئيل و تأثير آن بر هزينه
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زندگي و مصرف در ايران» ،مطالعات اقتصاد انرژي ،شماره .24

خياباني ،ن)1387( .؛ «يک الگوي تعادل عمومي قابل محاسبه براي ارزيابي افزايش قيمت تمام
حاملهاي انرژي در اقتصاد ايران» ،فصلنامه مطالعات انرژي ،سال  ،5شماره .16

رحماني ،محمود ()1388؛ تأثير منفي هدفمند کردن يارانهها بر صنايع کشور.

ا .شاهمرادي ،محسن مهرآرا و نويد فياضي ()1389؛ «آزادسازي قيمت حاملهای انرژي و آثار

آن بر رفاه خانوار و بودجه دولت از روش داد هـستانده» ،فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي
ايران ،سال چهاردهم ،شماره .۴۲

عسگري ،جعفر ()1377؛ «بررسي آثار و تبعات افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر بخشهاي
اقتصادي ،مصارف خانوارها ،شاخص هزينه زندگي و هزينه و درآمد دولت با استفاده از

جدول داد هـستانده انرژي» ،مركز تحقيقات اقتصاد ايران.
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