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  چكيده
، اثرات افزايش 1385ستانده انرژي سال  -در اين مطالعه، سعي شده تا با استفاده از تكنيك جدول داده

هاي بر بخش) اثرات مستقيم و غيرمستقيم(هاي انرژي در قالب دو سناريو و در دو مرحله قيمت حامل

  . مختلف اقتصادي ايران محاسبه شود

هاي انرژي در سال  قيمت مصوب حامل(محاسبات صورت گرفته، در مورد نتايج اعمال سناريو اول طبق 

هاي انرژي در بايد گفت كه با افزايش قيمت حامل) اثرات مستقيم(و افزايش قيمت در مرحله اول ) 1390

ل بيشترين درصد در رتبه او 138اين سناريو، صنعت آجر با بيشترين درصد افزايش قيمت محصول يعني 

درصد در رتبه دوم و صنعت خدمات حمل و نقل، انبار اداري  86تأثيرپذيري، بخش سيمان با افزايش قيمت 

  . درصد در رتبه سوم اين معيار اثرگذاري قرار دارند 65و ارتباطات با تغيير قيمتي برابر 

قيمت بر اساس ( هاي مختلف در سناريو دوم همچنين، بيشترين ميزان افزايش قيمت محصوالت بخش

به ترتيب، مربوط به صنايع آجر، سيمان و كاشي و سراميك با افزايشي ) المللي انرژي بيني مؤسسه بين پيش

  . درصد قرار دارند 81/199و  74/347، 68/473معادل 

به عالوه، با تعريف ماكزيمم افزايش قيمت در سناريو دوم، بيشترين افزايش بهاي تمام شده از منظر 

درصد، بخش سيمان با  54/772ت مستقيم و غيرمستقيم مربوط به بخش صنايع آجر به ميزان تأثيرا

هاي دوم و سوم،  در رتبه 52/431درصد و بخش كاشي و سراميك با افزايشي معادل  90/599افزايشي برابر 

 .هاي محصول قرار دارنددر سطوح قيمتبيشترين افزايش 

 

  .راني، ايستانده انرژ –، جدول داده يانرژ يهامت، حامليشاخص ق :يديواژگان كل

 .JEL :E31 ،Q43 ،R15طبقه بندي 

                                                                                                                   
  Mj_Eslami63@yahoo.com         :كارشناس ارشد اقتصاد انرژي دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور .1

  Sadeghi.h@modares.ac.ir                                :ت علمي گروه اقتصاد دانشگاه تربيت مدرسأعضو هي .2

  Mohammadi.kh@modares.ac.ir                    :دانشجوي دكتري علوم اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس. 3



  و محمد محمدي خبازانحسين صادقي دكترمجيد اسالمي اندارگلي، / ...هاي حاملتأثير اصالح قيمت 

 

86

  مقدمه

ر يشود كه در كنار سا يد نام برده مياز عوامل مهم تول يكيبه عنوان  ياز انرژ ،ريدو دهه اخ يط

كشورها به  يات اقتصاديدر ح يا كننده نيينقش تع ،هيه و مواد اولير كار، سرمايد نظيعوامل تول

، يمت انرژينوسانات مصرف و ق ي، بررسيستم انرژيلذا مطالعات روند تحوالت ساختار س. عهده دارد

ن كاهش شدت يو همچن يدر مصرف انرژ ييجو گر، صرفهيكديسوختها با  ينيگزيمكان جا يبررس

  . برخوردارند يت خاصيباشد كه ازاهم يم ياز جمله موارد ،يانرژ

باال بودن شدت . ابدي يش ميافزا يا ندهيبه طور فزا يت انرژي، اهمياقتصادشرفت يبا توسعه و پ

در حال توسعه از جمله  ياست كه كشورها يا دهيپد ،يد محصوالت صنعتيدر تول يمصرف انرژ

ك يبه  ين امر مهم است كه انرژينشان دهنده ا ،يخ تحوالت انرژيتار. ران با آن روبرو هستنديا

اند از  عمده صادركننده آن، هرگز نتوانسته يمبدل شده و كشورها يالملل نيدر روابط ب ياسيعامل س

 ين موضوع برايت ايلذا اهم. دور باشنده خود ب يو اجتماع يت اقتصاديآن بر وضع ياسير سيتأث

از  ،و مسائل مربوط به آن يانرژ ييجهان سوم، دو چندان بوده و شناسا يصاحب انرژ يكشورها

 ين روند شدت انرژيو همچن يصنعت يكشورها يد و رشد اقتصاديدر تول يرات انرژيجمله تأث

  .داز مشكالت آنها باش يبرخ يتواند راهگشا يم

 در اقتصادي يهاي اصلبخش از و برق يعي، گاز طبينفت يهافرآورده يهابخش كه آنجا از

ش يافزا مثالً( هابخش اين به مربوط اقتصادي متغيرهاي در تغييري هر لذا باشند،مي  ايران اقتصاد

 خواهد پي در ها بخصوص بخش صنعتر بخشيرا بر سا اقتصادي تبعات و آثار سرييك )متيق

 و آثار داخلي، آثار در .نمود بنديتقسيم خارجي و داخلي دسته دو به توانمي را اثرات اين داشت، كه

 داخلي بخش بر هاي انرژياي حاملواسطهمصارف  بخش به مربوط قيمت متغيرهاي در تغيير تبعات

  . شودمي  مطرح اقتصاد خارجي بخش بر تبعات و آثار خارجي، آثار بخش در و گرددمي لحاظ اقتصاد

 يهامت حاملياصالح ق از ناشي تبعات بررسي به مطالعه تالش شده تا اين در ن منظور،يبه هم

 ايران ها درارانهي يقانون هدفمندساز يمختلف صنعت با اجرا يهامت بخشيبر شاخص ق يانرژ

  . شود پرداخته

  

  بر مطالعات انجام شده يمرور -1

و برق در شش  ينفت يها مت فرآوردهيش قيتجربه افزا) Hope & Singh, 1995(نگ يهوپ و س

بر بخش صنعت، خانوارها و   80ه را در دهه يو ترك يا، اندونزيكلمب مبابوه، ي، غنا، زيكشور مالز

 يمصرف انرژ يشتر كشورها الگويج نشان دادند كه در بينتا. اند كالن اقتصاد مطالعه كرده يرهايمتغ

 يها متيش قيه افزايو ترك ي، اندونزيژه در مالزيبو. است  ر كردهييسوخت تغ ينيبه سمت جانش



  1392ـ سال سيزدهم ـ شماره دوم ـ تابستان ) رشد و توسعه پايدار(فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي  

 
87

 ييجا ن جابهياز ا يهر چند قسمت. سته شده استيالكتر ينيموجب جانش، يانرژ يها حامل يداخل

سته يمت الكتريش قيا افزايدركلمب. باشد يآسان به عرضه آن م يل دسترسيبه دل ،به سمت برق

 يداخل يبه سمت منابع انرژ ينيدر كل، حركت جانش. داشته است يرا در پ يعيگازطب ينيجانش

 ياز سو. شود يز مشاهده مين يكار و انرژ يروين نيب ينيجانش ،يدر اندونز. باشد ين كشورها ميا

 ،بعد از اصالحات يدات صنعتيدر همه كشورها، نرخ رشد تول يمت انرژيش قيبا وجود افزا ،گريد

 . بوده است) هيترك يبه استثنا(باالتر از قبل از اصالحات 

 ييش بااليشتر كشورها افزايدهد كه در ب ينشان م ،بر تورم يانرژ يمت داخليش قيافزا يبررس

ش يل افزايمثال در غنا، تورم باال به دل يبرا. امده استيبه وجود ن 1هكنند مت مصرفيدر شاخص ق

مت يشاخص ق ش دريمبابوه افزايا و زيدر كلمب. باشد يل ميبرنامه تعد يارز در اثر اجرا يها نرخ

گر از عوامل يد يكي ،ش دستمزديبه عالوه افزا. بوده است يل وقوع خشكساليبه دل كننده مصرف

ش يل افزايم به دليتواند به طور مستق يباشد كه نم يم كننده مصرفمت يشاخص ق شيمؤثر در افزا

 يمالز ي، نرخ تورم در كشورهايجهان يها متيها به سطح ق متيل قيدر اثر تعد. باشد يمت انرژيق

 6/0و  0/16به  يه و اندونزيكه نرخ تورم در ترك ي، در حال)درصد -2/3و  -8/3(مبابوه كاهش يو ز

در كشور مصر اشاره شده  يقيگزارش تحقبه  ،ن مطالعهيعالوه در هم به. ستافته ايش يدرصد افزا

  . دهد يش ميدرصد افزا 44نرخ تورم را  ،يانرژ يها مت حامليدرصد ق 800ش يكه افزا

را بر   يمت انرژيش قيافزا يها انيمنافع و ز) Frend & Cheistine, 1995(ج يفروند و وال

از  يشتريپردرآمد رفاه ب يند كه در مجموع، خانوارها ا كرده و نشان داده يلهستان بررس يخانوارها

درصد كاهش  9/5 ريفق ينكه كشش تقاضا صفر باشد، رفاه خانوارهايبا فرض ا. دهند يدست م

بر حسب نوع . بوده انددرصد كاهش مواجه  2/8ن خانوارها با يكه ثروتمندتر يابد، در صورتي يم

. باشد يها م ر حامليشتر از سايب مت برق، يش قيدست رفته خانوارها در اثر افزازان رفاه از ي، ميانرژ

ر را يفق يبر خانوارها ير منفين تأثيشتريها ب ير انرژيسه با سايمت برق در مقايش قيافزا ،عالوه به

 . باشد يشتر ميب يانرژ يها ر حاملياز سا ،ان از دست رفته آنيدارد و ز

مت يل قياثر تعد ،با استفاده از جدول داده ـ ستانده) Fetini & Bacon, 1999( كنيو ب ينيفت

با فرض ثبات  ،ير كاالها و سطح زندگيمت سايران بر قيرا در ا يجهان يها متيتا سطح ق يانرژ

، يانرژ يها دهند كه بجز بخش يج نشان مينتا. اند كرده يد بررسير عوامل توليمت سايدستمزد و ق

ن يبخش از ا 4اندكه  درصد بوده 20ش از يب يمتيش قيافزا يبخش دارا 43بخش از  8تنها 

 يها د، اما جزء بخشنشو يم توسط خانوارها مصرف نميو به طور مستقاند يمواد ساختمان ،مجموعه

درصد،  13حدود  يانرژ يها مت حامليكباره قيش يافزا ،در مجموع. هستند يديمهم تول

                                                                                                                   
1. Consumer Price Index,(CPI) 
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 . ش خواهد داديرا افزا 2001/2000غاز سال متداول در آ يها متيق

 Social and Economic Development, Group Middle East North Africa ( بانك جهاني

Region World BANK 2003( هاي انرژي و افزايش قيمت آنها را در مدل داده ـ  وضعيت حامل

در  يانرژ يها مت حامليكه ق يصورت انجام شده در يبر اساس برآوردها .ستانده بررسي كرده است

اگر . گردد يدرصد به تورم موجود اضافه م 5/30 ،برسند يجهان يها متيبه سطح ق 2003سال 

ابند، در يل يتعد يجهان يها متيبه سطح ق) 2004از سال ( هك دوره سه ساليدر  يداخل يها متيق

 ،بين سه سال به ترتيدر ا زان تورميم. شود يدرصد افزوده م 9/31به تورم موجود،  7/2006سال 

ساله صورت  5ها در دوره  متيل قيكه تعد يدر صورت. ش خواهد داشتيدرصد افزا 8/9و  0/9، 4/9

درصد  9/36، 2007ان سال يآغاز شود مجموع تورم به وجود آمده در پا  2003رد و از سال يگ

درصد  3/7و 7/0،  3/6  ،9/5،  9/5 ،بيش تورم به ترتيزان افزايم ،ن پنج ساليباشد و در ا يم

و  15، 20، 25، 30زانيبه م ،بيبه ترت) 2003از سال ( سال  5مت در يش قياگر افزا. خواهد بود

زان تورم اضافه يرشد خواهد داشت و مدرصد  38/4، 2008دوره  يتورم در انتها ،درصد باشد 15

 .باشد يدرصد م 1/5و  5/9،  6/5، 7/2،  8/9 ،بيسال به ترت 5ن يشده در ا

اقتصاد  ي،  در قالب مدل هايمت انرژير قيينه تغيشتر مطالعات صورت گرفته در زميران، بيدر ا

  . صورت نگرفته است يستانده، مطالعات چندان -ل جدول دادهيبه عمل آمده و در حوزه تحل يسنج

ه و يتجز ران را مورديدر اقتصاد ا يده هلندي، پديدر مطالعه ا) 1376(ان يو قره باغ يسيخدا و

 ين سه تابع مربوط به سهم بخش هاين مطالعه ضمن تخميآنها در ا. ل قرار داده انديتحل

آنها ضمن . پردازند يم ينفت يش درآمدهاياثرات افزا ي، ساختمان و خدمات، به بررسيكشاورز

ده در ين پديدانند، وجود ا يم يارز يت نرخ واقعيرا تقو يهلند يمارين نشانه بينكه مهمتريا

 ييد نموده و راه هاييرا تأ يار مبادلهيغ يدات كشور به سمت بخش هايران را حركت تولياقتصاد ا

  . كنند يشنهاد ميران را پيده در اقتصاد اين پديسوء ا يب هاياز آس يريجهت جلوگ

ن جدول يرو، با تدويوزارت ن يبه سفارش معاونت انرژ يدر طرح) 1381(ار يو بخت يعسگر

در  ينفت يها مت فرآوردهيش قياز افزا يتبعات ناش ياقدام به بررس ،يانرژ 1373سال ستانده  - داده

به  ،و برق يعي، گاز طبينفت يها مت فرآوردهيش قين طرح با فرض افزايدر ا. نمودند 1377سال 

زان يبرابر م 64/4به  يانرژ يها مت حامليه و شاخص قيزان اوليبرابر م 3/2 و 6/3، 37/5ب به يترت

زان يبه م يانرژ يها مت حامليش قيافزا ،ن اساسيبر ا .محاسبه شده است يخود اثرات تورم يقبل

خانوار  ينه زندگيدرصد، شاخص هز 6/43زان يدكننده به ميمت توليش شاخص قيمزبور باعث افزا

هاي  درصد افزايش يافته كه اين افزايش در دهك 2/45، شاخص هزينه زندگي خانوار روستايي 9/41شهري 

  . يابد درصد افزايش مي 2/26پايين درآمدي بيشتر است و در نهايت نيز بودجه عمومي دولت 
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ته و ، چالش ها و ارائه راهكارها پرداخيانرژ يارانه هايهدفمند كردن  يبه بررس) 1383(ار يبخت

د از ير حامل ها، ابتدا باين نسبت به سايع ناعادالنه بنزيده است كه به سبب توزين نتيجه رسيبه ا

در مورد  ياستگذاريرا سيبرق و گاز را مورد توجه قرار داد، ز يارانه هايد يسپس با. ن شروع كرديبنز

  . ليت گازوئيل وجود تعرفه ساده است و در نهاين دو حامل به دليا

ش يافزا يآثار تورم) 1387( ياسالم يمجلس شورا يمركز پژوهش ها يمطالعات اقتصاددفتر 

به هنگام  1383سال  يستانده كه برا - ل را با استفاده از جدول دادهين و گازوئيبنز يمت هايق

 ين مطالعه، نشان ميا. ده، محاسبه كرده استيارائه گرد يتوسط بانك مركز 1386شده و در سال 

 يل بر بودجه دولت، منفين و گازوئيدو فرآورده بنز يش همزمان و ناگهانياثر افزا دهد كه خالص

ر يز به سايبودجه ن ين كسريا يشتر خواهد شد كه  آثار تورميخواهد بود و موجب كسر بودجه ب

و همزمان تنها دو فرآورده  يش ناگهانيافزا ين حداقل آثار تورميهمچن. اضافه خواهد شد يآثار تورم

  . درصد خواهد بود 49ل، حدود يو گازوئ نيبنز

  

  ينظر يمبان -2

 و توسعه باعث طرفي از امروز، جهان در اقتصادي هايفعاليت روزافزون پيچيدگي و العادهفوق تنوع

 .است گرديده اقتصادي آمارهاي به نياز افزايش موجب ديگر، طرف از و اقتصادي هاينظريه تعميق

 هايفعاليت ستانده – داده تحليل و منابع بين روابط تحليل و بررسي هنگام به بخصوص نياز اين

 ابزار ستانده – داده جدول .است گرديده اقتصادي حسابداري دانش پيشرفت به منجر اقتصادي

 و هافعاليت بر حاكم روابط بر توجه با كشور اقتصاد از روشن و گويا تصويري ارائه جهت مناسبي

 بانك(گيرد  قرار ريزان برنامه اختيار در تواندمي كه است اقتصادي مختلف متغيرهاي عملكرد نحوه

 رد،يگيم نظر در را يبخش نيب روابط نكهيا ليدل به ستانده – داده جدول ).1375ران، يا.ا.مركزي ج

 – داده جدول كهييآنجا از. سازد يم فراهم را يروابط نيچن اساس بر متيق معادالت فيتعر امكان

 توان يم لذا سازد، يم فراهم را بخشها ديتول نهيهز ساختار ق،يطر نيا از و دهايخر ساختار ،ستانده

  .نمود فيتعر بخش هر براي را متيق نييتع معادله ها، نهيهز ساختار اساس بر

 دارييخر گريد بخشهاي از را خود ازهايين دييتول بخش هر ستانده، – داده جدول اساس بر

 روش اگر ،نيبنابرا .باشند يم هياول هاينهاده و ايواسطه نهادهاي شامل ازهاين نيا .كنديم

 و ديتول از واحد هر هاينهيهز با است برابر متيق كه ميكن فيتعر صورت نيبد را متگذارييق

  :داشت ميخواه سود، عنوان به درصدي

q

pqpqpqpqpq
p

t

j

t

j
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 زمان، از مختلف مقاطع در فوق تساوي. است يزمان مقطع دهنده نشان، باال درt  تيكم كه

πن،يهمچن. است برقرار همواره
t

j
p.استام  j بخش سود انگريب زين 

t

1
pتا  

t

n
 محصوالت متيق

p، بخشها
t

w
p و كار رويين دستمزد

t

v
q طورنيهم. باشد يم عوامل ريسا متيق

t

j1
qتا  

t

nj 
 ريمقاد

 مقدار qjو  دهند يم اي واسطه نهاده صورته ب j بخش هب nتا  1 بخشهاي از كي هر كه محصوالت

q .است j بخش ديتول كل
t

wj
q و كار رويين مقدار 

t

vj
 ديتول در رفته كاره ب عوامل ريسا مقدار 

  .بود خواهد، j محصول

د كهيكن فرض
p

p
R

j

t
jt

j 0
R يعني، =

t

j
 در متيق به نسبت t زمان در محصوالت گروه ينسب متيق 

R، صورت نيهم به. است صفر ،زمان مقطع
t

w  وR
t

vبخشهاي ريسا و كار رويين ينسب متيق 

 :داشت ميخواهن صورت يدر ا. باشند يم افزوده ارزش

∑
=

+++=

n

i
j

t

vj

t

wj

t

iij

t

j RRRaR
1

0000

βαε)(                                                          )2(  

 امر نيا و برقرار صفر زمان در معادله كل كه ديد ميخواه باشد،  t=0، 9 رابطه در كهيصورت در

ه ب معادله و شوند يم 1 به ليتبد يهمگ ،يزمان مقطع نيا در ينسب هايمتيق كه چرا است، يهيبد

  :بود خواهد ريز صورت

1...21 =++++++ βαε jjjnjjj aaa  

 j بخش ديتول كه چرا باشد،يم حيصح همواره و است اتحاد كي ،رابطه نيا كه است يهيبد و

 ارزش كل و شوديم استفاده ديتول در كه ايواسطه هاينهاده ارزش مجموع با است برابر همواره

 نيا هاينسبت مجموع لذا. است سود و عوامل ريسا و كار رويين افزوده ارزش شامل كه آن، افزوده

 يتمام در) 2( رابطه لذا. است 1 همواره )دهديم نشان را فوق بيضرا كه( ديتول كل به عناصر

 ثابت هايفرض كه مادام معادله، پارامترهاي روي بر كساني و مختلف هايسياند با و يزمان مقاطع

 رهايمتغ يزمان هايسياند از ،بحث ادامه يسادگ براي .است برقرار باشد، درست تكنولوژي بودن

 لذاشده است و  استفاده )p( متيق يشگيهم نماد از )R( ينسب متيق جايه ب زين و كرده نظر صرف

  :داشت ميخواه

βαε jvjwjnnjjjj
pppapapap ++++++= ...

2211
                             )3(  

π جمع حاصل با برابرام  j بخش افزوده ارزش كه شود توجه jjjj vwr  از .باشديم =++

x با برابر هاوزن جمع ،گريد طرف j،ا ريز استrxx jjj +=  هستند يفن بيضراaij .باشد يم0

ε.اندشده يمعرف قبالً كه j كل ديتول از كار رويين سهم ،α j و ) كل ديتول از بجز( عوامل ريسا سهم
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β j بخش در كل ديتول از سود سهم زين j باشد يمام .p
j

) 3( رابطه. هستند ينسب هايمتيق ها

   :از است عبارت سيماتر صورت به

P = A'P + GPr + β                                                                                                )4(  

  :از عبارتند βو  G ،Pr. باشند يم متيق بردار Pو  )يب فنيس ضرايماتر( A ترانسپوز انگريب 'A كه

G = 
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β
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  :داشت ميخواه p براي) 4(رابطه  حل با 
(I-A')P = GPr + β 
P = (I-A')

-1
 GPr + (I-A')

-1
 β                                                                               )5(  

  ).1384، يسور(است  متهايق از يبرخ بودن برونزا فرضبا ستانده - داده متيق ، مدل)5( مدل

 متيق ،مثال عنوان به .باشند برونزا ها متيق از يبرخ كه كرد تصور توانيم را گرييد حالت

 معادله حذف با نيبنابراو  بود خواهد برونزا ها، متيق از يكي لذا و شوديم نييتع دولت توسط انرژي

 1 بخش كه ديكن فرض ،مثال عنوان به. ابدييم كاهش معادله n - 1 به معادالت تعداد انرژي، متيق

  :باشد انرژي بخش انگريب

nj
jvjwjnnjjjj

pppapapap ,...,,... 32
2211

=++++++= βαε        )6(  

  :از است عبارت) 6( يسيماتر فرم

PN = E'Pe + A'N PN + GPr + β                                                                             )7(  

 E .باشد يم )n-1(× 1 ابعاد با انرژي ريغ بخشهاي متيق بردار PN، انرژي متيق Peكه در آن 

 يم نشان را انرژي بخش از انرژي ريغ بخشهاي دهاييخر كه است انرژي يفن بيضرا بردار انگريب

 است انرژي ريغ بخشهاي نيب مبادالت به مربوطو ) n (× )1-n-1( ابعاد با يسيماتر زين، A'N. دهد

  ).1384، يسور(

  :داشت ميخواه PN براي) 7(رابطه  حل با

PN = (I-A'N)
-1

 [E'Pe + GPr + β]                                                                         )8(  

. ميريبگ نظر در 1 با برابر را آن و كرده فرض برونزا را Pr كه دارد وجود زين تري ساده حالت اما

βαε، صورت نيا در jjj γرا با  ++
j

  :ميده ينشان م

γβαε jjjj =++ اي         G + β = Г 
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  :ميسينو يم ريز صورت به را) 8(، رابطه نيبنابرا
PN = (I-A'N)

-1
 [E'Pe + Г] 

 بيضرا كه است سطري بردار E، انرژي ريغ بخشهاي براي يفن بيضرا سيماتر ANدر آن،  كه

 هاي بخش براي افزوده ارزش ضرايب ستوني بردار Г و دهد مي نشان را انرژي غير هاي بخش براي انرژي

  ).همان( باشد يم n-1 با برابر Гو  'A'N ،E ابعاد .است انرژي غير

  

 برها ارانهي يقانون هدفمندساز يپس از اجرا يانرژ يهامت حاملير اصالح قتأثي -3

  اقتصادي هايبخش

 ارائه شده،) 2(و ) 1(كه در جدول  1388در سال  يدروكربوريبر اساس اطالعات ترازنامه ه

  .است بوده فوب متيق از زييناچ درصد 1385 سال در ينفت هاي فرآورده متيق

  :آمده است) 1(در جدول  1388تا  1380 يها سال يدر ط ينفت يها فرآورده يمت داخليق

 

 )هر ليتر به ريال(    1388تا  1380هاي  هاي نفتي در طي سال قيمت داخلي فرآورده .1جدول 

  1388  1387  1386  1385  1384  1383  1382  1381  1380  نام فرآورده

  89/30  89/30  87/30  7/31  7/31  7/31  65/28  05/26  83/23  گازمايع

بنزين 

  1معمولي
450  500  650  800  800 800 1000  1000  1000  

  165  165  165  165  165  165  160  130  120  سفيد نفت

گاز  نفت

  نيروگاه
44  8/48  8/53  18/59  18/59  18/59  18/59  564/58  564/58  

گاز  نفت

ساير 

  هابخش

120  130  160  165  165  165  165  165  165  

كوره نفت

  نيروگاه
23  3/25  83/27  61/30  61/30  61/30  61/30  613/30  613/30  

كوره نفت

ساير 

  هابخش

2/64  70  2/80  5/94  5/94  5/94  5/94  6/94  5/94  

  .1388ترازنامه هيدروكربوري، : مأخذ

  

                                                                                                                   
  .بنزين بدون سرب هم وضعيت كامالً مشابهي با بنزين معمولي دارد .١
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رات يي، تغ1ن موتوريبجز بنز ينفت يها فرآورده يداخل يها متيدهد كه ق ينشان م) 1(جدول 

) درصد 50تا  30ن يمجموعاً ب(گذشته  يها سال يط يار جزئيش بسيداشته و با افزا يار اندكيبس

كننده قرار  ار مصرفيال در اختير 200تر يكمتر از هر ل يعنيار اندك يبس يمتيهمراه بوده و با ق

 1388تا  1380 يها سال يط ينفت يها فرآورده) ج فارسيفوب خل( يا مت منطقهيقگرفته كه  يم

  : ال با دالر ارائه شده استير يبا لحاظ كردن نرخ برابر) 2(در جدول 

 
 )هر ليتر به ريال( 1388تا    1380هاي  هاي نفتي طي سال قيمت فوب خليج فارس فرآورده .2جدول 

نام 

  فرآورده
1380  1381  1382  1383  1384  1385  1386  1387  1388  

  15/2939  3605  45/3409  78/2586  36/2249  37/1569  2/1183  5/1195  3/997  گازمايع 

بنزين 

  معمولي
7/1279  3/1425  6/1687  4/2554  1/3451  7/3786  2/4633  4/5255  2/4421  

  29/4455  94/6392  6/5489  4/4434  36/3937  28/2715  2/1611  1/1460  8/1253  سفيد نفت

  67/4411  99/6239  6/5395  2/4241  92/3667  53/2584  9/1564  9/1431  5/1203  گاز  نفت

  59/3666  26/3921  2/3600  2622  91/2244  66/1415  4/1178  6/1136  7/916  كورهنفت

نرخ 

تسعير    

دالر به (

  )ريال

8000  8000  8350  9000  9000  9200  9400  9574  9500  

  .1388ترازنامه هيدروكربوري، : مأخذ

 

برخالف  ينفت يها ج فارس فرآوردهيفوب خل يها متيم كه قيابيي، در م)2(به جدول  يبا نگاه

 يديار شديش بسيداشته و با افزا ياديار زيرات بسييگذشته تغ يها سال يآنها، ط يمت داخليق

  .همراه بوده است) درصد 300تا  200ن يمجموعاً ب(

 يها مارانهي يهدفمندساز قانون اعمال د گفت كه جهتيبا توجه به اطالعات جداول فوق، با

سال  در انرژي هايحامل متيق محاسبه به منظور. ابدي شيافزا يتوجه قابل ريمقاد رقم نيا ستيبا

در  كه 1385 هيپا سال بر اساس) هاارانهي يبرنامه پنجم و قانون هدفمندساز ييسال انتها( 1394

 ينيبشيپ 1394سال  در فوب متيق ديبا واحد درنظر گرفته شده، ستانده معادل -جدول داده 

 محاسبه را ينسب متيق نيا توانيتناسب م كي با لذا و است دست در 1385 سال متهاييق شود،

 راتييتغ چرا كه( ستين ينيب شيپ قابل 1394سال  در متيق كه آنجا گر، ازيبه عبارت د. نمود

 وابسته خاص شامدهاييپ و اديز عوامل و راتييتغبه  و ندارد يخاص روند انرژي هاي حامل متيق

                                                                                                                   
درصد  150تا  120ن يب مت آن مجموعاًيو ق معقول تر بودهسال  9ن يا ين فرآورده طيمت ايش قيروند افزا .١

  .رشد داشته است
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  :شود گرفته نظر در مختلف اشكال به تواند يم يينها متي، ق)است

 هاي حامل هايمتيق و شود استفاده 1394فوب  متيق جاي به 1389 سال فوب متيق �

  .شود محاسبه قانون مواد بر اساس انرژي

 سال در انرژي يالملل نيب مطالعات مؤسسه توسط شده ينيب شيپ سوم اي دوم ويسنار �

  .)متيش قيو حداكثر افزايسنار(شود  گرفته نظر در انرژي هايحامل متيق شيجهت افزا 1389

  .شود گرفته نظر در 1394 سال يعني ،ييانتها سال براي 1385 سال فوب متيق �

 در1394سال  در محتمل فوب متيق عنوان به رياخ سال نيچند فوب متيق هاي نيانگيم �

 .گرفته شود نظر

 ويسنار دو قيتحق نيا در ست،ين ارجح نيريسا به نسبت فوق موارد از كيچيه كه آنجا از

 كنيل .شده، فرض 1394 سال در يينها هايمتيق عنوان انرژي به يالمللنيب مطالعات مؤسسه

 ماده اجراي(رد يپذ صورت كامل آزادسازي كهيصورت در ،يانرژ متيبا ق ارتباط در زين يمحاسبات

محاسبات انجام گرفته  .گردد يم مشاهده كه است گرفته انجام) هاارانهي سازي هدفمند قانون اول

ن يمت فوب ايب انجام شده كه قين ترتيها، بدمت حامليو حداكثر قيسنارف يدر خصوص تعر

طبق آيين نامه  اجرايي بند يك قانون ماليات بر (با نرخ ماليات و عوارض  1389ها در سال حامل

  .آمده است) 3(جمع شده و نتيجه اين محاسبات ستون سوم جدول ) 1387ارزش افزوده مصوب سال 

  

  قيمت افزايش حداكثر صورت در انرژي هاي حامل نهايي قيمت .3جدول 
سال  قيمت فعلي  1385سال  قيمت  حامل نوع

  )ريال( 1390

 فوب( افزايش قيمت حداكثر

 )ريال به ماليات با فارس خليج

  1389 سال در

 نسبي قيمت

 صورت در1394

  حداكثر افزايش

)1≡ 1385(  

  46/7  7457  4000  1000  بنزين

  15/35  5800  1000  165  سفيدنفت

  02/28  4624  3500  165  گازوئيل

  61/65  6200  2000  5/94  كوره و سياهنفت

  18/126  4000  1000  7/31  گازمايع

  87/12  1782  700  5/138  گاز طبيعي

  46/17  3500  400  41/200  برق

  محاسبات تحقيق: مأخذ
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 متيق ،1385 سال در انرژي هاي حامل متيق بودن كي فرض با شود يم مشاهده چنانكه

 به دست 1385 سال در متيق به فارس جيخل فوب متيق ميبا تقس 1389 در سال ها حامل ينسب

ذكر شده در باال  وهاييسنار مطالعه، نيا در. است دهيگرد ذكر) 3( جدول در ر آنهايآمده كه مقاد

 هايحامل افزايش قيمت جهت 1389 سال در انرژي الملليبين مطالعات مؤسسه بيني پيش مطابق با

  .است شده گرفته نظر در دوم و اول هاي ويسنار عنوان به انرژي

 نفت ل،يگازوئ ن،يبنز يعني انرژي حامل شش متيق )1390سال  يمت فعليق(اول  وييسنار در

و  97، 3055، 2021،1941، 506، 300زان يب، به ميبه ترت برق و يعيطب گاز كوره، نفت د،يسف

فارس به جيفوب خل( 1389ش در سال يمت افزايحداكثر ق( و دوميش و در سناريدرصد افزا 405

، 6461، 2702، 3415، 646ب برابر يبه ترت يانرژ يهامت فرآوردهيز قين) اليات به ريعالوه مال

  .افته استيش يدرصد افزا 1646و  1187، 12518

 

  هاي انرژي در اين تحقيققيمت حامل تغيير دوم و اول سناريو .4جدول 

 افزايش درصد  حامل نوع

 سناريو در قيمت

  اول

 افزايش درصد

 سناريو در قيمت

  دوم

 سال نسبي قيمت

 سناريو در 1394

  اول

 سال نسبي قيمت

 سناريو در 1394

  دوم

  46/7  4  646  300  بنزين

  15/35  06/6  3415  506  سفيدنفت

  02/28  21/21  2702  2021  گازوئيل

  61/65  16/21  6461  2016  كوره و سياهنفت

  18/126  55/31  12518  3055  گازمايع

  87/12  05/5  1187  405  گاز طبيعي

  46/17  99/1  1646  99  برق

  محاسبات تحقيق: مأخذ

 

 كنار در ها متيق نيا. است دست در 1394سال  در انرژي حاملهاي براي برونزا متيق اكنون

 است، ذكر به الزم. شوديم مشاهده) 3( جدول كامل، در صورت آزادسازي در ينسب متيق مميماكز

 هيپا سال در تفاوت سبب به آن متيق مميماكز به نسبت دوم ويدرسنار كوره مت نفتيشتر بودن قيب

 يمتيق مدل از استفاده با گريد هاي گروه متيق د ويرات تولييتغ مرحله، نيا در. باشد يم آنها

مت يش قير افزايتالش شده تا تأثن مطالعه، يدر ادامه ا .است دهيگرد محاسبه ستانده -داده  جداول

ها در دو مرحله مورد  ارانهي يقانون هدفمندساز يع مختلف پس از اجرايبر صنا يانرژ يها حامل

  :رديقرار گ يبررس



  و محمد محمدي خبازانحسين صادقي دكترمجيد اسالمي اندارگلي، / ...هاي حاملتأثير اصالح قيمت 

 

96

كه در باال به آن  يمختلف انرژ يها مت حامليش قيدر مرحله اول، تالش شده تا با افزا �

 . رديقرار گ يابيمختلف مورد ارزع يش بر صناين افزايم اياشاره شد، اثرات مستق

مت يش قيم حاصل از افزايرات مستقييدر مرحله دوم، تالش شده تا ضمن لحاظ نمودن تغ �

م يرمستقيم و غيرات مستقيمت فرآورده، تأثيمختلف و با فرض ثابت بودن ق يها ها در بخش فرآورده

  . دف محاسبه شويس معكوس لئونتيق ماتريع از طريه در صنايرات اولييتغ

 

  در مرحله اول دييتول هاي بخش محصوالت متيق بر انرژي متيق شيافزا اثرات - 1-3

 د،يگرد حيتشر نيشيپ بخش در كه ستانده -داده  جدول يمتيق مدل اساس بر و جدول به توجه با

 )5(شرح جدول  به محصوالت ريمت سايبر ق يانرژ يهامت حامليش قيم افزايرات مستقيتأث

 طور به كه پيامدهايي ن اثرات، مجموعيد گفت كه ايمستقيم، با ف اثراتيدر تعر .است شده محاسبه

 مواد كه نمايد مي ايجاب پروژه هر اجراي. باشديم شود،مي ايجاد پروژه يك اجراي اثر بر مستقيم

 يا كاال و شده آنها افزوده ارزش بر و شود تركيب انساني نيروي با پروژه نياز مورد واسطه و اوليه

س يستانده با استفاده از ضرب ماتر - ك جدول داده ين اثرات، در تكنيا. گردد ارائه جديدي خدمت

ن يا يهاهيدرا) (A( يب فنيس ضرايدر ماتر)) P(يانرژ يهامت حامليش قيس افزايماتر(رات ييتغ

)(بخش  هر محصول كل بر ماتريس مبادالت عنصر هر تقسيم توان ازيس را ميماتر a
X

X
ij

j

ij
به  =

  ). شوديمحاسبه م) دست آورد

و اول، يدر سنار يانرژ يهامت حامليش قيشود، با افزايمالحظه م) 5(طو كه در جدول همان

ن يشتري، درصد در رتبه اول ب138 يعنيمت محصول يش قين درصد افزايشتريصنعت آجر با ب

د، در رتبه دوم و صنعت خدمات حمل و نقل، درص 86مت يش قيمان با افزاي، بخش سيريرپذيتأث

. قرار دارند يار اثرگذارين معيدرصد، در رتبه سوم ا 65برابر  يمتير قييانبار اداري و ارتباطات با تغ

درصد، صنعت شيشه و محصوالت و شيشه اي  51برابر  يمتير قييك با تغيو سرام ين كاشيهمچن

درصد، صنايع شيميايي و الستيك با  30ر ييبا تغ يرفلزير محصوالت غيدرصد، سا 35ش يبا افزا

وم با ينيدرصد و صنعت آلوم 21ش يدرصد، صنعت آهن، فوالد و محصوالت آن، با افزا 29ش يافزا

  .باشنديمت محصوالت را دارا ميش در قين درصد افزايشتري، بيبعد يهادرصد، در رتبه 20ش يافزا
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 از هر يك بهاي تمام شده در هاي انرژي حامل قيمت در افزايش تأثير مستقيم .5جدول 

  )شاخص قيمت حسب بر ارقام(ها  بخش
اثر اوليه در   نام بخش

  سناريو اول

اثر اوليه در 

  سناريو دوم

افزايش قيمت در 

  سناريو اول 

افزايش قيمت در 

  سناريو دوم 

  -  -  46/7  4 بنزين

  -  -  15/35  06/6 نفت سفيد

  -  -  02/28  21/21 گازوئيل

  -  -  61/65  16/21 كوره و سياهنفت 

  -  -  18/126  55/31 گاز مايع

  -  -  46/17  99/1 برق و خدمات مربوط

توزيع گاز طبيعي و خدمات 

 مربوط

05/5  87/12  -  -  

 3828/1 17/1  -  - كشاورزي

 6081/1 21/1  -  - معادن

 5074/2 19/1  -  - صنايع غذايي

 6194/1 16/1  -  - صنايع نساجي و چرم

 5625/1 15/1  -  - چوبصنايع 

 1260/2 29/1  -  - صنايع شيميايي و الستيك

 5022/2 35/1  -  - شيشه و محصوالت و شيشه اي

 7369/5 38/2  -  - آجر

 4775/4 86/1  -  - سيمان

 9984/2 51/1  -  - كاشي و سراميك

 9102/1 30/1  -  - ساير محصوالت كاني غيرفلزي

 9964/1 21/1  -  - آهن ، فوالد و محصوالت آن

 3088/2 20/1  -  - آلومينيوم

 7871/1 17/1  -  - ساير محصوالت فلزي

 5427/1 14/1  -  - صنايع ماشين آالت و تجهيزات

 6515/1 19/1  -  - ساختمان

 4671/1 13/1  -  - خدمات بازرگاني

خدمات حمل و نقل، انبار 

 اداري و ارتباطات

-  -  65/1 1875/2 

خدمات مؤسسات، مالي، بانك و 

 بيمه

-  -  04/1 1471/1 

 1867/1 05/1  -  - ساير خدمات

  محاسبات تحقيق: مأخذ
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مت محصوالت يش قيزان افزاين ميشتريسازد، ب يان مينما) 5(ن، همان طور كه جدول يهمچن

ك با يو سرام يمان و كاشيع آجر، سيب مربوط به صنايو دوم، به ترتيمختلف در سنار يها بخش

  .درصد قرار دارند 81/199و  74/347، 68/473معادل  يشيافزا

- ك واحد در نظر گرفته شده است، مابهيه برابر يمت در سال پاينكه شاخص قيبا توجه به ا

تمام  يرات در بهاييزان تغيك، مياز عدد ) 5(مت محاسبه شده در جدول يق يهاالتفاوت شاخص

  .آمده است) 6(ن محاسبات در جدول يج اينتا. دهديرا نشان م ياقتصاد يهاك از بخشيشده هر 
 

هاي  ها حاصل از تغيير در قيمت حامل اثرات مستقيم در بهاي تمام شده بخش .6جدول 

  )درصد(انرژي 

تغيير در بهاي تمام شده در   نام بخش

  سناريو اول

تغيير در بهاي تمام شده 

  در سناريو دوم

 246/38 73/16 كشاورزي

 789/60 92/20 معادن

 716/50 78/18 صنايع غذايي

 836/61 96/15 صنايع نساجي و چرم

 212/56 06/15 صنايع چوب

 200/112 65/28 صنايع شيميايي و الستيك

 186/150 77/34 شيشه و محصوالت و شيشه اي

 679/473 39/138 آجر

 737/347 08/86 سيمان

 813/199 32/51 كاشي و سراميك

 998/90 60/29 ساير محصوالت كاني غيرفلزي 

 627/99 66/20 آهن ، فوالد و محصوالت آن

 867/130 81/19 آلومينيوم

 691/78 88/16 ساير محصوالت فلزي

 246/54 77/13 صنايع ماشين آالت و تجهيزات

 141/65 67/18 ساختمان

 692/46 14/13 خدمات بازرگاني

 724/118 63/64 خدمات حمل و نقل، انبار اداري و ارتباطات

 705/14 86/3 خدمات مؤسسات، مالي، بانك و بيمه

 661/18 40/5 ساير خدمات

  محاسبات تحقيق: مأخذ
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  در مرحله دوم هاي مختلفبهاي تمام شده بخشافزايش  و غيرمستقيم مستقيم اثرات - 3- 2

 يپس از اجرا يانرژ يها مت حامليش قيم افزايرات مستقيدر مرحله اول تالش شد تا تنها تأث

قرار  يع مختلف مورد بررسيها و صنا بر بخش 1389آنها در سال  يها ارانهي يقانون هدفمندساز

 و مستقيم اثرات و شوديم حاصل (I-A)لئونتيف  ماتريس كردن معكوس با ضرايب اين(. رديگ

 از يك هر يا و نهايي تقاضاي تغيير صورت در را اقتصاد هايبخش توليد و هابر داده غيرمستقيم

 ارتباط، Aماتريس  ضرايب با مقايسه در اخير ماتريس ضرايب .دهدينشان م اقتصادي متغيرهاي

ن يدر ادامه ا). دهدمي قرار تحليل مورد تريجامع و نحو بهتر به را كشور اقتصاد هايبخش بين

ها با فرض  بخش يه بر تماميم اوليم حاصل از اثرات مستقيرمستقيم و غيرات مستقيقسمت، تأث

  .ف، محاسبه خواهد شديس معكوس لئونتينك ماتريها و با استفاده از تكن مت حامليثابت بودن ق

ن يدر مرحله اول و اعمال ا يانرژ يها مت حامليش قيد حاصل از افزايتول يها نهيش هزيبا افزا

ن يم ايرمستقيم و غيرات مستقيها و محاسبه تأث بخش يان تماميرات در مرحله دوم در مييتغ

 يها نهيتمام شده و كل هز يش بهايف، شاهد افزايس معكوس لئونتيوها با استفاده از ماتريسنار

  .آورده شده است) 7(است در جدول ين سيج حاصل از اينتا. م بوديد خواهيتول

 يها تمام شده بخش يش بهايو افزا يانرژ يها مت حامليش قيافزا(و اول مرحله دوم يدر سنار

تمام شده از منظر  يش بهاين افزايشتريقانون، شاهد ب يپس از اجرا) در مرحله اول يژرانريغ

بخش . ميدرصد هست 23/407زان يم مربوط به صنعت آجر به ميرمستقيم و غيرات مستقيتأث

با  درصد و بخش خدمات حمل و نقل، انبار اداري و ارتباطات 73/304معادل  يشيمان با افزايس

. تمام شده قرار دارند يش بهاين افزايشتريدوم و سوم، ب يها درصد، در رتبه 82/257برابر  يشيافزا

معادل  يشيدرصد، آلومينيوم با افزا 97/238معادل  يشيك با افزايو سرام ين، صنعت كاشيهمچن

تمام  يدرصد در بها 50/219معادل يشيافزادرصد و صنعت صنايع شيميايي و الستيك با  11/228

  .اهند شدشده مواجه خو
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 بهاي تمام شده در هاي انرژي حامل قيمت و غيرمستقيم افزايش  تأثير مستقيم .7 جدول

  )شاخص قيمت حسب بر(ها  بخش از هر يك
اثر اوليه در   نام بخش

  سناريو اول

اثر اوليه در 

  سناريو دوم

افزايش قيمت در 

  سناريو اول 

افزايش قيمت در 

  سناريو دوم 

  -  -  46/7  4 بنزين

  -  -  15/35  06/6 نفت سفيد

  -  -  02/28  21/21 گازوئيل

  -  -  61/65  16/21 نفت كوره و سياه

  -  -  18/126  55/31 گاز مايع

  -  -  46/17  99/1 برق و خدمات مربوط

توزيع گاز طبيعي و خدمات 

 مربوط

05/5  87/12  -  -  

 101/3 632/2 3828/1 17/1 كشاورزي

 298/3 658/2 6081/1 21/1 معادن

 705/3 966/2 5074/1 19/1 صنايع غذايي

 904/3 898/2 6194/1 16/1 صنايع نساجي و چرم

 786/3 901/2 5625/1 15/1 صنايع چوب

 669/4 199/3 1260/2 29/1 صنايع شيميايي و الستيك

 661/4 071/3 5022/2 35/1 شيشه و محصوالت و شيشه اي

 726/8 072/5 7369/5 38/2 آجر

 999/6 047/4 4775/4 86/1 سيمان

 315/5 390/3 9984/2 51/1 كاشي و سراميك

 059/4 970/2 9102/1 30/1 ساير محصوالت كاني غيرفلزي

 558/4 070/3 9964/1 21/1 آهن ، فوالد و محصوالت آن

 550/5 281/3 3088/2 20/1 آلومينيوم

 313/4 005/3 7871/1 17/1 ساير محصوالت فلزي

 245/4 106/3 5427/1 14/1 تجهيزات صنايع ماشين آالت و

 186/4 977/2 6515/1 19/1 ساختمان

 922/2 430/2 4671/1 13/1 خدمات بازرگاني

خدمات حمل و نقل، انبار اداري 

 304/3 529/3 1875/2 65/1 و ارتباطات

خدمات مؤسسات، مالي، بانك و 

 349/2 166/2 1471/1 04/1 بيمه

 529/2 259/2 1867/1 05/1 ساير خدمات

  محاسبات تحقيق: مأخذ
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مت محصوالت يش قيزان افزاين ميشتريسازد، ب يان مينما) 7(ن، همان طور كه جدول يهمچن

ك يو سرام يمان و كاشيع آجر، سيب مربوط به صنايو دوم مربوط به ترتيمختلف در سنار يها بخش

  .درصد قرار دارند 52/431و  90/559، 54/772معادل  يشيبا افزا

- ك واحد درنظر گرفته شده است، مابهيه برابر يمت در سال پاينكه شاخص قيبا توجه به ا

تمام  يرات در بهاييزان تغيك، مياز عدد ) 7(مت محاسبه شده در جدول يق يهاالتفاوت شاخص

  .آمده است) 8(ن محاسبات در جدول يج اينتا. دهديرا نشان م ياقتصاد يهاك از بخشيشده هر 
 

ها حاصل از تغيير در  اثرات مستقيم و غيرمستقيم در بهاي تمام شده بخش .8جدول 

  )درصد(هاي انرژي  قيمت حامل

تغيير در بهاي تمام شده در   نام بخش

  سناريو اول

تغيير در بهاي تمام شده 

  در سناريو دوم

 104/210 131/163 كشاورزي

 809/229 809/165 معادن

 494/270 621/196 صنايع غذايي

 137/290 679/189 صنايع نساجي و چرم

 537/278 062/190 صنايع چوب

 470/366 496/219 صنايع شيميايي و الستيك

 029/366 069/207 شيشه و محصوالت و شيشه اي

 541/772 233/407 آجر

 898/599 727/304 سيمان

 518/431 968/238 كاشي و سراميك

 855/305 964/206 ساير محصوالت كاني غيرفلزي 

 817/355 964/206 آهن ، فوالد و محصوالت آن

 996/454 113/228 آلومينيوم

 301/331 505/200 ساير محصوالت فلزي

 509/324 559/210 صنايع ماشين آالت و تجهيزات

 631/318 708/197 ساختمان

 164/192 010/143 خدمات بازرگاني

 352/330 866/252 خدمات حمل و نقل، انبار اداري و ارتباطات

 904134 558/116 خدمات مؤسسات، مالي، بانك و بيمه

 850/152 895/125 ساير خدمات

  محاسبات تحقيق: مأخذ
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مت بر يش قيمم افزايف ماكزيشود، با تعر يمالحظه م) 8(به عالوه، همان طور كه در جدول 

رات يتمام شده از منظر تأث يش بهاين افزايشتري، بيانرژ يالملل نيمؤسسه ب ينيب شياساس پ

مان با يدرصد، بخش س 54/772زان يع آجر به ميم مربوط به بخش صنايرمستقيم و غيمستق

دوم  يها در رتبه 52/431معادل  يشيك با افزايو سرام يدرصد و بخش كاش 90/599برابر  يشيافزا

معادل  يشيستيك با افزاصنايع شيميايي و ال. د قرار دارنديتول يها نهيش هزين افزايشتريو سوم، ب

درصد و بخش خدمات  03/366معادل  يشيدرصد، شيشه و محصوالت شيشه اي با افزا 47/366

ن يشتريب يبعد يها درصد، در رتبه 35/330معادل  يشيحمل و نقل، انبار اداري و ارتباطات، با افزا

  . ها قرار دارند نهيش هزيافزا

  

  يريگ جهيو نت يبند جمع - 4

 قيمت افزايش اثرات بررسي به اقدام ،يدسترس قابل آمارهاي جديدترين از استفاده مطالعه، بان يدر ا

 آمار مركز 1385 سال )28×28( يستانده انرژ - داده جدول از استفاده. گرديد يانرژ يها حامل

 آنكه ضمن است، شده تلقي قوت نكات از ،ين انرژينخست يها حامل بخش داشتن به توجه با ايران،

 هاي سال به مربوط نفتي، هاي فرآورده و انرژي هاي حامل مصرف و داخلي ناخالص توليد آمارهاي

 پيوند شاخص چون هايي شاخص محاسبه با مطالعه، اين در همچنين .باشند مي 1390 و 1385

 سياستگذاري مسير يك تبيين در سعي نهايي، تقاضاي اجزاء تأثير نيز و پراكندگي شاخص و پيشين

همان طور كه اشاره  .است گرديده يانرژ يها هاي حامل يارانه پرداخت به مربوط مباحث در علمي

 ديگر هاي بخش در يك بخش محصول كه دهد يم نشان بخش، يك پيشين براي پيوند شد، شاخص

 يك از بزرگتر است ممكن نظر، مورد شاخص. شود مي استفاده ميزان چه به واسط نهاده عنوان به

 به ارتباط اين برعكس اينكه يا و است ها بخش از اندكي شمار با ارتباط حاصل عدد اين اما باشد،

 كه شود يم باعث امر اين. است شده توزيع اقتصادي هاي بخش بين در متعادل و يكسان صورت

  . نباشد كافي تنهايي به پيوند شاخص مالحظه

ام  iبخش  پيوندهاي تغييرات معيار انحراف واقع، در كه شود مي تعريف ديگري بنابراين، شاخص

 تغييرات شاخص مقايسه، قابل معياري به دستيابي منظور به. است اقتصادي هاي بخش ساير بيندر 

 شاخص ،اگر اين دارد و بنابراين نام پراكندگي شاخص حاصل، شود كه شاخص مي نرماليزه فوق

 ها بخش ديگر بين نامتوازنام به صورت  iبخش  هاي فرآورده كه معناست بدين باشد، يك از بزرگتر

 بهام  iبخش  هاي فرآورده كه است بدين مفهوم باشد، يك از كوچكتر كه صورتي در و شده توزيع

  .است شده توزيع ها بخش بين در اقتصاد متوسط كل با مقايسه در متوازن و يكسان تقريباً طور

، 1385سال ) 28×28( يستانده انرژ -داده  ازجدول استفاده با گرفته صورت محاسبات طبق
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 قيمت غيرمستقيم مستقيم و شاخص افزايش باعث يانرژ يها حامل بهاي شاخص در متيق افزايش

  . باشد يهاي مختلف متفاوت م بخش در ميزان اين كه توليدكننده شده

قانون  يپس از اجرا يانرژ يها مت حامليش قير افزايتأث يق، به منظور بررسين تحقيدر ا

  :ف شده استير تعريمت به صورت زيش قيو افزايها، دو سنار ارانهي يهدفمندساز

 انرژي حامل 6 متيش قيافزا( 1390در سال  يانرژ يها مت مصوب حامليو اول قيسنار �

، 506، 300زان يب به ميبه ترت برق، و يعيطب گاز كوره، نفت د،يسف نفت ل،يگازوئ ن،يبنز يعني

  ).درصد 405و  97، 3055، 2021،1941

 6 متيش قيافزا( 1389مت فوب در سال يها با توجه به ق مت حامليمم قيو دوم، ماكزيسنا �

زان يب به ميبه ترت برق و يعيطب گاز كوره، نفت د،يسف نفت ل،يگازوئ ن،يبنز يعني انرژي حامل

 ).درصد 1646و  1187، 12518، 6461، 2702، 3415، 646

ع مختلف پس يبر صنا يانرژ يها مت حامليش قير افزايشده تا تأثن مطالعه، تالش يدر ادامه ا

  :رديقرار گ يها در دو مرحله، مورد بررس ارانهي يقانون هدفمندساز ياز اجرا

كه در باال به آن  يمختلف انرژ يها مت حامليش قيدر مرحله اول، تالش شده تا با افزا �

 . رديقرار گ يابيمورد ارز ع مختلفيش بر صناين افزايم اياشاره شد، اثرات مستق

مت يش قيم حاصل از افزايرات مستقييدر مرحله دوم، تالش شده تا ضمن لحاظ نمودن تغ �

م يرمستقيم و غيرات مستقيمت فرآورده، تأثيمختلف و با فرض ثابت بودن ق يها ها در بخش فرآورده

  . ف محاسبه شوديس معكوس لئونتيق ماتريع از طريه در صنايرات اولييتغ

ش يتوان گفت كه با افزا يز ميمت در مرحله اول نيش قيو اول افزايج اعمال سناريدر مورد نتا

 يعنيمت محصول يش قين درصد افزايشتريو اول، صنعت آجر با بيدر سنار يانرژ يهامت حامليق

درصد، در رتبه  83مت يش قيمان با افزاي، بخش سيريرپذين تأثيشتريدرصد، در رتبه اول ب 138

درصد، در رتبه  65برابر  يمتير قييو صنعت خدمات حمل و نقل، انبار اداري و ارتباطات با تغدوم 

درصد،  51برابر  يمتير قييك با تغيو سرام ين كاشيهمچن. قرار دارند يار اثرگذارين معيسوم ا

 30ر ييبا تغ يرفلزير محصوالت غيدرصد، سا 35ش يشيشه اي با افزا - صنعت شيشه و محصوالت 

درصد، صنعت آهن، فوالد و محصوالت آن با  29ش يدرصد، صنايع شيميايي و الستيك با افزا

ن درصد يشتريب يبعد يهادرصد، در رتبه 20ش يوم با افزاينيدرصد و صنعت آلوم 21ش يافزا

 يها مت محصوالت بخشيش قيزان افزاين ميشتريب. باشنديمت محصوالت را دارا ميش در قيافزا

 يشيك با افزايو سرام يمان و كاشيع آجر، سيب مربوط به صنايو دوم، به ترتيرمختلف در سنا

  .درصد قرار دارند 81/199و  74/347، 68/473معادل 

 يها تمام شده بخش يش بهايو افزا يانرژ يها مت حامليش قيافزا(و اول مرحله دوم يدر سنار
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تمام شده از منظر  يش بهايافزان يشتريقانون، شاهد ب يپس از اجرا) در مرحله اول يرانرژيغ

بخش . ميدرصد هست 23/407زان يم مربوط به صنعت آجر به ميرمستقيم و غيرات مستقيتأث

با  درصد و بخش خدمات حمل و نقل، انبار اداري و ارتباطات 73/304معادل  يشيمان با افزايس

. تمام شده قرار دارند ياش بهين افزايشتريدوم و سوم ب يها درصد، در رتبه 82/257برابر  يشيافزا

معادل  يشيدرصد، آلومينيوم با افزا 97/238معادل  يشيك با افزايو سرام ين، صنعت كاشيهمچن

 يدرصد، در بها 50/219معادل يشيافزادرصد و صنعت صنايع شيميايي و الستيك با  11/228

 يها بخشمت محصوالت يش قيزان افزاين ميشترين، بيهمچن. تمام شده مواجه خواهند شد

 يشيك با افزايو سرام يمان و كاشيع آجر، سيب مربوط به صنايو دوم، به ترتيمختلف در سنار

  . درصد قرار دارند 52/431و  90/559، 54/772معادل 

ن يشتري، بيانرژ يالملل نيمؤسسه ب ينيب شيمت بر اساس پيش قيمم افزايف ماكزيبه عالوه، با تعر

ع آجر به يم، مربوط به بخش صنايرمستقيم و غيرات مستقيتمام شده از منظر تأث يش بهايافزا

ك با يو سرام يدرصد و بخش كاش 90/599برابر  يشيمان با افزايدرصد، بخش س 54/772زان يم

د قرار يتول يها نهيش هزين افزايشتريدوم و سوم ب يها درصد، در رتبه 52/431معادل  يشيافزا

درصد، شيشه و محصوالت شيشه اي  47/366معادل  يشيشيميايي و الستيك با افزاصنايع . دارند

 يشيدرصد و بخش خدمات حمل و نقل، انبار اداري و ارتباطات با افزا 03/366معادل  يشيبا افزا

  .ها قرار  دارند نهيش هزين افزايشتريب يبعد يها درصد، در رتبه 35/330معادل 
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 از استفاده با دولت و درآمد هزينه و زندگي هزينه شاخص خانوارها، مصارف اقتصادي هاي بخش

 ريزي برنامه در ستانده - داده هاي كاربرد تكنيك همايش دومين انرژي؛ ستانده -داده  جدول

   .دانشگاه عالمه طباطبايي اقتصاد دانشكده ايران؛ تحقيقات اقتصاد مركز اجتماعي، و اقتصادي
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