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چكیده
افزايش قيمت حامل هاي انرژي از كانال هاي مختلفي بخش صنعت خودروي ايران را تحت 
تأثير قرار می دهد؛ از اين رو، بررسي تبعات اين سياست مستلزم استفاده از مدل هاي كالن نگر 
اين مقاله در  اين زمينه است.  از مدل هاي مهم در  است. ماتريس حسابداري اجتماعي يكي 
قيمت  بر  انرژي  حامل هاي  قيمت  افزايش  بررسي  به  ماتريس  اين  از  استفاده  با  نخست  گام 
بر صنعت  انرژي  قيمت  افزايش  مسير ساختاري  دوم،  در گام  و  می پردازد  تمام شده خودرو 
موجب  تقريباً  يارانه ها  هدفمندسازي  قانون  اول  مرحله  افزايش  می كند.  تحليل  را  خودرو 
افزايش 15/5 درصدی قيمت تمام شده خودرو خواهد شد. تحليل مسير ساختاري نيز بيانگر 
آن است كه آثار غيرمستقيم افزايش قيمت حامل هاي انرژي بسيار بيش تر از اثر مستقيم آن 
بنزين، نفت گاز، گازطبيعي، نفت سفيد و  افزايش قيمت برق،  اثر مستقيم  به طوري كه  است، 
به ترتيب 10/4، 6/5، 5/05، 3/14، 0/64 و 0/07 درصد بوده و  بر بخش خودرو  نفت كوره 

بيش تر آثار از طريق مسيرهاي غيرمستقيم منتقل می شود. 
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مقدمه

اثر اصالح قيمت حامل هاي انرژي بر صنايع مختلف يكسان نيست. شوك هاي ورودي 
با توجه به تفاوت ساختار هزينه، ساختار رقابت در داخل و ميزان تعامل با بازار خارجي در 
كنند.  ايجاد  را  جديد  تعادلي  قيمت  و  توليد  از  متفاوتي  سطوح  مي توانند  مختلف،  صنايع 
آزادسازي  پديده  است.  متفاوت  نيز  سياست  بلندمدت  و  كوتاه مدت  اثرات  آن،  بر  عالوه 
قيمت نهاده هاي توليد ــ و به ويژه انرژي ــ البته موضوع جديد و منحصربه فردي نيست و از 
نظر تحليلي بسيار شبيه رفتاري است كه شوك هاي قيمت انرژي به اقتصاد كشورهاي صنعتي 
وارد مي كنند. البته با در نظر گرفتن اين تفاوت كه در بحث اصالح يارانه ها در ايران، يك 
اثر بازتوزيعي درآمد وجود دارد، ابعاد جديدي به مسأله اضافه مي شود. وجود اين دو اثر، 
هم زمان مي تواند فشار مضاعفي بر برخي صنايع وارد كند؛ زيرا شوك هاي هزينه و تقاضا 
از  است  برخي صنايع ممكن  مقابل،  در  داد.  به طور هم زمان رخ خواهد  اين بخش ها  براي 

افزايش تقاضا براي كاالهاي خود منتفع شوند.
تصويب قانون هدفمندسازي يارانه ها و آزادسازي قيمت انواع حامل هاي انرژي، صنعت 
خودرو را نيز تحت تأثير قرار مي دهد. ابتدا با توجه به اين كه اين صنعت يكي از مصرف كنندگان 
مهم انرژي محسوب مي شود، قيمت تمام شده محصول نيز تحت تأثير قرار مي گيرد؛ 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 كاهش می دهند.
با اين وضعيت و به دليل پيوندهاي پسين و پيشين صنعت خودروسازي، بررسي آثار افزايش 
قيمت حامل هاي انرژي با استفاده از مدل هاي تعادل جزئي، نتايج درستي در اختيار سياست گذاران 
قرار نمي دهد و بايد از مدل هاي تعادل عمومي استفاده شود. همچنين، مدل هاي رياضي اغلب بر 
پايه محاسبات ديفرانسيلي هستند؛ به اين معنا كه اين مدل ها، تنها زماني كاربرد دارند كه تغييرات 
بسيار كوچك باشند؛ درحالي كه در بيش تر بحث هاي سياستي، تغييرات اساسي متغيرها به شكل 
نسبي يا مطلق، اتفاق مي افتد. بنابراين، مدل هاي رياضي، كاربردي در تحليل سياست هاي اقتصادي 
ندارند؛ زيرا مدل هاي تعادل عمومي به فرض های تغييرات كوچك وابسته نيستند. اين ويژگي 
مدل هاي تعادل عمومي، كاربرد آن ها را نسبت به مدل هاي رياضي جذاب تر كرده است. بر اين 
اساس، در اين مقاله براي بررسي تأثير افزايش قيمت حامل هاي انرژي از ماتريس حسابداري 
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تأثيرگذار  براي تفكيك مسيرهاي  مقاله  اين  از سوي ديگر، در  استفاده شده است.  اجتماعي1 
بر قيمت تمام شده خودرو از تحليل مسير ساختاريSPA( 2( استفاده می شود. اين روش يكي از 
تكنيك هاي معمول براي بررسي مسيرهاي تأثيرگذار در شبيه سازي سياست هاي اعمال شده بر 
يك بخش مشخص است. اهميت اين روش در اين است كه ماتريس حسابداري اجتماعي فقط 
اثر نهايي شوك ها را نشان مي دهد و مسيرهاي ايجاد اين آثار را نشان نمي دهد. همچنين، ميزان 
آثار مستقيم و غيرمستقيم سياست هاي اعمال شده را مشخص نمي كند. بر همين اساس، تفكيك 
اين آثار مي تواند راهنماي مناسبي براي سياستگذاران درمورد شناخت مسيرهاي تأثيرگذار و در 

نتيجه اتخاذ سياست هاي مناسب در مسيرهايي باشد كه بيش ترين تأثير را برجاي مي گذارند3.
ماتريس حسابداري  نظري  مباني  بررسی  به  اول  قسمت  در  مقدمه،  بيان  از  پس  تحقيق  اين 
اجتماعي و تحليل مسير ساختاري می پردازد. همچنين نحوه مدل كردن اين ماتريس براي بررسي 
آثار سياست ها و تحليل مسير ساختاري براي بررسي نحوه تأثير شوك افزايش قيمت حامل هاي 
انرژي نيز ذكر خواهد شد. بخش دوم به مطالعات انجام شده اختصاص دارد و در بخش سوم  نتايج 

تجزيه و تحليل شده اند. در نهايت، مقاله جمع بندی شده و پيشنهادات الزم ارائه داده شده است.

1.مبانينظري

ميزان  كه  داده اند  نشان  اجتماعي  حسابداري  ماتريس  تحليلگراِن  روش شناسي،  نظر  از 
اجتماعي،  و  اقتصادي  تحليل هاي  در  آن  با  مرتبط  الگوهاي  و  ماتريس  اين  انعطاف پذيري 
نسبت به الگوهاي ديگر مانند نظام حساب هاي ملي و جدول داده ـ ستانده بيش تر است. داليل 
ارائه شده براي اين مزيت عبارت اند از: 1( ميزان پوشش آماري ماتريس حسابداري نسبت به 
ديگر نظام های آماري موجود بيش تر است؛ 2( ضرايب فزاينده ماتريس حسابداري اجتماعي 
می تواند تصوير جامع تری از پيچيدگي هاي نظام توليدي نسبت به ضرايب فزاينده الگوهاي 

كالن و بخشي به دست دهند4.
آن  فزاينده  ضرايب  اجتماعي،  حسابداري  ماتريس  كاربردهاي  و  روش شناسي  نظر  از 

1. Social Accounting Matrix.
2. Structural Path Analysis.
3. Defourney, J. & E. Thorbecke (1984).

4. اندايش و مهديه )1383(.
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2( رويكرد ضرايب  و  متعارف  فزاينده  1( رويكرد ضرايب  تقسيم می شود:  دو رويكرد  به 
قيمت  شاخص  بر  يك حساب  نشتي هاي  افزايش  تأثير  اول،  حالت  در  تجزيه شده.  فزاينده 
حساب ديگر به طور همه جانبه بررسي می شود؛ اما اين نكته كه تأثير موردنظر چه مسيرهايي 
پيچيده  فرايند  در  داخلي  نهادهاي  و  توليد  عوامل  توليدي،  فعاليت هاي  نقش  و  پيموده  را 
افزايش قيمت چگونه است را نشان نمی دهد. اين ضعف می تواند محدوديت هايي براي هم 

برای سياستگزاران و هم براي تحليلگران ايجاد كند.
نشتي های يك  توسعه و گسترش  از  ناشي  اين كه مسيرهاي مختلف  حالت دوم، ضمن 
حلقه ها،  می كند،  مشخص  را  ديگر  حساب هاي  قيمت  افزايش  بر  يارانه ها(  )مانند  حساب 
مدارها و شبكه های ايجادشده در هر مسير را به صورت كّمي نشان می دهد. بنابراين، زمينه 
را  قيمت ها  افزايش  از  ناشي  پيچيده  نظام  يك  اجتماعي  و  اقتصادي  تحليل هاي  برای  الزم 
به  اول  حالت  قالب  در  ابتدا  مطالعه،  اين  در  می آورد.  فراهم  مناسب  سياستگزاري  جهت 
گام  در  و  شده  پرداخته  خودرو  صنعت  بر  انرژي  حامل هاي  قيمت  افزايش  آثار  بررسي 
قيمت  افزايش  تأثيرگذار  از تحليل مسير ساختاري )حالت دوم( مسيرهاي  استفاده  با  بعدي 

حامل هاي انرژي بر صنعت خودرو بررسي می شود.
نشان  را  از حساب ها  مجموعه اي  و  است  مربعي  ماتريس  اجتماعي،  ماتريس حسابداري 
مي دهد كه جريان درآمد بين فعاليت هاي توليد، عوامل توليد و نهادها را توصيف می كند. اين 
ماتريس، جريان هاي پولي را از طريق ستون ها )هزينه ها( و رديف ها )درآمدها( انجام مي دهد، 
شكل  به  اجتماعي  حسابداري  ماتريس  باشند1.  برابر  دريافتي ها  و  هزينه ها  بايد  به طوري كه 
خالصه در جدول )1(  نشان داده شده است. طبق اين جدول، اين ماتريس ارتباطات موجود 
ميان فعاليت هاي توليدي، توزيع درآمد ناشي از اين فعاليت ها در بين عوامل توليد و نيز توزيع 
درآمد ميان نهادهاي اجتماعي ـ اقتصادي را نشان مي دهد. همچنين، ماتريس مزبور نحوه مصرف 
تشكيل دهنده  اساس، بخش های  اين  بر  بيان مي كند.  نيز  را  اقتصاد  نهادها در ساختار  درآمد 
SAM عبارت اند از: فعاليت هاي توليد، ارزش افزوده، خانوارها و حساب هاي دولت، سرمايه و 

بقيه جهان خارج كه اين سه حساب تحت عنوان مجموع حساب هاي ديگر در جدول آمده اند2. 

1. Pyatt,G. and I. Round (1979).
2. Thorbecke, E. (2000).
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دارد.  SAM وجود  در  موجود  براي حساب هاي  تقسيم بندي كلي  )1( يك  در جدول 
تحت اين تقسيم بندي حساب ها به دو گروه درونزا 1 و برونزا 2 تفكيك شده اند. اهميت و 
محاسبه ضرايب  نيز  و  تحليلي  الگوي  به يك   SAM تبديل  در  تقسيم بندي  اين  از  استفاده 
فزاينده است. حساب هاي درونزاي SAM آن گروه از حساب هايي است كه سطح درآمدشان 
تحت الزامات مدل تعيين مي شود؛ درحالي كه درآمد حساب هاي برونزا خارج از ارتباطات 
درنظر گرفته شده در مدل تعيين خواهد شد. حالت استاندارد تقسيم بندي حساب هاي درونزا 
بقيه  و  درونزا  خانوارها  و  توليد  عوامل  توليد،  حساب هاي  كه  است  شكل  اين  به  برونزا  و 
حساب ها شامل حساب دولت، سرمايه و بقيه جهان خارج جزء حساب هاي برونزا محسوب 
می شوند. در بخش بعدي، نحوه تبديل ماتريس حسابداري اجتماعي به يك الگوي تحليلي 

با جزئيات مربوط به آن ارائه خواهد شد3.

جدول 1ـ نماي خالصه شده ماتريس حسابداري اجتماعي

هزينه ها

جمعشرح
برونزا درونزا

مجموع 
حساب هاي ديگر خانوارها عوامل 

توليد
فعاليت هاي 

توليدي

5 4 3 2 1

Y1 X1 T13
0 T11 1 فعاليت هاي 

توليدي  درونزا درآمدها

Y2 X2
0 0 T21 2 عوامل توليد

Y3 X3
0 T32

0 3 خانوارها

YX
T L'3 L'2 L'1 4 مجموع 

حساب هاي ديگر

برونزا

YX Y'3 Y'2 Y'1 5 جمع

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

1. Endogenous.
2. Exogenous.

3. پرمه، زورار و همكاران )1390(. 
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1ـ1.بررسيتغييراتقيمتدرماتريسحسابدارياجتماعي
روش شناسی SAM قيمتي براساس مطالعات هولست و سانچو1 و پارا و ودان2 است. فرض 
كنيد n حساب درونزا و r-n حساب برونزا باشد؛ بنابراين، كل هزينه حساب j(Yj) به صورت 

زير است:

Yj= i-1

n

Tij+ m=n+1

r

Wmj  )1

به  پرداخت هاي  بيانگر   Wmj و   i به حساب    j از حساب  پرداختي  بيانگر   Tij كه در آن 
حساب هاي برونزاي m از حساب j است. اگر Qj،Pj و Sij به ترتيب عبارت باشند از قيمت 
j مصرف  i كه توسط حساب  j  و مقدار حساب  )توليد( حساب  فيزيكي  j، مقدار  حساب 

مي شود، بنابراين، كل هزينه حساب j به صورت زير است:

PjQj= i-1

n

Pjsij+ m=n+1

r

Pmsmj  )2

با تقسيم هر دو طرف بر Q، قيمت حساب j به صورت زير محاسبه مي شود:

Pj= i=1

n Pisij

Qj
+

m=n+1

r Pmsmj

Qj
 )3

=cij تعريف كرده  
sij

Qj
پارا و ودان )2008( ضرايب فني متغيرهاي برونزا )cij( را به صورت 

=bj را به صورت ارزش كل پرداختي به حساب هاي برونزا براساس واحد فيزيكي  m=n+1

r Pmsmj

Qj
و 

توليد حساب دورنزاي j تعريف كرده اند. بنابراين، قيمت حساب j به صورت زير نوشته مي شود:

Pj= i=1

n

Picij+bj  )4

 j متوسط وزني قيمت كاالهايي است كه بخش ،jبراساس معادله باال، قيمت توليد بخش
با در نظر گرفتن وزن ضرايب تكنيكي فني مي خرد به عالوه پرداخت هاي برونزاي هر واحد 

از توليد بخش j. براساس چارچوب ماتريسي،  معادله باال به صورت زير نوشته مي شود:

p=(1-C')-1B  )5

1. Roland-Holest, D. W. and F. Sancho (1995).
2. Parra, J. C. and Q. Wodon (2008).
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 كه 'C معكوس ماتريس C=[cij] است. 
نظر  به  مفيد  چندان  باال  مدل  اين  اول،  نگاه  در  است.  لئونتيف  قيمت  مدل  باال  معادله 
به ندرت در دسترس اند. همچنين، ضرايب فني ارزشي  نمی رسد زيرا ضرايب فني تكنيكي 
يعني aij  مي تواند با تقسيم هر سلول T در جدول )1( بر مجموع آن حساب، به دست آيد. 
=aij. برطبق نظر بالير و ميلر1 اين ضرايب فني ارزش ـ محور مي توانند به عنوان 

Tij

k=1
r Qj

بنابراين 
تفسير فيزيكي كاربرد ارزش دالري توليد به عنوان معيار كّمي فيزيكي در نظر گرفته شوند. 

بنابراين، معادله )6( به صورت زير نوشته می شود:

P=(1-A')-1B=M'B  )6

يكي از جنبه هاي برجسته مدل ماتريس حسابداري اجتماعي، ثبات ضرايب فني به كاررفته 
توسط فرض مازاد ظرفيت، هم براي بخش ها و هم براي نهادها، است2. اين ثبات نه تنها براي 
نيز در برمي گيرند. بر اين اساس  ضرايب فني فيزيكي هستند، بلكه ثبات نسبت قيمت ها را 

رابطه باال را مي توان به صورت زير نوشت:

 )7 

معادله )7( به اين معني است كه تغيير در پرداخت هاي برونزا در هر واحد توليد )يا به زبان 
ساده تر تغيير در هزينه هاي هر واحد برونزا(، به ميزان 1-('A-1)، قيمت ها را تغيير خواهد داد. با 
توجه به اين كه همه قيمت ها برابر واحد هستند، تغيير مطلق در قيمت ها/هزينه دقيقاً معادل درصِد 
تغيير خواهند بود. تفسير اقتصادي قيمت ها در مدل بسيار آسان است. قيمت فعاليت هاي توليد 
به عنوان قيمت توليدكننده و قيمت كاالها به عنوان قيمت مصرف كننده تفسير مي شود. قيمت 
براساس متوسط  اين شاخص  بيان می شود. زيرا  به عنوان شاخص هزينه زندگي  نيز  خانوارها 

وزني همه كاالهايي كه خانوارها مي خرند به عالوه ماليات هاي پرداختي محاسبه مي شد. 

2ـ1.تحليلمسيرساختاري
مشخص  واحد  يك  تزريق  غيرمستقيم  و  مستقيم  اثرات  ساختاري،  مسير  تحليل  رويكرد 

1. Miller, R. E. and P. Blair (1985).
2. در ماتريس حسابداری اجتماعی هرگونه تغيير در تقاضا منجر به تغيير فيزيكی به جای افزايش قيمت ها خواهد شد.



پژوهشنامه بازرگانی 132 

درآمد  و  توليد  افزايش  بر  دولت(  مصرف  و  سرمايه گذاري  )صادرات،  برونزا  حساب هاي  از 
ميزان  ترتيب،  اين  به  و  مي دهد  نشان  را  نهادها(  و  توليد  عوامل  )توليد،  درونزا  حساب هاي 
بنابراين،  اثرات طي مي كنند.  اين  تأثيرپذيري مسيرهايي را شناسايی می كند كه  تأثيرگذاري و 
برخالف رويكرد ضرايب فزاينده متعارف كه فقط نشان دهنده ارقامي هستند كه از طريق معكوس 
هريك  مختلف  مسيرهاي  نه تنها  ساختاري،  مسير  تحليل  رويكرد  مي آيند،  به دست  ماتريس 
يا حلقه هاي  و  مدار، حلقه  همچنين  بلكه  مي كند،  را آشكار  تأثيرپذيري ها  و  تأثيرگذاري ها  از 
زنجيره اي را شناسايی می كند كه در هريك از اين مسيرها ايجاد مي شود؛ به اين ترتيب، مي تواند 
جعبه سياه ايجاد شده در رويكردهاي ضرايب فزاينده را باز كند. در اين مطالعه نيز پس از برآورد 
آثار افزايش قيمت حامل هاي انرژي بر بخش صنعت خودرو با استفاده از تحليل مسير ساختاري، 
به بررسي مهم ترين مسيرهاي تأثيرگذار بر افزايش قيمت در اين صنعت پرداخته شده است. تحقيق 
دفورني و توربك1، اولين مطالعه ای است ادبيات تحليل مسير ساختاري را بررسی كرده است. در 
ايران نيز مطالعات مناسبي توسط بانويي و همكاران )1383(، اندايش و مهديه )1383( و بانويي 
و پروين )1387( انجام شده است كه روش شناسي اين مطالعه نيز از اين مطالعات برگرفته شده 
است. براي تحليل مسير ساختاري، بايد برخي تعاريف و مفاهيم پايه اي اين رويكرد بررسي شود:

1ـ2ـ1.تأثيرپذيري

تأثير يك واحد هزينه از حساب برونزا بر يك حساب درونزا، تأثيرگذاري نام دارد. در 
نمودار )1( تأثيرگذاري حساب برونزای iام بر حساب درونزای jام را با قوس جهت دار ji و 

ميزان آن با Cji نشان داده مي شود.

j بر حساب i نمودار 1ـ تأثيرگذاري حساب

1. Defourney, J. and E. Thorbcke (1984).
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2ـ2ـ1.تأثيرگرافي

ماتريس حسابداري اجتماعي از سه حساب اصلي درونزا تشكيل شده است كه هريك 
تعامل حساب ها و  اين  تعامل اند. هرگاه  با همديگر در  شامل چندين زيرحساب هستند كه 
زيرحساب ها را با قوس هاي مذكور در قسمت تأثيرپذيري نشان دهيم، گراف جهت داري از 
حساب ها و قوس ها ايجاد مي شود. اين گراف تأثير يك واحد هزينه در يك قطب مبدأ را 

بر كل اقتصاد نشان مي دهد. 

3ـ2ـ1.مسيراوليه

يك مسير اوليه، اجتماعي از چند قوس است به طوري كه در آن هيچ قطبي مبدأ يا مقصد 
از  نشان مي دهد كه  را  اوليه  نمودار )2( يك مسير  مثال  به عنوان  نباشد.  از يك قوس  بيش 
چهار قطب y ،x ،i و j و سه قوس yx ،xi و jy تشكيل شده است كه هر قوس يك مسير 

اوليه محسوب می شود.

نمودار 2ـ مسير اوليه شامل چهار قطب و سه قوس

3ـ2ـ1.حلقهومدار

هرگاه قطب مقصد و مبدأ يك قوس به ترتيب قطب هاي مبدأ و مقصد مسير اوليه ديگري 
باشند، يك حلقه ايجاد مي شود. بنابراين، حلقه يا حلقه ها اثرات يك قطب بر خودش را در 
ناشي  زنجيره اي  اثرات  مدار  توليد،  فرايند  ديگر، طي  به عبارت  مي دهد.  نشان  توليد  فرايند 
از افزايش يك واحد هزينه قطب مبدأ در چندين قطب ديگر را نشان مي دهد. نمودار )3( 
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نشان دهنده 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

4ـ2ـ1.تأثيرمستقيمدريکقوس

يك  درآمد  يا  توليد  افزايش  بر  برونزا  از يك حساب  تزريق  واحد  افزايش يك  تأثير 
حساب ديگر را كه به ترتيب قطب هاي مبدأ و مقصد يك قوس هستند، تأثير مستقيم می نامند. 

با توجه به نمودار )1(، رابطه مستقيم تأثير حساب i بر حساب j به صورت زير بيان مي شود:

ID(i j)=Cji   )8

در رابطه فوق، Cji عضو واقع در سطر jام و ستون iام ماتريس ضرايب متوسط و مستقيم 
Cn در ماتريس حسابداري اجتماعي را نشان مي دهد.

5ـ2ـ1.تأثيرمستقيمدريکمسيراوليه

اوليه  j )قطب مقصد( در طی يك مسير  بر حساب  مبدأ(  i )قطب  تأثير مستقيم حساب 
تأثيرهاي مستقيم در قوس هاي تشكيل دهنده  با حاصل ضرب  برابر است  حاوي چند قوس، 

آن مسير كه به صورت زير بيان مي شود:

ID(iØj)=ID(i, x, y, j)=CxiCyxCjy   )9
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6ـ2ـ1.تأثيركل

طبيعي است اثرات مستقيم در يك قوس و يا در يك مسير اوليه نمي توانند كليه اثرات 
كنند.  آشكار  را  اوليه  مسير  يا  و  قوس  هر  در  ايجادشده  مدارهاي  يا  و  حلقه ها  زنجيره اي 
درواقع، اين مدارها و حلقه ها، مسيرهاي پيچيده ساختار اقتصاد را تشكيل مي دهند كه براي 
درك  و  كل  تأثير  پيچيده  كاركرد  بهتر  شناخت  مي شود.  استفاده  كل  تأثير  از  منظور  اين 
روابط رياضي آن نيازمند تفسير تفصيلي نمودار )3( است. براساس اين شكل، تأثير مستقيم 
قطب مبدأ i بر قطب مقصد y اثرات اوليه نام دارد و حاصل ضرب CxiCyx است. اثرات اوليه، 
اثرات دومي را ايجاد مي كند كه شامل اثرات اوليه قطب y در خودش است. اين اثرات در 
دو حلقه yxy و yzxy بر y وارد مي شوند. اين اثرات را اثرات ثانويه i بر x مي نامند و مقدار 

آن برابر است با:

CxiCyxCyxCxy+CxiCyxCxyCzyCxz   )10

اين  مجموع  مي كنند،  وارد  اوليه  اثرات   y بر  مذكور  حلقه  دو  در  ثانويه  اثرات  دوباره 
اثرات كه به اثرات سومي i بر y موسوم است برابر است با:

CxCyx{Cxy(Cxy+CzyCxz)}
2   )11

الي آخر  و....  پنجم  و  زنجيره اي چهارم  اثرات  از طريق دو قطب،  اثرات سوم، مجدداً 
اثرات زنجيره اي را مي توان در قالب روابط رياضي به صورت  اين  ايجاد مي كنند، مجموع 

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 i بر y به صورت زير بيان مي شود:

IT(iØy)= CxiCyx{1- Cyx(Cxy+ CzyCzx)}
-1   )13
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بگيريم، الزم  نظر  نمودار )3( در  به  با توجه  را   j تا   i اثرات كل مسير  بخواهيم  چنانچه 
است اثر مستقيم در قوس jy نيز در نظر گرفته شود. بنابراين:

IT(iØy)= CxiCyxCyi{1- Cyx(Cxy+ CzyCzx)}
-1  )14

2.مروريبرمطالعاتانجامشده

قيمت  افزايش  آثار  بررسي  دسته  دو  به  می توان  را  حوزه  اين  در  انجام شده  مطالعات 
طبقه بندی كرد.احمدي  مسير ساختاري  تحليل  بررسي  و  قيمت ها  بر شاخص  انرژي  حامل هاي 
و ميرزايي)1391( در پژوهش خود در چارچوب الگوي داده ـ ستانده 65 بخشي سال 1385، به 
تحليل آثار افزايش قيمت حامل هاي انرژي بر توليد بخش كشاورزي پرداخته اند. نتايج پژوهش 
آن ها حاكي از آن است كه به طور متوسط ارزش توليد زيربخش زراعت و باغداري 8/07 درصد، 
داده ـ ستانده سال  از جدول  استفاده  با   )1391( و شاهنوشي فروشاني  نعمت الهي  مي يابد.  كاهش 
1383 اثر هدفمندسازي يارانه حامل هاي انرژي را بر قيمت محصوالت كشاورزي، صنايع غذايي 
ميان كاالهاي كشاورزي، گروه محصوالت ماهيگيري  از  و رفاه خانوارها بررسي كرده اند كه 
با 50/28 درصد بيش ترين افزايش قيمت را داشته است. پرمه و همكاران )1390( با استفاده از 
بررسي  را  ايران  اقتصاد  بر  انرژي  يارانه  اصالح  تأثير   1380 سال  اجتماعي  حسابداري  ماتريس 

كرده اند. براساس نتايج به دست آمده، شاخص قيمت ها به ميزان 36/8 درصد افزايش مي يابد.
جهانگرد )1389( به مطالعه تحليل و ارزيابي تعديل قيمت بنزين و گازوئيل و تأثير آن بر 
هزينه زندگي و مصرف در ايران با استفاده از الگوي داده ـ ستانده پرداخته است. نتايج نشان 
می دهد اثر افزايش قيمت گازوئيل بر بودجه خانوارها از ساير حامل هاي ديگر بيش تر است. 
شاه مرادي، مهرآرا و فياضي )1389(، آزادسازي قيمت حامل های انرژي و آثار آن بر رفاه 
خانوار و بودجه دولت را با استفاده از روش داده ـ ستانده سال 1383 بررسی كرده اند. نتايج 
نشان مي دهند افزايش 100 درصدي قيمت تمام حامل های انرژي باعث افزايش 8 درصدي 

در شاخص بهاي مصرف كنندگان شده است.
افزايش  ارزيابي  به  محاسبه  قابل  عمومي  تعادل  الگوي  از  استفاده  با   )1387( خياباني 
افزايش  كه  است  آن  بيانگر  نتايج  است.  پرداخته  ايران  اقتصاد  در  انرژي  حامل هاي  قيمت 
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انرژي در  نسبي، مصرف بي رويه  قيمت های  انحراف در  با كاهش  انرژي  قيمت حامل هاي 
توليد،  هزينه های  افزايش  با  همچنين،  می دهد.  كاهش  را  خانوارها  و  توليدي  بخش هاي 
حامل هاي  قيمت  افزايش  آثار  مطالعه اي  در   )1377( عسگري  يافت.  خواهد  افزايش  تورم 
انرژي با استفاده از جدول داده ـ ستانده انرژي را بررسی كرد. محاسبات گوياي آن است كه 
درصورت افزايش قيمت ها حامل ها به صورت ناگهانی، قيمت محصوالت توليدي به ميزان 
به ميزان 57/9، هزينه مصارف خانوارهاي  60/5 درصد، هزينه مصارف خانوارهاي شهري 
باالخره  و  درصد   57/6 ميزان  به  زندگي  هزينه  شاخص  و  درصد   64/4 ميزان  به  روستايي 

هزينه مصارف واسطه ای دولت به ميزان 126/8 درصد افزايش مي يابد.
توليد  ضمني  شاخص  بر  انرژي  حامل هاي  قيمت  شاخص  تغيير  اثر   )1374( باستان زاد 
ناخالص داخلي را با استفاده از يك مدل تعادل عمومي بررسي كرده است. نتايج اين مطالعه 
 1374-78 دوره  در  انرژي  حامل هاي  قيمت  شاخص  افزايش  آني  تأثير  كه  مي دهد  نشان 
نسبت به سال پايه 1363، شاخص ضمني توليد ناخالص داخلي را ساالنه به طور متوسط 6/2 

درصد افزايش مي دهد.
تأثير  بررسي  به  ساختار  مسير  تحليل  رهيافت  از  استفاده  با   )1383( مهديه  و  اندايش 
مسير  تحليل  در  كه  داد  نشان  نتايج  پرداخته اند.  توليدكننده  قيمت  شاخص  بر  ماليات ها 
اين  و  بودند  واسطه ای  مسيرهاي  از  بيش تر  به مراتب  واسطه اي ـ نهادي  مسيرهاي  ساختاري 
نشانه مداخله بخش هاي اجتماعي در فرايند شاخص قيمت ها دارد. بانويي و همكاران )1383( 
تعامالت بين بخش هاي اصلي اقتصاد كشور را در قالب تحليل مسير ساختاري و با استفاده از 
ماتريس حسابداري اجتماعي سال 1375 بررسي كرده اند. براساس نتايج به دست آمده، تعيين 
تأثيرگذار از منظر سياست گزاري حائز اهميت است؛ زيرا 31/8  و شناسايي مسيرهاي مهم 
درصد از كل افزايش توليد بخش صنعت ناشي از تعامل فعاليت هاي توليدي است و 58/2 
درصد از پيوندهاي همزمان فعاليت هاي اقتصادي با عوامل تولي و نهادهاي اجتماعي ناشی 
قيمت بخش ها  بر شاخص  يارانه دارو  آثار حذف  اندايش و همكاران )1389(  شده است. 
و  بانويي  كرده اند.  مطالعه  ساختاري  مسير  تحليل  رهيافت  با  را  خانوارها  زندگي  هزينه  و 
هزينه  شاخص  بر  اساسي  كاالهاي  يارانه  حذف  آثار  سياستي  تحليل هاي   )1387( پروين 
زندگي خانوارهاي شهري و روستايي در چارچوب تحليل مسير ساختاري بررسي كرده و 
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به اين نتيجه رسيده اند كه بر مبناي ماتريس حسابداري اجتماعي ويژه كاالهاي اساسي سال 
يارانه كاالهاي اساسي )به عنوان  1380، درصد مسيرهاي مستقيم آشكارشده توسط حذف 
و  شهري  خانوارهاي  كم درآمد  دهك  زندگي  هزينه  شاخص  افزايش  بر  مبدأ(  قطب های 
مسيرهاي  درصد  به  نسبت  همه جانبه  اثرات  كل  از  مقصد(،  قطب هاي  )به عنوان  روستايي 

مستقيم خانوارهاي پر درآمد شهري و روستايي بيش تر بوده است.
حامل هاي  قيمت  افزايش  آثار  حسابداري،  ماتريس  از  استفاده  با  ابتدا  مطالعه،  اين  در 
بررسي  به  مسير ساختاري  تحليل  به كمك  و سپس  بررسي شده  بر صنعت خودرو  انرژي 

مسيرهاي تأثيرگذار بر اين صنعت پرداخته می شود.

3.تجزيهوتحليلنتايج1

 )2( در جدول  انرژي  حامل هاي  طريق  از  اقتصاد كشور  به  واردشده  ميزان شوك هاي 
آمده و در جدول )3(، تأثير افزايش قيمت حامل هاي انرژي )كاهش يارانه آن ها( شبيه سازي 
شده است. براساس اين جدول، افزايش قيمت برق بيش ترين تأثير را بر قيمت وسايل نقليه 
افزايش 5/94  برق موجب  قيمت  افزايش 233 درصد  به طوري كه  موتوري خواهد داشت؛ 
كم ترين  گازمايع  قيمت  افزايش  ديگر،  سوي  از  شد.  خواهد  زيربخش  اين  قيمت  درصد 
حامل  اين  قيمت  درصدي   2000 افزايش حدود  به طوري كه  دارد؛  زيربخش  اين  بر  را  اثر 
انرژي قيمت زيربخش وسايل نقليه موتوري را فقط 1/07 درصد افزايش خواهد داد. تأثير 
افزايش قيمت ساير حامل ها بر اين زيربخش در حدود 2 درصد است. بنابراين در مجموع، 
نقليه موتوري  افزايش همزمان قيمت حامل هاي انرژي، افزايش 15/5 درصد قيمت وسايل 
را به همراه دارد. همان طور كه در ادامه بحث خواهد شد، برخي از اين افزايش قيمت ها در 
زيربخش وسايل نقليه موتوري، به دليل آثار غيرمستقيمي است كه افزايش حامل هاي انرژي 
با  مرتبط  بخش هاي  مهم ترين  برخي  بر  سياست ها  اين  آثار  اين رو،  از  مي گذارند؛  بر جاي 

وسايل نقليه موتوري نيز بررسي می شود.
تأثيرپذيري فعاليت هاي آهن، فوالد  همان طور كه در اين جدول مشخص است، ميزان 
همزمان  افزايش  و  است  بسيار شديد  انرژي  قيمت حامل هاي  افزايش  از  آن  و محصوالت 

1. ماتريس حسابداري اجتماعي با ابعاد 161×161 بوده و از مطالعه پرمه و همكاران )1390( استفاده شده است.
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قيمت اين حامل ها موجب افزايش 33 درصدي در قيمت تمام شده اين فعاليت مي شود. برق 
و 4/3  )به ترتيب 17/9  دارند  فعاليت  اين  قيمت  افزايش  در  را  تأثير  بيش ترين  و گازطبيعي 
درصد(. شيشه و محصوالت شيشه اي نيز در اثر كاهش يارانه حامل هاي انرژي به شدت متأثر 
شده و قيمت تمام شده آن 30 درصد افزايش خواهد يافت. برق با 10/6 درصد بيش ترين اثر 
را بر افزايش قيمت اين فعاليت دارد. قيمت تمام شده قطعات توليدي وسايل حمل ونقل نيز 
در اثر كاهش يارانه حامل هاي انرژي افزايش يافته و از افزايش حدود 7 درصد برخوردار 

است. دراين حالت نيز نقش افزايش قيمت برق بسيار پررنگ است. 

 جدول 2ـ ميزان شوک هاي واردشده به اقتصاد ايران 
در اثر هدفمندسازي يارانه

گاز حامل انرژي
نفت بنزينبرقطبيعي

گازمايعنفت كورهنفت گازسفيد

89523330062762711701977ميزان افزايش قيمت درصد

 منبع: نتايج تحقيق.

 جدول 3ـ تأثير افزايش قيمت حامل هاي انرژي
بر قيمت تمام شده صنعت خودروسازي

گاز 
نفت بنزينبرقطبيعي

كلگازمايعنفت كورهگازوئيلسفيد

 محصوالت الستيكي 
1/619/043/210/931/782/954/8024/31و پالستيكي

3/5610/563/210/701/876/693/1029/70شيشه و محصوالت شيشه اي
 آهن، فوالد و 
4/3917/892/920/601/984/111/0132/90محصوالت آن

وسايل نقليه موتوري، 
1/105/962/920/631/422/431/0815/53تريلرها و نيم تريلرها

قطعات و لوازم الحاقي 
0/522/931/310/290/661/100/547/35وسايل نقليه موتوري

ساير تجهيزات حمل ونقل و 
0/815/072/360/501/141/680/8212/38قطعات آن ها

منبع: نتايج تحقيق.
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1ـ3.بررسيتحليلمسيرساختاري
اين است كه شاخص قيمت تمام شده،  پيشين  نتايج بخش  نارسايي هاي اساسي  از  يكي 
از  يارانه هريك  مثال حذف  )به عنوان  برونزاي يك حساب  تغييرات هزينه  تبعات  از  ناشي 
قيمت حاصل  انتقال  ماتريس  مبناي  بر  )بخش خودرو(  ديگر  بر حساب  انرژي(  حامل هاي 
انتقال هزينه  از  اثرات ناشي  امر كه  اين  اثرات همه جانبه معروفند.  به  اثرات  اين  شده است. 
)توليد، هزينه عوامل و خانوارها( چه مسيرهايي را طي مي كنند، اطالعاتي به دست نمي دهد. 
انتقال دارد كه فقط در چارچوب  به تجزيه تفصيلي ماتريس  نياز  تعيين و شناسايي مسيرها 
الگوي تحليلي مسير ساختاري امكان پذير است1. بنابراين، در اين قسمت آثار افزايش قيمت 
قطب  به عنوان  موتوري  نقليه  وسايل  توليد  هزينه  بر  مبدأ  قطب  به عنوان  انرژي  حامل هاي 
انرژي  حامل هاي  قيمت  افزايش  آثار  تأثير  زير  جدول های  در  است.  شده  محاسبه  مقصد 
)برق، گازطبيعي، بنزين، گازوئيل، نفت سفيد و نفت كوره( بررسي شده است. اين جدول ها 
از شش ستون تشكيل شده است. ستون )1( مسيرهاي تأثير قطب مبدأ به قطب مقصد را نشان 
مي دهد. در ستون )2(، تأثير همه جانبه آمده است. ستون )3( تأثير مستقيم شوك ها را بيان 
مي كند. ستون )4( ضرايب فزاينده اي كه در هر مسير به صورت حلقه و مدار ايجاد مي شود 
را نشان مي دهد. ستون )5( تأثير كل است كه با ضرب تأثير مستقيم )ستون 4( در ضرايب 
فزاينده )ستون 5( حاصل می شود و ستون )6( نيز درصد اثرات كل به اثرات همه جانبه را در 

هر مسير نشان مي دهد. 
است.  آمده  بر صنعت خودروي كشور  مختلف  مسيرهاي  از  برق  تأثير   )4( در جدول 
ستون دوم، تأثير حذف يك واحد يارانه برق منجر به افزايش 0/0256 واحد در قيمت توليد 
را آشكار  مسير  هر  اوليه  مسيرهاي  مستقيم  تأثير  ستون سوم  مي شود.  موتوري  نقليه  وسايل 
يارانه(،  واحد  يك  )كاهش  برق  قيمت  در  واحد  يك  افزايش  با  نمونه،  به عنوان  مي سازد. 
تأثير مستقيم آن در مسير يك، دو و سه به ترتيب 0/0019 واحد، 0/0015 واحد و 0/0014 
هستند  مسيرهايي  مسير،  سه  اين  بنابراين،  است.  ناچيز  بسيار  بعدي  مسيرهاي  و  است  واحد 
نقليه دارند. ستون چهارم، مسير فزاينده اي  افزايش قيمت وسايل  تأثير را در  كه سريع ترين 
را نشان مي دهد كه اثرات زنجيره اي ناشي از كاهش يك واحد يارانه برق در بخش وسايل 

1. بانوئي، پروين )1387(. 
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اثرات  بيش ترين  نمونه،  به عنوان  كه  مي دهد  نشان  مختلف  مسيرهاي  در  را  موتوري  نقليه 
زنجيره اي در مسيرهاي رديف 5، 9 و 10 به ترتيب با 2/371، 2/223 و 2/256 واحد است. 
اثرات همه جانبه كاهش يك  مثال،  براي  نشان مي دهد.  را  مسير  تأثير كل هر  پنجم،  ستون 
نقليه  افزايش 0/0027 واحد در بخش وسايل  از طريق مسير يك موجب  برق  يارانه  واحد 
موتوري خواهد شد. يعني اين بخش در اين مسير بايد در مواجهه با كاهش يك واحد يارانه 

برق 0/0027 واحد قيمت خود را افزايش دهد.

 جدول 4ـ شناسايي مسيرها و اهميت هريک 
با استفاده از تحليل مسير ساختاري

مسيرهاي اوليه

تأثير قيمت

اثر
 همه جانبه

تأثير 
مستقيم

 ضرايب فزاينده
 )حلقه در هر 

مسير(

تأثير
 كل

اثرات كل
 به 

همه جانبه

درصد
 تجمعي

برق بر وسايل نقليه موتوري

0/0256

0/00191/36480/002710/363210/36

برق، خدمات عمده فروشي و 
0/00151/61970/00249/404619/77خرده فروشي، وسايل نقليه موتوري

برق، آهن، فوالد و محصوالت آن، 
0/00141/62890/00239/144428/91وسايل نقليه موتوري

 برق،خدمات صنعتي، 
0/00081/41180/00114/154833/07وسايل نقليه موتوري

برق، خانوارهاي شهري، سرمايه، 
0/00032/37150/00083/212936/28وسايل نقليه موتوري

 برق، ساير فلزات اساسي، 
0/00041/49070/00062/172938/45وسايل نقليه موتوري

برق، قطعات و لوازم الحاقي وسايل 
0/00031/50190/00052/020940/47نقليه موتوري، وسايل نقليه موتوري

برق، ماشين آالت با كاربرد عام، 
0/00031/40350/00041/511541/99وسايل نقليه موتوري

برق، خانوار شهري، جبران خدمات 
0/00022/22320/00041/493743/48كاركنان، وسايل نقليه موتوري
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مسيرهاي اوليه

تأثير قيمت

اثر
 همه جانبه

تأثير 
مستقيم

 ضرايب فزاينده
 )حلقه در هر 

مسير(

تأثير
 كل

اثرات كل
 به 

همه جانبه

درصد
 تجمعي

برق، خانوار روستايي،  سرمايه، 
وسايل نقليه موتوري

0/0256

0/00022/25620/00041/375044/85

برق، آهن، فوالد و محصوالت آن، 
قطعات و لوازم الحاقي وسايل نقليه 

موتوري، وسايل نقليه موتوري
0/00021/79190/00031/223546/08

برق، آهن، خدمات عمده فروشي 
و خرده فروشي، قطعات و لوازم 
الحاقي وسايل نقليه موتوري، 

وسايل نقليه موتوري

0/00011/78070/00031/025547/10

بنزين، خانوارهاي شهري، سرمايه، 
وسايل نقليه موتوري

0/0097

0/00081/78530/001413/998514/00

 بنزين، خانوارهاي شهري،
  جبران خدمات كاركنان، 

وسايل نقليه موتوري
0/00041/67430/00066/510820/51

بنزين، خانوار روستايي، سرمايه، 
0/00021/69690/00033/394923/90وسايل نقليه موتوري

بنزين، خدمات حمل ونقل جاده ای 
0/00031/09410/00032/908726/81بار، وسايل نقليه موتوري

بنزين، خدمات عمده فروشي و 
0/00081/78530/001413/998514/00خرده فروشي، وسايل نقليه موتوري

0/00041/67430/00066/510820/51بنزين، وسايل نقليه موتوري
منبع: نتايج تحقيق.

در ستون ششم، نسبت تأثير كل هر مسير به تأثير همه جانبه نشان داده شده است. براساس 
ارقام اين جدول، حدود 47 درصد كل آثار اين سياست از 10 مسير تشكيل شده است؛ از 
سوي ديگر، حدود 29 درصد كل تأثير همه جانبه فقط از سه مسير ناشي مي شود. در اين مورد 
تنها 10 درصد به اثر مستقيم افزايش قيمت برق بر قيمت تمام شده خودرو مربوط است و 90 
درصد مابقي اثرات از آثار غيرمستقيم ناشي مي شوند؛ به  طوري كه 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 می شوند، افزايش قيمت خودرو را در پي خواهند داشت. اين مسير 
بيش از 9 درصد كل افزايش قيمت خودرو را در بر می گيرد. يكي ديگر از مسيرهايي كه باعث 
افزايش قيمت خودرو می شود، تأثيرگذاري افزايش قيمت برق بر خدمات صنعتي و سپس تأثير 
آن بر قيمت تمام شده خودرو است. اين مسير 4/2 درصد كل افزايش قيمت خودرو را به خود 
اختصاص می دهد. تأثير افزايش قيمت برق بر هزينه زندگي خانوارهاي شهري مسيري ديگري 
است كه تحليل آن حائز اهميت است. افزايش هزينه خانوارهاي شهري موجب مي شود كه 
آن ها قيمت عوامل توليدشان را افزايش دهند )سرمايه و جبران خدمات كاركنان( و در گام 
افزايش قيمت خودرو خواهد شد  نيروي كار موجب  افزايش قيمت سرمايه و دستمزد  بعد، 

)رديف هاي 5 و 9 در جدول 5(.
افزايش  اثر  مي شود،  مشاهده  سناريوها  از  بسياري  در  كه  مهمي  مسيرهاي  از  يكي 
رابطه  در  است.  )خودرو(  مقصد  بخش  بر  عمده فروشي  و  خرده فروشي  خدمات  قيمت 
كشور  در  خودرو  قيمت  افزايش  مسيرهاي  از  يكي  مسير  اين  نيز  برق  غيرمستقيم  تأثير  با 
و  خرده فروشي  خدمات  قيمت  افزايش  موجب  برق  قيمت  افزايش  ديگر،  به عبارت  است. 
افزايش قيمت  نيز در گام بعدي  اين خدمت  افزايش قيمت  عمده فروشي در كشور شده و 
خودرو را در پي خواهد داشت. در اين رابطه بايد اشاره كرد كه تقريباً تورم عمومي كشور 
در زيربخش خدمات عمده فروشي و خرده فروشي مشاهده مي شود و اين تورم عمومي نيز 

موجب افزايش قيمت خودرو در كشور خواهد شد.
مسيرهاي تأثيرگذار افزايش قيمت بنزين بر قيمت تمام شده فعاليت توليد وسايل نقليه در 
ايران در جدول )4( آمده است. همان طور كه در ستون دوم ديده می شود، تأثير افزايش يك 
واحد قيمت بنزين منجر به افزايش 0/0097 واحد در قيمت توليد وسايل نقليه موتوري خواهد 
با  مثال،  به عنوان  مي سازد.  را آشكار  مسير  هر  اوليه  مسيرهاي  مستقيم  تأثير   شد. ستون سوم، 
افزايش يك واحد قيمت بنزين، تأثير مستقيم آن در مسير اول برابر با 0/0008، در مسير دوم 
برابر با 0/0004 و در مسير ششم برابر با 0/00043 است. بنابراين، اين سه مسير، مسيرهايي هستند 
كه سريع ترين تأثير را در افزايش قيمت بنزين بر قيمت تمام شده وسايل نقليه موتوري دارند. 
ستون پنجم، تأثير كل هر مسير را نشان مي دهد. براي مثال، اثرات همه جانبه افزايش يك واحد 
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قيمت بنزين از طريق مسير اول، موجب افزايش 0/0008 واحد در بخش وسايل نقليه موتوري 
خواهد شد. يعني اين بخش در اين مسير بايد در مواجهه با كاهش يك واحد يارانه بنزين، 
0/0008 واحد قيمت خود را افزايش دهد. در ستون ششم، نسبت تأثير كل هر مسير به تأثير 
همه جانبه نشان داده شده است. بررسی ارقام اين جدول نشان می دهد كه تنها 6/5 درصد از 
100 درصد آثار، مربوط به اثر مستقيم است و ساير آثار به صورت غيرمستقيم ظاهر خواهند 
شد. اولين مسير غيرمستقيم تأثير افزايش قيمت بنزين بر قيمت خودرو از كانال  تأثير افزايش 
است كه  ايجاد مي شود. مشخص  زندگي خانوارهاي شهري  هزينه  بر شاخص  بنزين  قيمت 
افزايش قيمت بنزين موجب افزايش شاخص هزينه زندگي خانوارها مي شود، 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 می شود. اين مسير حدود 14 درصد افزايش 
كل قيمت تمام شده وسايل نقليه را تشكيل مي دهد. مسير بعدي از طريق تأثير افزايش قيمت 
اثر اين افزايش و براي جبران  بنزين بر هزينه زندگي خانوارهاي شهري تأثير می گذارد. در 
قدرت خريد اين خانوارها دستمزد )جبران خدمات كاركنان( را افزايش داده و در گام بعد 

افزايش دستمزد، افزايش قيمت تمام شده خودرو را در پي خواهد داشت. 

 جدول 5ـ شناسايي مسيرها و اهميت هريک
با استفاده از تحليل مسير ساختاري

مسيرهاي اوليه

تأثير قيمت

اثر
 همه جانبه

تأثير 
مستقيم

 ضرايب فزاينده
  )حلقه در 
هر مسير(

تأثير
 كل

اثرات كل
 به 

همه جانبه

درصد
 تجمعي

نفت كوره، خدمات حمل ونقل 
آبي، وسايل نقليه موتوري

0/0021

0/00071/08530/000837/515937/52

نفت كوره، خدمات حمل ونقل 
آبي، قطعات و لوازم الحاقي 
وسايل نقليه موتوري، وسايل 

نقليه موتوري

0/00011/19430/00013/911041/43
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مسيرهاي اوليه

تأثير قيمت

اثر
 همه جانبه

تأثير 
مستقيم

 ضرايب فزاينده
  )حلقه در 
هر مسير(

تأثير
 كل

اثرات كل
 به 

همه جانبه

درصد
 تجمعي

نفت كوره، خدمات حمل ونقل 
آبي، آهن، فوالد و محصوالت 

آن، وسايل نقليه موتوري

0/0021

0/00001/29600/00012/826944/25

نفت كوره، خدمات صنعتي، 
0/00001/05560/00002/205346/46وسايل نقليه موتوري 

نفت كوره،ساير محصوالت 
غيرفلزي طبقه بندی نشده در 

جاي ديگر، وسايل نقليه 
موتوري

0/00001/04370/00001/583248/04

 نفت كوره، آهن، فوالد 
 و محصوالت آن، 

وسايل نقليه موتوري 
0/00001/21850/00001/428249/47

نفت كوره، خدمات حمل ونقل 
 آبي، خدمات صنعتي، 
وسايل نقليه موتوري 

0/00001/12280/00001/229050/70

نفت كوره، خدمات حمل ونقل 
آبي، ماشين آالت با كاربرد عام، 

وسايل نقليه موتوري 
0/00001/11610/00001/094551/79

0/00001/02030/00000/071051/87نفت كوره، وسايل نقليه موتوري 

 نفت گاز، خدمات 
 عمده فروشي و خرده فروشي، 

وسايل نقليه موتوري

0/0023

0/00011/21360/00027/20447/20

نفت گاز، خدمات حمل ونقل 
 جاده ای بار،

وسايل نقليه موتوري
0/00011/08650/00026/858114/06

0/00011/01940/00015/055619/12نفت گاز بر وسايل نقليه موتوري

 نفت گاز، خدمات صنعتي، 
0/00001/05470/00001/945421/06وسايل نقليه موتوري
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مسيرهاي اوليه

تأثير قيمت

اثر
 همه جانبه

تأثير 
مستقيم

 ضرايب فزاينده
  )حلقه در 
هر مسير(

تأثير
 كل

اثرات كل
 به 

همه جانبه

درصد
 تجمعي

نفت گاز، خدمات حمل ونقل 
جاده ای بار، خدمات 

 عمده فروشي و خرده فروشي 
بر وسايل نقليه موتوري

0/0023

0/00001/28010/00001/628122/69

 نفت گاز، آهن، فوالد 
 و محصوالت آن، 

وسايل نقليه موتوري
0/00001/21740/00001/331824/02

نفت گاز، خانوار شهري، 
0/00001/78280/00001/008725/03سرمايه، وسايل نقليه موتوري

منبع: نتايج تحقيق.

وسايل  تمام شده  قيمت  بر  گازوئيل  قيمت  افزايش  ساختاري  مسير  تحليل  وضعيت 
حمل ونقل در جدول )5( آمده است. در ستون دوم، تأثير حذف يك واحد يارانه گازوئيل 
به افزايش 0/0023 واحد در قيمت توليد وسايل نقليه موتوري منجر مي شود. در واقع، اين اثر 
مجموع تأثير كل )ستون 5( است. ستون سوم، تأثير مستقيم مسيرهاي اوليه هر مسير را آشكار 
مي سازد. به عنوان 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 سريع ترين تأثير را در افزايش قيمت وسايل نقليه 
همه جانبه  اثرات  مثال،  براي  می شود.  داده  نشان  مسير  هر  تأثير كل  پنجم،  ستون  در  دارند. 
واحد   0/0002 افزايش  موجب  اول،  مسير  طريق  از  گازوئيل  يارانه  در  واحد  يك  كاهش 
در بخش وسايل نقليه موتوري خواهد شد. يعني، اين بخش در اين مسير بايد در مواجهه با 
كاهش يك واحد يارانه گازوئيل، قيمت خود را 0/0002 واحد افزايش دهد. ستون ششم، 
نسبت تأثير كل هر مسير به تأثير همه جانبه را نشان مي دهد. براساس ارقام اين جدول، فقط 
5/05 درصد از 100 درصد آثار، به اثر مستقيم مربوط است و بقيه آثار به صورت غيرمستقيم 
ظاهر می شوند. همان طور كه در باال اشاره شد، مسير افزايش قيمت حامل انرژي بر قيمت 
تمام شده خدمات خرده فروشي و عمده فروشي و سپس قيمت تمام شده وسايل نقليه، يكي از 
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مسيرهاي مهم افزايش قيمت تمام شده فعاليت توليد خودرو در كشور است. در اين بخش نيز 
7/2 درصد افزايش قيمت تمام شده خودرو از اين مسير منتقل مي شود. تأثير افزايش قيمت 
گازوئيل بر قيمت خدمات حمل ونقل جاده اي بار و سپس افزايش قيمت تمام شده خودرو 
افزايش قيمت گازوئيل در بخش  تأثيرگذار  ايران، يكی از مسيرهاي مهم و غيرمستقيم  در 
بر  حامل  اين  قيمت  افزايش  آثار  درصد  هفت  مسير حدود  اين  به طوري كه  است؛  خودرو 

قيمت خودرو را نشان مي دهد.
شناسايي مسيرها و اهميت گازطبيعي، گازمايع و نفت سفيد بر صنعت خودروي كشور 

در جدول )6( آمده است. 

 جدول 6ـ شناسايي مسيرها و اهميت هريک 
با استفاده از تحليل مسير ساختاري

مسيرهاي اوليه

تأثير قيمت

اثر
 همه جانبه

تأثير 
مستقيم

 ضرايب فزاينده
  )حلقه در 
هر مسير(

تأثير
 كل

اثرات كل
 به همه جانبه

درصد
 تجمعي

گاز طبيعي،توزيع گاز طبيعي، 
آهن فوالد و محصوالت آن، 

وسايل نقليه موتوري

0/0012

0/00011/26610/000212/845912/85

 گاز طبيعي، توزيع گاز، 
0/00011/06040/00016/395119/24وسايل نقليه موتوري

گاز طبيعي، توزيع گاز، خدمات 
عمده فروشي و خرده فروشي، 

وسايل نقليه موتوري
0/00001/26160/00014/503610/90

 گازطبيعي، توزيع گاز، 
 خدمات صنعتي، 

وسايل نقليه موتوري
0/00001/09700/00002/33146/84

 گاز طبيعي، توزيع گاز، 
 برق و خدمات مربوطه، 

وسايل نقليه موتوري
0/00001/42260/00001/29833/63

گازمايع، مواد شيميائي اساسي، 
0/00050/00001/12370/00005/92035/92وسايل نقليه موتوري
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مسيرهاي اوليه

تأثير قيمت

اثر
 همه جانبه

تأثير 
مستقيم

 ضرايب فزاينده
  )حلقه در 
هر مسير(

تأثير
 كل

اثرات كل
 به همه جانبه

درصد
 تجمعي

 گازمايع، انواع رنگ 
 و جالدهنده ها، 

وسايل نقليه موتوري 

0/0005

0/00001/03650/00005/475911/40

 گازمايع، مواد پالستيكي 
 و كائوچوئي اساسي، 
وسايل نقليه موتوري

0/00001/04380/00004/983316/38

0/00001/02450/00003/140519/52گازمايع، وسايل نقليه موتوري 

گازمايع، خانوار روستايي، 
0/00001/70510/00002/921422/44سرمايه، وسايل نقليه موتوري

گازمايع، خانوار شهري، 
0/00001/79460/00002/307324/75سرمايه، وسايل نقليه موتوري

گازمايع، خدمات صنعتي، 
0/00001/06000/00002/293527/04وسايل نقليه موتوري

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

موتوري، وسايل نقليه موتوري

0/00001/14870/00001/314228/36

 گازمايع، خانوار شهري، 
 جبران خدمات كاركنان،

وسايل نقليه موتوري
0/00001/68190/00001/072329/43

گازمايع، ماشين آالت با كاربرد 
0/00001/05360/00001/011730/44عام، وسايل نقليه موتوري

نفت سفيد، خانوارهاي روستايي، 
سرمايه، وسايل نقليه موتوري

0/0010

0/00011/69240/000216/473216/47

نفت سفيد، خانوارهاي شهري، 
0/00001/78130/00017/663124/14سرمايه، وسايل نقليه موتوري 

نفت سفيد، خانوارهاي روستايي، 
جبران خدمات كاركنان، 

عملياتي، وسايل نقليه موتوري
0/00001/34720/00004/738528/87
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مسيرهاي اوليه

تأثير قيمت

اثر
 همه جانبه

تأثير 
مستقيم

 ضرايب فزاينده
  )حلقه در 
هر مسير(

تأثير
 كل

اثرات كل
 به همه جانبه

درصد
 تجمعي

نفت سفيد، خانوارهاي شهري، 
 جبران خدمات كاركنان، 

0/0010وسايل نقليه موتوري 
0/00001/67000/00003/562832/44

 نفت سفيد، 
0/00001/01780/00000/624533/06وسايل نقليه موتوري

منبع: نتايج تحقيق.

جمعبنديونتيجهگيري

يارانه ها،  هدفمندسازي  قانون  اول  گام  در  انرژي  حامل هاي  قيمت  افزايش  شبيه سازي 
قيمت انواع وسايل نقليه موتوري را به طور متوسط 15/5 درصد افزايش می دهد. در اثر اجراي 
نقليه  با فعاليت وسايل  سناريو هاي شبيه سازي شده، قيمت تمام شده برخي محصوالت مرتبط 
نقليه  قيمت وسايل  اين مسيرها  از  بااليي را تجربه خواهند كرد و  نسبتاً  افزايش  نيز  موتوري 
موتوري نيز افزايش می يابد. بر اين اساس، گام اول اجراي قانون هدفمندسازي، قيمت تمام شده 
محصوالت الستيكي و پالستيكي را 24/3 درصد، شيشه و محصوالت شيشه اي را 30 درصد، 
آهن، فوالد و محصوالت آن را 33 درصد و قطعات و وسايل خودرو را 7/35 درصد افزايش 
می دهد. از سوي ديگر، بررسي آثار افزايش قيمت هريك از حامل هاي انرژي نشان می دهد 
كه افزايش قيمت برق، بيش ترين تأثير را بر قيمت تمام شده وسايل حمل ونقل موتوري داشته و 

بيش از 38 درصد كل آثار به اين حامل انرژي اختصاص دارد. 
تمام شده  قيمت  بر  انرژي  حامل هاي  قيمت  افزايش  غيرمستقيم  و  مستقيم  آثار  بررسي 
فعاليت وسايل نقليه موتوري نشان مي دهد كه آثار غيرمستقيم بسيار شديدتر از آثار مستقيم 
هستند و همين امر، اهميت بررسي چنين سياست هايي را با استفاده از مدل هاي تعادل عمومي 
نشان مي دهد. تأثير مستقيم افزايش قيمت گاز طبيعي، برق، نفت گاز، نفت سفيد، نفت كوره، 
گازمايع و بنزين بر قيمت وسايل نقليه موتوري به ترتيب 6/4، 10/4، 6/94، 0/63، 0/071، 

3/157 و 1/33 درصد است. 
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منابع
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زورار پرمه، بهنام ملكي، علي اصغر بانويي، يعقوب اندايش و مهدی كرمي )1390(؛ »برآورد 
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