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با  هاي نفتي اجتماعي محدوديت عرضه فرآورده و بررسي آثار اقتصادي
  ماتريس حسابداري اجتماعي استفاده از الگوي مختلط

  4حميد آماده              3فرشاد مؤمني                 2ياصغر بانوي علي                   1علي فريدزاد

 11/11/1391:  شتاريخ پذير            17/08/1391:  تاريخ دريافت

  چكيده
  ،بنزين، گازوئيل و گاز مايع مانندهاي عمده نفتي  در واردات فرآورده هاي موجودمحدوديت با توجه به

هاي اقتصادي،  تا چه ميزان بر توليد ساير بخش ها، اين فرآوردهمحدوديت عرضه كه  استمطرح  سوالاين 
قابل استفاده يكي از الگوهاي تعادل عمومي  ؟گذارد مي اثر) خانوارها(درآمد عوامل توليد و نهادهاي جامعه

محدوديت عرضه  در شرايط اما .است) SAM(اجتماعيسنجش اين آثار، الگوي ماتريس حسابداري براي
براي سنجش آثار اقتصادي و  SAM محورِ بكارگيري الگوي تقاضاهاي اقتصادي،  برخي از بخشدر 

  . هايي همراه استبا كاستياجتماعي 
ماتريس و  SAMمختلط در قالب الگوي  ،محور شده تقاضا اصالحبار از الگوي براي اولين، ر اين مطالعهد

و  با توجه به هدف تحقيق اين ماتريس،. استفاده شده است 1385هاي انرژي سال  حسابداري اجتماعي حامل
ش عرضه به اندازه كل واردات سناريوي كاه مبتني بر مطالعهنتايج  .بار تهيه و تدوين شده است براي اولين

بيشترين ميزان كاهش هاي نفتي  محدوديت عرضه فرآورده مطابق اين نتايج، .ي هر فرآورده نفتي استبرا
فروشي، ساخت  فروشي و خرده مانند توليد و استخراج نفت و گاز، خدمات عمده يهاي بخشتوليد را در 

 هابا اعمال اين محدوديتهمچنين، . دارددر پي محصوالت و مواد شيميايي و محصوالت كشاورزي 
 بطور مطلق و نسبي و درآمد نيروي كار خانوارهاي شهري يافتهكاهش از ساير عوامل  درآمد سرمايه بيشتر

سهم  انرژي در سبد هزينه خانوارهاي روستايي با توجه به اينكه. يابدميروستايي كاهش خانوارهاي بيش از 
همراه با كاهش بيشتري نوارهاي روستايي نسبت به درآمد خانوارهاي شهري درآمد خا نسبي باالتري دارد،

  .بوده است

 

  Email: afaridzad@yahoo.comطباطبائي ، گاز، دانشكده اقتصاد، دانشگاه عالمه و دانشجوي دكتري اقتصاد نفت. 1
  Email: banoui7@yahoo.comطباطبائي، دانشگاه عالمه اقتصاد دانشيار. 2
  farshad.momeni@gmail.com  Emailطباطبائي، دانشگاه عالمه اقتصاد استاديار. 3
 Email:amadeh@gmail.comطباطبائي، دانشگاه عالمه اقتصاداستاديار . 4
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، الگوي مختلط، ضرايب فزاينده تقاضا به توليد، محورماتريس حسابداري اجتماعي عرضه :كليدي واژگان
  .ضرايب فزاينده توليد به توليد، متغيرهاي برونزا و درونزا، الگوي محدوديت عرضه، شرايط ويژه

JEL: E12, E16, E23, O11, Q32, Q43. 

  مقدمه .1
در حاضر يكي از موضوعاتي كه بيش از گذشته مورد توجه سياستگذاران و صاحبنظران اقتصادي است، 

محدوديت در واردات برخي از كاالها و خدمات به كشور بويژه برخي بررسي آثار اقتصادي ناشي از 
عرضه برخي از كاالها و خدمات در هر بخش اقتصادي از طريق از آنجايي كه . كاالهاي اساسي بوده است

گيرد، بديهي است كه با محدوديت در واردات، محدوديت  توليد داخلي و واردات به داخل صورت مي
كشور در از نيازهاي اقتصاد  قسمتيهايي كه  يكي از بخش. عرضه در آن بخش اقتصادي بوجود خواهد آمد

در  براساس آمارهاي ارائه شده. هاي نفتي است گيرد، بخش توليد فرآورده آن از طريق واردات صورت مي
كوره و ، از ميان پنج فرآورده اصلي شامل بنزين، گازوئيل، گازمايع، نفت1388ترازنامه هيدروكربوري سال 

وئيل مايع، بنزين و گازگردند، سه فرآورده گاز پااليشگاه كشور در حال حاضر توليد مي 9سفيد كه در نفت
و  2، 1در جدول  .)1388ترازنامه هيدروكربوري، ( ف داخلي به واردات وابستگي دارندبدليل باالبودن مصر

شود كه بخشي از اين ميزان از طريق واردات  ورده اصلي يادشده مشاهده ميكل سه فرآميزان عرضه 3
  .شود جبران مي

 )ترمكعب در سالمهزار : واحد( 1378-1388عرضه گاز مايع در دوره . 1جدول 
13781379138013811382 13831384138513861387 1388 1389  

  3010299429763148305629932902292628182860 3052 3193 توليد
  726110611421171122911411061142711921213 1346 1283واردات
  3737410141194320428541353964435340114074 4398 4476 عرضه
سال آمار انرژي كشور،  23؛ مروري بر المللي انرژي ، وزارت نفت، مؤسسه مطالعات بين1388ه هيدروكربوري سال ترازنام: مأخذ

  )1390(وزارت نيرو 
 )مترمكعب در سالهزار : واحد( 1378- 1388بنزين در دوره عرضه . 2جدول 

13781379138013811382 13831384138513861387 1388 1389  
 131451329613552140711455314696154531630216454162751631316326 توليد
  123711902284238025514 829690541003669527542 7664 5449واردات
 255161519816394178732006722993245082633823406238172397721775 عرضه
سال آمار انرژي كشور،  23المللي انرژي؛ مروري بر  ، وزارت نفت، مؤسسه مطالعات بين1388ترازنامه هيدروكربوري سال : مأخذ

  )1390(وزارت نيرو 
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هاي اخير كشور در فصول سرد با كمبود گاز مواجه بوده است،  در سالدليل آنكه به 3 با توجه به جدول
اي از توليد  به مجموعه گازوئيلو برخي از صنايع، عرضه  هاي گازي براي تأمين كمبود سوخت نيروگاه
  .داخل و واردات متكي بوده است

  )هزار مترمكعب در سال: واحد( 1378-1388در دوره  گازوئيلعرضه . 3جدول 
13781379138013811382 13831384138513861387 1388 1389  

 253832560025870262512670128195289132937229765310943237633197 توليد
 0000061105185629403714 2341 15505واردات
 واردات از
 پتروشيمي

00000000401911 523 -  

 253832560025870262512670128257290193122933107357193524148702 عرضه
سال آمار انرژي كشور،  23المللي انرژي؛ مروري بر  نفت، مؤسسه مطالعات بين، وزارت 1388ترازنامه هيدروكربوري سال : مأخذ

  )1390(وزارت نيرو 

هاي نفتي كشور در  هاي نفتي و تأمين مصرف داخلي فرآورده كاهش وابستگي به واردات فرآوردهجهت 
ف پيشنهاد و يا در قالب مطالعات مختلشده  مطرحصورت اجرايي هاي اخير، راهكارهاي متعددي به سال

، افزايش عرضه هاي نفتي مسئله كاهش واردات فرآوردهرفت از  يكي از راهكارهاي برون. شده است
برنامه شركت ملي . هاي جديد و ايجاد ظرفيت توليدي است هاي نفتي از طريق ساخت پااليشگاه فرآورده

پااليشگاه جديد جهت بر ساخت هفت مبني 1388هاي نفتي ايران نيز در سال  پااليش و پخش فرآورده
هاي داخلي  گذاري افزايش ظرفيت توليد در داخل ارائه شد كه با توجه به برخي مشكالت در تأمين سرمايه

هاي جديد و افزايش ظرفيت پااليشي  روند ساخت پااليشگاه در عملها،  و خارجي جهت تكميل اين پروژه
اين تعداد پااليشگاه به  1392ر بود تا پايان سال اساس اين برنامه قرابر .در كشور با مشكل مواجه شده است

طول سال به 5در حدود   ساخت و ايجاد پااليشگاه. هاي قبلي اضافه شوند ظرفيت توليدي پااليشگاه
مدت براي حل مسئله كمبود  توان از اين راهكار در كوتاه ، در نتيجه نمياستبر  انجامد و فرآيندي زمان مي

  .در داخل استفاده نمود هاي نفتي توليد فرآورده
هاي نفتي، كنترل  يكي ديگر از راهكارها جهت ايجاد توازن ميان مصرف و نياز داخلي و عرضه فرآورده

در قالب قانون  بندي و كنترل مصرف است كه هاي مذكور از طريق سيستم سهميه مصرف فرآورده
ا اين برنامه نيز در جهت كاهش تاكنون در كشور آغاز شده است ام 1386از سال  ها هدفمندي يارانه
عنوان نمونه، مصرف بنزين در به. هاي نفتي از جمله بنزين و نفت گاز موفق نبوده است مصرف فرآورده

گيري نداشته است و در حال  بندي تغيير چشم هاي پيش از سهميه به سالبندي نسبت داخل پس از نظام سهميه
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) 1388(همچنين مطالعه رايزني و صبوري. زايش همراه استحتي با اف ها حاضر روند مصرف اين فرآورده
يافته و مجدداً صورت ضعيفي كاهشدهد كه مصرف بنزين بر اثر تغيير قيمت اين فرآورده ابتدا به نشان مي

مانده براي تأمين نياز بازار داخلي  بر اين اساس، تنها راهكار باقي. در مدت زمان كوتاهي افزايش يافته است
هاي  هاي نفتي، واردات اين محصوالت از خارج است كه هر چه وابستگي به واردات فرآورده دهبه فرآور

هاي ارزي ساالنه براي اين  به واردات، هزينهبر وجود مسئله نااطميناني نسبتمورد نياز بيشتر باشد، عالوه
هاي مختلفي مانند  ي در بخشهاي نفت باتوجه به آنكه فرآورده. ميزان واردات را نيز نبايد از نظر دور داشت

رود،  كار ميبه) محصول واسطه(عنوان يك نهاده اوليه توليدخانگي، صنعتي، تجاري و كشاورزي بهبخش
يدي يا خدماتي اقتصاد ايران تول) هاي فعاليت(يها نقش مهمي در توليد ديگر كاالها يا توليد ساير بخش

هاي مختلف ايجاد  هاي نفتي مورد نياز بخش فرآوردهدارد و از اين منظر در صورتي كه خللي در عرضه 
باتوجه به موارد ارائه شده، در صورتي كه . ها را با مشكل روبرو نمايد توليد در ديگر بخشتواند  ، ميشود

د و در نهايت منجر به كاهش عرضه اختالل مواجه شومدت با  هاي نفتي در كوتاه واردات فرآورده
 اسي مطرح خواهد بود وپرسش اس يكصورت ازوئيل يا گاز مايع شود، در اينهاي نفتي بنزين، گ فرآورده

هاي نفتي به دليل  آثار و تبعات اقتصادي اجتماعي ناشي از محدوديت عرضه فرآورده« آن اين است كه
هاي اقتصادي، بر درآمد عوامل توليد و درآمد  محدوديت در واردات، تا چه ميزان بر توليد ساير بخش

  .»جامعه از جمله خانوارها اثرگذار خواهد بود؟نهادهاي 
هايي كه در سنجش آثار و تبعات همزمان اقتصادي و اجتماعي تغيير در متغيرهاي كالن  يكي از روش

در اين . است SAM(1(اجتماعيماتريس حسابداري تعادل عمومي اقتصادي داراي كاربرد هستند الگوهاي
سنجش آثار و تبعات اقتصادي اجتماعي  در SAMمحور  تقاضارف دهيم كه الگوهاي متعا مطالعه نشان مي

بنابراين نياز است تا الگوي . در شرايط ويژه ناتوان هستندهاي نفتي  ناشي از محدوديت در عرضه فرآورده
 2مختلطمتغير هاي مشمول شرايط ويژه به شكل الگوي  مذكور در شرايط ويژه با محدوديت عرضه بخش

از نوع الگوهاي كالن كينزي هستند، ساختار اين  SAMتوجه به اينكه الگوي كالن زيرا با  شودطراحي 
به عبارت ديگر براساس اين . كنند الگوها در شرايط متعارف، طرف عرضه را داده شده و با كشش فرض مي

هاي اقتصادي از شرايط يكسان برخوردار بوده و  شود كه تمامي بخش الگوها در شرايط متعارف، فرض مي
ها و يا محصوالت  حال آنكه در شرايط ويژه، عرضه برخي از بخش. يستندبا محدوديت در عرضه مواجه ن

بندي، مسائل فني،  بندي، جيره ، سهميه)خشكسالي و سيل(تأثير عواملي مانند تغييرات جويخاص تحت

 

1. Social Accounting Matrix Approaches 
2. Mixed Variable Models 
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اين مطالعه، با توجه در  1.شوند مدت با محدوديت مواجه مي مدت و ميان زلزله يا تحريم اقتصادي در كوتاه
آثار و تبعات بار،  شود براي اولين تالش ميهاي نفتي نيازمند واردات است،  به آنكه عرضه برخي از فرآورده

هاي نفتي بنزين، گازوئيل و گازمايع برمبناي الگوي مختلط و  اقتصادي اجتماعي محدوديت عرضه فرآورده
بار براي اين منظور تهيه و  كه براي اولين 1385سال انرژي  SAMويژه و برمبناي  در شرايط SAMاصالح 

مطالعه حاضر در چندين بخش بر اين اساس، . ين گرديده است، مورد بررسي و ارزيابي قرار گيردوتد
شود كه چگونه  در بخش اول، با مروري اجمالي بر مطالعات گذشته نشان داده مي. سازماندهي شده است

، كنترل زدايي، ماهيگيري بندي شير، جنگل ارد مختلفي از جمله سهميهدر مو SAMالگوهاي متغير مختلط 
و مانند آن در كشورهاي مختلف جهان بكار گرفته شده است و در اين مطالعه براي  مصرف نهادهاي جامعه

محدوديت در عرضه  سنجش آثار و تبعات اقتصادي اجتماعي ناشي از بار اين نوع الگوها براي اولين
 SAMهاي نظري الگوهاي  ، پايهدومدر بخش . فتي در كشور مورد استفاده قرارگرفته استهاي ن فرآورده
 بخش. محور در شرايط متعارف و در شرايط ويژه و برمبناي الگوي متغير مختلط ارائه خواهند شد  عرضه

اس آن در دو كه براس هاي آماري و ارائه و تحليل نتايج اختصاص يافته است از اين مطالعه نيز به پايه سوم
در بخش پاياني نيز . شود صورت مطلق و نسبي ارائه ميبخش آثار و تبعات اقتصادي و اجتماعي به

  . گيري و پيشنهادات ارائه خواهد شد نتيجه

  مروري بر پيشينه پژوهش .2
در شرايط ويژه در مطالعات خارجي مورد توجه  SAMالگوهاي اصالح شده سوابق مطالعاتي در زمينه 

در  2)2009(چانگ و واترز. است قرار گرفتهوسيعي از پژوهشگران و كاربردهاي مختلف از آن طيف 
اجتماعي، آثار و تبعات اقتصادي و اجتماعي مطالعه خود بااستفاده از الگوي اصالح شده ماتريس حسابداري

در اين مطالعه، . درصدي در ماهيگيري را بر كل اقتصاد مورد ارزيابي قرار داده است 10ناشي از كاهش 
همچنين مباني نظري مدلسازي الگوهاي . عنوان بخش با محدوديت ارائه شده استتوليد بخش ماهيگيري به

هاتونو و . در بخشي مجزا ارائه شده است ستانده برمبناي مدل متغير مختلط توسط-شده داده اصالح
در اين . در اندونزي پرداخته است نيز به بررسي آثار اقتصادي كنترل مصرف انرژي 3)2008( رسوسادرامو

. گيري قرار گرفته است مطالعه، دو نوع سناريوسازي در زمينه كنترل مصرف انرژي مورد سنجش و اندازه
ها مطرح شده است و  در سناريوهاي گروه اول، كارايي انرژي و ميزان مصرف از طريق قطع يارانه

 

1. Miller, R.E. and Blair P.D. (2009)  
2. Chang, K.S. and Waters, E.C.  
3. Hortono, D. and Resosudarmo, B.P.  
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ها،  كاري رستورانكردن ساعتعطيل نمودن و يا كمسناريوهاي گروه دوم، كنترل مصرف انرژي از طريق ت
نيز در مطالعه خود به  1)2006(فرناندز ماچو و همكاران .اند ها و يا اماكن عمومي را مدنظر قرار داده هتل

بررسي آثار اقتصادي ناشي از كاهش ماهيگيري بااستفاده از رويكرد ماتريس حسابداري اجتماعي 
سنجي سياسي تعديالت در مطالعه خود به امكان 2)1997(و همكاران ريچ. محور پرداخته است عرضه

 ساختاري در آفريقا و برمبناي كاربردي از الگوهاي ضريب فزاينده مختلط در ماتريس حسابداري اجتماعي
محيطي  هاي زيست آثار سياست 3)1996(رسوسادرامو و توربكاي توسط  همچنين در مطالعه. پرداخته است
هاي مختلف اقتصادي اجتماعي براي كشور اندونزي مورد سنجش و ارزيابي  ارها بر بخشبر درآمد خانو
هاي طراحي شده براي كاهش مقدار  اند كه سياست نويسندگان براساس اين مطالعه دريافته. قرار گرفته است

شور مد در كتواند به بهبود توزيع درآ گذارد و حتي مي هاي اقتصادي نمي آلودگي هوا، اثري بر توليد بخش
  . ياري رساند

اي كه به اين نوع الگوسازي و استفاده از  برخالف توجه ويژه دهند كه نشان مي سوابق مطالعاتي در ايران
كاربردهاي آن در ديگر كشورها شده است، اين نوع الگوها در كشور مورد توجه محققان و سياستگذاران 

در شرايط متعارف در  SAMوهاي گكارگيري الب عبارت ديگر با وجود آنكه،به. قرارنگرفته است
هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و انرژي مورد توجه طيف وسيعي از پژوهشگران در ايران قرارگرفته  زمينه

، بانوئي و )1389(، بانوئي و مؤمني)1388(توان به مطالعات پروين و سايرين است كه از جمله آنها مي
اشاره نمود اما ) 1390(نديگراو پرمه و ) 1389(حيدري و پرمه ،)1382(نديگرا، بانوئي و )1383(نديگرا

تاكنون مورد توجه پژوهشگران شده يا مختلط ماتريس حسابداري اجتماعي در شرايط ويژه الگوهاي اصالح
و در قالب طرحي ) 1391(تنها در يك مورد توسط بانوئي و همكاران و در داخل صورت نگرفته است

آثار و تبعات اقتصادي اجتماعي ناشي از خشكسالي در بخش كشاورزي مورد  تحقيقاتي براي سنجش
درصد بر ساير  25در اين مطالعه اثر كاهش توليد بخش كشاورزي به ميزان . استفاده قرار گرفته است

درصدي توليد بخش  25دهند كه كاهش  نتايج اين مطالعه نشان مي. ها مورد ارزيابي قرار گرفته است بخش
در اين مطالعه . شود درصدي ارزش افزوده كشور مي 2/3از منظر تقاضاكننده منجر به كاهش  كشاورزي
پرداخته  SAMشده  هاي نفتي با استفاده از الگوي اصالح بار به مطالعه محدوديت عرضه فرآورده براي اولين

اقتصاد انرژي داراي  شود كه عالوه بر اهميت ابعاد نظري آن، از منظر نتايج براي سياستگذاري در حوزه مي
  .اهميت بسيار زيادي براي كشور خواهد بود

 

1. Fernandez-Macho, Javier  
2. Rich, Karl M.  
3. Resosudarmo, B.P. and Thorbecke, E.  
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  هاي نظري پايه. 3
و در شرايط  SAMهاي همزمان رشد و توزيع درآمد در چارچوب الگوي متعارف  در تجزيه و تحليل

متعارف از روابط همزمان تراز توليدي و تراز درآمدي عوامل توليد و نهادهاي داخلي جامعه استفاده 
  :د كه به شكل رابطه زير استشو مي

XYBY nnnn +=  )1(  

XYBI nnn =− )(   )2(  

( ) XMXBIY nannn =−= −1  )3(  
  :طوري كهبه

( ) MBI an =− −1  

[ ] [ ]YTBBB jijijijn
1; −==  )4(  

شود كه  مشاهده مي 4 هاي درونزا و برونزا در جدول در سطح كالن و برحسب حساب SAMاجزاي 
   .استنزا قابل ارائه و مشاهده هاي درونزا و برو ي اصلي رابطه تراز توليدي برمبناي حساباجزا

  هاي درونزا و برونزا ساختار كالن ماتريس حسابداري اجتماعي برحسب حساب .4جدول

ها جمع ورودي
)تقاضا يا درآمد كل(

ها ورودي هاي درونزا حساب هاي برونزا حساب  
ها ساير حساب. 4 ها خروجي  

)دولت، انباشت، دنياي خارج(
نهادها. 3  

)ها بدون دولت خانوارها و شركت(

عوامل . 2
 توليد

 توليد. 1

1Y 14T 13T 0 11T 1 .توليد 
هاي  حساب

 درونزا
2Y 24T 0 0 21T 2 .عوامل توليد 

3Y 34T 33T 32T 0 3 .نهادها  
)ها بدون دولت خانوارها و شركت(

4Y 44T 43T 42T 41T 4 .ها ير حسابسا  
 )دولت، انباشت، دنياي خارج(

هاي  حساب
 برونزا

 4Y 3Y 2Y 1Y ها جمع خروجي  
 )عرضه يا هزينه كل(

  .5، ص )1387(بانويي و پروين :مأخذ     

درونزاي  حساب سه اي واسطه مبادالت ماتريس Tij كه شود مي مشاهده 4 جدول و )4( تا )1( روابط برمبناي
ماتريس ضرايب مستقيم يا ميل  Bijماتريس . استد و حساب نهادهاي جامعه توليتوليد، حساب عوامل

ماتريس ضرايب فزاينده حسابداري در شرايط متعارف را نشان  Maمتوسط به هزينه سه حساب درونزا و 
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كه به شكل ضرايب فزاينده تقاضا به  1اين الگو به صورت الگوي استاندارد تقاضا محور لئونتيف. دهد مي
تقاضاي نهايي و اجزاي آن برونزا، توليد درونزا و عوامل . ست، در شرايط متعارف ارائه شده استتوليد ا

طوري كه آثار و تبعات تغييرات در تقاضاي نهايي بر تغييرات توليد مورد سنجش اوليه نامحدود است به
رتباطي ميان تقاضاي عنوان ضرايب ساختاري پل اضرايب فزاينده حسابداري توليدي نيز به. گيرد قرار مي

رود و بدين ترتيب از اين  شمار ميهاي اقتصادي و اجتماعي به نهايي و تغييرات توليدي و درآمدي گروه
بكارگيري اين الگوها بدون درنظرگرفتن فروضي . منظر به ضرايب فزاينده تقاضا به توليد معروف هستند
اي و عوامل  واسطه(د بودن طرف عرضهها و نامحدو همچون وجود ظرفيت اضافي توليد در سطح بخش

 )متغيرهاي برونزا(را برحسب تغييرات تقاضاي نهايي) 3(توان رابطه از اين جهت مي. پذير نيست امكان) اوليه
ليد و درآمد تودرآمد عواملهاي توليدي،  را بر بخش) اقالم تزريقي(كه تغييرات متغيرهاي كالن اقتصادي

  :دهد، ارائه نمود نشان مي) درونزامتغيرهاي (نهادهاي داخلي جامعه

XMXBIY nannn ∆=∆−=∆ − 1)(  )5(  

با توجه به وجود محدوديت در عرضه طور كه در مقدمه نيز بدان اشاره شد، الگوي مذكور  اما همان
هاي نفتي بدليل محدوديت در واردات مورد نياز جهت تأمين مصرف داخلي، در شرايط متعارف  فرآورده

براي اين منظور نياز است تا الگوي متعارف برمبناي الگوي متغير مختلط به الگوي . دكارايي الزم را ندار
SAM  شده  در الگوهاي اصالح. شوددر شرايط ويژه اصالحSAM  در شرايط ويژه در بعد مقداري

در بخش فاقد (بر سنجش ميزان تغييرات تقاضاي نهايي در هر بخش از اقتصاد يا محصولتوان عالوه مي
هاي اقتصادي، درآمد عوامل توليد و نهادهاي جامعه، ميزان تغييرات  بر توليد ساير بخش )ت عرضهمحدودي

، درآمد عوامل توليد و هاي اقتصادي بدون محدوديت ير بخشرا بر توليد سا عرضهبخش با محدوديت 
يك الگوي با از  SAMرو در اصطالح، الگوي   از اين .گيري نمود نهادهاي جامعه در شرايط ويژه اندازه

   .كند ضرايب فزاينده توليد به توليد تغيير مي به الگويي با رويكرد ضرايب فزاينده تقاضا به توليد
شده در  گذاري متغيرهاي ارائه ويژه و بااستفاده از نام در شرايط SAMشده منظور ارائه الگوي اصالحبه

فزاينده  ، ماتريس ضريب5براساس جدول . شود ، روابط زير براساس الگوي متغير مختلط ارائه مي5 جدول
 به چهار ماتريس مجزا در قسمت درونزا تجزيه) 5(و همچنين رابطه) 2(رابطه تراز توليدي و درآمدي رابطه

درونزاست  هاي حساب تمامي دهنده نمايش كه است Bnc ماتريس شامل ماتريس چهار اين. شود مي افراز و
، R ماتريس. شود هاي اقتصادي مشاهده نمي گونه محدوديت عرضه در بخش يد آنها هيچكه در حساب تول

 

1. Leontief’s Standard Demand Side Model 
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هاي درونزا  صورت يك بردار سطري از ساير حسابدهد كه بهبخش اقتصادي از حساب توليد را نشان مي
كه از  استعرضه بردار ستوني بخش اقتصادي با محدوديت  Q همچنين ماتريس. تفكيك شده است

 Qو ستوني  Rهاي سطري  عبارت ديگر ماتريسبه. حساب توليد و متغيرهاي درونزا افراز شده است
شدند در حالي كه  هايي هستند كه پيش از آن در الگوي متعارف بشكل درونزا در مدل تعيين مي ماتريس

به گذشته از بخش فوق بطور توانند مشا هاي ديگر نمي بدليل رخداد محدوديت عرضه در بخش فوق، بخش
عنصري است كه مربوط به بخش اقتصادي ماتريس تك Bcدر نهايت . باكشش تقاضاي نهايي داشته باشند

  .استدچار محدوديت عرضه 

 هاي درونزا و برونزا و براساس بخش توليدي حساباجتماعي براساس ماتريس حسابداري .5جدول
  عرضه با محدوديت و بدون محدوديت

  درآمد
 يا تقاضاي كل

ها ورودي درونزا برونزا  
 ها خروجي

دولت، انباشت و 
 دنياي خارج

محدوديت عرضه  بدون
محدوديت عرضه

ync  Xnc Q Bnc  
 توليد

 بدون
محدوديت عرضه

درونزا
 

 عوامل توليد

 نهادهاي جامعه

yc  Xc Bc R  محدوديت عرضه توليدي  بخش

ye  G Lc Lnc 
 دولت، انباشت و
 دنياي خارج

 برونزا

y 'e y 'c y 'nc  عرضه يا هزينه كل

  Hortono, D. and Resosudarmo, B. P. (2008): مأخذ        

  1:تبديل شود) 6(تواند به شكل رابطه  مي )2(رابطه صورت در اين

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡∆⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−

=⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡∆⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡
−

−
Y
X

BX
YB

c

nc

cc

ncnc

I
QI

IR
I

**

*

)(0
0)(  )6(  

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
∆⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

Y
X

BI
QI

IR
BI

X
Y

c

nc

c

nc

c

nc
*

1

*

*

)(0
0)(

 
)7(  

داراي عناصر  Aها در صورتي كه ماتريسي مانند ماتريس  ماتريس طبق قوانين مربوط به معكوس نمودن

⎥ماتريسي
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

AA
AAA

2221

براساس  را A ماتريس )11( تا )8( روابط براساس توان مي صورتاين در .باشد1211

 

1. Hortono, D. and Resosudarmo, B. P. (2008); Miller, R.E. and Blair P.D. (2009) 
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است و عناصر آن از عناصر تغييريافته  A معكوس ماتريس B ماتريس. معكوس نمود B دستور ماتريس

⎥صورتشده است كه به حاصل Aماتريس 
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

BB
BBB

2221

  . است 1211

1
21

1
22121111 )( −−−= AAAAB   )8(  

AABB 1
22121112
−−=   )9(  

BAAB 1121
1

2221
−−=  )10(  

AABAAAB 1
22121121

1
22

1
2222

−−− +=   )11(  

  :شود صورت زير تعريف ميبه Aبراساس ماتريس ) 7(در اينصورت، ماتريس اول در رابطه 

[ ] [ ] [ ] [ ]IARAABIA nc −===−= 22211211 ;;0;  )12(  

  :را ارائه نمود B  توان ماتريس براساس روش معكوس ماتريس، مي

[ ] [ ][ ] [ ] [ ] 111
11 )0( −−− −=−−−= BIRIBIB ncnc  )13(  

[ ] [ ][ ] [ ]00 11
12 =−−−= −− IBIB nc  )14(  

[ ] [ ][ ] [ ][ ] 111
21

−−− −=−−−= BIRBIRIB ncnc  )15(  

[ ] [ ] [ ][ ] [ ][ ] [ ]IIBIRIIB nc −=−−−+−= −−−− 1111
22 0   )16(  

  :بازنويسي نمود) 17(را به صورت رابطه ) 7(توان مجدداً رابطه  در اينصورت مي

[ ]
[ ][ ]

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

[ ]
[ ] ⎥

⎦

⎤
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⎣
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∆⎥
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−−⎥
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X
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BI

X
Y
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c

nc
*1

1

*

*

0
0  )17(  

 :بازنويسي نمود) 18(توان به شكل رابطه  را مي) 17(بر اين اساس، رابطه 

[ ]
[ ][ ]

[ ] [ ]
[ ][ ] [ ] [ ] ⎥
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c
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c
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*1

1

1

1
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*

 )18(  

  :ارائه شده است) 19(شده بر اساس رابطه  صورت خالصهبه) 18(رابطه 
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⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
∆=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
∆

Y
XM

X
Y

c

nc
a

c

nc
**

*

 )19(  

شناسي داراي  بر آنكه از منظر روشعالوه كه هايي است داراي ويژگي) 5(در مقايسه با رابطه ) 19(رابطه 
هاي نفتي در شرايط ويژه مورد  تواند در سنجش آثار و تبعات محدوديت عرضه فرآورده مي اهميت است،

  :استفاده قرار گيرد
هاي افزايش تقاضاي نهايي را بر افزايش توليد و درآمد در شرايط  آثار و تبعات سياست) 5(رابطه  -الف

هاي افزايش تقاضاي  نه تنها آثار و تبعات سياست) 19(كند در حالي كه با توجه به رابطه  ارف تعيين ميمتع
هاي توليدي كه داراي محدوديت عرضه نيستند و همچنين  تقاضاي نهايي بخش( نهايي يعني افزايش 

ها، درآمد عوامل توليد  شامل توليد بخش(  را بر افزايش توليد ) نهادهاي داخلي جامعهعوامل توليد و 
در شرايط ويژه مورد سنجش قرار ) 5(را همانند رابطه) كه شامل محدوديت نيستند نهادهاي جامعهو درآمد 

را بر كاهش توليد ساير  دهد، بلكه قابليت سنجش كاهش توليد بخش محدوديت عرضه توليد  مي
  .را در شرايط ويژه داراست نهادهاي داخلي جامعهو كاهش درآمد ها، كاهش درآمد عوامل توليدي  بخش
اوالً شرايط . يك الگوي مختلط يا تركيبي است) 5(به دو علت در مقايسه با رابطه) 19(رابطه -ب
عبارت به. د و ثانياً حاوي متغيرهاي برونزا و درونزاي تركيبي هستندده ارف و شرايط ويژه را نمايش ميمتع

و  شود عنوان متغير برونزاي بخش داراي محدوديت عرضه تلقي ميمتغير درونزايي است كه به ديگر 
اين  1)1994(به همين علت رابرتس  شود عنوان متغير درونزا تلقي ميمتغير برونزايي است كه به  همچنين

) 5(ها همانند رابطه  اي ساير حسابمتغيرهاي برونزا و درونز. نامد هاي متغير مختلط مي نوع الگوها را، مدل
   .شوند در نظر گرفته مي

دهد و ضريب  رويكرد ضرايب فزاينده تقاضا به توليد از منظر تقاضاكننده را ارائه مي )5(رابطه  -ج
دهد به ماتريس ضريب  را نشان مي) توليد-مصرف-درآمد-توليد(هاي سيكل توليدي كه زنجيره Maفزاينده 

صورت هاي سيكل توليدي را به زنجيره Mmنيز ماتريس ) 19(در رابطه . عروف استفزاينده حسابداري م
به ماتريس ضرايب فزاينده  Mmبه همين دليل ماتريس . دهد تركيبي از شرايط متعارف و ويژه ارائه مي

ه نده توليد بيعنوان ماتريس ضرايب فزايا در مواردي بهمختلط يا ماتريس ضرايب فزاينده محدوديت عرضه 
هاي  توان آثار و تبعات اجتماعي ناشي از محدوديت عرضه فرآورده بر اين اساس مي. معروف استتوليد 

هاي اقتصادي بدون محدوديت عرضه، كاهش درآمد  نفتي مورد مطالعه را بر كاهش توليد ساير بخش
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ها ناشي  ساير بخش عبارتي با كاهش توليدبه. عوامل توليد و كاهش درآمد نهادهاي جامعه را محاسبه نمود
هاي نفتي، درآمد عوامل توليد و به تبع آن درآمد نهادهاي جامعه  از محدوديت عرضه برخي از فرآورده

كاهش درآمد نهادها موجب كاهش مصرف و در نهايت با كامل شدن سيكل مجدداً منجر . يابد كاهش مي
 SAMلعات، ضرايب فزاينده پسين اي در برخي مطا عموماً اين آثار زنجيره. شود به كاهش توليد مي

بر سنجش شده از منظر سياستگذاري، عالوه هاي اصالح بنابراين مدل .شوند محور لئونتيف ناميده مي عرضه
توانند مديريت منابع را در شرايط ويژه  آثار و تبعات اقتصادي و اجتماعي كه پيش از اين اشاره شده، مي

بار جهت بكارگيري در اين مطالعه  هاي آماري كه براي اولين فاده از پايهدر ادامه مطالب، با است. ارائه نمايند
محور لئونتيف پرداخته  عرضه SAMشده  تهيه و تدوين شده است، به ارائه نتايج بر مبناي الگوي اصالح

  . شود مي

  هاي آماري و تجزيه و تحليل نتايج پايه. 4
  هاي آماري پايه. 1.4

دفتر (كه توسط معاونت برق و انرژي  1385ستانده انرژي در سال -جدول دادهدر اين مطالعه بااستفاده از 
 SAMتدوين گرديده است و با استفاده از  1388وزارت نيرو در سال ) ريزي كالن برق و انرژي برنامه

هاي  در يك طرح تحقيقاتي در مؤسسه پژوهش) 1389(همكاران كه توسط بانوئي و 1385بهنگام شده سال 
پرداخته  1385براي سال » هاي انرژي حامل SAM«، به تدوين زي و اقتصاد كشاورزي محاسبه شدهير برنامه

جهت تهيه ماتريس مذكور، عالوه بر بكارگيري موارد فوق، از آمارهاي تكميلي شامل . شده است
بانك مركزي و مركز آمار  1385هاي ملي سال  ، آمارهاي حساب1385سرشماري نفوس و مسكن سال 

مركز آمار ايران،  1385ها و درآمدهاي خانوارهاي شهري و روستايي تفصيلي سال  و گزارش هزينه ايران
ماتريس تدوين شده مذكور با توجه به هدف تحقيق و همچنين مباني  .شده استاستفاده  1385براي سال 

هاي  از بخشتجميع برخي است كه پس از  نظري مطالعه، تهيه و تدوين شده و مشتمل بر پنج حساب اصلي
كه  است بخش 4حساب عوامل توليد داراي  .شود مي را شامل توليد ساببخش اقتصادي در ح 38توليدي، 

بگير روستايي، درآمد  كار مزد و حقوقبگير شهري، درآمد نيروي كار مزد و حقوقشامل درآمد نيروي
. است) مختلط درآمد بدون ملياتيع مازاد(و درآمد سرمايه) بگير حقوق و مزد بدون كارنيروي درآمد(مختلط
ب نهادها نيز چهار نهاد داخلي جامعه منظور شده كه شامل خانوارهاي شهري، خانوارهاي روستايي، سادر ح

هاي بر توليد و  ر مستقل نيز براي حساب انباشت، حساب خالص مالياتطيك س. استها و دولت  شركت
  . است) ها و خدماتو واردات كاال صادرات(ردات و حساب دنياي خارجوا
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  تجزيه و تحليل نتايج. 2.4
هر بخش نيز داراي . شود نتايج حاصل از اين مطالعه در دو بخش آثار اقتصادي و آثار اجتماعي ارائه مي

. شود نسبي ارائه مي مطلق و آثار و تبعات ترتيب آثار و تبعاتدو زير بخش خواهد بود كه كه در آن به
محدوديت عرضه  -الف :گيرند صورت ميكلي،  در چارچوب دو معيارج تحليل نتاي و همچنين تجزيه

شوند كه نتايج  ميصورت درصد و در قالب سناريوهاي مختلف بيان  به هاي نفتي در اين مطالعه فرآورده
هاي  به كاهش عرضه فرآورده بر اين اساس نياز است تا سناريوهاي مربوط .واقعي خواهند بود حاصله ارقام

براساس آمار و . ها، ارائه شوند ، گازوئيل و گاز مايع با توجه به محدوديت واردات اين فرآوردهبنزين نفتي
واقعي و  به محدوديت عرضه براساس ارقام ، سناريوهاي مربوط1388اطالعات ترازنامه هيدروكربوري سال 

دهد تعيين شده  ان ميبرمبناي اختالف ميزان توليد داخلي و عرضه كل هر فرآورده كه ميزان واردات را نش
. درصد از حجم عرضه كل تعيين شده است 35بر اين اساس، براي بنزين محدوديت در عرضه معادل . است

درصد  30درصد و  10ترتيب معادل به محدوديت عرضه گازوئيل و گاز مايع بههمچنين سناريوهاي مربوط
ارقام ارائه . اند نسبي سازماندهي و ارائه شدهنتايج حاصل از اين مطالعه برحسب آثار مطلق و آثار  -ب. است

كلي اقتصاد و سهم آن در توليد ناخالص داخلي و در نهايت هاي ثارمطلق عمدتاً بر سياستشكل آشده به
توليد  سابح از منظرنتايج . هاي بخشي هستند به سياستآثار نسبي نيز مربوط. يابند رشد اقتصادي اهميت مي
  . اند ارائه شده) كاهش توليد(بخش اول با بيشترين اثرپذيري 15توليد براي  و آثار اقتصادي بر بخش

  هاي نفتي آثار و تبعات اقتصادي ناشي از محدوديت عرضه فرآورده. 1.2.4
ارائه  آثار و تبعات مطلق و نسبي اند كه به تفكيك شده سازماندهي 8و  7، 6يج اين مطالعه در جداول نتا
تواند  ذاري، همانطور كه پيش از اين اشاره شد، نتايج آثار مطلق بطور ضمني مياز منظر سياستگ. ندشومي

توليد كند حال آنكه آثار نسبي وضعيت كاهش  كشور را آشكار ) GDP(كاهش توليد ناخالص داخلي
  .كند را تبيين مي اه بخش
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  آثار و تبعات مطلق. 1.1.2.4
ي بنزين، گازوئيل و گازمايع ميزان كاهش توليد هاي نفت براساس نتايج حاصل از كاهش عرضه فرآورده

جداول  نتايج. ستا  ارائه شده 8و  7، 6هاي اقتصادي در قالب آثار مطلق در ستون اول و دوم جداول  بخش
  :دهند كه نشان مي
هاي نفتي شامل بنزين، گازوئيل  آثار و تبعات مستقيم و غيرمستقيم كاهش عرضه همزمان فرآورده -يك

كه توليدي بخش اول  15در . ميليارد ريال در كل اقتصاد خواهد شد 7895به كاهش توليد منجر  و گاز مايع
 94كمترين ميزان كاهش توليد با محدوديت عرضه بنزين معادل اند،  با بيشترين كاهش توليد همراه بوده

ترين ميزان ميليارد ريال براي خدمات پست و مخابرات بوده است و براي محدوديت عرضه گازوئيل، كم
همچنين محدوديت در عرضه گاز مايع، در ميان . ميليارد ريال بوده است 21كاهش مربوط به همين بخش با 

ت، حداقل ميزان اثرگذاري خود را بر همراه بوده اس توليد بخش اول توليدي كه با بيشترين كاهش 15
  . ميليارد ريال گذاشته است 58گري فلزات به ميزان  بخش ساخت فلزات اساسي و ريخته

  

اند در ميان محدوديت عرضه  طور مطلق همراه بودههايي كه با بيشترين ميزان كاهش توليد به بخش -دو
ها از نظر ميزان كاهش توليد  و جايگاه اين بخشسه فرآورده نفتي مورد مطالعه مشترك هستند و تنها رتبه 

خام و گازطبيعي، خدمات ها شامل بخش توليد و استخراج نفت اين بخش. متفاوت بوده است) آثار مطلق(
ساخت مواد و محصوالت شيميايي، زراعت، باغداري و دامپروري، خدمات فروشي،  فروشي و خرده عمده

 توزيع برق و خدمات مربوطساخت محصوالت غذايي و آشاميدني، مالي،  و مستغالت، خدمات بانك، بيمه
هاي عمومي و رستوران،  خدمات اقامتگاهساير خدمات، ، )مسافر و بار(زمينيونقلبه آن، خدمات حمل

 تريلرهانيم و تريلرها موتوري،نقليهوسايل اختس فلزات، گري ريخته و اساسي فلزات ساخت آموزش، خدمات
  . خابرات استم و پست و خدمات

بخش اول اقتصادي با بيشترين ميزان مطلق كاهش توليد، بخش توليد و استخراج  15در ميان  -هس
هاي نفتي بنزين، گازوئيل و گاز مايع، با  خام و گازطبيعي در مقابل محدوديت عرضه هر سه فرآورده نفت

هاي نفتي  كننده فرآورده ي عرضهها بيشترين ميزان كاهش توليد همراه بوده است زيرا از آنجايي كه بخش
اي بيشترين وابستگي را به بخش توليد و استخراج  بنزين، گازوئيل و گاز مايع از منظر تقاضاكننده واسطه

اي  به لحاظ مبادالت واسطههاي نفتي  عرضه فرآورده ، بنابراين، با كاهشهستند خام و گازطبيعي دارا نفت
  .ثر توليد در بخش مذكور دور از انتظار نبوده استهاي مذكور، كاهش حداك عميق ميان بخش
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  توليد كاهش بيشترين با اقتصادي  بخش 15 توليد بر بنزين عرضه درصدي 35 كاهش نسبي و مطلق آثار .6 جدول

  هاي اقتصادي بخش
آثار مطلق
كاهش توليد

 )ميليون ريال(
  هاي اقتصادي بخش

آثار نسبي 
كاهش توليد

  )درصد(
 -20/5  استخراج نفت خام و گاز طبيعي.699,2011 خام و گاز طبيعياستخراج نفت. 1
 -38/1 خدمات بانك، بيمه و مالي.475,9192 فروشيفروشي و عمدهخدمات خرده. 2
 -26/1 توزيع برق و خدمات مربوط.450,5673 ساخت مواد و محصوالت شيميايي. 3
 -21/1 خدمات مستغالت.361,0774 خدمات مستغالت. 4
 -16/1سنگ هاي نفتي و ذغالساخت ساير فرآورده.217,1395 زراعت، باغداري و دامپروري. 5
 -77/0  هاي عمومي و رستورانگاهخدمات اقامت.207,9756 خدمات بانك، بيمه و مالي. 6
 -77/0 خدمات آموزش.201,4047 ساخت محصوالت غذايي و آشاميدني. 7
 -69/0  ساخت مواد و محصوالت شيميايي.195,1368 بوط به آنتوزيع برق و خدمات مر. 8
 -65/0 خدمات حمل و نقل دريايي.193,0189 )بار و مسافر(خدمات حمل و نقل زميني. 9

 -58/0  فورشيفروشي و خردهخدمات عمده.181,95710 ساير خدمات. 10
 -51/0 ع گاز طبيعي و خدمات مربوط به آنتوزي.123,20211 هاي عمومي و رستورانگاهخدمات اقامت. 11
 -45/0  ساخت چوب و محصوالت چوبي.110,08312 خدمات آموزش. 12
 -44/0  )بار و مسافر(خدمات حمل و نقل زميني.103,93513 گري فلزاتساخت فلزات اساسي و ريخته. 13

 -44/0 دمات پست و مخابراتخ.102,75214تريلرهانيموتريلرهاموتوري،نقليهوسايلاختس. 14
 -44/0 ساير خدمات.94,94515 خدمات پست و مخابرات. 15  

  .اند محاسبه شده 1385هاي انرژي سال  حامل SAMو ) 18(نتايج بر مبناي رابطه : مأخذ   

هاي زراعت، باغداري و دامپروري، خدمات  كاهش توليد در بخشهاي توليدي،  در ميان بخش -چهار
و غذايي و آشاميدني،  ، ساخت محصوالت)مسافر و بار(اي ونقل جادهفروشي، حمل و خردهفروشي  عمده

مستقيم و غيرمستقيم  و نشان از وابستگي اهميت و توجه است حائز  عمومي و رستوران هاي گاه خدمات اقامت
به . ع داردهاي نفتي بنزين، گازوئيل و گازماي هاي با محدوديت عرضه فرآورده هاي يادشده به بخش بخش

باتوجه به يافته و اي بار كاهش ونقل جادهعنوان نمونه، با كاهش عرضه فرآورده نفتي گازوئيل، حمل
ونقل و در مقابل وابستگي بسيار به بخش حملفروشي  فروشي و خردهخدمات عمدهوابستگي زياد بخش 
فروشي و ات عمدهبه كاهش توليد بخش خدم نفتي، منجر هاي ونقل به فرآوردهزياد بخش حمل

  عنوان يك بخشفروشي به فروشي و خرده از آنجايي كه بخش خدمات عمده .شود فروشي مي خرده
درصدي اين  14و با توجه به سهم تقريبي  دارد ها براي ساير بخش ياهميت بسيار ،كننده كاالهاتوزيع

تصادي از جمله بخش زراعت، هاي اق رود توليد در ساير بخش افزوده كشور، انتظار مي بخش از كل ارزش
 تواند مي زراعت، باغداري و دامپروريكاهش محصوالت در بخش . باغداري و دامپروري كاهش يابد

عمومي و  هاي اقامتگاه خدمات وليدت بر امر اين كه شده آشاميدني و غذايي محصوالت كاهش به منجر
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همچنين با كاهش توليد بخش زراعت،  .شود رستوران نيز اثرگذار خواهد بود و منجربه كاهش توليد مي
اي براي  توان انتظار داشت كه تقاضاي واسطه اي آن، مي ه دامپروري با توجه به آثار زنجير باغداري و

  . ها نيز كاهش يابد كش محصوالت و مواد شيميايي نظير كود و آفت

 با اقتصادي  بخش 15 توليد بر گازوئيل عرضه درصدي 10 كاهش نسبي و مطلق اثرات .7 جدول
  توليد كاهش بيشترين

  هاي اقتصادي بخش
 آثار مطلق

 توليدكاهش
 )ميليون ريال(

  هاي اقتصادي بخش
  آثار نسبي

 توليدكاهش
  )درصد(

 -10/1 خام و گازطبيعياستخراج نفت.147,2961 خام و گازطبيعياستخراج نفت. 1
 -29/0 ، بيمه و ماليخدمات بانك.104,2722 فروشيفروشي و عمدهخدمات خرده. 2
 -27/0 خدمات مستغالت.95,8293 ساخت مواد و محصوالت شيميايي. 3
 -23/0  سنگ هاي نفتي و ذغالساخت ساير فرآورده.79,6004 خدمات مستغالت. 4
 -17/0  هاي عمومي و رستورانگاهخدمات اقامت.49,0685 زراعت، باغداري و دامپروري. 5
 -17/0 خدمات آموزش.45,5136 يي و آشاميدنيساخت محصوالت غذا. 6
 -16/0 توزيع برق و خدمات مربوطه.44,2777 خدمات بانك، بيمه و مالي. 7
 -15/0 ساخت مواد و محصوالت شيميايي.42,3778 )بار و مسافر(خدمات حمل و نقل زميني. 8
 -14/0 خدمات حمل و نقل دريايي.40,5629 ساير خدمات. 9

 -13/0  فورشيفروشي و خردهخدمات عمده.26,57110 هاي عمومي و رستورانگاهمات اقامتخد. 10
 -12/0 بنزين.25,12211 توزيع برق و خدمات مربوطه. 11
 -10/0 خدمات پست و مخابرات.23,74612 خدمات آموزش. 12
 -10/0 خدماتساير.23,25913تريلرهانيم و تريلرها موتوري، نقليه وسايل اختس .13
 -10/0  كاغذيمحصوالتوكاغذساخت.22,34414 گري فلزاتساخت فلزات اساسي و ريخته. 14
 -10/0  توزيع گاز طبيعي و خدمات مربوطه.21,08115 خدمات پست و مخابرات. 15

  .اند محاسبه شده 1385هاي انرژي سال  حامل SAMو ) 18(نتايج بر مبناي رابطه : مأخذ

فروشي و همچنين بخش توليد و استخراج  فروشي و خردههاي خدمات عمده آنجايي كه بخشاز  -پنج
افزوده و همچنين توليد ناخالص داخلي كشور دارند،  خام و گازطبيعي سهم قابل توجهي در كل ارزش نفت

بيشترين كاهش بنابراين با توجه به اينكه با كاهش عرضه هر سه فرآورده نفتي بنزين، گازوئيل و گاز مايع با 
  . اند، منجربه كاهش رشد اقتصادي نيز خواهند شد توليد مواجه شده

شود كه به دليل كاهش شديد توليد در بخش  هاي توليدي مشاهده مي همچنين در ميان ساير بخش -ششم
رود  هاي نفتي، انتظار مي كننده به بخش فرآورده خام و گاز طبيعي به عنوان يك بخش عرضه استخراج نفت

هاي صنعتي مانند بخش توليد و ساخت  بر از جمله توزيع برق و گاز طبيعي و بخش هاي انرژي بخش
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قطعات الحاقي آنها و بخش فلزات اساسي و  م وتريلرها و لواز يمهنقليه موتوري، تريلرها و نسايلو
  . گري فلزات نيز با بيشترين كاهش توليد همراه باشند ريخته

 بيشترين با اقتصادي  بخش 15 توليد بر گازمايع عرضه درصدي 30 كاهش بينس و مطلق اثرات .8 جدول

  توليد كاهش

  هاي اقتصادي بخش
 آثار مطلق

 توليدكاهش
  )ميليون ريال(

  هاي اقتصادي بخش
  آثار نسبي

  توليدكاهش
  )درصد(

  -37/2 استخراج نفت خام و گاز طبيعي.1 318,295 استخراج نفت خام و گاز طبيعي. 1
 -94/0 خدمات مستغالت.2 303,904 فروشيفروشي و عمدهات خردهخدم. 2

 -85/0 توزيع برق و خدمات مربوطه.3 282,136 خدمات مستغالت. 3

 -71/0 خدمات بانك، بيمه و مالي.4 224,304 ساخت مواد و محصوالت شيميايي. 4

 -60/0 سنگ ذغال و ينفتهايسايرفرآورده ساخت .5 168,583 زراعت، باغداري و دامپروري. 5

 -50/0 خدمات آموزش.6 155,924  ساخت محصوالت غذايي و آشاميدني. 6

 -46/0 هاي عمومي و رستورانگاهخدمات اقامت.7 132,113 توزيع برق و خدمات مربوطه. 7

 -41/0 بنزين.8 129,769 ساير خدمات. 8

 -37/0  فروشيفروشي و خردهات عمدهخدم.9 124,809 )بار و مسافر(خدمات حمل و نقل زميني. 9

 -36/0  توزيع گاز طبيعي و خدمات مربوطه.10 107,881 خدمات بانك، بيمه و مالي. 10

 -34/0  ساخت مواد و محصوالت شيميايي.11 79,652 تريلرهانيم و تريلرها موتوري، نقليه وسايل اختس 11

 -32/0 ايساخت تجهيزات چندرسانه.12 72,824 هاي عمومي و رستورانگاهخدمات اقامت. 12

 -31/0 ساير خدمات.13 72,468 خدمات آموزش. 13

 -31/0 خدمات پست و مخابرات.14 66,287 خدمات پست و مخابرات. 14

 -31/0 خدمات حمل و نقل دريايي.15 58,866 گري فلزاتساخت فلزات اساسي و ريخته. 15

  .اند محاسبه شده 1385هاي انرژي سال  حامل SAMو ) 18(نتايج بر مبناي رابطه : مأخذ    

  آثار و تبعات نسبي. 2.1.2.4
كاهش نسبي توليد  ،شود مشاهده مي 8و  7، 6بخش دوم نتايج كه در ستون سوم و چهارم جداول 

از نظر . استهاي نفتي بنزين، گازوئيل و گاز مايع  هاي اقتصادي ناشي از محدوديت عرضه فرآورده بخش
پس از محدوديت عرضه (هاي اقتصادي  ي، اثرات نسبي مقاديري هستند كه كاهش توليد ساير بخشمفهوم

ناشي ) هاي نفتي پيش از محدوديت در واردات فرآورده(را بر توليد واقعي متناظر با آنها ) هاي نفتي فرآورده
ج مربوط به آثار نسبي نتاي. دهد هاي نفتي بنزين، گازوئيل و گاز مايع نشان مي از كاهش عرضه فرآورده

  :دهد كه كاهش توليد نشان مي
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كه به  استخام و گازطبيعي  به بخش استخراج و توليد نفتبيشترين كاهش نسبي توليد مربوط -اول
درصد كاهش  37/2و  10/1، 20/5ترتيب بر اساس محدوديت عرضه بنزين، گازوئيل و گاز مايع به ميزان 

  . يافته است
اقتصاد كشور را مالك بيشترين درصد كاهش نسبي توليد ناشي از كاهش  چنانچه پنج بخش -دوم

هاي  ترتيب بخششود كه به بشمار آوريم، مشاهده مي هاي نفتي بنزين، گازوئيل و گاز مايع عرضه فرآورده
به آن، خام و گازطبيعي، خدمات بانك، بيمه و مالي، توزيع برق و خدمات مربوط توليد و استخراج نفت

بيشترين درصد كاهش توليد را قبل و پس از هاي نفتي  مستغالت و ساخت ساير فرآوردهخدمات 
  . اند هاي نفتي تجربه نموده محدوديت عرضه فرآورده

هاي  اند، متفاوت از بخش هاي اقتصادي كه با بيشترين كاهش نسبي توليد همراه بوده بخش -سوم
هاي توليدي  اند؛ هر چند كه در برخي بخش تجربه كردهاند كه بيشترين كاهش مطلق توليد را  اقتصادي بوده

فروشي  فروشي و خرده عنوان نمونه، در خدمات عمدهبه. مشترك هستند اما جايگاه و رتبه آنها متفاوت است
طوري كه با محدوديت عرضه بنزين به درصد كاهش نسبي توليد بسيار كمتر از كاهش مطلق توليد است به

 15ذكور در جايگاه دوم كاهش آثار مطلق توليد قرار دارد در حالي كه در ميان درصد، بخش م 35ميزان 
  .بخش توليدي با بيشترين كاهش نسبي توليد در جايگاه دهم قرار دارد

  
  هاي نفتي آثار و تبعات اجتماعي ناشي از محدوديت عرضه فرآورده. 2.2.4

برحسب آثار  10و  9جامعه در جداول توليد و نهادهاي آثار و تبعات اجتماعي كاهش درآمد عوامل
منظور از آثار اجتماعي، سنجش دو نوع توزيع درآمد است كه عبارتند از توزيع . اند مطلق و نسبي ارائه شده

توليد را توزيع درآمد عوامل 9درآمد عوامل توليد و توزيع درآمد نهادها كه نتايج ارائه شده در جدول 
نيز توزيع درآمد نهادهاي جامعه را برحسب آثار  10دهد و جدول  برحسب آثار مطلق و نسبي نشان مي

  .دهد مطلق و نسبي نشان مي

هاي نفتي بنزين، گازوئيل و گاز مايع بر  نتايج مربوط به آثار و تبعات ناشي از محدوديت عرضه فرآورده
  : دهند كه توزيع درآمد عوامل توليد نشان مي

توليد، درآمد دهنده حساب عوامل ، در ميان چهار رده تشكيل9براساس نتايج ارائه شده در جدول  -يك
طور مطلق كاهش بگير روستايي به حقوق و كار مزدبگير شهري بيش از درآمد نيروي حقوق و كار مزدنيروي

هاي نفتي يادشده، كاهش نسبي درآمد  همچنين با مشاهده آثار نسبي كاهش عرضه فرآورده. يافته است
هاي نفتي  از آنجايي كه كاهش عرضه فرآورده. توليد روستايي بوده استبيش از عوامل توليد شهريعوامل

توليد بويژه كاهش توليدات ده است، درآمد عواملشهاي مختلف اقتصادي  منجربه كاهش توليد بخش
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 و كار مزدبگير شهري نسبت به نيروي حقوق و كار مزدصنعتي و تجاري، منجربه كاهش بيشتر درآمد نيروي
  . بگير روستايي شده است حقوق

  درآمد عوامل توليدتوزيع بر  هاي نفتي عرضه فرآوردهكاهش مطلق و نسبي  آثار. 9 جدول
 درصد35كاهش عرضه بنزين به ميزان

  عوامل توليد
  آثار مطلق
 كاهش توليد

  )ميليون ريال(
  عوامل توليد

  آثار نسبي
  كاهش توليد

  )درصد(
 -116/0  بگير شهري درآمد نيروي كار مزد و حقوق. 1 415,249  بگير شهري حقوقدرآمد نيروي كار مزد و . 1

 -103/0 بگير روستايي و حقوق كار مزددرآمد نيروي. 2 113,676  بگير روستايي درآمد نيروي كار مزد و حقوق. 2

 -130/0  درآمد مختلط. 3 941,092  درآمد مختلط. 3

 -208/0  ملياتيمازاد ع. 4 2,528,383  مازاد عملياتي. 4

 درصد10كاهش عرضه گازوئيل به ميزان
 -024/0  بگير شهري درآمد نيروي كار مزد و حقوق. 1 85,671  بگير شهري درآمد نيروي كار مزد و حقوق. 1

 -021/0 بگير روستايي كار مزد و حقوقدرآمد نيروي .2 23,347  بگير روستايي درآمد نيروي كار مزد و حقوق. 2

 -029/0  درآمد مختلط. 3 207,594  مختلطدرآمد . 3

 -049/0  مازاد عملياتي. 4 598,102  مازاد عملياتي. 4

 درصد30به ميزانمايعكاهش عرضه گاز
 -104/0  بگير شهري درآمد نيروي كار مزد و حقوق. 1 374,447  بگير شهري درآمد نيروي كار مزد و حقوق. 1

 -093/0 بگير روستايي كار مزد و حقوقدرآمد نيروي. 2 102,538  وستاييبگير ر كار مزد و حقوقدرآمد نيروي. 2

 -090/0 درآمد مختلط.3 649,498 درآمد مختلط. 3

 -169/0 مازاد عملياتي.4 2,045,698 مازاد عملياتي. 4

  .اند محاسبه شده 1385هاي انرژي سال  حامل SAMو ) 18(نتايج بر مبناي رابطه : مأخذ      

عبارت ديگر د عملياتي يا بهاهاي نفتي بنزين، گازوئيل و گازمايع، مازين براي تمامي فرآوردههمچن -دو
درآمد سرمايه بيش از ساير عوامل توليد كاهش درآمد را تجربه نموده است و از نظر كاهش نسبي نيز 

  . داراي بيشترين ميزان كاهش بوده است
بجز ( هاي نفتي بر درآمد نهادهاي داخلي جامعه وردهنيز نتايج حاصل از كاهش عرضه فرآ 10در جدول 

  :دهد كه نتايج حاصل بر توزيع درآمد نهادها نشان مي. ارائه شده است) دولت
هاي  پذيري خانوارهاي شهري ناشي از محدوديت عرضه فرآورده از منظر آثار مطلق، ميزان آسيب -اول

ظر آثار نسبي كاهش درآمد نهادهاي جامعه، اين مسئله اما از من. نفتي بيش از خانوارهاي روستايي بوده است
طوري كه كاهش درآمد به. در مورد محدوديت عرضه بنزين و گازوئيل تا حدودي متفاوت است
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هاي نفتي پرمصرفي مانند بنزين و  طور نسبي بيش از خانوارهاي شهري براي فرآوردهخانوارهاي روستايي به
  . گازوئيل بوده است

  درآمد نهادهاي جامعهتوزيع هاي نفتي بر  ر مطلق و نسبي كاهش عرضه فرآوردهآثا. 10جدول 
 درصد35كاهش عرضه بنزين به ميزان

  نهادهاي داخلي جامعه
  آثار مطلق كاهش توليد

  نهادهاي داخلي جامعه  )ميليون ريال(
  آثار نسبي كاهش توليد

  )درصد(
 -138/0 رهاي شهريدرآمد خانوا.1 2,445,476 درآمد خانوارهاي شهري. 1

 -146/0 درآمد خانوارهاي روستايي.2 691,220 درآمد خانوارهاي روستايي. 2

 -105/0 هادرآمد شركت.3 1,402,075 هادرآمد شركت. 3

 درصد10كاهش عرضه گازوئيل به ميزان
 -031/0 درآمد خانوارهاي شهري.1 557,953 درآمد خانوارهاي شهري. 1

 -032/0 درآمد خانوارهاي روستايي.2 153,347 اي روستاييدرآمد خانواره. 2

 -025/0 هادرآمد شركت.3 329,848 هادرآمد شركت. 3

 درصد30كاهش عرضه گاز مايع به ميزان
 -110/0 درآمد خانوارهاي شهري.1 1,948,440 درآمد خانوارهاي شهري. 1

 -109/0 رهاي روستاييدرآمد خانوا.2 517,538 درآمد خانوارهاي روستايي. 2

 -085/0 هادرآمد شركت.3 1,129,496 هادرآمد شركت. 3

  .اند محاسبه شده 1385هاي انرژي سال  حامل SAMو ) 18(نتايج بر مبناي رابطه : مأخذ       

هاي انرژي ساليانه خانوارها در هزينهسهم  11براساس آمار و اطالعات ارائه شده در جدول  -ب
رغم  بر اين اساس علي .شود مشاهده مي 1388و  1387هاي  لب شهري و روستايي در ساهاي منتخ دهك
يافته است اما باتوجه به طور مطلق درآمد خانوارهاي شهري بيش از خانوارهاي روستايي كاهشآنكه به

ه خانوارهاي هاي انرژي ساليان هاي انرژي ساليانه در خانوارهاي روستايي بيشتر از سهم هزينه آنكه سهم هزينه
رود كه با توجه به محدوديت در عرضه بنزين و گازوئيل كاهش نسبي  شهري است، بر اين اساس انتظار مي

  . درآمد خانوارهاي روستايي از خانوارهاي شهري بيشتر باشد
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  هاي منتخب شهري و روستايي هاي انرژي ساليانه خانوارها در دهك سهم هزينه . 11جدول 

  الس
  روستايي  شهري

1387  1388  1387  1388  

  هاي هزينه سهم  هاي سهم هزينه
  )درصد(خانوار  انرژي

  هاي سهم هزينه
  )درصد(انرژي خانوار

  هاي سهم هزينه
  )درصد(انرژي خانوار

  هاي سهم هزينه
  )درصد(انرژي خانوار

  23/4 79/3 13/2 22/2  هزينه كل
  88/5 96/6 71/2 90/3  دهك اول
  46/5 66/4 20/3 70/2  دهك پنجم
  99/4 09/4 77/2 43/2  دهك هفتم
  09/3 69/2 93/1 52/1  دهك دهم

  522المللي انرژي، صفحه  ، وزارت نفت، مؤسسه مطالعات بين1388ترازنامه هيدروكربوري سال : مأخذ

  سياستي و پيشنهادات گيري نتيجه. 5
  تقاضاالگوهاي متعارف در شرايط ويژه نشان داده شد كه  SAMدر اين مطالعه، با معرفي الگوي مختلط 

از رفت  منظور برونهب. هستندو در شرايط ويژه ناتوان  شتهتنها در شرايط متعارف كاربرد دا SAMمحور 
ايم تا آثار و تبعات اقتصادي و اجتماعي  تالش نمودهبار با استفاده از الگوي مذكور  براي اوليناين مسئله، 

هاي اقتصادي و  را بر كاهش توليد بخش زوئيل و گازمايعهاي نفتي بنزين، گا محدوديت عرضه فرآورده
نتايج . همچنين بر دو نوع توزيع درآمد عوامل توليد و توزيع درآمد نهادهاي جامعه مورد سنجش قرار دهيم

با استفاده از  هاي نفتي يادشده حاصل از سنجش آثار و تبعات اقتصادي و اجتماعي كاهش عرضه فرآورده
 براساس سناريوهاي مقداري واقعي در كشور ارائه شد و لئونتيف محورعرضه SAMشده اصالحالگوي 

مورد  نهادهاي داخلي جامعهتوزيع درآمد توليد و عوامل ها، توزيع درآمد توليد بخشاثرپذيري آن بر 
مطلق و اقتصادي و اجتماعي يادشده و در چارچوب آثار و تبعات نتايج بر اساس آثار . بررسي قرار گرفت

  : دهند كه نشان ميمربوط به آثار اقتصادي نتايج . اند شده سازماندهيهاي نفتي  سبي كاهش عرضه فرآوردهن
بخش  15هاي نفتي ياد شده در  آثار مطلق كاهش توليد ناشي از محدوديت عرضه تمامي فرآورده -يك

در اين . كند ها تفاوت ميارائه شده با بيشترين ميزان كاهش توليد مشترك بوده و تنها ترتيب قرارگيري آن
هاي نفتي از  هاي فرآورده دليل وابستگي شديد بخشخام و گازطبيعي بهميان بخش استخراج و توليد نفت

فروشي و  همچنين خدمات عمده. كننده واسطه با بيشترين كاهش توليد همراه بوده است منظر تقاضا
زوده را داراست، نيز پس از بخش استخراج اف درصد از كل ارزش 14فروشي نيز كه سهمي در حدود  خرده

فروشي  فروشي و خرده بخش خدمات عمدهشترين كاهش توليد همراه بوده است زيرا نفت و گازطبيعي با بي
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هاي نفتي  به فرآورده ونقلو در عوض وابستگي زياد بخش حملداشته ونقل به بخش حمل زيادي وابستگي
هاي ديگري كه با كاهش توليد  در اين ميان بخش. شده استمنجربه كاهش توليد شديد در بخش مذكور 

به كشاورزي و صنايع وابسته به آن مانند هاي مربوط بخش نظيربر  هاي انرژي اند عمدتاً بخش همراه بوده
در بخش صنعت نيز صنايع . هستنداي  ونقل جادههاي حمل محصوالت غذايي و آشاميدني و همچنين بخش

تريلرها و همچنين ساخت فلزات اساسي نظير آهن،  نقليه موتوري، تريلرها و نيمهوسايلبر مانند ساخت  انرژي
  . اند تري مواجه بوده فوالد و مس با كاهش توليد شديد

هاي استخراج و  ترتيب بخشهاي نفتي، به از منظر آثار و تبعات نسبي محدوديت عرضه فرآورده -دو
مالي، توزيع برق و خدمات مربوط به آن، خدمات مستغالت و  و بانك، بيمهخام و گازطبيعي توليد نفت

هاي  هاي نفتي بيشترين درصد كاهش توليد را قبل و پس از محدوديت عرضه فرآورده ساخت ساير فرآورده
كاهش توليد هايي كه از نظر نسبي دچار  ذكر اين نكته ضروري است كه بخش. اند نفتي تجربه نموده

  .اند اند كه داراي كاهش توليد مطلق بوده هايي بوده يگاه و رتبه متفاوت از بخشاند عمدتاً از نظر جا شده
از منظر عنوان نمونه، بخش خدمات مالي، بانك و بيمه بطورمطلق كاهش كمتري را تجربه نموده است اما به

   .، پس از بخش استخراج و توليد نفت و گازطبيعي در رتبه دوم قرار داردآثار نسبي

  : دهند كه هاي نفتي نشان مي يج مربوط به آثار اجتماعي ناشي از محدوديت عرضه فرآوردههمچنين نتا
هاي نفتي  طوري كه براي تمامي فرآوردهتوليد نيز با كاهش مواجه بوده است بهدرآمد عوامل -يك

روستايي كار بيش از نيروياز منظر مقادير مطلق و نسبي بگير  كار شهري مزد و حقوقجبران خدمات نيروي
لط د عملياتي بدون درآمد مختادر اين ميان كاهش مطلق و نسبي درآمد سرمايه يا ماز. كاهش يافته است

  . دهد بيشترين كاهش را نشان مي
در اين ميان درآمد خانوارهاي . همچنين درآمد نهادهاي داخلي جامعه نيز با كاهش همراه بوده است -دو

اما با . نسبت به خانوارهاي روستايي همراه بوده استمطلق بيشتري  شهري براي سه فرآورده نفتي با كاهش
به شهري، هاي مختلف درآمدي خانوارهاي روستايي نسبت توجه به سهم بيشتر انرژي در سبد هزينه دهك

بويژه براي دو بطورنسبي با كاهش بيشتري  شهري درآمد خانوارهاي بهدرآمد خانوارهاي روستايي نسبت
  . بوده استهمراه و گازوئيل  فرآورده بنزين

تواند از منظر سياستگذاري داراي اهميت بسيار زيادي در ابعاد اقتصادي و اجتماعي  مينتايج مذكور 
در دو بعد اقتصادي و اجتماعي مورد مالحظه توان با توجه به اين نتايج  موارد مختلفي را مي. كشور باشد
هاي توليد به دليل  دهد كه بخش هاي نفتي نشان مي محدوديت در واردات فرآورده -يك. قرار داد
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هاي نفتي دچار كاهش شديد توليد  اي شديد بطور مستقيم و غيرمستقيم با بخش فرآورده پيوندهاي واسطه
اري در گذ شوند به همين دليل نياز است تا براي توسعه بخش پااليش كشور برنامه مدوني براي سرمايه مي

سازي مصرف انرژي  در حال حاضر بهينه -دو. اين بخش صورت گيرد تا نياز به واردات به صفر كاهش يابد
توجه به مواردي از جمله تدوين . مواردي است كه نياز است بيش از پيش به آن توجه شوديكي از 

انرژي، نقش نهادهاي گذاري در كارايي  هاي مالي و سرمايه راهبردهاي بلندمدت كارايي انرژي، مشوق
رساني،  سازي مصرف انرژي، جايگاه تحقيق و توسعه، آموزش و اطالع كننده در بهينه مشاركت
آوري آمار و اطالعات كارايي  المللي و نحوه جمع هاي بين هاي انرژي، مشاركت گذاري و كدبندي برچسب
درصدي در سبد  70كه سهمي هاي نفتي را  سازي مصرف فرآورده تواند روند كاهش و بهينه مي انرژي

يكي از مواردي كه در بخش توليدات پااليشگاهي از اهميت  -سه 1.انرژي كشور دارند را فراهم نمايد
در حال حاضر الگوي پااليشي بسياري از . الگوي پااليشي استگيري  و شكلبرخوردار است، نوع 

از . استپايين تقطير از جمله نفت كوره هاي ميان تقطير و همچنين  هاي كشور به سمت فرآورده پااليشگاه
هايي حركت كند كه كشور به آنها نياز بيشتري  توليدات در بخش پااليشي بايد به سمت فرآوردهاينرو 
در . از اولويت برخوردار هستند هاي نفتي در اين ميان توليد بنزين و گازوئيل در ميان ساير فرآورده. دارد

هاي  با توجه به وابستگي نسبي زياد خانوارهاي روستايي به فرآوردهكه  شود ابعاد اجتماعي نيز پيشنهاد مي
آموزش و از جمله  مصرف سازي هاي بهينه با روشنفتي نسبت به خانوارهاي شهري، نياز است تا 

در نهايت ذكر اين نكته ضروري است  .تري صورت گيرد رساني، مصرف در اين بخش به شكل بهينه اطالع
و مشاهدات اين مقاله فقط به وجه روابط مقداري توليد و آثار اجتماعي آن نظير توزيع  كه تمامي نتايج

اينكه محدوديت در بعد مقداري توليد چه . درآمد عوامل توليد و توزيع درآمد نهادها تأكيد نموده است
ندگي هاي اقتصادي و شاخص هزينه ز شاخص قيمت ساير بخش) بعد قيمتي(ميزان منجر به افزايش قيمت 

در حالي كه اين ابعاد نيز از د، مورد توجه قرار نگرفته است شوهاي اقتصادي و اجتماعي خانوارها  گروه
 ها فوق نياز به پژوهش محدوديتكه بررسي اي برخوردار است  منظر سياستگذاري اقتصادي از اهميت ويژه

  .آتي دارد هاي و تالش
    

 

  )1390(فريدزاد، علي . 1
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