داﻧﻠﻮدﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺘﮫﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﺣﺎﻣﻠﮫﺎی اﻧﺮژی ﺑﺮ ﺑﮫﺮھﻮری
اﻧﺮژی در ﺑﺨﺸﮫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
ﺟﮫﺖ ﻣﺸﺎھﺪه داﻧﻠﻮدﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺘﮫﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﺣﺎﻣﻠﮫﺎی اﻧﺮژی ﺑﺮ ﺑﮫﺮھﻮری اﻧﺮژی در ﺑﺨﺸﮫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ھﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت  5 :ﺻﻔﺤﻪ

ﭼﮑﯿﺪه
ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﺪه اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ازای ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﮫﻼک ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺎﺑﮫﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،ﺿﻌﻒ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯿﮕﺰﯾﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ،ﻣﯿﺘﻮان ﯾﮑﯽ از راھﮫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﺑﮫﺮھﻮری
را ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻠﮫﺎی اﻧﺮژی داﻧﺴﺖ .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻠﮫﺎی اﻧﺮژی و ﺑﮫﺮھﻮری
ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﺣﺎﻣﻠﮫﺎ در ﺑﺨﺸﮫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ،ﺻﻨﻌﺖ و ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮد
و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﮑﻨﯿﮏ اﻟﮕﻮی ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮداری اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺗﺠﺰﯾﮫﻮﺗﺤﻠﯿﻞ آن در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪﻟﮫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﮐﺎرا در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﯾﮏ ﺷﻮک ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻠﮫﺎی اﻧﺮژی ﺑﮫﺮھﻮری ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺑﺨﺸﮫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ؛
اﻣﺎ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺑﺨﺸﮫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺪﻣﺎت و ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر و در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺘﮫﺎ ﭘﺲ از دو ﺳﺎل اﺛﺮ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
واژھﮫﺎی ﮐﻠﯿﺪی
ﺑﮫﺮھﻮری ﻣﺼﺮف ،ﺣﺎﻣﻠﮫﺎی اﻧﺮژی ،ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ،اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖ ،ﻣﺪل ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮداری.
ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﭘﯽ رﺷﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎدھﺎی ﺟﮫﺎن ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﻧﻮاع اﻧﺮژﯾﮫﺎ ﺑﮫﺸﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .از ﯾﮏ طﺮف اﻧﺮژی از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺗﺠﺎرت ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﺠﺎری و
ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﮫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎع ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ و از طﺮف دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ و ﮐﻤﯿﺎب ﺑﻮدن آﻧﮫﺎ
ﻧﮕﺮاﻧﯿﮫﺎ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان اﻧﺮژی ﻗﻮت ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﻨﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ،ﭼﻪ در ﺳﻮﺧﺘﮫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ و ﭼﻪ در اﻧﺮژﯾﮫﺎی طﺒﯿﻌﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎد و اﻧﺮژی

ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ وﻓﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه از دﯾﺮﺑﺎز ﺣﺎﻣﻠﮫﺎی اﻧﺮژی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﺎراﻧﮫﺎی و ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ از
ﻗﯿﻤﺘﮫﺎی
واﻗﻌﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺮوﯾﻪ اﻧﺮژی ﭼﻪ در
ﺑﺨﺸﮫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﭼﻪ در ﺑﺨﺸﮫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﻗﺘﺼﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﺎﻟﺶ ﻣﮫﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد
دارد ،ﺑﮫﺮھﻮری ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺘﮫﺎی دﺳﺘﻮری ﻗﯿﻤﺖ ،ﺳﻘﻒ ﻗﯿﻤﺖ و
ﯾﺎراﻧﮫﮫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻠﮫﺎی اﻧﺮژی ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺘﮫﺎی واﻗﻌﯽ
ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ در ﺳﺎﻟﮫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
اﻧﺮژی ارزان را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺟﺰﺋﯽ از اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ طﻮری
ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻠﮫﺎی اﻧﺮژی ،ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻧﯿﺎزھﺎی اوﻟﯿﻪ ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد .اﻧﺮژی ارزان در ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان
ﻧﮫﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ
ﺣﺎﻣﻠﮫﺎی اﻧﺮژی ،ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯿﭙﺬﯾﺮد .ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺘﮫﺎ،
ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﺳﻄﺢ ﻋﺮﺿﻪ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﮫﺮھﻮری در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺘﮫﺎ
اﺷﺎره ﮐﺮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﺣﺎﻣﻠﮫﺎی اﻧﺮژی ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﮫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ در اﺧﺘﯿﺎر واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ،ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻ
ﺑﺮدن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ارﺗﻘﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮫﺮھﻮری ﺑﯿﺶ از ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺣﺎﺻﻠﻪ از
ﺻﺮﻓﮫﺠﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻤﺎم ﻣﯿﺸﻮد و از اﯾﻦ رو ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﮕﯿﺰه ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﺑﮫﺮھﻮری را ﻧﺪارد و
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اھﺮﻣﯽ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﮫﺮھﻮری ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در ﻣﻮرد آزادﺳﺎزی
ﻗﯿﻤﺘﮫﺎ و آﺛﺎر ﮐﻮﺗﺎھﻤﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت آن ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اطﻼﻋﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺘﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درون ھﻤﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﻋﻠﯿﺎﻟﺨﺼﻮص در
ﭘﯽ اﺟﺮا ﺷﺪن طﺮح ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﮫﮫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آﺛﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﮫﺮھﻮری اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺬاﺷﺘﻪ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار
ﻣﯿﺪھﺪ.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﭘﻨﺞ ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم روﺷﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ ﭼﮫﺎرم ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﺪل ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﻪ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
٣۶۶
ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ
وﻟﯽ زاده وﻧﻮز ) (١٣٨۴در ﻣﻘﺎﻟﮫﺎی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﮫﺮھﻮری در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﮫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﮫﺮھﻮری و
اﻧﻮاع آن اﻧﺠﺎم داده و ﺑﮫﺮھﻮری اﻗﺘﺼﺎد و ﻧﺮخ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را در اﯾﺮان و ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر آﺳﯿﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ
ﻣﺎﻟﺰی ،ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر و ژاﭘﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎﺑﻊ ﮐﺎب داﮔﻼس ﺑﮫﺮھﻮری ﮐﻞ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﮫﺮھﻮری ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺑﮫﺮھﻮری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮآورد ﮐﺮدھﺎﻧﺪ.
ﺟﻼﻵﺑﺎدی و رﺧﺸﺎن ) (١٣٨۴در ﻣﻘﺎﻟﮫﺎی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺼﺮف ﺣﺎﻣﻠﮫﺎی اﻧﺮژی در اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺧﻮد
رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮداری ،ﻣﺼﺮف ﺣﺎﻣﻠﮫﺎی اﻧﺮژی را ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻣﺼﺮف ھﻤﺎن ﻧﻮع ﺑﺎ وﻗﻔﮫﮫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ،ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ﺣﺎﻣﻞ،
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮوﻧﺰا ﻓﺮض ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادھﮫﺎی ﺳﺎﻟﮫﺎی  ١٣۴۶اﻟﯽ
 ١٣٨٠ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﮫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﺗﻌﺪاد وﻗﻔﮫﮫﺎی ﺑﮫﯿﻨﻪ ،ﯾﮏ دوره و ﻣﺼﺮف ھﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺮژی در دوره
ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺼﺮف ھﻤﺎن ﺣﺎﻣﻞ در دوره ﻗﺒﻞ ،ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ آن و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﮫﻢ
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ در دوره اول زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻌﺪ از دو دوره ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺷﻮک
ﻗﯿﻤﺘﯽ ھﺮ ﺣﺎﻣﻞ اﻧﺮژی ﺑﺮ ﻣﺼﺮف آن طﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و درﺟﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺣﺎﻣﻠﮫﺎ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ.
اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺪرﮔﻠﯽ ،ﺻﺎدﻗﯽ و ﻣﺤﻤﺪی ﺧﺒﺎزان )  (١٣٩٢در ﻣﻘﺎﻟﮫﺎی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻠﮫﺎی اﻧﺮژی ﺑﺮ

ﺑﺨﺸﮫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول داده-ﺳﺘﺎده ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ داده ﺳﺘﺎده اﻧﺮژی ﺳﺎل
 ١٣٨۵اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻠﮫﺎی اﻧﺮژی ﺑﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان را در دو ﺳﻨﺎرﯾﻮ اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و اﺛﺮات
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﮫﺎی ﺣﺎﻣﻠﮫﺎی اﻧﺮژی ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺷﺪه و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻣﯿﺰان اﺛﺮﭘﺬﯾﺮی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻠﮫﺎی اﻧﺮژی ﻣﯿﺴﺎزد ﮐﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ آﺟﺮ ﺳﺎزی ،ﺳﯿﻤﺎن ،ﮐﺎﺷﯽ و ﺳﺮاﻣﯿﮏ ،ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮﭘﺬﯾﺮی را در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺘﮫﺎ دارﻧﺪ.
ﺣﻤﯿﺪ اﻓﺘﺨﺎری ) (١٣۶٢در ﭘﺎﯾﺎﻧﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان روش ﮐﺎرﺑﺮدی ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ و ﺑﺮآورد ﻣﺼﺮف
ﻓﺮاوردھﮫﺎی ﻧﻔﺘﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫﮫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻤﺪت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادھﮫﺎی ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﮫﺎی -١٣۶١
 ١٣۴٠ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺼﺮف ﻓﺮاوردھﮫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان را ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻈﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻠﮫﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ
ﻣﯿﺰﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ وی ﻧﺸﺎن از ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻮدن روﺷﮫﺎﯾﺂﻣﺎرﯾِﻤﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﻣﯿﺎﻧﻤﺪت ﮐﺎراﯾﯽ
اﺳﺖ.
ﺻﺎﻟﺤﯽ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ) (١٣٧١در ﭘﺎﯾﺎﻧﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻗﯿﻤﺘﮕﺬاری ﺑﺮای ﻓﺮاوردھﮫﺎی ﻧﻔﺘﯽ در
اﯾﺮان ،در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرای ﻓﺮاوردھﮫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎی آﻧﮫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻی ﻓﺮاوردھﮫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﺑﮫﺮھﻮری ﭘﺎﯾﯿﻦ آن در ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان ﻣﻌﻠﻮل ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﮫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺑﻮده و ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ در ﺻﻮرت اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ و ﻋﺪم ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺘﮫﺎ و ظﺮﻓﯿﺘﮫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ اﯾﺮان از داﯾﺮه ﮐﺸﻮرھﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻧﻔﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻓﻘﻂ ﮐﻔﺎف ﺻﻨﺎﯾﻊ داﺧﻠﯽ را ﻣﯿﺪھﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺘﮕﺬاری ﮐﺎرا در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﮋاد و ﻧﯿﻠﯽ ) (١٣٨٣در ﻣﻘﺎﻟﮫﺎی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اھﺪاف ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻗﯿﻤﺘﮕﺬاری ﺣﺎﻣﻠﮫﺎی اﻧﺮژی در اﯾﺮان ،ﺑﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺑﺎب ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻗﯿﻤﺘﮫﺎی ﺣﺎﻣﻠﮫﺎی اﻧﺮژی ﺑﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان ،ﻓﺮﺿﯿﻪ اﻧﻄﺒﺎق روﻧﺪ ﯾﺎراﻧﻪ ﺣﺎﻣﻠﮫﺎی اﻧﺮژی ﺑﺎ
ادوار ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﺮﺧﮫﮫﺎی ﺗﺠﺎری اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و اﻓﺰوده در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻗﯿﻤﺘﮫﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﺣﺎﻣﻠﮫﺎی
اﻧﺮژی ﺑﻪ ازای ﺷﺎﺧﺺ ﺑﮫﺎی ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ در طﻮل ﺳﺎﻟﮫﺎی  ١٣۴۶اﻟﯽ  ١٣٨١ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﮐﺎھﺶ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﻧﺮژی ارزان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻧﮫﺎدھﮫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺮدد و ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﯾﺎراﻧﮫﮫﺎ ﺑﺎ ھﺪف
ﺗﻘﻮﯾﺖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل داده ﻣﯿﺸﻮد اﻣﺎﻋﻤﻼ ً اﯾﻦ اھﺪاف ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای رﺷﺪ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺘﮫﺎ ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻮ ﻓﺮﺳﺘﯽ و ﺟﻠﻮﻟﯽ ) (١٣٩١در ﻣﻘﺎﻟﮫﺎی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻠﮫﺎی اﻧﺮژی ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎی ﻋﻤﺪه
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن اﯾﺮان در ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﯾﮏ اﻟﮕﻮی اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ ﮐﻼن ﺳﺎﺧﺘﺎری ،اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻠﮫﺎی اﻧﺮژی ﺑﺮ ﺗﻮرم
در ﺳﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺛﺮ ﺷﻮک ﯾﮑﺒﺎره ،ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ۵ﺳﺎﻟﻪ و ﺷﻮک ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی
ﻣﯿﭙﺮدازﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﮫﺎ ﺑﺮای ﺳﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮرم  ٩۴درﺻﺪی و رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ١,٢درﺻﺪی ،ﺗﻮرم ٢٧
درﺻﺪی و رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ٢درﺻﺪی و ﺗﻮرم  ٩۵,٢درﺻﺪی و رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ١,٢درﺻﺪی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ
داﻧﻠﻮدﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ آﻣﻮزش آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻣﻌﻤﺎری در اﯾﺮان و ﺑﺎھﺎوس
داﻧﻠﻮدﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت اﺣﯿﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده :ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺤﻠﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﮐﺮﻣﺎن
داﻧﻠﻮدﻣﻘﺎﻟﻪ راھﮑﺎرھﺎی ﻣﻌﻤﺎری در طﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎی ﮐﻮدک ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ارﺗﻘﺎء ﺧﻼﻗﯿﺖ
از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ھﺎ ﻧﯿﺰ دﯾﺪن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﺗﺮﻧﺲ ﻻﯾﻦ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﺮان
ﮔﺖ ﭘﯿﭙﺮ  ،ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻘﺎﻻت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ
داﻧﺶ رﺳﺎن  ،ﺑﯿﺶ از  1.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺎرﺳﯽ

