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 چكيده

آثار پسين گسترده اي بر ساير هاي كليدي اقتصاد محسوب مي شود كه داراي بدون ترديد بخش حمل و نقل، يكي از بخش

 اي كه بي ثباتي قيمت اين هاي انرژي است، به گونههاي اقتصادي است. فعاليت هاي اين بخش بشدت وابسته به حاملبخش

ه و در نهايت به سبب رابطه گسترد ها، متغيرهاي اساسي اين بخش نظير ارزش افزوده و تورم را تحت تاثير خود قرار دادهحامل

گذارد. با توجه به اين مسأله، در مطالعه ثيري چشمگير بر متغيرهاي اساسي ديگر بخش ها ميآن با ساير بخش هاي اقتصادي، تا

 زير، ميزان و نحوه اثرگذاري بي ثباتي قيمت حامل هاي انرژي بر ارزش افزوده و نرخ تورم بخش حمل و نقل زميني، بر اساس

مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج بدست  1370-1393) وتوابع واكنش آني طي سالهاي VECMالگوي تصحيح خطاي برداري(

هاي انرژي با ارزش افزوده و رابطه مستقيم آن آمده تاييد كننده فرضيه اول تحقيق مبني بر رابطه معكوس بي ثباتي قيمت حامل

هاي انرژي رگذاري بيشتر بي ثباتي قيمت حاملاست. همچنين فرضيه دوم تحقيق مبني بر تاثيبا نرخ تورم بخش حمل و نقل زميني 

  گردد.د ميرزش افزوده اين بخش نيز تائيبرنرخ تورم نسبت به ا

  

  ، تورم، حمل و نقل زمينيبي ثباتي قيمت حامل هاي انرژيش افزوده، : ارزي كليديهاواژه

  

  مقدمه-1

مهم اقتصاد ملي محسوب امروزه حمل و نقل يكي از اجزا 

مي گردد و بدليل داشتن نقش زيربنايي تاثير فراواني بر فرايند 

رشد اقتصادي كشور دارد. اين بخش دربرگيرنده فعاليتهايي 

هاي توليد، توزيع است كه به شكلي گسترده در تمامي زمينه

و مصرف كاال و خدمات جريان داشته و در مجموعه 

قابل انكاري بر عهده دارد. فعاليتهاي اقتصادي نقش غير

امروزه كارشناسان اقتصادي بر اين نكته اذعان دارند كه 

در مند است كه تصنعت حمل و نقل، صنعتي بالقوه توا

تواند با صورت توجه به آن درآمد حاصل از آن مي

سهم باالي حمل و نقل به  توجهبادرآمدهاي نفتي برابري كند.

در اين رف انرژي ارزش افزوده و ميزان مصزميني از 

در زيربخش نسبت به ساير زيربخش هاي دريايي و هوايي، 

ل اين تحقيق حمل و نقل زميني از ميان بخشهاي مختلف حم

ترين آمار  راساس تازهبگيرد. و نقل مورد توجه قرار مي

، بيشترين  از بخش خانگي عدب حمل و نقل بخش منتشره،

سهم از مصرف نهايي انرژي كشور را به خود اختصاص داده 

 95كه سهم حمل و نقل زميني از اين ميزان مصرف،  است

، حدود اي رصد در زير بخش جادهد 94تقريبا درصد است(

درصد از توليد  9,2همچنين). درصد در زيربخش ريلي1

اختصاص دارد ناخالص داخلي كشور به بخش حمل و نقل 

ديگر  از سويباشد.درصد مي 83كه سهم زميني از آن حدود 

، نوسانات يك متغير با ايجاد تالطم در يك دوره زماني

تصميم گيران اقتصادي را دچار نااطميناني كرده و آنها را در 

 كند.متغير با ترديد بسياري روبرو مي بيني نرخ آتي اينپيش

هاي انرژي دارد، به حاملبخش حمل و نقل وابستگي زيادي 

را با  هاي اين بخشها هزينهثباتي قيمت اين حاملبي
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، به طوري كه هرگونه نوسان در نوسانات زيادي مواجه كرده

قيمت اين حامل ها موجب تغيير در متغيرهاي اصلي اين 

 هدفلذا .بخش و در نتيجه تغيير مقدار اين متغيرها مي شود

بي ثباتي يا نوسان قيمت ي آثار از نوشتار مقاله حاضر؛ بررس

حاملهاي انرژي بر ارزش افزوده و تورم حمل و نقل زميني 

تحقيق بدين صورت است كه، انتتظار داريم  هاي فرضيهاست. 

اين بي ثباتي در قيمت حامل ها سبب كاهش ارزش افزوده و 

. همچنين انتظار بر اين افزايش نرخ تورم اين بخش گردد

بر نرخ تورم  قيمت حاملهاي انرژي اتياست كه تاثير بي ثب

بخش حمل و نقل زميني بيشتر از ارزش افزوده اين بخش 

به بررسي مباني نظري موضوع و اين مقاله بخش دوم باشد.

مطالعات انجام شده در بخش حمل و نقل زميني اختصاص 

دارد. در بخش سوم جايگاه اين بخش در اقتصاد ايران 

چهارم با استفاده از الگوي در بخش  بررسي مي شود.

و با  روابط بين متغيرها برآورد شده تصحيح خطاي برداري،

و  استفاده از توابع واكنش آني، رفتار پوياي متغيرهاي  معادله

را در طول زمان و به هنگام بروز يك تكانه مورد  سهم آنها

هاي بررسي قرار مي دهيم. در بخش نهايي به ارائه توصيه

  پردازيم.ته شده از مقاله ميسياستي برگرف

  

پيشينه تحقيق -2  

  عوامل مؤثر بر تابع توليد بخش حمل و نقل

هاي كار و سرمايه، انرژي نيز به عنوان امروزه عالوه بر نهاده

  هاي اقتصاد مطرح هاي مهم توليد در بحثيكي از نهاده

هاي كار، سرمايه و انرژي باشد. لذا توليد تابعي از نهادهمي

  خواهد بود. يعني:

  

Q=F(K,L,E)  )1                                             (  

 Eنهاده كار و  Lنهاده سرمايه،  Kمحصول،  Q، باالدر رابطه 

باشد. پس سه نهاده كار، سرمايه و انرژي نهاده انرژي مي

گردند. همچنين فرض بر اين است كه باعث تغيير توليد مي

استفاده از اين نهاده ها و سطح توليد رابطه مستقيم بين ميزان 

هاي وجود دارد به عبارت ديگر افزايش در هر يك از نهاده

  مذكور باعث افزايش توليد مي گردد. به بيان رياضي:

)2(  
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مي تواند توسط مجموعه اي از عوامل نظير نفت،  Eنهاده 

گاز، برق، بنزين و... تامين شود كه به حامل هاي انرژي 

مشهورند. در رابطه با تفاوت بين توليد يك كاال و توليد يك 

خدمت همانند حمل و نقل بايد توجه داشت كه منظور از 

كاال ارزش اقتصادي نتيجه شده از يك فعاليت اقتصادي است 

تواند در حين توليد و يا بعد از توليد مصرف شود، اما مي كه

هاي اقتصادي نتيجه شده از فعاليت هاي خدمات، ارزش

شوند به عبارت اقتصادي است كه در حين توليد مصرف مي

ديگر كاالها در صورت نبود تقاضا نيز توليد شده و پس از 

ا آن امكان ايجاد تقاضا و فروش آن محصول وجود دارد، چر

كه امكان مصرف بعد از توليد وجود دارد، در صورتي كه 

عرضه خدمات حمل و نقل با توجه به ميزان تقاضاي موجود 

  ارائه مي گردد و در واقع تقاضا  تعيين كننده عرضه مي باشد.

نيروي انساني يكي از عوامل اصلي در چرخه جريان 

ر اقتصادي و يك فاكتور كليدي در دستيابي به توسعه پايدا

مي باشد و چنانچه اين متغير در مسير صحيح خود هدايت 

هاي شود، مي تواند ارزش افزوده مضاعفي را در تمام بخش

اقتصادي ايجاد نمايد. در بخش حمل و نقل زميني، نيروي 

كار رانندگان ماشين آالت سبك و سنگين و قطارهاي زميني 

ارزش باشند كه و زيرزميني، به منظور حمل بار و مسافر مي

هاي مربوط به خدمات اين عامل توليد پس از كسر هزينه

بهره برداري، تعمير و نگهداري و مديريت و كار در سالنها و 

  پايانه هاي مسافربري، در ارزش افزوده اين بخش محاسبه 

ها،  موجودي سرمايه در بخش حمل و نقل شامل راهمي شود. 

، سيستم ها ها، بنادر، فرودگاه آهن، كانال خطوط راه

ها و ساير  ارتباطي(همانند كنترل ترافيك هوايي)، پايانه

. با  افزايش موجودي سرمايه و باشد مراكزي از اين قبيل مي

  ها و حمل و نقل و توسعه راهگذاري در بخش سرمايه

ها و فراهم نمودن امكانات و سرعت بخشيدن به سيستم جاده

خش و در نتيجه توان به افزايش خدمات اين بحمل و نقل مي

يت فعاليت بخش رشد اقتصادي تحرك بيشتري بخشيد. ماه

اي است كه مستلزم بكارگيري  حمل و نقل به گونه

فرآيندهاي كاربر است تا سرمايه بر. همچنين از ديدگاه 

سياستگذاران اقتصادي، عامل سرمايه به عنوان مكمل نيروي 

ينكه كار در بخش مربوطه به شمار مي رود. با توجه به ا

انرژي عاملي اساسي در حمل و نقل است لذا هرگونه تغيير 

در ميزان مصرف ناشي از تغيير قيمت آن، توليد را دستخوش 
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تغيير ميكند چرا كه مصرف انرژي تابعي معكوس از قيمت 

ثباتي قيمت انرژي به طور كلي باعث نوسانات است لذا بي

ابت شود كه اين امر به نوبه خود در صورت ثمصرف مي

انجامد. اما چنانچه در ها به بي ثباتي توليد ميبودن ساير نهاده

هاي انرژي قيمت يكي از حامل ها افزايش مجموعه حامل

يابد آنگاه مقداري از كاهش مصرف آن با جانشين شدن ساير 

ها جبران خواهد شد. ميزان اين جانشيني بستگي به اين حامل

حد ساير حامل ها بتوانند  امر دارد كه از نظر تكنولوژي تا چه

جانشين آن گردند و مدت زمان الزم براي اين تعديل چقدر 

در بخش حمل و نقل ايران هنوز از گاز مايع و گاز است. 

شود. به عبارت  طبيعي فشرده در سطح وسيع استفاده نمي

ديگر، امكان جايگزيني بنزين با گاز مايع و گاز طبيعي فشرده 

جايگزيني گازوئيل با گاز طبيعي شده و همين طور امكان 

فشرده شده وجود ندارد. بنابراين امكان جايگزيني بين 

  محدود است.  اين بخشهاي انرژي در  حامل

  
 رابطه قيمت انرژي با تورم

اي، در كوتاه مدت،  هاي اوليه و واسطهات بهاي نهادهتغيير    

تاثير از طريق سهم هزينه اي آنها، و در بلندمدت، از طريق 

متقابل بر بازار نهاده هاي ديگر، بر شاخص بهاي توليد كاالها 

و خدمات اثر مي گذارد. تمام بررسي ها نشان مي دهد كه 

تغيير قيمت حامل هاي انرژي بر سطح قيمت ها تاثير مثبت 

دارد. اين تاثير به طور مستقيم و غيرمستقيم قابل بررسي 

نقل، نرخ تورم  است. در بين متغيرهاي كليدي بخش حمل و

اين بخش به عنوان هسته اصلي تاثيرپذيري اجراي سياست 

است و ساير متغيرها به تبع اين نرخ، متاثر مي شوند. به 

عالوه بي ثباتي قيمت حامل هاي انرژي به نوبه خود موجب 

شكل گيري انتظارات تورمي مي شود و به تشديد تورم در 

ابل مشاهده و آني بخش زميني دامن مي زند. مهمترين اثر ق

انرژي، تاثير قيمت هاي باالتر بر هزينه عوامل  تغيير قيمت

  توليد بويژه دستمزد است، به اين دليل كه اين تغييرات 

ها، قدرت خريد يا ارزش واقعي دستمزدهاي اسمي را قيمت

دچار تغيير كرده واز اين طريق دستمزدهاي متفاوتي بر 

چار تغيير مي شود كه اين جامعه تحميل شده و هزينه توليد د

  عامل سبب تغيير در سطح قيمت ها مي گردد.

هاي انرژي، به طور كلي مهمترين اثر بي ثباتي قيمت حامل

اثر تغييرقيمت اين حامل ها به عنوان يكي از نهاده هاي توليد 

بر روي هزينه توليد است. بر اين اساس نظريه فشار هزينه 

هاي توليد را ايش هزينهمطرح مي گردد كه اين نظريه افز

ها معرفي مي كند. نظريه پردازان عامل اصلي افزايش قيمت

هاي توليد و انعكاس آن اين مكتب معتقدند كه افزايش هزينه

شود. عوامل ها ميدر قيمت نهايي كاالها باعث افزايش قيمت

ها مانند نرخ بهره، دستمزد و موثر بر هزينه تمام شده بنگاه

واند عامل ايجاد تانرژي از اين طريق مي هايقيمت حامل

  تورم باشند.

  

هاي انرژي با توليد و نرخ رابطه بي ثباتي قيمت حامل

  تورم بخش حمل و نقل زميني

افزايش و كاهش مداوم قيمت هاي انرژي در اين بخش به    

عنوان يك نهاده اساسي، خود سبب بوجود آمدن يك فضاي 

آتي شده و بر توليد و عرضه نااطميناني در زمينه قيمتهاي 

خدمات اين بخش اثر خواهد داشت. به طور كلي عرضه 

كنندگان حمل و نقل مشابه توليدكنندگان ساير كاالها داراي 

يك سري انتظارات قيمت آتي بوده و بر اساس آن براي ارائه 

ا كاهش در ريزي مي كنند. پيش بيني افزايش ي خدمات برنامه

در  جهت افزايش يا كاهش يري قيمت، منجر به تصميم گ

شود. در اين راستا، فضاي نااطمينان ناشي از بي  توليد مي

هاي انرژي به پيش بيني نادرست منتهي ثباتي قيمت حامل

هنگامي كه توليدكننده در معرض نوسانات مداوم  خواهد شد.

گيرد در رابطه با قيمت نهاده توليدي خودش قرار مي

در معرض ريسك قرار مي گيرد. سودآوريش نامطمئن شده و 

در اين شرايط توليدكنندگان ريسك گريز از بازار خارج شده 

يابد. ساير عرضه كنندگاني كه ريسك و توليد كاهش مي

پذيرند در صنعت باقي مانده و با كاهش عرضه، خود را در 

ه ناشي از بي برابر ريسك مصون مي دارند. با كاهش عرض

اين بخش افزايش مي يابد. شايد ها در ثباتي ها، سطح قيمت

گفته شود كه در بلندمدت دارندگان وسايل نقليه قادرند 

وسايل نقليه خود را با وسايل نقليه اي كه سوخت آنها كمتر 

است جايگزين كنند و از اين طريق حساسيت خود را نسبت 

به بي ثباتي قيمت انرژي كمتر كرده و در نتيجه عرضه خود 

ا بايد به اين امر توجه داشت كه در ايران را افزايش دهند. ام

قيمت انرژي از قيمت تعادلي آن كمتر است، در نتيجه سهم 
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ها نسبتا هزينه مصرف انرژي از كل هزينه خانوارها و بنگاه

پايين است. اين موضوع باعث مي شود جايگزيني وسايل 

نقليه با راندمان پايين مصرف انرژي توسط وسايل نقليه اي 

اندمان مصرف انرژي باالتري برخوردارند، اقتصادي كه از ر

نباشد. بنابراين در ايران جايگزيني وسايل نقليه مصرف كننده 

انرژي بيشتر در صورتي كه دستگاه ها كامال مستهلك شوند، 

ها، تاثير زيادي بر اين ثباتي قيمت حاملعملي است و بي

ااطميناني جايگزيني ندارد. براي نشان دادن اثر گذاري منفي ن

هاي انرژي بر توليد و عرضه، حاصل از بي ثباتي قيمت حامل

جاكينتوفابيوسا مدل ساده اي براي يك عرضه  مطالعه مطابق

  شود. ابتدا فرض كننده خدمات حمل و نقل ارائه مي

شود، قيمت حامل انرژي مورد استفاده در اين بخش مي

Pfداراي توزيع نرمال با ميانگين 
 e و واريانسp

2
σ :يعني  

)3(  

P~ N(PE , 
2σ E) 

  در اين شرايط، سود عرضه كننده برابر است با:

π=P*Q -C(PK, PL, PE, Q)   )4                           (

      

با توجه به دو رابطه باال مي توان نتيجه گرفت كه سود عرضه 

كننده خدمات حمل و نقل نيز داراي توزيع نرمال است. 

  يعني:

π ~N({P*Q -C(PK, PL, PE, Q)},{P
2
E . Q

2
.

2
σ E}) 

)5( 

با فرض ريسك گريزي مطلق ثابت تابع مطلوبيت و با فرض 

0>λ شود:، تابع مطلوبيت انتظاري به شكل زير تعريف مي  

EV=−��(�	 − 0.5��
	) 

)6(  

 با حداكثرسازي رابطه باال داريم:

MaxEV =Max (-C2-0,5λ 2σ C) 

)7(  

  خواهيم داشت: در نهايت

)8(  

P-Cq(PK, PL, PE, Q)-P
2
E. Q.

2
σ E 0=  

Q=
�	��(��,��,��,�)

���
�.��

� <0 

دهد كه چگونه  نااطميناني حاصل از نشان ميرابطه باال 

هاي انرژي، اثري منفي بر عرضه اين نوسانات قيمت حامل

هاي بخش دارد. براي كمي كردن نااطميناني قيمت حامل

Eمورد استفاده در بخش حمل و نقل زميني، بهانرژي 
2

σ نياز

(واريانس شرطي) h2است كه براي آن شاخص مناسب 

مورد برآورد مدل معرفي مي شود (كه در مطالعه حاضر و در 

استفاده قرار گرفته است) تحليل نتيجه فوق با فرض ريسك 

گريزي مطلق يك عرضه كننده فرضي خدمات حمل و نقل، 

ميزان عرضه  ،ه ريسك قيمتي در جهت منفيمبين اين است ك

)، در 1393حيائي( و توليد را تحت تاثير قرار خواهد داد.

تحليل ارزيابي فعاليت هاي اقتصادي "مطالعه اي تحت عنوان 

و توليدي بر بخش حمل و نقل زميني(مطالعه موردي ارزيابي 

  درصدد بررسي تاثير  "اقتصادي در استان خوزستان

اقتصادي و توليدي بر بخش حمل و نقل هاي فعاليت

در  اي) در استان خوزستان بوده است.زميني(ريلي و جاده

اين تحقيق به منظور تجزيه و تحليل اطالعات از آمار 

توصيفي و استنباطي استفاده شده است. متغير ارزش افزوده 

اقتصادي در بخش حمل و نقل به عنوان متغير وابسته و 

مل و نقل ريلي و ات استان در بخش حمتغيرهاي ميزان صادر

گذاري ثابت ناخالص،  توليد ناخالص داخلي  اي، سرمايهجاده

-و نيروي كار به عنوان متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شده

  اند. 

هاي پژوهش حاكي از اين بود كه متغيرهاي ميزان يافته

صادرات جاده اي استان،  توليد ناخالص داخلي و نيروي كار 

درصد با ارزش افزوده بخش حمل و  5دار ح معنيدر سط

دار دارند. همچنين نقل جاده اي استان خوزستان ارتباط معني

متغيرهاي ميزان صادرات ريلي استان و توليد ناخالص داخلي 

درصد با ارزش افزوده حمل و نقل  5در سطح معني داري 

دار دارند.متفكر آزاد و ريلي استان خوزستان ارتباط معني

ثباتي قيمت نفت بر )، به بررسي اثرات بي1388رضا زاده (

-1384توليد ناخالص داخلي در ايران  طي دوره 

ثباتي قيمت پرداخته اند. به اين منظور ابتدا شاخص بي1367

برآورد، سپس روابط متقابل  GARCHنفت از طريق مدل 

متغيرهاي مدل با استفاده از روش خودرگرسيون 

العمل آني بررسي و در ادامه بع عكس) و تواVARبرداري(

رابطه بلندمدت بين متغيرها نيز با استفاده از روش هم 

جوسيليوس استخراج شده است. با - انباشتگي جوهانسن

توجه به نتايج تحقيق متغيرهاي مخارج مصرفي بخش 

خصوصي، سرمايه گذاري و خالص صادرات، تاثير مثبت و 

اند كه اين نتايج با داشتهمعني داري بر توليد ناخالص داخلي 

مباني نظري تحقيق سازگارند. متغير مخارج كل بخش دولتي، 
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بر خالف مباني نظري تاثير منفي بر توليد ناخالص داخلي 

دارد ولي با توجه به پايين بودن كارائي بخش دولت در 

اقتصاد ايران و هم چنين تاثير منفي بي ثباتي قيمت نفت بر 

ه قابل قبول است. در بلندمدت متغير مخارج دولت، اين نتيج

ثباتي قيمت نفت تاثير منفي بر قيمت نفت تاثير مثبت و بي

توليد ناخالص داخلي داشته اند. با توجه به وابستگي شديد 

اقتصاد كشور به نفت و درآمدهاي نفتي، نتايج مذكور نتايج 

)، در مقاله اي با 1385هاديان و حجت( قابل قبولي اند.

رسي تاثير نوسانات قيمت نفت بر عملكرد اقتصاد بر "عنوان

درصد از  20به نتايج زير دست يافته اند:  "كالن در ايران

درصد از نوسانات ميزان  30نوسانات توليد ناخالص داخلي، 

ها، درصد از نوسانات سطح عمومي قيمت 60بيكاري و 

 ناشي از نوسانات قيمت نفت است. نتايج ياد شده نشان 

كه تكانه هاي وارد شده بر قيمت نفت كه ثبات مي دهد 

به طورمنفي تحت  فضاي فعاليت هاي اقتصادي در ايران را

اند، در طول زمان بر نوسانات متغيرهاي نامبرده  تاثير قرار داده

افزوده و موجب واگرايي مقادير تحقق يافته اين متغيرها از 

ر اين سطح تعادلي آنها شده اند. مدل مورد استفاده شده د

و دوره زماني  ") VARخودرگرسيوني برداري("مقاله،مدل

)، در مطالعه اي با 1384بيضايي(باشد.مي 1384تا  1340

زش افزوده رهاي تعيين عوامل مؤثر بر اارائه مدل"عنوان 

به تدوين  "بخش حمل و نقل و توليد ناخالص داخلي كشور

ل چهار مدل اقتصادسنجي براي تعيين ميزان اهميت عوام

تاثيرگذار بر ارزش افزوده بخش حمل و نقل و توليدناخالص 

سال  35داخلي ايران و اثرات متقابل آنها بر يكديگر طي 

دهد كه تغيير رژيم اخير پرداخته است. نتايج وي نشان مي

حكومتي و جنگ تحميلي اثري منفي بر ارزش افزوده حمل 

و نقل داشته است و همچنين اين بخش تحت هرشرايطي 

ابستگي عميقي به صادرات نفت داشته است.ابراهيم و و

در مقاله اي به بررسي آثار بي ثباتي قيمت  ،)2014همكاران(

نفت بر متغيرهاي كالن اقتصادي همچون توليد، تورم، 

در  2003- 2011گذاري و مصرف طي دوره بيكاري، سرمايه

كشور انگلستان پرداخته اند. نتايج نشان مي دهد كه بي ثباتي 

داراي اثرات منفي بر توليد بوده وسبب كاهش آن ميشود. 

به تاثيرگذاري فشار  ا توجهثباتي بر تورم بهمچنين اثر اين بي

آيد و همچنين فشار غيرتورمي كه با كاهش مصرف پديد مي

شود نوساني ها ايجاد ميتورمي كه بوسيله افزايش قيمت

تحت اي )در مقاله2012شاري و همكاران( خواهد بود.

اثر بي ثباتي قيمت نفت و نرخ ارز بر تورم در كشور  "عنوان

به بررسي تاثيرات بي ثباتي  2005- 2011طي سالهاي  "مالزي

قيمت نفت و نرخ ارز بر تورم مالزي پرداخته اند. آنها در اين 

 ) و عليت (VAR-VECMمطالعه از روش خطاي برداري

اند. گرنجري به منظور تحليالت خود استفاده نموده 

متغيرهاي مورد استفاده در اين تحقيق قيمت نفت، نرخ ارز و 

 5نرخ تورم هستند. در بلندمدت در بين متغيرها در سطح 

درصد هم انباشتگي وجود دارد. نتايج مطالعه نشان مي دهد 

كه در كوتاه مدت تنها بي ثباتي قيمت نفت بر نرخ تورم 

 ايج عليتتاثيرگذار بوده و سبب افزايش آن مي شود. نت

گرنجري دو طرفه بين  دهد كه عليتگرنجري نيز نشان مي

قيمت نفت و تورم وجود دارد اما اين عليت براي نرخ ارز 

هايي به بايست سياستبرقرار نيست. از اين رو دولت مي

بردلي  منظور كنترل قيمت نفت در اين كشور اتخاذ كند.

ات اخير در در مقاله اي به بررسي رابطه بين نوسان ،)2010(

قيمت بنزين و حمل و نقل مسافربري در شهرهاي اصلي 

ايالت متحده امريكا پرداخته است. وي با استفاده از تجزيه و 

تحليل رگرسيوني، رابطه بين قيمت بنزين و حمل و نقل 

در نه شهر  2008تا آوريل  2002مسافربري را از ژانويه 

العه وي نشان اصلي آمريكا مورد بررسي قرار داد. نتايج مط

داد كه مقدار قابل توجهي از نوسانات در حمل و نقل 

) در 2002دلساله ( مسافربري متاثر از قيمت بنزين است.

آثار تغييرات قيمت سوخت بر بخش "مقاله اي تحت عنوان 

، با استفاده از مدل تعادل بخشي "حمل و نقل و پيامدهاي آن

بلند مدت قيمت به بررسي اين موضوع مي پردازد كه اگر در 

دالر براي هر  30دالر براي هر بشكه) يا باال ( 10نفت پايين (

هاي حمل و نقل، تقاضاي حمل و بشكه) باقي بماند، هزينه

تغييراتي مي نقل و ضايعات خروجي حمل و نقل دچار چه 

دهد كه از آنجايي كه قيمت سوخت  شوند. نتايج نشان مي

درصد)  23قل (حدود هاي كل حمل و نتنها بخشي از هزينه

دهد، اين تاثيرات كوچك خواهد بود. در واقع را تشكيل مي

افزايش قيمت نفت كه موجب افزايش قيمت سوخت تا 

  شود، سبب درصد (در مقايسه با مورد پايه) مي 86ميزان 

درصد  7هاي كلي حمل ونقل كمتر از گرددكه هزينهمي

در تقاضا،  افزايش يابد. از طرفي اين افزايش موجب كاهش

 درصد مي شود. 3تا  2مصرف و خروج ضايعات به ميزان 
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نكته قابل توجه در مورد مطالعات صورت گرفته اين است 

بي ثباتي قيمت اثر كه در هيچ يك از مطالعات مشاهده شده، 

تورم حمل و نقل نرخ حامل هاي انرژي بر ارزش افزوده و 

مطالعه  اين نوآوريكه زميني مورد بررسي قرار نگرفته 

  باشد. مي

  

  بررسي وضعيت حمل و نقل زميني در ايران-3

  ارزش افزوده بخش حمل و نقل زميني-1- 3

روند ارزش افزوده حمل و نقل زميني در كشور از سال 

در نمودار زير نشان داده شده است. همانطور  1392تا  1370

كه از نمودار مشخص است سهم عمده اي از حمل و نقل 

كل به حمل و نقل زميني اختصاص دارد و  سهم اين بخش 

طي اين سالها همواره روند افزايشي داشته و از سهم حدود 

 1392درصد در سال  83به مقدار  1370صد در سال در 77

درصدي برخوردار است. همچنين  7رسيده كه از رشد حدود 

 27724ارزش افزوده بخش حمل ونقل زميني از مقدار 

 ميليارد ريال 1512548به مقدار  1370ميليارد ريال در سال 

 445رسيده كه  نشان دهنده رشد حدود 1392در سال 

  باشد.ي اين سال ها ميدرصدي اين مقدارط

 

بخش حمل و  زميني روند ارزش افزوده حمل و نقل .1نمودار 

 و نقل

  
  ماخذ:بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

  

بخش حمل و  روند قيمت حامل هاي انرژي در-2- 3

  نقل زميني

قيمت اسمي 1370- 1373طي سالهاي  2با توجه به نمودار

بنزين ثابت بوده اما به دليل افزايش شاخص بهاي كاالها و 

خدمات مصرفي، قيمت حقيقي بنزين كاهش يافته است. از 

قيمت اسمي بنزين افزايش يافته و با  1374- 1383سال 

افزايش شاخص بهاي كاالها و خدمات به ميزاني كمتر از 

ن حامل انرژي افزايش يافته قيمت بنزين، قيمت حقيقي اي

كه با  1386بجز سال  1384-1389است. طي سالهاي 

افزايش بيش از دو برابري قيمت اسمي بنزين به علت سهميه 

بندي آن، مواجه بوديم، در بقيه سالها شاهد افزايش قيمت 

با اجراي 1389- 1392حقيقي اين حامل هستيم. در سال 

بل مالحظه اي در قيمت قانون هدفمندي يارانه ها با جهش قا

بنزين مواجه بوديم. با مشاهده قيمت نفت گاز طي سالهاي 

نيز بي ثباتي قيمت اين حامل بنا به داليل ذكر  1392-1370

گردد. بي ثباتي قيمت شده در رابطه با قيمت بنزين، اثبات مي

گاز طبيعي طي اين سالها نسبت به دو فرآورده نفتي 

كند. با نظم تري پيروي ميديگركمتر بوده و از روند م

مشاهده نمودار قيمت گاز طبيعي مشاهده مي شود كه طي 

قيمت گاز طبيعي روند كاهش را در  1376-1388سالهاي 

است كه قيمت اين  1386پيش گرفته است. تنها در سال 

حامل افزايش يافته كه علت آن را مي توان توسعه گازرساني 

اين سال و افزايش به مناطق شهري و روستايي كشور در 

درصدي ميزان مصرف ودر نتيجه افزايش قيمت  6/11ميزان 

  اين حامل دانست. در ساير سالها همواره قيمت اين حامل 

  بي ثبات بوده است.

  

هاي انرژي در بخش حمل و نقل روند قيمت حامل.2نمودار 

  زميني

 
  ماخذ:ترازنامه انرژي و آمارنامه

  برآورد مدل-4

متغيرهامعرفي  1- 4  

ترين مدلي كه مي توان براي ارزش افزوده و نرخ تورم ساده

  حمل و نقل زميني در نظر گرفت به صورت زير است:
VALG=f(GDP, Labor,K,VOL) 

)9 ( 

PG=f(VALG, IOIL , L, P,VOL)  
)10(  
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VALG ارزش افزوده حقيقيبخش حمل و نقل زميني به =

  وابستهبه عنوان متغير  1383قيمت ثابت سال 

PG  نرخ تورم در بخش حمل و نقل زميني به عنوان متغير =

  وابسته

kموجودي سرمايه در بخش حمل و نقل زميني = 

GDPبه جز ارزش افزوده بخش ( =توليد ناخالص داخلي

 )حمل و نقل زميني

Laborتعداد نيروي كار در بخش حمل و نقل زميني = 

 IOIL=درآمد حاصل از صادرات نفت

هاي نفتي  شاخص بي ثباتي قيمت فراورده =VOL 

تورم كل كه با استفاده از شاخص بهاي  =نرخLP=نقدينگي 

  كاالها و خدمات مصرفي بدست آمده است.

  مورد استفاده در اين پژوهش به صورت زير است: هايمدل

VALG=C+a1 GDP+a2Labor+a3K+a4 VOL 
)11( 

PG=C+b0 VALG+b1 IOIL +b2L+b3 P+b4VOL 
)12( 

در اين قسمت ابتدا الگوي اقتصاد سنجي ارزش افزوده و تورم 

حمل و نقل زميني، با استفاده از مباني نظري و تجربي  بخش

تصريح مي  1370-  1393، طي دوره بخش قبلارائه شده در 

گردد. داده ها از بانك اطالعات سري زماني و حسابهاي ملي 

ز آمار و سازمان ساالنه بانك مركزي، ترازنامه انرژي، مرك

اند. متغيرهاي دست آمدهه گمرك جمهوري اسالمي ايران ب

مورد استفاده در اين مدل همگي حقيقي به قيمت سال پايه 

  مي باشند.  1383

براي تجزيه وتحليل آماري و روشهاي اقتصاد سنجي از نرم 

براي تجزيه و تحليل استفاده شده است. EVIEWS9افزار 

حامل هاي انرژي بر ارزش افزوده و اثرات بي ثباتي قيمت 

را كه ميانگيني  تورم، ابتدا شاخص قيمت حامل هاي انرژي

وزني از قيمت سه حامل گاز طبيعي، بنزين و گازوئيل و ميزان 

يم. پس از محاسبه مصرف آنها مي باشد محاسبه مي كن

ي ثبات دستيابي به متغير بي هاي انرژي، برايشاخص قيمت حامل

 ARCH-GARCHهاي در ابتدا از مدل قيمت حامل ها،

در ابتدا معادله ميانگين  بدين صورت كهنماييم  استفاده مي

محاسبه  ARIMAبر اساس مدلهاي  شرطي اين شاخص را

 - نموده وسپس آزمون واريانس ناهمساني را براي اين شاخص

مبني  ARCH-GARCHبه منظور رعايت پيش شرط مدل 

آزمون واريانس –خطا بر ناهمسان بودن واريانس جمله 

دهيم. پس از اثبات ناهمسان بودن انجام ميناهمساني را 

  شود: س اين متغير، معادله زير حاصل ميواريان

)13(  

σ
2

t=3.30E-06 + 5.237460u
2
t-1 )10(  

گويند، زيرا واريانس شرطي فقط ARCH(1)را  فوقمعادله 

  .بستگي به خطاي دوره قبل دارد

نرم افزار ايويوز متغير بي ثباتي قيمت در انتها با استفاده از 

ها محاسبه شده و به عنوان متغير توضيحي تحت عنوان حامل

VOL شود.وارد معادله مي  

  

  

 )VAR(رويكرد خود توضيح برداري-2- 4

 1972در سال هاي ويكرد خود توضيح برداي توسط سيمزر

، به عنوان جايگزيني براي الگوهاي اقتصاد سنجي 1980و 

، بر اساس روابط تجربي كه بين VARمعرفي شد. الگوهاي 

نهاده ها نهفته است پايه گذاري شده و به صورت فرم 

ي گيرد خالصه شده سيستم معادالت هم زمان مد نظر قرار م

  و  خود زا روي وقفه هايكه هريك از متغيرهاي درون

اين شود. از  م برازش ميهاي متغيرهاي ديگر در سيستوقفه

به تصريح روابط ساختاري كوتاه  رو در اين الگوها نيازي

مدت يا دانش ساختاري از روابط علي بين متغيرهاي الگو 

هاي نكته قابل توجه آن است كه در مدل وجود ندارد.

VARوجود ، هيچ تالشي براي حذف يا كاهش پارامترهاي م

گيرد. بدون شك تعداد پارامترهاي يك  در مدل صورت نمي

ن بسياري از كه در آ بيش از اندازه است VARمدل 

پارامترهاي برآورد شده از نظر آماري، معنادار نيستند، اما 

تقابل اساسي حصول به روابط م هدف از تخمين اين مدل ها

ت مي توان براي بررسي رابطه عليموجود بين متغيرهاست. 

  يامشاهده اثر  VARبين متغيرهاي مورد استفاده در 

مدل تصحيح خطاي  بر متغيرهاي الگو، هاي برونزاشوك

) را با استفاده از تفاضل متغيرهاي مورد VECMبرداري(

اخالل رابطه بلندمدت(در صورت  جزء و VARاستفاده در 

  دت بين متغيرها)تشكيل داد.مهمگرايي بلند 

  

  آزمون هاي ريشه واحد -3- 4

آزمون ريشه واحد يكي از معمولترين آزمونهايي است كه 

امروزه براي تشخيص پايائي يك فرآيند سري زماني مورد 
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گيرد. اساس آزمون ريشه واحد بر اين فرض استفاده قرار مي

است، فرآيند خودتوضيح مرتبه   ρ=1استوار است كه وقتي 

نابراين اگر به روش حداقل ، ناپايا است. بyt=ρyt-1+utاول 

معادله فوق براورد شود و برابر  ρمربعات معمولي ضريب 

پايايي و  توانن مورد آزمون قرار بگيرد ميبا يك بودن آ

ناپايي يك فرآيند سري زماني را به اثبات رساند. مشكلي كه 

در انجام چنين آزموني وجود دارد اين است كه متاسفانه 

تحت صحت فرض  OLSط روش ارائه شده توس t آماره

ρ=1  داراي توزيعt  معمول حتي در نمونه هاي بزرگ نيست

براي انجام  tتوان از كميت هاي بحراني و در نتيجه نمي

آزمون استفاده كرد.براي حل اين مشكل از آزمونهايي چون 

 فولر استفاده مي شود.- آزمون ديكي

متغيرهاي شاخص بي ثباتي قيمت  آزمونبا توجه به نتايج 

نرخ تورم حمل و نقل  )، VOLهاي انرژي(حامل

)و توليد K، موجودي سرمايه در بخش زميني()PGزميني(

ناخالص داخلي منهاي ارزش افزوده حمل و نقل 

) در سطح Lدرصد و نيروي كار( 5) در سطح GDPزميني(

 نتيجه ياد شده حاكي از آن است كه درصد پايا هستند.10

متغيرها تحت تاثير تكانه هاي دائمي قرار دارند، به  سطح اين

طوري كه پس از هر تغييري گرايش براي بازگشت به سمت 

روند خطي مشخصي را ندارند، اما تفاضل آنها تنها از 

هاي موقتي متاثر مي شوند و پس از هرتغييري به سمت  تكانه

  روند خطي معين گرايش دارند.

  

  آزمون همجمعي -4- 4

براي تشكيل الگوي تصحيح خطاي برداري ابتدا الزم است تا 

مورد استفاده در از وجود رابطه بلندمدت بين متغيرهاي 

اطمينان حاصل كنيم تا بتوانيم الگوي  VARالگوي 

VECM  را با استفاده از جزء اخالل رابطه بلندمدت تشكيل

دهيم. قدم اول در انجام آزمون همجمعي آن است كه مرتبه 

ي بودن متغيرهاي الگو را تعيين كنيم و اطمينان حاصل جمع

هاي صورت هستند. با بررسي I(1)يا  I(0)كنيم كه همگي

 I(1)و  I(0)گرفته در بخش قبلي مشاهده شد كه متغيرها 

را به  م معادله شامل متغيرهاي مذكورهستند. در قدم دو

كنيم و جمالت خطاي آن را بدست برآورد مي  OLSروش

آوريم. در قدم سوم وجود ريشه واحد را در جمالت مي 

) و UVALخطاي رگرسيون(جمالت پسماند) ارزش افزوده(

) يا AD) را با استفاده ازآزمون ديكي فولر(UPGنرخ تورم(

گرنجر و -به آزمون انگل ) كهADFديكي فولر تعميم يافته(

  نجر تعميم يافته مشهور استĤزمون مي كنيم. گر-انگل

همجمع هستند.  نتايج مشاهده مي شود كه متغيرهابا توجه به 

گيريم، متغيرهاي معادله مذكور همجمع  در نهايت نتيجه مي

 باشند و يك رابطه تعادلي بلندمدت بين آنها برقرار است.مي

  

  

  VARتعيين تعداد وقفه هاي بهينه در الگوي -5- 4

  تعيين تعداد  VARيك مسئله مهم در رابطه با الگوهاي 

هايي است كه بايد در الگو ظاهر شوند تا تضمين كند كه وقفه

جمالت خطاي مربوط به الگو، نوفه سفيد و در نتيجه پايا 

هاي بهينه در هستند. در مطالعه حاضر، براي تعيين تعداد وقفه

استفاده شده  بيزين و آكاييك- اين الگو از معيارهاي شوارز

كه تعداد  شودبراساس معيارهاي مذكور، مشاهده مي است.

  .باشدمي دووقفه هاي بهينه 

  

 )VECMبرداري(تصحيح خطاي الگويبرآورد-6- 4

ها در الگوي تصحيح خطاي برداري يكي كمتر از تعداد وقفه

هاي بهينه در الگوي است و چون تعداد وقفه  VARالگوي 

VAR .دو بود، پس تعداد وقفه در الگوي كنوني يك است ،

  معادله رابطه بلندمدت:
VALG(-1)= -8.286379- 56.0635 VOL(-1)+ 0.012808 K(-1)- 

0.000540 L(-1)+ 5.20E-05GDP(-1) 

  
)14(  

رابطه  شود كه، مشاهده ميباال با توجه به رابطه بلندمدت

ضريب ارزش افزوده حمل و نقل زميني با ضرايب شاخص 

بي ثباتي قيمت حامل هاي انرژي، موجودي سرمايه در بخش 

حمل و نقل زميني، تعداد نيروي كار و توليدناخالص داخلي 

منهاي ارزش افزوده بخش حمل و نقل زميني به ترتيب برابر 

 05E-20/5و - 00054/0، 012/0، -06/56با مقدار عددي 

  متغيرها، مشاهده  باشد. طبق رابطه مذكور و ضرايبمي

شود كه با افزايش بي ثباتي قيمت حامل هاي انرژي مي

يابد. همچنين با يك واحد ارزش افزوده اين بخش كاهش مي

افزايش در نيروي كار، ارزش افزوده اين بخش به ميزان  

واحد كاهش و با افزايش يك واحدي موجودي  00054/0

فزايش مي  012/0، ارزش افزوده اين بخش به ميزان سرمايه

يابد. از سوي ديگر با افزايش يك واحدي در توليد ناخالص 
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داخلي منهاي ارزش افزوده بخش حمل و نقل زميني، ارزش 

واحد افزايش  05E-20/5افزوده حمل و نقل زميني به ميزان 

 با افزايش اين ارزش افزوده كل، تقاضا براييابد، زيرا مي

ها افزايش يافته و به بخش حمل و نقل به منظور جابجايي

ش و ارزش افزوده آن افزايش تبع آن ارزش خدمات اين بخ

  يابد. مي

  :تورم معادله رابطه بلندمدت
PG(-1)=+36.57 VOL(-1)-1.5150 P(-1)+8.76E-05 L(-1)+ 

0.0003 IOIL(-1)-0.002VALG(-1) 

)15( 

، با افزايش بي ثباتي قيمت باال با توجه به رابطه بلندمدت    

هاي انرژي، نقدينگي و درآمد حاصل از صادرات نفت، حامل

با يك واحد  يابد. همينطورنرخ تورم اين بخش افزايش مي

افزايش تورم كلي و ارزش افزوده حمل و نقل زميني، نرخ 

  حمل و نقل زميني كاهش مي يابد. تورم

 

تحليل توابع عكس العمل آني -7- 4  

توابع واكنش بيانگر آن است كه هريك از متغيرهاي مدل 

س العمل نشان خودرگرسيون برداري چگونه به شوك ها عك

مهمترين مرحله،  VECMدهند. پس از تخمين با روش  مي

بررسي روابط متقابل و پوياي بين متغيرهاي مدل است.در 

اين قسمت اثرات شوك هاي بي ثباتي قيمت حامل هاي 

ي سرمايه، نيروي كار و توليد ناخالص داخلي انرژي، موجود

بر ارزش افزوده حمل و نقل زميني و همچنين اثرات 

شوكهاي بي ثباتي قيمت حامل هاي انرژي، درآمد حاصل از 

صادرات نفت، نقدينگي، تورم كلي و ارزش افزوده بر تورم 

بخش حمل و نقل زميني مورد بررسي قرار مي گيرد. توابع 

ه عنوان ابزاري براي مطالعه زمانبندي عكس العمل آني ب

شوك هاي اقتصادي به كار مي روند. اين توابع مسير پوياي 

نظام را در پاسخ به تكانه هاي وارده، به اندازه يك انحراف 

  معيار نشان مي دهد.

نشان دهنده واكنش پوياي متغير ارزش افزوده  )3(نمودار 

قيمت  حمل و نقل زميني نسبت به شوك هاي بي ثباتي

هاي انرژي، موجودي سرمايه، نيروي كار و توليد حامل

ناخالص داخلي منهاي ارزش افزوده زميني است. در اين 

نمودار محور افقي محور زمان و محور عمودي اندازه 

دهد. مطابق اين معيار از مقدار اوليه را نشان ميانحراف 

مثبت در شاخص بي ثباتي قيمت نمودار، وقوع يك شوك 

هاي انرژي و نيروي كار، در ابتدا ارزش افزوده اين حامل

بخش را دچار نوسان كرده و پس از چندين دوره بي ثباتي، 

گيرد.تاثير شوك مثبت توليد ناخالص روند نزولي به خود مي

منهاي ارزش افزوده بخش حمل و نقل زميني و  داخلي

موجودي سرمايه، ارزش افزوده حمل و نقل زميني را در 

پس از آن  و در  وره دچار بي ثباتي كرده وچندين د

  كنند.بلندمدت همواره روند صعودي را طي مي
  

واكنش پوياي متغير ارزش افزوده حمل و نقل زميني  .3نمودار

هاي بكار رفته در مدلنسبت به شوك  

 
 ماخذ: نتايج تحقيق

نشان دهنده واكنش پوياي متغير نرخ تورم حمل ) 3(نمودار 

هاي هاي بي ثباتي قيمت حاملنسبت به شوكو نقل زميني 

انرژي، درآمد حاصل از صادرات نفت، نقدينگي، نرخ تورم 

كل و ارزش افزود بخش حمل و نقل زميني  است. در اين 

نمودار محور افقي محور زمان و محور عمودي اندازه 

دهد. مطابق اين انحراف معيار از مقدار اوليه را نشان مي

مثبت در شاخص بي ثباتي قيمت شوك نمودار، وقوع يك 

كرده و  تورم را دچار بي ثباتي هاي انرژي، چندين دورهحامل

پس از آن، مجددا روند صعودي به خود مي گيرد.تاثير شوك 

مثبت تورم كل و درآمد حاصل از صادرات نفت بر نرخ تورم 

نيز مشابه شوك شاخص بي ثباتي بوده و پس از چند دوره 

يابد. شوك مثبت تورم، مجددا افزايش ميبي ثباتي نرخ 

نقدينگي نيز در ابتدا تورم را دچار بي ثباتي كرده و پس از آن 

روند صعودي به خود مي گيرد. شوك مثبت ارزش افزوده 

حمل و نقل زميني، مطابق نمودار تاثير چنداني بر تورم اين 

بخش ندارد و روند باثباتي را طي مي كند. اين امر در ضريب 

ن متغير در رابطه بلندمدت مشهود است كه مقدار آن بسيار اي

  ناچيز است.
  

واكنش پوياي متغير نرخ تورم حمل و نقل زميني  .4نمودار 

 نسبت به شوك هاي بكار رفته در مدل

 
 ماخذ: نتايج تحقيق
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گيرينتيجه -5  
هاي در اين تحقيق به بررسي اثربي ثباتي قيمت حامل   

و نرخ تورم حمل و نقل زميني با  انرژي بر ارزش افزوده

)، تابع VECMاستفاده از الگوي تصحيح خطاي برداري(

پرداخته شد. براي اين  1370-1393واكنش آني طي سالهاي 

منظور، ابتدا درجه پايايي هريك از متغيرها با استفاده از 

فولر بررسي گرديد. نتايج  آزمون فيليپس و پرون و ديكي

از درجه صفر و برخي  پايا متغيرهانشان داد كه برخي از 

ديگرپايا از درجه يك هستند. بر اساس نتايج بدست آمده از 

مي توان نتيجه VECM توابع واكنش آني و تخمين مدل 

هاي انرژي و ارزش گرفت كه ميان بي ثباتي قيمت حامل

اي معنادار وجود دارد. به  افزوده و نرخ تورم اين بخش رابطه

ايش بي ثباتي قيمت حامل ها، ارزش افزوده گونه اي كه با افز

بخش حمل و نقل زميني كاهش و نرخ تورم اين بخش 

افزايش مي يابد كه طبق نتايج، اين فرضيه مورد اثبات قرار 

گرفت و پذيرفته شد. همچنين مشاهده گرديد كه طي دوره 

هاي يك تا ده همواره تاثير شوك بي ثباتي قيمت حامل هاي 

رم بخش حمل و نقل زميني بيشتر از تاثير انرژي بر نرخ تو

بخش بوده و بنابراين فرضيه دوم اين آن بر ارزش افزوده 

قيمت حاملهاي  ثباتيتحقيق مبني بر بيشتر بودن تاثير بي

بر نرخ تورم بخش حمل و نقل زميني نسبت به ارزش  انرژي

با توجه به نتايج تحقيق مشاهده لذا افزوده آن، پذيرفته شد. 

هرگونه بي ثباتي در قيمت حامل هاي انرژي ارزش  شد كه

افزوده بخش حمل و نقل زميني را كاهش داده و موجب 

افزايش تورم اين بخش مي گردد و همچنين تاثير اين بي 

ثباتي بر افزايش نرخ تورم بيش از كاهش ارزش افزوده اين 

هاي  تحقيق توصيهبه نتايج حاصل از . با توجه بخش است

  پيشنهاد مي شود:سياستي زير 

ثباتي قيمت حامل هاي با توجه به تاثيرگذاري قابل توجه بي  

انرژي بر ارزش افزوده و نرخ تورم بخش حمل و نقل زميني، 

دولت مي تواند با كاهش بي ثباتي قيمت ها از طريق ارائه 

راهكارهايي از جمله پرداخت يارانه سوخت به اين بخش و 

اي نااطميناني براي عرضه ها، از ايجاد فضكنترل قيمت

كنندگان و در نتيجه كاهش ارزش افزوده اين بخش و به تبع 

آن افزايش نرخ تورمي كه تاثيرپذيري بيشتري از بي ثباتي 

  قيمت حامل ها دارد، جلوگيري كند.

با توجه به نتايج تحقيق و اينكه درآمدهاي نفتي و نقدينگي با 

تقاضاي بخش افزايش تقاضاي كل اقتصاد موجب افزايش 

حمل و نقل (به سبب وابستگي تقاضاي اين بخش به ساير 

هاي اقتصادي) و در نتيجه فزوني آن بر عرضه و بخش

شود، از اين رو دولت و افزايش نرخ تورم اين بخش مي

بخش خصوصي هريك با توجه به سهمشان از ارزش افزوده 

ها و اين بخش، با افزايش موجودي سرمايه و زيرساخت

زات، هم عرضه اين بخش را گسترش داده و هم از اين تجهي

طريق با افزايش تقاضاي ناشي از افزايش درآمدهاي نفتي و 

نقدينگي، مقابله كرده و از افزايش نرخ تورم در اين بخش 

  جلوگيري شود.
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