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تحليل آثار افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر اشتغال
بخشهاي اقتصادي ايران با تأکيد بر بخش کشاورزي
3

عاطفه سرودی ،3حميدرضا ميرزايي خليل آبادی*
تاريخ پذيرش13/31/31 :
تاريخ دريافت13/60/31 :
چکيده
در مطالعهی حاضر ،با توجه به بحث اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانهها از يک طرف و اهميت
اشتغال از طرف ديگر ،به پيشبيني اشتغال بخشهای اقتصادی ايران از جمله بخش کشاورزی پس
از آزادسازی کامل قيمت حاملهای انرژی پرداخته شده است .برای اين منظور از جديدترين جدول
داده -ستانده موجود(جدول  06بخشي سال  )3136استفاده شد .بر اساس نتايج ،اشتغال کل
 0/111درصد کاهش يافت .بيشترين کاهش اشتغال در بخش انواع کود و آفتکش با ميانگين
 10/616درصد مشاهده شده است .زيربخشهای کشاورزی نيز با کاهش اشتغال مواجه شدند که
بيشترين کاهش در زيربخش زراعت و باغداری با ميانگين  36/31درصد مشاهده گرديد ،پس از آن
زيربخش ماهيگيری ،دامداری و جنگلداری بهترتيب با  1/013 ،1/146و  6/111درصد کاهش
اشتغال قرار داشتند .همچنين نتايج بررسي اثر اشتغالزايي اجزای تقاضای نهايي پس از تعديل
 %366قيمت حاملها نشان داد که افزايش قيمت حاملهای انرژی ،تاثير خيلي کمي بر
اشتغالزايي اين اجزا در بخش کشاورزی دارد .لذا جهت کمک به بخش کشاورزی الزم است که
اجزای تقاضای نهايي مورد توجه قرارگيرند و با برنامهريزی برروی اين اجزا اثر شوک قيمتي حذف
يا کم گردد.
طبقهبندی Q27:JEL
واژههاي كليدي :اشتغال ،تقاضای نهايي ،جدول داده -ستانده ،حاملهای انرژی ،قيمت.

 -3بهترتيب دانشجوی کارشناسي ارشد اقتصاد کشاورزی و استاديار دانشگاه شهيد باهنر کرمان
* نويسندهی مسئول مقالهMirzaei_hr@yahoo.com :
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پيشگفتار
يکي از مباحث بسيار مهم جهان در دهههای اخير ،بحث اشتغال نيروی کار است .هر کشوری به
دنبال افزايش اشتغال نيروی کار خود جهت افزايش توليد و رشد اقتصادی ميباشد .به بيان ديگر،
نيروی انساني ابزاری مهم برای پيشرفت و توسعهی کشورهاست .در اين مطالعه با توجه به اهميت
اشتغال از يک طرف و همچنين بحث اجرای مرحلهی دوم هدفمندی يارانهها از طرف ديگر ،تاثير
حذف يارانه حاملهای انرژی بر اشتغال بخشهای اقتصادی و از جمله بخش کشاورزی مورد بررسي
قرار گرفته است .الزم به ککر است که علت مطر شدن اجرای مرحلهی دوم هدفمندی يارانهها
اين است که با افزايش قيمت دالر و نرخ تورم ،مصرف بيرويه و قاچاق سوخت و نيز پرداخت يارانه
را مجددا مطر ساخته است(مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمي.)3113،
در قانون هدفمندی يارانهها ،قانونگذار با پيشبيني آثار اجرای اين قانون ،بر هزينه و قيمت تمام
شدهی توليدات بنگاهها اقداماتي را مد نظر قرار داد و در مادهی هشت اين قانون پيشبيني شده
بود که  16درصد از درآمد ناشي از افزايش قيمت انرژی و ساير کاالهای يارانهای به بخشهای
کشاورزی و صنعت اختصاص يابد .اما تاکنون عمال سهم توليدکنندگان از يارانهها پرداخت نشده
است(مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمي.)3113 ،
بخش کشاورزی با تامين حدود  16تا  36درصد مواد غذايي مورد نياز کشور و مواد خام مورد نياز
صنايع 10 ،درصد ارزش توليد ناخالص داخلي 16/1 ،درصد کل اشتغال و  36/1درصد ارزش افزوده
کشور نقش مهمي در اقتصاد کشور دارد(مرکز آمار ايران.)3130 ،
درخصوص آزادسازی قيمتها و اثر آن بر اشتغال ،مطالعات زيادی با استفاده از تکنيک داده-ستانده
در داخل و خارج کشور صورت گرفته است که در اينجا به برخي از آنها اشاره ميشود.
اسکات و همکاران( )1663به بررسي برنامههای تکنولوژی انرژی در ساختمانها و اثر آن بر اشتغال،
درآمد وسرمايهگذاری پرداختند .در اين تحقيق از مدل داده-ستانده استفاده شده است .نتايج
تحقيق نشان داد که در صورت توسعهی اين برنامهها ،افزايش اشتغال تا بيش از  440666شغل،
افزايش دستمزد تا  1/3بيليون دالر و کاهش نياز به سرمايهگذاری در بخش انرژی و حمايت صنايع
تا حدود  161بيليون دالر را به همراه خواهد داشت.
در خصوص تاثير سياستها در زمينهی حاملهای انرژی بر اشتغال در اروپا ،نيوال و
همکاران( )1663با استفاده از تکنيک داده -ستانده مطالعهای انجام داده و به اين نتيجه رسيدند
که هدف اين سياستها ترويج استفاده از سوختهایآلي ميباشد .همچنين مشخص شد که اين
سياستها حدود  36-36درصد بر اشتغال تاثير ميگذارند.
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ريچير( )1666در گزارش تحقيق خود ،وضعيت اشتغال را در بخش  ICTدر مقايسه با کل اشتغال
اتحاديه اروپا با استفاده از جدول داده-ستانده مورد بررسي قرار داده است .نتايج نشان داد که تعداد
و سهم کل شاغالن و شاغالن مرد در بخش  ICTدر فاصلهی سالهای  3113تا  1663از روند
افزايشي برخوردار بوده و پس از آن تا سال  1664سهم يکنواختي را به خود اختصاص داده است.
اين درحالي است که سهم شاغالن زن در بخش  ICTطي سالهای مورد بررسي همواره باثبات
بوده است.
کادرسو و همکاران( )1661با استفاده از جدول داده-ستانده ،اثر استفاده از منابع خارجي(بهويژه
کشورهای اروپايي شرقي و مرکزی) بر سطح اشتغال در اسپانيا را مورد تحقيق قرار دادند .برای اين
منظور از جدول داده-ستانده مربوط به صنايع توليدی سال  11استفاده شده است .نتايج نشان
دادند که تاثير استفاده از منابع خارجي با توجه به مشخصات صنعت و همچنين کشور مبدأ متفاوت
است و تاثير آن برای صنايع با تکنولوژی باال و متوسط و زماني که منابع از کشورهای اروپای شرقي
و مرکزی ميآيند ،معنادار و منفي است .درحاليکه برای بخشهای با تکنولوژی پايين و ديگر
کشورها معنادار نميباشد.
دادفر( )3133به بررسي تغييرات کمي اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی از طريق تحليل
داده -ستانده در دورهی زماني  3101-11پرداخت .نتايج حاصله نشان ميدهد که در دورهی زماني
مذکور توان اشتغالزايي در صنايع فلزات اساسي به نسبت ديگر بخشهای اقتصادی در اين دوره
افزايش بيشتری داشته است .همچنين تغييرات تکنولوژيک .مهمترين عامل درجهت افزايش
اشتغال کشور در طي دوره مذکور بوده است.
اسفندياری و ترحمي( )3131با بهکارگيری جدول داده -ستانده ايران( )3136پتانسيل اشتغالزايي،
درآمدزايي و توليد بخشهای مختلف با استفاده از شاخصهای گوناگون را مورد بررسي قراردادند.
نتايج نشان داد که بخش کشاورزی ،روغنها و ساير محصوالت غذايي و ساختمان رتبهی اول تا
سوم اشتغالزايي را در ميان بخشهای اقتصادی دارند .مقايسهی کشش توليد کل و کشش اشتغال
کل نشان داد که از  16بخش اقتصاد ايران ،تنها  1بخش کشش اشتغال بيشتر از کشش توليد
دارند و اين همجهت با نظريهی صندوق بينالملل پول است که بيان ميدارد به رغم نرخ رشد باالی
توليد در ايران ،نرخ رشد اشتغال ناچيز است.
صمدی( )3131در مقالهای تحت عنوان ارزيابي ميزان اشتغالزايي جذب توريست براساس الگوی
ايستای داده-ستانده منطقهای ،اثر مخارج توريستهای خارجي بر ميزان اشتغال در بخشهای
مختلف اقتصادی استان فارس را بررسي کرده است .نتايج نشان داده است که در ازای يک سال
مخارج توريست اروپايي ،آمريکايي و آسيايي به ترتيب 1،1و 1شغل جديد ايجاد ميشود .نتايج
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حاصل از محاسبهی تاثير حذف تقاضای نهايي بخش توريسم بر ميزان اشتغال کل و اشتغال
بخشهای مختلف اقتصادی استان حکايت از اين دارد که کل اشتغال حدود  %11کاهش مييابد.
حذف کل بخش توريسم(تقاضای نهايي و واسطه ای) ميزان اشتغال کل را  %11کاهش ميدهد.
اسفندياری( )3133با بهکارگيری جدول داده-ستانده سال (3116شامل 16بخش) ،پتانسيل
اشتغال و توليد بخشهای مختلف را از روشهای راس موسن ،هزاری و دياموند محاسبه کرده است.
نتايج نشان ميدهد که صنايع کليدی از ديدگاه اشتغال تا حد زيادی با صنايع کليدی از ديدگاه
توليد متفاوت است .همچنين کشاورزی در سه الگو از چهار الگوی بهکار رفته ،در رتبه اول
بخشهای کليدی است.
بيدآباد( )3131با استفاده از جدول داده -ستاندهی سال  ،3116به بررسي وضعيت بخش کشاورزی
از نظر اشتغال پرداخته است .وی از شاخصهای پيشين ،پسين ،يکپارچگي و قدرت و حساسيت
انتشار استفاده نموده و جدول  13بخشي سال  3116را در  11بخش تجميع نموده است .نتايج
تحقيق نشان ميدهد که بخش کشاورزی پس از بخش خدمات مالي ميتواند در ايجاد اشتغال در
کشور بيشترين اثر را داشته باشد .گرچه اين تحقيق اشتغال بخشها را از جوانب و روشهای
گوناگون بررسي نموده ،ولي در هيچ يک اندازه تقاضای نهايي بخشها لحاظ نگرديده است.
حداد( )3131در مطالعهی خود به بررسي پتانسيل اشتغالزايي در بخشهای مختلف اقتصاد ايران
پرداخته است .وی با بهکارگيری تکنيک داده -ستانده ،پتانسيل اشتغالزايي در  43بخش اقتصادی
را با استفاده از شاخصهای پيوند پيشين و کشش تقاضای نهايي اشتغال مورد بررسي قرار داده
است .در اين مطالعه  36بخش از فعاليتهای اقتصادی کشور بهعنوان بخشهای کليدی در
اشتغالزايي شناخته شده است که شامل  1بخش خدماتي 3 ،بخش کشاورزی و  1بخش صنعتي
ميباشد .در اين مطالعه بخش راديو ،تلويزيون و ساير وسايل ارتباطي رتبه  11را از لحاظ شاخص
پيوند پيشين بهدست آورده است.
با توجه به اين که طر اجرای مرحلهی دوم هدفمندی يارانهها به تازگي مطر شده است ،تا به
حال مطالعهای در مورد اثر آن بر روی اشتغال بخش کشاورزی صورت نگرفته است .بنابراين در اين
تحقيق ،با استفاده از مباني نظری و مطالعات تجربي پيشين ،اثر هدفمندسازی يارانه حاملهای
انرژی بر اشتغال بخش کشاورزی مورد بررسي قرار ميگيرد.
مواد و روشها
مدل داده -ستانده ابزاری علمي برای برنامهريزی و پيشبينيهای اقتصادی و نيز مطالعات تجربي
وابستگي متقابل بين فعاليتهای اقتصادی مرتبط با يکديگر ميباشد که در چارچوب آن نظام توليد
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کشور به تعدادی از بخشها و فعاليتهای مجزا طبقهبندی ميشود .اين مدل بر مبنای نظريهی
کالسيک تعادلي عمومي استوار است که در آن وابستگيها بهصورت مجموعهای از معادالت خطي
بيان ميشود که همگن از درجه يک ميباشد(سوری.)3134 ،
در اين مطالعه ،از جدول داده -ستانده  06بخشي سال  3136کشور پس از به روزآوری و تعديل
استفاده شده است(وزارت نيرو .)3136 ،اطالعات و آمار مربوط به اشتغال بخشهای مختلف
اقتصادی از طريق دفتر آمارهای جمعيت ،نيروی کار و سرشماری مرکز آمار ايران جمعآوری شده
است.
بهدليل اينکه برای بهدست آوردن تقاضای نهايي حاملهای انرژی نياز به کششهای قيمتي اين نوع
حاملها است ،لذا با تخمين تابع تقاضا برای برق و گازوئيل و استفاده از ساير مطالعات انجام گرفته
در زمينهی تقاضای حاملهای انرژی ،کششهای قيمتي حاملهای انرژی بهصورت جدول ( )3در
نظر گرفته شد .الزم به ککر است جهت برآورد کششهای قيمتي تقاضای برق و گازوئيل از الگوی
فرم تصحيح خطای خودتوضيح با وقفه توزيعي استفاده شد(نوفرستي )3113 ،و مدلها با استفاده
از روش  ARDLبرآورد شدند.
برای افزايش قيمت حاملهای انرژی با توجه به احتماالت بيان شده توسط مسوالن ،سه سناريو در
نظر گرفته شده است .در سناريوی اول افزايش قيمت داخلي حاملهای انرژی  46درصد و در
سناريوی دوم  36درصد قيمت فوب خليج فارس در نظر گرفته شده و در نهايت در سناريوی سوم،
فرض شده که قيمت داخلي حاملهای انرژی به قيمت فوب خليج فارس برسد .سناريوها مقدار
تعديل(با توجه به قيمت فوب خليج فارس) و تاثير اين تعديل بر قيمت داخلي را نشان ميدهد.
برای مثال در صورتي که قيمت بنزين براساس اين سناريوها تعيين گردد ،قيمت داخلي بهترتيب به
حدود  14666 ،31666و  16666ريال خواهد رسيد .به عبارت ديگر در صورتي که قيمت بنزين
براساس قيمت فوب خليج فارس تعيين گردد ،قيمت داخلي  110/0درصد افزايش ميبابد.
سناريوهای مختلف افزايش قيمت حاملهای انرژی در جدول ( )1آورده شده است.
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در اينصورت ماتريس اشتغال( ،)Lحاصلضرب ماتريس قطری ضرايب اشتغال( )eو معکوس ماتريس
لئونتيف  ( I  M  A) 1در بردار تقاضای نهايي  fخواهد بود.
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که معکوس ماتريس لئونتيف  I ،ماتريس يکه M ،ماتريس قطری ضرايب واردات و  Aماتريس
ضرايب فني است.
حاصلضرب ماتريس اشتغال و هريک از اجزای تقاضای نهايي اثر اشتغالزايي آن جزء را نمايان
ميسازد.
درصورتي که پيشبيني برای آيندهی بلند يا ميان مدت انجام گيرد ،ناگزير بايد اثر بهرهوری نيز
درنظر گرفته شود .سنجهی بهرهوری عامل کار ،سرانهی توليد نسبت به جمعيت شاغل است.
بردار پيشبيني اشتغال با توجه به تغييرات بهرهوری بهصورت زير محاسبه ميگردد:
()1

 p  pˆ t .eˆ.( I  M  A) 1. f

که در آن  p̂tماتريس قطری بهره وری است.
جهت استفاده از رابطهی ( )3بايد توليد را نيز پيشبيني کرد .به اين منظور از رابطهی زير استفاده
ميشود:
1
()4
X  ( I  M  A) . f
که در آن  Xتوليد و  fبردار تقاضای نهايي است(توفيق.)3113 ،
نتايج و بحث
با توجه به ارقام مندرج در جدول  1مالحظه ميشود که قدر مطلق کشش قيمت بلندمدت برای
حاملهای انرژی از قدر مطلق آنها در کوتاه مدت بيشتر است .اين امر گويای آن است که بنگاهها
نسبت به تغييرات قيمت در بلندمدت واکنش نشان داده و اقدام به جايگزيني ماشين االت و
تجهيزات خواهند کرد تا در مصرف انرژی صرفهجويي شود.
در اين مطالعه ابتدا فرض ميشود که بهرهوری ثابت است .بر اثر افزايش قيمت حاملهای انرژی
طي سه سناريو ،اشتغال کل بهترتيب  66/113 ،6/111و  6/164درصد کاهش مييابد .بيشترين
کاهش اشتغال در بخشهای انواع کود و آفتکش با ميانگين  14/613درصد ،بنزين  11/13درصد،
روغنها و چربيهای گياهي و حيواني  13/131درصد ،قندوشکر  16/044درصد و زراعت و باغداری
 3/611درصد مشاهده شده است .همچنين کمترين کاهش اشتغال مربوط به بخشهای وسايل
نقليهی موتوری ،منسوجات و جنگلداری بهترتيب با  -6/11 ،-6/31و  -6/14ميباشد.
حال ميزان افزايش بهرهوری عامل کار با استفاده از آييننامهی اجرايي مادهی  11قانون برنامهی
پنجم توسعه و همچنين پيشبيني سازمان ملي بهرهوری ايران 1 ،درصد در نظر گرفته ميشود.
بنابراين نتايج بهدست آمده برای سه سناريو ،پنج بخش از بخشهايي که باالترين تأثير را پذيرفته
است بههمراه پنج بخشي که کمترين تأثير را پذيرفته در جداول ( )3و ( )1آورده شده است.
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در اثر اين شوکها ،اشتغال کل بهترتيب  0/111 ،0/130و  0/141درصد کاهش مييابد .بيشترين
کاهش اشتغال در بخشهای انواع کود و آفتکش با ميانگين  10/616درصد و بنزين 16/343
درصد مشاهده شده است .دليل اينکه بيشترين کاهش اشتغال در بخش انواع کود و آفتکش اتفاق
ميافتد ،اين است که در توليد اين کودها از مواد نفتي و گازی بهعنوان مادهی اوليه استفاده
ميشود(در واقع  16-16درصد از هزينهی توليد کود شيميايي نيتروژنه مربوط به گاز طبيعي
ميشود) .لذا با افزايش قيمت حاملهای انرژی توليد اين بخش کاهش يافته و بهدنبال آن اشتغال
کاهش مييابد.
همچنان که جداول  6و  0نشان ميدهد ،افزايش قيمت حاملهای انرژی باعث کاهش توليد و
اشتغال در بخش کشاورزی نيز ميشود .در جدول ( )6مشاهده ميشود که در زيربخشهای
کشاورزی به علت ترکيب هزينهای نهادههای ورودی و نيز سهم حاملهای انرژی در مجموع
هزينههای واسطهای ،با افزايش قيمت حاملهای انرژی ارزش توليدات اين زيربخشها کاهش يافته
است .افزايش قيمت حاملهای انرژی کمترين تأثير را در بين زيربخشهای کشاورزی بر ارزش
توليدات زيربخش جنگلداری دارد .در جدول ( )0نتايج اثر افزايش قيمت حاملهای انرژی بر
اشتغال بخش کشاورزی آمده است .همانطور در اين جدول مشاهده ميشود ،بيشترين کاهش در
زيربخش زراعت و باغداری با ميانگين  36/31درصد ديده ميشود .دليل آن سهم عمدهی زراعت
آبي در توليد محصوالت کشاورزی است .چرا که حدود  16درصد انرژی بخش کشاورزی برای
استحصال آب به مصرف ميرسد .دليل ديگر اين است که کودهای شيميايي در واقع انرژیهايي
هستند که بهطور غيرمستقيم در اين بخش استفاده ميشوند .پس از آن زيربخش ماهيگيری با
کاهش  1/146درصد ،دامداری  1/013درصد و جنگلداری  6/111درصد بهترتيب بيشترين کاهش
را داشتهاند .دليل آنکه بخش جنگلداری کمترين تاثير در زمينهی توليد و اشتغال پذيرفته است،
سهم پايين حاملهای انرژی در نهادههای ورودی اين بخش است.
نتايج مربوط به بررسي اثر اشتغالزايي هزينههای مصرفي خانوارها ،تشکيل سرمايهی ناخالص و
صادرات پس از تعديل  %366قيمت حاملها نشان ميدهد که بر اثر اجزای تقاضای نهايي پس از
تعديل  %366قيمت حاملها ،مشاغل کليهی بخشها کاهش مييابد و اين کاهش بيشتر در
بخشهای نفت سفيد ،گاز ،برق ،بنزين ،نفت خام ،نفت کوره و سياه ،گازوئيل و خدمات اقامتگاههای
عمومي مشاهده ميگردد .يعني با افزايش قيمت حاملهای انرژی ،بيشتر تاثير تغييرات اجزای
تقاضای نهايي بر اشتغال همين بخشها ميباشد .اين تغييرات همچنين اثر بسيار ناچيزی بر
مشاغل بخشهای وسايل خانگي و قطعات مربوط ،انواع نان ،انواع کفش و منسوجات داشته است.
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در جداول ( )1و ( )3اثر اشتغالزايي هزينههای مصرفي خانوارها ،تشکيل سرمايهی ناخالص و
صادرات بهترتيب در سال پايه و پس از تعديل  %366قيمت حاملها برای بخش کشاورزی آورده
شده است .همانطور که مشاهده ميشود ،تغييرات هزينههای مصرفي خانوارها ،تشکيل سرمايهی
ناخالص و صادرات پس از افزايش قيمت حاملها ،اثر چنداني بر مشاغل بخش کشاورزی ندارد و
تاثيری که هزينههای مصرفي خانوارها بر مشاغل بخش کشاورزی دارد ،کمتر از ديگر اجزاء تقاضای
نهايي است.
نتايج و پيشنهادات
با توجه به اين بحث اجرای مرحلهی دوم هدفمندی يارانه ها که به تازگي مطر شده است و تا به
حال مطالعهای در مورد اثر آن بر روی اشتغال بخش کشاورزی صورت نگرفته است ،در اين تحقيق
با استفاده از مباني نظری و مطالعات تجربي پيشين ،اثر آزادسازی قيمت حاملهای انرژی بر
اشتغال بخشهای اقتصادی ايران مورد بررسي قرار گرفت .نتايج نشان داد که در اثر اين شوکها،
اشتغال کل کاهش پيدا ميکند .اين کاهش اشتغال در زيربخشهای کشاورزی نيز مشهود است که
بيشترين کاهش در زيربخش زراعت و باغداری با ميانگين  36/31درصد ديده ميشود .پس از آن
زير بخش ماهيگيری ،دامداری و جنگلداری بهترتيب بيشترين کاهش را داشتهاند.
همانطور که نتايج تحقيق نشان ميدهد ،با آزادسازی قيمت حاملهای انرژی در کوتاهمدت
بسياری از واحدهای توليدی ضعيف شده و سايهی بيکاری و رکود اقتصادی بر کشور سايه خواهد
گسترانيد .لذا جهت کمک به واحدهای توليدی از جمله بخش کشاورزی الزم است تا اجزای
تقاضای نهايي مورد توجه قرارگيرند و با برنامهريزی بر روی اجزای تقاضای نهايي اثر شوک قيمتي
حذف يا کم گردد ،همچنين با توجه به بهرهوری پايين انرژی در اين بخش ،افزايش بهرهوری در
فرآيند توليد محصوالت کشاورزی توسط راهکارهای زير پيشنهاد ميگردد:
نوسازی ماشينهای کشاورزی.
برقي کردن چاههايي که در حال حاضر با موتورهای ديزلي کار ميکنند.
اصال الگوی مصرف انرژی در محيطهای بسته توليد محصوالت کشاورزی(گلخانهها ،دامپروریها،
مرغداریها و  )...از طريق ترويج روشهای ارتقاء بهرهوری مصرف انرژی.
اعمال سياست صرفهجويي و منطقي کردن مصرف انرژی در واحدهای مرغداری با توجه به مصرف
 46درصدی نفتگاز بخش کشاورزی در اين واحدها(احمدی ،)3131،از طريق پرداختهای
مستقيم و تسهيالت يارانهای به مرغداریها برای تعويض و جايگزيني سيستمهای نوين گرمايشي.
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در پايان الزم به توضيح است که با توجه به آسيبپذيری زياد بخش کشاورزی(از نظر توليد و
اشتغال ) بهنظر ميرسد تا زماني که زيرساختها برای اجرای مرحلهی دوم هدفمندی يارانهها مهيا
نشده است ،اجرای مرحلهی دوم ميتواند اين بخش را با مشکالت زيادی روبرو سازد .لذا الزم است
قبل از اجرا ،ساز و کاری جهت رفع اين مشکالت انديشيده شود.
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پيوستها
جدول -1كشش قيمتی تقاضاي حاملهاي انرژي
شرح

گازوئيل

برق

گاز طبيعی

نفت كوره

بنزين

نفت سفيد

کشش قيمتي کوتاه مدت

-6/11

-6/30

-6/36

-6/64

-6/31

-6/31

کشش قيمتي بلند مدت
کشش درآمدی کوتاه مدت

-6/34
6/64

-6/11
6/31

-6/14
1/63

-6/14
6/31

-6/11
6/43

-6/31
6/64

کشش درآمدی بلند مدت

3/61

6/13

6/11

6/03

6/33

-

مأخذ :يافته های تحقيق و احمدی.3131

جدول -2سناريوهاي مختلف افزايش قيمت حاملهاي انرژي(درصد)
سناريو1

سناريو2

سناريو3

 %44تعديل قيمت

 %04تعديل قيمت

تعديل بر اساس قيمت فوب خليج فارس

بنزين

114/33

001/0

110/0

نفتخام ،نفتسفيد،زغالسنگ

1133/66

4011/3

6366/3

گازوئيل

114/1

401/3

630/3

نفت کوره

1463/13

4361/3

6134/1

گاز مايع

3413/66

1360/1

1343/1

برق

641/13

3616/3

3166/4

گاز طبيعي

161/13

3466/4

3064/1

حاملها

مأخذ :يافته های تحقيق

جدول -3بخشهاي توليدي با بيشترين تغييرات اشتغال به تفکيک سناريوها(درصد).
بخش توليدي

سناريو1

سناريو2

سناريو3

انواع کود وآفت کش
بنزين
روغنها و چربيهای گياهي و حيواني
قندوشکر
زراعت و باغداری
نفت کوره و سياه

-10/61
-11/11
-11/03
-11/61
-36/31
-4/66

-10/63
-16/34
-11/03
-11/61
-36/31
-6/10

-10/63
-16/13
-11/03
-11/61
-36/31
-1/13

ماخذ :يافتههای تحقيق
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جدول  -4بخشهاي توليدي با كمترين تغييرات اشتغال به تفکيک سناريوها(درصد)
بخشهاي توليدي

سناريو1

سناريو2

سناريو3

محصوالت ساخته شده از چوب
آجر
جنگلداری
منسوجات
وسايل نقليه موتوری  ،تريلرها ،بدنه  ،قطعات و لوازم الحاقي

-3/31
-6/10
-6/11
-6/13
-6/31

-3/16
-6/10
-6/11
-6/13
-6/31

-3/16
-6/11
-6/14
-6/11
-6/31

ماخذ :يافتههای تحقيق

جدول -5اثرات افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر ارزش توليد
بخشهاي مختلف كشاورزي به تفکيک سناريوها(درصد)
بخشهاي توليدي

سناريو 1

سناريو 3

سناريو 5

زراعت و باغداری
دامداری
ماهيگيری
جنگلداری

-1/6116
-6/1161
-6/6411
-6/6114

-1/6114
-6/1166
-6/6411
-6/6111

-1/6111
-6/1163
-6/6401
-6/6111

مأخذ :يافتههای تحقيق

جدول -1اثر افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر اشتغال بخش كشاورزي
با در نظر گرفتن تغييرات بهرهوري(درصد)
بخشهاي توليدي

سناريو1

سناريو2

سناريو3

زراعت و باغداری
دامداری,مرعداری,پرورش کرم
ابريشم,زنبورعسل و..
ماهيگيری
جنگلداری

-36/31

-36/31

-36/34

-1/01

-1/01

-1/01

-1/14
-6/11

-1/14
-6/11

-1/16
-6/14

ماخذ :يافتههای تحقيق
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جدول -7ايجاد اشتغال بخش كشاورزي به تفکيک اجزاي تقاضاي نهايی در سال پايه (نفر)
بخشها

هزينههاي مصرفی خانوار

تشکيل سرمايه ناخالص

صادرات

زراعت و باغداری
دامداری,مرعداری,پرورش کرم
ابريشم,زنبورعسل و..
ماهيگيری
جنگلداری

111311/3

661310/4

361111/1

111113/1
66643/6
313116/3

604001/3
31441/1
360101/0

61631/4
3066/4
13313/6

ماخذ :يافتههای تحقيق

جدول -0ايجاد اشتغال بخش كشاورزي به تفکيک اجزاي تقاضاي نهايی
پس از تعديل  %144قيمت حاملهاي انرژي(نفر)
بخشها

هزينههاي مصرفی خانوار

تشکيل سرمايه ناخالص

صادرات

زراعت و باغداری
دامداری,مرعداری,پرورش کرم
ابريشم,زنبورعسل و..
ماهيگيری
جنگلداری

111310/1

661313/1

361111/3

111133/1
66643/1
313133/3

604060/3
31441/6
360111/3

61631/3
3066/3
13361/1

ماخذ :يافتههای تحقيق

