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 چکيده

 
ها و تاثیر تورم مرحله اول هدفمندی با توجه به بحث اجرای مرحله دوم  هدفمندی یارانه

 ت. درخصوص در بخش کشاورزی ضروری اسهبر اقتصاد کشور، برآورد مقدار تورم مجدد ب
 است شده مطرح قیمت، هایمدل و ستانده–این پژوهش که در چارچوب الگوی تحلیل داده

 زیکشاور بخش جمله از تولیدی مختلف هایبخش تورم بر انرژی هایحامل قیمت افزایش اثر
 یجخل فوب هایقیمت سطح تا انرژی هایحامل قیمت تعدیل نتایج. گرفت قرار بررسی مورد

 یافت. در بخش کشاورزی خواهد افزایش درصد 47/65 تا کل تورم که است آن گویای فارس

درصد، باالترین تورم را خواهد داشت و پس از آن زیربخش  89/62نیز زیربخش ماهیگیری با 
با توجه . درصد قرار دارند 76/7و28/30 ،38/30ترتیب با به دامداری و زراعت های جنگلداری،

 شود در صورت اجرایی شدن مرحلهبرای تولید غذا، پیشنهاد میبه نقش کلیدی بخش کشاورزی 
 های مناسب این بخش را حمایت نماید.دوم هدفمندی، دولت با مکانیسم

 

 ستانده، کشاورزی، یارانه.-های انرژی، جدول دادهتورم، حامل کليدي: هايواژه
 

 مقدمه
با مطرح شدن بحث اجرای مرحله دوم هدفمندی 

ها و تاثیر زياد اين امر بر اقتصاد کشور، بررسی ابعاد يارانه

بررسی  ،لذا  رسد.نظر میمثبت و منفی آن ضروری به 

ضوع و تأثیر گذاری اين سیاست بر سطح قیمت اين مو

های مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی بخش

. يکی از داليلی که موجب شده استهدف اصلی اين مقاله 

های های نفتی رشد بیش از حدی در سالمصرف فرآورده

یمت ست. قا اخیر داشته باشد، قیمت به نسبت پايین آنها

تواند به همراه ديگری می های انرژی آثارپايین حامل

. ستاداشته باشد که يکی از آثار منفی آن، قاچاق گسترده 

های انرژی استفاده از قیمت پايین حامل ،همچنین

 Karimi etدهد )تکنولوژی نامناسب را نیزگسترش می

al., 2007.) 

های انرژی بر سطح در زمینه اثر افزايش قیمت حامل

ای صورت گرفته از گستردهها مطالعات عمومی قیمت

ستانده، –جمله مطالعه ای که با استفاده از جداول داده

در قالب دو  را های انرژیاثرات افزايش قیمت حامل

رده کهای مختلف اقتصادی ايران محاسبه سناريو بر بخش

نتايج  ،همچنین .(Eslami Andargoli et al. 2013)است 

 هاهحذف کامل ياران که در حالت دادای ديگر نشان مطالعه

برق و گاز  و 150های نفتی صورتی که قیمت فرآورده به

 8/18 به میزانتورم  ،درصد افزايش يابد 200طبیعی 

. (Mohseni Zenozi, 2001) يابدمی درصد افزايش 

محققین ديگری نیز به بررسی آثار و تبعات افزايش قیمت 
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خانوارها، های اقتصادی، مصارف های انرژی بر بخشحامل

شاخص هزينه زندگی و هزينه و درآمد دولت با استفاده 

 ,Askari & Bakhtiyarاندستانده پرداخته -داده تکنیکاز 

2009)  ; Jafari Samimi et al., 2005).  زمینه در اين در

خارج ازکشور نیز مطالعات زيادی صورت گرفته که می 

استفاده از ترکیه اشاره کرد که با  درای مطالعه توان به

 را خام نفت هایقیمت تورمی اثر ستانده –جدول داده 

ست و به اين نتیجه رسیده است ا مورد بررسی قرار داده

درصد  8/1 که بیست درصد افزايش قیمت انرژی موجب

  Berument  & Talpcy شودافزايش در نرخ تورم می

 های انرژیافزايش قیمت حاملنیز بانک جهانی . ( (2000

مدل داده ستانده بررسی کرده  در ايران را با استفاده از 

براساس برآوردهای انجام شده در صورتی که قیمت . است

 5/30های جهانی برسند های انرژی به سطح قیمتحامل

 ,World Bank )  شوددرصد به تورم موجود اضافه می

روش  از استفاده. در خارج از کشور نیز محققانی با (2003

 هایقیمت سطح تا انرژی قیمت تعديل اثر ستانده داده

بررسی کرده و تورم سیزده درصدی  برای ايران را جهانی

در کشور  .Fetini & Rabert. 1999 )را پیش بینی کردند )

اد اقتص اثرات اصالح يارانه انرژی بر متغیرهایچین نیز 

مورد بررسی قرار گرفته است. نتايج نشان داد در کالن 

رفاه اقتصادی، تولید  انرژی، ف کامل يارانهحذصورت 

 ,Lin & Jiang) يابدکاهش می ناخالص داخلی و اشتغال

2011.)  

های تولیدی است های مهم بخشانرژی يکی از نهاده

 بابت مصرف آن متحمل زيادی ها، هزينهکه بخش

شوند. افزايش قیمت انرژی موجب افزايش هزينه تولید می

اعث افزايش قیمت تمام شده شده و از اين طريق ب

 (Ministry of Energy, 2006 ). گرددمحصوالت می

دهد بخش های انجام شده در کشور نشان میبررسی

 بین در را انرژی مصرف از سهم ترينکم کشاورزی همواره

است.  داده اختصاص خود به مختلف اقتصادی هایبخش

 هادر الکتروپمپ بخش اين در مصرفی برق اعظم قسمت

گیرد. قرار می استفاده مورد آب از چاه ها پمپاژ جهت

 مصارف به نیز بخش اين مصرفی انرژی از کمتری درصد

-گلخانه فضای کردن گرم جهت و يافته گرمايی اختصاص

 (Soheili, 2007 ). شده است مصرف  هادامداری و ها

گیرد، آنچه در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار می 

های انرژی از طريق افزايش قیمت حاملاثرات تورمی 

ق بیان ديگر در اين تحقی باشد بهافزايش هزينه تولید می

 تورمی اثرات انرژی، ستانده –گیری جدول داده کارهبا ب

 هاقیمت عمومی سطح بر انرژی هایحامل قیمت تغییر

 .گرددمی ارزيابی

 

 قيتحق روش
 اقتصاد در که است متغیرهايی جمله از انرژی قیمت

 به گردد.می تعیین دولت توسط و برونزا صورتهب ايران

 هایبخش تمامی بین در طرف انرژی يک از اينکه دلیل

 هایبخش تمامی ،ديگر طرف از و دارد جريان اقتصادی

 گونه هر ،لذا .باشندمی يکديگر با ارتباط در اقتصادی

 قرار تاثیر تحت را اقتصاد کل انرژی، هایقیمت در تغییری

گذارد. می جای بر را توجهی درخور پیامدهای و داده

 اقتصاد يک در که روابطی پیچیدگی دلیل به بديهی است

های از روش را پیامدها اين تمام تواننمی دارد، وجود

 جمله از ستانده - داده روش نمود. اما محاسبه معمول

 نظر در را روابطی چنین تواندمی که است هايیروش

-هب در قدم اولین . (Mohseni Zenozi, 2001)بگیرد

 باشد.می فنی ضرايب ماتريس اين تکنیک تهیه کارگیری

 را هابخش تولیدی مستقیم ارتباط "صرفا فنی ضرايب

 بخش هر محصوالت قیمت ،بنابراين. دهندمی نشان

 نظر در با و ستانده - داده جدول از استفاده تولیدی با

 زير رابطه مطابق مؤثر، عامل وانعن به تولید هزينه گرفتن

 :(Ahmadi, 2012 )  گرددمی محاسبه

      (1)              

  

 ام  jبخش  تولیدی محصوالت : قیمت

 ام  iبخش  تولیدی محصوالت : قیمت

 تولید فنی : ضرايب

ام  jبخش  افزوده ارزش : ضريب















j

i

i
X

V
v

 

 و نوشته بخشm تمامی  برای توان می را فوق معادله

 :نمود مرتب زير ماتريسی شکل به سپس
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                                            (2)  

 :نوشت رابطه زير صورت به تریخالصه شکل به يا و

           (3)                                        
  

) ماتريس ضرايب فنی (  Aماتريس  ترانهادهAکه 

 بردار محاسبه برای فوق ماتريسی معادله حل با .باشدمی

 شود.می نتیجه زير ، رابطه Pقیمت 

     
(4) 

I  ماتريس واحد

m داده جدول فنی ضرايب که صورتی بعدی است در-

 قیمت مطابق تغییرات شوند، درنظرگرفته ثابت ستانده

 :آيدمی به دست زير رابطه

 (5) 

 صورتی حال در

 انرژی بخش eشامل  کلی گروه دو به تولیدی بخش mکه 

معادله  آنگاه شوند، تفکیک غیرانرژی بخش nو 

 :نمود بازنويسی زير بصورت توانمی ( را5ماتريسی)

                                                                   

(6     ) 

 انرژی هایحامل قیمت : بردار

 غیرانرژی هایبخش محصوالت قیمت : بردار

 بین مبادالت معرف فنی ضرايب : ماتريس

 يکديگر با انرژی هایبخش

 بین مبادالت معرف فنی ضرايب : ماتريس

 غیرانرژی هایبخش با انرژی هایبخش

 بین مبادالت معرف فنی ضرايب : ماتريس

 انرژی هایبخش با غیرانرژی هایبخش

 بین مبادالت معرف فنی ضرايب : ماتريس

 يکديگر با غیرانرژی هایبخش

صورت دستگاه معادالت خواهیم ( به6با نوشتن رابطه )

 داشت:

 (7)

  

         (8      ) 

 که آنجا از اما

 دستوری به صورت معموالً کشور در انرژی هایقیمت

 تعیین اقتصادی معادالت چارچوب از خارج و دولت توسط

 برونزا بصورت Pe حاضر بررسی در لذا شوند،می

 محاسبه و ارزيابی برای ،بنابراين د.شومی درنظرگرفته

 ( استفاده7) معادله زا صرفاً غیرانرژی کاالهای هایقیمت

 خواهیم داشت: Pn برحسب (7) معادله حل با. گرددمی

         (9) 

 بودن برونزا بر  مشروط را Pnمقادير فوق معادله

 حالت اين در. دهدمی دستبه vn  افزوده  ارزش ضرايب

 ستانده داده جدول فنی ضرايب کردن فرض ثابت با

 :داشت خواهیم

       (10    ) 

رابطه فوق 

تغییرات قیمت کاالهای تولیدی نسبت به تغییرات قیمت 

 .(Ahmadi, 2012) کند انرژی را منعکس می

 جدول در اولیه هایقیمت چون الزم به ذکر است که

 تغییرات بیانگر  (10رابطه ) واحداست، برابر ستانده، -داده

 تغییر رابطه، اين به توجه با باشد.می درصد برحسب قیمت

 در تغییر به بستگی انرژی غیر هایبخش هایدرقیمت

 به از انرژی استفاده وسعت و اندازه انرژی، هایقیمت

 گستردگی و غیرانرژی هایبخش توسط نهاده، وانعن

 به غیرانرژی هایاز بخش غیرانرژی هایبخش استفاده

 .دارد داده عنوان
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 نتاِيج و بحث

با توجه به  های انرژیبرای افزايش قیمت حامل

در نظر گرفته شده است.  واحتماالت بیان شده، سه سناري

 )با توجه به قیمت فوب  ها مقدار تعديلسناريو

ارس( و تاثیر اين تعديل بر قیمت داخلی را نشان فخلیج 

برای مثال در صورتی که قیمت بنزين براساس   .دهدمی

قیمت فوب خلیج فارس تعیین گردد قیمت داخلی 

های مختلف بابد. سناريودرصد افزايش می 03/837

 ( آورده شده1های انرژی در جدول )افزايش قیمت حامل

                                       است.

               
 های انرژی )درصد(سناريوهای مختلف افزايش قیمت حامل-1جدول        

 1سناريو هاحامل

 تعديل قیمت 40%

 2سناريو

 تعديل قیمت 80%

 3سناريو

تعديل بر اساس قیمت فوب 

 (%100خلیج فارس)

81/334 بنزين  6/669  03/837  

55/2318 سفید خام،نفتنفت  1/4637  37/5796  

09/2349 گازوئیل  1/4698  72/5872  

91/2401 نفت کوره  8/4803  77/6004  

05/1428 گاز مايع  2/2856  12/3570  

91/547 برق  8/1095  77/1369  

21/752 گاز طبیعی  4/1450  52/1880  
 

 مأخذ: يافته های تحقیق

( اثرات تورمی 10در اين قسمت با استفاده از رابطه )

 ها بررسی شده است.افزايش قیمت حامل

های حامل بر اساس نتايج سه سناريو افزايش قیمت

را به  اقتصاد در قیمت شاخص میانگین انرژی

دهد. می افزايش درصد 47/65و  28/39،  10/13ترتیب

 قیمت بیشترين افزايش در شاخص، شوك ها اين اثر در

و  26/61،  42/20زيربخش حمل و نقل به ترتیب  در

های صنايع زيربخش آن از پس .می باشد درصد 10/102

و دامداری، خدمات  کشاورزی و معادن، آب وساختمان،

بازرگانی هتل و رستوران، ساير خدمات قرار دارند. اين 

از  ،گزارش شده است. بنابراين( 2نتايج در جدول شماره )

های های انرژی در زيربخشآنجا که میزان مصرف حامل

ونقل، صنايع و معادن و آب و ساختمان بیشتر از حمل

ز ها نیافزايش شاخص قیمت آن ،کشاورزی است در نتیجه

 بیشتر خواهد بود.

 

 

 های مختلف اقتصادی )درصد(های انرژی بر بخشملاثر تورمی افزايش قیمت حا-2جدول 
 3سناريو  2سناريو  1سناريو  های تولیدیبخش

 83/37 70/22 57/7 کشاورزی و دامداری

 78/72 67/43 56/14 صنايع و معادن

 14/59 48/35 83/11 آب و ساختمان

 87/34 92/20 97/6 خدمات بازرگانی 

 10/102 26/61 42/20 حمل و نقل

 59/14 75/8 92/2 ساير خدمات

 تحقیق هایيافته: مأخذ
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 شود که ( مشاهده می2با توجه به جدول )

ونقل، صنايع و معادن و آب و های حملزيربخش

های ورودی و های نهادهساختمان به علت ترکیب هزينه

 های انرژی در مجموع باالی حامل "نسبتانیز سهم 

 اند. ای بیشترين تأثیر را داشتههای واسطههزينه

 سو به علتيکهای کشاورزی و ساير خدمات از بخش

-های انرژی در ترکیب نهادهای محدود حاملسهم هزينه

های ورودی و از سوی ديگر به سبب تأثیرپذيری شديد 

ازای مستقیم را به های که کمترين اثرآنها از بخش

ها پذيرفته، حداقل تورم را در سطوح تغییرات حامل

سازی قیمتی خود دارند. در اين قسمت نتايج شبیه

های انرژی طی سه سناريو بر بخش افزايش قیمت حامل

 کشاورزی بررسی شده است.
 

  کشاورزی )درصد(های بخشانرژی بر زيربخشهای اثر تورمی افزايش قیمت حامل -3جدول 
 3سناريو  2سناريو  1سناريو  های تولیدیزيربخش

 89/62 73/37 57/12 ماهیگیری

 38/30 23/18 08/6 جنگلداری

 28/30 17/18 06/6 دامداری

 76/27 65/16 55/5 زراعت و باغداری
 

در اثر اين  شود؛میمالحظه( 3) جدول به توجه با

ها، شاخص قیمت در زير بخش ماهیگیری به ترتیب شوك

 89/62و  73/37،  57/12بر اساس سناريوهای مختلف 

های جنگلداری، از آن زير بخشيابد و پسافزايش می

 بخشزير دامداری و زراعت و باغداری قرار دارند.

 زا زيربخش اين شديد تأثیرپذيری علت به ماهیگیری

 اتتغییر ازایبه را مستقیم اثر بیشترين که هایبخش

 بین در را تورم بیشترين دارند، هاحامل قیمت

 .دارد کشاورزی هایبخشزير

 ،سناريو برای سه آمده به دست نتايج با توجه به

-متحمل می تورم را بیشترين که يیهااز زيربخش تعدادی

 . آمده است 4در جدول  ،شوند

 علت باال بودن تورم در زير بخش های مذکور در

-حامل سهم هابخشزير اين در کهاين است ( 4) جدول

 ،. همچنیناست زياد ورودی هاینهاده در انرژی های

 یهاهیچ کدام از زيربخش دهد کهنتايج نشان می

رار ق زيربخش های با بیشترين تورم کشاورزی در فهرست

 د.نگیرنمی
 

 تولیدی با بیشترين اثرات تورمی به تفکیک سناريوها )درصد( هایزيربخش -4جدول 
 

 3سناريو  2سناريو  1سناريو  های تولیدیزيربخش

 17/496 7/297 23/99 های نفتیفرآورده

 62/197 57/118 52/39 آجر

 45/189 669/113 88/37 خدمات حمل و نقل آبی

 84/149 90/89 96/29 سیمان

 64/134 78/80 92/26 آهن، فوالد

 تحقیق هایيافته: مأخذ
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 هاشنهاديپ و يبندجمع 

 هایحامل بر اساس نتايج سه سناريو افزايش قیمت

-قیمت شاخص متوسط های جهانی،انرژی تا سطح قیمت

 افزايش درصد 47/65و  28/39 ، 10/13ترتیب را به ها

ها )سه سناريو(، بیشترين شوك اين اثر دهد. درمی

ترتیب زيربخش حمل و نقل به در قیمت شاخص افزايش

آن  از پس باشدمی درصد 10/102و  26/61 ،  42/20

 کشاورزی ايع و معادن، آب وساختمان،های صنزيربخش

و دامداری ، خدمات بازرگانی هتل و رستوران، ساير 

ونقل، صنايع و معادن های حملخدمات قرار دارند. بخش

های های نهادهعلت ترکیب هزينهو آب و ساختمان به

های انرژی در باالی حامل "ورودی و نیز سهم نسبتا

 شاخص رين افزايشای، بیشتهای واسطهمجموع هزينه

های کشاورزی و ساير خدمات از اند. بخشرا داشته قیمت

های انرژی ای محدود حامليک سو به علت سهم هزينه

رودی و از سوی ديگر به سبب های ودر ترکیب نهاده

های که خود کمترين اثر را از پذيری آنها از بخشتأثیر

تورم  اند، حداقلهای انرژی پذيرفتهافزايش قیمت حامل

در اين تحقیق  ،را در سطوح قیمتی خود دارند. همچنین

 سطح تا انرژی هایحامل قیمت همزمان افزايش آثار

مورد  های  کشاورزیجهانی بر زير بخش هایقیمت

در اثر اين  که دهدگرفت، نتايج نشان می قرار مطالعه

های ماهیگیری به ها، شاخص قیمت در زير بخششوك

از يابد و پسافزايش می 89/62و   73/37،   57/12ترتیب 

های جنگلداری، دامداری و زراعت و باغداری آن زير بخش

 ديدش پذيری تأثیر علت به ماهیگیری بخشقرار دارند. زير

 ازایهب را مستقیم اثر بیشترين که هایبخش از بخش اين

 نبی در را تورم بیشترين دارند، هاحامل قیمت تغییرات

 . دارد شاورزیک هایزيربخش

 به انرژی هایحامل قیمت مجدد  افزايش که آنجا از

 درصدی 5/65جهانی حداقل يک تورم  هایقیمت سطح

کند. به منظور جلوگیری از اثرات می ايجاد اقتصاد در

شود تا زمانی که ساختار شديد تورمی، پیشنهاد می

اقتصادی جامعه امادگی الزم برای مواجه شدن با چنین 

ها به را کسب ننموده، مرحله دوم هدفمندی يارانهتورمی 

 تعويق افتد. 

شود دولت قبل از اجرای مرحله دوم پیشنهاد می

های های مناسب به بخشهدفمندی يارانه ها با سیاست

 کاهش به منظور تکنولوژی تولید تغییر تولیدی برای

 حفظ و هاکاهش هزينه ،و در نتیجه انرژی مصرف

د که الزمه اين امر اختصاص بخش کمک نماي سودآوری

توان از می ،از يارانه به بخش تولید است. همچنین

ديگر همانند پرداخت تسهیالت  حمايتی معیارهای

زمینه را  هاکاهش مالیات ساختار و  تغییر اعتباری  برای

 کارآيی با هایتکنولوژی برای  تالش در جهت بکارگیری

 .کرد انرژی فراهم بیشتر
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