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  اثرات رفاهي كاهش يارانه انرژي در بخش كشاورزي ايران

 
  3فرزانه طاهري - 2ذكريا فرج زاده - *1نعمت اله موسوي سيد

  2/6/1391: تاريخ دريافت
  26/10/1391: تاريخ پذيرش

  
  چكيده

هـاي توليـد و همچنـين    ايش هزينـه تواند موجـب افـز  عنوان يك نهاده مهم در توليدات كشاورزي است و كاهش يارانه و تقاضاي آن ميه انرژي ب 
منظور محاسبه اثـرات رفـاهي   ه ب. ها و توليد مي تواند آثار رفاهي مهمي براي توليدكنندگان كشاورزي داشته باشدتغيير در سطح هزينه. كاهش توليد شود
در . ها ارزيابي شـد انرژي بروي تقاضاي آن) اهش يارانهك(سپس اثر افزايش قيمت . شدبرآورد ) كار، سرمايه و انرژينيروي(هاي توليد ابتدا تقاضاي نهاده

ز تـابع  ادامه اثر كاهش مصرف انرژي بر روي توليد بخش كشاورزي با استفاده از تابع توليد و همچنين بر روي قيمت محصوالت كشاورزي بـا اسـتفاده ا  
ها و ارزش توليد و مخارج يارانـه دولـت   موع تغييرات در هزينهاثر رفاهي كاهش يارانه انرژي شامل مج. تقاضاي محصوالت بخش كشاورزي محاسبه شد

هـاي كـل توليـد بـه دليـل      كه در كوتاه مدت افزايش قيمت انرژي موجب افزايش هزينه انرژي اما كـاهش هزينـه   شدبر اساس نتايج مشخص  .باشدمي
در بلندمدت رونـد افـزايش   . و كاهش مخارج دولت مي شود كاهش شديد توليد و همچنين افزايش قيمت محصول به سطحي فراتر از كاهش سطح توليد

مدت به دليل افـزايش توليـد و كـاهش    يابد اما از سوي ديگر در بلندمدت در مقايسه با كوتاههاي انرژي و كاهش مخارج دولت سرعت بيشتري ميهزينه
شـود امـا   هاي ياد شده مـي ت انرژي موجب افزايش رفاه گروهطور كلي مشخص شد افزايش قيمه ب. دهدقيمت آن ارزش توليد افزايش كمتري نشان مي

حمايت از توليدكنندگان با استفاده از تسهيالت اعتبـاري و يـافتن تكنولـوژي جـايگزين بعنـوان       .مدت بيشتر از بلندمدت استميزان اين افزايش در كوتاه
  .مهمترين پيشنهادهاي مطالعه مي باشد

  
  انه، انرژي، بخش كشاورزيثار رفاهي، يارآ: ي كليديهااژهو
  
   3 2 1 مقدمه

اعطاي يارانه به انرژي در اقتصاد ايران با هدف مساعدت به توليد 
به گونه اي كه فراتر از رشد اقتصادي . داخلي از ديرباز رايج بوده است

. و بدون توجه به بهره وري انرژي در توليد رو به افزايش بـوده اسـت  
ميليـون تـن معـادل     11/7از  1346-89ميزان مصرف انرژي در دوره 

ميليون تن معادل نفت خام افزايش يافته است كه  1/157نفت خام به 
اين در حالي است كه در اين . درصد است 4/7رشد ساالنه آن بيش از 

درصـد   22/4طور متوسط سـاالنه  ه مدت توليد ناخالص داخلي ايران ب
بســياري از  از ســوي ديگــر در ايــران ماننــد .)14( اســترشــد يافتــه 

اي آن منجر بـه اسـتفاده بـاال از    توزيع يارانه كشورهاي صاحب انرژي
وري طور سنتي با بهـره ه منابع انرژي شده است كه اين استفاده باال ب

متوسط انرژي مصرفي بـراي هـر   ). 4(پايين انرژي نيز توأم بوده است 

                                                            
اقتصـاد كشـاورزي، دانشـگاه آزاد     گروه به ترتيب دانشيار و عضو هيات علمي -3و1

 مرودشت اسالمي واحد

  )Email: Mousavi_sn@yahoo.com :            نويسنده مسئول -(*
  دانشگاه شيراز ، دانشكده كشاورزي،اقتصاد كشاورزي گروه دكتري -2

دل كيلوگرم معـا  282معادل  2008دالر توليد در ايران در سال  1000
نفت خام بوده است در حالي كه اين رقم براي اغلب كشورهاي جهان 

به هر روي تالش در جهت كـاهش  ). 28(كيلوگرم است  200كمتر از 
استفاده از انرژي و استفاده بهتر از اين منـابع ارزشـمند تحـت عنـوان     

بخـش  . هدفمند كردن يارانه ها مورد توجه دولـت قـرار گرفتـه اسـت    
ن قاعده مستثني نيست و الزم است در اين بخـش  كشاورزي نيز از اي

نيز در جهت افزايش بهره وري استفاده از انرژي و كـاهش اسـتفاده از   
عالوه بر آنچه عنوان شد در حال حاضر به . هايي برداشته شودآن گام

دنبال شدت گرفتن بحث حفاظت از محيط زيست كـاهش اسـتفاده از   
  .   رژي نيز مورد توجه استهاي خارج از مزرعه و بويژه اننهاده

ــ ــط در دوره  ه ب ــور متوس ــش   1346-89ط ــرژي بخ ــرف ان مص
ميليون  6/0درصد رشد داشته است و از  5/5كشاورزي ساالنه بيش از 

ميليون تن معادل نفت خام افزايش يافتـه   2/6تن معادل نفت خام به 
اين در حالي است كه ارزش افـزوده بخـش كشـاورزي در    ). 14(است 

درصد برخوردار بوده است  2/4منتخب از رشد ساالنه معادل  اين دوره
رود هاي انرژي انتظار ميبا كاهش يارانه و افزايش قيمت حامل). 18(

ميزان تقاضاي انرژي نيز كاهش يابد و بـا توجـه بـه اينكـه انـرژي از      

  اقتصاد و توسعه كشاورزينشريه
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هاي مهم در توليد كشاورزي است لـذا توليـد از افـزايش قيمـت     نهاده
اما از سوي ديگر مخارج دولـت كـه در قالـب    . شد انرژي متأثر خواهد
  بـه ايـن ترتيـب مشـاهده     . شود كاهش خواهد يافتيارانه پرداخت مي

مي شود كه در سطح كالن و در كل بخش كشاورزي كـاهش توليـد   
امري محتمل است اما درعين حال كاهش مخارج دولت نيـز فرصـت   

  . استفاده بيشتر از منابع مالي را فرآهم خواهد نمود
در مورد انرژي عمده بررسي ها به تحليل رابطـه ميـان انـرژي و    

هاي مطالعـه آرمـن و زارع   عنوان مثال يافتهه ب. توليد محدود مي شود
نشان داد ميان مصرف انرژي و رشد اقتصـادي يـك رابطـه يـك     ) 1(

رابطـه مشـابه در   . طرفه از انرژي به سوي رشد اقتصـادي وجـود دارد  
در برخـي  . شودنيز ديده مي) 3(ماده و همكاران و آ) 8(مطالعه سهيلي 

هـاي  يافتـه . از مطالعات نيز بخش كشاورزي مورد توجـه بـوده اسـت   
نشان داد مصرف برق علت ارزش افزوده ) 3(مطالعه آماده و همكاران 

يافته هاي مشـابهي در كشـورهاي ديگـر نيـز     . بخش كشاورزي است
ز انرژي به سـوي توليـد   بعنوان مثال رابطه يك طرفه ا. ديده مي شود

در مطالعه خليفا و . نيز ديده مي شود) 30(؛ و در تايوان )25(در آمريكا 
در كانادا رابطه دو طرفه ميـان انـرژي و ارزش افـزوده    ) 21(همكاران 
نيز نشان داد كه در برخـي از كشـورهاي   ) 29(رافائل  -والد. ديده شد

عليـرغم  . اشته استآفريقايي رشد مصرف انرژي به توليد مساعدتي ند
بررسي هاي متعدد در مورد مساعدت انرژي به توليد اما يارانه انـرژي  

در معدود مطالعاتي كـه بـه تحليـل    . كمتر مورد توجه قرار گرفته است
هاي در اقتصاد اند اثر حذف يارانه انرژي بر قيمتيارانه انرژي پرداخته
، نشـان دادنـد   )4(بعنـوان مثـال باسـتانزاد و نيلـي     . بررسي شده است

افزايش يارانه با كاهش رشد اقتصادي و همچنين افزايش تورم همراه 
نيز نشـان داد كـه كـاهش    ) 11(مطالعه قادري و همكاران . بوده است

نيز ) 6(پرمه . درصدي خواهد شد 50باره يارانه انرژي موجب تورم يك
از  در برخـي . درصد برآورد نمـود  5/36مقدار تورم را براي اين سناريو 

مطالعات نيز الگوي استفاده از انرژي در توليد مورد توجه قـرار گرفتـه   
نشـان داد در دوره  ) 9(نجار نژاد و وافيهاي مطالعه عباسييافته. است

هاي اقتصاد و از جمله كشاورزي وري انرژي در بخشبهره 79-1350
وري انرژي سهم انرژي در البته عليرغم كاهش بهره. نزولي بوده است

 و 12(توليد بخش كشاورزي مهم و مسـاعدت آن مثبـت بـوده اسـت     
از موارد مهم ديگر در مطالعات انرژي تحليل الگـوي اسـتفاده از   ). 13

به نظر مي رسد در كشورهايي كه انـرژي سـهم   . انرژي در توليد است
باالتري در هزينه هاي توليد دارد تالش در جهـت جـايگزيني بيشـتر    

نشـان داد  ) 22(يافته هاي كوئتس و همكاران  بعنوان مثال. بوده است
در كشورهاي اروپايي در مجموع ميان انرژي و سرمايه رابطه جانشيني 

) 24(اين در حالي است كه مطالعه ما و همكـاران  . بيشتر مشهود است
نشان داد در چين حتي ميان تمامي انواع انرژي نيـز رابطـه جانشـيني    

. گيرنـد مكمل مورد استفاده قرار مي برقرار نيست و برخي از آنها بطور
در ايران اعطاي يارانه به انرژي موجـب  ) 4(به اعتقاد باستانزاد و نيلي 

شده است كه انرژي جايگزين نيروي كار و سرمايه در اقتصاد شود كه 
طور كه در مطالعه آنها نيز مورد تأكيد قرار گرفته است نرخ  البته همان

 توجهيطور قابل ه كار بمايه و نيرويجانشيني فني انرژي به جاي سر
طور كه مشـخص شـد انـرژي در مطالعـات      همان. كاهش يافته است

عمدتاً از نگاه نقش آن در توليد مورد توجه بوده است و اثرات رفـاهي  
آن در مطالعات مـورد توجـه قـرار نگرفتـه اسـت و تنهـا در برخـي از        

تحليل قـرار گرفتـه    ها موردمطالعات اثر كاهش يارانه بر تورم و قيمت
 استدر حالي كه معيار بهتر براي سياستگذاران اثرات رفاهي آن . است

البته اثرات رفاهي تنهـا در ميـان   . كه در اين مطالعه بررسي شده است
بـا توجـه بـه    . جامعه توليدكنندگان كشاورزي مورد توجـه بـوده اسـت   

رفاهي  توان هدف مطالعه حاضر را تحليل اثراتمطالعات ذكر شده مي
  . هاي انرژي در بخش كشاورزي عنوان نمودافرايش قيمت حامل

  
  ها مواد و روش

ــرژي در ميــان       ــت ان ــزايش قيم ــي از اف ــاهي ناش ــل رف تحلي
توليدكنندگان يا جامعه كشاورزي با استفاده از سه ابـزار كمـي شـامل    

هاي بخش كشاورزي از جمله انـرژي، تـابع توليـد    توابع تقاضاي نهاده
ي و همچنين تقاضـاي محصـوالت بخـش كشـاورزي     بخش كشاورز
هـاي بخـش   به اين ترتيـب كـه ابتـدا تقاضـاي نهـاده     . صورت گرفت

. شـد كـار، سـرمايه و انـرژي بـرآورد     كشاورزي شامل سه نهاده نيروي
طور متـرداف اثـر كـاهش يارانـه     ه سپس اثر افزايش قيمت انرژي يا ب

ي آن ارزيـابي  انرژي در قالب سناريوهاي مختلف طرح و بروي تقاضـا 
در ادامه اثر كاهش در مصرف انرژي روي توليد بخش كشاورزي . شد

ــا اســتفاده از تــابع توليــد و همچنــين بــر روي قيمــت محصــوالت   ب
. كشاورزي با استفاده از تابع تقاضاي بخـش كشـاورزي محاسـبه شـد    

الزم به ذكر است كه استفاده از انـرژي بعنـوان يـك عامـل توليـدي      
ير عوامل توليد در مطالعات متعدد از جمله كوئتس و مستقل در كنار سا

و )  24(؛ مــا و همكــارن )27(؛ ســيوناس و همكــاران )22(همكــاران 
  .  نيز ديده مي شود) 4(همچنين باستانزاد و نيلي 

  
  هاتقاضاي نهاده

توان از تابع سـود و يـا هزينـه اسـتخراج     تابع تقاضاي نهاده را مي
توجـه بـه انعطـاف پـذيري آن از جملـه       تابع هزينه ترانسلوگ با. كرد

اشكال پركاربرد در مطالعات اقتصاد كشاورزي است كه بـا اسـتفاده از   
معمـوالً يكـي از   . آن مي توان تابع تقاضـاي نهـاده را بـه دسـت آورد    

داليل مطلوب بودن اين تابع هزينه آن است كه الزم نيست تابع توليد 
ايـن تـابع هزينـه     افـزون بـر  . مشخصي در نظـر گرفتـه گرفتـه شـود    

). 26(آيـد  ترانسلوگ تصريح ساده و آسان از تئوري همزاد به شمار مي
اين ويژگي امكان استفاده از ساير توابع توليـد در كنـار تـابع تقاضـاي     

فرم كلي تابع هزينه ترانسـلوگ  . كندبرآمده از تابع هزينه را فرآهم مي
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رژي به شكل زير كار و انبراي سه عامل توليدي شامل سرمايه، نيروي
  : است
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مقـدار    qهـا،  قيمت نهاده Pjامين نهاده،  iسهم هزينه  Siكه در آن  
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هاي جانشيني و قيمتي تقاضا محاسـبه   با استفاده از روابط زير كشش
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ij صـورت زيـر تعريـف    ه كشش جانشيني است كه ب  

  :مي شود
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هاي به دست آمده نيز واريانس داري كششمنظور آزمون معنيه ب
  :شدمحاسبه ) 19(كشش ها با استفاده از روش دلتا 
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  تابع توليد
تناسـب  . داگالس اسـتفاده شـد  -در اين مطالعه از تابع توليد كاب

-؛ احمد و بـراوو )23(استفاده از اين تابع در مطالعات متعدد مانند لين، 
و دنــگ و ) 16(؛ كــارتر و ژانــگ، )20(؛ كــافمن و اســنل، )15(اورتــا، 

براي نهاده هاي ياد شـده  . مورد تأكيد قرار گرفته است) 17(همكاران 

  :شكل تابع توليد بصورت زير است
 )8         (                                           ELAKYt    

ذخيـره   Kحقيقي بخـش كشـاورزي،    GDPتوليد كل يا  yكه در آن 
گر دوره بيان tانديس كل انرژي مصرفي،  Eسطح اشتغال،  Lسرمايه، 
  . پارامترهايي هستند كه بايد برآورد شود و  A، ،زماني، 
 

  تقاضاي محصوالت كشاورزي
تقاضاي محصوالت كشاورزي با توجه به همزماني توابع عرضه و 

كلي توابـع تقاضـا و عرضـه     شكل. شدتقاضا بصورت همزمان برآورد 
  : صورت زير استه محصوالت كشاورزي ب
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  :اي مورد استفاده نيز به شرح زير استهدر روابط فوق متغير 
Q : ،مقدار عرضه يا تقاضاP : ريـال (قيمت( ،Y :    توليـد ناخـالص ملـي
الزم بـه ذكـر   . نرخ بهره اسـت : r، و )نفر(جمعيت : PP، )ميليارد ريال(

عنوان معياري از قيمت نهاده هاي مورد استفاده ه است كه نرخ بهره ب
پانويس هـا و بـاالنويس هـاي مـورد     . در توليد به كار گرفته مي شود

  :استفاده در متغيرها نيز به شرح زير است
t : ،زمانd : ،تقاضاs : عرضه، وi :محصول است .  

  
  حليل رفاهيت

تحليل رفاهي در اين مطالعه شامل تغييرات در هزينه هاي توليـد،  
تغييرات در ارزش توليد و همچنين تغييرات در مخارج دولت بصـورت  

تغييـرات ارزش توليـد   . اسـت يارانه اختصاص يافته بـه نهـاده انـرژي    
متشكل از تغيير مقدار توليد و قيمت است كه تغييرات توليد از طريـق  

توليــد و تغييــرات قيمــت از طريــق تــابع تقاضــاي محصــوالت تــابع 
منظور انجـام تحليـل رفـاهي ابتـدا     ه ب. كشاورزي برآورد گرديده است

هاي كشاورزي و از جمله تقاضا براي حامل هاي انرژي تقاضاي نهاده
تابع تقاضا امكان تحليل اثـر افـزايش   . شددر بخش كشاورزي برآورد 

از سوي . ارانه انرژي را فرآهم مي كندقيمت انرژي در نتيجه كاهش ي
ديگر بمنظور تعقيب اثر افزايش قيمت انرژي بر روي توليد، تابع توليد 
در بخش كشاورزي برآورد شد كه در آن عوامل توليد شـامل انـرژي،   

در ادامـه بمنظـور تحليـل    . نيروي كار و همچنين سـرمايه مـي باشـد   
ر سـطح توليـد تقاضـا    تغييرات قيمت محصوالت كشاورزي در اثر تغيي

  . شدبراي محصوالت كشاورزي نيز برآورد 
در تحليل رفاهي صورت گرفته براي تغيير يارانه انرژي الزم است 

نخست اينكه با توجه به اينكـه عمـده حامـل    . به چند نكته اشاره شود
انرژي بخش كشاورزي گازوئيل مي باشد لذا بر اساس ميـزان انـرژي،   

نكتـه  . به معادل گازوئيل تبـديل شـده اسـت    انواع ديگر حامل ها نيز
بيـان شـده    1384هـاي سـال   ديگر آن كه ارزش ها بر اساس قيمـت 



www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  301      ايرانخش كشاورزي اثرات رفاهي كاهش يارانه انرژي در ب

در اينجـا  (هـاي انـرژي   در تحليـل اثـر افـزايش قيمـت حامـل     . است
فرض شده است اثر سياست افزايش قيمت گازوئيل بـر روي  ) گازوئيل

ي كـه  بـه ايـن معنـ   . ساير نهاده ها مستلزم يـك دوره توليـدي اسـت   
بر روي استفاده از ساير  t+1در دوره  tافزايش قيمت گازوئيل در دوره 

تنهـا در اثـر تغييـر در     tگذار و تغيير در توليـد در دوره  ها اثر مينهاده
با تغيير در تركيب نهاده هـاي   t+1بكارگيري انرژي است اما در دوره 

ات تحقيق همچنين محاسب. شودمورد استفاده تغيير در توليد ايجاد مي
موجب تغييـر   tنشان داد كه اعمال سناريو تغيير قيمت انرژي در دوره 

زيـرا  . شـود ساله مي 10طور متوالي تا يك دوره ه ها بدر تركيب نهاده
  به موازات تغيير قيمت هر يك از نهـاده هـا ميـزان اسـتفاده از سـاير      

ش قيمـت  البته تغييـر اوليـه تنهـا در اثـر افـزاي     . كندنهاده ها تغيير مي
با توجه به اينكه با كاهش توليد و عرضه انتظار . شودانرژي حادث مي

رود قيمت محصوالت كشاورزي افـزايش يابـد، لـذا تغييـر قيمـت      مي
محصوالت كشاورزي نيز از طريق توابع عرضه و تقاضـاي بـه دسـت    

به اين ترتيب كه . آمده براي بخش كشاورزي مورد استفاده قرار گرفت
ار توليد معادل تغيير در مقدار عرضه در نظر گرفته شـد و  تغيير در مقد

بـاالخره  . نحوه تغييرات قيمت در مقابل تغييرات مقدار به دسـت آمـد  
اينكه فرض شد نيروي كار با توجه به نرخ بيكاري باال كـامالً كشـش   

در محاسبات نيز همانند مطالعات انجام شده تنها از ضرايب . پذير است
درصـد و كمتـر اسـتفاده     10با سطح معني داري  داراي اهميت آماري

نتايج در قالب يك دوره كوتاه مدت شامل سال بعد از تغيير . شده است
  . ساله ارايه شده است 10قيمت انرژي و يك دوره بلندمدت 

كه از پايگاه است زماني صورت سريه هاي مورد مطالعه نيز بداده
به دسـت   FAOرت نيرو و اطالعاتي بانك مركزي، ترازنامه انرژي وزا

  .  است 1353-84هاي دوره مورد مطالعه نيز شامل سال. آمد
  

  نتايج و بحث
هاي حاصـل از بـرآورد روابـط ارايـه شـده در      در اين بخش يافته

هـا، تـابع   ها شامل تابع تقاضاي نهادهيافته. بخش قبل ارايه شده است
به ذكر است  الزم. توليد و تابع تقاضا براي محصوالت كشاورزي است

كه پيش از تخمين توابع ايستايي متغيرها مورد بررسي قرار گرفت كه 
اغلب آنها در سطح ايستا بودند و برخي ديگر نيـز پـس از حـذف اثـر     
. شكست ايستا شدند و از سري هـاي ايسـتا در تخمـين اسـتفاده شـد     

هاي جنگ تحميلـي و انقـالب اسـالمي    شكست ساختاري شامل سال
حذف اثر شكست ساختاري نيز ابتدا سري مورد مطالعه براي . باشدمي

بر روي متغير موهومي رگرس شد و در ادامه مقادير بـرازش شـده در   
  . تخمين معادالت مورد استفاده قرار گرفت

  
  هاتقاضاي نهاده

معادالت برآورد شده همان معادالت سهم هزينه هر يـك از سـه   

براي برآورد . ار مي باشدعامل توليدي يعني انرژي، سرمايه و نيروي ك
اين معادالت با توجه به مسأله وجود رابطه دقيق ميان مقـادير سـهم،   

معادله سـهم نيـروي   (همانند مطالعات ديگر يكي از معادالت از گروه 
حذف گرديد و ضرايب آن با اسـتفاده از قيـود همگنـي، تقـارن و     ) كار

  .شدجمع پذيري محاسبه 
الزم بـه  . محاسبه شده اسـت  كشش قيمتي نهاده ها 1در جدول 

ذكر است كه بر اساس روش دلتا واريانس مقادير كشش ها محاسبه و 
از ميان كشـش هـاي مختلـف بـه     . شدها مشخص اهميت آماري آن

دست آمده تنها دو كشش متقاطع از اهميت آماري برخوردار نيست اما 
ز نكتـه حـاي  . ساير مقادير در سطح بااليي داراي اهميت آماري هستند

كار اهميت آن است كه تقاضاي انرژي نسبت به تغييرات قيمت نيروي
به بيان ديگر تقاضاي انرژي تنها نسبت بـه  . كشش استو سرمايه بي

كشش هاي خود قيمتي . تغييرات قيمت انرژي واكنش نشان مي دهد
طور كه انتظار نيز مي رود داراي عالمت منفي هسـتند كـه بـه     همان

  بر اسـاس نتـايج بـه دسـت آمـده      . اضا مي باشدمعني تأييد تئوري تق
مي توان گفت تقاضاي هر سه عامل توليدي نسبت به تغييرات قيمت 
آنها از حساسيت پاييني برخوردار است زيرا مقدار مطلق اين كشش ها 

  انتظـار   1بـر اسـاس نتـايج جـدول     . به دسـت آمـده اسـت    1كمتر از 
مورد بررسـي موجـب   درصد افزايش در قيمت نهاده هاي  10مي رود 

، 8/6كاهش تقاضاي انرژي، نيروي كار و سرمايه به ترتيب بـه انـدازه   
به اين ترتيب مشاهده مي شـود كـه تقاضـاي    . درصد شود 8/5و  7/4

. انرژي در مقايسه با دو نهاده ديگر داراي حساسيت باالتري مي باشـد 
بـا   ها داراي رابطه مكملـي نكته حايز اهميت آن است كه تمامي نهاده

بـه  . زيرا عالمت كشش هاي متقاطع منفي مي باشـد . يكديگر هستند
اين ترتيب مي توان گفت نهاده هاي ياد شده در ميان بهـره بـرداران   

بر خـالف آنكـه   . هاي مكمل تلقي مي شوندعنوان نهادهه كشاورزي ب
  كـار و سـرمايه موجـب تغييـر در تقاضـاي انـرژي       تغيير قيمت نيروي

ابع تقاضاي نيروي كار و سرمايه تغيير قيمت انـرژي  شود اما در تونمي
صـورت كـاهش تقاضـا در اثـر     ه موجب تغيير در تقاضا مي شود كه ب

به اين ترتيب كه افزايش قيمت انرژي . شودها ميافزايش قيمت نهاده
كـار و  درصد به ترتيب موجـب كـاهش تقاضـاي نيـروي     10به ميزان 

از نكات حايز اهميت ديگـر  . شوددرصد مي 5و  6/8سرمايه به ميزان 
در نتايج به دست آمده تفاوت بارز ميان نرخ مكملي ميان نيروي كار با 

به اين ترتيب كـه  . سرمايه در توابع تقاضاي نيروي كار و سرمايه است
درصد موجب كاهش نيـروي كـار    10افزايش قيمت سرمايه به ميزان 

يش در قيمـت  درصد افـزا  10درصد مي شود در حالي كه  4به ميزان 
درصـد   3/12نيروي كار موجب كاهش تقاضا براي سرمايه به ميـزان  

به عبارت ديگر اثر افزايش قيمت نيروي كار بر سرمايه به . خواهد شد
. مراتب باالتر از اثر افزايش قيمت سرمايه بر تقاضاي نيروي كار است

ه طـور كـ   همان. البته در مطالعات ديگر نيز نتايج مشابه ديده مي شود
  نيـز اشـاره شـده اسـت ايـن امـر       ) 10(در مطالعه فـرج زاده و نجفـي   
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مي تواند بيانگر اهميـت الگـوي جـاري اسـتفاده از كاالهـا و اولويـت       
به عبارت ديگر تحـت شـرايط موجـود، واكـنش     . بكارگيري آنها باشد

هـا در مقابـل   صورت تغيير تركيب بكـارگيري نهـاده  ه توليدكنندگان ب
هاي توان گفت نهادهمي. ها متفاوت استنهادهتغييرات يكسان قيمت 

بـرداران كشـاورزي بطـور    كار و سـرمايه از سـوي بهـره   انرژي، نيروي
گيرند و افزون بر اين تغييرات قيمت هـر  مكمل مورد استفاده قرار مي

يك از نهاده ها اثر كمـي بـر روي تقاضـاي آنهـا دارد و بطـور كلـي       
البتـه ايـن   . كشش اسـت يمت بيتقاضاي نهاده ها نسبت به تغييرات ق

تواند ناشي از اهميت باالي آنها در توليد و يا افزايش متناظر در امر مي
  .   قيمت محصول در اثر كاهش اندك در سطح توليد باشد

  
كشش هاي خودقيمتي و متقاطع نهاده ها در بخش  -1جدول 

  كشاورزي
 سرمايه نيروي كار  انرژي  معادله
 -049/0 -096/0  -675/0***  انرژي

 -398/0*** -465/0***  -859/0***  نيروي كار

 -575/0*** -238/1***  -500/0***  سرمايه

  درصد  1و  5، 10به ترتيب معني دار در سطح *** و ** ، *
  هاي تحقيق يافته: مأخذ

  
  تابع توليد بخش كشاورزي

هاي حاصل از برآورد تابع توليد بخش كشاورزي يافته 2در جدول 
ــده   ــه ش ــتاراي ــان. اس ــاهده     هم ــدول مش ــن ج ــه در اي ــور ك   ط

شود در اين تابع توليد انرژي نيز بعنوان يك نهاده مسـتتقل مـورد   مي
تابع توليـد مـورد اسـتفاده نيـز داراي شـكل      . استفاده قرار گرفته است

توان بعنوان لگاريتمي دو طرفه است و لذا ضرايب به دست آمده را مي
. ها مـورد تفسـير قـرار داد   نهادههاي توليد نسبت به هر يك از كشش

رود بـا  اي بـر توليـد دارد و انتظـار مـي    متغير سرمايه اثر قابل مالحظه
درصـد   1درصـد توليـد انـدكي بـيش از      1افزايش سرمايه به ميـزان  

كار فاقد اهميت آماري است اين در حالي است كه نيروي. افزايش يابد
متغير انرژي . بسيار پاييني برخوردار است و ضريب آن از اهميت آماري

  درصد داراي اهميت آمـاري اسـت و انتظـار     99نيز در سطح اطمينان 
 4درصد ميزان توليـد بـيش از    10مي رود با افزايش انرژي به ميزان 

مساعدت نيروي كار به توليد بخش كشـاورزي در  . درصد افزايش يابد
اي كه در مطالعـه  به گونه. مطالعات ديگري نيز مورد ترديد بوده است

نيز كه اقدام به بـرآورد  ) 7(و همچنين سلطاني ) 2(اكبري و رنجكش 
تابع توليد براي كل بخش كشاورزي نمودند اثر نيروي كـار بـر توليـد    

تـوان گفـت   بر اساس ضرايب به دست آمده مـي . منفي ارزيابي گرديد
و  بازده نسبت به مقياس در توليـد بخـش كشـاورزي صـعودي اسـت     

هاي مورد استفاده به ميزان مشخص موجب رود افزايش نهاهانتظار مي
هاي به دسـت آمـده   آماره. ها شودافزايش توليد فراتر از افزايش نهاده

به اين ترتيب كه بر اساس . باشدحاكي از مطلوب بودن اين برآورد مي
تصريح تابع توليد در سطح بااليي از اهميت آمـاري برخـوردار    Fآماره 
افزون بر ايـن جمـالت پسـماند داراي توزيـع نرمـال هسـتند و       . است

همچنـين  . خودهمبستگي ميان آنها در سطح بسـيار پـاييني قـرار دارد   
مشخص شد كه جمالت پسماند از نوسان بسيار پـاييني برخوردارنـد و   

 93تصريح به دست آمـده قـادر اسـت    . نمي باشند ARCHحاوي اثر 
  . ر دوره منتخب را توضيح دهددرصد از تغييرات در توليد د

  
 نتايج حاصل از برآورد تابع توليد بخش كشاورزي -2جدول 

 tآماره   انحراف معيار  ضريب متغير

  38/63  148/0 40/9*** عرض از مبدأ
 43/8  048/0  410/0*** انرژي

 82/0  949/0  779/0 نيروي كار

  44/2  419/0 026/1** سرمايه
AR(1) ***457/0  138/0  31/3  

  =R2=  ***91/100 F=  )63/0(45/0 LM 930/0  آماره ها
)21/0(04/3 J-B=  )82/0(18/0 ARCH  LM=  

  
  تقاضاي محصوالت  كشاورزي

بمنظور تحليل آثار رفاهي الزم است به تغييـرات قيمـت ناشـي از    
تغيير در توليد و عرضه در بازار محصـوالت كشـاورزي نيـز دسترسـي     

اضـاي محصـوالت كشـاورزي نيـز     به همـين منظـور تق  . داشته باشيم
انجام آزمـون همزمـاني حـاكي از همزمـاني معـادالت      . برآورد گرديد

همچنـين يافتـه هـاي    . عرضه و تقاضاي محصوالت كشـاورزي بـود  
اي نشـان  حاصل از برآورد معادالت به روش حداقل مربعات دو مرحله

داد كه ميان جمالت پسماند حاصل از دو معادلـه رابطـه معنـي داري    
ود دارد و از اين از روش سيسـتمي گشـتاورهاي تعمـيم يافتـه يـا      وج

GMM البته پس از بررسي جمـالت پسـماند حاصـل از    . استفاده شد
. اي روش فوق مورد استفاده قرا گرفتروش حداقل مربعات سه مرحله

يافته هاي حاصـل از ايـن روش بـراي معـادالت عرضـه و تقاضـاي       
الزم به ذكـر اسـت كـه    . ستآمده ا 3محصوالت كشاورزي در جدول 

اثر شاخص قيمت . صورت معكوس برآورد گرديده استه تابع عرضه ب
بر تقاضا منفي ارزيابي شده است كه مطابق انتظار بيانگر قانون تقاضـا  

درصـد   10رود بر اساس ضريب به دسـت آمـده انتظـار مـي    . باشدمي
عنـوان قيمـت   ه افزايش در شاخص قيمت محصوالت كشاورزي كه ب

صوالت كشاورزي مورد استفاده قرار گرفته اسـت موجـب كـاهش    مح
اثـر ايـن متغيـر در    . درصـد شـود   6تقاضاي اين محصوالت به ميزان 

متغير ديگر . درصد از اهميت آماري برخوردار است 1داري سطح معني
داري مقدار مطلق ضـريب آن نيـز در   جمعيت است كه افزون بر معني

 10ترتيب كه انتظار مي رود بـه دنبـال    به اين. سطح بااليي قرار دارد
. درصد افزايش يابد 11درصد افزايش در جمعيت ميزان تقاضا بيش از 
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  303      ايرانخش كشاورزي اثرات رفاهي كاهش يارانه انرژي در ب

درصـد از اهميـت    95متغير توليد ناخالص ملي نيز در سطح اطمينـان  
درصد افـزايش   10بر اين اساس مي توان گفت . اماري برخوردار است

افزايش در تقاضـا را بـه    درصد 6/1در توليد ناخالص داخلي ايران تنها 
تـابع عرضـه محصـوالت كشـاورزي نسـبت بـه       . دنبال خواهد داشت

اما رابطه ميان نـرخ بهـره بـه عنـوان     . تغييرات قيمت بي كشش است
و بـا   محصوالت كشاورزي مثبتها با قيمت گر قيمت نهادهمتغير بيان

    .منفي استآنها مقدار عرضه 
  

بع عرضه و تقاضاي محصوالت نتايج حاصل از برآورد توا -3جدول 
  كشاورزي

انحراف  ضريب  متغير
  معيار

آماره 
t 

  تابع تقاضا

 -61/1 30/3 -29/5*  عرض از مبدأ
 -64/2 22/0 -60/0***  شاخص قيمت

 45/6 20/0 11/1***  جمعيت

توليد ناخالص 
  ملي

**16/0 08/0  94/1  

AR(1)  ***61/0 08/0 84/7 

تابع عرضه 
  معكوس

 68/5 75/0 24/4***  عرض از مبدأ

 45/0 12/0 05/0  مقدار عرضه

 68/1 01/0 02/0*  نرخ بهره
AR(1) ***72/0 09/0 05/8 

  
  تحليل رفاهي

شود نيز ديده مي) 4(متغيرهاي مورد توجه همانطور كه در جدول 
هـاي توليـد، تغييـر در    شامل تغييرات هزينه انرژي، تغيير كـل هزينـه  

 .     باشددولت و رفاه كل جامعه ميارزش توليد، تغيير مخارج 
درصـد در دوره كوتـاه مـدت     10افزايش قيمت انرژي به ميـزان  

اين رقـم  . درصد مي شود 25/3موجب افزايش هزينه انرژي به ميزان 
درصـد   64/79و  5/32درصدي برابر بـا   100در مورد سناريو افزايش 

در حـال   البته در خصوص اين ارقام الزم به ذكر اسـت كـه  . مي شود
حاضر به دليل سهم پايين انرژي در هزينه هـاي توليـد مقـادير تغييـر     

به عبارتي هر چنـد ارقـام   . هزينه انرژي بسيار باال به دست آمده است
افزايش هزينه در سطح بااليي قرار ندارد اما از آنجا كه در سطح فعلي 

ـ   ) قبل از كاهش يارانه( ر هزينه انرژي اندك است، بيان ايـن تفـاوت ب
در تمامي سناريوها . دهدحسب درصد تغييرات رقم بااليي را نشان مي

برابر  2ميزان افزايش در هزينه هاي انرژي در بلندمدت اندكي بيش از 
به بيان ديگر روند تغييرات قيمت انرژي . مقدار آن در كوتاه مدت است

هـاي توليـد   ميـزان افـزايش در هزينـه   . شوددر طول زمان تعديل مي
درصـد در   100اورزي در اثر افزايش قيمت انرژي به ميزان بخش كش

ميليـارد   823و بـيش از   336مدت و بلندمدت به ترتيب برابر بـا  كوتاه
  . ريال است

مـدت بـه دليـل كـاهش اسـتفاده از      هاي توليد نيز در كوتاههزينه
انرژي در اثر افزايش قيمت آن و همچنين كاهش اسـتفاده از سـرمايه   

طور كه در ادامه نيـز ديـده مـي شـود      كه البته همانكاهش مي يابد 
  اما در بلندمـدت  . سطح توليد بخش كشاورزي نيز كاهش خواهد يافت

ميـزان كـاهش در   . هاي توليد اندكي افزايش نشـان مـي دهـد   هزينه
درصـد   100و  10هزينه هاي توليد در كوتاه مدت تحت سـناريوهاي  

بـه  . درصد اسـت  48/0و  01/4افزايش قيمت انرژي به ترتيب برابر با 
هاي توليد در اثر كاهش عبارت ديگر در بلندمدت ميزان كاهش هزينه

ارزش هزينه هاي توليد نيز در . استفاده از آنها رو به كاهش مي گذارد
ميليارد ريال  41ميليارد ريال و حدود  343دو سناريو به ترتيب بيش از 

بـر خـالف رونـد آن در    در بلندمدت روند تغييرات هزينه انرژي . است
به اين ترتيب كه با افزايش سطح قيمـت انـرژي در   . كوتاه مدت است

درصد تا بيش از  44/0بلندمدت ميزان افزايش در هزينه هاي توليد از 
مـدت بـا افـزايش    به بعبارت ديگر در كوتـاه . درصد افزايش مي يابد 9

هاي توليد ها كاهش و لذا هزينهقيمت انرژي ميزان بكارگيري از نهاده
يابـد امـا در بلندمـدت افـزايش قيمـت انـرژي موجـب        نيز كاهش مي
  .شودهاي توليد ميافزايش هزينه

منظور برآورد تغييرات ارزش ه طور كه پيش تر عنوان شد ب همان
لـذا هـر چنـد بـه     . توليد تغييرات قيمت و مقدار مورد توجه قرار گرفت
نـرژي ميـزان توليـد    دليل كاهش سطح توليد در اثر افـزايش قيمـت ا  

  بخش كشاورزي كـاهش يافتـه اسـت امـا از سـوي ديگـر بـه دليـل        
كشش بودن تقاضاي آن قيمت اين محصوالت افزايش نشـان داد  بي 

اي كه براي توليدكننـدگان ارزش محصـول توليـدي افـزايش     به گونه
به عبارت ديگر افزايش قيمت انرژي در قالب افزايش . نشان داده است

ميـزان  . كننـدگان نيـز انتقـال يافتـه اسـت     مصرف قيمت محصول به
مدت و بلندمدت بـه  درصد در كوتاه 10افزايش ارزش توليد در سناريو 

ارقام متنـاظر بـراي سـناريو    . درصد است 61/0و  93/3ترتيب برابر با 
 34/4و  30/16درصـد برابـر بـا     100افزايش قيمت انرژي به ميـزان  

ندمـدت بـه دليـل تعـديل در     شـود كـه در بل  مشاهده مي. درصد است
هاي توليد و همچنين سطح توليد ميزان ارزش توليد در مقايسه هزينه

در صورتي كـه قيمـت   . مدت از افزايش كمتري برخوردار استبا كوتاه
-درصد افزايش يابد ميزان افزايش ارزش توليـد در كوتـاه   100انرژي 

 57/2520و  62/94مدت و بلندمدت به ترتيب برابر با خواهد بـود بـا   
  . ميليارد ريال

به دنبال افزايش قيمت انرژي مخارج دولت از دو كانـال كـاهش   
يارانه اعطايي به هر واحد انرژي و همچنين كاهش ميـزان اسـتفاده از   

) 4(بر اساس نتايج جـدول  . يابدانرژي در بخش كشاورزي كاهش مي
مـدت در سـناريوهاي   ميزان كاهش در سطح مخارج دولـت در كوتـاه  

ميليارد ريال در نوسـان   336ميليارد ريال تا بيش از  61/33ختلف از م
 31/8درصـد تـا    83/0است كه ارقام متناظر بر حسب درصـد معـادل   

الزم به ذكر است كه منظور از مخارج دولت مخارج . درصد خواهد بود
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در . صرف شده در قالب يارانه انرژي در بخش توليد كشـاورزي اسـت  
برابـر مقـادير آن در كوتـاه     2مخارج بـيش از   بلندمدت ميزان كاهش

درصـد افـزايش قيمـت     100به گونه اي كه تحت سناريو . مدت است
ميليـارد   823انرژي، مخارج دولت در بخش انرژي كشاورزي بـيش از  

درصدد كاهش در مخـارج دولـت    35/20ريال خواهد بود كه معادل با 
  . است

. كل ارايه شـده اسـت   در رديف انتهايي جدول نيز تغييرات رفاهي
الزم به ذكر است كه در اينجا تنهـا جامعـه توليدكننـدگان كشـاورزي     

  تغييـرات رفـاهي برآينـد سـه متغيـر      . مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت    
رفاه كل . هاي توليد، ارزش توليد و همچنين مخارج دولت استهزينه

 در. در كوتاه مدت بـه مراتـب بـاالتر از مقـدار آن در بلندمـدت اسـت      
درصـد رفـاه كـل را بـه      10مدت افزايش هزينه انرژي به ميزان كوتاه

ارقام . درصد افزايش خواهد داد 85/5ميليارد ريال يا  34/2656ميزان 
درصد افزايش در قيمت در كوتـاه مـدت برابـر     100متناظر در سناريو 

در بلندمدت افزايش . درصد مي باشد 66/21ميليارد ريال و  71/9844
 10 افزايشاي كه تحت سناريو به گونه. بسيار كمتر است در رفاه كل

 1ميليارد ريال خواهد بود كه كمتر از  83/396درصد افزايش رفاه تنها 
ميليارد  21/2565درصد نيز  100رقم متناظر براي سناريو . درصد است

  . باشددرصد مي 64/5ريال و 
  

  هانتيجه گيري و پيشنهاد
اثر كاهش يارانـه انـرژي بعنـوان    در مطالعه حاضر كوشش شد تا 

يك سياست در حال اجرا بر روي رفاه جامعه و توليدكنندگان بررسـي  

البته مخارج دولت نيز كه بصورت يارانه پرداختـي بـه انـرژي در    . شود
براي ايـن منظـور   . بخش توليد كشاورزي است مورد توجه قرار گرفت

ا تقاضاي عوامـل  ها در توليد يابزار مختلف شامل الگوي مصرف نهاده
توليد، تقاضاي محصوالت كشاورزي يا به بيـان ديگـر الگـوي تغييـر     
قيمت محصوالت كشاورزي در اثر تغيير عرضه و همچنين تابع توليـد  
كه نشان دهنده نحوه مساعدت انرژي به توليد كشاورزي اسـت مـورد   

ها حـاكي از اسـتفاده از آنهـا بطـور     تقاضاي نهاده. استفاده قرار گرفت
ها در مجموع در سطح بـااليي  مل در توليد بود البته مقادير كششمك

هاي انـرژي مـانع از   ممكن است پايين بودن سهم هزينه. قرار نداشت
هاي ديگـر بـه جـاي انـرژي و سـعي در      تمايل براي جايگزيني نهاده

افزايش بكارگيري انرژي همزمان با تمايل براي افزايش نهـاده هـاي   
و  4/0ضريب نهاده انرژي نيز در تابع توليد . اشدنيروي كار و سرمايه ب

دار بـر توليـد   دار به دست آمد و نشان داد كه اثـر معنـي  مثبت و معني
 تر در يافته هاي هژبـر كيـاني و رنجبـري   پيش. بخش كشاورزي دارد

نيز چنين مسـاعدت از انـرژي مـورد    ) 13(و هژبركياني و واردي ) 12(
ديگر مشخص شـد كـه تقاضـا بـراي     از سوي . تأكيد قرار گرفته است

البتـه بـا توجـه بـه ماهيـت      . محصوالت كشاورزي بي كشـش اسـت  
در . كاالهاي كشاورزي و غذايي اين نتيجه نيز مبتني بر انتظـار اسـت  

توان گفت به دنبال افزايش قيمت انرژي تقاضـا  تحليل كلي نتايج مي
ر از سـوي ديگـ  . براي آن كاهش يافته و توليد نيز كـاهش مـي يابـد   

مصرف كنندگان واكنش كمتري در مقابل افزايش قيمت محصـوالت  
  .شودكنندگان منتقل ميكشاورزي دارند و افزايش قيمت به مصرف

  
ميليارد (تحت سناريوهاي مختلف افزايش قيمت انرژي ) سال 10متوسط (و بلندمدت ) يك سال(تغييرات رفاهي در دوره كوتاه مدت  -4جدول 

  )درصد - ريال
 سناريوها        

  تغييرات
  اجزاي رفاه   

10 20 30 40  50  100 

  كوتاه 
  مدت

 بلند
 مدت

 كوتاه
 مدت

 بلند
 مدت

كوتاه
 مدت

 بلند
 مدت

كوتاه 
  مدت

  بلند
  مدت 

كوتاه 
  مدت

  بلند
  مدت 

كوتاه 
  مدت

  بلند
  مدت 

  هزينه 
  انرژي

  48/823  06/336  74/411  03/168  39/329  42/134 05/247 82/100 70/164 21/67 35/82  61/33  مقدار 
 64/79 50/32 82/39 25/16 86/31  13 89/23 75/9 93/15 50/6 96/7  25/3  تغييرات

  هايهزينه
  توليد 

 85/778 -04/41 11/367 - 07/209 76/284- 67/242 41/202 -28/276 06/120 -88/309 71/37  - 49/343  مقدار 

 08/9 -48/0 28/4 -44/2 -32/3 -83/2 36/2 -22/3 40/1 -61/3 44/0  -01/4  تغييرات

 57/2520 62/9467 92/1315 08/5474 37/467599/1074 06/834 66/3876 13/593 95/3077 20/352  24/2279  مقدار   ارزش توليد

 34/4 30/16 27/2 43/9 85/1 05/8 44/1 68/6 02/1 30/5 61/0  93/3  تغييرات

  مخارج
  دولت 

 - 48/823 - 06/336 - 74/411 - 03/168 - 39/329- 42/134-05/247 -82/100 -70/164 -21/67 -35/82  -61/33  مقدار 

 -35/20 -31/8 -18/10 -15/4 -14/8 -32/3 -11/6 -49/2 -07/4 -66/1 -04/2  -83/0  تغييرات

 رفاه كل
 21/2565 71/9844 55/1360 17/5851 46/505262/1119 69/878 75/4253 76/637 05/3455 83/396  34/2656  مقدار 

 64/5 66/21 99/2 87/12 46/2 12/11 93/1 36/9 40/1 60/7 87/0  85/5  تغييرات
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به بيان ديگر توليدكنندگان، محصوالت خود را با قيمت بـاالتري  

مدت اثر افـزايش  نتايج نيز نشان داد كه در كوتاه. رسانندبه فروش مي
ــد،   ــرژي در تولي ــه ان ــزايش هزين ــرژي بصــورت اف   كــاهشقيمــت ان

هاي كل توليد به دليـل كـاهش شـديد توليـد، افـزايش ارزش      هزينه 
محصول توليدي به دليل افزايش قيمت اين محصـوالت در بـازار بـه    
مقداري فراتر از كاهش سطح توليد و همچنين كاهش مخـارج دولـت   

مجموع اثر افزايش قيمت انرژي شامل تغييرات در هزينه هـا  . باشدمي
ج دولت بصورت افـزايش رفـاه در ميـان جامعـه     و ارزش توليد و مخار

هاي صورت گرفته در بلندمدت به دنبال تعديل. باشدتوليدكنندگان مي
هاي انرژي و كاهش مخارج دولت سرعت بيشتري روند افزايش هزينه

يافته است اما از سوي ديگر به دنبال افزايش توليد و كاهش قيمت آن 
. افزايش كمتري نشان مي دهـد  در مقايسه با كوتاه مدت ارزش توليد

هـاي انـرژي   هاي توليد نيز به دليل افزايش هزينهالبته مجموع هزينه
هـاي مـورد بررسـي شـامل     طور كلي گـروه ه ب. دهدافزايش نشان مي

اي كه به گونه. توليدكنندگان و دولت با افزايش رفاه مواجه خواهند بود
درصـد در   100در صورت افـزايش قيمـت واقعـي انـرژي بـه ميـزان       

هـر  . درصد افزايش رفاه را تجربه خواهنـد نمـود   6/5بلندمدت ساالنه 

چند كه افزايش قيمت انرژي موجب كاهش توليـد كشـاورزي خواهـد    
شد اما مشخص شد كه نهاده سرمايه در توليد نقش بسيار موثري دارد 
و تأمين اعتبارات براي توليدكنندگان را مي توان بعنوان يك پيشـنهاد  

گذاري براي مقابله با آثار منفي افزايش قيمت انرژي پيشـنهاد  سياست
ها هر چند واكنش پايين در مقابل تغييرات قيمـت  مقادير كشش. نمود

تواند حـاكي از  طور تلويحي ميه داد اما مكمل بودن آنها برا نشان مي
ها به جـاي انـرژي   تمايل اندك توليدكنندگان به استفاده از ساير نهاده

هـاي جـايگزين انـرژي را    شود دولت تكنولـوژي ذا پيشنهاد ميل. باشد
رود افزايش قيمت انـرژي  طور كلي انتظار ميه ب. معرفي و ترويج كند

در بخش توليد كشاورزي زيان رفاهي براي توليدكنندگان نداشته باشد 
ــان     ــد در مي ــي توان ــاورزي م ــوالت كش ــت محص ــزايش قيم ــا اف   ام

ي را به همـراه داشـته باشـد و الزم    كنندگان زيان رفاهي بااليمصرف
هايي آثار افزايش قيمت انرژي در بخش است در ادامه با انجام بررسي

كننـدگان نيـز مطالعـه شـود بـويژه اينكـه در       توليدي در ميان مصرف
مطالعات متعدد اثر كاهش يارانه هاي انرژي بر افـزايش قيمـت هـاي    

  ).11و  6(داخلي مورد تأكيد قرار گرفته است 
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