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چكیده
این مقاله پس از برآورد ميزان یارانه بخش كشاورزي به تفكيك حاملهاي انرژي ،به تبيين اثرهاي
اجراي سياست اصالح قيمت و هدفمند سازي در بخش كشاورزي و نيز بررسي تأثير حذف یارانههاي انرژي
بر رشد اقتصادي و توليد بخش كشاورزي ميپردازد .روششناس ي مورد استفاده در این مقاله مبتني بر روش
آماري تحليلي بوده و از روش تحليل داده -ستانده استفاده شده است .نتایج تحقيق نشان ميدهد كه اجراي
قانون هدفمندي به دليل افزایش قيمت انرژي ،اثرهاي توليدي باالیي بر بخش كشاورزي دارد .بررسي قيمتي
نشان ميدهد كه در پي اجراي هدفمند سازي ،این بخش از افزایش قيمتها متأثر ميشود به طوري كه
برآورد ميشود شاخصقيمت فراوردههاي دامي بيش از  ۲۸درصد افزایش یابد .اجراي قانون هدفمند سازي
یارانهها ميتواند ستانده كل بخشهاي اقتصادي را تا  ۶٫۹درصد كاهش دهد كه این كاهش براي بخشهاي
مختلف اقتصادي متفاوت خواهد بود .در این تحليل بخش ساخت محصول هاي غذایي ،آشاميدني ،توتون و
تنباكو در حدود  ۵۱٫۱۶درصد و زراعت و باغداري در حدود  ۷٫۷۱درصد دچار كاهش توليد ميشوند.
واژههاي كلیدي :قيمت حاملهاي انرژي ،رشد اقتصادي ،ارزش افزوده بخش كشاورزي ،هدفمندي یارانهها.
طبقه بندي D24, D57, Q10 : JEL
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 -1مقدمه
هدف از پرداخت یارانه تخصيص بهينه منابع ،تثبيت قيمتها ،ایجاد تعادل بين عرضه و تقاضا و توزیع
مجدد درآمدهاست؛ بنابراین یارانه جزء سياستهاي حمایتي دولت و از اشكال دخالت دولت در جهت
تصحيح و هدایت امور اقتصادي است .بجز جنبههاي اقتصادي یارانه ،به دليل بهرهمندي طيف وسيعي از
جامعه از یارانههاي مصرفي و ملموس بودن این پرداختها براي افراد جامعه ،یارانه داراي ریشههاي سياسي
و اجتماعي نيز است .اهداف اقتصادي -اجتماعي پرداخت یارانهها؛ حمایت از اقشار محروم ،كاهش فاصله
طبقاتي ،ایجاد بهبود در توزیع درآمدها ،افزایش رفاه عمومي ،كمك به تخصيص بهينه منابع كمياب و كمك
به ایجاد شرایط ثبات اقتصادي از طریق تثبيت قيمتها ميباشد.
در اقتصاد ایران طي سالهاي متمادي ،یارانه به صورت آزاد و عام پرداخت شده است  .این مساله منجر
به بروز مشكالتي از قبيل مصرف بيرویه انرژي  ،تخریب محيطزیست ،ایجاد كسري بودجه  ،افزایش هزینه
اجتماعي -اقتصادي ،اتالف منابع ،گسترش قاچاق كاال و بروز مفاسد اقتصادي شده است .بروز مشكالت این
باعث شده است كه از سالها پيش سياست گذاران اقتصادي كشور در صدد اجرایي قانون هدفمند كردن
یارانهها برآیند .هدفمند ساز ي بر این فرض استوار است كه بخشي از جامعه براي دریافت كمكهاي انتقالي
در اولویت بيشتري هستند .با توجه به كاهش قيمت واقعي حاملهاي انرژي و رشد شتابان مصرف انرژي در
كشور و در كنار آن افزایش بار مالي یارانهها بر بودجه عمومي دولت ،بحث هدفمند سازي یارانهها در كشور
ما مطرح و قانون آن در سال  ۵4۲۹به اجرا گذاشته شد.
مانند هر سياست اقتصادي ،اجراي قانون هدفمند سازي آثار متفاوتي بر اقتصاد ميگذارند كه این تفاوت
از منظر مختلف قابل بر رسي است .در این بين بخش كشاورزي به عنوان مهمترین بخش مولد اقتصادي
كشور نيز ،از اجراي این قانون متأثر خواهد بود.
در فرایند توسعه اقتصادي ،بخش كشاورزي از اهميت باالي برخوردار است .عده زیادي از تحليلگران
مانند روزنتاین  ،۵سيتوفسكي  ،۸هيرشمن  ،4جورگنسون  4و في و رانيس  ۱به دليل وجود منابع فراوان و توانایي
این بخش در انتقال مازاد عرضه به بخش عمده و مهم صنعت ،توجه ویژهاي به بخش كشاورزي نمودهاند
( .) Pingali, 2006: 6با توجه به اینكه با رشد اقتصادي جوامع ،تقاضا براي مواد غذایي با سرعت كمتري
نسبت به سایر كاالها و خدمات افزایش ميیابد ،در نتيجه ارزش افزوده زمين ،سرمایه و نيروي كار این
بخش ،به عنوان یك سهم در ارزش توليد كشاورزي ،طي زمان كاهش ميیابد ،رشد سریع بهرهوري
كشاورزي اهميت قابلتوجهي یافته است (مقدسي و شرافتمند .)۸۶ :۵4۹۵ ،با این حال افزایش بهرهوري نيز
د ر شرایط بازار جهاني و درهم آميزي و ادغام متزاید اقتصادهاي ملي ،به تنهاي نتوانسته است ،كاهش
مزیتهاي بخش كشاورزي را جبران كند ( .)Timmer, 2002در این شرایط است كه كشورهاي جهان براي
سرپا نگهداشتن بخش كشاورزي به اعطاي یارانههاي گوناگون به این بخش اقدام ميكنند.
در ایران نيز همانند بسياري از كشورهاي جهان حمایتهاي گستردهاي از بخش كشاورزي انجام مي-
شود .سياست تأمين و توزیع نهادههاي كشاورزي از نخستين سياستهاي حمایتي دولت در بخش كشاورزي
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در ایران است .پرداخت بخش عمده یارانه مستقيم به بخش كشاورزي ،توسط سازمان حمایت
مصرفكنندگان و توليدكنندگان انجام ميشود .این یارانهها به سازمانهایي مانند سازمان غله ،سازمان تعاون
روستایي ،سازمان امور عشایر و  ...وزارتخانهها یي مانند وزارت جهاد كشاورزي ،وزارت نيرو ،وزارت كشور،
وزارت صنعت ،معدن و تجارت تحت عناوین مصرفي ،توليدي و خدماتي پرداخت ميشود .درعينحال دولت
به صندوق بيمه و بانك كشاورزي نيز بخش دیگري از یارانهها پرداخت ميكند.
به غير از این ،بخش مهمي از یارانههاي بخش كشاورزي ،در قالب یارانههاي پنهان ،به صورت انرژي
ارزانقيمت پرداخت ميشود .اجراي قانون هدفمند سازي دقيق این بخش از یارانههاي كشاورزي را متأثر
ميسازد .هر چند گفته ميشود كه هدفمند كردن یارانهها موجب افزایش كارایي و تخصيص بهينه عوامل
توليد خواهد شود .با این حال ابعاد مختلف اجراي طرح هدفمند سازي یارانهها در بخش كشاورزي نيازمند
بررسي و تأمل بيشتري ميباشد .بر این اساس این مقاله باهدف بررسي اثرات اصالح قيمت حاملهاي انرژي
و هدفمند سازي یارانهها بر بخش كشاورزي ،پس از برآورد ميزان یارانه بخش كشاورزي به تفكيك
حاملها ي انرژي ،به تبيين اثرات اجراي سياست اصالح قيمت و هدفمند سازي در بخش كشاورزي مي-
پردازد .روششناسي مورد استفاده در این مقاله مبتني بر روش آماري تحليلي بوده و از روش اقتصادسنجي و
تحليل داده -ستانده استفاده ميشود.
 مفهوم یارانهها و هدفمندي آن
یارانه  ۶در فرهنگ لغت آكسفورد  « ۷مقدار منابعي است كه از محل بودجه عمومي به صنایع و یا بازرگاني
كمك شود تا قيمت خدمات و كاالهايشان را در سطح پایين نگاه دارند ».بر این اساس در این تعریف یارانه
بهایي است كه دولتها براي رساندن كاال و خدمات به دست مصرفكننده به قيمت ارزانتر و حمایت از توان
رقابت توليدكنندگان پرداخت ميكنند.
یارانه جهت ایجاد و تعدیل در توزیع درآمدها و آثار ناشي از فشارهاي بازار (یارانه مصرفكننده) و یا
جهت كاهش هزینههاي توليد و حمایت از توليدكننده (یارانه توليدي) پرداخت ميشود .به طور كلي یارانه
بهایي است كه دولتها براي رساندن كاال و خدمات به دست مصرفكننده به قيمت ارزانتر و حمایت از توان
رقابت توليدكنندگان پرداخت مي كنند .هدف از پرداخت یارانه تخصيص بهينه منابع ،تثبيت قيمتها ،ایجاد
تعادل بين عرضه و تقاضا و توزیع مجدد درآمدهاست (پرمه.)4۸ :۵4۲4 ،
در یك طبقهبندي یارانهها به یارانههاي باز و هدفمند تقسيمبندي ميشوند .یارانههاي باز یا آزاد براي
همه خریداران یك كاال به طور یكسان اعمال ميشود و یارانه را متوجه بازار ميكند؛ مانند یارانه بنزین.
چگونگي توزیع این یارانه ،مستقيم به ميزان خرید بر ميگردد به طوري كه هر كس بيشتر خرید كند ،بيشتر
یارانه خواهد گرفت .از اشكال هاي این نوع یارانه ،این است كه بيشتر خانوارهاي ثروتمند از آن بهره ميبرند،
البته منوط به اینكه كاالي مورد نظر معمولي یا لوكس باشد؛ اما اگر كاالي مورد نظر جزو كاالهاي پست (از
منظر تعریف اقتصادي) باشد ،یارانه باز موجب تحقق هدف كه همان اقشار ضعيف ميباشد ،ميشود.
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یارانه هدفمند نيز ،یارانهاي است كه در آن افراد فقير شناسایيشده و یارانه تنها به آنها پرداخت مي-
شود هدفمند ساز ي بر این فرض استوار است كه بخشي از جامعه براي دریافت كمكهاي انتقالي در اولویت
بيشتري هستند و ا ز آنجا كه منابع محدود است باید در توزیع این كمكها ،اولویتها رعایت شود .منظور از
هدفمند ساز ي ،تعيين كساني است كه واجد شرایط دریافت كمكهاي انتقالي هستند ،به نحوي كه رفاه
حاصل از پرداخت هاي انتقالي در اختيار فقرا قرار گيرد (عليزاده .)۹۷-۹۷ :۵4۲۹ ،كاالهاي اساسي كه به
صورت كوپن عرضه ميشود از این نوع یارانههاست .این نوع از یارانهها نسبت به یارانههاي باز ،از لحاظ توزیع
درآمد بهتر بوده و توزیع درآمد را به نفع اقشار ضعيف جامعه تغيير ميدهد.
پرداخت یارانه به صورت باز (آزاد) و هدفمند كردن آن آثار متفاوتي بر اقتصاد ميگذارند كه این تفاوت
از منظر مختلف قابل بررسي است .بررسيها نشان مي دهد كه از منظر تحقق عدالت اجتماعي ،تخصيص
بهينه منابع ،مدیریت مصرف ،رشد اقتصادي ،آثار محيط زیستي ،بهبود محيط كسبوكار ،شفافسازي قيمت
و كارایي نظام اقتصادي ،هدفمند سازي یارانهها تأثير هاي مثبت بيشتري در مقایسه با یارانه آزاد دارد
(عليزاده.)۹۹ :۵4۲۹ ،
در یك تقسيمبندي كلي ،یارانههاي پرداختي به دو نوع یارانههاي آشكار و یارانههاي پنهان تفكيك مي-
شود .آن دسته از یارانهها كه در بودجه دولت به حساب ميآیند (یارانههاي آشكار) تنها قسمت اندكي از كل
یارانهها هستند .چرا كه حمایت هاي دیگري وجود دارند كه بسيار بيشتر از یارانههاي آشكار هستند و
هيچگاه در بودجه دولت منعكس نميشوند و یارانه هاي پنهان نام دارند .طبق یك تحقيق كه به یك دهه
پيش مربوط ميشود ،سهم یارانههاي آشكار از كل توليد ناخالص داخلي كمتر از  ۸درصد ميباشد؛ این در
حالي است كه بر اساس همان تحقيق سهم یارانههاي پنهان در اقتصاد ایران بيش از  ۸۸درصد از توليد
ناخالص داخلي را شامل ميشود (پرمه .)44- 4۴ :۵4۲4 ،بر اساس ترازنامه انرژي سالهاي مختلف ،یارانه
انرژي (به عنوان بخشي از یارانهه اي پنهان) در ایران رقم بسيار هنگفتي را شامل ميشود كه این رقم در
سال  ،۵4۲۲بالغ بر  44۸٬۴44ميليارد ریال بوده است.
 یارانههاي بخش كشاورزي
حمایت از بخش كشاورزي از اهداف راهبردي بسياري از كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه به شمار
ميرود .دولتها كوشيدهاند با اعمال سياستهایي ،به صورت مستقيم (مانند حمایت قيمتي بازار  ،۲تعيين
قيمت هاي تضميني و تثبيتي محصول ها و پرداخت یارانه به نهادههایي همچون كود شيميایي ،سموم،
ماشينآالت) و به صورت غيرمستقيم (از قبيل اعمال سياستهاي متفاوت نرخ ارز ،پرداخت یارانه به
اعتبارهاي بخش كشاورزي و اعمال محدودیتهاي گمركي و تعرفهاي بر محصول ها و نهادهاي وارداتي) از
بخش كشاورزي حمایت نمایند (.)Kubursi, 2005
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بخش كشاورزي براي پيشرفت و توسعه ،نيازمند حمایت دولت است و دولت براي جلوگيري از كاهش
سرمایهگذاري و افزایش توليد در این بخش ،سياست هاي مختلفي اعمال كرده است .در این راستا برخي از
مهمترین سياستها عبارتاند از (اميني:)۵۶- ۵۱ :۵4۲۹ ،
 اعطاي یارانه به نهادههاي توليد اعطاي یارانه به اعتبارات و تسهيالت بخش جهت امور جاري و سرمایهاي تعيين قيمتهاي خرید تضميني محصوالت كشاورزي اعمال محدودیتهاي تعرفهاي و غير تعرفهاي بر واردات محصوالت كشاورزي پرداخت یارانه به صادركنندگان محصوالت كشاورزي ارائه رایگان انواع خدمات توسعهاي و ترویجي پرداخت غرامت به خسارت دیدگان از بالیاي طبيعي اختصاص یارانه به بيمه كشاورزي انجام سرمایهگذاريهاي زیربنایي مختلف براي توسعه روستایيجمع یارانههاي پرداختي در اقتصاد ایران در سال  ۵4۶۹بالغ بر  4۴4٫۹ميليارد ریال بوده است كه این
رقم تا سال  ۵4۲۹به طور اسمي بيش از  ۸۵4بار افزایشیافته و به مبلغ  ۲۶۸44ميليارد ریال رسيده
است.بخش قابلتوجهي از یارانههاي پرداختي در كشور مربوط به یارانه اقالم كشاورزي است كه این یارانهها
به اقالمي از قبيل محصول هاي كشاورزي (شامل ،گندم ،كود شيميایي ،سم و بذر ،برنج ،روغن نباتي و قند و
شكر و چاي ،شير و فراوردهها ،گوشت ،دانه هاي روغني ،مرغ ،صادرات محصول هاي كشاورزي ،نيشكر،
واكسن و داروهاي دامي و خسارت محصول هاي كشاورزي) و كود بذر و اقالم دارویي و اقالم غير كشاورزي
شامل خدمات ویژه هواپيمایي ،تجهيز آزمایشگاه براي عوامل توليد ،خاک فسفات و اسيد سولفریك و نهال
پرداخت ميگردد .یارانه اقالم كشاورزي طي سالهاي  ۵4۶۹تا  ۵4۲۹از رقم ۸۷۶٫۵ميليارد ریال به مبلغ
 4۸۴۷۵۴ميليارد ریال افزایش داشته است.
در بين محصول هاي كشاورزي ،گندم بيشترین یارانه را دریافت ميكند .در فاصله زماني  ۵4۶۹تا
 ۵4۲۹سهم یارانه گندم از كل یارانه اقالم كشاورزي از  ۱۶٫۵4درصد به  ۱۱٫44درصد كاهش یافته است.
سهم گندم از كل یارانههاي پرداختي نيز از  4۲٫4۲درصد در سال  ۵4۶۹به  4۶٫۱۸درصد در سال ۵4۲۹
رسيده است (بانك مركزي.)۵4۹4 ،
بخش دیگري از یارانههاي پرداختي به بخش كشاورزي را مي توان در قالب یارانه انرژي گنجاند .با توجه
به اجراي قانون هدفمندي یارانهها و افزایش قيمت انرژي از سال  ،۵4۲۹آخرین آمار یارانه انرژيبخش
كشاورزي مربوط به سال  ۵4۲۲ميباشد كه در آن سال مجموع یارانه انرژيبخش كشاورزي بالغ بر
 44۴۷۵٫۸ميليارد ریال بود كه این رقم  ۷٫۷۵درصد از مجموع كل یارانه انرژي كشور را شامل ميشد .در
بين حاملهاي مختلف انرژي نفت گاز و برق بيشترین سهم از یارانههاي بخش كشاورزي را به خود
اختصاص دادهاند و بخش كشاورزي از مصرفكنندگان عمده این دو حامل ميباشد؛ به طوري كه بيش از
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 ۵۱٫4درصد از كل یارانه نفت گاز و نزدیك به  ۵4درصد از كل یارانه برق كشور ،در بخش كشاورزي مصرف
ميشود (ترازنامه انرژي .)۵۹-۵۲ :۵4۲۹ ،۵4۲۲
 -2پیشینه تحقیق
مطالعات متعددي در ارتباط با آثار حذف یا هدفمندي یارانهها بر بخشهاي اقتصادي انجام شده است كه در
ادامه به برخي از آنها اشاره ميشود.
پيرایي و اكبري مقدم در مطالعهاي كه با عنوان « اثر كاهش یارانه بخش كشاورزي (زراعت) و تغيير در
نرخ ماليات بر كار بر توليد بخشي و رفاه خانوار شهري و روستایي در ایران» با استفاده از روش شبيهسازي
تعدیل عمومي محاسباتي و ماتریس حسابداري اجتماعي سال  ۵4۷۱نشان دادهاند كه كاهش یارانه بخش
كشاورزي (فعاليتهاي زراعت) بر كليه بخشها اثر منفي ایجاد ميكند (پيرایي و اكبري مقدم.)۸۷ :۵4۲4 ،
آریا فر و بانویي در پژوهشي با استفاده از جدول داده  -ستانده ،اثرات احتمالي افزایش هزینههاي مربوط
به نهاده هاي بخش كشاورزي در شرایط انتقال به اقتصاد مبتني بر بازار آزاد را بر این بخش و بخشهاي
دیگر بررسي كردهاند كه نتایج این مطالعه نشان ميدهد افزایش قيمت نهادههاي بخش كشاورزي از طریق
انتقال نظام اقتصادي كنترل شده به اقتصاد مبتني بر مكانيسم بازار ،منجر به افزایش هزینههاي واسطهاي و
در نتيجه قيمت محصول دیگر بخشها شده و هرچه بخشهاي غير كشاورزي داراي وابستگي بيشتري به
واردات باشند ،اثر تورمي بيشتر متوجه آنان خواهد شد (بانویي و آریا فر.)۵4۷۶ ،
باستان زاد در مطالعهاي با استفاده از جدول داده  -ستانده اثر تغيير قيمت حاملهاي انرژي روي
صادرات غير نفتي را بررسي كرده است كه نتایج نشان ميدهد بخش كشاورزي به علت سهم هزینهاي
محدود حاملهاي انرژي در تركيب نهادههاي ورودي حداقل تورم را در سطوح قيمتي خوددارند (باستان زاد،
.)۵4۷۶
جهانگرد در مطالعهاي با استفاده از جداول داده– ستانده به بررسي تأثير افزایش قيمت حاملهاي انرژي
بر تورم بخشي با تأكيد بر بخش حملونقل و زیر بخشهاي آن پرداخته است كه بر اساس محاسبه هاي
انجامشده در صورت افزایش ده درصدي قيمت بنزین كل تورم اقتصاد برابر  ۴/۵۵4درصد خواهد بود .این
رقم در مورد افزایش ده درصدي قيمت گازوئيل نيز برابر  ۴/۵4۱درصد و در مجموع با در نظر گرفتن هر دو
حالت اول و دوم ،تورم كل اقتصاد  ۴/۸۱۷درصد ميباشد (جهانگرد.)۵4۲4 ،
در مطالعه اي با عنوان انتخاب تابع توليد و برآورد ضریب اهميت انرژي در بخش كشاورزي كه توسط
اعظم زاده شوركي ،خليليان و مرتضوي انجام گرفته است ،فرمهاي مختلف تابع توليد بررسي و برآورد شده و
نتایج نشان ميدهد تابع كاب داگال س در مقایسه با توابع دیگر ،به منظور تخمين تابع توليد كشاورزي تابع
بهينه ميباشد و در تخمين انجامشده  ،ضریب انرژي همانند دیگر ضرایب از نظر آماري معنيدار است و اثر
در خور توجهي بر توليد بخش كشاورزي دارد (اعظم زاده شوركي ،خليليان و مرتضوي.)۸۴۶ :۵4۹۴ ،
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در مطالعه هوپ وسينگ ( ) ۵۹۹۱در كشورهاي مالزي ،اندونزي ،غنا ،زیمبابوه ،كلمبيا و تركيه ،تغيير
قيمت نسبي حاملهاي انرژي با توجه به سهم آنها در بودجه خانوار بررسي شده است .در این مطالعه
توصيهشده زماني كه قيمتهاي داخلي انرژي در كشورهاي در حال توسعه كمتر از هزینههاي فرصت
آنهاست ،توصيه ميشود به منظور حفاظت از درآمدهاي دولت و تضمين استفاده كارا از منابع ،قيمتهاي
انرژي افزایش پيدا كند (.)Hope, 1995
در مطالعهاي با موضوع بررسي حذف یارانه در كشورهاي نفتخيز ،نتایج نشان ميدهد كه یك سياست
تمركزیافته در استفاده عقالیيتر از انرژي به اینكشورها اجازه خواهد داد تا در آینده با ثابت بودن ظرفيت
توليد بتوانند جوابگوي تقاضاي فرآوردهها باشند (.)Fetini, 2003
بررسي مطالعه هاي انجامشده نشان ميدهد كه در شرایط نبود پایههاي آماري مناسب و عدم توضيح-
دهي مناسب قيمتها ،تحليل داده -ستانده ،تنها ابزار مناسب براي بررسي آثار اصالح یارانههاي انرژي در
كشورهایي مانند ایران خواهد بود (.)OECD, 1997
 -3روششناسی تحقیق
در این تحقيق براي بررسي اثرات توليدي و قيمتي اصالح یارانههاي انرژي نيز از تحليل داده -ستانده
استفاده مي شود .این تحليل ،داراي چارچوب نظري و ابزاري كاربردي براي بررسيهاي اقتصادي است كه
توسط لئونتيف ابداع شده است (اداره امور اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل متحد .)۵۱ :۵۹۹۹ ،مدلهاي
داده -ستانده ،شامل یك سري فروض ساده كنندهاي است كه براي تعبير و تفسير كردن ،نياز به درجهایي از
احتياط دارد (.)Perman, Rager, 1999
به منظور بررسي اثرهاي توليدي از تحليل پيوندهاي در جدول داده ستانده استفاده ميشود .بحث
پيوندها نشان مي هد كه هر بخش در فرآیند توليدي خود ،به چه ميزان در كل اقتصاد تأثيرگذار و بااهميت
است  .در بررسي پيوندها دو رویكرد سنتي و نوین وجود دارد كه هر دو رویكرد توانایي دخيل كردن تجارت
خارجي را در مباحث خوددارند؛ ولي رویكرد نوین نگاه ویژه اي به تجارت خارجي دارد .در ادامه این بحث به
معرفي این دو رویكرد پرداخته ميشود:
 -1-3رویكرد سنتی پیوندها
در رویكرد سنتي از شاخص پيوندهاي پسين و پيشين در بررسي ارتباط ها بين بخشي استفاده ميشود.
سادهترین معيار براي شاخص پيوند پسين 9مرسوم به پيوند پسين مستقيم و غيرمستقيم است كه این
شاخص بيانگر جمع ستوني هر بخش ماتریس لئونتيف (ماتریس ضرایب مستقيم و غيرمستقيم
 ) (I  A )1ميباشد .پيوند پيشين 10نيز بيانگر نياز سایر بخشها به محصوالت یك بخش ميباشد كه در
جدول داده ـ ستانده و یا ماتریس ضرایب فني به صورت جمع سطري بيان ميشود .شاخص پيوند پيشين
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مستقيم و غيرمستقيم براي یك بخش از جمع سطري ماتریس ضرایب مستقيم و غيرمستقيم عرضه محور
(ماتریس گوش یا  ) (I  B )1بهدست ميآید( .سوري.)۵4۲4 ،
 -2-3رویكرد نوین پیوندها
در رویكرد نوین كه به «استخراج فرضي» معروف است ،مبناي اصلي ،حذف سطر و ستون یك بخش یا
بلوک تحت سناریوها ي مختلف است .بر این اساس ،فرض ميشود كه جدول داده -ستانده  nبخشي به k
بلوک بخشبندي شود كه در آن  kكوچكتر از  nاست (:)Miller and Lahr, 2001
A1 2 
A2 2 


( )۵

A
A   11
 A2 1

معكوس لئونتيف در این حالت ،به شكل زیر نوشته ميشود:
() ۸

HA11 22


 22 (I  A 21HA12 22 ) 


H

L  (I  A ) 1  
 22 A 21H

كه در آن:
H  ( I  A11  A12 22 A21 ) 1

و
1

)  22  ( I  A22

بر این اساس ،تقاضاي نهایي و ستانده ناخالص نيز به صورت زیر تجزیه ميشود:
x 
x   1
 x2 

بدین ترتيب ميتوان نوشت:
( )4

HA11 22
  y1 


 22 ( I  A21HA12 22 )
  y2 

و

y 
y   1
 y2 

H
x 

x   1  
x

 2
 22 A21H

این نوع نمایش ،چارچوب مفيدي براي ارزیابي انواع مختلف حالتهاي ممكن استخراج فرضي براي
سنجش پيوندها ارائه مي دهد .ایده اصلي این است كه سعي ميكند با عدد و رقم نشان دهد كه در صورت
غياب بخش  ،jكل ستانده اقتصاد به چه ميزان كاهش ميیابد .در این تحقيق فرض ميشود كه تمام
پيوندهاي یك بخش با سایر بخشهاي اقتصادي قطع شده است .بر این اساس فرض ميشود كه
 . A12  A21  0تفاوت ستانده ناخالص اقتصاد در حالت فرضي فوق با حالت اوليه به شكل زیر ارائه
ميشود:
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توان  ۸به مفهوم حذف معامالت هر دو طرف یك بخش اقتصادي با سایر بخشهاست .در این حالت،
تمام پيوندهاي بخش  ۵با سایر بخشها ي اقتصادي قطع شده است .مجموع عناصر  ، x 2یعني ) ، i( x 2
اندازهگيري پيوندهاي كل را نشان ميدهد كه این تعریف توسط سال  ۵۵معرفي شده است .پيوند كل به دست
آمده را با استفاده از تعاریف زیر مي توان به پيوندهاي پسين و پيشين تفكيك كرد ( Miller and Lahr,
:)2001
پيوندهاي پسين:
BL1  i ( H  11 ) y1  i ( 22 A21H ) y1
FL1  i ( HA12 22 ) y 2  i ( 22 A21HA12 22 ) y 2

پيوندهاي پيشين:

 -3-3اثرهاي قیمتی در تحلیل داده ستانده
در تحليل داده  -ستانده قيمت هر محصول از طریق قيمت دادههاي بهكاررفته در توليد آن محصول به
دست مي آید .بر اساس ماتریس ضرایب فني ،براي توليد یك واحد از محصول فعاليت  ،۵باید مجموعهاي از
) كه ضرایب حقيقي ميباشند به كار گرفت .در این صورت اگر قيمت یك
نهادههاي (
واحد محصول  iباشد ،هزینههاي نهادههاي واسطه براي توليد یك واحد محصول  ۵را ميتوان به این صورت
نوشت:
( )۱
با توجه به اینكه اختالف بين قيمت واحد محصول  ۵و هزینه نهادههاي واسطهاي براي توليد یك واحد
محصول  ۵برابر باارزش افزوده هر واحد محصول است ،ميتوان نوشت:
() ۶
اگر معادله فوق به ازاي همه محصوالت به صورت زیر نوشته شود ،نظام معادالت قيمت به این شكل تشكيل
ميشود:

حل این چند معادله با استفاده از ماتریس به شكل زیر خواهد بود:
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[

[

ماتریس مربع معادله فوق ،متشكل از ضرایب  aماتریس ضرایب فني  Aميباشد كه سطرها و ستون-
هایش جابهجا نوشته شده است ،یعني ماتریس  Aترانهاده شده است و ميتوان آن را به صورت ́ نوشت .اگر
 pبردار قيمت و  vبردار ارزش افزوده باشد ،رابطه فوق به صورت زیر در ميآید:
́

كه حل رابطه فوق بر حسب قيمت ،به این صورت خواهد بود(اداره امور اجتماعي واقتصادي سازمان ملل
متحد:)۸۲-۸۷ :۵۹۹۹) ،
́
() ۷
رابطه ساده فوق ،نقش كليدي را در ارزیاي و بررسيهاي قيمتي ایفا ميكند.
 -۴-3اثرهاي تولیدي
براي بررسي اثرهاي توليدي اجراي قانون هدفمند سازي یارانهها،با فرض اینكه تمام متغيرها به غير از یارانه
انرژي و توليد كل ( )xثابت باشند ميتوان از عبارت زیر استفاده كرد:
́
́
( )۲
در عبارت فوق
بخشهاي اقتصادي است.

،ضرایب مستقيم و غيرمستقيم عرضه محور جدول داده ساده و  Sتغيير یارانه

 -۴برآورد و تجزیه و تحلیل مدل تحقیق
در این تحقيق از جدول داده -ستانده به هنگام شده سال  ۵4۲۱مركز پژوهشهاي مجلس استفاده شده
است .با توجه به فرض ثابت بودن تكنولوژي (حتي در بازه ده ساله) ،ميتـوان از ضـرایب فنـي جـدول داده-
ستانده سال  ۵4۲۱استفاده كرد .با توجه به اینكه هدف این تحقيق بررسي اثرات اجراي قانون هدفمندي بر
بخش كشاورزي ميباشد ،به همين دليل جدول فوق بر اساس نياز تحقيق به  ۵۲بخش اقتصادي تجميع شد.
با توجه به ارتباط ویژه بخش كشاورزي با صنعت ساخت محصول هاي غذایي ،آشـاميدني ،توتـون و تنبـاكو،
این بخش نيز به عنوان بخش مستقل از بخش صنعت مورد توجه قرار گرفت .ميزان مصرف انرژي بخشهاي
اقتصادي نيز با استفاده از اطالعات ترازنامه انرژي سال  ۵4۲۱و ضرایب جداول مصرف جـدول داد -سـتانده
سال  ۵4۲۴مركز آمار ایران برآورد شد .در این تحقيق فرض شده است كـه بـا افـزایش قيمـت حامـلهـاي
انرژي ،هزینه بخشهاي اقتصادي نيز افزایش یافته است.
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 -1-۴ضرایب تحلیل داده -ستانده
اولين گام در تحليل داده -ستانده برآورد ضرایب فني بخشهـاي اقتصـادي اسـت .بـرآورد مـدل داده-
ستانده سال  ۵4۲۱مركز پژوهشهاي مجلس نشان ميدهد كه بخش صـنعت بـه تنهـایي بـاالترین ضـرایب
مستقيم و غيرمستقيم را در اقتصاد ایران دارا ميباشد .ضرایب مستقيم و غيرمستقيم به این معني است كـه
با تحریك یك واحد از بخش مشخص ،ستانده كل اقتصاد به چه ميزان افزایش ميیابد .با توجه بـه اینكـه در
این جدول بخش كشاورزي در قالب زیر بخش هاارائه شده است ،ضریب خود بخش كشاورزي به تنهایي ارائه
نشده است .ولي در زیر بخشهاي كشاورزي ،ضرایب مستقيم زیر بخشهاي جنگلداري،زراعت و باغـداري و
دامپروري به ترتيب  ۵٫۶۴۵۹۷ ،۵٫۹۹۷۴4و  ۵٫۴۸۷۶۹واحد ميباشد.
جدول  -1ضرایب فنی و ضرایب مستقیم و غیرمستقیم بخشهاي اقتصادي
ردیف

بخش

ضرایب مستقیم و

ضرایب

غیرمستقیم

مستقیم

۵

سایر صنعت

۱0۲۶۴۴۶

۸0۵۸۴4۹

۸

واسطهگريهاي مالي

۸0۱۷۹4۹

۴0۹۱۶۸4

4

تأمين برق ،گاز و آب

۸0۵۲۵۹4

۴0۶4۱۲۶

4
۱

جنگلداري
حملونقل ،انبارداري و ارتباطات

۵0۹۹۷۴4
۵0۲۹۷۸4

۴04۱۲۶4
۴0۱۵۸۹۱

۶

زراعت و باغداري

۵0۶۴۵۹۷

۴044۷۷۶

۷

ساخت محصوالت غذایي ،آشاميدني ،توتون و تنباكو

۵044۶4۶

۴04۷۶۹4

۲

ساختمان

۵04۴۴۶4

۴04۵۵۹۶

۹

معدن

۵04۱۷۶۸

۴0۵4۵4۱

۵۴
۵۵

سایر خدمات
عمدهفروشي ،خردهفروشي ،تعمير وسایل نقليه و كاالها

۵0۸۵۶۸۸
۵0۴۲۷۲۹

۴0۵4۲۹۶
۴0۴4۲۱

۵۸

دامداري

۵0۴۸۷۶۹

۴0۴۵۲۷

۵4

امور عمومي ،شهري ،دفاعي ،انتظامي وتامين اجتماعي اجباري

۵0۴۵۲۶۷

۴0۴۵۴۱۹

۵4

ماهيگيري

۵0۴۵۷4

۴0۴۵۱۲۸

۵۱

آموزش

۵0۴۵44۲

۴0۴۴۷۲۶

۵۶

بهداشت ،درمان و خدمات اجتماعي

۵0۴۵۸۱۶

۴0۴۴۹۶۷

۵۷

هتل ،خوابگاه و رستوران

۵0۴۴۹۶۹

۴0۴۴۱۸4

۵۲

مستغالت ،كرایه و خدمات كسبوكار

۵0۴۴۵4۸

۴0۴۴۵۴۱

مأخذ :نتایج تحقيق
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 -2-۴تحلیل قیمتی
مهمترین تأثير اجراي قانون هدفمندي یارانهها ،افزایش قيمت حامـلهـاي انـرژي و در نتيجـه افـزایش
هزینههاي توليد در اقتصاد مي باشد .در تحليل اقتصادي رابطه مارپيچ افزایش هزینه توليد و افـزایش سـطح
عمومي قيمتها وجود دارد .بر این اساس ميتوان انتظار داشت كه افزایش قيمت حاملهاي سـوخت ،مـي-
تواند منجر به افزایش سطح عمومي قيمتها شود.
در این تحليل فرض ميشود كه قانون هدفمندي یارانهها ،به غير از افزایش قيمت حامـلهـاي سـوخت
تأثير دیگري ندارد و بخش كشاورزي فقط از منظر افزایش قيمت حاملهاي انرژي متأثر شده است .بـر ایـن
اساس با فرض اینكه هدفمندي یارانهها فقط منجر به افزایش قيمت حاملهاي انرژي ميشود ،با اسـتفاده از
تحليل داده -ستانده اثرهاي این افزایش قيمتي مورد تجزیه و تحليل قرار ميگيرد .همانگونه كه در بخـش
́
انجام ميگيرد .در
قبل معرفي شد ،تحليلهاي قيمتي جدول داده -ستانده بر اساس رابطه
این رابطه هر گونه تغيير در طرف ارزش افزوده اقتصاد در قالب ماليات ،یارانه ،واردات ،دستمزدها و  ...منجـر
به اثرهاي قيمتي در تحليل داده -ستانده ميشود .در این تحقيق نيز پس از برآورد ميزان مصرف حاملهاي
انرژي توسط بخش هاي اقتصادي ،با استفاده از جدول زیر ميزان افزایش قيمـت سـوخت بـرآورد شـده و در
تحليل قيمتي داده ستانده مورد استفاده قرار گرفت.
جدول  -2تغییرهاي قیمت حاملهاي انرژي بعد از هدفمندي یارانهها
ردیف

حامل

قبل از هدفمندي

بعد از هدفمندي

تغییرات قیمت

درصد افزایش

۵۸

برق

۵۶۱

4۴۹0۱

۸440۱

%۵4۲0۵۲

4

گاز طبيعي

۵۴40۱

۵۸۴۴

۵۴۹۱0۱

%۵۴4۲044

4

بنزین

۵۴۴۴

4۴۴۴

4۴۴۴

%4۴۴0۴۴

۱

نفت سفيد

۵۶۱

۵۴۴۴

۲4۱

%۱۴۶0۴۶

۶

نفت گاز

۵۶۱

4۱۴۴

444۱

%۸۴۸۵0۸۵

۷

نفت كوره

۹40۱

۸۴۴۴

۵۹۴۱0۱

%۸۴۵۶04۴

۲

گاز مایع

۵۶۸40۹
4۴۹0۵
مأخذ :ترازنامه انرژي

۵4۵40۲

%4۸۱04۶

نتایج بررسي نشان ميدهد كه در بين بخشهاي اقتصادي ،دامـداري و دامرـروري بـيشتـرین افـزایش
قيمتي را تجربه خواهند كرد .به طوري كه برآورد ميشود شاخصقيمت دامـداري و دامرـروري بـيش از ۲۸
درصد افزایش یابد .بخشهاي عمدهفروشي ،خردهفروشي ،تعميـر وسـایل نقليـه و كاالهـا ،هتـل ،خوابگـاه و
رستوران ،تأمين برق ،گاز و آب و حملونقل ،انبارداري و ارتباطات بـه ترتيـب بخـشهـایي هسـتند كـه بـا
بيشترین افزایش قيمت مواجه ميشوند.
فصلنامـه علوم اقتصادي
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با استفاده از اطالعات جدول فوق ميتوان تأثير افزایش قيمت حاملهاي انرژي بـر افـزایش شـاخص قيمـت
بخشهاي اقتصادي را به شرح جدول زیر ارائه داد:
جدول  -3اثرهاي قیمتی اجراي قانون هدفمندي یارانهها بر اساس مدل داده -ستانده
افزایش شاخص

ردیف

بخش

۵

دامداري و دامرروري

۲۸0۱۵

۸

عمدهفروشي ،خردهفروشي ،تعمير وسایل نقليه و كاالها

۶۱044

4

هتل ،خوابگاه و رستوران

۶404۷

4

تأمين برق ،گاز و آب

۶۸0۸4

۱

حملونقل ،انبارداري و ارتباطات

۱404۶

۶

ماهيگيري

۸۹04۶

۷

ساخت محصوالت غذایي ،آشاميدني ،توتون و تنباكو

۵۹04۴

۲

مستغالت ،كرایه و خدمات كسبوكار

۵۲0۵۱

۹

سایر صنعت

۵40۹۸

۵۴

زراعت و باغداري

۵۸0۹۲

۵۵

سایر خدمات

۵۴04۱

۵۸

بهداشت ،درمان و خدمات اجتماعي

۲0۱۷

۵4

آموزش

۷0۱۴

۵4
۵۱

جنگلداري
امور عمومي ،شهري ،دفاعي ،انتظامي و تأمين اجتماعي اجباري

۷0۸۸
۶0۹۸

۵۶

ساختمان

404۹

۵۷

معدن

۵0۸۴

۵۲

واسطهگريهاي مالي

۴0۲۸

قیمت  -درصد

مأخذ :نتایج تحقيق

مقایسه نتایج مدل داده -ستانده و واقعيتهاي آماري نشان ميدهد كه پيشبينيهـا در مـورد افـزایش
قيمت باالي فراوردههاي بخش كشاورزي تحقق یافته است .آمار گـزارش شـاخص بهـاي كاالهـا و خـدمات
مصرفي در مناطق شـهري ایـران نشـان مـيدهـد كـه خـوراكي و آشـاميدني در سـال  ۵4۹۵و ( ۵4۹۸تـا
اردیبهشتماه) از مجموع افزایش قيمتي  ۹4٫۷درصد برخوردار بوده است این در حالي اسـت كـه در مـدل
داده ستانده نيز قي مت محصول هاي نزدیك به این گروه (دامرروري و دامداري) بيش از  ۲۸درصـد افـزایش
قيمت را نشان ميدهد.
فصلنامـه علوم اقتصادي
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 -3-۴پیوندهاي سنتی
پيوند پيشين مستقيم و غيرمستقيم نشان مي دهد كه هر محصول به ازاي هر یك واحد هزینه در
اقتصاد ،به چه ميزاني به طور مستقيم و غيرمستقيم عرضه داشته است و یا به عبارت دیگر ،به ازاي یك
واحد هزینه هر محصول ،عرضه كل اقتصاد ،به چه ميزان تحریك شده است .هزینهاي كه یك محصول
پرداخت ميكند ،مي تواند شامل هزینه واردات ،پرداخت هزینه سرمایه ،جبران نيروي كار و  ...باشد .تفسير
اقتصادي پيوندهاي پيشين به راحتي تفسير پيوندهاي پسين نيست؛ چرا كه در پيوند پيشين ،طرف عرضه
اقتصاد مورد نظر قرار ميگيرد و گفته ميشود كه هر بخش یا محصول ،به ازاي هر یك واحد هزینه خود ،به
چه ميزان ،نياز سایر بخشها و محصول ها را تأمين ميكند و یا به عبارت بهتر ،باهر واحد هزینه در یك
محصول ،عرضه اقتصاد به چه ميزان افزایش ميیابد.
پيوندهاي پيشين و پسين مستقيم و غيرمستقيم بخشهاي مختلف اقتصادي در جدول زیر نمایش داده
شده است .نتایج تحقيق نشان ميدهد كه بخش صنعت باالترین پيوندهاي پسين و پيشين را با سایر بخش-
هاي اقتصادي دارا ميباشد .زیر بخشهاي كشاورزي نيز از پيوندهاي باالیي برخوردار ميباشند.
جدول  -۴پیوندهاي عرضه و تقاضا در تحلیل سنتی
ردیف

بخش

پیوند

بخش

پیشین

پیوند
پسین

۵

سایر صنعت

۱0۲۶۴۴۶

سایر صنعت

404۸۲۴۱

۸

واسطهگريهاي مالي

۸0۱۷۹4۹

ساخت محصوالت غذایي ،آشاميدني،
توتون و تنباكو

۸04۶۹۹4

4

تأمين برق ،گاز و آب

۸0۵۲۵۹4

ساختمان

۵0۹۶۹۶۵

4

جنگلداري

۵0۹۹۷۴4

جنگلداري

۵0۷۸۱۴4

۱

حملونقل ،انبارداري و ارتباطات

۵0۲۹۷۸4

تأمين برق ،گاز و آب

۵0۷۴۹۵۵

۶

زراعت و باغداري

۵0۶۴۵۹۷

زراعت و باغداري

۵0۶۱۷۲۵

۷

ساخت محصوالت غذایي ،آشاميدني،
توتون و تنباكو

۵044۶4۶

حملونقل ،انبارداري ارتباطات

۵0۱4۲44

۲

ساختمان

۵04۴۴۶4

امور عمومي ،شهري ،دفاعي ،انتظامي و
تأمين اجتماعي اجباري

۵04۵۵4۹

۹

معدن

۵04۱۷۶۸

سایر خدمات

۵0۵۱۸4۷

۵۴

سایر خدمات

۵0۸۵۶۸۸

واسطهگريهاي مالي

۵0۵4۶4۱

۵0۴۲۷۲۹

معدن

۵0۵4۸4۸

۵0۴۸۷۶۹

بهداشت ،درمان و خدمات اجتماعي

۵0۵۸4۹۸

عمدهفروشي ،خردهفروشي ،تعمير وسایل
۵۵
نقليه و كاالها
۵۸

دامداري
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پیوند

ردیف

بخش

۵4

امور عمومي ،شهري ،دفاعي ،انتظامي و
تأمين اجتماعي اجباري

۵4

ماهيگيري

پیوند

بخش

پیشین
۵0۴۵۲۶۷

پسین
۵0۴۹۸۱۶

آموزش

عمدهفروشي ،خردهفروشي ،تعمير وسایل
۵0۴۵۷4۴
نقليه و كاالها

۵0۴۲۷۸۸

۵۱
۵۶

آموزش
بهداشت ،درمان و خدمات اجتماعي

۵0۴۵44۲
۵0۴۵۸۱۶

هتل ،خوابگاه و رستوران
ماهيگيري

۵0۴4۴۸۱
۵0۴۸۹۹۵

۵۷

هتل ،خوابگاه و رستوران

۵0۴۴۹۶۹

دامداري

۵0۴۵۸۷۱

۵۲

مستغالت ،كرایه و خدمات كسبوكار

۵0۴۴۵4۸

مستغالت ،كرایه و خدمات كسبوكار

۵0۴۵۴4۶

مأخذ :نتایج تحقيق

 -۴-۴پیوندهاي نوین
محاسبه هاي انجامشده در ارتباط با پيوندهاي نوین ،نشان ميدهد كه در بين بخشهاي اقتصادي،
بخش صنعت باالترین پيوند را دارا ميباشد .به طوري كه با حذف روابط متقابل این بخش با سایر بخشهاي
اقتصادي ستانده كل اقتصاد بيش از  ۵۲٫۸۹درصد كاهش ميیابد .بخشهاي عمدهفروشي ،خردهفروشي،
تعمير وسایل نقليه و كاالها ،ساختمان ،ساخت محصول هاي غذایي ،آشاميدني ،توتون و تنباكو ،جنگلداري و
زراعت و باغداري نيز به ترتيب در رتبههاي بعدي قرار ميگيرند.
بررسي زیر بخشهاي كشاورزي نشان مي دهد كه با حذف مبادل هاي بخش جنگلداري با سایر بخش-
هاي اقتصاد ،ستانده كل بيش از  4٫۱درصد كاهش ميیابد این درصد براي بخش زراعت و باغداري 4٫4
درصد است .بررسي پيوندها نشان مي دهد كه روابط متقابل و اهميت بخشهاي كشاورزي بيش از بخش-
هایي از قبيل حملونقل ،واسطهگريهاي مالي ،معدن و  ...ميباشد.
جدول  -۵بررسی پیوندها با رویكرد نوین تقاضا محور – میلیارد ریال
ردیف

بخش

تغییرات تولید درصد تغییرات تولید

۵

سایر صنعت

۶۷۶۱۷۶

۵۲0۸۹

۸

عمدهفروشي ،خردهفروشي ،تعمير وسایل نقليه و كاالها

4۱۷۴۴۸

۹0۶۱

4

ساختمان

44۴۹4۴

۲0۹۱

4

ساخت محصوالت غذایي ،آشاميدني ،توتون و تنباكو

۸۸۴۹44

۱0۹۷

۱
۶

جنگلداري
زراعت و باغداري

۵۶۷۸۹۱
۵۱۲۵۲۲

40۱۸
40۸۲

۷
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مأخذ :نتایج تحقيق

 -۵-۴اثرهاي تولیدي
نتایج نشان مي دهد كه اجراي قانون هدفمند سازي یارانهها ميتواند ستانده كل بخشهاي اقتصادي را
تا  ۶٫۹درصد كاهش دهد كه این كاهش براي بخشهاي مختلف اقتصادي متفاوت خواهد بود .در این تحليل
بخش ساخت محصول هاي غذایي ،آشاميدني ،توتون و تنباكو در حدود  ۵۱٫۱۶درصد و زراعت و باغداري در
حدود  ۷٫۷۱درصد دچار كاهش توليد ميشوند .الزم به ذكر است كه این تأثيرها در كوتاه مدت اتفاق مي-
افتد و رفتار اقتصادي در بلندمدت به دليل تغيير ضرایب فني توليد ،متفاوت خواهد بود.
 -۵بحث و نتیجهگیري
در این تحقيق به منظور بررسي اثرهاي اصالح قيمت حاملهاي انرژي و هدفمند سازي یارانهها بر بخش
كشاورزي از تحليل جدول داده -ستانده (با رویكرد نوین بررسي پيوندها) استفاده شده است .روشهاي
مبتني بر مدلهاي تحليل داده -ستانده با توجه به سادگي ،انعطافپذیري و استفاده از حداقل اطالعات
آماري ،مزیتهاي بسياري براي این بررسي دارد .این مدلها در كنار سادگي و استفاده از حداقل اطالعات
آماري ،نتایج قابلاتكایي ارائه ميكنند كه از ثبات و سازگاري باالیي برخوردارند.
برآورد مدل داده -ستانده  ۵۲بخشي سال  ۵4۲۱نشان ميدهد كه زیر بخشهاي كشاورزي ،از
هدفمندي یارانهها تأثير ميپذیرند .بر اساس بررسيها زیر بخشهاي كشاورزي از ضرایب مستقيم و
غيرمستقيم نسبتاً باالیي برخوردار هستند به طوري كه ضرایب مستقيم و غيرمستقيم زیر بخشهاي
جنگلداري ،زراعت و باغداري و دامرروري به ترتيب  ۵٫۶۴۵۹۷ ،۵٫۹۹۷۴4و  ۵٫۴۸۷۶۹واحد ميباشد.
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نتایج بررسيهاي قيمتي نيز نشان ميدهـد كـه در بـين بخـشهـاي اقتصـادي ،دامـداري و دامرـروري
بيشترین افزایش قيمتي را تجربه خواهند كرد .به طوري كه برآورد ميشود شاخصقيمت فراوردههاي دامي
بيش از  ۲۸درصد افزایش یابد .بخشهاي عمدهفروشي ،خردهفروشي ،تعمير وسـایل نقليـه و كاالهـا ،هتـل،
خوابگاه و رستوران ،تأمين برق ،گاز و آب و حملونقل ،انبارداري و ارتباطات به ترتيب بخشهایي هستند كه
با بيشترین افزایش قيمت مواجه ميشوند.
مقایسه نتایج مدل داده -ستانده و واقعيتهاي آماري نشان ميدهد كه پيشبينيهـا در مـورد افـزایش
قيمت باالي فراوردههاي بخش كشاورزي تحقق یافته است .آمار گـزارش شـاخص بهـاي كاالهـا و خـدمات
مصرفي در مناطق شـهري ایـران نشـان مـيدهـد كـه خـوراكي و آشـاميدني در سـال  ۵4۹۵و ( ۵4۹۸تـا
اردیبهشتماه) از مجموع افزایش قيمتي  ۹4٫۷درصد برخوردار بوده است این در حالي اسـت كـه در مـدل
داده ستانده نيز قيمت محصول هاي نزدیك به این گروه (دامرروري و دامداري) بيش از  ۲۸درصـد افـزایش
قيمت را نشان ميدهد.
نتایج بررسيهاي پيوندهاي سنتي نيز نشان ميدهد كه بخش صنعت باالترین پيوندهاي پسين و پيشين
را با سایر بخشهاي اقتصادي دارا ميباشد .بررسيها نشان ميدهد كه زیر بخشهاي كشاورزي نيز از
پيوندهاي باالیي برخوردار ميباشند .بر اساس تحليلهاي پيوندهاي نوین نيز ميتوان گفت كه با حذف
روابط متقابل بخش صنعت با سایر بخشهاي اقتصادي ستانده كل اقتصاد بيش از  ۵۲٫۸۹درصد كاهش
ميیابد .بخشهاي عمدهفروشي ،خردهفروش ي ،تعمير وسایل نقليه و كاالها ،ساختمان ،ساخت محصوالت
غذایي ،آشاميدني ،توتون و تنباكو ،جنگلداري و زراعت نيز به ترتيب در رتبههاي بعدي قرار ميگيرند.
بررسي زیر بخشهاي كشاورزي نشان مي دهد كه با حذف مبادل هاي بخش جنگلداري با سایر بخش-
هاي اقتصاد ،ستانده كل بيش از  4٫۱درصد كاهش ميیابد این درصد براي بخش زراعت و باغداري 4٫4
درصد است .بررسي پيوندها نشان مي دهد كه روابط متقابل و اهميت بخشهاي كشاورزي بيش از بخش-
هایي از قبيل حملونقل ،واسطهگريهاي مالي ،معدن و  ...ميباشد.
نتایج نشان مي دهد كه اجراي قانون هدفمند سازي یارانهها ميتواند ستانده كل بخشهاي اقتصادي را تا
 ۶٫۹درصد كاهش دهد كه این كاهش براي بخشهاي مختلف اقتصادي متفاوت خواهد بود .در این تحليل
بخش ساخت محصول هاي غذایي ،آشاميدني ،توتون و تنباكو در حدود  ۵۱٫۱۶درصد و زراعت و باغداري در
حدود  ۷٫۷۱درصد دچار كاهش توليد ميشوند .الزم به ذكر است كه این تأثيرها در كوتاه مدت اتفاق مي-
افتد و رفتار اقتصادي در بلندمدت به دليل تغيير ضرایب فني توليد ،متفاوت خواهد بود.
در پایان باید اشاره كرد كه با توجه به گذشت مدت زمان اندک اجراي هدفمندي یارانهها ،نميتوان
ارزیابي دقيقي در مورد تأثير هدفمند سازي یارانهها بر بخش كشاورزي ارائه داد ،ولي بررسي مطالعه هاي
انجامشده نشان مي دهد كه رابطه مثبتي بين پرداخت یارانههاي هدفمند و بهرهوري عوامل كل بخش
كشاورزي در ایران وجود دارد (مقدسي و شرافتمند .)۸۴۸ :۵4۹۵ ،پرداخت هدفمند یارانهها ميتواند به
افزایش هر چه بيشتر كارایي و بهرهوري در این بخش منجر شود.
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