يادداشت سياستي طرح پژوهشي /مطالعاتي:

انرژی به مثابهی جانشینی برای سرمایه و
اشتغال :شواهدی از کارخانجات ایران در
دوران قبل و بعد از اصﻼح قیمت انرژی

مدير طرح:
کوﺛر یوسﻔی
استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش برنامهریزی و مدیریت

تاريخ تهيه:
تابستان ١٣٩٨

-١

نام و مشخصات كتابشناختي پروژه
عنوان طرح :انرژي به مثابهي جانشيني براي سرمايه و اشتغال :شواهدي از كارخانجات ايران در دوران قبل و
بعد از اصلاح قيمت انرژي

تاريخ:

يادداشت سياستي طرح پژوهشي /مطالعاتي

پيوست:
كد مستندR.R.RE04.000 :

رياست جمهوري
موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي
معاونت پژوهشي -دفتر طرحهاي پژوهشي

شماره صفحه ٢ :از٣

مدير طرح :كوثر يوسفي
كارفرما :موسسه عالي آموزش و پژوهش برنامهريزي و مديريت

تاريخ پايان :تابستان ١٣٩٨

تاريخ آغاز :زمستان ١٣٩٧

يكي از اصلاحات ساختاري قابل ملاحظه طي دهه اخير »اصلاح قيمت حاملهاي انرژي« بودهاست كه شامل افزايش
قيمت انواع حاملها اعم از برق ،نفت سفيد ،نفتكوره ،بنزين ،گاز مايع و نفت گاز است .افزايش قيمتي در برخي
از حاملهاي انرژي در سال اجراي برنامه تا حدود  ٦برابر هم رسيدهاست.
در مطالعهي حاضر اولا به بررسي آثار اصلاح قيمت حاملها بر ساختار صنعت كشور پرداخته ميشود؛ ثانيا اطلاعات
مفيدي براي پيشبيني آثار اصلاح مجدد قيمتها در اختيار سياستگذاران محترم قرار ميگيرد .براي اين منظور
بهطور خاص به اين سوال پاسخ داده ميشود كه آيا پس از اصلاح قيمت حاملها ،ساختار توليد در صنعت ايران
تغيير كردهاست يا خير .منظور از »ساختار توليد« در اينجا ،استفادهايست كه صنايع از انرژي دارند؛ آيا از آن به
عنوان يك واسطه استفاده مينمايند و يا يك نهادهي توليد و به عنوان جانشيني براي سرمايه و اشتغال.
بر اساس نتايج مطالعهي حاضر ،نخست ،حاملهاي انرژي )شامل سوختهاي فسيلي و انرژي الكتريكي( نسبت به
نهادهي نيروي كار جانشين هستند .جانشين بودن به معناي آن است كه درصورت افزايش دستمزد نيروي كار ،از
انرژي به عنوان جانشين آن استفاده ميگردد.
دوم آنكه ،پس از اصلاحات قيمتي ،اگرچه در مواردي از شدت اين جانشيني كاسته ميشود ،ليكن همچنان وجود
دارد .بنابراين اگر هدف از اصلاحات قيمت انرژي ) (١٣٨٩آن بوده است كه انرژي را از وضعيت »ماده اوليه« به
يك نهادهي »مكمل« براي توليد تبديل نمايد ،بايد گفت كه چنين هدفي محقق نشدهاست.
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سوم ،حاملهاي انرژي )شامل سوختهاي فسيلي و انرژي الكتريكي( نسبت به سرمايه فيزيكي در سالهاي ١٣٨٣
تا  ١٣٨٨مكمل هستند ليكن در سالهاي پس از اصلاحات قيمت انرژي ) ١٣٨٩تا  (١٣٩٢اين رابطه به »جانشيني«
تغيير مييابد .اين نتيجه ،در خلاف انتظار سياست اصلاح قيمت انرژي است و هر چند كه اظهار نظر قطعي در
حيطهي يافتههاي مطالعهي حاضر نيست ،ليكن يك توجيه سازگار با شهود اقتصادي آن است كه به دليل مساﺋل
اقتصاد كلان كشور همچون تنگناي مالي و افزايش سود تسهيلات در در بازهي مورد نظر ،صنايع به سمت جانشين
كردن سرمايه روي آوردهاند.
نتايج فوق بهطور متوسط براي كل صنعت برقرار هستند .اگر بخواهيم همين نتايج را براي صنايع با شدت مصرف
انرژي بالا )فلزات ،ساير كانيهاي فلزي ،پالايشگاهي ،لاستيك و پلاستيك ،چوب ،كاغذ و منسوجات( بررسي و
تدقيق نماييم ،همچنان ،تمامي موارد فوق برقرار هستند..
بطور خلاصه ،نتايج نشان ميدهند كه در اثر اصلاحات قيمتي انرژي ،تغيير تكنولوژي )تغيير از جانشيني به مكمل(
در كارگاههاي صنعتي اتفاق نيافتاده كه دليل آن را ميتوان در عدم استمرار سياست مذكور دانست .سياست اصلاح
قيمت انرژي به صورت يك سياست گذرا و يك پرش قيمتي در سال  ١٣٨٩انجام شد و پس از آن ،قيمت اسمي
انرژي ثابت مانده و به دليل تورم ،قيمت حقيقي مجددا كاهش يافتهاست .درصورتيكه سياست به صورت مستمر
اجرا ميشد ،انتظار ميرفت كه كارگاهها نيز تغيير تكنولوژي بدهند .ليكن ،كارگاهها به دليل عدم انتظار افزايش
پايدار قيمتهاي حقيقي ،انگيزهاي براي تغيير تكنولوژي نداشتهاند.
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