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بررسی پیامدهای هدفمندسازی یارانه ها ،افزایش نرخ ارز و
محدودیت ارزی ناشی از اعمال تحریمها بر حوزه گندم ،آرد
و نان
زهرا نعمت الهی،ناصر شاهنوشی فروشانی،مسعود حسین زاده و لیلی ابوالحسنی
تاریخ دریافت9911/19/91 :

1

تاریخ پذیرش9911/91/72 :

چکیده
پس از اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه حاملهای انرژی و کاالهای اساسی (گندم و آرد) ،نرخ ارز نیز افزایش
یافت و محدودیتهای ارزی بیشتری بر کشور ایران تحمیل شد .با توجه به اهمیت و نقش گندم ،آرد و نان در
تأمین غذای جامعه ،این بررسی با هدف ارزیابی پیامدهای هدفمندسازی یارانه حاملهای انرژی ،اصالح
قیمتهای گندم و آرد و همچنین افزایش نرخ ارز و محدودیتهای ارزی ناشی از تحریمها در بخش گندم ،آرد و
نان صورت گرفته است .در این بررسی با توجه به برتریهای الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه ،یک الگوی
 CGEبر مبنای الگوی  ORANI_Gکه برای ساختار اقتصادی ایران تعدیل شده است ،تدوین شد .نتایج نشان
داد به دنبال هدفمندسازی یارانه حاملهای انرژی و اصالح قیمتهای گندم و آرد ،توان خرید خانوارها و در نتیجه
تقاضای گندم ،آرد و نان کاهش مییابد .مقایسه نتایج پیشفرضهای این بررسی گویای آن است که افزایش نرخ
ارز در بلندمدت ،نتایج حاصل از هدفمندسازی یارانهها در بخش گندم ،آرد و نان را بهبود خواهد بخشید .لذا بهبود
زیرساختها و فراهم نمودن بسترهای الزم جهت ورود سرمایهگذاری خصوصی و تعاونی به بازار گندم ،آرد و نان
پیشنهاد میشود.
طبقه بندی H23, E20, D58 :JEL
واژههای کلیدی :هدفمندسازی یارانهها ،نرخ ارز ،گندم ،آرد و نان ،تحریم های اقتصادی
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مقدمه
یکی از وظایف و مسئولیت اصلی بخش کشاورزی در ایران ،تأمین امنیت غذایی کشور با تکیه
بر منابع داخلی و نیز خودکفایی و بدون وابستگی به بیگانگان در تولید محصوالت کشاورزی
میباشد (ثابتانشیرازی و همکاران .)5831 ،در بین محصوالت کشاورزی مختلف ،غالت نقش
مهم و پررنگ تری در امنیت غذایی و الگوی مصرف کشور داشته و به دلیل برتریهایی چون
نیاز به نیروی کار کمتر ،آسان بودن تولید ،انبار کردن و ترابری آسان و سازگاری با شرایط
مختلف آب و هوایی همواره به عنوان یک منبع غذایی مطمئن بهشمار رفته است .اما در میان
گونههای مختلف غالت ،گندم مهمترین غلهای است که در جهان کشت شده و به عنوان
ضروریترین و حیاتیترین محصول کشاورزی جهان ،ارزش راهبردی ویژهای داشته است
(آهویسوسی و همکاران .)5991 ،نان نیز سهم عمدهای از تولیدات و فرآوردههای گندم را در
ایران به خود اختصاص میدهد .بر پایه آخرین آمار موجود در بانک مرکزی در سال ،5898
آرد و نان به ترتیب  9/38درصد و  8/15درصد از کل هزینه خوراکی خانوارهای شهری را به
خود اختصاص دادهاند .همچنین نسبت هزینه آرد و نان به کل هزینههای خانوارهای شهری
به طور میانگین برابر  2/4و  5/9درصد بوده است (بانک مرکزی.)5898 ،
تحقیقات بسیاری در ایران ،نظام پیشین پرداخت یارانه را ناکارآمد ارزیابی کردهاند (پرمه،
(5834الف)؛ پرمه(5834 ،ب)؛ بانویی و پروین5838 ،؛ منظور و همکاران .)5839 ،این
بررسیها پرداخت یارانه به صورت عام را به عنوان یکی از مهمترین نقاط ضعف نظام پرداخت
یارانهها معرفی کردهاند .در نتیجه ،مجموعه نارساییهای موجود در نظام پرداخت یارانهها
باعث پیگیری و اجرای مجموعه ای اصالحات از سوی دولت در این نظام شد که با عنوان طرح
هدفمندسازی یارانهها شناخته میشود .پس از اجرای مرحله اول طرح هدفمندسازی در سال
 5839بررسیهای مختلفی در زمینه پیامدهای هدفمندسازی یارانهها انجام شده است.
حیدری و پرمه ( )5839در بررسی خود بیان داشتهاند که با حذف یارانه نان و حاملهای
انرژی ،هزینههای خانوارهای شهری دستکم  88درصد و هزینههای خانوارهای روستایی
دستکم  44درصد افزایش خواهد داشت .نتایج پژوهش نعمتالهی و شاهنوشی ()5895
نشان داده است ،در صورت اعمال قانون هدفمندسازی یارانهها در بین محصوالت کشاورزی،
محصوالت زراعی و باغی با  5/88درصد افزایش ،بیشترین تأثیر را بر افزایش شاخص قیمت
مصرف کننده داشته و رفاه جامعه در شرایط انتقال متقارن و نامتقارن قیمتها ،به ترتیب
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 55/91درصد و  19/24درصد کاهش یافته است .صفر علیزاد ( )5895به بررسی
اثرگذاریهای رفاهی هدفمندسازی یارانه حاملهای انرژی بر مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
سویا پرداخت .نتایج این بررسی نشاندهنده این بود که با حذف هر چه بیشتر یارانه انرژی،
مازاد رفاه مصرفکننده و تولیدکننده کاهش مییابد .احمد و همکاران ( )2445تأثیر
سیاستهای اصالحی بر درآمد عاملهای تولید در بخشهای کشاورزی و غیر کشاورزی را در
قالب مدل تعادل عمومی مورد بررسی قرار دادهاند ،نتایج گویای تأثیر متفاوت بر تولید
محصوالت گوناگون است .در بررسی البردز و کاچکس ( )2448تاثیر رفاهی پیشفرضهای
مختلف کاهش حمایتهای داخلی از محصوالت کشاورزی ،حذف تعرفهها ،یارانه صادرات و
حمایت قیمتهای داخلی به نسبت کم بوده است .افزایش  24درصدی در قیمت نفت در
افریقای جنوبی در بررسی پاو و اسکور ( )2441به کاهش فعالیتهای اقتصادی که کاهش
درآمد و محصول را در بیشتر صنایع به دنبال داشته و به کاهش چشمگیر درآمد خانوارهای
روستایی منجر شده است .چیتیگا و همکاران ( )2454از روش تعادل عمومی قابل محاسبه به
منظور ارزیابی سیاست های دولت در افریقای جنوبی در مقابل افزایش قیمت جهانی نفت
استفاده کردهاند .بررسی ها نشان داد که افزایش قیمت نفت منجر به کاهش  2/2تا 2/1
درصدی  GDPدر افریقای جنوبی شده است .بر پایه یافتههای گوین و چنترت ( )2454وارد
کردن پیامدهای درآمد واقعی ممکن است ارتباط منفی بین قیمتهای جهانی انرژی و غذا
ایجاد کند .نتایج بررسی کرمی و همکاران ( )2455نشان داد ،حذف یارانه غذا کاهش 1/3
درصدی در هزینههای دولت را به دنبال دارد و منجر به کاهش رفاه خانوارها میشود که در
این بین کاهش رفاه خانوارهای شهری بیشتر از خانوارهای روستایی بوده است.
در کشور ما ،نان به عنوان اصلی ترین منبع تغذیه مردم ،نقش ویژهای در الگوی تغذیهای ایفا میی
کند و بهرغم تغییرپذیریهای اساسی و ایجاد تنوع در مواد خوردنی ،کماکان ماده اصلی در سیبد
غذایی خانوارهای ایرانی است و بخش عمده ای از نیازهای انرژی و پروتئینی بدن افراد و به وییژه
قشرهای کم درآمد جامعه را تأمین می کند ،به طوری که روزانه حدود  48تیا  13درصید انیرژی
دریافتی و  84درصد پروتئین مصرفی در جامعه ما از نان تأمین می شود .بنابراین هدفمندسازی
یارانهها و در نتیجه افزایش قیمت به هر نحوی در این بخش ،میتواند بر قشرهای آسییبپیذیر و
محروم جامعه فشار اقتصادی چندگانهای وارد کند (مرکز پژوهشهای مجلیس  .)5894لیذا هیر
گونه سیاستگذاری و تصمیمگیری در کشور ،چه به صورت مستقیم و چه غیر مسیتقیم ،بخواهید
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حوزه گندم ،آرد و نان را تحت تاثیر قرار دهد ،بایستی به دقت ارزیابی شیده و همیه جنبیههیای
ناشی از آن مورد سنجش قرار گیرد .با توجه به اینکه پس از هدفمندسیازی یارانیه حامیلهیای
انرژی و کاالهای اساسی (از جمله گندم و آرد) در سیال  ،5839اقتصیاد اییران بیا تکانیههیای
دیگری از جمله افزایش نرخ ارز و تشدید تحریمهای بینالمللی همراه بوده است .لذا بیا هیدف
دستیابی به نتایجی واقعبینانه که شرایط اقتصاد ایران را در سالهای آینیده نشیان دهید ،الزم
است افزون بر بررسی پیامدهای ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی ،گندم و آرد ،افیزایش
نرخ ارز و محدودیتهای ارزی ناشی از اعمال تحریمها نیز میورد توجیه قیرار گییرد تیا نتیایج
حاصل کارگشای سیاستگذاران شود .بدین منظور در این بررسی الگوی تعیادل عمیومی قابیل
محاسبه تدوین و پیامدهای اجرای سیاستهای یاد شده بر بخیش گنیدم ،آرد و نیان بررسیی
شده است.

مواد و روشها
از آنجاکه متغیرهای متاثر از اجرای قانون هدفمندی یارانهها (از جمله حاملهای انرژی،
محصوالتی مانند گندم و آرد و  )...به عنوان نهاده واسطهای در بخشهای مختلف اقتصادی
اثرگذار هستند و کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدهند ،در این بررسی و به منظور ارزیابی
پیامدهای ناشی از هدفمندسازی یارانهها و افزایش نرخ ارز در بخش گندم ،آرد و نان از الگوی
تعادل عمومی قابل محاسبه استفاده شده است .مهمترین برتری کاربرد الگوهای تعادل
عمومی ،این است که به اقتصاددانان اجازه میدهد پیامدهای تغییرپذیریهای سیاستی و یا
عاملهای برونزا را در چارچوب نظامیافتهای که با بخشهای اقتصادی و کل جهان در ارتباط
است ،بررسی و تحلیل کنند .به طوری که هنگامی که یک بخش و تغییرپذیرهای اعمال شده
بر آن بررسی میشود ،همه روابطی که بخش یاد شده با دیگر بخشهای اقتصاد دارد نیز به
نوعی وارد چارچوب تحلیل شوند (رادرفورد و پالتسو .)5999 ،بنابراین در این بررسی در آغاز
ماتریس حسابداری اجتماعی پژوهش تدوین و سپس روابط مدل بر پایه واقعیتهای اقتصاد
ایران منظور شده است .ماتریس حسابداری اجتماعی این بررسی با استفاده از جدول داده-
ستانده اقتصاد ایران در سال  5834که توسط مرکز آمار ایران تهیه و منتشر شده و با
بهرهگیری از آمار و اطالعات حسابهای ملی و سالنامه آماری مربوط به این سال تهیه و
تدوین شده است .فعالیتهای تولیدی و خدماتی به  53گروه و کاالها و خدمات به  29گروه

بررسی پیامد های هدفمند سازی 111...

تقسیم شدهاند .در این راستا ،تقسیمبندی کاالها و خدمات بر پایه کدهای  CPC5و
تقسیمبندی فعالیتهای تولیدی بر پایه کدهای  ISIC2صورت گرفته است (جداول  5و .)2
در این مدل فرض بر این است که هر فعالیت ،کاالهای واسطه ای و ارزش افزوده را با نسبت
ثابتی با هم ترکیب کرده و تولید را انجام می دهد .قیمت هر واحد کاالی مرکب و نیز ،قیمت
ترکیب نهاده های اولیه به ترتیب ،شاخص موزونی از قیمت کاالهای داخلی و وارداتی و
قیمت نهاده های اولیه است .توابع تقاضا برای نهاده های اولیه از کمینه سازی هزینه های
تولید با توجه به فناوری حاکم بر جریان تولید به دست می آیند .این مسئله بهینه سازی را
می توان به شکل زیر نشان داد:
i)=∑PF(f,i). X1F(f,i) +∑PX1_s(c,i). X1_s(c,i))MinTC
() 5
()2

S.t. X1TOT(i) = Min

]))[ g (X1_s(c,i)). CES(X1F(f,i

در رابطه باال TCi ،هزینه کل تولید برای فعالیت iام PF ،و  𝑋1Fبه ترتیب قیمت و میزان
نهاده اولیه X1TOTi ،میزان تولید کل فعالیت  iبوده و ))𝑖 g(𝑋1_𝑠(𝑐,بیانگر تابع لئونتیف
نهادههای واسطه است که به شکل کاالهای مرکب8هستند CES(𝑋1F(f,i)) .نیز نشاندهنده
تابع  CESنهادههای اولیه است .با توجه به اینکه نهادههای واسطهای به نسبت مشخصی در
جریان تولید وارد میشوند ،میتوان معادله ( )2را به شکل زیر نیز نوشت.
)S.t X1TOT(i)= CES (𝑋1F(f,i)) = 𝑋1PRIM(i
() 8
از حل مسئله بهینهسازی باال ،توابع تقاضای نهادههای اولیه به صورت تابعی از سطح تولید و
قیمت نهادهها و توابع تقاضای نهادههای واسطهای به صورت تابعی از سطح تولید تعیین می-
شوند .تابع تقاضای نهادههای اولیه را میتوان به شکل زیر نوشت.
1
−1
𝑃1𝐹(𝑓,𝑖) 𝜌+1
() 4
[ 𝑋1F(f,i) = X1PRIM(i) 𝛿(𝑓,𝑖) 𝜌+1 .
]
)𝑖(𝑀𝐼𝑅𝑃𝑃1

ترکیب نهادههای اولیه ( )X1PRIMو قیمت آنها (𝑀𝐼𝑅𝑃 )𝑃1نیز با استفاده از تابع  CESو به
شکل روابط ( )1و ( )5به دست میآیند.
() 1

−1

𝜌 ) 𝜌𝑋1PRIM(i) = (∑ 𝛿(𝑓,𝑖) . 𝑋1𝐹(𝑓,𝑖) −
Central Product Classification

1

International Standard Industrial Classification

2

composite commodity

3
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() 5

𝜌

1

𝜌

𝑃1PRIM(i) = (𝛿(𝑓,𝑖) 𝜌+1 . 𝑃1𝐹(𝑓,𝑖) 𝜌+1 )𝜌+1

نهادههای واسطهای به صورت ترکیبی از کاالهای داخلی و وارداتی منظور شدهاند .در این
راستا برای تولید کاالی مرکب واسطهای از فرض آرمینگتون ( )5959استفاده شده است .بر
این پایه کاالهای وارداتی به عنوان جانشین ناقص کاالهای داخلی به شمار میآید و طی یک
تابع  CESبا هم ترکیب شده و کاالی مرکب را ایجاد میکنند که به عنوان نهاده واسطهای
در جریان تولید استفاده میشود .تابع تقاضای کاالی داخلی و وارداتی در ترکیب کاالی
مرکب واسطهای از کمینهسازی هزینه کل کاالهای داخلی و وارداتی با توجه به تابع تولید
 CESبدست می آید:
)𝑖Min 𝑇𝐶(𝑐,𝑖) = ∑2𝑠=1 𝑃1(𝑐,𝑠,𝑖) . 𝑋1(𝑐,𝑠,
() 8
−1
() 3
𝜌 ) 𝜌s.t: 𝑋1_𝑠(𝑐,𝑖) = (∑2𝑠=1 𝜃(𝑠,𝑖) . 𝑋1(𝑐,𝑠,𝑖) −
از بهینهسازی باال ،توابع تقاضای کاالهای داخلی و وارداتی به شکل رابطه ( )9به دست
میآیند:
1
−1
)𝑖𝑃1(𝑐,𝑠,
() 9
𝑋1
[ = 𝑋1_𝑠 . 𝜃 𝜌+1 .
]𝜌+1
)𝑖𝑃1_𝑠(𝑐,

)𝑖(𝑠,

)𝑖(𝑐,𝑠,

)𝑖(𝑐,

در رابطه باال تقاضا برای کاالها از هر منبع (داخلی و وارداتی) ،تابعی از تقاضای کاالی مرکب،
کشش جانشینی ) θ(s,iو نسبت قیمت آن کاال به قیمت کاالی مرکب است .به بیانی سادهتر،
کاهش قیمت نسبی کاال از یک منبع خاص ،منجر به استفاده بیشتر از آن منبع میشود.
قیمت نهادههای مرکب واسطهای در هر فعالیت از رابطه زیر به دست میآید.
𝜌
2
()54
𝜌+1
1
𝜌
) 𝑃1_𝑠(𝑐,𝑖) = (∑ 𝛿(𝑠,𝑖) 𝜌+1 . 𝑃1(𝑐,𝑠,𝑖) 𝜌+1
𝑠=1

کاالی نهایی هر فعالیت به وسیله تابع تولید لئونتیف و از ترکیب کاالهای مرکب و ترکیب
نهادههای اولیه ایجاد میشود .به عبارت دیگر تقاضای این نهادهها ،نسبت مشخصی از
محصول هر فعالیت است که در رابطههای زیر نشان داده شدهاند:
)𝑖(𝑇𝑂𝑇𝑋1𝑃𝑅𝐼𝑀(𝑖) = 𝛽(𝑝,𝑖) . 𝑋1
()55
)𝑖(𝑇𝑂𝑇𝑋1_𝑠(𝑐,𝑖) = 𝛽(𝑐,𝑖) . 𝑋1
()52
شاخص قیمت نهادههای واسطهای از رابطه ( )58محاسبه میشود:
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𝑃1𝑀𝐴𝑇(𝑖) = ∑32
)𝑖=1 𝑆1𝑀𝐴𝑇(𝑖) . 𝑃1(𝑐,𝑠,𝑖) + deltaP(c,s,i

()58
قیمت تمام شده کاالها و خدمات تولیدی در هر فعالیت ،همانند بررسی جوانبخت ( )5839و
سالمی ( )5883محاسبه شده است .با توجه به اینکه در شرایط رقابت کامل ،قیمت کاالها و
خدمات تولیدی با هزینه تولید آن کاال یا خدمت برابر است ،هزینه تولید کاال یا خدمات
شامل هزینه نهادههای اولیه ،نهادههای واسطهای و مالیات منهای یارانه خواهد بود که از
رابطه زیر به دست میآید:
)𝑖(𝐵𝑈𝑆𝑃1𝑇𝑂𝑇(𝑖) = 𝑃1𝑃𝑅𝐼𝑀(𝑖) + 𝑃1𝑀𝐴𝑇(𝑖) + 𝑃1𝑇𝐴𝑋(𝑖) − 𝑃1
()54
در بخشهایی که چند محصول تولید میکنند برای تعیین ترکیب کاالیی هر صنعت ،از
ساختار توابع کشش تبدیلی ثابت ( )CETبین محصوالت تولید شده بهره گرفته شده است؛
بهگونهای که درآمد حاصل از فروش کل کاالها با توجه به تابع تولید کشش تبدیلی ثابت
( )CETبیشینه شده است.
45
()51
)𝑐(𝑀𝑂𝐶𝑀𝐴𝑋𝑇𝑅(𝑖) = ∑ 𝑄1(𝑐,𝑖) . 𝑃0
𝑐=1

) )𝑖s.t: 𝑋1𝑇𝑂𝑇(𝑖) = 𝐶𝐸𝑇(𝑄1(𝑐,

()55
میزان هر کاال در این ترکیب به قیمت نسبی کاالهای تولیدی در هر فعالیت و کشش تبدیلی
بین کاالها بستگی دارد .در نتیجه تابع عرضه هر یک از کاالها به شکل زیر به دست میآید:
1⁄
)𝑃0𝐶𝑂𝑀(𝑐) 1⁄(𝜑−1
()58
)(𝜑+1
]

)𝑖(𝑇𝑂𝑇𝑃1

)𝑖𝑄1(𝑐,𝑖) = 𝑋1𝑇𝑂𝑇(𝑖) 𝜃(𝑐,

[.

45

()53

)𝑐(𝑀𝑂𝐶𝑃1𝑇𝑂𝑇(𝑖) = ∑ 𝑃0
𝑐=1

در نهایت ،میزان کل عرضه یک کاال از مجموع عرضه آن کاال توسط صنایع مختلف به دست
میآید.
32
()59

)𝑖𝑋0𝐶𝑂𝑀(𝑐) = ∑ 𝑄1(𝑐,
𝑖=1

کاالها و خدمات تولید شده توسط فعالیتهای مختلف ،یا به بازار داخلی عرضه میشوند و یا
صادر میشوند .میزان عرضه کاال در هر یک از این بازارها از رابطه زیر قابل محاسبه خواهد
بود.
1
)𝑐(𝑋4
)𝑐(𝑃4
𝑐∝1 −
()24
[=
.
]𝜑−1
𝑐∝

)𝑐(𝑀𝑂𝐷𝑃0

)𝑐(𝑀𝑂𝐷𝑋0
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با توجه به رابطه باال ،تخصیص کاال بین بازار داخلی و صادراتی به نسبت قیمتهای دو بازار و
همچنین کشش تبدیلی کاالهای داخلی و صادراتی بستگی دارد .در مورد صادرات و واردات
فرض کشور کوچک منظور شده است .بدین معنی که قیمتهای جهانی صادرات و واردات
برونزا هستند و با تغییر عرضه و تقاضای آنها نمیتوان قیمت جهانی آنها را تغییر داد.5
خانوارها به دو گروه شهری و روستایی تقسیم شدهاند .در این بخش نیز کاالی مرکب از ترکیب
 CESکاالهای داخلی و وارداتی حاصل میشود .میزان تقاضای خانوارها از کاالی مرکب از
بیشینهسازی مطلوبیت آنها با توجه به قید درآمدشان حاصل شده است .ترکیب کاالها با
استفاده از یک تابع مطلوبیت کالین -رابین 2منجر به ایجاد تقاضای کاالها به صورت سیستم
مخارج خطی ( )LES8میشود.
1
()25
Utility per Household= ∏45
𝑐=1{𝑋3_𝑠(𝑐,ℎ) −
𝑄
ℎ

)𝑋3𝑠𝑢𝑏(𝑐,ℎ) }𝑠3𝑙𝑢𝑥(𝑐,ℎ
)𝑠3𝑙𝑢𝑥(𝑐,ℎ) = Eps(𝑐,ℎ) . 𝑠3_𝑠(𝑐,ℎ

()22
در این الگوی فرض میشود که در بازار ،رقابت کامل حاکم است .فرآیند تولید دارای بازدهی
ثابت نسبت به مقیاس میباشد .برای ایجاد تعادل در بازار نهادههای تولید همانند بررسی
نعمتالهی ( )5895فرض بر این است که عرضه کل نیروی کار در کشور ثابت است .مهاجرت
نیروی کار از خارج به داخل و یا برعکس وجود ندارد ،ولی جابهجایی بین بخشی نیروی کار
امکانپذیر است .در مورد دستمزدها نیز با توجه به قانون کمینه دستمزدهای وزارت کار و
وجود بیکاری در کشور ،از نظریه کینز استفاده شده است .بر این پایه ،دستمزدها
انعطافپذیری بسیار کمی دارند و بازار نیروی کار از طریق کم و زیاد شدن بیکاری تسویه
میشود.
الزم به یادآوری است که در این پژوهش به منظور بررسی پیامدهای ناشی از هدفمندسازی
یارانهها ،افزایش نرخ ارز و محدودیتهای ارزی ناشی از اعمال تحریمها ،دو پیشفرض
جداگانه در نظر گرفته شده است .در پیشفرض اول پیامدهای ناشی از هدفمندسازی یارانهها
(افزایش قیمت حاملهای انرژی و آزادسازی قیمتهای گندم و آرد) مورد بررسی قرار گرفته
است .به منظور دستیا بی به نتایجی منطبق بر واقعیت و به دلیل افزایش نرخ ارز همزمان با
 5اقتصاد ایران به دلیل سهم اندک آن از تجارت خارجی ،با عرضه بینهایت در قیمتهای جهانی روبروست.
Klein- Rubin

2

Linear Expenditure System

3
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اجرای قانون هدفمندسازی یارانه حاملهای انرژی و کاالهای اساسی (گندم و آرد) ،در
پیشفرض دوم پیامدهای اعمال هر سه تکانه حذف یارانه حاملهای انرژی و اصالح
قیمتهای گندم و آرد ،افزایش نرخ ارز و محدودیتهای ارزی ناشی از تحریمها بررسی شده
است.

آمار و اطالعات
بیشتر اطالعات مورد نیاز برای تدوین ماتریس حسابداری اجتماعی ،از جدول داده -ستانده
قابل استخراج است .با توجه به اینکه آخرین و کاملترین جدول داده -ستانده تهیه شده در
ایران ،مربوط به سال  5834میباشد ،ماتریس حسابداری اجتماعی بررسی نیز برای سال
 5834تهیه شده است .کششها نیز مانند دیگر بررسیهای تعادل عمومی قابل محاسبه به
صورت برونزا وارد مدل میشوند .این کششها بر پایه مطالعات کتابخانهای و یا موردهای
مشابه برای دیگر کشورها منظور میشوند .کششهای مورد استفاده در این بررسی از پژوهش
نعمتالهی ( ،)5895جوانبخت ( )5839و سالمی ( )5888استخراج و در جدولهای ( )5و
( )2ارائه شدهاند.
جدول()1کششهای جانشینی بین نهادههای تولید و کشش تبدیل بین کاالهای تولیدی هر فعالیت
عنوان رشته فعالیتها

کشش جانشینی بین
نهادههای اولیه

کشش تبدیل بین کاالهای
تولیدی هر فعالیت

زراعت
باغداری
خدمات کشاورزی و دامی
پرورش دام
ماهی و دیگر حیوانات آبزی
جنگلداری

4/1
4/3
4/1
4/1
4/1
4/1

4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

استخراج معادن

4/8

4/4

روغنهای خوراکی
دیگر مواد غذایی
صنایع غیرفلزی
صنایع فلزی مادر
دیگر صنایع و ماشینها

4/3
4/1
4/4
4/2
4/3

4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
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ادامه جدول()1کششهای جانشینی بین نهادههای تولید و کشش تبدیل بین کاالهای تولیدی هر
فعالیت
عنوان رشته فعالیتها

کشش جانشینی بین
نهادههای اولیه

توزیع خدمات شهری
فعالیتهای خردهفروشی ،عمدهفروشی ،هتل و رستوران
ترابری و انبارداری و ارتباطات
واسطهگریهای مالی
ساختمان
دیگر خدمات

4/8
4/2
4/2
4/2
4/8
4/2

کشش تبدیل بین کاالهای
تولیدی هر فعالیت
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

منبع :نعمتالهی ( ،)5895جوانبخت ( )5839و سالمی ()5888

جدول ()1کششهای آرمینگتون نهادههای واسطهای ،کاالهای سرمایهای ،کاالهای مصرفی خانوارها و
کاالهای صادراتی
عنوان محصول

نهادههای
واسطهای

کاالهای
سرمایهای

کاالهای مصرفی
خانوارها

کاالهای
صادراتی

گندم
دیگر محصوالت زراعی
محصوالت باغداری
محصوال ت دامی
ماهی و دیگر محصوالت ماهیگیری
محصوالت جنگلداری
نفت خام
گاز طبیعی
دیگر محصوالت کانی
برق و خدمات مربوطه
آب و خدمات مربوطه
گاز طبیعی و خدمات مربوطه
آرد
انواع نان
دیگر صنایع غذایی و آشامیدنی
صنایع غیر فلزی
صنایع فلزی مادر

5/1
5/1
5/1
5/8
5/1
5/4
4/85
4/85
5/48
4/1
4/1
4/1
5/41
5/41
5/482
5/42
5/38

4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4/55
4

8
8
8
8
8
4
4
4
5/48
8
8
8
5/41
5/41
5/55
5/81
5/38

4
-8
-8
-8
-8
-8
-4/1
-4/1
-8
4
4
4
-8
-8
-8
-8
-8

دیگر صنایع و ماشینها

5/89

5/59

5/51

-8
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ادامه جدول ()1کششهای آرمینگتون نهادههای واسطهای ،کاالهای سرمایهای ،کاالهای مصرفی
خانوارها و کاالهای صادراتی
عنوان محصول
بنزین
نفت سفید
گازوئیل
نفت کوره
گاز مایع
دیگر فرآوردههای نفتی و محصوالت جنبی آن
خدمات خرده فروشی ،عمدهفروشی و هتل و
رستوران
خدمات حمل و نقل
خدمات بانکی و بیمه
ساختمان
دیگر خدمات

نهادههای
واسطهای

کاالهای
سرمایهای

کاالهای مصرفی
خانوارها

کاالهای
صادراتی

4/89
4/1
4/1
4/1
4/1
4/1

4
5/3
5/38
5/28
4
4

8
8
8
8
8
8

-2
-2
-2
-2
-2
-2

4

4

4/11

-8

5/49
4
4
4

5
4
4
4/38

8
4/21
4
4/93

-8
-8
4
4

منبع :نعمتالهی ( ،)5895جوانبخت ( )5839و سالمی ()5888

نتایج و بحث
چنانچه بیان شد در این پژوهش به منظور بررسی پیامدهای ناشی از هدفمندسازی یارانهها،
افزایش نرخ ارز و محدودیتهای ارزی ناشی از اعمال تحریمها ،دو پیشفرض جداگانه در نظر
گرفته شده است .در ادامه مباحث ،ضمن معرفی پیشفرضهای دوگانه ،نتایج به دست آمده
از دو پیشفرض یاد شده در بخش گندم ،آرد و نان بیان شده است.
پیشفرض اول :افزایش قیمت حاملهای انرژی و اصالح قیمتهای گندم و آرد
منظور از هدفمندسازی یارانهها در این پژوهش ،افزایش قیمت حاملهای انرژی (حذف یارانه
 8حامل مهم انرژی) و منظور از اصالح قیمت گندم ،آرد و نان ،حذف یارانه مربوط به گندم،
آرد و نان است که به وسیله قانون هدفمندسازی در کشور اجرا شده است .حاملهای انرژی
عبارتاند از گاز طبیعی ،برق و  1فرآورده نفتی شامل بنزین ،نفت سفید ،گازوئیل ،نفت کوره
و گاز مایع .با توجه به اینکه حذف یارانه به معنای افزایش قیمت حاملها و گندم ،آرد و نان
به عنوان نهاده واسطهای است ،پس از تعیین مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ،تکانه مربوطه
به وسیله معادله ( )58اعمال شده است ،بدین شکل که درصد افزایش قیمتها ،تنها روی
کاالهای هدف ،از طریق مؤلفه  cمتغیر ) deltaP(c,s,iصورت گرفته است .به عبارتی دیگر در

 119اقتصاد کشاورزی /جلد  /11شماره 1971/1

مورد کاالهایی مانند حاملهای انرژی ،گندم و آرد ،درصد افزایش قیمت صورت گرفته در اثر
اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها با استفاده از متغیر ) deltaP(c,s,iدر معادله ( )58اعمال
شده است .قیمت حاملهای انرژی ،گندم و آرد پیش ( )5839و پس ( )5892از اجرای قانون
هدفمندسازی یارانهها در جدول ( )8نشان داده شده است.
جدول( )9قیمت حاملهای انرژی ،گندم و آرد پیش و پس از هدفمندسازی یارانهها
قیمت  /حامل

بنزین

پیش از
هدفمندسازی
پس از
هدفمندسازی

منبع :وزارت نیرو

()1

نفت
سفید

()1

گازوئیل

()1

نفت
کوره

()1

گاز
مایع

()1

گاز
طبیعی

()1

برق

()9

گندم
()1

آرد

()1

1111

111

111

71

977

111

111

9911

91

1111

1111

1111

1111

1911

1911

1111

1111

1111

( :)5ریال  /لیتر ( :)2ریال  /متر مکعب ( :)8ریال /کیلو وات ساعت ( :)4ریال

نتایج به دست آمده از افزایش قیمت حاملهای انرژی و اصالح قیمت گندم و آرد ،بر کاالها و
خدمات مربوط به بخش گندم ،آرد و نان در جدول ( )4نشان داده شده است .بنابر نتایج به
دست آمده ،به جز گندم که به دلیل کاهش قیمت نهاده زمین ،با کاهش قیمت روبهرو شده
است ،قیمت پایهای سایر کاالها و خدمات افزایش یافته است .با کاهش قیمت پایهای گندم،
تولید این محصول نیز کاهش یافته است .با توجه به اینکه آرد و نان ،هر دو از فرآوردههای گندم
هستند ،لذا با کاهش سطح تولید گندم ،تولید آرد و نان نیز کاهش یافته است .همانطور که
جدول ( )4نشان میدهد ،با افزایش قیمت آرد و نان ،سطح تقاضای خانوارهای شهری و
روستایی برای این دو فرآورده کاهش یافته است .در بین کاالها و خدمات مختلف مصرفی
خانوارها ،پس از حاملهای انرژی فرآوردههای غذایی ،نان ،آرد و گوشت بیشترین افزایش قیمت
را داشتهاند .بررسیهای بانک مرکزی در سال  95نیز نشان داده است که در بین اقالم گروه
هزینه خوراکیها و آشامیدنیها بیشترین سهم از کل هزینه ناخالص خانوارها متعلق به هزینه
انواع گوشت و پس از آن به ترتیب هزینه میوههای تازه ،آرد ،رشته و غالت بوده است .همانند
بررسی حداد کشاورز و مرتضیزاده ( ،)5839محصوالت زراعی و باغی با کاهش قیمت روبهرو
شدهاند .در خانوارهای شهری ،انواع نان و آرد پس از کاالهای انرژی و ترابری بیشترین کاهش
تقاضا را داشتهاند .در خانوارهای روستایی نیز پس از کاالهای بخش انرژی ،خدمات ترابری ،هتل
و رستوران ،انواع نان و آرد بیشترین کاهش تقاضا را داشتهاند .در بررسی چیتکا و همکاران
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( )2454نیز بخشهای کشاورزی ،صنایع غذایی ،صنایع سبک و خدمات خصوصی بیشترین
کاهش تقاضا را در اثر تکانه قیمت نفت داشتهاند.
جدول ( )1درصد تغییر در متغیرهای مربوط به کاالها و خدمات تولیدی در پیشفرض اول
کاالها و خدمات

قیمت پایهای

تولید

گندم
آرد
نان

-58/84
58/49
24/54

-52/12
-25/44
-24/54

تقاضای خانوارها
خانوار شهری

خانوار روستایی

5/51
-54/44
-51/18

-5/59
-55/58
-52/84

منبع :یافتههای تحقیق

پیشفرض دوم :افزایش قیمت حاملهای انرژی ،گندم و آرد و افزایش نرخ ارز و
محدودیتهای ارزی ناشی از تحریمها
افزون بر تکانه وارد شده به نهادههای واسطه (حاملهای انرژی و گندم و آرد) ،نرخ ارز اسمی
به میزان  244درصد در پیشفرض دوم افزایش یافته است .به منظور لحاظ کردن اثر
تحریم ها بر اقتصاد ایران ،نیز از معادله تقاضای صادرات (معادله  )22استفاده شده است و با
توجه به اینکه تحریمها ،تقاضای صادرات خارجیها از کاالهای داخلی را کاهش میدهند ،این
تکانه با استفاده از متغیر برونزای ) F4Q(cکه نشان دهنده انتقال یا جابهجایی افقی منحنی
تقاضای صادرات میباشد ،بر مدل اعمال شده است .بدین منظور کاهش  14درصدی صادرات
سال  5895در نظر گرفته شده است.
نتایج ناشی از اجرای پیشفرض دوم بر کاالها و خدمات مربوط به بخش گندم ،آرد و نان در
جدول ( )1نشان داده شده است .بر پایه نتایج بهدست آمده ،قیمت پایهای کاالها و خدمات
افزایش یافته است و درنتیجه افزایش تولید و عرضه کاالها را به دنبال داشته است .در
خانوارهای شهری ،ماهی ،فرآوردههای صنایع غذایی ،آرد ،محصوالت باغی و گندم پس از
کاالهای انرژی و ترابری بیشترین کاهش تقاضا را داشتهاند .در خانوارهای روستایی نیز پس از
کاالهای بخش انرژی ،خدمات ترابری و هتل و رستوران ،آرد ،نان ،ماهی ،محصوالت باغی،
فرآوردههای صنایع غذایی و گندم بیشترین کاهش تقاضا را داشتهاند.
مقایسه نتایج مربوط به کاالها و خدمات در پیشفرضهای اول و دوم (جداول  4و )1
نشاندهنده تاثیر مثبت افزایش نرخ ارز بر کاالها و خدمات بخش گندم ،آرد و نان در بلندمدت
است .بر این پایه با توجه به افزایش قیمت پایهای کاالها و خدمات ،تولید و عرضه کاالها افزایش
یافته است و این افزایش تولید آثار افزایش هزینه ناشی از افزایش قیمت نهادههای واسطه
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(حاملهای انرژی ،گندم و آرد) را خنثی کرده است (افزایش قیمت یک کاال در نتیجه افزایش
نرخ ارز و نه هزینههای تولید ،باعث افزایش انگیزه تولیدکننده و در نتیجه افزایش عرضه آن کاال
میشود .از سویی با افزایش عرضه کاال ،قیمتها کاهش مییابند) .بدیهی است این نتایج در
صورتی رخ خواهند داد که فعالیتهای تولیدی محدودیتی در راستای افزایش تولید نداشته
باشند و در این صورت واکنش مثبتی نسبت به افزایش نرخ ارز نشان دهند .با توجه به اینکه
بیشتر فعالیتهای تولیدی در کشورمان ،در استفاده بهینه از نهادههای تولیدی با چالش روبهرو
هستند و با توجه به وجود چالشهای زیرساختی موجود در فعالیتهای تولیدی ،واکنش مثبت
تولیدکنندگان نسبت به افزایش نرخ ارز در ایران بسیار کمرنگ خواهد بود .چنانچه
تولیدکنندگان مورد حمایت قرار گیرند و یا چالشها و محدودیتهای زیرساختی مرتفع شود
(بر پایه شرایط فرض شده در این بررسی که ناشی از ساختار الگوهای تعادل عمومی میباشد)
در بلندمدت افزایش نرخ ارز باعث افزایش تولید و عرضه کاالها و خدمات میشود .افزایش
عرضه کاالها و خدمات باعث شده است که افزایش قیمت در پیشفرضی دوم کمتر از
پیشفرض اول باشد .افزایش کمتر قیمتها نیز باعث شده است تقاضای خانوارها در این
پیشفرض کمتر از پیشفرض اول کاهش یابد.
جدول ( )1درصد تغییر در متغیرهای مربوط به کاالها و خدمات تولیدی در پیشفرض دوم
کاالها و خدمات

قیمت پایهای

تولید

گندم
آرد
نان

59/48
58/88
54/12

8/45
2/58
8/51

تقاضای خانوارها
خانوار شهری

خانوار روستایی

-4/15
-4/35
-3/32

-5/45
-8/81
-54/58

منبع :یافتههای تحقیق

نتیجهگیری و پیشنهادها
پس از اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه حاملهای انرژی و کاالهای اساسی (گندم و آرد)،
نرخ ارز نیز افزایش یافت و محدودیتهای ارزی بیشتری بر کشور ایران تحمیل شد .با توجه
به اهمیت بخش گندم ،آرد و نان در تأمین غذای جامعه ،این پژوهش با هدف بررسی
پیامدهای هدفمندسازی یارانه حاملهای انرژی ،اصالح قیمتهای گندم و آرد و همچنین
افزایش نرخ ارز و محدودیتهای ارزی ناشی از تحریمها بر بخش گندم ،آرد و نان صورت
گرفته است .در این بررسی با توجه به برتریهای الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه ،یک
الگوی  CGEبر مبنای الگوی  ORANI_Gکه برای ساختار اقتصادی ایران تعدیل شده است،
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تدوین شد .چنانچه نتایج بررسی نشان میدهد ،هدفمندسازیِ یارانهها در بخش گندم ،آرد و
نان پیامدهای بسیار جدی ایجاد کرده است .به طوری که با کاهش توان خرید خانوارها و در
نتیجه کاهش تقاضای گندم ،آرد و نان ،امنیت غذایی و در نهایت سالمت خانوارها و جامعه در
معرض خطر قرار گرفته است .مقایسه نتایج پیشفرضهای پژوهش گویای این امر است که
در بلندمدت ،افزایش نرخ ارز به سود فعالیتهای تولیدی خواهد بود و نتایج ناشی از اجرای
هدفمندسازی یارانهها را بهبود خ واهد بخشید .با توجه به نتایج به دست آمده باید تأکید کرد
افزایش نرخ ارز در بلندمدت در صورتی میتواند منجر به بهبود شرایط اقتصادی کشور شود،
که موانع و محدودیتهای زیرساختی کشور مرتفع شده و درنتیجه بنگاههای تولیدی قادر به
افزایش سطح تولیدی خود باشند .لذا ضروری است که منافع کشاورزان به شکلی تأمین شود
تا آنان همچنان نسبت به کشت گندم که در نهایت به تداوم امر خودکفایی منجر خواهد شد
ترغیب شوند .با توجه به اینکه در مورد تولید ،مجموعه سیاستهای متوازن قیمتی مؤثرتر
است ،لذا باید به مواردی توجه کرد که بر بهرهوری ،قیمت نهادهها و هزینه تولید تأثیر
میگذارند و تولید را توسعه میبخشند .از جمله بهبود زیرساختها و فراهم کردن بسترهای
الزم برای ورود سرمایهگذاری خصوصی و تعاونی به بازار گندم ،آرد و نان .حمایت از صنایع
وابسته به کشاورزی همانند تولید ابزار و ادوات پیشرفته کشاورزی که با کمترین میزان انرژی
کار کرده و تولید انبوه آن به جهت جایگزینی با ابزار و ادوات قدیمی کشاورزی که اغلب
پرمصرف بوده و یکی از دالیل افزایش قیمت تمام شده محصوالت کشاورزی است ،از دیگر
اقدامهایی است که میتوان انجام داد .با توجه به تاثیر مثبت افزایش نرخ ارز در بخش گندم،
آرد و نان ،الزم است با اجرای حمایتهای مالی و تسهیالتی ،نسبت به بهینهسازی نظام
تولید اقدام شده و نرخ ارز به گونهای تعیین شود که هم توان رقابتپذیری کاالهای صادراتی
را افزایش دهد و هم به حمایت از تولید داخلی کمک کند .بنابراین ضرورت دارد ،همزمان با
افزایش قیمت حاملهای انرژی و آزادسازی قیمت گندم و آرد ،بخشی از درآمدهای کسب
شده صرف سرمایهگذاری و بهکارگیری فناوریهای جدید در بخش کشاورزی شود تا امکان
گسترش تولید و صادرات محصوالت کشاورزی فراهم شود .اگر دولت نمیتواند با اجرای کامل
قانون هدفمندسازی یارانهها و جبران هزینههای ناشی از این قانون به کاهش قیمت تمام شده
کمک کند ،میبایستی متناسب با افزایش قیمت ارز بر قیمت محصوالت کشاورزی نیز افزوده
شود.
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