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مقدمه
هاي گذشته و اوضاع نابسامان شروع جنگ در کشورهاي افغانستان و عراق از دهه

اجتماعی و اقتصادي باعث شده است تا بسیاري از ساکنان این کشورها به کشورهاي همسایه 
بر اساس آمار انتشار یافته . انده ایران رهسپار شدهبسیاري از این مهاجران نیز ب. مهاجرت کنند

میلیون مهاجر در جهان وجود داشته 9/174حدود 2001از سوي سازمان ملل متحد، در سال 
میالدي 2001نتایج آماري سازمان ملل متحد در سال ). 2002گزارش مهاجرت جهانی، (است 

ترین تعداد مهاجرت را ن نفر مهاجر بیشمیلیو35ي آمریکا با دهد که ایاالت متحدهنشان می
طوري که حدود کشور مهاجرپذیر جهان قرار گرفته است، به 15ایران نیز در بین . باشددارا می

جوار هستند، در خود طور عمده از کشورهاي همسایه و هممیلیون نفر مهاجر را که به 3/2
ل مهاجران جهان در ایران جاي درصد از ک3/1براساس آمار موجود حدود . جاي داده است

را بر زندگی مهاجران در هر کشور پیامدهایی). 2002گزارش مهاجرت جهانی، (اند گرفته
هاي دولت بابت ها بازار کار و هزینهآن. گذارنداجتماعی و اقتصادي ساکنان آن کشور می

طوري که باعث د، به دهنها را تحت تاثیر قرار میبه آن) هایارانه(پرداخت کاالهاي اساسی 
هاي دولت براي پرداخت یارانه به کاالهاي اساسی تعادلی در بازار کار و افزایش هزینهبی

. اندشده
هاي غذاي ارزان، مواد درآمد با اتخاذ سیاستهاي گذشته بسیاري از کشورهاي کماز دهه

دولت ایران نیز با . اندکنندگان خود قرار دادهرس مصرفصورت ارزان در دستغذایی را به 
مختلف مانند نان، قند و شکر، پنیر و شیر، برنج و هایی، مواد غذایی اتخاذ چنین سیاست

،1385حسینی، (کنندگان قرار داده است اي در اختیار مصرفگوشت را به قیمت یارانه
اند نیز دهافزون بر ساکنان ایرانی، افرادي که از سایر کشورها به ایران مهاجرت کر). 155ص

بنابراین با توجه به این که مهاجران از کاالهاي . شدنداي هاي یارانهمشمول چنین سیاست
هاي کنند، بخشی از یارانهاستفاده می) قیمت متعارف(اي به قیمت موجود در بازار یارانه

شود که این امر باعث کنندگان پرداخت میپرداختی دولت نیز براي این گروه از مصرف
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خروج مهاجران افزون بر اثرات اجتماعی مفیدي که به . هاي دولت شده استفزایش هزینها
. براي غذاي ارزان را نیز کاهش خواهد دادهاي دولت بابت پرداخت یارانهراه دارد، هزینههم

کنندگان کنندگان، تولیدهدف این مطالعه بررسی اثرهاي رفاهی خروج مهاجران بر رفاه مصرف
هاي دولت بابت پرداخت دهندگان گندم در ایران و همین طور بررسی کاهش هزینهتو مالیا
. باشدهاي غذاي ارزان در ایران در اثر خروج مهاجران مییارانه

دلیل نبود آمار دقیقی از تعداد مهاجران خارجی در ایران، از آمار مربوط به در این مطالعه به
1380کاري سازمان ملل متحد در ایران در سال که با همسرشماري مهاجران افغان استفاده شد

آمار مربوط به مهاجران افغان از پایگاه آماري وزارت کشور، سازمان امور اتباع . انجام شد
).1380وزارت کشور،(خارجی استخراج شد 

هـاي بـازتوزیع    ي کارایی و اثرات رفاهی ناشـی از سیاسـت         اي در زمینه  هاي پایه از پژوهش 
4و اَمیـد  ) 1999(3کـاران ، آلـستون و هـم     )1995(2، سالهوفر )1983(1ي گاردنر توان به مطالعه  می

در ارزیابی آثـار    ) 1379(پورحسینی و حسن  . اشاره کرد ) 1379(پور  و حسینی و حسن   ) 2007(
ي ایـستا نـشان     رفاه اقتصادي و کارایی سیاست غذاي ارزان در ایران بـا کـاربرد روش مقایـسه               

کنندگان را افـزایش داده     اي که رفاه مصرف   تر از اندازه  است غذاي ارزان بسیار بیش    دادند که سی  
دهنـدگان  کنندگان و مالیـات   باعث کاهش رفاه تولید    ،)میلیارد ریال  4317طور متوسط    به(است  

هـاي اجتمـاعی حاصـل از       زیـان ). کننـدگان برابر افزایش رفـاه مـصرف      9/2حدود  (شده است   
بـوده و از ایـن رو،       1376درصد عواید مالیـاتی دولـت در سـال           7/47د  سیاست یاد شده حدو   

). درصد58تا 13(کارایی آن در انتقال درآمد بسیار پایین بوده است 
هـاي فراوانـی    در مورد آثار اجتماعی و رفاهی حضور مهاجران خارجی در ایران نیز مطالعه            

و شاهنوشـی و  )1382(ري هـاي کریمـی موغـا     تـوان بـه پـژوهش     صورت گرفته است که مـی     
مزد کریمی موغاري به بررسی تاثیر مهاجران افغانی بر سطح دست         . اشاره کرد ) 1379(کاران  هم

1- Gardner. 1983
2- Salhofer. 1995
3- Aleston, et al. 1999
4- Amid. 2007
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در این مطالعه بـراي تخمـین تـاثیر مهـاجران افغـان بـر نـرخ        . و اشتغال در ایران پرداخته است  
کارگران افغانی در    دهد که نتایج نشان می  . کاري، معادالت رگرسیونی تخمین زده شده است      بی

اند کـه تقاضـا بـراي       مشغول به کار شده   ... خراسان و    هاي پررونقی مانند تهران، اصفهان،    استان
تواننـد در  از آن جا که کارگران ایرانی به سـهولت مـی          . ها باال بوده است   نیروي کار ساده در آن    

کـاري  ب افزایش نرخ بـی    ها سب جا شوند، حضور کارگران افغانی در برخی از استان        کشور جابه 
کاري در کل کشور بـاال رفتـه        ها نشده است، ولی نرخ بی     در نقاط شهري و روستایی این استان      

گفتنی است که تاکنون اثرات اقتصادي و رفاهی ناشی از حـضور مهـاجران خـارجی بـر                  . است
.استبازار کاالهاي مشمول یارانه از جمله نان در ایران صورت نگرفته

قروش تحقی
الگوي نموداري) الف

براي بررسی اثرات رفاهی ناشی از ابزارهاي سیاستی از دو الگوي نموداري و تجربی در 
الگوي عرضه و تقاضاي گندم ) 1(نمودار . شوداستفاده می1ي ایستایافت مقایسهچارچوب ره

گندم و  عرضه و تقاضاي داخلی. دهدو آثار رفاهی سیاست نان ارزان را در ایران نشان می
از آن . در نمودار یاد شده، نشان داده شده استWوwS،wDتقاضاي وارداتی گندم به ترتیب

جا که ایران کشوري کوچک فرض شده است، تقاضاي وارداتی گندم به صورت خطی موازي 
) Qs(مقدار تقاضا و ) Qd(بنابراین ). 582، ص1385حسینی، (شود محور افقی رسم می

) Pm(و نیز قیمت جهانی گندم ) Pp(و تضمینی ) Pc(ي گندم با توجه به قیمت مصرفی عرضه
. باشندمی

کنندگان گندم و ، تولید)نان(کنندگان گندم در این مطالعه جامعه به سه گروه مصرف
هاي گفته شده بنابراین رفاه گروه). 583ص،1385حسینی، (شود دهندگان تقسیم میمالیات

1- Comparative static
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کنندگان ، تولیدCS(1(کنندگان قبل و بعد از خروج مهاجران افغان از کشور با مازاد مصرف
)PS(2دهندگان و مالیات)TS(3ارزیابی شد .

ضرب مخارج دهندگان از حاصلشود که مازاد مالیاتدر این مطالعه به این نکته توجه می
4ي دولتیي نهایی بودجهدر هزینه) TC(ي خزانه ینهدولت یا هز 1شود، حاصل می.

این . هاي انتقال درآمد در نظر گرفته شده استي هزینهپارامتري است که برابر متوسط کلیه
ي مالیات، هزینه نندهکبندي در بازارهاي تامینهاي ناشی از مالیاتپارامتر شامل هزینه

کنندگان است هاي اجرایی و اداري انتقال وجوه مالیاتی به مصرفآوري مالیات و هزینهجمع
).186، ص1385حسینی، (

ـ ازناشیرفاهیتغییرات)1(نمودار .دهـد مـی نـشان را ارزانغـذاي سیاسـت کـارگیري هب
مقدار edcba کنندگانمصرفرفاهافزایش(CS)،مقدار ba مقـدار درکـاهش نیز

ـ هـاي هزینـه افـزایش .دهـد مـی نـشان را(PS)داخلـی تولیدکنندگانرفاهی نیـز (TC)ت دول
برابر fedcb دهنـدگان مالیـات مـازاد کـاهش موجـب کـه باشـد می)TS( میـزان بـه

  fedcbδ1 نـان سیاسـت اتخاذازناشی5اجتماعیهايزیانرتیبتینه اب.شودمی
برابرارزان  fedcbδfb   ر مقـدا کـه شـود، محاسـبه مـی fb بـه مربـوط آن
مقداروگندمبازاردرآمدهوجوده بيمردههايزیان  fedcbδ ،اجتمـاعی هايزیان

).584، ص1385حـسینی،  (ت اسـ بازارهـا سـایر بـه مربوطهاياختاللزاناشیآمدهوجوده ب
افغـان مهاجرانفرضیخروجازقبلرابازاريتشکیل دهندهعواملرفاهیتغییرات) 1(نمودار

.دهدمینشانکشورشانبهایراناز
کنـد، تقاضـا بـراي کاالهـاي مـصرفی          هنگامی که در یک کشور جمعیت کـاهش پیـدا مـی           

کرامر و  (شود  به سخن دیگر منحنی تقاضاي آن کاال به سمت چپ منتقل می           . یابدش می نیزکاه
کـاهش باعثایرانازافغانمهاجرانخروجکهاینفرضبابنابراین ). 74، ص1383کاران، هم

1- Consumer Surplus
2- Producer Surplus
3- Tax Payer Surplus
4- Marginal cost public funds
5- Dead Weight Loss



١٣٨٨/ ٣/٢جلد /  ٦

جمعیـت تقاضـاکننده   کـاهش اینپس،شدخواهدتقاضاکاهشنتیجهدروکنندهمصرفتعداد
،جـایی جابـه ایـن اثـر در. ))2(نمودار (شودمیچپسمتبهتقاضانحنیمجاییجابهبهمنجر

خودازراتغییراتیارزاننانسیاستاجرايواولیهحالتبهنسبتبازارعواملرفاهیوضعیت
میزانبهکنندگانفمصررفاه.دهدمینشان 3221 eehh مقـدار  ایـن .یابـد مـی کاهش

تغییـرات .بازگردنـد کـشورشان بهبایدکهدادافغان نسبتکنندگانمصرفبهتوانمیراکاهش
بـه قبـل حالـت بـه تنسبنیزدولتهايهزینه.کندنمیتغییرقبلبهنسبتتولیدکنندگانرفاهی
میـزان  13 fe  مقـدار برابـر دولـت هـاي هزینـه حالـت ایـن در.یافـت خواهـد کـاهش

 221 feedcb دهنـدگان مالیـات مـازاد کـاهش موجـب کـه باشدمی ΔTS بـه
مقدار  221 feedcbδ1 ایـن دراجتمـاعی هـاي زیانترتیبینه اب. گرددمی
مقـدار برابـر )افغـان مهاجرانخروج(حالت  22122 feedcbδfeb 

مقدارهکاست 22 feb بـه مربـوط هـاي   اخـتالل از   ناشیاجتماعی هايزیانهبط  مربو
مقداروگندمبازار  221 feedcbδ دربازارهـا سایرهاياختاللبهمربوطنیز

.شوندمیخارجایرانازافغانمهاجرانکهاستحالتی

سیاست نان ارزانالگوي نموداري تاثیرات رفاهی . )1(نمودار
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ارزان پس از خروج مهاجران افغاننانالگوي نموداري سیاست. )2(نمودار

الگوي تجربی) ب
نیاز ي بازار به توابع تقاضا و عرضهبراي بررسی جبري تغییرات مازاد عوامل تشکیل دهنده

، که به )1996سالهوفر،(نمایی در نظر گرفته شده است ، فرم کلی توابع تقاضا و عرضه. است
:شونددر زیر بیان می2و 1ترتیب به صورت توابع 

)1( cd APQ)2(ε
ps BPQ 

نیز Bو Aدهند، را نشان میي گندم هاي خود قیمتی تقاضا و عرضهکششεو φکه در آن 
به ترتیب قیمت تضمینی گندم و قیمت Pcو Ppعرض از مبدا توابع تقاضا و عرضه و 

کننده روابط جبري تغییرات مازاد مصرف. باشندکننده میاي گندم براي مصرفیارانه ΔCS ،
کننده تولید ΔPSهاي دولتو هزینه ΔTC شوندمحاسبه می5تا 3به ترتیب از روابط.
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با توجه به این که ) (نان(مقدار تقاضاي گندم Qdقیمت وارداتی گندم،Pm که در آن، 
باشد در کاهش مقدار گندم مصرفی در پخت نان به طور دقیق مشخص نمیدرصد ضایعات و 

ي مقدار عرضهQsو ) این مطالعه مقدار تقاضاي نان معادل تقاضاي گندم در نظر گرفته شد
.باشندگندم می

راه دارد، پس هایی را به هم   آوري و مصرف مالیات توسط دولت هزینه      به دلیل این که جمع    
دهندگان  ن تغییر مازاد مالیات   براي به دست آورد    ΔTS   هاي دولـت  ، مقدار تغییر هزینه ΔTC

ي نهایی وجوهات دولتی در هزینه  1به ایـن ترتیـب تغییـر مـازاد مالیـات     . شودضرب می
دهندگان ΔTSآیدمیي زیر به دستاز رابطه:

)6(
هاي اجتماعی بازار گندم زیان wDWLهاي ناشی از سیاست نان ارزان و مجموع زیان

 tDWL 585، ص1385حسینی، (آیند میبدست 8و 7از روابط:(
)7(CSΔPSΔTCΔDWLw 

)8(CSΔPTΔDWLt 

هاي زیان. دهندگان استکننده و مالیاتبرابر مجموع کاهش رفاه تولیدΔPT،8ي رابطهدر
مرده حاصل از سایر از بازارها نیز برابر  ΔTCδي است که از رابطه wt DWLDWL  قابل

.باشدمحاسبه می
از خروج مهاجران افغان از ایران با استفاده از مقادیر ي تغییرات رفاهی حاصل محاسبه

در حالت خروج . ي روابط باال میسر خواهد بودجدید به دست آمده براي تقاضا و کلیه
شوند و از مقادیر به دست آمده براي سیاست غذاي مهاجران از ایران این مقادیر محاسبه می

ها در بازار گندم ات رفاهی ناشی از خروج آنشوند تا اثرارزان قبل از خروج مهاجران کسر می
.ایران نمایان شود) نان(

  TCΔδ1TSΔ 
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نتایج و بحث
در سـال  ) سازمان امـور اتبـاع خـارجی   (آوري شده توسط وزارت کشور براساس آمار جمع  

.1دهندها تشکیل میمیلیون نفر از مهاجران در ایران را افغان3/2، حدود 1380
قیمـت وارداتـی گنـدم      ) Pm(قیمت تضمینی گندم و     ) Pp(رد،  قیمت آ ) Pc(در سال یاد شده     

99/14مقدار مصرف   ). ، و وزارت بازرگانی   2007امید،  (ریال بود    1092و   1050،  40به ترتیب   
وزارت بازرگـانی و شـریف      (کیلوگرم برآورد شـده اسـت        232میلیون تن و مصرف سرانه نیز       

حـسینی،  (هـاي پیـشین در ایـران        طالعههاي عرضه و تقاضا از م     در این پژوهش کشش   ). 1383
ي حـسینی و  نیـز از مطالعـه  ) (هاي انتقال درآمد   و مقدار متوسط هزینه   ) 31و25، ص   1385

.استخراج شده است) 1996(اسپریگز 
ي و کـشش تقاضـا در محـدوده        31/0ي مورد استفاده در این مطالعـه مقـدار          کشش عرضه 

به عنوان حـد میـانگین ایـن دو مقـدار در              -82/0و   -43/0است که دو مقدار     -24/1تا   -3/0
با توجه به وجود یک مقدار براي کشش عرضه، دو مقدار براي کشش تقاضـا و              . نظر گرفته شد  

گـزین در   هـاي انتقـال درآمـد، شـش راه        براي پارامتر متوسط هزینـه     3/0و   2/0،  1/0سه مقدار   
. مهاجران از ایران قابل بررسی استارتباط با اثرات رفاهی خروج 

نخست آثار رفاهی ناشی از به کارگیري سیاست نان ارزان قبل از خروج فرضی مهاجران از                
) 1ΔCS(بنـابراین  . گزین اول به عنـوان نمونـه انتخـاب شـد      راه. ایران مورد بررسی قرار گرفت    

میلیـارد  9/5875ردن دولـت در بـازار گنـدم،    کنندگان نسبت به حالت دخالت نکـ مازاد مصرف 
میلیـارد ریـال کـاهش       1/526مـازاد تولیدکننـده،     ) 1ΔPS(ریال افزایش یافته است، درحالی که       

هـاي  ي سیاسـت  هاي پرداختی دولت در اثر خارج شدن از تعادل بازار به واسـطه            هزینه. داشت
لیـارد ریـال و زیـان مـرده در بـازار گنـدم و سـایر        می15240، حدود )قیمت تضمینی (حمایتی  
هـاي  گزینـه . میلیارد ریال برآورد شد    11421ي اجراي این سیاست     به واسطه ) tDWL(بازارها  

).1(جدول ،استنیز به همین نحو قابل بحث و بررسی دیگر 

استفاده 1380در این پژوهش از اطالعات به دست آمده در سال هاي اخیر،به دلیل نبود آمار مدون و موجود در سال-1
.شده است
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ي روج کلیـه  ي خـ  اگر دولت ایران به اخراج مهاجران افغان از کشور مبادرت بورزد و زمینه            
با ایـن   (میلیون نفر از متقاضیان نان در کشورکاسته خواهد شد           3/2حدود   ها را فراهم نماید،   آن

ي با توجه به مـصرف سـرانه   ). ي نان باشند  کنندهمیلیون نفر مهاجر افغان، مصرف     3/2فرض که   
کیلوگرمی مصرف نان در کـشور و بـا فـرض الگـوي مـصرف مـشابه مهـاجران افغـان و                     232

در کشور کاسته و مصرف کل بـه        ) گندم(میلیون تن از مقدار تقاضاي نان        54/0ایرانیان، حدود   
ارزان ) نـان (در این حالـت نیـز آثـار رفـاهی سیاسـت غـذاي               . میلیون تن خواهد رسید    44/14

.بیان شده است) 2(بررسی شده است و نتایج آن در جدول 

پس از خروج مهاجران               آثار رفاهی اجراي سیاست نان ارزان). 2(جدول 
)میلیارد ریال: واحد(

εφδCS1PS1TC1TS1DWLwDWLtگزینراه

31/043/0-
1/0
2/0
3/0

3/5662
3/5662
3/5662

1/526-
1/526-
1/526-

3/14673-
3/14673-
3/14673-

6/16140-
9/17607-
2/19075-

1/9537
1/9537
1/9537

4/11004
7/12471

13939

1
2
3
4
5
6

31/082/0-
1/0
2/0
3/0

2/2611
2/2611
2/2611

1/526-
1/526-
1/526-

3/14673-
3/14673-
3/14673-

6/16140-
9/17607-
2/19075-

1/12588
1/12588
1/12588

5/14055
8/15522
1/16990

هاي پژوهشیافته: ماخذ

هاجرانآثار رفاهی اجراي سیاست نان ارزان پیش از خروج م). 1(جدول 
)میلیارد ریال: واحد(

εφδCS1PS1TC1TS1DWLwDWLtگزینراه

31/043/0-
1/0
2/0
3/0

9/5875
9/5875
9/5875

1/526-
1/526-
1/526-

6/15246-
6/15246-
6/15246-

2/16771-
9/18295-
6/19820-

8/9896
8/9896
8/9896

4/11421
1/12946
7/14470

1
2
3
4
5
6

31/082/0-
1/0
2/0
3/0

7/2707
7/2707
7/2707

1/526-
1/526-
1/526-

6/15246-
6/15246-
6/15246-

2/16771-
9/18295-
6/19820-

9/13062
9/13062
9/13062

6/14587
3/16112
9/17636

هاي پژوهشیافته: ماخذ
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وج مهاجران، میزان تغییرات رفاهی ناشـی       ي نتایج به دست آمده قبل و بعد از خر         با مقایسه 
، رفـاه   )3تـا   1هـاي   گزینراه(ي خروج مهاجران از کشور      به واسطه . از این سیاست برآورد شد    

تـوان بـه    میلیارد ریال کاهش یافتـه اسـت، ایـن کـاهش رفـاهی را مـی                6/213کنندگان  مصرف
ـ           کنندهمهاجران که مصرف   هـاي دولـت و زیـان    هي نـان بودنـد نـسبت داد، در حـالی کـه هزین

میلیـارد ریـال کـاهش و        4/474و   3/573ي بازارها از جمله گندم، به ترتیـب         اجتماعی در کلیه  
کنندگان نیـز تغییـري را      مازاد تولید . میلیارد ریال افزایش داشته است     688رفاه مالیات دهندگان    

ده اهمیـت حـضور     بنابراین با توجه به نتایج بـه دسـت آمـ          ). 3(جدول   ،دهداز خود نشان نمی   
.شودمهاجران خارجی در کشور بیش از پیش نمایان می

تغییرات رفاهی حاصل از خروج مهاجران از ایران). 3(جدول 
)میلیارد ریال: واحد(

CSΔPSΔTCΔTSΔDWLwΔDWLtΔگزینراه 
1
2
3

6/213-03/573
7/630

688
3/745

7/359-
417-

4/474-
7/531-

4
5
6

5/98-03/573
7/630

688
3/745

8/474-
1/532-
5/589-
8/646-

هاي پژوهشیافته: ماخذ

نهادهاگیري و پیشنتیجه
دهد افزون بر این که دولت مبالغ هنگفتی را بابت سیاست نان            نتایج به دست آمده نشان می     

ال بر بار مـالی  میلیارد ری  3/573پردازد، مهاجران خارجی نیز     کنندگان ایرانی می  ارزان به مصرف  
. افزاینددولت می

در سـال  . نمایدسازمان ملل متحد هرساله مبالغی را براي امور مهاجران به ایران پرداخت می            
ها و مـوارد مـصرفی      هاي اردوگاه میلیون دالر بابت هزینه    17، حدود   )سال مورد مطالعه  (1380
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میلیـون دالر آن را صـرف        14مهاجران به ایران پرداخت کرده است و دولت ایران نیـز حـدود            
UNHCR Global Reports)موارد خواسته شـده از طـرف سـازمان ملـل کـرده اسـت        2000-

ي نـان   هـاي دولـت بابـت پرداخـت یارانـه         مانده در مقایسه با هزینه    بنابراین مبلغ باقی  .  (2006
ـ     . رقم بسیار ناچیزي است   ) میلیارد ریال  3/573(مصرفی توسط مهاجران     ن، سـایر   افـزون بـر ای

شود کـه مهـاجران نیـز از آن    اي عرضه میهاي یارانه کاالهاي مصرفی از جمله شیر نیز با قیمت       
هـاي  هـاي  مـستندي از هزینـه   شود که هر ساله گـزارش نهاد میشوند، بنابرابن پیشمند میبهره

بـه  شـوند   ي کاالهاي اساسی کـه مهـاجران نیـز از آن منتفـع مـی              دولت بابت پرداخت به یارانه    
المللـی  هاي مرتبط با مهاجران و پناهندگان از جمله سـازمان ملـل متحـد، سـازمان بـین         سازمان

.ها نیز مطرح شودهاي وابسته ارایه و درخواست تامین این هزینهمهاجرت و سازمان
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