
 

 79-111های / صفحه0/ شماره 01اقتصاد کشاورزی/ جلد 

افزایش نرخ ارز و  ،هاهدفمندسازی یارانه  پیامدهایبررسی 

بر حوزه گندم، آرد ها محدودیت ارزی ناشی از اعمال تحریم

 و نان
 1و لیلی ابوالحسنی هزهرا نعمت الهی،ناصر شاهنوشی فروشانی،مسعود حسین زاد

 72/91/9911تاریخ پذیرش:                                                                                91/19/9911تاریخ دریافت: 

 چکیده
ی )گندم و آرد(، نرخ ارز نیز افزایش اساسهای انرژی و کاالهای پس از اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه حامل

گندم، آرد و نان در  و نقشهای ارزی بیشتری بر کشور ایران تحمیل شد. با توجه به اهمیت یافت و محدودیت
های انرژی، اصالح هدفمندسازی یارانه حامل پیامدهای ارزیابیبا هدف  بررسیتأمین غذای جامعه، این 

گندم، آرد و  در بخشها های ارزی ناشی از تحریمایش نرخ ارز و محدودیتهای گندم و آرد و همچنین افزقیمت
های الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، یک الگوی برتریبا توجه به  بررسینان صورت گرفته است. در این 

CGE  بر مبنای الگویORANI_G  نتایج نشان  .شدکه برای ساختار اقتصادی ایران تعدیل شده است، تدوین
خرید خانوارها و در نتیجه  توانهای گندم و آرد، های انرژی و اصالح قیمتبه دنبال هدفمندسازی یارانه حامل داد

آن است که افزایش نرخ  گویای بررسیهای این فرضپیش. مقایسه نتایج یابدتقاضای گندم، آرد و نان کاهش می
بهبود لذا گندم، آرد و نان را بهبود خواهد بخشید.  بخشها در ارز در بلندمدت، نتایج حاصل از هدفمندسازی یارانه

تعاونی به بازار گندم، آرد و نان گذاری خصوصی و ها و فراهم نمودن بسترهای الزم جهت ورود سرمایهزیرساخت
 .شودمیپیشنهاد 

 JEL : H23, E20, D58 طبقه بندی

 ، تحریم های اقتصادینان ها، نرخ ارز، گندم، آرد وهدفمندسازی یارانه های کلیدی:واژه
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 مقدمه
مین امنیت غذایی کشور با تکیه أبخش کشاورزی در ایران، تاصلی و مسئولیت ایف وظیکی از 

وابستگی به بیگانگان در تولید محصوالت کشاورزی  بدونبر منابع داخلی و نیز خودکفایی و 

در بین محصوالت کشاورزی مختلف، غالت نقش (. 5831شیرازی و همکاران، ثابتان)باشد می

چون  هاییبرتریتری در امنیت غذایی و الگوی مصرف کشور داشته و به دلیل مهم و پررنگ

آسان و سازگاری با شرایط  ترابریتولید، انبار کردن و  آسان بودننیاز به نیروی کار کمتر، 

اما در میان . است شمار رفتهمختلف آب و هوایی همواره به عنوان یک منبع غذایی مطمئن به

ای است که در جهان کشت شده و به عنوان ترین غلههای مختلف غالت، گندم مهمگونه

 استای داشته ارزش راهبردی ویژهترین محصول کشاورزی جهان، ترین و حیاتیضروری

های گندم را در وردهرآای از تولیدات و فسهم عمده نیز نان .(5991آهویسوسی و همکاران، )

 ،5898سال  دربانک مرکزی  آخرین آمار موجود در پایهبر دهد. ایران به خود اختصاص می

را به خانوارهای شهری  خوراکیاز کل هزینه درصد  15/8درصد و  38/9آرد و نان به ترتیب 

 های خانوارهای شهرینان به کل هزینهآرد و نسبت هزینه  مچنینه. اندخود اختصاص داده

 (.5898)بانک مرکزی،  درصد بوده است 9/5و  4/2 برابر میانگینبه طور 

پرمه، ) اندارزیابی کرده ناکارآمد پرداخت یارانه را پیشینتحقیقات بسیاری در ایران، نظام 

این . (5839منظور و همکاران، ؛ 5838انویی و پروین، )ب(؛ ب5834)الف(؛ پرمه، 5834

نظام پرداخت ط ضعف انقترین مهم زعام را به عنوان یکی ابه صورت  پرداخت یارانه هابررسی

ها موجود در نظام پرداخت یارانه هاینارساییدر نتیجه، مجموعه . انددهکرها معرفی یارانه

که با عنوان طرح  شدای اصالحات از سوی دولت در این نظام باعث پیگیری و اجرای مجموعه

در سال  پس از اجرای مرحله اول طرح هدفمندسازی .شودها شناخته میهدفمندسازی یارانه

 ها انجام شده است.هدفمندسازی یارانه دهایپیامدر زمینه مختلفی  هایبررسی 5839

 هایحامل و نان یارانه حذف با که اندخود بیان داشته بررسی( در 5839حیدری و پرمه )

 روستایی خانوارهای هایهزینه و درصد 88 کمدست شهری خانوارهای هایهزینه انرژی،

( 5895و شاهنوشی ) الهینعمت پژوهشداشت. نتایج  خواهد افزایش درصد 44 کمدست

 کشاورزی، محصوالت بین در هایارانه هدفمندسازی قانون اعمال صورت درنشان داده است، 

 قیمت شاخص افزایش بر را درصد افزایش، بیشترین تأثیر 88/5 با باغی و زراعی محصوالت

 ترتیب به ها،قیمت متقارن و نامتقارن انتقال شرایط در جامعه رفاه و داشته کننده مصرف
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 ( به بررسی5895) علیزاد صفر .درصد کاهش یافته است 24/19درصد و  91/55

 تولیدکنندگان و کنندگانبر مصرف انرژی هایحامل هدفمندسازی یارانه رفاهی هایگذاریاثر

 انرژی،  یارانه بیشتر چه هر حذف دهنده این بود که بانشان بررسیسویا پرداخت. نتایج این 

 تأثیر( 2445) همکاران و احمدیابد. می کاهش تولیدکننده و کنندهمصرف رفاه مازاد

در  را کشاورزی غیر و کشاورزی هایبخش در تولید هایعامل درآمد بر اصالحی هایسیاست

 تولید بر متفاوت تأثیر گویاینتایج ، اندداده قرار بررسی مورد عمومی تعادل مدل قالب

های فرضپیشرفاهی  تاثیر (2448بردز و کاچکس )ال بررسی. در است گوناگون محصوالت

ها، یارانه صادرات و های داخلی از محصوالت کشاورزی، حذف تعرفهمختلف کاهش حمایت

درصدی در قیمت نفت در  24کم بوده است. افزایش  به نسبتهای داخلی حمایت قیمت

های اقتصادی که کاهش به کاهش فعالیت (2441پاو و اسکور ) بررسیافریقای جنوبی در 

کاهش چشمگیر درآمد خانوارهای به درآمد و محصول را در بیشتر صنایع به دنبال داشته و 

ومی قابل محاسبه به از روش تعادل عم (2454چیتیگا و همکاران )روستایی منجر شده است. 

های دولت در افریقای جنوبی در مقابل افزایش قیمت جهانی نفت منظور ارزیابی سیاست

 1/2تا  2/2ها نشان داد که افزایش قیمت نفت منجر به کاهش اند. بررسیدهکراستفاده 

وارد  (2454گوین و چنترت )های یافته پایهدر افریقای جنوبی شده است. بر  GDPدرصدی 

های جهانی انرژی و غذا درآمد واقعی ممکن است ارتباط منفی بین قیمت پیامدهایکردن 

 3/1حذف یارانه غذا کاهش  ،نشان داد (2455کرمی و همکاران ) بررسینتایج ایجاد کند. 

که در  شودمیو منجر به کاهش رفاه خانوارها  دارددولت را به دنبال  هایهزینهدرصدی در 

  .این بین کاهش رفاه خانوارهای شهری بیشتر از خانوارهای روستایی بوده است

 میی  ایفا ایتغذیه الگوی در ایویژه نقش مردم، تغذیه منبع تریناصلی عنوان به نان ما، کشور در

 سیبد  در اصلی ماده کماکان خوردنی، مواد در تنوع ایجاد و اساسی هایتغییرپذیری رغمبه و کند

 وییژه  به و افراد بدن پروتئینی و انرژی نیازهای از ایعمده بخش و است ایرانی خانوارهای غذایی

 انیرژی  درصید  13 تیا  48 حدود روزانه که طوری به کند،می تأمین را جامعه درآمد کم قشرهای

بنابراین هدفمندسازی  .شود می تأمین نان از ما جامعه در مصرفی پروتئین درصد 84 و دریافتی

پیذیر و  آسییب  قشرهایتواند بر ها و در نتیجه افزایش قیمت به هر نحوی در این بخش، مییارانه

لیذا هیر   . (5894 های مجلیس پژوهش)مرکز  کند وارد ایچندگانهر اقتصادی محروم جامعه فشا

بخواهید  غیر مسیتقیم،   چه به صورت مستقیم و چهگیری در کشور، گذاری و تصمیمیاستگونه س
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 هیای جنبیه  همیه دهد، بایستی به دقت ارزیابی شیده و  حوزه گندم، آرد و نان را تحت تاثیر قرار 

هیای  پس از هدفمندسیازی یارانیه حامیل   با توجه به اینکه  از آن مورد سنجش قرار گیرد. ناشی

هیای  تکانیه ، اقتصیاد اییران بیا    5839ی )از جمله گندم و آرد( در سیال  اساسانرژی و کاالهای 

همراه بوده است. لذا بیا هیدف    المللیهای بیندیگری از جمله افزایش نرخ ارز و تشدید تحریم

نشیان دهید، الزم    آینیده های بینانه که شرایط اقتصاد ایران را در سالیابی به نتایجی واقعدست

های انرژی، گندم و آرد، افیزایش  ناشی از افزایش قیمت حامل پیامدهایبر بررسی  افزوناست 

رد تیا نتیایج   ها نیز میورد توجیه قیرار گیی    های ارزی ناشی از اعمال تحریمنرخ ارز و محدودیت

الگوی تعیادل عمیومی قابیل     بررسیاین . بدین منظور در شودذاران حاصل کارگشای سیاستگ

گنیدم، آرد و نیان بررسیی     بخیش بر  یاد شدههای استاجرای سی پیامدهایمحاسبه تدوین و 

 شده است.

 هامواد و روش

های انرژی، ها )از جمله حاملاز آنجاکه متغیرهای متاثر از اجرای قانون هدفمندی یارانه

های مختلف  اقتصادی ای در بخشبه عنوان نهاده واسطهالتی مانند گندم و آرد و ...( محصو

 ارزیابیو به منظور  بررسیاین در ، دهندمی قرار تأثیر تحت را اقتصاد کل و هستنداثرگذار 

از الگوی گندم، آرد و نان  بخشدر ها و افزایش نرخ ارز ناشی از هدفمندسازی یارانه پیامدهای

کاربرد الگوهای تعادل  برتریترین مهم .تعادل عمومی قابل محاسبه استفاده شده است

سیاستی و یا  هایپذیریتغییر پیامدهایدهد عمومی، این است که به اقتصاددانان اجازه می

های اقتصادی و کل جهان در ارتباط که با بخش اییافتهنظامبرونزا را در چارچوب  هایعامل

اعمال شده  یهاپذیریک بخش و تغییرکه  هنگامیکه  طوریه است، بررسی و تحلیل کنند. ب

های اقتصاد دارد نیز به بخش دیگربا  یاد شدهروابطی که بخش  همه، شودبر آن بررسی می

 در آغاز بررسیاین بنابراین در  (.5999رادرفورد و پالتسو، نوعی وارد چارچوب تحلیل شوند )

اقتصاد  هایتواقعی پایهتدوین و سپس روابط مدل بر  پژوهشماتریس حسابداری اجتماعی 

 -جدول داده از استفاده با بررسیاین اجتماعی  حسابداری ماتریس ایران منظور شده است.

با  و و منتشر شده تهیه مرکز آمار ایران توسط که 5834 سال در ایران ستانده اقتصاد

 و تهیه سال این به مربوط آماری سالنامه و ملی هایحساب اطالعات و آمار از گیریبهره

گروه  29گروه و کاالها و خدمات به  53 به خدماتی و تولیدی هایفعالیت .است شده تدوین
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و  5CPCکدهای  پایهبندی کاالها و خدمات بر تقسیمدر این راستا،  .اندتقسیم شده

  (.2و  5ول ااست )جدصورت گرفته  2ISICکدهای  پایههای تولیدی بر بندی فعالیتتقسیم

 نسبت با را  افزوده ارزش و ای واسطه کاالهای فعالیت، هر که است این بر فرض مدل این در

 قیمت نیز، و مرکب کاالی واحد هر قیمت. دهد می انجام را تولید و کرده ترکیب هم با ثابتی

 و وارداتی و داخلی کاالهای قیمت از موزونی شاخص ترتیب، به  اولیه های نهاده ترکیب

 های هزینه سازی کمینه از اولیه های نهاده برای تقاضا توابع. است اولیه های نهاده قیمت

 را سازی بهینه مسئله این. آیند می دست به تولید جریان بر حاکم فناوری به توجه با تولید

 :داد نشان زیر شکل به توان می

(5) MinTC)i)=∑PF(f,i). X1F(f,i)  +∑PX1_s(c,i). X1_s(c,i) 

(2) S.t. X1TOT(i) = Min [ g (X1_s(c,i)). CES(X1F(f,i))]    

 میزانبه ترتیب قیمت و  𝑋1Fو   PFام،iهزینه کل تولید برای فعالیت  TCi، باالدر رابطه 

بیانگر تابع لئونتیف  g(𝑋1_𝑠(𝑐,𝑖))بوده و  iتولید کل فعالیت  میزان X1TOTiنهاده اولیه، 

دهنده نیز نشان )F(f,i)𝑋1CES(هستند. 8واسطه است که به شکل کاالهای مرکبهای نهاده

ای به نسبت مشخصی در های واسطه. با توجه به اینکه نهادهاستهای اولیه نهادهCES تابع 

 ( را به شکل زیر نیز نوشت. 2توان معادله )شوند، میجریان تولید وارد می

 (8) S.t  X1TOT(i)= CES (𝑋1F(f,i)) = 𝑋1PRIM(i)                     

 و تولید سطح از تابعی صورت به های اولیهنهاده تقاضای توابع ،باال سازیبهینه مسئله حل از

-می تعیین سطح تولید از تابعی صورت به ایواسطه هاینهاده تقاضای و توابع هانهاده قیمت

 زیر نوشت.  شکلتوان به های اولیه را میتابع تقاضای نهاده .شوند

 (4)  𝑋1F(f,i) = X1PRIM(i) 𝛿(𝑓,𝑖)

1

𝜌+1 . [
𝑃1𝐹(𝑓,𝑖)

𝑃1𝑃𝑅𝐼𝑀(𝑖)
]

−1

𝜌+1 

و به  CESنیز با استفاده از تابع  (𝑃1𝑃𝑅𝐼𝑀)و قیمت آنها  (X1PRIMهای اولیه )ترکیب نهاده

 آیند.( به دست می5( و )1شکل روابط )

      

𝑋1PRIM(i) = (∑ 𝛿(𝑓,𝑖). 𝑋1𝐹(𝑓,𝑖)
−𝜌)

−1

𝜌  (1)  

                                                           
1 Central Product Classification 

2 International Standard Industrial Classification 

3 composite commodity 
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𝑃1PRIM(i) = (𝛿(𝑓,𝑖)

1

𝜌+1. 𝑃1𝐹(𝑓,𝑖)

𝜌

𝜌+1)
𝜌

𝜌+1 (5)  

 این در. اندشده منظور وارداتی و داخلی کاالهای از ترکیبی صورت به ایواسطه هاینهاده

 بر. است شده استفاده( 5959) آرمینگتون فرض از ایواسطه مرکب کاالی تولید برای راستا

 یک طی و آیدمی شمار به داخلی کاالهای ناقص جانشین عنوان به وارداتی کاالهای پایه این

 ایواسطه نهاده عنوان به که کنندمی ایجاد را مرکب کاالی و شده ترکیب هم با CES تابع

 کاالی ترکیب در وارداتی و داخلی کاالی تقاضای تابع. شودمی استفاده تولید جریان در

 تولید تابع به توجه با وارداتی و داخلی کاالهای کل هزینه سازیکمینه از ایواسطه مرکب

CES آید می بدست: 

(8) Min 𝑇𝐶(𝑐,𝑖) = ∑ 𝑃1(𝑐,𝑠,𝑖)
2
𝑠=1 . 𝑋1(𝑐,𝑠,𝑖) 

(3) s.t: 𝑋1_𝑠(𝑐,𝑖) = (∑ 𝜃(𝑠,𝑖). 𝑋1(𝑐,𝑠,𝑖)
−𝜌2

𝑠=1 )
−1

𝜌 
 

( به دست 9کاالهای داخلی و وارداتی به شکل رابطه )، توابع تقاضای باالسازی از بهینه

 آیند:می

(9) 𝑋1(𝑐,𝑠,𝑖) =  𝑋1_𝑠(𝑐,𝑖). 𝜃(𝑠,𝑖)

1

𝜌+1. [
𝑃1(𝑐,𝑠,𝑖)

𝑃1_𝑠(𝑐,𝑖)
]

−1

𝜌+1 

تقاضا برای کاالها از هر منبع )داخلی و وارداتی(، تابعی از تقاضای کاالی مرکب،  باالدر رابطه 

تر، . به بیانی سادهاستآن کاال به قیمت کاالی مرکب  و نسبت قیمت θ(s,i)کشش جانشینی 

 شود.کاهش قیمت نسبی کاال از یک منبع خاص، منجر به استفاده بیشتر از آن منبع می

 .آیدبه دست میای در هر فعالیت از رابطه زیر های مرکب واسطهقیمت نهاده

(54) 
𝑃1_𝑠(𝑐,𝑖) =  (∑ 𝛿(𝑠,𝑖)

1

𝜌+1. 𝑃1(𝑐,𝑠,𝑖)

𝜌

𝜌+1)

2

𝑠=1

𝜌

𝜌+1

 

وسیله تابع تولید لئونتیف و از ترکیب کاالهای مرکب و ترکیب ه کاالی نهایی هر فعالیت ب

ها، نسبت مشخصی از شود. به عبارت دیگر تقاضای این نهادههای اولیه ایجاد مینهاده

 اند:زیر نشان داده شده هایهکه در رابط استمحصول هر فعالیت 

(55) 𝑋1𝑃𝑅𝐼𝑀(𝑖) =  𝛽(𝑝,𝑖). 𝑋1𝑇𝑂𝑇(𝑖) 

(52) 𝑋1_𝑠(𝑐,𝑖)= 𝛽(𝑐,𝑖). 𝑋1𝑇𝑂𝑇(𝑖) 

 شود:( محاسبه می58ای از رابطه )های واسطهشاخص قیمت نهاده
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𝑃1𝑀𝐴𝑇(𝑖) =  ∑ 𝑆1𝑀𝐴𝑇(𝑖). 𝑃1(𝑐,𝑠,𝑖)
32
𝑖=1 + deltaP(c,s,i) (58)  

و  (5839بخت )جوان بررسیقیمت تمام شده کاالها و خدمات تولیدی در هر فعالیت، همانند 

( محاسبه شده است. با توجه به اینکه در شرایط رقابت کامل، قیمت کاالها و 5883سالمی )

 یا خدمت برابر است، هزینه تولید کاال یا خدمات خدمات تولیدی با هزینه تولید آن کاال

خواهد بود که از  یارانهای و مالیات منهای های واسطههای اولیه، نهادهشامل هزینه نهاده

 آید:رابطه زیر به دست می

(54) 𝑃1𝑇𝑂𝑇(𝑖) =   𝑃1𝑃𝑅𝐼𝑀(𝑖) + 𝑃1𝑀𝐴𝑇(𝑖) + 𝑃1𝑇𝐴𝑋(𝑖) − 𝑃1𝑆𝑈𝐵(𝑖) 

از  صنعت، هر کاالیی ترکیب تعیین برای کنندمی تولید محصول چند که هاییبخش در

 است؛ شده گرفته بهره شده تولید محصوالت بین( CET)ثابت  کشش تبدیلی توابع ساختار

ثابت  تبدیلی کشش تولید تابع به توجه با کاالها کل از فروش حاصل ای که درآمدگونهبه

(CET) شده است. بیشینه 

(51) 
𝑀𝐴𝑋𝑇𝑅(𝑖) =  ∑ 𝑄1(𝑐,𝑖)

45

𝑐=1

. 𝑃0𝐶𝑂𝑀(𝑐) 

(55) s.t: 𝑋1𝑇𝑂𝑇(𝑖) = 𝐶𝐸𝑇(𝑄1(𝑐,𝑖)) 

فعالیت و کشش تبدیلی  هر در تولیدی کاالهای نسبی به قیمت ترکیب این در کاال هر میزان

 :آیدمی دست به زیر به شکل کاالها از یک هر عرضه تابع نتیجه دارد. در بستگی بین کاالها

(58) 
𝑄1(𝑐,𝑖) = 𝑋1𝑇𝑂𝑇(𝑖) 𝜃(𝑐,𝑖)

1
(𝜑+1)⁄

. [
𝑃0𝐶𝑂𝑀(𝑐)

𝑃1𝑇𝑂𝑇(𝑖)
]

1
(𝜑−1)⁄  

(53) 
𝑃1𝑇𝑂𝑇(𝑖) =  ∑ 𝑃0𝐶𝑂𝑀(𝑐)

45

𝑐=1

 

دست ه کل عرضه یک کاال از مجموع عرضه آن کاال توسط صنایع مختلف ب میزاندر نهایت، 

 آید.می

(59) 
𝑋0𝐶𝑂𝑀(𝑐) =  ∑ 𝑄1(𝑐,𝑖)

32

𝑖=1

 

شوند و یا های مختلف، یا به بازار داخلی عرضه میکاالها و خدمات تولید شده توسط فعالیت 

عرضه کاال در هر یک از این بازارها از رابطه زیر قابل محاسبه خواهد  میزانشوند. صادر می

 بود.

(24)  𝑋4(𝑐)

𝑋0𝐷𝑂𝑀(𝑐)
= [

𝑃4(𝑐)

𝑃0𝐷𝑂𝑀(𝑐)
.
1 −∝𝑐

∝𝑐
]

1

𝜑−1 
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های دو بازار و ، تخصیص کاال بین بازار داخلی و صادراتی به نسبت قیمتباالبا توجه به رابطه 

واردات  و صادرات مورد درهمچنین کشش تبدیلی کاالهای داخلی و صادراتی بستگی دارد. 

 و واردات صادرات جهانی هایقیمت که معنی بدین. است منظور شده کوچک کشور فرض

 .5داد تغییر را آنها جهانی قیمت تواننمی آنها تقاضای و عرضه تغییر با و هستند برونزا

ترکیب  از مرکب کاالی نیز بخش این در. اندخانوارها به دو گروه شهری و روستایی تقسیم شده

CES از مرکب کاالی از خانوارها میزان تقاضای .شودمی حاصل وارداتی و داخلی کاالهای 

ترکیب کاالها با  حاصل شده است. درآمدشان قید به توجه با آنها سازی مطلوبیتبیشینه

سیستم  ایجاد تقاضای کاالها به صورتمنجر به  2رابین -ینکال مطلوبیت استفاده از یک تابع

 . شودمی (8LES) خطی مخارج

(25) Utility per Household= 
1

𝑄ℎ
 ∏ {𝑋3_𝑠(𝑐,ℎ) −45

𝑐=1

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

شود که در بازار، رقابت کامل حاکم است. فرآیند تولید دارای بازدهی الگوی فرض می این در

 بررسیتولید همانند  هاینهادهبرای ایجاد تعادل در بازار باشد. ثابت نسبت به مقیاس می

 مهاجرت .است ثابت کشور در کار نیروی کل عرضهفرض بر این است که ( 5895الهی )نعمت

 کار نیروی بخشی بین جاییهجاب ولی وجود ندارد، برعکس یا و داخل به خارج از کار نیروی

 و کار وزارت دستمزدهای کمینه قانون به توجه با نیز دستمزدها مورد در. پذیر استامکان

دستمزدها  ،پایه این است. بر شده استفاده نظریه کینز از کشور، در بیکاری وجود

 تسویه بیکاری شدن زیاد و طریق کم از کار نیروی بازار و دارند کمی بسیار پذیریانعطاف

 شود. می

ناشی از هدفمندسازی  پیامدهایبه منظور بررسی  این پژوهشاست که در  یادآوریالزم به 

 فرضپیشها، دو های ارزی ناشی از اعمال تحریمها، افزایش نرخ ارز و محدودیتیارانه

ها ناشی از هدفمندسازی یارانه پیامدهایاول  فرضپیشجداگانه در نظر گرفته شده است. در 

ار گرفته سی قرهای گندم و آرد( مورد بررهای انرژی و آزادسازی قیمت)افزایش قیمت حامل

بی به نتایجی منطبق بر واقعیت و به دلیل افزایش نرخ ارز همزمان با است. به منظور دستیا

                                                           
 های جهانی روبروست.نهایت در قیمتبیاقتصاد ایران به دلیل سهم اندک آن از تجارت خارجی، با عرضه  5 

2 Klein- Rubin 
3 Linear Expenditure System 



 111بررسی پیامد های هدفمند سازی ...

)گندم و آرد(، در  اساسیهای انرژی و کاالهای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه حامل

های انرژی و اصالح حذف یارانه حامل تکانهاعمال هر سه  پیامدهایدوم  فرضپیش

 شدهها بررسی های ارزی ناشی از تحریمو آرد، افزایش نرخ ارز و محدودیت های گندمقیمت

 است. 

 آمار و اطالعات

ستانده  -تدوین ماتریس حسابداری اجتماعی، از جدول داده برایاطالعات مورد نیاز  بیشتر

ستانده تهیه شده در  -ترین جدول دادهقابل استخراج است. با توجه به اینکه آخرین و کامل

نیز برای سال  بررسیباشد، ماتریس حسابداری اجتماعی می 5834ایران، مربوط به سال 

 تعادل عمومی قابل محاسبه بههای رسیبر دیگرنیز مانند  هاکششتهیه شده است.  5834

 موردهای ای و یاکتابخانه مطالعات پایهبر  هاکشش این .شوندمی وارد مدل برونزا صورت

 پژوهشاز  بررسیهای مورد استفاده در این ششک .شوندمی منظور کشورها دیگر مشابه برای

( و 5) های( استخراج و در جدول5888( و سالمی )5839بخت )(، جوان5895الهی )نعمت

 اند.( ارائه شده2)
 تولید و کشش تبدیل بین کاالهای تولیدی هر فعالیت هاینهادههای جانشینی بین کشش(1)جدول

 هاعنوان رشته فعالیت
کشش جانشینی بین 

 اولیه هاینهاده

کشش تبدیل بین کاالهای 

 تولیدی هر فعالیت

 4/4 1/4 زراعت

 4/4 3/4 باغداری

 4/4 1/4 خدمات کشاورزی و دامی

 4/4 1/4 پرورش دام

 4/4 1/4 حیوانات آبزی دیگرماهی و 

 4/4 1/4 جنگلداری

 4/4 8/4 استخراج معادن

 4/4 3/4 های خوراکیروغن

 4/4 1/4 مواد غذایی دیگر

 4/4 4/4 صنایع غیرفلزی

 4/4 2/4 فلزی مادرصنایع 

هانصنایع و ماشی دیگر  3/4 4/4 
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 های تولید و کشش تبدیل بین کاالهای تولیدی هرهای جانشینی بین نهاده(کشش1ادامه جدول)

 فعالیت

 هاعنوان رشته فعالیت
کشش جانشینی بین 

 اولیه هاینهاده

کشش تبدیل بین کاالهای 

  تولیدی هر فعالیت
 4/4 8/4 توزیع خدمات شهری

 4/4 2/4 فروشی، هتل و رستورانفروشی، عمدههای خردهفعالیت

 4/4 2/4 و انبارداری و ارتباطات ترابری

 4/4 2/4 های مالیگریواسطه

 4/4 8/4 ساختمان

 4/4 2/4 خدمات دیگر

 (5888( و سالمی )5839بخت )(، جوان5895الهی ): نعمتمنبع

 

ای، کاالهای مصرفی خانوارها و ای، کاالهای سرمایههای واسطهنهادههای آرمینگتون کشش(1)جدول 

 کاالهای صادراتی

 عنوان محصول
های نهاده

 ایواسطه

کاالهای 

 ایسرمایه

کاالهای مصرفی 

 خانوارها

کاالهای 

 صادراتی

 4 8 4 1/5 گندم

 -8 8 4 1/5 محصوالت زراعی دیگر

 -8 8 5 1/5 محصوالت باغداری

 -8 8 5 8/5 دامیمحصوال ت 

 -8 8 4 1/5 محصوالت ماهیگیری دیگرماهی و 

 -8 4 4 4/5 محصوالت جنگلداری

 -1/4 4 4 85/4 نفت خام

 -1/4 4 4 85/4 گاز طبیعی

 -8 48/5 4 48/5 کانی محصوالت دیگر

 4 8 4 1/4 برق و خدمات مربوطه

 4 8 4 1/4 آب و خدمات مربوطه

 4 8 4 1/4 گاز طبیعی و خدمات مربوطه

 -8 41/5 4 41/5 آرد

 -8 41/5 4 41/5 انواع نان

 -8 55/5 4 482/5 صنایع غذایی و آشامیدنی دیگر

 -8 81/5 55/4 42/5 صنایع غیر فلزی

 -8 38/5 4 38/5 صنایع فلزی مادر

 -8 51/5 59/5 89/5 هاصنایع و ماشین دیگر
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ای، کاالهای مصرفی ای، کاالهای سرمایهواسطههای های آرمینگتون نهادهکشش(1)جدول ادامه 

 خانوارها و کاالهای صادراتی

 عنوان محصول
های نهاده

 ایواسطه

کاالهای 

 ایسرمایه

کاالهای مصرفی 

 خانوارها

کاالهای 

  صادراتی
 -2 8 4 89/4 بنزین

 -2 8 3/5 1/4 نفت سفید

 -2 8 38/5 1/4 گازوئیل

 -2 8 28/5 1/4 نفت کوره

 -2 8 4 1/4 مایعگاز 

 -2 8 4 1/4 های نفتی و محصوالت جنبی آنفرآورده دیگر

فروشی و هتل و خدمات خرده فروشی، عمده

 رستوران
4 4 11/4 8- 

 -8 8 5 49/5 خدمات حمل و نقل

 -8 21/4 4 4 خدمات بانکی و بیمه

 4 4 4 4 ساختمان

 4 93/4 38/4 4 خدمات دیگر

 (5888( و سالمی )5839بخت )جوان (،5895الهی ): نعمتمنبع  

 ثنتایج و بح
 ها،هدفمندسازی یارانهناشی از  پیامدهای به منظور بررسی این پژوهشدر  چنانچه بیان شد

جداگانه در نظر  فرضپیشها، دو های ارزی ناشی از اعمال تحریمافزایش نرخ ارز و محدودیت

 به دست آمدهنتایج ، های دوگانهفرضپیشضمن معرفی در ادامه مباحث، گرفته شده است. 

 گندم، آرد و نان بیان شده است. بخشدر  یاد شده فرضپیشاز دو 

 های گندم و آردهای انرژی و اصالح قیمتافزایش قیمت حامل اول: فرضپیش

حذف یارانه های انرژی )افزایش قیمت حامل پژوهش، این ها درمنظور از هدفمندسازی یارانه

، حذف یارانه مربوط به گندم، و نان آرد ،و منظور از اصالح قیمت گندم (حامل مهم انرژی 8

های انرژی حامل. قانون هدفمندسازی در کشور اجرا شده استبه وسیله آرد و نان است که 

فرآورده نفتی شامل بنزین، نفت سفید، گازوئیل، نفت کوره  1و  ، برقد از گاز طبیعیانعبارت

ها و گندم، آرد و نان با توجه به اینکه حذف یارانه به معنای افزایش قیمت حامل. عو گاز مای

مربوطه  تکانه، یین مدل تعادل عمومی قابل محاسبهای است، پس از تعبه عنوان نهاده واسطه

ها، تنها روی اعمال شده است، بدین شکل که درصد افزایش قیمت( 58معادله ) به وسیله

صورت گرفته است. به عبارتی دیگر در  deltaP(c,s,i)متغیر  cکاالهای هدف، از طریق مؤلفه 
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های انرژی، گندم و آرد، درصد افزایش قیمت صورت گرفته در اثر حامل مانندمورد کاالهایی 

اعمال ( 58)در معادله  deltaP(c,s,i)متغیر  استفاده از باها اجرای طرح هدفمندسازی یارانه

( از اجرای قانون 5892) پس( و 5839) پیشهای انرژی، گندم و آرد شده است. قیمت حامل

 ( نشان داده شده است. 8ها در جدول )هدفمندسازی یارانه
هااز هدفمندسازی یارانه پسو  پیشهای انرژی، گندم و آرد قیمت حامل  (9)جدول  

 (1)بنزین قیمت / حامل
نفت 

 (1)سفید
 (1)گازوئیل

نفت 

 (1)کوره

گاز 

 (1)مایع

گاز 

 (1)طبیعی
 (9)برق

گندم 
(1) 

 (1)آرد

از  پیش

 هدفمندسازی
1111 111 111 71 977 111 111 9911 91 

از  پس

 هدفمندسازی
1111 1111 1111 1111 1911 1911 1111 1111 1111 

 (: ریال4(: ریال/ کیلو وات ساعت   )8(: ریال / متر مکعب   )2(: ریال / لیتر    )5)  : وزارت نیرو  منبع

های انرژی و اصالح قیمت گندم و آرد، بر کاالها و از افزایش قیمت حامل به دست آمدهنتایج 

ه نتایج ببر بنا( نشان داده شده است. 4گندم، آرد و نان در جدول ) بخشخدمات مربوط به 

شده  روروبهجز گندم که به دلیل کاهش قیمت نهاده زمین، با کاهش قیمت ه دست آمده، ب

ای گندم، ای سایر کاالها و خدمات افزایش یافته است. با کاهش قیمت پایهاست، قیمت پایه

گندم های تولید این محصول نیز کاهش یافته است. با توجه به اینکه آرد و نان، هر دو از فرآورده

طور که ، لذا با کاهش سطح تولید گندم، تولید آرد و نان نیز کاهش یافته است. همانهستند

دهد، با افزایش قیمت آرد و نان، سطح تقاضای خانوارهای شهری و ( نشان می4جدول )

روستایی برای این دو فرآورده کاهش یافته است. در بین کاالها و خدمات مختلف مصرفی 

غذایی، نان، آرد و گوشت بیشترین افزایش قیمت  هایفرآوردههای انرژی ز حاملخانوارها، پس ا

 گروه اقالم بین نیز نشان داده است که در 95های بانک مرکزی در سال اند. بررسیرا داشته

 هزینه به ناخالص خانوارها متعلق هزینه کل از سهم بیشترین هاآشامیدنی و هاخوراکی هزینه

غالت بوده است. همانند  و رشته آرد، تازه، هایمیوه هزینه ترتیب به آن از پس و گوشت انواع

 روروبهمحصوالت زراعی و باغی با کاهش قیمت  (،5839زاده )حداد کشاورز و مرتضی بررسی

بیشترین کاهش  یترابراز کاالهای انرژی و  پساند. در خانوارهای شهری، انواع نان و آرد شده

، هتل ترابریاند. در خانوارهای روستایی نیز پس از کاالهای بخش انرژی، خدمات تقاضا را داشته

چیتکا و همکاران  بررسیاند. در و رستوران، انواع نان و آرد بیشترین کاهش تقاضا را داشته
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ی، صنایع سبک و خدمات خصوصی بیشترین های کشاورزی، صنایع غذاینیز بخش (2454)

 اند. قیمت نفت داشته تکانهکاهش تقاضا را در اثر 
اول فرضپیشدرصد تغییر در متغیرهای مربوط به کاالها و خدمات تولیدی در  (1)جدول              

 تولید ایقیمت پایه کاالها و خدمات
 تقاضای خانوارها

 خانوار روستایی خانوار شهری

 -59/5 51/5 -12/52 -84/58 گندم

 -58/55 -44/54 -44/25 49/58 آرد

 -84/52 -18/51 -54/24 54/24 نان

 های تحقیق: یافتهمنبع

های انرژی، گندم و آرد و افزایش نرخ ارز و حامل دوم: افزایش قیمت فرضپیش

 هاهای ارزی ناشی از تحریممحدودیت

های انرژی و گندم و آرد(، نرخ ارز اسمی های واسطه )حاملوارد شده به نهاده تکانهبر  افزون

دوم افزایش یافته است. به منظور لحاظ کردن اثر  فرضپیشدرصد در  244به میزان 

( استفاده شده است و با 22ها بر اقتصاد ایران، نیز از معادله تقاضای صادرات )معادله تحریم

دهند، این ها از کاالهای داخلی را کاهش می، تقاضای صادرات خارجیهاتوجه به اینکه تحریم

جایی افقی منحنی هکه نشان دهنده انتقال یا جاب F4Q(c)متغیر برونزای  با استفاده از تکانه

درصدی صادرات  14باشد، بر مدل اعمال شده است. بدین منظور کاهش تقاضای صادرات می

  در نظر گرفته شده است. 5895سال 

گندم، آرد و نان در  بخشدوم بر کاالها و خدمات مربوط به  فرضپیشاز اجرای  ناشینتایج 

ای کاالها و خدمات دست آمده، قیمت پایههنتایج ب پایه( نشان داده شده است. بر 1جدول )

در افزایش یافته است و درنتیجه افزایش تولید و عرضه کاالها را به دنبال داشته است. 

از  پسصنایع غذایی، آرد، محصوالت باغی و گندم  هایفرآوردهشهری، ماهی،  خانوارهای

اند. در خانوارهای روستایی نیز پس از بیشترین کاهش تقاضا را داشته ترابریکاالهای انرژی و 

و هتل و رستوران، آرد، نان، ماهی، محصوالت باغی،  ترابریکاالهای بخش انرژی، خدمات 

 اند. صنایع غذایی و گندم بیشترین کاهش تقاضا را داشته هایفرآورده

( 1و  4های اول و دوم )جداول فرضپیشمقایسه نتایج مربوط به کاالها و خدمات در 

گندم، آرد و نان در بلندمدت  بخشمثبت افزایش نرخ ارز بر کاالها و خدمات  تاثیردهنده نشان

ای کاالها و خدمات، تولید و عرضه کاالها افزایش با توجه به افزایش قیمت پایه پایه. بر این است

های واسطه یافته است و این افزایش تولید آثار افزایش هزینه ناشی از افزایش قیمت نهاده
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افزایش  نتیجهده است )افزایش قیمت یک کاال در کرهای انرژی، گندم و آرد( را خنثی )حامل

های تولید، باعث افزایش انگیزه تولیدکننده و در نتیجه افزایش عرضه آن کاال ینهنرخ ارز و نه هز

یابند(. بدیهی است این نتایج در ها کاهش میبا افزایش عرضه کاال، قیمت سویید. از شومی

های تولیدی محدودیتی در راستای افزایش تولید نداشته که فعالیت دادخواهند  رخصورتی 

ورت واکنش مثبتی نسبت به افزایش نرخ ارز نشان دهند. با توجه به اینکه باشند و در این ص

رو روبه چالشهای تولیدی با های تولیدی در کشورمان، در استفاده بهینه از نهادهفعالیت بیشتر

های تولیدی، واکنش مثبت فعالیت درزیرساختی موجود  هایچالشو با توجه به وجود  هستند

ه افزایش نرخ ارز در ایران بسیار کمرنگ خواهد بود. چنانچه تولیدکنندگان نسبت ب

 شودهای زیرساختی مرتفع و محدودیت هاچالشتولیدکنندگان مورد حمایت قرار گیرند و یا 

باشد( که ناشی از ساختار الگوهای تعادل عمومی می بررسیاین شرایط فرض شده در  پایه)بر 

. افزایش شودش تولید و عرضه کاالها و خدمات میدر بلندمدت افزایش نرخ ارز باعث افزای

ی دوم کمتر از فرضپیشعرضه کاالها و خدمات باعث شده است که افزایش قیمت در 

ها نیز باعث شده است تقاضای خانوارها در این اول باشد. افزایش کمتر قیمت فرضپیش

 اول کاهش یابد. فرضپیشکمتر از  فرضپیش
 دوم فرضپیشدرصد تغییر در متغیرهای مربوط به کاالها و خدمات تولیدی در  (1)جدول 

 تولید ایقیمت پایه کاالها و خدمات
 تقاضای خانوارها

 خانوار روستایی خانوار شهری

 -45/5 -15/4 45/8 48/59 گندم

 -81/8 -35/4 58/2 88/58 آرد

 -58/54 -32/3 51/8 12/54 نان

 تحقیقهای : یافتهمنبع
 گیری و پیشنهادهانتیجه

)گندم و آرد(،  اساسی های انرژی و کاالهایپس از اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه حامل

های ارزی بیشتری بر کشور ایران تحمیل شد. با توجه نرخ ارز نیز افزایش یافت و محدودیت

با هدف بررسی  وهشژپگندم، آرد و نان در تأمین غذای جامعه، این  بخشبه اهمیت 

های گندم و آرد و همچنین های انرژی، اصالح قیمتهدفمندسازی یارانه حامل پیامدهای

گندم، آرد و نان صورت  بخشها بر های ارزی ناشی از تحریمافزایش نرخ ارز و محدودیت

های الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، یک برتریبا توجه به  بررسیگرفته است. در این 

که برای ساختار اقتصادی ایران تعدیل شده است،  ORANI_Gبر مبنای الگوی  CGEالگوی 
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گندم، آرد و  بخشها در ، هدفمندسازیِ یارانهددهنشان می بررسی. چنانچه نتایج شدتدوین 

خرید خانوارها و در  توانبسیار جدی ایجاد کرده است. به طوری که با کاهش  پیامدهاینان 

دم، آرد و نان، امنیت غذایی و در نهایت سالمت خانوارها و جامعه در نتیجه کاهش تقاضای گن

این امر است که  گویای پژوهشهای فرضپیشمعرض خطر قرار گرفته است. مقایسه نتایج 

از اجرای  ناشیخواهد بود و نتایج  تولیدیهای فعالیت سوددر بلندمدت، افزایش نرخ ارز به 

واهد بخشید. با توجه به نتایج به دست آمده باید تأکید کرد ها را بهبود خهدفمندسازی یارانه

، شودتواند منجر به بهبود شرایط اقتصادی کشور افزایش نرخ ارز در بلندمدت در صورتی می

به های تولیدی قادر های زیرساختی کشور مرتفع شده و درنتیجه بنگاهکه موانع و محدودیت

 به شکلی تأمین شود کشاورزانلذا ضروری است که منافع افزایش سطح تولیدی خود باشند. 

آنان همچنان نسبت به کشت گندم که در نهایت به تداوم امر خودکفایی منجر خواهد شد  تا

های متوازن قیمتی مؤثرتر با توجه به اینکه در مورد تولید، مجموعه سیاست .شوندترغیب 

ها و هزینه تولید تأثیر ری، قیمت نهادهواست، لذا باید به مواردی توجه کرد که بر بهره

دن بسترهای کرفراهم ها و از جمله بهبود زیرساختبخشند. گذارند و تولید را توسعه میمی

 صنایعحمایت از گذاری خصوصی و تعاونی به بازار گندم، آرد و نان. ورود سرمایه برایالزم 

کمترین میزان انرژی  باکشاورزی که  پیشرفتهو ادوات  ابزاروابسته به کشاورزی همانند تولید 

 اغلبو ادوات قدیمی کشاورزی که  ابزارکار کرده و تولید انبوه آن به جهت جایگزینی با 

، از دیگر پرمصرف بوده و یکی از دالیل افزایش قیمت تمام شده محصوالت کشاورزی است

گندم،  بخشت افزایش نرخ ارز در با توجه به تاثیر مثب .توان انجام داداست که می هاییماقدا

 نظام سازیبهینه به نسبت تسهیالتی، و مالی هایاجرای حمایت آرد و نان، الزم است با

 صادراتی کاالهای پذیریرقابت توانکه هم  شودای تعیین و نرخ ارز به گونه شدهاقدام  تولید

همزمان با  ت دارد،رورض بنابراین .کندداخلی کمک  تولید از حمایت به هم و دهد افزایش را

، بخشی از درآمدهای کسب های انرژی و آزادسازی قیمت گندم و آردقیمت حاملافزایش 

های جدید در بخش کشاورزی شود تا امکان کارگیری فناوریگذاری و بهشده صرف سرمایه

ل با اجرای کامتواند اگر دولت نمی گسترش تولید و صادرات محصوالت کشاورزی فراهم شود.

هش قیمت تمام شده های ناشی از این قانون به کاها و جبران هزینهقانون هدفمندسازی یارانه

افزوده نیز متناسب با افزایش قیمت ارز بر قیمت محصوالت کشاورزی  بایستیمیکمک کند، 

  .شود
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