
  

  

  

  

  

  نناقیمت  اصالحآثار برآورد 

  روي سبد هزینه خانوارانرژي  هاي و حامل
  خلیل حیدري

  زورار پرمه

  چکیده

نـان  بـراي  . کننده کالري دریافتی خانوارهاي شهري و روسـتایی کشـور اسـت    مینتأترین منبع  نان مهم

اي نان در  باعث شده سهم هزینهاین امر . شود نه یارانه زیادي پرداخت میمصرفی خانوارهاي ایرانی  ساال

هـاي بودجـه    حدودیتبه م  توجه از طرف دیگر ادامه این روند با. سبد خوراکی خانوارها بسیار پایین باشد

ها را  انهدولت حذف این یار. است ساز شده هاي نظام تولید، توزیع و مصرف نان مسئله ییکارآ دولت و عدم

ها بر سبد هزینه خانوار است که موضوع این  پیامدهاي حذف یارانه ،چه اهمیت داردآن. در دستور کار دارد

تـرین   مهـم . است) SAM(الگوي برآورد این آثار در این مطالعه ماتریس حسابداري اجتماعی. مقاله است

 33مخارج خانوارهاي شـهري حـداقل    ،هاي انرژي نان و حامل  نتایج داللت بر آن دارد که با حذف یارانه

  . درصد افزایش خواهد داشت 40خانوارهاي روستایی حداقلدرصد و مخارج 

  يکلیدواژگان 

   خانوار، ماتریس حسابداري اجتماعی، یارانه هاي انرژي، هزینه نان، حامل

                                       
 هاي بازرگانی  سسه مطالعات و پژوهشؤت علمی مئعضو هی                                         Email: kh.heidary@itsr.ir 
 هاي بازرگانی سسه مطالعات و پژوهشؤت علمی مئعضو هی                                           Email: z.permeh@itsr.ir 

  17/07/89: تاریخ پذیرش        31/03/89: تاریخ ارسال

 181- 195صص /  1389 زمستان/  57شماره/ سال نوزدهم / فصلنامه راهبرد 
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  مقدمه

اي  هاي یارانـه  هاي اصالح قیمت سیاست

ــم  ــی از مه ــاز یک ــه  از دیرب ــرین برنام ــاي   ت ه

ی پـول  لـ المل پیشنهادي از طرف صندوق بـین 

ــی ــه بس ــت ب ــوده اس ــورها ب ــن . اري از کش ای

هاي  تر کردن قیمت منظور نزدیک اصالحات به

هـاي واقعـی و    سمت قیمـت  اي کاالها به یارانه

ــازار آن ــه  ب ــورت گرفت ــا ص ــت  ه ــالح . اس اص

اي کاالها اگرچه ممکن است  هاي یارانه قیمت

منجر به بهبود تخصیص کارا و رشد اقتصادي 

اثـرات  توانـد   مـدت مـی   گردند، امـا در کوتـاه  

. اجتماعی و سیاسـی نـامطلوب داشـته باشـد    

تواننـد از طریـق    گونه اثرات نامطلوب مـی  این

هـاي   و یـا سیاسـت   1تقویت چترهاي حمایتی

  ها، کنترل و تقلیـل داده  تدریجی حذف یارانه

، امـروزه انتخـاب یـک نظـام     از ایـن رو . شوند

حمایتی مطلوب به عنوان دغدغـه اصـلی بـه    

. حـال توسـعه اسـت    ویژه براي کشورهاي در

ترین وجوه طراحـی یـک نظـام حمـایتی      مهم

صـحت  «و » پـذیري اجرایـی   امکـان «مطلوب 

اگر چـه در مـورد عناصـر    . آن است» تکنیکی

نظـر   این دو وجه میان صـاحبنظران اخـتالف  

مینه لزوم برقراري هـر کـدام از   اما در ز ،است

بـه ایـن جهـت    . نظر وجود نـدارد  ها اختالفآن

ه با منـابع مـالی محـدودي    ها که هموار دولت

                                       
1. Social safety nets 

هـاي   کوشـند تـا سیاسـت    رو هستند، می هروب

هـاي هـدف و نـه     حمایتی خـود را بـر گـروه   

تمامی اقشار جامعه متمرکز کنند تـا بـا یـک    

منبــع درآمــد ثابــت و مشــخص، اثــرات ایــن 

زند و یا در یک سطح ها را حداکثر سا سیاست

هـاي   شده از حمایت، هزینه مشخص و تعریف

ــد  ــه ح ــانندآن را ب ــژاد،  (اقل برس ــروي ن خس

1387     .(   

هر نفر دهک اول شـهري   1386در سال 

 58درصد و هر نفر دهـک اول روسـتایی    62

درصد از نیاز کالري خود را بـا مصـرف نـان و    

در مقابـل سـهم   . ده استگندم تامین کر آرد

شـده روي نـان از کـل مخـارج      هزینه صـرف 

ــراي هــر نفــر دهــک اول   خــوراکی خــانوار، ب

درصد در مقایسه با سـهم مخـارج   8/9ي شهر

ــتایی کــــه  درصــــد 12دهــــک اول روســ

ایــن در حــالی ). 1388حیــدري، (اســت بــوده

گندم و نان  است که یارانه پرداختی براي آرد

ریـال   میلیـارد  7/39096برابر  1386در سال 

کننـدگان و   سازمان حمایت مصرف(بوده است

به این ترتیب مشخص اسـت  ). تولیدکنندگان

با خت رقم باالي یارانه آردگندم و نان که پردا

مین کـالري در سـبد   توجه به سهم بـاالي تـأ  

مصـرفی خــانوار باعـث کوچــک شـدن ســهم    

هزینه این کاال از مخارج خوراکی خانوارهـاي  

  . شهري و روستایی است
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پرسـش   ،کـه گفتـه شـد    چهبا توجه به آن

نـان و    اساسی ایـن اسـت کـه اصـالح یارانـه     

 سـبد ثیري بر یران چه تأدر اهاي انرژي  حامل

ــتایی    ــهري و روسـ ــاي شـ ــه خانوارهـ هزینـ

  درآمد خواهد داشت؟  خصوص اقشار کم به

ها و بـه   در خصوص هدفمندکردن یارانه

مطالعات فراوانی در ایـران و سـطح    ،ویژه نان

توان  براي مثال می. جهان صورت گرفته است

؛ )1388و  1381خداداد کاشی، (به مطالعات 

؛ )1387نجفــی،  (؛ )1387خســروي نــژاد،  (

) 1388و  1382پرمه، (؛ )1387وزارت رفاه، (

) 1999بانک جهانی، (و در جهان به مطالعات 

براي کشورهاي مصر، مراکش، یمـن، تانزانیـا،   

هندوستان، سریالنکا، پاکسـتان، بـنگالدش و   

اما ایـن مطالعـات   . سایر کشورها اشاره داشت

هـا   به صورت ویژه به موضوع آثار حذف یارانه

از . نـد ا هزینه خانوار در ایران نپرداخته بر سبد

این مقالـه بـه صـورت ویـژه موضـوع       این رو،

  .دهد گفته را مورد بررسی قرار می  پیش

ال سخ به سـؤ در مقاله حاضر به منظور پا

هـاي نـان و    ف یارانـه تعیین اثرات حذفوق و 

هاي انرژي بر مخارج خانوار روي نـان و   حامل

ــل ســبد هزینــه    خــانوار از مــاتریس  در ک

ــاعی   ــابداري اجتمـ ــتفاده ) SAM(حسـ اسـ

براي این منظور سه سـناریو در نظـر   . شود می

سـناریوي اول بـراي حـالتی    . است گرفته شده

شـود، سـناریوي    که فقط یارانه نان حذف می

هـاي   دوم براي حالتی که تنهـا یارانـه حامـل   

انــرژي حــذف شــود و ســناریوي ســوم بــراي 

ــ   ــه ن ــم یاران ــه ه ــالتی ک ــه  ح ــم یاران ان و ه

  .  زمان حذف شوند هاي انرژي هم حامل

دهـد   ترین نتایج این مقاله نشان می مهم

نان بر مخارج   ثیر نهایی حذف تنها یارانهتأکه 

ثیر تـأ درصـد و  17خانوارهاي شهري حـداقل  

آن بر مخـارج خانوارهـاي روسـتایی حـداقل     

زمـان  اگـر هم . درصد افزایش خواهـد بـود  21

 ،هـاي انـرژي حـذف شـود     لیارانه نان و حامـ 

درصـد و  33مخارج خانوارهاي شهري حداقل 

درصـد  40مخارج خانوارهاي روستایی حداقل 

  . افزایش خواهد داشت

ــانی  -1 ــدولوژي و مب ــرح مت ش

ــابداري   ــاتریس حس ــري م نظ

  اجتماعی 

در این مقاله برآورد آثار حذف یارانه نان 

بر سـبد هزینـه خـانوار بـا اسـتفاده از مـدل       

. است  صورت گرفته  SAMماعی ماتریس اجت

ــابداري اجتمـــاعی   ــاتریس حسـ SAM(مـ
 ( 

ــاتریس مربعــی اســت  ــه ،م ــه ک اي از  مجموع

ایـن مـاتریس   . دهـد  هـا را نشـان مـی    حساب

 هاي بین فعالیت و هزینه را هاي درآمد ناجری

. دکن توصیف میها  نهادهعوامل تولید و  ،تولید

هـاي پـولی را از طریـق     نااین مـاتریس جریـ  
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) درآمـدها (هـا   و ردیـف ) هـا  هزینـه ( ها ستون

هـا   هزینـه بایـد  به طوري کـه   دهد، می نشان

 .برابر باشند) ها ردیف(ها  و دریافتی) ها ستون(

ماننـد جـدول    ،ماتریس حسابداري اجتمـاعی 

سـابداري جـامعی از   حستانده، سـاختار  -داده

مـاتریس   .کنـد  اي ارائـه مـی   بازارهاي منطقـه 

ایجـاد و توزیـع   و چگونگی مذکور بر خانوارها 

که جـدول   در حالیاست، ها متمرکز درآمد آن

اي  ستانده بر صنایع و ارتباطـات منطقـه  -داده

بـا وارد نمـودن    امـر ایـن   .استتولید متمرکز 

ط و توســعه ســشــده خانوارهــا بدرآمــد ایجاد

به عالوه این پایه آماري از آن جهـت   .یابد می

مناسـب اسـت   تعادل عمـومی  هاي  براي مدل

اینـد تولیـد، عرضـه عوامـل تولیـد،      که بـر فر 

 استتقاضاي کاالها و مبادالت دولت متمرکز 

  .)1381بانویی، (

مبحث الگـوي تحلیلـی    به پیش از ورود

 والزم اســت کــه ســاختار  SAMمبتنــی بــر 

شـماره   جـدول  .دشودقیقاً تشریح آن  اجزاي

در شـکل  ماتریس حسابداري اجتماعی را ) 1(

مبـادالت   :11T .دهـد  مـی شـان  خالصه شده ن

انتقـال  ماتریس  :21T، هاي تولیدي بین بخش

هاي تولیدي به عوامل  ارزش افزوده از فعالیت

ــین    ــرمایه و زم ــار، س ــی ک ــد یعن : 32T، تولی

عامل انتقال درآمد عوامل تولید به ماتریس یا 

را  الگــوي مصــرف خانوارهــا :13Tو  خانوارهــا

) 1(شـماره  همچنین در جدول . کند بیان می

هـاي   کلـی بـراي حسـاب   نـدي  ب تقسـیم یک 

ایــــن  در. وجــــود دارد SAMموجــــود در 

و  2زا  ها به دو گروه درون بندي حساب تقسیم

اهمیت و استفاده از  .اند تفکیک شده 3زا  برون

بـه یـک    SAMبنـدي در تبـدیل    این تقسـیم 

 4الگوي تحلیلی و نیز محاسبه ضرایب فزاینده

ــت  SAM زاي هــــاي درون حســــاب .اســ

کـه درآمدشـان تحـت     یی هسـتند هـا  حساب

درحـالی کـه   . شـود  الزامات مدل تعیـین مـی  

ا خـارج از ارتباطـات   ز هاي برون حسابدرآمد 

خواهـد  در مـدل تعیـین    ،شـده  در نظر گرفته

ي ها بندي حساب حالت استاندارد تقسیم .شد

ــزا و  درون ــه     نروب ــت ک ــکل اس ــدین ش زا ب

هاي تولیـد، عوامـل تولیـد و خانوارهـا      حساب

ها شامل حساب دولـت،   حساب زا و بقیه درون

هـاي   حسـاب  وجز خارج سرمایه و بقیه جهان

ــ بــرون هــر کــدام از . آینــد حســاب مــیه زا ب

زا از دو بخش تشکیل شـده   هاي درون حساب

  :است

هـاي   هـاي حسـاب   بخشی که هزینـه ) 1

  ).Tij(گیرد زا را در بر می درون

                                       
2. Endogenous 
3. Exogenous 
4. Multiplier coefficient 
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هـاي   هـاي حسـاب   بخشی که هزینـه ) 2

را نمـایش   زا روندهاي  وي حسابر زا بر برون

  ).Xi(دهد می

نماي خالصه شده ـ  )1(شماره  جدول

  ماتریس حسابداري اجتماعی

(Defourney and Thorbecke, 1984, pp. 111-136) 

 اجتماعی حسابداري ـ ماتریس2

  ایران اقتصاد

اقتصـاد   اجتمـاعی  حسـابداري  مـاتریس 

هـاي   کـه بـر اسـاس داده   ایران با توجه بـه این 

و آخـرین   شـود  ستانده تهیه مـی -جدول داده

ــدول داده ــتانده تولید-ج ــران  س ــده در ای ش

 جـامع تصویري است،  1380به سال  مربوط

 مبــادالت جـاري   و اقتـصادي هاي فعالیت از

 این در مختلف هاي نهاده توسط گرفته صورت

 واحـد . کند می ارائه حساب 5 قالب در را سال

میلیـون   مـاتریس  این در ها حساب یک از هر

 حسـب  بـر  نیـز  اقـالم  کلیـه  و اسـت  ریـال 

بـه   مـاتریس  ایـن . باشـد  می جاري هاي قیمت

 سـتون  و سـطر  169 داراي بوده مربع صورت

 حسابداري ماتریس که در جاییآن از. باشد می

 - عرضـه  جـداول  از 1380 سـال  اجتمـاعی 

 هـاي  حساب لذا است، اسـتفاده شده مـصرف

 آغـاز وخـدمات کاالهـا حساب از ماتریس این

 هاي موجـود  حساب کلـی طـور بـه. شود می

 در اسـتفاده  مورد واحدهاي و ماتریس این در

 :باشند می زیر شرح به آنها

 147 خـدمات کـه   و کاالها حساب .1

   .گیرد می بر در را وخدمت کاال نوع

ها هزینه  

ها عنوان  جمع 

 درونزا برونزا

مجموع 

هاي دیگر حساب ها 
وار

خان
 

ید
ول

ل ت
وام

 ع

ت
الی

فع
 

ي
ید

ول
ي ت

ها
 

5 4 3 2 1 

1Y 1X 13T 0 11T 1 هاي تولیدي فعالیت  

نزا
رو

 د

ها
مد

رآ
 د

2Y 2X 0 0 21T 2 عوامل تولید 

3Y 3X 0 32T 0 3 خانوارها 

xY  T l  l  l  
هاي دیگر مجموع حساب 4  

نزا
رو

 ب

 
xY  Y   Y   Y   

 جمع 5
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 واحـدهاي  درآمد که ایجاد حساب .2

 حساب این در استفاده مورد آماري

 افـزوده بـه  ارزش مختلـف اجـزاي

 جبران خـدمات کارکنـان،   تفکیک

عملیــاتی   مخـتلط و مــازاد  درآمد

 . باشد می

ها سومین حسـاب   ها و یارانه مالیات .3

 حســابداري موجــود در مــاتریس

این حساب شامل . اجتماعی هستند

هـاي مالیـات بـر تولیـد،      زیرحساب

ــد،    ــر تولی ــات ب ــایر مالی ــالص س خ

مالیات بر واردات، یارانه بـر تولیـد،   

 .یارانه بر واردات است

 ایران اقتصاد نهـادي در هاي بخش .4

 داريحسـاب  مـاتریس  در آنها از که

 اسـتفاده  نیز 1380 سال اجتماعی

و  خــانوارها، دولـت   شامل ،گردیده

در مورد خانوارها . ها هستند شرکت

ــه دو گــروه شــهري و   ابتــدا آنهــا ب

انـد و سـپس    روستایی تقسیم شـده 

ــه پــنج طبقــه تفکیــک   هــر یــک ب

 . اند شده

ــاب .5 ــایر حس ــاب   س ــامل حس ــا ش ه

ــاي   پــس ــداز و حســاب بقیــه دنی ان

 .باشد خارج می

 نحـوه  و آمـاري  هـاي  ایـه پ -3

 مـاتریس  هـاي  بلـوك  بـرآورد 

 اقتصـاد  حسـابداري اجتمـاعی  

  ایران

 اقتصـاد  اجتمـاعی  حسـابداري  ماتریس

 طـور مسـتقیم بـا    بـه  1380ســال   در ایـران

 اقتصـاد  مصـرف  ــ  عرضـه  جداول از استفاده

 آمــاري  صــورت  بــه  کـه  سال این در ایران

 و همچنین شده مرکز آمار ایران تهیه توسـط

 ملی هاي حساب اطالعات و آمار از گیري بهره

 بــه صـورت یـک    ،ســال  ایــن  بــه  مربـوط

الزم . است شده تدوین و تهیه آماري ماتریس

به ذکر است کـه جـدول داده سـتانده مربـع     

ــاتریس     ــک م ــران ی ــار ای ــز آم  91*91مرک

، کـه در ایـن   )1385مرکز آمـار ایـران،   (است

 هـاي  جدول تفکیک کاالهاي اساسی و حامـل 

بنـابراین الزم بـود بـراي    . انرژي وجود نـدارد 

ها نیـز بـه    رسیدن به هدف مطالعه این بخش

در واقـع بـر   . تفکیک در جـدول اضـافه شـود   

اساس جداول عرضه اقتصاد ایـران بـه قیمـت    

) رشته فعالیـت  91کاال در  147(تولیدکننده 

و جــداول مصــرف اقتصــاد ایــران بــه قیمــت 

)  ته فعالیـت رش 91کاال در  147(تولیدکننده 

ها به کاال  فعالیت  اقدام به تفکیک کامل رشته

. رقمـی شـد   چهـار  ISICبـر اسـاس کـدهاي    

-ابتـدا جـدول داده   ،بنابراین در ایـن مطالعـه  
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ستانده تدوین شده بر حسب تمـام کاالهـاي   

روز شد، تـا   هاي انرژي به اساسی و تمام حامل

هاي اقتصادي  توان آثار سیاستب طریق از این 

هـا در بخـش    یژه هدفمند نمودن یارانهو به و

هاي انرژي را به تفکیک بر اقتصاد  آرد و حامل

  ). 1388پرمه، (ایران مورد بررسی قرار داد 

 منـابع  زمینه در اطالعاتی عرضه، جدول

 شــامل  و کنـد  مـی ارائـه خـدمات و کاالهـا

 تولیـدي، واردات  هـاي  فعالیت هسـتاند ارزش

 و نقـل  و حمـل  يها حاشیه خدمات، و کاالها

محصـول   هـاي بـر  مالیـات خـالص و بازرگانی

 زمینه در اطالعاتی نیز مصرف جدول. باشد می

 سـاختار  نیـز  و خـدمات  و کاالهـا  مصـارف 

 جـدول  ایـن . کند ه میارائ ها فعالیت اي هزینه

 مصـارف  واسـطه،  مصـارف  بخـش  سـه  داراي

 . افزوده است ارزش مصارف و نهایی

ي مورد هاي آمار معرفی پایه -4

استفاده در ماتریس حسابداري 

  اجتماعی اقتصاد ایران

ــه ــتفاده در    پای ــورد اس ــاري م ــاي آم ه

ماتریس حسـابداري اجتمـاعی و سـازماندهی    

هـــاي اصـــلی و  آمـــار و اطالعـــات حســـاب

توانند نقـش   هاي هر یک از آنها می زیرحساب

هــاي  اساســی را در عملیــاتی کــردن تحلیــل

تحقـق ایـن    .سیاستی مرتبط به آن ایفا کنـد 

هـاي   پذیر است که پایـه  امر در صورتی امکان

آماري ماتریس حسابداري اجتماعی سازگاري 

در . شناســی آن داشــته باشــد الزم را بــا روش

فرایند محاسبه ماتریس حسابداري اجتمـاعی  

هــاي آمــاري  اقتصـاد ایــران از سـه نــوع پایـه   

جـدول  : نـد از ا استفاده شده است که عبـارت 

شـده  تولید 1380اري سـال  ستانده آمـ  -داده

در مرکــز آمــار ایــران، نتــایج طــرح هزینــه و 

درآمد خانوارهاي مرکـز آمـار ایـران در سـال     

ــه   1380 ــوط بـ ــاي مربـ ــی از آمارهـ و بعضـ

هــاي عوامـل تولیــد و   هــا و پرداخـت  دریافـت 

در ادامـه توضــیح  . هــا از دنیـاي خــارج  نهـاده 

اجمالی هر یک از اجزاي ماتریس حسـابداري  

  .گردد ئه میاجتماعی ارا

ایـن  :  تعامل حساب تولید با تولیـد  .1

ــتانده   ــدول داده سـ ــه در جـ ناحیـ

محاسبه شـده   147×147صورت  به

اســـت کـــه عینـــاً بـــه مـــاتریس 

  .حسابداري اجتماعی منتقل گردید

در : هـا  تعامل حساب تولید با نهـاده  .2

جــــدول داده ســــتانده اجــــزاي 

هـاي مصـرف،    دهنده نهـاده  تشکیل

و صـــورت شـــهري  خانوارهـــا بـــه

هـــا  روســـتایی، دولـــت و شـــرکت

باشند که در ماتریس حسابداري  می

صورت  اجتماعی مصرف خانوارها به

بــراي تفکیــک . پنجــک مــی باشــد
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هزینه خانوارها به ده گروه از روش 

هـاي   جمع کنترل در تفکیک دهک

ــاي شـــهري و  هزینـــه اي خانوارهـ

در . روسـتایی اســتفاده شـده اســت  

و  این مورد، ابتدا خانوارهاي شهري

ــر حســب دهــک  ــاي  روســتایی ب ه

هزینه بر مبنـاي اطالعـات بودجـه    

خانوارهاي شهري و روستایی سـال  

ــک   1380 ــران تفکی ــار ای مرکــز آم

با توجـه اینکـه خانوارهـا در    . شدند

هاي درآمدي ثبـات کمتـري    دهک

اي  هـاي هزینـه   در مقایسه با دهک

برخوردارند و نیز  با توجه به اینکـه  

باشـد،   سال مـی  ماهیت آماري یک

اي خانوارهـا بـر    هـاي هزینـه   دهک

مبناي سـاختار هزینـه خانوارهـاي    

شــهري و روســتایی در مــاتریس   

به  1380حسابداري اجتماعی سال 

ــه دهــک ــاي هزین ــاي  ه اي خانواره

بنــدي  شــهري و روســتایی تقســیم

  . اند شده

براي تعیین میزان مصرف کاالها توسـط  

ک، ابتــدا کــد کاالهــاي خانوارهــاي هــر دهــ

شده در نشریه هزینه و درآمد  گزارشمصرفی 

خانوارهاي شـهري و روسـتایی بـا کـد گـروه      

ــاعی    ــابداري اجتم ــاتریس حس ــاالیی در م ک

پس از آن کاالهـاي مصـرف   . تطبیق داده شد

گـروه   147خانوارهاي شهري و روسـتایی در  

هزینه کاالیی خانوارهاي شـهري و روسـتایی   

. در ماتریس حسابداري اجتماعی قرار گرفتند

پس سهم هر دهک در میـزان مصـرف کـل    س

نظـر بـه    هر دهک از مصرف کل کاالي مـورد 

ــاد  ــهري و   147×10ابع ــاي ش ــراي خانواره ب

  . روستایی تعیین گردیده است

ایـن  : تعامل حساب تولید با انباشت .1

ناحیــــه در حقیقــــت همــــان    

صـورت   گذاري است کـه بـه   سرمایه

ایـن ناحیـه   . یک بردار ستونی است

ه سـتانده منتقـل   عیناً از جدول داد

  .شده است

: تعامل حساب تولید با دنیاي خارج .2

ایــن ناحیــه در حقیقــت همــان    

صـورت یـک    صادرات است کـه بـه  

 این ناحیـه عینـاً  . بردار ستونی است

از جدول داده ستانده منتقل شـده  

  .است

بررسی اثر حذف یارانه نان و  -5

هاي انرژي بر سبد هزینـه   حامل

  خانوارهاي شهري و روستایی

در قسـمت قبـل الگــوي مـورد اســتفاده    

براي بررسی اثـر حـذف یارانـه نـان بـر سـبد       

هزینــه خانوارهــا بــه صــورت کامــل تشــریح  
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ــد ــد دارد  از آن. گردیـ ــه دولـــت قصـ ــا کـ جـ

کاالهــاي اساســی و    هدفمنــدکردن یارانــه 

در ادامه  ،هاي انرژي را با هم انجام دهد حامل

نتایج حاصل از برآورد این اثرات در قالب سـه  

سناریوي اول مربـوط  . شود ناریو تحلیل میس

)  آرد گنـدم (به حالتی است که تنها یارانه نان

سناریوي دوم مربـوط بـه حـالتی    . حذف شود

هـاي انـرژي حـذف     است که تنها یارانه حامل

شود و حالت سوم مربوط به حالتی است کـه  

یعنــی حــذف  از ترکیــب دو ســناریوي قبلــی

ــان  هم ــه ن ــان یاران ــدم(زم ــه و ) آرد گن یاران

قبـل از  . گیـرد  هاي انـرژي صـورت مـی    حامل

قیمــت ) 2(شـماره   تحلیـل نتـایج در جـدول   

هــاي انــرژي بــه  اي و حامــل آردگنــدم یارانــه

همچنین قیمت جهانی هرکدام  ،تفکیک آمده

در سناریوهاي فوق بـر  . است نیز درج گردیده

کارگروه طرح تحول اساس نظرات کارشناسی 

هـا   زادسازي قیمتاثر آ ها هدفمندسازي یارانه

جهانی در طی سـه سـال    هاي تا سطح قیمت

بـر ایـن   . اسـت  نه بـرآورد شـده  به صورت ساال

هـاي جهـانی    اساس براي رسـیدن بـه قیمـت   

) 2(شماره  هرکدام از اقالم یادشده در جدول

الزم است یک شوك به انـدازه سـطر چهـارم    

ــاعی    ــابداري اجتم ــاتریس حس ــه م جــدول ب

ــا ــران داده شــود ت اثــر آزادســازي  اقتصــاد ای

  .ها روي سبد هزینه خانوار برآورد گردد قیمت

قیمت آردگندم و  -) 2(جدول شماره  

هاي انرژي در اقتصاد ایران و سطح  حامل

  جهان

  وزارت بازرگانی و وزارت نفت: ماخذ

اثـر حـذف یارانـه    ) 3(شـماره   در جدول

هـاي انـرژي بـر سـبد      و حامل )آرد گندم(نان

و روستایی در قالـب   هزینه خانوارهاي شهري

ایـن  . اسـت  گفته درج شده سه سناریوي پیش

 نتایج داللت بر آن دارد که حـذف یارانـه آرد  

درآمـد   گندم به تنهایی هزینه خانوارهاي کـم 

درصد و هزینه خانوارهاي 18شهري را حدود 

درصـد افـزایش   17پردرآمد شهري را حـدود  

تـوان   با توجه بـه ایـن نتـایج مـی    . خواهد داد

درآمــد و  ثیرپــذیري خانوارهــاي کــمتأگفــت 

پردرآمد شهري از حذف یارانـه نـان اخـتالف    

علت این امر آن است که پس از . زیادي ندارد

وارد آمدن شوك افزایش قیمت آرد گنـدم در  

، ایـن  یابـد  قیمت نان افزایش مـی  ،مرحله اول

) 3(شـماره   طـور کـه در جـدول    ثیر همـان تأ

ــی ــه مـ ــردد مالحظـ ــراي  ،گـ ــد  20بـ درصـ

درصـد و  6/4رآمدترین خانوارهاي شهري د کم

ــراي  ــاي   20ب ــدترین خانواره ــد پردرآم درص

ــوده5/2شــهري تنهــا  ــا در . اســت درصــد ب ام
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ن افــزایش قیمــت بــر ســایر مراحــل بعــد ایــ

ثیرات گذارد و برآیند این تـأ  ها تأثیر می قیمت

  .  همان اثرات کل افزایش قیمت است

بر اساس نتایج حاصل مخارج خانوارهاي 

مد روستایی از حذف یارانه نـان حـدود   درآ کم

درصد افزایش خواهد یافت در حـالی کـه   24

سبد مخـارج خانوارهـاي پردرآمـد روسـتایی     

ایـن  . درصـد افـزایش خواهـد داشـت    22تنها 

ــی   ــان م ــایج نش ــد  نت ــه تأده ــذیري ک ثیرپ

ــتایی بی ــاي روس ــاي خانواره ــتر از خانواره ش

ثیرپـذیري  شهري است، همچنین اخـتالف تأ 

درآمــد شــهري از  ردرآمــد و کــمخانوارهــاي پ

حذف یارانه نان کمتر از خانوارهاي روسـتایی  

به عبارت دیگر نتایج داللت بر آن دارند . است

ــاي     ــفره خانواره ــان س ــه ن ــذف یاران ــه ح ک

نکتـه حـائز   . تر خواهد کـرد  درآمد را خالی کم

ثیر آزادسـازي  اهمیـت دیگـر تفـاوت بـین تـأ     

ــاي شــهري و   ــر خانواره ــدم ب قیمــت آرد گن

از این جهت که اثـر اولیـه بـر     ،ستایی استرو

ــر     ــه ب ــالی ک ــم، درح ــهري ک ــاي ش خانواره

ــتا ــاي روس ــت خانواره ــدید اس ــیار ش . یی بس

ثیرات بعدي افزایش قیمـت  همچنین جهت تأ

گندم بـر خانوارهـاي شـهري و روسـتایی      آرد

  .بر عکس است کامالً

 طور کـه در سـناریوي دوم جـدول    همان

حـذف  در صـورت   ،مشخص است) 3(شماره 

ــل  ــه حام ــارج     یاران ــبد مخ ــرژي س ــاي ان ه

درصد و 16درآمد شهري حدود  خانوارهاي کم

ــدود     ــد ح ــاي پردرآم ــه خانواره ــبد هزین س

ــزایش خواهــد داشــت19 ــزایش . درصــد اف اف

درآمـد روسـتایی    مخارج براي خانوارهاي کـم 

ــاي پردرآمــد    5/18 ــراي خانواره ــد و ب درص

ــابراین . درصــد اســت22روســتایی حــدود  بن

ل سبد مخارج خانوارهاي ریوي قبهمانند سنا

ثیرپذیري بیشتري از حذف یارانـه  روستایی تأ

ــرژي خو حامــل امــا در . اهنــد داشــتهــاي ان

ــروهخصــوص اخــتالف تأ ــذیري گ ــاي  ثیرپ ه

درآمـد و پردرآمـد شـهري و روسـتایی در      کم

ــا ســناریوي اول   ســناریوي دوم در مقایســه ب

ــی   ــایج نشــان م ــناریوي اول   نت دهــد در س

هــاي  کمتــر از گــروه رآمــدد هــاي کــم گــروه

در حـالی کـه در    ،اند ثیر بودهپردرآمد تحت تأ

هـاي   کس سبد هزینه گروهسناریوي دوم بر ع

هـاي   ثیرپـذیري بیشـتري از گـروه   پردرآمد تأ

البته نکته قابل توجـه آن  . اند درآمد داشته کم

  . است که این اختالف زیاد نیست

ــه   ــی ک ــک ســناریوي ترکیب ــب ی در قال

هـاي   و حامـل ) آرد گنـدم (نان زمان یارانههم

اثر آن بـر سـبد هزینـه     ،اند انرژي حذف شده

خانوارهاي شهري و روستایی برآورد گردیـده  

درج ) 3(شـماره   که نتایج حاصـل در جـدول  

این نتایج داللت بر آن دارنـد کـه   . است  شده

درآمـد شـهري بـا     مخارج کل خانوارهاي کـم 

هــاي  و حامـل ) آرد گنـدم (حـذف یارانـه نــان  

 ،درصد افزایش خواهد داشت 33ژي حدود انر
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ــد   در حــالی کــه مخــارج خانوارهــاي پردرآم

. درصد افزایش خواهد یافت 37شهري حدود 

درآمد و پردرآمد روستایی  براي خانوارهاي کم

 45درصـد و   43این افزایش به ترتیب حدود 

دهنـد   این نتایج نشان مـی . درصد خواهد بود

ــذیري خانوارهــاي روســتایی اتأ ز حــذف ثیرپ

ها بیشـتر از خانوارهـاي شـهري اسـت،      یارانه

ــین اخــتالف تأ ــاي همچن ــذیري خانواره ثیرپ

درآمـد روسـتایی در مجمـوع از     پردرآمد و کم

هـا کمتـر از خانوارهـاي شـهري      هحذف یارانـ 

اگرچــه ایــن اخــتالف قابــل مالحظــه  اســت؛

  . باشد نمی

برآورد اثر حذف یارانه  -) 3(شماره  جدول

نرژي بر سبد هزینه هاي ا نان و حامل

  خانوارهاي شهري و روستایی

  فرجام

ــروزه ــاب ام ــک انتخ ــام ی ــایتی نظ  حم

 کشورهاي براي ویژه به اصلی دغدغه ،مطلوب

 هــاي قیمــت اصــالح .اســت توســعه حــال در

 بـه  منجـر  است ممکن اگرچه کاالها اي یارانه

 گردنـد،  اقتصادي رشد و کارا تخصیص بهبود

 و اجتمـاعی  اثـرات  تواند می مدت کوتاه در اما

 اثـرات  گونه این. باشد داشته نامطلوب سیاسی

 چترهـاي  تقویت طریق از توانند می نامطلوب

 حـذف  تـدریجی  هـاي  سیاسـت  یا و  حمایتی

بـراي  . شـوند   داده تقلیـل  و کنتـرل  هـا،  یارانه

هـاي نـان و پرداخـت     مثال دولت حذف یارانه

، در حالی کـه  نقدي آن را در دستور کار دارد

کننــده کــالري  تـرین منبــع تـأمین   هــمنـان م 

  هاي پژوهش یافته:خذمأ
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دریافتی خانوارهاي شهري و روستایی کشـور  

در شــرایط فعلــی بــراي نــان مصــرفی . اســت

ــادي    ــه زی ــالیانه یاران ــی  س ــاي ایران خانواره

 نفــر هـر  1386 سـال  در. شــود پرداخـت مـی  

 دهـک  نفـر  هر و درصد 62 شهري اول دهک

 را خـود  کالري نیاز از درصد 58 روستایی اول

. اسـت  کـرده  مینتأ گندم آرد و نان رفمص با

 از نـان  روي شـده  صرف هزینه سهم مقابل در

 نفـر  هـر  بـراي  خـانوار،  خـوراکی  مخـارج  کل

 بـا  مقایسـه  در درصـد 8/9 شـهري  اول دهک

 درصد12 که روستایی اول دهک مخارج سهم

 حــالی در ایــن). 1388 حیــدري،(اســت بــوده

 نان و گندم آرد براي پرداختی یارانه که است

 میلیاردریـال  7/39096 برابـر  1386 سال رد

 و کنندگان مصرف حمایت سازمان( است بوده

ایـن امـر باعـث شـده سـهم       ).تولیدکنندگان

اي نان در سبد خوراکی خانوارها بسیار  هزینه

 از طرف دیگر ادامه ایـن رونـد بـا   . پایین باشد

هــاي بودجــه دولــت و  بــه محــدودیت  توجـه 

توزیـع و مصـرف   هاي نظام تولید،  کارایی عدم

در این مقاله تـالش  . است ساز شده نان مسئله

است با معرفی الگوي ماتریس حسابداري  شده

هـــاي آن در  و کـــاربردي) SAM(اجتمـــاعی

سازي قیمت  تحلیل مسایل اقتصادي آثار آزاد

ــان و حامــل ــر ســبد هزینــه   ن ــرژي ب هــاي ان

ایـن امـر بـه    . دخانوارهاي ایرانی بـرآورد شـو  

خواهد نمود تا بـا توجـه   اران کمک سیاستگذ

  . این اثرات اتخاذ سیاست مناسب کنند

 هزینـه  و درآمد هاي جریان ماتریس این

 و تولیـد  عوامـل  تولیـد،  هـاي  فعالیـت  بین را

ــد مــی توصــیف هــا نهــاده ــن. کن ــاتریس ای  م

ــان ــاي جری ــولی ه ــق از را پ ــتون طری ــا س  ه

ــه( ــا هزین ــف و) ه ــا ردی ــدها( ه  نشــان) درآم

) ها ستون( ها هزینه یدبا که طوري به دهد، می

 مـاتریس . باشـند  برابر) ها ردیف( ها دریافتی و

ــابداري ــاعی، حس ــد اجتم ــدول مانن -داده ج

 از جـــامعی حســـابداري ســـاختار ســـتانده،

 مـاتریس . کنـد  مـی  ارائـه  اي منطقـه  بازارهاي

 توزیـع  و ایجـاد  چگونگی و خانوارها بر مذکور

 جـدول  که حالی در است، متمرکز هاآن درآمد

 اي منطقـه  ارتباطـات  و صنایع بر ستانده-داده

 نمـودن  وارد بـا  امـر  ایـن . است متمرکز تولید

 توسـعه  و بسـط  خانوارهـا  شـده  ایجاد درآمد

 جهـت  آن از آماري پایه این عالوه به. یابد می

 اسـت  مناسـب  عمـومی  تعادل هاي مدل براي

 تولیـد،  عوامـل  عرضـه  تولیـد،  فراینـد  بـر  که

ــ مبــادالت و کاالهــا تقاضــاي  متمرکــز تدول

بر این اسـاس در ادامـه خالصـه نتـایج     . است

حاصل از برآورد تاثیر آزادسازي قیمت نان بر 

  . اي خانوارهاي ایرانی ارائه شد سبد هزینه

ــاآن از ــه جــ ــت کــ ــد دولــ  دارد قصــ

 و اساســی کاالهــاي  یارانــه هدفمنــدکردن
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 ادامه در ،دهد انجام هم با را انرژي هاي حامل

 سـه  قالب در اثرات ینا برآورد از حاصل نتایج

 مربـوط  اول سناریوي. شود می تحلیل سناریو

)  گنـدم  آرد(نان یارانه تنها که است حالتی به

 حـالتی  بـه  مربـوط  دوم سناریوي. شود حذف

 حـذف  انـرژي  هـاي  حامل یارانه تنها که است

 کـه  است حالتی به مربوط سوم حالت و شود

 حــذف یعنــی قبلــی ســناریوي دو ترکیــب از

ــانهم ــهیا زم ــان ران ــدم آرد( ن ــه و) گن  یاران

   .گیرد می صورت انرژي هاي حامل

هاي خـود همـواره    اقتصادانان در تحلیل

در یــک اقتصــاد متعــادل نــرخ کیــد دارنــد أت

اگـر  . تک رقمی است معموالً ها افزایش قیمت

عنوان یـک اسـتاندارد پذیرفتـه     این آستانه به

توان قضاوت نمود کـه   شود، در آن صورت می

د درصد سـب  10اي بیشتر از  رات هزینهبا تغیی

ــه  ــا ب ــه خانواره ــأ  هزین ثیر صــورت جهشــی ت

 بـر  بر این اساس نتایج مقاله داللت. پذیرد می

 تنهـایی  به گندم آرد یارانه حذف که دارد آن

 حـدود  را شـهري  درآمد کم خانوارهاي هزینه

 شهري پردرآمد خانوارهاي هزینه و درصد 18

در . داد دخواهــ افـزایش  درصــد 17 حـدود  را

ــارج  ــه مخ ــالی ک ــاي ح ــم خانواره ــد ک  درآم

 درصـد  24 حدود نان یارانه حذف از روستایی

 روسـتایی  پردرآمـد  خانوارهاي مخارج سبد و

 ایـن . داشـت  خواهـد  افـزایش  درصـد 22 تنها

 ثیرپـــذیريتأ اوالً دهــد  مـــی نشــان  نتــایج 

ــاي ــتایی خانواره ــتر روس ــاي از بیش  خانواره

ــهري ــت، ش ــاً اس ــتالف ثانی ــذیريثیرتأ اخ  پ

 از شــهري درآمــد کــم و پردرآمــد خانوارهــاي

 روسـتایی  خانوارهاي از کمتر نان یارانه حذف

 دارند آن بر داللت نتایج دیگر عبارت به. است

ــه ــذف ک ــه ح ــان یاران ــفره ن ــاي س  خانواره

 زحـائ  نکتـه . کـرد  خواهد تر خالی را درآمد کم

 آزادسـازي  ثیرتـأ  بـین  تفـاوت  دیگـر  اهمیـت 

ــدم آرد قیمــت ــر گن ــايخا ب  و شــهري نواره

 بـر  اولیـه  اثـر  که جهت این از ،است روستایی

ــاي ــهري خانواره ــم، ش ــالی ک ــه درح ــر ک  ب

ــاي ــتایی خانواره ــیار روس ــدید بس ــت ش . اس

 قیمـت  افزایش بعدي ثیراتتأ جهت همچنین

 روسـتایی  و شـهري  خانوارهـاي  بـر  آردگندم

  .است عکس بر کامالً

ــب در ــک قال ــی ســناریوي ی ــه ترکیب  ک

 هـاي  حامـل  و) گنـدم  آرد(انن یارانه زمانهم

 هزینـه  سـبد  بـر  آن اثر ،اند شده حذف انرژي

 گردیـده  برآورد روستایی و شهري خانوارهاي

 مخارج که دارند آن بر داللت حاصل نتایج که

 حـذف  بـا  شـهري  درآمـد  کـم  خانوارهاي کل

 انــرژي هـاي  حامــل و) گنـدم  آرد(نــان یارانـه 

 در ،داشـت  خواهـد  افـزایش  درصد 33 حدود

 شـهري  پردرآمـد  خانوارهاي مخارج هک حالی

 بـراي . یافـت  خواهد افزایش درصد 37 حدود
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 ایـن  روستایی پردرآمد و درآمد کم خانوارهاي

 45 و درصــد 43 حــدود ترتیــب بــه افــزایش

 دهنـد  مـی  نشان نتایج این. بود خواهد درصد

 حـذف  از روستایی خانوارهاي ثیرپذیريتأ اوالً

 اسـت،  يشـهر  خانوارهـاي  از بیشـتر  ها یارانه

 پردرآمـد  خانوارهاي ثیرپذیريتأ اختالف ثانیاً

 حــذف از مجمــوع در روســتایی درآمــد کــم و

 اسـت،  شـهري  خانوارهـاي  از کمتـر  هـا  یارانه

        .باشد نمی مالحظه قابل اختالف این اگرچه

    

  فارسی منابع

هـاي   ، سـال هاي سالیانه گزارشبانک مرکزي ایـران،   .1

  .مختلف

ــ  .2 بررســی آثــار  ،)1381(ارانبـانوئی، علیرضــا و همک

فاده یکسان سازي نرخ ارز بر اقتصاد ایران با است

هاي  مرکز پژوهش ،از ماتریس حسابداري اجتماعی

  .شوراي اسالمی مجلس

هاي  بررسی سیاست، )1382(پرمه، زورار و همکاران .3

مطالعه کاهش یارانـه  (اقتصادي بر رفاه خانوارها 

سسـه  مؤ ،)هاي انـرژي و کاالهـاي اساسـی    حامل

  .هاي بازرگانی مطالعات و پژوهش

برآورد اثـرات  ، )1388(ـــــــــــــــــــــــــــــ .4

هـا مـورد    هدفمندسازي یارانه اي تورمی و هزینه

مؤسسه مطالعـات و   ،هاي انرژي یارانه حامل:مطالعه

 .هاي بازرگانی پژوهش

ـــ .5 ــین ، )1382( ــــــــــــــــــــــــــــــ تعیــ

نیاز با استفاده از آزمون  ز بیخانوارهاي نیازمند ا

در راسـتاي هدفمنـد کـردن    (تقریب میـانگین  

 .هاي بازرگانی  مؤسسه مطالعات و پژوهش ،)ها یارانه

بررسی آثـار آزادسـازي و   ، )1388(حیدري، خلیل .6

موسسه  ،اصالح قیمت نان روي سبد هزینه خانوار

 هاي بازرگانی مطالعات و پژوهش

، )1387تابستان (مالکی خسروي نژاد، علی اکبر و امین .7

ــه  « ــایی و طبق ــدي، شناس ــا  هدفمن ــدي خانواره » بن

سسه مطالعات و ؤ، م47شماره  -پژوهشنامه بازرگانی

 .هاي بازرگانی پژوهش

، )1379(هــاي بازرگــانی مؤسسـه مطالعــات و پــژوهش  .8

بررسی آثار و سهم یارانه کاالهاي اساسی در سبد 

 .آنهزینه خانوار و تبعات ناشی از حذف یا کاهش 

طـرح هزینـه    ،)هـاي مختلـف   سال(، آمار ایران مرکز .9

 .درآمد خانوار
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