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چكيده
در اين مقاله ،تأثير کاهش يارانههاي پرداختي به بخش کشاورزي بررسي شده است .بر اين اساس ماتريس
حسابداري اجتماعي سال  1831ايران با ابعاد  83×83به عنوان چارچوب مدل تحليلي تدوين شد .از آنجا که
ميزان يارانههاي پرداختي در بخش کشاورزي ايران بر اساس معيار کلي حمايت ) (TAMSبيش از ميزان تعيين
شده توسط سازمان تجارت جهاني است ،لذا در صورت درخواست عضويت ايران در اين سازمان ،مي بايد
يارانههاي ايران طي دوره ده ساله و هر سال به ميزان  18هزار و  066ميليارد ريال کاهش يابند .بر اين اساس
در اين مطالعه ،کاهش اين مبلغ از يارانه بخش کشاورزي بررسي شد .نتايج نشان ميدهد که در اثر اين تكانه،
توليد ناخالص داخلي اقتصاد بيش از  18هزار ميليارد ريال کاهش خواهد يافت .يكي از اثرات مهم کاهش
يارانههاي بخش کشاورزي ،تأثير آن بر کاهش توليد اين بخش و در نتيجه ،کاهش اشتغالزايي آن ميباشد ،به
طوري که در اثر اين تكانه ،اشتغال اين بخش به ميزان  30هزار نفر کاهش خواهد يافت.
واژگان کليدي :ماتريس حسابداري اجتماعي ،بيكاري ،يارانه ،توليد ناخالص داخلي ،بخش کشاورزي
طبقه بندي C67, E24, Q18 :JEL
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مقدمه
(گات)1

ال آزادسازي تجاري و کاهش
در سال  1991عم ً
با اجرايي شدن موافقتنامه تعرفه و تجارت
حمايتها از بخشهاي مختلف اقتصادي در اين موافقتنامه گنجانده شد .يكي از موافقتنامههاي
مهم گات ،موافقتنامه کشاورزي 2بود .به دليل گستردگي حمايتهاي اعمال شده در زمينه توليد
محصوالت کشاورزي و تأثيرات مختل کننده اين حمايتها در تجارت محصوالت ،موافقتنامه کشاورزي
در اقدامي کم نظير ،موضوع حمايت داخلي را نيز تحت پوشش قرار داد و تالش کرد تا حد امكان
چنين حمايتهايي را نظاممند سازد .مبناي اساسي توافقهاي انجام شده ،آن است که حمايتهاي
داخلي به نحوي اعمال شوند که موجب انحراف تجارت و توليد نشوند و يا اين آثار حداقل باشند 8.در
صورتي که حمايت هاي به عمل آمده از سطح مشخصي بيشتر باشند (سهم مجموع حمايتهاي به
عمل آمده از بخش کشاورزي در کشورهاي درحال توسعه بيش از  16درصد باشد) ،الزم است که
اين کشورها به ميزان  18/8درصد از ارزش آن را در دوره اجرا کاهش دهند1.
با توجه به اينكه سازمان تجارت جهاني داراي رويههاي مشترکي در روابط تجاري و اقتصادي
کشورها بر اساس سطح توسعه يافتگي آنها است و اين رويههاي مشترک منافع فراواني براي کشورهاي
عضو به همراه دارد ،از اين رو در سالهاي اخير دامنه شموليت آن در سطح جهان گسترش يافته است؛
به طوري که از  198کشور جهان  149کشور 4عضو اين سازمان بوده 81 ،کشور در حال انجام فرايند
الحاق هستند و تنها  18کشور غيرمتقاضي الحاق به اين سازمان ميباشند1.
در کنار تحوالت فوق در سطح اقتصاد جهاني ،اقتصاد ايران نيز گامهاي مهمي در راستاي همسويي
با اقتصاد جهاني برداشته است؛ به صورتي که از اواخر دهه  1806و با آغاز اولين برنامه پنج ساله
توسعه اقتصادي ( )1803-82زمينه الزم جهت تنظيم يﮏ سلسله سياستها و روابط خاص تجاري،
بر مبناي آزادسازي بيشتر در بازارهاي مختلف داخلي انجام شد .اجراي دو برنامه  1ساله توسعه
)1. The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT
)2. The Agreement on Agriculture (AOA
 .8براي هماهنگي در روش ،موافقت شد تاسطح حمايت داخلي با "معيارکلي حمايت" اندازه گيري شود .اين معيار
ابتدا براي محصوالتي که قيمت تضميني دارند يا پرداختهاي مستقيم غيرمعافي به آنها صورت گيرد يا هرگونه
يارانهاي که از تعهد کاهش معاف نشده است ،برحسب حمايت مختص به کاال و حمايت کلي غيرکااليي محاسبه
ميشود .در محاسبه کل حمايت داخلي بر اساس موافقتنامه کشاورزي بايد دو نوع حمايت قيمتي و غيرقيمتي را
محاسبه و سهم مجموع آن را از ارزش کل توليد براي هر محصول به دست آورد.
 .4سازمان جهاني تجارت  118عضو دارد که سه عضو اوليه (هنگ کنگ ،ماکائو و اتحاديه اروپا) و يﮏ عضو ملحق
شده آن (تايوان) کشور محسوب نميشوند و قلمروي مجزاي گمرکي تلقي مي گردند.
 .1وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،نمايندگي تام االختيار تجاري جمهوري اسالمي ايران ،رژيم تجارت خارجي ايران.1838 ،
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اقتصادي طي سالهاي  1803تا  ،1883و تقويت بنيانهاي توليدي و بازسازي بسياري از خرابي هاي
ناشي از جنگ ،اقتصاد ايران را براي ورود به مرحلﮥ جديدي که مستلزم پيوند تدريجي با اقتصاد
جهاني است ،آماده ساخت .سومين برنامه  1ساله توسعه ( )1889-38به اتكاء راهبرد توسعه يا برونگرا
و جهش صادراتي اساساً با همين هدف به مورد اجرا درآمد و با تصويب قوانين جديد متعدد ،زمينههاي
حاکم شدن اصول اقتصاد بازار و ورود اقتصاد ايران به اقتصاد جهاني فراهم گرديد .اجراي سياست هايي
نظير تﮏ نرخي شدن ارز ،تصويب قانون جديد تشويق و حمايت از سرمايهگذاري خارجي ،لغو بسياري
از مجوزهاي وارداتي ،تبديل موانع غيرتعرفه يا به تعرفههاي معادل ،لغو انحصارات دولتي ،ايجاد فضاي
رقابتي براي توسعه فعاليت هاي بخش خصوصي و ديگر موارد مشابه ،با هدف فراهم کردن شرايط
حضور ايران در اقتصاد جهاني و متقابالً بهرهگيري از توانمندي هاي اقتصاد بينالملل به مورد اجرا
درآمدهاند .هر چند در سالهاي اخير ،اين روند رو به کندي نهاده است؛ اما به نظر ميرسد گريزي از
روند جهاني شدن و حضور ايران در سازمان تجارت جهاني نباشد .از اين رو ،بررسي آثار و تبعات
پيوستن کشور به اين سازمان از ضروريات سياستگذاري هوشمندانه در هر کشور است.
يكي از حوزههاي بسيار تأثيرگذار از روند الحاق ايران به سازمان تجارت ،بخش کشاورزي است.
اهميت اين بخش به دليل نقش مهم آن در تأمين امنيت غذايي ،اشتغال ،صادرات غيرنفتي و  ...روشن
است .از سوي ديگر ،بخش کشاورزي از گذشته مشمول پرداخت يارانههايي بوده است که اثر تحريفي
بر توليد و تجارت داشته و بر اساس معيارهاي اين سازمان مي بايد در يﮏ بازه زماني مشخص کاهش
يابند .بنابراين سؤال اساسي اين است که متغيرهاي مهم بخش کشاورزي در صورت کاهش يارانهها
با چه تغييراتي مواجه مي شوند؟ به عبارت ديگر ،هدف اصلي برآورد تأثير کاهش يارانههاي پرداختي
بخش کشاورزي بر روي متغيرهاي اساسي اين بخش -از جمله توليد و اشتغال -است.
براي مطالعه چنين تكانههايي ،دو رويكرد تحليل تعادل جزئي و تعادل عمومي وجود دارد .بررسي
مطالعات انجام شده نشان ميدهد که در سالهاي اخير رويكرد تعادل عمومي مورد توجه خاص
پژوهشگران بوده است .اين مدلها با درنظر گرفتن بخشهاي توليدي ،عوامل توليد و نهادهاي
اقتصادي و اجتماعي ،تحليلهاي جامعي از سياستهاي اقتصادي ارائه خواهند داد .بر همين اساس
مطالعات فراواني در اين زمينه صورت گرفته که براي نمونه ميتوان به مطالعات زير اشاره کرد.
جوانبخت و سالمي ( )1833با استفاده از مدل تعادل عمومي به بررسي حذف يارانههاي بخش
کشاورزي و صنايع وابسته به آن ،بر خانوارها و متغيرهاي اقتصادي ايران پرداختهاند .نتايج نشان
ميدهد که تأثير حذف اين يارانهها بر خانوارهاي شهري بيشتر از خانوارهاي روستايي است؛ به طوري
که درآمد و مخارج خانوارهاي شهري ،بيش از روستايي کاهش مييابد و بدين ترتيب ،منجر به کاهش
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نابرابريهاي اقتصادي ميشود .با حذف يارانهها ،هزينههاي توليد و در نتيجه ،قيمت تمام شده کاالها
و خدمات توليدي افزايش مييابد که ضمن افزايش تورم ،کاهش اشتغال را نيز همراه دارد.
پيرايي و اکبري مقدم ( )1834به بررسي اثر کاهش يارانه بخش کشاورزي بر توليد بخشي و رفاه
خانوارهاي شهري و روستايي در ايران پرداختهاند .نتايج بيانگر آن است که کاهش يارانه بخش
کشاورزي بر توليد بخش کشاورزي ،اثر منفي خواهد گذاشت .به عالوه اين سياست بر درآمد خانوارهاي
شهري و روستايي ،تأثير منفي خواهد ميگذارد.
ذوقيپور و زيبايي ( )1833آثار آزادسازي تجاري در بخش کشاورزي را با استفاده از مدل تعادل
عمومي مطالعه کردهاند .کاهش تعرفه در کل بخشها به ميزان  16و  166درصد منجر به کاهش
عرضه محصول و سرمايه گذاري ،افزايش کل صادرات ،واردات ،درآمد و مصرف خانوارها خواهد شد.
سالمي ( )1889در قالب يﮏ مدل تعادل عمومي قابل محاسبه به بررسي سياستهاي آزادسازي
کشاورزي در ايران پرداخت .نتايج نشان داد که بر اساس معيار ميزان کل حمايت ،چنانچه ايران به
عضويت سازمان تجارت جهاني در نيايد و در عين حال مانع از انتقال افزايش قيمتهاي جهاني که در
پي اجراي مقررات اين سازمان توسط کشورهاي عضو قابل انتظار است ،به توليدکنندگان محصوالت
کشاورزي نشود ،بخش کشاورزي منتفع خواهد شد .اما اين منفعت بخشي به قيمت کاهش توليد
ناخالص داخلي واقعي ،کاهش اشتغال و افزايش تورم تمام خواهد شد .همچنين نتايج نشان داد که
چنانچه ايران به عضويت سازمان تجارت جهاني درآيد ،اگر چه بخشي از آثار منفي ياد شده کاهش
مييابد ،اما منافع مورد نظر به طور کامل به دست نخواهد آمد.
ويمن ،سالمي و انصاري ( )Veeman, Salami & Ansari, 2009به بررسي آثار حذف يارانه بخش
کشاوزي و صنايع غذايي ايران با استفاده از ماتريس حسابداري اجتماعي پرداختهاند .بر اساس نتايج
اين مطالعه ،در صورتي که يارانه بخش کشاورزي به ميزان  16درصد کاهش يابد ،تأثير آن بر خانوارها
اندک خواهد بود ولي با حذف يكباره آن ،سطح رفاه خانوارها به ميزان قابل توجهي تغيير ميکند؛ به
طوري که بيشترين تأثير در کوتاه مدت ،در سطح رفاه خانوارهاي کم درآمد روستايي و در بلندمدت،
در رفاه خانوارهاي شهري با درآمد باال مشاهده ميگردد.
لذا به دليل تأثير گسترده کاهش يارانه بخش کشاورزي بر اين بخش و ساير بخشهاي ديگر (به
دليل ارتباطات پسين و پيشين) ،مطالعه آن در چارچوب مدلهاي تعادل عمومي ضروري است.
مدلهاي تعادل عمومي در سه دسته مدلهاي داده  -ستانده ،ماتريس حسابداري اجتماعي 1و
مدلهاي تعادل عمومي قابل محاسبه قرار دارند .بر اين اساس در اين مطالعه ،سناريوي کاهش حمايت
از بخش کشاورزي که هم شامل يارانه حاملهاي انرژي شده و هم ساير يارانهها (قيمت تضميني،
)1.Social Accounting Matrix (SAM
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کودشيميايي و سموم) را در بر ميگيرد با استفاده از ماتريس حسابداري سال  1831کشور مورد
مطالعه قرار ميگيرد ،تا بتوان تأثير اين کاهش را بر متغيرهاي اساسي بخش کشاورزي (از جمله
توليد ،اشتغال و درآمد خانوارهاي روستايي) بررسي کرد.
با توجه به موارد باال ،ساختار تحقيق به اين صورت است که پس از بيان مقدمه ،به روششناسي
ماتريس حسابداري اجتماعي با رويكرد طرف تقاضا براي بررسي آثار کاهش يارانهها پرداخته خواهد
شد .در بخش بعدي ،نتايج تأثير کاهش حمايتها بر بخش کشاورزي آمده است و در انتها جمعبندي
و نكات پاياني ارائه خواهد شد.
مواد و روشها
مطالعه آثار سياستهاي اقتصادي در سطح کالن از دو طريق تحليل تعادل جزئي و تحليل تعادل عمومي
انجام ميشود .در روش تعادل جزئي ،سياستهاي اقتصادي در سطح خرد و درون بخشها مورد مطالعه
قرار ميگيرند .گرچه اين روش در بررسي سياستها از سهولت الزم برخوردار است ،ولي به دليل ناديده
گرفتن روابط بين بخشي نتايج درستي در اختيار سياستگذاران قرار نميدهد .بنابراين اگر بخش مورد
مطالعه ارتباط تنگاتنگي با ساير بخشهاي ديگر داشته باشد ،اجراي يﮏ سياست در آن ،ساير بخشهاي
ديگر را نيز تحت تأثير قرار ميدهد و براي نشان دادن اين مجموعه پيچيده از ارتباطهاي اقتصادي که
به طور همزمان چند بازار در آن ديده شوند ،مدلهاي تعادل عمومي ابزار مناسبي ميباشند .مدلهاي
تعادل عمومي در سه شكل داده  -ستانده ،ماتريس حسابداري اجتماعي و مدلهاي تعادل عمومي قابل
محاسبه مطرح هستند .از آنجا که در اين مطالعه ،از ماتريس حسابداري اجتماعي به عنوان چارچوب
تحليلي استفاده شده است ،لذا در قسمت بعد ،روش شناسي آن بررسي خواهد شد.
ماتريس حسابداري اجتماعي ،ماتريس مربعي است و مجموعهاي از حسابها را نشان ميدهد که
جريانهاي درآمد و هزينه را بين فعاليتهاي توليد ،عوامل توليد و نهادها توصيف مينمايد .اين ماتريس
جريانهاي پولي را از طريق ستونها (هزينهها) و رديفها (درآمدها) انجام ميدهد ،به طوري که بايد
هزينهها (ستونها) و دريافتيها (رديفها) برابر باشند .بنابراين ماتريس حسابداري اجتماعي جريان کامل
ايجاد درآمد را در ساختار اقتصاد در يﮏ زمان مشخص به نمايش ميگذارد .پيش از ورود به مبحث
الگوي تحليلي مبتني بر  SAMالزم است که ساختار و اجزاي آن دقيقاً تشريح گردد .جدول ( )1ماتريس
حسابداري اجتماعي را در شكل خالصه شده نشان ميدهد .همان گونه که از اين جدول بر ميآيد،
ماتريس حسابداري اجتماعي ،ارتباطهاي موجود ميان فعاليتهاي توليدي ،توزيع درآمد ناشي از اين
فعاليتها در ميان عوامل توليد و نيز توزيع درآمد ميان نهادهاي اجتماعي را نشان ميدهد .به عالوه اين
ماتريس نحوة مصرف درآمد نهادهاي اجتماعي -اقتصادي در ساختار اقتصاد را بيان ميکند.
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بر اين اساس SAM ،از چندين بخش مختلف تشكيل شده که عبارتند از :حساب فعاليتهاي
توليد ،حساب ارزش افزوده ،حساب خانوارها و حسابهاي دولت ،سرمايه و بقيه جهان خارج که سه
حساب اخير ،تحت عنوان کلي مجموع حسابهاي ديگر در جدول وارد شدهاند .فعاليتهاي توليدي
بر اساس تقسيمبنديهاي (سيستمهاي مختلف طبقهبندي فعاليتهاي اقتصادي) موجود براي
فعاليتهاي توليدي در هر کشوري به زيربخشهاي ديگري تفكيﮏ ميگردند .انتخاب سطح تجزيه و
تفكيﮏ بخشهاي توليدي در ماتريس حسابداري اجتماعي با توجه به جدول داده  -ستانده و الزامات
و اهداف هر تحقيق متفاوت ميباشد .لذا تقسيمبندي فعاليتهاي توليدي در جدول داده  -ستانده با
تغييراتي در  SAMنيز ظاهر ميشوند .بخش ارزش افزوده ،جزء ديگري از  SAMرا تشكيل ميدهد
و شامل کار ،سرمايه و زمين مي باشد.
خانوارها گروه ديگري از حسابهاي موجود در  SAMهستند که سطح تفكيﮏ آنها بستگي به
سؤاالتي دارد که انتظار ميرود  SAMپاسخگو باشد .اگر ماتريس حسابداري اجتماعي براي تحليل
مسائل مرتبط با توزيع درآمد به کار رود ،حساب خانوارها به تعدادي گروه همگن که انعكاس دهنده
مشخصات اقتصادي و اجتماعي کشور يا ناحيه مورد نظر است ،تقسيم ميشوند .گروه آخر حسابهاي
موجود در جدول ( )1که تحت عنوان کلي مجموع حسابهاي ديگر آمدهاند از حساب دولت ،تشكيل
سرمايه و جهان خارج تشكيل شده است).(Thorbecke, 2000
جدول  .9نماي خالصه شده ماتريس حسابداري اجتماعي
هزينهها
درونزا

شرح

برونزا

جمع

درونزا
درآمدها

برونزا

فعاليتهاي
ت 1
وليدي

عوامل
2
توليد

خانوارها
8

مجموع
حساب 4
هاي ديگر

1

فعاليتهاي توليدي

1

T11

0

T18

X1

Y1

عوامل توليد

2

T21

0

0

X2

Y2

خانوارها

8

T82

0

X8

Y8

مجموع حسابهاي
ديگر

4

l 

l 

l 

T

Yx

1

Y 

Y2

Y

Yx

جمع

0

Source :Thorbecke, 2000

مجموعه حساب هاي باال در يﮏ سيستم اقتصادي در حال تبادل و تعامل هزينهاي و درآمدي
هستند ،به طوري که بر اساس شكل خالصه شده  SAMکه در برگيرنده جريانهاي اقتصادي و
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اجتماعي کشور است ،ميتوان جريانات درآمدي و هزينهاي را به صورت زير بيان نمود T11 :مبادالت
بين بخشهاي توليدي را به نمايش ميگذارد T21 .ماتريس انتقال ارزش افزوده از فعاليتهاي توليدي
به عوامل توليد خواهد بود .بلوک  T82ماتريس انتقال درآمد عوامل توليد به خانوارها (مالكان عوامل
توليد) ميباشد .بلوک  T18بيان کننده الگوي مصرف خانوارهاست و چگونگي مصرف درآمد خانوارها
را بر روي کاالها و خدمات توليد نشان ميدهد.
همان طوري که مشخص است ،ماتريس حسابداري اجتماعي در ابتدا به عنوان يﮏ چارچوب
آماري مطرح بوده ،اما بعدا به عنوان ابزار مهمي براي تحليل سياستها مورد استفاده قرار گرفته است.
قدام اول براي تبديل اين چارچوب آماري به مدل تحليلي ،تقسيم حسابهاي موجود در  SAMبه
دو گروه درونزا 1و برونزا 2ميباشد .اهميت و استفاده از اين تقسيمبندي در تبديل  SAMبه يﮏ الگوي
تحليلي و نيز محاسبه ضرايب فزاينده 8ميباشد .حسابهاي درونزاي  SAMآن گروه از حسابهايي
هستند که سطح درآمد آنها تحت الزامات مدل تعيين ميشود .در حالي که درآمد حسابهاي برونزا
خارج از ارتباطات در نظر گرفته شده در مدل ،تعيين خواهد شد .حالت استاندارد تقسيمبندي
حسابهاي درونزا و برونزا بدين شكل است که حسابهاي توليد ،عوامل توليد و نهادها درونزا و بقيه
حسابها شامل حساب دولت ،سرمايه و بقيه جهان خارج ،جزء حسابهاي برونزا ميباشند .قدم بعدي
در تدوين مدل  ،SAMمحاسبه ماتريس ميل متوسط به مصرف است .از تقسيم هر کدام از عناصر
ماتريس  Tnnبر جمع ستون مربوطه ،ماتريس ديگري به نام ماتريس ميل متوسط به مصرف 4به دست
ميآيد .چنانچه ماتريس جديد را  Anبناميم ،آنگاه ميتوان ماتريس  Tnnرا به شكل زير براساس An
نمايش داد:
()1

Tnn  An .Yˆn

A 

O O 
A
O 

O

()2

A

An   A

O

در رابطﮥ ( ̂Yn ، )1يﮏ ماتريس قطري است که عناصر روي قطر اصلي آن  Yiها (  nو … و  2و
 ) i = 1ميباشند .به طريق مشابه ماتريس  Txnرا ميتوان به وسيلﮥ رابطﮥ ( )8بيان کرد:
()8

Txn  Al .Yˆn

1. Endogenous
2. Exogenous
3. Multiplier Coefficient
4. Average Propensity to Consume
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در رابطﮥ ( Al ،)8ماتريس ميل متوسط به نشت 1است .با توجه به ضرايب به دست آمده و
ماتريسهاي  Alو  Anميتوان  lو  nرا به صورت زير نشان داد:

n  An .Yn

()4

l  Al .Yn

()1
با ترکيب روابط باال ،رابطﮥ جديدي به صورت زير به دست ميآيد:
()0

Yn  AnYn  X  ( I  An ) 1 X  M a . X

رابطﮥ ( )0در اصل الگوي  SAMرا نشان ميدهد که در آن ،سطح درآمد حسابهاي درونزا در
 SAMبه صورت تابعي از سطح متغير برونزاي  Xبيان ميشود .در اين رابط Ma ،ماتريس ضرايب
فزايندة حسابداري 2است .اين ماتريس از آن جهت ماتريس ضرايب فزايندة حسابداري ناميده ميشود
که تنها ساختار شكل گرفته در قالب  SAMرا آنگونه که هست ،نمايش ميدهد و به نوعي ارتباط
بين سطوح مشخصي از  Ynو  Xرا برقرار ميسازد .بنابراين بر اساس اين مدل ،هر گونه تغيير در
مبالغ تزريقي به هر يﮏ از حسابهاي برونزا (براي نمونه تغيير يارانه بخش کشاورزي در حساب
برونزاي دولت) موجب تغيير در درآمد حسابهاي درونزا (دريافتي فعاليت هاي توليدي ،عوامل توليد
و نهادها) خواهد شد ،به طوري که (سالمي و پرمه:)1836 ،
∆Yn = Ma ∆X
()8
بر اين اساس در اين معادله  ∆Xتغيير در يارانه بخش کشاورزي Ma ،ماتريس ضرايب فزاينده و
 ∆Ynتغيير در دريافتي حسابهاي درونزا مي باشد.
براي انجام محاسبات مربوط به تغييرات اشتغال از ضرايب فزاينده اشتغال استفاده شد .بر اين مبنا که براي
ايجاد هر شغل در هر زيربخش ،به طور تقريبي چه ميزان هزينه الزم است .اين ضرايب بر اساس واحد ماتريس
حسابداري اجتماعي يعني «ميليون ريال» بوده و بيانگر تعداد شغلهايي است که به ازاي هر ميليون ريال واحد
اضافي توليد ايجاد ميشوند .بنابراين ضرايب فزايندهي نيروي کار براي فعاليت  iيعني  LMiبه صورت زير است:
توليد فعاليت i
نيروي کار فعاليت i

= LMi

همان طوري که بيان شد ،براي استفاده از مدل استاتيﮏ ماتريس حسابداري اجتماعي در بررسي
سياستهاي اقتصادي ،نيازمند محاسبه ضرايب فزاينده هستيم ،اما يكي از مواردي که ميتوان از ماتريس
ضرايب فزاينده استخراج نمود ،نحوه تأثيرگذاري شوکهاي اقتصادي بر ساختار اقتصاد يﮏ کشور و تفكيﮏ
1. Average Propensity to leak
2. Accounting Multiplier matrix
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آثار نهايي به آثار جزئيتر ميباشد؛ به طوري که ميتوان ماتريس مزبور را به ماتريس ضرايب فزاينده آثار
خالص1اثرات باز 2و اثرات بسته 8تجزيه نمود .در واقع اين قسمت ،وجه تمايز مدلهاي تعادل عمومي در
مقايسه با مدلهاي تعادل جزئي ميباشد .زيرا مدلهاي تعادل جزئي تنها اثرات خالص متغيرهاي
سياستگذار را  -آن هم نه به طور کامل -مورد بررسي قرار داده و از دو قسمت بعدي ،که پيامدهاي اين
سياستها هستند ،چشم پوشي مينمايند .ساختار اين سه زير ماتريس ،به صورت زير است4 :
اثر خالص :اين اثر ،همان اثر تغيير در متغيرهاي سياستگذار يﮏ بخش (فعاليتهاي توليد) بر خود آنها
(کل فعاليتهاي توليد شامل بخش کشاورزي ،صنعت و خدمات) است .اين اثر با رابطه ذيل محاسبه ميگردد:

0

0

1 
( I  A33 ) 

0
I
0

( I  A11 ) 1

M 1  
0

0


اثر باز :اين اثر ،همان آثار متقاطع تغيير در متغيرهاي سياستگذار بر بخشهايي است که شوک
اقتصادي در آن رخ نداده است (مانند تأثير کاهش حمايت در بخش کشاورزي بر عوامل توليد و
خانوارها) .اين اثر ،از رابطه زير به دست ميآيد:
A 32 A  21 

A 32


I


A  21
I
A  21 A 13

I


M 2   A 13 A 32

A 13


اثر بسته :اثرات بسته بسيار جالب توجه ميباشند .بدين معني که سياست کاهش حمايت از بخش
کشاورزي ،ابتدا ميزان دريافتي عوامل توليد را کاهش ميدهد .از آنجا که خانوارها مالكان اين عوامل
هستند ،در نتيجه قدرت خريد خانوارها نيز کاهش مييابد .کاهش قدرت خريد آنها نيز موجب
تأثيرگذاري منفي بر فعاليتهاي توليدي ميگردد (به دليل کاهش تقاضا) .در نتيجه با کاهش قدرت
خريد آنها ميزان خريد عوامل توليد توسط فعاليتهاي توليدي نيز کاهش مييابد .بنابراين براي بار
دوم ،کاهش دريافتي فعاليتهاي توليد را به همراه دارد .اين سيكل همچنان تكرار ميگردد ،تا نهايتاً
به سمت صفر ميل کند .اين اثر ،به صورت زير محاسبه ميشود:

0

0

A  21 A 13 ) 1 

( I  A 32

0
( I  A  21 A 13 A 32 ) 1
0

( I  A 13 A 32 A  21 ) 1


M3  
0

0


1. Net multiplier effects
2. Open-loop
3. Closed-loop
 .4براي اطالعات بيشتر ،به مطالعه پرمه و همكاران ( ،)1833بانوئي و پروين (Khan & Thorbecke ،)1838

) (1989و ) Defourney & Thorbcke (1984مراجعه شود.
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نتايج و بحث
همان طوري که اشاره شد ،براي شبيه سازي آثار کاهش يارانهها در بخش کشاورزي از ماتريس
حسابداري اجتماعي سال  1831استفاده شده است .براي تدوين ماتريس حسابداري اجتماعي دو
دسته کلي آمارها شامل جدول داده  -ستانده و حسابهاي ملي مورد نياز است .بر اين اساس از
آخرين جدول داده  -ستانده سال  1831با ابعاد  01×01که مربوط به وزارت نيرو است ،در تهيه
ماتريس حسابداري اجتماعي سال  1831استفاده شده است .ساير آمار و اطالعات نيز از حسابهاي
ملي به دست آمدهاند .جدول ( )2حسابهاي موجود در ماتريس حسابداري اجتماعي سال  1831را
نشان ميدهد .اين ماتريس شامل  01فعاليت توليدي 8 ،حساب ارزش افزوده 2 ،گروه خانوار شهري
و روستايي 1 ،حساب شرکت 1 ،حساب دولت 1 ،حساب دنياي خارجي و يﮏ حساب سرمايه ميباشد.
حساب دولت ،حساب دنياي خارج و حساب سرمايه ،جزو متغيرهاي برونزا و ساير حسابها نيز در
گروه حسابهاي درونزا قرار گرفتند.
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جدول  .3حسابهاي موجود در ماتريس حسابداري سال  9331ايران
رديف 










 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فعاليتهاي توليدي
زراعت و باغداري
دامداري ،مرغداري ،پرورش کرم ابريشم ،زنبورعسل و ...
جنگلداري
ماهي و ساير محصوالت
ذغال سنگ
نفت خام و گازطبيعي
ساير معادن
برق و خدمات مربوط
آب و خدمات مربوط
توزيع گاز طبيعي و خدمات مربوط
ساير محصوالت غذائي و آشاميدني و محصوالت از توتون و تنباکو
روغنها و چربيهاي گياهي و حيواني
انواع نان
قند و شكر
منسوجات
انواع پوشاک
انواع کفش و اجزاي آن و ساير محصوالت چرمي
محصوالت ساخته شده از چوب ،چوب پنبه ،ني و مواد حصير بافي
خمير کاغذ ،کاغذ و محصوالت کاغذي ،اوراق چاپي و کاالهاي مربوط
بنزين
نفت سفيد
گازوئيل
نفت کوره و سياه
گاز مايع (شامل مايعات وميعانات گازي)
ساير فرآوردههاي نفتي
سايرمواد و محصوالت شيميائي
انواع کود و آفت کش
محصوالت الستيكي و پالستيكي
شيشه ومحصوالت شيشه اي
آجر
سيمان
ساير محصوالت کاني غير فلزي
کاشي و سراميﮏ
ساير صنايع (مبلمان ،جواهرات)
آهن ،فوالد و محصوالت آن
ساير فلزات
آلومينيوم
محصوالت فلزي
ماشين آالت با کاربرد عام
وسايل خانگي و قطعات مربوط
ماشين آالت با کاربرد خاص

مأخذ :يافته هاي مطالعه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
















1
2

ماشين آالت دفتري ،حسابداري و محاسباتي
ماشين آالت و دستگاههاي الكتريكي
تجهيزات و دستگاههاي مربوط به راديو و تلويزيون و مخابرات
تجهيزات پزشكي و ابزاراپتيكي و ...
وسايل نقليه موتوري ،تريلرها و نيم تريلرها ،بدنه ،قطعات و لوازم الحاقي آنها
ساختمانهاي مسكوني
ساير ساختمانها
خدمات عمده فروشي و خرده فروشي
خدمات اقامتگاههاي عمومي
خدمات محل هاي صرف غذا و نوشيدني
خدمات حمل و نقل مسافر با راه آهن
خدمات حمل و نقل بار با راه آهن
خدمات حمل و نقل جاده اي مسافر
خدمات حمل و نقل جاده اي بار
خدمات حمل و نقل از طريق خطوط لوله
خدمات حمل و نقل آبي
خدمات حمل و نقل هوائي
خدمات پشتيباني و کمكي حمل و نقل
خدمات پست و مخابرات
خدمات مالي ،بيمه و بانﮏ
خدمات مستغالت
خدمات عمومي
خدمات آموزش
ساير خدمات
حساب عوامل توليد
جبران خدمات کارکنان روستايي
جبران خدمات کارکنان شهري
مازاد عملياتي ،ناخالص
درآمد مختلط
نهادها
شرکتها
خانوارهاي روستايي
خانوارهاي شهري
دولت
 دولت
 ماليات بر توليد و واردات
 يارانه بر توليد و واردات
 ماليات بر واردات
 يارانه بر واردات
ساير حسابها
تشكيل سرمايه
واردات به قيمت توليدکننده
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جدول  .3ماتريس کالن حسابداري اجتماعي ايران در سال ( 9331واحد :ميليارد ريال)
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مأخذ :يافته هاي مطالعه

براي آنكه بتوان آثار کاهش يارانههاي بخش کشاورزي را بررسي نمود ،الزم است ميزان اين يارانهها را
برآورد نمود .براي اين کار ،از مطالعه پرمه و همكاران ( )1833استفاده ميشود .بر اساس اين مطالعه ،کل
حمايت از بخش کشاورزي بر اساس موافقتنامه کشاورزي سازمان تجارت جهاني در سال  1833بالغ بر
 162212ميليارد ريال بوده است که بيش از  16درصد ( 20/8درصد) کل ارزش توليدات بخش کشاورزي
است .از اين رو ،حمايتهاي انجام شده از بخش کشاورزي مشمول تعهدات کاهشي خواهد شد .بنابراين
طي ده سال بايد ميزان حمايتها  18/8درصد يعني  18066ميليارد ريال کاهش يابد .حال اگر اين تكانه
به ميزان سهم هر زيربخش در ارزش افزوده به بخش کشاورزي وارد شود (حمايت اين بخش کم شود)،
داراي تأثيرات بااليي بر بخش کشاورزي خواهد بود که نتايج آن ،در جدول ( )4آمده است.
ميزان تكانههاي وارده به زيربخشهاي کشاورزي در ستون دوم آمده است .بر اساس اين ستون
بيشترين شوک وارده به ترتيب ،به زيربخشهاي محصوالت زراعي و باغي ( 3034ميليارد ريال)،
دامداري ،مرغداري و ساير محصوالت آنها ( 4438ميليارد ريال) ،جنگلداري ( 101ميليارد ريال) و
ماهي و ساير محصوالت آبزيان ( 208ميليارد ريال) ميباشد .در ستون سوم ،تأثير اين شوک بر بخش
کشاورزي و ساير بخشهاي ديگر آمده است .چنانچه مشخص است ،کاهش حمايتها در بخش
کشاورزي تأثير بااليي بر کاهش توليد در بخش کشاورزي خواهد داشت؛ به طوري که توليد محصوالت
زراعي و باغي  16882ميليارد ريال ،محصوالت دام و طيور  1894ميليارد ريال ،جنگلداري 138
ميليارد ريال و ماهي و ساير آبزيان  864ميليارد ريال کاهش خواهد يافت (به قيمت ثابت سال
 .) 1838اين نتايج منطبق با نتايج به دست آمده از مطالعه پيرايي و اکبري مقدم ( )1834و سالمي
( )1889است .از سوي ديگر ،با توجه به خصلت مهم مدلهاي تعادل عمومي که آثار تكانهها را نه
تنها در بخش اوليه (که تكانه در آن اتفاق افتاده) ،بلكه به دليل وجود پيوندهاي پسين و پيشين در
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ديگر بخشهاي اقتصاد نيز مشاهده خواهد شد .بر اين اساس ،اين تكانه زيربخشهاي ديگر اقتصاد را
نيز تحت تأثير قرار ميدهد؛ به طوري که کاهش يارانهها در بخش کشاورزي از طريق کاهش توليد
در اين بخش ،موجب ميشود که صنايع غذايي کشور با بيشترين کاهش توليد مواجه شده و در
مجموع به ميزان بيش از  1680ميلياردريال (به قيمت ثابت سال  )1838با کاهش توليد مواجه شوند.
بعد از زيربخش صنايع غذايي ،زيربخش خرده فروشي کشور از تكانه کاهش يارانه در بخش کشاورزي
بيشتر متاثر شده و ميزان کاهش دريافتي آن به ميزان  2628ميليارد ريال (به قيمت ثابت سال
 ،)1838و حاکي از تأثيرگذاري شديد کاهش توليد در بخش کشاورزي بر اين زير بخش مي باشد.
خانوارها يكي ديگر از گروههايي هستند که از کاهش يارانهها در بخش کشاورزي متضرر خواهند
شد؛ به طوري که کاهش درآمد خانوارهاي شهري به ميزان  3388ميليارد ريال ( 6/83درصد) و
خانوارهاي روستايي به ميزان  8643ميليارد ريال 6/03( 1درصد) خواهد بود .اين نتيجه ،با مطالعه
جوانبخت و سالمي ( )1833مطابقت دارد .بنابراين ،کاهش يارانهها در بخش کشاورزي به کاهش
شكاف درآمدي بين خانوارهاي شهري و روستايي کمﮏ خواهد کرد .به نظر مي رسد با کاهش يارانه
محصوالت کشاورزي ،قيمت تمام شده محصوالت (هزينه تمام شده) اين بخش با افزايش مواجه
خواهد شد که خود ،کاهش توليد را در پي دارد .در نتيجه ،تقاضا براي نهادههاي توليد نيز کاهش
مييابد و از آنجايي که مالﮏ بيشتر اين نهادهها ،خانوارهاي شهري هستند ،درآمد آنها بيشتر از
روستاييان کاهش خواهد يافت .به دنبال کاهش درآمدها ،مخارج مصرفي خانوارها نيز کاهش پيدا
ميکند که درصد کاهش در مخارج مصرفي خانوارهاي شهري بيش از خانوارهاي روستايي است.
همچنين از آنجايي که عمده مصرفکننده کاالها و خدمات ،خانوارهاي شهري هستند،
تأثيرپذيري آنها نيز از حذف يارانهها ،بيشتر است .بنابراين ،خانوارهاي شهري از وجود يارانهها بيشتر
از خانوارهاي روستايي منتفع خواهند شد .اين نتيجه ،با مطالعه ويمن ،سالمي و انصاري نيز مطابقت
دارد(.)Veeman, Salami & Ansari, 2009
يكي از مزيتهاي مهم مدلهاي تعادل عمومي از جمله ماتريس حسابداري اجتماعي ،در نظر گرفتن
آثار بازگشتي به بخشي است که تكانه در آن رخ داده است و همين امر موجب ميشود که اثر نهايي تكانه
به مراتب از اثر اوليه آن بيشتر باشد .براي مثال ،کاهش يارانه در زير بخش زراعت و باغداري به ميزان
 3034ميليارد ريال بوده و اين در حالي است که توليد در اين زيربخش به ميزان  3918ميليارد ريال (به
قيمت ثابت سال  )1838کاهش يافته است .دليل آن تأثيرات غيرمستقيمي است که دوباره به اين زيربخش
وارد ميشود و اين همان مزيت مدلهاي کالننگر در شبيهسازي سياستهايي هستند که داراي تأثيرات

 .1به قيمت هاي ثابت سال 1838
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مستقيم و غيرمستقيم ميباشند .در اثر کاهش يارانه در يﮏ زيربخش (براي مثال زارعت و باغباني) به طور
مستقيم ،توليد اين بخش کاهش خواهد يافت که به اثر خالص معروف است .ميزان اثر خالص در اين زير
بخش  931ميليارد ريال ميباشد .اما اثر غيرمستقيم ديگري وجود دارد که تأثيرات آن نيز بسيار قوي است
و به اثر حلقه بسته معروف است .ميزان اين اثر  868ميليارد ريال ميباشد .اين اثر به اين صورت به وجود
ميآيد که کاهش توليد زيربخش زارعت و باغباني ،ابتدا دريافتي خانوارهاي روستايي و شهري را تحت تأثير
قرار ميدهد .زيرا خانوارها صاحبان زمين ،سرمايه و نيروي کار (عوامل توليد) هستند و در نتيجه ،به دليل
کاهش تقاضا براي اين عوامل (در اثر کاهش توليد) دريافتي خانوارها کاهش خواهد يافت .با کاهش درآمد،
قدرت خريد خانوارها کاهش يافته و بنابراين ،تقاضاي آنها براي محصوالت توليدي بخش کشاورزي با
کاهش مواجه ميگردد .با کاهش قدرت خريد خانوارها براي بار دوم ،دريافتي فعاليتهاي توليد کاهش پيدا
خواهد کرد (به دليل کاهش تقاضا) و در نتيجه ،توليد دوباره کاهش مييابد .اين سيكل همچنان تكرار
ميگردد ،تا نهايت ًا به سمت صفر ميل کند.
عوامل توليد از جمله نيروي کار شهري و روستايي در اثر کاهش يارانه بخش کشاورزي با کاهش
دريافتي مواجه خواهند شد ،به طوري که ميزان درآمد نيروي کار شهري و روستايي به ترتيب1100 ،
و  889ميليارد ريال (به قيمت ثابت سال  )1838با کاهش مواجه خواهد شد .اين امر تأييدي بر
کاهش بيشتر درآمد خانوارهاي شهري در مقايسه با خانوارهاي روستايي است.
در ستون چهارم ،درصد کاهش دريافتي زيربخشها و فعاليتهاي مختلف در اثر کاهش يارانه
بخش کشاورزي آمده است .مطابق اين ستون ،ميزان کاهش دريافتي فعاليتهاي کشاورزي حدود
 4/4درصد کل دريافتي آنها ميباشد .در بين ساير زيربخش هاي غيرکشاورزي نيز به لحاظ سهم
بيشترين کاهش در دريافتي انواع کود و آفت کش ( 2/89درصد) به وجود ميآيد که با توجه به پيوند
پيشين اين زير بخش با بخش کشاورزي ،منطقي ميباشد .از آنجا که يكي از زيربخش هايي که
مشمول پرداخت يارانه است ،زير بخش انواع کودشيميايي و آفت کش است ،حذف يارانه آن ،موجب
افزايش قيمت فرآوردههاي اين زيربخش شده و اين امر باعث کاهش تقاضا و در نتيجه ،کاهش توليد
خواهد شد.
ستون پنجم ،ميزان کاهش اشتغال( 1افزايش بيكاري) در اقتصاد را نشان ميدهد .در مجموع در
اثر کاهش يارانه بخش کشاورزي به ميزان  18066ميليارد ريال ،تعداد شاغالن اقتصاد به ميزان 30
 .1براي محاسبه کاهش اشتغال نياز به هزينه ايجاد شغل در بخشهاي مختلف اقتصادي است .براي اين منظور از
مطالعه عبدالهي ( )1839استفاده شد .بر اساس نتايج اين مطالعه ،هزينه ايجاد شغل بر اساس قيمت ثابت سال
 1883در بخش کشاورزي  8152ميليون ريال ،بخش صنعت و معدن  11451ميليون ريال ،بخش ساختمان 18
ميليون ريال و بخش خدمات  21152ميليون ريال ميباشد؛ که با تعديل آنها به سال  1831براي اين بخشها به
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هزار نفر کاهش خواهد يافت .بيشترين ميزان بيكاري در زيربخشهاي کشاورزي ايجاد شده است
(بيش از  81درصد اين بيكاري در بخش کشاورزي ظاهر ميگردد) .بخشهايي که با بيشترين کاهش
در توليد مواجه ميشوند با افزايش بيكاري نيز روبرو هستند .براي نمونه بخش زراعت و باغداري که
با بيشترين کاهش توليد مواجه است با کاهش  89/8هزار نفر در اشتغال مواجه ميگردد.
پس از آن ،زير بخش دام و طيور با  26/4هزار نفر در جايگاه بعدي قرار دارد .در بين زيربخشهاي
غيرکشاورزي ،زيربخش خدمات خردهفروشي و عمدهفروشي و صنايع غذايي به ترتيب ،با  2041و
 2822نفر با بيشترين کاهش اشتغال روبرو خواهند بود که اين امر حاکي از پيوند باالي پيشين بخش
کشاورزي با اين زيربخشها است.
در ستون ششم ،آثار خالص (مستقيم) کاهش يارانههاي بخش کشاورزي آمده است .اين اثر،
همان اثر تغيير در متغيرهاي سياستگذار يﮏ بخش (کاهش يارانه بخش کشاورزي) بر خود آنها (کل
فعاليتهاي توليد شامل بخش کشاورزي ،صنعت و خدمات) است .مطابق اين ستون ،اثر مستقيم
کاهش حمايتها به ميزان  18066ميليارد ريال در بخش کشاورزي ،در کل موجب کاهش 0618
ميليارد ريال (به قيمت ثابت سال  )1838دريافتي (ارزش توليد) فعاليتهاي کشاورزي ،صنعتي و
خدماتي خواهد شد .کاهش حمايت در فعاليت زيربخشهاي کشاورزي باال است و  22درصد از اين
کاهش توليد در بخش کشاورزي روي خواهد داد .خدمات عمدهفروشي و خردهفروشي ،توليد انواع
کود و آفت کش ،خدمات حمل و نقل بار با بيشترين کاهش دريافتي روبرو خواهند شد که نشان
ميدهد بخش کشاورزي با اين زيربخشها داراي باالترين پيوند است و از اين رو ،کاهش در فعاليتهاي
بخش کشاورزي ،دريافتي اين بخشها را نيز تحت تأثير قرار ميدهد.
در ستون هفتم ،اثر باز آمده است .اين اثر ،همان آثار متقاطع تغيير در متغيرهاي سياستگذار بر
بخشهايي است که شوک اقتصادي در آن رخ نداده است (مانند تأثير کاهش يارانههاي بخش
کشاورزي بر عوامل توليد و خانوارها) .بر همين اساس در اين ستون ،ميزان تغييرات فعاليتهاي
توليدي صفر و اثرگذاري اين شوک بر عوامل توليد و خانوارها و شرکتها آمده است .در اثر اين شوک،
ميزان دريافتي نيروي کار روستايي و شهري به ترتيب 136 ،و  014ميليارد ريال (به قيمت ثابت سال
 )1838کاهش خواهد يافت .کاهش درآمد مختلط و مازاد عملياتي به ترتيب 1318 ،و  8489ميليارد
ريال (به قيمت ثابت سال  )1838ميباشد .درآمد دريافتي خانوارهاي شهري و روستايي در اثر اين
شوک به ترتيب 3388 ،و  8643ميليارد ريال (به قيمت ثابت  )1838کاهش خواهد يافت .کاهش
درآمد خانوار ها به دو دليل است :اوالً ،کاهش دريافتي عوامل توليد (خانوارها مالكان اين عوامل
ترتيب 1954 ، 89353 ، 20851 ،و  39159ميليون ريال به دست آمد و بر اساس اين ارقام ،ميزان کاهش شغل در
بخشهاي مختلف محاسبه شد.
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هستند) .ثانياً ،چنانچه در ادامه خواهد آمد ،افزايش قيمت کاالها به دليل کاهش توليد .نكته جالب
توجه اينكه تأثيرپذيري خانوارهاي شهري از روستايي بسيار بيشتر است .بخشي از اين تأثيرپذيري به
دليل مالكيت بيشتر خانوارهاي شهري در رابطه با نيروي کار و بويژه سرمايه ميباشد.
از سوي ديگر ،در جامعه شهري ميزان تأثيرپذيري خانوارهاي ثروتمند از اين شوک بسيار کمتر
از خانوارهاي فقيرتر است و علت اين امر شايد به سهم پايين اين خانوارها در فعاليتهاي کشاورزي
و همچنين سهم پايين مصرف اين کاالها در کل بودجه آنها برميگردد .نتايج مطالعه سالمي و
جوانبخت ( )1833نيز نشان ميدهد که تأثير حذف يارانههاي کشاورزي بر خانوارهاي شهري بيشتر
از خانوارهاي روستايي است ،به طوري که درآمد و مخارج خانوارهاي شهري بيش از روستايي کاهش
مييابد و بدين ترتيب ،منجر به کاهش نابرابريهاي اقتصادي ميشود .با حذف يارانهها ،هزينههاي
توليد و در نتيجه ،قيمت تمام شده کاالها و خدمات توليدي افزايش مييابد که ضمن افزايش تورم،
کاهش اشتغال را نيز همراه دارد.
در ستون هشتم ،اثر بسته کاهش حمايتهاي بخش کشاورزي آمده است .اثرات بسته بسيار جالب
توجه ميباشند .بدين معني که سياست کاهش حمايت از بخش کشاورزي ابتدا ميزان دريافتي عوامل
توليد را کاهش ميدهد .از آنجا که خانوارها مالكان اين عوامل هستند ،در نتيجه قدرت خريد خانوارها
نيز کاهش مييابد .کاهش قدرت خريد آنها نيز موجب تأثيرگذاري منفي بر فعاليتهاي توليدي
ميگردد (به دليل کاهش تقاضا) .بنابراين ،با کاهش قدرت خريد آنها ،ميزان خريد عوامل توليد توسط
فعاليتهاي توليدي نيز کاهش مييابد؛ و در نتيجه ،براي بار دوم کاهش دريافتي فعاليتهاي توليد
را به همراه دارد .اين سيكل همچنان تكرار ميگردد ،تا نهايتاً به سمت صفر ميل کند.
چنانچه مشخص است ،تأثير گذاري اين اثر بسيار شديدتر از اثر مستقيم است و در اثر کاهش
 18066ميليارد ريال ،اين اثر موجب کاهش  18092ميليارد ريال به قيمت ثابت سال  1838در کل
اقتصاد خواهد شد.
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 تأثير کاهش حمايت از بخش کشاورزي بر اين بخش و ساير بخشهاي اقتصادي.4 جدول
9333 و اجتماعي به قيمت ثابت سال

 ميليارد ريال:واحد
تغيير در تعداد

 سهم پس از/اثر کل توليد

نيروي کار نفر
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ميزان

اثر بسته

اثر باز
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درآمد

 

شوك

 
زراعت و باغداري
  ...  زنبورعسل و، پرورش کرم ابريشم، مرغداري،دامداري
 
جنگلداري
 
ماهي و ساير محصوالت

ذغال سنگ

نفت خام و گازطبيعي

ساير معادن

برق و خدمات مربوط

آب و خدمات مربوط

توزيع گاز طبيعي و خدمات مربوط



 



 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









































ساير محصوالت غذايي و آشاميدني ومحصوالت ازتوتون
و تنباکو
روغنها و چربيهاي گياهي و حيواني
انواع نان
قند و شكر
منسوجات
انواع پوشاك
انواع کفش و اجزاي آن و ساير محصوالت چرمي
 ني و مواد، چوب پنبه،محصوالت ساخته شده از چوب
حصير بافي
 اوراق چاپي و، کاغذ و محصوالت کاغذي،خمير کاغذ
کاالهاي مربوط
بنزين
نفت سفيد
گازوئيل
نفت کوره و سياه
)گاز مايع (شامل مايعات و ميعانات گازي
ساير فرآوردههاي نفتي
ساير مواد و محصوالت شيميائي
انواع کود وآفت کش
محصوالت الستيكي و پالستيكي
شيشه و محصوالت شيشه اي
آجر
سيمان
ساير محصوالت کاني غير فلزي
کاشي و سراميك
) جواهرات،ساير صنايع (مبلمان
 فوالد و محصوالت آن،آهن
ساير فلزات
آلومينيوم
محصوالت فلزي
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ميزان

اثر کل توليد /سهم پس از

تغيير در تعداد
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نيروي کار نفر
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بيمارستاني ،خدمات مذهبي ،سياسي و هنري و فرهنگي



 

 

 

 



 

جبران خدمات کارکنان روستايي










 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 








 










ماشين آالت با کاربرد عام
وسايل خانگي و قطعات مربوط
ماشين آالت با کاربرد خاص
ماشين آالت دفتري ،حسابداري و محاسباتي
ماشين آالت و دستگاههاي الكتريكي
تجهيزات و دستگاه هاي مربوط به راديو و تلويزيون و
مخابرات
تجهيزات پزشكي و ابزاراپتيكي و ...
وسايل نقليه موتوري ،تريلرها و نيم تريلرها ،بدنه،
قطعات و لوازم الحاقي آنها
ساختمانهاي مسكوني
ساير ساختمانها
خدمات عمده فروشي و خرده فروشي
خدمات اقامتگاههاي عمومي
خدمات محل هاي صرف غذا و نوشيدني
خدمات حمل و نقل مسافر با راه آهن
خدمات حمل و نقل بار با راه آهن
خدمات حمل و نقل جاده اي مسافر
خدمات حمل و نقل جاده اي بار
خدمات حمل و نقل ازطريق خطوط لوله
خدمات حمل و نقل آبي
خدمات حمل و نقل هوايي
خدمات پشتيباني و کمكي حمل و نقل
خدمات پست و مخابرات
خدمات مالي ،بيمه و بانك
خدمات مستغالت
خدمات عمومي
خدمات آموزش

درآمد

اثر خالص

ساير خدمات (کسب وکار ،بهداشت و درمان و خدمات
و ساير خدمات)
جبران خدمات کارکنان شهري
مازاد عملياتي ،ناخالص
درآمد مختلط
شرکتها
خانوارهاي روستايي
خانوارهاي شهري
کل

مأخذ :يافته هاي مطالعه

   
   
   
   
   
   
   
    

فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار) ـ سال هفدهم ـ شماره اول ـ بهار 9316

21

نتيجهگيري و پيشنهادات
نتايج اين مطالعه نشان ميدهد که اوالً ،در اثر کاهش حدود  18066ميليارد ريال يارانه بخش
کشاورزي در مجموع بيش از  18640ميليارد ريال به قيمت ثابت سال  1838دريافتي ( 6/03درصد)
کل اقتصاد کم خواهد شد .کاهش توليد در اقتصاد داراي دو پيامد مهم ميباشد :از يﮏ طرف ،کاهش
اشتغال در اقتصاد و ديگري ،افزايش تورم در جامعه است .بر اثر کاهش يارانههاي بخش کشاورزي،
ميزان اشتغال در اقتصاد حدود  30هزارنفر کاهش خواهد يافت .ثانياً ،درآمد دريافتي خانوارهاي شهري
و روستايي در اثر اين شوک به ترتيب 3388 ،و  8643ميليارد ريال (به قيمت ثابت  )1838کاهش
نشان ميدهد .کاهش در درآمد خانوارها به دو دليل است :اوالً ،کاهش دريافتي عوامل توليد (خانوارها
مالكان اين عوامل هستند) و افزايش قيمت کاالها .به عالوه از آنجايي که عمده مصرفکننده کاالها و
خدمات ،خانوارهاي شهري هستند ،تأثيرپذيري آنها نيز از حذف حمايت ها ،بيشتر است .بنابراين،
خانوارهاي شهري از وجود حمايت ها بيشتر از خانوارهاي روستايي منتفع ميشوند و ميتوان بيان
نمود که حذف اين حمايتها از بخش کشاورزي و صنايع وابسته به آن ،منجر به کاهش نابرابريهاي
اقتصادي ميگردد.
اين مطالعه نشان داد که تأثيرپذيري بخش کشاورزي در مقايسه با ديگر بخشهاي اقتصادي در
اثر کاهش يارانهها کمتر است؛ اما با اين وجود ،دولت در مواجهه با عضويت ايران در سازمان جهاني
تجارت ،ميبايد از قبل تمهيدات و شرايط مناسبي براي عضويت در آن فراهم آورد تا تبعات آن را به
حداقل برساند .يكي از تبعات مهم اين عضويت ،کاهش اشتغالزايي در بخش کشاورزي و صنايع پايين
دستي آن است که بايستي مورد توجه سياستگذاران قرار گيرد .نكته حايز اهميت اين است که
موفقيت بخش کشاورزي ايران در عرصه جهاني شدن در گرو بهرهبرداري از مزيتهاي نسبي در توليد،
استفاده از فناوريهاي نوين در جهت بهبود کميت و کيفيت توليدات و کاهش هزينههاي توليد است.
کشاورزي ايران با اين وسعت و گستره توانايي توليد ،پتانسيلي بسيار فراتر از وضعيت فعلي را خواهد
داشت و اين امر در گرو نوينسازي و بهبود ساختارهاي فعلي توليد ،استراتژيهاي بلندمدت در جهت
توليدات با ارزش افزوده باال است .با توجه به موارد فوق پيشنهادات زير ارائه ميگردد:
 -1برنامهريزي و سياستگذاري براي ايجاد اشتغال در حوزههاي داراي مزيت نسبي :کاهش
حمايتها از بخش کشاورزي به کاهش اشتغال در اين بخش منجر خواهد شد .زيرا از يﮏ طرف ،در
کوتاهمدت به دليل کاهش توليد ،اشتغال کاهش خواهد يافت و از سوي ديگر ،براي افزايش
رقابتپذيري در صحنه جهاني ضروري است که بخش کشاورزي از ماشين آالت و فناوري جديد که
سرمايهبر هستند ،استفاده نمايد که خود موج ديگري از بيكاري را به دنبال خواهد داشت .از اين رو،
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ضروري است درخصوص اشتغالزايي جديد براي نيروي کار بخش کشاورزي در حوزههاي داراي مزيت
نسبي توليد و رقابتي ،در اين بخش برنامهريزي و سياستگذاري الزم صورت گيرد.
 -2ايجاد صنايع غذايي و تكميلي در قطبهاي توليد :نكته حايز اهميت اين است که با کاهش
اشتغال در بخش کشاورزي ،موج مهاجرت نيز به شهرها آغاز خواهد شد که خود مشكالت بعدي را
به دنبال خواهد داشت .از اين رو ،توجه ويژه به صنايع غذايي و صنايع تكميلي در مناطق عمده توليد
ضروري است.
 -8از آنجا که کاهش يارانه بخش کشاورزي ،موجب افزايش قيمت تمام شده در بخش توليد
خواهد شد ،تدوين برنامههايي به منظور ارتقاي بهرهوري در بخش کشاورزي ضروري است.
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