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مورد : های نفتی وردهآ قیمت فرسازی   واقعی و توزیعی آزادآثار
  ١اندونزی

  
  2کلمنتز، جانگ و گوبتا

  منیژه طبیبی و محمدرحیم احمدوند:مترجم
  
  دمهمق. 1

 بـر  یارانـه    وضـع  .های نفت یک موضـوع جنجـالی در انـدونزی اسـت            سازی قیمت  آزادآثار ناشی از    
 سنگینی را بر بودجه دولت تحمیـل        هزینه ،پدید آمد  آسیا   1998پس از بحران      که  نفتی های فرآورده

 هـا  انه یار همه اتقریب 2003  تا سال  اما).  میالدی 2000 در سال    GDP درصد   5/5بیش از   سهمی  ( د  کر
ــ ــه نفــت ســفید  ه ب ــادل (جــز یاران ــدریج ب) GDP یــک درصــدمع ــدت ــن موضــوع . حــذف گردی   ای
پذیر را    آسیب اقشارها    حذف یارانه  زیرا.  شد مواجه با خشم و مقاومت جامعه       )ای م یارانه نظااصالح  (

   .دهد  میتحت تاثیر قرار
 ایـن  ، امـا  دارنـد  هـای نفتـی    که اقشار پردرآمد سهم بیـشتر در مـصرف فـرآورده           است   بدیهی

زیـرا  . شـوند  این گروهها فشار بیشتری را از کاهش یارانـه متحمـل مـی             نیست که    این معن ه ا موضوع ب 
ایـن  از ارائـه  هـدف  . دکنـ   کل اقتصاد را متاثر می     های نفتی  پیامدهای گسترده افزایش قیمت فرآورده    

 اولـین    بـال فاصـله پـس از       رآثـا ایـن    گسترشل و   انتقچگونگی ا و  ها    کاهش یارانه  آثارح  یشرت ،مقاله
3 پژوهشه برای این    مورد استفاد مدل   .است اجرا مرحله

CGE یافتـه   که بـه سـه بخـش توسـعه           است

                                                 
1. Real and Distributive Effects of Petroleum Price Liberalization:The Case of Indonesia , 

IMF Working Paper , PP.220-237, june 2007. 
2. Benedic Clements, Hong Song JunG,Sanjeev Gupta 
3. Computable General Equilibrium 
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6 101شماره    نهم سال   اقتصادی      مجله 

هـای    از طریـق بخـش      را های نفتی بـر قیمـت و درآمـد          افزایش  قیمت فرآورده    گی اثر چگونو   است
1ری اجتمـاعی     حـسابدا  های ماتریس   داده  از ین منظور ه ا ب .کند ارزیابی می مختلف اقتصادی   

(SAM) 
 بیـشتر  زیـرا،  دهـد،   مـی ارائـه  را ابتکـاری  ی مدل روشـ نای.  شده استاستفاده 1995 در سالاندونزی  

در . گیرنـد  در نظـر مـی     در طـول دوره       مـشخص  مقـادیری عنوان  ه  ، سطوح تولید را ب    CGEهای   مدل
مـت و تغییـرات     بـا افـزایش قی    متناسـب   های تولیدی سـطح تولیدشـان را          بخش ،مدل این    در که حالی

  . کنند  میتنظیمتقاضا 
 ،هـا   بخـش  همـه  در   هـا   برای تعیین قیمت   ٢"گذاری فروش  قیمت"یک مدل از   ،در این تحقیق  

افـزایش   ناشـی از     آثـار ی بـرای تجزیـه و تحلیـل         ت سن CGE از یک مدل     الگواین   .استفاده شده است  
  .تتر اس مدت مناسب کوتاهفراتر از  های  دورهطیقیمت نفت بر اقتصاد 

 یسـناریو  در   .گیـرد   را در نظـر مـی      ینـ یکینز  و غیـر   ینیاقتصاد کینز  یاین مقاله هر دو سناریو    
 بلکـه قیمـت     دهـد   افـزایش مـی    هـای نفتـی را      کاهش در یارانه دولت نه تنها قیمت فـرآورده         یکینزین

 جـه،  نتی در. دهـد   دارند نیـز افـزایش مـی       ارتباطکه با این بخش     را  ها    در سایر بخش   یکاالهای تولید 
 ،کـاهش تولیـد   . یابـد  کـاهش مـی    اند، قیمت داشته که افزایش   ی  یها بخشه   تقاضا برای ستاند   تولید و 
کینزینـی،  سـناریوی غیر   در   .کنـد  را متـاثرمی  و در نتیجـه مـصرف       وار  گروههای مختلف خـان    درآمد

 ،در نتیجـه   .مـراه دارد  ه گـذاری بخـش خـصوصی را بـه         فزایش سرمایه  ا ،کاهش یارانه و کسربودجه   
   .دمان بدون تغییر باقی میتانده واقعی س

در . دهـد  ارائـه مـی   را  انـدونزی    در   های نفتـی    از یارانه فرآورده   تصویریبخش دوم این مقاله     
سـپس  و  اسـت    تخمین و کاربرد مـدل       بهمربوط   بخش چهارم  .دنپرداز   می ح مدل یشرتبخش سوم به    

 تاکیـد گیری بـا      نتیجه  شامل  نیز ایانیپبخش  سرانجام  . سازی اختصاص دارد   نتایج شبیه  به   خش پنجم ب
  . مالی خواهد بودهای بر سیاست

  
  های نفتی در اندونزی یارانه فرآورده .2

 .را کـاهش داد   های نفتـی     حجم یارانه فرآورده   توجهی  طور قابل ه  باندونزی  دولت   1990 از دهه    پس
  تـر از سـطح      داری پایین اور معن های نفتی به ط     قیمت داخلی فرآورده   ، در پایان این دهه    که  ای گونهه  ب

   درصد قیمت  43فقط  محصول اصلی    5یک بشکه مرکب از      مثال، قیمت داخلی     برای. المللی بود  بین

                                                 
1. Social Accounting Matrix   
2. Markup Pricing   
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، دولـت قیمـت     2001  سـال  کـه تـا آوریـل      در حـالی  . اسـت  )1998-1999( در سالهای    آنالمللی   بین
مـورد   محـصوالت نفتـی       درصد و قیمـت    صد استخراج معدن را تا      دراستفاده  محصوالت نفتی مورد    

  اسـت  یـادآوری الزم بـه     ( تعیـین نمـود    المللـی  بـین هـای     درصـد قیمـت    50 در صـنعت را تـا        استفاده
   ).ه استداشت افزایش 2002ژانویه نسبت به  درصد 5/1  نیزهای کنونی قیمت

  اسـت و   هخالص مخارج امنیت اجتماعی افزایش یافتـ       ،ای با اصالح نظام یارانه    حال حاضر در  
 قیمت محـصوالت نفتـی      افزایش زیانبار   آثار در مقابل حمایت از اقشار آسیب پذیر       برایفزایش  این ا 
که تـا    ثابت نگه داشته شد، در حالی2002قیمت محصوالت نفتی برای بخش خانگی تا ژانویه         . است

نفـت   ی قیمـت  به اسـتثنا  البته   تعدیل شده بود     المللی بینهای    قیمت  درصد 75ها تا    آن زمان این قیمت   
  . یافت درصد افزایش 20حدود  بخش خانگی که درسفید 

را حـذف   )  برای بخش خانگی   (  نفت سفید   یارانه جزه  ها ب  ، دولت تمام یارانه   2003در ژانویه   
نتایج بـار مـالی      . باقی ماند  المللی بینهای   قیمتیک سوم   نفت سفید در حد     که قیمت    طوریه  ب. کرد

 درصـد   5/0ی کمتـر از     تهای نف   حجم یارانه فرآورده   1996 تا سال    ازیر .است) مهم(دار  امعن مدااین اق 
GDP درصـد    5بـه    2000در سـال    که این رقـم      ، در حالی  بود GDP    ا افـزایش   بـ و پـس از آن      رسـید
 در اثـر تنـزل   کـه چنان عظیم بود  1990  دهه اواخررها د افزایش یارانه . کاهش یافت بتدریج  ها    قیمت

هـای داخلـی بـه       تعـدیل قیمـت    هـای اقتـصادی،    نطـی بحـرا   ) نـدونزی پول ملی ا  (شدید ارزش روپیا    
  .صورت گرفت به کندی های ارز  نرخو المللی بینهای  قیمت

    زیـرا  .منجـر شـد   هـای نفتـی بـه تحریـف اقتـصاد            یارانـه فـرآورده    بـار مـالی      عالوه بر ایـن،     
خواهـد   و صـنعت     های حمل و نقل     بخش دره  ویژه  ب مصرف بیش از اندازه      موجباوالً، قیمت پایین    

ــ ــاً.دش ــه  محــصوالت،دوم ــشمول یاران ــتدر م ــده    فعالی ــتفاده ش ــایی اس ــهاســت ه ــه ک ــورد توج  م
ای به خارج از کشور   محصوالت نفتی یارانه،سوماً. نبوده است ) یارانهبرای پرداخت(گذاران  سیاست

  بـر ایـن    عـالوه  .گرفـت  علـق مـی   ت گروههای درآمدی باال     ه ب عواید آن طور معمول   ه  قاچاق شد که ب   
بانک  .ندکن  میباالی درآمدیگروههای ید عا ، بیشتر مصرفطریق ها منفعت نسبتاً زیادی را از    یارانه

 درصد از جمعیت را اقشار ضعیف و نزدیـک بـه ضـعیف تـشکیل     30دهد که حدود   نشان می جهانی  
  . کنند از کل نفت سفید را مصرف می  درصد15 فقطد که نده می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             3 / 18

https://ejip.ir/article-1-236-fa.html


8 101شماره    نهم سال   اقتصادی      مجله 

  
  های نفتی مت فرآوردهیارانه و قی .1 جدول

  

  . و تخمین نویسندگان2002المللی سال  آمارهای مالی بین: ماخذ
  
   آزاد سازی قیمت محصوالت نفتیآثار مدلی برای تعیین .3

  از مـدل  . تعیین قیمت است   ساز و کار  در   آن  ویژگی  ،  این مطالعه  در CGEهای     استفاده از مدل   دلیل
 هـای   قیمـت  ،کننـده  کنـد تولیـد    کـه فـرض مـی     است   اقتباس شده  "فروشگذاری    قیمت "عدهیک قا 
  بـرای مـدل، قیمـت بـاالتر    ایـن  طبق .کند تعیین می های تولید  به هزینهمبلغی افزودن را با  خود ستانده

 تواند بـا   این فرض می  . شود کنندگان منتقل می   های تولید به مصرف     هزینه از طریق های نفتی    فرآورده
طور کامـل بـا   ه  بتوانند ها نمی قیمت ،مدت است  کوتاهبر تمرکز  از آنجا که  .1:  عامل توجیه شود   دو

 1شـبه انحـصاری    سـاختار    از یـک   متعـددی هـای    بخـش در انـدونزی     .2 .تغییرات تقاضا تعدیل شوند   
 دگانکننـ  شـود تولیـد    فرض می ودگرد  قیمت و درآمد تعیین می     توسط تقاضا   ،ینابر  بنا .ندبرخوردار

 افـزایش   بـه  دولت    از سوی  ها  کاهش یارانه   جهت،  از این  .کنند سطح تولیدشان را با تقاضا تعدیل می      
دهند تـا افـزایش      کنندگان قیمت ستانده را افزایش می       تولید ،در نتیجه . شود میمنجر  های تولید    هزینه
هـا از طریـق       سـایر بخـش    هـا را در     قیمـت  ،های نفتی  فرآورده قیمت   افزایش. ها را جبران نمایند    هزینه

، )کینزینـی (سـناریوی اول     طبق. یابد ، بنابراین تقاضا کاهش می    دهد   می افزایشپیوندهای بین بخشی    
کاهش کسری بودجـه    شرایط   در این . دهد مدت کاهش می   کاهش یارانه، ستانده واقعی را در کوتاه      

  .کند ت میها هدای اقتصاد را به سمت کاهش فعالیت ،ها  اصالح یارانهه همراهب
ن بـی  رقابـت    بـر  واسـت   صورت نمـودار ترسـیم شـده        ه  ، مدل تحت کینزینی ب    )1(در شکل   

 کـاهش   باها که افزایش قیمت طوریه ب. های نفتی، درآمد خانوار و تولید تمرکز دارد   قیمت فرآورده 
اضـا   تق،سـطح پـایین تولیـد    ،بر ایـن اسـاس  . ندا طور هماهنگ تعدیل شدهه ب)  تولید (تقاضا و عرضه  

                                                 
1  . Oligopolistic Structure 

  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  سال
  های نفتی سهم یارانه فرآورده

  GDP  2/0  -  3/0  6/1  9/2  2/3  4/5  6/4  9/1از 
فروشی  متوسط قیمت خرده

  بنزین
  )دالر در هر بشکه(

2/30  4/29  4/28  24  2/8  4/11  5/12  6/12  6/22  

  قیمت جهانی بنزین
  -  8/30  35  8/21  4/17  6/24  1/25  4/21  1/20 )هر بشکهدالر در (
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 کـاهش درآمـد     موجـب موضوع   این   کند که  می  هدایت  را به سمت پایین    برای نیروی کار و سرمایه    
  . شود می تقاضاکاهش خانوار و متعاقباً 

شـده   بـرآورد صـورت سـاده   ه  بـ )1(بیشتر متغیرهای برون زای مـدل در شـکل       که   شود  می یادآوری
  .است

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  

  ساختار ساده مدل. 1کل ش
  
 مغایری بر ستانده واقعـی دارد کـه         آثار  در مجموع  ها  سناریوی غیرکینزینی، اصالحات نظام یارانه     در

ایـن  شـود طبـق       یادآوری مـی   .گذاری خصوصی خواهد شد    سرمایه  بر آثار  این  خنثی نمودن  منجر به 
 بـه ویـژه کـه فـرض شـده           .سناریو، تغییرات اضافی در رفتار بخش خصوصی و مدل وارد شده است           

هـای   در واکنش بـه کـاهش نـرخ       و  ها    متناسب در همه بخش     به طور  گذاری خصوصی  سرمایه،  است
  . یابد افزایش می ها  روشن از بدهییانداز چشمبا  و ) کاهش کسری بودجهبا  (بهره

هـای    بـر فعالیـت    یمطلوب نـا  ، آثـار   مـالی  ی موازنـه  کاهش در کـسر    ،غیرکینزینیدر سناریوی   
  تثبیـت  مـالی های انقبـاض  سیاست"در زمینه انجام شده تجربیهرچند مطالعات  گذارد،  نمیصادی  اقت
 معقـول   نیـز  زی چنین سناریویی برای اندون     کاربرد است اما،  کشورهای صنعتی متمرکز شده       بر "دهش

یکـی از عوامـل کلیـدی       بـه عنـوان      ( عمومی انـدونزی   استقراض سطح باالی    ویژهه  ب .رسد به نظر می  
در ایـن اسـت کـه تعـدیل مـالی      دهنـده     نـشان  ) هـای انقبـاض مـالی تثبیـت شـده          رها در سیاست  کشو
  .کند وارد نمی  اقتصادی آسیب رشدبه " ضرورتامدت کوتاه

  

 ای قیمت یارانه

 های ستانده قیمت

 درآمد خانوار

 تقاضای داخلی

  مخارجو صادرات 
 دولت

  واردات 
 )کاالهای نهایی(

 ظرفیت بکاررفته

 هاتامالی

  واردات 
 )ای کاالهای واسطه(

 تولید ستانده
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  ها  قیمت-الف 
چنین  هم  و )تولید عوامل   ای و سایر    مواد واسطه  مانند (ها  هزینه ای از  شامل مجموعه  های ستانده  قیمت

عوامـل بـا     جابجـایی  و فـرض سـاختار تکنولـوژی ثابـت        با   بنابراین،. است قیمهای مست  خالص مالیات 
توانـد   ها می  تعیین قیمت . تعیین می شوند  ) 1(عادله  م مطابقهای ستانده    قیمتطور متناسب،    ه ب ها قیمت

هـای   قیمـت یـن ترتیـب   ه ابـ داده شـود،    نشان ١گذاری فروش چند محصولی    قیمتعنوان یک مدل    ه  ب
  :دشو  تعیین می)1(ابطه ره صورت ستانده ب

  

( ) ( )WBpmATAIP

TpwBpmApAP

′+′−′−=

+′+′+′=
−1  

  
 ، )n×n(هـای واسـطه ای        مـاتریس ضـرایب نهـاده      A،   بردار قیمت ستانده   P در این معادالت  

AM   رایب واردات   ض ماتریس)n×n(  ،B          ماتریس ضرایب عوامل تولید مـورد اسـتفاده )k×n(   ، K 
 مـستقیم   هـای   ماتریس خـالص مالیـات     Tکه و   ی ماتریس   I ، بردار قیمت عامل   W، تولید تعداد عوامل 

  . است
  
   درآمدها-ب

های ستانده  شود به قیمت  هر بخش تعیین میافزوده از ارزش  آنها سهمبا  کههای خانوار درآمد گروه
 افـزایش   کـه  ه طـوری  ب. شوند مصرف می نهاده  عنوان  ه   که ب  بستگی دارد  ییا واسطهو قیمت کاالهای    

دهـد و ایـن موضـوع موجـب کـاهش       هـا را کـاهش مـی      رای ستانده بخش   تقاضا ب  های ستانده،  یمتق
نیروی کـار شـاغل در        که شود  فرض می   ضمن عالوه بر این،   .شود  عوامل کسب درآمد خانوارها می    

دو فرض ثابت بودن مدت   درکوتاهکه است یادآوریالزم به . است  سطح تولید متناسب با، بخشهر
درضمن  . استلحاظ شده توسط صاحبان سرمایه افزودهزش  اردریافت مابقیسطح دستمزد اسمی و 

 ها خانوار از هر گروه وشود عامل درآمد گروههای خانوار بر اساس عامل برخورداری آنها تعیین می      
   .پذیردمی  تاثیردیگر  های خانوار  گروهاز
  .شود  تعیین می)2(رابطه صورت ه ین ترتیب درآمد خانوار به اب

tvBEh += ..  
  

                                                 
 1.Multiproduct markup-pricing model   

)1(

)2(
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 h بردار درآمد خانوار)h×1 (، E١ عامل بهره مندی ماتریس ضریب )دارایی ()h×k (،B ماتریس 
و ) h×1( خالص انتقالی است tو  )n×1(افزوده  ارزش v،)k×n(ضرایب عوامل تولید مورد استفاده 

روه خانواری هر گ. ست ا مانند انتقاالت دولت و انتقاالت بین خانوارهازا شامل عوامل درآمدی برون
دهد و یا مصرف  و مابقی را یا مالیات میدهد  یک بخش از درآمدش را به پس انداز اختصاص می

   :شود  نوشته می)3(رابطه مصرف به صورت تابع  ،ینابنابر. کند می
  

  
C    یک بردار)H×1 (   نماینده مصرف داخلی است .I      ماتریس یکـه و L  کـه  اسـت  قطـری    ی ماتریـس  

مـوارد  ن خانوارهـا و     بیها، مالیات بردرآمد اشخاص، انتقاالت       انداز  مانند پس  لیسهم عوام  آنعناصر  
   .٢شود  است که از درآمد اشخاص کسرمیدیگر

  
   مخارج-ج

 4 گـری  -اسـتون  نـوع معـادالت       که از   تعیین می شود   LES(3 ( از مخارج  خطی تابعی   توسطمصرف  

  و  معـاش  تـامین  بـرای   را شرآمد، مصرف کننده بخشی از د     LES سیستم   بر مبنای  .فرض شده است  
به نسبت معین به کاالهای متنوع ) به وسیله تعدادی از پارامترهای ثابت( نیازهای اولیه و مابقی را رفع  

  : شرح داده می شود)4(رابطه صورت ه ب  LES الگوی یک  جهتازاین. دهد می اختصاص
  
  

jpjC و عبارت یرحداقل مقاد c،  هستند مقادیرq و ها  قیمتPدر این معادله 
j

y   حداقل−∑

کشش ) 4(  شماره معادلهبر اساس، شود می استفاده  که برای مصرف کاالهای متنوعاستدرآمد 
   :شود  زیر محاسبه میه صورتب iدرآمدی کاالی 

 ni  و                                      =1...,
iw
ib

in =  

                                                 
1.Factor Endoment   

Leakage Ratios.2   
3.Linear Expenditure System  
4.Stone-Geary   

( ) nipcybpcqp
j jjiiiii ,....,1,. =−+= ∑

( )LIhC −= . )3(

)4(

)5(
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12 101شماره    نهم سال   اقتصادی      مجله 

ib     بودجه نهایی کاالی i   و iW   سهم بودجه از کاالی i هـای درآمـدی     مجموع وزنـی کـشش    . است
  .باید معادل یک باشد

  :عبارت دیگره ب
1=∑i iinW  

    
این  در زیرا .شود  میهای ستانده موجب کاهش صادرات و افزایش واردات تافزایش در قیم

های صادرات و واردات   نرخ ارز و قیمت(یابد  می افزایش  محصوالت داخلینسبیهای   قیمتحالت
 شده فرض  نیز ثابت یا جایگزینییهای انتقال  کشش درضمن.)است فرض شده خارج از کشور ثابت

   :خواهیم داشتاستفاده شود  1مجموع آرمینگون   اگر ازبنابراین، است
  

iiiiii DPDEPEXPX +=  
DiPDMPMQP iiiii +=  

( )iiii DEGX ,=  
( )iiii DMFQ ,=  

  
iPXــتانده، قیمــت ــتانده iX س ــل س ــی iPD ،ک ــروش داخل ــت ف ــادراتی iPE ،قیم ــت ص  ،قیم

iEاتصادر،iD ستانده داخلی ، iP      ،قیمت کاالهـای مرکـبiQ  ی مرکـب  هـا عرضـه کاال ، iMو واردات  
iPMاست قیمت داخلی واردات.  
  
   تولید و معادله بازار-د

 ،های ستانده  قیمتتوسط  ازآنکنند که بخشی ا با تقاضا تعدیل مینندگان سطح تولیدشان رک  تولید
ه  ب.دشو کاهش مقدار تقاضا میموجب های ستانده   افزایش در قیمت، مثالبرای. شود تعیین می

 تولید واقعی به ظرفیت تولیدنسبت که  iU( از ظرفیتشان برداری بهره نرخ ، بنگاهها،عبارت دیگر
شود که سطح تولید با کاهش   بخش نفت، فرض میدرکه  در حالی. کنند  تعدیل می را)است

  .گیرد قرار نمی تحت تاثیر ،تقاضای داخلی و جبران آن با افزایش در صادرات
  
  

                                                 
Armington.1    

)6(
)7(
)8(
)9(
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  : جهت از این
xUq .=  

  q مصرف، سرمایه گذاری و صادرات بردار تقاضای ستانده شامل،  Uری یک ماتریس قط 
  .است بردار ظرفیت xرا نشان می دهد و که عناصر آن ظرفیت استفاده شده است

 . برابـر اسـت    گـذاری بـا کـل پـس انـداز          سرمایه ،چنانچه مدل را بسته فرض کنیم      ، بنابراین  
  نیـز سـمت درآمـد  از که  طوریه باست،   در نظر گرفته شده  ثابت  نیز گذاری دولت  مصرف و سرمایه  

  .مد، مالیات غیر مستقیم و عوارض واردات ثابت فرض شده استهای مالیات بردرآ نرخ
  

  مدل و تخمین  تعیین.4
 SAMدرآمد خانوارها و پارامترهای دیگر از ماتریس  عاملتوزیع ، ها داراییپیوندهای تولید، عامل 

1توسط اندونزی که 
BPS نیزها  محدودیت دادهالبته .اند اقتباس شدهاست منتشر شده  1995 در سال  

 اما خصوصیات تولید و ، در دسترس است1995 سال SAMماتریس  .مورد توجه قرار گیردباید 
عالوه بر . ه باشدیافت ممکن است تغییر  آسیا جنوب شرقیهای بحران در زمانویژه  هب توزیع درآمد

ضرایب برای نیست بنابراین،  بخش پاالیش نفت قابل تشخیص SAM  ماتریس با توجه به اینکهاین،
  .  شده استبرآورد مجزاه صورت ن بخش بای

 درصـد از  3/3 و حـدود  GDP درصـد از  5/2حدود  ،بخش پاالیش نفت در  1995در سال     
  وابـسته  به شدت  ها  تامین نهاده   برای  بخش این .محاسبه شده است   )های واسطه  شامل داده (کل تولید   
  .)2جدول  (است) ت و تجارحمل و نقلشامل  (خدماتاستخراج و معدن و بخش  به بخش

  
  ای های واسطه ساختار داده .2 جدول

  
  .و محاسبات نویسندگان) 1995( اندونزی SAMجدول : مأخذ

                                                 
1.Biro Pusat Statistik  

استخراج کشاورزی  عنوان
  ومعدن

پاالیش تولید
  نفت

خدمات عمومی  ساختمان
  )آب،برق وگاز(

  کل  خدمات

  06/0  02/0  00/0  00/0  00/0  12/0  00/0  10/0  کشاورزی
  04/0  00/0  13/0  12/0  37/0  04/0  03/0  00/0  استخراج ومعدن

  13/0  07/0  05/0  33/0  01/0  18/0  03/0  07/0  تولید
  01/0  01/0  09/0  03/0  00/0  01/0  02/0  00/0  پاالیش نفت
  01/0  01/0  01/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  ساختمان

خدمات عمومی 
  )آب،برق وگاز(

00/0  00/0  01/0  00/0  00/0  10/0  01/0  01/0  

  24/0  36/0  08/0  06/0  08/0  22/0  18/0  13/0  خدمات
  07/0  03/0  05/0  10/0  12/0  13/0  01/0  01/0  واردات
  55/0  50/0  52/0 66/0 59/0 72/0 28/0 33/0  کل
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14 101شماره    نهم سال   اقتصادی      مجله 

از  اسـتخراج    و، سـاختمان و معـدن       خـدمات عمـومی    هـای  با توجه به اینکه بخـش     شود     می ییادآور
 با افـزایش در قیمـت       ها  این بخش  لذا،،  کنند تفاده می  اس ی دیگر ها  از بخش  بیشنی نفت   اتولیدات می 

طور مـستقیم و از طریـق       ه  ها ب   بخش سایردر حالی که     .پذیرند  تأثیر می مجزا   طوره   ب محصوالت نفتی 
 منجربـه  درآمـد خـانوار    در  کـاهش  ،بنـابراین . گیرنـد   ستانده ای تحت تاثیر قرار مـی       -داده پیوندهای

  .سازد متاثر میاقتصاد   سازوکارف کننده را از طریقتقاضای مصرشود و   میکاهش تولید
 را نـشان    عوامل درآمدی گروههای مختلـف خانوارهـا        ضرایب تخمینی  سه،شماره  جدول    

 عالوه بـر ایـن  . آید دست می هب) 2( در معادله B و  Eهای   ترکیب ماتریسباآن ماتریس می دهد و 
تولیـد بـه چـه       بخـش    افـزوده  در ارزش    زایش افـ   یک واحـد   با درآمد گروه خانوار      که دهد نشان می 

  .یابد می افزایش یمیزان
  

   ضریب توزیع مستقیم ارزش افزوده تولید درآمدهای خانوار.3جدول 
  

استخراج   کشاورزی  
پاالیش   تولید  ومعدن

خدمات عمومی   ساختمان  نفت
  خدمات  )گاز وآب،برق(

  06/0  11/0  09/0  09/0  07/0  13/0  04/0  شاغلین بخش کشاورزی
  06/0  06/0  06/0  07/0  06/0  07/0  14/0  خرده دهقانان
  03/0  02/0  02/0  03/0  03/0  03/0  07/0  دهقانان متوسط
  04/0  06/0  04/0  07/0  05/0  07/0  07/0  دهقانان بزرگ
  شاغلین روستایی

  11/0  09/0  18/0  10/0  12/0  12/0  28/0  بخش غیرکشاورزی با درآمد کم
  شاغلین روستایی

  12/0  15/0  14/0  17/0  15/0  17/0  19/0   با درآمد زیادبخش غیرکشاورزی
  31/0  28/0  27/0  24/0  26/0  25/0  09/0  شاغلین شهری با درآمد کم
  26/0  22/0  20/0  23/0  25/0  16/0  12/0  شاغلین شهری با درآمد زیاد

  1  1  1  1  1  1  1  متوسط
  .و محاسبات نویسندگان) 1995( اندونزی SAMجدول : مأخذ

  
 دشو ه میشاهد چنانچه م.دهد خانوار نشان میهای   گروهدر را مصرف واقعی ،چهار  شمارهجدول

 در نمصرف شاغال ، مثالبرای( اقتصادی جامعه مختلف طبقات مصرف در سطوح یدار اتفاوت معن
متوسط سهم .  وجود دارد)بخش کشاورزی در بخش غیرکشاورزی مناطق روستایی و شهری

 درصد از 8/2 حدود )1996 سال Year book رطبق آما (ارها توسط خانویمصرف محصوالت نفت
 درصد برای 9/1مصرف محصوالت نفتی از که سهم  در حالی.  شده استبرآوردکل مصرف 

  .استدر نوسان  درصد برای گروههای درآمدی باال 5/3 کم درآمد تاگروههای 
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  کهاست) Ci(ر کاال  مصرف برای ه حداقلو) bi( سهم بودجه نهایی ،LES الگویپارامترهای 
 جهت  از این.دردگتعیین ) 5(و ) 4( و معادالت SAM با استفاده از ماتریسطور کامل ه  بدتوان می
درآمدی  های کشش .شود می محاسبه مصرف حداقل بر کل مخارج و کاالها درآمدی کشش ،ابتدا

 فرض گردد و برآورد می SAM در ماتریس  وهای مقطعی داده بر )OLSاز روش (  معادلهتوسط
  .مصرف در خط فقر باشد حداقل میزان بهکل مخارج  شود که می

  
   مصرف واقعی .4جدول 

 )هزار روپیا(

شاغلین 
بخش 

  کشاورزی
خرده 
  دهقانان

دهقانان 
  متوسط

دهقانان 
  بزرگ

  شاغلین روستایی
بخش 

غیرکشاورزی با 
  درآمد کم

  روستاییشاغلین 
بخش 

غیرکشاورزی با 
  درآمد زیاد

شاغلین 
ی با شهر

  درآمد کم

شاغلین 
شهری با 
  درآمد زیاد

  متوسط

450/2  694/3  959/4  487/7  464/6  796/14  862/8  783/20  882/7  

  .و محاسبات نویسندگان) 1995( اندونزی SAMجدول : مأخذ
  
  سازی  شبیه سیاست نتایج.5

ک  تحت ی،ها، ستانده و توزیع درآمد قیمت بر  کاهش یارانه محصوالت نفتیآثارابتدا 
 کنونیهای   یک چهارم سطح قیمتمیزانقیمت محصوالت نفتی داخلی به در آن  که ییسناریو

کننده نهایی  برای مصرفهم  ، فروش محصوالت نفتیقیمتکه  شدفرض .  شدبرآورد ،افزایش یابد
عالوه بر  .گذار نیست دولت تاثیر بدون یارانه،مخارج بر  وای افزایش یابد واسطهکننده  هم مصرفو 
حاصل از این  به تعدیالت مالی  نیزها  از اصالح نظام یارانه حاصلجویی شده  مخارج صرفهین،ا

 25 افزایش دنده می نشان و شد مقایسه کنونی حالت با نتایج ،سپس .یابد میاختصاص سیاست 
 ، دراین نتایج. دهد  کاهش میGDP درصد از 75/0 یارانه دولت را تقریباً معادل ،ها  قیمتدرصدی

  . کینزینی و غیرکینزینی صادق استیر دو سناریوه
  . دنیاب  افزایش میهای مختلف ها در بخش  قیمت،دولتپرداختی توسط  کاهش یارانه با   

طور غیر مستقیم قیمت ه طور مستقیم قیمت محصوالت نفتی و به  ب،ها کاهش یارانه ای که ونهگه ب
 قیمت کاالها و مستقیمافزایش غیر. دهد  میها افزایش سایر بخشرا در کاالها و خدمات تولیدی 

   . دارد ارتباط،ها با بخش نفت  این بخش در تولیدمیزانها به   در سایر بخشخدمات
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 1995 سال ،ها  دادهمبنایاول اینکه . که نتایج با لحاظ خطاهایی تفسیر شده استشود  یادآوری می
کشاورزی و بخش سمت ه اشتغال بمجدد گرایش   شروع بحران جنوب شرق آسیا و ازیعنی، پیش

که   در حالی.داشته باشد  نتایج برجزیی هر چند آثارتواند  می موضوعاین  ،لذا. استغیر رسمی 
 را در طبقات مختلف نیروی کار به  نسبیها دستمزد  بخشهمه در شدت عوامل های معین تفاوت

 مدل اکنون نیز، دوم. دکن یم متعادل  مصرف راهایاحتماالً الگودهد و   تغییر مینسبت کمتری
  .)شود شامل نمی را های نفت یارانه،  مبنایسناریو (شود  میبرآورد 1995  سالهای  دادهاساس بر

ها   یارانه،دهد افزایش میدرصد  25را تا  قیمت نفت سیاستی که سازی شبیه  دردر واقع،
 افزایش  مبنای سناریوت بهنسب  راهای غیر مستقیم مالیات  خالصدر عوضاما شوند،  حذف نمی

یا افزایش  و یارانه کاهش ریاثت ،نفت های  نهایی افزایش قیمتآثارارزیابی  به  ماتمایلرغم  به .دهد می
را مستقیماً  سفید نفت یارانه کاهش اثر سازی شبیه سوم، .ندارد چندانی تفاوت مستقیمغیر های مالیات در

 . در دسترس نیستبه سهولت  ) ستانده- پیوندهای دادهبر(مستقلعنوان داده ه ب زیرا زند، تخمین نمی

 همهرا برای ) افزایش در خالص مالیات غیر مستقیم(ها  مدل اثر کاهش عمومی یارانه ،در عوض
 تری از مصرف نهایی سهم بزرگکه  شود می یادآوریبه . زند  تخمین می،محصوالت پاالیشگاهی

 غیر مستقیم کاهش یارانه نفت سفید آثار .ده استکنندگان برای نفت سفید در نظر گرفته ش مصرف
با . تر باشد  ضعیف، است از آنچه در مدل اشاره شد ممکنی دیگرها بخشدر  ها ها و هزینه قیمتبر 

خانوارها را در مصرف محصوالت غیرنفتی با مشکل جدی مواجه  ،ها کاهش یارانهاین،  وجود
 مرحله دوم خواهد طیاصالح یارانه نفت سفید در  یمهم  عاملیاثرگذار ، ایندر واقع. خواهد کرد

 اصالح این آثار  از چگونگییتخمینتواند  روش میعنوان بهترین ه  ب مذکور مدل،بنابراین. بود
  .ارائه دهد ،بر اقتصادها  یارانه

  
  ها  قیمت-الف

 وسطایش در سطح متزاف  و کوچک استطور نسبیه بهنوز هم  سهم بخش پاالیشی نفت در اقتصاد
معادل  قیمت فقط  عمومی، سطحهای نفت  در قیمت افزایش درصد25 با  زیرا.دار نیستا معنقیمت

 شد، قیمت کاالهای عمومی بیشترین و یادآوریچنانچه . )5جدول  (1یابد  افزایش می درصد1/1
  .اند ه کمترین افزایش را داشت،قیمت کاالهای کشاورزی

                                                 
کننده  به این ترتیب تغییر در قیمت، در عبارت ضریب تعدیل. شود  محاسبه میGDPن سهمش از شاخص متوسط قیمت با وز. 1

GDPشود کننده سنجش می  بهتر از شاخص قیمت مصرف.  
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مشابه است و قیمت ها توسط ) نی و غیرکینزینیکینزی (یافزایش قیمت در هر دو سناریو
  .شود ها تعیین می هزینه

  

  )مقایسه با حالت پایه(تغییرات در قیمتدرصد  . 5جدول 
  

  غیرکینزین  کینزین  عنوان
  2/0  2/0  کشاورزی

  6/0  6/0  استخراج ومعدن
  5/0  5/0  تولید

  0/25  0/25  پاالیش نفت
  1/1  1/1  ساختمان

  8/2  8/2  )ازآب،برق،گ(خدمات عمومی
  6/0  6/0  خدمات
  1/1  1/1  کل

  . نویسندگان تخمین: مأخذ
 

   تولید-ب
  راکردند های نفتی استفاده می هایی که از فرآورده های نفتی، ستانده بخش افزایش قیمت فرآورده

 آثارصورت ه و ب نهایتدر دهد و  دهد و متعاقباً مصرف خانوارها را تحت فشار قرار می کاهش می
هایی مانند   ترتیب، بخشینه اب .)6جدول  (ساختکل اقتصاد را متاثر خواهد  ،کلشموجی 

متاثر  ) از افزایش قیمتناشی(  خانوارها کاهش درآمددلیله صورت غیرمستقیم و به کشاورزی ب
 سناریوی کینزینی و غیر کینزینی متفاوت در ستانده بر خالص اثر کاهش یارانه ،در هر حال. شود می

 که کاهش امعنین ه اب. دهد می نشان  2حدود   راضمنیمالی ضریب  نتایج ،ین چارچوبادر . است
 ،در واقع .دهد  کاهش میستانده واقعی را درصد دو تقریبا و GDP درصد یک حدود ،ها یارانه

 بر ستانده و درآمد  دو اثر نیزهای نفتی قیمت فرآوردهو افزایش است بوده ضریب بزرگتر از یک 
  افزایش،زیرا.داردن بر ستانده واقعی نامطلوبی آثار اصالح یارانه ،کینزینیسناریوی غیر طبق. دارد

  .کند  میجبران ها را  درآمدکاهشگذاری خصوصی  سرمایه
  

  )مقایسه با حالت پایه(تغییرات در ستاندهدرصد  . 6جدول 
  

  غیرکینزین  کینزین  عنوان
  -0/ 2  -8/1  کشاورزی

  0/0  -7/1  استخراج ومعدن
  0/0  -7/1  ولیدت

  0/0  0/0  پاالیش نفت
  2/2  -1/0  ساختمان

  -0/1  -4/2  )آب،برق،گاز(خدمات عمومی
  -4/0  -9/1  خدمات
  0/0  -6/1  کل

 . نویسندگان تخمین: مأخذ
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تحت های نفتی   کاهش یارانه فرآوردهباداری اطور معنه  هر دو سناریو، بخش کاالهای عمومی بدر
ها  با دیگر بخش های نفتی  بخش فرآورده به پیوندهای تولیدشدت آن ببازتاب  وگیرد  میتاثیر قرار

 توسط(که   در حالی.دهد تحت تاثیر قرار نمی ها را بخش  سایر به تنهاییاصالح یارانه. گردد میبر
 خانوارها  و مصرفدرآمدمنجر به کاهش های نفتی  قیمت باالتر فرآورده) ها ی دادها ساختار واسطه

توسط  کلیطور ه بخش ساختمان که ب. شود  میهای مختلف برای ستانده بخش نتیجه تغییر و
ای متحمل   اصالح نظام یارانهدرشود حداقل تاثیر را   هدایت می بخش خصوصیگذار سرمایه

 البته .یابد می طور واقعی افزایشه ینزینی، ستانده بخش ساختمان بکتحت سناریوی غیر. شود می
در گذاری   افزایش سرمایهاما با یابد ها کاهش می  سایر بخش ماننددااین بخش نیز در ابت ستانده

  .شود بخش خصوصی جبران می
  
  درآمد عامل  -ج
 کاهش ، درآمد سرمایه و سهمسهم درآمد نیروی کار افزایش، شماره هفت جدول اساس نتایجبر
داشته  افزایش  درصد1/0 فقطدر سناریوی کینزینی که سهم درآمد نیروی کار  در حالی .یابد می

  به تغییراتبه طور کلی و داشته استافزایش   درصد2/0  بهدر سناریوی غیرکینزینی  این سهم.است
  .کند ایجاد می )تحت سیاست شبیه سازی شده( در ترکیب بخش ستانده اندکی نسبت

  
  تغییرات در سهم عامل درآمددرصد  .7دول ج

  
  غیرکینزین  کینزین  حالت پایه  عنوان
  5/51  4/51  3/51  ار نیروی ک
  5/48  6/48  7/48  سرمایه
  0/100  0/100  0/100  کل

 .های نویسندگان تخمین: مأخذ

  
  مصرف واقعی -د

های باالتر و کاهش درآمد خانوارها،   به قیمتواکنش بیش از تولید در طور آشکاربه مصرف 
های نفتی  ت فرآورده قیم افزایش درصد25 ،سناریوی کینزینیطبق  .)9 و 8ول اجد(یابد  میکاهش 
 شود می یادآوری. شود میدرصد  7/2 تا 1/2های خانوار از   گروهبین کاهش مصرف واقعی موجب

آثار ایجاد  ،مرحلهاولین . است ،شود مشاهده میطور مستقیم ه  کاهش در مصرف بیش از آنچه بکه
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قیمتی ، با فرض کشش برای مثال. ستاها  های نفتی بر مصرف خانوار فرآورده  قیمت افزایش ازشده
 7/0  را متوسط مصرف خانوارطوره  بهای نفتی  قیمت فرآورده افزایش درصد25، تقاضای صفر

 در واقع،دهد،  درصد کاهش می
3
  . شدبرآورد  سناریوی کینزینیطبق  و مدلتوسط  آنچه1

  
  )مقایسه با حالت پایه( تغییرات در مصرف واقعی . 8جدول 

  
  )درصد (غیرکینزین  )درصد (کینزین  انعنو

  -4/16  -6/52  شاغلین بخش کشاورزی
  -8/31  -8/86  خرده دهقانان
  -5/49  -0/124  دهقانان متوسط
  -0/81  -6/188  دهقانان بزرگ
  شاغلین روستایی

  -5/46  -3/147  بخش غیرکشاورزی با درآمد کم
  شاغلین روستایی

  -6/140  -5/373  بخش غیرکشاورزی با درآمد زیاد
  -3/76  -4/210  شاغلین شهری با درآمد کم
  -7/239  -9/563  شاغلین شهری با درآمد زیاد

  -9/72  -8/193  کل
 .های نویسندگان تخمین: مأخذ

  شاخص فقر .9جدول 
  

  )درصد (غیرکینزین  )درصد (کینزین  عنوان
  -7/0  -1/2  شاغلین بخش کشاورزی

  -9/0  -4/2  خرده دهقانان
  -0/1  -5/2  دهقانان متوسط
  -1/1  -5/2  دهقانان بزرگ
  شاغلین روستایی

  بخش غیرکشاورزی با درآمد کم
3/2-  7/0-  

  شاغلین روستایی
  باالبخش غیرکشاورزی با درآمد 

5/2-  0/1-  

  -9/0  -4/2  شاغلین شهری با درآمد کم
  -2/1  -7/2  باالشاغلین شهری با درآمد 

  -9/0  -5/2  کل
 .های نویسندگان تخمین: مأخذ
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 در ، ستاندههرچند. یابد  سناریوی غیر کینزینی کاهش میطبق  نیزمصرف واقعیشود،  ادآوری میی

 مستقیم و غیرمستقیم کاهش آثارباتوجه به  خانوار مصرف این، با وجود .دیاب نمی تغییر سناریو این
  . یارانه، کاهش می یابد

ها را   کاهش یارانه از ناشی فشار،شهریمناطق  درآمدی های باالی  دهک،در این مرحله  
 .گیرند  روستایی تحت تاثیر قرار میهم شهری و همدرآمدی های پایین  دهک اما،. کنند یمتحمل 

 به اختالف ، خانوارهای شهری برمهم اثر  بخشی ازاما ، نسبت کم استها دهک بیناگرچه اختالف 
  عاملاز نسبیطور ه ب، یآمد درباالیگروههای  .گردد  میبرالگوهای اشتغال   واه داراییدر سطح 
ه ببخش معدن  مانند کند می افت تولید که هایی بخش در و شوند می مند بهره یروی کارن از  بیشسرمایه
های   فرآوردهکننده بیشتر مصرفگروههای درآمدی باال .  بیشتر است،داری شدت سرمایهاطور معن

از . یابد وس با کاهش یارانه افزایش میطور محسه  که قیمتشان بندا نفتی و کاالهای خدمات عمومی
را به کاالهای کشاورزی   خود از مصرفبیشتریدرآمدی سهم پایین  گروههای ،سوی دیگر

های نفتی   با حساسیت کمتری نسبت به افزایش قیمت فرآوردهآنها دهند که قیمت اختصاص می
  .کند تغییر می

  
   فقر-هـ

 شود که سازی فرض می در شبیه. یابد مدت افزایش می اه در کوتطور نسبیه بفقر با توجه به اینکه 
ضرب از  تغییر در شاخص فقر زیرا. کند  تعیین می، دار مصرفاتغییرات معنتغییر در شاخص فقر را 

 که با افزایش طوریه ب. دشو  میبرآورد ، مصرفه سرشماری ب نرخ کششدرر مصرف ینرخ تغی
 در درصد 3/0 درصد و 6/0خص سرشماری به ترتیب  شا،های نفتی  درصد قیمت فرآورده25 معادل
 در مناطق شهری  فقرشاخص). 10جدول (یابد    سناریوی کینزینی و غیر کینزینی افزایش میهر دو

 اختالف اندک در تغییرات  موجب بروزکاهش یارانهاین، با وجود . به مراتب بدتر از روستاها است
  . شود درآمد می

  
  شاخص فقر. 10جدول 

  )درصد(
  کل  روستایی  شهری  کل  روستایی  شهری  عنوان  غیرکینزین  کینزین

  3/11  7/9  3/12  3/11  7/9  3/12  )پایه(نسبت سرشماری
  -9/0  -0/1  -9/0  -5/2  -5/2  -4/2  متوسط تغییرات مصرف

  6/11  0/10  5/12  9/11  5/10  9/12  )جدید(نسبت سرشماری
 .های نویسندگان تخمین: مأخذ
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  ی سیاستساز گیری و شبیه نتیجه
های نفتی منجر به افزایش   کاهش یارانه فرآوردهمدت د در کوتاهنده دست آمده نشان میه نتایج ب

 نفت تحت تاثیر قرار نخواهد تولید هرچند. شود ها و کاهش مصرف خانوارها می سطح قیمت
فت ها و ا  محرکی برای افزایش قیمت،کاهش یارانه. یابد ها کاهش می ستانده دیگر بخش، گرفت

 سناریوی دربر مصرف خانوار و فقر ها  کاهش یارانه شد، اثر یادآوریطور که  همان. استدرآمدها 

  حدود، این سناریودر.  استبیشترکینزینی 
3
موجب  مصرف خانوار  برای از اثر اصالح نظام یارانه 2

نظر گرفتن اثر اصالح یارانه در یک فضای  در  مستلزم،با تأکیدشود که   میآثار دومین دور ازایجاد 
  .تعادل عمومی است

 فقرا ،شوند  میمتحمل بیشترین زیان را از کاهش یارانه یدرآمدباالی اگرچه گروههای   
با استفاده   وپذیر  اقشار آسیبیرو گذاری تواند با هدف می دولت اما. گیرند نیز تحت تاثیر قرار می

خانوارهای فقیر . دهد مورد حمایت قرار  آنها را،ی طرح کاهش یارانهاز اجرا انداز ایجاد شده از پس
. ندپذیرتر  آسیب،ستانده و ها تقیم بر آن آثار دلیل به ها یارانه کاهش از ویژه طور به شهری، مناطق در

گذاری  برای سرمایه را خصوصی بخش انگیزه ،بودجه که اصالح یارانه و کاهش کسری  هنگامیحتی 
به طور  .کنند  میجربهفقرا کاهش در مصرف واقعی خود را ت) سناریوی غیر کینزینی(د کن بیشتر می

 حفظ امنیت بنابراین ،گردد میمنجر های اجتماعی  هزینه شبه افزای) حتی اندک(فقر   افزایش،مسلم
 به نوع سناریوی زمینه در این درستگذاری  سیاست.  حمایت از فقرا خواهد بودمستلزماجتماعی 

ها را  مدت اصالح یارانه  کوتاهآثارتر  طور دقیقه  که ببستگی دارد) کینزینی و غیر کینزینی(بی انتخا
 درآمد کاهش با  کهکننده  مصرف برایها  قیمتبا افزایش نه فقط فقرا مانند گذشته. دهد شرح می

موثر خواهد  شاغلین حمایت از و یقیمتهای حمایت   سیاستبکارگیری ، بنابراین،دنگرد نیز متاثر می
  ازیک ارزیابی)  است واقعی اصالحات مسکوت ماندهآثارجایی که (در سناریوی غیر کینزینی  .بود

کمک ناشی  چنانچه آن طی که است شده انجام فقرا های حمایت از مصرف  سیاست تمرکز برمیزان
 ،های نفتی ت فرآوردهرسد که افزایش قیم طور مداوم ادامه یابد، بعید به نظر میه ها ب از کاهش یارانه
کمک به ثبات اقتصاد کالن پیش شرطی برای رشد . پذیر را در بلندمدت متاثر نماید اقشار آسیب

ها در بلند مدت به نفع گروههای فقیر جامعه   کاهش یارانه، در واقع.استاقتصادی پایا و کاهش فقر 
عنوان ه تعدیل مالی ب ه اصالح یارانه وک هنگامیتواند   فقر میبر ای اثر اصالح نظام یارانه. خواهد بود
 نظر به .، بسیار اندک باشدگذاری بخش خصوصی به خدمت گرفته شود کننده سرمایه یک تسهیل

، دهد  را تحت الشعاع قرار میموضوعای آثار مثبت این   در ارتباط با اصالح نظام یارانهتردیداینکه 
 ،کند  میپیشنهاد امنیت اجتماعی برقراری زمینه  را دردرستیگیری   جهتتنها نه ،نتایج این مقاله

   .است نیز ای یارانههای نظام  کاستی  اصالحدر برابر از اقشار آسیب پذیر مستلزم حمایتبلکه 
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