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 خالصه مدیریتی

های انرژی در توسعه اقتصادی و اجتماعی، بخش انرژی را به یکی از نقش اساسی و مهم انواع حامل

کند تا قدرت ی یارانه به بخش انرژی کمک میاصلی دریافت یارانه تبدیل کرده است. چراکه، اعطا هایکانون

توزیع درآمدی قرار دارند، حفظ شود، نوسانات  ازنظر ترین گروهکه در پایین هاییآنویژه خرید شهروندان به

قیمتی کاالها کنترل شده و برخالف نوسانات گسترده در بازارهای مالی، مصرف انرژی روند معین و نسبتاً 

اما، شواهد گویای آن است که برخالف اهداف اولیه پرداخت یارانه به بخش انرژی،  پایداری داشته باشد.

افزایش مصرف انرژی و  محیطی فراوانی همچون،زیستهای اجتماعی، اقتصادی و اعطای یارانه، آثار و هزینه

توزیع منابع به  اتالف منابع، قاچاق و بروز مفاسد اقتصادی، عدم توازن بودجه دولت و تراز تجاری انرژی، باز

 کارگیریبه، عدم تجدیدپذیرهای های مرتبط با انرژیجلوگیری از توسعه طرح، پردرآمدهای نفع گروه

 کند. را ایجاد می ... های پاک در تولید وفناوری

وقوع  های انرژی حاکی از آن است کهاز وجهی دیگر، بررسی ادبیات تجربی موجود در زمینه اصالح یارانه

سازد و انگیزه ناپذیر میهای انرژی را اجتنابهای اقتصادی و محیط زیستی، اصالح یارانهاز بحران ترکیبی

 کند.های انرژی، ایجاد میمنظور آزادسازی در بازار انرژی و افزایش قیمت انواع حاملبه هاالزم را برای دولت
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سپردن آن به دست مکانیسم بازار، بسیار  اما باید توجه داشت که محدود کردن نقش دولت در بازار انرژی و

 شود. طور انکارناپذیری باعث شکست بازار میهایی است که بهپیچیده است. چراکه بخش انرژی دارای ویژگی

شود که عنوان یک کاالی نیمه عمومی بسیار مهم برای رشد اقتصادی کشورها محسوب میدرواقع، انرژی به

کننده در عنوان یک عرضهها بهطبیعی الزم است تا دولت مقیاس و انحصارصرفه سو، بنا به مسائل از یک

گذاری و دخالت کنند و از سوی دیگر، در راستای گسترش دسترسی همگانی به انرژی و تولید آن سرمایه

 است، مداخله دولت در بازار انرژی توزیعی بازکه مصداق دخالت  هاآنپوشش عمومی خانوارها و افزایش رفاه 

شود. نتیجه همه این عوامل آن است که موانع جدی برای خلق یک رقابت در بخش ضروری محسوب می

است. بلکه  دسترسغیرقابلانرژی وجود دارد. آنچه اشاره شد بدین معنا نیست که رقابت در بخش انرژی 

یا نمودن بسترهای های اقتصاد دشوارتر بوده و نیازمند مهایجاد رقابت در بخش انرژی نسبت به سایر بخش

باشد. بررسی ادبیات نظری موجود در زمینه آزادسازی در بازار انرژی حاکی از نهادی الزم در این زمینه می

های انرژی یارانه های صورت گرفته در این زمینه در چارچوب هدفمندسازیآن است که تمامی تالش

 کانالیزه شده است. 

روی کشور جهان حاکی از آن است که موانعی پیش 22های انرژی در تجارب جهانی اصالح یارانهبر  یمرور

ها، عدم اعتبار دولت، نگرانی در خصوص اثرات اصالحات ازجمله فقدان اطالعات در خصوص حجم یارانه

مند از وضعیت های بهرهها بر خانوارهای فقیر، در تضاد بودن اصالحات با منافع گروهمعکوس حذف یارانه

و  المللی و نوسانات قیمت داخلی انرژیهای انرژی بر تورم، رقابت بینات معکوس حذف یارانهموجود و اثر

بر  است.برانگیز ساخته، اجرای برنامه اصالحات را در بسیاری از کشورها پرهزینه و چالشمسایلی از این دست

خاصی را در  هایبرنامه، فوقغلبه بر موانع  برای، های انرژییارانهدر اصالح  این اساس کشورهای موفق

به طراحی استراتژی جامع با اهداف  توانمیاند. در این زمینه های انرژی خود گنجاندهراهبرد اصالح یارانه

 شیدر افزا یبندو مرحله جیتدر تیرعانفعان، روشن و بلندمدت، تعیین استراتژی ارتباطی شفاف با ذی

جبرانی برای  فقرا و -ر نظر گرفتن اقدامات حمایتیهای دولتی کارآمد، د، ایجاد شرکتهامتیق

 ها اشاره کرد. زدایی از مکانیزم قیمتسیاست

اصالحات را نشان مرحله اقدام برای  11های انرژی، بیش از مروری بر تجربه اندونزی در زمینه کاهش یارانه

تا  1997انرژی این کشور در دوره های اصالح یارانه منظوربههای صورت گرفته دهد، از میان تمامی تالشمی

های انرژی موفقیت و کامیابی در اصالح یارانه حدی تا، 2013الی  2005، شکست و ناکامی و در دوره 2004

، گویای آن است که دولت این 2013الی  2005های در طی سالبررسی تجربه اندونزی را تجربه کرده است. 

های های انرژی، همچون ارائه بستهبا کاهش یارانه زمانمتی همکشور با ارائه مجموعه راهبردهای غیر قی
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ها، اجرای طرح جایگزینی مصرف نفت سفید با گاز مایع و حمایتی برای حمایت از خانوارها و بنگاه –جبرانی 

های اطالعاتی برای انتشار اطالعات در زمینه اصالحات، توانسته در اجرای مداوم اصالحات، ایجاد کمپین

ها )به معنای کاستن از اقتصادی اصالح یارانه اثربخشیاعتراضات، ایجاد مقبولیت اجتماعی و افزایش  کاهش

کار رفته در تجارب موفق هاهمیت توجه به مجموعه راهبردهای ب میزان کسری بودجه(، موفق عمل کند.

  انرژی مورد واکاوی قرار های تجربه کشور در زمینه اصالح یارانه شود کهجهانی ازآنجا بیشتر نمایان می

 گیرد.می

ها حاکی از این حقیقت است که بعد از گذشت نزدیک به هفت سازی یارانهعملکرد قانون هدفمند نگاهی بر

 مبلغ یکسان پرداخت هدف، هایگروه درست شناسایی عدم مانند دالیلی به ، این قانونشدنسال از اجرای 

 بخش سهم پرداخت عدم قانون، این اجرای محل از تولید بخش سهم پرداخت عدم افراد، به نقدی یارانه

از  عملکرد سیاست هدفمندی یابیارز .است بازمانده شده تعیین اهداف به رسیدن از جوانان اشتغالمسکن و 

 تعیین شده در قانون، حاوی نتایجی به شرح زیر است:  اهداف به دستیابیمنظر 

درصد از کل مصارف  90طور متوسط ون، بهحدود هفت سال از اجرای این قان باگذشت -

توان نتیجه گرفت که می رو،ازایناست. افتهیاختصاصهای نقدی به پرداخت هاهدفمندسازی یارانه

به گروه هدف با ناکامی  ت عادالنه یارانهاصاب شناسایینسبت به در مرحله اجرا  هدفمندی سیاست

 است.مواجه

وضعیت توزیع درآمد را در یک سال بعد از اجرای قانون  پرداخت نقدی به خانوارها، اگرچه -

( بهبود بخشید، اما به دلیل نوسان منفی در سایر متغیرهای مؤثر بر توزیع 1390هدفمندی )سال 

غرب به  جانبهکیهای درآمد شامل انتشار آثار تورمی ناشی از اجرای این سیاست، اعمال تحریم

نوسان شدید در نرخ ارز، بهبود حاصل شده در توزیع درآمد اقتصاد کشور، کاهش ارزش پول ملی و 

کاهش ارزش در فضای تحریمی کشور، با افزایش تورم،  هایارانه هدفمندسازیدرواقع، را از بین برد. 

 گذاشت برجای کشور اشتغال و تولید پیکره بر را باریزیان آثار، پول ملی و نوسان شدید در نرخ ارز

 1392 و 1391 ،1390 هایسال طی خانوارها خرید قدرت ،بعتبه و رآمدد کسب توان شد موجب و

 کردن محدود با ملی، اقتصاد زاییاشتغال هایظرفیت شدن محدود نیز وجه این از و یابد کاهش

 اتنها بهبودی در توزیع درآمد ایجاد نکرد، بلکه وضعیت معیشت خانوارها را بنه خانوارها، درآمد

 چالش مواجه ساخت.
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ها انتظار کاهش عمده در مصرف انرژی را داشت، در عمل نیز طبق اطالعات ولت با افزایش قیمتد -

های انرژی )بنزین و نفت سفید( در سال نخست انرژی کشور، کاهش مصرف برخی حامل ترازنامه

شود، اما نتایج بررسی حاکی از دستاوردهای اندک در زمینه کاهش مصرف اجرای قانون مشاهده می

های گذشته، روندی افزایشی سالو در برخی موارد )نفت کوره و گازوئیل( مصرف انرژی مانند  است

های انرژی در عمل داشته است. همچنین، باید توجه داشت که این میزان کاهش در مصرف حامل

بندی و کاهش سهمیه خودروهای سواری ناشی از اقدامات تکمیلی دولت نظیر، اعمال طرح سهمیه

 اندازهبهی سامانه هوشمند سوخت و کنترل توزیع سیلندرهای گاز مایع بوده و اندازراهن و همچنی

های انرژی بینجامد. زیرا، نیست، که به کاهش پایدار در مصرف حامل اتکاقابلکافی چشمگیر و 

وارد شدن لذا، های انرژی نسبت به تغییرات قیمت بسیار اندک است تقاضای حامل پذیریکشش

دهد، اما مدت کاهش میها را در کوتاهانرژی میزان مصرف این حامل یهاحاملی قیمتی بر هاشوک

، مگر آنکه در کنار گرددیبرماین روند کاهشی موقتی است و مصرف در بلندمدت به روند قبلی خود 

های قیمتی، راهکارهای غیر قیمتی همچون اصالح الگویمصرف و حمایت دولت از اعمال سیاست

 ساختار صنایع و تولید در دستور کار قرار گیرد. اصالح

 وریافزایش بهره منظوربهها حاکی از آن است که این سیاست بررسی عملکرد هدفمندی یارانه -

، صرفاً حوزه مصرف انرژی را با ابزارهای قیمتی نشانه گرفته است. بر این اساس، بهبود صورت انرژی

وری انرژی به بعد کاهش مستمر در بهره 1391و از سال  وری انرژی پایدار نبودگرفته در بهره

وری در مصرف انرژی به سطح پایین فناوری پایین بودن شاخص بهره کهیدرحال شود.مشاهده می

برداری از های انرژی )از استخراج و بهرهدر تمامی فرآیندهای تولید تا مصرف هر یک از حامل

های مختلف مورد استفاده در صنایع به حامل هاآن های فسیلی گرفته تا مراحل تبدیلسوخت

    های تولید و توزیع و این در حالی است که شبکه گرددیبرمونقل( تولیدی، صنعتی و حمل

طریق از  صرفاًنیست که  گونهنیاانحصاری در اختیار دولت قرار دارد و  صورتبههای انرژی حامل

 . وری انرژی رخ دهدها، افزایش در بهرهافزایش قیمت حامل

های انرژی و ویژه در حوزه حاملدولت با تصویب قانون هدفمندی قصد داشت با حذف یارانه به -

ها بر بودجه بکاهد، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، ادامه یافتن ها از بار مالی یارانهآزادسازی قیمت

پرداختی به خانوارها باالتر از منابع  هایحجم یارانه ازآنجاکه گریدانیببهکسری بودجه دولت بود. 

به کاهش کسری  تنهانهها، یارانه کردن هدفمندها بود، اجرای قانون یارانه  درآمدی ناشی از حذف
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های دولت عاملی برای تشدید و مبنایی برای بروز تخلف بودجه منجر نشد، بلکه با افزودن بر هزینه

  ها گردید.در تأمین منابع پرداخت یارانه

در  تنهانهزایی، ریکوزدایی و با شدت بخشیدن به پدیده جنگلهای انرژی هدفمندسازی یارانه -

 افزود.  نیز این نوع از مخاطرات برشدتبلکه  ناکام ماند، مخاطرات محیط زیستیکاهش 

ها گویای آن است که اجرای این قانون نیز دستاوردی در بررسی عملکرد قانون هدفمندسازی یارانه -

با انتشار امواج  تنهانهیی در اقتصاد ایجاد نکرد. چراکه، اجرای فاز نخست هدفمندی، کارااد ایج

وری کل اقتصاد ثباتی فضای کالن اقتصاد دامن زد، بلکه در ارتقاء بهرهتورمی به اقتصاد کشور، به بی

ترهای الزم، با ها بدون توجه به بستوان گفت اجرای هدفمندی یارانهنیز ناکام ماند. درواقع، می

های پذیری بنگاهو کاهش رقابت های تولیدثباتی، افزایش هزینهانتشار امواج تورمی، ایجاد بی

وکار، افزایش کارایی در نامساعد بودن محیط کسبتولیدی، در کنار ضعف چهارچوب نهادی و 

منظور افزایش کارایی در ای از ابهام مواجه کرد. لذا، شرط الزم و کافی بهاقتصاد کشور را با هاله

وکار است و اقتصاد کشور، ایجاد ثبات در اقتصاد، تقویت چهارچوب نهادی و بهبود فضای کسب

 های کلیدی کارایی در اقتصاد را افزایش داد. ی در قیمتکاردستتوان صرفاً از طریق ، نمیرونیازا

 منابع بهینه توزیع و محوریعدالت همان که اهیارانه کردن هدفمند قانون اهداف تحقق راستای در رو،ازاین

 به تجارب موفق جهانی، مجموعه راهکارهایی بر مروری از شده حاصل هایدرس به توجه با است، کشور

 شود.زیر پیشنهاد می شرح

های انتقالی نقدی هدفمند، های هدف و تأکید بر پرداختالتزام دولت به شناسایی دقیق گروه -

 انتقالی نقدی همگانی.  هایجای پرداختبه

رسانی عمومی و تعامل مؤثر با تمامی منظور اطالعهای اطالعاتی بهرایزنی با ذینفعان و ایجاد کمپین -

 ربط، قبل، در حین و بعد از اجرای برنامه اصالحات.های مختلف ذیمسئوالن و گروه

انرژی در سبد مصرفی  کارگیری رویکرد تدریجی مبتنی بر رعایت توالی زمانی و اهمیت نوعبه -

 خانوار.

 ها در عین ارتقای کارایی انرژی. های الزم جهت جایگزینی سوختفراهم کردن زمینه -

یز های درآمدزا، همچون تجهبه داراییپذیر آسیب دسترسی اقشار کنندهلیتسههای جرای سیاستا -

 آنها به مهارت و ایجاد اشتغال برای آنها .
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شور با پرداخت سهم این بخش از محل درآمدهای حاصل از اجرای حمایت دولت از بخش تولید ک -

 قانون هدفمندی.

 های انرژی. کننده حاملهای عرضهی و کارایی بنگاهوربهرهآوری و بهبود ارتقای فن -

  های غیر قیمتی )کاهش اتالف انرژی در شبکه تولید و توزیع مدیریت مصرف انرژی به روش -

ونقل ریلی کشور، اصالح الگوی تولید نقل و تقویت حملووگان حملهای انرژی، نوسازی ناحامل

 مصرف انرژی مطابق با استاندارهای جهانی(. بر اساسخودروها 

توان های انرژی مالحظه شد میدر نهایت بر اساس آنچه که از مروری بر ادبیات نظری و تجربی اصالح یارانه

های انرژی را با جهش قیمتی ی مورد اشاره در فوق، تنها حاملاز راهبرد ها هرکدامی جابهنتیجه گرفت اگر 

شود، بلکه بروز بسیاری از وری انرژی و کنترل مصرف انرژی پدیدار نمیبهبودی در بهره تنهانهروبرو سازیم، 

 شود.تر میهای دیگر نیز محتملناهنجاری
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 مقدمه

همچون کشورهای  فراوان، نرژیامنابع دارای های در کشور ویژهبهانرژی های گذاری صحیح انواع حاملقیمت

به دلیل نقش  هادولتبسیاری از  است. برانگیزچالشبسیار پیچیده و ، نفت خام و گاز طبیعیغنی از منابع 

بخش انرژی حمایت  ، با پرداخت یارانه ازهای انرژی در توسعه اقتصادی و اجتماعیاساسی و مهم انواع حامل

 هاییآنویژه کند تا قدرت خرید شهروندان بهکنند قیمت پایین انرژی کمک میتدالل میاس هاآنکنند. می

معتقدند که اعطای یارانه به  ترتیباینبهتوزیع درآمدی قرار دارند، حفظ شود و  ازنظر ترین گروهکه در پایین

معتقدند که، اعطای  اهآن به همین ترتیب،کند. ایفا می اساسی بخش انرژی در کنترل و کاهش فقر نقش

کند تا نوسانات قیمتی کاالها کنترل شده و برخالف نوسانات گسترده در بازارهای یارانه انرژی کمک می

مالی، مصرف انرژی روند معین و نسبتاً پایداری داشته باشد. همچنین، در بسیاری از کشورهای غنی از منابع 

بهبود  ،توسعه صنعتیتوزیع منافع میان مردم، نیل به رای عنوان ابزاری بانرژی، از قیمت پایین انرژی به

 شود. ویژه تورم، بهره برده میپذیری در عرصه جهانی و مدیریت متغیرهای کالن اقتصادی بهرقابت

دهد، برخالف اهداف اولیه این امر در حالی است که، بررسی تجربه کشورهای مختلف جهان نشان می

محیطی صادی و زیستهای اجتماعی، اقت، کنترل قیمت انرژی، آثار و هزینهپرداخت یارانه به بخش انرژی

افزایش مصرف انرژی و اتالف منابع، قاچاق و بروز مفاسد اقتصادی، عدم توازن بودجه دولت  فراوانی همچون،

با های مرتبط جلوگیری از توسعه طرح، پردرآمدهای و تراز تجاری انرژی، باز توزیع منابع به نفع گروه

وقوع ترکیبی رو، کند. ازاینهای پاک در تولید و.. را ایجاد میفناوری کارگیریبه، عدم پذیر تجدیدهای انرژی

ها های انرژی را در قالب هدفمندسازی یارانههای اقتصادی و محیط زیستی، اصالح یارانهاز بحران

ور آزادسازی در بازار انرژی و افزایش قیمت انواع منظبه هاسازد و انگیزه الزم را برای دولتناپذیر میاجتناب

اما باید توجه داشت که محدود کردن نقش دولت در بازار انرژی و سپردن  کند.های انرژی، ایجاد میحامل

طور هایی است که بهآن به دست مکانیسم بازار، بسیار پیچیده است. چراکه بخش انرژی دارای ویژگی

عنوان یک کاالی نیمه عمومی بسیار مهم برای شود. درواقع، انرژی بهازار میانکارناپذیری باعث شکست ب

طبیعی الزم  ا به مسائل صرفه مقیاس و انحصارسو، بنشود که از یکرشد اقتصادی کشورها محسوب می

گذاری و دخالت کنند و از سوی دیگر، در کننده در تولید آن سرمایهعنوان یک عرضهها بهاست تا دولت

که مصداق  هاآناستای گسترش دسترسی همگانی به انرژی و پوشش عمومی خانوارها و افزایش رفاه ر

 شود.است، مداخله دولت در بازار انرژی ضروری محسوب می توزیعی بازدخالت 

 شود که بدانیم،بیشتر نمایان می ازآنجا های انرژی،اصالح و هدفمندسازی یارانه مباحث اهمیت توجه به

عنوان سومین کشور دارنده ذخایر نفتی و دومین کشور دارای های انرژی در کشور ایران، بهحاملقیمت 
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. شدمیو توسط دولت تعیین  تر از قیمت بازارپایین صورت دستوریبه 1389ذخایر گازی، تا اواخر سال 

ای باال های یارانها پرداختهای انرژی بهمواره تأکید داشتند که کنترل قیمت 1389ها تا سال رو، دولتازاین

کشور تحمیل کرده است. بر این اساس دولت دهم  وجه بههمراه بوده و این امر هزینه زیادی به دولت و 

کاهش  توزیع درآمد،های انرژی، بهبود منظور دستیابی به اهدافی همچون افزایش کارایی در مصرف حاملهب

 ، برهای انرژی در کشورت به اصالح و افزایش قیمت حاملسبن کسری بودجه و افزایش کارایی در اقتصاد،

سال از  نزدیک به هفتاز گذشت  بعد در شرایط حاضر وها اقدام نمود. یارانه اساس قانون هدفمند کردن

های ها و الزامدر این پژوهش سعی بر آن است تا ضمن بیان، بایسته ،هاهدفمندی یارانه قانون یاجرا

که یی هااستیسر انرژی، با بررسی تجارب جهانی در این زمینه، اآزادسازی در باز منظورهبنیاز راهبردی پیش

مورد  اند،به کار بستهها یارانه هدفمندسازی در قالب انرژی بازار در قیمت منظور آزادسازیبه هاکشور

 قبل از اصالح قیمت ی، مجموعه اصول کلی که بایدجهانموفق  ارباز تج گیری درسبا و  ردیقرار گ یبازخوان

دستیابی باشد، احصاء شود. در ادامه، در راستای  گذارسیاستهای انرژی و در حین اجرای آن، مدنظر حامل

 به همگانی هاییارانه از حرکت زمانی ها در کشور، ابتدا سیربه تصویری جامع از هدفمندسازی یارانه

  های مورد واکاوی قرار هدفمندی یارانههای قانون هشود. سپس، مواد و تبصرهدفمند بیان می هاییارانه

گذرد، ها در طی هفت سالی که از اجرای این قانون میگذر، عملکرد قانون هدفمندی یارانه گیرد و از اینمی

به شود و ها بیان مین هدفمندی یارانهاجرای قانو دولت از اهدافدر پی آن، گیرد. مورد واکاوی قرار می

های نتیجه بخشی سیاست هدفمندی، بر طبق میزان تحقق هر یک از اهداف، برحسب شاخص یابیارز

منظور بهمباحث ارائه شده، راهکارهایی بندی جمع با، یتدرنهاشود. مرتبط با هر یک از اهداف پرداخته می

 شود. ارائه می هابهبود در عملکرد، قانون هدفمند کردن یارانه

 در بازار انرژیآزادسازی  نظریمبانی  -1

حذف مالکیت دولت از واحدهای تولیدی و  درنهایتاقتصادی، به آزادی ورود و خروج در بازارها و  آزادسازی

، حذف کامل دخالت شدهاثباتدر عمل  ازآنجاکه. 1آن در امور اقتصادی و نظام بازار تأکید دارد مداخلهعدم

در آزادسازی عمالً محدود کردن این دخالت  رنتیجهددولت در امور اقتصادی نه ممکن است نه مفید است، 

تعریف دقیقی برای درجه و دامنه این محدودسازی وجود ندارد، امروزه  آنجاکه ازگیرد و قرار می موردتوجه

                                            
 102(، ص 1384عزیزی، جعفر ) 1
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حد بهینه این محدودسازی به یکی از مسائل اصلی و عمده فرآیند آزادسازی اقتصادی در اغلب کشورهای 

 . 1جهان بدل شده است

منظور آنکه ها و سپردن آن به مکانیسم بازار بهادسازی اقتصادی همچنین داللت بر آزادسازی قیمتآز

. جان 2شودکنندگان ارائه دهند، تعبیر میطبیعی خود را برای تولیدکنندگان و مصرف عالئمها بتوانند قیمت

کارایی اقتصاد نیز رفع خواهد ها اصالح شود، بحران ناکالم سیاست آزادسازی این است که اگر نظام قیمت

های تولید، قدرت رقابتی اقتصاد شد. تحوالت تکنولوژیک نوآورانه و مطلوب رخ خواهد داد و با کاهش هزینه

آزادسازی اقتصادی و سپردن اقتصاد به مکانیسم بازار، باید توجه داشت  کهدرحالی. 3افزایش خواهد یافت

 :4یابددهد که بازار رقابتی بوده و فروض زیر تحقق شکل تخصیص میتنها زمانی منافع جامعه را به بهترین 

های کیفی، کنندگان نه بر مبنای تفاوتعرضه امکان جانشینی کامل و همگنی محصوالت: -

 کنند.یکدیگر رقابت  قیمت با اساس بربلکه تنها 

 کسهیچ، تا شدباکافی زیاد  اندازهبهتعداد خریداران و فروشندگان  کارگزاران: پذیری قیمت -

کنندگان از تولیدکنندگان و مصرف یکهیچقدرت بازار را در دست نگیرد، به عبارتی تصمیم 

 .باشدن اثرگذاربر قیمت منابع و محصوالت نهایی  تنهاییبه

 گیریتصمیم برکنندگان در بازار نسبت به متغیرهای مؤثر همه مشارکت اطالعات کامل: -

یعنی همگان از تمام اطالعات مربوط به قیمت و کیفیت آگاه  ند.داشته باشاطالع کامل  ها،آن

 باشند.

و کارآفرینان قادر  آزاد باشدورود و خروج بازیگران به بازار  امکان ورود و خروج آزادانه: -

 یکهیچیعنی در  خارج شوند. آور خسارت، آزادانه به بازارهای سودآور وارد و از بازارهای باشند

)کاالها و خدمات، نیروی کار، سرمایه و منابع طبیعی( مانعی برای ورود یا خروج از انواع بازارها 

 عوامل تولید وجود نداشته باشد.  

                                            
1 Ghatak, 1986, P 239.  
2 Galati, 1990, P1. 

 .221(، ص 1393سلیمانی ) هپیده اکبربیگی، زهرا مشفق و محدثگنجی، بهاره، رضا مجیدزاده، س 3 

 رگرفته از:ب 4 

 .113 ص ،(1392) خداپرست مهدی اشرفی، یکتا علی، زاهدطلبان -     

 .50-51(، صص 1391نژاد، موسی )غنی -     
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جذب کارآفرینان  ازجملهاز وجهی دیگر، باید توجه داشت که تحوالت تکنولوژیک، تابعی از عوامل گوناگون 

نوینی از کاالها و خدمات را داشته باشند.  شومپیتری در عرصه اقتصاد است که دغدغه خالقیت و ایجاد موج

های اندک مبادله است. همچنین، تحوالت تکنولوژیکی نیازمند پاسداری از حقوق مالکیت کارا و هزینه

های معامالتی مبادالت های اقتصادی مولد باشد و هزینهکه ساختار حقوق مالکیت حافظ فعالیت ایگونهبه

ازی اقتصادی و عمل بالمانع و بدون قید و شرط نیروهای بازار زمانی موجد مولد را کاهش دهد. لذا، آزادس

شود که با تحقق فروضی چون شفافیت کامل در اقتصاد، تحرک آزاد کارایی و تخصیص بهینه منابع می

تمامی کارگزاران و پاسداری از حقوق مالکیت، هزینه مبادله در اقتصاد  پذیری قیمتعوامل تولید در اقتصاد، 

   زدیک به صفر )یعنی بسیار ناچیز( قرار گیرد، در غیر این صورت همگام با آزادسازی اقتصادی، تنها ن

  .1محدود و اختصاصی خواهد شد شدتبهو فضای رقابتی  یافتهافزایشهای توزیع رانت کانون

های مدیریتی، وجود همچنین، موفقیت در آزادسازی و سپردن اقتصاد به مکانیسم بازار، نیازمند وجود قابلیت

ت نظارتی های تحقیقاتی پیشرو جهانی، وجود قوانین و مقرراهای تحقیق و توسعه کارا و متصل به شبکهنهاد

د و هم محیطی هدایت کناق با مسائل زیستکه هم بازارها را در جهت انطب االجراو استانداردهای الزم

رمایه انسانی جهت مشارکت در امور، انباشت دانش فنی های الزم برای سهای تولیدی را، وجود انگیزشبنگاه

ها از طریق حفظ ثبات مدیریتی و سازمانی و... ناشی از یادگیری در حین عمل در درون سازمان و بنگاه

ها، نیازمند توجه به مسائل نهادی و است. بر این اساس، تخصیص بهینه منابع توسط مکانیسم قیمت

باشد و نادیده گرفتن شوند، نیز میایه داخلی و جذب سرمایه خارجی میساختاری که موجب انباشت سرم

 سازد. را با شکست مواجه می آزادسازیاین مسائل، فرآیند 

آثار ، ظهور 2مکانیسم بازار در مواردی همچون وجود انحصار طبیعی باید توجه داشت کهاز وجهی دیگر، 

مواجه  یاقتصاد تیو تثب عیتوز نهیدر زم هاییبا دشواری 1بازار یناقصو  4یعموم یکاالها، توزیع 3یخارج

                                            
 .93(، ص 1393گنجی، بهاره، رضا مجیدزاده، سپیده اکبربیگی، زهرا مشفق و محدثه سلیمانی ) 1 

2 Natural Monopoly: 

 این بلندمدت در محصول یک شده تمام هزینه اهشک برای اقدام کاراترین و بهترین داردمی بیان که صنعت یک هزینه فناوری مبنای بر است وضعیتی طبیعی انحصار

 .شود تولید مادر کارخانه یک در تنها محصول آن که، است
3 Externality Effects: 

مند بهره ای نندیبب انیآثار ز نیها ممکن است از اگروه نیا .گذاردیدر آن اثر م ریدرگ ریغ یهاگروه تیاقدام، که بر وضع کی یجانب یامدهایپ ی عبارت است ازآثار خارج

 شوند
4 Public Goods: 

یم یعموم یکاالها را کاال لیقب نیاز مصرف بازداشت. ا پردازند،یآن نم یبرا ییرا که بها افرادی توانینم قیطر چیهبه رایز ؛دستیکاالها، قابل عرضه در بازار ن یبرخ

 شیپ یسواری مجان پدیده کاالها و خدمات نیدر مورد ا اشاره کرد، های زیربناییگذاریسرمایه ت،یامن ،یلّدفاع م توان به ای از کاالهای عمومی میعنوان نمونهبه. نامند

 ،کنندیپرداخت نم اینهیجهت هز نیکه بدافرادی  خواهد بود که از استفاده نهیمشکل و پرهز اریبس ،کنندیخدمات پول پرداخت م نیکه بابت ا افرادیو برای  دیآیم

 .نندک رییجلوگ
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 شکست ای یینارسا رو،باشد، ازایننمینخواهد  و تخصیص بهینه منابع وفصلحلقادر به  ییتنهابهاست و  

 .3این نارسایی و ناکارایی است وفصلحلدخالت دولت برای کننده در این موارد، توجیه 2بازار

شود و مصادیقی که سازوکار بازار شرایطی که سازوکار بازار موجب تخصیص بهینه منابع میبه مجموعه  توجه باحال 

پرداخته شود که آیا  سؤالشود به این شود. در ادامه، سعی میدر تخصیص بهینه منابع با ناکامی و شکست مواجه می

  یا خیر.پذیر است اساساً آزادسازی در بازار انرژی امکان

 پذیر است؟انرژی امکان بازاردر آیا آزادسازی  -2

رشد شود. آثار مترتب از انرژی بر سطح و حائز اهمیت محسوب می یعامل راهبرد کیدر جهان امروز  یانرژ

و فضای کالن اقتصادها و حتی نظم  تیامنی، زندگ تیفیبهبود ک ،یرفاه اجتماع ،یو توسعه اقتصاد

ای و چه در سطح سطح ملی، چه در سطح منطقه المللی، انرژی را به یک عنصر کلیدی، چه دربین

های اصلی صنایع حوزه انرژی، حاکی از مقیاس بزرگ این صنایع بررسی ویژگی المللی تبدیل کرده است.بین

های های اقتصادی نسبت به مقیاس در فعالیتصرفهوجود دلیل این مسئله  بری بسیار زیاد است.و سرمایه

ا که سودآوری واحدهای بزرگ در صنایع انرژی بیش از واحدهای کوچک است. حوزه انرژی است. به این معن

، مانع بزرگی برای ورود تولیدکنندگان در حوزه انرژی بری زیادعملیات در مقیاس بزرگ با سرمایهرو، ازاین

جدید به این بخش است. چراکه، ورود و خروج به این صنعت بسیار پرهزینه است و این امر موجب شده 

عنوان یکی از مصادیق انحصار های جدی مواجه باشد و این حوزه بهابت در حوزه انرژی با محدودیترق

زنجیره عرضه انرژی نیز شرایط بالقوه انحصار طبیعی را خصوصاً در بحث  .طبیعی در نظر گرفته شود

ق یک رقابت در های تحویل برق و گاز دارد. نتیجه همه این عوامل آن است که موانع جدی برای خلشبکه

است.  دسترسغیرقابلبخش انرژی بخش انرژی وجود دارد. آنچه اشاره شد بدین معنا نیست که رقابت در 

های اقتصاد دشوارتر است. همچنین، ضرورت تأمین بلکه ایجاد رقابت در بخش انرژی نسبت به سایر بخش

                                                                                                                                     
1 Market Imperfection 
2 Market Failure 

 برگرفته از مطالعات انجام شده توسط:  3 

 .145-142ص(، ص1376) محسن ،یرنان -     

 .7-8(، صص 1396شکوهی، محمد و مسلم مرادی ) -     

 .453ص (، 1396نیلی، مسعود و همکاران ) -     

 .http://pajoohe.ir-Market-Bazara-46346-16221-16223-43545.aspx ،(1394)حسین  ،کفشگر جلودار -     
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محیطی و راهبردی ه مسائل زیستنیت عرضه انرژی و پیامدهای خارجی گسترده صنایع انرژی در دو حوز

 .1کندانرژی، از دیگر مسائل مهم در بازار انرژی است که اهمیت دخالت دولت در این بازار را توجیه می

 2، تقاضای اشتقاقیاین نکته کلیدی دارد که تقاضای انرژیاز  حکایتبررسی بخش انرژی از سمت تقاضا نیز 

ی که تولید شود، بلکه برای نور، گرما و کارانرژی مصرف نمی خود خاطر بهانرژی به این معنا که است. 

کننده انرژی است. تابعی از محتوای انرژی و کارایی وسیله مصرف شود و این عوامل نیزکند، تقاضا میمی

بنابراین تقاضای انرژی صرفاً تابعی از متغیرهای رایج همچون: قیمت حامل انرژی، درآمد، قیمت سایر کاالها 

 ای دیگر،از زاویه. استکننده انرژی ها نیست. بلکه تابعی از تعداد وسایل و تجهیزاتی است که مصرفیقهو سل

به این . کندتأیید میمدت در کوتاهرا حساسیت کم تقاضای انرژی نسبت به قیمت آن  مطالعاتاکثر نتایج 

د و این مسأله در بلندمدت تنها در تواند کاهش تقاضا را موجب شومدت نمیمعنا که افزایش قیمت در کوتاه

ها در تعیین این اساس، مکانیسم قیمتشود. بر کننده انرژی حاصل میشرایط بهبود سطح وسایل مصرف

کننده زمانی از تجهیزات با کارایی انرژی مقدار بهینه تقاضا با مشکل و ناکارایی مواجه است. چراکه، مصرف

های باالتر این های سوخت بیش از قیمتجویی در هزینهصرفه کند که ارزش فعلیباالتر استفاده می

 .3سازدبازار را با شکست و ناکارایی مواجه می مکانیسمتجهیزات باشد. این مسئله از دو زاویه در عمل 

التفاوت قیمت کاالهای کاراتر در مقایسه با کاالهای مصرفی رایج، بیش از هزینه اول آنکه، در اغلب موارد مابه

جویی انرژی در بود کارایی انرژی است. بر این اساس، در حالت کلی، ارزش فعلی ناشی شده از صرفهبه

 بهکننده نفعی که مصرفدر خرید این کاالها است و این تفاوت  وسایل کارا به لحاظ انرژی، کمتر از قیمت

کند، مانع از خرید خت میای که برای خرید انرژی پرداکند با هزینهجویی در انرژی کسب میصرفه لحاظ

در این شرایط با شکست بازار مواجه هستیم. دوم آنکه،  درنتیجهشود و انرژی می لحاظ بهوسایل کاراتر 

بازار را در  مکانیسمکننده انرژی نیز کنندگان در رابطه با میزان کارایی وسایل مصرفکمبود اطالعات مصرف

 استفادهقابل سادگیبهباید  خانگیلوازمسازد. برچسب انرژی جه میتخصیص بهینه منابع انرژی با ناکارایی موا

مندی از این منظور بهرهکنندگان فاقد دانش الزم بهکنندگان باشد، اما اکثر مصرفعموم مصرف توسط

اطالعات هستند. بر این اساس، کمبود اطالعات که یکی از مصادیق شکست بازار است، خود دلیلی برای 

 منظور وضع قوانینی جهت رعایت حداقل استاندارهای کارایی است. به مداخله دولت

                                            
 .124و ص  78، ص 19-21 ص(، ص1390استیونس، پل ) 1 

2 Derived Demand 

 .40-41صص (، 1390استیونس، پل ) 3 
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طور هایی است که بهتوان نتیجه گرفت که بخش انرژی دارای ویژگیاساس مجموع موارد یادشده، می بر

های اقتصاد شود. این مسئله موجب شده بخش انرژی کمتر از سایر بخشانکارناپذیری باعث شکست بازار می

گذاری باشد. درواقع، اجازه عملکرد آزادانه به نیروهای بازار در بخش ب نیروهای بازار قابل سیاستدر چارچو

هایی مواجه است. هایی که این بخش در هر دو سمت عرضه و تقاضا دارد، با محدودیتانرژی به علت ویژگی

صادی کشورها محسوب عنوان یک کاالی نیمه عمومی بسیار مهم برای رشد اقتدر سمت عرضه، انرژی به

عنوان یک ها بهسو، بنا به مسائل صرفه مقیاس و انحصار طبیعی الزم است تا دولتشود که از یکمی

گذاری و دخالت کنند و از سوی دیگر در طرف تقاضا در راستای گسترش کننده در تولید آن سرمایهعرضه

توزیعی  ها که مصداق دخالت بازرفاه آندسترسی همگانی به انرژی و پوشش عمومی خانوارها و افزایش 

رو، آزادسازی کامل در بازار انرژی و شود. ازایناست، مداخله دولت در بازار انرژی ضروری محسوب می

شود و بر همگان آشکار است که دولت باید برای تخصیص سپردن آن به مکانیسم بازار مردود شناخته می

های انرژی مداخله بزارهایی چون پرداخت یارانه انرژی و تثبیت قیمتبهینه و کارا در این بازار از طریق ا

اقدام به آزادسازی در  ورویکردها در زمینه مداخله دولت در بازار انرژی تغییر کرده  با این تفاسیر امروزه کند.

رو، پیشپژوهش  ادامههای انرژی کانالیزه شده است. لذا، در یارانه حوزه انرژی در چارچوب هدفمندسازی

های انرژی و ، مجموعه دالیلی که عمدتاً برای حذف یارانهکلیات و مبانی نظری یارانه انرژیضمن بیان 

  شود.د، بیان میگردمطرح میضرورت اقدام به هدفمندسازی یارانه انرژی 

 یارانه انرژی نظریکلیات و مبانی  -3

تعریف از یارانه  ترینمعمول. دارد وجود ژیانر هاییارانه تعریف خصوص در ایگسترده نظرهایاختالف

 از استفاده یا تشویق تولید جهت کنندگانمصرف و تولیدکنندگان به دولت مستقیم نقدی پرداخت انرژی،

یارانه انرژی را به هر عمل  1(EIA) آمریکا انرژی اطالعات اداره باشد.می انرژی از نوعی یا خاص سوخت

های مالی، تحقیق تواند از طریق مشوقکند. این تأثیر میازار انرژی تعریف میتأثیرگذار دولت بر درآمدهای ب

یارانه انرژی را به هر عمل نیز  2(IEAالمللی انرژی )های دولتی صورت گیرد. آژانس بینو توسعه یا تصدی

دریافتی و باعث کاهش هزینه تولید انرژی، افزایش قیمت  دهدمیدولت که بخش انرژی را تحت تأثیر قرار 

های انرژی را کند. یارانهگردد، تعریف میکنندگان میتولیدکنندگان یا کاهش قیمت پرداختی مصرف

                                            
1 U.S. Energy Information Administration 
2 International Energy Agency 
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 بودجه دولت در دودستهدر  هاآننحوه وارد شدن ها و نفع از پرداخت آنحسب گروه ذیتوان برمی

  .1بندی کردطبقه

 انواع یارانه انرژی -1جدول 

حمایت از  بابت هاد که دولتشورا شامل می هانفع، آن نوع از یارانههای ذیها برحسب گروهبندی یارانهطبقه

یا خرید تضمینی برای صورت اعمال کف قیمتی که به هاییارانه کند.کننده پرداخت میکننده و مصرفتولید

گردند. شوند باعث بیشتر شدن قیمت نسبت به قیمت بازار آزاد میحمایت از تولیدکننده برقرار می

گردند شوند، موجب کاهش هزینه تولید میاعمال میهای ویژه معافیت مالیاتی یا وام صورتبههایی که یارانه

کنندگان انرژی پرداخت هایی که به مصرفشوند. اما یارانهمنتهی می نیز هاییهای نبه کاهش قیمت و

 گردند. کننده پدیدار میانرژی برای مصرف مؤثرکاهش قیمت  صورتبهشوند، همواره می

های بودجه دولت در ردیف هزینه مستقیماًشوند که هایی را شامل می( یارانه2ایهای صریح )بودجهیارانه

بوده و حذف  ها در بودجه آسانمنعکس شدن آنها به دلیل گیری این نوع از یارانهاندازه شوند.منعکس می

های یارانهها در بودجه دولت کامالً مشخص است. است. چراکه بار مالی این نوع از یارانه ها نیز سادهآن

دهد. ها پرداختی انجام نمیبابت آن مستقیماًشوند که دولت هایی را شامل می(، یارانه3ایضمنی )شبه بودجه

شود. به این صورت که های قیمتی است که توسط دولت اعمال می، کنترلهااز یارانه ترین نمونه این نوعمهم

کند. تر از قیمت بازار آزاد تعیین میکننده اصلی انرژی، قیمت انرژی را در قیمتی پایینعنوان عرضهدولت به

گیری دازهنفرصت بوده و به همین دلیل شفافیت کمی دارند و ا -از جنس هزینه های ضمنیهزینه یارانه

                                            
 .14-16(، صص 1389نیلی، مسعود ) 1 

2 Fiscal 
3 Quasi-Fiscal 

 مثال نوع بندیمعیار طبقه

 نفعگروه ذی

حمایت از 

 تولیدکننده

 اعمال کف قیمتی

 اعمال محدودیت برای واردات انرژی

 معافیت مالیاتی تولیدکننده انرژی

 های ویژه برای تولیدکننده انرژیوام

حمایت از 

 کنندهمصرف

 اعمال سقف قیمتی

 کننده انرژیپرداخت مستقیم به مصرف

 صریح یا ضمنی بودن
 ایشده برای بنزین وارداتی یارانهدهبودجه تخصیص دا صریح

 ایهای منطقهتر از قیمتهای پایینتثبیت قیمت انرژی در قیمت ضمنی
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ها، به این دلیل که معموالً درک درستی از ابعاد تر است. کاهش یا حذف این نوع یارانهمشکل هاآندقیق 

ع در جامعه وجود ندارد، از حمایت سیاسی کمتری برخوردار است و به همین دلیل این نو هاآنهزینه 

 ها پایداری بیشتری دارند.یارانه

. در جدول 1شوندمیبه سه دسته تقسیم های پرداخت اساس شیوه ها برانواع یارانه، تربندی کلیدر یک طبقه

 قیمت تولید و هزینه برها آن تأثیر چگونگی و انرژی بخش بههای های پرداخت یارانه، شیوه2شماره 

 است.  شدهارائه کنندهمصرف

 انواع اصلی یارانه انرژی -2ل جدو

 مثال دخالت دولت
 چگونگی تأثیر یارانه انرژی بر

کاهش هزینه 
 تولید

کاهش قیمت 
 مصرف

افزایش قیمت 
 مصرف

انتقال مالی 

 مستقیم

   * کنندگانپرداخت مستقیم به تولید -

  *  کنندگانپرداخت مستقیم به مصرف -

   * های ویژه برای تولیدکنندهوام -

 *   ید تضمینی انرژیخر -

 هامعافیت

   * معافیت مالیاتی تولیدکننده -

  *  کنندهمعافیت مالیاتی مصرف -

   * اجازه افزایش سرعت استهالک تجهیزات تولید انرژی -

 اعمال مقررات

  *  کنترل قیمت به زیر قیمت بازار -

 *   کنترل قیمت به باالی قیمت بازار -

 *   محدودیت واردات -

 

دولت در قبال یارانه به  ،انتقال مستقیمروش  توان گفت که درمی 2 شده در جدولق با اطالعات ارائهمطاب

پرداخت مالی مستقیم یا  صورتبه دتواندهد. این پرداخت میکننده یارانه، پرداخت انتقالی انجام میدریافت

  تسهیالت ویژه دولتی باشد.

دولت از دریافت واند در بازار انرژی مداخله کند به این صورت که تنیز میها معافیت دولت از طریق اعمال

، یارانه جای پرداخت وجهبهدولت نماید. یعنی نظر میتحت عنوان مالیات یا سایر عناوین صرف مبالغی،

تواند نیز میاعمال مقررات همچنین، دولت با  کند.وجهی که باید از گیرنده یارانه دریافت کند را اخذ نمی

                                            
 .16-17صص (، 1389نیلی، مسعود ) 1 
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پرداخت یارانه در بازار انرژی اقدام کند. به این صورت که دولت خود مستقیماً وارد تعامل مالی با  به

شود، بلکه با وضع مقرراتی، منافعی را برای یکی از این کننده انرژی نمیکننده و یا مصرفتولیدکننده، توزیع

ای خاص کردن دسترسی انرژی برای منطقهکننده انرژی به فراهم کند، مانند الزام توزیعدو گروه فراهم می

   .کنندهتوزیعرفه نبودن این کار برای ص ٌبه باوجودکه ساکنان آن به انرژی دسترسی ندارند، 

 های انرژیها از پرداخت یارانهاهداف دولت -3-1

ود، عمده شهای انرژی در کشورهای مختلف اهداف اقتصادی یا اجتماعی متنوعی دنبال میاز برقرار یارانه

 :1از اندعبارتانرژی،  هایها از پرداخت یارانهاهداف دولت

ترین دالیل پرداخت یارانه انرژی، حمایت از از مهمدرآمد و فقیر: حمایت از خانوارهای کم -

توانند ها میهای باالی انرژی است. دولتخانوارهای با درآمد پایین و فقیر در برابر هزینه

گذاری نمایند نفت سفید( را هدف مثالعنوانبهشوند )ط خانوارها مصرف میهایی را که توسسوخت

واسطه پرداخت یارانه، تولید آن و قیمت جهانی آن، به و قیمت این نوع سوخت را نسبت به هزینه

ای در بخش سیستم طور گستردهدارند و یا از طریق پرداخت یارانه به گازوئیل که بهتر نگهپایین

رود، از ای در مناطق روستایی بکار میطور گستردهشود و بهل عمومی استفاده مینقوحمل

 خانوارهای فقیر حمایت کند.

های انرژی، امکان دسترسی به انواع انرژی، شامل: یارانهافزایش امکان دسترسی به انرژی:  -

ند و هم شوهای پایه مانند نفت سفید که عمدتاً توسط خانوارهای فقیر استفاده میسوخت

های تأمین سوخت تسهیل یفیت باالتر مانند گاز مایع و برق را از طریق کاهش هزینهباکهای سوخت

رسانی به های برقهای ضروری مانند شبکهتواند به توسعه زیرساختانرژی همچنین می نماید. یارانه

گذاری در غیب سرمایهمنظور ترمناطق روستایی از طریق پرداخت یارانه مستقیم به تولیدکننده به

ها اتصال به کننده از طریق کاهش هزینههای جدید و یا پرداخت یارانه به مصرفزیرساخت

 های برق کمک نماید.  شبکه

                                            
 برگرفته از: 1 

 .40-42(، صص 1395و سمیرا واحدیان ) زینب، گلی -     

 .13-14(، صص 1389) مسعودنیلی،  -     
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 بر یانرژتخصیص یارانه انرژی به تولیدکنندگان صنایع توسعه اقتصادی و صنعتی:  درروندتسریع  -

یمان و...، نقش مهمی در راستای ترغیب مانند صنایع پتروشیمی، فوالد، کود شیمیایی، س

کند تا از این طریق ایفا می قبولقابلیمت باقبه تولید محصوالت  بر یانرژتولیدکنندگان صنایع 

را در مقابل رقبای خارجی افزایش داده و از اشتغال داخلی نیز  بر یانرژپذیری صنایع قدرت رقابت

تواند از طریق افزایش و رداخت یارانه به صنعت میانداز کلی، پحمایت به عمل آورد. در یک چشم

تواند حمایت از مزیت ملی، بخشی از برنامه توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها باشد. این امر می

یمیایی و پتروشیمی را شافزوده مانند کود کنند صنایع دارای ارزشبرای کشورهایی که تالش می

 د.باشتوسعه داده و متنوع سازند، مفید می

ها از طرف طرفه قیمتها در شرایطی که با خطر کاهش صادرات یا افزایش یکدولتامنیت انرژی:  -

شوند، ممکن است با حمایت از تولید داخلی انرژی، امنیت کشورهای صادرکننده انرژی روبرو می

دولت از  حمایت صورتبههایی که برخی از کشورها برخورداری خود را از انرژی افزایش دهند. یارانه

گیرد از این های فسیلی صورت مییر برای کاهش وابستگی به سوختپذ یدتجدهای توسعه انرژی

 شوند.ها محسوب مینوع یارانه

پرداخت یارانه انرژی و عرضه ارزان آن به بازارهای داخلی در کشورهای دارای مالحظات سیاسی:  -

عنوان معیار توزیع رانت انرژی در این تواند بهای رایج است و میطور گسترهمنابع فراوان انرژی به

یارانه انرژی به دلیل موانع نهادی و  رو، کاهش یا حذف پرداختکشورهای در نظر گرفته شود. ازاین

های موجود در کشورهای دارای منابع فراوان انرژی بسیار دشوار است. زیرا پرداخت یارانه یسممکان

که این ییازآنجاکند. اجتماعی و مردم، رانت اقتصادی ایجاد می هایبرای بسیاری از صنایع، گروه

هایی که از پرداخت شود، بنابراین افراد یا گروهها توزیع نمیصورت مساوی بین گروهها بهرانت

 کنند.برند، از پرداخت یارانه حمایت میرا می ها بیشترین بهرهیارانه

 های انرژیضرورت هدفمندسازی یارانه -3-2

منظور ها بههای انرژی، گویای آن است که دولتبررسی مجموعه مطالعات پژوهشی انجام شده در حوزه یارانه

 کنند.  های انرژی اقدام میدستیابی به اهداف زیر به هدفمندسازی یارانه

؛ اگرچه هدف از پرداخت یارانه انرژی، های انرژیبهبود عدالت در توزیع منافع حاصل از یارانه -

های باشد، اما بررسیمی هاآنزایش دسترسی خانوارهای فقیر به انرژی و افزایش سطح زندگی اف

خانوارهای  به نفعدهد که، در کل پرداخت یارانه انرژی صورت گرفته در این زمینه نشان می
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ممکن  . زیرا، فقیرترین خانوارها1شوندثروتمند بوده و حتی گاهی اوقات فقرا از این یارانه منتفع نمی

را نداشته  هاآنای یا دسترسی فیزیکی به های یارانهیانرژاست حتی توانایی مالی استفاده از 

نسبتاً کم است،  هاآناز یارانه پرداختی به دلیل مصرف پایین  هاآنمندی . همچنین، بهره2باشند

 . 3تر کسب نمایندتمایل دارند تا منفعت بیشتری از طریق مصرف بیش ثروتمندکه خانوارهای یدرحال

، دو علت اصلی بر یانرژانرژی و تمرکز صنایع  گذاری پایینقیمتکاهش شدت مصرف انرژی:  -

است.  شدهعنوانکننده یارانه انرژی شدت مصرف انرژی در اقتصادهای پرداخت توجهقابلرشد 

ارهای بازار در مقابل فش هاآنها در راستای حفاظت از همچنین، پرداخت یارانه به تولیدکننده

گردد که نتیجه آن عملیات تولید ها میدر حداقل نمودن هزینه هاآنرقابتی منجر به کاهش انگیزه 

های کاراتر خواهد بود. بر این اساس کاهش شدت مصرف گذاری کمتر در تکنولوژیتر و سرمایهناکارا

 کنند. یمت انرژی میواسطه آن اقدام به افزایش قها بهدالیلی است که دولت ازجملهانرژی 

تر از سطح یمت پایینقتعیین سقف  های انرژی معتقدند کهموافقین اصالح یارانهکاهش قاچاق:  -

قیمت بازار در کشورهای غنی از منابع انرژی باعث بروز اختالف قیمت انرژی در این کشورها با 

یک  تنهانهن مسأله یجه رواج قاچاق سوخت در این مناطق شده است. ایدرنتکشورهای همسایه و 

پدیده غیرقانونی و ضد تجارت است، بلکه به کمبود سوخت موجود در کشورهای یارانه دهنده به 

تواند نقش مهمی در راستای مقابله با .  بر این اساس اصالح قیمت انرژی، می4شودسوخت منجر می

 قاچاق انرژی ایفا کند. 

های انرژی، باعث ه انرژی به علت ارزانی حاملرویمصرف بیافزایش کارایی واحدهای اقتصادی:  -

که یدرحال. 5شودهای مرتبط با کاهش شدت مصرف انرژی میگذاری در زمینهعدم گسترش سرمایه

های انرژی و اختصاص بخشی از منابع حاصل از افزایش قیمت به واحدهای افزایش قیمت حامل

وری و کاهش شدت مصرف راستای افزایش بهره تواند به بهبود تکنولوژی این واحدها درتولیدی، می

 انرژی کمک نماید.

                                            
 به منابع زیر مراجعه شود: 1

- Ahamd.A.U., Bouis.E.H., Gunter.T, and Hans Lofgren.(2001). P119. 
- IFPER.Washington,D.C Frend, L. Caroline and Walich I.Cheistine (1995).  
- Human Development (1999.). 

 .47(، ص 1390گلی، زینب ) 2
 . 130(، ص 1384پرمه، زورار ) 3
 .12(، ص 1395حسینی، سید کرامت و اردشیر عسکری ) 4
 .175(، ص 1388رعایائی )مصباحی مقدم، غالمرضا، حمیدرضا اسمعیلی گیوی و مهدی  5
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کنند که ن هدفمندسازی انرژی استدالل میموافقا های نو(:های جایگزین )انرژیتوسعه انرژی -

های انرژی در کشورهای صادرکننده نفت، موجب شده که سبد مصرفی پرداخت یارانه به حامل

های باالیی در اگرچه، در کشور پتانسیل مثالعنوانبهباشد.  پذیری پایینی برخوردارانرژی از تنوع

، برنامه محدودی برای استفاده از این انرژی وجود تاکنونزمینه انرژی خورشیدی وجود دارد، اما 

تواند در ترغیب کشور به سمت تولید و های انرژی میرو، افزایش قیمت حامل. ازاین1داشته است

 زیست نقش ایفا کند.یطمحتدار های نو و دوسمصرف انرژی

شوند، اهدافی معتبر و قابل دفاع محسوب برقرار می هاآنهای انرژی برای اگرچه اهدافی که یارانه -

های انرژی حال بررسی ادبیات تجربی صورت گرفته در زمینه ضرورت اصالح یارانهینبااشود، می

محیط زیستی، انگیزه الزم را برای اصالح  های اقتصادی وگویای آن است که وقوع ترکیبی از بحران

ها کند. درواقع، انرژی یک منبع مناسب برای کسب درآمد توسط دولتهای انرژی فراهم مییارانه

باشند. یی میشناساقابلی آسانبههای بزرگی هستند که کنندگان انرژی عمدتاً شرکتاست و عرضه

دهد. همچنین مصرف گسترده انرژی آن ا کاهش میآوری مالیات بر انرژی راین مسئله هزینه جمع

پایه مالیاتی مناسب تبدیل کرده است. حساسیت پایین تقاضای انرژی نسبت به قیمت نیز را به یک

های مالیاتی باالیی وضع کنند. عالوه بر این موارد، آورد که نرخها فراهم میاین امکان را برای دولت

کنندگان اخذ محیطی از مصرفیستزهای ها را در پوشش نگرانیاتتوانند این مالیسیاستمداران می

تواند بستر الزم برای کاهش های انرژی نیز می. از وجهی دیگر، افت قیمت جهانی حامل2کنند

های انرژی را چه در کشورهای واردکننده انرژی و چه در کشورهای صادرکننده انرژی فراهم یارانه

ی، فرصتی را برای اعمال اصالحات در بخش انرژی بدون بروز پیامد کند. زیرا، کاهش قیمت انرژ

سازد. در کشورهای صادرکننده انرژی، کاهش ها و افزایش تورم فراهم میمنفی بر سایر قیمت

های انرژی بسیار باال باشد، انگیزه های مالی ناشی از پرداخت یارانهویژه زمانی که هزینهقیمت، به

توسط صندوق  شدهانجامکار مطالعاتی  بر اساس. 3کندحات را تقویت میالزم برای انجام اصال

کشور  32، موجب شد، 2014های انرژی در نیمه ، کاهش قیمت 4(2017المللی پول در سال )بین

کشور( صادرکننده نفت بوده و  17) هاآنهای انرژی بپردازند، که بیش از نیمی از به اصالح یارانه

 اند. هش درآمدهای نفتی این اقدام را انجام دادهجبران کا منظوربه

                                            
 . 98(، ص 1395و آرش شاهین ) رادقائمی 1
 .47(، ص 1390استیونس، پل ) 2
  .1-4( صص 1395معادن و کشاورزی تهران )اتاق بازرگانی، صنایع،  3

4 IMF, (2017). 
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 های انرژیهای اصالح قیمت حاملچالش -3-3

های انرژی را در کشورهای یادشده، باید خاطرنشان ساخت که اگرچه، ضرورت اصالح قیمت مراتببه با توجه

داشت که فرآیند شود، اما باید توجه مختلف جهان، حتی کشورهای دارای منابع غنی انرژی احساس می

 اشاره خواهد شد، بسیار پیچیده است. هاآنهای انرژی به دالیلی که در ادامه به اصالح قیمت

های مرتبط با آن دارای آثار گسترده اقتصادی و های انرژی و اصالح یارانهاول آنکه، افزایش قیمت حامل

ی مورد مالحظه قرار گیرد. افزایش طورجدبه ها بایداجتماعی است و این آثار قبل از اقدام به اصالح یارانه

های باالتر انرژی مصرف شده نظیر برق و های انرژی آثار درآمدی مستقیم )از طریق قیمتقیمت حامل

های باالتر سایر کاالهای مصرفی نظیر غذا که قیمت آن های خانگی( و غیرمستقیم )از طریق قیمتسوخت

ای بر خانوارها خواهد سازی است(، گستردهونقل و ذخیرهتولید، حمل های انرژی در جریانتابعی از نهاده

درآمد به دلیل افزایش های اقتصادی و اجتماعی به خانوارهای کمداشت که اغلب منجر به وارد آمدن آسیب

 یجه این اصالح قیمتی خواهد شد. درنتهزینه زندگی 

های اقتصادی و صنایع داخلی پذیری بنگاهی بر رقابتهای انرژحامل دوم، باید توجه داشت که اصالح قیمت

های اقتصادی، با افزایش هزینه های انرژی، صنایع و بنگاهتأثیرگذار است. زیرا، در اثر اصالح قیمت حامل

های تولید، شامل نهاده سوخت )گاز طبیعی، برق، نفت خام و بنزین( یا سایر محصوالت با پایه نفت نهاده

را از صحنه رقابت  هاآند. افزایش در ساختار هزینه و کاهش حاشیه سود صنایع داخلی، مواجه خواهند ش

هایی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند، ظرفیت شود بنگاهسازد. این شرایط موجب میجهانی خارج می

به کاهش  تواند در سطح کالن منجرهای انرژی میتولیدی خود را کاهش دهند. بنابراین اصالح قیمت حامل

 اشتغال و کاهش تقاضای کل اقتصاد شده و زمینه بروز رکود را فراهم آورد.

های انرژی حائز اهمیت است. اگر هدف اصلی از گذاران از اصالح قیمت حاملسوم، هدف دولت و سیاست

انضباط در  ها باید بریارانه هدفمند کردناصالحات اقتصادی، دستیابی به تراز بودجه باشد آنگاه محوریت کل 

گذار باید یعی باشد، هدف سیاستباز توزهزینه استوار باشد. اگر دغدغه دولت دستیابی به عدالت اجتماعی و 

. اگر 1های نفوذ باشدتقویت شبکه تأمین اجتماعی و کنترل و نظارت برای ممانعت از انحراف تحت تأثیر گروه

گذار در کنار اصالح قیمت که سیاستگذار مدیریت مصرف انرژی باشد، ضروری است هدف سیاست

های انرژی، تمهیداتی در راستای بهبود تکنولوژی در واحدهای تولیدی و بهبود کارایی وسایل حامل

                                            
 .380(، ص 1389نیلی، مسعود ) 1
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شود، بسته به که مالحظه می طورهمان. 1 کننده انرژی مورد استفاده خانوارها در دستور کار قرار دهدمصرف

شود. ها دستخوش تغییر میی اجرایی ذیل اصالحات اقتصادی دولتهاها، برنامهمحوریت هریک از اولویت

گردد که بدانیم، ممکن است فرآیند رسیدن به یکی از دوچندان می ازآنجااهمیت توجه به این موضوع 

اهداف، با اهداف دیگر در تضاد باشد. لذا، رسیدن به هر یک از اهداف فوق، فرآیند منحصر به خود را 

 طلبد. می

 انرژی   هاییارانه اصالح در زمینه یبر تجارب جهان یرمرو -4

که  ییو سازوکارها هااستیس شودیم یسع ،یبر تجارب جهان ی، در ادامه با مروریادشده مراتببهتوجه  با

 باگذر  نیتا از ا ردیقرار گ یمورد بازخوان اند،به کار بسته انرژی هاییارانه اصالحمنظور به هاکشوربرخی از 

قبل،  که بایدنیازهایی پیشمجموعه  بی این سیاست در کشورهای مختلف،کاوی نحوه طراحی، اجرا و ارزیاوا

 . گذاران باشد، شناسایی شودسیاست مدنظر ،یانرژ هاییارانهاصالح  اجرای سیاست در طول و پس از

 کشور جهان 22های انرژی در تجربه اصالح یارانه -4-1

کشور جهان و  22در  یانرژ هاییارانهتجربه اصالح  یپول که به بررس المللینیگزارش صندوق ب یبازخوان

موفق،  یهاشده در تجربهمجموعه اقدامات انجام ییدر شناسا تواندیتجربه عمده پرداخته است، م 28در 

کشور  22شود که از ی، مالحظه م3شده در جدول شماره واقع شود. بر اساس اطالعات ارائه یدمف

کشور به  1کشور به اصالحات مربوط به بخش برق، و  7سوخت،  یارانهکشور به اصالح  14مطالعه، مورد

طور از کشورها است که به یمطالعه شامل موارد ینا یگر،د یسنگ پرداخته است. از وجهاصالح بخش زغال

طور را به یانرژ یارانهاند انستهها تومعنا که آن ینا بهاند را انجام داده یانرژ هاییارانهاصالح  آمیزییتموفق

در اصالح  ینسب یتاست که موفق ییکشورها مطالعه شامل نمونه ینا ین،کاهش دهند. همچن یدارمداوم و پا

اند، اما مجدداً سال تجربه کرده یک یرا حداقل برا هایارانهمعنا که کاهش در  یناند، به اکسب کرده هایارانه

است که در  ییشامل نمونه کشورها یتاند و درنهاشدهوضع یاسیلت مسائل سشده، به عحذف یهاارانهی

بهبود  یتالش برا یا هایمتق یشمعنا که افزا یناند به اداشته یخورده و تجربه ناموفقشکست هایارانهاصالح 

 .قبل بازگشته است ایطپس از شروع اصالح، به شر یعسر یلیکشورها خ ینا یدر بخش انرژ ییکارا

کشور در جنوب  7از آن است که  یموردمطالعه حاک یهاکشور یاییجغراف یتموقع یبررس ین،مچنه 

و شمال  یانهکشور در حوزه خاورم 3توسعه و نوظهور، درحال یاییآس یکشور از کشورها 2 یقا،آفر یصحرا

                                            
 .30(، ص 1390استیونس، پل ) 1
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 ی)کشورها کزیمرو  یشرق یکشور در حوزه اروپا 3و  یب،و حوزه کارائ ینالت یکاکشور در آمر 4 یقا،آفر

کشورها از مناطق مختلف  شودمی مالحظه که طوراساس، همان ین. بر اباشندیالمنافع( ممستقل مشترک

اساس در ادامه با استناد به گزارش  یناصالحات انتخاب شدند. بر ا یجاز نتا یگوناگون یبیجهان و ترک

کشور  22در  یانرژ هاییارانهنظام  حاصال یرکه در مس یپول، ابتدا مجموعه موانع المللیینصندوق ب

 یحموفق، تشر هایتجربه در گرفته کاربه ی. سپس، مجموعه راهبردهاشودیم یانموردمطالعه وجود داشته، ب

 .شودیم

 های انرژیموانع پیشروی اصالح یارانه -4-1-1

رد، معرفی موانع گوناگون های انرژی وجود نداواحدی برای موفقیت در اصالح یارانه دستورالعمل باوجودآنکه

اصالحات را افزایش دهد و در جلوگیری از برگشت موفقیت در تواند احتمال می موردبررسیکشور  22در 

 سیاست کمک نماید.

 ها و نقاط ضعف آنفقدان اطالعات و آگاهی عمومی در خصوص حجم یارانه -الف

در بودجه منعکس  ندرتبهکننده( و مصرف تولیدکنندههای های انرژی )شامل یارانهانههزینه مالی یار

داشتن ها از طریق پایین نگهویژه برای کشورهای صادرکننده نفتی که یارانهشود. این موضوع بهمی

گردند، صادق است. در این شیوه عموم مردم قادر به های انرژی و عدم درج صریح در بودجه اعطا میقیمت

ها بر رشد اقتصادی و کاهش های عمومی و اثرات معکوس یارانهایش هزینهها، افزبرقراری ارتباط بین یارانه

المللی پول، فقدان اطالعات توسط صندوق بین شدهبررسیتجربه  28تجربه از میان  17فقر نیستند. در 

 ک،یغنا، مکزهای انرژی بوده است. در این گزارش آمده است در کشورهای اصالح یارانه پیشرویمانعی 

های سوخت عمل کرده عنوان مانعی برای اصالح یارانه، فقدان اطالعات بهمنیاوگاندا و  ن،یپیلیف ه،یجرین

از انجام ها قبل ، ارزیابی حجم یارانهدر بیشتر تجارب موفق است. همچنین در این گزارش تأکید شده

رسانی به عموم مردم اطالع هااصالحات صورت گرفته است و در رابطه با حجم یارانه در اقتصاد و اثرات یارانه

 شده است. 
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 کشور جهان 22های انرژی در نتایج اصالح یارانه و قیمت حامل -3جدول 

 منطقه/

 کشور

محصول 

 انرژی
 اثر اصالح نتیجه اصالح دوره اصالح

های برنامه

 حمایتی صندوق

 المللی پولبین

اصالح 

 مشروط

 CISحوزه اروپای شرقی و مرکزی/ حوزه 

 موفق 1998 ختسو ترکیه
 های خصوصی از منفی خالصتبدیل سود شرکت

 به مثبت خالص
 بله بله

 موفق 1990اواسط دهه  برق ارمنستان
درصد  22مالی بخش برق از  تأمینکاهش کسری 

GDP  2004به صفر بعد از  1994در 
 بله بله

 بله بله ایجاد درآمدهای جدید برای حفظ و بازسازی موفق 1980دهه  برق ترکیه

 لهستان
 بله در دسترس نیست. ناموفق 1998-1990 سنگزغال

 بله
 موفق 1998 سنگزغال

 پذیر شد وصنعت ازلحاظ مالی توجیه
 مالحظه درآمد انتقالی دولتکاهش قابل

 خیر

 توسعه و نوظهورکشورهای آسیایی درحال

 اندونزی

 بله در دسترس نیست. ناموفق 1997 سوخت

 بله

 خیر در دسترس نیست. قناموف 2003 سوخت

 تا حدودی موفق 2005 سوخت
  2005در سال  GDPدرصد  5/3ها از کاهش یارانه

 2006درصد در  9/1به 
 خیر

 تا حدودی موفق 2008 سوخت
  2008 سال در GDP درصد 8/2از یارانه کاهش

 2009 سال در درصد 8/0 به
 خیر

 فیلیپین
 بله  موفق 1996 سوخت

 بله
 موفق 2001 برق

  2004سال  در GDP درصد 5/1از  یارانه کاهش
 2006 سال در به صفر درصد

 خیر

 آمریکای التین و حوزه کارائیب

 بله بله  موفق 1990اوایل دهه  سوخت برزیل

 _ خیر در دسترس نیست. موفق 1990اوایل دهه  سوخت شیلی

 _ خیر GDPدرصد از  1/0 تا حدودی موفق 2010 سوخت پرو

 بله بله GDPدرصد از  7/0 موفق 2003-1993 برق برزیل

 _ بله در دسترس نیست. ناموفق 1999/2001/2002 برق مکزیک
 حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا

 _ خیر های نفتی در ابتدا باثبات شدمصرف فرآورده تا حدودی موفق 2010 سوخت ایران

 موریتانی
 بله در دسترس نیست. ناموفق 2008 سوخت

 بله
 تا حدودی موفق 2011 سوخت

  2011سال  در GDP درصد 2از  هایارانه کاهش
 2012 سال در به صفر درصد

 بله

 یمن
 تا حدودی موفق 2005 سوخت

  2005سال  در GDP درصد 7/8از  هایارانه کاهش
 2006 سال در درصد 1/8به 

 _ خیر

 تا حدودی موفق 2010 سوخت
  2010سال  در GDP درصد 2/8از  هایارانه کاهش

 2011 سال در درصد 4/7به 
 بله بله

 آفریقای مرکزی و جنوب آفریقا

 _ خیر درصدی متوسط قیمت انرژی 50افزایش  تا حدودی موفق 2005 سوخت غنا

 _ خیر GDPدرصد از  1/0 تا حدودی موفق 1997 سوخت نامبیا

 _ خیر GDPدرصد از  9/0 تا حدودی موفق 2011 سوخت نیجر

 تا حدودی موفق 2012-2011 سوخت نیجریه
به  2011سال  در GDP درصد 7/4از  هایارانه کاهش

 2012 سال در درصد  6/3
 _ خیر
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 _ خیر ها و امنیت عرضهموفق در برداشت یارانه موفق 2012-2011 سوخت آفریقا جنوبی

 موفق 1990اواسط دهه  برق کنیا
  به 2001سال  در GDP درصد 5/1از  هایارانه کاهش

 2008 سال در صفر درصد
 بله بله

 بله بله GDPدرصد از  1/2 موفق 1999 برق اوگاندا

 IMF , 2013مأخذ: 

 فقدان اعتبار سیاسی و ظرفیت اداری دولت  -ب

به دولت جهت استفاده درست از ذخایر حاصل از عموم مردم  فقدان اعتبار سیاسی دولت و عدم اطمینان

های انرژی آگاهی دارند، مانعی برای افزایش یارانه پیامدهایمردم از حجم و  ها حتی زمانی کهاصالح یارانه

فساد، عدم شفافیت در اجرای  باسابقهویژه در کشورهای شود. این موضوع بهقیمت انرژی محسوب می

کند. عدم اعتبار است، صدق می درکقابلهای عمومی و ناکارایی در مخارج عمومی که توسط عموم سیاست

( 2011( و نیجریه )2003اصالحات یارانه سوخت در اندونزی ) ناکامیعنوان عامل مهمی در به دولت

 است.  شدهمطرح

 های فقیرها بر خانوادهنگرانی در خصوص تأثیر منفی حذف یارانه -ج

یش شود، اما افزاهای باالی درآمدی کسب میوسیله گروههای انرژی بهاگرچه بیشتر فواید حاصل از یارانه

های باالتر سایر کاالها و خدمات نظیر غذا اثر معکوس های بیشتر و قیمتقیمت انرژی به علت هزینه

مورد از اصالحات صورت گرفته در کشورها جهت  20بر درآمد واقعی فقرا خواهد گذاشت. در  ایمالحظهقابل

 است.  رگرفتهقرا موردتوجهای کنندههای تعدیلکاهش اثر افزایش قیمت بر فقرا فعالیت

 های داخلی انرژیالمللی و نوسان قیمتنگرانی در خصوص تأثیر منفی بر تورم، رقابت بین -د

مدتی بر تورم داشته و باعث افزایش انتظارات در خصوص افزایش های انرژی اثرات کوتاهافزایش در قیمت

های مناسبی اتخاذ گردد. قیمتهای کالن اقتصادی شود، مگر آنکه سیاستها و دستمزدها میبیشتر قیمت

نیز تأثیر خواهد گذاشت. در ارمنستان اثر افزایش قیمت  بر انرژیهای المللی بخشبیشتر انرژی بر رقابت بین

سوخت با  کننده کالن اقتصادی کاهش یافت. در نیجریه اصالح یارانههای تثبیتبرق بر تورم با اتخاذ سیاست

 همراه بوده است. های انرژیها بر بخشش قیمتراهکارهایی جهت کاهش اثر افزای

 مند از وضعیت موجودههای بهردر تضاد بودن اصالحات با منافع گروه -ه

ها توانند مانع اصالح قیمتشده هستند و می دهیسازمانخوبی ها، قدرتمند و بهمند از یارانههای بهرهگروه

کنند نیز توجه داشته باشد. در به کسانی که از اصالحات ضرر میبایست شوند. بنابراین راهبردهای اصالح می

. در مکزیک ه استکافی از کارگران معدن ناموفق بود حمایتعدملهستان، اصالحات بخش معدن به دلیل 

های کارگری به شکست اصالحات بخش برق انجامید. همچنین، یک مانع جدی اعتراضات جدی اتحادیه

 اند.های دولتی در بخش انرژی بودهبسیاری از کشورها، شرکتبرای انجام اصالحات در 
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 هاشرایط نامناسب اقتصاد کالن در هنگام آغاز اصالح یارانه -و

ها در شرایط رشد اقتصادی نسبتاً باال و تورم پایین کمتر خواهد بود. مقاومت عمومی نسبت به اصالح یارانه

تأخیر انداخت و اغلب انجام این اصالحات برای محدود کردن تورم  توان بهها را نمی، اصالح یارانهوجودبااین

کند تا استطاعت مالی بیشتری در کمک می هاآنو افزایش رشد الزم است. افزایش درآمد خانوارها به 

ها داشته باشند. در پرو، رشد اقتصادی باال و ثبات های انرژی ناشی از اصالح یارانهمواجهه با افزایش قیمت

نمود. در ترکیه انجام  ترقبولقابلسیاسی  لحاظ بههای انرژی را اصالح یارانه 2010ها در سال قیمت

بود و منجر به بهبود استانداردهای زندگی گردید، عموم  زمانهماصالحات بخش برق با دوره رشد اقتصادی 

 دهد.حرکت میرشد اقتصادی را مطمئن نمود که انجام اصالحات کشور را به سمت 

 هاطراحی راهبرد اصالح یارانه -4-1-2

ها های خاصی را در راهبرد اصالح یارانهالمللی پول، بسیاری از کشورها برنامهپژوهش صندوق بین اساس بر

طراحی  -1شش مؤلفه کلیدی شامل: دهد که اند. تجارب کشورها نشان میجهت غلبه بر موانع فوق گنجانده

 تیرعا -3نفعان، شفاف با ذی ارتباطیتعیین استراتژی  -2بلندمدت،  استراتژی جامع با اهداف روشن و

اقداماتی برای حمایت  -5های دولتی، وری شرکتافزایش بهره -4، هامتیق شیدر افزا یبندو مرحله جیتدر

های انرژی را افزایش ها، احتمال موفقیت در اصالح یارانهقیمت مکانیسمزدایی از سیاست -6از فقرا و 

 شود. می پرداخته مورداشارهدهد. در ادامه به توضیح هریک از شش مؤلفه می

 طراحی استراتژی جامع اصالح -الف

اند. برنامه جامع اصالح به بودهجامع ریزی برنامهو با بیشتر اصالحات موفق دارای یک راهبرد اصالح شفاف 

 نیازمند است. اصالحات باید با روشن نفعااثرات اصالح و مشورت با ذیاهداف بلندمدت صریح، ارزیابی 

 گذاری انرژی و طراحی جهت افزایش کارایی مصرف و عرضه انرژی همراه باشند.باثباتی برای قیمت

رسد. رابطه معکوس قوی بین حجم می نظر بهویژه برای اصالحات بخش برق مهم این راهبرد جامع به

ین گذاری در اها بر سرمایهاثر کاهنده یارانه کنندهکسمنعهای برق و کیفیت خدمات وجود دارد که یارانه

های بیشتر انی که کیفیت بهبود نیابد مایل به پرداخت قیمتوجود، مردم اغلب تا زمبخش است. بااین

بلکه باید به تنها باید در پی افزایش دسترسی و کیفیت خدمات باشد، نیستند. اصالحات در این بخش نه

( نیز منجر گردد. هاحسابصورتآوری نامناسب لیاتی )مانند تلفات باالی توزیع و جمعهای عمحذف ناکارایی

شود زیرا برای بهبود خدمات ها به همراه بهبود خدمات باشد، سرعت اصالح محدود میاگر افزایش تعرفه

قیت همراه بوده شود. اصالح یارانه برق در ارمنستان، برزیل و کنیا با موف گذاریاغلب باید از قبل سرمایه

 جهت مقابله با مشکالت عرضه بود. شدهگرفتهتر در نظر است، زیرا این اصالحات، بخشی از بسته جامع
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نفعان ذیطراحی راهبردی جامع برای اصالح یارانه نیازمند اطالعاتی در خصوص اثر احتمالی اصالحات بر 

زیابی اثرات مالی و کالن اقتصادی هایی برای کاهش اثرات معکوس و شامل ارمختلف و تشخیص شاخص

به تهیه گزارشی  2005ها و همچنین تشخیص برندگان و بازندگان اصالحات است. دولت غنا در سال یارانه

 یهادیدگان در زمان پرداخت یارانهنفعان و زیاندر خصوص فقر و تأثیرات اجتماعی آن پرداخت تا ذی

نیز باید  نفعانذیدر تهیه راهبرد اصالح یارانه، رو، ازاین نماید.ها را بررسی سوخت و در شرایط حذف یارانه

مشارکت داده شوند. در بسیاری از کشورها )مانند کنیا، نماینا، نیجر و اندونزی( این روش بسیار موفق بوده 

از است. در کنیا، افزایش تعرفه برق با مشکالت جدی در اویل فرایند اصالح مواجه بود که این مشکالت پس 

کنندگان بزرگ و همچنین برقراری ارتباط بین اهداف و منافع اصالحات ویژه مصرفمذاکره با سهامداران به

 برطرف شد. 

 تعیین استراتژی ارتباطی -ب

های عمومی و سیاسی گسترده کمک نماید و باید در طول تواند به ایجاد حمایتکمپین اطالعاتی مؤثر می

در دهد که احتمال موفقیت ها نشان میرب کشورها در خصوص اصالح یارانهشود. تجا ایجادفرآیند اصالح 

اطالعاتی باید در مورد حجم  . کمپینیابدافزایش میحمایت مردم و ارتباطات فعال  ها بااصالح یارانه

دجه مازاد ها، بوسانی نماید. منافع حذف یارانهرالعهای بودجه اطبخش سایر بر هاآنهای انرژی و اثرات یارانه

ها ناشی از اصالح و درآمدهای اضافی جهت تأمین مالی مخارج با اولویت باال روی آموزش، سالمت، زیرساخت

ورها شامل اصالحات سوخت و تأمین اجتماعی نیز باید برشمرده شود. کمپین اطالعاتی موفق تعدادی از کش

ریزی نمود. اطمینان از ن و اوگاندا را پایهو اصالح برق در ارمنستا فیلیپیننزی، نامیبیا و و، انددر غنا

 شود. شفافیت، جزء کلیدی برای یک راهبرد ارتباطی موفق تلقی می

طور صریح در بودجه ثبت نمود. چنین اطالعاتی به ها، نیجریه یارانه سوخت را بهپیش از اصالح موفق یارانه

ویژه های یارانه بپردازند. این موضوع بهاید سیاستها و فودهد که به ارزیابی مستقلی از هزینهعموم اجازه می

باشند )حمایت اجتماعی از ها مؤثرترین راه برای دستیابی به نتایج مطلوب میبرای تعیین اینکه آیا یارانه

ها و عوامل مؤثر بندی قیمتها همچنین باید در خصوص چگونگی فرمولفقرا( حائز اهمیت است. دولت

طور مرتب چنین اطالعات بپردازند. غنا و آفریقای جنوبی، به حد امکان به انتشار ها تابرافزایش قیمت

 کنند.دولت و در رسانه ملی منتشر می سایتوبهای نفتی روی جزئیاتی را برای فرآورده

 هابندی در افزایش قیمترعایت تدریج و مرحله -ج

مانند موقعیت مالی، شرایط سیاسی و  مواردی بهصورت مناسب ها بهافزایش تدریجی و متوالی قیمت

الزم جهت توسعه راهبرد ارتباطی مؤثر و نظام تأمین اجتماعی بستگی دارد. در مطالعه  زمانمدتاجتماعی، 
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ها، المللی پول، زمان الزم برای اصالحات موفق و نیمه موفق یارانهتطبیقی انجام شده توسط صندوق بین

 سال بوده است.  5طور متوسط به

های سوخت در مانند اصالح یارانه اند مانعی جدی برای اصالحات باشد.توهای انرژی میفزایش شدید قیمتا

ها با شرایط ، فازبندی اصالحات زمان الزم جهت انطباق خانوارها و بنگاه2012و نیجریه  2008موریتانی 

اندازهای حاصل از اصالح صحیح پس دهد تا با نشان دادن هزینهآورد و به کشور اجازه میجدید را فراهم می

انجامد و شرایط الزم ها، اعتبار کسب نماید. این امر به کاهش اثر اصالح یارانه بر تورم میتدریجی یارانه

ها در دو کشور برزیل و ای یارانهد. اصالح مرحلهآورجهت ایجاد نظام تأمین اجتماعی را برای دولت فراهم می

 نامیبیا اجرا شد. 

های گوناگون انرژی انجام شود. برای مثال، در ابتدا تواند طی مراحل مختلفی برای حاملها میش قیمتافزای

های باالی درآمدی در صنایع و گروه مورداستفادههای تواند برای فرآوردههای نفتی میافزایش قیمت فرآورده

هایی که در بودجه خانوارهای فقیر از اصالح یارانه فرآورده ،وضع شود و پس از تقویت نظام تأمین اجتماعی

تواند ها میقرار گیرد. در خصوص برق، افزایش تعرفه گذارسیاستت بیشتری برخوردارند، در دستور کار میاه

مورد تحت  28مورد از  7خانگی و مشترکین تجاری اعمال گردد. در  پرمصرفدر ابتدا برای مشترکین 

 است. شدهاستفادهها بندی افزایش قیمتروش در مرحله مطالعه )مانند برزیل و پرو(، از این

 هاآنمنظور کاهش فشار مالی وارده به ها دولتی بهوری شرکتافزایش بهره -د

ای( ای )اعتبارات جاری و سرمایهآوری درآمد، منابع بودجهتولیدکنندگان انرژی اغلب جهت جبران ناکارایی تولید و جمع

های دولتی را تقویت کند و نیاز به چنین تواند موقعیت مالی این شرکتکنند. بهبود کارایی میرا دریافت می توجهیقابل

 تواند به کاهش بار مالی بخش انرژی بینجامد.ها میانتقاالتی را کاهش دهد. بنابراین افزایش کارایی این بنگاه

آوری درآمد و ضا و جمعهای دولتی، بهبود مدیریت تقاتجربه کشورها، اهمیت تقویت اداره شرکت

های دولتی دهد. اداره شرکترا نشان می ارایی بنگاهجویی مقیاس جهت افزایش کاز صرفه برداری بهتربهره

ای تقویت نمود. این امر به شناسایی ناکارایی اطالعات عملیاتی و هزینه دهی گزارشتوان با بهبود را می

های جریان انرژی( کمک )مانند نقاط زیان اصلی و تنگنا پذیریسیستم )تعداد زیاد کارکنان( و آسیب

 ند.اهنماید. کشورهای کنیا، اوگاندا و زامبیا از سیستم اطالعاتی استفاده نمودمی

 اتخاذ تدابیر سیاسی همگام با اجرای اصالحات  -ه

ی در اصالح انجام اقدامات هدفمند جهت تعدیل اثر افزایش قیمت انرژی بر فقرا برای جلب حمایت عموم

ها بسیار مهم و حیاتی است. نخستین گام در این خصوص، ارزیابی ظرفیت موجود جهت توسعه )یا یارانه

های هدفمند دقیقاً پیش از مدت است. اجرا یا گسترش برنامههای اجتماعی در کوتاهاجرای جدید( برنامه
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های نقدی بدون قرا مفید باشد. پرداختتواند در نشان دادن تعهد دولت در حمایت از فها میاصالح قیمت

مصرف فقیرترین اقشار جامعه  اساس برتواند ها میهای ناشی از اصالح یارانههدف جهت جبران هزینه

 طورمعمولبههای ثروتمند های فقیر نسبت به خانوادهمحدود شود و منابع مالی را حفظ نماید. زیرا، خانواده

های نقدی هدفمند جهت تواند از طریق پرداختاما منابع مالی بیشتر میکنند. انرژی کمتری را مصرف می

م راهبردی است ها، یک تصمیین میزان جبران هزینههای درآمدی پایین ایجاد شود. تعیجبران هزینه گروه

 شود.که شامل توازن میان ذخایر مالی، ظرفیت مورد هدف و نیاز به توافق گسترده جهت اصالح می

شوند. های نیمه نقدی روشی برتر برای جبران هزینه محسوب مینقدی هدفمند یا پرداخت هایپرداخت

های پرداخت نقدی مشروط در اقتصادهای نوظهور و با درآمد پایین و اجبار خانوارها به اخیراً گسترش برنامه

ها را در حمایت از ظرفیت این اقتصاد توجهیقابلها در آموزش و بهداشت، به میزان گذاری یارانهسرمایه

های نقدی است. در شرایطی که امکان پرداختها افزایش دادههای فقیر در مقابل قیمت و سایر شوکخانواده

بایست با تمرکز ها را توسعه داد. این امر میتوان در صورت بهبود ظرفیت اجرایی، سایر برنامهوجود ندارد، می

های غذایی در مدارس، کاهش سریع، مانند تأمین وعده های موجود دارای قابلیت گسترشبر برنامه

ونقل شهری، پرداخت یارانه به مصرف آب و برق در های درمان و آموزش، پرداخت یارانه به حملهزینه

 توان به تجارب کشورهای زیر اشاره کرد.حد مشخص، صورت گیرد. در این زمینه می ازصورت مصرف کمتر 

حمایت از  را جهتهای مخارج اجتماعی هدفمند موزامبیک برنامهگابن، غنا، نیجر، نیجریه،  -

 ند.اهدرآمد در مقابل افزایش قیمت سوخت توسعه دادهای کمخانواده

فه برق تا سطح حداقل مصرف در خصوص اصالح قیمت برق، در ارمنستان، برزیل، کنیا و اوگاندا تعر -

 افزایش یافت.مصرف تعرفه  داشته شد، اما برای سطوح باالثابت نگه

برای مصرف برق با پرداخت یارانه، به دانش آموزان با درآمد  ،های بسیار فقیرخانواده از فیلیپین، -

تر با توزیع گاز کننده سوخت ارزانپایین با اعطای بورسیه تحصیلی، جهت خرید موتورهای مصرف

 .ستکرده اای، حمایت های یارانهونقل عمومی با اعطای واممایع و در حمل

های تواند به کاهش اثر اصالح یارانه بر گروهنیز می صرفهبهمقرونفراهم کردن منبع جایگزین انرژی 

ها های دولت برای کمک به خانوادهها از طریق تالشدرآمد کمک نماید. در اندونزی و یمن، اصالح یارانهکم

 پز تسهیل شد. وهزینه برای پختجهت انتقال مصرف از نفت سفید به گاز مایع کم

های دولتی همراه باشد. جهت حمایت از کارفرمایان و ها با بازسازی شرکتبرنامه اصالح یارانه کهدرصورتی

انرژی و  کننده ذخیرههای گذاری در تکنولوژیکارگران نیاز به انجام اقدامات اجتماعی موقت مانند سرمایه
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در  سنگزغالگران است. برای مثال با اصالح قیمت ها بر کاردهنده اثر افزایش قیمتهای کاهشسیاست

های شغلی قرار گرفتند. های اجتماعی و آموزش مهارتلهستان، کارگران معدن بیکار شده تحت حمایت

های موقتی در دسترس بخش صورتبههای حمایتی باید البته باید توجه داشت که، اعمالی سیاست

 پذیر قرار گیرد.آسیب

 هااز مکانیسم قیمتزدایی سیاست -و

گذاری دستوری انرژی نیازمند است. جهت حذف قیمت مکانیسمیاصالح موفق و پایدار انرژی، به 

دهد. تعیین فرمول خودکار تعیین قیمت، احتمال بروز اثرات معکوس اصالحات را کاهش می هایمکانیسم

گذاری انرژی شود و لت از قیمتدو تواند باعث دور کردنگذاری خودکار برای محصوالت سوختی میقیمت

های کننده تغییرات قیمتاین نکته بپردازد که تغییرات قیمت داخلی منعکس ، بهشفافیت بیشترضمن ایجاد 

تواند مردم را مطمئن کند که افزایش چنین فرمولی می برتکیهالمللی و خارج از کنترل دولت است. بین

و ترکیه  فیلیپیندگان به همراه نخواهد داشت. در آفریقای جنوبی، کننای برای عرضهها، سود بادآوردهقیمت

ها های دولت و سایر رسانهو اجرای آن از طریق سیاست مکانیسمترین اطالعات در خصوص این جزئی

تضمینی برای دستیابی به اصالح پایدار  مکانیسمیرسانی شده است. با این وجود، اتخاذ چنین اطالع

به دلیل  هاییمکانیسمنیست. برخی از کشورها پس از مدت کوتاهی از زمان اعمال چنین های انرژی یارانه

را رها کردند. پایداری  مکانیسمکنندگان این المللی به مصرفهای بینقیمت توجهقابلهای انتقال افزایش

شی از اصالحات بخ صورتبه هاآن گرفتن نظردر قالب بسته و در  توان با طراحی آنمکانیسم را میاین 

 های اجتماعی( افزایش داد.تر )شامل توسعه نظام تأمین اجتماعی و برنامهساختاری وسیع

 مکانیسمکننده قیمت به همراه توان از قاعده تعدیلهای داخلی میبرای جلوگیری از افزایش شدید قیمت

اقتصادی مناسب حمایت الن ک هایباسیاستتعدیل اگر  هایمکانیسمگذاری خودکار استفاده نمود. قیمت

المللی و نوسانات نرخ ارز را کاهش دهند. توانند انتظارات تورمی را نیز متوقف و اثرات قیمت بینشوند، می

های داخلی انتقال به قیمت تدریجبهالمللی های بینهای افزایش شدید در قیمتتعدیل، دوره مکانیسمبا یک 

 مکانیسمتوان مسئولیت اجرای اصالحات یارانه مطابق برنامه قبلی میراستا، جهت انجام  یابد. در اینمی

 خودکار را به یک گروه مستقل واگذار نمود.

 تجربه اندونزی در اصالح بازار انرژی   -4-2

های سیاسی اجرای اصالحات در کشورهای های مهمی را در رابطه با چالشتجربه اندونزی بینش

های ذینفع قوی و حجم فتی به علت وجود سطوح باالیی از فساد، گروهو غنی از منابع ن توسعهدرحال

باشند، فراهم کاهش یارانه انرژی می میرمستقیغای از جمعیت فقیر که مستعد تأثیرپذیری از اثرات گسترده
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 های انرژی در اقتصاد اندونزی و چگونگی روند اصالحات در اینیارانهانواع کند. در ادامه ضمن، بیان می

ها در نزد مردم منظور افزایش مقبولیت اصالح یارانهکشور، مجموعه راهبردهایی که دولت اندونزی به

  شود.می ، تشریحکاربردهبه

 های انرژی در اقتصاد اندونزی یارانه انواع -4-2-1

ته های گذشدولت اندونزی در بخش انرژی، گویای آن است که دولت اندونزی در دهه هایبررسی سیاست

های انرژی صرف کرده است. یارانه انرژی در این کشور عمدتاً بر های باالیی را برای تأمین یارانههزینه

های های تولیدی نیز در قالب هزینهیارانه حالنیبااهای مصرفی )در قالب یارانه قیمتی( متمرکز بوده، یارانه

. موارد مشمول یارانه و نوع 2وجود داشته استهای ضمنی( در کشور اندونزی )یارانه 1مالیاتی قبولقابل

  .3، آمده است4منظور پرداخت یارانه انرژی در کشور اندونزی در جدول شماره به اتخاذشدههای سیاست

 موارد مشمول یارانه و نوع سیاست اعمال یارانه انرژی در اندونزی -4جدول 

 مالحظات نوع سیاست موارد مشمول

 _ یارانه قیمتی وییلبنزین، نفت سفید و گاز

 برق
 تعیین تعرفه

های بخش یارانه برق مصرفی صنعت حذف شد، اما تعرفه 2008از سال 

خانگی و کشاورزان همچنان وجود دارد. مبنای عمل، تقسیم 

گروه و  18کنندگان خانگی برحسب ولتاژ توان مصرفی در مصرف

رابر طبقه اول ب 2ای است و تعرفه پرداختی طبقه آخر حدود صورت پلهبه

ونقل ریلی، روشنایی معابر است. تعرفه برق برای سایر مصارف نظیر حمل

 شود.و مصارف صنعتی، طبق مقررات خاص تعیین می

 اعطای وام به شرکت دولتی برق با ضمانت وزارتخانه مربوطه ایهای سرمایهتأمین هزینه

 _ مک مالییارانه سود تسهیالت یا ارائه ک پذیر های تجدیدانرژی

Source: Beaton and Lontoh 2010 

 1997-2013های روند اصالح یارانه انرژی در کشور اندونزی طی سال -4-2-2

را در  انرژی های، پرداخت یارانه به انواع حاملدرآمدکمهای حمایت از خانواده باهدفاگرچه دولت اندونزی 

ش مصرف انرژی، فشار مالی باالیی را بر بودجه دولت اندونزی اما این امر ضمن افزای دستور کار قرار داده بود،

. همچنین، 4تبدیل کرد 2004وارد ساخت و اندونزی را از صادرکننده انرژی به واردکننده انرژی در سال 

توسط وزارت امور اقتصادی این کشور، متوجه شد که یارانه  شدهانجاممطالعات  اساس بردولت اندونزی 

                                            
1 Tax Expenditure 
2 Morgan, Trevor. 2007. 
3 Beaton, Christopher and Lucky Lontoh. 2010. 
4 Eirik S. Lindebjerg, Wei Peng and Stephen Yeboah (2015). 
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های درصد از خانواده 40کارساز نیست. زیرا،  درآمدکمفقیر و  یهاخانوادههدف حمایت از  انرژی در نیل به

های فقیر و درصد از خانواده 15تنها  کهیدرحالها را دریافت کرده، درصد از یارانه 70ثروتمند در این کشور 

شرق  ی دربحران بزرگ اقتصاددنبال  به ،اشاره موردتمامی موارد . 1برندهای انرژی بهره میدرآمد از یارانهکم

دولت اندونزی در سال ، موجب شد که بحران یاصل یهاکانون عنوان یکی ازی بهاندونزقرار گرفتن و  ایآس

 . 2را اجرایی سازد انرژی هاییارانهاصالح  1997

ایش قیمت اندونزی در اصالح یارانه انرژی، گویای آن است که در آن زمان افز 1997بررسی تجربه سال 

مناسب انجام شد و ظرف مدت دو هفته پس از اعالم برنامه  رسانیهای انرژی سریع و بدون اطالعحامل

اقدام برای اصالحات را  11ازآن نیز دولت اندونزی بیش از ها، اعتراضات را تشدید کرد. پسافزایش قیمت

، در 2013الی  2000های صله سالای از مجموعه اقدامات دولت اندونزی در فاثبت کرده است. خالصه

توان نتیجه گرفت که دولت اندونزی ، میدر جدول شدهارائهاطالعات  اساس براست. ، آمده5جدول شماره 

 .3استهای انرژی در طی دو دهه اخیر داشتهای در زمینه اصالح یارانههای گستردهتالش

های حاکی از آن است که از میان تمامی تالش در این زمینه، شدهانجامبررسی نتایج برخی از مطالعات 

 حدی تا، 2013الی  2005، شکست و ناکامی و در دوره 2004تا  1997صورت گرفته، این کشور در دوره 

های انرژی را تجربه کرده است. بر این اساس، در ادامه مجموعه موفقیت و کامیابی در اصالح یارانه

ها و منظور پایداری و دوام در اصالح یارانه، به2013الی  2005 راهبردهایی که دولت اندونزی طی دوره

 شود.است، تشریح می کاربردهبهها در نزد مردم، افزایش مقبولیت اصالح یارانه

 

                                            
1 Coordinating Ministry for Economic Affairs (2008). 
2 Eirik S. Lindebjerg, Wei Peng and Stephen Yeboah (2015). 
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 2013تا  2000های های اصالح یارانه انرژی در اندونزی در فاصله سالسیاست -5جدول 

 آثار میزان تغییرات نوع تغییرات سال

 های انرژیافزایش قیمت برخی از حامل 2000
درصد و  9درصد، نفت و گاز  15بنزین 

 درصد 25نفت سفید 
 آمیزتظاهرات خشونت

 - المللیهای بیندرصد قیمت 50 افزایش قیمت سوخت برای صنایع بزرگ 2001

2002 

 افزایش قیمت نفت -

افزایش قیمت نفت و گاز برای خانوارها و  -

 کنندگان صنعتیاستفاده

افزایش قیمت نفت سفید برای بخش صنعت و  -

 خانوارها و مشاغل کوچک

 در سطح قیمت بازار جهانی -

درصد متوسط قیمت  75 -

 فروشی در بازار سنگاپورعمده

درصد  65درصد و خانوار  75صنعت  -

 قیمت جهانی

پرداخت جبرانی ازجمله یارانه  -

های بهداشتی، برنج و هزینه

آموزشی و رفاه اجتماعی برای 

 ارهای فقیر در دوره اصالحاتخانو

 300پرداخت جبرانی به میزان  -

 میلیون دالر

 درصد 5/6درصد به  9/23از  - کاهش رشد قیمت نفت و گاز - 2003
 510پرداخت جبرانی به میزان 

 میلیون دالر

2004 
های تجدیدشونده و تصویب قانون توسعه انرژی -

 محافظت از انرژی
- - 

 تافزایش قیمت سوخ - 2005
 114درصد و نفت سفید  29بنزین  -

 درصد

مدت و ارائه برنامه جبرانی کوتاه

 بلندمدت

2007 
هدف قرار گرفتن ایجاد تنوع در مصرف انرژی با  -

 LPGاجرای برنامه تبدیل پروپیلن به 
_ 

ویژه روستاییان به تشویق خانوار به

 جای نفت سفیدمصرف گاز مایع به

2008 

نبال افزایش قیمت افزایش قیمت سوخت به د -

 جهانی

کاهش قیمت سوخت به دنبال کاهش قیمت  -

 جهانی

 33افزایش قیمت سوخت: بنزین  -

درصد و نفت سفید  28درصد، دیزل 

 درصد  25

 20کاهش قیمت سوخت: بنزین  -

 درصد  15درصد و نفت سفید 

توقف پرداخت یارانه به 

 کنندگان بزرگ برق مصرفیمصرف

 -  - قیمت بنزین و گازوئیل ناکامی دولت در افزایش - 2012

2013 
 دولتی نقلیه وسایل سوخت هایقطع یارانه -

  و گازوئیل بنزین افزایش قیمت -
  درصد 22 و گازوئیل درصد 44 بنزین -

 خسارت حمایتی جبران ارائه بسته -

 درآمدکم خانوارهای برای
   Source: Kathryn Chelminski. 2016; Gabriela Inchauste and David G. Victor 2017. 

 

 های انرژیراهبردهای دولت اندونزی در راستای کاهش آثار نامطلوب اصالح یارانه -4-2-3

ای از راهبردها، توانست در اجرای مداوم با ارائه مجموعه 2013الی  2005های کشور اندونزی در طی سال

ها )به معنای ی اقتصادی اصالح یارانهخشاثرباصالحات، کاهش اعتراضات، ایجاد مقبولیت اجتماعی و افزایش 

منظور کاهش های جبرانی اندونزی، بهکاستن از میزان کسری بودجه(، نسبتاً موفق عمل کند. اهم برنامه

الی  2005ها طی دوره ی انرژی و ایجاد مقبولیت اجتماعی هدفمندسازی یارانههاارانهاثرات منفی اصالح ی

 ست. ، آمده ا6در جدول شماره  2013
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 های انرژیمنظور کاهش اثرات منفی اصالح یارانهمجموعه راهبردهای دولت اندونزی به -6جدول 

 راهبردها شرح نفعانذی بودجه اختصاصی

 آمیزو کاهش تظاهرات خشونت 2005  سال در دالر میلیارد 5/4 میزان به اندونزی دولت بودجه کسری : کاهش2005اصالحات 

 میلیون خانوار 2/19 ندونزیروپیه ا ونیلیتر 23
 300ارائه پرداخت انتقالی نقدی به خانوارهای فقیر، معادل 

 بارکهزار روپیه هر سه ماه ی

پرداخت انتقالی نقدی غیر 

مشروط به خانوارهای فقیر 

«BLT» 

 نآموزاعملیاتی به مدارس و دانش نهیهزکمکارائه  آموزمیلیون دانش 3/40 تریلیون روپیه اندونزی 12

 های اولیه بهداشتبسته مراقبت میلیون خانوار 16 تریلیون روپیه اندونزی 9/2 های حمایتیاجرای برنامه

 نیرنشیفق نواحی بازسازی روستا1840 بازسازی میلیارد روپیه اندونزی 569

 : موفقیت دولت اندونزی به افزایش استفاده از گاز مایع و کاهش مصرف نفت سفید2007اصالحات 

 وکارهاکسبعموم مردم و  _
ی آشپزی با استفاده از گاز مایع گازهااجاقارائه رایگان 

(LPG( و نیز سیلندرهای گاز مایع )LPG) 

طرح جایگزینی مصرف نفت 

 سفید با گاز مایع

 2008در سال  GDPدرصد از  8/2به   2005در سال  GDPدرصد  5/3های انرژی بر بودجه از بار مالی یارانه : کاهش2008اصالحات 

 میلیون خانوار 4/18 تریلیون روپیه اندونزی 1/14
تداوم برنامه ارائه پرداخت انتقالی نقدی به خانوارهای فقیر، 

هزار روپیه در دوره  100هر خانوار واجد شرایط ماهانه 

 دریافت کرد. ماههشش

پرداخت انتقالی نقدی غیر 

مشروط به خانوارهای فقیر 

«BLT» 

 فقیر خانوارهای به برنج اعطای میلیون خانوار 19 ن روپیه اندونزیتریلیو 2/4

 های حمایتیاجرای برنامه
 آموزمیلیون دانش 3 میلیون دالر 4/46

 و ارتش پایین، سطح کارمندان کودکان از مالی حمایت

 پلیس افسران

 دالر میلیون 103 حدود
 ماههشش در هاوام از بهره درصد 50تا 

 شد. پرداخت 2008 سال دوم
 متوسط و کوچک هایبنگاه برای وام بهره اعطای یارانه

های صنعت حمایت از بخش

 و کشاورزی
_ 

 به دالر 1/0 به برنج خرید قیمت

 یافت. افزایش کیلوگرم هر ازای
 کشاورزی محصوالت قیمت افزایش

_ 
حفظ درآمد خانوارها با سرپرست 

 کارگر
 کارگری هایوهگر مالیات از معاف درآمد سطح افزایش

 آمیزتداوم اجرای برنامه اصالحات، به همراه کاهش تظاهرات خشونت :2013 اصالحات

 خانوار میلیون 5/15 تریلیون روپیه اندونزی 3/9
 هزار 60 معادل فقیر هایخانواده به مشروط نقدی پرداخت

 .داد اختصاص ماه 4 برای خانوار هر به روپیه

پرداخت انتقالی نقدی غیر 

شروط به خانوارهای فقیر م

«BLT» 

 تریلیون روپیه اندونزی 7/0

 5/1 از پوشش تحت افزایش خانوارهای

 4/2 به 2012 سال در خانوار میلیون

 .2013 سال در خانوار میلیون

 8/1میلیون روپیه اندونزی به  4/1تحصیلی از  نهیهزکمک

 میلیون روپیه اندونزی برای هر خانوار افزایش یافت.

 های حمایتیبرنامهاجرای 
 _ تریلیون روپیه اندونزی 3/4

 25فقیر، معادل  هایخانواده برای برنج اعطای تداوم برنامه

 ماههسهکیلوگرم برنج برای هر خانوار در مدت 

 تریلیون روپیه اندونزی 5/7
کارهای توسعه روستاها و کسب 

 کوچک و متوسط
 ضروری و پایه زیرساختی هایپروژه توسعه

های نکبا طور کامل توسطهب

ای های توسعه منطقهتجاری و بانک

 تأمین مالی شد.

 تعاونی و متوسط کوچک، هایشرکت

 شرایط اساس بر وام تأمین به قادر که

 نبودند. هابانک توسط شدهمطرح

 و کوچک خرد، هایبنگاه برای وثیقه، بدون اعتباری برنامه

 هامتوسط و تعاونی

     حمایت اعتباری از

 وکارهاکسب

_ _ 

 نسبت عموم آگاهی افزایش -1 راستای در اندونزی، دولت

 به مردمی، هایحمایت جلب -2 و هایارانه اصالح برنامه به

 عمومی اقدام کرد. اطالعاتی هایکمپین سازیفعال

 اطالعاتی هایکمپین ایجاد

  Source: Bacon and Kojima. 2006; Beaton and Lontoh. 2010; Asian Denelopment Bank. 2012. 
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 های انرژیاصول کلی و اولیه در اصالح یارانه -5

توان مجموعه در ادامه می های انرژیارانهیاصالح جهانی در زمینه تجارب از  شدهحاصلهای درس اساس بر

باید توجه  کهیالدرحهای انرژی را احصاء کرد. اصول اولیه و کلی برای دستیابی به اصالح پایدار در یارانه

و  یمل طیو با توجه به شرا وجود ندارد های انرژیارانهیدر اصالح  تیموفق یبرا واحدی دستورالعمل داشت،

اصالحی، منطبق با شرایط  ی انرژی، هر کشور نیازمند اجرای برنامهالمللنیو ب یابازار منطقه طیشرا در رییتغ

های انرژی بر اصالح قیمت حاملو اولیه مجموعه اصول کلی  خاص خود در حوزه انرژی است. بر این اساس،

منظور نیل ن این حوزه بهاگذارعنوان یک راهنما مدنظر سیاستتواند بهمی، شدهارائه، 1 شماره نموداردر که 

 . 1قرار گیردهای انرژی به اصالح موفق یارانه

 های انرژیبر اصالح قیمت حامل اصول کلی حاکم - 1نمودار 

 
 

 

 

                                            
1 Whitley, S., & Van der Burg, L. (2015), Pp 32-39. 
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 یانرژ هایسیستمی در فرآیند اصالح یارانهنگاه تسلط  -5-1

شود و فقط یک مرتبط می بخش ریزبه یک  انرژی تنها اگرچه ممکن است به نظر برسد که اصالح یارانه 

دهد، اما باید انرژی را تحت تأثیر قرار می مجموعه وزارتخانهقسمت محدود از بخش انرژی یا یک قسمت از 

یارانه انرژی بر اقتصاد و در نظر گرفتن  توجهقابلکه نقش گسترده انرژی در اقتصاد، تأثیر توجه داشت 

سیستمی به   های انرژی، ضرورت داشتن نگاهدر اصالح یارانه یطیمحستیزاهداف اقتصادی، اجتماعی و 

 کند. انرژی را توجیه می هایفرآیند اصالح یارانه

آثار ناشی از اجرای کاهش منظور هب ازیموردن هایبه تمام ابزار ندرتبه یدولت یهاوزارتخانه ن،یعالوه بر ا

امر برنامه اصالحات  نیا دارند. یدسترسریزی در فرآیند اصالحات و یا قدرت فراخوان برای برنامه اصالحات

  ها و های ارتباطی میان بخشو نیازمند ایجاد لینک دهدیقرار م یاسیس یرهبر یرا در سطوح باال

های درگیر  با ها و دستگاهبخش ، اهم7باشد. در جدول شماره د اصالح انرژی میرآینهای درگیر با فدستگاه

مدیریت کلی فرآیند اصالحات و پوشش دادن ابعاد اقتصادی،  منظوربههای انرژی، فرآیند اصالح یارانه

  . اندشدهیمعرفاجتماعی و محیط زیستی اصالحات 

 یانرژ یهاارانهیاثرگذار بر اصالح  یهاو وزارتخانه ذارانگاستیس - 7 جدول

 سایر های مربوطهدستگاه گذاراناستیس نوع موضوع

 انسجام کلی دولت
 ، مجلس، جمهورسیرئ

 شوراهای دولتی
دفتر ریاست جمهوری و 

 ریزی مرکزیی برنامههاسازمان
 

 وزیر نیرو –وزیر نفت  گذاری انرژیسیاست
 بط با های مرتسازمان

 حوزه انرژی و منابع
 ی دولتی در بخش انرژیهاشرکت

 وزیر امور اقتصاد و دارایی گذاری اقتصادیسیاست
 های مرتبط با سازمان

 و دارایی وزارت اقتصاد
- 

 وزیر رفاه، کار و تأمین اجتماعی های اجتماعیگذاریسیاست
های مرتبط با وزارت سازمان

 رفاه، کار و تأمین اجتماعی
های غیردولتی درگیر در ارائه ازمانس

 خدمات اجتماعی

 وزیر صنعت، معدن و تجارت وکارگذاری کسبسیاست
 ی مرتبط با هاسازمان

 صنعت، معدن و تجارت
نهادهای مالی درگیر در ارائه خدمات 

 ی نقدیهاپرداختو  هاواممالی از قبیل 

 ستیزطیمحرئیس سازمان  ی محیط زیستیگذاراستیس
 ی مرتبط با هاانسازم

 و منابع طبیعی ستیزطیمح
- 

Source: Whitley, S., & Van der Burg, L. 2015 
 

 (یانرژ هاییارانه صالح)قبل، در طول و پس از ا اطالعات لیوتحلهیتجزو  قیتحق -5-2

رابطه با آثار  روز درهای انرژی نیاز است، اطالعات بهت در زمینه اصالح یارانهیمنظور دستیابی به موفقبه 

ای منتفع خواهند شد یا اصالحات یارانه جهیدرنتهایی که های انرژی و بخشاز اصالح یارانه حاصلبالقوه 

تواند منجر به می اطالعات این شود، ارائه شفاف صورتبه اطالعات کهیدرصورتزیان خواهند دید ارائه شود. 

اصالح ه مند بهای عالقههای انرژی و گروهبه پرداخت یارانه مندهای عالقهاعمال نظارت همکارانه، میان گروه
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اطالعات از قبل، در طول و بعد از اصالح  لیوتحلهیتجزهای انرژی شود. از وجهی دیگر، تحقیق و یارانه

 مفید واقع شود. بر این اساس ریپذ دیتجدها افزایش تولید و جایگزینی انرژی در است های انرژی ممکنیارانه

های انرژی، همچنین در طول و بعد از وضعیت و اطالعات از قبل از اقدام به اصالح یارانه لیوتحلهیتجز

وعه مشامل مج تواندمی و دارد ایویژه اهمیت اصالحات روند از بخشی عنوانبه های انرژی،اصالح یارانه

    و هانظرسنجی ها،کارگاه گفتگو، و بحث هایگروه ها،مصاحبه ها،از طریق رسانه اطالعات ارائه شده

 باشد.  عمومی و اینترنتی هایانجمن

 (یانرژ هاییارانه)قبل، در طول و پس از اصالح  با ذینفعان ارتباط و مشورت -5-3

عموم مردم  ازجملههای انرژی، باید توسط ارتباطات گسترده و مشورت با ذینفعان روند اصالحات در یارانه 

ی به این انرژ هاییارانهقبل، در طول و پس از اصالح از ارتباطات  و مشورتوجه به پشتیبانی شود. اهمیت ت

های انرژی محسوب شود. عنوان گامی در راستای ایجاد اتحاد برای اصالح یارانهتواند بهدلیل است که می

اطمینان ایجاد و  است مهم و پایدار بسیار بادوام اصالحات برای ذینفعان گسترده مشارکت و درواقع، مشورت

شهروندان  ترجیحات تیدرنها و شده شناخته قانونی و عادالنه گسترده طوربه اصالحی کند که فرایندهایمی

ها تواند موجب جذب گروهارتباط با ذینفعان می و سازد. مشورتدر رابطه با فرآیندهای اصالحی را نمایان می

های صنفی، ها، اتحادیههای صنعتی، شرکتانجمنهای متنوع فراتر از مقامات دولتی، شامل و ذینفع

 مشارکت و عالقه توانندنیز می بازیگران های جامعه معدنی گردد، که اینکنندگان، فعاالن سازمانمصرف

دهند و با حمایت از فرآیند اصالحات، به اجرای برنامه اصالح  افزایش را های انرژیاصالح یارانه درروند

 . های انرژی آمده استنفع در اصالح یارانههای ذی، اهم گروه8کنند. در جدول شماره  های انرژی کمکیارانه

 ذینفع در اصالح بازار انرژی یهاگروه -8جدول 

 هانماینده هارمجموعهیز کنندهمشارکت گروه

 کننده کاالیهایی که مصرفگروه

 عمومی انرژی هستند.
 کنندهمصرف هایسازمان مدنی، معهجا درآمد باالی و متوسط پایین، هایگروه

کننده کاالی هایی که مصرفگروه

 عمومی انرژی نیستند.

 استفاده اییارانه سوخت از که درآمدکم هایگروه
 باشند.می نقدی هایکمک شرایط واجد اما کنندنمی

 مدنی جامعه

 انرژی صنعت
 کننده،صادر کننده،وارد کننده،تولید کشف، هایشرکت

 فروشانخرده کنندگان،توزیع
 بازرگانی هایاتاق صنعت، هایانجمن

 بازرگانی هایاتاق صنعت، هایانجمن سازوساخت خدمات، نقل،وحمل اولیه، پردازش و تولید صنعت

 کارگری هایگروه و هااتحادیه مصرفی و تولیدی صنایع کارگران

 احزاب و شوراها ها،الفائت مفسران سیاسی و گذاریسیاست مؤسسات سیاست جامعه

 _ جمعیهای ارتباطرادیو، شبکه تلویزیون، هارسانه

       Source: Whitley, S., & Van der Burg, L. 2015 
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مالحظه  2008و  2005های مثال تجربه اندونزی در سالعنوانکشورها به موردی مطالعات در که طورهمان

که موفق مؤثر باشد. درحالی اصالحات از حمایت ایجاد برای تواندمیبا ذینفعان  قوی ارتباط و شد، مشاوره

کند. می تضعیف را اصالحات هایتالش توجهیقابل طوربه ذینفعان با ارتباط برقراری و مشارکت عدم

 و شود و ذینفعان طراحی مخاطبان های مختلفبرای گروه باید اصالحات فرایند و هایارانه مورد در ارتباطات

های شبکه رادیو، تلویزیون، مانند: های ارتباطی،کانال از وسیعی طیف از تواندگذار میی این امر سیاستبرا

 بود که متنی هایپیام شامل اندونزی در بازسازی روند مثال،عنوانکند. به استفاده اجتماعی، روزنامه و...

 داد. می توضیح را هایارانه اصالح سیاست

 (یانرژ هاییارانهاصالح  از )قبل لیبسیج منابع ما -5-4

انجامد و از این گذر ای دولت میهای یارانههای انرژی، به کاهش در پرداختاصالح یارانه حامل کهیدرحال 

ی را برای دولت ایجاد کند، اما باید توجه داشت که این تأثیرات تنها پس از توجهقابلتواند منابع مالی می

باید قبل از اجرای فرآیند اصالحات و در طی آن،  گذاراناستیس جهیدرنتشود. یاجرای اصالحات ایجاد م

 تیدرنهااصالحات و  درروندای پایداری را برای حمایت از بسیاری از عناصر موجود منابع مالی و بودجه

، اقدامات اطالعات، ارتباطات، مشاوره لیوتحلهیتجزهای ها )مانند هزینهپیشبرد فرآیندهای اصالح یارانه

 نظردر  به نیاز دهندهنشان وضوحبه اندونزی در اخیر بینی کنند. اصالحاتتکمیلی و اصالحات نهادی( پیش

های حمایتی و جبرانی، دولت منظور اجرای برنامهبه زیرا است، اصالحات برای منابع مالی پایدار گرفتن

 اندونزی باید به منابع مالی پایداری دسترسی داشته باشد.

 یانرژ گذاریقیمت  ندیفرآ منظور نظارت برنهاد مستقل به جادیا -5-5

 در که طورهمان. باشد انرژی در بخش ترگسترده اصالحات از بخشی تواندمی مستقل نظارتی نهادهای ایجاد 

 به تواندمی سوخت گذاریقیمت زمینه در مستقل نهاد ایجاد شد مالحظه پول المللیبین صندوق گزارش

 این، بر عالوه شود. منجر های جایگزینانرژی در گذاریسرمایه تشویق و( دولتی) هایشرکت فعالیت ودبهب

 کند.می فراهم ایعمومی و توسعه دولت در امور کرد نهیهز برای را هاییفرصت انرژی هاییارانه اصالح

 و پرورشوآموزش عمومی، بهداشت در ار هایارانه اصالح از آزادشده مالی منابع تواندمی دولت ،مثالعنوانبه

 در متعهد مؤسسات تأسیس و تقویت مستلزم کار این البته باید توجه داشت که انجام. کند هزینه نقلوحمل

 و ایخدمات عمومی و توسعه گذاری بهگذاری صحیح انرژی و ارائه مازاد منابع حاصل از قیمتقیمت

 .است افراد ترینپذیرآسیب و فقیرترین به خدمات عمومی به دسترسی از اطمینان
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 (خانوارها صنایع،ها، )بخش یو جبران یلیدر نظر گرفتن اقدامات تکم -5-6

را از اصالحات  آسیب بیشترین که افرادی است به و منابع مجدد انتقال موفق، اصالحات برای کلیدی عنصر

 از آزادشده منابع و اصالحات از قبلشده رفتهگ در نظر منابع طریق از تواندمی تکمیلی بینند. اقداماتمی

 افراد و صنایع، خانوارها ها،بخش از حمایت برای خاصی مالحظاتاگرچه یابد.  توسعه های انرژییارانه حذف

ای از اصول اساسی که از مجموعه بر اساس را مکمل و اصالحی باید اقدامات گذاراستیساما  دارد، وجود

 از: اندعبارتکند. این اصول  اجرا و است، طراحی شدهحاصلینه اصالحات های جهانی در زمتجربه

تکمیلی که باید اجرا شود،  و اقدامات اصالحات انتقالی هایهزینه مورد در باید هادولت شفافیت: -

 باشند. واضح و صریح

 حمایت شود.  عمومی اهداف خاص، هایگروه از حمایت جایبه عمومی: پاسخگویی -

 هایسیاست و اقدامات تواندمحلی، می اطالعات اساس بر مکمل اقدامات توسعه :تمرکززدایی -

 سازد.  پذیرامکان تر راهدفمند

سیاسی را  هایتواند مخالفتمیای از اقدامات مکمل، در نظر گرفتن بسته بندی اقدامات باهم:گروه -

 .کاهش دهد

 باید را اقدامات تکمیلی ورت گرفته:ها صبینیپیش اساس بر در اقدامات تکمیلی پذیریانعطاف -

بلندمدت  گذاریسرمایه تصمیمات از حمایتمنظور بهجدید،  اطالعات با دسترسی به زمانهم

 تعدیل کرد. 

در  باید اقدامات حمایتی کنند،می تعیین که بندیشفاف و جداول زمان معیارهای خروج: استراتژی -

 یابند. چه زمانی خاتمه

 اند از:صنایع و خانوارها عبارت ها،وارد یادشده، اهم راهبردهای حمایتی از بخشبا توجه به مجموع م

 صنایع  و هابخشراهبردهای حمایتی از   -

تنها  هر فرایند اصالحی یجهدرنتاثرگذارند، صنایع  و هاعملیات بخش براغلب ی فسیل هایهای سوختیارانه

ها بتوانند با شرایط اقتصادی جدید سازگار این گروه کهداشته باشد  تواند حمایت سیاسی رامی یدرزمان

خواهند به فعالیت یا پایداری در صنایعی که میاقدامات تکمیلی باید باهدف بهبود رقابت رو، . ازاینشوند

بر و  های دیگرتنوع بخشیدن به فعالیت و یا برای دارندترکخود ادامه دهند در مقابل صنایعی که قصد 
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، های جدید در پاسخ به تغییر شرایطگرفتن پتانسیل بخش خصوصی برای ایجاد فرصتدر نظر  اساس

های مختلف برای توسعه تواند شامل انگیزهصنایع می و هااین اقدامات برای بخشی شوند. دهسازمان

 آموزش مشاوره برای کارگران، جایگزین، هایفناوریپذیرش  ها،کاروها، کمک به بازسازی کسبزیرساخت

 پیش از موعد باشد.  های بازنشستگی، بیمه بیکاری و حمایت از برنامهمجدد

  راهبردهای حمایتی از خانوارها -

 هایارانه اصالح اقتصاد، در اصالحات منفی یراتتأث کردن محدود برای صنایع ها وبخش از پشتیبانی بر عالوه

 هاییبرنامه چنین .باشد افراد فقیرترین از ایتحم و حقوق افزایش با همراه خانوارها از پشتیبانی با باید

 شامل و شوندمی شناخته اجتماعی هایکمک انتقال یا و اجتماعی ایمنی هایشبکه عنوانبه طورکلیبه

 غیرمستقیم انتقال و هوشمند هایکارت یا کوپن مانند نقدی انتقال تقریباً یا و نقدی قبیل از مستقیم انتقال

 مانند خدمات ضروری به دسترسی برای هاخانواده به کمک در راستای های ضرورینههزی پرداخت قبیل از

ها و بهبود تر ازنظر توسعه زیرساختعمومی و یا پشتیبانی گسترده نقلوحمل پرورش،وآموزش بهداشت،

های رانههای موفق در زمینه اصالح یاشده در رابطه باتجربهانجام باشد. مطالعاتکیفیت خدمات عمومی می

 اجرای موفق اصالحات معنی به متوسط، و فقیر طبقات بر تأثیر منفی اصالحات انرژی نشان داد که رفع

کارگیری ، اهمیت به2008و  2005های طور که بازخوانی تجربه اندونزی در سالاست. همان اییارانه

 سازد.  طرنشان میمنظور موفقیت این کشور در اصالحات را خااقدامات جبرانی و حمایتی به

 (شدهنییتع شیاز پ هایفازها و گام اساس بر) یجیتدر یندیدر فرآ یانرژ ارانهیاصالح  -5-7

های باشد و یا اصالح یارانه زیانگوسوسههای سوخت فسیلی ای از یارانهاگرچه ممکن است، حذف عمده 

ی بنداما زمانباشد، داف بلندپروازانه اه زمان برای حرکت به سمتبهترین نظر از زمان بحران، انرژی صرف

باشد. تأکید بر رویکرد پیش مشخص از اعتماد و ، قابلتدریجی صورتبههای انرژی باید اقدام به حذف یارانه

  به منجر توانندمی و هستند مخرب یطورکلبه سریع و شدید تغییرات که است دلیل این تدریجی به

 اقدامات و ارتباطات مشاوره، و ریزیدهند که زمان الزم برای برنامهنمی شوند و اجازه اجتماعی هایناآرامی

بیشتری را برای سود بردن از  زمان تدریجی، صورتبه هایارانه کاستن از کهیدرحالتخصیص یابد.  تکمیلی

 اما اغلب، فزاینده طوربه هاکند. فرآیند موفق حذف یارانهوکارها ایجاد میهای اقتصادی به نفع  کسبسیکل

یارانه، توجه به  اصالح برای مهم اهداف از دیگر یکی .افتدمی اتفاق طوالنیزمان مدت طی در همیشه، نه

درواقع، برای مقابله با تأثیر منفی حذف یارانه سوخت فسیلی بر خانوارهای فقیر، در  .است هاتوالی مسأله

ز انرژی که موارد استفاده بیشتری توسط ثروتمندان ابتدا هدف قرار دادن اصالح یارانه انرژی برای آن بخش ا

 دارد، نسبت به آن نوع از انرژی که موارد مصرف بیشتر توسط خانوارها با درآمد پایین دارد، ضروری است. 
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 های انرژی در کشورمروری بر تجربه هدفمندی یارانه -6

 یزمان ریسها، در ابتدا دسازی یارانههدفمن منظور دستیابی به تصویری جامع از تجربه کشور در زمینهبه

شود. سپس، عملکرد قانون هدفمندی میتشریح  هدفمند در کشور یهاارانهیبه  یهمگان یهاارانهیحرکت از 

گیرد. وتحلیل قرار مییهتجزی و موردبررسگذرد، در طول هفت سالی که از اجرای این قانون می هایارانه

میزان موفقیت دولت در دستیابی به  و شودها بیان میدولت از اجرای قانون هدفمندی یارانه اهدافیت، درنها

 گیرد. مورد ارزیابی قرار می شدهیینتعاهداف 

 های هدفمند در کشورهای همگانی به یارانهسیر زمانی حرکت از یارانه -6-1

، ینفت یهاشوک ی ناشی از وقوعار تورمجبران آث باهدف، 1350در کشور به دهه  پرداخت یارانهتاریخچه 

ها )به شکل های صورت گرفته در این زمینه حاکی از آن است که این پرداختگردد. بررسیبرمی

 لیبه دل زیپس از انقالب ن یهادر سال ه واختصاص داشت ،یاساس یکاالهاغیرمستقیم و پنهان( به برخی 

جنگ ) یو اقتصاد یو شرایط خاص اجتماع ی(داوم دولتم یهابودجه یکسر از یناش) یوجود شرایط تورم

نتایج گذشت حدود دو دهه از این نحوه پرداخت،  از . اما پساست قرارگرفتهو تداوم  یرشموردپذ، ی(لیتحم

درآمد و  یدر ارتقا تنهانه ها،یارانه هدفمند ریو غ یپرداخت همگان حاکی از این واقعیت است که شدهحاصل

پرداخت  بلکهشود، می یدرآمد یباال یهاگروه بینص شتریو منافع آن ب باشدمین مؤثر پذیربیرفاه اقشار آس

 یتدرنهاای را ایجاد کرده است و گسترده محیطییستزمالحظات اقتصادی، اجتماعی و  هاهمگانی یارانه

 . 1فشارهای سنگین مالی بر بودجه دولت وارد ساخته است

 70از اواخر دهه « هدایت یارانه به سمت جامعه هدف»ها به مفهوم یارانهبر این اساس بحث هدفمند کردن 

دولت قرار گرفت. به این  موردتوجهسوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور،  و مطابق با مواد برنامه

جود ای و، الیحه برنامه سوم توسعه، تقدیمی دولت به مجلس، تبصره47صورت که برای نخستین بار در ماده 

های کاالهای اساسی با ، یارانههاآنداشت که طبق آن تا استقرار نظام شناسایی خانوارها و میزان درآمد 

رعایت برخی از مالحظات پرداخت گردد. همچنین دولت در برنامه سوم پیشنهاد کرده بود که طی مدت دو 

، با درآمد درآمدکمه خانوارهای سال از تاریخ تصویب قانون، خانوارهای متقاضی دریافت یارانه، در گرو

از طریق  درآمدکمخانوارهای تمهیدات الزم جهت افزایش یارانه د و نبندی گردمتوسط و با درآمد باال طبقه

های درآمدی و حذف انتقال یارانه به خانوارهای با درآمد باال فراهم گردد. البته این پیشنهاد استفاده از روش

                                            
 .8(، ص 1392نژاد، عباس و محمدرضا یزدانی زازرانی )مصلی 1
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 ماده بر اساسنه به کاالهای اساسی این مصوبه، سیاست پرداخت یارا یجابه در صحن علنی مجلس رد شد و

با حفظ کاالبرگ  خشک یرشبرنامه سوم توسعه، شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قند و شکر، پنیر، دارو و  46

 .1تعداد، مقدار وزن و قیمت همانند برنامه دوم توسعه مصوب شد ازنظر

اصالح ساختار نظام پرداخت یارانه و هدفمند  منظوربه 1380در سال  مجلس شورای اسالمی آن ازپس

، قانون 47و  46اصالحیه مواد  واحدهماده بر اساسبرنامه سوم توسعه را اصالح نمود.  46نمودن آن، ماده 

منظور های کارشناسی، اقدامات قانونی بهبرنامه سوم توسعه دولت مکلف شد با انجام مطالعات و بررسی

از  شدهگرفتهاهداف در نظر  ینترمهمهای انرژی را انجام دهد. مند کردن یارانه کاالهای اساسی و حاملهدف

ای و جلوگیری از قاچاق آن، تشویق و توسعه اجرای این قانون عبارت از: منطقی کردن مصرف کاالهای یارانه

طبقات با درآمد باال و افزایش سهم  ای، کاهش سهمگذاری و حمایت از تولید داخلی کاالهای یارانهسرمایه

پرداخت یارانه،  یجابههای رفاه اجتماعی ها، جایگزین نمودن تدریجی طرحطبقات با درآمد پایین از یارانه

زدایی کشور و توسعه اشتغال مولد با اعطای وام از گذاری زیربنایی و محرومیتتأمین منابع برای سرمایه

 بود. همحل درآمدهای حاصل

ها، از وضعیت اقتصاد در برنامه سوم توسعه سبب شد تا دولت در طول این سال شدهانجامهای بینیپیش

درصدی  10افزایش  ازجملهها انجام دهد. اقدامات مقدماتی مختلفی را در خصوص هدفمند کردن یارانه

 10ر مشمول از پذیر از طریق افزایش جمعیت اقشاساالنه قیمت مواد سوختی، افزایش سهم اقشار آسیب

سهمیه توزیع شیر خانوار، تخصیص اقالم اساسی از محل  یصددرصدمیلیون نفر، افزایش  15میلیون نفر به 

ای اولین با در رکارگری و کارمندی( و نیز ب هاییهاتحادسهمیه تنظیم بازار به اقشار خاص )نیروهای مسلح، 

ز نیاز مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام ای از اقالم اساسی جهت تأمین بخشی ا، سهمیه1382سال 

 .2)ره( و سازمان بهزیستی در قالب کاالبرگ در اختیار مددجویان قرار گرفت

بر ها نمود. طور مشخص دولت را موظف به پیگیری سیاست هدفمند کردن یارانهبرنامه چهارم توسعه به

منظور برقراری عدالت و ثبات اجتماعی، دولت مکلف شد به قانون برنامه چهارم توسعه، 95ماده  اساس

های درآمدی و توزیع عادالنه درآمد در کشور و های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهککاهش نابرابری

نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تأمین اجتماعی و 

بر جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را به اجرا بگذارد. به استناد این ماده و  هایهای پرداختی، برنامهیارانه

                                            
 . 2(، ص 1394د سبحانی )سبحانیان، سید محمد هادی و محمو 1
 26-27(، صص 1393گرشاسبی، علیرضا ) 2
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بر عهده  هاکاهش فقر و هدفمند کردن یارانه یفرا بخش، قانون برنامه چهارم، تهیه سند 155ماده  اساس

بود که  دهشبینییشپ. الزم به ذکر است در برنامه چهارم توسعه، 1وزارت رفاه و تأمین اجتماعی قرار گرفت

ای برسد اما مجلس هفتم در اولین سال اجرای برنامه چهارم های منطقهقیمت مواد سوختی به سطح قیمت

 توسعه با ادامه این سیاست مخالفت کرد.

 حذف اساسی کاالهای و سوختی مواد یارانه آن بر اساس که کرد بررسی را ایالیحه مجلس ،1388 سال در

 عرضه المللیبین و ایمنطقه بازارهای هایقیمت به سال پنج مدت در ماتخد و کاالها این همه و شود

 تصویب را آن نیز ششم مجلس که بود طرحی همانند کرد، بررسی اسالمی شورای مجلس که ایالیحه. گردد

 بود چهارم سالهپنج برنامه از بخشی مجلس مصوبه درواقع،. بود رسانده نگهبان شورای تأیید به و بود کرده

 ه بود.رسید پایان به 1388 سال در آن اجرای که

های نیرو، نفت و صنایع و معادن اجازه ، به وزارتخانه134ماده  بر اساسدر قانون برنامه پنجم توسعه نیز، 

کردن و  کنندگان در راستای منطقیجویی، تشویق و حمایت از مصرفمنظور اعمال صرفهداده شد تا به

، نسبت به اعمال زیستیطمحی و برق، حفظ ذخایر انرژی کشور و حفاظت از اصالح الگوی مصرف انرژ

و با  مصرفکمسازی مصرف انرژی، تولید محصوالت ت الگوی مصرف و بهینههای مالی جهت رعایمشوق

از اجرای این ماده  یازموردناست تا منابع مالی  مقررشده یقانونمادهاین  بر اساساستاندارد باال اقدام نماید. 

نفت،  هایهای تابعه وزارتخانهها، منابع داخلی شرکتمحل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه

ها در قالب بودجه سنواتی تأمین شود. با توجه به ها و سایر دارایینیرو و صنایع و معادن و یا فروش نیروگاه

 . 2شوداین قانون پرداخته میها در ادامه به بررسی اهمیت قانون هدفمند کردن یارانه

 ها هدفمند کردن یارانهقانون  -6-2

ای جهت هدفمند ، قانون برنامه چهار توسعه، الیحه3که اشاره شد در راستای عملیاتی کردن ماده  طورهمان

، توسط دولت تنظیم و به 1387های انرژی، آب و برق در سال ها با محوریت اصالح قیمت حاملکردن یارانه

به تأیید شورای  1388ماهه سال  تبصره در دی 16ماده و  16جلس تقدیم شد. این الیحه، مشتمل بر م

های قانون هدفمند کردن ابالغ شد. بررسی مواد و تبصره ربطیذنگهبان رسید و جهت اجرا به نهادهای 

االها و خدمات مشمول گذاری ک، چگونگی قیمت«6»تا « 1»ها گویای آن است که این قانون در مواد یارانه

                                            
  .17(، ص 1389احمدوند، محمد رحیم ) 1
  .28(، ص 1393گرشاسبی، علیرضا ) 2
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، چگونگی باز توزیع منابع حاصل از اجرای این «11»تا « 7»دهد. در مواد قانون هدفمندی را توضیح می

، نظام مالی که در چارچوب آن درآمدهای حاصل از اجرای «14»تا « 12»دهد. در مواد قانون را شرح می

، «16»و « 15»کند و در مواد را معرفی می («11»و « 8»، «7»در مواد ) شدهانجامهای قانون و هزینه

 کند. ها را تشریح میسازمان اجرایی قانون هدفمندی یارانه

ها حاکی از آن است که این قانون دو محور کلی زیر را دنبال کرده های قانون هدفمند کردن یارانهبررسی مواد و تبصره

 است:

، نفت کوره، نفت سفید و گازای انرژی اعم از بنزین، نفت هبه حذف یارانه و افزایش قیمت حامل محور اول:

های داخلی، گاز طبیعی، برق، آب و کاالهای یشگاهالامشتقات نفت، نفت خام تحویلی به پو گاز مایع و سایر 

اساسی از قبیل گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، دارو، خدمات پستی، خدمات ریلی )مسافری( تأکید دارد. 

های فوب درصد قیمت 90پنجم به باالتر از  سالهپنجهای انرژی باید پس از برنامه مت حاملقی کهینحوبه

درصد قیمت گاز صادراتی و قیمت سایر موارد تا میزان بهای  75، قیمت گاز طبیعی به باالتر از فارسیجخل

( قانون برنامه چهارم 3ده )ما یدبازتولها، نوعی افزایش یابد. بنابراین قانون هدفمند کردن یارانه شدهتمام

ها در مجلس هفتم است. این قانون در رابطه با شیوه توسعه پیش از تصویب طرح موسوم به تثبیت قیمت

 قرار داده است.  موردتوجه ، را9های انرژی و آب، رویکرد مندرج در جدول شماره گذاری حاملقیمت

    های صادراتی تعیین ی انرژی توسط قیمتهاای از حامل، قیمت بخش عمده9 جدول شماره بر اساس

گذاری خواهند شد. شود. در حقیقت، این نوع محصوالت داخلی از طریق عرضه و تقاضای خارجی، قیمتمی

مشکالت زیادی را برای  شدهتمامقیمت  بر اساسعالوه بر این، عرضه آب و برق برای تمامی مصارف داخلی، 

های ( این قانون، امکان اعمال قیمت1ماده )« 1»شت. البته، در تبصره تولیدکنندگان به دنبال خواهد دا

عی با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف یهای برق و گاز طبترجیحی در خصوص قیمت

    ( این قانون، امکان اعمال 2ماده )« 2»است. عالوه بر آن در تبصره  شدهگرفتهتوسط دولت در نظر 

رجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با توجه به منطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف در های تقیمت

 است. شدهگرفتهنظر 
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 هاهدفمند کردن یارانه قانون بر اساسهای نفتی گذاری فرآوردهقیمت -9جدول 

 *محدوده قیمت هدف نوع قیمت محصول

 اخلیقیمت فروش د بنزین، نفت، گاز، نفت کوره و نفت سفید
درصد قیمت تحویل روی کشتی در  90

 یا بیشتر فارسجیخل

 قیمت فروش داخلی گاز مایع و سایر مشتقات نفت
درصد قیمت تحویل روی کشتی در  90

 یا بیشتر فارسجیخل

 های داخلیقیمت فروش به پاالیشگاه نفت خام و میعانات گازی
درصد قیمت تحویل روی کشتی در  95

 فارسجیخل

 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی 75 میانگین قیمت فروش داخلی **یگاز طبیع

 شدهتماممعادل قیمت  قیمت فروش داخلی برق

 شدهتماممعادل قیمت  برای مصارف مختلف ***آب

     ها( قانون هدفمند کردن یارانه1388مأخذ: مجلس شورای اسالمی )   

 های قیمتی برسد.گذاری به این سقفیج در قیمتتدربهاست و دولت  موردنظرپنجم توسعه  الهسپنج* محدوده قیمت هدف تا پایان برنامه 

یشی و پتروشیمی برای مدت پاالگذاری، قیمت خوراک واحدهای صنعتی، ( این قانون، جهت تشویق سرمایه1تبصره بند )ب( ماده ) بر اساس* 

 فارس خواهد بود.یجخلدرصد قیمت سبد صادراتی در مبدأ  65کثر حدا مترمکعبحداقل ده سال پس از تصویب این قانون، هر 

برداری شبکه، پس از کسر ارزش ذاتی فاضالب های نگهداری و بهرهمجموع هزینه بر اساسآوری و دفع فاضالب نیز *** کارمزد خدمات جمع

 گردد. های دولت در بودجه سنواتی، تعیین میکمک تحویلی و
 

مدیریت آثار نوسان قیمت محصوالت بر اقتصاد ملی، دولت موظف  باهدفقانون و  ( این2بر اساس ماده )

نوسان کند،  فارسیجخلدرصد قیمت تحویل روی کشتی در  25قیمت این محصوالت تا  کهیدرصورت هشد

ها تنوسان قیم کهیدرصورتکننده را تغییر ندهد و صرفاً التفاوت و یا پرداخت یارانه، قیمت مصرفبا اخذ مابه

 یجتدربه، ه( این قانون، دولت موظف شد4درصد باشد، به تجدیدنظر در قیمت بپردازد. در ماده ) 25بیش از 

تا پایان برنامه پنجم توسعه، به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات 

(، دولت موظف به اعمال 6ماده ) بر اساسهواپیمایی و خدمات ریلی )مسافری( نیز بپردازد. عالوه بر آن، 

های تشویقی و حمایتی در ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و کمک به جبران خسارت سیاست

( برای دیگر 4کاری جهت دیگر مشکالت منتج از ماده )ولید آرد و نان گردیده است و راهواحدهای ت

 تولیدکنندگان در نظر گرفته نشده است.

ها، در اقتصاد کشور های غیرمستقیم و آزادسازی قیمتحذف یارانهبه باز توزیع درآمد حاصل از  م:محور دو

 حساببه( قانون، دولت مکلف است تا منابع حاصل از اجرای این قانون را 12ماده ) بر اساس. کندیمتأکید 

اریزی به این حساب در قالب داری کل واریز کند. وجوه وها نزد خزانهخاصی به نام هدفمندسازی یارانه

( این قانون اختصاص خواهد یافت. 11( و )8(، )7در مواد ) شدهبینییشپقوانین بودجه سنواتی برای موارد 

 ها خواهد بود. مدیریت وجوه این حساب بر عهده سازمان هدفمندسازی یارانه
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( این قانون رویکرد 11( و )8، )(7گذاری در مواد )های قیمتدر زمینه نحوه مصرف وجوه حاصل از سیاست

 50( این قانون، دولت مجاز است حداکثر تا 7ماده ) بر اساسدر این راستا، است.  شدهگرفتهخاصی در نظر 

درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را، جهت پرداخت یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی و 

های در اجرای نظام تأمین اجتماعی، گسترش و تأمین بیمه کند.اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی هزینه 

؛ العالجصعباجتماعی، خدمات درمانی، ارتقای سالمت جامعه و پوشش دارویی و درمان بیماران خاص و 

های حمایت سازی مسکن و اشتغال؛  توانمندسازی و اجرای برنامهکمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم

 است.  ارگرفتهقر موردتوجهاجتماعی، 

های درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون، جهت پرداخت کمک 30( این قانون، 8ماده ) بر اساس

 خواهد شد:در ارتباط با موارد زیر هزینه بالعوض یا یارانه سود تسهیالت و یا وجوه اداره شده 

 سازی مصرف انرژی؛ بهینه -

  تولیدی؛ واحدهای فناوری ساختار اصالح -

 هایفرآورده و طبیعی گاز برق، فاضالب، و آب خدمات دهندهارائه هایشرکت زیان از خشیب جبران -

 اند؛متضرر شده نقانو این اجرا از ها، کهدهیاری و هاشهرداری نفتی،

 عمومی؛ نقلوحمل بهبود و گسترش -

 صنعتی؛ و کشاورزی بخش تولیدکنندگان از حمایت -

 صنعتی؛ نان تولید از حمایت -

 غیرنفتی؛ صادرات توسعه از حمایت -

 .ضرور( غیر یوآمدهارفت کاهش یا و حذف باهدف) تعاملی الکترونیکی خدمات توسعه -

(، امکان 11ماده ) بر اساسدرصد باقیمانده خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون نیز  20در ارتباط با 

ای های سرمایهای و تملک دارایینهعتبارات هزیاجبران آثار اجرای قانون بر  منظوربههزینه کردن این وجه 

 است. شدهگرفتهدر نظر 

ها، موظف ( این قانون، دولت جهت مدیریت درآمدهای عظیم هدفمند کردن یارانه16( تا )12مواد ) بر اساس

ها ها را در حساب خاصی تحت عنوان حساب هدفمندسازی یارانهاست منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه

مواد مذکور دولت ملزم به تأسیس سازمانی با ماهیت  بر اساسکل واریز کند. همچنین،  دارینزد خزانه

متمرکز اداره  صورتبهها شده است که این سازمان باید های دولتی به نام سازمان هدفمندسازی یارانهشرکت

 موجببهچنین، باشد. همریزی و نظارت در مرکز میشود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه
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رفاه و تأمین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و  وزرااین قانون، مجمع عمومی این سازمان از 

تشکیل  ریزی کشورجهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ترابری،

ها را و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانهخواهد شد و سازمان مکلف است گزارش عملکرد دریافت 

مجلس  ربطیذهای و محاسبات و سایر کمیسیون وبودجهبرنامهدر پایان هر شش ماه، در اختیار کمیسیون 

، ماههشششورای اسالمی قرار دهد. در این راستا، دیوان محاسبات کشور نیز مکلف گردیده، در مقاطع 

 ها را به مجلس شورای اسالمی ارائه کند.  سط سازمان هدفمندسازی یارانهتو شدهانجامگزارش عملیات 

 هاارانهیکردن  به عملکرد قانون هدفمند ینگاه -6-3

 در درآمدی پایین هایدهک خرید قدرت افزایش و عدالت بهتر اجرای باهدف هایارانه هدفمند کردن قانون

 مرحله یک و رسمی طوربه مرحله دو در تاکنون قانون این. رسید اجرا مرحله به رسمی طوربه 1389 آذر

 آغاز شد و تا 1389آذر  28ها از هدفمندسازی یارانه فاز نخست .است درآمده اجرا به غیررسمی طوربه

ها، حاکی از آن است انجامید. بررسی عملکرد فاز نخست قانون هدفمند کردن یارانه طول به 1393 فروردین

رح با آنچه در قانون مصوب هدفمندسازی آمده بود، تفاوت زیادی پیدا کرد. زیرا، که نحوه اجرای این ط

پولی  تنهانهل از اجرای قانون بیشتر بود و مجموع یارانه نقدی پرداختی به خانوارها از مجموع منابع حاص

 ارائهجلس گزارشی که کمیسیون اصل نود م بر اساسبرای پرداخت به بخش صنعت و تولید باقی نماند، بلکه 

داری کل کرد، دولت کسری موجود برای پرداخت یارانه نقدی خانوارها را از منابعی مانند بانک مرکزی، خزانه

 های بودجه عمومی تأمین کرد.و ردیف

ها، تا پایان اسفند های فاز نخست هدفمندسازی یارانهاز درآمدها و هزینه شدهارائهآخرین آمار  بر اساس 

هزار میلیارد تومان یارانه  135مرحله پرداخت یارانه نقدی صورت گرفته و حدود  37 ،درمجموع 1392

های در این دوره زمانی، مجموع درآمد دولت از افزایش قیمت حامل کهیدرحال، شدهعیتوزنقدی بین مردم 

هزار  47قانون باید  بر اساسهزار میلیارد تومان  95هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین، از رقم  95انرژی 

درصد به  20مانده به تولید و درصد از مبلغ باقی 30شد، میلیارد تومان بین خانوارها توزیع می 500و 

هزار میلیارد تومان )فاصله هزینه  40یافت، اما در عمل، دولت برای جبران های دولت اختصاص میهزینه

هزار و  5هزار میلیارد تومان از خزانه، حدود  34برداشت  هزار میلیارد تومان(، در کنار 135پرداخت نقدی تا 

رو، اجرای فاز اول از ، پول چاپ کرد. ازاینگریدعبارتبهمیلیارد تومان هم از بانک مرکزی استقراض و  700

، به تشدید سوکیتنها به تحقق اهداف اولیه طرح کمک چندانی نکرد، بلکه از ها نهطرح هدفمندسازی یارانه

های عمرانی )به علت کمبود اعتبار( منجر شد و از سوی دیگر، با بودجه و آسیب دیدن طرح کسری

 قانون فاز نخست استقراض از بانک مرکزی زمینه را برای افزایش تورم فراهم کرد. از وجهی دیگر، اجرای
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 کشور اقتصادی هایخچر گردانندگان و تولیدی هایبنگاه برای را محسوسی کامالً اتفاقات هایارانه هدفمندی

 اغلب جهانی قیمت افزایش واحدها، گردش در سرمایه تأمین مشکل کنار در که اتفاقاتی آورد، ارمغان به

 سعی دولت باآنکه. کرد متضرر ازپیشبیش را تولیدکنندگان ارز، نرخ نوسان و هاکارخانه موردنیاز اولیه مواد

 این صنعت بخش برای انرژی ترجیحی قیمت اعمال با هایارانه هدفمندی قانون اجرای اول مرحله در کرد

 همچنین،. نداشت تولیدی هایبنگاه از حمایت در چندانی تأثیر اقدام این اما دهد، قرار موردحمایت را بخش

. 1کرد تشدید را ناکامی این هایارانه هدفمندی از حاصل منابع از صنعت درصدی 30 سهم تحقق عدم

بود، در عمل به  شدهمطرحتقویت نظام اقتصادی و بهبود رفاه طبقات محروم  هدفبابنابراین، طرحی که 

  تحمیل فشار مالی به دولت و تورم باال به عموم مردم منجر شد.

ها تأکید کرد، اما با یارانه هدفمند کردنرغم اینکه دولت دهم در مقاطعی بر لزوم اجرای فاز دوم قانون به

ها و با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد یارانه هدفمند کردنول قانون بروز پیامدهای اجرای فاز ا

کشور، اجرای فاز دوم به تعویق افتاد. بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، با توجه به کسری منابع ناشی از 

صله قیمت ها نسبت به مبلغ یارانه نقدی خانوارها و همچنین افزایش فایارانه هدفمند کردناجرای قانون 

های انرژی در کشور از قیمت جهانی آن به دلیل افزایش شدید قیمت ارز )که به از بین رفتن تمامی تالش

المللی تا آن زمان انجامید(، های بینداخلی انرژی به قیمت یهامتیقنزدیک کردن  منظوربهصورت گرفته 

 هدفمند کردنین اساس، تبصره مربوط به قانون دولت تصمیم گرفت فاز دوم این قانون را به اجرا درآورد. بر ا

 1393قانون بودجه سال  21بهمن در قالب تبصره  28به مجلس فرستاده شد و در  1392ها در بهمن یارانه

 موکول شد. 1393با اعمال برخی اصالحات توسط مجلس به تصویب رسید و اجرای آن به فروردین 

ه مرحله اجرا رسید، که دولت قصد داشت با برطرف کردن ها در حالی بهدفمندسازی یارانه فاز دوم

رو، فاز تری اجرا کند. ازاینهای فاز نخست اجرای این قانون، فاز دوم را به نحو مطلوبها و کاستینارسایی

 نکهیباوجوداآغاز شد.  1393از متقاضیان این مرحله در فروردین  نامثبتها با یارانه هدفمند کردندوم 

یادی در خصوص انصراف داوطلبانه افراد پردرآمد از دریافت یارانه نقدی و امتیازهای در نظر تبلیغات ز

 400میلیون و  2اعالم دولت تنها  بر اساس، تیدرنهابرای این افراد توسط دولت انجام گرفت، اما  شدهگرفته

ها، بار مالی پرداخت یارانه صرافهزار نفر از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند. به دلیل محدود بودن تعداد ان

 50طور متوسط نقدی برای دولت کاهش چندانی نداشت و دولت در فاز دوم تنها با افزایش قیمت )به

های انرژی توانست کسری خود را در این زمینه کاهش دهد. از سوی دیگر، با تنظیم مصارف درصدی( حامل

                                            
 . 79-80(، صص 1394نعمت اللهی، سمیه ) 1 
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بل را نیز در تأمین منابع از طریق بانک مرکزی )که باعث طرح با منابع حاصل از طرح، دولت توانست رویه ق

 شد( خاتمه دهد. تشدید تورم می

که در ارتباط با  1393قانون بودجه سال  واحدهماده 21گزارش عملکرد تبصره  بر اساسهمچنین 

ون ، از منابع درآمدی ناشی از اجرای قانمنتشرشدهتوسط مجلس شورای اسالمی  ،هاهدفمندسازی یارانه

هزار و  46بود،  شدهگرفتهمیلیارد تومان در نظر  300هزار و  59ها در این سال که یارانه هدفمند کردن

میلیارد تومان مصارف این طرح در سال  600هزار و  46درصد( محقق شد و  8/78میلیارد تومان ) 800

میلیارد تومان به  800زار و ه 2میلیارد تومان به بخش تولید، بیش از  450بود. از مجموع مصارف،  1393

میلیارد تومان به بیمه بیکاری و حمایت  640هزار میلیارد تومان به یارانه نقدی و  42بخش سالمت، بیش از 

یباً تقرتوان نتیجه گرفت که در فاز دوم هدفمندی نیز، بر این اساس، میاز بیکاران متقاضی کار پرداخت شد. 

درصد از منابع حاصله به  6 بربالغها استفاده شد، رداخت نقدی یارانهدرصد از منابع هدفمندی برای پ 90

درصد از  5/1های مستقیم مردم در بخش سالمت اختصاص یافت، نزدیک به بخش سالمت و کاهش هزینه

درصد از کل منابع  1منظور حمایت از بیکاران جویای کار پرداخت شد و  تنها حدود منابع هدفمندی به

هدفمند اجرای فاز دوم قانون  ترین برتریاساس، مهم نیا بر .1خش تولید اختصاص یافتهدفمندی به ب

توان در کسری بودجه اندک دولت در این فاز و همچنین پرداخت ها نسبت به فاز نخست را مییارانه کردن

سازی حکایت از دفمندبه بخش درمان و بیمه سالمت از محل درآمدهای آن دانست، اما بررسی فاز دوم ه

تالش دولت برای خروج بخش  رغمبه این واقعیت دارد که منابع اندکی به بخش تولید اختصاص یافت و

رسان بخش تولید از رکود و همچنین افزایش اشتغال در کشور، اجرای فاز دوم، نتوانست در این راه یاری

 قانون را برآورده سازد. موردنظرتولید باشد و اهداف 

در شرایطی آغاز گردید که پنج سال از اجرای  1394ها در خرداد اجرای قانون هدفمندی یارانه سوم فاز

که بر طبق قانون هدفمندی باید اجرای این قانون تا پایان برنامه پنجم توسعه گذشت، درحالیاین قانون می

یافت. اما رویدادهای میرسید و کشور، به اهداف مقررشده در آن دست به اتمام می 1394)پایان سال 

های اقتصادی( و نیز عدم های اقتصادی و سیاسی )همچون نوسانات نرخ ارز و تحریممختلفی در عرصه

پایبندی به قانون و اجرای ناقص آن در فاز اول که حدود سه سال به طول انجامید، فرصتی برای عمل به 

های رو، دولت با افزایش قیمت حامل. ازاین2اشتشده جهت اجرای کامل قانون باقی نگذمهلت قانونی تعیین

                                            
 .2-5(، صص 1394سبحانیان، سید محمد هادی و میثم پیله فروش ) 1 
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ها را اجرایی کردن یارانه غیررسمی فاز سوم قانون هدفمند طوربه، 1394نخست سال  ماههسهانرژی در 

هزار میلیارد  48های انرژی، . در قانون بودجه این سال، میزان درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل1کرد

میلیارد تومان تعیین شد. همچنین، در قانون بودجه  300هزار  و  6عمومی کشور،  تومان و از محل بودجه

درصدی مواجه  2/8نقدی خانوارها، با رشد منفی  های نقدی و غیرتخصیص اعتبار به بخش پرداخت 1394

تأمین  منظوربهبخشی جداگانه و  عنوانبههزار میلیارد تومان رسید و بخش مسکن  39شد و به میزان 

 ردیف مصارف این قانون اضافه شد. سکن افراد جامعه بهم

تفریق بودجه دیوان محاسبات حاکی از آن گزارش  بر اساس 1394بررسی عملکرد قانون هدفمندی در سال 

در این سال  میلیارد تومان 555هزار و  43، حدود شدهینیبشیپهزار میلیارد تومان منابع  48از  کهاست 

های میلیارد تومان از محل اصالح قیمت حامل 402هزار و  33 ز این مبلغ، معادلاست که ا افتهیتحقق

میلیارد تومان آن از محل بودجه عمومی دولت تأمین مالی شده  153هزار و  10و مبلغ  شدهحاصلانرژی 

های از محل اصالح قیمت حامل شدهبینیپیشدرصد از منابع  77معادل  1394، در سال دیگرعبارتبهاست. 

از محل بودجه عمومی دولت تأمین گردیده است. همچنین،  شدهبینیپیشو مابقی منابع  یافتهتحققانرژی 

کنندگان یارانه هزار نفر از دریافت 300میلیون و  3حذف حدود  باوجوداست که  شدهعنواندر این گزارش 

 غیریارانه نقدی و  صورتبهومان میلیارد ت 853هزار و  41، مبلغ 1394های مختلف در سال نقدی طی ماه

 799ونقل و میلیارد تومان به بخش تولید و بهبود حمل 577است. مبلغ  شدهپرداختبه خانوارها  نقدی

است در این سال نیز همانند سنوات گذشته  ذکرشایاناست.  یافتهاختصاصمیلیارد تومان به بخش سالمت 

مسکن در  دهیسازمانپذیر، روستاییان و عشایر، ار آسیبهای جوان، اقشبابت تأمین مسکن حمایتی زوج

های حاشیه شهرها و مسکن مهر و کمک به برنامه اشتغال جوانان و های فرسوده، سکونتگاهبافت

نیز همانند  1394توان گفت در سال التحصیالن دانشگاهی، پرداختی صورت نگرفت. بنابراین، میفارغ

به مردم  نقدی غیریارانه نقدی و  عنوانبهبع حاصل از اجرای این قانون درصد از منا 97های گذشته، سال

 های تولید و سالمت اختصاص یافت. درصد از این منابع به بخش 3پرداخت شد و تنها 

 هدفمندمیزان کسری بودجه ناشی از اجرای قانون  هرچندبنابراین، در تحلیل عملکرد این قانون باید گفت، 

های انرژی و حذف برخی افراد از فهرست به دلیل افزایش قیمت حامل 1394سال  ها دریارانه کردن

در شناسایی گروه هدف با  1394کنندگان یارانه نقدی کاهش یافت، اما دولت همچنان در پایان سال دریافت

                                            
، بسیاری را بر آن داشت که دولت در سال 1394های انرژی در قانون بودجه سال داشتن سقف درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حاملثابت نگه  1 

های نفتی در دولت و ابالغ آنها به وزارت نفت، های جدید بنزین و سایر فرآوردهی را ندارد. اما، با تصویب نرخهای انرژقصد افزایش قیمت حامل 1394

 آغاز گردید.  1394ها از نیمه نخست خرداد ماه  گام سوم در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهعمالً
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حاصل از رو، بخش زیادی از درآمد انجام نداد. ازاین ارتباطدراینناکامی و شکست مواجه بود و اقدام جدی 

بخش مسکن افراد نیازمند و  به ایبودجه ها به مردم شد و هیچاجرای این قانون صرف پرداخت نقدی یارانه

نیافت. همچنین، ناکامی دولت در شناسایی  التحصیالن دانشگاهی اختصاصهای جوان و اشتغال فارغزوج

ارتقای کارایی در  منظوربهو ناکافی به بخش تولید اندک  یافتهاختصاصصحیح گروه هدف موجب شد، یارانه 

ها در یارانه کردن هدفمندها در اجرای قانون برخی مزیت باوجودتوان گفت، می درنهایتاین بخش باشد. 

های قبل و پرداخت سهم بخش تولید و در مقایسه با سالازجمله کاهش کسری بودجه،  1394سال 

 شود. مشاهده می 1394اجرای این قانون در سال ، همچنان تداوم برخی نواقص اساسی در ونقلحمل

هزار  500میلیون و  3، اجرای قانون با این شرط که افراد دارای درآمدهای باالی 1395در قانون بودجه سال 

تومان و تمام افرادی که جزء سه دهک باالی درآمدی در کشور هستند، از دریافت یارانه نقدی حذف شوند، 

منظور شناسایی دقیق گروه هدف، با تعریف شاخصی جدید یگر، دولت سعی کرد بهتداوم یافت. از سوی د

از افراد مشمول دریافت یارانه نقدی بکاهد، اما بررسی عملکرد دولت در این « وسع خانوار»تحت عنوان 

 زمینه حکایت از عدم موفقیت دولت در شناسایی گروه هدف و تداوم بار مالی هنگفت ناشی از پرداخت نقدی

تفریق بودجه دیوان محاسبات از عملکرد قانون  با استناد به گزارش، دیگرعبارتبهها بر دوش دولت دارد. یارانه

میلیارد تومان منابع  630 و هزار 44شود که از ، این نتیجه حاصل می1395 ها در سالیارانه کردن هدفمند

 13های انرژی و مبلغ مان از محل اصالح قیمت حاملمیلیارد تو 458 و هزار 31در این سال، مبلغ  یافتهتحقق

درصد از منابع  70است. به عبارتی  شدهتأمینمیلیارد تومان از محل بودجه عمومی دولت  172 و هزار

از محل بودجه  شدهبینیپیشو مابقی منابع  یافتهتحققهای انرژی از محل اصالح قیمت حامل شدهبینیپیش

درصد از  93حدود در این گزارش،  شدهارائهاطالعات  اساس برده است. همچنین، عمومی دولت تأمین گردی

 بخشجهتدرصد منابع وصولی  7است و صرفاً  یافتهاختصاصهای نقدی و غیر نقدی منابع وصولی به یارانه

الف( اگرچه دولت مطابق با بند )است که  شدهتصریح. در این گزارش است پیداکردهتولید و سالمت اختصاص 

، موظف بوده یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند،  لیکن اقدامی 1395قانون بودجه  واحدهماده( 14تبصره )

مربوط صورت نگرفته و صرفاً مطابق  نامهآیینسازوکار مقرر در  اساس بردر راستای حذف خانوارهای مشمول 

است  ذکرشایان است. شدهقطعنفر  690 و هزار 838سازوکار مندرج در دستورالعمل سنوات قبل، یارانه تعداد 

و این  شدهپذیرفتهشدگان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نفر از حذف 72 و هزار 502که اعتراض 

نفر از یارانه  618 و هزار 336، تنها 1395در سال  درنهایتبازگشتند.  بگیران یارانهافراد مجدداً به فهرست 

های درآمدی رغم سعی در حذف گروهنیز به 1395توان گفت، دولت در سال بنابراین، می بگیران حذف شدند.

های قبل باال از دریافت یارانه، متأسفانه نتوانست اقدام جدی و مؤثری در این زمینه انجام دهد و مانند سال

ز همانند سنوات گذشته نیو لذا، در این سال  ه استهای نقدی به خانوارها کردمنابع زیادی را صرف پرداخت
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. البته باید ه استهای تولید، بهداشت، مسکن و اشتغال از منابع هدفمندی همچنان مغفول ماندسهم بخش

انجام اقدامات  عنوان مانعی پیشرویبه، 1396جمهوری در سال توجه داشت در پیش بودن انتخابات ریاست

 قرار داشت. 1395در سال  پردرآمدهای گروه های هدف و حذفاصالحی گسترده در زمینه شناسایی گروه

بود که اصالح قیمت  به اجرا درآمد، مقرر 1389 آذرماهها که از به استناد مفاد قانون هدفمند کردن یارانه

ی به نحوی صورت پذیرد که تا پایان سنوات قانون برنامه پنجم توسعه، اهداف مقرر در قانون های انرژحامل

 پیش ایگونهبه، 1395الی  1389های که بیان شد فرآیند اجرا طی سال طورهمان مذکور محقق شود. اما

های انرژی و هم اصالح قیمت حامل ازنظررفت که به دلیل عدم تحقق اهداف مندرج در قانون یادشده، هم 

. 1ه گردیدمنابع حاصله، دولت ناگزیر به تمدید اجرای قانون هدفمندی در برنامه ششم توسع توزیع باز ازنظر

آن به  اساس برو  ها اختصاص یافتبه هدفمندی یارانه 1396بودجه سال « 14»در همین راستا تبصره 

هزار  48های انرژی به مبلغ دولت اجازه داده شد که عالوه بر کسب درآمد از محل اصالح قیمت حامل

پرداخت یارانه نقدی  ازجملهمصارفی ای بودجه عمومی کشور، برای های یارانهمیلیارد تومان، بتواند از ردیف

 . 2و کمک به بخش تولید و اشتغال کشور استفاده کند نقدی غیرو 

منتهی به  ماهههشتها حکایت از آن دارد که در ماهه سازمان هدفمند کردن یارانهبررسی عملکرد هشت

میلیارد  472 و هزار 31 بربالغها ، کل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه1396 ماه آبانپایان 

میلیارد  561 و هزار 30است، که میلیارد تومان بوده 875 او هزار 31 بربالغتومان و مصارف قانون مذکور 

درصد( در مدت مذکور صرف پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارها،  88/95تومان از مصارف هدفمندی )

درصد( برای  4/1میلیارد تومان ) 448اشت و سالمت و تنها درصد( به بخش بهد 71/2میلیارد تومان ) 865

 76، بیش از 1396گزارش دیوان محاسبات کشور در آبان  اساس براست.  حمایت از تولید صرف شده

نفر  69هزار  901، تعداد 1395اند، که نسبت به اسفند سال هزار نفر یارانه دریافت کرده 317میلیون و 

 غیراست. با توجه به رشد جمعت و کُندی در حذف افراد  شدهاضافه بگیرانارانهیطور خالص به جمعیت به

همانند سنوات گذشته با  1396 سال درکرده است که دولت  بینیپیشهای مجلس ، مرکز پژوهشنیازمند

 . 3کسری منابع مواجه خواهد بود

                                            
 الیحه برنامه ششم توسعه مصوب کمیسیون تلفیق « 49»تبصره  1
 .1(، ص 1395سبحانیان، سید محمد هادی ) 2
 .2(، ص 1396های مجلس )مرکز پژوهش 3



 

 

52 

هدفمند  قانون اجرای ت سال ازهف شود که پس از حدود، این نتیجه حاصل مییادشده مراتببهبا توجه 

های از سال یکهیچها برای مصارف آن قانون در ها، ترکیب مقرر در قانون هدفمند کردن یارانهیارانه کردن

درصد از کل  90، حدود 1396تا  1389های در عمل، طی سال کهنحویبهاجرای قانون رعایت نشده است. 

های نقدی اختصاص ارف کمک به خانوارها در قالب پرداختها مربوط به مصمصارف هدفمندسازی یارانه

نخست  ماههپنجلغایت  1389های اینکه مجلس شورای اسالمی طی سال رغمبهاست. همچنین،  شدهداده

ها را در قوانین بودجه سنواتی درصد از منابع هدفمندسازی یارانه 14طور متوسط سهمی معادل ، به1395

درصد از  2بینی کرده است، در عمل حدود ها( پیشقانون هدفمند کردن یارانه 8به تولید )موضوع ماده 

« 34»، تبصره «ب»است و یا علیرغم مفاد بند  یافتهاختصاصبه تولید  موردنظرهای منابع مزبور در طی سال

المت در ها به حوزه سدرصد از کل منابع هدفمندسازی یارانه 1اختصاص  بر مبنینجم توسعه پقانون برنامه 

است، که  یافتهاختصاصدرصد از منابع مزبور به این بخش  2طی هفت سال پس از اجرای این قانون حدود 

های پیش از آن، دولت به بعد صورت گرفته و در سال 1392ها صرفاً از سال البته این مقدار از پرداخت

موضوع در قوانین بودجه سنواتی در علیرغم حکم مقرر در قانون برنامه پنجم توسعه، هیچ سهمی برای این 

های اجرای آن منطبق بر ها در طول سالتوان گفت، هدفمند کردن یارانهمی درنتیجه. 1نظر نگرفته است

 یابیارزآمارهای موجود، به  اساس برشود و عملکرد پر ابهامی داشته است. در ادامه سعی می اجرانشدهقانون 

 پرداخته شود.  اهارانهیقانون هدفمند کردن  در گذارسیاست موردنظر اهدافهریک از  تحقق زانیم

 ها از منظر میزان تحقق در اهداف ارزیابی هدفمندسازی یارانه -6-4

توان گفت که این ها میهای قانون هدفمند کردن یارانههای صورت گرفته در مواد و تبصرهواکاوی بر اساس

درآمد حاصل از  یعباز توزهای انرژی و و آزادسازی قیمت حاملهای غیرمستقیم قانون از طریق حذف یارانه

افزایش کارایی در  -2بهبود در توزیع درآمد،  -1این آزادسازی بین اقشار جامعه، تحقق اهدافی همچون، 

کاهش مخاطرات  -4ای، و رفع عدم تعادل بودجه یکاهش مخارج عموم -3های انرژی، مصرف حامل

کند. در ادامه، به ارزیابی قانون هدفمند کردن کارایی در اقتصاد را دنبال می افزایش -5و  محیطییستز

 شود.پرداخته می مورداشاره اهداف به هر یک از دستیابی در دولت ها از منظر میزان موفقیتیارانه

 

 

                                            
 .3(، ص1395فروش و توحید آبشار )سبحانیان، سید محمد هادی، میثم پیله  1
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 بهبود در توزیع درآمد باهدفهای انرژی اصالح قیمت حامل -6-4-1

ترین گام در تحقق اهداف آن، ها مشخص است، نخستین و مهمزی یارانهکه از عنوان هدفمندسا طورهمان

، برای دستیابی به هاآنشناسایی افراد فقیر و سپس هدایت منابع حاصل از اجرای این قانون به سمت 

رو، اتخاذ روش مناسب جهت شناسایی خواهانه و بهبود توزیع درآمد در جامعه است. ازاینهای عدالتآرمان

 در ادامه،شود.  یریگمیتصمای هدف مسأله مهمی است که باید پیش از هر اقدامی در خصوص آن هگروه

جویانه قانون هدفمندی، ابتدا شیوه شناسایی منظور ارزیابی میزان موفقیت دولت در تحقق اهداف عدالتبه

 .ردیگیمقرار  توزیع درآمد مورد واکاوی پرداخت یارانه در وضعیت شاخص های هدف و سپس نتایجگروه

 های هدفشناسایی گروه -

دولت در راستای شناسایی جامعه هدف پیش از اجرای فاز نخست هدفمندی، با همکاری مرکز آمار ایران از 

طریق توزیع پرسشنامه و ثبت اطالعات اقتصادی خانوارها، سعی در شناسایی گروه هدف داشت، این نوع 

های اساسی های اداری بسیار پایین، دارای کاستیی ازجمله هزینهروش خود اظهاری ضمن دارا بودن مزایای

های درآمدی و مشاغل در ها، انواع جریانآنکه تنوع دارایی ازجملهدر شناسایی جامعه هدف بود. 

در نظر گرفته نشد و لذا با استفاده از این پرسشنامه امکان ارزیابی دقیق وضعیت اقتصادی  هاپرسشنامه

های اداره ثبت، کنترل اطالعات پرسشنامه نداشت. همچنین، به دلیل مشکالت اطالعاتی پایگاهخانوار وجود 

ها، از دولت در اجرای فاز نخست، بدون استفاده از اطالعات این پرسشنامه تیدرنها. 1پذیر نبودنیز امکان

 میلیون نفر یارانه 76شیوه پرداخت یارانه سرانه نقدی یکسان و همگانی بهره جست و بدین ترتیب بیش از 

با پایه نظری مباحث هدفمندی هماهنگی نداشت و تمامی  عنوانچیهبهگرفتند. این شیوه پرداخت 

در  گذاراستیسناکامی جای داد. ها و نیازها در گروه هدف خود شهروندان را بدون در نظر گرفتن دارایی

دفمندی از منابع هدفمندی پیشی بگیرد و شناسایی صحیح گروه هدف عالوه بر اینکه موجب شد، مصارف ه

آنچه در بخش قبلی  اساس برشود، بلکه  مواجه قانون اجرای از ناشی بودجه کسری ها بادولت در اغلب سال

ها ارائه شد، این نتیجه حاصل شد که دولت در طی گذشت حدود از بررسی عملکرد هدفمند کردن یارانه

 ها را به درصد از کل مصارف هدفمندسازی یارانه 90متوسط  طورهفت سال از اجرای این قانون، به

توان ادعا نمود که این سیاست در مرحله اجرا موفق به لذا می .های نقدی اختصاص داده است.پرداخت

 اصلی هدف خود و اصابت عادالنه یارانه به ایشان نگردید.  شناسایی گروه

                                            
 .9(، ص 1387عطایی، امید ) 1
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های باالی درآمدی هایی بر سر حذف برخی از دهکالشالبته اگرچه در طی زمان اجرای قانون هموار ت

از دریافت یارانه شد، اما  یریگکنارهای مرکز آمار ایران از شهروندان متمول خواستار وجود داشت و در دوره

جمعی  رأساًای سعی داشت تا ، پاسخ مثبتی دریافت نشد و دولت در دورهیاظهار خودبه دلیل اتکا به شیوه 

شدن اجرای قانون  دوسالهجمهور در مراسم را حذف نماید. چنانچه مسئوالن دولتی و رئیس از خانوارها

برای حذف از گردونه دریافت نقدی خبر دادند، اما  پردرآمدهدفمندی از شناسایی هشت میلیون نفر از اقشار 

 منظوربهاقداماتی را فاز دوم هدفمندی، اگرچه دولت یازدهم در  .1در اجرای این امر با ناکامی مواجه شدند

 خودروهای مالکان پزشکان، نقدی یارانه جیتدربهو  قراردادها با درآمد باال در دستور کار حذف یارانه گروه

 و خصوصی هایشرکت مدیره هیات و هابانک  مدیره هیات اعضای ها،صرافی صاحبان لوکس، متیقگران

 در هایارانه هدفمندی اجرای قانون کارشناسان از خیلی داعتقا به وکرد را قطع  کشور از خارج مقیم افراد

هدف ناکام اما، الزم به ذکر است که دولت تاکنون در شناسایی صحیح گروه  .بود موفق یحد تا دولت این

ها چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی، ایده هدفمندی یعنی رو، قانون هدفمندی یارانهایناز. 2استبوده

های هدف را محقق نساخت و تنها عواید حاصله را به شکل برابر بین تمامی اقشار وجه به گروهشناسایی و ت

 تقسیم نمود که خود فارغ از برقراری عدالت است.

 توزیع درآمد -

منظور بهبود توزیع به گذاراستیسها بود و بهبود توزیع درآمد یک محور اصلی سیاست هدفمند کردن یارانه

. سیاست قراردادرا در دستور کار  میرمستقیغهای نقدی درآمد حاصل از حذف یارانه عیتوز بازدرآمد، 

برند را ویژه خانوارهایی که در فقر مطلق به سر میدرآمد خانوارها به طرفکیازپرداخت نقدی به خانوارها 

یعنی گسترش بعدی پرداخت نقدی )و پیامدهای  افزایش داد و از طرف دیگر، تورم حاصل از حذف یارانه

. بررسی آثار این تغییرات بر وضعیت توزیع درآمد 3ها گردیدنقدینگی( منجر به افزایش سطح عمومی قیمت

درصد فقیرترین خانوارها  10درصد ثروتمندترین به  10و نسبت هزینه  4دو شاخص ضریب جینی اساس بر

یعنی  1390شود در سال ها مشاهده میاست. با توجه به نمودار شدهداده، نشان 3و  2در نمودارهای شماره 

                                            
 .15(، ص 1392نژاد، عباس و محمدرضا یزدانی زازرانی )مصلی 1
   http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3555909(،1396روزنامه ایران ) 2

 .4(، ص 1395هیال )پروین، س 3
 آماری جامعه یک در ثروت یا درآمد توزیع در نابرابری میزان سنجش برای معموال که است آماری پراکندگی گیریاندازه واحد ضریب جینی یک 4

 در بیشتر برابری اشد،ب صفر عدد به نزدیک جینی ضریب چقدر هر. دارد یک و صفر بین ارزشی که شودمی تعریف نسبتی با ضریب این .شودمی استفاده

 جینی ضریب اگر .کندمی مشخص را درآمد نابرابر توزیع باشد، یک عدد به نزدیک جینی ضریب چقدر هر بالعکس و دهدمی نشان را درآمد توزیع

 ثروت که ایگونه به مطلق ینابرابر یعنی باشد یک عدد با مساوی اگر و( مطلق برابری) دارند یکسان ثروت و درآمد همه یعنی باشد صفر عدد با مساوی

 .ندارد درآمدی هیچ مابقی و است نفر یک دست در تنها

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3555909
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یک سال پس از اجرای فاز نخست هدفمندی، در اثر پرداخت نقدی به خانوارها، ضریب جینی و نسبت 

است و لذا، توزیع درآمد در سال  افتهیکاهشدرصد فقیرترین خانوارها  10درصد ثروتمندترین به  10هزینه 

اشت که به دلیل انتشار آثار تورمی ناشی از اجرای این سیاست و است. اما باید توجه د داکردهیپبهبود  1390

غرب به اقتصاد کشور، پایداری در بهبود توزیع درآمد رخ نداده و  جانبهکیهای همچنین اعمال تحریم

به بعد، ضریب جینی و نسبت  1391شود از سال می ، مشاهده 3و  2که در نمودارهای شماره  طورهمان

که از گسترده شدن نابرابری در توزیع  افتهیشیافزادرصد فقیرترین  10روتمندترین به درصد ث 10هزینه 

 فضای ثبات و تورم کنترل با حدی تا طرح این دوم فاز درآمد، حکایت دارد. البته باید توجه داشت که اجرای

آیند تمامی موارد بود و بر همراه ایهسته توافق به کشور دستیابی و هاتحریم رفع علت به اقتصادی کالن

(،  بهبودی اندک در وضعیت توزیع 1394 سال )در سالهکموجب شد با یک تأخیر زمانی حدوداً ی مورداشاره

  درآمد ایجاد شود.

 وضعیت ضریب جینی در خانوارهای شهری و روستایی -2نمودار 

 
 مأخذ: بانک مرکزی.               

 کل کشور یخانوارها فقیرترین درصد 10 به ترینثروتمند درصد 10 هزینه نسبت -3نمودار 

 
 مأخذ: بانک مرکزی.              
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 کل از غیرخوراکی و خوراکی هایهزینه سهم اساس برای دیگر بررسی وضعیت توزیع درآمد از زاویه

 همس افزایش با روستایی و شهری ، حاکی از آن است که خانوارهای1خانوارهای شهری و روستایی هایهزینه

 مواجه 1392 و 1391 ،1390 هایسال طی غیرخوراکی هایهزینه سهم کاهش و خوراکی هایهزینه

 قانون نخست فاز اجرای با همگام روستایی و شهری خانوارهای رفاه کاهش از حکایت موضوع این که اندشده

 اواخر در هایارانه ازیهدفمندس نخست گام درواقع، اجرای .دارد هاتحریم تشدید و هایارانه کردن هدفمند

 اعمال واسطهبه همچنین و سیاست این اجرای برای الزم نهادی شرایط نبودن مهیا واسطهبه ،1389 سال

 شرایط این و زد دامن کشور اقتصاد در رکود ایجاد و تورم افزایش به زمان،هم غرب، جانبهیک هایتحریم

 خانوارهای درآمد توزیع بهبود و رفاه افزایش برای دیدستاور هایارانه هدفمندسازی طرح اجرای شد باعث

  .باشد نداشته روستایی و شهری

 (درصد) روستایی و شهری خانوارهای غیرخوراکی و خوراکی هزینه سهم  -10 جدول

 سال

 روستایی شهری

های سهم هزینه

 خوراکی

های سهم هزینه

 غیرخوراکی

های سهم هزینه

 خوراکی

های سهم هزینه

 کیغیرخورا

1386 22.39 77.61 37.27 62.73 

1387 22.67 77.33 38.62 61.38 

1388 22.69 77.31 37.01 62.99 

1389 23.01 76.99 38.17 61.83 

1390 24.68 75.32 39.23 60.77 

1391 27.13 72.87 42.33 57.67 

1392 26.68 73.32 43.27 56.73 

1393 24.75 75.25 41.17 58.83 

1394 23.79 76.21 39.31 60.69 

 .ایران آمار مرکز: مأخذ                       

 افزایش روستایی جامعه در داشت که، باید توجه 10در جدول شماره  شدهارائهآمار  اساس برهمچنین، 

 و است شهری جامعه از بیشتر بسیار هایارانه هدفمندسازی از بعد خوراکی هایهزینه سهم در گرفته صورت

 خوراکی هایهزینه سهم بیشتر افزایش آید،می شمار به ضروری هایهزینه جزء خوراکی هایهزینه اکهازآنج

 از ناشی تورمی آثار بروز اثر در که است واقعیت این گویای شهری جامعه به نسبت روستایی جامعه در

                                            
 سبد در خوراکی هزینه سهم که زمانی یعنی دارد، معکوس رابطه خانوارها رفاه سطح با خوراکی هایهزینه سهم انگل، اقتصادی قانون براساس 1

 اینکه از بعد و دهندمی خوراکی هایهزینه به را اولویت غالباً خانوارها زیرا برعکس، و است خانوار رفاه سطح کاهش معنای به یابد،می افزایش هاهزینه

 گفت توانمی این، براساس. پردازندمی مسکن حتی و ارتباطات تفریح، آموزش، مانند نیازها سایر کردن برآورده به کردند، تأمین را خود غذایی نیازهای

 خانوارهاست. رفاه سطح افزایش دهندهنشان خوراکی هایهزینه به نسبت غیرخوراکی هایزینهه سهم بودن باال عمده طوربه که
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 هایهزینه صرف را خود درآمد از ایعمده سهم اندشده ناچار روستایی خانوارهای ها،یارانه هدفمندسازی

 رفاه ها،یارانه هدفمندسازی نخست فاز اجرای از بعد گفت، توانمی اساس،این  بر. کنند زندگی روزمره

 دوم فاز در گرفته صورت هایبررسی اما است، افتهیکاهش شهری خانوارهای از بیشتر روستایی خانوارهای

 این دوم مرحله اجرای تورمی آثار کنترل علت به که است واقعیت این از حاکی هایارانه کردن هدفمند قانون

 روند حدی تا ای،توافق هسته به دستیابی علت به اقتصاد کالن فضای بر ثبات برگشت و دولت توسط طرح

 بررسی که رسدمی نظر به ضروری نکته این بیان اما است، شدهلیتعد قبل سال سه به نسبت 1393 سال

 هایارانه هدفمندسازی از بعد هایسال در خانوارها وضعیت شدن بهتر از ا، حکایتخانواره کرد نهیهز نحوه

 .ندارد هایارانه هدفمندسازی از قبل هایسال به نسبت

گردد که بدانیم، بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد نیز در دوچندان می ازآنجااهمیت توجه به این مسأله 

، تورم در مناطق شهری و مثالعنوانبهدهد. یت مناسبی را نشان نمیها وضعزمان بعد از هدفمندی یارانه

با اجرای فاز اول هدفمندی روند صعودی به خود گرفت، به این صورت که تورم مناطق  زمانهمروستایی 

 7/34و  1391درصد در سال  5/30، 1390درصد در سال  5/21به  1389درصد در سال  4/12شهری از 

درصد  5/36، به 1389درصد در سال  20افزایش یافت و تورم در مناطق روستایی از  1392درصد در سال 

 رسید.  1392درصد در سال  1/36و  1391درصد در سال  7/32، 1390در سال 

 وضعیت تورم در خانوارهای شهری و روستایی -4نمودار

 
 مأخذ: بانک مرکزی 

 

 و گرفت قرار تأثیر تحت خانوارها مصرفی هزینه ها،قیمت رشد در گرفته صورت وانفعاالتفعل اساس بر

 در موجود تورم و هاقیمت افزایش با متناسب خانوار مصرفی هایهزینه در گرفته صورت افزایش ازآنجاکه
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 یعنی) دهند پوشش تورم حد در را خود هایهزینه سطح نتوانستند روستایی و شهری خانوارهای نبود، بازار

رفت. در اینجا  بین از تورم اثر در خانوارها خرید . لذا، قدرت(یافت افزایش هازینهه سطح از بیشتر تورم سطح

یکسان تحت تأثیر قرار  طوربههای مختلف درآمدی را باید توجه داشت، که تورم، هزینه خانوارها در گروه

رصد از د 77متوسط  طوربه، خانوارها 1387-1388های دهد. زیرا، قبل از هدفمندی در طی سالنمی

    ونقل( ها را صرف چهار قلم کاالی ضروری )خوراک، مسکن و سوخت، بهداشت و درمان و حملهزینه

است.  افتهیشیافزادرصد  79،  به 1389-1393های کردند، این نسبت پس از هدفمندی در طی سالمی

و در اثر  یهدفمندپس از گردد که بدانیم بیشتر مشخص می ازآنجاتغییر در این نسبت  کنندهنگرانابعاد 

های خود را صرف درصد از کل هزینه 74درصد و دهک پردرآمد  91ها، دهک فقیر افزایش شدید قیمت

های درآمدی اند. نکته مهم دیگر این است که سهم کاالهای ضروری در تمامی گروهاقالم ضروری کرده

 در هایارانه هدفمندسازی گفت، توانمی رو،ن. ازای1است افتهیشیافزادهک دهم پس از هدفمندی  یاستثنابه

نتوانست در  کشور، اقتصاد کالن فضای به توجه بدون اساسی کاالهای و انرژی هایحامل یارانه حذف قالب

  کشور راهگشا باشد. خانوارهای افزایش رفاه و درآمد توزیع بهبود تحقق هدف

 تأمین هایهزینه افزایش به ،1389 آذر در هایارانه دنکر هدفمند قانون نخست فاز ای دیگر، اجرایاز زاویه

 ظرفیت کاهش زمینه طریق، این از و شد منجر تولیدی واحدهای تولید هزینه افزایش آن، تبعبه و انرژی

 مثابهبه  تولید، نهاده یک عنوانبه انرژی قیمت افزایش ،درواقع. کرد ایجاد را کاالها برخی عرضه و تولید

 هزینه مستقیم طوربه انرژی، نهاده قیمت افزایش اثر در زیرا کرد، عمل اقتصاد عرضه طرف رد منفی شوکی

 ها،هزینه ناگهانی افزایش یافت؛ افزایش( مختلف صنایع یبر یانرژ میزان نسبت به) داخلی تولیدکنندگان

 اقتصادی رکود ایجاد جبمو ،جهیدرنت و داد کاهش هاآن یبر یانرژ میزان به توجه با را هابنگاه سود حاشیه

 اعمال از هدف دیگر، سوی از. شد 1392 و 1391 ،1390 هایسال در ویژهبه اشتغال، و تولید کاهش و

 غربی کشورهای جانبهیک هایتحریم مسأله زیرا بود، کشور تولید بخش کردن فلج و زدن ضربه ها،تحریم

 همچنین. کرد مواجه مشکل با باالتر، یهامتیباق حتی وارداتی تولیدی هاینهاده تأمین در را کنندگانتولید

 کشور در موجود رکودی شرایط شد موجب( 1391 و 1390 سال دو در ویژهبه) آن تشدید و تحریم

 شدن دشوارتر آن، ثباتیبی و ارز نرخ جهش نفتی، درآمدهای کاهش طریق از و شود تشدید شیازپشیب

 افزایش کشور در گذاریسرمایه ، ریسکینانیاطم نا تشدید و رجیخا کشورهای با کاالیی و مالی مبادالت

 .شد مواجه ایعدیده مشکالت با تولید، چرخه به اقتصادی فعاالن ورود بیترتنیابه و یافت

                                            
 .17(، ص 1395پروین، سهیال ) 1
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 اقتصاد کالن فضای بر حاکم هایثباتیبی و هایارانه هدفمندسازی از ناشی تورمی شرایط ،گریدعبارتبه

 زیر یا شوند تعطیل تولیدی هایبنگاه برخی شد موجب تولید، هایهزینه افزایش با هایمتحر تشدید جهیدرنت

 هم یابد و کاهش کار نیروی برای تقاضا هم که شد باعث موارد این. کنند فعالیت خود تولیدی هایظرفیت

 خارج تولید چرخه از تولیدی هایظرفیت کاهش واسطهبه تولیدی هایبنگاه در شاغل کار نیروی از بخشی

 شدند(. بیکار گرفته، صورت تعدیل علت به تولیدی هایبنگاه در شاغل افراد برخی) شوند

 بر را باریزیان آثار غیرمستقیم شکل به هاتحریم اعمال و هایارانه هدفمندسازی گفت، توانمی ،تیدرنها

 خانوارها خرید قدرت تبع،به و درآمد کسب توان شد موجب و گذاشت برجای کشور اشتغال و تولید پیکره

 زاییاشتغال هایظرفیت شدن محدود نیز وجه این از و یابد کاهش 1392 و 1391 ،1390 هایسال طی

تنها بهبودی در توزیع درآمد ایجاد نکرد، بلکه وضعیت نه خانوارها، درآمد کردن محدود با ملی، اقتصاد

 معیشت خانوارها را به چالش مواجه ساخت.

 ارائهها چنانچه با شناسایی دقیق گروه هدف، فقط به افراد فقیر ساس سیاست پرداخت نقدی یارانهبر این ا

سهم درآمدی  جهیدرنتتواند درآمدهای ثانویه فقرا و نبود اثر تورمی از محل این سیاست، می شرطبهشود 

در غیر این صورت، اگر به  حدی کنترل کند.ا را ت نرژیرا بیشتر کند و از این طریق مصرف نابرابر ا هاآن

دلیل مشکل شناسایی، یارانه نقدی به تمام خانوارها به میزانی ثابت پرداخت شود، تأثیر مثبت بر سهم 

باشد، درآمدهای اولیه ناشی از  توجهقابلدرآمدی خانوارها نخواهد داشت و اگر اثر تورمی این سیاست 

تواند اثر بهبود درآمدهای شود و این مسأله میبیشتر می های درآمدی باالها، به نفع گروهبازدهی دارایی

آن کاهشی در نابرابری مشاهده  تبعبهثانویه فقرا را کامالً خنثی کند و درنهایت بهبودی در توزیع درآمد و 

 .1شودنمی

 کارایی در مصرف انرژی باهدفهای انرژی اصالح قیمت حامل -6-4-2

    ها، باال بودن شدت مصرف و پیگیری قانون هدفمند کردن یارانههای دولت در یکی از عمده استدالل

    وری پایین انرژی در کشور بود. هدف و توجیه قانون مذکور این بود که از طریق افزایش قیمت بهره

گیری از بخش تولید( و بخش تولید را به بهره ژهیوبهتوان شدت مصرف انرژی را کاهش )های انرژی میحامل

وری انرژی را افزایش داد. بر این اساس، با اجرای های جدید، ترغیب نمود و از این طریق بهرهوژیتکنول

که  یاگونهبههای انرژی بودیم؛ و چشمگیر قیمت حامل بارهکی، شاهد افزایش 1389قانون در اواخر سال 

                                            
 .309(، ص 1389ترکمانی، دینی ) 1
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برابر، گاز  2/21برابر، نفت کوره  1/9تا  2/21برابر، گازوئیل بین  1/6، نفت سفید 1برابر 7الی  4قیمت بنزین 

درصد رشد یافت. در این سال قیمت اسمی فروش  5/26و قیمت برق نیز  2برابر گردید 3/1تا  3/5مایع بین 

ها انتظار کاهش عمده در مصرف دولت با افزایش قیمت .3برابر گردید 2برق نیز نسبت به سال گذشته حدود 

های انرژی انرژی کشور، کاهش مصرف برخی حامل ترازنامهعات انرژی را داشت، در عمل نیز طبق اطال

شود، اما نتایج بررسی حاکی از دستاوردهای )بنزین و نفت سفید( در سال نخست اجرای قانون مشاهده می

های اندک در زمینه کاهش مصرف است و در برخی موارد )نفت کوره و گازوئیل( مصرف انرژی مانند سال

 شی داشته است. گذشته، روندی افزای

ها ، اگرچه یک سال پس از اجرای فاز نخست هدفمندی، کاهش مصرف در خصوص برخی حاملگریدانیببه

های انرژی در عمل ناشی از اقدامات شود، اما باید توجه داشت این میزان کاهش در مصرف حاملمشاهده می

 یاندازراهای سواری و همچنین بندی و کاهش سهمیه خودروهتکمیلی دولت نظیر، اعمال طرح سهمیه

 اتکاقابلکافی چشمگیر و  اندازهبهسامانه هوشمند سوخت و کنترل توزیع سیلندرهای گاز مایع بوده و 

، مشاهده 5که در نمودار شماره  طورهمان، های انرژی بینجامدنیست، که به کاهش پایدار در مصرف حامل

انرژی در سال دوم،  یهاحاملاست و سایر  افتهیشیافزابعد به  1390، مقدار مصرف بنزین از سال شودیم

هایی همچون نفت کوره، ، کاهش مصرف فرآورده1394، در سال افزایش رشد در مصرف را تجربه کردند. اما

ها در های کنترلی عرضه نظیر تجارت آسان و فروش فرآوردهنفت سفید و گاز مایع، به علت اعمال روش

و لذا، اجرای قانون هدفمندی در آن تأثیری  شدهحاصلنزدیک به قیمت فوب  متیاقبهای مرزی بازارچه

 .4نداشته است

                                            
توان ، می1389سال ای و آزاد بعد از اجرای فاز نخست هدفمندی در به علت وجود دو نوع بنزین معمولی و سوپر و فروش بنزین به دو نرخ سهمیه 1

  برابر شده است. 7الی  4ای یا آزاد آن، در یک سال بعد از اجرای فاز نخست هدفمندی، های سهمیهگفت که قیمت بنزین برحسب نوع بنزین و نرخ
 .23(، ص 1392نژاد، عباس و محمدرضا یزدانی زازرانی )مصلی 2
شود که قیمت واقعی برق نسبت به دوره زمانی اجرای طرح حذف شود، مالحظه میها از این ارقام چنانچه اثر افزایش سطح عمومی قیمت 3

  درصد رشد داشته است. 4/61، 1389هدفمندسازی یارانه ها در سال 
 .468(، ص 1394ترازنامه هیدروکربوری کشور ) 4
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 )واحد: میلیون لیتر( 1394الی  1386های نفتی در طی سال یهافرآوردهروند مصرف  -5نمودار 

 
 مأخذ: ترازنامه انرژی   

 

 )واحد: میلیون لیتر( 1394الی  1386های روند مصرف گاز مایع در طی سال -6نمودار 

 
 مأخذ: ترازنامه انرژی   
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 (مترمکعب)واحد: میلیون  1394الی  1386های روند مصرف گاز طبیعی در طی سال -7نمودار 

 
 مأخذ: ترازنامه انرژی   

 

 )واحد: گیگاوات ساعت( 1394لی ا 1386های روند مصرف برق در طی سال -8نمودار  

 
 مأخذ: ترازنامه انرژی   

 

نشان از آن دارد که چون هیچ گزینه دیگری برای  ،7شماره در نمودار  شدهارائهدر مورد گاز طبیعی، ارقام 

رغم پلکانی کردن قیمت گاز در بخش ها وجود نداشت، علیکنندگان گاز در سایر بخشتغییر سوخت مصرف

ها در سال اول تأثیر در ها، اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهایش قیمت گاز در سایر بخشخانگی و افز

(، افزایش 1391ها )کاهش مصرف گاز طبیعی ایجاد نکرد. در سال دوم از اجرای قانون هدفمندی یارانه
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ی سال، رشد شرایط مطلوب جو یطورکلبهها و همچنین رکود در صنایع کشور و قیمت گاز در سایر بخش

( اجرای قانون، با بروز سرمای 1392ای را تجربه کرد. لیکن در سال سوم )مالحظهقابلمصرف گاز کاهش 

های صنعتی، رشد مصرف شدید در زمستان و از طرفی خروج تدریجی اقتصاد کشور از رکود و آغاز فعالیت

این روند افزایشی  1394و  1393 یهاسالمواجه شد و در طی  یامالحظهقابلگاز مجدداً با افزایش 

 شود. مشاهده می

های انرژی نسبت به تغییرات قیمت بسیار پذیری تقاضای حاملتوان نتیجه گرفت که کششبر این اساس می

و جبل عاملی  1(1384، همچون ختایی و اقدامی )شدهانجامسایر مطالعات  اساس براندک است و این نتیجه 

شود. نتایج حاصل از تحلیل جبل عاملی و گودرزی فراهانی در سال تأیید می 2(1393و گودرزی فراهانی )

، حاکی از آن است که با فرض ثابت بودن سایر شرایط، رابطه بسیار ضعیفی میان قیمت حقیقی و 1393

یی اثر چندانی بر مصرف این تنهابههای انرژی های انرژی وجود دارد و تغییرات قیمت حاملمصرف حامل

های انرژی میزان های قیمتی بر حاملنتایج این مطالعه وارد شدن شوک اساس برده نخواهد داشت. فرآور

دهد، اما این روند کاهشی موقتی است و مصرف در بلندمدت مدت کاهش میها را در کوتاهمصرف این حامل

ای غیر قیمتی همچون های قیمتی، راهکاره، مگر آنکه در کنار اعمال سیاستگرددیبرمبه روند قبلی خود 

 اصالح الگوی مصرف و حمایت دولت از اصالح ساختار صنایع و تولید در دستور کار قرار گیرد.

 1394الی  1385های وری در مصرف انرژی در طی سالروند بهره -9نمودار 

 
 مأخذ: ترازنامه انرژی   

                                            
 .43-44(، صص 1384ختایی، محمود و پروین اقدامی ) 1 

 .81-82(، صص 1394ی فراهانی )جبل عاملی، فرخنده و یزادن گودرز 2 
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، 9در نمودار شماره  شدهارائهعات اطال اساس بروری در مصرف انرژی در بررسی تحقق هدف افزایش بهره

، اما این افزایش پایدار نبوده و از دادهرخیک جهش ناگهانی در این شاخص  1389در سال شود مشاهده می

وری از دالیل پایین بودن شاخص بهرهشود. وری انرژی مشاهده میبه بعد کاهش مستمر در بهره 1391سال 

توان به سطح پایین فناوری در تمامی فرآیندهای گذشته، میدر مصرف انرژی و کاهش آن در طی دهه 

های فسیلی گرفته تا مراحل برداری از سوختهای انرژی )از استخراج و بهرهتولید تا مصرف هر یک از حامل

این  ونقل( اشاره کرد.در صنایع تولیدی، صنعتی و حمل مورداستفادههای مختلف به حامل هاآنتبدیل 

درصد از کل مصرف انرژی کشور در شبکه تولید و  34متوسط ساالنه بیش از  طوربهه مسأله موجب شد

های تولید شود و این در حالی است که شبکههای انرژی و قبل از رسیدن به بازار مصرف اتالف توزیع حامل

ز طریق افزایش نیست که ا گونهنیاانحصاری در اختیار دولت قرار دارد و  صورتبههای انرژی و توزیع حامل

یم، این مشاهده 10 که در نمودار شماره طورهمان. 1وری انرژی رخ دهدها، افزایش در بهرهقیمت حامل

انرژی، نیز از سهم تلفات انرژی در فرآیندهای تولید، توزیع و انتقال  یهاحاملاصالح قیمت  واسطهبه، شود

 انرژی کاسته نشده است.  

 )واحد: درصد( 1394الی  1386های در طی سال انرژی هایحامل توزیع و تولید هایبکهتلفات در شسهم  -10نمودار 

 
 مأخذ: ترازنامه انرژی   

 

                                            
 .343(، ص 1389مومنی، فرشاد ) 1
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ان مدیریت فرسوده و فقد ونقلحملوری در مصرف انرژی به سیستم دیگر، پایین بودن بهره یاهیزاواز 

ریلی درون  ونقلحملعالوه بر ضعف شدید  که یاگونهبه. گرددیبازمها ها و جادهمنسجم و متمرکز در شهر

ای در روندی مغایر با کشورهای پیشرو، سهم غالب را در جابجایی کاال و نقل جادهو، حملیشهربرونو 

تنگناهایی که در زمینه فعلیت بخشیدن به ظرفیت  واسطهبهمسافر در کشور به خود اختصاص داده است. 

گیرد. ای صورت میدرصد کاالها از طریق جاده 90نقل بیش از وحملآهن وجود دارد، حمل بار سیستم راه

یطوربهبرد ای کاال در کشور از طول عمر باال رنج میدر این راستا باید توجه داشت که ناوگان عمومی جاده

سال بوده است. چنانچه این  11/16معادل  1394متوسط طول عمر وسیله نقلیه عمومی باری در سال  که

شود این متوسط طول بگذرد مالحظه می ازنظرهای ثابت و غیرثابت طول عمر به تفکیک بارگیری متوسط

است. با سال بوده 74/13 رثابتیغهای سال و در بارگیری 63/17های ثابت عمر در همین سال در بارگیری

برای کشورهای  های بانک جهانیای در گزارشتوجه به اینکه عمر مفید وسیله نقلیه باری عمومی جاده

شود که طول عمر ناوگان عمومی سال برآورد شده، مالحظه می 10سال و در جهان تا  5اروپایی معادل 

 ای بار در کشور از میزان متعارف و معمول باالتر است. جاده

ریان سال مستهلک یا از ج 5ها با طول عمر باالتر از ، اگر در کشورهای اروپایی انواع کامیونگریدعبارتبه

 16های با متوسط طول عمر باالی شوند، متأسفانه در کشور ما انواع کامیونبرداری خارج میفعالیت و بهره

برداری است. نگاهی به وضعیت طول عمر انواع وسایل نقلیه عمومی برای کشور سال هنوز در دست بهره

سایل نقلیه مذکور، طول عمری دستگاه از انواع و 348 و هزار 95تنها  1394دهد که در سال نشان می

درصد از کل وسایل نقلیه باری کشور در این سال را تشکیل  27اند که معادل سال داشته 5معادل صفر تا 

هزار دستگاه  190سال نیز معادل  10دهد. در همین رابطه تعداد وسایل نقلیه باری با طول عمر صفر تا می

تشکیل داده است.  1394ای بار کشور را در سال ومی جادهدرصد از کل ناوگان عم 8/53بوده که معادل 

قرار گیرد، تنها  یبرداربهرهشود چنانچه عمر مفید وسیله نقلیه باری، مالک فعالیت و مالحظه می کهیطوربه

 417 و هزار163برداری قرار گیرند و بقیه آن یعنی توانند در جریان بهرهدرصد وسیله نقلیه موجود می 54

و  شدهمستهلکباید باشد، می موردنظرهای کشور ونقل ایمن و باصرفه حمل کاال در جاده، اگر حملدستگاه

 های کشور خارج گردند. از جریان فعالیت و تردد در جاده

دستگاه وسیله نقلیه باری با طول  485 و هزار، معادل 1394است که در سال  ذکرانیشادر همین رابطه 

 37 و هزار 53سال و  50تا  40دستگاه وسیله نقلیه باری با طول عمر  71 و هزار 26سال،  50عمر باالی 

ای کاال در کشور سال هم در ناوگان عمومی جاده 30تا  40ای با طول عمر دستگاه وسیله نقلیه باری جاده

 تصادف در ای با طول عمر باال ضمن ایجاد ناامنی و خطر گیری از وسایل نقلیه جادهاند. بهرهفعال بوده
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به هزینه تعمیر و نگهداری، طول روزهای  توانیمآن  ازجملههای کشور، عوارضی هم به همراه دارد که جاده

است که  ذکرانیشاخواب وسیله نقلیه، مصرف باالی سوخت و... اشاره کرد. در رابطه با مصرف سوخت 

، ضمن کاهش وزن ناخالص و شدهفادهاستاز تکنولوژی جدید  هاآنوسایل نقلیه باری جدید که در تولید 

لیتر گازوئیل  25کیلومتر مسافت معادل تا  صدکیامکان بارگیری کاالی بیشتر، حداکثر مصرف سوخت در 

 .1رسدکیلومتر مسافت هم می صدکیلیتر در  60های با طول عمر باال، این مصرف کامیون کهیدرصورتاست 

 در کشور نیز موضوعیت دارد. بنابراین، وقتی گفته  دشدهیتولی این مسأله عیناً در مورد خودروهای سوار

شود که مصرف بنزین در کشورمان رشد چشمگیری دارد که البته استداللی صحیح است، معنای دقیق می

 یدولتشبهونقل کشور، خودروسازهای عموماً دولتی و آن، این است که ضمن فرسوده بودن سیستم حمل

. از 2کنندروهایی هستند که بیش از دو برابر استانداردهای جهانی بنزین مصرف میکشور در حال تولید خود

ونقل مانند های شخصی، نبود جانشین مناسب در بخش حملاتومبیل ازاندازهشیبوجهی دیگر، علت مصرف 

و منظم با دسترسی سریع و زمانمندی و با هزینه زمانی و ازدحام کم در سرتاسر  الوصولسهلمتروی 

تواند کشور است. در چنین شرایطی، افزایش قیمت بنزین تأثیر چندانی بر مصرف بنزین نمی یشهرهاالنک

ونقل عمومی کارا و داشته باشد، چراکه به علت نبود جانشین مناسب در این زمینه، یعنی سیستم حمل

 3.گیردسریع، کاهش در استفاده از خودروهای شخصی در عمل صورت نمی

  ایبودجه یهاتعادلکاهش مخارج عمومی و رفع عدم  باهدفهای انرژی قیمت حامل اصالح -6-4-3

ها، کاهش کسری بودجه دولت بود و های دولت در پیگیری قانون هدفمند کردن یارانهیکی از عمده استدالل

بار مالی  به شیوه فعلی در این زمینه آن بود که پرداخت یارانه گذاراستیساستدالل صورت گرفته از سوی 

ای، های بودجهکاهش مخارج عمومی و رفع عدم تعادل منظوربهای را بر بودجه وارد ساخته است و گسترده

رو، دولت با تصویب قانون هدفمندی قصد داشت رسد. ازاینهای انرژی ضروری به نظر میحاملاصالح یارانه 

ای بکاهد، اما ها از شدت این فشار هزینهی قیمتهای انرژی و آزادسازویژه در حوزه حاملبا حذف یارانه به

های نقدی در آنچه در عمل اتفاق افتاد، ادامه یافتن کسری بودجه دولت بود. چنانکه پرداخت یارانه

چهارچوب قانون هدفمندی خود به محل کسری بودجه بدل شد. بررسی عملکرد فاز نخست هدفمندی 

هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بین مردم  135، حدود 1392حاکی از آن است که تا پایان اسفند 

                                            
 . 13-15(، صص 1396اله )طلوعی، ذبیح 1
 .344ص (، 1389مومنی، فرشاد ) 2
 .207(، ص 1389ترکمانی، دینی ) 3
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هزار  95های انرژی در این دوره زمانی، مجموع درآمد دولت از افزایش قیمت حامل کهیدرحال، شدهعیتوز

میلیارد  500هزار و  47قانون باید  بر اساسهزار میلیارد تومان  95میلیارد تومان بوده است. بنابراین، از رقم 

های دولت درصد به هزینه 20مانده به تولید و درصد از مبلغ باقی 30شد، بین خانوارها توزیع میتومان 

هزار میلیارد تومان )فاصله هزینه پرداخت نقدی تا  40یافت، اما در عمل، دولت برای جبران اختصاص می

میلیارد  700هزار و  5حدود هزار میلیارد تومان از خزانه،  34هزار میلیارد تومان(، در کنار برداشت  135

اجرای فاز اول از طرح رو، ، پول چاپ کرد. ازاینگریدعبارتبهتومان هم از بانک مرکزی استقراض و 

، سوکیتنها به تحقق هدف کاهش کسری بودجه دولت کمک چندانی نکرد، بلکه از ها نههدفمندسازی یارانه

نی )به علت کمبود اعتبار( منجر شد و از سوی دیگر، عمرا یهاطرحبه تشدید کسری بودجه و آسیب دیدن 

 گریدانیببه با استقراض از بانک مرکزی زمینه را برای افزایش تورم و تشدید مجدد کسری بودجه فراهم کرد.

ها بود، اجرای های پرداختی به خانوارها باالتر از منابع درآمدی ناشی از حذف یارانهحجم یارانه ازآنجاکه

های دولت به کاهش کسری بودجه منجر نشد، بلکه با افزودن بر هزینه تنهانهها، یارانه کردن مندهدفقانون 

که از  طورهمانها گردید. عاملی برای تشدید و مبنایی برای بروز تخلف در تأمین منابع پرداخت یارانه

شناسایی دقیق  در واسطه ناکامی دولتبه شد، بررسی عملکرد هدفمندی در بخش قبلی پژوهش مالحظه

 ها بادولت در اغلب سالرو، از منابع آن بیشتر بوده و ازاین هاسالگروه هدف، مصارف هدفمندی در اغلب 

ضمن تأمین کسری از محل  دولت رو،ازاین. است بوده مواجه قانون هدفمندی اجرای از ناشی بودجه کسری

 گرفتن نادیده با هاسال اغلب نک مرکزی، دربودجه عمومی، منابع حاصل از فروش نفت و استقراض از با

 نقدی هاییارانه توزیع سهم است توانسته تنها تولید، بخش ویژهبه و سالمت اشتغال، مانند هاییبخش سهم

 . کند پرداخت را خانوارها ینقد ریغ و

 کاهش مخاطرات محیط زیستی باهدفهای انرژی اصالح قیمت حامل -6-4-4

   بود،  یطیمحستیزهای انرژی در کشور کاهش مخاطرات صالح قیمت حاملیکی دیگر از اهداف ا

  های انرژی انگیزه افزایش در مصرف گذار با تأکید بر این موضوع که پایین بودن قیمت حاملسیاست

را در آینده نزدیک به همراه  ینافراوهای انرژی را ایجاد کرده و این مسأله مخاطرات محیط زیستی حامل

 .دانستیممقابله با این مسأله ضروری  منظوربههای انرژی را داشت، اصالح قیمت حامل خواهد

ها میزان مطالعات پژوهشی انجام شده پس از هدفمندسازی یارانه اساس براست که این امر در حالی  

 60 زداییرسیده، یعنی رشد جنگل مترمکعبمیلیون  8به  مترمکعبمیلیون  5سوخت هیزمی در کشور از 

مطلوب نبوده است. در همین دوره برآورد شده است که میزان  همآندرصد شده نسبت به شرایطی که 

، یعنی صد درصد در پتانسیل کویرزایی کشور افتهیشیافزاهزار تن  600زار تن به ه 300ای از سوخت بوته
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ی در کشورهای طیمحتسیز. وقوع این پدیده در اقتصاد کشور یادآور بحران 1پیشروی صورت گرفته است

باشد. زمانی که نهادهای می 1970نفت بعد از شوک اول نفتی در اویل دهه  واردکننده توسعهدرحال

های یابی کردند، مالحظه شد که افزایش شدید قیمت سوختالمللی دالیل این پدیده را ریشهتخصصی بین

های فسیلی با لذا، به سمت جایگزینی سوختتأمین مالی کنند و  را آنفسیلی باعث شده کشاورزها نتوانند 

ی رخ داد. اسابقهیبزدایی وسیعی اتفاق افتاده و هم کویرزایی رو، هم جنگلهمیناند. ازهیزم و بوته رفته

شود که بدانیم هزینه فرسایش خاک در کشور ساالنه بیشتر نمایان می ازآنجااهمیت توجه به این مسأله 

های انرژی  با شدت بخشیدن به پدیده و هدفمندسازی یارانه 2ناخالص داخلی استدرصد از تولید  14معادل 

  این نوع از مخاطرات افزود. برشدتاز مخاطرات محیط زیستی کاست بلکه  تنهانهزدایی و کویرزایی، جنگل

 افزایش کارایی در اقتصاد  باهدفهای انرژی اصالح قیمت حامل -6-4-5

    های نسبی بود که ها، نادرست بودن قیمترای قانون هدفمند کردن یارانهیکی از دالیل مهم برای اج

های اقتصادی کارا، به سمت بخش هاآنمناسبی را برای کارگزاران اقتصادی جهت هدایت  عالئمتوانست نمی

آن  های واقعی و همچنین نزدیکیهای انرژی به قیمتاعتقاد بر آن بود که نزدیک شدن قیمتانتشار دهد. 

دهد و از این های جهانی، الگوی تولید و مصرف انرژی را به سمت عقالنیت و بهینه شدن حرکت میبه قیمت

بیشتر ناکارآمدی سازمانی و ناکارایی در اقتصاد کشور،  کهیدرحالیابد، طریق کارایی اقتصادی افزایش می

 ی است.حکمرانضعف 

ای آن است که اجرای این قانون نیز دستاوردی در ایجاد ها گویبررسی عملکرد قانون هدفمندسازی یارانه

با انتشار امواج تورمی به اقتصاد  تنهانهیی در اقتصاد ایجاد نکرد. چراکه، اجرای فاز نخست هدفمندی، کارا

 وری کل اقتصاد نیز ناکام ماند. ثباتی فضای کالن اقتصاد دامن زد، بلکه در ارتقاء بهرهکشور، به بی

زمان با اجرای فازهای مختلف وری کل اقتصاد همشود بهره، مشاهده می11ه در نمودار شماره ک طورهمان

عنوان موانع ، به1وکار کشورو نامساعد بودن فضای کسب 3هدفمندی بهبود نیافت و ضعف چهارچوب نهادی

 وری و کارایی در اقتصاد نقش ایفا کرد.افزایش بهره راه سر بر اصلی

                                            
 . 100(، ص 1394مومنی، فرشاد ) 1
  .101همان صص  2
 که دهدمی نشان ،2016 سال در جهانی بانک گزارش آخرین براساس هادین کیفیت دهندهتشکیل هایزیرشاخص در کشور وضعیت بررسی 3

 شاخص زیر کشور ایران در جهانی بانک 2016 گزارش براساس. باشدنمی اقتصاد مولد هایفعالیت و تولید از کنندهحمایت کشور نهادی چهارچوب

 از حاکی که است گرفته قرار 190 جایگاه در مطالعه، مورد کشور 209 بین در ،(5/2 تا 5/2) بازه از -23/1 نمره کسب با مقررات، و قوانین کیفیت

 ،(قراردادها اجرای حسن و مالکیت حقوق تضمین معنای به) قانون حاکمیت شاخص زیر در. باشدمی مقررات و قوانین کیفیت در کشور ضعیف جایگاه
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 (1390 پایۀ سال) تولید عوامل کل وریبهره شاخص -11نمودار 

 
 وری ایران. سازمان ملی بهره: مأخذ    

ثباتی، کاهش ها بدون ایجاد بسترهای الزم، با انتشار امواج تورمی، ایجاد بیدرواقع، اجرای هدفمندی یارانه

لیدی دامن زد، این عوامل در های توپذیری بنگاهتولید و کاهش رقابت ی در اقتصاد، به افزایش هزینهوربهره

ای وکار، افزایش کارایی در اقتصاد کشور را در هالهکنار چهارچوب نهادی ناکار و نامساعد بودن فضای کسب

منظور افزایش کارایی در اقتصاد کشور، ایجاد ثبات در اقتصاد، از ابهام فرو برد. لذا، شرط الزم و کافی به

ها، تقویت چهارچوب نهادی و بهبود ای تولیدی از طریق کاهش هزینههپذیری بنگاهافزایش قدرت رقابت

های کلیدی کارایی در ی در قیمتکاردستتوان صرفاً از طریق نمی  ، رونیازاوکار است و فضای کسب

 اقتصاد را افزایش داد. 

 بندی و ارائه راهکارهای پیشنهادی جمع -7

های وقوع ترکیبی از بحرانهای انرژی حاکی از آن است که ادبیات تجربی موجود در زمینه اصالح یارانه

  هاسازد و انگیزه الزم را برای دولتناپذیر میهای انرژی را اجتناباقتصادی و محیط زیستی، اصالح یارانه

                                                                                                                                     
 در کشور ضعیف جایگاه از حکایت روشنیبه که گرفته قرار 155 جایگاه در مطالعه، مورد کشور 209 بین در ،(-5/2 تا 5/2) بازه از -71/0 نمره کسب با

 مورد کشور 209 بین در ،(-5/2 تا 5/2) بازه از –72/0 نمره کسب با فساد، کنترل شاخص زیر در .دارد قراردادها به احترام و مالکیت حقوق از پاسداری

 اظهارنظر حق شاخص زیر است. در اقتصاد در فساد بودن گسترده و فساد بر کنندهنظارت نهادهای اراییناک گویای که قرارگرفته 155 جایگاه در مطالعه،

 .باشدمی ضعیفی جایگاه که است گرفته قرار 181 جایگاه در مطالعه، مورد کشور 209 بین در ،(-5/2 تا 5/2) بازه از -39/1 نمره کسب با پاسخگویی، و
 کشور وکارکسب محیط هایشاخص ،2017 سال برای ایران وکارکسب وضعیت بینیپیش از جهانی بانک توسط دهش منتشر گزارش آخرین براساس 1

 120 جایگاه در بررسی، مورد کشور 190 بین در ایران ،2017 سال در جهانی وکارکسب گزارش در که صورت این به. ندارند قرار مطلوبی وضعیت در

 .است گرفته قرار
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ت اما باید توجه داش کند.های انرژی، ایجاد میمنظور آزادسازی در بازار انرژی و افزایش قیمت انواع حاملبه

که محدود کردن نقش دولت در بازار انرژی و سپردن آن به دست مکانیسم بازار، بسیار پیچیده است. چراکه 

شود. این بدین معنا طور انکارناپذیری باعث شکست بازار میهایی است که بهبخش انرژی دارای ویژگی

خش انرژی نسبت به سایر دسترس است. بلکه ایجاد رقابت در بنیست که رقابت در بخش انرژی غیرقابل

باشد. بررسی های اقتصاد دشوارتر بوده و نیازمند مهیا نمودن بسترهای نهادی الزم در این زمینه میبخش

های صورت ادبیات نظری موجود در زمینه آزادسازی در بازار انرژی نیز حاکی از آن است که تمامی تالش

 های انرژی کانالیزه شده است. نهیارا گرفته در این زمینه در چارچوب هدفمندسازی

منظور موفقیت در اصالح که به دادکشور جهان نشان  22های انرژی در تجارب جهانی اصالح یارانهبر  یمرور

طراحی استراتژی جامع با اهداف روشن و بلندمدت، تعیین استراتژی ارتباطی شفاف با  های انرژی،یارانه

های دولتی، در نظر گرفتن ، بهبود کارایی شرکتهامتیق شیدر افزا یبندو مرحله جیتدر تیرعانفعان، ذی

 ها ضروری است. زدایی از مکانیسم قیمتجبرانی برای  فقرا و سیاست -اقدامات حمایتی

سازد که دولت اندونزی های انرژی، این مهم را خاطرنشان میمروری بر تجربه اندونزی در زمینه کاهش یارانه

های زمان با کاهش یارانه، با ارائه مجموعه راهبردهای غیر قیمتی، هم2013الی  2005های در طی سال

ها، اجرای طرح جایگزینی حمایتی برای حمایت از خانوارها و بنگاه -های جبرانیانرژی، همچون ارائه بسته

اصالحات، توانسته  های اطالعاتی برای انتشار اطالعات در زمینهمصرف نفت سفید با گاز مایع و ایجاد کمپین

در اجرای مداوم اصالحات، کاهش اعتراضات، ایجاد مقبولیت اجتماعی و افزایش اثربخشی اقتصادی اصالح 

 ها )به معنای کاستن از میزان کسری بودجه(، موفق عمل کند. یارانه

ه بعد از گذشت نزدیک ها در کشور گویا آن است کاین در حالی است که نگاهی بر عملکرد قانون هدفمندسازی یارانه

 مبلغ یکسان پرداخت هدف، هایگروه درست شناسایی عدم مانند دالیلی به هفت سال از اجرایی شدن، این قانون به

مسکن و  بخش سهم پرداخت عدم قانون، این اجرای محل از تولید بخش سهم پرداخت عدم افراد، به نقدی یارانه

  .است بازمانده شدهتعیین اهداف به رسیدن جوانان از اشتغال

 منابع بهینه توزیع و محوریعدالت همان که هایارانه کردن هدفمند قانون اهداف تحقق راستای در رو،ازاین

 شرح به تجارب موفق جهانی، مجموعه راهکارهایی بر مروری از شدهحاصل هایدرس به توجه با است، کشور

 شود.زیر پیشنهاد می

جهانی های تجربهمروری بر که در  طورهمان های هدف؛یق گروهالتزام دولت به شناسایی دق -

ها در میان مدت بوده و پرداختعنوان راهبرد جبرانی کوتاههای نقدی عمدتاً بهمشاهده شد، پرداخت

های انتقالی نقدی هدفمند، جایگزین شده است. لذا، ضروری است، پرداختهای هدف توزیعگروه
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های شناسایی اقشار کارگیری روشهمگانی شود. این امر ضرورت به های انتقالی نقدیپرداخت

 شود.ازپیش یادآوری میپذیر را بیشآسیب

ثر با تمامی مؤ رسانی عمومی و تعاملاطالعهای اطالعاتی؛ رایزنی با ذینفعان و ایجاد کمپین -

    ها ح یارانههای اجرای موفق اصالشرطپیش ترینمهماز  ربطذیهای مختلف مسئوالن و گروه

های اطالعاتی باید پیش از که باید قبل، در حین اجرا و بعدازآن، انجام شود. چنین کمپین باشدمی

های مشمول و شیوه جبران و اجری اصالحات توضیحاتی در خصوص زمان و نحوه اجرا، گروه

جارب جهانی طور که در تهای هدف ارائه دهند. همانها بر گروهآثار افزایش قیمت تخفیف

سزایی در جلب حمایت عمومی از اصالحات  موردبررسی مالحظه شد، شفاف شدن مسأله، نقش به

ها نیز اطالعات الزم را در کردن یارانه دارد. عالوه بر این کمپین مذکور باید در حین اجرای هدفمند

ندونزی در خصوص عملکرد اصالحات، موفقیت و شکست و دالیل آن ارائه دهد. تجربه ناموفق ا

ترین دلیل ( گواهی بر این مدعا است. همچنین، عمده1997جهت افزایش قیمت )سال  اولین تالش

رسانی و بروز ، عدم اطالع2013عدم موفقیت کشورهای موردبررسی در گزارش بانک جهانی در سال 

حات بعدی با ایجاد های ناموفق خود، در اصالاعتصابات گسترده بود. اما اندونزی با یادگیری از تجربه

 های گسترده توانست در اجرای طرح موفق عمل کند.رسانیهای اطالعاتی و اطالعکمپین

که در مروری  طورهمانکارگیری رویکرد تدریجی مبتنی بر رعایت توالی زمانی و کاالیی؛ به -

انجام  تدریجی صورتبههای انرژی باید حامل جهانی مالحظه شد، اصالح قیمتق بر تجارب موف

ها بیش از سایر بخش مراتببهدفعتی، البته اهمیت این موضوع برای بخش تولیدی  صورتبهشود نه 

بندی کرد. کاالهایی که توان بر مبنای سهمشان در مخارج کل خانوارها اولویتکاالها را میاست. 

 . باشند سهم بیشتری در مخارج کل خانوارهای فقیر دارند باید در آخرین  اولویت

نگاهی به تجربه اندونزی در آزادسازی های الزم جهت جایگزینی سوخت؛ فراهم کردن زمینه -

)جایگزینی گاز مایع با نفت سفید( در ها دهد که جایگزینی سوختهای انرژی نشان میقیمت حامل

و  ترانرژی که مصارف گسترده تواند، در کاهش مصرف آن نوع از حاملعین ارتقای کارایی انرژی می

 حجم یارانه بیشتری را به خود اختصاص داده، مفید واقع شود.

های درآمدزا، همچون مهارت و اشتغال هایی که دسترسی فقرا را به داراییاجرای سیاست -

های مالی از فقرا، ضمن حمایت برای بهبود واقعی شرایط فقرا و بهبود توزیع درآمد، تسهیل کند؛
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درآمد خانوارهای فقیر و کم ارتقای مهارت و تخصص منظوربهدولت اقداماتی را  است یضرور

 متناسب با نیازهای بازار کار در دستور کار قرار دهد. 

های ها از طریق افزایش قیمت حاملیارانه هدفمند کردناجرای قانون  ؛حمایت از بخش تولید -

، میزان سود جهیدرنتها و کاال شدهتماممواد اولیه تولید(، اثر مستقیمی بر قیمت  عنوانبهانرژی )

با افزایش میزان هزینه بخش تولید به تعمیق رکود اقتصادی در  کهیطوربهتولیدکننده داشته، 

قانون، دولت موظف به پرداخت سهم بخش  بر اساسکشور منجر شده است. این در حالی است که 

رو، پیشنهاد است. ازاین ها بودهیارانه هدفمند کردنتولید از محل منابع حاصل از اجرای قانون 

به بخش  شدهلیتحمهای ها و همچنین جلوگیری از هزینهجبران این خسارت منظوربهشود، می

 تولید، دولت سهم این بخش را از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون پرداخت کند.

آوری در فنماندگی ضعف و عقبتولید انرژی؛  نهیدرزم یوربهرهآوری و بهبود ارتقای فن -

هایی چون باال بودن ضریب استحصال بنزین از نفت یا ضریب که با شاخصاقتصاد ایران را 

ی قیمتی رفع کرد. هایکاردستتوان با شود، صرفاً نمیاستحصال نفت از میادین نفتی مشخص می

ه در ، توانایی در جذب و استفاده سرمایه خارجی، انباشت سرمایروزبهجذب دانش علمی و فنی 

گذاری که همگی در افزایش ظرفیت جذب های سرمایهحوزه سرمایه انسانی و بهبود مدیریت پروژه

ی است. بر این اساس، قبل وربهرهآوری و بهبود شود، شروط الزم برای ارتقای فناقتصاد خالصه می

رژی از اهمیت های انکننده حاملهای عرضهها، ارتقای کارایی بنگاهاز اقدام به آزادسازی قیمت

 باالیی برخوردار است.  

راه اصولی کاهش مصرف انرژی، ایجاد جهش  های غیر قیمتی:مدیریت مصرف انرژی به روش -

ریزی اصولی و منطقی ابتدا اتالف انرژی در های انرژی نیست، بلکه باید با یک برنامهدر قیمت حامل

در  ازیموردنآنکه انرژی  واسطهبهپس های انرژی را اصالح کنیم و سشبکه تولید و توزیع حامل

ای است، شبکه ریلی کشور را تقویت نماییم. نقل جادهوحمل پنجمکریلی حدود ی ونقلحمل

مصرف  اساس برنقل و اصالح الگوی تولید خودروهایی وهمچنین، نسبت به نوسازی ناوگان حمل

های انرژی را از این کارها حامل هرکدام یجابهانرژی مطابق با استاندارهای جهانی اقدام کنیم و اگر 

شود، بلکه بروز بسیاری وری انرژی پدیدار نمیبهبودی در بهره تنهانهبا جهش قیمتی روبرو سازیم، 

 شود.تر میهای دیگر نیز محتملاز ناهنجاری
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