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  بازتوزیع یارانه ها اصالح شده جهتارائه الگویی 

 شبنم تدین 2،سوزانه صحتی1

 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه خراسان رضوی، مشهد 2و1

sznhsht@gmail .com 
 چکیده

ر در دو فاز به اجرا گذاشته ، قانون مذکو15/1۰/1۳۸۸و تصویب  قانون هدفمند سازی یارانه ها در تاریخ  تخصیص بهینه منابعده دولت مبنی بر بعد از ارا

و ادامه  شتهر پی  ندادید را اجرای این قانون دستاوردهای مورد نظر در زمینه رفاه و عدالت اجتماعی و رشد تول د،شد. اما بررسی های بعدی نشان می ده

نه ها، علت ازتوزیع یارارایی باجرای آن با شیوه کنونی با تردیدهایی مواجه گردیده است. وجود شرایط تحریم و پیامد ها اقتصادی آن عالوه بر مشکالت اج

با  ند، بهتر استکغییر تفع کشور اصلی عدم حصول به نتایج مذکور شناخته می شوند. در فرصتهای پسا تحریم که انتظار می رود شرایط بین المللی به ن

فراهم  االدستی کشورهای ب اصالح شیوه های اجرایی داخلی، و استمداد از سیاستهای اقتصاد مقاومتی زمینه را جهت تحقق هر چه بیشتر قوانین و برنامه

مند سازی ای قانون هدفای اجرهفع  و حداقل سازی آسیب آوریم. لذا این مقاله با ارائه یک الگوی اصالح شده بازتویع یارانه ها سعی در حداکثر سازی منا

 ردد.افته فراهم گوسعه یتیارانه ها دارد. امید است با پشتوانه و حمایت مقامات قانونی و اجرایی کشور زمینه های الزم جهت حرکت به  سمت ایرانی 

  یارانه انرژیسناریو.  هدفمند سازی یارانه ها، اقتصاد مقاومتی، بازتوزیع یارانه ها، کلمات کلیدی:
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 . مقدمه1

 هت گیری صریحجمچنین هاقتصادی و قانونی فراهم آورده است.  ،تاکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی بستر مناسبی را در ابعاد مختلف سیاسی

رویکرد  یش اجتماعی وبا گرا وها با رویه ای اصالح شده برنامه ششم توسعه نیز بر اساس سیاستهای ابالغی رهبر معظم انقالب ادامه هدفمند سازی یارانه 

وگانه دن گرایش های ارانه  به تامیاز این رو در این مقاله در نظر داریم  با ارائه الگویی اصالح شده و هدفمند جهت بازتوزیع ی.  [1]حمایت از تولید است 

 فوق  بپردازیم. 

ای س آنها حامل هرادر ه کدر یک طرف  افزایش قیمت اقالم یارانه ای است  لی یک چرخه دو بخشی است.اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها  در حالت ک

ت طرح قیت و یا شکسنکه موفو در طرف مقابل آن بازتوزیع منابع جمع آوری شده از محل اصالح قیمت هاست. این مقاله با فرض ای  گرفته اندانرژی قرار 

ن اصالحات ئه دهد تا ضمده ارابازتوزیع یارانه های تجمیع شده  و تخصیص منابع  بستگی دارد سعی دارد رویه ای اصالح ش هدفمند سازی یارانه ها به نحوه

 گردد. محقق  و سیاستهای اقتصاد مقاومتی قیمتی اقالم یارانه ای اهداف مورد نظر قانون هدفمندی یارانه ها

 ی یارانه ها هدفمند ساز قانون  اقتصاد مقاومتی وسیاست های  .2

بیست سالة جمهوری اسالمی ایران ) در سند چشم انداز برنامه اقتصاد مقاومتی به تدبیر مقام معظم رهبری, بنا بر دو ضرورت تدوین شد: اول تحقق اهداف 

یشات ایشان اقتصاد مقاومتی اقتصادی . بنا بر فرماستاقتصاد کشور  درمقابل چالش های آن ضروریالمللی که مقاوم سازی  های بینتحریم( و دوم 1۴۰۴افق 

ظرفیتهای اجتماعی و در این راه می بایست کشور را فراهم می آورد و  ی موجود درزا است و زمینه استفادة هدفمند و بهینه از ظرفیت ها و استعدادهادرون

به بیرون دارد و زمینه را  جهت مقابله با تکانه های درونی و بیرونی  گرا نیست؛ نگاهحال  اقتصاد مقاومتی درونمردم محوری مورد توجه قرار گیرد. امّا درعین

ر این مقاله تالش داریم با ارائه . د[2] بند تنظیم شده است ۲۴ایشان در ارتباط با اقتصاد مقاومتی در   ۹۲ /۲۰/11جامعه فراهم می آورد.  ابالغیه مورخ 

استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند سازی یارانه ها در جهت افزایش »ن برنامه های ابالغی ایشا ۴ف بند  الگویی جهت بازتوزیع یارانه ها در جهت تحقق اهدا

 . بپردازیم «تولید و بهره وری،کاهش شدت انرژی و ارتقا شاخص های عدالت اجتماعی
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قیمت تمام شده, قیمت گاز  , توزیع برق بهخلیج فارسدرصد قیمت  فوب  ۹۰تا بیش از فرآورده های نفتی بر افزایش قیمت  قانون هدفمند سازی یارانه ها

, ر,خدمات پستی,شکر, شی قیمت گاز صادراتی و همچنین اصالح قیمت سایر اقالم یارانه ای از قبیل خوراک پتروشیمی, گندم, برنج, روغن %75طبیعی تا 

 –نجم توسعه پایان برنامه ی تا پحال آنکه چند ماه تاکید داشته است. شوراقتصادی,اجتماعی, فرهنگی ک تا پایان برنامه پنجم توسعه هواپیمایی و ریلی و...

 .[3] اقی نمانده و اجرای قانون مذکور در نیمه راه به حالت تعلیق درآمده استب  -1۳۹۴پایان سال 

 پسا تحریمفرصتهای  .3

د برابر خ تورم را چننر  ه،ضعیف کردتجی را محدود کرده ، ریال را استراتژی تحریم رشد اقتصادی و صنعتی ایران را کاهش داده ، سرمایه گذاری های خار

ر بها بیش از آنکه بر سطح مصرف تاثیرگذار باشد اثر خود را آمارها نشان می دهد که تحریم .[4]کرده و تولید و صادرات نفت و گاز را کاهش داده است 

ورمی و رسانه ها به گوش می رسد مشکالت ت ه  اقتصاد ایران که در سطوح مختلف جامعه وبا این وجود مشکل  عمد .[5]گذاری داشته استتولید و سرمایه

ورم  واکنش ت بت به کاهش قدرت خرید افراد جامعه است. زیرا یک مشکل عمومی ملموس است و به راحتی قابل رد یابی و کمی سازیست. از این رو نس

امه های دولت رن. بی سازندموارد  دولت در زمینه اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها انتقادات بسیاری های روانی بیشتری دیده می شود و به هر گونه اقدام

  .[6]انندر می درا در زمینه اجرای قانون هدفمند سازی یارانه شکست خورده می دانند و آن را عامل اصلی  ایجاد تورم و شکاف طبقاتی بیشت

و  ه استایجاد کرد ،برنامه هدفمند سازی یارانه نرخ تورم کمتری از آنچه در برخی برآورد ها  ارائه شده بودن می دهد حال آنکه منابع و تحقیقات علمی نشا

که تورم مقطعی ناشی از هدفمند سازی یارانه ها کاهش یافت یکی از سیاستهای کمکی دولت  1۳۹۰حتی برنامه پرداخت نقدی یارانه پس از نیمه دوم سال 

 از طرفی .[7] تحریم و اقتصاد نفتی  بوده است ،اختالالت ارزی ،قدرت خرید طبقات کم درآمد جامعه در مقابل تورم باالی ناشی از نقدینگی برای حفاظت از

تحریم و آسیب های وارده ناشی از  ،سرمایه گذاری ،ریشه های بروز مشکل در بخش تولید  ،با پرداختن به تورم به عنوان حلقه آخر بیماری اقتصاد ایران

 1۸درصد ذخیره نفتی و  ۹میلیون نفر جمعیت، با   80ایران دومین کشور پرجمعیت خاورمیانه با خاطر نشان می سازد   اقتصاد نفتی  مغفول مانده است.
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 و در ای دیگر خواهد بودپتانسیل جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه نفت ایران بیش از حوزه هلذا درصد ذخایر گازی جهان و منابع معدنی فراوان است. 

  .[8]شرایط پساتحریم انتظار می رود با  رفع مشکالت ارزی, بانکداری و ...  فرصت مناسبی  برای سرمایه گذاری و رشد تولید فراهم گردد

 . هدف از تدوین مقاله 4

یر بسیاری تاث ۹1و  ۹۰ در سال د شوکهای ارزی در بروز تورممشکالت ساختاری اقتصاد وابسته به نفت ایران. تشدید شرایط تحریم و ایجا با توجه به اینکه 

د دیریت  اقتصامیط جهت شراو  انتظار می رود در شرایط پساتحریم اقدامات دولت در جهت کنترل نرخ تورم با موفقیت بیشتری مواجه گردد ،داشته است 

سازی  ضمن حداکثر  ارانه هابازتوزیع ی پیشنهادی الگوی فراهم گردد.د کشور  و سایر زمینه های رشد اقتصا کشور و اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها

قاچاق و  یری ازجلو گ ،صادرات و واردات، مدیریت مصرف سوخت ،تولید و صنعت ،منافع حاصل از این جراحی بزرگ اقتصادی در بخش سرمایه گذاری

ه برائه  الگویی ا» حقیق لذا هدف این تمی دهد. ر آسیب پذیر جامعه به حداقل کاهش استفاده  بهینه از منابع کشورآسیب های احتمالی آن را برای قش

جتماعی اتبعات منفی  ا کمترینبرفاه اجتماعی و رشد تولید به نحوی که  اصالحات قیمتی بهبود منظور بازتوزیع یارانه ها  و تخصیص بهینه منابع  با هدف 

 باشد. ، می«مدیریت مصرف را مقدور سازد ،اقتصادی

ی نماید و مناریو تبیین چهار س را در به بررسی عوامل اثر گذار در مدیریت یارانه ها می پردازد، در گام بعدی شرایط احتمالی کشور  این مقاله در ابتدا 

 سناریو های محتمل تر ترسیم می نماید.در  سپس الگوی پیشنهادی خود را 
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 . عوامل اثرگذار بر مدیریت یارانه ها 5

گروه  ر ششد وامل مرتبطعشده است ,  منعکسهمانطور که در نمودار  را نشان می دهد.بر مدیریت یارانه ها رابطه بین عوامل تاثیر گذار  1شماره  شکل

ر شکل بین آنها دط ه و روابو عوامل مرتبط با هر گرو دسته بندی اطالعاتو فناوری  ،صنعت لی،بین المل، فرهنگی/اجتماعی ،اقتصادی نی،کلی سیاسی/قانو

 .[9]نشان داده شده است

 

 

 . عوامل اثر گذار بر مدیریت یارانه ها1شکل 

مالحظه می نمایید، قوانین باالدستی امکان اصالح قیمت حاملهای انرژی را میسر می سازد. با اصالح قیمت حاملهای انرژی یارانه  ۲همانطور که در شکل 

محل هدفمندسازی یارانه ها تجمیع می گردد. منابع تجمیع شده در این حساب با توجه به برنامه های موجود  های دریافتی در حساب درآمدهای دولت از
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یارانه ها برای  بین خانوارها و صنایع بازتوزیع می گردد. توزیع یارانه ها در بخش صنعت می تواند منجر به توسعه صنعت و رشد تولید گردد. همچنین توزیع

منجر به بهبود رفاه اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی گردد. با این حال اصالح قیمتهای حاملهای انرژی و توزیع یارانه نقدی می تواند بر خانوارها می تواند 

 تورم تاثیرگذار باشد. همچنین خروج از شرایط تحریم زمینه مساعد برای سرمایه گذاری خارجی و نهایتا توسعه تکنولوژی را فراهم آورد. 

 و هاسناری. 6

های ح قیمت حاملانه ها، اصالشرایط اجرای قانون هدفمندسازی یاردر این سناریو ها  چهار سناریو برای اقتصاد ایران تصور گردیده است. ۲شماره  شکلدر 

صادرات/  اخلی/ خارجی،ری دذاانرژی، تورم، توسعه سیستم های اطالعاتی مرتبط با هدفمندسازی یارانه ها و مدیریت مصرف انرژی، فاصله طبقاتی، سرمایه گ

یر قطعی  غن روند های  یم به عنواو روند رشد فناوری اطالعات و روند خروج از تحربر مدیریت یارانه ها  عوامل اثرگذاربه عنوان واردات و توسعه تکنولوژی 

 . [10]سناریو ها در نظر گرفته شده اند

 

۲ 

 ا هرانه ایجاد شرایط مناسب برای اجرای قانون هدفمندسازی یا

 اصالح قیمت حاملهای انرژی 

 کنترل/کاهش تورم 

یکپارچه سازی/ توسعه بانک های اطالعاتی مرتبط با 

 هدفمندسازی یارانه ها یا سیستم های مدیریت مصرف انرژی 

 کاهش فاصله طبقاتی 

1 

 ها  شرایط نسبتا مناسب برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه

 رژی امکان اصالح قیمت حاملهای ان

 افزایش تورم 

یکپارچه سازی/ توسعه بانک های اطالعاتی مرتبط با 

 هدفمندسازی یارانه ها یا سیستم های مدیریت مصرف انرژی 

 کاهش فاصله طبقانی و بهبود سطح رفاه اجتماعی 
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تخصیص یارانه بیشتر به بخش تولید و صنعت و بهبود سطح 

 رفاه اجتماعی 

 جی رشد سرمایه گذاری خار

افزایش صادرات و فراهم شدن زمینه مساعد جهت حضور در 

  بتیبازارهای خارجی و قرار گرفتن صنایع داخلی در شرایط رقا

توسعه/ وارادات تکنولوژی و رشد صنعت و کاهش شدت مصرف 

 انرژی  

 افزایش نسبی سرمایه گذاری داخلی در صنعت 

 محدودیت سرمایه گذاری خارجی 

 محدودیت درصادرات و واردات 

 محدودیت در توسعه تکنولوژی 

 بهبود نسبی مدیریت مصرف انرژی 

۴ 

 ا ه هایجاد چالشهایی در مسیر اجرای قانون هدفمند سازی یاران

 اصالح قیمت حاملهای انرژی منجر به ایجاد تورم مقطعی می

 گردد.  

وجود بانک های اطالعاتی جزیره ای در حوزه هدفمند سازی 

 ریت انرژی یارانه ها وسیستم های مدی

 فشار تورمی روی اقشار کم درآمد 

 عدم تخصیص بهینه منابع درآمدی از محل یارانه ها 

 وایجاد فرصتهای بهتر برای صنایع در جهت توسعه تکنولوژی 

 رشد صنعت 

۳ 

 ها  قانون هدفمندسازی یارانه ایجاد چالشهایی در مسیر اجرای

 اصالح قیمت حاملهای انرژی منجر به ایجاد تورم مقطعی می

 گردد. 

وجود بانک های اطالعاتی جزیره ای در حوزه هدفمند سازی 

 یارانه ها وسیستم های مدیریت انرژی 

رای بافزایش فاصله طبقاتی و بهبود نیافتن سطح رفاه اجتماعی 

 اقشار کم درآمد 

 یص بهینه منابع درآمدی از محل یارانه عدم تخص

 رکود در بخش تولید و صنعت/محدودیت توسعه تکنولوژی  
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 افزایش صادرات و دستیابی بهتر به بازارهای خارجی 

 رشد سرمایه گذاری خارجی  

 محدودیت در صادرات وواردات 

 محدودیت سرمایه گذاری خارجی 

 . سناریوهای محتمل با توجه به دو بعد غیر قطعی تحریم و رشد زیرساخت فناوری اطالعات۲شکل 

 رتبط با آن وم های ماطالعات: زیرساختهای فناوری اطالعات شامل سیستم مکانیزه هدفمندی یارانه ها و دیگر سیستالف( رشد زیرساخت های فناوری 

  ارد شده است.ور مدل سیستم های مدیریت انرژی )به عنوان مثال سیستم سامانه هوشمند سوخت( می باشند. این روند با دو بعد رشدکم و رشد زیاد د

ن وبرنامه ی سیاستگزاراا پیشرور. از سوی دیگر پساتحریم، افق وسیعی ثیرات منفی بر عوامل اثرگذار بر مدیریت یارانه ها می گذاردتاب( تحریم: تحریم ها 

  ین روند با دو بعد استمرار وضعیت تحریم ها تا رفع تحریم ها در مدل وارد شده است.اریزان حوزه اقتصادی قرار می دهد. 

به روند  با توجه جود وا این بی در سطح ملی و داخلی قابل مدیریت است و دومی به شرایط و توافقات  بین المللی بستگی دارد. از دو روند غیر قطعی  اول

 . ه می دهدرایط ارائش را در آنتمرکز کرده و الگوی پیشنهادی خود ربع دوم و  ربع اولاین مقاله بر دو سناریو  ،مذاکرات و پیشرفتهای حاصل شده

  اریوهای پیشنهادیسن. 1.6

  سناریوی ربع یك.  1.1.6

  خواهند داد: اال رخدر صورتی که رشد زیرساختهای فناوری اطالعات زیاد و تحریم ها به قوت خود پا برجا باشند، موارد مطروحه در ربع یک احتم

دسازی یارانه ها ایجاد می شود. با اصالح قیمت حاملهای با توجه به رشد زیرساختهای فناوری اطالعات، شرایط نسبتا مساعدی برای اجرای قانون هدفمن

ال بخش قابل انرژی، درآمد دولت از محل افزایش قیمت حاملها افزایش می یابد. اصالح قیمت حاملهای انرژی منجر به بروز تورم مقطعی می شود. با این ح

چه سازی بانک های اطالعاتی، امکان بازتوزیع بهتر یارانه ها را فراهم می نماید. این دینگی می باشد. یکپارو نق مالحظه ای از تورم ناشی از بی ثباتی نرخ ارز

ها به بخش  امر منجر به کاهش فاصله طبقاتی و بهبود سطح رفاه اجتماعی می گردد. همچنین بازتوزیع بهتر یارانه ها موجب تخصیص منابع درآمدی یارانه
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در بخش صنعت می گردد. با این حال محدودیت سرمایه گذاری خارجی و محدودیت در صادرات و واردات و تولید و افزایش نسبتی سرمایه گذاری داخلی 

یت مصرف محدودیت در توسعه تکنولوژی به دلیل وجود تحریم ها وجود دارد. در نهایت به دلیل اصالح قیمت حامل های انرژی، احتمال بهبود نسبی مدیر

 انرژی وجود دارد. 

   ربع دومسناریوی . 2.1.6

 : ند داددر صورتی که رشد زیرساختهای فناوری اطالعات زیاد و تحریم ها برداشته شوند، موارد مطروحه در ربع دوم احتماال رخ خواه

، شرایط ها یجی تحریمذف تدربا توجه به رشد زیرساختهای فناوری اطالعات، شرایط مساعدی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها ایجاد می شود. با ح

نقل  در بخش حمل ونرژی )برای اصالح قیمت حاملهای انرژی و افزایش درآمد دولت از محل افزایش قیمت حاملها فراهم می گردد. اصالح قیمت حاملهای ا

واهد تورم کاهش خ ارزی تحل مشکالو تولید( منجر به بروز تورم مقطعی می شود. با این حال به دلیل تثبیت نرخ ارز، رشد صادرات و مدیریت واردات و 

طح رفاه ساتی و بهبود له طبقیافت. یکپارچه سازی بانک های اطالعاتی، امکان بازتوزیع بهتر یارانه ها را فراهم می نماید. این امر منجر به کاهش فاص

شد ذاری خارجی رگرمایه سمی گردد. همچنین  اجتماعی می گردد. همچنین بازتوزیع بهتر یارانه ها موجب تخصیص منابع درآمدی یارانه ها به بخش تولید

ژی/ وتوسعه تکنول گردد. یافته و صادرات و واردات موجب فراهم شدن زمینه مساعد برای حضور در بازارهای بین المللی و فعالیت در شرایط رقابتی می

ی،  هبود تکنولوژبنرژی و به دلیل اصالح قیمت حامل های اواردات تکنولوژی و رشد صنعت به دلیل وجود شرایط پسا تحریم امکانپذیر می گردد. همچنین 

 شدت مصرف انرژی کاهش می یابد. 
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 سناریوی ربع سوم: .  3.1.6

 : هند داددر صورتی که رشد زیرساختهای فناوری اطالعات اندک و تحریم ها پابرجا باشند، موارد مطروحه در ربع سوم احتماال رخ خوا 

ای بودن  ه دلیل جزیرهبطرفی  ابل مالحظه ای از درآمدهای حاصل از هدفمند سازی یارانه ها، صرف پرداخت یارانه می گردد، و ازبا توجه به این که بخش ق

ه ین قانون با چالشهایی مواجازتوزیع یارانه ها مشکالتی ایجاد شده و اجرای و با شناسایی گروه های درآمدیدر ،و عدم یکپارچه سازی بانک های اطالعاتی

، باتی نرخ ارزثز بی اناشی  ،ی گردد. در صورت اصالح قیمت حاملهای انرژی تورم مقطعی ایجاد می گردد. با این حال بخش قابل مالحظه ای از تورمم

 مصرفدلیل  فه بهمد و مرپردرآ نقدینگی و تورم ناشی از اعمال تحریم ها می باشد. از همین رو اقشار کم درآمد با آسیب های جدی مواجه خواهند شد. افراد

نعتی و در بخشهای ص ، رکودشرایط تحریم با وجود. این امر منجر به افزایش فاصله طبقاتی می گردد. از یارانه ها دریافت می کنند سهم بیشتری  ،بیشتر

 ویهای فرسوده کنولوژگیری از تتولید حاکم شده و توسعه تکنولوژی با محدودیت مواجه می گردد. به دلیل روزآمد نشدن تکنولوژیهای موجود و بهره 

 . در ضمن در این شرایط محدودیت سرمایه گذاری خارجی نیز وجود دارد. زیاد استقدیمی، شدت مصرف انرژی 

 سناریوی ربع چهارم: .  4.1.6

 : خ خواهند دادر تماالاح چهارمدر صورتی که رشد زیرساختهای فناوری اطالعات اندک و شرایط خروج از تحریم ها فراهم گردد، موارد مطروحه در ربع 

سایی رآمدی در شناه ناکابجزیره ای بودن و عدم یکپارچه سازی بانک های اطالعاتی در حوزه هدفمندسازی یارانه ها و سیستم های مدیریت انرژی، منجر 

ن حال به گردد. با ای جاد میانرژی تورم مقطعی ای گروه های درآمدی شده و بازتوزیع مناسب یارانه ها را مقدور نمی سازد در صورت اصالح قیمت حاملهای

لیل کاهش قتصادی به دامی یابد. علیرغم بهبود نسبی شرایط  کاهشتکنولوژی، تورم در مجموع نسبی صادرات و توسعه نسبی دلیل ثبات نرخ ارز، رونق 

. این نمی باشد انه ها مقدورنه یاررداخت یارانه، امکان بازتوزیع عادالفشارهای تحریم و کاهش نرخ تورم، به دلیل نقیصه در سیستم های اطالعاتی مرتبط با پ

نه حریم ها، زمیته رفع . با عنایت بنیستمقدور  دولت امر منجر به افزایش فاصله طبقاتی و افت رفاه اجتماعی می گردد. تخصیص بهینه منابع درآمدی

 بهتری برای دستیابی به بازارهای خارجی فراهم می گردد. 
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 الگوی پیشنهادی  .7

چه و ه صورت یکپارعات بهمانطور که در بخش سناریو ها ذکر شد، در صورت استفاده ارگانها و دستگاه های مختلف دولتی از قابلیت های تکنولوژی اطال

رانه نقدی ارت یاسوخت، کهماهنگ؛ و پرهیز از موازی کاری و استفاده از سیستم های جزیره ای با صرف بودجه های هنگفت دولتی ) کارت هوشمند 

یمت های اقالم د به اصالح قی توانمخانوار، کارت هوشمند ملی، گواهی نامه هوشمند، بانک های اطالعاتی مالیات، بانک اطالعاتی خودرو، ناجی و .....(، دولت 

اف یت شده و اهدنه هدانابع حاصله در مسیر بهییارانه ای بخصوص حامل های انرژی اقدام نماید و با استفاده از مدل پیشنهادی این مقاله تخصیص م

 اجتماعی، اقتصادی، تولیدی مورد نظر را محقق نماید.

توزیع می ور یکسان بازی به طدر حال حاضر تمام درآمد دولت از محل اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها به صورت یارانه نقدی، بین اقشار مختلف درآمد

درآمد سهم  انوار های پرخز طرفی های پرداخت شده به حامل های انرژی مانند بنزین، برق، گاز، آب و مواد خوراکی تعلق دارد. اگردد. سهم بزرگی از یارانه 

وص انرژی به خص مل هایبیشتری از مصرف دارند، بنابراین سهم بیشتری از یارانه غیر نقدی را نیز به خود اختصاص می دهند. این تعارض در مصرف حا

ودرو را داشته باشند. همانطور گردند که تمول کافی جهت خرید خ شتر به چشم می خورد . زیرا صرفا آن طبقه درآمدی از یارانه بنزین بهره مند میبنزین بی

ه هدف مهم ه بر این بوده است.  عال( نشان داده شده است  الگوی توزیعی یارانه ها تا کنون چندان در توزیع عادالنه یارانه ها موفق عمل نکر1که در رابطه )

عی در سی این مقاله یشنهادپدیگر قانون هدفمند سازی یارانه ها یعنی کمک به رشد تولید و صنعت و مدیریت مصرف نیز پرداخته نشده است. لذا در الگوی 

 ( داریم. ۲( به رابطه )1بر طرف نمودن چالشهای ذکر شده  و تبدیل رابطه )

 (:1حال حاضر )رابطه الف( الگوی توزیع یارانه ها در 

انه انرژی/ انه نقدی + یاریار   <   یارانه نقدی + یارانه انرژی/ مصرف )طبقه بادرآمد متوسط(    <یارانه نقدی + یارانه انرژی/ مصرف  )طبقه پر درآمد(    

 مصرف )طبقه کم درآمد(

 (: ۲ب( الگوی بازتوزیع  اصالح شده  یارانه ها )رابطه 
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 رآمد(بقه کم دیارانه نقدی + یارانه انرژی )ط =یارانه سهام + یارانه انرژی )طبقه با درآمد متوسط(  =ه پر درآمد( یارانه سهام  )طبق

یارانه  فاق می افتد که بتوان سهم یکسانی از مجموعدر صورتی ات -ه مدتدر افق کوتا -(، گام اصالح شده بعدی توزیع عادالنه یارانه ها 1با توجه به رابطه )

ا نیز به راخت یارانه های غیر نقدی (. به این منظور باید عالوه بر پرداخت یارانه های نقدی، پرد۲نقدی و غیر نقدی، به خانوار ها پرداخت نمود) رابطه های 

 حساب آورد که الزمه آن تجمیع کلیه یارانه ها ی حاصل از اصالح یارانه ها در یک حساب واحد است.  

 ین خانوار هار سه طبقه اهن داده شده است خانوارها در سه طبقه با درآمد پایین، متوسط و باال دسته بندی شده اند که به نشا ۳همانطور که در شکل 

مک کدر عین حال  رآمد ودیارانه یکسان با روشهای مختلف پرداخت می شود. روشهای مختلف پرداخت یارانه نیز با هدف کمک به رفاه اقتصادی اقشار کم 

ید حفظ قدرت خر ه ها وتولید و رشد اقتصادی کشور به سه طریق پیش بینی شده است تا ضمن تامین اهداف کوتاه مدت توزیع عادالنه یاران به افزایش

ری در گذا ها به سرمایهای آن اقشار کم درآمد در حال حاضر، با انتقال قدرت خرید و مصرف  اقشار با درآمد متوسط و باال به آینده و تخصیص سهم یارانه

 دار کند. برخور بخش تولید، در بلند مدت نیز زمینه های رشد اقتصادی پایدار را فراهم آورد و کلیه طبقات درآمدی  جامعه را از منافع آن

 ۳ل شماره ر که شکمانطوردد. هگسه طریقه پرداخت یارانه ها تحت عناوین یارانه اقالم نقدی، یارانه انرژی و یارانه سهام بین سه طبقه درآمدی توزیع می 

رید خس انداز جهت پصرفی/ منشان می دهد  برای طبقه کم درآمد صرفا  یارانه مصرفی جهت خرید اقالم خوراکی و انرژی، برای طبقه درآمد متوسط یارانه 

گرفته شده است.  ارانه در نظرافت یاف از دریانرژی و سهام و برای طبقه با درآمد باال گزینه دریافت یارانه پس انداز جهت خرید سهام  و یا به طور کلی انصر

 بازتوزیع یارانه ها به این شکل منافع بسیاری در پی دارد به عنوان مثال می توان به موارد زیر اشاره نمود: 

؛ بنابراین پرداخت  [11]است ربا توجه به تئوریهای اقتصاد، میل نهایی به مصرف در طبقات کم درآمد و میل نهایی به پس انداز در طبقات پر آمد بیشت. 1

یه اد فرصت سرماو ایج یارانه مصرف به طبقه کم درآمد و پرداخت یارانه پس انداز به طبقات متوسط به باال ضمن حفظ قدرت خرید طبقه کم درآمد

 ورد.گذاری برای طبقات درآمدی متوسط به باال، مطوبیت اقتصادی بیشتری برای کلیه طبقات درآمدی جامعه فراهم می آ
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بیشتری  ز سهم یارانهانوار ابخش تولید عالوه بر دریافت کمک های مستقیم دولت از محل قانون هدفمندسازی یارانه ها، با دریافت یارانه پس انداز خ .۲

 هم آورد.کشور را فرا یقتصادبرخوردار می گردد و می تواند با نوسازی تکنولوژی های انرژی بر و با کارایی پایین زمینه های افزایش تولید و رشد ا

ه  صورت صورت  عادالننه ها ببا وجود اینکه مبلغ یارانه به صورت یکسان بین کلیه طبقات درآمدی پرداخت می گردد، اما می توان گفت باز توزیع یارا. ۳

ادی ساس اصل اقتصایز بر نوسط به باال گرفته است. زیرا این الگوی بازتوزیع زمینه مصرف حال خانوار های کم درآمد را فراهم می آورد و طبقه مت

 .[12]فداکاری با کمک به رشد اقتصادی کشور، زمینه های مصرف آینده را برای کلیه طبقات ایجاد می نماید

ر شده و ردم محوانی مگش همه بر اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی، اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها به گونه پیشنهاد شده در این مقاله، مولد تال. ۴

ای توسعه ههداف برنامه اایدار نهایتا زمینه وحدت و توفیق ملی را فراهم می آورد و با اتصال چرخ اقتصاد کشور  به موتور محرک مردمی زمینه تحقق  پ

  رشد اقتصادی لید، صادرات،یش توافزا کشور، توزیع عادالنه یارانه ها، رفاه اجتماعی، اصالح قیمت اقالم یارانه ای، مدیریت مصرف، تخصیص بهینه منابع،

 هم می آورد.ور فرابرد را برای کلیه طبقات درآمدی، بخش تولید و صنعت کش -و... را به صورت توامان میسر می سازد و یک مدل اقتصادی برد

کشور در  است و منابع همراستا و هماهنگ نشان می دهد جهت الگوی پیشنهادی در کوتاه مدت با اهداف بلند مدت اقتصادی کشور ۳همانطور که شکل . 5

 کوتاه مدت در مسیری هدایت می گردد که در بلند مدت قرار است به آنجا برسیم.

 الگوی پیشنهادی منجر به ترویج فرهنگ مردمی پس انداز، سرمایه گذاری  و مدیریت مصرف می گردد. .۶

تر بهره مطلوبیت بیش ان و بامختلف درآمدی کاهش می یابد, زیرا همه طبقات از یارانه یکس نارضایتی و اختالفات عمومی ناشی از قرار گیری در طبقات. 7

 مند می گردند. 

 . الگوی پیشنهادی در بلند مدت  1.7

ه با رابطه های بلند مدت مدل را  نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود افزایش قدرت تولید و رشد اقتصادی درآیند ۳خطوط خط چین در شکل 

لند مدت سرمایه گذاری یارانه پس انداز در زمان حال میسر می گردد. رشد اقتصادی زمینه های حرکت به سمت رفاه اجتماعی بیشتر را به عنوان هدف ب

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

داخت مالیات مصرف و اقتصاد کشور فراهم می آورد و شرایط را برای داشتن اقتصادی توسعه یافته و جامعه ای مرفه که به جای دریافت یارانه قادر به پر

حرکت می  انرژی هستند، مهیا می سازد. با افزایش ظرفیت مالیاتی جامعه، اقتصاد بیمار وابسته به نفت کشور به سمت اقتصادی درونزا و مالیات محور

  شود.ساله و برنامه های توسعه و اقتصاد مقاومتی هدایت می  ۲۰و کشور در جهت تحقق چشم انداز [13]کند

 

 . مدل پیشنهادی تحقیق ۳کل 
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