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  شناسی بیآس کید برأبا ت در ایران ها ل وضعیت پرداخت یارانهلیتح

  1ها هاي دولت در راستاي اصالح نظام پرداخت یارانه سیاست
  

  معصومه زیرك
  کارشناس اقتصاد 

masoumeh.zirak@ut.ac.ir 

  
بخشی از بهاي کاالها و خدمات اساسی و به پرداخت یارانه در قالب پرداخت مستقیم ، اخیر درچند دهه

هـا و    ، توزیع عادالنه درآمـد، تثبیـت قیمـت        رپذی اقشار آسیب   حمایت از  منظور  به هاي انرژي  حاملنیز  
ش اما رشد جمعیت، گسترش کاالها و خـدمات مـشمول یارانـه، افـزای             ،  شد میحمایت از تولید اعمال     

 باالبودن فاصله قیمت داخلی با قیمت خارجی کاالها موجب شد تـا حجـم   دلیل مصرف و قاچاق آنها به 
با توجه به این موضوع، محقق در رویارویی با چنـین        . شدت افزایش یابد   هبدر کشور   ها   پرداخت یارانه 

ها از مطالعه  یارانههاي دولت در راستاي اصالح نظام پرداخت  شناسی سیاست اي با بررسی و آسیب لهأمس
طور  به) دولت و مردم(تجربی خویش اینگونه نتیجه گرفت که با چنین شرایطی ناهماهنگی بین مجریان 

اصالح ساختارهاي اقتصادي، مدیریت مصرف انـرژي و   (معناداري محسوس بوده، اهداف اجراي طرح       
  است،اجراي طرح نامناسب بودهزمان . هاي بنیانی است داراي ضعف) غیرانرژي و توزیع عادالنه درآمد

هاي اقتصاد کالن و متغیرهاي مرتبط با آن قادر به طراحی برنامـه اصـالح       چراکه با درنظرگرفتن ضعف   
اي از ابهـام   ساز در هالـه   عوامل زمینههمچنینباشد و  مدت و بلندمدت نمی    میان مدت،  ساختاري کوتاه 
 مکانیزم تخصیص بهینه، کارا و سبد مـصرف خـانوار   میزان آمادگی اقتصاد براي ایجاد. باقی مانده است  

گرا و اعمال اصل  مدیریت عملگرا و کمیت   . ها شده است   م قیمت ز موجب اختالل مکانی   یاندك و گاه  
 که طوري شود، به  ها مطلوب ارزیابی نمی پذیري براي ارتقاء میزان تحقق اهداف طرح هدفمندي یارانه نظارت

  . پیامدهاي مثبت آن غالب گشته است  طرح مزبور برپیامدهاي منفی اقتصادي اجراي
  

  .JEL: H11, H20, I38 بندي طبقه
  .شناسی هاي دولت، اصالح نظام پرداخت یارانه، آسیب ایران، یارانه، پرداخت نقدي، سیاست :کلیدي هاي واژه
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  کارشناس اقتصاد
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  مقدمه. 1
 قالب پرداخت مستقیم ویژه چند دهه اخیر سیاست پرداخت یارانه در هاي متمادي به یران طی سال در

 هاي انرژي با هدف حمایت از بخشی از بهاي کاالها و خدمات اساسی و همچنین کنترل قیمت حامل
 رشد اما اخیراًشد،  میها و حمایت از تولید اعمال  پذیر، توزیع عادالنه درآمد، تثبیت قیمت قشار آسیب

بودن فاصله   باالدلیل  قاچاق آنها بهجمعیت، گسترش کاالها و خدمات مشمول یارانه، افزایش مصرف و
  شدت افزایش یابد،  هها ب قیمت داخلی با قیمت خارجی کاالها موجب شد تا حجم پرداخت یارانه

بانک  ( درصد رسیده است30ها به تولید ناخالص داخلی در حال حاضر حدود  که نسبت یارانه به طوري
دهد با وجود اهداف مورد پیگیري  ن زمینه نشان می مطالعات در ای).1390 و 1389، 1379مرکزي ایران، 

اشکال مختلف،  توسط دولت و همچنین اختصاص حجم عظیمی از منابع کشور براي پرداخت یارانه در
 روش ،در این راستا. و تناسبی با حجم منابع مصرف شده ندارداست میزان دستیابی به اهداف ناچیز بوده 

 ،هاي جدي بر ساختار اقتصادي از طریق اتالف منابع نجر به آسیبکشور م ها در  پرداخت یارانهحاضر
عموم اقتصاددانان که پذیر جامعه گردیده  هاي درآمدي آسیب عدالتی در برخورداري گروه بی اسراف،

  .موافق دارندنظر نیز بر تغییر آن 
هـاي جـاري    شناسـی سیاسـت    تا با نگـاه آسـیب    شود  مقاله تالش می  با این ضرورت در این      

 شناساییهاي  اعمال شده یا تدابیر احتمالی در طول مدت اجراي طرح مزبور به بررسی و تحلیل روش       
   در وضـعیت خانوارهـا   تغییرات برخی با توجه به  و پاالیش خانوارهاي هدفهاي هدف دقیق گروه

، اسـتقرار نظـام   اي کاالهـاي یارانـه   هاي تخـصیص  تعیین روشو نیز  طرح اجراي دوره طول در
 هـا،  یارانـه  نمودنهدفمنـد  تشکیالتی و اداري هاي هزینه ب پرداخت یارانه نقدي، کاهشمناس

و هـا   قیمـت  افـزایش  کنتـرل  براي اجرایی تالشی مدیران براي احتمالی ابعاد و پیامدهاي تبیین
وري تولیـد و فراینـدها، مـدیریت مـصرف بهینـه،       تورم صورت گیرد تا اهدافی چون بهبود بهره 

از منابع، توزیع عادالنه، کاهش تـورم، بـسترسازي بـراي آزادسـازي اقتـصاد در      مطلوب  استفاده
هاي دولتی، ایجاد بستر اشتغال   قانون اساسی، ارتقاء مدیریت دولتی و شرکت44 چارچوب اصل
کـه آثـار تـورمی مـستقیم،       بـه طـوري  ،تـر تحقـق یابـد     صـحیح    و اجراي    صحیحبه شرط تدوین    

  .به حداقل ممکن برسدغیرمستقیم و انتظاري این طرح 
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 مهـم دولـت  هـاي   ها یکی از دغدغه یارانههاي پرداخت  به روشسامان بخشیدن حال حاضر،   در
امـري  اجـراي صـحیح طـرح مزبـور         آن   بـر   جوانـب تأثیرگـذار    تمـام ا درنظرگـرفتن    بـ  که   است

 ستینهـاي نخـ   هـا از سـال   طرح هدفمندنمودن یارانه واضح است که اجراي   .ناپذیر خواهد بود   اجتناب
 اکنـون در اجـراي   باشد، اما هم     می رفت از توزیع ناعادالنه ثروت     راهی جهت برون  برنامه پنجم توسعه    

شود که ضرورت توجه و اصالح برخی فرایندها در این  این طرح ابهامات و نواقصی مشاهده می     
 فاصـله  بایست میرسد براي بهبود اقتصاد کشور     نظر می  آید و به   شمار می  زمینه از الزامات مهم به    

 عبـارتی  موجود میان اهداف و وضعیت کنونی اقتصاد را پیمود و موانع پیشرفت را از میان برداشت، به           
ویـژه   شکاف میان وضعیت مطلوب مورد انتظار و وضعیت موجود، ضرورت تحول اقتـصادي بـه       

  .امی نموده استدار و الز اي اولویت عنوان برنامه ها در کشور را به اجراي طرح هدفمندسازي یارانه
ـ  دن یارانهاي طرح هدفمندنمو برنامه پنجم توسعه و اجر    آغازبا   دسـت   هها درکشور و نتایج ب

توان گفت که دراجراي طرح مزبور  گذرد می آمده از مدت کوتاهی که از اجراي این طرح می        
، میزان تحقق اهداف و زمـان اجـراي طـرح،        مجریانهاي مختلف از جمله      حیطه هایی در  چالش

توزیـع  کننده اجراي طرح، میـزان آمـادگی اقتـصاد، میـزان همخـوانی           هاي فراهم  عوامل و زمینه  
هـا، پیامـدهاي اقتـصادي و     عنـوان یارانـه    پرداختـی بـه   شده بـا وجـوه       اساس قیمت تمام    بر هاکاال

ي طـرح،  جـرا و بعد از اها قبل  افزایش قیمت اجتماعی طرح، چگونگی و میزان نظارت و کنترل         
ها  دن یارانهنمویت محصوالت و تقاضاي کل اقتصاد، اشتغال و بیکاري با طرح هدفمندرابطه کیف 

هاي کاري اعم از تولیدي، خدماتی، توزیعی و  فرهنگ حاکم در محیطو در نهایت میزان تطابق 
طور موشکافانه جهـت اجـراي موفـق     بایست به  با اجراي طرح مذکور وجود دارد که می   مصرفی

  .  گیرداین طرح مدنظر قرار
پـذیر و    اقـشارآسیب  هـا حمایـت از     تـرین اهـداف پرداخـت یارانـه        با عنایت به اینکه اصلی    

رسـد کـه حمایـت از        نظر می   با الزامات اشاره شده به     بنابراین ،هاست افزایش قیمت  جلوگیري از 
ـ   نیز می... مین امنیت غذایی و أتولید و صادرات، ت    ق بایست مورد توجه قرار گرفته تا از ایـن طری

تبع آن از افزایش هزینه دولت، کسري بودجـه و تـورم جلـوگیري            بتوان از بار مالی فزاینده و به      
ها در چند دهـه اخیـر همـراه بـا تبعـاتی       هاي چالشی در پرداخت یارانه بدون شک سیاست  . دنمو

رویه که تبعـات آن در   افزایش مصرف بی. بوده است که آثار آن در اقتصاد کنونی متبلور است       
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شـدت انـرژي   صورت باال بودن  هاي انرژي به صورت ضایعات باال و در حامل   هاي اساسی به  کاال
 وجود آمدن هاي انرژي، به آمیز اقشار غنی از یارانه حامل از سویی نیز برخورداري تبعیض. نمایان است 

هـا، افـزایش شـدید واردات     بازارهاي موازي و قاچاق، کاهش رشد اقتـصادي، تحریـف قیمـت         
  .آید شمار می ي انرژي و وابستگی اقتصاد به نفت از دیگر تبعات بهها حامل

 نخست مطالعه حاضر ضمن بررسی و تحلیـل وضـعیت پرداخـت          بخشبا توصیف فوق در     
هـاي دولتـی در    شناسـی سیاسـت   اي کشور به آسـیب    هاي توسعه   برنامه هاي  ها در طول سال    یارانه

و توزیـع   1افـزوده  ح قـانون مالیـات بـر ارزش   هاي انرژي، اصـال  قالب تبعات افزایش قیمت حامل  
ــابع دولتــی بــین اقــشار و خانوارهــاي جامعــه هــدف و تولیدکننــدگان، انجــام اصــالحات در   من

هاي مالیات مـستقیم، خـدمات کـشوري، قـانون کـار و در نهایـت حـساب هدفمندسـازي             قانون
وري و کـارایی     بهـره ها، اجراي مکانیزم قیمت جهت دستیابی به تخصیص بهینـه، افـزایش              یارانه

گذاري پرداختـه   اقتصادي، افزایش منابع درآمدي و باال بردن قدرت خرید افراد و توسعه سرمایه  
  .   خواهد شد

  
  ها  بررسی وضعیت پرداخت یارانه. 2

 ها و توزیـع عادالنـه درآمـدها از    بکارگیري صحیح و بهینه منابع و امکانات کمیاب، ثبات قیمت   
 کنونی  عنايم بهدر ایران   پرداخت یارانه   . کشور است  ها در هر   اخت یارانه ترین اهداف پرد   عمده

سـیس  أ، تـصویب قـانون ت     ب از انقال  پیشخرین اقدام دولت    آ. گردد برمی 1340هاي دهه  به سال 
دلیـل تحـریم     بـه بانقـال   ازپـس  امـا  ،کنندگان بود مصرف سازمان حمایت از تولید کنندگان و   
شد که دولت با اجراي  ن  اال و خدمات در کشور دچار نوسا      اقتصادي و جنگ تحمیلی عرضه ک     

و نظارت بر توزیـع و قیمـت کاالهـا شـتاب           بندي کاالهاي اساسی و پرداخت یارانه      طرح سهمیه 
ز ت اهاي بازسازي به حمایـ   دولت در کنار اجراي برنامه برنامه اول توسعهآغاز با   .تورم مهار شد  

البتـه   .پرداخـت ...  و 2ص یارانـه بـه کاالهـاي اساسـی        اختـصا  پذیر جامعه در قالـب     اقشار آسیب 
ها را در ابتـداي    بحث کاهش یارانه دیل اقتصادي در برنامه اول توسعه     هاي تع  گرایش به سیاست  

                                                        
  .شده در زمینه عرضه کاالها و خدمات اساسی ظرف سه سال به قیمت تمام. 1
  .که براي رفع نیازهاي اولیه شخص مورد استفاده قرار می گیرد مانند نان، انرژي ، امکانات پزشکی و بهداشتی و غیرهکاالهایی . 2
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در اواخـر   تا اینکه تر بود ملموس) 1374-1378(د که در برنامه دوم توسعه       نمو مطرح   1370دهه  
. دگردیـ مطـرح   هـا  و با عنوان هدفمندسازي یارانه نگاه کاهش یا حذف یارانه تعدیل  1370دهه  

هـاي   هـا بـر گـروه      منظور اجتناب از نادیده انگاشتن آثار حـذف یارانـه           سیاستگذاران به  ،در واقع 
قـانون  در  .هاي هـدف یـا مـستحق سـوق دهنـد       گروهمتها را به س یارانهتا ند نمود  تالش هدف

ها و چگونگی تخـصیص    پرداخت یارانههاي حمایتی و   برنامه سوم توسعه همچنان بحث سیاست     
هـاي    بـا انجـام مطالعـات و بررسـی     شـد  دولـت مکلـف   مطـرح گردیـد و  47 و 46آنها در مـواد   

 تـا اینکـه     را انجـام دهـد     1هـا  دن پرداخـت یارانـه    نموهدفمند منظور قانونی به  ات اقدام کارشناسی
م بــه تــصویب قــانون هــا و مطالعــات کارشناســان در ســال پایــانی برنامــه چهــار اسـتمرار بررســی 

ها منجر شد و اجراي ایـن قـانون در نخـستین سـال برنامـه پـنجم توسـعه بـا                     دن یارانه نموهدفمند
  .اصالح و آزادسازي قیمت انرژي در اولویت قرار گرفت

  
  ها  ها پیش از اجراي طرح هدفمندکردن یارانه نحوه پرداخت یارانه. 3

منظـور حمایـت از    بـه  2ول یارانه، پرداخـت یارانـه   طرح با توجه به موارد مشم این  از اجراي  پیش
هرچند . شد کنندگان، صادرکنندگان و اقشار کم درآمد یارانه انجام می    تولیدکنندگان، مصرف 

                                                        
 

یادآوري . شوند  تقسیم میهاي انرژي کاالهاي اساسی و حاملاي در حالت کلی به دو گروه  کاالها و خدمات یارانه. 1
ارانه مطرح یطور مستقیم در بودجه دولت تحت عنوان  رغم حجم وسیع آن به هاي انرژي به شود پرداخت یارانه به حامل می

  .شود هاي دولتی در اثر اعمال سیاست سقف قیمت گزارش می صورت پرداخت زیانکرد شرکت  بلکه به،شود نمی
 ی و غیردولتیهاي دولت چون کمک بالعوض دولت به شرکتهمها دولت در مواردي  پیش از اجراي طرح هدفمندنمودن یارانه. 2

تی بابت جبران هاي دول ، کمک پرداختی به برخی شرکت...)ها، کمیته امداد و  شهرداري(الحسنه  هاي رفاه و قرض و صندوق
طرح شهید رجایی، بخشی از (هاي مستقیم به کشاورزان  ، پرداختهاي بالعوض جهت ایجاد اشتغال بخشی از زیان آنها، وام

بخشی از کارمزد (ها و افراد  مین منابع مالی بنگاهأ، کمک دولت براي کاهش هزینه ت)...هاي فنی و اعتباري و  کمک
 سم و ها نظیر کود شیمیایی، پرداخت به نهاده(هاي تولید  هاي مالیاتی، پرداخت دولت جهت کاهش هزینه ، معافیت...)تسهیالت بانکی و 

التفاوت قیمت خرید   کاالها و خدمات، پرداخت بابت مابهالتفاوت نرخ ارز جهت واردات ، پرداخت بابت مابه)بذر و سوخت
، جایزه صادراتی به صادرکنندگان، )هاي شهري یارانه قیمتی براي کاالهاي اساسی، یارانه بلیط مترو و اتوبوس(و فروش 

 درصد 50 بخشی از ،...)قیمت آب، برق، و(هاي واقعی در اقتصاد داخلی  از قیمت تر گذاري پایین دلیل قیمت هیارانه پنهان ب
شده،  هاي عمرانی به قیمتی کمتر از قیمت تمام  قانون بودجه ناشی از فروش محصوالت طرح33بخشودگی موضوع ماده 

منهاي ...) هاي انرژي و  حامل(المللی آنها  تر از هزینه فرصت بین دلیل قیمت فروش محصوالت داخلی پایین هیارانه پنهان ب
  .کرد یارانه پرداخت می )خودرو(هاي مشابه خارجی  قیمت حصوالت داخلی ازبخشی ازتفاوت قیمت فروش م
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 و شـود  میکه در حالت کلی پرداخت یارانه ها منجر به استفاده صحیح منابع و امکانات کمیاب          
 نیزهاي درآمدي  رآمد بهبود و شکاف دهککند و توزیع د ها جلوگیري می  قیمتهاي از نوسان

کننـدگان ضـمن حفـظ رونـد          در نتیجه با حمایت از تولیدکننـدگان و مـصرف          ،یابد کاهش می 
مین عوامـل  أتـر از هزینـه تـ     تولیدي محصوالت، قیمت کاالها و خدمات نهایی در سطحی پایین         

 بهبـود  نیـز گان کننـد  گردد و میـزان قـدرت خریـد مـصرف          تولید براي تولیدکنندگان حفظ می    
 مجموعـه تغییـرات    بر هزینـه و قیمـت کاالهـا و خـدمات    ثیرأها با ت  اما از آنجا که یارانه    ،یابد می

دن آنها بر حسب فواید و مضرات بسیار   نمو  یآورند کم   وجود می  پیچیده و گسترده در اقتصاد به     
از بودجـه    یید کـه در اقتـصاد ایـران حجـم بـاال           نده با این حال مطالعات نشان می     . مشکل است 

  .ها اختصاص دارد دولت و حتی تولید ناخالص داخلی به یارانه
  درصـد 58/1 از GDPبه شود که نسبت یارانه کاالهاي اساسی  بر اساس جدول ذیل مشاهده می   

 GDPبه هاي انرژي  رسیده است و نسبت یارانه حامل    1386  درصد در سال   5/3 به   1380در سال   
 افـزایش یافتـه اسـت کـه در مجمـوع      1386درصد در سال   5/26  به 1380 درصد در سال     6/7از  

 افزایش یافته 1386 درصد در سال  30 به   1380 درصد در سال     2/9 از GDPاز  ها   سهم کل یارانه  
هـا در نظـام کنـونی اثربخـشی      هاي سـنگین پرداخـت یارانـه      رسد علیرغم هزینه   نظر می  است و به  
و ایجاد اختالل بازار در سازوکار بازار با اهداف     ها   چون تحریف قیمت  همها به دالیلی     پرداخت

  .  مزبور مطابق نبوده است1برنامه یا طرح
هاي دولت  حجم حمایت 1386هاي جدول ذیل مشخص است در سال  همانطور که از داده

باشـد کـه رقـم      داخلی می   درصد تولیدناخالص  30هاي انرژي حدود     به کاالهاي اساسی و حامل    
 یکـی از عوامـل   ،طـور کلـی   بـه .  مواجه استبسیاريمین آن با مشکالت أ تبسیار بزرگی است و   

گیري الگوي مصرف غیرمتعارف کاالها  هاي دولت شکل اساسی و اصلی افزایش حجم حمایت    
مالحظه قیمت  گذاري این کاالها و خدمات و تفاوت قابل وخدمات مشمول، حمایت نظام قیمت

ها عمالً قیمت کاالها بـه   ر صورت پرداخت نقدي یارانه اما د،المللی آنهاست داخلی و قیمت بین  
شود و براي اینکه بتوان  هاي جهانی نزدیک می شده و در شرایط اقتصاد آزاد به قیمت قیمت تمام

                                                        
ها عبارتند از توزیع عادالنه درآمد، کاهش فقر و فقرزدایی و اصالحات ساختاري  ترین اهداف طرح پرداخت یارانه مهم. 1

  ...اقتصادي و
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هـاي پرداختـی بـه کاالهـاي اساسـی           ویژه یارانـه   هاي حمایتی دولت به    ارزیابی دقیقی از سیاست   
رانه کاالها بـه قیمـت ثابـت و جـاري طـی یـک دوره       بایست میزان پرداخت یا    می دست آورد   هب

 با توجه به آمار و اطالعات جـدول ذیـل گرچـه افـزایش      ،بر این اساس  . مورد بررسی قرار گیرد   
دهنده تالش بیشتر دولت در جهت افزایش قدرت خرید  هاي جاري نشان ها به قیمت حجم یارانه 

هـاي    ثابت بررسی نشود مطالعه آثار کمکهاي  اما اگر این ارقام به قیمت،درآمد است  اقشار کم 
 یارانه سرانه یا ،به عبارت دیگر. کننده خواهد بود  گمراهدولت در زمینه بهبود رفاه عمومی تقریباً

 امـا  ،هـاي حمـایتی دولـت اسـت     دهنده روند افزایشی پوشـش     هاي جاري نشان   هدفمند به قیمت  
 بر سطح رفاه بسیاري آثار مثبت ها تممکن است با توجه به افزایش جمعیت و سطح عمومی قیم    

  .  عمومی نداشته باشد
  

  )1380 -1389(هاي  ها از تولید ناخالص داخلی، بودجه دولت و درآمدهاي مالیاتی طی سال مقایسه نسبت یارانه. 1جدول 
 

  S(e)/GDP TS/GDP  TS/BG  TS/TAX  S(Per )/PR  S (Per)/PN  سال

1380  6/7  5/1  8/7  24  87215  155156  
1381  2/13  9/2  6/11  8/52  197943  407762  
1382  3/12  1/3  5/12  8/50  208026  495517  
1383  8/15  3  7/12  2/49  223611  613813  
1384  5/23  36/3  1/11  3/42  269746  829740  
1385  9/25  33/3  10  38  234069  817915  
1386  5/26  5/3  25/10  4/33  221754  883368  

1386-1380 83/17 96/2 85/10 50/41 206052 600467 
  ).یارانه کاالهاي اساسی(هاي پنهان نیز محاسبه شده است  در این نسبت یارانه* 

S(e)/GDP : داخلییارانه انرژي به تولید ناخالص ،TS/GDP :یارانه کل به تولید ناخالص داخلی ،TS/BG : یارانه
: S(Per)/PN، یقییارانه سرانه به قیمت حق: S(Per)/PR،  یارانه کل به مالیات:TS/TAX، کل به بودجه دولت

  .یارانه کل به قیمت اسمی
 بنابراین ، در دسترس نبود)1388-1389(هاي  اطالعات آماري براي سال، هاي مختلف ترازنامه انرژي سال: خذأم

  .  مورد تحلیل قرار گرفته است)1380-1386(ها براي دوره  داده
  

 ریال یارانه 368/883دولت براي هر فرد مبلغ     1386 اطالعات جدول فوق در سال       بر اساس 
ریـال بـراي    754/221 کـه قـدرت خریـدي معـادل          نمـوده اسـت   جهت کاالهاي مختلف هزینه     
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رسد جهت برقراري عدالت اجتماعی و مهـار         نظر می   به بنابراین ،کننده ایجاد نموده است    مصرف
شار ها و اختـصاص آن بـه اقـ    فقر الزم است کنترل نرخ تورم و مهمتر از آن هدفمندکردن یارانه       

هـاي انـرژي و    ضعیف در اولویت قرار گیرد چراکه با توجـه بـه اهمیـت موضـوع یارانـه حامـل                  
 نگرانـی از  سـویی نیـز  ها با اصـالح قیمـت انـرژي و از        اولویت اجراي قانون هدفمندسازي یارانه    
  هـاي جهـانی    گـذاري بـر مبنـاي قیمـت     شده یـا قیمـت   تورم حاصل از برقراري روش قیمت تمام     

  .  شوددقت بسیاريکند تا در اجراي قانون مزبور  هاي انرژي ایجاب می در خصوص حامل
هاي پنهان  ها در اقتصاد ایران به یارانه اي از یارانه  نکته حائز اهمیت دیگر اینکه بخش عمده      

 طـی دوره  GDPهـاي انـرژي بـه      نسبت یارانـه حامـل     بر فرض . هاي انرژي اختصاص دارد    حامل
تـرین دلیـل آن تعمیـق      درصـد بـوده اسـت کـه عمـده         83/17ادل  طور متوسط مع   مورد بررسی به  

 ،باشـد  هاي انـرژي طـی دوره مـورد بررسـی مـی      هاي داخلی و خارجی حامل    شکاف میان قیمت  
یکـی از  رویـه آن در کـشور    دنبال مصرف بی بهاین میان اعتیاد به انرژي ارزان قیمت       دربنابراین  

باعـث  است که  کشور  دراالها و خدمات تولیديبودن قیمت تمام شده ک    باال دالیلترین     عمده
   تمـام شـده کاالهـا    بهـاي بـاال بـودن     چراکه    شده است  اقتصادي جلوه کردن تولید غیراقتصادي    

 باعث ت تمام شده کاالهاي کشورهاي رقیبپایین بودن قیم بازارهاي هدف و شرایط رقابتی در
  .  شده استاز دست رفتن بازارهاي هدف صادراتی

شناسـی و   هاي مختلف از جمله آسیب هاي گذشته از جنبه ی دیگر آنکه طی دهه    نکته اساس 
دهد که  هاي اقتصادي نشان می یند فعالیت اعنوان نتیجه و بر    ارزیابی بلندمدت نرخ رشد اقتصاد به     
 و تحقق و دستیابی به اهداف سـند      است شدیدي   هاي  نوسانمتوسط نرخ رشد اقتصادي همراه با       

  متناسـب نبـودن رشـد اقتـصادي    بنـابراین  ،با تردیدهاي متعددي همراه اسـت    ساله   20انداز   شمچ
   1هـا و تـورم    سـابقه قیمـت    هاي کشور، رشـد بـی       با استعدادها و ظرفیت    )رشد اقتصادي نامتوازن  (

وري و ناعادالنه بودن توزیـع   اقتصاد کشور، رشد جمعیت و افزایش بیکاري، سهم پایین بهره        در
تـوان گفـت کـه تحـول اقتـصادي نیـز        ل اقتصاد ایران است و میئادرآمد و ثروت همگی از مس     

                                                        
ثر نموده أ بودجه دولت را متقتصادي و اجتماعی بر آثار منفی ا شایان ذکر است وابستگی شدید به درآمدهاي نفتی عالوه.1

  . و منجر به افزایش نقدینگی و تورم شده است
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شناسی استوار باشـد تـا بـا شناسـایی و ارائـه راهکارهـاي عملـی مراحـل          بایست بر این آسیب   می
  .توسعه، پیشرفت و صنعتی شدن اقتصاد را طی نمود

هـاي   ها با شناسـایی گـروه   رسد که تحول در بخش پرداخت یارانه       نظر می  با این توصیف به   
هـاي اصـالح قیمـت     پـذیر، تـدوین روش   هـاي آسـیب   هدف و مـشمول و نیـز شـناخت فعالیـت       

هـا و همچنـین      هـاي بـازتوزیع یارانـه      اي و تـدوین روش     هاي انرژي و سایر کاالهاي یارانه      حامل
  .کند هاي تکمیلی لزوم بررسی این طرح را ایجاب می سیاست

  
  )1384-1388(هاي برنامه چهارم توسعه  لوضعیت منابع عمده درآمدي ایران طی سا. 2جدول

  ) درصد–میلیارد ریال                                                                                                                                   (
 شرح 1384 1385 1386 1387 1388

 تولید ناخالص داخلی 1880000 222000 2850000 3440000 3430000
 درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام 530000 620000 810000 700000 ٭٭630000

 درآمدهاي حاصل از صادرات غیر نفتی 110000 160000 210000 230000 ٭٭٭90000
 درآمدهاي مالیاتی 134000 177000 197000 217000 300000

37/18 35/20 42/28  93/27 19/28 
 خـام   اي حاصل از صادرات نفت    سهم درآمده 

  از تولید ناخالص داخلی

62/2 69/6 37/7  21/7 85/5 
سهم درآمدهاي حاصل از صادرات غیرنفتی 

  از تولید ناخالص داخلی
  سهم درآمدهاي مالیاتی از تولید ناخالص داخلی  16/7  0/8  92/6 31/6  76/8
  نرخ رشد اقتصادي 7/4 8/5 4/6 5/5 0/5

  نرخ تورم 4/10 9/11  4/18 26 18
  .المللی پول برگرفته شده است  تولید ناخالص داخلی به قیمت جاري  بوده و از گزارش آماري صندوق بینارقام: مأخذ

 میلیارد دالر و براي کل سال 9/15 معادل 1388ماهه 5راي برقم ٭٭( نفت، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران وزارت
  .) میلیارد دالر برآورد شده است63
  ). است1388 ماهه 5 هزار میلیارد ریال رقم تحقق یافته براي 90 رقم٭٭٭(تر آمار و فناوري اطالعات و ارتباطات گمرك دف

  .سازمان امور مالیاتی کشور -وزارت اقتصاد و دارایی 
ر نظر گرفته  ریال د10000نرخ دالر براي روند شدن ارقام  ( برآوردي است1388ارقام براي سال * ارقام به میلیارد ریال 

  .)شده است
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  ها هاي دولت دراجراي طرح هدفمندسازي یارانه شناسی سیاست آسیب. 4
الزمه اجراي یک طرح یا برنامه موفـق جهـت توسـعه و پیـشرفت اقتـصاد هـر کـشور توجـه بـه                  

. هاي مختلف اقتصادي و شناسایی و رفع موانع مرتبط با آن اسـت        هاي بخش  ها و پتانسیل   ظرفیت
توانـد   ها مـی  هاي دولت در اجراي طرح هدفمندسازي یارانه شناسی سیاست   آسیب ،اساسین  ابر  

 سال از اجراي این طرح در 3 حدودبا عنایت به اینکه . به اجراي موفق طرح کمک شایانی نماید
 بـر سـر راه   بسیاريهاي  دهد که چالش می مدت در این زمینه نشان   تجربه کوتاه  گذرد  کشور می 

 ایـن  تـرین  مهـم  در ذیـل . ناپـذیر اسـت    که توجه خاص به آنها ضرورتی اجتناب      آن وجود دارد    
  .  گیرد ها مورد تحلیل و بررسی قرار می چالش

    
 ها  مجریان اجراي طرح هدفمندکردن یارانه. 4-1

 ،هـا نقـش دارنـد    نـوعی در اجـراي طـرح هدفمنـدي یارانـه       از آنجا که دولت و مردم هر یک به        
توانند نقش مهمی در تحقق طرح مزبـور   با تغییر الگوي مصرف خود می توان گفت که مردم      می

تواند به تقاضاي کاالهاي   هاي پرداختی می   که بخش اعظمی از وجوه یارانه       به طوري  نمایند،ایفا  
هاي مناسب در  تواند در اتخاذ سیاست     همچنین دولت نیز با تالش خود می       گردد،داخلی تبدیل   

حال باید دید که آیا در اجراي این طـرح       . ثر بردارد ؤح مزبور گام م   جانبه طر  راستاي تحقق همه  
   1 قـانون اساسـی  53باشد یا خیر؟ در این زمینه با استناد بـه اصـل    جهت می  هماهنگی دولت و مردم هم    

 ،دیگر مـشخص شـده  یکـ از آنجا که در قانون اساسی حقوق و رابطه دولـت و مـردم نـسبت بـه           
بـا ایـن توصـیف بـراي     . دگـرد آن حقـوق عامـه مـردم رعایـت      در چارچوب    بایست  بنابراین می 

پذیر جامعه و توزیع عادالنـه   ترین آن حمایت از قشر آسیب  به اهداف این طرح که مهم  دستیابی
هاي هدف و مشمول و برخوردار نمودن  درآمد و ثروت است ضرورت دارد تا با شناسایی گروه    

منظـور   هـاي راهبـردي بـه    احی و تدوین برنامـه هاي نقدي، طر  هاي درآمدي پایین از یارانه     دهک
 تولیــد و درآمــد ســرانه، ســوق دادن اشــتغال بــه ســمت اشــتغال مولــد و پایــدار، اعمــال  ارتقــاء

ثر از تولیدکننـدگان در قالـب بـازنگري در قـوانین گمرکـی، مالیـات و       ؤهاي حمایتی م   سیاست

                                                        
 تمامداري کل متمرکز شود و  هاي خزانه هاي دولت در حساب  دریافتیتمام قانون اساسی بیان شده است که 53در ماده  .1

  . گیرد ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می پرداخت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            10 / 24

http://qjfep.ir/article-1-25-en.html


   Quarterly Journal of Economic Research and Policies Vol. 1, No. 1, 2013      107 

در اولویت ... کیفیت و ارزان وهاي مالی و تهیه مواد خام با       تجارت و ایجاد تسهیالت در بخش     
وسیله ایـن اقـدامات همـاهنگی و همکـاري مـردم بـا        ههاي اجرایی دولت قرار گرفته تا ب   سیاست

  .    به این طرح برطرف گردددر نحوه نگرشهاي موجود  دولت ارتقاء و تقویت گردد و چالش
             
 ها اجراي طرح هدفمندکردن یارانه اهداف. 4-2

 اصـالح   کـه عبارتنـد از  کنـد   هـدف مهـم را دنبـال مـی    عمـدتاً سـه   ها   یارانه سازيطرح هدفمند 
در وهلـه   .هـا  توزیـع عادالنـه یارانـه     و مدیریت مصرف انرژي و غیرانرژي    ،ساختارهاي اقتصادي 

 سـاختار اقتـصاد  . استها  ساختارهاي تولیدي یکی از نتایج طرح هدفمندي یارانه  ترمیم،نخست
 نیزانرژي ارزان و با  است  قدیمیهاي وريا غیرصنعتی است مبتنی بر فن کشوريهایران که امروز  

هـاي   وريااسـتفاده از فنـ   اصالح ساختارهاي تولید نیازمندکه  حالی  در، نخواهد بوداصالح قابل
 .تمام منابع و امکانات کمیاب استدن فرهنگ مصرف بهینه از نمو و متداول نوین

روي اقتـصاد   از مسائل مهم پـیش    1ده مصرف انرژي  هاي کاهن  ماندگی از طرح   عقبامروزه  
و ثیر مثبتی نداشته أتچندان  اقتصاد ایران بر جهانی ایده در سطح اقتصاد   این  هر چند   . ایران است 
ایران شـد کـه   درآمد نفتی همانند سایر کشورهاي تولیدکننده نفت باعث افزایش    تنهانتیجه آن   

وابـستگی بـه    شـد وارد کشور باالتري  به قیمتمحصوالت تولیدي کشورهاي صنعتی تبع آن  به
ـ ،یافتکشورهاي صنعتی همچنان ادامه     کـه واردات بـر درآمـدهاي صـادراتی پیـشی       طـوري   ه ب

 .  عنوان یک معضل اقتصادي دامنگیر اقتصاد کشور شده است هگرفت که ب

 .رود شـمار مـی    مصرف بهینه و معقول انرژي از اهـداف مهـم ایـن طـرح بـه     ،ي دیگرسواز  
بندي بنزین با توجه بـه    نتایج مثبت سهمیه  . بندي بنزین نمونه بارز در این زمینه است        تجربه سهمیه 

 امـا  ،طـور چـشمگیري در حـال افـزایش اسـت      اینکه تولید و عرضه خودرو در بازار همچنان بـه     
نمودن برخـی   تنها برطرف  به نقطه مطلوب در مصرف بهینه سوخت با اجراي این طرح نه        دستیابی

                                                        
چراکه نتایج این  ،ندن ککشورهاي صنعتی در صنایع خود تجدیدنظر1353س از شوك نفتی سالاین مسئله باعث شد که پ. 1

تولیدات  بنابراینوري نو شد، ا واسطه فنبه این اینکه یگرد و بدیاشدت کاهش   مقدار مصرف انرژي بهاوالًاقدام منجر شد که 
   .افزایش یافتکاهش و کیفیت ها  هزینه و با کیفیت باالتري تولید شدند
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تواند الگویی مناسب براي تـرویج فرهنـگ         بلکه این طرح می     است، ها در این راستا بوده     لشچا
  .ها باشد مصرف بهینه در سایر بخش

نه پرداخت شود  به تولیدکننده بایست میارانه در نهایت اینکه اجرایی نمودن این ایده که ی
رآمـد هدفمندسـازي    درصـد د 50شود کـه در ایـران بـا اختـصاص        اما مالحظه می   کننده مصرف

 هاي دولت  درصد براي هزینه20 درصد براي تولیدکنندگان و 30بین خانوارها تقسیم شده و ها یارانه

در پایـان  بینـی شـده اسـت کـه      همچنین پیش. )ها متن قانون هدفمندکردن یارانه (شود میصرف  
 کـه  شود یادآوري می .دمین اجتماعی تبدیل شوأیارانه نقدي به نظام جامع ت 1دوره زمانی اجراي طرح

کـردن نداشـته    کـار   توانـایی رخـانوا سرپرست دهد که  اهمیت این طرح زمانی خود را نشان می
ـ لحـاظ هـا از   با این طرح تمام خـانواده . باشد و بیکار یا از کار افتاده شده باشد     مین اجتمـاعی،  أ ت

  هم فـرد از بیمـه  شـوند کـه سـ    مین مـی أهاي خاص و پزشکی تـ  بیکاري، از کار افتادگی، بیماري    
هزینـه   حتی بخشی ازشایان ذکر است .  درصد کاهش یابد30 به بایست می درصد است که 70

  .شود می اجتماعی رفاهافزایش  موجب درآمد در این طرح جامع بیمه کمافراد مسکن و تحصیل 
 ،مین گرددأکنندگان ت  ممکن است رفاه مصرف چندرسد هر نظر می  علیرغم این موضوع به   

هاي اجرایی  نامه  چراکه طبق آیین،مین یا تقویت رفاه کل جامعه با تردید مواجه خواهد شدأتاما 
  . شده استاین طرح به حمایت از تولیدکنندگان توجه کمتري

  
 ها اجراي طرح هدفمندکردن یارانه زمان .4-3

هـایی چـون    حیطه شناسی اقتصاد ایران در  شد با توجه به آسیبذکر نیز   پیش از این  همانطور که   
هـاي اقتـصادي کـشور و     رشد اقتصادي پـایین و نامتناسـب بـودن آن بـا اسـتعدادها و توانمنـدي          

وري و ناعادالنه بـودن توزیـع درآمـد و     جمعیت و بیکاري، سهم پایین بهره      همچنین رشد تورم،  
 ،کمتـرین زمـان الزم باشـد       کننده جهـت اجـراي طـرح مزبـور در          تواند عوامل تسریع   ثروت می 

 چراکه ایـن  استعنوان یک ضرورت براي این طرح   مدت به راهبردي بلند این تدوین برنامه    بنابر
  کـه   باشـد، بـه طـوري     یک برنامه اصالح ساختاري اسـت و نیازمنـد طـی نمـودن زمـان مـی       طرح

                                                        
که دولت آن را به سه سال تعدیل نموده است به عبـارتی از دیـدگاه         حالی در) 1389-1393(  سال اجراي طرح     5پایان  . 1

   .گردندها اصالح و آزاد    قیمت سال از اجراي طرح3بایست ظرف  دولت می
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بینی نمـود   توان پیش به احتمال قوي اقتصاد کشور سالیان متمادي درگیر آن خواهد بود و نیز می   
  .اران به نتایج و منافع آن در بلندمدت مثبت باشدکه واکنش کارگز

  
 ها کننده اجراي طرح هدفمندکردن یارانه هاي فراهم  عوامل و زمینه.4-4

شـمول طـرح هدفمندسـازي    ینـه انـرژي و سـایر کاالهـاي اساسـی           وري، مصرف به   افزایش بهره 
  . باشـند   مـی هـا    نـه کننـده اجـراي طـرح هدفمندسـازي یارا         هـاي فـراهم    ترین زمینـه   ها عمده  یارانه

  در حوزه اقتصاد را  ویژه  در ایران روند رو به بحرانی شدن به       ها   پرداخت یارانه  ،هاي اخیر  سال در
از تولید ناخـالص  ها  ابعاد پولی و سهم یارانه   درهاي دولت      ارقام هزینه  و بدون شک   داشته است 

 تعیین ،در این راستا. اي در حال بزرگ شدن است کننده  نگران صورت  و بودجه دولت به   داخلی  
کننـدگان یارانـه    ها و واکنش در برابـر اعتراضـات دریافـت    مین اعتبارات مورد نیاز یارانه  أمحل ت 

 چراکـه   ،ریـزي دقیـق انجـام شـود        ها با برنامه   کند تا اجراي قانون هدفمندکردن یارانه      ایجاب می 
 سویی کشور باشد و از تواند فرصت مناسبی براي شکوفایی اقتصاد اجراي صحیح و دقیق آن می  

هـا و دولـت    هاي انرژي بـه خانوارهـا، بنگـاه     با اختصاص منافع حاصل از اصالح قیمت حامل      نیز
هـاي الزم جهـت تخـصیص بهینـه منـابع، تحریـک        تـوان زمینـه   عالوه بر مصرف بهینه انرژي می  

در نتیجـه  هاي مدرن و     هاي تولیدي به سمت استفاده از تکنولوژي       ثر و حرکت بنگاه   ؤتقاضاي م 
  . گیري بازارهاي خارجی و رشد روند صادرات کاالهاي غیرنفتی را فراهم نمود هدف

  
 ها میزان آمادگی اقتصاد جهت هدفمندکردن یارانه. 4-5

ثر ؤتوانـد مکـانیزم تخـصیص بهینـه، کـارا و مـ       ها در سطح وسـیع مـی   بدون شک پرداخت یارانه 
م قیمـت  زعبارتی مکـانی  اي تولید و مصرف یا بهه حیطه عوامل تولید و سبد مصرف خانوار را در       

مـدي و  اکه ایـن موضـوع در نهایـت منجـر بـه ناکار        البته نباید فراموش کرد   . اختالل ایجاد کند  
هاي  هاي تولید، فراهم شدن زمینه تحلیل رفتن توان اقتصادي کشور و توسعه فقر و کاهش انگیزه

هـاي   وجه به سهم باالي یارانه در کـشور و ضـعف   با ت، بنابراینخواهد شد ...رانت، فساد مالی و  
عبـارتی   ههـاي انبـساط مـالی یـا بـ      عنوان یکی از سیاسـت  ه ب1ها موجود اقتصادي با پرداخت یارانه 

                                                        
  .ها  کاالها و خدمات مشمول یارانهیمتکنندگان هدف و آزادسازي ق صورت پرداخت ریالی به مصرف به. 1

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            13 / 24

http://qjfep.ir/article-1-25-en.html


       Quarterly Journal of Economic Research and Policies Vol. 1, No. 1, 2013 110     

 بسترهاي الزم براي اجراي موفـق ایـن طـرح    رسد هرچند   نظر می   افزایش مخارج دولتی اصوالً به    
 یا اینکه شرایط اقتصادي موجود طی نمودن راه را کمی با کندي مواجه    است کامالً فراهم نشده  

هـا بـا تقویـت عملکـرد دولـت          ویژه هدفمندسازي یارانه   نموده است اما ایجاد تحول اقتصادي به      
هـاي    آمادگی اقتصاد جهت اجراي طرح     ،به هر حال  .  بگذارد يجا  رتواند نتایج مطلوبتري را ب     می

تـوان بـا     است کـه مـی  هایی همراه دشواريها با  سازي یارانهح هدفمندویژه طر  تحول اقتصادي به  
در اجـراي طـرح   ، بنـابراین    تـدریج فـراهم نمـود      دن آثار مثبت آن بسترهاي الزم را به       نمولحاظ  

 از این رو تغییر   ،ها مورد توجه قرار گیرد     دهی به یارانه   بایست مسأله جهت   ها می  هدفمندي یارانه 
در اینـصورت  .  صـورت پـذیرد  بایست می با توجه به شرایط حاکم بر جامعه    ها مسیر توزیع یارانه  

  .شاهد شفافیت تصمیمات اقتصادي خواهیم بود
  
 ها   طرح هدفمندکردن یارانهمیزان تحقق اهداف از اجراي .4-6

گیري میزان عملکرد و     ي ارزیابی جهت اندازه   اه شاخصها تعریف    طرح هدفمندسازي یارانه   در
  و اقـدامات و دسـتاوردهاي زیربنـایی      چراکـه   ،  شـود  رح ضرورتی مهم تلقی می    تحقق اهداف ط  

 قـرار  تر  دقیقاي مورد تحلیل و بررسی شده    تعریف پذیري کامالً   اي شاخص ه ساختاري با ظرفیت  
 ضـمن اینکـه در رونـد    گیـري  هاي قابل اندازه صاساس شاخ مدیریت بر عالوه براین،  .گیرند  می

ها و عیـوب طـرح    تواند در مطلوب عمل نمودن طرح و رفع نقص  نقش اساسی دارد می   تحوالت  
الزم براي باال بـردن میـزان   ترین نیازهاي   اساسی بنابراین یکی از     ،تدریج و به مرور زمان گردد      به

سـاز طراحـی و    زمینـه را است کـه    گ   کمیت  گرایش عملی به سمت مدیریت    تحقق اهداف طرح    
در جهـت فـراهم نمـودن بـسترهاي توسـعه      را یـاتی  مـد و عمل اایجاد یک مهندسی اجتماعی کار  

اي و رفتـار   گیـري از هرگونـه اقـدام توسـعه      نتیجـه چراکـه  ،جانبه و پایدار براي کشور است     همه
 جانبـه بـر تـدابیر و    پـذیري همـه   اعمال اصل نظارت شدت نیازمند نظارت است و      به انهگرای  توسعه

عرفی در اجـراي    هاي صرفاً   از استمرار رویه  گرایی و پرهیز       مستلزم کمیت  نیزاقدامات گوناگون   
شدت مستلزم اصـل    به بنابراین اجراي بهینه این استراتژي ،باشد میپذیر    تدابیر و اقدامات شاخص   

 ابزارهاي حقوقی، سیاسی، امنیتـی و قـضایی در ابعـاد و             تمام ناسبپذیري و بکارگیري م    نظارت
سـازي نیـز بـراي اسـتمرار و        فرهنـگ عـالوه بـر ایـن موضـوع،         . هاي مختلف جامعه اسـت     بخش
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پایداري در ایجاد این نظم جدید و مهندسی اجتماعی امري بسیار ضـروري اسـت و الزم اسـت               
ثر در سـاماندهی و خـودکنترلی       ؤعنـوان ابـزاري مـ      و کردارهـاي عمـومی بـه       چگونگی رفتارهـا  

 نـوعی هـا     یارانه از آنجاکه اجراي طرح هدفمندي     بنابراین ،اجتماعی مورد توجه ویژه قرار گیرد     
 تحقـق اهـداف مطلـوب و تـسریع الزم در           بنـابراین بازبینی گسترده در اقدامات گذشـته اسـت،         

هـاي    موجود تنها در صورت مـدیریت بـا شـاخص   هاي ت ضمن رعایت حساسی   طرحاین   اجراي
  .گردد گیري و اعمال نظارتی جامع میسر می قابل اندازه

 
 ها هدفمندکردن یارانه پیامدهاي اقتصادي و اجتماعی طرح .4-7

چون نحوه و مـدت زمـان   هم به عواملی ها بدون شک میزان اثرگذاري طرح هدفمندسازي یارانه     
هـاي نقـدي     یا حذف تدریجی آنها، میزان پرداخـت  هاي انرژي   اجرا، حذف یکباره یارانه حامل    

هـاي   ن بخـش هاي پایین، نحوه توزیع منابع حاصل از اجـراي طـرح بـی        ها به افراد در دهک     یارانه
با توجه به عوامل فوق آثار و تبعات اجراي این طـرح  .  دارد  بستگی ویژه بخش تولید   اقتصادي به 

، بـسیار متنـوع  ثیر أشود که از لحاظ اقتصادي این تـ  یادآوري می. تواند متنوع و متفاوت باشد     می
  .  موارد ذیل اشاره داشتبه توان  میعین حال پیچیده است که  درثر و ؤم

  
ها بر سطوح قیمت کاالها و خدمات و میـزان      افزایش قیمت  اصالح و  ثیر آزادسازي، أ ت .4-7-1

 صادرات و واردات محصوالت 
حـذف  دهد که ممکن است به احتمال قوي   تجربه سایر کشورها در این زمینه نشان می    ،در واقع 

هش ارزش پول ی و پرداخت نقدي فشار مضاعفی بر تراز تجاري اقتصاد در قالب کا  ی کاال  یارانه
اردات هـا از و   باشـد کـه دولـت در پاسـخ بـه فـشار قیمـت       صحیحایده اگر این   .  نماید ملی وارد 

تخصیص منابع بین بخـش تولیـد کاالهـاي قابـل        با   در اینصورت    کاالهاي اساسی حمایت نماید   
هـا خـالف جهـت     قیمـت )  مسکن و خدماتمانند(کاالهاي غیرقابل مبادله  مبادله و بخش تولید 

 .نمود خواهند حرکت

هـا   اي از جملـه یارانـه    در تغییـر هـر برنامـه      الزم است کـه    نکتهبا این توصیف توجه به این       
خلـی،  از نظـر اقتـصاد دا  .  در نظر گرفته شودالملل موقعیت اقتصاد داخلی و اقتصاد بین   ست  بای می

   امـا  ،اسـت هـاي داخلـی     محیط مناسـبی بـراي تعـدیل قیمـت      کاهش ارزش بهاي نفت در جهان     
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الیـات یـا    مماننـد در عین حال با توجه به کاهش درآمدهاي نفتی دولـت و فقـدان منـابع دیگـر                 
و  این فرصت از دسترس دولت خارج گردیده مین کسريأ براي تموجودي حساب ذخیره ارزي

 آثـار  را اجـرا کنـد   انبـساط پـولی   سیاستتحت چنین شرایطی اگر براي جبران بار مالی، دولت      
تعرفـه   اقدام به کـاهش      دالرهاي نفتی  فروش   دولت براي  ، بنابراین خواهد شد تر    تورمی گسترده 

این  .یابد میدالرهاي نفتی افزایش که از این طریق خریداران تا واردات افزایش یابد   کند    میواردات  
باعـث شـد   ) 1383-1387( هـاي    سال درافزایش درآمد نفت      با ویژه  هاي اخیر به   موضوع در سال  

 یابـد و مخـارج ارزي کـشور افـزایش    رود فشار بر تولید بـاال  هم زایش یابد و    که هم واردات اف   
نقدینگی و تـورم  ،   و پایه پولی   فتخارجی بانک مرکزي افزایش یا     داراییهمچنین   .)2جدول  (

 مورد توجه کاهش واردات و حمایت از تولید و اشتغال داخل    بایست    بنابراین می  ،یافتافزایش  
  .قرار گیرد

  
هاي تولید، کاهش تولیـد و روي آوردن بـه مـشاغل          تورم و افزایش هزینه نهاده      بروز .4-7-2

 کاذب و غیراستاندارد
هاي تولیـد منجـر بـه     افزایش قیمت نهاده  دهد    از اجراي این طرح نشان می      1تجربه سایر کشورها  

هـاي انـرژي عـالوه بـر آنکـه توسـط         حامـل  طور قطـع    به. شود فشار هزینه می  ناشی از   بروز تورم   
 گـاز   و نفـت ،افـزایش قیمـت بـرق   بنـابراین   ، هـستند نیـز  تولیـد  هشوند نهاد  خانوارها مصرف می  

 در .سـازد  هاي تولید و تورم از این ناحیه را فراهم می نهاده تولید موجبات افزایش هزینه عنوان   به
هـاي اقتـصادي موجـب کـاهش تولیـد آنهـا و        ها بـر بنگـاه    رود فشار هزینه   مدت انتظار می   کوتاه

 تـورم بـا افـزایش       کـه   تردیـدي وجـود نـدارد      .ها گـردد   فزایش پلکانی در سطح عمومی قیمت     ا
 شدن  یا حتی منفی کاهشبهمنجر  و دهد کاهش میگذاري را  امکان سرمایه گذاري هاي سرمایه هزینه

  . شود نرخ رشد تولید کل می
نـدگان و  کن گیري انتظارات تورمی تولیدکننـدگان، مـصرف    در شکل  شایان ذکر است که   

رسـانی   منظور مـدیریت انتظـارات تـورمی ضـروري اسـت از طریـق اطـالع        به. دولت نقش دارند  

                                                        
 سال گذشته از اجراي تحوالت اقتصادي در کشور خود نتایج 10-20کشور مالزي با توجه به اینکه طی عنوان مثال،  به. 1

  . کردن بسترهاي الزم نصیب کشور خود کرد مثبتی را با فراهم
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هاي مناسـب در راسـتاي تـأمین نیازهـاي         صحیح نسبت به تقویت اعتماد عمومی، اعمال سیاست       
  .بخشی به تولیدکنندگان نسبت به کاهش انتظارات تورمی اقدام کرد اساسی مردم و اطمینان

  
 مال افزایش تقاضاي کل  احت.4-7-3
شـد کـه    خواهـد   ایجـاد   درآمدي براي دولـت      ها افزایش قیمت هاي اقتصادي با     اساس تئوري  بر
منجر رود و  کنندگان باال می ها قدرت خرید مصرف تبع آن با اجراي طرح هدفمندسازي یارانه  به

کـل عرضـه    افـزایش تقاضـاي      وضعیت ناشـی از    ،از این رو  . خواهد شد افزایش تقاضاي کل    به  
ــرار داده و  ــا ق ــزایش . شــود مــی تــورم ناشــی از فــشار تقاضــاموجــب جامعــه را در تنگن   ایــن اف

که عرضه کافی در اقتصاد فـراهم نـشود    که علل اصلی ایجاد آن برقرار باشند یا تا زمانی    تا زمانی 
) ار هزینـه تـورم ناشـی از فـش   (هاي تولیـد    واسطه افزایش هزینه   ه آنجا که ب   اما از  ،یابد استمرار می 

 پاسخگوي تقاضـاي کـل      تواند نمی عرضه کل    بخش عرضه با تنگنا مواجه گردیده است قاعدتاً       
  .نمودمگر اینکه از طریق واردات عرضه نامتناسب با تقاضا را جبران باشد 

  
  افزایش هزینه دولت در مصرف انرژي  .4-7-4

و افـزایش قیمـت ایـن    هاي انـرژي اسـت    کنندگان حامل دولت از بزرگترین مصرف شکبدون  
هـدف دولـت از اجـراي قـانون         . آورد فـراهم مـی   را  هـا موجبـات افـزایش هزینـه دولـت            حامل

هـاي نقـدي    ها اصالح الگوي مصرف انرژي و در نهایت کاهش حجم یارانه  هدفمندسازي یارانه 
یش کند افزا خت میااي که دولت پرد یزان یارانه م1390رغم اجراي قانون در سال      به. ستبوده ا 

 نحـوه توزیـع یارانـه انـرژي در     ،در نهایـت . یافتـه اسـت  هاي جاري دولت رشد     هزینه یافته و نیز  
  .شدت ناموزون شده است هاي مختلف به بخش

هـاي انـرژي در ایـران نـشان      نگاهی به روند پرداخت یارانه انرژي محاسبه شده در ترازنامـه    
 هزار میلیـارد تومـان بـه    12 از حدود   )1379-1387(هاي    در سال هاي انرژي    دهد حجم یارانه   می

 هزار میلیارد تومان رسیده است، البته بـا توجـه بـه مبنـاي محاسـبه قـرار گـرفتن        54رقمی معادل  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            17 / 24

http://qjfep.ir/article-1-25-en.html


       Quarterly Journal of Economic Research and Policies Vol. 1, No. 1, 2013 114     

 توان گفـت  هاي انرژي در محاسبه میزان یارانه انرژي در ترازنامه انرژي می          حامل المللی هاي بین  قیمت
  1.گردد می  باز1387 و 1386هاي  فت در سالهاي ن اي از این افزایش به رشد قیمت بخش عمده

  

  
  

  .1390، قوانین بودجه، ترازنامه انرژي:   مأخذ     
  هاي انرژي و بودجه جاري دولت مقایسه یارانه حامل. 1نمودار 

  
هاي انـرژي نـشان     در مورد یارانه حاملها  نوسان)1( و نمودار )3(هاي جدول  بر اساس داده 

هـاي مختلـف    ها هدفمند نشده بود میزان یارانه تعلق گرفته به بخش       یارانه هنوزکه    زمانی دهد  می
بـوده   1390کمتر از یارانه هدفمنـد شـده در سـال     بسیار  هاي انرژي    اقتصاد کشور از محل حامل    

 مدیران دولتی هنـوز بخـشی از  با استناد به آمار ارائه شده از سوي       البته باید در نظر داشت      . است
کنندگانی ماننـد بخـش خـانگی و     اي در اختیار مصرف  هاي ترجیحی و یارانه    هاي با قیمت   حامل

توان گفت اگر بخـواهیم ارقـام نهـایی یارانـه انـرژي را بـا         بنابراین می،گیرد حمل و نقل قرار می  
دسـتاورد  توان گفـت     اند مورد محاسبه قرار دهیم می      هایی که هنوز هدفمند نشده     احتساب یارانه 

ها بوده است و ایـن        سال اجراي این قانون افزایش میزان یارانه       خستینن ها در  هدفمندسازي یارانه 
  .هاي انرژي است وري حامل برخالف هدف قانون یعنی افزایش بهره

                                                        
عنوان میزان   نفتی در بازار جهانی با قیمت عرضه داخلی بههاي وردهآ التفاوت هزینه فرصت فروش فرهمابشایان ذکر است . 1

  .گیرد یارانه مورد محاسبه قرار می
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 ثرکننـده اسـت  أ اتفاقی که در مورد ترکیب یارانه پرداختی افتـاده بـسیار مت          ،از سوي دیگر  
 میـزان یارانـه   )1379-1387(هـاي   الدهد که طـی سـ   هاي مختلف نشان می   نگاهی به سهم بخش   

 بخـش  عبـارتی  بـه  ، درصد از کل یارانه بوده است25 تا 23 به بخش خانگی تنها     پرداختی انرژي
  در شرایط پرداخت غیرهدفمند یارانه تنهـا در     شد عنوان بخش غیرمولد شناخته می     خانگی که به  

4
 این سهم با توجـه بـه   1390ا بر اساس قانون بودجه سال     ام ، کل یارانه انرژي سهیم بوده است      1

 افـزایش تـصور شـود     یعنـی حتـی اگـر        ، اسـت  یافتـه  درصد افزایش    74پرداخت یارانه نقدي به     
 درصد از سقف هدفمندسازي را 50 ماهه اول هدفمندسازي حدود      6 دولت طی    ا توسط ه قیمت

گفـت   انتو ژي هدفمند شده است می ترتیب حدود نیمی از کل یارانه انر   نده و به ای   نموحاصل  
3سهم بخش خانگی از نیمه اول یارانه انرژي به که 

  .رسیده است 2
  

   هاي انرژي هاي مختلف از یارانه  مقایسه سهم بخش.3جدول 
  )درصد(

  هاي انرژي هاي مختلف از بارانه سهم بخش
  عمومی  تجاري  حمل و نقل  کشاورزي  صنعت  خانگی  شرح

  3/5  6/3  5/33  8/7  4/24  4/25  1379سال 
  7/4  6/3  3/40  3/8  1/19  9/23  1387سال 
  9/25  1/74  1390سال 

  .1390 ،قانون بودجه، ترازنامه انرژي:ذخ         مأ
  

هاي اجرایی دولت با شیبی بسیار تند رو به افزایش  که هزینهباید گفت این روند با توجه به 
 بخش دیگري از اما ،انضباطی مالی دولت بوده است زایش ناشی از بیاست، البته بخشی از این اف

گردد که دولـت   هایی بازمی  به هزینه  1390 و   1389هاي    در سال  ویژه  ها به   تند افزایش هزینه   سیر
شود که  مالحظه میتر  عبارتی ساده  ها متقبل شده است، به     بابت اجراي قانون هدفمندسازي یارانه    

ه اتفاق  آنکسو یارانه پرداختی بدون      ها از یک    قانون هدفمندسازي یارانه    گام اجراي  نخستیندر  
هـاي انـرژي    یارانـه   نسبت توزیـع  و  است یافتهوري اتفاق افتاده باشد رشد       خاصی در عرصه بهره   

 اسـت و در نهایـت   یافتـه هاي مولد باشد به سمت استفاده مصرفی سوق      نفع بخش  جاي آنکه به   به
شود نیز افزایش  ه یکی از دالیل کسري بودجه و رشد تورم شناخته میهاي جاري دولت ک هزینه
  . استیافته
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بایست از طریق اصـالحات      رسد در راستاي حفظ انضباط مالی می       نظر می  با این توصیف به   
گـري و افـزایش قیمـت       هـاي دولتـی و کـاهش تـصدي         اساسی در فرایندها و وظـایف دسـتگاه       

 بنابراین انضباط مـالی و جلـوگیري   نمود،کسري بودجه اقدام    اي نسبت به کنترل      کاالهاي یارانه 
  .هاي مالی دولت است از این کسري بودجه از جمله الزامات اساسی در حوزه سیاست

  
هاي اقتصادي با اجراي   با بحرانههاي حمایتی تجاري مقتضی ایران در مواجه  سیاست.4-7-5

 ها  طرح هدفمندکردن یارانه
هـاي   بـسته و تـدوین   1 قـانون مزبـور  )8(مـاده  ها در اجراي  کردن یارانه  دفمندبا استناد به قانون ه    

ایـن اسـاس     است، برکارکردهاي مختلفیکه همراه با ها   دفمندسازي یارانه در راستاي ه   گانه10
 در جریـان اجـراي قـانون    ، زیـرا اسـتوار باشـد   بازار  مبناي بربایست   میهاي مدیریتی دولت      اهرم

 دیگـر پـشتیبانی کـافی از    سوياز  صورت کاذب افزایش پیدا نکند و  ات به قیمت کاالها و خدم   
 و نظـارتی،  حمـایتی  هـاي  ایـن بـسته   با طراحی و اجراي    طور قطع،   به .بخش تولید صورت پذیرد   

تواننـد نـسبت بـه ثبـات و تعـادل در چرخـه               صنعتگران می  و اقشار مختلف و نیز تولیدکنندگان    
 توجـه  یابنـد، بنـابراین  هـا اطمینـان     هدفمنـد کـردن یارانـه   اقتصادي کشور در دوره اجراي طرح    

 و  هـاي فـوق   جانبـه بـسته   سیاستگذاران اقتصادي به رعایت اصول علمی در تدوین کامـل و همـه   
هـاي موجـود در بخـش تجـارت خـارجی را بـا اجـراي طـرح                   تواند چـالش   اجراي دقیق آن می   
رکـز خـود را بـر اثربخـشی و کـارایی          کمترین حد ممکن رسانده و تم      ها به   هدفمندسازي یارانه 

  .معطوف سازند
   

  
 

                                                        
  ها را از   درصد خالص وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمندسازي یارانه30دولت مکلف است ) 8(  بر اساس ماده.1

 ت و یا وجوه اداره شده براي اجراتسهیالهاي بالعوض، یارانه سود  پرداخت کمک. چند طریق به بخش تولید تزریق کنند
هاي  سازي مصرف انرژي، اصالح ساختار فناوري واحدهاي تولیدي، جبران بخشی از زیان شرکت  بهینهمانندمواردي  در

ونقل عمومی، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزي و صنعتی، حمایت  دهنده خدمات آب و فاضالب، بهبود حمل ارائه
  .صنعتی و حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی استاز تولید نان 
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 عنوان یارانه پرداختی بهشده با وجوه  توزیع کاال براساس قیمت تماممیزان همخوانی . 4-8
گـذاري بـر اسـاس حاشـیه سـود، سـطح        در حال حاضر در سیستم اقتصاد ایران حاکمیت قیمـت  

کنـد کـه موجبـات     م شـده تعیـین مـی   صورت درصدي مازاد بر هزینـه تمـا   قیمت تمام شده را به 
هاي   لزوم حمایت ،از این رو  . آورد کننده را فراهم می    وري و افزایش قیمت مصرف     کاهش بهره 

 بـا  بایـست  میتعیین قیمت تعدیل شده ، بنابراین رسد نظر می  دولتی در پرداخت یارانه ضروري به     
اي منجر به تشدید مصرف و     اي صورت گیرد چراکه قیمت پایین کاالهاي یارانه        جانبه دقت همه 

پر واضح است که قبـل از   .هاي انرژي شده است   استفاده غیرعقالیی از کاالهاي اساسی و حامل      
  .    اي بودیم  شاهد چنین نتیجهاجراي طرح مزبور عمالً

کننـدگان از    توزیـع نامناسـب کاالهـا مـانع از برخـورداري کـافی مـصرف       ،از سوي دیگـر   
مـد منجـر بـه    ااز این رو علیـرغم مـازاد تولیـد کـشور، توزیـع ناکار          . کاالهاي اساسی شده است   

هاي قیمت  توان با توجه به روش با عنایت به وجود چنین مسائلی می    . ها شده است   افزایش قیمت 
هاي تولید، کاربرد تئوري منحنی فراجـویی، طراحـی و اجـراي             شده از طریق اصالح روش     تمام

هـا،   اري بودجـه عملیـاتی، اصـالح و آزادسـازي قیمـت      نقشه راه کاهش بهاي تمـام شـده، برقـر         
ایـن معـضل    ...ریزي منابع بنگاه و ایجاد انبارهاي مکانیزه و مدیریت هزینه، استقرار پلکانی برنامه    

  .اساسی را رفع نمود
  
  گیري بندي و نتیجه جمع. 5

هـاى    گـروه وعادالنـه درآمـد بـین    در توزیـع برابـر  از آن توانـد   یارانه ابزارى است که دولت می    
هاي اخیر با عنایت به وابستگی اقتـصاد ایـران بـه نفـت و وجـود           اما طی سال   ،بهره ببرد درآمدي  

رشـد جمعیـت، گـسترش کاالهـا و      شدید در زمینـه بهـاي جهـانی نفـت و همچنـین             هاي  نوسان
 بـاالبودن فاصـله قیمـت داخلـی بـا      دلیـل  خدمات مشمول یارانه، افزایش مصرف و قاچاق آنها به 

 ضلایـن معـ  . شدت افـزایش یابـد    هها ب  تا حجم پرداخت یارانه    خارجی کاالها موجب شد   قیمت  
 وري تولیـد و فراینـدها، مـدیریت       سیستم پرداخت یارانه را که عمـدتاً اهـدافی همچـون بهبـود بهـره              

 مصرف بهینه، استفاده مطلوب از منابع، توزیـع عادالنـه، کـاهش تـورم، بـسترسازي بـراي آزادسـازي              
 را هـاي دولتـی، اشـتغالزایی    ، ارتقاء مدیریت سیـستم دولـت و شـرکت   44ارچوب اصل اقتصاد در چ 
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 مثـال، افـزایش   عنـوان  بـه . کند با تردید در دستیابی به اهداف تعیین شـده مواجـه کـرد         دنبال می 
صـورت   هـاي انـرژي بـه    صورت ضایعات بـاال و در حامـل   رویه در کاالهاي اساسی به مصرف بی 

آمیز اقشار غنی از یارانـه        برخورداري تبعیض  سوي دیگر نیز  از  . یان شد باالبودن شدت انرژي نما   
وجود آمدن بازارهاي موازي و قاچـاق، کـاهش رشـد اقتـصادي، تحریـف                هاي انرژي، به   حامل
شـمار   هاي انرژي و وابستگی اقتـصاد از دیگـر تبعـات بـه             ها، افزایش شدید واردات حامل     قیمت

ه پنجم توسعه و اقدام دولت به تدوین طـرح تحـول اقتـصادي و       اما با اجراي قانون برنام    ،  آید می
ثر بـراي برطـرف نمـودن    ؤهـا گـامی نـو و مـ       تبع آن در اولویت قرار دادن هدفمندسازي یارانه        به

رسد که تحول در     نظر می   به ،در این راستا  . هاي غیرهدفمند برداشته شد    پیامدهاي پرداخت یارانه  
هـاي   هـاي هـدف و مـشمول و نیـز شـناخت فعالیـت          گـروه  ها بـا شناسـایی     بخش پرداخت یارانه  

اي و تدوین  هاي انرژي و سایر کاالهاي یارانه هاي اصالح قیمت حامل پذیر، تدوین روش آسیب
بررسـی ایـن طـرح را ایجـاب     هاي تکمیلـی لـزوم    ها و همچنین سیاست هاي باز توزیع یارانه  روش

 هاي فوق اتخاذ سیاست  چالشی وهاي با رفع سیاستبینی نمود که  توان پیش طور قطع می کند و به می
توان در تحقق اهـداف و دسـتیابی قطعـی     ها می  در زمینه اجراي موفق طرح هدفمند کردن یارانه       

  . به آنها به نتایج مطلوب و مثبت رسید
  
  هاي سیاستی  توصیه. 6
، طـرح اسـت   مـشکالت ایـن   جملـه هاي هـدف از    فقدان پایگاه اطالعاتی براي شناسایی گروه  -

خانوارهـاي نیازمنـد    خانوارها بـراي تـشخیص    اي    و هزینه آوري اطالعات درآمدي      جمع بنابراین
گیري نظام جامع اطالعات اقتصادي     با شکل  .اي برخوردار است   العاده از اهمیت فوق  یارانه نقدي   

 بـه ایـن   .  کرد روز را به آوري اطالعات     سیستم جمع توان   میخانوارها و بکارگیري کد اقتصادي      
شود و خطا  میهاي هدف و خروج آنها از این گروه قابل کنترل   ورود خانوارها به گروه  ،ترتیب

 .ها از کارایی مورد انتظار برخوردار خواهند بود یابد و یارانه در این سیستم کاهش می
 جدید در تعیین دستمزدها از دیگر نکـات مهـم مـورد نیـاز بـراي موفقیـت                 نظمبرقراري   -

افزایش قیمت کاالها و خدمات دولتی با وجود توزیـع یارانـه    .استها  رح حذف یارانه اجراي ط 
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 از ایـن رو  ،هاي خانوارهاي شهري و روستایی را بیش از پـیش افـزایش خواهـد داد        نقدي هزینه 
 .بایست نظام تعیین دستمزدها مورد تجدیدنظر قرار گیرد می

   یارانه آنها حذف خواهـد شـد  دمات که  تولید و مراحل توزیع کاال و خ کیفیت توجه به    -
بایـست قیمـت     مورد توجه قرار گرفته و همچنـین مـی   بایست   می از جمله مسائل مهمی است که     

هـاي حمـایتی تلقـی     جمله برنامـه  ساماندهی توزیع کاال نیز از . در نظر گرفته شود   نیزها  جهانی آن 
 .ظر گرفته شود و اصالحات الزم متناسب با شرایط حال و آینده در نگردد می

سـازي    توسـعه بهینـه    هـا   هدفمندکردن یارانـه   موفقیت دولت در اجراي    از عوامل مهم در      -
  هـاي دولـت    ت حمایـ .دساز وري را فراهم می هاي الزم براي افزایش بهره    مصرف است که زمینه   

 .در تحقق این هدف حائز اهمیت استهایی براي اصالح فرهنگ مصرف  از طریق اجراي برنامه
منظـور بـاال بـردن رفـاه و      ویژه بخش بهداشت و درمان بـه     هتر است در بخش خدمات به      ب -

. هاي غیرمـستقیم و غیرنقـدي اسـتفاده شـود     جاي یارانه مستقیم و نقدي از شیوه هبسالمت جامعه   
مین اجتماعی، توزیع کاالهاي ضـروري   أاي و ت    توجه بیشتر به توسعه خدمات بیمه      عنوان مثال،   به

 توان توصـیه  هاي اعتباري ویژه یارانه را می ه اقشار ضعیف جامعه و استفاده از کارت مورد استفاد 
 ابزارها از بروز تورم شدید جلوگیري خواهد نمـود و بـه تحقـق          ن استفاده از ای   طور قطع    به .نمود

 .مدها کمک خواهد کردآتر در توزیع عادالنه
بــا تغییــر نظــام . یــت اســت از دیگــر مــسائل حــائز اهماصــالح ســاختار صــنایع و تولیــد -
هاي انرژي بسیاري از صنایع تولیـدي و کـشاورزي کـشور نیازمنـد اصـالح             گذاري حامل  قیمت

 مـصرف انـرژي   از جنبـه ساختار تولید چه به لحاظ صرف انرژي و چه به لحاظ محصوالتی کـه     
 . قرار گیرنددولت  مورد حمایت بایست می که کنند، هستند تولید می

هـا نقـش    تواند در تحقق اهداف طرح هدفمندي یارانه نرخ ارز ثابت می شایان ذکر است     -
هـا افـزایش نیابـد؛ بـسیاري از      اگر نرخ بازاري ارز متناسب با آزادسـازي یارانـه      . مهمی ایفا نماید  

  ایـن   حذف خواهند شد و صنایع ایران بدون اینکه فرصت تطبیق با شرایط جدید را داشته باشند         
ـ .باشـد   منطبـق نمـی  دنبال آن است طرح بهمدسازي که   اهدف کار با    تغییـر در منـابع   ا توجـه بـه   ب

  .مورد توجه باشدتواند  می راهکاري است که افزایش قیمت ارز درآمد ریالی دولت،
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