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بررسی هدفمند کردن یارانهها بر بخشهای مختلف اقتصاد و ارائه راهکارهایی برای
کاهش این پیامدها
فاطمه مهرباني

4

چکیده
تا به امروز آنچه که در زمینه پرداخت يارانه در کشور مورد بي توجهي قرار گرفته هدف گیری درست
اين سیاست است ،بطوری که تا به امروز پرداخت يارانه بصورت همگاني بوده است لذا هدفمند کردن
يارانه ها مي تواند گره گشای اين معضل باشد اما با توجه به مهیا نیودن بسترها ،اين طرح مي تواند آسیب
های جدی را به بخش های مختلف اقتصاد وارد نمايد .لذا اين مقاله بر آن است که ضمن آسیب شناسي
طرح مورد نظر و پیامدهای آن به بیان راهکارهايي برای کاهش اثرات منفي اين طرح و موفقیت هر چه
بیشتر دولت در اجرای آن بپردازد .متدلوژی مورد استفاده در اين تحقیق توصیفي -تحلیلي مي باشد و در
اين راستا از آمارها ی مندرج در ترازنامه بانک مرکزی و انرژی استفاده شده است .نتايج اين تحقیق
بیانگر اين واقعیت است که طرح حاضر با اين نحوه اجرا منجر به توهم مالي مي گردد و اثری جز افزايش
وابستگي هرچه بیشتر دولت به درآمدهای نفتي به منظور پرداخت يارانه ها ،تورم ،افزايش فاصله طبقاتي،
بي انضباطي مالي و بي ثباتي اقتصادی نخواهد داشت و همچنین منجر به تحقق هدف دولت در زمینه
اصالح الگوی مصرف نخواهد شد.
واژگان کلیدی :هدفمند کردن يارانه ،اصالح الگوی مصرف ،روش پرداخت يارانه
طبقه بندی H1, H11, H2, H20 :JEL

 .4استاديار ،گروه اقتصاد و مديريت ،دانشکده علوم انساني ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد اهواز ،اهواز ،ايران( ،نويسنده مسئول)،
fatemeh.mehrabani@hotmail.com
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1ـ مقدمه
پرداخت يارانه و به خصوص يارانه انرژی يکي از مباحث چالش برانگیز در اقتصاد کشور مي باشد .با
افزايش جمعیت و افزايش قیمت کاالها در بازار جهاني دولت مجبور است ساالنه میلیاردها ريال صرف
پرداخت چنین يارانه هايي مي نمايد ،که اين موضوع بار منفي زيادی را به بودجه دولت تحمیل نموده
است .از سوی ديگر پرداخت يارانه انرژی منجر به شکل گیری غلط انتظارات احاد جامعه از مصرف
انرژی های مختلف به خصوص سوختهای پايان پذير شده است .و از آنجايي که مردم از قیمت واقعي
اين انرژی ها بي اطالع هستند اين امر منجر به مصرف بي رويه اين گونه انرژی ها و بي توجهي به
تخصیص بهینه بین دوره ای آنها گرديده است .از سوی ديگر پايین بودن قیمت حامل های انرژی در
کشور باعث شده است که شرکتهای خودرو ساز نیز به کیفیت ساخت اتومبیلهايشان بي توجه باشند اين
امر به همراه نا مناسب بودن وضعیت حمل و نقل درون و برون شهری و نامساعد بودن راهها و جاده ها و
استاندارد نبودن الگوهای شهر سازی و ساختمان سازی باعث شده که ساالنه بخش عمده ای از منابع
انرژی کشور که با هزينه بسیار زيادی تولید شده اند به هدر روند .اين فرآيند نادرست مصرف در مورد
کاالهای اساسي مشمول يارانه نیز صادق است بطوری که ساالنه کشور با ضايعات بسیار باالی نان مواجه
است و اصراف مبدل به يک پديده رايج در کشور گرديده است.
نکته ديگر در مورد يارانه که تا امروز مورد بي توجهي قرار گرفته است هدفگیری اين سیاست و معین
نبودن جامعه هدف مي باشد به صورتي که پرداخت يارانه همواره به صورت همگاني و عمومي بوده
است .بنابراين با توجه به تجربه موفق ساير کشورها ،اصالح سیاست پرداخت يارانه ها و هدفمند کردن
آن مي تواند به عنوان يک ضرورت انکار ناپذير مطرح گردد.
حال مسئله اساسي اين است که اين طرح چگونه بايد صورت پذيرد .چگونه مي توان جامعه هدف را
انتخاب کرد .روش پرداخت يارانه بايد چگونه باشد که کمترين بار هزينه ای را برای جامعه به همراه
داشته باشد..

با نگاهي به اليحه هدفمند کردن يارانه بنظر مي رسد که نقدی کردن يارانه با هدفمند کردن يارانه ها
مترادف در نظر گرفته شده اند در حالي که هدفمند کردن يارانه ها از دو شرط برخوردار است.)4( :
سهم اجرای پرداخت يارانه ها از بودجه کشور در سطح پايیني باشد.)2( ،اين شرط زماني محقق مي شود
که دارای بیشترين نرخ پوشش برای فقرا و کمترين نرخ تراوش برای بي نیازان باشد(علیرضا ياوری).
بعالوه با مطالعه اين طرح به ابهامات و سواالت بیشماری برخورد مي نمايیم .سواالتي همچون آيا هدفمند
کردن يارانه مي تواند منجر به اصالح الگوی مصرف گردد؟ آيا اين طرح مترادف با بزرگ تر شدن
حجم دولت و انتقال قدرت خريد از مردم به دولت نمي باشد؟ آيا اين طرح با توجه به فقدان يک بانک
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اطالعات اطالعاتي دقیق در مورد وضعیت بودجه خانوار مي تواند منجر به انتخاب درست جامعه هدف و
کاهش فقر گردد؟ و چرا از بین روشهای مختلف پرداخت يارانه ،روش نقدی انتخاب گرديد ؟ اين
سواالت ما را بر آن داشت که در تحقیق حاضر ضمن آسیب شناسي طرح مورد نظر و پیامدهای مختلف
آن به ارائه راهکارهايي برای کاهش پیامدهای منفي اين طرح بپردازيم.
بخش های مختلف مقاله عبارتند از.)2( :تجربه ساير کشورها در زمینه هدفمند کردن يارانه ها.)9( ،
بررسي وضعیت يارانه ها در ايران .)1( ،بررسي معیارهای کارآمدی يارانه .)5( ،بررسي پیامدهای هدفمند
کردن يارانه ها بر اقتصاد کشور .)6( ،ارائه راهکارهايي برای کاهش اثرات منفي طرح هدفمند کردن
يارانه ها .)7( ،نتیجه گیری
 -2تجربه کشورها در زمینه هدفمند کردن یارانه ها
2ـ1ـ هدفمند کردن یارانه انرژی
لهستان :هدفمندسازی يارانه انرژی در لهستان بخشي از برنامه اصالحات اقتصادی پس از فروپاشي نظام
سوسیالیستي را تشکیل ميداد که موفقترين برنامه در گروه کشورهای بلوک شرق بود .بر اساس بسته
مذ کور ،پرداخت يارانه صنايع به روش شوک درماني قطع شد .انضباط مالي دولت تحت کنترل شديد
قرار گرفت ،رشد تورمي دستمزدها متوقف و نرخ بهره افزايش يافت .با حمايت صندوق بینالمللي پول،
پول ملي تضعیف شد و برنامه خصوصيسازی به همراه آزادسازی قیمتها اجرا شد .همچنین قوانین
تجارت خارجي به منظور تسهیل صادرات و جذب سرمايهگذاری خارجي اصالح شد.
آثار کوتاه مدت حاصل از اجرای برنامه فوق کاهش 21درصدی تولیدات صنعتي و رشد 45/7درصدی
بیکاری بود .در مقابل نرخ تورم که در اواخر سال  4373به  2۲۲۲درصد رسیده بود در سال  4332به 95
درصد کاهش يافت.
با تقويت بخش خصوصي ،به تدريج آثار اولیه رفع و اين بخش به موتور محرک اقتصاد تبديل شد و با
ايجاد  5۲۲هزار فرصت شغلي توسط اين بخش در سال  4332نرخ بیکاری کشور کاهش قابل توجهي
يافت.
بر اساس نتايج مطالعهای در مورد منافع و زيانهای افزايش قیمت انرژی بر خانوارها در لهستان ،میزان
رفاه از دست رفته با کششهای قیمتي ارتباط داشته و در اثر افزايش قیمت حاملهای انرژی ،خانوارهای
پردرآمد رفاه بیشتری از دست ميدهند.
چین :پرداخت يارانه توسط دولت چین در بخش انرژی از قدمت زيادی برخوردار است .به طوريکه
کنترل قیمتهای انرژی و پرداخت بهای ناچیزی از آن توسط مصرف کنندگان خسارات جبرانناپذيری
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را به اين بخش وارد کرده و موجبات عدم کارايي زيادی را برای آن فراهم نموده است .بنابراين
چشمانداز آزاد سازی بخش انرژی با اين فرض در نظر گرفته شد که دولت به تدريج پرداخت يارانهها را
در اين بخش و طي ده سال  2۲۲۲-2۲4۲حذف خواهد نمود .به عبارت ديگر تا سال  2۲4۲قیمت انواع
حاملهای انرژی تابعي از هزينه اقتصادی عرضه آن بوده و از شرايط بازارهای بین المللي انرژی در نقاط
مختلف جهان پیروی خواهد کرد.
در حالیکه وضعیت انرژی چین با ذخاير و تولید باالی زغال سن

و ذخاير محدود و تولید کم نفت و

گاز شناسايي ميشود ،بايد اشاره کرد که وجود ذخاير و منابع کافي زغالسن
تداوم رشد شتابان آن است زيرا جايگزيني نفت و گاز با زغال سن

الزمه حیات اقتصادی و

از جمله مهم ترين اقدامات دولت

چین در اين زمینه به شمار ميباشد .اگرچه اتخاذ شیوه جديد زندگي در بخشهای خانگي ،تجاری و
حمل ونقل شخصي از صفات عمده و بارز رشد شتابان مصرف انرژی در کشور است و به عبارت ديگر
چشمانداز افزايش درآمد سرانه مردم چین از  279دالر در سال  2۲۲۲به  997/49دالر در سال 2۲۲9از
عوامل عمده افزايش تقاضای انرژی در چین به شمار ميرود .به همین منظور دولت اهداف جديدی را
برای سیاستهای انرژی چین لحاظ کرده است که شامل موارد زير ميشود:
-استفاده از انرژیهای متنوع (نفت و گاز ،هستهای) و کاهش سهم زغالسن

در سبد انرژی مصرفي؛

ايجاد اطمینان خاطر در امنیت انرژی (ذخیرهسازی نفت)؛افزايش کارايي انرژی با حضور سرمايههای خصوصي و خارجي؛کنترل انتشار آاليندهها؛آزاد سازی بخش انرژی و قیمتهای آن از طريق يارانهها تا سال ( 2۲4۲پرومه )4971ترکیه :ترکیه در سال  2۲۲4در يک بسته سیاستي کالن شامل :معرفي نظام نرخ ارز شناور ،کاهش
کسری بودجه دولت و استقالل بانک مرکزی برنامه اصالح بازارهای مالي ،مخابرات و انرژی را با
پشتیباني همهجانبه صندوق بینالمللي پول و بانک جهاني به روش خصوصيسازی نهادهای عمده دولتي
اعالم کرد .برنامه خصوصيسازی بازار انرژی با آزادسازی آغاز شد در اين رابطه قانون بازار برق در سال
2۲۲4به تصويب مجلس رسید و براساس آن نهاد تهیه مقررات مربوط به بازار انرژی تاسیس شد.
درسال  2۲۲1شورای عالي برنامه ريزی استراتژی اصالح بخش برق را تصويب کرد .قانون بازار برق
ترکیه از سال 2۲۲4به اجرا درآمد برآن اساس بازار آزاد برای تولید وتوزيع برق ايجاد شد طبق قانون
مذکور ،شرکت دولتي که هر سه بخش تولید ،توزيع و انتقال برق را برعهده داشت به تفکیک حوزههای
تولید وبازرگاني دراختیار بخش خصوصي قرارداده شد.
در سال  2۲۲2چهارمرحله برنامه رقابتي کردن بازار برق به شرح ذيل اعالم شد:
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 -4اعطای مجوز تاسیس شرکت برق وگاز طبیعي به بخش خصوصي
 -2از 2۲۲9اعطای حق انتخاب شرکت تولیدبرق به مصرف کنندگان عمده
 -9راهاندازی مرکز توافقات مالي برای تسويه وتراز مبادالت
 -1بهره برداری کامل از مرکز مالي فوق
در سال  2۲۲1پارلمان ترکیه طرحي را به تصويب رساند که طي آن هزينههای تولید نفت داخل آن
کشور اصالح شد ،قیمت برای مصرفکننده آزاد گرديد و در شرکتهای پااليش نفت دولتي ،به بخش
خصوصي انجام شد .برنامه خصوصيسازی شرکتهای پااليش نفت از  2۲۲5آغاز وتاکنون درجريان
است .برای مثال 94/5درصد از شرکت پااليش نفت ترکیه که  7۲درصد نفت اين کشور درآن پااليش
مي شود در سال  2۲۲7به سرمايه گذاران بخش خصوصي فروخته شد ( .گزارش وزارت رفاه و تامین
اجتماعي)
2ـ2ـ هدفمند کردن یارانه مواد غذایی
الجزایر :از سال  4379تا  4336يارانههای مصرفي عمومي مواد غذايي به عنوان يکي از محورهای اصلي
سیستم حمايت اجتماعي الجزاير به شمار ميآمد .يارانهها در اين کشور به دو شکل آشکار (از طريق
انعکاس مستقیم در بودجه) و ضمني (از طريق نرخهای ارز ترجیحي و قیمتهای ثابت و حاشیههای
سود) بودند .غالت ،شیر و شکر عمدهترين کاالهای يارانهای بوده و به ترتیب  %97 ،%95و  %47منابع
يارانهای را به خود اختصاص ميدادند.
در سال  4334يارانه مواد غذايي در کشور الجزاير نزديک به  GDP %5و  %47مخارج کل دولت را
تشکیل ميداد .اين هزينههای باال و فزاينده بیانگر پوشش همگاني و درجه باالی يارانه هر کاال بود ،به
طوری که  %5۲ارزش گندم و به ترتیب يک سوم و دو سوم ارزش آرد و نان به صورت يارانه پرداخت
ميشد .يارانههای وضع شده بر شیر پاستوريزه و شیرخشک نیز به ترتیب تقريباً برابر با نصف و سه چهارم
ارزش غیريارانهای آنها بود .همچنین حدود  %5۲ارزش شکر دانهريز و دو سوم ارزش شکر چهارگوش
به صورت يارانه پرداخت ميشد .ساير محصوالت يارانهای نظیر روغن آشپزی و سبزيجات خشک %5۲
ارزش تولید غیريارانهای آنها و برای رب گوجهفرنگي تقريباً دو سوم ارزش آن بود.
از طرف ديگر هدفگیری يارانههای مواد غذايي به سمت فقرا بسیار ضعیف بوده است به طوری که در
سال  4334گروههای پايین درآمدی نسبت به گروههای باالی درآمدی يارانه کمتری دريافت نمودهاند.
به ويژه دهک اول درآمدی  %6کل مخارج صرف شده بر يارانههای مواد غذايي را دريافت کردهاند ،در
حالیکه دو دهک ثروتمند  %46دريافت داشتهاند که تقريباً  9برابر بیشتر بوده است .به طور مشابه
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پايینترين پنجک جمعیت تنها  %49يارانهها را دريافت داشتهاند در صورتیکه دو پنجک بااليي بیش از
نیمي از پرداختهای يارانهای را به خود اختصاص دادهاند.
علیرغم هدفگیری نامناسب فقرا براساس بار مطلق ،يارانهها به طور نسبي موفقتر بودهاند .به طوری که
نسبت مخارج سرانه کاالهای يارانهای به کل مخارج مصرفي برای فقیرترين دهک از ثروتمندترين دهک
بیشتر بوده است .اين امر حاکي از آن است که يارانهها گروههای هدف را از طريق مشمول يارانه نمودن
سهم بیشتری از مصرف آنها منتفع نموده است .به طور متوسط حدود  %27از کل مخارج دهک اول
درآمدی را کاالهای يارانهای تشکیل ميداد؛ درحالیکه اين رقم برای دهک بااليي کمتر از  2درصد بود.
مصر :برنامه يارانه مواد غذايي مصر از زمان جن

جهاني دوم شروع شد .اين برنامه در ابتدا بر

سهمیهبندی سختگیرانه کاالها با تضمین قابلیت دسترسي به آنها در سطح قیمتهای پايینتر برای تمامي
مصرفکنندگان تأکید داشت .در سال  4314يارانههای عمومي شامل روغن ،شکر ،چای و نفت سفید
بود ،اما در طول زمان فهرست کاالهای يارانهای افزايش يافت و در سال  437۲به  47قلم کاال رسید.
کاالهای يارانهای از طريق سهمیه ماهانه به خانوارهايي که دارای کارتهای سهمیه بودند توزيع ميشد و
به طور مؤثر عموم مردم را تحت پوشش قرار ميداد.
علیرغم پوشش همگاني ،هزينه برنامه يارانه در طول دهههای  435۲و  436۲اندک بوده است .اما در
طول دهه  437۲هزينههای مالي يارانه به میزان قابل توجهي افزايش يافت .اين روند با رشد سريع
جمعیت تشديد شده و با کاهش ارزش پول ملي وخیمتر گرديد .روند فزاينده هزينههای مالي يارانه تا
آخر دهه  7۲تداوم يافت و در سال  437۲نسبت اين هزينهها به کل مخارج دولت به اوج خود رسید .از
آن سال به بعد اين روند آهن

کاهشي به خود گرفته است.

با اوجگیری هزينههای مالي يارانهها ،ايجاد عدم تعادلهای کالن اقتصادی و تشديد بدهيهای خارجي
در سال  4377کشور مصر با حمايت صندوق بینالمللي پول به اصالح نظام يارانهها اقدام کرد .اين اقدام
با افزايش يکباره قیمت کاالهای يارانهای شروع شد .ولي عليرغم تدابیر انديشیدهشده به علت تبعات
اجتماعي ،اين برنامه متوقف شد .لذا اين کشور به ناچار به اصالح تدريجي نظام يارانه در طول دهه 437۲
به شرح اقدامات زير روی آورد:
 -4تعداد کارتهای سهمیهای کاهش يافت و اين کارتها تنها برای برخي خانوارهای کامالً مستحق
اختصاص يافتند.
 -2تعداد کاالهای يارانهای از  47قلم به  1قلم کاهش يافت.
 -9از میزان کاالهای در دسترس کاسته شد.
 -1قیمت کاالهای يارانهای افزايش يافت.
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در راستای اعمال اين سیاستها در سال  4332سهم جمعیت تحت پوشش به  % 76کاهش يافت و اين روند
نزولي بعدها نیز تداوم يافت .دولت ،برنامههای يارانهای را از طريق وضع يارانه بر محصوالت عمده
غذايي اصالح نمود؛ به طوری که در سال  %6۲ ،4335از هزينههای کل برنامه به يارانه آرد گندم و برنج
و  % 1۲مابقي به يارانه شکر و روغن اختصاص يافت .امروزه آرد گندم و برنج در قیمتهای ثابت و برای
تمامي مصریها بدون محدوديتهای مقداری در دسترس ميباشد .اما شکر و روغن مشروط به
سهمیههای ماهانه بوده و از طريق کارتهای سهمیهای توزيع ميگردند .کاالهای سهمیهبندی شده از
طريق کتابچههای سهمیهبندی عرضه ميشوند و در سطح سهمیههای ثابت ماهانه با هزينههای پايینتر در
فروشگاههای خاص به فروش ميرسند.
2ـ3ـ بررسی وضعیت پرداخت یارانه در ایران
پرداخت يارانه در ايران به زمان قاجار بر مي گردد که در غالب اعطای بذر و مساعده کشاورزان صورت
مي گرفت .سابقه پرداخت يارانه به مفهوم امروزی نیز به دهه  491۲بر مي گرددکه به گوشت و گندم
پرداخت مي شد .حال به بررسي وضعیت پرداخت يارانه در برنامه های توسعه بعد از انقالب مي پردازيم.
برنامه اول توسعه ( :)1331-1332سیاستهای کلي اين برنامه به گونه ای بود که سیستم سهمیه بندی
کاالها در چارچوب نظام تامین اجتماعي به سمت افراد کم درآمد گرايش يابد .در اين برنامه با توجه
تورم  % 27.45سال اول برنامه  565.4میلیارد ريال بطور مستقیم به تخصیص يارانه اختصاص يافت .يارانه
در اين برنامه نسبت به دوره جن

از يک روند صعودی برخوردار گرديد بطوريکه کل يارانه پرداختي

در سال پاياني برنامه نسبت به سال اول  41.1برابر گرديد.
برنامه دوم توسعه ( :)1331-1331در برنامه دوم با توجه به افزايش حجم يارانه های پرداختي تالش
هايي در جهت بازنگری در اين نظام صورت گرفت و گام هايي نیز در اين زمینه برداشته شد .بطوری که
يارانه های پرداختي در برخي موارد کاهش و حتي خذف گرديد .در اين برنامه عالوه بر پذيرش تعديل
در الگوی مصرفي از يارانه ها بعنوان ابزاری جهت تعديل توزيع درآمد استفاده گرديد .يکي از
تصمیمات مهم در اين برنامه همانند برنامه قبلي فقرزدايي بود اما نکته مهم فقدان سیستم حمايتي کارآمد
با معیار مناسب مي باشد.
برنامه سوم توسعه( :)1331-1313به منظورنهادينه نمودن امنیت غذايي دستیابي تمامي افراد به
غذای کافي و سالم ،بهبود تغذيه مردم و کاهش بیماريهای حاصل از سوءتغذيه و ارتقای سالمت جامعه
و رفع سوءتغذيه خانوارهای کم درآمد ،يارانه کاالهای اساسي اعطايي به نیارمندان ،روستايیان و ساکنین
مناطق کمتر توسعه يافته نسبت به سايرين افزايش يافته و در بودجه سالهای 4972و  ، 4979اعتبار اعطای
کاالبرگهای ويژه مناطق محروم در نظر گرفته شد.
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برنامه چهارم توسعه( :)1311-1313در برنامه آنچه که به شدت توجه سیاستگذاران و برنامه ريزان
را به خود جلب نمود هدفمند کردن يارانه بود بطوری که اجرای بند «الف» ماده  61قانون برنامه سوم در
اين برنامه نیز تداوم يافت .بر اين اساس به منظور هدفمند نمودن يارانه کاالهای اساسي شامل گندم،
برنج ،روغن نباتي ،قند و شکر ،پنیر ،شیر ،دارو ،شیرخشک ،کود ،بذر ،سم ،حامل های انرژی و ساير
موارد را انجام دهد ،به طوری که از سال سوم برنامه مذکور ،نظام پرداخت يارانه با کمیت مشخص در
راستای تحقق اهداف ذيل متحول شده و تغییر يابد:
 .4منطقي کردن کاالهای يارانهای و جلوگیری از قاچاق اين نوع کاالها.
 .2تشويق و توسعه سرمايه گذاری و حمايت از تولید داخلي کاالهای يارانهای.
 .9کاهش سهم طبقات با درآمدهای باال و افزايش سهم طبقات با درآمد پايین ازيارانه ها.
 .1جايگزين نمودن تدريجي طرحهای رفاه اجتماعي به جای پرداخت يارانه.
 .5تأمین منابع برای سرمايهگذاری زيربنايي محرومیت زدايي کشور و توسعه اشتغال.

 .6توسعه اشتغال مولد با اعطاء وام از محل درآمدهای حاصل(به صورت وجوه اداره شده)
نکته جالب توجه در اين برنامه آن است که برای اولین بار در سال  4975به موجب بند «و» تبصره
45قانون بودجه کل کشور ،به منظور توسعه عدالت کاهش فقرزدايي معادل سي درصد اعتبارات پیش
بیني شده اين قانون به منظور افزايش يارانه مواد غذايي خانوادههای کم درآمد ،زنان و کودکان بي
سرپرست ،مددجويان تحت پوشش کمیته امداد امام خمیني(ره) و سازمان بهزيستي کشور عالوه بر
سهمیه عمومي اختصاص يافت .شايان ذکر است که اين سهم در سال  4976به 95درصد افزايش يافت
3ـ بررسی معیارهای کارآمدی یارانه
اصوال کارآمدی نظام يارانه در هرسیستم اقتصادی بر اساس پنج معیار زير مورد بررسي قرار مي گیرد در
قسمت با توجه به آنچه که در بخش قبل گفته شد و مفاد طرح هدفمند کردن يارانه ها مي خواهیم به
بررسي کارآمدی اين طرح بپردازم.
امکان پذیری اجرایی :درجه امکان پذيری اجر ايي به نواقص قابل چشم پوشي و پشتوانه نظام به
منظور تامین ظرفیتهای اجرايي بستگي دارد .با توجه به اينکه بسترهای مناسب برای اجرای اين طرح مانند
تعديل و واقعي شدن سطح درآمدها ،مساعد نبودن وضعیت حمل و نقل عمومي و تورم و بیکاری موجود
در سطح جامعه بنظر مي رسد که اين طرح از درجه امکان پذيری پايیني برخوردار باشد.
امکان پذیری سیاسی :درجه امکان پذيری سیاسي ،ساختار اجتماعي اقتصادی هر کشور نظیر جايگاه
سیاسي ذينفعان و ائتالف موافقین و مخالفین ارتباط مستقیم دارد.
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اثرات جانبی :اين اثرات شامل تغییر در نیروی کار در نظام ،تغییر در مشارکت در ديگر نظام های
حمايتي ،تغییر در نحوه دريافت کمکهای بین خانواری و اثرات اين تغییرات بر منابع مالي بازارها و دولت
مي باشد .با توجه به وضعیت تورمي-رکودی اقتصادی کشور اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها منجر
به وخیم تر شدن وضعیت اشتغال و تورم و بزرگ تر شدن حجم دولت و عدم نقش بازار در قیمت
گذاری کاالها مي گردد.
هدفمندی :در واقع اصلي ترين معیار کارايي مي باشد .زيرا نظام يارانه اساسا به منظور اساسا جهت
دسترسي به فقرا طراحي شده است و نشت منابع مالي به گروههای ديگر از کارايي آن مي کاهد .يکي از
مهمترين اهداف طرح مورد نظر همین مي باشد.
کیفیت حل مشکل :نظام حمايتي و شیوه پرداخت يارانه بايد با توجه به مشکالت و مختصات هر
کشور طراحي شود .ولي به نظر مي رسد که پرداخت يارانه به صورت نقدی در طرح هدفمند کردن
يارانه با توجه به اينکه سطح بیکاری در کشور روش مناسبي نمي باشد و بهتر است به جای اين روش از
نظام های حمايتي مبتني بر ايجاد فرصتهای شغلي و سرمايه گذاری استفاده شود.
بررسی پیامدهای هدفمند کردن یارانه ها بر اقتصاد کشور :اثر آزاد سازی قیمت حامل های
انرژی و پرداخت نقدی يارانه بر تورم  :افزايش قیمت حامل های انرژی بر انتظارات تورمي اقشار مختلف
جامعه تاثیر گذار است و منجر به افزايش سطح تورم مي گردد  .بدين مفهوم که قیمت بیشتر کاالها و
خدمات مورد مصرف خانوارها در يک مقطع زماني ،در حال افزايش است و اين امر خود به معني
کاهش ارزش پول داخلي و افزايش عرضه پول مي باشد .نمودار زير به مقايسه شاخص قیمت مصرف
کننده و تولید کننده با قیمت پنج فرآورده انرژی زا مي باشد
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ماخذ :سالنامه آماری مصرف انرژی و ترازنامه بانک مرکزی
همانطور که نمودار فوق نشان مي دهد با افزايش قیمت حامل های انرژی دو شاخص قیمتي در سطح
خانوارها و تولید کننده نیز تغییر مي يابند.
اثر هدفمند کردن یارانه بر بخش صنعت :اقتصاد ايران مستلزم اصالحات ساختاری در بخش
صنعت و بازار کاال و خدمات ،کار و سرمايه مي باشد .در حال حاضر آزاد سازی قیمت حامل های
انرژی نقش اساسي دراصالح ساختار اين بازارها دارد .زيرا بخش صنعت با مصرف  27درصد از گاز
طبیعي 99 ،درصد از برق و  97درصد از نفت کوره يکي از عمده ترين مصرف کنندگان انرژی مي
باشد .نمودار زير بیانگر سهم مصرف بخش صنعت در مقايسه با کل انرژی مصرف شده مي باشد.

ماخذ :سالنامه آماری انرژی و خالصه تحوالت بانک مرکزی ج .ا.ا
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در حقیقت مي توان عنوان نمود که آزاد سازی قیمت حامل های انرژی از طريق اثر بر سطح هزينه
بنگاههای موجود در صنعت آنها را دستخوش تغییر و تحول مي نمايد .برای بررسي اثر هدفمند کردن
يارانه ما ابتدا بايد به بررسي وضعیت صنعت بپردازيم .بررسي آمار و اطالعات بنگاههای خصوصي و
دولتي بیانگر اين واقعیت است که مصرف انرژی در بخش دولتي  91درصد بیش تر از بخش خصوصي
است اين در حالي است که تولید بخش خصوصي از بخش دولتي بیش تر مي باشد .حال مي توان آزاد
سازی قیمت حامل های انرژی در طرح هدفمند کردن يارانه را به مثابه يک شوک به صنعت در نظر
گرفت .حال به بررسي واکنش صنعت در کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت مي پردازيم .اين شوک از
طريق تاثیر بر سطح هزينه بنگاهها آنها را دستخوش تغییر مي نمايد .اين تاثیر پذيری به درجه مصرف
انرژی بنگاه تولیدی و ساختار هزينه آن بستگي دارد .بنابراين در کوتاه مدت بنگاههايي که مصرف
انرژی باالتری دارند از اين شوک تاثیر بیشتری مي پذيرند .به تدريج اين شوک منجر به تغییر ترکیب
نهاده های تولید در بنگاه مورد نظر مي گردد و به مرور سهم انرژی کمتر و ساير نهاده ها جانشین انرژی
خواهند شد .و ماشین آالت تولیدی فرسوده از رده خارج خواهند شد .و در صورتي که بنگاه مورد نظر
نتواند خود را با شرايط موجود تطبیق دهد و نتواند استراتژی مناسبي را اتخاذ نمايد تعطیل خواهد شد .که
اين امر خود به افزايش بیکاری دامن خواهد زد.
در میان مدت بنگاهها زمان الزم را جايگزيني نهاده های تولید خواهند يافت و از اين طريق تالش
خواهند نمود تا به اصالح ساختار هزينه خود بپردازند .در مطالعه ای که توسط اتاق بازرگاني و صنايع و
معادن تهران در سال  4973صورت گرفته است بررسي کشش بین نیروی کار سرمايه و انرژی بیانگر آن
است که « نیروی کار و سرمايه» جانشین ،و « انرژی و سرمايه» جانشین و «انرژی و نیروی کار» مکمل
هستند .يعني با کاهش تقاضا برای انرژی تقاضا برای نیروی کار هم کاهش مي يابد .همچنین بنگاهها
تالش مي کنند که ماشین آالت سرمايه ای با صرفه و با مصرف انرژی پايین را جايگزين ماشین آالت
فرسوده و پر مصرف نمايد .در بلند مدت نیز بنگاهها تما تالش خود را به منظور تطبیق وضعیت خود با
تغییرات قیمتي ادامه مي دهند.
نکته ديگری که در اين زمینه بايد به آن اشاره نمود اين است که از آنجايي که هدفمند کردن يارانه ها
منجر به افزايش سطح هزينه خانوارها و کاهش قدرت پس انداز آنها را مي گردد لذا بازار مالي از
کارايي پايین تری در جذب و انتقال پس اندازها به بنگاهها برخوردار مي گردد که نتیجه اين امر آن
است که بنگاهها در تامین سرمايه های نقدی شان با بحران مواجه خواهند شد .بنابراين رهايي از اين
بحران مستلزم حمايتهای دولت مي باشد.
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اثر هدفمند کردن یارانه ها بر خانوارها :مهمترين موضوع در مورد هدفمند کردن يارانه در بعد
خانوار تعیین گروه هدف و همچنین اثر اين هدفمندی بر رفاه کل خانوارها چه آنهايي که مشمول يارانه
شده اند و چه آنهايي که مشمول نشده اند مي باشد .در مورد تعیین گروه هدف شیوه معمول و رايج
سطح درآمدها مي باشد .اما اين شیوه مستلزم وجود يک بانک اطالعاتي کامل و دقیق مي باشد اما با
توجه به اينکه در بیشتر کشورهای در حال توسعه بخش عمده ای از درآمد قشر فقیر جامعه بواسطه
فعالیتهای غیر رسمي تامین مي گردد تعیین دقیق سطح واقعي درآمد به سختي امکان پذير است .بنابراين
در اين شرايط هزينه اجرايي نقدی کردن يارانه ها با توجه به پراکندگي جمعیت اقشار آسیب پذير و
محدود بودن خدمات اساسي بسیار زياد است .نمودار زير بیانگر مصرف انرژی در بخش خانوار و روند
شاخص قیمت مصرف کننده مي باشد.

ماخذ :سالنامه آماری انرژی و خالصه تحوالت بانک مرکزی ج .ا.ا
از سوی ديگر از آنجايي که آزاد سازی قیمت حامل های انرژی بر هزينه خانوارها تاثیر مي گذارد اين
امر منجر به تغییراتي در سطح تقاضای خانوارها برای کاالهای مصرفي مي گردد و از آنجايي که سطح
درآمدی خانوارها متناسب با سطح تورم و آزاد سازی قیمت حامل های انرژی تعديل نشده است اين امر
منجر به کاهش سطح رفاه خانوارها بخصوص خانوارهای با سطح درآمد پايین و متوسط مي گردد.
ارائه راهکارهایی برای کاهش اثرات منفی طرح هدفمند کردن یارانه ها :همانطور که
پیش تر نیز اشاره شد طرح هدفمند کردن يارانه ها خواه نا خواه بايد اجرا شود اما سوال اساسي آن است
که چگونه مي توان اثرات منفي اين طرح را کاهش داد.
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دولت به جای اينکه بخش خانوار را به کاهش مصرف تشويق نمايد به منظور کاهش سطح تورم مي
تواند با توجه به پیشرفت علم بیوتکنولوژيک تولید گیاهان تراريخته را افزايش دهد ،کاربردهای زيست
فناوری در صنعت نیز منجر به تولید محصوالت گوناگون با صرف هزينه و انرژی کمتر و با کمترين اثر
مخرب بر محیط زيست باعث شده که از اين فناوری به عنوان يکي ازپاک ترين و در عین حال
سودآورترين بخش های صنعت ياد شود.
بیشترين سطح زير کشت محصوالت تراريخته دنیا به چهار محصول سويا ،ذرت ،پنبه و کلزا اختصاص
دارد .در سال  2۲۲7بیش از  4۲میلیون کشاورز در سراسر دنیا اقدام به کشت اين محصوالت نمودند.
جالب توجه است که  %3۲اين افزايش بهره برداری مربوط به کشاورزان فقیر کشورهای مختلف است.
بیوتکنولوژی همچنین ميتواند به حفظ تنوع زيستمحیطي از طريق افزايش تولید در زمینهای موجود
کمک نمايد .در واقع زماني که تولید و بهرهوری در زمینهای زراعي موجود افزايش يابد نیازی به
تبديل اراضي طبیعي مانند جنگلها و مراتع به اراضي کشاورزی نخواهد بود و از اين طريق تنوع زيست
محیطي حفظ خواهد شد.
کشورهای در حال توسعه  97درصد از مناطق جهان را دربرمي گیرندکه ايران نیز بهعنوان يک
واردکننده محصوالت کشاورزی ،خواسته يا ناخواسته بخشي از اين بازار را تشکیل خواهد داد .به
طوریکه ارزش واردات سويا (که بیشترين سطح زير کشت گیاهان تراريخته در جهان متعلق به اين گیاه
است) به کشور در سال  ،4976نسبت به سال  4974رشدی برابر با  439درصد داشته و ارزش واردات
ذرت (دومین گیاه تراريخته مهم در جهان) در سال  4976نسبت به سال 4974رشدی برابر با  231درصد
داشته است .از اين طريق دولت مي تواند در کاهش سطح فقر نیز موفق گردد.
از سوی ديگر دولت مي تواند به جای پرداخت يارانه به صورت نقدی که هم به اقتصاد کشور و هم
بودجه اش لطمات جدی وارد مي نمايد مي تواند وجوه يارانه را در بازار سرمايه (بازار بورس اوراق
بهادار) سرمايه گذاری نمايد و در ازاری آن اقشار مشمول يارانه را سهامدارا نمايد از اين طريق هم به
بهبود وضعیت بازار سرمايه و رشد اقتصادی کمک مي نمايد و هم به کاهش تورم منجر مي گردد.
همچنین دولت مي تواند درآمد حاصل از هدفمند کردن يارانه ها در طرح های زيربنايي مانند بهبود
حمل و نقل عمومي ،بهبود وضعیت راهها ،بهبود کیفیت خودروها ،بهبود کیفیت ساختمانها در حال
ساخت در زمینه مصرف سوخت ،از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ،کوچک کردن حجم خود
بکار گیرد .که نتیجه اين امر افزايش اعتماد مردم به دولت و همراهي و حمايت آنها از اجرای طرح
مذکور مي گردد.
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همچنین دولت مي تواند از طريق درآمدهای حاصل از هدفمند کردن يارانه ها گام های اساسي و مهمي
را در جايگزيني سوختهای خورشیدی و هسته ای به جای سوختهای فسیلي بردارد که نتیجه همه اين
فعالیت ها مي تواند در کنترل نرخ تورم کمک نمايد.
1ـ خالصه و نتیجه گیری
پرداخت يارانه و به خصوص يارانه انرژی يکي از مباحث چالش برانگیز در اقتصاد کشور مي باشد .با
افزايش جمعیت و افزايش قیمت کاالها در بازار جهاني دولت مجبور است ساالنه میلیاردها ريال صرف
پرداخت چنین يارانه هايي مي نمايد ،که اين موضوع بار منفي زيادی را به بودجه دولت تحمیل نموده
است .لذا هدفمند کردن يارانه يک راهکار اساسي در اين زمینه مي باشد .اما در کل مي توان چنین عنوان
نمود که هدفمند کردن يارانه با توجه به شرايط موجود منجر به گسترش اقتصادی دولتي و تصمیم
گیريهای دولتي و تخصیص دولتي منابع به جای دخالت مکانیزم بازار ،افزايش تمرکز و نظارت دولتي به
جای تمرکز زدايي ،و عدم دسترسي به اهداف چشم انداز و افزايش نرخ تورم ،بي ثباتي اقتصادی و
سیاسي و بي اعتمادی مردم به دولت مي گردد.
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