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 چکیده

با هدد    9831ها در اواخر سال    مرحله اول هدفمندکردن يارانه

بدازتززيو مناسد    ها، تخصيص بهينده مندابو و      اصالح نظام قيمت

هدا،     گام اول اجراي قدانزن بدا لدا     . ها به مرحله اجرا درآمد   يارانه

هايی همراه بزد که تجزيه و تحليد  آن نقد       ها و مزفقيت   کاستی

. هاي بعدي خزاهدد داتدت     تر گام   بسزايی در اجراي مزثرتر و مزفق

هداي اندر،ي، لگدزنگی       لگزنگی و نحدزه افدزاي  قيمدت حامد     

خانزارها، نحزه حمايت از بخ  تز يدد و   ميانبازتززيو منابو حاصله 

روي مجريدان     لگزنگی عملکرد دو ت از مهمترين مزضزعات پي 

تجربه کشدزرهاي   .است ها در مراح  بعد   يارانهقانزن هدفمندکردن 

دهدد کده    هاي اندر،ي نشدان مدی      مزفق در آزادسازي قيمت حام 

سازي اذهان عمزمی پي  از آگاهجامو،  ريزي دقيق و داتتن برنامه

، هاي انجام اصالحات از سزي مدردم اجراي برنامه و درك ضرورت

هاي مختلف ذينفدو، مشدزرت بدا    هاي الزم با گروهايجاد هماهنگی

وکددار و هدداي ريردو تددی محلددی، جزامددو کسدد مجلدد ، سددازمان

از بدراي ممانعدت       جبرانی گستردهه تدوين بست نمايندگان کارگري؛

و نظدارت بدر حسدن     ثروتمندگسترش فقر و تضمين رضايت افراد 

بنددي اجدراي اصدالحات، اتخداذ سياسدت       اجراي آن، نحزه زمدان 

هددا و وجددزد اراده سياسددی قددزي از  نگددر در خصددزر ياراندده جددامو

بدراين اسدا    . مهمترين دالي  مزفقيت اين کشدزرها بدزده اسدت   
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هداي     ايجداد کمیدين  رايزنی با ذينفعان و ، هاي هد تناسايی گروه

، پرداخدت نقددي   هتغييدر تديز  ، سنجی صحيح اجرا   زمان، اطالعاتی

اتخداذ  ، هدا هاي الزم جهت جدايگزينی سدزخت  فراهم کردن زمينه

حمايت از بخد  تز يدد   و نرخی سمت ارز تكتدابير الزم حرکت به

از جملده   وکدار     هاي اثرگذار بر فضاي کس     فهزدر قا   تزجه به م

هدفمند کدردن   اجراي فازهاي بعديمهمترين ا زاماتی است که در 

 .ها بايد مزرد تزجه قرار گيرد يارانه

 مقدمه

 تززيدو  و اجتمداعی  عددا ت  حصزل براي الزم هاي   زمينه تامين

هدا   دو دت  اصدلی  وظدايف  از کدی ي فقير طبقات نفو   به ثروت مجدد

 مهدم  ابزارهداي  از کدی ي هدا    ارانده يراسدتا   ايدن  در و آيدمی تمار   به

 هرلندد پرداخدت  . است پذير   آسي  اقشار از حمايت جهت اقتصادي

 برسداند،  مقصدزد  به را گذارانسياست تزاندها نمی   يارانه ريرهدفمند

 حصدزل  بدا  هد  هاي   گروه به آن اختصار و ارانهي کردن هدفمند

 ،مقابد   در. کندد  جلدزگيري مدی   مندابو  اتدال   اجتمداعی از  عدا ت

 بدا  مقايسده  در نظدام  هزينه ميزان فزونی به منجر عمزمی پرداخت

 بيشدتر  تددن  منتفدو  ،(هدد   هاي   گروه) فقرا به گرفته تعلق منافو

 در فسداد  بدروز  فقدرا،  بده  نسدبت  پرداختدی  هاي   ارانهي از ثروتمندان

 فقيدر  خانزارهداي  از وسيعی طيف محروميت ارانه،يتززيو  هاي   نظام

( اندر،ي  يارانده  خصدزر    بده ) ها   يارانه از( روستايی مناطق در بزيژه)

 هدا    يارانه کردن هدفمند به مربزط هاي   ضرورت امر اين که تزد می

 و 9831 سدال  از روي   يدن ه ابد . کندد    مدی  مشخص پي  از بي  را

 کشدزر،  فرهنگدی  و اجتماعی اقتصادي، تزسعه سزم برنامه با مقارن

    گدام  نخستين اما تد معطز  ها   ارانهي کردن هدفمند به دو ت تزجه

کدردن   هدفمند قانزن تصزي  با 9831 سال در آن عملی اجراي در

هاي بعددي اجدراي      گيري پيرامزن گام   تصميم. تد برداتته ها   ارانهي

هدا اهميدت بسدزايی دارد؛ لراکده، بده م ابده          هدفمند کردن يارانده 

 درايدت  بدر  مبتنی و صحيح تصميم اتخاذ است که دو به تمشيري

 در و ببدرد  جلز سزي به بزرگ گام كي را کشزر اقتصاد تزاندآن می

 سدمی  همچدزن  تزاندمی گيريتصميم در اتتباه هرگزنه حال عين

بده  . ببدرد  پدي   اوضاع تدن بدتر سمتبه را کشزر اقتصاد مهلك،

 وهلده  در آن اجدراي  نحزه و کيفيت پيرامزن گيريتصميم رويينا

 اثدرات   حدا     به) هدفمندي اول فاز عملکرد ارزيابی مستلزم نخست

 مزفدق  کشدزرهاي  تجربه از گيريبهره و (رفاهی و تززيعی تزرمی،

 گذارانسياست عم  راهگشاي تزاندمی که است ها   يارانه اصالح در

 .گيرد قرار ايران در

 در. است تده تدوين بخ  لهار در تزصيف مقا ه حاضر اين با

هدا     يارانده  هدفمنددي  اول مرحله پ  از مقدمه عملکرد اول بخ 

 دوم بخد  . تزد   می و تززيعی بررسی رفاهی تزرمی، اثرات  حا    به

 و اندر،ي  قيمدت  آزادسدازي  در مزفدق  کشزرهاي تجربه بررسی به

 اجدراي  از ناتی اثرات تخفيف جهت گرفته صزرت جبرانی اقدامات

 روي   پددي  ا زامددات سددزم بخدد  در. دارد اختصددار سياسددت

 تبيدين  مزفدق فازهداي بعددي هدفمنددي     اجراي براي سياستگذار

 و بنددي    جمدو  هئد ارا بدا  لهدارم  بخد   در مقا ه نهايت در. تزد   می

 . يابد   می خاتمه گيري   نتيجه

اثرات ؛ ارزيابي عملکرد فاز اول هدفمندي. 1

 ي، رفاهي و توزيعيتورم

مرحله اول قانزن و تززيعی رفاهی  ،اثرات تزرمی در اين قسمت

 ،کنندده    قيمدت مصدر    تحليد  تداخص  بدا  ها    هدفمندکردن يارانه

و  روسدتايی  و تدهري  خانزارهداي  رفاهی وضعيت تغيير ؛تز يدکننده

 . تزد   تغييرات ضري  جينی ارزيابی می

 اثرات تورمي. 1ـ1

 حامد   مصر  نزع به تزجه با انر،ي هايحام  قيمت اصالح

 سدطح  بدر  ريرمسدتقيمی  و مسدتقيم  اثدرات ( اي   واسطه اي نهايی)

 کده  اندر،ي  هايحام  برخی قيمت اصالح. دارد ها   قيمت عمزمی

 قيمدت  تداخص  مسدتقيما  هستند خانزارها نهايی مصر  سبد در

 عندزان به که هايی   حام  آنکه دهند حالمی تغيير را کنندهمصر 

 کانال از تزند   می استفاده اقتصادي هايبنگاه در ايواسطه کاالي

 تز يددي  کاالهداي  قيمدت  بدر  تز يدکننده قيمت تاخص افزاي 

 و کننده مصرف بهای شاخص تغييرات روند. گذارند   می اثر بنگاه

( 9) نمدزدار  پد  از اجدراي آن در   و قبد   هاي   ماه در تز يدکننده

 . است تده ترسيم
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 ا.ا.بانک مرکزی ج: منبع  

1933:1ـ1931:11کننده و تولیدکننده    تغییرات رشد شاخص بهای مصرفـ 1نمودار 

 ماهه نُه) ها   يارانه هدفمندي قانزن اجراي از پي  ،تک  طبق

 و کننده   مصر  بهاي تاخص رتد تتاب ،(9831 سال آرازين

 از باالتر تز يدکننده بهاي تاخص همزاره و مشابه تقريباً تز يدکننده

ترين د ي  آن نيز  است که عمده بزده کنندهمصر  بهاي تاخص

 کنتر ی هايسياست و هدفمندي طرح اجراي زمان هاينااطمينانی

 اجراي با .باتد   می کنندهمصر  قيمت افزاي  عدم بر مبنی دو ت

 بهاي تاخص فزاينده روند ررمبه ،9831 ماهدي ابتداي از قانزن

به تز يدکننده بهاي تاخص رتد تتاب تز يدکننده، و کنندهمصر 

 که،   نحزيبه گرفت؛پيشی  کنندهمصر  بهاي تاخص از مرات 

 93 به 9831 ماه   دي در درصد 5/91 از تاخص دو اين ميان تکا 

 . رسيد 9811 آذرماه در درصد

 نسبت تز يدکننده بهاي تاخص گيريتتاب دالي  تبيين در

هاي پ  از اجراي قانزن هدفمند کردن  در ماه کنندهمصر  به

 : کرد اتاره زير مزاردبه تزانها می يارانه

 کاالهداي  تززيو طريق از دولت بازاريتنظیم  انجام اقدامات. 9

 از اسدتفاده  گسدترش  و طرح اجراي از پي  تده   سازيذخيره

 ماحصد   کده  کنندهمصر  تزرم مهار جهت نظارتی ابزارهاي

 .بزد کنندهمصر  تزرم تتاب کاه  آن،

 :اناريي  هااي حامل قیمت آزادسازي از ناشی ايهزینه فشار. 2

 کده  بدزد  مهمدی  عام  انر،ي هايحام  قيمت افزاي  تکانه

 در انتظداري  تدزرم  بر مازاد تز يدکننده تزرم گيريتتاب باعث

 . تد تز يد بخ 

 بدازاري  تنظديم  اقددامات  سب به که داتت تزجه بايد بااينحال

 مصرفی، بخ  در تز يد هايهزينه افزاي  داروقفه آثار و برتمرده

مداه  در  دذا .  نشد تخليه اول سال در هايارانه هدفمندي تزرمی آثار

 تبعدات  و ارز بازار نزسانات و سز   كي از تزرمی اثرات تخليه بعد هاي

 کنندهمصر  تزرم گيريتتاب سب  ديگر، سزي از تحريم از ناتی

 بهداي  تداخص  افدزاي   بدر  مدثثر  عزامد   ارتباط، اين در [9] .تد
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 فشدار  از ناتی تزرم بُعد، دو در تزان   می را مصرفی خدمات و کاالها

 . کرد بندي   طبقه هزينه فشار و تقاضا

 تفاضا فشار تورم. الف

 به نسبت ک  تقاضاي فزونی مح  از تزرم بروز دالي  جمله از

 اتداره  دو ت مخارج افزاي  و نقدينگی رتد به تزان   می ک  عرضة

 .کرد

 نقدينگي رشد. 1

 محرك اقتصاد، در جذب ظرفيت با متناس  نقدينگی رتد هرلند

 يدا  و مزجدزد  هايظرفيت بر مازاد افزاي  هرگزنه اما است، تز يد

 هدا قيمت رتد معنايبه ريرمز د، هايفعا يت سمتبه آن انحرا 

در دوره زمدانی   ماهانه نقدينگی رتد نرخ مقايسة [2] .بزد خزاهد

هداي     دهنده روند فزايندده آن در سدال     نشان 9811:19د 9818:11

 (2تک  )باتد    می 9811بت به سال نس 9812، 9819

، گرله روند کلی حاکم بر رتدد نقددينگی در   (2)نمزدار طبق 

هدا     نزو ی بزده اسدت، در تمدامی مداه    9818ت  ماهه اول سال 

 بدا . هاي گذتته قرار داتدته اسدت     مقادير متناظر در سال باالتر از

 

 
 ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک: منبع      

  1933:1ـ1939:31 ماهانه نقدينگي رشد نرخ مقايسه ـ1 نمودار 

قيمدت  عمدزمی  سطح در وقفه با نقدينگی رتد اثراتآنکه  به تزجه

نقددينگی   رتدد  تزرمی آثار که است آن بر انتظار تزد،می ظاهر ها

اي است که بايد    هاي بعد ظاهر تزد و اين نکته   ها در سال   اين سال

 .مزفق مراح  بعدي بدان تزجه تزد اجراي جهت ريزيبرنامه در

 

 بودجه كسري افزايش. 2

 در را مزمندی     هاي   بزدجه کسري تزاند   می دو ت مخارج افزاي 

 خدزد  خدزدي بده  بزدجده  کسدري  ا بته،. باتد داتته همراهبه اقتصاد

 را هدا قيمدت  رتدد  مزجبات آن تأمين نحزة بلکه نيست، تزرم عام 
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 قدانزن  تأکيدد  رردم    بده  گفدت  بايدد  ارتبداط  ايدن  در. آوردمی فرآهم

 اجدراي  بدراي  الزم مدا ی  مندابو  تمدامی  تأمين بر مبنی هدفمندي

 خددمات  و کاالها و انر،ي هاي   حام   قيمت افزاي  مح  از قانزن

 مندابو  سداير  از را آن درصد 51 از بي  دو ت ، [8] قانزن با مرتبط

 :است کرده ما ی تأمين زير ترح   به

 .دو ت عمزمی بزدجه مح  از درصد 3/22 -

 فدروش  محد   از مسدتقيم  صزرت   به درصد 99 -

 .گازي ميعانات و خام   نفت

  [4] .مرکزي بانك منابو مح  از درصد 1/93 -

 مرکدزي  باندك  منابو مح  از دو ت بزدجه کسري ما ی تأمين

 افدزاي   مزجبدات  پز ی پاية افزاي  با( مرکزي بانك از استقراض)

 .کند   می فراهم را تزرم تشديد نتيجه در و نقدينگی رتد

  هزينه فشار تورم. ب

 تمدامی  نتيجة در آيد   برمی آن نام از که همانگزنه تزرم نزع اين

 وجدزد  به دهند افزاي  میرا  اقتصاد در تز يد هايهزينه که عزاملی

 اقتصداد  در تزرمی فشار نزع اين مصاديق مهمترين جمله از. آيد   می

 نتيجده  در و) اقتصداد  عرضده  طدر   هداي    تکانده  به تزان   می ايران

 ملی، پزل ارزش کاه  و( وارداتی کاالهاي بهاي تاخص افزاي 

 دسدتمزد  هداي    ندرخ  افدزاي   ويدژه  هبد ) قيمتدی  هداي    سياست انزاع

 .کرد اتاره( وري   بهره مز فه با نامتناس 

 اقتصاد عرضة طرف هايتکانه. 1

 سداز    زمينده  تزاند   می تز يد ساختارهاي در ناگهانی تغيير هرگزنه   

 ايدن  تدرين    عمدده  از. باتدد  اقتصاد در    گسترده قيمتی نزسانات بروز

 او يده،  مدزاد  اندر،ي،  هداي    حام  قيمت افزاي  به تزان   می ها   تکانه

 قيمدت  افدزاي   تکانه. کرد اتاره مزاردي از اين قبي  و مزادرذايی

 سدال  در همچندان  تدد،  آرداز  9831 سدال  در مزادرذايی و انر،ي

 اک در  در نفدت  بشدکه  هدر  قيمت تر،   دقيق طزر   به. افتي ادامه 9811

 نتيجدة  در که داتت دالر 911 از باالتر قيمتی 9811 سال هاي   ماه

 محصددزالت سدداير و پتروتدديمی فددزالدي، محصددزالت قيمددت آن

  [5] .افتي افزاي  بر   انر،ي

 ملي پول ارزش كاهش. 2

 افدزاي   بزاسدطة ( ملدی  پزل ارزش کاه  يا) ارز نرخ افزاي 

 افدزاي   به منجر تز يد، نياز مزرد وارداتی کاالهاي تده تمام قيمت

 داخد   تز يدد  کداالي  تدده  تمام بهاي آن تبو   به و تز يد هاي   هزينه

 برابري نرخ درصدي 3/91 افزاي  تزان   می اسا ، اين بر. تزد می

 در دالر برابري نرخ درصدي 13/1 افزاي  اي و ريال مقاب  در زروي

 بدراي  عداملی  را قبد   سدال  بده  نسدبت  9811 سال در ريال مقاب 

 کاالهداي  را بداً ) وارداتدی  محصدزالت  تدده  تمدام  بهداي  افزاي 

 قيمدت  افدزاي   نتيجده  در و( او يده  مدزاد  و ايسدرمايه  اي،   واسطه

  [1] .دانست سال اين طی کشزر در نهايی محصزالت

 قيمت افزاي  و عرضه سمت هاي   تکانه) قب  مزرد دو ماحص 

 .است وارداتی کاالهاي بهاي افزاي ( ارز

 کاالهداي  بهداي  افدزاي   آثدار  بده  پدرداختن  براي ديگر روش

 صدر   کد   مخارج و تده خريداري کاالي مقدار مقايسه وارداتی،

 وزندی  و ارزتدی  رتدد  مقايسده  طريق از که باتد   می آن بابت تده

 . است پذير   امکان واردات

 پي  هاي   ماه در کشزر واردات وزنی و ارزتی مقادير به نگاهی

 ماهده  نُه در. است تزجه قاب  آن از پ  و ها   ارانهي کردن هدفمند از

 ميليدزن  5281 کشدزر  واردات ارزش متزسدط  ،9831 سدال  آرازين

 کسدال ي. اسدت  بدزده  هدزارتن  3/8312 واردات وزن متزسط و دالر

 4/5939 بده  کشدزر  واردات ارزش متزسدط  قدانزن،  اجدراي  از پ 

 کداه   زارتنهد  2/8934 بده  واردات وزن متزسدط  و دالر ميليزن

 اين از حکايت واردات وزنی و ارزتی متزسط کاه  مقايسه. افتي

 دالري ارزش از بدي   مرات    به واردات تنا، کاه  که دارد تواقعي

 دالر قيمدت  افدزاي   بدر  د يلی تزاند   می خزد امر اين. است بزده آن

  [3] .باتد( داخلی پزل ارزش کاه )

 ات رفاهي اثر. 1ـ2

 وضعيت تغييرات بررسی جهت مناس  هاي   تاخص از يکی
 .(9جدول ) است خانزارهزينه  بررسی زمان، طی اقتصادي رفاه
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 1933 سال در  خانوار بودجه اقالم رشد ـ1 جدول

 1933 به نسبت

 
 هزینه

 درآمد
 غیرخوراکی خوراکی کل

 3/22 2/94 2/25 3/91 تهري خانزار

 4/84 5/21 21 1/22 روستايی خانزار

 ایران آمار مرکز رسانی اطالع پایگاه: منبع 

 خانزارهداي  دخانی و خزراکی هاي   هزينه ميان معناداري تفاوت

 کدردن  هدفمندد  قانزن اجراي از پ  ماه 95 در روستايی و تهري

 نکتده (. روسدتايی  21 مقابد   در تدهري  2/25) ندارد وجزد ها   ارانهي

 ريرخدزرکی  هداي    هزينده  رتدد  درصددي  8/1 تفداوت  تزجده  قاب 

 [3] .است تهري خانزارهاي به نسبت روستايی خانزارهاي

 اقتصدادي  مسداي   اهدم  بدر  تحليلدی » گدزارش  آمدار  استناد به

 : ايران آمار مرکز« کشزر

 9811 سدال  پايدان  در روسدتايی  خانزارهداي  درآمد رتد -

 در 4/84) تدهري  خانزارهاي از بي  درصد 3/99 معادل

 بيشتر رتد آن، د ي  ترين   عمده. بزد( درصد 3/22 مقاب 

 نقدددي هدداي   ارانددهي واريددز از ناتددی متفرقدده درآمدددهاي

 خانزارهداي  مقاب  در( درصد 4/45) روستايی خانزارهاي

 .است( درصد 83) تهري

 و 4/21 ترتيد     بده  روسدتايی  و تدهري  خانزارهاي تزرم -

 کد   درآمدد  رتدد  به تزجه با که است بزده درصد 5/81

 درآمدد  رتدد  گفدت  تدزان    مدی  خانزارهدا  از گروه دو اين

 خانزارهداي  و درصدد  دد 3/8 تدهري  خانزارهاي حقيقی

 از پد   مداه  95 که معنا ينه اب. باتد   می د9/2 روستايی

 تدهري  خانزارهاي خريد قدرت، هدفمندي قانزن اجراي

 افتده ي بيشدتري  کداه   روسدتايی  خانزارهاي به نسبت

 .است

 خانزارهاي اقتصادي مشارکت آمار به نگاهی اين بر عالوه
 (2 جدول) دارد نرخ اين کاه  از نشان روستايی

 خانوارهای اقتصادی مشارکت نرخ ـ1 جدول

 1933ـ1931 هایسال  روستايي

 زمستان پاييز تابستان بهار سال

9811 1/42 9/49 1/83 4/83 

9819 2/49 9/49 3/81  

 ایران آمار مرکز رسانی اطالع پایگاه: منبع        

 خانزارهداي  اقتصدادي  مشدارکت  ندرخ  کداه   داليد   از يکی

 قددانزن اجددراي از حاصدد  درآمددد افددزاي  تددزانمددی را روسددتايی

 هداي دهك در کار نيروي عرضة آن مزج به که دانست هدفمندي

 .باتد يافته کاه  درآمدي پايين

  توزيعياثرات . 1ـ3

هدا     يکی از اهدا  اصلی اجراي فاز اول هدفمندد کدردن يارانده   

در ايدن  . کاه  تدکا  درآمددي اسدت   در راستاي بازتززيو درآمد 

ارتباط، ضري  جينی يکی از ابزارهاي مفيد جهدت بررسدی ا گدزي    

روندد تغييدرات ضدري  جيندی طدی      . رود   تدمار مدی     بهتززيو درآمد 

 .ترسيم تده است (8)در نمزدار  9833د9812هاي    سال

 

 
  ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک: منبع      

 1933ـ1931ضريب جیني تغییرات  ـ9 نمودار

 9833دد 9811هداي     ، ضري  جينی طدی سدال  (8)نمزدار طبق 

 9811کمتدرين ميدزان آن در سدال    )روندي کاهنده داتدته اسدت   

معناي بهبزد ا گزي تززيو درآمد در کشدزر     که به( محقق تده است

ضدري  جيندی رونددي فزايندده يافتده      اما از اين سال به بعد . است
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رسديده اسدت کده     9812در سدال   8144/1که، به    يا   گزنه   است؛ به

در تبيين دالي  افزاي  ضري  جينی . باتد   می 9831باالتر از سال 

افدزاي  آهندر رتدد قيمدت     . 9. تزان به دو عام  اتاره کدرد    می

 . ها   و اجراي قانزن هدفمند کردن يارانه( تزرم)کاالها و خدمات 

، 5/29، 4/92، 3/91ترتي     به 9833د9812تزرم در دوره زمانی 

درصددد بددزده اسددت، در همددين دوره ضددري  جينددی  3/84و  5/81

بددزده  8144/1و  8384/1، 835/1، 8398/1، 8181/1ترتيدد     بدده

دهدد کده همزمدان بدا        ضزح نشان مدی    نگاهی به اين آمار به. است

ضدري  جيندی نيدز    ( 9812و  9819هاي    سال)افزاي  آهنر تزرم 

 بددتر  تدزرم،  سزء آثار مهمترين از يکیدر واقو، . است افزاي  يافته

 نفدو    به طبقاتی تکا  افزاي  و جامعه در درآمد تززيو ا گزي تدن

 ايدران  اخيدر  هاي سال باالي تزرم بنابراين است؛ پردرآمد هاي   گروه

 .اسدت  داتدته  درآمد تززيو بر نامطلزبی تاثير جهانی، نتايج با سزهم

دار تدزرم بدر تززيدو درآمدد اسدت،         عالوه بر ايدن مزيدد آثدار وقفده    

هداي     رود اثرات افدزاي  ضدري  جيندی سدال       روي انتظار می   ينا هب

 . هاي آتی ظاهر تزد   در سال 9812و  9819

و  9831هدا از زمسدتان      با اجراي فاز اول هدفمند کردن يارانده 

در ا گدزي تززيدو درآمدد    هاي قيمتدی، بهبدزد نسدبی       اعمال کنترل

د ي  اثرات باوقفده اجدراي قدانزن هدفمندد        بااينحال، به. حاص  تد

همچدزن تشدديد   )هداي خدارجی      هدا و برخدی تکانده      کردن يارانده 

هاي ارزي ناتدی از اجدراي      بحران)و داخلی ( هاي اقتصادي   تحريم

تاحددودي  هدا،     و افزاي  قيمت( هاي نادرست پز ی و ارزي   سياست

 . ها کاه  و ضري  جينی افزاي  يافت   آثار م بت بازتززيعی يارانه

اجدراي فداز اول   و بدازتززيعی  رفداهی   ،با تزجه به اثرات تزرمی

تزان گفت که اين طرح قدادر بده تدأمين     ها می هدفمند کردن يارانه

گيدري   اهدا  مزرد نظر خزد نبزده است و اين امر ضرورت تصدميم 

ه بده تجربده کشدزرهاي مزفدق و فدراهم کددردن      آگاهانده بدا تزجد   

 .تزد هاي الزم را بي  از پي  يادآور می ترط پي 

فق در آزادسازي قیمت وكشورهاي م هتجرب. 2

 هاي انرژيحامل

 فقزم کشزرهاي تجارب از مندي   بهره اهميت به تزجه با
 آن با متناظر جبرانی اقدامات و انر،ي هاي   قيمت آزادسازي در
 تجربه قسمت اين در هدفمندي، هاي بعديفاز اجراي در

 .تزد   می بررسی اندونزي، اردن و فيليیين کشزرهاي

 اندونزي  هتجرب. 2ـ1

در )هاي مصرفی سياست دو ت در بخ  انر،ي عمدتاً بر يارانه

هاي تز يدي نيدز در     اينحال يارانه متمرکز بزد، با( یمتيقا   يارانه ق

وجدزد  ( هداي ضدمنی   يارانده ) [1]ما ياتیقبزل هاي قاب قا   هزينه

خاذ تده در هاي ات   زل يارانه و نزع سياستممزارد مش  [91] .داتت

 .ارايه تده است (8)ل کشزر اندونزي در جدو

 ها در اندونزی   موارد مشمول يارانه و نوع سیاستـ 9جدول 

 مالحظات سیاست نوع مشمول موارد

 دد قيمتی يارانه گازويي  و سفيد   نفت بنزين،

 برق

 تعرفه تعيين. 9

 

 و خانگی بخ  هاي   تعرفه اما تد، حذ  صنعت مصرفی برق ارانهي 2113 سال از

 خانگی کنندگان   مصر  تقسيم عم ، مبناي. دارد وجزد همچنان کشاورزي

 که است نحزيبه ايپله صزرت   به و گروه 93 در مصرفی تزان و و تا، برحس 

 ساير براي برق تعرفه. اول است طبقه برابر 2 حدود آخر طبقه پرداختی تعرفه

 مقررات طبق صنعتی مصار  و معابر روتنايی ريلی، ونق حم  نظير مصار 

 [99] .تزدمی تعيين خار

 مربزطهوزارتخانه ضمانت با برق دو تی ترکت به وام اعطاي اي   سرمايه هاي   هزينه تامين. 2

 تجدیدپذیر هاي   انريي
 ارايه اي تسهيالت سزد    يارانه. 8

 ما ی کمك
 دد

 Christopher Beaton, Lucky Lontoh (2010) های پژوهش بر اساس مطالعه   یافته: منبع
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با تزجه به مزارد مشمزل يارانه در اين کشزر، دو ت 
 انر،ي هاي   ارانهي اي جهت اصالح گسترده هاي   اندونزي تالش

 (.4 جدول) است داده انجام

 ی؛ زسوخت در اندونيارانه اصالح  ـ4 جدول

 دوره، نتیجه و اثر اصالح

 اصالح اثر اصالح نتیجه اصالح دوره

 نامعلزم نامزفق 9113

 نامعلزم نامزفق 2118

 مزفق نسبتاً 2115

درصد تز يد  5/8از  هاکاه  يارانه

 1/9به  2115ناخا ص داخلی در سال 

 2111درصد در سال 

 مزفق نسبتاً 2113

درصد تز يد  3/2ها از کاه  يارانه

 3/1به  2113ناخا ص داخلی در سال 

 2111درصد در سال 

 IMF, 2013  :منبع

 سدال  به اندونزي دو ت هايتالش او ين (4) جدول به تزجه با

 و گازوئيد   سدفيد، نفدت  قيمت دو ت سال اين در گرددبازمی 9113

 ايددن [92] .داد افددزاي  درصددد 39 و 11 ،25 ترتيدد بدده را بنددزين

 مناس  انجام تدد و  هاي   رسانیاطالع بدون هاقيمت سريو افزاي 

 يدن  ا. کدرد  تشديد را اعتراضات اعالم، از پ  هفته دو مدت ظر 

 در دو دت  بده  نسدبت  نارضدايتی  جملده  از عزامد   ساير کنار در امر

 جمهدزر  رئي  حکزمت به قيمت افزاي  سياست  غز ضمن نهايت

 دو دت  نيز 2118 سال در. داد خاتمه [98]سزهارتز کشزر، اين وقت

 دو دت  ناتزانی اما. برآمد تلفن و برق سزخت، قيمت افزاي  درصدد

 بسياري اعتراضات تهروندان به هنگام   به و مناس  رسانی اطالع در

 از ادگيرييد  بدا . بدزد  اصدالحات   غز آن ماحص  که داتت همراه   به

 بده  ديگدر  بار دو ت ،2113 و 2115 هاي   سال در گذتته، اتتباهات

، اصدالح  2115در سدال  . آورد روي اندر،ي  ارانده ي اصالحات انجام

در مدار  ايدن سدال، قيمدت     . ها در دو مرحله صزرت گرفتيارانه

در . درصد افزاي  يافدت  23و  88ترتي    خزدرو بهييبنزين و گازو

درصدد   994اول اکتبر نيز ميانگين وزنی قيمت سه فرآورده سزختی 

اي بده  ، فدروش سدزخت يارانده   2113در سدال   [94] .افزاي  يافت

دهنددگان  ار ارايده يد حذ  و يارانده تنهدا در اخت   یتخص يخزدروها

 می ماه در. ها قرار گرفت   ونق  عمزمی و مزتزرسيلکتخدمات حم 

درصد افزاي   81  را تقريبا يياين سال، دو ت قيمت بنزين و گازو 

درصدد   28( LPG) [95]زالي، قيمدت گداز نفتدی مدايو    جداد و در 

 يهدا    مدت حامد   ي  قين کشزر در کنار افزايدو ت ا. افزاي  يافت

هداي جبراندی نيدز    در اين دو سال به تدوين و اجراي برنامده  يانر،

هداي  هاي جبرانی اندونزي در سدال برنامهاهم . مبادرت کرده است

 .نشان داد (5)تزان در قا   جدول را می 2113و  2115

اقدامات جبراني دولت اندونزی در ـ 5جدول

راستای تخفیف آثار  نامطلوب آزادسازی قیمت بر 

 های اقتصادیبخش

 مالحظه اقدام بخش

 خانزار

 نقدي انتقا ی پرداخت ارائه

 2/91 به [91]ريرمشروط

 سال در  فقير خانزار ميليزن

 با برنامه اين تداوم و 2115

 مشمزل افراد تعداد کاه 

 سال در خانزار ميليزن 91 به

2113 

 نقدي انتقا ی هايپرداخت راهبرد

( ريرمشروط و مشروط از اعم)

 ضروري رويبدين. است مزقتی

 دامنة کاه  با زمان طی است

 به نسبت مشمزل افراد

 .گردد اقدام آنها تزانمندسازي

 تحصي  هزينة کمك ارائه

 آمززدان  ميليزن 8/41 به

 دالر ميليزن 181 هزينة با

 در گذاريسرمايه به تزجه اهميت

 سمتبه حرکت و انسانی سرماية

 کار نيروي تزانمندسازي

 او ية هايمراقبت بستة ارائه

 ميليزن 9/81 به بهداتتی

 819 معادل ايهزينه با فقير

 دالر ميليزن

 براي( سالمت) درمان بيمة کارت

 فقرا

 ميان در اييارانه برنج تززيو

 نظارت و خانزار ميليزن 91

 2113 سال در آن قيمت بر

 سطح در برنج قيمت برنامه اين در

  کيلددزگرم هددر ازايبدده دالر 91/1

  بددازار واقعددی قيمددت مقابدد  در

( کيلدزگرم  هدر  ازاي   به دالر 43/1)

 ابتدداي  در. تدد  داتدته  نگاه ثابت

  ماهددة تدد  در خددانزار هددر امددر،

  ،وئدددن بدددين) 2113 سدددال اول

 کيلددزگرم 91 ماهاندده( دسددامبر تددا

 از پد   امدا  کرد،   می دريافت برنج

 95 بدده تددززيعی بددرنج ميددزان آن

. يافدت  افزاي  ماه هر در کيلزگرم

 برنامده  اين در دو ت اسمی هزينة

 .بددزد دالر ميليددزن 8/488 معددادل

[93] 
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 مالحظه اقدام بخش

 هزتمند کارت تززيو

به خانزارها ميان سزخت

 سهمية خريد منظزر

 در اييارانه سزخت مشخص

 ماه هر

به سال اين اواسط در مذکزر طرح

امکان به مربزط هاينگرانی د ي 

 تد ملغی آن فنی سنجی

 گاز مشمزل يارانه کردن

 سفيد نفت جاي   به مايو نفتی

 بزدجة بر فشار کاه  راستاي در

 يارانة بزدن کمتر د ي به دو ت،

 و سفيد نفت با مقايسه در مايو گاز

 اهدا  با آن بيشتر سازگاري

 مرحلةبه طرح اين محيطیزيست

 مصر  آن مزج به که درآمد اجرا

 قطو خانزار ميليزن 8/5 سفيد نفت

 تزانست دو ت بابت اين از و تد

 تزجهی قاب  هايجزيیصرفه به

 .يابد دست

 تز يد

 و تسهيالت سزد کاه 

 آن بازپرداخت زمان افزاي 

 که وامی هر ازاي   به اندونزي دو ت

 دريافت 2113 سال دوم نيمة در

 ارانةي درصد 51 بر با غ بزد، تده

 مزسسات اختيار در تسهيالت سزد

. داد قرار متزسط و کزلك

 اجراي در نياز مزرد هاي   هماهنگی

 هاي   بانك تزسط عمدتاً برنامه اين

. گرفت   می صزرت محلی و تجاري

 برنامه اين در دو ت کرد   هزينه

 [93] .بزد دالر ميليزن 918

 تسهيالت يارانة افزاي 

 و کزلك مثسسات اعتباري

 متزسط

 

 بابت دريافتی عزارض حذ 

 خار هايجاده از عبزر
 

 کالن

 هايزيرساخت از حمايت

 روستايی و ايمنطقه

 هزينة با( روستا 92384)

 دالر ميليزن 841
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 جامعده  روتنفکر هاي   گروه و وکار کس  بانفزذ هاي   انجمن با

 هداي    بسدته  کدرات بده  دو دت  مباح دات،  اين در. آورد عم    به
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 ارلد   در. داد تشدکي   را عمزمی اطالعات هاي   کمیين دو ت

اي بده تددريجی بدزدن و يدا      اتاره دو ت عمزمی، هاي   کمیين

 جندب  » به خزاست   می مردم ها نداتت و تنها از حذ  يارانه

 در سدزايی    به نق  ها   کمیين اين. تزند ملحق« انر،ي کارايی

 [91] .داتت آنها مزافقت جل  و عمزمی اذهان آگاهی

 افدزاي   از انددونزي  دو دت  .اصالحات انجام بندي   زمان .2د9د2

رمضدان و   مبدارك  مداه  همچدزن  تعطيالت در سزخت قيمت
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 را اي   ارانهي هاي   سزخت افزاي  گزينة ها،   قيمت تعدي  جاي   به

 . برگزيد
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 تجربة اردن . 2ـ2

از معددود کشدزرهاي منطقدة خاورميانده و تدمال       اردن دو ت

فقی در اجراي اصالح يارانه سزخت داتدته  زآفريقاست که تجربة م

هاي نفتی مدت زمان بسياري مشمزل    در اين کشزر، فرآورده. است

، ايدن کشدزر عرضده نفدت در     2118بزده است، اما در سدال      يارانه

براي کداه  اثدرات    هاي ترجيحی از عراق را از دست داد و   قيمت

 2113و  2115هدداي هدداي سددزخت را در سددالاي، قيمددتبزدجدده

دو دت بده    2115بدا آرداز سدال    ، تدر  طزر دقيق به [21] .افزاي  داد

پرداخدت کده ماحصد  آن     یفقزهاي اصالح نسبتاً مد اجراي برنامه

در  [29] .دورة زمانی سده سدا ه بدزد   حذ  تدريجی يارانة انر،ي در 

گانه کداه  يارانده  نزان او ين گام از مراح  سهع، به2115،والي 

هاي نفتی را افزاي  داد و بخ  اندر،ي را  ها، دو ت قيمت فرآورده

کده، قيمدت      نحدزي    ؛ بده ها قاب  تزجده بدزد   قيمت افزاي . آزاد کرد

، 91ترتيد      بنزين، سزخت مزرد استفاده در بخ  برق و صنعت بده 

هدا در آوريد    دوم طرح يارانهمرحله  .درصد افزاي  يافت 51و  88

 انتقال نزسدانات در برابر  ، دو ت2113در سال  [22] .اجرا تد 2111

. هاي بدازار داخلدی مقاومدت کدرد       قيمت بازارهاي جهانی در قيمت

هداي اندر،ي و در نتيجده    يارانده به حدذ    2113بااينحال، در سال 

مرحلدة  )درصد تدن داد   5/31تا  91قيمت، در محدودة زياد افزاي  

هداي   براي حصدزل اطميندان از همراسدتايی قيمدت    (. سزم اصالح

اي مرکد  از نماينددگان   ا مللدی، کميتده  هداي بدين  داخلی با قيمت

هاي دارايی، انر،ي، تجارت و ترکت پداالي  نفدت اردن   وزارتخانه

هداي نفتدی   تشکي  تد، بنا به تصميم اين کميته، قيمدت فدرآورده  

روز گذتدته   81قيمت نفت خام برنت طی ماهانه بر مبناي تغييرات 

هداي  در نتيجده اجدراي ايدن اصدالحات،يارانه     [28] .تدد تعيين می

 1/2بده   2115درصد تز يد ناخا ص داخلدی در سدال    3/5انر،ي از 

کدداه   2191درصددد در سددال   4/1 و 2111درصددد در سددال  

در  ،هدا دو ت اين کشزر با آگاهی از اثرات افزاي  قيمدت  [24]يافت

بده   هداي مختلدف اقتصداد    ي تخفيف آثار منفی آن بر بخد  راستا

ارائده    (1)که اهم آن در جدول  اقدامات جبرانی مبادرت کرده است

 .تده است

اقدامات جبراني دولت اردن در راستای  ـ1جدول

 آثار  نامطلوب آزادسازی قیمت بر تخفیف

 های اقتصادی بخش

 مالحظه اقدام  بخ 

خانزار
 

 18 دستمزدها ماهانة افزاي  متزسط دو ت کارمندان حقزق افزاي 

 افزاي  اين ميزان. بزد دالر 31 تا

 9111 ماهانه درآمد با خانزارهاي براي

 221 تا 951 بين آن از کمتر يا دالر

 جبرانی برنامة اين، بر عالوه. بزد دالر

 بخ  بگيران   حقزق براي مجزايی

 .تد تدوين خصزصی

 برق بخ  هاي   تعرفه کردن هدفنمند

 فقرا رذايی مزاد ارانهي و

 ميليزن 3/5) اردن جمعيت درصد 11

 دستمزد افزاي  مزاياي از( نفر

 .تدند مند   بهره

 سال در اجتماعی سيستم اصالح

 جديد قانزن تدوين بزاسطة 2191

 بهبزد هد  با اجتماعی تأمين

 اجتماعی هاي   حمايت

 جديد قانزن تدوين طريق از امر اين

 بهبزد هد  با اجتماعی تأمين

 .گرفت صزرت اجتماعی هاي   حمايت

 ايمنی لتر هاي   برنامه گسترش

 مزجزد

 

 بر مشتم  جبرانی بستة ينمدو

 کاه  مزادرذايی، يارانة افزاي 

 [25]وارداتی عزارض برخی

 گسترش جبرانی، بستة ابعاد از يکی

 هدفمندي بهبزد و تمزل دامنة

 به ملی کمك صندوق وجزه کرد هزينه

 پرداخت هاي   نظام از استفاده با فقرا

 بستة اين، بر عالوه. بزد مزجزد نقدي

 که بزد تده طراحی نحزيبه مذکزر

 در ايبزدجه جزيیصرفه از بخشی

 و پايين درآمد با خانزارهاي اختيار

 .گيرد قرار متزسط

تز يد
 

 فروش بر ما يات مزقت حذ 

 ساالنه ما ی گردش با فروتان   خرده

 و دالر ميليزن 4/9 از کمتر

 ها   تاکسی و عمزمی ونق    حم 

 اجازه ها   تاکسی به حال، عين در

 هزينه و تد داده ها   قيمت افزاي 

 .افتي افزاي  نيز عمزمی ونق    حم 

 جايگزينی با مرتبط اقدامات انجام

 انر،ي کارايی افزاي  و ها   سزخت

 

 هايی رستزران در فروش ارانةي حذ 

 حضزر آنها در گردتگران که

 [21] .يابند   نمی

 

الن
ک

 مقابله جهت جديد هاي   طرح معرفی 

 از بخشی عنزان   به فقر و بيکاري با

 جبرانی بستة
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ا مللدی کده   هداي بدين  هاي بسديار زيداد قيمدت   ررم افزاي به

هدا  بالفاصله پ  از تصميم دو ت اردن مبنی بر آزادسدازي قيمدت  

هاي فق بزد و همچنان قيمتزاتخاذ تده م گرفت، سياست صزرت

. کنندد ا مللدی حرکدت مدی   هاي بينداخلی متناس  با سطزح قيمت

صدزرت مدزارد زيدر    تدزان بده  فقيت را مدی زترين دالي  اين معمده

 :برتمرد

سازي اذهاان عماومی پایش از اياراي برناماه و در       آگاه. 9

در اين ارتباط،  .مردمهاي انجام اصالحات از سوي ضرورت

وجدزد آورد و در   هاي را بد    هاي ارتباطی گسدترده دو ت، کمیين

راستاي تنزير افکار عمزمی، پي  از عمليداتی تددن برنامده،    

اي دربارة ابعداد نداظر بدر برنامده از     هاي گستردهرسانیاطالع

 .اي صزرت گرفتهاي رسانهطريق کمیين

هاي مختلف ذینفع، مشورت هاي الزم با گروهایجاد هماهنگی. 2

وکار  هاي غیردولتی محلی، يوامع کسببا مجلس، سازمان

 .و نمایندگان کارگري

براي ممانعت از گسترش فقر و     تدوین بستة يبرانی گسترده. 8

  .تضمین رضایت افراد غنی

 .غذایییارانه برنامهموفق  تجربة از یادگیري. 4

 ساوخت  یاراناه  کااهش  زمان در موادغذایی یارانه افزایش. 5

  سدهم  .8002اا 8002 ساال  غاذایی  بحران دنبالبه بویژه

 در درصدد  1/5 از داخلدی  ناخدا ص  تز يد از سزخت هاييارانه

 در دريافدت  کداه   2113 سال در درصد 4/9 به 2115 سال

 افدزاي   از ناتدی  ندامطلزب  آثدار  تخفيدف  راستاي در مقاب 

 3/9 بده  1/1 از ردذايی  مدزاد  ارانده ي دوره، همين طی قيمت،

 [23] .افتي افزاي درصد 

 تجربة فیلیپین . 2ـ3

، بخد   9111زدايی در اواخدر دهدة      پي  از اصالحات مقررات

تدت تحت تنظيم بدزد، در لندين تدرايطی بدا        دستی نفت به   پايين

هداي     هاي قيمتی فدرآورده    ارانهيا مللی نفت،    هاي بين   افزاي  قيمت

آوري يدا     صندوق ت بيت قيمت نفدت، بدا جمدو   . يافتنفتی افزاي  

هداي     هاي داخلی مشمزل تنظيم و هزينه   ا تفاوت قيمت   پرداخت مابه

. هاي نفتی را ت بيدت کدرد     هاي داخلی فرآورده   واقعی واردات، قيمت

 . حدا  سياسدی دتدزار بدزد       هاي داخلی به   بااينحال، افزاي  قيمت

درصدد   3/1پرداخدت انتقدا ی معدادل    لی با در نتيجه، دو ت م [23]

صدندوق ت بيدت    9111و  9111 هداي    تز يد ناخا ص داخلی در سال

زدايدی، نفدزذ      بدا انجدام مقدررات   . قيمت نفت را مجددا پر پزل کرد

سياسی در تنظيم قيمت به ميزان قاب  تزجهی از ميدان رفدت و بدا    

در . تدد مدا ی حدذ     هداي    مخاطره ملغی تدن طرح ت بيت قيمت،

تصزي  تد کده بده    9111زدايی در سال    واقو، قانزن او ية مقررات

هداي     دستی نفت و تعيدين قيمدت فدرآورده      مزج  آن صنعت پايين

گدذاري     هاي سزخت مطابق با سازوکار قيمدت    نفتی آزاد تد و قيمت

در فزرية . زدايی افزاي  يافت   خزدکار پ  از تصزي  قانزن مقررات

بنابراين صدندوق  . ها اجازة حرکت آزادانه را يافتند   قيمت 9113سال 

ايدن  . ت بيت قيمت نفت منح  و هزيندة آن از بزدجده حدذ  تدد    

ا مللدی     هاي بين   صنعت تا به امروز آزاد مانده است و نزسانات قيمت

در کندار آزادسدازي   . هاي داخلی منتقد  تدده اسدت      نفت به قيمت

تزان آنها    ی مبادرت کرده است که میقيمت، دو ت به انجام اقدامات

 .نشان داد (3)را در قا   جدول 

اقدامات جبراني دولت فیلیپین در راستای تخفیف آثار  . 7جدول 

 های اقتصادیبخش نامطلوب آزادسازی قیمت بر 

 مالحظه اقدام بخش

 خانزار

 هاي   برنامه از اي   بسته تدوين

 فقرا مخارج حامی

 برق هاي   ارانهي بر مشتتم  بسته اين

 هاي   هزينه   کمك فقير؛ خانزارهاي براي

 بزد درآمد   کم دانشجزيان براي دانشگاهی

 ما يات از حاص  درآمدهاي مح  از که

 هاي   قيمت از حاص  افزودة ارزش بر

 [21] .تد ما ی تأمين نفت باالي

 ميان اي   ارانهي برنج اعطاي

 درآمد   کم خانزارهاي
 

 آزمايشی طرحانجام 

 مشروط انتقا ی هاي   پرداخت

 [81] 2113 سال اواخر در

 

 تز يد

 اي   ارانهي هاي   وام اعطاي

 مزتزرهاي تبدي  براي

 گازهاي با عمزمی ونق    حم 

 تر   ارزان مايو

 حمايتی بستة از جزئی نيز برنامه اين

 .بزد تده تدوين

 واردات هاي   تعرفه تعدي 

 که هايی   زمان در نفت

 از بي  ا مللی   بين هاي   قيمت

 [89] .بزد آستانه

 را نفتی هاي   ترکت دو ت ارتباط اين در

 منافو، برخی دريافت با که کرد متقاعد

 .کنند تعدي  را ها   قيمت
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هداي جبراندی دو دت       با تزجه به اصدالحات قيمتدی و سياسدت   

آزادسدازي  تدزان گفدت کده ايدن کشدزر در         فيليیين در مجمزع می

را     مزفقيدت تدرين داليد  ايدن       دهبزده است که عمد مزفق  ها   قيمت

 :[89]صزرت مزارد زير برتمرد   تزان به می

هداي جدامو،      ريدزي    انجدام برنامده  . ریزي دقیق و ياامع    برنامه .9

سازي مناس  آنها و نظارت بر نحزة اجرا نقد  بسدزايی      پياده

در واقدو ايدن سده رکدن     . فيليیدين داتدته اسدت    مزفقيتدر 

فدق آزادسدازي   زهداي او يدة اجدراي م      تدرط    مهمترين پدي  

 .باتد   می

تدزان بده      در اين ارتباط مدی  .رسانی خوب   اتخاذ راهبرد اطالع. 2

رسدانی عمدزمی در کشدزر فيليیدين        هاي اطدالع    ايجاد کمیين

ة راه جددامو از هدا دربردارندددة نقشد     ايددن کمیدين . اتداره کدرد  

 . اصالحات براي تنزير افکار عمزمی بزد

 .هاي مختلف ذینفعهاي الزم با گروهایجاد هماهنگی. 8

 [82] .ويود ارادة سیاسی قوي در انجام اصالحات. 4

انجدام  تدزان در     در مجمزع، مزفقيدت کشدزرهاي فدزق را مدی    

 هدداي    اندددازي کمیددين    هدداي دقيددق و جددامو؛ راه     ريددزي   برنامدده

هدا؛ رايزندی بدا       رسانی قب  و در حين اجراي افدزاي  قيمدت     اطالع

بندي مناس  براي انجدام     ؛ زمانههاي مختلف جامع   ذينفعان و گروه

 .اصالحات و وجزد اراده سياسی قزي خالصه کرد

 روي اجراي فاز دوم هدفمندي   الزامات پیش. 3

مدزن نحدزة   گيدري پيرا ترايط حاکم بر اقتصاد کشزر، تصدميم 

آن را بده   ها و کيفيدت اجدراي  يارانه مراح  بعدي هدفمندياجراي 

روي با تزجه بده ايدن   ينه اب. مسأ ة بسيار مهمی تبدي  کرده است

هاي حاص  از ساير کشزرهاي منتخد ، تزجده بده    ترايط و تجربه

 :ضروري است هابرخی مالحظات جهت اجرايی کردن اين فاز

 هاي هدفشناسايي گروه. 3ـ1

هاي نقدي عمدتاً بهدر تمامی کشزرهاي مزرد بررسی، پرداخت

هدا در ميدان   و پرداخدت بدزده  مددت  عنزان راهبدرد جبراندی کزتداه   

مراحد    دذا، ضدروري اسدت در    . هاي هد ، تززيو تده است گروه

هاي انتقدا ی نقددي هدفمندد       ها، پرداخت   هدفمند کردن يارانهبعدي 

ايدن امدر   . نقددي همگدانی تدزد   هداي انتقدا ی      جايگزين پرداخدت 

پدذير را     هاي تناسايی اقشدار آسدي      کارگيري روش ههاي ب   ضرورت

 . تزد   بي  از پي  يادآور می

 هاي اطالعاتي    رايزني با ذينفعان و ايجاد كمپین. 3ـ2

رسدانی عمدزمی و تعامد  مدثثر بدا تمدامی مسد زالن و           اطالع

فدق  زهاي اجراي م   ترط   ي هاي مختلف ذيربط از مهمترين پ   گروه

انجدام  آن بعدد از   ، حين اجرا وباتد که بايد قب    ها می   اصالح يارانه

هاي اطالعاتی بايد پدي  از اجدراي اصدالحات       لنين کمیين. تزد

هداي مشدمزل و      تزضيحاتی در خصزر زمان و نحزة اجدرا، گدروه  

هاي هد  ارائه    ها بر گروه   تيزة جبران و تخفيف آثار افزاي  قيمت

تفا  تدن مسأ ه، نق  بسزايی در جل  حمايت عمزمی از . دنده

عالوه بر اين، کمیين مذکزر بايدد در حدين اجدراي    . اصالحات دارد

هدا نيدز اطالعدات الزم در خصدزر عملکدرد         هدفمند کردن يارانه

تجربة نامثفق . و تکست و دالي  آن ارائه دهد مزفقيتاصالحات، 

هداي     در او ين تالش جهت افزاي  قيمدت حامد   اندونزي و اردن 

 مزفقيدت تدرين د يد  عددم    عمده. ستا انر،ي گزاهی بر اين مدعا

. رسانی و بروز اعتصابات گسترده بدزد کشزرهاي مذکزر عدم اطالع

فق خدزد، در  زاما هر دوي اين کشزرها بدا يدادگيري از تجربدة ندام    

هداي  رسانیالعهاي اطالعاتی و اطاصالحات بعدي با ايجاد کمیين

 .عم  نمايندمزفق  گسترده تزانستند در اجراي طرح

 سنجي صحیح اجرا   زمان. 3ـ3

تجربددة کشددزرهاي اندددونزي و اردن نشددان داد کدده در ايددن   

 هداي اندر،ي در   تنهدا دو دت از افدزاي  قيمدت حامد      کشزرها، نه

 احتدراز کدرد،   (و اواخر سال همچزن عيد نزروز)هاي خار سال ماه

هداي     بلکه در راستاي تخفيف آثار نامطلزب سياست مذکزر بر گروه

هاي اندر،ي، ياراندة مدزاد       پذير، در زمان افزاي  قيمت حام    آسي 

  .رذايی را افزاي  داد

 تغییر شیوة پرداخت نقدي. 3ـ4

با تزجه به آثدار تدزرمی ناتدی از افدزاي  حجدم نقددينگی در       

سدمت  انحرا  نقددينگی بده  )ر آن اقتصاد و عدم امکان تز يد متناظ

، ضروري اسدت تجديددنظرهايی   (بازيهاي ريرمز د و سفتهفعا يت
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 . ها صزرت گيرددر تيزة پرداخت نقدي يارانه

هاي الزم جهت جايگزيني كردن زمینه  فراهم. 3ـ5

 ها سوخت

نگدداهی بدده تجربددة کشددزرهاي متنخدد  در آزادسددازي قيمددت

بدراي  )هدا  جدايگزينی سدزخت  دهد کده  هاي انر،ي نشان می حام 

در عين ارتقاي کارايی ( سفيد در اندونزيمايو با نفتنفتی م ال گاز 

 . ارمغان آوردهايی در بزدجه دو ت بهجزيیتزاند صرفهانر،ي، می

 نرخي سمت ارز تكاتخاذ تدابیر الزم حركت به. 3ـ6

ثبداتی قيمدت ارز بددا افدزاي  نداامنی اقتصدادي و نگرانددی      بدی 

در واقددو، . هدداي تز يددد را کدداه  داده اسددت نددده، انگيددزهتز يدکن

هاي آتی ارز و انتظار نزسدان  نااطمينانی تز يدکننده نسبت به قيمت

گدذاري  تنها به انجام سدرمايه    تزد که نهها در آينده سب  میقيمت

ها نيز متزقف خزاهدد  ها و طرح،  بلکه بسياري از ايدهندمبادرت نکن

 .تد

هاي    خش تولید در قالب توجه به مؤلفهحمايت از ب. 3ـ7

 وكار    اثرگذار بر فضاي كسب

بده )در راستاي افزاي  لابکی اقتصاد و حمايت از بخ  تز يد 

ضدروري اسدت تمهيدداتی در راسدتاي     ( عنزان بخ  مز د اقتصداد 

هاي ندامکفی     با تزجه به حمايت. حمايت از اين بخ  صزرت گيرد

ن، تزجه خار به بخد  بسديار حدائز    دو ت در فاز اول اجراي قانز

 . باتد   اهميت می

 راهکارهاي تأمین الزامات. 4

روي اجدراي فداز دوم هدفمندد کدردن      با تزجه به ا زامات پي 

صدزرت مدزارد زيدر     تدزان بده   ها، راهکارهاي تحقق آنها را می يارانه

 :برتمرد

 هاي هدفشناسايي گروه. 4ـ1

هداي هدد       گدروه  هداي معمدزل تناسدايی      با تزجده بده روش  

مشددتم  بددر آزمددزن وسددو، تقريدد  وسددو، هدفمندددي جمعيتددی،  )

د ي  آنکه ميزان درآمدد     ، روش آزمزن وسو به(هدفمندي جغرافيايی

گيدرد و عمددتاً افدراد       افراد قرار میتايستگی خانزارها مبناي تعيين 

 (مندي از مندافو    د ي  بهره   به)تمايلی به اظهار دقيق درآمدهاي خزد 

ندارند و سازوکارهاي مناسبی نيدز جهدت تعيدين درآمددهاي افدراد      

ممکن است برخی از افراد بي  از يك منبدو درآمددي   )وجزد ندارد 

روش ( داتته باتند که تنها يك منبو درآمدي آن ثبت تدده اسدت  

روش مناسد  تناسدايی در   روي،  يدن ه ابد  .رسد   نظر نمی   مناسبی به

منظدزر     بده )قی از آزمدزن تقريد  وسدو    تزاند تلفي   میفازهاي بعدي 

گدروه خاصدی از   )، هدفمندي جمعيتدی  (تايستگیتعيين حد آستانة 

، معلزالن، زنان سرپرست خدانزار   مندانجامعه همچزن کزدکان، سا

. باتدد ( تزجه بيشتر به مناطق محدروم )، هدفمندي جغرافيايی ...(و 

کم بدر  بااينحال بايد تزجه داتت با تزجده بده تدرايط مختلدف حدا     

ضدروري اسدت پدي  از    (  حا  سدطح درآمدد     به)هاي کشزر    استان

هاي هد ، اطل  فقر براي تعيين خط فقدر     اقدام به تناسايی گروه

تزاندد بدا محزريدت کميتده      تعيين اين مزارد می .ها تهيه تزد   استان

گيدري   ها و تصدميم  تناسی فاز اول هدفمند کردن يارانه ويژه آسي 

 .ي بعد صزرت گيردپيرامزن فازها

 هاي اطالعاتي    رايزني با ذينفعان و ايجاد كمپین. 4ـ2

هدا کده      ضروري است برخال  فاز اول هدفمندد کدردن يارانده   

هاي عمدزمی در     رسانی   بدون اطالع قبلی و يکباره انجام تد، اطالع

. ت گيدرد صدزر ( اجراي برنامده قب ، حين و بعد از )برهة زمانی  سه

هداي الزم ميدان دو دت و       همسدزيی  ايدن، همداهنگی و  عالوه بدر  

 .مجل  بسيار حائز اهميت است

 سنجي صحیح اجرا   زمان. 4ـ3

با تزجه به روند فزايندة رتد نقدينگی و اثدرات تدأخيري آن بدر    

ها، ضروري است ضمن کنترل نقدينگی، آن را سطح عمزمی قيمت

ازهاي بعدي بايد فروي    بدين. هاي مز د هدايت کردسمت فعا يتبه

ضدمن آنکده،   . که تزرم تي  نزو ی داتته باتدد زمانی انجام تزند 

هداي اندر،ي،      بايد ترتيبی اتخاذ تزد در زمان افزاي  قيمت حامد  

 . يارانة کاالهاي اساسی و مزرد نياز افراد افزاي  يابد

 تغییر شیوة پرداخت نقدي. 4ـ4

. 9: نظدر قدرار گيدرد      تزاندد مطمدح     در اين ارتباط دو راهکار مدی 

هاي درمان، آمززش، بيمده  ها از طريق کاه  هزينهبازتززيو يارانه
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همانگزنه کده بده صدراحت در قدانزن هدفمندد      )و تأمين اجتماعی 

که يدك روش آن صددور   ( ها نيز بدان اتاره تده استکردن يارانه

هاي مستقيم  تبدي  يارانه. 2باتد؛    هاي سالمتی و آمززش می   کارت

داختی به نزعی اعتبار اندر،ي بدا هدد  تحقدق ارتقداي کدارايی       پر

ندزعی اعتبدار اندر،ي    هاي نقدي بده تر، پرداختطزر دقيقبه. انر،ي

هداي اندر،ي و يدا    تبدي  تزد که تنها بتزاند صر  پرداخت هزينده 

وري و کدارايی اندر،ي   گذاري براي ارتقاي بهدره هاي سرمايههزينه

 .تزد

هاي الزم جهت جايگزيني فراهم كردن زمینه. 4ـ5

 هاسوخت

هدداي الزم و    ايددن امددر مسددتلزم فددراهم کددردن زيرسدداخت   

منظزر افزاي  آگاهی جامعه نسبت به سزخت    رسانی جامو به   اطالع

در ايدن ارتبداط برگدزاري    . باتدد    جديد جايگزين و مزايداي آن مدی  

ي هدا    تيزرهداي تبليغداتی و برنامده   تهيده  هاي مطبزعاتی،    کنفران 

 .تزاند به تحقق اين هد  کمك کند   می یآمززت

سمت ارز تكحركت به جهت اتخاذ تدابیر الزم. 4ـ6

 نرخي 

افزاي  ندرخ ارز  )اجراي صحيح نظام ارزي تناور مديريت تده 

گدذاري مصدنزعی ندرخ ارز       از قيمدت و ممانعدت  ( متناس  با تدزرم 

 .بکاهد آنهاي    یتزاند تا حدي از ا تهابات بازار ارز و نااطمينان می

هاي    حمايت از بخش تولید در قالب توجه به مؤلفه. 4ـ7

 وكار    اثرگذار بر فضاي كسب

تزاند در قا د  اعطداي کمدك هزينده سدزد      ها میاين حمايت

تسهيالت بانکی، کاه  نرخ سزد تسهيالت و افزاي  مدت زمدان  

ه ئد ارابازپرداخت آن، تدامين مايحتداج تز يدد از وجدزه اداره تدده و      

 .سرمايه در گردش به بخ  تز يد باتد

 نوشت پي

داليد      بده  9818و  9812هداي     تايان ذکر است کده در سدال  . 9

مختلف از جمله گسترش انتظدارات م بدت افدراد نسدبت بده      

تشکي  دو ت جديد، بهبزد روند مذاکرات خدارجی و بندابراين   

هداي     هاي اقتصادي، آهنر رتد تاخص   کاه  تدت تحريم

 .ذکزر کاهنده بزده استم

 و کداال  ارائده  بايدد  نقدينگی، رتد ميزان هر مقاب  در واقو در. 2

 ايدن  برقدراري  عدم صزرت در ابد،ي افزاي  جامعه در خدمات

 نقددينگی  افزاي  صزرت، اين در. تزدمی ايجاد تزرم تزازن،

 سدمت  بده  تز يددي،  هاي   فعا يت در گردش جاي   به سرگردان

 آن بدازر  نمزنده  کده  تدزد    مدی  هدايت سزداگرانه هاي    فعا يت

 .است ارز و طال بازارهاي در آمده بزجزد تحزالت

 مکلف دو ت ها،يارانه کردن هدفمند قانزن( 92) ماده استنادبه. 8

 حسداب  بده  را قدانزن  ايدن  اجدراي  از حاص  منابو تمام است
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 بزر  در محصزالت اين فروش د ي    به که است ذکر به الزم. 5

 و جهانی هاي   قيمت از داخ  بازار در آنها قيمت تبعيت و کاال

 بدر  جهدانی  قيمدت  در تغييدر  هدر  ها،   آن صادرات باالي سهم

 3 در م دال،  عندزان    بده . دارد مستقيم اثر فروش داخلی قيمت
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 در ارقدام  ايدن  که است بزده ريال 91112 و 95921 ترتي    به
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