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 چکيده

شود بر اين اساس جمله ايران محسوب مي از هاترين شعار دولتشعار عدالت اجتماعي يكي از محوري امروزه

پرداخت يارانه يكي از سياست ايد وهاي مهم اين كشورها به حساب مياز جمله اوليت توزيع مناسب درآمد

از  ميبندي جامع، دقيق، علگردآوري و جمع ،هدف از ارائه اين مقاله .باشديهاي عملي براي اين هدف م

از نظر روش پژوهش حاضر به طور عمده باشد. ها در ايران از ابتدا تا كنون ميعملكرد طرح هدفمندي يارانه

رح طبا توجه به اينكه  باشد.گيري از مطالعات انجام شده در اين زمينه ميمبتني بر شيوه اسنادي و بهره

هاي مختلف انجام شده است كه تحقيقاتي در اين زمينه ،باشدهدفمندي يارانه به عنوان يک طرح ملي مي

 ميزان تسهيل امور جاري،محيط زيست،  ،و رضايت مردم آثار رفاهي ابعاد ،در اين پژوهش به صورت جامع

سالمت كشور، ميزان دسترسي مردم نسب به خدمات، ميزان باور و اعتماد مردم، فرهنگي، اجتماعي و توسعه 

همچنين ارزيابي مدل عملكرد طرح  .مورد بررسي قرار گرفت هاي طرح هدفمندي يارانهپايدار ناشي از اجرا

ها اين پژوهش به صورت كه يافتهها در ايران به صورت تحليل توصيفي انجام شده است. هدفمندي يارانه

 كامل بيان و تحليل شده است.

تحليلي و توصيفي، طرح ها، مدل ارزيابي عملكرد، طرح هدفمندي يارانه :يديکل واژگان
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 2علی کيانی، 1اعلم ییفاطمه ثنا

 .دانشگاه تهران جنوب يدولت تيريمد يدكترا 1
 .مديرت دولتي دانشگاه تهران جنوب كارشناس يدانشجو 2
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 مقدمه

ميالدي  1970ويژه از دهةهاي پس از جنـگ دوم جهـاني وبههاي اقتصادي در سالانگيزترين سياسترب يكي از جنجال

ها كه در دولت نهم مطرح يارانه اصطالح هدفمندسازي به بعد پرداخت يارانه و تبعـات آن بـوده اسـت. شـعار حـذف يـا بـه

پـس از يـک وقفـة نـسبتاً طـوالني دردولت دهم مجدداً مطرح شد و پس از تصويب در مجلس هشتم هم اكنون در حـال شد، 

دارو كه مهمترين  جهان نشان داده است كه هر گونه افزايش قيمت از جمله قيمت از طرفي مطالعات در ديگر نقاط اجراسـت.

ها يارانه باشد هاي ساختار دولتي اثرگذارداشته است كه مي تواند بر هزينه ها بوده است عوارض و پيامدهايي را به دنبالنآ

، از هدر رفتن منابع و حمايت اصولي از بخش مندي مستقيم و غيرمستقيم اقشار مختلف وعالوه بر بهره بايد هدفمند باشد تا

سريع مصرف رشد  (.1995، 1) اندرسفراهم سازد جلوگيري به عمل آمده و موجبات توسعه پايدار كشاورزي را هاي مليسرمايه

 ،سازدزمينه استفاده از منابع انرژي را ضروري مي بطور كلي انرژي در كشور نياز به اتخاذ تصميمات مناسب در مواد نفتي و

در ميان اي براي كشور خواهد شد، مشكالت عديده هاي نزديک موجب ايجادادامه روند فعلي مصرف انرژي در آينده بدون شک

هاي مختلف انرژي ثانويه مورد استفاده در بخش هاي نفتي به عنوان بخش مهمي ازتهيه و فراهم سازي فراورده،منابع انرژي

، متوسط و درآمدبه تساوي در ميان اقشار پر هانظام يارانه (1389رازيني،)از اهميت فراواني برخوردار است  اقتصادي كشور

عمده دو گروه بزرگ توليدكنندگان و مصرف ها به گونهاز لحاظ اقتصادي يارانهگردد. ميپذير جامعه توزيع هاي آسيبگروه

شده و شامل هاي توليد وحمايت از توليدكنندگان پرداختهاي توليدي با هدف كاهش هزينهگيرند يارانهكنندگان را در برمي

هايي است كه هاي مصرفي نيز شامل پرداختيارانه،باشدي از سوي دولت ميتوليد و يارانه براي خريدهاي تضمين يارانه عوامل

و تصحيح الگوي مصرفي كشور به سمت تشويق  ؛ تعديل آثار ناشي از فشارهاي بازارهادرآمدو تعديل در توزيع  جهت ايجاد

ش كاالهاي ضروري و اساسي خريد و فرو توليد داخل به مصرف كه از اين رو پرداخت ما به التفاوت قيمت مصرف كاالهاي

ها امروزه در اغلب اقتصادهاي جهان دولتد. گردجبران زيانكرد كاالهاي مورد حمايت كنندگان پرداخت مي مورد نياز جامعه و

، درجه دخالت دولت در باشنداقتصاد مي بازار جهت دستيابي به اهداف مشخص ناگذير از دخالت در به عنوان مكمل نهاد

ازار ابزارهاي مداخله در ب يارانه يكي از سياسي و اقتصادي حاكم بر هر كشور متفاوت است در اين ميان توجه به نظاماقتصاد با 

هاي اخير مستثني نيست و طي دهه اقتصاد ايران نيز از اين قاعده ،گيردو.. صورت مي درآمدتوزيع  با اهدافي همچون بهبود

ها را در اقتصاد اي از يارانهبخش عمده هاي انرژي، حاملگوناگون بهره گرفته استاهداف دستيابي به  همواره از اين ابزار براي

، بر خالف هزينه سنگين پرداخت است داده و و سهم آن در بودجه دولت همواره در حال افزايش بوده ايران به خود اختصاص

ايجاد اخالل در ساز و كار بازار مطابق با اهداف  ها وقيمتها به داليلي همچون تحريف اثر بخشي پرداخت ها در نظام فعلييارانه

اي كه در تمامي ذاران بوده است به گونهگسياست ها همواره مورد توجه، به اين دليل هدفمندي يارانهنيست مورد نظر آن

ظر به اهميت موضوع اليحه ، نان مد نظر بوده است توسعه پس از انقالب به ويژه برنامه سوم و چهارم ضرورت اصالح هايبرنامه

در سال  آناقتصادي از سوي دولت نهم مطرح و قانون  ها به عنوان يكي از مهمترين محورهاي طرح تحوليارانه هدفمندي

ها عالوه بر سازي قانون هدفمندي يارانهتا با پياده دولت برآن است. المي به تصويب رسيدتوسط مجلس شوراي اس 1388

مكلف شده به منظور  قانون مذكور دولت95 بر اساس ماده ،هاي انرژي را ساماندهي كندجامعه مصرف يارانهعدالت در  برقراري

ي و توزيع عادالنه درآمد هايهاي اجتماعي و اقتصادي، كاهش فاصله دهکنابرابري كاهش ،استقرار عدالت و ثبات اجتماعي

ي فقرا از طريق تخصيص كارامد وهدفمند منابع تامين اجتماعي و در كشور و نيز كاهش فقر ومحروميت و توانمندساز درآمد

و به اجرا بگذارد و ظرف شش  جامع فقر زدايي و عدالت اجتماعي را با محورهاي مشخص تهيههاي هاي پرداختي، برنامهيارانه

اي مشخص اقدام نمايد، هسياست نسبت به بازنگري مقررات و همچنين تهيه لوايح براي تحقق ماه پس از تصويب قانون فوق

حداكثر تا شهريور هر سال تقديم مي  تغيير در قيمت كاالها و خدمات مزبور طي لوايحي كه بعدي هاي بعدي برنامهبراي سال

دهد كه هر هاي انجام شده در كشورهاي منتخب نشان ميبررسي رسد.مجلس شوراي اسالمي مي شود پيشنهاد و به تصويب

. غالب انـدهاي مختلف بهره جستهها، متناسب با شرايط ويژة خود از شيوهارتباط با اصالح يارانه دريک از ايـن كـشورها 

توان از آمريكا، هندوستان، برزيل و اردن نام اند. در اين رابطه از جمله ميكشورها انتخاب خانوارهاي فقير را هدف قرار داده
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هاي قيمتي را بر پرداخت نقدي ترجيح دادهها عموماً برنامه يارانهكه دولتدهـدهاي انجام شده نشان ميبرد. همچنين بررسي

  شود.ها به صورت توصيفي تحليي پرداخته ميهدفمندي يارانه طرح. بنابراين اين پژوهش به بررسي ارزيابي كارايي اند

 

 پيشينه تحقيق
 ياقعو بر مصرف دولتي هاهارانـيمخـارج  يهـااثـر شـوک"تحـت عنـوان  يهاهمقال( 1390) يخوندابييو آقا پورييرضا

 يهاهاراني يهاو شوک يبخش خصوص يواقع مـصرف نيمـدت بـ روابط بلندمدت و كوتـاه يبه بررس "رانيا يبخش خصوص

 رانيحال حاضر اقتصاد اميتور–ركود طيكه در شرا دارنديم اظهار دسـت آمـده آنهـا بـه جي. با توجه به نتـاپردازنديموجود م

 رايز دهد،يشدت كاهش م مدت به را در كوتاه يبخش خصوص يقطع مصرف واقع طور بهي منفـ يهاهارانـي يهـاشـوک جاديا

 سرعت امـا بـا توجـه بـه شـود،مي يبخش خـصوص يو باعث كاهش مصرف واقع ابدييافراد كاهش م يقيحق درآمد زانيم

 يشود و مصرف واقع رفع مـدت ـانيها در مشوک نياست كه اثر ا يدواريام يدست آمده از مدل جا به ينسبتاً باال ليتعد

بررسي »پژوهشي با عنوان (1392)صادقي، تقديسي و كاووسي. شود کيخود در بلندمدت نزد يتعادل تيبه وضع يبخش خصوص

اند. يافتهانجام داده« اييان؛ مطالعه موردي: بخش دهدز شهرستان ايذهها در بهبود رفاه اجتماعي روستاثرات هدفمندي يارانه

ها افزايش قدرت خريد، سطح كيفي درآمدها، در افزايش سطح هاي اين پژوهش حاكي از آن است كه هدفمندسازي يارانه

متوسط  تاثير (آب، گاز و..)انرژيزندگي مردم موثر بوده است. اما در زمينه دسترسي به امكانات بهداشتي، تغيير روند در مصرف 

 ياجراپرداختند.  هابانک يو سودآور هايارانه يهدفمند ياجرابه بررسي  (1396و همكاران) ييرجاو اندكي داشته است. 

 رياثتحت ت ميمستق ريو غ ميرا به صورت مستق يمختلف اقتصاد يبازارها يبه عنوان تحول بزرگ اقتصاد هايارانه يهدفمند

 يريدر معرض اثرپذ هايارانه يهدفمند ياجرا ياصل يدر بازار پول و بازو ينيسنگ يبه عنوان وزنه يقرار داده است. بازار بانك

از  1394تا  1384 ي( در بازه زمانيو دولت يبانک )خصوص 16 يريپژوهش اثرپذ نيدارد. در ا رارق هايارانه يهدفمند ياجرا

 يمنظور اجرا ني. بدميدهيقرار م يابيمورد ارز ،يقيومدل تلف ييتابلو يهارا، با استفاده از داده هايارانه يهدفمند ياجرا

 ميبهره بردها هايياز نرخ بازده دارا هابانک يسودآور حيتوض يبرا ووارد مدل كرده  يفيك ريرا به عنوان متغ هايارانه يهدفمند

نسبت وام به سپرده، نسبت كل سپرده به كل  ،ييچون اندازه بانک، نسبت حقوق صاحبان سهام به دارا يكنترل يرهايو از متغ

 يصادكالن اقت يرهايبه عنوان متغ زنرخ تورم و نرخ ار ،يناخالص داخل ديبانک و تول ياثرگذار داخل يرهايبه عنوان متغ ييدارا

 شده هابانک ياز كانال نرخ تورم موجب سودآور هايارانه يهدفمند يكه اجرا دهديپژوهش نشان م جي.. نتاميدر نظر گرفته ا

 كه دهديدو اثر نشان م نيا نديداشته است و برآ هابانک يبر سودآور ياثر منف ،يداخل ناخالص دياست و از كانال نرخ ارز و تول

 اسيمق يقيمطالعه تطب( به بررسي 1397و همكاران) يشيتجر شده است. هابانک يموجب سودآور هايارانه يهدفمند ياجرا

 ليخانوارها به دل انيمخارج م يالگوپرداختند.  هايارانه يطرح هدفمند يقبل و بعد از اجرا رانيا يشهر يمعادل خانوارها

مان، ز يكاالها ط هايمتيدر ق راتييتغ ن،يخانوارها، متفاوت است. بنابرا بتركي و اندازه و هاآن ياقتصاد طيتفاوت در شرا

فقر  هاييرگيو اندازه يرفاه هايسهياست كه امكان مقا يمعادل شاخص اسيرا بر خانوارها خواهد گذاشت. مق ياثرات متفاوت

در  يمصرف اسيمق هايخانوارها و صرفه يتيجمع اتيناهمگن با در نظر گرفتن خصوص يخانوارها انيرا در م يو نابرابر

قابل توجه در  يمتيق راتييتغ جاديكه باعث ا رانيدر ا هايارانه يهدفمندساز استيس ياجرا نچني. همكنديخانوارفراهم م

سايمق يركارگي پژوهش با به نيقرار داده است. در ا ريرا تحت تاث يرانيا يمعادل خانوارها اسيشده است، مق رياخ هايسال

 نهيهز هايبا استفاده از داده رانيا يشهر يمعادل خانوارها اسيمق درجه دوم آلدهيا بايتقر يتقاضا ستميو سي متيق گذاري

مورد برآورد ي رخطغي نامرتبط ظاهربه هايونياز روش رگرس 1391تا  1387 هايسال يبرا يشهر يخانوارها درآمدو 

داللت بر آن  جيشد. نتا يرگياندازه يبزرگسال در خانوار شهر کيهر كودک نسبت به  ينسب ينهيهز راتييقرار گرفت و تغ

 کي نهيهزدرصد  13معادل با  1389و  1388، 1387 هايسال يبرا يكودک در خانوار شهر کي ينسب نهيدارد كه هز

 هاارانهي يهدفمند( به بررسي 1397)يخان. است داريو معن يمعادل، منف اسيبر مق هاارانهي يهدفمند ريبزرگسال است و تاث

 ياشد كه بن داريپد ايازحكومت در دن يديشكل جد ،يظهور انقالب اسالم باپرداخت.  رانيدر ا يبر اقتصاد مقاومت رآنيتاث

 انهيمنطقه خاورم آن هم در يحكومت نيبه مبارزه با استكبار پرداخت ظهور چن با قطب قدرت استكبار را نداشته و يسازگار
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با انقالب  با تمام قوا به مبارزه يجهاناست، باعث شد كه نظام استكبار  اديز اريبس تياهميدارا يكيتيوپليژ يكه از لحاظ اقتصاد

 نياز ا يكيشد.  دهيگركشيد يهاتهاجمات به عرصه ،ينظام يهانهياستكبار در زم يروزيپ جنگ عدم افتني انيبا پا.زديبرخ

يمخود انقالب اسال نياست. بنابرا يبا تهاجمات گسترده همراه بوده است، عرصه اقتصاد رياخ يهاكه خصوصا در سال هاعرصه

رپاكند، را ب يزيكه علم استكبار ست ياست. هر كشور ياقتصاد ديجد يهادر عرصه يالگو ساز يپرداز هينظر يمكلف به نوآور

به صورت  1387در زمستان  هاارانهياست قانون هدفمندكردن  ياقتصاد مقاومت ميمفاه نيازا يكياست.  ييالگوها نيچن ازمندين

 يمجلس شورا بيبه تصو يراتييكش قوس، با اعمال تغ هاشد پس از مدت هيارا رانيامياسال يدولت نهم جمهور يازسو حهيال

 خينژاد آن را مطرح كرده است. در تار يباشد كه دولت احمدمي ياز طرح تحول اقتصاد يقسمت حهيال ني. اديرسمياسال

قانون هدفمند  يآغاز اجرا ران،يا يدولت ونيزيبا حضور در تلو رانيا يجمهور سيينژاد، ر ي، محمود احمد1389آذر 27

 هيارا ديجد يبا بها رانيآب نان در سراسر ا ،يانرژ يهاآذر، حامل 28را رسما اعالم كرد. او گفت كه از صبح روز  هاارانهيكردن

 يهااستيس نياز ا يكيپرداخت.  مردم شتيبر مع هاارانهي ياثرات طرح هدفمند يبررس( به 1398)دانشمند شد. خواهند

شود. طرح مي يخاص جامعه طراح يهاگروه يبرا هادولت تياست كه بعنوان ابزار مهم حما ارانهيمجدد پرداخت  عيتوز

وجه مورد ت هاحوزه رياز سا شياست كه ب يبخش از طرح تحوالت اقتصاد نيزتريو چالش برانگ نيمهمتر هاارانهيهدفمندكردن 

 ارانهي عيفاصله از توز ليكه به دل ميافتيدر ليدولت قرار گرفته است. به روش فراتحل ياست گذاريو س يمحافل كارشناس

، مقدار هاارانهيو در صورت حذف  ميو اتالف منابع هست هامتيق فيتحر ،يهدفمند شاهد وجود رانت، كاهش رشد اقتصاد

و  تيريسوء مد يامدهايپ( به بررسي 1399)باقرزادهو  رنيشاهو است. دتريشد اريبس ريفق يدهكها يبرا انيضرر و ز ينسب

ازار ارز ب يثبات يتوجه به آثار تورم و ب باپرداختند.  هايارانه يطرح هدفمند يبازار از زمان اجرا يثبات يتورم و ب يآن رو ريتأث

ي مهار هابرنامه مياثرگذار بر آن به منظور تنظ عوامل ييشناسا يگذار هيو سرما ديبر كاهش رفاه خانوارها و اثرگذاري آن بر تول

تلف با مخ طالعاتم ينظري و بررس يمقاله پس از ارائه مبان نيدرا نيضروري ا ست، بنابرا هامتيبه ثبات ق يابيتورم و دست

 رانيعوامل اثرگذار بر تورم در ا ريتأث يبه بررس VARساختاري  زمدلي( و ن1389-1391دوره ) يآمار لياستفاده از تحل

 ينگي( صرفاً مربوط به عامل نقد1389-1391) يهاسال ژهيبه و رانيمطالعه،تورم در ا نيا جيپرداخته شده است. بر اساس نتا

وء س ،يارديليي مها، اختالسهايارانهدر قالب برنامه هدفمندسازي  يمتيعوامل مانند اصالحات ق ريو نقش سا ستيمربوط ن

در حجم پول، نرخ ارز و  شيدهد كه افزامينشان  زيبرآورد مدل بلند مدت ن جياست. نتا ارمهميو افزا ش نرخ ارز بس تيريمد

شود. ميدرصد  2/7و  3/5، 3/8حدود  بيبه ترت هامتيقميسطح عمو شيدرصد موجب افزا 10زانيكننده به م ديتورم تول

بودن  يتواند نشان دهنده عمودمينداشته است و  هامتيبر سطح ق يدر بلند مدت اثر معنادار يناخالص داخل ديتول ن،يهمچن

به بررسي اثر افزايش قيمت چهار حامل انرژي شامل برق، گاز، نفت  (1985ن)مايكل كوم در بلند مدت باشد. پسيليف يمنحن

پرداخته  1981-1970ستانده براي كشور انگلستان در دوره  -و زغال سنگ روي مخارج خانواده با استفاده از جدول داده 

باعث افزايش (درصد بود26كه به طور متوسط برابر )ها در اين دوره دهد كه افزايش قيمت حاملهاي وي نشان مييافته.است

به بررسي  (2007)هنري ياكوبسن (.1389:6به نقل ازشاهمرادي وهمكاران، )درصد شده است 50ها به ميزان مخارج خانواده

 كه در قالب مدل داده ستانده هاي ويآثار افزايش قيمت گاز بر روي توليد و مصرف كشور مالزي پرداخته است بر اساس يافته

دهد كه اين درصد افزايش مي94/0ها را به ميزان درصد، سطح عمومي قيمت200صورت گرفته است، افزايش قيمت گاز تا 

درصد  82/0درصد دارد. كمترين تأثير اين سياست نيز كاهش 82/1امر بيشترين تأثير را در مخارج مصرفي مردم با افزايش 

 يهاشركت يو عملكرد مال يدولت يهاارانهي ياسيبا عنوان ارتباطات س( 2014)ژانگ و همكاران  .در صادرات اين كشور است

بر عملكرد  يدر بلند مدت و كوتاه مدت اثرات مثبت يدولت يهاارانهيكنند كه مي انيب يا ديباد و خورش يكننده انرژ ديتول

و  رانهايو اصطالح تعامل  يدولت يهاارانهي يديكل ريباد داشته است در مطالعه آنها هر دو متغ يانرژ يديتول يهاشركت يمال

( 2018چو و همكاران). ندارد يديخورش يانرژ ديتول يهاشركت يبر عملكرد مال يدار ياثرات معن ياسيس يهاارتباط نيهمچن

را با  يموازنه اقتصاد استيس نيچپرداختند.  و عملكرد شركت يبده نهي، هزنيچ يموازنه اقتصاد يدولت يهايارانه به بررسي

 يبرا يدست يعيتجم ارانهي يها. با استفاده از دادهاجرا نموده است ينيچ يهاشركت يبرا يدولت ميعظ يهايارانهپرداخت 

 يشتريب يهايارانههستند  يكمتر يبده يهانهيهز يكه دارا ييهاكه كه شركت ميابيميما در ،ينيثبت شده چ يهاشركت
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ه ك ييهادر عوض، شركت .برجسته محروم هستند ياز داشتن عملكرد مال ييهاشركت نيحال، چن نيكنند. با اميافت يرا در

 نيا .كنديمباالتر را اثبات  ي، كه عملكرد اجتماعهم دارند يشتريبه گرفتن كارمندان ب ليهستند تما يشتريب يهايارانه يدارا

از  نيدهد كه دولت چميما نشان  جي، نتا. در كلستندين اتيبر مال ياست كه مبتن آمدهبدست  ييهايارانهصل از ا در جينتا

هاييان و  كند.ميشركت استفاده  يسود اور و نهيخود با هز ياجتماع استيبه اهداف س دنيرس يبرا اتيبدون مال يهايارانه

 يگذار متيو ق يدولت يهايارانه افتيدر در ياسيو روابط س نييرو به پا درآمد تيرينقش مد يبه بررس( 2018همكاران)

–2004دوره  يط نيشده در چ ستيل يهاشده از شركت يجمع آور يا ارانهي يها. با استفاده از دادهپرداختند هايارانه يبازار

وجود دارد.  يدولت يهايارانه افتيو در نييرو به پا درآمد تيريمد نيب يمثبت يداردهد ارتباط معنامينشان  جنتاي ،2014

عاالن ف ياما برا ،مناسب بوده فيفعاالن ضع يبرا ارانهي نيتام يشركت برا کي ياسيدهد كه روابط سمينشان  نيهمچن جينتا

را با ارزش  هايارانه يسهام به طور كل يزارهادهد كه بامينشان  يبازار يگذار متيق ليو تحل هي. تجزستين مناسب ،يقو

 يتفاوت مشخص چي. هابديمي، بهبود دارند نييرو به پا درآمد تيريكه مد ييهادر شركت ريتأث نياما ا ،كنندمي يابيمثبت ارز

 ياسيس روابطبدون  يهاو شركت ياسيارتباطات س يدارا يهاشده توسط شركت افتيدر يهايارانه يبازار يگذار متيق نيب

 شود.ميمشاهده ن

 

 روش انجام پژوهش
ارزيابي ابعاد و مدل عملكرد طرح هدف مطالعه كنوني هاي توصيفي و تحليلي است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش

 . با توجه به مطالعات گذشته و آمار موجود به بررسي هدف اين پژوهش پرداخته شده است.است ها در ايرانهدفمندي يارانه

 

 پژوهشمدل مفهومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابعاد طرح هدفمندي يارانه ها-3

 

 

 هایارانهطرح هدفمندي  يهاسياستو رضایت مردم از  آثار رفاهی

طور كلي نوعي كمک مالي يا نوعي انتقال منابع اقتـصادي دولـت بـه خريـداران يارانه به با توجه به اجراي طرح هدفمندي

جامعه است كه داراي  درآمد هاي كمبه گروه درآمد ي انتقالهاراهتواند و همين امر مي باشد.فروشندگان كاال و خدمات مي و

 .(1995، 2) كلمنتس و همكارانسابقة طوالني است

 شـود. نوع يارانه از هم تفكيک مـي اهداف دولت: بر اين اساس پـنج 

                                                           
2 Clements et al 

 

 اهتاثير هدفمندي یارانه

 و رضايت مردم رفاه

 زيستمحيط 

 ميزان تسهيل امور جاري

 سالمت كشور

 ميزان دسترسي مردم نسب به خدمات

 ميزان باور و اعتماد مردم

 اثرات فرهنگي

 اثرات اجتماعي

 توسعه پايدار
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 فرهنگي.يارانه -5 يارانة سياسي؛-4 اجتماعي؛ يارانـة-3 اي؛توسـعهيارانه  -2 اقتـصادي؛يارانه -1

هم تفكيک  بر اين اساس دو نوع يارانة پنهان و آشكار از را هاي آنانعكاس هزينه بندي يارانه بر اساسطبقههمچنين  

كه قيمت آن كاال كمتر از قيمت تمام شدة  شود. در مورد هر كااليي كه دولت با پرداخت مبلغي از بودجة خود باعث شودمي

گردد كه ارانة پنهان به نوعي از يارانه اطالق مي گرديده است. در حالي كه خود در بازار عرضه گردد، يارانـة آشـكار پرداخـت

هاي ملي حساب باشد و در بـودجة دولـت وبراي دولت مي درآمدموجب ايجاد هزينه يا محروميت ازكسب  به نحوي از انحـاء

ده توسط اساسي كه عرضة آنها زير قيمت تمام ش خصيصي به برخي از كاالها و خـدماتتشود، مانند يارانة كشور ثبت نمي

هاي پرداخت يارانه در بخش مصرف عمدتًا روش هاي اعمال يارانهشيوهبنابراين با توجه به  گيردي دولتي صورت ميهابنگاه

 . است شيوة كاالبرگي(4و ،شيوة همگاني قيمتي(3،شـيوة كـااليي(2شيوة نقـدي،(1باشد. موارد زير مي شامل

گردد. ولي معايبي را به همراه دارد كه موجب توزيع مي درآمدبنابراين به اين صورت يارانه به درستي به فقرا و افراد كم 

 موجب افزايش نقـدينگي و بـاال-2سازد؛ شده واصالح آيندة يارانه را با مقاومت مواجه مي به باال رفتن توقع در جامعهمنجر -1

تغيير (ي هدفهاگروه)پذير آسيب هـايرا بـه ضـرر طبقـه درآمداي شـده كـه ايـن اثـرات توزيـع ههرفتن قيمت كاالهاي ياران

با توجه به تحقيق رنجبر و  است كه دسترسي به آن ساده نيست. اين سيستم نيازمند اطالعات وسيع و جامعي -3دهد؛ مي

طرح  يبا اجراپرداختند.  رانيكننده در ا معادل رفاه مصرف راتييبر تغ هايارانه يهدفمند ريتاث( كه به بررسي 1393همكاران)

ار مخارج مصرف كننده و رفت بيدر ترك يدر رفاه نسب ريياند به دنبال آن امكان تغ افتهي شيافزا هامتيق هايارانه يهدفمند

 يوجود دارد آثار طرح هدفمند ديتول يدر بلند مدت امكان تحول در فناور نكهيبلند مدت خواهد داشت با توجه به ا يتقاضا

 نيابنابر .اقتصاد خواهد بود يدر كدام مدت برا يقانون دربردارنده تبعات قابل توجه نيا يخواهد شد اجرا اهربه مرور ظ هايارانه

شور مصرف كنندگان در ك يشود و از شناخته رفتار تقاضاميرا متهم  يا نهيدوره هز نيا ردولت به منظور جبران رفاه مردم د

معادل  راتييدولت و تغ ياز سو ارانهيمقدار مخارج پرداخت  سهيرا با مقا ررفتا نيحاصل از آن بر ا يدرآمدو  يمتيو آثار ق

معادل مصرف  راتييبا توجه به تغ. همچنين است تيحائز اهم يخانواده و عوامل اقتصاد تيمطلوب يمصرف كنندگان برا

تورم روند كاهنده دارد كه  شيدرصد با افزا 8درصد و 3در  يناخالص داخل ديرشد تول زانيهر سال در هر دو م يكنندگان برا

كند و در مي دايبه پرداخت مصرف كنندگان كاهش پ ليتما تورم شيبا افزا يهدفمند استيس اثردر صورت وجود مازاد رفاه 

كننده  معادل مصرف راتييتغ. ابدييم شيكننده افزابه پرداخت مصرف ليتما استياثر انجام س در ايجاد زيان رفاهي كه يصورت

پرداخت به  يبه جا توانديدرصد تا م 10كه دولت در برنامه  است ندهيدرصد در دولت زمان فزا 20و 10تورم  زانيمدر هر دو 

مي شافزايمبالغ در طول زمان  نيكند ا افتيرا در يمبالغاو افراد از  يبرا يمازاد رفاه طيدر شرا جاديا ليمصرف كننده به دل

درصد و  30 تورمكه در  يخود به مصرف كننده را كاهش دهد در حال يپرداخت مقادير توانديم رصدد 20 در تورم و ابندي

 جهت جبران يشتريدر طول زمان مبالغ ب ديدولت با يعني كاهنده است معادل مصرف كننده در طول زمان راتييباالتر تغ

 ويردر هر دو سنا هاارانهي افتيو بعد از در شيپ. با توجه به مقايسه نغييرات معادل افراد كننده پرداخت كندبه مصرف يرفاه

 گذاراناستيگرفت كه س جهينت توانيدرصد م 70درصد تا  20ميو در سطح تور يناخالص داخل ديرشد تول زانيمربوط به م

ينم دارمق نيا يول ابدييهر فرد بهبود م تيدهد و وضعمي شيكنندگان را افزا مصرف يجار درآمدسرانه  ارانهيبا پرداخت 

رفاه مصرف كننده را  تيبه هر فرد هر چند وضع الير 455000هر فرد را جبران كند پرداخت ماهانه  انيبه طور كامل ز تواند

 8و  3 يناخالص داخل ديتول انهيرشد متوسط سال زانيدرصد و م 10مقدار تنها در تورم  نيا يبخشد ولميدر كشور بهبود 

دهد ضمن آنكه  رييبه مثبت تغ يمعادله را از منف راتييتوانسته است عالمت تغ 1390 1389 يهادر سال بترتي به درصد

رشد  زانيدرصد در هر دو م 70 يدرصد ال 10تورم  زانيمعادله افراد در م راتييتغ سهيباشد با توجه به مقاميدار ن يمعن رِييتغ

در  ارانهي عيهدف و توز يهاگروه ييبا شناسا مهمگا گذاراناستيس شوديم شنهاديدرصد پ 3درصد و  8 يناخالص داخل ديتول

كنند كه با  يزيربرنامه ياقرار دهند و به گونه تيرا در اولو يدرصد 10تورم  زانيكنترل تورم با هدف م كاهش وآنها  نيب

 نكهيعالوه بر ا رتصو نيدرصد برسد در ا 8و به  ابدي شيافزا يناخالص داخل ديو تول ييربنايو ز يعمران يهانهيهز شيافزا

 تيتوسعه ظرف ،افتهيجامعه توسعه  ياقتصاد تيبه موازات آن ظرف كننديرا حاصل م يشتريب ينسب رفايمصرف كنندگان 

 جيتواند به تدرمي ياضاف يهادرآمد ليتحص قيدولت از طرشود مي زيجامعه ن يمال تيظرف شيبه نوبه خود باعث افزا ياقتصاد
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ر د هاارانهي افتياز در شيمعادل افراد پ راتييتغ سهيحاصل شود با مقا يتر كند و ثبات اقتصاد وازندخل و خرج خود را مت

است  يمعادله افراد منف راتييكه تغ ييهاكه در سال شوديدرصد مشاهده م 8و  3 يناخالص داخل ديرشد تول زانيهر دو م

درصد خواهد بود به  3رشد  زانياز م شتريدرصد ب 8 يداخلناخالص  ديرشد تول زانيكنندگان در م مصرف يكاهش رفاه نسب

يرا تجربه م يبزرگتر يرفاه نسب شيدرصد افزا 8رشد  زانيمعادل افراد مثبت است در م راتييكه تغ ييهادر سال بيترت نيا

به گروه  ارانهي ختپردا يداخل داتياز ساختار تول تيو حما ميرق کيتورم  زانيبه م يابيدست يضمن تالش برا نيبنابرا كند

 د،ينما اصالح انحراف منابع را يبوده و تالش دارد برخ هامتيق يدر جهت اصالح نسب يطرح حركت نيا. شوديم شنهاديهدف پ

 ديشدن تول يشدن و رقابتنهيبه به وي ريو از اسراف سوخت جلوگ دهيسوخت گرد يهااز حامل نهيباعث استفاده به نيهمچن

هـا را تمـام خـانواده شوديكه در جامعه اجرا م ياقتصاد و ياجتمـاع اسـتيكه هـر س داستي. ناگفته پدينمايكشور كمک م

 يعالوه بر آثار اقتصاد زين هاارانهي. طرح هدفمند نمودن باشدياثرگذار م خانواده رفـاه ـفيقـرار داده و بـر كـم و ك ريتحـت تـأث

ي خانواهـا هاارانهيجامعه از جمله خانواده خواهد داشت. گروه هدف در برنامه هدفمندكردن  ينهادها بـر ـزين يآثار اجتمـاع

كه سطح  استي طرح مدع نيشدن آن هستند. ا يياجرا ميمستق ريبرنامه تحت تأث نيكه مطابق اهداف ا باشنديم يرانيا

طـرح  يهـابخـش نياز مهـمتـر هـاارانهيطرح هدفمندكردن  كهييآنجا ازرا ارتقا خواهد داد. ياقتصاد-يو رفاه اجتماع يزندگ

در سطح خرد و كالن خواهد  يو اجتماع يبر ساختار اقتصادمييعظ راتييباشد بدون شک تغيم ـرانيا يتحـول اقتـصاد

 يشگرف راتيتأث توانـديمـ كـهيياز آنجـا هايارانهطرح هدفمند كـردن  ياجتماع ياقتصاد يامدهايناخت پرو ش نيا ازداشـت،

 راتيتأثي ابيو ارز انهيواقعگرا نگاه ـن،ي. عـالوه بـر ارسـدينظر مـ به يداشته باشد ضرور يراني يبر آحاد مردم و خانوارها

خواهد  ياريطرح  ييبه اهداف اجرا يابيدستي امـر را در راسـتا مسئوالن هاارانهيهدفمند كردن  طرحي و اقتصاد ياجتماع

وده ب يرانياي خانوارهـا يبـرا ـشتريرفـاه ب جاديمردم و ا تيرضا جلبي طرح تحول اقتصاد يهدف اصل كهيي آنجا از رساند.

بر  هااز طرح هدفمندي يارانهسنجش رضايتمندي مردم ( كه بررسي 1393كه با توجه به تحقيق منصورفر و خليلي ) است

نتايج حاصل بيانگر اين است كه از باشد كه هاي انجام شده نتايج بيانگر اين ميآزمونپرداختند. پس از  مبناي اهداف دولت

ديدگاه مردم شهرستان اروميه )نمونه تحقيق( دولت به اهداف مطرح در متن طرح تحول اقتصادي در زمينه اجراي طرح 

همچنين با توجه به تحقيق  ها رضايت ندارند.و مردم از اجراي طرح هدفمندي يارانه .دست نيافته است هانههدفمندي يارا

انسجام  ها،جويي در خانوادهاجراي طرح هدفمندي يارانه بر: گرايش به صرفه( كه بيان نمودند 1396اني و همكاران )رترك

اين طرح بر:  برق و گاز خانواده تاثير مثبتي داشته است و همچنين اجتماعي خانواده، توانمندي زنان و ميزان مصرف آب و

قدرت خريد خانواده، گرايش به پس انداز، كاهش احساس نابرابري اجتماعي، توجه به موضوعات درماني، فرهنگي، آموزشي و 

اند از افراد جامعه بيان كرده خوراكي در سبد هزينه خانواده و ميزان مسافرت خانواده تأثير منفي داشته است. در حدود نيمي

ها از اين نمايند. بحث ميزان رضايت خانوادهكه يارانه دريافتي را صرف افزايش قيمت مواد غذايي و قبض آب و برق و گاز مي

باالي جامعه از اين طرح و رضايت طبقه پايين جامعه  ها حاكي از نارضايتي طبقه متوسط وباشد. دادهطرح در حد متوسطي مي

بسط عدالت اجتماعي )ها در جامعه مورد بررسي به اهدافشتوان گفت اجراي قانون هدفمندي يارانهباشد. به طور كلي ميمي

  .برسد (و...

 

 ها بر محيط زیست:ميزان تاثير طرح هدفمندي یارانه

اين موضوع هم توجه شده رح به باشد كه در اجراي اين طيكي از موارد بسيار مهم توجه به محيط زيست در كشور مي

انرژي در لهستان بخشي از برنامة اصالحات اقتصادي پس از فروپاشي نظام  هدفمندسـازي يارانـةاست. در گذشته در راستاي 

مذكور، پرداخت  داد كه موفقترين برنامه در گروه كشورهاي بلوک شرق بـود. بـر اسـاس بـستةتشكيل مي سوسياليستي را

كنترل شديد قرار گرفت، رشد تورمي دستمزدها  روش شوک درماني قطع شد. انضباط مالي دولـت تحـتيارانة صنايع به 

سازي بـه المللي پول، پول ملي تضعيف شد و برنامة خصوصيمتوقـف و نـرخ بهـره افـزايش يافـت. بـاحمايت صندوق بين

گذاري خارجي جذب سرمايه منظور تسهيل صـادرات وها اجرا شد. همچنين قوانين تجارت خارجي به آزادسازي قيمت همـراه

نرخ بيكاري كشور كاهش يافت. كشور بلغارستان قبل از 1992 هاي شغلي ايـن بخـش در سـالاصالح شد. با ايجاد فرصت
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ت دول كـرد.حمايـت مـي و توليدكنندگان از بخـش انـرژي درآمدبراي حمايت از خانوارهاي كم ايجاد اصالحات اقتـصادي

گذاري كه فرآيند اصالح را با دو مكانيسم همراه نموده: اول، افزايش يارانة انرژي در زمستان ودوم، ايجاد سيستم دوگانة قيمت

كـار معيني از مصرف ادامه يابد و تعرفة بيشتر براي سطوح باالتر مصرف بـه هاي بـراي يـک سـطحهبه موجب آن تعرفة ياران

ي خانوارها و درآمد ي نفتي براي حمايت از اقشار كمهافرآوردهونزي از اختصاص يارانة مستقيم بهاند دولـتهمچنين در  رود.

ي هابازنگري دولت در پرداخت يارانه به فرآورده محيطي شده اسـت.هاي اقتصادي و زيستزيان فقير استفاده كرده اما اين سبب

هاي باال مشخص بنابراين با توجه به مثالهشود. زيست محيطي ميهاي هاي ارزي وكاهش آسيبدرآمدافـزايش  نفتي باعـث

توان بر محيط زيست تاثير بسزاي داشته باشد. همچنين با توجه به ها ميگردد كه به اجراي درست طرح هدفمندي يارانهمي

در را بررسي كردند  شهري در قم يتقاضاي آب مصرف زانيبر م ارانهيهدفمندي  ريتاث (1392جبل عاملي و گودرزي)تحقيق 

 ،ياقتصادي، توسعه اجتماع ييكارا لياز قب يبه اهداف دنيبه منظور رس ينهاد آب کيراهبرد توسط  کيراستا اجراي  نيا

مهم در برآورد تقاضاي آب،  يلياز ابعاد خ يكي. دهديم ليتقاضا را تشك تيريمنابع مد دارييست و پايز طيحفاظت از مح

 زاني. از آنجا كه كشور ما در كمربند خشک جهان واقع شده ومباشديمصرف آب م سازينهيمل موثر برتقاضا وبهعوا ييشناسا

 كردنهنيكشور به آب با به يدر جهت كاهش وابستگ زييرهبرنام نروياست از ا يسوم متوسط جهان کيآن  يمتوسط بارندگ

 گردد. و از محيط زيست كسور به خوبي محافظت مي بود. رخواهديتقاضاي آب امكانپذ تيريمد قيمصرف آب از طر

 

  ایرانها در اجراي طرح هدفمندي یارانه ميزان تسهيل امور جاري با

( آغاز گردد. درواقع چارچوب كلي 1389آذر ماه سال جاري ) 28ها در در كشور ما اجراي قانون هدفمندسازي يارانه

گردد. طرح تحول يک برنامه اصالح مي اشـاره گرديـد بـه طـرح تحـول اقتـصادي بـازاجراي اين قانون همـانطـور كـه 

ها مهمترين محور طرح تحول اقتصادي بوده پردازد. هدفمندسازي يارانهمي نشناسي اقتصاد ايراآسيب ساختاري است كه به

چگونگي نحوه بازتوزيع منـابع مـالي  هاي هدف وگروه در طرح هدفمندكردن، شناسايي موضوعات اساسـي است و يكي از

در خصوص  هـاي مختلفـيهمانطور كه ذكر گرديد روش باشد. براساس مطالعات انجام شدهها ميقيمت حاصـل ازاصالح

در هاي هدف و نحوه باز توزيع منابع وجود دارد. در عمل يک روش بدون نقص براي هدفمندسازي وجود ندارد. گروه شناسايي

 هـاي انـرژي و كاالهـاي مـشمولخصوص توزيع منابع آزاد شده از اصالح قيمت حامـل تسهيل شدن امور جاري درراستاي 

هاي بازتوزيع كه . در واقع ايـن روش نـسبت بـه سـايرروشباشدمي توزيع هدفمندسازي، تأكيد مسئوالن به روش نقدي باز

 هاي ارائه خدمات اجتماعيروش انساني و ساير مومي، توسعه انباشت سـرمايههاي اجتماعي، انجام كارهاي عهشامل توسعه بيم

باشد و از مي ها در طرح هدفمندي به صورت پرداخت يكسانهمندي خانوارها از يارانمناسبتر تشخيص داده شـده اسـت. بهره

ادي اطالعات اقتص منظر ديگر با توجه بـهاز  .و مبتني بر عدالت است درآمدمنظر پرداخت يكسان به معناي بهبود توزيع  يک

آنچه  دهـک ديگر استحقاق دريافت يارانه را دارند. 3بـيش از  7تـا  1ي درآمدهاي كه از خانوارها بدست آمده است دهک

شده از سوي مسئولين  اطالعات منتشر از اجـراي طـرح هدفمنـدكردن بـا توجـه بـه اخبـار و چند وقتمسلم است با گذشت 

بوده است. بهبود نسبي در كاهش مصرف انرژي از جمله كاهش  دفمندسـازي مـورد توجـهه همكاري آحاد جامعـه در اجـراي

، كاهش قاچاق سوخت، ثبات در قيمت مسكن و اجـاره بهـا، اول اجراي طرحدر دو ماهه  درصدي انـرژي و آب 20مصرف 

همين  .. در طي مدت كوتاه اجراي طرح مورد توجه بوده است..به بورس وميشي از اعتماد عمورونـق نـسبي در بـازارسهام نا

 امر باعث تسهيل شدن امور جاري كشور گرديده شده است.

 

 ها بر سالمت کشور:ميزان تاثير اجراي طرح هدفمندي یارانه

داشته باشند. ازاين  يو اقتصاد يبه خدمات اجتماع يكمتر يتا افراد دسترس شوديباعث م يدر مناطق روستاي يزندگ

. كننديم ياست كه در اين مناطق زندگ يكسان يبهبود كيفيت زندگ ،يروستاي توسعه يهاپروژه ها وبرنامه يآرمان اصل،رو

اي سطح كيفيت زندگي و اعط يمنظور ارتقا بهبرقراري عدالت و رفاه اجتماعي و ها نيز كه با رويكرد يارانهكردن  قانون هدفمند

 . كه با توجه به تحقيقرا به همراه داشت يگوناگون يضعيف جامعه به مرحله اجرا در آمد، پيامدها رمنابع مالي بيشتر به قش
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بر كيفيت زندگي خانوارهاي  هااثرات اقتصادي و اجتماعي قانون هدفمند كردن يارانه( كه به بررسي 1395 احمدي و همكاران)

هبود آن بايد ب يدانند كه خروجامروزه بيشتر محققان، توسعه روستايي را فرآيندي ميپرداختند.  روستايي شهرستان اروميه

 توانياين شهرستان م ياين قانون در مناطق روستاي يمثبت اجرا ياز پيامدها. كيفيت زندگي ساكنان نواحي روستايي باشد

و بهبود وضعيت بهداشت و سالمت، بهبود وضعيت  يااستفاده از خدمات بيمه ،ايياقالم غذ زا يبه بهبود وضعيت خريد برخ

 يدهابازدي و و افزايش ديد يارتباط جمع بهبود وضعيت استفاده از وسايل ،خانوار روستايي درآمدانداز و افزايش پس ،يآموزش

 ريو غ ميمختلف آن است كه به طور مستق يهااز آرمان سالمت و شاخص يمندتوسعه جامعه در گرو بهرهاشاره كرد.  يفاميل

آن با  يهدفمند ارانهيبه  رانياز كشورها از جمله ا ياساس در بعض نيبر ا رديپذيم ريتأث يكالن و مل يهااستياز س ميمستق

 . با توجه به تحقيقتنگاتنگ دارد يموضوع مذكور ارتباط باتوجه شده است كه  ياقتصاد اجتماع يداخل تيتوجه به وضع

بر شاخص سالمت شهري )سالمت تغذيه و  هاهدفمندي يارنهكه به بررسي تحليل و تاثير طرح  (1392پوراحمد و همكاران)

ه و اصل مسلم توسع هاشرفتيو محور تمام پ ربنازي امنيت غذايي( در منطقه چارگانه كالن شهر قم پرداختند. سالمت انسان

افراد و  ستيسالمت ز يراستا باشد و برا نيدر ا هايگذارهيسرما هايزيرها برنامهتالش ديبا نيبنابرا روديشمار م به داريپا

 يهاريخرد و كالن خود تاث يهابا برنامه هادولت انيم نيسالمت تالش شود در ا يهابه شاخص شتريهرچه بهتر و ب يدسترس

 نيا ياجرا ريتاث زيمردم ن ييغذا تيو امن هيتغذ تيپژوهش وضع نيا. و اشاعه آن دارند يسالمت شهر نهيكننده در زم نييتع

 درصد شهروندان معتقد 70از  شيب نهيزم نيدهد در امينشان  ليو سالمت شهروندان را به تفص يزندگ تيفيطرح بر ك

امناسب ن ريموضوع تاث نيبه تزلزل بوده است و ا انشانيخود و آشنا يشغل طيشرا هاارانهي يطرح هدفمند يپس از اجرا هستند

مناطق  رياز سا شتريدارند ب يكه به صورت عمده مهاجرت و شغل كارگر يخانوار يهاسرپرست .آنها داشته است يبر زندگ

خود  يدرآمد تيوضع هاارانهي يطرح هدفمند يمعتقدند با اجرا زين يدرصد جامعه آمار 70حدود  نيباشد همچنميحساس 

 رهيذخ ياز موارد برا ياريشود در بسمي دهيها دسال نيكه در ا عيسرميتر شده است با توجه به روند تورفيضع انشانيو آشنا

در  طرح نيا يهارياساس و با توجه به تاث نيو بر ا كننديم يزندگ يجار ورخود را صرف ام درآمدناتوان و معموالً  يپور

و در مجموع  ستنديموافق ن يطرح هدفمند يدرصد شهروندان با ادامه روند فعل 70از  شيمردم ب هيوجود تغذ يزندگ تيوضع

 نيمثبت مهمتر يهادر كنار جنبه. شان دشوارتر شده استخانواده يتيمعش تيوضع هاارانهي يطرح هدفمند يمعتقدند با اجرا

مسئله  نيروبرو كرده است كه ا ياريبس يهابا مشكل ييغذا تيمناسب امن ياستفاده از غذا يعنيشاد و سالمت  ياصل زندگ

 يهااز مسائل مثال يكيرا به خطر خواهد افكند  يمل تيمند سالمت و كل جامعه و امندر درازمدت و در نگاه كالن و نظام

ت كه اس يارورب يهامشكل ايناقص  اينوزاد موقع  ولدتا ت نيسقط جن يپژوهش روند صعود جيدر كنار نتا نهيزم نيدر اميعل

در  شهير يبارور نهيموجود در زم يهااز موارد مشكل ياريدر بس اندازديو خانواده را به خطر م تيسالمت جمع تيدر نها

 يارهاو فش ياقتصاد يهاانيدرمان شاهد ضعف روزافزون بن اديز اريبس يهانهيخانوار دارد كه با توجه به هز هيو سوء تغذ هيتغذ

از  دينبا رهيو غ هاميجوانان تحر يكاريمثل تورم ب مشكالتي و مسائل وجود با امروز خواهيم بودپس از آن  يهاو استرس يروان

 يعبور كرد كه در حال حاضر مسئله اصل يشهروندان به سادگ ييغذا تيو امن هيمانند سالمت تغذميمه اريكنار مسئله بس

 .شهروندان است

 

 هااز اجراي طرح هدفمندي یارانه خدمات ناشی نسب بهميزان دسترسی مردم 

ذارده گ ريمردم تاث يبر زندگ ياريدر ابعاد بس ريچند سال اخ نياست كه در ا ييهااز برنامه يكي هاارانهي طرح هدفمندي

آن توجه  اقشار بهميبر تما يالمال به صورت مساو تيب ميسو تق يو استقرار نظام عدالت اجتماع جاديدولت با هدف ا .است

ست. ا در نظر گرفته شد ارانهيآنها  يشدن و برا ييساشناجامعه  ياقتصاد ياتيح يهاانيو شر ياقالم ضرور دگاهيد نيكرد با ا

 جيمسئله به تدر نياگردد كه ها خدماتي از جانب اين طرح براي افراد كشور ايجاد ميدر راستاي اجراي طرح هدفمندي يارانه

 نهيزم نيدر ا( كه بيان نمودند. 1392. با توجه به تحقيق پوراحمد و همكاران)گذاشت ريمردم تاث يزندگ يهاو تمام عرصه

 قدرت شيو افزا درآمداز اقشار كم  تيكه هدف آنها حما هستند طرح بزرگ كامال موافق نيا يشهروندان با فلسفه اجرا اكثر

فع به ن يعدالت اجتماع يبرقرار تيكشور و در نها يو اقتصاد دياصالح ساختار تول يافراد از منافع مل يآنها بهره مند ديخر
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 يو خصوص يعاد يبر زندگ ميمستق ريتاث ليطرح به دل نيبا توجه به گذشت چند سال از آغاز ا زامرو .محرومان بوده است

اثر قانون درصد پاسخگويان  51بيان نمودند، ( 1395. همچنين احمدي و همكاران)شوديآن انتقاد م يمردم از اجرا

خصوص در ميان قشر دختران و در خانوارهاي به مندي از آموزشها بر افزايش تمايل به ادامه تحصيل و بهرهيارانه ندكردنهدفم

در سطح خانوار خود را  درآمدانداز و افزايش درصد پاسخگويان ميل به پس 6/89تأثير زياد دانستند يا  يكم را دارا درآمدبا 

درصد پاسخگويان نيز تأثير قانون هدفمندي  4/68متوسط به باال ذكر كردند. عالوه بر آن  هاانهپس از اجراي قانون هدفمندي يار

ي هاامبر دريافت و يالحسنه محلي را متوسط به باال عنوان نمودند كه تأثير مثبتي قرضهاها بر افزايش تعداد صندوقيارانه

خانوار روستايي، سطح بهره  درآمدقانون به دليل افزايش  اين يچک با دوره بازپرداخت مناسب داشته است. همچنين اجراكو

استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات را افزايش داده و باعث گسترش استفاده از ماهواره، تلويزيون، تلفن همراه  آنها در يمند

در مناطق  يوسايل ارتباط جمع زمندي ادرصد پاسخگويان افزايش بهره 7/74كه  يبه طور شده است، يو... در مناطق روستاي

زياد اعالم نمودند. افزايش ديدوبازديدها و بهبود سنت حسنه صله رحم در ميان خانوارهاي  يرا در حد زياد و خيل يروستاي

اس كه بر اس يا در منطقه مورد مطالعه بود. به طورهيارانهقانون هدفمند كردن  يمثبت اجرا يديگر از پيامدها يروستايي يك

 يبازديدها و اين قانون بر بهبود ديد يدرصد پاسخگويان از تأثير مثبت اجرا 8/50و نتايج حاصل از تحقيق  يميدان اهداتمش

 هارانهيا ياز قانون هدفمند يمثبت ناش يابراز رضايت كردند. پيامدها يواسطه افزايش توان اقتصادي، در حد زياد بهخانوادگي، 

( 1382اسالمي،(،)1388 ،يرازيني و صبوري ديلم)،(2011)حسيني،يپژوهش يهاافتهاز جمله در ي يدر تحقيقات مختلف

شهرستان  يدر مناطق روستاي هاقانون هدفمندكردن يارانه ياجرا يمنف يپيامدها از مورد تأييد قرار گرفته است. نيهمچن

درصد پاسخگويان  6/93هاي حمايتي )كميته امداد، بهزيستي و..( اشاره كرد كه به كاهش سطح حمايت سازمان توانياروميه م

درصد  7/91كه  يگونه ا. به(2013 )لو و همكاران،متوسط به باال عنوان نمودند ،يتأثير اين قانون را در كاهش خدمات حمايت

را در حد متوسط كاهش داده است. اين  هاور و افزايش تورم، قدرت خريد آنقانون مذك يكه اجرا بودندپاسخگويان بر اين باور 

به  آنها را نيز يكامالً مشهود بوده و هزينه توليد محصوالت كشاورز يموضوع به ويژه در ارتباط با خريد ماشين آالت كشاورز

گرايي و خريد كاالهاي تجملي در لاست. افزايش ميل به تجم دهافزايش دا يمختلف كشاورز يهاعلت افزايش قيمت نهاده

 ها استيارانه يقانون هدفمند يايجاد شده در اثر اجرا يديگر از تغييرات فرهنگي و اجتماع ييك يروستاي يسطح خانوارها

روستايي را زياد و  هايگرايي در سطح خانوارها در افزايش ميل به تجملدرصد پاسخگويان تأثير هدفمندي يارانه 7/71كه 

 آموزش، ،ياساس يدر حوزه تأمين نيازها يروستاي درآمدكم و هدفمند از اقشاربيشتر  حمايتهمچنين خيلي زياد اعالم نمودند. 

 . انجام گردد هاارانهي يقانون هدفمند ياجرا كاراييمنظور  به بهداشت و سالمت ،بيمه

 

 ها:طرح هدفمندي یارانهميزان باور و اعتماد مردم از اجراي 

سازي دولت و واگذاري سهام دولتي كوچکمعظم ايران بيان فرمودند كه  ، رهبر44سازي در اصل خصوصيدر راستاي 

اما در دولت نهم و دهم، تنها مورد  از مسائل مهم اين طرح باشد.به بخش خصوصي و تقويت بخش خصوصي و بخش تعاون 

 43اين بود كه بر اساس اصل  44شده است؛ زيرا تأكيد رهبري در بحث واگذاري در اصل  سوم و آن هم به صورت ناقص اجرا

سازي است ، نبود استراتژي مشخص در مورد خصوصي44ي اجراي اصل بنابراين ضعف اساسي در شيوه .واگذاري صورت گيرد

همچنين  .سازي در كشور تلقي شودهاي دولت، به عنوان نخستين اولويت حاصل از خصوصيكه باعث شده است تأمين بدهي

هاست. ها و توزيع هدفمند يارانهداراي دو محور آزادسازي قيمتباشد كه ها مييارانه يكي از موارد مهم اجراي طرح هدفمندي

 يي هدف و افرادگرفت، بحث شناسايي جامعهها، آنچه بايد مورد توجه دولت قرار ميبا آزادسازي و واقعي شدن تدريجي قيمت

دهند يا به هر نحوي آسيب خود را از دست مي درآمداست كه به طور مستقيم و غيرمستقيم در اثر اجراي اين طرح، بخشي از 

شار كمبيشتر از اق درآمدشده است، اقشار پرها به طور نامناسب توزيع ميهاي گذشته، يارانهبينند. با توجه به اينكه در دههمي

ها، اجراي عدالت و رفع تبعيض ترين اهداف قانون هدفمند كردن يارانهاند. بنابراين يكي از مهممند شدهها بهرهاز يارانه درآمد

ناپذير در كشور، داراي يک سري آثار مثبت و يک سري آثار ها به عنوان يک امر اجتنابدر جامعه است. هدفمند كردن يارانه

ي منابع، انون هدفمندي در صورت اجراي درست، تحقق عدالت اجتماعي، تخصيص بهينهترين مزاياي قعمده .منفي است
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وري، مشاركت مردم در مديريت مصرف، افزايش توان مديريت مصرف، جلوگيري از اتالف منابع، اصالح نظام توليد، افزايش بهره

ها، افزايش رين مشكالت هدفمند كردن يارانهتهمچنين عمدهو  .صادراتي و رشد اقتصادي و نهايتًا كاراتر شدن اقتصاد است

زايش مدت و انتقال افهاي دولت در بلندمدت، تأثير منفي بر سالمت جامعه و به تبع آن، افزايش هزينهتورم و بيكاري در كوتاه

اور و اعتماد ها بمندي يارانههمين مشكالت اجراي طرح هدف .ي به ديگران استدرآمدي طبقات باالي شدههاي تحميلهزينه

ها، بايد به طور مشخص به سازگاري و امكان حصول در هدفمند كردن يارانهدهد. مردم را نسبت به اجراي اين طرح كاهش مي

شد كه شد و نشان داده ميهاي انرژي است توجه مياهدافي كه اجراي عدالت و رفع تبعيض از طريق باال بردن قيمت حامل

مثاًل قيمت نفت گاز( يا قيمت گاز را چندين برابر كرد و پول )ها را مثاًل پانزده برابر افزايش داد هتوان قيمت فرآوردچگونه مي

بديهي است هدف  .هاي عمراني كرددولت، مصروف افزايش فعاليتي ها را از مردم وصول و در بودجهحاصل از افزايش قيمت

نقل  و هاي حملظر گرفتن رفاه اجتماعي و بدون توجه به ظرفيتها، بدون در ندولت از طريق هدفمندي يارانه درآمدكسب 

ربط بايد در ضمن افزايش قيمت و ايجاد تنگنا تواند موضوعيت داشته باشد و مسئولين ذيعمومي، يعني مترو و اتوبوس، نمي

در كاهش شدت مصرف انرژي، به عالوه،  .كنندميونقل عموي حملزمان توجه بيشتري نيز به توسعهبراي طبقاتي از مردم، هم

 ها و ميزان مصرف انرژيي توليدي نيز بايد توجه شود؛ چرا كه نوع محصوالت، كيفيت آنكنندگان، به جنبهعالوه بر مصرف

با توجه به اينكه در اين چند  محصوالت توليدي، در كاهش شدت انرژي نقش دارند، اما تاكنون كمتر به آن توجه شده است.

د شون، اما وقتي كه مردم متوجه ميندخوشايند بودهاي اوليه ها افراد در روزها و يا ماهشدن طرح هدفمندي يارانه سال با اجرايي

ها و كاهش قدرت خريد خود از دست الشعاع افزايش قيمتكنند تحتو تمام آنچه را دريافت مي شدند 3كه دچار توهم پولي

ها و يارانهاجراي اين طرح بنابراين  .اي براي جامعه خواهد داشتدهند، ابعاد منفي فرهنگي، اجتماعي و سياسي عمدهمي

صورت گرفت، اعتماد مردم به مسئولين، ها در ايران اين سال اي كاالهاي اساسي، با توجه به شرايط اقتصادي كه درخدمات يارانه

ي الساعه و بدون پشتوانهكنند با تصميمات خلقيابد؛ زيرا مردم احساس ميي اجتماعي كاهش ميبه عنوان سرمايه

ز ث گرديد كه او همين امر باع. كرده استدار ها بنيان زندگي آنان را خدشهكه هر كدام از آن شدندگذاران مواجه سياست

ي ي اجتماعان افت سرمايهجامعه با بحرتواند در آينده نزديک همين امر ميو  مردم كاسته شده است.گستردگي و عمق اعتماد 

ت كند و مشروعيترين ضربه را بر اركان و قوام اجتماع وارد ميشود و بديهي است كه همين سلب يا كاهش اعتماد، بزرگمواجه 

ي كند كه صرفاً در غياب سرمايهي تحقق يا پذيرش اموري ميبرد و آن را آمادهسياسي را زير سؤال مي و مقبوليت نظام

، داراي پيامدها و عوارض مختلفحل اها، در مربنابراين اجراي قانون هدفمند كردن يارانه .يابنداجتماعي كافي، موضوعيت مي

ند كه كو نشان دادن ابعاد و پيامدهاي موضوع، اين نكته را بر مال مي متعدد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي بوده است

گيري در اين خصوص، نيازمند عمق و درايت و حساسيت به مراتب بيشتري است. بديهي است در صورتي كه چنين تصميم

 .ندسازتري برخوردار ميوارد شوند، برآيند كار را از انسجام و جامعيت بيش بعديي گيري و اجراي مرحلهعناصري در تصميم

 

 ها:اثرات فرهنگي اجراي طرح هدفمندي يارانه

ي روستاييان كاهش يافته و در نتيجه، انگيزه كار در بين درآمدسبب شده تا حداقل نياز اجراي طرح هدفمندي يارانه 

تواند روستاها را كه مي كه اين مسالهاند نموده آنها كم شود. در اين شرايط، بعضي از روستاييان بيكاري اختياري را انتخاب

ها مي تواند تغيير يارانه محيط كار و توليد هستند با كمبود نيروي كار روبرو سازد. در واقع، يكي از آثار اجتماعي نقدي سازي

در  درآمدنصيبش مي شود. اين  درآمدتومان اضافه  182500 نفره با اجراي اين طرح مبلغ 4فرهنگ كار باشد. يک خانواده 

طبيعي و ماهانه يک خانوار بيشتر است، از اين رو ممكن است با پرداخت مستقيم يارانه، به نوعي تن  درآمدها از دهک تعدادي

ها ايجاد شود كه از حيث اجتماعي و اقتصادي نگران كننده است. وابستگي به دولت نيز خانواده پروري و فرار از كار در اين

رنامهب ي جامعه برايهاش، خالقيت و كارآفريني در مردم را تضعيف مي نمايد. در نتيجه، بستر و ظرفيتروحيه استقالل، تال

ي هااگرچه با آزادسازي قيمت حاملرود. ريزي و توسعه )كه همانا مهمترين آنها توانمندسازي و مشاركت مردم باشد( از بين مي

پردازند؛ اما شيوه پرداخت يكسان به همه اقشار جامعه مي براي مصرف زياد خودهاي برخودار جامعه بهاي بيشتري گروهانرژي، 

                                                           
3 Money illusion 
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توان عدالت اجتماعي )كه يكي از اهداف اصلي در اين طرح بوده است( تلقي كرد. اگر هدف از برقراري يارانه، كاستن از نمي را

ايجاد شده است، توزيع يارانه به طور مساوي هاي اقتصادي نامناسب سياستي شديدي باشد كه در اثر شرايط و شكاف طبقات

مي مثبت به نفع اقشار محروم است كه كند، بلكه شيوه ايجاد تبعيضنمي بين عموم مردم كمكي به كاهش شكاف طبقاتي

صورت گيري كه بيشتر به هاي عدالت )برابري( را بهبود بخشد. هدفتواند تغييري به نفع اقشار نابرخوردار ايجاد كرده و شاخص

.. باشد. مساله .، جنسيت، شغل، سطح تحصيالت ودرآمدهاي سرپرست خانوار نظير سطح تفكيک خانوارها بر اساس ويژگي

هاي توليدي به ويژه توليدات كشاورزي و صنايع مربوطه است كه با توجه به بخشر در اين ميانه، فراموش شدن سهم مهمت

ت كاالهاي مصرفي شده و در نهايت به افزايش تورم در اقتصاد منجر شده است. افزايش بهاي سوخت، سبب باالرفتن شديد قيم

تواند به كاهش شديد مصرف مواد غذايي با ارزش از سوي بخش عمده اي از جامعه فقير و متوسط شود كه مي ادامه اين روند

باشد انجام دادند بيانگر اين مي مجلس يهامركز پژوهشهاي كه همچنين با توجه به بررسيتبعات آن نيز بر همه آشكار است. 

ي مختلف به شدت تحت تاثير اجرايي شدن قانون هاحوزه فرهنگ در بخش .بر حوزه فرهنگ تاثير منفي داشته است هايارانه

قرار گرفته است. افزايش چشمگير در هزينه تمام شده و قيمت كاالهاي فرهنگي، حذف معنادار  هايارانههدفمند كردن 

ي فرهنگي از سبد خريد مردم، تغيير ذائقه مصرفي مردم و گرايش به سمت كاالهاي ارزان فرهنگي، از جمله موارد هاهزينه

اين در حالي است كه در متن قانون هدفمندكردن  .بر بخش فرهنگ است هايارانهآشكار تاثير اجرايي شدن قانون هدفمندكردن 

به حوزه  هايارانهگ مطرح نشده است و عدم اعتناي متن قانون هدفمند كردن هيچ بحثي در ارتباط با حيطه فرهن هايارانه

قاط گ از جمله نفرهنگ و عدم پيش بيني سازوكاري قانوني براي خنثي كردن تاثيرات منفي اجراي قانون بر اقتصاد و فرهن

ي تاميني بسيار هات و سياستكه اقداما كه اين وقايع مشخص شده است.شودميمحسوب  هايارانهكردن ضعف قانون هدفمند

هاي توليدي كه عمدتا ناظر بر فعاليت هايارانهي دولتي در ارتباط با كاهش پيامدهاي منفي هدفمندكردن هامحدود دستگاه

 بايد براي كاهش اثراتكنند، از اين رو ميرا كفايت ن هايارانهعام بوده اند، به هيچ عنوان تاثيرات منفي ناشي از اجرايي شدن 

 :منفي اجراي طرح بر فرهنگ بايد اقدامات زير انجام گردد

 2 .شوند، افزايش يابدميقدرت خريد كاالهاي فرهنگي از طريق سازوكارهايي كه صرفا سبب مصرف كاالي فرهنگي 1

ي توليدي، از جمله صنعت و كشاورزي، در هابهره مندي مشابه حوزه توليد فرهنگ از امتيازات تعيين شده براي ساير حوزه

 هايارانهقانون هدفمندكردن 

 

 هااثرات اجتماعی طرح هدفمندي یارانه

است كه به طور عمده به منظور حمايت از اقشار كم  درآمدانتقال  با توجه به اينكه هدف اجراي طرح هدفمندي يارانه

خت اثرات اقتصادي و اجتماعي پردا( به بررسي 1393كه در اين راستا جالليان و پاشازاده ) .باشدمي درآمدو بهبود توزيع  درآمد

هاي انجام شده نتايج بيانگر اين پرداختند و پس از آزمون دهستان آزادلو شهرستان گرميدر  نقدي يارانه بر جامعه روستايي

هاي پر جمعيت را در پي داشته است. همين خانواده وصانداز روستاييان به خصپس و درآمداين طرح، افزايش باشد كه مي

با هدف دريافت مبلغ بيشتر يارانه نقدي  معيت و جوان به گسترش بعد خانوارعامل نيز موجبات افزايش تمايل خانوارهاي كم ج

ها تغييراتي حاصل شده هخانواد با دريافت مبلغ يارانه، در الگوي مصرف و همين امر باعث شده است كه ساز شده است.زمينه را

كه خانواده را بيشتر به سمت استفاده از كاالهاي غير اساسي سوق داده است در حالي كه، با پرداخت مبلغ يارانه به هر فرد، 

ها به خصوص قيمت كاالهاي اساسي را به دنبال داشته است. در نتيجه، بيشتر در قيمت اين مبالغ دريافتي همراه خود اصالح

در پي پرداخت يارانه نقدي، سطح توقع و فه جويي در مصرف كاالهاي اساسي و قدرت انتخاب مردم مؤثر بوده است. مورد صر

تواند زمينه ساز بروز مشكالت مي هر فرد از سرپرست خانواده بابت مبلغ دريافتي ناشي از سهم خود نيز افزايش يافته، و اين خود

چرا كه مردم روستاها مصرف يت اجتماعي در بين مردم روستاها افزايش يافته است، رضاو همچنين باعث خواهد شد.  خانوادگي

ي انرژي دارند و داراي بعد خانوار باالتري نيز هستند. اين عوامل باعث شده است كه هاحامل زدر خصوص استفاده اكمتري 

ي وجود دارند و لذا درآمدافراد بدون  سطح رضايت اجتماعي در بين روستاييان افزايش پيدا نمايد. همچنين، در روستاها
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بنابراين اجراي اين طرح براي اقشار متوسط مستمر و عزت نفس براي آنها شده است.  درآمدپرداخت يارانه نقدي باعث ايجاد 

 باشد.هاي مختلفي كه شامل يارانه شده، ميگردد و عدالت بيشتري در زمينهو ضعيف جامعه باعث رضايت اجتماعي مي

 

 :هادر اجراي طرح هدفمندي یارانه توسعه پایدار

در اجراي اين طرح  .است كه همه كشورهاي توسعه يافته دنيا اين راه را رفته اندميتحول بسيار مه هايارانههدفمندي 

قابل كه همين امر مهم در اين چند سال از اجراي اين طرح در كشور . يابدميتغيير  فرهنگ درست مصرف كردن در كشور

اشد بتوان بيان نمود ميزان مصرف و هدر رفتن نان در خانوار ايراني ميباشد و يكي از مواردي كه به عنوان مثال ميمشاهده مي

 كه پس از اجراي اين طرح ميزان هدر رفتن آن بسيار كاهش يافته است.

مشاركت مردم  .است هافمندي يارانهطرح هدتوسعه توليد و اشتغال كشور يكي از اهداف و مزاياي اجراي اين همچنين 

تأثير هدفمندي ( به بررسي 1390)ميرفردي و دانش پذيركه در اين راستا  .ها قابل تقدير استدر اجراي قانون هدفمندي يارانه

وسعه تبراي رسيدن به هاي بعمل آمده بيان نمودند كه كه پس از بررسي، پرداختند بر توسعه پايداري منابع انرژي هايارانه

باشد. هاي انرژي بويژه منابع انرژي تجديدناپذير ميهاي جامع و فراگير، به منظور مصرف بهينه منابع و حاملپايدار نياز به برنام

 .ها شيوهي مناسبي براي نيل به پايداري منابع انرژي تجديدناپذير باشدرسد كه طرح هدفمندي يارانهمياز اين رو به نظر 

هاي كه در ها تأثير ملموسي بر ميزان مصرف منابع انرژي داشته است. به گوناين است كه هدفمندي يارانه نتايج نشان دهنده

ميليارد ليتر از مصرف پنج فرآورده اصلي نفت در مقايسه با مدت مشابه سال  8بيش از  هايارانهيک سال از اجراي هدفمندي 

با اجراي هدفمند كردن  .ها و خطرات زيست محيطي منجر شودآلودگيتواند به كاهش ميقبل كاسته شده است كه اين روند 

مصرف بنزين، برق، گاز، نان و... به يک  بيان نمود كهتوان مي بي رويه در كشور بوجود آمده است.با كاهش مصرف  هايارانه

ز در مدت زماني كوتاه فرآيند ي دولت كاهش پيدا كرده و اقتصاد ايران نيهادر اين صورت نيز هزينه .تقليل پيدا كرد دوم

 .به نفع اقتصاد ايران است هايارانهتوسعه را طي خواهد كرد. بنابراين اجراي قانون هدفمند كردن 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاارزیابی مدل عملکرد طرح هدفمندي یارانه
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 موقعيت اجتماعی و اقتصادي 

و تورم دست به گريبان است كه خود ريشه در ناكارايي  ي مهمي چون بيكاريهااقتصاد ايران در شرايط كنوني با چالش

 تحت عنوان طـرح تحـول نياديبن يطرح نياقتصاد كشور تدو ياهشهياز مشكالت ر يآگاهدولـت نهـم بـا ايران دارد، اقتصاد

بوده و  هامتيق يدر جهت اصالح نسب يطرح حركت نيابنابراين  زد. ديكشور كل ياصالح ساختار اقتصاد يبرارا ياقتـصاد

و از اسراف سوخت  دهيسوخت گرد يهااز حامل نهيتفاده بهباعث اس نيهمچن د،ينما اصالح انحراف منابع را يتالش دارد برخ

 .دينمايكشور كمک م ديشدن تول يشدن و رقابتنهيبه به وي ريجلوگ
 

 نيازها:

 در اقتصاد ايران هامشكالت پيشين نظام پرداخت يارانه .1

بودجه ميبيشتر بر منابع عموي واقعي و در نتيجه فشار هاي يارانه اي و قيمتهاافزايش چشمگير فاصله بين قيمت .2

 دولت

 و زيربنايي در كنار محدوديت منابعميرشد جمعيت و افزايش تقاضا براي خدمات عمو  .3

 (GDPدرصد 30حدود )و عدم تامين آنها در آينده  هاحجم باالي يارانه  .4

 هاو برخورداري بيشتر گروههاي پردرآمد از يارانه هاهدفمند نبودن يارانه  .5

 ي انرژيهان الگوي مصرف خانوارها و اثرات مضر زيست محيطي مصرف زياد حاملبه هم خورد .6

 ظهور فن آوريهاي هدردهنده منابع كمياب و غير رقابتي شدن محصوالت توليدي در بازارهاي جهاني .7
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 افزايش بي رويه مصرف خصوصاً مصرف حاملهاي انرژي و پايين بودن بهره وري انرژي .8

 اقتصادي به ويژه قاچاق كاالهاي يارانهي فساد هافراهم شدن زمينه .9

  ي فاقد مزيت اقتصاديهاتخصيص غير بهينه منابع و شكل گيري فعاليت .10

ها امري ضروري و اجتناب ناپذير است كه از دولت كردن يارانهبا توجه به وجود مشكالت برشمرده، تالش براي هدفمند

مچنين تجربه ساير ه .شودشد كه در ذيل بدان پرداخته مي ( شروع و در نهايت در دولت دهم تصويب1368پنجم)سال 

كشورها و عواملي همچون تورم دو رقمي، بيكاري، رشد پايين اقتصادي، بهره وري پايين عوامل توليد، ناكارايي نظام بانكي، 

ساختاري  تبخش خصوصي ضعيف، قدرت خريد پايين، اختالف طبقاتي، فساد اقتصادي، عدم شفافيت اقتصادي كه از مشكال

 رسيدها امري ضروري به نظر ميكردن يارانهباشد اجراي قانون هدفمندمياقتصاد ايران 

 

 اهداف 

شود بر اين اساس توزيع جمله ايران محسوب مي ها ازترين شعار دولتشعار عدالت اجتماعي يكي از محوري امروزه

هاي عملي براي اين هدف پرداخت يارانه يكي از سياست ايد وحساب ميهاي مهم اين كشورها به از جمله اوليت مناسب درامد

قانون گردد. ميپذير جامعه توزيع هاي آسيب، متوسط و گروهها به تساوي در ميان اقشار پردرامدنظام يارانه. باشديم

ش ها، افزايش كارايي اقتصادي، افزايه يارانهعنوان قانون اصلي در زمينه يارانه انرژي، در پي توزيع عادالنها بههدفمندكردن يارانه

هاي دولت، شفافيت بيشتر با پرداخت يارانه ها، كاهش زمينه قاچاق سوخت، كاهش هزينهرفاه خانوارها با نقدي كردن يارانه

 .نقدي و حفظ محيط زيست بود

 ي اجتماعيهاجلوگيري از گسترش فقر و بحران .1

 كمک به اقشار آسيب پذير .2

 د برخي كاالها و خدماتكمک به تولي .3

 ايجاد ثبات اقتصادي و كنترل قيمتها .4

 تالش براي برقراري عدالت حتي به بهاي از دست رفتن بخشي از كارايي اقتصادي .5

 كمک به بهبود توزيع درآمد .6

 ي اقتصاديهاتوسعه زيرساخت .7

 كمک به صنايع روبه انقراض يا ايجاد صنايع جديد .8

  جديد حفاظت از محيط زيستگسترش تحقيق و توسعه و خلق دانش  .9

 تحقق عدالت  .10

 تخصيص بهينه منابع  .11

 مديريت مصرف براي جلوگيري از اسراف وتبذير منابع  .12

 

 هاورودي طرح هدفمندي یارانه

 باشد كه اقداماتي به شرح ذيل انجام بپذيرد.ها نيازمند اين ميدر راستاي اجراي طرح هدفمندي يارانه

اجتماعي، خدمات درماني، تأمين و ارتقاء سالمت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران ي هاگسترش و تأمين بيمه .1

 .خاص وصعب العالج

 .كمک به تأمين هزينه مسكن، مقاوم سازي مسكن و اشتغال .2

 .هاي حمايت اجتماعيتوانمندسازي و اجراء برنامه  .3

جويي و رعايت الگوي مصرف ويق به صرفهسازي مصرف انرژي درواحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشبهينه .4

 .كه توسط دستگاه اجرائي ذيربط معرفي مي شود

 .اصالح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره وري انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير .5
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 مديريت مصرف سوخت گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومي و   .6

 .حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي  .7

 .حمايت از توليد نان صنعتي .8

 .حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي .9

 توسعه خدمات الكترونيكي تعاملي باهدف حذف و يا كاهش رفت وآمدهاي غير ضرور .10

 

 ها:اقدامات طرح هدفمندي یارانه

 بايد اقداماتي به شرح ذيل صورت گيرد. هارانهطرح هدفمندي يا در راستاي اجراي

 اول به شناخت مشكالت و ريشه يابي آنها اختصاص دارد.  قدم

سوم شامل  قدمي مربوط به هر بخش مي پردازد. هاو پروژه ها، رئوس برنامهدوم به طراحي چارچوب كلي اصالحات قدم

 است. آنها چهارم عملياتي ساختن قدمو  هاطراحي تفصيلي پروژه

يد و يابي نماكه در اين اقدامات باال هنوز دولت در مرحله اول نيز به صورت كامل نتواسته مشكالت را شناسايي و ريشه

باشد ولي آنچه را كه قانون مراحل ديگر خلل بوجود بياورد. در ظاهر اين طرح در حال اجرا ميميهمين امر توانسته در تما

 است كه همين امر نشان از ضعف در اقدامات دولت بوده است.كردند به صورت صحيح انجام نشده 

 

 نتایج
 دهستان آزادلو شهرستان گرميدر  اثرات اقتصادي و اجتماعي پرداخت نقدي يارانه بر جامعه روستاييتحقيقي در مورد 

 باشدمياين ( صورت پذيرفته است كه نتايج آن بيانگر 1393توسط جالليان و پاشازاده )

 -3 افزايش تمايل خانوارهاي كم جمعيت و جوان به گسترش بعد خانوار -2 انداز روستاييانپس درآمد و افزايش -1

 روستايي هاخانواده الگوي مصرف تغييرات در

صوص در خ رضايت اجتماعي در بين مردم روستاها افزايش يافته است، چرا كه مردم روستاها مصرف كمتريبنابراين باعث 

ي انرژي دارند و داراي بعد خانوار باالتري نيز هستند. اين عوامل باعث شده است كه سطح رضايت اجتماعي هاحامل زاستفاده ا

  در بين روستاييان افزايش پيدا نمايد.

 يانرژ يمتيستانده ق-مدل داده يريكارگبهي رژان ياهلحام هارانيذف از ح يناشـميورار تآث يابيارز همچنين در راستاي

 يانرژ يهاحامل متيق شيزاه افاز آن اسـت ك ياكح جيانت ( صورت پذيرفته است1387)ارانو همك يفيشـرتوسط  رانيدر ا

و  يجنگلدار ،يرفلزيغ يمعدن محصوالت عيصـنا يهـادر بخـش ريتـأث ـنيكـه ا ياهها اثر دارد؛ به گونهتمام بخش نهيپرهز

برق  متيق شيافزاميآثار تور يانرژ يهاحامل انيو م خورديم به چشم هابخش رياز سا شتريب ينفت يهافرآورده ديتول عيصنا

اقتصاد كالن مانند  يرهايمالحظه در متغ قابل راتييباعث تغ يانرژ يهاحامل متيق شياسـت. افـزا هاحامـل رياز سا شيب

و پرمه  يدريح .شوديثابت ناخالص و صادرات م هيسرما ليتشك ،يدولت يمصرف يهانهيهز ،يخصوصي مـصرف يهـانـهيهز

مطالعـه  نيبرآورد در ا ي. الگونمودند خـانوار بـرآورد نـهيسبد هز يرو يانرژ يهانان و حامل متياصالح ق( اثر 1389)

 يانرژ يهاو حاملنان  ارانهيبر آن دارد كه با حذف  داللت ـقيتحق ـنيا جيبـود. نتـا(SAM) ياجتمـاع يحـسابدار سيمـاتر

 خواهد داشت. شيدرصد افزا40 حداقل ييروستا يخانوارها مخارج درصد و33 حداقل يشهر يمخارج خانوارها

 سياستفاده از ماتر با را رانيبر اقتصاد ا يكيالكتر يانرژ يهاارانهينمودن  نهينقد يرفاه( آثار 1391)و همكاران  مياسال 

ي و پرداخت نقد متيق شيافزا ويسنار3هنمودند. با توجـه بـ يقابل محاسبه بررسميو مدل تعادل عمو ياجتماع يحسابدار

 به يناخالص داخل ديتول هااستيس نيا يكه با اجرا است ـنياز ا يحاك قيتحق يهاافتهيمدل  يسازهيشب جيو نتا هاارانهي

باعـث كـاهش  هااجراي قانون هدفمندي يارانه (1392و ميرزايي )محمد زاده  ،شودميو اقتصاد دچار ركـود  افتهيشدت كاهش 

باعث كـاهش در ميـزان  هاانتظامي تهران بزرگ شده است. اجراي قانون هدفمندي يارانه در ميـزان مصـرف آب در فرمانـدهي

باعث كـاهش در ميـزان مصـرف  هاانتظامي تهران بزرگ شده است. اجراي قانون هدفمندي يارانه مصـرف بـرق در فرمانـدهي
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باعث افزايش در ميزان مصـرف بنـزين در  هاانتظامي تهران بزرگ شده است. اجراي قانون هدفمندي يارانه گـاز در فرمانـدهي

باعث افزايش در ميزان مصرف گازوئيل در  هاانتظامي تهران بزرگ شده است.اجراي قانون هدفمندي يارانه فرمانـدهي

 نتظامي تهران بزرگ شده است. ا فرمانـدهي

 

 ارتباط بين نيازها و اهداف:

باشد بنابراين مشكالت قبلي كه در پرداخت يارانه انجام ميشد بر ميتحقق عدالت كه  با توجه به هدف اصلي اين طرح

 گردد.طرف مي

 توان نياز افراد فقير را برطرف نمودمي كمک به اقشار آسيب پذيربا توجه به هدف 

 يابد.كاهش مي ي واقعيهاي يارانه اي و قيمتهاقيمتفاصله بين  بهبود توزيع درآمدهمچنين با 

 الگوي خوردن هم به توان نيازمي گسترش تحقيق و توسعه و خلق دانش جديد حفاظت از محيط زيستهمچنين هدف 

 نمايند.انرژي را برطرف  يهاحامل زياد مصرف محيطي زيست مضر اثرات و خانوارها مصرف

افزايش بي رويه مصرف خصوصاً مصرف حاملهاي توان از ميمديريت مصرف براي جلوگيري از اسراف وتبذير منابع هدف 

 جلوگيري نمايند. انرژي و پايين بودن بهره وري انرژي

 اق كاالهايي فساد اقتصادي به ويژه قاچهافراهم شدن زمينهتوان از مي ي اجتماعيهاجلوگيري از گسترش فقر و بحران

 جلوگيري نمايند. يارانه

 

 جویی:صرفه

هايي صورت گرفته است كه به شرح ذيل جوييهاي مختلف صرفهها در زمينهبا توجه به اجراي طرح هدفمندي يارانه

 گردد.بيان مي

 جويي در مصرف سوختصرفه

 جويي در ميزان مصرف آبصرفه

 جويي در ميزان استفاده از گازصرفه

 جويي در ميزان استفاده از برقصرفه

 جويي در ميزان مصرف نانصرفه

 

 کارایی:

نتايج به دست آمده به ( تحقيقي انجام داده است كه 1392ها حداد و همكاران )در راستاي كارايي طرح هدفمندي يارانه

ي توليد به هاقيمت همه نهادهي عدم كارايي تخصيصي ناشي از انحراف در هاصورت متوسط و در سطح كل صنعت، هزينه

شود ميست. اندازه عدم كارايي تخصيصي كه فقط از انحراف قيمت انرژي ناشي هاي توليد بنگاههادرصد هزينه 45ميزان 

پس از حذف كامل انحراف  هاي توليد است. ضمن اينكه با لحاظ روابط جانشيني و مكملي بين نهادههادرصد هزينه 34معادل 

هاي مركز پژوهشهمچنين  .يابدميدرصد افزايش  10درصد به  7/5ي توليد از هاانرژي، سهم انرژي در هزينه قيمتي نهاده

عنوان قانون اصلي در ها بهقانون هدفمندكردن يارانه ،بيان نمودند دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدنميمجلس شوراي اسال

، كاهش هاها، افزايش كارايي اقتصادي، افزايش رفاه خانوارها با نقدي كردن يارانهنهزمينه يارانه انرژي، در پي توزيع عادالنه يارا

كل منابع  .هاي دولت، شفافيت بيشتر با پرداخت يارانه نقدي و حفظ محيط زيست بودزمينه قاچاق سوخت، كاهش هزينه

ها اختصاص پيدا نكرد، بخشي هدفمندسازي يارانهها به سازمان هاي موضوع قانون هدفمندكردن يارانهحاصل از افزايش قيمت

ها پرداخت شد، بخش ديگري از منابع ميان هاي انرژي به دولت و شهرداريافزوده حاملاز اين منابع بابت ماليات بر ارزش

انتقال و  وزيع،هاي پااليش و پخش، گاز، توانير و آبفا( بابت هزينه فراورش، تها )نظير شركتهاي توليدكننده اين حاملشركت

ساب مانده وجوه به حها توزيع شد و بخشي نيز بابت تكاليف قانوني مصرف شده و باقيفروش براساس بودجه مصوب شركت
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 .ها واريز شدقانون هدفمندكردن يارانه( 8و )( 7ها جهت اجراي اهداف و تكاليف مقرر در مواد )سازمان هدفمندسازي يارانه

هزار ميليارد تومان )كل  462هزار ميليارد تومان از  231درمجموع حدود  1396تا  1390هاي سال افزايد: طياين گزارش مي

( 39ها اختصاص يافت. با تصويب ماده )هاي نفتي و گاز طبيعي( به سازمان هدفمند يارانهمنابع حاصل از فروش برق و فراورده

در جدول  1398و  1397هاي ن شفاف شد و در قوانين بودجه سالقانون برنامه ششم توسعه، توزيع منابع حاصل از اجراي قانو

درصد از كل منابع حاصل از اجراي قانون به سازمان  45فقط  1398به اين موضوع پرداخته شد. در سال « 14»تبصره 

توجهي بيها، كه قصور در نحوه اجراي قانون هدفمندكردن يارانه همچنين .هاي اختصاص خواهد يافتهدفمندسازي يارانه

و مديريت مصرف سوخت، قانون اصالح الگوي مصرف ميونقل عموازجمله قانون توسعه حمل)اساسي به ساير قوانين مكمل 

وچهارم(، توزيع منابع حاصل از اجراي قانون در ميان هاي كلي اصل چهلانرژي و قانون رفع موانع توليد و قانون اجراي سياست

هاي اصلي ناكارآمدي حوزه انرژي ازجمله عوامل عدم دستيابي به توجهي به ريشهه انرژي و بياهداف متعدد و نامرتبط با حوز

باشد. سال از كارايي پايين برخوردار مي 10با گذشت تقريبا  بنابراين اين طرح .ها بوده استاهداف قانون هدفمندكردن يارانه

درصد از منابع را صرف  50ها موظف شده بود تا سقف ازي يارانهها، سازمان هدفمندسقانون هدفمند كردن يارانه همچنين اين

هاي حمايت پرداخت يارانه )نقدي و غيرنقدي(، اجراي نظام جامع تأمين اجتماعي، تأمين سالمت، مسكن، اشتغال و برنامه

قدي به خانوارها درصد از مصارف سازمان به پرداخت يارانه ن 90حدود  1397تا  1389هاي اجتماعي نمايد، اما طي سال

سازي مصرف سوخت در واحدهاي توليدي قانون عمدتاً با رويكرد اصالح فرايندها و بهينه( 8اختصاص يافت و عمالً اجراي ماده)

ها نتوانسته است به ها و مشكالت متعدد در قانون، درمجموع قانون هدفمندكردن يارانهناديده گرفته شد و با توجه به ابهام

 .گشا نخواهد بود و نياز به بازنگري اساسي داردتعيين شده خود دست يافته و اصالح موردي آن گرهاهداف از پيش 

 

 اثربخشی

خاص توليدي و اقشار آسيب پذير  يهاي دولت جهت حمايت از بخشهايكي از ابزارهاي حمايتي و سياست اين طرح

شود. از اين رو، ميپرداخت  ...است كه با هدف بهبود توزيع درآمد )كاهش فقر(، بهبود وضعيت رفاهي جامعه، ثبات اقتصادي و

ي هدف )افراد نيازمند دريافت هاشود. به دليل عدم شناسايي گروهميساالنه مبالغ بسياري تحت اين عنوان در كشور هزينه 

گيرد كه خود نشان دهنده پايين بودن درجه هدفمندي ميارانه( مبالغ مذكور به صورت عام در اختيار تمام آحاد جامعه قرار ي

 و كاهش اثربخشي آن است.

هاي ي مصرفي اختصاص داشته است و يارانههاي پرداختي دولت به يارانههاعمده يارانه ي توسعه سهمهادر تمام برنامه

  هاي مصرفي همواره گندم باالترين سهم را داشته است.يارانه در ميان اند. بوده كمترين ميزان را داراخدماتي 

در اين برنامه بر تعداد كاالهاي اساسي مشمول يارانه افزوده شده و روغن نباتي، برنج و گوشت نيز در سبد حمايتي دولت 

 (1390عرياني،)باشدقسمت ميدر اين  هاهبود نسبي اثربخشي يارانهبه معناي بكه با توجه به آمارهاي موجود  قرار گرفت.

  .(1393باشد)حسين زاده، در مصرف آن مي افزايش قيمت گاز طبيعي به منظور افزايش بهره وري

ي انرژي و كاهش يارانه كاالهاي اساسي ميهاشامل پرداخت نقدي يارانه، اصالح قيمت حامل هاطرح هدفمندي يارانه

هبود ببنابراين اثربخشي در  دهک پايين درآمدي تأثيري نداشته است. در تغيير و بهبود وضعيت اجتماعي اقتصادي دو .باشد

هاي انرژي بر وضعيت اقتصادي و اجتماعي دودهک پايين درآمدي حاملندارد. فقط اصالح قيمت  وضعيت اجتماعي اقتصادي

تأثير مستقيم و مثبت دارد و پرداخت يارانه نقدي و كاهش يارانه  هاي آنجويي در مصرف و كاهش هزينهبه دليل صرفه

 وزينال نژاد  )كاالهاي اساسي مصرفي بر وضعيت اقتصادي و اجتماعي جامعه مورد مطالعه تأثير مستقيم و مثبت ندارد

 .(1394همكاران،
 

 سودمندي:

 باشد.ذيل مي ها انتظار داريم به شرحيارانه سودمندي از اجراي طرح هدفمندي

 و زيربناييميخدمات عمواستفاده عادالنه از 
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 هاي انرژيكاهش مصرف بي رويه در سوخت و حامل

 هاي فقير ايجاد حداقل درآمد براي خانواده

 كاهش بيكاري و بزهكاري در جامعه

 افزايش قدرت خريد افراد فقير جامعه

 در جامعه اختالف طبقاتيكاهش 

 ها در راستاي تجارت(ءاستفاده از يارانهسو) فساد اقتصادي كاهش

 

 ها:پيامد

هاي اقتصادي كمتر است. لذا ميپذيري بخش كشاورزي از ساير بخشقدرت انعطافاجراي اين طرح با توجه به اينكه 

مشكالت بر افزايش  آن طريق بايست منتظر عواقب و پيامدهاي خسارت بارتري اين طرح بر توسعه بخش كشاورزي و از

، داراي پيامدها و عوارض مختلفحل اها، در مربنابراين اجراي قانون هدفمند كردن يارانه( 1389،فرشاد مؤمني )اقتصادي باشيم

ند كه كمتعدد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي بوده است و نشان دادن ابعاد و پيامدهاي موضوع، اين نكته را بر مال مي

ص، نيازمند عمق و درايت و حساسيت به مراتب بيشتري است. بديهي است در صورتي كه چنين گيري در اين خصوتصميم

 .ندسازوارد شوند، برآيند كار را از انسجام و جامعيت بيشتري برخوردار مي بعديي گيري و اجراي مرحلهعناصري در تصميم

 مياني مثبت خارجي: پيامد

 برخورداي فقرا از حداقل ميزان معيشت .1

 وري و كارايي اقتصادي از رهگذر اصالح ساختار قيمت تخصيص بهينه منابع، افزايش بهره .2

 ها و سود سهامافزايش درآمد شركت  .3

 افزايش ماليات متعلقه و افزايش درآمد دولت  .4

 افزايش قدرت خريد  .5

 مهار ميزان مصرف و كنترل كشش تقاضا  .6

 (1398گذاري ) احدي،گسترش سرمايه  .7

 منفي خارجي: مياني پيامد

اندازه  يابد زيرا بهافزايش بزهكاري و گسترش فقر )با توجه به افزايش قيمت كاال، افراد جامعه معيشت آنان كاهش مي -1

 گردد(كند. و همين امر باعث افزايش فقر ميافزايش قيمت كاال، يارانه دريافت نمي

 گيري جامعه اقتصاديافزايش قدرت دولت در تصميم -2

 ها از طريق يارانه و همچنين مانع از تخصيص بهينه منابعدي با توجه به تحريف قيمتكاهش رشد اقتصا -3

 هاي اجتماعيايجاد كسري بودجه و همچنين افزايش هزينه -4

 ابد. يگذاري مولد و كاهش ميبا توجه به كنترل قيمت و همچنين پرداخت يارانه توسط دولت باعث انحراف از سرمايه -5

 وليدهاي ت افزايش قيمت نهاده -1

 ظهور و بروز تورم و هزينه نهاد توليد   -2

 احتمال افزايش تقاضاي كل  -3

 افزايش هزينه دولت در مصرف انرژي -4

 و كاهش توليداتميدوران تور  -5

 هاي متغيرهاي صاحبان درآمددارايي  -6

 هاي تحميل شده طبقات باال درآمدي به ديگران انتقال هزينه  -7

 

 زمينه:
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ايهاي ايجاد شده جلوگيري از بازارهاي سياه براي كاالهاي يارانهها يكي از بسترهدفمندي يارانهدر راستاي اجراي طرح 

 باشد كه به درستي اجرا گرديدمي

ها بستر ايجاد اشتغال يكي از اهداف اصلي دولت بوده كه با توجه به همچنين در راستاي اجراي طرح هدفمندي يارانه

 موفق نبوده است. وبي برخوردار نبوده در اين زمينهاجراي اين طرح كه از كارايي خ

ها مد نظر بوده كه بوده كه بايد در اجراي طرح هدفمندي يارانهميهمچنين تقويت عملكرد دولت يكي از بسترهاي مه

ژه طرح وي هـاي تحول اقتصادي بهجراي طرحت اآمادگي اقتصاد جه به هر حال،. نتايج مطلوبتري را برجاي بگذارد تواندمي

 تـدريج فـراهم نمـودبه آن بسترهاي الزم را  آثار مثبتدن بـا لحاظ نمواست كه  هايي همراهها با دشواريهدفمندسازي يارانه

 

 گيري پژوهش:نتيجه
ر آثاها، از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار گرفته شد كه با توجه به مطالعات انجام شده در زمينه طرح هدفمندي يارانه

 درآمدسرانه  ارانهيبا پرداخت  گذاراناستيسنشان داده شد  هايارانهطرح هدفمندي  يهاسياستو رضايت مردم از  رفاهي

هر فرد  انيبه طور كامل ز تواندينم دارمق نيا يول ابدييهر فرد بهبود م تيدهد و وضعمي شيمصرف كنندگان را افزا يجار

دست نيافته  هادر زمينه اجراي طرح هدفمندي يارانهو همچنين در شهر اروميه رضايت مردم نشان داده شد كه  را جبران كند

ها از بحث ميزان رضايت خانواده ها رضايت ندارند. همچنين در تحقيق ديگريو مردم از اجراي طرح هدفمندي يارانه .است

باالي جامعه از اين طرح و رضايت طبقه پايين  نارضايتي طبقه متوسط وها حاكي از باشد. دادهاين طرح در حد متوسطي مي

ها بر محيط زيست مورد بررسي قرار گرفته شده كه با توجه به مطالعات و همچنين تاثير طرح هدفمندي يارانه باشد.جامعه مي

صرف داشته است. و دليل آن نيز م ها بر حفظ محيط زيست تاثير مثبتيگرفت كه طرح هدفمندي يارانهتوان نتيجهگذشته، مي

باشد. با توجه به حمايت دولت از طرح مورد نظر، امور جاري كشور را با توجه به اين طرح تسهيل بهينه سوخت در كشور مي

ها بر سالمت كشور را با توجه به مطالعات گذشته به اين صورت بيان نموده است. همچنين تاثير اجراي طرح هدفمندي يارانه

كه در برخي از روستاها با اجراي اين طرح مساله سالمت كيفيت بيشتري را پيدا نموده است. اما در برخي از شهرها  نمود

نمايند از ميزان تورم ايجاد شده تحقيق انجام شده است مساله اينكه يارانه مورد نظري را به افراد واجد شرايط پرداخت مي

گردد و در نتيجه سالمت كشور در رفتن كيفيت خوراک و سالمت غذايي افراد ميباشد و همين موضوع از بين خيلي كمتر مي

ها، اما تاكنون خيلي از مواردي را كه دولت وظيفه داشته كه بهبود باشد. با توجه به اجراي طرح هدفمندي يارانهحال افول مي

هايي در ابعاد گوناگون وجود دارد. هنوز ضعف اين كار را كامل ننموده و ،ببخشد مانند سيستم حمل و نقل شهري و بين شهري

اما در برخي از روستا كه تحقيق انجام شده است مردم با توجه به اجراي اين طرح دسترسي آنها به برخي از موارد كشاورزي، 

ر گرديد كشوكميته امداد و بهزيستي بيشتر گرديد. اما در حال حاظر بدليل تورم بيش از حد كه در اين دو سال اخير گريبان 

سال از  10روستاييان نيز دچار مشكالت مديدي از جمله افزايش هزينه توليد قرار گرفتند. با توجه به گذشت تقريبا ميتما

ها بسيار كاهش يافته است كه هدف اصلي اجراي طرح، اجراي اين طرح باور و اعتماد مردم از اجراي طرح هدفمندي يارانه

ا توجه به آمار و ارقام اعالم شده از طريق بانک مركزي در حال حاضر كشور از لحاظ اقتصادي رشد اقتصادي كشور بوده كه ب

دچار تورم بسيار سنگين شده است به همين دليل باور و اعتماد مردم نسبت به اجراي اين طرح بسيار كاهش يافته است. 

ي هاباشد كه در ساللعات انجام شده بيانگر اين ميها را با توجه به مطاهمچنين اثرات فرهنگي اجراي طرح هدفمندي يارانه

به نوعي تن پروري و فرار از كار در گرديدند. همين امر  بيكاري اختيارياوليه اجراي اين طرح، خيلي از افراد در روستاها دچار 

روحيه استقالل، تالش، ها ايجاد شود كه از حيث اجتماعي و اقتصادي نگران كننده است. وابستگي به دولت نيز خانواده اين

شد بنابراين قبل از اجراي اين طرح بايد فرهنگي سازي مورد نياز انجام مي خالقيت و كارآفريني در مردم را تضعيف مي نمايد.

تا اثرات فرهنگي بهتري را در جامعه شاهد بوديم. همچنين با توجه به تورم ايجاد شده از اجراي اين طرح در كشور افراد كمتر 

ال بتوان نتيجه گرفت كه اجراي اين طرح اثرات فرهنگي منفي را به دناله فرهنگي در جامعه توجه كردند. بنابراين ميبه مس

دهستان آزادلو توان بيان نمود كه در ها را با توجه به مطالعات گذشته مياثرات اجتماعي طرح هدفمندي يارانه داشته است.

 انداز روستاييان به خصوصپس و درآمداين طرح، افزايش باشد كه يج بيانگر اين ميتحقيقي كه انجام شده نتا شهرستان گرمي
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خانواده با دريافت مبلغ يارانه، در الگوي مصرف و همين امر باعث شده است كه هاي پر جمعيت را در پي داشته استخانواده

كه همين امر آثار  ي غير اساسي سوق داده استها تغييراتي حاصل شده كه خانواده را بيشتر به سمت استفاده از كاالها

ي انرژي هاحامل زدر خصوص استفاده ا مصرف كمتري اجتماعي منفي را به دنبال داشته است. اما در برخي از روستاها چون

خانوار باالتري نيز هستند. اين عوامل باعث شده است كه سطح رضايت اجتماعي در بين روستاييان افزايش  تعداددارند و داراي 

مستمر و عزت  درآمدي وجود دارند و لذا پرداخت يارانه نقدي باعث ايجاد درآمدپيدا نمايد. همچنين، در روستاها افراد بدون 

گردد و راي اقشار متوسط و ضعيف جامعه باعث رضايت اجتماعي ميبنابراين اجراي اين طرح بنفس براي آنها شده است. 

 پايدار توسعهها باشد. يكي از اهداف اصلي طرح هدفمندي يارانههاي مختلفي كه شامل يارانه شده، ميعدالت بيشتري در زمينه

اصراف در جامعه كاهش يافته  باشد كه با اجراي اين طرح الگوي مصرفي مردم دچار تغييرات مثبتي شده است و همين امرمي

هاي جامع و فراگير، به براي رسيدن به توسعه پايدار نياز به برنامتغيير يافته است.  فرهنگ درست مصرف كردن در كشورو 

با كاهش  هايارانهباشد. با اجراي هدفمند كردن هاي انرژي بويژه منابع انرژي تجديدناپذير ميمنظور مصرف بهينه منابع و حامل

 .تقليل پيدا كرد دوممصرف بنزين، برق، گاز، نان و... به يک  بيان نمود كهتوان مي بي رويه در كشور بوجود آمده است.مصرف 

ي دولت كاهش پيدا كرده و اقتصاد ايران نيز در مدت زماني كوتاه فرآيند توسعه را طي خواهد كرد. هادر اين صورت نيز هزينه

همچنين به ارزيابي مدل عملكرد  .است در زمينه توسعه پايدار به نفع اقتصاد ايران هايارانهبنابراين اجراي قانون هدفمند كردن 

 ت.ها به صورت كامل انجام شده اسطرح هدفمندي يارانه
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ها بر ابعاد قانون هدفمندي يارانه سي تأثيرات(. برر1396تركاراني مجتبي ؛ ايرج حق ندري؛ وفايي اعظم ) [6]
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اضاي آب مصرفي (. تاثير هدفمندي يارانه بر ميزان تق1392يزدان گودرزي فراهاني ) جبل عاملي فرخنده [7]

صفحات 1392،تابستان 22»،پياپي 2« سال هفتم، شماره (شهري در قم. فصلنامه مدلسازي اقتصادي

(101-119 
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