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 چکیده
آید. اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر با  شمار می پذیر جامعه به از ابزارهاي مهم اقتصادي جهت حمایت از اقشار آسیب ها یارانه

هاي گزارش، مجموع یارانه  هاي نسبی مواجه بوده است. طبق یافته هاي پنهان و اختالل در کارکرد قیمت افزایش سطح یارانه
هاي مختلف درآمدي  شده است. توزیع نامناسب این حجم از یارانه میان دهک  زده همت تخمین 325اي  بودجه اي و فرا بودجه
هاي حمایتی و  هاي پایین درآمدي کمتر باشد. بنابراین الزم است با تغییر سیاست شده است تا یارانه دریافتی دهک  باعث

ین درآمدي که هدف اصلی نظام یارانه هاي پای خصوص براي دهک توزیعی این منابع، [به اي، نقش باز اصالح نظام یارانه
سنجی  انرژي، اصالح فرایند استحقاقشده یارانه  حذف کارشناسی پرداختی، هاي یارانه رو، شفافیت باشد] محسوس گردد. ازاین می

با کمترین واکنش  هایی کاهش سهم یارانه حامل اي، اجماع در نحوه تأمین منابع مالی یارانه، هاي داده دریافت یارانه، بهبود پایگاه
 شوند. عنوان راهکارهاي پیشنهادي ارائه می اجتماعی، کاهش شکاف درآمدي، به

 .، هدفمندي یارانه، امنیت اقتصادي14یارانه، تبصره واژگان کلیدي:

 مقدمه
توزیعی جهت حمایت از اقشار هدف است. تأمین  هاي باز ها ارائه کاالي عمومی و اجراي سیاست دو وظیفه عمده دولت

ها  برخوردار از وظایف اصلی دولت هاي الزم براي حصول عدالت اجتماعی و توزیع مجدد ثروت به نفع طبقات کم زمینه

حال،  پذیر است. بااین ها از ابزارهاي مهم اقتصادي جهت حمایت از اقشار آسیب آید. در این راستا، یارانه شمار می به

گذاران را به مقصود برساند. درواقع، هدفمند کردن  تواند سیاست که هدفمند نباشد، نمی رداخت یارانه تا هنگامی پ

کند. در مقابل،  هاي هدف، با حصول عدالت اجتماعی، از اتالف منابع ممانعت می ها و اختصاص آن به گروه یارانه

ذیر، منجر به فزونی هزینه سیستم توزیع یارانه، محرومیت پ لحاظ عدم شناسایی دقیق اقشار آسیب پرداخت عمومی به

 شود. ها می ویژه در مناطق روستایی) از یارانه طیف وسیعی از خانوارهاي فقیر (به

هاي نسبی مواجه بوده است.  هاي پنهان و اختالل در کارکرد قیمت اقتصاد ایران طی دهه اخیر با افزایش سطح یارانه

هاي درآمدي دولت در شرایط تحریم و کرونا، سبب  و تولیدي این موضوع در کنار محدودیتابعاد اثرگذاري معیشتی 

یابد و لزوماً به هدف  هدفمند تخصیص می اي و غیر اي، بودجه بودجه هاي فرا شده توجه به منابعی که در قالب یارانه

توانست در  باشد که می سیاري از منابع میرفت حجم ب منزله هدر رویه یارانه به کنند، بیشتر شود. تخصیص بی اصابت نمی

هاي اساسی مورد استفاده قرار گیرد.  ها و در راستاي بهبود عملکرد و تأمین منابع بخش مسیر کاهش فشار بدهی

 برد.  زا می وسوي رویکردهاي تورم سمت هاي تأمین منابع را به قرارگیري دولت در تنگناي مالی، همواره سیاست

دهنده وجود مسیرهایی براي پوشش معیشت و تولید است: بخشی از آن در  مایتی دولت نشانبررسی رفتارهاي ح

که  یابد. بخشی دیگر با توجه به این اي احصا و با توجه به عملکرد بودجه در هر سال تحقق می هاي بودجه قالب ردیف

ر بودجه ساالنه ردیف مشخص ندارند. در شوند، اما لزوماً د در قالب رابطه مالی دولت و سایر فعاالن اقتصادي طرح می

 شده است.  ها تخمین زده ادامه ارقام تقریبی آن

اي و  شده است. بخش اول و دوم به بررسی ارقام یارانه بودجه رو در پنج بخش تهیه  در این راستا، گزارش پیشِ

بخش سوم به ارزیابی اصالحات نظام  پردازد. در باشد] می می 14که ذیل جزئیات مصارف و منابع تبصره  اي [ بودجه فرا
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یارانه و درنهایت با در نظر گرفتن مالحظات امنیت اقتصادي در راستاي عملکرد بهینه نظام یارانه در بودجه، راهکارهایی 

 ارائه خواهد شد.

  . یارانه در بودجه1
این سال، میزان درآمدهاي  همت است. در بودجه  2882بر  کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ  1400بودجه سال 

هاي  همت است. عالوه بر این، منابع و مصارف شرکت 918هاي آن برابر با  همت و میزان هزینه 454عمومی دولت برابر 

 همت است.  1571برابر با  1400ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در بودجه سال  دولتی، بانک

 71همت، بیشترین سهم ( 325، درآمدهاي مالیاتی با مبلغ 1400ال از بین اجزاي درآمدهاي دولت در بودجه س

هاي  ، هزینه1400هاي دولت در بودجه سال  درصد) را در میان درآمدهاي دولت دارد. از سوي دیگر در ترکیب هزینه

تفاده از کاالها درصد) را در بین سایر اجزاي هزینه دارد. هزینه اس 35,8همت، بیشترین سهم ( 329رفاه اجتماعی با مبلغ 

 30همت و  73ترتیب برابر  به 1400و خدمات توسط دولت و همچنین هزینه اعطاي یارانه توسط دولت در بودجه سال 

درصد است. عالوه بر این، در  3,2درصد و  7,9ترتیب برابر  هاي دولت، به ها در سایر اجزاي هزینه همت و سهم آن

درصدي را در  22همت، سهم  203، جبران خدمات کارکنان دولت با رقم 1400هاي دولت در بودجه سال  ترکیب هزینه

 ها دارد.  بین هزینه

  درصد کل منابع بودجه را به 18شده، که حدود  بینی  همت پیش 137بر  بالغ  1400ها در بودجه سال  مجموع یارانه

هاي عمومی  اي، ابتدا تصویر کالن هزینه هاي عمومی با ماهیت یارانه منظور بررسی هزینه خود اختصاص داده است. به

و میزان رشد  1400-1396هاي  اي دولت در قانون بودجه طی سال ) ترکیب اعتبارات هزینه1شود. جدول ( بیان می

 دهد.  نشان می 1399نسبت به سال  1400ها در قانون بودجه  آن
 (هزار میلیارد ریال) 1400 -1396اي دولت در قانون بودجه  : ترکیب اعتبارات هزینه1 جدول 

قانون بودجه  عنوان هزینه
1396 

قانون بودجه 
1397 

قانون بودجه 
1398 

قانون بودجه 
1399 

قانون بودجه 
1400 

نسبت به  1400رشد قانون
 1399قانون 

 71,4 2035 1186 975 737 973 جبران خدمات کارکنان
استفاده از کاالها و 

 131,1 738 319 253 264 380 خدمات

هاي اموال و  هزینه
 0 0,06 0,06 1 1 24 دارایی

 837,3 307 32 116 93 206 یارانه
 25,9 191 152 72 76 51 هاي بالعوض کمک

 141,8 3291 1361 1279 1021 792 رفاه اجتماعی
 100,7 2624 1307 825 744 109 ها سایر هزینه

 110,7 9189 4360 3523 2939 2535 اي جمع اعتبارات هزینه
 و محاسبات تحقیق 1400 -1396منبع: قانون بودجه 

هاي اقتصادي ذیل آن  دولت به بنگاه هاي اعطایی سهم فصل چهارم که بخشی از یارانه 1400در قانون بودجه 

 1400شده بر اساس قانون بودجه  اي احصا همت یارانه بودجه 137یافته است.  درصد افزایش  837اند،  شده بندي  طبقه



 

126 
 

 60هاي دولتی و  با عنوان اعتبارات فصل چهارم یارانه و شرکت 2-7همت ذیل جدول  76کشور در این گزارش شامل 

 1400هاي اجرایی قانون بودجه  اي است که از جداول پیوست چهار مصارف دستگاه ماهیت یارانههمت اعتبارات با 

 شده است.  استخراج

 72رشدي معادل  1399اي دولت، جبران خدمات کارکنان نسبت به قانون بودجه سال  در ترکیب اعتبارات هزینه

باشد.  کسري در این ردیف حتمی می 1399ه در سال دهد. با توجه به عملکرد اعتبار این بخش از بودج درصد نشان می

درصد در نظر بگیریم براي جبران سطح خرید افراد معادل میزان سال جاري، اعتبارت این ردیف از رشد  38اگر تورم را 

 باشد. قبولی برخوردار می قابل

هاي  ) براي سال2، در جدول (1400قانون بودجه  6هاي اجرایی ملی از جدول شماره  اي دستگاه رات هزینهبرآورد اعتبا

 شده است.  طبق امور ارائه 1400و  1399
 (میلیارد ریال) 1400 – 1399اي برحسب امور  : اعتبارات هزینه2جدول 

 رشد یارانه 1400قانون بودجه  1399قانون بودجه  
 یارانه جمع یارانه جمع عنوان (درصد)

 5118,9 7150 236105 137 171846 امور خدمات عمومی
 - 65500 2024672 - 1193513 امور دفاعی و امنیتی

 - 6000 252562 - 165810 امور قضائی
 94,4 22925 142715 11790 84141 امور اقتصادي

 - - 12386 - 6472 زیست امور محیط
 - - 2884 - 2129 امور مسکن، عمران و شهري و روستایی

 37,8 54129 681138 39255 665256 امور سالمت
 961,1 33320 164005 3140 82083 بدنی و گردشگري امور فرهنگ، تربیت

 1565 16650 1546131 1000 891943 امور آموزش و پژوهش
 120,9 562026 1673554 254329 1117019 امور رفاه اجتماعی

 147,9 765710 7039159 309652 4380206 هاي اجرایی ملی جمع دستگاه
 .1400و  1399منبع: قانون بودجه 

، حوزه رفاه اجتماعی از 1400و  1399مطابق قانون بودجه دهد.  هاي مختلف را نشان می اي در حوزه نمودار زیر سهم اعتبارات یارانه

 1400و حوزه دفاعی امنیتی در سال  1399از آن حوزه سالمت در سال  یافته است. پس  درصد کاهش  73,4درصد به  82,13سهم 

 اند.  درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده 8,5درصد و  12,6ترتیب با سهم  به
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 1400-1399امور مختلف  يا ارانهی  : نسبت اعتبارات1نمودار 

 منبع: محاسبات تحقیق

 اي بودجه . یارانه فرا2
بار مالی این نوع از یارانه در سقف قانون بودجه دیده نشده، اما دولت به اتکاي منابع موجود در بخش عمومی مانند 

کند. طبق برآورد  هاي دولتی اقدام به اعطاي این نوع از یارانه می هاي فعال در بخش عمومی و شرکت منابع صندوق

شده است. منابع  هزار میلیارد ریال تخمین زده  1889، 1400ه اي در بودج بودجه هاي فرا شده مجموع یارانه انجام

 شده است:  هاي اعطایی به شرح ذیل در نظر گرفته یارانه

 میلیارد تومان. 1,662: 13یارانه اعطایی از محل تبصره  .1

 میلیارد تومان. 10,500: 8یارانه اعطایی از محل تبصره  .2

، که در ادامه به تفصیل پرداخته خواهد شد 14ها از محل تبصره  یارانههاي اعطایی از محل حساب هدفمندي  یارانه .3

 میلیارد تومان) 176806(

 . هدفمندي یارانه در قانون برنامه ششم توسعه2-1

ها به تصویب رسید. این قانون باهدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه  قانون هدفمند کردن یارانه 1388در سال 

، 1389از سال  دم، با معطوف نمودن پرداخت یارانه نقدي به خانوارهاي نیازمند تصویب شده است. بهداشت و سالمت مر

هاي قانون بودجه سنواتی ارائه دهد. (تبصره  الذکر را دریکی از تبصره دولت تالش کرده است منابع و مصارف قانون فوق

 ها اختصاص دارد). ) به موضوع هدفمندي یارانه14(

منظور ایجاد شفافیت در قانون،  شده و به ه ششم توسعه مبلغ مصارف هدفمندي از قالب کلی آن خارجبا تصویب برنام

ها را همراه با بودجه سنواتی به مجلس تقدیم  دولت را مکلف کرد منابع و مصارف موضوع قانون هدفمندسازي یارانه

 دهد. ها را ارائه می یها و پرداخت ) طبق قانون برنامه ششم توسعه درج دریافتی3کند. جدول (

          

۱۴۰۰ 

۱۳۹۹ 

 رفاه اجتماعی آموزش و پژوهش فرهنگ،تربیت بدنی و گردشگري سالمت اقتصادي قضایی دفاعی امنیتی خدمات عمومی
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 ) قانون برنامه ششم توسعه35ماده (» ب«ها بر اساس بند  : منابع و مصارف قانون هدفمندسازي یارانه 3جدول 

 ها (مصارف) پرداختی ها (منابع) دریافتی

تی
ریاف

ل د
ک

 
رانه

ن یا
کرد

ند 
دفم

ن ه
انو

ي ق
جرا

از ا
ل 

اص
ي ح

ها
 ها 

 افزوده مالیات بر ارزش

 ها) کننده انرژي (به تفکیک شرکت تولید و توزیعهاي  سهم شرکت

 ها نقدي به خانوار پرداخت یارانه نقدي و غیر
 کمک به بخش سالمت

و  1389مصوب  حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجراي قانون اصالح الگوي مصرف انرژي
 1386مصوب ونقل و مدیریت مصرف سوخت  قانون توسعه حمل

حداقل مستمري خانوارهاي مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی موضوع ماده 
 این قانون 79

 منبع: قانون برنامه ششم توسعه.

شود، اما بخش مصارف بسته به  ثابتی را شامل می هاي ها عموماً ردیف منابع هدفمندي یارانه 1400و  1396هاي  طی سال

ها،  شود. در ادامه به جزئیات منابع و مصارف قانون هدفمندي یارانه هایی اضافه و گاهی کسر می شرایط اقتصادي کشور ردیف

 پردازیم. می 1400در قوانین بودجه سنوات با تأکید بر قانون بودجه 

 14ها در تبصره  . هدفمندي یارانه2-2

عنوان  20میلیارد ریال براي  309,652مبلغ  1399هاي اجرایی، طبق قانون بودجه  شده دستگاه ر خصوص یارانه در نظر گرفته د

 13,500ترتیب مبلغ  ها متعلق به سازمان بیمه سالمت و کمیته امداد امام خمینی (ره) به شده است، بیشترین سهم در نظر گرفته 

هاي اجرایی کشور  شده دستگاه سهم یارانه در نظر گرفته  1400د تومان است. طبق قانون بودجه میلیار 3,432میلیارد تومان و 

باشد. بیشترین سهم هم  مورد جدید می 47شده است که از این تعداد  عنوان در نظر گرفته  67میلیارد تومان براي  7,6571مبلغ 

درصد)  44,8میلیارد ریال (رشد  195,568داد امام خمینی به مبلغ متعلق به سازمان بیمه سالمت و کمیته ام 1399همانند قانون 

 درصد) است.    348,6میلیارد ریال (رشد  154,000و 
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 ) (میلیارد ریال)1400-1399: یارانه اعطایی دستگاه هاي اجرایی ( 4جدول 

 عنوان 1399قانون 1400قانون
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 81 12000
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ حمایت از نشر کتاب و مطبوعات 3140 4770
 شاغل هاي علمیه؛ حق بیمه طالب و روحانیون غیر مرکز خدمات حوزه 3956 8045
 ریزي آموزشی سازمان پژوهش و برنامه 1000 100
 بیماران؛ کمکجویی ارزي در معالجه  هیئت امناي صرفه 981 227

 درصد مالیات سالمت) 1وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ اجراي برنامه پزشک خانواده (از محل  10850 11800
 یارانه دارو و شیرخشک 5450 14730
 العالج درمان بیماران خاص و صعب 1859 2010

 هاي جمعیتی کشور کمک به سیاست 2180 -
 خشک، کیت، کیسه خون و مواد مصرفی پزشکی داروهاي ساخته شده، مواد اولیه دارو، واکسن، شیرکاهش نرخ  17371 17480
 کمیته امداد امام خمینی 34328 154000
 سازمان بهزیستی کشور 26000 95000
 بنیاد شهید و امور ایثارگران 23546 56720
 سازمان تأمین اجتماعی 7000 8750
 دولتی خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصویه شده از بخش غیروزارت نیرو؛  11200 18800
 شرکت توانیر؛ تأمین و خرید برق جزایر جنوب کشور 300 625
 وزارت جهاد کشاورزي 290 -

 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر 8550 10700
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 16568 -

 سازمان بیمه سالمت ایران 135000 195568
 وزارت کشور  5000
 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران  19800
 ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور سازمان زندان  5000
 طرح شهید نوروزي  1000
 سازمان اوقاف و امور خیریه؛ حمایت از مدارس علوم دینی اهل سنت کمک به معیشت روحانیون  300
 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح  1120
 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح؛ طرح حکمت  2000
 سازمان تأمین اجتماعی نیروهاي مسلح  5000
 ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران  300
 دانشگاه افسري ارتش  30
 دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوري اسالمی ایران  70

 مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمیستاد   8700
 سازمان بسیج  2500
 دانشگاه افسري و تربیت پاسداري امام حسین (ع)  800
 ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمی؛ تور ربیع  6440
 ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمی؛ شهید اثري نژاد  1100
 جمهوري اسالمی ایران ستاد فرماندهی کل نیروهاي مسلح  560
 ها نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه  500
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 عنوان 1399قانون 1400قانون
 دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم  200
 هاي علمیه شوراي عالی حوزه  3300
 هاي علمیه خراسان ریزي مدیریت حوزه شوراي برنامه  550
 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی  850
 اسالمیمجمع جهانی تقریب مذاهب   200
 مجمع جهانی اهل بیت  200
 هاي علمیه مرکز خدمات حوزه  4900
 مؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی (ره)  250
 سازمان تبلیغات اسالمی  1000
 مرکز رسیدگی به امور مساجد  150
 هاي علمیه خواهران گذاري حوزه شوراي سیاست  1250
 بنیاد سعدي  50
 العالمیهجامعه المصطفی   700
 دانشگاه مذاهب اسالمی  200
 حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمی  500
 هاي عمومی کشور نهاد کتابخانه  1000
 وزارت آموزش و پرورش  850
 ریزي آموزشی سازمان پژوهش و برنامه  2500
 آموزي وزارت آموزش و پرورش؛ کمک به تأمین سرانه دانش  400
 پرورش؛ طرح جامع حمایت و ارتقاي پوشش تحصیلی مناطق محروموزارت آموزش و   3800
 آموزان هاي پرورشی و امور تربیتی دانش وزارت آموزش و پرورش؛ فعالیت  6800
 دانشگاه شهید رجایی  250
 آموزان هاي تربیت بدنی و ارتقاي سالمت دانش وزارت آموزش و پرورش؛ فعالیت  4000
 استثناییسازمان آموزش و پرورش   500
 سازمان اورژانس کشور  4000
 هاي درمان ناباروري  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ حمایت از هزینه  2185
 سازمان دامپزشکی کشور؛ خرید واکسن و واکسیناسیون دام  3500
 سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران  6000

 ملیهاي اجرایی  جمع دستگاه 309652 765710

 هاي تحقیق منبع: قانون بودجه و یافته

 1400 -1396قوانین بودجه سنواتی  14. منابع تبصره 2-2-1

هاي آن مربوط به درآمدهاي  شده است که تمامی ردیف بینی  همت پیش 334، معادل 1400میزان کل منابع در سال 

ها را براي دوره  هاي تبصره هدفمندسازي یارانه ) اجزاي دریافتی5نرژي است. جدول (هاي ا حاصل از فروش حامل

نشان  1399نسبت به بودجه مصوب  1400دهد. ستون آخر به رشد اجزاي مذکور در قانون  نشان می 1396-1400

 دهد. می
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 (میلیارد ریال) 1400-1396هاي  ها براي سال آنو سهم  14: اجزاي منابع تبصره5جدول 
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 -0,09 770000 770737 455969 572407 - هاي نفتی دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده 1

2 
هاي نفتی پس از  فرآوردهدریافتی حاصل از فروش صادراتی 

هاي دریافتی از  التفاوت خوراك تحویلی و فراورده کسر مابه
 ها پاالیشگاه

- - 435135 888000 1402400 57,9 

هاي حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض  دریافتی 3
 29,5 401100 309593 245680 175981 - افزوده گازرسانی و مالیات بر ارزش

دریافتی حاصل از فروش برق به مشترکان با احتساب  4
 - - 243766 219390 217785 - افزوده عوارض و مالیات بر ارزش

 6,4 33000 31000 33420 22163 - هاي حاصل از فروش آب دریافتی 5
 - - 4258 17810 - - ها سوخت نیروگاه 6
 24,27 323000 259906 - - - خوراك میعانات گازي و پتروشیمی 7

ها بابت خوراك میعانات گازي  طلب دولت از پتروشیمی 8
 - 163500 - - - - سنوات گذشته

 - 70000 - - - - فروش داخلی و صادراتی اتان، ال پی جی و گوگرد 9
 - 15000 - - - - افزایش قیمت گاز مایع فروش داخلی 10
 - 200000 - - - - مازاد درآمد 11

12 

) که نیازمند 14شده در تبصره ( منعکسموارد حجمی ـ خرجی 
ها نیستند و صرفاً  حساب سازمان هدفمندسازي یارانه واریز به 

حساب شرکت دولتی ذیربط نزد بانک مرکزي و ارز   به
 شوند. می

- - - - 746000 - 

 - 313000 - - - - برق مشترکان 13

گوگرد در فروش داخلی و صادراتی اتان، پروپان، بوتان، ال پی جی و  14
 - 400000 - - - - اختیار وزارت نفتـ  شرکت تابعه ذیربط گاز

 33,4 3345000 2507260 1407404 988340 480000 جمع منابع 15
 و محاسبات تحقیق. 1400تا  1396هاي  منبع: قوانین سنواتی بودجه سال

، 1399نسبت به قانون بودجه سال  1400ها در قانون بودجه سال  طور کلی منابع موضوع قانون هدفمندسازي یارانه به

همت رسیده است. در میان اجزاي منابع،  334همت به  250درصدي داشته است. به بیانی از حدود  34رشد قریب به 

اند.  درصد مواجه بوده 57,9منفی و  0,09ترتیب با رشد  به هاي نفتی در داخل و خارج دریافتی حاصل از فروش فرآورده

هاي نفتی  هاي حاصل از محل فروش داخلی فراورده دریافتی 1400درصد از کل منابع هدفمندي در سال  54در حدود 

نهایت  همت و در 33همت، فروش گاز طبیعی  140هاي نفتی نزدیک به  همت، فروش صادراتی فرآورده 77حدود 

بخش  3ردیف  12و  2هاي  همت است. پس از ردیف 32ها  حاصل از محل خوراك تحویلی به پتروشیمی دریافتی
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دهد، تقریباً  ) نشان می5گونه که جدول ( را به خود اختصاص داده است. همان 14اي از مابقی افزایش منابع تبصره  عمده

 باشد. هم جدید می مورد آن 7رو بوده است، که البته  با افزایش روبه 1400در قانون بودجه  14تمامی اجزاي منابع تبصره 

 1400 -1396قوانین بودجه سنواتی  14. مصارف تبصره 2-2-2

از چهار قسمت اصلی شامل مصارف  1400بار در قانون بودجه ها براي اولین مصارف قانون هدفمندسازي یارانه

هاي  اي و تملک دارایی ال و اعتبارات هزینههدفمندي (عمومی)، مصارف هدفمندي، حمایت از تولید و اشتغ غیر

، »ها داري کل کشور و سایر بخش خزانه«بخش:  زیر 4هدفمندي به  شده است. قسمت مصارف غیر اي تشکیل  سرمایه

  تقسیم» وزارت نفت ـ شرکت تابعه ذیربط گاز«و » شرکت ملی نفت ایران«، »هاي نفتی بخش پاالیش و پخش فراورده«

همت است که نسبت به قانون بودجه سال گذشته  334) 1400قانون مذبور ( 14ارف تبصره شده است. کل مص

از  1400هدفمندي در قانون بودجه  درصد رشد داشته است. سهم رشد مصارف غیر 33,4همت یا حدود  83) 1399(

 23,28  زدرصد است. دو بخش دیگر نی 52,8درصد و سهم مصارف هدفمند  23,9، معادل 14کل مصارف تبصره 

 شود. دهد. در ادامه به بررسی جزئیات هر یک پرداخته می درصد از سهم کل مصارف را به خود اختصاص می

 . مصارف هدفمندي2-2-2-1

انرژي و توزیع عادالنه  هاي اقتصادي، مدیریت مصرف انرژي و غیر ها با سه هدف اصلی شامل اصالح ساختار هدفمندسازي یارانه

سازي منابع و مصارف  قانون برنامه ششم توسعه که دولت مکلف به شفاف 39بعد از اجراي ماه  1به تصویب رسید. ها یارانه

بودجه به چهار بخش اصلی مصارف هدفمندي، مصارف  14ها شده بود، جدول مصارف در تبصره  هدفمندسازي یارانه

تقسیم شد. در  1400اي در قانون بودجه  هاي سرمایه تملک داراییاي و  هدفمندي، حمایت از تولید و اشتغال و اعتبارات هزینه غیر

 شده است. ارائه  1399تا  1396) آمار رشد مصارف هدفمندي از سال 6 جدول (

                                                      
 .102، 1398وبودجه کشور،  نگري سازمان برنامه هاي توسعه و آینده پژوهش . مرکز1
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 1400قانون 1399قانون 1398قانون 1397قانون 1396قانون سال
 176806 152026 62661 44000 48000 مصارف هدفمندي (میلیارد تومان)
 16,2 142,6 42,4 -8,3 - رشد نسبت به سال قبل (درصد)

 .1400-1396منبع: قوانین بودجه

در جدول تبصره  ها قانون برنامه ششم توسعه، کلیه مصارف هدفمندي یارانه 39مطابق ماده 1398و  1397در سال 

علت رشد در  هاي گذشته به نسبت به سال 1400و  1399شده است. رشد مصارف هدفمندي در سال  مربوطه ارائه 

در قانون  91و  7اي و موارد مصارف جداول  قسمت طرح حمایت معیشتی خانوارها و بخشی هم شامل مصارف یارانه

 1400قانون  14درصد از کل مصارف تبصره  52بیش از  در کل سهم مصارف هدفمندي 2است. 1400و  1399بودجه 

 درصد) است. 50شده در قانون برنامه ششم توسعه ( بینی است که تقریباً معادل میزان پیش

 . پرداخت یارانه نقدي، غیرنقدي و طرح حمایت معیشتی خانوارها2-2-2-1-1

ص وجوه حاصل از اجراي این قانون را به درصد از خال 50ها، دولت موظف است تا  طبق قانون هدفمندي یارانه

پرداخت نقدي و غیرنقدي به خانوارها اختصاص دهد. اعتبار مربوط به اعطاي یارانه نقدي و غیرنقدي بدون رشد در 

 شده است. هزار میلیارد ریال براي آن در نظر گرفته  428نسبت به سال گذشته همواره اعتبار  1400قانون بودجه 

 14و کل مصارف تبصره  ياز کل مصارف هدفمند يرنقدیو غ ينقد ارانهی: درصد 2نمودار 

 .1400-1397هاي  منبع: قوانین بودجه سال

                                                      
 هاي متفرقه است. گذار و برآورد اعتبارات ردیف هاي سیاست مربوط به بودجه دستگاه ترتیب به 1400قانون بودجه  9و  7. موارد مصارف جداول 1
 شده است.  هاي بیشتري مطرح منزله شفافیت بیشتر قانون زیربخش بار به . در قانون بودجه براي اولین2
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ساالنه در نمودار باال  14از کل مصارف هدفمندي و نیز کل مصارف تبصره  با توجه به سهم یارانه نقدي و غیرنقدي

نظر  ، به1400بگیران در قانون بودجه  رسد با وجود تصریح و حذف سه دهک باالي درآمدي از فهرست یارانه نظر می به

 رسد، امکان پرداخت یارانه به مبلغی بیش از نرخ گذشته وجود خواهد داشت. می

نیز شاهد آن هستیم، و آن طرح حمایت  1400دیف جدیدي به قانون بودجه اضافه شد که در قانون ر 1399از سال 

شده است. ارزش طرح فوق  اي جداگانه در قانون بودجه ارائه  معیشتی خانوارها است. این طرح در ردیف بودجه

درصد از کل  9,2دفمندي و درصد از کل مصارف ه 17,5همچنین، در حدود  1هزار میلیارد ریال است. 310معادل 

شدن طرح حمایت معیشتی خانوارها به مصارف یارانه نقدي و غیرنقدي،  گیرد. با اضافه را دربر می 14مصارف تبصره 

درصد) از کل مصارف هدفمندي را براي حمایت از خانوارها در قالب ردیف  41,7هزار میلیارد ریال ( 738مبلغ 

 درصد به آن اختصاص یابد.  50که طبق قانون هدفمندي باید  یحال شده است. در ارائه  10شماره 

 سایر مصارف هدفمندي .2-2-2-1-2

 که جاي آن هاي قبل آن متفاوت است، به ، ردیف مربوط به کاهش فقر مطلق با سال1399طبق قانون بودجه 

سهمی از این اعتبار به زنان سرپرست خانوار یا بدسرپرست تعلق گیرد، به قانون حمایت از معلولین و قانون 

هاي قبل سهم جانبازان و  گرفته است. این درحالی است که در سال  رسانی به ایثارگران تعلق جامع خدمات

ساله ششم بود. در کل، بار مالی این  ج) قانون برنامه پن39معلولین جزء ردیف سایر اهداف مندرج در ماده (

نیز سهم یارانه تسهیالت مسکن دو معلول به  1400میلیارد ریال است؛ در قانون بودجه  155,500بر  ردیف بالغ

التفاوت سود تسهیالت رزمندگان و کمک به مستمري رزمندگان معسر اضافه گردیده است. که  باال، کمک به مابه

 شده است. بینی  ارد ریال براي این قسمت پیشمیلی 164,680در کل مبلغ 

ذکر است  دهد. الزم به نشان می 1400-1396هاي  اي را طی سال ف بودجهیافته به این ردی ) اعتبار تخصیص7جدول (

ردیف مربوط به پرداخت یارانه نقدي و غیرنقدي با ردیف مربوط به کاهش فقر مطلق  1396نامه اجرایی سال  که در آیین

است، امکان مقایسه و هاي مورد بررسی متفاوت  که اجزاي این ردیف در سال شده است. همچنین، با توجه به این  ادغام

 2محاسبه نرخ رشد آن وجود ندارد.

                                                      
 تغییري نداشته است. 1399. رقم این طرح نسبت به سال 1
 .102، 1399نگري؛  آیندههاي توسعه و  . مرکز پژوهش2
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 ها یافته به آن هاي سنواتی و اعتبار تخصیص : اجزاي ردیف کاهش فقر مطلق در بودجه7جدول 

مبلغ (میلیارد  عنوان ردیف سال
 ریال)

هاي مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام  حداقل مستمري خانوادهپرداخت یارانه نقدي و غیرنقدي و افزایش  1396
 442000 .14) جدول سقف منابع و مصارف تبصره 2) و (1خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موضوع ردیف (

1397 
حمایتی ها کمتر از خط  کاهش فقر مطلق خانوارهاي هدف از طریق افزایش پرداخت به خانوارهایی که درآمد آن

قانون برنامه ششم توسعه اقدام  79کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور است (طبق ماده 
 گردد).

70000 

1398 

ها کمتر از خط حمایتی  کاهش فقر مطلق خانوارهاي هدف از طریق افزایش پرداخت به خانوارهایی که درآمد آن
امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور است. بیمه زنان سرپرست هاي کمیته امداد  مددجویان و پشت نوبتی

یابد (از  میلیارد ریال از اعتبار این ردیف براي بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست اختصاص می 3000خانوار 
 ).1398ابتداي سال 

84000 

1399 
کشور، اجراي قانون حمایت از کاهش فقر مطلق خانوارهاي تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی 

) قانون جامع 38قانون حمایت از حقوق افراد داراي معلولیت، اجراي تبصره ذیل ماده ( 6معلولین، اجراي ماده 
 رسانی ایثارگران. خدمت

155500 

1400 

)، اجراي قانون 116000کاهش فقر مطلق خانوارهاي تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور (
)، اجراي تبصره 5000)، یارانه سود تسهیالت مسکن دو معلول به باالي بهزیستی (17000حمایت از معلولین (

التفاوت سود تسهیالت رزمندگان موضوع  )، کمک به مابه5000رسانی ایثارگران ( قانون جامع خدمت 38ذیل ماده 
 )16680رزمندگان معسر ()، کمک به مستمري 5000قانون برنامه ششم توسعه ( 89بند الف ماده 

164680 

 .1400-1397، قوانین بودجه 1396نامه اجرایی بودجه سال  منبع: آیین

) به اعتبارات این 8قانون برنامه ششم توسعه درخصوص اهمیت هزینه سالمت، در جدول ( 70*در راستاي اجراي بند (الف) ماده

 پردازیم. هاي برنامه ششم توسعه می ه نان و خرید تضمینی گندم طی سالردیف و یاران

 همراه نرخ رشد هر یک (میلیارد تومان) هاي سالمت و یارانه نان و خرید تضمینی گندم به : هزینه8جدول 

 1400 1399 1398 1397 ردیف

 52000 52000 498000 37000 هاي مستقیم سالمت هزینه

 0 6,1 32,4 23,3 نرخ رشد

 220000 121000 61450 33000 یارانه نان وخرید تضمینی گندم

 81,8 96 86 - نرخ رشد
 .1400-1397منبع: قانون بودجه 

ساله ششم توسعه وجود دارد که  قانون برنامه پنج 39اجراي سایر اهداف مندرج در ماده  نام ردیفی به 1399در قانون بودجه سال 

ها، حق بیمه سهم دولت اقشار خاص شامل قالیبافان و رانندگان درون و  قانون هدفمندي یارانه 8اجزائی از آن عبارتند از اجراي ماده 

شامل اجزاي دیگري هم  1400ف هدفمندي در قانون بودجه شهري و کمک به رزمندگان معسر است. این ردیف از مصار برون

دار و زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست، راهنمایان گردشگري، صیادان  دستی شناسه شود، ازجمله: زنبورداران و شاغالن صنایع می

 شمال و جنوب، باربران و خادمین مسجد است.
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درصد نسبت به  8,5میلیارد ریال است که تقریباً  60,000معادل  1400اعتبار کل این ردیف در قانون بودجه 

هاي جدید در قانون  یافته است. افزوده شدن زیربخش  میلیارد بوده، افزایش 55,250که مبلغ  1399اعتبار سال 

 درصدي دانست. 8,5توان یکی از دالیل همین رشد  را می 1400بودجه 

به تولید و اشتغال، اختصاص داشت،  1399تا  1397ي ها قانون بودجه کل کشور در سال 18بند (الف) تبصره 

 1400آمده است. در قانون بودجه  14که بخشی از منابع اعتبارات مربوط به آن در مصارف هدفمندي ذیل تبصره 

هایی به  عنوان ردیفی مستقل آورده شده است. در عوض ردیف ها حذف و به این بخش از ردیف هدفمندي یارانه

ها؛ سایر خدمات  ؛ پرداخت مستمري و پشت نوبتی است که شامل: کمیته امداد امام خمینی (ره)شده  آن افزوده 

ریزي  م ر)؛ سازمان پژوهش و برنامه 19645علمی و مرکز خدمات ( هاي حوزه  )؛1م ر 115000حمایتی مددجویان (

و آموزش پزشکی، بیمه سالمت پزشک   م ر)؛ وزارت بهداشت، درمان 2500آموزشی؛ یارانه کاغذ کتب درسی (

العالج، سیاست جمعیتی کشور، هیئت امناي  خشک، درمان بیماران خاص و صعب خانواده، یارانه دارو و شیر

م ر)، سازمان بهزیستی کشور؛  250000ارزي در معالجه بیماران و خرید و تولید واکسن کرونا (جویی  صرفه

م ر)؛ بنیاد شهید و امور ایثارگران،  75000ها؛ سایر خدمات حمایتی مددجویان ( پرداخت مستمري و پشت نوبتی

م ر)؛ تأمین  13000ه فرهنگی (هاي اجتماعی و تقویت بنی م ر)؛ فعالیت 51240بیمه تکمیلی درمان ایثارگران (

 م ر) و کمک به خانواده نیروهاي مسلح (طرح حکمت) 5000کسري خوراك زندانیان (

 م ر) است.  2000(

بخش دیگر به  2بار  هدفمندسازي براي اولین هاي هدفمندسازي و غیر ، عالوه بر ردیف1400* در قانون بودجه 

حمایت از تولید و «هاي  ) به جزئیات و اعتبارات هر یک از بخش9شده است. در جدول ( افزوده  14ردیف تبصره 

 پرداخته شده است. » اي هاي سرمایه اي و تملک دارایی اعتبارات هزینه«و » اشتغال

                                                      
 : میلیارد ریال. . م ر1
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هاي  اي و تملک دارایی اعتبارات هزینه«و » حمایت از تولید و اشتغال«هاي  : جزئیات اعتبارات هر یک از بخش 9جدول 

 ) (میلیارد ریال)1400» (اي سرمایه
 مبلغ عنوان ردیف بخش

 حمایت از تولید و اشتغال

جمله  بخش کشاورزي ازپرداخت یارانه نهادها، عوامل تولید، خرید تضمینی محصوالت  1
 34500 زعفران

 2000 خرید تضمین چاي 2

3 
 )30000مسکن محرومین، کمیته امداد امام خمینی (ره) ( 

 )10000مسکن محرومین، سازمان بهزیستی کشور (
 )5000مسکن شهداي مقاومت (

45000 

 9000 امور رفاهی و تغذیه دانشجویان 4
 320000 )) و بر اساس احکام18تبصره (» الف«تولید و اشتغال (بند  5

دولتی و تأمین و خرید برق  شده از بخش غیر خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه 6
 18800 جزایر جنوب کشور

 10700 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر 7
 440000 مجموع

اي و تملک  اعتبارات هزینه
 اي هاي سرمایه دارایی

) و یارانه شیر 3500تنظیم بازار کاالهاي اساسی و ضروري و تأدیه تعهدات مربوطه ( 8
 8500 )7500مدارس (

) و یارانه سود تسهیالت سرمایه در گردش 3500کوبی دام ( خرید واکسن براي مایه 9
 5180 )1680واحدهاي پرورش نژاد آرین (

 4770 کتاب و مطبوعاتوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ حمایت از نشر  10

) و بر اساس احکام (موضوع جدول 17رفع محرومیت از منابع کم برخوردار؛ مطابق جدول ( 11
 193055 ) ماده واحده)14ه ( تبصر 3-10

 80درصد حداقل حقوق پایور و سربازان متأهل برابر  60حقوق سربازان؛ سربازان مجرد برابر 12
 30000 درصد حداقل حقوق پایور

 26816 غذا، البسه و ایاب و ذهاب سربازان 13
 5000 مترقبه بینی و پیشگیري از حوادث غیر پیش 14
 20000 و پرورش آموزش  15
 32000 هاي فرهنگی و اجتماعی کاهش آسیب 16
 5000 حمایت از زنان سرپرست خانوار 17
 4000 حمایت از خانواده زندانیان 18

لیتر در روز در کارت سوخت  20ازاي هر خودرو ناجا و نهاجا (بهکمک به تأمین سوخت  19
 5000 اي لحاظ گردد) صورت یارانه خودروهاي ناجا به

 339321 مجموع
 .1400) قانون بودجه 14منبع: منابع و مصارف تبصره (

 1400رسد دولت در قانون بودجه  نظر می کرد آن به و محل هزینه ها بررسی تمام این تفاسیر در خصوص سهم یارانه

هاي  که، میزان عملکرد و تخطی از یارانه تر کند. حال آن ها شفاف تالش کرده تا مصارف هدفمندي را نسبت به سایر سال

موضوعی است  ، شده به چه صورت بوده است و دولت چقدر توانسته است نظارت دقیقی در این باره داشته باشد مطرح

 گنجد.  که در چارچوب این گزارش نمی
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 يهدفمند ریغ. مصارف 2-2-2-2

عالوه بر مصارف مربوط به هدفمندسازي، مصارف دیگري هم وجود دارد که طبق جدول  14در بخش مصارف تبصره 

 شود: بندي می بخش دسته 4، به 1400قانون بودجه  14شماره 

 ها داري کل کشور و سایر بخش خزانه .1

 هاي نفتی پاالیش و پخش فراورده .2

 شرکت ملی نفت ایران .3

 وزارت نفت ـ شرکت تابعه ذیربط گاز .4

که این سهم در  حالی درصد است. در 39,32برابر  1399در قانون بودجه  14سهم این مصارف از کل مصارف تبصره 

داشت که تفاوت عمده قانون بودجه توان اذعان  یافته است. بنابراین می درصد کاهش  23,82به  1400قانون بودجه سال 

کننده از کل مصارف  تر مصارف هدفمندي است. در این صورت سهم مصرف با قانون سال قبل از آن، سهم سنگین 1400

بندي  شود تا بر اساس طبقه یافته است. در ادامه این بخش تالش می افزایش و سهم دولت و تولیدکننده کاهش 14تبصره 

 هدفمندي بپردازیم. به بررسی سهم مصارف غیر 1400بودجه شده در قانون  ارائه

گونه که از نمودار  دهد. همان هدفمندي را نشان می هدفمندي از کل مصارف غیر نمودار زیر سهم اجزاي مصارف غیر

 دهد. هدفمندي به خود اختصاص می پیداست پرداختی به شرکت ملی نفت ایران بیشترین سهم را از کل مصارف غیر

 )1400( يهدفمند ریاز کل مصارف غ يهدفمند ری: سهم مصارف غ 3نمودار 

 منبع: محاسبات تحقیق

هاي قبل از آن متفاوت  با سال 1400در بودجه  شده نظر گرفته بندي و سهم در که دسته علت آن ذکر است به الزم به

 هاي قبل وجود ندارد. رو امکان مقایسه با سال است، ازاین

28% 

20% 
31% 

21% 

 خزانه داري کل کشور و سایر بخش ها

 پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی

 شرکت ملی نفت ایران

 شرکت تابعه ذیربط گاز-وزارت نفت
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 . اصالح نظام یارانه3

رو، در  این ها قرار گرفته است. از هاي اخیر، طرح هدفمندسازي یارانه هاي تحول اقتصادي دولت طی سال در رأس برنامه

شده است.   ارائه» درآمدزایی پایدار«و » هزینه کارا«ها در دو رویکرد  چارچوب اصالح ساختاري بودجه، مبحث یارانه

یابیم؛  هاي این حوزه درمی بخش شدن هر یک از زیر یزان اجراییهاي صورت گرفته در خصوص صحت و م طبق ارزیابی

صورت جزء بیان شود. در  شده است که براي دستیابی به ارزیابی درست باید به صورت کل بیان  تأمین حداقل معیشت به

گرفته  قرارجه مورد تو جامعه، ضعیف اقشار از حمایت براي اساسی کاالهاي  یارانه پرداختمحور درآمدزایی پایدار هم 

 از شده، تحریف اي گسترده طور به نسبی هاي قیمت تا است شده سبب دراز، سالیان براي یارانه پرداخت استمرار اما است،

 را سوئی آثار دولت، هاي هزینه افزایش و بودجه کسري ایجاد با دیگر سوي از و شود منابع بهینه تخصیص مانع سو یک

 اساسی کاالهاي براي. باشد می اهمیت حائز بسیار اجرا چگونگی لذا). 1389 نوفرستی،(بگذارد  برجاي ملی اقتصاد بر

 .است بسیاري ابهامات داراي که است شده مطرح  کننده مصرف به اعتباري کاالبرگ دادن و ترجیحی ارز حذف پیشنهاد

ها در  قانون طرح هدفمندي یارانهیابیم؛ بعد اقتصادي اجراي  طبق مطالعاتی که تا به امروز صورت گرفته است درمی

قدرت خرید خانوارها تأثیر منفی داشته است و خانوارها با اجراي این طرح به میزان کمی توانستند براي اعضاي خانواده 

خود مواد غذایی بهتري تهیه نمایند. همچنین این طرح در کاهش احساس نابرابري اجتماعی تاحدودي تأثیر منفی داشته 

ها به مقدار کمی باعث کم شدن فاصله طبقات فقیر و ثروتمند جامعه شده است (سلطانی،  دي یارانهو پرداخت نق

گرداند، به همین خاطر در بخش بعد به  چنینی بدنۀ اصلی امنیت اقتصادي کشور را دچار تزلزل می ). موارد این1399

 تفسیل خواهیم پرداخت.

 . مالحظات امنیت اقتصادي4

ها است. بر این اساس الزم است  و توزیع یارانه در گرو پایداري منابع تأمین مالی یارانه پایداري نظام تخصیص

اي تعیین شود که منابع مالی پایدار براي آن وجود داشته باشد و  اندازه میزان پرداخت یارانه در هر سال مالی به

منزله  حوزه اعطاي یارانه انرژي بهرو  دولت براي تأمین آن مجبور به استقراض (یا ایجاد بدهی) نشود. ازاین

همراه  زیست به دهی جهت مصرف هرچه بیشتر محصوالت است و اثرات جانبی منفی مانند آلودگی محیط عالمت

 1اي در این خصوص تعلق گیرد. رو در یک اقتصاد کارا، اساساً نباید یارانه داشته است. ازاین

زعم  داشته است تا به هاي انرژي را پایین نگه  از، قیمت حاملگ و در کشور دولت همواره با اتکا به منابع نفت

جمله اختالل نظام  ایم از خود موجبات رفاه و رشد بیشتري را فراهم آورد، اما پیامدهایی که شاهد آن بوده

هاي پیشرفته،  گذاري در فناوري جاي سرمایه بر به ها به حرکت به سمت صنایع انرژي انگیزشی و ترغیب بنگاه

افزون قیمت  دید تأمین امنیت انرژي و افزایش نابرابري با توجه به شرایط مزمن تورمی کشور و افزایش روزته

گرداند، همچنین  کاالها و خدمات، پایین ماندن قیمت انرژي، تقاضا را افزایش و تأمین آن را دچار مشکل می

شتر، تخصیص یارانه به این حوزه نابرابري را نشینان از انرژي بی هاي باالي جامعه و شهر مندي دهک سبب بهره به
                                                      

 .1399. فصلنامه علمی مطالعات راهبردي، 1
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هاي ناکارا است که تهدیدکننده امنیت اقتصادي  کند. تمامی این موارد تنها بخشی از آثار سوء یارانه تشدید می

 کشور است. 

پذیر جامعه  تر است. چراکه یارانه با هدف حمایت از اقشار آسیباز سویی، حذف یارانه نیز رویکردي اشتباه

اي در کشور و ضعف اطالعات، ح شده و باید وجود داشته باشد. اما متاسفانه به سبب ناکارآمدي نظام یارانهمطر

 مرج را فراهم آورده است. و رو بستر نارضایتی و هرج این این مهم کمترین اصابت را به قشر هدف داشته است. از

اي هاي نسبی نیز به طور گستردهاست تا قیمت از سویی، استمرار پرداخت یارانه براي سالیان دراز، سبب شده

سو مانع تخصیص بهینه منابع شوند و از سوي دیگر با ایجاد کسري بودجه افزایش  تحریف شده، از یک

 هاي دولت، آثار سویی را بر امنیت اقتصادي کشور برجاي گذارد. هزینه

پنجه نرم کرده است.  و گوناگون دستهاي  هاي متمادي با چالش است که طی سال تأمین منابع بودجه امري

، گویاي کسري 1400ها و منابع پایدار در بودجه  سابقه سهم مالیات سهم عظیم منابع ناپایدار نفتی و کاهش بی

رویه یارانه  هاي اقتصادي ناتوان نموده است. تخصیص بی است که دولت را در تأمین اولویت بودجه عظیمی

ها و در راستاي بهبود  توانست در مسیر کاهش فشار بدهی باشد که می ز منابع میرفت حجم بسیاري ا منزله هدر به

هاي اساسی مورداستفاده قرار گیرد. لذا، قرارگیري دولت در تنگناي مالی همواره  عملکرد و تأمین منابع بخش

اصله تنها یکی از ومرج ح برد، نارضایتی و هرج زا می وسوي رویکردهاي تورم سمت هاي تأمین منابع را به سیاست

 هاي تهدیدکننده امنیت اقتصادي کشور است.  زمینه

سازوکارهاي فعلی تخصیص بیش در خصوص اصالح نظام یارانه صحبت شد؛  طور که تا به اینجا کما همان

کنندگان نهایی نرسد و بخشی از آن در  سبب شده، یارانه لزوماً به اقشار هدف طرح یعنی تولیدکنندگان و مصرف

رغم  هاي دیگر زنجیره توزیع قرار بگیرد و یا در طول زنجیره به هدر برود. بنابراین در این شرایط به ار گروهاختی

هاي برابر براي همه اقشار جامعه،  هاي دولت براي دستیابی به عدالت اجتماعی و فراهم آوردن فرصت تالش

شده تماماً گویاي نابسامانی و  موارد ذکریابد.  ضریب اصابت کاهش و اختالف طبقاتی و نابرابري افزایش می

رفت از تبعات  رو، در بخش بعد به ارائه راهکارهایی جهت برون تزلزل امنیت اقتصادي کشور است. ازاین

 نابسامانی نظام یارانه پرداخت شده است. 

 

 بندي و راهکارهاي پیشنهادي جمع

شده است. توزیع نامناسب این حجم از یارانه میان  همت تخمین زده  325 اي بودجه اي و فرا مجموع یارانه بودجه

هاي پایین درآمدي کمتر باشد. بنابراین الزم است با تغییر  شده یارانه دریافتی دهک هاي مختلف درآمدي باعث دهک

اي پایین درآمدي که ه توزیعی این منابع را خصوصاً براي دهک اي، نقش باز هاي حمایتی و اصالح نظام یارانه سیاست

اي  رو در ادامه راهکارهایی در جهت بهبود عملکرد نظام یارانه باشد، محسوس گردد. ازاین هدف اصلی نظام یارانه می

 شود: ارائه می
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از جانب  هاي اعطایی هاي باالي درآمدي از یارانه مندي بیشتر دهک سبب بهره به هاي پرداختی: شفافیت یارانه -1

اي مواجه  هاي عدیده هاي عدالت اجتماعی، با چالش وري و ارتقاي شاخص دولت؛ مسیرهاي تولید، اشتغال، بهره

که در طرح   دستی نیازمند شفافیت است شده است. دستیابی به اهداف کالن اقتصادي ذکر شده در اسناد باال

هاي پرداختی ثروتمندان و  توان حذف یارانه خش است. میسازي یارانه نیازمند توزیع منطقی اعتبارات این ب هدفمند

ترین راهکار در پیشبرد اهداف کالن  عنوان مهم هاي اعطایی (خصوصاً کاالهاي اساسی) را به پیگیري دقیق یارانه

 اقتصادي برشمرد.

می شدیدي را بر هاي انرژي اثر تور که حذف یارانه حامل با توجه به این شده یارانه انرژي: حذف کارشناسی -2

رو باید  آورد، لذا بررسی دقیق آن و جبران آثار ناشی از آن بسیار حائز اهمیت است. ازاین اقتصاد کشور وارد می

 تري از تورم و آثار ناشی از آن صورت گیرد. بینی دقیق پیش

هاي  در نهاد : شناسایی و تحت پوشش قرار دادن نیازمندانسنجی دریافت یارانه اصالح فرایند استحقاق -3

درصد نیازمندان در دهک اول درآمدي  60طور خالصه بیش از  حمایتی حاکی از وجود دو نوع خطا است. به

 1دهک باالي درآمدي هستند. 6بگیران فعلی در  درصد مستمري 22بگیري نیستند و نزدیک به  مشمول طرح مستمري

هی خانوارها دلیل اصلی خطا در اصابت ضعف اطالعات درآمدي و رفا اي: هاي داده بهبود پایگاه -4

توان عدم  ها به جامعه هدف است. با بهبود اشراف اطالعاتی و تشخیص درست اقشار مشمول می یارانه

 انطباق یارانه گیرنده با گروه هدف حمایتی را به حداقل رساند.

اي در نظر گرفته  اندازه ر هر سال بهالزم است میزان یارانه پرداختی د اجماع در نحوه تأمین منابع مالی یارانه: -5

 شود که منابع مالی مورد نیاز براي آن وجود داشته باشد، تا نیازي به استقراض و یا افزایش بدهی دولت نباشد.

با توجه به حساسیت شدید اجتماعی در خصوص  هایی با کمترین واکنش اجتماعی: کاهش سهم یارانه حامل -6

همراه دارد،  هایی که کمترین واکنش اجتماعی را به تغییرات قیمت یارانه را از حاملشود  قیمت بنزین پیشنهاد می

 شروع کنیم. (گاز مایع و نفت سفید)

ها  هاي اخیر و تشدید تحریم هاي کالن اقتصادي طی سال واسطه تغییرات عظیم مؤلفه به کاهش شکاف درآمدي: -7

رونا، امروزه شاهد شکاف درآمدي عمیقی در سطح جامعه اي ناشی از بیماري ک هاي ساختاري و هزینه و فشار

رو پرداخت یارانه در شرایط ناعادالنه حاکم بر جامعه امري ضروري است و باید به کسانی تعلق گیرد  این هستیم. از

از  که توانایی تأمین سبد معیشت خود و پرداخت مالیات را ندارند و به میزانی هم باید پرداخت شود که بتوان آن را

 ثروتمندان دریافت نمود.

 

 منابع

بررسی اثر حذف یارانه کاالهاي اساسی بر متغیرهاي عمده اقتصاد کالن در چارچوب یک «)، 1389(  نوفرستی، م -

 ، نشریه اقتصاد و الگوسازي.»الگوي اقتصادسنجی کالن ساختاري
                                                      

 .1397و بودجه،   . سازمان برنامه1
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، »هاي انرژي پیشنهادي اصالح نظام یارانه اعطاي سهمیه قابل مبادله به افراد؛ راهکار«)، 1399(  اصفهانی، س. م -

 گذاري عمومی. فصلنامه علمی مطالعات راهبردي سیاست

هاي مجلس شوراي اسالمی، شماره  )، مرکز پژوهش 1398(  درباره یارانه انرژي در ایران، یارانه پنهان و آشکار -

 .16652مسلسل: 

 موردي نمونه( ها خانوار رفاه برسطح ها یارانه هدفمندي طرح اجتماعی و اقتصادي آثار بررسی «)، 1399سلطانی، ع ( -

 .2شماره  توسعه، و اقتصادي شناسی ، جامعه»)تبریز شهر

 amseif.ir، »ارزیابی طرح پیشنهادي چارچوب اصالح ساختاري بودجه«)، 1398(  م سیف، ا. -

 .1397وبودجه، سال  ، سازمان برنامه»اي ایران یارانههاي آشکار و پنهان در نظام  تخمین ابعاد کمی یارانه« -

، معاونت »الیحه) 14ها (تبصره  کل کشور هدفمند کردن یارانه 1398بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال « -

هاي زیر بنایی و امور تولیدي دفاتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت،  پژوهش

 .31016339، شماره مسلسل: 24/11/1397

هاي مجلس شوراي  ، مرکز پژوهش»هاي آشکار بودجه ، بررسی یارانه12کل کشور  1388درباره الیحه بودجه سال « -

 .1387، 2209511اسالمی دفتر مطالعات اقتصادي، شماره مسلسل: 

وبودجه کشور، مرکز  ازمان برنامه، س»1399الیحه بودجه  14ها در تبصره بررسی منابع و مصارف هدفمندي یارانه« -

 .1398، 102نگري، شماره  هاي توسعه و آینده پژوهش

 .1399قانون بودجه کل کشور،  -

 .1400قانون بودجه  -

هاي اجرایی  اي دستگاه ریزي مبتنی بر عملکرد اعتبارات هزینه کل کشور (بودجه 1400پیوست چهار قانون بودجه 

 .1399ده)، قسمت اول و دوم، ش برحسب برنامه، خروجی و بهاي تمام

  


	چکیده
	مقدمه
	1. یارانه در بودجه
	2. یارانه فرابودجهای
	2-1. هدفمندی یارانه در قانون برنامه ششم توسعه
	2-2. هدفمندی یارانهها در تبصره 14

	3. اصلاح نظام یارانه
	4. ملاحظات امنیت اقتصادی
	جمعبندی و راهکارهای پیشنهادی

