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Abstract
The main purpose of this study is to identify and prioritize different gasoline pricing policies in Iran based on
sustainable development indicators using the Delphi method and Analytical Hierarchy Process (AHP). To this end,
first, various types of gasoline pricing options along with evaluation indicators of these options were extracted
separately in economic, social, and environmental terms by the Delphi method based on reviewing studies and
interviews with specialists and experts. In this section, four pricing options for gasoline pricing were extracted entitled
(i) “Double pricing of gasoline or continuation of the current trend; (ii) “Single rate gasoline price and cash payment
of subsidies to cars; (iii) “Proportional pricing for gasoline consumption; (iv) “Single price of gasoline and allocation
of quotas to people instead of cars. Then, these options were evaluated and prioritized in terms of economic, social,
and environmental indicators in the framework of the AHP method. The results show that pricing commensurate with
gasoline consumption or consumption tax (third option) is the best pricing option among the mentioned options. In
this option, environmental and economic indicators are of great importance, and the price of gasoline between the
quota price and FOB is determined in proportion to the consumption of individuals and sudden price changes do not
occur for all consumers and the price of gasoline is completely dependent on the consumption behavior of individuals.
Thus high consumption is always faced with higher taxes and allows for a fairer distribution of subsidies and reduced
smuggling incentives for this fuel.
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مقاله پژوهشی

 --پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران ---------

ارزیابو و اولویتبندی سیاستهای مختلف قیمتگذاری بنزین
در ایران براساس شاخصهای اقتصادی ،اجتماعو و محیطزی تو
سياب مميپور



دانشيار ،گروه اقتصاد انرژي و منابع ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران

محمدجواد جباريراد

کارشناسی ارشد اقتصاد انرژي ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران

چکیده
هدف اصلي اين تحقيق ،شناسايي و اولويتبندي سياستهاي مختلف قيمتگذاري بنزين در ايران براساس شاخصهاي

تفكيک اقتصادي ،اجتماعي و محيطزيستي در چارچوب روش دلفي استخراج شد و چهار گزينه قيمتگذاري براي
بنزين مطرح شد -1 :دو نرخي بودن قيمت بنزين يا ادامه روند فعلي -2 ،تک نرخي بودن قيمت بنزين و پرداخت نقدي
يارانه به خودرو -3 ،قيمتگذاري متناسب با مصرف بنزين و  -4تک نرخي بودن قيمت بنزين و اختصاص سهميه به
افراد بجاي خودرو .در ادامه اين گزينهها برحسب شاخصهاي اقتصادي ،اجتماعي و محيطزيستي در چارچوب روش
تحليل سلسله مراتبي مورد ارزيابي و اولويتبندي قرار گرفتند .نتايج تحقيق نشان ميدهد ،قيمتگذاري متناسب با سطح
شده محسوب ميشود .در گزينه سياستي منتخب تحقيق ،شاخصهاي اقتصادي و محيطزيستي از اهميت بااليي
برخوردارند و قيمت بنزين بين قيمت سهميهاي و فوب خليجفارس ،متناسب با مصرف افراد تعيين ميشود و تغييرات
ناگهاني قيمت براي همه مصرفکنندگان اتفاق نميافتد .در اين گزينه ،قيمت بنزين کامال وابسته به رفتار مصرفي افراد
بوده و مصارف باال همواره با مالياتهاي باالتر مواجه شده و در نتيجه ،امكان توزيع عادالنهتر يارانه و کاهش انگيزه
قاچاق براي اين سوخت را به نحو موثرتري فراهم ميکند.

کلیدواژهها :قیمتگذاري انرژي ،بنزين ،توسعه پايدار ،روش دلفی ،تحلیل سلسله مراتبی.
طبقهبندی .O40 ،G21 ،G20 ،G00 :JEL
 نویسنده مسئولs.mamipoor@khu.ac.ir :
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مصرف بنزين يا وضع ماليات بر مصرف آن (گزينه سوم) بهترين گزينه قيمتگذاري از بين گزينههاي سياستي اشاره

تاریخ پذیرش1400/07/11 :

توسعه پايدار با بهکارگيري روش دلفي و تحليل سلسله مراتبي است .براي اين منظور با بررسي مطالعات و مصاحبه با
متخصصان و صاحب نظران ،ابتدا انواع گزينههاي قيمتگذاري بنزين به همراه شاخصهاي ارزيابي اين گزينهها به

تاریخ دریافت1400/03/03 :
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 .1مقدمه
انرژي به عنوان يک پديده چندوجهي با پيوندهاي پسين و پيشين بسيار با بخشهاي مختلف،
آثار اقتصادي ،اجتماعي ،محيطزيستي ،سياسي و امنيتي فراواني را در توليد ،توزيع و مصرف
ايجاد ميکند .در اين بين ،بنزين و گازوئيل به عنوان حاملهاي اصلي انرژي در سبد مصرف
انرژي کشور ،نقش کليدي در سيستم حملونقل جوامع ايفا ميکنند .اهميت حاملهاي
انرژي در اسناد باالدستي کشور همواره مورد تاکيد قرار گرفته است .به عنوان نمونه در سند
ملي راهبرد انرژي کشور بر واقعي کردن قيمت نسبي حاملهاي انرژي در بخشهاي مختلف
مصرفکننده تاکيد شده است .در بند  4سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي نيز بر استفاده از
ظرفيت هدفمندي يارانه ها در جهت کاهش شدت انرژي تاکيد شده است .عالوه بر اين،
براساس قانون هدفمند کردن يارانهها و قانون برنامه پنجم (سالهاي  1390تا  ،)1394دولت
مكلف بوده است به تدريج قيمت حاملهاي انرژي را افزايش دهد و در ماده  39قانون برنامه
ششم ( 1396تا  )1400اين مساله تكرار شده و بر تغيير تدريجي قيمت حاملهاي انرژي تاکيد
شده است.
با وجود توجه اسناد باالدستي در اصالح نظام يارانه انرژي ،واقعيتهاي آماري حاکي
از تصويري کامال متفاوت و البته ناگوار بوده است .براساس گزارش  2018آژانس
بين المللي انرژي ،ايران در بين کشورهاي پرداخت کننده يارانه سوخت هاي فسيلي ،رتبه
اول جهان را به خود اختصاص داده است .اين سازمان ،قيمت فروش و توزيع نفت و
گاز ،برق و زغال سنﮓ براي مصرف کننده را در کشورهاي مختلف بررسي کرده و در
نهايت براساس اختالف آن با قيمت جهاني ،مقدار يارانه پرداختي در هر کشور را دراين
چهار حوزه محاسبه مي کند .براساس گزارش آژانس بينالمللي انرژي ،1کل يارانه انرژي
پرداختي ايران در سال  2018معادل  69/2ميليارد دالر است که  15/3درصد از توليد
ناخالص داخلي کشور را شامل مي شود .اين ميزان يارانه شامل  26/6ميليارد دالر يارانه
فرآوردههاي نفتي 16/6 ،ميليارد دالر يارانه برق و  26ميليارد دالر يارانه گاز طبيعي بوده
است (نمودار ( .))1ايران در سال  ،2018حدود  26/6ميليارد دالر يارانه به مصرف نفت
و مشتقات آن اختصاص داده است .اين رقم  62درصد نسبت به سال  2017رشد داشته
است.
)1. International Energy Agency (IEA
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نمودار  .1میزان یارانه مصرف سوختهای فسیلي کشورها در سال 2018

15

40

10
5

20

0

0

آذربایجان
بنگالدش
نیجریه
پاکستان
اوکراین
لیبی
ترکمنستان
ازبکستان
کویت
قزاقستان
عراق
امارات
مکزیک
الجزایر
ونزوئال
هند
مصر
اندونزی
روسیه
چین
عربستان
ایران

نسبت کل یارانه سوخت ها به GDP
(درصد)

20

60

کل یارانه ها به عنوان سهم تولید ناخالص داخلی

زغال سنگ

گاز

برق

یارانه مصرف سوخت ها (میلیارد دالر)

25

80

نفت

منبعIEA, 2018 :

عدم توجه به اسناد باالدستي در کنار ساير اغراض سياسي ديگر سبب شده است تا دولتها
به تغيير دفعي و يكباره قيمت حاملهاي انرژي متوسل شوند که آثار و تبعات اجتماعي و امنيتي
چنين قيمتگذاري نيز کامال مشهود است به طوري که اتفاقات ديماه  1398مصداقي بر اين
واقعيت است .همانطور که در نمودار ( )2مالحظه ميشود ،قيمتگذاري بنزين طي  50سال
گذشته به صورت دستوري و پلكاني صورت گرفته و در سالهايي که قيمت اسمي بنزين به مدت
به نسبت طوالني ثابت نگه داشته شده ،اصالح قيمتي شديدتري در ادامه صورت گرفته است.
نمودار  .2روند قیمتگذاری بنزین طي سالهای( 1399-1355ریال /لیتر)

ارزيابي و اولويتبندي سياستهاي مختلف قيمتگذاري بنزين در ايران  | ...مميپور | 163

براساس نظريه رفتار مصرفکننده در ادبيات اقتصاد خرد ،رفتار مصرفي افراد از يک کاال
به قيمتهاي نسبي آن بستگي دارد و ارزان يا گران بودن يک کاال ،نسبت به قيمت ساير
کاالها قابل ارزيابي است .ازاينرو ،قيمت اسمي نميتواند عامل تعيينکننده رفتار مصرفي
افراد از آن کاال باشد .همانطور که در نمودار (-3الف) نشان داده شده است رشد قيمت
اسمي بنزين در مقايسه با رشد سطح عمومي قيمتها (تورم) ،کمتر بوده و اصالحات قيمتي
بنزين به صورت جهشي و با شيب تندتري طي زمان صورت گرفته است .اين نوع
قيمت گذاري منجر به کاهش قيمت واقعي اين حامل انرژي طي زمان شده است؛ به طوري
که قيمت واقعي هر ليتر بنزين در سال  1398معادل قيمت واقعي آن در سال  1359رسيده
است (نمودار -3ب) .بديهي است با کاهشهاي مستمر و شديد قيمت واقعي اين حامل انرژي
باالخص در دهههاي  60تا  ،80مصرف بنزين به صورت بيرويهاي افزايش يافته و مصرف
بنزين در طي  50سال گذشته از حدود  10ميليون ليتر در روز به  100ميليون ليتر در روز
افزايش يافته است (نمودار -3ج).
نمودار  .3وضعیت قیمت و مصرف بنزین طي سالهای 1355-99
الف -لگاريتم قیمت اسمی بنزين و لگاريتم شاخص
قیمت مصرفکننده

ب -قیمت واقعی بنزين (به قیمت ثابت )1395

ج -متوسط مصرف روزانه بنزين در طی دوره ( 1398-1355میلیون لیتر در روز)
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شدت فزاينده مصرف انرژي در ايران همچنان به عنوان يكي از عوامل تهديدکننده امنيت
انرژي کشور شناخته ميشود .در نمودار ( )4ميتوان رشد ساليانه مصرف بنزين در ايران و
مجموع کشورهاي اوپک (بجز ايران) را مشاهده نمكردود .بر اين اساس ،با وجود برخي فراز
و نشيبها در روند رشد مصرف بنزين در کشور ،مصرف اين سوخت در ايران در سال 2017
نسبت به مدت مشابه در سال قبل ،با رشد  30درصدي همراه بوده است .اين در حالي است
که طي مدت مشابه ،متوسط رشد مصرف بنزين در کشورهاي عضو اوپک  -0/7درصد بوده
است.
نمودار  .4روند رشد مصرف بنزین در ایران و کشورهای اوپک
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منبعOPEC, 2018 :

يكي از مشكالت نظام يارانه بنزين در کشور افزايش قاچاق اين کاالي يارانهاي به خارج
از کشور است .سودآوري باالي قاچاق کاال از مهمترين داليل گرايش به اين امر است و اين
سود ناشي از تفاوت قيمتها در بازار داخل با کشورهاي همجوار است .در واقع ،سوخت
قاچاق شده ،مقداري از سوخت توزيع شده در کشور است که از نظر آماري جزء مصرف
داخلي منظور ميشود ،اما در داخل کشور به مصرف نرسيده و به طور غيرقانوني از کشور
خارج ميشود .بنابراين ،مصرف واقعي داخلي کمتر از مقداري خواهد بود که در آمار مصرف
گزارش ميشود .مقايسه تطبيقي قيمتهاي بنزين در کشورهاي مختلف ،نشان ميدهد ايران
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بعد از ونزوئال ،پايينترين قيمت بنزين در جهان را دارا است .اختالف فاحش قيمت بنزين ايران
با کشورهاي همسايه ،انگيزه بسيار قويتري را براي فعاليت سوداگران و قاچاقچيان سوخت
فراهم ميکند .همانطور که از نمودار ( )5مشاهده ميشود براساس آمار منتشره در مورخ 28
تيرماه  ،1400قيمت بنزين در ايران  6سنت است در حالي که اين قيمت در کشورهاي همسايه
بسيار باالتر است.

1

نمودار  .5قیمت بنزین در کشورهای مختلف در  28تیرماه 1400
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ازاين رو ،حجم عظيم يارانه انرژي باالخص بنزين ،پيامدهاي منفي فراوان اقتصادي
(همانند مصرف بيرويه سوخت ،افزايش شديد قاچاق ،کاهش بهرهوري ،افزايش مخارج
 . 1نسبت قيمت کشورهاي همسايه به قيمت بنزين در ايران عبارتند از :ترکيه (  15برابر) ،پاکستان و افعانستان ( 12برابر)،
امارات (  11برابر) ،آذربايجان ( 10برابر) ،قطر و عراق ( 9برابر) ،قزاقستان و ترکمنستان ( 7برابر) و کويت ( 6برابر).
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دولت ،تخصيص غيربهينه منابع و ،)...اجتماعي (همانند شكاف طبقاتي ناشي از توزيع
ناعادالنه يارانه سوخت ،تلفات جاني و مالي جادهاي و مرزي و )...،و محيطزيستي (همانند
آلودگي هوا ،مخاطرات بهداشتي ناشي از آلودگي هوا و )...را براي اقتصاد کشور به همراه
داشته است .حكمراني رايج در اين بازار ،نه تنها در جهت رفع پيامدهاي منفي اشاره شده
نيست ،بلكه تداوم اين رويكرد ،منجر به تشديد اين پيامدها شده و عمال از يک مساله
اقتصادي خارج شده و به يک مساله اجتماعي و امنيتي تبديل شده است .ازاينرو ،هر نوع
اصالح در اين بازار فقط با مالحظات اقتصادي امكانپذير نخواهد بود و نيازمند مالحظات
اجتماعي و محيطزيستي است .همچنين پيامدهاي منفي اشاره شده (قاچاق سوخت ،مصرف
بيرويه ،نارضايتيهاي اجتماعي و )...محصول و معلول سياستگذاري فعلي در بازار انرژي
است و اصال ح مسير حكمراني در اين بازار ،بدون تغيير و اصالح در ابزارهاي
سياستگذاري ،ممكن نخواهد بود .به نظر ميرسد رويكرد فعلي در بازار انرژي باالخص
بنزين داراي دو ايراد اساسي زير است:

 تناقض و ناسازگاري ذاتي اهداف سياستمدار با ابزارهاي مورد استفاده

 تعارض اهداف فردي با اهداف جمعي در چارچوب حكمراني موجود.
ايراد اول بدين مفهوم است که هدف اصلي سياستمدار از وضع يارانه در بازار انرژي،
دسترسي عموم مردم از جمله دهکهاي پايين درآمدي به انرژي ارزان از يک طرف و
جلوگيري از کاهش قدرت خريد مردم از طرف ديگر است .در حالي که ابزار اقتصادي
بهکار گرفته شده ،نه تنها رفاه عمومي را افزايش نداده است ،بلكه با انباشت تورمهاي ساالنه
و تداوم يارانه انرژي ،کسري بودجه دولت تشديد شده و در نهايت جبران يا انباشت اين
کسري بودجه ،پيامدهاي تورمي شديدتري به همراه داشته است و به تبع آن همه دهکهاي
درآمدي باالخص دهکهاي پايين درآمدي در فشار اقتصادي بيشتري قرار ميگيرند.
همچنين شيوه فعلي توزيع يارانه انرژي به نفع افراد پرمصرف و دهکهاي باالي درآمدي
است که امكان استفاده بيشتري از اين يارانه را در اختيار دارند.
ايراد دوم رويكرد فعلي ،بروز تعارض منافع يا تضاد منافع فردي با منافع اجتماعي است.
بدين مفهوم که شكاف فاحش و چشمگير قيمت انرژي داخلي و خارجي (يارانه پنهان)
عالمتي که به بازيگران اقتصادي ميدهد مصرف بيشتر و قاچاق حداکثري به خارج از کشور
است؛ زيرا منافع افراد در اين حالت حداکثر ميشود در حالي که منافع جمعي در صرفهجويي
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و جلوگيري از قاچاق سوخت است .بنابراين ،اين تناقض ذاتي در اهداف فردي و جمعي را
نميتوان با مسائل فرهنگي و توصيههاي اخالقي حل و فصل کرد.
ازاينرو ،مساله تحقيق حاضر اين است که  -1چه شيوههاي جايگزيني براي
سياستگذاري در بازار بنزين وجود دارد و  -2کدام شيوه سياستگذاري ميتواند با لحاظ
ابعاد اقتصادي ،اجتماعي و محيطزيستي براي اين بازار مناسب باشد.
در اين تحقيق ،سعي شده است ابتدا با استفاده از روش دلفي ،شيوههاي مختلف
قيمتگذاري به همراه شاخصهاي ارزيابي اين شيوهها به تفكيک شاخصهاي اقتصادي،
اجتماعي و محيطزيستي استخراج و در ادامه با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي 1به
اولويتبندي شيوههاي قيمتگذاري پرداخته شود .براي اين منظور ،مقاله حاضر از شش
بخش تشكيل شده است؛ به طوري که بعد از مقدمه به مباني نظري و شيوههاي مختلف
قيمتگذاري پرداخته و در بخش سوم مهمترين مطالعات تجربي مرتبط با موضوع مرور شده
و در بخش چهارم ،روششناسي تحقيق ارائه ميشود .در بخش پنجم ،تجزيه و تحليل يافتهها
و در پايان ،نتيجه گيري و ارائه پيشنهادها آورده شده است.

 .2پیشینه پژوهش
سياست گذاري درباره بنزين در ايران همواره م وضوعي پرچالش بوده و تبديل شدن بنزين
به کااليي ضروري ،سبب شده قيمت گذاري آن ،ابعاد اقتصادي ،سياسي و اجتماعي
گسترده اي پيدا کند .همچنين عرضه بنزين توسط دولت ،به عنوان تنها عرضهکننده اين
محصول در کل کشور (با وجود واگذاري ظاهري بخش عمده سهام پااليشگاهها به بخش
غيردولتي و تاکيد قانون گذار در قوانين بودجه مبني بر آزاد کردن عرضه بنزين) ،سبب
شده سازوکار بازار در تعيين قيمت اين محصول ،فاقد توجيه باشد و عرضهکننده انحصاري
بنزين رأسا به تعيين قيمت اقدام کند.

)1. Analytical Hierarchy Process (AHP
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جدول  .1شیوههای مختلف قیمتگذاری بنزین در مطالعات صورت گرفته
شیوههاي
قیمتگذاري

مزايا

معايب

کارت سوخت به
همراه سهمیهبندي

 )a1( محدود کردن جدي امکان قاچاق
 (a2) امکان کنترل معاينه فنی ،پرداخت
عوارض ،بیمه ،جرائم و جمعآوري اطالعات
 (a3) فراهم آوردن بستر اخذ عوارض
جديد از وسايل نقلیه پرمصرف
 )a4( مهار تقاضا

بر خط کردن
کارت سوخت با
سهمیه بندي
سهمیه به يک
خودرو خانوار با
سهمیه مکفی

)a3( ،)a2( ،(a1) و ()a4
 )a5( اختصاص سهمیه به فرد دارنده
وسیله نقلیه
 )a4( ،)a3( ، )a2( ،)a1( و ()a5
 )a6( سهمیه را به يک خودرو در هر
خانواده اختصاص میدهد.

 )b1( دريافت سهمیه بیشتر توسط يک فرد با
چندين خودرو
)b2( عدم امکان قیمتگذاري متفاوت ،متناسب
با سطح مصرف افراد.
 )b3( آفالين بودن سیستم کارت سوخت
آفالين و امکان تقلب در آن.
 )b4( اختصاص يارانه به دارندگان خودرو

پرداخت نقدي
يارانه بنزين
(آزادسازي کامل
قیمت)

)a5( ، (a4) ، (a1) 
 )a7( جلوگیري از ايجاد بازار سیاه
 )a8( امکان کاهش هدفمند و تدريحی
يارانه بنزين

 )b2( ،)b1( و ()b4
 )b2( ،)b1( و ()b4
 )b5( امکان ايجاد بازار سیاه در حالتهاي
افزايش قیمت
 )b6( افزايش نسبی تورم
 )b7( وابسته کردن قیمت بنزين به افزايش يارانه
 )b8( وابسته شدن قیمت بنزين به قیمت فوب و
نرخ ارز
 )b9( عدم پوشش يارانه نقدي از محل افزايش
قیمت و افزايش فشار هزينهاي به دولت
)b6( 
 )b10( کاهش رفاه خانوارهايی که سهمیه تعلق
گرفته به آنها کمتر از مصرف آنهاست (عموماً در
خانوارهاي  1و  2نفره)
 )b11( عدم امکان سیاستگذاري درباره قیمت
بنزين بر اساس مصرف
)b8( 
 )b12( باالرفتن کرايههاي حمل نقل عمومی
 )b13( اين شیوه به معناي توزيع بالسويه يارانه
پنهان انرژي است نه به معناي هدفمندکردن يارانه
پنهان

(a8) ،(a4) ، )a1( 
 )a9( برخورداري افراد فاقد خودرو از
کارت سوخت با
يارانه بنزين
سهمیه براي هر
 )a10( قیمتگذاري شناور براي نرخ
فرد
دوم
 )a11( شکل گیري بازار بنزين مازاد
 )a1( و ()a4
 )a12( منتفع شدن عموم مردم از افزايش
بازار آنالين بنزين
قیمت بنزين
يا کوپن سوخت
 )a13( توزيع عادالنه يارانه بنزين
 )a14( قابل فهم بودن براي عموم جامعه
 )a4( ،)a1( و ()a14
 )a15( جبران اثر منفی ناشی از افزايش
)b8( 
قیمت به صورت نقدي و متناسب با افزايش
 )b14( فراهم نبودن زير ساختهاي الزم جهت
قیمت نفت و ارز
شناورسازي
اجراي اين طرح
 )a16( پیشبینیپذير بودن قیمت بنزين
قیمت بنزين
 )b15( تغییرات قابل توجه مصرف بنزين در اثر
در يک افق زمانی چندساله براي همه
انتظارات قیمتی در آينده
ذينفعان ازجمله خودروسازان ،واردکنندگان
خودرو و مردم
)a(iو ) b(iبه ترتیب نشانگر مزيتها و معايب شیوههاي قیمتگذاري بنزين است .اين نمادها جهت رعايت اختصار و
اجتناب از تکرار جمالت ،استفاده شده است.
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در مواجهه با وضعيت کنوني ،گزينههاي متنوعي در مطالعات تجربي مطرح شده است و
انتخاب گزينه ،متناسب با هدف سياستگذار صورت ميگيرد .به عنوان مثال ،اگر هدف
توزيع ،يارانه پنهان است ،موثرترين گزينه ،توزيع برابر بين همه مردم است .به همين ترتيب
ميتوان براي هر هدفي گزينه سياستي مناسب براي قيمتگذاري بنزين انتخاب کرد .در
جدول ( )1برخي از گزينههاي سياستي که در مطالعات تجربي مطرح شده آورده شده است.
هوپ و سينﮓ )1995( 1در مطالعهاي به بررسي آثار افزايش قيمت حاملهاي انرژي در
کشورهاي مالزي ،اندونزي ،غنا ،کلمبيا ،زيمباوه و ترکيه پرداختند .نتايج اين مطالعه حاکي
از آن است که در تمام کشورها اثر افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر رفاه خانوار منفي بر
توليد بنگاهها (دو سال بعد از اصالح) مثبت (بجز ترکيه) و بر رشد اقتصادي (دو سال بعد از
اصالح) مثبت (بجز مالزي) است.
اوري و بويد )1997( 2آثار اقتصادي ناشي از افزايش قيمت حاملهاي انرژي براي کشور
مكزيک را بررسي کردند و به اين نتيجه رسيدند که افزايش قيمت ،سبب کاهش مصرف
انرژي توسط خانوارها و توليدکنندگان ،کاهش توليد و کاهش اثرات مخرب زيست محيطي
ميشود.
فتني و بيكن )1999( 3در يک تحقيق براي دوره زماني( )1378-1382تاثير افزايش
قيمت حاملهاي انرژي را در اقتصاد ايران بررسي کردهاند .نتايج نشان ميدهد افزايش قيمت
حاملهاي انرژي تا سطح قيمتهاي بينالمللي منجر به  13درصد تورم در اقتصاد ايران
ميشود.
مارکوس پاک )2005( 4در مقالهاي به بررسي مطالعه گريفين و بالتاجي)1983( 5
در خصوص برآورد تابع تقاضاي بنزين پرداختند .در اين تحقيق از متغيرهاي درآمد ملي
سرانه ،قيمت بنزين ،تعداد خودروها و کارايي خودروها براي تخمين تابع تقاضاي بنزين
استفاده شده است .در مطالعه گريفين و بالتاجي نشان داده شده بود که کارايي باالتر ،منجر
به کاهش مصرف سرانه هر خودرو ميشود؛ اين در حالي است که پاک معتقد است هيچ

1. Hope, E. & Singh, B.
2. Uri,N.D. & Boyd, R
3. Fetini,H & bacon, R.
4. Pock, M.
5. Griffin, J.M. & baltagi, B.H.
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پيشرفت فني طي  10سال گذشته صورت نگرفته و برآوردهاي مدل گريفين و بالتاجي داراي
خودهمبستگي زيادي است.
کلمنت و گاپتا )2007( 1در مطالعهاي با استفاده از الگوي تعادل عمومي دريافتند در
کوتاهمدت ،کاهش يارانههاي انرژي منجر به افزايش سطح عمومي قيمتها شده و مصرف
خانوارها باالخص خانوارهاي فقير کاهش مييابد .اما اگر منابع حاصل از کاهش يارانه انرژي
به صورت مناسبي تخصيص داده شود در بلندمدت به نفع خانوادههاي فقير ميشود.
لين و جيانﮓ )2011( 2اثر اصالح قيمتهاي حامل انرژي را بر متغيرهاي کالن در اقتصاد
چين بررسي کردهاند .نتايج نشان داد که اصالح قيمت حاملهاي انرژي باعث کاهش توليد
و افزايش نرخ تورم ميشود.
فراسر و واچيک )2013( 3فرضيه توزيع مضاعف 4را با استفاده از الگوي تعادل عمومي
مورد بررسي قرار دادند .تحقيق آنها در قالب الگوي تعادل عمومي قابل محاسبه نشان
مي دهد که اگر درآمد حاصل از ماليات بر انرژي و يا ماليات بر کربن براي کاهش ماليات
بر نيروي کار اختصاص يابد آنگاه آثار هزينه اي ماليات بر انرژي کاهش يافته و توليد افزايش
خواهد يافت.
وندايک و رگمورتر )2014( 5در مطالعهاي تاثيرات اقتصادي توزيع مالياتهاي انرژي را
در کشور بلژيک مورد بررسي قراردادند .آنها در اين تحقيق به منظور تحليل اين آثار از
مدل تعادل عمومي با ساختار شبيهسازي خرد استفاده کردند .نتايج شبيهسازي سناريوهاي اين
تحقيق نشان ميدهد وقتي درآمد حاصل از ماليات بر انرژي به منظور رشد رفاه خانوارها به
صورت پرداختهاي انتقالي به خانوارها اختصاص يابد آنگاه اصالحات يارانه انرژي ،بيشتر
به نفع گروههاي درآمدي پايينتر است و توليد در همه مناطق کاهش خواهد يافت .همچنين
وقتي درآمد ماليات بر انرژي براي کاهش ماليات بر درآمد نيروي کار اختصاص يابد آنگاه
ماليات بر انرژي تاثير کمي بر توليد ناخالص داخلي دارد ولي موجب فاصله بين سطوح توليد
منطقه اي ميشود.

1. Clements, B. & gupta, S.
2. Lin, B. & Jiang, Z.
3. Fraser, I. & Waschik, R.
4. Double Divided Hypothesis
5. Vandyck, T. & Regemorter, D.
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ارزاقي و اسكوالي )2015( 1در مطالعهاي با عنوان کشش قيمتي تقاضاي بنزين براي
اقتصادهاي با سوخت يارانهاي چگونه است؟؛ کشش قيمتي و درآمدي تقاضاي بنزين را با
استفاده از مدل دادههاي پانل براي  32کشور از سال  1998تا 2010تخمين زدهاند .تقاضاي
بنزين به صورت لگاريتم خطي و تابعي از لگاريتم قيمت واقعي بنزين ،توليد ناخالص داخلي
سرانه به صورت واقعي ،آب وهوا و سطح شهرنشيني بوده است .نتايج نشان ميدهد تقاضاي
بنزين نسبت به قيمت و درآمد در هر دو حالت کوتاه و بلندمدت ،بيکشش است و هردو
کشش قيمتي و درآمدي در بلندمدت بسيار بزرگ تر از کوتاهمدت برآورد شدهاند که شبيه
مطالعات التوني )1994(2و باتاچاريا و بليک )2009( 3است که تقريبا هر دو به مقايسه کشش
قيمتي و درآمدي تقاضاي بنزين در کوتاهمدت و بلندمدت پرداختهاند.
تارک و انور )2018( 4در مقالهاي تحت عنوان «تقاضاي بنزين ،سياست قيمتگذاري و
رفاه اجتماعي در عربستان سعودي» به بررسي آثار رفاهي افزايش قيمت انرژي (بنزين) در
عربستان پرداختند و نتيجه گرفتند تقاضاي بنزين نسبت به تغييرات قيمت ،بيکشش است و
دولت عربستان نميتواند تنها با افزايش قيمت ،مصرف بنزين را کاهش دهد .بنابراين ،محدود
کردن مصرف بنزين مستلزم بهبود کارايي انرژي اتومبيلهاي مسافربري ،افزايش آگاهي
انرژي رانندگان از طريق آموزش و بازاريابي و توسعه حمل و نقلهاي جايگزين در داخل
شهرها است.
مشيري ( )2020در مطالعهاي تحت عنوان «رفتار مصرف کننده به قيمت بنزين و
سياستهاي غيرقيمتي» با استفاده از مدل  AIDSو دادههاي بودجه خانوار براي دوره زماني
 ،2016-2005واکنش مصرفکنندگان به سه سياست اصالح قيمت ،جيرهبندي و راندمان
سوخت بنزين را در ايران مورد بررسي قرار داد .نتايج اين مطالعه نشان ميدهد که ميانگين
کشش قيمتي بنزين برابر  -0/76است .با اين حال ،پاسخهاي قيمتي در استانهاي مجاور با
کشورهايي که اختالف قيمت زيادي دارند ،بيشتر است و اصالح قيمتي براي خانوارهاي با
درآمد پايين با زيانهاي رفاهي همراه است .کششهاي برآورد شده تحت رژيمهاي مختلف

1. Arzaghi, M. & Squalli, J.
2. Eltony, M.N.
3. Bahttacharyya, S.C. & Blake, A.
4 .Tarek, N. Anvar, A.
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سياستي نشان مي دهد که اصالح قيمت انرژي به طور معنيداري منجر به افزايش کششها
ميشود ،در حالي که سياست جيرهبندي منجر به کاهش کشش قيمتي ميشود.
چيتنيس ( )1384با بهره گيري از مفهوم روند ضمني در مدلسازي و بهکارگيري مدل
سري زماني ساختاري به برآورد کشش قيمتي تقاضاي بنزين در ايران پرداخت .نتايج اين
مطالعه نشان داد کاهش مصرف از طريق سياست افزايش قيمت در کوتاهمدت چندان موثر
نيست ،اما در بلندمدت ميتواند اثرگذار باشد .در نهايت ،سياست افزايش تدريجي قيمت
بنزين توصيه ميشود و در کنار آن سياستهاي غيرقيمتي نظير افزايش کارايي خودروها و
استانداردهاي کارآيي و افزايش در خدمات حمل ونقل عمومي ميتواند براي کنترل و
کاهش مصرف موثر باشند.
ابونوري ،صميمي و محنتفر ( )1384با استفاده از دادههاي سري زماني  1382-1350و
الگوي معادالت همزمان با روش برآورد حداقل مربعات سه مرحلهاي به ارزيابي آثار
اقتصادي يارانه بنزين و ميزان مصرف آن در ايران پرداختند .نتايج مطالعه آنها نشان ميدهد
که بين يارانه بنزين و ميزان مصرف آن رابطه مثبت و معناداري وجود دارد؛ بهطوري که به
ازاي يک درصد افزايش در يارانه بنزين ،مصرف آن  0/69درصد افزايش مييابد.
خياباني ( )1387در مطالعهاي به بررسي آثار افزايش قيمت حاملهاي انرژي روي
متغيرهاي کالن اقتصاد ايران پرداختند .ايشان با استفاده از الگوي تعادل عمومي قابل محاسبه
استاندارد به اين نتيجه رسيدند که افزايش قيمت حاملهاي انرژي منجر به اصالح انحراف
قيمتهاي نسبي شده و مصرف انرژي در بخشهاي توليدي و مصرف را کاهش ميدهد.
همچنين آثار رفاهي ناشي از افزايش قيمت حاملهاي انرژي در حالت افزايش قيمت همه
حاملهاي انرژي نسبت به حالت افزايش قيمت بنزين ،بسيار بيشتر بوده و منجر به افزايش
تورم و کاهش رفاه خانوارها ميشود.
مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي( )1387در گزارشي به بررسي آثار تورمي
سياست افزايش قيمت بنزين و گازوئيل پرداخته است .نتايج اين مطالعه نشان داد در صورت
افزايش  100تا  600درصدي قيمت بنزين منجر به افزايش  5تا  28/5درصدي تورم ميشود.
همچنين يافتههاي اين مطالعه حاکي از آن است که افزايش قيمت بنزين به صورت تدريجي
و زمانبندي شده به مراتب آثار تورمي کمتري نسبت به افزايش جهشي و يكباره آن دارد.
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عاملي ( )1391با استفاده از تحليل سلسله مراتبي و برنامهريزي خطي فازي تحت
مطالعهاي با عنوان «تعيين سهم بهينه يارانه انرژي در زيربخشهاي اقتصادي با استفاده از
تحليل سلسله مراتبي( )AHPو برنامهريزي خطي فازي( )FLP1به بررسي تخصيص بهينه
يارانه انرژي در بين زير بخشهاي اقتصادي پرداخته شده است و نتايج رتبهبندي نشان ميدهد
که رتبه بهينه زيربخش هاي اقتصادي در ايران براي تخصيص يارانه انرژي به ترتيب شامل
بخشهاي خدمات ،صنعت ،کشاورزي ،خانگي و حمل و نقل است .همچنين حداکثرسازي
کارايي يارانه انرژي در بخشهاي خانگي و حمل و نقل از طريق ايجاد تغييرات فناورانه و
بهبود الگوي مصرف ،ضروري است .نتايج فازيسازي نشان ميدهد که يارانه تخصيص يافته
بهينه به بخشهاي خدمات و حمل و نقل به ترتيب برابر با  30/4و  28/6درصد از کل يارانه
انرژي است.
عزيزي و همكاران ( )1391در يک تحقيق اثر تورمي اصالح قيمت حاملهاي انرژي را
در ايران بررسي کرده اند .نتايج اين تحقيق حاکي از افزايش نرخ تورم در اثر اجراي اين
سياست دارد.
ميبدي و همكاران ( )1393در مقالهاي با عنوان برآورد تابع تقاضاي بنزين در ايران طي
دوره زماني1381تا 1386با استفاده از تكنيک پنل ديتا ،ضمن شناسايي عوامل مهم و
تاثيرگذار بر مصرف بنزين ،حساسيت هريک از آنها را نيز بررسي کردند .در اين مقاله،
رفتار مصرف کنندگان بنزين با استفاده از مدل پنل ديتا بررسي شده است .تابع تقاضاي بنزين
با استفاده از دادههاي جمع آوري شده طي سالهاي ( )1381-1386در سطح  28استان کشور
برآورد شده است .نتايج برآورد حاکي از آن است که از ميان متغيرهاي بهکار رفته ،مصرف
بنزين با توليد ناخالص داخلي ،تعداد خودروهاي موجود در ناوگان حمل ونقل ،جمعيت و
قيمت نفت و گاز رابطه مستقيم دارد .همچنين نتيجه آزمون تاثيرگذاري قيمت گاز مايع بر
مصرف بنزين ،معنادار نيست.
فطرس و همكاران ( )1393با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي ( )OLSو
دادههاي سري زماني  ،1357-1392نتايج تحقيق مويد آن است که متغير موجودي وسايل
نقليه ،تاثير مثبت و معناداري بر تقاضاي انرژي دارد و توليد وسايل نقليه با مصرف انرژي
باالتر ميتواند روي تقاضاي سوخت کشور تاثير بگذارد .از آنجا که اکثر وسايل نقليه ايران
1. Fuzzy Linear Programming
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از بنزين و گاز طبيعي استفاده ميکنند ،کشش قيمتي تقاضاي بنزين و گاز طبيعي منفي،
معنادار و به نسبت باالست و ضريب اين دو متغير کشش قيمتي کوتاهمدت را نشان ميدهد.
همچنين کشش قيمتي نفت گاز اثر معناداري روي تقاضاي انرژي اين بخش طي دوره مورد
مطالعه نداشته است ،اما کشش درآمدي تقاضاي انرژي مثبت و معنادار بوده است .همچنين
به علت افزايش مدت زمان براي واکنش مصرفکنندگان ،کششهاي درآمدي و قيمتي در
بلندمدت بيشتر از کششهاي کوتاهمدت هستند.
سعادتمهر ( )1395با بهرهگيري از مدل بلندمدت ،کوتاهمدت و تصحيح خطا به روش
 ARDLتحت مطالعهاي با عنوان «تاثير افزايش قيمت بنزين و گازوئيل بر نرخ تورم در ايران»
به شناسايي ميزان تورم حاصل از افزايش قيمت بنزين و گازوئيل پرداخته است که نتايج
حاصل نشان داد قيمت بنزين تاثير معناداري بر نرخ تورم در اقتصاد ايران دارد؛ به طوري که
يک درصد افزايش در قيمت بنزين ،نرخ تورم را به ميزان  1/112درصد افزايش ميدهد.
همچنين قيمت گازوئيل تاثير معناداري بر نرخ تورم در ايران دارد .به طوري که يک درصد
افزايش در قيمت گازوئيل نرخ تورم را به ميزان  0/748درصد افزايش ميدهد.
توکليان و همكاران ( )1397با بهرهگيري از روش گشتاورهاي تعميميافته تحت
مطالعهاي با عنوان «عوامل تعيينکننده سوخت در کشورهاي منتخب صادرکننده نفت
(مطالعه موردي :يارانه بنزين)» به بررسي عوامل موثر بر پرداخت يارانه سوخت فسيلي در
کشورهاي صاد رکننده نفت پرداخته است .نتايج اين مطالعه نشان داد متغيرهاي انتشار کربن
و هزينههاي بهداشتي در پرداخت يارانه بنزين موثر است و سازمانهاي بينالمللي و يا
دستگاههاي مديريتي بايد سرمايهگذاري هدفمند و دقيقي در حوزه بهبود ظرفيت و توان
نهادي و سازماني کشورها داشته باشند.
پيلهفروش و همكاران ( )1397در مقالهاي تحت عنوان «مساله بنزين ،رويكردها و
مخاطرات» رويكردهاي متنوعي را مورد بررسي قرار داده و تاکيد دارد که انتخاب رويكرد
با هدف سياستگذار صورت مي گيرد و در ادامه به وضعيت کنوني پرداخته و سپس
جايگزينهاي ممكن براي حل مساله بنزين که توسط افراد و يا مراکز تحقيقاتي مختلف بيان
شده ،ارائه و در نتيجه بيان شده است که افزايش چندبرابري قيمت بنزين باعث رشد تورم
شده و تورم نيز سبب افزايش نرخ ارز شده و دوباره نياز به افزايش بيشتر قيمت بنزين وجود
دارد .در مجموع در اين مطالعه بيان شده در صورتي که سوخت مصرفي  2/5ميليون وسيله
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نقليه از بنزين به  CNGتغيير يابد ،پيشبيني ميشود جايگزيني بنزين حدود  20ميليون ليتر
در روز صورت خواهد گرفت که صرفه ساليانه حدود  1/5ميليارد دالر به همراه دارد.
قدوسي ( )1397در چهارمين کنفرانس فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف در رابطه
با موضوع تصويري يكپارچه از يارانههاي پنهان انرژي در بخشهاي مختلف و چالشهاي
مديريتهاي آنها پرداخته است و در ادامه به راهكارهايي براي اصالح يارانهها پرداخته که
جمعبندي اين سياستها هرکدام مزايا و معايبي با خود به همراه دارد که عبارتند از:
 آزادسازي کامل قيمت بنزين

 کارت سوخت براي خودرو بدون امكان خريد و فروش
 سهميه براي همه با امكان خريد و فروش
 قيمت شناور و باز پرداخت خودکار.

مروري بر مطالعات تجربي نشان ميدهد که مطالعات انجام شده بيشتر به بررسي اثرات
تورمي ناشي از اصالح قيمتهاي انرژي از جمله بنزين پرداختهاند .همچنين با توجه به
دخالت گسترده و تاريخي دولت در قيمتگذاري اين حاملهاي انرژي ،امروزه هرگونه
سياست هاي اصالحي در اين بازار ،عمال از يک مساله اقتصادي خارج شده و پيامدهاي
اجتماعي گستردهاي به همراه دارد .همچنين با توجه به ماهيت سوختهاي فسيلي و انتشار
آاليندههاي ناشي از مصرف آنها بهناچار پيامدهاي محيطزيستي عمدهاي را نيز به همراه
داشته است .از اين رو ،مروري بر مطالعات تجربي نشان ميدهد در داخل کشور ،مطالعه
بهخصوصي روي ارزيابي شيوههاي مختلف سياستهاي اصالحي در اين بازار با تاکيد بر
ابعاد اقتصادي ،اجتماعي و محيطزيستي صورت نگرفته است .بنابراين ،در اين مطالعه سعي
شده است ابتدا با شاخصسازي ابعاد اقتصادي ،اجتماعي و محيطزيستي ناشي از هرگونه
سياست اصالحي ،شيوههاي مختلف اصالح نظام يارانهاي مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد
و در نهايت مناسبترين شيوه قيمتگذاري ،پيشنهاد شود.

 .3روششناسي
مطالعه حاضر از نظر هدف ،کاربردي بوده و آمار و اطالعات آن به صورت پيمايشي
(ميداني) ،کتابخانهاي و اسنادي گردآوري شده است .جامعه آماري تحقيق مشتمل بر
صاحبنظران و متخصصين حوزه اقتصاد انرژي اعم از اساتيد دانشگاه ،مديران و کارشناسان
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وزارت نفت است .نمونه آماري برحسب مراحل مختلف انجام کار با رعايت تخصص و
تجربه کافي در خصوص موضوع مورد مطالعه ،انتخاب شده است.
همانطورکه در تصوير ( )1نشان داده شده است تحقيق حاضر مشتمل بر دو مرحله مطالعاتي
است .در گام اول الزم است گزينههاي مختلف قيمتگذاري بنزين متناسب با ساختار اقتصاد
ايران شناسايي شوند و ارزيابي اين گزينهها مستلزم معيارها و شاخصهاي ارزيابي است که در
اين تحقيق به تفكيک ابعاد اقتصادي ،اجتماعي و محيطزيستي مورد شناسايي قرار گرفته است.
بنابراين در مرحله اول با استفاده از روش دلفي و تضارب آراي متخصصين و صاحبنظران
حوزه قيمتگذاري انرژي ،گزينههاي ممكن قيمتگذاري به همراه شاخصهاي ارزيابي آنها
شناسايي ميشوند .در گام دوم ،گزينههاي مطروحه براساس شاخصهاي ارزيابي در ابعاد
مختلف اقتصادي ،اجتماعي و محيطزيستي مورد مقايسه و تجزيه و تحليل قرار ميگيرند .در
اين مرحله با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي ( 1(AHPگزينههاي قيمتگذاري اولويت-
بندي شده و گزينه سياستي که باالترين رتبه را از جنبههاي توسعه پايدار به خود اختصاص داده
است ،شناسايي و معرفي ميشود .در اين تحقيق از  15نفر در مرحله اول و  30نفر در مرحله
دوم به عنوان حجم نمونه استفاده شده است.
تصویر  .1چارچوب کلي مراحل انجام کار

1. Analytical Hierarchy Process
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 .1-3معرفي روش دلفي
روش دلفي يكي از روش هاي استفاده از قضاوت خبرگان است .اين روش تلفيقي از دو
روش فكرنويسي در مرحله آفرينش ا يده و مميزي در مرحله نتيجه گيري و استخراج
ايده هاي اساسي از قضاوت خبرگان است .هدف اين روش ،دسترسي به مطمئنترين
توافق گروهي از آراي خبرگان براي يک موضوع مورد بحث است که با استفاده از
پرسشنامه و تكرار دفعات ارسال پرسشنامه و دريافت بازخورد از آن ها و تجزيه و تحليل
پاسخ به سواالت است.
دلفي براساس فرض ايمني در بين اعضاي گروه پايهگذاري شده است (احتمال اشتباه در
تصميمگيري گروهي کمتر از تصميمگيري فردي است) .سپس تصميمات با استدالل منطقي
که در آن فرضيات به چالش کشانده ميشوند ،تقويت شده و موجب افزايش اعتبار نتايج
ميشود .از جمله فوايد کسب و اجماع در گروههاي مخالف ،اعتبار محتوي و طراحي
برنامهها با حمايت نسبي شرکتکنندگان است؛ به طوري که در بيان ديدگاهها و ايدهها،
امكان نفوذ عقايد ،اعمال فشار از طرف گروه خاص وجود ندارد و اعضاي پانل ميتوانند به
صورت بيطرفانه و با صداقت و درستكاري ،ايده خود را مطرح کنند .همچنين بازخورد بين
راندها باعث ميشود ايدههاي جديد مطرح شده و نوآوري و ابتكار بيشتري را راندهاي بعدي
ايجاد ميشود .اين روش منجر به صرفهجويي در زمان شده و ارايه تصميمات مغرضانه و
نامرتبط جلوگيري ميکند؛ زيرا پيشبينيهاي دلفي با يک روش تحليلي و نظامدار صورت
ميگيرد (احمدي و همكاران.)2008 ،1
اساس و پايه روش دلفي بر اين است که نظر متخصصان هر حوزه علمي در مورد پيشبيني
آينده ،برترين نظر است .بنابراين ،برخالف روشهاي تحقيق پيمايشي ،اعتبار روش دلفي نه
به تعداد شرکتکنندگان در تحقيق ،بلكه به اعتبار علمي متخصصان شرکتکننده در
پژوهش بستگي دارد .شرکتکنندگان در تحقيق دلفي از  5تا  20نفر را شامل ميشوند.
حداقل تعداد شرکتکنندگان بستگي به چگونگي طراحي روش تحقيق دارد .مراحل کار با
روش دلفي به اختصار در تصوير ( )2آورده شده است.

1. Ahmadi, et al.
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تصویر  .2مراحل انجام کار در روش دلفي

 .2-3معرفي فرآیند تحلیل سلسله مراتبي
فرآيند تحليل سلسله مراتبي يكي از شناختهترين روش تصميمگيري چندمنظوره 1است که
در دهه  1970توسط توماس ال ساعتي 2معرفي شد .از اين روش زماني ميتوان استفاده کرد
که براي تصميمگيري با چند گزينه رقيب 3و معيار تصميمگيري 4روبهرو هستيم .اين معيارها
ميتوانند کمي يا کيفي باشند (عادل آذر.)1374 ،
روش تحليل سلسله مراتبي ،روش مناسبي براي اتخاذ تصميمات پيچيدهاي است که
عوامل و عناصر تصميمگيري در آن غالبا از جنس کيفي بوده و به سختي ميتوان آن را به
جنس کمي تبديل کرد .هدف از فرآيند تحليل سلسله مراتبي اين است که يک سطح مختلف
1. Multi Attribution Decision Making
2. Thomas L. Saaty
3. Alternatives
4. Criteria or Factors
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مساله مورد بررسي از بزرگ به کوچک يا از کل به جزء طبقهبندي شوند تا امكان بررسي
دقيقتر موضوع فراهم شود.
مراحل اساسي در استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي به منظور حل يک مساله
تصميمگيري عبارتند از (:)Moshiri, 2001
 بنا کردن سلسله مراتب 1و طبقهبندي مساله مورد نظر :اهداف کلي و کالن مربوط بهموضوع تصميمگيري در رأس سلسله مراتب قرار ميگيرد .معيارها و صفاتي که در کيفيت
اهداف موثر هستند در مراتب پايينتر قرار ميگيرند و در پايينترين سطح ،گزينهها و
انتخابهاي تصميمگيري قرار ميگيرند.
 مقايسات زوجي :2در مرحله بعدي ،عوامل موثر در هر سطح از سلسله مراتب در پاسخ بههدف مطالعه يا عوامل سطح باالتر ،به صورت زوجي مورد مقايسه قرار ميگيرد .نتيجه اين
مقايسات زوجي به صورت ماتريسي آورده ميشود (جدول ( .))2اين ماتريس دو ويژگي
عمده دارد :ويژگي اول آن اين است که قطر اين ماتريس برابر عدد  1است و دوم اينكه
ترجيح عوامل نسبت به يكديگر داراي خاصيت معكوسپذيري است .براي مثال ،اگر عامل
 Aنسبت به  Bبه مقدار  5ترجيح داده شود در آن صورت ،نسبت ترجيح عامل  Bبه  Aمعادل
 1/5است.
جدول  .2ارزشگذاری شاخصها نسبت به هم در فرآیند تحلیل سلسله مراتبي
وضیت مقايسه i

ارزش

نسبت بهj

ترجیحی

توضیح

اهمیت برابر

1

گزينه يا شاخص  iنسبت به  jاهمیت برابر دارند و يا ارجحیتی نسبت بهم ندارند.

نسبتا مهم تر

3

گزينه يا شاخص  iنسبت به  jکمی مهمتر است.

مهم تر

5

گزينه يا شاخص  iنسبت به  jمهمتر است.

خیلی مهم تر

7

گزينه يا شاخص iداري ارجحیت خیلی بیشتري از  jاست.

کامالً مهم

9

گزينه يا شاخص  iاز  jمطلقاً مهمتر و قابل مقايسه با  jنیست.

بینابینی

2و4و6و8

ارزشهاي میانی بین ارزشهاي ترجیحی را نشان میدهد مثال ،8بیانگر
اهمیتی زيادتر از 7و پايین تر از  9براي  iاست.

منبع :عادل آذر1374 ،

1. Hierarchy
2. Pair- Wise Comparisons
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 محاسبه وزن نسبي عوامل :در گام سوم ،وزن نسبي عوامل هر سطح با استفاده از ماتريسمقايسات زوجي محاسبه ميشود.
()1

A.W = n.W

که در رابطه ( A ،)1نشانگر ماتريس مقايسات زوجي نسبي و  Wنشانگر بردار وزنهاي
واقعي و  nنشانگر تعداد عوامل يا عناصر است.
 تعيين اهميت نسبي عوامل :در مرحله پاياني ،اهميت نسبي هر يک از گزينههايتصميمگيري در ارتباط با هدف کلي ،تعيين ميشود .براي اين منظور ،از رابطه ( )2براي
محاسبه وزنهاي نسبي عوامل در سطح Kام در رابطه با سطح اول (هدف کلي مسئله) استفاده
ميشود.
()2

C (1, K) = i = 2 Bi

در رابطه ( C(1,K) ،)2نشانگر بردار ترکيبي وزنهاي نسبي عوامل در سطح Kام در
رابطه با عوامل سطح اول و  Biنشانگر ماتريس  ni-1nاست که سطرهاي آن تشكيل

بردارهاي ̂
 Wرا ميدهند ni .نشانگر تعداد عوامل در سطح  iاست و در واقع همان وضعيت
 nدر رابطه ( )1را دارد و انديس  iبراي نشان دادن سطح  iاست.

در اين مطالعه از نرمافزار اکسپرت چويس 1براي رتبهبندي نهايي معيارها استفاده شده
است .براي اولويتبندي عناصر و فعاليتها ،الزم است درجه خاصي از سازگاري در روند
عمليات وجود داشته باشد .براي اين منظور از نرخ سازگاري )CR( 2استفاده ميشود .در
واقع ،نرخ سازگاري ،ميزان سازگاري مقايسات را مشخص ميکند و نشان ميدهد تا چه
ميزان ميتوان به رتبهبندي حاصل از معيارهاي موردنظر اعتماد کرد .براي محاسبه نرخ
سازگاري ،تحقيقات زيادي صورت گرفته است و روش بردار ويژه به عنوان بهترين روش
مطرح شده است .براي محاسبه نرخ سازگاري ،ابتدا بردار مجموع وزن ( 3)WSVمحاسبه

1. Expert Choice
2. Consistency Rate
3. Weighted Sum Vector
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ميشود .براي محاسبه اين بردار ،مقادير اصلي مقايسات گروهي در بردار اولويت کلي ضرب
شده و مجموع هر سطر محاسبه ميشود (.)Ghodsipor, 2006
با تقسيم هر يک از مولفههاي فوق بر بردار اولويت معيارها ،بردار سازگاري  1C.Vبه
دست ميآيد .در ادامه ،شاخص سازگاري  2CIبه صورت رابطه ( )3به دست ميآيد.
()3

max − n
n−1

= C. I

در رابطه ( n ،)3نشانگر تعداد گزينهها و  maxنشانگر ميانگين بردار سازگاري است.
رابطه نرخ سازگاري  C.Rبه صورت رابطه ( )4محاسبه ميشود.
()2

C. I
R. I

= C. R

 3R.Iبيانگر مقدار شاخص تصادفي است و با توجه به تعداد گزينهها و از طريق جدول
شاخص سازگاري تصادفي استخراج ميشود .در تصوير ( )3نماي کلي از مراحل تحليل
سلسله مراتبي نشان داده شده است.

1. Consistency Vector
2. Consistency Index
3. Rate Index
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شکل  .3فلوچارت فرآیند تحلیل سلسله مراتبي

 .4یافتهها
 .1-4شناسایي انواع گزینههای قیمتگذاری بنزین و شاخصهای ارزیابي آن
نتايج حاصل از روش دلفي در مرحله اول با  10گزينه قيمتگذاري شروع شد و درادامه بعد
از پااليش و اجماع نظرات ،چهار گزينه زير متناسب با شرايط اقتصادي-اجتماعي ايران
مطرح شد:
 دو نرخي بودن قيمت بنزين (ادامه روند فعلي)

 تک نرخي بودن قيمت بنزين و پرداخت نقدي يارانه به خودرو

 قيمتگذاري متناسب با مصرف بنزين (وضع ماليات بر مصرف)
 تک نرخي بودن قيمت بنزين و اختصاص سهميه به افراد بجاي خودرو (ايجاد بازار آنالين
خريد و فروش).
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جهت رعايت اختصار ،ويژگيهاي مهم گزينههاي مطرح شده در جدول ( )3آورده شده
است.
جدول .3ویژگيهای گزینههای مطرح شده
گزينههاي قیمتگذاري
گزينه اول:
دو نرخی بودن قیمت بنزين
(ادامه روند فعلی)

ويژگیها
-

تعیین قیمت سهمیهاي براي هر خودرو توسط دولت و اصالح آن

با قاعده نامشخص
-

تعیین قیمت آزاد و ثابت باالتر از قیمت سهمیهاي توسط دولت و

اصالح آن با قاعده نامشخص
 قیمتگذاري بنزين به نرخ  50درصد فوب خلیج فارس و اصالح 5درصدي فصلی آن در جهت همگرايی به قیمت فوب خلیج فارس
متغیر بودن يارانه نقدي هر ماه و وابسته بودن آن به قیمتهاي

گزينه دوم:

-

تک نرخی بودن قیمت بنزين و پرداخت

فوب و سهمیه

نقدي يارانه به خودرو

 بر خط کردن کارتهاي سوخت و اتصال آن به شبکه بانکی پرداخت نقدي مابه تفاوت قیمت سهمیهاي ( 20درصد پايینتر ازقیمت بازار) با قیمت بازار در کارتهاي سوخت براي  120لیتر
-

تعیین قیمت بنزين به ازاي هر لیتر حدود  20درصد متوسط

قیمت فوب خلیج فارس در شش ماه گذشته به عنوان قیمت يارانهاي
گزينه سوم:
قیمتگذاري متناسب با مصرف بنزين
(وضع مالیات بر مصرف)

(در اين روش قیمت بنزين به صورت شش ماهه براساس قیمت فوب
تعیین میشود)
 وضع مالیات بر مصرف با نرخهاي مالیاتی زير: oتا سقف مصرفی  60لیتر در هر ماه براي خودروهاي شخصی با
نرخ مالیات صفر درصد

 oنرخ مالیات  5درصد به ازاي هر لیتر فراتر از سهمیه
 قیمتگذاري بنزين به نرخ آزاد ( 50درصد فوب) و اصالح 5درصدي آن در جهت همگرايی به قیمت فوب خلیج فارس به صورت
گزينه چهارم:
تک نرخی بودن قیمت بنزين و اختصاص
سهمیه به افراد بجاي خودرو(ايجاد بازار
آنالين مبادله)

فصلی.
 فروش بنزين به افراد داراي کد ملی ايران به میزان  20لیتر در ماهبا نرخ  20درصد فوب خلیج فارس (تصحیح قیمت سهمیهاي بر مبناي
قیمت آزاد به صورت فصلی)
 ايجاد بازار خريد و فروش سهمیه به نرخ آزاد-

تعیین سقف ذخیره بنزين در هر کد ملی

 ايجاد نهادي به عنوان تنظیمگر بازار (تعیین بازه قیمتی مجاز)منبع :يافتههاي پژوهش
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همچنين در اين مرحله ،شاخصهاي ارزيابي گزينههاي قيمتگذاري به تفكيک
شاخصهاي اقتصادي ،اجتماعي و زيستمحيطي مطابق با جدول ( )4شناسايي و استخراج
شده است .همانطور که مالحظه ميشود براي شاخصهاي اقتصادي ،اجتماعي و محيط
زيستي به ترتيب  4 ،4و  3زيرشاخص تعريف شده است.
جدول .4شاخصهای سنجش گزینههای قیمتگذاری در چارچوب توسعه پایدار
شاخص

اقتصادي

اجتماعی

محیطزيستی

زير شاخص

عالئم اختصاري

کاهش پیامدهاي تورمی

F1

کاهش انگیزه قاچاق

F2

کاهش فشار مالی بر بودجه دولت

F3

کاهش مصرف بنزين

F4

کاهش بیعدالتی در توزيع يارانه بنزين

F5

افزايش پذيرش و همراهی جامعه

F6

سادگی و قابل فهم بودن گزينه

F7

افزايش انگیزه صرفهجويی و پاداش براي مصرف کمتر بنزين

F8

کاهش انتشار آاليندههاي ناشی از مصرف بنزين

F9

تشويق تولید خودروهاي کم مصرف و دوستدار محیط زيست

F10

تشويق در استفاده از حمل ونقل عمومی

F11

منبع :يافتههاي پژوهش

 .2-4ارزیابي و اولویتبندی گزینههای قیمتگذاری بنزین
همانطور که در قسمت روششناسي اشاره شد ،بعد از شناسايي انواع گزينههاي قيمتگذاري
و شاخصهاي ارزيابي آنها در مرحله بعدي به ارزيابي و اولويتبندي گزينههاي مطروحه
با استفاده از شاخصهاي تعيين شده و در چارچوب الگوي تحليل سلسله مراتبي پرداخته
شده است .بنابراين درخت سلسله مراتبي اين پژوهش شامل چهار سطح است:
 هدف اصلي تحقيق شاخصهاي ارزيابي اقتصادي ،اجتماعي و محيطزيستي زيرشاخصهاي مربوط به هرکدام از شاخصهاي توسعه پايدار -گزينههاي سياستي قيمتگذاري بازار بنزين در ايران.
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پس از تشكيل درخت سلسله مراتب تصميم ،عناصر موجود در هر سطح به ترتيب از
سطوح پايين به باال نسبت به تمامي عناصر مرتبط در سطوح باالتر ارزيابي ميشوند (شكل
(.))4

شکل  .4درخت سلسله مراتبي انتخاب بهترین گزینه سیاستي قیمتگذاری بنزین در ایران
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قبل از اولويتبندي گزينههاي قيمت گذاري ،نتايج حاصل از روش  AHPنشان مي
دهد از  11زيرشاخص تعريف شده ،زيرشاخصهاي «کاهش آلودگي هوا»« ،کاهش بي
عدالتي در توزيع يارانه بنزين» و « تشويق در استفاده از حمل و نقل عمومي» بيشترين اهميت
در انتخاب بهترين گزينه سياستي دارند و زيرشاخصهاي «کاهش انگيزه قاچاق» و «سادگي
و قابل فهم بودن» از اهميت کمتري نسبت به ساير زير شاخص ها برخوردار هستند (نمودار
(.))6
نمودار  .6رتبهبندی زیر شاخصهای توسعه پایدار

نتايج حاصل از اهميت شاخصهاي ارزيابي نشان ميدهد که شاخصهاي زيستمحيطي
و اقتصادي به ترتيب با ميانگينهاي وزني  0/35و  0/34از اهميت به نسبت باالتري نسبت به
شاخصهاي اجتماعي (با ميانگين وزني  )0/32برخوردار هستند .بنابراين ،شاخصهاي
اقتصادي و محيطزيستي ،اهميت نسبي بيشتري در اولويتبندي گزينههاي قيمتگذاري
بنزين خواهند داشت (جدول (.))4
براي تعيين ضريب اهميت شاخص محيطزيستي در سياستهاي مختلف قيمتگذاري
بازار بنزين (گزينههاي چهارگانه) ،مراحل پردازش  AHPبه ترتيب طي شده و جدول مقايسه
زوجي گزينهها از ديدگاه صاحب نظران انجام شده و در نهايت گزينههاي چهارگانه مورد
بررسي براي قيمتگذاري بنزين در نمودار ( )7آورده شده است.
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جدول  .4رتبهبندی نهایي شاخصهای توسعه پایدار در ارزیابي قیمتگذاری بنزین
رتبه

شاخص

1

محیطزيستی

0/35

2

اقتصادي

0/34

3

اجتماعی

0/32

شاخص

کاهش انتشار آالينده
استفاده از حمل ونقل عمومی
تشويق تولید خودروهاي کم مصرف

رتبه

میانگین وزن

زيرشاخص

وزن

وزن نهايی

0/390

0/139

1

0/310

0/1080

3

زيرشاخص

0/294

0/100

4

کاهش پیامدهاي تورمی

0/260

0/093

5

کاهش مصرف بنزين

0/264

0/091

6

کاهش فشار مالی بر بودجه دولت

0/256

0/086

7

کاهش انگیزه قاچاق

0/220

0/070

10

کاهش بی عدالتی در توزيع يارانه

0/402

0/120

2

0/270

0/081

8

افزايش پذيرش و همراهی جامعه

0/213

0/077

9

سادگی و قابل فهم بودن گزينه

0/115

0/036

11

و دوستدار محیط زيست

افزايش انگیزه صرفه جويی و پاداش
براي مصرف کمتر بنزين

منبع :يافتههاي پژوهش

همانطور که در نمودار ( )7قابل مشاهده است؛ گزينه اول يا همان ادامه روند فعلي به
عنوان بدترين روش قيمت گذاري بنزين در ايران معرفي شده است و گزينه سوم يا قيمت
گذاري متناسب با مصرف بنزين (وضع ماليات بر مصرف) به عنوان بهترين گزينه قيمت-
گذاري تعيين شده است.
نمودار  .7رتبهبندی سیاستهای مختلف قیمتگذاری بنزین
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در نمودار ( ،)8جزييات مربوط به رتبهبندي گزينههاي قيمتگذاري بنزين به تفكيک
شاخصهاي اقتصادي ،اجتماعي و محيطزيستي آورده شده است .در اين نمودار ،گزينههاي
قيمتگذاري به تفكيک شاخصهاي توسعه پايدار مورد تحليل و مقايسه قرار داده گرفته
شده است و از منظر شاخص محيطزيستي و اقتصادي گزينه سوم بهترين گزينه از بين گزينهها
است ،اما از منظر شاخص اجتماعي ،گزينه چهارم بهترين گزينه انتخاب شده است.
نمودار  .8تاثیر شاخصهای توسعه پایدار بر سیاستهای مختلف قیمتگذاری بنزین

 .3-4تحلیل حساسیت کارایي

1

تحليل حساسيت کارايي يا عملكرد به بررسي سيستماتيک اثرپذيري و پيش بيني متغيرهاي
خروجي از متغيرهاي ورودي يک مدل اشاره دارد و تمامي اطالعات موجود را در مورد
چگونگي رفتار جايگزينها در برابر هر يک از زيرشاخصها نشان ميدهد که در حقيقت
فشردهترين نمايش اطالعات در اولويت گزينهها است .نمودار ( )9تصوير مرکب حساسيت
اين تحليل است و عملكرد هر گزينه را روي هر شاخص نشان ميدهد.
تحليل حساسيت کارايي تعيين ميکند که با در نظر گرفتن يک مجموعه مفروضات
خاص ،چگونه مقادير متفاوت يک شاخص بر ساير شاخصها اثر ميگذارد .اين تكنيک با
شرايط مرزي خاصي به کار ميرود که به نقش هرکدام از شاخصها در گروه مربوطه بستگي

1. Performance Sensitivity
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دارد .در نمودار ( )9تحليل حساسيت گزينههاي سياستي براي قيمتگذاري بنزين بر اساس
شاخصهاي مربوطه ارائه شده است.
تحليل حساسيت کارايي ،ارجحيت گزينهها را همزمان نسبت به يک شاخص نشان
ميدهد .همانگونه که در نمودار ( )9مشاهده ميشود در تحليل حساسيت نسبت به هدف
کلي ،بيشترين حساسيت مربوط به شاخص محيطزيستي و سپس شاخص اقتصادي است.
همچنين بيشترين حساسيت در بين گزينههاي سياستي قيمتگذاري بنزين مربوط به گزينه
سوم؛ يعني «قيمتگذاري متناسب با مصرف بنزين (وضع ماليات بر مصرف)» است.
نمودار  .9نتایج حساسیت کارایي

 .4-4تحلیل حساسیت پویا

1

در حالت پايه سهم هر کدام از شاخصهاي محيطزيستي ،اقتصادي و اجتماعي به ترتيب
 33/7 ،34/7و  31/7است (نمودار  -10الف) که به منظور آناليز حساسيت پويا ،وزن هرکدام
از معيارهاي محيطزيستي ،اقتصادي و اجتماعي را يكبار  100و بار ديگر صفر قرار داده شده
است .نتايج حاصل از تحليل حساسيت پويا در نمودار ( )10قابل مشاهده است.

1. Dynamic Sensitivity
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نمودار  .10تحلیل حساسیت پویا در حالتهای مختلف
الف -تحلیل حساسیت پويا در حالت پايه

ب -تحلیل حساسیت پويا در حالت وزن  100درصدي شاخص اقتصادي

ج -تحلیل حساسیت پويا در حالت وزن  100درصدي شاخص اجتماعی

د -تحلیل حساسیت پويا در حالت وزن  100درصدي شاخص محیطزيستی

با افزايش سهم شاخصهاي اقتصادي به صددرصد ،تغييري در رتبهبندي گزينهها به
وجود نيامده است (نمودار -10ب) .اما وزن آنها تغيير کرده است .بيشترين تغيير در وزن
گزينه چهارم؛ يعني «تک نرخي بودن قيمت بنزين و ايجاد بازار آنالين خريد و فروش
(اختصاص سهميه خريد به افراد بجاي خودرو)» مشاهده ميشود تا جايي که سهم اين گزينه
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افزايش  3/3درصدي داشته و از  31/5به  34/8درصد تغيير کرده است .اين تغيير بدين
معناست که گزينه چهارم در شاخصهاي اقتصادي وزن بيشتري را به خود اختصاص داده
است.
با افزايش سهم شاخص اجتماعي به صددرصد ،هم رتبهبندي گزينهها و هم وزن آنها
تغيير کرده است (نمودار  -10ج) .نكته قابل توجه اين است که گزينه سو؛ يعني
«قيمت گذاري متناسب با مصرف بنزين (وضع ماليات بر مصرف)» نسبت به حالت پايه 8/9
درصد کاهش داشته و گزينه چهارم؛ يعني «تک نرخي بودن قيمت بنزين و ايجاد بازار آنالين
خريد و فروش (اختصاص سهميه خريد به افراد بجاي خودرو)» با  2/3درصد افزايش نسبت
به حالت پايه در جايگاه نخست رتبهبندي سياستهاي قيمتگذاري بازار بنزين در ايران قرار
ميگيرد .اين بدين معنا است که از ديد کارشناسان و صاحبنظران با در نظر گرفتن تنها
شاخصهاي اجتماعي ،گزينه چهارم داراي اهميت بيشتري نسبت به ساير گزينهها است.
با افزايش سهم شاخص محيطزيستي به صددرصد ،تغييري در رتبهبندي گزينهها به
وجود نيامده (نمودار -10د) ،اما وزن آنها تغيير کرده است .بيشترين تغيير در وزن گزينه
سوم؛ يعني «قيمتگذاري متناسب با مصرف بنزين( وضع ماليات بر مصرف)» مشاهده ميشود
تا جايي که سهم اين گزينه افزايش  10/5درصدي داشته و از  38/6به  49/1درصد تغيير
کرده است .اين تغيير بدين معناست که گزينه سوم در شاخصهاي محيطزيستي وزن بيشتري
را به خود اختصاص داده است.

 .5بحث و نتیجهگیری
در اين مطالعه ،گزينههاي مختلفي براي قيمتگذاري بنزين بر اساس شاخصهاي توسعه
پايدار ارائه شده است که هر کدام قوت و ضعفهايي دارد .هدف از اين پژوهش ،بررسي
ابعاد مختلف مساله و ارائه راهكارهاي مربوط به اجراي گزينه برتر است .براي افزايش قيمت
حاملهاي انرژي به صورت عام و بنزين به صورت خاص(در شرايط کنوني) براي اينكه
اجماع عمومي در سطوح مختلف جامعه اعم از مردم ،کارگزاران ،فعاالن اقتصادي و ...به
وجود بيايد ،ضروري است گزينه سياستياي طراحي و بهکار گرفت که در آن هدف اصلي
از افزايش قيمت بنزين در کشور به وضوح تبيين شود که به اين مهم در اين پژوهش پرداخته
شده است .براي اينكه بتوان مجموعه سياستهاي مورد نياز اجرايي را تنظيم کرد تا هرکدام
از اين اهداف محقق شود بايد متغيرهاي اثرگذار بر آن اهداف تبيين و سپس براي آنها
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برنامهريزي صورت گيرد .به منظور بررسي ارزيابي و اولويتبندي گزينههاي سياستي
قيمتگذاري بنزين در ايران ،شاخصهاي مهم مربوط به اين حوزه توسط روش دلفي و
تحليل سلسله مراتبي ،شناسايي و اولويتبندي شدهاند.
نتايج تحقيق نشان ميدهد مهمترين زير شاخص در شاخص اقتصادي؛ «کاهش پيامدهاي
تورمي» ،در شاخص اجتماعي؛ «کاهش بيعدالتي در توزيع بنزين» ،در شاخص محيط
زيستي؛ «کاهش انتشار آاليندههاي ناشي از مصرف بنزين» و در رتبهبندي نهايي شاخصهاي
توسعه پايدار ،شاخص محيطزيستي مهمترين شاخص بهشمار ميرود.
نتايج حاصل از روش  AHPنشان ميدهد براساس شاخصهاي اقتصادي ،اجتماعي و
محيطزيستي ،گزينه سوم؛ يعني «قيمتگذاري متناسب با مصرف بنزين (وضع ماليات بر
مصرف)» بهترين شيوه قيمتگذاري بنزين است .در انتخاب گزينه سوم به عنوان گزينه برتر،
قيمت متناسب با ميزان مصرف افراد ،متغير بوده و با افزايش مصرف از سقف تعيين شده،
قيمت بنزين افزايش مي يابد .برخالف گزينه اول که درصورت افزايش مصرف بيش از
سهميه تعيين شده ،قيمت هر ليتر بنزين به ميزان صددرصد افزايش مييابد ،در اين گزينه ،به
ازاي مصرف هر ليتر مازاد بر سهميه تعيين شده ،قيمت بنزين به ازاي هر ليتر 5 ،درصد افزايش
مي يابد .در گزينه منتخب ،اختالف قيمت بنزين داخلي با کشوهاي همسايه ،ثابت نبوده و
برحسب ميزان مصرف ،تغيير ميکند؛ به طوري که هر چه ميزان مصرف افزايش مييابد
قيمتهاي داخلي به قيمتهاي منطقه نزديکتر شده و اين اختالف قيمتي از بين ميرود .از
آنجا که قاچاق سوخت به دليل ريسک و هزينههاي باالي آن ،با مصارف باالتر همراه است؛
از اين رو ،در گزينه پيشنهادي ،اختالف قيمت داخلي با خارج از کشور کاهش يافته و به تبع
آن انگيزه اي براي قاچاق سوخت در سطح گسترده ،وجود نخواهد داشت .همچنين در اين
گزينه ،مشوقهاي مالياتي براي افراد کم مصرف و خودروهاي دوستدار محيط زيست
ميتواند در کنترل مصرف بنزين موثر باشد .در نمودار ( ،)11نحوه قيمتگذاري پيشنهادي
براساس گزينه سوم و با فرض اينكه قيمت فوب خليج فارس را معادل يكصد هزار ريال1در
نظر بگيريم ،نشان داده شده است.

 . 1فرض کنيد متوسط قيمت فوب بنزين در سه ماه گذشته برابر يكصد هزار ريال به ازاي هر ليتر باشد.
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نمودار  .11قیمتگذاری پیشنهادی بنزین در مقایسه با روند فعلي(در بازه یک فصل فرضي)

برخي از ويژگيهاي گزينه منتخب (سوم) عبارتند از:

 oافزايش منطقي و ماليم (نه ناگهاني) قيمت بنزين متناسب با مصرف آن
 oکاهش انگيزه قاچاق سوخت به علت قيمتگذاري باال و نزديک فوب خليج فارس براي
مصارف باالتر
 oعدم تغييرات جهشي هر چند سال يكبار و کاهش آثار منفي اجتماعي
 oهمگرايي قيمت داخلي بنزين با قيمتهاي منطقهاي به دليل سقف قيمتي متناسب با قيمت فوب
خليج فارس
 oپاداش و جريمه مصرفکننده متناسب با رفتار مصرفي خود
 oافزايش انگيزه صرفهجويي در مصرف بنزين به دليل عدم تمايل به پرداخت هزينههاي باالتر
 oکاهش توزيع ناعادالنه يارانه بنزين 1بدون بازپرداخت و جبران نقدي فراگير (اختصاص يارانه
بيشتر بر مصارف پايينتر و دريافت ماليات بيشتر از مصارف باالتر)

 .1در شيوه قيمتگذاري فعلي ،مصارف بيشتر با بهرهمندي بيشتر از يارانه دولت همراه است؛ از اين رو ،افراد پرمصرف
که معموال از اقشار پردرآمد جامعه هستند منافع بيشتري از يارانه سوخت ميبرند .در حالي که در گزينه پيشنهادي و
منتخب ،مصارف باالتر با مالياتهاي باالتر همراه بوده و افراد متناسب با مصرف خود ،هزينه سوخت را پرداخت ميکنند.
ازاينرو ،در گزينه منتخب ،افراد کممصرف که معموال از اقشار ضعيف جامعه هستند ،بهرهمندي بيشتري از يارانه سوخت
خواهند داشت.
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 oافزايش انگيزه تقاضا براي خودروهاي کم مصرف و دوستدار محيطزيست باالخص براي افراد
پرمصرف
 oارتباط دروني و مستمر با قيمتهاي منطقهاي و تعديل يا اصالح سقف قيمتي آن با قيمت فوب
خليج فارس به صورت فصلي
 oايجاد فضاي رقابتي در استفاده از تكنولوژيهاي حمل و نقل به منظور کاهش مصرف بنزين و
به تبع آن کاهش هزينه تمام شده محصوالت يا خدمات
 oکاهش مخارج يارانهاي دولت اعم از پرداخت يارانه فراگير و کاهش معنيدار هزينههاي
جلوگيري از قاچاق سوخت
 oهمسويي منافع فردي (انگيزه کاهش مصرف) با منافع جمعي (کاهش آاليندهها ،کاهش ناعادالنه
درآمد ،توسعه تكنولوژيهاي دوستدار محيطزيست).

در پايان پيشنهاداتي به منظور راهكارهاي عملياتي در جهت رفع موانع و ايجاد بستر
مناسب جهت اجراي گزينه سوم؛ يعني «قيمتگذاري متناسب با مصرف بنزين( وضع ماليات
بر مصرف)» به عنوان بهترين سياست قيمتگذاري بنزين در ايران به شرح زير ارائه ميشود:
 .1با توجه به نتايج حاصل از تحقيق ،پيشنهاد ميشود جهت پذيرش و همراهي جامعه با تغيير
قيمتگذاري بنزين ،قيمت سهميهاي بنزين پايينتر از روند فعلي (به عنوان مثال 1000 ،تومان
براي مقدار سهميه) در نظر گرفته شود و اصالح قيمتي براي فراتر از سهميه صورت گيرد.
در اين حالت ،مصرفکنندگان تا سقف  80ليتر مصرف بنزين در ماه ،منتفع ميشوند ،اما
مصارف باالتر با قيمتهاي باالتراز روند فعلي (يعني قيمت باالي  3000تومان) مواجه
خواهند بود.
 .2در سناريوي منتخب (گزينه سوم) نيازي به تغيير قيمت ناگهاني هر چندسال يكبار نيست
و قيمت در بازه قيمت سهميهاي و قيمت فوب به مصرف افراد بستگي خواهد داشت و الزم
است فاصله و حد مجازي بين شكاف قيمت سهميهاي و قيمت فوب تعيين کرد و با تواتر
زماني خاصي (همانند فصلي يا شش ماهه) اين فاصله قيمتي را تعديل و اصالح کرد.
 .3با توجه به نوسانات و تغييرات فوب خليج فارس که تحت تاثير تحوالت منطقهاي و
جهاني است پيشنهاد ميشود اصالح قيمت سهميهاي در بازه کمتر از يكسال صورت گيرد تا
جلوي تغييرات ناگهاني قيمت سهميهاي گرفته شود.
 .4در سناريوي پيشنهادي ،انگيزه قاچاق سوخت که همواره با مصارف باالتر امكانپذير
است به شدت کاهش خواهد يافت .با توجه به اينكه هدف از قاچاق بنزين ،کسب سود براي
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اين افراد است قيمت داخلي تا  20تا  30درصد پايينتر از فوب ميتواند انگيزه قاچاق را از
بين ببرد؛ زيرا در اين سطح قيمتها ،کسب سود بدون ريسک (سپردهگذاري در بانک)
وجود خواهد داشت .بنابراين ،سقف قيمت بنزين ميتواند  20تا  30درصد پايينتر از فوب
هم تعيين شود.
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