
-- Iranian Journal of Economic Research  ---------  

Article in Press 
ijer.atu.ac.ir  

DOI:  
 

O
ri

gi
n

al
 R

es
ea

rc
h

 /
 R

ev
ie

w
 /

 …
 

 
R

ec
ei

ve
d

:
 

 
A

cc
ep

te
d

:
 

 
IS

SN
:

 
eI

SS
N

:
 

Identifying The Adverse Impacts of Implementing the 
Targeted Subsidies Policy in Iran: Metasynthesis 

Approach 

Hamed Ahmadi  
Master of Industrial Management, University 
of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran 

   

Mohammad Reza 
Behboudi  

Associate Professor, Management Dept., 
Faculty of Management and Economics, 
University of Hormozgan, Bandar Abbas, 
Iran 

   

Abstract 

The Targeted Subsidies Policy (TSP) was the largest economic reform plan in 
Iran, which  was implemented in 2010.  After more than a decade, despite its 
positive effects on various sectors, in practice, it did not achieve all its 
predetermined goals. Regardless of the positive effects, which is not in the 
scope of this study, the purpose of this research is to identify and determine 
the adverse effects of this plan after its implementation, which led to the 
inefficiency of TSP. This research is based on Sandelowski & Barroso(2007) 
meta-synthesis method in which, by searching keywords related to the topic  
in  scientific  databases, the relevant researches were  found and systematically 
reviewed. The search results were filtered by reviewing the titles, abstracts, 
and content of the sources; then the screened articles were evaluated using the 
CASP tool. Finally, 86 sources were selected. By coding and categorizing the 
articles, 9 main categories were identified. These categories, as disadvantages 
and negative effects of TSP, by their frequency were as follows: (1) negative 
effects on macroeconomics, (2) negative effects on the production sector, (3) 
unfair distribution, (4) decrease welfare, (5) failure to reduce energy 
consumption, even increase it (6) energy smuggling and corruption, (7) 
adverse effects on medicine and health, (8) adverse effects on transportation, 
(9) adverse environmental effects. Given the effects of the implementation of 
TSP, which led to inefficiency and failure to achieve its predetermined goals, 
it is possible to structurally reform the current method and prevent the 
repetition of past mistakes. 
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ر د هاارانهی یقانون هدفمند یاجراشناسایی اثرات )نامطلوب( 
 بیفراترک رهیافت :رانیا

  ایران ،بندرعباس ،هرمزگان دانشگاه ،صنعتیارشد مدیریتکارشناس     احمدی حامد
   

  بهبودی محمدرضا
 ،هرمزگان دانشگاهمدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد ،  گروهیار دانش

 ایران ،بندرعباس

   

 چکیده
شد.  ییاجرا رانیدر ا 9831از سال  ران،یدر اقتصاد ا یطرح اصلاح نیتر، بزرگهایارانه یقانون هدفمند

 عمل به ردتاثیر مثبت بربخش های گوناگون، به نظر  رغمیعلطرح  نیا یدهه، اجرا کیاز شیباگذشت ب
فارغ از آثار مثبت این طرح، که خارج از قلمرو . است هافتیشده خود دست ن نییتع شیاهداف از پ همه

پس از اجرا  ،طرح نیا یاجرا یی آثار نامطلوبشناسا پژوهش نیهدف از اموضوعی این پژوهش است، 
  (7002)9و باروسو یسندلوفسک یامرحلههفت یو بر اساس الگو بیپژوهش فراترک نیروش انجام ا. است

شده در منتشر  یمتون علم یمرتبط به جستجو یدیمند با استفاده از واژگان کلبه طور نظام اساس،نیاست. برا
و با استفاده از  هدیغربال گرد جیمنابع، نتا یو محتوا هادهیچک ن،یعناو یشد و با بررس همنابع مختلف پرداخت

 منبع 38تعداد  تیشدند. در نها یگذارمقالات غربال شده ارزش 7یاتیح یابیارز یهابرنامه مهارت ابزار
یرات تاثمقولات، به عنوان  نی. ادیگرد ییشناسا یمقوله اصل 1 این منابع، یبندو دسته ی. با کدگذاردانتخاب ش
 اثرات ،کلانداز: آثار منفی بر اقتصادبودنها عبارتآن یاساس فراوان بر، هایارانه یطرح هدفمند نامطلوب
 ،یرف انرژمص نیافتنکاهش  )کاهش رفاه(، ییدر فقرزدا یناعادلانه، ناتوان عیتوز د،یبخش تول در نامطلوب

 یثرات منفونقل، ابرحمل یمنف و سلامت، اثرات یپزشکصنعت و گسترش فساد، آثار سوء بر  یقاچاق انرژ
و عدم  هایناکارامد برخی منجر به بعضاً قانون که نیا یاجرا شناسایی تاثیرات نامطلوب . بایطیمحستیز

وزیع یارانه، ت یکنون وهیش در یاصلاح ساختار درصورت توانیماست، شده  نییتع شیاهداف از پتمام تحقق 
 نمود. یریشگیاز تکرار اشتباهات گذشته پ

 های انرژی، فراترکیبها، حاملهدفمندی یارانه :هاواژهکلید

  JEL: O10, N75, C82بندي طبقه
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 دمهمق
 هیاول یهاازیحداقل رفاه را داشته باشند و بتوانند ن دیهمه افراد با یاز نظر عدالت اجتماع

ولت از شود. دپرداخت می ارانهی یاساس یکالاها یمعمولاً برا نیخود را برطرف کنند بنابرا
 منابع، ثبات نهیبه صیکه شامل تخص کندی، سه هدف عمده را دنبال مارانهیپرداخت 

و ناعادلانه  ییعدم کارا .(9831و همکاران،  ی)قادرعادلانه درآمدها است عیو توز یاقتصاد
دولت از سال  دیموجب گرد ،یهای متمادسال یدر کشور در ط هایارانهبودن نظام پرداخت 

 قانون، با آزاد نیا ییاجرا ندی. در فرادینما یاتیرا عمل هایارانهسازی هدفمندقانون  ،9831
 ،یلیفس یسوخت ها خدر قالب دونرخی کردن نر و نیبنز ویژهبه یانرژ یهااملنرخ ح یساز

 ،اییارانه نیبنز یبندهیبا سهمرا دنبال نمود. در نخستین محور،  یاساس محور دو گذاراستیس
 حول محور یتمرکز اصلو  افتیصورت ماهانه به هر خودرو اختصاص به یمحدود هیسهم
د، در وجو نیبا ا. قرار گرفت مورد توجهدرآمد  عیبهبود توز و اخانوارهبر پرداخت به  ،دوم

 دیدبا شکست مواجه گر یلیسوخت های فس ارانهیبه اهداف موردنظر  یابیاغلب موارد دست
بدون  انهاریپرداخت  ن،یبرامنابع و انحراف بازار شد. علاوه هغیر بهین صیو منجر به تخص

ه شدمصرف سوخت انجام  شیاز افزا یاشمحیطی نو زیست اقتصادیتوجه به عواقب 
 قانون، نیا یاجرا در گذاراستیسدوم  یاساس محور .(9812و همکاران،  انی)توکلاست

 هدف، نیا به یابیدست یبرا و دیگرد مطرح خانوارها یشتیمع تیوضع بهبود به کمک
 شانن ود،موج شواهد اما رفت،یبه تمام اقشار جامعه صورت پذ ینقد ارانهی کسانی پرداخت

که  یآنان دارد؛ موضوع یا هزینهسبدخانوار در  یضرور یهاکالا مخارج سهم شیافزا از
اد اقتص تیگذار در بهبود وضعاستیس هدف تحقق عدم انگری، ب9انگل ی هیبر اساس نظر

 .(9811 ،یریو من یلی)سهخانوارها است
یژه وو به ارانهی عیتوز رسد که نظامبه نظر می گونهنیبه موارد عنوان شده اباتوجه

و کسب حداقل رفاه افراد بوده است  یتوسعه عدالت اجتماع یدر راستا های انرژیحامل
ج مثبت فارغ از نتای پژوهش نیا رو،ازایناست.  افتهیخود دست ن نیادیاهداف بن تمام به یول

ر اآث ییشناسا با هدفقانون هدفمندی که خارج از قلمرو موضوعی این تحقیق است، 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

شده رابطه  یقرن نوزدهم نامگذار یآماردان آلمان کی(1221-1281) (Ernest Engel)انگل  که به افتخار انگل  یمنحن - 1

کالا ثابت نگه داشته شده است،  متیعوامل موثر از جمله ق ریکه سا یرا هنگام ییو مقدار مصرف کالا یپول یدرامدها انیم

 لیحلو ت هیتجز یاقتصاد رفاه  و برا یمرتبط بوده و در مطالعات کاربرد ادرآمد کال تیبه حساس یمنحن نیدهد. ا ینشان م

 (1892 پس،یلیو ف سی)مورخانوار کاربرد دارد.  نهیهز یالگوها
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داخته های پیشین پرپژوهش قیدق یبه بررسهای مختلف نامطلوب اجرای این قانون بر حوزه
این پژوهش با استفاده از روش تا با شناسایی این اثرات، علل ناکارآمدی آن روشن گردد. 

 به بررسی منابع مختلف (7002) 9و باروسو سندلوفسکیتحقیق فراترکیب و بر اساس الگوی 
، پردازد. در ادامهتاکنون می 9831سال  ازها شدن قانون هدفمندی یارانهیپس از اجرای

بررسی شده ها اساس فراوانی آنبر ی زیرمجموعهروابط بین کدها شده و حصاءامقولات 
 دست آمدهببینی شده برای اجرای قانون و مقولات اهداف پیش بین . در نهایت با مقایسهاست

 .گرددحل مطلوب ارائه می، مولفه های راه طی پژوهشدر 

 مبانی نظري

در  7گویپ یسیاقتصاددان انگلتوان به نظریات در تشریح مبانی نظری یارانه می: يارانه

اشاره نمود. او در این کتاب نقش  9170در سال  "اقتصاد رفاه"کتاب مشهور خود به نام 
ا برقرار ر دیتول ییکارا تواندیکه م یبه عنوان عامل یدر کنار بخش خصوص زیدولت را ن

 دنیا تا رسر دیتول شیافزا هایارانه لهیوسهتواند بیمعتقد بود دولت م یمطرح کرد. و ،دینما
 از دیگر نظریات قابل توجه .(9831 ،یمیو رح ی)کلانترکند نیکارآمد تضم دیبه سطح تول

 ندیل بخشو تعاد میدولت در تنظ دخالتاساس، آنبر .است 8نزیک یاتنظر، خصوصدراین
جزء  ارانهیتوزیع  است. با این استدلال یمهم در جهت رشد اقتصاد فیاز وظا یکیبه اقتصاد 

قلمداد  یامور اقتصاد تیو هدا حیتصح یدولت در راستا یتیحما یهااستیس
توجه به  1با مطرح شدن تفکر دولت رفاه 9110در دهه  .(9810 نژاد،ی)مصلگردید

 ایاز طریق سیاست های یارانهها دخالت دولت ،کاهش فقرو  یرفاه اجتماع یهاشاخص
 نیانسان در توسعه،  ا تیتفکر محور یریگبا شکل 9120از دهه سپس  .افتیگسترش 

 یاجتماع یاهاستیو س لیمسا ،کشورها یافتگینمواجهه با توسعه یشد که برا جادیا یآگاه
 در قالب یاجتماع یهاتیحما نیبراهم ضرورت دارند. بنا یانسان هیسرما یریگو شکل

 توسعه کشورها قرار گرفت. هایبرنامه دستور در یاارانهی یهااستیس

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 - Sandelowski M.& Barroso M. 

2 - Pigou 

3 - Kinze 

4 - Welfare state 
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در  نآ اثراتو  ارانهیگوناگون  یکاربردها به تنوع محاسبات وباتوجه: يارانهانواع 

در  توانرا می هایارانهانواع  ی. به طور کلنمائیمبندی را طبقه هایارانهلازم است تا  ،اقتصاد
  .قرار داد( .Error! Reference source not found) یبندی هاطبقه

 
 (1321 ،یمیو رح ی)کلانتر :مأخذ

دولت در عرصه اقتصاد به منظور توسعه  تیهرگونه فعال اي در ايران:خط مشی يارانه

 "یاقتصاد یذاراستگیس"توان یم نآ یاقتصاد میرمستقیو غ میرا با توجه به ابعاد و آثار مستق
پس از انقلاب  رانیا یاهارانی یخط مش توانمی .(9817 ،یزازرانیزدانیو  نژادی)مصلدینام

ر د :نمود میدوره تقس به سهآن  یزمان ریرا برحسب نقاط عطف موجود در خط س یاسلام
از جنگ، فقدان  یشنا یفشارها لیعمدتاً به دل 9882تا  9889 یهاسال نیدوره اول در ب

رفته شد به گ شیحفظ وضع موجود در پ استیحاکم، س یاسینظام س ییو نوپا ربطیذ نیقوان
 ینفت یبر درآمدها هیها و مهار تورم با تکمتیق شیاز افزا یریمنظور جلوگکه به یاگونه

 یهاسال نیدوره دوم ب درپرداخت شد.  عیدر حجم وس )کوپن(یبندهیبصورت سهم ارانهی
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 یهاطرح یمال نیتام  یاول و دوم توسعه و در راستا یهابر اساس قانون برنامه 9838تا  9883
ول پ یالمللنیصندوق ب هیبه توص نیو همچن یخارج یو کاهش استقراض و بده یعمران

 یشد. ول اشتهبرد زین یمثبت یهابنا نهاده شده وگام هایارانه یسازکاهش و هدفمند سیاست
 یمشخط نیاز ا ره،یبحران ارز و غ ،یحاکم بر جامعه مانند تورم، بده طیشرا لیلددر ادامه به

 متیق یسازیواقع یمجلس به جا 9819تا  9831 یهاسال نیدر دوره سوم ب .شد ینینشعقب
 و سوخت مکلف ساخت تیریو مد ینقل عمومودولت را به توسعه حمل ،یانرژ یهاحامل
در ادامه و در سال  .متوسل شد نیبنز یبندهیبه سهم 9838راستا دولت در سال  نیدر هم
آغاز  9831 پائیزآن از  یو اجرا دیرس بیها به تصوارانهی یبا عنوان هدفمند قانونی 9833

 دوتوزیع در کشور بر  ارانهی یخط مش در طی این سه دوره،. (9818و همکاران،  یی)شهاشد
 است.  متمرکز بوده یضمنارانهیباز و ارانهینوع 

نوع اول  یبا دو نوع خطا مواجه شود. خطاتواند میهمواره  ارانهی عیتوز یگذارهدف
ت نادرس نیتخم لیدلو به گردندیمحروم م ارانهی افتیاست که از در ریحذف افراد فق

هدف را با ریغ تیافتد که جمعیاتفاق م ینوع دوم زمان یخطا .دهدیرخ م هدف تیجمع
 دند.گریم ارانهی افتیمشمول در یواقع ازیاز ن شیب داکثری وح پوشش زانیم زهیانگ

دوم در  نوع یخطامیزان است که  نیا شودیوارد م باز یهاارانهی به که یاشکال نیتریاساس
 .(9839 ،یرشت نیو ام انی)پژودینمایم لیرا تحم یادیز یهانهیبالاست و هز اریآن بس
دوم  خطای اول وسازی بهینهدنبال انه همواره بهی هدفمندی یارهاطرحتمام  ،روازاین

  باشند.می

است. در  9کیسلانئوکریه ظن ،هایارانه هدفمندی ینظر یمبنا :هاهدفمندي يارانه

 یاقتصاد یهاتیفعال یسامانده است که بهترین سازوکارچارچوب این نظریه فرض براین
و به  تاثیرگذار بوده هامتیدر نظام ق که یسازوکار بازارآزاد است، بنابراین هرگونه دخالت

 دولت هک یهمگان یهامنظر، یارانهزاینا. شودی، مردود شناخته منجامدیب یمتیق یهاللااخت
سازوکار بازار آزاد  نهیمانع از کارکرد مطلوب و به کند،یپرداخت م هامتیق تیاز طریق تثب

که  استفاده کرد یهدفمند نقد یهاانهیاراز  دیبا ارانهیبه پرداخت  ازیدر صورت ن. شودیم
های حاصل اجرای سیاست .(9831 ،یترکمانینی)دکندینم جادیا یمتیدر نظام ق یاخلال

 یاساسیهاالاک متیق یرهاساز لیفزایش فقر به دلمیلادی ا 9130منطبق براین نظریه در دهه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 - Neoclassical economics theory 
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در  9یاجتماع یایمن بحث تور 9110 در دهه علتبدین .بود یواقع یکاهش دستمزدها و
 (یتعدیل با چهره انسان)تعدیل قرارگرفت. دراین رویکرد جدید  یهااستیچارچوب س

گذار ر دورهد ریفق یخانوارها یمایتح و پوشش یاجتماعایمنی تور نیبا تام که شودیفرض م
و هم امکان ممانعت از  دارد وجود یهم امکان تحرک رشداقتصاد ،یحات اقتصادلااص
 تگذاراناسیشده توسط سطرح ینظر یمبان یبررس .شودیمفراهم ریاقشار فق ییرپذبیآس

استیز سا یرویپ و کیسلانئوکاز اتکاء بر رویکرد  یحاک زیها در ایران نیارانه یهدفمند
، قانون 9831دولت از سال در ایران،  .(9817 ،یزازرانیزدانیو  نژادی)مصلتعدیل است یها

یل الها، اهداف و دنمود. در تصویب قانون هدفمندی یارانه یاتیرا عمل هایارانهسازی هدفمند
 که عبارتند از: توجیهی متعددی مطرح گردید

 1831ها مصوب قانون هدفمندي يارانه . اهداف و دلايل توجیهی1جدول 

 (1382و اقتصاد،  فروشلهی)پ :مأخذ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 ریپذبیافراد آس او یفقرا  حمایت از منظوربههستند  ییهابرنامه یاجتماع-یاقتصاد یمنیا یتورها ای یاجتماع یمنیا یتورها - 1

 شود.گرفته میدرنظر از فقر نیمع یاز سطح ترنییبه پا سقوطاز با هدف بازداشتن آنان که  های اقتصادیدر برابر شوک

 یهیتوج ليدلا هدف رديف
 نسبت به فقرا یانرژ ارانهیثروتمندان از  شتریب یمندبهره  عیعادلانه کردن نظام توز 1

 یاقتصاد ییکارا شیافزا 2
 زهیانگ ،یکالاها به طور تصنع متیو کاهش ق باز ارانهیپرداخت 

کمتر  یبالاتر و مصرف انرژ تیفیمحصول با ک دیرا در تول دکنندگانیتول
 .دهدیکاهش م

3 
 یقدن یارانه شتریب یآثار رفاه

 اهحامل متیبه کاهش ق
چه  نکهیادر تواندی، خود مکنندهمصرف ها،ارانهی ینقدپرداخت با 

 عمل داشته باشد یمصرف کند، آزاد یارا تا چه اندازه ییکالا

 قاچاق  نهیکاهش زم 4
 زهیباشد، انگ یامنطقه یهاقیمتآزاد و در حدود  هاقیمتکه  یزمان

 یابدمیقاچاق کاهش 

 دولت یهانهیکاهش هز 1
 که دولت ییهانهیکه هز شودمیشده، باعث تمام متیاز ق کمتر متیق

باشد و  کنندگانمصرف ازیبه سبب ن نهیاز بازگشت هز شتریانجام داده ب
 شودیبر بودجه دولت وارد م یشتریفشار ب

 یدنق ارانهیپرداخت  تیشفاف 1
ه ک یدرحال شودیدر بودجه کشور م تیشفاف جادیا موجب ینقد ارانهی

 شودیدر بودجه دولت منعکس نم یضمنارانهی

 ستیزطیحفظ مح 9
 عیناو ص دکنندگانیتول کیمنجر به تحر یانرژ یهاحامل متیق شیافزا

 .شودیم شتریکمتر و راندمان ب مصرفبا  نهیبه یهافناوریبه استفاده از 
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 پیشینه پژوهش
ها در ایران پرداخته بودند، پژوهشگران دفمندی یارانهدر مطالعات پیشین که به موضوع ه

اند که در ادامه به ای خاص اجرای این قانون را مورد بررسی قرار دادهاز جنبه تنها هریک
منظر خواهدبود جنبه نوآوری این پژوهش ازاین ،رواشاره خواهد شد. ازاین هاآنتعدادی از 

 ، تمام ابعاد و آثار اجرایشینیپهای مند پژوهشپژوهش بوسیله  مرور نظاماین  طیدر  که
ردد گمیبندی شده و با اهداف اولیه مورد اشاره مقایسه آوری و طبقهها جمعیارانه هدفمندی

 ها در کشور را ارائه نماید. از وضعیت کنونی هدفمندی یارانه و در تمام ابعاد تا نگاه جامع
مدل  یابیارز ،یفیو توص یلیتحل یبررس"عنوان  مقاله ای با (9811)یانیاعلم و ک ییثنا

هدف مطالعه ارزیابی ابعاد و  اند.به انجام رسانده "رانیدر ا هایارانه یهدفمند عملکرد طرح
به مطالعات گذشته و آمار موجود باتوجه بود ودر ایران  هایارانههدفمندی  مدل عملکرد طرح

ست، زیرفاهی و رضایت مردم، محیط آثار :بعاددر آن اکه  به بررسی هدف پژوهش پرداخت
کشور، میزان دسترسی مردم نسب به خدمات، میزان باور  سلامت میزان تسهیل امور جاری،

 هایارانهپایدار ناشی از اجرای طرح هدفمندی  توسعه و اعتماد مردم، فرهنگی، اجتماعی و
موفق حکایت از نا هاهیارانهدفمندی  طرح ارزیابی عملکرد نتایجمورد بررسی قرارگرفت. 

گر به پژوهشبیشتر های مورد مطالعه نشان از تمرکز بودن اجرای آن داشت. توجه به شاخص
 است.و ابعاد دیگر نظیر آثار اقتصادی مورد توجه نبوده ابعاد اجتماعی موضوع دارد

شناسی قانون هدفمندکردن آسیب"ای با نام در مقاله (9812و همکاران) انیسبحان
ه اهداف ب یابیدر دستکه اجرای این قانون  یافتند "آن یو اجرا ینظر ی؛ازمنظر مبانهاانهیار
 و مصرف یکاهش شدت انرژ ،یوری انرژبهره شیافزا لیشده خود از قب نییتع شیاز پ

اهش بر ک یریقانون تاث نیا نیاست. همچنهوا ناکام بوده یکاهش آلودگ زیسرانه آن و ن
دولت کاهش نداده است.  ینداشته و فشارها را بر بودجه عموم رانیا قتصاددر ا ارانهیحجم 

ازم و ل تیوجود دارد، ظرف طرحو منطق  یکه در مبان یبه نقاط ضعف و اشکالاتباتوجهو 
 نییعت از پس است نموده تلاش مطالعه نیا شده را ندارد. نییتحقق اهداف تع یبرا یکاف

طرح  اهدافاز  کیمنتشر شده در هر  آمار هب اتکا با ،یهدفمند قانون یاجرا اهداف
تحقق اهداف آن  زانیم ،یهدفمند یآن با آمار قبل از اجرا سهیو مقا اجرا،بعد از  یهدفمند

 ، شدت و الگوی مصرف سوخت پسزانیم یرو بر پژوهش نیا تمرکز. دینما نیمعحوزه را 
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و  دهسنجیده ش ،مقایسهبر  با اتکاء هایارانه یهدفمند اهداف تحققو از هدفمندی بوده است 
 است.اجرای این قانون در اولویت نبوده اثراتهای دیگر جنبه
علل شکست سیاست  یبررس"در پژوهشی با عنوان  (9811)دفامیو توح وندیسیع

نه گاها و اقدامات دولت در مقاطع سه ارزیابی فعالیتبه  "در ایران هایارانههدفمندسازی 
اقعیت بود این و ها پرداختند. نتایج گویاییارانهسیاست هدفمندسازی  تدوین، اجرا و ارزیابی

سبت ن توجه کافی و مناسب ،هایارانهدر مرحله تدوین و صورتبندی سیاست هدفمندی  -9که 
عدول  در مرحله اجرا نیز -7. های آن صورت نگرفتبه مبانی نظری و الزامات و اولویت

قتصادی های او ظرفیت همه تلاش دولت و گرفترتای از این سیاست صوآشکار و گسترده
ـ به میزانی بیشتر از حدنصاب تعییین شده در به مردم ـ انون ق کشور برای پرداخت یارانه نقدی 

منفی ناشی از هدفمندسازی  جهت کنترل عوارضدر هابا وجود تلاش -8متمرکز گردید. 
منفی آن  ه کنترل مؤثر پیامدهایکارهای اتخاذ شده از سوی دولت قادر ب، راههایارانه

 باشتهخود منجر به اننگردید، و نارسا بودن سیاستهای اقتضایی دولت در این مرحله خودبه
 شدن پیامدهای منفی گردید و نقش مهمی در ناکامی اجرای این سیاست در ایران داشته

با  طاقتصادی مرتب ی نظری و الزامات سیاستگذارینمبا براین مقاله تمرکز  است.
بوده رل کنت مدیریت و، گیری، اجراگانه تدوین و تصمیممراحل سه در هایارانههدفمندسازی 

 هاارانهیعوامل مؤثر بر ناکامی سیاست هدفمندسازی  تبیینگذاری به و از بعد شیوه سیاست
ن صاد کلابر اقت اجرای این سیاست پیامدهای ناشی ازبه تنها البته در بخش اجرا،  می پردازد.

 و سایر پیامدها مورد توجه قرار نگرفته است. شده توجه
ازی سهدفمند یو اجتماع یآثار اقتصاد یابیارز"با عنوان  یدر پژوهش (9811)یشاهنوش

عادل ت یلگوی و تدوین ااجتماع یحسابدار سیاتربا استفاده از م " یهای انرژحامل ارانهی
در ها تغییرمبر دیگر  یانرژ یهاحامل ییر قیمتتغثار به بررسی آبر اساس دو سناریو  ،یعموم
 یهای انرژحامل ارانهیسازی هدفمندکه  دهدمینشان نتایج پردازد. های اقتصادی میبخش

سازی هدفمند و شودکالاها و خدمات و کاهش مصرف خانوارها می متیق شیسبب افزا
کاهش داده  ییروستا ینوارهااز خا شیرا ب یشهر یارهادرآمد خانو یهای  انرژحامل ارانهی

سال پس از اجرای قانون هدفمندی صورت 7و کمتر از  9819. این پژوهش در سال است
است و از بعد اجتماعی تنها تغییرات درآمدی خانوارهای شهری وروستایی مورد پذیرفته 
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در حوزه های فقر، رفاه، محیط زیست، بهداشت و  اثراتو سایر  توجه قرار گرفته است.
 امت و ... نیاز به بررسی بیشتر دارد.سل

 ها متمرکز بودند. برخیمطالعات یاد شده فوق بر کلیات اجرای قانون هدفمندی یارانه
آن بر یک حوزه خاص متمرکز شده اند. در ادامه به  اثراتهای این حوزه نیز تنها بر پژوهش

 برخی مطالعات صورت پذیرفته با این رویکرد اشاره خواهد شد.
اثر گام دوم  یبررس"در پژوهشی با عنوان  (9811)یو صمصام یصدرآباد یلیماعاس

 یکه اعمال گام دوم هدفمند دریافتند  "رانیدرآمد در اقتصاد ا عیبر توز هایارانه یهدفمند
درآمد  عیتوز ی،های درآمدگروه یبه همه  یبه طور مساو ارانهی یدو پرداخت نق هایارانه

در این مطالعه تمرکز پژوهشگر بر روی تغییرات ضریب جینی به   ند.کرا نامتعادل تر می
عنوان شاخص نشانگر شکاف طبقاتی است. پژوهشگر بر اساس مبانی نظری مرتبط با ضریب 

 و یادگیری ماشین و بر اساسکاوی دادهجینی مدلی را برگزیده است. با استفاده از روش 
های مت حاملرات ضریب جینی بر اثر افزایش قیبینی تغییتعریف مدل انتخابی نسبت به پیش

 های انرژی برافزایش قیمت حامل اثراتانرژی اقدام نموده است. تمرکز این تحقیق بر 
 تغییرات شکاف طبقاتی و فقر است.

اقلام  بیبر ترک هایارانه یاثر هدفمند یبه بررسدر پژوهشی  (9812)و گلی یریمن
 یشتیو مع یرفاه راتییجهت سنجش تغ یفیک یاسیوان مقدر سبد خانوارها به عن یکشاورز

 ، سهم غلاتهایارانه یهدفمند یکه پس از اجرا دهدمینشان  جیخانوارها پرداخته است. نتا
و سهم  هافتی شیاقلام افزا ریاز سا شی، بخانوارهاموجود در سبد  یاز کل محصولات کشاورز

 استیل، سانگ یهیوان گفت بر اساس نظرترا داشته است. لذا می شیافزا نیکمتر اتیلبن
انوار نشده خ یشتیمع تیگذار، منجر به بهبود وضع استیبر خلاف هدف س هایارانه یهدفمند

 است.
 یو منابع عموم انفالعادلانه  عیتوز"با عنوان  یدر پژوهش (9813فرد) یو فراهان یوسفی

خانوار،  هایهزینهدر کل  ینرژنشان دادندکه سهم ا "(هایارانه یهدفمند ی)مطالعه مورد
 کیزددهک اول ن یشهر ریخانواده فق کینمونه  یبرا .تر بالاتر استریفق یهاخانواده یبرا
 % 7.1دهک دهم حدود  یخانواده ثروتمند شهر کیو  یمصرف هایهزینهاز کل  % 1.7به 

سهم که است یدرحال نیاکند. می یخود را صرف تأمین انرژ یمصرف هایهزینهاز کل 
 یهاربرابر خانوا 72طور متوسط به یانرژ یارانهثروتمند در دهک دهم از  یهارخانوامصرف 
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بینی هاناز ج برگرفته یدر این مطالعه پژوهشگر با نگاه .باشدیدر دهک اول جامعه م ریفق
به موضوع پرداخته و تمرکز این پژوهش بر مطالعه  ،اسلامی در موضوع عدالت اجتماعی

های عدالت اجتماعی نظیر فقر، شکاف طبقاتی و ها با استفاده از شاخصی یارانههدفمند
 توزیع منابع براساس اصول فقهی و اسلامی است.

  پژوهش روش

مند ادبیات و روش این پژوهش از نوع تحقیقات کیفی است و بر اساس مرور نظام
 هاییافتهطلاعات و ه اک است یفیمطالعه ک ینوع بیفراترکفراترکیب صورت پذیرفته است. 

 جه،یند، در نتکمی یبا موضوع مرتبط و مشابه را بررس گرید یفیاستخراج شده از مطالعات ک
 سؤال با هامنتخب و بر اساس ارتباط آن یفیاز مطالعات ک ب،یفراترک ینمونه موردنظر برا

مستخرجه ی هادهاز دا یریو تفس بیترک ب،یدیگر فراترکعبارتبه. شودمی لتشکی پژوهش
. چهارچوب انجام فراترکیب در این پژوهش بر اساس الگوی منتخب است اتمطالع از

( 9شکل در ) اختصاربهاست. این مراحل  (7002)9و باروسو سندلوفسکیی امرحلههفت
 نامبرده شده است.

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1- Sandelowski and Barroso 
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 فراترکیب  فتگانهه يگام ها. 1شکل 

 (Sandelowski & Barroso ،2007): مأخذ

 مرحله اول: تنظیم سؤال پژوهش
است. هدف پژوهش  " ؟9چه چیزی "برای تنظیم سؤال پژوهش، اولین گام تمرکز بر

 (9831)موصوبها بر اساس قانون هدفمندیتوزیع یارانه آثار نامطلوبشناسایی ، حاضر
 به سؤالات پاسخاز طریق  که استدر این زمینه یی هاشاخص عیینتنیاز به  منظوربدین. است

 شود: تنظیم می زیر
ی عاتاطلا هایگاهیدر پا کیستماتیس یبا جستجو هااستخراج پژوهش: ؟7یاجامعه چه -9
 (7جدول ) شود.یمربوط استخراج م منابع و ردگییصورت م ،مشخص و  معتبر

 پژوهش نيدر ا یعلم يمنابع جستجو .2جدول 

  منابع علمی

 و عمومی
 های اطلاعاتیپایگاه

اسناد و مجلات 

 مورد بررسی

 علمی داخلی
www.sid.ir www.ensani.ir مقالات علمی - 

پژوهشی، ترویجی 

 و همایشی
www.noormags.ir www.elmnet.ir 

www.magiran.com www.civilica.com 

www.scholar.google.com www.emeraldinsight.com 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 -(What) .هدف مطالعه را مشخص میکند  

2- (Who).جامعه مورد مطالعه را مشخص میکند  

 

تعیین هدف و سوال -1
پژوهش

مرور ادبیات به شکل -2
نظامند

جستجو و انتخاب متون -8
مناسب

استخراج و انتخاب متون -4
مناسب

تجزيه تحلیل و ترکیب-5
يافته ها 

کنترل کیفیت-6 ارائه يافته ها-7

http://www.sid.ir/
http://www.ensani.ir/
http://www.noormags.ir/
http://www.elmnet.ir/
http://www.magiran.com/
http://www.civilica.com/
http://www.scholar.google.com/
http://www.emeraldinsight.com/
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علمی 

 رجیخا

www.sciencedirect.com www.springer.com  مقالات در نشریات

 www.proquest.com www.elsevier.com علمی معتبر

 www.google.com www.yahoo.com عمومی
ها هبصاحم –ر اخبا

 پادکست ها –

 پژوهش هاییافته: مأخذ

و در   7077تا  7090های : مقالات مطالعه شده در این تحقیق از سال؟ 9چه وقت -7
 ها(. )از زمان اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانهاست 9100تا  9831مقالات فارسی از سال 

که  یداسنا لیتحل ور بررسی منابع یافت شده، روشبه منظ پژوهش نی؟: در ا 7چگونه -8
باشد؛ مورداستفاده قرار گرفته است. محقق با درنظرگرفتن یم هیمقالات ثانو لیتحل
ارج خ ندیرا که از فرآ یو مقالات بیفراترک ندیمقالات مناسب که وارد فرا ،ییارهایمع
 و عدم رشیپذ یاهمرحله شاخص نی. در انموده استو مشخص  ییشوند را شناسایم

شده  انیب رشیپذ یارهای( مع3جدول . در )ردیگیقرار م یمورد بررسیک منبع  رشیپذ
 است. 

 مقالات رشيپذ يارهایمع .8جدول 

 شاخص پذيرش معیار

 پژوهشی در مورد کشور ایران موضوعات محدوده جغرافیايی

 انگلیسی و فارسی تزبان تحقیقا

    1422تا  1328و فارسی  2222تا  2212انگلیسی  زمان مطالعات

 آمیخته، کیفی، کمی روش مطالعه

 (2جدول براساس) هااجرای قانون هدفمندی یارانهدرمورد منابع  مطالعه شده جامعهواحد تحلیل/ 

 هااجرای قانون هدفمندی یارانه اثراتی ارزیاب شرايط مطالعه

 نوع مطالعه 
ها اخبار و مصاحبه -ها مقالات چاپ شده در مجلات و کنفرانس

 های تحلیلی مبادی رسمیگزارش –

 پژوهش هاییافته: مأخذ

 مندمرحله دوم: مروري بر ادبیات به شکل نظام

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1- (When).چارچوب زمانی موجب بهکارگیری محدودیت در مدت تحقیق میشود  

2- (How) .به روش بررسی یافته ها اشاره دارد 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.springer.com/
http://www.proquest.com/
http://www.elsevier.com/
http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
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ی هاعمنبشده در  ت منتشرمند به جستجوی مقالادر این مرحله پژوهشگر به طور نظام
ن کلیدی ژگااابتدا و رو،ازاینکند.پردازد و واژگان کلیدی مرتبط را انتخاب میمختلف می 

ی و های فارسبرای یافتن پژوهشصورت ترکیبی به گزینش شده و سپس( 4جدول )
مقاله  138 اینترنتی بود. در نهایت ها غالبا جستجویشد. ابزار گردآوری دادهاستفاده انگلیسی 

های انگلیسی مقاله مربوط به پژوهش 38های فارسی و مقاله مربوط پژوهش 108یافت شد که 
 بود.

 گان جستجو شده در منابعواژه .4جدول 

 :Keywords گان:واژه کلید :Keywords گان:واژه کلید
 Quota gasoline ایبنزین سهمیه Subsidy یارانه

 Pathology شناسیآسیب Hidden subsidies یارانه پنهان
 Economic effects of آثار اقتصادی یارانه  Targeted Subsidies هاهدفمندی یارانه

subsidies 
 Social effects of subsidies آثار اجتماعی یارانه Direct subsidies یارانه مستقیم

 Inflation تورم Indirect subsidies میارانه غیرمستقی
 Currency Exchange rate نرخ ارز Cash subsidy یارانه نقدی
 Social justice عدالت اجتماعی Energy subsidies یارانه انرژی

 Development توسعه Double priced gasoline بنزین دونرخی
 Uneven distribution توزیع نامتوازن Types of subsidies انواع یارانه

 Energy consumption یمصرف انرژ Deficit بودجهکسری

 Income Distribution درآمد عیتوز Environment ستیز طیمح

 پژوهش هاییافته: مأخذ

 مرحله سوم: جستجو و بررسی مقالات مرتبط
حقیق تکند آیا مقالات یافت شده متناسب با سؤالات در این مرحله پژوهشگر مشخص می

ده ، عنوان ، چکی)بر اساس  را از مقالات یتعداد ینیدر هر بازب بدین منظور،یا نه؟  هستند
 مقالات. گرددحذف میبراساس تناسب با سؤال و هدف پژوهش  (پژوهشروش ،محتوا

 (7شکل ).شوندینم یبررس های آتیندیفرا درحذف شده 
 هبرناممقاله انتخاب شد که برای ارزیابی کیفیت مطالعات از ابزار  997یت در نها

برای هر مقاله  CASPمعیار  90. بر اساس شد( استفاده CASPی)اتیح یابیارز یهامهارت
از  ازیامت یاست که با اعطا بیترت نیبد امتیازدهی .استامتیازی در نظر گرفته شده 
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 انتخاب و غربال مقالات نديفرا. 2شکل 

 1 سپس مقالات به .شد داده یازیگانه امتده یهااخصاز ش کی( به هر1)ی( تا عال9)فیضع
 فیو ضع (79تا  90، متوسط )(80تا 79)خوب (، 10تا 89خوب ) یلی(، خ10تا 19) یطبقه عال

مقاله  38 درنهایت این پژوهشبرای . در طی پیمایش مراحل، گردید یبند( دسته90تا 0)
 . انتخاب شد

  

 
 

 CASPگانه ده يهاشده از نظر شاخص افتهي يینسب مقالات نها. 1نمودار 

 پژوهش یهایافته: مأخذ
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 پژوهش هاییافته: مأخذ

تحلیل و ترکیب مرحله چهارم و پنجم: استخراج اطلاعات مقالات و تجزيه

 هاي کیفیيافته
 نیه اها است. بافتهیاز  دیو جد کپارچهی ریتفس جادیمرحله ا نیدر ا بیهدف فراترک

 نیا و سپس ردیگیر ابتدا تمام عوامل استخراج شده را کد در نظر مصورت که پژوهشگ
. در پژوهش حاضر، پژوهشگر در کندیم یبندمشابه طبقه یهاو دسته میکدها را در مفاه

 یدر بخش کدگذار ینمود که بر اساس فراوان ییکد را شناسا 183باز  یبخش کدگذار
باز و  یکدها نیا میمفاه قیدق یا بررسو ب دندیگرد یبندشاخص دسته ریز 18در  یمحور
که به  شد یبندمقوله دسته 1در  هاارانهی یقانون هدفمند نامطلوب اجرایآثار  ،یمحور

  مربوطه در ) یهمراه کدها

ضعیف

11%

متوسط

22%

خوب

18%

خیلی خوب

21%

عالی

12%

ضعیف متوسط خوب خیلی خوب عالی
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 ( فهرست شده است. 5 جدول
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 صاء شدهاح يمقولات و کدها. 5جدول 

 کد مت کد مت

ت
اثرا

 
منفی در

 
ش تولید

بخ
 (یکاریب شیکاهش عرضه کار )افزا 

آثار
 

منفی
 

بر 
صاد

اقت
کلان

 کسری بودجه دولت 

 ییزاتورم یدیتول یهاسود و فشار بر بنگاه کاهش

 افزایش نرخ ارز یانرژ نییپا وریبهره

 یارانه پنهان دیتول کاهش

 بسیار پائین( یگذارسرکوب قیمتی )ارزش یدیتولمحصولات  متیسطح ق شیافزا

 اقتصادی)کاهش رشد( یهاتیرکود فعال دیتول یبه ارتقا تکنولوژ لیتما عدم

 کد تم دیتول نهیهز شیافزا

 کد تم

ت 
صنع

آثار سوء در 
 

ت
پزشکی و سلام

 
در حوزه  یعدم اختصاص سهم از هدفمند

 سلامت

توزيع ناعادلانه
 

 یپزشک یفناور یدر نوساز یناتوان یشکاف طبقات شیافزا

 یدولت یهای بهداشتهاهزینههزینه شیافزا خانوار نهیبه کل هز یتوازن سهم انرژ عدم

 (ییبایخاص )ز ییاقلام دارو واردات ارانهیثروتمندان از  شتریب مندیبهره

 از اییارانه یانرژ دیبه خر نیمتمول لیتما

 فقرا
 تأمین دارو رهیزنج نهیهز شیافزا

 کد تم ریفق یخانوارها ترنییپا مصرف

 یانرژ ارانهیدر استفاده از  یناتوان

ش 
کاه

نیافتن
 

 
ف

صر
م

 
انرژي

 

 در اثر تورم یارزش شدن انرژ یب

 بین نسلی یناعدالت
بر  یمتینادرست دولتمردان از تأثیرات ق تصور

 مصرف

 هانهاده ریسا یارزان بجا یانرژ ینیگزیجا کد تم

ش رفاه(
ناتوانی در فقرزدايی )کاه

 

 خانوار یدرآمد واقع کاهش
کارگیری به یبرا یصرفه اقتصاد عدم

 کم مصرف یتکنولوژ

 مصرف کاراتر ایدر کاهش مصرف  زهیانگ نبود خانوار نهیهز نیانگیم شیافزا

 کد تم خانوار یبرا یهای جبرانسیاست نبود

 مصرف سبد خانوار یالگو رییتغ

قاچاق 
انرژي و 

ش فساد
گستر

 

 گانیسوخت با همسا متیق تراژیآرب

 (ضمنی یارانهقاچاق غیرمستقیم )صادرات  دولت یرفاه یهابودجه کاهش

 قاچاق اهیفساد توسط پول س گسترش ریرشد به نفع فق عدم

 کد تم در اثر تورم دیقدرت خر کاهش

ت منفی بر  کد تم
تأثیرا

حمل
ونقل

 یو بجاخودر دیبه تول لیتما 

 یونقل عمومگسترش حمل 

ت 
اثرا

منفی 

ت
زيس

محیطی
 

 اتلاف منابع آب

 ترگران یونقل عموم حمل آلودگی هوا در اثر سوخت ارزان

 طول عمر ناوگان شیافزا سوزاندن مازت در اثر کمبود گاز

 پژوهش هاییافته: مأخذ
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 کنترل کیفیت مرحله ششم:

اده شده است. بدین طریق استف 9در این پژوهش برای حفظ کیفیت مطالعه از شاخص کاپا
ی ادغام کدها و مفاهیم شخص دیگری از نخبگان علوم اجتماعی بدون اطلاع از نحوه که

به . سپس باتوجهنمودبندی کدها در مفاهیم ایجاد شده توسط پژوهشگر اقدام به دسته
 مفهوم و خبره 1. در این پژوهش پژوهشگر گردید، شاخص کاپا محاسبه هاتفاوتتشابهات و 

 نتایج خروجی محاسبات (6جدول )در .ایجاد کردبا پژوهشگر مشترک دیگر هشت مفهوم 
( 288/0و مقدار ضریب کاپا )  000/0به عدد معناداری نشان داده شده است. باتوجه افزارنرم

  .7گیریداین شاخص مورد پذیرش قرار می

 از خبرگان  یکيپژوهشگر  و  انیمون توافق مآز. 6جدول 

 پژوهش هاییافته: مأخذ

 (بررسی مقولات) هاارائه يافته مرحله هفتم:

 .شوندیارائه م قبل اصل از مراحلح هاییافتهنتایج و  ب،یترکفرامرحله از روش  نیدر ا
جه بیشتری نشان تو ترگستردهو با تاثیر  ترمهماگر فرض کنیم که پژوهشگران به موضوعات 

توان اینگونه ، میدهندمیهای پژوهشی خود قرار و آن موضوعات را در اولویت داده
ها ی یارانهسال از اجرای قانون هدفمند 99گیری نمود که اکنون و پس از گذشت نتیجه

ها داشته است. ها در برخی از موضوعات نشان از اهمیت بیشتر آنتعداد تکرار پژوهش
های پیمایش شده، مشخص ها در پژوهشدرصد تکرار هرکدام از مقوله (7مودار ن)در

 سوء بر آثار :توجه پژوهشگران بهبیشترین ، به ترتیب کهکندنمایان می نتایجاست.  گردیده
بر بخش تولید و همچنین توزیع ناعادلانه یارانه بوده است و  اثرات منفی، کلاناقتصادی

 اثراتقل و ونحملمنفی بر  اثراتمحیطی، زیستاثرات منفی آثار  :کمترین توجه ایشان به
 مطالعه و ررسیبا بدر ادامه بر صنعت پزشکی و حوزه سلامت معطوف گردیده است.  منفی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 - Kappa 

 مقدار خوبی را دارا است. 1/2ضریب بالاتر از  - 2

 (sig)معناداری برآوردی  انحراف معیار برآوردی درجه توافق کاپا تعداد مشاهدات معتبر

41 933/2 41/2 222/2 
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 مقولات بصورتزیرمجموعه آن، کدهای تحلیل وتجزیه و لهمقوهر  بهمنابع مربوطدقیق 
 رمقولهی مربوط به هبین کدها استنباط شده در روابط همچنین. گردیده استتشریح  مجزاء

بصورت گرافیکی نمایش داده شده مقوله اول  1در  نیز از این مقالات استخراج گردید که
 است.

شده شیمایپ یهامقولات در پژوهش یفراوان .2مودار ن

 

 پژوهش هاییافته: مأخذ

 :کلاناقتصادر د سوء آثار -1
در حوزه  اتاثرلیکن  ،دامنه تبعات اقتصادی اجرای این طرح بسیار گسترده و عمیق است

جرای امنابع حاصل از که ائیجآنازاست. پژوهشگران بودهموردتوجه بیشتر اقتصاد کلان 
 یقدن یهابخش عمده آن صرف پرداخت، افتین صیبرابر قانون تخص هایارانه هدفمندی

 یاوصورت مسبه ینقد ارانهیباعث شد تا  زین یدرآمد یافراد در دهک ها ییعدم شناسا شد.
 میمستق نهارای ختتمام منابع حاصله صرف پردا بایشود و در عمل تقر میتمام افراد تقس نیب

 ینقد ارانهی یمجموع پرداخت نتیجهدرشد. یتمام افراد با هر سطح درآمد نیب یصورت نقدبه
ت دول بودجهکسری شیافزا یبرا یخود عامل وها متیق شیاز درآمد حاصل از افزا شیب

 نیبزرگتر نیهمچن .(81: 9811 ،یاقتصاد تیامن هی. نشر9811 دفام،یوند و توح یسی)عبود
 هانآ نهیبودند که موجب شد هز یتدول یهابنگاهدر کشور  یانرژ یهاننده حاملکمصرف
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 بودجهکسری شیز موجب افزایعامل ن نیو ا نشودو سود مورد انتظار حاصل  افتهی شیافزا
  .(19: 9811 ،یاقتصاد تیامن هی)نشر دولت شد

 یگرید و بخش یفتن یکرد درآمدهانهیاز محل هز ینقد ارانهیاز منابع پرداخت  یبخش
بخش  گردد و تأمینیتأمین م یزمرکاستقراض از بانک قیاز طر زیدولت ن بودجهکسریاز 
عوامل حجم پول در  نیها است. امتیق شیاز افزا یناش یهم از محل درآمدها یگرید

ز اثر ا انیم نیتورم است. در ا یعامل اصل زی. گسترش حجم پول ندهدمی شیگردش را افزا
وند و  یسی)عغفلت نمود دینبا یانرژ یهاحامل متیق شیبه علت افزا یمشوک تور

 شیافزا نیاز ا زینرخ ارز شد و دولت ن شیموجب افزا دهتورم بوجود آم .(9811 دفام،یتوح
 یکیتورم  ی. به عبارتنمایدمیخود استفاده  بودجهکسریاز  یمنظور جبران بخشنرخ ارز به

، بودجهکسری یعنیمثلث  نیا .(9100 ،الحسینی)است ارانهیخت پردا یها برااز منابع دولت
 .(9818 ،ی)رجباستداشته دامهکنون انمود که تا جادیرا ا یارز دور باطلنرخ شیتورم، افزا

نهان پ ارانهیحجم  شیمنجر به افزا زین یانرژ یهاحامل متینرخ ارز و ثابت ماندن ق شیافزا
در اقتصاد  گذاریسرمایه زانیلت موجب کاهش مدو بودجهکسریهمچنین  .دیگرد
؛ 9818 ،ی)عبداللهاست یتوقف رشد اقتصاد یبرا یکشور شده که خود عامل یدولتشبه
  فوق در) روابط .(9100و همکاران،  یناج
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  است.ترسیم گردیده نگارهبصورت ( 3 شکل
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يهدفمند ياجرا ي)کلان(آثار اقتصاد نیروابط ب. 8شکل 

 

 پژوهش هاییافته: مأخذ

 :دیبخش تول منفی در اثرات -2
 منظور کمک به تولید و کاهشها تصریح گردیده بود که بهدر قانون هدفمندی یارانه

ی هاحمایتنسبت به  اجرای هدفمندیدولت از طریق منابع حاصل از  ،اثرات افزایش قیمت
به  هاتحمایمستقیم و غیرمستقیم از صنعت اقدام نماید. ولی درعمل به دلایل مختلف این 

 .(9811 دفام،یوند و توح یسی)عمیزان کافی صورت نپذیرفت و یا آثار ملموسی نداشته است
های انرژی برنامه ریزی دقیقی برای بروز پیش از اجرای این قانون و افزایش نرخ حامل

وری هرهی با بهافناوریید و ارتقاء تکنولوژی صنایع و جایگزینی آن با رسانی خلوط تول
های انرژی ها و افزایش قیمت حاملبا اجرای هدفمندی یارانه ،درنتیجهبالاتر صورت نپذیرفت

حذف  استیسزیرا  (9811و همکاران،  ی)باقرتولید افزایش یافت هایهزینهبه یکباره 
ر روند بهبود د ،وربهره یبدون استفاده از تکنولوژ و ییبه تنها تواندینم یانرژ یهاارانهی
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عوامل  ینیگزیدر جا یدیتول یهاهبنگا ییسازد. در واقع بدون توجه به توانا ایاقتصاد را مه
 یتصادرشد اق توانیمدرن، نم یفرسوده و استفاده از تکنولوژ فناوریخارج کردن  د،یتول

و ناتوانی دولت در اعمال  هابنگاهکاهش سود درنتیجه،  .(7092 ،یابانی)خنمود نیرا تضم
ناوری گذاری در ارتقاء فهای حمایتی موجب گردید تا تولیدکنندگان توان سرمایهسیاست

  تولید را نداشته باشند.

های تولید از یک سو و اعمال سیاست یهزینهافزایش بروزرسانی نشدن فناوری تولید و 

به  کنندهولیدتموجب شد تا سود  ،ور مقابله با تورم ازسوی دیگرمنظسرکوب قیمتی دولت به

تولید چاره تولیدکنندگان بجز کاهش پسباشد.  دهزیانحداقل ممکن رسیده و یا حتی تولید 

ها گرفتن راهبرد کاهش هزینهشیپکاهش سطح تولید و در .(9811 ،ی)مهدونداشتند یدیگر

ی در سطوح مختلف شد که نتیجه آن افزایش نرخ موجب اعمال تعدیلات در نیروی انسان

پس از مدتی با افزایش نرخ تورم و ارز در  .(9811و همکاران،  ی)الهبودبیکاری در کشور 

های انرژی به نسبت تورم، اثرات افزایش قیمت عدم همراهی قیمت حامل ازطرفیکشور و 

ان ترجیح تولیدکنندگ ،روازاین ها ارزان شد.قیمت سوخت نسبت به دیگر کالا خنثی و مجدداً

گذشته  مصرفپری هافناوریدر ارتقاء خطوط تولید از  گذاریسرمایهبجای  دهندمی

یز تشدید آلات ننبا مستهلک شدن ماشی ،استفاده نمایند. این مصرف غیربهینه منابع انرژی

هدفمندی بر بخش روابط مربوط به آثار اجرای قانون  .(9813و اقتصاد،  فروشلهی)پشده است

  ) تولید در
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 است.ترسیم گردیده بصورت نگاره نیز (4 شکل
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دیبر بخش تول ياثرات قانون هدفمند .4شکل 

 

 پژوهش هاییافته: مأخذ

 :ناعادلانه عيتوز -8
 عیبهبود توز زیدرآمد و ناز اقشار کم تیدر جوامع مختلف حما ارانهیهدف از پرداخت 

 یالاطبقات ب شتریب یمطرح است، برخوردار هاارانهیپرداخت  نهیدرآمد است. اما آنچه در زم
 یشکاف طبقات شیافزا بهو کمک  یدرآمد نییکمتر طبقات پا یو برخوردار یدرآمد

نظر گرفته برای سنجش شکاف طبقاتی در جوامع دو شاخص در  .(9812 رزاده،ی)اماست
 کیثروت در  ینابرابر ایدرآمد  ینشان دادن نابرابر یبراجینی که شود. اول ضریبمی

نکته  نیا دیها موپژوهش جینتا است.از مردم در نظر گرفته شده گریهر گروه د ایکشور 
 عیوزو موجب نامتعادل تر شدن ت افتهی شیافزا ی پس از اجرای هدفمندینیجبیاست که ضر

دومین شاخص،  .(9819 ،یصدرآبادصمصامی و اسماعیلی )9است دهیکشور گرددرآمد در 
 نهیسهم هز یبا بررس. ( استنیرتری( به دهک اول )فقنیدهک دهم )ثروتمندتر نهینسبت هز

طرح  شدنییجامعه پس از اجرا یخانوارها در دهک ها هزینهسبددر  یاقلام ضرور

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

و  یاز لحاظ برابر یعنیجهان قرار دارد.  19در رتبه  2441 یحدود ینیج بیبا شاخص ضر رانیا 2222سال  انپای در  - 1

 دارند. رانیبدتر نسبت به ا یتیکشور وضع 11 تنها ،یشکاف طبقات
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سبت ن نیبالا ا ینسبت به دهک ها نییپا یهک هاکه در د شودیمشاهده م هاارانهی یهدفمند
 یانرژ شد و رییخانوار دچار تغ هزینهسبد یانرژ یهاحامل متیق شیبا افزایعنی . 9است شتریب

 نیا یدرآمد یبالا یدر دهک ها .(9818 ،ی)عبداللهرا به خود اختصاص داد یشتریسهم ب
 یم بزرگسه رییتغ نیا یدرآمد نییپا یدر دهک ها یول استو اندک  یجزئ اریبس راتییتغ
هم کاسته شده و به س یسهم اقلام رفاه زد تا اود و باعث شوشیخانوار را شامل م هزینهسبداز 

  .(9813 فروش،لهی)اقتصاد و پافزوده شود یانرژ
 یدمنبهره زانیبا م یمیارتباط مستق یانرژ ارانهیاز  یمندبهره زانیم کهنیبه اباتوجه

 هایارانهد از درآماز اقشار کم شتریب اریافراد ثروتمند بس ،یساختار نیارد، در چند یاقتصاد
 ارانهیمندی از امکان مصرف و بهره ریپذبیو آس ریفق یاساساً خانوارها و شوندیمند مبهره

وسط بطور مت (نیتر یدهک دهم )غنبگونه ای که در نظام کنونی توزیع یارانه،  را ندارند. 
و  یوسفی؛ 9100 ،الحسینی)می گردند مندبهرهها از یارانه (نیرتری)فق کمیدهک برابر  72

ستقیم و غیرم میبه دو شکل مستق یانرژ یهاارانهیدر استفاده از  یناتوان .(9813فرد،  یفراهان
استفاده  یمال ییتوانا یخانوارها ممکن است حت نیرتری: فقمیشکل مستق در است: یقابل بررس

 .(9811 ان،یو مهدو ی)مالک7به آنها را نداشته باشند یکیزیف یدسترس ای اییارانه یاه یاز انرژ
 یسطح بالا لیاست که به دلکار رفتهبه ییکالاها دیدر تول یانرژ ارانهیدر شکل غیرمستقیم: 

ادرات ناشی از صارز  گر،ید یهستند. از سو هاآنمندی از تنها ثروتمندان قادر به بهره ی،متیق
هم س نیز کالاها نیکه ا شودیم ادیز یبا کشش درآمد یکالاها واردات، صرف ین کالاهاا

 یرژان ارانهیاز  یادیسهم ز گر،یدعبارتجامعه دارد. به فیاقشار ضع دیدر سبد خر یکمتر
 (9811، و افشارپور ی)اسفندآباد است. افتهیاختصاص  یخارج یکنندگان کالابه مصرف

ی انرژی همگام با تورم باعث شد تا هاقیمتطرح و عدم افزایش  تورم ناشی از اجرای
. این باشدمیلیارد دلار در سال را دارا  901یارانه پنهان رشد نموده و حجم عظیمی نزدیک به 

پنهان پرداختی نیز در صورت مصرف انرژی قابل استفاده است و خانوارهای یارانه
نکته قابل تامل این  (9100 ،الحسینی)شوند. مندرهبهتوانند از این یارانه برخوردار نمیکم

توجهی از منابع حجم قابل درواقعکشور،  یمنابع انرژ نییپا یگذاربا ارزش که،است

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

دهد،  یمقدار را به خود اختصاص م نیشتریدرصد ب 11(، با نیرتریکل خانوار در دهک اول)فق نهیبه هز یانرژ زینههنسبت  - 1

 درصد است، 1تنها  زانیم نیمخالف، در دهک دهم ا یدر سو

جامعه  نییپا یکه از عموما دهک ها یرانیا یدرصد از خانوارها 41به  کیبه عنوان مثال مطابق مطالعات مرکز آمار، نزد - 2

 .شوند ینم مندبهره نیبنز ارانهی میهستند، اساسا خودرو ندارند و از حجم عظ
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( 5 شکل)روابط بالا در نمائیم.میمصرف  یناعادلانه در نسل فعل یرا به روش ندهیآ یهانسل
 ترسیم گردیده است.

 یشکاف طبقات شیو افزا ارانهیناعادلانه  عیتوز .5 شکل

 
 پژوهش هاییافته: مأخذ

 :در فقرزدايی )کاهش رفاه( یناتوان -4

توان می های پس از آنسال با 9831 در سال رانیا ریفق تیجمع زانیم سهیتنها با مقا
ور، در کش یطرح اصلاح اقتصاد نیرتبه عنوان بزرگ هاارانهی یکه طرح هدفمند افتیدر

در تدوین این قانون  .(9813و همکاران،  یی)قراناتوان بوده است کاهش فقر کاملاً
های جبرانی مشخص وکارا برای حمایت از خانوارها تدوین نشده بود و صرفاً سیاست

 انی برمصورت پرداخت یارانه مستقیم نقدی به تمام افراد جامعه اجرا گردید که اندک زبه
اثر تورم ارزش خود را از دست داد. یکی از آثار اقتصادی اجرای هدفمندی نیز تشدید 

منظور جبران بخشی از این کسری، دولت بود که موجب گردید دولت به بودجهکسری
بودجه های رفاهی را کاهش داده و یا حداقل متناسب با تورم افزایش ندهد. که این خود 

سترش رفاه و به ضرر فقرا است. همچنین تورم ناشی از اجرای اقدامی در خلاف جهت گ
رشده، تحمیلی به خانوار بی اث هایهزینههدفمندی باعث گردید، یارانه پرداختی برای جبران 
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 دبها در سبد مصرف خانوار افزایش یادرآمد واقعی خانوار کاهش یافته و میانگین هزینه
وامل باعث کاهش قدرت خرید مردم گردید. مجموعه این ع .(9811 ،یریو من یلی)سه

کاهش قدرت خرید  به معنای تغییر در الگوی مصرف خانوارها است به این معنی که اقلام 
ضروری زندگی مانند خوراک، پوشاک و مسکن در اولویت قرار گرفته و سهم بهداشت، 

 یدریو ح یان؛ سلط9812و همکاران،  یاری)آقاسفر، آموزش و ... را از آن خود می کنند
تغییر در الگوی مصرف خانوار به نفع اقلام ضروری یک معیار مهم در کاهش  .(7070منور، 

سطح رفاه و افزایش فقر در جامعه است. نکته قابل توجه دیگر این بود که با افزایش تورم و 
های سوخت را ثابت نگاه داشت دولت نرخ حامل ،هم زمان با افزایش قیمت ارز در کشور

های پنهان در این بخش افزوده شود. این افزایش روز بر حجم یارانهموجب شد تا روزبهو 
و فقیر جامعه  پذیرهای پنهان نیز به نفع فقیر نبود زیرا اصولا قشر آسیبعظیم در حجم یارانه

 یوسفی؛ 9810 ،ی)گلهای انرژی را به نسبت افراد برخوردار ندارندتوانایی استفاده از حامل
این عدم رشد به نفع فقیر خود بر فقر دامن می زند. روابط بین عوامل  .(9813فرد،  یاهانو فر

  )عنوان شده در 
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 شده است. ترسیم( 6 شکل
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 در فقرزدايی هاارانهي يطرح هدفمند یناتوان .6شکل 

 
 پژوهش هاییافته: مأخذ

  ي:مصرف انرژ افتنیکاهش ن -5
 سهیقانون و مقا نیا شدنییدر کشور پس از اجرا یبه گواه آمار مربوط به مصرف انرژ

 ،یادی)صبوده استکاهش مصرف انرژی عدم تحقق هدف  یایگو جینتا ،نیشیآن با آمار پ
، وجود داشت هاارانهینادرست قانون هدفمندکردن  یکه در اجرا یاز مشکلات یکی .(9813

لات مشک یانرژ یهاحامل متیق شیند با افزاکردمیدولتمردان تصور  یه برخبود ک نیا
 گرید ریو از تاث شودیآن در کشور حل م یو مصرف بالا یاز بالا بودن شدت انرژ یناش

 9811 ،یاقتصاد تیامن هی)نشرغافل بودند یوری انرژدر  بهره یرعوامل مانند نقش موثر فناو
 یر چنداناث ییتنهابه ،یانرژ یهاحامل متیق راتییکه تغ دهدمیان ها  نشپژوهش جینتا .(22:

 زین رگیهای دسیاست یمواز یریکارگیه از دیها نخواهد داشت و بافرآورده نیبر مصرف ا
 یمتیق استیاثر شدن سیب لیدلا نیتریاز اصل یکی .(9811 ،یو فراهان یعاملجبل )بهره برد

 یقانون هدفمند ینرخ تورم در اثر اجرا دیشد شیوان افزاتمصرف را می یبر اصلاح الگو
 یانرژ یهاحامل متیسو و ثابت ماندن قکیاز تورم از یناش متیق شیافزا رایعنوان نمود. ز
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و اثر  هافتیکاهش  یانرژ یهاحامل ینسب متیق یکه پس از مدت دیموجب گردسو دیگراز
 د،یتول یهانهاده ریبوجود آمده در سا متیق شیبا افزا یطرف از گردد. یخنث متیق شیافزا

 نیگزیجا یبا انرژ هانهاده ریسا جیموجب شد به تدر یانرژ یهاحامل متیثابت ماندن ق
 یانرژ ینیگزجایبه لیباشد، تما یترنهاده ارزان یبه طور نسب یاگر انرژ گریدعبارتبهگردد. 

اثر  نیود. اخواهد ب شتریب مصرفکم یتکنولوژ ینیگزیجا ایو  دیتول یهانهاده ریجای سابه
که ییجاازآن .(9811و همکاران،  ی)موغارمشهودتر است یکشاورز داتیدر بخش تول

ارد، دولت قرار د اریبزرگ در اخت عیاز صنا یاقتصاد کشور دولت محور است و سهم بزرگ
 ریگبانیگر موارهه هاارانهی یهدفمند یکه در تأمین منابع موردنیاز اجرا یمشکلات لیبه دل

در ارتقاء  گذاریسرمایهبه  یلیکشور تما یاغلب دولت یهابنگاهو  عیدولت بوده است، صنا
 گریدعبارتبه ایرا ندارند.  دیدر خطوط تول نهیبه یروش ها یریکارگو بهور بهره یتکنولوژ

 در دسترس قرار ندارد. دیجد گذاریسرمایه یبرا یمنابع

 :رش فسادو گست يانرژ قاچاق -6
 یمتیق یانرژ یهاحامل متیتنها در سال اول اجرا ق یقانون هدفمند یپس از اجرا

 متینرخ ارز ق شیداشت و پس از آن همگام با افزا 9مورد اشاره در قانون متیبه ق کینزد
 هیاهمس یسوخت در کشور نسبت به کشورها متیها ثابت مانده و موجب شد قحامل نیا

 درکه  یبگونه ا (9811،  1اقتصاد  ریتدب هی. نشر9100و همکاران،  یج)ناباشد زیناچ اریبس
 تریل کی متیتومان و ق 800 رانیدر ا لیگازوئ تریل کی متی( ق9109 تیرحال حاضر )

 یبرابر 10اختلاف  نیهزار تومان است. ا 71درهم ، معادل 33/7در امارات برابر با  لیگازوئ
 یه عبارتب ایآمده و سود بوجود لیاز پتانس یریگبهره یفراوان برا یها زهیانگ جادیموجب ا

 گردد.میسوخت به خارج از کشور  مستقیم اققاچ
، قاچاق غیرمستقیم را نیز رواج داده است. ارانهی یدر اثر اعطا یمتیق فینوع تحر نیا

 محصولات را در یبرخ دیتمام شده تول متیق ای،های انرژی یارانهصورت که، حاملاینبه
تفاوت  تعلبهدست کالاها، نیصادرات ا تیبا ممنوع ینگاه داشته است و حت نییکشور پا

 ،الحسینی)خارج فراهم شده است به قاچاق از کشور یلازم برا زهیفاحش آن انگ متیق

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

و حداکثر معادل  %82مشتقات نفت، حداقل  ریو سا عیو گاز ما دینفت گاز، نفت کوره، نفت سف ن،یبنز یفروش داخل متیق -1

 همان ماده( یاحو قانون اصلقانون هدفمندی ( 1الف ماده )-د. )بندیگرد نییفوب تع متیق
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صورت غیرمستقیم قاچاق به یانرژ یهادسته کالاها در واقع حامل با خروج این .(9100
 توان به هندوانه و دام سبک اشاره نمود.الاها مینمونه ک نیاز ا شود.یم

در  دیعوامل تول ریجای سابه یانرژ ینیگزیموجب جا ،یانرژ یهابه حامل ارانهی یاعطا
در بخش صنعت را متأثر کرده و با صادرات کالاها و خدمات  دیتول هایهزینهاقتصاد شده و 

ست. در ا دهیصادر گرد یصورت ضمنبه یمصرف یهاارانهی نیاز ا یمیشده، بخش عظ دیتول
 یفندآباد)اس میپردازیارزان کشور م یصورت غیرمستقیم به صادرات انرژما به تیوضع نیا

با  یمانند بخش فلزات اساس یاقتصاد یهااز بخش یبا وجود آنکه برخ .(9811و افشارپور، 
در  یانرژ یضمن ارانهیمواجه هستند، اما ارزش خالص  یانرژ یخالص صادرات محتوا

 ذارانگاستیو س ستیهمسو ن یانرژ یبا خالص محتوا ،یکالاها و خدمات صادرات یمحتوا
 یمنض ارانهی ،یانرژ یهاحامل متیق شیمانند افزا یمتیق یهااستیبه صرف س توانندینم

توان به کارا روند، می نیبر ا ثرمؤ لیاز دلا (9813 دزاد،ی)فرکنند تیریرا کنترل و مد یانرژ
 نیب یهامتیبا ق یداخل یهامتیو عدم تناسب ق متینبودن ق ایو پو یمتیق یاستهاینبودن س

  اشاره کرد. یالملل
برابری گازوئیل در ایران و امارات به حجم عظیم گردش  10تنها با مقایسه اختلاف قیمت 

برد. که البته در اغلب توان پیهای انرژی به خارج از کشور میمالی ناشی از قاچاق حامل
به ممنوعیت واردات بسیاری از کالاها معنی که باتوجهاینموارد این قاچاق دوسویه است. به

به کشور ویا عوارض گمرکی بسیار بالای برخی دیگر از کالاها، پول حاصل از قاچاق 
ود گردد و سشور میبه داخل ک ای صرف قاچاق این کالاها از خارجهای نفتی یارانهفرآورده

تواند همچون سیلی می 9سیاهچندین برابر خواهد شد. این حجم عظیم پول همالی حاصل
در کشور  گونه به گسترش فسادمخرب به تمام ارکان اداره کشور راه یافته و به شکلی سرطان

 ورورود این حجم عظیم از پول به نظام اقتصادی کش ،بر تمام این موارد. علاوه7بیانجامد
موجب قدرت گرفتن شبکه فساد و اختلال در دیگر بازارها همچون خودرو، ملک، ارز و 

 سرمایه خواهد شد. ربازا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

میلیون لیتر فرآورده های نفتی از کشور قاچاق می  8روزانه  1388برابر اعلام رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال  - 1

برابری سوخت در خارج از کشور عدد ریالی قاچاق سوخت در کشور روزانه بالغ  32شود. با احتساب متوسط قیمت فروش 

 هزار میلیارد خواهد شد. 11هزار میلیارد ریال است. این عدد در سال بالغ بر  11ال و ماهانه در حدود میلیارد ری 1222بر 

 ،یگوناگون مانند نظام بانک یاز مباد دیبا یورود به چرخه اقتصاد یآمده از قاچاق برابدست میپول عظ ان،یب گریبه د - 2

به هر رکن تنها  دنیو با رس دیکشور در سطوح مختلف عبور نما یو ساختار ادار یمراجع انتظام ،ییقضا یگمرکات، مباد

 .دیبه آن بخش وارد نما راکه فساد  افتیامکان عبور را خواهد  یصورتدر
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 :و سلامت یپزشک صنعتآثار سوء در  -7
کننده خدمات و ارائه الف(و حوزه سلامت از دومنظر  یدر بخش خدمات بهداشت اثرات

 هامتیقکننده، با افزایش سمت مصرف در .باشدیم یقابل بررس ،کننده خدمات افتیدر ب(
و جای خود را به تأمین  ابدییمسهم بهداشت و درمان در سبد مصرف خانوار کاهش 

و این عامل باعث کاهش سطح  دهدمیکالاهای اساسی )خوراک، پوشاک، مسکن( 
در سمت  .(9811 ،ی؛ مهدو9812و همکاران،  یاری)آقابهداشت در کل جامعه خواهدشد

ی سویحوزه سلامت و ازتأمین آن در زنجیره  اثراتها و کننده خدمات، افزایش قیمتارائه
عدم امکان تأمین منابع موردنیاز، منجر به کاهش کیفیت خدمات و افزایش قیمت خدمات 

 .(9811و همکاران،  ی)کلانتردگردمیشده ارائه
 یهادر بخش یرژان حوزه یهاشوک ییاند که آثار القانشان داده مطالعاتی برخ

و  هاتانمارسیدر ب یانرژ بالایمصرف همراه بوده است. زانیم نیشتریببا  یخدمات بهداشت
 .ستا اثراتاز علل این  گریدییسو نهاده از نیا متیق شیسو و افزا کی از یمراکز درمان

 و تولید در زنجیره تأمین صنعت دارو هایهزینههای انرژی، همچنین با افزایش قیمت حامل
های تولیدی بشدت افزایش یافت که باعث افزایش بهای تمام سلامت نیز همانند دیگر بخش

دولت فشار مضاعفی را به  طرفیاز  .(9100و همکاران،  دزادی)فرشده این اقلام شد
تولیدکنندگان این حوزه وارد آورد تا مانع از افزایش قیمت دارو و تجهیزات بهداشتی شود. 

قیمت مواد اولیه وارداتی نیز افزایش یافت که تاثیر  ،فزایش نرخ ارز و تورمدر ادامه و با ا
مستقیم بر تولید این اقلام گذاشت. در کنار این عوامل پرداخت نشدن سهم حوزه سلامت از 

توان مزیدی بر دلایل فشار بر بخش تولید دارو و اقلام پزشکی در کشور را می 9سوی دولت
یکی از مهم ترین دلایل عدم اختصاص سهم حوزه  .(9813 وش،فرلهی)اقتصاد و پدانست

در پی  هاقیمتدولت پس از آزاد سازی  بودجهکسریتوان افزایش میزان سلامت را می
 اجرای قانون هدفمندی دانست.

کنندگان اقدام به اختصاص یارانه مستقیم و غیرمستقیم منظور حمایت از مصرفدولت به
توان به اختصاص ارز می هاحمایتمی نماید. از جمله این  سلامتبهداشت و  به این حوزه
علی رغم افزایش قیمت در دیگر از طرفی، منظور واردات مواداولیه اشاره نمود. ترجیحی به

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

به  هاارانهیسازی هدفمنداز کل منابع  %12بر اختصاص  ی( قانون برنامه پنجم توسعه مبن34رغم مفاد بند )ب( تبصره ) یعل - 1

 .یافت بخش اختصاص نیبه ا %2به بعد تنها  1382از سال  حوزه سلامت، صرفاً
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ی تولید در این صنعت، دولت فشار قیمت گذاری دستوری را بر این صنایع اعمال هانهاده
 یجای واردات اقلام اساسبه فظ سودآوری خود،منظور حمی نماید. واردکنندگان نیز به

 ییرواقلام دا ینسبت به واردات برخ ،جامعه است ینییپا دهک های که مورد مصرف ییدارو
ارج از خ اقلام را نیتوانستند امی رایز ،نمودند یو بهداشت یشیآرا ،ییبایخاص در حوزه ز

و سود  شندجامعه بفرو ییلابابه دهک های  یبالاتر یمتهایبا ق قیمت گذاری دستوری و
 .(9100 ،الحسینی)ندیکسب نما یشتریب

 :ونقلحملمنفی بر  اثرات -3
ونقل عمومی در چارچوب گسترش و بهبود حملها، قانون هدفمندی یارانه 3برابر ماده 

، از اهداف اصلی اجرای این ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوختقانون توسعه حمل
 ها،رساختیدر کنار ضعف ز یونقل عمومحمل تیمحدودست. قانون تعیین گردیده ا

است که خودرو و امثال آن باعث شده دیتول یقانون به رفع موانع بهبود تکنولوژ یتوجهیب
 ونقلحمل نهیهز شیفقط افزا در عمل یانرژ هاییارانه یقانون هدفمندساز یاجرا جهینت

تأثیر افزایش قیمت که  دهدمیها نشان ینتایج بررس .(9812و همکاران،  انی)سبحانباشد
ای ، شدید است و افزایش ونقل جادهخصوص بخش حملونقل و بهسوخت بر بخش حمل

ای بار و مسافر به مراتب بالاتر از متوسط ونقل جادهبخشی در زیربخش حمل هایهزینه
 .(9818و همکاران،  زانی)انگباشدها در کل اقتصاد میافزایش هزینه

یمت در بر است، در اثر تغییرات قونقل،  صنعتی انرژیبه این نکته که بخش حملتوجهبا
از دیگر صنایع خواهد بود. همچنین  ترگستردهاین بخش  اثراتهای انرژی ، بخش حامل
و  یی)کفاستاصورت مستقیم و غیرمستقیم در دیگر صنایع تاثیرگذار ونقل بهصنعت حمل

ونقل سهم بسزایی در زنجیره تأمین مربوط به حمل هایهزینهنمونه به عنوان  (9810 ،یصبور
صنایع گوناگون دارند. این تاثیر متقابل بوده و افزایش بهای دیگر محصولات فارغ از سوخت 

 . 9ونقل تاثیرگذار باشدتواند بر صنعت حملنیز می
ا در بخش از اجرای قانون هدفمندی تنهکه پس دهدمیها نشان نتایج برخی پژوهش

های مینی بوس و کامیون سواری و اتوبوس طول عمر ناوگان کاهش داشته است و در بخش
توان به را میایم. دلایل آنبوده هدفمندیشاهد افزایش عمر ناوگان به نسبت پیش از اجرای 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

لا صورت مستقیم در تعیین قیمت حمل کاتواند بهبه عنوان نمونه افزایش قیمت لاستیک و یا افزایش حداقل دستمزد می - 1

 موثر باشد.
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های حمایتی دولت در جهت نوسازی ناوگان افزایش نرخ ارز و عدم تحقق سیاست
توجه در این بخش این است که همزمان با ست. همچنین نکته قابلونقل کشور دانحمل

ونقل کشور شاهد افزایش طول عمر در نوسازی ناوگان حمل گذاریسرمایهافزایش میزان 
های دولت در که نشان از ناکارایی سیاست (9818و همکاران،  زانی)انگ ایمناوگان نیز بوده

دلیل رفی بهازط ست نیازهای این بخش را تأمین نماید.این بخش دارد بگونه ای که نتوانسته ا
ترکیب کل خودروهای کشور ها نیز در سهم آنبیشترشدن امکان خرید خودروهای سواری، 

ونقل لبه ناوگان حمعمر ناوگان خودروهای سواری نسبتکمتر شدن طول.استیافته افزایش
 ارد.ی دونقل عمومسترش حملگ یبجا سواریخودرو دیبه تول لیتماعمومی نیز نشان از 

 :محیطیزيست منفی اثرات -1
اثر  زیست درها، کنترل آلودگی محیطیکی از دلایل تصویب قانون هدفمندی یارانه

بررسی شاخص گازهای آلاینده  های انرژی بود. اگر تنها بهرویه حاملمصرف بی
از اجرای ین شاخص پسیابیم که ادرمی ،محیطی پس از اجرای هدفمندی توجه نمائیمزیست

ماری آ. از این شواهد 9ها همچنان به روند رشد صعودی خود ادامه داده استهدفمندی یارانه
گرفت که اجرای این طرح در رسیدن به اهداف خود در این حوزه شکست توان نتیجهمی

های فسیلی در دو بخش صنعت سوخت .(9812و همکاران،  انی)سبحانخورده است
و خودروها و همچنین صنایع تولیدی و تبدیلی بیشترین موارد استفاده را دارد.  ونقل حمل

ی نوین اهفناوریای موجب عدم تمایل به ارتقا تکنولوژی و استفاده از سوخت ارزان و یارانه
گردد. بدیهی است که این عامل از سویی موجب مستهلک شدن تجهیزات و ماشین آلات می
ه باز هم به میزان بالاتری آلایندگی را موجب خواهند شد. و از شود و تجهیزات فرسودمی

دیگر پایین آمدن راندمان نیز با مصرف بیشتر سوخت ارزان جایگزین سوی
از طرفی سوخت ارزان  .(9811؛ شاداب فر و همکاران، 9813و اقتصاد،  فروشلهی)پگرددمی

تجدیدپذیر به هیچ عنوان مورد های پاک و استفاده از انرژی دگردد که رویکرباعث می
 گونه توجیهی ندارد.پذیرش قرار نگیرد زیرا از نظر اقتصادی این رویکرد هیچ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

سرب  باتیگوگرد و ترک روژن،تین دیاکس ی، دco تختیپا یهوا یمشکل آلودگ شتریب 92اواخر دهه  به عنوان نمونه، در - 1

و کارخانجات  ها نیاز احتراق ناقص سوخت ماش یمعلق ناش تشهر تهران ذرا یهوا یدر حال حاضر عمده مشکل آلودگ، بود

 است. عیصنا



| 37 

ورت صاول بوده و به دارای رتبه در جهان رانیا یعیسرانه مصرف گاز طبدر بخش گاز، 
گاز  هیرو یف بمصر نیهم زیزیست نمحیط یگذار در آلودگریعامل تاث نیشتریب ،غیرمستقیم

 یهاروگاهیباعث کمبود گاز در ن یعیگاز طب هیرویصورت که مصرف ب نیبه ا .باشد یم
شوند یمبرای تأمین سوخت خود مازوت  ینیگزجای ها مجبور بهروگاهیو ن دهیبرق گرد دیتول

 .(9813)آماده و همکاران، هوا دارد آلودگی را در یمنف ریتاث نیشتریکه سوزاندن مازوت ب
ز، کشور ایران جزء کشورهای کم آب دنیا است و بحران آب در در بخش آب نی

های اخیر در مجامع مختلف مطرح گردیده است. در حالی که کشاورز برای استحصال سال
بایست مجوزهای مختلفی را از مبادی مختلف دریافت نموده و زمینی میآب از منابع زیر

اورزی مبالغ هنگفتی را پرداخت هزینه زیادی را صرف نماید. و یا برای خرید آب کش
های فسیلی دیگر انرژی برق و همچنین سوختاز سوی (9813و همکاران،  پناهزدانی)کند

الوصول است. ترکیب این دو عامل موجب ویژه گازوئیل در کشور بسیار ارزان و سهلبه
در موتور ای های یارانهمجاز و استفاده از سوختگردد تا کشاورز با حفر چاه غیرمی

سترسی زمینی دترین شکل ممکن به منابع آب زیرهای الکتریکی یا دیزلی به ارزانپمپ
های اخیر گواهی بر این های کشاورزی در سالپیداکند. نگاهی به روند افزایش حفر چاه

ن گیرد ایادعا است. از آنجایی که بیشترین اتلاف آب در بخش کشاورزی صورت می
مصرف در بخش کشاورزی موجب اتلاف هرچه بیشتر منابع آبی  افزایش برداشت آب و

 نماید.شده و هدررفت آب را تشدید می

 گیريبحث و نتیجه
ودند، ها در ایران پرداخته بدر مطالعات پیشین که به موضوع هدفمندی یارانهپژوهشگران 

ا بتا یاز بود رو، ناز این بودند.نمودههریک از جنبه ای خاص اجرای این قانون را بررسی 
ها نگاه جامعی از وضعیت کنونی هدفمندی یارانههای پیشین، آوری و دسته بندی یافتهجمع

ام ابعاد ، تمپشینهای مند پژوهشپژوهش و بوسیله  مرور نظام این . طیگردددر کشور ارائه 
ادرنظر همچنین در ادامه و ب. بندی شدآوری و طبقهها جمعو آثار اجرای اهدفمندی یارانه

 گردد.ها ارائه میکار عملی غلبه بر برخی از این آسیبگرفتن شرایط موجود در کشور راه
یل توجیهی متعددی مطرح گردید که لاها، اهداف و ددر تصویب قانون هدفمندی یارانه

 ها به آن اشاره شد، این اهداف عبارت بودند از:هدفمندی یارانه در بخش
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 سوخت ژهیقاچاق به و نهیکاهش زم 1 هایارانه عیعادلانه کردن نظام توز 9

 دولت یها نهیکاهش هز 1 یاقتصاد ییکارا شیافزا 7

 یپرداخت نقد شتریب یآثار رفاه 8

 حامل ها متینسبت به کاهش ق

 ینقد ارانهیپرداخت  تیشفاف 8

 ستیز طیحفظ مح 2
لی اجرای قانون جدی و اص تاثیر نامطلوب 1 فراترکیب، در مقابل نتایج این پژوهش

 اجرا به شرح زیر نشان داد:پس از سال  99ها را هدفمندی یارانه

 و گسترش فساد یقاچاق انرژ 8 کلانر اقتصاددآثار منفی  9

 آثار سوء بر پزشکی وسلامت 2 اثرات منفی در بخش تولید 7

 منفی بر حمل و نقل اثرات 3 ناعادلانه عیتوز 8

 اثرات منفی زیست محیطی 1 ش رفاه()کاه ییدر فقر زدا یناتوان 1

   یانرژمصرف نیافتن کاهش 1
 مشخص وضوحبهناکارآمدی این قانون در حصول اهدافش  ،با مقایسه این دو فهرست

رور منابع منتخب مکه مبتنی بر  بررسی مقولاتاستفاده از روابط تشریح شده در بخش است. با 
ق و عدم تحق یکه منجر به ناکارامدر نامطلوب بروز این آثادلایل ترین اصلی ،شدارائه 

 زیر تشریح کرد:صورت بهتوان میرا  ودب شده نییتع شیاهداف از پ
ف جامعه هد قیدق ییبدون شناسا های هدف:ناتوانی دولت در شناسایی دقیق گروه( 9)

 یواصورت مسبه تمام آحاد کشور به ینقد ارانهی یصورت باز و همگانبه ازمندیو اقشار ن
 ییساعدم شنا نیدولت شد. ا بودجهکسری یعمل موجب اتلاف منابع و حت نیپرداخت شد. ا

 اصولاً  ،یساختریوجود مشکلات ز لیدلهبلکه ب ،نیستدراثر نبود اراده لازم در دولت  قیدق
باشد. دولت در ینم ریپذامکان رانیافراد در ا یسطح درآمد قیدق ییامکان شناسا

. دیشکست مواجه گرد با یافراد داشت ول حیصح یبنددهک یاجرا بر یمرحله سعنیچند
در  ز،یا نر گسترده یاتیفرار مال ودولت  یاتیمال یتوان عدم تحقق درآمدهاراستا می نیدر ا

 ها دانست.ساخت ریز نیاثر نبود ا

های انرژی همگام با تورم و قیمت جهانی آن: دولت در دو عدم افزایش قیمت حامل( 7)
 زمان اندکیویژه بنزین نمود که در مدتهای انرژی بهاقدام به افزایش قیمت حامل مرحله

های انرژی بایست نرخ حاملدر صورتی که می .در اثر تورم تاثیر این افزایش قیمت خنثی شد
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نیپس از ا ،روصورت شناور و متناسب با نرخ جهانی درنظر گرفته شود. ازاینمانند بنزین، به
 یرژهای انحامل متیساخت و ق انیخود را نما ریتاث ی اجرای این قانوناقتصاد آثارسوء که

را  شورک از اقتصاد یمیپنهان حجم عظ هاییارانه افتین شیافزا یجهان متیهمگام با ق زین
 نمود. ریدرگ

اختصاص یارانه بنزین به خودروها: یارانه بنزین در کشور سهم زیادی از یارانه ( 8)
خودرو در اختیار ندارند  برخوردار که اصولاًخود نموده است ولی افراد کمآنپرداختی را از

ل بوده همین شکهای پنهان هم وضع به. در بخش یارانهدتوانایی استفاده از این یارانه را ندارن
از این  مندیپذیر جامعه هستند توانایی بهرهبو افراد فاقد خودرو که اغلب جزء اقشار آسی

 رسد.دارند و در عوض سهم ایشان توسط دهک های بالای درآمدی به مصرف مییارانه را ن

صورت همگانی و یکسان: دولت با پرداخت یکسان مبلغ پرداخت یارانه نقدی به( 1)
 شدبدون اینکه تاثیر بسزایی در رفاه داشته با د جامعه،صورت مساوی و بین تمام آحایارانه به

 گردد.نابع و لطمات جدی به نظام اقتصادی کشور میباعث افزایش نقدینگی و اتلاف م

های مندرج عدم پرداخت سهم بخش :های مندرج در قانونعدم پرداخت سهم بخش( 1)
بودجه  هایونقل و غیره، به دلیل کسریدر قانون مانند تولید، سلامت، نوسازی ناوگان حمل

چ کدام از موارد مطرح شده در بوجود آمده و عدم امکان تأمین منابع موردنیاز دولت در هی
 .ها شده استقانون، دولت توان پرداخت سهم خود را نداشته و موجب آسیب به این بخش

های سیاسی و عدم شناسایی دقیق علل ناکارآمدی اقتصادی: درنظرگرفتن اولویت( 8)
ی دلیل ملاحظات سیاسدولت، تاکنون و به 8سال از اجرای این قانون در طول  99 باگذشت

در  اند و در مقابل حتیها تمایلی به تغییر در روش اجرای این سیاست نداشتهدولت ،موجود
به عنوان  .می نمایندادامه مسیر با افزایش مبالغ یارانه نقدی پرداختی بر اجرای آن پافشاری 

منابع حاصل را مجددا  9813درصدی قیمت بنزین در سال  800نمونه با فزایش یک باره و 
 ت یارانه نقدی بنزین بین افراد تقسیم نمودند.صوربه

 :اتشنهادیپ
ور ها در کششیوه کنونی اجرای قانون هدفمندی و توزیع یارانه ضعفنقطهاولین ( 9)

این یک ضعف ساختاری در  های هدف است.ناتوانی دولت در شناسایی دقیق گروه
ر تمام ارکان کشور و و رفع آن نیازمند اصلاحات ساختاری د بودههای کشور زیرساخت
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ا های نظام بانکی و اصلاح نظام مالیاتی است، تا بی دولت الکترونیک، رویههاناتقویت بنی
بندی ها و تشکیل یک بانک اطلاعاتی کامل بتوان دستهشناسایی درست درآمدها و هزینه

کار راهدر حال حاضر برای ارائه  ،روداشت. ازاین صحیحهای دقیقی از افراد در دهک
بایست فرض را بر تداوم وضع کنونی و عدم امکان شناسایی سطح درآمد افراد، می، اجرائی

های مصرف بالاتری نسبت به دهک افراد برخوردار اصولاً ،گونه که تشریح شدهمانقرار داد. 
 ،یشترخرید بل به علت مصرف بالا و همچنین قدرتافراد متموّ، همچنین پایین درآمدی دارند

آگهی داشتن از این واقعیت و همچنین  باافراد فرودست دارند. یارانه از به خرید سهم  تمایل
ازوکاری سبستر تبادل و دهک بندی( اگر ) ناتوانی دولت در شناسایی دقیق توان مالی افراد

راد افگاه آن ،گردد ییو اجرا فراهم ،یافته به افرادبرای مبادله عادلانه یارانه اختصاص
ی پایین را هادهکسهم یارانه افراد در  لای برای تأمین مازاد مصرف خود،های بادهک

برخوردار که توانایی استفاده از یارانه با این روش افراد کم .ندینمایمخریداری 
تأمین مالی گردیده و افراد  ،به افراد غنیانرژی را ندارند با فروش سهم خود هایحامل
ین نمایند. اموردنیاز خود را تهیه و مصرف می انرژیحامل های بالا نیز با قیمت واقعیدهک

 اجتماعیها شده و به توسعه عدالتتر ثروت بین تمام دهکروش موجب تقسیم عادلانه
 کمک خواهد کرد.

ضعف بعدی در شیوه کنونی توزیع یارانه در کشور، عدم افزایش قیمت نقطه( 7)
د های قبلی به تفصیل بیان شی است. در بخشهای انرژی همگام با تورم و قیمت جهانحامل

متی این تحریف قی ،های جهانی تعریف نشودهای انرژی مطابق با قیمتکه اگر قیمت حامل
پنهان موجب هو حجم عظیم یاران شداقتصاد خواهد  ارکان بر تمام ی مخربموجب تاثیر
حل این سلسله از  رو برایگردد. ازاینهای گوناگون میمتعدد در بخش یهاناکارآمدی

 صورت شناور و نزدیک به قیمت جهانی آن تعیینهای انرژی بهقیمت حامل ، بایستیمعضلات
  گردد.

شد  تشریح نیازاشیپ ،استیافته اختصاصیارانه بنزین به خودروها  ،در شیوه کنونی( 8)
 .رددگمیثروت در جامعه  نهکه این شیوه خلاف عدالت اجتماعی و موجب توزیع ناعادلا

رو باید یارانه بجای خودرو به افراد تخصیص یابد تا افراد فاقد وسیله نقلیه نیز از آن ازاین
 گردند. مندبهره
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صورت به و ینقدشکل به ارانهی پرداخت، ی شیوه کنونیهابیآسیکی دیگر از ( 1)
از  یدرو باازاین آثار مخرب آن اشاره شد. به که است بین آحاد جامعه همگانی و یکسان

های حمایتدیگر مانند  حمایتی هایرا با روشادامه این روش خودداری نموده و آن
همزمان  ورتکه بصایبگونه ،جایگزین نمود های حمایتیدیگر شیوهنقدی، کوپن کالا و غیر

 نیز حفظ گردد. خانوار سبدمصرف کمیت
ضعف شناسایی های مندرج در قانون یکی دیگر از نقاط عدم پرداخت سهم بخش( 1)

ضعف بدلیل عدم توان دولت در تحقق منابع درآمدی است و درصورت شده است. این نقطه
ون های مندرج در قانسیاست اجرایی دولت ضامن پرداخت سهم بخش ،تأمین منابع موردنیاز

های جهانی، های انرژی متناسب با قیمتدرصورت شناور شدن قیمت حامل ،رواست .ازاین
ای مندرج ههای حمایتی از بخشکننده پرداختتضمین ،ی دولت به اجرای قانونتنها پایبند

 در قانون خواهد بود.
های سیاسی و عدم شناسایی دقیق علل ناکارآمدی اقتصادی نیز درنظرگرفتن اولویت( 8)

 .به اصلاح نگرش دولت مردان کشور در تدوین استراتژی صحیح کشور بستگی دارد
لاح ساختار اقتصادی کشور در درازمدت بجای درنظر گرفتن اهداف اص رو، بایستیازاین

 .قرار گیردکه اغلب جنبه تبلیغاتی دارند، در اولویت سیاسی کوتاه مدت 

 :کار عملیارائه راه
صورت شناور و مطابق با مفاد مندرج در قانون ویژه بنزین بههای انرژی و بهنرخ حامل( 9)

بعات دولت جبران شده و ت بودجهکسریدد. در این حالت فوب خلیج فارس( تعیین گر 11%)
اقتصادی ناشی از آن شامل تورم، افزایش نرخ ارز، استقراض از بانک مرکزی و افزایش 

 نقدینگی کاهش خواهد یافت.
ان کوپن بنزین رایگ دواینیارانه نقدی حذف شده و بجای ای و یارانه بنزین سهمیه( 7)

با حذف یارانه مستقیم نقدی که با افزایش تورم کارایی خود را  یابد.به افراد اختصاص می
تبعات اقتصادی ناشی از اجرای  ،و تنها فشار بودجه ای برای دولت به همراه دارد دادهازدست

 جای آن افراد از طریق فروشهدفمندی با شیوه کنونی تا حدزیادی کاهش خواهد یافت و به
گردند. همچنین دولت در صورت اجرای مالی می نیاز تأمینی بنزین درصورتهاکوپن

 نماید.ت میپرداخ پذیرآسیبهای پرداخت نابرابر تعداد کوپن بنزین بیشتری را به گروه
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وپن خود افراد به میزان ک ،عنوان یارانه تجمیعی()بهتوزیع کوپن بنزین رایگانپس از ( 8)
شتر را بنزین بیشتر تعداد کوپن بی بنزین را رایگان دریافت می نمایند و در صورت نیاز به

 صورت شناور و متناسبخریداری خواهند کرد. در این صورت بنزین تنها با یک نرخ و به
 گردد.با نرخ جهانی قیمت گذاری می

ی بنزین بین فروشندگان و خریداران فراهم شود تا افراد فاقد هاکوپنبستر تبادل  ( 1)
افرادی که مصرف بیشتری دارند بفروشند. اجرای این  ی خود را بههاکوپنخودرو بتوانند 

توزیع یارانه تنها در صورتی امکان اجرا خواهد داشت که بستر مناسبی برای  پیشنهادی شیوه
عرضه کوپن های بنزین فراهم باشد. بدیهی است که یارانه پرداختی شامل یارانه نقدی کنونی 

 غالب کوپن رایگان بنزین بین افراد توزیع صورت تجمیعی و درلیتری به 80و سهمیه بنزین 
 خواهد شد.

ن روش که در ایفروش بنزین تنها در مقابل کوپن بنزین صورت پذیرد. از آنجائی ( 1)
ت بایسمی لذا ،بودتقاضا عامل محرک خرید و فروش کوپن بنزین خواهدومیزان عرضه

یوه کنونی است اگر بنزین به ش عرضه بنزین تنها در مقابل کوپن بنزین صورت پذیرد. بدیهی
نزین های بها فروخته شود مبادله مستقیم کوپنصورت آزاد و با پول رایج در جایگاهبه

 معنی خواهد بود.بی

 :پیشنهاد براي پژوهش هاي آتی
های موجود و قلمرو موضوعی این مطالعه، این پژوهش فقط با توجه به محدویت( 9)

را مورد بررسی قرار داد، بنابراین یکی از  هاارانهیاثرات نامطلوب طرح هدفمندی 
هاد رو، پیشنباشد. ازاینهای اصلی این پژوهش عدم بررسی اثرات مثبت آن میمحدودیت

پژوهش های آتی به این مهم بپردازند. ضمنا بررسی علل عدم تحقیق کامل اهداف  شودمی
ائه را برای اصلاحات اقتصادی ار نتایج مفیدیتواند میاین طرح اصلاحی مهم اقتصادی نیز 

 نماید.  
 هاارانهیهای هدفمندی کار، ارائه راهدر این زمینه برای تحقیقاتی آتیدیگر پیشنهاد  ( 7)

 یزفاز دوم این مطالعه ن باشد ،که البتهمی تبادلات مالی ی نوینهافناوریبا استفاده از 
 .است خصوصایندر
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https://www.eghtesadonline.com/n/2ww5 

بر بخش  یانرژ یهاحامل متی(. اثرات اصلاح ق9811رضا. ) ،یاریز و ،رضا ،یاریالله ،ناصر ،یاله

 یهااستیمطالعات و س یعلم ۀدوفصلنام(. 9818-9837استان قم ) یصنعت: مطالعه مورد

 .17-89 ،(9)8 ،یاقتصاد

 .71(: 779)779، ماهنامه کار و جامعهکل کشور.  12. ابعاد رفاهی بودجه (9812).حسانامیرزاده، ا

https://orcid.org/0000-0001-7885-0206
https://orcid.org/0000-0001-7885-0206
https://orcid.org/0000-0003-0735-965X
https://orcid.org/0000-0003-0735-965X
https://orcid.org/0000-0001-7885-0206
https://orcid.org/0000-0003-0735-965X
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 یطرح هدفمندساز یچالش ها(.9811.)جهیابر، خد یصالح و یمصطف ،یشکر ،هاجر ،یباقر

 و اقتصاد،مشهد تیریمد یالملل نیکنفرانس ب نیسوم. رانیدر اقتصاد ا هایارانه

پژوهشنامه و خطاهای نوع اول و دوم.  هایارانه .(9839).ارسیسو امین رشتی، ن مشیدپژویان، ج

 .88–98((: 1)پیاپی  9)7اقتصادی، 

. ارزیابی عملکرد 3. درباره یارانه انرژی در ایران (9813).امانسمیرو اقتصاد، ا یثمفروش، مپیله

 )زیر چاپ(. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. هایارانهقانون هدفمندکردن 

کننده (. عوامل تعیین9812ندا. ) ،محمدی و جلال ،دهنوی ،علی ،یدزادفر ،حسین ،توکلیان

 .های سوخت در کشورهای منتخب صادرکننده نفت )مطالعه موردی: یارانه بنزین(یارانه

 .993-12(. 11)97 فصلنامه علمی مدلسازی اقتصادی

 مدل عملکرد طرح . بررسی تحلیلی و توصیفی. ارزیابی(9811). یعل ،یانیاعلم، فاطمه و ک ییثنا

–81(: 70)1، پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداریدر ایران.  هایارانههدفمندی 

18. 

بر مصرف حامل  ارانهیاصلاح  ری(. تاث9811) .زدانی ،یفراهان یگودرز وفرخنده  ،یجبل عامل

د، رفصلنامه مجلس و راهب ل،ینفت و گازوئ ن،یمصرف بنز ی: مطالعه موردرانیدر ا یانرژ

77(39 ،)81-31 . 

 یحامل ها ارانهی یصادرات ضمن .(9811)مهلا. ،افشارپور و دیعبدالمج دیس ،یاسفندآباد یلائج

( 1) 70 ;9811)رشد و توسعه پایدار(  یاقتصاد یپژوهشها(. 9832-9811) رانیدر ا یانرژ

:19-82 

های ارزیابی آثار سیاست . یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا برای(9811). اصرخیابانی، ن

 :doi .18–9(: 81)79، پژوهشهای اقتصادی ایرانانرژی: شواهدی از ایران. 

10.22054/ijer.2017.7502 
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سوخت بر  یواقع متیق رییاثر تغ (.9811).میمر ،انیدریح و آزاد ،یسهراب، خانزاد ،زانیدل انگ

لنامه فص. رانیا یجاده ا در بخش حمل ونقل یگلخانه ا یگازها دیو تول یبهبود تکنولوژ

  791-718( :19) 97 ;9811مطالعات اقتصاد انرژی 

 -اطلاعات سیاسی هدف ها و چالش ها.  هایارانه. هدفمند سازی (9831)علی. ترکمانی، دینی

 .929–918(: 71)737–739، اقتصادی

 نشریه امنیت. هایارانه. ملاحظات نرخ ارز در فاز نخست قانون هدفمندکردن (9818). اطمهرجبی، ف

 .18(: 8)7، اقتصادی

 یشناسبی(. آس9812. )وشیدار ،ابوحمزه و احسان ،معمار یآقاجان، یمحمدهاددیس ،انیسبحان

 :(11)71 ،مجلس و راهبردآن.  یو اجرا ینظر یمبان ها؛ازمنظرارانهیقانون هدفمند کردن 

1-83. 

 یطرح هدفمند یو اجتماع یر اقتصادآثا ی(. بررس9811. )یعل ،منور یدریح و رضایعل ،یسلطان

توسعه،  و یاقتصاد ی(. جامعه شناسزیشهر تبر یبرسطح رفاه خانوار ها )نمونه مورد هایارانه

1(7): 921-701. doi: 10.22034/jeds.2020.11460 

. اثر (9818.)ونسی ،یگل و محمدرضا ،یریمن ،یمرتض ،یسحاب خدامراد ومرث،یک ،یلیسه

د و )رش یاقتصاد یپژوهشها. رانیخانوارها در ا یانهیهز بیبر ترک هاارانهی یهدفمندساز

 909-973( :8) 92 ;9818توسعه پایدار( 

 متینحوه ق ی. بررس(9811.)یمصطف ،یشکر و یعل ،ییزهرا، امرا ،الهام، حاتم وند ،شاداب فر

ل و ی مسائمجله اقتصادی )دوماهنامه بررس. رانیآن در اقتصاد ا یهایارانهو  نیبنز یگذار

  11-19( :7و  9) 70 ;9811سیاستهای اقتصادی( 

. یانرژ یهاحامل ارانهی یهدفمندساز یو اجتماع یآثار اقتصاد یابی(. ارز9811ناصر. ) ،یشاهنوش

 :doi .838-881: (1)18.رانیا یاقتصاد و توسعه کشاورز قاتیتحق

10.22059/ijaedr.2016.58023  
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: رانیا یاارانهی یمشخط رییثبات و تغ نیی(. تب9811عادل. ) ،آذر و حسن ،فرد یدانائ ،بهنام ،یشهائ

 یاپی)پ 9)شماره 1، یدولت یهاسازمان تیریمد ی. فصلنامه علمچهارچوب ائتلاف مدافع

92 ،))82-33 . 

 یهاحامل متیق شیاثر افزا ی(. بررس9819فروغ. ) ،یصدرآباد یلیاسمع و نیحس ،یصمصام

-99)8، یاقتصاد و الگو ساز. رانیدرآمد در اقتصاد ا عیبر توز انهاری ینقد عیو توز یانرژ

97 ،)81-32 . 

یت نشریه امن. سازوکارهای قیمتی و غیرقیمتی مدیریت مصرف بنزین. (9813). محمدصیادی، 

 .73-98(: 8)2، اقتصادی

سه دهک  ارانهیو حذف  ینقد ارانهیآثار پرداخت  یبررس. (9818). محمدرضاعبداللهی، 

 .مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. یدرآمد نهاد عیو توز دیوارها بر تولخان

 هاارانهی یهدفمندساز استیعلل شکست س ی(. بررس9811محمد. ) ،دفامیتوح و لایل ،وند یسیع

 . 83-99 :(( 78 یاپی) پ9)شماره 99، یفریو ک یحقوق خصوص قاتیفصلنامه تحق. رانیدر ا

در  یانرژ یهاحامل یضمن ارانهی یبخش نیش خالص صادرات ب(. سنج9813. )یعل ،دزادیفر

 :doi. 971-18 ،(23)71 ،رانیا یاقتصاد یها. پژوهشرانیا یاقتصاد یهاسطح بخش

10.22054/ijer.2019.10164  

آثار  یاستیس یهالی(. تحل9100زهرا. ) ،یعمران و یمهد ،هیتک ،اصغر یعل ،ییبانو ،یعل ،دزادیفر

 یو دولت یبخش خصوص یخدمات بهداشت کنندهدیتول نهیبر شاخص هز نیبنز ارانهیحذف 

 :doi .73-9(، 71)98، یاقتصاد یگذار استیس. یساختار ریمس لیتحل کردیبا رو

10.22034/epj.2021.6814.1571  

 میمستق ارانهیپرداخت  ریتاث ی(. بررس9831عسگر. ) ،یقیصد و جعفر ،یرزم ،دیفر دیس ،یقادر

–172(: 1)81 ، یدانشکده فن هی. نشریستمیبا نگرش س یکلان اقتصاد یهابر شاخص یانرژ

182. 
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پرداخت  ریتاث یابی(. ارز9813) .گانهی ،یجهرم یموسو م فرهاد ،یخداداد کاش ،حسن  ،ییقرا

 . 72-2(، 31)72 ،یاقتصاد یها استیفصلنامه پژوهش ها و س ران،یبرکاهش فقر در ا ارانهی

. آثار تورمی افزایش قیمت سوخت وسایل حمل (9810). سینری، حصبو ویدمحمدعلی کفایی، س

 .81(: 9)3پژوهشنامه حمل و نقل، و نقل جاده ای. 

اثر  ی(.بررس9811.) رسامانیم،ییشوایپو  یهان،مقدم یشاهمراد،زهرا ،یاتیح،محدثه ،یکلانتر

 یسشناییایدارو با استفاده از پو نیتأم رهیبر زنج هایارانه یطرح هدفمند ساز

 .90-9:(98)19،فردا تیریمد.هاستمیس

موسسسه  :تهران، چاپ سوم،  بررسی اقتصادی یارانه. (9831).باسرحیمی، ع و باسکلانتری، ع

 مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

مجله منتخب.  یو اصلاحات انجام شده در کشورها یانرژ یهاارانهی .(9810).نتیز ،یگل

  18-80( :99) 99 ;9810ل و سیاستهای اقتصادی( اقتصادی )دوماهنامه بررسی مسائ

مختلف  یها ویو سنار نیمصرف بنز تیوضع یبررس. (9811).دیمج ان،یفرهاد و مهدو ،یمالک

 یعیبو منابع ط یانرژ ستیز طیمح یسراسر شیهما نیدهم. در کشور نیبنز ارانهیپرداخت 

 .دار،تهرانیپا

. چاپ اول، تهران: ادی مدل، روش و فرآیندگذاری اقتصسیاست. (9810). باسنژاد، عمصلی

 داد نو.رخ

 یفاز نخست اجرا یاجرا ینیپس یابی(. ارز9817محمدرضا. ) ،یزازران یزدانی و عباس ،نژادیمصل

(. 9819سال  انی)از زمان اجرا تا پا یبخشجهیاز منظر نت هاارانهیقانون هدفمند کردن 

 . 80-2 ،(9)8 ،رانیا یمطالعات توسعه اجتماع

 یمحصولات کشاورز بیو ترک هاارانهی ی(. هدفمندساز9812. )ونسی ،یگل و محمدرضا ،یریمن

 . 910-979(، 77)8و کلان،  یراهبرد یهااستیس. یرانیا یدر سبد خانوارها
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 ترجم(ی)مجانیاکبر کم. تحلیل اقتصادی: نظریه و کاربرد. (9132). وئنو فیلیپس، ا ارلزموریس، چ

 نتشارات دانشگاه تهران.ا تهران: ،98چاپ 

 نیبنز متی(. اثر ق9811. )درضایحم ،ینیخوئ پوریتق و اریشهر ،یزروک ،زهرا ،یموغار یمیکر

-11(، 92)1، رانیا یپژوهشنامه اقتصاد انرژ. هیو ترک رانیا یقی: مطالعه تطبیبر شدت انرژ

972. doi: 10.22054/jiee.2016.7171  

 یحامل ها متیدرآمد حاصل از اصلاح ق یعیتوز یها استی(. آثار س9811الله )وحر ،یمهدو

ابل ق یتعادل عموم افتی)با استفاده از ره رانیدر ا یاقتصاد یرهایبر رفاه و متغ یانرژ

  988-909(، 32)78فصلنامه مجلس و راهبرد، محاسبه(، 

بادله به قابل م هیسهم ی(. اعطا9811محمد جواد. ) ،یقاسم و رضایعل ،یکاش یتوکل ،یمهد ،یناج

 یاستگذاریس یمطالعات راهبرد. یانرژ یهاارانهیاصلاح نظام  یِشنهادیافراد؛ راهکار پ

 . 718-701(، 82)90، یعموم

 ی(. عوامل اثرگذار بر حفر چاه ها9813) .زهرافاطمه ،نایروم وطاهره  ،یدیمسعود، زب ،پناه زدانی

(، 9)3 ،ییفضا و توسعه روستافصلنامه اقتصاد  .در شهرستان دشتستان یکشاورز رمجازیغ

701-778. 

توزیع عادلانه انفال و منابع (.9813). عیدفرد، سفراهانی و اکبریعل ،یمیکر ،حمدعلییوسفی، ا

 .37–81(: 9)90، نشریه معرفت اقتصاد اسلامی(. هایارانهعمومی )مطالعه موردی هدفمندی 

ریه امنیت نش. هایارانهرفیت هدفمندسازی . افزایش تولید و اشتغال با استفاده از ظ(9811)نامشخص

 .38-22(: 9)1 .اقتصادی

( و افزایش قیمت 9831) هایارانه. درس هایی از تجربه هدفمندسازی (9811–الف)نامشخص 

 .19(: 1)3، نشریه امنیت اقتصادی(. 9813بنزین )

منیت نشریه ا. ضعف حکمرانی در حذف یارانه دهک های بالای جامعه. (9811–ب)نامشخص 

 .10–81(: 21)3، اقتصادی
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