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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  اقتصاد  علم در »هدفمندي«و » يارانه« ،»اقتصادي تحول« اصطالحي و تعريف لغوي. 1

 پازل اضلالع از ضلعي اقتصاد يا جغرافيايي كالن عرصه در بنيادين تغييرات از ستا عبارت »اقتصادي تحول«

 كلمه. است اقتصادي طرح يك اقتصادي خاص جهت دهي معناي به »اقتصادي هدفمندي« .كشوريك  اقتصادي

  .باشد مي امداد اعانه و مالي، كمك كمك، معناي به كه است »subsidy« لمهفارسي ك ترجمه »هياران«

 و درآمد كم اقشار از مالي حمايت جهت دولت نقدي غير يا نقدي پرداخت معناي به اقتصاد علم حوزه در

  .باشد مي درآمد توزيع و بهبود توليدكنندگان

  

  ايران و جهان در انتقالي مخارج و يارانه پرداخت و طراحي تاريخ. 2

 حاكم با آن از بعد و گرفت صورت سوئد و انگلستان كشور در ميالدي 1970 سالاز  قبل يارانه ارائه و طرح اولين

 و بذر اعطاي قالب در قاجار دوره در ايران در و رفت بين از طرح اقتصادي اين سياسي هاي نئوكالسيك تفكر شدن

 هدف با 1321 سال در و سيلو تأسيس قانوني تصويب با 1311 سال در سپس گرفت صورت رزانكشاو به همساعد

 يارانه پرداخت پيشينه اما ،داشت ادامه كار اين ارزان نان تهيه ويژه به و گندم ذخيره و تهيه و كشاورزان از حمايت

 حمايت سازمان« قالب در انقالب از قبل كار اين بود و گندم و گوشت كاالي دو در 1340 دهه در كنوني مفهوم به

  .گرفت مي صورت »كنندگانتوليد و كننده مصرف از

 دچار خدمات و كاال عرضه داخلي، توليد ركود و تحميلي جنگ و اقتصادي تحريم دليل به انقالب بعد از پيروزي

 و يارانه پرداخت و اساسي كاالهاي بندي سهميه طرح اجراي با وقت دولت كه شد اي عمده مشكالت و ها نوسان

  .كرد مهاررا  تورم شتاب ،دولت سوي از كاالها قيمت كنترل و توزيع بر نظارت

 پذير آسيب اقشار از حمايت به بازسازي هاي برنامه اجراي كنار در دولت ،لاو توسعه برنامه شروع و جنگ پايان با

 اقتصادي به هاي سينتئور گرايش زمان همان در ولي ،پرداخت اساسي كاالهاي به يارانه اختصاص قالب در جامعه

 كه گرديد 1374 -  8 سال در توسعه مدو برنامه ابتداي يارانه در كاهش يا طرح حذف بموج يتعديل هاي سياست
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 نگاه تبديل به 1370 دهه اواخر در و سكوت كارشناسان از برخيو  سياسي و اجتماعي هاي مخالفت واسطه به

  .شد» ها يارانه سازي هدفمند« طرح ارائه و هياران به تعديلي

 هدف و مستحقگروه  سمت به يارانه دادن سوق قصد نگاه اين با و اقتصادي گذاران سياست ،توسعهسوم  برنامه در و

 يارانه پرداخت حوزه در كار اين و مديريت طراحي ه،كارشناسان مطالعه به موظف دولت زمان اين در و دداشتن

   .شد نرژيا هاي حامل و اساسي كاالهاي

  

 مصرف و كشور در توليد و اقتصادي رشد انتقالي مخارج و يارانه پرداخت هدفمندي و اقتصادي تحول ضرورت. 3

 مصرف نرخ رشد و جمعيتي ثيرتك متوازن توليد رشد طبيعي نسبت به و انساني منابع ظرفيت با متناسب سرانه

  .باشد نمي

 اقتصاد سونامي و انرژي حامل كنترل در جهاني اقتصاد استسي و نفت قيمت نوسانات و نفت به متكي اقتصاد

 عنوان به ها يارانه و شود مديريت و اجرا و طراحي اقتصادي تحول انديشه كه طلبد مي پولي و مالي بحران و جهاني

  .است ناكارآمد اقتصاد جبران براي دولت اقتصادي كمك

 آثار وجود جامعه، پايين هاي دهك در بحران اقتصادي برخورداريتوازن  عدم ،درآمد كم قشر وجود از يارانه نشان

  .است اجتماعي و فرهنگي مخرب

  

  نان. 1

  انرژي. 2

 رشد سال رد %5/2،  75-84 ز سالا مصرف. دارد اختصاص نقل و حمل بخش به نفتي هاي فراورده و بنزين% 98

 1/2 از واردات بنزين و رسيد ميليون 396/24به  بنزين معرف تنهاي رسيد و رشد %1/10 ،84 سال در و داشته

 15 بنزين يارانه در باال دهك سهم ،رسيد 84 سال در روز در ليتر ميليون 8/24 به 75 سال در روز در ليتر ميليون

  .است پايين هاي دهك از برابر
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 كنيد فرض شما اگر .يكاستآمر و اروپا هاي تقيم  گازوئيل قيمت و است جهاني نرخدرصد  10تا  5 بنزين نرخ

آن جهت ميليارد ....................  70 ايران نفت درآمد و درآمدزا ماشين بدون نفر يك و درآمدزا دار ماشين نفر يك

  دالر سوبسيد گرفته در حالي آن ديگر هيچ 10000سال  10ماشين در عرض 

  .شود مي ياران پنهان و آشكار پرداخت صرف ملي ناخالص توليد% 30

 انرژي توليدات همه 1404 سال باشند در مي باال هاي دهك جز كه برند مي بهره ها يارانه% 70 جامعه% 30 اينك هم

  .كنيم مصرف داخل در بايد گاز و نفتاز  اعم

  :مي كند دنبال اقتصادي راهبردي سياست عنوانبه  بزرگ هدف دو هياران اقتصاد هدفمندي طرح بنابراين

  جامعه پايين هاي درهك و درآمد كم اقشار به اقتصادي هاي كمك رساندن و ها يارانه ساماندهي. 1

  زا توسعه مراكز در آن كردن هزينه و دولت هاي هزينه در جويي صرفه. 2

   

  هدفمند اي يارانه اقتصاد امتيازات و ها فرصت

  قاچاق از جلوگيري و اي يارانه كاالي مصرف كردن منطقي. 1

  اي يارانه كاالهاي داخلي توليد از حمايت و ه گذاريسرماي توسعه و تشويق. 2

  پايين دهك در طبقات سهم افزايش و درآمد با طبقات سهم كاهش. 3

  اجتماعي رفاه هاي طرح تدريجي جانشيني. 4

  اشتغال توسعه و كشور زدايي محروميت و زيربنايي گذاري سرمايه براي منابع تأمين. 5

  زيست محيط مراعات و گردد مي% 30 تا انرژي ويژه به ادياقتص منابع مصرف و هزينه كاهش. 6

  شود مي جهان اقتصادي بحران سونامي و موج از تأثيرپذيري عدم. 7

  اقتصاد كالن سطح در عمومي مصرف الگوي اصالح. 8
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  هدفمند غير يارانه اقتصاد تهديدات

 و تبديلي و انرژي صنعت و كشاورزي مثل استراتژيك اقتصاد هاي بخش در دولت گذاري سرمايه ساختن محدود. 1

  پيشرفت و توسعه هاي زيرساخت

  اي يارانه كاالهاي قاچاق رشد. 2

  زا اشتغال مراكز يافتگي توسعه عدم جهت به بيكاري نرخ رفتن باال. 3

 و كننده توليد حوزهدو  در اقتصادي رواني ناامني موجب كه و آزاد اي يارانه كاالهاي بين قيمت تعادل عدم. 4

  بود خواهد كننده صرفم

 عدم و اقتصادي بحران موجب خود است شده طراحي درآمد كم قشر بر اقتصادي فشار يلتعد براي كه هياران بنابراين

  .گردد مي اقتصادي عدالت

   

  تذكرات

  كارآمد طراحي. 1

  هدف گروه شناسايي. 2

  اقتصادي شوك مديريت. 3

  هدف هاي دهك درآمد ايجاد متولي دولتي گذاري سرمايه. 4

  نخبگان اقتصادي سياست اجراي و سازي فرهنگ. 5
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  اقتصادي و پيشنهادات تذكرات. 5

  كارشناسان و دقيق طراحي. 1

  :شناسايي. 2

  آمار. الف

  گردآوري. ب

  اي يارانه و انتقالي پرداخت قابل هاي دهك تعيين. ج

  

  مديريت. 3

  اقتصادي شوك اداره حوزه و مي كند ايجاد قيمت جهش آغاز در چون كارآمد. الف

 هدف گروه به اقتصادي فشار و گراني و متور موجب اجرا موجب پارچگييك ازير كردن اي مرحله. ب

  شد خواهد

  نظارت. ج

  توليد و تصحيح. د

  نخبگان و عمومي سازي فرهنگ. 4

  پيشرفت و درآمدزايي عرصه در ملي گذاري سرمايه. 5

  


