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 یاستیخلاصه س

 یاستیخلاصه س

ان یم ياختلاف نظرکشور  يار هنگفت در بخش انرژیبس يهاارانهیص یدر تخص ییدر اصل وجود ناکارا
ن یرفت از ابرون يبرا یمختلف يهان معضل متفاوت بوده و مدلیندارد. اما نوع برخورد با اصاحبنظران وجود 

ه یل اختصاص سهمشده، دو مد ارائه يهاان مدلیدر حال حاضر از م. شده استشنهاد یسامان پت نابهیوضع
ک یهر عتا یطب. 1انداستگذار قرار گرفتهیس يشتر مورد توجه نهادهایه به افراد بیو اختصاص سهم به خودروها

خاص خود را  يایمزا یو اجتماع ينه اقتصادیبا درنظرگرفتن ملاحظات موجود در کشور در زم کارهاراه نیاز ا
 یرفارانه مصیپرداخت شکل ن میتریاساسن وجود یبا اشوند. یز میگر متمایکدیاز ن اساس یداشته که بر ا

بودن  نییبا توجه به پاپردرآمد است.  يهابه نفع دهک یعیمت فروش آن، اثر بازتوزین در قالب کاهش قیبنز
، تاساقشار برخوردارتر جامعه به شتر یارانه بیص یتخص ين در کشور که عملا به معنایمت بنزید قیشد

فع شتر به نیع بیبازتوز تیموجود و تثب ناعادلانهادامه روند ها خودروصاحبان به  ياارانهین یاختصاص بنز
ه یکه فروش سهم یک بستر فنیجاد بستر یه به افراد و ایکه اختصاص سهم یدر حال .برخوردار است يهادهک
سر یز میرا ن يبندهیده سهمیه ایتر بوده و اهداف کلعدالت منطبق يارهاید با معیسر نمایهمگان م يرا برا

از  ران منتشر شده است،یکه توسط مرکز آمار ا 1395خانوار در سال  يهانهیهز يهابر اساس داده سازد.یم
 یمندان اصلن قشر بهرهیسوز بوده که انیبنز يدرصد صاحب خودرو 43تنها حدود  یرانیا يان خانوارهایم
روند از یندتر جامعه به شمار ممگر که عموما از اقشار مستیدرصد د 57که  ین هستند در حالیبنز يهاارانهی
ز برخوردار یکلت نیدرصد از خانوارها نه تنها خودرو، بلکه از موتور س 45ضمن آنکه  مانند.یبهره مین بآ
در  2يدرآمد دهمدهک شده است،  نشان داده ریشکل زطور که در ن آمار و همانیبر اساس هم ستند.ین

 در( شوندیمند من بهرهیبنز ارانهیاز مواهب  يبرابر دهک اول درامد 11، حدود یشخص ياستفاده از خودروها
 به هادهک ریسا يمندبهره و شده گرفته نظر در کی برابر يدرامدنییپا دهک يمندبهره زانیم نمودار نیا

ارانه برخوردار ین یبرابر دهک اول از ا 22حدود  3يانهین دهک دهم هزی. همچن)است شده مشخص آن نسبت
 دهک و خانوارها نیرتریفق اول دهک، يانهیو هز يدرآمد يبنددهک يکه در هر دو الگو ییهستند. از آنجا

ن آحاد ین در بیارانه بنزیع ظالمانه یدهنده توزن آمارها نشانیهستند، ا جامعه يهادهک نیدترثروتمن دهم
ه ناعادلانارانه یم هستند، در قالب یجامعه که همه آحاد در آن سه یالمال عمومتیگر بیجامعه است. به عبارت د

 ییدرصد خانوارها 86که  یدرحال برند.ین بهره را میص داده شده و فقرا از آن کمترین به ثروتمندان تخصیبنز

                                                           
ن یرود. با ایبه شمار م يبندهیاز سـهم يترمت سـوخت راهکار مناسـبیق یجیش تدریمانند افزا ییاز صـاحبنظران معتقدند راهکارها ياریسـهرچند ب 1

 یس، گزارش حاضر به بررتاساستگذار قرار گرفته یس يتر مورد توجه نهادهاشیب يبندهیرسد راهکار سهمیرمنکه در حال حاضـر به نظیحال با توجه به ا
 ن الگو پرداخته است.یا
 ن درآمد را دارند.یهستند که کمتر ییرصد خانوارها 10شامل  ياول درآمد دهک، يدرآمد يبندن اساس دهکیبر ا 2
 دارند.نه را ین هزیهستند که کمتر ییدرصد خانوارها 10شامل  ییخانوارها ي، دهک اول درآمديانهیهز يبندبر اساس دهک ۳ 
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 کشور در بنزین یارانه نظام اصلاح پیشنهاد

 يارهاخانو يزان براین میسوز دارند، انیبنز يک خودرویرند لااقل یگیقرار م ين دهک شهریکه در ثروتمندتر
 است. درصد 7/0 برابر ک درصد و تنهایکمتر از  ییر روستایواقع در دهک فق

ر ل چتیاست که به دل يابودجه ياز کسر یناش از تورم یکه بخش شودمیتر میوخ ییاز آنجا مشکلن یا
ن یمترنه تنها ک قشر نیجاد شده است. اما بخش تلخ ماجرا آنجاست که ایدولت ا توسطار گسترده یبس يانهراای

 د؛یورم حاصل شده بر دوش خواهند کشن فشار را از تیترشیب، بلکه در عمل برندمیارانه مزبور را یبهره از 
ن یکه اقشار مستمند عموما از چن یابد در حالییش میدر زمان تورم افزا اقشار ثروتمند يهاییرا ارزش دارایز

 اند.بهرهیب ییهاییدارا

 
 اول دهک نسبت به نیبنز ارانهی از جامعه مختلف يهادهک يمندبهره زانیم

 يمددرآ يهااز دهک یتوجهگذشته بخش قابل يهاتورم در ماهکه  توجه داشتبه این نکته د یگر بایمنظر داز 
 يدج يهاجامعه را با چالش یتیو امن یروان يفقر، فضا دیقرار داده و علاوه بر تشد دیجامعه را تحت فشار شد

 نیدر ادر کشور خواهد بود.  یتورم تیادامه وضع از یها حاکینیبشیاز پ ین برخیهمچنمواجه ساخته است. 
 دیکاهش قدرت خر رود،یبه شمار م تیتورم حائز اهم یمقوله اسماز  شیآنچه ب یاز منظر اجتماعط یشرا

 یعملا آثار تورم به مسائل ابد،ی شیافزا زیمردم ن يهاتوده دیمردم است. در واقع اگر متناسب با تورم قدرت خر
 دیقدرت خر شکسب و کار محدود خواهد شد. اما از آنجا که در عمل تورم با کاه طیمح يداریچون ناپا

 نیاز جمله چالش تام ياتبعات نگران کننده یتورم تیاز جامعه همراه شده، ادامه وضع یتوجهقابل يهابخش
به همراه خواهد داشت. با توجه  یاجتماع يهایدر قالب ناآرام یو تبعات احتمال ن،ییپا يهادهک يبرا يکالر
بخش  نیا دیبه منظور حفظ ضعف قدرت خر یعیبازتوز يهااستیسکشور  یلاز الزامات فع یکیط ین شرایابه 

که عموما فاقد خودرو  يدرآمدنییپا يهاه سوخت به دهکیص سهمیتخص مسئلهن یت ایاهم از جامعه است.
 رود.یشمار مها به ند اصلاح حاملیات فرایهستند از ضرور
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 یاستیخلاصه س

 لازم به ذکر است که از .مت سوخت استیش قیافزا یاسیو س یبار اجتماعم ین تصمیدر ا يمسئله بعد
م مت دوین قیاز موارد هم يارین است، و در بسیبنز يمت دوم برایازمند وضع قین يبندهیکه سهم ییآنجا
ها بر دوش دولت نهاده متیش قیافزا یت بار اجتماعیمت قرار گرفته و در نهاین قییدر تع یزنچانه يمبنا

 رایمت در بازار است زیجاد قیا یه به افراد کاهش بار روانیاختصاص سهم يهایژگین ویخواهد شد. از مهمتر
ه ن را بیه بنزیبه همگان واگذار کرده و افراد خود در بازار ثانو یمت کنونیه سوخت را به قیعملا دولت سهم

 .مت دوم مبادله خواهند کردیق

مت دوم بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا ین قییه به افراد تعیص سهمیتخص يتر در الگوار مهمیبس مسئله
ن کننده رفاه خانوارها ییت تعیالعاده است که آنچه در نهات فوقیحائز اهم ییاز آنجا مسئلهن یت ایاست. اهم
 از فروش ین کننده درآمد ناشییکه تعمت بازار یجه قیآنان است. در نت ید واقعیرود قدرت خریبه شمار م

 یدِ ناشیروز شده و قدرت خرهاست، در طول زمان همراه با تورم ب يدرآمدنییپا يهادهک ين برایه بنزیسهم
ص یتخص ين حال در الگویچ گونه مداخله دولت حفظ خواهد شد. با ایه بدون هیفروش سهم ياز درآمدها

رده ک روزبهرا  ياهیرسهمین غیمت بنزیزمان و به تناسب تورم لااقل قد در طول یه به خودروها، دولت بایسهم
ه ک ین باور عمومیل ایخود را به همراه خواهد داشت. ضمن آنکه به دل یاستیو س یکه هر بار تبعات اجتماع

کالاها ر یسا يهامتیش قیافزا یو ارز است، بار اجتماع يمت انرژیران متاثر از قیها در امتیق یسطح عموم
 د،پردازین را میمت بنزیش قیافزا یاسیسنه یدولت هز یاسیاز منظر سدولت خواهد بود. در مجموع  يهم برا

 جاد کند.یا يبه واسطه حفاظت از طبقه تحت فشار اقتصاد یتیرضاخود  يکه بتواند برابدون آن

ان همانطور که عنوز حل نکرده و یرا ن يااز مشکلات بودجه یچ مشکلیمت هیر در قیین تغین حال ایدر ع
دوباره  شیناچار به افزا دولت ،ه و قاچاقیروید مصرف بیو تشد مت آزادیبا گذشت زمان و فاصله گرفتن قشد 

مهم  يهان جنبهیبه همه به صاحبان خودرو یو اختصاص سهم يبندهیسهمخواهد بود. در نقد  یو جهش
ه کند بلکیبه وضع موجود نم یتنها کمکنه ف افزایش قیمتصرشود که ین هشدار داده میبسنده کرده و ا

دارتر یپا یحلکند. به عنوان راهیک مواجه مینزد ياندهیدر آ يار جدیبس يهارا با چالش يریگمیساختار تصم
شنهاد یار غلط ذکر شده، پیمات بسیگذار در تصماستیاز به دام افتادن س يریجلوگ يل و برایبد يهاحلاز راه
 يهااملر حیل و سایم به گازوئیاصلاحات قابل تعم ین و با برخیه سوخت (در وهله اول به بنزیص سهمیتخص
 یطراح يان طرح به گونهیدر ا يشنهادیاست. لازم به ذکر است بازار پ نیبازار متشکل بنزل یتشکو  )يانرژ

 و يبازبودن بازار در کل کشور، عدم امکان سفته یمتیقچون تک یار مهمیبس يهایژگیشده است که و
 يو قابل استفاده بودن برا یتر سادگاحتکار، عدم امکان مداخله در بازار، حل معضل قاچاق و از همه مهم

ز به صورت یآن ن ییو مدل اجرا يو اقتصاد یفن يهاات مربوط به پشتوانهی. جزئداراستآحاد جامعه  یتمام
ارائه  از قابلیقرار گرفته است که در صورت ن یمختلف مورد بحث و بررس یکارشناس کامل در جلسات متعدد
  بان خواهد بود.یدر قالب مستندات پشت
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 کشور در بنزین یارانه نظام اصلاح پیشنهاد

 مقدمه

. دندار وجود صاحبنظران انیم ينظر اختلاف يانرژ بخش در هنگفت اریبس يهاارانهی ییناکارا وجود اصل در
 سامانابهن تیوضع نیا از رفتبرون يبرا یمختلف يراهکارها تاکنون و بوده متفاوت معضل نیا با برخورد نوع اما
 قالب رد اند،بوده متمرکز نیبنز بر يانرژ يهاحامل ریسا از شیب تاکنون که راهکارها نیا. است شده شنهادیپ

 در، مختلف ملاحظات لیدل به که اندگرفته قرار یبررس و بحث مورد يبندهیسهم و یمتیق اصلاح يالگو دو
 راهکار دو نیب يبندهیسهم يالگو در اما. دارد قرار استگذاریس زیم يرو يبندهیسهم يالگو حاضر حال

 نیا از کی هر چند هر. دارد وجود نظر اختلاف افراد به هیسهم اختصاص و خودروها به هیسهم اختصاص
 بتوان دیشا اما دارند، را خود خاص يایمزا کشوراقتصادي و اجتماعی  ملاحظات درنظرگرفتن با کارهاراه

 آن نیشیپ تجربه و اجرا یفن بستر وجود و اجرا یسادگ را خودروها به سهمه صیتخص يالگو تیمز نیمهمتر
 به راداف به سوخت هیسهم صیتخص نکهیا بر علاوه این نوشتار به دنبال آن است تا نشان دهد. است جامعه در
 و موجود يهارساختیز اساس بر آن يسازییاجرا دارد، تیمز خودروها به هیسهم صیتخص بر مختلف لیدلا

 .است پذیرامکان کاملا جامعه مختلف آحاد يبرا یفن يهایدگیچیپ بدون

 ياارانهی نظام و سوخت عیتوز
 اثر ن،ییپا اریبس متیق به آن عرضه و سوخت يارانهی صیتخص یکنون نظام مشکلات نیتریاساس از یکی

بر  .است ملموس اریبس نیبنز يبرا خاص طور به مسئله نیا. است پردرآمد يهادهک نفع به آن یعیبازتوز
 يان خانوارهایران منتشر شده است، از میکه توسط مرکز آمار ا 1395خانوار در سال  يهانهیهز يهااساس داده

 نیبنز يهاارانهی یمندان اصلن قشر بهرهیسوز بوده که انیبنز يدرصد صاحب خودرو 43تنها حدود  یرانیا
د. ماننیبهره میروند از آن بیگر که عموما از اقشار مستندتر جامعه به شمار میدرصد د 57که  یهستند در حال

ن یبر اساس همستند. یز برخوردار نیکلت نیدرصد از خانوارها نه تنها خودرو، بلکه از موتور س 45ضمن آنکه 
، یشخص يدر استفاده از خودروها 4ياست، دهک دهم درآمد نشان داده شده 1آمار و همانطور که در شکل 

 يمندبهره زانیم نمودار نیا در( شوندیمند من بهرهیارانه بنزیاز مواهب  يبرابر دهک اول درامد 11حدود 
 ).تاس شده مشخص آن نسبت به هادهک ریسا يمندبهره و شده گرفته نظر در کی برابر يدرامدنییپا دهک
که در هر  ییارانه برخوردار هستند. از آنجاین یبرابر دهک اول از ا 22حدود  5يانهیدهم هزن دهک یهمچن

 يهادهک نیثروتمندتر دهم دهک و خانوارها نیرتریفق اول ، دهکيانهیو هز يدرآمد يبنددهک يدو الگو
ر گیده است. به عبارت ن آحاد جامعین در بیارانه بنزیع ظالمانه یدهنده توزن آمارها نشانیهستند، ا جامعه

                                                           
 ن درآمد را دارند.یهستند که کمتر ییشامل ده رصد خانوارها ياول درآمد دهک، يدرآمد يبندن اساس دهکیبر ا 4
 نه را دارند.ین هزیهستند که کمتر ییشامل ده درصد خانوارها ییخانوارها ي، دهک اول درآمديانهیهز يبندبر اساس دهک ٥ 
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 ياارانهیسوخت و نظام  عیتوز

ن به ثروتمندان یارانه ناعادلانه بنزیم هستند، در قالب یجامعه که همه آحاد در آن سه یالمال عمومتیب
ن یکه در ثروتمندتر ییدرصد خانوارها 86که  یبرند. درحالین بهره را میص داده شده و فقرا از آن کمتریتخص

ر یواقع در دهک فق يخانوارها يزان براین میسوز دارند، انیبنز يک خودرویرند لااقل یگیقرار م يدهک شهر
از  یکه بخش شودمیتر میوخ ییاز آنجا مسئلهن یدرصد است. ا 7/0ک درصد و تنها برابر یکمتر از  ییروستا

ش جاد شده است. اما بخیار گسترده دولت ایبس ياانهرایل چتر یاست که به دل يابودجه ياز کسر یتورم ناش
ن فشار یترشی، بلکه در عمل ببرندمیارانه مزبور ین بهره را از ین قشر نه تنها کمتریتلخ ماجرا آنجاست که ا

ش یدر زمان تورم افزا اقشار ثروتمند يهاییرا ارزش داراید؛ زیرا از تورم حاصل شده بر دوش خواهند کش
 اند.بهرهیب ییهایین دارایکه اقشار مستمند عموما از چن یابد در حالییم

 
 اول دهک نسبت به نیبنز ارانهی از جامعه مختلف يهادهک يمندبهره زانیم -1 نمودار

 مصرف که است ياقشار به شتریب ارانهی صیتخص يمعنا به عمل در کشور در نیبنز متیق دیشد بودن نییپا
 یصوصخ نقل و حمل ژهیوبه سبک نقل و حمل از آنها ترشیب استفاده لیدل به که دارند حامل نیا از يترشیب

 وضوح به. است شده آورده هیهمسا يکشورها و رانیا در لیگازوئ و نیبنز متیق سهیمقا 2 شکل در. است
ط یشرا و میاقل منظر از بعضا که ه،یهمسا يکشورها و رانیا نیب متیق اختلاف نیا که شودیم داده نشان

 .است شده کشور اقتصاد در هاییناکارا منشا ،دارند رانیا با ییهاشباهت ياقتصاد
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 کشور در بنزین یارانه نظام اصلاح پیشنهاد

 
 منطقه يکشورها یبرخ رانیا در لیگازوئ و نیبنز متیق سهیمقا -2 شکل

 فعن به شتریب عیبازتوز تیتثب و موجود ناعادلانه روند ادامه هاخودرو صاحبان به ياارانهی سوخت اختصاص
 يبرا را هیسهم فروش که هیثانو بازار جادیا و افراد به هیسهم اختصاص که یحال در است، برخوردار يهادهک

 زین را يبندهیسهم از نظر مورد اهداف است، ترمنطبق عدالت يارهایمع با آنکه بر علاوه دینما سریم همگان
 .سازدیم سریم

 است ذکر به لازم. است سوخت متیق شیافزا یاسیس و یاجتماع تبعات مربوط میتصم نیا در يبعد مسئله
 نیهم موارد از ياریبس در و است، نیبنز يبرا دوم متیق وضع ازمندین خودرو به هیسهم ياعطا که ییآنجا از
 دولت دوش بر هامتیق شیافزا یاجتماع بار تینها در و گرفته قرار متیق نییتع در یزنچانه يمبنا دوم متیق

 است بازار در متیق جادیا یروان بار کاهش افراد به هیسهم اختصاص يهایژگیو نیمهمتر از. شد خواهد نهاده
 متیق به را هیثانو بازار در خود افراد و کرده واگذار همگان به یکنون متیق به را سوخت هیسهم دولت عملا رایز

 .کرد خواهند مبادله دوم

 تقاضا و عرضه سازوکار اساس بر دوم متیق نییتع افراد به هیسهم صیتخص يالگو در ترمهم اریبس مسئله
 قدرت رودیم شمار به خانوارها رفاه کننده نییتع تینها در آنچه که است نیا در مسئله نیا تیاهم. است

 يابر نیبنز هیسهم فروش از یناش درآمد کننده نییتع که بازار متیق جهینت در. است آنان یواقع دیخر
 دِ یخر قدرت و شده روزبه ياقتصاد تحولات ریسا و تورم با همراه زمان طول در است، يدرآمدنییپا يهادهک

 يالگو در حال نیا با. شد خواهد حفظ دولت مداخله گونه چیه بدون هیسهم فروش يدرآمدها از یناش
 روزبه را ياهیرسهمیغ نیبنز متیق تورم تناسب به و زمان طول در دیبا دولت خودروها، به هیسهم صیتخص
 یعموم باور نیا لیدل به آنکه ضمن. داشت خواهد همراه به را خود یاسیس و یاجتماع تبعات بار هر که کرده

0.
0,2
0,4
0,6
0,8

1.
1,2
1,4
1,6
1,8

بنزین گازوئیل
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 5Fسوخت هیمبادله سهم يبازار متشکل برا

 اهاکال ریسا يهامتیق شیافزا یاجتماع بار است، ارز و يانرژ متیق از متاثر رانیا در هامتیق یعموم سطح که
 د،پردازیم را نیبنز متیق شیافزا یاسیس نهیهز دولت یاسیس منظر از مجموع در. بود خواهد دولت يبرا هم

 نیع رد. کند جادیا ياقتصاد فشار تحت طبقه از حفاظت واسطه به يمندتیرضا خود يبرا بتواند کهآن بدون
 داریپا رتصو به را موجود مشکلات تواندینم آن نییتع ندیفرا مندنظام اصلاح بدون متیق کبارهی شیافزا حال
 دمانن یمشکلات دوباره بروز و سوخت یقیحق متیق کاهش باعث مجددا تورم سال چند از پس رایز کند حل

 . کرد خواهد متیق یجهش شیافزا از ریناگز را دولت که يامر شد؛ خواهد قاچاق و هیرویب مصرف

 یآرام به، زادرون صورت به آن يسازوکارها به سوخت نرخ يابتنا و شدهمیتنظ بازار کی جادیا گرید يسو از
 کنترل و یمل کد اساس بر سوخت هیسهم صیتخص رونیا از. کرد خواهد لیتعد تورم با متناسب را متیق

 شنهادیپ قالب در و ادامه در تریاصول یحلراه عنوان به م،یمستق يگذانرخ يجا به سوخت کلان مصرف بر دولت
 . ردیگیم قرار یبررس مورد سوخت متشکل بازار لیتشک

 هر گذشته مطابق خودروها به هیسهم اختصاص يالگو يایاح که است توجه به لازم شده مطرح نکات بر علاوه
 مارش به عقب به بازگشت ینوع یفعل طیشرا در اما ،است ترساده ياوهیش جامعه یذهن یآمادگ لیدل به چند

 حس دادن يبرا ينوآور از یحداقل وجود عموما. بود نخواهد مثبت وجه چیه به جامعه يبرا آن امیپ و رودیم
 هیهمس صیتخص شنهادیپ در که يامر است، تیاهم حائز اریبس هااستیس در مردم يبرا بودن جلو به رو و دیام
 . شودمی مشاهده ملموس صورت به آن مبادله يبرا متشکل بازار جادیا و افراد به

 6سوخت هیسهم مبادله يبرا متشکل بازار
 و ردننک مصرف با تواندیم هیسهم صاحب که است استوار دهیا نیا بر افراد به هیسهم اختصاص یاساس رکن

 در نیبنز متیق و) یفعل شنهادیپ در تومان هزار( ياهیسهم نیبنز متیق اختلاف معادل گران،ید به آن فروش
 اصلاحات یبرخ با يبعد گام در و شده ارائه نیبنز يبرا ییابتدا گام در طرح نیا. دینما سود کسب متشکل بازار
 ظامن اصلاح ندیفرا در ییابتدا و مهم یگام تواندیم رونیا از بود، خواهد يانرژ يهاحامل ریسا به میتعم قابل

 يبازار یطراح استیس نیا يسازییاجرا يراستا در موضوع نیمهمتر. باشد کشور يانرژ بخش در ياارانهی
 وهنح . در ادامهبرسانند فروش به را خود هیسهم ،یدگیچیپ بدون و سهولت به بتوانند جامعه آحاد که است
 .شودین مییتب بازار در متیق نییتع و هیتسو ندیفرا و ن،یبنز فروش و دیخر سازوکار افراد، به هیسهم صیتخص

                                                           
ــامانه تســویرد در واقع یگیبازار مورد اطلاق قرار من گزارش با عنوان یآنچه که در ا 6 ــاس  يگذارمتیق يک رابطهیه و یک س وابســته به آنســت که بر اس
، یه فنن ملاحظیفارغ از ا .ندینمااشکال به آن  "بازار" نسبت به اطلاق عبارت یث ممکن است برخین حیکند. از این مییمت را تعیق زان عرضـه و تقاضایم

ک یز ینکه نوشتار حاضر نیزان عرضـه و تقاضا است، و با توجه به ایز بر اسـاس میمت نین قیین سـامانه در نقش بازار عمل کرده و رابطه تعیکه ا ییاز آنجا
 شود.ین سامانه استفاده میاشاره به ا ير شود، در طول متن از عبارت بازار برایتحر یفن يهایدگیچیاست که ضرورت دارد فارغ از پ یاستیمتن س
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 کشور در بنزین یارانه نظام اصلاح پیشنهاد

 یتومان هزار نیبنز هیسهم تریل 20 ماهانه یرانیا فرد هر به هیاول شنهادیپ اساس بر :7هیسهم صیتخص

 رد عرضه يهموارساز منظور به هیسهم نیا. گرفت خواهد قرار خانوار سرپرست اریاخت در که افتهی صیتخص
به  و نبوده سوخت کارت ازمندین هیسهم زیواربراي . شودیم داده صیتخص ماه مختلف يروزها یط بازار،

 قفس کی بازار، در نوسان آن تبع به و احتکار از ممانعت منظور به. ردیپذیم انجام یبانک يهاکارت وسیله
 به دیجد هیسهم تریل هر ،آن شدن پر از پس و شودیم لحاظ فرد هر يازا به تریل 60 معادل هیسهم رهیذخ
 زیوار فرد حساب به بازار متیق به آن مبلغ و شده عرضه بازار به خودکار صورت به فرد، به اختصاص يجا
 . شودیم

 يهادستگاه شامل( تراکنش يهاسامانه از استفاده با تواندیم فرد هر :نیبنز هیسهم فروش سازوکار
 نیا يرو بر واقع در. دینما خود هیسهم فروش به اقدام )پرداخت ینترنتیا و یامکیپ يهاسامانه و خودپرداز

 متیق دهمشاه بر علاوه تواندیم نهیگز آن انتخاب با فرد که شده اضافه »نیبنزه یسهم فروش« نهیگز هاسامانه
 ورتص به زین فروش مبلغ. دینما عرضه را آنست فروش به لیما که ياهیسهم زانیم خود، يموجود و نیبنز روز

 برخوردار جامعه مختلف اقشار يبرا یکاف سهولت از وکار ساز نیا چند هر. شودیم زیوار يو حساب به برخط
 ودخ هیسهم رهیذخ سقف کاهش با توانندیم ندارند خود هیسهم از استفاده به یلیتما چیه که يافراد است،

 ساسا بر را آن مبلغ و فروخته بازار به خودکار صورت به آنرا هیسهم صیتخص محض به ماه هر در عملا صفر، به
 ردف حساب به سوخت هیسهم يجا به پول انهیماه زیوار به منجر عملا وهیش نیا. ندینما افتیدر بازار متیق

 .شد خواهد

 از یناش نوسانات و بازانهسفته تیفعال گونه هر از يریجلوگ منظور به شنهادیپ نیا در: نیبنز دیخر سازوکار
 يریگسوخت يبرا و گاهیجا در صرفا نیبنز دیخر و ندارد وجود کارت در آن رهیذخ و هیسهم دیخر امکان آن،

 ند،یمان مراجعه گاهیجا به يریگسوخت يبرا بتوانند افراد که یزمان تا زین یاتیعمل لحاظ از. است پذیرامکان
 همواره خود هیسهم از فراتر فرد هر واقع در. ندارد وجود نیبنز هیسهم رهیذخ و دیخر يبرا یضرورت چیه
 به اقدام است، تیرو قابل گاهیجا در لحظه هر در که،بازار متیق به و سوخت گاهیجا به مراجعه با تواندیم

 به اقدام توانندیم زین اندنرسانده انیپا به را خود هیسهم هنوز که يافراد است یهیبد. دینما يریگسوخت
 .ندینما بازار از نیبنز دیخر و خود هیسهم حفظ

 و ودهب هیسهم از شیب نیبنز دیخر و نیبنز هیسهم فروش بر مشتمل حاضر شنهادیپ در بازار :بازار متیق

 هر در زین بازار متیق از منظور. است بازار شمول از خارج تومان هزار متیق به ياهیسهم نیبنز از استفاده

                                                           
 ه ارائه شدهیپا يویک سناریبر اساس  )تیقم یرسانروزبهه و روابط مربوط به یزان سهمیچون م يدر طرح حاضـر (شامل موارد يشـنهادیپ يهاتیکم 7 

ت متناسب د به صوریبا یر کمیه مقادیکل یلیشـنهادات و اهداف تکمیگر، با اعمال هرگونه پیکدیر به ین مقادیا یت و وابسـتگیاسـت. با توجه به حسـاسـ
 اصلاح شود. 
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 5Fسوخت هیمبادله سهم يبازار متشکل برا

 يهاگاهیجا در نیبنز دیخر هنگام که بازار متیق یکنون شنهادیپ در. است بازار نیا بر حاکم متیق زمان
 با افراد و بوده کسانی شود،یم مشاهده فروش يهاسامانه یتمام در هیسهم فروش هنگام و ،يریگسوخت
 سراسر در فروش و دیخر يهاسامانه تمام در نقطه هر در متیق واقع در. کنندیم فروش به اقدام آن مشاهده

 .کندیم رییتغ همزمان صورت به آنها تمام در زین متیق یرسانروزبه زمان در و است کسانی کشور

 والر شود،یم نییتع تقاضا و عرضه اساس بر متیق آنها در که مشابه يبازارها در عموما که است توجه به لازم
 نییتع یمتیق تینها در تا دینما ثبت زین را نظر مورد متیق خود سفارش ثبت هنگام فرد هر که است نیا

 ندیراف همانند( ردیپذ صورت متیق آن اساس بر هیتسو و شده برابر هم با تقاضا و عرضه آن اساس بر که شود
 و یدگیچیپ موجب است ممکن نیبنز يهاهیسهم فروش و دیخر بازار در ندیفرا نیا). بورس بازار در موجود

 که است شده انجام ياگونه به یطراح شتریب سهولت يبرا يشنهادیپ بازار در رو نیا از شود؛ مردم یسردرگم
 و عرضه است ممکن که ییآنجا از مدل نیا در. است شده مشخص شیپ از بازار متیق فروش، و دیخر هنگام
 بسته یانکب حساب کی به متصل يمرکز سامانه کی نشود، هیتسو بازار و نبوده برابر لزوما متیق نیا در تقاضا

 .ردیگیم قرار یبررس مورد آن سازوکار ادامه در که داشت خواهد برعهده را بازار هیتسو فهیوظ

 هیهمس فروشندگان به شده اعلام متیق ،یرسانروزبه و هیتسو ندیفرا در :بازار متیق یرسانروزبه و هیتسو

 همزمان صورت به آزاد نیبنز انیمتقاض يبرا سوخت گاهیجا در نیبنز دیخر متیق و فروش يهاسامانه در
 يهسامان قیطر از برخط صورت به باشد داشته وجود ییتقاضا ای عرضه که زمان هر آنکه ضمن. شودیم روزبه

 نینزب يتقاضا و هیسهم يعرضه مجموع هرچند رونیا از. شودیم هیتسو آن به متصل یبانک حساب و هیتسو
 يتقاضا ای عرضه مازاد ،سامانه نیا وجود لیدل به همواره اما نباشد، برابر موجود يهامتیق در بازار در آزاد
 مجموع زمان طول در د،یجد متیق يبرقرار و یرسانروزبه از پس بار هر. داشت نخواهد وجود يانشدههیتسو

 هعرض مجموع نیب شکاف که زمان هر. ردیگیم فاصله هم از یرسانروزبه نیآخر زمان از بازار در تقاضا و عرضه
 نیب شکاف محاسبه و شده اصلاح تومان 100 زانیم به بازار متیق د،یرس تریل ونیلیم 100 عدد به تقاضا و

 ونیلیم 100 زانیم به عرضه شکاف، نیا در اگر ترقیدق انیب به. شودیم آغاز صفر از مجددا تقاضا و عرضه
. ابدییم شیافزا تومان 100 متیق باشد ترشیب تقاضا اگر و کاهش تومان 100 متیق باشد تقاضا از شیب تریل

 صلاحا شکاف معکوس جهت در و تقاضا و عرضه نیب شکاف تحقق از پس و یزمان یلنگ کی با متیق واقع در
 ریمتغ يتریل ونیلیم 100 شکاف به دنیرس يبرا لازم زمان به بسته زین متیق یرسانروزبه یزمان بازه.  شودیم

 .دهد رخ يشتریب تواتر با مانند یامیا در رودیم انتظار و بوده

 يواگذار يبرا را تومان هزار ثابت متیق دولت کماکان است ذکر به لازم :دولت به هیسهم متیق پرداخت
 تفادهاس يریگسوخت يبرا خود هیسهم از خواهندیم که یکسان يبرا. ردیگیم نظر در افراد به نیبنز هیسهم
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 هک يافراد يبرا. شد خواهد پرداخت سوخت گاهیجا در ياهیسهم نیبنز از استفاده هنگام مبلغ نیا ند،ینما
 به تومان هزار فروش متیق از شود فروخته هیسهم نیا که زمان هر هستند، خود مهیسه فروش به علاقمند
 دولت سهم گذاراستیس دیصلاحد صورت در. شد خواهد زیوار هیسهم صاحب حساب به یالباق و دولت حساب

 زمان طول در است ممکن که بود خواهد نییتع قابل بازار متیق از يدرصد صورت به تومان هزار يجا به
 ندیفرآ 3 شکل در. سازد فراهم یجیتدر صورت به را هامتیق يآزادساز بستر مدتانیم درو  افتهی شیافزا
 :است شده ارائه يتقاضا و عرضه يمبنا بر هیتسو

 تقاضا مازاد -ب   عرضه مازاد -الف

 نیبنز سامانه در متیق یرسانروزبه و بازار هیتسو -3 شکل

 دولت بازار، متیق اندازه از شیب شیافزا مورد در دغدغه گونه هر رفع منظور به :متیق کنترل يابزارها

 زانیم به متیق آن در و ردیبگ نظر در نیبنز عرضه يبرا) فوب متیق از يدرصد( یمتیق سقف کی تواندیم
 نوسانات کنترل منظور به نیهمچن. دیننما تجاوز یمتیق سقف نیا از بازار متیق تا دینما عرضه نیبنز نامحدود

 متفاوت يابزارها بازار، نیا در کنندگانمشارکت يبرا يدرآمد و يانهیهز نوسانات تبع به و یمتیق عیسر
 شودینم پرداخته بدان حاضر نوشتار در اتیجزئ ذکر از زیپره و اختصار منظور به که دارد وجود يریگنوسان

 .است ارائه قابل یلیتکم مستندات در ازین صورت در و

 نییتب را آن به مرتبط بازار جادیا و افراد به مهیسه اختصاص یفن ابعاد حاضر مستند که است ذکر به لازم
 و عمنتف يهادهک لیتحل ،يابودجه منافع ،یتورم تبعات جمل از طرح نیا یرفاه و ياقتصاد جینتا. دینمایم

 نقل و حمل و هایتاکس به مهیسه اختصاص مانند یلیتکم موضوعات نیهمچن ،ییروستا و يشهر متضرر
 .است شده ارائه یلیتکم مستندات در یعموم
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 بازار نیا يهایژگیو
 .است ریز موارد شامل يشنهادیپ بازار زکنندهیمتما و یاصل يهایژگیو اهم

 در که همانگونه: نیبنز متیق اصلاح یاجتماع يهانهیهز حذف و متیق نییتع سازوکار شدن یمردم 
 یاسیس اداقتص تبعات و ملاحظات الگو نیا در گرفت، قرار اشاره مورد لیتفص به نوشتار نیا ییابتدا بخش
 .ابدییم کاهش شدت به مجلس و دولت يسو از سالانه صورت به متیق تیتثب ای و نییتع بر حاکم

 ناسبمت بازار متیق که ییآنجا از: تورم اساس بر نیبنز متیق يزادرون لیتعد با مردم دیخر قدرت حفظ 
 لیتعد تورم با همراه زمان طول در نیبنز هیسهم فروش از یناش درآمد جهینت در و شده روزبه تورم با
 هیسهم فروشندگان يبرا دولت يمداخله گونهچیه بدون هیسهم فروش از یناش دِیخر قدرت شود،یم

 .شد خواهد حفظ هستند نییپا يهادهک از عموما که

 هیسوت ندیفرا در که یصورت به آنست یکپارچگی بازار طراحی این مهم يهایژگیو از: بازار یکپارچگی 
 هر در زین بازار متیق و شده لحاظ کپارچهی صورت به کشور سراسر در تقاضا مجموع و عرضه مجموع

 . بود خواهد کسانی کشور سراسر زمان

 رددا وجود کارت در یخاص سقف تا نیبنز اندازپس امکان الگو نیا در: يبازسفته و احتکار امکان عدم .
 نهات نه رونیا از. دارد وجود مصرف يبرا تنها و نیبنز يهاگاهیجا در صرفا نیبنز دیخر امکان آنکه ضمن
 هیهمس مبادله با توانندینم بلکه ،ندارند قیطر نیا زا يبازار قدرت کسب و هیسهم احتکار امکان افراد
 جادیا سترب نیهمچن و يبازسفته بازار، قیطر از نیبنز احتکار امکان نیبنابرا. ندینما يباز سفته به اقدام
 .داشت نخواهد وجود الگو نیا در اهیس بازار

 تقاضا و عرضه سمت کاربران يبرا ندیفرا نیا شد عنوان که همانطور: جامعه آحاد يبرا ساده يکاربر 
 فرص به را خود کارت در نیبنز رهیذخ سقف توانندیم مهیسه کنندگانعرضه یحت. است ساده اریبس

 و دهش فروخته لحظه همان متیق با گرفتن تعلق محض به هیسهم تریل هر که یصورت به دهند کاهش
 یتمام در کنندگانعرضه همه يبرا متیق ضمنا. شد خواهد زیوار آنها حساب به ينقد مبلغ صورت به

 مارش به یتیاهمبا مسئله نظر به طرح نیا ییابتدا گام در که بود خواهد برابر هاسامانه یتمام و کشور
 .رودیم

 نیبنز متیق فاصله قاچاق لیدلا از یکی: قاچاق معضل و یالمللنیب يهامتیق با متیق تفاوت چالش حل 
 سطح در متیق حفظ يبرا تاکنون، شده اجرا يهامدل در. است آن يامنطقه يهامتیق با داخل در
 روزهب دلار متیق بنابر را ارانهی زانیم و نیبنز متیق مداوم صورت بهباید  دولت یالمللنیب يهامتیق
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 دمع لیدل به زین هاارانهی يهدفمند طرح. است شده مشاهده بارها آن یاسیس اقتصاد مشکلات که کند
 ازهاج ستیکاف صرفا یطراح نیا در. شد بلااثر آن آغاز از پس یکوتاه بازه در عملا هامتیق یرسانروزبه

 يهامتیق به بازار متیق یکوتاه بازه در تا شود داده کشور از خارج به آن فروش و بازار از نیبنز دیخر
 است گرفته خود به صادرات يمعنا گرید که قاچاق از حاصل منافع صورت نیا در. کند لیم يامنطقه

 حائز هنکت. دیرس خواهد انیرانیا همه به بازار یکپارچگی لیدل به گردد انیقاچاقچ بینص آنکه يجا به
 مهم یگام که يامر است، جامعه آحاد يبرا يانرژ پنهان ارانهی زانیم شدن آشکار انیم نیا در تیاهم
 .رودیم شمار به کشور در ارانهی و يانرژ حوزه در بلندمدت اصلاحات يبرا

 در جامعه ياقتصاد يرفتارها لیتحل يبرا را ياالعادهفوق داده گاهیپا تواندیم بازار نیا: داده يآورجمع 
 به مربوط اطلاعات از يادیز ياداده يهاگاهیپا چند هر. دهد قرار پژوهشگران و گذاراناستیس اریاخت

 گرانیباز و کنندگانمبادله به محدود بازارها نیا عموما اما دارد، وجود جهان مختلف يبازارها در مبادلات
 حضور جامعه يهادهک یتمام سوخت يشنهادیپ بازار در که ییآنجا از وجود نیا با. هستند ياحرفه
 .بود خواهد جهان در ژهیو ياداده گاهیپا کی جادیا به منجر آن يهاداده گفت توانیم جرات به دارند،

 از لمستق یموضوع یرفاه يهاسامانه کردن کپارچهی مسئله هرچند: یرفاه نظام کردن کپارچهی تیقابل 
 نیزبن هیسهم با مرتبط یبانک کارت اتصال با همراه تواندیم طرح نیا شدن ییاجرا اما است، طرح نیا

 ار خانوار هر یافتیدر زانیم توانیم قیطر نیا از. باشد امداد تهیکم جمله از یرفاه يهاسامانه ریسا به
 . نمود تیریمد مکرر يهاافتیدر از ممانعت و معاش حداقل نیتضم منظور به

 نیا در دولت یکنترل يابزارها از یکی شد عنوانتر پیش که طورهمان: يانرژ حوزه بلندمدت تیریمد 
 هزار زا شروع و یمتیق برنامه نییتع با ابتدا همان در توانیم. است هیسهم هیپا متیق در رییتغ بازار،

. نمود آغاز را يانرژ آزاد بازار سمت به حرکت ندیفرا و داده شیافزا مرور به را دولت سهم ،یفعل تومان
 بیوتص بازار نیا آغاز با همراه و اکنونهم از بلندمت اصلاح يبرنامه نیا که یصورت در است ذکر به لازم

 خواهد فراهم را یجیتدر حذف راهکار رشیپذ تیظرف جامعه، آحاد يبرا آن یآن منافع شود، اعلان و
 .کرد

 يانرژ يهاحامل ریسا يبرا متشکل بازار جادیا
 ییلگوا نیچن ییاجرا ملاحظات گرفتن نظر در با ن،یبنز يبرا متشکل بازار ياجرا از پس تا شودیم شنهادیپ

 بودن نیجانش لیدل به آنکه ژهیو به. شود جادیا يانرژ يهاحامل ریسا يبعد قدم در و هاسوخت گرید يبرا
 در اصلاحات بار تا ردیگ صورت هم موازات به آنها در يبازار متیق يآزادساز دیبا ،يانرژ يهاحامل از یبرخ

 در يانرژ يهاحامل همه بر مترتب قاچاق ای اسراف مسئله آنکه ضمن. شود منتقل هابخش ریسا به بخش کی
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 شورک در آن يبالا مصرف به توجه با لیگازوئ موضوع ن،یبنز از پس رودیم انتظار گام نیاول در. است کشور
 ریز موارد شامل هاتفاوت یبرخ با شد گفته نیبنز يبرا که چهآن همانند بازار نیا. ردیگ قرار کار دستور در

 .است هیتوص قابل

 یلقت یعموم حق کی عنوان به لزوما مردم به کشور یمصرف سوخت یتمام دادن دینبا نکهیا به توجه با 
 برابر حداکثر و تر،کم نیبنز هیسهم نسبت به فرد هر يبرا لیگازوئ هیسهم که شودیم شنهادیپ شود،
 عرضه قیطر از کشور ازین یالباق ل،یگازوئ متشکل بازار يریگشکل با. باشد) ماه در تریل 10( آن نصف
 .ردیپذ صورت کنندگانعرضه ریسا با مشابه قواعد طبق و بازار نیا به دولت

 مانز مدت به یتعادل متیق به دنیرس که است یصورت به سوخت، نیا يبرا متیق یرسانروزبه رابطه 
 ونقلحمل بخش رانندگان فشار کاهش جهت در اقدام نیا. داشت خواهد ازین) ماه 6 تا 4 حدود در( يادیز

 .شودیم نییتع نیبنز از ترکم لیگازوئ هیسهم رهیذخ يبرا مجاز سقف نیهمچن. است نیسنگ

 يباربر ستمیس به هاشرکت و افراد ورود مجوز که شودیم شنهادیپ ل،یگازوئ يبرا بازار لیتشک با همزمان 
 يکارهاوکسب يریگشکل با. گردد جادیا بخش نیا در یرقابت يفضا کی و شده آزاد يشهربرون و يشهر

 بخش نیا در هامتیق یعموم سطح کاهش به یحت توانیم بخش نیا در ورود موانع حذف و ینترنتیا
 ارباز قدرت يدارا يهاشرکت از یبرخ انحصار لیدل به متیق شیافزا امکان که آنکه ضمن. بود دواریام

 .شد خواهد کمتر اریبس لیگازوئ متیق شیافزا از پس

 يبندجمع
 بعادا شنهادیپاي کنونی، نظام یارانهار ناعادلانه یع بسیمربوط به توز يضمن اشاره به آمارها حاضر گزارش در
 وردم نیبنز حوزه در سوخت دیخر و هیسهم فروش يبرا بازار جادیا و افراد اساس بر سوخت يبندمهیسه یفن

 قرار یبررس مورد را بازار نیا جادیا یفن ابعاد حاضر مستند ،شد عنوان ترشیپ که همانگونه. گرفت قرار اشاره
 و منتفع يهادهک لیتحل نیهمچن و يابودجه منافع ،یتورم تبعاتجمله  از یرفاه و ياقتصاد جینتا و داده

 یلیمتک مستندات در یعموم نقل و حمل و هایتاکس به مهیسه اختصاص مانند یلیتکم ابعاد ریسا و متضرر
 و ودهب سوخت متیق کنندهنییتع بازار يسازوکارها که آنست الگو نیا يهاتیجذاب جمله از. است شده ارائه

 مجلس و دولت سمت از سالانه صورت به متیق تیتثب ای و نییتع بر حاکم یاسیس اقتصاد تبعات و ملاحظات
 سوخت متیق اصلاح معضل حل به تواندیم زین یشناخت و يرفتار منظر از روشیپ طرح. ابدییم کاهش اریبس
 دهستن مردم خود نیا باشد، سوخت متیق شیافزا مسئول دولت کهآن يجا به ندیفرا نیا در رایز دهد انیپا

 میتقمس صورت به جامعه يخانوارها از ياریبس آنکه ضمن. دهندیم شکل را بازار متیق خود نیب يبامبادله که
. رودیم شمار به طرح نیا ياجرا يبرا يقو شرانهیپ کی خود نیا که شد خواهند منتفع متیق شیافزا منافع از
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 بستر یجیتدر ندیفرا کی در و هاحوزه از یبرخ در پنهان ارانهی زانیم شدن آشکار با است دیام نیهمچن
 .گردد فراهم سوخت بخش در منصفانه بازار کیقواعد  يبرقرار و بلندمدت اصلاحات

 ر و تشکریتقد

ن موضوع در یکه در ا يکه در جلسات متعدد یر دوستانیو ساکننده در طرح از همه همکاران مشارکت
قطه ن گزارش مرهون نین ایکشور مشارکت نمودند، و تدو یاستیس ير نهادهایف و سایشر یحکمرانشکده یاند

ز ا به طور خاص، يدر کنار همکاران اقتصادد. یآیبه عمل م ین بزرگوارن بوده است تشکر و قدردانینظرات ا
  .سگزاریمسپان طرح یا یتماعابعاد اج مربوط بهل نکات یبه دل 8یصناع یعلدکتر  يآقامشارکت 

                                                           
 ید بهشتیدانشگاه شهاسی یدانشکده اقتصاد و علوم س یات علمیهعضو  8 
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