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چكيده
تقيم از قانون هدفمندسازي يارانه مسمستقيم و غيرصورت ه ي كه در سطح اقتصاد كشور بييكي از نهادها

ه و هزينه بها را از دو جهت درآمد؛ اين طرح شهرداريشهرها هستندنكالها به ويژه شهرداريپذيرد،تأثير مي
.د ساختثر خواهصورت مستقيم و غيرمستقيم متأ

به ) شهر اصفهانمطالعه موردي كالن(شهرها ه كالندر اين مقاله سعي داريم با كالبد شكافي ساختار هزين
هدفمندسازيسياستاينكهبهتوجهباوپذيري هزينه شهرداري از اين قانون بپردازيم؛ثيرچگونگي و ميزان تأ

استفادهباكندميواردشوكشهرداريهاينهادهقيمتبرداربرهاي انرژي،از طريق تغيير قيمت حاملهايارانه
شهرداريهايهزينهبربر اساس سناريوهاي مختلف،رامتغيرهردرشوكاثرتحريكالعملعكستابعروشاز

. كنيمميبررسي
در شهرداري چگونه است؟ هاي انرژي روند هزينه":عبارتند ازكهشودمطرح ميدر اين رابطه سئواالتي كه 

شهرها ها در كالنقانون هدفندكردن يارانههاي مشمول هاي انرژي چقدر است؟ فعاليتدر حاملشدت انرژي
نتايج "شهرها در بودجه كدام است؟ها در كالنهاي مشمول قانون هدفمندكردن يارانهجايگاه فعاليتاند؟كدام

به دنبال اجراي طرح و در نتيجه افزايش شديد هاي شهرداري قابل توجه هزينهاين مطالعه بيانگر افزايش
.باشدآتي نسبت به بودجه مصوب سال گذشته ميبودجه مورد نياز سال 

.انرژييهاحامل-هزينه- هاقانون هدفمندسازي يارانه-كالن شهرها: هاكليدواژه

دانشجوي دكتراي اقتصاد دانشگاه اصفهان1
اي دانشگاه اصفهاندانشيار اقتصاد شهري و منطقه2



مقدمه-1
رداخت يارانه نقدي به هاي انرژي و پها در بازار حاملاصل مشتمل بر دو طرح اصالح قيمتدرهاسازي يارانهطرح هدفمند

هاي انرژي اين هم اثراتي بر قيمت حاملاست، بنابر) ها و موسسات دولتيهاي جبراني به بنگاهدر كنار آن پرداختو(خانوارها 
. ازدساين دو مجراي عمده وارد ميها و تقاضا در اقتصاد از نوار است و اثرات خود را بر قيمتدارد و هم واجد اثراتي بر درآمد خا

گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز ،فروش داخلي بنزين، نفتشده است تا قيمتموظف دولت،هاسياست تعديل قيمتبراي
كشتي درصد قيمت تحويل روي95اقتصادي به حداقل به يرا تا پايان برنامه پنج ساله توسعهمايع و ساير مشتقات نفت

تا پايان اي تعيين شود كه به تدريج به گونهبايدنيزميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي.در خليج فارس برساند) فوب(

گرددمتوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي %) 75(معادل حداقل هفتاد و پنج درصد ،برنامه پنجم توسعه اقتصادي
ساله پنجم توسعه تا پايان برنامه پنجاي تعيين شود كه به تدريج به گونهبايدو قيمت برق داخلي نيز

در بخش پرداخت . رهنگي جمهوري اسالمي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشداجتماعي و فاقتصادي،
ها را به اقشار صد از منابع حاصل از واقعي كردن قيمتدر50صورت نقدي نيز دولت مجاز است ه ها بيارانه

-بهينهدرصد را نيز جهت 30هاي تامين اجتماعي كند،ر نقد پرداخت كند و يا صرف هزينهطوه مختلف ب
هاي توليدي در بخش صنعتي، كشاورزي و توليد نان صنعتي هزينه سازي مصرف انرژي و حمايت از بخش

.كند
- ، تكيه بيشتري بر نيروهاي بازار را طلب ميهاي اقتصاددانان توسعهراهبردبود كه1980پس از دهه 

دليل.نمودندها موضوع يارانهه اصالحات اساسي درها اقدام برفتن اين ديدگاه بسياري از كشوربا پذيو كردند 
ها از قيمتشد زيراسنگيني بود كه بر دولت تحميل ميعمده پذيرفتن چنين اصالحاتي بيشتر بار مالي

جمعيت فشار زيادي بر دولت براي تأمين قبل شروع به افزايش شديد كرده بود و عالوه بر آن رشد يدهه
ها، بهبود محيط ديگر داليل اجراي اين اصالحات، رفع اخالل در سيستم قيمتاز. ها آورده بوداين هزينه

.بودتر درآمد، كاهش بار مالي دولت و رسيدن به توزيع عادالنهزيست
هامروري بر تجارب كشورها كشورهاي مختلف در زمينه هدفمندسازي يارانه- 2

مدت حاصل از آثار كوتاهصورت شوك درماني انجام داد وه را بهاي انرژي لهستان از جمله كشورهايي است كه حذف يارانه
در مقابل نرخ تورم كه در اواخر . درصدي بيكاري بود7/15درصدي توليدات صنعتي و رشد 24كاهش چنين سياستياجراي 
دريج آثار اوليه با تقويت بخش خصوصي، به ت.درصد كاهش يافت35به 1992درصد رسيده بود در سال 2000به 1989سال 

نرخ 1992هزار فرصت شغلي توسط اين بخش در سال 500رفع و اين بخش به موتور محرك اقتصاد تبديل شد و با ايجاد 
.بيكاري كشور كاهش قابل توجهي يافت

ها كه هنوز قيمت اغلب سوختطوريه ب.ه صورت تدريجي انجام دادها را بچين از جمله كشورهايي است كه حذف يارانه
ها حذف يارانه2000-2010ه كه طي ده سال قرار بر اين بود. شودها اعالم ميها و بخشنامهدر چين از طريق دستورالعمل

هاي و از شرايط بازارهاي انرژي تابعي از هزينه اقتصادي عرضه آن شودقيمت انواع حامل2010به عبارت ديگر تا سال . شود

. جهان پيروي كندانرژي در نقاط مختلفالمللي بين
قانون .بخش برق را تصويب كرداصالحريزي استراتژي شوراي عالي برنامه2004درسال در تركيه نيز 
طبق . توزيع برق ايجاد شدآن اساس بازار آزاد براي توليد وبرو به اجرا درآمد2001سال بازار برق تركيه از



تفكيك به ند،عهده داشتانتقال برق را برتوزيع وسه بخش توليد،شركت دولتي كه هرقانون مذكور،
پارلمان تركيه طرحي را 2004سال در.ندداده شدبازرگاني دراختيار بخش خصوصي قرارهاي توليد وحوزه

كننده آزاد هاي توليد نفت داخل آن كشور اصالح شد، قيمت براي مصرفبه تصويب رساند كه طي آن هزينه
هاي سازي شركتبرنامه خصوصي.ندواگذار شدبه بخش خصوصييش نفت دولتي،هاي پاالشركتگرديد و

درصد از شركت پااليش نفت 5/31براي مثال .جريان استكنون درتاوشد آغاز 2005سالپااليش نفت از
گذاران بخش خصوصي به سرمايه2007سال شود دردرصد نفت اين كشور درآن پااليش مي80تركيه كه 
.شدفروخته

ها در تجربه كشورهاي مختلفهدفمندسازي يارانهي معايب و مزايا- 2-1
:و نكات مثبتمزايا- الف

.دنكها را به مقدار قابل توجهي فراهم ميامكان كاهش مقدار كل يارانه،هاهدفمندكردن يارانه�
كمك به افراد زير خط فقر�
پذيري را براي محصوالت دهد تا قيمت انعطافميهاي نفتي اجازه ها را كنار گذاشته و به شركتدولت تعيين قيمت�

.خود با توجه به سقف قيمت اعالم شده تعيين كنند و به اين ترتيب امكان رقابت نيز فراهم شود
.بردهاي اصلي براي فساد و تقلب را از بين ميآزادسازي قيمت سوخت تنها اقدامي است كه انگيزه�
ها براي دستيابي به انواعي از اهداف سياستي مورد توسط دولتطور گستردهمصرف انرژي بهيد و هاي توليارانه�

بسياري از اين اهداف نظير حفظ سطح اشتغال موجود و تأمين مقادير كافي سوخت براي فقرا . گيرنداستفاده قرار مي
.اقتصادي هستند

هاي مصرف انرژي به ، يارانه)سابق و اروپاي شرقيازجمله شوروي (در اقتصادهاي در حال توسعه و در حال گذار �
منظور اطمينان از اينكه تمامي اعضاي جامعه، از جمله افراد فقير به حداقل سطح مصرف انرژي دسترسي دارند، مورد 

.شوندهزينه نيز به كار گرفته ميها براي تشويق رشد صنعتي با انرژي كماين نوع يارانه. گيرنداستفاده قرار مي
.گرددزيست ميهم منجر به افزايش كارايي اقتصادي و هم موجب كاهش تخريب محيط،حذف يارانه مصرف انرژي�
دهنده از حذف كند، اقتصاد كشورهاي يارانهها را به صورت مستقيم به افراد پرداخت ميدر كشورهايي كه دولت يارانه�

- ها باعث كاهش بار مالي بر دوش دولت شده و مييارانهدر اين حالت حذف. ندورآها منافع بيشتري بدست مييارانه
.كننده رشد باشدگذاري تحريكهاي سرمايهتواند سبب افزايش فرصت

تواند كند و اين امر ميهاي جايگزين نيز تغيير ميوقتي يارانه بيش از يك سوخت حذف شود، قيمت نسبي سوخت�
.ي نظير توليد برق گرددسبب جانشين شدن انواع سوخت در يك فعاليت اقتصاد

اقدامات .سيستم يارانه خود را به خوبي از طريق هدفمندسازي و تمايز كيفيت متحول كرد1991تونس در سال �
كاالهايي كه توسط اقشار ثروتمند (لوكسخاص شامل بهبود هدفمندسازي كاالهاي پست، افزايش قيمت كاالهاي

.باشندميتوزيع كاالهاي مشمول يارانهو كاهش توليد و هزينه) دنشومصرف ميبيشتر
در سطحي كمتر از قيمت بازار جهاني رسميصورت ه هاي مديدي بمدتبرايدر يمن قيمت داخلي گندم و آرد�

ها شروع براي حذف كامل يارانهرا مدت اي ميانمسوولين دولتي برنامه1996از سال . شدتوسط دولت تعيين مي
.هاي جهاني نزديك كنندقيمتها را به كردند تا قيمت



هاي پااليش كمتر و تر، قيمتهاي ماليات پايين، نرخهايارانهي ازتركيبگيريكاربهبوليوي قيمت داخلي را از طريق�
.نفت خام براي پااليشگاه، پايين نگه داشتيارانه

هاي خانوارهاي هاي عمومي با استفاده از ريز اطالعات مربوط به ويژگيگذاري هزينهسوخت، هدفدر رابطه با يارانه�
. تواند تا حدود زيادي انتقال كمك به خانوارهاي با درآمد باال را كاهش دهدفقير مي

.رفاه عمومي خواهد شدو باعث بهبود اقتصاد ملي هايارانهحذف�
افزايش انعطاف در بخش انرژي، ارتقا رشد اقتصادي بلندمدت، افزايشهتوان بها مييارانهحذف ياحتمالنتايج از �

هاي اشتغال، مجهز نمودن تجارت جهاني و كاهش مخارج دولتي و كمك به تعادل بودجهسياستمنافع ناشي از
.اشاره كرد

د تأسيس نمود به اي را به منظور وضع ماليات حذف يارانه براي نشان دادن شفافيت در عملكرد خودولت غنا مؤسسه�
گيري و سپس با اختصاص و توزيع حاصل از پرداخت ماليات اندازهآوري شده براي يارانهسرمايه جمعاي كهگونه

.رسدمجدد آنها به افراد فقير مي
برنامه انتقال مناسب، . باشدجانبي ميهاييارانهحمايت از افراد فقير به صورت انتقال رفاه خالص اجتماعي مؤثرتر از �

كند و پوشش گسترده خانوارهاي فقير و حداقل نشتي به درآمدهاي از انحراف در تصميمات اقتصادي جلوگيري مي
.نمايدباال را نيز حمايت مي

رنامه يعني انتقال البته اين ب. باشدانرژي براي افراد فقير موثرتر مييارانهنسبت به مشروطبه صورتانتقال وجه نقد�
ها صرف مخارج بر سالمت شود و بايستي سرمايهرهاي فقير بايد به طور موثري صرف بهبود رفاه خانواخانوادههوجه ب

.اندها در برزيل، مكزيك، كلمبيا و سنگال به طور موفق استفاده شدهاين برنامه. يا آموزش گردد
ها صورت گرفت، موجب تشويق ژي برزيل با حذف يارانهكه با هدف آزادسازي بخش انر90تغييرات دهه�

.گذاري خصوصي و رقابت شدسرمايه
رويكرد دولت از . هاي آزادسازي اقتصادي به منظور افزايش رقابت و كارايي اقتصادي اجرا شدسياست1990در دهه�

سازي و دولت متعهد شد كه خصوصيبراي اين كار . نفع بوديهاي ذها به منظور حداقل كردن تقابل گروهحذف يارانه
.باشدتر انرژي و بهبود خدمات هاي پايينآزادسازي، همراه با قيمت

:و نكات منفيمعايب-ب

.هاي انرژي كه داراي تفاوت قيمت هستندايجاد بازار سياه براي حامل�
. دهدمياي از جمعيت را تحت تاثير قرار بخش گسترده،انحراف منابع دولت از محل مورد نظر�
كند و اين شود، مخارج انتخاباتي رهبران سياسي را تأمين مياي ناشي ميپول حاصل از بازار سياه كه از نظام يارانه�

.انجامدامر به فساد در حكمراني مي
از مسائلي است كه پرداخت صاحبان وسائل نقليهايجاد خسارت برايومخلوط كردن نفت سفيد با بنزين و ديزل �

.گرددسوخت نامرغوب، به دليل احتراق بد، موجب افزايش آلودگي هوا ميهمنچنين. كنديارانه نفت سفيد ايجاد مي
گذارد و لذا امنيت انرژي كشور را يارانه بر قابليت عالئم قيمتي جهت تنظيم عرضه و تقاضاي منابع سوخت تأثير مي�

.اندازدبه خطر مي
براي كمي براي كاهش مصرف انرژيي كنند، انگيزهاي به خوبي عمل نميجايي كه عالئم قيمتي در نظام يارانهاز آن�

.ماندپذير انرژي باقي ميپذيري منابع تجديدرقابت
.در هندوستان به دليل عدم محبوبيت سياسي پرداخت نقدي يارانه به افراد، چنين اقدامي صورت نگرفته است�
. گذارندكنندگان سوخت تأثير منفي ميشان به شدت بر توزيعن و ديزل عالوه بر آثار مالييارانه بنزي�



.رسندها به افراد مورد نظر نميبخشي از يارانه�
سوء استفاده از يارانه از طريق تأمين پول براي تحت تأثير قرار دادن مأمورين فاسد دولتي و نظام سياسي، به اقتصاد �

.شودسياه منجر مي
هاي به كاهش درآمد دولت براي تأمين شاخص،هاي بخش انرژي، حتي زماني كه بخشي از بودجه دولت نباشنديارانه�

.يده استدهند، منتهي گردرا تحت تأثير قرار ميرفاهي كه افراد فقير
ذايي و افزايش كاهش يارانه مواد غ. هايي شودآراميتواند سبب بروز ناها به صورت بالقوه ميسياست حذف يارانه�

، )1977(ها و اعتراضات اجتماعي براي غذا شده است از جمله در مصر ها در برخي كشورها موجب ايجاد آشوبقيمت
).1996و 1989(، و اردن )1988(، الجزاير )1983(، تونس )1981(مراكش 

داد نبود، بلكه مشكل مراحل خ مييافته رها در كاليفرنيا شبيه به آنچه در كشورهاي توسعهشكست برنامه حذف يارانه�
.گرديدبازسازي بود كه خود منجر به سوبسيدهاي اضافي انرژي به جاي حذف سوبسيدها در بازار الكتريسيته 

بيني نشده پيش روي دولت پيشاست كه معموال به صورتكنندگان در هنگام افزايش قيمت، مشكلياحتكار عرضه�
.گيردميقرار 

اي قيمت سوخت افزايش يافت و موجبات تحريكات شديدي را به وجود آورد به گونه، 2005ي تجربه يمن، در جوال�
بيني بايد توجه داشت كه اگر پيش. باشدميعاديد غيرنفر كشته و تعداد زيادي زخمي شدند، البته اين مور22كه 

.باشدهاي بلندمدت بهتر جوابگو ميهايي وجود دارد، سياستالعملچنين عكس
شود نتايج آن به افزايش قيمت سوخت تأمين كند، مجبورراهاي يارانهكه نتوانسته هزينهبه دليل آندولتوقتي�

.هاي سياستي استكسريهاي عظيم و آشفتگي
بهكهراها افزايش يابد، اين امر هزينه توليد ساير كاالها، به ويژه كاالهاييوقتي قيمت انرژي در نتيجه حذف يارانه�

پذيري كاالها هاي نسبي بر رقابتعالوه، تغييرات قيمتبه. دهدرا تحت تأثير قرار مي،دارندنيازدت انرژي بيشتريش
.هاي تجاري بيانجامددر بازارهاي جهاني تأثير گذاشته و ممكن است به تغيير در جريان

اين . طور كامل حذف شده بآغاز شد،1992سال كه از،برنامه فراگيري در طول چهار سالطيدر الجزايرها يارانه�
تا اينكه اين ،طور تدريجي و با حمايت از كاالهاي غذايي اساسي در اين دوره انجام شده ها بتزادسازي قيمآبا برنامه

-يبسآبراي جبران رفاه از دست رفته اقشار جبرانيهاي همزمان برنامه. گرديدها حذف دوره به پايان رسيد و يارانه
هاي يارانه غذا موجب حذف هزينه: گرديدموجب كاهش بودجه فقرا طرح اصالحيبا اين وجود اين . پذير معرفي شد

هاي تامين برنامهباانتقال منابع ،رسدبه نظر ميكهرغم اينعلي. شدكاهش يك پنجم قدرت خريد قشر فقير 
فقرا به اندازه آن براي همهما واضح نيست كه آيا جبرانا،كندجبران ميرا هاي غذايي اجتماعي از دست رفتن يارانه

.كافي گسترده باشد تا از كاهش استاندارد زندگي جلوگيري كند
به صورت اساسي اصالح اي خود را هاي يارانهكالن، اردن برنامههاي اقتصادثباتيتحت فشارهاي مالي سنگين و بي�

ها همراه با انتقال اين افزايش قيمت. و قيمت آرد و نان افزايش يافتيارانه گندم حذف شد 1996ابتدا در سال . كرد
ها جانشين شد كه با هاي مواد غذايي با برنامه انتقال نقدي يارانهكوپن1997سپس در . ها بودنقدي فراگير يارانه

شد كه داراي هاي نان مشمول كساني ميپرداخت نقدي يارانه. سياست قبلي پرداخت نقدي يارانه نان يكي شد
هاي گندم، غذاي حيوانات و تها به قصد جبران افزايش قيماين پرداخت. هاي شكر، برنج و شيرخشك بودندكوپن
هايي كه تاييدكننده موفقيت داده. حذف شد1999نهايتا پرداخت نقدي در ژوئن . شدطور همزمان انجام ميه نان ب

هاي اجتماعي در قالب با وجود اينكه اين سياست مخالفت. يستها باشد در دسترس نسياست پرداخت نقدي يارانه
ها را به سمت فقرا هاي شهري را به همراه داشت انتظار بر اين بود كه هزينه بودجه را كاهش دهد و يارانهآشوب

.هدفمند كند



ركه در آن به هر خانوااي را معرفي كرد 
اي بيشتر از نصف حداقل هايي بود كه درآمد ماهيانه
آنها در دههتجربه. شدن بوددولت برزيل در پرداخت يارانه، ترقي و پيشرفت صنعتي

مدت در حالي كه پرداخت يارانه در كوتاه
ممكن است باعث تحريك اقتصادي شود و به توزيع مجدد درآمد كمك كند، دخالت دولت در بخش انرژي در 

-و ستاده) X(ها شود كه داراي يك مجموعه نهاده
در اينجا منظور از . دنكنمد ميآهزينه و يا كسب در

د و منظور از ستاده نشودر بودجه در بخش مصارف آورده مي
عنوان هزينه ه ها ببوده و قيمت نهاده��

اين پژوهش تركيب در . آيداري از ضرب اين دو بردار بدست مي

اطالعات مورد .ام را بصورت زير نمايش داد
،)��(در صنعت مورد نظر ...) نفت كوره، بنزين، گازوئيل، برق و 
ي با اجراي قانونژهاي انرتغيير قيمت هر يك از انواع حامل

مورد صورت نهاده در صنعت ه هاي آن ب
.)(شوداستفاده مي،براي توليد يك واحد كاال در صنعت 

��� � 	
�����
�� � 	��� ����

استفاده از ،در اقتصاد سنجيهاي اقتصادي
توانيم تأثير همه در اين روش ما مي. است
را بر ساير متغيرها ) شوك قيمتي(وك ثيرات ش

هاي ها بر روي بردار قيمت نهادهاز آنجا كه سياست هدفمندسازي يارانه
اثر شوك در هر متغير را )P(ثيرگذار بر بردار

.شودارزيابي مي)P(هاي 

هزينه ها شهرداري

درآمد يارانههاي كمبه منظور حمايت از خانوادهبرزيلدولت
هايي بود كه درآمد ماهيانهشد، اين تنها براي خانوادهدالر پرداخت مي38/2
دولت برزيل در پرداخت يارانه، ترقي و پيشرفت صنعتيهدف اوليه. دستمزد را نداشتند

در حالي كه پرداخت يارانه در كوتاه.دهد كه سياست يارانه برخالف اين هدف عمل كردهنوز هم نشان مي
ممكن است باعث تحريك اقتصادي شود و به توزيع مجدد درآمد كمك كند، دخالت دولت در بخش انرژي در 

.تواند پرهزينه باشد

شود كه داراي يك مجموعه نهادهاقتصادي در نظر گرفته ميك بنگاه در اين پروژه شهرداري به عنوان ي
هزينه و يا كسب درايجادهاها، براي آنها و ستادهكه مرتبط با بردار قيمت نهاده
در بودجه در بخش مصارف آورده ميكند و ياهزينه ميهااست كه شهرداري براي آن

��1�2ها بردار اگر نهاده. كندت كه شهرداري از آن كسب درآمد مي � �
���1�2واحد خريد هر نهاده بردار  � اري از ضرب اين دو بردار بدست ميباشد هزينه كل شهرد�

. شودهاي خريداري شده توسط شهرداري كم و بيش ثابت در نظر گرفته مي
.گرددهاي مورد استفاده در اين تحقيق ذيال ارائه مي

بر اساس سهم و شدت انرژي در صنعت
ام را بصورت زير نمايش دادتوان تغيير قيمت براي صنعت ميمورد نياز، اطالعاتبا داشتن

نفت كوره، بنزين، گازوئيل، برق و (هاي انرژي سهم مصرف هر يك از انواع حامل
تغيير قيمت هر يك از انواع حامل،)��(ها در همه صنايعكل مصرف هر يك از انواع حامل

هاي آن بهمين اطالعات در مورد ساير صنايعي كه ستاده،)���(سازي در سال جاري
براي توليد يك واحد كاال در صنعت كهد و ميزان ستاده صنعت 

.گرددبصورت درونزا در مدل تعيين مي
IRFالعمل تحريك 

هاي اقتصاديرها بر روي ساير متغيهاي بررسي و تحليل شوك و تكانهترين روش
است) IRF(العمل تحريكهاي تابع عكسو مدل)VAR(برداري

ثيرات شكانه سياستي به متغير مورد نظر تأها را بر يكديگر بررسي كرده و با دادن ت
از آنجا كه سياست هدفمندسازي يارانهمطالعه ندر اي. بيني كنيمهاي متوالي پيش
ثيرگذار بر برداردن يك انحراف معيار شوك به متغيرهاي تأكند با داشوك وارد مي

هاي بردارهاي انرژي بر واقع تأثير شوك هزينهدر . كنيمهاي شهرداري بررسي مي

شوك در قيمت هاي انرژي

تاثير تكانه اي بر قيمت  

نهاده ها مورد نياز  

شهرداري   

دولت2002در سال �
38در هر ماه مبلغ

دستمزد را نداشتند
هنوز هم نشان مي80

ممكن است باعث تحريك اقتصادي شود و به توزيع مجدد درآمد كمك كند، دخالت دولت در بخش انرژي در 
تواند پرهزينه باشدبلندمدت مي

روش تحقيق- 3
در اين پروژه شهرداري به عنوان ي

كه مرتبط با بردار قيمت نهادهستا)Y(هايي
است كه شهرداري براي آننهاده آن اقالمي 
ت كه شهرداري از آن كسب درآمد ميآن منابعي اس

واحد خريد هر نهاده بردار 
هاي خريداري شده توسط شهرداري كم و بيش ثابت در نظر گرفته مينهاده

هاي مورد استفاده در اين تحقيق ذيال ارائه ميبرخي از روش
بر اساس سهم و شدت انرژي در صنعتتحليل هزينه - 1- 3

با داشتندر حالت كلي
سهم مصرف هر يك از انواع حامل: نياز عبارتند از

كل مصرف هر يك از انواع حامل
سازي در سال جاريهدفمند
د و ميزان ستاده صنعت نگيرميرقرااستفاده

بصورت درونزا در مدل تعيين مي���بديهي است 
العمل تحريك روش تابع عكس- 2- 3

ترين روشاز جمله مهم
برداريهاي خود توضيح مدل
ها را بر يكديگر بررسي كرده و با دادن تمتغير

هاي متوالي پيشبراي دوره
شوك وارد مي) P(شهرداري
هاي شهرداري بررسي ميبر هزينه

شوك در قيمت هاي انرژي



هاي شهرداريهاي انرژي بر هزينهنحوه اثرگذاري شوك در قيمت.1شكل

مستقيم يك تعريف كاربردي از هاي مستقيم و غيرهزينهاكنون به منظور برآورد ميزان تغييرات بر اساس

هايي هستند كه ، هزينههاي مستقيممنظور از هزينه. شوندها برآورد ميها بيان و سپس اين هزينهاين هزينه

)جاري و عمراني(بوده و به صورت موضوعي در بودجه شهرداري قانون هدفمندكردنثيرتأتحت مستقيماً

جاري هاي اداري در بودجهاي انرژي كه جزء مواد فصول هزينههبر اين اساس كليه حامل. اندثبت شده

هايي هستند كه به صورت ينهمستقيم، هزهاي غيرهزينه.هاي مستقيم خواهند بود، هزينههستند

اند ولي از مواد هاي عمراني شهرداري مستتر بودههدفمندكردن بوده و در برنامهتأثير قانونيم، تحتمستقغير

هاي هاي هزينهها بيشتر در برنامهاين هزينه.پذيرنددر بودجه شهرداري تأثير مي) هاي انرژيحامل(موضوعي

مسقيم كه تأثير غير"ديون عمراني"و "شهريريزي توسعه برنامه"در واقع به غير از . شوندني مستتر ميعمرا

- براي انجام فعاليتزيرا. مستقيم خواهند بودهاي غيرهاي عمراني مشمول هزينهبقيه برنامه،دنكمتري دار

. شودزيادي ميهاي انرژي استفاده هاي عمراني و خدمات شهري از حامل

اجرابر اساس سناريوهاي مختلف دربرآورد مقادير كمي تغييرات در كدهاي هزينه-4
و )سه نوع تورم(براي طراحي سناريوها دو معيار تورم . شودحي سناريوها معرفي ميطرايدر ابتدا نحوه
بر اساس .در نهايت شش سناريو طراحي شده استمورد نظر بوده و)وجود يا عدم وجود(مديريت ريسك 

بيني شده هاي مختلف پيشهاي مجلس، مقدار تورم در سناريوالعات انجام شده توسط مركز پژوهشمط
اي است كه دولت با اجراي هاي انرژي به اندازهرض شده است كه مقدار افزايش قيمتفدر يك سناريو. است
در اين حالت ). ها برداشته شودانهكل يار(كندهزار ميليارد ريال درآمد كسب مي400به مقدار،طرحيكباره
شود افزايش درآمد به ميدر سناريوي دوم فرض . شودايجاددرصد68بيني شده است كه تورمي معادلپيش

بيني شده است كه در اين حالت پيش. دولت محقق شودسال براي4قدري باشد كه اين مقدار درآمد در 
در .درصد محاسبه شده است25حالت هم با حداقل اثر تورمي در يك . درصد باشد30مقدار تورم تقريبا 

18)در صورت عدم اجرا(ميانگين نرخ تورم در اين دوره زماني ،ضمن با استفاده از روش ميانگين هندسي
تلف سه سناريوي مخ،يبنابراين براي لحاظ كردن اثر تورمي در برآورد مقادير كم. درصد محاسبه شده است

انحرافات ،هاي شهرداريمنظور از ريسك ناشي از مديريت در هزينه. قرار گرفته استتورمي مد نظر
در .باشدميمعيار ضريب تغييراتبر مبنايريزي بر اساس مقادير مصوب و عملكردي شهرداري در بودجه

آنها قرارأثر از هدفمندكردن در متبازه فازي كه موادهاي فازي ضريب حداقل اين حالت با توجه به بازه
-در مواد مرتبط در هزينه) ريب شوكض(از آنجا كه ضريب تغييرات. شوداند در برآوردها احتساب ميداشته



و مواد مرتبط يكي در حد باال اند قرار گرفته)5/58تا 82/27بين (كمپذيري بسيارهاي جاري در بازه آسيب
به عنوان ريسك ناشي از مديريت )5/43(داردارند ضريب متوسط اين مقو ديگري در حد پايين آن قرار

يزان انحرافات از مقادير در واقع اين مقدار كه يك شاخص براي تبيين م.كردن لحاظ شده استهدفمند
ولي اگر مقدار مثبت باشد بايد به ،شودعملكردي است اگر به سمت صفر ميل كند ريسك مديريت صفر مي

واقع اين ريسك در در . اعمال گرددكردنهدفمندثر از قانوندر مقادير متأ43/1صورت ضريبي مانند
سناريوها در . هاستهكردن يارانرداري در طول اجراي قانون هدفمندهاي شهمديريت هزينهيبردارنده نحوه
.اندمعرفي شده1جدول شماره 

هامعرفي سناريوهاي قابل وقوع از اثرات هدفمند كردن يارانه. 1جدول 

احتمال مديريت ريسك)درصد(نرخ تورم سناريو

صفر68اول

صفر30دوم

صفر25سوم

685/43چهارم

305/43پنجم

255/43ششم

نتايج تحقيق: ماخذ

استفاده از ضرايب شوك و از آنجا كه اجراي اين قانون به سناريوهاي اول باودولتاعالم شده توسطهاينرخبهتوجهبا
بر اساس مقادير مصوب بودجه سال هايارانههدفمندكردنقانونازناشيغيرمستقيمومستقيم، اثراتشباهت بيشتري دارد

ل، سناريو جديد به نام ريوي قبالزم به ذكر است جهت مقايسه تغييرات جديد با شش سنا. گرددبه شرح زير برآورد مي89
:دگردبه شرح زير تعريف ميهفتم سناريوي 

تواند يعني شهرداري كامالً مي.درصد و مديريت ريسك صفر است68م در اين سناريو متوسط نرخ تور:سناريوي هفتم
80و55، 88، 57تيب بنزين به ترگاز و ،آبهاي انرژي برق،هاي شوك براي حاملدر اين حالت نرخ. ا مديريت نمايدهزينه ر

باشدمي90براي سال ضمنا برآوردها صرفاًً. درصد است

هاي مستقيمبرآوردهزينه.1- 4

90در سال) ارقام به هزار ريال و سهم به درصد(هاي شهرداري اصفهانها بر هزينهكردن يار انهستقيم قانون هدفمندمبرآورد اثرات:2جدول 



حامل انرژي
برآورد بدون اجراي قانون هدفمند كردن در سال 

390
برآورد بعد از اجراي قانون هدفمند 

كردن
سهم تغييراتميزان تغييرات

2850644078513500500070605/85برق
1200060330525021051906/3آب
940460259025016497908/2گاز
2698660743275047340901/8بنزين
3334562091841750584961300/100كل

3/3(رقم برآوردي در صورت عدم اجراشود كهباعث مي90كردن در سال شود اجراي قانون هدفمندبنابراين مشاهده مي
.گرددميليارد تومان مي8/5كه اين مساله باعث تغييري معادل ،افزايش يابد90ميليارد تومان در سال 1/9به ) ميليارد تومان
ثير را در اين تغييرات خواهند داشت و پس از آن بنزين بيشترين اثر هاي برق بيشترين تأينههز،هاي مطرح شدهدر ميان حامل

.داردرا
هاي غيرمستقيمهزينهبرآورد. 2- 4
با حذف،مصوب عمراني استهاي ميليارد ريال از هزينه2720بر اساس مقادير مصوب، حدود 89توجه به آنكه در سال با

ميليارد ريال از 1730حدود ) ميليارد تومان9(و ديون عمراني) ميليارد تومان90("شهريزي توسعهريبرنامه"مبلغ برنامه 
.گرددغيرمستقيم ميمشمول اثرات 89هاي عمراني مصوب سال هزينهدرصد64حدود ، هاي عمراني شهرداريهزينه
ها به اشي از قانون هدفمند كردن يارانهنمستقيم اثرات غير،)درصد68(هاهزينهاين ا توجه به نرخ تورم ايجاد شده درب

:باشدشرح زير مي

ــدول  ــردن يار  :3ج ــد ك ــانون هدفمن ــتقيم ق ــرات غيرمس ــرآورد اث ــهب ــه ان ــر هزين ــا ب ــهرداري ه ــاي ش ه
)ريالميليون(90اصفهان در سال 

تغييرات5بعد از اجراي قانون هدفمند كردنبرآورد 4برآورد بدون اجراي قانون هدفمند كردنسناريو

20400002910000870000هفتم

.يابدميليارد تومان افزايش مي87مستقيم هاي غيربا توجه به موارد مطرح شده هزينه
. افزايدميهاي شهرداري اصفهان ميليارد تومان بر هزينه8/92، 90ها در سال كردن يارانهقع به طوركلي هدفمنددر وا

89هاي شهرداري نسبت به مقدار مصوب سال درصد باعث افزايش هزينه6/22ها حدود كردن يارانهن قانون هدفمندايبنابر
اما اثرات جانبي از جمله اثرات ناشي از انتظارات تورمي براي تملك شهرداري و همچنين حقوق و دستمزد كاركنان . گرددمي

6پرسنليهاي، اگر هزينه90بنابراين براي برآورد بودجه سال . مورد توجه قرار گيرندهم بايد ، به سبب افزايش تورم در جامعه

درصد، ساير 10
هاي عمراني و ساير هزينه7درصد5كه امكان مديريت بر آنها بيشتر است )هاي انرژيبه غير از حامل(هاي جاري هزينه

.ضرب شده است) به فرض عدم اجراي قانون(درصد 18در نرخ تورم 90است كه براي سال 89اين ستون شامل ارقام مصوب بودجه3
.درصدي است18با احتساب نرخ تورم 89درصد مصوب عمراني در سال 64اين رقم در بردارنده 4
.درصدي است68با احتساب نرخ تورم 89درصد مصوب عمراني در سال 64اين رقم در بردارنده 5
.بوده است89ميليارد تومان در سال 48اين رقم حدود مقدار مصوب 6
.ميليارد تومان است135اين رقم حدود 7



هاي عمراني هزينهميليارد ريال و ساير1438) هاي انرژي و پرسنليبه غير از حامل(9بودجه جاري،8افزايش يابنددرصد18
نسبت به سال 90ها بودجه خود را درسال رداري اصفهان بايد از منظر هزينهشهنتيجهدر .يابدافزايش ميل رياميليارد 1150
آن درصد14كردن و مستقيم قانون هدفمندو غيراثرات مستقيم آن مربوط بهدرصد6/22كه درصد افزايش دهد، 6/36، 89

.اثرات جانبي قانون استمربوط به

بنديجمع- 5
،هاي انرژي در نظر گرفتهدر سال اول براي حاملها را مستقيماًيارانهدولت حذفو نظر به اينكه دولتاطالعيهبا توجه به

. نياز به اعمال مديريت دارده شدت اين اثرات بو اثرات افزايش هزينه بسيار زياد است
.خواهد بودميليارد تومان 8/92اجراي طرح معادلمستقيماز اثرات مستقيم و غيرمجموع تغييرات ناشي. الف
مصوب رات به همراه اثرات جانبي به بودجهاثاگر اين،تغييرات درآمددر نظر گرفتنوجه به برآوردهاي انجام شده بدونبا ت.ب

.خواهد بودميليارد تومان 560رقمي حدود مقدار بودجه،ندرداضافه گ89سال 
اثرات آن را ناشي ازدرصد14و مستقيم قانوناثرات مستقيم و غيررا ناشي ازهاهزينهافزايشازدرصد6/22بايد نتيجهدر .ج

.جانبي دانست

پيشنهادات-6
:ساختاري- الف

پژوهش و ريزي، اصفهان با محوريت معاونت برنامهها در شهرداريكردن يارانهكميته راهبري هدفمنديگيرشكل-
.فناوري اطالعات

:ريزي و بودجهبرنامه-ب
هاي جاري و عمراني براي ها در بودجهكردن يارانهز قانون هدفمندثر اهاي متأوجه ويژه به مواد، فصول و برنامهت-

.هاي آتيتدوين بودجه
. العمل شوكها با استفاده از ضرايب توابع عكساثرات ريالي هدفمندكردن يارانهوعي به تفكيك موضتدوين بودجه-
.90براي سال ) مستقيماثرات مستقيم و غير(ميليارد تومان8/92اي به رقمي حدود سايهتدوين بودجه-
.هادر جبران بخشي از هزينه) تسهيالت بانكيخصوصاً(مدت تأمين ماليهاي كوتاهتوجه به سياست-
.هاي شهرداريضعف، تهديدها، فرصتقوت،ي مديريت هزينه با توجه به نقاط هاتدوين استراتژي-

:جبران اثرات-پ
رفته هاي قانون ماليات بر ارزش افزوده در جبران منافع از دستاستفاده از فرصت-

ر دگردد وافرادهاي انرژي باعث افزايش قيمت امالك نيز ميها است و افزايش قيمت حامله بيشتر اين ارقام مربوط به تملكازآنجا ك8
- درصد هزينه36از حاصلضرب .درصد68اما نه الزاما به اندازه ،كنندهاي خود با شهرداري رقم بيشتري نسبت به قبل طلب ميزنيچانه

18ضمنا فرض شده رقم ديون هم . آيدبدست مي1150رقم ،درصد تورم مورد انتظار18در )ميليارد تومان98حدود يعني (هاي عمراني 
. درصد افزايش يابد
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