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  چکیده
هاي پس از جنگ دوم جهانی و به ويژه از دهة هاي اقتصادي در ساليكی از جنجال برانگیزترين سیاست

ند باشند ها بايد هدفمبوده است. يارانهابعاد اقتصادي و امنیتی ناشی از آن میالدي به بعد پرداخت يارانه و 1970
ت اصولی از بخش مربوطه، از هدر رفتن تا عالوه بر بهره مندي مستقیم و غیرمستقیم اقشار مختلف و حماي

و موجبات توسعه پايدار کشور را فراهم  کردهجلوگیري و ايجاد نارضايتی اجتماعی هاي ملی منابع و سرمايه

 .سازد
می باشد که در اين پژوهش  1399هاي آشكار و پنهان کشور در سال هدف اين پژوهش محاسبه حجم يارانه

بودجه؛ حجم يارانه پنهان از طريق اختالف قیمت  14اي از محل جدول تبصره هبراي محاسبه حجم يارانه بودج
هاي نفتی به عالوه اختالف قیمت تمام شده برق و آب با قیمت فروش صادراتی و قیمت فروش داخلی فرآورده

 99 داخلی؛ حجم يارانه کاالهاي اساسی از طريق اختالف نرخ ارز تخصیص يافته و میانگین نرخ ارز در سال
بینی سازمان برنامه و بودجه و براي تخمین ضرب در حجم واردات، حجم يارانه فرابودجه اي به صورت پیش

 هاي مالیاتی از گزارش سازمان امور مالیاتی استفاده شده است. معافیت

. به عالوه، ی باشدتومان م اردیلیهزار م 242در کشور  ارآشك يهاارانهحجم ي زانیممطابق نتايج پژوهش، 
تومان  اردیلیهزار م 2172تومان برآورد شده است. در مجموع  اردیلیهزار م1930پنهان معادل  يهاارانهيمجموع 

برابر بودجه دولت در  4احصا شده که حدود براي کشور گزارش  نيدر ا ياو فرابودجه ياپنهان، بودجه ارانهي
 است.  1399 لسا

 اي.اي، يارانه فرابودجهارانه آشكار، يارانه بودجهيارانه پنهان، يواژگان کلیدی: 
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   . مقدمه1
د که کشور می باش يگذاراستیموضوعات در س نيتر زیاز چالش برانگ یكيهمواره  هاارانهيمسئله  رانيدر ا
در کشور و حصول درآمد  يانرژ میوجود منابع عظ اقتصادي و امنیتی آن بسیار حائز اهمیت می باشد. ابعاد

ه و را فراهم کرد ارانهيدولت از جمله به شكل پرداخت  يمنابع امكان مداخله اقتصاد نيقابل توجه از فروش ا
ها را به وجود آورده است. پرداخت نيدر خصوص ا یممطالبه عمو نهیزم يتا حد لیپتانس نيا گريد ياز سو

 يواز س یتياهداف حما يریگیو پ یلیخاص کشور در دوره انقالب و جنگ تحم تیمانند وضع يیهاضرورت
 ،يدمختلف اقتصا ياهبه کاالها و بخش ارانهينگرش مؤثر بود. با وجود اختصاص  نيبر توسعه ا زیدولت ن

 تیاهم نيبوده است. ا تیاهم نيترشیب يهمواره دارا ارانهيمشمول  يکاالها نیدر ب يانرژ يهابحث حامل
 ،یمصرف يهاست که عالوه بر کاالآن ژهيو تیو ماه يانرژ يهابه حامل یپرداخت يهاارانهياز وسعت  یناش

 . (1394سبحانیان و سحابی، ) شوندیمحسوب م زین دینهاده تول

عموم  نیبوده و در ب ریبه صورت عام و فراگ ارانهي، پرداخت در حال توسعه يکشورها ترشیو ب رانيا در
 يبهره مند زانیم رايز ؛شده است هاارانهي یتيامر موجب اختالل در اهداف حما نيو ا شودیم عيخانوارها توز

، تمندثرو يخانوارها ترشیب ديقدرت خر لیدلها کم و به دولت یتيحما يهادر مجموع از برنامه ریفق يخانوارها
 ريپذ بیاقشار آس يیشناسا ،ارانهي يهدفمندساز يهااستیس ياست. در اجرا ترشیب ارانهيانتفاع آنها از  زانیم

 یاتیمال يهافیبا اعمال تخف هيبه دوره صفو زین رانيدر ا ارانهيسابقه پرداخت  یخيمنافع به لحاظ تار تيو هدا
دولت در  میو با دخالت مستق گرددیمه به کشاورزان مستاجره دولت بربذر و مساعد يبا اعطا هيقاجارو دوران 

ندم گ رهیو ذخ ديدر تهران به منظور خر لویس سیسأجهت ت یقانون بيبا تصو 1312عرضه و تقاضا از سال 
 (.1395)اسماعیلی و صمصامی،  افتياستمرار  یاحتمال يتوسط سازمان غله به منظور مقابله با کمبودها

 یحصول عدالت اجتماع يبرا یعيبازتوز يهااستیس يو اجرا یعموم يها ارائه کاالدولت یاصل فهیوظ دو
ه شد فيوظا نيملزم به انجام ا یبر اساس اصل سوم قانون اساس زین رانيا یاسالم ياست. دولت جمهور

 قياز طر ديها باواقع دولت راست. د ريپذبیاز اقشار آس تيجهت حما يمهم اقتصاد ياز ابزارها هاارانهياست. 
اهش نسبت به رفع فقر و ک یتيحما يهااستیا فراهم کنند و با استفاده از سر یعموم يکاالها اتیمال افتيدر
 ،یمتیق رانهاي راني. در اقتصاد اندياقدام نما ی و همچنین جلوگیري از نارضايتی و به تبع آن ناامنیعدالت یب
 تاز مردم اس تيو حما عياجرا شده جهت بازتوز يهااستیس نيمهمتر یاتیمال يهاتیو معاف میمستق ارانهي

 (.1389)ترکمانی و دينی، 
به  رانيدر اقتصاد ا هاارانهياز  ياديدرآمدها موجب شده که بخش ز نيو ارز حاصل از ا ینفت يدرآمدها وجود
شته شدن نگه دا نيیمنجر به پا ،یمتیق ارانهيباشند.  یمتیپنهان و ق ارانه، يآشكار ارانهي ياعطاهاي  شكل

و  شوندیمند مبهره ارانهيمصرف خود از  زانیو افراد متناسب با م شودیآحاد جامعه م یتمام يکاال برا متیق
 نيباالتر از ا يانهيهز يهادهک هاي انرژيها از جمله يارانه سوخت و حاملدر مورد برخی يارانه جهیدر نت

موجب شده  يیشناسا يوجود خطا زین میمستق يهاارانهيدر  گر،يد ي. از سوشوندیمند مبهره شتریب هاارانهي
 یاتیمال يهاتیوجود معاف .استفاده نشود نهیبه صورت به یتيحما يهاتوسط سازمان یاز منابع پرداخت یبخش

عوامل موجب  نيشده است. مجموع ا عيدولت جهت بازتوز يموجب کوچک شدن منابع درآمد زیگسترده ن
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 بيبه ضر یابیبرنامه ششم توسعه )دست یابالغ یکل يهااستیشده در س نییبا هدف تع یشده تا عملكرد فعل

 .اصالح باشد ازمندیکشور ن یو رفاه یتيداشته باشد و نظام حما لهفاص (34/0  ینیج
از  یتورم انباشته ناشفنر فشرده شده ، 1397کشور از برجام در سال   نيو خروج ا كايآمر ياعالم بدعهد با

از طريق کاهش صادرات  كايظالمانه آمر يهاميتحر گريد ي. از سوشدآزاد  ریاخ يهادر سال ینگيرشد نقد
 اي که منجر به کاهش تولید در کشور گرديد،کشور و همچنین کاهش واردات برخی کاالهاي اولیه و سرمايه

آشكار  شیاز پ شیدر اقتصاد کشور را ب یخيانباشته تار يهابیشد و آس يرشد اقتصاد يفضا فیمنجر به تضع
 يهاتورم و یمنف ياز رشد اقتصاد یشد. فشار ناش یسال منف نيا کشور در يکه رشد اقتصاد يیتا جا ،کرد

و  یشتیمع ياز مردم کشور دشوار نموده است. ابعاد اثرگذار یبخش قابل توجه يرا برا یشتیمع طيباال شرا
که در  یتوجه به منابع هدسبب ش م،يتحر طيدولت در شرا يدرآمد يهاتيموضوع در کنار محدود نيا يدیتول

اصابت  به هدف و لزوماً ابنديیم صیتخص یاتیمال يهاتیو معاف يابودجه ،ياپنهان، فرابودجه يهاارانهيقالب 
ج از خرو ياز راهكارها ینسب يهامتیو اصالح ق هاارانهي يراستا، هدفمندساز نيشود. در ا شتریب کنندینم

 .رودیبه شمار م رانياقتصاد ا يساختار اصالحات یاز ارکان اصل یكيموجود و  تیوضع
 ،يدنق يهاارانهي ياعطا استیمردم، سه س یشتیمع تیبهبود عدالت و وضع يبرا ریاخ انیدر سال هادولت
رداخت در قالب پ میمستق يهاارانهياند. را اتخاذ کرده یتيحما یاتیمال يهااستیو س یمتیق يهاارانهي ياعطا
انجام شده است.  هاارانهي يهدفمند بعمانند منا يافرابودجه يهابودجه و پرداخت از صندوق يهافياز رد

 یاتیمال يهاتیو معاف شودیبه مردم ارائه م ياپنهان و فرابودجه يهاارانهيدر قالب  عمدتاً یمتیق يهاارانهي
 ياقتصاد نیو فعال دکنندگانیکشور به تول دیبه بخش تول افتهياختصاص  يهاارانهياز انواع  یكيبه عنوان 

تا با شناخت از وضعیت  محاسبه شده است 1399سال   يبرا هاارانهي نيا یابعاد کم مه. در اداشودیم ءاعطا
 کشور، سیاستگذاري صحیحی در اين حوزه با لحاظ ابعاد اقتصادي و امنیتی آن صورت پذيرد.

 ،يابودجه ارانهيخواهد شد، سپس انواع  یآن بررس يو طبقه بند ارانهيمختلف  فيادامه، ابتدا تعار در
خواهد شد.  یبررس 1399دولت در سال  نیو تضام التیو تسه یاتیمال يهاتیپنهان، معاف ارانهي، يافرابودجه

 الزم ارائه خواهد شد.  شنهاداتیو پ يرگی جهینت زین انيدر پا

  پژوهشو پیشینه . مبانی نظری 2

  نظری پژوهش. مبانی 2-1

 ارانهی فیتعار. مفاهیم و 2-1-1
 فيعرت کيوجود دارد. به عنوان مثال در  ارانهيمبحث  رامونیپ يمتعدد فيتعار ياقتصاد يهادر کتب و مقاله

 يبه صورت مقدار پول مشخص برا ايخدمت است که  ايهر واحد از کاال  يمبلغ پرداخت شده برا ارانهيساده، 
 یفيدر تعر شده است.نظر گرفته رهر واحد د متیاز ق یبه صورت درصد مشخص ايهر واحد از کاال و خدمت 

یرداخت مپ یتجارت و بخش خصوص کياست که به  یاز کمک مال یشكل د،یسوبس اي ارانهيآمده است:  گريد
از رکود  يریصنعت، جلوگ کيکنندگان در  عيتوز ايکنندگان  دیتول يتوسط دولت برا هاارانهي. بخش عمده شود

. مثال شدیاعطا م شتریکار ب يرویاستخدام ن بیترغ يبرا ايآن و  داتیتول متیق شيآن صنعت، ممانعت از افزا
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 یبرخ يبرا یزندگ يهانهينگه داشتن هز نيیبه منظور پا اياز صادرات،  تيحما ياست که برا يیهاارانهيآن 
یم هاارانهي. شوندیغذا پرداخت م دیدر تول يیبه خودکفا دنیمزارع و رس دیتول شيافزا يبرا ايو  هایخوردن
 اي يیراگ تياز حما یدر مقابل واردات، به عنوان شكل یها و خدمات داخلکاال یساختن مصنوع یبا رقابت توانند

 (.1393 ،ابريشمی و همكاران) باشند يتجار تيمحدود
 فيکنند. تعر لیرا بر اقتصاد تحم یبزرگ يهانهيکرده و هز جاديدر بازارها اخالل ا دتواننیم هاارانهي نیهمچن

ض بالعو م،یمستق ریغ اي میهمچون نوع پرداخت، اعم از مستق ياز ارکان ضرور یبرخ يدارا ارانهيمناسب از 
 ها،تمینگه داشتن سطح ق نيیهمچون پا یپرداخت و اهداف مختلف بودن، دوره ينقد ریو غ يمعوض، نقد اي

 اي و یرفاه اجتماع نیمأت نه،یبه عيدرآمد( توز عياز اقشار کم درآمد و توز تي)حما یواقع ديقدرت خر شيافزا
مده آ ارانهي فيتعردر  است. قابل تصور هاارانهي براي و ...دولت  يهااستیاز س یناش يهانهيجبران هز یحت

رآمد، از د عياز اقشار کم درآمد و بهبود توز تيحما که به منظور نديرا گو یهرگونه پرداخت انتقاليارانه  است:
به خانوارها و  یجنس ايو  يگردد به صورت نقد زيبه خزانه دولت وار تواندیمحل خزانه دولت و هرآنچه که م

دولت در  فيوظا تيمحدود اي یبسته به گستردگ یبه طور کل .ردیگیو خدمات تعلق مکاال  دکنندگانیتول
 نيتر یکل نهیزم نيداد. در ا يگوناگون جا يهايدر طبقه بند توانیرا م هاارانهيمداخالت آن  وعاقتصاد و ن
 يبرا ياواسطه يکاالها ارانهيو  یخدمات اجتماع ارانهي ،یمصرف يکاال ارانهيشامل  هاارانهي يدسته بند

 (.1393می باشد )همايون و همكاران،  دکنندگانیتول

 ارانهی . اهداف پرداخت2-1-2
 نیاز فشار بازار بر مصرف کنندگان و همچن یکاهش آثار ناش ،آن عيدر توز ليدرآمد و تعد جاديا يها برا ارانهي

منابع،  نهیبه صیتخص هاارانهيهدف از پرداخت  شوند. یارائه م دکنندهیاز تول تيحما و دیتول يها نهيکاهش هز
تاسیجزء س ارانهي نيباشد. بنابرا تواندیم درآمدهامجدد  عيعرضه و تقاضا و توز نیتعادل ب جاديها، ا متیثبات ق

عدم  جاديسبب ا يعوامل متعدد راي. زباشدیم يامور اقتصاد تيو هدا حیتصح يدولت در راستا یتيحما هاي
 (.2005، 1)پاندي  گردندیمصرف و تجارت م ع،يتوز د،یمختلف تول هايبخش انیتعادل م

دخالت دولت ،و کاهش فقر یرفاه اجتماع يهاتوجه به شاخص ،با مطرح شدن تفكر دولت رفاه 1950دهه  در
چرا که هرگونه دخالت دولت در  ؛نقش را اقتصاددانان قبول نداشتند ني. اافتيگسترش  هانهیزم نيها در ا

 نيانسان در توسعه، ا تيمحور كرتف يرگیكلبا ش 1970داشت. از دهه  یاقتصاد انحراف از تعادل بازار را در پ
و  ستین یافک یكيزیف  هيکشورها  سرما یافتگین مواجهه با مسائل مبتالبه توسعه يشد که برا جاديا یآگاه

رورت هم ض یانسان هيسرما يریگو شكل یاجتماع يهااستیو س ليمسا  ،یكيزیف هيحداقل به اندازه سرما
 يهادر دستور برنامه و... ياارانهي يهااستیرفاه، س هايدر قالب دولت یاجتماع هايتيحما نيبنابرا .دارند

 نيا حیصح يریگمورد غفلت قرار گرفت، هدف هاارانهيپرداخت  نهیتوسعه کشورها قرار گرفت. آنچه در زم
 ا،یرق آسش يو تقابل تجربه کشورها یو رکود جهان هایبه دنبال بحران بده 1980بود. در دهه  هااستیس
 رفتنياد و پذاقتص تيريتوسعه به سمت بهبود مد يراهبردها دیتاک قا،يآفر يو صحرا ایجنوب آس ن،یالت يكايمرآ

                                                           
1 Pandey 
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  يدر اجرا رییاکثر کشورها نسبت به تغ ديجد كرديرو نيکرد که در چارچوب ا رییبازار تغ يروهاین شترینقش ب
 (.2005)پاندي،  اقدام کردند هاارانهيبرنامه 

در اجراي برنامه، پرهزينه بودن يارانه عمومی به جهت فراگیر بودن آن  رییعمده اين کشورها جهت تغ دلیل
جهانی بار مالی دولت افزايش  يبود. با توجه به افزايش جمعیت و افزايش قیمت کاالها و خدمات در بازارها

ر تولید اثرات منفی کنترل قیمت محصوالت ب وقابل توجهی يافته بود. عالوه بر اين ناکارآيی نظام توزيع دولتی 
 .کنندگان از داليل ديگر انجام اصالحات بوده است

  . پیشینۀ پژوهش2-2

 قسمت به چند نيدر داخل کشور انجام شده است، در ا هاارانهي يدر خصوص بحث هدفمند یمطالعات مختلف

 .شودیمورد اشاره م
 یدر بهبود رفاه اجتماع هاارانهي ياثرات هدفمند یبررس»با عنوان  يا( در مقاله1393) و همكاران یصادق

بود در به هاارانهي ياثرات هدفمندساز یبا هدف بررس «ذهي: بخش دهدز شهرستان ايمطالعه مورد ان؛یروستائ
 کیپرداختند. تكن ذهيا ندر بخش دهدز شهرستا يمطالعه مورد کيبصورت  ،يیجامعه روستا یاجتماعرفاه 
 جينتا نشان داد که بر اساس قیتحق یکل جيپرسشنامه و مصاحبه بوده است. نتا قیتحق نياستفاده در امورد 

مردم موثر بوده  یزندگ یفیسطح ک د،يقدرت خر شيسطح درآمدها، افزا شيدر افزا ها،ارانهي يهدفمندساز
 يژروند در مصرف منابع انر رییتغ ،یبه امكانات بهداشت یبهبود دسترس نهیزم در ،يساز ياست، اما هدفمند

 يداشته است. لذا با توجه به مدت کوتاه اجرا ریثأمصرف، کمتر تا متوسط ت يو الگو هي)آب، گاز و..(، بهبود تغذ

 .رندیبه خود بگ بهبودروند  ز،ین گريد یموارد اجتماع نده،يکه در آ رودیمطلوب است و انتظار م راتیطرح، تاث
)با  رانيدرآمد در ا عيبر توز يکالن اقتصاد يرهایمتغ ریتأث»با عنوان  یدر پژوهش( 1396) و همكاران یقربان
 يدرآمدها ،ینفت يمستقل نرخ تورم، مخارج دولت، درآمدها يرهایمتغ ریتأث(« هاارانهي يبر هدفمند دیتاک
 کيدر  1365-1394 يهاسال نیب رانيدر ا آمددر عيبر توز ها،ارانهيهدفمند کردن  يمجاز ریمتغ زیو ن یاتیمال

به دست  جيقرار دادند. نتا یمورد بررس OLS و به روش  Eviewsبا استفاده از نرم افزار ،یتميمدل لگار
 ریتأث يدارا ،يبه لحاظ آمار ق،یتحق نيشده در ا یمعرف يمستقل و مجاز يرهایمتغ یتمام دهدیآمده، نشان م

 يارهیمعنادار و مثبت و متغ رینرخ تورم و مخارج دولت، تأث يرهای. متغستنده ینیج بيضر يمعنادار رو
 بي)ضر وابسته ریمتغ يبر رو یمعنادار و منف ریتأث ها،ارانهيو هدفمندکردن  یاتیمال يدرآمدها ،ینفت يدرآمدها

 .( دارندینیج
بر  هانهاراي يهدفمند استیس ياثرات اجرا یبررس»با عنوان  ی( در پژوهش1396) يرودسر یو فروغ يزيعز

 یبر خودکفائ هاارانهي يهدفمند استیس ياجرا یسوخت در پ متیق شياثر افزا «رانيجو در ا يیخودکفا
ان داد مطالعه نش جيکردند. نتا یداخل و واردات را بررس دیتول زانیم نیشكاف ب یبررس قيمحصول جو از طر

 099/0سوخت، مقدار واردات جو  متیق شيدرصد افزا کيدر اثر  ها،ارانهي يهدفمند استیس يکه با اجرا

 .است افتهيکاهش  183/0 دیو مقدار تول شيدرصد افزا
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 يهدفمند ي)مطالعة مورد یعادالنه انفال و منابع عموم عيتوز»با عنوان  يا( در مقاله1397) و همكاران یوسفي
 یماسال كرديبا توجه به اقتضائات عدالت در رو رانيدر اقتصاد ا هاارانهي عيروش توز یبه بررس(« هاارانهي

در  ژهيه وکشور ب یانفال و منابع عموم عادالنه عيمالک توز نكهيعبارت است از ا قیتحق یپرداختند. سؤال اصل
در  توانیم ،یوجود فقر و شكاف طبقات طيدر شرا ق،یتحق ةیبنا به فرض ست؟یچ یفقر و شكاف طبقات طيشرا
نابرابر به سود فقرا داد؛ تا با  عيحكم به جواز توز ها،ارانهي عيکشور و از جمله در امر توز یمنابع عموم عيتوز

با استفاده از  یلیو تحل یفیمقاله با روش توص نيتر محقق گردد. ا عيبه عدالت سر لین ،یبقاتکاهش فاصلة ط
رصدد د گر،يد ياز سو رانيدر ا اهارانهي یفعل عيتوز اتیتجرب یسو، و بررس کياز  یو فقه یاسالم يهاآموزه

 .باشدیم رانيدر ا هاارانهي عيآن در مورد توز يو ضرورت اجرا هیفرض نياثبات ا
هاي دولت بر مصرف هاي مخارج يارانهاثر شوک»اي تحـت عنـوان ( در مقاله1390و آقايی خوندابی ) رضايیپور

به بررسی روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین مصرف واقعی بخش خصوصی و « واقعی بخش خصوصی ايران
دارند که در شرايط رکود ها اظهار میپردازند. با توجه به نتايج به دست آمده آنهاي موجود میهاي يارانهشوک

هاي منفی به طور قطع مصرف واقعی بخش خصوصی هاي يارانهتورمی حال حاضر اقتصاد ايران ايجاد شوک
يابد و باعث کاهش مصرف دهد، زيرا میزان درآمد حقیقی افراد کاهش میرا در کوتاه مدت به شدت کاهش می

ديل نسبتاً باالي به دست آمده از مدل جاري امیدواري اما با توجه به سرعت تع ـود،شواقعی بخش خصوصی می
ها در میان مدت رفع شود و مصرف واقعی بخش خصوصی به وضعیت تعادلی خود در است که اثر اين شوک

 .بلندمدت نزديک شود
« هاها و سودآوري بانکبررسی اجراي هدفمندي يارانه»با عنوان  ی( در پژوهش1396) و همكاران رجايی

ها به عنوان تحول بزرگ اقتصادي بازارهاي مختلف اقتصادي نشان داد اجراي هدفمندي يارانه جيپرداختند. نتا
ار نی در بازي سنگیبه عنوان وزنه كیثیر قرار داده است. بازار بانأرا به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت ت

 .ها قرار داردها در معرض اثرپذيري اجراي هدفمندي يارانهپول و بازوي اصلی اجراي هدفمندي يارانه
، اثرات طرح «ها بر معیشت مردماثرات طرح هدفمندي يارانه»با عنوان  يادر مقاله (1398و همكاران ) دانشمند
به دلیل فاصله از توزيع يارانه هدفمند شاهد  ها به روش فراتحلیل دريافتند کهرا مطالعه نمودند. آن يهدفمند

ها، مقدار هستیم و در صورت حذف يارانه بعها و اتالف مناوجود رانت، کاهش رشد اقتصادي، تحريف قیمت

 .هاي فقیر بسیار شديدتر استنسبی ضرر و زيان براي دهک
طرح تحوالت  یمبان»عنوانبا  ی( کتاب1391) نژادموحد یو عل نيمحمدرضا فرز ،ینیحس نيشمس الد دیس

 ياقتصاد طرح تحوالت یمبان»کتاب  نيمنتشر کردند. هدف از تدو «هاارانهيبر هدفمند کردن  دیبا تأک ياقتصاد
یشامل مطالعات و بررس يجامع از طرح تحوالت اقتصاد يريارائه تصو «هاارانهيبر هدفمند کردن  دیبا تأک

 يو اجرا یطراح نديدولت و مجلس، فرا دگاهيد ،ينظران اقتصاد صاحب انجام شده توسط کارشناسان و يها
ی( مهارانهايدر خصوص هدفمند کردن  شتریب لیگانه )با تفصهفت يمحورها کیبه تفك یاصالح يهابرنامه
 .باشد
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 شناسی پژوهش . روش3
اي، يارانه پنهان، يارانه کاالهاي ها به تفكیک يارانه بودجهها در کشور، ابتدا يارانهبراي محاسبه حجم يارانه

بودجه  14اي از محل جدول تبصره اي و معافیت مالیاتی تفكیک شده است. يارانه بودجهاساسی، يارانه فرابودجه
يارانه پنهان، اختالف قیمت صادراتی و قیمت فروش  اي محاسبه شده است. براي محاسبهو ساير جداول بودجه

 هاي نفتی به عالوه اختالف قیمت تمام شده برق و آب با قیمت فروش داخلی لحاظ شده است. داخلی فرآورده
ضرب در حجم  99يارانه کاالهاي اساسی از طريق اختالف نرخ ارز تخصیص يافته و میانگین نرخ ارز در سال 

است. يارانه فرابودجه اي به صورت پیشبینی سازمان برنامه و بودجه آورده شده است و واردات محاسبه شده 
 هاي مالیاتی از گزارش سازمان امور مالیاتی استفاده شده است. براي تخمین معافیت

  پژوهش هاییافته و هاداده تحلیل و تجزیه. 4
 یبودجه ا ارانهی. حجم 4-1
. شوندیم میآشكار و پنهان تقس ارانهيبه دو دسته  هاارانهيدر بودجه،  هاارانهيعدم انعكاس  اياساس انعكاس  بر
. شودیم دهینام زیبالعوض ن يهادولت به حساب آمده و کمک يهانهياست که جز هز ياارانهيآشكار  ارانهي

ا در قالب دولت ر میمستق يهاو پرداخت باشدیم هاارانهينوع  نيسازمان مسئول پرداخت ا کي معموالً
 يهاو کمک ديآیدولت به حساب م يهانهيکه جزء هز يیهاارانهي هی. کلکندیم نهي، هزارائه شده يهابرنامه

در سال   ی، سقف منابع عموم1399آشكار هستند. بر اساس قانون بودجه سال  ارانهي ،شوندیم دهیبالعوض نام
در  زین هاارانهي يقانون بودجه موضوع هدفمند 14است. مجموع منابع تبصره  اردیلیم 571000معادل  1399

ذکر شده در  يهاارانهي( 1شماره ) جدول ت.تومان برآورد شده اس اردیلیم 152026برابر   بیسال به ترت نيا

 .می باشد هاست،ارانهي يکه مربوط به عملكرد قانون هدفمند یبودجه سنوات نیقوان 14جدول تبصره 
 تومان( اردیلیم) 1399ی قانون بودجه سنوات 14در جدول مروبط به تبصره  يمصارف هدفمند (1)شماره  جدول

 1399 ها )میلیارد تومان(مصارف هدفمندي يارانه

 42800 پرداخت يارانه نقدي و غیرنقدي خانوارها

 31000 اجراي طرح معیشتی خانوارها

 15550 کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزيستیکاهش فقرمطلق خانوارهاي تحت حمايت 

 5200 هاي مستقیم سالمت مردم( موضوع کاهش هزينه2( قانون الحاق )46ماده )

(  قانون هدفمند کردن 11تا  8( قانون برنامه ششم، اجراي مواد )39اجراي ساير اهداف مندرج در ماده )
 ها، حق بیمه سهم دولت اقشار خاصيارانه

5525 

 12100 يارانه نان و خريد تضمینی گندم

 400 امور رفاهی و تغذيه دانشجويان

 10200 تولید و اشتغال، بند الف تبصره هجده

 29251 ساير مصارف هدفمندي

 152026 جمع

 کشور 99: قانون بودجه سال منبع
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 یبودجه ا یهاارانهی ریسا. حجم 4-2
مختلف  يهابخش زیجداول بودجه ن هیبودجه، در بق نیقوان 14مربوط در جدول تبصره  يهاارانهيبر  عالوه

 1399درج شده در قانون بودجه سال  يبودجه ا يهاارانهي ريسا (2شماره )هستند، جدول  ارانهي افتيمشمول در

 .آورده شده است
 تومان( اردیلی)م  1399 در قانون بودجه سال يبودجه ا يهاارانهي ريسا (2)شماره  جدول

 مبلغ عنوان شماره رديف

 420 تامین زيرساخت و يارانه سود تسهیالت مسكن مهر و روستايی 520002 1

ايکمک زيان شرکتهاي آب منطقه 520004 2  125 

 440 يارانه و کمک زيان حمل ونقل عمومی )ريلی، قطارشهري و ...( 520008 3

4 
1306012000 
1307000000 

هاي آبیاري نوين، قنوات، سدسهم دولت جهت توسعه روش  732 

 15 حمايت از برگزاري نمايشگاه تجهیزات و مواد آزمايشگاهی ساخت داخل 1805005014 5

6 
هاي جمع رديف
 مرتبط

هاي دانش بنیانبرنامه حمايت از شرکت  37 

7 
هاي جمع رديف
 مرتبط

منتخب علم و فناوريهاي حمايت از طرح  276 

8 1801005000 
طرح جامع حمايت و ارتقا پوشش تحصیلی مناطق  -وزارت آموزش و پرورش

 محروم
538 

ايسازمان فنی و حرفه -يارانه آموزشی اقشار محروم 112600 9  5 

وزارت آموزش و پرورش -يارانه سود مسكن فرهنگیان 127500 10  29 

11 127541 
کمک به صندوق ذخیره فرهنگیان/ برنامه حمايت  -پرورش وزارت آموزش و 

 از فرهنگیان
60 

12 127504 
هاي درسی،  مواد سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشی/ برنامه تأمین کتاب

آموزشی و کمک آموزشی/ فعالیت توزيع کتب درسی نیم بها و رايگان در 
 مناطق محروم

22 

13 127515 
کمک به صندوق  -هاي مردمیو توسعه مشارکتسازمان مدارس غیردولتی 

حمايت از توسعه مدارس  غیردولتی/ برنامه راهبري توسعه مدارس غیردولتی و 
هاي مردمی / فعالیت حمايت از مؤسسان مدارس غیردولتیمشارکت  

10 

14 127800 
هاي  ارائه سازمان آموزش و پرورش استثنايی/ برنامه آموزش استثنايی/ فعالیت

رفاهی و حمايتی به دانش آموزان و تأمین اياب و ذهاب دانش آموزان خدمات  
66 

حق بیمه درمان -سازمان تامین اجتماعی نیروهاي مسلح 111120 15  4100 

مستمري به طلبه و معمرين -مرکز خدمات حوزه علمیه 114084 16  800 

17 
هاي جمع رديف
 مرتبط

بازنشستگان کشوري و لشگري و برنامه کمک به پرداخت حقوق و مزاياي 
 صندوق وزارت اطالعات

885 
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 مبلغ عنوان شماره رديف

18 1903021000 
حمايت از محكومین معسر، خسارت ديدگان ناشی از قصور  -وزارت دادگستري 

 قاضی و بزه ديدگان
60 

19 550025 
کمک به پرداخت مستمري بازنشستگان  -وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

 صندوق بازنشستگی فوالد
3600 

 170 سازمان مرکزي تعاون روستايی ايران 200100 20

 28 شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزي 286800 21

 120 سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمی 282500 22

 1745 سازمان صدا و سیما 283500 23

 197 شرکت سهامی کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان 284000 24

هاي بودجه اييارانهمجموع ساير  --- 25  14480 

  1399 : قانون بودجه سالمنبع

 : است ريبه شرح ز يبودجه ا يهاارانهيمجموع  نيبنابرا
 1399 در سال يبودجه ا يهاارانهيمجموع  (3)شماره  جدول

 152026 )میلیارد تومان( هاي هدفمنديمجموع يارانه

 14480 تومان()میلیارد  هاي بودجه ايمجموع ساير يارانه

 166506 )میلیارد تومان( هاي بودجه ايمجموع يارانه

  1399 منبع: قانون بودجه سال    

 پنهان ارانهی. حجم 4-3
 يهادر حساب تيحما نيا يهانهياما هز ،ردیگیقرار م تيدولت مورد حما ياز سو یخدمت ايموارد کاال  یبرخ در

در  میرمستقیغ ارانهيتفاوت آن با . نامندیپنهان م ارانهيجهت آن را  نیانعكاس ندارد و به هم ارانهيپرداخت 
اما روش محاسبه آن  ؛شودیظاهر م یمل يهاقابل محاسبه است و در حساب میرمستقیغ ارانهياست که  نيا

 یبلكه نوع ،ديآیبه حساب نم یاتیعمل انكرديز اي ارانهيپنهان عمالً به عنوان  ارانهيکه  یدر صورت دشوار است
که  یبخصوص از زمان رانيدر اقتصاد ا ارانهينوع  ني. اآوردیها به وجود مبخش ياست که دولت برا ازیامت

 )موسسه مطالعات و افتي ي، ابعاد گسترده اشد جاديآن ا یواقع متیبا ق ینرخ ارز رسم نیب ياديتفاوت ز
 .(1380 ،یبازرگان يهاپژوهش

انعكاس  یمل يهاآشكار قابل محاسبه است و در حساب ارانهياست که  نيآشكار در ا ارانهيبا  ارانهي نيا تفاوت
است که  ازیامت یبلكه نوع ،شودیمحسوب نم یاتیكرد عملانيبا ز ارانهيپنهان عمال به عنوان  ارانهياما  ،ابديیم

فروش  لیدر واقع عدم النفع دولت به دل هاارانهي ازبخش  نيا .ردیگیخاص در نظر م يیهابخش يدولت برا
نوع  ني، ا1397در سال  ياست. بعد از جهش ارز یصادرات متیتر از ق نيیپا متیکاالها در داخل کشور با ق

در سال  ینفت يهاپنهان فرآورده ارانهي (4شماره )است. در جدول  افتهي يابعاد گسترده ا رانيدر اقتصاد ا ارانهي

 .تومان لحاظ شده است 23000محاسبه نرخ ارز  نياست. در ا دهش محاسبه 1399
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 در کشور 1399در سال  ینفت يهاپنهان فرآورده ارانهي (4)شماره  جدول

 فرآورده نفتی

میزان 
 مصرف

)میلیون 
 لیتر/ روز(

میانگین قیمت 
 داخلی

 )تومان/ لیتر(

میانگین قیمت 
)تومان/  فوب

 لیتر(

  ارزش داخلی
) میلیارد 
 تومان(

 ارزش فوب
)میلیارد 
 تومان(

 يارانه پنهان
 )میلیارد تومان(

 209510 247835 38325 9700 1500 70 بنزين سهمیه اي

بنزين غیرسهمیه 
 اي

15 3000 9700 16425 5/53107  5/36682  

 9490 14600 5110 10000 35000 4 بنزين سوپر

75/273 9400 150 5 نفت سفید  17155 25/16881  

گاز غیر نفت 
 نیروگاهی

70 300 9500 7665 242725 235060 

625/45 9500 5 25 نفت گاز نیروگاهی  5/86687  875/86641  

نفت کوره غیر 
 نیروگاهی

4 300 9600 438 14016 13578 

نفت کوره 
 نیروگاهی

15 5 9600 375/27  52560 625/52532  

11 128 5850 92/513 (LPG)گاز مايع  75/23487  83/22973  

سوخت 
 (ATKهوايی)

5 600 11550 1095 75/21078  75/19983  

2/0 (JP4سوخت جت)  1200 11550 6/87  15/843  55/755  

 704089 774095 70006    مجموع

 رانيگاز ا یوزارت نفت و شرکت مل يبر اساس آمارهانگارندگان پژوهش : محاسبات منبع

ماره شدارد. جدول  یصادرات متیبا ق یاختالف قابل توجه زین یعیگاز طب متیق ،ینفت يهابر فرآورده عالوه
 .دهدیدر کشور نشان م 1399را در سال  یعیپنهان مربوط به مصرف گاز طب ارانهي (5)
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 در کشور 1399در سال  یعیپنهان مربوط به مصرف گاز طب ارانهي (5)شماره  جدول

بخش 
 مصرفی

 میزان مصرف
)میلیارد متر 

 مكعب در سال(

میانگین قیمت 
 داخلی

)تومان/متر 
 مكعب(

میانگین قیمت 
صادراتی 

)تومان/متر 
 مكعب(

ارزش 
 داخلی

)میلیارد 
 تومان(

ارزش 
 صادراتی
)میلیارد 
 تومان(

 يارانه پنهان

میلیارد (

 تومان(

 305200 322000 16800 4600 240 70 خانگی

تجاري و 
صنايع غیر 

 عمده

50 100 4600 5000 230000 225000 

 29050 32200 3150 4600 450 7 حمل و نقل

 25800 27600 1800 4600 300 6 سیمان

ها پااليشگاه
و صنايع 
 فوالدي

16 900 4600 14400 73600 59200 

سوخت 
 هانیروگاه

66 5 4600 330 303600 303270 

سوخت 
 پتروشیمی

8 900 4600 7200 36800 29600 

حوراک 
 پتروشیمی

14 3000 4600 42000 64400 22400 

 999520 1090200 90680 - - 237 جمع

 رانيگاز ا یوزارت نفت و شرکت مل يبر اساس آمارهانگارندگان پژوهش : محاسبات منبع

د دارد. وجو يگسترده ا يپنهان انرژ ارانهي زیدر صنعت برق و آب ن ،یعیو گاز طب ینفت يهابر فرآورده عالوه
 متیق نیدو صنعت به صورت اختالف ب نيپنهان مربوط در ا ارانهيمشكالت صادرات برق و آب،  لیبه دل

به صنعت برق  مربوطپنهان  ارانهي (7( و )6شماره )تمام شده محاسبه شده است. جداول  متیو ق یفروش داخل
 .دهدینشان م 1399و آب را در کشور در سال 
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 1399در سال  رانيپنهان مربوط به صنعت برق در ا ارانهي (6)شماره  جدول

میزان 
مصرف)تراوات 
 ساعت/ سال(

 میانگین قیمت داخلی
)تومان/کیلووات 

 ساعت(

         قیمت تمام شده
) تومان/ کیلووات 

 ساعت(

 ارزش فروش
 )میلیارد تومان(

 ارزش تمام شده
 ) میلیارد تومان(

 يارانه پنهان
)میلیارد 
 تومان(

291 80 160 23280 46560 23280 
 رویوزارت ن يهابر اساس دادهنگارندگان پژوهش : محاسبات منبع

 1399در سال  رانيپنهان مربوط به صنعت آب در ا ارانهي (7) شماره جدول
میزان 

مصرف)میلیارد 
 مترمكعب/ سال(

 میانگین قیمت داخلی
 )تومان/مترمكعب(

   قیمت تمام شده
) تومان/ 
 مترمكعب(

 ارزش فروش
 )میلیارد تومان(

 م شدهارزش تما
 ) میلیارد تومان(

 يارانه پنهان
)میلیارد 
 تومان(

6 790 2000 4740 12000 7260 
 رویوزارت ن يهابر اساس دادهنگارندگان پژوهش : محاسبات منبع

 یاساس یکاالها. حجم یارانه 4-4
پنهان پرداخت  ارانهيکاالها،  یبه برخ یحیبا اختصاص ارز ترج 1399دولت در سال  ،يانرژ يهاارانهيبر  عالوه

در سال  یحیو ارز ترج يیمایتومان(، اختالف نرخ ارز ن 4200) یحینرخ ارز ترج متیکرده است. با توجه به ق
را در سال  یاساس يکاالها ارانهيمحاسبات مربوط به  (8شماره )تومان لحاظ شده است. جدول  18800، 1399

 .دهدینشان م 1399

 رانيدر ا 1399در سال  یاساس يپنهان کاالها ارانهي (8) شماره جدول

 )میلیارد تومان( يارانه پنهان ) میلیارد دالر/ سال( مقدار عنوان

44/2 ذرت  45827 
6/1 دارو  30080 

23/1 روغن خام  23124 
22/1 هاي روغنیدانه  22936 

14/1 کنجاله  21432 
99/0 تجهیزات پزشكی  18612 

85/0 گندم  15980 
52/0 جو  9776 

45/0 روغن پالم  8460 
06/0 ساير  1128 
5/10 جمع  197400 

 و سامانه جامع تجارت يبانک مرکز يبر اساس آمارهانگارندگان پژوهش : محاسبات منبع                      
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 يکاالها ارانهيو  يپنهان انرژ يهاارانهيمجموع  با توجه به آنچه که در بخش هاي قبل محاسبه گرديد در
 می باشد. (9شماره )به شرح جدول  1399در سال  یاساس

 1399در سال  رانيپنهان در ا ارانهيمجموع  (9) شماره جدول

 بخش )هزار میلیارد تومان( مبلغ
 هاي نفتیفرآورده 704
 گاز طبیعی 999
 برق 23
 آب 7

 کاالهاي اساسی 197
 مجموع 1930

 نگارندگان پژوهش: محاسبات منبع

. باشدیتومان م اردیلیهزار م 1930طبق محاسبات فوق برابر با  رانيدر ا 1399پنهان در سال  ارانهي مجموع
همه افراد جامعه  يبرا یتيحما يکاالها متیق شودیاست که باعث م یمتیق يهاارانهياز  یناش تیوضع نيا

هم برخوردار  يرشتیب ارانهياز  باشند،داشته  يشتریکه مصرف ب يافراد طيشرا نينگه داشته شود و در ا نيیپا

 .خواهند شد

 یافرابودجه ارانهی. 4-5
یدر جداول بودجه درج م قیو دق یو مصارف آن به صورت کمّ يابودجه منابع بودجه بيو تصو نيتدو هنگام

 بيرا تصو یقانون گذار احكام یگاه كنی. لکندیم نییارقام را تع نينحوه مصارف ا زین يا. احكام بودجهشود
 نهياما چون هز دياحكام را اجرا نما نيا است ري. دولت ناگزشودیآن در جداول درج نم یاليکه مابه ازاء ر کندیم

دولت  شودیآن احكام باعث م ينشده است، اجرا دهيآنها د يبرا یدرج نشده و لذا منابع ياآن در جداول بودجه
 نيدولت به ا يبدهكار شود. عمده بدهكار هايشهردار ايو  یاجتماع نیها، سازمان تاممانند بانک يیبه نهادها

چرا که در  م،ياکرده ينام گذار يافرابودجه اتیرا عمل یمال اتیاحكام و عمل نيبابت است. ا نينهادها از ا
 نیمأت گانيخدمات را افتيرا مشمول در يیهااند. به عنوان مثال قانون گذار گروهنداشته یجداول بودجه انعكاس

 تالیتسه ياعطا گر،يد ی. در مثالتاقدام را در جداول بودجه درج نكرده اس نيا یبار مال یکرده، ول یاجتماع
وت را در مابه التفا نيا نهيمابه التفاوت سود آن کرده، اما هز نیمأو دولت را موظف به ت فیرا تكل یمتیارزان ق

 تیماه عمدتاً شوندیم يافرابودجه اتیه منجر به عملک يیهانهيدرج نكرده است. از آنجا که هز ياجدول بودجه

 .اندبخش احصا شده نيا ردارند، د ياارانهي
 یكه بانكشب یمنابع مال ریدولت نخست از مس يافرابودجه اتیحجم عمل نيشتریانجام شده ب يبرآوردها طبق

 که اقدام يیبه عنوان نهادها یدولت يهاشرکت ریاز مس يافرابودجه اتی. پس از آن، انجام عملشودیانجام م
را به خود اختصاص داده  يافرابودجه اتیاز عملی سهم کنند،یم يبازار متیاز ق ترنيیپا متیبه ارائه کاال در ق
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)گزارش سازمان صورت می پذيرد  یاجتماع نیبه کمک منابع سازمان تأم يافرابودجه اتیانجام عملسوم و 
 (1398، برنامه و بودجه

 نيدو اشكال عمده در ا رسدیشده، اما به نظر م نهينهاد رانيا یاسیدر اقتصاد س یمال نیروش تأم نيا اگرچه
 تیموارد عدم شفاف شتریکرده که در ب جاديپنهان ا نهيدولت هز يبرا رهایمس نيااول اينكه مورد وجود دارد: 

در  هانهيهز نيا گزارشعدم دوم آنكه   شود؛یدولت م يمترتب بر آن برا يهانهيهز شيموجود، موجب افزا
 رمنتظرهیشده که به صورت غ یمال يمشكالت در نهادها عیها موجب تجمآن یدائم شيبودجه و عدم پا

را  یمال سکيو ر شودیم لیتحم یموجود در بخش عموم یمنابع مال ريسا اياز آن به بودجه  یناش يهابیآس

 .بردیدر اقتصاد باال م
ع مناب ياول کم برآورد ریوجود دارد: در مس یعموم ينهادها قياز طر يافرابودجه اتیانجام عمل یاصل ریمس دو

ه نهاد دولت ب یبده جاديبودجه منجر به ا يهافيدر رد یردولتیغ یمحوله به نهاد عموم فیتكال يبرا ازین مورد
آن اقدام  فیلتك نییو دولت نسبت به تع هشد یحسابرس قطع ديیپس از تأ یبده نيشده و ا یردولتیغ یعموم

 یانتقال بده اي هيتهاتر، تسو رنقد،یغ هيتسو يبرا یتیدولت ظرف كباريگذشته، هر چند سال  يها. در سالکندیم
 نانچه. چتاس یشبكه بانك اي يبه ضمانت دولت از بانک مرکز التیتسه افتيدوم، در ریکرده است. مس جاديا

کند و در  یشبكه بانك اي يبه ضمانت دولت از بانک مرکز التیتسه افتياقدام به در یردولتیغ ینهاد عموم
 یبده یبه ضمانت دولت است پس از مدت التیامتناع ورزد، از آنجاکه تسه التیاز بازپرداخت تسه دیسررس

 .شودیدولت منتقل م یبه سرفصل بده التیتسه نياز ا یناش
 از یاست. همه ساله بخش یدولت استقراض از شبكه بانك يافرابودجه اتیمهم عمل يرهایاز مس یكي

 ليذ اي رسدیمجلس م بيبه تصو یبودجه سنوات يهاتبصره ليدولت که ذ ياارانهيو  یتيحما يهااستیس
به  التیتسه افتياز محل در رسد،یاقتصاد م يو شورا رانيوز أتیه بيبه تصو يیاجرا يهادستورالعمل

 يمنابع برا تي. باال بودن حجم تعهدات دولت و عدم کفاشودیم یمال نیتأم یضمانت دولت از شبكه بانك
 يرا نداشته باشد. از سو التیامكان بازپرداخت تسه  دولت عمالً  شود،یموجب م دیبازپرداخت تعهدات در سررس

 يبرآورد شیبه حساب دولت ب هایبده نيت ادر ثب هاموجب شده بانک هانهيهز نيا یبار مال تیعدم شفاف گريد
)گزارش سازمان . شده بوده است یدوبرابر مقدار حسابرس زانیم نيا 1396طبق ارقام سال که  داشته باشد

 .(1398، برنامه و بودجه
 یمرانع يهاطرح مانكارانیو پ یحقوق اي یقیو اشخاص حق یدولت يهاشرکت ر،یمس نيموارد در ا شتریب در

به  1384مصوب  (1دولت ) یاز مقررات مال یبخش میبه قانون تنظ يقانون الحاق مواد 56)به استناد ماده 
 زیممكن است دولت ن یخاص اردالبته در مو کنند،یم یاز شبكه بانك التیتسه افتيضمانت دولت اقدام به در

 موارد، از آنجاکه ضمانت بازپرداخت اصل و ني. در ادياقدام نما یاز شبكه بانك التیتسه افتيبه در ماًیمستق
از  دیو در سررس ديآیبه وجود م رندهیگ التیدر رفتار تسه یبر عهده دولت است، کژمنش التیفرع تسه

 دیمترتب بر آن پس از سررس یمال يهانهيو هز التیتسه نيا تينهاو در  ورزندیامتناع م التیبازپرداخت تسه
 يهاطرح ياجرا يموارد برا یدر برخ مانكارانیدولت و پ گريد ي. از سوشوندیدولت منتقل م یبه سرفصل بده

 نيا کنند؛ی( میشرکت دولت نیبه تضم يدولت و در موارد نیاقدام به انتشار اوراق مشارکت )به تضم یعمران
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 یبده شيموارد موجب افزا یاست که در برخ يافرابودجه اتیمهم عمل يرهایاز مس یكي زیمشارکت ن راقاو
ه ماب نیبازار و تأم میمصوبات ستاد تنظ ياوقات جهت اجرا یموارد، گاه ني. عالوه بر اشودیدولت به بانک م

که مانند  کندیم یاز شبكه بانك التیتسه افتيدولت اقدام به در يبازار متیکاال و ق یفیتكل متیالتفاوت ق

 .شودیم یدر ترازنامه شبكه بانك یموجب انباشت بده نیشیپ يرهایمس
انک و ب ها دولت به بانک یتوام بده شيکه منجر به افزا يافرابودجه اتیمهم عمل يرهایاز مس گريد یكي

است. طبق  يیاجرا يهابه دستگاه یقانون محاسبات عموم 62به استناد ماده  نیتضام ياعطا شود،یم يمرکز
مورد  یواردات يو کاالها خدمات يبرا وانندتیم یدولت يهاو شرکت یها و مؤسسات دولتماده وزارتخانه نيا
کاالها  نيا يکه قرار است بها یدر صورت تواندیم ي. بانک مرکزندينما يخود اقدام به افتتاح اعتبار اسناد ازین

نانچه کند. چ ياقدام به افتتاح اعتبار اسناد پرداختشیپ افتيپرداخت شود بدون در یآت يهاو خدمات در سال
 دیپرداخت نشود، در سررس يبه بانک مرکز یشده از منابع عموم جاديزان تعهد ایتعهد به م يفايدر زمان ا

از برنامه  يدولت از بانک مرکز می. به رغم توقف استقراض مستقابديیم شيافزا يدولت به بانک مرکز یبده
 یهدب جاديا يااز موتوره یكي یهمچنان فعال است و به موجب قانون محاسبات عموم ریمس نيسوم توسعه ا

 .است يدولت به بانک مرکز
 شيبدون انعكاس در جدول عملكرد بودجه منجر به افزا یهمگ یمال نیتام يافرابودجه يرهایمس نيا نيبنابرا
مازاد درآمد نسبت  جاديدر جهت ا يموجود، چنانچه چشم انداز تی. در صورت ادامه وضعشودیدولت م یبده

 ياودجهفراب یمال اتیآثار عمل تيهاوجود نداشته باشد، در ن يافرابودجه يهانهيهز نيبه مصارف جهت پوشش ا
در  تيچند ساله، در نها یزمان ری( با تاخیاجتماع نیو تام یدولت يها)شرکت یو عموم یمال يدر تمام نهادها

را در سال  يفرابودجه ا يهاارانهي زانیاز م يبرآورد (10شماره ). جدول شودیمنعكس م يترازنامه بانک مرکز
 .دهدیبودجه ارائه م و، طبق گزارش سازمان برنامه 1399

 (تومان اردیلیم) 99سال  يفرابودجه ا يهاارانهي (10) شماره جدول

 1399پیشبینی  شرح مستند قانونی رديف

1 
قانون تامین  28ماده  2موضع تبصره 

 54اجتماعی مصوب سال 
 درصد حق بیمه سهم دولت موضوع3

 قانون تامین اجتماعی 28ماده  1بند 
12488 

2 
قانون معافیت از پرداخت حق بیمه 

نفر و آئین نامه  5سهم کارفرما تا میزان
 61اجرايی آن مصوب سال 

 معافیت پرداخت سهم حق بیمه
 هاي فنی کوچککارفرمايان کارگاه
 نفر کارگر( 5)حداکثر تا

3845 

3 
قانون تامین اجتماعی و  8و 4ماده 

هاي اجرايی مربوطه مصوب آئین نامه
 و اصالحات بعدي آن65سال 

 321 درصدحق بیمه حرف و مشاغل آزاد2
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 1399پیشبینی  شرح مستند قانونی رديف

4 
 قانون بیمه3ماده واحده و تبصره 

بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی قالی 
 و قالیچه، گلیم و زيلو

سهم دولت بابت بافندگان قالی و 
 قالیچه
 و ...

551 

5 
صنايع کشور قانون نوسازي 10ماده 

 26/5/1382مصوب 

 

پنجاه درصد مابه التفاوت کسور حق 
 بیمه

 نوسازي 10سهم دولت موضوع ماده 
 صنايع

2 

6 
قانون نوسازي صنايع کشور 10ماده 

 8/11/1386مصوب 

 

مستمري تا احراز شرايط قانونی 
قانون  10موضوع سنوات ارفاقی ماده  

 صنايع نوسازي
23 

مصوب  قانون حمايت از آزادگان 7
 مجلس شوراي اسالمی 13/9/1368

حق بیمه ايام اسارت آزادگان و 
 محكومین
 سیاسی

5 

 570 قوانین مربوط به جانبازان قوانین مربوط به جانبازان 8

 قانون کار و الحاق14تبصره ماده  9
 84/4/25تبصره مصوب 

درصد حق بیمه سربازي و حق 23
 حضور

 داوطلبانه در جبهه
1553 

10 
قانون بودجه 14تبصره  "ض"بند 

 86سال

 سهم دولت بابت حق بیمه رانندگان،
 11ماده  "ب"خادمین، باربران و بند 

 قانون 7آيین نامه اجرايی ماده 
 هاهدفمندسازي يارانه

707 

 قوانین بودجه سنواتی 11
 حق بیمه کارگزاران مراکز مخابرات

 روستايی
6 

 ها وقانون هدفمندسازي يارانه7ماده  12
 7نامه اجرايی ماده آئین

 2416 تعهد دولت بابت اقشار خاص

13 
 ماده واحده قانون اصالح2تبصره 

قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 
 مجلس 20/3/92

 95 افزايش مدت مرخصی ايام بارداري
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 1399پیشبینی  شرح مستند قانونی رديف

14 
 قانون بیمه9تبصره ماده 
 27/8/87همگانی

حق سرانه درمان موضوع تبصره ذيل 
 ماده

 قانون بیمه همگانی 9 
3314 

15 
قانون  70ماده  -قانون بیمه همگانی
 9بند الف ماده  -برنامه ششم توسعه

 هاي توسعهقانون احكام دائمی برنامه
 120 پیشبینی زيان سازمان بیمه سالمت

16 
مصوبات هیات وزيران و کارگروه 

 تنظیم بازار

 يارانه نهاده و عوامل تولید کشاورزي
جهاد کشاورزي و شرکت )وزارت 

کود و  -خدمات حمايتی کشاورزي(
 بذر

1650 

17 
مصوبات هیات وزيران و کارگروه 

 تنظیم بازار

هاي روغنی خريد تضمینی دانه
 )شرکت

 بازرگانی دولتی ايران(

18 
قانون خريد تضمینی محصوالت 

کشاورزي، مصوبات هیات وزيران و 
 کارگروه تنظیم بازار

توافقی ساير خريد تضمینی و 
محصوالت کشاورزي و تنظیم بازار 
 میوه )سازمان تعاون روستايی ايران(

مصوبات هیات وزيران و کارگروه  19
 تنظیم بازار

خريد تضمینی و تنظیم بازار 
هاي دامی )شرکت محصوالت و نهاده

 پشتیبانی امور دام کشور(

20 
قانون برنامه پنجم  101(ماده 2تبصره )

نامه ششم توسعه بندي توسعه )در بر
 درج نشده است(

زيان ناشی از قیمت تكلیفی براي آب 
 روستايی

600 

21 
قانون اجراي  90به استناد ماده 

هاي کلی اصل چهل و چهارم سیاست
 ( قانون اساسی44)

 زيان ناشی از قیمت تكلیفی براي آب
 شهري

3100 

 بهاي زراعی قانون تعیین تكلیف آب 22
قیمت تكلیفی براي آب زيان ناشی از 

 بهاي سطحی و زيرزمینی کشاورزي
550 
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 1399پیشبینی  شرح مستند قانونی رديف

هاي حذف حق النظاره از چاه 23
 کشاورزي

حذف آب بها براي جبران خسارت 
ناشی از خشكسالی و يا سرمازدگی و 

 طرح احیاء و تعادل بخشی
500 

 مجموعه قوانین موضوعه 24

هاي مالی شبكه بانكی شامل هزينه
 امهال

 تعهدات ناشی از تسهیالت بانكی و
 حوادث غیرمترقبه

38189 

 قانون محاسبات عمومی 62ماده  25

افزايش تعهدات دولت ناشی از 
 تسهیالت
هاي اجرايی سررسید شده دستگاه
 موضوع

 قانون محاسبات عمومی 62ماده 

5436 

 76041 هاي فرابودجه ايمجموع يارانه 

 1398، : گزارش سازمان برنامه و بودجهمنبع

 ینیشبیپ 1399تومان در سال  اردیلیهزار م 76بر بالغ  يافرابودجه يهاارانهيبرآورد انجام شده مجموع  طبق

 .شده است

  گیری و پیشنهادها. نتیجه5
بالغ بر   يو هدفمند یبودجه عموم يهافيگزارش، از محل رد نياحصا شده در ا يابودجه يهاارانهي زانیم

هزار  76بالغ بر  زین يفرابودجه ا يهاارانهي. مجموع شودیبرآورد م 1399تومان در سال   اردیلیهزار م 166
دولت نسبت به تعهدات مطرح  يمنابع درآمد بودکم لیبه دل هاارانهيبخش از  ني. اشودیتومان برآورد م اردیلیم

یم یمال نیتام یشبكه بانكو  یردولتیغ یعموم ينهادها ،یدولت يهابه شرکت یبده جاديا قياز طر یقانون
 .شود

پنهان  يهاارانهي. به عالوه، مجموع رسدیتومان م اردیلیهزار م 242آشكار به  يهاارانهيمجموع  جه،ینت در
 ياپنهان، بودجه ارانهيتومان  اردیلیهزار م 2172تومان برآورد شده است. در مجموع  اردیلیهزار م1930معادل 

 (12شماره )است. جدول  1399برابر بودجه دولت در سال   4گزارش احصا شده که حدود  نيدر ا ياو فرابودجه
 .دهدینشان م کیبه تفك 1399را در سال  هاارانهيانواع 
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 1399ها در ايران در سال ( حجم يارانه12) شماره جدول
 مبلغ) هزار میلیارد تومان( هاانواع يارانه

 166 هاي بودجه اي و هدفمندييارانه

 76 يارانه فرابودجه اي

 1930 يارانه پنهان

 2172 هاجمع کل يارانه

 نگارندگان پژوهشمحاسبات منبع: 

ضروريات اصالح نظام  از يكی اقتصادي کالن متغیرهاي و هاشاخص برخی نامناسب وضعیت شک بدون
 هايصشاخ برخی کننده نگران وضعیت که شودمی استدالل چنین ديگر بیان به ها در کشور است. يارانه

 از یاريبس وضعیت ،آن اصالح با که است کشور در هايارانه توزيع نظام ناکارآمدي از گرفته نشات ،اقتصادي
 يافت و به تبع آن نارضايتی و ناامنی هاي اجتماعی کاهش خواهد يافت. خواهد بهبود هاشاخص

 نرژيا يارانه از ثروتمندان تربیش مندي بهره ،هاضرورت اصالح نظام توزيع يارانه داليل ترين مهم از يكی
 از ترارزان صورت به شده کنترل صورت به انرژي هايحامل قیمت که زمانی زيرا. است بوده فقرا به نسبت
 به اينهيارا کاالهاي از دارند تريبیش درآمد ديگر عبارت به و ثروت که کسانی ،گردد توزيع واقعی هايقیمت
 اينكه مرغ علی. بود خواهد تربیش هايارانه از هاآن مندي بهره نتیجه در و کنندمی استفاده تريبیش نسبت

 نقطه اب فعلی عملكرد اما است، بوده مطرح کشور اهداف مهمترين از يكی عنوان به همواره نابرابري و فقر رفع
 به منجر دباي بازتوزيعی که هايسیاست رسدمی نظر به. دارد فاصله باالدستی اسناد در مصرح اهداف و مطلوب

 يارانه زيعتو سازوکار در بايد را آن دلیل ترين اصلی. اندنداشته زيادي کارايی شوند، رفاهی هايشاخص بهبود
 ولیدکنندگانت يعنی طرح هدف اقشار به لزوماً يارانه شده سبب يارانه تخصیص فعلی سازوکارهاي. کرد جستوجو

 طول در اي و بگیرد قرار توزيع زنجیره ديگر هايگروه اختیار در آن از بخشی و نرسد نهايی کنندگان مصرف و
 .برود هدر به زنجیره
 فاصله مصرف نظر از باالتر ايهزينه هايدهک که است اين از حاکی مختلف هايدهک در مصرف توزيع
 اختصاص خود به را مصرف کل درصد 3 تنها اول دهک  که طوري به دارند پايین هايدهک با زيادي بسیار
 که دهدمی نشان شاخص اين. کندمی هزينه ديگر دهک نه مجموع اندازه به تقريباً دهم دهک و است داده

 داده اختصاص خود به را درصد 47  مصرف کل از دهم دهک و است اول دهک برابر 16  دهم دهک مصرف
 در اول دهک به دهم دهک هزينه نسبت که طوري به است بیشتر تفاوت اين شهري خانوارهاي در. است

 (1398هاي هزينه درآمد خانوار، )داده.  است 12 برابر روستايی خانوارهاي در و 14 برابر شهري خانوارهاي
 شدت امن به شاخصی از استفاده با را موضوع اين. است پايین کشور در انرژي از استفاده در هابنگاه وريبهره

 جهانی میانگین برابر 63/1برابر تقريبا 2018 سال در ايران در انرژي مصرف شدت. کرد مشاهده توانمی انرژي
 و بآ شرايط چون عواملی دلیل به مختلف کشورهاي بین شاخص اين مطلق عدد مقايسه چند هر. است بوده

 داراي کشور صنايع نوع و اقتصادي ساختارهاي همچنین و جغرافیايی هايتفاوت ،(شديد سرماي مثل) هوايی
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 بااليی انرژي تشد ايران نیز، ترکیه مانند مشابه شرايط با کشورهاي با مقايسه در اما است، روبرو هايینقیصه با
 .دارد
 هاکاال و انرژي يارانه پرداخت به کشور بودجه از زيادي بخش هرساله هايارانه هدفمندي قانون اجراي از قبل

 از فادهاست و عمرانی هايبودجه تخصیص براي بزرگی مانع موضوع اين و يافتمی اختصاص اساسی خدمات و
 عمرانی بودجه که است حالی در اين. شدمی قلمداد اقتصادي توسعه و رشد افزايش براي کشور درآمدهاي

 هاييارانه و باشد داشته کشور اقتصاد در ماندگاري آثار و شده زيربنايی و عمرانی هايطرح اجراي صرف تواندمی
 صادياقت چرخه به ديگر و رفته هدر به انرژي رويهبی مصرف به زدن دامن علت به انرژي به يافته اختصاص

 4 به نزديک کشور در هايارانه حجم 1399 سال در دهد،می نشان گزارش اين محاسبات. گرددنمی باز کشور
 .است بوده دولت عمومی بودجه برابر

 مانیز ،است همسايه کشورهاي در ايمنطقه هايقیمت از ترکم کشور داخل در انرژي قیمت اينكه به توجه با
 قاچاقچیان پذيري ريسک و يابدمی کاهش قاچاق انگیزه ،باشد ايمنطقه هايقیمت حدود در و آزاد هاقیمت که

 .يابدمی کاهش
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  منابع و مأخذ

  منابع فارسی

 تقابل  ؛رانياقتصاد ا يهاچالش .(1393)، مهدي يو نور ، حسینانيدرود، دیحم ،یشميابر
 .نورعلمتهران:  ،بیرق يهادگاهيد

 ،ها بر توزيع درآمد بررسی اثر گام دوم هدفمندي يارانه .(1395) صمصامی، حسین و فروغ اسماعیلی
-31، ص 1، شماره13، دوره فصلنامه اقتصاد مقداريدر اقتصاد ايران با استفاده از روش داده کاوي، 

47. 

 .آمارهاي شرکت ملی گاز ايران 
 .آمارهاي وزارت نیرو 

 فصلنامه ،يساختار - ينهاد يهايیناکارا اي یمتیق يهاها؛ اختاللارانهي .(1389) ینيد ،یترکمان 
 .328-293، ص 38، شماره 10دوره  ،یرفاه اجتماع

 طرح تحوالت  یمبان .(1391) یعل، نژادمحمدرضا و موحد، نيفرز ؛نيشمس الد دیس ،ینیحس
 انتشارات وزارت اقتصاد.تهران: ، هاارانهيبر هدفمند کردن  دیبا تأک ياقتصاد

 کنفرانس نیششم ،مردم شتیها بر مع ارانهي ياثرات طرح هدفمند یبررس(. 1398) دانشمند، پروانه 
 .تهران علم در خدمت توسعه، تيبا محور يعلوم و تكنولوژ نينو يها افتهي یالملل نیب

 اجراي هدفمندي يارانه ها و سودآوري  (.1396) دارابی، بهمن و پاالر، علی؛ باغ سیايی، محمد رجايی
 .49-21، ص 9، شماره 4دوره  ،يو حسابدار تيريدر مد ديجد يفصلنامه پژوهش ها، بانک ها

 ،ها بر تغییرات هدفمندي يارانه . تأثیر(1393) کبیريان، مهري و فطرس، محمد حسن همايون؛ رنجبر
دوره  ،پژوهشی مطالعات اقتصادي کاربردي ايرانمیفصلنامه عل معادل رفاه مصرف کننده در ايران،

 . 149-133، ص 9 شماره، 3
  هاي مالیاتیطرح بررسی حجم معافیت(. 1399)سازمان امور مالیاتی. 

 بودجه يپروژه اصالح ساختار(. 1398) سازمان برنامه و بودجه. 
 ( 1394سبحانیان، سیدمحمدهادي و سحابی، محمود .)هاارانهيدر مورد ضرورت هدفمندکردن  ینكات

 .14750 لشماره مسلس، گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس، 

 ها در بهبود  ارانهي ياثرات هدفمند یبررس (.1393) الهه ،یکاووس و احمد ،یسيتقد حجت؛ ،یصادق
 يمطالعات و پژوهش ها ،ذهي: بخش دهدز شهرستان اي؛ مطالعه مورد انیروستائ یرفاه اجتماع

 .148-127 ، ص21، شماره 6، دوره يمنطقه ا يشهر

 ها  ارانهي يهدفمند استیس ياثرات اجرا یبررس (.1396ی )مجتب ،يرودسر یفروغ و جعفر ،يزيعز
 .124-109 ، ص36شماره  ،9دوره  ي،اقتصاد کشاورز قاتیتحق ران،يجو در ا يیبر خودکفا

  کشور. 1399قانون بودجه سال 
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 ا ب رانيدرآمد در ا عيبر توز يکالن اقتصاد يرهایمتغ ریتاث .(1396)ي هاد ،يغفارو  نیحس ،یقربان
 .158-143 ص، 18 شماره، 3دوره  ،و کالن يراهبرد يهااستیس ها،ارانهي يبر هدفمند دیتاک

 عادالنه انفال و منابع  عيتوز (.1397) دیسع فرد، یفراهان و اکبر یعل ،یمي؛ کریاحمدعل ،یوسفي
، ص 19شماره  ، 10دوره  ی،معرفت اقتصاد اسالم ،ها( ارانهي يهدفمند ي)مطالعة مورد یعموم

65-82. 
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Investigating the volume of subsidies in Iran; 

 Its economic and security dimensions 

Seyed Abbas Kazemi1 

Hossein Jalili Bolhassani2* 

Abstract 
One of the most controversial economic policies in the years after the 

Second World War, and especially since the 1970s, has been the payment 

of subsidies and their consequences. Subsidies should be targeted in order 

to prevent the waste of national resources and capital in addition to the 

direct and indirect benefits of different groups and the principled support 

of the relevant sector, and to provide the conditions for the sustainable 

development of the country. 

The purpose of this study was to calculate the volume of subsidies in the 

country in 1399. Subsidies have different classifications. In this study, 

subsidies were calculated separately from budget subsidies, extra-

budgetary and hidden, and their volume was calculated. Budget subsidies 

refer to the subsidies in the budget table, extra-budgetary subsidies are 

government duties that are not reflected in the budget laws, and hidden 

subsidies are included in the difference between the domestic and export 

prices of products. 

According to the research results, the total of obvious subsidies reaches 

242 thousand billion tomans. In addition, the total of hidden subsidies is 

estimated at 1930 thousand billion tomans. A total of 2172 thousand 

billion tomans of hidden subsidies, budgets and extra-budgets are included 

in this report, which is about 4 times the government budget in 1399. 

Keywords: Hidden subsidy, obvious subsidy, budgetary subsidy, extra-

budgetary subsidy. 
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