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 فهرست مطالب

نظمهایآماریبازارانرژی•

ارتباطاصالحبازارانرژیورشداقتصادی•

تبیینروندهادرصنعتانرژی•

ارائهپیشنهادبرایاصالحساختاربازار•

ارائهپیشنهادبرایرابطهمالیدرصنعتانرژی•

ارائهپیشنهادبرایاصالحنظامیارانههادرایران•
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 ضرورت اصالح بازار انرژی

(آمارصندوقبینالمللیپول%) –2013بهتولیدناخالصداخلی(قبلمالیات)انرژی(پنهان)نسبتیارانه
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 ضرورت اصالح بازار انرژی
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 ضرورت اصالح بازار انرژی

 :سیاست های انگیزشی بهبود مصرف انرژی کند بوده است•
سیکلترکیبیوسیاستهایتشویقی•
کاهشاتالفدرشبکهتوزیعوانتقال•
برداشتگازهایغنیوفرایندتولید•
سازمانبهینهسازیمصرفسوخت•
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 ضرورت اصالح بازار انرژی

  نوسان از باالیی سهم دولت درآمدهای در نفت پایین، سهم علیرغم•
 است داشته را دولت مخارج

ازبودجهعمومیدولت(واگذارینفتی)سهمدرآمدصادراتنفت














.میشوددادهتوضیحنفتصادراتدرآمدنوساناتتوسطدولتمخارجنوساناتاز۸۷%•
.میشوددادهتوضیحنفتصادراتازسرانهدرآمدکاهشتوسطدولتمخارج(سرانه)کاهشاز۷۵%•
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 ضرورت اصالح بازار انرژی

 عدم تناسب در ذخایر و سهم تولید•
1۹۷3نسبتبه-تولیدایرانوکشورهایمنتخباوپک














.استبودهجهانینفتذخائر%۹بهنزدیکهموارهایرانذخائر•
.بودبزرگتر(%۴۴)%۶0اندازهبهداخلیتولیدناخالصامروزمیدادادامه(عربستان)روسیهمشابهرانفتتولیدرشدایراناگر•
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 ضرورت اصالح بازار انرژی

 گاز -عدم توازن در بهره برداری از میادین مشترک•
داخلیایرانتولیدناخالصبرداشتایرانباقطرازپارسجنوبینسبتبهاختالف
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 ضرورت اصالح بازار انرژی

 پاالیشگاه -تکنولوژی های مورد استفاده•
تولیدپاالیشگاههایایرانتولیدپاالیشگاههایآمریکا












(201۵-1۹۸0).استداشتهرشد%20ظرفیتونصفآمریکاپاالیشگاههایتعداد•
.هستندکوچکبسیارایرانپاالیشگاههای•
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 انرژی بازار اصالح ضرورت

 (1) انرژی بازار در مصرفی و قیمتی اعوجاج•


(13۹2)بخشهاپرداختیسهم(13۹2)بخشهامصرفسهم

کشاورزی 
1۷%

صنعتی
3۵%

تجاری
۷%

عمومی
۹%

خانگی
32%

کشاورزی
۵%

صنعتی
3۵%

تجاری
20%

عمومی
10%

خانگی
30%



 

 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

 انرژی بازار اصالح ضرورت

 (2) انرژی بازار در مصرفی و قیمتی اعوجاج•
.استشدهبرقصنعتکلبهباالهزینهتحمیلموجبتقاضااوجدرگرمسیریمناطقدربرقپایینبسیارنرخ•


 

 

 

 

 

 


ریال3۹20نرختابستاندر(کیلووات30باالی)تجاریوریال110تعرفهکشاورزیآبپمپاژبرق•





 1گرمسیر  عادی
 بار نرخ بار نرخ

 1000تا0 13۶ 100تا0 ۴0۹

 2000تا1000مازادبر 1۵1 200تا100مازادبر ۴۷۷

 3000تا2000مازادبر 1۶۴ 300تا200مازادبر 1023

 3۵00تا3000مازادبر ۶۸2 ۴00تا300مازادبر 1۸۴1

 ۴۵00تا3۵00مازادبر 122۸ ۵00تا۴00مازادبر 211۴

 ۶000تا۴۵00مازادبر 1۵۶۹ ۶00تا۵00مازادبر 2۶۶0

 ۶000مازادبر 1۸۴1 ۶00مازادبر 2۹33

  کلسال تابستان

  سهممصرف سهمپرداخت سهممصرف سهمپرداخت

1گرمسیری 2۷% ۶% 3۶% 1۴%

عادی ۶۴% ۸۹% 3۹% ۶0%
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 ضرورت اصالح بازار انرژی

 عدم تامین گاز در زمستان به عنوان گلوگاه تکنولوژیک•
عدمتامینگازکافیدرزمستانبراینیروگاهها-13۹1سوختمصرفینیروگاههاایران













.استشدهمرتفعزمستانتقاضااوجمشکلذخیرهسازیتکنولوژیطریقازآمریکادر•
(%1۸)آمریکا،(%2۶)ایتالیا،(%2۹)آلمان،(%۹۶)اتریش:دارندمصرفازباالییذخیرهتواناییکشورها•
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 ضرورت اصالح بازار انرژی

 انرژی حامل های مصرف سریع رشد•
(رشد%۶.3متوسط()میلیونلیتردرروز()معادلبنزینCNG+بنزین)مصرفبنزینموثر













.استیافتهافزایشهدفمندیازقبلمشابهرشدبابنزینمصرفمیدهدنشانفوقنمودار•
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 ضرورت اصالح بازار انرژی

 1404پیش بینی تقاضای حامل های انرژی تا افق •
تولیدناخالصداخلی%۵ورشد1۴0۴ادامهروندقیمتیتاسال•

رشددرتولیدناخالصداخلی۷1%•


%(1.۶رشدقیمت()میلیاردکیلوواتساعت102)افزایشتقاضایبرق۶0%•
 

(CNGادامهوضعموجود+رشدقیمتصفر()میلیونلیتردرروز113)افزایشتقاضایبنزین۶2%•


(رشدقیمتصفر()میلیونلیتردرروز1۷0)بدونجایگزینیگازوئیلافزایشتقاضای۶۹%•
(رشدقیمتصفر()میلیونلیتردرروز12۴)باجایگزینیگازوئیلافزایشتقاضای2۶%•


(رشدقیمتصفر)(میلیاردمترمکعب(2۷۶)۴1۹)افزایشتقاضایگازبدونجایگزینی%(۷0)1۵۸%•
(رشدقیمتصفر)(میلیاردمترمکعب(3۴۸)۴۸۴)باجایگزینیتقاضایگازافزایش%(111)1۹3%•
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 ضرورت اصالح بازار انرژی

 بهره وری پایین شرکت ملی نفت و تاثیر مستقیم رابطه مالی بر آن•
رابطهمالیشرکتهایملینفتبادولتعاملمستقیمدررشدتولید•
مشابهرابطهباشرکتخصوصیوبصورتشفافومدرنتعریفمیشود•













 10میزان تولید نفت سهم خالص دولت مالیات ویژه بهره مالکانه نوع رابطه مالی شرکت/ نام کشور

 11.611به  9افزایش از  2دالر 37.2 1% 93   مشارکتی آرامکو –عربستان سعودی 

 2.612به  3کاهش از  4دالر 25.2 - %30 مشارکتی (تاکنون 2002) PDVSA3 –ونزوئال 

 0.813به  0.5افزایش از  دالر 32.5 % 50 %16تا  8 مشارکتی (1985-1972)استاویل  –نروژ 

 1.914تا  0.9افزایش از  دالر 31.2 % 50 5% 0 مشارکتی (تاکنون 1986)استاویل  –نروژ 

 2.415به  1.2افزایش از  مستقل از قیمت - % 10تا  5 امتیازی (2008 – 1997)پتروبراس  –برزیل 

 316به  2.4افزایش از  6دالر 28حداکثر  - - مشارکتی (تاکنون 2008)پتروبراس  –برزیل 

 4.317به  3.3افزایش از  دالر 22 - 7% 12.5تا  0 مشارکتی (2011-1999)پتروچین  –چین 

 4.618به  4.3افزایش از  9دالر 30 8% 10تا  5 % 0 مشارکتی (تاکنون 2011)پتروچین  –چین 
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 ضرورت اصالح بازار انرژی

.رابطهمالیشرکتملینفتبادولتبسیارنوسانیبودهاست•

بصورتمستقیمبرسرمایهگذاریدرصنعتتاثیرگذاربودهاست•




















 منبع تامین مالی شرکت ملی نفت ابزار کسب رانت صنعت نفت و گاز دوره
سهم خالص 

 1دولت
 تولیدمیزان 

 سود صاحب سهام، مالیات بر عملکرد 1358پیش از انقالب تا 
سود ویژه، قراردادهای مشارکت در 

 تولید
 میلیون 6 2دالر 19

 میلیون 2.1 دالر 19 سود ویژه، سود صاحب سهام سود صاحب سهام، مالیات بر عملکرد 1358-1365

1366-1371 
انتقال مستقیم، مالیات بر عملکرد، سود 

 صاحب سهام
 میلیون 2.9 - ، بودجه عمومی3سود ویژه

 انتقال مستقیم، مالیات عملکرد 1372-1374
سود ویژه، سود صاحب سهام، 

 بودجه عمومی
 میلیون 3.7 دالر 50

 انتقال مستقیم، مالیات بر عملکرد 1375-1378
سود ویژه، سود صاحب سهام، 

 بودجه عمومی
 میلیون 3.7 دالر 50

1379-1383 
، 4انتقال مستقیم درآمد صادرات نفت خام

 مالیات بر عملکرد

، سود صاحب سهام، بیع 5سود ویژه
 متقابل

 میلیون 3.8 6دالر 28

1384-1389 
بهره مالکانه، مالیات بر عملکرد، سود 

 صاحب سهام

سود ویژه، بیع متقابل، سهمی از 
 صادرات نفت خام

 میلیون 4.2 دالر 38

 بهره مالکانه تاکنون 1390
سود ویژه، سود صاحب سهام، بیع 
 متقابل، سهمی از صادرات نفت خام

 7میلیون 3.6 دالر 42.75
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 رابطه بازار انرژی و تولید ناخالص داخلی

 تولید انرژی

 صادرات انرژی

 بودجه دولت

سرمایه گذاری  
 زیرساخت

 بهره وری سرمایه

 کار
نوسانات  

 تولید انرژی
 سرمایه گذاری

سرمایه گذاری  
 در انرژی

اصالح رابطه مالی  
 انرژی و دولت

 اصالح یارانه

سرمایه گذاری در 
 تکنولوژی انرژی بر

ایجاد 
 رگوالتوری

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 
- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

نوسانات بودجه  
 نوسانات تورم دولت

- 
 نااطمینانی

+ 

+ 

 تاثیر 
 کوتاه مدت

 تاثیر سریع

 تاثیر 
 تاثیر آهسته میان مدت

 تاثیر ساختاری

 تاثیر 
 بلندمدت

 بهینه سازی +

- 

IPC 
+ 

+ 

+ 
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 دولت
 (رابطه مالی)

 بازیگران اصلی در صنعت انرژی•
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 اصالح ساختار صنعت انرژی

 وزارت نفت  
 (سیاست گزار و رگوالتور اول)

 ملی پخش و ملی پتروشیمی
 (رگوالتور جزء، مجری،  داوری)

شرکت های خصوصی، دولتی و  
 شبه دولتی

 وزارت نیرو
 (سیاست گزار و رگوالتور اول)

 توانیر و مدیریت شبکه
 (رگوالتور جزء، مجری،  داوری)

شرکت های خصوصی، دولتی و  
 شبه دولتی

:نیرووزارتدرسیاستگزاری
برقتضمینیخرید•
وارداتوصادراتمجوز•
نوینانرژیهایمشوق•




:نیرووزارتدررگوالتوری
برقبازارمقررات•
برقنقلوحملنرخ•
 مجوزصدور•

:نفتوزارتدرسیاستگزاری
گازخوراکفروشقرارداد•
وارداتوصادراتمجوز•
برداشتازدیادفلر،گازمشوق•




:نفتوزارتدررگوالتوری
پتروشیمیبازارمقررات•
زنجیرهدرقیمتگذاری•
 مجوزصدور•

مدیریتشرکتتوانیر،:تخصصیمادرشرکتهای
ساتکاب،حرارتی،برقنیروتولیدبرق،شبکه

(سومبرنامه)دولتیشرکتهایتصدیگریامور•
برقتولید(سیاستهااجرای)سیاستگذاری•
(توانیروبرقشبکهمدیریت)رگوالتوری•

 

پاالیشملیپتروشیمی،ملی:تخصصیمادرشرکتهای
نفتملیگاز،ملیپخش،و
(سومبرنامه)دولتیشرکتهایتصدیگریامور•
وخوراکتامین(سیاستهااجرای)سیاستگذاری•

دسترسی
(پتروشیمیملیوپاالیشوپخشملی)رگوالتوری•

 

:برقصنعتشرکتهای
(قدسمهابمپنا،)نیروگاهتولیددرشدیدانحصار•
زیادتبعیض(دولتی-خصوصی)نیروگاه•
(ادغامضرورت)غیرمجتمعوپراکنده•
تومانمیلیاردهزار2۴باالیبدهی•
صادراتامکانعدم•
محصولعرضهپایینکیفیت•
پرریسکونامعلوموضعیتتوزیع•
سرمایهگذاریبدونوعقبماندهبسیارانتقال•


:برقبازارخصوصیات
(بهینهتخصیصعدم)غیرکارابرقبازار•
قویبسیارانسانینیروی•
معطلماندهسرمایهگذاریباالیظرفیت•
زیادقیمتیاعوجاج•
 شکستخوردهخصوصیسازی•

:نفتصنعتشرکتهای
پتروشیمیصنعتدراساسیبازیگرسه•

(ادغامضرورت)نفتاجتماعی،تامینساتا،•
نداردوجودگازدرشرکتیهیچ•
دولتیرفتارپاالیشگاهیخصوصیشرکتهای•
بازیگرانتصمیماتکالناقتصادتاثیرات•


:برقبازارخصوصیات
(بهینهتخصیصعدم)پتروشیمیرانتیبازار•
ناشیپویاییعدموصنعتدررانتیبازیگرانایجاد•

وریبهرهومدیریتاز
معطلماندهسرمایهگذاریباالیظرفیت•
(پخشملیخرید)زیادقیمتیاعوجاج•
پرحاشیهخصوصیسازی•
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:تشکیلوزارتانرژی•
صادرات،مشوقهایسرمایهگذاری،سبدمحصولخانوارو-واردات)آربیتراژسیاستگزاری،سیاستگذاریواجرا•

(صنایع
(توزیعبرقوگاز،صنعتپتروشیمیوتولیداتجانبی)عمودیایجادادغامهایافقیو•
اصالحساختارشرکتهایمادرتخصصی•
برنامهریزیاستراتژیکبرایصادراتانرژی•
اصالحساختارنیرویانسانیدووزارتخانه•



قیمتهایزنجیره(واقعیسازی)بینالمللیسازی•
هزارمیلیاردتومانرانتارزدرخوراکپتروشیمی۵ساالنهنزدیکبه•
دوهزارمیلیاردتومانضررانتقالوتوزیع+نزدیکبههزارمیلیاردتومانضررتولیدبرقدرکشور•

.سرمایهگذاریدرپروژههاییکهارزشاقتصادیندارد•
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 رزییربانهم  و عالی  آموزش  و ژپوهش    مدرییت   موسسه  

تشکیلرگوالتورهایانرژی•
:ضرورت•

تنظیمبازاروایجادقواعدبهمنظورسرمایهگذاریخارجیوادغامشرکتهایخارجیوداخلی•
ایجادرقابتدرصنعت•
پیشنیازخصوصیسازی•

ساختاررگوالتوریها•
گزارشساالنه،دستورهاوآییننامهها:شفافیتوپاسخگویی•
عوارضبررویبنگاههایتحتتنظیم:بودجهمستقل•
اعضایتماموقت،غیرقابلعزل،بدونتعارضمنافع،:رایمستقل•
ساختارمستقلازدولتوبخشخصوصی•
محیطزیستوایمنی•
برقوگاز،نفتوپتروشیمیوپاالیشگاه:اقتصادیبرحسبتخصص•

:اصالحساختارشرکتهایهروزارتخانه•
(باالدست،میاندستی،بازاریابی،فروش،حملونقل،سهامداریدولتدرشرکتها)شرکتمتمرکزعمودیدرنفت•
اجرایسیاستهایوزارتخانهورگوالتور-(آغازفازآزادسازیوسپسخصوصیسازی)شرکتمادرتخصصیگازوبرق•
(مدیریتبازارهایبرق،مدیریتبازارگاز)شرکتمستقلغیرانتفاعیمدیریتشبکه•
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 طراحی رابطه مالی در صنعت انرژی

 :چالش ها و الزامات طراحی رابطه مالی•
 (نروژ-صندوق ثبات سازی)کارآمد وجود ندارد ( institution)ساختار •
 (پیش نیاز و الزام رابطه مالی قاعده مند در پایین دستی)عدم وجود رگوالتور مستقل •
 .است pro-cyclicalمخارج دولت و درآمدهای نفتی •
 (کژمنشی، کژگزینی پیمانکار و میدان)اطالعات نامتقارن دولت و شرکت ملی نفت •

 :هدف کالن طراحی رابطه مالی•
 افزایش کارایی و بهره وری شرکت های صنعت انرژی•
 افزایش درآمد دولت و کاهش نوسانات درآمدی•
 از طریق ثبات رابطه مالیخصوصی در صنعت انرژی روزآمد بخش افزایش سرمایه گذاری •
 (الزام و پیش نیاز اصالح ساختار)ملی شرکت های تجاری سازی و شرکت سازی •

 :چالش های عملیاتی رابطه مالی•
 .پرداخت یارانه ها تماما از حساب دولت انجام شود•
 در پرداخت رویالتی ثابت در زمان افت قیمتشرکت ملی نفت توانایی •
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 طراحی رابطه مالی در صنعت انرژی

 .  انجام شود functionطراحی مالی باید بر اساس عملیات : اصل اول•

 :برق/گاز/بر اساس زنجیره ارزش در نفت( Netback)یک مدل ساده •

 باالدستی
انتقال
دهنده
 انرژی

خریدار
 انرژی

 انحصارطبیعی

پرداخت
 حقدسترسی

پرداخت
 هزینهانرژی

(فدرال،محلی)دولت  

*انواعپرداختی انواعمالیات انواعمالیات  

 جریانانرژی
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 طراحی رابطه مالی در باالدستی

:اهدافطراحیرابطهمالیدرسطحبنگاه•
 استقاللمالیشرکتملیاستخراجکننده1.
دراکتشافجدید(کاهشکژمنشی)افزایشکارایی2.
کاهش)درتولید(کاهشکژمنشی)افزایشکارایی3.

(هزینه
درنظارتبرپیمانکار(کاهشکژمنشی)افزایشکارایی4.
درآمدهایدولتوقابلیتپیشبینیدرثباتسازی5.



(بهترتیب)روشهایرابطهمالیباالدستی•
(امتیازی)پرداختثابتبهدولت1.
(خدمات)پرداختثابتتابعیازعملکردتولیدی2.
(خدمات/مشارکت)تسهیمبراساسسود3.
(مشارکتتولیدی)تسهیمبراساستولید4.
بودجهای5.
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 طراحی رابطه مالی در باالدستی

 :سازی عملیاتی برای پیشنهادات برخی•
   ثابت پرداخت•

 .شود انجام مشترک میادین روی بر و شرکت یک اندازه در•

 نفت بدنه از متفاوت شرکت یک کارایی موجب سیاسی، اقتصاد عمده مشکل•
 تولیدی عملکرد اساس بر ثابت پرداخت•

 تولید افزایش صورت در فعلی نفت قیمت به پرداخت + فعلی عملکرد اساس بر ثابت پرداخت•

 دولت ثابت پرداخت و درآمد نوسانات جذب برای صندوق نهاد :الزامات•
 یارانه ها سیاسی، اقتصاد نفت، اولیه پایین نقدینگی شفافیت، عدم پیچیده، حسابرسی•

 معادل نفت بشکه هر استخراج ازای به ثابت پرداخت•

 دولت به ثابت پرداخت و درآمد نوسانات جذب برای صندوق نهاد وجود :الزامات•
 یارانه ها در شفاف سازی با هماهنگ عمومی، افکار اقناع فساد، کاهش و حسابرسی در سادگی•

 :کشورها دیگر تجربه اساس بر پرداخت نظام اصالح•
 %30 باالدستی شرکت سود بر ویژه مالیات دولتی، شرکت ،%20 به مالکانه بهره نرخ کاهش•
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 پایین دستی- طراحی رابطه مالی در میان

 انرژی مصرف کننده و تبدیل کننده شرکت های•
   خرده فروشی، صادراتی، پتروشیمی، صنعتی، نیروگاه، پاالیشگاه،•

 (هدفمندی قانون) جهانی قیمت به انرژی خرید•
 جهانی قیمت به خصوصی/دولت به انرژی فروش•
 انرژی شرکت های دیگر مشابه مالیات پرداخت•

 انرژی حمل کننده شرکت های•
 گاز انتقال اصلی خطوط پخش، استانی، گاز توزیع برق، توزیع برق، انتقال•

 طبیعی انحصار ماهیت•
 (عملکرد بر مطابق) انرژی رگوالتور دستورالعمل اساس بر پرداخت مصرف کننده•
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 نمودار جریان مالی در بخش نفت خام

میلیارددالر۷0ساالنه  

 پرداختدالری

 پرداختریالی

 پرداختمردممنهایتعرفهحمل

هزینهخریدحاملهای
 قیمتگذاریشدهدولت

میلیارددالر۷0ماندهاز  

 مالیات
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 نمودار جریان مالی در بخش گاز طبیعی

 پرداختدالری
 پرداختریالی

 مالیات
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 نمودار جریان مالی در بخش برق

 پرداختدالری
 پرداختریالی

 مالیات
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 پیشنهاد برای اصالح نظام یارانه

:موانعاصالحات•
یارانههاعدموجوداطالعاتدرمورد1.
دولتعدموجوداعتمادبه2.
فقرانگرانیازتاثیرزیانبارطرحبر3.
اقتصادنگرانیتاثیربررویشرایطکلی4.
منتفعشوندهمخالفتگروههای5.
اقتصادیضعفدرشرایطکالن6.



:اصولطراحیاصالحاتیارانه•
برنامهاصالحاتجامعباشد1.
استراتژیارتباطیدرستهمراهباافزایششفافیت2.
افزایشمرحلهبهمرحلهقیمتانرژیبانرخمتفاوت3.
افزایشکاراییانرژیبنگاههایدولتی4.
برنامههایهدفداربرایحمایتازفقرا5.
غیرسیاسیکردنقیمت،عدمبازگشتیارانهها6.
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 پیشنهاد برای اصالح نظام یارانه

 :  الزامات مختلف طرح اصالح نظام یارانه ها•








اصالح
یارانه
 انرژی

قیمتبر
 اساسبازار

اطالعرسانی
وایجاد
 پویش

حمایتاز
 فقرا

اقتصاد
سیاسی
 اصالح

اصالح
ساختارو
قوانینو
 بودجه

مالیاتوعوارضدرشفافیت•
دردولتهزینهعنوانبهیارانه•

بودجه
 مشخصمتولیداراییارانه•

جدیددولتاولسال•
هدفمندیقانونبهاستناد•
زیرساختبانکبهواریز•
انرژیبهینهسازیبانکبهواریز•
سیاسیمختلفگروههایحمایت•

هدفمندحمایتجامعنظامطراحی•
بلندمدتوکوتاهحمایتنظام•
نیازموردافرادشناسایینظام•
فقرابرتمرکزباسالمتنظاماصالح•

هدفمندپویشطراحی•
بازندگانوبرندگانبامذاکره•
ملیرسانهوظیفهتشریح•
عملکردوعلمیگزارشاتچاپ•
 عمومیبحثومناظرهازحمایت•
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 اصول اصالح نظام یارانه انرژی

انرژیموردنظربرایاصالحقیمتاهداف
حذفهزینهیارانهازبودجهدولت•

درپیشنهاداترایجمهمترینواحتماالتنهاهدف•

سرمایهگذاریدربخشانرژیوتکنولوژیهایباکاراییباالترانرژی•
.تابععواملبسیاردیگریاستوتنهابااصالحقیمتمحققنمیشود•
اصالحقیمتشرطالزماستوگرنهدربسیاریازکشورهااصالحقیمترخدادهولیاصالحتکنولوژیبراساستکنولوژیروز•

 .جهانیانجامنشدهاست

WTOکاهشفاصلهطبقاتی،محیطزیستی،رقابتدرانرژی،:دیگراهدافجانبی•
.کاهشمصرفخانواروصنایعنهازاهدافاستونهمبنایاقتصادیدارد•

یاصالحدیدباشد؟(فرمول)ساختارافزایشقیمتبراساسقاعده
درمواردموفقتجربهجهانیدربرخیمواردبراساسقاعدهبودهاستودربرخیمواردبراساس•

.تصمیمگیرییکنهادمستقلوحرفهایبودهاستولیاهدافقیمتیمشخصبودهاند
.براینرخبهرهاستFOMCنظامقیمتگذارینهادمستقلوحرفهایدربازارهایدیگرمانند•
چهاررکندیگراصالحنظامیارانه.هرکدامازنظامهایفوقمیتوانستهموفقباشدویاشکستبخورد•

.نقشمهمتریدرموفقیتاصالحنظامیارانهدارند
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 اصول اصالح نظام یارانه انرژی

افزایشقیمتدرچهدورههایانجامشود؟
.پیشنهادمیشودبهصورتپیوستهماهانهدرطولبرنامهاجراشود•
.تغییراتشدیددارایهزینهضدرفاهیمصرفکنندهباالییاست•

تبعیضقیمتبرحسبجغرافیا؟
.اگرمنظورفروشحاملانرژیتوسطخردهفروشیاستکهقیمترابایدبازارتعیینکند•
.دامنهراتعیینکند۶1تنهااگرنگرانیازانحصارجغرافیاییباشدکهشورایرقابتبایدبراساسماده•

تبعیضبرحسبکیفیت؟
.وتجربهسایرکشورهابشدتتوصیهمیشود(screening)براساسمنطقاقتصادی•
 .قیمتآزادخلیجفارسشود(مصرفخودروهایوارداتی)قیمتبنزینسوپر•
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 اصول اصالح نظام یارانه انرژی

تبعیضقیمتبرحسبسطحمصرف؟
.دربسیاریازکشورهایدیگرتوصیهشدهاستبهدالیلمختلفاینتبعیضاعمالشود•
.مواردمشابهمثالنرخبرقیاگازارزانتربرایکممصرفیناست•
.زیرساختتبعیضقیمتبرحسبمصرفهمدرحاملهایکنتوریوهمبنزینوگازوئیلوجوددارد•

شیبمتفاوتتغییراتقیمتبرحسبحاملانرژی؟
.درتجربهکشورهایدیگربیانمیشودکهتنظیمشیبهایمختلفالزمهموفقیتاصالحیارانههااست•
.شیبمتفاوتمعموالبههدفکاهشآسیببهاقشارکمدرآمدوناظربربودجهدولتطراحیمیشود•
قیمتگازباکمترینشیبدیگرحاملهااصالحشودچراکهامکانصادراتکماستومصرف:پیشنهاد•

..صنعتیباالاست
.دیرتربهقیمتجهانیخواهدرسیدچونشکافیارانهبسیارباالاست•

.البتهبایدبررویدسترسیاینحاملسرمایهگذاریشود•
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 اصول اصالح نظام یارانه انرژی

تمهیداتیبرایاستمراراصالحقیمت:
قانونجوابگونیست،چراکهقانونهدفمندیموجوداستولیبدلیلضعفدرقانونوبنیهدولتامکان•

.اجراوجودندارد
:لذابایدموانععدماستمرارراشناساییکردوراهکارهاییبرایجبرانآنهاپیشنهادکرد•

سیاستزداییازطرحاصالحیارانههاوتشکیلنهادمستقلتنظیمبازارمسئولقیمتگذاری:مالحظاتسیاسی•
تنظیمخودکارقیمتداخلیبهقیمتهایجهانی:افزایششدیدقیمتهاینفتجهانی•
نشاندادنقیمتهایواقعیبهمردمدرابتدایطرح:اعتراضجامعهبهافزایشمداومقیمتها•
 .طراحیسیاستیکهغیرقابلبازگشتباشد:تغییردولتونظرمسئولینحکومتی•

هایمختلفچیست؟پیشنیازهایطرح
.دولتدرشرایطآرمانیبودجه،تواناجراییوکارشناسیقرارنداردلذابایدطرحسادهباشد•
.تصویبقوانینایدهآلوریسکیدرشرایطفعلیقانونگذاریمقدورنیست•
لذاسرعتدرتصمیمگیری.زمانکاهشقیمتنفتفرصتخوبیبرایحذفدائمیبرخییارانههااست•

.وبرنامهریزیبلندمدتبسیارمهماست
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