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 نام چه کسی؟ به کام چه کسی؟ه یارانه بنزین، ب

های بسیاری آمد است، موضوعی که در چهار دهه گذشته فراز و نشیبونگهبان در رفت این روزها طرح واردات خودرو بین مجلس و شورای  
اولین  ۱۳۴5 و در سال شد میالدی( توسط برادران خیامی تأسیس ۱۹۶۲) ۱۳۴۱اولین شرکت خودروسازی ایرانی در سال  .داشته است

نیز دست به تولید خودرو   های سیتروئن، رنو، فورد و...و پس از آن شرکت خودروی خود با نام پیکان را تحت برند ایران ناسیونال روانه بازار کرد  
  .در ایران زدند

های تولید خودرو در راستای سیاست جایگزینی واردات با تولید پیکان آغاز شد تا به امروز شاهد سیاست ۱۳۴۱در ایران که از سال 
لحاظ همزمانی این صنعت در دو مقایسه تولید خودرو در ایران با کره جنوبی به .ایمخصوص صنعت خودرو بودهمتناقض در گوناگون و بعضا  
کنندگان  ایرانی مصرف یکننده خودرو حاضر تنها مصرفحالدر  .است جایگزینی واردات در هر دو کشور جالب توجه استیکشور و اتخاذ س

سازی در روسازی کره جنوبی که همزمان با صنعت خودروصنعت خوداما  است. های گمرگی شدیدآن هم ناشی سیاست که داخلی هستند
های روز و مدرن  فناوریگیری از  دلیل بهره کار کرد، بهآغاز به  خورشیدی  ۱۳۴۰میالدی و انتهای دهه    ۱۹۶۰های انتهایی دهه  ایران در سال

به ششمین تولیدکننده  (Genesis) تازگی جنسیسو به  (Hyundai) ، هیوندای(KIA) دهه، با برندهایی مانند کیا سهو تنها در کمتر از 
 است. بزرگ و معتبر صنعت خودروسازی جهان تبدیل شده

بندی کردن طرح نوین سهمیه دولت در پی اجرایی  اخیرا    ،انبدار طرح واردات خودرو بین مجلس و شورای نگهپس از داستان کشمکش
یند جدید آشویم به جای اصالح فرایند معیوب دست به ایجاد فر معیوب روبرو می  یندآبنزین است و همان داستان همیشگی که وقتی با یک فر 

بندی بنزین صورت ماهیانه عرضه کند. طرح نوین سهمیه ه لیتر ب  15  ای معادلزنیم. در این طرح دولت قرار است به هر نفر ایرانی سهمیه می
صورت ضمنی قرار گرفته است و  هحاضر در دستور کار دولت بحالدرو  از دانشگاه صنعتی شریف تراوش کرد97ای بود که در سال ایده
ای توزیع شود فقط به دارندگان خودرو تعلق نگیرد و همگان باید ترین استدالل پشت این طرح این است که اگر قرار است بنزین یارانهمهم 

در این نوشتار قصد داریم به این  شود؟خودرو یارانه بنزین داده میال این است که مگر به دارندگان ؤبر سر این سفره متنعم باشند. حال س
 . ال پاسخ دهیمؤس

آن  که بر سر بوده «ارزش» را از یک طرف مبتنی بر مفهومی به نامیاست، ز ای برخوردارهیژعلم اقتصاد از جایگاه و قیمت در نظریه
عدالتی و سر دیگر آن د، که یک سر آن بیشودامنه بسیار وسیع منتهی می  از طرف دیگر به نتایجی باو  های زیاد وجود داشته است.  مناقشه

قیمت مظلوم واقع نشده و جایگاه و شأن واقعی خود را از   نظریهاقتصاد ایران    توزیع عادالنه و بهینگی است. شاید در هیچ اقتصادی به اندازه  
ها، هر از گاهی، پنچه غول تورم، مستقیم دولت در امان نمانده و در نتیجه این دخالتگاه از دخالت مستقیم و غیررا هیچیدست نداده باشد. ز

 یامکنیز ناموفق از مهار آن طعم تلخ نا هاها قرار داده است و دولت کنندگان را فشرده و مردم را در مقابل دولتکنندگان و تولیدمصرف یگلو 
 اند!دهیرا چش



 

های دیگر یارانهعبارِت و یا به  انرژیقیمت سوخت و  مسئله    بوده،  محِل بحث  گذشته در اقتصاد ایرانهایی که طی چند دهه  یکی از زمینه
توان از آن به دور باطل ی ه مکاست  یالتک ران دچار مشینقل در او ، اقتصاد حملیانرژ  یگذار مت یاز ق یالت ناشک تبع مشاست. به انرژی

نقل و آثار آن را هویدا سازد. وای از دخالت دولت در حمل تواند گوشهنقل در ایران میو موضوع حملشناسی شکافی و آسیب رد. کالبدکر یتعب
نقل در اقتصاد و ترین نوع حملتر و ویرانگرتر خواهد شد. اصلییابد عظیمرود و تداوم میآثار و پیامدهایی که همانند بهمن هرچه جلوتر می

ای در جادهنقل وحملنقل ریلی و هوایی با فاصله بسیار زیادی در مراتب بعدی قرار دارند. بخش ول ای است و حمونقل جادهایران، حمل
نفر روزانه، و حدود  ۴0شدن حداقل ل کشتهیبر اساس آخرین آمار از قب .روبرو است یار یهای بسها و ناهنجاری( با آسیبایران )بار و مسافر

های صریح و شفاف این بخش هزار نفر زخمی و مجروح در سال، جزء هزینه  270های کشور و همچنین بیش از  هزار نفر ساالنه در جاده  1۶
تصادفات   معادل بودجه سالیانه وزارت راه و مسکن و شهرسازی خواهد بود.  شودمستقیم آن محاسبه  های مستقیم و غیراست که اگر خسارت

سه عامل   ؛ران هم از این موضوع مستثنی نیستینقل اوعامل انسان، جاده، وسیله نقلیه و محیط است، بخش حمل   ۴ر اثر  ای در دنیا بجاده
ه ک  یشور است، رقمک ینفر در سال برا رشته به ازاء هر صد هزاکنفر  5/۲۰جه آن هم یار افراد قرار ندارد و نتیاز چهار عامل مذکور در اخت

ها ل و زلزله یعی مانند سین حوادث طبیترمین و عظیترزان تلفات و خسارت با بزرگین مینفر است. ا 3افته کمتراز یتوسعه  یشورهاک یبرا
ای این میزان نرخ مرگ ناشی از تصادفات جاده ، ایران با برآورد2018ند. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال کیم یبرابر 

ای در ایران نیز، های ناشی از تصادفات جادهکشور قرار داشته است. آسیب   ۱۷5از    ۱۱۳در رتبه    (نفر جمعیت ر هزا  ۱۰۰مرگ در هر    5/۲۰)
 رود. شمار میمیر بهو یکی از پنج علت مهم مرگ 

که میزان طوریبه  ؛از رشد بسیار چشمگیری برخوردار بوده است  1۴00تا سال    1353مصرف دو فرآورده اصلی بنزین و گازوئیل از سال  
تردد  یهاتیرغم محدودی)علاست  رسیده 1۴00میلیون لیتر در روز در سال   90به  1353در سال میلیون لیتر در روز  8/8 ازمصرف بنزین 

اساس بر  )  رسیده است  1۴00میلیون لیتر در روز در سال    78به    ۱۳53میلیون لیتر در روز در سال    5/17از  رونا( و مصرف گازوئیل  کاز    یناش
 ۴میلیون دستگاه خودروی شخصی،  ۱۷میلیون دستگاه خودرو اعم از بنزینی و دیزلی،که شامل  ۲۷ ،در کشور نیبنز یبند ه یستم سهمیس

لذا مصرف سرانه   (.هزار خودروی دیزلی وجود دارد  ۸۰۰میلیون دستگاه موتورسیکلت و بیش از    5/5میلیون دستگاه خودروی عمومی وانت،  
کمتر   یافته بسیاره سرانه مالکیت خودرو در ایران نسبت به متوسط کشورهای توسعهک نیبه اتوجهبا  .روزانه حدود یک لیتر است  بنزین در ایران

بودن ای به نام پایینلهئیافته بسیار زیاد است. یعنی، از یک طرف با مسن میزان مصرف بنزین نسبت به مصرف کشورهای توسعهیاست، ا
بودن میزان مصرف بنزین برای هر خودرو در کشور نسبت به کشورهای در حال توسعه روبرو هستیم و از طرف دیگر با باالسرانه مالکیت 

 . خودرو
راحتی پذیرفت که دولت طی توان بهآیا می «دهد؟آیا دولت واقعا  بر روی بنزین یارانه می»ال اساسی و بسیار مهم این است که ؤحال س

ن یپاسخ به ا  یشخصی هستند، یارانه پرداخت کرده است؟ برا  کنندگان بنزین، که دارندگان خودروهای سواری وصرفهای گذشته، به مسال
م یمستقریا غیم و یطور مستقگذشته به یهاسال یه هر دو طک-ال الزم است کاالی بنزین را در کنار کاالی »مکمل« آن یعنی خودرو ؤس

مت خودرو،  یاین حوزه )یعنی قیمت بنزین، ق ید یلکبه چهار عنصر  یاسهیبررسی قرار داده و با نگاهی مقاموردِ  -اندار دولت بودهیدر اخت
 ران و سایر کشورها(، پاسخ مناسب را پیدا کنیم.یت خودرو و عمر متوسط استفاده از خودرو در ایک سرانه مال

 ن یمت بنزیالف( ق
پایین است(.   بنزین  ، ایران است )در کشورهای عراق، ترکمنستان، و ونزوئال نیز قیمتداردترین قیمت بنزین را  یکی از چند کشوری که پایین

 ند. بر اساس گزارشی که در سایتکیافت مین را دریبنز ین بهایمترک کاوپریو غ کاوپ یشورهاکن همه یران در بیشور اک



 

 Global petrol prices با سوریه  ،شورکن یکنگ است. بعد از ادالر مربوط به هنگ ۳/۲ ن در جهان باینزمت بین قیباالتر منتشر شده
بنزین در  یبها قرار دارد که از دیگر کشورهایی است که قیمت باالیی برای بنزین در آن تعیین شده است و بعد از آن هلنددالر  ۰۴/۲ یبها
با  بنزین دالر است. بعد از ونزوئال، ایران رکورددار ارزانی ۰۲/۰ یونزوئال با بهاترین بنزین دنیا همچنان متعلق به ارزان  دالر است. ۹/۱ آن
دالر، عربستان   ۳5/۰کویت    دالر،  ۰/ ۳۴  به قیمت  ه مانند قطریا همسایو    کعضو اوپ  یشورهاکر  یسابنزین در  دالر است.    ۰۶/۰حدود    یبها
ترین بازارهای شود. بهای بنزین در چین که یکی از بزرگ دالر فروخته می  ۶5/۰پاکستان و  ،۶۳/۰عراق  ،۴۸/۰افغانستان  دالر، ۴۱/۰

 . دالر تعیین شده است ۹۷/۰مصرف جهانی است، حدود 

 ب( عمر متوسط خودرو

اساس عرف جامعه  دگاه مهندسان طراح خودرو، دوم بریمختلف قابل طرح است. نخست از د یهادگاهیا استفاده از خودرو از دید یعمر مف
شود. میزان استفاده از یک میو اعمال  یمها تنظه توسط دولت کمردم است، و سوم بر اساس قانون  یدگاه اجتماعیننده دکس ک ه منعک

سال  20که متوسط عمر خودروها در ایران درحالی ،سال است 13تا  ۹/ 5در اغلب کشورهای جهان بین  ،سط عمر خودروخودرو، یعنی متو
سال  10ای از خودروی فرسوده باالی به تعریف قانون خودروی فرسوده، بخش قابل مالحظهتوجهزده شده است. بر این اساس و باتخمین 

س  در کشور وجود دارد. کمترین عمر متوسط استفاده از خودرو )در جهان( مربوط به ایتالیا و یکی از کشورها با عمر باال ایران است. بر اسا
تر است نییشورها پاک ن در  یمت بنزی چه قیعنی هر  دار است.رابطه بین عمر متوسط خودرو و قیمت بنزین در کشورها معنی  ،سندهیتحقیقات نو

وضوح ه در ادامه بهک) شتر استیفرسوده ب یهامعنی خودروتر بهگر بنزین ارزانیدعبارِت شتر است. به یمدت زمان و عمر استفاده از خودرو ب
  .خواهد شد(علت آن مشخص 

 ت خودرویکپ( سرانه مال
مترین عمر متوسط ککه  -میزان مالکیت سرانه خودرو در کشورها، گویای واقعیت دیگری است. باالترین سرانه خودرو مربوط به ایتالیا است  

ترین کشورها در سرانه خودرو جزء پاییندالر( است. همچنین ایران    59/1ن )یمت بنزین قیشورها دارای باالترکجزء    ا  بیو تقر  -خودرو را دارد
خودرو وجود دارد،   کی نفر    5/۱هر    یشورها برا کاز    یار یخودرو وجود دارد در بس  کینفر    5  یال  ۴هر    یران برایاگر در ا  ،گریدعبارِت است. به 

 ستند.یو تلفات روبرو ن کیزان ترافین میگاه با اچیآن کشورها ه یول

 مت خودروی قت( 
صورت یک ها و چه بهصورت میانگین وزنی قیمت)چه بهد  ه باالترین قیمت خودرو را دار کاست    ییشورهاکدر مورد قیمت خودرو، ایران جزء  

های گذشته جزء شورها در سالکر  یسه با سایت آن در مقایفیکران بدون توجه به  یمت خودرو در ایمتوسط ق  ،دیگرعبارِت بهخودرو مشخص(.  
پا یپارس خودرو و سا ران خودرو،یت اکداخل توسط سه شر  یدرصد خودرو  95ه بیش از ک نیبه اتوجهها در دنیا بوده است. بامتین قیباالتر

بودن نییپا د،یخط تول یارآمد کمانند نا یاز هر علت یناش یداخل یبودن خودرو تره سهامدار عمده آنها دولت است، گران کشود ید میتول
بودن گر باالیدر آن دخالت نداشته است و از طرف د  یرد بخش خصوصکد اذعان  یباشد با  نامناسب و...  فناوریار،  ک  یرو یه و نیسرما  یور بهره

و  یخارج یار باال از خودرو یصورت اخذ عوارض بسبه یدولت از خودرو داخل یتیحما یهااستیاز س یناش عمدتا   یواردات یمت خودرو یق
 د در ساختار،یرا با یمشابه خارج یسه با خودرو ید داخل در مقایتول یمت خودرو یبودن قلذا علت باال خارجی است. یممنوعیت ورود خودرو 

دولت   یتیحما  یهااستیدر س  دیبا  شور راکدر داخل    یخارج  یمت خودرو یبودن قرد و باالکجو  وور جست ک ت مذکسه شر   ید و فن یعوامل تول



 

ل مخارج و  کله ئ مت خودرو، به مسیق صرفا   ید. البته بهتر است به جاکر جو و ه سهامدار عمده آنها دولت است جست ک یداخل یخودرو از 
 ننده از خودرو توجه شود.کو استفاده کمال کی یر براین مخارج ثابت و متغینسبت ب

مخارج ثابت که شامل قیمت هر   ،نخست مخارج مصرفی روبرو است.کننده خودرو، از بابت خودرو، با دو دسته هر دارنده یا مصرف
ها، عوارض مخارج جاری و متغیر که شامل بنزین مصرفی، انواع بیمه ،مخارج نقل و انتقال و مخارج استهالک است. دوم دستگاه خودرو،

های استفاده یک خودروی شخصی در طول سال ای است که دارنده  سالیانه و مخارج تعمیر و نگهداری است. طبعا  کل این مخارج، هزینه
به دارندگان خودرو )در مقایسه با دارندگان خودرو در  که آیا دولت در ایران، واقعا   تاال ؤپاسخ به این س یشود. بنابراین برااز آن متحمل می

باید به کل مخارج    ؟کننده خودروبه کام تولید   است یاکننده  نام مصرفه  بارانه  ین  یاکند؟ و  سایر کشورها( یارانه بنزین پرداخت می
شود، نگاه کرد. لذا یک مالک خودرو که )به هر دلیل( مجبور  ثابت و متغیری که مالک یک خودرو در طول دوره استفاده از خودرو متحمل می

دارای رفتار مصرفی   ام خرید آن بپردازد،باشد درصد باالیی از کل مخارج استفاده در طول عمر متوسط و مفید خودرو را در همان آغاز و هنگ 
خودرو   خریدتری از کل مخارج را هنگام  )برای همان خودرو با همان مخارج کل یکسان( درصد پایین  مالکی که  نسبت به  متفاوت خواهد بود

سال  5طول عمر مفید مثال   ، درX، برای تهیه خودرو مدل Aثابت و متغیر( را که فرد مثال فرض کنید کل مخارج )طورِ پردازد. بهمی
درصد از کل مخارج خودرو را در هنگام خرید خودرو بپردازد و مابقی آن   90مجبور باشد،  A باشد. حال اگر شخص  100پردازد، برابر با می

ت نسبت به شخص  کند بپردازد، چنین شخصی دارای رفتار مصرفی متفاوتی اسهایی که خودرو را استفاده میدرصد را در طول سال   10یعنی  
B رده و مابقی یعنی  ک درصد از کل مخارج را هنگام خرید پرداخت  ۴0خرد، اما تنها که همان مدل خودرو را با همان میزان مخارج کل می

 پردازد. تدریج و در طول دوره استفاده میدرصد را به ۶0
ن یه همکیحالدر  ،ون تومان استیلیم 7۶0ران یدر ا 1397مدل  2008پژوه  یخودرو  کیمت )مخارج ثابت( یمثال حداقل قطورِ به

ی پژوه خودرو   یعنیت و نرخ ارز نیمایی(.  یفیکبودن  )با فرض برابر  میلیون تومان است  380مت  یق  یمتوسط داراطورِ خودرو در سطح جهان به
 پژوه  یخودرو   کی  یننده براکدیگر تولیدعبارِت آن است، به  یمشابه خارجتر از  ون گرانیلیم  380متوسط  طورِ بهداخل   در  ۲۰۱۷مدل    ۲۰۰۸
در اصل مانند   ین مبلغ اضافیلذا ا  ند.کیافت مین خودرو دریهم  یمت جهانیشتر از متوسط قیون بیلیم  380ران  یننده در اکاز مصرف  2008

چون سهامدار عمده دولت است در اصل نزد دولت( به امانت گذاشته ه کننده خودرو )کدیننده نزد تولکه مصرف کاست  یاعه یسپرده و ود
رد، لذا ین در داخل با خارج پس بگ یمت بنزیالتفاوت قن و مابهیصورت اقساط در قالب مصرف بنزبه ن سپرده رایا قرار است ینوعاست و به

جا در ک یصورت ند بهکنده مصرف یه قرار است در آکن را یبنزمت یه عمده قک نند، بلکین را ارزان مصرف نمیبنز یننده خودرو داخلکمصرف
ننده کجه تنها راه بازپرداخت مبلغ سپرده مصرفیرده است و در نت کننده پرداخت کدیبه تول یمت خارجیخودرو با ق یمت داخلیقالب مازاد ق

مصرف شود مبلغ سپرده  ننده،کتوسط مصرف یتر شین بیچه بنزه هرکاست، کننده توسط مصرفن یننده، مصرف بنزکد یخودرو از طرف تول
ن یل مصرف بنزکند کن مصرف یتر بنزیل 100ن خودرو در ماه ینظر،اگر اموردِ  2008پژوه  یدر مورد خودرو مثال طورِ بهگردد. یزودتر باز م

سنت و  9۶ یعنیم ینکحساب  کعضو اوپ یشورهاکمت متوسط ین را به قین مقدار بنزیه اگر اکتر خواهد شد یل ۶000سال  5مدت  یبرا
  150مت مربوطه ین به قیننده بابت پرداخت بنزکل مخارج مصرف ک تومان در نظر بگیریم،  هزار 27تا  2۶ هر دالر را هم به قیمت نیمایی

تومان   1500در ماه به قیمت  لیتر    ۶0ای  میلیون تومان را بر اساس قیمت بنزین سهمیه   10طور تقریبی  هه بکسال است    5میلیون تومان طی  
رده کشتر خودرو پرداخت یمت بیدر قالب ق میلیون تومان آن را قبال  1۴0پردازد و یسال م 5تومان در ماه طی  3000لیتر به قیمت  30و 

رج پرداخت کرده است کننده داخلی در مقایسه با همین خودرو در خامیلیون مازاد قیمت خودرو که به تولید 380به توجهجه بایو در نت .است
ن اگر یبنابرا  ،تعلق نگرفته باشد(  یونیلیم  380عه  یبه ود  یچ سودیه هک نیمیلیون تومان از فروشنده خودرو طلبکار است )با فرض ا  130هنوز  



 

ن یپس بگیرد و اگر بنزباز  را  ورکعه مذیبخواهد ود  یمت جهانینسبت به ق  2008پژوه    یخودرو   یبه مبلغ اضافه پرداختتوجهن دارنده خودرو بایا
جه یدر نت .ندکن مصرف یتر بنزیل 15000د یم بایریسنت به قیمت نیمایی( در نظر بگ 9۶ ) هزار تومان 25 یتر یل یمت وارداتیرا معادل ق
شور چه  کهزار تومان در نظر گرفته شود دارندگان خودرو بابت استفاده از خودرو در داخل    25  یتر ین لیاگر نرخ بنز  یه حتکشود  یمالحظه م

افت یکه در یاارانهیننده، کدید خودرو از تولیسال پس از خر 5 ی، حداقل طیواردات ینند و چه از خودرو کد داخل استفاده یتول یاز خودرو 
برای هر سال و  5لیتر بنزین مصرف شود آن هم طی  100چون اگر در ماه  ؛خرندمیهزارتومان  ۶3در اصل بنزین را لیتری  ،نند هیچکینم

که در قالب افزایش قیمت    معادل مازاد قیمت پرداختی خودرو نسبت به قیمت خارجی آن خواهد شد  کند،تومان پرداخت    هزار  ۶3لیتر بنزین  
  .صورت یکجا پرداخت کرده استهخودرو هنگام خرید خودرو ب

ن است  یاه همواره مغفول واقع شده ک  ین موضوعیارانه بنزی  یهالیه در تحلکاست  ن  یا  کردد به آن اشاره  یه باک  یار مهمیبسله  ئمس
نار ک د در ین بایارانه بنزیه کیصورتدر ،دهندی قرار م یابیران مورد ارزیمت خودرو در ایاز ق کن را منفی مت بنزی ه قک
ه  نهاد ب کی ن و خودرو(ی)بنز االکننده هر دو کعرضه  یوقت ویژه به  ،رد یبه نام خودرو مورد توجه قرار گ ی ملکم ی االک

ن یه بنزکج مرسوم است  یجه آن همان نتاینت  رد طبعا  یقرار گ  یابیارزمت خودرو موردِ یاز ق  یمت آن جداین و قیلذا اگر بنز  .نام دولت است 
 رد. یگ بتوجه قرار مت خودرو موردِ ینار قکو در  یصورت نسبه بهکابد ییم یمعن وقتین یبودن بنزارزان؛ ار ارزان استیران بسیدر ا

 5مدت  یور براکمذ یر( استفاده از خودرو یل)ثابت و متغکران، مخارج یدر ا ۲۰۰۸پژوه  یمت مربوط به خودرو یق یبررس بهتوجهبا
 یشده وقتانجام یهالذا بر اساس استدالل  ،ر استیدرصد آن مخارج متغ 5ثابت و  خودرو،ن یدرصد مخارج ا ۹5ه کاست  یاگونهسال به

اال  کند استفاد از آن  یآد انتظار داشت در فر یپردازد نباید میاال را در مرحله خرک  کیل مخارج  کدرصد    ۹5به    کینزد  ننده خودرو،کمصرف  کی
لذا دارندگان خودروی شخصی در ایران، باالترین مخارج ثابت   .شوداال  کدر استفاده از آن    ییاراکر موجب  یو متغ  یمخارج جار   زمان،  یدر ط

 3۴متوسط طورِ ترین مخارج متغیر را در بین کشورهای مختلف جهان دارا هستند. نسبت مخارج ثابت به مخارج کل در جهان به و پایین
ی مانند ایتالیا، نروژ و  یدرصد( است. در کشورها 5درصد )در ایران  ۶۶هان و نسبت مخارج متغیر به کل در ج درصد( 95درصد )در ایران 

درصد از کل  25یعنی متقاضیان یک مدل خودرو، هنگام تهیه خودرو، حداکثر  ،درصد است 25هلند نسبت مخارج ثابت به کل کمتر از 
درصد از مخارج نیز هنگام استفاده و در طول دوره عمر خودرو در قالب   75پردازند و ل خودرو مییمخارج )ثابت و متغیر( خودرو را برای تحو

شورها شود. با مراجعه به آمار و اطالعات این کشورها شاهدیم که این کهای بنزین، انواع بیمه، عوارض سالیانه و... پرداخت میهزینه
 . دارندباالترین سرانه خودرو و کمترین عمر استفاده از خودرو را 

پردازد را روشن کرد. وقتی، در ایران، ال که آیا دولت در ایران به دارندگان خودرو یارانه میؤتوان پاسخ این ساکنون با این مقدمات می
درو )شامل مخارج خرید اولیه و و مخارج استفاده از خودرو( درصد از کل مخارج طول عمر یک خو 95یک متقاضی خودرو، مجبور است، 

ایم را صورت بنزین ارزان به او دادهای که در طول دوره استفاده از خودرو به را در همان آغاز و هنگام خرید خودرو بپردازد آیا تمامی یارانه
درصد از کل  95که حالیگر خریدار این خودرو پس از خرید آن در ایم؟!! و آیا اصورت یکجا و در هنگام خرید خودرو از او دریافت نکردهبه

شده برای خودرو را یکجا پرداخت کرده است، خودروی خود را در پارکینگ متوقف سازد، و از بنزین لیتری مخارج )ثابت و جاری( منظور
 یتومان برا هزار ۶۳ل خودرو به ازاء هر لیتر یگام تحوبنزینی که هزینه آن را قبال  یعنی هن)تومان استفاده نکند، زیان نکرده است؟  1500
کند؟ آیا غیر از این کننده و مالک خودرو چه حکمی میی به این مصرفیحال رفتار عقال (میاردهکافت یدراز خریدار خودرو سال  5مدت 

تواند بخشی از بنزینی را که بیشتر استفاده کند، میتومان  1500است، که بر طبق عقل اقتصادی، هرچه این مالک خودرو از بنزین لیتری 



 

مفید و متوسط     عمری را که مثال  ی پس بگیرد؟ و آیا غیر از این است که این مالک هرچه خودروبازقبال  عمده قیمت آن را پرداخت کرده است،  
 .کنداستفاده کند، تازه توانسته است از یارانه بنزین استفاده  شتریسال است، ب 10آن 

مت  یو ق یخودرو را با متوسط استاندارد جهاندولت،  ی ه آقاکه برسند یانین بیان خودرو به ایجه اگر دارندگان و متقاضیدر نت
ا دولت قادر است  ی، آمین کیدالر پرداخت م کی  یعنی یمت جهانی ن را معادل متوسط قی م و در مقابل بنزیداریخر یجهان

ن در یار ارزان است. البته بنزیران بسین در ایشد بنز یان مدعو تیه مکن صورت است  یبفروشد؟ در ا یجهانمت  یاز مردم را به قینخودرو موردِ 
ه نخواهد بنزین ک  یسک یاند، بلکه براصورت قیمت اضافی دادهالتفاوت آن را بهمابه نه برای مالکان خودرو که قبال   یران ارزان است، ولیا

 رده باشد )مثال  ک افت نیمت آن را دری التفاوت قمابه هایی بخواهد که دولت قبال  استفاده در سایر فعالیت  یند و آن را برا کرا درخودرو مصرف 
 یبرا نقل عمومی(. همچنین قطعا  و ای و حتی خودروهای حملدر استفاده از هواپیما، یا موتورهای برق یا انواع مصارف کارخانه

اند و این گرانی ار ارزان است، اما این چه ربطی به مردمی دارد که خودرو را گران خریدهیل بسین و گازوئیران، بنزینندگان سوخت از اکقاچاق
 نیز به دستور و با نظارت دولت بوده است. 

شده ل مخارج متحمل کرد یقرار گ کد مالیاننده و دارندگان خورو بکمصرف یلذا هنگام اتخاذ تصمیم در مورد قیمت بنزین، آنچه برا
ه دولت انجام داده کبازاری  کیک ن تف ین مصرفی. در ایمت ساده بنزیق د خودرو است نه صرفا  یدوره استفاده از خودرو در طول عمر مف یط

ه فقط در کچرا  ،نمانده است یباق نیشتر بنزیجز مصرف ببه یدارندگان خودرو راه یاست )یعنی قطع رابطه بازار خودرو با بازار بنزین( برا
مت خودرو )نسبت به قیمت یق یان جبران اضافه پرداختک ه امکبردن طول مدت استفاده از خودرو است ا باالین و یشتر بنزیصورت مصرف ب

 آید. آنها فراهم می  یجهانی( برا
 یشهر باز  کیبازار در  کیک مثال مربوط به تف کیر توان دیآنها را م یگرفته برابازار صورت کیکن و خودرو و تفیمت بنزیموضوع ق

مت استفاده از یه قکنیز وجود داشته باشد  یله باز یوس ۱۰تومان باشد و  200م در یک شهر بازی، بلیط ورودی اولیه ینکنشان داد. فرض 
تومان  1000، یل شهر باز یمخارج استفاده از وساند کاستفاده  یل باز یوسا ینفر از تمام کیتومان باشد، اکنون اگر  100کدام از آنها هر

ن تومان خواهد شد. اکنون فرض کنید مسئوال   1200  ین فرد در شهر باز یل مخارج اکتومان هزینه ورودیه اولیه    200شود که با افزودن    یم
تومان   20  یعنین  ک را به حداقل مم  یباز   لیمت استفاده از وسایرند قیم بگیتصم  -منظور رفاه حال شهروندان گرامیالبته به-  ین شهر باز یا

حال    .مت خودرو( یتومان افزایش دهند )مانند ق  1000  را برای هر فرد به  ین شهر باز یاهش دهند، ولی هزینه ورودیه اکن(  یمت بنزی)مانند ق
تفریح فرزندانش وجود ندارد، و این مانند اجبار  یبرا یگر ین دیگزیجا برود )چون مثال   یفردی مجبور باشد به این شهر باز  در نظر بگیرید

ونقل خصوصی برای حمل  ین مناسبیگزیجا  ینقل عموموگسترش حمل علت عدِم ه به کاست چرا    ینقل خصوصو افراد برای استفاده از حمل 
 ین شهر باز یا یل باز یدرصد وسا 80ه حداقل از کضرر نخواهد کرد  یشود تنها در صورتیم یه فرد وارد شهر باز ک یوجود ندارد(. هنگام

را  یل شهر باز یدرصد وسا 80مت استفاده از ی، قیه در اصل هنگام ورود به شهر باز کرده است، چرا کان ین صورت زیر ایند در غکاستفاده 
راهش این است که با پس بگیرد و تومان اضافی که نسبت به قبل برای ورودیه داده است، را باید به طریقی باز 800رده است )کپرداخت 

ل شهر یت وسایثر ظرفکند از حداکیم مک ن فرد حیبه ا ییاستفاده بیشتر و بیشتر از وسایل بازی، این زیان را جبران کند(. پس رفتار عقال
ش یت افزاشدبه یل شهر باز یه متوسط استفاده از وساکط است ین شراین شهربازی و در ام مسئوالین تصمیجه ایند. در نتکاستفاده  یباز 
شود یل میک ل تشیطو  یهااستفاده از وسایل شهربازی صف  یتنها براکه کل دریافتی شهر بازی ثابت مانده است(. یعنی نهحالیابد )درییم

آنها گرچه هدف اولیه -است  ین شهر باز است غلط مسئوالیس کیاز  یه همه ناشکد یآیوجود مهبلکه حوادث و مسائل بسیار دیگری نیز ب
 ش رفاه شهروندان گرامی بوده است. یافزا



 

ه کح است  یصح  یو در صورت  ین ادعا زمانیدهد ایم  یاارانهین را  یاست به دارندگان خودرو، بنز  یه اگر دولت مدعکن  یالم اکخالصه  
 ،ارانهیق پرداخت یبرابر باشد و دولت از طر یخارج کی ین خودرو برایسه با همیران در مقایننده در اکمصرف یخودرو برا کیل مخارج ک
ل مخارج که متوسط کاست  ین در حالیاهش داده باشد. اک یرانیا کی ید آن خودرو برایل مخارج استفاده از خودرو را در طول عمر مفک

دارندگان خودرو در  ی( برایخارج یهاسه با خودرویدر مقا یداخل یهات خودرو یفیکبودن نییداخل )بدون توجه به پا یهااستفاده از خودرو
اند دهینه برگزین مازاد هزیجبران ا یه دارندگان خودرو براکی یهااز راه یک ی ،علتهمینتر است. بهار سنگینیها بسیداخل نسبت به خارج

 یعنیخودرو در سطح جهان وجود دارد )ن عمر متوسط  یران باالتریدر ا  سببن یهمران است و بهید خودرو در ایش از حد از عمر مفیاستفاده ب
 سال(.   30

گان ارانه را دولت به دارندین  یو ا   ند؟«کین پرداخت میارانه بنزی  توان به پاسخ این سؤال اساسی دست یافت که »آیا دولت واقعا  اکنون می 
نام چه کسی است و به کام چه کسی؟ لذا به دولت ه ؟ یارانه بنزینی که دولت مدعی آن است بنندگان خودروکد یا به تولیپردازد یخودرو م

له این ئله را تغییر ندهید، چون مسئمستومان صورت 1500آدرس غلط به مردم ندهید و با توزیع بنزین به قیمت   کنم لطفا  محترم گوشزد می
کنند، چون در اصل به دارندگان خودرو  یع شده است و باید آنها هم یارانه بنزین را دریافتینیست که مردمی که خودرو ندارند حقشان تض

ای به کسانی که خودرو ندارند عرضه بنزین یارانه ای عرضه کنید.اید که قصد آن دارید که به سایر مردم بنزین یارانهای پرداخت نکردهیارانه
کیفیت داخلی را چند برابر قیمت بی یال واقع نشود که تا کی قرار است خودرو ؤسفریبی و حق سکوتی بیش نیست که دولت موردِ جز عوام

 تومان سر مردم کاله گذاشت.  1500ظاهر با بنزین لیتری خودرو خارجی به مردم تحمیل کرد و به

 شنهاد  ی و پ ی بندجمع 
 . ار ارزان استینندگان سوخت بسکقاچاق یمت خودرو و برایگرفتن قنظرران بدون در ین در ایمت بنزیآنچه مسلم است ق •

ه ک رد، بلیگیبه دارندگان خودرو تعلق نمدر اصل تومان(  1500 یتر ین لین )بر اساس بنزینظر دولت در مورد بنزموردِ ارانه ی •
 . شدن سپرده آنهاستک مستهل

یارانه خواهد  نندگان. اگر دولت می کنندگان خودرو است نه به مصرفکد یارانه به تولین در اصل  ی دولت در مورد بنز  یادعاارانه موردِ ی •
کنندگان داخلی خودرو درنظر گرفته است صورت قیمت باالتر از قیمت جهانی برای تولیدرا حذف کند باید حاشیه سود اضافی که به

 را از آنها بگیرد.

نندگان کعرضه شود، رفاه مصرف  یمت جهانیز بر اساس متوسط قین نیو بنز  یمت متوسط جهانیشور به قکه خودرو در  کیصورتدر •
 .ابدییش میو دارندگان خودرو افزا

 ،در نظر گرفته شود یهزار تومان 25 یمت وارداتیز بر اساس متوسط قین نیو بنز یمت داخلیشور به قکه خودرو در کیصورتدر •
 تریحسب هر لبرن یتر بنزیل  15200دار خودرو معادل  یه خرکم چرا  یاردهک پرداخت ن  یاارانهیسال به دارندگان خودرو    12حداقل تا  

 رده است.  کمت خودرو پرداخت یهزار تومان در قالب ق 25

عرضه شود، متوسط عمر استفاده   یمت جهانیز بر اساس متوسط قین نیو بنز  یمت متوسط جهانیشور به قکه خودرو در  کیصورتدر •
 .شوندیسرعت خارج مفرسوده به یهاافته و خودرویاهش کشدت از خودرو به



 

ارانه استفاده یتومان باشد از    1500  یتر ین لیمت بنزیه قک  یصورتسال در12ش از  یحاضر دارندگان خودرو با عمر متوسط بدر حال   •
 .نندکیم

 جز اتالف منابع هیچ منفعت دیگری در پی ندارد.هعرضه بنزین ارزان به کسانی که خودرو ندارند ب •

پذیر سازد و مصرف بنزین برای خودرو وارداتی د خودرو را با تعرفه منطقی امکاندولت در اسرع وقت واردات خودرو را آزاد و اجازه ورو •
 سنت دریافت کند.  ۹۶ را به قیمت متوسط جهانی

ثباتی اقتصادی و تورم بی  که  باره قیمت بنزین نیست، چراحل آن افزایش یک اگر دولت اصرار دارد که یارانه بنزین را حذف کند، راه •
باره نرخ ارز در اوایل سازی یک هایی که آزادزند )نظیر همان ضربهناپذیری به اقتصاد بیمار ایران میهای جبرانضربهحاصل از آن،  

طی پنج سال(  ج )مثال  یتدراعالم قبلی، به ریزی وحل معقول آن است که دولت با برنامهزد(. بنابراین راه خورشیدیدهه هفتاد 
ر به ی ن مخارج ثابت و متغیش دهد تا نسبت بیمت سوخت را افزایاهش داده و همزمان قکخودرو    مت خوردو را از طریق وارداتیق
 3۴ل کمخارج ثابت به مخارج  ین نسبت در سطح جهان برایحاضر احالدر شود. یل مخارج، حداقل برابر با متوسط جهانک

  .درصد است

ت خودرو داخل را به سطح استاندارد یفیکمت و یمشخص ق یدوره زمان کیلف سازد بر اساس ک گان خودرو را منند کد یتول ،دولت •
 یو همزمان برا -تیف یکبا حفظ و افزایش - افتهیاهش ک مت خودرو یاز ق یه هر سال درصد مشخصکیطور به برساند، یجهان

 ابد.یش ین افزایمت بنزین دسته از خودروها قیا


