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ملخص
درا�سة «�سيا�سات دعم الطاقة في الدول الأع�ضاء
وانعكا�ساتها على االقت�صادات الوطنية»

تهدف �سيا�س���ات دعم الطاقة المنتهجة منذ فترة ال�سبعينيات
في الدول الأع�ض���اء في منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول
(�أوابك) ،ب�شكل �أ�سا�سي� ،إلى تحقيق الرفاهية للمواطنين ،وحماية
الأ�سر محدودي الدخل من االرتفاعات المفاجئة في �أ�سعار النفط
العالمية ،وتحقيق توزيع الثروة في الدول الأع�ضاء ،وتو�سيع فر�ص
الح�ص���ول عل���ى الطاق���ة لتعزيز النمو ف���ي القطاعات ال�ص���ناعية
والزراعية والخدمية لتنويع م�صادر الدخل القومي.
وم���ع م���رور الوقت ،تم مالحظة بع�ض الآثار ال�س���لبية الناجمة
ع���ن تطبي���ق هذه ال�سيا�س���ات المكلف���ة لالقت�ص���اد الوطني ،وبات
ه���ذا الدعم الذي تزايد ب�ش���كل ملحوظ يمثل عبئ���اً على الموازنة
العام���ة والإي���رادات في العديد من الدول .و �س���اهمت �سيا�س���ات
الدعم في الإفراط في ا�ستهالك م�صادر الطاقة وانخفا�ض كفاءة
ا�س���تخدامها وعدم فاعلية �سيا�سات التر�ش���يد .كما ت�سبب ارتفاع
كلف���ة الدع���م في خروج عج���ز الموازنات العامة في بع�ض���ها عن
ال�س���يطرة ،وزاد من ال�ض���غط على الإنفاق ال�ضروري على ال�صحة
والتعلي���م والبنى التحتية في بع�ض���ها الآخر .وقد �أ�ش���ارت العديد
من التجارب �أن تطبيق �سيا�س���ات الدعم ب�ش���كلها الحالي قد يعود
بالنف���ع عل���ى ذوي الدخ���ل المرتف���ع بدرجة �أكبر م���ن ذوي الدخل
المحدود وهي ال�ش���ريحة الم�ستهدفة لهذا الدعم ،كما دعمت تلك
ال�سيا�س���ات النمو في ال�ص���ناعات الكثيفة اال�ستهالك للطاقة بدال
من ال�صناعات ال�صغرى والمتو�سطة الم�ستهدفة .
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ولت�سليط ال�ضوء على هذا المو�ضوع ،تهدف درا�سة «�سيا�سات دعم الطاقة في الدول
الأع���ض��اء وانعكا�ساتها على االق�ت���ص��ادات ال��وط�ن�ي��ة» �إل��ى تقييم �سيا�سات دع��م الطاقة
المنتهجة في الدول الأع�ضاء في منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول (�أوابك) ،وبيان
نتائجها على االقت�صادات الوطنية ،و تحديد الدوافع التي تدعو �إلى �إعادة النظر في تلك
ال�سيا�سات.
تناولت الدرا�سة هذا المو�ضوع من خالل �ستة محاور رئي�سية ،قدم المحور الأول
تعريفاً ل�سيا�سات الدعم و�أهدافها ،وتطرق �إلى مفهوم دعم الطاقة الذي يت�ألف من الدعم
الذي يح�صل عليه كل من المنتجين والم�ستهلكين للطاقة ،بحيث ين�ش�أ دعم اال�ستهالك
من الفارق بين �سعر مرجعي ما ،وال�سعر الذي يدفعه الم�ستهلك الو�سيط �أو النهائي .وتم
�إي�ضاح منهجية «الفجوة ال�سعرية» الم�ستخدمة لح�ساب الدعم ،وهي الفجوة بين ال�سعر
المحلي لل�سلعة و�سعر معياري �أو مرجعي معين له» وهو المنهج الأو�سع ا�ستخداماً من قبل
العديد من المنظمات الدولية.
يذكر �أن �إجمالي دعم اال�ستهالك في العموم يتكون من �شقين رئي�سيين هما (الدعم قبل
ال�ضرائب والدعم ال�ضريبي) .والمق�صود بالدعم قبل ال�ضرائب هو �أن ال�سعر الذي يدفعه
الم�ستهلك �أقل من تكلفة الإمداد والتوزيع .ويق�صد بالدعم ال�ضريبي منح قدر من الإعفاء
ال�ضريبي لل�سلعة المدعومة ،حيث تفر�ض معظم االقت�صادات �ضرائب على اال�ستهالك،
بهدف زيادة الإيرادات للم�ساعدة في تمويل الم�صروفات العامة .ويقت�ضي مبد�أ الكفاءة
ال�ضريبية فر�ض �ضريبة عادلة لجميع المنتجات اال�ستهالكية ،بما فيها منتجات الطاقة.
وتجدر الإ�شارة �أي�ضاً �إلى �أن هناك �صعوبات كبيرة في الو�صول �إلى تقدير دقيق لإجمالي
دعم الطاقة ب�شقيه� ،سواء ب�سبب عدم ت�ضمين بيانات الموازنات العامة في عدد من الدول
لبيانات الدعم قبل ال�ضرائب ،حيث يتم تمويله �أحياناً من بنود خارج الموازنة� ،أو ب�سبب
عدم وجود تقديرات دقيقة للدعم ال�ضريبي ،والذي يمثل موارد �ضريبية مهدرة بالن�سبة
للموازنة العامة للدولة.
كما تطرق هذا المحور �إلى مفهوم دعم الإنتاج ،والذي ين�ش�أ من تقديم منتجات بترولية
�أو غاز طبيعي مدعمة للمنتجين ،مثل محطات توليد الكهرباء وقطاعات الإنتاج ال�صناعي
والزراعي والحيواني والخدمي بهدف تخفي�ض تكلفة الإنتاج .ثم تم بيان �أهداف �سيا�سات
دعم �أ�سعار الطاقة في الدول الأع�ضاء ،والتي ت�ضمنت توفير منتجات الطاقة ل�شرائح
وا�سعة من الم�ستهلكين ب�أ�سعار مقبولة ،وتنمية قطاعات الإنتاج المحلية� ،إلى جانب بع�ض
الأهداف ال�سيا�سية واالجتماعية الأخرى.
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وخ�ص�ص المحور الثاني لتناول حجم دعم الطاقة في الدول الأع�ضاء ،الذي قُدّ ر
�إجماليه في الدول الأع�ضاء في منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول (�أوابك) ،بنحو
 278.8مليار دوالر خالل عام  ،2011و�شكـ ّل �إجمالي دعم الطاقة قبل ال�ضرائب ن�سبة
� %64أي ما يمثل حوالي  178.3مليار دوالر ،والدعم ال�ضريبي ن�سبة � %36أي حوالي
 100.6مليار دوالر.

يذكر �أن دعم المنتجات النفطية قد ا�ستحوذ على الن�صيب الأكبر من �إجمالي دعم
الطاقة في الدول الأع�ضاء ،حيث بلغت ح�صته حوالي  %67من �إجمالي دعم الطاقة في
عام  ،2011في حين بلغت ح�صة �إجمالي دعم الكهرباء حوالي  46.6مليار دوالر� ،أي ما
ن�سبته  %17من �إجمالي دعم الطاقة  ،وبلغت ح�صة �إجمالي دعم الغاز الطبيعي 45.1
مليار دوالر� ،أي ما ن�سبته  %16من �إجمالي دعم الطاقة خالل عام  ،2011ولم تتجاوز
ح�صة �إجمالي دعم الفحم  260مليون دوالر.
وقد بلغت ن�سبة �إجمالي دعم الطاقة في الدول الأع�ضاء حوالي  %14.7من �إجمالي
الدعم العالمي للطاقة خالل عام  ،2011حيث بلغت ن�سبة �إجمالي دعم المنتجات النفطية
 ،%21.3والكهرباء حوالي  ،%26والغاز الطبيعي  %15.1من �إجمالي الدعم العالمي
لهذه الم�صادر على التوالي.
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وي�شير هيكل دعم الطاقة في الدول الأع�ضاء في منظمة �أوابك� ،إلى �أن الجزء الأكبر
من الدعم ي�أتي من الدعم قبل ال�ضرائب ،والذي �ساهم بن�سبة  %64من �إجمالي حجم دعم
الطاقة خالل عام  ،2011مقابل انخفا�ض ح�صة الدعم ال�ضريبي الذي كانت م�ساهمته
في حدود  %36من الإجمالي ،وذلك بعك�س هيكل دعم الطاقة العالمي الذي ي�أتي ثالثة
�أرباع حجمه من الدعم ال�ضريبي.

وا�ستعر�ض ال�م�ح��ور ال�ث��ال��ث التطور التاريخي للأ�سعار المحلية للوقود في الدول
الأع�ضاء ،ومقارنتها باالتجاهات العالمية ،حيث تعد �أ�سعار الغازولين في الأ�سواق المحلية
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في الدول الأع�ضاء في منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول (�أوابك) منخف�ضة جداً
بالمقارنة مع نظيراتها على م�ستوى العالم ،فقد جاءت �ست دول �أع�ضاء في �أوابك �ضمن
الدول الع�شر الأقل �أ�سعاراً للغازولين في �أ�سواقها المحلية.

كما تعد �أ�سعار الديزل في الأ�سواق المحلية في الدول الأع�ضاء في منظمة الأقطار
العربية الم�صدرة للبترول (�أوابك) �أي�ضاً ،منخف�ضة جداً بالمقارنة مع مثيالتها على م�ستوى
العالم ،فقد جاءت �ست دول �أع�ضاء في �أوابك �ضمن الدول الع�شر الأقل �أ�سعاراً لوقود
الديزل في �أ�سواقها المحلية.
وعلى الرغم من �شحة البيانات المتعلقة بالأ�سعار المحلية للغاز الطبيعي في �أغلب دول
العالم عموماً� ،إال �أن المعلن منها ي�شير �أي�ضاً �إلى انخفا�ضها في الدول الأع�ضاء في �أوابك
مقارنة بدول العالم الأخرى من جهة ،وبالأ�سعار المرجعية في ال�سوق العالمي من جهة
�أخرى .وبالن�سبة لأ�سعار الطاقة الكهربائية ،فقد ظلت جميعها عند م�ستويات منخف�ضة
مقارنة بدول العالم الأخرى ،حيث لم يتجاوز متو�سط تعريفة الكهرباء لال�ستهالك المنزلي
في الدول الأع�ضاء في منظمة �أوابك ما ن�سبته  %30من تعريفة الكهرباء لال�ستهالك
المنزلي بالواليات المتحدة الأمريكية ،وحوالي  %9من تعريفة الكهرباء ال�ستهالك المنزلي
بالدنمرك .كما لم يتجاوز متو�سط تعريفة الكهرباء لال�ستهالك ال�صناعي في الدول
الأع�ضاء ما ن�سبته  %43من تعريفة الكهرباء لال�ستهالك ال�صناعي ب�ألمانيا ،وحوالي
 %16من تعريفة الكهرباء ال�ستهالك ال�صناعي بايطاليا.
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وخ�ص�ص المحور الرابع ،لتقييم �سيا�سات دعم الوقود في الدول الأع�ضاء في �أوابك،
عن طريق ا�ستعرا�ض المالمح الرئي�سية لإ�ستهالك الطاقة فيها ،وبيان دور الدعم في
ت�شجيع اال�ستهالك الالعقالني لم�صادر الطاقة وانخفا�ض كفاءة ا�ستخدامها وعدم فاعلية
�سيا�سات التر�شيد .لقد كان لالنخفا�ض في �أ�سعار الطاقة في الدول الأع�ضاء في �أوابك،
الأثر الوا�ضح في ت�سارع نمو اال�ستهالك بهذه المجموعة مقارنة بالمجموعات الدولية
الأخرى ذات االقت�صادات الم�شابهة مثل دول �أوبك غير العربية ،ودول �أمريكا الجنوبية
والو�سطى .والجدير بالمالحظة �أن الدول الأع�ضاء �سجلت �أعلى معدل نمو �سنوي في
�إجمالي ا�ستهالك الطاقة الأولية ( )%5.1مقارنة بالمجموعات الدولية.

كما �سجلت مجموعة ال��دول الأع�ضاء في �أواب��ك� ،أعلى معدالت النمو ال�سنوي في
ا�ستهالك الطاقة الكهربائية مقارنة بالمجموعات الدولية الأخرى ،حيث بلغ المعدل النمو
ال�سنوي  ،%7.3متخطية بذلك معدالت النمو في مجموعة دول �آ�سيا والمجموعات الدولية
ذات االقت�صادات الم�شابهة مثل دول �أوبك غير العربية ،ودول �أمريكا الجنوبية والو�سطى.
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ويعتبر م�ؤ�شر كثافة ا�ستهالك الطاقة مرتفعاً في مجموعة الدول الأع�ضاء بالمقارنة
مع المجموعات الدولية الأخرى ،حيث جاءت مجموعة الدول الأع�ضاء في الترتيب الثاني
بعد مجموعة دول االتحاد ال�سوفيتي ال�سابق و �أوروب��ا ال�شرقية ،حيث بلغ م�ؤ�شر كثافة
الطاقة بالدول الأع�ضاء  3.22برميل مكافئ نفط لكل �ألف دوالر عام  ،2012وهو م�ستوى
يُعد مرتفعاً ن�سبياً.

ال في وثيرة
ويـ َكـ ْمن التحدي الأكبر الذي يواجه الدول الأع�ضاء في المنظمة م�ستقب ً
الت�سارع في معدالت النمو في ا�ستهالك الطاقة ،والتي تعود بالدرجة الأ�سا�س� ،إلى
�سيا�سات الدعم لأ�سعار الطاقة المنتهجة .وفي هذا ال�سياق ت�شير توقعات الأمانة العامة
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لمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول (�أوابك) �إلى �أن �إجمالي ا�ستهالك الطاقة في
دولها الأع�ضاء �سوف يتراوح ما بين  15.4و  17.3مليون برميل مكافئ نفط يومياً عام
 2020مقارنة بحوالي  12.4مليون ب م ن ي خالل عام � ، 2013أي بمعدل نمو يتراوح
ما بين  %3.2و  %4.9بح�سب �سيناريوهي النمو المنخف�ض والنمو المرتفع على التوالي.

كما تناول المحور الرابع ،انعكا�س الدعم على تزايد العبء على المالية العامة ،والموازنات
العامة ،وفي ال�ضغط على الإنفاق ال�ضروري على ال�صحة والتعليم و البنى التحتية .وت�شير
البيانات �إلى �أن ن�سبة �إجمالي دعم المنتجات النفطية والغاز الطبيعي والفحم والكهرباء
(قبل ال�ضرائب) �إلى الناتج المحلي الإجمالي بمجموعة الدول الأع�ضاء في �أوابك لعام
 ،2011و�صلت �إلى  ،%8.6في حين لم تتعدى هذه الن�سبة  %1في مجموعة الإقت�صادات
المتقدمة ومجموعة دول �أمريكا الالتينية والكاريبي ،ودول �آ�سيا النامية وال�صاعدة .كما لم
تتعدى هذه الن�سبة  %1.7في مجموعة دول �أوروبا ال�شرقية والو�سطى ،ودول الكومنولث
الم�ستقلة ،ومجموعة �أفريقيا دول ال�صحراء ،ولم تتجاوز  %3.3في مجموعة الدول العربية
الأخرى ،مقارنة بالمعدل العالمي الذي لم تتجاوز ن�سبته .%0.7
والجدير بالذكر �أن ،برامج دعم الطاقة بالدول الأع�ضاء �أ�صبحت م�صدراً مزاحماً
لبرامج الإنفاق الحكومي على الأولويات االجتماعية ،وعلى ر�أ�سها الإنفاق على التعليم
ال الدعم ال�ضريبي) حجم
وال�صحة .فقد تجاوز حجم دعم الطاقة قبل ال�ضرائب (غير �شام ً
الإنفاق على ال�صحة وحجم الإنفاق على التعليم بكل الدول الأع�ضاء في منظمة �أوابك
خالل عام .2011
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وفي الوقت الذي تجاوزت فيه معدالت �إجمالي دعم �أ�سعار الطاقة بكل الدول الأع�ضاء
المعدل العالمي� ،سجلت جميع الدول الأع�ضاء با�ستثناء تون�س والعراق معدالت �إنفاق على
ال�صحة دون المعدل العالمي ،كما �سجلت كل الدول الأع�ضاء با�ستثناء تون�س وال�سعودية،
معدالت �إنفاق على التعليم دون المعدل العالمي.

وخ�ص�ص المحور الخام�س لتناول الحلول المقترحة لإ�صالح �سيا�سات دعم �أ�سعار
الطاقة في الدول الأع�ضاء .وتمت الإ�شارة �إلى �أن برامج �إ�صالح �سيا�سات الدعم ينطوي
عليها �صعوبات كبيرة ،ولكن ا�ستمرارها ينطوي عليه �صعوبات �أكبر .فالت�سارع القوي
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لمعدالت النمو ال�سنوية في ا�ستهالك الطاقة في الوقت الحا�ضر وتوقع ا�ستمرارها في
الم�ستقبل ت�ؤكد بما ال يدع مجاال لل�شك� ،أن الدول الأع�ضاء بحاجة ما�سة �إلى النظر في
�أدوات تر�شيد فاعلة لكبح جماح الإفراط المتزايد في �إ�ستهالك الطاقة ،ولعل �إ�صالح
�سيا�سات الدعم تعد من �أهم �أدواتها التي �أثبتت نجاحها في هذا المجال.
ويكمن التحدي في قدرة الدول الأع�ضاء وا�ستعدادها لمعالجة الآثار االقت�صادية
واالجتماعية المحتملة لرفع �أ�سعار الطاقة ،وقدرتها على �صياغة ا�ستراتيجية �شاملة
لإ�صالح �سيا�سات الدعم تت�ضمن �أهدافاً وا�ضحة طويلة الأجل ،تكون قادرة على ت�صميم
�إ�صالحات تتما�شى مع الظروف الوطنية ،وتتبنى تدابير التخفيف الفـ ّعالة التي تحمي
طبقة الفقراء من ناحية ،وت�ساعد االقت�صاد الوطني على التكيف في المدى الطويل مع تلك
الإ�صالحات من ناحية �أخرى .وربما يكون خيار ت�صميم �شبكات �أمان اجتماعي �أكثر فاعلية
من حيث التكلفة والتوجيه ،وا�ستبدال �أنظمة الت�سعير خياراً منا�سباً في هذه المرحلة.
وعلى الرغم من عدم وجود و�صفة وحيدة لإ�صالح �سيا�سات دعم �أ�سعار الوقود تنا�سب
جميع ال��دول الأع�ضاء ،كما �أ�سلفنا ،نظراً الختالف البنى االقت�صادية ومراحل النمو
والهياكل والمقومات والموارد بين الدول� ،إال �أن تجارب الإ�صالح الناجحة التي مرت بها
بع�ض دول العالم ،تطرح جملة من الآليات تمثل الخيارات المتاحة لإ�صالح �أنظمة الت�سعير
وهي� :آلية �صندوق تثبيت الأ�سعار ،و �آلية الرفع التدريجي للأ�سعار (الخف�ض التدريجي
للدعم) ،و �آلية التعديل ال�ضريبي ،و �آلية الت�سعير التلقائي (الرفع الكامل للدعم).
وبالن�سبة للدول الأع�ضاء ،يبقى الخيار الأمثل هو �إعتماد الآلية المتعلقة بالخف�ض
التدريجي للدعم ،و تقوم هذه الآلية على �إلغاء الدعم ب�شكل تدريجي ،عن طريق �إجراء
زيادات في �أ�سعار الطاقة على نحو تدريجي مع تنفيذ هذه الزيادات بت�سل�سل مختلف
باختالف منتجات الطاقة� ،إما عن طريق ت�ضييق الدعم القائم ليقت�صر على المنتجات
الأهم بالن�سبة للفقراء� ،أو بو�ضع حد �أق�صى لكميات المنتجات المدعومة عند م�ستويات
اال�ستهالك المطلوبة للكفاف .ويعتمد التدرج والت�سل�سل المالئمين في زيادات الأ�سعار
على مجموعة من العوامل ،منها حجم الزيادات المطلوبة في الأ�سعار للتخل�ص من الدعم
نهائياً ،والبيئة ال�سيا�سية واالجتماعية التي تجري فيها الإ�صالحات ،والوقت الالزم لو�ضع
ا�ستراتيجيات ات�صال فعالة وت�صميم �شبكات االمان االجتماعي التعوي�ضية ،وقد طبقت
هذه الآلية في كل من �إيران والنيجر ونيجيريا وتركيا ب�أ�ساليب مختلفة ،ا�ستغرقت فيها
�إ�صالحات الدعم الناجحة جزئيا حوالي خم�س �سنوات في المتو�سط.
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تو�صية ختامية:
بالرغم من ال�صعوبات التي تواجه �إ�صالح �سيا�سات دعم �أ�سعار الطاقة في الدول
الأع�ضاء� ،إال �أن الت�سارع القوي لمعدالت النمو ال�سنوية في ا�ستهالكها للطاقة في الوقت
الحا�ضر ،والذي تجاوز نظرائه في المجموعات الدولية الأخرى ،وتوقع ا�ستمرار ذلك النمو
في الم�ستقبل ،ت�ؤكد بما ال يدع مجاال لل�شك� ،أن الدول الأع�ضاء بحاجة ما�سة للنظر في
اختيار �أدوات تر�شيد فاعلة ومنا�سبة لكبح الإفراط في ا�ستهالك الطاقة ،ولعل من �أهمها
�آلية �إ�صالح �سيا�سات الدعم التي �أثبتت نجاحها في هذا المجال.
وقد �أو�صت الدرا�سة ببع�ض المبادئ التوجيهية لت�صميم ا�ستراتيجيات قوية لإ�صالح
�سيا�سات الدعم في الدول الأع�ضاء يمكن الإ�ستر�شاد بها� ،أولها تحديد �أهداف وا�ضحة
طويلة الأجل ،و ثانيها تقييم �أثر الإ�صالحات وت�صميم التدابير الالزمة لتخفيف الآثار
ال�سلبية لها ،وثالثها �إعادة تخ�صي�ص الوفورات ال�صافية من الإ�صالحات لأوجه بناء الدعم
العام ،و �آخرها حملة دعاية وا�سعة ا�ستباقية لن�شر �أهداف الإ�صالح ودوافعه.
�أما من ناحية الآليات المتاحة لإ�صالح �أنظمة الت�سعير ،فيمكن اعتماد �آلية الخف�ض
التدريجي للدعم ،عن طريق �إجراء زيادات في �أ�سعار الطاقة على نحو تدريجي على المدى
الق�صير ،والتوجه �إلى �إلغاء الدعم ال�ضمني وال�صريح ،وتحريك الأ�سعار لتت�ساوى مع �أ�سعار
التكلفة على المدى الطويل ،على �أن يتم االنتقال التدريجي نحو �أهداف المدى الطويل
المتمثلة في التخل�ص نهائياً من الدعم خالل فترات انتقالية تتنا�سب وقدرة كل دولة على
بناء قدراتها ،وتنفيذ تدابير تخفيفية فاعلة في مواجهة الآثار االجتماعية واالقت�صادية
المترتبة على تلك الإ�صالحات ،وت�صميم وا�ستحداث �شبكات �أمان اجتماعي �أكثر فعالية
من حيث التكلفة والتوجيه ،خالل الفترات الإنتقالية.
وتعتبر التحويالت النقدية الموجهة من �أكثر �أدوات التدابير التخفيفية جدارة و�إ�سهاماً
في نجاح �إ�صالح �سيا�سات الدعم ،فالإ�صالح الأكثر طموحاً هو الذي يلغى فيه �أي دعم
للوقود ،وي�ستخدم الوفورات في الميزانية لتمويل برامج تحويالت نقدية موجهة �سواء
لمحدودي الدخل �أو لعموم ال�سكان على ال�سواء ،ويعود لكل دولة تقديرها في اختيار
�آليات توجيه التحويالت النقدية� ،إما لفئات محددة على �أ�سا�س مجموعة من المعايير مثل
م�ستوى الدخل� ،أو حاالت م�ؤقتة مثل البطالة وغيرها� ،أو لعموم ال�سكان.
ويتميز نهج التحويالت النقدية الموجهة عن �أ�شكال الدعم الموجه لأ�سعار الطاقة
بفعالية التوجيه ،لأنها ال تربط المنافع با�ستهالك الوقود ،بل تمنح الم�ستهلك الخيار في
كيفية �إنفاق منافعه .كما �أن التحويالت النقدية الموجهة ال ت�سفر عن الت�شوهات االقت�صادية
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المتمثلة في �سلوك الإ�سراف وعدم الكفاءة المرتبطان بدعم �أ�سعار الوقود ،وتنجح في
تجنب ثغرة عدم الم�ساواة وت�سرب الدعم �إلى الفئات غير الم�ستهدفة التي ت�صاحب دعم
الوقود .كما �أن برامج التحويالت النقدية الموجهة تتميز بال�شفافية بطبيعتها ،لأنها تظهر
في الميزانية على �شكل �إنفاق حكومي في بند الح�سابات العامة ،بخالف الدعم المقدم
في �صورة �أ�سعار مخف�ضة غالباً ما يكون �ضمنياً ،وال ي�سجل �صراحة في الموازنة �أو يدرج
كنفقات �ضريبية.
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