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 هاهای نقد و نسیه در باب یارانهوعده: سرمقاله (1

 پژوهی مرکز رشدپژوهشگر هسته عدالت حسین سرآبادانی/

، توانست «هزار تومان 05هر ایرانی »بود که یکی از نامزدها با وعده  48انتخابات نهم ریاست جمهوری در سال موسم 

ها شدن یارانه، تبدیل48ها در سال ها تا مرز پیروزی پیش رود. اجرای قانون هدفمندکردن یارانهبینیپیشرغم بسیاری از علی

انگیز نیز اعداد و ارقام وسوسه 0855های انتخاباتی را تسریع بخشید. در جریان تبلیغات انتخابات در فهرست وعده

ها از سوی نامزدهای اصلی و فرعی به افکار عمومی نی برای یارانههزارتومانی و حتی سه میلیون توما 055هزارتومانی تا 805

 عرضه شد.   

رکلی درک طواین شعارها با نیت جلب افکار عمومی، حاصل بینشی خاص نسبت به عدالت، جایگاه مردم این سرزمین و به

، تلقی صرفاً منطق فوریت بر اولویتمدت و با تقدم خاصی از چگونگی فعالیت نظام اقتصادی است. این رویکرد با افقی کوتاه

ائل ها فارغ از منابع و مسبرای افزایش یارانه توزیعی از عدالت دارد که در عین الزم بودن؛ مطلقاً کافی نیست. مسابقه وعده

 ها، فرجامی جزء تداوم وضع کنونی ندارد.  ساختاری کشور و اساساً بدون درک درست از معنا و نحوه سنجش یارانه

« انه پنهانیار»اند. انگاره ظاهر کارشناسی وارد میدان شدهها، با ادبیات بهدهندگان این وعدهاین میان، البته برخی از ارائهدر 

یک تری از سوی برخی نخبگان و سیاسیون در جامعه بسط یافته است، پیشران این تبیین تئورکه طی سه سال اخیر به نحو گسترده

صرفی شده برای مناشی از تفاوت فروش قیمت انرژی در بازارهای جهانی با قیمت عرضه« النفعدمع»گیرد. قرارگرفته و می

خطرناک،  بازیحساب ملت است. یکی از آثار این شعبدهداخلی، فرمول عجاب انگیز این محاسبه برای فاکتور کردن آن به

 بود.  84فاجعه آبان 

سازی جای واقعیهای نوآورانه جدید، بهگویند و در ایدهه پنهان( چیزی نمیدر مورد معنا، منطق و سنجش این انگاره )یاران

های نجات برای اقتصاد ایران سخن های انرژی در قالب بستههای حاملسازی قیمتهای انرژی، از عادالنهیا اصالح قیمت حامل

مند با های ثروتبر تفاوت مصرف دهکبندی خاص از مسئله ناظر گویند. پنهان شدن پشت شعار جذاب عدالت با صورتمی

برابر ثروتمندان از فقرا در استفاده از انرژی در کشور استناد شده و  32پذیرد؛ به مصرف بیش از های فقیر سامان میدهک

 رسند. می« اصالح قیمتی»بالفاصله به معجزه 

های پنهان چقدر برای بازتوزیع یارانههای انرژی با هدف دریافت و ، اصالحات در قیمت حامل84اما یک سؤال: آبان 

درآمد و حذف چهره فقر در کشور مؤثر افتاد؟ پاسخ برای همه ناامیدکننده است؛ اما تحلیل و تبیین متفاوت معیشت طبقات کم

ت از سوی ااست: مدافعین اصالحات قیمتی، اوالً با تفکیک سیاست از اجرا در این پروژه و ثانیاً با ناتمام اجرا کردن این اصالح

 . کنندهای انرژی شانه خالی میهای قیمتی ناشی از دستکاری قیمت حاملپذیری در برابر شوکدولت، از مسئولیت
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 درآمد، فرمولاصطالح پنهان میان طبقات کمهای بههای انرژی با هدف بازتوزیع یارانهاما آیا دستکاری قیمت حامل

رهای مهم عنوان یکی از محوتالش دارد به این مسئله به« گرای عدالت»د است؟ درآماثربخشی برای بهبود معیشت طبقات کم

ترین محورها جهت نقد این ایده که متأسفانه ماهیت فراجناحی در عرصه اقتصاد بپردازد. اما مهم 0855های انتخاباتی جدال

 نظر دارند، از قرار زیر است:اتفاق پیداکرده و از برخی در مجلس انقالبی تا دولت روحانی در مورد آن

قیمت یگانه روش اصالح الگوی مصرف به نفع جامعه نیست. این نگرش تک ساحتی که با اصالح قیمتی، الگوی  الف(

ه فقط شود؛ فرمولی است کدرآمد فراهم میمصرف بهینه و با خلق منابع جدید، سازوکار بازتوزیع مناسب برای طبقات کم

های انرژی در صورت نبود کاالی جانشین، به جهت کشش آید. در بلندمدت، مصرف حامله نظر میروی کاغذ درست ب

گیری از ابزارهای غیرقیمتی و حرکت منطقی در اصالح قیمتی، در بلندمدت پایین، تغییر محسوسی نخواهد کرد. عدم بهره

 بخشد.  های انرژی را تداوم میگذاری حاملچالش قیمت

گذاری تعادل در بازارهای جهانی مبنای قیمتهای پنهان است. در این دیدگاه، نحوه سنجش میزان یارانه مسئله بعدی، ب(

فروش دولت « عالنفعدم»شدت به نوسانات بازار ارز وابسته است؛ لذا گیرد که با واقعیت جامعه فاصله دارد. این منطق، بهقرار می

؛ رسدب تواند در خارج از کشور به فروشمی را کل انرژی مصرفی در داخلکند میاز انرژی، لزوماً یارانه نیست؛ چراکه فرض 

های انرژی در بازار جهانی، النفع فروش حاملکه نه امکان فنی و نه امکان اقتصادی آن وجود ندارد. اساساً چرا عدمدرحالی

ن امر، شده و ایاز قیمت ارز بازار آزاد استفاده های جهانی به ریال داخلی، عمدتاًیارانه تلقی شده است؟ تازه در تبدیل قیمت

 شود. عنوان یارانه پنهان میبه هزارمیلیاردیهزار  منجر به تولید اعداد نجومی چند

های انرژی، نگرشی کامالً زودگذر است. در بلندمدت حسب تجربه ها از محل اصالح قیمتکیسه دوختن دولت پ(

اری یابد. طمع دستکهای دولت حدود سه برابر این درآمد، افزایش میص ضمنی هزینههای قیمتی سه دهه گذشته، شاخشوک

یب پرداخت هزینه اداره ناکارآمد کشور از ج ها با کارکرد درآمدی و جایگزینی ریالی بودجه نفتی کشور، به معناینظام یارانه

 اکثریت ملت است. 

را از عوامل  84اریخی در کالب هاوس، اصالح قیمتی آبان در اظهارنظری ت 0855ردیبهشت اکل بانک مرکزی رئیس ت(

های انرژی شد و آثار تورمی اصالح قیمت حاملدانست؛ اثری که در ابتدا انکار می 88و  84شوک مجدد به بازار ارز در سال

ت بر معیشت ین سیاسکننده آثار اکرد! اقتصاد سیاسی ایران و ساختار اقتصادی کشور، عامل تعییندرصد برآورد می 8در حد 

 روزمره مردم است؛ نه محاسبات انتزاعی و بُریده از واقعیت انضمامی. 

نگرانه، در جستجوی توزیع پول از طریق اصالح قیمت است تا از این طریق تبعات سایر نهاد دولت در ایران بسیار کوته ث(

ای که در درآمد کنترل شود. مقولهمتوسط و کمهای پولی و مالی( بر معیشت طبقات های اقتصادی)مشخصاً سیاستسیاست

أثیری بر شود و تسرعت کاسته میهای نقدی نیز بهمرور ارزش واقعی این یارانهبلندمدت نشان داده است اثربخش نیست و به
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دن در اجرا سیالوصول به نظر رها برای نامزدهای انتخاباتی سهلدرآمد ندارد. عامل جذابیت یارانهمعیشت طبقات متوسط و کم

های اخیر موجب شده تا در میان افکار عمومی، حفظ قدرت خرید خانوار و ملموس بودن این شعار برای مردم است. اما تجربه

رگذار است شده با تورم( اثها )تعدیلها، مبلغ واقعی آنها اولویت بیشتری پیدا کند. در میزان یارانهجای افزایش نقدی یارانهبه

های نقدی از کل هزار تومان رسیده است. سهم یارانه 0به کمتر از  48هزارتومانی سال 80شان. قدرت خرید یارانه ینه مبلغ اسم

 به کمتر از دو درصد رسیده است.   48درصد در سال  0051طور متوسط از هزینه خانوار به

حیطه  شده دربینیابع و مصارف پیشهمت )هزار میلیارد تومان( من 310، دولت امسال 0855بودجه  08طبق تبصره  ج(

ها دهد اوالً چه اعوجاج مفهومی در مورد ماهیت، دامنه و قلمرو یارانهنشان می 08ها دارد. مرور جدول مرتبط با تبصره یارانه

ارانه همت بابت انواع ی 082همت کسری بودجه دارد! حدود  235دهد دولت در شرایطی که بیش از وجود دارد! ثانیاً نشان می

هایی که حاال هر های حمایتی نقدی پرداخت خواهد کرد؛ یارانه( و انواع یارانه84(، یارانه معیشتی )آبان 48اولیه )هدفمندی 

 ها شد! شود و باید با این روند منتظر هفتگی شدن آنده روز ده روز پرداخت می

وردن ثبات ها، فراهم آشرط تغییرات در نظام یارانهپیش های پنهان، اولینبا فرض درست بودن مبنای مدافعین اصالح یارانه

آمیزتر ها است. تا این شرایط فراهم نیاید، وضعیت فاجعهاقتصادی و احیای اعتماد و سرمایه اجتماعی جهت ساماندهی یارانه

 قر و اعتراضتولیدکننده خشونت، ف های تعدیل ساختاری، در هر جای جهان عملیاتی شده است، بازخواهد شد. سیاست

 ها را ادامه داده است.اجتماعی بوده است. اما نبود ظرفیت یادگیری، عمالً چرخه بازتولید این سیاست
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  89بدون تورم؟ ما و تجربه آبان  یدرمانشوک (2

 پژوهی مرکز رشدمحمد قائدامینی/ پژوهشگر هسته عدالت

ن علت شود. شاید بتوالقه زبان نامزدها میت که در ایام انتخابات لقواژگانی اس ازجملههای پنهان یارانه خصوصبهیارانه  

ها در ، خطای دید نامزدها و کارشناسان آنشعار دردر اجرا و ملموس بودن  بودنالوصول سهلرا عالوه بر ها جذابیت یارانه

 ها با تورم است.این زمینه دانست. یکی از این خطاهای دید، نسبت یارانه

را  84اسان و متخصصان امر، اثرات تورمی افزایش قیمت )یا به قول خودشان اصالح قیمت( بنزین در آبان عمده کارشن

کردند. امری که بعدها نتایج آن مشخص شد و علیرغم این نتایج، همچنان اصرار بر تکرار آن واحد درصد ارزیابی می 8نهایتاً 

را از عوامل شوک  84آبان  شوک بنزینیهارنظری در کالب هاوس، چند هفته پیش در اظنیز کل بانک مرکزی رئیسداریم. 

 .دانست 88و  84 مجدد به بازار ارز در سال

 اما ریشه این خطای دید در کجاست؟

شود، بنابراین صرفاً نوعی بازتوزیع بدون ها از محل افزایش قیمت پرداخت میاین یارانه کهازآنجاییدر نگاه متعارف، 

نماید اما گیرد. بنابراین تورمی نیز برای آن متصور نیست. امری که در نگاه اول صحیح مید صورت میورود نقدینگی جدی

انگاری از فرآیند تورم و نقدینگی در اقتصاد مدرن است. نگاهی که صرفاً تورم را معلول رشد نقدینگی، و بیانگر نوعی ساده

 داند.ل کسری بودجه( میرشد نقدینگی را معلول رشد پایه پولی )و عمدتاً از مح

های تواند جهت علیّت را معکوس گرداند. بررسی ماهیت جهشهایی روبرو است که میاما در عمل، این فرآیند با پیچیدگی

تورمی در اقتصاد ایران بیانگر آن است که برخالف تورم کالسیک که روی دیگر رونق و افزایش تقاضا )رشد نقدینگی( است، 

 أم با رکود و رشد اقتصادی پایین و بعضاً منفی است.تورم در ایران تو

های ش هزینهتواند ناشی از افزاییابد. این شوک میهای تولید افزایش میمختصراً آنکه با وارد آمدن شوکی به اقتصاد، هزینه

خ ارز در اثر کاهش درآمدهای ای وارداتی )ناشی از افزایش نرها( و یا هزینه مواد اولیه و واسطهانرژی )در اثر آزادسازی حامل

 گذاریقیمتود )شهای تولید وضع میای بر هزینهمحصول با لحاظ حاشیههای تولید، کف قیمتی نفتی( باشد. با افزایش هزینه

های تولید و حاشیۀ کاال پیش از ورود به بازار، بر اساس هزینه»در این ساخت اقتصادی، (. Mark-up حاشیه سود بر مبنای

ولید گونه تقاضایی(، از تدر ادامه با افزایش کف قیمت محصول )حتی بدون وجود هیچ«. است پیداکردهگاه، قیمت سود بن

 شود. ها مییابد که منجر به افزایش در سطح عمومی قیمتمحصول کاسته شده و عرضه کل اقتصاد کاهش می

زا درون صورتهبنیست، اما در این فرآیند نقدینگی پذیر اگرچه از حیث مکانیکی تداوم تورم بدون رشد نقدینگی امکان

خود که  ایها برای پوشش نیازهای معامالتی و هزینهکند: اول افزایش تقاضا برای پول از طرف بنگاهتحت دو عامل رشد می
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ام پولی د. در نظانو دوم از سمت تقاضاهای سوداگرانه که در اثر فعال شدن انتظارات تورمی، فعال شده یافتهافزایشاکنون 

ی تورم شرط مکانیکها از سودآوری خلق پول است و این پیشانداز آنها( تابع چشممدرن نیز رشد نقدینگی )خلق پول بانک

 کند )یعنی در این حالت، رشد نقدینگی معلول و منفعل است(.زا مهیا میدرون صورتبهرا 

 ندیاست که فرآ یبه نحو یپول بر تورم، همگ ریتأث یم شرح چگونگدر هنگا بیو س یساده از نسبت پول با گالب یهاثالم

ست وارد بازار شده، و حاال در آنجا بنا متینازل شده، بدون ق یموهبت ییاست. گو تیاهمیکاال و ساختار عرضه در آن ب دیتول

ه با تنگناهایی که سمت عرضاما در اقتصادی مانند اقتصاد ایران  کند. دایپ یمتیکشش تقاضا، ق تیفیشدت و ک ریتحت تأث

افزایند، سمت عرضه اقتصاد با منطق مذکور عامل های داخلی و خارجی نیز هر روزه بر شدت این تنگنا میروبروست و شوک

 هاست.تعیین سطح عمومی قیمت

یمتی کنونی قاگرچه شرایط آور کمی باید با دیده تردید و احتیاط نگریست. های شوکاز این منظر شاید در اجرای سیاست

م آوردن ثبات ها، فراهشرط تغییرات در نظام یارانهاولین پیش شود اما باید دانستمنجر به انحراف در تخصیص کارای منابع می

آمیزتر ها است. تا این شرایط فراهم نیاید، وضعیت فاجعهاقتصادی و احیای اعتماد و سرمایه اجتماعی جهت ساماندهی یارانه

 .خواهد شد

 ایعقالنیت یارانه درنگی در :یارانه پنهان یپندار تیعقالن (3

پژوهی مرکز رشد/ پژوهشگر هسته عدالتدکتر سید علیرضا سجادیه  

خردادماه هرسال مقطعی جهت بازخوانی ابعاد شخصیتی و حکومتی رهبری امام)ره( از نگاه و بیان رهبر انقالب اسالمی  08

 هس ایندر امام خمینی)ره( سخن گفتند و « معنویت، عقالنیت و عدالت»گانه سه خرداد، رهبری از وجوه 08است. ده سال پیش 

 معنا و تهی است.نامیدند که هریک بدون دیگری بی« مکتب امام»های اصلی را وجوه و ستون

مور مختلف ا های اصلی عقالنیت]عادالنه[ امام، توجه به انسجام اجتماعی و ظرفیت مردم در تحققدر بیان ایشان یکی از شاخصه

طور و به-های حاکمیتها و سیاستگیریطور هرروزه و آن به آن در معرض تقویت یا آسیب از ناحیه تصمیماست. امری که به

 است. -خاص قوه مجریه

دلیل آوار مشکالت و مصائب اقتصادی یا انبوه خبرها و وقایع داخلی و  های عمومی و ملّی مردم ما بهاگرچه شاید حافظه

سرایت این فراموشی و تولید نوعی آلزایمر ها پیدا کنند اما های دولتی نوعی فراموشی نسبت به سیاستخارج

  سیاستی و نخبگانی، عقالنیت نظام حکمرانی را دچار ضعف و نابودی خواهد کرد.
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ها[ «]یارانه»ره زدهم را درباتوان مسیرها و پیشنهادهای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری سیتر میتر و انضمامیبه شکلی عینی

های هزارتومانی، دیگری برنامه اختیاردهی مدیریت مصرف انرژی به خانوارها، سومی از یارانه 805تحلیل کرد. یکی وعده 

 گویند.ها از یارانه میلیونی سخن میسیاه و بعدی

ساله  00دی و غیرنقدی( و تبعات آن در طول عمر های اتخاذ شده درباره آن)مستقیم و غیرمستقیم، نقاما واقعاً یارانه و سیاست

های قیمتی ایجادشده بر زندگی عامه مردم و ها و شوکاداری کشور مشخص نیست؟ آیا تورم-این موضوع در نظام سیاسی

گذاران و صفحات پیشنهادهای سیاستی حک نشده است؟ آیا بلندتر ها با مقدار مشخصی از درآمد در ذهن سیاستجبران آن

های نقدی برای معیشت مردم در تر شدن نقش جبرانی یارانهو نحیف -خاصه در اقالم خوراکی-های خانوارن نمودار هزینهشد

در کشور پس از اعالم نرخ جدید  84های بهبود و ارتقای عدالت اجتماعی است؟!! آیا وقایع آبان ها جزو شاخصطول این سال

 توسط مشاوران و اقتصاددانان داخلی توصیه نشد؟ های انرژی با همین ادبیات مشابه وحامل

 عقالنیت یک نظام حکمرانی ملّی زنده و پویا به آن است که:

 اجرا ببیند و بین آن دو تفکیک نشناسد.-ای توأمان از ایدهاوالً سیاست را بسته

 های خودآگاه باشد.گیریتصمیم -عادالنه یا ناعادالنه -ثانیاً از نتایج و پیامدهای

 نیاً از تبعات ناعادالنه تصمیمات مشابه قبلی بیاموزد و عبرت گیرد.ثا

 .داهای پرتکرار گذشته را داشته باشثالثاً شجاعت انعطاف و اصالح خط

 عنوان سرمایه راهبردی تحقق عدالت اجتماعی حفظ و ارتقا بخشد.رابعاً انسجام اجتماعی را به

 ها را ازظاهر عادالنه یارانهای است که هزینه اصالح بههای محترم تکرار پروژههای چند هفته اخیر از نامزدها و دیدهشنیده

کند. عاقبت نبودِ یادگیری سیاستی در چنین تکرارهایی، نابودی جایگاه محوری  می تأمینسرمایه معیشت مردم و اعتماد عمومی 

 کنندگان اصلی عدالت اجتماعی)مردم( در صحنه انقالب اسالمی است.اقامه
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 ها پیچیدگی عدالت در سازمان پرداخت یارانه (0

پژوهی مرکز رشدپژوهشگر هسته عدالت /زادهمحمدصادق ترابدکتر   

 805اند؛ از یارانه ها را مطرح کردهمسئله یارانه نوعیبهنامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، هر یک 

 وان در حوزه انرژی تا حوزه سالمت؛ از نقدی و مستقیم تا غیرنقدی و خدماتی. هزارتومانی تا اصالح یارانه پنهان؛ از طرح 

ن و تریها و اختصاص به اقشار مستضعف، یکی از جذابها، هدفمندی آندر عین اینکه سخن گفتن از اصالح یارانه

ایم. ایده اصالح را از یاد نبرده 84های تلخ سبد کاال و آبان بنزینی ترین شعارهای تبلیغاتی است اما همچنان تجربهپرمخاطب

را همراه کرد و ضربه سختی بر معیشت و  مسئوالنسر برآورد و با شعار عدالت، عموم  وبودجهبرنامهیارانه پنهان از سازمان 

د و ما نوارد کرد. لکن هنوز از آن تجربه درس نگرفتیم و همه در پی تکرار این تجربه هست بعدازآنو  84امنیت مردم در آبان 

 هایی.مردم هم دوباره در حال فریب خوردن از چنین ایده

این  و بحث دارد، در تأملفارغ از اینکه تعریف یارانه، شیوه محاسبه، چرایی اولویت شدن آن و مواردی از این قبیل جای 

لیل، باید پاسخ دهد که به چه د پردازیم. سازمان پرداخت یارانهمی« هاپیچیدگی عدالت در سازمان پرداخت یارانه»یادداشت به 

رداخت پ عنوانبهچه چیزی را به چه کسی، توسط چه کسی، تا چه زمانی، برای رسیدن به چه وضعیتی و با چه سازوکاری 

 پردازیم. یارانه، می

سب گذاری جهت ک، برای حمایت و تقویت رفاه گروهی خاص، برای سرمایهتولیدکنندهتوان برای تشویق یارانه را می

توان ارانه را میاست، پرداخت کرد. ی شدهحاصلای در آینده و یا جبران منفعت غیرمستقیمی که با کار یکی برای دیگری نتیجه

نهادهای  های دولتی،توان توسط دولت و سازماننقدی، کاالیی، خدماتی یا از جنس تفاوت قیمتی در نظر گرفت. یارانه را می

محدود  توان تا زمانیداد. یارانه را می کنندهمصرفیا  تولیدکنندهتوان به ... توزیع کرد. یارانه را می ها، بازار ومردمی، خانواده

توان در حوزه انرژی، آموزش، سالمت، امنیت، صنعت، کشاورزی و ... تعریف کرد. و مشخص پرداخت کرد. یارانه را می

ها در برنامه داخت یارانه یا هدفمندی یارانه یا اصالح یارانهاین است که سازمان پر سؤالحال عادالنه است؟  یککدام

هدف، هدر دادن ثروت ملی، زدن جیب مردم به اسم اصالح یارانه پنهان و پاشی بیپیشنهادهای نامزدها چیست تا شاهد پول

 ید، دور کند؟ اسم رمز فتنه جد تواند یارانه را از یکنابودی مستضعفین به اسم عدالت نباشیم. سازمان پرداخت یارانه چگونه می

های باید بدانیم که یارانه امری همگن نیست که نسخه واحد داشته باشد. هم نیازمند نقشه کالن است و هم نیازمند برنامه

تر الزم است بدانیم که قواعد عادالنه توزیع یارانه چیست تا به اسم عدالت، علیه عدالت اقدام نکنیم. جزئی. از همه مهم

ساس پرداخت مستقیم و توزیع یارانه بر ا جایبهخدماتی -سازی توزیع یارانه، توزیع یارانه از مسیر فرایندهای تولیدیمیمرد

 تقویت پیوندهای اجتماعی سه قاعده تحقق عدالت در سازمان پرداخت یارانه هستند.
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 هامصارف انتخاباتیِ یارانهمحل: چک بی (5

 پژوهی مرکز رشدتپژوهشگر هسته عدال /محمد قائدامینی

ریم ایم، اکنون برای قبولی در امتحان انتخابات، مجبوایام امتحانات است. وقتی در طول سال درس نخوانده مثابهبهانتخابات 

 و البته در دوران کنونی،–های جذاب ای برای جلب آراء بزنیم. یکی از این وعدهدر شب امتحان دست به هر تالش مذبوحانه

رخی بر آن حاکم است. البته ب« کی داده؟ کی گرفته؟»هایی که مشابه مهریه، نگرش ای است. وعدههای یارانهعدهو -نما شدهنخ

 020به  شودپرسیده می سؤالاند و وقتی از منابع آن محل آن را از قبل نیز کشیدهنیز برای نشان دادن جدیت خود، چک بی

ای در حال توزیع است، منابعی که در حال ارد تومان!( یارانه پنهان که در میان عدههزار هزار میلی 2 بربالغمیلیارد دالر )چیزی 

ز دهنده عدم فهم صحیح انشان تنهانهکند! اظهاراتی که شود و... اشاره میدزدیده شدن در کشور است، منابعی که اسراف می

 همآنشود. ه بیشتر از فضای کشور در میان جامعه مینمایی هرچاعتمادی و سیاهمسائل اقتصادی است، بلکه منجر به پمپاژ بی

ترین اقدام دولت آینده، باید بازگرداندن این سرمایه دچار خدشه شده و مهم شدتبهای که سرمایه اجتماعی نظام در دهه

 ای نامزدها ضروری است:های یارانهاساسی در وعده مسئلهتوجه به سه باشد.  رفتهازدستاجتماعی 

 هاارانهی مسئلهتفاوت در خاستگاه طرح 

 عیه توزنحو باب دراقتصاددانان  یبرخ ینامزدها با آنچه از سو یاارانهی یهاوعده انیم یانگار کسانی کی رسدینظر م به

 کیمذکور مطرح است: مورد اول، ابتدا  مسئله یاستگاه برادو خ کهیصورت گرفته است؛ درحال شود،یعادالنه منابع مطرح م

 نیترالوصولرا سهل یانرژ یهاحامل ی، آزادسازموردنظرمنابع  تأمیننامزد به دنبال  دبع شود،یداده م یتوسط نامزد یاوعده

جهت  ینسب یهامتیق حیمربوط است به تصح ایعمدتاً  شود،یآنچه توسط اقتصاددانان طرح م کهدرحالی ند؛یبیراه م

 نابع.حقان از این ممندی ذیجهت بهره منابععادالنه  عیتوز یبرا یقواعد ایمنابع و  یکارآ صیاز انحراف در تخص یریجلوگ

 یگرمیو تنظ حمایتگریتوأمان دو هدف  تحقق

آن. سازمان پرداخت  یگرمیو دوم جنبه تنظ ارانهی یتی: اول جنبه حمادیدو هدف را محقق نما تواندیم ارانهی پرداخت

ها )مخصوصاً دهک یمنجر به فشار بر برخ یگرمینه جنبه تنظ ؛باشند گریکدیدو هدف مکمل  نیباشد که ا یبه نحو دیبا هاارانهی

 منابع. صیو انحراف در تخص حیناصح یگرمیمنجر به تنظ یتیحما به( شود و نه جنیدرآمد نییپا یهادهک

 یاارانهی یهاحطر ینهاد یبه بسترها توجه

را صرفاً به  84فاجعه آبان  نکهیا رغمیطرح مذکور توجه شود. عل ینهاد یبه بسترها دیبا ،یهر طرح اقتصاد یاجرا هنگام

 ینیبا طرح بنز 48سال  یاست. تفاوت طرح هدفمند تردهیچیپ یکم مسئله رسدیاما به نظر م دانندیآن مرتبط م یاجرا ینحوه

رخ داد که  یدر حال 84. آبان شودیمرتبط م زین یاقتصاد-یاجتماع طیو شرا ینهاد باتیتاجرا، به تر یوهعالوه بر نح 84سال 
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و  کردینرم م نجهوپدست زین یقیدر بخش حق یکاریفعال، با رکود و ب یتورم باال و انتظارات تورم کیعالوه بر  رانیاقتصاد ا

دو بستر  درسیآن وارد آورد. به نظر م یهانهیبر هز یجددکه فشار م دیتول جاننیمه کریبود بر پ یاطرح مذکور ضربه یاجرا

تورم در بازه بلندمدت آن  تیو تثب یانتظارات تورم ینی( فرونش0از:  اندعبارت یهدفمند یهاطرح یمهم در اجرا یاقتصاد

 درصد(. 8 یباال یسه سال رشد اقتصاد مثالًمثبت ) یدوره رشد اقتصاد کی( پس 3(؛ یدرصد 00تا  03)حدود 

ای مانند قول و قرارهای مهریه در ایام نامزدی است که های یارانهشود که وعدهاکنون با عنایت به نکات فوق روشن می

رسد ملت ایران هوشیار از همیشه، نگاهشان بیشتر بر برنامه و دهد. اما به نظر میبیشتر با هدف گرفتن بله از مخاطب رخ می

خرداد نیز بجای پرداختن به امور نمایشی، تمام  34! امید است منتخب ملت در روز ووعیدهاوعدهتا  شدهدوختهکارنامه نامزدها 

 تالش خود را در جهت حل مشکالت دهه گذشته و رشد و پیشرفت در دهه آینده معطوف نماید.

  



 السالمعلیههسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق   ن: از ادعا تا واقعیتانگاره یارانه پنها

 54 از 02

 طرح وان و یارانه پنهان (6

 رکز رشدپژوهی مزاده/ پژوهشگر هسته عدالتدکتر محمدصادق تراب

برد. این بیشتر استفاده کند، بیشتر نفع می هرکسیارزان در اختیار همه است.  صورتبهگوید اکنون، انرژی طرح وان می

شود. این در حالی است که همگان باید سهم مساوی از انرژی داشته ارزان بودن به مصرف بیشتر انرژی و نیز قاچاق منجر می

اید از خواهد ببیشتر می هرکسیکند و  تأمینمساوی  صورتبهقل واحد انرژی را برای همگان خواهد حداباشند. طرح وان می

 کنند بخرد. دیگران که کمتر مصرف می

رف کنند تا مصاشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، سه گروهی هستند که واحدهای انرژی را دریافت می

تند که امکان معامله واحدهای انرژی خود را دارند یا مازاد مصرف را به سهام اشخاص حقیقی هس صرفاًکنند. در این میان، 

شود و به هم هستند. این طرح مدعی است که فشاری به بودجه وارد نمی تبدیلقابلواحدهای انرژی  ضمناًکنند. تبدیل می

 افزایش نقدینگی و آثار تورمی هم ندارد. 

 رح است:و ابهاماتی مط سؤاالتدر خصوص این طرح، 

ارزان بودن را به نسبت بازار آزاد جهانی  قاعدتاًارزان در اختیار همگان است.  صورتبهطرح وان مدعی است که انرژی  .0

است. این نرخ مرجع الزم  سؤالهای جهانی، مبنای محاسبه هزینه انرژی در ایران باشد، محل کنند. اینکه نرخمطرح می

رت قد تناسببهناسب با هزینه انرژی مالحظه شود. از این منظر، انرژی در ایران دارد که قدرت خرید مردم نیز در تمی

 شود؛ نه ارزان. خرید مردم، گران محسوب می

همیه برد، پس در کنار یک سکند، منفعت بیشتری میبیشتر از انرژی ارزان استفاده می هرکسیطرح وان مدعی است  .3

ت هزینه در اینجا باید دانست که دول اوالًداند. می مصرفکمبیشتر به افراد پرداخت پول  درگرومساوی، مصرف بیشتر را 

کند. این د بیشتری دریافت میکند اگر انرژی را در بازار آزاد بفروشد، درآممستقیمی انجام نداده است، بلکه فرض می

برای  منفعت عنوانبها دارد یا خیر(، امکان فروشش ر اآلنالنفع دولت از فروش انرژی در بازار جهانی )فارغ از اینکه عدم

مردم دسترسی به بازار انرژی جهانی  ثانیاًدولت هزینه ریالی خاصی نکرده است.  عمالًشود. پس ها تلقی میپرمصرف

جود های مختلف ونفع مستقیمی برای دهک عمالًندارند که نرخ انرژی در ایران، در مقایسه با بازار جهانی مقایسه شود. 

مقایسه نرخ انرژی ایران و جهان زمانی معنادار است که سبک زندگی، نوع فناوری و ساختارهای اجتماعی  ثالثاًندارد. 

در مقوله بنزین، میزان مصرف سوخت خودروها، کیفیت سوخت و ترافیک را نیز باید از سبد هزینه مردم  مثالًمشابه باشند. 

 کاهش داد، آنگاه انتظار کاهش مصرف سوخت را داشت. 
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یشتر های ضعیف، بسیار بکنار نرخ انرژی باید به سهم انرژی از سبد هزینه خانوار نیز توجه کرد. این سهم برای دهک در .2

های ضعیف ای دهکبیشترین اثر را بر سبد هزینه عمالًدر مقوله سوخت،  خصوصاًاست و آزادسازی قیمت و تورم انتظاری 

 دارد. 

 اضافهبهاالست و های بهای باال و پایین، به نفع دهکتفاوت کشش تقاضا در دهکبا توجه به  نهایتاًسیاست اصالح قیمتی،  .8

برند، عت میطبقات مرفه نیستند(، بیشتر منف لزوماًها )که شود. پس دغدغه اینکه پرمصرفرفاه بیشتری برای آنان منجر می

 کنند. رسد که آنان رفاه بیشتری را تجربه میبه راهکاری می بازهم

م باید ، نرخی شناور است نه ثابت. پس وان هالمللیبینانرژی است باید متوجه بود که نرخ  المللیبینمرجع، نرخ  اگر نرخ .0

گیرد و تبعات تورمی قرار می موردپذیرشهای انرژی، آیا از سوی جامعه ایرانی شناور تعریف شود. شناور بودن نرخ

ا باال نخواهد پذیری ما ر، ضربهتبعبهتصاد ایران به اقتصاد جهانی و آیا این امر، ضریب وابستگی اق ضمناًنخواهد داشت؟ 

 برد؟

فاوت توان تدر طرح وان، یک فرض همگنی در تبدیل واحدهای انرژی به هم وجود دارد. تصور آن است که با ضریبی می .1

ر مصرفی، قیمت بازاری و تفاوت عرضه و تقاضا، رفتا کهدرحالیوزن ریالی واحدهای انرژی را محاسبه و اعمال کرد. 

 ها متفاوت است. تورم انتظاری آن

هاست. ریگیها و تصمیمسازیتعریف دقیق و درست مسئله، یکی از اشکاالت شایع در تصمیم جایبهحل پرش به راه .0

دی چرا اشود که چرا یارانه؟ اولویت اقتصبحث بر آن است که چگونه یارانه را ساماندهی کنیم اما کمتر بحث می عموماً

شود. در این میان هم دوباره باید پرسید که چرا انرژی و یارانه از فرار مالیاتی، مولدیت، اشتغال و ... به یارانه منتقل می

که یارانه پنهان )به تعبیر طراحان طرح وان(  هرجاییانرژی؟ فارغ از ابهامات در خصوص تعریف و انواع یارانه پنهان، آیا 

بازار آزاد ایجاد کنیم؟ آیا با امنیت، آموزش و سالمت نیز چنین  نهایتاًسازی و بندی، کوپنیمیهوجود دارد، باید سه

 برخوردی خواهیم داشت؟ اگر پاسخ بلی است، نشان از نوعی تفکر اشتباه در عرصه توزیع است. 

 صرفبه ژی را برابر کرد؟ آیامبنایی که از طرح وان باید پرسش کرد این است که چرا باید سهم مستقیم مردم از انر سؤال .4

شود، باید آن را برابر کرد؟ آیا در حوزه سالمت هم که همین یارانه پنهان اینکه یارانه پنهانی )فرضی(، متفاوت توزیع می

سهمش از خدمات سالمت برخوردار شود و اگر  اندازهبه هرکسیوجود دارد، باید سهم همه از سالمت، یکسان باشد و 

 از داشت، باید سالمت را از بازارش بخرد؟کسی بیشتر نی

ست پلکانی  چرا سیا مثالًحق مساوی نقدی که باید به خودشان سپرد، تعریف کرد؟  عنوانبهچرا باید نفع مردم در انرژی را  .8

کنند؟ به فرض اینکه حق مساوی ها و خدمات هزینه نمیکنند و درآمد را در زیرساختقیمت برای مصرف را دنبال نمی

 نقدی به خود مردم تحویل داده شود؟ مبنای این بایدها و نبایدها چیست؟ صورتبهود دارد، آیا باید وج
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دولت برای هر مداخله خود در عرصه عمومی، باید قلمرو پیامدهای آن را ترسیم های پنهان چیست؟ پیوست عدالت یارانه

روریات ها و ضشود. یکی از زیرساختر، عوارضش تولید میکند در صد جای دیگکند. دولت باید بداند که هر جا مداخله می

اش ت هر مداخلهاثرا اوالًبینی و ارزشیابی پیامدهای آن از حیث عدالت است. دولت باید بداند تحقق عدالت در هر سیاستی، پیش

سد. وقتی رهایی مییی به چه گروهها، چه منافع و ضررهاباید بداند که به خاطر این مداخله ثانیاًها و چقدر است. تا کدام عرصه

، ازآنپسرم ای و تودانید که فشارهای هزینهبرید، میبا برچسب عدالت و به نام ساماندهی یارانه پنهان، قیمت بنزین را باال می

 تر است؟های ضعیفروی دوش دهک

ت ی مکملی است که به مدیریهااصل یک مداخله دولت، پیش برنده عدالت اجتماعی است، نیازمند بسته کهدرصورتی

های مهم، پیوست عدالتی تعریف شود که بگوید مشیشود حداقل برای خطپردازند. پیشنهاد میها میعوارض این سیاست

 ها را کاهش دهد. تواند عوارض جانبی آنای، چگونه میرسد و چه برنامهچگونه این مداخالت حکومت، به نتایج مدنظر می

 ها ن: نقدی بر پیشنهادیه اندیشکده حکمرانی شریف در باب یارانهبنا یا بهای ایرا (7

 پژوهی مرکز رشدپژوهشگر هسته عدالت/ حسین سرآبادانی

رکلی همه طوها جهت تغییر ریل حکمرانی کشور از سوی نخبگان علمی و بهها و برنامهموسم انتخابات، فضای داغ ارائه ایده

عرصه، سعی همه بر آن است تا در بازار سیاست، برنامه خود را بازاریابی، اشاعه و ترویج ذینفعان میدان سیاست است. در این 

)بسته نجات اقتصاد « بنای ایران»، طرحی با عنوان 0855ماه و درنهایت به کارگزاران میدان انتخابات بفروشند. نیمه اردیبهشت

حکمرانی اقتصادی بود. مثلثی با محوریت اندیشکده ایران( منتشر شد که پیشنهادی برای دولت سیزدهم در جهت اصالح 

ا های اخیر کوشش کردند تای خبرگزاری فارس در هفتهوکار شریف، اتاق بازرگانی تهران و به کارگزاری رسانهکسب

کم برای تغییر  فرصت»بخش این طرح در فضای اجتماعی کشور بپردازند و با تأکید بر این نکته که ضرورت و ابعاد نجاتبه

 تبع نامزدهای انتخاباتی را جهت این تغییرات اساسی، قانع نمایند. ، افکار عمومی و به«است!

 4تا  1درصد(، مهار پایدار تورم)نرخ تورم  1میلیون شغل در سال با رشد  050زا )خلق این طرح پنج هدف رشد اشتغال

دالر(، مبارزه با فساد )ارتقای وضعیت ایران در نمره  25پایه سرانه برای هر ایرانی  درصدی(، فقرزدایی غیرتورمی)درآمد

شاخص ادراک فساد( و ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد جهانی )افزایش دو برابری صادرات غیرنفتی( را در با عنوان اهدافی 

 داند. پذیر در صورت اجرای این بسته سیاستی در دولت سیزدهم در دسترس میبینانه و سنجشواقع

 اخیراً« گرای عدالت»این بسته سیاستی پرداخت؛ اما حسب رویه پرداخت  نقدبهتوان ردید از منظرهای متعددی میبدون ت

ا رویکرد ها بشود که به مسئله اصالح نظام یارانه، در اینجا صرفاً به محورهایی از این برنامه پرداخته میهایارانهبه مسئله 
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کسری بودجه  تأمینفارس با هدف شهر در حاشیه خلیج 05تا  05هایی مانند ساختن نقد ایده محور پرداخته است. طبعاًعدالت

بخش خوبی روایتگر نجاتهایی بهمدت در این طرح خود نیازمند مجال مستقلی است؛ هرچند که چنین ایدهدولت در کوتاه

 آورد. بودن یا هالکت آمیز بودن چنین بسته سیاستی را فراهم می

یارانه  سازیهعادالن»، به مسئله «مهار ساختاری تورم»و البته محور « فقرزدایی غیرتورمی»ن بسته سیاستی ذیل محور در ای

است. طبق این الگوی پیشنهادی، دولت پس از  شدهپرداخته «بازار متشکل انرژی»اندازی از طریق راه« های انرژیحامل

های الزم است فرآیند حذف کامل یارانه 0852افکار عمومی! از ابتدای سال  های الزم و البته اقناع فراهم کردن زیرساخت

های مندی عادالنه همه دهکحامل برق، گاز، بنزین و گازوئیل ( را با رویکرد بهره 8های انرژی)در حداقل پنهان حامل

هد. در این الگوی پیشنهادی، به هر تبع مهار تورم، انجام دکسری بودجه و به تأمیندرآمدی، اصالح ساختار درآمدی دولت و 

یابد. این حجم از انرژی طبق ای رایگان تخصیص می، سهمیهمورداشارهحامل انرژی  8از  اروپاییاندازه مصرف یک ایرانی به

د. بدین کنتناسب قیمت جهانی انرژی و نرخ ارز در کشور تغییر میدالر خواهد بود که البته به 25محاسبات این برنامه، ماهیانه 

صورت کامل از شده و فقر مطلق به( برای همه ایرانیان فراهمUBIترتیب آرزوی کشور برای پرداخت درآمد پایه همگانی)

د، تنبیه کننرود. حسب این برنامه، دولت با بازارسازی، افرادی که فراتر از این سهمیه انرژی را مصرف میکشور از بین می

اند، یمت بازار جهانی انرژی، این سهمیه را از دولت یا کسانی که از سهمیه خود استفاده نکردهها باید با ققیمتی کرده و آن

خریداری کنند. بدین ترتیب ضمن اصالح الگوی مصرف و حذف قاچاق، ثروتمندان از یارانه پنهان محروم و این یارانه به 

 سومکیانرژی تولیدی کشور را در داخل و  سومیکلت شود. با محاسبات این برنامه، دوهای فقیر جامعه بازتوزیع میدهک

 رساند. دیگر را در بازار جهانی به فروش می

فع فقر های انرژی در جستجوی رهای مختلفی که با شوک قیمت حاملای به ابعاد گوناگون طرحهفته پیش در پرونده ویژه

 ید اشاره شود: با اجمالبهرسد ناظر بر این برنامه، محورهای زیر حال به نظر مییا تحقق عدالت اجتماعی هستند؛ پرداختیم. بااین

در حال « نهادها را درست کنید»سوی به« ها را درست کنیدقیمت»توسعه از تمرکز اصالحات در جهان درحال» الف(

ویی اما گ توسعه است؛این جمله یکی از نهادگرایان معاصر در وصف کارشناسان اقتصادی کشورهای درحال« حرکت است

های تعدیل ساختاری با محوریت اصالحات قیمتی، شفابخش در قالب سیاست 0845در سرزمین ما، همچنان ذکر مقدس دهه 

این بسته سیاستی حول پارادایم اقتصاد نئوکالسیک، گفتمان صندوق « نظریه تغییر»شود. همه مسائل اقتصادی درک می

رهای ها )در کشواست. در این گفتمان فکری، اصالح قیمت« ماع واشنگتنیاج»های موسوم به المللی پول و سیاستبین

ها را بهینه، کارآمدی را حداکثری و رشد اقتصادی کند؛ نظام تخصیصهای انرژی( معجزه میخیز، اصالح قیمت حاملانرژی

ها آن یکرد مهار خشونت و همراهیپذیر! وارد شود که باید با رومدت شاید فشاری به اقشارآسیبکند. در کوتاهرا تضمین می

 ها را قانع کرد. مبنای این بینش، ادغام اقتصاد ایران با اقتصادآن« درآمد پایه همگانی»هایی مانند در فرآیند توسعه، با طرح ایده
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ارگزار و حتی کهای گاه انقالبی طراحان این ایده رغم چهرهجهت علیجهانی؛ بلکه هضم جامعه ایران با نظام جهانی است؛ بدین

ها، محور کلی این بسته سیاستی، ضد اقتصاد مقاومتی است؛ چون اقتصاد ایران را تنها در چارچوب تعامل جهانی ای آنرسانه

 کند.و هضم ایران در فضای بازار جهانی درک می

است. طرح  ه مهارکننده تورمزا نیست؛ بلکتنها تورمهای انرژی، نهحامل شود شوک قیمتیدر این بسته سیاستی ادعا می ب(

انگیز است. اظهارات اخیر رئیس وقت بانک مرکزی بر تأسف 84ماه از فاجعه آبان  35ای تنها به فاصله حدود چنین مسئله

دهد بینش اقتصاددانان این بسته سیاستی از تورم ، نشان می84درصدی تنها یک حامل انرژی در آبان  255تأثیرگذاری افزایش 

ران با ماهیت پولی نگریسته شده و تمام مسئله تورم در ای صرفاًشده که به تورم حاصل جهتازآنلی است. این بینش چقدر حداق

پاشی دولت در اثر آن مرتبط است. تورم در اقتصاد ایران عالوه بر ماهیت پولی، ریشه انتظاری و ساختاری به کسری بودجه و پول

دهد های انرژی در سه دهه اخیر در اقتصاد ایران نشان میکاری در قیمت حاملی دستهاو سایر تجربه 84دارد؛ تجربه آبان 

 جانمهنیتواند آخرین ضربه بر پیکره تورمی دارد و این می شدتبههای انرژی در ایران به هر نحو ماهیت شوک قیمت حامل

 اقتصاد ایران باشد. 

 زمانهم ورتصبهله اصالح الگوی مصرف انرژی در کشور باید در مسئ قیمتی غیراصالحات قیمتی در کنار اصالحات  پ(

ونقل نگریسته شود. مقایسه جامعه ایران با این الگوی مصرف با یک خانوار اروپایی با سطح درآمد متفاوت، ساختار حمل

 اریشرط دستکهای مصرف انرژی متمایز، از اساس نادرست است. از سویی پیشعمومی متفاوت، فناوری و زیرساخت

های نسبی با هدف اصالح الگوی مصرف، ثبات اقتصادی است. برای جامعه گرفتار تنگنای تحریم و فقدان تدبیر، قیمت

 آمیز از حیث انسانی و اجتماعی به بار خواهد آورد. و فاجعه باراسفهای کتب درسی اقتصاد متعارف نتایجی نسخه

از  های شفابخش در اقتصاد بسیاریشود؛ نسخهزارهای سیاستی یاد میبرخی اب« اثر االکلنگی»در مطالعات نهادی از  ت(

جای نجات؛ موجب جای خواهد گذاشت؛ آثاری که گاه بهکشورهای جهان، گاه در بافت اقتصاد ایران، آثار معکوس به

 جای بنای ایران، به بهای هالکت ایران عزیز منجر خواهد شد.  هالکت و به

منابع و مصارف این پروژه، وابستگی بیشتر اقتصاد ملی به  تأمینچون شناور بودن نقاط مرجع در ها، مواردی به این چالش

عریان  صورتهبتوان افزود. این بسته سیاستی را نیز می« یارانه سیاه»یا « یارانه پنهان»ت جهانی و درک نادرست از انگاره نانوسا

یران است که شواهد آن در حذف حداقل مزد و قوانین حمایتی کار، در خدمت نهایی کردن پروژه نئولیبرالیسم اقتصادی در ا

ست. نمایان ا کامالًها و بسیاری از عناصر پیشنهادی دیگر آن، های اجتماعی دولت، کاهش مالیات بر شرکتکاهش بودجه

ای هبازیین شعبدهتوان از چننمی« اجرا-سیاست»را فراموش نکرده است و با تفکیک  84جامعه ایران هنوز طعم تلخ آبان 

از نقد محتوایی بنای ایران که در جای خود الزم و بایسته است، آنچه اهمیت  فارغاما  وغریب مسئولیت شانه خالی کرد.عجیب

-های بازارگرایان ایرانی در آغاز قرن جدید و فهم بازی سیاسیتعمیق شناخت فکری افکار عمومی از خصلتمضاعف دارد، 
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دئولوژی بازارگرایی البته اختصاص به این سرزمین ندارد و از آمریکای جنوبی تا آسیای شرقی عملیاتی هاست. ایاجتماعی آن

و تبعات و پیامدهای متکثر و متنوع داشته است. اما آنچه برای آینده ایران مهم است، شناختن ابعاد فرامتنی بازارگرایان ایرانی 

کری و های فعال فترین جریاناسب با واقعیات جامعه ایران از یکی از مهمرهگذر شناخت انضمامی، عینی و متن این ازاست تا 

رایی و حتماً با بازارگ پیداکردههای اینجایی و امروزی های گذشته حاصل شود. بازارگرایی که البته خصلتاجتماعی دهه

کامل  کننده بود. محورهای زیر به نحوکمکآید برنامه این هفته مجله زاویه در این زمینه بسیار مرسوم فاصله دارد. به نظر می

 در یک خوانش فرامتنی ازآنچه در مواضع مدافع این برنامه بیان شد، قابل دریافت بود. 

ای که به خهها، هر نسیافته بازارگرایان ایرانی است. از نگاه آن ترین خصلت بروز، مهمگریزی رندانهمسئولیت (0

ای بدلی، غیرواقعی، بسیار محدود و ناقص از نسخه ، نسخهاجراشدهقتصاد ایران نام بازارگرایی در چهار دهه گذشته ا

های ابتدایی های بازارگرایانه در سالاصیل بازارگرایی است. بنابراین با زیرکی تمام، از مسئولیت و پذیرش آنچه نسخه

مشهر و مشهد و...رقم زد، شانه دهه هفتاد در ماجرای تعدیل ساختاری دولت هاشمی و اعتراضات و کشتار مردم اسال

هایش، گرایی اقتصادی ارجاع داده و در مقابل ضعفرا به آزادی 48کنند. نقاط مثبت طرح هدفمندی سال خالی می

ها همیشه در موضع و فاجعه بنزینی دارند. آن 84حلی که عیناً برای تحلیل آبان کنند. راهمی« اجرای بد»آن را حواله به 

ها، بازارگرایی در ایران اساساً تاکنون پیاده نشده که تبعات آن مشخص د نه پوزیسیون. به باور آناپوزسیون هستن

های بازارگرایانه شتاب کرد و بازارگرایی اصیل و خالص را پیاده کرد. حل چیست؟ باید در تحقق سیاستشود؛ راه

گرایی ید برای حرکت در مسیر این خلوصهای جدها همیشه نوآوریها البته پایانی ندارد. آنخلوص مدنظر آن

ع مطالعات طرح جام»به لحاظ منطق برنامه و رویکرد نظری حاکم بر آن، تفاوتی مبنایی با « بنای ایران»که دارند. این

د، ندار« ریزیموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه»با محوریت مسعود نیلی و  0288که سال « اقتصاد ایران

های تکنیکی و عملیاتی تالش دارد با محور آن طرح، با نوآوری 01جای ، مهم این است که بنای ایران بهمهم نیست

های اقتصادی مشاورین دولت روحانی نیست؛ چون سرعت بیشتر اهداف آن برنامه را دنبال کند. لذا دنباله ایده

میشه در ها هدر کار نیست. با این سیاست، آن آنکه تغییر رویکردی و مبناییهای در سطح برنامه دارد! حالنوآوری

ها الشتبع کشور را از ابرچخواهند با ایده و برنامه، دولت آینده و بهاند و البته در موقعیتی که میموضع اپوزسیون

 نجات دهند. 

 جوزف»د. دانترین استراتژی تغییر میبازارگرایان دستکاری و مهندسی افکاری عمومی را مهم (3

سازی ساخت دههای پیاراهبردها و تاکتیک« بهای نابرابری»برنده نوبل اقتصاد، در فصل ششم کتاب « تزاستیگلی

اجتماعی ادراکات جدید از سوی بازارگرایان را معرفی کرده است. راهبردهایی که عمدتاً در خدمت منافع اقلیت 

تسخیر بازارگرایان است؛ حتی اگر چهره ثروتمند و از جیب عامه مردم است. رسانه قلمرو ذینفعان کلیدی و در 
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ه ادراکات دهی بانقالبی و اسالمی داشته باشد، این تحلیل را ندارد که عامل و کارگزار چه ایدئولوژی شده است. شکل

هایش، به آنچه شستشوی مغزی یا پروپاگاندا )عملیات روانی( نامیده و تصورات عمومی از سوی بازارگرایان و رسانه

شده ها است که ادراکات و ترجیحات تعریففرض مخالف فرضیه نئوکالسیکامالً نزدیک است. این پیششود، کمی

بی میدان نبرد خوخواهند! استیگلیتز بهدانند چه میو کامالً عقالیی است و در تضاد با این فرضیه که افراد واقعاً نمی

رات مطلوب مدنظر بازارگرایان را ترسیم کرده دهی ادراکات با هدف برانگیختن احساسات مردم برای تغییشکل

اند. برای هایی است که بازارگرایان در آمریکا پیدا کردهگوید، توصیف تاکتیکحال آنچه او در ادامه میاست. بااین

تیرماه از این حیث هم  32شناخت انضمامی این راهبرد در ایران، باید مطالعه تجربی و عینی در پیش گرفت. زاویه 

 گوید ما از سیاسیون قطع امید کرده و مخاطب ایننمونه خوب است. مدافع بسته نجات اقتصاد ایران، صراحتاً مییک 

ها ی از آنروانی بعدازآن است. یک-ایهای رسانهایم. تا اینجا البته ایرادی نیست؛ نکته تکنیکبرنامه را مردم قرار داده

که تغییری در معنا و محتوا در کار باشد. با آبرو شده است؛ بدون آنفرار از واژگانی است که در افکار عمومی بی

درمانی به افزایش واقعی با شود و شوکها ترجمه میسازی قیمتها به عادالنهاین منطق است که آزادسازی قیمت

: فراز از دگیرهای کلیدی. این تکنیک در خدمت خصلت اول و اصلی بازارگرایی ایرانی قرار میشیب مالیم قیمت

دی از واژگان منناپذیری و ایجاد تمایزی صوری و ظاهری با عملکرد بازارگرایان گذشته. بهرهپاسخگویی، مسئولیت

ها با هدف همراهی طبقات پایین سازی، فقرزدایی و مبارزه با فساد نیز آخرین توصیههای جذاب چون عادالنهو وعده

ها پنجره»؛ «فرصت تغییر در حال تمام شدن است». در این میان از تاکتیک عنوان مخالفان بالقوه بازارگرایی استبه

 کنند. های خود استفاده میبا هدف تسریع جهت پذیرش ایده« رو به بسته شدن است

یم فکری انکار در سطح پاراداپیوندهای غیرقابلشوند. بازارگرایان را از در بیرون کنید، از پنجره وارد می (2

با  روند وحال زیر بار کارنامه این افراد نمیها میان بازارگرایان قبلی و جدید وجود دارد؛ بااینچهره ها وو حتی آدم

یی که هامندی از چهرهچهره، برنامه و عنوان جدید، سعی در بازسازی تصویر خشن بازارگرایی دارند. استراتژی بهره

ه با گیرد تا مشروعیت بازارگرایی کو بازسازی قرار میشده دارند، در خدمت این ترمیم تصویری مذهبی و پذیرفته

عنوان نمونه، یکی از اقتصاددانان اصلی برنامه . بهبازگرددآمیز دولت روحانی به حداقل خود رسیده، عملکرد فاجعه

ی هکل سابق بانک مرکزی را دارد و در ساعات پایانی منتبنای ایران، فردی است که صراحتاً ادعای شاگردی رئیس

 خورند! دولت همتی و دولتجهت بازارگرایان با همه فالوده میکرد. بدیندانه برایش رأی جمع میبه انتخابات، دانه

 ای مقتدر، پیروز و وسط میدان. ها در هر حالتی هستند؛ با چهرهکرد؛ آنها تفاوتی نمیرئیسی برای آن

اند تا گبازارگرایان ایرانی اهل مونولوتورند! شدت دیکتابازارگرایان برخالف چهره روشنفکرانشان، به (8

گویی، کنند و مخالف خود را به کلینوآورانه صحبت می-دیالوگ! از موضع باال و با تصویر داشتن برنامه ایجابی



 السالمعلیههسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق   ن: از ادعا تا واقعیتانگاره یارانه پنها

 54 از 09

دقیقه صحبت  85ای در زاویه، با محاسبه نگارنده بیش از دقیقه 10کنند. در یک مناظره مبنا متهم مینقد الکی و بی

ند و زیر بار گیرشدت موضع میکنند! در برابر نقد بهانصافی مجری گله میکنند و در پایان از حمله منتقد و بیمی

ی پیوند گرایروند. این خصلت بازارگرایی با نوعی ایدئولوژی علمهای خودشان نمیکدام از تبعات منطقی حرفهیچ

و حقیقت ناب آن بر حرف و سخن ایدئولوژیک برتری دارد و  ها به علم اقتصاد مدرنگرایانه آندارد. نگاه خلوص

گرایی دانند. هر که با بازارگرایی مخالف باشد را طرفدار دولتریشه همه مسائل ما را در نبود این بینش علمی می

 نامند. افراطی و سرکوب قیمتی می

 حامیدارند!  سیاسی گله اند و از تعارض منافع در بخشبازارگرایان تا گردن گرفتار تعارض منافع (0

سیاسی -های اقتصادیصورت سنتی مدافع و حامی کدام جریانبنای ایران کجاست: اتاق بازرگانی تهران. این نهاد به

شود چرا در بنای ایران توسعه تجاری بر توسعه تولید مقدم است. اما چرا همه در ایران بوده است؟. حال مشخص می

شوید؟ دانید اما در ارائه نسخه ایجابی و سیاستی، چنین بدیهیاتی را منکر میمی سیاسیون را دچار تعارض منافع

یافته و عمیق در نهادهای بازارگرایان همواره تالش دارند تصویری مظلوم اما مقتدر از خود نشان دهند. نفوذ سامان

گری ا البیاند و بالبی سیاسی کنند! اهلگیر دارند و در مقابل از تعارض منافع سیاسیون گله میسیاسی و تصمیم

حامی  شدتشود به، میفرماندستاند. جمع این تضاد روایت بازی بازارگرایان ایرانی است. با این سیاسی مخالف

 زا سخن گفت!!! منافع غیرمولدها بود و از مولدیت و رشد اشتغال

ت زدگی در سنبر روی مسئله غرب درستیمرحوم جالل چند دهه قبل بهاند نه غربی. زدهبازارگرایان غرب (1

وم های دنیای غرب مطلقاً مذمها و آموزهمندی از تجربهروشنفکری اجتماعی ما دست گذاشت. نیک پیداست که بهره

اد های مدرن است. استشهمند و بدون تفطن به مبانی نظری تجربهمندی غیرضابطهنیست؛ آنچه ناروا است، بهره

و  های دنیای غرب به شکلعنوان اقتصاددانان بنای ایران به تجربهنادا و آمریکا بهآموختگان کاازحد دانشبیش

های اقتصاد ایران، مالحظات اسالمی و توجه به واقعیتدهد که خودآگاه یا ناخودآگاه بیهای مختلف نشان میشیوه

های وان نسخهعنموفق و ناموفق جهان بههای انقالبی جامعه ایران و الگوی اقتصاد مقاومتی، تجویزهایی برآمده از تجربه

عاصر در های مهای متعدد مدافع بنای ایران در برنامه زاویه به تجربهشود. مثالبخش اقتصاد ایران پیشنهاد میمعجزه

 جهان شاهد این مدعا است. 

. دزدایی، آینده فروشی و فروش اموال دولت ندارنای جز مقرراتبازارگرایان برای توسعه برنامه (0

فروش اوراق،  -های اجتماعیعموما هزینه-هانفتی از بودجه دولت و در مقابل کاهش هزینه ها خواهان خروج ارزآن

های هزینه تأمیندهند. شهرسازی روزگاری برای بسط و توسعه بود و حاال برای فروش اموال دولت را پیشنهاد می

اند. تهسواحل جنوبی رف -بخوانید فروش زمین-مندیری حق بهرهماشین دولت! اما بازارگرایان این بار به سراغ واگذا
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شود. حذف نهاد سنتی حداقل ها مطرح میمحوری از سوی آنعنوان برنامهاین چهره عریان آن چیزی است که به

ها استواقع اگر سیدالر برای هر ایرانی پیگیری خواهد شد! به 25دستمزد و آزادسازی روابط کار نیز با وعده سرخرمن 

ت هایی دال بر آن خواهد بود؟ طنز تلخی است که حکایکند، دقیقاً چه سیاستداللت بر نئولیبرالیسم اقتصادی نمی

 «!. خودش باشد؛ ولی اسمش را نیار»بازارگرایان ایرانی شده داستان 

نفوذشان  رای تعمیقهای افکار عمومی، راهبرد دیگر بازارگرایان ببا هدف استفاده از حساسیتزده شتاب تعمیم (4

گذرند. مثال آخرش ماجرای قبض کند، مطلقاً نمیهای اجتماعی که افکار عمومی را درگیر میها از سوژهاست. آن

 بود. برای« نهانهای پیارانه»برق ویالی یک سلبریتی ورزشی و استفاده از ظرفیت آن برای جا انداختن انگاره فریبنده 

گیری ای، سیاسیون و افکار عمومی بفروشند، بهرهیاست خود را به کارگزاران رسانهایده و س خواهندمیکسانی که 

 است تا مسیر پذیرش و اقناع ایده بهاگران، یک فرصت شودمیرویدادهای محیطی باز  واسطهبههایی که از پنجره

از  خاص بندیصورتیت و در بسیاری از موارد با نوعی دستکاری واقع هاآنخود را تسهیل کنند. در این رهگذر، 

 بازسازی کنند. د قواعدی در راستای ایده خود نکنمسئله، کوشش می

عنوان جدیدترین کوشش بازارگرایان ایرانی، باید ابتذال بازارگرایی ایرانی را ترسیم و به« بنای ایران»قبل از نقد محتوایی 

بازی را با  وارد شد و شرایط -عرصه افکار عمومی -اندکردهتصویر کرد. باید در میدانی که بازارگرایان کنشگری را تعریف 

 ارتقای آگاهی عمومی به نفع مردم تغییر داد. 

 ما و راه دشوار اقامه عدالت در دولت سیزدهم (9

  پژوهی مرکز رشدهسته عدالت/ پژوهشگر سید علیرضا سجادیهدکتر 

 8هریک از نامزدهای محترم درصدد ارائه برنامه و مسیر ماراتن انتخابات در روزهای اخیر به اوج خود رسیده است و با 

در  رسد مسیر انتخاب و انتخاباتهای درست یا نادرست به نظر میساله آینده دولت خود هستند. فارغ از اسامی یا حب و بغض

 های خطرناکی است.ها و پیچکشور به حیث عدالت اجتماعی دچار گره

های ناظر به مسائل یا جریان اصلی حکمرانی ملّی در بیان هریک د مجموعه ایده: رصگستریاندیشی عدالتسادهاول: 

ها وجود دارد. اگرچه که باید های عادالنه آنحلانگاری در تصور از کالن مسائل و راهاز نامزدهای فعلی همچنان نوعی ساده

بیشتر  خاصه که در دوران حاضر -یدا نیستپذیرفت قالب رسانه، قاب خوبی برای ارائه و فهم کلیت رویکرد جامع یک کاند

توانه های پشها و برنامهاما همین حجم از صحبت -ورزی عادالنهشده است تا تریبون سیاستبه میدان جنگ زرگری تبدیل

 کند.گیرانه به عدالت اجتماعی را نمایندگی میها همچنان نوعی از تصور سهلآن
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ان بود. های کاندیداها عیها و نوشتههای نامتوازنی است که در گفتهصر قبل، نسخهتر از عن: مهمهای نامتوازننسخهدوم: 

درست است که وضعیت اقتصادی و معیشتی برای امروز کشور فوریت باالیی دارد اما توجه به این امر که تخفیف درد مردم 

تحقق عدالت اجتماعی است. مجموعه نقدهای در این حوزه نباید آثار دردناک بلندمدتی را در پی داشته باشد، جزو الزامات 

را در  -های پنهانحذف یا هدفمندی یارانه -های اقتصادی کاندیداهاترین طرحصورت گرفته گرای عدالت به یکی از مهم

 همین راستا باید ارزیابی کرد.

ردن فه)اقتصادی( و سبک کپر کردن یک ک وقتآنهای مختلف بدانیم اگر عدالت اجتماعی را نوعی توازن ملّی در حوزه 

های دیگر حیات اجتماعی)مانند فرهنگ، فضای مجازی، روابط اجتماعی و....( درنهایت خود نوعی عدم یا خراب شدن کفه

انی را های حیات انسحوزه ودرتویتکند که روابط پیچیده و گستری را به بار خواهد آورد. عقالنیت ایجاب میتوازن و ظلم

 از ظرفیت هریک برای تحقق عدالت در دیگری استفاده کنیم.درست بشناسیم و 

قابل  روزهکیشود و نه تولید می شبهیکگستری نه : فکر و اقدام عدالت اجتماعی و عدالتضعف پشتوانه نظری سوم:

 م و عزمماندگی مصرح مقام معظم رهبری در حوزه عدالت اجتماعی اگرچه ناشی از خأل اقداتحقق است. بخش مهمی از عقب

های هماهنگ و منسجم فهم نشود، چهره عدالت را تجویزی چنین اقداماتی دربسته-رسد اگر پشتوانه نظریاست اما به نظر می

 کاریکاتوری خواهد نمود.

یری از پشتوانه گدغدغه و گفتمان عدالت توسط مسئوالن را باید به فال نیک گرفت و تالش کرد تا این گفتمان با بهره

 های عمیق گذشته را جبران کند.ماندگیآفرینی و حضور واقعی مردم بتواند عقببزارهای نقشنظری و ا

 چهره عدل و ظلم در انگاره یارانه پنهان (8

پژوهی مرکز رشد/ پژوهشگر هسته عدالتحسین سرآبادانی  

است:  تهیافتوسعهد ایران، گران اقتصاهای عمومی، گفتار مسئولین و برخی تحلیلبار دیگر مفهومی در رسانه ،0284بهار 

هدفمند کردن »موضوعی که گرچه در اقتصاد ایران، تاریخچه طوالنی دارد، اما بعد از اجرای طرح  «.های پنهانیارانه»

 دار شد. تری برای مردم معنیملموس صورتبه، 0248در آذرماه « هایارانه

قدرت نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر ریال، بیش از گذشته  شوک ارزی و افزایش واسطهبههای اخیر، این مفهوم، در ماه

ای انرژی در ایران و مقایسه قیمت آن با کشورهای منطقه و قیمت جهانی است. این شنیده شد. این امر، معلول قیمت یارانه

اهش فزایش نرخ ارز منجر به کمقایسه، ناخودآگاه ارتباط مستقیم با قیمت ارز در اقتصاد ایران دارد. طبق این فرمول ساده، ا

رخ شود. افزایش حدود سه برابری نقیمت نسبی انرژی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر منطقه و قیمت جهانی انرژی می

 هاهای انرژی مانند بنزین را در ایران در مقیاس جهانی کمتر و منجر به افزایش انگیزه، قیمت حاملروزروزبه، 0280ارز در سال 
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ها، دولت را به تأمل در مورد سیاست قیمتی در باب افزایش قاچاق واسطهبهبرای قاچاق سوخت شد. افزایش روزانه مصرف 

انرژی و برخی اقتصاددانان را به فکر محاسبه ریالی تفاوت قیمتی انرژی در ایران و جهان وادار کرد. از اواخر سال گذشته، 

های انرژی از سوی برخی اقتصاددانان مطرح و در برخی رسانه« یارانه پنهان» عنوانبه هزار میلیارد تومانی 831عددی حدود 

، مرورهبای پرقدرتی که پی گرفته شد. خط رسانه« اقتصاد ایران آنالین»و سایت « دنیای اقتصاد»ها همچون روزنامه همسوی آن

-ختسه قوه کشور کشاند و برای اولین بار، دکتر نوب این چالش را در دستور کار بررسی شورای عالی اقتصادی با حضور سران

ر گزارشی کشور نیز د وبودجهبرنامهرسمی تأیید کرد. سازمان  صورتبهای این عدد را در مصاحبه -وبودجهبرنامهرئیس سازمان 

به محاسبه  تفصیلبه، 0280ماه یدر دوم د« ای ایرانهای آشکار و پنهان در نظام یارانهتخمین ابعاد کمی یارانه»پژوهشی با عنوان 

 ای آتی شد. یارانه پنهان پرداخت و مبنایی برای پرداخت رسانه

ت های درآمدی به شکل است؟ حساسیشود و منطق توزیع عادالنه آن میان دهکهای پنهان چگونه محاسبه مییارانه راستیبهاما 

های سکه خورد. عدالت اجتماعی و برخورداری همه دهک« های پنهانهتوزیع عادالنه یاران»با نیت « های انرژیقیمت»به اصالح 

های انرژی قرار گرفت. در های پنهان، ابزار اقناعی موافقین اصالح قیمت حاملحداقل مساوی از یارانه صورتبهدرآمدی 

 شود: اعالم می ودجهوببرنامهالذکر در سازمان بخش نتایج پژوهش فوق

این موضوع در حالی ؛  است «درآمدهای کمدهک»ها بسیار بیشتر از سهم مندی از یارانهدر بهره «دهای پردرآمدهک»سهم »

حکایت  اما نتایج این پژوهش ،یابددیده تخصیص میهای اعطایی با هدف حمایت از اقشار ضعیف و آسیباست که اکثر یارانه

 .«دها داراز ناکارآیی تخصیص یارانه

ها هسهم هر ایرانی از یاران و قرارگرفته موردبررسیای و یارانه پنهان ای، فرابودجها در سه بخش بودجههر این پژوهش یارانهد

ها، سهم سه دهک پردرآمد از یارانه پنهان . مطابق این بررسیبرآورد شده است حدود یازده میلیون تومان ،در سال

االی های بمندی دهکهای این گزارش، میزان بهرهیافته ساسا بر ،درآمد است. همچنینسه دهک کم هفت برابر ،مستقیم

 . های پایین درآمدی استدهک برابر 23 ،درآمدی از یارانه پنهان، گاز، برق و بنزین

هزار میلیارد تومان  388هزار میلیارد تومان یارانه پنهان، حدود  825بر طبق محاسبات این گزارش سازمان برنامه، از حدود 

هزار میلیارد تومان برای سه دهک اول است، اما سه دهک باالیی  00هستند که از این مقدار، حدود « پنهان مستقیمهای یارانه»

های پنهان درصد کل یارانه30که، دهک اول، حالیبرند. درها بهره میهزار میلیارد تومان از این یارانه 030ثروتمند، بیش از 

مایه اصلی این گزارش آن شود. لذا جاندرصد یارانه پنهان نصیب دهک اول می 8تنها  است، خودکردهمستقیم انرژی را از آن 

 . اسم فقرا، یارانه انرژی ندهیداست که به 

ای منجر به توزیع عادالنه شوند، اصالح نظام یارانهها که این روزها تولید یا سفارش داده میحسب منطق این سنخ گزارش

اجتماعی است. از سوی دیگر این اصالح، منجر به افزایش کارایی در  درآمدکمطبقات ضعیف و  ها و حمایت بهینه ازیارانه
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مانی در تومثال، بنزین هزارعنوانشود. طبق محاسبات این دیدگاه، بههای قاچاق انرژی در کشور میمصرف و کاهش انگیزه

 005میلیون دالر معادل  00قاچاق بنزین در کشور، روزانه میلیون لیتر  35سنت است؛ با توجه به برآورد تخمینی  0حاضر حدود 

شود.) اگر قیمت بنزین در عراق که هزار میلیارد تومان سود بادآورده نصیب قاچاقچیان سوخت می 000میلیارد تومان و ساالنه 

 سنت است را مالک قرار دهیم(.  12بنزین 

الح نظام قیمتی ها در برابر اصترین مقاومتاند. یکی از بزرگفکر کرده های مخالفین نیزطرفداران این دیدگاه، حتی به استدالل

ها برای مسئولین، نگرانی از عواقب و پیامدهای تورمی این اصالح قیمتی در شرایط کنونی اقتصاد ایران ها در منظر آنیارانه

در گزارشی با «  های مجلس شورای اسالمیمرکز پژوهش»اند! اواخر سال گذشته، ها به فکر این چالش هم بودهاست. اما آن

درصدی قیمت بنزین، حسب  055ترین سناریو، افزایش های انرژی، نشان داد در بدبینانهطرح ضرورت اصالح قیمت حامل

درصد بر نرخ تورم خواهد افزود. بدین ترتیب خلع سالح مخالفین با ابزار تورم نیز، در دستور کار  8های آماری، حداکثر مدل

 ریزی اصالحی قرار گرفت. ین برنامها

کمرانی ح»ها به راهکارهای جایگزین و پیشنهادی برای اصالح نظام یارانه بنزین در کشور نیز پرداختند. اندیشکده اما آن

 کشور؛ تخصیص سهمیه بنزین به افراد و در بنزین یارانه نظام اصالح دپیشنها»، در گزارشی با عنوان : 0280در بهمن « شریف

النه جای خودرو، به منطق توزیع عاد، کوشش کرد نشان دهد اختصاص سهمیه به افراد به«ایجاد بازار متشکل برای مبادله آن

تر است. به عبارتی در این گزارش، مرحله پسا اصالحات قیمتی در کانون توجه قرار گرفت. طبق این ها نزدیکاین یارانه

درصد خانوارهای کشور،  80سوز برخوردار هستند و از خودرو شخصی بنزین درصد خانوارهای ایرانی 03تنها گزارش 

جهت، گزارش فوق تالش دارد تا نظام بازتوزیعی تخصیص سهمیه به هر فرد و ایجاد اینسیکلت دارند. ازنه خودرو و نه موتور

ق، مقاومت ادراک عمومی جامعه در برابر تبع کاهش قاچاسازی قیمت انرژی و بهها، ضمن واقعیبازاری برای مبادله این سهمیه

 ها را با این شیوه تخصیص کاهش دهد. افزایش قیمت

دغه عدالت چقدر ریشه در دغ« های پنهانیارانه»این سؤال، انگاره ازها چیست؟ و البته پیشراستی منطق توزیع عادالنه یارانهاما به

های پنهانی هم در انگاره یارانه پنهان دیده ای دارد؟ آیا نیتاهب یارانهمندی از موها در بهرهاجتماعی و سهم عادالنه دهک

 رسد. شود؟ پاسخ البته خیلی دشوار به نظر نمیمی

های النفع فروش حاملچرا عدم اساساًاست. « یارانه پنهان»قرار گیرد، منطق تعریف  موردتوجهآنچه در مرحله اول الزم است 

ه از نرخ ارز نزدیک ب عمدتاًهای جهانی به ریال داخلی، در تبدیل قیمت همآننه تلقی شده است؟ انرژی در بازار جهانی، یارا

چه  شود. بایارانه می عنوانبه هزارمیلیاردی صد چندو این امر، منجر به تولید اعداد نجومی  شدهاستفادهنرخ ارز بازار آزاد 

ارز بازار آزاد سخن بگوید و  د، در عرضه انرژی با قیمت جهانی و نرخاز افرادی که درآمد ریالی دارن تواندمیمنطقی، دولت 

« های پنهانمالیات»بر آن بگذارد؟ چرا کسی از « یارانه پنهان»النفع فروش در بازار جهانی را، یارانه تلقی کند و نام جذاب عدم
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داق بارز مالیات پنهان در اقتصاد ایران، گوید؟ مصاست، سخن نمی شدهپرداختهای گذشته از سوی مردم به دولت که در دهه

یات است و از آن در ادب واریزشدهدولت  حساببهمستقیم از جیب مردم  صورتبههای گذشته است که نرخ تورم دو رقمی دهه

 ند راکشود. اگر این منطق توسعه یابد، تمام خدمات عمومی که دولت عرضه مییاد می« مالیات تورمی»دانش اقتصاد، به 

 یارانه شناسایی کرد! عنوانبهتوان با قیمت جهانی و ارز آزاد محاسبه و می

ه ای از واقعیت مسئلای و توزیع عادالنه آن، تاکنون طرح شد، تنها چهرهرسد آنچه در ضرورت اصالح نظام یارانهبه نظر می

بندی گران مستقل، با صورتته برخی تحلیلهای همسو یا ذینفع و البها از طریق رسانهمشی ملی، دولتباشد. در عرصه خط

ها و اهداف را خود در عرصه سیاست و اقتصاد دنبال (، نیتLabelling« )زنیبرچسب»خاصی از مسئله، از طریق راهبرد 

ای سانهر ، در پیشانی عملیات«های پنهانها از یارانهسهم عادالنه دهک»یا « عدالت اجتماعی»های اخیر، عناوین کنند. در هفتهمی

ای قرار گرفت. اما این استفاده ابزاری یا نمادین از عدالت اجتماعی، چقدر برای اقناع جامعه جهت اصالح قیمتی نظام یارانه

و منطق عدالت اجتماعی در شرایط کنونی جامعه معاصر ایران تطابق دارد؟ در این زمینه ذکر چند نکته الزم به نظر  باروح

 رسد:می

 ضابطه نرخ ارز، قیمت نسبی انرژی در ایران را در مقایسه باپنهان است. افزایش بی اصطالحبههای حاسبه این یارانهنحوه م اوالً

ای عظیم را ایجاد ماه اخیر، این رانت یارانه 04درصدی نرخ ارز در حدود  255جهان دچار آشفتگی کرده است. افزایش حدود 

ارزی درست در  شده است. خطای دولت در سازوکار کنترل بازار ارز و سیاستکرده است و این شکاف، از آسمان ایجاد ن

، با 48های گذشته، حال باید به بهای افزایش چند برابری انرژی دنبال شود؟! از سوی دیگر، این محاسبه انتها ندارد. سال سال

نزدیک شد؛ اما شوک ارزی سال « فارسخلیجقیمت فوب »ها به نزدیکی های انرژی، قیمت آنبرابری قیمت حامل 0افزایش 

های انرژی و بعد افزایش نرخ ارز و مجدد حامل کاری قیمتروی و چرخه دست، تمام این دستاورد را بَر باد داد. این دنباله80

 د. سرهای پنهان، تا کجا باید ادامه پیدا کند؟ انتهایی متصور هست؟! به نظر نمیها برای یارانهنیاز به اصالح قیمت

کار عمومی ای افگرفتن شرایط کنونی اقتصاد ایران صورت گیرد. محک رسانه در ثانی، اصالحات اقتصادی باید با در نظر

که بنا به گفته سخنگوی قوه قضائیه، از سوی « تومان 3055افزایش قیمت بنزین به » ماهاردیبهشت 00توسط دولت در شایعه 

چقدر افکار عمومی آماده پذیرش چنین اصالحاتی است! اقتصاد ایران در شرایطی  خود وزارت نفت و دولت بود، نشان داد

ضابطه قیمت کاالهای اساسی، شرایط برای است. افزایش بی« رکود تورمی»را آغاز کرده است که درگیر پدیده  84سال 

درصد و در برخی کاالها،  03حدود نقطه به بهتر از قبل کرده است. نرخ تورم نقطهجامعه را، سخت درآمدکممعیشت طبقات 

 درصد رسیده است.  005به حدود 

درآمد جامعه دارد؟ برای فهم این پیامد ذکر یک های انرژی چه پیامدهای واقعی بر معیشت طبقات کمکاری قیمت حاملدست

از کل  و غیرمستقیم انرژیکند: طبق گزارش هزینه و درآمد خانوار در مرکز آمار ایران، سهم هزینه مستقیم شاخص کفایت می
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های مستقیم انرژی برای دهک دهم یا ثروتمند، که سهم هزینهحالیاست؛ در درصد 09حدود هزینه خانوار، در دهک اول 

ا های انرژی، فقرحامل است. معنا و داللت این شاخص آن است که کانون اصابت تورمی افزایش قیمت حدود سه درصد

برانی باال، های جها، در سطح بقای این طبقات اجتماعی است. ممکن است گفته شود از طریق یارانهی آنپذیرهستند و آسیب

ها شود، در پاسخ باید گفت که تاریخ، چندان در این زمینه کارنامه روشنی از دولتقدرت خرید این طبقات حمایت و حفظ می

 های هدفهای نظام اداری و اجرایی کشور، شناسایی گروهو محدودیتنقص نظام اطالعاتی  واسطهبهدهد و معموالً ارائه نمی

 ، در جلوی چشمان ماست. 0248ها در سال گیرد. تجربه آثار اجتماعی طرح هدفمندکردن یارانهصورت می دشواریبه

 همه یبرا آن یکسانِ کردن و لذا گران  است معیار کاالی یک بنزینثالثاً واقعیت آن است که درست یا غلط،  

این فشار معلول تحلیل یک مفهوم مهم . شودمی فقیرتر هایدهک بر معیشتی فشار و تورم افزایش موجب اقشار،

کشش واکنش جانب تقاضا و عرضه به تغییرات قیمتی است. در این چارچوب، بار «. کشش»دانش اقتصاد خرد نیز هست: 

کمتری ) بخوانید قدرت انعطاف کمتری( برخوردار است و  ها همواره بر دوش طرفی است که از کششاصلی اصالح قیمت

واهد خ تأمینهای پردرآمد، در راند بعدی بازی از جیب طبقات متوسط و فقیر های حامل انرژی برای دهکلذا افزایش قیمت

 دهند. ر هُل میتزنی پایینهای با قدرت چانهو حاشیه سود خود را به سمت گروه« اضافه رفاه» راحتیبهها شد. چون آن

و  های پنهان، بازار جهانی انرژیرابعاً، منطق مقایسه قیمت انرژی و در بحث ما بنزین است. فرض دیدگاه موافق اصالح یارانه

ارد و خوانی دکاهش قیمت داخلی انرژی با قیمت جهانی است. اما این مقایسه فقط با منطق کارایی و جلوگیری از قاچاق هم

ظات سطح معیشت جامعه معاصر ندارد. روی دیگر سکه مخارج جهانی، درآمدهای جهانی است. در شرایطی ای به مالحتوجه

تواند های گذشته نکرده، بلکه در مواردی کاهش نیز داشته است، چگونه میکه سطح عمومی درآمدها، تغییر محسوسی با سال

ا حسب سهم هزینه بنزین از درآمد خانوار، در نظر بگیریم، بنزین مخارج را در تراز جهانی قرار داد؟! اتفاقاً اگر قیمت بنزین ر

ی استفاده نسبت هزینه نهایگیرد. طبق محاسبات،  جهان قرار می قیمتگرانارزان نیست، بلکه در رده کشورهای  تنهانهدر ایران 

بار بیش از  05تا  0و بین  یافتهتوسعهبرابر بیش از کشورهای  25تا  05از خودرو به مخارج مصرف نهایی خانوار ایران بین 

در تحلیل قیمت انرژی در مقایسه با قیمت جهانی، خطا و البته نوعی مغالطه ذهنی است.  سویهیکنگاه  .کشورهای عربی است

نزین در ایران، ب لیترهای انرژی دارای اهمیت است. قیمت یک قیمت نسبی دستمزد به انرژی نیز در تحلیل واقعیت قیمت حامل

بوده است، اما در کشورهایی مانند آمریکا و کانادا این عدد به  3504درصد از درآمد روزانه یک فرد در سال  8/5کمتر از 

درصد بوده است. معنای این شاخص آن است که قیمت بنزین در ایران در مقایسه با درآمد روزانه افراد، از  0/5و  8/5ترتیب 

ماهه مبلغ  055ها و پرداخت تر است! البته نباید از اثر اجرای قانون هدفمندی یارانهانکشورهایی همچون آمریکا و کانادا گر

 برای هر فرد تا امروز نیز غفلت کنیم.  80055



 السالمعلیههسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق   ن: از ادعا تا واقعیتانگاره یارانه پنها

 54 از 26

اگرچه در ساحت فردی احتماالً جایز نباشد، اما در ساحت کنش جمعی در سپهر اجتماع چندان « خوانی نیت»آنکه،  درنهایتو 

ها، در این رسد یکی از نیروهایی انگیزشی دولت که عالوه بر کاهش قاچاق یا توزیع عادالنه یارانهر میبالوجه نیست. به نظ

، با اعالم عدم تمدید 0284ای است. سوم اردیبهشت این اصالح یارانه «کارکرد درآمدی»آفرین است، عرضه نقش

قرار « یجایگزین ریالی بودجه نفت»تیتر اول خود را  متحده، روزنامه دنیای اقتصادهای خرید نفت از سوی ایاالتمعافیت

های دولت، یکی از مسیرهای داد. حسب این گزارش، عالوه بر راهکارهایی چون بسط پایه مالیاتی یا مولدسازی دارایی

ظام نمدت برای جلوگیری از کسری بودجه و به دست آوردن منابع ریالی با توجه به محدودیت در فروش نفت، اصالح کوتاه

 های پنهان است. یارانه

ناک نگرانه و خطرکوته غایتبهرسد، نگاه کارکردی و درآمدی دولت به این اصالحات که در نوبه خود ضروری به نظر می

تر از جیب او با ضرایب بیشتر خرج خواهد شد و رهاوردی نصیب دولت خواهد شد، آسان آسانیبهاست. درآمدهای ریالی که 

ای نیازمند اصالحات با رویکرد تحقق عدالت اجتماعی هست، اما الزمه آن لی ایران نخواهد داشت. نظام یارانهبرای اقتصاد م

به دنبال آن است، در نظر گرفتن شرایط جاری کشور و لحاظ مسئله از ابعاد  ازآنچهگذار عالوه بر نیت شفاف و دقیق سیاست

ردی، در طرح پیشنهادی اخیر سازمان برنامه جهت اصالح ساختاری گوناگون است. متأسفانه این نگرش درآمدی و کارک

 ست. بودجه عمومی کشور نیز نمایان ا

 89آبان سوخت مردم؛ سوخت دولت: تبارشناسی تصمیم  (11

 پژوهی مرکز رشد/ پژوهشگر هسته عدالتحسین سرآبادانی  

شوی و کمتر رویدادی کنی، کمتر غافلگیر میمدار آن طی میهای زمان آن است که هر چه در مشهور است که از معجزه

گیری سازی و تصمیمرسد هم چنان خرد جمعی و بنیه کارشناسی نظام تصمیمکند. اما به نظر میات میزدهگیر و بهتغافل

یمت مورد اصالح قصورت فزاینده پتانسیل خلق تعجب و حیرت ما را دارد. اجرای مصوبه شهریورماه سران قوا در کشور، به

رسد شدت این غافلگیری به حدی است که ماه، آخرین نمونه از این غافلگیری است. به نظر میآبان 38بنزین در ساعت صفر 

گیری شده است. حداقل این بهت و حیرت از واکنش جمهور نیز دچار غافلعالوه بر مردم، خود دولت و شخص رئیس

 گذاری کشور بود. سیاست است؛ واکنشی که فراتر از انتظارات نظام سیاستاجتماعی به اصل و نحوه اجرای این 

مرانی در نظام حک« رابطه مردم و دولت»بستان این غافلگیری بیش از هر چیز دیگر دارای اهمیت است، اصل -آنچه در بده

یدن ترین قربانی صدمه درگمحور، بزترین سرمایه اجتماعی و ضامن اصلی هرگونه توسعه عدالتبزرگ« اعتماد»ملی است. 

این رابطه است. تالش دولت برای اجرای بدون مقدمه مصوبه خود و واکنش شدید اجتماعی به این تصمیم، دو روی سکه این 

کند و واکنش همراه با الساعه، اعتماد عمومی به دولت را همچون برفی آب میهای خلقها و سیاسترابطه است. تصمیم
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های سخت را تحت تأثیر خود قرار ت از سوی برخی افراد، شجاعت و جسارت دولت در انتخابخشونت به سیاست دول

سازی و ، دارای چنین اهمیت راهبردی و حیاتی است؛ چرا در کانون نظام تصمیم«مردم با دولت»دهد. اما اگر رابطه می

استی که صورت که هر تصمیم و سیبدین شود؟؛عنوان یک معیار اصلی و شاخص اهرمی نگریسته نمیگیری کشور بهتصمیم

تگاه کند، پرهیز شود؟ به نظر پاسخ به دسکند اجرا و از هرگونه انتخابی که این رابطه را تخریب میاین رابطه را تقویت می

 گردد. گیری کشور بازمیمحاسباتی نظام تصمیم

نه و چه ز به این موضوع بستگی دارد که چه چیز را هزیچیفعال است؛ البته همه« فایده-هزینه»این دستگاه محاسباتی با منطق 

 م:اجمال مرور کنیهای پیدا و پنهان این مصوبه را بهچیز را فایده تلقی کند! بیایید در ادامه ابتدا فواید و بعد هزینه

مستقیم از میلیارد تومان درآمد  055هزار و  25بینی کرده است ساالنه حدود دولت از محل شوک قیمتی بنزین، پیش .0

هزار 08بینی کرده است ساالنه چنین در صورت کاهش مصرف و حفظ میزان تولید، پیشاین محل کسب کند. هم

 میلیارد تومان نیز درآمد از محل صادرات بنزین به دست آورد. 

 کند، با اجرای این سیاست، ضمن اصالح قیمت نسبی بنزین، رشد شتابان مصرف بنزین در کشوردولت تصور می .3

متوقف و روند کاهش مصرف نیز اتفاق خواهد افتاد )همچنان که در ده روز ابتدای این طرح به گزارش وزارت نفت، 

شده است(. لذا اجرای این سیاست ضمن جلوگیری میلیون لیتر کاهش مصرف روزانه ثبت 08طور متوسط حدود به

کشور خواهد شد و مانع قاچاق بنزین نیز  از وابستگی کشور به واردات بنزین، موجب مدیریت مصرف انرژی در

 خواهد شد. 

برابر دهک اول از یارانه بنزین بهره  32دهد، دهک دهم درآمدی بیش از وبودجه نشان میمحاسبات سازمان برنامه .2

نوعاً فاقد ه درآمد کهای کمکند با اصالح قیمت بنزین، این منابع به گروهها اقتضا میبرد و لذا توزیع عادالنه یارانهمی

میلیون  00خودرو نیز هستند، انتقال یابد. بر این اساس طرح واگذاری همه درآمدهای حاصل از این اصالح قیمت به 

 شده است. هزار خانوار کشور طراحی 055و 

مرور های آن را با هم طور خاص، حسب این منافع، این سیاست را اجرایی کرد؛ حال هزینهاما سران قوا و قوه مجریه به

بنزین، چندین فروشگاه، پمپ 05بانک،  020ماه، چندین نفر کشته و طبق گفته وزیر کشور آبان 38کنیم: در اثر اجرای مصوبه 

خودرو و اموال شخصی و...در اثر این اعتراضات موردحمله قرار گرفت. اینترنت بیش از ده روز قطع شد و بسیاری از 

آبان به این موارد آشکار و  38درمانی بامداد آیا همه هزینه کشور بابت اجرای شوکوکارهای این حوزه مختل شد. اما کسب

 شود؟ پاسخ قطعاً منفی است. ملموس منحصر می

ل کرده بر کشور تحمی« تعدیل ساختاری»های در چارچوب سیاست« درمانیشوک»هایی که اجرای دکترین برای فهم هزینه

 رسد: نظر میکند ذکر محورهای زیر الزم به و می
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توسعه عملیاتی شده است )از آمریکای های تعدیل ساختاری، در هر جای جهان و خاصه در کشورهای درحالسیاست .0

جنوبی تا آسیا و شرق اروپا(، بازتولیدکننده خشونت، فقر و اعتراض اجتماعی بوده است. اما نبود ظرفیت یادگیری 

اری گذبندی مسئله قیمتها را ادامه داده است. صورتد این سیاستهای این کشورها، عمالً چرخه بازتولیدر دولت

این  بینانه است. درغیرواقع ی بر فروضاست؛ زیرا مبتننیز محل خدشه « های پنهانیارانه»های انرژی با مفهوم حامل

قیمت  اساس در داخل کشور برهای انرژی حامل ارزش التفاوتمابهاز  است عبارتانرژی  «یارانه پنهان»دیدگاه، 

 های جهانی دارند،هایی مانند بنزین که قیمتدر مورد حامل. شودکنندگان دریافت میمرجع و وجوهی که از مصرف

تعادل در  چراکهاست که از اساس اشتباه است؛  قرارگرفتهها مبنا در قانون هدفمندی یارانه فارسخلیجقیمت فوب 

رز و نوسانات به نرخ ا شدتبهگذاری کلیدی قرار گیرد. در ثانی این مفهوم بازارهای داخلی اقتصادی باید مبنای قیمت

کل کند یفرض م چراکهالنفع فروش دولت از انرژی، به یک معنا یارانه نیست؛ ار ارز وابسته است. بنابراین عدمباز

ی ن فنی و نه امکان اقتصادنه امکا کهرحالید؛ برسد تواند در خارج از کشور به فروشمی را انرژی مصرفی در داخل

 نظر رد آن شدهتمام قیمت با تکلیفی فروش قیمت بین اختالف را پنهان یارانه ها،روش برخی آن وجود ندارد. در

 است.   نشدهانجام دقیق و علمی طوربه تاکنون ایران در انرژی شدهتمام قیمت ارزیابی اما .گیرندمی

شناسی ناقص هشناسی و جامعکننده، عالوه بر انسانقیمتی در تغییر رفتار مصرفتأکید و تمرکز راهبردی بر ابزارهای  .3

ر با واقعیت جامعه ایران امروز است. د منطبق غیربینانه و غایت غیرواقعدرمانی در منطق تعدیل، بهدکترین شوک

یر پایین، تغیهای انرژی در صورت نبود کاالی جانشین، به جهت کشش بلندمدت، مصرف بنزین و سایر حامل

مجلس شورای اسالمی، بر اتکا به این  0241ونقل عمومی مصوبه محسوسی نخواهد کرد. اجرای قانون توسعه حمل

غیرمنطقی  صورتبندی منطقی و استفاده از کارت سوخت که بههای قیمتی قطعاً ترجیح دارد. ضمن آنکه سهمیهروش

ابزارهای  گیری ازبزارهای مکمل غیرقیمتی استفاده شود. عدم بهرهعنوان دیگر اتوانست بهحذف شد، می 0280مهرماه 

ژی را های انرگذاری حاملغیرقیمتی و حرکت معقول و منطقی در اصالح قیمتی بنزین، در بلندمدت چالش قیمت

 وبرای اقتصاد ایران حل نخواهد کرد. تمرکز بر ابزارهای قیمتی برای مدیریت مصرف، در بلندمدت فاقد کارایی 

بینی و های مکمل این اصالح قیمتی پیشمدت مقطعی است؛ مگر آنکه بستهاثربخشی است و تنها دارای آثار کوتاه

اجرایی شود. این سیاست قیمتی، تأثیر محسوسی بر روی کاهش قاچاق سوخت نیز دارد؛ زیرا اوالً بخش عمده قاچاق 

ید نیز های جدبنزین است( و در ثانی قاچاق با قیمت چهارم برایمربوط به گازوئیل است نه بنزین )کمتر از یک

. است درصد14  حدود «گازوئیل» سهم و درصد4  نفتی، هایفراورده یارانه مجموع از بنزین سهمصرفه است. به

 رد. گیمی قرار بعدی هایاولویت در انرژی یارانه کاهش و اصالح باهدف بنزین مورد در گذاریبنابراین سیاست
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(، دولت آقای 08و  02درمانی سال های بعد از جنگ، از دولت آقای هاشمی رفسنجانی)شوکدولتاما چرا  .2

برابر کند و در مجلس هفتم متوقف شد(،  8خاتمی)ماده سوم قانون برنامه چهارم توسعه که قصد داشت بنزین را 

ر دو نوبت، از ابزار قیمتی برای و درنهایت دولت فعلی د 0248نژاد با اجرای شوک قیمتی آذرماه دولت آقای احمدی

گردد. اول آنکه در ایران بازمی« دولت»های حامل انرژی بهره برده است؟ پاسخ به خصوصیات نهاد اصالح قیمت

نگرانه، در جستجوی توزیع پول از طریق اصالح قیمت است تا از این طریق تبعات نهاد دولت در ایران بسیار کوته

رل شود. درآمد کنتهای پولی و مالی( بر معیشت طبقات متوسط و کمشخصاً سیاستهای اقتصادی)مسایر سیاست

رعت سهای نقدی نیز بهمرور ارزش واقعی این یارانهای که در بلندمدت نشان داده است اثربخش نیست و بهمقوله

رای مدیریت رقیمتی بهای غیدرآمد ندارد. دوم آنکه سیاستشود و تأثیری بر معیشت طبقات متوسط و کمکاسته می

هاست و به همین جهت، گزینه جذابی مصرف سوخت، هم نیازمند هزینه و هم کار بلندمدت و جهادی از سوی دولت

 ها نیست. برای دولت

درمانی است. دولت با این استدالل که بنزین، سهم دو ونیم درصدی در ترین هزینه اجتماعی شوکتورم، بزرگ .8

ین حدود بر نرخ تورم اثرگذار است؛ اما نرخ تورم انتظاری و ذهنی افزایش قیمت بنزین در بودجه خانوار دارد، در ا

وغریب دو سال اخیر نجات پیدا نکرده است؛ چقدر در این محاسبات شرایطی که اقتصاد ایران هنوز از تورم عجیب

ندارد. نکته مهم آن است  48ه درمانی، تناسبی باتجربه آذرماجای گرفته است؟ از حیث زمانی نیز اجرای این شوک

یارانه انرژی ؛ اما نسبت کمتر است ی درآمدیهادرصد بوده و از سایر دهک 0551از یارانه انرژی  فقیرسهم دهک  که

و این شاخص بدین معنا  دهددرصد بیشترین مقدار را به خود اختصاص می00به هزینه کل خانوار در این دهک، با 

  . به یارانه انرژی وابستگی بیشتری دارد مراتببهها نسبت سایر دهک به ،که معیشت دهک اول است

سال نتوانسته یارانه افراد ثروتمند را حذف کند، با  1توزیع درآمدها است. دولتی که بیش از  موضوع بعدی نحوه باز .0

رایی و ثروت( تالش چیز را نشان رفته و هیچ را نرفته است ) از درآمد تا هزینه و داهایی که همهمجموعه شاخص

 0میلیون سرپرست خانوار از  8کرده است تا سه دهک باالی درآمدی را شناسایی کند. اما ثبت اعتراض بیش از 

دهد. نکته بعدی نیز آنکه ساعت، احتماالً دقت و روایی این محاسبه را نشان می 84شده در کمتر از میلیون حذف

کسب درآمد، این بار واحد توزیع را از فرد به خانوار تغییر داده و  ها و احتماالًدولت به جهت مدیریت هزینه

، بیش از 0280نفر که طبق سرشماری سال  0جهت عالوه بر کاهش سرانه یارانه، برای خانوارهای باالی ازاین

که  تمیلیون خانوار هستند، عمالً این افراد را حذف کرده است. ضمن آنکه تعبیر ضمنی این بازتوزیع آن اسیک

های گوناگون خود، عمالً طبقه متوسط را در کشور حذف و یک کند در اثر اجرای سیاستدولت محترم اعتراف می
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های یاستترین نشانه شکست سرسد بزرگنیاز ایجاد کرده است. به نظر میاکثریت نیازمند و یک اقلیت نسبی بی

 ت. های حمایتی و معیشتی اسوسوم خانوار کشور( به بستهمیلیون خانوار)بیش از د 04اقتصادی کشور، نیازمندی حدود 

ها در این شرایط محاسباتی، تحلیل رابطه و نگرش میان مردم با حاکمیت از اهمیت برخوردار است. مردم فارغ از استدالل

« کاراسبدولت ک»عنوان یک گیری کشور، به دولت بهها و عملکرد نظام تصمیمو ادعاهای دولت، با عنایت به مجموعه سیاست

زنند. دولتی که با عنایت به طرح اصالح ساختاری بودجه عمومی کشور، در جستجوی کاهش کسری بودجه خود برچسب می

های انرژی است. این انتخاب، بدین معناست که دولت ناکارآمدی و فقدان انضباط مالی و پولی از محل اصالح قیمت حامل

هزار میلیاردر در  255، بیش از 0280کند. به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، در سال می تأمینخود را از محل جیب مردم 

اند. پرسش عمومی آن است که چرا اصالح ها یک ریال مالیات پرداخت نکردههزار نفر از آن 003اند که کشور حضورداشته

شود؟ پاسخ احتماالً به ماهیت نهاد دولت و می تأمینهای مردم از محل ثروتمندان از محل توده تأمینجای ساختار بودجه به

گردد. دولت البته تأکید دارد که ریالی منفعت از این اصالح قیمت ندارد؛ اما اگر این ادعا نیز درست کارکردهای او بازمی

های نهیدرمانی منجر به افزایش هزوبودجه، اجرای شوکشود: طبق محاسبات سازمان برنامهباشد، پرسش دیگری طرح می

شود؛ دولتی که در شرایط تحریم کنونی، با کسری بودجه روبرو است، چرا سیاستی با بار مالی جدید اجرا کرده دولت نیز می

 است؟! 

رخ داد،  84آبان  38درمانی مانند آنچه در های شوکترین هزینه اجرای سیاستهای اقتصادی، بزرگفراتر از این هزینه

انگارانه است اگر واکنش همراه با لت در نظام سیاسی کشور است. سادهعتماد اجتماعی به نهاد دوهزینه اجتماعی و کاهش ا

ماه در بسیاری از شهرهای کشور را تنها به خاطر افزایش قیمت بنزین تلقی کنیم؟ آبان 31و  30خشونت حوادث روزهای 

 اعتراضات جلیقه زردها در فرانسه به افزایش مالیات همچنان که انحصار علت اعتراضات مردم شیلی به افزایش قیمت مترو یا

آپ منحصر شود. انباشت مطالبات اجتماعی و اقتصادی، معلول بر کربن یا اعتراضات مردن لبنان به افزایش مالیات بر واتس

عدم  های دولت، معلولهای پولی، مالی و تجاری اوست. بسیاری از انتخابعملکرد اقتصادی دولت در مجموعه سیاست

رای سازی در حوزه اقتصاد کشور، بیش از گذشته داهای پیشین اوست. در این شرایط، بازنگری نظام فکری و تصمیمانتخاب

داری به آمیز جامعه لیبرال سرمایهانگیز خود، روایت واکنش خشونتبا فروش حیرت« جوکر»اهمیت است. این روزها فیلم 

ی های اقتصادی و اجتماعه است. بازتولید خشونت از محل اجرای برخی سیاستهای اقتصادی معاصر را عرضه کردسیاست

 کننده است. بسیار نگران

نصیحت پادشاهان کردن کسی را مسلم بود که بیم سر ندارد یا امید زر...پادشاهان »نویسد: اش میسعدی در گلستان جاودانه

حضور  دنش بازتقویت بینه کارشناسی کشور و «. پادشاهان ترند که خردمندان به قربتبه صحبت خردمندان از آن محتاج

سالمت انقالب اسالمی در گام دوم است. سوخت مردم، سازی کشور، الزمه طی کردن بهنخبگان جوان در درون نظام تصمیم
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ای دشوار همحور است. سوخت دولت، اعتماد مردم به او برای گرفتن تصمیمکار و بنگاهیک دولت قوی، کارآمد و نه کاسب

 نشود، اصل رابطه مردم با دولت درخطر سوختن است. تأمیناست. اگر این دو 

 قاعده عدالت در بودجه دولت (11

 پژوهی مرکز رشد/ پژوهشگر هسته عدالتحسین سرآبادانی

ی گچارچوب کلی اصالح ساختاری بودجه با رویکرد قطع وابست» تحت عنوان« وبودجهبرنامهسازمان »طرح پیشنهادی اخیر 

ای است تا این روزها بیشتر به موضوع با اهمیت بودجه و نظام تنظیم و تدوین آن در عرصه ملی، تأمل و ، بهانه«بودجه به نفت

باط او با مردم تعامل و ارت نوعیبهدولت، قاعده رفتاری حاکمیت را مشخص و  سالهیکسند برنامه  عنوانبهتفکر کنیم. بودجه، 

 ، در برنامه توسعه کشور و اداره مسائل روزمره آن، حائز اهمیت است. جهتبدیندهد. کل میدر معنای کالن خود را ش

شدید است. ت بردهرنجهایی های گذشته از مسائل و آسیبریزی در ایران و ساختار بودجه عمومی دولت، در دههنظام بودجه

دارای  شازپیبیشپذیری ما در این عرصه را آسیب های خارجی در یک سال گذشته، نقاطهای ظالمانه و افزایش شوکتحریم

گذاری کشور را به خود معطوف کرده است. کسری بودجه پایدار دولت، فقدان انضباط اهمیت کرده و توجه نظام سیاست

های گذشته یهریزی مبتنی بر روهای جاری، وابستگی منابع بودجه به فروش نفت خام و نظام بودجههزینه رویهبیمالی و افزایش 

یعی پدیدار نشده است و طب شبهیکهای ساختاری بودجه در ایران است که ها و بیماریآسیب ازجملهو نه بر مبنای عملکرد، 

منابع عمومی  أمینتها و فشار به بخش حال، با توجه به افزایش تحریمآن نیز وجود ندارد. بااین شبهیکاست امکان از بین رفتن 

 پذیر بودجه در کوتاه اهمیت، ضروری است. ریت این نقاط آسیبدولت، کاهش و مدی

یکی از فروض اصلی که در این اصالح و مدیریت باید توجه گیرد، رعایت اصالح بودجه عمومی دولت حسب قاعده 

 بهبود و یاقتصاد عدالت ارتقای»عدالت اجتماعی است. در طرح پیشنهادی سازمان برنامه، هدف سوم از اجرای این برنامه را، 

دانسته است. ضمن تمجید از بیان این اصل در اهداف برنامه پیشنهادی، چند اشکال اساسی بر نگاه برنامه به « عمومی معیشت

 مقوله عدالت اجتماعی وجود دارد:

ری است. بهای گذشته دانش اقتصاد در تزاحم میان رشد اقتصادی با براهای دههاوالً، این برنامه نیز همچنان گرفتار تئوری

 ارتقای و عمومی بهبود معیشت برنامه، این در است الزم درنهایت،»آورند: در صفحه سوم این طرح، نویسندگان این برنامه می

 ایپدیده شوند؛ افزایش نابرابری به منجر اصالحی هایبرنامه برخی است ممکن مدتکوتاه در زیرا گیرد؛ قرار مدنظر عدالت

 اسالمی جمهوری های نظاماولویت از باالدستی اسناد اقتصادی عدالت به توجه نیز و اقتصادی ولاص اساس بر آن تخفیف که

 «. است
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ی جهت رشد های اصالحاست که در برنامه« منحنی کوزنتس»قرن پیش اقتصاددانان مبتنی بر این جمالت یادآور سخنان نیم

یابد. این تلقی می شتدریج با افزایش رشد اقتصادی، نابرابری کاههکند ولی بمدت نابرابری افزایش پیدا میاقتصادی، در کوتاه

است. رشد منهای عدالت، نه پایدار و نه مولد خواهد بود و  دادهازدستهاست که طرفداران خود را انگارانه، دههو باور ساده

 عنوانهبز برابری و عدالت اجتماعی، های اخیر دانش اقتصاد، اتنها به تعمیق رکود در بلندمدت منجر خواهد شد. در تئوری

 شود. زیرساخت هرگونه رشد اقتصادی یاد می

ثانیاً باور این برنامه، به مقوله عدالت اجتماعی، رویکردی صرفاً توزیعی و پسینی بوده و از فهم عدالت با رویکرد فرآیندی 

ناشی از تأکید اسناد باالدستی نظام مورد تمرکز  هدف سوم، آن را صرفاً عنوانبهو مستمر عاجز است. به همین جهت است که 

قرار داده و هدف آن، جلوگیری از فشار بر معیشت عموم افراد و جلوگیری از نارضایتی عمومی جهت بسترسازی اصالحات 

 ورسد طرح حاضر رویکرد انفعالی اقتصادی است. ضمن احترام به این سطح از باور به مقوله عدالت اجتماعی، به نظر می

 حداقلی به مقوله حیاتی عدالت اجتماعی داشته است. 

و  هایی است که چندان گره از وضعیت معیشت طبقات متوسطثالثاً، نتیجه و پیامد این باور به عدالت، توصیه به سیاست

 شاخص د.کنکننده میها بر وضعیت توزیع درآمد را نگرانکرد و پیامدهای اجرای برخی از این سیاست بازنخواهدضعیف 

های مطرح در برآورد میزان نابرابری توزیع درآمد) اگرچه خود این شاخص نیز دارای عنوان یکی از شاخصبه« ضریب جینی»

شمسی، روند  85کند( در دهه تنهایی عمق نابرابری موجود در اقتصاد ایران را نمایندگی نمینواقصی نیز هست و به

روند صعودی بود، این شاخص طی یک 2028/5، 0285که این شاخص در سال الیای را طی کرده است. درحکنندهنگران

رسیده است.  8554/5به  0281روز بیشتر شده است و در سال روزبه 0285( در دهه 0282نسبت به  0288غیراز سال مستمر ) به

با رشد  0280د ضریب جینی در سال متأسفانه وزارت امور اقتصادی و دارایی، طی روزهای گذشته در برآورد اولیه اعالم کر

رسیده است. این افزایش در  8020/5واحدی نسبت به سال قبل خود، با افزایش مواجه شده و نماگر این شاخص به عدد  2/0

های ، حساسیت بیشتر دولت در اتخاذ سیاست0280ضریب جینی همراه با افزایش نرخ و شدت فقر مطلق و نسبی در سال 

 کند. امعه را طلب میمعطوف به معیشت ج

در برنامه پیشنهادی سازمان برنامه، بدون تأکید اساسی و ضروری جهت ساماندهی نظام یکپارچه اطالعات اقتصادی خانوار 

زین، های انرژی مانند بنحامل کاری قیمتعنوان زمینه اصلی هرگونه برنامه اصالحی، تنها بر درآمدزایی دولت از محل دستبه

داد، در  ها نشانکه تجربه قانون هدفمندی یارانهق و بازتوزیع نقدی آن میان خانوار تأکید شده است. درحالیگازوئیل و بر

های انرژی تأثیر ملموسی بر سطح قدرت خرید خانوار نخواهد داشت. رویکرد اصلی کاری قیمت حاملمدت، دستمیان

منابع جهت پوشش کسری بودجه  و نه اصالح ساختاری اقتصاد  تأمینوبودجه، در بسیاری از محورهای پیشنهادی، سازمان برنامه

ت، با گره واقع دولملی است. نمونه بارز آن در پیشنهاد تغییر سیاست ارز ترجیحی و اصالح نظام یارانه انرژی نمایان است. به
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ت. هایی اسمدی از محلصورت واضحی در جستجوی منابع جدید درآای، بهزدن سیاست انرژی با سیاست توزیعی و بودجه

های زیادی بر اقتصاد ملی کشور در بلندمدت تحمیل خواهد ای و ساختاری، هزینهغلبه نگرش درآمدی بر اصالحات بودجه

 کرد. پیگیری دیدگاه درآمدی به اصالحات اقتصادی، در بلندمدت موجب تشدید کسری بودجه دولت خواهد شد.  

، اقدام «نکال ثبات اقتصاد»و  «درآمدزایی پایدار»، «کرد کاراهزینه»، «ت نهادی بودجهتقوی»این برنامه که حول چهار محور 

شده یانمدت چنین بها اولین برنامه کوتاههزینه مدت و بلندمدت کرده، در بخش مدیریتهایی در افق کوتاهبه ارائه سیاست

 «نقدی هاییارانه اصالح و پذیرآسیب اقشار و مردم عموم برای معیشتی هایحداقل تأمین» است:

ها نوعی ناسازگاری ذاتی دارد و خود به تحمیل نوعی بار مالی بر نهاد دولت است. اوالً این محور با کارکرد مدیریت هزینه

های حمایتی باشد که تغییر و اصالحی رخ ، اگر به معنای ادامه روند غیرهدفمند موجود در روش«برای عموم مردم»ثانیاً قید 

است. فقدان اشراف اطالعاتی دولت بر وضعیت بودجه خانوار، هرگونه برنامه اصالحی در این زمینه را با دشواری روبرو  نداده

که در چند سال گذشته نیز دنبال شده، « برخوردار خانوارهای یارانه حذف رویکرد»ها مانند کرده و خواهد کرد و برخی برنامه

ه با شکست های گذشتکند که در سال، به سیاستی توصیه میواقع در اینجا برنامه. بهعمالً اثربخشی نداشته و نخواهد داشت

رار ها مورد اهتمام قعنوان زیرساخت اصلی در نظام هدفمند کردن یارانهروبرو شده است. تا زمانی که مقوله اطالعات خانوار به

 هایی با انحراف شدید روبرو خواهد شد. نگیرد، چنین برنامه

ت دقیق صورشود، در این بخش بهکه در بخش عمده این طرح پیشنهادی، توصیه و سیاست عملی کمتر دیده میلیدرحا

 کند:پیشنهاد خود را چنین مطرح می

منابع  به اندازیدست به نیاز بدون و پایدار منابع محل از خانوارها به نقدی پرداخت متضمن که شد خواهد ارائه ایبرنامه» 

درآمد  تأمین نماید. درواقع تضمین را محروم طبقات مخصوصاً و مردم عموم برای معیشتی هایحداقل و باشد مرکزی بانک

است؛  اجراشده نیز دنیا یافتهتوسعه کشورهای از برخی در و بوده توسعه اقتصاد نظریات بر مبتنی که ایرانی فرد هر برای پایه

که درصورتی است. ایبرنامه چنین اصلی الزامات از است، سازگارتر نیز محورعدالت و دینی هایآموزه با دیگر سوی از و

این  به صرفاً منابع تا داد تشخیص باالیی دقت با را درآمدی پایین هایدهک موجود اطالعاتی هایپایگاه از استفاده با بتوان

 وجود نداشته شناسایی چنین امکان ابتدا در کهدرصورتی حتی اما بود، خواهد باالتر سیاست این کارایی یابد، تخصیص اقشار

 نیز پیشنهاد جامعه افراد همه شده(بهطراحی مرکزی بانک توسط که خانوار اعتباری کارت طریق از نقدی)یا پرداخت باشد،

 «. شودمی

د از جددر اینجا اگر از ایرادات طرح درآمد پایه برای هر ایرانی بگذریم که در جای خود نیازمند بحث مفصلی است، م

شده است که در جای خود های اطالعاتی سخن گفتهامکان اغماض در توزیع هدفمند این پرداخت نقدی مستقل از پایگاه

 دهی نظام یکپارچه اطالعات اقتصادیهایی، شکلطور که اشاره شد، الزمه اصلی اجرای چنین طرحرسد. همانعجیب به نظر می
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من اینکه اگرچه کارایی یارانه نقدی بر یارانه کاالیی و قیمتی، امری موردقبول است، خانوار و توزیع منابع حسب آن است. ض

ها و میزان ها نادرست است، و در ثانی این طرح به پیامدهای تورمی تغییر نوع پرداخت یارانهاما تسری این منطق به تمام یارانه

تی برای عموم های معیشنها از عبارت کلی تضمین حداقلفشار بر معیشت طبقات متوسط و ضعیف جامعه اشاره نکرده است و ت

های معیشتی چیست و چقدر است؟ برخی محاسبات شده است. پرسش و ابهام در اینجا آن است که حداقلمردم سخن گفته

ی خواهد نها، میزان باورنکردهای اخیر اعداد بزرگی است که با افزایش سطح قیمتهای معیشتی خانوار در سالدر مورد حداقل

شد. حال پرسش این است که آیا برای دولت اساساً مقدور است از محل منابع پایدار چنین پرداخت نقدی انجام دهد؟ و یا 

 های انرژی حرکت خواهد نمود؟همچنان بر مدار پیوند سیاست بازتوزیع و قیمت حامل

نند های اجتماعی دولت ماد بر کاهش برخی هزینهسازد، تأکیآنچه این طرح پیشنهادی را از مدار عدالت، بیشتر خارج می

ما احتمال دارد، اای را از دولت برمیهزینه طرح تحول سالمت یا خرید تضمینی گندم است. این پیشنهادها، اگرچه فشار هزینه

اهش ی کدهد. این مورد در تناقض برادرآمد را افزایش میافزایش فشار بر زندگی روزمره و معیشت طبقات متوسط و کم

فشار تحریم بر بودجه خانوار است. برنامه حاضر با این نگرش بسیط و حداقلی، عمالً از محورهای اصالحی و ساختاری 

ت را در تواند بودجه دولصورت جدی غفلت کرده یا در حد بیان سیاست کلی باقی گذاشته است. یکی از مواردی که میبه

مالیاتی با رویکرد تحقق عدالت افقی و عمودی در نظام مالیاتی کشور است. بسط تری قرار دهد، اصالح نظام تراز منصفانه

ه دولت به متأسفانه برنامها است که نیازمند برنامه عملیاتی و مشخص است. عالوه بر آن، های مالیاتی ازجمله این سیاستپایه

م گری بیشتر از ابزار کسب درآمد، سازوکاری برای تنظیکه مالیات کند؛ درحالیمثابه ابزار درآمدزایی نگاه میمالیات صرفاً به

شفافیت در اقتصاد است. در نظر گرفتن این رویکرد پیشنهادهای دیگر و اصالحات متفاوتی را نیز به ارمغان خواهد  و ایجاد

ازی سوارد شفافهای بانکی، معامالت ارز و طال از مها و تراکنشطرح مالیات با نرخ صفر درصد بر سپردهداشت. ازجمله، 

دیده  «مالیات بر عایدی سرمایه»است که در طرح حاضر مورد غفلت قرارگرفته است. ضمن اینکه نگرش جامعی در طرح 

 نیست.  0های بادآوردهشود و اثری هم از مالیات بر ثروتنمی

 0284های پنهان در سال رانهیکی از اسناد اصالح نظام یا عنوانبه وبودجهبرنامهپیوست: چکیده نقدی بر طرح سازمان 

ریزی و ساختار بودجه عمومی منظور اصالح وضعیت نظام بودجه، به«چارچوب کلی اصالح ساختاری بودجه کشور»طرح 

مدت و بلندمدت، بیش از وبودجه ارائه شد. این طرح، در چهار محور و در دو افق زمانی کوتاهکشور، از سوی سازمان برنامه

ذیل چارچوب رفتاری، مبتنی بر رعایت قاعده مالی و افزایش شفافیت و پاسخگویی، پیشنهاد و تنظیم کرده برنامه را در  32

است. در این برنامه پیشنهادی، تالش شده است تا با رویکرد کاهش کسری بودجه عمومی دولت، از میزان وابستگی بودجه 

 های دولت طراحی گردد. در رهگذر این تغییراتهزینه تأمینعمومی به فروش نفت خام نیز کاسته شود و منابع جدیدی برای 

                                                           
1 windfall profits tax 
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ریزی کشور در شرایط تحریمی فعلی، موردتوجه قرارگرفته تا از این تهدید، ها و مسائل بنیادین نظام بودجهنیز برخی از چالش

 نوعی فرصت برای تغییر ایجاد شود. 

هادی، تالش شده است در این فرصت زمانی کوتاه ) با توجه ، ضمن معرفی اجمالی ابعاد این طرح چارچوب پیشنمجالدر این 

( ارزیابی اولیه از برخی ابهامات و مسائل این چارچوب پیشنهادی 0284مدت این طرح از تیرماه به آغاز اجرایی برنامه کوتاه

ی نقدها برنامه و برخ گیریشده است مشتمل بر دو حیطه اصلی جهتعرضه گردد. آنچه در بخش نقد و ارزیابی این طرح ارائه

های اجرایی پیشنهادی آن است. طرح اجمالی انتقادات به این برنامه پیشنهادی، به معنای عدم وجود نقاط ها و برنامهبه سیاست

 ای این نکات نیز موردتوجه قرار گیرد. قوت در برنامه پیشنهادی نیست و الزم است در بستر جداگانه

های پیشنهادی اشکال و پرسش ناظر بر سیاست 35گیری حاکم بر طرح پیشنهادی، انتقاد به جهتلذا در ادامه، ضمن بیان هفت 

 رنامهبرسد این طرح فاقد شده است. در یک بیان جامع، به نظر میمندرج در چارچوب اصالح ساختاری بودجه کشور بیان

شود امکان ارزیابی و برآورد پیامدهای می عملیاتی مشخص و اغلب با عبارات مبهم و کلی است که در عمل منجر به آن

ت به های عملیاتی را ارائه کند تا بتوان نسبوبودجه انتظار است تا برنامهجهت، از سازمان برنامهاجرایی آن، مقدور نباشد. بدین

های هدر مورد برنام هاهای کالن و کلی، صرفاً بر ابهامات و نگرانیگونه گزارشها اظهارنظر کرد. انتشار اینوسقم آنصحت

 است.  کند و تنها موجب تشدید نااطمینانیاجرایی خواهد افزود و بازخورد مثبتی به جامعه منتقل نمی

کشور، رهبر معظم انقالب اسالمی ضمن بیان اشکاالتی  0284و در زمان ارائه سند الیحه بودجه عمومی سال   0280آذرماه سال 

باره د تا نقشه راهی جهت اصالح ساختار بودجه عمومی کل کشور تدوین و تنظیم شود. دراینبه سند الیحه بودجه، دستور دادن

 مرقوم کردند:

تدوین و به تصویب ( 0284-88) دوسالهنقشه راه و برنامه کلی اصالح ساختار بودجه عمومی و کاهش ناترازی بودجه با افق »

 «. در چارچوب این برنامه تنظیم شود 0284سال  بودجهشورای عالی هماهنگی اقتصادی رسانده و 

چارچوب کلی برنامه اصالح ساختار بودجه »، 0284وبودجه، بعد از حدود شش ماه، بیستم خردادماه سرانجام سازمان برنامه

را در قالب یک طرح مقدمانی منتشر کرد. البته این متن، به اذعان خود گزارش « قطع وابستگی بودجه به نفت عمومی با رویکرد

نیز هست که به دلیل رعایت برخی مالحظات اطالعاتی در شرایط جنگ « شناسیآسیب»در بخش چکیده، دارای یک گزارش 

ت تاریخی و شناسی معضالبر مبنای آسیبآن بوده است که « نقشه راه»اقتصادی، انتشار عمومی نیافته است؛ لکن تالش این 

دف اصلی یعنی سه هدستیابی به  اساس برو بنیان آن  شودریزی همچنین تحلیل سازوکارهای حاکم بر شرایط موجود کشور پی

اد کالن و اد ثبات در اقتصحمایت از تولید و اشتغال و ایجثانیاً منابع مطمئن برای اداره کشور و کارا نمودن دولت،  تأمین اوالً

 بوده است.  و بهبود معیشت عمومی اقتصادی ارتقای عدالتثالثاً 

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87
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توان ه ، با تدوین دو گزارش توصیفی و تجویزی تالش کرده است تا با توجه ب«وبودجهدفتر اقتصاد کالن سازمان برنامه»بنابراین 

ور مدت و بلندمدت را در چهار محهای کوتاهی پرداخته و برنامهبندی اقدامات پیشنهادفنی، مالی و اجرایی کشور، به اولویت

ا پویا البته در این مسیر، ب .ارائه نماید «کالن ثبات اقتصاد»و  «درآمدزایی پایدار»، «کرد کاراهزینه»، «تقویت نهادی بودجه»

حیح و ز همه خبرگان کشور برای تصبرشمردن این فرآیند، تدوین و تنظیم نهایی آن را در یک مرحله تکاملی تلقی کرده و ا

 . 0تکمیل این نقشه و چارچوب کلی کمک خواسته است

اهش های گذشته را کبرنامه جراحی ساختاری بودجه کشور حول چهار فوق تالش دارد تا کسری بودجه پایدار دولت در سال 

عیاری است و دشمن باهدف دی تمامجهت دارای اولویت است که کشور در شرایط جنگ اقتصادهد. اهمیت این چالش ازآن

 منابع روبرو کرده تأمینهای اصلی درآمدی دولت ) مانند صادرات نفت خام(، عمالً دولت را با محدودیت در قرار دادن شریان

دهد) بخش عمده آن به جهت افزایش صورت تصاعدی ادامه میهای دولت روند رو به رشد خود را بهو از سوی دیگر هزینه

های حمایتی و ستادی دولت(. ها در اقتصاد کشور و افزایش هزینههای جاری دولت در اثر افزایش سطح عمومی قیمتهزینه

گیری کند تا نظام تصمیمهای آن، اقتضا میزمان با نیروی محرک افزایش هزینهنیروی پرقدرت کاهش درآمدهای دولت هم

فعلی  هایدرآمدزایی از منابع جدید، مدیریت هزینهمبادرت ورزد.  ریزی عمومی کشورکشور به بازنگری در ساختار بودجه

 ، محورهای پیشنهادی این برنامه در دو بازهتقویت نهادی بودجه درنهایتسازی اقتصاد کالن و توسعه پایدار و دولت، ثبات

های اساسی، اصالح یارانه حامل در درآمدزایی شامل اصالح یارانه کاالهای مدتکوتاههای مدت و بلندمدت است. برنامهکوتاه

 شود.های مالیاتی و طرح دوفوریتی مبارزه با فرار مالیاتی میانرژی، افزایش پایه

و بر  تهپذیر در نظر گرفهای حمایتی برای اقشار آسیببرنامه این طرحاصالحات ساختاری،  حین اجرای ایندر  از سوی دیگر،

ن این برنامه، کنندگاطور که از قرائن پیدا است، طبق دیدگاه تدوینکرده است. آنعدم فشار بر معیشت عمومی افراد تأکید 

مدت تدوین و از ابتدای سال برنامه عملیاتی میانمردادماه، در  ازآنپساست.  0284مدت از تیر های کوتاهاجرای برنامهآغاز 

ده است، شاین طرح، که در برنامه پیشنهادی بارها اشارهکنندگان به باور تهیهمدت فعال خواهند شد. های میانآینده، برنامه

 . 3اصالحات اساسی استبلکه نبود اجماع سیاسی بر  نه نبود برنامه ،انداخته تأخیرآنچه اصالحات ساختاری را به 

ر در ییو تغ های جاری وجود نداردامکان اداره کشور در آینده با استمرار رویهفرض اصلی برنامه حاضر آن است که پیش

فزاینده،  نرخ ارزو  تورم، اقتصادیثباتی بی همراه باادامه وضع موجود ها بیش از گذشته دارای اهمیت است. سازوکارها و برنامه

                                                           
. این رسدمیبه نظر ن این سند، چندان واقعی ترسریعسازمان برنامه در اجرای هر چه  شتاببهالبته این درخواست از جامعه دانشگاهی و نخبگانی کشور با توجه  1 

آغاز  0284مدت از تیرماه های کوتاهرسد این سازمان پیشنهاد داده است تا برنامهوبودجه منتشرشده است و به نظر میدر سایت سازمان برنامه 0284خرداد  35طرح، 

 شود. 

وجود دارد آن است که محورهای اصلی پیشنهادی در این برنامه، حاوی  هشدارائههای این سخن آن است که آنچه در برنامه پیشنهادی ناخودآگاه یکی از داللت 3 

 . رسدای نیست!  که در نوبه خود عجیب به نظر مینکات جدید و تازه
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ها خواهد ها، صندوقها، بیمهبه بانک دولتهای فزایش و انباشت بدهیگذاری، او کاهش شدید سرمایه رکود اقتصادیتشدید 

 ازپیشبیشهش اهای دولتی و تداوم تثبیت نرخ ارز، کگذاریبود. عالوه بر این، اثر مداخالت دولتی گسترده در اقتصاد، قیمت

. از سوی دیگر، واکنش مناسب با توجه به شرایط جدید تحریمی، امکان تبدیل را به همراه داردملی تولید  تضعیف بنیهو  اشتغال

 آورد. صاد ایران فراهم میتهدید به فرصت برای اقت

 عنوان اهداف اصلی این برنامه یادشده است:مدت بهاز سه هدف در یک بازه میاندر بخش ابتدایی طرح، 

 ها برای اداره کشورنمودن هزینه کاراتر و پایدار منابع تأمین طریق از دولت بودجه کسری مدیریت  (0

 شتغالا و تولید از حمایت و کالن اقتصاد در ثبات ایجاد (3

 عمومی معیشت بهبود و اقتصادی عدالت ارتقای (2

صورت های معیشتی مردم بهحداقل تأمیناجرا باید از  فرآیندکه در  کنندکنندگان این برنامه در چند مورداشاره میتدوین

 د شد.واهندست احساس نکنند که در فرآیند اجرا، با مشکل معیشتی مواجه خحاصل شود و اقشار پایین عادالنه اطمینان

ت که های اصالحی اسگیر در برابر مخالفین برنامهرسد بیان دغدغه معیشت عمومی جامعه، نوعی ضربهحال، به نظر میبااین

های تغییر بر وضعیت معیشت طبقات متوسط و ضعیف جامعه هستند. اهمیت این موضوع آنگاه عمدتاً نگران پیامدهای برنامه

 نویسد:چوب پیشنهادی در صفحه سوم میشود که خود متن چارمضاعف می

 ممکن مدتکوتاه در زیرا گیرد؛ قرار مدنظر عدالت ارتقای و عمومی بهبود معیشت برنامه، این در است الزم درنهایت،»

 توجه نیز و اقتصادی اصول اساس بر آن تخفیف که ایپدیده شوند؛ افزایش نابرابری به منجر اصالحی هایبرنامه برخی است

 «. است اسالمی جمهوری های نظاماولویت از باالدستی اسناد اقتصادی دالتع به

مالی طرح تحول سالمت، خرید تضمینی گندم،  تأمینهای های دولت است، کاهش هزینهدر محور دوم،که مدیریت هزینه

 أمینتحال از اجرای برنامه پذیر مورداشاره قرارگرفته و درعینهای اجتنابهای دولتی و حذف هزینههای شرکتکاهش هزینه

 شده است. های نقدی سخن گفتهپذیر و اصالح یارانههای معیشتی برای عموم مردم و اقشار آسیبحداقل

 رآمددها، اولین توصیه برنامه، اصالح نظام یارانه نقدی است. در حال حاضر، به دلیل نبود نظام مالیات بر مدیریت هزینه درزمینه

های پرداختی به اقشار خاص، که یارانه خانوارها ندارد و لذا بسیار محتمل است درآمدخانوار، دولت اشراف اطالعاتی بر سطح 

دهند ، نشان می«اجتماعی کار و رفاهوزارت تعاون، »های اطالعاتی به افراد نیازمند اصابت نکند. مطالعات موردی مبتنی بر پایگاه

است. بر  خانوارهای برخوردار ضروری حذف یارانهها با رویکرد لذا اصالح نظام هدفمندی یارانه ؛این پدیده بسیار شایع است

د، عالوه بر اناین اساس، الزم است تا مشابه بسیاری از کشورهایی که مسیر توسعه را به کمک اصالحات ساختاری طی کرده

و نیز ایجاد  های اطالعاتی مختلف موجودگیری به سمت مالیات بر درآمد خانوار، با کمک تجمیع پایگاهتغییر مسیر نظام مالیات

هایی از تشکیل و بر اساس آن شاخص دولت الکترونیکید، پایگاه اطالعات جامعی ذیل ساختار های اطالعاتی جدپایگاه
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اده درآمد استفبرای حذف خانوارهای پردرآمد از دریافت یارانه و نیز شناسایی خانوارهای کم هاآنو از  شدهتهیهدرآمد خانوار 

های دولتی ضمن اطمینان از حفظ خدمات اساسی مانند آموزش، در شرایط جاری، باید دولت و دستگاهاز سوی دیگر،  .شود

ر اساس میزان ب چندطبقهای خود در بندی اقالم بودجهها و دستهعالیتبندی فنسبت به اولویت، سالمت، امور دفاعی و امنیتی

های ها اقدام کنند و به ترتیب ضرورت اقدام به تخصیص منابع به این اقالم کنند. همچنین حذف هزینهضروری بودن هزینه

معتقد است ر حاض، برنامه هاینابسزایی بگذارد. عالوه بر  تأثیربودجه  کردن سبکتواند در های دولتی، میغیرضرور شرکت

افراد  پاالیشتواند در قالب اقدام شود. این مهم می سالمتهای طرح تحول مدت نسبت به بازنگری در هزینهکه باید در کوتاه

 .یا سقف سهم پرداختی توسط دولت اعمال شود پوشش تحت، خدمات پوشش تحت

ارانه نظام یدرآمد برای دولت، اصالح نظام یارانه انرژی )در سال ابتدایی بنزین، گازوئیل و برق( و اصالح  تأمیندر محور 

در  های قابل معاملههای دولت از طریق صندوقهای مالیاتی و  فروش داراییها و افزایش پایهکاالهای اساسی، کاهش معافیت

 برده شده است. بورس نام

 قرارگرفته جامعهبیشتر در خدمت اقشار مرفه  یانرژیارانه  ه است کهنشان دادگزارش ماه قبل خود در  سازمان برنامه و بودجه

ه دیداند. در شرایط کنونی که بسیاری از اقشار آسیبعظیم انرژی نداشته یارانهپذیر، چندان سهمی از کیک و اقشار آسیب

کند. طرح اصالحات خود را بیشتر نمایان می یارانه انرژیاند، هدررفت ها شدهدچار مشکالت معیشتی ناشی از افزایش قیمت

افزایش ضریب اصابت منابع صرف شده  باهدف کاالهای اساسیهای انرژی و کند که اصالح قیمت حاملمی تأکیدساختاری 

اجرای این طرح برنامه حاضر،  پیشنهادتر آغاز شود. وری هر چه سریعو همچنین افزایش بهره اشتغالو  از تولید حمایتبرای 

صنعتی تسری  برقخانگی آغاز شود و سپس به گازوئیل و  برقو  بنزینای در چند فاز است که در ابتدا با اصالح نظام یارانه

در نظر گرفته  حداقل سطح معیشت، ابتدا یک کف حمایتی مصرف برای تمام خانوارها پوشش منظوربهیابد. در این طرح 

ی مناسب های حمایتدر صورت اعمال سیاست ترتیباینبهبازار عرضه خواهند شد.  باقیمتشود و سپس حامل انرژی مربوطه می

ها شود، بلکه با هدفمند کردن یارانهاهداف دولت ایجاد می پوششتوجهی برای تنها منابع قابلها، نهبا اصالح نظام یارانه زمانهم

 .یابددرآمد نیز بهبود میوضعیت اقشار کم

برنامه اصالحات بودجه است.  دومین منبع درآمدزایی دولت در طرح اصالحات ساختاری ،اصالح یارانه کاالهای اساسی

سیاست ارزی از سیاست  استقاللریب اصابت یارانه پنهان پرداختی به کاالهای اساسی و بهبود ض باهدفساختاری معتقد است 

 ایی مواجه کرده، الزم است شیوه کنونی تخصیصهدر شرایطی که تحریم جریان ارزی کشور را با محدودیت ویژهبهحمایتی، 

ترجیحی به کاالهای اساسی، یارانه  ارزتخصیص  جایبه حاضر آن است که یارانه به این کاالها اصالح شود. پیشنهاد برنامه

کننده نهایی و تولیدکننده داده شود و با انتقال در گردش به مصرف سرمایهیق کاالبرگ اعتباری و وام موجود در ارز، از طر

 .یکپارچه، بر عمق آن افزوده شود ارزبندی شده تقاضای ارز کاالهای اساسی به بازار مرحله
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های های گذشته نیز با نوساناست که در دهه« تعدیل ساختاری»گیری اصلی چارچوب پیشنهادشده، همان رویکرد جهت

اعی های اجتمکننده کاالهای عمومی، کاهش هزینهود از دولت به تأمینمختلف در کشور موردتوجه بوده است. تعریف محد

های های طرح تحول سالمت یا خرید تضمینی گندم، نگاه درآمدی به آزادسازی قیمت حاملدولت مانند توصیه به کاهش هزینه

ش ین منطق، نابرابری ناخواسته افزایهایی است که در این چارچوب نمایان است. در اای کشور ازجمله نشانهانرژی و نظام یارانه

رسد نگارندگان برنامه به جهت تأکید باالی اسناد باالدستی بر مقوله عدالت اقتصادی، تنها تالش کند و به نظر میپیدا می

ابری راند از طریق برخی سازوکارها، تنها بخشی از این نابرابری را تخفیف یا کاهش دهند؛ اما اثر نهایی که افزایش نابکرده

توان انکار کرد. نگاه بازتوزیعی و حداقلی به مقوله عدالت اقتصادی، از دیگر عناصر اصلی رویکرد تعدیل ساختاری است را نمی

د و گویدرآمد سخن میمدت از پذیرش نوعی نابرابری و فشار به طبقات کم، در کوتاه0است که حسب الگوی اقتصاد نشری

اً فاقد زیرساخت مناسب جهت اجرا هستند. به جهت اهمیت موضوع، یکی از کارهای ضروری، های جبرانی آن نیز عمدتبرنامه

سازی های کلی اقتصاد مقاومتی و ارزیابی و سنجش میزان اثرگذاری آن جهت تحقق مقاومبررسی انطباق این طرح باسیاست

گری و حکمرانی با تقویت ساختار تنظیم مالحظات مرتبط گرفتن نظرسازی دولت بدون در اقتصاد ملی است. تأکید بر کوچک

دولت، موجب افزایش مشکالت و مسائل این نهاد در جامعه ایران خواهد شد. زمان آن فرا رسیده است تا مفاهیم جذاب و 

سازی دولت با هدف افزایش کارایی و اثربخشی، در ضمن طرح ضرورت تقویت بعد سازی و کوچکرایجی همچون چابک

 های این نهاد بهبود یابد. ولت مورد توجه قرار گیرد تا کیفیت انتخابتنظیمی و فعال د

 منابع جهت پوشش کسری بودجه  و نه اصالح تأمینوبودجه، در بسیاری از محورهای پیشنهادی، رویکرد اصلی سازمان برنامه

واقع ت. بهظام یارانه انرژی نمایان اسساختاری اقتصاد ملی است. نمونه بارز آن در پیشنهاد تغییر سیاست ارز ترجیحی و اصالح ن

صورت واضحی در جستجوی منابع جدید درآمدی از ای، بهدولت، با گره زدن سیاست انرژی با سیاست توزیعی و بودجه

های زیادی بر اقتصاد ملی کشور در بلندمدت ای و ساختاری، هزینههایی است. غلبه نگرش درآمدی بر اصالحات بودجهمحل

موجب تشدید کسری بودجه دولت خواهد  بلندمدتهد کرد. پیگیری دیدگاه درآمدی به اصالحات اقتصادی، در تحمیل خوا

 شد.  

 اقشار و مردم عموم برای معیشتی هایحداقل تأمین» شده است:مدت چنین بیانها، اولین برنامه کوتاهدر محور مدیریت هزینه

 «نقدی هاییارانه اصالح و پذیرآسیب

ها نوعی ناسازگاری ذاتی دارد و خود به تحمیل نوعی بار مالی بر نهاد دولت است. ثانیاً ین محور با کارکرد مدیریت هزینهاوالً ا

های حمایتی باشد که تغییر و اصالحی رخ نداده ، اگر به معنای ادامه روند غیرهدفمند موجود در روش«برای عموم مردم»قید 

بر وضعیت بودجه خانوار، هرگونه برنامه اصالحی در این زمینه را با دشواری روبرو کرده است. فقدان اشراف اطالعاتی دولت 

                                                           
1 Trickle down policy  
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که در چند سال گذشته نیز دنبال شده، عمالً « برخوردار خانوارهای یارانه حذف رویکرد»ها مانند و خواهد کرد و برخی برنامه

کست روبرو های گذشته با شکند که در سالیاستی توصیه می، به سواقع در اینجا برنامهاثربخشی نداشته و نخواهد داشت. به

رد، ها مورد اهتمام قرار نگیعنوان زیرساخت اصلی در نظام هدفمند کردن یارانهشده است. تا زمانی که مقوله اطالعات خانوار به

 ت:چنین اس 0هایی با انحراف شدید روبرو خواهد شد. پیشنهاد برنامه حاضر در اینجاچنین برنامه

منابع  به اندازیدست به نیاز بدون و پایدار منابع محل از خانوارها به نقدی پرداخت متضمن که شد خواهد ارائه ایبرنامه» 

درآمد  تأمین نماید. درواقع تضمین را محروم طبقات مخصوصاً و مردم عموم برای معیشتی هایحداقل و باشد مرکزی بانک

است؛  اجراشده نیز دنیا یافتهتوسعه کشورهای از برخی در و بوده توسعه اقتصاد نظریات بر یمبتن که ایرانی فرد هر برای پایه

که درصورتی است. ایبرنامه چنین اصلی الزامات از است، سازگارتر نیز محورعدالت و دینی هایآموزه با دیگر سوی از و

این  به صرفاً منابع تا داد تشخیص باالیی دقت با را رآمدید پایین هایدهک موجود اطالعاتی هایپایگاه از استفاده با بتوان

 وجود نداشته شناسایی چنین امکان ابتدا در کهدرصورتی حتی اما بود، خواهد باالتر سیاست این کارایی یابد، تخصیص اقشار

 نیز پیشنهاد جامعه دافرا همه شده(بهطراحی مرکزی بانک توسط که خانوار اعتباری کارت طریق از نقدی)یا پرداخت باشد،

 «. شودمی

در اینجا اگر از ایرادات طرح درآمد پایه برای هر ایرانی بگذریم که در جای خود نیازمند بحث مفصلی است، مجدد از امکان 

ه شده است که در جای خود عجیب بهای اطالعاتی سخن گفتهاغماض در توزیع هدفمند این پرداخت نقدی مستقل از پایگاه

دهی نظام یکپارچه اطالعات اقتصادی خانوار هایی، شکلطور که اشاره شد، الزمه اصلی اجرای چنین طرحسد. همانرنظر می

و توزیع منابع حسب آن است. ضمن اینکه اگرچه کارایی یارانه نقدی بر یارانه کاالیی و قیمتی، امری موردقبول است، اما 

ها و میزان فشار و در ثانی این طرح به پیامدهای تورمی تغییر نوع پرداخت یارانهها اشتباه است، تسری این منطق به تمام یارانه

عموم مردم  های معیشتی برایبر معیشت طبقات متوسط و ضعیف جامعه اشاره نکرده است و تنها از عبارت کلی تضمین حداقل

رد و چقدر است؟ برخی محاسبات در موهای معیشتی چیست شده است. پرسش و ابهام در اینجا آن است که حداقلسخن گفته

ها، میزان باورنکردنی خواهد شد. های اخیر اعداد بزرگی است که با افزایش سطح قیمتهای معیشتی خانوار در سالحداقل

حال پرسش این است که آیا برای دولت اساساً مقدور است از محل منابع پایدار چنین پرداخت نقدی انجام دهد؟ و یا همچنان 

 های انرژی حرکت خواهد نمود؟مدار پیوند سیاست بازتوزیع و قیمت حاملبر 

گزارش  هواسطبه)پنهان( است. این تلقی که این روزها  و یارانه« النفععدم»ذاتی این طرح، یکسان انگاری های یکی از چالش

انی دولت درفروش به قیمت جه« النفععدم»های پنهان نیز تشدید شده است، هرگونه وبودجه در مورد یارانهاخیر سازمان برنامه

                                                           
 یکی از نقاط معدودی که برنامه یک پیشنهاد و توصیه مشخص ارائه داده است 0 
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 عنوانبهها را ای خود آنهای سوخت( را نوعی یارانه تلقی کرده و در محاسبات مالی و بودجهبرخی کاالها ) مانند حامل

ای خود در ج «النفععدم»گونه تردید است. ابتدا روش محاسبه اینآمیز و قابلشدت خدشهکند. این نگرش بهمنظور می« هزینه»

های فراوان اعمالی یارانه پنهان صحیح نیز باشد، هزینه عنوانبهبرانگیز و اشتباه است. از طرفی اگر منطق محاسبه عدم نفع سؤال

ای برای هآنکه دولت هیچ برنامبایست مورد توجه قرار گیرد؛ حالنوعی مالیات پنهان است نیز میاز جانب دولت بر جامعه که به

ندهی این مالیات پنهان ندارد. از سوی دیگر، سیاست دولت در تغییر یارانه کشاورزی و یارانه تولید، چندان با کاهش یا ساما

، «تکننده انتخاب کند نه دولبرنده را مصرف»اصل حمایت از تولید ملی سازگاری ندارد. به کار بردن شعار به اصالح علمی 

مالی دولت است و بخش تولید که منطقاً در برخی موارد نیاز حمایت است  در سال رونق تولید، تنها کوششی برای کاهش بار

 کند. را، با چالش روبرو می

های کاری قیمت حاملای در محور سوم، صراحتاً بر رویکرد درآمدزایی پایدار دولت از محل دستدر بخش اصالح نظام یارانه

 های انرژی محل توجه دولتمندی عادالنه حاملآنکه مسئله بهره رسد بیش ازجهت، به نظر میانرژی تأکید شده است. ازاین

بنزین، گازوئیل و برق برای اصالح قیمتی، مستقل از وضعیت  گانهسهباشد، نگرش درآمدی دولت مورد هدف است. انتخاب 

آن  حاسباتی در مورددرآمد دارد که در این برنامه مکننده بر معیشت طبقات متوسط و کمدرآمدی خانوار، پیامدهای نگران

صورت نگرفته است. در موضوع اصالح یارانه کاالهای اساسی، از استقالل سیاست ارزی از سیاست حمایتی و عدم استمرار 

کننده شده و از کاالبرگ اعتباری و وام سرمایه در گردش به مصرفتخصیص ارز ترجیحی به کاالهای اساسی سخن گفته

شده است؛ اما همین رویه در استقالل سیاست انرژی از سیاست حمایتی در مورد اصالح نظام نهایی و تولیدکننده سخن گفته

ف از یارانه ی اقشار مختلمساو مندیبهرهای برای اعطا هدفمند و یارانه انرژی موردتوجه قرار نگرفته است. عالوه بر اینکه برنامه

 شود.انرژی دیده نمی

 قتصادیزده و چالش اصالحات ااقتصاد سیاست (12

 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران علمیهیئتعضو / حسن سبحانیدکتر گفتاری از 

 هانشست رونمایی از گزارش پیدا و پنهان یارانه

 فهم ناصحیح، حاکم بر مسئله یارانه

ارش ین گزهای او پرهیز از قضاوت سیاسی از ویژگی استمطالعه جامعی از مقوله یارانه « هاپیدا و پنهان یارانه»گزارش 

داز را اساساً این شرایط است که تئوری پراست. . فقدان تعریف واحد برای یارانه، ناشی از وضعیت موجود سیاسی کشور است

وگوهای جای بحث بر سر یارانه، عموماً از افواه و گفتبرگرفته از وضعیت موجود، به طراحی نظریه کشانده است. لذا به

در این شرایط، طرفداران اقتصاد آزاد، بر اساس آزادی  ت.هاسازی شده است و تابع استداللپردکارشناسی، این واژه مفهوم
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تر یا حفظ النهکنند که برای توزیع عادکنند. برخی نیز استدالل میقیمتی که نیست و باید جبران شود، بحث یارانه را مطرح می

 . کنندها را توجیه میاس اهداف، انواع یارانهبر اس درواقع. داد افزایش را هاقیمت باید ،…زیست و محیط

ساب کنیم و اگر بفروشیم یا قیمتش را حگونه است که برخی چیزها را مفت و مجانی توزیع میگیران، ایندر ذهن تصمیم

ه افزایش گیران انگیزشود، در تصمیمتوان انجام داد. اسم این را یارانه گذاشتند و چون رقم باالیی میرا می کنیم، فالن کارها

کند. در سیستم اقتصادی ما این گروه افراد )طرفداران نظام اقتصاد آزاد( که قائل به حاکمیت قیمت و پرداخت یارانه را جدی می

، این ایده را مطرح کردند و در مجلس و دولت سرایت دادند. البته این امر ناشی از نظام عرضه و تقاضا در هر شرایطی هستند

رو تعریف یارانه را باید در همین مشاجرات و واقعیات میدانی جستجو کرد که اند. ازاینها خواندهدروسی است که در دانشگاه

 . البته امر واحدی هم نیست

فاوت ها، تتر است. چون بین بودجه عمومی و بودجه شرکتهای انرژی از بقیه داغبندی کنیم، حاملاگر بخواهیم طبقه      

ا کردند، کاهش بار دولت را بهای دولتی را به دولت بار میدهی شرکتکردند و زیانشدند و حتی تفکیک نمیقائل نمی

دم بنزین کره این مثال، هدفمندی یارانه در مجلس هشتم بود که من تالش میکردند. بهترین نمونبرداشتن یارانه دنبال می

ند که داریم بابت گفتشد، نمایندگان میبندی شود نه اصالح قیمتی و افزایش قیمت. وقتی با افزایش قیمت مخالفت میسهمیه

بعدها متوجه شدند که توزیع  .مردم تقسیم کرد توان بینتصورشان این بود که انگار پولی وجود دارد و می .دهیمبنزین یارانه می

بلکه طرح  ها نیستطرح هدفمندی یارانه درواقعبین مردم، یعنی باید مردم بنزین بزنند و پول جمع کنند و بعد توزیع کنند. 

گیران یممهای انرژی و آنگاه تقسیم منابع است. لذا این فقر دانش عمومی و تئوریک در بسیاری از تصافزایش قیمت حامل

  .وجود داشت

 کدام قیمت واقعی؟

واقعی را قیمت حاصل از عرضه و »، گفت: «قیمت واقعی»در عبارت « واقعی»استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به واژه 

یاری سخن گفت. بس« واقعی»توان از قیمت دانند. این در حالی است که وقتی شرکت، انحصاری است چگونه میتقاضا می

دهد ات، ترس از این وجود دارد که مخالفت صورت گیرد و بگویند که شما با نظر کارشناسی مخالف هستید. فراوان رخ میاوق

ناسان اند و توان مخالفت با نظرات کارشدهد و مدعی هستند که اقتصاددانان گفتهدهد یا مجلس رأی میکه دولت، پیشنهادی می

یلی کردند که برنامه اول خشده بود، میزگردی برقرارشده بود. حضار بیان میه که تمامرا ندارند. در جریان برنامه اول توسع

خوب بود ولی یک عیب داشت: عیبش این بود که گرانی شد. گفتم که گرانی را شما تصویب کردید. ناراحت شدند که چرا 

گیرد. گفت: یص با نظام قیمت صورت میزنید. گفتم خودتان نوشتید. نوشته بود که در این برنامه، تخصچنین اتهامی می

 «. کجایش تورم است. من هم پاسخ دادم برای پاسخ به این سؤال، باید شش سال اقتصاد بخوانید

 طرح تثبیت قیمت



 السالمعلیههسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق   ن: از ادعا تا واقعیتانگاره یارانه پنها

 54 از 53

س، حقیقت آن است که آن مجل صل این عنوان صحیح نیست.ا ،در خصوص تاریخچه طرح تثبیت قیمت در مجلس هفتم

طرح تثبیت  اشتباه، طرح رابود که ایشان به« دکتر حداد عادل»ها را تصویب نکرد. شاید اشکال از گاه طرح تثبیت قیمتچهی

مسئله این بود که چرا هرسال، افزایش قیمت در شرکت نفت  .های مخالف هم آن را برجسته کردندقیمت خواندند و روزنامه

دهیم اما توان گفت ارزان میداشت. میافزایش قیمت باید استداللی وجود میدارید؟ مگر شرکت خصوصی است؟! برای این 

ای در توجیه افزایش قیمت بیاورد و اال قیمت نباید دهیم. قرار بود دولت ظرف شش ماه، الیحهتوان گفت که یارانه مینمی

  .دولت هم الیحه نیاورد .افزایش یابد

 شوک یا تدریج

واند لزوماً ساالنه تهر میزان افزایش قیمت که میباید گفت  ت،شوک و سیاست افزایش تدریجی قیمدوگانه سیاست باره در

آفات  ونقل عمومی رخ دهد،ونقل عمومی شود. به میزانی که این توسعه حملنباشد، باید تحت ضوابطی، مصروف توسعه حمل

تر شده است. ها متفاوت است و فضا پیچیدهها و این سالگیری در آن سالخواهد شد. البته تصمیم افزایش تدریجی هم کمتر

  .های انرژی در شرایط انحصار، چندان قابل دفاع نیستدرمجموع، افزایش قیمت حامل

 های نسبی و پدیده قاچاقمسئله قیمت

اً هر سیاستی، در قاعدتگفت: باید  ی و لزوم مقابله با پدیده قاچاق،های نسببر قیمتاستدالل افزایش قیمت مبتنی  باب در

هایی هم دارد. در خصوص پدیده قاچاق، باید گفت حجم عمده این قاچاق، سازمانی است نه فردی. کنار منافعش، هزینه

اما در  داشتتوجیهی وجود می اش به افزایش قیمت نداریم. شاید درگذشتهمحاسبه دقیقی هم از حجم قاچاق و وابستگی

بندی الکترونیک وجود دارد، قاعدتاً باید به پدیده قاچاق سازمانی فکر کرد؛ زیرا قاچاق انفرادی شرایط فعلی که امکان سهمیه

 . کنترل استقابل

 اقتصاد سیاست زده

شدت بر اقتصاد مؤثر است و در این فضا، چندان ان که مسائل سیاسی است، بهاعتقادم این است که محیط اقتصاد ایر»

طور مثال، نرخ ارز، جعلی است. از سوی دیگر، بیکاری انبوه وجود دارد و سرمایه این افراد هم به توان کار مؤثری کرد. بهنمی

گونه سیاسی است. به جهت پیچیدگی سیستمی ننیز همی FATF التفاوت نرخ ارز، سود برندرود تا از مابهسمت ارز جعلی می

  .رفت را تعریف کردتوان راه برونراحتی نمیوضعیت موجود، به
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 هاو پنهان یارانهیدا پ (13

 دپژوهی مرکز رشعدالت هسته پژوهشگرعلی مصطفوی/ دکتر از گفتاری 

 هانشست رونمایی از گزارش پیدا و پنهان یارانه

. در هر دوره شودیمدر اقتصاد ایران به مسئله روز و پرسشی مهم تبدیل  باریکپنهان هرچند سال  یهاارانهی خصوصبه هاارانهی

اخته رق ساصلی متف سؤاالترا از  تصمیم سازان یهاذهناقتضائات اجرایی و حواشی غیر کارشناسی در مسیر اصالح و بهبود، 

 یادورهدر  داًمجدو  ابدیینمصادی اقت کاراییتوفیقی در بهبود شرایط توزیعی جامعه و اصالح  آن،نسخه اصالحی  درنهایتو 

دچار نوعی  هاارانهیو تصمیم گیر کشور در زمینه  سازتصمیمکه جامعه  رسدیم. به نظر ابدییممعیوب ادامه  چرخهدیگر، همین 

 ساخته است. غیرممکنپنهان( شده است که حرکت در جاده هدفمندی را ) ارانهیمعیوب از  بندیصورت

ی مسئله های مسئله، فقر دانشاز ریشه یکی وده است.بحل صحیح و جامع مانع همیشگی رسیدن به راه هاارانهیقتصاد سیاسی ا

خصوص ارانه بهییک واقعیت است.  وخیز سیاستگذاری یارانه در اقتصاد ایرانافت. هاستاقتصاد و عمق پایین تحلیلیارانه در 

در ایران  های متفاوتگذاریشود. درنهایت نیز شاهد سیاستیارانه پنهان، هر از چند سالی در اقتصاد ایران مطرح و برجسته می

 م و وحدت رویه راایای داشتهریزی توسعه در اقتصاد ایران، انواع و اقسام مداخالت یارانهسال برنامه 05هستیم. در طول حدود 

، با یک مداخله قیمتی 0284داده است. در سال ها به اهداف نرسیده و شاید بالعکس آن رخگذاریبینیم. همچنین سیاستنمی

ها ه آنها و توزیع عادالناز جانب دولت مواجه بودیم که قیمت بنزین افزایش پیدا کرد و این کار در جهت هدفمندسازی یارانه

  .که شوک سنگینی را به اقتصاد و جامعه ایران وارد کردلیمعرفی شد درحا

 : ارددسه بخش اصلی ها پیدا و پنهان یارانهگزارش 

تبع در وجود ندارد و به یارانه در اقتصاد ایران: باید توجه داشت که تعریف واحدی در خصوص یارانه و فلسفهتعریف  :اول

ر حقیقت . دشودیمیارانه شناخته  عنوانبهدولت،  یهانهیهزامروزه بسیاری از اشکال  اقتصاد، این تشتت سرریز کرده است.

 آورد. حسابهبرا جزو یارانه  هاشرکتمالیاتی  یهاتیمعافدولتی از اداره نیروی پلیس تا  یهاتیفعالاز  یاگستردهبازه  توانیم

ارانه از یارانه دشوار است. ی موردتوافق، رسیدن به یک تعریف واقعیت درو  شودیمو اشکال مختلف اعطا  هاقالب، در هاارانهی

ها ممکن است همچنین یارانه .گیردبرمییا تولیدکننده را در  کنندهمصرفمستقیم تا پرداخت به  یهابخششو  هاهیهد طیفی از

گفت  وانتیمبه وجود آید. بر مبنای این طیف گسترده  هزینهکما و خدمات ه، زیرساختهانهادهو فراهم کردن  تأمیندر قالب 

 باشد وجود ندارد. این اصطالح کنندگاناستفادههمه  موردپذیرش شمولجهان صورتبهکه  که هیچ تعریفی از یارانه
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پرداخت  ،0خارجی مثبت یهاصرفهازای بهپرداخت یارانه، مااست:  تعریفقابل ی یارانهبرا لسفه یا اصلف چهاررسد نظر میبه  

 . اجتماعی گذاریسرمایهنوعی  مثابهبهپرداخت یارانه و  تشویق منظوربهیارانه پرداخت ، 3حمایت و کمک منظوربهیارانه 

گیری اندازه GDP دیگری است که معموالً در گیری یارانه نیز چالشگیری یارانه در اقتصاد ایران: حجم و اندازهاندازه :دوم 

رسد یم شده است و گزارش دقیقی در محاسبه آن وجود ندارد. به نظراشکال مختلف، پنهان شود و در بودجه هم یارانه درنمی

ا جهت ر گذاری و تعریف سیاستاش، عمالً نوعی اولویتمحاسباتی مکانیسم محاسبه یارانه در اقتصاد ایران، در کنار خطاهای

ر د به موضوع بنزین رسیدن لذا رسد.گذاری میشود عمالً به عرصه سیاستشود و طرح میآنچه سنجیده می دهد. پسمی

الوصولی است که سیاستمداران را ترغیب به سهل تأمل است. از سوی دیگر نیز منبع درآمدیجهت قابلازاین 84ماجرای آبان 

یارانه  بههای محاس، انواع شیوههاپیدا و پنهان یارانه گزارشکند. در  تواند کسری بودجه را هم جبرانمی کند واستفاده از آن می

 . شده استو اشکاالت آنان بیان

ت. از این شده استوزیع عادالنه به بحث گذاشته قواعد عادالنه توزیع یارانه در اقتصاد ایران: در گام نهایی نیز قواعد :سوم 

ای اجتماعی، ناهمگنی سازوکارهای اعط-و پیوند اقتصادی هایارانه نقطه اصابت، مرکز به نقطه اثر یات قواعدی در حوزه منظر،

  .یابدمی رورتضو...انه، معیار استحقاق ارمندی، منبع یساختار توزیع، نوع بهره ها،سازی یارانهه بسترمندی(، مردمییارانه )مسئل

فهم نادرست یارانه، عوارض جدی بر  .گرددسیر اصالح ما در سیاستگذاری یارانه به تعریف درست ما از یارانه بازمیم

لگوی ا های رایج، بسندگی کافی در بهبود وضعیت ما ندارند؛ ازجمله ایدهآنکه نسخه اقتصاد ایران خواهد داشت. نکته دوم نیز

  .نیستند یا ناکافی هستند ها چندان با ساختار نهادی ما سازگاردرآمد پایه همگانی. این نسخه
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