
 

    

  نشست چهارم

  حمايت از صاحبان كسب و كار در فرآيند اصالح قيمت انرژي
  

  هاي كليدي پرسش

 وكار چيست؟ دولت براي حمايت از  اي وارد بر صاحبان كسب ساله بهينه براي جبران شوك هزينه برنامه پنج
يا ) مثل پرداخت نقدي به توليدكنندگان(باشد » محور_بودجه«هاي  وكار به دنبال حمايت صاحبان كسب

  ؟ )شود گذاران مي ماهه سرمايه سرمايه مثل حذف مجوزهايي كه باعث خواب چندين(» محور_غيربودجه«

  ؟ »حمل و نقل«يا » خدمات«يا » كشاورزي«بدهيم يا » صنعت«اولويت را به » محور_ بودجه «در قالب حمايت
هاي بدون بهره بپردازيم؟ يا كمك مالي نقدي؟ يا تخفيف مالياتي يكسان براي همه  وكارها وام به كسب

هاي  پروژه«وكارها براي  وكارهاي مختلف؟ يا به كسب آميز براي كسب وكارها؟ يا تخفيف مالياتي تبعيض كسب
 وام بدهيم؟ » كاهنده مصرف انرژي

 وپاگير  و حذف قوانين و مجوزهاي دست» زدايي مقررات«، اولويت با »محور _غير بودجه «هاي  در قالب حمايت
سازي  باشد؛ يا با حركت به سمت تجارت آزاد و باز كردن بازارهاي خارجي براي محصوالت داخلي؛ يا با زمينه

  گذاران داخلي؟  گذاران خارجي به عنوان شركاي سرمايه براي حضور سرمايه

  ؟ به بيان ديگر پس از اصالح قيمت انرژي »توليدكنندگان«اشد يا حمايت از ب» توليد«برنامه دولت حمايت از
هايي براي  همچنان به دنبال پافشاري بر حمايت دولتي از صنايع داراي مصرف انرژي باال باشيم يا مثال ظرفيت

   ايجاد كنيم؟) مثال در بخش گردشگري يا فناوري اطالعات(وكارهاي مدرن  توسعه كسب
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  به توليدكنندگان، فسادآور است پرداخت پول
  تبريزي عبده

  هاي امام صادق، صنعتي شريف و تهران مدرس اقتصاد دانشگاه

د، بايد شود كه پس از افزايش قيمت انرژي، حوزه كسب و كار به اين دليل كه ايجادكننده اشتغال هستن گفته مي
نقد يا وام بدون بهره يا مواد اوليه ارزان دهد كه چه پول  هاي اخير نشان مي جربيات مختلف سالت .جبران شود

هاي اضافي ناشي از افزايش قيمت انرژي را در  يا دالر ارزان به توليدكنندگان بدهيم و چه ندهيم، آنها هزينه
  .كنند كنندگان منتقل مي به مصرف شان قالب افزايش قيمت محصوالت

 از كسب و كارها در سه دهه گذشته» اي دجهغيربو«و » اي بودجه«با مروري بر برنامه هاي متعدد حمايت 
اي  اند يا نرخ مواد اوليه دولتي صنايع هيچ گاه توليداتشان را متناسب با نرخ ارزي كه دريافت كردهميتوان گفت 

هاي  به عبارت ديگر صنايع هميشه محصوالت خود را متناسب با نرخ. اند اند، به مردم نفروخته كه دريافت كرده
اي جز  اند و هر گاه كه شكاف بين نرخ اسمي و نرخ بازار آزاد زياد شده، نتيجه مصرف كننده فروخته بازار آزاد به

  .در اقتصاد به همراه نداشته است افزايش نابرابري اقتصادي و نيز افزايش فساد
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نرخ رسمي و آزاد مبادلة دالر

نرخ دالر در بانک مرکزی نرخ دالر در بازار تھران
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همراه اي جز افزايش نابرابري در سطح اقتصاد به هرگاه شكاف بين دو منحني زير افزايش يافته، نتيجه
 .نداشته است

 

  » پرداخت پول به توليدكنندگان«، بسيار بهتر از »افزايش يارانه نقدي خانوار«

كنندگان  هاي بعد از جنگ هيچ گاه نفعي به حال مصرف توماني سال 40و دالر  1360توماني دهه  7دالر دولتي 
يافته از سوي دولت به  دالر اختصاص براي اثبات اين موضوع بايد توجه كنيم كه اخيرا وقتي قيمت. نداشته است

ها  ها و آشاميدني تومان رسيد، شاخص ميانگين رشد قيمت خوراكي 2500تومان به  1226واردات مواد غذايي از 
توماني براي واردات مواد غذايي  1226حتي اندكي كاهش هم داشت؛ به اين دليل كه حتي زماني كه دالر 

  .تومان تطبيق داده شده بود 3000 توسط فروشندگان با دالر باالتر از تخصيص داده ميشد، قيمت اين كاالها

ارائه انواع يارانه در . است  ه طرف تقاضا نرسيدههرگاه يارانه به طرف عرضة بازار ارائه شده، مزاياي آن هرگز ب
وكارها در  بين كسبوكارها، باعث شده است كه رقابت سالم قالب وام بدون بهره يا دالر ارزان و امثالهم به كسب

زمينه ارائه محصوالت باكيفيت و داراي قيمت مناسب با هدف جلب مشتري بيشتر، به سمت رقابت براي نزديك 
بنابراين اگر كل درآمدهاي . ها منحرف شود گيري بيشتر از رانت هاي دولتي و در نتيجه بهره شدن به سازمان

هاي نقدي به  يسه با توزيع اين درآمدها به صورت كمك، در مقافمندي را بين خانوارها توزيع شودطرح هد
   .تر و بهتر خواهد بود بسيار منطقيتوليدكنندگان، 

  ونقل اختصاص دهيم  تقويت شبكه حملرا به » حمايت از توليد«بودجه 

طور گسترده توانند خود به ها فراهم كند، نميخواهند كه فضاي بازار آزاد را براي آنوكارها از دولت مياگر كسب
اگر امروز تصميم به اختصاص درصدي از درآمدهاي طرح هدفمندي براي توزيع . متقاضي دريافت يارانه باشند

شده  هاي عظيم تجربه در ميان صاحبان صنايع بگيريم، چه ابزار اجرايي مناسبي داريم كه به تلة فسادها و رانت
  ؟هاي اخير گرفتار نشويم در دهه

هزار  15اول بودجه  : ميتوان آنها را در اين رابطه مطرح كرد به شرح زير هستند مهم مالي كه دو معضل
ميلياردي بودجه شهر تهران كه تقريبا دو برابر كل بودجه عمراني امسال دولت در سراسر كشور است و اين كه 

و اين نوع تامين ها راه حلي جز فروش تراكم كه همان فروش قانون است، براي تامين مالي آن ندارند  شهرداري
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طور كلي دوم محدود شدن توسعه بسياري از صنايع معدني و به. مالي در بلندمدت منافعي در بر نخواهد داشت
 . ونقل بين شهري و شهريهاي حملهاي توليد به علت فقدان زيرساخت عدم استفاده كامل از ظرفيت

بنابراين در طرح هدفمندي پرداخت به . نيازمند استها ساليانه به ميلياردها تومان بودجه  ايجاد اين زيرساخت
تواند در قالب توسعه و بهبود راه هاي بين شهري و شهري از محل كاهش هزينه هاي توليد  كسب و كار مي

  .باشد

ونقل درون شهري و بين شهري در كشورهاي هاي حملبخش عمدة تأمين مالي زيرساخت با توجه به اينكه
پيشنهاد كرد كه جهت پرهيز از ميتوان شود، تأمين مي) Fuel Tax(ماليات بر سوخت يافته از محل توسعه

ها، بهتر است وجوه مورد نياز مربوطه در  ونقل و راهاخذ ماليات سوخت جداگانه براي براي بهبود ساختار حمل
  . ها گنجانده شودهاي طرح هدفمندي يارانه قالب بخشي از هزينه

قانون «در » حمايت از توليد«شده براي  يشنهاد كمي خود براي تخصيص سهم مشخصپبا توجه به اي موارد  
شده در مجلس  هزار ميليارد توماني تصويب 10از منابع : ميتوان به اين صورت ارائه كردرا » ها هدفمندي يارانه

ن به نسبت نصف به نوسازي ناوگان و نگهداري آ(توان دو هزار ميليارد تومان براي راهداري  ، مي93براي سال 
آهن هزار ميليارد تومان را براي توسعة راه 4اي و هاي جادههزار ميليارد تومان براي توسعة راه 4، )نصف

هزار ميليارد تومان برسد،  20همچنين اگر در سال بعدت ربا افزايش قيمت انرژي اين منابع به . اختصاص داد
ونقل بين شهري و آهن و حملها، راهان براي راهداري، توسعة راههزار ميليارد توم 12رسد كه  منطقي به نظر مي

  .هاي محلي اختصاص يابدونقل درون شهري و راههزار ميليارد تومان براي مترو، حمل 8
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  است WTO، مغاير قوانين »حمايت توليدكنندگان«هاي  بسياري روش

  

  دكتر شاپور محمدي
  معاون وزير اقتصاد

اگر طرح است و ها را تخصيص بهينه منابع، ثبات اقتصادي و توزيع درآمد  اهداف اصلي طرح هدفمندي يارانه
شود كه وظيفه تخصيص بهينه منابع به طور صحيح انجام نشده و  يابي كنيم مشاهده مي اصالح هدفمند را عارضه

مشكالت عمدتا ناشي از عدم رعايت تخصيص بهينه منابع بوده، هرچند وظيفه سوم يعني توزيع درآمد تا 
  .حدودي به طور صحيح انجام شده است

ها در اقتصاد اطمينان نمود كه اين ابزار حمايتي به شكل هدفمند  اثر بخشي يارانهتوان نسبت به  در شرايطي مي
هاي گذشته در ايران مشكالت متعددي را به همراه  اعمال نظام پرداخت همگاني يارانه طي دهه. استفاده شود

هاي  ح قيمتبهينه منابع و امكانات توليد بوده است زيرا هدف اصال يكي از اين مشكالت تخصيص غير. داشت
. بود ولي متاسفانه هدف اصلي كه حمايت از توليد بود در اجرا گم شد انرژي بايد اصالح الگوي توليد و مصرف مي

مشكل دوم عبارت است از الگوي نامناسب مصرف انرژي در ايران كه نسبت به بسياري كشورها از جمله كره و 
ودن سهم توليد از مصرف انرژي و باال بودن شدت انرژي در وي مشكالت ديگر را پايين ب. چين بسيار باالتر است

  .ايسه با ساير كشورها عنوان نمودايران در مق

  هاي كاهش مصرف انرژي اختصاص يابد  ، براي تشويق پروژه»حمايت از توليد«بودجه 

سازي مصرف  بهينهجويي و  دولت در قوانين اصالح هدفمندي موظف است بخشي از وجوه را به تشويق به صرفه
بايد يارانه نقدي به نوعي به جايزه  گفتتوان  ميلزوم اجراي صحيح اين بند  انرژي اختصاص دهد با تاكيد بر

زيرا نحوه اجراي كنوني كه به صورت پرداخت يارانه به واحدهاي توليدي در . كاهش مصرف انرژي اختصاص يابد
فاضالب را دچار  و ها مانند برق و آب دهد و بسياري شركت ش نميوري را افزاي ازاي افزايش قيمت انرژي است بهره

هاي بسياري صورت  همچنين با اشاره به اين موضوع كه در كشور براي اجراي اين امر تالش. مشكل نموده است
باشد  ، يك حركت واقعي گرفته است، عملكرد را كمتر از حد مورد انتظار ارزيابي نموده و تاكيد كرد بايد حركت

  .تا اصالح امور انجام پذيرد
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حمايت هاي دولت،  افزايش تحريم ها و  هاي انرژي، عدم با اشاره به اين نكته كه در كنار افزايش قيمت حامل
نرخ ارز موجب شد تا اهداف مورد نظر براي بخش توليد از قبيل اصالح ساختار و الگوي توليد محقق نگردد و 

ه تبع افزايش قيمت نهاده انرژي افزايش يابد پيشنهاد نمود كه اصالح بايد هزينه هاي توليد و قيمت تمام شده ب
م وجود هاي ناگهاني پرهيز شود و هم چنين لزو اي هوشمند و هدفمند انجام پذيرد و از تغيير قيمت گونه
  .شود هاي ميانه نيز آشكار مي نرخ

فاده از منابع خارجي را داشته باشد زيرا قرار كشور ما در حال توسعه و به دنبال توسعه است پس بايد توانايي است
همچنين پرداختن . ها قرار گيرد گرفتن اقتصاد در وضعيت انزوا مناسب نيست و اين موضوع بايد در راس سياست

به ايجاد پنجره واحد و حمايت از توليد دانش بنيان بايد مورد توجه قرار گيرند زيرا براي توسعه كشور بايد ابداع 
در صورت عدم حمايت از توليد سمت عرضه اقتصاد دچار مشكل شده و يارانه نقدي  .باشدداشته  خوب وجود

  . دهد ها ارزش خود را از دست مي پرداختي به خانواده
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هاي  به پروژه» حمايت از توليد«تزريق بودجه 
  وكار بهبوددهنده فضاي كسب

  

  حسين ساساني

  »كنفدراسيون صنعت ايران«ي مركزي عضو شورا

  

حمايت از توان گفت  مي ها هاي پولي گذشته از صنايع گوناگون و ناكارآمدي اين حمايت با اشاره به نتيجه حمايت
مثال از صنعت خودرو اين همه حمايت شده است ولي باعث بهبود اين صنعت . صنايع به اين شكل درست نيست

براي رسيدن به توسعه صنعتي و اقتصادي . ستنشده و صرفا منابع مالي دولتي زيادي در اين حوزه به هدر رفته ا
هاي  هر قدر پول تزريق كنيم، تا زيرساخت. هايي به شكل تزريق پول به صنايع برداشت بايد دست از حمايت

شناخت كافي از . يابد گردد، كسب و كار بهبود نميصنايع بهبود پيدا نكند و بستر مناسبي براي رشد آنها فراهم ن
اي و با چه هدفي و به چه صورت تا به حال در كشور اجرا شده و بررسي  اينكه چه برنامه وضعيت موجود، بررسي
  . هاي بعدي بسيار الزم است برنامهنتايج آن براي تنظيم 

حمايت و بهبود اين اركان را براي بهبود وضع كسب و كار وجود دارد كه » وكار بهبود فضاي كسب«ركن اصلي  9
بپردازيم و آنها  2013و  2012با استفاده از آمار به تشريح وضعيت اين اركان در سال اگر .  استالزم و ضروري 

هايي مثل  هاي اقتصادي است، رتبه شاخص ركن مهم، بهبود كيفيت نهادفت، را با هم مقايسه كنيم ميتوان گ
ي كشورها، كارايي قاعده رشوه، رفتار اخالق هاي بي هاي دولتي، پرداخت حمايت از حقوق معنوي، شفافيت سياست

، ميان 2012هاي اقتصادي در سال  گذار در نهاد ي قانوني در اصالح مقررات، ميزان حمايت از سرمايهتها مسير
ها بدتر شده  نيز اين رتبه افزايش پيدا كرده و وضعيت اين شاخص 2013كشور ، باالي صد است و تا سال  144
هايي مثل تراز بودجه دولتي، درصد  ن است، شاخصهايي در محيط اقتصاد كال دومين ركن شاخص. است

و  2012هاي  ها نيز بين سال اين شاخص. تغييرات تورم ساالنه، رتبه مالي كشور و فساد در روابط اقتصادي
كشور در انتهاي جدول قرار  148به خصوص شاخص درصد تغييرات ساالنه تورم، ميان . افول داشتند 2013
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 و پنجم را به ترتيب آموزش عالي و مهارت، كارايي بازار كاال و كارايي بازار كار هاي سوم و چهارم  ركن.دارد
اي نياز دارد  و  اقتصاد پيشرفته و توسعه صنعتي به نيروهاي كار متخصص و آموزش ديده. توان عنوان كرد مي

هايي مثل گستره آموزش كاركنان، كيفيت نظام آموزشي، فراهم خدمات پژوهشي و مهارتي و  الزم است شاخص
وضعيت  2012هاي مديريت در آموزش عالي باال رود و متاسفانه اين اركان همگي در سال كيفيت دانشكده

در رابطه با كارايي بازار كار نيز وي . نيز وضعيتشان بدتر شده است 2013نامطلوبي داشتند و در سال 
پذيري در تعيين دستمزد و پرداخت و  اي، انعطاف هاي مهاجرت نخبگان، بها دادن به مديريت حرفه شاخص

بار مهاجرت نخبگان براي صنعت و  ها وضعيت نامطلوب و اسف وري را مهم خوانده و در بين اين شاخص بهره
وكار را به ترتيب،  هاي ششم و هفتم و هشتم بهبود فضاي كسب ركن. مديريت كشور بسيار نامطلوب دانست

و بنابر آمار وضعيت اين اركان در سال . فراهم بودن خدمات مالي، آمادگي تكنولوژيكي و اندازه بازار دانست
در رابطه با ركن هشتم، آمادگب تكنولوژيكي . نيز بدتر شده است 2013بسيار بد بوده است و در سال  2012
هاي خود را ندارند و به جاي تزريق  كارهاي ما توانايي استفاده از تكنولوژي براي كاهش هزينه و كسب«: گفت

وري  هم بهرهها در استفاده از تكنولوژي باال رود تا هم هزينه كمتري را متحمل شوند و  پول، بايد ظرفيت شركت
  .باالتري داشته باشند

هاي انرژي  ردن حاملهاي دولتي از كسب و كارها و در اختيار گذا حمايت: افزود ميتوان اهميت اين آمارها درباره
  .ستا سير نزولي داشتهنشده بلكه  نها منجر به رشد مداوم كسب وكارها، نه ت هاي گذشته به آن ارزان در سال

  اقتصادهاي دنياست » ترين دولتي«اقتصاد ما همچنان جزو 

شاخص استاندارد براي توان گفت  ميبنياد هريتچ  2013در رابطه آزاد سازي اقتصاد ايران با استفاده از گزارش 
. نوسان داشته است 43تا  38سال قبل بين  18كه اين شاخص در ايران طي  است، در حالي 50آزادي اقتصادي 

هايي براي حركت اقتصاد  دهد كه اقتصاد ايران، اقتصاد كامال دولتي است و با وجود تالش ع نشان مياين موضو
ها نتايج قابل ذكري در راه  ايران به سمت بازار آزاد تغيير چنداني در وضعيت ايجاد نشده است و اين تالش

 .سيدن به اقتصاد آزاد نداشته استر

ا و بهبود كيفيت فضاي براي ايجاد فضاي رقابتي بين كسب و كاره حل نهايي وق راهبا توجه به موارد ف 
ها بايستي صرف ايجاد  درآمدهاي ناشي از اعمال فاز دوم قانون هدفمندي يارانه: وكار ميتواند چنين باشد كسب

هاي اقتصاد بازار، به استخدام  زيرساخت، توسعه سيستم ها، توسعه آگاهي عمومي در جهت بكارگيري مكانيزم
رآوردن نيروي انساني توانمند و در كالس جهاني از ساير كشورها و توسعه ساختارهايي كه منجر به كاهش د

وكارها و به دنبال آن توسعه صنعتي با  توسعه كسب. مكانيزم هاي اقتصاد دولتي و گسترش بخش خصوصي شود
هاي  پرداخت يارانه و حمايت مهندسي و اصالح ساختارهاي حاكميتي و اقتصادي كشور امكان پذير است نه با
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دولتي و براي اجراي اين رويكرد بايستي اعتماد عمومي به دولت و حاكميت بازسازي شود و دولتمردان بايستي 
كنند و بيشتر  مردم به گفته ها كمتر توجه مي. در عمل نشان دهند كه توسعه كشور تنها دغدغه آنان است

  . گذارند بين ميرفتارها را زير ذره

 


