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  نشست پنجم

  يرنامه بلندمدت اصالح قيمت انرژب
  

  : هاي كليدي پرسش

 اي دقيق براي  گذاري انواع انرژي در پنج سال آينده چيست؟ آيا بايد برنامه بهترين فرمول شفاف براي قيمت
  ساله اعالم كنيم يا دولت و مجلس در ابتداي هر سال تصميمي مجزا بگيرند؟ 5يك دوره 

 جهاني تغيير  هاي هاي جهاني بوده و با نوسان قيمت آيا بهتر است قيمت انرژي به صورت نسبتي از قيمت
 حلي بينابين؟  هاي جهاني تعيين شود؟ يا راه كند؟ يا به طور مستقل از نوسان قيمت

  مدنظر قرار گيرند؟ برنامه اصالح قيمت انرژي » گذاري بهينه فرمول قيمت«چه مالحظاتي بايد براي ارائه يك
يا ) ساله5اي  سيا در برنامهمثال رساندن قيمت بنزين داخلي به ميانگين قيمت غرب آ(باشد » محور_زمان«
 5درصدي قيمت انرژي پس از رسيدن رشد اقتصادي به  30مثال افزايش ساالنه (» محور_شرط پيش«

  ؟ )درصد
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  به جاي قيمت ريالي ثابت، تمركز دولت بايد روي درصد يارانه انرژي باشد
  

  نمحمد هاشم پسرا هادي صالحي اصفهاني                                                                           

  استاد دانشگاه ايلينويز                                                                       جايزه نوبل نامزد دريافت 

  

 داده است اختصاصهاي دولت را به خود  هاي انرژي در ايران سهم عمده هزينه يارانه

 قيمت داشتن نگه پايين 	هاي دولت را به خود اختصاص داده و با هاي انرژي در ايران سهم عمده هزينه يارانه
اتالف وقت مردم،  سنگين، ترافيك باعث ها يارانه اين وجود كشور، در آن ازحد بيش مصرف ترغيب و انرژي

هاي انرژي در ضمن به  يارانه. هاي ريوي و قلبي و سرطان شده است آلودگي شديد محيط زيست، و انواع بيماري
همچنين . قاچاق بنزين و بعضي مواد سوختي ديگر هم دامن زده كه هزينه هاي مالي و اجتماعي بزرگي دارد

زايي كمتري نيز دارند سوق داده است و به  ر كه اشتغالب هاي انرژي توليد داخلي را به سوي صنايع و تكنيك
ادامه اين سياست در طول چند دهه اخير ساختار توليد و مصرف را به اين صورت . بيكاري دامن زده است

. العاده مشكل و پر هزينه كرده است غيربهينه در ميان مردم جا انداخته است و اصالح ساختار اقتصادي را فوق
هاي مهم سرمايه گذاري در  بر، طرح العاده انرژي الت ناشي از قاچاق و مصرف بي رويه و توليد فوقمضافا بر مشك

وري كار و به طور كلي بهبود زندگي عموم  زيربناها و آموزش و بهداشت كه براي رشد اقتصادي و باال بردن بهره
ها متوقف  ر بسياري موارد اين طرحمردم ضروري است، به دليل كمبود منابع مالي با كندي پيش رفته اند و د

ها و محافل  هاست در رسانه اين روند كه از هر نظر به رشد اقتصادي و سالمت جامعه ضرر زده، سال. اند شده
 و تورم گرفتن شدت از نگراني بهانه به پيش، چندسال تا. است داشته قرار بحث مورد		گذاري پژوهشي و سياست

هاي  اي براي اصالح قيمت گذاران از پياده كردن برنامه ازآن، سياست-شيان سياسي پيامدهاي و توليد كاهش
 در ها يارانه كردن هدفمند قانون تصويب 	انرژي و بهينه كردن استفاده از منابع احتراز كرده بودند تا باالخره با

 .شد برداشته جهت اين در مهمي قدم 1388

 ها ها و عواقب آن يارانهدو اشتباه كليدي در اجراي قانون هدفمندي 
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با تعبير خاصي كه دولت دهم از آن داشت به اجرا گذاشته شد و در ابتدا تحول  1389قانون هدفمندي در آذر 
ولي دو اشتباه كليدي باعث شد كه اجراي اين قانون در رسيدن . هاي نسبي انرژي به وجود آورد مهمي در قيمت

 .به اهدافش با شكست مواجه شود

 تثبيت قيمت انرژي به ريال: ولاشتباه ا

هرچند . هاي انرژي به ريال بعد از جهش اوليه آن در فاز اول طرح بود داشتن قيمت حامل اشتباه اول ثابت نگه
قرار بود بعدا در فازهاي ديگر طرح قيمت انرژي افزايش بيشتري پيدا كند، اما از همان آغاز قابل پيش بيني بود 

ديگر كاالها و خدمات در   طبيعي بود كه با رشد قيمت. ا مقاومت روبرو خواهد شدهاي آتي قيمت انرژي ب جهش
المللي نفت و باال رفتن نرخ دالر به ريال، نگراني از  ايران و در بازارهاي جهاني، به خصوص افزايش قيمت بين
ومت تا حدي بود در عمل اين مقا. هاي انرژي شود دامن زدن به تورم مانعي در برابر جهش مجدد قيمت حامل

 داده نشان 1 نمودار در كه چنان. بازگشت طرح اجراي از قبل وضع به كاالها ساير به نسبت 	انرژي  كه قيمت
 بود آن المللي بين قيمت درصد 16 معادل 1389 سال در داخل در شده فروخته بنزين عمدهء قيمت است، شده
) فقط سه سال(د، ولي پس از گذشتن اندك مدتي كر پيدا افزايش درصد 47 به قانون اجراي از پس بالفاصله كه

اي حتي  اين افت در مورد قيمت بنزين غير سهميه. درصد قبلي نزول كرد 16هاي اخير به همان  در حال ماه
 .درصد آن در سال جاري رسيد 29به  1389المللي در سال  درصد قيمت بين 65بيشتر هم بود و از 

 

 

مثال وقتي قيمت . شود اي است كه به مصرف كننده پرداخت مي روي ديگر سكه قيمت داخلي انرژي ميزان يارانه
درصد باقي مانده هزينه بنزين بشود، كه  84المللي است، دولت عمال بايد متحمل  درصد قيمت بين 16بنزين 
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هاي انرژي به ريال با توجه  قيمت اسمي حاملداشتن  ثابت نگه. دهد العاده بزرگي را تشكيل مي يارانه كااليي فوق
كند،  هاي جهاني و نرخ دالر به ريال، دولت را متعهد به پرداخت هرگونه مابه التفاوت مي به متغيير بودن قيمت

مثال اصالح . اندازد كه به با توجه به تورم باال در ايران، اين تعهد هزينه بي حد و حصري را بر گردن دولت مي
ولي با ثابت ماندن قيمت . هاي جهاني كاهش داده بود درصد قيمت 53يارانه بنزين را به  1389سال  ها در قيمت

درصد بازگشت، يعني همان  84اي درسال جاري به  اسمي بنزين داخلي به ريال، ميزان يارانه بنزين سهميه
 !نسبتي كه قبل از شروع اجراي طرح بود

 حد لزوم هاي جبراني بيش از پرداخت: اشتباه دوم

هاي آن  ها و پرداخت ها مربوط به محاسبات دريافت اشتباه كليدي دوم در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه
هاي درآمدي پايين جبران كند و ميزان  مطابق قانون، يارانه نقدي قرار بود اضافه هزينه انرژي را براي گروه. است

ولي در عمل، دولت يارانه . هاي انرژي تجاوز نكند مت حاملهاي حاصل از افزايش قي درصد دريافت 50كل آن از 
هاي يارانه نقدي به حدود دو  نقدي را به صورت فراگير و در حد خيلي بااليي تعيين كرد به طوري كه پرداخت

 را دولت و نبود همخوان آن هاي دريافت با 		هاي طرح در نتيجه، پرداخت. هاي طرح بالغ گرديد برابر كل دريافت
 .كني كرد كه به تورم كم سابقه دوسال گذشته دامن زدش كمر هاي پرداخت به هدمتع

هاي نقدي، به همراه  تركيب اين دو اشتباه كليدي مساله را پيچيده تر كرده است چون اضافه پرداخت يارانه
د معادل ريالي در اين رون. عوامل ديگر كسري بودجه، باعث تورم انباشته شد و نهايتا به جهش نرخ دالر انجاميد

المللي انرژي به شكل چشمگيري افزايش پيداكرد و به خاطر ثابت بودن نرخ اسمي ريالي قيمت هاي  قيمت بين
اگر دولت جلو اضافه هزينه ها را گرفته بود و تورم را كنترل . انرژي درصد يارانه ضمني به شدت فزوني گرفت

 اجراي آغاز از اگر و 	.بود تر مي و حل مساله فعلي آسان بود هاي نسبي انرژي كمتر مي كرد، شدت افت قيمت مي
 ثابت را جهاني قيمت به نسبت انرژي يارانه درصد دارد، نگه ثابت را اسمي نرخ كه اين جاي به دولت طرح اين

 .شد مي تري كوچك مشكل كنوني بودجه كسر طبيعتا بود، گرفته

درصد قيمت جهاني مقرر شده بود، االن دولت با  53حد اي اگر يارانه در  مثال در مورد قيمت بنزين سهميه
 براي دالر ميلياردها ساالنه كه داشت درآمد¬سنت از فروش بنزين اضافه 22,5همين مقدار يارانه ليتري حدود 

 كه است اين افتاده اتفاق عمل در چه آن انرژي، ريالي اسمي قيمت تثبيت با ولي. كرد مي ايجاد درآمد خزانه
از اجراي قانون افول كرده، مضاف به اين كه حاال دولت يارانه نقدي قابل  قبل سطوح به انرژي نسبي هاي قيمت
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تري روبرو شد كه باعث تشديد  كند و با كسر بودجه سنگين اي هم در كنار يارانه كااليي پرداخت مي مالحظه
 .تورم و بي ثباتي اقتصادي گرديده است

 م زاست؟اصالً، آيا افزايش قيمت بنزين تور

برخالف تصور معمول، باال رفتن قيمت . الزم به توضيح است كه تورم كم سابقه اخير عوامل متعددي داشته است
نسبي انرژي به خودي خود اثر كم و كوتاه مدتي بر تورم دارد چون اگر تقاضاي كل ثابت باشد، افزايش قيمت 

ولي در ايران تقاضاي . شتدا نخواهد تورمي اثر و شد خواهد همراه ديگر 		اسمي انرژي با كاهش قيمت كاالهاي
العاده بااليي در فاز اول قانون بود كه با ميزان پيش بيني  هاي نقدي فوق يك علت آن اعطاي يارانه. كل ثابت نبود

العاده چشم گير مسكن مهر بود كه دولت براي  علت ديگر مخارج فوق. خواني نداشت شده در متن قانون هم
اي در اختيار بانك مسكن بگذارد و نهايتا حجم پايه پولي را با  بانك مركزي خواست وام بي سابقهاجراي آن از 

تشديد . عامل مهم سوم شتاب تورم در سال گذشته جهش نرخ دالر به ريال بود. درصد بزرگي باال ببرد
. يك عامل برانگيزاننده المللي نيز در بروز اين جهش نقش داشت، ولي احتماال بيشتر به عنوان هاي بين تحريم

 91-86داشتن تقريبي نرخ دالر به ريال براي مدت پنج سال متمادي  جهش نرخ دالر بيشتر در نتيجه ثابت نگه
درصد سريع تر از قيمت  13هاي داخلي ساالنه به طور متوسط حدود  بود در حالي كه در طول آن مدت قيمت

الها در ايران به ريال دو برابر شده بود، در حاليكه قيمت هاي هاي كا در واقع قيمت. هاي جهاني رشد كرده بود
در نتيجه نرخ واقعي دالر به شدت ارزان شده بود، به طوري كه . درصد باال رفته بود 12همان كاالها به دالر فقط 
مركزي براي  مقاومت دولت و بانك. رفت توانست پايدار بماند و دير يا زود بايد باال مي نرخ دالر در آن زمان نمي

 و جهش اين 	.داشتن نرخ دالر اين حركت را از حالت تدريجي خارج كرد و نهايتا نرخ دالر جهش كرد ثابت نگه
 بحران و باال تورم بدون توانست مي ها يارانه هدفمندي طرح اجراي و بود اجتناب قابل همه آن از بعد و قبل تورم

هاي نقدي چه بايد  د انرژي و يارانهموجو هاي قيمت با كه است اين مهم سوال اكنون،. بگيرد صورت اقتصادي
 كرد؟

 اجماع روي اصول و راه رسيدن به اجماع عملي

هاي  ها و اصالح قيمت هدف ما از اين يادداشت پيشنهاد روشي است براي اجراي موثرتر قانون هدفمندي يارانه
ول قانون مزبور اجماع حاصل شده است و يك فرض اساسي ما در اين يادداشت اين است كه روي اص. انرژي

اين فرض از اين جهت مهم است كه براي موفقيت طرح سترگي مثل . مساله اصلي نحوه اجراي آن است
هر چند ممكن است از نظر . شود ضروري است اي كه پياده مي ها، وجود اجماع روي برنامه هدفمندي يارانه
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ها بدون اجماع به صورت موثر و  شته باشند، اما اين سياستهاي مطلوب تري وجود دا تئوري اقتصاد سياست
اصول قانون موجود اين مزيت را دارد كه ضمن امكان دادن به بهبود عمده در . پايدار قابل پياده كردن نيستند

. ها بحث و گفتگو مورد اجماع واقع شده است ها، بعد از سال هاي انرژي و هدفمند كردن يارانه اصالح قيمت حامل
هرچند اجراي اين قانون توسط دولت دهم مشكالت زيادي ايجاد كرده، ولي به گمان ما رسيدن به اهداف قانون 

 .بدون آن مشكالت نيز امكان پذير است

كشد، در اينجا ما روي  ها به درازا مي هاي متنوعي دارند و بحث در مورد يك يك آن هاي انرژي شكل چون حامل
توان در  هاي انرژي برنامه هاي مشابهي مي براي باقي حامل. كنيم بنزين تمركز ميريزي در مورد قيمت  برنامه

درصد قيمت فوب آن  90ها قيمت مناسب بنزين را در داخل ايران در حد  قانون هدفمند كردن يارانه. نظر گرفت
ي اصالحي الزم را ها اين نرخ به نظر ما پايين تر از حد بهينه است چون ماليات. كند در خليج فارس تعيين مي

ولي همانطور كه ذكر شد، در شرايط فعلي ما . گيرد براي كم كردن آثار جنبي منفي مصرف بنزين در نظر نمي
 .گيريم و تاكيدمان روي راه رسيدن به آن است اين نرخ را كه از اجماع برخوردار است به عنوان هدف مي

 مروري بر روند قيمت بنزين

چنانكه . هاي گذشته داشته باشيم بد نيست مروري روي روند قيمت بنزين در دههپيش از ارايه پيشنهادمان 
در واقع اين . درصد باالي قيمت جهاني آن بود 23قيمت بنزين در ايران  1352دهد، در سال  نشان مي 1نمودار 

نسبتا برقرار بود، و جالب توجه است كه با وجود قيمت  1352-1342قيمت نسبي كم و بيش در تمام دوره 
بعد از چهار . كرد باالي انرژي در آن دوره ايران رشد اقتصادي بسيار بااليي را همراه با تورم بسيار پايين تجربه مي

داشت و شروع به  ، دولت وقت قيمت داخلي بنزين را به ريال ثابت نگه1352برابر شدن قيمت نفت خام در سال 
، و 1356، 1355هاي  رم و كسر بودجه قيمت بنزين را در سالولي پس از مواجه شدن با تو. پرداخت يارانه كرد

 ريالي اسمي تثبيت 		.درصد قيمت جهاني رساند 93درصد باال برد و نهايتا به  25، و 33، 20به ترتيب  1357
 سال در جهاني قيمت درصد 12 به را آن نسبي قيمت نوساناتي، از بعد و تدريج به انقالب از بعد بنزين قيمت
بعد دولت قيمت بنزين را تا حدي باال برد، كه به همراه افت قيمت جهاني نفت در  هاي سال در. داد تنزل 1373

ولي با رشد مجدد قيمت جهاني، اين . درصد قيمت جهاني رساند 25آن را به حدود  1377و  1376سالهاي 
ها، قيمت  فمند كردن يارانهپس از اجراي قانون هد. درصد كاهش يافت 15به  1387نسبت بهم خورد و در سال 

درصد  47شود تقريبا سه برابر شد و به  اي كه بيش از هفتاد درصد مصرف را شامل مي نسبي بنزين سهميه
 نپاييد ديري شد ذكر كه همانطوري ولي 		.درصد بالغ شد 83براي بنزين غير سهميه اي، اين نسبت به . رسيد
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درصد  29درصد و  16ها به  آن نسبت كنوني سال در و گرفت خود به عكس روند نسبي قيمت در تغيير اين كه
ها بترتيب  در دو ماه گذشته، با افت قيمت بنزين در بازارهاي جهاني و تقويت نسبي ريال، اين درصد. افت كردند
 .رسيده اند 32و  18به حدود 

 زيربرنامه يك پيشنهاد در پنج 

زيربرنامه اول . هاي نسبي در شرايط كنوني متشكل از پنج زيربرنامه مرتبط است پيشنهاد ما براي اصالح قيمت
دولت . المللي بنزين به ريال است ها با قيمت بين هاي داخلي و هماهنگ كردن نوسانات آن متغير كردن قيمت

ي و جهاني آن برقرار كند و اجازه دهد اين بايد با تعيين درصد يارانه بنزين، رابطه مستقيمي بين قيمت داخل
مثال، درحال حاضر، يارانه . هاي جهاني برحسب ريال تغيير كنند، چه پايين و چه باال ها با نوسانات نرخ قيمت
درصد قيمت جهاني تعيين كرد  68درصد و  82توان به ترتيب معادل  اي را مي اي و غيرسهميه هاي سهميه قيمت

اگر هم . قيمت بين المللي كاهش يافت، قيمت داخلي را به همان نسبت پايين آورد و برعكسو چنانچه در آينده 
 .نرخ دالر به ريال افزايش يا كاهش داشت، قيمت داخلي را به همان نسبت باال يا پايين ببريم

 به را انرژي يارانه درصد ساله، سه روند يك طي شده 		در زيربرنامه دوم دولت بايد چنان كه در قانون پيش بيني
به طور مثال در مورد . كاهش دهد و نهايتا به حد تعيين شده برساند) مثال هفتگي(و به طور مستمر  تدريج

المللي است، هر هفته بايد درصد يارانه بنزين  درصد قيمت بين 90اش مطابق قانون  بنزين كه قيمت نهايي
درصد در حال  82اش از  در صد يارانه) هفته 156(كاهش بيابد تا در طول سه سال  0,46اي به اندازه  سهميه

درصد آن  18,46درصد قيمت جهاني است، هفته ديگر  18يعني اگر قيمت اين هفته . درصد برسد 10حاضر به 
المللي كه در قانون  درصد قيمت بين 90هفته به  156درصد و غيره تا بعد از  19,82قيمت بشود و هفته بعد 

هاي انرژي اجرا كند  ايد طرح هاي مشابهي را هم به طور هم زمان در مورد ديگر حاملدولت ب. مقرر شده برسد
 .به طوري كه انگيزه براي جانشيني و استفاده غير بهينه از آن حامل ها ايجاد نشود

هاي انرژي بايد از قبل پيش بيني و به طور شفاف  مصارف منابع مالي ايجاد شده براي دولت از بابت كاهش يارانه
و منظم به عموم اعالم شود تا مردم اطمينان داشته باشند دولت در مقابل كاهش يارانه انرژي، سرمايه 

اي بايد با توافق و تعهد  چنين برنامه. دهد آورد و خدمات ارزشمندي ارايه مي هاي الزم را به عمل مي گذاري
وماتيك كاهش يارانه به يك دفتر مجلس و دولت تنظيم شود و بطور رسمي و همگاني اعالم شود و اجراي ات

پس از ايجاد اجماع روي اين سياست، روند كاهش هفتگي درصد يارانه بايد از حالت يك . مستقل ارجاع گردد
 .تصميم سياسي خارج و به يك امر روزمره اداري تبديل شود
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در . لف تدارك ببينددر زيربرنامه سوم دولت بايد روندي براي منعكس كردن هزينه توزيع بنزين در نقاط مخت
حال حاضر قيمت بنزين در همه نقاط كشور يكي است، در حالي كه توزيع بنزين در بعضي نقاط هزينه بيشتري 

مثال، هزينه فرصت جايگاه بنزين در شمال تهران خيلي باالتر از جنوب تهران است و مابه . از نقاط ديگر دارد
بايد اجازه داد قيمت بنزين براي . ها است خريد بنزين به شمال شهريالتفاوت آن به مثابه يارانه پنهان بيشتر در 

ها به نسبت هزينه توزيع باالتر باشد چون دليلي وجود ندارد كه ثروتمندان شمال شهر با پرداخت نكردن آن  آن
بعضي  البته ممكن است دولت بخواهد براي. اي روي بنزين مصرفي شان دريافت كنند مابه التفاوت يارانه اضافه

 منظور خاصي يارانه باالست، آنجاها به بنزين رساندن هزينه كه كشور درآمد كم و افتاده دور 		نقاط، مثال نقاط
 .شود پرداخت دفاعي قابل و روشن داليل با و آشكار شكل به بايد ها يارانه گونه اين ولي. كند

هاي توزيع محلي در قيمت، خصوصي سازي جايگاههاي توزيع  به نظر ما بهترين راه براي منظور كردن هزينه
انجام اين كار البته بايد به زماني موكول شود . ها است هاي نهايي به صاحبان جايگاه سوخت و محول كردن قيمت

هاي  تواند جايگاه دولت مي. ي شده استكه قيمت بنزين به اندازه كافي باال رفته و ريسك قاچاق بنزين جزئ
. ها اضافه كند تا امكان رقابت به وجود بيايد هاي بيشتري را هم به آن فروش سوخت را به مزايده بگذارد و جايگاه

مبلغي كه بخش خصوصي حاضرخواهد بود در مزايده براي هر جايگاه بپردازد براساس هزينه توزيع و درآمد 
بنابراين اختالف قيمتي بنزين در مناطق . هاي ديگر خواهد بود خريد بنزين از جايگاهخانوارهاي محل و امكان 

اين باعث خواهد شد . مختلف طوري نخواهد بود كه جا به جايي بنزين خارج از سيستم مقرون به صرف باشد
و فروش آن  ها از مكان به مكان بر حسب هزينه توزيع باشد بدون آن كه خريد بنزين در يك محل تفاوت قيمت

بعضي از ناظران پيشنهاد كرده اند كه قيمت بنزين . (در محل ديگر توسط افراد باعث اتالف وقت و انرژي شود
به گمان ما اين كار درست نيست و . برحسب نوع خودرو تعيين شود و براي خودروهاي لوكس بيشتر باشد

ات گيري از صاحبان خودروهاي لوكس از طريق هدف مالي. كند هاي ناالزمي در توزيع بنزين ايجاد مي پيچيدگي
ها، درآمد  يك مزيت جنبي فروش جايگاه.) تواند بهتر و كم دردسر تر انجام شود ماليات روي قيمت خريد مي

 .هاي عمراني به دست خواهد آورد بزرگي است كه دولت براي اجراي طرح

انوارها جهت فقرزدايي و توسعه نهادهاي زيربرنامه چهارم تقويت منابع اختصاص داده شده براي كمك به خ
هاي اجتماعي، به خصوص ايجاد امكانات اقتصادي كه اثر ضربه هاي اقتصادي را روي خانوارهاي  حمايتي و بيمه

چنين امكاناتي نهايتا منوط به توسعه نهادهاي مربوط به بازارهاي بيمه، سرمايه و پول . كم درآمد كاهش دهد
 .است
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هاي انرژي  به تدريج كه يارانه. امه پنجم تنظيم عرضه و تقاضاي كل براي كنترل تورم استو باالخره، زيربرن
وري توليد از طريق بهبود زيربناها و پيشرفت فناوري، به خصوص در مورد صرفه  شوند، باال رفتن بهره حذف مي

اشت و بيمه هاي اجتماعي توسعه آموزش و بهد. تواند از افزايش هزينه توليد بكاهد جويي در مصرف انرژي، مي
ها بايد  همانطور كه در قانون پيش بيني شده، قسمتي از درآمد حاصل از كاهش يارانه. كند نيز به امر كمك مي

ايجاد اشتغال مولد و با كيفيت باال نيز  ها در ضمن به  اين گونه سرمايه گذاري. به اين امور مهم تخصيص يابد
در صورت . هايش فشارهاي تورمي را كنترل كند ت بايد با تنظيم كل هزينهاز طرف ديگر، دول. رساند ياري مي

 دولت اگر مخصوصا نيست، زا¬ها الزاما تورم هاي نسبي مطابق قانون هدفمندي يارانه اجراي صحيح، تغيير قيمت
 .كند انداز پس را انرژي هاي يارانه كاهش از حاصل درآمد از بخشي

هاي نقدي جديد را محدود نگه داشته و از طريق نهادهاي حمايتي  بايد كل يارانهدر ادامه اجراي قانون، دولت 
تواند حفظ شود چون با  هاي نقدي اعطا شده در گذشته مي البته يارانه. منحصرا به اقشار كم درآمد جامعه برساند

در . ينه زيادي داردهاي باال هز توجه به امكانات موجود و انتظاراتي كه ايجاده شده، حذف آن حتي براي دهك
هاهم بشدت كاهش پيدا كرده و با تخصيص بخش محدودي از ازدياد درآمد دولت  ضمن ارزش واقعي آن يارانه

 .در آينده قابل پرداخت خواهد بود

 جمع بندي

يارانه هنگفت انرژي از جهات متعددي به توسعه اقتصادي، تندرستي و كيفيت زندگي در ايران ضربه بلندمدت 
هاي سنگين آلودگي بيش  هايي از اين دست به معني تخريب محيط زيست، تحميل هزينه ادامه يارانه. زده است

از پيش هوا به جامعه، و از دست رفتن منابع عظيمي است كه كشور آن را براي سرمايه گذاري در توليد، 
حد انرژي باعث وابستگي  در ضمن، ارزان بودن بيش از. وري و رشد سطح زندگي الزم دارد زايي، بهره اشتغال

زايي كمي دارند و در اين  بر شده است كه اشتغال هاي انرژي شديد توليد و مصرف به كاالها و صنايع و تكنيك
كنند و در عين حال اجراي اصالحات الزم را مشكل  برهه كه كشور نياز مبرمي به ايجاد اشتغال دارد كمكي نمي

اي آتي ممكن است به معضل بيكاري كمك كند، ولي بدون اصالحات ه رشد اقتصادي در سال. تر نموده اند
ساختاري، وابستگي شديد به مصرف انرژي و توليد به كمك انرژي را نهايتا تشديد و تغيير آن روندها را پر هزينه 

اين  خامت هاي فعلي به هيچ وجه درست نيست چون روز به روز به و به تمام اين داليل، ادامه سياست. كند تر مي
ها چشم اندازي براي برون رفت از وضع موجود  خوشبختانه، قانون هدفمند كردن يارانه. مشكالت دامن خواهد زد
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عدم استفاده درست از اين فرصت آينده پر . گذاران هم واقع شده است ارايه كرده كه مورد اجماع سياست
 .اي را به دنبال خواهد داشت مخاطره

داشتن قيمت اسمي  ها در وهله اول پرهيز از ثابت نگه ح قانون هدفمند كردن يارانهپيشنهاد ما براي اجراي صحي
المللي اين است  هاي مسايل اقتصادي و سياسي در ايران و در سطح بين واقعيت. هاي انرژي است به ريال حامل

به يارانه بي حساب  كه هزينه اين حامل ها مدام در حال تغيير است و ثابت ماندن قيمت ها به مثابه تعهد دولت
هاي انرژي  تاكيد دولت بايد روي ميزان يارانه پرداختي به صورت درصدي از هزينه فرصت حامل. در آينده است

در وهله دوم، دولت بايد تعهدش به كاهش تدريجي و مستمر . باشد، چه در طول زمان و چه در عرض مكان
ي محيط زيست جلوگيري شود و وجوه الزم براي سرمايه درصد يارانه انرژي باشد تا از اتالف منابع و آلودگ

 ها، گام اين كنار در. بياورد دست به را اجتماعي 	هاي گذاري در زيربناها، آموزش و بهداشت، فقر زدايي و بيمه
 مشكالت حل و برسد رشد و ثبات به اقتصاد تا بگيرد هدف را تورم كنترل و بودجه كسري كنترل بايد دولت

 .گردد تر آسان اعم طور به كشور اقتصادي
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 »اه يارانههدفمندي «بجاي » مديريت انرژي«طرح 
  

  محمد قاسمي

  هاي مجلس معاون اقتصادي مركز پژوهش

  

 . ضرورت توامان به بهينه سازي توليد، انتقال، توزيع و مصرف انرژي

با قانون فعلي هدفمندي و قانون هدفمندي از اساس تعاريف را مشخص نكرده و ادامه آن خطاي بزرگي است، 
به نام  قانون مديريت  هاي مجلس طرحي ر در مركز پژوهشها به جايي نخواهيم رسيد، به همين منظو يارانه

آن چيزي كه ما با آن در خصوص  .ها شود جايگزين قانون هدفمندي يارانه 93در سال  تا شده استانرژي شروع 
م، بنابراين منحصر كني مصرف انرژي مساله داريم اين است كه در توليد، توزيع، انتقال و مصرف درست عمل نمي

هدف نهايي هرگونه برنامه اصالح در . كننده نهايي انرژي اولين خطاي استراتژيك است كردن بحث به مصرف
   . يد و مصرف را بايد هدف گيردحوزه انرژي در ايران هر دو بخش تول

 

در حوزه توليد بايد به سه بخش فرآورده هاي نفتي،  :سازي در حوزه توليد انرژي اصالح ناكارآمدي و بهينه .1
 :برق و فرآورده هاي گازي به طور مجزا توجه كرد

اليش كشور درست اگر الگوي پا:تر هاي نفتي سبك ها و توليد فرآورده ضرورت ارتقاي راندمان پااليشگاه) الف
شود كه به طور رقابتي قيمت در داخل  برار وضعيت كنوني بنزين توليد مي 3باشد، از هر بشكه نفت خام حدود 

هاي  هاي نادرست پااليش و ناكفايي در توليد فرآورده ها بايد هزينه سياست چرا ايراني. دهد را بسيار كاهش مي
  نفتي را بپردازند؟ 

هاي  هاي جديداالحداث عمدتا از نوع نيروگاه نيروگاه: راندمان توليد برق و كاهش اتالف انرژيضرورت ارتقاي ) ب
هاي سيكل  هاي گازي در مقابل كارايي نيروگاه درصدي نيروگاه 29كارايي . (تر هستند گازي با كارايي پايين

  )درصدي در ايران 44تركيبي 
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ميليون  40در ميادين جنوبي كشور روزانه : وزاندن آنضرورت اجراي طرح جمع آوري گازهاي همراه و نس) ج
سنت به تركيه حدود  50ها با فرض قيمت صادراتي  شود، كه ارزش ساالنه ان متر مكعب گاز طبيعي سوزانده مي

  . ميليارد دالر خواهد بود 7

 

 سازي در حوزه انتقال و توزيع انرژي بهينه .2

درصد از كل توليد ناويژه برق به ترتيب در شبكه انتقال و شبكه توزيع برق اتالف  3,4حدود  1390در سال 
ارزش ريالي آن با فرض هر كيلو . است) هزار گيگا وات ساعت 36(ميليارد كيلووات ساعت  36شود كه حدود  مي

ذكر اين نكته ضروري است كه مصرف برق  . هزار ميليارد تومان خواهد شد 1,8تومان، معادل  50وات ساعت 
تلفات شبكه درصد  67ميليارد كيلو وات ساعت بوده است كه معادل با  24حدود  1390استان تهران در سال 

قيمت كنوني كاهش % 65اگر اين تلفات نبود، قيمت برق در استان تهران به كمتر از . توزيع و انتقال برق است
 قيمتي را جبرات كند؟ چه كسي بايد ناكفايي. يافت مي

خانوارها و (ضرورت در نظر گرفتن اقتضائات هر يك از مصرف كنندگان: بهينه سازي و مديريت مصرف انرژي .3
اول : در اين راه دو ضرورت اصلي وجود دارد. تا با كمترين آسيب دوره گذار را سپري نمايند) هاي توليدي بنگاه

ظور تامين مالي پروژه مبتني بر بهينه سازي و صرفه جويي قيمت ضرورت تجهيز بازازهاي سرمايه و پول به من،
هاي بهينه سازي  هاي مشاور انرژي متولي خريد فناوري و اجراي طرح ضرورت راه اندازي شركتو دوم ،  انرژي

 .مصرف انرژي
  :توان دو نتيجه گيري كلي كرد با توجه به اين موارد مي

د و انتقال و توزيع انرژي توامان با اعمال كمترل و بهينه سازي مصرف ضرورت توجه به فرآيند تولي: تيجه اول ن
  .انرژي
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  .با توجه به شكست بازار به كارگيري همزمان ابزارهاي غير قيمتي در بهينه سازي مصرف انرژي:  ه دومنتيج

 مالحضات اساسي مربوط به قيمت گذاري 

المللي در قانون هدفمندي با توجه به نوسانات نرخ ارز كه با  بينهاي  هاي داخلي انرژي به قيمت اتصال قيمت
تامين مالي مخارج مالي دولت استفاده ها و كسر بودجه دولت و استفاده از ابزار نرخ ارز براي  وجود تحريم

هاي فوب كه تحت تاثير عوامل متعدد سياسي و اقتصادي است  شود و هم چنين با توجه به نوسانات قيمت مي
هاي داخلي انرژي را سبب  ريزان و سياستگذاران داخلي است، در نهايت بي ثباتي قيمت هخارج از كنترل برنامكه 
  . شود مي گذاري و توليد  شود كه خود اين امر باعث افزايش نااطميناني سرمايه مي
  

از آنست كه  هاي انرژي كشورهاي توسعه يافته و برخي كشورهاي در حال توسعه نيز حاكي مروري بر سياست
كشورهاي توسعه يافته با تغيير : كنند هاي انرژي به شدت اجتناب مي هاي حامل ثبات كردن قيمت آنها از بي

نفت مثال هنگامي كه قيمت . دارند نفتي، قيمت داخلي آن را نسبتا ثابت و هموار نگه ميهاي  ماليات بر فرآورده
هاي كشورهاي توسعه يافته،  دولت. هاي نفتي نيز افزايش يابد بايستي قيمت فرآورده مي افزايش يافته و به تبع آن
عه تا حدودي متفاوت كشورهاي در حال توس. دهند هاي نفتي را تا حدودي كاهش مي ماليات بر مصرف فرآورده

المللي به  ات بينها در كشورهاي در حال توسعه براي جلوگيري از انتقال نوسان براي نمونه برخي دولت. است
هاي بين  يمتبدين صورت كه به هنگام افزايش ق. كنند از ابزارهاي ماليات يارانه استفاده مي. هاي داخلي قيمت

هاي بين المللي بر مصرف وضع  گيرد و در زمان كاهش قيمت المللي، به مصرف حاملهاي انرژي يارانه تعلق مي
  تعيين قيمتتوان نتيجه گرفت كه  از اين موارد مي. ت باقي بماندهاي داخلي در سطح نسلتا ثاب شود تا قيمت مي

خصوصا در . افزايد گذاري و توليد مي هاي سرمايه هاي انرژي به صورت هفتگي و ماهانه بر نا اطميناني حامل
قتصادي نيز به قوت خود پابرجاست هاي ا شرايط فعلي كه ركود تورمي بر فضاي اقتصادي حاكم است و تحريم

  . شود گذاري انرژي بر مبناي يك ترخ ارز قابل دفاع و داراي نوسانات محدود توصيه مي قيمتنتيجه در 
داخلي انرژي به شدت بي ثبات  اوال قيمت : هاي دالري و بي توجهي به نرخ ارز در صورت مبنا قرار دادن قيمت

  . ثانيا خطر دالريزه شدن اقتصاد وجود خواهد داشت.خواهد شد

 و تخصيص منابع حاصله نحوه توزيع

طرح هدفمندي يارانه بايد موازد زير را  رسد در رابطه با نحوه توزيع نابه حاصل از با توجه به موارد باال به نظر مي
  :لحاظ كرد



 

 
١٤ 

 پرداخت سهم نسلي فعلي بدون حذف افراد جامعه .1

 . كنند تخصيص منابع به مصرف كنندگاني كه براي اصالح مصرف خود در جهت باالبردن كارايي انرژي اقدام مي .2

 .تخصيص منابع به توليدكنندگان محصوالت انرژي بري كه در تالش براي ارتقا كارايي محصوالتشان هستند .3
 كاهش مصرفهاي الزم در باالبردن كارايي انرژي يا  گذاري تامين بخشي از سرمايه .4

 هاي پاك  هاي الزم براي عرضه انرژي گذاري تامين بخشي از سرمايه .5

 به گذرنامنتظر متكي هاي برخاسته از تحوالت  تامين مالي براي پوشش دادن به آسيب .6

در وري انـرژي   هاي انرژي صرفا بايد در راسـتاي ارتقـاي بهـره    ه اساسي اينكه منابع حاصل از هدفمندي يارانهنكت
در رابطـه بـا سـاير    . مـوري نظيـر آمـوزش و بهداشـت     ملي و تامين امنيت عرضه انرژي صرف شود نه در اتوليد 

گـذاري   لزوم سازگاري سياستتوان گفت، براي هر چه بهتر اجرا شدن طرح  ها و اقدامات تكميلي نيز مي سياست 
اي در واردات  رفـه سياسـت تع ضـروري اسـت و هـم چنـين لـزوم       هاي اقتصادي بـا ايـن سياسـت    در ساير بخش

و و البتـه   هاي انرژي متناسب با سياستسياست پولي و صنعتي و همين طور  محصوصالت با كارايي انرژي باالتر
  . به صورت ضروري وجود دارد گيري رتقا تدريجي تدريجي همزمان ظرفيت دولت در نظارت و تصميمال
 

  


