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  نشست ششم

 » ها  حذف اجباري يا انصراف داوطلبانه از يارانه«
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  اجراي آزمايشي طرح كم كردن مشمولين يارانه در سه استان
  

 علي ميرزا خاني

  سردبير روزنامه دنياي اقتصاد،

ري سوال دقيق تر اين است كه باري باشد و يا اختيااز يارانه بايد اج رافانصسوال مطرح شده اين است كه 
تركيبي از اين دو  چون هر كدام ميتواند عواقب خاصي داشته باشد ولي اگر. تر است از اين دو راه شدني ككدامي

كانات و با در اختصاص ام به طور مثال در مورد سبد كاال وقتي. استفاده بشود شايد نتيجه حاصل شده بهتر باشد
منتهي با اين . رسد كه نتيجه خوبي نداشته باشد به نظر مي دچار تبعيض بشويم  منابعي به بخشي از مردم

  . ها بلند مدت است تفاوت كه پروژه سبد كاال مقطعي و كوتاه مدت بود و پروژه يارانه

ها بين  توزيع منابع اصالح قيمتديگر ها و  اصالح قيمت يكي. وجود دارد اصلي محورها  دو  يارانهدر هدفمندي 
و  بحثي كه اآلن مطرح است اين است كه اين توزيع چگونه باشد . به صورت مساوي يا به صورت ديگرمردم، چه 

  . فارغ از اينكه فاز دوم اجرا بشود يا اجرا نشود

تطبيق دادند ولي عواقبي براي  با آن سه راه حل مشخص وجود دارد يكي ادامه وضعيت موجود كه مردم خود را
 ي خاصي از مردم استراه حل دوم حذف گروه ها. وخيم تر شود  اين عواقب اقتصاد داشته است كه ممكن است

به طرز معناداري تفاوت دارد كه درآمد آنها با هفت دهك ديگر  شد كه سه دهك ثروتمند وجود دارد تصور مي
دي كه درآمد آنان تفاوت معنا داري با ديگران دارند به نيم دهك تا يك دهند كه افرا	آمارها نشان ميولي . دارد

بنابراين . شوند جا مي هاي مختلف جابه بين دهكبقيه گروه هاي درآمدي سيال هستند و . دهك  هم نمي رسند
  . راه حل است ترين جرائيترين راه حل با بدترين عواقب و اصوال غير ا حذف سه دهك ثروتمند سخت

رسد اصالح ريشه اي بحث يارانه را ميتواند در  در دستور كار قرار گرفته است و به نظر ميي كه در حال راه حل
رسد ولي اگر  اگرچه سخت به نظر مياين راه حل . پي داشته باشد هدايت يارانه به سمت مستحقين اصلي است

لت بايد تكليف خودش را يكي از اين ولي  در مرحله اول دو.  تواند به فرصت هم تبديل شود درست اجرا شود مي
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ين تعيين تكليفي صورت نگرفته است ولي با رسيد كه چن تا هفته گذشته به نظر مي. كند مشخصها  راه حل
رسد نوعي  آيد دولت نيز از اين مصوبه پشتيباني كامل دارد به نظر مي كه به نظر ميتوجه به مصوبه مجلس 

  . تعيين تكليف براي انتخاب راه حل صورت گرفته است

دولت سرمايه اجتماعي الزم براي شروع اين راه حل را دارد و يا حتي تهديد ظاهري موجود در اين راه حل را به 
به صورت حداقلي يارانه پنج دهك و به صورت بايد در اين راه . تبديل كند به فرصت  ملي و همراهي يك همدلي

كه از اين دو دهك . به سمت دو دهك پايين درآمدي هدايت كندو  ه يارانه هشت دهك را حذف كردههينب
  .هاي حمايتي قرار دارند ها تحت پوشش نهاد حداقل يك دهك آن

  .پس در راه حل نهايي يارانه پنج دهك و در بهترين حالت يارانه هشت دهك بايد حذف شود

  از اين دو؟  انصرافي باشد و يا حذف اجباري و يا تلفيقيكه راه حل اصلي ما بايد خود 

لف وجود دارد كه اقشار زيادي ارا در حالت اجبار و دستور يك مفهوم مخزي. روش بهتر تلفيق اين دو روش است
ا در سبد كاال نيز مشخص شد كه اين مساله ميتواند عواقب خود ر. شوند  از جامعه  از يك حق ملي محروم مي

و مقطعي بودن پروژه سبد كاال بايد به عواقب اين  نقدي  دار بودن پروژه يارانه باشد و با توجه به ادامهداشته 
اين تصور وجود دارد كه در آينده از شوند  زماني كه قشري از يك امتياز ملي محروم مي. مساله بيشتر توجه كرد

مورد دفترچه بسيج اقتصادي خيلي از امتيازات  ور مثال دربه ط ديگري نيز در جامعه محروم خواهد شدامتيازات 
اگر اين كار كامال اختياري باشد در مرحله فعلي كه اجرا شده است كامال . شد ملي بر اساس اين مباني داده مي

شود كه نميداند چه كساني با اون در اين مسير  غير اجرايي است به اين دليل كه هيچ كس وارد مسيري نمي
   .همراه خواهند بود

هاي اخير بيشتر مطرح شده است به جاي دعوت به انصراف دعوت به  رسد در هفته در حالت تلفيق كه به نظر مي
اگر چه ظاهر امر يكي است تفاوت هاي معناداري بين دعوت به انصراف و دعوت . شود ثبت نام مجدد مطرح مي

در حالت . صورت هم زمان اتفاق بيفتد راه حل هاي اجباري و اختياري بايد به. به ثبت نام مجدد وجود دارد
ايمي براي افرادي كه در اعالم در حالت اجباري تعريف جراختياري اغناي عمومي براي عدم ثبت نام مجدد و 

  . كنند ميزان درآمد خود خالف واقع عمل مي
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  و جايگزين سياست درست  سياست پوپوليسم يارانهكنار گذاشتن 

رسد در مرحله اجراي اين تصميم مسئله اصلي اغناي عمومي است و در مرجله اول اين مسئله  به نظر مي 
د شد كه چرا اين سياست در ادامه اين سوال مطرح خواهاهميت دارد كه انتقال اين پيام كه دولت ميخواهد 

متعلق به همه مردم است؟ اگر  شود و پول نفت ن يارانه از پول نفت پرداخت ميمگر نه اينكه اي .ست استنادر
 به بخشي از جامعه داده شود نفع كل جامعه از اين سياست چيست؟يارانه فقط سياست صحيح اين است كه 

ها سواالتي است كه بعد از اينكه اين پيام كلي به جامعه منتقل ميشود كه سياست نادرست بايد حذف شود و  اين
هند اين سواالت مطرح خواشود  ينبايد جايگز مت مستحقين استكه همانا هدايت يارانه به س سياست درست

هاي كارشناسي موجب اغناي عمومي  اين سواالت جواب كارشناسي دارند ولي اين مسئله كه اين جواب .شد
ها تبديل به پيام عمومي بشوند و همه نخبگان فرهنگي هنري و افرادي  نيازمند است كه اين جواب شوند يا نه مي

جواب كارشناسي به . كنند همراه بشوند با پيامي كه دولت به مردم منتقل ميكه مرجعتي در بين مردم دارند 
گان، مثال نخبگان اين سواالت مشخص است ولي به نظر ميرسد حتي اطالع رساني الزم در بين همه نخب

نادرست كه يارانه يك حق ملي است و بايد باور و انگار اين  . هاي غير از علوم انساني صورت نگرفته است رشته
ايد براي مردم با در مرحله اول دولت ب. رنگي در ذهن مردم وجود داردبه همه مردم پرداخت شود به صورت پر

محل منابع طور  همينشود و  متي به همه مردم پرداخت ميقيكند كه يارانه نقدي به چه  كمك نخبگان روشن
پرداخت يارانه باعث ايجاد دور باطل مصائب اقتصادي شده است و . است زا هاي غير مجاز و تورم يارانه از محل

  .اي كرد آن چارهبايد براي 

، براي مهار تورم بيش از حد وارداتاز جمله مشكالتي كه به دليل پرداخت يارانه به همه افراد ايجاد شده است،  
حتي فرصت سازي براي ايجاد ركود و رشد منفي اقتصادي و و صدمه ديدن توليد به باد رفتن دالرهاي ملي، 

شايد  منابع موجود را در اختيار بود چرا كه اگر دالر و. تحريم هم ميتواند يكي از اين مصائب ايجاد شده باشد
كه با اصالح  ريم بر روي بنزين بودتح موردگرفت ميتوان مثال زد كه اولين  تحريم نفتي در دستور كار قرار نمي

حتي ميتوان بحث كرد  و و از بنزين از دستور كار تحريم خارج شد مهار شد نزينف برسيستم كارت سوخت مص
دليل كه سود حاصل از طرح هدفمندي به محل هاي نادرست تزريق شده است بسياري از كارهاي دولت  به اين

شود كه  مثال مسكن مهر از محل هاي تورم زا تامين اعتبار ميمعطل مانده است و بسيار از پروژه هاي عمراني 
. نخبگان و مردم روشن شودراي اين موارد از جمله مسائلي است كه بايد ب. ميتوانست از همين محل تامين شود
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بله حق مردم است ولي آنها اين در مورد اين سوال كه آيا يارانه حق مردم است ميتوان اين گونه پاسخ داد كه 
حق را به دولت براي دولت تفويض كردند تا كاالهاي عمومي و خدمات عمومي را بين مردم ارائه كند كه اين 

تواند  قابله با فقر معطل است و اين موارد ما به ازاهايي است كه دولت ميوظيفه در حوزه بهداشت و سالمت و م
هايي وجود دارد كه گذار را در اين مرحله  اما تفاوت .براي گذار از روش ناردست به روش درست تعريف كند

لي در وكه دولت شروع به اجراي فاز اول كرد ما به ازا مشخص و ملموس بود  كند زيرا در مرحله قبل سخت مي
. عه خدماتي ارائه شودبلكه قرار است به جامحال حاضر ما به ازاي انصرفا و يا حذف داوطلبانه مشخص نيست 

هايي كه بين مردم حساسيت دارد  هاي تامين سالمت و بهداشت و تامين اجتماعي و بخث بحث حال ميتوان
ه هاي آسيب پذير به ويژه افرادي كه تحت ها ميتوان از افزايش يارانه نقدي گرو از ملموس ترين آن. شروع كرد

يكي از عاليق مردم اين است كه فقر از جامعه محور بشود و يا زيرا  . حمايت سازمان هاي حمايتي هستند
حداقل سازي شود به همين دليل يك بخثي هم بايد اين باشد كه آيا ما بايد با ادبيات موجود پيش برويم و يا 

گفتمان  ا ادبيات جديدتري اتخاذ كنيم كه مردم را وارد پارادايم جديدي كند و درادبيات را تغيير بدهيم و ي
تفاوت ديگري كه وجود دارد اين است كه رسانه ها در دولت قبلي به همه . ث ها مطرح شودجديدي اين بح

س جمهور وقت خود رئي. موثر و دي النفوذ مردم با پروژه فاز اول هدفمندي همراه بودنداركان حاكميتي و اركان 
نيز فارغ از بحث هاي ارزش گذاري يك رسانه بود و به هر حال پارادايمي را كه مدنظرشان بود براي مخاطب 

رسد اين فاكتورها در حال  هاي خودشان از نطر ارتباطي خيلي قوي توصيح ميدادند در اين مرحله به نظر مي
ديپلماسي افرادي مثل آقاي ظريف هستند كه البته در ساير عرصه هاي دولت مانند . حاضر كمرنگ است

له كار را براي و در تمام عرصه هاي رسانه اي حضور دارند و همين مسئمندي هاي فوق العاده دارند نتوا
ب است و حتي خود حضور رسد اين عنصر غاي قتصاد به نظر ميدرا. ديپلماسي خارجي بسيار راحت تر كرده است

  . رنگ استراي ايجاد زمينه سازي الزم كمدر اين عرصه ب رئيس جمهور نيز

طبق آخرين گزارشي كه بانك مركزي . هاي خانوار بايد قرار داد براي تفكيك درآمد و ثروت مالك را هزينه
درصد از درآمد  هاي متفرقه مردم افزايش پيدا كرده باشد و نزديك به سي رسد درآمد منتشر كرده بود به نظر مي

هاي مردم قرار داده شود و رقم درآمدي ماهانه تعيين نشود بلكه اين به  مالك بايد هزينه. دهد آنان را تشكيل مي
. دهد يرا پوشش م شان هاي ساالنه مردم واگذار شود كه محاسبه كنند كه اين يارانه نقدي چه درصدي از هزينه

مي آيد كه اگر دولت  به نظر. كند ث همه درآمدهايي است كه خانواده مصرف ميشود بح وقتي صحبت هزينه مي
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نصرافي و به چه تعداد از مردم بايد از دريافت يارانه حذف شوند به شيوه هم خود امتناسب با هدف گذاري كه 
  .كه افراد بدانند كه تخطي در ثبت نام عواقب دارد هايي شيوه

  اجراي آزمايشي حذف يارانه بگير ها در سه استان مختلف 

استان خيلي محروم يك استان  سه استان با ويژگي هاي مختلف،يك است كه به صورت آزمايشي در مهم   نكته
تمام اتفاقاتي كه ممكن اين پروژه اجرا شود و  ساير استان ها داردبهتري به  نسبتا متوسط و استاني كه وضعيت

وضعيتي كه در  ا توجه بهرح گرفته شود و اگر بطآن بيفتد در آن استان رصد شود و اشكاالت  است در حين
جامعه وجود دارد و مقدمه سازي صحيح صورت نگيرد چه بسا اين پروژه با شكست مواجه شود و بهتر است در 

  . همان سه استان متوقف شود تا اينكه عواقب آن به كشور تحميل شود
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  اختصاص اوراق بهادار به قشر متوسط به جاي يارانه نقدي
 جعفر قادري

  شيراز در مجلس شوراي اسالمي مجلس نماينده مردم

  

انون هدفمندي يارانه ها  مطرح شده بود و براي اصالح ق س نواقص و كاستي هاييكي دو سال قبل در مجل از 
ولت را مكلف كنيم د كميسيون برنامه و بودجه اين طرح مطرح شد كهاقتصادي كميته در  92قانون بودجه سال 

دهك وجود داشت، اين طرح در  3نگراني بابت نحوه شناسايي اين البته . نددرآمدي را حذف ك باالي دهك 3كه 
يون توليد ملي امسال در كميس مشابه اين طرح. كميسيون مصوب شد ولي اجازه طرح در صحن علني نيافت

يارانه  اظهار خود افرادآمدي، بر اساس مطرح شد كه دولت به خانوارهاي داراي باالتر از سطحي از آستانه در
  .ندهد

افرادي كه متقاضي گرفتن يارانه  گونه توصيف كرد اينتوان  ميها را  اساس كلي طرح حذف اجباري يارانه
دهند كه با استفاده از  كنند و با ثبت نام خود به طور ضمني به دولت اجازه مي هستند، براي يارانه ثبت نام مي

و همين . هاي اطالعاتي مختلف، از صحت اظهارات آنان در مورد درآمد و ثروت خود اطمينان حاصل كنند بانك
با توجه به اينكه هزينه زندگي در نه نقدي ميتواند يكسان و يا متفاوت باشد و آستانه درآمدي حذف ياراطور 

لف و يا بنا به تعدا افراد خانواده هاي مخت و شهرستان ها استان شايد بهتر است در شهرهاي مختلف متفاوت است،
  .. اين آستانه متفاوت تعيين گردد

. د افراد بسنده نشود و به ثروت آنان نيز توجه شودصرفا به درآم براي اين است كه يكي از اهداف اين طرح
موجودي حساب بانكي افراد موجود است و  سهام و خودرو و مثل زمين و امالك، اطالعات ثروت و درآمد افراد 

آن، ميزان چنين  نگهداري به علت ريسكهايي كه اطالعات آن موجود نيست جواهرات است كه  تنها ثروت
  .ميزان كمي هم سهام بي نام ممكن است باشد بر جواهرات و عالوه كم است دارايي
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به سه  افراد رانيز ميتوان گفت مورد نحوه  هزينه كردن منابع آزاد شده از طريق كم كردن تعداد افراد يارانه بگير 
د به صورت اجباري حذف شون  سيم كنيم، بايد گروه پردرآمددرآمد و داراي درآمد متوسط تق درآمد و كمپر گروه

و يارانه  البته به شرطي كه كاستي هاي اين سيستم برطرف شود درآمد يارانه كااليي تعلق گيرد و به گروه كم
اقشار متوسط نيز به سمت توليد و زيرساخت سوق داده شود به اين صورت كه به آنها اوراق سهام داده شود و 

مشكالت فعلي يارانه كااليي بايد برطرف شود و نواقص و  ين اوراق  سود تضميني تعيين كندحتي دولت براي ا
هاي موجود داده شود و البته بايد به جاي امكان خريد سه  به افراد به جاي خود كاال بن خريد كاال از فروشگاه

ني كاالها بايد حتما داخلي باشد كه حمايت از توليد ايرا .كاال، امكان خريد تعداد بيشتري كاال وجود داشته باشد
  .طور موازي انجام گيرد نيز به

مت به س شده از اين طرح منابع آزادددر رابطه با اقشار متوسط درآمدي بايد گفت فرصت مناسبي است كه 
ن يارانه بين مردم توزيع توما در سه سال گذشته صد و بيست و شش ميليارد. توليد و زيرساخت سوق داده شود

ي از مسائل ا در مجموع بخش عمده هزينه شده بود، ها زير ساخت يارانه ها در بخش توليد و ياشده است اگر اين 
و تنوع اين مساله در نهايت بيشتر به نفع خانوارها بود زيرا باعث افزايش اشتغال . شد كشور حل ميو مشكالت 

حجم كاالها تورم طور با افزايش  و همين غير نفتي بود هاي مالياتي و افزايش صادرات كاال و باالرفتن ظرفيت
بنابراين بهتر است به گروه متوسط به جاي پرداخت نقدي و يا سبد كااليي اوراق مشاركت  . كرد كاهش پيدا مي

بن و يا . هاي زيرساختي كه متولي آن دولت است سوق داد شود تا بتوانيم منابع را به سمت تكميل طرح داده
و هين طور بهتر است دولت براي اين اوراق حداقلي از . ده شودها دا خريد سهام دولت در واحدهاي توليدي به آن

  .اگر اين اتفاق بيفتد منابع قابل توجهي ايجاد ميشود. سود مشاركت هم تضمين كند

ها را به صورت هدفمند  درآمد يارانه ها و تغيير نحوه پرداخت به قشر متوسط و قشر كم با حذف اجباري يارانه
و . ع را به سمت توليد سوق داديم و ميتوانيم طرح هاي نيمه تمام را به پايان برسانيمتوزيع كرديم كرديم و مناب

 و درآمد آينده  ها با توجه به اثرات مستقيم و غير مستقيمي كه دارد، مثال ميتواند روي اشتغالبراي خود خانوار
  .آنان تاثير بگذارد

و اين باعث واكنش افكار عمومي .شيب تند است در بحث افزايش قيمت ها هم هم دوره گذشته و هم اين دور ،
دهيم تورم  وقتي با شيب تندي قيمت ها را افزايش ميبا توجه به وابستگي كه بازارها به هم دارند،  مي شود

امكان استفاده از البته شرايط با چند سال گذشته كمي متفاوت است از اين جهت كه . زيادي ايجاد مي شود
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بنابراين شايد . تكنولوؤي براي توليد كنندگاه بيشتر شده و همين طور محدوديت هاي آنان كمتر شده است
  . افزايش قيمت ها نسبت به گذشته تاثير كمتري بر تورم بگذارد ولي به هر حال بر آن موثر است

د با توجه به وابستگي كه بازار تابع ارز وضع تعادل نقديگي رو به سمت سكه و ارز و زمين و مسكن سوق بده
  .صادرات را افزايش را بدهدصادرات ما كشش پذير نيست ميتواند 


