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هاي انرژي به اجرا درآمده است و گام سنگيني بـه سـمت اصـالح و تعـديل قيمـت                     حذف يارانه  ةاينك برنام 

ها بايد در اين جهت باشد كـه آثـار و تبعـات            در اين شرايط تمام تالش    . هاي انرژي برداشته شده است     حامل

هـاي   شكست اين طـرح دشـواري  . رل شود و اين اصالح مهم اقتصادي قرين توفيق گردد   منفي اين طرح كنت   

ها مسدود خواهد    فراواني براي اقتصاد كشور بوجود خواهد آورد و راه هرگونه اصالح مهم اقتصادي را تا مدت               

  . كرد

روشـن بـودن اهـداف،     نيافته، عالوه بر    رهاي توسعه  در ساختا  اي خصوصاً   توفيق عملي هر طرح و برنامه     البته  

 داشـتن برنامـه بـراي       ، آثار و تبعـات    بيني كلية    پيش ، جزئيات و ترتيبات اجرائي    مستلزم توجه دقيق به همه    

هرحال  ايم و به از اين مرحله عبور كردهاما اينك از اين مباحث و .  و نيز انتخاب زمان مناسب است،كنترل آن

 ؛ر طول مسير تصحيحات الزم و به موقـع صـورت پـذيرد            اجراي طرح آغاز شده است و بايد تالش شود كه د          

هاي   و سياست؛ي شده و واكنش منطقي و مناسب در مقابل آن نشان داده شود    يتبعات منفي به موقع شناسا    

 و نـه خـداي      ، قـرار دهـد    اي به اجرا گذاشته شود كه نتايج طرح را در مسير مطلوب            گونه هبه سرعت ب  مكمل  

  .اد مليناكرده در مسير تخريب اقتص

�	د آ��ر���	ر ا�	� 

 پس ، يعني1352سفانه اقتصاد كشور از سال د به آن توجه داشت اين است كه متأ بسيار مهمي كه باي  نكتة

كم و بيش همان مسير ادامه  بعد از جنگ ايران و عراق نيز . به مسير غلطي وارد شد،از وقوع شوك اول نفتي

افزارهـا   افزارها و نـرم   ان سخت  و عدم توجه به تناسب مي      ،افزاري  رم ضعف ن  همراه با    ،افزاري  نگاه سخت . يافت  

وري  وري كـل و چـه بهـره    چـه بهـره  (وري در اقتصاد كشور   موجب شد كه بهره   ،هاي كشور   گذاري  در سرمايه 

ها بر رشد اقتصادي را خنثـي    گذاري  تنها اثر سرمايه   وري نه   و كاهش بهره  .  يابد  كاهش   دائماً) هريك از عوامل  

 كل چرخه يا فرآيند اقتصاد و صـنعت  ،به عبارت ساده. هاي اقتصاد را تشديد كرده است    يآيوده، بلكه ناكار  نم

، !! آن اسـت خروجـي  آن بـيش از     وروديبه فرآيندي تبديل شـده اسـت كـه           ،وري  ليل بحران بهره  د هكشور ب 

ش از ورودي آن باشـد و       بيگيرد  كه خروجي فرآيند آن         كه يك اقتصاد زماني در مسير رشد قرار مي          درحالي

هاي افـزوده همـراه شـود و          اقتصاد با ارزش   شود در فرآيند و چرخة      اد تزريق مي   منابعي كه به اقتص    مجموعة

  . مازاد ايجاد كند
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هاي توليـدي     اينك نگراني اغلب صنايع و بخش     . شود نفت است    مهمترين منبعي كه به اقتصاد ايران وارد مي       

، و بلكـه اكثريـت      يدات و خـدمات   تول از   بسياري   ،هاي انرژي    حامل  دن قيمت كشور اين است كه با واقعي ش      

درواقـع  ست كه از ديدگاه ملي اين توليدات        ا  معناي اين حرف آن    . مقرون به صرفه نيست    اتفاق آنها،   قريب به 

بـوده اسـت و    اما اين واقعيت با استفاده از يارانه مخفـي مانـده     ،اند   نيز اقتصادي و مقرون به صرفه نبوده       قبالً

  .شود اينك آشكار مي

� � !"� #$	�	� �$�% 

وزير كشوري مولد كه اقتـصاد و        ت يعني نخس  ،وزير چين  نخست: تر كند  روشنشايد توضيح ديگري مقصود را      

توليـد  « ةكه محاسـب  كرد  ميالدي اعالم 2004 توليد آن جهان را دچار تحير نموده است، در سال      خصوصاً

روش معمـول   بـه  داخلـي     توليد ناخـالص محاسبة بايد جايگزين (Green GDP) » سبزناخالص داخلي

 ة كشور و نيز هزينـة    منابع طبيعيِ تخليه شد   ) يا هزينه (است كه ارزش    آن   محاسبه   منظور از اين نحوة   . شود

براي اولين بار در سـال      .  لحاظ شود   توليد ناخالص داخلي   زيست بايد در محاسبة      شده به محيط   صدمات وارد 

2004 GDP" زيـست بـه حـساب       محيط هزينة تنها براي اقتصاد چين محاسبه شد كه البته در آن           " سبز

زيست وارد شده   ميليارد دالر خسارت به محيط3/66حداقل حدود معلوم شد نتيجه اين بود كه     . گرفته شد 

عمـولي  دي كـه بـر مبنـاي روش م         يعني ارقـام رشـد اقتـصا       . درصد توليد ناخالص داخلي    05/3 معادل   ،بود

امـا  . شـد   تعديل مي )  درصد 05/3(به اين ميزان    بايست     مي  ، حساب شده بود    ناخالص داخلي   توليد محاسبة

ميزان ارزش يا هزينه منابع     بايست    ميطور كه ذكر شد،       اين كافي نبود و همان     " سبز "GDP ةبراي محاسب 

  داخليتوليد ناخالص« و كامل تر  دقيق نتايج محاسبة2007در سال .  شودطبيعي كاهش يافته نيز محاسبه

هـاي    منابع طبيعي و هزينهتخليةاگر نشان داد كه ، استخراج شد و 2005در سال  براي اقتصاد چين   »سبز

در حـدود  درواقع  2005كشور در سال  رشد اقتصادي اين     ، ميزان  در محاسبات منظور شوند    محيطي  زيست

، بيش از GDPين بر مبناي روش معمول محاسبه الي كه در آن سال رشد اقتصادي چحدر  صفر بوده است

ال اين است كه اگر توليد ناخالص ملي ايران بر ايـن مبنـا محاسـبه شـود نـرخ رشـد                 ؤحال س  .ده درصد بود  

  اقتصادي كشور چه ميزان خواهد بود؟ 

مبنـاي  نـه بر ( هم بـه قيمـت بـازاري و    آن ، ذخائر نفت و گاز ايران در سال گذشتهتنها ارزش يا هزينة تخلية 

زء  ميليارد دالر بوده است كه ارقام آن جـ 150 بيش از ، دالر70 با احتساب قيمت نفت حدود      ،)ارزش ذاتي 

هـوا، آبهـاي    (زيـست      خساراتي كـه بـه محـيط       محاسبة دقيقي از ارزش يا هزينة      !شود  توليد ملي حساب مي   

درصورت منظور توان برآورد كرد كه   مي حاال   .وارد شده است وجود ندارد    ....) ها و درياها و     زيرزميني، رودخانه 
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 منفي خواهد   براي ايران قطعاً   سبز   GDPرشد اقتصادي قابل محاسبه بر مبناي         كردن هزينة آن خسارات،     

  .  تواند باشد وري نمي راه نجات چنين اقتصادي هيچ چيز غير از حل بحران بهرهبود و 

�	د�� دو�,+ ��*	وت در )ِ' روي ا

تواند اقتصاد     مي ،هاي انرژي    در مورد حامل    خصوصاً ،ها  ها و واقعي شدن قيمت      ف يارانه در چنين وضعيتي حذ   

 ،ها داني ترديد دارد كه حذف يارانه كمتر اقتصاد. قرار گرفتن در دو مسير متفاوت قرار دهد    ايران را در آستانة   

پس مسير اول ايـن اسـت       .  هم آثار ركودي و هم آثار تورمي دارد        ،هاي انرژي    افزايش قيمت حامل   و خصوصاً 

 ؛و در نتيجه متوقف شـوند شده  غيراقتصادي ،توليدات و خدمات بسياري از ، انرژي  دنبال افزايش قيمت   هكه ب 

دهنـد، يـا   ت خود را كاهش  فعالي،ههاي افزايش يافت أمين هزينه ي در ت  يها بدليل عدم توانا     يا بسياري از بنگاه   

و خود را از دست داده  توجيه اقتصادي نيز گذاري  هاي سرمايه وژهو بسياري از پر.  متوقف كنند  كلي    حتي به 

كـاهش  يـق   بـراي كنتـرل تـورم از طر       گيـران     ، تصميم در اين مسير   از سوي ديگر ممكن است       .متوقف شوند 

 كه اين نيز توليد داخلي ، بعضي از خدمات را گسترش دهندها، واردات كاال و احياناً محدوديتها و رفع      تعرفه

جـان توليـد و صـنعت داخلـي بـه سـمت              معني حركت پيكر نيمه     اينها به  مةتر خواهد نمود و ه      قابتيررا غير 

، مطلوب بنظر برسددر ظاهر مدت  ير در كوتاهالبته ممكن است اين مس. اضمحالل و نابودي بيشتر خواهد بود

شود و درآمد نفت  قف مي، بيش از پيش متوكرديم  از آن ياد   ناكارآمدي كه قبالً   چرا كه در اين مسير، چرخة     

 ناكارآمدي بشود كـه بـا خروجـي كمتـر بـه جامعـه منتقـل شـود، از طريـق                      چرخةچنين  بجاي اينكه وارد    

 در  ايـن مـسير قطعـاً     امـا ادامـة   . شـود    مـي  واردبه جامعـه    مستقيم و واردات، با ضريب باالتري       هاي    پرداخت

 و آثار   خ بيكاري و بوجود آمدن ارتش بيكاران      باالرفتن بيش از پيشِ نر    . مدت مطلوب نيست  مدت و بلند    ميان

 و دور شدن بيش ،تشديد بيش از پيش وابستگي اقتصاد به درآمد تك محصولي نفت، فرهنگي و اجتماعي آن

 ، و برهم خوردن بيش از پيش تعـادل ميـان توليـد و مـصرف ملـي     يشرفت واقعي و پ از مسير توسعةاز پيش 

بنـابراين هـيچ ايرانـي دلـسوزي     . انـد   اين مسير كمين كـرده ةدر ادامكه  ي است   هاي  حداقل تهديدها و بحران   

حـل بحـران     بايد مسير دوم مورد نظر و هـدف باشـد كـه همـان                 ولذا قطعاً  ،تواند طالب مسير اول باشد     نمي

ها بايد بتواند اقتصاد را در   حذف يارانهبرنامة. ها در اقتصاد است    يآي و ازبين بردن ناكار    ، آن يوري و ارتقا    بهره

  .مسير دوم قرار دهد

ها آشكار  وري اين مزيت  بهرهالشعاع قرارداده است و با ارتقاي     هاي اقتصاد ايران را تحت      وري مزيت   بحران بهره 

  .گذاري بوجود خواهد آمد هاي سرمايه خواهد شد و فرصت
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تواند اقتصاد را در مـسير دوم   ي نمييها به تنها   تر شدن قيمت     افزايش و واقعي   گونه كه مالحظه شد،    اما همان 

هـا و   گـرفتن در مـسير دوم نيـاز بـه سياسـت     قـرار  . به مسير اول جدي اسـت  غلتيدن  بلكه خطر  ،قرار دهد 

و از ابتدا    البته   بگذريم كه    ؛ي و طراحي شوند و به اجرا درآيند        شناساي هاي مكملي دارد كه بايد سريعاً       برنامه

  :كنيم ها اشاره مي به برخي از اين مكملدر ادامه . گرفته باشندمورد توجه قرار بايست  ها پيش مي از مدت

ي انـرژي شـود كـه مـصرف         آيتواند منجر به افـزايش كـار       هاي انرژي زماني مي     افزايش قيمت حامل   -1

ي آشنا فزايش بازدهي انرژكارهاي ا  با راه، صنعتي و تجاريكنندگان عمدة  مصرف  خصوصاً،كنندگان

وقتي چنين المپي وجود دارد و همه بـا آن آشـنا            . هاي كم مصرف است      آن المپ  مثال سادة . باشند

ها استفاده كنـد، اينـك    گونه المپ  اقتصادي نداشت كه از اين   هاند، اگر تا كنون براي كسي صرف        شده

 با خريد آن مـصرف      كند تا     پيدا مي  ي  اقتصادتوجيه  ها    با باالرفتن قيمت برق، استفاده از اين المپ       

 باال رفـتن    ، يا براي مردم شناخته شده نبود      ،اما اگر چنين المپي وجود نداشت     .  دهند كاهش را   برق

 در واحدهاي توليـدي و صـنعتي طبعـاً   . ثيري بر انتخاب المپ و كاهش مصرف نداشت       أقيمت برق ت  

 صنعت وجـود دارد     ي متناسب با هر فعاليت و     هاي تخصص   تر است و نياز به  مشاوره        كارها پيچيده  راه

كارهاي اصالح مصرف انرژي را معرفي كنند تـا صـاحبان صـنايع و توليدكننـدگان                 ها و راه     پروژه كه

ها  مستلزم توان   گونه پروژه   البته اجراي اين   و. ها مصرف انرژي خود را بهينه كنند      بتوانند با اجراي آن   

 . است نيز نيازفني و در اختيار بودن تجهيزات مورد

دهـد كـه گـاهي حتـي بعـد از مرحلـة              ن مـي   كشورهاي صنعتي بعد از شوك اول نفتي نـشا         تجربة -2

كننـده شـناخته شـده اسـت يـا            سازي و اصالح مصرف براي مـصرف        ينهكار به  راههرچند  الذكر،    فوق

بخوبي كننده   در واقع مصرف  . گذاري اوليه است    هشود، اما تحقق آن مستلزم يك سرماي        ي مي شناساي

گذاري مقرون به صرفه است و توجيه اقتصادي دارد و از طريـق كـاهش        يابد كه چنين سرمايه     درمي

اش كسي است     مثال ساده (مين مالي آن را ندارد      أشود، اما توان ت     هاي انرژي به او بازگشت مي       هزينه

الزم اسـت كـه   ي هـاي   در اين مـوارد مكـانيزم     ). نداردكه توان خريد و جايگزيني المپ كم مصرف را          

بوجود آمدند كه هاي خدمات انرژي     در كشورهاي صنعتي شركت   . توان مالي را فراهم كند    آن  امكان  

مين أو هـم تـ  دادنـد   كنندگان مـي  مصرفبه را )  فوق1موضوع بند ( تخصصي هم سرويس و مشاورة   

مين أالزم را براي تها هم بايد سازوكار  ضمن اينكه بانك. گرفتند ها را برعهده مي مالي و اجراي پروژه   

 .مالي در اين زمينه فراهم كنند

ي و  آيسفانه از كمترين كـار    أهاي دولتي و نيمه دولتي هستند كه مت         هاي كشور بنگاه    بزرگترين بنگاه  -3

وجـود  رغـم   عليموارد اغلب در ها  گونه بنگاه تجربه نشان داده است كه اين . هم برخوردارند  وري  بهره
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 توزيـع بخـشي از سـهام    .دهنـد  با حمايت دولت به فعاليت خود ادامه مـي ، دهي و زيان انباشته  زيان

ها در قالب سهام عدالت نيز دولت را بيشتر مقيد بـه حفـظ و حمايـت و حتـي                      بسياري از اين بنگاه   

دهي  زيانها در شرايط  اين نگراني وجود دارد كه اين گونه بنگاه. آنها كرده استصوري تضمين سود 

ـ              به فكر اجراي پروژه    ،فقدان منابع مالي  و   دليـل   ههاي اصالح الگوي مـصرف خـود نباشـند و بلكـه ب

 ايـشان   كنندگان انـرژي و نيـز زيـان انباشـتة          مينأتهاي انرژي بدهي ايشان به        افزايش قيمت حامل  

ها  وادار به اقدامات الزم  در اين زمينه بايد سازوكاري فوري انديشيده شود كه اين بنگاه      . بيشتر شود 

 .شوند

  را كنـدتر نمـوده و   سـازي  تواند روند خصوصي ميالذكر  فوق ة نكته الوه بر اين بايد توجه داشت ك     ع -4

هـاي ناكارآمـد    چراكه بنگاه. از گذشته نمايدتر    ضعيف بخش خصوصي را در مقابل بخش دولتي         كفة

. شوند هاي دولتي حفظ مي   بنگاه اما   ، اقتصاد هستند   از چرخة  وصي مجبور به خروج سريع    بخش خص 

هاي جديد نيز براي بخش خصوصي بسيار دشوارتر خواهد شد و دولت مجبور خواهـد          گذاري  سرمايه

گذاري بخش خصوصي را جبران كند و اين نيـز موجـب     سرمايهأمين نيازهاي جامعه خألشد براي ت  

مـدي  آ خود به معناي حركت اقتصاد به سمت ناكار  و اين نيز به نوبة    . دولت خواهد شد  فربهي بيشتر   

 .يشتر خواهد بود كه نقض غرض استب

 مشكالت اقتصاد را ها، كه همواره حل همة  حذف يارانهن اقتصاد آزاد واتعجب است كه طرفدارجاي  -5

 يعني بوجود آمدن ،دانستند، به شرط مكمل و يا حتي بستر اثربخشي آن       ها مي   در گرو اصالح قيمت   

 شوند هاي واقعي هم آشكار مي  رقابتي، قيمت در محيط .اند فضاي رقابتي، كمتر توجه و اشاره داشته

طور كه اشاره شد در بخش مصرف انرژي محيط      همان .ي شوند آي كار منجر به ارتقاي  توانند   ميو هم   

 و در ،دولتي وجود ندارد انرژي دولتي و غيركنندة هاي عمدة مصرف  ميان بنگاه،رقابتي حداقلتعادل 

 مكمـل اصـالح   ،پس اگر ايجاد فضاي رقـابتي .  غلبه دارد  انرژي نيز انحصار دولتي كامالً     بخش عرضة 

  .گرددي حاصل نآيوري و كار رود كه بهره بيم آن مي ،هاي انرژي نشود قيمت حامل

 . انرژي خودشان از بزرگترين اتالف كنندگان انرژي نيز هـستند          كنندة  كننده و عرضه  هاي توليد  بنگاه -6

هاي انرژي كـه محـصول        با باال رفتن قيمت حامل    . ندگرها همگي دولتي و انحصار       اين بنگاه  عالوه،  به

تجربـه  . شـود   شان افزوده مـي     يابد و بر توان مالي      هاي مالي آنها كاهش مي       مضيقه ،ست ا ها اين بنگاه 

تواند منجر به ريخت و پاش بيشتر و  نشان داده است كه افزايش توان مالي در ساختارهاي دولتي مي

 پائين بودن متوسـط رانـدمان نيروگـاهي كـشور           ألة مس ،عنوان مثال  هب. وري شود   كاهش بيشتر بهره  

در ايـن زمينـه      امـا اقـدام      ، گذشته براي همه شناخته شده است      مري است كه حداقل در يك دهة      ا
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 سرعت  با افزايش قيمت برق، بايد سازوكاري فراهم شود كه اين اقدامات حتماً.بسيار كند بوده است   

 .بگيرد

هـاي انحـصاريِ    و خدمات بنگـاه گونه كنترل و نظارت بيروني بر كيفيت توليدات       هيچ تقريباًتا امروز    -7

هاي انرژي    كه حامل   شايد بتوان گفت كه در زماني     .  نداشته است  هاي انرژي وجود     حامل كنندة  عرضه

يا بـه   اند و ها نداشته ارزان بود، مردم حق چنداني در مورد اطالع از چند و چون و كيفيت اين حامل        

حرف چنـدان   در اين مورد     كه البته    بگذريم   (ردشد شِم  كشي را نمي     دندان اسب پيش   ،عروفقول م 

بدانند كه مثال بنزين هفتصد توماني با چه كيفيتي    امروز مردم حق دارند       اما مسلماً  ،)درستي نيست 

 كنندگان چيست؟ شود و حقوق آنها در مقابل عرضه به آنها عرضه مي

هـاي     را نقد و بررسي كنند و فهرسـت بيـشتري از سياسـت             ند آنچه گفته شد   توان نظران مي    صاحب قطعاً

 طرح تحول اقتصادي به طـرح       ، ها  مكملاين  اميد است با توجه جدي به       . مكمل مورد نياز را ارائه دهند     

 نـه  ،هـاي چنـد ميليـوني عربـي     زندگي نفتي به سبك بعضي از شيخ نـشين . نجات اقتصادي مبدل شود   

    .پذير  است و نه امكان مردم ايرانشايستة


