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1ـ پيش درآمد
1  .1- چرا اصالح قيمتها؟

نفت  منابع  از  اقتصادي  بهره گيري  كه  باره  اين  در 
الگوي  براي  كننده اي  تعيين  عامل  تاكنون  ايران  گاز  و 
اقتصادي، براي روابط اقتصادي و سياسي با جهان، براي 
روابط دروني ميان دولت و شهروندان بوده است، شايد 
شّكي وجود نداشته باشد. گذشته از اين واقعيت، بهاي 
فرآورده هاي نفت و گاز نيز بعنوان پارامتر مستقل بويژه 
در اين چند دهه، جايگاه خود را داشته و بر روابط كالن 
الگوي  است.  بوده  اثرگذار  سخت  سياسي  و  اقتصادي 
زير  الگويي  متفاوت،  دليل  دو  به  هنوز  ايران،  اقتصاد 
و  نفت  صدور  اينكه  نخست  است:  فسيلي  منابع  ساية 
رانتي و  اقتصاد  به  را  اقتصاد و دولت  نفتي،  درآمدهاي 
دولت رانتي تبديل كرده است؛ دوم اينكه الگوي مصرف 
انرژي و برسرهم الگوي اقتصادي ايران، از قيمت بندي 
اثر  سخت  داخلي  بازار  در  گاز  و  نفت  فرآورده هاي 
مي پذيرد. اگر اين قيمتها تاكنون متأثر از قوانين اقتصادي 
منابع تجديدناشدني در سطح قيمتهاي واقعي مي بود و 
سير صعودي مي پيمود، ما با الگوي مصرف انرژي با بازده 
باال و شدت كم روبه رو مي بوديم كه هم بر صرفه جويي 
استوار مي بود، هم زيانهاي زيست محيطي را كمتر و هم 
ظرفيتهاي صادراتي اين منابع را بيشتر مي كرد. اين الگوي 
مصرف انرژي كه آنرا مي توان الگوي مصرف پايدار ناميد، 
تاكنون نه تنها در ايران بلكه جز چند دهه در سدة 19 در 
گرفته  به كار  نيز  ديگري  كشور  هيچ  در  متحده،  اياالت 
نشده است. ولي چون بهاي فرآورده هاي نفتي در بازار 
داخلي تاكنون با معيارهاي سياسي و از سوي دولت با 
انگيزه هاي غيراقتصادي آنهم براي مدت طوالني در سطح 
بسيار پايين تري از قيمتهاي واقعي منابع تجديد ناشدني 
فسيلي تعيين شده، الگوي مصرفي كشور الگويي است با 
بازده انرژي بسيار پايين و شدت مصرف باال؛ به سخن 
ديگر با اسراف شديد در مصرف و آثار زيست محيطي 

ويرانگر و جبران ناشدني. اين الگو، در عمل عمر مخازن 
را كوتاه مي كند و ظرفيت صادراتي اين منابع را دير يا 
زود تا حد صفر پايين خواهد آورد. واقعيت اين است كه 
اين الگو قيمت ارزان و ناپايدار مصرف انرژي، چه پيش 
و چه پس از انقالب الگوي مسلط بوده است. بدين سان، 
اقتصاد ايران كه مي توانست با بهره گيري از يك فرصت 
استثنايي، يعني وجود منابع خداداد نفت و گاز طبيعي، 
ايرانيان  براي  پايدار  اجتماعي  عدالت  و  رفاه  زمينه ساز 
امروز و فردا باشد، به مصيبت عقب ماندگي و فرسودگي 
گرفتار شده است.1 تا زماني كه دولت بنزين و گازوييل 
ليتري ده يا حتا صد توماني در اختيار شهروندان بگذارد، 
صاحبان صنايع خودروسازي دليلي نمي بينند و اجباري 
اقتصادي احساس نمي كنند كه براي توليد موتورهاي كم 
مصرف سرمايه گذاري كنند؛ و تا هنگامي كه گاز ارزان 
در اختيار مصرف كنندگان صنعتي قرار گيرد، صنايع از 
برمي گزينند  را  نمونه  آن  گوناگون،  تكنولوژيهاي  ميان 
از  جلوگيري  مكانيسمهاي  از  بي بهره  و  ارزانترين  كه 
ارزان  گاز  درحالي كه  باشد.  انرژي  مصرف  در  اسراف 
براي گرم كردن ساختمانهاي مسكوني، صنعتي و دولتي 
ساختماني  شركتهاي  از  نمي توان  مي شود،  گرفته  به كار 
انتظار داشت كه از پنجره هاي دوجداره و مواد عايقي در 
ديوارها و سقف ساختمانها استفاده كنند، زيرا اين گزينه 
هزينة  كوتاه مدت  در  و  است  بيشتري  سرمايه  نيازمند 
انرژي  بنابراين،  مي آورد.  پايين  را  مسكن  و  ساختمانها 
ارزان ساختار اقتصادي كشور را به سويي مي كشاند كه 
در همة سطوح با عقب مانده ترين تكنولوژيها مجّهز شود 
و كاالهايش توان رقابت با كاالهاي جهاني را از دست 
بدهد. بدين سان، ايران اكنون با دو چالش اساسي روبه رو 
است: يكي اقتصاد وابسته به نفت و ديگري تسلط الگوي 

مصرفي ناپايدار انرژي و صنايع فرسوده.
گرچه مسئله وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفت و 
كارگزاران  و  كارشناسان  توجه  مورد  كه  مدتهاست  گاز 

پروفسور محسن مسرت

سرمايه گذاري درزمينه كاهش مصرف انرژي 
به جاي توزيع پول
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ناموفقي  ولي  مقدماتي  كوششهاي  و  داشته  قرار  دولتي 
مصرفي  الگوي  موضوع  ولي  شده،  راستا  اين  در  هم 
ناپايدار، براي مدتها در سطوح دولتي، در جامعه مدني 
بوده  روبه رو  مطلق  سكوت  با  كارشناسي  حوزة  در  و 
است. شايد علت اين سكوت هم آن بوده است كه سهم 
مصرف داخلي از توليد نفت براي مدتي دراز ناچيز بوده 
ظرفيتهاي  يافتن  كاهش  و  محيطي  زيست  پيامدهاي  و 
صادراتي مخازن نفت و گاز نيز چنان كه بايد ملموس 
نبوده است و  از اين رو جامعه گرفتار اين تّوهم شده كه 
از  بدتر  بسي  آمد.  نخواهد  پيش  مشكلي  اين جهت  از 
اين غفلت نابخشودني، سياست پايين نگهداشتن قيمت 
فاجعه بار  پيامدهاي  وجود  با  كه  بود  نفتي  فرآورده هاي 
به دست  براي  كارسازي  سياسي  اهرم  به  رفته رفته  آن، 
آوردن مشروعيت سياسي و آراي شهروندان تبديل شد، 
به گونه اي كه هر دولتي از دگرگون كردن آن مي هراسيد 
اين  كنار  از  گونه اي  به  كه  مي ديد  اين  در  را  و صالح 
مشكل خطرآفرين بگذرد و مايه ناخشنودي كوتاه مدت 
بار  نخستين  قيمتها،  اصالح  موضوع  نشود.  شهروندان 
شد  مطرح  خاتمي  آقاي  جمهوري  رياست  دوران  در 
با  نيز  دولت  پيشنهادي  محدود  بسيار  تغييرات  حتّا  كه 
استداللهاي پوپوليستي و مخالفت تند اكثريت نمايندگان 
خطرهاي  به زودي  ولي  گرديد.  روبه رو  هفتم  مجلس 
براي  چه  ارزان،  نفتي  فرآورده هاي  مصرف  الگوي 
جامعه و چه براي نظام به اندازه اي ملموس شد كه هم 
و  احمدي نژاد  جمهوري  رياست  دوم  دوران  در  دولت 
هم مجلس نهم با همة اختالف نظرهاي درونيش دست 
نفتي  فرآورده هاي  قيمت  اصالح  اليحه  و  شدند  به كار 
كردند.  تصويب  را  يارانه ها  كردن  هدفمند  و  گازي  و 
گفته هاي سيدشمس الدين حسيني وزيرامور اقتصادي و 
دارايي در دولت احمدي نژاد، نمونه اي از ملموس شدن 
كه  بود  قيمتها  كردن  آزاد  به سوي  جهش  لزوم  و  خطر 
تعبير كرد:  براي دولتمردان  به زنگ خطري  آنرا  مي شد 
«انجام جراحي آزادسازي قيمتها در شرايط كنوني نه يك 
انتخاب بلكه يك اضطرار است و از آن گريزي نيست، 
به  برود كشور  پيش  منوال  به همين  اگر وضع  كه  چرا 
وارد كننده انرژي بدل شده و بايستي بموازات واردات 
نفت، گاز طبيعي هم وارد كند.» خود رييس جمهوري نيز 
اقتصادي  تحول  راستاي  در  پروژه اي  را  قيمتها  اصالح 
كه مي  توانست«ايران را از تنبلي 150 ساله نجات دهد» 
دولت  اقتصادي  برنامه هاي  سرلوحه  در  آنرا  و  دانست 
خود قرار داد. وي كارزار تبليغاتي دولت را بر دو ادعاي 
مردم پسند پايه گذاري كرد: يكي اينكه اين طرح قدرت 
خريد شهروندان را افزايش خواهد داد؛ دوم اينكه راه را 

بر تحوالت صنعتي در ايران خواهد گشود.

2 .1- برنامه دولت احمدي نژاد
قيمت  اصالح  زمينه  در  نژاد  احمدي  دولت  برنامه 
فرآورده هاي نفتي و گازي در 1387 به تصويب مجلس 
دولت  شد.  آغاز   1388 بهمن  از  آن  اجراي  و  رسيد 
داخلي  بازار  در  نفتي  فرآورده هاي  قيمت  شد  موظف 
را تا پايان پنجمين برنامه پنج ساله، دست كم به سطح 
90درصد قيمت فوب در خليج فارس برساند. گذشته از 
آن، دولت موظف شد پنجاه درصد از درآمدي را كه به 
شكل يارانه در اختيار مصرف كنندگان مواد نفتي و گازي 
شهروندان  حساب  به  نقدي  يارانه  بعنوان  مي داده  قرار 
نيز بعنوان يارانه در  باقيمانده را  واريز كند و 50درصد 
اختيار صنايع و به منظور توسعه صنعتي بويژه در زمينه 
بهينه سازي مصرف انرژي در همه سطوح جامعه بگذارد. 
گفتني است كه برنامه دولت احمدي نژاد از همان آغاز، 
برجسته  كارشناسان  سوي  از  چه  و  مجلس  در  چه 
تند روبه رو  انتقادهاي  با شك و ترديد و حتا  اقتصادي 
شد. شماري از نمايندگان در مجلس، با انگشت گذاشتن 
بارها  برنامه،  اين  اجراي  ملموس  تورمي  پيامدهاي  بر 
متوقف شدن آنرا پس از پايان فاز نخست، درخواست 
كردند. برنامة اصالح قيمتهاي نفت و گاز بيش از همه از 

سوي كارشناسان به باد انتقاد گرفته شد.
حال  «زبان  عنوان  زير  مقاله اي  در  نيلي  مسعود 
حكايت هاي آينده اقتصاد ايران» ضمن اشاره به انباشت 
قيمتهاي  اصالح  افتادن  تعويق  به  اجتماعِي  هزينه هاي 
«تغييرات هدفمند و همه جانبه  اينكه  بر  تأكيد  و  انرژي 
برنامه  قالب يك  نيازمند آن است كه در  انرژي،  قيمت 
طراحي و اجرا شود»، به برآورد پيامدهاي درآمدي برنامه 
و  پرداخت  روستايي  و  شهري  دهك هاي  براي  دولت 
نتيجه گرفت، كه براي نمونه در يك سناريوي 30درصدي 
با  خالص  طور  به  كشور  جمعيت  از  «80درصد  تورم 
كاهش قدرت خريد مواجه خواهند شد». موسي غني نژاد 
نيز با تأييد لزوم واقعي كردن قيمت حاملهاي انرژي و 
يارانه ها  كردن  هدفمند  و  قيمتها  اصالح  اينكه  از  انتقاد 
دو چيز متفاوت است، مي گويد چنانچه طرح دولت در 

● الگوي اقتصاد ايران، هنوز به دو دليل متفاوت، 
الگويي زير ساية منابع فسيلي است: نخست اينكه 
صدور نفت و درآمدهاي نفتي، اقتصاد و دولت را 
به اقتصاد رانتي و دولت رانتي تبديل كرده است؛ 
دوم اينكه الگوي مصرف انرژي و برسرهم الگوي 
اقتصادي ايران، از قيمت بندي فرآورده هاي نفت و 

گاز در بازار داخلي سخت اثر مي پذيرد.
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چارچوب «مجموعه اي منسجم اجرا نشود، جامعه تحمل 
بشود.2  بدتر هم  بسا وضع  ندارد» و چه  را  اين شوكها 
محسن رناني، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان كه تاكنون 
در مقاالت متعدد با نگرش سيستمي و عميق تر از ديگران 
به ارزيابي انتقادي طرح هدفمند ساختن يارانه ها پرداخته 
يارانه  كردن  هدفمند  طرح  اينكه  از  مقاله اي  در  است، 
خيلي زود مانند بسياري از ديگر طرحها رها شود اظهار 
نگراني و  با تكيه به «همه حيثيت علمي خود» پيش بيني 
مي كند كه اين طرح «اگر اجرا شود، در همان شش ماه 
اول متوقف خواهد شد»3 رناني درحالي كه اقتصاد را با 
همان گونه  است  معتقد  مي كند  مقايسه  زنده  انسان  بدن 
كه جراح خوب وقتي بيمار تب داشته باشد، يا درحال 
تشنج و اغما باشد، يا فشار خونش پايين آمده باشد، او را 
جراحي نمي كند، طرح هدفمند كردن يارانه ها را كه طرح 
چنين  و  كرد  مقايسه  جراحي  با  مي توان  است  تحولي 
به  مي برد  به سر  اغما  درحال  كه  را  ايران  اقتصاد  كاري 
بحران شديدتري خواهد كشاند. وي با نگراني محسوس 
جراحي  چنين  «اگر  كه  مي كند  مطرح  را  پرسش  اين 
متوقف  جراحي  اين  راه  ميانه  در  و  شود  آغاز  بزرگي 
نمي توان  كه  است  برآن  رناني  شد؟»  خواهد  چه  شود، 
يك پروژه تورمي را درست در دوراني كه اقتصاد دچار 
ركود تورمي است اجرا كرد. وي با توجه به پيامدهاي 
فكري  و  علمي  زمينه  كنون  تا  دولت  اينكه  از  طرح، 
چنين طرح بزرگي را آماده نكرده و تنها به دو گزارش 
بيست وهفت هشت صفحه اي در توجيه آن بسنده كرده 
است، سخت انتقاد مي كند.4 محسن رناني در گفتگو با 
روزنامه همشهري ضمن تأكيد بر انتقادهاي كلي خود از 
طرح هدفمند كردن يارانه ها، اين ادعاي رييس جمهوري 
سال  سه  ظرف  يارانه ها  هدفمندسازي  اجراي  با  كه  را 
قاطعانه  داشت،  نخواهد  وجود  كشور  در  فقيري  ديگر 
معتقدم  برعكس،  «من  مي گويد  برابر  در  و  مي كند  رد 
نخواهد  وجود  متوسطي  طبقه  هدفمندسازي،  پايان  در 

داشت. يعني كشور به دو بخش جمعيتي تقسيم خواهد 
شد، يك اقليت غني و يك اكثريت فقير. به ديگر سخن، 
با اجراي اين طرح، باقي  مانده طبقه متوسط هم به طبقه 
فقرا خواهند پيوست و اين براي آينده توسعه ايران بسيار 
خطرناك است چون طبقه متوسط موتور توسعه كشور 
اين طبقه محو شود، براي يكي دو نسل  است و وقتي 

فرايند توسعه متوقف خواهد شد.»5
به هر روي، دولت با اليحه «هدفمند كردن يارانه ها» 
را  انرژي  يارانه هاي  و  قيمتها  اصالح  گفتمان  تابوي 
محفلهاي  از  را  معضل  اين  دربارة  بحث  و  شكست 
اصالح  بي گمان  البته  كشاند.  ملي  سطح  به  كارشناسي 
هم  زيرا  است،  بنيادي  كاري  نفتي،  فرآورده هاي  قيمت 
مي تواند راه را براي تبديل الگوي مصرفي ناپايدار انرژي 
راستاي  در  مي تواند  كند و هم  پايدار هموار  الگوي  به 
كارشناسان  بيشتر  و  گيرد  قرار  كشور  اقتصادي  تحّول 
اقتصادي نيز اصل طرح را ضرور مي دانند، هرچند همزمان 
به  نسبت  و  دارند  نگراني  آن  اجراي  چگونگي  دربارة 
موفقيت طرح كمابيش بدبين بوده اند و هنوز هم هستند. 
فاز  آغاز طرح مي گذرد،  از  از سه سال  بيش  كه  اكنون 
نخست آن به پايان رسيده و اجراي فاز دوم آن چنانچه 
خواهد  واگذار  جديد  دولت  به  كند،  پيدا  ادامه  طرح 
از  بيش  كارشناسي طرح  بررسي علمي و  لزوم  گرديد، 
پيش آشكار شده است. از يك سو مي توان از تجربه هاي 
چند سال گذشته تا آنجا كه قابل جمعبندي باشد بهره 
گرفت و از سوي ديگر ابعاد گوناگون ايده اصالح قيمتها 
باشد،  الزم  بازنگري  چنانچه  كه  كرد  ارزيابي  چنان  را 
و  علمي  كمك  الزم  سياستگذاريهاي  و  برنامه ريزي  به 
كارشناسي كند. جمعبندي استوار بر تحليل علمي آنچه 
به علت كمبود  به تجربه سه ساله گذشته است،  مربوط 
اطالعات مستند و سيستماتيزه شده، هنوز ممكن نيست 
و اظهارنظرهايي كه در اين زمينه چه از سوي دولت و 
چه از سوي ديگر نهادها و كارشناسان مي شود، خالي از 
اغراق نيست يا با انگيزه هاي توجيهي همراه است. براي 
نمونه، رييس جمهوري با استناد به كاهش مصرف انرژي 
قيمتها را  در آخرين سال مسئوليت خود، طرح اصالح 
مثبت ارزيابي مي كند، درحالي كه اين سير نزولي مي تواند 
نتيجه ركود اقتصادي و تعطيل شدن واحدهاي توليدي 
از  شماري  ادعاي  مي توان  ديگر  سوي  از  باشد.  نيز 
كارشناسان و سياستمداران مخالف دولت را نيز كه طرح 
مراكز  شدن  تعطيل  و  اقتصادي  ركود  مسبب  را  دولت 
ركود،  زيرا  نگريست.  ترديد  ديدة  با  مي دانند،  توليدي 
اين دو سه  اقتصادي كه در  بيكاري و ديگر پديده هاي 
سال پيش آمده است، علتهاي بسيار ديگري هم مي تواند 
بي حساب و  وارد كردن  از جمله سياست  باشد،  داشته 

● چون بهاي فرآورده هاي نفتي در بازار داخلي 
با  از سوي دولت  با معيارهاي سياسي و  تاكنون 
براي مدت طوالني  آنهم  انگيزه هاي غيراقتصادي 
در سطح بسيار پايين تري از قيمتهاي واقعي منابع 
تجديد ناشدني فسيلي تعيين شده، الگوي مصرفي 
پايين  بسيار  انرژي  بازده  با  است  الگويي  كشور 
اسراف  با  ديگر  سخن  به  باال؛  مصرف  شدت  و 
شديد در مصرف و آثار زيست محيطي ويرانگر و 

جبران ناشدني.
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كتاب كاالهاي مصرفي كه دولت با انگيزه كاهش موقت 
تورم آنرا به كار بست. به همين سان، اين ادعا نيز كه تورم 
30درصدي زاييدة طرح اصالح قيمتها است، بحث انگيز 
است زيرا اين تورم يا بخشي از آن مي تواند از تحريمهاي 

اقتصادي هم برخاسته باشد.
در حقيقت باال بردن قيمت فرآورده هاي نفتي در بازار 
داخلي، بي ايجاد تورم نيز امكان پذير است، بدين سان كه 
اختيار  در  را  آمده  به دست  اضافي  درآمد  كل  دولت 
مصرف كنندگان قرار دهد. بدين ترتيب حجم نقدينگي 
افزايش پيدا نمي كند زيرا ابتدا دولت با باال رفتن قيمتها 
مصرف كنندگان  سوي  از  كه  مي شود  نقدينگي  صاحب 
از  نقدينگي  اين  كل  سپس  و  يافته  انتقال  دولت  به 
سوي دولت با هدفهاي تعريف شده به مصرف كنندگان 
برابر  در  احمدي نژاد  دولت  استدالل  شايد  برمي گردد. 
ندارد  ربطي  قيمتها  اصالح  به  تورم  كه  انتقادكنندگان 
ديگر،  سوي  از  باشد.  بوده  استوار  فرض  همين  بر  هم 
تورم  از  نمي تواند  به خود  خود  نقدينگي  حجم  ثبات 
جلوگيري كند زيرا روشهاي نسنجيدة جابه جا كردن پول 
از مصرف كنندگان انرژي به دولت و سپس بازگرداندن 
ناخواسته  نيز  توليدي  واحدهاي  و  شهروندان  به  آن 
مي تواند به ركود توليد و در نتيجه تورم بينجامد. از اين رو 
نگرش يك بُعدي و تكيه به اين يا آن پديدة اقتصادي 
كه دست اندركاران به خواست خود براي توجيه كاركرد 
يا بينش سياسي شان برمي گزينند، براي اثبات موفقيت يا 
باشد  قيمتها نمي تواند كافي  عدم موفقيت طرح اصالح 
و تا زماني كه ارزيابي همه جانبه از علل ركود تورمي در 
نمي توان  است،  نگرفته  انجام  احمدي نژاد  دولت  دوران 
دربارة موفقيت يا شكست طرح اصالح قيمتها نظر قطعي 
داد. اّما مي توان با تكيه بر برخي از ارقام رسمي حدس زد 
كه طرح اصالح قيمتها يا هدفمند كردن يارانه هاي دولت 
خالي از اشكاالت اساسي كارشناسي نبوده است. به گفته 
در  اقتصادي  تحول  ويژة  كميسيون  عضو  توكلي  احمد 
مجلس نهم، سازمان هدفمندي يارانه ها تنها از آذر 1389 
تا اسفند 1390 با بيش از 16 هزار ميليارد تومان كسري 
روبه رو بوده، زيرا در برابر 29 هزار ميليارد تومان درآمد، 
است.  داشته  هزينه  تومان  ميليارد  هزار   45 هم  سر  بر 
فاز  ساله  سه  دوران  كل  براي  منفي  بيالن  اين  چنانچه 
نخست طرح قابل تعميم باشد، مي توان گفت كه دولت 
اين رو  از  و  بوده  ناتوان  نيز  خود  طرح  مفاد  اجراي  از 
و  بود  خواهد  گريزناپذير  طرح  در  همه سويه  بازنگري 
گرفتن  انجام  تا  آن  پيگيري  از  آينده  دولت  است  بهتر 
انجام  البته  كند.  خودداري  الزم  كارشناسي  بررسيهاي 
گرفتن بررسيها و برنامه ريزيهاي الزم، مي تواند مهمترين 
مقاله  اين  نويسنده  ديد  از  و  باشد  طرح  توقف  دليل 

تورمي طرح اصالح  واقعيت ركود  به  تكيه  با  نمي توان 
تا  است،  رناني  دكتر  نظر  مورد  كه  به گونه اي  را  قيمتها 
زماني كه اقتصاد ايران گرفتار ركود تورمي است، معوق 
گذاشت؛ زيرا از يك سو الگوي مصرف انرژي در ايران 
خود يكي از علل فرسودگي و ركود اقتصادي است و از 
سوي ديگر تغيير ساختار توليد و مصرف انرژي مي تواند 
با اقدامات ضد تورمي و تقويت رشد  چنانچه همزمان 
اقتصادي همراه باشد، به بهبود ساختار فرسوده كشور نيز 
در  است  كوششي  زير  تحليل  اصلي  هدف  كند.  كمك 
همين راستا. در اين تحليل، با توجه به اختالف نظرهايي 
كه هنوز درباره نفس اصالح قيمتها وجود دارد، نخست 
به جنبه هاي تئوريك و ماهيت يارانه از ديدگاه اقتصادي 
گاز  و  نفت  از جمله  و  طبيعي  منابع  واقعي  قيمتهاي  و 
پرداخته مي شود و سپس با ارزيابي انتقادي از مفروضات 
ساختار  پايدار  تحول  طرح  كلي  خطوط  دولت،  طرح 

انرژي ايران به بحث گذاشته مي شود.
2. مفهوم و سرشت يارانه

يارانه ابزاري اقتصادي است كه دولت به كمك آن 
جامعه،  و  اقتصاد  در  شده  تعريف  هدفهاي  با  مي تواند 
از  هم  كند،  كمك  اقتصادي  پيشرفت  و  توازن  به  هم 
راه تقسيم عادالنه درآمد زمينه ساز عدالت شود و ثبات 
اجتماعي پديد آورد و هم هدفهاي زيست محيطي را پي 
گيرد. براي نمونه، دولت مي تواند با دادن يارانة مستقيم 
به توليدكنندگان ارزاق پايه همچون نان، شكر، چاي و... 
گرسنگي  و  فقر  از  و  دهد  كاهش  را  كاالها  اين  بهاي 

● مسعود نيلي ضمن اشاره به انباشت هزينه هاي 
اجتماعِي به تعويق افتادن اصالح قيمتهاي انرژي 
همه جانبه  و  هدفمند  «تغييرات  اينكه  بر  تأكيد  و 
نيازمند آن است كه در قالب يك  انرژي،  قيمت 
برنامه طراحي و اجرا شود»، به برآورد پيامدهاي 
و  شهري  دهك هاي  براي  دولت  برنامه  درآمدي 
روستايي پرداخت و نتيجه گرفت، كه براي نمونه 
در يك سناريوي 30درصدي تورم «80درصد از 
قدرت  كاهش  با  به طور خالص  جمعيت كشور 
خريد مواجه خواهند شد». موسي غني نژاد نيز با 
انرژي  حاملهاي  قيمت  كردن  واقعي  لزوم  تأييد 
قيمتها و هدفمند كردن  اينكه اصالح  از  انتقاد  و 
متفاوت است، مي گويد چنانچه  يارانه ها دو چيز 
منسجم  «مجموعه اي  چارچوب  در  دولت  طرح 
اجرا نشود، جامعه تحمل اين شوكها را ندارد» و 

چه بسا وضع بدتر هم بشود.
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با  همچنين،  كند.  جلوگيري  جامعه  درآمد  كم  اليه هاي 
ابزار يارانه مي توان بهره گيري از انرژيهاي تجديدشدني 
را جانشين  توليد و مصرف انرژيهاي فسيلي كرد. اين 
راهي است كه امروزه دولتهاي اروپايي مانند دانمارك، 

نروژ، سوئد و بويژه آلمان با موفقيت نسبي مي پيمايند.
ابزار اجرايي  يارانة هدفمند،  بويژه  يارانه و  بنابراين 
جوامع  بويژه  و  جوامع  همه  در  مؤثري  و   مدرن 
سرمايه داري است. يارانه از آن رو اهميت دارد كه سرمايه 
و  شكافها  ايجاد  از  نمي تواند  خودبه خود  آزاد،  بازار  و 
اقتصادي  الگوي  در  انحرافات  و  اجتماعي  تبعيضات 
مكانيسمي  سيستم،  اين  در  اينكه  بويژه  كند؛  جلوگيري 
فقر  ويرانگر  آثار  از  جلوگيري  به  قادر  خودبه خود  كه 
اجتماعي و زيست محيطِي سرمايه داري باشد، نيز وجود 
ندارد. تنها مكتب اقتصادي نئوليبراليسم راديكال بر اين 
ميان  از  توان  آزاد  يكسره  سرمايه دارِي  كه  است  باور 
همين رو  از  و  دارد  را  جامعه   مشكالت  همه  برداشتن 
برخوردش با يارانه ستيزجويانه است، درحالي كه جامعة 
مدرن، چه سرمايه داري و چه غير آن نمي تواند بي يارانه 
نارساييهاي  و  اجتماعي  تبعيضات  از  دولت،  دخالت  و 
اقتصادي و پديده هاي ويرانگر محيط زيست جلوگيري 

كند.
هدفمند  هم  هرچند  يارانه،  هرگونه  پيامدهاي  البته 
يارانة  نيست.  مثبت  اوضاع  همه  در  و  همواره  باشد، 
هدفمند زماني ممكن است به سود اقتصاد و جامعه باشد 
و زماني ديگر نباشد. براي نمونه، آلمان و پاره اي ديگر 
از كشورهاي اروپايي تنها با دادن يارانه هاي چند ميليارد 
پربار  توليد معادن  از  توانسته اند بخشي  تاكنون  يورويي 

گاز  و  نفتي  كاالهاي  با  رقابت  در  را  زغال سنگ خود 
تأييد  مورد  سياست  اين  زماني  كنند.  بازار  وارد  طبيعي 
همه احزاب سياسي و شهروندان بود، درحالي كه امروز 
گونه  اين  با  يكسره  شدني  تجديد  انرژيهاي  هواداران 
يارانه ها مخالفند. البته گروهها يا صنايع با نفوذ در دولت 
نيز مي توانند به منابع يارانة ملي در راستاي هدفها و منافع 
ويژه خود دست يابند و از اين راه الگوي مورد نظرشان 
را رونق دهند و از پيشرفت ديگر الگوها جلوگيري كنند. 
آلمان،  متحده،  اياالت  در  هسته اي  صنايع  نمونه،  براي 
دهة  در  صنعتي  كشورهاي  ديگر  و  انگلستان  فرانسه، 
هسته اي  تكنولوژيهاي  تنها  كه  استدالل  اين  با   1960
در  بشر  براي  فراوان  و  ارزان  برق  برآورندة  مي تواند 
آينده باشد، توانستند بخش بزرگي از بودجة يارانه ها را 
به سوي صنايع هسته اي سرازير و براي چند دهه الگوي 
مورد نظر خود را پياده كنند. برپاية برآورد سازمان صلح 
 200 كشور  اين  در  تاكنون   (Green Peace) آلمان  سبز 
گوناگون  راههاي  از  هسته اي  صنايع  به  يورو  ميليارد 
توليد  فسيلي  صنايع  با  بتواند  تا  است  شده  داده  يارانه 
برق رقابت كند، درحالي كه برق هسته اي براي نمونه در 
آلمان فدرال در بهترين دوران تنها 31درصد از مصرف 

برق را تأمين مي كرده است.
دامن  در  آن  زيانبار  آثار  علت  به  كه  ديگري  نمونة 
يارانه هاي  است،  پراهميت  سوم  جهان  در  فقر  به  زدن 
سنگين اتحادية اروپا (كمابيش 60 ميليارد دالر در سال) 
با نيروي چانه زني خود  به كشاورزان اروپايي است كه 
توانسته اند دولتها را به پرداخت يارانه ها وادارند. اين گونه 
يارانه ها، كشاورزان آفريقايي را به ورشكستگي كشانده 
و يكي از عوامل بزرگ گرسنگي در آن قاره شده است. 
بويژه در  يارانه هايي است كه دولتها  نمونة منفي ديگر، 
جوامع با ساختار كلينتاليستي (تبارگماري) به گروههاي 
نمونه، هرگاه سياستگذاريها شفاف  اين  ذينفع مي دهند. 
برابر،  در  و  محدود  دولتي  كنترل  امكانات  نباشد، 
مكانيسمهاي سوءاستفاده از موقعيت انحصاري نيرومند 
حتا  سرانجام  و  مي كند  كمك  فساد  گسترش  به  باشد، 

مي تواند فاجعه اي اجتماعي به بار آورد.
3ـ يارانة انرژي در ايران

در آغاز اين پرسش مطرح است كه آيا دولت تاكنون 
يارانة انرژي به مصرف كنندگان انرژي يعني شهروندان 
و صنايع داده است يا نه و اگر داده، به صورت پرداخت 
غيرواقعي  قيمتهاي  تعيين  راه  از  يا  است  بوده  مستقيم 
قيمتهاي  از  پايينتر  سطحي  در  نفتي  فرآورده هاي  براي 
وجود  درصورت  كه  است  اين  ديگر  پرسش  واقعي؟ 
يارانه، پيامدهاي هدفمند كردن آنها چه بوده و آيا روش 
راههاي  وگرنه،  است  روش  بهترين  دولت  نظر  مورد 

● محسن رناني اين ادعاي  احمدي نژاد را كه با 
اجراي هدفمندسازي يارانه ها ظرف سه سال ديگر 
فقيري در كشور وجود نخواهد داشت، قاطعانه رد 
مي كند و در برابر مي گويد «من برعكس، معتقدم در 
پايان هدفمندسازي، طبقه متوسطي وجود نخواهد 
تقسيم  به دو بخش جمعيتي  يعني كشور  داشت. 
خواهد شد، يك اقليت غني و يك اكثريت فقير. 
باقي  مانده  طرح،  اين  اجراي  با  سخن،  ديگر  به 
طبقه متوسط هم به طبقه فقرا خواهند پيوست و 
اين براي آينده توسعه ايران بسيار خطرناك است 
و  است  كشور  توسعه  موتور  متوسط  طبقه  چون 
نسل  دو  يكي  براي  شود،  محو  طبقه  اين  وقتي 

فرايند توسعه متوقف خواهد شد.»
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ديگر كدام است؟
مي پردازيم.  اول  پرسش  به  نخست  بخش،  اين  در 
ديدگاه  اين  بر  انرژي  يارانه  وجود  نظرية  اصلي  فرض 
استوار است كه دولت نفت را با قيمتها در بازار جهاني 
بسيار  قيمتي  با  نفت  همان  كه  درحالي  مي كند،  صادر 
و  مي شود  داده  قرار  داخلي  بازار  اختيار  در  پايين تر 
تفاوت اين دو قيمت را بايد يارانه اي شمرد كه دولت به 
مصرف كنندگان انرژي مي دهد. كساني استدالل مي كنند 
كه چون دستمزدها در كشور در سطح جهاني نيست و 
در بازار كار داخلي تعيين مي شود، پس نمي توان در مورد 
نفت و گاز و فرآورده هاي آنها نيز قيمتهاي نفت در بازار 
جهاني را مالك قرار داد. از اين رو، يارانه اي در كار نيست 
كه هدفمند كردن آن الزم باشد. اين استدالل ممكن است 
درست به نظر برسد، ولي برپاية قوانين تعيين قيمت براي 
بازار، به گونه اي كه در زير  كاالهاي تجديد ناشدني در 

توضيح داده خواهد شد، از منطق علمي دور است.
تا  گرفته  فسيلي  از  انرژي،  منابع  عرضه كنندگان 
هسته اي و انواع تجديدشدني، همگي در بازار جهاني با 
هم رقابت مي كنند و قيمت گذاري آنها متأثر از يكديگر 
است و از آنجا كه نفت، گاز طبيعي و زغال سنگ در شمار 
منابع طبيعي تجديدناشدني است، قيمت نفت در سطح 
پيش،  تا چندي  دارد.  نوسان  فسيلي  گونة  پرهزينه ترين 
زغال سنگ اروپاي غربي با باالترين هزينه توليد مي شد 
فرآورده هاي  ديگر  قيمت  تعيين  از همين رو شاخص  و 
شنهاي  يك سو  از  اكنون  اّما  بود،  غيرفسيلي  و  فسيلي 
بازار جهاني  در  را  نقش  اين  ونزوئال  و  كانادا  در  نفتي 
بعهده دارند و از سوي ديگر هزينه جايگزين انرژيهاي 
تجديدشدني همچون انرژي بادي و خورشيدي است كه 
سهم آنها در بازارهاي مصرف انرژي روند صعودي دارد. 
چه بسا درآيندة نزديك، فرآورده هاي نفتي و گازي از راه 
فراكينگ جزو گروهي از منابع انرژي قرار گيرد كه هزينه 
آنها هزينه جايگزين قيمت نفت و گاز در بازار جهاني 
شود. بنابراين، قيمتهاي واقعي انرژي در بازار جهاني تابع 
تاكنون  از منابع است كه  هزينه هاي جايگزين آن گروه 
به علت هزينه توليد سطح باال قادر به رقابت نبوده اند اّما 
اكنون با دگرگونيهايي كه در بازار رخ داده، وارد مرحله 
نفت  نيز عرضه كنندگان  از همين رو  سودآوري شده اند. 
هزينه  كه  ايران  از جمله  فارس  در حوزة خليج  گاز  و 
توليد اين منابع در آنجا بسيار پايين است، در اين وضع  
استثنايي قرار مي گيرند كه بتوانند تفاوت قيمت در بازار 
جهاني و هزينه توليد بسيار پايين خود را بعنوان رانت 
دستمزد  ولي سطح  كنند.6  خود  ملي  اقتصاد  وارد  نفتي 
نيروهاي  ميان  مستقيم  رقابت  نبود  به علت  داخل،  در 
در  زندگي  هزينه هاي  تابع سطح  در سطح جهاني،  كار 

با سطح دستمزد در  نمي تواند  اين رو  از  كشور است و 
بودن  متفاوت  دليل  به  درست  شود.  يكي  جهاني  بازار 
سطح دستمزد در كشورهاي گوناگون، اين حامل هزينة 
توليد مي تواند به عامل مهمي در تقسيم كار جهاني بدل 
شود، زيرا كشورهاي با سطح دستمزد پايين، مانند چين، 
اين فرصت را مي يابند كه به بازار ديگر كشورها چنگ 
كاالهاي  قيمت  و  به همين سان، سطح هزينه ها  اندازند. 
صنعتي (غيرمعدني) نخست تابع هزينه هاي عوامل توليد 
و...) در  انرژي  ترابري،  (سطح دستمزد، هزينة سرمايه، 
سطح ملي است، ولي در سايه رقابت در بازار بين المللي، 
پايين  و  باال  و  مي پذيرد  اثر  جهاني  بازار  در  قيمتها  از 

مي رود.
بدين سان، اختالف سطح هزينة كاالها اعم از كاالهاي 
يا  مصرفي  كاالهاي  ديگر  و  خودرو  همچون  مصرفي 
از  سنگين،  ماشينهاي  مانند  اساسي  صنايع  كاالهاي 
بازار جهاني و تغيير سهم  يك سو پيش شرط رقابت در 
اين  ديگر  سوي  از  ولي  است،  بازار  در  عرضه كنندگان 
از  گونه  يك  براي  واحد  قيمتي  به  هيچ گاه  آزاد  رقابت 
كاالها با كيفيت برابر در بازار نمي انجامد، زيرا هزينه ها 
هم به عّلت تغيير بازده كار و تنوع هزينه هاي عوامل توليد 
متفاوت و همواره دستخوش تغيير است. درحالي كه در 
مورد كاالهاي معدني مانند نفت، گاز طبيعي و زغال سنگ 
در بازار جهاني، اين واقعيت كه آنها تجديدناشدني هستند، 
پديد مي آورد  آنها  قيمت بندي  براي  انحصاري  موقعيت 
و رقابت ميان عرضه كنندگان با هزينه هاي گوناگون، به 
ايجاد قيمت واحد در بازار مي انجامد، درحالي كه نابرابري 
هزينه هاي اين كاالها، مايه تغيير سهم عرضه كنندگان در 
بازار مي شود. از همين رو سهم توليد و عرضه كشورهاي 
سدة  نيم  در  فسيلي  منابع  جهاني  بازار  در  اوپك  عضو 
گذشته روند صعودي داشته و برعكس، سهم كشورهاي 
اروپايي توليد كنندة زغال سنگ به علت باال بودن هزينه 

توليد آن رو به كاهش بوده است.

نفتي،  فرآورده هاي  قيمت  اصالح  بي گمان   ●
كاري بنيادي است، زيرا هم مي تواند راه را براي 
الگوي  به  انرژي  ناپايدار  مصرفي  الگوي  تبديل 
پايدار هموار كند و هم مي تواند در راستاي تحّول 
كارشناسان  بيشتر  و  گيرد  قرار  كشور  اقتصادي 
اقتصادي نيز اصل طرح را ضرور مي دانند، هرچند 
همزمان دربارة چگونگي اجراي آن نگراني دارند 
و نسبت به موفقيت طرح كمابيش بدبين بوده اند 

و هنوز هم هستند.



شماره 291/  بهار  1392 60

قيمت  كه  گرفت  نتيجه  مي توان  تحليل  اين  پاية  بر 
محور  يك  حول  جهاني  بازار  در  فسيلي  منابع  واقعي 
در  مصرف كنندگان  براي  چه  مي كند،  نوسان  مشترك 
عضو  كشورهاي  در  چه  و  اروپا  در  چه  متحده  اياالت 
اوپك از جمله ايران. در اين زمينه الزم است به تفاوت 
حقيقت  در  كنيم.  توجه  خالص  انرژي  و  انرژي  حامل 
گاز  در  نفت،  در  موجود  انرژي  مقدار  مصرف كنندگان 
انرژيهاي  در  يا  اورانيوم  در  زغال سنگ،  در  طبيعي، 
انرژي  فتوولتايگ،  بادي،  انرژي  همچون  تجديدشدني 
منابع  اين  همة  در  زيرا  مي خرند،  بازار  در  را  و...  آبي 
وجود  استفاده  مورد  كاالي  يك  انرژي  حامل  متفاوت 
دارد و آن، مقدار كالري يا نيرويي است كه در اين منابع 
توليد،  گوناگون  زنجيره هاي  جريان  در  و  است  نهفته 
انرژيهاي خالص مانند گرما، نيروي تحرك و روشنايي 
از آنها بيرون آورده شده و سپس وارد بازار مي گردد و 
در چرخه مصرف قرار مي گيرد. در حقيقت هر سه نوع 
انرژي خالص نيز قابل تبديل به يكديگر هستند: انرژي 
و  روشنايي  و  برق  به  مي تواند  گرما  جنس  از  خالص 
متحرك  نيروي  برعكس،  و  تبديل شود  متحّرك  نيروي 
مي تواند هم به گرما و هم به روشنايي تبديل گردد. از 
در  يعني  بازار  در  انرژيهاي  واحد  قيمت  از  اگر  اين رو 
بازار جهاني سخن به ميان مي آيد، مقصود اين است كه 

منابع گوناگون انرژي در كشورها و مناطق، همچون نفت 
خام، گاز طبيعي، زغال سنگ و انرژيهاي تجديدشدني ـ 
در صورت وجود رقابت آزاد در بازار جهاني ـ حول يك 
محور نوسان مي كنند، درحالي كه به علت متفاوت بودن 
هزينه توليد انرژيهاي خالص از منابع اوليه، قيمت خود 
منابع نيز متفاوت است. براي نمونه، قيمِت بازار يك تن 
نفت خام با قيمت يك تن زغال سنگ برابر نيست، زيرا 
است،  متفاوت  برق  به  زغال سنگ  و  نفت  تبديل  هزينه 
درحالي كه محور تعيين قيمت نفت خام هزينة جايگزين 
ديگري  عوامل  البتّه  است.  زغال سنگ  يعني  خام  نفت 
مانند هزينة حمل از محل استخراج منابع تا بازار مصرف 
كشورهاي  كه  مالياتهايي  همچنين  و  خالص  انرژيهاي 
مصرف كننده بر منابع فسيلي وارداتي وضع مي كنند نيز 

در تعيين قيمت منابع اوليه مؤثر است.
بويژه  و  بازار  در  قيمت گذاري  قوانين  به  توجه  با 
تئوري ارزش، مي توان قاطعانه گفت كه مصرف كنندگان 
همة  در  (و  ايران  در  طبيعي  گاز  و  نفتي  فرآورده هاي 
كشورهاي نفت خيز) كه دولت قيمت فرآورده هاي نفتي 
بازار  در  قيمت  سطح  از  پايين تري  بسيار  سطح  در  را 
جهاني تعيين مي كرده است، از همان آغاز تاكنون يارانه 
دولت  كه  است  طبيعي  اين رو  از  و  كرده اند  دريافت 
مي بايست اين يارانه ها را در حساب ملي با همين عنوان 
وارد مي كرده؛ كاري كه بي گمان تا كنون نشده است. با 
يارانه  باال، در حال حاضر رقم  توجه به مباني تئوريك 
كلي كه دولت بر پاية محاسبات رسمي خود در اختيار 
مصرف كنندگان انرژي داخلي مي گذارد به 66ميليارد دالر 
در سال مي رسد كه اين رقم معادل سرمايه اي است كه 
با آن مي توان در ايران بيش از 5/2 ميليون شغل به وجود 
آورد. در همان حال، اين رقم سرسام آور يارانه انرژي، 
معادل كمابيش 12درصد از درآمد ناخالص ملي كشور 
در سال 2012 (549 ميليارد دالر) بوده است. بدين سان 
ايران 12درصد از درآمد ملي خود را در اين زمينه به كار 
ملي  و سرمايه  فسيلي  انرژي  منابع  از يك سو  و  مي برد 
چشمگير خود را به علت پايين بودن قيمت و مصرف 
بيش از اندازه به هدر مي دهد و از سوي ديگر هزينة آثار 
ويرانگر زيست محيطي اين كار غيرعقالني را به دوش 

نسلهاي امروز و آينده مي گذارد.
4ـ پيامدهاي يارانه بر الگوي مصرف انرژي

كشورهاي  در  يارانه  دادن  كه  گفت  مي توان  البته 
نفت خيز از ديد عدالت اجتماعي كار درستي است، زيرا 
شهروندان دست كم از اين راه سهمي از منابع خداداد را 
كه در حقيقت مالكش هستند دريافت مي كنند. ولي اين 
عّلت  به  و  نيست  دور  مخاطره  و  ساده  انگاري  از  ديد، 
زيست محيطي اش،  و  اجتماعي  اقتصادي،  پيامدهاي 

مصرف  كاهش  به  استناد  با  جمهوري  رييس   ●
طرح  خود،  مسئوليت  سال  آخرين  در  انرژي 
اصالح قيمتها را مثبت ارزيابي مي كند، درحالي كه 
اقتصادي و  نتيجه ركود  اين سير نزولي مي تواند 
تعطيل شدن واحدهاي توليدي نيز باشد. از سوي 
و  كارشناسان  از  شماري  ادعاي  مي توان  ديگر 
طرح  كه  نيز  را  دولت  مخالف  سياستمداران 
شدن  تعطيل  و  اقتصادي  ركود  مسبب  را  دولت 
نگريست.  ترديد  با ديدة  توليدي مي دانند،  مراكز 
اقتصادي  پديده هاي  ديگر  و  بيكاري  ركود،  زيرا 
كه در اين دو سه سال پيش آمده است، علتهاي 
از جمله  باشد،  بسيار ديگري هم مي تواند داشته 
كتاب كاالهاي  و  بي حساب  وارد كردن  سياست 
تورم  موقت  كاهش  انگيزه  با  دولت  كه  مصرفي 
كه  نيز  ادعا  اين  به همين سان،  بست.  به كار  آنرا 
قيمتها  اصالح  طرح  زاييدة  30درصدي  تورم 
بخشي  يا  تورم  اين  زيرا  است  بحث انگيز  است، 
برخاسته  اقتصادي  تحريمهاي  از  مي تواند  آن  از 

باشد.
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نيازمند ارزيابي بيشتري است. از ديدگاه عدالت اجتماعي، 
اختيار  در  مي بايست  نخست  وهله  در  يارانه  اين گونه 
اليه هاي كم درآمد جامعه قرار گيرد، نه ثروتمندان كه نياز 
به يارانه ندارند؛ درحالي كه قيمتهاي پايين فرآورده هاي 
نفتي سبب انتقال يارانه به همة گروهها، ثروتمند يا فقير، 
مي شود. ثروتمندان به علت سطح مصرف انرژي بسيار 
به  را  بيشتري  بسيار  سهم  حتّا  روال  بدين  خود،  باالي 
خود اختصاص مي دهند و اين با معيار عدالت اجتماعي 
اجتماعي  عدالت  است  الزم  اين رو  از  است.  ناسازگار 
پايين  مستقيم،  يارانه  دادن  همچون  ديگري  راههاي  از 
آوردن تعرفه مالياتي يا فراهم ساختن كمكهاي اجتماعي 

مانند بيمة اجتماعي ارزان و... برقرار شود.
قيمتهاي  به  نسبت  انرژي  قيمتهاي  بودن  پايين  ولي 
دارد  بسيار  منفي  آثار  نيز  اقتصادي  الگوي  بر  واقعي، 
زيرا همة بخشهاي اقتصاد، انرژي بر و كم بازده مي شود، 
بدين سان كه از يك سو كاالهاي ملي توان رقابت در بازار 
جهاني را از دست مي دهند و كشور ناگزير به كشوري 
مصرف كننده با ساختار بي ثبات، تنبل و فرسوده تبديل 
و به عقب ماندگي دائم گرفتار مي شود؛ از سوي ديگر، 
تغيير الگوي توليد با شّدت انرژي باال، تنها با هزينه هاي 
بسيار سنگين ممكن خواهد بود كه پرداخت اين هزينه ها 
از  آينده گذاشته مي شود كه  به دوش نسلهاي  در عمل 
سيستم  نمونه،  براي  نيست.  توجيه پذير  اخالقي  ديدگاه 
از  پايه گذاري شده،  پهلوي  دوران  در  كه  ايران  ترافيك 
جنس الگوي ناپايدار با پيامدهاي زيست محيطي سنگين 
ارزان،  بنزين  است.  شهروندان  سالمت  براي  جمله  از 
وسايل خصوصي  با  ترابري  سيستم  به سوي  را  جامعه 
به  از گسترش سيستم حمل ونقل عمومي  و  داده  سوق 
سود طبقات كم درآمد و محيط زيست جلوگيري كرده 
برق و  زياد  به مصرف  را  ارزان، شهروندان  برق  است. 
استفاده از وسايل خانگي پرمصرف تشويق كرده است. 
صنايع نيز با در اختيار داشتن انرژي ارزان، درجا زده و 
از هر اقدام عقالني در زمينة صرفه جويي طفره رفته اند. 
رده  باالترين  در  ايران  در  انرژي  امروزه شدت مصرف 
در سطح جهان است و مي توان گفت كه عرضه انرژي 
با قيمتهاي غيرواقعي يكي از عوامل مهم مصرفي بودن 

جامعه ايران به شمار مي رود.
گذشته از پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي، پيامدهاي 
زيست محيطي عرضه انرژي با قيمت ارزان نيز، چه در 
فاجعه اي  جز  چيزي  درازمدت،  در  چه  و  كوتاه مّدت 
اجتماعي نمي تواند باشد. مصرف بيش از اندازة انرژيهاي 
فسيلي به عّلت ارزاني و الگوي اقتصادي پر مصرف، از 
يك سو آالينده هاي بيشتري توليد مي كند و ماية بسياري 
از  و  مي شود  اجتماعي  كالن  هزينه هاي  و  بيماريها  از 

سوي ديگر، به علت توليد گازهاي گلخانه اي، تعادل آب 
و هوايي را بر هم مي زند. فزون بر آن، مصرف بيش از 
به  چه  و  آالينده ها  توليد  به علت  چه  نسل،  يك  اندازة 
علت تجديد نشدن منابع فسيلي، نوعي بي عدالتي و حتّا 
خيانت به منافع نسلهاي آينده است. جامعه اي كه نتواند 
منافع نسلهاي آينده را رعايت كند، به منافع نسل كنوني 
نيز بي توجه خواهد بود، زيرا همواره به دنبال راهكارهاي 
درازمدت  برنامه ريزي  با  نمي تواند  و  است  كوتاه مدت 
انس و پيوند داشته باشد. با توجه به  پيامدهاي زيانبار 
قيمت  ناچيز نفت و گاز در ايران، چه بهتر مي بود كه از 
همان آغاز، نفت و گاز در داخل هم به قيمتهاي واقعي 
اقتصاد  و  مي گرفت  قرار  كنندگان  مصرف  اختيار  در 
مي بود  بهتر  هم  باز  و  مي يافت؛  منطقي تري  روال  ايران 
بازار جهاني هم  برپاية  اگر قيمت حاملهاي فسيلي در 
مكانيسمهاي اقتصادي بازار تنظيم  مي شد و منابع فسيلي 
عرضه  واقعي  قيمت  به  كشورها  همة  داخلي  بازار  در 
از  بود، چه بسا كه قيمت نفت  اگر چنين شده  مي شد. 
دهه ها پيش از مرز صد دالر براي هر بشكه گذشته بود 
كم  اقتصادي  الگوي  ناگزير  نيز  صنعتي  كشورهاي  و 
مصرف تري انتخاب مي كردند و نمونه هاي بهتري پيش 
چشم جهان سوم مي گذاشتند. ولي شوربختانه پيشاهنگان 
غربي در زمينه صنعت نيز با كوته بيني و ديد سوداگرانه 
دست به كار شدند و از هر كوشش سياسي براي پايين 
دخالتهايي  نكردند.  كوتاهي  نفت  قيمت  نگهداشتن 
مصدق،  دكتر  دولت  كردن  سرنگون  همچون  سياسي 
جنگهاي اخير در عراق و افغانستان و همدستي با شيوخ 
است  بوده  راستا  اين  در  همگي  خليج فارس  در  عرب 
مكانيسمهاي  كمك  به  نفت  واقعي  قيمت  تنظيم  از  كه 
تا كشورهاي  بازار جهاني جلوگيري شود  در  اقتصادي 
سرمايه داري غرب با برخورداري از نفت ارزان، ضريب 
رشد اقتصادي خود را به گونة مصنوعي سرعت دهند.7 
ولي رفته رفته بر همگان آشكار شده است كه هزينه هاي 
جبران گازهاي گلخانه اي و جلوگيري از فاجعة تغييرات 
از  حاصل  زودگذر  سودهاي  از  سنگين تر  بسي  اقليمي 
قيمت پايين نفت خواهد بود. به هر روي، در اينجا هم 

ركود  علل  از  همه جانبه  ارزيابي  زماني كه  تا   ●
تورمي در دوران دولت احمدي نژاد انجام نگرفته 
يا شكست طرح  موفقيت  دربارة  نمي توان  است، 
اصالح قيمتها نظر قطعي داد. اّما مي توان با تكيه بر 
برخي از ارقام رسمي حدس زد كه طرح اصالح 
قيمتها يا هدفمند كردن يارانه هاي دولت خالي از 

اشكاالت اساسي كارشناسي نبوده است.
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بيعدالتي و خيانت به منافع نسلهاي آينده مطرح است.
5- اصالح قيمتها و بازار آزاد

به نظر مي رسد كه پروژه دولت براي هدفمند كردن 
پايه گذاري  فرض  اين  بر  قيمتها  اصالح  راه  از  يارانه ها 
آزاد،  بازار  در  انرژي  قيمتهاي  رفتن  باال  كه  است  شده 
پايداري  انرژي داخلي و  به كاهش مصرف  خود به خود 
حال  انجاميد.  خواهد  گاز  و  نفت  صادرات  ظرفيتهاي 
اين پرسش مطرح است كه آيا قوانين بازار آزاد و تأثير 
تغيير قيمت بر مصرف، چنان كه در علم اقتصاد به گونة 
انرژي هم خود به خود عمل  بازار  كلي مطرح است، در 
مي كند؟ پاسخ اين پرسش منفي است، زيرا قوانين بازار 
موانعي در  به عّلت وجود  اين مورد مشخص،  در  آزاد 
كه  مي شود  دگرگون  مصرف كنندگان  واكنش  و  كنش 
انعطاف  واژه ضريب  با  اقتصاد  علم  در  را  آنها  بازتاب 
تعريف مي شود. ضريب انعطاف انرژي گوياي اين است 
كه درصورت باال رفتن قيمت انرژي به مقدار x درصد، 
مصرف انرژي با چه ضريب انعطافي تغيير مي كند؟ آيا 
مصرف هم به همان مقدار كاهش مي يابد يا با ضريب 
ضريب  صنعتي  پيشرفته  كشورهاي  در  كمتري.  بسيار 
انعطاف انرژي 0,2 است، بدين معني كه در اين كشورها 
اگر قيمت انرژي 10درصد باال رود مصرف آن فقط دو 
كاالهاي  براي  انعطاف  ضريب  مي يابد.  كاهش  درصد 
گوناگون متفاوت است و بستگي به اين دارد كه مصرف 
كننده تا چه اندازه و در چه زماني مي تواند درصورت باال 
رفتن قيمت، مصرف خود را كاهش دهد. براي نمونه، 
مصرف كنندگان  رود،  باال  10درصد  ميوه  قيمت  اگر 
به  را  خود  ميوه  مصرف  بي درنگ  مي توانند  درآمد  كم 
همان نسبت يعني 10درصد كاهش دهند. ولي چنانچه 
كم  مصرف كنندگان  يابد،  افزايش  10درصد  نان  قيمت 
درآمد كه نان از خوراكيهاي اصلي آنهاست، نمي توانند 
شايد  و  كنند  كم  همان ضريب  با  را  خود  نان  مصرف 

نان خود را كاهش ندهند.  حتّا يك درصد هم مصرف 
به  نسبت  نان  مصرف  انعطاف  ضريب  اين صورت  در 
آنجا  تا  نيز  انرژي  مورد  در  است.  با صفر  برابر  قيمت، 
كه مصرف انرژي جزو مايحتاج خانوار يا صنايع باشد 
از  زيرا كارگري كه  پايين است،  بسيار  انعطاف  ضريب 
وسيله نقليه براي رفت وآمد به محل كار استفاده مي كند، 
يا گازوئيل  بنزين  قيمت  رفتن  باال  نمي تواند درصورت 
نقليه استفاده نكند و از  و هزينه هاي ترافيك از وسايل 
بسيار  شايد  ترافيك  حجم  قيمتها،  رفتن  باال  با  اين رو 
قابل  و  بيهوده  رفت وآمدهاي  كاهش  اندازه  به  و  كم 
چشم پوشي، مثًال با ضريب انعطاف  0,1 يا 0,2 كم شود. 
البته با بهره گيري از تكنولوژيهاي كاهش دهنده مصرف، 
هزينه  و  داد  كاهش  را  سوختي  مواد  تقاضاي  مي توان 
حمل ونقل را ثابت نگهداشت. اّما چنين تغيير ساختاري 
در  مي تواند  تنها  و  دارد  سرمايه گذاري  و  زمان  به  نياز 
اثر گذارد. همين وضع در مورد  بر مصرف  ميان مدت 
صنايع نيز صادق است و صنايع زماني مي توانند مصرف 
انرژي خود را كاهش دهند كه در تكنولوژيهاي توليد با 
سرمايه گذاريهاي الزم، موفق به تغييرات ساختاري شده 
باشند. در مورد مصرف سوخت خانوارها در زمستان نيز 
قيمت  رفتن  باال  از  آنها پس  كه  داشت  انتظار  نمي توان 
سوخت بي درنگ مصرف سوخت خود را به همان اندازه 
كاهش  حالت،  بهترين  در  نيز  اينجا  در  دهند.  كاهش 
مصرف گرما نخست به كاهش مصرفهاي بيهوده محدود 
مي شود، درحالي كه پايين آوردن ساختاري مصرف گرما 
در خانه منوط به سرمايه گذاري در عايق بندي ديواره هاي 
و  در  با  قديمي  پنجره هاي  و  در  تعويض  و  ساختمان 
پنجره هاي مدرن دو جداره است كه اين نيز به زمان نياز 
رفتن  باال  با  انعطاف مصرف  اين رو ضريب  از  و  دارد 
 (1) نمودار  بود.  خواهد  اندك  بسيار  سوخت  قيمتهاي 
تأثير ضريب اندك انعطاف مصرف انرژي نسبت به باال 

رفتن قيمت را نشان مي دهد.
همچنان كه نمودار تعيين قيمت در تابعيت از عرضه 
درصورتي كه  انرژي  بازار  در  مي دهد،  نشان  تقاضا  و 
باال  با  انرژي  مصرف  باشد   0,2 انرژي  انعطاف  ضريب 
 ∆Q فقط به مقدار 2درصد و ∆P رفتن قيمت 10درصد
كاهش مي يابد و چنانچه به قيمت نان 10درصد افزوده 
شود، كاهش مصرف براي دهكهاي پايين درآمدي جامعه 
 D منحني مصرف  و  رسيد  به صفر خواهد   ∆Q  يعني
در  صورت  اين  در  كرد.  خواهد  پيدا  عمودي  گرايش 
از  تابعيت  نان در  اقتصاد گفته مي شود كه مصرف  علم 
قيمت، بي انعطاف است. چنين به نظر مي رسد كه دولت 
در طرح هدفمند كردن يارانه ها و اصالح قيمتهاي انرژي 
خود از اين گونه بررسيهاي كارشناسي از جمله در زمينه 

ويژة  كميسيون  عضو  توكلي  احمد  گفته  به   ●
تحول اقتصادي در مجلس نهم، سازمان هدفمندي 
يارانه ها تنها از آذر 1389 تا اسفند 1390 با بيش 
بوده،  روبه رو  كسري  تومان  ميليارد  هزار   16 از 
بر  درآمد،  تومان  ميليارد  هزار   29 برابر  در  زيرا 
سر هم 45 هزار ميليارد تومان هزينه داشته است. 
چنانچه اين بيالن منفي براي كل دوران سه ساله 
فاز نخست طرح قابل تعميم باشد، مي توان گفت 
كه دولت از اجراي مفاد طرح خود نيز ناتوان بوده 
و از اين رو بازنگري همه سويه در طرح گريزناپذير 

خواهد بود.
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محاسبه ضريب انعطاف مصرف سوخت در ايران و در 
نتيجه برنامه ريزيها و سرمايه گذاريهاي الزم پيش از آغاز 
طرح چشم پوشيده و به نتيجه گيري از قوانين كلي بازار 
بسنده كرده است كه البته اين گونه كوتاهي در بررسيهاي 
كارشناسي با توجه به ابعاد و اثرپذيريهاي طرح اصالح 
قيمتها در اقتصاد ملي و بويژه آثار تورمي آن، هرگز قابل 
درك و توجيه نيست. اين توضيحات نشان مي دهد كه 
در هر صورت طرح جامع اصالح قيمتهاي انرژي نيازمند 
پيش طرحهاي ديگري است كه تنها با رعايت آنها مي توان 
الگوي مصرف انرژي در ايران را تغيير داد و در همان 

آن  غير  چه  و  سرمايه داري  مدرن، چه  جامعة   ●
نمي تواند بي يارانه و دخالت دولت، از نابرابريهاي 
پديده هاي  و  اقتصادي  نارساييهاي  و  اجتماعي 

ويرانگر محيط زيست جلوگيري كند.
البته پيامدهاي هرگونه يارانه، هرچند هم هدفمند 
نيست.  مثبت  اوضاع  همه  در  و  همواره  باشد، 
يارانة هدفمند زماني ممكن است به سود اقتصاد 

و جامعه باشد و زماني ديگر نباشد.

Total Primary Energy Demand in Combined and BAU Scenarios (2005-2030), mbeo

نمودار (1)

نمودار (2)
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حال از آثار منفي آن بر اقتصاد و جامعه جلوگيري كرد.
6- سرمايه گذاري براي كاهش يافتن كاهش مصرف 

انرژي به جاي تقسيم پول
و  اقتصادي  اجتماعي،  پيامدهاي  به  توجه  با 
بازار  در  نفتي  فرآورده هاي  پايين  قيمت  زيست محيطي 
ايران، اصالح اين قيمتها در راستاي همخوان كردن آنها 
با قيمتهاي واقعي، جاي چون وچرا ندارد. ولي از سوي 
ديگر، قيمتهاي پايين انرژي، سخت در ساختار اقتصادي 
و اجتماعي ايران ريشه دوانده و  برآن اثر گذاشته است. 
لذا اين پروژه اي است بسيار پيچيده كه نيازمند بررسيهاي 
طرحها  دست  آن  از  و  است  همه سويه  و  كارشناسانه 
از همين رو،  آنرا اجرا كرد.8  بتوان به سرعت  نيست كه 
به  نزديك  جناحهاي  در  چه  سطوح،  همه  در  نگرانيها 
دولت احمدي نژاد و چه در طيف مخالفان، به خوبي قابل 
كارشناسان  اساسي  انتقادهاي  گرچه  ولي  است.  درك 
نخبه و سرشناس از طرح هدفمند كردن يارانه ها مورد 
رناني،  محسن   بويژه  آنان  و  است  نگارنده  اين  تأييد 
موفقيت طرح را در گرو ثبات اقتصادي و رونق پايدار 
آن مي دانند، اين پرسش مطرح است كه آيا بايد به انتظار 
اعتماد  ثبات،  و  اقتصادي  مناسبتر  اوضاع  رسيدن  فرا 
كالن  سطح  در  اقتصادي  رونق  سياست،  به  شهروندان 
بزرگ،  جراحيهاي  الزم  و  سودمند  شاخصهاي  ديگر  و 
آن گونه كه مورد نظر رناني است بود و بيش از هر چيز به 
رفع كمبودها در اين روال و بهينه سازي ساختار اقتصادي 
پرداخت يا اينكه آيا مي توان طرح تغيير ساختاري الگوي 
مصرف انرژي در ايران را به طرح تحول اقتصادي پيوند 
داد يا حتّا آنرا به كليد تحول اقتصادي تبديل كرد؟ پاسخ 
نويسنده به اين پرسش مثبت است، زيرا چنان  كه در باال 
هم گفته شد، الگوي مصرف انرژي، يكي از علل كهولت 
اقتصادي در ايران است و با دگرگون كردن آن مي توان 

راه را براي نوسازي اقتصاد كشور نيز هموار كرد.
از ديد نگارنده، طرح بهينه سازي يا سرمايه گذاري در 

صرفه جويي مصرف انرژي كه مي تواند به جاي اجراي 
فاز دوم طرح هدفمند كردن يارانه ها در دستور كار قرار 
نخست،  دارد:  اجرايي  و  مقدماتي  مرحله  چند  گيرد، 
سناريوي گذار از الگوي مصرف كنوني، يعني سناريوي 
و  اقتصادي  اجتماعي،  هدفهاي  تعريف  دوم،  پايدار؛ 
زيست محيطي اصالح قيمتها؛ سوم، طبقه بندي گروههاي 
مصرف و توليد انرژي و اولويتها بر حسب شدت انرژي 

و منابع  مالي طرح؛ چهارم، روشنگري و اعتمادسازي.9
انرژي  مصرف  الگوي  سناريوي  گزينش   -6-1

پايدار
سناريويي  يعني  مطلوب  سناريوي  انتخاب  دربارة 
با  را  بيشترين صرفه جويي  با  مصرفي  الگوي  بتواند  كه 
بازتاب  ايران  براي  موجود  تكنولوژيهاي  از  بهره گيري 
دهد، تا كنون بررسيهاي جالب توجهي انجام گرفته كه 
بررسيهاي  اين  برپايه  پرداخته مي شود.  آنها  به  اينجا  در 
سناريويي، مي توان مصرف انرژي فسيلي در ايران را با 
فناوري  يك سو  از  فناوري:  دوگونه  آميزة  از  بهره گيري 
ديگر  از سوي  و  گاز  و   نفت  در مصرف  صرفه جويي 
(سناريوي  تجيديدشدني  انرژيهاي  فناوري  گسترش 
تركيبي) از هم اكنون تا سال 2030 ميالدي، با وجود رشد 

اقتصادي ساالنه، كمابيش ثابت نگهداشت.
 High سناريوي  چهار  ميان  از  سناريو  اين 
  Efficiency; High Renewables; Combined Scenario
ايراني  گروه  بررسي  مورد   Constrained Scenario و 
هدفمند  براي  مي تواند  و  است  برگزيده شده  آلماني  و 
مصرف  و  توليد  بهينه سازي  در  سرمايه گذاري  كردن 
انرژي به كار گرفته شود. اين بررسي بر پاية استانداردها 
و تجربيات بين المللي در صرفه جويي مصرف انرژي و 
بر شاخصهاي  تكيه  با  و  تجديدشدني  انرژيهاي  توسعه 
گرفته  انجام  ميالدي   2030 سال  تا  ايران  در  اقتصادي 
گروه هاي  در  انرژي  مصرف  متفاوت  وضع  آن  در  و 
اقتصادي خانوار، صنايع، ترابري و ديگر گروهها رعايت 
شده است.10 چنان  كه اين سناريو نشان مي دهد، مصرف 
 (Business انرژي فسيلي مي  تواند برعكس سناريوي پايه
(as Usual-BAU، جز نوسانهاي ناچيز نسبت به مصرف 
 (1000 mboe Million barrel در سال 2005 در سقف
(oil equalent ثابت بماند و در برابر، ظرفيت صادرات 

نفت و گاز را افزايش دهد. چنانچه اين سناريو را براي 
اصالح قيمتهاي نفت و گاز در بازار داخلي و هدفمند 
سياستگذاري  چارچوب  آنگاه  برگزينيم،  يارانه ها  كردن 
اين  در  و  كرده ايم  تعيين  نيز  را  آن  كردن  پياده  براي 
صورت الزم است فناوريهايي را برگزينيم كه با رعايت 
انرژي  مصرف  گروههاي  از  يك  هر  مشّخص  وضع 
خانوار، صنايع، ترابري و ديگر گروهها، كاراترين اثر را 

دستمزدها  چون  كه  مي كنند  استدالل  كساني   ●
در كشور در سطح جهاني نيست و در بازار كار 
داخلي تعيين مي شود، پس نمي توان در مورد نفت 
در  نفت  قيمتهاي  نيز  آنها  فرآورده هاي  و  گاز  و 
بازار جهاني را مالك قرار داد. از اين رو، يارانه اي 
باشد.  الزم  آن  كردن  هدفمند  كه  نيست  كار  در 
اين استدالل ممكن است درست به نظر برسد، ولي 
تجديد  كاالهاي  براي  قيمت  تعيين  قوانين  برپاية 

ناشدني در بازار، از منطق علمي دور است.
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بر صرفه جويي در مصرف داشته باشد.
2-6- تعريف هدفهاي بهينه سازي

اجتماعي،  هدفهاي  بهينه سازي،  هدفهاي  از  مقصود 
اولويتها  تعيين  اقتصادي و زيست محيطي است كه در 
برقراري  چنانچه  نمونه،  براي  دارند.  تعيين كننده  نقش 
در  و  دارد  اهميت  فقر  با  مبارزه  و  اجتماعي  عدالت 
انرژي اولويت پيدا  سياستگذاري براي اصالح قيمتهاي 
مي كند، سرمايه گذاري در صرفه جويي مصرف انرژي و 
پايين آوردن هزينه هاي مصرف  ثابت نگهداشتن يا حتّا 
بيشتري  اهميت  از  جامعه،  پايين  دهكهاي  براي  انرژي 
سرمايه گذاري  نمونه  براي  تا  بود  خواهد  برخوردار 
الزم  بنابراين  صنايع.  در  انرژي  مصرف  بهينه سازي  در 
خواهد بود كه دولت برنامه هاي تشويقي براي بازسازي 
نشدة  عايق كاري  ساختمانهاي  و  پرمصرف  تأسيسات 
خود  كار  دستور  در  را  جامعه  پايين  درآمدي  دهكهاي 
قرار دهد و بخش بزرگي از يارانه ها را به اين راه بيندازد. 
در  بازسازي صنايع و صرفه جويي  از  مي توان  اگر  ولي 
موجود  سرماية  به  نسبت  بخش  اين  در  انرژي  مصرف 
نتايج بهتري در اقتصاد كالن به دست آورد كه براي نمونه 
ظرفيتهاي رقابتي آنها باال رود به گونه  اي كه بتوان انتظار 
داشت اين سياست آثاري ژرف در همه سطوح اقتصاد 
و...  دستمزدها  رفتن  باال  اشتغال،  ايجاد  رشد،  همچون 
داشته باشد، در اين صورت سوق دادن سرمايه و تدوين 
برنامه هاي تشويقي براي صرفه جويي در مصرف انرژي 
داشت.  خواهد  اولويت  بخشها  ديگر  به  نسبت  صنايع 
البته سياستگذاري مي تواند بر آميزه اي مناسب از گزينه ها 
را  اقتصادي  هدفهاي  هم  و  اجتماعي  عدالت  هم  كه 
هدفهاي  نيز  همين سان  به  شود.  استوار  بگيرد،  نظر  مد 
هدفمند  و  قيمتها  اصالح  راستاي  در  زيست محيطي 
كردن يارانه ها مي تواند در انتخاب گروههاي اقتصادي، 
پيدا  نقش  مشخص  فناوريهاي  و  اجتماعي  دهكهاي 
كنند، كه البته تعيين گزينه ها با آميزه اي از آنها منوط به 

بررسيهاي كارشناسي است.
3-6- طبقه بندي گروههاي مصرف و توليد انرژي

هدفهاي  تعريف  رعايت  با  اولويتها  تعيين  همانند 
با  نيز  سرمايه گذاري  اولويتهاي  است  الزم  بهينه سازي 
در نظر گرفتن اهميت گروههاي مصرف و توليد انرژي 
تعيين شود. براي نمونه، ممكن است با تمركز بر گروه 
گروه،  اين  مصرف  سهم  علت  به  خدمات،  و  خانوار 
بتوان با سرمايه گذاري كمتر و به علت باال بودن شدت 
انرژي، در زمان كوتاهتري به مقداري بسي بيشتر از راه 
بهينه سازي در صرفه جويي انرژيهاي فسيلي كشور رسيد. 
در اين صورت طبيعي است كه هدفمند كردن يارانه ها 
بهينه سازي  و  سرمايه گذاري  براي  مالي  منابع  انتقال  و 

در اين گروه بهترين گزينه خواهد بود؛ يا ممكن است 
بررسيهاي كارشناسي نشان دهد كه با تغيير سيستم توليد 
برق از نيروگاههاي بزرگ و متمركز در راستاي سيستم 
تركيبي  فناوري  از  بهره گيري  با  نامتمركز  برق  توليد 
از  به دست آورد.  بهتري  نتيجه  بتوان  توليد برق و گرما 
اين رو الزم است يارانه ها به اين سو سوق داده شود. اين 
و  توليد  نشان مي دهد كه طبقه بندي گروههاي  نمونه ها 
مصرف انرژي نيز مي توانند در گزينش اولويتها، گزينه ها 
چشمگير  نقشي  صرفه جويي،  در  نتيجه گيري  بهترين  و 

داشته باشند.
4-6- روشنگري و اعتمادسازي

موفقيت هدفمند كردن يارانه حاملهاي انرژي، در گرو 
آن  است كه همة اليه هاي جامعه و اقتصاد به ضرورت 
آن ايمان پيدا كرده باشند و آنرا در راستاي منافع عام و 
خاص بپذيرند؛ زيرا با اين طرح، منابع مالي چشمگيري 
ميان اليه هاي جامعه و اليه هاي اقتصاد جابه جا مي شود. 
براي نمونه، الزم است گروههاي كم درآمد مطمئن باشند 
كه اگر قيمت بنزين، نفت، گازوئيل يا گاز باال مي رود، 
در برابر، دولت بي چون وچرا با پرداخت يارانة مستقيم، 
هزينه هاي اضافي آنها را جبران خواهد كرد. به همين سان، 
ديگر مصرف كنندگان انرژي نيز اطمينان يابند كه اصالح 
نمي شود  انرژي  هزينه هاي  افزايش  مايه  همواره  قيمتها 
زيرا دولت همزمان با سرمايه گذاري در زمينه بهينه سازي 
و جلوگيري از اسراف حاملهاي انرژي به كاهش مصرف 
كمك مي كند. براي نمونه، اگر با دادن يارانه به خانوارها 
خانه،  پنجره هاي  نوسازي  و  ديوارها  عايق سازي  براي 
مصرف گاز يك خانوار كم شود و در همان حال قيمت 
گاز افزايش يابد، برسرهم هزينه هاي مربوط به مصرف 
تنها  و  نمي كند  تغيير  توليد گرما چندان  براي  گاز الزم 
چنانچه سياستگذاري دولت در راستاي اين هدف قرار 

خليج  حوزة  در  گاز  و  نفت  عرضه كنندگان   ●
منابع  اين  توليد  هزينه  كه  ايران  جمله  از  فارس 
در آنجا بسيار پايين است، در اين وضع  استثنايي 
بازار  در  قيمت  تفاوت  بتوانند  كه  مي گيرند  قرار 
جهاني و هزينه توليد بسيار پايين خود را بعنوان 
رانت نفتي وارد اقتصاد ملي خود كنند. ولي سطح 
مستقيم  رقابت  نبود  به علت  داخل،  در  دستمزد 
سطح  تابع  جهاني،  سطح  در  كار  نيروهاي  ميان 
اين رو  از  و  است  كشور  در  زندگي  هزينه هاي 
بازار جهاني يكي  با سطح دستمزد در  نمي تواند 

شود.
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گيرد كه با تغيير قيمتها هزينة انرژي خانوار ثابت بماند، 
مي توان انتظار داشت كه طرح هدفمند كردن يارانه ها با 
پذيرش همه گروههاي خانوار روبه رو خواهد شد؛ زيرا 
گروههاي  ويژة  منافع  با  نيست،  تورم زا  اجرا  شيوة  اين 
اجتماعي ناسازگار نيست و در همان حال با منافع كل 
جامعه از ديدگاه زيست محيطي و رعايت منافع نسلهاي 
دربارة  روشنگري  اين رو،  از  دارد.  همخواني  نيز  آينده 
قيمتها و هدفمند كردن  آثار همه سوية اصالح  هدفها و 
يارانه ها شرط مهم اعتمادسازي است كه مي بايست پيش 
از آغاز اجراي طرح و در همه سطوح از راه  رسانه ها و 

بحثهاي علمي و توضيحي انجام يافته باشد.
7- ابزارهاي اجرايي هدفمندسازي يارانه

قيمتهاي  اصالح  كه  است  روشن  باال  توضيحات  با 
انرژي  انرژي و سرمايه گذاري در زمينة كاهش مصرف 
هم  به  را  آنها  مي توان  البته  كه  است  متفاوت  طرح  دو 
و  يارانه ها  هدفمندسازي  جامع  پروژه  به   و  داد  پيوند 
الگوي  به  كنوني  ناپايدار  مصرف  الگوي  دگرگوني 
آثار  كه  به گونه اي  كرد،  تبديل  ايران  در  پايدار  مصرف 
تورمي نيز بر اقتصاد نداشته باشد. ولي ابزارهاي سياسي 
چگونه  و  چيست  طرح  اين  اجراي  براي  اقتصادي  و 
يارانه هاي هنگفتي  قيمتها،  با اصالح  از يك سو  مي توان 
را كه تاكنون زمينه ساز مصرف افسارگسيختة انرژي بوده 
است به سرمايه براي بهينه سازي و تغيير الگو تبديل كرد 
و دو پروژه اقتصادي را گام به گام به يكديگر پيوند داد. تا 
كنون در سطح بين المللي چند ابزار اقتصادي و سياسي 
گرفته  به كار  انرژي  مصرف  الگوهاي  دادن  تغيير  براي 
شده است كه شماري از آنها و بويژه اهرم باال بردن بهاي 
انرژي  مصرف  بر  ماليات  وضع  با  انرژي  فرآورده هاي 
 (Emission آالينده ها  دادوستد  همچنين  و  (اكوتاكس) 
(Trading از ابزارهايي است كه مي توان آنها را بعنوان 

ابزار بازار آزاد تعريف كرد و برخي ديگر از اين ابزارها 
را در شمار اهرمهاي سياسي و برنامه اي گذاشت. در زير 

به توضيحات بيشتري دربارة آنها پرداخته خواهد شد:
1-7- اكوتاكس

كاربرد اين اهرم اقتصادي بر اين فرض استوار است كه 
درصورت باال رفتن قيمتهاي انرژي در ساية وضع ماليات 
بر مصرف انرژي، عوامل بازار آزاد بر پاية قوانين عرضه 
مي شوند  انرژي  مصرف  كاهش  ماية  سرانجام  تقاضا  و 
و بر پايه اين فرض نتيجه گيري مي شود كه دولت بايد 
دخالت خود را به وضع ماليات بر مصرف انرژي محدود 
كند و كار را به بازار آزاد و كنش و واكنشهاي دروني آن 
واگذارد. در حقيقت چنان كه در باال آمد، انگيزة اصالح 
قيمتها در طرح دولت احمدي نژاد نيز همين بوده است. و 
همان گونه كه در فصل پنجم اين نوشته توضيح داده شد، 
مصرف  انعطاف  مشكل ضريب  به  نظريه  اين  هواداران 
كاركرد  به  و  توجه  كم  قيمت  تغيير  با  پيوند  در  انرژي 
قوانين بازار آزاد در زمينه انرژي بيش از اندازه خوشبينند 
تاكنون در  اقتصادي  اهرم  اين  نيز كاربرد  از همين رو  و 
هيچ يك از كشورهاي صنعتي و بويژه آلمان كه در اين 
فسيلي  انرژيهاي  كاهش مصرف  به  بوده،  پيشگام  زمينه 
نيز گذشته از مشكل  ناكامي  نينجاميده است. علت اين 
ضريب انعطاف انرژي، تغييرات ساختاري در تقاضاست 
كه مي تواند آثار افزايش قيمت را خنثي كند. براي نمونه، 
از  انرژي  مصرف  شدت  كاهش  با  همزمان  درحالي كه 
و  يابد  افزايش  شهروندان  درآمد  ميانگين  بهينه سازي، 
كه  ببينند  اين  در  را  خود  رفاه  انرژي  مصرف كنندگان 
استفاده كنند و...،  از كولر  تابستان  كنند، در  بيشتر سفر 
سقف مصرف مطلق انرژي نه تنها كاهش نمي يابد، كه 
باالتر هم خواهد رفت (rebound effect). در جمهوري 
فدرال آلمان، با همة هشدارها و پيش بينيهاي بهنگام، اين 
وضع پيش آمد. دولتهاي گوناگون در اين كشور با تأكيد 
در  صرفه جويي  به منظور  و  زيست محيطي  هدفهاي  بر 
مصرف انرژي، طرح ماليات زيست محيطي بر انرژيهاي 
صنايع  و  گذاشتند  اجرا  به   2000 سال  از  را  فسيلي 
نيز  انرژي بر  كاالهاي  سازندگان  ديگر  و  اتومبيل سازي 
پرمصرف  و  قديمي  تكنولوژيهاي  بهينه سازي  با  همگي 
انرژي، خودروهايي با موتور كم مصرف به بازار آوردند، 
ولي سقف مطلق مصرف انرژيهاي فسيلي، به همان گونه 
كه  بود،11 چنان  پيش بيني شده  علمي  استداللهاي  با  كه 
به  مصرف كنندگان  زيرا  نيامد،  پايين  مي رفت،  انتظار 
با  خودروهايي  به  خود  درآمد  سطح  رفتن  باال  پشتوانه 
موتورهاي نيرومندتر رو كردند و وسايل خانگي قديمي 
خود را با وسايل پرمصرف و تجملي تري عوض كردند 
و.... بدين سان، باوجود پايين آمدن شدت انرژي، مصرف 

و  بازار  در  قيمت گذاري  قوانين  به  توجه  با   ●
كه  گفت  قاطعانه  مي توان  ارزش،  تئوري  بويژه 
طبيعي  گاز  و  نفتي  فرآورده هاي  مصرف كنندگان 
كه  نفت خيز)  كشورهاي  همة  در  (و  ايران  در 
سطح  در  را  نفتي  فرآورده هاي  قيمت  دولت 
بازار جهاني  در  قيمت  از سطح  پايين تري  بسيار 
تعيين مي كرده است، از همان آغاز تاكنون يارانه 
كه  است  طبيعي  اين رو  از  و  كرده اند  دريافت 
دولت مي بايست اين يارانه ها را در حساب ملي 
با همين عنوان وارد مي كرده؛ كاري كه بي گمان 

تاكنون نشده است.
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سرانه انرژي ثابت ماند و در مواردي حتّا بيشتر هم شد. 
از اين رو روشن مي شود كه ابزارهايي كه محرك اصلي 
تغييرات  ايجاد  براي  است  آن  قوانين  و  آزاد  بازار  آنها 
كردن  هدفمند  و  انرژي  مصرف  سيستم  در  ساختاري 
يارانه ها در ايران به تنهايي كارايي ندارد و الزم است كه 
پروژه اقتصاد ملي اصالح قيمتها و هدفمند كردن يارانه ها 

در اين زمينه گرفتار اتالف وقت نشود.
2-7- دادوستد آالينده ها

يكي ديگر از ابزارهاي بازار آزاد براي كاهش دادن 
از  شده  توليد   CO2 با  تجارت  فسيلي،  منابع  مصرف 
سوخت منابع فسيلي است كه به مهمترين ابزار اجرايي 
درشمار  ابزار،  اين  است.  شده  تبديل  كيوتو  پروتكل 
زيست  محيط  اقتصاد  و هدفمند  پايه  اهرمهاي سياست 
كه  گازكربنيك  مجاز  ظرفيت  حداكثر  تعريف  با  است. 
اتمسفر زمين مي تواند به خود جذب كند، بي اينكه درجه 
حرارت سطح زمين از مرز دو يا چهار درجه بيشتر از 
براي كل  كربنيك مجاز  گاز  مقدار  بگذرد،  حال حاضر 
براي هر كشور  كيوتو  پروتكل  در  و  تعيين شده  جهان 
مقدار مجاز مصرف منابع فسيلي مشخص مي گردد. در 
اين صورت، به واحدهاي توليدي يا كشورهايي كه تاكنون 
كمتر  كرده اند،  مصرف  را  خود  سهم  از  بزرگي  بخش 
تعلق مي گيرد و برعكس،  از گاز كربنيك  استفاده  سهم 
به واحدهاي توليدي يا كشورهايي كه تاكنون به مقداري 
چشمگير كمتر از سهم خود گاز كربنيك توليد كرده اند، 
سهم آالينده داده مي شود. البته تاكنون توافقي بر تقسيم 
است  نشده  بين المللي  در جامعه  عادالنه سهم كشورها 
جدي  اختالف  سهم،  تقسيم  فرمول  سر  بر  هنوز  زيرا 
در  هم اكنون  ناروشني،  اين  وجود  با  ولي  دارد.  وجود 
كشورهاي صنعتي در اروپا تجارت با آالينده هاي فسيلي 
و بويژه گاز كربنيك تجربه مي شود. براي نمونه، اتحاديه 
تعيين  اروپا سهم گاز كربنيك  براي صنايع بزرگ  اروپا 
كرده كه به شكل سهام در بورسها به فروش مي رسد. قرار 
فسيلي،  منابع  از  استفاده  براي  صنعتي  واحد  هر  است 
نخست مقدار سهام مورد نياز خود را در بازار آزاد تهيه 
كه  سهامي  حجم  پايه  بر  را  خود  فسيلي  منابع  و  كند 
برآنند  شيوه  اين  هواداران  كند.  دارد مصرف  اختيار  در 
و  است  محدود  آالينده ها  تجارت  كل  حجم  چون  كه 
خواهد  صعودي  سير  آالينده ها  سهام  ارزش  اين رو  از 
داشت، انگيزه پايين آوردن هزينه هاي توليد و باال بردن 
سود، در عمل به صرفه جويي و كاهش مصرف انرژي در 
نتيجه در سراسر جهان خواهد  يك يك كشورها و در 

انجاميد.
و  مي نمايد  منطقي  ظاهر  به  استدالل  اين  گرچه 
راهكار باال با توجه به ظرفيت مجاز توليد گاز كربنيك 

ابزار  اين  ولي  است،  شده  طراحي  زمين  اتمسفر  براي 
بنيادي  با چند مشكل  بازار آزاد  اقتصاد  زيست محيطي 
روبه رو است: نخست اينكه سرمايه داران با قدرت مالي 
اندازه  هر  سيستم  اين  چارچوب  در  مي توانند  هنگفت 
كه بخواهند، سهام واحدهاي بي بهره از منابع مالي را در 
بازار آزاد بخرند و الگوي مصرف با شدت باالي انرژي 
خود را تغيير ندهند. بدين سان، گروهي مي توانند در اين 
سيستم از سرمايه گذاري براي تغيير الگوي مصرفي خود 
طفره روند، درحالي كه گروهي ديگر ناگزير سهام آالينده 
از  براي هميشه  را  منابع فسيلي  از  استفاده  خود و حق 
دست مي دهند. در سطح جهاني، سيستم تجارت آالينده 
قابل  غير  عدالت طلبي  ديدگاه  از  مرحله اي  به  مي تواند 
بر قدرت  تكيه  با  ثروتمند  بينجامد كه كشورهاي  قبول 
به  كيوتو  قرارداد  طبق  كه  را  سهامي  همة  خود،  مالي 
بخرند  بازار جهاني  در  داده شده است  فقير  كشورهاي 
درحالي كه  ندهند،  خود  مصرفي  الگوي  در  تغييري  و 
در  خود  سهام  فروش  با  شوند  ناگزير  فقير  كشورهاي 
برآوردن  براي  پولي  آالينده ها،  از  مجاز  استفاده  زمينه 
نيازهاي كوتاه مدت بودجه اي، پرداخت هزينه هاي جاري، 
به دست  جهاني  بانكهاي  از  دريافتي  وامهاي  دادن  پس 
آورند، ولي سرانجام از حق استفاده از منابع فسيلي در 
راستاي صنعتي شدن براي هميشه محروم بمانند. دومين 
مشكل اين است كه تا هنگامي كه هر مصرف كنندة منابع 
فسيلي بتواند به مقدار الزم از اين منابع  در بازار آزاد 
دست يابد، همواره خواهد توانست بيش از حجم سهام 
آالينده در دست خود از اين منابع استفاده كند و بيش از 

محاسبات  پاية  بر  دولت  كه  كلي  يارانه  رقم   ●
انرژي  مصرف كنندگان  اختيار  در  خود  رسمي 
سال  در  دالر  66ميليارد  به  مي گذارد  داخلي 
كه  است  سرمايه اي  معادل  رقم  اين  كه  مي رسد 
با آن مي توان در ايران بيش از 5/2 ميليون شغل 
به وجود آورد. در همان حال، اين رقم سرسام آور 
يارانه انرژي، معادل كمابيش 12درصد از درآمد 
ناخالص ملي كشور در سال 2012 (549 ميليارد 
از  12درصد  ايران  بدين سان  است.  بوده  دالر) 
درآمد ملي خود را در اين زمينه به كار مي برد و از 
يك سو منابع انرژي فسيلي و سرمايه ملي چشمگير 
خود را به علت پايين بودن قيمت و مصرف بيش 
اندازه به هدر مي دهد و از سوي ديگر هزينة  از 
آثار ويرانگر زيست محيطي اين كار غيرعقالني را 

به دوش نسلهاي امروز و آينده مي گذارد.
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اندازة مجاز هم گاز كربنيك توليد كند، مگر اينكه دولتها 
كنترل سخت تك تك واحدهاي  با  بتوانند  زمان  در هر 
ولي  كنند.  جلوگيري  آنها  سوءاستفادة  از  مصرف كننده، 
اين كنترل، نيازمند دستگاه اداري و فنّي عريض و طويلي 
امكان  البته  مي آورد.  به بار  سنگين  هزينه هايي  كه  است 
سوءاستفاده مصرف كنندگان زماني وجود دارد كه منابع و 
فرآورده هاي نفتي و گازي به اندازه كافي در بازار جهاني 
امكان چنين سوءاستفاده هايي  باشد،  درحاليكه  موجود 
سودآور  ديگر  حتّا  يا  شود  محدود  مي تواند  درصورتي 
نباشد كه كل عرضه منابع نفتي و گازي در سطح جهان 
اين  توليدكنندگان  از  اندكي  شمار  كنترل  با  و  مستقيمًا 
اين صورت  در  بي گمان  گردد.  محدود  گام به گام  منابع 
ديگر نمي توان از راهكار دادوستد آالينده ها سخن گفت 
و الزم است به سياست محدود كردن عرضه رو كرد كه 

در بخش 4-7 به آن پرداخته خواهد شد.12
3-7- ابزارهاي قانوني همچون قانون انرژي آلمان

برسرهم تجربه كشورهاي صنعتي در اين چند دهه 
خود  خودي  به  آزاد  بازار  قوانين  كه  است  داده  نشان 
در  برآوردن هدفها  و  به اصالحات زيست محيطي  قادر 

اين زمينه نيست. با وجود مخالفت سرسختانة گروههاي 
سرمايه داري،  صنعتي  كشورهاي  در  نئوليبرال  و  ليبرال 
برآوردن  براي  سياسي  و  قانوني  اهرمهاي  كاربرد  زمينة 
هدفهاي زيست محيطي بهتر شده است. شايد بتوان قانون 
انرژي آلمان را بهترين نمونة موفق در اين زمينه دانست. 
اين قانون از يك سو عرضه كنندگان برق در آلمان يعني 
مالكان دولتي و خصوصي نيروگاهها را موظف كرد برق 
توليدي از منابع تجديدشدني بادي، فتوولتايگ، آبي و... 
را به قيمت بازار به سيستمهاي انتقال برق خود وارد و 
اختيار  در  و  كنند  اضافه  توليد شده  برق  كل  به عرضه 
را  دولت  ديگر  سوي  از  دهند؛  قرار  مصرف كنندگان 
زمينه سودآور  يارانه هاي الزم،  دادن  با  كرد  موظف  نيز 
آورد  فراهم  را  تجديدشدني  منابع  از  برق  توليد  شدن 
و سرمايه هاي الزم را از راه باال بردن سقف قيمت برق 
توليد شده و تعميم هزينه ها به همه مصرف كنندگان برق 
توانسته  گذشته  سال  ده  كمابيش  در  آلمان  كند.  تأمين 
است از اين راه به يكي از مهمترين توليدكنندگان برق از 
منابع تجديدشدني در جهان تبديل شود و در اين مدت 
نزديك به 20درصد از برق خود را از منابع تجديدشدني 
تأمين كند. اين درحالي است كه اين كشور مصمم است 
همة نيروگاههاي هسته اي خود را نيز ميان مدت از دايره 
توليد خارج و منابع خورشيدي را جانشين آن كند. از 
ديدگاه تاريخي نيز مي توان گفت كه تغيير الگوي توليد 
برق و انرژي همواره با دخالت فّعال دولتها انجام گرفتني 
است و هيچ نمونه موفقي كه به تنهايي دستاورد قوانين 

بازار آزاد باشد، نمي توان نشان داد.
4-7- هدفمندي از راه محدود كردن عرضه

بر  دولت  كه  است  ترتيب  بدين  اهرم  اين  كاركرد 
(يا  فسيلي  انرژيهاي  داخلي  مصرف  مقدار  تعريف  پاية 
هر كاالي ديگر) در آينده، عرضه آنها از هم اكنون چنان 
محدود كند كه در دوره زماني مورد نظر، عرضه به آن 
نشان  پايدار  تقاضاي مصرف  سناريوي  كه  برسد  سطح 
مصرف  مقدار  به  دستيابي  براي  نمونه،  براي  مي دهد. 
انرژيهاي  مصرف  تركيبي  سناريوي  در  شده  تعريف 
فسيلي تا سال 2030 ميالدي براي ايران (نمودار 2) كه 
 1000 mbeo (oil equivalent) از  بيش  كمي  آن  مقدار 
بازار داخلي را هر  است، دولت عرضه نفت و گاز در 
سال چنان كاهش مي دهد كه مصرف نفت و گاز داخلي 
 2030 سال  براي  شده  تعريف  مقدار  از  بيشتر  ايران 
در  سناريو،  در  شده  تعيين  مصرف  سقف  اين  نباشد. 
اين  زيرا  دارد  مهمي  نقش  كشور  كالن  برنامه ريزيهاي 
مقدار مصرف داخلي ضامن حفظ ظرفيت صادرات نفت 
و گاز و هدف تعريف شده كسب درآمدهاي ملي از اين 
اهرم، هدفمند  اين  از  بهره گيري  اين رو،  از  است.  منابع 

كشورهاي  در  يارانه  دادن  كه  گفت  مي توان   ●
درستي  كار  اجتماعي  عدالت  ديد  از  نفت خيز 
است، زيرا شهروندان دست كم از اين راه سهمي 
از منابع خداداد را كه در حقيقت مالكش هستند 
دريافت مي كنند. ولي اين ديد، از ساده  انگاري و 
مخاطره دور نيست و به عّلت پيامدهاي اقتصادي، 
ارزيابي  نيازمند  زيست محيطي اش،  و  اجتماعي 
اجتماعي،  عدالت  ديدگاه  از  است.  بيشتري 
در  مي بايست  نخست  وهله  در  يارانه  اين گونه 
نه  گيرد،  قرار  جامعه  كم درآمد  اليه هاي  اختيار 
درحالي كه  ندارند؛  يارانه  به  نياز  كه  ثروتمندان 
انتقال  سبب  نفتي  فرآورده هاي  پايين  قيمتهاي 
يارانه به همة گروهها، ثروتمند يا فقير، مي شود. 
بسيار  انرژي  مصرف  سطح  علت  به  ثروتمندان 
باالي خود، بدين روال حتّا سهم بسيار بيشتري را 
به خود اختصاص مي دهند و اين با معيار عدالت 
است  الزم  اين رو  از  است.  ناسازگار  اجتماعي 
عدالت اجتماعي از راههاي ديگري همچون دادن 
يارانه مستقيم، پايين آوردن تعرفه مالياتي يا فراهم 
اجتماعي  بيمة  مانند  اجتماعي  كمكهاي  ساختن 

ارزان و... برقرار شود.
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را صددرصد تضمين مي كند، درحالي كه  كردن مصرف 
ممكن  هيچگاه  قيمتها  بردن  باال  راه  از  تضميني  چنين 
بهره گيري  با  كه  بر سر هم مي توان گفت  بود.  نخواهد 
اقتصادي  درهاي  همه  آزاد،  بازار  ابزارهاي  و  اهرمها  از 
باز  قيمتها  صعودي  سير  وجود  با  بيشتر،  مصرف  براي 
اجباري  جامعه  پردرآمد  گروههاي  دست كم  و  است 
خريد  قدرت  كه  هنگامي  تا  و  ندارند  مصرفي  كم  به 
داشته باشند به صرفه جويي در مصرف انرژي نخواهند 
كرد.  را حفظ خواهند  الگوي مصرف خود  و  پرداخت 
بازار،  در  كاهش عرضه  اهرم  از  بهره گيري  با  برعكس، 
مصرف كنندگان چاره اي جز كاهش مصرف و باال بردن 
كارايي انرژي يا پايين آوردن شدت انرژي و در حقيقت 
تغيير الگوي مصرف خود ندارند. براي توضيح بيشتر، به 
سناريوي انتخاب شده تركيبي (از مصرف نفت و گاز به 

اضافه منابع تجديدشدني) برمي گرديم.
چنان كه نمودار 2 نشان مي دهد، براي سال 2010، 
مصرف داخلي معادل mbeo 1/087 محاسبه شده است. 
درصورتي كه هدف دولت اين باشد كه در سال 2030 
كشور بتواند دست كم معادل mbeo 700 ظرفيت صدور 
نفت و گاز داشته باشد، الزم است مصرف داخلي نفت 
يعني مصرف  برساند؛   1066 mbeo به سطح  را  گاز  و 
آن  با  همراه  و  نگهدارد  ثابت  كمابيش  را  فسيلي  منابع 
سهم منابع تجديدشدني (زيست توده يا بايوماس، انرژي 
همين  در  را  حرارتي)  زمين  و  آبي  خورشيدي،  بادي، 
محدود  اهرم  برساند.   104  mbeo به  هشت  از  زمان 
كردن، به منظور روشن شدن كاركرد اهرم محدود كردن 
عرضه در بازار داخلي سناريوي انتخاب شده (نمودار 2) 
در جدول زير به سناريوي ساختار با ذكر ارقام احتمالي 
تبديل مي شود. چنان كه جدول نشان مي دهد، توليد نفت 
تا  پيشبيني هاي رسمي كه در دست است  برپايه  و گاز 
پروژه  آغاز  چنانچه  داشت.  خواهد  نزولي  سير   2030
محدود كردن عرضه در بازار داخلي را سال 2010 قرار 
دهيم، عرضه نفت و گاز در بازار داخلي تا سال 2020 
با رشد بسيار كمتري بايد باال رود، زيرا به عّلت ضريب 
اقتصادي  رشد  و  ايران  در  انرژي  پايين  سطح  انعطاف 
و  توليد  اقدامات  اثرگذاري  تقاضا،  افزايش  نتيجه  در  و 
مصرف كنندگان در كاهش دادن مصرف انرژي، نيازمند 
گذشت زمان خواهد بود و اين آثار شايد از 2020 به بعد 
داخلي  بعد عرضه  به  تاريخ  اين  از  باشد. ولي  ملموس 
به سراشيب مي افتد و سرانجام در سال 2030 به سقف 
mbeo 1771 مي رسد. در اين دوران ظرفيت صدور هم 
به علت سير نزولي شديد توليد منابع نفت و گاز رو به 
بازار  در  عرضه  كردن  محدود  با  ولي  مي گذارد  كاهش 
داخلي مي توان از اين سير نزولي تا اندازه اي جلوگيري 

خواهد  هنوز  ايران   2030 سال  در  كه  گونه اي  به  كرد 
توانست بخش بزرگي از توليد را براي صدور و به دست 
آوردن درآمدهاي ارزي حفظ كند. اين سناريو همچنين 
نشان مي دهد كه كمبود تقاضا بي چون وچرا بايد از ديگر 
عرضه  و  گردد  تأمين  تجديدشدني  منابع  بويژه  منابع 

اين گونه انرژيها از هشت به سقف mbeo 104 برسد.
باال،  سناريوي  با  نمونه  براي  عرضه،  كردن  محدود 
از  بايد  كه  قانوني  برپايه  دولت  كه  است  معني  اين  به 
سوي قوه مقننه به تصويب برسد، سقف عرضه نفت و 
اين  با سقف محاسبه شده  را در همخواني  گاز داخلي 
گازي  و  نفت  از ورود  و  كند  سناريو محدود  در  منابع 
بازار جلوگيري  به  باشد،  تعيين شده  مقدار  از  بيش  كه 
براي  هم  و  توليدكنندگان  براي  هم  بدين سان  و  كند 
را  دو  هر  و  كند  مشخص  چارچوبي  مصرف كنندگان 
وادارد كه الگوي سنتّي خود را در درون چارچوب تعيين 
شده و بر پاية قوانين بازار تغيير دهند. بنابراين، اين اهرم 
اقتصادي اهرمي نيست كه بازار آزاد هيچ نقشي در آن 
نداشته باشد و دولت تنها بازيگر باشد. دولت چارچوب 
را با رعايت همة هدفهاي كالن ملي و اولويتها تعريف 
گزينش  يعني  وانفعاالت  فعل  و  جزئيات  ولي  مي كند، 
محول  آزاد  بازار  به  و...  تحول  سازماندهي  و  فناوري 
مي گردد، زيرا در اين روند تغيير الگو، نوسان قيمت و 
رقابت منابع عرضه شده به بازار داخلي نقش برجسته در 
هرگونه برنامه ريزي براي اقتصاد ملي كم هزينه تر بازي 
مي كند. روند اين پروسه چنين است: پس از آغاز دوران 
تازه بهره گيري از اهرم محدود كردن عرضه نفت و گاز، 
چون تقاضا هنوز تحت تأثير الگوي ناپايدار مصرف در 
نفتي  فرآورده هاي  قيمت  نخست  است،  گذشته  دوران 
افزايش خواهد گذاشت  روبه  داخلي  بازار  در  و گازي 

قيمتهاي  به  نسبت  انرژي  قيمتهاي  بودن  پايين   ●
بسيار  منفي  آثار  نيز  اقتصادي  الگوي  بر  واقعي، 
كم  و  انرژي بر  اقتصاد،  بخشهاي  همة  زيرا  دارد 
بازده مي شود، بدين سان كه از يك سو كاالهاي ملي 
توان رقابت در بازار جهاني را از دست مي دهند و 
كشور ناگزير به كشوري مصرف كننده با ساختار 
بي ثبات، تنبل و فرسوده تبديل و به عقب ماندگي 
دائم گرفتار مي شود؛ از سوي ديگر، تغيير الگوي 
توليد با شّدت انرژي باال، تنها با هزينه هاي بسيار 
سنگين ممكن خواهد بود كه پرداخت اين هزينه ها 
در عمل به دوش نسلهاي آينده گذاشته مي شود 

كه از ديدگاه اخالقي توجيه پذير نيست.
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در  باشد.  نيز  شوك آور  حتّا  صعودي  سير  اين  شايد  و 
بازار  در  شركت كننده  نيروهاي  همة  اين صورت،  ابتدا 
اعم از توليدكنندگان و مصرف كنندگان فرآورده هاي نفتي 
با  به كار خواهند شد و خواهند كوشيد  و گازي دست 
دگرگوني  ايجاد  و  موجود  تكنولوژيهاي  از  بهره گيري 
استفاده  با  و  كوتاه  فرصت  در  مصرف  سازماندهي  در 
كنند  جلوگيري  مصرف  در  اسراف  از  اندك  سرمايه  از 
و با كاهش شدت انرژي، هزينه مصرف انرژي را پايين 
آورند. از اين رو مي توان انتظار داشت كه در پايان همين 
نيز  قيمتها  صعودي  سير  مصرف،  كاهش  علت  به  فاز، 
بازار  در  عرضه  چارچوب  چون  ولي  شود.  شكسته 
در  شركت كنندگان  همه  و  شده  تعيين  درازمدت  براي 
گاز  و  نفت  عرضه  نيز  بعدي  فاز  در  كه  آگاهند  بازار 
اقتصادي  ثابت مي ماند، درحالي كه تقاضا به عّلت رشد 
و  توليدكنندگان  مي دهد،  ادامه  خود  صعودي  سير  به 
مصرف كنندگان انرژي چاره اي نخواهند داشت جز اينكه 
با سرمايه گذاريهاي الزم به دوران ساختاري تغيير الگو و 
ايجاد تنوع چه در عرضه منابع انرژي و چه در كاالهاي 
به معني  عرضه،  در  تنوع  ايجاد  بپردازند.  انرژي بر  كمتر 
و  انرژي  تجديدشدني  منابع  از  بيشتر  هرچه  بهره گيري 
در درازمدت توسعة تكنولوژيهاي بهره گيري از اين منابع 
قيمتها  نوسان  كه  داشت  انتظار  مي توان  بنابراين  است. 
بازار در چارچوب  نيروهاي شركت كننده در  و واكنش 
تعيين شده بتواند در تغيير الگوي مصرف و توليد انرژي 
هدفهاي  همه  كه  آيد  پديد  وضعي  و  افتد  مؤثر  كشور 
اقتصادي و زيست محيطي يعني حفظ ظرفيتهاي  كالن 
صدور منابع فسيلي و كاهش آالينده ها چه از راه كاهش 
شدت انرژي و چه با گسترش منابع تجديدشدني تحقق 
يابد. البته الزم است در اينجا به سه پرسش كه با طرح 
بازار  در  گاز  و  نفت  منابع  عرضه  كردن  محدود  اهرم 
حل  چگونگي  شود:  داده  پاسخ  مي آيد،  پيش  داخلي 
مسأله عدالت اجتماعي؛ چگونگي از ميان برداشتن موانع 
مالي تغيير الگو براي شركت كنندگان در بازار؛ چگونگي 

اجراي پروژه اصالح قيمتها با بهره گيري از اين اهرم.
روشن است كه كشيدن بار افزايش قيمت فرآورده هاي 
نفتي و گازي در اين الگو براي دهكهاي پايين درآمدي 
هم  الگو  اين  كردن  پياده  و  است  دشوار  بسيار  كشور 
به  مستقيم  مالي  بي كمك  تحول،  الگوهاي  همه  مانند 
دولت  اين رو  از  و  نيست  ممكن  كم درآمد  دهكهاي 
موظف است با بهره گيري از درآمدهاي اضافي حاصل از 
افزايش قيمتهاي نفت و گاز در بازار داخلي، از سنگيني 
هزينه هاي انرژي به دوش اليه هاي كم درآمد بكاهد. در 
پاسخ به پرسش دوم مي توان گفت كه شركت كنندگان در 
بازار به احتمال بسيار زياد توان فراهم آوردن سرمايه هاي 
الزم براي بهره گيري از تكنولوژيهاي پيشرفته در سطح 
ترابري و  برق، گرما و سوخت  توليد  براي  جهاني چه 
وسايل  (همچون  انرژي بر  كم  كاالهاي  توليد  براي  چه 
نقليه، يخچال، فر، كولر و...) را ندارند. لذا در اين زمينه 
نيز دولت موظف است با بهره گيري از همان منابع و با 
توجه به اولويتها، چنان كه در بخشهاي 2-6 و 3-6 اين 
نوشته توضيح داده شده بود، موانع مالي تغيير الگو را از 
مسئوالن  و  و دستگاهها  دولت  اين وظيفه  بردارد.  ميان 
در سيستم  تغييرات كالن  ايجاد  مورد  در  بيشتر  محلي، 
گرفتن  كار  به  و  سنجيده  برنامه ريزيهاي  با  حمل ونقل 
اين  خدمات  زيرا  مي كند،  صدق  موجود  تكنولوژيهاي 
بخش درشمار خدمات پايه اي است و به سرمايه گذاري 
بيشتري نياز دارد و نمي تواند به بخش خصوصي واگذار 
اصالح  تكليف  كه سرانجام  پرسش سوم  مي ماند  شود. 
قيمتها در اين الگو چه خواهد شد كه پاسخ آن درواقع با 
توضيحاتي كه درباره فعل وانفعاالت سير صعودي قيمتها 
در  است.  روشن  بود،  شده  داده  باال  در  الگو  تغيير  و 
اين الگو، دولت ديگر نقشي در اصالح قيمتها ندارد و 
مسئوليتش به كنترل عرضه نفت و گاز در بازار داخلي 
به   اينجا  در  قيمتها  اصالح  وظيفه  بود.  خواهد  محدود 
سپرده  انرژي  بازار  در  شركت كنندگان  به  يعني  بازار 
مي شود و قيمت منابع انرژي و نوسانهاي آنها در حقيقت 
نقش كليدي در روند نوسازي فناوريهاي توليد و مصرف 
انرژيهاي خالص (برق، گرما و سوخت براي ترابري) در 
بازار  در  شركت كنندگان  چنانچه  داشت.  خواهد  كشور 
داخلي انرژي، با توجه به نوسان قيمتها و سير صعودي 
آنها بتوانند اسراف در مصرف انرژي را به كمترين اندازه 
ممكن و نزديك به صفر برسانند و دولت و دستگاههاي 
اين  مصرف  كم  سيستم  نوسازي  به  نيز  ترابري  مسئول 
بخش موفق گردند، تقاضا و قيمت منابع انرژي با سرعت 
نمي آيد  پديد  تورم  مي يابد،  افزايش  كمتري  ضريب  و 
براي  نيز در سطح مطلوب  انرژي  و هزينه هاي مصرف 
مصرف كنندگان و اقتصاد ملي قرار خواهد گرفت؛ و از 

به علت  چه  نسل،  يك  اندازة  از  بيش  مصرف   ●
توليد آالينده ها و چه به علت تجديد نشدن منابع 
منافع  به  خيانت  حتّا  و  بي عدالتي  نوعي  فسيلي، 
منافع  نتواند  كه  جامعه اي  است.  آينده  نسلهاي 
نسلهاي آينده را رعايت كند، به منافع نسل كنوني 
به دنبال  همواره  زيرا  بود،  خواهد  بي توجه  نيز 
با  نمي تواند  و  است  كوتاه مدت  راهكارهاي 

برنامه ريزي درازمدت انس و پيوند داشته باشد.
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آن رو كه در اين الگو هزينه ها و دشواريهاي اداري به علت 
محدود بودن نقش دولت اندك و انگيزه شركت كنندگان 
در بازار براي پايين آوردن سريع شدت انرژي چشمگير 
خواهد بود، مي توان پيش بيني كرد كه اين الگوي تغيير، 
هدفهاي  همه  كه  بود  خواهد  مناسب  و  پايدار  الگويي 
تعريف شده مهم و كالن اقتصاد ملي از جمله صرفه جويي 
در مصرف انرژي، جلوگيري از افزايش توليد آالينده ها 
به كشور در چارچوب  (و رعايت وظايف محول شده 
از  پروتكل كيوتو به كشور)، برقراري عدالت اجتماعي 
راه تعديل قيمتها و حفظ ظرفيت صدور نفت و گاز را 
برمي آورد و چون بر پايه اين الگو قرار است قيمت منابع 
كند،  تعيين  آزاد  بازار  قوانين  را  داخلي  بازار  در  انرژي 
از  و  افزايش گذارد  به  قيمتها رو  رفته رفته و هرگاه كه 
سطح غيرواقعي يا دمپينگ به سوي قيمتهاي واقعي (در 
بازار جهاني) برود، دولت بعنوان تنها عرضه كننده نفت و 
گاز درآمدهاي تازه اي به دست مي آورد كه اين درآمدها 
بر پايه تعريفي كه در فصل سوم اين نوشتار آمد، همان 
يارانه هايي است كه از همة مصرف كنندگان منابع انرژي 
دريافت و براي سرمايه گذاري در زمينة كاهش مصرف 

انرژي به كار گرفته مي شود.
در  انرژي  عرضه  كردن  محدود  سياست  بدين سان، 
بازار داخلي امكانات بسياري پديد مي آورد كه مي تواند 
طرح اصالح قيمتها و هدفمند كردن يارانه هاي انرژي را 
به طرح بهينه سازي و صرفه جويي در مصرف، گسترش 
سرانجام  و  تجديدشدني  انرژيهاي  منابع  سيستماتيك 
با پياده  تحول اقتصادي به معناي علمي آن تبديل كند. 
شدن اين طرح، موتور رشد اقتصادي تازه اي در صنايع 
داخلي به راه مي افتد و زمينه افزايش اشتغال پديد مي آيد. 
كارهايي چون ساخت دستگاههاي حرارت مركزي مدرن 
و كم مصرف، آب گرم كن هاي خورشيدي و توليد مواد 
عايقي ساختماني و پنجره هاي دو جداره و... از آن دست 
امكان گسترش خواهد  بستر  اين  در  كارهايي است كه 
داشت. بخش ديگري از يارانه هاي مايه گرفته از افزايش 
اختيار سازمان  بايد در  قيمتهاي نفت و گاز مي تواند و 
چنين  راه اندازي  براي  نيز  و  شود  گذاشته  تهران  مترو 
سازمانهايي در ديگر شهرهاي پر جمعيت كشور به كار 
گرفته شود و هدف گسترش پي درپي شبكه هاي ترابري 
عمومي و بويژه مترو، بهينه سازي وسايل ترابري موتوري 
عمومي در شهرها با بهره گيري از موتورهاي كم مصرف 
با آاليندگي كم دنبال شود و بخش ديگري از همان منابع 
يارانه اي با هدف مشخص گسترش شبكه راههاي ويژه 
استفاده از دوچرخه در خيابانها در اختيار شهرداريها قرار 
حجم  پر  و  همه سويه  فرصتهاي  از  همگي  اينها  گيرد. 
ديگري است كه مي تواند به طرح هدفمند كردن يارانه ها 

از   يارانه ها  شدن  جابه جا  به  كه  به گونه اي  بخورد،  گره 
چرخة بيهوده اسراف به چرخه كاهش مصرف و كاهش 
شدت انرژي بينجامد و از اين راه نيز هزينه هاي مصرف 
فرآورده هاي  تقاضاي  نرود و در همان حال  باال  انرژي 
نفتي و گاز طبيعي در بازار داخلي ثابت بماند يا حتّا رو 
به كاهش گذارد. چنين راهبردي برسرهم هويت اقتصاد 
بارآور،  اشتغال ساز،  الگوي  و  مي كند  دگرگون  را  ايران 
كارساز و پايداري براي نسلهاي آينده پايه ريزي مي كند.

5-7- محدود كردن عرضه در سطح جهاني
انرژي  فسيلي  منابع  عرضه  كردن  محدود  سياست 
مي تواند نه تنها در سطح كشورها، كه در سطح جهاني 
تعادل  حفظ  و  فسيلي  دايرة  از  درازمدت  خروج  براي 
آب و هوايي از راه كاهش مصرف سوختهاي فسيلي به 
تا سال 2025 نسبت به سقف مصرف  مقدار 25درصد 
جهاني در سال 1995، آنگونه كه كشورهاي صنعتي در 
چارچوب پروتكل كيوتو خود را موظف كرده اند، كارساز 
كه  تلخي  و  منفي  تجربه هاي  با  نگارنده،  ديد  از  افتد. 
جامعه جهاني تاكنون از برگزاري همايشهاي بين المللي 
با هدف كاهش دادن مصرف جهاني منابع فسيلي داشته 
تيز  لبه  كه  را  كيوتو  سازمان  مي تواند  اهرم  اين  است، 
اهرمهاي سنّتي خود را تنها متوجه مصرف كنندگان كرده 
منابع   عرضه  كنترل  براي  جهاني  مؤسسه اي  به  است، 
گوناگون  چالشهاي  پاسخگوي  كه  كند  تبديل  فسيلي 
اين پروژه تاريخي و جهاني باشد.13 اين اهرم، چنان كه 
در باال گفته شد، نه تنها با قوانين بازار آزاد ناسازگاري 
ندارد، بلكه ابزار بُرنده اي است كه با آن مي توان به هدف 
درازمدت خروج از چرخه مصرف سوخت آالينده زاي 
فسيلي رسيد. ولي تاكنون مسئوالن سياسي در كشورهاي 
سرمايه داري مصرف كننده انرژيهاي فسيلي، با پيروي از 
فوايد  از  افراطي  تعبير  و  نئوليبرال  انديشه هاي  و  روش 
به كار  از  آن،  «معجزه آور»  امكانات  و  آزاد  يكسره  بازار 

هدفمند  براي  دولت  پروژه  كه  مي رسد  به نظر   ●
كردن يارانه ها از راه اصالح قيمتها بر اين فرض 
پايه گذاري شده است كه باال رفتن قيمتهاي انرژي 
در بازار آزاد، خود به خود به كاهش مصرف انرژي 
داخلي و پايداري ظرفيتهاي صادرات نفت و گاز 
است  مطرح  پرسش  اين  حال  انجاميد.  خواهد 
بر  قيمت  تغيير  تأثير  و  آزاد  بازار  قوانين  آيا  كه 
كلي  به گونة  اقتصاد  علم  در  كه  چنان  مصرف، 
مطرح است، در بازار انرژي هم خود به خود عمل 

مي كند؟ پاسخ اين پرسش منفي است.
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از  جلوگيري  و  سياستگذاري  نيرومند  اهرم  اين  بردن 
فسيلي  زوال  به  رو  و  كمياب  منابع  بي بندوبار  مصرف 
صنعتي  سرمايه داري  كشورهاي  در  البته  رفته اند.  طفره 
از  بزرگي  بخش  واردات  به  كه  آلمان  مانند  اروپايي 
سوخت فسيلي خود وابسته اند، گذشته از موانع نظري، 
اين مانع تكنيكي نيز وجود دارد كه سازماندهي كنترل و 
كاهش سيستماتيك عرضه منابع فسيلي، نيازمند نهادهاي 
كارساز و نيرومند است كه سياستگذاران در اين كشورها 
را  نهادها  اينگونه  و  ندارند  آنها  ايجاد  به  تمايل  چندان 
براي  مشكل  اين  ولي  مي خوانند.  سوسياليستي  يكسره 
كاهش سيستماتيك عرضه منابع فسيلي در بازار داخلي 
ايران (و ديگر كشورهاي مشابه)، چنان كه در كشورهاي 
اين  در  دولت  زيرا  ندارد،  وجود  است  مطرح  اروپايي 
برخوردار  منابع  عرضه  انحصاري  جايگاه  از  كشورها 
مقدار  نهادسازي،  جانبي  بي هزينه هاي  مي تواند  و  است 
عرضه منابع به بازار داخلي را بر پايه برنامه ريزي منطقي 

تعيين كند.
8- توسعة انرژيهاي تجديدشدني

وجود  با  كه  است  مطرح  واقعيت  اين  اينجا  در 
و  انرژي  مصرف  بهينه سازي  براي  چشمگير  امكانات 
ايران  انرژي در  تقاضاي  آن، سقف  دادن شدت  كاهش 
بويژه  داشت،  خواهد  صعودي  سير  آينده  دهة  چند  تا 
براي  طبيعي  گاز  و  نفت  صادرات  مقدار  كه  هنگامي 
پيش شرط  زيرا  بماند.  محفوظ  ارزي  درآمدهاي  تثبيت 
براي  اجتماعي  عدالت  و  رفاه  بهبود  و  شدن  صنعتي 
همگان اين است كه منابع انرژي كافي در اختيار جامعه 
باشد و در اين زمينه اختاللي جدي پيش نيايد. بنابراين 
انرژي  انرژي كنوني، بي وجود  حل مشكل عرضه منابع 
كه  باورند  اين  بر  كساني  البته  نيست.  ممكن  جانشين 
انرژي هسته اي مي تواند زمينه گسترش عرضه انرژي را 
اين  كه  است  انكارناشدني  نكته  اين  ولي  آورد،  فراهم 

درازمدت  نيازهاي  پاسخگوي  تنهايي  به  نيز  فناوري 
ايران در زمينه انرژي نخواهد بود. بنابراين تنها انرژيهاي 
زيست  آب،  باد،  خورشيد،  از  گرفته  مايه  تجديدشدني 
كه  است  گرمايي  زمين  همچنين  و   (biomass) توده   –
مي تواند پاسخگوي نيازهاي درازمدت انسانها در زمينه 

انرژي در ايران و جهان باشد.
در  بايد  تجديدشدني  انرژيهاي  گسترش  بدين سان، 
يارانه ها  ساختن  هدفمند  طرح  با  كالن،  برنامه ريزيهاي 
دولت  درآمدهاي  از  چشمگيري  بخش  و  بخورد  گره 
زمينه  در  سرمايه گذاري  به  يارانه ها،  حذف  محل  از 
با  تجديدشدني  انرژيهاي  انواع  وتوليد  پژوهشهاي الزم 
رعايت اولويت هزينه ها، اختصاص يابد. اين راهبرد مهم 
بهينه سازي  يعني  ديگر  راهبرد  دو  كنار  در  مي تواند  نيز 
از يك سو و كاهش  انرژي و كاهش شدت آن  مصرف 
سوي  از  داخلي  بازار  در  فسيلي  منابع  عرضه  پي درپي 
ديگر، (همان گونه كه در سناريوي گروه مطالعاتي ايران 
و آلمان فدرال آمده است)14 به اجرا گذاشته شود. پروژه 
تجديدشدني،  انرژيهاي  به  مربوط  فناوريهاي  گسترش 
انرژي  قيمتهاي  شدن  واقعي  گرو  در  چيز،  هر  از  بيش 
وجود  با  ايران،  در  فناوريها  اين  اينكه  عّلت  و  است 
بسيار  سطحي  در  هنوز  گسترده،  امكانات  فراوان  منابع 
ابتدايي قرار دارد و حتّي از بنگالدش هم عقب تر است، 
همان وجود يارانه هاي انرژي فسيلي بوده كه تاكنون در 
فاجعه ساز  آاليندگيهاي  توليد  و  بيشتر  مصرف  راستاي 
به كار گرفته شده است. با اصالح قيمت منابع فسيلي در 
بازار داخلي، به گونه اي كه راهبردها و جايگزين ها در 
انطباق زماني و تعريف اولويتها بر پاية هزينه هاي روز، 
با طرح هدفمند كردن يارانه هاي انرژي پيوند زده شود، 
به  كنوني  عقب مانده  سيستم  شدن  دگرگون  به  مي توان 
سيستم آينده ساز و پايدار انرژي و حتي تحول اقتصادي 

ايران اميدوار بود.
چرا اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها كافي نيست؟

منتخب،  رييس جمهوري  روحاني  حسن  آقاي 
اقتصادي  برنامه هاي  درصدر  را  يارانه ها  كردن  هدفمند 
خود در تبليغات انتخاباتي قرار داده بودند و لذا انتظار 
مي رود كه دستيارانشان به سرعت سرگرم طراحي و آماده 
كردن زمينه هاي الزم شده باشند. ولي با توجه به ناكامي 
دولت دهم در هدفمند كردن يارانه ها و براي جلوگيري 
از ناكامي ديگر، بايسته است كه دولت جديد به علتهاي 
واقعي شكست در اجراي اين پروژه تاريخي بپردازد. از 
ديد نگارنده، نمي توان همة پيامدهاي تورمي و ناهدفمند 
ناكارآمدي  پاي  به  تنها  را  انرژي  قيمتهاي  بودن اصالح 
از  و خطاهاي بزرگ دولت پيشين نوشت، زيرا بخشي 
نارساييها به خود قانون هدفمند كردن يارانه ها برمي گردد 

و  اقتصادي  اجتماعي،  پيامدهاي  به  توجه  با   ●
در  نفتي  فرآورده هاي  پايين  قيمت  زيست محيطي 
بازار ايران، اصالح اين قيمتها در راستاي همخوان 
چون وچرا  جاي  واقعي،  قيمتهاي  با  آنها  كردن 
ندارد. ولي از سوي ديگر، قيمتهاي پايين انرژي، 
ايران  اجتماعي  و  اقتصادي  ساختار  در  سخت 
اين  لذا  است.  اثر گذاشته  برآن  و   دوانده  ريشه 
پروژه اي است بسيار پيچيده كه نيازمند بررسيهاي 
دست  آن  از  و  است  همه سويه  و  كارشناسانه 

طرحها نيست كه بتوان به سرعت آنرا اجرا كرد.
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اصالح  اين  و  شود  برداشته  ميان  از  بايد  بي گمان  كه 
نوشتار  گيرد.  انجام  قانون  متمم  چارچوب  در  مي تواند 
باال مدتي پيش از آغاز فعاليتهاي انتخاباتي آماده شده بود 
و در آن هنگام امكان بررسي و نظردهي دربارة رويكرد 
وجود  يارانه ها  طرح  به  جمهوري  رياست  نامزدهاي 
نداشت. اينك با ديدن اوضاع اضطراري موجود و باتوجه 
به طرح چالش يارانه ها از سوي رييس جمهوري جديد، 
خود را موظف مي دانم برپايه نوشتار باال، نكته هايي را به 
ايشان و دستيارانشان يادآوري و پيشنهادهايي ارائه كنم 
كه هم به اصالح قانون مصوب مجلس درباره يارانه ها 
و هم به اقدامات اجرايي مربوط مي شود؛ با اين اميد كه 

براي هدفمند شدن واقعي يارانه ها15 سودمند افتد.
تعريف هدفمندي يارانه

ديده  هدفمندي  از  دقيقي  تعريف  قانون،  متن  در 
نمي شود، درحالي كه هدفهاي موردنظر را برپاية تعريف 
علمي و دقيق هدفمندي مي توان تعيين و پيگيري كرد. 
از اين رو، چه بسا ريشه اشتباهات دولت در فاز نخست 
طرح را كه در عمل به طرح تقسيم پول تبديل شد، را 
بايد در نبود تعريف دقيق از طرح و باز بودن دست قوه 
از  اصلي  انگيزه  كه  آنجا  از  ولي  كرد.  جستجو  مجريه 
پرزيان  پيامدهاي  از  جلوگيري  يارانه ها،  كردن  هدفمند 
اقتصادي و زيست محيطي قيمتهاي غيرواقعي انرژي در 
بازار داخلي و اثر اين قيمتها در جا افتادن الگوي ناپايدار 
يا  توليدي  و  صنعتي  بخشهاي  همة  در  انرژي  مصرف 
خانوار بوده است، اصالح قيمتها و هدفمند شدن يارانه ها 
انرژي  كاهش مصرف  كه  تعريف شود  گونه اي  به  بايد 
ولي  كند.  تبديل  طرح  هدف  مهمترين  به  را  كشور  در 
كاالهاي  همه  بر  انرژيها  قيمت  اجباري  افزايش  چون 
معناي  هدفمندي  دارد،  تورمي  اثر  خدماتي  و  توليدي 
دومي هم پيدا مي كند. هدفمندي دربرگيرندة دو پارامتر 
مصرف  الگوي  تغيير  و  مصرف  بهينه سازي  يكي  مهم، 
انرژي و ديگري جلوگيري از تورم است كه از ديدگاه 
اقتصادي و زيست محيطي نه تنها با هم ناسازگار نيستند، 
مي توان  پارامتر  دو  اين  برپاية  يكديگرند.  مكّمل  كه 
كرد  تعريف  به گونه اي  را  انرژي  يارانه هاي  هدفمندي 
قيمت  يافتن  افزايش  يعني  شدن  اصالح  وجود  با  كه 
انرژيها، هزينه هاي مصرف انرژي باال نرود و تا جايي كه 
مي شود، ثابت بماند و روشن است كه اگر با جلوگيري 
از هدر رفتن، مصرف انرژيها براي نمونه به نصف برسد، 
هزينه هاي مصرف انرژي، با وجود دو برابر شدن قيمت، 
ثابت خواهد ماند. بنابراين در اين تعريف هر دو پارامتر 
به گونه اي به هم پيوند داده شده اند كه درصورت قانوني 
و  راه  گرفتن  پيش  در  از  ناگزير  مجريه  قوه  آن،  شدن 
روش منطقي در بهره گيري از منابع دريافتي خواهد شد 

اين  افتاد. در  به كژراهه نخواهد  ناخواسته  يا  و آگاهانه 
تعريف، هدف جلوگيري از فقر اجتماعي نيز نهفته است 
زيرا چنانچه هزينه هاي مصرف انرژي، با وجود افزايش 
انرژيها  قيمت  افزايش  درآمدي  آثار  بماند،  ثابت  قيمت 
شرط  اين  به  البته  بود،  خواهد  مهارشدني  نيز  تورم  و 
افزايش  محل  از  دريافتي  مبالغ  پول،  تقسيم  به جاي  كه 
قيمتها، زيرنظر قوه مجريه، در راه كاهش مصرف انرژي 

سرمايه گذاري شود.
تغيير اولويتها

منابع  از  بهره گيري  در  اولويتها  باال،  تعريف  برپاية 
دريافتي در چارچوب اصالح قيمتها در ماده هاي پنجم و 
ششم قانون هدفمند كردن يارانه ها بايد به گونه اي اصالح 
براي  منابع  از  50درصد  دست كم   ،30 به جاي  كه  شود 
به كار  انرژي  مصرف  كاهش  زمينه  در  سرمايه گذاري 
گرفته شود و برعكس، به جاي 50، دست باال 30درصد 
از منابع به صورت نقدي يا غيرنقدي در اختيار دهكهاي 
به  نقدي  يارانه  دادن  شود.  گذاشته  جامعه  كم درآمد 
دهكهاي كم درآمد، با وجود كوشش براي جلوگيري از 
گريزناپذير  آن رو  از  انرژي،  مصرف  هزينه هاي  افزايش 
در  كه  نيست  هدفي  انرژي  مصرف  كاهش  كه  است 
كوتاه مدت بتوان به آن دست يافت. رسيدن به اين هدف 
پيش شرطهايي دارد كه همان گونه كه در زير خواهد آمد، 
تا  اين رو  از  آنهاست.  ساختن  متحقق  به  موظف  دولت 
زماني كه پيامدهاي بهينه سازي و كاهش مصرف انرژي 
يارانة  دادن  نيست،  محسوس  كم درآمد  دهكهاي  براي 
الزامي است. ولي  فقر  از  براي جلوگيري  آنها  به  نقدي 
داد  كاهش  بايد  را  يارانه ها  جمع  از  نقدي  يارانه  سهم 
را  بهينه سازي  زمينه  در  سرمايه گذاري  مقدار  بتوان  تا 
نيز  كم درآمد  دهكهاي  كه  است  حالي  در  اين  برد.  باال 
از  بهره گيري  با  را  خود  دريافتي  يارانه  سهم  مي توانند 
مصرف  كاهش  در  سرمايه گذاري  براي  50درصد  محل 

● طرح بهينه سازي يا سرمايه گذاري در صرفه جويي 
فاز  اجراي  جاي  به  مي تواند  كه  انرژي  مصرف 
يارانه ها در دستور كار  دوم طرح هدفمند كردن 
قرار گيرد، چند مرحله مقدماتي و اجرايي دارد: 
نخست، سناريوي گذار از الگوي مصرف كنوني، 
هدفهاي  تعريف  دوم،  پايدار؛  سناريوي  يعني 
اصالح  زيست محيطي  و  اقتصادي  اجتماعي، 
قيمتها؛ سوم، طبقه بندي گروههاي مصرف و توليد 
انرژي و اولويتها بر حسب شدت انرژي و منابع  

مالي طرح؛ چهارم، روشنگري و اعتمادسازي.



شماره 291/  بهار  1392 74

را  يارانه  اين گونه  اينكه  شرط  به  دهند،  افزايش  انرژي 
زيرنظر نهادهاي دولتي تنها در زمينه بهينه سازي مصرف 
از  استفاده  ساختمان،  عايق كاري  نمونه،  (براي  انرژي 
كم  برقي  ابزارهاي  از  استفاده  جداره،  دو  پنجره هاي 

مصرف و...) به كار گيرند.
نقش قوه مجريه

كردن  هدفمند  قانون  در  اينكه  با  پيداست،  چنان  كه 
يارانه ها هدفهاي درستي مانند «بهينه سازي مصرف انرژي 
در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به 
شش  ماده  در  مصرف»  الگوي  رعايت  و  صرفه جويي 
زمينه  در  اجرايي  اقدامات  همة  است،  شده  گنجانده 
هدفمندي به خود دريافت كنندگان يارانه واگذار گرديده، 
زيرا در قانون ضوابط الزم براي اجراي هدفمند كردن و 
بهره گيري از منابع مشخص نشده و روشن نيست كه قوه 
مجريه بايد چه ابزارهايي براي جلوگيري از سوءاستفاده 
است  درحالي  اين  و  گيرد؛  به كار  يارانه ها  دادن  هدر  و 
كه بسياري از دريافت كنندگان كه از امكانات ابتدايي و 
راهنماييهاي  بي  بي بهره اند،  بهينه سازي  در  كافي  تجربه 
الزم و حمايت كارشناسي نهادهاي مربوط قادر به تغيير 
الگوي مصرفي خود نيستند و از همين رو يارانه دريافتي 
را بي هدف به هدر مي دهند. تغيير الگو و ثابت نگهداشتن 
هزينه هاي انرژي، با وجود افزايش قيمتها، زماني ممكن 
به  را  شهروندان  به  يارانه  پرداخت  دولت  كه  است 
و  بهينه سازي  مسئول  كنوني  نهادهاي  با  آنان  همكاري 
نيز  بزرگ و  يافته در شهرهاي  نهادهاي جديد آموزش 

در  و خانوارها  توليدي  واحدهاي  به  نزديك  و  پراكنده 
جاهاي ديگر مشروط كند و براي رسيدن به اين هدف 
وگرنه  آورد؛  فراهم  الزم  فني  و  انساني  ظرفيتهاي  هم 
راستي  به  يارانه ها  كه  داشت  نخواهد  وجود  تضميني 
هدفمند به كار گرفته شود و اين كمابيش همان وضعي 
است كه در دوران دولت دهم پيش آمده است: تقسيم 
بي كمترين  تورم  آمدن  پديد  و  پول  غيرهدفمند  شدن 

تغيير در الگوي مصرف انرژي.
كشش زماني فاز دوم طرح

به  يارانه ها خود  گفته شد، هدفمند كردن  كه  چنان 
خود نمي تواند كارساز افتد و نمي توان و نبايد پذيرفت 
كه قوه مجريه با پرداخت پول به شهروندان واجد شرايط، 
وظيفه خود را پايان يافته بداند. برعكس، پرداخت  پول 
گام و شرط الزم  نخستين  واجد شرايط،  به شهروندان 
پشتيباني  چارچوب  در  مجريه  قوه  سوي  از  كار  آغاز 
كارشناسانه از مصرف كنندگان به شمار مي آيد و چنانچه 
نداشته  را  الزم  حمايتي  امكانات  و  توان  هنوز  دولت 
بهره گيري  با  كارشناسي  ظرفيتهاي  ايجاد  نخست  باشد، 
از نيروهاي آموزش يافته در دستور كار قرار مي گيرد و 
مرحله  به  يارانه اي  منابع  از  بهره گيري  با  سرمايه گذاري 
پيش شرطهاي  اينگونه  به  توجه  با  مي شود.  واگذار  بعد 
اجرايي، خيلي بعيد به نظر مي رسد كه بتوان طرح هدفمند 
كردن يارانه ها را در مدت زمان كوتاه باقيمانده از برنامه 
پنجساله پنجم توسعه، چنان كه در قانون هدفمند كردن 
بايسته است كه فاز  درنظر گرفته است، پيش برد. پس 
دوم با آمادگي بهتر و پس از ايجاد ظرفيتهاي الزم آغاز 
بيشتر  از كشش زماني بسي  فاز  اين  بر سر هم  شود و 
برخوردار گردد. اين پيشنهاد، با توجه به تورم كنوني در 
زماني،  افزايش كشش  با  و  نيست  هم  بي فايده  اقتصاد، 
را  قيمتها  افزايش  توانست كار اصالح و  دولت خواهد 
به گونه پلگاني با ضريب كمتر و در زماني درازتر پيش 

ببرد.
با اصالح قانون هدفمند كردن يارانه ها و پياده شدن 
استانداردهاي  شدن  رعايت  شرط  به  باال،  پيشنهادهاي 
پيشرفته و پيروي از روشهاي كمتر بوروكراتيك، مي توان 
و  اقتصادي  پيامدهاي  يارانه ها،  طرح  كه  داشت  انتظار 
زيست محيطي و اجتماعي مثبت داشته باشد. براي نمونه، 
اين طرح مي تواند با ايجاد يا گسترش بخشهاي توليدي 
هم  انرژي،  مصرف  الگوي  تغيير  به  مربوط  خدماتي  و 
اشتغال را افزايش دهد و هم توليد ملي را رونق بخشد 
كه هر دوي اين پيامدها ماية جلوگيري از تورم مي شود 
و به سخن ديگر، پيامدهاي طرح اصالح شده، درست در 
جهت عكس وضع اسفناك و ناپذيرفتني كنوني خواهد 

بود.

● موفقيت هدفمند كردن يارانه حاملهاي انرژي، 
در گرو آن  است كه همة اليه هاي جامعه و اقتصاد 
به ضرورت آن ايمان پيدا كرده باشند و آنرا در 
اين  با  زيرا  بپذيرند؛  و خاص  عام  منافع  راستاي 
طرح، منابع مالي چشمگيري ميان اليه هاي جامعه 
نمونه،  براي  مي شود.  جابه جا  اقتصاد  اليه هاي  و 
باشند  مطمئن  درآمد  كم  گروههاي  است  الزم 
باال  گاز  يا  گازوئيل  نفت،  بنزين،  قيمت  اگر  كه 
مي رود، در برابر، دولت بي چون وچرا با پرداخت 
جبران  را  آنها  اضافي  هزينه هاي  مستقيم،  يارانة 
مصرف كنندگان  ديگر  به همين سان،  كرد.  خواهد 
انرژي نيز اطمينان يابند كه اصالح قيمتها همواره 
مايه افزايش هزينه هاي انرژي نمي شود زيرا دولت 
و  بهينه سازي  زمينه  در  سرمايه گذاري  با  همزمان 
كاهش  به  انرژي  حاملهاي  اسراف  از  جلوگيري 

مصرف كمك مي كند.
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Scenario: Structural Change through a Supply Regulation in mboe 2010 - 2030

Year Production

Domestic Supply 
= Fossil Energy 

Demand of 
Combined Scenario

Export Renewables

 Oil and Gas    
2010 2404 1087 1317 8
2011 2358 1080 1278 11
2012 2309 1079 1230 14
2013 2234 1081 1153 17
2014 2206 1085 1121 20
2015 2187 1091 1096 23
2016 2136 1096 1040 26
2017 2111 1100 1011 29
2018 2074 1101 973 33
2019 2023 1102 921 36
2020 1979 1102 877 40
2021 1920 1100 820 45
2022 1876 1098 778 50
2023 1804 1092 712 55
2024 1774 1086 688 60
2025 1773 1078 695 68
2026 1768 1074 694 74
2027 1772 1072 700 82
2028 1777 1068 709 88
2029 1774 1067 707 96
2030 1771 1066 705 104

Sources: BP Statistical Review 2011; Ministry of Pertroleum (Iran): Oil & Gas Production (1970-2030);Graph 2; Energy 
Scenario for Iran. 2009 and own calculations.


