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کاهش تلفات برق از جیب پرمرصفها

معاون هماهنگی توزیع توانیر گفت :افزایش  ۱۶درصدی تعرفه پرمصرفها به حساب جداگانهای واریز
شده و صرف طرحهای کاهش تلفات و بهینه سازی مصرف میشود.
به گزارش مهر ،پس از تالشهای بسیار از سوی جوامع دانشگاهی متخصص و همچنین ورود وزارت
نیرو به گود تغییر تعرفههای برق ،در روزهای پایانی سال  ۹۷هیئت وزیران با طرحی که بر اساس آن
تعرفههای برق و البته آب به صورت پلکانی اصالح شده و افزایش مییابد ،موافقت کرد .پیش از این نیز
تعرفههای برق به صورت پلکانی بود ،اما ایرادهای زیادی به این روش وارد بود که محوریترین آن نبود
توازن در پرداخت تعرفه اقشار کم درآمد و کم مصرف با اقشار پردرآمد و پرمصرف بود .به عبارت دیگر
اختالف پرداخت تعرفه برای دهکهای پایین با دهکهای باال که پرمصرفترین اقشار هستند،اندک
بود .در نتیجه هدف بازدارندگی از مصرف باال و مدیریت مصرف برق محقق نمیشد .خاموشیهای
گسترده سال گذشته که دلیل عمده آن پایین آمدن سطح آب پشت مخازن سدهای برقابی بود،

موجب شد تا مسئوالن و متخصصان حوزه به طور جدی آستین باال بزنند و این روند مصرف را مورد
بازبینی قرار دهند .در نتیجه این تالشها ،چند روز پیش شرکت توانیر تعرفه برق در سال  ۹۸را اعالم
کرد .در این اطالعیه آمده است :هیئت وزیران تصویب کرده است که بهای آب شرب و برق از ابتدای
اردیبهشت سال  ۱۳۹۸به میزان  7درصد افزایش یابد .بر اساس این مصوبه ،برق برای کممصرفها ۷
درصد و برای پرمصرفها  ۲۳درصد افزایش خواهد یافت .کارشناسان پیش بینی میکنند که با اعمال
این تغییرات میزان مصرف پر مصرفها کاهش یابد.
محمودرضا حقیفام ،معاون هماهنگی توزیع شرکت مادر تخصصی توانیر در گفت وگو با مهر ،ضمن
اشاره به این که  ۷درصد افزایش نرخ تعرفه برای همه مصرف کنندگان برق است ،گفت :پرمصرفها
عالوه بر  ۷درصد ۱۶ ،درصد نیز بیشتر تعرفه میپردازند و در مجموع میتوان گفت پرمصرفها ۲۳
درصد تعرفه برق میپردازند که این ارقام با بررسی و مطالعه دقیق و همه جانبه اعالم شده است.

پرداختیارانه10میلیوینبهثرومتندان؛موافقید؟!

مروری بر انواع یارانهها که به جای جیب اقشار هدف ،سر از حساب باالشهریها در میآورد؟

سـراغ راهکارهـای میانـه رفـت .راهکارهایی که ضمـن حرکت به
سـمت رفـع مشـکل ،فشـار و ضربـه ناگهانی هـم ایجاد نکنـد .از
جملـه ایـن راهکارهـا کـه بارهـا از سـوی کارشناسـان و حتی در
کمیسـیونهای مجلـس هـم مطرح شـده عبارت اسـت از:

اجـازه بدهیـد بـرای چنـد
جواد غیاثی
لحظـه از شـرایط فعلـی
روزنامهنگار
فاصلـه بگیریـم و یـک
شـرایط خـاص را تصـور
کنیـم .فکـر کنیـد به جـای  45هـزار و  500تومـان ماهانه 910
هـزار تومـان یارانـه میگرفتیـد؟ یعنی یـک خانوار  4نفـره حدود
 3.5میلیـون تومـان! آن وقـت آیـا حاضـر بودیـد کـه یارانه خود
را ببخشـید؟
جواب احتمالی شما در حالتهای مختلف متفاوت خواهد بود.
-1حالتی را در نظر بگیرید که یک دولت و سیسـتم بوروکراسـی
کارآمـد داریـم و دولـت میخواهـد که به جای پرداخـت یارانه ،آن
را صـرف امـور عمومـی کنـد .در ایـن حالت احتماال جـواب برخی
مثبـت باشـد .یعنـی برخی یارانـه کالن خود را ببخشـند تا دولت
آن را صرف امور عمومی ،زیرسـاختی و رفاهی (ایجاد بیمارسـتان
و راه ،کمـک بـه محیـط زیسـت ،کاهـش آلودگـی هـوا یـا کمک
به فقرا) کند .شـاید بعضی از شـما دسـت به این بخشـش بزنید.
 -2حالـت دوم وقتـی اسـت کـه دولـت بـه طـور نسـبی ناکارآمد
بـوده و شـما و بسـیاری از مـردم بـه دالیـل مختلـف (واقعـی یـا
تلقینـی) دربـاره نحـوه اسـتفاده از ایـن منابـع برای امـور عمومی
تردیـد داریـد؟ آیـا باز هم حاضرید از یارانـه خود بگذرید؟ احتماال
جـواب عـده بسـیار زیـادی منفی خواهـد بود.
 -3امـا حالـت سـوم ،شـرایطی اسـت کـه نه تنهـا دولت بـه طور
نسـبی ناکارآمـد اسـت بلکـه قـرار هـم نیسـت منابـع بـرای امور
عمومی خرج شـود .بلکه از شـما خواسـته میشـود از بخشـی از
یارانـه خـود صـرف نظر کنید تـا آن را بین اقشـار ثروتمند جامعه
توزیـع کننـد! طبیعتـا هیـچ کـس بـه این شـرایط پاسـخ مثبت
نخواهـد داد .حتـی ثروتمنـدان هـم کـه با بخشـش یارانـه دوباره
آن را بـه دسـت میآورنـد ،بـه بخشـش یـا عـدم آن بـی تفـاوت
نیسـتند .چـرا کـه یک سیسـتم بوروکراسـی نسـبتا ناکارآمد ،در
جریـان بازتوزیـع ،بخشـی از منابـع را هدر خواهـد داد!

کرمبند انرژی

هـر خانـوار یـک کارت انـرژی دریافـت میکنـد کـه هـر مـاه بـه
مقـدار مشـخصی شـارژ میشـود .خانـوار طـی مـاه میتوانـد از
ایـن کارت بـرای پرداخـت قبـوض بـرق و گاز ،خریـد بنزیـن و
حتـی حمـل و نقـل عمومـی و .. .اسـتفاده کند .در پایـان ماه ،اگر
مبلغـی باقـی مانـد ،آزاد شـده و بـرای همـه مصـارف دیگـر قابل
اسـتفاده خواهـد بـود .مقـدار مبلـغ شـارژ ابتدایی ،بر اسـاس یک
الگـوی مصـرف متعـارف (مثلا  200کیلـووات سـاعت بـرق60 ،
لیتـر بنزیـن و ).. .تعییـن میشـود .بـه ایـن ترتیب کـم مصرفها
تشـویق میشـوند و پرمصرفها ( که معموال ثروتمندها هسـتند)
بایـد مـازاد مصـرف خـود را بـه قیمـت آزاد بپردازند.

ایجاد ابزار برای کاالهای یارانه ای

شـاید بهتریـن راهـکار ایـن باشـد که به جـای توزیع بـی محابا و
غیرهدفمنـد انواع سـرمایههای ملی کـه عمدتا نصیب ثروتمندان
و رانـت خـواران میشـود ،بـرای هـر کاالی یارانهای بازاری شـکل
بگیـرد تـا همه ارزش واقعی کاالیی که مصرف میکنند را ببینند.
در ایـن روش میتـوان از کاالهـای مهـم ،مثل بنزین شـروع کرد.
در ایـن حالـت ،افـراد سـهمیه دریافتی را میتواننـد مصرف کرده
یـا در بـازار بفروشـند .حجـم یارانـه پرداختـی کنتـرل و جریان
ناعادالنـه پرداخـت یارانـه معکـوس میشـود .یعنـی پرمصرفها
مجبورنـد از سـهمیه کـم مصرفها به قیمـت آزاد بخرند.

قیمت گذاری پلکاین

امـا راهـکار دیگـر ،بـه ویـژه دربـاره نـرخ انـواع سـوخت ،قیمـت
گـذاری پلکانـی اسـت .یعنـی بـه ازای مصـرف متعـارف ،قیمـت
همچنـان پاییـن باشـد و برای مصـارف باالتر ،قیمت رشـد کند و
یارانههـا حـذف شـود .بـه این ترتیب هم فشـار به خانـوار کاهش
مییابـد (بـه خاطـر تـداوم تخصیـص یارانـه بـه حجم مشـخص
مصـرف) و هـم از محـل جریمـه پرمصـرف هـا ،منابعـی حاصـل
میشـود کـه میتوانـد در اجـرای سـایر سیاسـت هـا ،از جملـه
کمـک بـه اقشـار ضعیف ،مورد اسـتفاده قـرار گیـرد .البته قیمت
گـذاری پلکانـی دربـاره تمـام حاملهـای یارانـه ممکـن نیسـت
امـا در مـوارد بسـیاری مثـل بـرق ،گاز و آب کـه بـا کنتـور توزیع
میشـوند بـه راحتـی قابـل اجراسـت .دربـاره بنزین نیـز به لطف
سـامانه هوشـمند سـوخت قابل اجراسـت .توضیح این که قیمت
گذاری پلکانی برای سـوخت ،حتی در کشـورهایی که دچار انبوه
توزیـع یارانههـای پنهـان نیسـتند نیـز وجـود دارد .به ویـژه برای
اجـرای سیاسـتهایی چـون کاهـش آلودگـی هوا.

ما همه موافقیم!

از قضا هم اکنون حالت سـوم محقق شـده اسـت؛ یعنی در سـال
چیـزی حـدود  900هزار میلیارد تومان انواع یارانههای مسـتقیم
و غیرمسـتقیم در کشـور توزیع میشـود و بخش قابل توجهی از
ایـن یارانـه هم به گونهای توزیع میشـود کـه ثروتمندان ،چندین
برابر فقرا و اقشـار متوسـط از آن بهره مند میشـوند! از قضا نحوه
توزیـع بـه گونهای اسـت که انبوهی از رانـت در بخشهای دولتی
و خصوصـی ایجـاد میکنـد کـه بسـیاری بـرای نفـع بـردن از آن
دنـدان تیـز میکننـد و بـاز هـم از قضـا نحـوه توزیـع بـه گونهای
اسـت کـه بـه جـای کمک به امـور عمومـی در جهت خلاف آن
اسـت .یعنـی از محـل تشـدید مصـرف برخـی کاالهـای مخـرب
محیـط زیسـت ،مثـل بنزین و گازوئیل به محیط زیسـت آسـیب
هـم میزنـد! امـا اگـر از ما بپرسـند که آیـا با تداوم شـرایط فعلی
موافقیـد ،بسـیاری از مـا تردید خواهیم داشـت .یعنی بسـیاری از
مـا بـه حالـت سـوم پاسـخ مثبـت میدهیم! چـرا؟  3دلیل سـاده
وجود دارد:
 -1بـه وضـع موجـود عـادت کـرده ایـم و مثـل همیشـه تغییـر
سـخت اسـت.
 -2عمق فاجعه موجود را درک نکرده ایم.
 -3دربـاره کیفیـت تغییر از وضع موجود به یک شـرایط مناسـب
تر ،تردیـد داریم.
بـرای رفـع ایـن مسـائل کـه موجـب شـده ذهـن ما یـک خطای
بـزرگ انجـام دهد و یک انتخاب فاجعه بار داشـته باشـد (انتخاب
مـورد سـوم) مـرور اعـداد ،ارقـام و حقایقـی کـه در ادامـه میآید
بسـیار کمک خواهـد کرد.

 890هزار میلیارد تومان؛ مجموع یارانه پرداخیت

بـرآورد میـزان یارانهای که دولت پرداخت میکند ،آسـان نیسـت.
پرداختیهـای رفاهـی و سـبد کاالیی ،پرداختـی از طریق کمیته
امـداد و بهزیسـتی ،یارانـه نقـدی ،یارانـه سـود تسـهیالت بانکی،
یارانـه دارو ،یارانـه اقلام اساسـی و از همـه مهمتـر یارانـه انـرژی!
سـازمان برنامـه بـرای اولیـن بـار ایـن مقادیـر را محاسـبه کـرده
و گـزارش داده کـه مجمـوع یارانـه پرداختـی دولـت (آشـکار و
پنهـان) امسـال حـدود  890هزار میلیارد تومان اسـت که حدودا
میشـود 20برابـر یارانـه نقـدی! یعنـی از مجمـوع یارانههـای
توزیعـی در جامعـه ،یـک بخـش از  20بخـش به صـورت نقدی و
مسـتقیم پرداخـت میشـود و بقیه به شـکلهای دیگـری توزیع
میشـود کـه هیـچ معلـوم نیسـت بـه دسـت چه کسـی برسـد و
چـه رانـت خواریهـا و کژرفتاریهایـی را باعـث شـود .البته همه
ایـن رقـم دچـار انحراف یا توزیع نادرسـت نمیشـود امـا دقت در
مـوارد تشـکیل دهنـده ایـن یارانه ،نشـان میدهد که عمـده آن،
به شـکل بسـیار بـدی توزیع میشـود.

 5مثال درابره دست و دلبازی  890هزار
میلیاردی!

اجـازه بدهیـد دربـاره دسـت و دلبـازی  890هزار میلیـاردی مان
بـه نفـع ثروتمنـدان و رانت خـواران ،کمی بیشـتر توضیح بدهیم.
 .1سـادهترین مورد بنزین و سـوخت اسـت .دولت انواع سـوخت،
انـرژی و آب را ارزانتـر از قیمـت تمـام شـده (یـا قیمـت بـازار)
میفروشـد .هـر کسـی کـه بیشـتر اسـتفاده کـرد ،بیشـتر یارانه
بـه جیـب میزنـد .حجـم ایـن نـوع یارانههـا بسـیار زیاد اسـت و
بـه حـدود  600هـزار میلیـارد تومـان میرسـد ،یعنی حـدود 65

تغییر تدریجی یارانه غیرمستقیم به مستقیم

درصـد کل یارانههـای  890هـزار میلیـاردی!
 .2یـک بخـش دیگـر از یارانـه هـا ،از محـل ارز اسـت .دولـت بـه
واردکننـدگان از محـل ارز حاصـل از نفـت ،دالر ارزان میدهـد تا
هزینـه تمـام شـده واردات کـم شـود و کاالهـا ارزانتـر به دسـت
مـردم برسـد! دربـاره فجایـع حاصـل از ایـن نـوع توزیـع یارانـه،
اصلا نیـازی به توضیـح نیسـت! یارانههای پرداختی بـه کاالهای
اساسـی هم حدود  40هزار میلیارد تومان برآورد میشـود (البته
بـا فـرض نـرخ  8هـزار تومـان بـرای دالر ،بر مبنای سـامانه نیما).
 .3بخشـی دیگـر از یارانههـا هـم از محـل کمـک به شـرکتهای
تولیدکننـده اسـت تـا بتواننـد کاال را ارزانتـر تولیـد کننـد و بـه
دسـت مصـرف کننـده برسـانند .مثـل یارانـه سـود تسـهیالت
دریافتـی ،یـا تخفیـف در هزینـه آب یـا انـرژی مـورد اسـتفاده
شـرکتها یـا پرداخـت بخشـی از حقـوق بیمـه و... .
 .4تعـداد پرشـماری از یارانههـا هـم مربـوط بـه مـواردی نظیـر
کمـک بـه همسـان سـازی حقـوق بازنشسـتگان ،کمـک بـه
صندوقهای بازنشسـتگی ،یارانه سـود تسـهیالت بـرای زوجهای
جـوان یـا معلولیـن و ،.. .کمـک بـه شـرکتهای دانـش بنیـان از
طریـق یارانه سـود تسـهیالت صندوق نوآوری ،شـیر مـدارس و...
اسـت .ایـن دسـت از یارانههـا بهتریـن نوع یارانه اسـت کـه البته
سـهم بسـیار کمـی از مجمـوع یارانههـای پرداختـی دارد؛ تقریبا
حـدود  15درصـد!
 .5برخی هم که نهادها و موسسـات هسـتند؛ از سـازمان زندانها
تا صندوق رفاه دانشـجویی و حوزه علمیه و صدا و سـیما و برخی
وزارتخانهها و... .

 7برابر؛ هسم ثرومتندان از یارانه ها

همانطـور کـه گفتـه شـد در ایـن نـوع توزیـع یارانـه (تخصیص
یارانـه ارزی بـه واردات یـا فروش ارزان حاملهـای انرژی یا فروش
ارزان نهادههـای تولیـد بـه تولیدکننـدگان) ،حجم بسـیار زیادی
از منابـع کشـور وارد اقتصـاد میشـود کـه دو برابر بودجه سـاالنه
دولـت اسـت! امـا بدتـر این اسـت کـه حجم بسـیار کمـی از این
یارانه ها ،به اقشـار هدف یعنی اقشـار نیازمند میرسـد! بررسـی
سـازمان برنامه نشـان میدهـد یک فرد در یک خانـواده ثروتمند
(دهـک دهـم) سـاالنه حـدود  21میلیـون تومـان یارانـه دریافت

امـا راه آسـانتر ایـن اسـت کـه بـه تدریـج و طبـق یـک برنامـه
بلندمـدت ،یارانههـای پنهـان و غیرعادالنـه حـذف شـود و بـه
پرداختهـای انتقالـی اختصاص یابـد .به بیان دیگـر ،بدون ایجاد
هیـچ سـامانه یا قیمت گذاری پلکانـی ،طبق یک برنامه یارانههای
غیرمسـتقیم حـذف و بـه صـورت مسـتقیم پرداخت شـوند .این
راهـکار ،از نظـر اجرایـی ،سـادهترین کار اسـت و نیـاز بـه سـامانه
و زیرسـاختی نـدارد امـا تدویـن یـک برنامه منسـجم بلندمدت و
اجبـار دولتهـا بـه رعایـت آن ،ممکن اسـت چالشهایـی در پی
داشـته باشد.

میکنـد .ایـن در حالـی اسـت که هر فرد در خانـواده فقیر (دهک
اول) فقـط چیـزی حـدود  3میلیـون و 200هـزار تومـان یارانـه
میگیـرد .یعنـی ثروتمنـدان  7برابـر فقـرا یارانـه پنهـان دریافت
میکننـد .ایـن در حالـی اسـت کـه اگر ایـن یارانههـا تجمیع و به
صـورت مسـاوی بیـن همه (فقـرا و ثروتمندان توزیع شـود) به هر
فـرد در سـال بیـش از  10میلیون تومان میرسـد .یعنی دریافتی
یـک فـرد فقیر حـدود  7میلیـون تومان افزایـش مییابد.

چرا منیشود؟

حسـاب و کتـاب راحـت اسـت امـا باید قبـول کنیم کـه رفع این
معضـل کار سـختی اسـت .نگرانـی از افزایـش قیمتهـا و تـورم
مهمتریـن دغدغـه مـردم در حـذف بخشـی از یارانههـای پنهـان
اسـت .امـا مانـع مهمتـر را بایـد در رفتار سیاسـی سیاسـتمداران
جسـتوجو کنیم .کسـانی که حیات سیاسـی کوتاه مدت خود را
وابسـته بـه رای مـردم میداننـد و به صورتی اغـراق آمیز از تالش
بـرای حـذف یارانههـای پنهـان میترسـند .حتمـا دیـده ایـد که
در ماههـای اخیـر ،همـه و همـه دربـاره آثار سـوء و تبعات فاجعه
آمیـز تخصیـص ارز  4200تومانـی یا توزیع بسـیار ارزان سـوخت
صحبـت میکننـد .امـا وقتـی کـه نوبت تصمیـم میرسـد ،همه
طفـره میرونـد .چـرا کـه نمیخواهنـد آدم بـد باشـند .تاسـف
بـار اینجاسـت کـه آنهـا آنقـدر اعتمـاد به نفـس ندارنـد که با
قـول اجـرای درسـت ایـن فراینـد ،مـردم را قانـع و همـراه کنند.
قطعـا مـردم عاشـق پرداخـت یارانـه و منابع شـان بـه ثروتمندان
نیسـتند و در صورتـی کـه ببیننـد منافع این تغییـر رویه (حاصل
از دریافتـی نقـدی) بیشـتر از هزینههـای آن (تـورم احتمالـی)
اسـت ،نه تنها همراهی میکنند بلکه از چنین مسـئول شـجاعی
حمایـت هـم خواهند کرد .اما مسـئوالن محافظه کار و کوتاه نگر،
الگـوی رفتـاری مـردم را نیـز اینچنین تصور میکننـد و اینگونه
میشـود کـه نمیشـود!

چگونه مشکل را برطرف کنیم؟

حـاال کـه تقریبـا در یـک دور باطـل گیـر کـرده ایـم و بـا نگاهی
منصفانـه ،در مییابیم که شـرایط جامعـه و اقتصاد هم به گونهای
نیسـت کـه بتـوان تغییرات و اصالحـات ناگهانی ایجـاد کرد ،باید

هر خانوار یک
کارت انرژی
دریافتمیکند
که هر ماه به مقدار
مشخصیشارژ
میشود .خانوار طی
ماه میتواند از این
کارت برای پرداخت
قبوض برق و گاز،
خرید بنزین و حتی
حمل و نقل عمومی
و .. .استفاده کند .در
پایان ماه ،اگر مبلغی
باقی ماند ،آزاد شده
و برای همه مصارف
دیگر قابل استفاده
خواهد بود

سایر کشورها چه کردند؟

بـه عنـوان نکتـه پایانـی ،تذکـر ایـن نکته الزم اسـت کـه موضوع
یارانـه پنهـان و اتلاف منابـع در اثـر آن ،مختـص ایـران نیسـت.
متاسـفانه برخـی عالقـه دارند که شـرایط ایـران را منحصر به فرد
و یگانـه تصویـر کنند ،این در حالی اسـت که تقریبا تمام مسـائل
مـا ،از جمله دولت و بوروکراسـی نسـبتا ضعیـف ،توزیع یارانههای
ناکارآمـد غیرمسـتقیم و ناتوانـی نظام سیاسـت گـذاری در ایجاد
اجمـاع ملـی برای رفع مسـائل حاصل از این موضوع ،در بسـیاری
دیگـر از کشـورها ،بـه ویـژه کشـورهای نفتـی رایج بوده یا اسـت.
البتـه برخـی کشـورها هـم بـرای رفـع ایـن معضـل تالشهایـی
کردهانـد کـه بسـیاری موفـق و برخی هـم ناموفـق بودهاند.
مثال ترکیه در سـال  1998دسـت به اصالح نظام یارانه سـوخت
زد و موفـق هـم شـد .ایـن کشـور پیشـتر هـم یارانههـای بـرق را
حذف کرده بود .لهسـتان،اندونزی ،فیلیپین و شـیلی نیز از دیگر
کشـورهایی هسـتند که سیاسـت حذف یارانههای غیرمسـتقیم
(بـه ویـژه دربـاره سـوخت) را در سـالهای دور اجـرا کردنـد و
بـا شـدت و ضعـف موفـق هـم شـدند .در سـالهای نزدیـک تـر،
کشـورهای پـرو ،آفریقـای جنوبـی ،مکزیک و نیجریـه نیز چنین
سیاسـتی را اجـرا کردند.
برخـی کشـورها مثـل مکزیـک در ایـن مسـیر موفـق نشـدند امـا
کشـورهای بسـیاری هـم بـه اهـداف رسـیدند .بـه طـور متعـارف،
کشـورهایی کـه سیاسـتها را بـه صـورت تدریجـی اجـرا کردنـد،
برنامـه منسـجم و شـفاف داشـتند و همزمان با کاهـش یارانههای
غیرمسـتقیم پرداخـت بسـتههای حمایتـی یـا یارانـه مسـتقیم به
اقشـار مختلـف را در دسـتور کار قـرار دادنـد و در نهایـت همراهی
مـردم را جلـب کردند و توانسـتند این سیاسـت یعنـی حذف یارانه
پنهان ثروتمندان را به نفع اقشـار ضعیف و کل اقتصاد اجرا کنند.

