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چكيده
یارانه یكی از عامترین و بحثانگيزترین مفاهيم اقتصادي است که با سرنوشتت مييتتتی اقتتار وستييی از متردم ارتبتايی
نزدیك دارد و در مباحث اقتصادي نقطهنظرهاي گوناگونی در مورد آن ابراز شده است .با دقت به این نظریات به وضتو
متاهده میگردد که اغلب آنها پایههاي مناسب علمی ندارند بههمين دليل بررسی دقيقتر این مبحث اقتصتادي ضترورت
مییابد .در این مقاله ضمن تبيين مفهوم یارانه در اقتصاد نخست زمينهها و تاریخچه پيدایش یارانه در ایران مطر و ستس
انواع یارانه ميرفی و یارانه فرهنگی توصيف گردیده و اهميت و ضترورت آن و نيتز بنبتههاي مثبتت و بایگتاه یارانته در
کتور مورد بررسی قرار گرفته است .در ادامه سهم هر یك از یارانهها در بودبه کتور متخص و ضمن تتتری سياستت
فرهنگی کتور به مقوله یارانههاي فرهنگی پرداخته شده و عملكرد بخش فرهنگ در کتتور متورد تيزیته و تحليتل قترار
گرفته است.
واژگان كليدي :یارانه فرهنگی سياست فرهنگی و عملكرد بخش فرهنگ.
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 .1مقدمه
یارانه را بهيور کلی میتوان یك ابزار اقتصادي دانست که همچون سایر ابزارهاي اقتصادي قبتل از مطاليت چگتونگی بته
کارگيري آن نمیتوان آثار مثبت و منفی آن را مورد داوري قرار داد برخالف پنداشت عدة زیادي که یارانه را تنها یتك
سياست و نه ضرورت اقتصادي میپندارند یارانه یكی از ابزارهاي مهم سياست مالی دولت استت سياستت متالی بته ایتن
مفهوم نيست که یارانه بنب سياسی داشته باشد بلكه بدین مينی است که همچون نرخ ماليات و هزینههاي دولتت ابتزاري
قابل انيطاف است که با نوسان آن دولت میتواند در بهت اهداف اقتصادي خود یينتی کتارآیی مطلتوق اقتصتادي گتام
بردارد.
از زاوی دیگر میتوان گفت :یارانه پدیدة اقتصادي نيست بلكه ابزاري اقتصادي است .پدیدههاي اقتصادي که بر اثتر فيتل
و انفياالت درونی بازارهاي مختلف کاال کار و سرمایه در اقتصاد به وبود میآیند میتوانند داراي خصلتهاي مثبتت و
یا منفی باشند .براي مثال بيكاري و تورم را میتوان پدیدههاي منفی و رشتد اقتصتادي را پدیتدة مثبتت ارزیتابی نمتود .امتا
یارانه از سنخ بيكاري و تورم و رشد اقتصادي نيست بلكه میتتوان آن را نتوعی ماليتات منفتی نيتز ناميتد .هرگتاه در ههتن
کارشناسان اقتصادي حذف یارانه بهيور قطيی مطر باشد مانند این است که ما اقتصاد خود را از دریافتت ماليتات منفتی
محروم نمائيم.
در اقتصاد کالن و در ميادالت اساسی درآمد ملی یارانه تحت سرفصل کلیتر پرداختهاي انتقالی مطر میباشد که در
تابع مصرف به درآمد خانوارها افزوده میگردد اما یارانته بته دليتل پيچيتدگیهتاي محاستبات آن در حستابداري ملتی و
انيطافپذیري در مباحث اقتصادي بایگاه ویژة خود را باز نيافته است.
 .2مباني نظري
زمينهها و تايخچه پيدايش يارانه در ايران
همان گونه که اشاره شد یارانه یكی از ابزارهاي مهم دولت در بهت تحقتق اهتداف اقتصتادي متیباشتد .بتههمتين بهتت
وبود دولت مرکزي مقتدر که قدرت مالی آن عالوه بتر مختارع عمتومی حاکميتت تتوان صترف هزینتههتاي عمتران و
آبادانی کتور را دارا باشد یكی از شروط الزم براي پيدایش انگيزههاي نوعی پرداختهاي انتقالی میباشد .بدین ترتيتب
بخش مهمی از تاریخ ایران که داراي حكومتهاي ناپایتدار و ملتو الطتوایفی بتوده و یتا ایتنکته دولتت از اختذ ختراع
ماليات تنها ایياد امنيت را وظيف خود میدانسته بهيور يبييی نمیتواند در حيط پژوهش باشد.
«در دوران صفویه نوعی تخفيفهاي مالياتی و در دوران قابار سياستهایی در بهت توسي زراعت که در آن دادن بتذر
و مساعده به مستابر پيشبينی شده بود» را میتوان از نخستين بهتگيريهاي حمایتی دولتی دانست.
دخالت مستقيم دولت در عرضه و تقاضا (توليد) از سال  1311و با تصویب قانونی بهت تاسي

سيلو در تهران بتهمنظتور

خرید و هخيره گندم توسط سازمان غله به بهت مقابله با کمبودهاي احتمالی آغاز شد .در سال  1315بتهستبب بارنتدگی
به موقع افزایش قابل مالحظه اي در عرضه گندم به بازار پدید آمد و افزایش عرضه بر ميزان تقاضا ستبب کتاهش شتدید
قيمت گردید .در سال مزبور دولت بتهمنظتور حمایتت از کتتاورزان از يریتق ستازمان غلته گنتدم را بتا قيمتتی بتاالتر از
قيمتهاي بازار خریداري کرد .تا سال  1321هدف از دخالت دولت در کار غالت حمایت از کتاورزان و همچنين تهيه
و هخيره گندم و تاکيد آن بر تهيه نان ارزان براي مصرفکندگان کمدرآمد شهري بتود .پيتروي از چنتين سياستتی قيمتت
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گندم را غالباً در سطوحی پائينتر از قيمت بازار تييين و تثبيت متیکترد و موبتب متیگتردد کته متالكين (قستمت عمتده
عرضهکنندگان را مالكين تتكيل میدادند که با بمعآوري سهم ارباق گندم را تقریباً به صورت عمده بته دولتت عرضته
میکردند) بدترین نوع گندم را به دولت و نوع مرغوق آن را در بازار آزاد به فروش برسانند.
ایران اولين سهميهبندي همراه با یارانه را در زمان بنگ بهانی تيربه نموده است که نان بهعنتوان مهتمتترین کتاالي ایتن
سهميهبندي بوده است.
سابق پرداخت یارانه به مفهوم کنونی آن به دهه  40میرسد که این یارانهها بر روي گوشت و گندم پرداخت متیشتد .امتا
رقم آن قابل توبه نبوده و تا قبل از افزایش درآمد نفت به دليل وبود رشتد اقتصتادي متيتادل و نترخ تتورم ایتن یارانتهها
اند

بوده است.

انواع يارانه
با توبه به تنوع و پيچيدگی محاسبات و کاربردهتاي گونتاگون یارانته و هتمچنتين تتاثرات و نتتایو گونتاگونی کته روش
پرداخت یارانه میتواند داشته باشد ضرورت يبقهبندي و تفكيك آن بيشتتر متیگتردد .بته نستبت گستتردگی وظتائف
دولت در اقتصاد یارانهها نيز از تنوع بيشتري برخوردار میشوند .بهيور کلی یارانهها را میتوان در يبقهبنتدي پتنوگانته
زیر دستهبندي نمود:
براساس اهداف دولت در پرداخت یارانهها میتوان آنها را به شر زیر دستهبندي نمود:
 یارانه اقتصادي؛
 یارانه ابتماعی؛
 یارانه توسيهاي؛
 یارانه سياسی؛
 یارانه فرهنگی؛
يارانه اقتصادي
پرداختهایی است که دولت براي نيل به برخی از اهداف اقتصادي خود از بمله تخصيص بهينه منابع ثبتات اقتصتادي و
عادالنهتر نمودن توزیع درآمد انيام میدهد .بهعبارت دیگر یارانه اقتصادي عبارت است از کمكی که دولت مرکزي به
هزینه سایر قسمتهاي اقتصاد به توليدکنندگان بخش خصوصتی و یتا بته مصترفکننتدگان یتك کتاالي بخصتوي و یتا
استفادهکنندگان از یك سروی

خدماتی و یا به یك عامل توليدي میدهد .ولتی دولتت پتاداش یتا عتوي متالی متقابتل

دریافت نمیکند .تنها شرط دولت این است که دریافت کننده کمك نحوه عمل خود را تغيير و یا تيتدیل کنتد و از ایتن
راه توليد و یا عرضه و یا مصرف کاالهاي مورد نظر و یا فياليتهاي اقتصادي را تتویق کند و یا از توسيه آن با این روش
از يریق غيرمستقيم بلوگيري نماید .با این تياریف کلی اکثر یارانههاي پرداختی را متیتتوان بتزي یارانتههتاي اقتصتادي
دانست.
يارانه اجتماعي
نوع دیگري از کمكهاي دولت «کمكهاي ابتماعی» است .کمكهتاي ابتمتاعی را دولتت بتيشتتر بتهمنظتور تتامين
هدفهاي ابتماعی انيام میدهد گرچه این نوع کمكها میتواند در بردارنده هدفهاي اقتصادي نيز باشد ولتی تكيته
دولت در این دسته از کمكها بيشتر روي هدفهاي ابتماعی است.
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این نوع یارانهها که تحت عنوان یارانههاي مستقيم در قستمت پتيشگيتري از خستارات احتمتالی بتاي متیگيترد شتامل
کمكهاي وسيع مالی در بهت مطاليات در کتف امور بنتائی نحتوه رشتد بمييتت اوقتات فراغتت بوانتان غيتره و
چارهاندیتی در مورد این متكالت میباشد .البته میتوان یارانههاي مصرفی که سبب کاهش هزینته ختانوار و «رضتامندي
نسبی» خانوارها میگردد را نيز نوعی یارانه ابتماعی ناميد.
يارانه توسعهاي
این نوع کمكهاي دولت که در بهت شتاق بختيدن به روند توسيه اقتصادي متیباشتد در کتتورهاي در حتال توستيه
کاربرد بيشتري دارد .کمكهاي دولتی بهمنظور تقویت زیربناي اقتصادي و ابتماعی کتور در بهت تيادل بختتيدن بته
سيستم توليد مصرف و هزینه نمودن درآمدهاي عمومی همچنين ایياد موسسات تحقيقاتی و انتقتال تكنولتويي و علتوم
مراکز ايالعات پایهاي کمك به هزینه تحصتيلی دانتتيویان داخلتی و ختارع کتتور بتهمنظتور تقویتت نيتروي انستانی
کارآمد و حتی کمكهایی که در بودبه دولت براي تربيت تكنسينها مهندسين و کارگران حرفهاي میشود را میتوان
نوعی کمكهاي توسيهاي ناميد.
يارانه سياسي
یارانه سياسی نوعی از کمكهاي دولت است که هدف اصلی آن سياستی متیباشتد و قلمترو عمتل آن متیتوانتد هتم در
داخل بهت هماهنگ نمودن اکثریت باميه با مواضع سياسی و اقتصادي دولتت در راستتاي تحكتيم امنيتت ملتی و هتم
کمكهاي بالعوي به دیگر کتورها در بهت تحكيم مبانی سياسی دولت را شامل شود .این کمتكهتا کته گتاه ارقتام
چتمگيري را در بودبه برخی از کتورهاي مقتدر بته ختود اختصتاي متیدهتد صترف گستترش مبتانی سياستی و گتاه
ایدئولويیك نظامهاي سياسی این کتورها میگردد.
يارانه فرهنگي
از آنبایی که در اغلب ميامع اقتصادي بختش خصوصتی قتادر بته حمایتت از امتور هنتري علمتی انستانی و متذهبی
هماهنگ با سياست عمومی نمیباشد دولت میباید بر این امور یارانه تييين کند .این مسئله شامل کمكهاي پولی و غيره
به افراد محلی بهت دستیابی به اهداف موردتوبه حكومت مرکزي میباشد .در ایران پرداختهایی که توستط ستازمان
حمایت از مصرفکننده بهت کاهش قيمت کاغذ روزنامه در سالهاي  1367و  1368انيام گرفته را میتوان از این نتوع
یارانه دانست.
 .3اهميت و ضرورت مسئله
یكی از مواردي که وبه تمایز نظامهتاي اقتصتادي استت و حتتی عقایتد مختلتف اقتصتادي را در یتك نظتام از یكتدیگر
تفكيك مینماید همانا شيوه نگریستن آنها به محدودة وظایف دولت در اقتصاد میباشد .نظامهاي سوسياليستی متخصتاً
بهتگيريشان نسبت به دولت روشن میباشد .آنها دولت را بتهعنتوان برنامتهریتز و کارفرمتاي بختشهتاي اقتصتادي و
توليدکنندة کليه کاالها دانسته و روش برنامتهریتزي متمرکتز را بتهعنتوان کتاراترین روش در تخصتيص منتابع بته حستاق
میآورند البته در سالهاي اخير تيدیدنظر و گرایش بهسوي اقتصاد مبتنی بر بازار در غالب کتتورهاي سوسياليستتی بته-
وبود آمده است .در نظام اقتصاد آزاد با پذیرش این اصل که دولت تا حد امكان میباید کلي فياليتهاي اقتصتادي را بته
بخش خصوصی واگذار نماید مواردي وبود دارد که دولت به ناچار بایستی نقش مهمی را در فياليت اقتصادي ایفا کند.
49

«آدام اسميت» که او را میتوان از بنيانگذاران اقتصاد آزاد ناميد با آنکه مبناي نظریاتش بر هرچه محتدودتر نمتودن نقتش
دولت در فياليتهاي بازار و بنگاههاي خصوصی قرار دارد در عين حال وظيف حمایت از اهالی و اموال بتهوستيله ارتتش
دفاع از منافع اهالی در داخل شهرها با نيروهاي انتظامی و ایيتاد موسستات و ارائته ختدمات عمتومی را از وظتائف دولتت
میداند .با تحول و تكامل تئوريهاي اقتصاد در غرق دیدگاه نسبت به دولت نيز متحول گردیده است.
پيگو اقتصاددان انگليسی در کتاق متهور خود «اقتصتاد رفتاه» گتامی اساستی در بهتت تبيتين بایگتاه دولتت در اقتصتاد
برداشت .او با ير هزینهها و فایدههاي ابتماعی در کنار بخش خصوصی دولت را نيز به عنوان عتاملی در بهتت ایيتاد
کارایی توليد مطر کرد .او ميتقد است :هرگاه توليدات فایده خاربی ایياد نماید سط توليد کمتتر از توليتد مطلتوق
خواهد بود و در اینبا دولت میتواند با یارانه افزایش توليد را تا رسيدن به سط توليد کارآمد تضمين نمایتد .در ایتنبتا
پيگو به موارد یارانه کامل نيز اشاره میکند که دولت هزینه توليد و ارائه کاالها را به عهده میگيرد.
پل ساموئلسن اقتصاددان متهور آمریكایی در ميرفی کامل بخش عمتومی و کتاالي عمتومی در نظریته توليتد و مصترف
کاالهاي عمومی در سال  1954گام نهایی را برداشت .میتوان گفت براستاس نظریتههتاي اقتصتادي او اینتك در تمتامی
کتورهاي توسيه یافته غربی بخش عمومی با هویت مستقل و فيال در کنار بخش خصوصی عمل مینماید.
با توبه به نظریههاي اقتصادي که سبب گسترش و فياليت بخش عمومی شده است دولتها دیگر به نقتش کتوچكی کته
اقتصاددانان کالسيك براي آنها قائل بودهاند اکتفا نكرده و به صورت یكی از ارکان اقتصادي باميه عمتل متینماینتد .بتا
توبه به نقش دولت در اقتصادهاي آزاد کنونی هدفهاي عمده دولت را در سه حوزه و یا سه تابع زیر میتوان متتخص
کرد:
 تخصيص بهين منابع؛
 ثبات اقتصادي؛
 توزیع مناسب درآمد یا توزیع عادالنه درآمد.
 .4جنبههاي مثبت يارانه
سهولت تخصيص يارانه به افراد
در پرداختهاي انتقالی شناسایی و اختصاي ميزان پرداختهاي انتقالی متكل و تتكيالت وسييی براي تتتخيص افتراد
نيازمند واقيی باميه الزم است .در حالی که در یارانه با تييين ميزان متخصی از مصرف براي افراد میتوان مطمتئن بتود
تمامی افراد نيازمند از یارانه برخوردار هستند وبود دارد.
جهت دادن دولت به مصرف كاالهاي مشخص
در پرداختهاي انتقالی مصرفکننده با آزادي انتخاق و تربيحات خود کاال را انتخاق متیکنتد و احتمتال اینكته افتراد
مبالغ دریافتی را به کاالهاي ضروري اختصاي ندهند وبود دارد .مثالً این امكان وبود دارد که پدري تهيه ستيگار بتراي
خود را به خرید شير براي فرزند دبستانيش تربي دهد .اما ارائته مستتقيم کتاالي یارانته شتده متیتوانتد هتدف دولتت در
مصرف کاالي خاصی را تحقق بختد .همچنين یارانه میتواند بتهمنظتور تصتحي مستير مصترفی کتتور بتهستوي تتتویق
مصرف کاالهایی که امكانات توليدي آن در کتور بيشتر فراهم است به کار رود و از توسيه مصترف کتاهق بيضتی از
کاالها با یارانه نمودن کاالیی که مورد توبه نيست بلوگيري نماید و بر الگوي مصرف باميه اثرگذارد.
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 .5جايگاه يارانه در حسابهاي مالي
در غالب کتورها پرداختهاي دولت به سه دستته تقستيم متیشتود کته پرداختتهتاي بتاري یكتی از آنهتا متیباشتد.
پرداختهاي باري نيز به هزینههاي مصرفی هزینههاي سرمایهاي و پرداختهاي انتقالی تفكيك میگردد .پرداختهاي
انتقالی نيتز بته  3قستمت یينتی کمتكهتاي بالعتوي بتاري سترمایهاي قابتل دستتهبنتدي استت و یارانتهها کته بتزي
پرداختهاي انتقالی است به شكل زیر دستهبندي میگردند:
كمكهاي بالعوض دولتي
يارانههاي مستقيم
الف :بهت تامين مالی منافع؛
ق :پيشگيري از خسارات احتمالی؛
ع :ببران خسارات احتمالی؛
د :کمك به سایر کتورها.
يارانههاي غيرمستقيم
الف :برنامه حمایت از قيمت؛
 -1یارانههاي توليدي؛
 -2یارانههاي مصرفی؛
ق :خدمات ميانی؛
ع :تيرفهها؛
د :امتيازات مالياتی.
 .6تفاوت بين يارانههاي مستقيم و غيرمستقيم
بهعلت شباهت نزدیك مكانيزم ماليات با یارانه یارانه را نتوعی ماليتات منفتی نيتز متیتتوان ناميتد .از بملته ایتن تتتابه در
تقسيمبندي یارانه به مستقيم و غيرمستقيم است.
همانگونه که مالياتها را براساس روش دریافت و اینکه بر کتاال باشتد یتا بتر درآمتد بته غيرمستتقيم و مستتقيم تقستيم
مینمایند و همواره ماليات غيرمستقيم یا کاالیی سادهتر و قابل وصتلتتر متیباشتد در یارانته ایتن متوارد بتاليك

عمتل

مینماید .یينی یارانه را براساس پرداخت و اینکه این پرداخت پولی باشد یتا کتاالیی بته مستتقيم و غيرمستتقيم تفكيتك
مینمایند .یارانه مستقيم بهعلت اینکته اوالً پتولی استت و ثانيتاً ستازمان یتا شترکت دریافتت کننتده متتخص متیباشتد
محاسبات آن سادهتر و سوياستفاده از آن کمتر میباشد .برخالف آن یارانه غيرمستقيم اغلب بر کاال یا کاالهایی استت و
گيرندگان آن نيز متيدد میباشند .اما منافع عمومی یارانه مستقيم هرگاه صرف مابهالتفاوت عملياتی و زیربنایی تاسيستاتی
که بنبه ملی و داراي منافع عمومی باشد گردد بر یارانه غيرمستقيم داراي مزیت میباشد.
در اقتصاد ایران یارانه مستقيم براساس زیانكرد شرکتهاي دولتی پرداخت میشود که اغلب توليتد کاالهتاي مصترفی و
خدماتی را بهعهده دارند .قسمت عمده این زیانكردها به علتت عتدم نظتام قيمتتگتذاري صتحي و پتائين بتودن کتارایی
مدیریت در این شرکتها میباشد و بههيچ وبه این یارانهها نسبت به یارانه کاالهاي اساسی که یارانهاي غيرمستتقيم بتوده
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و داراي اثرات مهم توزیع درآمد و ثبات اقتصتادي استت تتربي نتدارد .گتاهی یارانتههاي غيرمستتقيم بتا یارانته پنهتان
مترادف انگاشته میشود که این برداشت درستی نيست و در ادامه به تفاوت آنها میپردازیم.
 .7طبقهبندي يارانه براساس انعكاس يا عدم انعكاس اين هزينهها درحسابهاي مالي
يارانه پنهان
گاهی اوقات کاال یا خدماتی از سوي دولت مورد حمایت قترار متیگيترد امتا هزینتههتاي ایتن حمایتت در حستاقهتاي
پرداخت یارانه منيك

نمیگردد و بر این اساس میتوان آن را یارانه پنهان ناميد .تفاوت آن بتا یارانته غيرمستتقيم در ایتن

است که یارانه غيرمستقيم را میتوان محاسبه کرد و در حساقهاي ملی ظاهر میشوند اما روش محاسبه آن دشوار است
در صورتی که یارانه پنهان عمالً بهعنوان یارانه یا زیانكرد عملياتی به حساق نمیآید بلكه نتوعی امتيتاز استت کته دولتت
براي بخشهایی به وبود میآورد این نوع یارانه در اقتصاد ایتران بخصتوي از زمتانی کته تفتاوت زیتادي بتين نترخ ارز
رسمی با قيمت واقيی آن ایياد شده ابياد گستردهاي پيدا نموده است.
يارانههاي آشكار
کليه یارانههایی که بزي هزینههاي دولت به حساق میآید و تحت عنوان کمكهتاي بالعتوي ناميتده متیشتوند یارانته
آشكار میباشد .بنابراین کليه یارانههاي مستقيم و غيرمستقيم نيز نوعی یارانه آشكار میباشند.
 .8سهم هر يك از انواع يارانه در كل يارانههاي اعطايي
با تنوع و تيددي که از تياریف و انواع یارانه در این مقاله ارائه نمودیم متخصاً نمتیتتوان بتراي همته ایتن متوارد ميتزان
یارانه پرداختی در اقتصاد را متخص نمود .در اکثر مواقع مقدار متخصی یارانه از دیدگاههاي مختلف در چند يبقهبندي
باي میگيرند پ

به این ترتيب میباید به یارانههایی که از نظر هزینه در حساقهاي ملی منيك

شده و دستتیتابی بته

آنها امكانپذیر باشد اشاره نمائيم.
به همين سبب از ميان آنها به یارانههاي توليدي مصرفی و خدماتی که در محدوده وظتائف ستازمان حمایتت از مصترف
کننده (سازمان مسئول پرداخت یارانه در ایران) میباشد میپردازیم .زیرا امكانات آمار و ايالعاتی موبود ما ابتازه فترا
رفتن از آن را ممكن نمیسازد.
سهم يارانههاي توليدي
کليه یارانههایی که به نحتوي بته بختش توليتد مربتوط متیگتردد دامنته وستييی دارد .از پرداختت زیتانكرد عمليتاتی بته
بخشهاي توليد تا تامين ارز دولتی و یا تييين نرخهاي تضمينی و کليته تستهيالت گمرکتی و یتا صتادراتی همگتی نتوعی
یارانه به بخش توليد محسوق میشوند.
اما چون این بررسی بيشتر بر محور کاالهاي اساسی که تمرکز آن در حوزه وظایف ستازمان حمایتت از مصترف کننتده
میباشد قرار دارد پ

به یارانههاي توليدي که به کاالهاي اساسی از بمله گندم دانههاي روغنی چغنتدر قنتد علوفته و

غيره تيلق میگيرد میپردازیم و میتوان آن را یارانه توليدي به کاالهاي اساسی ناميد.
اما یارانههایی که دولت بهت تثبيت قيمت کاالهاي اساسی متیپتردازد را نمتیتتوان یارانته توليتدي ناميتد زیترا دولتت
قسمت عمده توزیع بار را در بازار در انحصار دارد و این قيمت تثبيتی در بهت ثبات قيمتت اینگونته کاالهتا و در بهتت
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منافع مصرفکنندگان میباشد .مانند بازارهاي گندم روغن و قند و شكر ليكن هرگاه قيمتتگتذاري تضتمينی یينتی در
بهت حمایت از توليدکنندگان باشد یارانه پرداختی توليدي میباشد.
در بيد از انقالق موارد متيددي به شمار اقالم یارانههاي توليدي افزوده گردید و همزمان با افزایش هزینههاي کل یارانته
به قيمت باري سهم یارانههاي توليدي افزوده شد که بهيور متوسط این نتوع یارانته  25/2درصتد از کتل یارانته تتا ستال
 1368را تتكيل میدادند .یينی حدود  2برابر سهم قبل از انقالق.
سهم يارانههاي مصرفي
عمدهترین یارانه پرداختی و از بمله بحثانگيزترین آن یارانههاي مصرفی میباشد .آغاز پيدایش یارانه در اقتصتاد ایتران
به مفهوم کنونی آن براي پایين نگهداشتن قيمت مواد مصرفی و غذایی شتكل گرفتت .در قبتل از انقتالق بتهيور متوستط
 85/5از این پرداختها به یارانه مصرفی بهت تثبيت قيمتها اختصاي یافت.
شاید کمتر انتقادي به یارانههاي توليدي کاالهاي اساسی آن هم در بواميی که از کمبود توليد و بهترهوري و بتاال بتودن
هزینههاي توليد رنو میبرند وبود داشته باشد .اما بهت اصلی این انتقادها به سمت یارانههاي مصرفی متمرکتز استت و
دالئل اقتصادي متيددي وبود دارد که این پرداختها را غيرموبه میدانند و خواهان حذف آنان میگردند .از بمله این
دالیل ایياد تقاضاي کاهق افزایش هزینههاي دولت مصرف مسرفانه و ثبات قيمت کاالهاي اساسی است که در نتييته
منير به کاهش توليدات کاالهاي اساسی متیگتردد .امتا عتدالت ابتمتاعی و توزیتع عادالنتهتتر درآمتد مهتمتترین عامتل
توبيهکننده پرداخت یارانههاي مصرفی است و هرچه باميه داراي تراکم و تكاثر ثروت در گروه و يبقتات محتدودتري
باشد این ضرورت براي دولتها در بهت زدودن چهره سياه فقر که عتاملی در بهتت کندشتدن حرکتت موتتور توستيه
کتور میباشد بيشتر احساس میگردد .با پذیرش چنين نقتی براي یارانه مصرفی که هماهنگ با آرمانهتاي استالمی و
انسانی میباشد مسئله اساسی این خواهد بود که این یارانهها به چه کاالیی و به چته افترادي تخصتيص یابتد تتا بيشتترین
کارایی را در بهت تحقق این هدف داشته باشد.
سهم يارانههاي خدماتي
بخش خدمات یكی از بخشهاي اقتصادي است که در ایران از سایر بخشهاي اقتصادي رشد ستریعتتري داشتته استت و
وظيفه تامين رفاه و خدماترسانی به باميه شهري را بر عهده دارد .حمل و نقل بهعنوان یكی از مهمتترین زیتر بخشهتاي
خدمات است که دولت در بهت کاهش هزینه مصرفکننده یارانههایی را به آن پرداخت مینمایتد .مابتهالتفتاوت قيمتت
بنزین تاکسیها يی سالهاي  1361-64در بهت کاهش هزینه حمل و نقل پرداخت میگردید که ارقتام قابتل تتوبهی را
در هزینههاي یارانه تتكيل میداد .براي مثال در سال  1361حدود  13/5ميليتارد ریتال صترف مابتهالتفتاوت قيمتت بنتزین
تاکسیها شد .در سالهاي اخير مواردي از بمله تغذیه رایگتان در متدارس هزینته حمتل کاالهتاي اساستی بته روستتاها
سازمان زندانها مابهالتفاوت قيمت آرد روغن و شكر مصرفی و مابهالتفاوت ارز کاغذ روزنامه و همچنين شرکت واحتد
اتوبوسرانی را میتوان به آن افزود.
سهم يارانه فرهنگي
بخش فرهنگ یكی از بخشهاي مهم کتور میباشد که در ایران نسبته به بخشهاي اقتصادي و سياستی از رشتد کمتتري
برخوردار بوده است .زمانی که در حساقهاي ملی به بستيو یارانههاي مربوط به این بخش میپتردازیم بایگتاهی بتراي
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آن پيدا نمیکنيم اما در حساقهاي ملی شاهد مواردي چون یارانه بر واردات و سایر یارانهها هستيم .ایتن در حتالی استت
که در سایر کتورها مانند اتریش و کره بنوبی یارانه بخش فرهنگ بایگاه ویژهاي در توليد ناخالص ملی آنها دارد.
 .9سياست فرهنگي در ايران
رشد اقتصادي يا عدالت اقتصادي
دولتها از يریق انواع سياستهاي اقتصادي سيی میکنند بر روند حرکت در بخشهاي مختلتف اثرگتذار باشتند .امتا در
این فرصت صرفاً به تأثير این سياستها بر بخش فرهنگ و هنر پرداخته میشود و نتایو سياست اقتصادي دولتت در زمينته
حمایتهاي مالی از قلمرو فرهنگ و هنر بررسی میگردد .بهيور کلی سياستهاي اقتصادي به سه دسته تقسيم میشتوند:
مالی پولی و سياستهاي تنظيم بازار .سياستهاي مورد نظرما در این مبحث سياستهاي مالی دولتها استت .بهصتورت
ساده سياستهاي مالی دولت همان دخل و خرع دولت در اقتصاد است و يبييتاً ما در اینبا درباره دخل و خرع دولت
در بخش فرهنگ و هنر صحبت میکنيم؛ منظورمان از بخش فرهنگ و هنر نيز بخش توليد کاالهتا و ختدمات فرهنگتی و
هنري است .دخل دولت یا درآمد دولت از این بخش بهمينی مالياتی است که از توليدکنندگان کاالها و خدمات فرهنگی
و هنري دریافت میکند .براي مثال سينماگران بهعنوان یك گروه شغلی در پایان هتر ستال درآمتدي دارنتد کته بستته بته
سط درآمد آنها و نرخ مالياتی که دولت براي این نوع فياليت تييين کرده است مالياتی را از آنها مطالبه میکنتد .ایتن
روش در مورد سایر بخشها هم صدق میکند البتته امكتان کتاهش یتا ميافيتت ماليتاتی هتم در برختی متوارد بتر استاس
مصوبههاي قانونی وبود دارد .براي نمونه الیحهاي در هيئت وزیران مبنی بر ميافيت ناشران از پرداختت ماليتات تصتویب
شده است .اما توضي مربوط به خرع دولت شاید روشنتر باشد زیرا هدف اصلی این گفتار آن است که بهيور متتخص
به موضوع یارانههاي دولتی در بخش فرهنگ و هنر بسردازد .منظور از یارانه وبوهی استت کته دولتت بته توليدکننتدگان
خصوصی میپردازد نه وبوهی که براي توليدات فرهنگیت هنري مؤسسات دولتی خرع میشود .براي مثال صدا و ستيما
بختی از توليدات خود را به بخش خصوصی سفارش میدهد ولی اصل تتأمين متالی صتدا و ستيما توستط دولتت انيتام
میگيرد .از این رو سازمان صدا و سيماي بمهوري اسالمی ایران را بهعنوان یك مؤسسته دولتتی میشناستيم .متا در ایتن
گفتار با تصدي دولتی در امور فرهنگی و هنري کاري نداریم بلكته بته عواقتب حمایتهتاي متالی دولتت در ایتن قلمترو
میپردازیم .گاهی این حمایتهاي مالی بهصورت یارانه نقدي و برخی مواقع بهصورت یارانه غيرنقدي پرداخت میشتود.
یارانههاي پرداختی دولتها به دو دسته توليدکننده و مصرفکننده پرداخت میشود .براي مثال از یارانههایی کته توستط
دولت به مصرفکنندگان این بخش پرداخت میشود میتوان از بُنهاي کتاق نام برد.
تا اینبا از سياستهاي مالی بهعنوان یك عامل رشد توليد کاالها و ختدمات فرهنگتی و هنتري بحتث کتردیم .در ادامته
یك سياست غيراقتصادي را که براي رونقبختيدن به توليتدات فرهنگی ت هنتري قابتلابرا استت يراحتی متیکنيم .ایتن
سياست را «سياست فرهنگی» در بخش فرهنگ نامگذاري میکنيم که در مقابل آن «سياست اقتصادي» قرار میگيرد.
بهيورکلی سياستهاي اقتصادي دولت در این قلمرو دو هدف را تيقيب میکند :رشد و رونق توليد در بخش فرهنتگ و
هنر یا ایياد عدالت اقتصادي در این بخش .یكی از دو سياست مالی که متوبه رشد استت ستيی میکنتد ارزش افتزوده
توليد کاالها و خدمات فرهنگیت هنري را افزایش دهد .به فري اگر ارزش کاال در اول سال  100واحد است آخر ستال
ارزش آن  110واحد میشود .این سياست متوبه رشد اقتصادي و افتزایش توليتد استت امتا سياستتی کته متوبته عتدالت
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اقتصادي باشد دسترسی گروههاي مختلتف را بته کاالهتا و ختدمات فرهنگتی و هنتري عادالنتهتر و منصتفانهتر بترآورده
میکند .براي نمونه دولت از يریق بُن کتاق سيی میکند امكان خرید کتتاق را بتراي يبقتات کمدرآمتد باميته فتراهم
کند.
در بخشهاي دیگر باميه هم دولت بههمين شكل عمل میکند .بتراي مثتال اگتر دولتت در بختش آمتوزش و پترورش
آموزش را رایگان اعالم کرده با این هدف بوده است که اقتار کمدرآمد از آمتوزش محتروم نتتوند؛ چتون در غيتر ایتن
صورت آموزش يبقاتی میشود و کسانی که امكان مالی ندارند از تحصيل محروم میشوند .ایتن مثتال بتهخوبی سياستت
ایياد عدالت اقتصادي را نتان میدهد .اما همين مثال را میتوان با دیدگاه رشد اقتصادي نيز بررسی کرد؛ به این مينتا کته
دولت به آموزش عالی یارانه میدهد چون میداند متخصصانی که از يریق آموزش عتالی تربيتت شتوند وارد بتازار کتار
شده سط توليد ملی را افزایش میدهند.
در سط کالن اقتصاد هم میتوانيم دولتها را از لحاظ انتخاق دو گزینه رشد اقتصادي یا عدالت اقتصتادي بته سته دستته
تقسيم کنيم:
الف) دولتهایی که اولویت را به رشد اقتصادي میدهند.
ق) دولتهایی که اولویت را به عدالت اقتصادي میدهند.
پ) دولتهایی که از ترکيب دو گزینه الف و ق استفاده میکنند .در این حالت دولتهتا بتا دخلوخربتتان هتم درپتی
رشد و هم به دنبال عدالت اقتصادي هستند.
در بيضی از بوامع رشد اقتصتادي بيشتتر متورد تأکيتد دولتهتا استت و در بيضتی از بوامتع کمتتر .در حتال حاضتر
نمیتوانيم باميهاي را پيدا کنيم که فقط رشد اقتصادي یا فقط عدالت اقتصادي را در سياستهاي مالی خود مدّنظر داشتته
باشد .حتی در آمریكا که سرمایهدارياش به سرمایهداري خالص مورد نظر اقتصتادانان نزدیتك استت در مختارع دولتتی
هزینههایی براي بيمه بيكاري در نظر گرفته شده و براي حمایت از افراد مسن نيز هزینههاي درمانی پرداخت میشود.
پ

میتوانيم سياستتهاي متالی دولتت را از دو زاویته متورد پرستش قترار و ارزیتابی قترار دهتيم .اول اینکته دولتت بتا

سياستهاي خود تا چه ميزان به بخش فرهنگ و هنر رونق داده و توليد کاالها و خدمات فرهنگی و هنري چقتدر افتزایش
یافته است؟ براي مثال افتزایش تيتداد فيلمهتاي ستينمایی توليدشتده از تيتدادي انگتتشتمار بته حتدود  70یتا افتزایش
شمارگان کتاق از  2هزار به  5هزار .زاویه دیگر پرسش و ارزیابی سياستهاي مالی این است که دولتت تتا چته ميتزان بته
عدالت اقتصادي در زمينه فرهنگ دست یافته است؟
بحث اصلی در این بخش بررسی عواقب حمایتهاي مالی دولت از توليدهاي فرهنگی و هنري است .برختی ایتن عواقتب
را منفی میدانند و اینگونه بيان می دارند که اولين ثمره منفی این سياستها ایتن استت کته بایتد تتتكيالتی بتراي توزیتع
یارانهها ایياد کرد؛ زیرا نمیتوان به هر کسی که درخواست یارانه کرد بواق مثبت داد .پ

باید تتكيالتی ایيتاد شتود

و ضوابطی را تييين نمود که توزیع یارانهها بر آن مبنا صورت بگيرد .در حال حاضر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ایتن
تتكيالت را در حوزههاي مختلف ایياد کترده و دولتت ميبتور شتده استت تيتدادي نيتروي انستانی را استتخدام کنتد و
ساختمانی را به این تتكيالت اختصاي دهد و بهناچار انتواع و اقستام وستایل اداري را بتراي آن خریتدار کنتد .بنتابراین
پرداخت یارانهها هزینههاي مستقيم و غيرمستقيمی را به دولت تحميل میکنتد کته دولتت را ميبتور میستازد آنهتا را از
يریق دریافت مالياتهایی از مردم ببران کند.
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مسئله دوم این است که متخص نيست این یارانهها به افراد شایسته تيلق گيرد .چون وقتی قرار است یارانه پرداختت شتود
با توبه به اینکه ميزان تقاضا نسبت به عرضه بيشتر است این سؤال پيش میآید که این یارانهها باید به چه کستانی تيلتق
گيرد؟ منطق حكم میکند به کسانی تيلق گيرد که شایستگی بيشتري دارند ولی افرادي که در مطبوعتات ستينما تئتاتر
و یا نتر کتاق کار میکنند میگویند این یارانهها به افراد شایسته تيلق نمیگيرد .در بيضی موارد نيز یارانهها را برحستب
تقسيمبندي دو گروه «خودي» و «غيرخودي» توزیع میکننتد آنهتا را بته افتراد «ختودي» میدهنتد و بته «غيتر خوديهتا»
نمیدهند .گاهی اوقات هم به دالیل دیگر شایستهساالري در نظر گرفته نمیشود .براي مثال چندین سال است در بختش
آموزش و پرورش ابازه تأسي

مدارس غيرانتفاعی صادر شده است؛ یينتی قتانونی در ميلت

تصتویب شتده استت کته

مدارس خصوصی هم بتوانند در کنار مدارس دولتی فياليت کنند .يبق آمار بسياري از مدیران ستادي آموزش و پترورش
ميوز گرفتهاند زیرا وامهاي کالنی با بهره بسيار پایين (بهره  6درصد) براي ساخت متدارس پرداختت شتده استت .پت
وقتی صفی براي گرفتن یارانه تتكيل میشود آنهایی که نزدیكترند بهيور يبييتی زودتتر بته یارانتهها میرستند و ایتن
افراد هم ممكن است افراد شایستهاي نباشند.
متكل دیگر این است که یارانههاي بخش فرهنگ و هنر بهيور ميمول به توليدکنندگان اندیته تيلق نمیگيرد .در بختش
فرهنگ و هنر توليد کاال و خدمات فرهنگیت هنري دو مرحله دارد :مرحلته خلتق اندیتته و دوم مرحلته انتقتال آن .بتراي
مثال نوشتن یك رمان مرحله خلق اندیته است ولی زمانی که این رمان به فيلم ستينمایی تبتدیل شتود مرحلته دوم یينتی
انتقال آن اندیته انيام میگيرد .از يریق یك رسانه این اندیته به باميه انتقال مییابتد و در اصتطال اقتصتادي بته بتازار
عرضه میشود .با دقت در روند پرداخت یارانهها در مییابيم که یارانه به توليدکننده اندیته پرداخت نمیشود .براي مثال
در حوزه کتاق نویسنده باید اثر خود را به یك ناشر عرضه کند تا اگر ناشر آن را پسندید و چاپ کرد بيد یارانه به ناشر
تيلق گيرد .پ

میبينيم یارانته بته توليدکننتده اندیتته پرداختت نمیشتود بلكته بته کستانی کته ایتن اندیتته را از يریتق

رسانههایی مثل کتاق فيلم و تئاتر به باميه منتقل میکنند تيلق میگيرد.
پيامد منفی دیگر این نوع حمایتهاي مالی دولت از بخش فرهنگ و هنر ت که شتاید بتتوان گفتت از بقيته پيامتدها مهمتتر
است این است که برأت ابتراز اندیتتههاي بدیتد را از اندیتتمندان میگيترد؛ بهخصتوي اندیتتمندانی کته در حتوزه
سياست و یا مسائل ابتماعی اظهارنظر میکنند .اگر خود دولت هم بهيور مستقيم اِعمال نظر نكنتد بهتتدریو کستانی کته
یارانهها را دریافت میکنند دچار نوعی خودسانسوري میشوند و به این ترتيب کيفيتت اندیتتههایی کته توليتد میکننتد
نازل میشود .بهفري یك مدیر مطبوعاتی با خود میاندیتد حرفی نزند که یارانههایش را قطع یا ميوز فياليتش را بايتل
کنند .پ

بزرگترین پيامد منفی پرداخت یارانه این است که بهتدریو توليدکنندگان اندیته بته ابزارهتاي بیاختيتاري در

دست قدرت تبدیل میشوند و کسانی که برأت ير مسائل ابتماعیت سياسی را داشته باشند منتزوي میشتوند .بته ایتن
ترتيب مخارع دولت در بخش فرهنگ و هنر که به قصد توسيه فرهنگی صرف شده است به هدر متیرود .وزارتخانتهها
و مؤسسات دولتی هم باید پاسخگوي منافع گروه هيربط خود باشتند .متثالً وزارت آمتوزش و پترورش بایتد پاستخگوي
آموزگاران باشد و در بخش فرهنگ و هنر هم سينماگران و ناشران انتظتار دارنتد یارانته بيشتتري بگيرنتد .بنتابراین همته
متوبه نفع گروه هيربط خود هستند زیرا هر ک

به منافع خود فكر میکند.

دولتهتا ستيی میکننتد از امكانتات رستانهاي کته در قترن اخيتتر و در دنيتاي امتروز ایيتاد شتده استت استتفاده کننتد و
سياستهاي گروه خود را موبه بلوه دهند ..بهراستی آیا وظيفه هنرمند و نویسنده يتر پيتترفتها استت؟ پيتترفتها را
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افراد باميه تتخيص میدهند در حالیکه موضوع مهمتر آن است که امكانات باميه باید صرف بيان مسائل و متتكالت
شود .بنابراین دولتها گرایش دارند از امكانات رسانهاي استفاده کنند تتا الیته ختوبی بتر سياستتهاي موبتود بكتتند و
بخش فرهنگ و هنر را هم موظف میکنند تا با امكانات ستينما تئتاتر کتتاق و غيتره توبيهکننتده رفتتار دستتگاه باشتند.
متأسفانه در کتورهاي درحالتوسيه این اتفاق افتاده است و بستياري از نویستندگان و ستينماگران در ایتن مستير حرکتت
کردهاند که این بزرگترین پيامد منفی حمایت دولت از بخش فرهنگ و هنر است .پ

چه باید کرد؟ آیا دولتت بختش

فرهنگ و هنر را حمایت نكند؟ با توبه به نظریههایی که درباره تأثير بخش فرهنگ و هنر در پيتبرد فرآیند توسيه مطتر
است پاسخ سؤال فوق مؤید حمایت دولت است .ولی به باي حمایت مالی مستقيم حمایت از يریق اعطاي ميافيتهتاي
مالياتی را مطر میکنيم؛ مثل الیحه ميافيت مالياتی درآمد ناشران که توسط هيئت دولت به ميل

ارائه شد.

وقتی مخارع فرهنگیت هنري را در کتورهاي فرانسه و آمریكتا مقایسته کنيتد میبينيتد فرانسته در بختش فرهنتگ و هنتر
بيشتر هزینه میکند و پيرو همان عقيده سُنتی حمایتهاي مستقيم را به کار میگيرد؛ ولی در آمریكا این هزینتهها خيلتی
کمتر صرف میشود .در عوي دولت آمریكا به مؤسساتی که کار فرهنگی و هنري انيام میدهند یا به اشخاصی کته بته
این مؤسسات کمك کنند ميافيتهاي مالياتی اعطا میکند .در زیر بته برختی از آثتار مثبتت ایتن نتوع حمایتهتا اشتاره
میکنيم.
نكته اول اینکه ابراي این سياستها به تتكيالت عریض و عواملِ ابرایتی متيتدد بتراي توزیتع یارانته نيازمنتد نيستت .از
يرف دیگر چون منبع مالی پرداخت یارانهها درآمدهاي مالياتی دولت استت اگتر ميافيتهتاي ماليتاتی اعطتا شتود هتم
تتكيالت مالياتی کوچكتر خواهد شد و هم در هزینههاي دولت صترفهبویی میشتود .در حتال حاضتر در کتتور متا
حدود  10تا  12درصد از ماليتات دریتافتی دولتت صترف هزینته اداره همتان تتتكيالت دریافتکننتده ماليتات میشتود
(هزینههایی از قبيل ساختمان استخدام کارمند و .) ...در شرایطی که دولت با تنگناهتاي بودبتهاي روبتهرو استت حتذف
مخارع مربوط به تتكيالت مالياتی و تتكيالتی که قرار است یارانهها را توزیع کند کمكی مهم به دولت خواهد بود.
دومين مزیت این روش آن است که شایستهها از این سياست منتفع میشوند .دليل آن هتم روشتن استت چتون شایستتهها
کسانیاند که توليد بيشتري داشته و توانستهاند سهم بيشتري از بازار تقاضا را بته دستت آورنتد و از ایتن رو درآمدشتان
بيشتر شده است .بنابراین کسی که توانسته بازار را بهتر شناستایی کنتد و توليتدهاي او تقاضتاي بيشتتري داشتته استت
مسلم است که بزي شایستهها است و به حتم لياقت دارد از سياست حمایتی دولت بهره بيشتري ببرد.
نكته دیگري که شاید خيلیها به آن توبه نكرده باشند این است که حمایت مالی دولت باعث میشود بهتدریو باميه به
کمكهاي مالی دولت وابسته شده به آن عادت کنتد و بته تتدریو متردم ختود را از کمتك بته بختش فرهنتگ و هنتر و
متارکت مالی در این بخش کنار بكتند .در کتوري مثل آمریكا یا کانادا بخش عمدهاي از امكانتات فرهنگتی و هنتري
را خود مردم ایياد میکنند (چه به صورت اشخاي حقيقی چه بهصورت اشخاي حقوقی).
در نظریههاي اقتصادي مبحثی تحت عنوان سرمایه انسانی نيز مطر است .بيضی اقتصاددانها نظریهاي را مطر کردهانتد
که دولت به باي سرمایهگذاري در صنایع سنگين و مادي مثل ساختن سد نيروگتاه و پاالیتتگاه در سترمایههاي انستانی
سرمایهگذاري کند و بهيور متخص به سترمایهگذاري در آمتوزش نيتروي انستانی و سترمایهگذاري در بهداشتت نيتروي
انسانی اهميت دهد .براساس متاهدات این اقتصتاددانها در کتتورهاي توستيهیافته مهمتترین عامتل در رشتد اقتصتادي
سرمایه انسانی بوده است.
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با مقایسه این دو نوع سياست مالی براي حمایت از توليدات فرهنگی و هنري میبينيم سياست دوم هم پيامدهاي ناخواستته
کمتري دارد و هم آثار مثبت بيشتري در رشد و رونق توليد کاالها و خدمات فرهنگیتهنري ایياد میکند.
سياست فرهنگي
در این بخش به تأثير سياستهاي غيراقتصادي در رشتد و رونتق توليتد کاالهتا و ختدمات فرهنگی ت هنتري میپتردازیم.
اصطال «سياست غيراقتصادي» را با عنوان «سياست فرهنگی» نام میبریم تا با اصطال سياست اقتصادي کته در متورد آن
بحث کردیم قابلمقایسه باشد .منظور از سياست فرهنگی در بخش فرهنگ به عبارت خيلتی ستاده ایتن استت کته امكتان
ابراز اندیتهها و افكار مختلف در باميه گسترش پيدا کند .در ادامه توضي خواهم داد کته آثتار ایتن سياستت نستبت بته
سياست حمایت مالی مستقيم از بخش فرهنگ و هنر براي رشد و رونق توليدات فرهنگی و هنري بسيار بيشتر خواهد بود
و مصادیق آن را هم خواهيم دید .متكل این سياست به تلقی موبود برمیگردد .خيلیها این اشكال را مطر میکنند که
اِعمال این سياست ممكن است به بنيان نظام بمهوري اسالمی ایران لطمه بزند و یا در تداوم حرکت نظام شبهه ایياد کند.
الزم به توضي است که بحث ما درباره ضرورت ایياد فضاي بازتر براي بروز خالقيتهاي فكري فرهنگی و هنري است
و به ميناي آزادي مطلق و بتدون قيتد و شترط نيستت؛ زیترا لتزوم اعمتال نظتارت بتدیهی و قطيتی استت .در کتتورهاي
توسيهیافته هم نظارتهاي عرفی و قانونی وبود دارد براي مثال در انگلستتان قتانون مفصتلی دربتاره فياليتت شتبكههاي
رادیویی و تلویزیونی ابرا میشود که آنها را به رعایت اصول اخالقی ملزم میکند .به این ترتيب میبينيم در کتورهاي
توسيهیافته هم توليدکنندگان آثار فرهنگیت هنري نمیتوانند از ارزشهاي ابتماعی تخطی کنند پ

نظارت بایتد وبتود

داشته باشد اما نه در حدي که امكان بروز خالقيتهاي فكري فرهنگی و هنري را از بين ببرد.
بهترین مثالی که میتواند نتاندهنده آثار منفی محدودکردن ابراز اندیتههاي نو باشد مقایسه برخورد نظتام سترمایهداري
و سوسياليستی با ظهور اندیتههاي بدید است .نظام سرمایهداري تا دهه  1930ميالدي بهيور کامتل در چتارچوق نظریته
اقتصاد بازار فياليت میکرد؛ یينی حداکثر نقش دولت این بود که امنيت داخلی و خاربی را تتأمين و ميموعته ختدماتی
که از گذشته بر عهده دولت گذاشته شده بود را عرضه کنتد .امتا وقتتی بحتران بتزرگ ستال  1929در آمریكتا در نتييته
رکود اقتصادي اتفاق افتاد نظر بيضی از اقتصاددانها نسبت به صحت عملكرد نظام بازار تغيير پيدا کرد .کمکم این بحتث
مطر شد که نمیشود همه امور را به دست بازار سسرد و دولت باید در نظام عرضه و تقاضا دخالتت کنتد .بيضتی از اهتل
نظر پيشبينتی کردنتد کته اگتر سترمایهداري بتههمين ترتيتب پتيش رود «گتور ختود را میکَنَتد» .کتتورهایی کته نظتام
سرمایهداري بر آنها حاکم بود راهکارها و پيتنهادهاي اهل نظر را پذیرفتنتد و دستت بته اصتالحات زدنتد .سترمایهداري
بهتدریو انتقادهاي وارده را که متيري به عملكرد سيستم بازار بود و از استثمار يبقه کارگر ستخن میگفتت پتذیرفت و
خود را اصال کرد و چهرهاي انسانی به خود گرفت .به همين دليل در حال حاضر در بستياري از کتتورهاي توستيهیافته
دولتها متكفل تأمين ابتماعی هستند و آموزش رایگان را ارائه میکنند .سهم دولتت در اقتصتاد نيتز افتزایش پيتدا کترده
است و شاهد رشد و رونق اقتصاد سرمایهداري از دهه  1930ميالدي به بيد هستيم .به این ترتيتب اقتصتادي کته فروپاشتی
آن محتمل بود به دليل پذیرش انتقادها و اصالحات نه تنها از بين نرفت بلكه تا اکنون به رشد ختود ادامته داده استت .در
مقابل کتورهاي سوسياليستی قرار دارند که در ابتدا بهظاهر وضييت اقتصادي خوبی داشتند و از شرایط مطلوبی صتحبت
میکردند و میخواستند برابري اقتصاديت ابتماعی را ایياد کنند اما از درون متالشی شدند .علت اصلی اضمحالل آنها
این بود که در عمل راه هرگونه ابراز اندیته را بستند و امكان انتقاد از عملكرد نظام را به هيچ ک
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راه ابراز عقيده با استفاده از رسانههاي فرهنگی و هنري براي ير مسائل ابتمتاعی بستته شتود در نهایتت پایتداري نظتام
مورد تردید قرار میگيرد.
مثال دیگري که بنبه مثبت فضاي باز را براي ابراز آرا و نظرات بهخوبی نتان میدهد باميه امروز ایتران استت .در چنتد
سال اخير که فضاي آزادتري در باميته بتراي بيتان اندیتتهها و آراي مختلتف ایيتاد شتده شتمارگان مطبوعتات افتزایش
چتمگيري پيدا کرده است .يبق آماري که کارشناسان ارائته کردهانتد شتمارگان مطبوعتات فقتط در دوستال 78تت1376
شمسی از  1ميليون و  300هزار به  2ميليون و  700هتزار رستيد و بته بيشتتر از دو برابتر افتزایش یافتت .بته ایتن ترتيتب
مصرفکنندگان کاالها و خدمات فرهنگی و هنري این امكتان را پيتدا کردنتد کته بته بتاي مصترف کاالهتاي فرهنگتی
سطحی و مبتذل و یا کاالهاي فرهنگی وارداتی که با ارزشهاي اخالقی و ابتماعی ما مغایر استت وقتت ختود را صترف
مطاليه مطبوعات داخلی کنند که ثمره آن آگاهی از مسائل ابتماعی و اقتصادي است.
نكته دیگري که ضرورت اتخاه سياست فرهنگی یا همان سياست غيراقتصادي را توبيه میکند این است که محصتوالت
فرهنگی و هنري مؤثر و بدي بيشتر در شرایطی توليد میشوند که افكار مختلفی در چالش با یكتدیگر باشتند .نتييتهاي
که از این مطلب گرفته میشود این است که توليدات فرهنگی و هنتري بترخالف توليتدات صتنيتی و کتتاورزي تتا حتد
زیادي به انگيزههاي غيرمادي بستگی دارند .اگر چالش فكري در باميه وبتود نداشتته باشتد توليتدات فرهنگی ت هنتري
اصيل هرگز عرضه نخواهند شد .در ميموع اشخاصی که فكر میکنند ایياد فضاي باز براي ابراز آرا و نظرات متكالتی
را براي نظام ما ایياد میکند زمينهساز کاهش رشد و توسيه توليدات فرهنگتی و هنتري خالقانته محستوق میشتوند .امتا
وبه اقتصادي فضاي باز این سياست فرهنگی نسبت به سياست حمایت مالی مستقيم آثار مثبت بيشتري در رشد و رونتق
توليدات فرهنگیت هنري دارد .بهترین مثال این است که در فاصله سالهاي 78ت 1376به استناد شتاخصهاي اقتصتادي کته
بانك مرکزي و مراکز آمار ایتران ارائته کردهانتد وضتييت اقتصتادي باميته متا بهبتود پيتدا نكترده استت .دليتل آن هتم
پایينآمدن قيمت نفت و در نتييه کاهش فياليتهاي دولت بهخصوي در برنامههاي عمرانی بوده است که آثار سوي آن
بهصورت یك موع به سایر بخشهاي اقتصادي کتور منتقل شده است .با وبود ایتن رکتود اقتصتادي بختش فرهنتگ و
هنر در دوسال مذکور پر رونق بوده است.
نتييهاي که گرفته میشود این است که در کتورهاي درحالتوسيه سياست فرهنگی براي رونقبختيدن به توليتد کاالهتا
و خدمات فرهنگی و هنري در کتورهاي درحالتوسيه متؤثرتر استت .دليتل آن هتم ناشتی از ویژگیهتاي ختاي بختش
فرهنگ و هنر است که به اختصار توضي داده میشود .یكی از این ویژگیها این است که توليدکنندگان بختش فرهنتگ
و هنر بر خالف توليدکنندگان سایر بخشهتا صترفاً بتهدليل انگيزههتاي متادي کتار نمیکننتد و بنتا بتر یكتی از نظریتهها
انگيزههاي غيرمادي آنها پررنگتر است .در ایتن بررستیها متتخص شتده استت درآمتد اکثتر هنرمنتدان از يریتق کتار
فرهنگی و هنري تأمين نمیشود و اکثر آنها داراي دو یا چند شغل هستند .از ایتن رو آنهتا عتتق و عالقهشتان راصترف
بخش فرهنگ و هنر میکنند و حاضرند با درآمد کم فياليت کنند .براي مثال یك نویستنده وقتت زیتادي را بتراي خلتق
یك اثر ت به فري رُمان ت صرف میکند و در انتها فقط  %10قيمت پتت بلد کتتاق نصتيب او میشتود .مستلم استت کته
زندگی او از این يریق تأمين نمیشود و با کارهاي غيرفرهنگی و بانبی بهعنوان شغل دوم و سوم زندگیاش میگتذرد.
از يرف دیگر وقتی به رفتار مصرفکنندگان هم نگاه میکنيم میبينيم آنها نيز با انگيزههاي مادي کاالهاي فرهنگتی و
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هنري را مصرف نمیکنند .بنابراین بهيور کلی مصرف کاالهاي فرهنگی و هنري ویژگیهاي خاصی نسبت به کاالهتا و
خدمات غيرفرهنگی و هنري دارد.
نكته دیگر این است که بخش فرهنگ و هنر میتواند نسبت به سایر بخشها از یك منبع مالی سوم هم استفاده کند .یينتی
عالوه بر دو بخش دولتی و خصوصی میتواند از امكانات دیگري که همان مصرفکنندگان کاالها و خدمات فرهنگی ت
هنري هستند استفاده کند .مصرفکنندگان این کاالها به دليتل عتتق و عالقتهاي کته بته محصتوالت فكتري فرهنگتی و
هنري دارند حاضر به این فياليتها کمكهاي مالی کنند .بهيوري که در بيضی از کتتورها ستهم عمتده امكانتات متالی
بخش فرهنگ و هنر از يریق همين منبعِ مالی سوم تأمين میشود .در ایران نيز گاهاً این حالت اتفتاق میافتتد .بتراي مثتال
شخصی حاضر میشود خانهاش را به عنوان کتابخانه هدیه کند؛ یا خيلی از اشخاي کتابخانه ختود را بته مراکتز فرهنگی ت
هنري تقدیم میکنند .همه اینها شاهدي بتر ایتن ادعتا استت کته استتيدادهاي اقتصتادي مردمتی بتراي رونقبختتيدن بته
توليدات فرهنگی و هنري وبود دارد .مدیریت مؤثر و مثبت دولت ایتن استت کته امكتان متتارکتهاي مردمتی را بتراي
رونق بختيدن به توليدات فكري و فرهنگی از يریق ایياد فضایی که افكار و آراي مختلف بتوانند با همدیگر چتالش پيتدا
کنند فراهم سازد تا در قالب رستانههاي مختلفتی مثتل کتتاق مطبوعتات فتيلم و نمتایش ارزشهتاي مثبتت برگرفتته از
فرهنگ دینی و ملی به باميه منتقل گردد .نتييهاي که از این بحث گرفته میشود ایتن استت کته دولتت بته بتاي اِعمتال
حمایتهاي مالی مستقيم در دربه اول باید سياست ميافيتهاي مالياتی را پيش گيردو در دربه دوم فضاي مطر شتدن
اندیتههاي مختلف و در نتييه آن توليد کاالها و ختدمات فرهنگتی و هنتري را گستترش دهتد تتا از ستوي دیگتر رونتق
مصرفاینکاالها توليدکنندگان و ارائهکنندگان خدمات فرهنگی و هنري را درباميته بته توستيه فياليتهایتتان دلگترم
سازد .شایدبتوان گفت این سياست مهمتراز سياست اقتصادي است.
 .10نتيجهگيري
باتوبه بهمطالب عنوانشده در رابطه با یارانه فرهنگیکتور میتوان موارد هیل را بهعنوان نتایو تحقيق مطر نمود:
 با دقت در شاخصهاي بخش فرهنگ در عملكرد بودبه متاهده میگردد که فقط شاخصهاي عملكترد بته صتورت
کمّی آورده شده و اگر در کنار این شاخصها بزئيات مربوط به اعتبارات هر کدام از این فياليتهتاي فرهنگتی بيتان
میشد میتوانست به مقایس عملكرد بودبه در این بخش کمك شایانی انيام دهد.
 با بررسی عملكرد بودبه يی برخی سالها متوبه میشویم اعتبارات مربوط بهبخش فرهنگ بتهصتورت کلتی عنتوان
شده و این درصورتیاست که براي نتييهگيري از این ارقام باید بودبه مربوط به بخش فرهنگ به صورت بزئی بوده
و تمام فياليتها همراه با اعتبارات آنها را به ما نتان دهد.
 تيدد نهادهاي سياستگذار و متولی این بخش و نبود هماهنگی در ابراي اقدامات.
 وبود سازمانهاي غير پاسخگوي فيال در بخش فرهنگ.
 اشتغال نهادهاي ستادي به امر تصديگتري و ابرایتی کته اغلتب مستتلزم ورود بته حيطته فياليتت بختش خصوصتی و
پيدایش موسساتی است که با استفاده از یارانهها و کمكهاي دولت عرصه را بر بختش خصوصتی تنتگ نمتوده و در
نتييه موبب فرار سرمایهها از بخش خصوصی میشوند.
 فياليتهاي موازي تداخل وظایف و پراکندگی امور در حوزه سازماندهی بخش فرهنگی.
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 عدم رغبت بخش خصوصی و مردمی براي متارکت مالی در ابراي برنامههاي فرهنگی.
 وضييت نامطلوق منابع انسانی و کارکنان سازمانها و مراکز متولی امور فرهنگی کتتور از حيتث تيربته تخصتص و
عدم توانایی بذق نيروي متخصص.
 عدم شفافيت در شر وظایف نهادهاي متولی و وبود چالشهاي اساسی در حوزه عملكرد این بخش.
 ناهماهنگی و نبود ارتبايات ارگانيك بين بخش فرهنگی کتور و سایر بخشهاي اقتصادي و ابتمتاعی و تتاثير شتدید
تحوالت سایر بخشها بر روند فياليتهاي این بخش.
 فقر مطاليات مستمر و کم توبهی به امر پژوهشهاي کاربردي براي شناخت نارساییها.
 تنوع روزافزون تقاضاهاي فرهنگی به لحاظ سنی بنسی در کنار نبود ظرفيتهاي الزم براي تحقق تقاضاها و نيازها.
 تحققنيافتن سازوکار عرضه و تقاضا برايکاالها وخدمات فرهنگی بهدليل نبودمراکز عرضه درسط کتور.
 نبود آمار و ايالعات کافی از ظرفيتهاي بخش خصوصی.
 کمبود زیر ساختهاي مربوط به صنایع و توليدات فرهنگی.
 خالي قانونی و روزآمد نبودن قوانين.
حل برخی از این مسائل نياز بهبرنامهریزي بلندمدت و اقدامات همهبانبه در سط کالن و ملی دارد و الزم است با تتالش
و برنامهریزي دقيق شرایط را براي بهبود وضييت در بخش خصوصی و مبتنی بر اصول توسيه فرهنگ فراهم نمود.
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