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حسین راغفر در گفتوگو با «ایران عصر» پاسخ داد:

چرا کاالهای اساسی باید ارز  4200تومانی بگیرند؟
اقتصاد

سارا محقق
خبرنگار

التهابــات ارزی از ابتــدای امســال کــه موجب
افزایــش قیمتهــا در همــه بازارهــا و
کاالهــای وابســته بــه نــرخ ارز شــد دولــت را بر
آن داشــت تــا بــرای تأمیــن نیازهــا و کاالهــای
ضــروری و اساســی مــردم بخشــی از ایــن
کاالهــا را بــا ارز ترجیحــی  4200تومانــی وارد
کنــد.
ایــن میــزان  14میلیــارد دالر در ســال اعــام
شــد کــه از دارو تــا نهادههــای کشــاورزی را
دربــر میگیــرد .مهمتریــن هــدف ایــن اقدام
ثبــات قیمــت کاالهــای اساســی بــرای طبقــه
متوســط جامعــه و کنتــرل تــورم در ایــن
بخــش بــه شــمار م ـیرود .ایــن اقــدام البتــه
بــا واکنشهــای متفاوتــی در میــان فعــاالن
اقتصــادی همــراه بــوده اســت.
برخــی از کارشناســان اقتصــادی اختصــاص
ارز ترجیحــی بــه کاالهــای اساســی را موجــب
ایجــاد فســاد و رانــت دانســته و خواهــان
توقــف اختصــاص ارز بــه ایــن کاالهــا
شــدهاند .ایــن کارشناســان معتقدنــد:
برخــی از واردکننــدگان ایــن ارزهــا را دریافــت
میکننــد یــا کاالیــی وارد کشــور نمیکننــد و یا
همــان کاال را بــا نــرخ آزاد دوبــاره صــادر کرده
و یــا در بــازار بــه فــروش میرســانند.
همراســتا با کارشناســان مخالــف اختصاص
ارز ترجیحــی بــه کاالهــای اساســی ،بــه
تازگــی مرکــز پژوهشهــای مجلــس هــم
در گزارشــی بــا اعــام اینکــه اگــر بــه جــای ارز
 4200تومانــی ،ارز بــا قیمــت ســامانه نیمــا یــا
همــان  8هــزار تومــان اختصــاص یابــد تــورم
در بخــش کاالهــای اساســی تنهــا  6درصــد
خواهــد بــود خواســتار حــذف ارز حمایتــی
بــرای واردات ایــن دســته از کاالهــا شــد.
در مقابــل امــا موافقــان ارز  4200تومانــی
بــا تأکیــد بــر امــکان فســاد در ایــن زمینــه،
اقــدام بانــک مرکــزی را بــرای کنتــرل تــورم
و جلوگیــری از فشــار بــه طبقــه متوســط
مثبــت و ضــروری اعــام کــرده و خواســتار
ادامــه اختصــاص ارز ترجیحــی بــه کاالهــای
اساســی در ســال  98شــدهاند.
همچنیــن شــواری پــول و اعتبــار نیــز در
واکنــش بــه گــزارش مجلــس اعــام کــرده
کــه تخصیــص ارز حمایتــی بــه کاالهــای
اساســی و دارو توانســته اســت تــا حــدود
زیــادی از افزایــش شــتابان قیمــت ایــن
قبیــل کاالهــا جلوگیــری کنــد بــه طــوری کــه
افزایــش شــاخص بهــای ایــن کاالهــا در 9
ماهــه ســالجاری بــه شــکل معنــیداری
در مقایســه بــا کاالهــای غیــر مشــمول کمتــر
بــوده اســت.
«ایــران عصــر» در همیــن زمینــه در
گفتوگــو بــا کارشناســان اقتصــادی خــوب
و بــد اختصــاص ارز ترجیحــی را پرســیده
اســت.

ëëاختصاص ارز ترجیحی برای حمایت از
اقشارآسیبپذیراست
حســین راغفــر از جملــه کارشناســان
اقتصــادی موافــق ایــن طــرح اســت کــه
بــا دفــاع از ارز ترجیحــی  4200تومانــی
میگویــد :ایــن تصمیــم هزینــه و فایــده
مخصــوص خــود را دارد و ایــن وظیفــه
سیاســتگذار اقتصــادی اســت کــه بــا ســبک
و ســنگین کــردن پیامدهــای آن اقــدام
بــه اتخــاذ و اعمــال آن کنــد تــا در شــرایط
تحریمــی و حســاس کنونی کمترین آســیب
بــه اقتصــاد کشــور و اقشــار آســیبپذیر
جامعــه وارد آیــد .راغفــر بــا اشــاره بــه
گــزارش مرکــز پژوهشهــای مجلس افــزود:
ایــن گــزارش کــه معلــوم نیســت مبنــای
تعییــن قیمــت ارز در آن چیســت ســطحی،
اغراقآمیــز و جهــتدار و دارای اشــکاالت
محتوایــی و کیفیتــی متعــددی اســت.
ëëتنهادالرقیمتهاراگراننمیکند
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه تأمیــن ارز بــا نــرخ
ترجیحــی بــرای واردات کاالهــا و اقــام
اساســی در جلوگیــری از افزایــش قیمتهــا
تأثیرگــذار اســت ،ادامــه داد :قیمــت ارز
ترجیحی نســبت بــه ســال  ۲۵ ،۱۳۹۶درصد
افزایــش یافتــه ضمــن اینکــه تنهــا قیمــت
دالر بــر روی قیمــت تمــام شــده کاال تأثیــر
نمیگــذارد؛ بلکــه هزینههــای حمــل و نقــل،
بســتهبندی و هزینههــای مبادالتــی افزایــش
قیمتهــای جهانــی و تنــش و بیثباتــی
شــدید اقتصــادی هــم در ایــن زمینــه مؤثــر
اســت .بنابرایــن نــرخ متوســط تــورم حــدود
 ۵۰درصــد در خصــوص کاالهایــی کــه بــا
ارز ترجیحــی تولیــد یــا وارد میگردنــد هــم
نبایــد دور از انتظــار باشــد.
راغفــر ادامــه داد :بــر اســاس آخریــن آمــار
تــورم دی مــاه ،نــرخ تــورم خوراکیهــا ۵۶
درصــد اعــام شــده کــه آمــار قیمــت خــرده
فروشــی مــواد خوراکــی در تهــران تــا۳۰
آذر مــاه نیــز کــم و بیــش حکایــت از کنتــرل
قیمتهــا در مــورد اقــام مهــم دارد .ایــن
کارشــناس اقتصــادی بــا اشــاره بــه تــورم
بــاال در حوزههــای مســکن ،خــودرو ،لــوازم
خانگــی اظهــار داشــت :نگاهــی بــه نــرخ
تــورم در ایــن حوزههــا نشــان میدهــد
کــه اختصــاص ارز ترجیحــی بــه کاالهــای
اساســی تــا چــه انــدازه در کنتــرل تــورم ایــن
کاالهــا مؤثــر و کارآمــد بــوده اســت .راغفــر
البتــه تأکیــد دارد کــه اگــر فســاد اشــاره شــده
در دســتگاههای اجرایــی و نظارتــی وجــود
نداشــت اثربخشــی تخصیــص ارز به قیمت
ترجیحــی بــه مراتــب بیشــتر خــود را نشــان
مــیداد.
ëëحذف ارزی ترجیحی قیمت دالر را تا 15
هزارتومانباالمیبرد
وی در واکنــش بــه گــزارش مجلــس و حــذف
ارز ترجیحــی کاالهــای اساســی گفــت :در
صورتــی کــه نــرخ ارز بــرای کاالهــای اساســی
 8هــزار تومــان شــود قیمتهــا بــه شــدت

افزایــش مییابــد و نــرخ ارز آزاد را تــا 15
هــزار تومــان هــم بــاال میبــرد .راغفــر بــا
تأکیــد بــر اینکــه بــا ارز  8هــزار تومانــی تــورم
بــاال نمــیرود حــرف کامــل بیربطــی
اســت ،اضافــه کــرد :در صــورت اجــرای ایــن
سیاســت ،تــورم تشــدید و تولیدکننــدگان
نابــود میشــوند و اولیــن اتفاق این اســت که
منابــع ریالــی مــورد نیــاز بنگاههــای تولیــدی
کــه بــه شــدت بــه تســهیالت بانکــی وابســته
هســتند دو برابــر میشــود .وی گفــت :اگــر
قیمــت ارز را دو برابــر کننــد ،قیمــت کاالهای
اساســی بــه مراتــب بیــش از آن چیــزی رشــد
میکنــد کــه در گــزارش مرکــز پژوهشهــا
ذکــر شــده اســت .افزایــش نــرخ ارز موجــب
میشــود کــه مخــارج خانوارهــا بــا افزایــش
 ۵۰درصــدی روبــهرو شــود.
ایــن کارشــناس اقتصــادی گفــت :بــه عنــوان
مثــال افزایــش دو برابــری قیمــت ارز
تخصیصــی بــه واردات دارو و تجهیــزات
و ملزومــات کامــاً ضــروری پزشــکی ،در
عمــل نــرخ تــورم باالیــی را بــه بخــش

بهداشــت و درمــان تحمیــل خواهــد کــرد که
تبعــات هزین ـهای آن بــرای دولــت و مــردم
چنــد برابــر کل ارزش مابهالتفــاوت نــرخ
ارز خواهــد بــود .وی ادامــه داد :در نتیجــه
حتــی اگردولــت کل ارزش مابهالتفــاوت
(بیــن نــرخ ارز ترجیحــی و نیمایــی)
کاالهــای اساســی وارداتــی را مســتقیماً بــه
مــردم بپــردازد یــا هزینــه کنــد ،تنهــا قــادر
خواهــد بــود فقــط بخشــی از افزایــش هزینــه
خانوارهــا (در نتیجــه دوبرابرســازی قیمــت
ارز کاالهــای اساســی) را جبــران کنــد.
راغفــر گفــت :هیــچ تضمینــی وجــود نــدارد
کــه تخصیــص ارز کاالهــای اساســی بــا
قیمــت ارز نیمــا منجــر بــه افزایــش قیمــت
ارز آزاد نشــود .وی بــا انتقــاد از گــزارش
مجلــس اظهــار داشــت :ایــن گــزارش بــرای
توجیــه افزایــش نــرخ ارز رســمی چنــان القــا
میکنــد کــه انــگار دولــت در زمینــه تأمیــن
کاالهــای اساســی صالحیــت نــدارد و حتــی
قــادر بــه اداره منابــع خــود نیســت و ایــن
منابــع در فرآینــد فســادهای اداری و مالــی

ارز رسمی  ۴۲۰۰تومان سد قیمتی
در برابر انتظارات تورمی است

ایــن اقتصــاددان گفــت :نــرخ ارز رســمی  ۴۲۰۰تومــان بــه عنــوان ســد
قیمتــی و مقاومــت روانــی در برابــر افزایــش نــرخ ارز و بــه تبــع آن نــرخ
تــورم عمــل کــرده اســت کــه در برابــر انتظــارات تورمــی و افزایــش
قیمتهــا مانــع کــم و بیــش مؤثــری محســوب میشــود .وی ادامــه داد:
در شــرایط بحــران ارزی ،دولتهــا بــا تخصیــص ارز رســمی بــه کاالهــای
اساســی تــاش میکننــد تــا از یــک طــرف شــتاب تــورم را کنــد کننــد و از
طــرف دیگــر بــه مــردم فرصــت انطبــاق بــا شــرایط جدیــد را بدهنــد و
مانــع از بــروز تنشهــا و بحرانهــای اقتصــادی و اجتماعــی شــوند.

اتــاف میشــود و تنهــا بــا حــذف فاصلــه ارز
 ۴۲۰۰تومانــی بــا ارز  ۸۰۰۰تومانــی این فســاد
محــدود میگــردد .بنابرایــن در صورتــی کــه
کارآیــی دولــت تــا این حــد پایین و فســاد این
قــدر زیــاد باشــد ،دامنــه تبعــات و عواقب آن
بــه تأمیــن کاالهــای اساســی محدود نشــده و
همــه امــور کشــور را دربــر میگیــرد.
ëëاقتصاد ایران دیگر ظرفیت شــوکهای
جدیدقیمتیندارد
راغفــر بــا تأکیــد بــر اینکــه اقتصــاد ایــران
دیگــر ظرفیــت شــوکهای قیمتــی را نــدارد،
اظهــار داشــت :در ســال جــاری کــه نــرخ ارز
بــازار آزاد بــرای واردات کاالهــا حــدود ۳
برابــر افزایــش یافتــه ،چــه تأثیــر مثبتــی روی
رشــد و شــکوفایی تولیــد ملی داشــته اســت؟
البتــه بایــد گفــت کــه بــه دلیــل بیتوجهــی به
تولیــد بخــش مهمــی از کاالهــای اساســی در
داخــل ،ایــن تولیــدات تکافــوی نیــاز مصــرف
را نمیکننــد و امــکان تأمیــن کامــل داخلــی
آنهــا هــم فراهــم نیســت.
وی در پاسخ به اینکه مخالفان ارز ترجیحی
معتقدنــد کــه ایــن ارز بــه دســت مصــرف
کننــده واقعــی نمیرســد ،اظهــار داشــت:
آیــا گروههــای ویــژه کــه دسترســی بــه مجــوز
و ارز داشــتهاند بــا افزایــش قیمــت ارز ۴۲۰۰
تومانــی بــه  ۸۰۰۰تومانــی دسترسیشــان
بــه ارز و مجوزمحــدود میشــود یــا فقــط
قیمتهــای کاالهــای عمومــی بــا جهــش
قیمــت چنــد ده درصــدی مواجــه خواهنــد
شــد؟
ایــن کارشــناس اقتصــادی دربــاره صــادرات
دوبــاره کاالهایــی کــه بــا ارز  4200تومانــی
وارد میشــوند ،تصریــح کــرد :در صورتــی
کــه صــادرات کاالهــای اساســی در ســطح
قابــل توجهــی اتفــاق افتــاده بــود ،هــم
اکنــون کشــور بــا پدیــده کمبــود جــدی یــا نبود
کاالهــای اساســی در ســطح بــازار روبــهرو
بــود .همچنیــن اگــر عرضــه کاالهای اساســی
بــه بــازار بــر اســاس قیمــت ارز آزاد صــورت
گرفتــه باشــد ،هــم اکنــون بایســتی تــورم
کاالهــای اساســی و بــه تبــع آن مــواد غذایــی
و دارو حــدود  ۲۰۰درصــد باشــد.
ایــن اقتصــاددان تصریــح کــرد :افزایــش دو
برابــری قیمــت ارز رســمی تولیــد ناخالــص
داخلــی ایــران را (بــه دالر) بیــش از ۳۵
درصــد کاهــش داده و موجــب میشــود تــا
در آمارهــای جهانــی رتبــه اقتصــادی ایــران
بــه میــزان قابــل توجهــی ســقوط پیــدا کنــد.
راغفــر گفــت :بــا توجــه بــه ناکارآمــدی بــازار
ثانویــه در کنتــرل نــرخ ارز و از ســوی دیگــر
ایجــاد رانتهــای کالن ارزی مابهالتفــاوت
قیمتهــای نهادههــای ورودی بــه ریــال
و قیمتهــای فــروش صادراتــی بــه دالر،
بایــد ماننــد دهــه  70همــه صادرکننــدگان به
قیمــت عادالنــه و منطقــی (دالر صادراتــی)
ارز خــود را بــه دولــت واگــذار کننــد و بســاط
رانتخــواری و سوءاســتفادههای کالن
کنونــی برچیــده شــود.

