سال بیست و هفتم

شماره  7736چهارشنبه  7مهر  22 1400صفر 28 Sep 2021 1443
کارشناسان در گفت و گو با «ایران» مطرح کردند

عوامل موفقیت قانون «جهش تولید مسکن»
صفحه 6

رئیسجمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

شروط حذف یارانهها

یادداشت

تورم خط قرمز دولت است

بانک مرکزی سیاستهای پولی را متناسب با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم پیگیری کند

گــروه اقتصــادی | تــورم بیــش از 45
درصــدی در نیمــه اول امســال همــه
دســتگاهها و دولتمردان را بر آن داشــته
اســت تا اولین تکلیــف و وظیفــه خود را
مهــار ایــن پدیدهای کــه به مالیــات فقرا
معروف است ،بدانند .از همین رو دیروز
رئیسجمهوری تورم را خط قرمز دولت
دانســت و گفت :دســتگاههای اجرایی از
هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم
میشود ،پرهیز کنند.
بنــا بر گــزارش مرکز آمار ایــران ،نرخ
تــورم در شــهریورماه امســال –  12ماهه
منتهــی بــه شــهریورماه  - 1400بــرای
خانوارهای شــهری و روستایی به ترتیب
 ٤٥,١درصــد و  ٤٩.٧درصــد بود که برای
خانوارهــای شــهری  ٠.٦واحــد درصــد
افزایش و برای خانوارهای روســتایی ١.٠
واحد درصد افزایش داشته است.
بنــا بــر گفتــه کارشناســان در صورتی
که این روند رشــد مهار نشــود با توجه به
رشــد نرخ ماهانه تورم که حدود  7دهم
درصد اســت پیشبینی میشود که نرخ
تورم تا پایان امسال به بیش از  50درصد
برســد ،یعنــی باالترین نرخ تــورم تاریخ
ایران در  100سال اخیر.
بههمیــن خاطــر ســیدابراهیم
رئیســی روز سهشــنبه در جلســه ســتاد
هماهنگــی اقتصادی دولت در راســتای
کنتــرل تــورم ،بانــک مرکــزی را موظــف
نمــود سیاســتهای پولی را متناســب با
مدیریت نقدینگی و کنترل تورم پیگیری
کند.
در حــال حاضر روزانه بالــغ بر  2هزار
و  500میلیارد تومان نقدینگی به کشــور
تزریــق میشــود و از نــگاه کارشناســان
مهمتریــن علــت رشــد تــورم همیــن
نقدینگــی اســت کــه از  4هــزار میلیــارد
تومان گذشته است.

در حال حاضر مهمترین بخش تورم
کــه خانوارهــا را درگیــر خود کرده اســت
رشــد قیمتها در مــواد خوراکی اســت.
رشــد قیمتها در بخش مواد خوراکی و
آشامیدنیها در شهریورماه امسال به 61
درصد رســید .رشد بیمحابای قیمتها
در ایــن بخش عمــاً خانوادههای دهک
اول تا ششــم را بشــدت تحت تأثیر خود
قرار داده است.
آخریــن گزارشــی که مرکز آمــار ایران
در این خصوص داده ،اعالم کرده است
بر اســاس اعداد مربوط به تورم در میان
دهکهــای مختلــف هزینــهای ،فاصله
تورمی دهکها در این ماه به  ٤,٠درصد
رسید که نسبت به ماه قبل ( ٥.٤درصد)
 ١.٤واحــد درصــد کاهش داشــته اســت.
بنابرایــن گزارش نرخ تورم کل کشــور در
شــهریور مــاه  ١٤٠٠برابــر  ٤٥,٨درصــد
است که در دهکهای مختلف هزینهای
ک ششــم
در بــازه  ٤٥.٥درصد برای ده 
تــا  ٤٩.٤درصد برای دهک دهم نوســان
دارد .محــدوده تغییــرات تــورم دوازده
ماهــه در گــروه عمــده «خوراکیهــا،
آشــامیدنیها و دخانیــات» بیــن ٦١.٣
درصد برای دهــک دوم تا  ٥٧.٥درصد
بــرای دهــک دهم اســت .همچنیــن در
مورد گــروه عمده «کاالهای غیر خوراکی
و خدمــات» بیــن  ٤٧.٥درصــد بــرای
دهــک دهم تا  ٣٣.٨درصد برای دهک
اول است.
از ســوی دیگر بر اساس اعداد مربوط
بــه تــورم در میــان دهکهــای مختلــف
هزینــهای ،فاصلــه تورمــی دهکهــا کــه
در ایــن مــاه بــه  ٤,٠درصــد رســید کــه
نســبت بــه مــاه قبــل ( ٥.٤درصــد) ١.٤
واحــد درصــد کاهــش داشــته در گــروه
عمــده «خوراکیهــا ،آشــامیدنیها و
دخانیات» نســبت به مــاه قبل ٠.٦واحد

درصــد کاهش و گــروه عمــده «کاالهای
غیــر خوراکــی و خدمات» نســبت به ماه
قبــل  ١.٩واحــد درصــد کاهــش را نشــان
می دهد.
بهگفته کارشناسان یکی از عمدهترین
دالیــل افزایــش نقدینگــی را میتــوان
در رشــد هزینههــا و مصــارف دولتــی
دیــد ،از اینرو رئیسجمهوری در ســتاد
هماهنگی اقتصادی دولت تصریح کرد
که سازمان برنامه و بودجه موظف است
بودجــه ســال  ۱۴۰۱را با تأکیــد بر اصالح
ســاختار و حــذف هزینههــای غیرضرور
بودجه تدوین کند.
آیتاهلل رئیسی با بیان اینکه حمایت
از تولیــد داخــل در اولویــت سیاســتها
و برنامههــای اقتصــادی دولــت قــرار
دارد ،گفــت :وزارت صنعــت ،معــدن
و تجــارت برنامهریــزی و سیاســتهای
ت بویژه توســعه
متناســب با ایــن اولویــ 
تولیــدات داخلــی و بینیــازی از واردات
کاالی خارجــی و اعمــال محدودیــت و
ممنوعیت بــرای ورود کاالهــای خارجی
دارای مشــابه داخلی یا کاالهای وارداتی
غیرضــروری را در دســتور کار خــود قــرار
دهد.

همچنیــن در ایــن جلســه ســازمان
برنامه و بودجه و ســتاد اقتصادی دولت
گزارشــی از منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۰
ارائــه کردنــد کــه بر اســاس ایــن گزارش
ظرفیتهای قانونی بــرای تأمین منابع
بودجه عمومی مشــخص و مقرر گردید
همــه دســتگاههای اجرایــی نســبت بــه
انجــام تکالیف منــدرج در بودجه ســال
 ۱۴۰۰بــه نحوی اقــدام نماینــد که منابع
بودجــه ،تأمیــن شــود و از ایــن محــل
مخاطــرهای کــه نتیجــه آن افزایــش
نقدینگی باشد ،ایجاد نگردد.
در ایــن جلســه همچنیــن ســازمان
برنامــه و بودجــه موظــف شــد بــا
اولویتبنــدی هزینههــا ،حداکثــر
صرفهجویی در اعتبــارات هزینهای را به
عمل آورد.
ëëآیــا بــرای کنتــرل تــورم باید بهســمت
تثبیتقیمتهارفت؟
برخــی از نماینــدگان مجلــس
معتقدند برای کنترل تورم باید بهسمت
تثبیــت قیمتهــا رفــت .از ایــنرو هفته
گذشته طرحی با هدف تثبیت قیمتها
با امضــای حــدود  70نفــر از نمایندگان
مجلــس تقدیــم هیــأت رئیســه شــد که

حــذف یارانههــای آشــکار و پنهانــی کــه طــی
چهاردهــه اخیر بــه تدریج رقم کالنی شــده و بار
ســنگینی بر دوش اقتصاد ایران گذاشــته اســت،
بهطور قطع به یک باره ممکن نیست.
از نظــر قیمتــی ،یکــی از ابزارهــا و روشهایی که
شهرام معینی
اقتصاددان
بــا اســتفاده از آن میتــوان بهســمت نرخهــای
واقعــی پیــش رفــت ،متناسبســازی و برابــری
قیمــت داخــل با نرخهــای جهانــی در خصوص
کاالهای مبادله پذیر مانند انرژی اســت .در واقع دولت بهعنوان نهادی
که باید براســاس صرف و صالح کشــور و مردم عمل کند ،میبایســت،
کاالهــای تولیــد شــده را به باالتریــن قیمت ممکــن به فروش برســاند.
برهمیــن اســاس باید دید که کاالهایی که هم اکنــون بهصورت یارانهای
در داخــل عرضــه میشــود ،در بازار منطقــه و جهان با چــه نرخی قابل
فروش است .در همین راستا میتوان از الگویی که برای تحویل خوراک
به پاالیشــگاهها اســتفاده میشــود ،پیروی کرد تا قیمت داخل بر مبنای
فــوب خلیــج فــارس و بــا درصــدی تخفیــف عرضه شــود .با ایــن حال
درخصــوص برخــی از کاالها مانند نفــت خام ،با وجود بــاال بودن بهای
جهانــی ،قیمت صادراتی آن بهدلیل محدودیتهای تحریم با تخفیف
فروخته میشود.
امــا مهمتــر از روشهایی که میتــوان قیمت کاالهــا را در داخل واقعی
کرد ،بســتر و شــرایطی اســت که فرایند حذف یارانهها باید درآن انجام
شــود .واقعیــت ایــن اســت کــه بخصــوص در دو ســال گذشــته در کنــار
مشکالت اقتصادی ،شیوع کرونا بشدت باعث شده تا مردم تحت فشار
اقتصادی قرار گیرند .بنابراین ،زمان و شرایطی که درآن اقدام به حذف
یارانهها میکنیم ،از اهمیت بسیاری برخوردار است.
در واقع در ابتدا باید پیش شرطهای اجتماعی ،حذف یارانهها و تعدیل
قیمتهــا را فراهم کــرد .در دورهای که فاز نخســت هدفمندی یارانهها
در کشــور اجرا شــد ،برای یک مدت طوالنی ،روشهای حــذف یارانهها
و نحــوه بازپرداخت درآمدهای حاصــل از آن به گفتمان اصلی جامعه
تبدیــل شــده بود و پس از ماههــا بحث و گفت و گــو ،افکارعمومی برای
اجرای این طرح آماده شد.
درصورتــی کــه جامعــه تحــت فشــاراقتصادی قــرار نداشــته و اقتصــاد
آرام باشــد ،بــا ســهولت بیشــتری میتوان دســت به چنیــن اقدامی زد،
ولــی اگــر در جامعــه با مشــکالت اقتصادی و معیشــتی مواجه باشــیم،
ایــن کار نیازمند ،یــک گفتوگو و مذاکره اجتماعی اســت که حداقل در
یــک فرایند شــش ماهه ضرورتهــا و آثار حذف یارانههــا را برای مردم
توضیح دهد.
در مجمــوع میتــوان گفــت ،اجــرای چنیــن طرحهایی که آثار گســترده
اقتصــادی و اجتماعــی دارد ،بایــد در دورههایی انجام شــود که اقتصاد
در وضعیــت باثباتی قرار داشــته باشــد .اما اجرای آن در شــرایطی غیر
از ثبــات ،نیازمند یک گفتمان اجتماعی و توضیح شــفاف ضرورتهای
اجــرا ،فراینــد اجــرا ،آثــار آن و برنامههــای دولــت بــرای از بیــن بــردن
آثارمنفــی آن اســت .بــرای مثــال ایــن کــه درآمدهای حاصــل از حذف
یارانهها ،چگونه و براســاس چــه مالکهایی بین خانوارها توزیع خواهد
شد.

دولــت را موظف به تثبیــت قیمتها در
بخشها و کاالهای اساســی میکرد و هر
افزایش قیمتی هم میبایســت به تأیید
هیأت وزیران برسد.
پیش از این – یعنی در ســال –1383
چنین طرحی به تصویب مجلس هفتم
رسیده بود اما تبعات منفی برای اقتصاد
کشور داشت و عمالً شکست خورد .اخیراً
داوود دانــش جعفــری کــه خــود در آن
زمان نماینده مجلس بود و ســپس وزیر
امور اقتصــادی دولــت اول احمدینژاد
شــد بــه چرایــی شکســت قانــون تثبیت
قیمتهــا در آن ســالها اشــاره کــرده
توگــو با عصر اندیشــه
اســت .وی در گف 
میگویــد :در ســال  ۹۸قبــل از انتخابات
مجلــس ،تعــدادی از اقتصاددانــان کــه
نامزد انتخابات شده بودند در جلسهای
مطرح کردند کــه میخواهند در صورت
راهیابــی بــه مجلــس ،طــرح ثابــت
نگهداشتن قیمت خدمات عمومی مثل
آب ،برق ،گاز و ...را در دستور کار مجلس
قرار دهند.
خبرگــزاری فارس که این مصاحبه را
منتشــر کرده اســت از قــول وی میگوید
این طرح ،همان طرحی بود که سالهای
گذشــته (ســال  )1383بــا ابتــکار آقــای
توکلی اجرا شــد ولی بعد از چند سال که
از اجرای آن برنامه گذشــت ،متأســفانه
ناموفق بود لذا با زحمت فراوان ،اجرای
آن را متوقف کردیم.
دانــش جعفــری تأکیــد کــرد :ایــن
قانونی که این دوســتان مد نظر داشتند،
یک بار در سال  ۸۳توسط مجلس وقت
تصویب شــده بود .این عضو تشــخیص
مصلحت نظام به صحبتهای خودش
در آن جلسه اشاره و مطرح کرد :بنده به
ایــن آقایان گفتم ما با زحمت و تالشــی
بســیار ،اجرای آن را متوقف کردیم حاال

شــما دوباره می خواهید ایــن طرح را به
قانــون تبدیل کنید؟! این جــور برنامهها
صرفــاً از نظــر سیاســی توجیــه دارد تــا
اشــخاص و گروهها را با دادن شــعارهای
جذاب بهقدرت برســاند؛ شعاری که می
گوید وقتی ما به قدرت برسیم ،قیمتها
را ثابت نگه میداریم.
دانشجعفری در ادامه توضیح داده
که چرا ثابت نگهداشتن قیمت خدمات
عمومــی ،بــه شــوک اقتصــادی منجــر
میشــود .بهگفتــه وزیــر اســبق اقتصــاد،
در حــال حاضــر بیــش از نیمــی از بــرق
تولیــدی در کشــور ( ۴۰هــزار مــگاوات)،
توســط بخش خصوصی تولید میشــود
کــه در صــورت تثبیــت قیمــت و اجرای
طرح مذکــور ،تولیــد برق توســط بخش
خصوصی متوقف خواهد شد.
وی بــا بیــان اینکه یکســری طــرح در
ظاهــر مــردم را خوشــحال میکنــد امــا
در باطــن بــه ضــرر اقتصــاد کشــور تمام
میشــود ،گفــت :در ایران هیچ مســئول
بلندپایــهای حاضــر نیســت موضعــی
بگیــرد کــه ظاهــراً مــردم را ناراحت کند
حتــی اگر آن موضع گیــری دقیقاً به نفع
مــردم و کشــور باشــد ،زیــرا نگران اســت
جایگاه شــخصیاش در نظر مردم افول
کند.
دانشجعفری در همین راستا بهبند
 ۱۶سیاســتهای کلی اقتصــاد مقاومتی
اشــاره کــرده کــه مربوط بــه صرفهجویی
در هزینههــای عمومی و تحول اساســی
در ســاختارهای دولــت از طریــق حذف
ســاختارهای مــوازی و منطقیســازی
اندازه دولت است.
این عضو تشــخیص مصلحت نظام
تأکید کرده است این کار منجر بهکاهش
مخارج و چابکسازی دولت میشود اما
هیچ کس جرأت ندارد این کار را بکند.

