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اقتصادی

دکتر یزدیزاده اقتصاددان در گفتوگو با «ایران» از تبعات تولد ارز  4200تومانی و تبعاتش بر امنیت غذایی گفت

دولت سیزدهم ارز ترجیحی را بدون هیچ تنش اجتماعی اصالح کرد

بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که با حذف ارز  4200تومانی تنشهای اجتماعی بهوجود آمد و دلیل مخالفتشان با این اصالح این موضوع بود .اما االن حدود  80روز میگذرد و بدون هیچگونه تنشی کار درآمد

گــروه اقتصادی  /نــه مانــع افزایش تورم
شــد و نــه از خانوادههــای کــم درآمــد
حمایــت کــرد .ایــن جمله توصیــف دکتر
محمدرضــا یــزدیزاده از میــزان تحقــق
اهداف تخصیص ارز ترجیحی است .این
اقتصــاددان میگویــد :مصــرف تابعی از
درآمد اســت پس آنها که درآمد بیشتری
دارند بیشتر هم مصرف میکنند .در واقع
این سیاست به نام فقرا اجرا و به کام اغنیا
توگوی او را در ادامه
تمام شد .مشروح گف 
میخوانید.
 ëëآیا با سیســتم ارز دو نرخــی تحت هر
شرایطیموافقهستید؟
خیر .ارز دو نرخی به معنای فســاد،
رانت و پیگیری یکســری اهداف از راه
غیرمنطقی است.
 ëëپــس چــرا عــدهای همــواره بــر طبل
موافقت با این سیاست میکوبند؟
سیســتم ارز ترجیحی یــا همان دالر
 4200تومانــی کامالً برعکس با اهدافی
بود که تعریف شــد .وقتی بــا مدافعان
ارز ترجیحی صحبت میکنید میگویند
این ارز چند هدف داشت .یکی اینکه ما
میخواهیــم از خانوادههــای کمدرآمد
حمایــت کنیــم بنابراین به آنهــا کاالی
ارزان بدهیم .موضوع دوم این است که
ما میخواهیم تــورم افزایش نیابد .هر
دو این اهداف خیلی خوب است اما آیا
با بدترین روش و سیاســت یعنی ارز دو
نرخی محقق میشود؟!
ëëدر عالــم واقــع دقیقــاً برعکــس ایــن
اهداف محقق شد.
بلــه دقیقــاً ،وقتــی گفتــه میشــود
میخواهیــم بــرای حمایــت از اقشــار
ضعیــف کاالی ارزان بــه مــردم بدهیم
یعنی شــما دارید یارانــه را روی مصرف
کاال میدهید .مصرف تابع درآمد است.
پس هر کســی با درآمد بیشــتر ،مصرف
بیشــتری دارد .بنابراین این سیاست در
حمایــت از اقشــار مرفه بــود .دوم اینکه

میگویند میخواهیم تورم را پایین نگه
داریم یعنی با پایین نگه داشــتن دو سه
قلم کاال تورم باال نرود .در حالیکه ایران
تــورم گســتردهای را دارد و بحــث پایین
نگه داشتن قیمت دو سه کاال در تحلیل
چنین مسألهای شــوخی است .حتی در
همین موضــوع وقتی رئیــس کل بانک
مرکزی میگوید ما  ۸ ،۷یا  ۱۱میلیارد دالر
ارز از بازار خریدیم و به ارز ترجیحی برای
ایــن کاالها اختصــاص دادیــم ،یک نفر
جوابگو باشد در تمام دورانی که سیستم
دو نرخــی اجــرا شــده ،چه زمــان دولت
مازاد بودجه داشــته یعنی بــرای تأمین
ایــن یارانــه نیــاز بــه اســتقراض از بانک
مرکــزی نداشــته اســت! بنابرایــن عمالً
شــما میبینید که با اســتقراض از بانک
مرکزی به بهای پایین نگه داشتن قیمت
چند کاال ،یک تورم بسیار وسیع به کشور
تحمیل شده اســت .بنابراین این هدف
نیز غیرقابل دفاع و تحقق نیافتنی است.
ëëراهکارهایجایگزینآنچههستند؟
شما نمیتوانید نرخ ارز یا هر قیمتی
را در اقتصاد دستوری تعیین کنید .هدف
ما ظاهراً این بوده اســت که قیمت ارز را
پاییــن نگه داریــم حــاال ارز  ۴۲۰۰تومانی
یــا ارزهــای دیگری کــه مطرح میشــود.
ایــن روش کامالً اشــتباه اســت یعنی اگر
میخواهید قیمت ارز را پایین نگه دارید
باید تقاضاهــای غیر از وارداتــی که برای
ارز وجــود دارد را مدیریــت میکردیــم
و تقاضاهــای غیرمعقــول بــرای ارز را
از بیــن میبردیــم .در ایــن صــورت نرخ
ارز پاییــن میآمــد .این بدان معناســت
که فــرار ســرمایه در این کشــور مدیریت
نمیشود بعد میگوییم چرا تقاضای ارز
وجــود دارد! در حقیقت خرید و فروش،
نگهداری ،نقــل و انتقــال ارز و طال را رها
کردیم .ارز و طال را میگویم چون این دو
قلــم کاال جایگزین هســتند و به هم ربط
دارنــد و نمیشــود راجــع به یکــی از آنها

بحث کرد و از دیگری نگفت .اینها تبدیل
بــه پولهــای جایگزیــن شــبه پــول ملی
شــدند و بعد میگویید چرا نــرخ آن باال
رفته است .اینها وسیله مبادله در اقتصاد
زیرزمینی ،وسیله فســاد و رشوه در نظام
مالی کشــور و مســائل مختلف هستند و
برای تمام اینها تقاضا ایجاد کرده است.
ایــن تقاضا قیمت را بــاال میبرد .باید به
این آقایان گفت اگر دنبال راهکار برای ارز
بودید باید اینها را حل میکردید نه اینکه
یک نرخ دستوری غیرقابل دفاع برای ارز
بگذارید و ایجاد رانت کنید.
ëëعالوهبــر تحقــق نیافتــن اهــداف چه
خســارتهای دیگری ناشی از تخصیص
ارزترجیحیمتحملشدیم؟
تهای بیشــماری ،بهطــوری
خســار 
کــه بخشــی از تــورم کشــور ناشــی از این
سیاســتهای اشــتباه اســت .اینهــا در
حقیقت یک جنبه از خســارتها است.
مثــاً رانتــی که ایجاد شــد و یک عــده از
این رانت اســتفاده کردند .بحث قاچاق
کاال یکی دیگر از خســارتهای آن است.
آمــار مصرف روغــن در کشــور را که نگاه
میکنید میبینید که در  ۴۰سال گذشته
مصرف ســرانه  ۸برابر باالتر رفته است.
ایــن آمــار به هیــچ وجه توجیــه عقالنی
نــدارد .پــس این همــه تولیــد روغنی که
تقسیم بر جمعیت میکنیم نمیتواند
در کشــور مصرف شــود! مشخص است
کــه قاچــاق شــده اســت .یعنــی زمینــه
قاچاق برای کشــورهای همسایه فراهم
شد .اگر همه این عوامل را کنار بگذاریم
به نظر میرســد بزرگتریــن ضربهای که
ارز ترجیحــی راجــع بــه این چنــد کاال به
اقتصاد کشور وارد کرد ،به خطر انداختن
امنیت غذایی کشــور بود.وقتی یارانه به
کاالهــای اساســی اختصــاص مییابد و
بــه تولید کننده و کشــاورز اعالم میکنید
دنبــال تولیــد اینها نــرود ،امنیت غذایی
کشور را به خطر انداختهایم.

ëëپسباحذفاینارزموافقهستید؟
صددرصــد اما به نظر من قبل از این
اقدام دولت میبایســت مدیریــت بازار
ت و نقل
ارز و طــا را بــه دســت میگرفــ 
و انتقــال ایــن دو کاال را بــدون ثبــت در
سیســتم بانکی ممنــوع میکــرد و از این
طریــق قیمت اینها بشــدت کاهش پیدا
میکرد .چون دیگر نمیتوانست وسیله
اقتصاد زیرزمینی ،فرار ســرمایه و فساد و
رشوه باشد و بهعنوان یک سرمایهگذاری
میتوانســتیم بــرای آن مالیــات وضــع
کنیم .اگر چنانچــه این کار صورت نگیرد
به نظــر من این کار بر هر سیاســتی اولی
بــود .اقدام دولت یک جراحی بود اما به
نظــرم قبل از این جراحی بایــد بازار ارز و
طال را جراحی میکردیم تا آسیبپذیری
اقتصــاد خــود را از نوســانات دو کاالیــی
کــه نرخ آنهــا در بازارهای هــرات و اربیل
تعیین میشود برهانیم و قیمت را بسیار
پایین بیاوریم .اگر این کار را انجام ندهیم

بزودی باید راجع به ارز نیمایی صحبت
کنیــم .یعنی همین ایرادها را چند ســال
خیلی نزدیک راجع به ارز نیمایی مطرح
کنیم که چرا چنین تصمیمی گرفتیم.در
مجموع میتوان گفت سیستم دو نرخی
و چندنرخــی در حقیقــت در بــازار ارز
مهلک و عامل ایجاد این مسائل هستند.
دولت باید این سیســتم را حل و مشکل
را برطــرف کند .در غیر ایــن صورت باید
منتظر باشیم که همین بحثها را راجع
بــه ارز نیمایی و نقد دولت آقای رئیســی
مطرحکنیم.
ëëاگــر بــه دالیــل مختلــف از جملــه
مخالفتهــا و فضاســازیها در اجــرای
کامــل حــذف ارز ترجیحی تعلــل ایجاد
شود،چهتبعاتیدارد؟
حــذف تدریجــی در حقیقــت
شــوکهای پیاپــی بــه اقتصــاد اســت.
نگرانی ما از حذف یارانه تنش اجتماعی
اســت و نگرانی دیگــری نداریــم .دولت

آقــای رئیســی نشــان داد میشــود ایــن
تنــش اجتماعــی را براحتــی مدیریــت
کــرد .بســیاری از کارشناســان معتقــد
بودنــد کــه بــا حــذف ارز  4200تومانــی
تنشهای اجتماعی به وجود آمد و دلیل
مخالفتشــان با این اصــاح این موضوع
بــود .امــا االن حــدود  80روز میگــذرد و
بــدون هیچگونه تنشــی کار درآمد .وقتی
مــردم ببینند کــه حذف یارانــه به جیب
خودشــان مــیرود همراهــی میکننــد.
در حــال حاضــر  ۹دهــک را مشــمول
م اما مــن اعتقاد دارم بایــد روی ۷
کردیــ 
دهک متمرکز باشــیم .شیوه جبران این
حمایت به اعتقاد من این اســت که باید
یــک صندوقــی تحــت عنــوان صنــدوق
رفاه ملی تشکیل شــود .همه مردم باید
سهامدار این صندوق باشند .تمام منابع
ناشــی از تغییر سیاســت یارانهها باید به
این صنــدوق و نه به بودجــه دولت وارد
شود .مردم باید بدانند بهصورت آنالین

بتواننــد چــک کننــد کــه منابــع ورودی و
خروجــی آن چقــدر اســت حتی لیســت
کسانی که یارانه میگیرند آنجا مشخص
باشــد .اگر ایــن کار را بکنیــم در حقیقت
میتوانیم به ســمت اصالح حاملهای
انرژی برویم .در رابطه با کاالهای اساسی
نیــز بایــد دوبــاره تأکیــد کنــم کــه درآمد
بیشــتر به معنی مصرف بیشــتر است و
این ضد و نقیض اســت .ایــن تعارض را
در رابطــه با بنزین نیــز داریم ۴۸ .درصد
مــردم تقریبــاً ماشــین ندارند .چــرا باید
یارانــه بنزین بــه نصفی از مــردم تعلق
بگیرد .در این جمعیت بعضیها بسیار
درآمدهــای باالیی دارند کــه نباید یارانه
بــه آنها تعلــق بگیرد .چــرا بایــد این کار
را بکنیــم .آیا از تورم میترســیم؟ یعنی
کســانی که ادعا میکنند که بشدت تورم
ایجــاد میکنــد ،عوامــل ایجــاد تــورم در
کشــور را نمیشناســند .بزرگترین عامل
ایجــاد تــورم در کشــور بحــث نقدینگــی
اســت کــه بواســطه یارانههــا کشــور را در
خطر قرار داد و ســبب تورم شد .یارانهها
اجازه سرمایهگذاری مجدد در نیروگاهها
را نمیدهــد .ایــن یعنــی اگــر اصالحات
را انجــام ندهید بزودی با مشــکل جدی
مواجه میشــویم .یارانهها تولید کشور را
دچار صدمه کرده است و امنیت غذایی
را به خطر میاندازد و قاچاق ســوخت را
در کشور ایجاد میکند.
یکــی دیگــر از عوامل ایجاد تــورم در
کشور و کاهش ارزش پول ملی جایگزینی
ارز و طال به جای پول ملی اســت .اولین
جراحی اولویت دار این است .قیمت ارز
و طال شاخص بیثباتی اقتصادی ،موتور
ایجــاد تــورم و رکــود در بخشهای دیگر
هســتند .ایــن دو بالتکلیفــی اقتصــادی
هســتند .همــه اقتصــاد را بــه دو متغیر
بستهایم که تحت کنترل خود ما نیست.
چــرا؟ چون پذیرفتیم که اینها شــبه پول
باشند .تأکید میکنم خطری که کشور را

در رابطه با نرخ ارز و طال تهدید میکند،
باید بررســی شود .علت افزایش قیمت
ارز و طال مزیتهایی اســت که برای آنها
قائل شــدیم .بزرگترین مزیت آنها نقل
و انتقــال بدون ثبت ،غیرقابــل ردگیری
بــودن معامالتــی اســت کــه بواســطه
آنها انجام میشــود .بــرای اینکه اثر این
مزیــت را روی یــک اقتصــادی ببینیــم
مثالــی خدمــت شــما عــرض میکنم.
شما نگاه کنید که بیت کوین با پول ملی
قویتریــن اقتصاد دنیــا و قویترین پول
دنیا چه کرد .بیت کوین از  ۵ســنت تا ۶۰
هــزار دالر باال رفت .یعنی یک میلیون و
دویست هزار برابر دالر را نسبت به خود
تضعیفکرد .در اقتصادقیمتها نسبی
هســتند .چرا بیــت کویــن توانایی چنین
چیــزی را پیدا کــرد .یک امتیــاز فقط آن
هم عدم ثبــت نقل و انتقــاالت آن بود.
یــک موجود موهومی در فضای مجازی
میتوانــد پــول ملــی قویتریــن اقتصاد
دنیــا را یک میلیــون برابر کاهــش دهد.
حال ما دو موجود در اقتصاد خود ایجاد
کردیــم که موهومی و مجازی نیســتند و
وجــود فیزیکــی دارند و همــه امتیازها را
بــرای آن قائل شــدیم .این بمبی اســت
که در اقتصاد ما گذاشــتند .آقای رئیسی
بایــد این بمــب را خنثی کنــد و جراحی
اقتصادی بــه این معنی اســت .اولین و
مهمترین مســأله این اســت .اگر چنین
جراحی صورت گرفت بالفاصله حجم
وســیع اقتصــاد زیرزمینــی بــه حداقــل
میرســد و درآمدهــای مالیاتی چندین
برابــر میشــود و آســیبپذیری اقتصاد
بشدت کاهش پیدا میکند .بنابراین این
موضوع بســیار مهم اســت و امیــدوارم
کــه آقای رئیســی و دولت ایشــان به این
موضوع توجه کافی کنند.در جمعبندی
نهایــی همه این مواردی که مطرح شــد
را بررســی کنیــد و ببینیــد ارز ترجیحی با
اقتصاد ما چه کرد.

