ﯾــﺎدداﺷﺖ/ﭘﺮداﺧﺖ ﯾــﺎراﻧﻪ ﺑــﻪ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﺛﺮ ﺗﻮرﻣﯽ
ﺣﺬف ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ را ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺣﺴﻦ ﻓﺮوزانﻓﺮد
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار اﺗﺎق اﯾﺮان
ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺑﺮ روی ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ و
از دﻫﻪ  ۵۰ﺗﺎ اﻣﺮوز در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻮج ﻣﻬﻢ ﺗﻮرﻣﯽ دوﻟﺖﻫﺎ ﺳﻌﯽ
ﮐﺮدهاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﻟﻘﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻀﺎ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل آنﻫﺎﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ
واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ژﺳﺖ از ﺳﻮی دوﻟﺖﻫﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮدن
ﻓﻀﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﻘﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻮﯾﺤﯽ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺮانﻓﺮوﺷﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﻮرم.
ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮرم رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺣﺬف ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ و ﯾﺎ
ﺗﺪاوم ﺣﻀﻮر آن در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻧﺪارد .ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻮرم ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺴﺮی
ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺰرگ دوﻟﺖ اﺳﺖ .ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﺻﺮﻓﺎً از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰودن ﺑﻪ
درآﻣﺪﻫﺎ از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽرود .ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ ﮐﺴﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﻮده در ﻃﻮل
ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻮﭼﮏﺳﺎزی دوﻟﺖ و ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
آن ﺟﺒﺮان ﺷﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ

ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺪاوم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺎری ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ رﻓﺖ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ
ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﭼﻪ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪیﻫﺎ راﻧﺖﻫﺎ و ﻓﺴﺎدﻫﺎﯾﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه واﻗﻌﯽ ﻫﻢ ﺑﻬﺮهای از آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﺮد .از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﺗﺎق اﯾﺮان اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
دوﻟﺖ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی از ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه دﻫﮏﻫﺎی
ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ را در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد .ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز
واﻗﻌﯽ ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻢ ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎی ﻣﻮر ﻧﯿﺎز ﻃﺒﻘﺎت
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ را در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ .اﻣﺎ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ
ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ دوﻟﺘﯽ اﻣﮑﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺸﯽ
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده دﻗﯿﻖ و ﺑﯽاﺷﮑﺎل از اﯾﻦ ارز را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ،
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺪررﻓﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد .اﻣﺎ اﻣﺮوز درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ
از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ آنﭼﻨﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﺣﻔﺮهﻫﺎ را ﭘﺮ
ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺟﺪی دراﯾﻦﺑﺎره ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺗﺮدﯾﺪی در اﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺣﺬف ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ،ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺪه و ﻫﻢ ﻣﻮج ﺗﻮرﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ
وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﮔﺮﯾﺰی از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺴﺖ
و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺪﺑﯿﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺬف اﯾﻦ ارز از ﻣﻨﺎﻓﻊ
دﻫﮏﻫﺎی ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ دﻓﺎع و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای واﻗﻌﯽ ﺳﺎزی ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ آﻣﺎده
ﮐﺮد.
ﻧﮑﺘﻪای

ﮐﻪ

ﻧﺒﺎﯾﺪ

از

آن

ﻏﻔﻠﺖ

ﮐﺮد

وﺿﻌﯿﺖ

ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

در

اﯾﻦ

ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻓﻀﺎی ﺗﻮرﻣﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت
ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺤﯿﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ و داراﯾﯽﻫﺎی ﺟﺎری و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت
ﺗﺤﻠﯿـﻞ رﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ اﻓﺰاﯾـﺶ ﻣـﺪاوم ﻧﺮخﻫـﺎ ﻣﻨـﺎﻓﻌﯽ ﮐـﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺒﺮانﮐﻨﻨﺪه
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ورودی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ دوره ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم
ﻫﺮ دوره ﭼﻨﺪﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از
ﺣﺬف ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭼﻪ
ﻣﺨﻤﺼﻪای ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮ
ﺑﻌﺪی را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد؛ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺪی و ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺬف ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ اﺻﺎﻟﺘﺎً
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد

ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻨـﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣـﺬف ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣـﺎﻧﯽ ﺗـﻮرمزا اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ
ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﯾﺎراﻧﻪای از ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﻧﺸﺎن داد ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮای
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﺪی ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ و ﻟﺬا در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﻈﺎم ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دﺳﺖ از ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری دﺳﺘﻮری ﺑﺮدارﯾﻢ
و ﺑﻪ ﺳﺮاغ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل درآورﻧﺪ
ﺑﺮوﯾﻢ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ اﯾﺮان ﺗﺎ ﻣﺮز ۱۰۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ در ﺳﺎل را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
رﺳﯿﺪه ﮐﻪ درآﻣﺪ رﺳﻤﯽ و ﺷﻔﺎﻓﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺪارد و اﮔﺮ درآﻣﺪی ﻫﻢ
دارد ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ دراﻣﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ رﯾﺎل
وﺿﻌﯿﺖ روﺷﻦ و ﺷﻔﺎﻓﯽ ﻧﺪارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪهای از اﯾﻦ ﺗﻼﻃﻢ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺬف ﯾﮏﺑﺎره
درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ دوﻟﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﺮدم آﻣﺎده اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺑﺰرگ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺸﻮر ﻓﻌﻼ ً زﻣﺎن ﻣﯽﺧﺮد
و ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود.
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻗﺒﻼ ً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺎپ اﺳﮑﻨﺎس و اﺳﺘﻘﺮاض از
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮده و اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎر اوراق اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺘﺸﺎر اوراق راﻫﮑﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮی ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ
اﻣﺎ اﯾﻦ راه ﻫﻢ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی
ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻓﻌﻼ ً راهﮐﺎرﻫﺎ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪﺗﯽ و ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ درآﻣﺪی دوﻟﺖ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه و ﺑﻌﺪ
از آن در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎﺳﺖ .اﻣﯿﺪوارم ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺜﺒﺘﯽ
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﺎ آﺳﯿﺐﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﻮد/.اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان

