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۱۵ کارشناس خبره اقتصادی در گفت وگو با »فرهیختگان« حذف ارز دولتی در بودجه ۱۴۰۰ را تحلیل کردند

هشدار درباره تورم ۱۴۰۰
ادامه از صفحه ۱۴

بودجـــه ســـال۱۴۰۰ یکـــی از بحث برانگیزترین 

بودجه های ســـالیان اخیر بوده که اختالف دولت و 

مجلس آن را پررنگ تر کرده است. »فرهیختگان« در 

این خصوص با ۱۵اقتصاددان از طیف های سیاسی 

مختلف به گفت وگو نشسته است. »اصالح بودجه« 

مهم ترین فصل مشترک صحبت های کارشناسان است، هدفی که کمیسیون تلفیق مجلس بعد از تایید 

کلیات بودجه به دنبال آن بوده اســـت. اقتصاددانان معتقدند اگر کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق 

رد می شـــد گرچه روال قانونی را طی می کرد اما امیدی به اصالح آن ازســـوی دولت نبود. شاید همین 

موضوع سبب شده مجلس کلیات را بپذیرد و خود را درگیر اصالحات کند؛ اما همه اقتصاددانان بر این 

نکته تاکید دارند که اصالح ساختار بودجه در مجلس از لحاظ سیاسی برای آنها هزینه خواهد داشت، 

موضوعی که دولت خواسته یا ناخواسته مجلس را در تله سیاسی اصالح ساختار بودجه قرار داده است. 

با این  حال کارشناسان بر اصالحات بودجه با در نظر گرفتن منافع ملی و اقتصادی تاکید می کنند و در 

کوتاه مدت بر محورهایی همانند عدم افزایش هزینه ها، توجه بیشتر به فرارها و معافیت های مالیاتی 

و نظارت بر بودجه شرکت های دولتی تاکید کرده و در بلندمدت نیز بر تفکیک بودجه ریالی و ارزی، 

افزایش پایه های مالیاتی و اصالح یارانه های پنهان اشـــاره می کنند. نکته محوری که اقتصاددانان بر 

آن تاکید دارند این است که اصالح ساختار بودجه کار یک یا دوروزه نیست و برای دستیابی به آن باید 

همه بخش های اقتصادی با این اصالحات هماهنگ شـــوند. یکی از موضوعاتی که در این گزارش از 

۱۵اقتصاددان ســـوال شده، موضوع حذف یا عدم حذف ارز ۴2۰۰تومانی است. همه اقتصاددانان 

بر رانت و فســـاد آن صحه گذاشـــته اما اغلب آنها می گویند حذف آن و با رسیدن دالر به نرخ ۱7هزار و 

۵۰۰تومان بدون در نظر گرفتن ذی نفعان آن، ممکن اســـت تبعات تورمی و حتی پیامدهای سیاسی 

و امنیتی داشته باشد. تعدادی از اقتصاددانان نیز معتقدند درصورت حمایت های جبرانی از طبقات 

پایین و جلوگیری از کنش های منفی گروه های قدرت و انحصار حذف آن می تواند تبعات کمتری داشته 

باشد. در هر حال به رغم تاکید بر رانت و فساد رخ داده در حوزه ارز ۴2۰۰تومانی، مخالفان حذف ارز 

۴2۰۰تومانی بیش از موافقان حذف هســـتند. اغلب اقتصاددانانی که در این گزارش مخالف حذف 

ارز ۴2۰۰تومانی هستند، می گویند آنچه درحال حاضر روی کاغذ امری مثبت تلقی می شود، ممکن 

است در اجرا مشکالت جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد.

اقتصاداقتصاد @ f a r h i k h t e g a n d a i l y@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

علی سعدوندی:

مواظب شمشیر دولبه نفت باشیم
علی سعدوندی، اقتصاددان و متخصص سیاستگذاری اقتصاد کالن در مورد چالش های 

الیحه بودجه 1400 در آینده اقتصاد کشـــور و همچنین اختالفات مجلس و دولت در 

برخی موارد، می گوید: »اختالفات دولت و مجلس از نوع اختالفات ماهوی جدی نبوده 

و آنچه می بینیم اختالف نظر در جزئیات یک ســـاختار و مکتب فکری اســـت. معضل 

اصلی ما درآمد ارزی از محل فروش نفت اســـت که از آن به عنوان ابزاری برای افزایش 

پایه پولی استفاده کرده ایم و این مسیری است که اقتصاد کشور در پنج دهه اخیر رفته و 

سیاستگذاران نیز با اصرار خود بر آن دامن زده اند. باید متوجه بود که این قالب فکری، 

قالب شکست خورده ای در دنیا و همچنین تورم زا در اقتصاد کشور است. بیش از 180 

کشور در جهان سال هاست از پس معضلی به نام »تورم« بر آمده اند، درحالی که در کشور 

ما توصیه به سیاســـت های تورمی مثل آنچه گفتم، ادامه دارد. نمونه اختالف نظر در 

جزئیات »نفت و فروش آن« است، دولت در الیحه 1400 تصمیم به فروش 2/5میلیون 

بشکه با نرخ ارز 11 هزار 500 تومانی دارد که درصورت تحقق 520 همت پایه پولی 

اضافه می شود. اما برنامه مجلس افزایش این نرخ به 17 هزار 500 تومان و در عوض 

کاهش فروش به 1/5میلیون بشـــکه در روز است. اینها اعداد روی کاغذ است و برای 

ایجاد پایه پولی نیازی به فروش نفت هم نیست.« 

 دولت دنبال اهداف سیاسی است

ســـعدوندی ادامه می دهد: »بنده معتقدم بـــا پارادایمی که دولت و مجلس در پیش 

گرفته اند، ظاهرا متوجه عارضه اصلی اقتصاد کشور که ایجاد »پایه پولی« به بهانه »فروش 

نفت« بوده، نیستند. حال اگر بنابر اصالح اساسی و عدم انجام این کار باشد، یکباره 500 

هزار میلیارد تومان از منابع بودجه کسر و کسری بودجه حقیقی آشکار و شفاف خواهد 

شد، اما باالخره این اتفاق باید محقق شود. باید بودجه ریالی از ارزی جدا شود و حتی 

اگر هم فروش نفت هم داریم نباید بهانه ای برای پایه پولی باشد. مسیر بعدی »فروش 

اوراق« و حمایت مجلس و دولت از این ابزار و همزمان ایجاد زمینه های »عملیات بازار 

باز« است. اینها مورادی است که باید بودجه ریزی براساس آنها صورت پذیرد؛ اوراقی 

که مدنظر ماست، اوراق خزانه ریالی است و نه اوراق سلف نفتی. آمارها نشان می دهد 

که فرآیند انتشار اوراق در بودجه 1400 متوقف شده و آن رقمی که در نظر گرفته شده، 

اوراقی است که جایگزین اوراق سررسیدشده خواهد شد. البته انتشار اوراق ابزاری 

الی االبد نبوده و انتشار بیش از حد آن با افزایش نرخ بهره، فضای سیاستگذاری را 

خواهد بست.« این اقتصاددان در مورد مصارف بودجه اضافه می کند: »بودجه باید 

انبساطی باشد، اما باید نرخ بسط تنها چند درصد از نرخ تورم سالیانه باال تر باشد، 

مشخص است که دولت بنا دارد با افزایش سقف بودجه، در پنج ماه اول 1400 کل 

بودجه را با اهداف سیاسی خرج کند.« 

 موافق گران سازی ارز نیستم

سعدوندی در مورد دالر 4200 تومانی توضیح می دهد: »سیاستی که مجلس در تغییر 

نرخ دالر 4200 تومانی و تعیین نرخ آن روی 17 هزار 500 تومان دارد به هیچ وجه 

اصالحی نبوده و در عین حفظ ارز ترجیحی درحال گران سازی آن است. این سیاست 

درواقع تثبیت همان سیاست در نرخی باال تر است که به هیچ وجه موافق آن نیستم.« 

لطفعلی بخشی:

دولت بودجه را با خواب و خیال نوشته است
لطفعلی بخشی، استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی معتقد است: »در همه جای 

دنیـــا دولت ها به عنوان قوه مجریه، بودجه را تهیه و مجلس نیز آن را تصویب می کند و 

نمایندگان مجلس حتی حق افزایش سقف بودجه را نداشته و تنها قادر به جابه جایی 

برخی اقالم و اعداد هســـتند، اما مجلس به این موضوع اعتقاد ندارد و از آن طرف نیز 

دولت بودجه را در خواب و خیال نوشته است.

 این دولت که سال آخر خود را می گذراند چندان ادامه کار برایش اهمیتی ندارد، بودجه 

بسیاری از نهاد ها، مراکز و اقشار را چند برابر کرده و بدهی ها را برای دولت آینده درنظر 

گرفته اســـت. البته برخی نکات مجلس درمورد مصیبت این بودجه و تصویب شکل 

فعلی آن درســـت اســـت، اما از طرف دیگر عدم تصویب آن نیز مشکالتی را سر جای 

خودش دارد. درواقع در وضعیتی قرار گرفته ایم که چه درصورت تصویب و چه درصورت 

رد بودجه، اقتصاد کشور بازنده است.« نایب رئیس اسبق انجمن اقتصاددانان ایران 

مشـــکل را »اقتصاد سیاسی« می داند و ادامه می دهد: »نهاد های سیاسی کشور به 

بلوغ رفتاری نرسیده اند و متاسفانه در وظایف یکدیگر دخالت می کنند.« این استاد 

دانشگاه تصریح کرد: »قدم اول در اصالح بودجه گفتن حقیقت به مردم است. مردم 

باید بدانند که فضای اقتصادی تنگ است و سیاست هایی مانند افزایش حقوق ها 

و... تورم زا است و درنهایت دود آن به چشم خود مردم خواهد رفت. اگر حقیقت به 

مردم گفته شود دیگر مسابقه برای کسب محبوبیت از طریق سیاست های مخرب 

ادامه پیدا نخواهد کرد.« 

بخشی در پایان اولویت اصالح بودجه را توضیح می دهد: »صرفه جویی در هزینه های 

دولت و حذف بسیاری از دستگاه های دولتی در ردیف های بودجه ای اولویت مهمی 

است که حتی مهم تر از فروش نفت، مالیات و... است.« 

علی چشمی:

اصالح بودجه در کوتاه مدت 
ممکن نیست

علـی چشـمی، اقتصـاددان و عضو هیات علمی دانشـگاه 

فردوسـی در گفت وگـو بـا »فرهیختـگان« می گویـد: 

»سال هاسـت نـگاه غلطـی بـه بودجه وجـود دارد که ابتدا 

ردیف هـای هزینـه ای را مشـخص کـرده و بعـد بـه دنبـال 

منابعـی بـرای آن می گردیـم. این نگاه غلط اسـت اما این 

سیسـتم تصمیم گیـری نیـز توان چندانی بـرای تغییر آن 

نـدارد. در بودجـه سـال آینده در بخـش منابع ایرادهایی 

مانند بیش برآوردی در فروش نفت، سـهام و اسـتقراض 

رخ داده و مالیات هـا نیـز فشـار زیـادی بر تولیدکننده ها 

وارد خواهنـد کـرد. از طـرف دیگـر حجـم شـرکت های 

دولتـی نشـان می دهـد دولـت روی گنـج خوابیـده امـا 

از مولدسـازی آن اسـتفاده نمی کنـد، درصورتـی کـه 

ماننـد کشـورهای صنعتـی می توان اقدامات اساسـی 

در شـرکت های دولتـی و نیمه دولتـی انجـام داد و آنهـا 

را تبدیـل بـه منابـع درآمدی بزرگ کـرد. در طرف دیگر 

هـم مصارفـی وجود دارد که به پرداختی های کارکنان 

و بازنشسـتگان و... خالصـه می شـود. درصورتـی کـه 

براساس بودجه ریزی برمبنای صفر، نباید به بسیاری 

از سـازمان ها، مراکـز و... بودجه بدهیـم. درواقع الزم 

اسـت لیسـتی از سـازمان ها و مراکز را بررسـی کنیم و 

بودجـه برخـی را صفر و برخـی دیگر را کاهش دهیم. 

اینهـا مـواردی اسـت کـه در بودجه ریـزی باید رعایت 

شـود و مجلـس نیـز روی آن کار کنـد اما هیچ کدام از 

آنهـا در کوتاه مـدت قابـل تحقـق نیسـت و نمی توان 

بـا اصالحـات جزئـی از پـس آن برآمد.«

 پنهان کاری در کسری بودجه!

چشـمی درمـورد پیامدهـای بودجـه1400 تصریـح کـرد: 

»وقتـی مخـارج و درآمـد یـک خانـواده همخوانـی نداشـته 

باشـد، آن خانـواده ورشکسـته اسـت، ایـن اتفاق در سـطح 

دولت هـا نیـز ممکن اسـت که مـواردی از آن را در آرژانتین، 

یونـان و آسیای شـرقی دهـه90 میـالدی دیده ایـم. بـا ایـن 

وجـود سال هاسـت کسـری بودجـه در کشـور پنهـان شـده 

امـا وقتـی بـه بودجـه سـال1400 نـگاه می کنیـم، عمال با 

دولتـی ورشکسـته روبـه رو هسـتیم و تنهـا مـواردی ماننـد 

فروش نفت، افزایش فروش اوراق و سهام و رشد درآمدهای 

مالیاتـی اسـت کـه می توانـد جلـوی آن را بگیـرد. درواقـع 

اگـر ایـن چهـار مـورد محقق نشـود، دولت با شـرایط خوبی 

روبـه رو نخواهـد بود.« 

وی ادامه داد: »دسـت دولت در بخش منابع کوتاه اسـت و 

در چنیـن شـرایطی برخـی نمایندگان مجلـس برای تقویت 

منابع درآمدی دولت مالیات بر عایدی سـرمایه را پیشـنهاد 

داده انـد کـه اشـتباه اسـت. معامـالت سـوداگری یـا حتـی 

غیرسـوداگری جمـع صفـر بـوده و اصـال درآمـدی وجـود 

نـدارد کـه بتـوان از آن مالیـات گرفـت. بنـده اعتقـاد دارم 

سیسـتم مالیاتـی کشـور ضدخانـوار و ضدتولید اسـت و در 

عیـن حـال توانـی برای افزایـش پایه ها وجود نـدارد و اتفاقا 

در شـرایط رکودی که کشـور درگیر آن اسـت باید به دنبال 

کاهـش آن نیـز بود.« 

وی در پایان درمورد تایید کلیات بودجه ازسوی نمایندگان 

گفـت: »مجلـس محـل مناسـبی بـرای تهیـه سـند جدیـد 

بودجـه نیسـت و در طـرف دیگـر اگـر بودجـه بـه دولـت 

برمی گشـت، اتفاق خاصی رخ نمی داد چراکه جمع بندی 

دولـت همین اسـت. درواقع از دسـت نـدادن زمان نیز باید 

در رد یـا تاییـد بودجـه مدنظرمان باشـد.«

حسین درودیان:

مجلس در تله سیاسی دولت افتاده است
حسین درودیان، اقتصاددان معتقد است بودجه 1400 مجلس را تضعیف 

کرده است و می گوید: »معضل همیشگی بودجه، است. درواقع با فربه تر 

شـــدن آن در بهارستان بســـیاری از نمایندگان مجلس مطالبات جدی 

خواهند داشت، اما وضعیت اقتصادی و بودجه ای کشور در زمان فعلی آنها 

را دســـت به عصا کرده و نمایندگان را در صرافت کاهش مصارف و افزایش 

منابع قرار داده اســـت. ازلحاظ سیاسی شاید بهتر بود الیحه بودجه رد و 

دولت خود مکلف به اصالح مجدد آن می شد، چراکه این الیحه، مجلس 

را در موقعیت ضعیف تری قرار داده است.

 درواقع هر اصالحی که مدنظر مجلس باشد، باید از کانال کاهش هزینه ها 

)مانند کاهش پرداختی ها به کارکنان و بازنشستگان( یا افزایش منابع 

)مانند افزایش مالیات( بگذرد که درنهایت هزینه های سیاسی را برای 

مجلس و نمایندگان به دنبال خواهد داشت.

 دولت بر این مساله اشراف داشته و احتماال با این هدف که حرف آخر 

را مجلس بزند و هزینه را نیز نمایندگان بدهند، بودجه 1400 را دنبال 

کرده اســـت. با تمام این تفاسیر به نظر می رسد جابه جایی و اصالح 

برخـــی اعداد و ارقام در بودجـــه 1400، می تواند چالش های آن را 

کمتر کند.« وی ادامه داد: »یکی از اصالحاتی که باید رعایت شـــود، تعدیل 

پرداختی ها به کارکنان اســـت که در بودجه ســـال آینده افزایش 50 تا 60 

درصدی را تجربه کرده اســـت. تغییر نرخ ارز که درحال حاضر در دستورکار 

مجلس اســـت نیز می تواند یکی دیگر از مواردی باشد که به کاهش شکاف 

بودجه کمک می کند. کار اصولی در مالیات نیز قدم بسیار مهمی است، اما 

متاسفانه به دلیل کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذار ممکن است از فرصت 

اصالح یارانه های حامل های انرژی و همچنین بازار سهام نتوان استفاده کرد.« 

 حذف دالر 4200 با این شروط 

درودیان درمورد حذف دالر 4200 می گوید: »ارز ترجیحی در کنترل قیمت 

نهاده ها موفـــق نبود و قیمت نهاده ها درطی زنجیـــره خود با همان قیمت 

هزینه- فرصت معامله می شد. از طرفی حذف آن نیز ممکن است تورم جدید 

در کاال های مشمول و غیرمشمول ایجاد کند، که به اعتقاد بنده احتمال آن 

بسیار پایین است. البته با حذف دالر ترجیحی ممکن است گروه های قدرت 

و انحصار )ذی نفعان دالر ترجیحی( دســـت به کار شده تا با کنش های منفی 

خود، سیاستگذار را پشیمان از اجرای آن کنند. اگر این موضوع مهار شود، 

به نظر می رسد الگوی حذف دالر4200 و همزمان حمایت هدفمند از سه دهک 

پایین بهترین کار باشد. اتفاقا در این صورت بخشی از منابع دولت که به ارز 

ترجیحی اختصاص داده می شد می تواند به کمک کسری بودجه بیاید.«

حسین راغفر:

دالر ۴2۰۰ را حذف نکنید
حسین راغفر، اقتصاددان و رئیس اسبق موسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی در مورد رد یا تایید کلیات بودجه 1400، گفت: »مجلس 

باید بودجه ســـال 99 را با ضریب منطقی افزایش دهد و دو دوازدهم آن را در 

اختیار دولت بگذارد تا در زمان باقی مانده دولت فعلی بدهی و هزینه تراشی 

جدیدی نکند. در غیر این صورت این بودجه، دولت بعدی را زمین گیر و او را 

مجبور خواهد کرد تا سال 1403 بدهی های دولت دوازدهم را تامین مالی 

کند. مورد بعدی قیمت دالر است که به نظر می رسد این بودجه به دنبال قیمت 

باالیی در حدود 25 هزار تومان برای آن است. با این شرایط، دولت بعدی مجبور 

خواهد بود به مسیر چهار دولت اخیر ادامه داده و با آینده فروشی، ایجاد بدهی 

و ارزفروشی به اقتصاد سوداگری فعلی ادامه دهد.« وی توضیح می دهد: »با 

این حال، اخباری که از کمیســـیون تلفیق بیرون آمده نگران کننده است، 

چراکه مجلس درحال اقدامات خطرناکی مانند حدف دالر ترجیحی برخی 

کاال های اساسی ازجمله دارو و همچنین افزایش بودجه است. آمار ها نشان 

می دهد سرانه مصرف برخی کاال های اساسی مانند دارو در دهک های پایین 

جامعه به حد بسیار پایینی رسیده که اجرای سیاستی که منجر به افزایش 

مجدد قیمت این کاال ها و کاهش چندباره مصرف از ســـوی طبقات شود، 

نگران کننده است. علی رغم همه تاکیداتی که مسئوالن کشور بر تولید دارند 

اقداماتی از این دست، ضدتولید هم بوده و این درحالی است که خود بودجه 

با 300 هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی تورم زا و معضل آفرین است. این 

اقدامات دولت و مجلس به ناامیدی مردم دامن خواهد زد. به عنوان مثال 

شرکت های تولیدکننده دارو 97 درصد از مصرف داخل را تولید می کنند 

و یارانه ارزی حدود 650 میلیون دالری را در اختیار دارند که اگر قرار باشد 

همین دالر نیز گران تر از قیمت فعلی شود با فاجعه ای در قیمت دارو ها و 

ناامیدی مردم روبه رو خواهیم بود.« 

 مواظب به خیابان آمدن کم درآمدها باشیم 

این اقتصاددان تاکید کرد: »نرخ ارز نباید بیشـــتر از این رقم باشد. اینکه 

نتوانستیم البی هایی را که قدرت سوءاستفاده از دالر 4200 دارند، حذف 

کنیم، دلیلی بر حذف این سیاســـت آن هم در چنین شرایطی نیست. 

مجلس با مشورت کارشناسان ذی ربط به حل این معضالت کمک کند و 

نباید نهاد های تصمیم گیری محل رفت وآمد مافیا های اقتصادی باشند. 

اگر دالر 4200 تغییر پیدا کند، ارز آزاد با جهشـــی دوباره فاصله خود را 

به اندازه شـــکاف فعلی می رساند. بنابراین هم نباید فساد درست شود و 

هم نباید با حذف دالر 4200 فشار را بر طبقات اجتماعی بیشتر کرد. در 

شرایط فعلی با وجود محدودیت های ارزی و پایین بودن درآمد های ارزی، 

سیاست تک نرخی کردن ارز غیرقابل انجام و مهمل است. اما افزایش 

قیمت ارز، مساله ای است که به فربه تر شدن مافیا های بازار های دارو، 

فوالد و... کمک خواهد کرد و در طرف دیگر با افزایش فشار بر طبقات 

جامعه، آنها را به خیابان ها می کشاند.« 

علی اکبر نیکواقبال:

 بودجه ریزی ایران 
ایرادات دائمی دارد 

علی اکبر نیکواقبال، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران معتقد 

اســـت: »ساختار و تنظیمات بودجه ای در اقتصاد ایران دارای 

مشکالت اساسی و پرسابقه بوده و این طور نیست که بودجه در 

اختیار تصمیم گیران باشد و آنها نیز بتوانند بودجه ای سالم و با 

رعایت قوانین را بنویسند و به اجرا بگذارند. ما در چند دهه اخیر 

نتوانستیم معضالت اساسی بودجه ریزی در کشور را برطرف 

کنیم و حاال که کشور درگیر شرایط پیچیده ای مانند تحریم و 

کاهش درآمد های نفتی است، این کار به مراتب سخت تر است. 

از معضالت بودجه به طور موردی می توان به کاهش درآمد های 

نفتی به زیر 10 میلیارد دالر و همچنین عدم گسترش مالیات ها 

که مهم ترین منبع بودجه ریزی در دنیاست اشاره کرد. در برخی 

کشور ها نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به بیش از 50 

درصد می رسد، درحالی که در کشور ما این نسبت در حدود 

کمتر از 7 درصد بوده و در طول این سال ها کاهش نیز داشته 

است. بنابراین بودجه نه تنها دارای ایرادات اساسی است، بلکه 

امکانات اصالح نیز محدود است.«

 وی ادامه می دهد: »هرگونه اصالح از سوی مجلس و یا دولت 

نمی تواند به کارآمدی آن کمک کند. از طرفی مجلس شورای 

اسالمی حتی با تغییر برخی موارد در بودجه درنهایت ناظر بر 

اجرای بودجه بوده و این دولت ها هستند که با انحرافات زیادی آن 

را اجرا می کنند. پس بهتر است واقع بینانه تر به بودجه نگاه کنیم 

و مردم را با چند تغییر جزیـــی امیدوار نکنیم.« این اقتصاددان 

می گوید: »اصالح اساسی باید با تجدیدنظر در رسالت و اهداف 

اقتصادی کشور آغاز شود تا با انتقال آن به سطوح پایین تر بتوان به 

برخی اقدامات کوتاه مدتی در بودجه بر اساس همان اهداف نهایی 

امیدوار بود. بعد از آن نیز نیازمند همکاری همزمان و سیستماتیک 

بسیاری از نهاد ها مانند دیوان محاسبات، مجلس و دولت در پروسه 

نگارش، تصویب و اجرای بودجه هستیم.« 

  حذف ارز 4200 به صالح نیست

نیکواقبال با حمایت از حذف دالر 4200 می گوید: »سال هاست 

کـــه در کشـــور ما در مواجهـــه با بحران های ارزی از سیاســـت 

دونرخی کردن نرخ ارز استفاده می شود که شوربختانه همیشه 

هم با شکســـت مواجه بوده است. کدام کشور صنعتی دنیاست 

که از چنین سیاست هایی مانند دالر 4200 استفاده کند و دائما 

درحال دونرخی کردن ارز باشـــد. اختالف بین دالر آزاد و دولتی 

طبیعی اســـت که برخی نیرو های اقتصادی را به سوءاستفاده از 

فاصله ایجاد شده ترغیب می کند و بسیاری را ترغیب به به دست 

آوردن حتـــی یک دالر دولتی می کند. دولت ها معتقدند که دالر 

دولتی می تواند قیمت کاال های اساسی را کنترل کند، این درحالی 

اســـت که ما می توانیم به جای دالر ارزان برای صنایع واردکننده 

و ســـازنده کاالهای اساسی، مستقیما ردیف های هزینه ای را در 

بودجه درنظر بگیریم.« 

سهراب دل انگیزان: 

نمایندگان به بودجه 
 شرکت های دولتی

 ورود کنند
سهراب دل انگیزان، دانشیار اقتصاد درمورد اصالحات 

بودجـــه می گویـــد: »اطالع خاصـــی از اصالحات و 

محدوده اصالحات مدنظر مجلس در بودجه ســـال 

آینده در دسترس نیست و عمده موارد گفته شده تنها 

در مصاحبه های برخی نمایندگان طرح شده و همچنان 

مصوبه خاصی از کمیسیون های مربوطه بیرون نیامده 

است.« این استاد دانشگاه موارد کلی اصالح بودجه را 

اینچنین توضیح می دهد: »اولین اولویت »عدم تداخل 

بودجه ریالی و ارزی« و نگارش تفکیکی آن است، در 

غیر این صورت رشد نقدینگی و تورم ماحصل بودجه ها 

خواهد بود. مورد بعدی فرآیند هایی است که باید به 

تصویب مجلس برســـد تا این نهاد بتواند بر »بودجه 

شـــرکت ها و بانک های دولتی« کـــه دو برابر بودجه 

عمومی است نیز نظارت کرده و تغییرات و اصالحاتی 

را درنظر داشته باشد. درواقع بودجه شرکت ها باید از 

مجامع عمومی آنها خارج شود و برای نظارت و بررسی 

زیر دست نمایندگان مجلس باشد.« 

ردیف های لوکس باید حذف شود

وی توضح می دهد: »تامین منابع، مورد سوم است 

بخش هایی که نمی توانند از نفت تامین شوند باید 

به سراغ »اوراق )انواع اوراق استقراضی به جز سلف 

نفتی(« بروند. البته در پیوست اوراق باید الزام شود 

که بانک ها حـــق ندارند اوراقی را که از دولت خریده اند 

مجددا به بانک مرکزی بفروشند و بانک مرکزی نیز تنها در 

چارچوب عملیات بازار باز و بدون دخیل کردن این اوراق 

درمجموع مصارف و منابع پایه پولی آنها را  مورد استفاده 

قـــرار دهد. اوراق نباید پایه پولی را تقویت کند و درواقع 

بانک ها نباید بدهی خود را به بانک مرکزی بفروشـــند و 

پول چاپ کنند. این مساله ای است که می تواند از پولی 

شدن کسری بودجه جلوگیری کند. »ردیف های لوکس 

در بخش مصارف« مورد چهارمی است که باید درمواقع 

بحران های اقتصادی حذف شوند. بسیاری از سازمان ها 

و مجموعه هایی که از بودجه ردیف های هزینه ای دریافت 

می کردند در چنین شرایطی باید حذف شوند تا به تعدیل 

بخشی از هزینه ها کمک کنند.« این اقتصاددان با تاکید 

بر اقتدار برای اجـــرای این اصالحات، گفت: »در حوزه 

قانون گذاری ما به اقتدار و همچنین پایبندی به قانون نیاز 

داریم که این مساله »مصلحت اندیشی«  مانند برداشت از 

صندوق توسعه ملی را نهی خواهد کرد.« 

مخالف ارز 4200 و 17500تومان هستم

ســـهراب دل انگیزان، همچنین مخالـــف نرخ 17 هزار 

تومانی برای دالر است و می گوید: »به اعتقاد بنده دالر 

ترجیحی در بودجه معضل آفرین است اما با 17 هزار 500 

تومان آن نیز مخالفم. به نظر می رسد درمورد نرخ دالر به 

رقم منطقی تری در حدود 11 هزار تومان رسیده بودیم، 

البته نه اینکه این ارقام علمی باشد. دالر 4200 تومانی 

که رانت خالص است و از آن طرف دالر 17 هزار تومانی 

نیز ممکن است برخی کاال ها و انرژی های اساسی را با 

تورم روبه رو کند. برای همین بهتر است که پله ای عمل 

کرده و رقم موجود در بودجه را بپذیریم.« 

میثم هاشم خانی:

اصالح یارانه ها و بودجه 
شرکت ها اولویت باشد

میثم هاشم خانی، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد اجتماعی 

درمورد بودجه سال آینده به »فرهیختگان« گفت: »رد یا تایید 

بودجه مساله سیاسی بوده و به فراخور همین مسائل سیاسی 

است که گاهی رد یا با تغییرات اساسی همراه می شود. اما اگر 

دولت یا نمایندگان مجلس می خواهند موارد اصالحی برای آن 

در نظر بگیرند ابتدا باید تعریف خود را از »اصالح بودجه« شفاف 

کنند. در کشـــور ما عمده بودجه عمومی، حقوق و دستمزد 

پرســـنل دولتی است که واضح است باید کوچک و منصفانه 

شود اما این مساله به راحتی امکان پذیر نبوده و به دلیل تبعات 

اجتماعی، بعید اســـت گروه سیاسی تن به انجام آن دهد. 

در هر حال حقوق و دســـتمزد پرسنل مهم ترین موضوع در 

بودجه عمومی اســـت و باید اصالح از همین نقطه شـــروع 

شود.« هاشـــم خانی با تاکید بر بودجه شرکت های دولتی 

افزود: »گردش مالی و بودجه شرکت های دولتی 80درصد 

از بودجه عمومی بیشتر است. عالوه بر این دو برابر بودجه 

دولت یارانه هایی به انرژی ارزان، قیر تهاتری، دالر ترجیحی و 

همچنین مواد خام صنایع مختلف می دهیم که به هیچ کدام 

از این موارد به چشم نیامده و به آن پرداخته نمی شود. اصالح 

ایـــن موارد به مراتب مهم تر از اصالح بودجه عمومی دولت 

اســـت.« این اقتصاددان توضیح داد: »هرگونه تعیین نرخ 

برای دالر و ایجاد دو نرخ متفاوت برای آن ناعادالنه بوده و 

نرخ بازاری برای بسیاری رانت و ثروت آور است.«

مرتضی عزتی:

افزایش نرخ ارز تورم زاست
مرتضـی عزتـی، اسـتاد دانشـگاه تربیـت مـدرس در مـورد 

اصـالح بودجـه بیـان می کنـد: »نماینـدگان مجلـس تـوان 

چندانـی بـرای اصـالح اساسـی بودجه ندارنـد و مواردی که 

مطـرح می شـود عمدتـا جا به جایـی ارقام اسـت کـه ممکن 

اسـت حتـی آسـیب زا باشـد. به عنـوان نمونه باال بـردن نرخ 

دالر کـه برداشـت مـن ایـن اسـت مجلـس بـا ایـن سیاسـت 

در صـدد افزایـش منابـع بـرای اضافه کـردن بودجه دلخواه 

خـودش اسـت. ایـن درحالـی اسـت کـه تغییر قیمـت دالر 

می توانـد سـیگنالی بـرای افزایش تورم انتظـاری و افزایش 

قیمت هـا در بـازار آزاد باشـد.

 از طـرف دیگـر دولـت حـدود 60 درصـد هزینـه عمومی را 

افزایـش داده و براسـاس گفته هـا مجلس 15 درصد دیگر 

بـه امـور مدنظـر خـودش اضافـه خواهـد کرد. امـا بودجه 

دولـت تورم زاسـت و از قضـا مجلس با نپذیرفتن این موارد 

بایـد بـه مهـار ایـن تـورم کمـک کنـد و دولـت را مکلـف به 

کاهش آن کند.« عزتی ادامه می دهد: »اولین قدم برای 

اصـالح همیـن کاهـش بودجه اسـت. در مرحله اول باید 

وابسـتگی بودجه به نفت و نرخ ارز قطع شـود. مورد اول 

دولـت را کوچـک و بخـش خصوصـی را تقویت کرده و در 

مورد دوم نیز دولت دیگر به دنبال تامین کسری بودجه 

بـا تغییـر نـرخ ارز نخواهـد بـود. مورد سـوم و چهـارم نیز 

اهمیت دادن به مالیات و مولدسازی دارایی های دولت 

اسـت کـه بـه تقویت بازار سـرمایه نیز کمـک می کند.« 

آلبرت بغزیان:

 این بودجه اهداف
 بلندمدت ندارد

آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران به »فرهیختگان« 

گفـت: »کلیـات بودجـه کـه منتشـر شـده، گویـای اهـداف و 

چشـم انداز های بلندمـدت کشـور نیسـت. بودجه هر سـال 

بایـد بتوانـد بـه رشـد اقتصـادی، ثبـات قیمت هـا، کاهـش 

بیـکاری و... کمـک کنـد کـه ایـن مـوارد در کلیـات بودجـه 

سـال آینـده دیده نمی شـود، به عبارتی بودجـه 1400 تنها 

دخل و خرج دولت اسـت و بیشـترین چیزی که جلب توجه 

می کنـد، کسـری بودجه اسـت.« 

وی ادامه می دهد: »سیاسـت های پولی نیز باید همگام با 

بودجه دولت باشـد که با وجود ارز 17هزار و 500 تومانی 

ایـن اتفـاق ممکـن نیسـت. به طـور مشـخص حـذف دالر 

4200 به بانک مرکزی فشـار خواهد آورد.« بغزیان معتقد 

اسـت که اصالح سـاختار بودجه زمانبر نخواهد بود و بیان 

می کنـد: »منبعـی مانند مالیات می تواند کمک بزرگی به 

بودجه باشـد که با وجود فرار ها و معافیت های بسـیار این 

فرصت از دسـت رفته اسـت. درحال حاضر نسبت مالیات 

بـه تولیـد ناخالـص داخلی کمتر از 6درصد اسـت که اگر 

با معافیت ها و فرار ها مقابله شـود، می توان منبع بسـیار 

خوبـی بـرای دولـت تهیـه کـرد. اصـالح بودجـه می تواند 

از همیـن مالیـات آغـاز شـود و اجـرای آن نیـاز بـه برخورد 

بـا گروه هـای قـدرت و مافیا های فـرار مالیاتی دارد.« 

کامران ندری: 

اولویت های سه گانه  در بخش مصارف
کامران ندری، رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پاسخ به 

این سوال »فرهیختگان« که اولویت های اصالح بودجه چه باید باشد، گفت: 

»مرحله اول که بســـیار سخت و ساختاری است؛ بازبینی در هزینه هاست که 

وظیفه آن به عهده ســـازمان برنامه وبودجه بوده و این نهاد باید در هزینه ها و 

خدمات دولت بازبینی کند. درواقع این سازمان باید به دنبال »هزینه تمام شده 

مناســـب« برای خدمات دولت باشد و درصورت امکان از آن بکاهد؛ اقدامی 

که برحسب ظاهر بدان پرداخته نشده است. مساله بعدی بررسی »تطبیقی 

بودجه دســـتگاه ها و سازمان ها با عملکرد آنها« است که نشان خواهد داد 

آیا نهاد های دریافت کننده بودجه، عایدی و بهره وری داشـــته یا صرفا در 

ردیف های هزینه ای قرار گرفته اند. نکته ســـوم »نظارت بر بودجه در حین 

اجرا« است. در گذشته همه نهاد ها و مراکزی که بودجه دریافت می کردند، 

ملزم به ارائه عملکرد به کارشناسان سازمان برنامه بودجه بودند؛ امری که 

در دولت نهم و دهم از بین رفت و در دولت یازدهم و دوازدهم نیز باوجود 

شـــعار های بسیار احیا نشد. فیش های حقوقی نجومی و دریافتی های 

سنگین برخی مدیران ناشی از دو مورد آخر است.«

 نقش »مالیات« به نفت بچربد

این استاد دانشگاه افزود: »سال ها است که از کاهش وابستگی دولت به فروش نفت 

گفته می شود و از روش های جدید تامین کسری بودجه صحبت به میان می آید. 

عمده روش های جایگزین، مبتنی بر مالیات است که نیازمند افزایش درآمدی ملی، 

تولید ناخالص داخلی و برنامه ریزی برای تحقق آن است. زمانی هم که از تولید و 

افزایش آن صحبت می شود به این معنی است که دولت ها برای کسب درآمد هم 

که شده باید قید ها و محدودیت های اداری و غیراداری که بر سر راه تولید است را 

کاهش دهند تا تولید ناخالص داخلی و در ادامه درآمد مالیاتی دولت افزایش یابد.«

 حذف ارز 4200 تورم دارد

ندری تصریح کرد: »دالر 4200 سیاست ناموفقی بود که باوجود اختصاص به برخی 

کاال ها نتوانست از افزایش قیمت آنها جلوگیری کند. اما به هرصورت افزایش قیمت 

این ارز از 4200 به 17 هزار و 500 تومان نیز ممکن است درصدی به قیمت برخی 

کاال ها )نه همه( اضافه کند. همه کاال ها از ارز 4200 استفاده نمی کنند و تنها همان 

حدود 8 قلم کاالیی که دریافت کننده این ارز بوده اند تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. 

با تمام اینها ارز 4200 فسادآور و رانت زا بوده و درآمد های نفتی را نیز حیف و میل 

کرده است. از طرف دیگر برای دولتی که کسری بودجه دارد، کنترل تورم از پرداخت 

یارانه مهم تر بوده، چراکه نمی شود ماهانه 100 هزار تومان به خانواده ها پرداخت 

کرد، درحالی که هزینه های زندگی آنها 500 هزار تومان افزایش پیدا کرده است.«

بهمن آرمان:

بودجه ۱۴۰۰ زخم های عمیقی دارد
بهمن آرمان، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی در مورد بودجه 

1400 اظهار داشـــت: »متاسفاته در بسیاری از کشور های دنیا قبل از 

موضع گیری علمی در مورد مســـاله مهمی مانند »بودجه«، مالحظات 

جناحی و سیاسی مطرح می شـــود. در ایران نیز علی رغم نبود احزاب 

سیاسی به تعریف خاص، این جریانات سیاسی و اختالف نظر های آنهاست 

که چالش بودجه را عمیق تر می کند. بودجه 1400 دارای ایراداتی است 

که افت بودجه عمرانی یکی از آنهاست. بزرگ شدن بیش از حد بدنه ای 

دولت و بالطبع افزایش هزینه های جاری آنها، افت شـــدید درآمد های 

نفتی، مدیریت ضعیف در وزارتخانه های نفت، راه وشهرسازی، صنایع 

و نیـــرو در دولت دوازدهم که منجر به کاهش اجرای پروژه های بزرگ و 

همچنین کاهش ساخت وساز ها شده کاهش ساالنه بودجه عمرانی 

دولت را موجب شده است.« 

 مجلس با این شروط، بودجه را تقویت کند

آرمان در نکاتی به مجلســـی ها می گوید: »اولین اولویتی که مجلس 

باید متوجه آن باشد، جلوگیری از خام فروشی در همه صنایع است.« 

اخیرا یوسفی، نماینده اهواز طرح »عدم بخشودگی های صادرات مواد 

خام« را برای محدود کردن آن عنوان کرده است که درصورت لحاظ 

شدن آن در بودجه سال آینده، می تواند زمینه ای برای عدم صادرات 

نفت، فوالد، سنگ آهن و... به صورت خام است. نکته بعدی ترویج 

سیاســـت های منطقی برای تقویت تولید داخل است. بدون شک 

نمی توانیم تا ابد وارد کننده کاال های اساســـی باشیم، مثال گفته 

می شود میزان ساالنه 1/5 میلیارد دالر به واردات ذرت اختصاص داده 

می شود یا اینکه در واردات جو رتبه پنجم را در دنیا در اختیار داریم. 

مجلس باید با مصوبات خود تامین مالی دولت از بخش خصوصی را 

به عنوان یک تکلیف درآورده و به این شکل به سرمایه گذاری و رشد 

تولید کمک کند. مورد سوم، اصالح قوانین مالیاتی در جهت حمایت 

از تولید است. درواقع می توان سود شرکت های پذیرفته شده در 

بازار سهام را به شرط سرمایه گذاری مجدد، معاف از مالیات اعالم 

کرد که خود این مورد چند ده هزار میلیارد تامین و توسعه خواهد 

داشـــت. درحال حاضر سود شـــرکت های پذیرفته شده در بازار 

سهام 22/5 درصد مشمول مالیات و شرکت های تولیدی خارج 

از بورس نیز 25 درصد است.« وی در پایان اضافه کرد: »با وجود 

انتقادهایی که برخی تصمیمات مجلس فعلی دارم، اما معتقدم که 

اقدام های مثبتی در مجلس جدید درحال انجام است. به عنوان 

مثـــال اخیرا توانگر، نماینده تهران در مجلس طرحی را در مورد 

»صنایع پایین دستی نفت« و رفع خام فروشی آنها مطرح کرده اند 

که می تواند به همراه پیشنهادهای گفته شده در تبصره های جدید 

به بودجه اضافه و دولت فعلی و آینده را مکلف به انجام آن کند.« 

وحید شقاقی شهری: 

تدبیر مجلس در تاییید کلیات بودجه
وحید شقاقی شهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی بیان کرد: »تایید الیحه بودجه در 

مجلس شورای اسالمی منطقی تر از رد آن بود. اگر بودجه 1400 توسط مجلس رد می شد، 

فرسایشی بین مجلس و دولت پیش می آمد که ممکن بود حتی از اصالحات مدنظر مجلس 

نیز صرف نظر شود. بحث دیگر اما پس از تصویب کلیات است که دیگر دست مجلس را در 

تغییرات می بندد و فقط اصالحات جزیی است که می تواند اعمال شود. درواقع بر اساس 

قوانین کشور، مجلس وظیفه ای در اصالحات و تغییرات اساسی ندارد و بودجه ریزی وظیفه 

دولت است. بنابراین مجلس ناچار است اصالحات جزیی را در بحث مالیات، کسری بودجه 

و ارز 4200 و... درنظر بگیرد و نفوذی در شاکله اصلی نداشته باشد، پس نمی توان انتظار 

تغییرات اساسی از نمایندگان داشت.« وی ادامه داد: »الیحه بودجه 1400 دارای ایرادات 

اساسی در طرف منابع و هزینه است، به طوری که تحقق صددرصدی منابع دور از انتظار 

و هزینه ها زیاد و کسری بودجه مشهود است. هزینه های عمرانی نیز که باید توجه بسیار 

بیشتری به آن می شد با کاهش بودجه همراه بوده است. این شاکله بعید بود درصورت رد 

بودجه نیز تغییر می کرد، اما مجلس با تدابیری به دنبال ایجاد اصالحات و کاهش خطرات 

اقتصادی بودجه در عین تایید کلیات آن است.« شقاقی در پایان سخنانش اولویت های 

اصالح بودجه را تشریح کرد: »فاصله ما با بودجه ایده آل بسیار زیاد است اما می توان به این 

6 مورد به عنوان محور های اصالحات اساسی اشاره کرد؛ 1- بودجه ریزی مبتنی بر برنامه 

محوری باشد، 2- شفافیت بودجه باید به حداکثر برسد که این مورد در بودجه شرکت های 

دولتی مهم تر است، 3- منابع درآمدی به واقعیت ها نزدیک شود، 4- اندازه دولت منطقی 

و هزینه های غیرضرور حذف شود، 5- اصالحات بنیادین در زمینه بودجه های عمرانی و 

توسعه زیرساخت ها صورت پذیرد و در نهایت 6- در یک مقطع بلندمدتی بودجه ریالی 

از ارزی جدا شده و سهم مالیات از بودجه به ارقام باالی 60 درصد دست پیدا کند.« 

علی سرزعیم:

 دالر ۴2۰۰ و اوراق سلف نفتی 
متوقف شود

علی ســـرزعیم، معاون ســـابق وزیر کار و رفاه اجتماعی، موفقیت در 

اصالح بودجه را مشروط دانسته و بیان می کند: »اصالحاتی که مجلس 

برای بودجه ســـال آینده در نظر گرفته بســـیار مهم خواهد بود و اگر 

سیاست هایی مثل حذف دالر 4200تومانی و رساندن قیمت آن به 

17هزار تومان عملی شود، نه تنها کسری بودجه کاهش پیدا می کند، 

بلکـــه برخالف انتقادها، تورم زا نیز نخواهد بود. مجلس در این مورد 

منطقی تر از دولت نگاه می کند و رقم 17هزار تومان بهتر از رقم 11هزار 

تومانی ازسوی دولت است. در بخش منابع همچنین چاره ای به جز 

فروش اوراق وجود ندارد، اما باید فروش اوراق ســـلف نفتی متوقف و 

از دیگر انواع آن اســـتفاده شود. مالیات ها نیز در بلندمدت به شرط 

رشد اقتصادی می توانند به درآمدزایی کمک کنند.« وی ادامه داد: 

»سمت هزینه ها نیز مهم است که کمتر به آن می پردازند. این درحالی 

است که ما می توانیم بسیاری از هزینه ها مانند پرداختی به کارکنان، 

بازنشستگان و ... را منطقی تر کرده و درازای آن بودجه  بیشتری را 

به توسعه زیرساخت ها و مسائل عمرانی اختصاص دهیم.« سرزعیم 

تصریح کرد: »کارکرد شرکت های دولتی که گردش مالی آنها بسیار 

بیشتر از بودجه عمومی است، به حداقل رسیده و تقریبا عایدی ای 

برای دولت ندارند. عملکرد این شرکت ها سمبل بزرگی از ناکارایی 

دولت و همچنین فســـادهای موجود در آن است. این شرکت ها 

کـــه نظارت چندانی روی آنها وجود نـــدارد، به محل خوبی برای 

حقوق های نجومی و فسادهای آنچنانی تبدیل شده اند. راه حل 

اما واگذاری شـــرکت های دولتی است که ماهیت تجاری )فاقد 

ماهیت حاکمیتی و ارائـــه خدمات عمومی( دارند و نمایندگان 

مجلس می توانند در این امر تاثیرگذار باشند.«

�ییمان مولوی: 

ما رشد اقتصادی را فراموش کردیم 
پیمان مولوی، دبیر انجمن اقتصاددانان ایران در گفت وگو با »فرهیختگان« 

سخنان خود حول بودجه را این گونه آغاز می کند: »بحث هایی که اخیرا 

درمورد بودجه شکل گرفته، موارد جزئی است که چارچوب های کوچکی 

را هم شامل می شود. به نظر من به جای صحبت درمورد دالر 4200 و 

تعداد بشـــکه های نفتی بهتر است به دنبال پاسخ به یک ابهام جدی 

درمورد »رشـــد اقتصادی« باشیم. درحال  حاضر اتفاقات بین المللی 

و تحریم ها بر اقتصاد کشـــور سایه انداخته است. این مساله، فرصت 

کشور برای رشد و سرمایه گذاری اقتصادی را تنگ تر می کند. درواقع 

هرگونه طوالنی شـــدن تحریم ها مانند 10 سال اخیر، ما را بیشتر در 

»باتالق عدم رشـــد اقتصادی« گیر خواهد انداخت. باتوجه به اینکه 

در 10 سال اخیر رشد اقتصادی کشور به طور تجمیعی صفر درصد 

بوده، این مساله باید مهم ترین هدف بودجه ریزان و ناظران آن باشد. 

با این اوصاف چطور می خواهیم بودجه ای بدون درنظر گرفتن رشد 

اقتصادی و رشد سرمایه گذاری تهیه و آن را به صورت قانون دربیاوریم؟« 

مولوی ادامه می دهد: »ما برای رشـــد، احتیاج به ســـرمایه گذاری 

داخلی و همچنین خارجی داریـــم. به این آمار توجه کنید؛ 120 

میلیارد دالر سرمایه در دهه90 از کشور خارج و تنها 20 میلیارد دالر 

سرمایه گذاری خارجی به کشور وارد شده است. این سوال اساسی 

من از برنامه ریزان و ریل گذاران اقتصادی در مجلس و دولت است 

کـــه ما چگونه و از چه طریقی می خواهیم این نســـبت را برعکس 

کنیم؟ براساس محاســـبات ما برای رشد اقتصادی 8 درصدی به 

100 میلیارد دالر سرمایه نیاز داریم که البته عمده آن باید داخلی 

باشد. بنابراین اصل موضوع کشور »رشد اقتصادی« است. مورد 

بعدی آن »اصالحات ســـاختاری« است که بدون کوچک شدن 

دولت و به طور کلی سیســـتم تصمیم گیری امکان پذیر نخواهد 

بود و مورد ســـوم، تحریم ها است که باوجود آن نمی توان به رشد 

اقتصادی پایدار دست پیدا کرد که ازقضا گزارش مرکز پژوهش های 

مجلس در بهار 99 نیز موید آن است.« این کارشناس اقتصادی 

بر این باور است که باید کار های آرایشی و جزئی را کنار گذشته و 

سه هدف؛ چگونگی رفع تحریم ها و ارتباط سازنده با نظام مالی 

دنیا، جداکردن بودجه ریالی و ارزی و تبدیل درآمد های نفتی به 

پروژه های زیرساختی را دنبال کرد. دبیر انجمن اقتصاددانان در 

مخالفت با نرخ گذاری قیمت دالر می گوید: »مکانیسم تثبیت 

کردن قیمت دالر کار اشـــتباهی است، مخصوصا برای کشور 

مبتنی بر نفتی مثل کشـــور ما. ازسوی دیگر ارز ترجیحی با هر 

قیمتی، چه 4200 و چه باالتر مردود است، دالر باید یک قیمت 

داشته باشد. تعیین نرخ دالر روی یک قیمت و تشکیل دو بازار 

دولتی و آزاد برای آن خطری است که اقتصاد مبتنی بر نفت ما 

را آسیب پذیرتر می کند.«

مرتضی عبدالحسینی
روزنامه نگار

گفت و گو   در   یک نگاه
  اغلــب اقتصاددانــان مخالــف حــذف ارز ۴2۰۰تومانــی بــوده و می گوینــد رســیدن دالر بــه ۱7هــزار 

و ۵۰۰تومــان یعنــی ایجــاد یــک فاجعــه قیمتــی در دارو و کاالهــای اساســی. راغفر می گوید در شــرایط 

ــار آن  ــت و فش ــل اس ــام و مهم ــل انج ــردن ارز غیرقاب ــی ک ــت تک نرخ ــای ارزی، سیاس محدودیت ه

می توانــد طبقــات کم درآمدتــر را بــه خیابان هــا بکشــاند؛ امــا در طــرف مقابــل ســعدوندی، مولــوی و 

هاشــم خانی هرگونــه تعییــن نــرخ بــرای دالر و ایجــاد دو بــازار بــرای نــرخ ارز را نهــی می کننــد. درودیان 

نیــز حــذف دالر ۴2۰۰را مشــروط بــه حمایــت از ســه دهــک پاییــن جامعــه می دانــد.

  درمــورد مالیــات همــه کارشناســان موافــق جلوگیــری از فرارهــای مالیاتــی هســتند. درودیــان، 

ــرای  ــدی ب ــل جدی ــوده و آن را مح ــی ب ــای مالیات ــش پایه ه ــق افزای ــقاقی و... مواف ــی، ش ــدری، عزت ن

ــی  ــت فعل ــب وضعی ــت را مناس ــن سیاس ــرزعیم ای ــمی و س ــا چش ــد ام ــت می دانن ــد دول ــاد درآم ایج

ــد. ــودی( نمی دانن ــران )رک ــاد ای اقتص

  تفکیــک بودجــه ریالــی و ارزی مــورد تاییــد عمــده کارشناســان ازجملــه دل انگیــزان، ســعدوندی 

و مولــوی اســت امــا به زعــم آنهــا فرآینــدی زمان بــر و بلندمــدت را طلــب می کنــد.

  در بخش مصارف بودجه عمده تاکید کارشناســان 

بــر پرداختی هــا و جبــران خدمــات کارکنــان و مراکــز 

ــه  ــوان مطالب ــل آن به عن ــه تعدی ــت ک ــی اس دولت

جــدی مطــرح می شــود. در بخــش منابــع 

نیــز فــروش اوراق ســلف نفتــی مــردود شــده 

و به عنــوان  مثــال توســط دل انگیــزان و 

ســرزعیم رد می شــود.

 بــه نظــر هاشــم خانی بودجــه شــرکت های 

دولتــی بررســی و نظــارت نماینــدگان را می طلبــد 

و به زعــم ســرزعیم واگــذاری تعــدادی از آنهــا بــه 

ــد. ــک می کن ــرکت ها کم ــن ش ــدی ای کارآم

حسین درودیانحسین راغفر

سهراب دل انگیزان

علی چشمیلظفعلی بخشیمرتضی عزتیمیثم هاشمخانی

کامران ندری پیمان مولوی وحید شقاقی شهرری

علی سعدوندیعلی سرزعیمعلی اکبر نیکو اقبال

آلبرت بغزیانبهمن آرمان


