سال گذشته ،افزایش ناگهانی قیمت ارز و یکچهارم شدن ارزش
ریال در بازار آزاد ،سیاست تخصیص ارز دولتی را در دستور کار
دولت قرار داد .سیاســت تخصیص ارز دولتی با قیمت  4هزار و
 200تومان ،در راستای دو هدف عمده در پیش گرفته شد .اول،
تامین کاالهای اساسی مردم با نرخ دولتی و ارزان و دوم ،فراهم
کردن مواد اولیه و واســطهای تولید در جهت راهاندازی مجدد
خطوط تولیدی که با گران شــدن ارز به حالــت اغما فرو رفته
بودند .در عمل اما به نظر نمیرسد بهرغم گذشت یک سال ،هیچ
یک از این دو هدف به نتیج ه رضایتبخش رسیده باشد.
سایت رسمی بانک مرکزی روز شنبه  ۱۴اردیبهشت ماه ،لیست
افراد و شرکتهایی که تاکنون ارز دولتی (دالر به نرخ  ۴هزار و
 ۲۰۰تومان و ارزهای ارزان دیگر) دریافت کردهاند را منتشر کرد.
در همان روز ،لیست دریافتکنندگان ارز نیمایی نیز منتشر شد.
بر اساس گزارش ارز دولتی که در قالب یک جدول منتشر شده
است ،در ســال  97بیش از  ۱۰۷هزار مورد پرداخت ارز دولتی
به افراد حقیقی و حقوقی صورت گرفته است .این آمارها نشان
میدهد تاکنون بیش از  ۲۹میلیارد دالر ارز دولتی به شرکتها و
افراد پرداخت شده که تقریبا نیمی از آن یورو و بیش از  ۲۲درصد
آن هم یوان چین بوده است.
گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده ،بهرغم تالش برای ثبت
جزئیات بسیار (در این گزارش ،هر سطر دربرگیرنده اطالعات
یک دریافتکننده ،شامل شــماره ثبت سفارش ،نام متقاضی،
کد ملی ،شناسه ملی ،مبلغ ارزی و نوع ارز دریافتی است) هیچ
اطالعاتی در مورد سرنوشت این  29میلیارد دالر ارز دولتی به ما
نمیدهد .در واقع با ارجاع به این جدول که در فرمت اکسل نیز
قابل دسترسی است ،نمیتوانیم بفهیم که این  107هزار مورد
پرداخت ارز دولتی که به حدود  10هزار شــخصیت حقیقی و
حقوقی داده شده ،صرف واردات چه کاالهایی شده و این کاالها
در بازار داخلی به چه سرنوشتی دچار شدهاند .به عبارت دقیقتر،
اطالعات «قطرهچکانــی» بانک مرکزی به مــا نمیگوید این
 10هزار دریافتکننده ارز دولتی چگونه دستهبندی میشوند.
چه تعدادی از آنها در زمــره واردکنندگان کاالهای اساســی
هســتند و آیا این کاالها را در صورت ورود به کشــور ،با قیمت
دولتی در بازار عرضه کردهاند یا خیر و چه تعداد ،تولیدکنندگان
یا واســطههایی هســتند که مواد خام و واســطهای تولید را
وارد کردهانــد؟ در واقع ،هیچ اطالعاتی در مورد ســرانجام این
سفارشات ارزی در دست نداریم.
در عین حال ،اطالعات پراکندهای که اینجا و آنجا منتشر شده
و یا به بیرون درز کرده ،ناکامی برنامه «ارز دولتی» را به نمایش
میگذارد .دولت اخیرا اعالم کرده بود تنها در ســال  ۹۷حدود
 ۱۳میلیارد دالر ارز دولتی به نرخ  ۴هــزار و  ۲۰۰تومان برای
واردات کاالهای اساســی تخصیص داده شــده اما محمدرضا
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
اواخر اردیبهشت ماه ،از «ناپدید شدن» حدود  ۳,۵میلیارد دالر
منبع ارزی دولتی خبر داده و گفته با وجود اختصاص این رقم
برای واردات کاالهای اساسی ،تاکنون هیچ کاالیی تحویل داده
نشده است.
بر این اساس از  13میلیارد دالری که قرار بوده صرف واردات
کاالهای اساسی و جلوگیری از بحران «عدم دستیابی طبقات
مردم به کاالهای ضروری زندگی» شود 3.5 ،میلیارد دالر آن
«قطعا» ناپدید شده است .این در حالی است که وحید شقاقی
شهری ،اقتصاددان معتقد اســت میزان هدررفت و گمشدگی
شمار ه  50و  51خرداد و تیر 1398
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