این ابهامات تا زمانی که «شــفافیت اطالعاتی» در دستور
کار بانک مرکزی و نهادهای فرادســتی دیگــر قرار نگیرد،
باقی خواهد مانــد .در حال حاضر ،گــزارش بانک مرکزی
بهرغم تالشــی که در ظاهــر برای ابهامزدایی و شــفافیت
آماری دارد ،هیچ اطالعات کارسازی در زمینه ابهامات ارزی
ارائه نمیدهد .شقاقی شــهری نیز در این رابطه با تاکید بر
«قطرهچکانی بودن اطالعــات بانک مرکزی» به قلمرو رفاه
میگوید« :تا زمانی که گزارش کامــل و جامعی در رابطه با
سرنوشت ارز دولتی منتشر نشود ،نمیتوان دقیق مشخص
کرد که چه میزان از این ســرمایه ملی هــدر رفته و چقدر
نصیب ذینفعان یا جامعه هدف شده است».
وی تاکید میکند« :در بخش کاالهای اساسی به نظر نمیرسد
سیاست تخصیص ارز دولتی توانسته باشد روی جلوگیری از
گران شدن کاالها یا افزایش دسترسی مردم به کاالهای ارزان
تاثیری داشته باشــد .اگر فقط یک قلم کاالی خوراکی یعنی
«گوشــت قرمز» را در نظر بگیریم ،متوجه میشــویم بهرغم
تخصیص ارز دولتی بــرای واردات آن ،در هیچ مقطع زمانی
در سال گذشــته ،گوشــت قرمز با قیمت ارزان در دسترس
مردم قرار نگرفت .در مورد تولید نیز همین رویه صادق است.
سیاســت تخصیص ارز دولتی ،نه گشایشــی در رونق تولید
داشت و نه قیمت تمامشده کاالها و خدمات را کاهش داد؛ یک
عده تولیدکنندگان واقعی بودند که اصال ارز ترجیحی به آنها

نرسید و یک عده هم به اسم تولیدکننده ،ارز دولتی گرفتند اما
به دلیل تفاوت بسیار زیاد قیمت ارز دولتی و آزاد ،سهیمه ارزی
را در بازار آزاد فروختند و به کسب سود پرداختند».
شقاقی شهری نتیجهگیری میکند« :با توجه به فقدان اطالعات
شفاف ،عدم تاثیرگذاری سیاست تخصیص ارز دولتی در بازار
و تداوم رکود تولیــد و گرانی کاالها ،من سیاســت تخصیص
ارز دولتی یا ترجیحی را یک بســتر برای «تــاراج ثروت ملی»
میدانم که تنها یک نتیجه داشــته و آن منتفع شدن  10هزار
دریافتکننده از یک رانت ســودآور دولتی بوده است .الجرم
میتوان ادعا کرد سیاســت تخصیص ارز ترجیحی در ســال
 ،97یکی از بزرگترین رانتهای اقتصادی در چند دهه گذشته
بوده اســت .در نتیجه این طرح ناکام ،هیچ یــک از گروههای
هدف منتفع نشــدهاند؛ نه مردم و فرودســتان و نــه تولید و
تولیدکنندگان».
ابهامات این طرح اقتصادی ناکام بسیار است؛ از دریافتکنندگان
صوری ارز دولتی که پس از دریافت «رانت» ناپدید شــدهاند تا
قربانعلی فرخزاد و بنگاه خیریهای که بهتنهایی  8میلیون دالر
آمریکا گرفته است .رفع این ابهامات نیازمند شفافسازی واقعی
است .در این شرایط رازآلود ،آیا دولت و نهادهای مالی فرادستی،
الزام به انتشــار اطالعات واقعی را میپذیرند؛ اطالعاتی که به
صورت «تراکنشی» منتشر شود و از ابتدا تا انتهای روند دریافت
ارز را برای هر دریافتکننده خاص مشخص کند.
شمار ه  50و  51خرداد و تیر 1398

تا زمانی که
گزارش کامل و
جامعی در رابطه
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