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کارشناسان در گفتوگو با «ایران» پاسخ میدهند

باید و نبایدهای بودجه کرونازده

گروه اقتصادی | طی ماههای گذشته شاخص
تورم در کشــور رو به افزایش گذاشــته اســت.
درمیان ســبد تــورم  475قلــم کاال و خدمتی
کــه میانگیــن تغییــر قیمتهــا را بهنمایــش
میگــذارد ،وضعیــت برخــی از گروههــای
کاالیی مانند مواد غذایی از اهمیت بیشــتری
بــرای مــردم برخوردار اســت و بیش از ســایر
گروههــا توســط مصــرف کنندههــا احســاس
میشود.
س از رکورد تورم ماهانــه  7درصدی در
پــ 
مهرماه سالجاری ،نرخ تورم ماهانه در آبان
مــاه  1.8درصد کاهش یافت و به  5.2درصد
رســید ،اما برخــاف تورم کل ،شــاخص گروه
کاالهــای خوراکــی و آشــامیدنی در آبــان ماه
رشــد باالیــی را تجربــه کــرد .دراین مــاه تورم
ماهانه این گروه با رشــد  7.3درصدی به 13

چرا تورم مواد غذایی جهش کرد

یادداشت

اولیــه تولیــد را تأمیــن میکننــد .برهمین اســاس در
آبان ماه با وجود رشد قابل توجه نرخ تورم گروه مواد
خوراکــی ،نــرخ تورم مــواد غیرخوراکی بــا کاهش هم
مواجه شــده اســت که علت اصلــی آن همین صدور
مجوز افزایش قیمتهاست.
اگر عوامل رشد نرخ تورم مواد غذایی را دسته بندی
کنیــم در ابتــدا ایــن موج افزایــش قیمت با رشــد نرخ
ارز آغــاز میشــود کــه خــود ناشــی از دو عامــل اعمال
محدودیتهــای تحریــم و برنامههــای بانــک مرکزی
اســت .پس از ارز ،سوءاســتفاده برخی از تولیدکنندهها
باعــث رشــد نرخ تــورم میشــود .برهمین اســاس در
برخی از محصوالت شــاهد افزایش قیمت حتی بیش
از نــرخ ارز هســتیم .درواقــع وقتــی قیمت تمام شــده
تولید افزایــش مییابد ،برخــی از تولیدکنندهها با این
بهانــه که تولید مقــرون به صرفه نیســت ،قیمتهای
باالتری را طلب میکننــد ،درحالی که هزینههای آنها
به آن میزان باال نرفته اســت .یک مثال روشــن از این
وضعیت در صنعت خودروسازی وجود دارد که با هر
نوع محاسبهای هزینه تمام شده تولید خودرو کمتر از
رقمی است که خودروسازان اعالم میکنند.

عوامل مؤثر بر تورم خوراکیها

در افزایــش نــرخ تــورم و
ســطح عمومــی قیمتها
عوامــل مختلفــی دخیــل
اســت .یکــی از ایــن عوامل
کمیل طیبی
وجود تورم مزمن و شرایط
اقتصاددان
تورمــی ادامه دار اســت که
باعث میشود تا گروههای
مختلف کاال و خدمات با وقفههای زمانی از این شرایط تأثیر
بپذیرنــد .ایــن موضــوع همچنین رشــد انتظــارات تورمی را
بهدنبال دارد که خود عامل دیگری برای رشد نرخ تورم است.
عالوه براین ،یکی از عواملی که درماههای اخیر در رشــد نرخ
تورمبخصوصموادخوراکیتأثیرداشته،شیوعکرونادرکشور
است .همهگیری کرونا روی ظرفیتهای تولید از جمله تولید
مواد غذایی اثر منفی گذاشته و از سوی دیگر موجب افزایش
هزینههایتولیدشدهاست.دراینخصوصاعمالقرنطینه
و تعطیلی و دورکاری کارکنان واحدهای تولیدی نیز بهرهوری
را کاهش داده اســت و هرگاه بهرهوری کاهش یابد بهمعنای
افزایش هزینههای تولید اســت .البته در میان عوامل تورم زا
نباید از نرخ ارز که در ماههای اخیر با رشــد باالیی همراه بوده
و رشد قیمت تمام شده تولید را به همراه داشته است ،غافل
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از ابتــدای ســالجاری
رشــد نرخ ارز باعث شد
تا قیمت کاال و خدمات
در کشــور روند صعودی
آلبرت بغزیان
بهخود بگیــرد ،اما مواد
اقتصاددان
خوراکــی و آشــامیدنی
بهدلیــل این که نیــاز به دریافت مجوز بــرای افزایش
قیمــت دارند ،از رشــد قیمتهــا عقــب افتادند .این
درحالــی اســت که طــی ماههــای اخیر دولــت مجوز
افزایــش قیمت برخی از محصــوالت غذایی را صادر
کــرده اســت .دراین زمینــه دراین مدت شــاهد اعالم
قیمتهــای جدید محصوالتی مانند شــیر و لبنیات،
روغن خوراکی ،کره و ...هستیم.
از سوی دیگر ،با توجه به این که نهاده محصوالتی
ماننــد مــرغ و تخم مــرغ بــا ارز  4200تومانــی تأمین
میشــد ،عرضه این نوع محصــوالت تا چند ماه قبل
براساس قیمتهای قبل انجام میشد ،ولی با اتمام
خــوراک و نهادههایــی کــه بــا ارز ارزان دولتــی تأمین
شــده بود ،شاهد رشــد قیمت تمام شده محصوالت
هســتیم .چرا که عمده تولیدکنندههــا با ارز آزاد مواد

نشــان میدهــد .برهمیــن اســاس در مقابل
رشد  7.3درصدی تورم ماهانه مواد خوراکی

آبان ،تورم غیرخوراکیها  6درصد افت کرده
که این رقم در شاخص تورم نقطهای به یک

دهــم درصــد محدود شــده اســت .درهمین
خصوص فرهاد دژپسند ،وزیر امور اقتصادی
و دارایــی دربــاره دلیــل افزایــش تــورم ،گفته
اســت :علت عمــده را باید ناشــی از افزایش
هزینــه دانســت ۷۰ .تــا  ۸۵درصــد واردات
مربوط به کاالهای واسطهای ،مواد اولیه بوده
اســت که وقتی قیمت این قبیــل کاالها متأثر
از افزایــش قیمــت ارز افزایــش مییابد ،این
افزایش در پروســه تولید مینشــیند و قیمت
کاالهای تولید شده را زیاد میکند که بهدلیل
دالریــزه بــودن اقتصــاد ایــران متأثــر از آن
قیمت کاالها نیز افزایش مییابد.
حــال ســؤال ایــن اســت کــه چــه عواملــی
به رشــد جهشــی تــورم مــواد خوراکــی منجر
شــده اســت ،موضوعــی کــه دو اقتصــاددان
درگفتوگو با «ایران» به آن پاسخ دادهاند.

شویم .این درحالی است که بخش عمدهای از واردات کشور،
کاالهای واســطهای و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید است که
حتی در محصوالت غذایی نیز این وابستگی به واردات مانند
روغــن و کره وجود دارد .زمانی که نرخ ارز افزایش مییابد در
ابتدا روی کاالهای وارداتی تأثیر میگذارد .دراین میان شیوع
کرونــا نیز ایــن وضعیت را تشــدید کــرده اســت .درمجموع
بازار مواد غذایی و اقالم اساســی در مقایســه با ســایر بازارها،
تولیدکننــده و مصرف کننده انبوه تــری دارد و همواره تقاضا
برای آن باالســت .هرچند ممکن است در شرایط کرونایی و
رکودی میزان تقاضا برای ســایر کاالهای غیرخوراکی کاهش
یابد ،اما مواد غذایی همیشــه با تقاضای باالیی همراه است.
ایــن در شــرایطی اســت کــه در گــروه کاالهــای غیرخوراکی و
خدمات شاهد افت تقاضا هستیم که بهصورت عمده ناشی
از کرونا و ســپس مشــکالت اقتصادی مردم است برای مثال
سفر که بخشی از گروه خدمات است با افت شدیدی مواجه
شــده اســت .در کنار این عوامل ،هزینههای تولید درکشور به
واســطه رشــد دســتمزدها و حق بیمه و ...نیــز افزایش یافته
است .صنایع غذایی کشــور نیز بهصورت عمده جزو صنایع
کاربر است و سهم نیروی کار در آن باالست و این هزینه بیش
ازصنایعیکهکاربریکمتریدارند،نمایاناست.

درنظرگرفتــن درآمدهــای نفتــی بــرای
تصمیمگیــری در بودجــه ســال  1400امــر
بســیار دشــواری اســت و دولــت بایــد بــرای
بودجهبندی سال آینده درآمد فروش نفت
مرتضی عزتی
خــام را درنظــر نگیــرد .اقتصــاد ایــران باید
استاد اقتصاد
مدرسدانشگاه زندگی بدون درآمدهای نفتی را تمرین کند
تربیت
،بنابرایــن مدیریــت صحیح زمانــی محقق
میشــود کــه بودجــه ســال آتــی بــا کمترین
وابستگی به نفت تنظیم شود.عالوه بر اینها دولت هم نباید هزینههای
جاری خود را براساس درآمدهای نفتی درنظر بگیرد.
نکتــه دیگــری کــه باید بــه آن توجه کــرد این اســت که ویــروس کرونا
بهطور قطع بودجه سال  1400را تحت تأثیر قرار میدهد اما دولت نباید
از وظیفــه خطیــر خود در قبال تأمین معیشــت مردم چشمپوشــی کند.؛
از طــرف دیگــر انتخابــات ریاســت جمهوری ســال آینده را هــم در پیش
داریــم و بهطــور قطع دولــت کنونی بایــد قدمهایی مؤثرتر بــرای نجات
اقتصاد کشــور از مشــکالت فعلی بردارد زیرا دولت جدید در ســال 1400
تا بخواهد شــروع بــهکار کند حدود  6ماه از ســال آینده میگذرد و کشــور
به طور عملی نیمه نخســت ســال آینده را برای رشد و توسعه اقتصادی
از دســت خواهد داد .تداوم شــیوع ویروس کرونــا و تحریمهای ظالمانه
تحقــق بودجهبنــدی دولــت را در ســال  1400بــا چالشهــای متعــددی
روبــهرو خواهــد کــرد؛ راهــکاری که بهنظــر میرســد در این زمینــه بتواند
راهگشــا و مؤثر باشد فروش اموال و داراییهای دولت است .دولت باید
با واگذاری ســهام شرکتهای خود به بخش خصوصی کسب درآمد کند
و مردم هم در تحقق امر خصوصیسازی واقعی در کشور گام بردارند تا
شــاهد کسری بودجه نباشــیم .بنابراین میتوان گفت یکی از راهکارهای
مؤثــر بــرای کاهش اثــر مؤلفههــای اقتصادی بــر تنظیم بودجــه فروش
داراییهای دولت اســت ،البته اخیراً مجلس طرحی تحت عنوان تأمین
کاالی اساســی را مطرح کرده است و ما باید از داراییها به شکل صحیح
استفاده کنیم و چاه جدیدی برای آن به وجود نیاوریم.
همچنیــن تعییــن نــرخ ارز در بودجــه همــواره از مســائل مهم بوده
اســت و دولــت بایــد در شــرایط حســاس کنونــی بــرای ایــن موضــوع
راهکارهای اساسی درنظر بگیرد؛ عوامل اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی
در تعیین نرخ ارز دخیل هستند که دولت باید برای تحقق بودجه آنها
را کنتــرل کنــد تــا مانع ایجــاد تالطــم دربازارهــای اقتصادی شــود؛ اگر
چنین اقداماتی انجام شود نرخ ارز سال آتی در محدوده قیمت کنونی
حفظ خواهد شد و ما دیگر با مشکل کمبود ارز به شکل امروزی مواجه
نخواهیم شد.
بنابرایــن بودجــه دولــت در ســال  1400بــا توجــه به شــیوع ویروس
کرونا و اعمال تحریمهای ســنگین علیه کشــور باید بدون وابســتگی به
درآمدهــای نفتی بســته شــود و از طــرف دیگر فــروش امــوال و امالک
دولتــی بــه مردم در راســتای خصوصیســازی و عمل به سیاســتهای
اصل  44قانون اساسی میتواند در تحقق بودجه سال  1400مؤثر باشد
،هرچند نباید از ذکر این نکته مهم هم غافل شویم که تأمین معیشت
مردم در شــرایط سخت شــیوع ویروس کرونا و تداوم آن باید در رئوس
برنامههــای تأمیــن بودجه در ســال  1400قــرار بگیرد و دولــت باید این
موضوع را با بهارستان نشینها مطرح و در بودجه سال آینده ذکر کند.
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دالیل جهش تورم غذایی
درصد رســید که رقم قابل توجهی اســت .در
نــرخ تورم نقطه به نقطــه که میزان تغییرات
شــاخص نســبت به ماه مشــابه ســال قبل را
اندازهگیــری میکنــد نیز شــاهد افزایش 16.1
درصدی تورم مواد غذایی هســتیم بهطوری
کــه تــورم  40.5درصــدی مهــر ماه بــه 56.6
درصــد در آبــان رســید .هرچند شــاخص کل
تورم نقطهای نیز دراین ماه رشــد  5درصدی
داشــت ،ولــی تــورم مــواد غذایی بــه مراتب
بیشــتر بــود .در تــورم ســاالنه نیــز گــروه مواد
خوراکــی تورمــی بیــش از ســایرین داشــت.
درایــن مــاه تــورم مــواد غذایــی با رشــد 2.5
درصدی به  25درصد رسید.
ایــن درحالی اســت که درهمین مــاه و در
شــرایطی کــه تــورم مــواد غذایــی اوج گرفته
اســت ،تورم مواد غیرخوراکی و خدمات افت

اقتصادی

