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گزارش «ایران» از رشد چند برابری قیمت کاالهای اساسی در دوران ارز ترجیحی

تورم ارز آزاد  85درصد ،تورم اقالم با ارز دولتی  91درصد

 75میلیارد دالر ارز ترجیحی که مانع افزایش قیمت ها نشد

گــروه اقتصادی /درحالی دولت قبــل با هدف ثابت نگه
داشــتن نرخ ارز و ثبات قیمت کاالهای اساسی ،سیاست
ارز ترجیحــی را در  20فروردیــن  1397کلیــد زد کــه این
سیاســت با صرف میلیاردها دالر ارز دولتی نتوانست به
اهداف پیشبینی شده خود دست یابد .قیمتهایی که
قرار بود ثابت باشــد ،همپای سایر کاالهای غیرمشمول
ارز ترجیحی باال رفت و تنها دراین مســیر عدهای خاص
از مابه التفاوت ارز  4هزار و  200تومان با بازار آزاد منتفع
شــدند .درچهارســالی که دولــت بــرای واردات کاالهای
اساسی و دارو ارز ترجیحی اختصاص میداد درمجموع
حــدود  75میلیــارد دالر از ایــن ارز هزینه شــده که رانت
ایجاد شــده آن بیش از  900هزارمیلیارد تومان اســت .با
وجود این ،این حجم کالن از ارز ،نتوانست سدی دربرابر
افزایش جهشــی قیمت کاالها و مایحتاج اساسی مردم
باشد.
ëëرشد چند برابری قیمت کاالهای مشمول
بــه علــت رواج داللــی و فســاد در چرخــه واردات و
توزیــع کاالهــای وارداتی بــا ارز ترجیحــی ،قیمت برخی
از ایــن مواد به شــدت افزایش یافته اســت بــه طوری که
متوســط افزایــش قیمــت کاالهــای مشــمول ایــن ارز از
متوســط نرخ تورم کشــور باالتر بوده اســت .بــرای مثال
قیمــت ذرت از زمان تخصیص ارز  4هــزار و 200تومان،
تقریباً  3برابر شــده که بخشــی از آن تــورم جهانی بوده
اســت .همینطور قیمت کنجاله ســویا نسبت به قبل از
تخصیــص ارز  4200تومانــی تقریباً  4برابر شــده اســت.
عالوهبر این ،قیمت مرغ در ســال  1396و قبل از شــروع
سیاســت ارز  4200تومانی به طور متوســط  7هزار و400
تومــان بود ،درحالی که امســال به حدود  30هزار تومان
رســیده بود ،یعنی  4برابر شده است؛ این درحالی است
که تورم ســایر نهادههای تولید مرغ  4برابر نشده که این
گرانی را توجیه کند .به عبارتی قیمت مرغ همسو با سایر
کاالهایی که ارز  4200تومانــی دریافت نکردند ،افزایش
یافته است.
ëëافزایش بیش از تورم
بررســیها نشــان میدهــد درســالهای  1398و
 1399که همچنان بخشــی از کاالهای اساســی مشــمول
ارز ترجیحــی بــوده رشــد قیمت برخــی از کاالها بیش از
شــاخص تورم و رشد نرخ ارز بوده است .در این دو سال
شــاخص کل تورم  81درصد و و شــاخص مواد خوراکی
و آشــامیدنی  91درصد افزایش داشته است ،اما قیمت
چــای درایــن دوره بــا رشــد  202درصــدی مواجه شــده
اســت .همچنین کره و شــکر هم بــه ترتیب با رشــد 121

رشد قیمت ها در سال های  98و 99

و  112درصــدی همــراه بوده اســت .عالوهبر این ،قیمت
برنــج خارجــی  175درصــد و قیمــت گوشــت قرمز 36
درصد باال رفته اســت .این در شــرایطی اســت که بهای
ارز درایــن دو ســال  85درصــد افزایــش یافتــه اســت.
بدین ترتیب همانگونه که مشــاهده میشــود ،سیاست
ارز ترجیحــی بــا تخصیص بخشــی از منابع ارزی کشــور
نتوانســته اســت ،مانع افزایش قیمت کاالهای اساسی و
خوراکــی شــود ،یعنی همــان هدفی که ارز  4هــزار و 200
تومانی را ابداع کرد.
 ëëافزایش هزینه تولیدکنندگان
ازســوی دیگــر ،نــه تنهــا ارز ترجیحــی مانــع رشــد
قیمت کاالهای مشــمول نشــد ،بلکه دراین دوره هزینه
تولیدکنندگان هم به میزان زیادی افزایش یافته اســت.
اعطــای ارز  4200تومانــی با هدف جلوگیــری از افزایش
هزینــه تولیدکننــدگان بخش کشــاورزی صــورت گرفت
که مقایســه شــاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی
در ســالهای  1397-99و ســالهای  1394 -96نشــان
از رشــد  38درصــدی ایــن شــاخص دارد .بدین ترتیب
بــا تخصیــص ارز ترجیحی ،نــه تنهــا تولیدکننده بخش
کشــاورزی متضرر گردید ،بلکــه مصرفکننده نهایی نیز
با پرداخت بهای بیشتر ،هزینه بیشتری را متحمل شد.
تخصیــص ارز  4200تومانــی بــرای واردات کاالهــا
و نهادههــا ســبب افزایــش تمایــل بــه واردات و کاهش
انگیزه تولید داخلی شــده اســت .از ســال  1397به بعد
با تخصیص ارز  4200تومانی برای واردات ذرت ،حجم
واردات ایــن نهــاده به شــدت بیشــتر شــده اســت .البته
همانطــور کــه ذکر شــد حجم اضافــی وارداتی ،ســبب
افزایــش تولید در داخــل و کاهش هزینه مصرفی مردم
نشــده ،بلکه صــرف کارخانجــات ماکارونی و شــکالت و
شیرینی یا قاچاق به خارج از کشور شده است.
نتیجــه ایــن سیاســت غلــط ،پــس از  3ســال ،اکنون

بهطور خاص ،بــازار نهادههای دامی و روغن را به رانت
و فســاد آلــوده کــرده اســت ،این سیاســت زنجیــرهای از
تجارت صوری ،با هدف باال بردن تقاضا را تشــدید کرده
و بازارها را با اختالل مواجه ســاخته اســت .بهگونهای که
در یکی از ســامانههای مربــوط به توزیع جوجههای یک
روزه بیــش از  9هــزار کد یکتا بهصــورت صوری و جعلی
کشــف شــده که هدف آن دریافــت نهادهها بــرای تولید
جوجه یک روزه بوده است.
ëëارز ترجیحی به کام ثروتمندان
با وجودی که به طور طبیعی و از طریق مبادی توزیع
رســمی بخشی از کاالهای اساســی مشمول ارز ترجیحی
میــان مردم توزیع شــد .امــا همین بخــش از کاالها هم
بیشتر نصیب ثروتمندان شد .برای مثال مصرف سرانه
گوشــت مرغ در کشور به تفکیک دهکهای درآمدی در
ســالهای  1390-99نشــان میدهد که به شــدت شاهد
کاهش مصرف ســرانه مرغ توســط دهکهای متوســط
و کمدرآمد بودهایم .مصرف ســرانه تخممرغ در کشــور
به تفکیک دهکهــای درآمدی درســالهای 1390-99
نیزنشــان میدهــد ،درحالــی کــه تخممــرغ جــزو ارزاق
پرمصرف قشر فقیر بود به علت گرانی در سه سال اخیر
به شدت مصرف آن توسط این اقشار پایین آمده است؛
این درحالی است که برای اقشار پولدار تغییرمحسوسی
رخ نداده اســت .مصرف ســرانه گوشــت قرمز در کشــور
به تفکیــک دهکهای درآمدی در ســالهای 1390-99
هم نشان میدهد که دراین مدت مصرف گوشت قرمز
توســط اقشار فقیر تقریباً کمتر از نصف شده درحالی که
برای اقشــار مرفــه تغییرات به شــدت کمتــری رخ داده
اســت .همچنین مصرف سرانه شیر و فرآوردههای شیر
درکشور به تفکیک دهکهای درآمدی در سالهای -99
 1390هم بیانگرکاهش بیشــترمصرف شــیر بین اقشــار
متوسط و کمدرآمد نسبت به پولدارهاست.
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دخل و خرج دهکهای  9گانه پس از افزایش قیمت  4قلم کاالی اساسی چگونه میشود

اصالح سیاست ارز ترجیحی به سود مردم

گروه اقتصادی /با واقعی شــدن قیمت چهــار قلم کاالی
اساســی و واریــز یارانــه  300تــا  400هــزار تومانی بــه ازای
هــر نفــر به حســاب  9دهک درآمدی کشــور ،فاز نخســت
مردمیســازی منابــع و یارانهها در دولت ســیزدهم کلید
خــورد .طبــق تصمیــم ســتاد تنظیــم بــازار ،قیمــت هــر
کیلوگــرم مرغ  59هــزار و  800تومان ،تخممرغ  39هزار و
 800تومــان ،روغــن مایع آفتاب گــردان  810گرمی پخت
و پز و ســرخ کردنــی  63هزار تومان ،قیمت شــیر نایلونی
 ۹۰۰گرمــی  15هــزار تومــان ،شــیر بطــری یک لیتــری 18
هــزار تومان ،ماســت  2/5کیلویی  49هــزار و  500تومان و
پنیــر  ۴۰۰ufگرمــی نســبتاً چــرب  37هــزار و  500تومــان
تعیین شد.
هرچنــد درنــگاه اول افزایــش قیمــت ایــن بخــش از
کاالهای اساســی هزینــه خانوارهای ایرانــی را باال میبرد،
اما با محاسبه ســرانه مصرف طبق بودجه خانوار و یارانه
نقدی که به حســاب مشــموالن واریز شــده است ،ضمن
پوشــش افزایش هزینه ناشــی از رشــد قیمت ایــن کاالها
مبلغــی نیز برای خانوارها باقی میماند که البته این رقم
برای دهکهای پایین درآمدی بیشــتر و هرچه به سمت
دهک نهم میرویم این رقم کمتر میشــود .به طوری که
محاسبات نشان میدهد ،قدرت واقعی خرید سه دهک
کــم درآمــد  800هزار تومان و  4دهک متوســط  227هزار
تومان بیشــتر میشــود .همچنین قدرت خرید دهک اول
شــهری با وجود قیمتهای جدید کاالهای اساسی ،بیش
از  900هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
البتــه در ایــن گــزارش افزایش قیمت هــای احتمالی
کاالهای جانشــین و یا سایر اقالم اشــاره ای نشده که خود
موضوع گزارش دیگری اســت .در این گزارش صرفا تاثیر
مستقیم مبلغ کمک معیشتی در خرید این  4کاال بررسی
شده است.
ëëسودیکمیلیونتومانیدهکاولدرآمدی
با توجه به یارانه دریافتی ،دهک اول شهری با افزایش
قابــل توجه قــدرت خرید مواجه خواهند شــد .بر اســاس
آخریــن گــزارش بودجــه خانــوار ،در دهــک اول شــهری
(کمدرآمدتریــن قشــر) مصــرف ماهانه مرغ یــک خانوار
چهارنفــره  3کیلوگــرم ،تخممــرغ  1.18کیلوگــرم ،پنیــر
 580گرم ،انواع شــیر  2.75کیلوگرم و روغن خوراکی 2.2
کیلوگرم است .تا پیش از این هر خانواده چهار نفره دهک
اول شهری برای تأمین مرغ ،تخممرغ ،پنیر  ،شیر و روغن
خود بــا قیمتهای قبلــی ماهانه  241هــزار تومان هزینه
میکرد که با اصالح یارانه کاالهای اساســی به  568هزار
تومــان افزایش یافته اســت .این درحالی اســت که دولت

بــه هر خانوار  4نفــره دهک اول هر نفــر  400هزار تومان و
مجموعاً یک میلیون و  600هزار تومان یارانه داده اســت.
بنابراین از یارانه  1.6میلیون تومانی خانوارهای چهارنفره
پــس از خریــد همان مقــدار کاالی اساســی ،بیــش از یک
میلیون و  31هزار تومان در حســاب خانوار باقی میماند.
حتــی اگر خالــص یارانه اضاف ه شــده یعنــی یارانه جدید
پس از کســر یارانههای ســابق را هم حســاب کنیم که یک
میلیون و  250هزار تومان میشــود ،بــاز هم قدرت خرید
کمدرآمدتریــن قشــر شــهری نهایتــاً پــس از خرید همان
بسته ارزاق 923 ،هزار تومان افزایش خواهد یافت یعنی
قدرت خرید دهک اول دو برابر شده است حتی با افزایش
قیمتها.
 783ëëهزار تومان برای دهک دوم باقی میماند
دهــک دوم شــهری کشــور نیــز طبــق گــزارش بودجه
خانــوار ،ماهانــه  4.16کیلوگــرم مرغ 1.5 ،کیلــو تخممرغ،
 780گــرم پنیــر 4 ،کیلوگرم شــیر و  2.83کیلوگــرم روغن
مصــرف میکنــد .تا پیــش از ایــن تهیه این ســبد کاالهای
اساســی برای دهک دوم شهری ،حدود  336هزار تومان
تمام میشــد که با قیمتهای جدید به  803هزار تومان
افزایش یافته است؛ یعنی هزینه خرید همان مقدار ارزاق
اساســی برای این قشر  466هزار تومان بیشتر شده است.
ایــن در حالی اســت که یک میلیون و  250هــزار تومان به
یارانه این قشــر اضافه شــده اســت .بدین ترتیب ،با کســر
 466هزار تومان افزایش برای خرید کاالهای اساسی فوق،
نهایتــا  783هزار تومان مانده خالص یارانه اضافهشــده
برای دهک دوم خواهد بود.

ëëقدرت خرید دهک سوم 706هزار تومان باال میرود
در دهک سوم شهری نیز محاسبات نشان میدهد که
با قیمتهای جدید کاالهای اساســی ،نهایتاً قدرت خرید
آنها  706هزار تومان باال میرود .هزینه خرید بســته ارزاق
پیــش از این  375هــزار تومان بود که با قیمتهای جدید
تقریبــاً به  918هزار تومان افزایش خواهــد یافت؛ اما از آن
ســو خالص یارانــه دریافتی آنهــا یک میلیــون و  250هزار
تومان بیشــتر شــده کــه بیانگر افزایــش  706هــزار تومانی
قدرت خرید این قشر ،حتی با کسر هزینههای جدید است.
ëëافزایشنسبیقدرتخریددهکهایمتوسط
در دهک چهارم شهری نیز که هر نفر یارانه  300هزار
تومانی دریافت کردهاند ،تهیه بســته ارزاق با قیمتهای
جدیــد  952هــزار تومان در ماه تمام میشــود که افزایش
حــدوداً  554هــزار تومانی ،نســبت به قیمتهای ســابق
دارد .امــا هــر خانوار  4نفره دهک چهــارم به طور خالص
 846هــزار تومان یارانه جدید دریافت کرده (یک میلیون
و  200هزار تومان منهای یارانههای قبلی) نهایتاً برای این
دهک  291هزار تومان پول هم باقی میماند که به معنای
افزایش واقعی قدرت خرید آنها است.
برای دهک پنجم نیز قدرت خرید این قشر  236هزار
تومــان باال خواهد رفت؛ برای دهک ششــم نیز از خالص
یارانــه اضافه شــده  234هزار تومان باقــی میماند .برای
دهک هفتم نیز نهایتاً  150هزار تومان پول باقی میماند.
ëëمیزانافزایشقدرتخریددهکهایهشتمونهم
دهکهای هشــتم و نهم  ،برای دهک هشــتم  71هزار
تومان و برای دهک  9نیز  18هزار تومان باقی میماند.

