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 دیدگاه تخصصی

  در کنترل تورم یحیارز ترج استیس تیموفق زانیم

 89مرداد 

هیچ مشاهده آماری که بتواند بر موفقیت ارز ترجیحی صحه بگذارد، مشاهده نشده است و لزوم توقف فوری این سیاست 

 شود.احساس می
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 میزان موفقیت سیاست ارز ترجیحی در کنترل تورم

 

 دیدگاه تخصصی

 اقتصاد

 سعید عباسیان

 های ارزی و تجاریسیاست

 مروی علی 

 8931مرداد 

 سایت اقتصادآنالین

 میزان موفقیت سیاست ارز ترجیحی در کنترل تورم

با فرض نرخ  1931اردیبهشت  11تا  1931فروردین  1میزان رانت ارزی توزیع شده در در بازه زمانی  -
 .هزار میلیارد دالر بوده است 111حدود هزار تومانی  11متوسط دالر 

م از اقال تومانی در جلوگیری از رشد قیمت تعداد زیادی 1011هیچ دلیلی مبنی بر اثرگذاری اعطای ارز  -
 شود.کاالهای اساسی مشاهده نمی

گذار نیز بوده اند، افزایش قیمت اجناس نظیر برنج، جو و ذرت که مورد توجه سیاست یدر کاالهای -
 .های داخلی بسیار بیشتر بوده استوارداتی نسبت به نمونه

 

 ثبات قیمتی –ارز ترجیحی 
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 میزان موفقیت سیاست ارز ترجیحی در کنترل تورم

 عنوان

اگرچه در گذشته بارها هشدار داده شده که سیاست ارز ترجیحی منجر به مشکالت متعددی نظیر افزایش آمار ثبت 

سفارش واردات، سفرهای غیرضروری، دریافت ارز توسط برخی از واردکنندگان و عدم واردات، واردات کاالها با ارز 

نترل مردان با تأکید بر اثرگذاری این سیاست در کت، اما دولتترجیحی و انبارکردن آنها یا توزیع با قیمتی باالتر شده اس

تورم، از قبول این انتقادات خودداری کرده اند. در این نوشته ادعای اثربخشی مثبت ارز ترجیحی بر کاهش تورم مورد 

 گیرد. واکاوی قرار می

ا سیاست را محدود کرده و صرفدر مرداد ماه سال گذشته هیات دولت تصمیم گرفت تا لیست کاالهای مشمول این 

تومانی اعالم کرد تا از این طریق بتواند آنها را از تغییرات قیمت ناشی از  1011را در محدوده ارز  1قلم کاالی اساسی 02

تومانی توزیع  1011بر اساس آخرین آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی مجموع ارزهای جهش نرخ ارز مصون بدارد. 

میلیارد دالر بوده است که با یک تخمین  91برابر حدود  1931اردیبهشت  11تا  1931فروردین  1 شده در بازه زمانی

هزار تومان در نظر بگیریم، میزان رانت ارزی توزیع  11کلی و در صورتی که متوسط ارز را در همین بازه زمانی حدود 

رسد همانطور که قبال توسط کارشناسان و به نظر میاما هزار میلیارد دالر بوده است،  111شده در این بازه زمانی حدود 

 نظران هشدار داده شده بود، این سیاست موفقیت چندانی نداشته و نتوانسته هدف مورد نظر دولت را محقق نماید. صاحب

در کل  31بر اساس آمار منتشرشده توسط مرکز آمار بررسی تغییرات قیمت برخی از این اقالم از فروردین تا بهمن 

کشور نشان می دهد، هدف دولت که ثابت نگه داشتن قیمت این اقالم بوده است، به هیچ وجه محقق نشده است. در 

تومانی وارد شده و در طول زنجیره توزیع می شدند تا در نهایت به  1011واقع در صورتی که این کاالها با همان ارز 

ای شد، در حالی که قیمت این اقالم رشد قابل مالحظههده میکننده برسند، نباید تغییری در قیمت آنها مشادست مصرف

  دهد.را نشان می

 تغییر قیمت ) به درصد( کاال ردیف
 1181 برنج خارجی 1
 3189 گوشت گوسفند 0
 1981 گوشت گاو یا گوساله 9
 9381 مرغ ماشینی 1
 0180 تخم مرغ ماشینی 2
 1083 روغن مایع 9
 0189 شکر 1
 11819 لوبیا چیتی 1

                                                           
ویا، ذرت، جو، داروهای دامی ضروری، مرغ، کنجاله سمرغ، تخم گوشتسبک گرم،  گوشت قرمزقرمز سرد)سنگین(،  گوشتخارجی، گندم،  برنج1 

خام، روغن خوراکی نیمه جامد و مایع، روغن خام، حبوبات شامل عدس، لپه، نخود و انواع  رشکشیمیایی، سموم تکنیکال شیمیایی، انواع بذر،  کودانواع 

و تجهیزات و ملزومات ضروری  داروخشک خارجی،  چایهای روغنی، الستیک سنگین، کاغذ چاپ و تحریر، کاغذ روزنامه، خمیر کاغذ، لوبیا، انواع دانه

 .آالت و تجهیزات تولیدکننده کاالهای اساسی مثل کمباین و نشاءکار برنجپزشکی و ماشین

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
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 عنوان

 1821 عدس 3
 1182 چای خارجی بسته ای 11

 بر اساس گزارش مرکز آمار 1931تغییرات قیمت کاالهای مشمول ارز ترجیحی در بازه زمانی فروردین تا بهمن  – 1جدول شماره 

 

درصد بوده است  9380کننده در مناطق شهری در بازه زمانی مشابه برابر این در حالی است که رشد شاخص قیمت مصرف

تومانی در جلوگیری از رشد قیمت تعداد  1011و با توجه به اعداد این جدول هیچ دلیلی مبنی بر اثرگذاری اعطای ارز 

 شود. زیادی از اقالم کاالهای اساسی مشاهده نمی

 1931کاالی اساسی در بهمن  29، میزان رشد قیمت 0مچنین بر اساس آماری که توسط وزارت صمت منتشر شده استه

تاثیری اعطای ارز ترجیحی بوده است که برخی از این موارد در جدول زیر در مقایسه با ماه مشابه سال قبل نشانگر بی

 آمده است: 

 تغییر قیمت )به درصد( کاال ردیف
 21 پاکستانی باسماتی درجه یکبرنج  1
 1081 برنج تایلندی 0
 1983 برنج طارم اعالء 9
 1382 برنج داخلی هاشمی درجه یک 1
 1181 جو خارجی 2
 2181 جو داخلی 9
 2180 ذرت خارجی 1
 2189 ذرت داخلی 1

 بر اساس آمار وزارت صمت 1931منتهی به بهمن تغییرات قیمت کاالهای مشمول ارز ترجیحی در بازه زمانی یک ساله  - 0جدول شماره 

گذار نیز بوده اند، نظیر برنج، جو و ذرت که مورد توجه سیاست یشود در کاالهایهمانطور که در این جدول دیده می

های داخلی بسیار بیشتر بوده است، این در حالی است که اگر سیاست ارز افزایش قیمت اجناس وارداتی نسبت به نمونه

های خارجی می بودیم و مشاهده رشد قیمتهای حی کارساز بود، نباید شاهد افزایش چندانی در قیمت این نمونهترجی

 درصد برای برخی از این اقالم نشانگر عدم موفقیت این سیاست است.  21باالی 

 ینیمای دالر خارج و مشمول 1011گوشت قرمز و حبوبات از دالر  واردات اولین ماهی بود که، 31 اردیبهشت در یک نمونه

درصد رسید؛  1/ 19بوده و به  39ترین حد از اسفند ، پاییناردیبهشتدرآمد در های کمشدند. نرخ تورم ماهانه برای گروه

« گوشت قرمز و ماکیان»ماهه تورم، متاثر از عقبگرد قیمتی دو گروه  11. این رکورد است ثبات قیمتی که این به مفهوم

تنها افزایش نداشته بلکه با کاهش ر واقع قیمت این دو گروه کاالیی، نهحاصل شده است. د« ها و حبوباتسبزی»و 

در  .تومانی تخصیص داده نشد 1011رو شده است. حال آنکه به این دو کاال، در اردیبهشت ماه دالر توجه نیز روبهقابل

                                                           
2https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-
%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3527856-%D9%86%D8%B1%D8%AE-
%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-
%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-
%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84 
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 میزان موفقیت سیاست ارز ترجیحی در کنترل تورم

شد  گوشت قرمز متبرای این گروه خوراکی، موجب کاهش قی 1011 دالر خالف تصور غالب سیاستمداران، حذفواقع بر

 .9که بیشترین نفع را هم، اقشار غیربرخوردار بردند

بنابراین در مجموع هیچ مشاهده آماری که بتواند بر موثربودن این سیاست صحه بگذارد، وجود ندارد و لزوم توقف 
هایی بر یتمحدودهای ظالمانه آمریکا فوری این سیاست بسیار روشن است تا در شرایط فعلی که به دلیل تحریم

دسترسی ارزی کشور ایجاد شده، از تداوم هدررفت منابع ملی جلوگیری شود و با سیاستگذاری صحیح تهدید 
 های ارزی کشور تبدیل شود.تحریم خنثی شده و به فرصتی برای اصالح سیاست
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