ﮐﺪام ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدیِ دوﻟﺖ روﻧﺪ
ﺗﻮرم را ﻧﺰوﻟﯽ ﮐﺮد
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺎﻓﻞ رﺳﺎﻧﻪ ای
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه از ﺳﻮی دوﻟﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ
ﺗﻮرم ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ دوﻟﺖ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی دﻗﯿﻘﺎ
از ﮐﺪام ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎرﻫﺎی
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ،ﻃﯽ دو ﻣﺎه اﺧﯿﺮ روﻧﺪ
ﺗﻮرم ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻌﮑﻮس ﺷﺪه و در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ اﻣﺎر اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ،در آﺑﺎن ﻣﺎه
ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ) (7.1ﺣﺪودا ﯾﮏ ﺳﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ .در
واﻗﻊ از اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارزی ،ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ
درﮐﺎﻧﺎل اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻧﯿﺰ
اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روﻧﺪ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺗﻮرم ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ
ﻧﻘﻄﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺮﻓﺸﺎر ﺻﻌﻮدی ﺗﻮرم را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ،ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ داده ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﻧﺮخ
ﺗﻮرم ﻧﻘﻄﻪ ای از ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و در
آﺑﺎن ﻣﺎه ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود  35درﺻﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در آﺑﺎن ﻣﺎه ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل 96
ﺣﺪود  35درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ در آﺑﺎن
ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻃﯽ ﺷﺪن 4ﻣﺎه ﺑﻪ زﯾﺮ  3درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﻧﺮخ ﺗﻮرم ،ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ را ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدار ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در آﺑﺎن ﻣﺎه
 3.5درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺪاوم روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﺗﻮرم ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ را
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺑﻌﺪ از  4ﻣﺎه ﮐﻪ ﺗﻮرم ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﮐﺎﻧﺎل
ﺻﻌﻮدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،از ﻣﻬﺮ ﻣﺎه اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﻌﮑﻮس ﺷﺪ و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮرم
ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ در ﺑﺎﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺪاوم روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﺗﻮرم ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﻣﺎه ﻣﺘﻮاﻟﯽ
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ روﻧﺪ ﺗﻮرم ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ
را ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه از ﺳﻮی دوﻟﺖ و آزاد ﺳﺎزی ارز ﺑﺎ ﺗﻌﻤﯿﻖ
ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺑﺎزار
ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز واردات ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺿﺪ ﺗﻮرم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم در ﭘﯿﺶ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ
ارز در ﺑﺎزار آزاد روﻧﺪ ﺗﻮرم ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻧﺰوﻟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺻﻤﺼﺎﻣﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﺳﺒﻖ وزارت اﻗﺘﺼﺎد ﺿﻤﻦ ﻫﺸﺪار ﺑﻪ
دوﻟﺖ در ﺧﺼﻮص ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزار ارز از اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﻣﻮج دوم اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ ﺧﺒﺮ داد .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،دوﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای
ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم در ﭘﯿﺶ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ از ﺳﻮی ﻣﺮدم
در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ازاد ﺳﺎزی ﻗﯿﻤﺖ ارز
ﺑﺮای واردات ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ در ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .در واﻗﻊ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ

ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ای ﮐﻪ در زﻣﺎن ارز  3800ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ وارد ﺷﺪه اﻧﺪ،
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻓﺎز ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت داﺧﻠﯽ از ارز 8000
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ و اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ در ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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