
   

  اهـدگــدي 
 0044حذف ارز  -طرح افزایش نرخ ارز کاالهای اساسیدرخصوص ) ارتقاء سطح معیشتدولت و مجلس در  کامل ضرورت هماهنگی 949   شماره:

 21/08/2400   تاريخ: تومانی(

 ی:اجمال توضیح

دارو و  ،یاساسا  یکاالهاا برای واردات  میلیارد دالر 8سقف تا  داشتاجازه دولت  2400بودجه سال ( قانون 2تبصره )« ب»( بند 3براساس جزء )
 محورهاای  در قالا  های مساوول  دستگاه .است شدهاز سال از اين سقف استفاده  ماه 7با گذشت  که اختصاص دهدی پزشک یمصرف زاتیتجه

 وضاعیت توجه به  اب «ای سبد مصرفی خانوار با هدف ارتقای سطح معیشتی مردمپیشنهادات اجرايی جهت تثبیت و تعديل قیمت کااله» گزارش
و همچنین آثار  (های تحريمات نرخ ارز و هزينهنناشی از نوسا) های وارداتو افزايش هزينه اساسیکاالهای  جهانی افزايش قیمت تورمی کشور،

  تامین نیازهای مصرفی کشور هستند. متقاضی افزايش اين سقف برای ،داخلی ناشی از خشکسالی بر تولیدات

و  نی، نسبت به تامم در شش ماهه دوم سالتا  شدمکلف  دولت «یاساس یکاالها ارانهيالزام دولت به پرداخت »قانون در  9923در سال از طرفی، 
قانون بودجاه  ( 24جدول تبصره )( 32) فيخانوار )افراد مشمول رد شتیشده در طرح مع يیشناسا یرانيبه هر فرد ا دياعتبار خر ارانهيپرداخت 

در حال حاضر  .ديسرپرست خانوار اقدام نما ینقد ارانهياعتبار به کارت  زيوار قيطرنفر(، از ونیلیمداد حداقل شصت کل کشور به تع 2399سال 

د نظر و نیز تحقق بخشایدن  تومانی به اهداف مور 4100ارز  تخصیصسب  عدم اصابت کامل سیاست بهلس شورای اسالمی جمرسد نظر میبهنیز 
 ارز التفااوت آن باا نارخ   مابهو اختصاص منابع ناشی از  کاالهای اساسی تومانی 4100ارز  از طريق حذف است صدددر پذيربه يارانه اقشار آسی 

 ند. به حساب خانوارها پرداخت ک مستقیماًمنابع را را تداوم داده و  موصوف و مفاد قانون به نوعی اين يارانهنیمايی 
و طرح مجلاس بارای    از يک طرف ارز مورد نیاز برای واردات کاالهای اساسی میزان يشهای متولی درخصوص افزابا توجه به درخواست دستگاه

میان دولت و مجلس ايجاد شود  گذاری اين حوزهسیاست در رسد الزم است تا هماهنگی نظر میبه از طرف ديگر افزايش نرخ ارز کاالهای اساسی
بالتکلیفای   باا  ی )اعم از میزان و نارخ( ارز طيشراچنانچه، قیمت مناس  محقق شود.  عمال ارتقاء سطح معیشت از دو کانال وفور کاالها و نیز تا

  مواجه شود. نیبا چالش تام را یبازار داخل تواندمیواردات توسط واردکنندگان است که  یکاالها از مباد نیعدم تام همراه شود پیامد جدی آن

 :کلیدی نكات

 قلم کاالهای اساسی تخصیص و از اين میازان   6برای تنها تومانی  4100ارز میلیارد يورو  4.8میزان  21/7/2400 تاريخ از ابتدای سال جاری تا
در شارايط   ضامن فشاار بار تقاضاای ارز     بارای واردات کاالهاای اساسای،   مورد نیااز  ارز سقف افزايش  میلیارد يورو تامین شده است. 4.4

 خواهد بود.  های آتیدر ماه های بعدیگرانی ساز افزايش نرخ ارز در بازار و تشديد سیکل تورم وزمینه ی،های منابع ارزمحدوديت
 افزايش ، بر تورم کلبا توجه به نقش غیرقابل انکار تورم وارداتی درصد فراتر رفته است.  41در شهريور ماه سال جاری از مرز تورم  نرخ
 . استاهداف ارتقاء سطح معیشت در تعارض بخشی از از تورم دامن خواهد زد که با  یموج جديدهی اساسی بکاالها 4100نرخ ارز  بارهيک
 اما با توجه به سهم ؛شودهای هدف پرداخت به گروه يارانهممکن است نرخ ارز کاالهای اساسی شمشیری دولبه است. افزايش  منابع ناشی از 

  کند.میايجاد  آنهاهای جديدی را برای هزينهاز افزايش نرخ ارز  تورم حاصلکن( غیرخوراکی )عمدتاً مس هایهزينهدی درص 71 حدود
 ريزی برای تامین کاالهای مورد نیاز بندی اجرای سیاست و اعالم آن نیز از اهمیت بااليی برخوردار است. درحالیکه دولت درحال برنامهزمان

ضمن اخالل در تواند میبر افزايش نرخ، مبنیدهی به بازار لزدگی و سیگناه شتابهرگون ،است ارز برای تامین کاالها و نیازمند کشور است

 را بیشتر کند. ها کاالهای اساسی و محصوالت تولیدی از آنسواستفاده و احتکار و احتمال شرايط  ،فرايندهای عرضه و تقاضا
  برای  جامع عملیاتیراهکار  ،منابع و افزايش قیمت کاالها در بازارسب  انحراف بخشی از اين است که بهافزايش میزان ارز مورد نیاز در حالی

يابد شدت افزايش می. همچنین، با افزايش نرخ ارز نقدينگی مورد نیاز بههمچنان وجود نداردرصد زنجیره واردات تا مصرف کاالهای وارداتی 

. ضروری است که آفرين استمشکل رده و هم برای واحدهای تولیدی را از صحنه خارج ک ترردکنندگان خردبرابر( و اين امر هم وا پنج)بیش از 
 د. باش یواردات یها و کاالهاتا مصرف نهاده نیتام رهیدر زنجگذاری دولت سیاست

  ه با فشار که اقشار جامع یفعل طيشرايافت. در قیمت انواع کاالها افزايش خواهد هنگام ارز مورد نیاز، و نیز عدم تامین بهبا افزايش نرخ ارز
رو به نظر  نياز ا. نخواهد شدخانوار مورد نیاز اساسی  یمصروف کاالها کامل به طور ارانهي یباال روبرو هستند پرداخت نقد یو تورم یانهيهز

  شود. عرضه روبرو شيبا افزا زین دیبخش تول ر،یاقشار فق ازیمورد ن یکالر نیرسد ضمن عدم تامیم
 تعاون، کار و های هدف جامعه در وزارت و نیمايی نیازمند شناسايی دقیق گروه 4100التفاوت نرخ ارز مابه زمنابع حاصل ا پرداخت هدفمند

عالوه بر تواند ضمن آنکه دولت می هايی را کاهش دهد.ای مستقیم اجرای چنین سیاستاست تا بتواند بخشی از بار هزينه یرفاه اجتماع

سبد در نیز مشخص  یيکاالها ديخر برای ارانهيکارت  شودپیشنهاد می ،مدنظر قرار دهد زیرا ن «يیکاال تامین» ریافشار فق یبرا ،یداخت نقدپر
 .در نظر گرفته شودخانوار 

 


