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نرخ تورم اردیهبشت ماه به  34/2رسید
مرکـز آمـار ایـران از رسـیدن نـرخ تـورم در اردیبهشـت مـاه  98بـه  34.2درصد خبر
ی و غیـر خوراکی به ترتیب
داده و اعلام کـرده تغییـرات قیمـت در گـروه مواد خوراک 
 ۸۲.۶و  ۳۹.۲درصد اسـت.
نـرخ تـورم دوازده ماهـه منتهـی به اردیبهشـت مـاه  ١٣٩٨به  ٣٤,٢درصد رسـید که
نسـبت بـه همیـن اطلاع در ماه قبـل ( ٣٠.٦درصـد)  ٣.٦واحد درصد افزایش نشـان
میدهد.

افزایش نرخ تورم خانوارهای کشور

در اردیبهشـت مـاه  ١٣٩٨عـدد شـاخص کل ( )١٣٩٥=١٠٠بـه  ١٧٣,٥رسـید کـه
نسـبت بـه مـاه قبـل  ١.٥درصـد افزایـش نشـان میدهـد .در ایـن مـاه درصـد تغییر

شـاخص کل نسـبت بـه ماه مشـابه سـال قبـل  ٥٢,١درصد اسـت؛ یعنـی خانوارهای
کشـور بـه طـور میانگیـن  ٥٢,١درصد بیشـتر از اردیبهشـت  ١٣٩٧بـرای خرید یک
«مجموعـه کاال و خدمـات یکسـان» هزینـه کردهانـد که نسـبت به این اطلاع در ماه
قبـل ( ٥١,٤درصـد)  ٠.٧واحـد درصـد افزایـش یافتـه اسـت .نـرخ تـورم دوازده ماهه
منتهـی بـه اردیبهشـت ماه  ١٣٩٨به  ٣٤.٢درصد رسـید که نسـبت بـه همین اطالع
در مـاه قبـل ( ٣٠.٦درصـد)  ٣.٦واحـد درصـد افزایـش را نشـان میدهد.
شـاخص قیمـت در گـروه عمـده «خوراکـی ها ،آشـامیدنی ها و دخانیات» نسـبت به
مـاه قبـل  ٠,٧درصـد کاهش و در گروه عمـده «کاالهای غیر خوراکی و خدمات» ٢.٧
درصـد افزایـش نشـان میدهـد .درصد تغییرات شـاخص قیمت در ماه جاری نسـبت
بـه اردیبهشـت مـاه  ١٣٩٧بـرای این دو گـروه به ترتیب  ٨٢.٦و  ٣٩.٩درصد اسـت.

مروری بر تجارب بین المللی در توزیع یارانه کاالی اساسی

نسخه های خارجی صف شکین
گـزارش تحلیلـی هفتـه قبـل دخـل و خـرج ،بـه ایـن نکتـه اشـاره داشـت کـه تکیه عمـده دولت در شـرایط فعلی بـرای این که کاالهای اساسـی را به دسـت مـردم برسـاند ،بر روش
محمد حقگو
توزیـع دولتـی کاال بـه قیمـت مصـوب اسـتوار اسـت .روشـی که گرانی  73.2درصدی این کاالها در سـال گذشـته ،ریخت و پـاش  126هزار میلیـارد تومانی و در عین حـال اثر تقریب ًا
روزنامهنگار
صفـر توزیـع ایـن کاالهـا بـر رفـاه خانوارهـا را بـه بـار آورده اسـت .هـم چنیـن به این موضوع اشـاره شـد که حمایـت از اقشـار ضعیف صرفـ ًا مختص ایران نیسـت .با ایـن تفاوت که
دیگـر کشـورهای دنیـا نیـز در مواجهـه با پدیده فقـر ،مجموعـه ای از تدابیر را بـه کار می برند.
بـه ایـن بهانـه ،امـروز مـی خواهیـم نگاهـی بـه روش هـای توزیـع یارانـه در سـایر نقـاط دنیـا بیندازیـم .آن گونه که بر می آید ،سـایر کشـورها بـدون واهمـه از این که ایـن قبیل اقدامـات ،لقب پوپولیسـتی بگیرد یا
خیر« ،حمایت موثر» از اقشـار ضعیف درآمدی را در دسـتور کار خود قرار داده اند .این حمایت ها اگر چه در کشـورهای با سـطح گسـترده تر فقر ،بیشـتر مشـاهده می شـوند ،اما در کشـورهای پیشـرفته تر مانند
آمریـکا و اتحادیـه اروپـا هـم بـرای طیف گسـترده ای از اقشـار ضعیف به اجـرا در می آیند.

بـر اسـاس ایـن برنامـه توزیـع غـذا ،مقـدار و مـدت ارائـه بنهـای
حمایتـی غـذا بسـتگی بـه وضعیـت اقتصـادی هـر فرد وسـاختار
خانواده داشـت .افرادی که شـرایط بسـیار دشـوار مالی و اقتصادی
داشـتند ،میتوانسـتند بدون هیچ مشـکلی بن غذا دریافت کنند.
سـایر اقشـار هـدف امـا باید  0.5تـا  20درصد از قیمـت یک وعده
غذایـی را خـود پرداخـت مـی کردنـد .از سـوی دیگـر توزیـع بـن
غـذا بسـته بـه نیـاز گروههای سـنی مختلـف (نـوزادان ،کـودکان،
نوجوانـان ،بزرگسـاالن ،سـالمندان) و همچنین توانایـی آنها برای
آمادهسـازی غـذا متفـاوت بود.
بررسـی خراسـان حاکی از این اسـت که بر اسـاس آمارهای سـال
 ،2010بیـش از  18میلیـون نفـر در اروپـا از بنهـای غـذا بهرهمند
شـده اند.
بـا ایـن حـال ایـن اتحادیـه در سـال هـای اخیـر ،ایـن طـرح را
تغییراتـی داده و گسـترده تـر کـرده اسـت .بـه طوری که در سـال
 2012کل بودجـه مربـوط بـه ایـن برنامه  10.4میلیـون یورو بوده
کـه در سـال  ،2013بـه  113میلیـون یـورو افزایش یافته اسـت .با
ایـن حـال ،پـس از آن و از سـال  2014بـا جایگزینـی طرحی بنام
 FEADبجـای  MDPمقـرر شـده تـا هر کشـور عضو ،بـرای توزیع
مـواد غذایـی ،سـازمان تامیـن مالی تاسـیس کنـد و در این راسـتا
اولویـت بایـد با محصـوالت اروپایی باشـد.

بیش از  40میلیون آمریکایی تحت پوشش
برانمه کوپین غذا

 6روش حماییت دولت ها از اقشار ضعیف در دنیا

مـرور تجربیـات کشـورهای دنیا نشـاندهنده این اسـت کـه دولت
هـا بـا هدف حمایت از اقشـار ضعیف ،بـه  6روش زیر روی آورده اند.
 -1پرداخـت نقـدی :متـداول تریـن برنامه حمایتـی در دنیا همین
پرداخـت نقـدی اسـت کـه در کشـور ما هم چند سـال اسـت اجرا
مـی شـود .منتهـا بـر خلاف کشـور مـا ،در دنیـا ایـن پرداخت ها
بـه افـرادی انجـام مـی شـود کـه بـدون این کمـک هـای مالی در
معـرض فقـر قـرار دارنـد .پرداخـت های نقـدی به دو نوع مشـروط
و غیر مشـروط تقسـیم بندی می شـوند.نوع مشـروط این پرداخت
هـا ،عمدتـاً ناظـر به اسـتفاده خانوارهـا از خدمات آموزشـی ،تغذیه
مـدارس و نیـز خدمـات بهداشـتی بـرای فرزنـدان و افـراد آسـیب
پذیـر ماننـد مادران نوزادان اسـت .ایـن برنامه ها ماهیتی بلندمدت
داشـته و با تقویت سـرمایه انسـانی ،از بروز فقر در جامعه در سـال
هـای آتـی جلوگیـری می کنند .بـه عنوان مثال کشـورهایی مانند
آرژانتیـن ،بنـگالدش و برزیـل از ایـن سیسـتم بـرای آمـوزش بـه
کـودکان و ریشـه کنـی پدیده کودکان کار اسـتفاده کـرده اند .هم
چنیـن مکزیـک از جملـه کشـورهایی اسـت کـه بـه خوبـی از این
سیسـتم توزیـع یارانـه بـرای خدمات بهداشـتی شـامل مراقبت از
زنـان بـاردار و زنـان در دوران شـیردهی بهـره برده اسـت.
 -2پرداخـت شـبه نقـد :این روش شـبیه همـان روش توزیع کوپن
اسـت که خیلی از ما با آن در سـال های گذشـته آشـنا هسـتیم.
خانوارهـا در ایـن روش مـی توانندکوپن های مواد غذایی را دریافت
کـرده و بـا مراجعـه بـه فروشـگاه هـای خـاص ،کاالهـای هـدف را
دریافـت کننـد .سیسـتم کوپن تاکنون در کشـورهای زیـادی اجرا
شـده کـه از آن جملـه مـی تـوان بـه کلمبیـا ،مکزیـک ،رومانـی و
حتـی آمریـکا اشـاره کرد .با توجـه به هزینه باالی چـاپ کوپنهای
کاغـذی و همچنیـن فسـاد و تقلـب ،امـروزه کوپـن الکترونیـک
جایگزیـن کوپن کاغذی شـده اسـت.
 -3پرداخـت کاالیـی :شـاید خیلـی از مـا ،تجربـه تلخ سـبد توزیع
کاال در سـال هـای گذشـته خاطرمـان باشـد .روشـی کـه در عین
مفیـد بـودن در شـرایط خـاص خـود ،خیلـی بد اجرا شـد .هرچند
در کشـور خودمان این روش بدون حاشـیه و مشـکل خاص برای
 2دهک پایین انجام می شـود .کشـورهای دنیا این روش را بیشـتر
بـرای افـرادی کـه مصـرف غذایی ناکافی داشـته و در معرض سـوء
تغذیـه واقعـی و بیمـاری قـرار دارنـد ،بـه کار می گیرند .چـرا که تا
حـد زیـادی رسـیدن کاالی خاص به دسـت فرد هـدف را تضمین
مـی کنـد .پرداخـت کاالیی ،خـود تاکنون به روش هـای دیگری از
جملـه جیـره غذایـی ،برنامه مکمـل غذایی ،برنامـه غذایی مدارس
و برنامه اورژانسـی غذایی اجرا شـده اسـت.
 -4پرداخـت هـای عمومی :پرداخـت های عمومی پنهان ترین نوع
پرداخـت یارانـه اسـت .در ایـن روش ،دولـت بـدون در نظر گرفتن
قشـر خاصـی ،اقـدام بـه دخالت در سـازو کار قیمت هـا می کند تا
ارزان تر به دسـت مصرف کنندگان برسـد و از این مسـیر ،اقشـار

ضعیـف نیـز بهـره مند شـوند .ایـن نوع پرداخـت ها در مقایسـه با
سـایر انواع یارانه ها مقبولیت عمومی بیشـتری داشـته و گاهی از
آن هـا بـرای اهـداف سیاسـی نیز اسـتفاده می شـود .با ایـن حال،
صـرف هزینـه هـای هنگفـت ،ریخـت و پـاش هـای اجرایـی و نیز
بهـره منـدی بیشـتر افـرادی کـه امـکان مصرف بیشـتر دارنـد ،از
جمله معایب این روش توزیع یارانه هاسـت .امروزه در کشـورهای
پیشـرو ،کمتر از این نوع یارانه ها که در حقیقت یارانه های پنهان
هسـتند ،اسـتفاده می شـود .چرا کـه منبع تامین یارانه هـا در این
کشـورها عمدتـاً از مالیـات تامین می شـود .در مقابل کشـورهایی
کـه دسترسـی آسـان به منابـع نفت دارنـد ،اقبال بیشـتری به این
یارانـه هـا از خود نشـان می دهنـد .چرا که می تواننـد بدون ایجاد
حساسـیت ،بـا فـروش منابـع مشـترک بین نسـلی ،اهـداف کوتاه
مـدت اقتصـادی و سیاسـی خـود را تامین کنند.
 -5معافیـت از پرداخـت هزینـه :ایـن نـوع معافیـت هـا نیـز بـرای
کاهـش فاصله دسترسـی اقشـار ضعیف به کاالهـا یا خدماتی نظیر
آمـوزش و بهداشـت ارائـه شـده و مشـابهت هایی بـا پرداخت های
نقدی مشـروط دارد.
 -6برنامـه کار عمومـی :در ایـن برنامـه ،بـه فقـرا در ازای کار ،پـول
یـا غـذا داده مـی شـود .هـدف ایـن برنامـه هـا عمدتاً فعال سـازی

نیـروی کار اسـت .کارآمـوزی ،سـاخت جاده و تعمیـرات ،نگهداری
فضاهـای عمومـی و نیـز حفاظـت خـاک از جملـه ایـن برنامـه ها
هسـتند که اگر خوب طراحی شـوند ،می توانند وضعیت جمعیت
های آسـیب پذیر و افراد به حاشـیه رانده شـده را بهبود بخشـند.
البتـه نظـارت بـر ایـن فعالیـت هـا ،گلـوگاه و شـرط موفقیـت این
برنامه هاسـت.

آمریکا و ارواپ هم کوپن غذا یم دهند

شـاید جالـب باشـد بدانیـد علیرغـم رونـد رو بـه رشـد گرایـش به
پرداخـت هـای نقـدی ،تهدیدات تغذیه ای سـبب شـده تا آمریکا و
اتحادیـه اروپـا هـم بـرای نیازمندان کوپـن های غذایـی اختصاص
دهند.

برانمه ارواپ برای غذای کم درآمدها

بـا هـدف تامیـن امنیت غذایی نیازمنـدان ،اتحادیـه اروپا هم اینک
برنامـه توسـعه یافتـه ای بـرای ایـن منظـور تـدارک دیـده اسـت.
بـه گـزارش الـف بـه نقـل از فرهیختـگان ،اتحادیـه اروپـا ابتـدا در
سـال « 2004برنامـه توزیـع غـذا بـرای افـراد محـروم» ( )MDPرا
بـرای تامیـن موادغذایـی افـراد کـم درآمـد جامعـه تصویـب کرد.

پرداخت های نقدی
به دو نوع مشروط
و غیر مشروط
تقسیم بندی می
شوند.نوعمشروط
این پرداخت ها،
عمدت ًا ناظر به
استفاده خانوارها از
خدمات آموزشی،
تغذیه مدارس و نیز
خدماتبهداشتی
برای فرزندان و
افراد آسیب پذیر
مانند مادران
نوزادان است

جالـب اسـت بدانیـد کـه کوپـن غـذا در کشـور آمریـکا هـم رواج
دارد و بیـن حـدود  42میلیـون آمریکایـی توزیـع می شـود .برنامه
ای کـه آمریکایـی هـای نیازمنـد ذیـل آن کوپـن غـذا دریافت می
کننـد EBT ،نـام دارد .بـر ایـن اسـاس ،دارنـدگان این بـن ها ،می
تواننـد مزایـای دریافتـی را به دو صورت غذایـی و یا نقدی دریافت
کننـد .ایـن شـیوه پرداخـت در  50ایالـت آمریـکا رایـج اسـت و از
سـال  2004تحـت عنـوان « SNAPبرنامـه غذایی کمکی مکمل»
اجـرا شـده اسـت .دارنـدگان ایـن کارت ها می توانند بـا مراجعه به
فروشـگاه هـای مجـاز مـورد تأییـد ،به تهیـه مایحتاج خود شـامل
نـان و غلات ،میـوه و سـبزیجات ،گوشـت ،ماهـی ،مـرغ و لبنیات
اقـدام کننـد .البتـه خرید برخـی کاالها همچون مشـروبات الکلی،
دخانیـات ،صابـون ،محصـوالت کاغذی ،لوازم خانگـی ،ویتامین ها،
داروهـا و غـذای گـرم ممنـوع اسـت .ایـن هـا مزایـای غذایی طرح
یادشـده بـود .مزایـای نقـدی ایـن کارت ها نیز شـامل کمک های
عمومـی دولـت ،کمـک هـای موقـت بـرای خانـواده هـای نیازمند
و پناهنـدگان اسـت کـه مـی تواننـد بـرای دریافـت پـول نقـد بـه
دسـتگاههای خودپـرداز مراجعـه کننـد .ارزیابـی هـا نشـان مـی
دهـد کـه برنامـه  SNAPدر کاهـش فقـر و سـوءتغذیه موفق عمل
کـرده اسـت .یکـی از علـل موفقیـت  ،SNAPاتـکای آن بـه بخش
خصوصـی بـرای فراهـم کردن دسترسـی کارآمد به مـواد غذایی از
طریـق فروشـگاه هـای مـواد غذایی و دیگر خُ رده فروشـی هاسـت.
همچنین محدودیتهای مواد غذایی در این برنامه بسـیار کم اسـت
و دارنـدگان ایـن کارت هـا می توانند بر اسـاس قیمت ها ،نیازهای
تغذیـه ای ،سـلیقه و ترجیحـات خود به تهیه اقالم مـورد نیاز اقدام
کننـد .بنابرایـن یکـی از مشـخصه هـای بـارز  SNAPتنـوع مـواد
غذایـی و دادن حـق انتخـاب بـه مصـرف کننـدگان اسـت .اگرچه
وجـود تقلـب و فسـاد در  SNAPکم اسـت ،اما جلوگیـری از آن به
طـور جـدی در برنامـه لحـاظ شـده و جریمه هایی بـرای متخلفان
در نظـر گرفتـه شـده اسـت .دریافت پـول نقد کمتر توسـط دارنده
کارت در ازای اسـتفاده از مزایای کارت توسـط فروشـنده و خرید
کاالهـای دیگـری بـه جـز اقلام مشـخص شـده در کارت ،عـدم
صالحیـت خانـوار بـرای دریافـت کمـک و ارائه اطالعات نادرسـت،
نمونـه هایـی از مـوارد تخلـف در این برنامه هسـتند.

روند رو به رشد گرایش به پرداخت های نقدی

بـا عنایـت بـه انـواع روش هـای توزیـع یارانه ،باید گفـت که تجربه
کشـورهای دنیـا در توزیـع یارانـه حاکـی از اقبال رو به رشـد روش
پرداخت نقدی اسـت .بر اسـاس یک مطالعه انجام شـده در سـال
 ،2004از میـان  122برنامـه حمایتـی در دنیـا 49 ،برنامـه مربوط
بـه پرداخـت هـای انتقالـی نقدی بـوده که بیشـترین تعـداد را در
بیـن سـایر روش هـای توزیـع یارانه بـه خود اختصاص داده اسـت.
مطالعـات انجـام شـده هـم چنیـن نشـان مـی دهـد کـه در حـال
حاضر نیز  130کشـور با درآمد کم و متوسـط ،حداقل یک برنامه
پرداخـت نقـدی بـدون شـرط دارنـد .از جملـه مهـم تریـن دالیل
اقبـال کشـورها بـه پرداخـت های نقدی ،این اسـت که در شـرایط
ناامنـی غذایـی مزمـن ،ایـن برنامـه هـا در مقایسـه با کمـک های
غذایـی فـوری سـالیانه موثرتـر و کاراتـر اسـت .ضمـن ایـن کـه به
کاهـش نابرابـری اقتصـادی نیز کمـک می کند.

تجارب یارانه ای جهان ،درس هایی برای ایران

در سـال جاری ،براسـاس گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس،
احتمـال بـه زیـر خـط فقر رفتن بیـن  23تا  40درصد مـردم ایران
بـر اثـر شـوک تورمـی ادامـه دار و نیـز عیـان شـدن معایـب توزیع
کاال بـه نـرخ دولتـی ،ضرورت اتخاذ عاجل رویکرد حمایت از اقشـار
آسـیب پذیر را بیش از پیش آشـکار می کند .دولت در این زمینه
کارهـای بـر زمیـن مانـده ای دارد کـه به نظر می رسـد به سـرعت
مـی بایـد آن هـا را بـه فرجـام برسـاند .شـاید بتوان گفت اساسـی
تریـن کار در ایـن راسـتا ،شناسـایی دهـک های ثروتمنـد و حذف
آن ها از برنامه های یارانه ای کاالهای اساسـی اسـت.موضوعی که
در کشـورهای پیشـرو در توزیـع یارانـه نیز جدی گرفته می شـود.
ضمـن ایـن کـه حذف دهک هـای پردرآمد از لیسـت یارانه بگیران
نقـدی نیـز تکلیـف عقـب افتـاده دیگـری در این راستاسـت .پس
از مرحلـه شناسـایی ،می بایسـت کارایی و اثربخشـی نظـام توزیع
یارانـه هـا را افزایـش داد .به گونـه ای که ضمن حفظ کرامت مردم،
امنیـت غذایـی آن ها تامین شـود .مطابق آن چـه در گزارش هفته
قبـل و نیـز همیـن گـزارش بدان اشـاره شـد ،به نظر می رسـد راه
انـدازی هـر چه سـریعتر سیسـتم کاالبـرگ الکترونیک مـی تواند
در ایـن زمینـه راهگشـا باشـد .سـامانه ای که به اذعـان رئیس کل
بانـک مرکـزی ،آمـاده بـوده و بکارگیـری آن هـا تنهـا معطـل عزم
دولـت و مجلس اسـت.

