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مقدمه
منطقه آمریکای التین با سابقه طوالنی تورم باال و ناپایدار دستوپنجه نرم میکند که این امر چالشی
برای بانکهای مرکزی اقتصادهای این مناطق محسوب میشود .طی ماههای اخیر نرخ تورم در
بزرگترین اقتصادهای آمریکای التین افزایش یافته و به سطوح باالتر از میانگین اقتصادهای نوظهور
رسیده است .افزایش تورم موجب شده تا بانکهای مرکزی در این منطقه را وادار کند تا قبل از رونق و
بهبود کامل فعالیتهای اقتصادی ،نرخهای بهره را افزایش دهند .مدیریت انتظارات تورمی ،از طریق
اعالم بیانیهها یا افزایش نرخ بهره سیاستی توسط بانک مرکزی ،عامل کلیدی برای جلوگیری از
گرفتارشدن در یک مارپیچ تورمی و تضعیف شدید پول ملی این کشورها است.
علیرغم افزایش اخیر نرخ بهره ،رویکردهای سیاست پولی همچنان در سازگاری با سایر سیاستهای
اقتصادی و در راستای پشتیبانی از بهبود مستمر هستند .با این وجود ،این منطقه با بده-بستانهای
دشواری مواجه است بدین صورت که میباید میان چشمانداز تورمی نامطمئن با وضعیت اشتغال که
هنوز به میزان قابلتوجهی پایینتر از سطح قبل از همهگیری بوده و بهبودی نامتوازن در بازار کار دارد،
تعادل ایجاد کند.

افزایش قیمت مواد غذایی
•

•
•
•

•

آخرین گزارش چشمانداز اقتصاد منطقه امریکای التین نشان میدهد که تورم در این منطقه با چه سرعتی در حال
افزایش است .در سال اول همهگیری ،متوسط تورم در اقتصادهای برزیل ،شیلی ،کلمبیا ،مکزیک و پرو (پنج کشور
امریکای التین )LA5-کمتر از میانگین کل اقتصادهای نوظهور بود ،اما همانطور که در نمودار  1مشاهده میشود از ماه
ژوئیه  2021به بعد ،میانگین سطح شاخص قیمت مصرفکننده این کشورها از رقم مشابه برای کشورهای نوظهور پیشی
گرفته است.
میانگین نرخ افزایش شاخص قیمت مصرف کننده در ماه اکتبر  2021در مقیاس ساالنه در  5اقتصاد مزبور حدود  8درصد
و برای اقتصاد برزیل از  10.5درصد فراتر رفته که باالتر از میانگین رقم مشابه برای سایر اقتصادهای نوظهور است.
افزایش قیمت مواد غذایی تا حدی باعث افزایش تورم شده است .قبل از همهگیری کووید 19-نیز قیمت مواد غذایی
شروع به افزایش کرد و میانگین افزایش نرخ آن از ژانویه  2020در کشورهای LA5به بیش از  18درصد هم رسید.
در آمریکای التین ،مواد غذایی به طور متوسط حدود یک چهارم سبد مخارج مصرفی خانوار را تشکیل میدهد .برای
خانوارهایی که هنوز از بحران کرونا رنج میبرند ،صرف هزینههای باالتر برای مواد غذایی ،موجب میشود تا مخارج
کمتری برای سایر کاالها و خدمات مصرف کنند .در منطقهای با باالترین نابرابری در سطوح درآمدی ،فشار مالی برای
خانوارهای کم درآمدی که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف غذا میکنند ،باالتر است.
حتی تورم هسته که قیمت مواد غذایی و انرژی را شامل نمیشود ،امسال از روند پیش از همهگیری فراتر رفته و در اکتبر
 ،2021به میانگین  5.9درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است.

افزایش قیمت مواد غذایی
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برزیل
همانطور که در نمودار  2مشاهده میشود بانک مرکزی برزیل ششمین
و بزرگترین افزایش نرخ بهره سیاستی خود را طی دو دهه اخیر در
سال  2021انجام داد .چالشهای اخیر در مورد چارچوب مالی،
ریسک کاهش انتظارات تورمی را افزایش داده که تضمینی برای
همگرایی تورم با اهداف چشمانداز است که شامل سالهای  2022و
 2023نیز میشود.
نرخ تورم ساالنه در برزیل از  10.25درصد در سپتامبر  ،2021به
 10.67درصد در اکتبر همین سال افزایش یافت که باالتر از انتظارات
تورمی بازار ( 10.45درصد) بود .این باالترین رقم از ژانویه سال
 2016بوده که دلیل بروز آن اثرات بازگشایی اقتصاد ،مشکالت
زنجیره تامین ،تضعیف ارزش پولی ملی و خشکسالی شدید بر
قیمتهاست .بیشترین افزایش در بخش بهای هزینه حمل و نقل
( 19.59درصد) ،سوخت ( 45.26درصد) ،و پس از آن افزایش بیشتر
در بخش مسکن،آب و برق ( 14.77درصد) ،تعمیر و نگهداری خانه
( 12.3درصد) و مواد غذایی و آشامیدنی ( 11.6درصد) بوده است.

نمودار.2روندنرخبهرهسیاستیبرزیل از
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مکزیک
بانک مرکزی مکزیک ،چهارمین افزایش متوالی نرخ بهره سیاستی خود
را اعمال و آن را به  5درصد در  9نوامبر  2021افزایش داد .با وجود
اینکه انتظار میرود شوکهایی که باعث افزایش تورم شده ،گذرا
باشند ،به دلیل تنوع ،بزرگی و افق گستردهای که بر آن اثر گذاشتهاند،
ممکن است روند شکلگیری قیمت و انتظارات تورمی را با خطر مواجه
کند .به منظور اجتناب از چنین خطراتی ،تقویت موضع سیاست پولی از
طریق تنظیم آن با مسیر مورد نیاز برای همگرایی تورم به هدف 3
درصدی خود در افق پیشبینی ضروری تشخیص داده شده است.
نرخ تورم در مقیاس سال مکزیک از  6درصد در سپتامبر  2021به
 6.24درصد در اکتبر همین سال رسید که باالتر از نرخ انتظارات تورمی
بازار ( 6.18درصد) بود و از نرخ هدف  3درصدی بانک مرکزی فاصله
گرفت .این باالترین افزایش در شاخص قیمت مصرفکننده از دسامبر
 2017بود زیرا بهای هزینه مسکن و آب و برق ( 5.55درصد در مقابل
 4.69درصد در سپتامبر  ،)2021حمل و نقل ( 7.28درصد در مقابل
 6.96درصد) ،رستوران و هتل ها ( 6.75درصد در مقابل  6.57درصد)،
تفریح و سرگرمی و فرهنگ ( 5.22درصد در مقابل  4.52درصد) ،و
مراقبت های بهداشتی ( 4.27درصد در مقابل  4.05درصد) افزایش ،و
در مقابل تنها تورم مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی کاهش یافته
است ( 8.42درصد در مقابل  8.75درصد).
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شیلی
بانک مرکزی شیلی نرخ بهره سیاست پولی خود را در اکتبر  2021به
 2.75درصد افزایش داد که باالتر از براوردهای بازار ( 2.5درصد)
است زیرا تحوالت اقتصاد کالن ،ریسکهای مربوط به همگرایی تورم
به هدف  3درصدی بانک مرکزی را افزایش داده است .بانک مرکزی
این کشور تصمیم گرفته محرک پولی را خارج کند تا ازین طریق نرخ
سیاستی زودتر از آنچه در سناریوی سپتامبر پیش بینی شده بود به
سطح خنثی خود برسد.
نرخ تورم در مقیاس سال در شیلی از  5.3درصد در ماه قبل به 6
درصد در ماه اکتبر  2021افزایش یافت .این نرخ باالترین نرخ از
ژانویه  2009است که عوامل آن افزایش قیمت مواد غذایی و
نوشیدنیهای غیرالکلی (افزایش  5.3درصد در مقابل  5.2درصد در
سپتامبر  ،)2021حمل و نقل ( 16.7درصد در مقابل  12.6درصد)،
مسکن و آب و برق ( 6.2درصد در مقابل  5.6درصد) شتاب گرفت.
نرخ تورم رستوران ها و هتل ها ( 7.9درصد در مقابل  6.9درصد) ،و
مراقبت های سالمت ( 2.4درصد در مقابل  1.9درصد) بوده است .در
همین حال ،تورم برای بخش تحصیل و آموزش ( 2.6درصد) ثابت بود
و برای تعمیر و نگهداری خانه ( 3.8درصد در مقابل  6.1درصد) کاهش
یافت.
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چالشهای تورمی کشورهای آمریکای التین
•
•

•
•

•

فشارهای تورمی موقتی هستند و نرخ تورم میان مدت احتماالً به مقادیر هدف بانکهای مرکزی منطقه باز خواهد گشت؛ با
این حال همچنان ابهامات زیادی وجود دارد .شوک ناشی از همهگیری کووید 19-منحصر به فرد بوده و تعیین تأثیر دقیق آن
بر قیمت کاالها ،محدودیتهای عرضه و افزایش هزینههای حمل و نقل دشوار است.
منطقه آمریکای التین همچنین با سابقه طوالنی تورم باال و ناپایدار دستوپنجه نرم میکند که این امر چالشی برای
بانکهای مرکزی که اخیراً اعتبار خود را تجدید کردهاند ،به حساب میآید .این تاریخچه ممکن است به شیوههای
شاخصسازی منجر شده باشد (قراردادهایی که شرایط آنها به طور خودکار با تورم تنظیم میشوند) که میتواند افزایش
قیمتها را هم تسریع کند.
همچنین این خطر وجود دارد که شرایط مالی بینالمللی به سرعت و به طور غیرمنتظره در واکنش به تحوالت تورمی در
اقتصادهای پیشرفته تنگتر شود و منجر به خروج بیشتر سرمایه شود .این شوک بالقوه میتواند ثبات مالی را به خطر
بیندازد ،ارزش پول ملی را در آمریکای التین تضعیف کرده و بر فشارهای تورمی بیفزاید.
مدیریت انتظارات تورمی ،از طریق اعالم بیانیهها یا افزایش نرخ بهره سیاستی توسط بانک مرکزی ،عامل کلیدی برای
جلوگیری از گرفتارشدن در یک مارپیچ تورمی است .به همین دلیل است که بانکهای مرکزی در منطقه به سرعت و به
سختی در حال تالش برای حفظ اعتبار خود در محیط با عدم قطعیت باال هستند .همه کشورهای  LA5قبالً نرخهای بهره
سیاستی را افزایش دادهاند و مقامات پولی آنها تنظیمات و دستورالعملهای سطح باالتر را در دستور کار خود قرار دادهاند.
علیرغم افزایش اخیر نرخ بهره ،رویکردهای سیاست پولی همچنان در سازگاری با سایر سیاستهای اقتصادی و در راستای
پشتیبانی از بهبود مستمر هستند .با این وجود ،این منطقه با بده-بستانهای دشواری مواجه است بدین صورت که میباید
میان چشمانداز تورمی نامطمئن با وضعیت اشتغال که هنوز به میزان قابلتوجهی پایینتر از سطح قبل از همهگیری بوده و
بهبودی نامتوازن در بازار کار دارد ،تعادل ایجاد کند.

