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نگاهي به اقتصاد
سردبير

گرچه اقتصاد ايران در سه فصل نخست سال  ، 4939پس از هشت فصل متوالي انقباض توانست با نرخهاا رشاد اقتصااد ،9/8
 9/8و  9/0درصد از رکود خارج شود ،ولي در فصل چهارم سال  4939بارديگر نرخ رشد اقتصاد کاهش يافت و به  7/6درصاد
رسيد .کاهش قابل مالحظه قيمت ها جهاني نفت خام که از نيمه سال پيشين شروع شده است ،به همراه تداوم محادوديتهاا
ناشي از تحريمها بينالمللي تا زمان اجراييشدن مفاد توافق هستها  ،عوامل توضيحدهنده کااهش رشاد اقتصااد در فصال
پاياني سال 4939و کندشدن برخي فعاليتها اقتصاد در نيمه اول سال  4931هساتند .البتاه انتظاار مايرود باا رفاک کامال
تحريمها ،گشايش در ظرفيتها و منابک کشور و بهرهبردار مناسب از آنها ،بهتدريج شاهد بروز آثار مثبت بار اقتصااد و تقويات
رشد اقتصاد باشيم .روند کاهشي نرخ تورم در نيمه نخست سال  4931همچنان ادامه داشته و با توجه به روند تحوالت شااخ
قيمت توليدکننده ،تغييرات نقطه به نقطه شاخ

قيمت مصرف کننده و نيز ثبات نسبي حاکم بر بازار داراييها بهوياهه باازار ارز،

انتظار مي رود روند کاهشي نرخ تورم در فصول بعد سال نيز ادامه داشته باشد .در حوزه سياستگذار پولي ،بانک مرکز سعي
نمود تا مؤلفهها سياستگذار پولي را متناسب با شرايط کلي شبکه بانکي کشور ،نيازها بخش واقعي و کاهش تورم با اتکا باه
روشها غيردستور تنظيم نمايد.
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تبيين سياستهاي پولي در سال 4931
يکي از رويکردهاي بانک مرکزي براي حفظ آرامش و ثبات اقتصاد کالن ،اتتاالاا از کالرکما مالا ي و
تعيين نامااکب نرخهاي کليدي در اقتصاد اکت .بدينماظمر بانک مرکزي در بهار کالا تالاري تالن
نممد مؤ فههاي کياکت گذاري پم ي را متااکب با اقتضائات کن ،اقتصادي کشمر بهوياله کالاهش نالرخ
تمرم و با در نظالر گالرنتن نيازهالاي بشالش تم يالدي بالازبياي نمايالد .در همالين راکالتا بانالک مرکالزي
پيشاهادهاي خمد در زمياه اصنح مؤ فهها ي کياکت پم ي را به شمراي پم و اعتبار ارايه و اين شالمرا
نيز در يکهزار و يکصد و نمد و هشتمين تلسه خمد (در تاريخ  )4931/2/8با کاهش کالف نالرخ کالمد
کپرد هاي بانکي (از  22درصد به  22درصد) کاهش نرخ کمد تسالهينت عفالمد ريرمشالارکتي (از 22
درصد به  24درصد) تعيين کف نرخ کمد عليا حساا براي تسهينت عفمد مشارکتي ( 21درصالد) و
همچاين کاهش نسبت کپرد قانمني بانکهاي تجاري (از  49/5درصد به  49درصالد) ممانفالت نمالمد.
هما،طمر که در مصمبه شمراي پم و اعتبار اشار شد بانک مرکزي در اصنح نرخهاي کمد بالانکي و
متااکب کازي آ ،بالا بالازدهي نعا يالتهالاي بشالش واقعالي اقتصالاد بالا انجالام مطا عالات کارشااکالي و
آکيبشااکي ممضمع رويکردي تدريجي را اتشاذ و در اين زمياه از شالم درمالاني و تيييالر ناگهالاني و
شديد نرخهاي کمد بانکي احتراز نممد اکت .از اقدامهاي مهم بانالک مرکالزي در حالمز کياکالتهالاي
پم ي و اعتباري در نيمه نشست کا  4931ميتما ،به کاماندهي بدهي بانالکهالا باله بانالک مرکالزي و
تبديل اضانه برداشت بانکها و مؤکسات اعتباري به خطمط اعتباري با نرخهالاي مااکالب اشالار کالرد.
اتشاذ اين رويکرد بهويه به حاظ تأثيرات آ ،بر کاهش نرخ کمد در بازار بين بانکي نضاي مااکبتري
را براي کاهش ريردکتمري نرخهاي کمد در ما هاي آتي کا نراهم نممد اکت.
تحوالت بخش اسمي اقتصاد
الف) وضعيت متغيرهاي حوزه پولي و اعتباري
حجم نفدياگي در پايا ،شهريمرما کا  4931به  8828/5هزار ميليارد ريا رکيد که در مفايساله بالا
اکفادما کا  4939از رشدي برابر  44/5درصد برخمردار بالمد .رشالد نفالدياگي در شالشماهاله کالا
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 4931در مفايسه با رشد دور مشالابه کالا  42/5( 4939درصالد)  4/2واحالد درصالد انالزايش نشالا،
ميدهد .همچاين نفدياگي در دوازد ماهه ماتهي به شهريمر کا  29/5 4931درصد رشد داشت که
نسبت به رشد دور مشابه کا پيش ( 93/5درصد)  41/2واحد درصد کاهش نشا ،ميدهالد .گفتاالي
اکت  41/2واحد درصد از رشد  93/5درصدي نفدياگي در دوازد ماهه ماتهي به شهريمر کالا 4939
به انزايش پمشش آماري (شمم شش بانک و چهار مؤکسه) مربمط بمد و باله معاالي انالزايش واقعالي
نفدياگي در اقتصاد تلفي نميشمد .مفايسه رشدهاي همگن نفدياگي در دوازد ماهه ماتهي به شالهريمر
 29/5( 4931درصد) و دور مشابه کا  25/9( 4939درصد) نشا ،ماليدهالد کاله رشالد نفالدياگي در
دوازد ماهه ماتهي به شهريمر کا تاري نسبت به رشد دور مشابه کا پيش برابر  4/8واحالد درصالد
کاهش داشته اکت.
پايه پم ي در پايا ،شهريمر کا  4931با رشدي برابر  1/8درصد نسبت به پايا ،اکالفاد 4939
( 19/5هزار ميليارد ريا ) به  4985/2هزار ميليارد ريا رکيد که نسبت به رشد دور مشالابه در کالا
 -2/1( 4939درصد) برابر  8/1واحد درصد انزايش نشا ،ميدهد .خا ص داراياليهالاي خالارتي بانالک
مرکزي با  44/8درصد انزايش ( 485/4هزار ميليارد ريا ) و کهمي نزاياد برابر  41/4واحد درصد در
رشد پايه پم ي مهم ترين عامل نزاياد رشد پايه پم ي در ششماهه نشسالت کالا  4931بالمد اکالت.
بشش عمد اي از انزايش خا ص دارايي هاي خارتي بانک مرکزي در دور مالمرد بررکالي باله تالأثيرات
تييير نرخ ارز ممرد اکتفاد در ريا يکرد ،اقنم ارزي مربمط بمد اکت .در صالمرت حالذا اثالر ذخيالر
تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي کهم خا ص دارايي هاي خارتي بانک مرکزي در رشد پايه پم ي باله
 1/9واحد درصد خماهد رکيد.
خا ص مطا بات بانک مرکزي از بشش دو تي با  224/3درصد انالزايش نسالبت باله پايالا ،کالا
 4939و با کهمي نزاياد برابر  5/1واحد درصد عامل ديگر نزاياد در رشد پايه پالم ي در شالشماهاله
نشست کا  4931بمد اکت .شايا ،ذکر اکت انزايش بدهي بشش دو تي به بانالک مرکالزي در دور
ممرد بررکي عمدتاً ناشي از برداشت دو ت از حساا تاشما گردا ،خزانه بمد که تا پايا ،کالا تسالميه
خماهد شد" .خا ص کاير اقنم بانک مرکزي" با کهمي کاهاد برابر  42/3واحد درصد مهمترين عامل
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کاهاد در رشد  1/8درصدي پايه پم ي در پايا ،شهريمر کا  4931بمد اکت .انزو ،بر اين مطا بات
بانک مرکزي از بانکها با  1/4درصد کاهش نسبت به پايا ،کا  52/2( 4939هزار ميليارد ريا ) و بالا
کهمي کاهاد برابر  1/2واحد درصد عامل ديگر کاهاد رشد پايه پم ي در شالشماهاله نشسالت کالا
 4931بمد اکت.
در پايا ،شهريمر کا  4931ضريب نزاياد نفدياگي به  1/918رکيد .بالدين ترتيالب ضالريب
نزاياد نفدياگي نسبت به پايا ،کا  1/1 4939درصد انالزايش يانالت کاله در مفايساله بالا رشالد دور
مشابه کا  49/1( 4939درصد)  8/2واحد درصد کاهش نشا ،ميدهد.
ب) تحوالت بخش خارجي اقتصاد
بر اکاس برآوردهاي مفدماتي در ششماهه نشست کا  4931مازاد حساا تاري تراز پرداختهالا بالا
کاهش  52/4درصدي نسبت به دور مشابه کا پيش به  1/4ميليارد دالر رکيد .کالاهش قابالل تمتاله
مازاد حساا تاري در دور ممرد بررکي نسبت به دور مشابه کا پيشين بيشتر بهد يل انالت قيمالت
تهاني نفت و در نتيجه کاهش ارز

صادرات نفتي بمد .در مفابل حساا کرمايه و ما ي در ايالن دور

بهميزا 4/1 ،ميليارد دالر بدهکار شد که نسبت به رقالم مشالابه کالا پيشالين در حالدود  89/1درصالد
کاهش يانت .بشش اصلي اين بدهکاري مربمط به مبادالت حساا ما ي بمد .در ششماهه کالا تالاري
در نتيجه دريانتها و پرداخت هاي ارزي بين انراد و نهادهاي اقتصادي مفاليم ايالرا ،بالا دنيالاي خالار
ارز

ناخا ص داراييهاي خارتي بانک مرکزي به ميزا 4/1 ،ميليارد دالر نسبت به پايا ،کالا 4939

انزايش يانت.
در نيمه نشست کا  4931ارز

نما صادرات کاال با  92/3درصد کاهش در مفايسه با دور

متااظر کا  4939به  99/1ميليارد دالر و ارز

نما واردات کاال با  22/3درصد کاهش به رقم 21/4
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ميليارد دالر رکيد .کاهش  12/9درصدي صادرات نفتي 4د يل اصلي کالاهش صالادرات کالااليي کشالمر
بمد اکت.
مجممع تعهدات خارتي کشمر نيز در پايا ،شهريمرما  4931به رقم  48/1ميليارد دالر رکاليد
که  82/2درصد آ ،را تعهدات با فم و  23/8درصد آ ،را تعهدات با فعل (بالدهيهالا) تشالکيل ماليداد.
کهم بدهيهاي کمتا مدت و بلادمدت از کل بدهيهاي خارتي (تعهدات با فعل) در پايالا ،شالهريمرما
 4931بهترتيب برابر  8/4و  34/3درصد بمد .کهم نالاچيز بالدهيهالاي کمتالا مالدت از کالل بالدهيهالاي
خارتي نشا،دهاد شرايط مااکب بازپرداخت بالدهيهالاي خالارتي کشالمر و ثبالات و پايالداري بشالش
خارتي از اين ماظر اکت.
ج) تحوالت بودجه عمومي دولت
تصمير عملکرد بمدته عمممي دو ت در شش ماهه نشست کا  4931حکايت از تحفقنيانتن بششي از
درآمدهاي ما ياتي و کاهش کهم درآمدهاي نفتي از تأمين ما ي دو ت نسالبت باله مالدت مشالابه کالا
پيشين دارد .درآمدهاي عمممي دو ت در شش ماهه نشست کالا  4931مبلال  111/8هالزار ميليالارد
ريا بمد که نسبت به مدت مشابه کا پيش  41/2درصالد انالزايش و نسالبت باله رقالم مصالما قالانم،
بمدته  82/8درصد تحفق داشت .کهم درآمدهاي ما ياتي و درآمدهاي ديگر از کل درآمدهاي عمممي
دو ت در ششماهه نشست کا  4931به ترتيب  84/3و  28/4درصد بمد.
همچاين در اين دور ماابع حاصل از واگذاري داراييهاي کرمايهاي به  284/4هالزار ميليالارد
ريا رکيد که در مفايسه با رقم مصما دور  38/8درصد تحفق داشالت و در مفايساله بالا دور مشالابه
کا پيش  22/2درصد کاهش داشت.

______________________________________________________
 .4ارز صادرات نفت خام نرآورد هاي نفتي گالاز طبيعالي مايعالات و ميعانالات گالازي (کالدهاي تعرناله  2842 2823و
 )2844صادرشد تمکط شرکتهاي ملي نفت گاز و پااليش و پشش نرآورد هاي نفتالي ايالرا ،شالرکتهالاي پتروشاليمي و
کايرين (گمرکي و ريرگمرکي).
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تفکيک ماابع بمدته عمممي دو ت برحسب اقنم ناشي از نفت و رير نفت نشا ،ميدهد که در
ششماهه نشست کا  4931کهم ماابع ناشي از نفت از کل ماابع بمدته عمممي حدود  92/2درصد
بمد که در مفايسه با رقم دور مشابه کا پيشين ( 12/3درصد) به ميزا 42/3 ،واحالد درصالد کالاهش
نشا ،ميدهد.
پرداختهاي هزياهاي (تاري) در ششماهه نشست کا  4931به  852/2هزار ميليالارد ريالا
رکيد که در مفايسه با رقم مصما دور  32/5درصد تحفق نشا ،داد و نسبت به مالدت مشالابه کالا
پيشين  3/5درصد انزايش نشا ،ميدهد .پرداخت بابت تملک داراياليهالاي کالرمايهاي (پرداخالتهالاي
عمراني) با  22/8درصد کاهش نسبت به دور مشابه کا پيش به  81/2هزار ميليارد ريا رکاليد و در
مفايسه با رقم مصما دور  95/8درصد تحفق داشت.
در ششماهه نشست کا  4931با تمته به رقم عملکرد درآمالدها و پرداخالتهالاي هزياالهاي
تراز عملياتي دو ت با  922/5هزار ميليارد ريا کسري مماتاله شالد کاله نسالبت باله دور مشالابه کالا
پيشين  42/4درصد انزايش داشت .همچاين خا ص واگذاري داراييهالاي کالرمايهاي بالا  431/1هالزار
ميليارد ريا مازاد روبهرو بمد .در مجممع تراز عملياتي و کرمايهاي بمدتاله عمالممي (کسالري بمدتاله)
دو ت در ششماهه کا  4931با  428/3هزار ميليارد ريا کسري مماته شد.
د) تحوالت بازارهاي دارايي
به ررم شرايط نامساعد متييرهاي بشش خالارتي باله وياله کالاهش قيمالت نفالت و نيالز تفميالت دالر در
بازارهاي تهاني بازار ارز در ششماهه نشست کا  4931از ثبات نسبي برخمردار بمد اکت؛ بهنحالمي
که در ششماهه نشست کا  4931متمکط نرخ اکمي دالر در بازار آزاد در حدود  99933ريالا بالمد
که نسبت به دور مشابه کا پيشين  1/3درصد رشد داشت .همچاين هر دالر آمريکا در شالشماهاله
نشست کا  4931در بازار بين بانکي در مفابل  23232ريا در اختيار متفاضاليا ،قرارگرنالت کاله در
مفايسه با عملکرد دور مشابه کا  4939حدود  42/9درصد انزايش نشا ،ميدهد.
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هدا اصلي بانک مرکزي در بازار ارز برقراري آرامش و ثبات و مراقبت از عالدم شالکلگيالري
زمياههاي کمداگري در بازار و در عين حالا هالدايت نالرخ ارز در مسالير صالحيم و مااکالب بالا عمامالل
بايادين تعيينکااد آ ،اکت .در نتيجه مديريت مااکب بانک مرکزي در بازار ارز ضريب تيييرات نرخ
برابري ارزهاي تها،روا 4در مفابل ريا در بازار رکمي در دامااله  2/41تالا  9/85قالرار داشالت .ضالريب
تيييرات اين اکعار در بازار آزاد نيز محدود و در ناصله 4/14تا  9/24بمد که ثبات مااکالب بالازار ارز در
دور ممرد بررکي را نشا،ميدهد.
در ششماهه نشست کا  4931قيمت قطعات مشتل ککه طن در بازار با کاهش همرا بمد.
در اين دور قيمت هر قطعه ککه بهار آزادي طرح تديد به  3438هزار ريا رکيد کاله در مفايساله بالا
دور مشابه کا پيش  1/1درصد کاهش نشا ،ميدهد .ربع ککه بهار آزادي با  1/2درصد و نيم کالکه
بهار آزادي با  2/5درصد کاهش به ترتيب بيشترين و کمترين کاهش قيمت را در بين قطعات مشتلال
ککه در مفايسه با دور مشابه کا پيشين به خمد اختصاص دادند .کاهش حدود  42درصالدي قيمالت
تهاني طن در ششماهه کا تاري نسبت به دور مشالابه کالا  4939يکالي از عمامالل تأثيرگالذار بالر
کاهش قيمت قطعات مشتل ککه طن در بازار داخلي بمد اکت.
شاخص کل بمرس در شهريمرما کا  4931نسبت به پايا ،کا  4939با  4/5درصد کالاهش
همرا بمد .بررکي شاخصهاي کليدي بمرس اوراق بهادار نشا ،ميدهد که در ششماهه نشسالت کالا
 4931چهار متيير اصلي اين بازار شامل :شاخص کل ارز

بازار ارز

معامنت و تعداد خريدارا ،باله

ترتيب با  15/8 43/3 41/4و  41/4درصد کاهش نسبت به شالشماهاله نشسالت کالا  4939همالرا
بمد اند .اين امر بيانگر تداوم وضعيت رکمدي بازار اکت کاله از دي مالا کالا  4932آرالاز شالد اکالت.
طمالنيشد ،نرآياد مذاکرات هستهاي شرايط رکمدي حاکم بر برخي از بازارها کاهش قيمالت تهالاني
نفت و برخي از کاالهاي صادراتي و انزايش نرخ خمرا

شرکتهاي پتروشيمي در بمدتاله کالا 4939

از مهمترين داليل وضعيت نامااکب شاخصهاي عملکردي بازار کرمايه تلفي ميشمد.

______________________________________________________
 .4ارزهاي تها،روا شامل :دالر آمريکا يمرو پمند بريتانيا ين ژاپن و نرانک کمئيس.
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هـ) جمعبندي
بررکي تحمالت رشته نعا يتهاي اقتصادي نشا،دهاد کاهش احتما ي نعا يتهاي اقتصادي کشمر در
نصم ابتداي کا  4931اکت .روند کاهش نرخ تالمرم در نيماله نشسالت کالا  4931اداماله داشالته و
انتظار مي رود با تمته به روند تحمالت شاخص هاي قيمتي اين روند در نيماله دوم کالا نيالز همچاالا،
ادامه داشته باشد .اقدامهاي بانک مرکالزي در کالاماندهي بالدهي بانالکهالا و مؤکسالات اعتبالاري تالأثير
معااداري بر کاهش نرخ کمد در بازار بين بانکي و نراهم کازي زمياه کاهش ريردکتمري نرخهاي کمد
بانکي داشته اکت .با اين وتمد وضعيت نامااکب ترازنامه بانکها و مماردي از قبيل بدهي باالي بشش
دو تي به نظام بانکي تاگااهاي ترازنامهاي بانکها و مؤکسات اعتباري و همچاالين کالهم بالاالي بالازار
ريرمتشکل پم ي و آثار تشريبي آ ،بر عملکرد بانکها و مؤکسات اعتباري مجاز ممتب شد که کارايي
نظام بانکي کشمر در تأمين ما ي بششهاي حفيفي اقتصاد قدري تضعي شمد .با تمته به کالهم بالاالي
بازار پم در تأمين ما ي اقتصاد اصنح کاختاري نظام بانکي و رنع مشکنت ممتمد در ترازنامه بانکها
و مؤکسات اعتباري او ميت دارد .هم زما ،با اين اقدامها بهماظالمر تحريالک رشالد اقتصالادي و بهبالمد
تأمين ما ي اقتصاد بايد با تامعبششي به ماابع تأمين ما ي اقتصاد کهم ماابع ديگر بهويه بازار کرمايه
و تأمين ما ي خارتي از ماابع ما ي اقتصاد کشمر انزايش يابد.

