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نگاهي به اقتصاد
سردبير

انتشار ارقام حسابهاي مالي سه ماهه سوم سال  ،5931اميدواري و خوشبينيهااي ذشتاته نسابه باه
روند تحوالت اقتصادي کشور را تقويه کرد .مروري بر ارقام رتد اقتصاادي در فصاول اول تاا ساوم ساال
 5931و مقايسه آن با وضعيه اين متغير در سال  ،5931نشاندهنده بهبود قابا توهاه رتاد اقتصاادي
کشور در  3ماهه نخسه سال  5931اسه .رتد توليد ناخالص داخلي (به قيمههاي ثابه سال  )5931از
 -1/1درصد در فص سوم سال  5931به  2/9درصد در فص چهارم آن سال و پا

از آن باهترتيا باه

 55/3 ،7/1و  51/7درصد در فصول اول تا سوم سال  5931افزايش يافته و در مجموع ،رتد اقتصاادي 3
ماهه سال  5931نسبه به دوره مشابه سال پيشين به  55/6درصد رسيده اساه .عملکارد مناسا رتاد
اقتصادي در اين مدت باعثتده تا پ

از ذشته پنج سال سطح توليد ناخاالص داخلاي باه قيماههااي

ثابه در  3ماهه سال  5931در سطحي فراتر از رقم مشابه سال  5931قارار ذيارد کاه حااکي از هباران
بخشي از عق ماندذيهاي ذشتته اسه .هر چند که سهم عمدهاي از اين رتاد باه رتاد قابا مهح اه
ارزش افزوده بخش نفه مربوط بوده اسه ،ولي در بخش غيرنفتي اقتصاد نياز تحار

مناسابي را تااهد

هستيم؛ بهذونهاي که روند رتد توليد ناخالص داخلي بدون نفه (باه قيماههااي ثاباه ساال  )5931در
تمام فصول سال  5931رو به افزايش بوده اسه .رتد اقتصادي بدون نفاه از  -5/1درصاد در فصا اول
سال  5931به ترتي به  2/8و  1/6درصد در فصول دوم و سوم اين سال افزايشيافته و در مجموع ،رتاد
توليد ناخالص داخلي بدون نفه در  3ماهه نخسه سال  5931نسبه به دوره مشابه ساال پيشاين برابار
 5/3درصد بوده اسه .رتد بخش صنعه نيز از  -9/8درصد در فص پاياني سال  5931به ترتي به ،5/7
 1/1و  55/9درصد در فصول اول تا سوم سال  5931افزايش يافته اسه.
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بررسي سير تحوالت شاخص فصلي توليد کارگاههاي بزرگ صنعتي کشوور ييوز تصووگر گوگواگي هب ب وو
فعاليتهاي صنعتي و خروج هگن بخش هب رکو به ست مي هد؛ به طوري کوه ر  9ماهوه يخسوت سوا
 51 ،5991گروه (با ضرگب ههميت  08/9رصدي) هب  41گروه تشکيل هنده شواخص گا شوده ،بوا رشود
مث ت شاخص توليد موهجه بو ههيد .ر مجموع ،پيشبيني ميشو که پس هب هيتشار آثار رشد بخوش يتوت
به بخشهاي گگر هقتصا ي و ييز تسري رشد هقتصا ي به تمامي فعاليتهوا ر بخوش غيريتتوي هقتصوا ،
وضووعيت رشوود بخووش غيريتتووي هقتصووا ر فصوول ل ووار سووا  5991و ييووز سووا  5991ر وضووعيت
مناسبتري قرهر گير .
همبمان با توفيقات به ستآمده ر بمينه ب و قابل مالحظه رشد هقتصا ي ،يرخ تور ييز ر
ه همه رويد کاهشي خو به  0/1رصد ر آذر ماه سا  5991رسيد .يرخ تور
 9/8رصد رسيد و پس هب گذشت  41سا يرخ تور

ر هستند سا  5991بوه

ر پاگه سا تک رقمي شد .با هگن وجو  ،هفوزهگش

يرخ تور يقطه به يقطه ر هستند ماه سا  5991به  55/9رصد ،يگرهييهواگي ره ر خصووا هفوزهگش
مجد يرخ تور هگجا کر ه که برهي هجتناب هب آن باگد تقوگت هيض اط پولي و کنتر رشد يقدگنگي ر
صدر هولوگتهاي مجموعه سياستگذهري کشور قرهر گير  .با توجه به هگنکه ر سا  ،5991رشود بواالي
بخش يتت تکرهر يخوههد شد ،بنابرهگن ،الب هست هب ظرفيتهاي موجو بورهي تقوگوت رشود هقتصوا ي
غيريتتي به شيوه غيرتورمي ب ترگن هستتا ه به عمل آگد .همچنين ،با توجه به يامگوذهري سوا جواري
توسط مقا معظم ره ري (مدظلههلعالي) به هقتصا مقاومتي ،توليد و هشتغا  ،الب هست با ب ورهگيوري
قيق هب منابع مالي موجو و هختصاا آن به فعاليتهاي هرهي حدهکثر باب هي و هشتغا آفرگني پاگدهر،
هقدهمات الب

ر حوبه فضاي کسب و کار هب جمله تس يل شورهگط سورماگهگوذهري ،هصوالت تعرفوههوا و

ضرهگب مالياتي ،م اربه جدي با قالاق ،هصوالت قووهيين و مقوررهت و رفوع موهيوع ييوروي کوار و تقوگوت
رقابتپذگري و  ...مديظر قرهر گير .
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تجزيه و تحليل سياستهاي اقتصادي
هر لند که رشد هقتصا ي کشور ر يهماهه يخست سوا  5991ب وو قابول تووج ي ره تجربوه کور ه
هست ،ولي بخش عمدههي هب هگن رشد به گشاگشهاي ياشي هب هجرهي برجا و هفزهگش توليود و صوا رهت
يتت مربوط بو ه ،ر يتيجه ،پس هب هستتا ه هب ظرفيتهاي جاري توليد يتت ،ر سا  5991هثر فزهگنده
هگن بخش بر رشد هقتصا ي محدو خوههد بو  .ر لنين شرهگطي ،تدهو رشد هقتصا ي عمدتاً با هتکا به
ب و عملکر بخش غيريتتي ممکن خوههد بو و به منظور ستيابي به هگن م م ييز باگد موهيع موجوو
ر هگن حوبه شناساگي و برطرف شويد .بي شک رفع مشکالت موجو

ر بمينه تأمين مالي فعاليتهواي

توليدي به عنوهن گکي هب هولوگتهاي هساسي ر هگن بمينه مطرت بو ه و الب هست هصالت يظوا توأمين
مالي با قدرت و شتاب بيشتري پيگيري و هجره شو  .هل ته ،هصالت يظا تأمين مالي هقتصا تن ا گکوي هب
پيش شرطهاي ستيابي به رشد پاگدهر و باالي هقتصا غيريتتي به حساب ميآگد و به هگن منظور باگود
فضاي کسب و کار ييز ر رهستاي فرههمسابي شرهگط ب تر برهي توليدکنندگان ،ب و گابد.
بهرغم توفيقات به ستآمده ر بمينه کنتر تور و ستيابي به يورخ توور  9/8رصودي ر
سا  ، 5991هفوزهگش يورخ توور يقطوه بوه يقطوه بوه سوط  55/9رصود ر هسوتندماه سوا 5991
يشان هنده رگسکهاي موجو -هر له محدو  -ر خصووا رويود آتوي يورخ توور هسوت .ر لنوين
شرهگطي ،تقوگت هيض اط پولي و کنتر رشد يقدگنگي هب ههميت باالگي برهي حتظ ستاور هاي حاصله
ر بمينه کنتر يرخ تور برخور هر بو ه که باگد مور توجوه سياسوتگذهرهن قورهر گيور  .بوا توجوه بوه
هثرپذگري يرخ هرب هب تحوالت يقدگنگي ،کنتر رشد يقدگنگي هب حيث حتوظ ث وات بوابهر هرب و تضوعيف
هيتظارهت تورمي و بهطور کلي ،هگجا سابگاري ميان سياستهاي پولي و هربي ييز ههميت فرهوهيوي هر .
گتتنيهست که رشد باالي يقدگنگي ر سا  98( 5991رصد) و يهماهوه يخسوت سوا 40/5( 5991
رصد) عمدتاً به مساعدتها و حماگتهواي يظوا بوايکي و ر رأس آن بايوک مرکوزي هب فعاليوتهواي
توليدي مربوط بو ه و با توجه به ب و عملکر رشد هقتصا ي ،ضرورتهاي هستتا ه هب ظرفيت سياست
پولي برهي حماگت هب فعاليتها ي توليدي تا حدو بگا ي کاهش گافته هست و هموين همور ييوز شورهگط
ب تري ره برهي مدگرگت يقدگنگي ر هختيار سياستگذهر قرهر ه ه هست.

8

فصلنامه روند ،سال بيست و سوم ،شماره  ،57پاييز 5937

ر حوبه سياستهاي هعت اري ،روگکر غالب يظا بايکي بر تأمين سرماگه ر گر ش وهحودهاي
توليدي با هدف ب رهبر هري هب ظرفيتهاي خالي هقتصا و ييز حماگت هب وهحودهاي کولوک و متوسوط
متمرکز بو ه که با توجه به شرهگط کلي بخش وهقعي هقتصا  ،الب هست هگن روگکر

ر آگنده ييوز ه هموه

گابد .س م سرماگه ر گر ش هب تس يالت هعطاگي ش که بايکي ر يهماهه يخست سوا  5991بوه 11/5
رصد رسيده هست .هگن روگکر

ر بخش صنعت و معدن با قوت بيشتري پيگيري شده و س م گا شوده

هب تس يالت پر هختي به هگن بخش برهبر  05/0بو ه هست .هفزون بور هگون ،پوس هب هبوال " سوتورهلعمل
تأمين مالي بنگاههاي کولک و متوسط" هب سوي بايک مرکزي ر هر گ شت ماه سا  5991و تشکيل
کارگروه هاي هستايي ،سامايه ث تيا وهحدهاي توليدي متقاضي رگافت تس يالت با هودف شناسواگي و
گزگنش وهحدهاي توليدي متقاضي رگافت تس يالت رهه هيدهبي شده که هب عملکر مناس ي ر خصوا
تأمين مالي هگن وهحدها برخور هر بو ه هست .تمرکز بر تأمين سرماگه ر گر ش وهحدهاي توليدي و ييز
حماگت هب بنگاههاي کولک و متوسط يقش مؤثري ر ب و عملکر فعاليتهاي صونعتي ر يوهماهوه
يخست سا  5991هشته هست .هفزون بر هگن ،يظا بايکي ر قالب تأمين موالي طورت خرگود تضوميني
گند  ،ر سا  5991حماگتهاي مؤثري ره هب بخش کشاوربي به عمل آور .
ر حوبه سياستها ي هربي ،بايک مرکزي بر حتظ ث ات بابهر ر لارلوب تحووالت متغيرهواي
بنيا گن تعيينکننده يرخ هرب متمرکز بو ه هست .هل ته ،بهرغوم ث وات مناسوب بوابهر هرب ر هشوتماهوه
يخست سا  ،5991ر آذر و ي ماه هگن سا به ي ا عووهملي يظيور تقوگوت الر ر مقابول هربهواي
گگر ،هفزهگش تقاضاي هرب مسافري ،کاهش عرضه هرب هب سوي صا رکنندگان و ييز هيتظارهت شکل گرفته
ر خصوا يتاگج هيتخابات رگاست جم وري آمرگکا و بروب برخي فعاليتهاي سوتتهبوابي ،يورخ الر ر
بابهر آبه هفزهگش گافت؛ ولي به ليل ماهيت روهيي يوسوايات گا شوده ،رويود هصوالحي يورخ هرب هب هوهگول
يماه سا  5991آغاب شد و يرخ هرب تا پاگان سا

ر گک رويد يزولي يوسايات محدو ي ره تجربه کر .
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3

تحوالت بخش اسمي اقتصاد
الف) وضعيت متغيرهاي حوزه پولي و اعتباري
بر هساس آخرگن آمار موجو  ،حجم يقدگنگي ر پاگان آذر  5991به  55010/1هزهر ميليار رگا رسيد
که يس ت به پاگان آذر سا  5991به ميزهن  40/5رصد رشد هشت .رشود يقودگنگي ر وهب ه ماهوه
منت ي به آذر  5991ر مقاگسه با رشد هگن متغير ر وهب ه ماهوه منت وي بوه آذر سوا 41/1( 5991
رصد) به ميزهن  9/1وهحد رصد هفزهگش هشت .حجوم يقودگنگي ر يوهماهوه يخسوت سوا  5991هب
رشدي برهبر  51/1رصد برخور هر شد که ر مقاگسه با رشد وره مشوابه سوا  50/4( 5991رصود)،
برهبر  5/7وهحد رصد کاهش يشان مي هد.
پاگه پولي ر پاگان آذر سا  5991با رشدي برهبر  55/4رصد يس ت بوه پاگوان هسوتند 5991
( 575/5هزهر ميليار رگا هفزهگش) به  5781/7هزهر ميليار رگا رسيد که يس ت به رشد وره مشوابه
ر سا  0/9( 5991رصد) 4/9 ،وهحد رصد هفزهگش يشان مي هد .مطال ات بايک مرکزي هب بايوکهوا
با  41/9رصد هفزهگش يس ت به پاگان سا  455/1( 5991هزهر ميليار رگا هفزهگش) و س مي فزهگنده
برهبر  59/0وهحد رصد ،م مترگن عامل فزهگنده رشد پاگه پولي ر يوهماهوه يخسوت سوا  5991بوو ه
هست .هفزون بر هگن ،خالص مطال ات بايک مرکزي هب بخش ولتي با  47/9رصود هفوزهگش ( 18/9هوزهر
ميليار رگا ) و س مي فزهگنده برهبر  9/9وهحد رصد ر رشد پاگه پولي ،هب عوهمل گگور فزهگنوده رشود
پاگه پولي ر يه ماهه يخست سا  5991بو ه هست .ر مقابل ،خالص ساگر هقال با س مي کاهنده برهبر
 9/1وهحد رصد ر رشد پاگه پولي ،م مترگن عامل کاهنده پاگه پولي ر وره مور بررسي بو ه هسوت.
عالوه بر خالص ساگر هقال  ،خالص هرهگيهاي خارجي بايک مرکزي ييز با  4/8رصد کاهش يسو ت بوه
پاگان سا  5991و با س مي کاهنده برهبر  4/1وهحد رصد ،عامول گگور کاهنوده رشود پاگوه پوولي ر
يهماهه يخست سا  5991بو ه هست.
ر پاگان آذر  ،5991ضرگب فزهگنده يقدگنگي به  1/915رسيد .بودگن ترتيوب ،ضورگب فزهگنوده
يقدگنگي يس ت به پاگان سا  1/0 ،5991رصد هفزهگش گافت که ر مقاگسه با رشد وره مشوابه سوا
 0/1( 5991رصد) 9/0 ،وهحد رصد کاهش يشان مي هد.
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ب) تحوالت بخش خارجي اقتصاد
بر هساس برآور هاي مقدماتي ،ر يهماهه يخست سا  5991مابه حساب جواري تورهب پر هخوتهوا بوا
هفزهگش  59/7رصدي يس ت به وره مشابه سا پيشين ،بوه  55/9ميليوار

الر رسويد .هفوزهگش قابول

توجه مابه حساب جاري ر يهماهه يخست سا  5991يس ت بوه وره مشوابه سوا پيشوين ،عمودتاً
ياشي هب رشد هربش صا رهت يتتي بو  .ر يهماهه يخست سا  ،5991هربش فوب صا رهت کاال با 59/7
رصد هفزهگش ر مقاگسه با وره مشابه سا  5991به  18/9ميليار
 51/7رصد هفزهگش به رقم 11/9ميليار
سا  5991به رقم  41/7ميليار
و  98/1رصد ( 7/0ميليار

الر و هربش فوب وهر هت کواال بوا

الر رسيد .مجموع تع دهت خوارجي کشوور ر پاگوان آذرمواه

الر رسيد که  19/1رصد ( 57/9ميليار

الر) آن ره تع دهت بوالقوه

الر) آن ره تع دهت بالتعل (بدهيهوا) تشوکيل موي ه  .سو م بودهيهواي

کوتاهمدت و بلندمدت هب کل بدهيهاي خارجي (تع دهت بالتعل) ر مقطع بمايي گا شده بهترتيب برهبر
 91/1و  11/1رصد بو .
پ) تحوالت بودجه عمومي دولت
تصوگر عملکر بو جه عمومي ولت ر وره يهماهه يخست سا  5991هفزهگش س م رآمدهاي
عمومي و وهگذهريهاي مالي و ر مقابل ،کاهش س م وهگذهري هرهگيهاي سرماگههي هب منابع عمومي
ولت يس ت به مدت مشابه سا گذشته ره يشان مي هد .رآمدهاي عمومي ولت ر يهماهه يخست
سا  5991م لغ  001/4هزهر ميليار رگا بو که يس ت به مدت مشابه سا پيشين 41/4 ،رصد
هفزهگش و يس ت به رقم مصوب بو جه  71/1رصد تحقق هشت .س م رآمدهاي مالياتي و رآمدهاي
گگر هب کل رآمدهاي عمومي ولت ر هگن وره به ترتيب  71/8و  41/8رصد بو  .همچنين ر هگن
وره ،منابع حاصل هب وهگذهري هرهگيهاي سرماگههي به  141/7هزهر ميليار رگا رسيد و  41/7رصد
هب منابع عمومي ولت ره تشکيل ه  .تتکيک منابع بو جه عمومي ولت برحسب هقال ياشي هب يتت و
غيريتت يشان مي هد که ر يهماهه يخست سا  ،5991س م منابع ياشي هب يتت هب کل منابع بو جه
عمومي حدو  41/9رصد بو که ر مقاگسه با رقم وره مشابه سا پيشين ( 99/1رصد) به ميزهن
 7/1وهحد رصد کاهش يشان مي هد.
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پر هختهاي هزگنههي (جاري) ر يهماهه يخست سا  5991به  5188/4هزهر ميليار رگا
رسيد که ر مقاگسه با رقم مصوب وره 01/1 ،رصد تحقق و يس ت به مدت مشابه سا پيشين،
 41/5رصد هفزهگش يشان مي هد .پر هخت بابت تملک هرهگيهاي سرماگههي (پر هختهاي عمرهيي) با
 44/9رصد کاهش يس ت به وره مشابه سا  5991به  510/9هزهر ميليار رگا رسيد و ر مقاگسه
با رقم مصوب وره  91/1رصد تحقق هشت.
ر يهماهه يخست سا  ،5991با توجه به رقم عملکر

رآمدها و پر هختهاي هزگنوههي ،تورهب

عملياتي ولت با  191/9هزهر ميليار رگا کسري موهجه شد که يس ت به وره مشوابه سوا پيشوين،
 45/5رصد هفزهگش هشت .همچنين ،خالص وهگذهري هرهگيهاي سورماگههي بوا  411/9هوزهر ميليوار
رگا مابه روبهرو شد؛ بنابرهگن ر مجموع ،ترهب عملياتي و سورماگههي بو جوه عموومي ولوت (کسوري
بو جه) ر يهماهه يخست سا  5991با  410/9هزهر ميليار رگا کسري موهجه شد.
ت) تحوالت بازار داراييها
بهرغم شرهگط يامساعد متغيرهاي بخش خارجي بهوگژه کاهش قيمت يتت ر بابهرهاي ج ايي ،بابهر هرب
ر يهماهه سا يخست  5991هب ث ات مناس ي برخور هر بو  .متوسط يرخ هسمي الر ر هگن وره ر
بابهر آبه برهبر  91108رگا بو که يس ت به وره مشابه سا  1/7 ،5991رصد رشد هشت.
همچنين ،هر الر آمرگکا ر يهماهه يخست سا  5991ر بابهر بين بايکي با يرخ متوسط  95811رگا
ر هختيار متقاضيان قرهرگرفت که ر مقاگسه با عملکر

وره مشابه سا پيشين حدو  1/7رصد

هفزهگش يشان مي هد .ر يهماهه يخست سا  ،5991شکاف يس ي يرخ الر ر بابهر آبه هب بابهر رسمي
با  5/5وهحد رصد کاهش يس ت به وره مشابه سا  ،5991به  51/9رصد رسيد.
هدف هصلي بايک مرکزي ر بابهر هرب ر سا  ،5991برقرهري آرهمش و ث ات و مرهق ت هب عد
شکلگيري بمينههاي سو هگري ر بابهر و ييز هصالت مقررهت موجو

ر بمينه روهنسابي بابهر هرب بو ه

هست .با وجو هفزهگش قابل توجه يوسان متوسط يرخ برهبري الر ر برهبر رگا
هي حرهف معيار يرخ برهبري الر آمرگکا مقابل رگا

ر بابهر آبه

ر آذرماه سا ،5991

ر يهماهه يخست سا  5991يس ت به

وره مشابه سا  5991تن ا  1/0رصد هفزهگش پيده کر که يشان هنده ث ات مناسب بابهر ر هگن
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وره هست .ضرگب تغييرهت يرخ برهبري هربهاي ج انروه ر مقابل رگا

ر بابهر رسمي ر يهماهه

يخست سا  5991ر همنه  5/91تا  1/15قرهر هشت .ضرگب تغييرهت هگن هسعار ر بابهر آبه ييز
محدو و ر فاصله  4/51تا  1/15بو که همگرهگي مناسب و بابهر رسمي و غيرسمي ر طو هگن
وره ره يشان مي هد.
ر يهماهه يخست سا  ،5991قيمت قطعات مختلف سکه طال ر بابهر با هفزهگش همرهه بو  .ر
هگن مدت ،ميايگين قيمت هر قطعه سکه ب ار آبه ي طرت جدگد به  58094هوزهر رگوا رسويد کوه ر
مقاگسه با وره مشابه سا  ،5991ر حدو  57/1رصد رشد يشان مي هد .ر يهماهه يخسوت سوا
 ،5991ميايگين قيمت ربع سکه ب ار آبه ي با  55/1رصد و ميايگين قيموت سوکه ب وار آبه ي طورت
جدگد با  57/1رصد هفزهگش ،بهترتيب کمترگن و بيشترگن هفزهگش قيموت ره ر بوين قطعوات مختلوف
سکه ر مقاگسه با وره مشابه سا  ،5991به خو هختصاا ه يد .هفوزهگش قيموت طوال ر بابهرهواي
ج ايي هب  5519/9الر به هبهي هر هويس ر يهماهه سا  5991به  5471/1الر ر وره مشوابه سوا
( 5991برهبر  55/1رصد رشد) ،گکي هب عوهمل تأثيرگذهر بر رشد قيمت قطعات مختلوف سوکه طوال ر
بابهر هخلي بو ه هست.
بررسي شاخص هاي کليدي بورس هورهق ب ا هر يشان مي هد که ر پاگان يه ماهه يخست سوا
 5991ل ار متغير هصلي بورس شامل شاخص کل ،هربش بابهر ،حجم معامالت و هربش معوامالت بوابهر
به ترتيب با  11/41،8/0 ،98/4و  71/4رصد رشد يس ت به مدت مشابه سا گذشته همرهه بوو ههيود؛
هصليترگن عامل هگن رشد ر يتيجه خوشبينيهاي ياشي هب هجرهگيشدن برجا و به ي وا آن ،ب وو
وضعيت هقتصا ي ر سهماهه پاگايي سا  5991رخ ه ؛ هگن ر حالي هست که بابهر سو ا

ر يوهماهوه

يخست سا  5991به ليل مشکالت يقدگنگي حقوقيهاي بابهر ،توسعه هبزهر بدهي با يرخهاي سو باال
و هب امات ر تدهو هجرهي توهفقنامه برجا با مشکل خروج يقودگنگي موهجوه بوو ه و وضوعيت رکوو ي
هشته هست ،به گويههي که شاخص کل و هربش بابهر ،به ترتيب با  8/5و  4/5رصد کواهش يسو ت بوه
پاگان سا  5991همرهه بو ههيد.
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جمعبندي
ستيابي به رشد هقتصا ي  55/1رصدي ر يهماهه يخست سا  5991و ييوز تجربوه يورخ توور توک
رقمي ر سا  5991پس هب گذشت  41سا  ،يشان هنده رويد رو به ب وو هقتصوا کشوور هسوت .بوا
توجه به هگنکه ،بخش قابل توج ي هب رشد هقتصا ي کشور ر سا  5991به هفزهگش توليود و صوا رهت
يتت مربوط بو ه که عمدتاً هب گشاگشهاي هجرهي برجا و بابپسگيري س م هگرهن هب بابهر ج وايي يتوت
ياشي بو ه هست .بنابرهگن ،تدهو هگن وضعيت و ستيابي به رشد هقتصا ي باال ر سا هاي آتي ييابمنود
هيگيزش و تحرگک بخش غيريتتي هقتصا و تأمين رشد هب هگن محل هست .با توجه به وجو پتايسيلهوا
و ظرفيتهاي خالي بسويار ر هقتصوا کشوور ،هيتظوار مويرو کوه بوا هيجوا هصوالحات الب و تنظويم
سياستهاي مناسب ،بمينه الب برهي به فعل رآمدن هگن ظرفيتها و حرکت هقتصا کشوور ر مسوير
رشد پاگدهر و باث ات فرههم شوو  .ر هگون رهسوتا ،هيجوا هصوالحات الب
مشکالت موجو

ر حووبه توأمين موالي و رفوع

ر هگن بمينه گکي هب هولوگتهاي هساسي برهي فرههم سابي شرهگط رشد پاگدهر به شمار

ميآگد که باگد با جدگّت پيگيري شويد .هفزون بر هگن ،ب و فضاي کسب و کار و هگجا بسترها ،ي ا هوا
و بگرساختهاي حامي فعاليتهاي مولد ييز هب هولوگتهاي گگر موجو برهي ب رهبر هري هب ظرفيتهاي
موجو و ستيابي به رشد پاگدهر به شمار ميآگند کوه باگود ر کنوار هصوالت يظوا موالي ،موور توجوه
مجموعه سياستگذهري کشور قرهر گير .
با وجو توفيقات به ستآمده ر بمينه کنتر يرخ تور  ،هفزهگش يرخ تور يقطه بوه يقطوه بوه
سط  55/9رصد ر هستند ماه سا  ،5991يگرهييهاگي ره ر خصوا هفزهگش مجد يرخ تور هگجوا
کر ه هست .برهي هحترهب هب هفزهگش وباره يرخ تور و صيايت هب توفيقات به ستآمده ر هگن بمينه ،الب
هست کنتر رشد يقدگنگي ر ستور کار قرهر گيور  .تنگنواي هعت واري شو که بوايکي هب گوک سووي و
هلزهمات موجو برهي کنتر رشد يقدگنگي و تور هب سووي گگور ،ضورورت پرهيوز هب تحميول تکواليف
جدگد به ش که بايکي و ممايعت هب هفزهگش بدهي بايکها به بايک مرکزي (به عنوهن گک عامول م وم ر
هفزهگش رشد پاگه پولي و يقدگنگي ر لند سا گذشته) ره تقوگت کر ه هست.

