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نگاهي به اقتصاد

سردبير

روند رو به رشد اقتصاد کشور که از سه ماهه چهارم سال  4931شروع شده ،خوشبختانه در تمامي فصول
سال  4931با عملکرد قابل مالحظهاي تداوم يافت؛ به طوريکه براساس ارقاام مدادماتي ،در ساال 4931
توليد ناخالص داخلي به قيمتهااي اابات ساال  4931از رشاد  41/1درصادي برخاوردار شاد؛ ايا در
شرايطي است که عملکرد توليد ناخالص داخلي کشور در سال  4931با کاهش  4/6درصدي مواجاه باود.
مروري بر عملکرد رشد اقتصادي محدقشده در سال  4931بر حسب بخشهاي مختلف اقتصاادي نشاا
ميدهد ،در اي سال ارزش افزوده فعاليتهاي "نفات"" ،صاععت"" ،بازرگااني ،رساتورا و هتلاداري" و
"حمل و ندل ،انبارداري و ارتباطات" به ترتيب با سهمي برابر  1/7 ،1/8 ،3/8و  1/7واحاد درصاد از رشاد
توليد ناخالص داخلي ،ندش مؤاري در تحدق رشد اقتصادي اي سال داشتهاند .هر چعد سهم اصالي رشاد
اقتصادي محدق شده به رشد قابل مالحظه ارزش افزوده بخش نفت در نتيجه رفع محدوديتها و افازايش
توليد و صادرات نفت خام ،فرآورده هااي ااييشاهاهي ،ميعاناات و مايعاات گاازي و نياز افازايش تولياد و
صادرات گاز طبيعي متکي است ،با اي حال ،در بخش غيرنفتي اقتصاد نيز در اي ساال تحار معاسابي
مشاهده ميشود؛ بهگونهاي که روند رشد توليد ناخالص داخلي بادو نفات (باه قيماتهااي اابات ساال
 )4931در تمام فصول سال  4931رو به افزايش بوده است .رشد اقتصادي بدو نفات از  -4/8درصاد در
فصل نخست سال  4931به ترتيب به  1/1 ،9/3و  1/6درصد در فصول دوم تا چهاارم ايا ساال افازايش
يافته و در مجموع ،رشد توليد ناخالص داخلي بدو نفات در ساال  4931باه  9/9درصاد رسايده اسات.
همچعي  ،ارزشافزوده بخش صععت نيز در اي ساال نسابت باه ساال ايشاي از افازايش  6/3درصادي
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برخوردار شده که در مقايسه با عملکرد سال پیشین ( -4/6درصد) حاکي از بهبوود اابوت جو وه يتو ی
ف الی هاي صن تي در سال  5931اس .
جحوالت شاخصهاي بخش حقیقي ااتصاد در سال  5931نیز بهبود عملکرد بخشهايي همچوو
صن

 ،م د  ،کشايرزي ي خدمات را نشا ميدهد؛ از مله در بخش صن

 ،شاخص جولید کارگاههواي

بزرگ صن تي با در اختیار داشتن سهمي در حديد  07درصد از ارزش افزيده بخش صن

 ،در اين سوال

از رشد  0/3درصدي نسب به سال پیشین برخوردار بود .گفتنياس کوه از ممموو  ۴4رشوته ف الیو
صن تي در سال  56 ،5931رشته ف الی (با تريب اهمی  39/0درصد) ،با رشد مثب همراه بوده اس .
بیشترين سهم ايماد شده در رشد اين شاخص به جرجیب مربوط به ف الی هاي صنايع جولید "يسايت نقلیه
موجوري ،جريلر ي نیمجريلر"" ،مواد ي محصوالت شیمیايي" ي "مواد غذايي" در ايون سوال اسو  .در بخوش
کشايرزي نیوز بور اسوا

برآيردهواي يزارت هواد کشوايرزي از عملکورد جولیود در سوال  ،5931جولیود

محصوالت زراعي ،باغي ي دامي در اين سوال نسوب بوه سوال  5934بوه جرجیوب  6/7 ،0/9ي  4/6درصود
افزايش داشته اس  .در اين میا  ،ارزش افزيده بخش ساختما بیشتر متأثر از رکوود حواکم بور يتو ی
ساخ ي ساز بخش خصوصي در بخش مسکن همچنا با کاهش عملکرد در اين سال موا ه بووده اسو
که البته با جو ه به اادامهاي مناسب نظام بانکي ي گشايشهاي مالي انمام شده در اين بخوش بوهمنظوور
جقوي ادرت خريد خانوار ي نیز رشد عملکرد صدير پريانههاي ساختماني صادرشده جوسط شهرداريهواي
کت مناطق شهري به عنوا يک شواخص پویشنگور از ف الیو هواي سواختماني در سوال  ،5931بهبوود
سرمايهگذاري ي ارزش افزيده بخش ساختما در سال  5936دير از انتظار نخواهد بود.
در سال  5931عاليه بر جوفیقات به دس آمده در زمینه بهبود اابت مالحظه رشد ااتصادي ،شاهد
دستايرد نرخ جورم جک رامي (برابر  3/7درصد) نیز بوديم؛ به طوري که جک رامي شد نرخ جورم در پايوه
سال پس از گذش  ۴6سال ،دستايرد مهم ي مطلوبي به شمار ميريد .با اين ي ود ،دي رامي شد ممدد
نرخ جورم نقطوه بوه نقطوه از بهمون مواه سوال  ،5931حواکي از لوزيم اسوتمرار ي جقويو سیاسو هواي
انضباطگرايانه مالي ي پولي بهمنظور جدايم پايداري نرخ جورم در سطحي جک رامي براي سال اري اسو .
از سوي ديگر ،در شرايطي که میزا جولید ي صادرات نف خام جقريباً به سطح عملکرد پیش از جحوريمهوا
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بازگشته اس  ،استمرار رشد باالي ارزشافزيده بخش نف در سال  5936جکرارپذير نبوده ،بنابراين در اين
شرايط ،جدايم رشد ااتصادي مستلزم بهبود عملکرد بخشهاي ديگر ااتصادي يا به عبارجي ااتصاد غیرنفتي
کشور اس  .از اينري با جو ه به نامگذاري سال اري ( )5936جوسط مقام م ظم رهبري (مدظلهال الي) به
ااتصاد مقايمتي ،جولید ي اشتغال ،بهره گیري دایق از منابع مالي مو ود ي اختصاص آ به ف الی هواي بوا
حداکثر بازدهي ي اشتغالآفريني پايدار بیش از پیش اهمی دارد.
تجزيه و تحليل سياستهاي اقتصادي
هما طور که عنوا شد ،بخش عمدهاي از رشد باالي ااتصادي محقوق شوده در سوال  5931متوأثر از
افزايش جولید ي صادرات نف  ،در نتیمه گشايشهواي ناشوي از ا وراي بر وام بووده ي بوالتبع ،پوس از
استفاده از ظرفی هاي اري جولید نف  ،اثر فزاينده اين بخش بر رشد ااتصادي در سال  5936محديد
خواهد بود .از اينري جدايم رشد ااتصادي نیازمند جقوي ي بهبود ف الی بخشهاي غیرنفتي اسو کوه
به منظور دستیابي به اين مهم ميبايس

عاليه بر راهکارهاي جأمین مالي جولید ،رفع موانع ي مشوکالت

سوواختاري مو ووود در بخووش حقیقووي ااتصوواد در چووارچو ااوودامهووايي همچووو جسووهیت شوورايط
سرمايهگذاري ،اصالح ج رفهها ي ترايب مالیاجي ،مبارزه دي با ااچاق کاال ،اصوالح اووانین ي مقوررات
بازار کار ي جقوي

رااب پذيري صنايع کشور مدنظر ارار گیورد .البتوه ،بوا جو وه بوه جنگنواي اعتبواري

بهي ود آمده در شبکه بانکي ،رفع مشکالت مو ود در حوزه جأمین مالي ف الی هواي جولیودي نیوز بوه
عنوا يکي از ايلوي هاي اساسي در اين زمینه مطرح بوده ي امید ميريد اصالح نظوام جوأمین موالي بوا
ادرت ي شتا بیشتري پیگیري ي ا را شود .با اين حال ،خاطر نشا ميشوود جمربوه ااتصواد ايورا از
عملکرد رشد متغیرهاي کال "نقدينگي"" ،شاخص بهاي کاالها ي خدمات مصرفي" ي "جولید ناخوالص
داخلي" در دهه هاي اخیر به خوبي نمايانگر آ اس که پیگیري اهداف جحرک جولید در کشور صرفاً از
طريق ابزارهاي پولي ي بدي جو ه به ريشههاي اصلي مشکالت بنگاههاي جولیدي ،نه جنهوا منتهوي بوه
جحقق اهداف ايلیه اينگونه طرحها نميشود ،بلکه ب ضاً به دلیت آثار ي جب ات پولي ،زمینهسواز افوزايش
سطح عمومي ایم ها در ديرههاي آجي شده ي سرانمام به ناپايداري رشود ااتصوادي منمور مويشوود.
بنابراين ،اجکاي صرف به ابزارهاي جأمین مالي راهحلي امع ي راهگشا در رفع جمامي موانوع ي مشوکالت
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پیشريي جولید داخلي نبوده ي الزم اس رفع مشکالت ساختاري جولید به طور دي مودنظر متولیوا
امر ارار گیرد.
بهرغم جوفیقات به دس آمده در زمینه کنترل جورم ي دستیابي به نورخ جوورم  3/7درصودي در
سال  ،5931افزايش نرخ جورم نقطه به نقطه به سطح دي رامي از بهمنمواه سوال  5931نشوا دهنوده
لزيم ي اهمی استمرار ي صیان از اين دستايرد مهم اس  .در چنین شرايطي ،جقوي انضوباط پوولي ي
کنترل رشد نقدينگي از اهمی بااليي براي حفظ دستايردهاي بهدس آمده در زمینه کنترل نرخ جوورم
برخوردار بوده که بايد مورد جو ه سیاستگذارا ارار گیرد .با جو وه بوه اثرپوذيري نورخ ارز از جحووالت
نقدينگي ،کنترل رشد نقدينگي از حیث حفظ ثبات بازار ارز ي جض یف انتظارات جورمي ي بهطوور کلوي،
ايماد سازگاري میا سیاس هاي پولي ي ارزي نیز اهمی فراياني دارد.
در حوزه سیاس هاي اعتباري ،رييکرد غالب نظام بانکي بر جوأمین سورمايه در گوردش ياحودهاي
جولیدي با هدف بهرهبرداري از ظرفی هاي خالي ااتصواد ي نیوز حمايو از ياحودهاي کوچوک ي متوسوط
متمرکز بوده که با جو ه به شرايط کلي بخش ياا ي ااتصاد ،الزم اس ايون رييکورد در آينوده نیوز اداموه
يابد .سهم سرمايه در گردش از جسهیالت اعطايي شبکه بوانکي در سوال  5931بوه  64/7درصود رسویده
اس  .اين رييکرد در بخش صن

ي م د با اوت بیشتري پیگیوري شوده ي سوهم يادشوده از جسوهیالت

پرداختي به اين بخش برابر  3۴/9بوده اس ؛ تمن آ که در اين سال نظام بانکي در االوب جوأمین موالي
طرح خريد جضمیني گندم نیز حماي هاي مؤثري را از بخش کشايرزي به عموت آيرد .همچنوین ،پوس از
ابالغ "دستورال مت جأمین مالي بنگاههاي کوچک ي متوسط" از سووي بانوک مرکوزي در ارديبهشو مواه
سال  5931ي جشکیت کارگريههاي استاني ،سامانه ثب نام ياحدهاي جولیدي متقاتوي دريافو جسوهیالت
با هدف شناسايي ي گزينش ياحدهاي جولیدي متقاتي درياف جسوهیالت راهانودازي شود کوه از عملکورد
مناسبي در خصوص جأمین مالي اين ياحدها برخوردار بوده اسو  .جمرکوز بور جوأمین سورمايه در گوردش
ياحدهاي جولیدي ي نیز حماي از بنگاههاي کوچک ي متوسط نقش مؤثري در بهبود عملکرد ف الی هواي
جولیدي ي صن تي در سال  5931داشته اس  .ا راي سیاس حماي نظام بانکي از جأمین مالي بنگاههاي
کوچک ي متوسط در سال  5936نیز جدايم يافته ي مقرر شده اس مبلغ  977هزار میلیارد ريال جسهیالت
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براي جأمین سرمايه در گردش ،جکمیت طرحهاي با پیشرف فیزيکي باالي  67درصد ي بازسازي ي نوسازي
ياحدهايي که از جو یه فني ،مالي ي ااتصادي الزم برخوردارند ،اختصاص يابد.
در حوزه سیاس ها ي ارزي ،بانک مرکزي بر حفظ ثبات بازار در چارچو جحووالت متغیرهواي
بنیادين ج یینکننده نرخ ارز متمرکز بوده اس  .البته ،بهرغوم ثبوات مناسوب بوازار ارز در هشو ماهوه
نخس سال  ،5931در آذر ي ديماه اين سال به دنبال عوواملي نظیور جقويو دالر در مقابوت ارزهواي
ديگر ،افزايش جقاتاي ارز مسافري ،پويايي هاي عرته ارز از سوي صادرکنندگا  ،انتظارات شکت گرفته
در خصوص نتايج انتخابات رياس

مهوري آمريکا ي نیز بريز برخي ف الی هاي سفتهبازي ،نرخ دالر در

بازار آزاد افزايش ياف ؛ يلي به دلیت ماهی رياني نوسوانات يادشوده ،رينود اصوالحي نورخ ارز از ايايوت
ديماه سال  5931آغاز شد ي نرخ ارز جا پايا سال در يک ريند نزيلي نوسانات محديدي را جمربه کرد.
در مممو  ،متوسط نرخ دالر ي يوري در بازار آزاد در سال  5931نسب به سوال پیشوین بوه جرجیوب از
رشدي برابر  1/6ي  1/0درصد برخوردار بود که حاکي از ثبات نسبي بازار ارز در اين سال اس .
تحوالت بخش اسمي اقتصاد
الف) وضعيت متغيرهاي حوزه پولي و اعتباري
حمم نقدينگي در پايا سال  5931به  5۴199/3هزار میلیارد ريال رسید که نسب به پايا سال پیشین
به میزا  ۴9/۴درصد رشد (برابر  ۴965/5هزار میلیارد ريال) داش  .اين میزا رشد نقدينگي در مقايسوه
با رشد ديره مشابه سال  97/7( 5934درصد) ،برابر  6/3ياحد درصد کاهش نشا ميدهد.
پايه پولي در پايا سال  5931با رشدي برابر  50/9درصد نسب به پايا سال ۴64/0( 5934
هزار میلیارد ريال افزايش) به  5033/9هزار میلیارد ريال رسید که نسب به رشد ديره مشابه در سوال
 56/3( 5934درصد) 7/4 ،ياحد درصد افزايش نشا ميدهد .مطالبات بانک مرکزي از بانکها با 53/۴
درصد افزايش نسب به پايا سال  567/6( 5934هزار میلیارد ريال افزايش) ي سوهمي فزاينوده برابور
 57/1ياحد درصد ،مهمجرين عامت فزاينده رشد پايه پولي در سال  5931بوده اس  .خالص ساير ااوالم
بانک مرکزي نیز با سهمي فزاينده برابر  6/9ياحد درصد در رشد پايه پولي ،ديگور عاموت فزاينوده پايوه
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پولي در ديره مورد بررسي بوده اس  .افزي بر اين ،خالص مطالبات بانک مرکوزي از بخوش ديلتوي بوا
 55/۴درصد افزايش ( ۴7/4هزار میلیارد ريال) ي سهمي فزاينده برابر  5/9ياحود درصود در رشود پايوه
پولي ،از عوامت ديگر فزاينده رشد پايه پولي در سال  5931بوده اس  .در مقابوت ،خوالص دارايويهواي
خار ي بانک مرکزي با  7/6درصد کاهش نسب به پايا سال  5934ي بوا سوهمي کاهنوده برابور 7/3
ياحد درصد ،جنها عامت کاهنده رشد پايه پولي در سال  5931بوده اس .
در پايا سال  ،5931تريب فزاينده نقدينگي به  6/307رسید .بدين جرجیوب ،توريب فزاينوده
نقدينگي نسب به پايا سال  1/5 ،5934درصد افزايش ياف که در مقايسه با رشد ديره مشوابه سوال
 55/۴( 5934درصد) 6/5 ،ياحد درصد کاهش نشا ميدهد.
ب) تحوالت بخش خارجي اقتصاد
بر اسا

برآيردهاي مقدماجي ،در سال  5931مازاد حسا

واري جوراز پرداخو هوا بوا افوزايش 35/3

درصدي نسب به سال ،5934به  56/4میلیارد دالر رسید .افزايش اابت جو ه مازاد حسوا

واري در

سال  5931نسب به سال  ،5934عمدجاً ناشوي از رشود ارزش صوادرات نفتوي (افوزايش حوديد 66/5
درصدي نسب به سال  )5934به دلیت افزايش هم زما حمم صادرات ي افزايش ایم نفو بوود .در
سال  ،5931ارزش فو صادرات کاال با  97/7درصد افزايش در مقايسه با سال  5934به  34/7میلیارد
دالر ي ارزش فو ياردات کاال با  ۴7/4درصد افزايش 5به رام  69/5میلیارد دالر رسید .مممو ج هدات
خار ي کشور در پايا سال  5931به رام  95/6میلیارد دالر رسوید کوه  61/6درصود ( ۴7/0میلیوارد
دالر) آ را ج هدات بالقوه ي  94/4درصد ( 57/3میلیارد دالر) آ را ج هدات بالف ت (بدهيهوا) جشوکیت
ميداد .سهم بدهيهاي کوجاهمدت ي بلندمدت از کت بدهيهاي خوار ي (ج هودات بالف وت) در مقطوع
زماني يادشده بهجرجیب برابر  1۴/4ي  40/6درصد بود.

______________________________________________________
 .5افزايش يادشده با لحاظ افزايش ج ديالت پوششي در سال  5931اس  .با در نظر گرفتن ج ديالت مشابه در سوال ،5934
اين افزايش در حديد  3/9درصد خواهد بود.
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پ) تحوالت بودجه عمومي دولت
جصوير عملکرد بود ه عمومي ديل در سال  5931حاکي از آ اس که منابع ي مصارف بود ه ديلو
به حديد  ۴397/5هزار میلیارد ريال رسید که نسوب بوه سوال پیشوین 47/9 ،درصود افوزايش نشوا
ميدهد .درآمدهاي عمومي ديل در سال  5931مبلغ  5413/3هزار میلیارد ريال بود کوه نسوب بوه
سال پیشین ۴3/3 ،درصد افزايش ي نسب به رام مصو بود وه 3۴/3 ،درصود جحقوق داشو  .سوهم
درآمدهاي مالیاجي ي ساير درآمدها از کت درآمدهاي عمومي ديل در اين سال به جرجیب  63/1ي 97/1
درصد بود .همچنین در اين ديره ،منابع حاصوت از ياگوذاري دارايويهواي سورمايهاي بوه  04۴/3هوزار
میلیارد ريال رسید ي  ۴6/۴درصد از منابع عمومي ديل را جشکیت داد .جفکیک منوابع بود وه عموومي
ديل برحسب ااالم ناشي از نف ي غیرنف نشا ميدهد که در سال  ،5931سهم منابع ناشي از نف
از کت منابع بود ه عمومي حديد  ۴6/9درصد بود که در مقايسه با رام سال پیشین ( 99/0درصد) بوه
میزا  0/4ياحد درصد کاهش نشا ميدهد.
پرداخ هاي هزينهاي ( اري) در سال  5931به  ۴707/۴هزار میلیارد ريال رسید که در مقايسه
با رام مصو  36/3 ،درصد جحقق ي نسب به سال پیشین ۴7/6 ،درصد افزايش نشا مويدهود .پرداخو
باب جملک داراييهاي سرمايهاي (پرداخ هاي عمراني) با  14/3درصد افزايش نسب به سال پیشین بوه
 4۴5/7هزار میلیارد ريال رسید ي در مقايسه با رام مصو سال 09/۴ ،درصد جحقق داش .
در سال  ،5931با جو ه به رام عملکرد درآمدها ي پرداخ هاي هزينهاي ،جراز عملیواجي ديلو
با  657/9هزار میلیارد ريال کسري موا ه شد که نسب به سال پیشوین ۴/3 ،درصود افوزايش داشو .
همچنین ،خالص ياگذاري داراييهاي سرمايهاي با  9۴5/3هزار میلیارد ريال مازاد ريبهري شد؛ بنوابراين
در مممو  ،جراز عملیاجي ي سرمايه اي بود ه عمومي ديل (کسري بود ه) در سوال  5931بوا ۴33/1
هزار میلیارد ريال کسري موا ه شد.
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ت) تحوالت بازار داراييها
در سال  ،5931بازار ارز از ثبات نسبي برخوردار بود .متوسط نرخ اسمي دالر در اين سال در بوازار آزاد
برابر  96447ريال بود که نسب به سال  1/6 ،5934درصد رشد داش  .همچنین ،هور دالر آمريکوا در
سال  5931در بازار بین بانکي با نرخ متوسوط  95933ريوال در اختیوار متقاتویا ارارگرفو کوه در
مقايسه با عملکرد سال پیشین حديد  6/5درصد افزايش نشا ميدهد .در سال  ،5931شوکاف نسوبي
نرخ دالر در بازار آزاد از بازار رسمي با  7/1ياحد درصد کاهش نسب به سال  ،5934بوه  56/5درصود
رسید.
رييکرد کلي بانک مرکزي در حوزه مديري بازار ارز در سال  ،5931بر حفوظ آراموش ي ثبوات
بازار ارز با استفاده از جمامي ظرفی هاي مو ود در ه حماي از جولید ملي ي بهبود فضاي کسوب ي
کار متمرکز بوده اس  .بهرغم ثبات مناسب نرخ ارز در هش ماه نخس سال  ،5931از ايايت آذر سال
 5931جح جأثیر عواملي همچو جقوي دالر در مقابت ارزهاي ديگر ،نتايج انتخابات رياس

مهووري

آمري کا ،جصويب جمديد اانو آيسا در سناي آمريکا ي برخي نوسانات فصلي از ملوه افوزايش جقاتوا در
ايام ارب ین ي پايا سال مالي شرک هاي خار ي ،نوسانات بازار ارز افزايش ياف ي انحراف م یوار نورخ
دالر از  950ريال در آبا ماه به  333ريال در آذرماه رسید ،لیکن با مداخلوه ي موديري مناسوب بانوک
مرکزي از شدت نوسانات اين نرخ کاسته شد؛ به نحوي که نوسانات نرخ برابري دالر مقابت ريال در بازار
آزاد ،از ديماه  5931ريند کاهشي در پیش گرف ي در اسفندماه  ،5931انحوراف م یوار ايون نورخ در
حديد  47/4درصد ي تريب جغییرات آ در حديد  7/96ياحد درصد نسب به اسفندماه 5934کواهش
ياف .
در سال  ،5931ایم اط ات مختلف سکه طال در بازار با افزايش هموراه بوود .در ايون مودت،
میانگین ایم هر اط ه سکه بهار آزادي طرح ديد به  55571هزار ريال رسید که در مقايسه با سال
 ،5934در حديد  53/7درصد رشد نشا ميدهد .در سال  ،5931میانگین ایم

ربع سکه بهار آزادي

با  56/7درصد ي میانگین ایم نیم سکه بهوار آزادي بوا  53/3درصود افوزايش ،بوهجرجیوب کمتورين ي
بیشترين افزايش ایم را در بین اط ات مختلف سکه در مقايسه با سوال  ،5934بوه خوود اختصواص
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دادند .افزايش ایم طال در بازارهاي هواني از  5543/5دالر بوه ازاي هور اينوس در سوال  5934بوه
 5۴13/5دالر در سال ( 5931برابر  3/1درصد رشد) ي افزايش نرخ برابوري دالر مقابوت ريوال در بوازار
آزاد ،از مهمجرين عوامت جأثیرگذار بر رشد ایم اط ات مختلف سکه طال در بازار داخلي بوده اس .
بررسي شاخص بور

جهرا در پايا سال  5931نشا دهنده رکود بازار در اين سوال اسو  .در

پايا سال  5931شاخص کت با  9/0درصد کاهش نسب به پايوا سوال  5934بوه عودد  00۴97ياحود
رسید .شاخصهاي مالي ي صن

نیز به جرجیب با  56/0ي  5/9درصد کاهش نسب به پايا سال گذشوته

به  595366ي  66577ياحد رسیدند .چالشهاي بازار سرمايه شامت بسته بود طوالني مدت ج وداد اابوت
جو هي از نمادهاي بازار ي در نتیمه ،افزايش ريسک بازار بوه دلیوت کواهش نقدشووندگي سوهام ،جضو یف
طرف جقاتاي بازار به دلیت مشکالت نقدينگي حقوايهاي بازار ي جوس ه ابوزار بودهي ي در نتیموه خوري
بخش زيادي از نقدينگي بازار ي نتیمه انتخابات رياس

مهوري آمريکا از مله عواملي اسو کوه سوبب

شده اس که شاخصهاي بازار سرمايه در اين سال عملکرد اابت ابولي نداشته باشند.
جمعبندي
دستیابي به رشد ااتصادي  5۴/1درصدي همراه با جمربه نرخ جورم جک راموي در سوال  5931پوس از
گذش  ۴6سال ،نشا دهنده ريند ري به بهبود يت ی عمومي ااتصاد کشور بوده که آثار مثب آ در
حوزه رفاه خانوارها ي کاهش نااطمینانيهاي سرمايهگذاري ي جولید اهمیو فرايانوي دارد .بخوش اابوت
جو هي از رشد ااتصادي کشور در سال  5931به افزايش جولید ي صادرات نف ي گاز مربووط مويشوود
که در نتیمه گشايشهاي ا راي بر ام ي بازپسگیري سهم ايورا از بوازار هواني نفو محقوق شوده
اس ؛ با اين حال ،جدايم اين يت ی ي دستیابي به رشد ااتصادي باال در سالهاي آجي نیازمند انگیزش
ي جحريک بخش غیرنفتي ااتصاد ي جأمین رشد از اين محت اس  .از آنما که صیان ي استمرار جوفیقوات
در زمینه دستیابي به جورم جک رامي تريري اس  ،الزم اس به منظور کنتورل نورخ جوورم در بوازهاي
مطلو ي صیان

از جوفیقات بهدس آمده در اين زمینه ،کنترل رشد نقدينگي از طريق جقوي انضوباط

در سیاس هاي مالي ي پولي کشور در دستور کار ارار داشوته باشود .در ايون راسوتا ،پرهیوز از جحمیوت
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جکالیف ديد به شبکه بانکي ي ممان

از افزايش بدهي بانکها به بانک مرکزي (به عنوا يوک عاموت

مهم در افزايش رشد پايه پولي ي نقدينگي در چند سال گذشته) تريري اس .
در مممو  ،با جو ه به پتانسیتها ي ظرفی هاي خالي مو ود در ااتصاد کشور ،انتظوار مويريد بوا
انمام اصالحات الزم ي جنظویم سیاسو هواي مناسوب ،زمینوه مسواعدي بوراي اسوتفاده بهینوه از ايون
ظرفی ها ي حرک ااتصاد کشور در مسیر رشد پايدار ي باثبات فراهم شود .در اين راستا ،بهبود فضواي
کسب ي کار ي ايماد بسترها ،نهادها ي زيرساخ هاي حامي ف الی هاي مولد نیز از ايلوي هواي اساسوي
براي بهرهبرداري از ظرفی هاي مو ود ي دستیابي به رشد پايدار به شمار ميآيند که بايد موورد جو وه
ممموعه سیاستگذاري کشور ارار گیرد .همچنین ،با جو ه بوه جنگنواي اعتبواري شوبکه بوانکي ،انموام
اصالحات الزم در حوزه جأمین مالي ي رفع مشکالت مو ود در اين زمینه از ايلوي هواي اساسوي بوراي
فراهمسازي شرايط رشد پايدار به شمار ميآيد که بايد با ديّ پیگیري شوند.

