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نگاهي به اقتصاد
سردبير
در سايه آرامش و ثبات ايجاد شده در اقتصاد و به دنبال پيگيري و اتخاذ سياستهاي انضباطگرايانه پولي و مالي از سوي دولت و بانک
مرکزي ،اقتصاد ايران در سال  6935به دستاوردهاي قابل توجهي دست يافت که از جمله آنها ميتوان به دستيابي به تورم تک رقمکي
پس از گذشت  11سال و تحقق رشد اقتصادي دو رقمي اشاره کرد .در سال  6931و با روي کار آمدن دولت دوازدهم ،انتظار مکيرود بکا
استمرار رويکرد گذشته در شتاب بخشيدن به سياستهاي حمايتگرايانه پولي و مالي ،رشد اقتصادي و سطح اشکتاال در کشکور بکه
عنوان دو مؤلفه مهم اقتصادي از بهبود معناداري برخوردار شوند .در اين ميان ،بان

مرکزي در طول سالهاي اخيکر مکمن توجکه بکه

عوامل مؤثر در روند کنترل نرخ تورم نظير ايجاد ثبات در بازار ارز و به دنبال آن مهار انتظارات تورمي ،توجه ويژهاي نيز به مقوله توليکد
داشته و با توجه به اقتضائات و شرايط موجود ،کم هاي قابل توجهي را در قالب تأمين مالي سرمايه در گکرد
کم

به بنگاههاي کوچ

واحکدهاي توليکدي و

و متوسط براي حمايت از واحدهاي توليدي انجام داده است.

در کنار موارد پيشگفته ،بان

مرکزي در سال  6931در واکنش به معضل تنگناي اعتباري بان ها و کنترل آثکار مخکرب آن بکر

نرخهاي سود بانکي ،هزينه تجهيز پول در بان ها و در نهايت هزينههاي تأمين مالي ،اقدامات مؤثري از جملکه سکاماندهي مؤسسکات
اعتباري غيرمجاز ،تبديل امافه برداشت بان ها به خطوط اعتباري ،هماهنگي با سازمان بکور
سخاب در بازار سرمايه ،توافق با خودروسازها براي تعيين سود قراردادهاي مشارکتي پيشفرو

اورا بهکادار بکراي داد و سکتد اورا
خودرو در سقفهاي تعيکين شکده و

حضور فعالتر در بازار بينبانکي را در دستور کار قرار داده است که اميد ميرود آثار مثبت اين اقدامات زمينکه را بکراي رقابکت سکالم
بان ها و کاهش هزينههاي تأمين مالي براي تحري

رشد اقتصادي و اشتاال در راستاي اهداف اقتصاد مقاومتي فراهم سازد.
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تجزيه و تحليل سياستهاي اقتصادي
دستيابي به نرخ رشد اقتصادي  21/5درصدي در سال ( 2935برر اسرا

آمارهراي مقردمايي) در حرايي

حاصل شد که اقتصاد ايران در سال  ،2931رشد  -2/6درصدي را يجربه کرده بود .بررسري ازرياي يوييرد
ناخايص داخلي در سال  2935نشان ميدهد که ارزش افيوده يمامي گروههرا مبتر بروده اسر  .در اير
ميان ،گروه نف بااليري نرخ رشد ارزش افيوده ( 62/6درصد) و نيي بيشتري سهم ( 3/8واحرد درصرد) را
در رشد اقتصادي سال  2935به خود اختصاص داد .نکته حائي اهمي در اي زمينه ،افيايش رشرد يوييرد
ناخررايص داخلرري برردون نف ر از  -9/2درصررد در سررال  2931برره  9/9درصررد در سررال  2935بررود کرره
حماي هاي نظام بانکي از فعايي هاي مويد همانند يمرکي بر يأمي مرايي سررمايه در گرردش بنگراههراي
اقتصادي ،مساعدتهاي انجام شده در خصوص يأمي مايي بنگاههاي کوچک و متوسط ،کمک بره يرأمي
مايي خريد محصوالت کشاورزي و موارد ديگر ،نقش مرثرري در دسرتيابي بره آن داشرته اسر  .مشراهده
نماگرهاي پيش رو در زمينه رشد اقتصادي نيي حاکي از استمرار رشرد مطلرو اقتصراد در فصرل نخسر
سال  2936اس  .در اي راستا ،بررسي اقالم و نست هاي مايي صنايع منتخب بور

در سهماهه نخسر

سال  2936نشاندهنده بهتود عملکرد فعايي هاي صنعتي در مقايسه با دوره مشرابه سرال  2935اسر
بهگونهاي که در اي مدت و از مجموع  25رشرته فعايير صرنعتي 29 ،رشرته فعايير افريايش عملکررد
فروش را يجربه کرده و ينها  1گروه با کاهش درآمد حاصل از فروش موازه بودهاند اير در حرايي اسر
که در سهماهه نخس سال  2935عملکرد فروش  8گروه صنعتي با کاهش موازره برود .افريون برر اير ،
براسا

آخري آمارهاي موزود ،شاخص يوييد کارگاههاي بيرگ صنعتي کشور در سهماهه نخسر سرال

 2936نست به مدت مشابه سال پيشي  5/5 ،درصد افيايش يافته ،به طوري که در سهماهه نخس سال
 2936شش گروه اصلي صنعتي شامل "صرنايع يوييد وسايل نقليه مويوري ،يريلر و نيم يريلر"" ،صررنايع
يوييد محصوالت کاني غيرفليي"" ،صرنايع يوييد ماشي آالت مويد و انتقرال نيرروي برر و دسرتگاههراي
برقي"" ،صرنايع يوييد فليات اسراسي"" ،صنايع يوييد مواد و محصوالت شيميايي" و "صرنايع يوييد مرواد
غذايي" ،در مجموع با ضريب اهمي  89/9درصدي از شاخص يوييد کارگاههاي بريرگ صرنعتي ،از رشرد
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مبتتي نست به مدت مشابه سال  2935برخوردار بودهاند .بنابراي  ،با يوزه به شواهد موزود نظير بهترود
عملکرد فعايي هاي صنعتي ،پيشبيني مي شود رشد اقتصادي مناستي براي سرال  2936محقر شرده و
روند رو به بهتود رشد اقتصادي که از سال گذشته آغاز شده اس  ،در سال زراري نيري اسرتمرار يابرد .در
عي حال ،الزم اس به اي نکته نيي اشاره شود که با يوزه به بهرهبرداري از ظرفي هاي بخرش نفر  ،در
سال زاري دستيابي به رشدهاي باال همانند سال پيشري امکرانپرذير نخواهرد برود ،از اير رو مجموعره
سياس گذاري کشور و بانک مرکيي مصمم هستند يا در سال زاري زمينه بهترري را برراي رشرد بخرش
غيرنفتي اقتصاد و يحريک رشد و اشتغال از اي حوزه فراهم سازند.
در طول چند سال گذشته ،مجموعه عواملي همچون يقوي انضرتا پرويي و مرايي و نيري حفر
رتات و آرامش در بازار ارز و مديري انتظارات يورمي ،شرايط مناستي را برراي کراهش نررخ يرورم فرراهم
ساخ  ،به طوري که نرخ يورم را از  14/1درصد در مهرماه سال  2931به سطح يک رقمي  3/4درصد در
سال  2935رسيد .بهرغم افيايش نرخ يورم در ماههاي ابتدايي سال  2936و رسيدن نررخ يرورم در دوازده
ماه منتهي به خردادماه  2936نست به دوازده مراه منتهري بره خردادمراه ( 2935برر اسرا
 )2935=244به  24درصد ،نرخ يورم نقطه به نقطه (بر اسا

سرال پايره

سال پايره  )2935=244از  22/1درصرد در

ارديتهش ماه  2936به  24/9درصد در خرداد ماه سال زاري کاهش ياف که انتظرار مريرود برا رعاير
رويکردهاي انضتا گرايانه پويي و مايي ،حرک اقتصاد کشور در راستاي اهردا يرورم يرک رقمري پايردار
استمرار يابد.
سياس هاي اعتتاري بانک مرکيي از بدو استقرار دوي يازدهم ناظر برر اسرتفاده از ظرفير هراي
خايي اقتصاد از طري يأمي سرمايه در گردش واحدهاي يوييدي و حماي از بنگاههاي کوچک و متوسط
متمرکي بوده اس  .در اي اريتا  ،کل يسهيالت پرداختي شتکه بانکي در سال  2935برابر  5189/7هريار
ميليارد ريال بود که نست به رقم مشابه سال گذشته به مييان  92/1درصد رشد داشته اس  .از مجمروع
اي يسهيالت 61/4 ،درصد صر يأمي مايي سررمايه در گرردش واحردهراي يوييردي شرده اسر  .اير
سياس با قوت بيشتري در بخش صنع و معدن دنتال شده اس

به طروري کره از مجمروع يسرهيالت
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پرداخ شده در اي بخش 81/9 ،درصد صر سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي و معدني شده اسر
همچني  ،در سه ماهه نخس سال  ،2936کل يسهيالت پرداختي شتکه بانکي برابر  2429/6هيار ميليارد
ريال بوده که نست به رقم مشابه سال گذشته به مييان  8/5درصد رشد داشته اس  .افيون بر اي 65/1 ،
درصد از يسهيالت پرداختي شتکه بانکي در اي دوره ،به يرأمي سررمايه در گرردش واحردهاي يوييردي
اختصاص داشته که اي مييان براي بخش صنع و معدن برابر  87/4درصد برود .همچنري  ،در راسرتاي
حماي از واحدهاي يوييدي کوچرک و متوسرط ،اير بانرک در ابترداي سرال  2935نسرت بره ينظريم
"دستورايعمل يأمي مايي بنگاههاي کوچک و متوسط" اقدام و آن را به شتکه بانکي ابالغ کرد که اي امرر
شرايط مناسبيري را بهمنظور يأمي مايي واحدهاي يادشده ايجاد کرد .افيون بر اي  ،در سال  2936نيري
در راستاي حماي از يوييد و اشتغال پيشبيني شده اس که در مجموع حدود  944هيار ميليرارد ريرال
يسهيالت بهمنظور يأمي سرمايه در گردش مورد نياز يعداد  24هيار بنگاه اقتصادي ،يرأمي منرابع مرايي
مورد نياز يعداد  6هيار طرح نيمه يمام با پيشرف فيييکي حداقل  64درصد و يأمي مايي مورد نياز برراي
بازسازي و نوسازي يعداد  5هيار واحد اقتصادي از محل منابع داخلري شرتکه برانکي اختصراص يابرد .بره
عالوه ،مطاب آيي نامه ازرايي بند "ايف" يتصره  28قانون بودزه سال  2936مقرر شده اس متلر 144
هيار ميليارد ريال يسهيالت بانکي به منظور ايجاد فرص هاي شغلي زديد و پايردار برراي بهررهبررداري از
ميي هاي نستي و رقابتي (با اويوي مناط روستايي ،عشايري و محروم) به طرحها و پروژههاي کوچرک،
متوسط و صنايع دستي پرداخ شود.
با يوزه به ارر معنا دار يحوالت نرخ ارز در شکل دهي به انتظرارات يرورمي و هيينره يوييرد ،حفر
رتات و آرامش بازار ارز از مهميري اويوي هاي سياس گذاري بانک مرکيي در طول سالهاي اخيرر بروده
اس  .در همي اريتا  ،بانک مرکيي در طول يک سال گذشته از طري انجام اقدامايي نظيرر پاسرخگويي
مناسب به متقاضيان واقعي ارز (واردکنندگان به ويژه واردکننردگان کاالهراي اساسري و مليومرات يوييرد و
متقاضيان ارز خدمايي نظير دانشجويان و بيماران) ،يقوي سرم عرضره برازار ارز (از طرير هرداي ارز
صادرکنندگان به ويژه واحدهاي پتروشيمي به بازار ارز و مجاز نمودن صرافي هاي بانک ها به خريد و فروش
ارز با نرخ آزاد) ،ابالغ دستورايعمل و ضوابط ازرايي خريد و فروش ارز به نرخ آزاد ،يوسعه روابط کرارگياري
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با بانکهاي خارزي و فروش ارز با نرخ بازار براي اعتتارات اسنادي با نرخ روز گشايش يا نرخ معامله اسرناد
(هر کدام کمتر باشد) ،يوانس رتات بسيار مناستي را بر بازار ارز حکمفرما ساخته و از ارزش پول ملي بره
نحو مناستي محافظ کند به طوري که متوسط نرخ دالر و يورو در بازار آزاد در سهماهره نخسر سرال
 2936نست به رقم مشابه در سال  2935به يرييب از رشدي برابر  8/1و  6/2درصرد برخروردار برود کره
نشاندهنده رتات نستي بازار ارز در سهماهه نخس سال زاري اس .
تحوالت بخش اسمي اقتصاد
الف) وضعيت متغيرهاي حوزه پولي و اعتباري

بر اسا

آخري آمار موزود ،حجم نقدينگي در پايان خرداد  2936به  29213/2هريار ميليرارد ريرال

رسيد که نست به پايان خرداد سال  2935به مييان  11/2درصد رشد داش  .رشرد نقردينگي در 21
ماهه منتهي به خرداد  2936در مقايسه با رشد اي متغير در  21ماهه منتهي بره خررداد سرال 2935
( 13/7درصد) برابر  5/6واحد درصد کاهش داش

همچني  ،نقدينگي در سهماهه نخس سال 2936

از رشدي برابر  1/3درصد برخوردار شد که در مقايسه با رشد دوره مشرابه سرال  1/1( 2935درصرد)،
 4/7واحد درصد افيايش نشان ميدهد.
پايه پويي در پايان خرداد سال  2936با رشدي برابر  9/4درصد نست به پايران اسرفند 2935
( 59/6هيار ميليارد ريال افيايش) به  2852/3هيار ميليارد ريال رسيد که نست به رشرد دوره مشرابه
در سال ( 2935برابر  9/1درصد) 4/1 ،واحد درصد کاهش نشان ميدهد .خايص دارايريهراي خرارزي
بانک مرکيي با  9/7درصد کاهش نست به پايران سرال  2935و برا سرهمي کاهنرده برابرر  9/3واحرد
درصد ،مهميري عامل کاهنده رشد پايه پرويي در سرهماهره نخسر سرال  2936بروده اسر  .خرايص
مطايتات بانک مرکيي از بخش دويتي با  93/1درصد افيايش نست بره پايران سرال  2935بره 181/4
هيار ميليارد ريال رسيد که با سهمي فياينده برابر  1/1واحد درصد ،مهميري عامل فياينده رشرد پايره
پويي در سهماهه نخس سال  2936بوده اس  .مطايتات بانک مرکيي از بانکها با  2/7درصد افريايش
نست به پايان سال  2935به  2429/7هيار ميليارد ريال رسيد که با سهمي فياينرده برابرر  4/3واحرد
درصد ،يکي ديگر از عوامل فياينده رشد پايه پويي در سهماهه نخس سال  2936بوده اس .
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در پايان خرداد  ،2936ضريب فياينده نقدينگي به  7/244رسيد .بدي يرييب ،ضريب فياينرده
نقدينگي نست به پايان سال  2/3 ،2935درصد افيايش ياف که در مقايسه با رشد دوره مشرابه سرال
 4/8( 2935درصد) 2/2 ،واحد درصد افيايش نشان ميدهد.
ب) تحوالت بخش خارجي اقتصاد

بر اسا

برآوردهاي مقدمايي ،در سهماهه نخس سال  2936مازاد حسا زاري يرراز پرداخر هرا برا

کاهش  18/8درصدي نست به دوره مشابه سرال  ،2935بره  9/7ميليرارد دالر رسريد .کراهش مرازاد
حسا زاري در فصل نخس

سال زاري نست به دوره مشابه در سال  ،2935در بيشتر موارد ناشري

از رشد ارزش واردات بوده اس  .در سهماهه نخس سال زاري ،ارزش فو صادرات کاال بهواسطه رشد
هميمان قيم و مقدار صادرات نف  ،با  21/3درصد افريايش نسرت بره دوره مشرابه سرال  2935بره
 12/9ميليارد دالر رسيد .در اي دوره ،ارزش فو واردات کاال با  92/5درصرد افريايش بره رقرم 26/9
ميليارد دالر رسيد .مجموع يعهدات خارزي کشور در پايان خردادماه  2936به رقم  92/6ميليرارد دالر
رسيد که  65/1درصد ( 14/6ميليارد دالر) آن را يعهدات بايقوه و  91/8درصد ( 22/4ميليارد دالر) آن
را يعهدات بايفعل (بدهيها) يشکيل ميداد .سهم بدهيهاي کوياهمدت و بلندمردت از کرل بردهيهراي
خارزي (يعهدات بايفعل) در مقطع زماني يادشده يکسان و برابر  54/4درصد بود.
پ) تحوالت بودجه عمومي دولت

منابع و مصار بودزه دوي در سهماهه نخس سال  2936به حدود  624/5هيار ميليارد ريال رسريد
که نست به بازه مشابه سال پيشي  15/1 ،درصد افيايش نشان ميدهد .درآمدهاي عمرومي دوير در
سهماهه نخس سال  2936متل  196/1هيار ميليارد ريال بود که نست به بازه مشابه سرال پيشري ،
 22/3درصد افيايش و نست به رقم مصو بودزه 59/9 ،درصد يحق داش  .سهم درآمدهاي ماييايي
از کل منابع بودزه عمومي دوي در اي بازه 13/8 ،درصد بود .در اي دوره ،منابع حاصرل از واگرذاري
داراييهاي سرمايهاي به  283/7هيار ميليارد ريال رسيد کره  92/2درصرد از منرابع عمرومي دوير را
يشکيل داد.
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پرداخ هاي هيينهاي (زاري) در سهماهه نخس سال  2936بره  518/8هريار ميليرارد ريرال
رسيد که در مقايسه با رقم مصو  81/3 ،درصد يحق و نست به مردت مشرابه سرال پيشري 18/8 ،
درصد افيايش نشان ميدهد .پرداخ باب يملک داراييهراي سررمايهاي (پرداخر هراي عمرانري) برا
 183/4درصد افيايش نست به مدت مشابه سال پيشي به  8/1هيار ميليارد ريال در سهماهه نخسر
سال زاري رسيد.
در سهماهه نخس سال  ،2936با يوزه به رقم عملکرد درآمدها و پرداخ هاي هيينهاي ،يرراز
عمليايي دوي با  956/1هيار ميليارد ريال کسري موازه شد که نست به مدت مشرابه سرال پيشري ،
 75/8درصد افيايش داش  .همچني  ،خايص واگذاري داراييهاي سررمايهاي برا  282/1هريار ميليرارد
ريال مازاد روبه رو شد بنابراي در مجموع ،يراز عمليايي و سررمايهاي بودزره عمرومي دوير (کسرري
بودزه) در سهماهه نخس سال  2936با  271/7هيار ميليارد ريال کسري موازه شد.
ت) تحوالت بازار داراييها

در سهماهه نخس  ،2936بازار ارز از رتات نستي برخوردار بود .متوسط نرخ اسمي دالر در اير مردت
در بازار آزاد برابر  97561ريال بود که نست به مدت مشابه سرال پيشري  8/1 ،درصرد رشرد داشر .
همچني  ،هر دالر آمريکا در سهماهه نخس سال  2936در بازار بي برانکي برا نررخ متوسرط 91111
ريال در اختيار متقاضيان قرارگرف که در مقايسه با نرخ مدت مشابه سال پيشري حردود  6/3درصرد
افيايش نشان ميدهد .در سهماهه نخس سال  ،2936شکا نستي نرخ دالر بازار آزاد و رسمي برا 2/1
واحد درصد افيايش نست به مدت مشابه سال  ،2935به  25/8درصرد رسريد .در اير دوره ،انحررا
معيار نرخ برابري دالر در بازار آزاد حردود  11/5درصرد و ضرريب يغييررات آن در حردود  4/43واحرد
درصد نست به مدت مشابه سال  2935افيايش ياف .
بررسي عملکرد بور

اورا بهادار يهران در پايان سهماهره نخسر سرال  2936نشراندهنرده

رشد  1/4و  -4/6درصدي شاخص کل و ارزش بازار نست به پايان سال  2935اسر  .اير دو متغيرر،
نست به پايان خرداد ماه سال گذشته به يرييب با  8/1و  9/3درصد رشد همراه برودهانرد .درسرهماهره
ابتدايي سال  2936حجم و ارزش معامالت ،به يرييب  24/1و  22/3درصد نست به مدت مشابه سرال
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پيشي کاهش يافتند .چايشهاي اصلي بازار سرمايه در سهماهره ابتردايي سرال  2936را مرييروان در
عواملي همچون يضعيف طر يقاضاي بازار به دييل مشکالت نقردينگي حقروقيهراي برازار ،مشرکالت
منطقهاي و کاهش قيم زهاني نف و مواد معدني برشمرد.
جمعبندي
بانک مرکيي از ابتداي فعايي دوي يازدهم و در راسرتاي يحقر منويرات و فرمايشرات مقرام معظرم
رهتري متني بر بازگرداندن رتات و آرامش بره فضراي اقتصرادي ،يوانسر برا يقوير انضرتا پرويي و
مديري نوسانات نرخ ارز ،آرامش را به فضاي اقتصراد کرالن برگردانرد کره نترايد آن در کراهش قابرل
مالحظه نرخ يورم و دستيابي به نرخ يورم يک رقمي در سال  2935پس از گذشر  16سرال و رترات
بازار ارز يجلي ياف  .اي رويکرد در سالهاي آيي نيي ادامه خواهد داش  ،بهطوريکه استمرار وضرعي
رتات و آرامش در فضاي اقتصاد کالن از طري يقوي انضتا مايي و پويي ،کنترل نررخ يرورم و حفر
رتات بازار ارز به عنوان زه گيريهاي اصلي در دستور کار بانک مرکيي قرار دارد.
افيون بر اي  ،حماي هاي بانکمرکيي از فعايي هاي مويد مانند يمرکي بر يأمي مايي سررمايه در
گردش بنگاههاي اقتصادي ،مساعدتهاي انجام شده در خصوص يأمي مايي بنگاههاي کوچک و متوسرط،
کمک به يأمي مايي خريد محصوالت کشراورزي و مروارد ديگرر ،نقرش مرثرري در افريايش رشرد يوييرد
ناخايص داخلي بدون نف در سال  2935داشته اس  .در سال  2936نيري اسرتمرار سياسر هراي بانرک
مرکيي در راسرتاي حماير از يوييرد و اشرتغال ،در کنرار شرواهد موزرود در خصروص بهترود عملکررد
فعايي هاي صنعتي (همچون رشد  5/5درصردي شراخص يوييرد کارگراههراي بريرگ صرنعتي کشرور در
سهماهه نخس سال  2936نست به مدت مشابه سال پيشي و يداوم رشد مبت اير شراخص از فصرل
نخس سال  2935يا پايان سهماهه نخس سال  ،)2936رشرد اقتصرادي مناسرتي را برراي سرال 2936
نويد ميدهد.

