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نگاهي به اقتصاد
سردبير
در سالهاي اخير ،بانک مرکزي با توجه به عوامل مؤثر در کنترل تورم نظير مهار انتظارات تورمي و ایجاد ثبات در بازار ارز توانسته بهه
دستاوردهاي قابل توجهي دست یابد؛ سال  6971نيز همانند سال  6975با تورم تکرقمي پایان یافت .دستيابي به تورم تهکرقمهي در
دو سال متوالي در چهار دهه گذشته بيسابقه بوده که نشاندهنده عزم جدي بانک مرکهزي و دولهت در کنتهرل تهورم و آفه

ن در

محدوده تکرقمي است .در سال  6971تورم تکرقمي در آالي محقق شد که در نيمه دوم سال بازار ارز با نوسهاناتي همهراه شهد .در
فصل سوم سال 6971روند افزایش مقطعي نرخ ارز همچون سالهاي پيشين به دليل افزایش تقاضاي فصلي شکل گرفت؛ امها افهزایش
نااطميناني در خصوص خروج ایاالت متحده مریکا از برجام و بهدنبال ن اآتمال کاهش در مدهاي ارزي آاصهل از صهادرات نفتهي و
بازگشت تحریمها ،باعث شد روند افزایشي نرخ ارز در فصل چهارم سال  6971نيز تداوم یابد.
در کنار دستاوردهاي تورمي ،رشد اقتصادي کشور که از فصل چهارم سال  6971غاز شده بود ،در فصل سوم سال  6971نيهز
تداوم یافت .براساس ارقام مقدماتي آسابهاي ملي ،اقتصاد ایران در سهماهه سوم و نهماهه نخست سال  6971به ترتيه

از رشهدي

برابر  2/1و  1/6درصد برخوردار شد .در این ارتباط باید اشاره کرد ،برخالف رشد اقتصادي  62/5درصدي محقق شده در سال  6975که
عمدتاً از افزایش چشمگير ارزشافزوده بخش نفت (با سهم از رشد  7/8واآد درصدي) پس از رفع محهدودیتهها و افهزایش توليهد و
صادرات نفت خام ،گاز طبيعي و فر وردههاي پاالیشگاهي بهدست مده بود ،در نهماهه نخست سال  6971بخش نفت از رشد اقتصهادي
 1/6درصدي برابر  0/1واآد درصد سهم داشته است .توليد ناخالص داخلي بدون نفت ،در فصول اول ،دوم و سوم سال  6971به ترتيه
برابر  1/7 ،1/9و  1/2درصد افزایش یافته و در مجموع ،رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت در نه ماهه نخسهت سهال  6971بهه 1/5
درصد رسيده است .در این دوره ،گروه هاي «صنایع و معادن»« ،خدمات» و «کشاورزي» به ترتيه
درصد همراه بودند که نشاندهنده رشد به مرات متوازن و فراگيرتر نسبت به سال  6975است.

بها رشهدي برابهر  1/1 ،1/7و 9/2
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تجزیه و تحليل سياستهاي اقتصادي
در سالهای پیشین ،بانک مرکزی با هدف کنترل تورم ،مجموعهای از سیاستها و اقدامات را با محوريتت
تقويت انضباط پولي ،تأمین مالي سالم اقتصاد ،حفظ ثبات بازار ارز و کنتترل انتاتارات تتورمي در دستتور
کار خود قرار داده است .اين اقدامات شرايط مناسبي را برای کاهش نرخ تورم به سطوح تکرقمتي فتراهم
آورد؛ به طوری که در سال  5931پس از  62سال نرخ تورم (در پايه سال) تکرقمي شد .بتا ايتن وجتود،
نرخ تورم در سال  5932در دو دوره سه ماهه (خترداد ،تیتر و مترداد) و دو ماهته (آذر و دی) از محتدوده
تکرقمي خارج شد که البته در ماههای بهمن و اسفند  5932بارديگر به سطوح تکرقمي بازگشتت و بته
اين ترتیب نرخ تورم تکرقمي در دو سال  5931و  5932بهطور پیاپي محقق شد.
بانک مرکزی متناسب با کاهش نرخ تورم ،سیاست کاهش تتدريجي نترخهتای ستود را بتهمناتور
تقويت رشد اقتصادی بلندمدت در پیش گرفته است؛ اما مشکالت ترازنامهای بانکها در سالهای اخیر بته
افزايش نرخهای سود و چسبندگي رو به پايین آن منجر شده است .در اين راستتا ،ايتن بانتک بترای رفت
مشکالت درونزای شبکه بانکي ،برخورد با مؤسسات مالي غیرمجاز و ساماندهي آنها ،کنترل اضافه برداشت
و مديريت بدهي بانکها به بانک مرکزی و مداخلته در بتازار بتینبتانکي را انجتام داد .افتزون بتر ايتن ،در
شهريورماه سال جاری با ابالغ بخشتنامه هشتتبنتدی کتاهش نترخهتای ستود ستررده بتانکي بتا هتدف
انتاامبخشي به شبکه بانکي ،با تأکید بر علي الحساب بتودن نترخ ستود بتانکي در زمتان عقتد قترارداد بتا
مشتری و با توجه به مصوبات پیشین شورای پتول و اعتبتار ،نترخهتای ستود علتيالحستاب سترردههتای
سرمايهگذاری يکساله حداکثر برابر  51درصد و نرخ سود کوتاهمدت عادی روزشمار نیز حداکثر برابتر 5۱
درصد تعیین شد .به دنبال اقدامات انجام شده ،نرخ سود متوزون بتازار بتینبتانکي در فصت ستوم 5932
نسبت به فص دوم سال  5932برابر  5/5واحد درصد کاهش يافت.
در حوزه سیاستهای اعتباری ،رويکرد اصلي ناام بانکي بر تأمین سرمايه در گردش واحتدهای
تولیدی و نیز حمايت از بنگاههای کوچک و متوسط متمرکز بوده استت .در ايتن ارتبتاط ،کت تستهیالت
پرداختي شبکه بانکي در نهماهه نخست سال  5932برابر  4۱94/2هزار میلیارد ريال بوده کته نستبت بته
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رقم مشابه سال پیشین به میزان  1/1درصد افزايش داشته است؛ ضتمن آنکته  26/9درصتد از تستهیالت
پرداختي شبکه بانکي در اين دوره ،به تأمین سرمايه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته که اين
میزان برای بخش صنعت و معدن برابتر بتا  44/3درصتد بتوده استت .همچنتین ،در راستتای حمايتت از
واحدهای تولیدی کوچک و متوسط ،اين بانک در ابتدای ستال  5931نستبت بته تناتیم «دستتورالعم
تأمین مالي بنگاههای کوچک و متوسط» اقدام و آن را به شبکه بتانکي ابتالغ کترد کته ايتن امتر شترايط
مناسبتری را به مناور تأمین مالي واحدهای يادشده ايجاد کرد .اجرای سیاست حمايتت ناتام بتانکي از
تأمین مالي بنگاههای کوچک و متوسط در سال  5932نیز تداوم يافت و بر استا

دستتورالعم ابالغتي،

پیشبیني شد که در مجموع حدود  9۱۱هزار میلیارد ريال تسهیالت بهمناور تأمین سترمايه در گتردش
مورد نیاز تعداد  5۱هزار بنگاه اقتصادی ،تأمین مناب مالي مورد نیتاز تعتداد  2هتزار طترح نیمتهتمتام بتا
پیشرفت فیزيکي حداق  2۱درصد و تأمین مالي مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی تعتداد  1هتزار واحتد
اقتصادی از مح مناب داخلي شبکه بانکي اختصاص يابد .افزون بر اين ،بته مناتور کمتک بته تستري و
ارتقای کیفیت رشد اقتصادی و تقويت تولید ناخالص داخلي بدون نفت مطابق «آيیننامه اجرايي بنتدهای
«الف» و «ب» تبصره  54قانون بودجه سال  5932ک کشور» مقرر شد مبلت  6۱۱هتزار میلیتارد ريتال
تسهیالت بانکي به مناور ايجاد فرصتهای شغلي جديد و پايدار برای بهرهبرداری از مزيتتهتای نستبي و
رقابتي -با اولويت مناطق روستايي ،عشايری و محروم -به طرحها و پروژههای کوچتک ،متوستط و صتناي
دستي پرداخت شود .بهدنبال آن ،بانک مرکزی در بخشنامهای «دستتورالعم اجرايتي بنتدهای «التف» و
«ب» تبصره  54قانون بودجه سال  5932ک کشور» را برای اجرا به بانکهای منتخب کشور ابالغ کرد.
در نهماهه نخست سال  ،5932تحوالت شاخصهتای بختش حقیقتي اقتصتاد حتاکي از بهبتود
عملکرد تمامي فعالیتهای اقتصادی است؛ در اين دوره ،گروه «صتناي و معتادن» بیشتترين رشتد ارزش
افزوده ( 4/3درصد) را در میان تمامي گروهها به خود اختصاص داده و پس از آن ،گتروههتای «ختدمات»،
«کشاورزی» و «نفت» به ترتیب از رشتدی برابتر  9/6 ،4/4و  6/7درصتد برختوردار بتودهانتد .در بختش
صنعت ،شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتي که حدود  7۱درصد از ارزش افزوده اين بخش را پوشتش

8

فصلنامه روند ،سال بيست و چهارم ،شماره  ،97پایيز 6971

ميدهد ،در نهماهه نخست سال  5932از رشد  4/3درصدی نسبت به دوره مشابه سال پیشتین برختوردار
بوده و از مجموع  64رشته فعالیت صنعتي در اين دوره 57 ،رشته فعالیت (با ضريب اهمیت  36/2درصد)
با رشد مثبت همراه بوده است؛ عالوه بر آن ،بررسي اقالم و نسبتهتای متالي صتناي منتختب بتور

در

نهماهه نخست سال  5932نیز بهبود عملکرد فعالیتهای صنعتي را در مقايسه با دوره مشابه ستال 5931
نشان ميدهد؛ بهگونهای که بررسي عملکرد فروش صناي منتخب بر حسب  51رشته فعالیت صنعتي (بته
قیمتهای جاری) در نهماهه نخست سال  5932نشاندهنده رشد  9۱/4درصدی نستبت بته دوره مشتابه
سال  5931است؛ در اين دوره 54 ،گروه از  51گروه صنعتي بررسي شده افزايش عملکرد فروش را تجربه
کرده اند .اين در حالي است که در نهماهه نخست سال  5931نستبت بته دوره مشتابه ستال پتیش از آن،
صرفاً عملکرد فروش  55گروه با افزايش همراه بوده است .در بخش کشاورزی نیتز بتر استا

برآوردهتای

ساالنه وزارت جهاد کشاورزی از عملکرد تولید در سال  ،5932تولید محصوالت زراعي و بتاغي نستبت بته
سال  5931به ترتیب  -۱/7و  4/2درصد و تولید محصوالت دامي  4/2درصد تغییر يافتته استت .تحتوالت
شاخصهای بخش مسکن نیز در سه ماهه سوم سال  5932تداوم روند رشد اين بخش را نشان متيدهتد.
در فص سوم سال  5932حجم معامالت و متوسط قیمت خريد و فروش يک مترمرب واحد مستکوني در
شهر تهران نسبت به دوره مشابه سال پیشین به ترتیب  94/5و  55/1درصد رشد داشته است .افتزون بتر
اين ،سرمايهگذاری بخش خصوصي در ساختمانهای جديد ک مناطق شهری (به قیمتهای جتاری) ،در
نهماهه نخست سال  5932نسبت به دوره مشابه سال پیشین برابر  56/۱درصد افزايش داشتته استت .بته
اين ترتیب ،ارزش افزوده بخش ساختمان که در ده فص متوالي متأثر از رکود حاکم بر ستاخت و ستاز بتا
کاهش مستمر در عملکرد مواجه بوده است ،در فصول دوم و سوم سال  5932به ترتیتب برابتر  9/5و 5/4
درصد افزايش داشته و در مجموع بخش ساختمان در نهماهه نخست سال جاری نستبت بته دوره مشتابه
سال پیشین از رشدی برابر  ۱/4درصد برخوردار شده استت .آمتار عملکترد مقتدماتي تعتداد پروانتههتای
ساختماني صادر شده توسط شهرداری هتا در کت منتاطق شتهری بته عنتوان شتاخص استتقبال بختش
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خصوصي از فعالیتهای ساختماني در نهماهه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه ستال پیشتین 4/5
درصد رشد داشته است که احتمال تداوم رونق ساخت و ساز مسکن را در فص های آتي تقويت ميکند.
بهرغم گشايشهای صورتگرفته در حوزه تأمین متالي فعالیتتهتای تولیتدی و استتمرار رشتد
اقتصادی در نه نخست ماهه  ،5932الزم است به اين نکته اشاره شود که موضوع بهبتود فضتای کستب و
کار و رف موان پیشروی تولید در کشور از اهمیت بهسزايي برخوردار است .آنچه مستلم استت ،چنانچته
راهکار رف مشکالت ساختاری تولید صرفاً به ابزارهای تأمین مالي و تزريق نقدينگي به واحدهای تولیتدی
موکول شود و در عم  ،راهکار ح اين معضالت به صورت اساسي و جام مورد توجه قرار نگیترد ،تزريتق
نقدينگي به مثابه راهکاری کوتاهمدت در به تعويق انداختن مشکالت بنگاهها بوده و به دلی تتداوم و بتروز
اين مشکالت بارديگر شاهد بازگشت چالش کمبود نقدينگي در واحتدهای تولیتدی بتا حجمتي وستی تتر
خواهیم بود .همچنین ،نبود تعادل در ساختار متالي بانتکهتا شتام نبتود تعتادل ترازنامته (دارايتيهتا و
بدهيها) ،نبود تعادل درآمد  -هزينه (مناب و مصارف) و نبود تعتادل جريتان نقتدی (ورود و ختروج وجته
نقد) موجب شده بدهي بانکها به بانک مرکزی به عنوان عام مسلط رشد پايه پولي در ستالهتای اخیتر
باشد .با توجه به پتانسی تخلیه آثار انبساطي رشد نقدينگي بر نرخ تورم در سال  5937و سالهتای پتس
از آن ،صیانت از مهمترين دستاورد اقتصادی دولت و تداوم اولويتهتای مقابلته بتا تتورم ،در اولويتت قترار
داشته و انتاار ميرود با اصالحات ساختاری ناتام بتانکي و اتختاذ رويکردهتای انضتباطگرايانته از ستوی
مجموعه سیاستگذاری کشور ،زمینه پايداری نرخ تورم تکرقمي فراهم شود.
تحوالت بخش اسمي اقتصاد
الف) وضعيت متغيرهاي حوزه پولي و اعتباري

بر اسا

آخرين آمار موجود ،حجم نقدينگي در پايان آذر سال  5932به  5441۱/5هزار میلیارد ريتال

رسید که نسبت به پايان آذر سال  5931به میزان  66/۱درصد رشد داشت .رشد نقدينگي در  56ماهه
منتهي به آذر سال  5932در مقايسه با رشد اين متغیر در  56ماهه منتهي بته آذر ستال 64/5( 5931
درصد) برابر  2/5واحد درصد کاهش داشت؛ همچنتین ،نقتدينگي در نتهماهته نخستت ستال  5932از
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رشدی برابر  51/9درصد برخوردار شد که در مقايسه با رشد دوره مشتابه ستال  52/1( 5931درصتد)،
 5/6واحد درصد کاهش نشان ميدهد.
پايه پولي در پايان آذر سال  5932با رشدی برابر  5۱/3درصد نسبت به پايان استفند 5931
( 532/6هزار میلیارد ريال افزايش) به  5334/1هزار میلیارد ريال رسید که نسبت به رشد دوره مشتابه
در سال ( 5931برابر  55/6درصد) ۱/9 ،واحد درصد کاهش نشان ميدهد .مطالبتات بانتک مرکتزی از
بانکها با  59/4درصد افزايش نسبت به پايان سال  5931به  559۱/7هزار میلیارد ريال رستید کته بتا
سهمي فزاينده برابر  7/4واحد درصد ،مهمترين عام افزايش رشد پايه پولي در نهماهته نخستت ستال
 5932بوده است .خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتي با  94/6درصد افزايش نسبت بته پايتان
سال  5931به  673/3هزار میلیارد ريال رسید که با سهمي فزاينده برابر  4/9واحد درصد ،يکتي ديگتر
از عوام افزايش پايه پولي در نهماهه نخست سال  5932بوده که عام اصتلي ايتن افتزايش ،استتفاده
دولت از حساب تنخواه گردان خزانه بوده است؛ بدين صتورت کته بته موجتب تبصتره متاده  64قتانون
محاسبات عمومي کشور ،هر ساله دولتت متيتوانتد برابتر  9/۱درصتد از بودجته عمتومي را بتهصتورت
تنخواه گردان از بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پايان سال تسويه نمايد .بر اين اسا  ،از آنجتا
که ارقام پايان سال پس از تسويه حساب يادشده بوده و رقم تنخواهگردان خزانته را شتام نمتيشتود،
تغییرات بدهي بخش دولتي در ماه های میاني سال که از تغییرات حساب تنخواهگتردان خزانته نشتأت
گرفته باشد ،نميتواند مالکي برای رفتار مالي دولت تلقي شود .خالص داراييهای خارجي بانک مرکزی
با  ۱/2درصد کاهش نسبت به پايان سال  5931و با سهمي کاهنده برابر  -۱/2واحد درصد ،مهتمتترين
عام کاهنده رشد پايه پولي در نهماهه نخست سال  5932بوده است.
در پايان آذر سال  ،5932ضريب فزاينده نقدينگي بته  7/641رستید .بتدين ترتیتب ،ضتريب
فزاينده نقدينگي نسبت به پايان سال  5931برابر  9/3درصد افزايش يافت که در مقايسه با رشتد دوره
مشابه سال  4/4( 5931درصد) ۱/3 ،واحد درصد کاهش نشان ميدهد.
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ب) تحوالت بخش خارجي اقتصاد

بر اسا

برآوردهای مقدماتي ،در نهماهه نخست سال  5932مازاد حساب جتاری تتراز پرداختتهتا بتا

کاهش  4/4درصدی نسبت به دوره مشابه ستال  ،5931بته  5۱/3میلیتارد دالر رستید .کتاهش متازاد
حساب جاری در اين دوره نسبت به دوره مشابه در سال  ،5931عمتدتاً بته دلیت افتزايش بته نستبت
بیشتر واردات کاالها و خدمات در مقايسه با صادرات کاالها و خدمات است .در نتهماهته نخستت ستال
جاری ،ارزش فوب صادرات کاال بهواسطه رشد همزمان قیمت و مقدار صتادرات نفتت ،بتا  54/2درصتد
افزايش نسبت به دوره مشابه سال پیشین به  23/5میلیارد دالر رسید .در اين دوره ،ارزش فوب واردات
کاال با  53/5درصد افزايش به رقم  16/7میلیارد دالر رسید .مجموع تعهدات ختارجي کشتور در پايتان
آذر سال  5932به رقم  99/7میلیارد دالر رسید که  21/2درصتد ( 66/5میلیتارد دالر) آن را تعهتدات
بالقوه و  94/4درصتد ( 55/2میلیتارد دالر) آن را تعهتدات بالفعت (بتدهيهتا) تشتکی متيداد .ستهم
بدهيهای کوتاهمدت از ک بدهيهتای ختارجي (تعهتدات بالفعت )  42/3درصتد و ستهم بتدهيهتای
بلندمدت از ک بدهيهای خارجي (تعهدات بالفع ) در مقط زماني يادشده  19/5درصد بود.
پ) تحوالت بودجه عمومي دولت

مناب و مصارف بودجه دولت در نهماهه نخست سال  5932به حدود  6537/6هزار میلیارد ريال رستید
که نسبت به دوره مشابه سال پیشین 96/4 ،درصد افزايش نشان ميدهد .درآمدهای عمومي دولتت در
نهماهه نخست سال  5932مبل  319/9هزار میلیارد ريال بود که نسبت به متدت مشتابه ستال 5931
حدود  7/7درصد افزايش و نسبت به رقم مصوب بودجه 76/4 ،درصد تحقق داشتت .ستهم درآمتدهای
مالیاتي از ک مناب بودجه عمومي دولت در اين دوره 95/5 ،درصد بود .در اين دوره ،منتاب حاصت از
واگذاری داراييهای سرمايهای به  246/1هزار میلیارد ريال رستید کته  63/6درصتد از منتاب بودجته
عمومي دولت را تشکی داد.
پرداختهای هزينهای (جاری) در نهماهه نخست سال  5932به  5291/6هزار میلیتارد ريتال
رسید که در مقايسه با رقم مصوب 41/6 ،درصد تحقق و نسبت به متدت مشتابه ستال پیشتین52/4 ،

01

فصلنامه روند ،سال بيست و چهارم ،شماره  ،97پایيز 6971

درصد افزايش نشان ميدهد .پرداخت بابت تملک داراييهای سرمايهای (پرداختهای عمراني) با 3۱/3
درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال پیشین به  9۱6/6هزار میلیارد ريال در نهماهه نخستت ستال
جاری رسید که نشاندهنده تحقق  12درصدی ارقام مصوب قانون بودجته ستال  5932بتر استا

نته

ماهه سال است.
در نهماهه سال  ،5932با توجه بته رقتم عملکترد درآمتدها و پرداختتهتای هزينتهای ،تتراز
عملیاتي دولت با  761/7هزار میلیارد ريال کسری مواجه شد که نسبت به مدت مشتابه ستال پیشتین،
 91/2درصد افزايش داشت .همچنین ،خالص واگذاری داراييهای سترمايهای بتا  94۱/9هتزار میلیتارد
ريال مازاد روبه رو شد؛ بنابراين در مجموع ،تراز عملیاتي و سترمايهای بودجته عمتومي دولتت (کستری
بودجه) در نهماهه سال  5932با  941/4هزار میلیارد ريال کسری مواجه شد.
ت) تحوالت بازار دارایيها

در نهماهه نخست سال  5932متوسط نرخ اسمي يورو و دالر در بتازار آزاد بته ترتیتب برابتر  41961و
 94493ريال بود که نسبت بته متدت مشتابه ستال پیشتین 59/7 ،و  4/3درصتد رشتد داشتته استت.
همچنین ،هر دالر آمريکا در نهماهه سال  5932در بازار بین بانکي بتا نترخ متوستط  99921ريتال در
اختیار متقاضیان قرارگرفت که در مقايسه با نرخ مدت مشابه ستال  5931حتدود  7/4درصتد افتزايش
نشان ميدهد .در اين بازار ،در نهماهه نخست سال  5932هر يتورو بتا نترخ متوستط  94643ريتال در
اختیار متقاضیان قرارگرفت که در مقايسه با نرخ مدت مشابه سال پیشین حدود  5۱/3درصتد افتزايش
نشان ميدهد .در نهماهه سال  ،5932شکاف نسبي نرخ يورو و دالر در بازار آزاد و بین بانکي به ترتیتب
 6/3و  5/2واحد درصد نسبت به مدت مشابه سال  5931افزايشيافته و به  54/4و  52/4درصد رسید.
در اين دوره ،انحراف معیار نرخهای برابری يورو و دالر مقاب ريال در بازار آزاد نیتز بته ترتیتب حتدود
 612/7و  6۱/7درصد و ضريب تغییرات آنها در حدود  4/17و  ۱/97واحد درصد نسبت به مدت مشابه
سال پیشین ،افزايش يافت.
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بررسي عملکرد بور

اوراق بهادار تهران در پايان نهماهه نخستت ستال  5932نشتاندهنتده

رشد  69/7و  54/1درصدی شاخص ک و ارزش بازار نسبت به پايان سال  5931است .اين دو متغیتر،
نسبت به پايان آذرماه سال پیشین به ترتیب با  53/6و  59/6درصد رشد همراه بوده استت .مهتمتترين
دالي رشد شاخص بور

در دوره مورد بررسي ،رشد قیمت فلزات اساسي و کانههتای فلتزی ،افتزايش

بهای جهاني نفت خام و کاهش نرخ سود سرردههای بانکي بود .در نهماهه ستال  ،5932حجتم و ارزش
معامالت به ترتیب  55/7و  3/2درصد نسبت به مدت مشابه سال پیشین کاهش يافتند.
جمعبندي
تکرار تورم تک رقمي در سال  5932و رشد  4/5درصدی بخش حقیقي اقتصاد در نه نخست ماهه سال
 5932نشاندهنده استمرار بهبود وضعیت عمومي اقتصاد است .برخالف ستال  5931کته بختش قابت
توجهي از رشد اقتصادی محققشده به گروه نفت اختصاص داشت ،سهم گروه نفتت از رشتد اقتصتادی
نهماهه نخست سال  5932برابر  ۱/2واحد درصد و سهم گروههای کشاورزی ،صناي و معادن و خدمات
به ترتیب به میزان  5/5 ،۱/9و  6/5واحد درصد بوده است .در مجمتوع ،رشتد تولیتد ناختالص داخلتي
بدون نفت در اين دوره به  4/1درصد رسیده است که رشد به مراتب متوازن و فراگیرتر نسبت به ستال
 5931را نشان ميدهد.
به رغم بروز التهابات ارزی در ماههای پاياني سال  ،5932نرخ تورم تتکرقمتي بترای دومتین
سال پیاپي در اين سال نیز محقق شد .هرچند که افزايش نوسانات نرخ ارز و تحريک انتاتارات تتورمي
از اين مح  ،حفظ تورم تک رقمي در سال  5937را با مشک مواجه خواهتد ستاخت ،ولتي صتیانت از
دستاوردهای بهدست آمده در زمینه کنترل نرخ تورم در میانمدت و بلندمدت مستلزم رعايتت انضتباط
مالي و پولي و کنترل رشد نقدينگي خواهد بتود کته بايتد متورد توجته سیاستتگذاران و برنامتهريتزان
اقتصادی کشور قرار گیرد.
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