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تذکر

آمار و اطالعات استفاده شده در این گزارش جدیدترین و بهروزترین آمار و اطالعاتی است که در زمان انتشار آن
( 17فروردین  )۱۳۹۸از منابع معتبری که در متن یا زیرنویسها ذکر شدهاند قابل دسترسی بوده است .آمار ،اطالعات و
تحلیلهای ارائه شده در این گزارش صرفاً جنبه اطالع رسانی داشته و هیچ مسئولیت یا تعهدی را از سوی بانک خاورمیانه و
یا سازمانها و افراد وابسته به آن ایجاد نمینماید.
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یادداشت :در این گزارش هر جا نرخ رشد متغیری ارائه شده ،منظور درصد تغییر آن متغیر در دوره یا مقطع مورد بحث نسبت به
دوره یا مقطع مشابه در سال قبل از آن است ،مگر این که خالف آن ذکر شده باشد .برای مثال ،منظور از «رشد درآمدهای نفتی در
بهار  ،»۱۳۹۷درصد تغییر این درآمدها در بهار  ۱۳۹۷نسبت به بهار  ۱۳۹۶است.

نسخه الکترونیکی این گزارش و شمارههای قبل از آن در آدرس زیر قابل دسترسی است:
http://middleeastbank.ir/page/EconomicReports
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اقتصاد ایران در یک نگاه

شاخص

پاییز 1396

نرخ مشارکت جمعیت  10ساله و بیشتر
نرخ بیکاری جمعیت  10ساله و بیشتر
نرخ بیکاری جوانان  15تا  24ساله

39/9
11/7
28/3

تولید ناخالص داخلی
نفت
کشاورزی
صنایع و معادن
خدمات
تولید ناخالص داخلی بدون نفت

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به قیمت بازار)

متوسط تولید
متوسط صادرات

3,836
2,291

رشد شاخص بهای مصرفکننده ()1395=100
رشد شاخص بهای تولیدکننده ()1395=100

9/3
10/4

صادرات نفتی
صادرات غیرنفتی
واردات کاال
تراز حساب کاال
تراز بازرگانی غیرنفتی
تراز حساب جاری
تراز حساب سرمایه
تغییر در ذخایر بینالمللی

16,468
8,332
19,158
5,643
-10,039
3,473
-5,499
-3,078

در بازار آزاد
در بازار بین بانکی
****

پایه پولی
بدهی بانکها به بانک مرکزی
خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی
نقدینگی
حجم پول
سپردههای دیداری
سپردههای غیردیداری

شاخص کل
شاخص مالی
شاخص صنعت
ارزش بازار (هزار میلیارد ریال)

مشارکت و بیکاری (درصد)
40/3
39/7
12/1
12/1
28/4
29/2

41/1
12/1
28/3

40/9
12/2
27/2

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و زیربخشهای آن به قیمتهای ثابت سال ( 1390درصد)
-1/1
1/8
3/7
2/7
2/4
0/6
5/2
0/9
-4/2
-3/3
-3/6
0/3
3/2
2/1
4/0
-6/1
0/1
5/1
5/5
4/5
1/2
1/1
4/4
4/4
4/0
-1/6
0/7
4/6
4/8
4/2

4/1

درآمدها
درآمدهای مالیاتی
درآمدهای نفتی
سایر درآمدها
*****
هزینهها
پرداختهای جاری
پرداختهای عمرانی
تراز بودجه

زمستان 1396

سال 1396

بهار 1397

تابستان 1397

1/2

1/4

نفت (هزار بشکه در روز)
3,849
3,812
2,324
2,295

نرخ تورم نقطهبهنقطه (درصد)
9/6
9/1
10/0
11/7
تراز پرداختها (میلیون دالر)
65,818
19,448
32,324
9,616
75,546
22,836
22,596
6,227
-40,458
-11,897
15,816
4,902
-19,321
-7,528
-8,140
491

40/5
11/7
27/0
*

-

-

-0/8

3,805
2,390

3,603
-

10/5
14/6

24/5
35/4

35/0
58/7

20,980
8,356
16,353
12,983
-7,330
11,061
-5,263
3,933

-

-

-

103,434
42,646

132,748
42,000

118,786
42,000

2,365/5
1,506/5
82/4
16,723/7
2,436/7
1,991/7
14,287/0

2,436/0
1,497/9
132/7
17,645/8
2,446/2
1,991/2
15,199/6

-

676/1
277/5
304/6
94/0
758/3
721/8
39/7
-82/2

639/4
267/8
263/6
108/0
718/2
629/9
54/6
-78/8

-

160,538
165,359
146,264
6,124

156,083
172,718
141,206
5,924

178,659
205,266
161,031
6,830

متغیرهای پولی و اعتباری (هزار میلیارد ریال  -در انتهای دوره)
2,186/6
2,139/8
2,139/8
1,995/0
1,397/1
1,320/3
1,320/3
1,130/7
82/8
55/1
55/1
279/9
15,827/5
15,299/8
15,299/8
14,453/1
2,059/5
1,946/7
1,946/7
1,737/4
1,635/5
1,504/0
1,504/0
1,385/8
13,768/0
13,353/1
13,353/1
12,715/7
579/2
252/6
193/0
133/6
783/4
560/3
224/0
-204/3

-

-5/6

نرخ برابری دالر آمریکا با ریال (متوسط طی دوره)
60,365
40,552
45,548
40,719
41,392
34,276
36,842
34,800

وضعیت مالی دولت (هزار میلیارد ریال)
2,598/5
1,002/7
1,158/4
474/6
919/2
279/6
520/9
248/5
2,868/6
887/4
2,429/4
794/2
439/2
137/0
-270/1
115/3

پاییز 1397

زمستان ۱۳۹۷

590/6
225/9
326/0
38/7
880/7
588/1
226/7
-290/1

بورس اوراق بهادار تهران (در آخرین روز دوره)
108,873
96,290
96,290
95,509
120,837
119,176
119,176
134,057
98,476
86,082
86,082
74,078
4,213
3,847
3,847
3,946

**

مأخذ :گزارشهای مختلف بانک مرکزی ایران و مرکز آمار ایران
* آمار تابستان  1397بر اساس گزارش مرکز آمار بوده و با ارقام قبل از آن در این جدول که از بانک مرکزی و به قیمت پایه استخراج شده ،قابل مقایسه نیست.
** بر اساس گزارشهای اوپک (منابع ثانویه)
*** این رقم بر مبنای گزارش مرکز آمار بوده و با اعداد قبلی همین سطر که بر اساس گزارش بانک مرکزی درج شده ،قابل مقایسه نیست.
**** قیمت دالر آمریکا در بازار آزاد پس از سیاست ارزی جدید دولت و از  21فروردین  1397بر اساس نرخ بازار غیررسمی در نظر گرفته شده است.
***** اختالف بین کل هزینهها و حاصل جمع پرداختهای جاری و عمرانی به دلیل تنخواهگردانهای پرداخت شده است.

2,993
-

**

***

1/43
-

***

۳

 .۱بخش واقعی

با وجود گذشت حدود یک ماه از سال  ،1398آخرین آمار حسابهای ملی ایران
که از ســوی بانک مرکزی منتشر شده مربوط به سه ماهه نخست سال  1397و
آخرین آمار منتشرشده مرکز آمار مربوط به شش ماهه نخست این سال است .با
توجه به اینکه جزئیات این آمار در شماره قبلی همین گزارش مورد بررسی قرار
گرفته ،در این شــماره از تکرار آن پرهیز شــده است و به بررسی رشد اقتصادی
محتمل در سال  1398پرداخته میشود.
مطالعات و پیشبینیهای مختلف برای ســال  1398عمدتاً بر احتمال بســیار
باالی وقوع مجدد رکودتورمی در اقتصاد ایران اتفاق نظر دارند و این سال را سال
سختی برای اقتصاد ایران میدانند .مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی که بر
ســناریوهای مختلف محتمل بر میزان صادرات نفت تأکید دارد ،رشد اقتصادی
ایران در ســال  1398را بین منفی  4/5درصد تا منفــی  5/5درصد پیشبینی
میکند .صندوق بینالمللی پول این رقم را (در سال  )2019منفی  3/6درصد و
نشــریه معتبر اکونومیست نیز آن را منفی  3/7درصد برآورد کردهاند .در ارتباط
بــا تورم نیز آخریــن پیشبینی صندوق بینالمللی پــول و بانک جهانی از تورم
ســاالنه ایران برای ســال  2019به ترتیب  34/1و  ۳۹/2درصد بوده است .آنچه
از مصاحبههــا و گزارشهای موردی صاحبنظــران اقتصادی داخل و خارج نیز
برداشــت میشود ،تا حد زیادی تأیید این ارقام و حتی انتظار شرایط نامطلوبتر
است.
موضوعاتی که ســبب میشوند انتظار مثبتی از اقتصاد ایران در سال  1398وجود
نداشته باشد را میتوان به چند حوزه اصلی تقسیم کرد .اما پیش از هر چیز تشدید
محدودیتهای نفتی ناشــی از تحریمهای ایاالت متحده است که بخش مهمی از
تولید ناخالص داخلی و درآمدهای نفتی کشــور را تحت تأثیر قرار میدهد .هر چه
امکان صادرات نفت برای ایران محدود شــود ،به طور طبیعی تولید و ایجاد ارزش
افزوده از این محل نیز کمتر خواهد شد و به طور مستقیم سهم حدود  20درصدی
از اقتصاد کشور که مربوط به استخراج نفت و گاز طبیعی است را تضعیف میکند.
عــاوه بر این ،کاهش درآمدهای دولت ،هزینهکرد دولت که میتواند در طول یک
چرخه به ایجاد ارزش افزوده منجر شــود را مختل کرده و به طور غیرمستقیم نیز
رشد اقتصادی را کاهش میدهد .کاهش احتمالی درآمدهای دولت در سال 1398
و بیش برآورد آنها در قانون بودجه در حالی وجود دارد که هزینهها معموالً با همان
یکنند .بنابراین تشدید کسری بودجه نتیجه کام ً
ال قابل انتظار برای
شدت افت نم 
این سال خواهد بود که به طور معمول جبران آن نهایتاً به بانک مرکزی ختم شده
و نقدینگی را بیش از پیش افزایش میدهد .به این ترتیب در کنار رکود اقتصادی،
آثار مخرب تور م بسیار باال نیز خودنمایی خواهد کرد.

وضعیت رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ( 1397منفی  2/7درصد در
شش ماه نخســت) نیز حاکی از آن است که سرمایهگذاری مناسبی به خصوص
در بخش صنعت انجام نشــده که بتواند زمینهساز ایجاد رشد اقتصادی در سال
 1398باشــد .در بخش کشاورزی ،بارشهای شــدید ابتدای سال متأسفانه در
بســیاری از نقاط کشور با آســیبهای شــدید به این بخش همراه شد .این در
حالی است که این وضعیت جوی در صورت وجود آمادگی میتوانست در شرایط
خشکســالی به یک فرصت برای بخش کشــاورزی تبدیل شــود .در این شرایط
احتماالً حداقل در یک یا دو فصل ابتدایی ســال رشد اقتصادی منفی در بخش
کشاورزی به ثبت برســد .اما تنها بخشی که شاید بتواند عملکرد سال  1397را
تکرار کند ،بخش خدمات اســت که البتــه زیربخشهایی از آن مثل حملونقل،
انبــارداری و حتی بخش بانکی نیز در نتیجه تحریمها با مشــکالت متعددی در
سال  1398مواجه خواهند بود و عملکرد نهایی آنها به تصمیمات سیاستگذاران
بستگی خواهد داشت.
نفت :ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت موســوم به اوپک در جدیدترین
گزارش ماهانه خود از افت تولید نفت خام در ایران خبر داد .اگرچه برای پنجمین
ماه متوالی (از اکتبر  )2018آمار تولید به طور رســمی از منابع مســتقیم اعالم
نشده ،اوپک با استفاده از منابع غیرمستقیم تولید نفت ایران در ماه فوریه 2019
(تقریباً معــادل بهمن  )1397را حدود  2/7میلیون بشــکه در روز تخمین زده
اســت .این مقدار تولید که از آذرماه تقریباً در همین ســطح بوده ،نسبت به ماه
مشــابه سال قبل از آن حدود  30درصد کمتر است .کاهش تولید نفت ایران در
ســال  ،1397در پی اجرایی شدن مرحله دوم تحریمهای آمریکا و ایجاد مشکل
در صــادرات آن صورت گرفت .این تحریمها موجــب کاهش یا قطع خرید نفت
ایران از ســوی برخی کشورها شد؛ هر چند تعدادی از کشورها نیز به طور موقت
از آن معاف شــدند .اخیرا ً معاون امور بینالملل و بازرگانی وزیر نفت ایران اذغان
کرده است که هشت کشوری که برای ادامه خرید نفت از ایران موفق به دریافت
معافیت موقت از آمریکا شــدهاند ،حاضر نیستند حتی یک بشکه به میزان خرید
خــود از ایران اضافه کنند .بنابراین ،عدم تمدید این معافیتها از ســوی ایاالت
متحده میتواند صادرات و در پی آن تولید نفت ایران را با مشــکالت جدیتری
مواجــه کند .معافیت شــش ماهه خریداران مهم نفــت و گاز ایران اوایل ماه مه
(اردیبهشــت  )1398به پایان میرسد .متوسط قیمت نفت سنگین ایران نیز در
بهمنماه  1397به  61/4دالر به ازای هر بشکه رسید که علیرغم افت و خیزهای
شدید ،تقریباً معادل بهمن سال  1396است .نمودار  ۱تولید و قیمت نفت ایران
را به صورت ماهانه نشان میدهد.

نمودار  -1متوسط تولید روزانه نفت خام و متوسط قیمت نفت سنگین ایران

مأخذ :گزارشهای ماهانه اوپک از بازار نفت ،آمار تولید بر اساس منابع ثانویه
*دادههای موجود در گزارش اوپک بر اساس ماههای میالدی بوده که در اینجا به طور تقریبی با ماههای شمسی جایگزین شده است.

در مورد صادرات نفت ایران نیز ،آخرین آمار رســمی منتشــر شــده توسط بانک
مرکــزی مربوط به بهار  1397بوده و آمار غیررســمی مربوط بــه بعد از آن تنها

گمانهزنی و تخمین رســانههای مختلف است .خبرگزاری رویترز با استناد به آمار
مؤسســه رهگیری دادههای نفتکشها 1و اطالعات برخی منابع صنعتی ،میانگین
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صــادرات روزانه نفت ایران در ماه مارس  2019را کمتر از  1/1میلیون بشــکه در
روز تخمین زده اســت .این در حالی است که پیش از امضای فرمان خروج آمریکا
از توافق هســتهای میان ایران و شش قدرت جهانی در هشتم ماه مه سال گذشته
میالدی ،میزان صادرات نفت ایران به حدود  2/5میلیون بشکه در روز میرسید.

مســکن :افزایش  ۸۸درصدی میانگین قیمت و کاهــش  ۳۹درصدی حجم
معامالت ،خالصه وضعیت بازار مســکن تهران در زمســتان  1397در مقایسه با
زمســتان سال قبل از آن است .روند سریع رشــد ماهانه قیمت که از اواسط سال
 1396شروع و از اوایل سال  1397شدت گرفته بود ،در انتهای این سال کندتر شد
و در بهمنماه به  ۱/7درصد رسید .این در حالی است که قیمت مسکن در تهران،

از اردیبهشت تا آبان به طور متوسط ماهانه  7/5درصد رشدکرد و در شهریور حتی
نرخ  9/4درصد را نیز تجربه کرده بود .میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی
معاملهشــده در تهران در بهمنماه  ۹۹/۷میلیون ریال بــود .افزایش قیمت ،افت
قدرت خرید و لذا خروج تدریجی متقاضیان از بازار را به همراه داشــت که این امر
در آمار تعداد معامالت نمایان بود .بیش از  19/1هزار معامله واحد مسکونی که در
اردیبهشت صورت گرفته بود با کاهشی مستمر به  6/8هزار معامله در آبانماه رسید
و از آبان تا دی نیز به طور متوســط تنها  6/۸هزار معامله در ماه به ثبت رسید .با
این حال ،بنا بر آمار غیررسمی ،بازار مسکن در آخرین ماه سال  1397گرمتر شد
و نزدیک به  14/5هزار معامله با متوســط قیمت  110میلیون ریال به ثبت رسید.
نمودار  2تغییرات قیمت و تعداد معامالت در شهر تهران را نشان میدهد.

نمودار  -2متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی معاملهشده و تعداد معامالت صورتگرفته در هر ماه در شهر تهران

مأخذ :بانک مرکزی ایران ،گزارش بازار مسکن شهر تهران ،شمارههای مختلف
* دادههای مربوط به اسفند  ۱۳۹۷بر مبنای اظهارات رییس اتحادیه مشاوران امالک بوده و بانک مرکزی تا زمان تهیه این گزارش آمار رسمی را منتشر نکرده است.

بررسی جزئیات آمار معامالت تهران در سال  1397از کاهش سهم ساختمانهای
نوساز در معامالت به ثبت رســیده حکایت دارد .واحدهای مسکونی با سن کمتر
از پنج ســال که در بهمن  1395و  1396به ترتیب  ۵۳/۸درصد و  ۴۸/۷درصد از
کل معامالت را به خود اختصاص داده بودند ،در بهمن  1397سهم  ۴۴/۳درصدی
داشــتند .تفاوت قیمت قابل توجه واحدهای نوســاز و به اصطالح کلیدنخورده در
مقایســه با واحدهای قدیمیتر و استهالک بیشتر ســاختمان در سالهای اولیه
استفاده ،مهمترین عواملی هستند که در سمت تقاضا موجب منصرفشدن برخی
متقاضیان از خرید این واحدها میشــوند .اما آنچه در ماههای انتهایی سال 1397
موجب کاهش سهم واحدهای نوساز از آمار معامالت تهران شد ،کاهش عرضه این
ت و ساز در سالهای  1395و  1396بود .در این دو سال
واحدها در پی افت ساخ 
به ترتیب تنها  8/6و  10/2هزار فقره پروانه ساختمانی برای شهر تهران صادر شد،
در حالی که این رقم برای سال ( 1390اوج رونق ساخت و ساز)  33/2هزار فقره و
برای دو سال بعد از آن نیز به طور متوسط  24/5هزار فقره بود .آخرین آمار رسمی
اعالمشده از تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده در تهران برای بهار  1397بوده
و پس از آن آماری منتشــر نشــده ،اما با توجه به شروع روند افزایشی قیمتها در
ســال  ،1396تخمینزده میشــود که این تعداد در کل سال  1397به حدود 15
هزار فقره رسیده باشد.
نیروی کار :بر اســاس آخرین گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ،در پاییز

 1397نرخ بیکاری  11/7درصد و نرخ مشــارکت  40/5درصد بوده است .از حدود
 3/3میلیون نفر جمعیتی که در این فصل مایل و قادر به انجام کار بود ه ولی موفق
به یافتن آن نشدند 67/7 ،درصد مرد و  32/3درصد زن بودند .اما نرخ بیکاری زنان
( 18/0درصد) ،مثل همیشــه بیشــتر از مردان ( 10/1درصد) بوده است که نشان
از نرخ مشــارکت پایین زنان در اقتصاد ایران دارد .با این حال ،طی سالهای اخیر
مشارکت زنان در بازار کار کشور اندکی رو به بهبود بوده است و از  11/8درصد در
پاییز  ،1393با رشدی مســتمر به  16/4درصد در پاییز  1397رسیده است .نرخ
مشــارکت در بین مردان نیز طی این مدت افزایش یافته (از  62/9درصد به 64/4
درصد) ،اما سرعت رشد آن در مقایسه با زنان بسیار کمتر بوده است.
طی چهار ســال منتهی به پاییز  ،1397بیــش از  4میلیون نفر به طور خالص به
جمعیت فعال کشور افزوده شده و بیش از  70درصد آنها جذب بازار کار شدهاند
که از اضافه شــدن ساالنه حدود  700هزار نفر به طور میانگین به جمعیت شاغل
حکایت دارد .این اشــتغال عمدتاً در بخش خدمات بوده و سهم شغلهای با کمتر
از  44ســاعت کار در هفته (اشتغال ناقص) نیز تا حدودی بیشتر شده است .اما به
دلیل رشد بیشتر جمعیت فعال نسبت به جمعیت شاغل ،با وجود افزوده شدن این
تعداد به آمار اشتغال ،نرخ بیکاری هر کدام از فصول این سالها در مقایسه با فصل
مشابه سال قبل از آن ،عمدتاً در حال افزایش بوده است .جدول  1برخی شاخصها
و آمار نیروی کار را در پاییز  1397و فصل مشابه سال قبل از آن نشان میدهد.

جدول  -1مقایسه مشارکت اقتصادی ،بیکاری و اشتغال ناقص فصل سوم سالهای  1396و  1397به تفکیک جنسیت

مشارکت اقتصادی
بیکاری
اشتغال ناقص

نرخ (درصد)
تعداد (میلیون نفر)
نرخ (درصد)
تعداد (میلیون نفر)
سهم (درصد)
تعداد (میلیون نفر)

کل

٣٩/٩
٢٦/٤
١١/٧
٣١/٠
١١/٠
٢/٥

پاییز 1396
مرد

٦٤/٠
٢١/٣
١٠/٠
٢١/٢
١٢/١
٢/٣

*

زن

١٥/٦
٥/١
١٩/٠
٩/٨
٥/٦
٠/٢

کل

٤٠/٥
٢٧/١
١١/٧
٣١/٧
١١/٧
٢/٨

مأخذ :مرکز آمار ایران ،چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار کشور
* ارقام سال  1396در گزارش جدید مرکز آمار بر اساس پیشبینیهای جمعیتی مبتنی بر نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  1395بروزرسانی شدهاند.

پاییز 1397
مرد

٦٤/٤
٢١/٦
١٠/١
٢١/٩
١٢/٩
٢/٥

زن

١٦/٤
٥/٥
١٨/٠
٩/٨
٦/٣
٠/٣

1. Refinitiv Eikon

۵

 .۲قیمتها و تورم

پس از آنکه از آذر  1397انتشــار آمار شاخص قیمت مصرفکننده از سوی بانک
مرکزی متوقف شــد ،مرکز آمار تنها مرجع رســمی اعالم کننده نرخ تورم بوده
اســت .هر چند آمار تورم محاسبه شده از سوی بانک مرکزی قابلاتکاتر و روش
محاســبه آن دقیقتر است ،اما شــاید نرخهای پایینتر اعالمی توسط مرکز آمار
سیاســتگذار را به این نتیجه رسانده که از انتشــار آمار ارزشمند بانک مرکزی
جلوگیری کند.
بر اســاس آخرین گزارش مرکز آمار ،شــاخص قیمــت مصرفکننده برای کل
خانوارهای کشــور (اعم از شــهری و روستایی) بر مبنای ســال پایه  1395در
اســفند  1397به  164/3رسید که نسبت به ماه قبل از آن  3/9درصد و نسبت
به ماه مشــابه سال قبل از آن  47/5درصد رشــد داشته است .این نرخ که برای

خانوارهای شــهری  46/6درصد و برای خانوارهای روستایی  52/7درصد برآورد
شده ،در هر دو حالت بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه اعالمی مرکز آمار حداقل
از ابتدای ســال  1382به بعد است .نرخ تورم ساالنه نیز که از شهریور این سال
مجددا ً دو رقمی شده بود ،در ادامه سال روند افزایشی خود را با سرعت بیشتری
در پیش گرفت و در اســفند به  26/8درصد رسید .با توجه به روند تغییرات نرخ
تورم نقطه به نقطه در ماههای گذشــته و حتی بــدون در نظر گرفتن انتظارات
تورمی قابل توجه در شرایط کنونی ،ادامه روند صعودی نرخ تورم ساالنه در سال
 1398نیز کام ً
ال قابل انتظار است .صندوق بینالمللی پول تورم ساالنه ایران برای
ســال  2019را  34/1درصد و بانک جهانــی آن را  ۳۹/۲درصد پیشبینی کرده
اســت .نمودار  3انواع نرخ تورم شــاخص قیمت مصرفکننده را در ماههای سال
 1397نشان میدهد.

نمودار  -3تورم شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای شهری در سال 1397

درصد

مأخذ :مرکز آمار ایران ،گزارش شاخص قیمت مصرفکننده ،شمارههای مختلف

با توجــه به افزایش قابل توجه نرخ برابری دالر در مقابل ریال در ســال 1397
و تأثیر متفاوتی که بر قیمت کاالهــای مختلف دارد ،چنانچه انتظار میرفت در
اســفندماه رشــد قیمت کاالها و خدمات قابل مبادله بیشتر از کاالها و خدمات
غیرقابــل مبادله ،و کاالهای بادوام بیشــتر از کاالهای کــمدوام بود .از بین 12
گروه اصلی در دســتهبندی مرکز آمار ،دخانیات با  125/0درصد بیشــترین نرخ
تــورم نقطه به نقطه را تجربه کرده و پس از آن لــوازم خانگی با  78/3درصد و
خوراکیها و آشــامیدنیها با  73/2درصد قرار دارنــد .هزینههای آموزش نیز با
 21/1درصد رشد ،کمترین رشد را در این بین داشتهاند .در بین زیرمجموعههای
گروه خوراکی و آشــامیدنی ،رشــد قیمت حدود  115درصدی انواع گوشت به
چشــم میخورد که در ماههای انتهایی ســال  1397تأثیر قابل توجهی در سبد
هزینههای مصرفی خانوارهای کشــور داشت و به عنوان شاخص ملموس افزایش
قیمتها برای عامه مردم به شــمار میرفت .نکته قابل توجه اینکه ،در اسفندماه

 .۳تراز پرداختها

آخریــن آمار مربوط به موازنه پرداختهای خارجی کشــور کــه در زمان تهیه
این گزارش از ســوی بانک مرکزی منتشر شــده به سه ماه نخست سال 1397
اختصاص دارد .با توجه به این که در گزارش فصلی شــماره  ،13اجزای گزارش
مذکور مورد بررســی و تحلیل قرار گرفته است ،در این شماره از تکرار آن پرهیز
میشود.

براســاس گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت در نه ماهه نخست سال 1397
حدود  32/6میلیارد دالر کاال به کشور وارد شده است که کاهشی  15/9درصدی
نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن نشان میدهد .همچنین واردات کاال از نظر
وزنی حدود  13/3درصد کاهش یافته است .در دوره مذکور بیشترین افت واردات
از نظر وزنی و ارزشــی به ترتیب مربوط به کاالهای سرمایهای و کاالهای مصرفی

شاخص قیمت گوشت قرمز و سفید در نقاط شهری و روستایی تفاوت ناچیزی با
هم داشــته و نرخ تورم نزدیکی را نیز تجربه کردهاند .ماهیت قابل مبادله کاالیی
مثل گوشت و فرآیند آربیتراژ که نه تنها در داخل کشور و بین شهرها و روستاها،
بلکه در بین کشورها نیز به سرعت روی میدهد ،تأثیرگذاری سیاستهایی مثل
واردات گوشــتهای کمکیفیت خارجی برای کنترل قیمت را زیر سؤال میبرد،
به ویژه زمانی که سیاســتگذار در شرایط کمبود درآمدهای ارزی از دالر با نرخ
ترجیحی برای این امر اســتفاده کند .در این صورت بخش قابل توجهی از یارانه
پرداختی به واردات گوشــت نه به مصرف کننده واقعی در داخل کشــور بلکه به
واردکننــدگان و صادرکنندگان مجدد آنها هدیه داده میشــود و به هیچ عنوان
هدف مطرح شده از سوی سیاستگذار برای کاهش فشار بر سبد مصرفی خانوار
در میانمدت و بلندمدت تأمین نمیشود.

بوده است .سهم ارزشی کاالهای سرمایهای ،مصرفی و واسطهای از کل واردات به
ترتیب  16/1 ،16/9و  67/0درصد بوده که نشان از کاهش سهم کاالهای مصرفی
و افزایش سهم کاالهای واسطهای نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن دارد .در
حالی که در دوره مورد بررســی نسبت ارزش به وزن کاالهای سرمایهای وارداتی
نسبت به دوره مشابه سال  1396با رشد چشمگیری روبهرو شده ،نسبت مذکور
در مورد کاالهای مصرفی و واسطهای با افت اندکی همراه بوده است.
از ســوی دیگر در دوره مذکور حدود  33/4میلیارد دالر کاال از کشور صادر شده
که نســبت به مدت مشابه ســال قبل از آن حاکی از رشدی  5/4درصدی است.
این در حالی است که میزان صادرات از نظر وزنی با کاهشی  2/0درصدی روبهرو
شــده است .سهم ارزشی کاالهای سرمایهای ،مصرفی و واسطهای از کل صادرات
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کشــور در این دوره به ترتیب  17/8 ،2/5و  79/7درصد بوده که نشــاندهنده
افزایش سهم کاالهای سرمایهای و کاهش سهم کاالهای واسطهای در مقایسه با
دوره مشابه سال قبل از ان است .در دوره مذکور صادرات کاالهای سرمایهای هم
از نظر وزنی و هم از نظر ارزشــی با رشد بسیار باالیی همراه بوده و نسبت ارزش

به وزن در مورد این کاالها نیز حدود  88/6درصد رشــد کرده است .همچنین با
وجود کاهش صادرات کاالهای واسطهای از نظر وزنی ،ارزش صادرات این کاالها
افزایش یافته اســت .آمار تجارت خارجی کشور بر حســب نوع کاال در نه ماهه
نخست سالهای  1396و  1397در جدول  2آمده است.

جدول  -2تجارت خارجی کشور بر حسب نوع کاال در نه ماهه نخست سالهای  1396و 1397

واردات

صادرات

سرمایهای
مصرفی
واسطهای
مجموع
سرمایهای
مصرفی
واسطهای
مجموع

وزن
(هزار تن)

641/1
2,645/6
22,157/6
25,444/3
61/4
4,427/0
84,228/9
88,717/3

نه ماهه نخست 1396
ارزش
(میلیون دالر)

6,253/1
7,322/2
23,838/4
37,413/7
276/6
5,674/0
25,605/0
31,555/6

سهم ارزشی
(درصد)

16/7
19/6
63/7
100/0
0/9
18/0
81/1
100/0

مأخذ :وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،گزارش عملکرد مقدماتی نه ماهه اول سال 1397

آخرین آمار تجارت خارجی منتشــر شــده از ســوی گمرک در زمان تهیه این
گزارش مربوط به یازده ماهه نخســت سال  1397است .بر اساس این گزارش در
دوره مذکور  28/9میلیون تن کاال به ارزش  38/5میلیارد دالر به کشــور وارد و
 105/9میلیون تن کاال به ارزش  40/1میلیارد دالر از کشــور صادر شده است.
بنابراین واردات نســبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب
 17/4درصــد و  21/5درصد و صــادرات از نظر وزنی و ارزشــی به ترتیب 6/4
درصد و  0/7درصد کاهش یافته است .در نتیجه کسری  8/6میلیارد دالری تراز
بازرگانی غیرنفتی گمرکی در یازده ماهه نخست سال  1396به مازاد  1/6میلیارد
دالری در دوره مشابه سال  1397تبدیل شده است.
آمارها نشــان میدهد که صادرات محصوالت پتروشیمی در یازده ماهه نخست
ســال  1397از نظر وزنی و ارزشــی به ترتیب رشــدی  12/3درصدی و 14/1
درصدی داشــته و به  32/2میلیون تن و  13/2میلیارد دالر بالغ شده است .این
در حالی اســت که صادرات میعانات گازی در همین دوره از نظر وزنی و ارزشی
به ترتیب با کاهشــی  51/9درصــدی و  37/5درصدی روبهرو شــده و به 7/5
میلیون تن و  3/9میلیارد دالر رســیده است .اقالم عمده صادراتی در دوره مورد
بررســی به ترتیب شــامل میعانات گازی به ارزش  3/9میلیارد دالر ،گاز طبیعی
مایع شــده به ارزش  1/9میلیارد دالر ،پروپان مایع شــده به ارزش  1/6میلیارد
دالر ،ســایر روغنهای سبک و فرآوردهها بجز بنزین به ارزش  1/3میلیارد دالر و
متانول به ارزش  1/2میلیارد دالر بوده اســت .چین با واردات  8/4میلیارد دالر
کاال از ایران در یازده ماهه نخســت  1397همچون مدت مشابه سال گذشته در
صدر کشورهای واردکننده کاال از ایران قرار گرفت .این در حالی است که ارزش
واردات عراق از ایران با رشــد چشــمگیر  42/0درصدی همراه شده و این کشور

 .۴بازار ارز

ریال ایران در زمســتان ســال  1397روند مالیم کاهش ارزش را در مقابل سایر
واحدهــای پول بینالمللــی تجربه کرد .قیمت دالر آمریکا در بــازار آزاد که در
ابتــدای مهرماه رکورد تاریخی  189هزار ریال را به ثبت رســانده بود ،با روندی
کاهشــی در پایان پاییز به سطح  99/7هزار ریال رســید ،هر چند با فرارسیدن
زمســتان مجددا ً روند افزایشی آن ،این بار با شیبی مالیمتر ،از سر گرفته شد .با
این حال جهش بیسابقه قیمت دالر در برابر ریال در مهرماه سال  1397آنقدر

وزن
(هزار تن)

434/7
1,963/5
19,612/4
22,010/6
98/3
5,038/3
81,801/0
86,937/6

نه ماهه نخست 1397
ارزش
(میلیون دالر)

5,280/4
5,014/9
20,938/9
31,234/2
835/1
5,926/6
26,588/4
33,350/1

سهم ارزشی
(درصد)

16/9
16/1
67/0
100/0
2/5
17/8
79/7
100/0

درصد تغییرات
وزن

ارزش

-32/2
-25/8
-11/5
-13/5
60/1
13/8
-2/9
-2/0

-15/6
-31/5
-12/2
-16/5
201/9
4/5
3/8
5/7

با واردات  8/2میلیارد دالر کاال ،رده دوم کشــورهای واردکننده از ایران را که در
سال گذشته به امارات متحده عربی تعلق داشت به خود اختصاص داد .کشورهای
امارات متحده عربی ،افغانستان و ترکیه نیز به ترتیب با واردات  5/5میلیارد دالر،
 2/7میلیارد دالر و  2/1میلیارد دالر در رتبههای سوم تا پنجم قرار گرفتند.
اقــام عمده وارداتی در این دوره شــامل ذرت دامی به ارزش  1/9میلیارد دالر،
برنــج به ارزش  1/3میلیارد دالر ،قطعــات منفصله خودرو به ارزش  1/3میلیارد
دالر ،لوبیای ســویا به ارزش  1/1میلیارد دالر و الکترودهای زغالی برای کورهها
به ارزش  548میلیون دالر بوده اســت .همچنین ،چین با صادرات  9/4میلیارد
دالر کاال به کشــور در این مدت به سهم ارزشــی  24/4درصد ،در رتبه نخست
کشــورهای صادرکننده به ایران قرار گرفــت .درحالی که واردات از چین از نظر
ارزشــی  21/0درصد کاهش یافته ،لیکن سهم ارزشی واردات از این کشور حتی
اندکی افزایش داشــته اســت .از ســوی دیگر ،هرچنــد ارزش واردات از امارات
متحده عربی با کاهش چشــمگیر  34/8درصدی روبهرو بوده ،لیکن این کشور با
صادرات  5/9میلیارد دالر کاال به ایران به سهم ارزشی  15/4درصد در رتبه دوم
کشــورهای صادرکننده به ایران قرار گرفته اســت .ارزش واردات ایران از ترکیه
نیز با افتی  23/0درصدی همراه بوده که در نتیجه آن ســهم ارزشــی واردات از
این کشــور به  5/9درصد کاهش یافته است و در نتیجه این کشور جایگاه سوم
کشــورهای صادرکننده به ایران را به خود اختصاص داده است .در همین حال،
ارزش واردات ایــران از هنــد به عنوان چهارمین کشــور صادرکننده به ایران با
رشدی  9/1درصدی به  2/2میلیارد دالر بالغ شده است .صادرات آلمان به ایران
نیز از نظر ارزشــی با کاهشی  19/5درصدی به  2/1میلیارد دالر رسیده و آن را
در رده پنجم کشورهای صادرکننده به ایران قرار داده است.

قابــل توجه بود کــه در نهایت نرخ دالر در برابر ریال به طور متوســط در فصل
زمســتان  10/5درصد کمتر از فصل پاییز باشــد ،اگرچه نسبت به زمستان سال
 1396معادل  160/8درصد رشــد داشــت .به طور متوسط در سال  1397ریال
ایران  162/9درصد از ارزش خود را در مقابل دالر آمریکا به نســبت سال قبل از
آن از دســت داد .نمودار  4قیمت دالر آمریکا را در بازار رسمی و بازار غیررسمی
در سال  1397نشان میدهد.
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با وجود تجربه بروز کمبــود کاال و عدم تأثیرگذاری تخصیص ارز با نرخ ترجیحی
به واردات کاالهای اساســی بر قیمت بازاری این اقالم ،دولت تا انتهای سال 1397
بر تخصیص ارز با نرخ ترجیحی ( 42هزار ریال به ازای هر دالر) پافشــاری کرد و
حتی برای سال  1398همین مسیر را در الیحه بودجه کل کشور در پیش گرفت.
بر اساس اعالم رسمی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،در
نه ماهه نخست سال  1397معادل  11/1میلیارد دالر ارز با نرخ رسمی به واردات
کاالهای اساســی تخصیص یافت که  4/7درصد بیشــتر از واردات  10/6میلیارد
دالری کاالهای اساســی در مدت مشابه سال قبل از آن بوده است .برخی از اقالم
واجد شرایط دریافت ارز با نرخ ترجیحی در محاسبه شاخص قیمت مصرفکننده،
برخی در محاســبه شــاخص قیمت تولیدکننده و برخی نیز در محاســبه هر دو
شاخص لحاظ میشوند .اقالم اساسی دریافتکننده ارز با نرخ ترجیحی که در سبد
مصرفکننده قرار دارند ،در مجموع ضریب اهمیت  10/33درصدی در محاســبه
شــاخص قیمت مصرفکننده دارند و طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ،در
فاصله اســفند  1396تا آذر  1397شــاخص قیمت آنها  42/0درصد رشــد کرده
اســت .این در حالی است که شــاخص کل قیمت مصرفکننده در همین فاصله
 38/9درصد رشد را تجربه کرده است .بنابراین ثبات نرخ رسمی ارز و تخصیص ارز
ترجیحی برای واردات کاالهای اساســی کمکی به تثبیت قیمت این کاالها نکرده
است .البته شاخص قیمت کاالهای وارداتی که مشمول دریافت ارز با نرخ ترجیحی
نمیشــوند در فاصله اسفند  1396تا آذر  1397حدود  73درصد افزایش یافته که
کمی بیشتر از رشد شاخص قیمت کاالهای اساسی وارداتی است ،اما انتظار میرود
که به مرور زمان این فاصله کمتر شود .در عین حال کسری بودجه ناشی از اجرای
این سیاســت به افزایش پایه پولی و رشد بیشتر شاخص قیمت کاالهای اساسی و
غیراساســی در آینده نزدیک منجر خواهد شد .در خصوص کاالهای متناظر اقالم
مشمول ارز با نرخ ترجیحی در شاخص قیمت تولیدکننده نیز تقریباً وضعیت مشابه
است و شاخص قیمت این اقالم در فاصله اسفند  1396تا آذر  1397معادل 32/1
درصد رشد داشته است.
جدای از اقالم وارداتی مشمول دریافت ارز با نرخ رسمی ،تأمین ارز در سامانه نیما
برای واردات سایر کاالها نیز با مشکالتی همراه بوده است .رییس کل بانک مرکزی

 .۵متغیرهای پولی و اعتباری

آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی در مورد متغیرهای پولی در زمان تهیه
این گزارش مربوط به آذر  1397است .بررسی این آمارها نشان میدهد که پایه پولی
در پایان آذر  1397به  2.436/0هزار میلیارد ریال رســیده که حاکی از رشد 22/1
درصدی آن اســت .بررسی اجزای پایه پولی از سمت منابع نشاندهنده غالب بودن
سهم خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی از رشد پایه پولی نسبت به سایر اجزاء
آن در دوره مذکور است .به بیان دقیقتر ،این جزء پایه پولی با رشدی  24/6درصدی،
سهمی  23/6واحد درصدی از رشد پایه پولی را به خود اختصاص داده است .خالص
داراییهــای خارجی بانک مرکزی اختالف داراییهای خارجی و بدهیهای ارزی آن
را مشــخص میکند که در یک ســال منتهی به آذر  1397به ترتیب رشدی 25/2
درصدی و  25/9درصدی داشــتهاند .این در حالی اســت که ارقام مزبور برای مدت
مشــابه منتهی به آذر  1396به ترتیب  10/4درصد و  22/9درصد بوده است .دالیل

در اســفند ماه سال  1397بیان داشــت که در این سال  11/5میلیارد یورو ارز در
سامانه نیما عرضه شده که  3/5میلیارد یوروی آن از سوی بانک مرکزی و حدود 8
میلیارد یورو (معادل  9/2میلیارد دالر) توسط صادرکنندگان غیرنفتی تأمین شده
اســت .از این  8میلیارد یورو نیز حدود  7/4میلیارد یورو در این سامانه به فروش
رفتــه و مابقی به صورت واردات در مقابل صــادرات و واگذاری امتیاز به غیر بوده
است .بنابراین با توجه به صادرات غیرنفتی حدودا ً  40میلیارد دالری در این مدت
و پس از کسر سهم شرکت گاز از آن ،تنها حدود  35درصد از ارز حاصل از صادرات
غیرنفتی به کشور بازگشته است.
بانک مرکزی برای تشــویق صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود
در بهمن ماه ســال  1397دستورالعملی را ابالغ کرد که طبق آن صادرکنندگانی
که بیش از  60درصد ارز حاصل از صادرات خود را به کشــور بازگردانند ،بسته به
میــزان صادرات خود میتوانند بین  1/5تا  4میلیون یورو از آن را به صورت حواله
یا اســکناس به صرافیها بفروشند و موظفاند که بین  40تا  70درصد از کل ارز
حاصل از صادرات خود را در ســامانه نیمــا عرضه کنند .صادرکنندگان با عملکرد
بازگشــت ارز بین  30تا  60درصد شرایط نسبتاً سختگیرانهتری داشته و بسته به
میزان صادراتشان میتوانند بین  1/5تا  2میلیون یورو از ارز حاصل از صادرات خود
را به صرافیها بفروشند و در مقابل موظفاند که بین  45تا  80درصد از ارز حاصل
از صادرات خود را در ســامانه نیما عرضه کنند .این شرایط برای صادرکنندگان با
عملکرد کمتر از  30درصد عبارت اســت از فروش ارز تا سقف یک میلیون یورو به
صرافیها و عرضه بین  50تا  90درصد از ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما .برای
صادرکنندگان بدون بازگشــت ارز به چرخه اقتصادی نیز معرفی به مراجع قضایی
در نظر گرفته شده است .با توجه به تعیین شبه دستوری نرخ ارز در سامانه نیما و
اختالف قابل توجه این نرخ با نرخ بازار آزاد ،قابل انتظار است که عرضه ارز در این
سامانه اندک باشد .بخش قابل توجهی از عرضه کنونی ارز در این سامانه نیز توسط
بانک مرکزی و شــرکتهای دولتی که انگیزه سودآوری ندارند انجام شده است .به
عبارت بهتر ،قانونی که در پی مجازات عمده صادرکنندگان بخش خصوصی کشور
باشد ،یا در عمل اجرا نخواهد شد و یا منجر به کاهش قابل توجه صادرات غیرنفتی
و تضعیف بیشتر تراز ارزی کشور خواهد شد.

اصلی رشد خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در دوره اخیر شامل افزایش قابل
توجه درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفتی و افزایش نسبی نرخ رسمی تسعیر
ارزهای خارجی است.
دومین جزء پایه پولی که بعد از خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی بیشــترین
سهم را در رشد پایه پولی در دوره یک ساله منتهی به آذر  1397داشته است ،بدهی
بانکها به بانک مرکزی است .این جزء با رشدی  32/5درصدی ،سهمی  18/4واحد
درصدی از رشــد پایه پولی را به خود اختصاص داده است .بررسی آمارهای مربوطه
نشان میدهد که سهم بدهی بانکهای تجاری و تخصصی دولتی به بانک مرکزی از
کل بدهی بانکها در ســالهای اخیر به شدت کاهش یافته و در مقابل سهم بدهی
بانکهای غیردولتی و مؤسســات اعتباری غیربانکی با جهش روبهرو شده است .به
عنوان مثال ،سهم بدهی بانکهای تجاری دولتی از کل بدهی بانکها در آذر 1395
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حدود  19/3درصد بوده که در آذر  1396به  9/8درصد و در نهایت در آذر  1397به
 2/4درصد کاهش یافته است .باید توجه داشت که این کاهش سهم نه تنها در نتیجه
رشــد مجموع بدهی بانکها ،بلکه به دلیل کاهش شدید رقم مانده بدهی بانکهای
تجاری دولتی به بانک مرکزی روی داده اســت .از سوی دیگر سهم بدهی بانکهای
تخصصی دولتی در سه مقطع ذکرشده به ترتیب  55/8درصد 38/1 ،درصد و 32/7
درصد بوده اســت .برخالف بانکهای تجاری دولتی ،روند کاهشی سهم بدهی این
بانکها ناشی از کاهش مستمر رقم بدهی آنها نبوده و عمدتاً به رشد کل بدهی بانکها
مربوط بوده است .این در حالی است که سهم بدهی بانکهای غیردولتی و مؤسسات
اعتباری غیربانکی در سالهای اخیر روندی افزایشی با شیب زیاد را دنبال کرده و در
سه مقطع ذکرشــده به ترتیب  25/0درصد 52/0 ،درصد و  65/0درصد بوده است.
این رشد چشمگیر عمدتاً به دلیل وضعیت نامناسب ترازنامه این بانکها ،از یک سو
تحت تأثیر عواملی چون کاهش کیفیت داراییهای آنها از جمله تسهیالت اعطاشده و
داراییهای ثابت و از سوی دیگر افزایش سریع بدهی آنها ناشی از باال بودن نرخ سود
ســپردهها در نتیجه بازی پانزی در سالهای گذشته ،به وقوع پیوسته که در نهایت

خود را در قالب استقراض از بانک مرکزی نشان داده است.
مانــده خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به عنوان دیگر جزء پایه پولی در
دوره مورد بررسی با کاهشی  52/6درصدی روبهرو شده و بدین ترتیب سهم از رشد
منفی  7/4واحد درصد را در رشد پایه پولی به خود اختصاص داده است .در این دوره
بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان  14/3درصد رشد کرده و در مقابل سپردههای
آن نزد بانک مرکزی  67/0درصد افزایش یافته است .در نتیجه این تحوالت ،خالص
بدهی دولت به بانک مرکزی در حدود  154/6هزار میلیارد ریال در این دوره کاهش
یافته است .از سوی دیگر ،بدهی شرکتها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی حدود
 7/9درصد و سپردههای آنها نزد بانک مرکزی حدود  30/4درصد افزایش یافته است
که در نتیجه آن خالص بدهی این شرکتها و مؤسسات با رشدی  3/5درصدی روبهرو
شــده است .در نهایت خالص ســایر اقالم به عنوان آخرین جزء پایه پولی در دوازده
ماه منتهی به آذر  1397با رشــدی در حدود  18/8درصد ،ســهمی به میزان منفی
 12/5واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است .اجزای پایه پولی در فصول مختلف
سالهای  1396و  1397در جدول  3آمده است.

جدول  -3اجزای پایه پولی از سمت منابع (مانده در پایان دوره  -هزار میلیارد ريال)
۱۳۹۶

پایه پولی

خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی
خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی

بدهی بانکها به بانک مرکزی
خالص سایر اقالم

۱۳۹۷

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

بهار

تابستان

پاییز

1,851/9

1,964/9

1,994/5

2,139/8

2,186/6

2,345/1

2,436/0

1,853/9

1,913/3

1,874/4

2,159/8

2,377/0

2,364/5

پاییز  139۷نسبت به
پاییز 139۶
نرخ رشد سهم از رشد
(درصد) (واحد درصد)

22/1

24/6

2,384/1

22/1

23/6

282/0

292/2

279/9

55/1

82/8

82/4

132/7

-52/6

-7/4

1,013/7

1,097/1

1,130/7

1,320/3

1,397/1

1,506/5

1,497/9

32/5

18/4

-1,297/7

-1,298/8

-1,329/4

-1,395/4

-1,578/7 -1,608/3 -1,670/3

18/8

-12/5
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آمارهای بانک مرکزی نشــان میدهد که نقدینگی در پایان آذر  1397با 22/1
درصد رشــد به  17.645/8هزار میلیارد ريال رسیده اســت که تنها  0/1واحد
درصد بیشــتر از رقم ماه مشابه سال قبل از آن است .اجزای نقدینگی یعنی پول
و شــبهپول به ترتیب با رشدی  41/0و  19/5درصدی در این مدت سهمی 4/9
و  17/2واحد درصدی از رشــد نقدینگی داشــتهاند .باید توجه داشت که رشد
حجم پول در این مدت بســیار باالتر از رشد  12/6درصدی در زمان مشابه سال
قبل از آن بوده که از دالیل آن میتوان به رشــد تقاضای مبادالتی پول از سوی
مردم در نتیجه افزایش مســتمر قیمتها در بازارهای دارایی مانند مســکن ،ارز
و طال اشــاره کرد .در همین زمان رشــد شــبهپول از  23/4درصد در یک سال
منتهی به آذر  1396به ســطح  19/5درصد در دوره مشــابه در سال بعد از آن
تنزل کرده است .در نتیجه این تحوالت سهم پول و شبهپول در نقدینگی که در
آذر  1396به ترتیب در ســطح  12/0درصد و  88/0درصد قرار داشــت ،در آذر
 1397بــه  13/9درصد و  86/1درصد تغییر یافت .اجزای پول یعنی اســکناس
و مســکوک در دست اشخاص و سپردههای دیداری به ترتیب با رشدی  30/5و

 43/7درصدی سهم از رشدی  6/1و  34/9واحد درصدی از رشد پول داشتهاند.
بدین ترتیب ســهم این دو جزء در پول به ترتیب از  20/1و  79/9درصد در آذر
 1396به  18/6و  81/4درصد در آذر  1397رســیده است .از سوی دیگر ضریب
فزاینده نقدینگی که در ســالهای اخیر با سرعت باالیی در حال افزایش بود ،از
پاییز  1395به بعد آهنگ رشــد بسیار کندتری را تجربه کرد و بین  7/0تا 7/2
در نوســان بود .این ضریب در آذر  1397به  7/2بالغ شــد که تغییری نسبت به
زمان مشابه ســال قبل از آن نشان نمیدهد .یکی از علل اصلی این ثبات نسبی
در ضریب فراینده نقدینگی به کاهش نرخهای سود بانکی از سوی بانک مرکزی
و افزایش نظارت بر بانکها در جهت رعایت دقیق این نرخها برمیگردد .از سوی
دیگر تغییر در ترکیب نقدینگی به سود حجم پول در نتیجه تحوالتی که به آنها
اشاره شد نیز بر این روند تأثیرگذار بوده است .جدول  4ضریب فزاینده نقدینگی
و اجزای تشــکیلدهنده نقدینگی را در فصول مختلف سالهای  1396و 1397
نشان میدهد.

جدول  -4ضریب فزاینده نقدینگی و اجزای تشکیلدهنده نقدینگی (مانده در پایان دوره  -هزار میلیارد ریال)
۱۳۹۶
بهار

نقدینگی
پول

اسکناس و مسکوک در دست اشخاص
سپردههای دیداری
شبهپول (سپردههای غیردیداری)
ضریب فزاینده نقدینگی (بدون واحد)

تابستان

۱۳۹۷
پاییز

14,450/1 13,899/5 13,149/1

1,647/1

1,682/4

1,734/4

زمستان

15,299/8

1,946/7

بهار

پاییز

تابستان

17,645/8 16,723/7 15,827/5

2,059/5

2,436/7

2,446/2

پاییز  139۷نسبت به
پاییز 139۶
نرخ رشد سهم از رشد
(درصد) (واحد درصد)

22/1

41/0

22/1

4/9

340/1

344/7

348/6

442/7

406/0

445/0

455/0

30/5

0/7

1,307/0

1,337/7

1,385/8

1,504/0

1,653/5

1,991/7

1,991/2

43/7

4/2

12,715/7

13,353/1

13,768/0

14,287/0

15,199/6

19/5

17/2

7/2

7/2

7/2

7/1

7/2

0/0

-

12,217/1 11,502/0
7/1

7/1
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۹
طبق آمار بانک مرکزی ،مانده کل سپردههای سیستم بانکی در پایان آذر 1397
به  19.482/1هزار میلیارد ریال رســیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن
 31/5درصد و نســبت به پایان ســال  1396حدود  18/3درصد افزایش نشان
میدهد .مانده کل تسهیالت نیز بالغ بر  14.155/4هزار میلیارد ريال بوده که در
مقایســه با ماه مشابه سال قبل از آن  27/0درصد و نسبت به پایان سال 1396
حدود  12/5درصد رشد داشته است .در نتیجه این تحوالت ،نسبت تسهیالت به
سپردهها پس از کسر سپرده قانونی در پایان آذر  1397به  80/9درصد رسید که
 2/8واحد درصد کمتر از رقم ماه مشابه سال قبل از آن و  4/5واحد درصد کمتر
از رقم مربوطه در پایان سال  1396است.
براساس آخرین آمار موجود از تســهیالت پرداختشده از سوی سیستم بانکی،

طی ده ماهه نخست سال  1397حدود  5.380/3هزار میلیارد ريال تسهیالت به
بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت شده است که رشدی  16/4درصدی نسبت
به دوره مشــابه سال قبل از آن نشان میدهد .سهم تسهیالت پرداختی در قالب
سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی در این دوره معادل  58/8درصد
کل تســهیالت پرداختی بوده اســت که حاکی از رشــدی  10/0درصدی است.
همچنین ،تســهیالت پرداختی بابت تأمین ســرمایه در گردش بخش صنعت و
معدن در دوره مذکور سهمی  38/4درصدی از کل تسهیالت پرداختی در جهت
تأمین ســرمایه در گردش تمام بخشهای اقتصادی داشته است .این تسهیالت
پرداختشده به بخش صنعت و معدن حدود  78/9درصد کل تسهیالت پرداختی
به این بخش را شامل شده است.

 .۶وضعیت مالی دولت

عملکرد نه ماهه نخست 1397

درآمدهای مالیاتی که با توجه به رشد اقتصادی قابل توجه در سالهای  1395و
 ،1396رشد  24/2درصدی را در بهار سال  1397تجربه کردند ،با بروز نشانههای
رکود اقتصادی به مرور از آهنگ رشــد آنها کاسته شد ،به نحوی که رشد آنها در
پاییز تنها  6/0درصد و بســیار کمتر از نرخ تورم بود .در مجموع نه ماهه نخست
ســال نیز این رقم به  12/8درصد رسید که تنها  71/8درصد از ارقام پیشبینی
شده در قانون بودجه را پوشــش میداد .سایر درآمدهای جاری (غیرمالیاتی) با
کاهش کمســابقه  11/6درصدی در این دوره مواجه شد و حدود  42/5درصد از
ارقام پیشبینی شــده در قانون بودجه را تحقق بخشــید .در مقابل تحقق اندک
درآمدهــای جاری دولــت ،هزینههای جاری دولت در این مدت با رشــد 18/6
درصدی ،معادل  87/3درصد از ارقام پیشبینی شــده در قانون بودجه را پوشش
دادند .به این ترتیب کسری تراز عملیاتی دولت در نه ماهه نخست سال  1397با
رشــد قابل توجه  41/5درصدی مواجه شد و حتی  74/5درصد بیشتر از کسری
در نظر گرفته شده در قانون بودجه رقم خورد.
در زمینه تراز ســرمایهای اما به دلیل رشــد  39/8درصدی درآمدهای نفتی و با
وجود رشــد  6/2درصدی پرداختهای عمرانی ،مازاد دولت در نه ماهه نخســت
ســال  1397معادل  69/2درصد بیشــتر از مدت مشابه سال گذشته بوده و این
مازاد تراز ســرمایهای  67/1درصد بیشتر از رقم پیشبینی شده در قانون بودجه
تحقق یافته اســت .با وجود آغاز دور جدید تحریمهای آمریکا ،درآمدهای نفتی
دولت در نه ماهه نخســت ســال جاری حتی از رقم پیشبینی شــده در قانون
بودجه  17/1درصد فراتر رفته اســت .بخشــی از این افزایــش درآمدهای نفتی
مدیون افزایش نرخ رسمی تسعیر هر دالر آمریکا به محدوده  42هزار ریال بوده
و بخــش دیگر آن به افزایش میزان فروش نفت در بهار ســال  1397و پیش از
آغاز تحریمهای نفتی و همچنین افزایش قیمت جهانی نفت در این دوره مربوط
میشــود .با این حال انتظار میرود که کاهــش قابل توجه فروش نفت ایران در
زمستان سال  ،1397منجر به کمتر شدن تحقق درآمدهای نفتی این سال نسبت
به ارقام قانون مصوب شــده باشد .در طرف مقابل ،با وجود تخصیص قابل توجه
بودجه به طرحهای عمرانی در فصل اول ســال  1397و پیش از آغاز تحریمهای
آمریکا ،رشــد تخصیص بودجه به این طرحها در دو فصل بعدی منفی بوده و در
مجموع نه ماهه نخست این سال ،رشد پرداختهای عمرانی تنها  6/2درصد بوده
تا  68/5درصد از رقم مصوب پوشش داده شود.
مجموع درآمدهای جاری و ســرمایهای دولت در نه ماهه نخســت سال 1397
معــادل  22/1درصد کمتر از آنچه در قانون بودجه پیشبینی شــده بود تحقق
یافت ،اگرچه رشــد  19/4درصدی را نسبت به عملکرد نه ماهه نخست سال قبل
از آن نشــان میداد .رشــد مجموع هزینههای جاری و عمرانی دولت در همین
مدت  19/0درصد بود و  87/6درصد از ارقام پیشبینی شــده در قانون بودجه را
پوشــش داد .به این ترتیب کسری بودجه دولت با رشد  17/0درصدی به سطح

قابل توجه  451/1هزار میلیارد ریال رســید که  84/9درصد بیشــتر از ســطح
پیشبینی شده در قانون بودجه بوده است.
این کســری بودجه مازاد بــر قانون مصوب ،به واگــذاری داراییهای مالی فراتر
از مجوز قانون بودجه منجر شــده اســت .واگذاری داراییهای مالی در نه ماهه
نخســت سال  1397با رشــد  8/7درصدی مواجه شــده و  37/1درصد بیشتر
از مجوز قانون بودجه بوده اســت .در ســالهای اخیر سهم واگذاری شرکتهای
دولتی در درآمد ناشــی از واگذاری داراییهای مالی به طور مستمر رو به کاهش
بوده و بنابراین انتشــار بیشــتر انواع اوراق بدهی دولتی اســت که به رشد قابل
توجه واگذاری داراییهای مالی انجامیده اســت .بازپرداخت این اوراق به همراه
بازپرداخت تســهیالت دریافتی از صندوق توســعه ملی ،وزن تملک داراییهای
مالی را در ســمت مصارف بودجه سالهای  1398و بعد از آن به شدت افزایش
خواهد داد ،در حالی که هیچ چشمانداز مثبتی برای افزایش قابل توجه در سمت
منابع بودجه این ســالها وجود ندارد .به عبارت دیگر نســبت بدهی عمومی به
تولیــد ناخالص داخلی که همواره در اقتصاد ایران به نســبت ســایر اقتصادهای
جهان انــدک بوده و نگرانی چندانــی از این بابت متوجه اقتصــاد ایران نبوده،
در چرخهای معیوب با ســرعتی زیاد در حال افزایش اســت و احتمال دارد که
بحران بدهی نیز به ابرچالشهای اقتصاد ایران اضافه شــود .در نه ماهه نخســت
ســال جاری  202/6هزار میلیارد ریال صرف تملــک داراییهای مالی یا همان
بازپرداخت بدهیهای قبلی دولت شده است و انتظار میرود این رقم در سالهای
آینده به شــدت افزایش یابد .جدول  5عملکرد مالی دولت را در نه ماهه نخست
سال  1397نشان میدهد.
در ایران معموالً بزرگترین زیرمجموعه مالیاتهای مســتقیم ،مالیات اشــخاص
حقوقی و بزرگتریــن زیرمجموعه مالیاتهای غیرمســتقیم ،مالیات بر کاالها و
خدمات اســت .مالیات اشخاص حقوقی در نه ماهه نخست سال  1397تنها 1/7
درصد رشــد را تجربه کرد که با توجه به تورم فزاینده در این ســال ،از کاهش
واقعی درآمدهای مالیات اشخاص حقوقی در نتیجه رکود قابل توجه در بنگاههای
اقتصادی حکایت دارد .به این ترتیب و با وجود رشــد  17/8درصدی درآمدهای
ناشــی از مالیات بر درآمد و رشد شایان توجه  35/0درصدی درآمدهای ناشی از
مالیات بر ثروت ،در مجموع رشد درآمد ناشی از مالیاتهای مستقیم در نه ماهه
نخســت ســال  1397فراتر از  9/0درصد نرفت .رشد درآمد ناشی از مالیاتهای
غیرمســتقیم در این مدت کمی بیشــتر و معادل  16/5درصد بود .رشــد 17/6
درصدی درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده در پی افزایش سطح عمومی
قیمتها ،مهمترین عامل رشد درآمدهای ناشی از مالیاتهای غیرمستقیم در این
مدت بوده اســت .جدول  6اجزای درآمدهای مالیاتی دولت را در نه ماهه نخست
سالهای  1396و  1397نشان میدهد.
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جدول  -5وضعیت مالی دولت در سال ( 1397هزار میلیارد ریال  -درصد)
بهار
مقدار

درآمدها

درآمدهای مالیاتی

سایر درآمدهای جاری
درآمدهای نفتی
سایر درآمدهای سرمایهای
هزینهها
پرداختهای جاری
پرداختهای عمرانی
تراز بودجه (تراز عملیاتی و سرمایهای)
تراز عملیاتی
تراز سرمایهای
واگذاری داراییهای مالی
تملک داراییهای مالی

590/6

تابستان
رشد

38/6

24/2 225/9
-29/8
38/3
72/6 326/0
-50/5
0/4
46/6 880/7
7/2 588/1
2,649/2 226/7
66/0 -290/1
9/4 -389/8
-45/0
99/7
57/3 290/1
-100/0
0/0

مقدار

676/1

پاییز

رشد

14/5

مقدار

11/3 277/5
13/2
92/9
18/2 304/6
-21/0
1/1
27/0 758/3
37/2 721/8
-43/2
39/7
1,183/4 -82/2
73/3 -339/0
35/8 256/8
87/5 129/2
-24/7
47/0

639/4

نه ماهه نخست
رشد

10/4

6/0 267/8
-19/5 106/9
36/6 263/6
45/5
1/1
-8/3 718/2
12/4 629/9
-75/6
54/6
-61/4 -78/8
71/3 -298/0
- 219/2
-32/7 234/4
8/1 155/6

مقدار

1,906/1

رشد

19/4

درصد تحقق عملکرد نه ماهه
نخست  1397نسبت به مصوب
نه ماهه قانون بودجه

77/9

71/8
42/5
117/1
5/2
87/6
87/3
68/5
184/9
174/5
167/1
137/1
87/0

12/8
771/2
-11/6
238/1
39/8
894/2
-12/6
2/6
19/0 2,357/2
18/6 1,939/8
6/2
321/0
17/0
-451/1
41/5 -1,026/9
69/2
575/8
8/7
653/7
-6/2
202/6

مأخذ :بانک مرکزی ایران ،گزیده آمارهای اقتصادی ،شمارههای مختلف
یادداشت :اختالف بین هزینهها و مجموع پرداختهای جاری و عمرانی به دلیل تنخواهگردانهای پرداخت شده است.

جدول  -6اجزای درآمدهای مالیاتی (هزار میلیارد ریال  -درصد)

درآمدهای مالیاتی
مستقیم
اشخاص حقوقی
بر درآمد
بر ثروت
غیرمستقیم
بر واردات
بر کاالها و خدمات
بر ارزش افزوده

مأخذ :بانک مرکزی ایران ،گزیده آمارهای اقتصادی ،شمارههای مختلف

قانون بودجه 1398

مقدار

683/8
336/3
205/4
111/4
19/5
347/5
87/2
260/3
163/0

الیحه بودجه ســال  1398به صورت دوسقفی تنظیم شده بود تا در صورت تحقق
درآمدهای نفتی بیش از ســقف اول ،مخارج دولت تا ســقف دوم افزایش یابد .نقد
وارد بــه این الیحه این بود که دولت به دلیل تحریمهای نفتی آمریکا و عدم امکان
فروش و صادرات نفت ،حتی در تحقق درآمدهای نفتی ســقف اول با مشکل مواجه
اســت و تشدید کسری بودجه از این محل بســیار محتمل است .مجلس در قانون
مصوب یک ســقف برای قانون بودجه در نظر گرفت و در عین حال این اختیار را به
دولت داد که فراتر از ســقف درآمدهای نفتــی  1.425/4هزار میلیارد ریالی در نظر
گرفته شده در قانون بودجه ،تا  400هزار میلیارد ریال از بدهیهای قبلی خود را به
بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از طریق تحویل نفت خام
به طلبکارانش تسویه کند .مبنای محاسبه قیمت نفت تحویلی در این فرآیند قیمت
بورس انرژی یا قیمت منطقهای نفت خواهد بود .به عبارت دیگر برای آنچه که دولت
توان فروش آن را ندارد ،واگذاری به منظور تســویه بدهی در نظر گرفته شده است.
البته این تنها مورد تسویه بدهی دولت از محل درآمدهای غیرقابل تحقق دولت در
قانون بودجه ســال  1398نیســت .به عنوان نمونه ،واگذاری طرحها و زیرطرحهای
عمرانی جهت رد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی ،صندوقهای بازنشستگی
لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فوالد ،یکی دیگر از این موارد افزودهشده به
قانون بودجه ســال  1398است ،در حالی که دولت در سالهای اخیر عم ً
ال موفق به
فروش این طرحهای عمرانی نشده است .همچنین در قانون بودجه دولت مکلف شده
است که ماهانه حداقل  2میلیون بشکه نفت خام سبک 2 ،میلیون بشکه نفت خام
سنگین و  2میلیون بشکه میعانات گازی را در بورس انرژی عرضه کند.

نه ماهه نخست 1396
سهم

100/0
49/2
30/0
16/3
2/9
50/8
12/7
38/1
23/8

رشد

4/4
-3/4
-7/6
4/3
3/4
13/2
15/5
12/5
12/2

مقدار

771/2
366/5
208/9
131/2
26/4
404/7
99/4
305/3
191/8

نه ماهه نخست 1397
سهم

100/0
47/5
27/1
17/0
3/4
52/5
12/9
39/6
24/9

رشد

12/8
9/0
1/7
17/8
35/0
16/5
14/1
17/3
17/6

دولت در الیحه بودجه ســال  1398ســهم صندوق توســعه ملی را از درآمدهای
نفتی  20درصد تعیین کرده بود که  14واحد درصد کمتر از تکلیف قانونی برنامه
ششــم توسعه بود .مجلس همین سهم را در تصویب قانون بودجه حفظ کرده ،اما
این مابهالتفاوت  14واحد درصدی را به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی
منظور کرده است .با این حال مجلس در قانون بودجه ،ارائه تسهیالت ارزی از محل
منابع ورودی صندوق توســعه ملی با تضمین دولت را تا ســقف  2میلیارد و 375
میلیون یورو مجاز دانسته است .طرحهای آبیاری تحت فشار و نوین  150میلیون
یورو ،آبخیزداری و آبخوانداری  150میلیون یورو ،مقابله با اثرات مخرب ریزگردها
 100میلیون یورو ،تقویت بنیه دفاعی  1/5میلیارد یورو ،تجهیزات آزمایشگاهی 40
میلیون یورو ،طرحهای جهاد دانشگاهی  15میلیون یورو ،طرحهای معاونت علمی
و فناوری رییس جمهور  70میلیون یورو ،سازمان صدا و سیما  150میلیون یورو،
طرحهای آبرسانی روستایی  150میلیون یورو و پایداری و ارتقای کیفی آب شرب
شهرهای پرتنش  50میلیون یورو از این تسهیالت سهم خواهند داشت .قرار است
بازپرداخت این تسهیالت در بودجههای سنواتی سالهای  1399تا  1404در نظر
گرفته شود .این در حالی است که بازپرداخت تسهیالت دریافتی دولت از صندوق
توسعه ملی در سال  1397که قرار بود در بودجه سال  1398و سالهای بعدی آن
لحاظ شود ،در قانون بودجه سال  1398در نظر گرفته نشده و به سالهای بعد از
آن موکول شده است .به این ترتیب بیم آن میرود که به همین ترتیب در قوانین
بودجه ساالنه بازپرداخت تسهیالت دریافتی دولت از صندوق توسعه ملی به تعویق
انداخته شده و به عبارت دیگر تبدیل به تسهیالت مشکوکالوصول شود.
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قیمت ســوخت تحویلی به پتروشیمیها در این قانون از  1.320ریال به ازای هر
متر مکعب به  2.600ریال به ازای هر متر مکعب افزایش یافته تا منابع حاصل از
آن تا سقف  15هزار میلیارد ریال صرف همسانسازی حقوق بازنشستگان شود.

روش دوم رانت و فســاد کمتری را در پیش خواهد داشت ،اگرچه حذف سامانه
نیما و استفاده از نرخ بازار آزاد و تخصیص مابهالتفاوت به اشخاص نیازمند روش
بهینهتری خواهد بود.

تکلیف دولت به واگذاری دو شــرکت فرهنگی-ورزشی پرسپولیس و استقالل در
سال  1398یکی دیگر از موارد اضافه شده به قانون بودجه نسبت به الیحه است.

مجلس مصارف هدفمندی یارانهها را نیز نســبت به الیحه ارائهشده توسط دولت
اندکــی تغییر داده ،به نحوی که از پرداخت یارانه نقدی خانوارها معادل  14هزار
میلیارد ریال کسر شــده تا افراد بیشتری در سال  1398از دریافت یارانه نقدی
محروم شــوند .در عوض ،مصارف مربوط به کاهش فقر مطلق از  70هزار میلیارد
ریال به  84هزار میلیارد ریال افزایش یافته است .در عین حال اختیار استانداران
برای حذف یارانه نقدی افراد و اختصاص منابع حاصله به اتمام طرحهای عمرانی
نیمه تمام همان استان نیز که در الیحه در نظر گرفته شده بود ،در قانون حذف
شده است.

یکی از نکات مثبت اضافه شــده به قانون بودجه نســبت به الیحه بودجه ســال
 ،1398توجــه به شــرکتهای دولتی و الــزام آنها به ارائــه گزارشهای مالی
جهت بررســی در مجلس اســت .در همین چهارچوب تغییر رابطه مالی دولت و
شــرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت در این قانون بودجه مورد توجه قرار گرفته
تــا پس از اخذ مجوزهای قانونی ،مبنای تهیه بودجه ســال  1399قرار گیرد .در
حال حاضر ســهم ثابت  14/5درصد از درآمدهای نفتی و گازی به شــرکتهای
ملی نفت و گاز تعلق میگیرد که در شــرایط تحریم یا کاهش قیمت نفت و گاز،
منجر به افت ســرمایهگذاری این شــرکتها و از بین رفتن ظرفیتهای تولیدی
کشــور میشــود .بازنگری رابطه مالی دولت و این شرکتها میتواند به رفع این
نقیصه کمک کند.
مجلــس در متن قانــون بودجه دولت را مکلف کرده اســت که  14میلیارد دالر
از درآمد ارزی حاصل از صــادرات نفتی خود را یا با نرخ ترجیحی برای واردات،
خرید و توزیع کاالهای اساسی تخصیص دهد و یا این کار را با نرخ ارز تعیینشده
در ســامانه نیما انجام داده و مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ ســامانه نیما را
صرف حمایت از معیشت مردم یا حمایت از تولید کاالهای اساسی نماید .مسلماً

تسهیالت قرضالحسنه ازدواج برای هریک از زوجین در الیحه بودجه سال 1398
معادل  150میلیون ریال در نظر گرفته شده بود که مجلس آن را به  300میلیون
ریال افزایش داده اســت .یکی دیگر از تکالیفی که مجلس در قانون بودجه برای
نظام بانکی مشــخص کرده ،الزام ارائه اطالعات حسابهای بانکی و تراکنشهای
مؤدیان مالیاتی به ســازمان امور مالیاتی حسب درخواست این سازمان است که
فــارغ از بحثهای مربوط به محرمانه بودن اطالعات حســاب مشــتریان بانکی،
میتواند به ناپایداری منابع بانکی و حتی تقاضای بیشــتر اسکناس و مسکوک به
جای حسابهای سپرده بانکی منجر شود .جدول  7نمای کلی قانون بودجه سال
 1398را به تصویر میکشد.

جدول  -7نمای کلی قانون بودجه کل کشور در سال ( 1398هزار میلیارد ریال  -درصد)
منابع
قانون 1398

درآمدها
واگذاری داراییهای سرمایهای
واگذاری داراییهای مالی
جمع منابع عمومی
درآمدهای اختصاصی
منابع بودجه عمومی دولت
منابع شرکتهای دولتی
منابع بودجه کل کشور

2,390
1,585
511
4,486
714
5,200
12,771
17,443

رشد نسبت به
الیحه 1398

14/5
7/1
0/1
10/0
0/7
8/6
0/2
2/4

مصارف
رشد نسبت به
قانون 1397

10/9
47/4
-19/0
16/2
25/1
17/3
52/2
42/7

هزینهها
تملک داراییهای سرمایهای
تملک داراییهای مالی
جمع مصارف عمومی
از محل درآمدهای اختصاصی
مصارف بودجه عمومی دولت
مصارف شرکتهای دولتی
مصارف بودجه کل کشور

قانون 1398

رشد نسبت به
الیحه 1398

رشد نسبت به
قانون 1397

3,524
669
293
4,486
714
5,200
12,771
17,443

9/9
7/8
17/4
10/0
0/7
8/6
0/2
2/4

20/1
7/8
-4/7
16/2
25/1
17/3
52/2
42/7

مأخذ :قوانین بودجه کل کشور سالهای  1397و 1398؛ الیحه بودجه کل کشور سال 1398

 .7بازار سرمایه

پرونده معامالت بورس تهران در سال  1397در حالی بسته شد که شاخص کل
این بازار در طول یک ســال  85/3درصد رشد داشت که در مقایسه با سالهای
اخیر یک رکورد محسوب میشــود .با این حال ،این رشد اسمی چشمگیر نه به
دلیل بهبود عملکرد و رشــد تولید شرکتهای بورسی ،بلکه به دلیل افت ارزش
پول ملی و رشد سطح عمومی قیمتها بود که شاهد آن بازدهی باالتر بازارهایی
مثل ارز ،طال و حتی مســکن نســبت به بازدهی بورس طی این سال بوده است.
همچنین ،رشــد بیش از  85درصدی ثبت شــده در طول سال  1397عمدتاً به
لطف جهش بیسابقه شاخص در اوایل مرداد تا اوایل مهر بوده که منجر به ثبت
قلــه تاریخی  195.480در نهم مهر ماه شــد و پس از آن تا انتهای ســال روند
شاخص نوســانی رو به پایین بود .فرابورس ایران نیز روند تقریباً مشابهی را طی
این مدت تجربه کرد ،با این تفاوت که از اوایل دیماه رشــد شاخص فرابورس از
بورس ســبقت گرفت و در آخرین روز کاری سال این شاخص به باالترین مقدار
خود رسید .شاخص فرابورس از  1.102واحد در ابتدای سال به  2.241واحد در
نهم مهرماه رسید و پس از آن در یک رفت و برگشت تا  1.780واحد در ابتدای

دی افت کرد و مجددا ً با شــروع روند صعودی بــه  2.258واحد در آخرین روز
کاری اسفند رسید .نمودار  ۵روند تغییرات شاخص بورس و فرابورس را در شش
ماهه دوم سال نشان میدهد.
ارزش بــازار بورس و فرابورس در انتهای زمســتان  1397به ترتیب  6.830هزار
میلیــارد ریــال و  2.727هزار میلیارد ریال بود .در ایــن فصل حدود  ۴۵۰هزار
میلیــارد ریال معامله در بورس تهران به انجام رســید که بیش از  ۸۶درصد آن
مربــوط به ســهام و مابقی به ترتیب مربوط به صندوقهــای قابل معامله ،اوراق
بدهی و اوراق مشتقه بود .در اولین ماه زمستان عمدتاً گروههای بانک و خودرویی
مورد توجه فعاالن بازار ســرمایه بودند .با این حال رشــد گروه خودرویی تداوم
نداشــت و با نمایان شــدن انتظارات منفی از آینده دو خودروساز بزرگ کشور،
در هفته پایانی دی با ریزشــی سنگین مواجه شد .با توجه به انتشار صورتهای
مالی میان دورهای شــرکتهای بورسی و رشد مجدد قیمتهای جهانی در میانه
زمســتان ،پیشبینی کارشناسان از روند مثبت شــاخص کل در ادامه زمستان
حکایت داشــت که این چنین نشــد و برخالف انتظار ،بازار سهام روندی نزولی

۱۲

گزارش فصلی تحوالت اقتصاد ایران | شماره  | ۱۴فروردین ۱۳۹۸

را تا اواســط بهمن طی کرد .گمانهزنیها در مورد تصویب یا عدم تصویب لوایح
مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی ،نگرانی از تأثیر تحریمها بر صادرات شــرکتهای
کاالمحور و تنگناهای موجود در بازار ارز ،نتایج نشست ورشو و همچنین تعلل در
رونمایی از بســته مالی اروپا ،مهمترین پارامترهای اثرگذار برونزا در بازار سرمایه
در بهمنماه بودند .در آخرین ماه زمســتان ،عمدتاً به دلیل رشــد قیمت برخی

کاالها مثل گروه فلزات در بازارهای جهانی و همچنین افزایش قیمت نفت ،روند
شاخص مثبت بود .همچنین ،فضای تورمی حاکم بر اقتصاد کشور ایجاب میکرد
که در ماههای پایانی ســال شرکتهای بیشــتری به تجدیدارزیابی داراییها و
افزایش سرمایه از این طریق اقدام کنند.

نمودار  -5شاخص بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در نیمه دوم سال 1397

مأخذ :سایت اینترنتی بورس اوراق بهادار تهران ،قابل دسترسی در  http://new.tse.irو فرابورس ایران ،قابل دسترسی در http://ifb.ir

 .۸سایر تحوالت

سرانجام در ژانویه سال  ،2019ابزار حمایت از مبادالت تجاری ۲با هدف تسهیل
تجارت غیردالری با ایران توســط ســه کشور اروپایی فرانســه ،آلمان و بریتانیا
راهاندازی شــد .در گام اول قرار است این سامانه به پشتوانه فروش نفت ایران به
اروپا ،واردات غذا و داروی ایــران را تأمین مالی کند و این امیدواری وجود دارد
که در گامهای بعدی و با پیوســتن کشورهای دیگر به این سامانه ،واردات سایر
اقالم مورد نیاز ایران در قبال صادرات نفت نیز تســهیل شود .سوال این است که
آیا این ســامانه میتواند اعتبار الزم را برای تجارت نفــت و اقالم وارداتی ایران
بدون هــراس از تحریمهای آمریکا فراهم کند یا خیر .به نظر میرســد با توجه
به تحریم مســتقیم نفت ایران توســط آمریکا ،این سامانه به سختی میتواند در
جذب خریداران سنتی نفت ایران موفق بوده و به این ترتیب اعتبار الزم را برای
تأمیــن مالی واردات ایران فراهم کند .به این ترتیب برای بهبود شــرایط اقتصاد
ایران ،عالوه بر دیپلماسی فعال خارجی ،به اصالحات ساختاری داخلی نیاز است.
در شــرایطی که کشــور در آســتانه تجربه مجدد رکود تورمی اســت ،یکی از
راهکارهای قابل بررســی توجه به سیاســتهای طرف عرضه است .به طور ویژه
وضعیت محیط کســب و کار در ایران چندان مناسب نیست و سیاستهای اخیر
دولت نه تنها کمکی به بهبود محیط کسب و کار نکرده ،بلکه در پارهای از موارد
مخل آن بوده اســت .در گزارش سال  2019انجام كسبوكار بانك جهاني ،ايران
با چهار رتبه تنزل نسبت به گزارش سال قبل از آن ،از ميان  190كشور در رتبه
 128و در مقايســه با كشورهاي سند چشــمانداز ( 25کشور) ،با یک رتبه تنزل
نســبت به ســال قبل از آن در جايگاه نوزدهم قرار گرفته است .البته اقداماتی از
قبیل راهاندازی پنجره واحد تجاری ،معرفی سیستم آنالین پرداخت بیمه تأمین
اجتماعی و مالیاتهای بر ارزش افزوده و بر درآمد شــرکتها و همچنین کاهش
زمان ورشکســتگی از  4/5ســال به  1/5ســال ،به بهبود وضعیت ایران در سه
زیرشــاخص «تجارت فرامرزی»« ،پرداخت مالیات» و «حلوفصل ورشکستگی»
منجر شده اســت .با این حال در سایر زیرشاخصها شامل «شروع کسبوکار»،
«اخذ مجوزهای ساختوســاز»« ،دسترســی به برق»« ،ثبــت مالکیت»« ،اخذ
اعتبار»« ،حمایت از ســهامداران خرد» و «اجــرای قراردادها» ،رتبه ایران تنزل
یافته اســت .در زیرشاخصهای شروع کســبوکار و حمایت از سهامداران خرد
وضعیت ایران با رتبه  173بسیار نامناسب است.

قانــون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشــور در ســال 1394
به تصویب رسید که اجرای مناســب آن میتوانست به بهبود قابل توجه جایگاه
ایران در شــاخص انجام کسبوکار منجر شود .اما با گذشت سه سال از تصویب
این قانون بســیاری از احکام آن به درســتی اجرا نشده اســت .احکام مربوط به
بازارهای مالی این قانون به طور مســتقیم میتوانند به بهبود زیرشــاخص اخذ
اعتبار در گزارش انجام کسبوکار کمک کنند .برای مثال به منظور کمک به رفع
معضل تنگنای اعتباری بانکها و کاهش ریسکهای مرتبط با سیستم بانکی ،در
این قانون تصویب شده اســت که بانکها و مؤسسات اعتباری در مجموع ظرف
ســه سال و ســاالنه حداقل  33درصد از اموال مازاد و شرکتهای تابعه با سهم
باالی  50درصد را واگذار کنند .همچنین بانکها مکلف شــدهاند که سهام خود
در شــرکتهایی که فعالیت غیربانکی دارنــد را واگذار کنند .طبق گزارش مرکز
پژوهشهــای مجلس ،بــرآورد امالک و اموال غیرمنقول مازاد بانکها در ســال
 1395معادل  258هزار میلیارد ریال بوده است که در سالهای  1395و 1396
مجموع واگذاریها طبق خوداظهاری بانکها معادل  112هزار میلیارد ریال بوده
و در مجموع حدود  43درصد عملکرد داشته است.
در زمینه بنگاهداری بانکها ،ســهام در اختیار بانکها از شــرکتهایی با فعالی 
ت
غیربانکی در ســال  1395حدود  305هزار میلیارد ریال برآورد شــده و مجموع
عملکرد واگذاری آنها در دو ســال  1395و  1396حدود  97هزار میلیارد ریال
معادل  32درصد بوده است.
تکلیــف قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشــور به افزایش
ســرمایه بانکهــای دولتــی از محل افزایــش قیمت آب و حاملهــای انرژی،
صرفهجویــی در هزینههای دولتی یا فــروش طرحهای عمرانی و اموال مازاد نیز
تقریباً هیچ عملکردی تاکنون نداشته است.
به این ترتیب ،برای رفع بخشی از تنگنای اعتباری بانکها هنوز اقدامات محدود
در نظر گرفته شــده در قانون مصوب سال  1394جامه عمل نپوشیده و این در
حالی اســت که بهبود وضعیت اخذ اعتبار در ایران نیاز به اقداماتی فراتر از این و
انجام اصالحات اساسی فوری در نظام بانکی ایران دارد.

)2. Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX
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