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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
( ۱۳تیر  )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  ،»۱۳۹۸درصد تغییر این درآمدها در بهار  ۱۳۹۸نسبت به بهار  ۱۳۹۷است.

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

سال 1396

شاخص

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

40/3
12/1
28/4

*
متوسط تولید
متوسط صادرات

3.815
2.324

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

9/6
10/0

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

65.818
32.324
75.546
22.596
-40.458
15.816
-19.321
-8.140

بهار 1397

تابستان 1397

پاییز 1397

زمستان 1397

مشارکت و بیکاری (درصد)
40/9
41/1
12/2
12/1
27/2
28/3

40/5
11/7
27/0

نفت (هزار بشکه در روز)
3,603
3,813
2,390

2,993
-

2,725
-

**

43/1
**
66/3

39/5
12/1
28/1

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و زیربخشهای آن به قیمتهای ثابت سال ( 1390درصد)
-8/4
-11/4
-1/0
1/6
3/9
تولید ناخالص داخلی
-15/0
-21/1
-2/7
0/5
2/0
صنایع و معادن
1/4
-1/8
-3/4
-0/4
1/0
کشاورزی
-2/1
-1/8
1/3
2/8
6/8
خدمات
-4/1
-5/4
-1/5
1/8
4/6
تولید ناخالص داخلی بدون نفت
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به قیمت بازار)
-10/7
-6/3
-5/6
0/3
3/4

در بازار آزاد
در بازار بین بانکی (رسمی)
***

پایه پولی
بدهی بانکها به بانک مرکزی
خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی
نقدینگی
حجم پول
سپردههای دیداری
سپردههای غیردیداری
درآمدها
درآمدهای مالیاتی
درآمدهای نفتی
سایر درآمدها
****
هزینهها
پرداختهای جاری
پرداختهای عمرانی
تراز بودجه
شاخص کل
شاخص مالی
شاخص صنعت
ارزش بازار (هزار میلیارد ریال)

نرخ تورم نقطهبهنقطه (درصد)
24/5
10/5
35/4
14/6
تراز پرداختها (میلیون دالر)
20,980
8,356
16,353
12,983
-7,330
11,061
-5,263
3,933

35/0
58/7
-

نرخ برابری دالر آمریکا با ریال (متوسط طی دوره)
132,748
103,434
60,365
40,552
42,000
42,646
41,392
34,276

متغیرهای پولی و اعتباری (هزار میلیارد ریال  -در انتهای دوره)
2,436/0
2,365/5
2,186/6
2,139/8
1,497/9
1,506/5
1,397/1
1,320/3
132/7
82/4
82/8
55/1
17,645/8
16,723/7
15,827/5
15,299/8
2,446/2
2,436/7
2,059/5
1,946/7
1,991/2
1,991/7
1,635/5
1,504/0
15,199/6
14,287/0
13,768/0
13,353/1
وضعیت مالی دولت (هزار میلیارد ریال)
676/1
590/6
2.598/5
277/5
225/9
1.158/4
304/6
326/0
919/2
94/0
38/7
520/9
758/3
880/7
2.868/6
721/8
588/1
2.429/4
39/7
226/7
439/2
-82/2
-290/1
-270/1

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

بورس اوراق بهادار تهران (در آخرین روز دوره)
156,083
160,538
108,873
96.290
172,718
165,359
120,837
119.176
141,206
146,264
98,476
86.082
5,924
6,124
4,213
3.847

**

سال 1397

بهار 1398

40/5
12/0
27/7

-

-4/9
-9/6
-1/5
0/0
-2/4
-5/6

-

3,283
-

-

26/8
-

**

51/1
-

**

-

-

-

118,786
42,000

106,229
42,056

136,762
42,000

-

-

-

-

-

-

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

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

234,879
295,179
209,497
8,933

مأخذ :گزارشهای مختلف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و مرکز آمار ایران
* بر اساس گزارشهای اوپک (منابع ثانویه)
** این ارقام بر مبنای گزارش مرکز آمار بوده و با اعداد قبلی همین سطور که بر اساس گزارش بانک مرکزی درج شده ،قابل مقایسه نیستند .در محاسبه شاخص بهای تولیدکننده از سوی مرکز آمار ،سال
پایه  ۱۳۹۰در نظر گرفته شده است.
*** 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.

۳

 .۱بخش واقعی

اســت که اتفاقاً اثر منفی بر بهرهوری دارند و به طور مســتقیم و غیرمســتقیم
تولید را تضعیف میکنند .لذا بهرهوری به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجاد رشد
اقتصادی در بســیاری از کشورها ،در ایران معموالً مغفول مانده و کمک چندانی
به رشد تولید نمیکند .عالوه بر این موارد که سالها است اقتصاد کشور را تحت
تأثیــر قرار میدهند ،در ســال  1397برخی سیاســتها و اقدامات دولت نظیر
تخصیص دالر با قیمت پایینتر از قیمت بازار آزاد و ممنوعیتهای صادراتی برای
برخی کاالهای تولید داخل نیز نقش مهمی در افت تولید داشــتند .تخصیص ارز
دولتی برای واردات برخی اقالم موجب بصرفه شــدن واردات این اقالم نسبت به
تولید داخلی آنها شــده و کاهش تولیدات داخلی آنها را به همراه داشته است.
همچنیــن ،ممنوعیتها و محدودیتهای صادراتی بــا کاهش تقاضای صادراتی
کاالهای مشــمول و ایجاد فضای نااطمینانی برای کاالهای غیرمشــمول ،تولید
داخلی را بیش از پیش تضعیف میکند.

اقتصاد ایران ســال  1397را با دشواریهای زیادی پشت سر گذاشت که خالصه
آن تجربه مجدد وضعیت رکودتورمی بود .پس از آنکه اقتصاد کشور در سالهای
 1391و  1392با دو معضل رکود و تورم به طور همزمان مواجه و به ســختی از
آن خارج شده بود ،در کمتر از پنج سال این پدیده دوباره تکرار شد ،با این تفاوت
که این بار ریشه مشکالت عمیقتر و تعدد چالشها بیشتر بود .عمده چالشهای
داخلی و خارجی در این ســال به سمت عرضه اقتصاد معطوف میشد .مهمترین
شــوک خارجی ،خروج غیرمتعارف ایاالت متحده از توافق هســتهای با ایران و
تشدید محدودیتهای نفتی بود که بخش بزرگی از اقتصاد کشور را تضعیف کرد.
محدود شــدن صادرات و در پی آن تولید نفت ،نه تنها به طور مستقیم کشور را
از درآمدهــا و ارزش افزوده آن محروم کرد ،بلکه با کاهش منابع دولت ،توانایی
هزینهکرد بخش دولتی که خود میتوانست عامل ایجاد رشد در بخشهای دیگر
باشد را تضعیف کرد .محدودیتهای بینالمللی البته منحصر به بخش نفت نبود
و بسیاری از مبادالت اقتصادی در حوزههای غیرنفتی را نیز در بر میگرفت .بدین
ی خارجی در بخش عمده صنایع
ترتیــب تقویت همکاری و جذب ســرمایهگذار 
و معادن و انجام فعالیتهای بانکی به شــدت سخت شد و اقتصاد ایران را دچار
چالشهای بیشــتری کرد .با این حال ،تنها بخشــی از معضالت اقتصاد کشور به
خارج از مرزها و تحریمها مربوط میشــد و بخش مهمی نیز از ســاختار داخلی
اقتصاد و سیاستهای غلط اتخاذشده نشأت میگرفت.

برآوردهای مقدماتی مرکز آمار از رشــد اقتصــادی منفی  4/9درصدی با نفت و
منفی  2/4درصدی بدون نفت در ســال  1397حکایت دارد .بر این اســاس در
طــول این مدت در مجمــوع  24،294هزار میلیارد ریال بــه قیمتهای جاری
ارزش افزوده در کشــور ایجاد شــده که  17/6درصد از آن به اســتخراج نفت و
گاز طبیعی اختصاص دارد .این بخش که در دســتهبندی مرکز آمار زیرمجموعه
گروه صنعت قرار میگیرد در این ســال به قیمتهای ثابت  13/1درصد منقبض
شــده که این افت حاصل کاهش شدید تولید نفت در نیمه دوم سال بوده است.
عالوه بر اســتخراج نفت و گاز« ،سایر معادن» افت تقریباً مشابهی ( 13/9درصد)
را تجربه کرده و «ساختمان» نیز  5/6درصد ارزش افزوده کمتری نسبت به سال
قبل از آن ایجاد کرده اســت .رشــد منفی  4/5درصدی گروه کشاورزی در سال
 1397نیز از جمله اتفاقات کمسابقه اقتصاد کشور بوده است .تنها بخش اقتصاد
کشــور که طی این سال با افت ارزش افزوده همراه نبوده گروه خدمات است که
بــه قیمتهای ثابت به همان مقدار ســال قبلتر ارزش افزوده ایجاد کرده و نرخ
رشد صفر را به ثبت رسانده است .جدول  1جزئیات نرخ رشد اقتصادی سالهای
 1396و  1397را نشان میدهد.

یکی از مهمترین مشکالت داخلی اقتصاد کشور که حداقل در چند دهه گذشته
همواره برای فعالیتهای اقتصادی ایجاد مانع کرده اســت ،به محیط کسبوکار
نامطلوب کشــور مربوط میشود .قوانین غیرشــفاف و کمثبات پیشروی فعاالن
اقتصــادی ،دخالتهــای بیش از حد دولــت در امور مختلــف بنگاهها از جمله
قیمتگذاری محصوالت و تغییر مداوم مقررات تجاری و ارزی ،فضای نااطمینانی
را برای بنگاههای بخش خصوصی گسترش میدهد .نااطمینانی شدید حاصل از
شوکهای متعدد داخلی و خارجی انگیزه بخش خصوصی را برای سرمایهگذاری
در کارهای تولیدی از بین میبرد و صرفاً شــرایط را برای ســفتهبازان جذابتر
میکند .از طــرف دیگر ،بخش دولتــی منابعی که میتواند به ســرمایهگذاری
اختصاص دهد را صرف اعطای یارانههای پنهان ارز و ســوخت و امثال آن کرده

جدول  -1نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و زیرمجموعههای آن به قیمتهای ثابت سال ( 1390درصد)

گروه صنایع و معادن
صنعت
معدن
استخراج نفت و گاز طبيعي
ساير معادن
تأمين آب ،برق و گاز طبيعي
ساختمان
گروه کشاورزی
گروه خدمات
تولید ناخالص داخلی بدون نفت
تولید ناخالص داخلی (به قیمت بازار)

١٣٩٦
سال

2/0
3/6
1/6
1/5
2/8
0/2
3/2
1/0
6/8
4/6
3/9

بهار

0/5
-1/1
1/0
1/0
2/5
1/9
-1/0
-0/4
2/8
1/8
1/6

تابستان

-2/7
-3/0
0/8
0/6
3/3
-11/4
-8/0
-3/4
1/3
-1/5
-1/0

١٣٩٧

پاییز

-21/1
-8/9
-31/7
-33/5
-1/3
-13/5
-3/4
-1/8
-1/8
-5/4
-11/4

زمستان

-15/0
-12/2
-23/8
-25/2
-1/3
0/5
-4/7
1/4
-2/1
-4/1
-8/4

سال

-9/6
-6/5
-13/1
-13/9
0/8
-5/6
-4/5
-1/5
0/0
-2/4
-4/9

مأخذ :مرکز آمار ایران ،گزارش حسابهای ملی

در ســمت تقاضای اقتصاد ،مهمترین تحوالت متغیرها بــه روند نزولی هزینههای
مصرفی بخش خصوصی و همچنین کاهش مجدد ارزش تشــکیل ســرمایه ثابت
ناخالص (به قیمتهای ثابت) مربوط میشــود که از تابستان شروع شده و به مرور
شدت گرفته است .در طول سال  ،1397هزینههای مصرف نهایی بخش خصوصی به
حدود  10.156هزار میلیارد ریال رسیده که سهمی  41/8درصدی از کل هزینههای
ناخالص داخلی داشــته است .این هزینهها به قیمت ثابت  2/2درصد کمتر از مقدار
مشابه سال قبل از آن بودهاند .تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز به قیمتهای ثابت

در زمســتان  10/7درصد و در کل سال  5/6درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل
از آن افت داشته است و در مقایسه با سالهای قبلتر ،حتی از  70درصد رقم سال
 1390هم کمتر است .این مساله در مورد افت تشکیل سرمایه در زمینه ماشینآالت
و تجهیزات ،جدیتر اســت .بررسی سری زمانی تشکیل سرمایه ثابت نشان میدهد
که میزان سرمایهگذاری در اقتصاد ایران در سال  ۱۳۹۷به قیمتهای ثابت ،تقریبا به
ســطح اوایل دهه  1380بازگشته است .کاهش حدود  16درصدی صادرات و حدود
 38درصدی واردات نیز به افت  4/1درصدی خالص صادرات منجر شــده اســت تا

۴
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شده توســط مرکز آمار جزئیات فصلی آن مشخص نمیشود و ارقام فصول مختلف
یک سال دقیقاً یکسان اعالم میشود .جدول  2نرخ رشد هزینه ناخالص داخلی را به
تفکیک اجزا برای سال  1396و فصول سال  1397نشان میدهد.

مصرف بخش دولتی تنها بخشــی از سمت تقاضای اقتصاد باشد که در سال 1397
رشــد مثبت را تجربه کرده اســت .برای هزینه مصرف نهایی دولت در این سال (به
قیمتهای ثابت) رشد مثبت و قابل توجه  4/9درصدی ثبت شده که در آمار منتشر

جدول  -2نرخ رشد هزینه ناخالص داخلی و اجزای آن به قیمتهای ثابت سال ( 1390درصد)

مصرف خصوصي
مصرف دولت
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص
ماشين آالت
ساختمان
خالص صادرات كاالها و خدمات
صادرات
واردات
محصول ناخالص داخلي به قيمت بازار

١٣٩٦
سال

7/2
7/5
3/4
3/6
3/2
-8/0
-3/0
13/4
3/9

بهار

4/1
4/6
0/3
1/6
-1/1
8/9
7/9
5/2
1/6

تابستان

-0/7
4/6
-5/6
-2/7
-8/0
7/7
-0/7
-31/7
-1/0

١٣٩٧

پاییز

-6/5
4/6
-6/3
-8/9
-3/3
-23/0
-30/2
-46/2
-11/4

زمستان

-5/3
4/6
-10/7
-17/3
-4/7
-12/8
-30/4
-70/4
-8/4

سال

-2/2
4/6
-5/6
-6/9
-4/5
-4/1
-13/5
-38/3
-4/9

مأخذ :مرکز آمار ایران ،گزارش حسابهای ملی

نفت :بر اســاس آخرین گزارش ماهانه اوپــک و بر مبنای منابع ثانویه ،کل تولید
نفت خام ایران در ماه مه ( 2019تقریباً مطابق با اردیبهشت  )1398به کمتر از 2/4
میلیون بشکه در روز رسیده است که تقریباً برابر صادرات نفت خام ایران در سالهای
گذشته است .کاهش تولید نفت ایران در سال  1397در پی اجرایی شدن مرحله دوم
تحریمهای آمریکا و ایجاد مشکل در صادرات آن صورت گرفت .این تحریمها موجب
کاهش یا قطع خرید نفت ایران از سوی برخی کشورها شد و کشورهایی که به طور
موقت از آن معاف شده بودند نیز عمدتاً از اردیبهشتماه  1398به طور کلی از ادامه

خرید منع شــدند .قیمت نفت خام سنگین ایران که بعد از یک افت شدید در نیمه
ســال  ،1397از آذرماه این سال شروع به رشد کرده بود ،در فرودین  1398به 68/5
دالر به ازای هر بشــکه رسید و در اردیبهشت با اندکی کاهش  67/9دالر را به ثبت
رسانید .با این حال در شرایط تحریمی احتماالً فروش نفت ایران با تخفیفهای قابل
توجه و هزینههای مبادالتی بیش از حالت مرسوم صورت گرفته است و در آینده نیز
این موضوع شدت بیشتری خواهد گرفت .نمودار  1میزان تولید 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.

مسکن :بازار مسکن شهر تهران در بهار  1398شاهد ثبت  21/5هزار معامله واحد
مسکونی با متوسط قیمت هر مترمربع  124/1میلیون ریال بود که به ترتیب از کاهش
 44/8درصدی معامالت و افزایش  106/7درصدی قیمت حکایت دارد .روند رشــد
قیمت واحدهای مســکونی معاملهشده در شهر تهران که از اوایل سال  1397شدت
گرفته بود ،در اواخر این سال تاحدودی مالیم شد اما مجددا ً در بهار  1398اوج گرفت
و در اردیبهشتماه نرخ رشد نقطهبهنقطه  112درصد را تجربه کرد که رقمی کمسابقه

بود .این جهش قیمتی در بازار مسکن در حالی رخ داد که متوسط درآمد خانوارها و
تسهیالت بانکی اختصاص داده شده به آنها به طور واقعی حتی کاهش یافته بود و لذا
قدرت خرید مردم در زمینه مسکن مصرفی به شدت سقوط کرد .به این ترتیب خرید
و فروش مسکن کاهش قابل توجهی داشت و همراه با تورم قیمتها ،رکود معامالت
شکل گرفت .نمودار  2رشد نقطهبهنقطه متوسط قیمت واحدهای مسکونی را در کنار
حجم معامالت به صورت ماهانه نمایش میدهد.

5
نمودار  -2رشد متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی معاملهشده و تعداد معامالت ثبت شده در شهر تهران

مأخذ :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،گزارش بازار مسکن شهر تهران ،شمارههای مختلف

یکــی از نتایج اجتنابناپذیر کاهش قدرت خرید متقاضیان مســکن ،رضایت به
خریــد واحدهای کمکیفیتتر اســت که خودش را در افزایش ســن بنا ،کاهش
متراژ و همچنین منتقلشدن آنها به مناطق پایینتر نشان میدهد .معادل 39/7
درصد از واحدهای مســکونی معاملهشــده در خردادماه با عمر کمتر از  5ســال
ســاخت بودهاند .این سهم در خرداد سال  1397معادل  43/7درصد و در خرداد
سال قبل از آن  46/8درصد بوده است .کاهش ارزش واقعی سرمایهگذاری بخش
خصوصی در بخش مســکن و لذا کاهش تعداد واحدهای جدید ساختهشده نیز
عامل دیگری اســت که از سمت عرضه معامله این واحدها را محدود کرده است.
از لحاظ ســطح زیربنا 51/1 ،درصد از کل معامالت در این ماه به واحدهای 40
تا  80متر مربعی اختصاص داشــته و واحدهای با متراژ بزرگتر ســهم به مراتب
کمتری از معامالت داشتهاند .عالوه بر این ،بخشی از متقاضیان خرید مسکن نیز
به ناچار وارد بازار اجاره میشــوند و تقاضا برای اجارهنشینی را افزایش میدهند.
بررسی شــاخص کرایه مسکن اجاری در شــهر تهران در خردادماه ،رشد 23/0
درصدی آن را نســبت به ماه مشابه سال قبل نشــان میدهد .شاخص اجارهبها
همیشــه نسبت به شــاخص قیمت ،کمنوســانتر بوده و با سرعت کمتری رشد
میکند .با این حال اختالف نرخ رشد این دو شاخص در ماههای اخیر بسیار زیاد
شــده و انتظار میرود با کاهش نرخ رشــد قیمت و افزایش نرخ رشد اجاره ،این
اختالف اندکی کاهش یابد.
نیروی کار :گزارشهای مرکز آمار ایران برای ســال  1397از نرخ مشارکت
اقتصادی  64/8درصدی مردان و  16/1درصدی زنان حکایت دارد که مشــارکت
کل  40/5درصدی را رقم زده اســت .نرخ پایین مشــارکت یکی از شاخصههای
همیشــگی اقتصاد ایــران حداقل در چهار دهه اخیر بوده اســت .این نرخ پایین
عمدتاً از جانب جمعیت بانوان کشــور ایجاد میشــود ،به طوری که از جمعیت
 33/3میلیون نفری زنان  10ســاله و بیشــتر در ایران ،تنها  5/4میلیون نفر آنها

وارد بازار کار شــدهاند و قابلیت و تمایل انجام کار را داشــتهاند .این امر فراتر از
زمینههای فرهنگی آن ،مؤید آن است که از یک طرف مهارتپروری در سیستم
آموزشی کشــور به خوبی انجام نشــده و از طرف دیگر فرهنگ ،زیرساختها و
موقعیتهای موجود در بازار کار مناســب و پذیرای ورود زنان نبوده اســت .آمار
بیکاری نیز در ســال  1397برای مردان و زنــان به ترتیب  10/4درصد و 18/9
درصد به ثبت رسیده است که تأییدکننده ادعای قبلی است .با وجود اینکه سهم
خیلی کوچکی از زنان وارد بازار کار شــدهاند ،همچنان در مقایسه با مردان نرخ
بیکاری باالتری را تجرب ه میکنند .این تفاوت در نرخ بیکاری تنها مختص به سال
 1397نبوده و تقریباً در همه سالهای چهار دهه اخیر تکرار شده است.
گذشته از آمار کلی نرخ بیکاری ،بیکاری جمعیت جوان و تحصیلکرده کشور نیز
نگرانکننده است .در ســال  1397حدود  1/7میلیون نفر از جمعیت  15تا 29
ساله کشــور موفق به یافتن شغل مورد نظر خود نشدند که معادل  25/1درصد
از جمعیت فعال این گروه ســنی اســت .این نسبت برای خانمها به  38/6درصد
میرســد .از ســوی دیگر ،نرخ بیکاری در بین فارغالتحصیالن آموزش عالی نیز
باال اســت ،به طوری که از بین افراد این گروه که در ســال  1397وارد بازار کار
شدهاند 18/1 ،درصد در یافتن شغل ناموفق بودهاند .در این گروه نیز نرخ بیکاری
برای زنان بیشــتر و معادل  28/1درصد بوده اســت .باالتر بودن آمار بیکاری در
بین جمعیت فارغالتحصیل در مقایســه با متوسط کل جمعیت نشان میدهد که
ادامه تحصیل در مقاطع تکمیلی نه تنها ورود به بازار کار را تســهیل نکرده ،بلکه
چون متناسب و سازگار با ظرفیت بازار کار نبوده ،حتی جذب فارغالتحصیالن را
ســختتر کرده است .همچنین ،در این سال حدود  2/6میلیون نفر معادل 10/8
درصد از جمعیت شــاغل ،دارای اشتغال ناقص بودهاند ،به این معنا که به دالیل
اقتصادی نظیر افت تولید یا مانند آن ،کمتر از  44ســاعت در هفته کار کردهاند،
در حالی که خواهان و آماده انجام کار بیشتر بودهاند .جدول  3شاخصهای اصلی
بازار کار ایران را در سال  1397نشان میدهد.

جدول  -3شاخصهای اصلی بازار کار ایران در سال 1397
زمستان

مشارکت اقتصادی جمعیت  10ساله و بیشتر
نسبت اشتغال جمعیت  10ساله و بیشتر
بیکاری جمعیت  10ساله و بیشتر
بیکاری جوانان  15تا  29ساله
بیکاری فارغالتحصیالن آموزش عالی
سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی (درصد)

مأخذ :مرکز آمار ایران ،چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1397

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

کل
39/5
26/5
34/7
23/3
12/1
3/2
25/5
1/7
17/4
1/2
11/5

کل
40/5
27/1
35/6
23/8
12/0
3/3
25/1
1/7
18/1
1/3
10/8

سال

مرد
64/8
21/7
58/1
19/5
10/4
2/3
21/2
1/1
12/9
0/6
12/0

زن
16/1
5/4
13/0
4/3
18/9
1/0
38/6
0/6
28/1
0/7
5/8
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 .۲قیمتها و تورم

بر اساس گزارش مرکز آمار ،عدد شاخص کل قیمت مصرفکننده ()١٣٩٥=١٠٠
برای خانوارهای کل کشور ،در خردادماه  ١٣٩٨به  174/9رسید که نسبت به ماه
قبل  0/8درصد و نسبت به خرداد سال قبل  50/4درصد افزایش نشان میدهد.
به این ترتیب ،در ســومین ماه ســال  1398تورم ماهانه به کمترین مقدار خود
از ابتدای ســال  1397رسیده و نرخ تورم نقطهبهنقطه نیز برای اولین بار در این
مدت از ماه قبل کمتر بوده اســت .با این حال نرخ تورم دوازده ماهه (ســاالنه)
منتهی به این ماه همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده و با  3/4واحد درصد

افزایش نسبت به اردیبهشــت به  37/6درصد رسیده است .بررسی شاخص کل
قیمت مصرف کننده به تفکیک نقاط شــهری و روســتایی حاکی از آن است که
در خردادمــاه نیز همانند چند ماه اخیر نرخ تــورم نقطهبهنقطه برای خانوارهای
روستایی ( 56/5درصد) بیشــتر از خانوارهای شهری ( 49 /3درصد) بوده است.
نمودار  3انواع نرخ تورم شاخص قیمت مصرفکننده را برای خانورهای کل کشور
نشان میدهد.

نمودار  -3تورم شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور

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

یکــی از نــکات قابلتوجه در آمار تورم خرداد  ،1398تــورم منفی ماهانه برای
گروه خوراکیها و آشــامیدنیها است .شاخص قیمت این گروه  0/2درصد کمتر
از اردیبهشــت و البته  74/1درصد بیشتر از خرداد سال قبل بوده است .در بین
زیرمجموعههای این گروه بیشترین افت ماهانه با  7/1درصد مربوط به سبزیجات
و حبوبات است که رشد  109/3درصدی آن نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان
میدهد قیمت این دســته از خوراکیهــا در ماههای قبلتر افزایش قابل توجهی
داشــته و در خردادماه کمی تعدیل شده است .بیشترین نرخ رشد ماهانه در این
گروه نیز متعلق به نان و غالت اســت که  4/5درصد نســبت به ماه قبل افزایش
قیمت داشته اما نسبت به خرداد سال قبل تنها  41/7درصد رشد نشان میدهد
که کمترین تورم نقطهبهنقطه در بین زیرمجموعههای این گروه است .یکی دیگر
از نکات قابل توجه این آمار ،کاهش  0/6درصدی شــاخص قیمت گوشت قرمز و
گوشــت ماکیان در این ماه است که علیرغم توقف اختصاص دالر  4.200تومانی
برای واردات آن رخ داده اســت .این موضوع مؤید ناکارایی و بیاثری سیاســت

تخصیص ارز ارزان برای کاهش قیمت کاالهای مصرفی اساســی مردم است که
همچنان از ســوی دولت بر آن پافشاری شده و رانت عظیمی از این طریق توزیع
میشود.
در یک تقســیمبندی دیگــر ،جدول  4آمار تورم را بر اســاس نــوع کاالها (به
تفکیک بادوام و بیدوام) و خدمات نشــانمیدهد .چنانچه مشاهده میشود در
دستهبندی مرکز آمار کاالها حدود  51درصد و خدمات حدود  49درصد از سبد
مصرفی خانوار را تشــکیل میدهند که به ترتیب نرخ تورم ماهانه  0/5درصدی و
 1/2درصدی را در خرداد تجربه کردهاند .در بین کاالها ،شاخص قیمت کاالهای
بادوام (مثل خودرو) که ســهم حدود  11درصــدی از کل هزینههای مربوط به
ســبد مصرفی کاالهای خانوار را تشکیل میدهند ،با افت  0/2درصدی نسبت به
اردیبهشت همراه بوده است .همچنین ،تورم ماهانه کاالهای کمدوام معادل 3/0
درصد و کاالهای بیدوام معادل  ۰/۳درصد بوده است.

جدول  -4شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانورهای کشور و درصد تغییرات آن برای گروههای اختصاصی در خرداد 1398
شاخص کل

خوراکیها و آشامیدنیها و دخانیات
خدمات و سایر کاالها
خدمات
کاال
کاالهای بادوام
کاالهای کمدوام
کاالهای بیدوام

مأخذ :مرکز آمار ایران ،گزارش شاخص قیمت مصرفکننده ،خرداد 1398

ضریب اهمیت

ماهانه

نقطهبهنقطه

١٠٠/٠
٢٧/٢
٧٢/٨
٤٩/١
٥٠/٩
٥/٥
٥/١
٤٠/٣

٠/٨
-٠/٢
١/٣
١/٢
٠/٥
-٠/٢
٣/٠
٠/٣

٥٠/٤
٧٥/٠
٤٠/٤
٢٧/١
٧٢/٠
١/٢
٧٣/٠
٦٦/٥

ساالنه

٣٧/٦
٥٦/٤
٣٠/١
٢٢/٢
٥٢/١
٨٣/٨
٥١/٦
٤٨/٠
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 .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
اختصــاص دارد .با توجه به این که در گزارش فصلی شــماره  13اجزاء 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 ســال  1397حدود 42/6
میلیارد دالر کاال به کشــور وارد شده است که کاهشی  21/8درصدی را نسبت
به سال قبل از آن نشان میدهد .همچنین واردات کاال از نظر وزنی  17/5درصد
کاهش یافته اســت .سهم ارزشی کاالهای سرمایهای ،مصرفی و واسطهای از کل
واردات بــه ترتیب  16/3 ،16/9و  66/8درصد بوده که از کاهش ســهم کاالهای
مصرفی و ســرمایهای و افزایش سهم کاالهای واســطهای نسبت به سال 1396
حکایت دارد .در این ســال بیشترین افت واردات از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب

مربوط به کاالهای سرمایهای و کاالهای مصرفی بوده است.
از ســوی دیگر در دوره مذکور حدود  44/3میلیارد دالر کاال از کشور صادر شده
که نســبت به ســال قبل از آن حاکی از کاهش  5/7درصدی است .البته میزان
صادرات از نظر وزنی با کاهش بیشــتری ( 11/8درصد) روبهرو شده است .سهم
ارزشی کاالهای سرمایهای ،مصرفی و واسطهای از کل صادرات کشور در این دوره
به ترتیب  17/9 ،2/5و  79/5درصد بوده که نشــاندهنده افزایش سهم کاالهای
ســرمایهای و کاالهای مصرفی و کاهش ســهم کاالهای واسطهای در مقایسه با
سال قبل از ان است .در این سال صادرات کاالهای سرمایهای هم از نظر وزنی و
هم از نظر ارزشی با رشد چشمگیری همراه بوده و نسبت ارزش به وزن در مورد
این کاالها نیز حدود  58/5درصد رشد کرده است .آمار تجارت خارجی کشور بر
حسب نوع کاال در سالهای  1396و  1397در جدول  5آمده است.

جدول  -5تجارت خارجی کشور بر حسب نوع کاال در سالهای  1396و 1397

واردات

صادرات

سرمایهای
مصرفی
واسطهای
مجموع
سرمایهای
مصرفی
واسطهای
مجموع

وزن
(هزار تن)
914/2
3,374/8
30,241/7
34,530/7
87/2
6,307/5
126,485/3
132,880/0

1396

ارزش
(میلیون دالر)
8,900/4
9,744/0
33,131/2
51,775/6
449/1
8,033/1
38,344/4
46,826/6

سهم ارزشی
(درصد)
17/2
18/8
64/0
100/0
1/0
17/2
81/9
100/0

وزن
(هزار تن)
546/4
2,831/4
26,802/9
30,180/7
136/8
7,034/5
110,054/9
117,226/2

1397

ارزش
(میلیون دالر)
6,963/4
6,708/6
27,564/1
41,236/1
1,116/7
7,948/0
35,235/9
44,300/6

*

سهم ارزشی
(درصد)
16/9
16/3
66/8
100/0
2/5
17/9
79/5
100/0

درصد تغییرات
وزن

ارزش

-40/2
-16/1
-11/4
-12/6
56/9
11/5
-13/0
-11/8

-21/8
-31/2
-16/8
-20/4
148/7
-1/1
-8/1
-5/4

مأخذ :وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،گزارش عملکرد سال 1397
* آمار کل واردات اعالمشده از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت بیشتر از مجموع واردات سه دسته کاالهای مصرفی ،واسطهای و سرمایهای است و در گزارش این وزارتخانه توضیحی در مورد دلیل این
اختالف داده نشده است.

آخرین آمار تجارت خارجی منتشرشده از سوی گمرک در زمان تهیه این گزارش
مربوط به ماه نخست سال  1398است .بر اساس این گزارش در فروردین ماه این
سال  2/1میلیون تن کاال به ارزش  2/3میلیارد دالر به کشور وارد و  8/5میلیون
تن کاال به ارزش  2/5میلیارد دالر از کشــور صادر شــده است .بنابراین واردات
نسبت به ماه مشابه سال قبل از نظر وزنی  7/8درصد افزایش و از نظر ارزشی 7/7
درصد کاهش یافته است .صادرات نیز از نظر وزنی افزایش  7/7درصدی و از نظر
ارزشــی کاهش  18/3درصدی را تجربه کرده است .در نتیجه مازاد  587میلیون
دالری تراز بازرگانی غیرنفتی گمرکی در ماه نخست سال  1396با کاهشی قابل
توجه به  213میلیون دالر در در دوره مشابه سال  1398رسیده است.
آمارها نشــان میدهد کــه صادرات محصوالت پتروشــیمی در فروردین 1398
اگرچه از نظر وزنی افزایش  18/4درصدی داشــته و به  2/3میلیون تن رســیده
اســت ،از نظر ارزشــی با کاهش  15/2درصدی به  881میلیون دالر افول کرده
اســت .صادرات میعانات گازی در همین ماه هم از نظر وزنی و هم از نظر ارزشی
بــه ترتیب کاهش  21/7درصدی و  22/2درصدی داشــته و به  674هزار تن و
 348میلیون دالر رسیده است .اقالم عمده صادراتی در این دوره به ترتیب شامل
میعانات گازی به ارزش  348میلیون دالر ،ســایر روغنهای ســبک و فرآوردهها
بجز بنزین به ارزش  147میلیون دالر ،پروپان مایع شــده به ارزش  144میلیون
دالر و متانول به ارزش  100میلیون دالر بوده است .چین با واردات  711میلیون
دالر کاال از ایران در این ماه همچون مدت مشابه سال گذشته در صدر کشورهای
واردکننده کاال از ایران قرار گرفت .این در حالی اســت که به دلیل کاهش قابل

توجــه صادرات ایران به امارات متحده عربی ،عراق بــا  389میلیون دالر و کره
جنوبــی با  250میلیون دالر واردات از ایران ،از امــارات با واردات  231میلیون
دالری پیشــی گرفت ه و در جایگاه دوم و ســوم بزرگترین شرکای صادراتی ایران
قرار گرفتهاند.
اقالم عمده وارداتی در این دوره شــامل برنــج به ارزش  196میلیون دالر ،ذرت
دامی به ارزش  123میلیون دالر ،کنجاله ســویا به ارزش  98میلیون دالر ،کره
بستهبندیشــده به ارزش  91میلیون دالر و لوبیای ســویا به ارزش  75میلیون
دالر بوده است .چین با صادرات  434میلیون دالر کاال به کشور در این مدت در
رتبه نخســت کشورهای صادرکننده به ایران قرار گرفته است ،اگرچه سهم آن از
واردات کل ایران به  18/6درصد کاهش یافته ،در حالی که در مدت مشابه سال
 1397معــادل  24/7درصد از واردات ایران را در اختیار داشــت .ترکیه با 346
میلیــون دالر صادرات به ایران در این مدت ،رشــد صادرات  159/8درصدی به
ایران را تجربه کرده و جایگاه دوم را در این زمینه به خود اختصاص داده است .از
سوی دیگر ،با وجود کاهش ارزش صادرات ایران به امارات متحده عربی ،واردات
از این کشــور با رشد  7/4درصدی همراه بوده و به این ترتیب سهم این کشور از
کل واردات ایران از  12/4درصد در فروردین  1397به  14/5درصد در فروردین
 1398افزایش یافته تا جایگاه ســوم را در اختیار داشــته باشــد .هند و هلند به
ترتیب با رشــد  212/7درصدی و  217/9درصــدی در ارزش صادرات به ایران،
جایگاههای چهارم و پنجم شرکای وارداتی ایران را به خود اختصاص دادهاند.
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 .۴بازار ارز

ریال ایران در بهار ســال  1398روند نســبتاً با ثباتی را در مقابل سایر واحدهای
پولی بینالمللی تجربه کرد .قیمت دالر آمریکا در بازار آزاد در ابتدای سال 1398
معادل  128/9هزار ریال بود و در انتهای خرداد نیز از ســطح  132/0هزار ریال
فراتر نرفت .به موازات ثبات نســبی نــرخ دالر آمریکا در بازار آزاد و ثبات مطلق
نرخ رســمی این ارز در برابر ریال ،نرخ دالر در بازار دوم (نیما) به تدریج افزایش
یافت و از  90/1هزار ریال در ابتدای سال به  111/8هزار ریال در انتهای خرداد
رســید .نرخ ارز در ســامانه نیما کمتر از نرخ بازار آزاد و بیشتر از نرخ رسمی ارز
اســت و به نظر میرســد که بانک مرکزی قصد دارد نرخ ارز در بازار دوم و بازار

آزاد را به تدریج همگرا کند .کمترین شکاف نرخ دالر در بازار آزاد و بازار دوم در
این دوره مربوط به  23خرداد بوده است .در این تاریخ نرخ برابری دالر آمریکا در
برابر ریال در بازار آزاد تنها  9/3درصد بیشتر از بازار دوم بوده است .این در حالی
است که در  20فروردین حداکثر این شکاف معادل  58/0درصد به ثبت رسیده
بود .به طور متوسط در بهار سال جاری نرخ دالر در برابر ریال در بازار آزاد 15/1
درصد بیشــتر از زمستان سال قبل و  125/9درصد بیشتر از بهار این سال بوده
است .نمودار  4قیمت دالر آمریکا را در بازار رسمی ،بازار دوم و بازار آزاد در بهار
سال  1398نشان میدهد.

نمودار  -4نرخ برابری دالر آمریکا بر حسب ریال در سال 1398

مأخذ :بانک مرکزی ایران ،شبکه اطالع رسانی طال ،سکه و ارز و پایگاه اینترنتی sanarate.ir

بانک مرکزی ایران یکی از مهمترین سیاســتهای ارزی خود در ســال  1398را
راهاندازی بازار متشــکل ارزی اعالم کرد .تا زمان تهیه این گزارش جزئیات دقیقی
از نحوه عملکرد این بازار منتشر نشده ،اما قرار است بانکها و صرافیهای مجاز به
عنوان کارگزار این بازار به ایفای نقش بپردازند .در عین حال مشخص نیست که این
بازار با چه هدفی راه اندازی میشود .از آنجایی که این بازار تأثیر بسزایی در عرضه
و تقاضای ارز ندارد ،نمیتوان انتظار تأثیرگذاری بر نرخ ارز را از این بازار داشــت.
در حــال حاضر مداخله بانک مرکزی در بازار ارز از طریق بازار غیرمتشــکل انجام
میپذیرد و نرخ کشــفشده در بازار غیرمتشکل نیز تقریباً یکسان و فراگیر است.
بنابراین شفافیت در قیمت کشفشــده انواع ارزها نیز نمیتواند پیامد مثبت بازار
متشکل ارزی تلقی شود .شاید تنها پیامد مثبت این بازار حذف تخصیص همراه با
رانت ارز از محل منابع بانک مرکزی از طریق فرآیند حراج ارز در بازار متشکل باشد.
در این شــرایط به جای این که یک صرافی دولتی متولی توزیع ارز از محل منابع
بانک مرکزی باشد ،مقدار ارز مورد نظر بانک مرکزی برای تزریق در بازار در فرآیند
حراج میتواند به همه کارگزاران این بازار تعلق گیرد .در این شرایط ،بازار متشکل

 .۵متغیرهای پولی و اعتباری

آخرین ترازنامه سیســتم بانکی منتشرشده از سوی بانک مرکزی (تا زمان تهیه این
گزارش) مربوط به آذرماه  1397است که بر اساس آن پایه پولی با  22/7درصد رشد
نسبت به آذر سال قبل از آن به  2.448/3هزار میلیارد ریال رسیده است .نقدینگی
نیز طی این مدت  22/1درصد رشــد داشته و به  17.645/8هزار میلیارد ریال بالغ
شده است .بنابراین هر واحد پول پرقدرت در انتهای پاییز  1397با ضریب فزایندهای
معادل  7/2واحد به نقدینگی تبدیل شــده است .با توجه به اینکه در گزارش فصلی
شماره  ،14جزئیات آمار نقدینگی و پایه پولی به طور مفصل شرح داده شده ،در این
شماره از تکرار آن پرهیز و به ارائه آمار کلی آن بسنده میشود.
مجموع داراییهای (بدهیهای) بانکها و مؤسســات اعتباری بدون محاسبه اقالم
زیر خط در پایان آذر  1397به  29.030/6هزار میلیارد ريال رســیده که نسبت به
ابتدای این ســال  16/2درصد و نسبت به زمان مشابه در سال  1396معادل 22/6

ارزی میتواند اطالعات ارزشمندی را نیز در خصوص میزان عرضه ارز توسط بانک
مرکزی در اختیار فعاالن بازار و نهادهای تحقیقاتی قرار دهد ،اگرچه تحقق این مهم
به اراده بانک مرکزی برای انتشار این اطالعات بستگی خواهد داشت.
همچنین بانک مرکزی بسته سیاستی جدیدی را در مورد نحوه برگشت ارز حاصل
از صادرات در سال  1398اعالم کرده است که برمبنای آن پتروشیمیها موظف به
عرضه حداقل  60درصد از ارز حاصل از صادرات خود و سایر صادرکنندگان موظف
به عرضه حداقل  50درصد از ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما شدهاند .این
در حالی است که اخیرا ً آمریکا تحریمهای جدیدی را علیه صنعت پتروشیمی کشور
اعمال کرده اســت .عمده ارز مورد نیاز واردات کشور از محل سامانه نیما و با تکیه
بر ارز حاصل از صادرات محصوالت پتروشــیمی تأمین میشود و ارز با نرخ رسمی
عمدتاً به واردات برخی کاالهای اساسی و دارو تعلق میگیرد که مستقیماً از محل
منابع بانک مرکزی پوشــش داده میشــود .بنابر آمارهای اعالمشده ،در سه ماهه
نخست سال  1398نزدیک به  5میلیارد دالر ارز با نرخ رسمی و بیش از  6میلیارد
دالر ارز با نرخ سامانه نیما برای واردات کاالها و خدمات تخصیص یافته است.

درصد افزایش نشان میدهد .بخش عمده این داراییها (بدهیها) مربوط به بانکهای
غیردولتی و مؤسســات اعتباری غیربانکی با سهم  64/7درصدی بوده و مابقی آن
تقریباً به طور مساوی شامل داراییها و بدهیهای بانکهای تخصصی و تجاری دولتی
میشود .بیشترین سهم از داراییهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بدهی
بخش غیردولتی به آنها ( 41/6درصد) اختصاص داشــته که عمدتاً مانده تسهیالت
پرداختشده به این بخش را نشان میدهد و در یک سال منتهی به آذر  1397معادل
 18/9درصد رشد داشته است .پس از آن داراییهای خارجی با سهم  14/4درصد قرار
دارد که با  43/7درصد بیشترین رشد را در این مدت به ثبت رسانده است .اسکناس و
مسکوک نیز که کمترین سهم را از کل داراییها شامل میشوند (سهم  0/3درصدی)
در این مدت با کاهش  11/3درصدی همراه بوده است .در سمت بدهیها بزرگترین
جزء (با سهم  59/2درصد) مربوط به سپردههای بخش غیردولتی میشود که از پایان

9
مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک دولتی (تجاری و تخصصی) و غیر دولتی و
غیربانکی در پایان فصل سوم سال  1397را نشان میدهد.

آذر  1396تا پایان آذر  1397معادل  21/9درصد افزایش داشته است .در این مدت
دو جزء وامها و سپردههای بخش دولتی و حساب سرمایه به ترتیب با  2/7درصد و
 54/6درصد کاهش مواجه شدهاند .جدول  6خالصه داراییها و بدهیهای بانکها و

جدول  -6خالصه داراییها و بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (هزار میلیارد ريال)
مانده در پایان آذر
1397

شرح

داراییها (به غیر از اقالم زیر خط)
داراییهای خارجی

29,030/6

4,177/6

اسکناس و مسکوک
سپرده نزد بانک مرکزی
بدهی بخش دولتی
بدهی بخش غیردولتی
سایر داراییها

بدهیها (به غیر از اقالم زیر خط)
سپردههای بخش غیردولتی

بدهی به بانک مرکزی
حساب سرمایه
وامها و سپردههای ارزی
سایر بدهیها

تجاری دولتی

تخصصی دولتی

17/4

غیردولتی و غیربانکی

17/9

13/6

آذر 1396

64/7

28/5

22/6

57/9

اسفند 1396

16/2

28/5

43/7

99/5

37/0

10/7

52/4

-11/3

8/4

1,893/8

21/3

7/0

71/7

23/5

18/0

2,320/2

28/0

24/6

47/4

21/0

12/7

12,081/1

16/5

21/6

61/9

18/9

10/6

8,458/4

16/5

8/0

75/4

20/2

19/9

29,030/6

17/4

17/9

64/7

22/6

16/2

1,497/9

2/4

32/7

65/0

32/5

13/5

17,190/8

وامها و سپردههای بخش دولتی

سهم بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به تفکیک
(درصد)

درصد تغییر مانده کل نسبت به

20/1

69/5

10/4

15/7

21/9

259/7

38/4

44/1

17/4

-2/7

-4/6

353/3

-5/9

66/6

39/2

-54/6

-34/9

3,438/1

12/7

28/5

58/8

51/1

34/5

6,290/8

16/6

25/3

58/1

22/9

15/8

مأخذ :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،گزیده آمارهای اقتصادی

منابع بانکی شامل کل سپردههای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میشود
که در انتهای ســال  1397با  25/6درصد رشــد نســبت به ابتدای این سال به
 20.673/4هزار میلیارد ریال بالغ شــده اســت .از این میان حدود  2.105هزار
میلیارد ریال (معادل  10/2درصد) به عنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی مانده
و بانکها روی مابقی آن قدرت وامدهی و خلق پول داشــتهاند .میانگین نســبت
ذخیره قانونی در ســالهای  1395و  1396حدود  10/5درصد بوده اســت .در
سمت مصارف بانکها نیز مانده کل تسهیالت در انتهای این سال به 15.090/2
هزار میلیارد ريال رســیده که در مقایسه با انتهای سال قبل از آن  19/9درصد
رشد داشته است .در نتیجه این تحوالت ،نسبت مانده تسهیالت به سپردهها پس
از کسر سپرده قانونی به  81/3درصد رسید که  4/1واحد درصد کمتر از رقم ماه

مشــابه سال  1396است .این نسبت در ابتدای دهه  1390معادل  110درصد و
در سال  1393معادل  92/9درصد بوده و در سالهای اخیر به طور تقریباً مستمر
با کاهش همراه شــده است .در ســال  1394برخالف رشد قابل توجه سپردهها
نســبت به سال قبل از آن ،نرخ رشد تسهیالت تغییر چندانی نداشت و در نتیجه
نســبت تسهیالت به سپردهها پس از کسر سپرده قانونی به  82/7درصد کاهش
یافت .در ســال  1395این روند اندکی برعکس شد و نرخ رشد تسهیالت از نرخ
رشــد سپردهها پیشی گرفت که در نتیجه این نسبت با  4/0واحد درصد افزایش
به  86/7درصد رسید .با این حال روند کاهشی نسبت مذکور در سالهای 1396
و  1397ادامه یافت .جدول  7جزئیات این آمار را نشان میدهد.

جدول  -7مانده تسهیالت و سپردههای ریالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری در پایان دوره
١٣٩٣

تسهیالت (هزار میلیارد ریال)
سپردهها (هزار میلیارد ریال)
سپردهها پس از کسر سپرده قانونی (هزار میلیارد ریال)
نسبت ذخیره قانونی (درصد)
نسبت تسهیالت به سپردهها پس از کسر سپرده قانونی (درصد)
مأخذ :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،آمارهای بانکی

١٣٩٤

١٣٩٥

١٣٩٦

١٣٩٧
رشد (درصد)
مقدار

6,739/7

7,916/1

9,866/6

12,587/1

15,090/2

19/9

8,192/8

10,619/0

12,728/4

16,464/1

20,673/4

25/6

7,257/0

9,573/9

11,374/1

14,741/9

18,568/3

26/0

11/4

9/8

10/6

10/5

10/2

-

92/9

82/7

86/7

85/4

81/3

-

حجم تســهیالت پرداختی بانکها در طول ســال  1397بالغ بر  7.737/3هزار
میلیــارد ریال بوده که با  1.598/2هزار میلیارد ریال افزایش نســبت به ســال
 ،1396حاکی از رشــد  26/0درصدی اســت .این نرخ رشــد بــا توجه به تورم
محققشــده در این سال ،از کاهش واقعی تســهیالت پرداختی بانکها حکایت
دارد که یکی از مهمترین دالیل آن نرخ سود واقعی منفی تسهیالت بانکی طبق
دســتور بانک مرکزی بوده است .ســهم بخشهای کشاورزی ،صنعت و معدن و

خدمات از تســهیالت بانکی در سال  1397به ترتیب  27/0 ،7/6و  37/4درصد
بود که در هر ســه مورد کمتر از سال قبل از آن است .در مقابل و به دنبال بروز
رونق در بخش مســکن ،سهم بخش مسکن و ســاختمان از تسهیالت پرداختی
بانکها از  8/4درصد در ســال  1396به  13/4درصد در ســال  1397افزایش
یافت .ســهم بخش بازرگانی از تســهیالت بانکی سال  1397نیز با کمی افزایش
نســبت به سال قبل از آن به  14/6درصد رســید که اختصاص ارز ترجیحی به

۱۰
واردات برخی از کاالها در این زمینه بیتأثیر نبوده اســت .در سال  1397معادل
 55/8درصد از کل تسهیالت بانکی به سرمایه در گردش اختصاص یافت که 5/9

 .۶بودجه دولت

آخرین آمار رســمی منتشرشده از عملکرد مالی دولت در زمان تهیه این گزارش
مربوط به نه ماهه نخست سال  1397بوده که در نسخه پیشین همین گزارش به
تفصیل به آن پرداخته شــده و از تکرار آن در گزارش حاضر پرهیز شده است .با
این حال در خرداد سال جاری ،سازمان برنامه و بودجه کشور از نسخه مقدماتی
چارچوب اصالح ســاختاری بودجه با رویکرد قطع وابســتگی مستقیم بودجه به
نفت رونمایی کرد .این برنامــه چهار محور اصلی دارد )1 :تقویت نهادی بودجه،
 )2هزینهکرد کارا )3 ،درآمدزایی پایدار و  )4ثباتســازی اقتصاد کالن و توسعه
پایدار .این محورها قرار اســت در چارچوب رفتاری مبتنی بر رعایت قاعده مالی
و افزایش شــفافیت و پاسخگویی جامه عمل پوشانده شوند .تأکید بر پاسخگویی
و شــفافیت در حالی مطرح میشود که رویه انتشار آمار کلی عملکرد مالی دولت
نیز چند ماه است که متوقف شده است.
این برنامه در راســتای افزایش پیشبینی پذیری منابع بودجه ،خواســتار تعهد
بانک مرکزی به عملیات بازار باز و مدیریت نرخ ســود شــده است .این مهم در
نقطه مقابل اســتقالل بانک مرکزی قــرار میگیرد .به عبارت دیگر بانک مرکزی
باید مســتقل از رفتار مالی دولت هدف خود را دنبال کند و دســتیابی به هدف
تحت ســلطه مالی دولت نباشــد .افزایش هزینه سود اوراق بدهی دولتی یکی از
ابزارهای کنترل بدهی دولت اســت و تکلیف بانک مرکزی به انتقال بدهی دولت
به ترازنامه خود میتواند سیاســتگذار پولی را از دستیابی به هدف کنترل تورم
دور کند .البته در همین برنامه کلیاتی در راســتای کاهش سلطه بودجه بر نظام
پولی و لزوم استقالل بانک مرکزی مورد اشاره قرار گرفته است.
یکــی از نکات مثبت این برنامه تالش برای افزایــش افق زمانی بودجهریزی در
کشــور اســت .در حال حاضر بودجه دولت به صورت ســاالنه تنظیم میشود و
نمیتوان برنامههای میان مدت دولت و انطباق بودجه با برنامههای توســعه پنج
ســاله را در این چارچوب دنبال کرد .در عین حال بســیاری از تصمیمات دولت
تبعات بلندمدت داشته و الزم است که دولتها فارغ از مدت باقی مانده تا پایان
کار کابینه مربوطه ،تبعات تصمیمات خود را پذیرفته و نســبت به کنترل تبعات
منفی آنها اقدام کنند.
یکــی دیگر از نکات مثبت این برنامه تالش بــرای جلوگیری از افزایش مصارف
و بیشبرآورد منابع در فرآیند تصویب قانون بودجه در مجلس شــورای اسالمی
اســت .ارائه گزارش تفصیلــی از تمام دریافتهــا و پرداختهای بخش عمومی
متناســب با قیمت تمامشده ،به همراه اطالعات مالی و عملیاتی عملکرد دو سال
قبل به عنوان اسناد پشتیبان بودجه در قالب الیحه بودجه ،کمک شایانی به این
هدف خواهد کرد.
در این برنامه بر پرهیز دولت از قیمتگذاری دســتوری و مداخله قیمتی دولت
تأکید شــده است که گام بسیار مثبتی ارزیابی میشــود .این مهم چه در مورد
کاالهایی که دولت عرضهکننده انحصاری آنها است (مانند آب و انرژی) و چه در
مورد کاالهایی که با هدف حمایت از مصرفکنندگان مبتنی بر بهای تمامشــده
قیمتگذاری میشــوند مدنظر قرار داده شده است .واگذاری مالکیت و مدیریت
دولت بر بنگاههای مرتبط با سهام عدالت یکی دیگر از نکات مثبت این برنامه در
راستای اصالح ساختار شرکتهای دولتی است.
وضع مالیات بر عایدی سرمایه با تمرکز بر بخش مسکن یکی دیگر از نکات مثبت
این برنامه محسوب میشود که اجرای آن عالوه بر افزایش درآمد دولت و کاهش
کسری بودجه ،به کنترل نوسان قیمت در بازارهای مربوطه کمک خواهد کرد.
در این برنامه برای تأمین حداقلهای معیشــتی برای اقشار آسیبپذیر بر حذف
یارانه نقدی خانوارهای برخوردار با اتکا به منابع اطالعاتی ناشی از اجرای مالیات
بر درآمد خانوار تأکید شــده است .به عبارت دیگر در این فرآیند دولت خانوارها
را مکلف به ارائه اظهارنامه مالیاتی کرده و خود را محق میداند که همه اطالعات
دریافتی را بررســی کرده و نسبت به حذف افراد پردرآمد از دریافت یارانه نقدی
اقدام کند .اگرچه حرکت به ســمت مالیات بر درآمد اشــخاص به شرط کاهش
مالیاتهای شرکتی امری مورد تأیید است ،اما بررسی جزئیات همه اظهارنامهها
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واحد درصد کمتر از سال قبل از آن بود.

به منظور شناسایی افراد پردرآمد عالوه بر این که فرآیندی بسیار پرهزینه است،
احســاس نقض حریم خصوصی را در شهروندان تقویت کرده و به کاهش سرمایه
اجتماعی منجر خواهد شــد .این رویکرد حتی میتواند انگیزه افراد را برای اظهار
اشتباه مشخصات درآمدی خود افزایش دهد .روش منطقیتر این است که اقشار
نیازمنــد به دریافت یارانه ،داوطلبانه اجازه بررســی جزئیات درآمدی خود را به
دولت داده و پس از اثبات نیاز خود ،مشــمول دریافت یارانه نقدی شوند .هزینه
بررسی افراد نیازمند بسیار کمتر از بررسی همه افراد جامعه خواهد بود و در عین
حال حریم خصوصی شهروندان در این شرایط حفظ خواهد شد.
در این برنامه همچنین پیشنهاد شده است که صندوق توسعه ملی عالوه بر نقش
توســعهای ،نقش ثباتســازی برای بودجه دولت را ایفا کند .تا قبل از تأسیس
صندوق توســعه ملی ،حساب ذخیره ارزی به درســتی نقش ضربهگیر شوک را
برای بودجه دولت ایفا میکرد ،در حالی که با تأسیس صندوق توسعه ملی ،منابع
این حساب مضمحل شد و صرفاً نقش توسعهای صندوق توسعه ملی مد نظر قرار
گرفت .برنامه اصالح ســاختار بودجه به درستی احیای نقش حساب ذخیره ارزی
و بازگشت به آن شیوه را مورد تأکید قرار داده است.
در مورد اصالح نظام یارانهها ،این برنامه تخصیص ســهمیه به خانوارهای ایرانی
برای اســتفاده از یارانه حاملهای انرژی و آزادســازی قیمت این حاملها را مد
نظر قرار داده اســت .این شــیوه اگرچه از وضعیت فعلی که هم ناعادالنه اســت
و هم مصرف حاملهای انرژی را افزایش داده ،بســیار بهتر اســت ،اما همچنان
پرداخت یارانه انرژی به خانوادههای ایرانی را محفوظ داشــته و کاهش تدریجی
این ســهمیه در آینده و آزادسازی منابع ناشی از آن را دشوار میسازد .در زمینه
یارانه کاالهای اساســی نیز حــذف تخصیص ارز ترجیحی بــه واردکنندگان و
اختصاص منابع حاصلشــده به اعطای کاالبرگ اعتباری و وام سرمایه در گردش
به مصرفکننده و تولیدکننده پیشــنهاد شده است .اختصاص این یارانه به همه
مصرفکنندگان نهایی منجر به حذف رانت موجود شــده و تصمیم قابل دفاعی
است ،اما اختصاص آن به برخی تولیدکنندگان از طریق اعطای تسهیالت سرمایه
در گــردش این رانــت را از بین نبرده و تنها موجب انتقــال آن از واردکننده به
تولیدکننده خواهد شد.
اما یکی از مورد انتقادترین بندهای این برنامه ،پیشــنهاد دوسقفی بستن بودجه
است .این برنامه ادعا میکند که دو سقفی بستن بودجه به ایجاد ثبات در بودجه
کمــک میکند ،در حالی که این روش عم ً
ال به بیثباتی بودجهریزی در کشــور
میانجامد .همچنین سیاست مالی دولت در شرایط بودجهریزی دو سقفی دچار
ابهام شده و تبعات اقتصادی سقفهای مختلف بودجه متفاوت خواهد بود.
یکی دیگر از نکات منفی قابل توجه این برنامه استفاده از ابزار بازپرداخت بدهی
دولت بــه بانکها به عنوان مشــوق بانکها به اعطای تســهیالت به بخشها و
روشهای پیشــنهادی دولت است .به عبارت دیگر بدهی دولت به بانکها که در
حال حاضر منشأ برخی از مشکالت نظام بانکی بوده و عدم اوراقسازی آنها منجر
به اضافه برداشــت بدون وثیقه بانکها از بانک مرکزی شده است ،قرار نیست در
اســرع وقت از طریق اوراق بدهی دولتی پرداختشده و حتی قرار است به عنوان
ابزاری برای تشدید تسهیالت تکلیفی و تحمیل مشکالت بیشتر به بانکها مورد
اســتفاده قرار گیرد .دولت امید دارد که با استفاده از این روشها ،منابع محدود
بودجهای را با کمک بانکها و بخش خصوصی اهرم کرده و در پروژههای مد نظر
خــود به کار گیرد .نتیجه این فرآیند تخصیص ناکارای منابع موجود در اقتصاد و
تشدید بحران بانکی و نهایتاً تشدید بحران نقدینگی و تورم خواهد بود.
در مجمــوع باید توجــه این برنامه به قاعده مالی و کنترل کســری بودجه را به
فال نیک گرفت ،اگرچه اســناد باالدســتی فعلی از قبیل برنامه ششم توسعه که
در زمینــه قاعده مالی احکامــی را  -به عنوان نمونه در خصوص نســبت مانده
بدهــی دولت به تولید ناخالص داخلی  -در نظر گرفتهاند نیز چندان مورد توجه
دولت نبودهاند .این در حالی اســت که در شرایط دشوار کنونی ،اجرای اصالحات
ساختاری در زمینههای مختلف اقتصادی به ویژه اصالح ساختار بودجه دولت از
اولویتهای اساسی کشور محسوب میشود.
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 .7بازار سرمایه

شــاخص بورس اوراق بهادار تهــران در انتهای خرداد  1398به  234.879واحد
رسید که از رشــد  31/5درصدی آن در طول فصل بهار حکایت دارد .این بازده
قابل توجه در ســه ماه ،بیشترین بازده ثبت شده در مقایسه با بازارهای ارز ،طال،
خودرو و مســکن بود و به طور متوسط بیشــترین عایدی را برای سرمایهگذاران
آن به همراه داشــت .در این مدت شاخص مالی و شاخص صنعت به ترتیب نرخ
رشدهای  43/8درصدی و  30/1درصدی را به ثبت رساندند که به طور متوسط
از پربازدهتر بودن ســهمهای گروه مالی و بانکی به نسبت سهمهای شرکتها و
کارخانههای صنعتی حکایت دارد .نرخ رشــد شاخص  30شرکت بزرگتر معادل
 19/4درصد و نرخ رشــد شــاخص کل هموزن نیز  70/6درصد بوده است .این
امر نشــان میدهد که در بهار  1398شــرکتهای کوچک و متوســط بیش از
شــرکتهای بزرگ حاضر در بورس رشــد قیمت و بازده داشــتهاند .در مجموع
طی ســه ماه نخست سال  ،1398ارزش معامالت اوراق مالکیتی در بورس تهران
به بیش از  675هزار میلیارد ریال رســیده که حاکی از رشــد شگفتانگیز 453
درصدی نســبت به مدت مشابه سال قبل است .بازار اوراق مشتقه و صندوقهای
قابل معامله نیز که البته به نســبت ســهم کوچکتری از کل معامالت دارند ،به

ترتیب رشدهای کمســابقه  2.720درصدی و  258درصدی داشتهاند .در طرف
مقابل ،بــازار اوراق بدهی بورس تهران با  47درصد کاهش ارزش معامالت ،تنها
 13هزار میلیارد ریال معامله را در خود ثبت کرده است .ارزش بازار بورس تهران
در انتهــای خردادماه به  8.933هزار میلیارد ریال رســیده که  22/9درصد آن
مربــوط به صنعت محصوالت شــیمیایی و  15/3درصد مربوط به صنعت فلزات
اساســی است .بعد از این دو صنعت ،صنعت اســتخراج کانههای فلزی و صنعت
فرآوردهای نفتی و سوخت هستهای به ترتیب بزرگترین صنایع موجود در بورس
تهراناند .بانکها و مؤسسات اعتباری با سهم  7/7درصدی در رده پنجم از لحاظ
ارزش بازار قرار دارند .بخش دیگر بازار ســرمایه یعنی فرابورس ایران نیز از لحاظ
تحوالت شاخص کل روند تقریباً مشابهی را در فصل بهار تجربه کرده و با حدود
 30درصد رشــد ،شاخص آن به  2.978واحد رسیده است .ارزش بازار فرابورس
در انتهای بهار به حدود  3.345هزار میلیارد ریال رســید که نســبت به ابتدای
ســال  22/6درصد رشد داشته است .نمودار  5تحوالت شاخصهای کل بورس و
فرابورس را در طول سال  1397و فصل اول سال  1398نشان میدهد.

نمودار  -5شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
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 .۸سایر تحوالت

یکــی از مباحثی که اخیرا ً در میان متولیان امور اقتصادی کشــور زیاد به گوش
میرسد ،احتمال احیای طرح ســهمیهبندی کاالها یا همان کوپنی کردن اقالم
اساســی با هدف تأمین حداقل معیشت اقشــار آسیبپذیر جامعه است .در حال
حاضر این هدف با پرداخت یارانه به صورت ارزی یا اشکال دیگر به عرضهکنندگان
و تالش برای نگه داشــتن قیمت این کاالها در محدوده مد نظر سیاستگذاران
دنبال میشود ،هر چند در عمل این هدف محقق نشده و این سیاست صرفاً منشأ
توزیع رانت گسترده در میان گروههای خاص بوده است .به همین دلیل بسیاری
از سیاســتگذاران برای رفع این مشکل راهکار سهمیهبندی کاالهای اساسی را
با توزیع عمومی یا هدفمند کوپن الکترونیک مطرح کردهاند که اگرچه نسبت به
شرایط فعلی میتواند گام مثبتی تلقی شود ،اما معایب آن به اندازهای زیاد است
که ممکن اســت حتی هزینه کردن برای فراهمسازی زیرساختهای آن توجیه
نداشته باشد.
در سهمیهبندی مانند شرایط فعلی رانت و فساد وجود خواهد داشت .در شرایط
ســهمیهبندی نیز مانند شــرایط فعلی ،عرضهکنندگان به جــای جلب رضایت
مصرفکننده ،به دنبال جلب رضایت مقامات دولتی برای قرار گرفتن کاالی خود

زیر چتر حمایت نظام ســهمیهای خواهند بود .بازار سیاه یا بازار آزاد برای مبادله
کوپنهــای الکترونیک نتیجه اجتناب ناپذیر نظام کوپنی خواهد بود ،کما این که
در شــرایط فعلی نیز بسیاری از کاالهای عرضهشده با مداخله دولت تحت عنوان
«تنظیم بازار» ،سر از بازار سیاه درمیآورند .برخی توجیه میکنند که اختصاص
یارانه قیمتی یا کوپن به کاالهای با کیفیت پایینتر که عمدتاً مورد مصرف اقشار
آسیبپذیر اســت ،احتمال اصابت یارانه به اقشار هدف را نسبت به شرایط فعلی
افزایش میدهد .این در حالی اســت که اختصاص یارانه به کاالهای قابل تجارت
صرفاً تا زمانی کارکرد خواهد داشــت که میــزان یارانه از هزینه مبادالتی قاچاق
یــا صادرات این کاالها به خارج از مرزهای کشــور فراتر نــرود .به عبارت دیگر
اگر یارانه تخصیص دادهشــده به این کاالها ،قیمــت آنها را به طور قابل توجهی
کمتر از کشــورهای همجوار (با احتساب نرخ ارز در بازار آزاد) قرار دهد ،فرآیند
آربیتراژ به ســرعت این یارانه را به قاچاقچیان و اتباع کشورهای همجوار انتقال
خواهد داد و از اصابت آن به اقشــار هدف در داخل جلوگیری خواهد کرد .ایجاد
بازار ثانویه برای مبادله کوپنها نیز اگرچه هزینه نقد کردن کوپن را برای اقشــار
ضعیف کاهش میدهد ،اما همچنان هزینه بیشــتری را نسبت به یارانه نقدی به
آنها تحمیل خواهد کرد.

۱۲
اگر دولت قصد حمایت از اقشار آسیبپذیر را دارد ،به نظر میرسد که اختصاص
دادن یارانه نقدی به آنها هم از نظر عملی ســادهتر و هم از نظر علمی کارآمدتر
اســت .حتی اگر دولت توان شناسایی اقشــار مورد نظر را ندارد ،اختصاص یارانه
نقدی همگانی  -به عبارت دیگر افزایش یارانه نقدی کنونی  -میتواند تا حدودی
دولــت را به هدفش نزدیک کند .مســلماً ارائه چنیــن طرحهایی نباید منجر به
تشدید کســری بودجه ،پولی شدن آن و نهایتاً افزایش تورم شود .به این ترتیب
میــزان یارانه پرداختی باید متناســب با حذف تخصیص ارز ترجیحی یا ســایر
سیاستهای حمایتی فعلی باشد .حذف یارانههای پنهان ،منابع سرشاری را برای
اجرای چنین طرحی در اختیــار دولت قرار خواهد داد و از بروز عدم تعادلهای
جدی در بازار کاالها و خدمات مشــمول یارانه پنهان نیز جلوگیری خواهد کرد.
این در حالی اســت که ادامه شــرایط فعلی به تشــدید عدم تعادل در بازارهای
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مذکــور دامن خواهد زد .برای نمونه ،در حال حاضــر به دلیل قیمت پایین برق
 در پــارهای مــوارد حتی برق رایــگان  -اختصاص یافته به برخــی از مراکز وبخشهای اقتصادی ،ســرمایهگذاری قابل توجهی برای اســتخراج ارز دیجیتال
در ایــن مراکز صورت گرفته و به این ترتیب بر مصــرف بیرویه برق روز به روز
افزوده میشــود .این فرآیند مشــابه قاچاق بنزین و گازوییل است که به تشدید
مصرف این فرآوردههای نفتی در شرایط فعلی انجامیده است .حذف این یارانهها
عالوه بر بهینه کردن مصرف در این بازارها ،منابع قابل توجهی را برای حمایت از
اقشار آسیبپذیر در اختیار دولت قرار خواهد داد .مسلماً اجرای چنین طرحی به
سرمایه اجتماعی قابل توجهی نیاز دارد و این سرمایه اجتماعی از طریق افزایش
شــفافیت قابل حصول اســت .با این حال دولت مدتی است که به بهانه شرایط
حساس کنونی ،از ارتقای شفافیت روزبهروز فاصله بیشتری گرفته است.
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