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یک پیشبینی داخلی
از رشد اقتصادی 98

چرا تورم تولید کننده منفی شد؟

تورم نزولی میشود

منتظرش بودیم

اقتصاد به زبان ساده

گروه اقتصادی

تورم

فضای مجازی

دو دیدگاه درباره روند نزولی

مباحثه

اکنــون دو دیــدگاه متفاوت درخصوص کاهش یا روند نزولــی قیمت تولیدکنندگان وجود دارد .نگاه اول ،نگاه سیاســتمداران و
دولتمردان است.آنها براین باورند که ،کاهش هزینه تولید کنندگان به دلیل افزایش شمارگان تیراژ در واحدهای صنعتی ،فشار
تقاضا ناشی از خرید محصوالت داخلی ،افزایش تقاضا برای کاالی داخلی ،جلوگیری از واردات محصوالت خارجی ،افزایش
نرخ ارز ومقرون به صرفه نبودن واردات محصوالت خارجی ،ســازگاری ســاختار هزینههای واحدهای صنعتی با شرایط جدید
بازار ،کاهش سهم هزینههای ثابت به دلیل افزایش تیراژ ،وجود مواد اولیه در انبارها با قیمتهای قدیمی و نه جدید ،تجدید
نظــر در قیمتگــذاری کاالهــا ،برنامههای درون بنگاهی برای حفظ بــازار واقدام برخی از واحدها بــرای ایجاد زنجیره تأمین و
ارزش جهت کاهش هزینهها به دلیل کاهش قدرت خرید از جمله دالیل کاهش قیمت تولید کننده است .سیاستگذاران حوزه
صنعت براین باورند که با وجود تشدید تحریمها ،تصمیماتی که در دوران فشارهای حداکثری اتخاذ شده که مانع از آن شده
اســت که رکود در واحدهای صنعتی تشــدید پیدا کرده و عرضه محصوالت و افزایش قیمتها رخ دهد.برای آن که با مشــروح
تصمیمات حوزه صنعت از این نگاه آشــنا شــوید ،توصیه میشــود که مصاحبه خبرنگار «ایران» با صادقی نیارکی ،سرپرست
امور صنایع وزارت صمت در این خصوص در صفحه  10امروز روزنامه مطالعه کنید.
اما در مقابل گروه دیگری از اقتصاددانان قرار دارند که کاهش قیمت تولید کنندگان را ناشی از رکود میدانند.مرتضی افقه در
توگو با خبرنگار ما همین دیدگاه را مطرح میکند.او میگوید« :قابل پیشبینی بود ،چرا که شواهد نشان میدهد ،کشور به
گف 
دالیــل مختلــف ویژه تحریمها دچار رکود اســت .رکود هم یعنی کاهش قدرت خرید مردم .پــس کاهش تورم  1/6درصدی به
احتمال قریب به یقین میتواند ناشی از کاهش قدرت خرید شهروندان باشد نه دالیل دیگر و الزاماً هم نمیتوان آن را مثبت
توگو با خبرنگار دیگر روزنامه ایران ،همین دیدگاه
ارزیابی کرد ».اسداهلل رضایی ،کارشناس مسئول مرکز آمار ایران هم در گف 
را تا اندازهای بیان میکند اما با نگاهی آینده نگرانه.معاون شاخص قیمت مرکز ایران هم میگوید« :انتظار میکشیدیم ،چنین
روندی اتفاق بیفتد ،چون که دالیل افزایش قیمتها درسال گذشته و سالجاری همگی رخ داده بود.دیگر افزایش قیمتها به
سطح اشباع رسیده و اقتصاد از شوک قیمتی عبور کرده است».

قابل پیشبینی بود
تحلیل 1

عضو هیأت علمی
دانشگاه شهید چمران

تحریمها دچار رکود است.
رکــود هم یعنی کاهش قدرت خرید مردم .پس کاهــش تورم  1/6درصدی به احتمال
قریب به یقین میتواند ناشــی از کاهش قدرت خرید شــهروندان باشــد ،نه دالیل دیگر و
الزاماً هم نمیتوان آن را مثبت ارزیابی کرد.
هر زمان که از تورم سخن به میان میآید توجه به این نکته ضروری است که مقصود از
تورم یعنی سرعت رشد قیمتها و کاهش تورم هرگز به معنای کاهش قیمتها نیست و
این انتظار نامعقولی است بلکه تورم یعنی کاهش سرعت رشد قیمتها.
بهعبــارت دیگــر ،میزان کاهــش تورمی که در این مــاه رخ داده امری طبیعی اســت که
بهدلیل رشــد یا عرضه نیســت بلکه تقاضا کاهش یافته است .پس نباید دچار ذوق زدگی
و هیجان شویم.
از سوی دیگر با توجه به ارتباط میان متغیرهای اقتصادی و رخدادهای سیاسی و تأثیر
مســتقیم و آنی اقتصاد در کشــور ما از امور سیاسی پیشبینی میشود ،اگر در ماههای آتی
شــاهد اتفاق خاصی در دنیای سیاســت نباشــیم ،انتظار میرود کاهش تورم تداوم داشته
باشــد .البته با توجه به نزدیک بودن پایان ســال و پرداخت عیدی به کارمندان ،قطعاً نرخ
تورم اسفند و فروردین مجدد افزایش خواهد یافت.

بعــد از پشــت ســر گذاشــتن بحــران ارزی و انعــکاس
بحــران افزایش قیمتها به تبــع آن ،انتظار میرفت
که تورم روند کاهشی به خود بگیرد .در واقع آنچه رخ
داده موضــوع عجیبی نیســت و قابــل پیشبینی بود.
میثم رادپور
بــازار دیگر توانی برای افزایش شــتاب رشــد قیمتها
تحلیلگر
نــدارد و پیشبینی میشــود ایــن کاهش تمــام کاالها
ارشداقتصادی
اعم از سرمایهای و مصرفی را شامل شود .در شرایط
س از عبور از این موقعیت انتظار میرود ،شــتاب کاهش رشــد قیمتها
فعلی و پ 
در حــوزه کاال و خدمــات اتفاق بیفتــد .در واقع ظرفیت اضافــی افزایش قیمتها
ناشــی از افزایش قیمت ارز بوده که تأثیر خود را گذاشــته اســت و با توجه به زمانی
که سپری شد ،اغلب کاالها و خدمات خود را با تغییرات قیمت ارز تطبیق دادهاند
و افزایش آنها به حد اشباع رسیده است .نکته قابل توجه این است که باید انتظار
غیرواقع بینانهای از این نرخ کاهشی داشته باشیم .در واقع آنچه قرار است حاصل
شــود کاهش شــتاب رشــد قیمتها به میزان  1/6اســت نه بیشــتر .همچنین نباید
انتظار کاهش قیمتها را هم داشته باشیم ،چون اساساً تورم به این معنا نیست.
هــر اقتصــادی کــه وارد دورههــای پر نوســان میشــود و تورمهای بزرگــی را تجربه
میکند ،قطعاً بخشــی از ظرفیتهای تولیدی بهدلیل افزایش قیمتها از دســت
میرود .منظور از تورم عدم ثبات قیمتها و عدم اطمینان بخشی در محیطهای
ســرمایهگذاری اســت .به نظر میرسد کشــور وارد دوره رکود شــده است .تقاضای
جدی برای کاالها و خدمات وجود ندارد و در چنین شرایطی انتظار میرود کاهش
قیمت حاصل شــود .همچنین پیشبینی میشــود ،امســال بهدلیل رکود و کاهش
تقاضا اسفند ماه تورم کمتری را نسبت به سالهای قبل تجربه کنیم.

معــاون رئیس جمهــوری و رئیس ســازمان برنامه و بودجــه از اختصاص
 ۵۰میلیارد تومان برای جبران خسارات ناشی از برف در استان گیالن خبر
داد .محمدباقر نوبخت در حاشیه بازدید از مناطق آسیب دیده در جمع
خبرنگاران اظهار داشــت ۳۰ :میلیارد تومان تنخواه از ســوی دولت برای
این اســتان ارسال شده و  ۲۰میلیارد تومان نیز برای رفع سریع مشکالت
بــه توانیــر اختصــاص یافته اســت .بهگزارش ایرنــا ،وی تصریــح کرد :در
جلســه هیأت دولت ،وزیر کشور گزارشی از آخرین وضعیت رخداد برف
را دادیم که مقرر شــد تا با رئیس ســازمان مدیریت بحران به استان سفر
کنیم تا بازدیدی از مناطق آسیب دیده داشته و برای کمک به رفع سریع
تر مشکالت و بویژه باز شدن جاده ورودی مسیر قزوین امامزاده هاشم –
سراوان – فومن و رشت اقداماتی با سرعت انجام شود.

رئیسکلبانکمرکزی

رانت خواران  50درصد توان ما را گرفته است

شتاب تورم کاهش می یابد
تحلیل 2

سید مرتضی افقه

ارائــه آمــار و تحلیل آن لزومــاً در توان هر فردی نیســت و
مهمتــر از آن نبایــد از آمارهــا در جهــت اعالم موفقیت ســوء
برداشت شود ،چرا که الزاماً هر کاهش تورمی ،مثبت ارزیابی
نمیشود.
امــا در رابطه با کاهش تورمی که مرکز آمار ایران به تازگی
اعــام کــرده بایــد گفــت این موضــوع قابــل پیشبینــی بود،
چراکه شــواهد نشــان میدهد کشــور بــه دالیــل مختلف ویژه

برف

مدت بیان کرده و توضیح میدهد شــاخص
قیمت تولیدکننده اســت.این شاخص مبین
رفتار آتی تورم برای مصرفکنندگان است.
شــاخص بهای تولیدکننده هم از ســطح
عمومی قیمتها محاسبه و منتشر میشود.
تفاوت اصلی آن با شاخص مصرفکننده در
محل قیمتگیری کاالها و خدمات است .اگر
برای شاخص مصرفکننده قیمت کاالها در
بازار مصرفی اســتعالم میشود ،در محاسبه
شــاخص تولیدکننــده اخــذ قیمــت در محل
کارخانــه انجــام میشــود .در حقیقــت ایــن
شــاخص معرف قیمت کاالهــا در کارخانه و
مبــدأ تولید اســت .مطمئناً قیمــت کاالها در
درب کارخانه با آنچه به دست مصرفکننده
میرســد تفــاوت دارد؛ چــرا کــه در شــاخص
مصرفکننــده هزینههــای حملونقــل،
انبــارداری و ســود فروشــنده نیز لحاظ شــده
اســت .از اینرو شاخص بهای تولیدکننده به
نوعی نماینده قیمت عمدهفروشــی اســت.
در ماههــای اخیر با توجــه به تحوالت قیمت
ارز ،ایــن بــرآورد وجــود داشــت که شــاخص
تولیدکننــده در ماههای پایانی ســال با توجه
به رشــد نقدینگی حاصل از بســط پایه پولی
افزایش یابد ،اما مسیر نزولی شد.

ëëبا مدیریت نقدینگی ،تورم باز میگردد؟
بســیاری از کارشناســان میگوینــد کــه
تــورم شــاخص ســیالی اســت و بــا تغییر در
سمتوســوی سیاســتهای پولــی کشــور یا
تغییــر در حجــم و عرضــه پــول پیشبینــی
میشــود کــه تــورم در ماههــای فروردیــن و
اردیبهشت تغییر پیدا کند.
عمــده برنامــه بانک مرکــزی بهعنوان
نهــادی کــه مســئولیت حفــظ ارزش پول
داخلــی و بــه نوعی قدرت خریــد مردم را
دارد ،در سال آینده تمرکز روی استفاده از
ابــزار پولی جدید یعنی عملیــات بازار باز
اســت .رئیس کل بانک مرکــزی روی این
بازار حساب ویژهای باز کرده است .دامنه
فعالیت این بازار بتدریج در حال افزایش
اســت .بویــژه در ماههــای پایانــی ســال
کــه بهعنــوان ماههــای تورم ســاز شــهرت
یافته اســت .ماههایی که ســرعت گردش
پــول افزایــش یافتــه و جبــران هزینههای
عمومــی و پرداختهــای دولتــی شــتاب
میگیــرد .برهمیــن اســاس ،روز گذشــته
بانــک مرکــزی اعــام کرد«:معامــات
مربــوط بــه ســفارشهای فــروش قطعی
اوراق بهــادار دولتــی یــک بانــک ،امــروز

انجــام شــد؛ عملیــات بعــدی بازار بــاز با
هدف مدیریــت نقدینگی مــورد نیاز بازار
بینبانکــی ریالــی در  ۳۰بهمنماه انجام
میشود».
ایــن نهــاد ادامــه داد کــه یــک بانــک
ســفارشهای فــروش قطعــی اوراق بهادار
دولتی خود را در روز دوشنبه ( ۲۱بهمنماه)
و در حجــم محــدود از طریــق ســامانه بازار
بینبانکــی بــه بانــک مرکــزی ارســال کــرد.
بانــک مرکزی در نظــر دارد روز چهارشــنبه
( ۳۰بهمنمــاه) در چارچــوب مدیریــت
نقدینگــی مورد نیــاز بــازار بینبانکی ریالی،
دوباره عملیات بازار باز را اجرا کند .موضع
بانک مرکــزی (خرید یا فروش اوراق بدهی
دولتــی) بــر اســاس پیشبینــی وضعیــت
نقدینگــی در بــازار بینبانکــی و بــا هــدف
کاهش نوســانات نرخ بــازار بینبانکی حول
نرخ هدف ،در روز دوشــنبه ( ۲۸بهمنماه)
از طریق اطالعیه در ســامانه بازار بینبانکی
اعــام خواهــد شــد .پیشبینی میشــود که
بــا افزایش دامنــه عملیات بازار بــاز عرضه
پول ،مدیریت شــده و تورم روند نزولی خود
را ادامــه دهد ،گرچه برخــی از اقتصاددانان
نگاه به افزایش نرخ تورم دارند.

تــازه تریــن آمارهــای مربــوط بــه تــورم تولیدکننده
نشــان میدهد که روند این شــاخص نزولی اســت.
این به چه معنا اســت؟ اگر بخواهیم تعریف بســیار
ســاده ای از تورم تولیدکننده بیان کنیم باید بگوییم،
اسداهلل رضایی
قیمتی که از این طریق برای محاسبه تورم پیشبینی
معاون شاخص قیمت
میشــود ،قیمــت در کارخانــه و قیمــت تمام شــده
مرکز آمار ایران
کاالها و خدمات تولیدی اســت .چون این کاالها وارد
بازار مصرف میشــوند ،همواره بهگونهای بوده که ایــن تورم با وقفهای به تورم
اصلی ،یعنی تورم مصرف کننده ،منتقل میشــود .در مواقعی که با نوســانات
نــرخ ارز مواجه بودیم و جهش قیمتها اتفاق میافتاد ،ابتدا تورم تولیدکننده
بود که به این نوسانات ،واکنش نشان داد و قیمتها افزایش پیدا کرد سپس با
وقفه زمانی ،این تورم به مصرف کننده ،منتقل شد ،بههمین دلیل ،به آن تورم
پیش نگر گفته میشود .هماکنون نرخ تورم فصلی تولیدکننده 0/3کاهش یافته
اســت ،یعنی در فصل گذشته ،به اندازه  0/3درصد قیمتها کاهش پیدا کرده
اســت و پیشبینی میشود ،شتاب افزایش نرخ تورم نسبت به دورههای قبلی
کندتر شود .از طرفی ،تورم نقطهای  25/2درصد اعالم شده که نسبت به دوره
قبل روند کاهشی داشته است .یعنی  49/4درصد تورم نقطه به نقطه تابستان
ســالجاری بوده ،در پاییز به  25/2درصد رسیده که کاهش قابل تأملی است و
البتــه کاهش تورم نقطهای در کاهش تــورم مصرفکننده هم نمایان بود که با
فاصله زمانی نســبت به تولیدکننده خود را نشــان داد .به عبارت دیگر ،کاهش
تورم تولیدکننده از بهار آغاز شد که از 69به 49رسید و روند کاهشی مصرفکننده
هم تقریباً از همان حوالی آغاز شد که همچنان ادامه دارد و پیشبینی میشود
در دوره بعــد هــم این اتفاق تکرار شــود .البته شــیب کاهش قدری کمتر شــده
اســت ،به این دلیل که در شــرایطی که اقتصاد با شــوک مواجه میشــود ،رشد
قیمتها تا حدی ادامه دارد و پس از آن اشباع میشود .دلیل دیگر آن به فرمول
محاســبه تورم برمیگردد .در واقع تورم نقطهای این گونه محاسبه میشود که
قیمتها در این دوره با مدت مشابه سال قبل مقایسه میشود .بهعنوان مثال،
در ســال  97کــه بــا افزایش قیمــت ارز مواجــه بودیم ،به تبــع آن قیمتها هم
افزایش پیدا کرد ،پس شــاخص تورم نقطهبهنقطه در تابســتان  97به نســبت
تابستان  96افزایش چشمگیری داشت .حال همین شاخص در تابستان  98با
تابستان 97قیاس شد که عدد کمتری را نشان میدهد .این یعنی ما همچنان با
افزایش قیمتها رو به رو بودهایم ،اما با شتاب کمتری .به همین دلیل است که
گفته میشود اگر در دوره افزایش قیمت داشته باشیم ،حتماً در دوره بعد نرخ
تورم کاهش مییابد .در نتیجه با این روند ،منتظر کاهش نرخ تورم بودیم ،مگر
آنکه دوباره شوک جدیدی به اقتصاد وارد میشد که اینگونه نشد .از طرفی با
توجه به اینکه ماههای پایانی سال را سپری میکنیم ،پیشبینی میشود بهدلیل
فشــار تقاضا این روند متوقف شــود و مجدد نرخ تورم افزایــش یابد ،اما در کل
استمرار روند کاهشی تورم ادامه مییابد ،به همان دالیلی که در سطور ابتدایی
متن مطرح شد .در نهایت پیشبینی میشود تورم ماهانه در اسفند و فروردین
افزایش یابد ،اما به گونهای نیســت که نرخ تورم نقطهای و ســاالنه را صعودی
کند .بهعنوان مثال در اسفند  97نرخ تورم ماهانه  3/9و در فروردین  4 /97بود
که اعداد بســیار بزرگی هســتند در حالی که همین اعداد در دی و بهمن همان
سال  1/9و  2را تجربه کرده بودند.
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بانک مرکزی

جدیدترین گزارش از شــاخص قیمت تورم
تولیدکننده کل در کشــور بهعنوان شاخصی
پیــش نگر که روند آتی نوســانات در ســطح
عمومــی قیمــت کاال و خدمــات را نشــان
میدهد حکایت از آن دارد که این شــاخص
در ســه حالــت نقطــه بــه نقطــه ،فصلــی و
ســاالنه روند کاهشــی و نزولی دارد ،به بیان
ســاده تر ،سمت و سوی رشــد تورم در کشور
منفی است و در آینده مصرفکنندگان باید
پــول کمتــری بابــت کاال و خدمــات بدهند.
مرکز آمــار ایران دیروز طی گزارشــی آماری
اعــام کــرد کــه تغییــرات شــاخص قیمــت
تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه
ســال قبل (تــورم نقطه به نقطــه) در فصل
پاییــز  ١٣٩٨بــه  ٢٥,٦درصــد رســید کــه در
مقایسه با همین اطالع در فصل قبل ٢٣.٨
واحد درصد کاهش داشته است.
ëëتورمفصلی
ایــن مرکــز دربیــان تــورم فصلــی همین
شاخص اعالم کرده است تغییرات شاخص
قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل
قبــل (تورم فصلی) در فصــل پاییز  ١٣٩٨به
 -٠,٣درصــد رســید که در مقایســه با همین
اطــاع در فصــل قبــل ١.٦ ،واحــد درصــد
کاهــش دارد .کمترین تورم فصلی به ترتیب
مربــوط بــه بخشهــای تولیــدی کشــاورزی
( -٤.٥درصــد) و صنعــت ( -٢.٣درصــد)
است .بیشــترین تورم فصلی تولیدکننده نیز
به ترتیب مربوط به بخشهای معدن (٦.٥
درصد) و خدمات  ٦.٢درصد است.
ëëتورم نقطه به نقطه
افــزون براینهــا ،تغییــرات شــاخص
قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل
مشــابه ســال قبل (تورم نقطه بــه نقطه) در
فصــل پاییــز  ١٣٩٨بــه  ٢٥,٦درصــد رســید
کــه در مقایســه بــا همیــن اطــاع در فصــل
قبــل  ٢٣.٨واحــد درصــد کاهــش داشــته
اســت .به عبارتی ،میانگیــن قیمت دریافتی
توســط تولیدکننــدگان بــه ازای تولیــد کاالها
و خدماتشــان در داخــل کشــور ،در فصــل
پاییــز  ١٣٩٨نســبت بــه فصــل پاییــز ســال
 ٢٥.٦ ،١٣٩٧درصــد افزایــش دارد .در میان
بخشهــای مختلــف تولیدی کمتریــن نرخ
مربوط به بخش برق ( ١٠.٩درصد) و بیش
تریــن نرخ مربــوط به بخش معــدن (٣٧.٦
یباشد.
درصد) م 
ëëتورم ساالنه
جدای از این ،تغییرات میانگین شاخص
کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی
به فصل پاییز  ١٣٩٨نســبت به دوره مشــابه
در ســال قبل به  ٥٠,٠درصد رسید که نسبت
بــه همیــن اطــاع در فصــل قبــل  ٩.٩واحد
درصد کاهش نشان میدهد .در فصل مورد
بررســی ،در میان بخشهــای اصلی تولیدی
در کشــور ،کمتریــن تــورم ســاالنه مربــوط به
بخــش بــرق ( -٢.٣درصــد) و بیشــترین آن
مربــوط بــه بخــش صنعــت ( ٦١.٥درصــد)
است.
ëëاهمیــت تغییــرات شــاخص قیمــت
تولیدکننده
امــا اهمیــت تغییــرات شــاخص قیمــت
تولیدکننده در چیســت؟چرا از این شــاخص
بهعنــوان شــاخص فانوس تورم یا شــاخص
دیده بانــی تورم مصرفکننده یاد میشــود.
مــا در اقتصاد ایــران ،شــاخصهای چندانی
برای آینــده نگری تغییرات ســطح عمومی
قیمتهــا نداریــم .بــرای همیــن ،یکــی از
شــاخصهای مهمــی کــه رونــد تدریجــی
قیمتهــا را بهصــورت کوتــاه مــدت و میــان

رئیــس بانــک مرکــزی میگویــد :متأســفانه در جنــگ و فشــار اقتصــادی و
تحریمهای همه جانبه دشــمنان خارجــی ۵۰ ،درصد توان ما صرف خنثی
کردن توطئه رانت خواران داخلی میشود.
عبدالناصر همتی اظهارداشــت :متأســفانه در جنگ و فشار اقتصادی و
تحریمهای همهجانبه دشــمنان خارجی ما درگیر عــدهای فرصت طلب و
رانتخوار هستیم که سعی بر ایجاد التهاب در جو روانی جامعه دارند.
بهگزارشفارسبهنقلرادیواقتصاد،ویافزود:پرواضحاستسرچشمه
این حرکات منفی خارج از ایران است که اجازه نمیدهند تعادل در سیستم
اقتصادی ایجاد شــود .همتی از تالش بانک مرکزی در مقابله با پولشــویی و
اختالسهــای داخلــی خبر داد و افزود :با اقدامات مناســب و شفافســازی
ســعی میشود از رانت و پولشویی و ثروت اندوزی فرصت طلبان جلوگیری
بهعمل آوریم و آسایش و رفاه را برای مردم فراهم کنیم.
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شنبه  460هزار واحدی

بازار

مطابــق بــا اعــام مرکــز
پژوهشهــای مجلس ،هرچند
بهدلیل نرخ رشــد منفی بخش
نفــت ،رشــد اقتصــادی کشــور
در ســال  ۹۸همچنــان منفــی
خواهد بود ،اما رشــد اقتصادی
بــدون نفت در ســال  ۹۸حدود
 ۱.۸درصد برآورد میشود.
در بخــش چکیده ایــن گزارش
آمــده اســت« :بــا بازگشــت
بخــش مهمــی از تحریمهــای
اقتصــادی ،اقتصــاد ایــران
در ســال  ۱۳۹۷عملکــرد
ضعیفــی داشــت .ازجملــه
میــزان کاهــش تولیــد صنعت
بخصــوص صنایــع بــزرگ
نظیــر خودروســازی و نیــز
صــادرات نفــت و میعانــات
گازی قابــل توجــه بــود .از
طــرف دیگــر ،افزایــش ســطح
قیمتهــا (مصرفکننــده و
تولیدکننــده) در حالــی کــه
ســطح اســمی برخــی مخــارج
نظیر مخارج جــاری و عمرانی
دولــت و نیــز ســرمایهگذاری
بخــش خصوصــی ،افزایــش
چشــمگیری نداشــت ،رشــد
حقیقــی برخی بخشهــا نظیر
ساختمان و خدمات عمومی را
با کاهش قابل مالحظه مواجه
کرد .بــا توجه به اینکه در ســال
 ۱۳۹۸نیــز بســیاری از عوامــل
مذکور ازجمله کاهش صادرات
نفــت ،محدودیتهای واردات
و صــادرات ،کســری بودجه و...
پابرجاســت ،انتظار اولیه بر آن
بود که رشــد اقتصــاد غیرنفتی
در ســال  ۱۳۹۸نیــز منفــی
باشد».
بهگــزارش مهــر به نقــل از این
مرکــز ،بــا ایــن حــال ،برخــی
تحــوالت مثبــت ،شــرایط را
در بعضــی بخشهــا بهبــود
بخشــیده اســت .توضیــح آنکه
اوالً بارندگیهــای بیــش از
انتظــار در ســال آبــی قبــل،
موجــب شــد کــه برآوردهــای
مثبت قبلی از رشــد این بخش
بهبــود یابد .ثانیــاً تحوالت بازار
مســکن ،حجم ســرمایهگذاری
در بخــش ســاختمان را در
نیمــه اول ســال  ۱۳۹۸افزایش
داده اســت .بهنظــر میرســد
عمــده ایــن تحــول ناشــی از
افزایش نســبی قیمت مســکن
در مقایســه بــا تــورم کلــی
اقتصــاد بــوده اســت .رشــد
تولید ســاختمانهای مسکونی
در نیمــه اول ســال  ۱۳۹۸بــه
انــدازهای بــوده اســت که رشــد
منفــی تولیــد ســاختمانهای
دولتی(ناشی از کاهش حقیقی
طرحهــای عمرانــی) را نیــز
پوشــش داده و رشد کل بخش
ساختمان را بهطور نسبتاً قابل
توجهــی افزایــش داده اســت.
بهنظــر میرســد رشــد بخــش
ســاختمان نیــز تأثیــر مثبتی بر
برخــی بخشهــای صنعتــی
نظیر «الســتیک و پالســتیک»،
«کاشــی و ســرامیک»،
«ســیمان» و «ســایر کانیهــای
غیرفلزی» داشته و رشد مثبت
ایــن بخشهــا را نیــز بهدنبــال
داشته است.
بــا در نظــر گرفتــن مالحظــات
فوق ،هرچند بهدلیل نرخ رشد
منفی قابــل توجه بخش نفت،
رشــد اقتصادی کشــور در ســال
 ۱۳۹۸همچنــان منفــی خواهد
بود ،اما رشــد اقتصــادی بدون
نفت در ســال  ۱۳۹۸حدود ۱.۸
درصد برآورد میشود .توضیح
آنکه رشد بخش کشاورزی ۵.۵
درصــد ،رشــد بخــش صنعت
 ۱.۵درصــد ،رشــد آب ،بــرق
و گاز  ۱۰درصــد ،رشــد بخــش
ســاختمان  ۱۴.۵درصد و رشــد
بخــش خدمــات منفــی ۱.۵
درصد برآورد میشود.
رشــد منفــی بخــش خدمــات
عمدتــاً بهدلیــل رشــد منفــی
بخش امــور عمومــی درنتیجه
کاهــش حقیقی مخــارج جاری
دولت و نیز افــت ارزشافزوده
بخــش واســطهگریهای مالی
و بخصــوص بخــش بانکــی به
قیمتهــای ثابت در این ســال
است».
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گروه اقتصادی /شــاخص کل بورس تهران روز شــنبه عدد 460هزار واحد را
ثبتمیکند.
بورس تهران همچنان بدون وقفه رشد صعودی خودش را تجربهمیکند،
بهطوری که در آخرین روز هفته جاری عدد شاخص کل این بازار به عدد ۴۵۹
هزار و ۷۹واحد رسید که در مقایسه با پایان هفته گذشته حدود 2درصد رشد را
تجربه کرد.در واقع ،بازدهی هفتگی بورس تهران به  2درصد رسید.
تحلیلگــران برایــن باورند ،باوجــود اینکه بورس تهران در فاز اســتراحت
قیمتــی بــه ســر میبــرد ،امــا ورود بیوقفه نقدینگــی بویــژه در پایان ســال،
معامــات در این بازار را تاریخی کرده اســت.پیشبینی اینکه بورس تهران
وارد فاز کاهش ارزش مقطعی شود دشوار نیست ،اما همچنان روند یا ترند
سرمایهگذاری در اقتصاد مسیر جز بورس را نشان نمیدهد.
در چهار روز معامالت هفت ه جاری ،شاخص بورس  ۱۳هزار و  ۱۸۵واحد
افزایش داشــت؛ شــاخص کل در پایان روز سهشــنبه ( ۱۶بهمن ماه) با عدد
 ۴۴۵هــزار و  ۸۹۴واحد به معامالت پایان داد که این رقم در روز چهارشــنبه
( ۲۳بهمن ماه) به عدد  ۴۵۹هزار و  ۷۹واحد رسید.
پیش بینی میشود که از روز شنبه شاخص کل وارد کانال جدید شود و از
عدد  460هزار واحد عبور کند.

