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نرخ رشد اقتصادی تابستانی کشور به  2دهم درصد رسید

پیش شرط های پیش فروش نفت در بودجه 1400

گروه اقتصــادی | در حالی که مرکز آمار
ایران نرخ رشــد اقتصادی  6ماهه  99را
با احتساب نفت منفی  1.9و بدون نفت
منفی  1.3برآورد کرده است؛ آمارهای
تابســتانی نرخ رشــد اقتصادی ،نشــان
میدهد که تابســتان امســال نرخ رشد
اقتصادی با نفت دوباره مثبت شــده و
به مثبت  2دهم رســیده اســت .به این
معنا که تأثیر تحریمها و کاهش تقاضا
بــرای انــرژی ناشــی از شــیوع ویــروس
کرونا در تابســتان امسال بر نفت کمتر
شده است.
بر اســاس گزارش مرکز آمــار ایران،
در تابستان  ٩٩رشد محصول ناخالص
داخلی (رشد اقتصادی) با نفت به ٠.٢
درصــد و بــدون نفــت بــه  -٠.٢درصد
رســید .ایــن درحالی اســت کــه در بهار
امســال رشــد اقتصــادی بــا احتســاب
نفــت منفــی  4.1و بــدون نفــت منفــی
 2.4بــوده اســت و همین شــدت منفی
بــودن آمــار بهــاری ،میانگیــن  6ماهه
نخســت را کاهــش داده اســت .اکنــون
ایــن احتمــال وجــود دارد کــه تــا پایان
ســال روند بهبود طی شده و در نهایت
نــرخ رشــد اقتصــادی  99باالتــر از نرخ
رشــد اقتصــادی  98باشــد .نــرخ رشــد
اقتصادی  98بر اســاس گــزارش مرکز
آمــار ایران بــا نفت منفــی  6.8و بدون
نفت منفی  3دهم بود.
ëëخدمات ،زیر فشار کرونایی
امــا در همیــن حــال ،مرکــز آمــار
گــزارش میدهــد کــه در شــش ماهــه
نخست ســال ١٣٩٩رشته فعالیتهای
گــروه کشــاورزی  ،١,٧گــروه صنایــع و
معــادن  -٠.٧و گــروه خدمــات -٣.٥
درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل،
رشد داشته است.
محاســبات فصلــی در مرکــز آمــار
ایــران در قالــب  ١٨بخــش اصلــی
متشــکل از  ٤٢رشــته فعالیــت انجــام
میشــود کــه بــر ایــن اســاس گــروه
کشاورزی شامل زیربخشهای زراعت

و باغــداری ،دامــداری ،جنــگلداری
و ماهیگیــری ،گــروه صنایــع و معــادن
شــامل زیربخشهــای اســتخراج نفت
خــام و گاز طبیعــی ،اســتخراج ســایر
معــادن ،صنعــت ،تأمیــن آب ،برق و
گاز طبیعی و ساختمان میباشد و گروه
خدمات شــامل زیربخشهای عمده و
خردهفروشــی ،فعالیتهــای خدماتی
مربــوط بــه تأمیــن جــا و غــذا ،حمــل
ونقــل ،انبــارداری ،پســت ،اطالعــات
و ارتباطــات ،فعالیتهــای مالــی و
بیمــه ،مســتغالت ،کرایــه و خدمــات
کســبوکار و دامپزشــکی ،اداره امــور
عمومــی و خدمــات شــهری ،آموزش،
فعالیتهای مربوط به سالمت انسان
و مــددکاری اجتماعی و ســایر خدمات
عمومی ،اجتماعی ،شخصی و خانگی
است.
با نگاهــی جزئیتر در این بخشها،
برخی ارقام برای بهار و تابستان تفاوت
فاحشــی دارنــد .بهطــوری که در رشــته
صنایع و معادن ،بخش استخراج نفت
و گاز طبیعــی از منفــی  14.5در بهــار
امسال به  3.4در تابستان رسیده است.
تأمین آب و برق و گاز نیز در این رشــته
از  1.7به  9.2رســیده و بیشترین رشد را
در رشته فعالیتهای صنایع و معادن
طی  6ماه نخســت ســال داشــته است.
بخش ساختمان نیز از منفی  2در بهار
به  5.4در تابســتان رشــد داشته است.
جالب است که به واسطه همین ارقام،
رشــد محصول ناخالص داخلی بدون
احتســاب نفت در رشــته فعالیتهای
صنایــع و معــادن از منفــی  2دهــم در
بهار امســال به مثبت  4.2در تابســتان
رســیده و رشــد محصــول ناخالــص
داخلــی با احتســاب نفت نیــز از منفی
 5.2به  4صعود کرده است.
امــا در گــروه خدمــات ،شــرایط
هنــوز بــه ســبب شــیوع ویــروس کرونا
مثبــت ارزیابی نمیشــود؛ اگرچه رشــد
اقتصــادی ،تابســتانی بهتــر از بهــار را

تجربــه کرده اســت .بر اســاس گزارش
مرکــز آمار ،محصــول ناخالص داخلی
گروه خدمــات از منفی  3.9به منفی 3
در تابستان رسید.

ëëبهبودنسبتبهمدتمشابهسالقبل
در یــک نــگاه کلــی ،محصــول
ناخالص داخلی به قیمت ثابت ســال
 ١٣٩٠در شــش ماهــه نخســت ســال

 ١٣٩٩به رقم  ٣٤٤٣هزار میلیارد ریال
با نفت و  ٣٠٠٠هزار میلیارد ریال بدون
احتســاب نفت رسیده اســت ،در حالی
کــه رقــم مذکور در مدت مشــابه ســال

قبــل با نفــت  ٣٥١٠هزار میلیــارد ریال
و بدون نفــت  ٣٠٣٩هزار میلیارد ریال
بــوده کــه نشــان از رشــد  -١,٩درصدی
محصــول ناخالــص داخلــی بــا نفــت
و  -١.٣درصــدی محصــول ناخالــص
داخلــی بــدون نفــت در شــش ماهــه
نخست سال  ١٣٩٩دارد.
نتایج  6ماهه نخست سال حاکی از
آن است که در شش ماهه نخست سال
 ١٣٩٩تأثیــر تحریــم بر رشــد اقتصادی
کمتر شده و مؤلفه تأثیرگذارتری یعنی
کاهــش فعالیت بخشهایی از اقتصاد
به ســبب شــیوع کوویــد 19-روی رشــد
اقتصــادی اثر داشــته کــه تنها مختص
ایران نیست و اقتصاد تمام جهان را در
بر میگیرد.
با ایــن حال آنطور کــه محمدعلی
دهقــان دهنــوی ،معــاون اقتصــادی
وزارت امور اقتصادی و دارایی میگوید
«اگر تحریمها لغو یا کاهش یابد ،شاهد
یک رشــد اقتصادی انفجاری خواهیم
بود .همان شــرایطی که در سال ۱۳۹۵
رخ داد و بنابرایــن یــک رشــد دو رقمی
انتظار میرود».
نهادهــای بینالمللــی نیــز از آغــاز
یک روند مثبت در نرخ رشد اقتصادی
ایران و پایان رکود خبر میدهند .تاکنون
صندوق بینالمللــی پول با پیشبینی
رشــد ســه درصدی اقتصــادی ایران در
ســال بعد اعــام کرده اســت کــه رکود
اقتصــادی ایــران تمام میشــود .بانک
تســویه بینالمللــی هــم بــا پیشبینی
رشــد بیــش از چهــار درصــدی اقتصاد
ایــران در ســال میــادی بعدی نوشــته
اســت که رشــد اقتصادی ایــران پس از
ســه سال مثبت میشود .بانک جهانی
نیــز پیشبینی کــرده که اقتصــاد ایران
به مــدار صعــودی بازمیگردد و رشــد
اقتصــادی ایــران بــه مثبــت دو درصد
میرســد .اکونومیســت هــم بــرآورد
داشته که رشد اقتصادی ایران از منفی
 ۱۲درصد به مثبت دو درصد میرسد.
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بهمن آرمان

کارشناس مسائل اقتصادی

دولــت در الیحه بودجه  ۱۴۰۰عالوه بر درآمدهای نفتی ،درآمد حاصل از پیشفروش
نفــت را نیــز لحــاظ کرده اســت که بایــد با دقت بیشــتر به ایــن منبع جدیــد درآمدی
نگریست.کارشناساناقتصادیکشورکهبامحافلبینالمللیدرارتباطهستند،همگی
پیشفــروش نفــت را با توجه به تحریمها به عنــوان یکی از منابع درآمــدی دولت در
شرایط کنونی منطقی نمیدانند و معتقدند که احتمال موفقیتآمیز بودن انتشار این
اوراق بســیار کم اســت و گنجاندن آن در بودجه ممکن است به کسری بودجه در سال
 1400بینجامد و این کسری بودجه بر ارزش پول ملی و شاخصهای دیگر اقتصاد مانند
نرخ تورم نیز اثر بگذارد .دولت بارها اعالم کرده که این منبع جدید درآمدی برای تأمین
زیرساختهای کشور درنظر گرفته و منابع حاصل از آن صرف بودجه عمرانی خواهد
شد؛ اما نخست آنکه با گنجاندن آن در الیحه بودجه ،منبع درآمدی جدید را برای خود
پیشبینی کند که امکان تحقق آن بسیار اندک است .ضعف در بررسی این مسأله که
آیا مردم حاضرند اوراق پیشفروش نفتی را از دولت خریداری کنند ،میتواند عواقب
ناگواریبرایاقتصادکشوربههمراهداشتهباشدونبایدبهاینمسألهنگاهیخوشبینانه
داشــت .دوم آنکه؛ حتی اگر تحریمها لغو شــود و امکان فروش این اوراق فراهم شود
و خریدار نیز داشــته باشــد ،این ریســک بزرگ وجود دارد که منابع مالی ناشی از پیش
فروش نفت نه در راستای بودجه عمرانی ،بلکه در محل هزینههای جاری به کار گرفته
شود و از این طریق به محل پیشبینی شده در بودجه نرسد.
اما به موازات بررسی این طرح در ماههای اخیر ،شورای عالی بورس مصوبهای
داشــته اســت که بر اساس آن تأسیس شــرکتهای ســهامی عام پروژه محور برای
تأمیــن منابع مالــی طرحها از کانــال بازار ســرمایه امکانپذیر اســت .بهطور نمونه
تعــدادی از نهادهــای اجرایــی از جملــه اســتانداری خوزســتان از ســازمان برنامــه
درخواست کرده است که در الیحه بودجه طرحهای توسعهای مانند ساخت آزادراه،
دو نیروگاه برق و تکمیل سد بختیاری برای پرهیز از سیلها از مکانیزم شرکتهای
ســهامی عام از طریق بورس تأمین مالی شوند .به عبارتی ،اکثر پروژههای عمرانی
کشورمثلتکمیلسدهایمخزنی،ساختآزادراههاوتکمیلطرحهاینیمهتمامی
که به این منظور تجهیزات و ماشینآالت وارد شده است و ساخت مسکن برای کم
برخوردارها ،قابلیت اجرایی دارد و به نظر میرســد که بهتر اســت دولت این مسیر
تأمین مالی را برای پروژههایی که میخواهد از طریق پیش فروش نفت جلو ببرد،
جایگزین کند .در این راستا بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور نیز نیاز است
بدنه کارشناســی خود را قویتر کنند و با همکاری سازمان بورس بررسی کنند که آیا
اصالً امکان پیش فروش نفت در تحریم وجود دارد یا خیر؟
دولت ســه منبع درآمدی در بودجه دارد و آن سه نفت ،مالیات و سایر درآمدها
هستند .برای سال  1400تحقق هر سه منبع درآمدی با دشواریهای بسیاری همراه
است .به خاطر تحریمها ممکن است درآمدهای نفتی محقق نشود و از آنجایی که
بخش بزرگی از مالیاتهای دریافتی دولت متأثر از درآمدهای نفتی هستند  -مثل
حقوق گمرکی و سود بازرگانی  -این دو بخش از تأمین منابع با موانعی مواجهاند که
قابل چشمپوشی نیست .در بخش سایر درآمدها که فروش داراییهای متعلق به
دولت میتواند باشــد نیز از سوی مقام معظم رهبری روی آن تأکید شده است؛ در
سالهای اخیر دیدهایم که دولت نتوانسته بدنه خود را راضی به این واگذاریها کند
و به این ترتیب هر سه بخش با مسأله فشار تورمی اقتصاد ایران را تهدید میکنند.
در چنین شرایطی طرح پیش فروش نفت ممکن است مشکل را نیز بیشتر بکند.
لذا باید با دقت نظر بیشتری به طرح پیشفروش نفت پرداخت و بازنگریهایی در
مورد زمان اجرای آن انجام داد.

