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 5نشانه بهبود اقتصاد ایران

گــروه اقتصــادی  :بــا وجــود دو ریســک مهــم
تحریمهای بیســابقه و شیوع کرونا از فصل دوم
سال جاری ،بوی بهبود از وضعیت اقتصاد ایران
به مشــام می رسد .پس از خروج یکجانبه امریکا
از برجــام در اردیبهشــت ســال  1397و تشــدید
تحریمهــا علیــه ایــران ،بخــش نفــت بــه عنوان
موتوراصلی پیشــرفت و توســعه به میــزان قابل
توجهــی توان خود را از دســت داد .از ســوی دیگر
کاهش صادرات نفت و محدودیتهای بانکی به
واســطه تحریم ،درآمدهای ارزی کشور را محدود
کــرد ،اتفاقــی که موجب شــد تا نــرخ ارز قلههای
جدیــدی را فتــح کنــد و باعــث افزایــش ســطح
عمومی قیمتها و نرخ تورم شود.
این درحالی است که از اسفند ماه سال گذشته
شــیوع کرونا نیــز با تعطیلــی و کاهــش فعالیت
کســب و کارها به خصوص در بخش خدمات که
نیمی از تولید ناخالص داخلی کشــور را دراختیار
دارد ،بیــش از پیش اقتصاد ایران را منقبض کرد.
آمارهــا و گزارشهایــی کــه از ابتدای ســال جاری
منتشــر شــد حاکی از افزایش قابل توجــه تعداد
بیکارانوزیانسنگینبخشهایاقتصادیکشور
بود .اما با تمام این محدودیتها ،به نظر میرسد
که از فصل دوم سال جاری و درمجموع عملکرد
اقتصاد درنیمه نخست سال جاری ،اقتصاد ایران
درحال بازسازی و بازگشت به مدار بهبود است.
ëëانتظارتورمکاهشیافت
بررســی فضای اقتصــادی کشــور در ماههای
اخیــر حاکــی از کاهــش انتظــارات تورمی اســت.
درایــن ماههــا از یک ســو تحوالت سیاســی در آن
ســوی مرزها به خصوص انتخابــات امریکا که به
پایان یافتن سیاست فشــار حداکثری علیه ایران
منجر شــد و امیدهــا را بــرای بازگشــت امریکا به
برجــام و لغــو تحریمها زنده کرد و از ســوی دیگر
ثبات نسبی و روند نزولی نرخ ارز باعث شده است
تاجامعهانتظارکمیبرایتداومرشدتورمداشته
باشند .برهمین اساس طی ماههای اخیر ضمن
افزایشجذبسپردههایبانکیمیزانماندگاری
آن نیز باال رفته است .موضوعی که نشان می دهد
تمایل مردم برای نگهداری ریال باال رفته اســت.
این در شــرایطی اســت که دراواخر سال گذشته و
ابتدای امســال ،میل به نگهداری ریال به شــدت
کاهش یافته بــود و مردم تــاش میکردند ریال

اســت .شــاخص میــزان اســتخدام و بهکارگیری
نیروی انســانی در آذرماه  51.3به دست آمده که
نســبت به آبان ماه ( )46.11روند افزایشی داشته
و طــی  10ماهه گذشــته بیشــترین مقدار خــود را
به ثبت رســانده است که چشــمانداز روشنتری
را بــرای ماههــای پیش رو به همــراه دارد .قیمت
فــروش محصوالت تولید شــده یا خدمــات ارائه
شــده در آذرمــاه ( )56.73نــرخ افزایــش بســیار
مالیمتری را نسبت به روند 8ماهه خود از ابتدای
سال داشته است که بیشتر به دلیل کاهش قیمت
مــواد اولیــه وارداتی و کاهش تقاضای مشــتریان
است.شــاخص انتظــارات در ارتبــاط بــا میــزان
فعالیت اقتصادی در ماه آینده  56.38است که
طی  7ماهه اخیر بیشترین مقدار خود را به ثبت
رساندهاست،نشاندهندهانتظاراتخوشبینانه
و چشمانداز بهتر اقتصادی در دیماه است.
 ëëشتابنرختورمکمشد
همچنین بررسی شــاخص نرخ تورم مصرف
کننــده براســاس آخریــن اعالم مرکــز آمــار ایران
درآذرماهامسالنیزگویایکاهششتابصعودی
این نرخ اســت .به طوری که درایــن ماه نرخ تورم
نقطهای به ٤٤,٨درصد رسید که در مقایسه با ماه
قبل ١,٦واحد درصد کاهش یافته است .نرخ تورم
ماهانه آذر نیز به  2درصد رسیده که در مقایسه با
مــاه قبل ٣.٢ ،واحد درصد کاهش داشــته اســت.
طبق تحلیــل اقتصاددانان با توجه به توقف روند
صعودی نرخ ارز درماههای آینده نیز انتظار تداوم
روند نزولی نرخ تورم وجود دارد.
ëëرشدپولصفرشد
یکیدیگرازسیگنالهاییکهکاهشانتظارات

تورمی را تأیید میکند ،رشد صفر درصدی پول در
آذرماه نســبت به ماه گذشته و همچنین کاهش
 10.3واحد درصدی رشد دوازده ماهه این متغیر
در آذر ماه ســال جاری ( 69.7درصد) نســبت به
رشــد دوازده ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری
( 80درصد) است که از کاهش سیالیت سپردهها
و ماندگار شــدن بیشــتر آنها حکایت دارد و خود
عالمت دیگری از کاهش انتظارات تورمی است.
همراســتا و همجهــت بــا رشــد متغیرهــای
عمده پولی در چند ماه گذشــته ،بر اســاس ارقام
مقدماتــی ،رشــد نقدینگــی و پایه پولــی در پایان
آذر  1399نسبت به پایان سال قبل ،به ترتیب به
 26.6و  15.5درصد رســید که نسبت به رشد این
دو متغیر در دوره مشــابه سال قبل ( 20.2و 18.3
درصد) به ترتیب  6.4واحد درصد افزایش و 2.8
واحــد درصد کاهش نشــان میدهــد .همچنین
رشد دوازدهماهه نقدینگی ،حجم پول و پایه پولی
در پایــان آذر بــه ترتیــب معــادل  69.7 ،38.3و
 29.7درصد بوده است.
ëëآغازدورهرونقنسبی
بــا نگاهــی به تولیــد ناخالص داخلی و رشــد
اقتصادی کشــور نیز شــاهد تغییر مســیر اقتصاد
هستیم .رشــد اقتصادی بدون نفت در شش ماه
اول سال جاری ،نسبت به دوره مشابه سال قبل،
مثبت  1.4درصد و رشد اقتصادی با نفت در این
دوره مثبت 1.3درصد است.درهمین راستا مدیر
اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی معتقد
است که این رشد اقتصادی داللت بر آن دارد که
عــاوه بر شــروع دوره رونق نســبی ،اقتصاد ایران
مســیر بهبود و بازیابی توان از دست رفته خویش

رامیپیماید.
به گفتــه علیرضا قائــدی ،خوشــبخانه پس از
هشــت فصل رشــد متوالــی منفــی ،رشــد ارزش
افــزوده گــروه نفــت و گاز در ســه ماهــه دوم ســال
 1399بــه قیمتهــای ثابــت ســال  1390معادل
 22.2درصد محاســبه شــد .این در حالی است که
رشــد ارزش افــزوده ایــن گروه در فصل دوم ســال
قبــل منفــی  50.4درصد بــود .افزایش نرخ رشــد
ارزش افزوده این گروه در فصل تابســتان ،ناشــی
از افزایــش تولیــد گاز طبیعــی و میعانــات گازی و
همچنین صــادرات نفت خام ،میعانــات گازی و
گاز طبیعی نســبت به دوره مشابه سال قبل بوده
اســت .ضمن آنکه در فصل دوم سال جاری 2.3
واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی  5.1به
علت افزایش ارزش افزودهگروه نفت و گاز حاصل
شده است .به عبارت دیگر در فصل تابستان سال
جاری  2.8واحد درصد از رشــد اقتصادی از محل
ســایر فعالیتهای اقتصادی به غیر از گروه نفت
و گاز ایجــاد شــده اســت .بنابراین هــر چند نقش
بخــش نفــت و گاز در رشــد اقتصــادی فصل دوم
ســال  1399پررنــگ بوده اســت ،اما ســهم بخش
غیر نفتی در رشــد دوره مزبور در مقایسه با بخش
نفت بیشــتر بوده اســت .طبق توضیحات وی ،بر
مبنای آمار حسابهای ملی در نیمه نخست سال
جــاری و بــه ویژه فصــل دوم ســال  1399میتوان
چنین نتیجهگیــری کرد کــه اقتصاد ایــران پس از
یک دوره رکود طوالنی مدت طی سالهای 1397
و  1398به ترتیب با رشــدهای منفی  5.4و منفی
 6.5درصــد ،در فصــل دوم ســال  1399بهبــود
معنــیداری در رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی را
(معادل 5.1درصد) تجربه کرده است .در بررسی
رشد ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی
طی فصل دوم سال  1399این نکته حائز اهمیت
اســت که تمام گروههای عمده اقتصــادی اعم از
کشــاورزی ،نفــت ،صنایــع و معادن و خدمــات از
رشــد مثبت برخوردار بودهاند .این در حالی است
که در فصل دوم سال  ،1398به جز گروه کشاورزی
( 9.8درصــد) و صنایــع و معــادن ( 0.4درصــد)،
ســایر گروههــای عمــده اقتصــادی با رشــد منفی
ارزش افزوده مواجه شــدهاند .بنابراین در تحلیل
شرایط عمومی حاضر باید به این نکته توجه کرد
کــه اقتصاد ایران در طول دو ســال گذشــته با نرخ
رشد فصلی منفی و مستمر روبهرو بوده است .لذا
رشد مثبت با نفت و بدون نفت ایجاد شده در سه
ماهــه دوم ســال  1399و همچنین نیمه نخســت
ســال جاری نویدبخش است .البته علیرغم رشد
 1.3درصــدی تولیــد ناخالــص داخلــی در نیمــه
نخست سال 1399نسبت به رقم مشابه سال قبل
ووروداقتصادکشوربهمرحلهرونقنسبیاقتصاد،

سطح تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت
ســال  1390در نیمه نخســت ســال جاری هنوز به
میــزان  4.7درصد پایینتر از رقم مشــابه در نیمه
نخســت ســال  1395اســت .اقتصــاد ایــران پس
از حــدوداً هشــت فصل نــزول مســتمر ،در نقطه
عطفی قرار گرفته اســت که امیــد میرود با بهبود
شرایط و فضای اقتصاد کالن ،ظرفیتهای خالی
دربخشهایمختلفاقتصادبهسرعتبازیابیو
به کار گرفته شده و نهایتاًدر مسیر بسط و گسترش
قرارگیرد.
ëëرشد98درصدصنایعمثبتشد
براســاس گفتههــای ایــن مقــام مســئول در
بانــک مرکــزی ،بخش صنعت در ســه ماهه دوم
ســال  1399از وضعیــت بهتری نســبت به فصل
اول ســال جــاری برخــوردار بوده اســت .در بخش
صنعت،شاخصتولیدکارگاههایبزرگصنعتی
که حدود  70درصد ارزش افزوده بخش صنعت
را پوشــش میدهــد ،در ســه ماهه اول ،ســه ماهه
دوم و شــش ماهــه اول ســال  1399نســبت بــه
دوره مشــابه ســال قبل به ترتیــب  11.9 ،1.4و 6.8
درصــد افزایــش یافتهانــد .از مجمــوع  24رشــته
فعالیــت عمده صنعتی در ســه ماهه دوم ســال
 1399شــاخص تولید  21رشته فعالیت با ضریب
اهمیــت  98.7درصد ،دارای رشــد مثبت اســت.
همچنینبیشترینسهمازافزایششاخصتولید
کارگاههــای بــزرگ صنعتی طی فصل دوم ســال
 1399بــه ترتیــب مربــوط به رشــته فعالیتهای
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی ،صنایع
تولید فلزات اساســی و صنایع تولید وسایل نقلیه
موتــوری ،تریلــر و نیم تریلر بوده اســت .به نحوی
که این ســه رشــته فعالیت در مجموع  7.5واحد
درصد از رشــد شــاخص تولید کارگاههــای بزرگ
صنعتی  11.9درصد را در سه ماهه دوم سال 1399
به خود اختصاص دادهاند.
ëëانتظاربهبودبخشخدمات
قائدی همچنین یادآور شد :ارزش افزوده گروه
خدمات به قیمتهای ثابــت  1390در فصل اول
و دوم ســال  1399به ترتیب دارای رشد  -1.8و 1.4
درصد بود .در سه ماهه دوم سال  1399اکثر رشته
فعالیتهایگروهخدماترشدمثبتداشتند.در
واقع با بررسی سری زمانی ارقام حسابهای ملی
به این نتیجه میرسیم که بخش کاالیی اقتصاد با
بخشخدماتارتباطوهمبستگیمستقیمدارند.
در هرصــورت امیدواریم با بهبود وضعیت تولید
بخشکاالییاقتصاد،وضعیتارزشافزودهگروه
خدمات که شــامل مبادلــه کاالها ،حمــل و نقل،
انبارداری ،خدمات حرفهای کسب و کار ،خدمات
مستغالت و سایر رشته فعالیتهای مرتبط با این
گروهاستبهبودیابند.

بنگاه

«ایران» از کاهش انتظارات تورمی گزارش میدهد

خــود را بــه دارایــی یــا کاالی دیگــری تبدیل کنند
تا بتوانند ریســک تورم را پوشــش دهنــد و ارزش
دارایــی خود را حفــظ کنند ،اما براســاس گزارش
مراجع رســمی از جمله بانک مرکزی با فروکش
کردن قابل توجه انتظارات تورمی این روند تغییر
کــرده اســت .آمارهای بانــک مرکــزی از افزایش
 ۳۶درصــدی مانده ســپردههای بانکــی در پایان
شهریورماه  ۹۹نسبت به مقطع مشابه سال قبل
حکایــت دارد ،به طوری که در پایان شــهریورماه
مانده کل سپردهها به بیش از  3195هزار میلیارد
تومان رســیده است که نسبت به ماه مشابه سال
قبل  ۳۶درصد و نســبت به پایان ســال قبل ۱۷.۶
درصد افزایش نشان میدهد.
ëëبهبودشامخکلاقتصادایران
طبــق اعــام مرکــز پژوهشهــای اتــاق ایران
شــامخ (شــاخص مدیــران خریــد) کل اقتصــاد
ایــران در آذرماه امســال به  47.77واحد رســیده
که همچنان وضعیت رکود در فعالیتها را نشان
میدهد؛ اما شدت رکود آن نسبت به آبان (45.7
واحــد) کمتــر شــده اســت .در ایــن ماه شــاخص
مدیران خرید بخش صنعت نیــز به  49.3واحد
رسیده که بعد از رکود آبان ماه ( ،)47.63سیگنال
قویتری را نسبت به بهبود فعالیت صنایع نشان
میدهد.
طبــق نظرســنجی انجــام شــده از بنگاههای
اقتصادی کشور ،شاخص مدیران خرید برای کل
اقتصــاد ایــران در آذرماه  47.77به دســت آمده
اســت کــه نشــان میدهــد بهطــور میانگین طی
ســه ماه گذشــته ،نرخ کاهــش کمتــری در میزان
فعالیتهای اقتصادی وجود داشته است و روند
نزولی شــاخص کل طــی  6ماه گذشــته کمترین
میــزان کاهش در فعالیتها را ثبت کرده اســت.
ی که در این ماه برخی
نتایج نشان میدهد درحال 
فعالیتها در بخش خدمات و کشــاورزی با رکود
بیشتری نســبت به آبان روبهرو بودند (تعطیلی
سراســری بســیاری از مشــاغل خدماتی در نیمه
اول آذر) ،اما مالیمتر شدن نرخ کاهش شاخص
کل در آذر ،بــه دلیل بهبــود فعالیتها در بخش
ساختمانوصنعتاست.
شــاخص موجــودی مــواد اولیــه یــا لــوازم
خریداری شــده در آذرماه  46.13اســت و نسبت
بــه آبان ( )39.84شــدت کاهش آن بســیار کمتر

اقتصادی
بیش از  ۹۶۰پرونده
در بانک توسعه تعاون
از قانون تسهیل بدهی
بدهکارانبهرهمندشدند

بیش از  ۹۶۰پرونده مربوط به مطالبات
غیرجاری تاکنون براساس قانون تسهیل
بدهی بدهکاران شــبکه بانکی در بانک
توســعه تعاون بررسی شــده و مشمول
بخشودگی تشخیص داده شدهاند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک
توســعه تعــاون ،رئیــس هیــأت مدیــره
بانک در تشــریح جزئیات اجرای قانون
تســهیل بدهی بدهکاران شــبکه بانکی
در بانک توسعه تعاون گفت :این قانون
 17دیماه ســال گذشــته از ســوی بانک
مرکزی به شــبکه بانکی کشــور ابالغ و بر
اســاس آن مهلت تســویه بدهــی اعالم
شده برای مشموالن تا پایان آذرماه سال
 ۱۳۹۹تعیین شد .پیرو این ابالغ تمامی
واحدهــای ســتادی و اجرایــی در بانــک
توسعه تعاون ملزم شــدند تا پروندهها
را بررســی و مشموالن قانون را شناسایی
کنند.
ســیدباقر فتاحی با بیــان اینکه برای
اجرای این قانون ،فهرســت مشــموالن
از ســوی بانکهــا باید در ســامانه بانک
مرکــزی ثبت شــود ،گفت :پــس از تأیید
بانکمرکزیاستکهمیتوانمشموالن
معرفی شــده را از اســتمهال برخــوردار
کرد ،بنابراین بهمنظور افزایش ســرعت
و دقــت در اجــرای قانــون ،فهرســت
همه متقاضیان برای انجام محاســبات
بــه واحــد بازرســی بانک ارســال شــد .از
مجموع پروندههای ثبت شــده توســط
بانک توســعه تعــاون در ســامانه بانک
مرکــزی ۹۶۲ ،پرونده تأیید شــد که برای
اجرای قانــون پروندههای مورد تأیید به
شعب استانها عودت داده شد.
بــه گفتــه وی ،بانــک توســعه تعاون
اســامی آن دســته از مشــموالنی را کــه
تاکنــون نتوانســتهاند از مزایــای قانــون
مزبــور بهرهمنــد شــوند یــا جدیــداً برای
برخــورداری از این قانــون اقدام کردهاند
بــه بانک مرکزی اعالم کرده اســت تا در
صورت تأیید این نهاد مراحل بعدی کار
انجام شود.

