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گزارش اقتصاد ایران

خالصه مدیریتی
اقتصاد ایران در ســال  1397با مشــکالت متعددی از جمله افت شــدید تولید
ناخالص داخلی ،کاهش درآمدهای نفتی ،جهش ارزی و تورمهای افسارگسیخته
روبهرو شــد .طبق گزارش مرکز آمار ،مجموع ارزش افزوده ایجاد شــده توســط
فعالیتهای اقتصادی با احتســاب نفت در نه ماهه نخســت سال  1397حدود
 17.263هزار میلیارد ریال بوده که به قیمتهای ثابت نســبت به مدت مشــابه
سال قبل از آن  3/8درصد منقبض شده است .در این مدت تولید ناخالص داخلی
بدون احتساب نفت نیز  1/9درصد افت داشته است .همچنین تولید در گروههای
کشــاورزی و صنعت به ترتیب  2/1درصد و  7/9درصــد افت کرده و تنها تولید
گــروه خدمات به میزان  0/6درصد افزایش یافته اســت .در بین زیرگروههای 3
گروه مذکور ،استخراج نفت وگاز با منفی  10/5درصد و معدن با منفی  9/8درصد
بیشترین افت را تجربه کردهاند و در مقابل برخی زیرگروههای گروه خدمات مثل
حملونقل و آموزش جزو معدود بخشهای با رشد مثبت بودهاند .تشکیل سرمایه
ثابت ناخالص نیز طی این نه ماه در هر دو بخش ساختمان و ماشینآالت مجددا ً
کاهش داشــته و به ترتیب نرخ رشدهای منفی  4/4درصد و منفی  3/2درصدی
را به ثبت رساندهاند.
نرخ تورم مصرفکننده که در طول ســال  1396روند با ثباتی را تجربه میکرد و
یکی از دستاوردهای مهم دولت به شمار میرفت ،تقریباً از اوایل تابستان 1397
روند افزایشــی شــدیدی را دنبال کرد .بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ،که از
آذر  1397به عنوان تنها مرجع رسمی اعالم نرخ تورم تعیین شد ،شاخص قیمت
مصرفکننده برای کل خانوارهای کشــور (اعم از شــهری و روستایی) در اسفند
 1397نسبت به ماه قبل از آن  3/9درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن
 47/5درصد رشــد داشته است .این نرخ تورم نقطهبهنقطه حداقل از سال 1382
به بعد بیسابقه بوده است .نرخ تورم ساالنه نیز که از شهریور این سال مجددا ً دو
رقمی شــده بود ،در ادامه سال روند افزایشی خود را با سرعت بیشتری در پیش
گرفت و در اســفند به  26/9درصد رسید .به این ترتیب دستاورد تورم تک رقمی
نه تنها از دســت رفت ،بلکه تبدیل به افزایش نگرانکنندهای در قیمتها شد که

معیشت روزمره مردم را به شدت تحت تأثیر قرار داد.
تحوالت بازار کار در ســال  1397نشــان میدهد که در این ســال حدود 23/8
میلیون نفر از جمعیت باالی  10سال کشور مشغول به کار بودهاند و  3/3میلیون
نفر نیز با وجود تمایل و قابلیت انجام کار ،موفق به یافتن شغل مورد نظر نشدهاند.
در نتیجه ،نرخ مشــارکت  40/5درصدی و نرخ بیکاری  12/0درصدی برای این
ســال رقم خورد که نسبت به ســال قبل از آن به ترتیب  0/4واحد درصد و 0/1
واحد درصد افزایش داشتهاند.
در نه ماهه نخســت سال  1397درآمدهای مالیاتی رشــدی  12/8درصدی ،سایر
درآمدهای جاری دولت رشــد منفی  11/6درصــدی و پرداختهای جاری دولت
رشدی  18/6درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن داشتند .به این ترتیب
کسری تراز عملیاتی در نه ماهه نخست سال  1397به شدت افزایش یافته و با رشد
 41/5درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ،به سطح  1.026/9هزار میلیارد
ریال رسید .در همین مدت رشد درآمدهای نفتی  39/8درصد و رشد پرداختهای
عمرانی  6/2درصد بود .به این ترتیب در نه ماهه نخست سال  1397کسری بودجه
دولت (کســری تراز عملیاتی و سرمایهای) با رشدی  17/0درصدی به  451/1هزار
میلیارد ریال رسید .برای تأمین مالی این کسری بودجه عمدتاً به تنخواهگردان خزانه،
صندوق توسعه ملی و فروش اوراق بدهی دولتی اتکا شده بود .در سه ماهه نخست
این ســال  137/1هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسالمی از سوی دولت منتشر شد،
در حالی که در ســه ماهه نخست سال پیش از آن ،دولت اوراق مالی منتشر نکرده
بود و حجم کل اوراق انتشار یافته دولت در سال  1396معادل  445/0هزار میلیارد
ریال بود .واگذاری شرکتهای دولتی در سه ماهه نخست سال  1397تنها  9/0هزار
میلیارد ریال و  4/7درصد بیشــتر از مدت مشابه ســال قبل از آن بوده است .قابل
انتظار اســت که به دلیل کاهش فروش نفت ایران در ماههای پایانی سال  1397و
عدم کاهش هزینههای جاری دولت ،رشــد واقعی منفی مخارج عمرانی و به موازات
تشدید کسری بودجه در کل این سال رقم خورده باشد.

عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷
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تراز پرداختهای کشــور در ســه ماهه نخست ســال  1397تحت تأثیر عوامل
مختلفــی از جمله افزایش میانگین صادرات نفتــی ،افزایش صادرات غیرنفتی و
کاهــش واردات غیرنفتی در پی افزایش نرخ برابری دالر آمریکا در مقابل ریال و
البته خروج سرمایه از کشور قرار داشت .رشد قابل توجه  48/1درصدی صادرات
نفتی در این مدت تحت تأثیر افزایش حجم صادرات نفتی و افزایش جهانی قیمت
نفت بوده اســت که به همراه رشد  16/4درصدی صادرات غیرنفتی ،رشد 37/5
درصدی صادرات کاال را به همراه داشــته اســت .واردات غیرنفتی اما تحت تأثیر
رشد نرخ دالر آمریکا در برابر ریال  1/9درصد نسبت به مدت مشابه سال پیش از
آن کاهش یافته و این رشد  127/3درصدی واردات گاز و فرآوردههای نفتی بوده
است که رشد مثبت  0/4درصدی کل واردات کشور در این مدت را رقم زده است.
در پی این تحوالت و با وجود اثر منفی تغییرات حساب خدمات بر حساب جاری،
حساب جاری کشور در سه ماهه نخست سال  1397نسبت به مدت مشابه سال
قبل از آن  197/1درصد افزایش یافت .با این حال و با وجود مازاد حساب جاری
 11/1میلیارد دالری در سه ماهه نخست سال  ،۱۳۹7به دلیل منفی بودن خالص
حساب سرمایه به میزان  5/3میلیارد دالر در کنار رقم منفی  1/9میلیارد دالری
مربوط به اشتباهات و از قلم افتادگیها ،ذخایر بینالمللی کشور تنها  3/9میلیارد
دالر نسبت به انتهای سال  1396افزایش یافت و انتظار میرود با توجه به کاهش
قابل توجه صادرات نفتی کشور در پایان سال  ،1397افزایش ذخایر ارزی کشور
در مجموع این سال بسیار کمتر از این رقم بوده و یا این ذخایر کاهش یافته باشد.
بازار ارز ایران ســال  1397را با ادامه روند افزایشــی قیمت دالر آمریکا در برابر
ریال ایران که از انتهای سال  1396آغاز شده بود ،شروع کرد .قیمت دالر آمریکا
در بــازار آزاد که در ابتــدای فروردین معادل  48هــزار و  570ریال بود ،تا 20
اردیبهشــتماه با روند افزایشی نســبتاً یکنواختی به حدود  66هزار ریال رسید
و پس از آن برای حدودا ً یک ماه در همین محدوده آرام گرفت .اما در تابســتان
تقریباً در هر ماه یک شوک افزایشی در قیمت دالر در برابر ریال به وقوع پیوست
و در ابتدای پاییز رکورد تاریخی هر دالر معادل  190هزار ریال به ثبت رســید.
پــس از آن نــرخ دالر در برابر ریال روندی نزولــی را در پیش گرفت و حتی در
ابتدای زمســتان بــه کمتر از  100هزار ریال کاهش یافــت .این تقویت ریال در
برابر دالر آمریکا دیری نپایید و مجددا ً دالر در برابر ریال رو به افزایش گذاشــت
تا در پایان سال هر دالر آمریکا در بازار آزاد معادل  129هزار ریال قیمت بخورد.
خروج آمریکا از برجام ،اعمال تحریمهای نفتی به همراه اعطای معافیت به برخی
از کشورها و همچنین برخی از سیاستهای داخلی از قبیل سیاست تخصیص ارز
با نرخ رســمی هر دالر معادل  42هزار ریال ،راه اندازی بازار ثانویه تحت عنوان
سامانه نیما و پیمانســپاری ارزی صادرکنندگان از جمله مواردی بودهاند که به
رشد متوسط  156/2درصدی نرخ دالر آمریکا در برابر ریال ایران در بازار آزاد در
سال  1397نسبت به سال قبل از آن منجر شدند.
بازار پول کشور در یک سال منتهی به انتهای پاییز سال  1397شاهد رشد 22/۷
درصــدی پایه پولی و  ۲۲/۱درصدی نقدینگی و لذا کاهش اندک ضریب فزاینده
نقدینگی بود .در این مدت در ســمت منابع پایه پولی ،دو جزء خالص داراییهای
خارجــی بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش و دو جزء خالص
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و ســایر اقالم کاهش داشــتهاند .برآیند این
تغییــرات ثبت رقم  2.436/0هزار میلیارد ریــال در پایان آذرماه برای پایه پولی
بوده اســت .در ارتباط با اجزاء نقدینگی نیز طی این یک سال پول  41/0درصد
و شــبه پول  19/5درصد رشد داشتهاند که عمدتاً ناشــی از تبدیل سپردههای

بانک خاورمیانه

بلندمدت به کوتاهمدت بوده است .افزایش تقاضای مبادالتی پول در نتیجه تورم
فزآینده و انتظارات تورمی باال از مهمترین دالیل این اتفاق بودند.
مانده تسهیالت و مانده کل سپردههای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی پس
از کســر سپرده قانونی در یک ســال منتهی به بهمنماه  1397به ترتیب معادل
 26/4درصد و  32/2درصد رشــد داشتهاند و به  14.573/9هزار میلیارد ریال و
 18.161/2هزار میلیارد ریال رسیدهاند .در نتیجه این تحوالت ،نسبت تسهیالت
به ســپردهها پس از کسر ســپرده قانونی کاهش داشته و به  80/2درصد رسیده
است .در سال  1397بالغ بر  ۷,۷۳۷/3هزار میلیارد ریال تسهیالت به بخشهای
مختلف اقتصادی پرداخت شــده که رشدی  26/0درصدی نسبت به سال قبل از
آن دارد .سهم تسهیالتی که در قالب سرمایه در گردش پرداخت شده با  5/9واحد
درصد کاهش نسبت به سال  1396به  58/8درصد در سال  1397رسیده است.
شــاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در طول ســال  1397بیش از  85درصد
رشد داشــت و به نزدیک  180هزار واحد رسید .این رشد اسمی چشمگیر نه به
دلیل بهبود عملکرد و رشد تولید شــرکتهای بورسی ،بلکه به دلیل افت ارزش
پول ملی و رشد سطح عمومی قیمتها بود .در این سال حدود  450هزار میلیارد
ریال معامله در بورس تهران به ثبت رسید و ارزش بازار را در انتهای اسفندماه به
 6.830هزار میلیارد ریال رساند .فرابورس ایران نیز طی این سال تحوالت تقریباً
مشابهی را همراه با نوسانات شــدید تجربه کرد و با رشد  105درصدی شاخص
کل همراه بود .ارزش بازار فرابورس در آخرین روز کاری اسفند  1397به 2.727
هزار میلیارد ریال رسید.
بوکار ایران در سال  2018-19حاکی
آخرین گزارش بانک جهانی از محیط کس 
از تنــزل چهار پلهای رتبه ایران در ســال  ۲۰۱۹و رســیدن آن به  ۱۲۸در بین
 ۱۹۰کشور مورد بررسی اســت .در این زمینه ،رتبه ایران در شاخصهای شروع
کســبوکار جدید و اخذ مجوزهای ساخت با تنزل قابل توجه و در زمینه تجارت
برونمرزی و ورشکستگی و انحالل کسبوکار با بهبود چشمگیر مواجه شده است.
همچنین شاخصهای تأمین برق مورد نیاز ،تأمین مالی ،حمایت از سرمایهگذارن
خــرد ،ثبت داراییها و تضمیــن اجرا و الزامآور بودن قراردادها بدتر و شــاخص
پرداخت مالیات اندکی بهتر شده است .وضعیت ایران در شاخصهای شروع یک
بوکار جدید ،تأمین برق ،پرداخت مالیات و حمایت از سرمایهگذاران خرد
کســ 
نســبت به کشورهای منطقه نامساعدتر و در شاخصهای اخذ مجوزهای ساخت،
ثبت داراییها ،تجــارت برونمرزی ،تأمین مالی ،تضمین اجــرا و الزامآور بودن
قراردادها و ورشکستگی و انحالل کسبوکار در وضعیت مساعدتری است .آخرین
گزارش مجمع جهانی اقتصاد از رقابتپذیری کشورها نیز نشان میدهد که رتبه
ایران در سال  2018-19نسبت به سال قبل ا ز آن  20پله تنزل داشته و به رتبه
 ۸۹در میان  ۱۴۰کشــور مورد بررسی رســیده است .افت وضعیت شاخصهای
زیرســاختها ،مهارت نیروی انســانی ،بازار کاال ،بازار نیــروی کار ،بازار مالی و
پویاییهای کسبوکار از مهمترین دالیل تنزل رتبه ایران در این رتبهبندی بوده
است .پایش محیط کسبوکار از سوی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
ایران نیز حاکی از آن است که شاخصهای ملی محیط کسبوکار در پاییز ۱۳۹۷
نســبت به فصل قبل از آن و فصل مشابه ســال  1396نامساعدتر شده است .در
بین بخشهای اقتصادی ،بخشهای کشــاورزی و خدمات بــه ترتیب به عنوان
مساعدترین و نامساعدترین بخشها گزارش شدهاند و استانهای خراسان شمالی،
ایالم و کرمانشاه دارای بدترین و استانهای ایالم ،آذربایجان غربی و زنجان دارای
بوکار معرفی شدهاند.
مساعدترین وضعیت محیط کس 

5

گزارش اقتصاد ایران

 .۱بخش واقعی
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 ،خــروج 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 کــرد ،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 بســیاری از مبادالت اقتصادی در حوزههای غیرنفتــی را نیز در بر میگرفت.
ی خارجی در بخش عمده صنایع و معادن و
بدین ترتیب همکاری و سرمایهگذار 
انجام فعالیتهای بانکی به شــدت سخت شد و اقتصاد ایران را دچار چالشهای
بیشتری کرد.
با این حال تنها بخشــی از معضالت اقتصاد کشــور به خارج از مرزها و تحریمها
مربوط میشد و ساختار داخلی اقتصاد هم مشکالت خاص خود را داشت .یکی از
مهمترین این مشکالت به موضوع سرمایهگذاری و تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران
مربوط میشود .در اقتصاد ایران ،از بین نهادههای تولید ،سرمایه به طور تاریخی
نقش به مراتب مهمتری داشته است .این ویژگی میتواند موجب ناپایداری رشد
اقتصادی و پرنوسان بودن آن میشود .به خصوص وقتی که سرمایه و سرمایهگذاری
وابســته به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی باشــند که در این صورت هر گونه
نوسان در تولید ،فروش یا قیمت آن موجب نوسان بیشتر در سرمایهگذاری و رشد
اقتصادی در دورههای بعد میشــود .به همین دلیل است که توسعه در کشورها
به طور معمول ابتدا از سمت سرمایهگذاری و افزایش سرمایه ایجاد میشود و در
ادامه در کنار سرمایهگذاری جدید ،رشد از طریق افزایش بهرهوری استمرار پیدا
میکند ،چرا که با بزرگ شــدن سطح موجودی سرمایه ،سرمایهگذاری به مراتب
بزرگتری برای رشد آن نیاز است .با این حال ،در ایران در سالهای اخیر نه تنها
رشــد بهرهوری امری کام ً
ال مغفول بوده بلکه سرمایهگذاری (دولتی و خصوصی)
نیز آنطور که باید انجام نشــده و آمار رسمی رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
منفی بوده اســت (منفی  3/8درصد در نه ماه نخســت  .)1397در بخش دولتی
منابعی که میتواند به ســرمایهگذاری اختصاص یابد صرف یارانههای پنهان ارز
و ســوخت و امثال آن میشــود که اتفاقاً اثر منفی بر بهــرهوری دارند و به طور
مســتقیم و غیرمستقیم تولید را تضعیف میکنند .عالوه بر این ،رفتار دولتها در

ایران نشان داده است که هر گاه به هر دلیلی درآمدهای دولت کاهش پیدا کند،
ابتدا از هزینههای عمرانی که نقش سرمایهگذاری را دارند کاسته میشود .از طرف
دیگر محیط کسبوکار نامطلوب و نااطمینانی شدید حاصل از شوکهای داخلی
و خارجی انگیزه بخش خصوصی را برای سرمایهگذاری در کارهای تولیدی از بین
میبرد و فعالیتهای داللی و واســطهگری را جذابتر میکند .قوانین غیرشفاف
و کمثبات پیــشروی فعاالن اقتصادی ،دخالتهای بیــش از حد دولت در امور
مختلف بنگاهها از جمله قیمتگذاری محصوالت و تغییر مداوم مقررات تجاری و
ارزی ،به طور طبیعی ورود و خروج به بازار را سخت کرده و فضای نااطمینانی را
برای بنگاههای خصوصی گسترش میدهد.
بنابراین بخش عمده مشکالت اقتصاد ایران به خصوص در سال  1397به سمت
عرضه برمیگردد و به همین دلیل اســت که رکود با تورم همراه شــده است .در
چنین شــرایطی ،عالوه بر کاهش درآمدهای ارزی ،با افــت تولید از درآمدهای
مالیاتی دولت نیز کاســته میشــود که نتیجه آن تشدید کســری بودجه است.
جبران کســری بودجــه از طریق منابع بانک مرکزی یا اســتفاده ریالی از منابع
صندوق توسعه ملی به معنای افزایش بیشتر سطح عمومی قیمتها و از بین رفتن
ابزارهای سیاستی خواهد بود.
بر اســاس گزارشهای مرکز آمار ،متوسط رشــد اقتصادی کشور از ابتدای دهه
 1390تا سال  1396حدود  1/2درصد و انحراف معیار آن  5/9درصد بوده است
که نشاندهنده رشد پایین و پرنوسان تولید ناخالص داخلی طی این سالها است.
در این بین گروه صنعت بیشــترین نوســان را تجربه کرده که عمده آن به دلیل
وجود «اســتخراج نفت و گاز طبیعی» به عنوان زیرگروه آن است .جدول  1نرخ
رشد تولید ناخالص داخلی و سه گروه اصلی آن را نشان میدهد .چنانکه مالحظه
میشود ،در نه ماهه نخست سال  1397رشد اقتصادی با احتساب نفت منفی 3/8
درصد و بدون نفت منفی  1/9درصد بوده است که از متوسط رشد اقتصادی دهه
 1390پایینتر اســت .البته در فصل اول ســال  1397رشد مثبت همچون سال
قبل از آن کماکان ادامه داشــته و رشــد منفی نه ماهه در تابستان و به خصوص
پاییز ایجاد شده است .به بیان دیگر وضعیت رشد اقتصادی در هر فصل این سال
از فصل قبلی بدتر بوده و برآورد میشود در زمستان نیز بهتر از پاییز رقم نخورده
باشد .تنها گروه که در طی این نه ماه رشد مثبت داشته گروه خدمات با رشد 0/6
درصدی است که آن هم به لطف عملکرد شش ماهه نخست بوده و در پاییز رشد
این گروه نیز منفی شده است .گروه کشاورزی در هر سه فصل منقبض شده و در
انتها نیز رشــد منفی  2/1درصد را در نه ماهه به ثبت رسانده است .گروه صنایع
و معادن نیز با ســهم نزدیک به  45درصد از اقتصاد کشــور ،با افت  7/9درصدی
ارزش افزوده همراه بوده که عمدتاً از افت بخش نفت و گاز و همچنین ساختمان
نشأت گرفته است.

جدول  -1نرخ رشد اجزای تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت سال  1390و سهم آنها از کل به قیمتهای جاری (درصد)

گروه کشاورزی
گروه صنایع و معادن
گروه خدمات

تولید ناخالص داخلی (بدون نفت)

تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار

بهار

تابستان

2/2

-1/6

-0/4
0/4
3/3
1/9

-3/4
-2/8
1/1
-1/1

١٣٩٧

پاییز

نه ماهه

-1/8
-21/4
-2/5

-2/1
-7/9
0/6

-11/9

-3/8

-6/0

-1/9

سهم از کل
در نه ماهه 1397

١٣٩٦

١٣٩٥

١٣٩٤

1/0
2/0
6/8

3/3
21/0
5/4

3/2
-2/1
1/6

8/8
44/9
45/9

12/2

0/5

100/0

4/6

3/9

7/1

0/8

82/4

مأخذ :مرکز آمار ایران ،گزارش حسابهای ملی فصلی  1390تا پاییز  1397بر اساس سال پایه 1390
* تفاوت مجموع سهم بخشها از  100به دلیل سهم  0/4درصدی خالص مالیات بر واردات است.

جدول  2برآوردهای مقدماتی مرکز آمار ایران از سمت تقاضای اقتصاد را نمایش
میدهد که از افت  3/8درصدی محصول ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت در نه
ماهه نخست سال  1397حکایت دارد .به غیر از مصرف بخش دولتی که به روایت

مرکز آمار در هر ســه فصل این سال  5/1درصد رشد داشته ،سایر اجزای هزین ه
نهایی از جمله مصرف خصوصی طــی این مدت کاهش یافتهاند .کاهش مصرف
خانوار معموالً از بخشهایی شــروع میشــود که به کاهش درآمد حساسترند و
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بانک خاورمیانه

اصطالحاً کاالی لوکس خوانده میشوند .مخارج فرهنگی ،تفریحی و آموزشی نیز
میتوانند جزو این دسته محسوب شوند .عالوه بر این ،استفاده از کاالهای بادوام
معموالً در این شرایط طوالنیتر شده و خانوار حتی با وجود هزینههای تعمیرات
نگهداری یا ســوخت مصرفی باالتر ،خرید مجدد آنها را به تعویق میاندازد .در
نهایت حتی ممکن اســت کیفیت خوراکیها و آشــامیدنیهای خانوار هم تحت
تأثیر قرار گیرد .بر اســاس گزارش مرکز آمار ،مصرف خصوصی که در بهار 1397

ل از آن رشــد کرده بود ،در دو فصل بعدی چنان
نســبت به فصل مشابه سال قب 
با افت همراه شــد که در مجموع نرخ رشد منفی  1/1درصدی را به ثبت رسانده
اســت .تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز علیرغم رشد  0/3درصدی در بهار ،رشد
منفی  3/8درصدی را در مجموع ســه فصل ابتدایی تجربه کرده اســت .خالص
صادرات نیز  1/3درصد منقبض شده که از افت همزمان  25/1درصدی واردات و
 7/5درصدی صادرات حاصل شده است.

جدول  -2نرخ رشد محصول ناخالص داخلی و اجزای هزینه نهایی به قیمتهای ثابت سال  1390و سهم آنها از کل به قیمتهای جاری (درصد)
بهار

تابستان

5/1

5/1

مصرف خصوصی

4/1

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
ماشین آالت
ساختمان

0/3
1/6
-1/1

-5/6
-2/7
-8/0

1/9

-1/1

مصرف دولتی

8/9
7/9
5/2

خالص صادرات کاال و خدمات
صادرات
واردات

تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار

١٣٩٧

-0/7

7/7
-0/6
-31/7

نه ماهه

پاییز

-6/5

-1/1

-6/3
-8/9
-3/3

-3/8
-3/2
-4/4

5/1

5/1

-1/3
-7/5
-25/1

-23/0
-30/2
-46/1

-3/8

-11/9

١٣٩٦

١٣٩٥

١٣٩٤

7/2

3/4

-2/3

-5/1
1/8
-10/9

-7/3
-10/8
-4/1

4/3

7/4

3/4
3/6
3/2

-8/0
-3/0
13/4
3/9

77/8
51/8
2/7
12/2

سهم از کل
در نه ماهه 1397
41/7

-23/9

14/3

40/0
12/1
-18/6

11/0
22/5
-۱۱/۵

0/5

14/2
6/8
7/4

100/0
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 .۱.۱گروه کشاورزی

حســابهای ملی همجهت نیست ،در نه ماهه نخست  1397معادل  16/1درصد
به قیمتهای ثابت ســال  ۱۳۹۰بوده است .با این حال ،افت  2/6درصدی ارزش
افزوده زیرگروه کشاورزی ،افت  2/1درصدی ارزش افزوده کل گروه کشاورزی به
قیمتهای ثابت را به همراه داشــته اســت .به طور معمول در اقتصاد ایران رشد
منفی گروه کشــاورزی به ندرت اتفاق میافتد و قبل از ســال  1397نیز آخرین
رشد منفی به سال  1391برمیگردد که این گروه  0/7درصد منقبض شده بود.

منظور از گروه کشــاورزی در آمار حســابهای ملی ایران ،کشــاورزی ،زراعت،
باغداری ،جنگلداری ،شــکار ،دامداری ،مرغداری و ماهیگیری اســت .مرکز آمار
ایران تمامی این بخشها را در دو زیرمجموعه کشاورزی و ماهیگیری دستهبندی
میکند که در نتیجه سهم گروه اول همیشه بیش از  90درصد و گروه دوم کمتر
از  10درصد اســت .بنابراین با استفاده از این دســتهبندی اطالعات مناسبی از
جزئیات گروه کشاورزی بدســت نمیآید .رشد ارزش افزوده زیرگروه ماهیگیری
که معموالً نوســان زیادی دارد و تغییرات آن بــا تغییرات هیچیک از بخشهای

 .۱.۲گروه صنایع و معادن

ل از آن افت کرد .از اواسط
به یک باره  33/5درصد نسبت به فصل مشابه سال قب 
ســال  1397حتی بخش آب ،بــرق و گاز طبیعی هم با افت ارزش افزوده مواجه
شد و در کل سه فصل  9/0درصد منقبض شد .این بخش جزو معدود بخشهای
حسابهای ملی بود که حداقل در دو دهه گذشته حتی در دورههای رکودی نیز
به رشــد خود ادامه میداد .بخش ســاختمان که در سال  1396به تازگی از یک
دوره چند ســاله رکودی خارج شده بود ،در ســال  1397از لحاظ تولید و ایجاد
ارزش افزوده مجددا ً وارد رکود شد و در نه ماهه نخست با  4/4درصد افت ارزش
افــزوده همراه بود .جدول  3جزئیات آمار رشــد زیرمجموعههای گروه صنایع و
معادن را نشان میدهد.

گروه صنایع و معادن در دســتهبندی مرکز آمار شامل معدن ،صنعت ،تأمین آب،
برق و گاز و همچنین بخش ساختمان میشود .بخش نفت نیز زیرمجموعه زیرگروه
معدن قرار میگیرد .در نه ماهه نخست سال  ،1397از بین این زیرمجموعهها به
غیر از ســایر معادن (معدن ذغالسنگ ،مس و غیره) همگی رشد منفی را تجربه
کردهاند .اســتخراج نفت و گاز طبیعی که بزرگترین زیرمجموعه این گروه است،
اوج رشــد خود را در سال  1395و بعد از توافق هستهای تجربه کرده بود و پس
از آن با تکمیل شدن ظرفیتهای خالی و اعمال تحریمهای دوباره امریکا به طور
مستمر با کاهش رشد ارزش افزوده همراه شده بود .در نیمه نخست سال 1397
نیز ارزش افزوده این بخش رشد حدود  0/8درصدی را به ثبت رساند اما در پاییز

جدول  -3نرخ رشد زیرمجموعههای گروه صنایع و معادن به قیمتهای ثابت سال ( 1390درصد)

گروه صنایع و معادن
معدن
استخراج نفت و گاز طبيعي
ساير معادن
صنعت
تأمين آب ،برق و گاز طبيعي
ساختمان

بهار

0/4
1/0
1/0
2/5
-1/1
1/7
-1/0

تابستان
-2/8
0/8
0/6
3/3
-3/0
-12/3
-8/0

مأخذ :مرکز آمار ایران ،گزارش حسابهای ملی فصلی  1390تا پاییز  1397بر اساس سال پایه 1390

١٣٩٧

پاییز

-21/4
-31/7
-33/5
-1/3
-8/9
-15/6
-3/4

نه ماهه
-7/9
-9/8
-10/5
1/5
-4/4
-9/0
-4/4

١٣٩٦

١٣٩٥

١٣٩٤

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

21/0
32/2
35/0
-2/5
6/5
34/3
-10/9

-2/1
1/3
-0/7
35/8
-8/9
4/2
-4/1
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بخش بزرگی از ارزش افزوده زیرگروه صنعت متعلق به کارگاههای بزرگ صنعتی
اســت که آمار تولید آنها توســط بانک مرکزی منتشر میشود .با این حال ،این
ت عدم ارائه آمارهای اقتصادی شد
بخش نیز در ســال  1397دستخوش سیاســ 
و در زمان تهیه این گزارش تنها تا ســه ماهه نخســت این ســال شاخص تولید
کارگاههای بزرگ صنعتی در دســترس عموم قرار گرفت .این شــاخص (با سال
پایه  )1395در فصل بهار  1397به  96/3رســید که در مقایســه با دو سال قبل
از آن کاهش داشــته است .ســه گروه با باالترین ضریب اهمیت در شاخص کل
کارگاههای بزرگ صنعتی که در واقع بزرگترین صنایع کشــور هســتند ،شامل
صنایع تولید مواد و محصوالت شــیمیایی ،صنایع تولید فلزات اساســی و صنایع
تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر میشوند که در سه ماهه ابتدایی سال 1397
به ترتیب نرخ رشــدهای منفی  1/9درصــد 5/9 ،درصد و  4/0درصدی را تجربه
کردهاند .صنایع متناظر با این گروهها صنایع پتروشیمی ،فوالد و خودروسازیاند
که آمار تولید آنها در جدول  4آمده است .چنانکه مشاهده میشود تولید فوالد

خام در ســال  1397رشد چشمگیری داشــته و نسبت به سال قبل از آن تقریباً
دو برابر شــده اســت .با این حال تولید انواع خودرو شامل سواری ،وانت ،اتوبوس
و کامیون در ســال  1397افت داشته و به زیر یک میلیون دستگاه رسیده است.
این در حالی اســت که تولید خودرو در سال  1396به  1/5میلیون دستگاه بالغ
شده بود که بیش از  1/4میلیون آن خودرو سواری بوده است .بخش پتروشیمی
نیز که یکی از بزرگترین و مهمترین صنایع ایران محســوب میشود ،معموالً آمار
دقیق و بهروزی از جزئیات عملکرد آن منتشر نمیشود .آخرین آمار رسمی تولید
در ایــن صنعت مربوط به آمار مقدماتی یازده ماهه ســال  1397بوده و از تولید
 48/6میلیون تنی این محصوالت حکایت دارد که نسبت به مدت مشابه سال قبل
از آن  0/7درصد کمتر اســت 1.این بخش نیز از تحریمهای اعمال شده بر کشور
آسیب زیادی دیده است و احتماالً در ماههای پایانی سال از تولید و صادرات آن
بیشتر کاسته شده باشد.

جدول  -4حجم تولید برخی صنایع مهم کشور
محصوالت پتروشیمی (هزار تن)
درصد تغییر
فوالد خام (هزار تن)
درصد تغییر

انواع خودرو (هزار دستگاه)
درصد تغییر

*

1397
**48,600
**0/7

1396
53,629
6/0

956
-37/7

1,535
13/7

46,042
105/4

22,412
21/4

1395
50,614
9/1

1394
46,411
4/3

1393
44,511
9/7

1392
40,574
-1/2

1391
41,064
-3/9

1390
42,736
6/4

1,350
38/0

979
-13/4

1,130
53/4

737
-20/2

924
-44/1

1,653
3/1

18,468
14/8

16,081
-3/7

16,692
6/8

15,627
8/8

14,362
8/2

13,270
6/1

مأخذ :انجمن خودروسازان ایران؛ انجمن جهانی فوالد؛ بانک مرکزی ،خالصه تحوالت اقتصادی سال 1396؛ و روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
* آمار تولید محصوالت پتروشیمی بیشتر از مجموع مقادیر صادرات و فروش داخلی آنها بوده و محاسبه مضاعف دارد .این امر به دلیل آن است که مجتمعهای پتروشیمی برخی از خروجیهای یک فرآیند
تولیدی خود یا دیگران را به عنوان ورودی فرآیندی دیگر استفاده کرده و این تولیدات واسطهای را نیز در تولید خود لحاظ میکنند.
** آمار تولید پتروشیمی سال  1397مربوط به یازده ماهه نخست سال است.

بخش نفت

در آخرین گزارش مرکز آمار ایران ســهم «اســتخراج نفت و گاز طبیعی» از کل
تولیــد ناخالص داخلی ایران در نه ماهه نخســت  1397حدود  17/6درصد بوده
اســت که نسبت به سه ســال قبل از آن کمی افزایش نشان میدهد .با این حال
در دســتهبندی بانک مرکزی گروه نفت به عنوان یک گروه مستقل (نه به عنوان
زیرمجموعه گروه صنعت) محســوب میشود که زیرمجموعههای گستردهتری از
جمله پاالیشگاهها را نیز شامل میشود .این دستهبندی زمانی اهمیت پیدا میکند
که بخواهیم در مورد اقتصاد غیرنفتی بررســی کنیم و الزم باشد بخش نفت را از
سایر قسمتها جدا کنیم.

در نه ماهه نخست سال  1397بخش استخراج نفت و گاز طبیعی به قیمتهای
جاری معادل  3.042/9هزار میلیارد ریال ارزش افزوده ایجاد کرده اســت که به
قیمتهای ثابت ســال  1390حدود  10/5درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل
از آن اســت .آمار تولید نفت خام کشور از طریق گزارشهای اوپک (منابع ثانویه)
در دســترس است .چنانکه در نمودار  1مشاهده میشود ،تولید نفت ایران در ماه
مارس ( 2019تقریباً معادل اسفند  )1397حدود  2/7میلیون بشکه در روز بوده
اســت .این مقدار تولید که از آذرماه تقریباً در همین ســطح بوده ،نسبت به ماه
مشــابه سال قبل از آن  28/7درصد کمتر است .کاهش تولید نفت ایران در سال
 ،1397در پی اجرایی شــدن مرحله دوم تحریمهای امریکا و ایجاد مشــکل در
صــادرات آن صورت گرفت .این تحریمها موجب کاهش یا قطع خرید نفت ایران

 .۱وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،گزارش شماره  ،54آمار مقدماتی یازده ماهه 1397

از ســوی برخی کشورها شد ،هر چند تعدادی از کشورها نیز به طور موقت از آن
معاف شدند .شیب کاهشی تولید نفت خام ایران در این سال که عمدتاً از بازگشت
تحریمهای امریکا نشأت گرفته بود ،از خردادماه شروع شد و از مرداد به بعد شدت
گرفت .شــاید به همین دلیل باشد که منابع رسمی کشور از نیمه دوم سال آمار
تولید نفت را اعالم نکردهاند.
متوســط قیمت نفت سنگین ایران که در نیمه دوم سال  1397افت سنگینی را
تجربــه کرده بود و از بیش از  77دالر به ازای هر بشــکه در مهرماه به  54دالر
در آذرماه رســیده بود ،در انتهای ســال به  61/4دالر به ازای هر بشکه رسید که
علیرغم افت و خیزهای شــدید ،تقریباً معادل اسفند سال  1396است .در مورد
میزان صادرات نفت ایران نیز آخرین آمار رسمی منتشرشده توسط بانک مرکزی
مربوط به بهار  1397بوده و آمار غیررســمی مربوط به بعد از آن تنها گمانهزنی
و تخمین رسانههای مختلف اســت .خبرگزاری رویترز با استناد به آمار مؤسسه
رهگیری دادههای نفتکشها 2و اطالعات برخی منابع صنعتی ،میانگین صادرات
روزانه نفت ایران در ماه مارس  2019را کمتر از  1/1میلیون بشکه در روز تخمین
زده اســت .این در حالی اســت که پیش از امضای فرمان خروج آمریکا از توافق
هستهای میان ایران و شش قدرت جهانی در هشتم ماه مه سال  2018میالدی،
میزان صادرات نفت ایران به حدود  2/5میلیون بشکه در روز میرسید.

2. Refinitiv Eikon
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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.

بخش مسکن
در چرخههای رونق و رکود بازار مسکن ،سال  1397حداقل در شهر تهران ،جزو
دورههای پررونق به حســاب میآید که به طور معمول ســرعت افزایش قیمت و
حجم معامالت باال و بازه زمانی آن نســبتاً کوتاه است .بررسی آمار اعالم شده از
سامانه امالک و مستغالت کشــور حاکی از شدت گرفتن رشد قیمت مسکن در
تهران (ماهانه  5تا  11درصد) از ابتدای این ســال است 3.متوسط قیمت یک متر
مربع واحد مسکونی در شهر تهران در انتهای سال  1397به بیش از  11میلیون
تومان رســید و نرخ رشد کمســابقه  91/7درصدی را نسبت به انتهای سال قبل
از آن به ثبت رســاند .چنانچه انتظــار میرفت ،این جهش قیمتی با کاهش قابل

مالحظه قدرت خرید همراه بود که باعث محدود شدن ورود متقاضیان مصرفی به
بازار و کاهش آمار معامالت شــد .در حالی که تعداد معامالت واحدهای مسکونی
شــهر تهران در اردیبهشت به بیش از  19هزار واحد رسیده بود ،پس از آن روند
نزولــی به خود گرفت و حتــی به  6/8هزار واحد در آذرماه رســید .هر چند در
زمســتان مجددا ً خرید و فروش واحدهای مســکونی گرمتر شد و طی این فصل
 28/8هزار واحد مورد معامله قرار گرفت ،اما باز هم نزدیک به  42درصد کمتر از
قبل از آن بود .نمودار  2تحوالت ماهانه متوسط قیمت و تعداد
مقدار مشابه سال 
معامالت ثبتشده واحدهای مسکونی در شهر تهران را نشان میدهد.

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

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

ن معموالً قابل مقایسه با ماههای قبل و بعد از آن نیست .به علت شرایط خاص این ماه و تعطیالت ابتدای سال جدید ،از یک طرف تعداد معامالت محدودی
 .۳معامالت انجام شده در بازار مسکن در ماه فروردی 
در این ماه صورت میگیرد و از طرف دیگر چون اغلب عرضه جدیدی در این ماه صورت نمیگیرد ،واحدهایی برای معامله در این ماه باقی میمانند که از شرایط و کیفیت نسبتاً پایینتری برخوردار بودهاند که
همین امر باعث افت متوسط قیمت در این ماه میشود.
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میدهد ارزش حقیقی ســرمایهگذاری در این مدت حتی کاهش داشــته است.
برآوردهای غیررسمی حاکی از آن است که ارزش حقیقی سرمایهگذاری در شش
ماهه نخســت این ســال نزدیک به  10درصد کمتر از شــش ماهه ابتدایی سال
 1396بوده است .همچنین ،در نیمه اول سال  1397اگرچه تعداد ساختمانهای
تکمیلشــده حدود  13درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته ،اما
تعداد ساختمانهای شروع شده افت کرده است .افزایش شدید هزینههای ساخت
در پــی جهش نرخ ارز و باال رفتن نااطمینانی در اقتصاد کشــور از جمله عواملی
است که از جذابیت سرمایهگذاری در این بازار کاسته است.

با وجود رشــد کمسابقه قیمتها و رونق معامالت در سال  ،1397سرمایهگذاری
بخش خصوصی در این حوزه چنان که انتظار میرفت نبود .متاسفانه آمار سمت
عرضه بخش مســکن نیز در زمان تهیه این گزارش تنها تا ســه ماهه نخســت
 1397منتشــر شده اســت که بر اساس آن ســرمایهگذاری بخش خصوصی به
قیمتهای اســمی  18/9درصد نسبت به فصل مشابه ســال قبل از آن افزایش
نشــان میدهد .این رشد عمدتاً از جانب سرمایهگذاری در ساختمانهای تکمیل
شــده بوده و ساختمانهای شروع شده سهم ناچیزی از آن داشتهاند .با این حال
گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی شهر تهران،
از افزایش  27/3درصدی این شاخص در همین بازه زمانی حکایت دارد که نشان

۴

 .۱.3گروه خدمات

تأمين جا و غذا» بوده که با ســهم  25/9درصدی از ارزش افزوده کل این گروه،
رشــد منفی  4/4درصدی را در نه ماهه نخست سال به قیمتهای ثابت به ثبت
رسانده است .بخش فعالیتهای مالی و بیمه نیز که تنها  4/8درصد از کل ارزش
افزود ه این گروه را شــامل میشود ،در این دوره رشد منفی  2/7درصدی داشته
است که عمده این افت نیز در فصل سوم سال و با محدودتر شدن تبادالت مالی
سیستم بانکی کشور با سایر کشورها رقم خورده است .در مجموع ،برآیند تحوالت
این زیرگروهها رشد خفیف حدود  0/6درصدی گروه خدمات در نه ماهه ابتدایی
سال  1397بوده است.

جدول  5زیرمجموعههای گروه خدمات را در آمار حسابهای ملی نشان میدهد
که همگی در بهار  1397رشــد مثبــت ارزش افزوده را تجربــه کردهاند ،اما از
فصل دوم سال رشــد آنها افت داشته و برخی از آنها حتی شاهد رشد منفی هم
بودهاند .البته سه زیر مجموعه «حمل و نقل ،انبارداري و ارتباطات»« ،مستغالت،
كرايه و خدمات كســب و كار و دامپزشــکی» ،و «اداره امــور عمومي و خدمات
شهري ،آموزش و سالمت» که نزدیک به  70درصد از کل بخش خدمات را شامل
میشــوند ،تا قبل از فصل سوم سال رشد مثبت خود را حفظ کردهاند .بیشترین
افت اما مربوط به بزرگترین زیرمجموعه این گروه یعنی «عمده و خرده فروشــي،

جدول  -5نرخ رشد زیرمجموعههای گروه خدمات به قیمتهای ثابت سال ( 1390درصد)

گروه خدمات
عمده و خرده فروشي ،تأمين جا و غذا
حمل و نقل ،انبارداري و ارتباطات
فعالیتهای مالی و بیمه
مستغالت ،كرايه و خدمات كسب و كار و دامپزشکی
اداره امور عمومي و خدمات شهري ،آموزش و سالمت
ساير خدمات عمومي ،اجتماعي ،شخصي و خانگي

بهار

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

تابستان
1/1
-4/4
4/1
-0/4
1/7
5/2
-1/2

١٣٩٧

پاییز

-2/5
-8/6
-2/0
-12/2
-2/4
6/5
-2/6

نه ماهه
0/6
-4/4
2/2
-2/7
1/0
5/4
-0/6

١٣٩٦

١٣٩٥

١٣٩٤

6/8
4/7
8/4
9/9
6/7
7/3
8/8

5/4
4/4
10/4
14/5
4/6
2/1
4/2

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

مأخذ :مرکز آمار ایران ،گزارش حسابهای ملی فصلی  1390تا پاییز  1397بر اساس سال پایه 1390

 .۲بازار نیروی کار
با وجود نوسانات زیاد ســایر بازارهای کشور ،شاخصهای بازار کار ایران در سال
 1397تفاوت چندانی با ســالهای قبل از آن از خود نشان ندادند .نرخ مشارکت
اقتصادی کل کشــور در فصول مختلف این سال باز هم در سطوح نزدیک به 40
درصد نوسان کرد و نرخ بیکاری نیز در حدود  12درصد قرار داشت .به طور کلی
بازتاب نوسانهای اقتصادی در آمار نیروی کار کشور جزئی است و و طی سالها و
دهههای گذشته این آمار تغییرات زیادی نداشته است .دلیل این امر در درجه اول
به ماهیت بازار کار و چسبندگی متغیرهای آن برمیگردد که مث ً
ال به دلیل وجود
قوانین کار دســت کارفرما برای تعدیل نیرو کمی بسته است .اما عالوه بر این ،در
ایران روشهای آمارگیری و معیارهای به کار گرفته شــده در تعریف متغیرهایی
مثل بیکاری نیز مزید بر علت میشود .همچنین ،در سالهای اخیر و به خصوص
در اوایل دهه  ،1390سیاســتگذاری به شکلی انجام شــده است که بخشی از
جمعیت آماده ورود به بازار کار وارد دورههای تحصیالت تکمیلی شوند و حتی به
قیمت صرف هزینه و زمان قابل توجه ،ورود به بازار کار را به تعویق انداخته و البته

مشکلتر کنند .به این ترتیب بخشی از جمعیت در سن کار نیز به طور مصنوعی
و موقتی از جمعیت فعال خارج شدهاند و تفسیر آمارها را دچار اخالل کردند.
گزارشهای مرکز آمار ایران برای ســال  1397از نرخ مشــارکت اقتصادی 64/8
درصدی مردان و  16/1درصدی زنان حکایت دارد که نرخ مشــارکت کل 40/5
درصدی را رقم زده اســت .نرخ پایین مشــارکت یکی از شاخصههای همیشگی
اقتصاد ایران حداقل در چهار دهه اخیر بوده است .این نرخ پایین عمدتاً از جانب
جمعیت بانوان کشــور ایجاد میشود ،به طوریکه از جمعیت  33/3میلیون نفری
زنان  10ســاله و بیشتر در ایران ،تنها  5/4میلیون نفر آنها وارد بازار کار شدهاند
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 کشور به خوبی
انجام نشــده و از طرف دیگر فرهنگ ،زیرساختها و موقعیتهای موجود در بازار
کار مناسب و پذیرای ورود زنان نبوده است .آمار بیکاری نیز در سال  1397برای
مــردان و زنان به ترتیب  10/4درصد و  18/9درصد به ثبت رســیده اســت که

 .۴بررسی جزئیات این شاخص نشان میهد که تجهیزاتی مثل آسانسور یا تأسیسات سرمایشی و گرمایشی در محاسبات آن وارد نشدهاند .لذا با توجه به رابطه مستقیم قیمت این تجهیزات با نرخ ارز میتوان
انتظار داشت که با در نظر گرفتن آنها شاخص هزینههای ساخت رشد بیشتری هم داشته است.
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تأییدکننده ادعای قبلی است .با وجود اینکه سهم خیلی کوچکی از زنان وارد بازار
کار شدهاند ،همچنان در مقایسه با مردان نرخ بیکاری باالتری را تجرب ه میکنند.
ایــن تفاوت در نرخ بیکاری تنها مختص به ســال  1397نبوده و تقریباً در همه
سالهای چهار دهه اخیر تکرار شده است.
گذشــته 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 کشور موفق به یافتن شغل مورد نظر خودشان نشدند که معادل  25/1درصد
از جمعیت فعال این گروه ســنی اســت .این نسبت برای خانمها به  38/6درصد
میرســد .به بیان دیگر وضعیت اشتغال برای سنهای باالتر و احتماال افرادی که
در گذشــته دورتر وارد بازار کار شدهاند به نسبت ورودیهای جدید بهتر است و
اگر این وضعیت ادامهدار باشــد ،باید منتظر افزایش قابل توجه آمار بیکاری برای
ســنین باالتر هم بود .از سوی دیگر ،نرخ بیکاری در بین فارغالتحصیالن آموزش
عالی نیز باال است ،به صورتی که  18/1درصد از این جمعیت در سال  1397وارد
بازار کار شــدهاند اما 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 متوســط کل جمعیت نشان میدهد

که ادامه تحصیل در مقاطع تکمیلی نه تنها ورود به بازار کار را تســهیل نکرده،
بلکه متناسب و ســازگار با ظرفیت بازار کار نبوده و حتی جذب فارغالتحصیالن
را ســختتر کرده است .بنابراین میتوان گفت طی دورههای تحصیالت تکمیلی
که یک ســرمایهگذاری نسبتاً بزرگ هم برای بخش دولتی و هم برای افراد تلقی
میشــود ،حداقل برای  28/1درصد افراد که تاکنون موفق به یافتن شغل نشدند
عایدی نزدیک به صفر داشــته و احتماالً بــرای بخش بزرگی نیز عایدی کمتر از
هزینه آن بوده است.
از آنجا که در تعریف مرکز آمار فرد دارای حداقل یک ساعت کار در هفته مرجع
به عنوان شــاغل در نظر گرفته میشود ،بررسی سهم اشتغال ناقص اهمیت پیدا
میکند .این متغیر نشان میدهد که چند درصد از کل شاغلین به دالیل اقتصادی
نظیر افت تولید یا مانند آن ،کمتر از  44ســاعت در هفته کار کردهاند ،در حالی
که خواهان و آماده انجام کار بیشــتر بودهاند .در سال  ،1397حدود  2/6میلیون
نفر معادل  10/8درصد از جمعیت شــاغل ،دارای اشتغال ناقص بودهاند .این آمار
تنها موردی است که در مورد زنان ( 5/8درصد) بهتر از مردان ( 12/0درصد) بوده
است .جدول  6شاخصهای اصلی بازار کار ایران را در سال  1397نشان میدهد.

جدول  -6شاخصهای اصلی بازار کار ایران در سال 1397
نرخ (درصد)
تعداد (میلیون نفر)

مشارکت اقتصادی جمعیت  10ساله و بیشتر

نرخ (درصد)
تعداد (میلیون نفر)

نسبت اشتغال جمعیت  10ساله و بیشتر

نرخ (درصد)
تعداد (میلیون نفر)

بیکاری جمعیت  10ساله و بیشتر

نرخ (درصد)
تعداد (میلیون نفر)

بیکاری جوانان  15تا  29ساله

نرخ (درصد)
تعداد (میلیون نفر)

بیکاری فارغالتحصیالن آموزش عالی
سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی (درصد)

کل
40/5
27/1

35/6
23/8
12/0
3/3
25/1
1/7
18/1
1/3
10/8

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

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

 .۳وضعیت مالی و بودجه دولت
بر اســاس قاعده مالــی ،بودجهریزی دولت یا باید نســبت به چرخههای تجاری
بیتفاوت بوده و یا باید نسبت به این چرخهها رفتاری پادچرخهای ۵داشته باشد،
به این معنا که در وضعیت رکود انبســاطی بوده و به ایجاد رونق کمک کند و در
شــرایط رونق با محدود کردن هزینههای دولت و ایجاد مازاد بودجه ،بازپرداخت
بدهیهای قبلی را ممکن سازد .با این حال به طور تاریخی بودجهریزی در ایران
خالف این قاعده عمل کرده اســت .بودجهریزی سال  1397در شرایطی صورت
گرفت که رئیس جمهور آمریکا در مورد خروج از برجام هشــدار داده بود و بروز

 .۳.۱کلیات قانون بودجه 1397

بودجه عمومی دولت در قانون بودجه ســال  1397معادل  4.432/6هزار میلیارد
ریال تصویب شــد که از رشد  11/1درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1396
حکایت داشــت .بودجه شــرکتهای دولتی ،بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته
به دولت نیز با رشــد  4/8درصدی نسبت به ســال  1396معادل  8.391/2هزار
میلیارد ریال در نظر گرفته شــد .به این ترتیب بودجه کل کشور در سال 1397

رکود در پی بازگشــت تحریمهای آمریکا دور از انتظار نبود .به این ترتیب کاهش
مخارج دولت  -به ویژه مخارج عمرانی  -در این ســال سیاســتی موافق چرخه
محســوب میشــد که نتیجه آن تعمیق رکود بود .در قانون بودجه سال 1397
ارقام کالن در مقایسه با قانون بودجه سال قبل از آن کمتر از تورم انتظاری رشد
پیدا کرد ،به نحوی که برای مخارج جاری رشــدی  15/6درصدی در نظر گرفته
شد و مخارج عمرانی حتی  13/1درصد کاهش یافت.

به  12.225/5هزار میلیارد ریال بالغ شــد که از رشــد  6/1درصدی نســبت به
ســال  1396حکایت دارد .این رقم با توجه به تورم  26/9درصدی سال  1397از
کوچک شدن نسبی اندازه دولت خبر میدهد .جدول  7زیربخشهای اصلی قانون
بودجه سال  1397را در مقایسه با سال  1396نشان میدهد.
5. Countercyclical
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جدول  -7زیربخشهای اصلی قوانین بودجه سالهای  1396و ( 1397هزار میلیارد ریال)
قانون بودجه
1397

شرح

12.225/5
4.432/6
3.861/9
570/7
8.391/2

بودجه کل کشور
بودجه عمومی
منابع عمومی
درآمدهای اختصاصی
بودجه شرکتهای دولتی ،بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

مأخذ :قوانین بودجه کل کشور

رشد  1397نسبت به 1396
(درصد)
11.524/6
3.988/5
3.467/5
521/0
8.005/0

قانون بودجه
1396
6/1
11/1
11/4
9/5
4/8

رشد  1396نسبت به 1395
(درصد)
17/8
18/9
17/8
26/8
17/2

بودجه عمومی
بودجــه عمومی دولــت از دو بخش منابع (یــا مصارف) عمومــی و درآمدهای
اختصاصی (یا مصارف از محل درآمدهای اختصاصی) تشکیل میشود .در اجزای
منابع عمومی دولت ،درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی بیشترین سهم را دارد

و در سمت مصارف ،ســهم هزینههای جاری دولت نسبت به هزینههای عمرانی
بیشتر است .جدول  8جزئیات منابع و مصارف بودجه عمومی را در قانون بودجه
سال  1397نشان میدهد.

جدول  -8زیربخشهای بودجه عمومی در الیحه و قانون بودجه سال ( 1397هزار میلیارد ریال)

منابع
درآمدها (عمومی)
مالیاتی
حاصل از مالکیت دولت
حاصل از فروش کاالها و خدمات
حاصل از جرایم و خسارات
متفرقه

الیحه
1.934/0
1.287/2
234/7
100/0
76/7
235/5

قانون
2.161/9
1.420/8
377/3
109/9
76/7
177/3

تراز عملیاتی
واگذاری داراییهای سرمایهای
حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی
حاصل از فروش و واگذاری اموال
حاصل از واگذاری طرحهای عمرانی

مصارف
هزینهها (جاری)
جبران خدمات کارکنان
استفاده از کاالها و خدمات
هزینه اموال و دارایی
یارانه
کمکهای بالعوض
رفاه اجتماعی
سایر هزینهها

1.065/6
1.010/1
15/5
40/0

1.075/6
1.010/1
25/5
40/0

تملک داراییهای سرمایهای (هزینههای عمرانی)
ساختمان
ماشینآالت و تجهیزات
سایر داراییهای ثابت
استفاده از موجودی انبار
اقالم گرانبها
زمین
سایر داراییهای تولیدنشده

680/9
385/0
3/6
12/4
61/5
4/7
210/2
3/5

630/4
385/0
3/6
22/4
67/5
4/7
143/8
3/5

تملک داراییهای مالی
اعتبارات موضوع واگذاری سهام
بازپرداخت اصل اوراق مالی اسالمی
بازپرداخت اصل تسهیالت بانکی
تعهدات پرداختنشده سالهای قبل
بازپرداخت اصل وامهای خارجی

3.680/5
568/6
4.249/1

3.861/9
570/7
4.432/6

جمع مصارف عمومی دولت
مصارف از محل درآمدهای اختصاصی
مصارف بودجه عمومی

خالص واگذاری داراییهای سرمایهای
واگذاری داراییهای مالی
فروش اوراق مالی اسالمی
استفاده از تسهیالت خارجی
دریافت اصل وامها
واگذاری شرکتهای دولتی
برگشتی پرداختهای سال قبل
استفاده از صندوق توسعه ملی
سایر واگذاریها
خالص واگذاری دارایی های مالی
جمع منابع عمومی دولت
درآمدهای اختصاصی
منابع بودجه عمومی
مأخذ :الیحه و قانون بودجه سال 1397

در الیحه پیشــنهادی دولت ،کســری تراز عملیاتی  830/3هزار میلیارد ریال در
نظر گرفته شــده بود ،اما مجلس آن را بــه  778/1هزار میلیارد ریال کاهش داد
که حتی کمتر از رقم مشابه در قانون بودجه سال قبل از آن بود .حقوق کارکنان
دولتــی حدود  25درصد از کل هزینههای جاری را به خود اختصاص میدهد که
نزدیک به  52درصد از کل درآمدهای مالیاتی اســت .جدای از ســرفصل جبران
خدمات کارکنان ،بخش قابل توجهی از سرفصل رفاه اجتماعی نیز صرف پرداخت
به نیروی انسانی به ویژه در قالب کمک به صندوقهای بازنشستگی میشود .رفاه
اجتماعــی و جبران خدمات کارکنان در مجمــوع حدود  60درصد از هزینههای

الیحه
2.764/3
1.062/4
424/9
1/3
79/2
63/1
980/9
152/5
-830/3
604/3
433/6
108/0
0/9
0/1
0/1
2/4
59/3
461/3
311/9
65/6
230/1
1/6
2/2
12/5

قانون
2.939/9
737/3
264/7
1/4
93/9
76/8
1.021/9
744/1
-778/1
620/0
451/1
78/7
0/9
0/1
0/1
2/4
86/7
455/6
307/9
61/6
230/1
1/6
2/2
12/5

369/0
3.680/5
568/6
4.249/1

322/5
3.861/9
570/7
4.432/6

جــاری و حــدود  50درصد از کل هزینههای جــاری و عمرانی دولت را به خود
اختصاص میدهند .این موارد عمدتاً جزو مخارج اجتنابناپذیر دولت محســوب
میشوند و برای سیاستگذاری بودجهای دولت محدودیت ایجاد میکنند.
در الیحه بودجه سال  1397به طور ضمنی قیمت هر بشکه نفت معادل  55دالر،
مجموع میزان صادرات نفت و میعانات گازی حدود  2/1میلیون بشــکه در روز و
نرخ تسعیر دالر  35.000ریال در نظر گرفته شده بود و به این ترتیب درآمدهای
نفتی دولت به  1.01۰/1هزار میلیارد ریال میرسید که حتی  11/3درصد کمتر
از رقم مشــابه در قانون بودجه ســال  1396بود .احتمال خروج آمریکا از برجام
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یکی از مهمترین عواملی بود که به کاهش اسمی برآورد درآمدهای نفتی در قانون
بودجه ســال  1397منجر شد .این در حالی است که طبق گزارش بانک مرکزی،
درآمدهای نفتی دولت در نه ماهه نخســت سال  1397حتی  17درصد بیش از
برآورد قانون بودجه تحقق یافت .رشد میزان صادرات نفت خام و خالص صادارت
فرآوردههای نفتی در فصل اول این سال ،افزایش قیمت نفت و همچنین افزایش
نرخ رسمی تســعیر درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفتی به محدوده  42هزار
ریال بــه ازای هر دالر ،عواملی بودند که از کاهــش قابل توجه درآمدهای نفتی
دولت در مجموع سال  1397نسبت به سال قبل از آن جلوگیری کردند.
مجلس اگرچه میزان پرداختهای عمرانی را در قانون بودجه سال  1397نسبت
به الیحه پیشنهادی دولت افزایش داد ،اما این مخارج در این قانون معادل 13/1
درصد کمتر از رقم مشابه در قانون بودجه سال  1396بود .به این ترتیب خالص
واگــذاری داراییهای ســرمایهای در قانون بودجه ســال  1397با وجود کاهش
درآمدهای نفتی نســبت به قانون بودجه ســال قبل از آن چندان کاهش نیافت.
البته استفاده دولت از نفت در این قانون بودجه تنها به درآمدهای نفتی ذکرشده
در قانون محدود نمیشــود .سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفتی اگرچه در
این قانون  32درصد و متناســب با تکلیف قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در
نظر گرفته شــد ،اما اجازه برداشــت  143/8هزار میلیارد ریال از منابع صندوق
توسعه ملی به دولت داده شد که تقریباً دو برابر برداشت دولت از صندوق توسعه
ملی در قانون بودجه ســال قبل از آن و مغایر با اساسنامه این صندوق بود .دولت
در الیحه بودجه این ســال برداشــت  210/2هزار میلیارد ریال از منابع صندوق
توســعه ملی را پیشنهاد داده بود .در قوانین بودجه سالهای  1394و  1395نیز
در پی کاهش قیمت نفت و افت درآمدهای نفتی دولت ،سهم صندوق توسعه ملی

از کل درآمدهــای نفتی به  20درصد کاهش یافت که مغایر با قوانین برنامههای
پنجســاله توسعه بود .اما در الیحه بودجه سال  1397دولت سهم صندوق توسعه
ملی را مطابق با برنامه پنجســاله ششم توسعه  32درصد در نظر گرفت ،در حالی
که برداشــت رقم پیشــنهادی دولت از منابع صندوق توســعه ملی ،عم ً
ال سهم
صندوق را به همان  20درصد از کل درآمدهای نفتی کاهش میداد.
در قانون بودجه ســال  ،1397مطابق روال معمول تالش شــد بخش دیگری از
کســری عملیاتی دولت از طریق داراییها و فعالیتهای مالی تراز شــود .در این
زمینــه ،مهمترین مواردی که برای ایجاد مازاد  630/4هزار میلیارد ریالی خالص
واگذاری داراییهای مالی در نظر گرفته شــد شــامل فروش اوراق مالی اسالمی
( 385/۰هزار میلیارد ریال) ،استفاده از صندوق توسعه ملی ( 143/8هزار میلیارد
ریال) و واگذاری شــرکتهای دولتی ( 67/۵هزار میلیارد ریال) بود .انتشار اوراق
مالی اسالمی در قانون بودجه سال  1397معادل  11/6درصد بیشتر از رقم مشابه
در قانون بودجه ســال  1396در نظر گرفته شد و درآمد پیشبینیشده از محل
واگذاری شرکتهای دولتی نیز  33/5درصد کاهش یافت .کاهش میزان واگذاری
شــرکتهای دولتی روندی است که در سالهای اخیر به طور پیوسته در جریان
بوده اســت .باید توجه داشت تمرکز بیش از حد بر اوراق بدهی برای تأمین مالی
کسری بودجه هم به افزایش نرخ بهره در اقتصاد منجر میشود و هم منابع مالی
در اختیار بخش خصوصی را کاهش میدهد ،در حالی که واگذاری شــرکتهای
دولتی هیچیک از این تبعات منفی را در پی ندارد .نمودار  3ترکیب منابع عمومی
و جزئیات آن و نمودار  4ترکیب مصارف عمومی و جزئیات آن را در قانون بودجه
سال  1397نشان میدهد.

نمودار  -3جزئیات منابع عمومی در قانون بودجه سال 1397

مأخذ :قانون بودجه سال 1397
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نمودار  -4جزئیات مصارف عمومی در قانون بودجه سال 1397

مأخذ :قانون بودجه سال 1397

که سهم درآمدهای مالیاتی معادل  36/7درصد است .رشد درآمدهای مالیاتی در
قانون بودجه سال  1397نسبت به قانون بودجه سال  1396معادل  22/0درصد
در نظر گرفته شــد ،در حالی که رشــد درآمدهای نفتی منفی  11/3درصد بود.
البته اســتفاده دولت از صندوق توسعه ملی در این قانون بودجه نسبت به قانون
بودجه ســال قبل از آن معادل  89/5درصد افزایش یافت .همچنین پرداختهای
جاری  15/8درصد نســبت به قانون بودجه سال  1396رشد یافت که حدود 11
واحد درصد کمتر از نرخ تورم محققشده سال  1397بود.

در قانون بودجه سال  1397برای چهارمین سال پیاپی درآمدهای مالیاتی بیش
از درآمدهای نفتی در نظر گرفته شد ،با این تفاوت که در سالهای قبلتر کاهش
قیمت نفت و در ســال  1397بازگشت تحریمهای آمریکا عامل اصلی این اتفاق
بود .همچنین افزایش ســهم صندوق توســعه ملی از کل درآمدهای نفتی یکی
از عواملی اســت که باعث کمتر بودن ســهم درآمدهای نفتی از سهم درآمدهای
مالیاتی شده است .اگر برداشت  143/8هزار میلیارد ریالی دولت از صندوق توسعه
ملی به درآمدهای نفتی قانون بودجه ســال  1397اضافه شود ،سهم درآمدهای
نفتی از منابع عمومی قانون بودجه سال  1397به  29/8درصد میرسد ،در حالی

 .۳.2عملکرد مالی دولت

اشخاص حقوقی در این مدت تنها  1/7درصد رشد داشته و مهمترین عامل رشد
انــدک کل درآمدهای مالیاتی بوده اســت .جدول  9اجــزای درآمدهای مالیاتی
دولت را در نه ماهه نخســت ســال  1397با دوره مشابه سال قبل از آن مقایسه
کرده است.

در نه ماهه نخســت سال  771/2 ،1397هزار میلیارد ریال از طریق اخذ مالیات
در اختیار دولت قرار گرفت که معــادل  71/8درصد از درآمد مالیاتی مصوب نه
ماهه در قانون بودجه  1397بوده است .به این ترتیب درآمدهای مالیاتی نسبت به
مدت مشابه سال  1396رشد  12/8درصدی داشته و با توجه به تورم محققشده
در این ســال ،درآمدهای مالیاتی به طور واقعی حتی کاهش یافته است .مالیات

جدول  -9اجزای درآمدهای مالیاتی ،سهم آنها از کل درآمدهای مالیاتی و رشد آنها نسبت به مدت مشابه سال قبل (هزار میلیارد ریال  -درصد)

درآمدهای مالیاتی
مستقیم

مقدار

771/2

131/2

17/0

17/8

111/4

بر ثروت

بر واردات

بر ارزش افزوده

205/4

30/0

366/5

26/4

بر کاالها و خدمات

100/0

683/8

47/5

اشخاص حقوقی

غیرمستقیم

سهم

12/8

27/1
3/4

1/7

35/0

سهم

100/0

9/0

208/9

بر درآمد

نه ماهه نخست 1397

رشد

مقدار

نه ماهه نخست 1396

336/3

19/5

رشد
4/4

49/2

-3/4

16/3

4/3

2/9

-7/6
3/4

404/7

52/5

16/5

347/5

50/8

13/2

305/3

39/6

17/3

260/3

38/1

12/5

99/4

191/8

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

12/9
24/9

14/1
17/6

87/2

163/0

12/7
23/8

15/5
12/2
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ماهه آخر سال  1397در زمان تهیه این گزارش منتشر نشده ،اما آمار اعالمشده از
سوی مدیر کل تلفیق بودجه سازمان برنامه کشور نشان میدهد که کل واگذاری
داراییهای سرمایهای در سال  1397معادل  1.087/7هزار میلیارد ریال بوده که
تقریباً معادل رقم در نظر گرفتهشده در قانون بودجه و  17/9درصد بیش از رقم
تحققیافته در ســال قبل از آن اســت .در واقع به دلیل تحریمهای نفتی آمریکا،
درآمدهای نفتی دولت در ســه ماهه آخر سال  1397کاهش یافته تا در مجموع
این ســال ،این درآمدها چندان فراتر از رقم مصوب نرفته باشــد .همچنین در نه
ماهه نخســت ســال  ،1397معادل  321/0هزار میلیارد ریال پرداخت عمرانی
صورت گرفت که  31/5درصد کمتر از رقم مصوب برای این مدت بود و نســبت
به مدت مشــابه ســال  1396تنها  6/2درصد افزایش یافت .شایان ذکر است که
بیشــترین تخصیص بودجه عمرانی در سه ماهه نخست این سال و پیش از آغاز
تحریمهای جدید آمریکا صورت گرفت و روند تخصیص بودجه عمرانی در فصول
بعدی بســیار کند شد .براساس آمار اعالمشــده از سوی مدیر کل تلفیق بودجه
ســازمان برنامه کشــور ،پرداختهای عمرانی در مجموع سال  1397با عملکرد
 75/7درصدی به  469/5هزار میلیارد ریال رسیده که از رشد اسمی  6/9درصدی
نسبت به عملکرد سال  1396و رشــد واقعی منفی این مخارج حکایت دارد .در
واقع با بروز رکود در اقتصــاد ایران در پی آغاز تحریمهای جدید آمریکا ،مخارج
عمرانی دولت نیز منقبض شــده و از طریق افت سرمایه گذاری دولتی ،به تعمیق
رکــود دامن زده اســت .خالص واگذاری داراییهای ســرمایهای دولت با در نظر
گرفتن منابع حاصل از واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در نه ماهه نخست سال
 1397معادل  575/8هزار میلیارد ریال بوده که  67/1درصد بیشتر از رقم مصوب
برای این مدت و  69/2درصد بیشتر از رقم مشابه سال قبل از آن بوده است .آمار
اعالمشده از سوی مدیر کل تلفیق بودجه سازمان برنامه کشور نیز نشان میدهد
که در مجموع ســال  1397خالص واگذاری داراییهای سرمایهای معادل 618/2
هزار میلیارد ریال 35/7 ،درصد بیشتر از رقم مصوب و  27/8درصد بیشتر از رقم
مشابه سال قبل از آن بوده است .جدول  10خالصه عملکرد مالی دولت را در نه
ل  1397نشان میدهد.
ماهه نخست سا 

ســایر درآمدهای جاری دولت در نه ماهه نخســت این سال معادل  238/1هزار
میلیارد ریال بود که نسبت به رقم مصوب نه ماهه نخست سال ،از عملکرد 42/5
درصدی حکایت دارد .رشد سایر درآمدهای جاری دولت در نه ماهه نخست سال
 1397نســبت به مدت مشابه ســال قبل از آن منفی  11/6درصد بوده است .در
مقابل 1.939/8 ،هزار میلیارد ریال از مصارف جاری در نه ماهه نخســت محقق
شده که عملکردی  87/6درصدی نسبت به قانون بودجه و رشدی  18/6درصدی
نســبت به رقم مشابه سال قبل از آن نشــان میدهد .به این ترتیب ،کسری تراز
عملیاتی دولت در نه ماهه نخست سال  1397با در نظر گرفتن تنخواهگردانهای
تسویهنشــده معادل  1.026/9هزار میلیارد ریال بوده که  74/5درصد بیشــتر از
رقم مصوب و  41/5درصد بیشــتر از رقم مشــابه سال قبل از آن بوده است .این
ارقام نشــان میدهد دولت در تنظیم کردن منابــع و مخارج جاری خود به طور
قابل مالحظهای خارج از قانون بودجه عمل کرده اســت .به عبارت دیگر مخارج
جاری دولت متناسب با تورم افزایش یافته ،در حالی که رکود موجود اجازه رشد
درآمدهای عمومی دولت متناســب با تورم را نداده اســت .البته بر اســاس آمار
اعالمشده از ســوی مدیر کل تلفیق بودجه ســازمان برنامه کشور ،از 2.161/9
هزار میلیارد ریال درآمد عمومی پیشبینی شــده در قانــون بودجه1.838/2 ،
هــزار میلیارد ریال (معادل  85/0درصد) در مجموع ســال  1397محقق شــده
اســت .بر همین اســاس مخارج جاری با تحقق  94/4درصــدی در مجموع این
سال به  2.774/2هزار میلیارد رســیده است .بدین ترتیب کسری تراز عملیاتی
در کل سال  1397معادل  936/1هزار میلیارد ریال و  20/3درصد بیشتر از رقم
تصویبشده در قانون بودجه بوده است.
در زمینــه واگــذاری داراییهــای ســرمایهای ،منابع حاصل از فــروش نفت و
فرآوردههای نفتی در نه ماهه نخســت ســال  1397معادل  894/2هزار میلیارد
ریال 39/8 ،درصد بیش از رقم مشابه سال قبل از آن و  17/1درصد بیش از رقم
مصوب بود .این رشــد تحت تأثیر افزایش قیمت نفت ،افزایش نرخ تسعیر رسمی
درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و افزایش حجم صادرات نفت در بهار این
ســال و پیش از آغاز تحریمهای جدید آمریکا رقم خورد .اگرچه آمار رسمی سه

جدول  -10عملکرد مالی دولت (هزار میلیارد ریال)

درآمدها

درآمدهای مالیاتی

نه ماهه نخست 1397
1.906/1

771/2

سایر درآمدهای جاری

238/1

سایر درآمدهای سرمایهای

2/6

پرداختهای جاری

1.939/8

درآمدهای نفتی

هزینهها

پرداختهای عمرانی

تراز بودجه (مازاد/کسری بودجه)
تراز عملیاتی

تراز سرمایهای

واگذاری داراییهای مالی

تملک داراییهای مالی

درصد تغییر نسبت به نه ماهه نخست 1396
19/4

12/8

-12/6

5/2

18/6

87/3

17/0

184/9

2.357/2

19/0

6/2

-1.026/9

41/5

653/7

8/7

575/8

202/6

69/2

-6/2

مأخذ :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،گزیده آمارهای اقتصادی ،منتشرشده در تاریخ 1397/11/21
یادداشت :اختالف بین هزینهها و مجموع پرداختهای جاری و عمرانی به دلیل تنخواهگردانهای تسویهنشده است.

کســری تراز عملیاتی و ســرمایهای (کســری بودجه) از طریق خالص واگذاری
داراییهای مالی پوشــش داده شده و در نهایت بودجه دولت تراز میشود .خالص
واگذاری داراییهای مالی (معادل کسری بودجه) در نه ماهه نخست سال 1397
معــادل  451/1هزار میلیارد ریال رقم خورد که  84/9درصد بیشــتر از ســقف
تعیینشــده در قانون بودجه بود و رشد  17/0درصدی را نسبت به مدت مشابه
ســال قبل از آن نشان میداد .بر اســاس آمار اعالمشده از سوی مدیر کل تلفیق
بودجه سازمان برنامه کشــور ،واگذاری داراییهای مالی در مجموع سال 1397
معادل  573/7هزار میلیارد ریــال و تملک داراییهای مالی معادل  255/9هزار

71/8

-11/6

894/2

321/0

77/9

42/5

39/8

-451/1

درصد تحقق نسبت به بودجه مصوب نه ماهه

117/1
87/6

68/5

174/5

167/1

137/1
87/0

میلیارد ریال بوده اســت .به این ترتیب خالص واگذاری داراییهای مالی در این
ســال به  317/8هزار میلیارد ریال رســیده اســت که  30/2درصد کمتر از رقم
تعیینشده در قانون بودجه و  17/7درصد بیشتر از عملکرد سال  1396محسوب
میشود.
آمار رســمی بانک مرکزی نشان میدهد در سه ماهه نخست سال  ،1397معادل
 137/1هزار میلیارد ریال اوراق مالی دولتی منتشــر شده ،در حالی که در مدت
مشــابه سال قبل از آن اوراق دولتی منتشر نشده بود .واگذاری سهام شرکتهای
دولتی در همین مدت تنها  9/0هزار میلیارد ریال بود که نســبت به مدت مشابه
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ســال قبل از آن افزایش  4/7درصدی داشــت .زیرمجموعه «سایر» در واگذاری
داراییهای مالی در ســه ماهه نخست ســال  1397معادل  142/6هزار میلیارد
ریال بود .به جز اســتفاده از تنخواهگردان خزانه ،بخــش عمدهای از این رقم به

مجوز استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی مربوط میشود .نمودار  5سهم
زیرمجموعههای مختلف واگذاری داراییهای مالی را در ســه ماهه نخست سال
 1397نشان میدهد.

نمودار  -5سهم اجزای مختلف واگذاری داراییهای مالی در سه ماهه نخست سال 1397

مأخذ :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،نماگرهای اقتصادی ،شماره 92

 .۳.3خصوصیسازی

سازمان خصوصیسازی که از سال  1380واگذاریهای شرکتهای دولتی را آغاز
کرده بود ،از ابتدای واگذاریها تا پایان سال  1397نزدیک به  53/1درصد از کل
واگذاریهــا را از طریق بورس 12/2 ،درصد را از طریق فرابورس 34/5 ،درصد را
از طریق مزایده و  0/2درصد را از طریق مذاکره به انجام رســاند .همچنین 21/2
درصد از کل واگذاریها بابت رد دیون دولت و تسویه بدهی دولت به طلبکارانش
اختصــاص یافت و به این ترتیب این حجم از واگذاریها از طریق ســازوکار بازار
صورت نگرفت .سهام عدالت نیز در این مدت  17/9درصد از کل واگذاریها را به

خود اختصاص داد .جدول  11عملکرد سازمان خصوصیسازی را به تفکیک انواع
روشهای واگذاری در بازه ســالهای  1380-1397به قیمتهای جاری نشــان
میدهد .در سالهای  1396و  1397واگذاری بنگاههای دولتی به شیوه نامناسب
انتقال مســتقیم بابت رد دیون و بابت سهام عدالت متوقف شده و واگذاریها به
عموم متقاضیان صورت گرفت .در سال  1397واگذاری بنگاههای دولتی به عموم
متقاضیان به قیمتهای جاری تقریباً دو برابر سال قبل از آن بود.

جدول  -11عملکرد سازمان خصوصیسازی در انواع روشهای واگذاری سهام بنگاههای دولتی (به قیمتهای جاری  -هزار میلیارد ریال)
فروش سهام یا دارایی به عموم
انتقال مستقیم بابت رد دیون

انتقال مستقیم بابت سهام عدالت

مجموع ارزش فروش

درصد از کل واگذاریها

1397
39/1

1396
19/4

1395
30/2

1394
30/1

0/0

0/0

19/0

7/3

289/2

39/1

19/4

49/2

37/3

1.346/8

0/0

2/6

0/0

1/3

مأخذ :سازمان خصوصیسازی ،آمار عملکرد ساالنه ارزش واگذاری سهام و دارایی بنگاههای مشمول واگذاری (به قیمت جاری)

متأسفانه در سال  1397گزارش عملکرد ساالنه واگذاری سهام و دارایی بنگاههای
مشــمول واگذاری به قیمتهای ثابت منتشر نشده است ،اما میتوان برآورد کرد
که به قیمتهای ثابت ســال  1395تنها حدود  0/7درصد از کل واگذاریها در
ســال  1397انجام پذیرفته که اگرچه از ســال  1396بیشتر است ،از کند شدن

0/0

3/3

0/0

2/5

۱۳۸۰-۱۳۹۳
791/2
266/4
90/3

روند خصوصیسازی نســبت به سالهای قبل از  1396حکایت دارد .جدول 12
برآورد عملکرد ســازمان خصوصیسازی را به تفکیک انواع روشهای واگذاری در
بازه ســالهای  1380-1397به قیمتهای ثابت سال  1395بر مبنای شاخص
قیمت مصرفکننده نشان میدهد.
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جدول  -12عملکرد سازمان خصوصیسازی در انواع روشهای واگذاری سهام بنگاههای دولتی (به قیمتهای ثابت  - 1395هزار میلیارد ریال)
فروش سهام یا دارایی به عموم
انتقال مستقیم بابت رد دیون

انتقال مستقیم بابت سهام عدالت

*1397
27/4

1396
17/7

1395
30/2

1394
32/8

0/0

0/0

19/0

7/9

665/7

27/4

17/7

49/2

40/7

3.639/5

0/0

مجموع ارزش فروش

درصد از کل واگذاریها

0/0

0/7

0/0

0/5

1380-1393
1.966/0

0/0

1/3

1.007/8
96/4

1/1

مأخذ :محاسبات تحقیق بر مبنای شاخص قیمت مصرفکننده منتشر شده از سوی بانک مرکزی و گزارش سازمان خصوصیسازی
* به دلیل عدم انتشار شاخص قیمت مصرفکننده برای سال  1397از سوی بانک مرکزی ،رشد شاخص قیمت مصرفکننده برای این سال معادل  30درصد و اندکی بیشتر از آمار منتشرشده از سوی
مرکز آمار ایران در نظر گرفته شده است .به طور معمول آمار تورم اعالمشده از سوی بانک مرکزی کمی بیشتر از آمار اعالمشده از سوی مرکز آمار بوده است.

در سال  1397تقریباً کل واگذاریهای انجامشده از طریق مزایده به انجام رسید
و بورس ،فرابورس و مذاکره ســهم بسیار کوچکی داشتند .در حالی که در فاصله
ســالهای  1394تــا  1396واگذاری از طریق مذاکره متوقف شــده بود ،حدود
 217میلیارد ریال از واگذاریهای ســال  1397به این شــیوه نامناسب صورت

پذیرفت .جدول  13عملکرد ســازمان خصوصیسازی را به تفکیک بازار عرضه به
قیمتهای جاری و جدول  14همین اطالعات را به قیمتهای ثابت سال 1395
نشان میدهد.

جدول  -13عملکرد سازمان خصوصیسازی به تفکیک بازارهای عرضه (به قیمتهای جاری  -هزار میلیارد ریال)
بورس

1397
0/1

1396
1/1

1395
5/3

1394
20/8

1380-1393
764/5

مجموع ارزش فروش
791/9

درصد از کل واگذاریها
53/1

فرابورس

0/2

0/0

0/5

3/0

178/3

181/9

12/2

مزایده

38/5

18/3

43/4

13/5

401/0

514/8

34/5

مذاکره

0/0

0/2

مأخذ :سازمان خصوصیسازی ،آمار تفکیکی واگذاری

0/0

0/0

3/0

0/2

3/2

جدول  -14عملکرد سازمان خصوصیسازی به تفکیک بازارهای عرضه (به قیمتهای ثابت  - 1395هزار میلیارد ریال)
بورس

*1397
0/1

1396
1/0

1395
5/3

1394
22/7

1380-1393
2.261/5

مجموع ارزش فروش
2.290/7

درصد از کل واگذاریها
60/7

فرابورس

0/1

0/0

0/5

3/2

366/4

370/3

9/8

مزایده

27/0

16/7

43/4

14/7

1.001/7

1.103/5

29/2

مذاکره

0/2

0/0

0/0

0/0

9/9

10/1

0/3

مأخذ :محاسبات تحقیق بر مبنای شاخص قیمت مصرفکننده منتشر شده از سوی بانک مرکزی و گزارش سازمان خصوصیسازی
* به دلیل عدم انتشار شاخص قیمت مصرفکننده برای سال  1397از سوی بانک مرکزی ،رشد شاخص قیمت مصرفکننده برای این سال معادل  30درصد و اندکی بیشتر از آمار منتشرشده از سوی
مرکز آمار ایران در نظر گرفته شده است .به طور معمول آمار تورم اعالمشده از سوی بانک مرکزی کمی بیشتر از آمار اعالمشده از سوی مرکز آمار بوده است.

طبق گزارش سازمان خصوصیسازی ،در سال  1397مجموعاً  58/7هزار میلیارد
ریال بابت واگذاری شــرکتهای دولتی یا به خزانه واریز شد یا بابت بدهی دولت
به اشــخاص تهاتر گردید که  15/4درصد کمتر از ســال  1396بود .میزان تهاتر
منابع حاصل از واگذاری در ازای بدهی دولت به اشــخاص در سال  1397معادل
 7/0هزار میلیارد ریال بود که نسبت به سال قبل از آن از کاهش  66/1درصدی

حکایت دارد .میزان واریز سازمان خصوصیسازی به حساب درآمد عمومی دولت
در ســال  1397معادل  47/4هزار میلیارد ریال گزارش شده که بسیار نزدیک به
رقم مصوب (تحقق  97/2درصدی) و  16/5درصد بیشــتر از عملکرد سال 1396
بوده اســت .نمودار  6درآمدهای واریزشده به حســاب درآمد عمومی دولت را از
سوی سازمان خصوصیسازی در قیاس با قوانین بودجه مصوب نشان میدهد.

نمودار  -6تحقق اهداف بودجهای واگذاری سهام و دارایی بنگاههای مشمول واگذاری

مأخذ :سازمان خصوصیسازی ،آمار تحقق اهداف بودجهای واگذاری سهام و بنگاهها توسط سازمان خصوصیسازی
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 .۳.4صندوق توسعه ملی

صندوق توســعه ملی با هدف تبدیل بخشــی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز
و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار ،مولد و ســرمایههای
زاینده اقتصادی و همچنین حفظ ســهم نســلهای آینده از منابع نفت و گاز و
فرآوردههــای نفتی از طریق اعطای تســهیالت ارزی به طرحهــای دارای بازده
بخشهای خصوصی و تعاونی و بنگاههای بخش عمومی غیردولتی تشکیل شده
اســت .در اساسنامه صندوق توســعه ملی ،مصارف این صندوق به صورت شفاف
شــرح داده شــده و در هیچکدام از آنها اجازه استفاده از این منابع برای مصارف
دولتی داده نشــده است .با وجود این ،در بودجه سال  1397نیز همچون گذشته
دولت به دریافت منابع از محل این صندوق اقدام کرد .سهم صندوق توسعه ملی
در قانون بودجه ســال  1397معادل  32درصــد از کل درآمدهای نفتی در نظر
گرفته شــد که منطبق با تکلیف قانون برنامه ششم توسعه بود ،اما از محل منابع
صندوق توسعه ملی در قانون بودجه سال  1397حدود  143/8هزار میلیارد ریال
مصارف بودجهای در نظر گرفته شد که مغایر اساسنامه صندوق توسعه ملی مبنی
بر استقالل صندوق از تکالیف بودجهای محسوب میشود.

طبــق گزارش تجمیعی عملکرد تســهیالت ارزی و ریالی از محل منابع صندوق
توســعه ملی از ابتدای تأســیس تا پایان آذر  ،1397مبلغ کل تســهیالت ارزی
پذیرششده توســط صندوق (اعالم وصول شده) معادل  41/1میلیارد دالر بوده
و از این مقدار مبلغ  38/2میلیارد دالر به مرحله تخصیص ارز (صدور مســدودی
به بانک مرکزی) رســیده است .از مجموع تســهیالت ارزی مسدودشده معادل
 22/6میلیارد دالر به بخش خصوصی 15/0 ،میلیارد دالر به طرحهای بنگاههای
وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و  0/1میلیارد دالر به طرحهای بخش تعاون
اختصاص یافته است .البته از کل این مبالغ مسدودشده برای پرداخت تسهیالت
تنها  18/1میلیارد دالر به مرحله پرداخت رســیده اســت .عــاوه بر این مبلغ،
 26/2میلیارد دالر نیز برای اعطای تسهیالت به طرحهای ملی از قبیل طرحهای
مربوط به حوزههای آب ،خاک و کشــاورزی طبق قوانین بودجه ســاالنه مسدود
شده است که  24/5میلیارد دالر از آن به مرحله پرداخت رسیده است .نمودار 7
سهم بخشهای مختلف اقتصادی از کل مبالغ اعالم وصول شده تسهیالت ارزی
صندوق توسعه ملی را تا پایان آذر  1397نشان میدهد.

نمودار  -7سهم بخشهای مختلف از کل مبالغ اعالم وصول شده تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی

مأخذ :صندوق توسعه ملی ،گزارش تجمیعی عملکرد تسهیالت ارزی و ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی ،بهمن 1397

صندوق توسعه ملی طبق قوانین بودجه ساالنه« ،قانون الحاق برخی مواد به قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( »)2و همچنین «قانون حمایت از توسعه و
اشــتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه
ملی» ،تســهیالت ریالی نیز پرداخت کرده است .این تســهیالت از ابتدای سال
 1390تا انتهای ســال  1393در چارچوب قراردادهای عاملیت با بانکها بوده و
از محــل آن مبلغ  118/8هزار میلیارد ریال به طرحها و پروژههای معرفیشــده
از طــرف بانکهای عامل اختصاص یافته که تا پایان آذر  1397مبلغ  85/7هزار
میلیارد ریال آن بازپرداخت شــده و  33/1هزار میلیارد ریال دیگر نزد بانکها به
عنوان تسهیالت جاری باقی مانده است .از ابتدای سال  1394طبق قانون الحاق
برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ،)2صندوق تسهیالت
ریالی را در چارچوب قراردادهای ســپردهگذاری ریالی در بانکها تخصیص داده
اســت .در این راســتا صندوق تا پایان آذر  1397مجموعاً  289/4هزار میلیارد
ریال در بانکها ســپردهگذاری کرده و مانده قابل تخصیص از محل قراردادهای

ســپردهگذاری ریالی فعال در تاریخ  30آذر  1397معادل  73هزار میلیارد ریال
بوده اســت .عالوه بر این 44/4 ،هزار میلیارد ریال سپردهگذاری ریالی در بانکها
بر اســاس قانون حمایت از توســعه و ایجاد اشــتغال پایدار در مناطق روستایی
و عشــایری با اســتفاده از منابع صندوق توسعه ملی انجام شــده است و بدین
ترتیب مجموع ســپردهگذاری ریالی صندوق از ابتدای ســال  1394تا پایان آذر
1397معادل  333/8هزار میلیارد ریال بوده است.
ق ثروت ملی ۶در ســال  ،2019صندوق
طبق آخرین رتبهبندی مؤسســه صندو 
ق ثروت ملی جهان
توسعه ملی ایران با دارایی  91میلیارد دالر در میان  81صندو 
رتبه  16را دارد که نســبت به رتبهبندی سال گذشته این نهاد از بهبود دو پلهای
حکایت دارد .البته میزان دارایی تحت مدیریت صندوق توســعه ملی برای سال
گذشــته نیز همین رقم عنوان شده بود که نشاندهنده به روز نشدن این رقم در
رتبهبندی جدید است.

6. Sovereign Wealth Fund Institute

18

بانک خاورمیانه

 .۳.5طرح هدفمندی یارانهها

در قانــون بودجه ســال  ،1397برای نخســتین بار کل منابــع و مصارف طرح
هدفمندی یارانهها مد نظر قرار گرفت ،در حالی که در قوانین بودجه ســالهای
قبل از آن تنها به منابع و مصارف ســازمان هدفمندی یارانهها اشاره میشد .در
واقــع از محل فروش فرآوردههای نفتی ،گاز طبیعی ،برق و آب ،مصارفی از قبیل
مالیات بر ارزش افزوده ،ســهم شرکت ملی نفت از فروش و صادرات فرآوردههای

نفتــی ،هزینههای توزیع و فروش حاملهای انرژی و واردات فرآوردههای نفتی و
برق کســر میشود و سازمان هدفمندی یارانهها منابع باقیمانده را به مصارفی از
قبیل پرداخــت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها ،کاهش فقر مطلق ،کمک به
بخش ســامت و یارانه نان و خرید تضمینی گندم اختصاص میدهد .جدول 15
منابع و مصارف هدفمندی یارانهها در قانون بودجه سال  1397را نشان میدهد.

جدول  -15منابع و مصارف هدفمندی یارانهها در قانون بودجه ( 1397هزار میلیارد ریال)
حاصل از فروش فرآوردههای نفتی

منابع

مصارف

حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی

572/4
176/0

مالیات بر ارزش افزوده فرآوردههای نفتی

حاصل از فروش داخلی و صادراتی برق و سایر
دریافتها

217/8

هزینه و کارمزد حمل ،توزیع و فروش
فرآوردههای نفتی

حاصل از فروش آب

22/2

سهم  14/5درصد شرکت ملی نفت از فروش
داخلی فرآوردههای نفتی

واردات فرآوردههای نفتی ،سهم  14/5درصد
شرکت ملی نفت از صادرات فرآوردههای نفتی،
بازپرداخت تعهدات طرحهای گازرسانی و
بهینهسازی مصرف انرژی
هزینه تولید ،توزیع و فروش گاز طبیعی

کارمزد جایگاههای CNG

عوارض گازرسانی CNG

مالیات بر ارزش افزوده CNG

هزینه ،تولید ،توزیع ،فروش و خرید برق از
نیروگاههای خصوصی
واردات برق

60/0

73/3
9/2
3/3
2/7

212/3
5/5

پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها

300/0

کاهش هزینههای مستقیم سالمت ،ایجاد
دسترسی عادالنه به خدمات بهداشتی و درمانی،
کمک به تأمین هزینههای تحمل ناپذیر درمان،
پوشش دارو و درمان بیماران خاص

37/0

یارانه نان و خرید تضمینی گندم

مصارف سازمان هدفمندی یارانهها  40هزار میلیارد ریال کمتر از سه سال متوالی
قبل از آن در نظر گرفته شد .از این کاهش مصارف 35 ،هزار میلیارد ریال مربوط
به کاهش پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها بود .اگرچه در سال 1396
معادل  355هزار میلیارد ریال برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها در
قانون بودجه در نظر گرفته شده بود ،در عمل حدود  420هزار میلیارد ریال صرف
پرداخت یارانه نقدی به خانوارها شد .این در حالی است که برای سال  1397تنها
 300هزار میلیارد ریــال برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار در قانون
بودجه در نظر گرفته شد که به معنی حذف بیش از سه دهک جامعه از دریافت
یارانــه نقدی بود .البته قانون گذار با در نظر گرفتن مجوز جابهجایی حداکثر 10
درصــد در هر یک از ردیفها و همچنین در نظر گرفتن امکان اســتفاده از 110
هزار میلیارد ریال از منابع مازاد حاصل از فروش فرآوردههای نفتی ،عم ً
ال به دولت
اجازه حذف نکردن سه دهک جامعه از دریافت یارانه نقدی را داده بود و در عمل

72/8

کمک به شرکتهای آب و فاضالب

کاهش فقر مطلق

جمع کل منابع
مأخذ :قانون بودجه سال 1397

37/0

22/2

مصارف هدفمندی یارانهها:

988/3

50/0

جمع مصارف سازمان هدفمندی یارانهها:
جمع کل مصارف

70/0

33/0

440/0

988/3

نیز دولت همچون گذشته نتوانست نسبت به حذف این افراد اقدام کند.
در پنج ماهه نخســت ســال  ،1397کل منابع حاصل از اجــرای قانون هدفمند
کــردن یارانهها  377/4هزار میلیارد ریال (معــادل  91/6درصد از قانون مصوب
برای ایــن مدت) و مصارف آن  350/1هزار میلیــارد ریال (معادل  85/0درصد
از قانون مصوب برای این مدت) بوده اســت .مصارف سازمان هدفمندی یارانهها
نیز در این مدت  210/6هزار میلیارد ریال و  14/9درصد بیشــتر از رقم مصوب
قانون بودجه برای این مدت بوده اســت .یارانه نقدی پرداخت شده در این مدت
 178/1هزار میلیارد ریال بوده که  84/6درصد از مصارف ســازمان هدفمندی را
به خود اختصاص داده و  42/5درصد بیش از رقم مصوب قانون بودجه برای این
مدت بوده است .جدول  16عملکرد هدفمندی یارانهها در پنج ماهه نخست سال
 1397را نشان میدهد.
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جدول  -16عملکرد هدفمندی یارانهها در پنج ماهه نخست ( 1397هزار میلیارد ریال)

عنوان

منابع

مصوب پنج ماهه
نخست
238/5

عملکرد پنج ماهه
نخست
250/3

شرکت ملی گاز

73/3

58/8

شرکت توانیر

90/7

67/6

هزینه تولید ،توزیع و فروش گاز طبیعی و سایر
هزینههای شرکت ملی گاز

شرکت آب و فاضالب

9/2

0/6

کمک به شرکتهای آب و فاضالب

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی

عنوان

مصارف

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی بابت
هزینه و کارمزد حمل ،توزیع و فروش فرآوردههای
نفتی
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی
بابت واردات فرآوردههای نفتی و سهم 14/5
درصد شرکت ملی نفت از فروش داخلی و صادرات
فرآوردههای نفتی

مصوب پنج ماهه
نخست
30/3
40/4

0/0

35/8

15/4

90/7

63/4

9/2

0/0

پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها

125/0

178/1

کاهش هزینههای مستقیم سالمت ،ایجاد دسترسی
عادالنه به خدمات بهداشتی و درمانی ،کمک به
تأمین هزینههای تحمل ناپذیر درمان ،پوشش دارو
و درمان بیماران خاص

15/4

0/0

هزینه تولید ،توزیع ،فروش و خرید برق از
نیروگاههای خصوصی و واردات برق
مصارف هدفمندی یارانهها:

کاهش فقر مطلق

یارانه نان و خرید تضمینی گندم

جمع مصارف سازمان هدفمندی یارانهها:

29/2

13/8

183/3

411/8
جمع کل مصارف
377/4
411/8
جمع کل منابع
مأخذ :مرکز پژوهشهای مجلس ،گزارشهای کارشناسی ،بررسی عملکرد پنج ماهه هدفمندی یارانهها و آسیبشناسی آییننامه اجرایی آن (موضوع تبصره  14قانون بودجه سال )1397

در سال  1397از محل صادرات فرآوردههای نفتی معادل  157هزار میلیارد ریال
منابع برای هدفمندی یارانهها در نظر گرفته شد ،در حالی که با فرض کاهش 25
درصدی صادرات فرآوردههای نفتی نسبت به سال قبل از آن به دلیل تحریمهای
آمریکا ،صادرات فرآوردههای نفتی با در نظر گرفتن نرخ تســعیر هر دالر آمریکا
معادل  80هزار ریال حدود  380هزار میلیارد ریال برآورد میشود .در واقع رشد
قابــل توجه نرخ دالر آمریکا در برابر ریال به رشــد قابــل توجه منابع حاصل از
صادرات فرآوردههای نفتی کمک کرده است ،در حالی که تجربه سالهای گذشته
نشان داده است که شرکتها این منابع مازاد را در اختیار سازمان هدفمندی قرار

عملکرد پنج ماهه
نخست
25/1

19/5

13/0

210/6

350/1

ل پاالیشگاهها نیز
نداده و عمدتاً در اختیار خود نگه میدارند .عمده هزینه حقالعم 
از طریق تحویل نفت خام و میعانات گازی تحویلی به آنها تســویه شده است .در
لهای قبل از آن منابع
مجموع میتوان گفت که در ســال  1397نیز همچون سا 
مازاد چندانی در اختیار ســازمان هدفمندی یارانهها قرار نگرفته و به دلیل عدم
حذف دریافتکنندگان یارانه نقدی ،بخشهایی همچون سالمت از دریافت سهم
خود محروم مانده و حتی ممکن اســت که منابعی از محل بودجه عمومی برای
تأمین کسری ناشی از پرداخت یارانه نقدی اختصاص یافته باشد.

 .۴تراز پرداختهای خارجی
آخرین آمار مربوط به موازنه پرداختهای خارجی کشــور که در زمان تهیه این
گزارش از ســوی بانک مرکزی منتشــر شده به ســه ماهه نخست سال 1397
اختصاص دارد .تحوالت مربوط به تراز پرداختهای کشور در این مدت تحت تأثیر
عوامل مختلفی از جمله افزایش صادرات نفتی ،کاهش واردات غیرنفتی و تشدید
کســری حساب سرمایه به وقوع پیوست .بر اساس این گزارش موازنه پرداختها
که از حاصلجمع سه جزء حساب جاری ،خالص حساب سرمایه و اشتباهات و از
قلم افتادگیهای محاســباتی بدست میآید در فصل مذکور به  3/9میلیارد دالر
بالغ شــده است .این درحالی اســت که در فصل مشابه سال قبل این رقم منفی
 1/6میلیارد دالر بوده اســت .بررسی اجزای مربوطه نشان میدهد که از یک سو

مازاد حســاب جاری با رشدی  197/1درصدی نسبت به فصل نخست سال قبل
به حدود  11/۱میلیارد دالر رسیده و از سوی دیگر کسری خالص حساب سرمایه
با رشــدی  293/2درصدی به  5/3میلیارد دالر بالغ شــده است .رقم مربوط به
اشتباهات و از قلم افتادگیها نیز از منفی  4/0میلیارد دالر به منفی  1/9میلیارد
دالر رســیده اســت .بدین ترتیب عامل اصلی افزایش موازنه پرداختها در بهار
سال  1397نسبت به مدت مشابه سال قبل ،رشد قابل توجه مازاد حساب جاری
علیرغم تشدید کسری خالص حساب سرمایه بوده است .جدول  17جزئیات تراز
پرداختها در ســالهای  1393-96و سه ماهه نخست سالهای  1396و 1397
را نشان میدهد.
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جدول  -17جزئیات تراز پرداختهای خارجی کشور (میلیون دالر)
سال
حساب جاری
حساب کاال
صادرات کاال (فوب)
صادرات نفتی
صادرات غیرنفتی
واردات کاال (فوب)
گاز و فرآوردههای نفتی
سایر کاالها
حساب خدمات
حساب درآمد
حساب انتقاالت جاری
خالص حساب سرمایه
اشتباهات و از قلم افتادگی
موازنه کل

سه ماهه نخست
1397

سه ماهه نخست
1396

1396

1395

1394

1393

11.061
12.983
29.336
20.980
8.356
16.353
666
15.686
-2.276
210
144
-5.263
-1.865

3.723
5.059
21.342
14.166
7.176
16.283
293
15.990
-1.713
263
114
-1.338
-3.970

15.816
22.596
98.142
65.818
32.324
75.546
2.764
72.782
-7.916
669
467
-19.321
-4.635

16.388
20.843
83.978
55.752
28.226
63.135
1.388
61.747
-5.941
928
558
-18.288
-5.766

1.237
5.354
62.995
31.848
31.147
57.641
1.639
56.003
-4.785
241
427
2.346
-1.350

13.571
18.060
88.976
55.406
33.569
70.915
2.597
68.318
-6.877
1.845
543
559
-5.569

3.933

-1.585

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

-8.140

حساب جاری شامل چهار زیربخش حساب کاال ،حساب خدمات ،حساب درآمد و
حساب انتقاالت جاری است .حساب کاال (تفاوت صادرات و واردات کاال) که بخش
عمده حساب جاری کشــور را تشکیل میدهد ،در سه ماهه نخست سال ۱۳۹7
نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن  156/6درصد افزایش یافت .ارزش صادرات
کاال در ایــن مدت  37/5درصد افزایش یافت و به  29/3میلیارد دالر رســید که
 21/0میلیــارد دالر آن مربوط به صادرات نفتی ۷بود .البته صادرات غیرنفتی نیز
تحت تأثیر کاهش ارزش ریال در برابر ســایر ارزهای بینالمللی  16/4درصد در
سه ماهه نخست سال  1397نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن افزایش یافت.
با این حال انتظار میرود که با راهاندازی بازار ثانویه برای فروش ارز با قیمتهایی
کمتر از بازار آزاد و اجبار صادرکنندگان به عرضه ارز در این بازار ،اثر تضعیف پول
ملی بر افزایش صادرات در ادامه این سال محدود شده باشد .در سه ماهه نخست
این ســال ارزش واردات نیز عمدتاً تحت تأثیر تحوالت بازار ارز رشــد اندک 0/4
درصدی داشت و به  16/4میلیارد دالر رسید.

-7.666

میعانات گازی

فرآوردههای نفتی

مایعات گازی شامل گاز طبیعی

نفت خام و صادرات نفتی غیرگمرکی

1.316

ارزش
(میلیون دالر)
1.558

2.066
-

-

*

سه ماهه نخست 1397

2.992

197/1
156/6
37/5
48/1
16/4
0/4
127/3
-1/9
32/9
-20/2
26/3
293/3
-53/0

ارزش صادرات نفتی در سه ماهه نخست سال  ۱۳۹7نسبت به مدت مشابه سال
 48/1 ،1396درصد رشد کرد .آمار گمرک نشان میدهد صادرات میعانات گازی
هم از نظر وزنی و هم از نظر ارزشــی در ســه ماهه نخست سال  ۱۳۹7نسبت به
مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است .البته رشد قیمت نفت و سایر حاملهای
انرژی از افت ارزشــی صادرات میعانات گازی کشــور تا حدودی کاسته است .در
مقابل ،صادرات فرآوردههای نفتی و مایعات گازی شــامل گاز طبیعی هم از نظر
وزنی و هم از نظر ارزشی در این مدت افزایش یافته است .بنابراین میتوان نتیجه
گرفت ارزش صادرات نفت خام در این دوره رشد  56/8درصدی داشته که بخش
مهمی از آن به افزایش  45/3درصدی میانگین قیمت نفت خام ایران در سه ماهه
نخست سال  1397نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن مربوط میشود .جدول
 18آمار مربوط به اجزای صادرات نفتی را در ســه ماهه نخست سالهای 1396
و  1397نشان میدهد.

جدول  -18آمار صادرات نفتی

وزن (هزار تن)

2.233

8.561

درصد تغییر سه
ماهه  1397به سه
ماهه 1396

615

1.131

17.675

سه ماهه نخست ۱۳۹۶

وزن (هزار تن)
4.076

ارزش
(میلیون دالر)
1.599

1.141

481

-

11.272

1.876

814

درصد تغییر
وزن

ارزش

-26/6

-2/6

10/1

39/0

15/3
-

27/9

56/8

مأخذ :بانک مرکزی ایران ،گزیده آمارهای اقتصادی ،شمارههای مختلف؛ گمرک ایران ،آمار صادرات و واردات؛ محاسبات تحقیق
* دادههای سه سطر نخست این جدول از گزارشهای گمرک استخراج شده و دادههای سطر چهارم از اختالف آمار صادرات نفتی در گزارش بانک مرکزی و مجموع سه سطر نخست به دست آمده است.
از آنجا که آماری از صادرات نفتی غیرگمرکی در دسترس نیست ،تفکیک ارزش صادرات نفت خام و ارزش صادرات نفتی غیرگمرکی در این جدول امکانپذیر نیست.

ارزش واردات نفتی ۸در ســه ماهه نخست سال  1397با رشدی  127/3درصدی
نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به  666میلیون دالر بالغ شد .بدین ترتیب
تراز بازرگانی نفتی (اختالف صادرات و واردات نفتی) در این دوره با رشدی 46/4
درصدی نســبت به مدت مشابه سال قبل به  20/3میلیارد دالر رسید .باید توجه
داشت که ارزش واردات نفتی در آمار گمرک اختالف زیادی با آمار بانک مرکزی
دارد که نشــان میدهد بخش بزرگی از واردات نفتی ایران از مســیر غیرگمرکی
انجام میشود .عمده واردات نفتی گمرکی ایران به صورت فرآوردههای نفتی است
 .۷شامل صادرات گمرکی و غیرگمرکی نفت خام ،فرآوردههای نفتی ،گاز طبیعی ،میعانات و مایعات گازی
 .۸شامل واردات گمرکی و غیرگمرکی فرآوردههای نفتی ،گاز طبیعی ،میعانات و مایعات گازی

و مایعات گازی سهم بسیار جزئی در آن دارد.
از ســوی دیگر ،در دوره مذکور ارزش صادرات غیرنفتی کشــور نسبت به مدت
مشابه سال قبل از آن  16/4درصد افزایش یافت ،در حالی که واردات غیرنفتی در
همین مدت کاهش  1/9درصدی را تجربه کرد .بدین ترتیب کسری تراز بازرگانی
غیرنفتی در ســه ماهه نخست سال  1397با  16/8درصد کاهش نسبت به مدت
مشابه سال قبل از آن به  7/3میلیارد دالر بالغ شد.
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گزارش اقتصاد ایران

حساب خدمات دومین جزء حساب جاری از نظر سهم است که کسری آن در سه
ماهه نخست سال  1397نســبت به مدت مشابه سال قبل از آن با  32/9درصد
افزایش به  2/3میلیارد دالر رســید .حساب درآمد ۹و انتقاالت جاری ۱۰نیز که به
مراتب ســهم کمتری در حساب جاری دارند ،به ترتیب با  20/2درصد کاهش و
 26/3درصد افزایش روبهرو شدند .در مجموع ،عمدتاً به دلیل افزایش حساب کاال
در دوره مذکور ،حساب جاری با  197/1درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال
قبل از آن به  11/1میلیارد دالر بالغ شد.
دومین جزء تراز پرداختهای کشــور حســاب مالی و سرمایه است که به تازگی
توســط بانک مرکزی با عنوان «حساب ســرمایه» گزارش میشود .بررسی آمار
ســالهای قبل نشان میدهد بخش عمده حساب مالی و سرمایه به حساب مالی
تعلق دارد و حساب سرمایه نقش بسیار کمتری در آن ایفا میکند .کلیه انتقاالت
ســرمایهای نظیر بخشش بدهیهای خارجی ،کمکهای سرمایهگذاری ،انتقاالت
سرمایهای مهاجران ،معامالت داراییهای نامشهود (نظیر عالئم تجاری ،حق ثبت
و حق چاپ) و خرید و فروش زمین برای ســفارتخانهها و ســایر نمایندگیهای

 .۴.۱صادرات کاال

مطابق آمار گمرک که در جدول  19نشــان داده شــده است ،صادرات گمرکی
کشور در سال  1397نسبت به سال قبل از آن از نظر ارزشی  5/7درصد و از نظر
وزنی  11/8درصد کاهش یافت .این اتفاق در شــرایطی رخ داده است که ارزش
ریال ایران در برابر ســایر ارزهای بینالمللی در این ســال به شدت کاهش یافته
اســت .به عبارت دیگر سیاستهای دولت در زمینه پیمانسپاری صادرکنندگان
۱۳۹۷
وزن (هزار تن)
پتروشیمی

میعانات گازی
سایر کاالها

جمع کل

ارزش
(میلیون دالر)

34.177

14.150

73.570

25.225

9.481

117.228

4.935

44.310

مأخذ :گمرک ایران ،آمار مقدماتی تجارت خارجی ایران در سال 1397
* بدون احتساب نفت و تجارت چمدانی

بــا در نظر گرفتن  1/9میلیارد دالر اشــتباهات و از قلم افتادگی در گزارش تراز
پرداختها ،ذخایر خارجی کشور در سه ماهه نخست سال  ۱۳۹7با  3/9میلیارد
دالر افزایش نســبت به پایان ســال  1396به حدود  116/5میلیارد دالر رسید.
بدین ترتیب کاهش ذخایر خارجی کشور که از سال  1395آغاز شده بود ،حداقل
در سه ماهه نخست سال  1397متوقف شد.

و برخی ممنوعیتهای صادراتی و همچنین تحریمهای آمریکا اجازه ندادهاند که
کاهش ارزش پول ملی به تقویت صادرات در این ســال منجر شود .در این سال
صادرات پتروشــیمی و میعانات گازی تحت تأثیــر تحریمهای آمریکا هم از نظر
وزنی و هم از نظر ارزشــی کاهش قابل توجه داشت .رشد وزنی و ارزشی صادرات
سایر کاالها نیز عمدتاً تحت تأثیر سیاستهای داخلی دولت منفی بود.

جدول  -19آمار صادرات گمرکی کشور
سهم از کل (درصد)

14.486
25.433

39.270

62/8

56/9

76.436

8/1

100/0

100/0

واردات گمرکی کشــور در ســال  1397از نظر وزنی و ارزشــی به ترتیب 17/5
و  21/8درصد نســبت به ســال قبل از آن کاهش یافت .جدول  20آمار واردات
گمرکی کشور را در ســالهای  1393-97نشــان میدهد .اقالم عمده وارداتی
در ســال  ۱۳۹7به ترتیب شــامل ذرت دامی به ارزش  2/1میلیارد دالر و سهم
ارزشــی  4/9درصد ،برنج به ارزش  1/6میلیارد دالر و ســهم ارزشی  3/8درصد،
قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ۱۱به ارزش  1/4میلیارد دالر و سهم

۱۳۹۶

وزن (هزار تن)

وزن
29/1

11/1

*

ارزش
(میلیون دالر)

ارزش
31/9

اقالم عمده صادرات در سال  1397به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش 4/9
میلیارد دالر و ســهم ارزشــی  11/1درصد ،گاز طبیعی مایعشده به ارزش 1/9
میلیارد دالر و سهم ارزشــی  4/3درصد ،پروپان مایعشده به ارزش  1/7میلیارد
دالر و ســهم ارزشی  3/9درصد ،روغنهای ســبک و فرآوردهها به جز بنزین به
ارزش  1/5میلیارد دالر و سهم ارزشی  3/3درصد و متانول به ارزش  1/4میلیارد
دالر و ســهم ارزشــی  3/1درصد بود .اقالم عمده صادراتی کشور در سال 1396
نیــز به ترتیب همین اقالم بودهاند و پــس از تحریمهای آمریکا بر صنعت نفت و

 .۴.۲واردات کاال

خارجی در حساب سرمایه ثبت میشود .از سوی دیگر ،حساب مالی شامل کلیه
معامالتی است که به تغییر مالکیت در داراییها و بدهیهای خارجی یک اقتصاد
منجر میشــود .سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،ســرمایهگذاری در سبد مالی و
سایر ســرمایهگذاریها ،سرفصلهای اصلی این حســاب را تشکیل میدهد .در
سالهای اخیر کسری حساب سرمایه به شدت افزایش یافته است و این روند در
ســال  1397نیز تکرار شده است .در ســه ماهه نخست این سال کسری حساب
ســرمایه با رشدی  293/3درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به رقم
کمسابقه  5/3میلیارد دالر رسید.

17.175
132.882

7.063

46.982

سهم از کل (درصد)
وزن
29/6
57/5

12/9

100/0

درصد تغییر 1397
نسبت به 1396
وزن

ارزش

ارزش
30/8

-13/0

-2/3

54/1

-3/8

-0/8

15/0

100/0

-44/8
-11/8

-30/1
-5/7

پتروشیمی کشور ،اقالم دیگری جایگزین این موارد نشدهاند تا از افت قابل توجه
صادرات کشــور جلوگیری شود .همچنین عمده صادرات کشور از نظر ارزشی به
ترتیب به کشــورهای چین ،عراق ،امارات متحده عربی ،افغانستان و کره جنوبی
صورت گرفت که این پنج کشــور در مجموع حدود  66/9درصد ارزش صادرات
ایران را در سال  ۱۳۹7به خود اختصاص دادند .افغانستان در حالی مقصد چهارم
صادراتی کشــورمان در ســال  1397بوده که در سال قبل از آن در فهرست پنج
کشور عمده هدف صادرات ایران قرار نداشته است.

ارزشــی  3/2درصد ،لوبیای ســویا به ارزش  1/2میلیارد دالر و سهم ارزشی 2/7
درصد و کنجاله ســویا به ارزش  651میلیون دالر و ســهم ارزشــی  1/5درصد
بود .همچنین ،عمده واردات کشــور از نظر ارزشی به ترتیب از کشورهای چین،
امارات متحده عربی ،ترکیه ،هند و آلمان انجام شد که این پنج کشور در مجموع
حدود  57/6درصد ارزش واردات کشــور را به خــود اختصاص دادند .حذف کره
جنوبی از لیست پنج کشور عمده شریک وارداتی ایران احتماالً در پی ممنوعیت

 .۹عمدتاً شامل دریافت و پراختهای مربوط به جبران خدمات کارگران و درآمدها و هزینههای سرمایهگذاری
 .۱۰شامل انتقاالت دولتی ،پرداخت مالیاتهای جاری مربوط به درآمد و ثروت و سایر انتقاالت مانند وجوه ارسالی کارگران غیرمقیم به کشور مادر ،ارسال هدایا برای اشخاص غیرمقیم و کارمزد مطالبات مربوط
به بیمههای غیرعمر
 .۱۱بنزینی با  ۱۴تا  ۳۰درصد ساخت داخل به جز الستیک
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بانک خاورمیانه

واردات خودرو در ســال  1397رخ داده است .اضافه شدن هند به این لیست نیز
احتماالً به تحریمهای نفتی آمریکا و افزایش واردات برنج مربوط میشود .در دوره
تحریمهــای قبلی آمریکا علیه ایران  -قبــل از برجام  -نیز هند در ازای صادرات

نفت ایران به این کشــور ،مبادله کاال به کاال را در پیش گرفت و به ویژه صادرات
برنج این کشور به ایران افزایش چشمگیر داشت.

جدول  -20آمار واردات گمرکی کشور در سالهای 1393-97

وزن (هزار تن)

ارزش (میلیون دالر)

1397

1396

32.046

38.856

54.459

42.612

1395

1394

1393

33.399

35.152

43.016

43.684

مأخذ :گمرک ایران ،آمار مقدماتی تجارت خارجی ایران در دوازده ماهه 1397

41.539

درصد تغییر نسبت به سال قبل
1397
-17/5
-21/8

53.569

1396
16/3
24/7

 .۵بازار ارز
روند افزایشــی قیمت دالر آمریکا در بازار ارز ایران که از نیمه دوم ســال 1396
شــروع شده بود ،با آغاز سال  1397شــدت گرفت .اعالم خروج آمریکا از توافق
هستهای با ایران در پایان اردیبهشت  1397یکی از مهمترین عوامل افزایش نرخ
برابری دالر آمریکا در مقابل ریال در این ســال بود .البته سیاســتهای داخلی
دولت نیز در تشدید این روند مؤثر بودند .دولت در همان ابتدای سال ،نرخ رسمی
برابری هــر دالر آمریکا را معادل  42هزار ریال و معامالت با نرخی غیر از این را
قاچاق اعالم کرد .نتیجه این سیاســت حذف شــبکه صرافیها از نقل و انتقاالت
مالــی و افزایش هزینه معامالت بود .به ایــن ترتیب نرخ دالر آمریکا در بازار آزاد
یا غیررســمی از حدود  55هزار ریال در پایــان فروردین به حدود  63هزار ریال
در پایان اردیبهشــت رســید .در خردادماه بازار ارز روند نسبتاً باثباتی داشت ،اما
با شــروع تابستان شوک افزایشی دیگری در بازار ارز به وقوع پیوست و نرخ دالر
آمریکا در ابتدای تیرماه به بیش از  80هزار ریال رسید .این البته پایان ماجرا نبود
و یــک ماه بعد ،یعنی در روزهای ابتدایــی مردادماه نرخ دالر آمریکا در بازار آزاد

ایران حتی به بیش از  110هزار ریال رســید .در پی این اتفاق ،برکناری رییس
کل سابق بانک مرکزی رقم خورد .به موازات تعمیق بازار ثانویه ارز در این ماه در
دســتور کار قرار گرفت و مقرر شد که واردات کاالها و خدماتی که امکان تأمین
مالی آن با نرخ رســمی ارز وجود ندارد ،از طریق این بازار و تحت عنوان ســامانه
«نظام یکپارچه معامالت ارزی (نیما)» تأمین مالی شــده و صادرکنندگان نیز ارز
حاصل از صادرات خود را در این بازار عرضه کنند .اما بازار ارز با این اقدامات نیز
آرام نگرفت و در ابتدای پاییز دالر آمریکا رکورد  189هزار ریال را به ثبت رساند.
پس از آن و تا آذرماه این سال نرخ دالر روندی نسبتاً نزولی داشت ،به نحوی که
در پایان پاییز نرخ دالر آمریکا در مقطعی حتی به کمتر از  100هزار ریال در بازار
آزاد رسیده بود .در زمستان سال  1397نیز این نرخ روند افزایشی نسبتاً مالیمی
خ برابری دالر
داشت تا در پایان سال به حدود  130هزار ریال برسد .نمودار  8نر 
آمریکا بر حسب ریال را در سال  1397در بازار آزاد و بازار رسمی نشان میدهد.

خ برابری دالر آمریکا بر حسب ریال در بازارهای رسمی و غیررسمی در سال 1397
نمودار  -8نر 
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پس از اعالم به اصطالح «یکسانسازی نرخ ارز» در شامگاه  20فروردین ،1397
بانک مرکزی اقدام به انتشــار اطالعیههای متعددی کرد که بر اســاس آنها همه
افراد حقیقی ،حقوقی و صرافیها از هر گونه معامله ارز به صورت اسکناس و نقل
و انتقال ارزی خارج از شبکه بانکی منع شدند .کاالهای مشمول دریافت دالر 42
هزار ریالی تعیین شــدند .هر گونه خرید و فروش اســکناس ارز توسط اشخاص
ممنوع شــد و افراد حقیقی ملزم شدند تا حداکثر معادل  10هزار یورو اسکناس
ارز در اختیار داشته و مابقی آن را در بانکها در قالب سپرده ارزی سپردهگذاری
کنند .مســلماً نمیتوان نام این فرآیند را یکسانسازی ارز گذاشت ،چرا که همه

به این ارز دســتوری دسترسی نداشــته و تقاضای ارز خارج از اطالعیههای بانک
مرکزی الجرم به بازار سیاه ارجاع داده شد .در واقع دولت نرخ رسمی دالر آمریکا
را که تا محدوده  38هزار ریال تا پایان ســال  1396افزایش داده بود ،یکباره به
 42هزار ریال افزایش داد ،با این تفاوت که این بار گســتره وسیعتری از کاالها و
خدمات مشــمول دریافت ارز با قیمت رســمی شدند و رانت گستردهتری بر این
اساس توزیع شد.
از ســوی دیگر همه واردکنندگان مشمول دریافت ارز با نرخ جدید ملزم شدند از
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طریق ســامانه نیما نسبت به ثبت سفارش برای دریافت ارز مورد نیاز خود اقدام
کنند .به عالوه صادرکنندگان نیز ملزم شــدند تا ارز حاصل از صادرات خود را در
همان ســامانه با نرخ جدید به فروش برسانند .در این زمینه تنها صادرکنندگان
به کشــورهای عراق و افغانســتان از این الزام مستثنی شــدند .به عبارت دیگر
پیمانســپاری ارزی صادرکنندگان عم ً
ال در دستور کار قرار گرفت .این سیاست
با توجه به اختالف نرخ ارز در بازار رســمی و غیررسمی ،به مثابه دریافت مالیات
سنگین از صادرکنندگان بود و به همین علت برخی از صادرکنندگان به این تعهد
عمل نکرده و ارز حاصل از صادرات خود را به کشــور بازنگرداندند و برخی دیگر
نیز صادرات خود را کم یا متوقف کردند .به این ترتیب در شــرایطی که کشــور
بیش از هر زمان دیگری به ارزآوری صادرات نیاز داشت ،عم ً
ال سیاستهای دولت
به محدود شدن عرضه ارز حاصل از صادرات منجر شد.
همچنین به دنبال ممنوعیت معامالت اســکناس ارز و هرگونه نقل و انتقال ارزی
خارج از سیستم بانکی ،عم ً
ال صرافیها که شبکههای مویرگی نقل و انتقال ارز در
شرایط تحریم داشتند ،از گردونه معامالت ارزی حذفشدند.
به دلیل وجود ابهامهای فراوان در اطالعیههای بانک مرکزی و مشکالت به وجود
آمده در واردات برخی کاالهای اساســی ،بانک مرکزی در نیمه اول اردیبهشــت
 1397از تخصیــص ارز  38هزار ریالی به واردات برخی اقالم اساســی خبر داد.
صرافیهای مجاز نیز که از چرخه معامالت ارزی خارج شــده بودند ،از اواســط
اردیبهشت اجازه پیدا کردند تا صرفاً از طریق سامانه نیما اقدام به معامالت ارزی
برای صادرکنندگان و واردکنندگان و نقل انتقاالت ارزی آنان در چارچوب مقررات
بانک مرکزی کنند ،اما کماکان فاقد مجوز معامالت اسکناس ارز بودند.
در مردادمــاه عالوه بــر تغییر رییــس کل بانک مرکزی ،مرحله اول بازگشــت
تحریمهای آمریکا علیه ایران شــامل تحریم خرید و تملک اسکناس دالر آمریکا
توســط دولت ایران آغاز شد .در نیمه دوم مردادماه بانک مرکزی با اعالم چندین
بخشنامه جدید از بسته جدید ارزی خود رونمایی کرد .بر این اساس نرخ رسمی
دالر آمریــکا که تا آن زمان به بیش از  44هزار ریال افزایش یافته بود مجددا ً به
 42هزار ریال کاهش داده شــد و صرافیهای مورد تأیید بانک مرکزی نیز اجازه
یافتند تا عالوه بر انجام حوالههای ارزی و خرید و فروش ارز برای مقاصد وارداتی
و صادراتــی 5 ،درصد از حوالههای خود را نیز به صورت اســکناس و یک درصد
باالتر از قیمت ثبت شــده در سامان ه نظارت ارز (سنا) برای  45سرفصل خدماتی
اعالم شده توســط بانک مرکزی به فروش رسانند .اما به دلیل اختالف زیاد بین
نرخ بازار ثانویه و بازار آزاد ،صرافیها غالباً یا از فروش اسکناس ارز به قیمت یک
درصد باالتر از قیمت بازار دوم برای ســرفصلهای اعالم شده بانک مرکزی مانند
ارز مســافرتی امتناع میکردند یا ارز را به قیمت بازار به فروش میرســاندند .در
ادامه بانک مرکزی در شهریور ماه و طی بخشنامهای محدودیت میزان فروش ارز
اسکناس توسط صرافیها را که تنها چهار هفته از ابالغ آن میگذشت لغو کرد و
صرافیهای مجاز توانستند به فروش ارز اسکناس به قیمت بازار بدون محدودیت
بپردازند.
بانک مرکزی در شــرایطی بــر تعمیق بازار ثانویه اصرار ورزید که لیســت اقالم
مشــمول دریافت ارز از این بازار به شدت دستخوش تغییر بود .عالوه بر تغییرات
مداوم بخشــنامهها و اقالم مشــمول دریافت ارز با نرخ رسمی و نرخ سامانه نیما،
ممنوعیتهــای وارداتــی و صادراتی نیز بــه طور مداوم در ســال  1397تغییر
میکردند .در واقع سرکوب قیمتهای داخلی در شرایطی که دولت توان کنترل

بازار آزاد ارز را نداشــت ،به کمبود بســیاری از کاالها در بازار داخلی منجر شد و
راهکار مقابله دولت با این شرایط ممنوعیت صادرات کاالهای دچار کمبود داخلی
و ممنوعیت واردات کاالهای غیرضروری برای کنترل تقاضای ارز بود.
در پاییز ســال  ،1397بانک مرکزی بخشــنام ه دیگری در مورد نحوه بازگشــت
ارز حاصل از صادرات منتشــر کرد تا انگیــزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز
به کشــور را تقویت کند .در این بخشــنامه همه صادرکنندگان ملزم به بازگشت
ارز حاصــل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشــور بودند ،اما از لحاظ نحوه
پیمانسپاری به چهار دســته متفاوت تقسیم شدند .صادرکنندگانی که کمتر از
یک میلیون یورو در سال صادرات داشتند از عرضه ارز در سامانه نیما معاف شدند
و توانســتند ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات خود یا دیگران اســتفاده
کرده و یا به صورت حواله یا اسکناس به بانکها یا صرافیهای مجاز  -با ثبت در
سامانه سنا  -عرضه کنند .صادرکنندگانی که بین یک تا  3میلیون یورو در سال
صادرات داشتند ،مکلف شــدند  50درصد از ارز صادراتی خود را در سامانه نیما
واگذار کنند ،اگرچه تا ســقف یک میلیون یــورو از صادرات آنها معاف از ارائه در
سامانه نیما شد .به این گروه اختیار داده شد که مابقی ارز حاصل از صادرات خود
را مانند گروه اول به طرق دیگر وارد چرخه اقتصاد کشــور کنند .صادرکنندگانی
که ساالنه  3تا  10میلیون یورو صادرات داشتند باید  70درصد از ارز خود را در
ســامانه نیما ارائه میکردند و صادرکنندگان با صادرات بیش از  10میلیون یورو
در ســال ملزم به ارائه  90درصد از ارز حاصل از صادرات خود در ســامانه نیما
شدند .این دو گروه باید مابقی ارز حاصل از صادرات خود را صرفاً در ازای واردات
خود به کار میگرفتند .این بخشــنامه انگیزه حسابسازی یا تشکیل شرکتهای
اقماری کوچک را افزایش داد و حتی صادرات مجدد کاالهای واردشده با نرخ ارز
ســامانه نیما را دارای توجیه کرد ،اما به دلیل تفاوت قابل توجه نرخ ارز در بازار
آزاد و سامانه نیما ،تأثیر چندانی بر بازگشت ارز به کشور نداشت .رییس کل بانک
مرکزی در اسفند ماه سال  1397بیان داشت که در این سال  11/5میلیارد یورو
ارز در ســامانه نیما عرضه شده که  3/5میلیارد یوروی آن از سوی بانک مرکزی
و حدود  8میلیارد یورو (معادل  9/2میلیارد دالر) توسط صادرکنندگان غیرنفتی
تأمین شده است .از این  8میلیارد یورو نیز حدود  7/4میلیارد یورو در این سامانه
بــه فروش رفته و مابقی به صورت واردات در مقابل صادرات و واگذاری امتیاز به
غیر بوده اســت .بنابراین با توجه به صادرات غیرنفتی حدودا ً  40میلیارد دالری
در این مدت و پس از کســر ســهم شرکت گاز از آن ،تنها حدود  35درصد از ارز
حاصل از صادرات غیرنفتی به کشــور بازگشته است .بانک مرکزی در بهمن ماه
سال  1397دستورالعمل تشویقی دیگری را ابالغ کرد که طبق آن صادرکنندگانی
که ارز بیشتری را به کشور بازگردانده بودند ،مجاز بودند ارز بیشتری را به صورت
اســکناس یا حواله به صرافیها با نرخ متناسب با بازار آزاد واگذار کرده و تکلیف
کمتری برای واگذاری ارز با نرخ سامانه نیما داشتند.
در مجموع بسیاری از سیاستهای ارزی اتخاذ شده در سال  1397تنها به توزیع
رانتهای قابل توجه منجر شــدند ،بدون آن که اثر مثبت چندانی در بازار ارز و
ســایر بازارهای کشور داشته باشند .برآوردهای مختلف از تخصیص حدود  14تا
 30میلیارد دالر ارز با نرخ رســمی در ســال  1397حکایت دارند که رانت قابل
توجهی را نصیب دریافتکنندگان آن کرده است .جدول  21نرخ متوسط برابری
اســمی دالر آمریکا در برابر ریال را در بازار آزاد در ســالهای  1392-97نشان
میدهد.

جدول  -21نرخ اسمی دالر آمریکا در بازار آزاد در سالهای ( 1392-97ریال)
1397

1396

1395

1394

1393

1392

تغییر  1397به
( 1396درصد)

میانگین

103.875

40.552

36.487

34.484

32.785

31.838

156/2

حداکثر

189.000

48.770

41.450

37.300

35.700

36.827

287/5

حداقل

42.000

37.220

34.400

32.100

30.354

28.950

12/8

انحراف معیار

30.701

3.351

1.662

1.335

1.351

2.346

816/2
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بانک خاورمیانه

بهای «رســمی» دالر آمریکا نیز تقریباً در کل سال  1397معادل  42هزار ریال
بود .شــکاف بین نرخ دالر آمریکا در برابر ریال در بازار رسمی و غیررسمی که در
ابتدای سال معادل  28/9درصد بود ،به  207/0درصد در پایان سال افزایش یافت.
محاســبات نشان میدهد متوسط قیمت دالر آمریکا در بازار آزاد در سال 1397

نسبت به سال قبل از آن  156/2درصد رشد داشته که بیسابقه محسوب میشود.
در عین حال رشد  816/2درصدی انحراف معیار نرخ دالر آمریکا در برابر ریال در
بازار آزاد در سال  1397نسبت به سال قبل از آن نشان میدهد که نوسانات بازار
ارز در این سال چندین برابر سال  1396و در سالهای اخیر بیسابقه بوده است.

 .۶بخش پولی و اعتباری
بخش پولی و اعتباری در ذیل سیســتم بانکی تعریف شده و شامل بانک مرکزی،
بانکهــای دولتی و خصوصی ،و مؤسســات مالی و اعتباری غیربانکی میشــود.
مجموع ه سياســتهایی که با اســتفاده از ابزارهای مرتبط با بــازار پول و اعتبار
جهت تحقق برخی اهداف کالن اقتصادی توسط بانکهای مرکزی اجرا میگردد،
سیاستهای پولی نامیده میشوند که سیاستهای ارزی و اعتباری نیز زیرمجموعه
آن هستند .در ایران کنترل تمامی ابزارهای سیاست پولی به طور کامل در اختیار
بانک مرکزی نیســت و این یکی از مهمترین چالشهای سیاستگذاری پولی در
کشور محسوب میشود .برای مثال تغییرات پایه پولی از کانالهای مختلف تحت
تأثیر سیاســتهای مالی دولت قرار میگیرد و نمیتواند به طور مســتقل توسط
بانک مرکزی تعیین شــود .عالوه بر این ،باالترین مرجع و متولی سیاستگذاری
پولی در ایران شــورای پول و اعتبار اســت که اعضای حقوقی تعیین شده برای
آن دارای منافع ســازمانی متفاوت بوده و در نتیجه سیاســتهای مناسب از دید
شورای پول و اعتبار لزوماً با سیاستهای مورد نظر بدنه کارشناسی بانک مرکزی
یکسان نیست .در کنار این چالش ،عدم سازگاری برخی از ابزارهای پولی متعارف

با قوانین بانکداری اســامی نیز از محدودیتهای جدی سیاســتگذاری در این
حوزه به شمار میرود.
آمار نقدینگی و پایه پولی را میتوان به نوعی نتیجه عملکرد سیاستگذار در این
حوزه تلقی کرد که به طور مســتمر مورد بررسی و بازخورد کارشناسان اقتصادی
قرار میگیرد .با این حال متأســفانه در ســال  1397از سرعت و شفافیت انتشار
آمار کاسته شد .آخرین ترازنامه سیستم بانکی منتشرشده از سوی بانک مرکزی
(تا زمان تهیه این گزارش) مربوط به آذرماه  1397اســت که بر اســاس آن پایه
پولی با  22/7درصد رشد نسبت به آذر سال قبل از آن به  2.448/3هزار میلیارد
ریال رســیده اســت .نقدینگی نیز طی این مدت  22/1درصد رشــد داشته و به
 17.645/8هزار میلیارد ریال بالغ شــده است .بنابراین هر واحد پول پرقدرت در
انتهای پاییز  1397با ضریب فزایندهای معادل  7/2واحد به نقدینگی تبدیل شده
است .ضریب فزاینده نقدینگی از ابتدای سال  1396تقریباً در همین سطح بوده
و تغییر چندانی نداشته است .جدول  22جزئیات رشد پایه پولی و نقدینگی را از
سال  1393تا فصل سوم سال  1397نشان میدهد.

جدول  -22منابع پایه پولی و مصارف نقدینگی به همراه نرخ رشد آنها
مانده در پایان دوره (هزار میلیارد ریال)

نقدینگی
پول
شبه پول

پایه پولی
خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی
خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی
بدهی بانکها به بانک مرکزی
خالص سایر اقالم

آذر 1397
17,645/8
2,446/2
15,199/6

2,448/3
2,384/1
132/7
1,497/9
-1,566/4

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

1396

15,299/8
1,946/7
13,353/1

2,139/8
2,159/8
55/1
1,320/3
-1,395/4

برای بررســی آمار نقدینگی بایــد به ترازنامه کل سیســتم بانکی پرداخت .این
ترازنامه از رشد  41/0درصدی پول (شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص
و ســپردههای دیداری) و  19/5درصدی شبهپول در یک سال منتهی به انتهای
آذر  1397حکایــت دارد که در نتیجه آن نقدینگی  22/1درصد رشــد داشــته
و به  17.645/8هزار میلیارد ريال رســیده اســت .طی این مــدت به دالیلی از
جمله افزایش مســتمر و قابل توجه سطح عمومی قیمتها و لذا افزایش تقاضای
مبادالتی پول ،سهم پول از نقدینگی افزایش یافته و از  12/0درصد در انتهای آذر
 1396به  13/9درصد در زمان مشــابه سال  1397رسیده است .در شرایط تورم
فزاینده باالتر از نرخ سود بانکی افراد متوجه هستند که اگر پول را به شکل سپرده
ریالی نزد خود نگه دارند ،در آینده قدرت خرید کمتری خواهند داشت .از اینرو
پدیده پول داغ بروز پیدا میکند و پول نقد یا حســاب کوتاهمدت به سپردههای
مدتدار ترجیح داده میشــود تا افراد بتوانند در هر فرصتی امکان تبدیل آن به
انواع دارایی را داشته باشند .آمار جزئیات پول حاکی از آن است که در دوره مورد
بررسی رشد ســپردههای دیداری  43/7درصد و رشــد اسکناس و مسکوک در
دست اشخاص  30/5درصد بوده است.

آذر 1397
22/1
41/0
19/5

22/7
24/6
-52/6
32/5
-15/1

رشد نسبت به دوره مشابه قبلی (درصد)
1396
22/1
19/4
22/5

19/0
12/2
-72/8
32/4
5/2

1395

23/2
19/3
23/8

17/3
-0/6
11/2
19/2
-6/7

1394
30/0
13/2
33/1

16/9
22/2
448/4
-2/5
22/1

1393

22/3
1/0
27/2

10/7
-5/6
-14/2
42/4
2/6

آمار پایه پولی از ترازنامه بانک مرکزی قابل استخراج است .در پایان پاییز 1397
پایه پولی کشــور به  2.448/3هزار میلیارد ریال رسیده که حاکی از رشد 22/7
ل از آن اســت .بررسی اجزای پایه
درصدی آن نســبت به زمان مشــابه سال قب 
ن میدهد که خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی
پولی از سمت منابع نشــا 
بزرگترین بخش آن بوده و در طول یک سال منتهی به انتهای آذر  1397معادل
 24/6درصد رشد داشته است .افزایش قابل توجه درآمدهای ارزی دولت از محل
صادرات نفتی و افزایش نسبی نرخ رسمی تسعیر ارزهای خارجی در این دوره از
جمله دالیل رشد خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی بوده است .پس از این
متغیر ،بدهی بانکها (اعم از دولتی و غیردولتی) و مؤسســات اعتباری غیربانکی
به بانک مرکزی دومین بخش بزرگ پایه پولی ایران محسوب میشود که در دوره
مورد بررســی  32/5درصد رشد داشته است .در ســالهای اخیر از سهم بدهی
بانکهای دولتی (اعم از تجاری و تخصصی) به بانک مرکزی کاســته شــده و در
مقابل ســهم بدهی بانکهای غیردولتی و مؤسســات اعتباری غیربانکی به بانک
مرکزی افزایش یافته اســت .در پایان آذر  1395ســهم بدهی بانکهای تجاری
دولتی و بانکهای تخصصی دولتی از کل بدهی بانکها به بانک مرکزی به ترتیب
 19/3درصــد و  55/8درصــد بوده که در آذر  1397بــه ترتیب به  2/4درصد و
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 32/7درصد تقلیل یافته است .این اتفاق از یک طرف به دلیل کاهش شدید رقم
مانــده بدهی بانکهای تجاری دولتی به بانک مرکــزی و از طرف دیگر به دلیل
رشد کندتر بدهی بانکهای تخصصی دولتی نسبت به سایر بانکها بوده است .در
مقابل ،رشد سهم بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی از بدهی کل
بانکها به بانک مرکزی تحت تأثیر عواملی چون کاهش کیفیت داراییهای آنها
(از جمله داراییهای ثابت و تسهیالت اعطاشده) و باال بودن نرخ سود سپردههای
آنها به دلیل رقابت بر ســر جذب سپرده در ســالهای گذشته رخ داده که در
نهایت خود را در قالب اســتقراض از بانک مرکزی نشــان داده است .جزء بعدی
پایه پولی مانده خالص بدهی بخش دولتی (شــامل دولت و شرکتها و مؤسسات

 .۶.۱منابع و مصارف بانکی

پس از بررسی ترازنامه سیســتم بانکی و یکی از زیرمجموعههای آن یعنی بانک
مرکزی ،در اینجا به بررســی ترازنامه زیرمجموعه دیگر یعنی بانکها و مؤسسات
اعتباری غیربانکی پرداخته میشــود .مجموع داراییهای (بدهیهای) بانکها و
مؤسسات اعتباری بدون محاسبه اقالم زیر خط در پایان آذر  1397به 29.030/6
هزار میلیارد ريال رســیده که نسبت به ابتدای این سال  16/2درصد و نسبت به
زمان مشــابه در ســال  1396معادل  22/6درصد افزایش نشان میدهد .بخش
عمــده این داراییها (بدهیهــا) مربوط به بانکهای غیردولتــی بوده که 64/7
درصد ســهم دارند و مابقی آن تقریباً به طور مساوی شامل 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

دولتی) به بانک مرکزی اســت که در دوره یک ساله منتهی به پایان آذر 1397
با کاهش  52/6درصدی روبهرو بوده اســت .عمده این کاهش از سوی خود دولت
بوده که  154/6درصد از خالص بدهی آن در این مدت کاســته شــده و خالص
بدهی شرکتها و مؤسسات دولتی تنها با  3/5درصد افت همراه بوده است .این در
حالی است که در قانون بودجه سال  1397فرآیندی برای تهاتر بدهیهای دولت
به بانکها و تهاتر بدهی بانکها به بانک مرکزی در نظر گرفته شــد که بر اساس
آن از بدهی بانکها به بانک مرکزی کاســته شده و بدهی دولت به بانک مرکزی
جایگزین آن میشــود .بدون در نظر گرفتن این فرآیند ،افزایش بدهی بانکها به
بانک مرکزی و کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی بیشتر از این رقم میخورد.

منتهی به آذر  1397معادل  18/9درصد رشد داشته است .پس از آن داراییهای
خارجی با سهم  14/4درصد قرار دارد که با رشدی  43/7درصدی ،بیشترین رشد
را در این مدت به ثبت رســانده است .اسکناس و مسکوک نیز که کمترین سهم
را از کل داراییها شــامل میشوند (ســهم  0/3درصدی) در این مدت با کاهش
 11/3درصدی همراه بوده اســت .در سمت بدهیها نیز بزرگترین جزء (با سهم
 59/2درصد) مربوط به ســپردههای بخش غیردولتی میشود که از آذر  1396تا
آذر  1397معادل  15/7درصد افزایش داشته است .در این میان دو جزء وامها و
سپردههای بخش دولتی و حساب سرمایه به ترتیب با  4/6درصد و  34/9درصد
کاهش در این مدت همراه شــدهاند .جدول  23خالصــه داراییها و بدهیهای
بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک دولتی (تجاری و تخصصی) و
غیر دولتی در پایان فصل سوم سال  1397را نشان میدهد.

جدول  -23خالصه داراییها و بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (هزار میلیارد ريال)
شرح
داراییها (به غیر از اقالم زیر خط)
داراییهای خارجی
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
وامها و سپردههای بخش دولتی
حساب سرمایه
وامها و سپردههای ارزی
سایر بدهیها

مانده در پایان آذر
1397
29,030/6
4,177/6
99/5
1,893/8
2,320/2
12,081/1
8,458/4
29,030/6
17,190/8
1,497/9
259/7
353/3
3,438/1
6,290/8

سهم بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به تفکیک (درصد)
تجاری دولتی
17/4
13/6
37/0
21/3
28/0
16/5
16/5

17/4
20/1
2/4
38/4
-5/9
12/7
16/6

17/9
28/5
10/7
7/0
24/6
21/6
8/0

مأخذ :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،گزیده آمارهای اقتصادی ،منتشرشده در تاریخ 1397/11/21

منابع بانکی شــامل کل سپردههای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میشود
که در پایان بهمن  1397با  22/8درصد رشــد نســبت به ابتدای این سال و 32/0
درصد رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل به  20.223/1هزار میلیارد ریال بالغ شده
اســت .از این میان حدود  2.062هزار 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 نسبت ذخیره قانونی در ســالهای  1395و  1396حدود
 10/5درصد بوده است .در سمت مصارف بانکها نیز ،مانده کل تسهیالت در انتهای
بهمنماه به  14.573/9هزار میلیارد ريال رســیده که در مقایسه با ماه مشابه سال
قبل از آن  26/4درصد و نســبت به ابتدای این سال  15/8درصد رشد داشته است.
در نتیجه این تحوالت ،نسبت مانده تسهیالت به سپردهها پس از کسر سپرده قانونی

تخصصی دولتی

17/9
10/4
32/7
44/1
66/6
28/5
25/3

غیردولتی و
غیربانکی
64/7
57/9
52/4
71/7
47/4
61/9
75/4
64/7
69/5
65/0
17/4
39/2
58/8
58/1

درصد تغییر مانده کل
نسبت به
آذر 1396

اسفند 1396

22/6
43/7
-11/3
23/5
۲۱/۰
18/9
20/2

16/2
28/5
8/4
۱۸/۰
12/7
10/6
19/9

22/6
21/9
32/5
-2/7
-54/6
51/1
22/9

16/2
15/7
13/5
-4/6
-34/9
34/5
15/8

در پایان بهمن  1397به  80/2درصد رســید که  5/2واحد درصد کمتر از رقم ماه
مشــابه سال  1396است .این نسبت در ابتدای دهه  1390معادل  110درصد و در
سال  1393معادل  92/9درصد بوده و در سالها اخیر به طور تقریباً مستمر با کاهش
همراه شــده است .در سال  1394برخالف رشد قابل توجه سپردهها نسبت به سال
قبل از آن ،نرخ رشد تسهیالت تغییر چندانی نداشت و در نتیجه نسبت تسهیالت به
سپردهها پس از کسر سپرده قانونی به  82/7درصد کاهش یافت .در سال  1395این
روند تا حدودی برعکس شد و نرخ رشد تسهیالت از نرخ رشد 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  1396و ( 1397تا یازده ماهه نخست) ادامه
یافت .جدول  24جزئیات این آمار را نشان میدهد.
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جدول  -24مانده تسهیالت و سپردههای ریالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری در پایان دوره
بهمن 1397

مانده
تسهیالت (هزار میلیارد ریال)

14,573/9

سپردهها پس از کسر سپرده قانونی (هزار میلیارد ریال)

18,161/2

نسبت تسهیالت به سپردهها پس از کسر سپرده قانونی (درصد)

80/2

20,223/1

سپردهها (هزار میلیارد ریال)

10/2

نسبت ذخیره قانونی (درصد)

مأخذ :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،آمارهای بانکی ،شمارههای مختلف

رشد نسبت به
بهمن ۱۳۹۶
(درصد)
26/4
32/0
32/2
-

1396

1395

12,587/1

9,866/6

14,741/9

11,374/1

85/4

86/7

16,464/1
10/5

-

1393

1394
7,916/1

12,728/4

10,619/0

10/6

9/8

6,739/7

8,192/8
7,257/0

9,573/9

11/4
92/9

82/7

 .۶.۲تسهیالت پرداختشده و مطالبات غیرجاری شبکه بانکی
حجم تســهیالت پرداختی بانکها در طول ســال  1397بالغ بر  7,737/۳هزار
میلیارد ریال بوده که با  1.598/2هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به سال ،1396
حاکی از رشــد  26/0درصدی است .این نرخ رشد با توجه به تورم محققشده در
این ســال ،از کاهش واقعی تســهیالت پرداختی بانکها حکایت دارد که یکی از
مهمترین دالیل آن نرخ ســود واقعی منفی تســهیالت بانکی طبق دستور بانک
مرکزی بوده اســت .ســهم بخشهای کشــاورزی ،صنعت و معدن و خدمات از
تسهیالت بانکی در سال  1397به ترتیب  27/0 ،7/6و  37/4درصد بود که در هر

ل از آن است .در مقابل و به دنبال بروز رونق در بخش
سه مورد کمتر از سال قب 
مسکن ،ســهم بخش مسکن و ساختمان از تســهیالت پرداختی بانکها از 8/4
درصد در ســال  1396به  13/4درصد در سال  1397افزایش یافت .سهم بخش
بازرگانی از تسهیالت بانکی سال  1397نیز با کمی افزایش نسبت به سال قبل از
آن به  14/6درصد رسید که اختصاص ارز ترجیحی به واردات برخی از کاالها در
این زمینه بیتأثیر نبوده است .جدول  25جزییات تسهیالت پرداختی بانکها به
بخشهای مختلف اقتصادی را در سال  1397نشان میدهد.

جدول  -25تسهیالت پرداختی بانکها در سال  1397به تفکیک بخش و هدف از دریافت (هزار میلیارد ریال  -درصد)
کشاورزی

ایجاد

مبلغ
132/7

سهم
22/7

مبلغ
150/6

0/3

5/9

تأمین سرمایه در گردش

352/1

توسعه

39/7

6/8

3/1

0/5

تعمیر

خرید کاالی شخصی

خرید مسکن
سایر

جمع

1/5

16/9

38/9

صنعت و معدن

60/2

2/9

6/6

100/0 584/9

سهم
7/2

مبلغ
486/4

سهم
46/9

0/3

82/9

8/0

1.643/3

78/7

149/3

7/1

6/7

0/3

27/1

106/4

مسکن و ساختمان

1/3

5/1

100/0 2.089/3

146/2
23/9

10/5

260/2
27/3

14/1
2/3
1/0

25/1
2/6

100/0 1.037/3

بازرگانی

مبلغ
41/3

824/0
4/5

سهم
3/7

مبلغ
314/1

0/4

61/0

73/2

23/9

4/4

9/6

0/8

60/3

136/8

1.125/9

خدمات

5/4
12/2

100/0

عالوه بر تسهیالت پرداخت شده بابت ایجاد طرحهای جدید ،تسهیالت پرداخت
شــده بابت خرید مســکن نیز عمدتاً ماهیت بلندمدت دارند .تعمیق بیشتر بازار
اوراق رهنی در بازار سرمایه کشور به آزاد شدن این منابع بانکها و افزایش توان

2/1

0/0

1.348/8
204/7

7/1

42/9

1/5

443/4

16/5
15/3

100/0 2.892/4

مأخذ :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،تسهیالت پرداختی به تفکیک بخشهای اقتصادی و هدف از دریافت طی  12ماهه سال 1397

از زمان آغــاز به کار دولت یازدهم ،رویکرد غالب نظام بانکی بر تأمین ســرمایه
در گــردش واحدهای تولیدی با هدف بهرهبرداری از ظرفیتهای خالی اقتصاد و
حمایت از بنگاههای کوچک و متوســط متمرکز بوده اســت .با این حال در سال
 1397معادل  55/8درصد از کل تسهیالت بانکی به سرمایه در گردش اختصاص
یافت که  5/9واحد درصد کمتر از ســال قبل از آن بود .سهم سرمایه در گردش
در تسهیالت اعطاشده به بخش صنعت و معدن نیز از  83/6درصد در سال 1396
به  78/7درصد در ســال  1397کاهش یافت .در مقابل سهم تسهیالت ایجادی
در ســال  1397معادل  4/6واحد درصد در مقایسه با ســال قبل از آن افزایش
یافت .به این ترتیب در شــرایطی که اقتصــاد ایران به دلیل تحریمهای آمریکا با
ظرفیتهای خالی بیشتری دست به گریبان بود ،سهم کمتری از تسهیالت بانکی
در قالب ســرمایه در گردش برای رفع این مشکل به کار گرفته شد .تقویت نقش
بازار سرمایه در تأمین مالی طرحهای ایجادی میتواند تسهیالت بانکی بیشتری
را به سمت سرمایه در گردش هدایت کند.

سهم
10/9

مبلغ
0/2

46/6

477/5

متفرقه

5/6

کل بخشها

سهم
3/3

1.125/4

0/3

155/8

74/9

مبلغ

4.319/9
467/7

6/0

4/2

100/0

204/7
0/2

2/8

322/7

100/0

7.737/3

0/5
0/2

7/4

2/4

14/5

55/8

9/8

6/6

سهم

592/8

752/9

2/0

7/7
9/7

وامدهی آنها کمک خواهد کرد .در سال  1397معادل  4/2درصد از کل تسهیالت
پرداخت شده سیستم بانکی صرف خرید مسکن شد.
بررسی ترکیب مانده تسهیالت اعطایی سیستم بانکی در پایان آذرماه سال 1397
نشــان میدهد که عقد مشارکت مدنی با سهم  33/7درصدی بخش عمده مانده
تســهیالت بانکها را تشکیل داده است .البته ســهم این عقد از مانده تسهیالت
در آذرماه  1397کاهشــی  4/8واحد درصدی نسبت به زمان مشابه سال 1396
داشــته است .پس از عقد مشارکت مدنی ،فروش اقساطی با سهم  27/0درصدی
در رتبه دوم قرار دارد که سهم آن نسبت به مدت مشابه سال  1396معادل 1/3
واحد درصد افزایش یافته اســت .ســهم عقد مرابحه در تسهیالت بانکی به مرور
در حال افزایش اســت .این عقد که برای اولین بار در ســال  1394به انواع عقود
تســهیالت اضافه شد ،هر سال بر ســهم خود از مانده تسهیالت افزوده و در آذر
 9/4 ،1397درصد از مانده تســهیالت بانکی را به خود اختصاص داد .در مقابل،
عقد اســتصناع که همزمان با عقد مرابحه به عقود تســهیالتی موجود در کشور
اضافه شده ،پس از چهار سال تقریباً هیچ سهمی از مانده تسهیالت بانکی نداشته
است .جدول  26ســهم عقود مختلف تسهیالت را در نظام بانکی تا پایان آذرماه
سال  1397نشان میدهد.
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جدول  -26سهم عقود مختلف از مانده تسهیالت بانکی در پایان آذر ( 1397درصد)
بانکهای تجاری دولتی

نوع عقد
قرضالحسنه

مضاربه

بانکهای تخصصی

8/2

2/9

6/8

1/4

0/9

0/7

3/3

سلف

مشارکت مدنی

16/3

فروش اقساطی

37/5

استصناع

0/1

جعاله

مرابحه

1/3

15/3

44/7

33/7

54/3

14/5

27/0

0/0

0/0

0/0

11/8

7/5

7/0

اجاره به شرط تملیک
سرمایهگذاری مستقیم

1/2

سایر

0/2

2/2
9/7

0/9
1/0
0/3

12/4

مأخذ :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،گزیده آمارهای اقتصادی ،منتشرشده در تاریخ 1397/11/21

باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از تسهیالت پرداخت شده توسط بانکها
در ســالهای گذشته به سیستم بانکی بازپرداخت نشده و این موضوع را میتوان
در نســبت مطالبات غیرجاری بانکها به کل تســهیالت مشاهده کرد .نمودار 9

6/2

1/4

4/8

0/9

مشارکت حقوقی

بانکهای غیردولتی و
مؤسسات اعتباری غیربانکی

مجموع بانکها و مؤسسات
اعتباری غیربانکی

2/7

10/8
0/2
3/4
0/6

14/4

0/8
4/6

9/4

0/5
2/6

0/6

13/2

نســبت مطالبات غیرجاری بانکها به کل تسهیالت را از سال  1387تا  1397به
تصویر میکشد.

نمودار  -9نسبت مطالبات غیرجاری بانکها به کل تسهیالت (در پایان دوره)

مأخذ :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،نماگرهای اقتصادی ،شمارههای مختلف
* آمار سال  1397مربوط به سه ماهه نخست سال است.

مشــاهده میشود که پس از شــوک ارزی ســال  1391و به دنبال تحریمهای
اقتصادی ،نســبت تســهیالت غیرجاری ارزی به کل تســهیالت ارزی به شدت
افزایش یافت ،اما ثبات ارزی پس از آن ،رفته رفته به کاهش این نسبت انجامید.
با توجه به این که آمار سال  1397در این نمودار مربوط به سه ماهه نخست سال
بوده و بانک مرکزی نسبت به انتشار آمار رسمی فصلهای بعد از آن اقدام نکرده
است ،به احتمال زیاد بروز شوک ارزی در سال  1397منجر به افزایش قابل توجه
نسبت تسهیالت غیرجاری ارزی در مجموع این سال شده باشد .نسبت تسهیالت
غیرجاری ارزی و ریالی به کل تسهیالت در پایان بهار  1397معادل  11/4درصد

 .۶.۳نرخ سود بانکی

از تیر ماه  1395و پس از توافق بانکها مبنی بر کاهش نرخ ســود ســپرده یک
ســاله از  18/0درصد به  15/0درصد ،شورای پول و اعتبار ضمن تأیید و تصویب

بود که همچنان در محدوده خطرناک برای سیستم بانکی کشور ارزیابی میشود
و شــوک ارزی ســال  1397احتماالً به افزایش این خطر دامن زده است .البته
مشــکالت ساختاری از قبیل دخالت مستقیم دولت و بانک مرکزی در بازار پول،
ضعف بانکها در اعتبارسنجی مشــتریان ،بنگاهداری بانکها ،مسایل نمایندگی
و تعارض منافع ســهامداران بانکها و حمایت بانــک مرکزی برای جلوگیری از
ورشکســت شــدن بانکها که منجر به اعطای وامهای پُرریســک از طرف آنها
میشود ،در شکلگیری این معضل نقش اساسی داشتهاند.

این نرخ ،حداکثر نرخ تسهیالت را  18/0درصد تعیین کرد و در سالهای 1396
و  1397نیز این نرخها تغییری نداشــتند .البته در پارهای از موارد و در راستای
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کنترل حجم پول و عدم تبدیل سپردههای غیردیداری به دیداری با هدف کنترل
تــورم ،بانک مرکزی به بانکها اجــازه داد تا در قالب مــواردی از قبیل گواهی
سپرده ،نرخهای ســود پرداختی بانکها به سپردهها فرارتر از این رود .البته این
سیاســت تنها بر تعویق تورم ،و نه تعلیق آن ،تأثیرگذار بود و نتیجه این بود که

رشد نقدینگی از محل همین سودهای پرداختی افزایش یافت تا اقتصاد در نهایت
با تورمهای شــدیدتری مواجه شود .نمودار  10نرخ سود سپردههای بانکی و نرخ
ســود بازار بین بانکی را در مقایسه با نرخ تورم ساالنه در فاصله سالهای 1387
تا  1397نشان میدهد.

نمودار  -10نرخ سود سپرده بانکی و نرخ سود بازار بین بانکی در مقایسه با تورم

مأخذ :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،عملکرد بانکها در بازار بین بانکی ریالی ،بانک اطالعات سریهای زمانی و نماگرهای اقتصادی ،شمارههای مختلف
یادداشت :بازار بین بانکی از تیرماه  1387آغاز به کار کرد و آمار میانگین موزون نرخ سود برای این سال موجود نیست.

در ســال  1397پس از تجربه یک دوره چهار ساله نرخ سود واقعی مثبت در سیستم
بانکی ،مجددا ً شرایط نرخ سود واقعی منفی در سیستم بانکی برقرار شده است .این مهم
نشان میدهد که بدون اصالح ساختار سیستم بانکی ،نمیتوان در بلندمدت از سرکوب
مالی جلوگیری کرد و ادامه وضعیت نرخ سود واقعی منفی نیز نتایج زیانباری از قبیل
بروز مازاد تقاضای تسهیالت بانکی و ایجاد رانت و فساد در پی خواهد داشت .نکته قابل

توجه این است که میانگین موزون نرخ سود در بازار بین بانکی در سال  1397معادل
 19/7درصد بوده که باالتر از نرخ سود مصوب  18/0درصدی شورای پول و اعتبار برای
اعطای تسهیالت بانکی است .در این شرایط واضح است که بانکها به طرق مختلف نرخ
سود مؤثر تسهیالت خود را باالتر از نرخ سود بازار بین بانکی تعیین کردهاند.

 .۷روند قیمتها و تورم
نرخ تورم مصرفکننده که کاهش و تک رقمی شــدن آن یکی از دستاوردهای مهم
دولت در ســالهای  1395و  1396به شــمار میرفت ،از همان اوایل سال  1397با
چالش روبهور شد و از خردادماه شتاب فزایندهای گرفت .افزایش قیمت به مرور فراگیر
شد و از بازار داراییها تا اقالم مصرفی و ضروری خانوارها را در بر گرفت .همزمان با این
تورم ،انتظارات تورمی هم به صورت کم سابقهای در حال اوج گرفتن بود ،تا حدی که
بسیاری از مردم سعی داشتند تا حد ممکن از نگهداری ریال خودداری کرده و پول خود
را به کاال یا ارزهای خارجی تبدیل کنند .این اتفاقی است که به تقویت چرخه افزایشی
قیمتها کمک و آینده را نگرانکنندهتر میکرد .این رفتار حتی باعث باز تعریف طبقه
کاالها و داراییها شد .در شرایط اقتصادی باثبات داراییهای قابل سرمایهگذاری شامل
یک طبقه مشخص مثل داراییهای مالی ،برخی داراییهای فیزیکی و همچنین برخی
کاالهای پایهای میشود ،در حالی که در اقتصادی با تورم فزآینده حتی ممکن است
کاالهای مصرفی حکم کاالی ســرمایهگذاری را پیدا کنند .این اتفاق در سال 1397
تجربه شد و زندگی روزمره مردم را با مشکل مواجه کرد .نتیجه این تحوالت ثبت نرخ
تورم نقطهبهنقطه  47/5درصدی در اسفند این سال بود .این نرخ تورم را مرکز آمار ایران
۱۲
به عنوان تنها نهاد رسمی اعالمکننده نرخ تورم منتشر کرد.

در حالی به دالیل مختلف (از جمله کسری بودجه مزمن دولت) ایجاد میشد که در
مقابل ،کاال و خدمات یا به بیان دیگر ارزش افزوده ایجاد شده در اقتصاد رشد چندانی
نداشــت و لذا منجر به جهش قیمتها شد .پول در دسترس مردم آنقدر زیاد بود که
حتی با وجود افزایش چند برابری قیمت در بازارهای طال ،خودرو و مســکن ،باز هم
تقاضا افت محسوسی نداشت و در همان سطوح قیمتی نیز معامله صورت میگرفت.
عامل مهم دیگر در تورم ایجاد شــده ،جهش نرخ ارز بود که برای چند سال سرکوب
شده بود .افزایش شدید و مستمر نرخ ارز که در پی اتفاقات سیاسی و اقتصادی متعدد
به ویژه تحریمهای جدید آمریکا شــکل گرفت ،قیمت کاالهای قابل مبادله وارداتی و
به مرور غیروارداتی را به شــدت افزایش داد .در این میان ،سیاســت شکست خورده
ســرکوب قیمتی یک بار دیگر آزموده شــد و دولت تالش کرد با قانون و بخشنامه از
افزایش قیمتها جلوگیری به عمل آورد ،اما رشد نرخ ارز طبیعتاً برای کاالهای قابل
مبادله مزیت صادراتی ایجاد کرده بود و قیمت داخلی را افزایش میداد .عالوه بر این،
سیاستهایی مثل تخصیص ارز ارزانقیمت (اختصاص دالر  4.200تومانی) نیز از جمله
سیاستهای اشتباه و از پیش شکست خوردهای بود که وضعیت ارزی کشور را وخیمتر
و اصالح آن را سختتر کرد و تنها دستاور آن توزیع رانت برای گروهی خاص بود.

تورم باالی سال  1397که به طور قابل توجهی بیشتر از تورم چند سال قبل از آن بود،
تحت تأثیر عوامل مختلفی شکل گرفت که یکی از مهمترین آنها رشد سریع نقدینگی
در کنار رشد آهسته و گاهی منفی تولید ناخالص داخلی بود .رشد قابل توجه نقدینگی

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ،شاخص قیمت مصرفکننده برای کل خانوارهای
کشور (اعم از شهری و روستایی) بر مبنای سال پایه  1395در اسفند  1397به 164/3
رسید که نسبت به ماه قبل از آن  3/9درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن 47/5

 .۱۲نرخ اعالمی مرکز آمار به طور معمول کمتر از بانک مرکزی بوده و شاید به همین دلیل است که بانک مرکزی بعد از چند دهه ارائه آمار با جزئیات ارزشمند از تورم ،به یکباره از آبان  1397از اعالم عمومی این آمار منع شد.
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درصد رشد داشته است .نرخ رشد این شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن برای
خانوارهای شهری  46/6درصد و برای خانوارهای روستایی  52/7درصد برآورد شده که
در هر دو حالت بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه اعالمی مرکز آمار حداقل از ابتدای
سال  1382به بعد است .نرخ تورم ساالنه نیز که از شهریور این سال مجددا ً دو رقمی
شــده بود ،در ادامه سال روند افزایشی خود را با سرعت بیشتری در پیش گرفت و در
اسفند به  26/9درصد (برای خانوارهای شهری  26/6درصد) رسید .بیشترین نرخ تورم

ماهانه نیز به مهرماه اختصاص یافت که برای کل کشور  7/1درصد (و برای خانوارهای
شــهری  6/8درصد) بود .این در حالی است که در کل سالهای  1395و  1396نرخ
تورم ماهانه برای خانورهای شهری بین منفی  0/1درصد تا  1/4درصد در نوسان بود
و نتیجــه آن نرخ تورم نقطهبهنقطه تک رقمــی در تمامی این  24ماه بود .نمودار 11
انواع نرخ تورم شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای شهری را در سالهای  1395تا
 1397نشان میدهد.

نمودار  -11تورم شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای شهری (درصد)
(محور سمت راست)

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

در کل ســال  1397و در بیــن خانوارهای شــهری ،از بین  12گــروه اصلی در
دســتهبندی مرکز آمار ،دخانیات با  98/7درصد بیشــترین نرخ تورم ســاالنه را
تجربه کرد و پس از آن گروه تفریح و فرهنگ با  43/7درصد قرار داشــت .تفریح
و فرهنگ هم شــامل خدمات و هم کاال میشــود که اولی رشد چندانی نداشته
اما کاالهای تفریحی مثل اســباببازیها افزایش قیمت باالیی را تجربه کردهاند.
گروه خوراکیها و آشــامیدنیها نیز با  37/3درصد از جمله گروههای با تورم باال
محســوب میشــد که نرخ تورم نقطهبهنقطه آن در اسفند به  73/2درصد رسید
و به نوعی رشــد قیمت آن در ماههای پایانی ســال شدت بیشتری گرفت .یکی
از دالیلی که باعث شــد گروه خوراکیها و آشــامیدنیها در این زمان با شــتاب
بیشتری در معرض افزایش قیمتها قرار گیرد ،قابل تجارت بودن اقالم این گروه

بود که شــرایط صادراتی آن به مرور فراهم شــد .فرآیند آربیتراژ که نه تنها در
داخل کشــور و بین شهرها و روســتاها ،بلکه در بین کشورها نیز به سرعت روی
میدهد ،سیاستهایی مثل واردات گوشت خارجی برای کاهش قیمت داخلی را
کماثر میکرد .رشد قیمت حدود  115درصدی انواع گوشت در اسفندماه نسبت
به ماه مشــابه سال قبل ،علیرغم واردات گســترده آن ،شاهدی بر این مدعا بود.
از طرف دیگر ،در بین گروههای اصلی ،بهداشــت و درمان و همچنین آموزش با
حدود  17/۳درصد تورم ســاالنه جزو گروههای با کمترین افزایش قیمت در این
سال بودهاند .عالوه بر این ،قیمت داخلی بنزین و سیانجی نیز پیرو سیاستهای
ناصحیح گذشــته در کل ســال بدون تغییر نگه داشته شد تا زیرگروه آب ،برق و
سوخت تنها  5/7درصد رشد قیمت را تجربه کند.

 .۸بازار سرمایه
بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران دو بخش اصلی بازار ســرمایه کشــور
هستند که معامله اوراق بهادار در آنها صورت میگیرد .برخالف عنوان فرابورس
که معموالً به بازاری غیرســازمانیافته بین افراد و بدون قوانین نظارتی قابلتوجه
گفته میشود ،فرابورس در ایران تقریباً معادل بورس بوده و تنها در برخی جزئیات
با آن متفاوت است .به بیان دیگر ،فرابورس ایران با ساختار و جایگاه قانونی مشابه
بورس ولی با شرایط پذیرش و معامله سادهتر ایجاد شده تا فراگیری بازار سرمایه
کشــور را گسترش دهد .از این رو رویهها و شرایط پذیرش در فرابورس به شکلی
است که شــرکتها با احراز حداقل شرایط و در زمان نسبتاً کوتاه میتوانند وارد
سطوح مختلف این بازار شوند و سهام و اوراق بدهی خود را عرضه کنند.
بررسی روند تغییرات شاخص کل بورس و فرابورس نیز از تحوالت مشابه این دو

در ســال  1397حکایت دارد .چنانکه در نمودار  12مشــاهده میشود ،در فصل
ابتدایی ســال  1397نوسانات شاخص کل در هر دو بازار جزئی بوده اما از تیرماه
به یکباره با رشــد فزایندهای مواجه شدهاند .در نهم مهرماه نقطه اوج چند ماهه
هر دو شــاخص به ثبت رســیده و پس از آن نوسانات شدید تا انتهای سال ادامه
داشــته است .در آخرین روز کاری ســال  ،1397شاخص بورس به نزدیک 176
هزار واحد و شاخص فرابورس به بیش از  2هزار و  200واحد رسیده که نسبت به
ابتدای این سال به ترتیب  82/7درصد و  100/3درصد رشد داشتهاند .همچنین،
ارزش جاری بازار بورس به  6.830هزار میلیارد ریال و فرابورس (شــامل سهام و
اوراق بدهی) به  2.572هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به ابتدای این سال به
ترتیب رشد  77/5درصدی و  74/9درصدی را نشان میدهند.
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نمودار  -12شاخص بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در سال 1397

مأخذ :سایت اینترنتی بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

بازار ســرمایه ماههای ابتدایی سال  1397را با شوکهای برونزای زیادی شروع
کرد ،اما حداقل در دو ماه ابتدایی ســال واکنش زیادی به آنها نداشــت .ابهامات
ت متحده درخصوص برجــام و ادامه روند
سیاســی ناشــی از تصمیمگیری ایاال 
صعودی نرخ ارز از جمله عوامل مؤثر بر روند کلی بازار سرمایه در اوایل این سال
بودند .با افزایش قیمت ارز و تأثیر مثبت آن بر افزایش صادرات شــرکتها ،بازار
سهام با وجود ریسکهای سیاسی با جوی مثبت همراه شد ،اما فشار برای فروش
محصوالت تولیدی شــرکتها با نرخهای دستوری ،انتظارات مثبت را کاهش داد
ت سهام را محدود کرد .ابهامات پیشآمده درخصوص بازار ارز و نحوه
و رشد قیم 
نرخگذاری فروش ارزهای ناشی از صادرات شرکتهای صادراتمحور و همچنین
قیمتگذاری دستوری کاالها پس از اعالم نرخ دستوری ارز ،موجب نزولی شدن
روند شاخص کل در نیمه اول اردیبهشت ماه شد ،اما افزایش قیمت نفت و فلزات
پایــه در بازارهای جهانی و انتظار فعاالن بازار در خصــوص عدم ثبات نرخ دالر
اعالمشــده از سوی دولت ،روند نزولی شاخصهای بازار سرمایه را متوقف کرد .به
این ترتیب انتظار برای پایدار نبودن تصمیمات ارزی دولت و افزایش بیشــتر نرخ
ارز و لذا جبران رشــد اتفاق نیفتاده قیمت شــرکتهای بورسی ،حجم نقدینگی
قابل توجهی را وارد این بازار کرد و به یکباره حجم معامالت از اواســط خردادماه
افزایش یافت .اواخر این ماه آغازی بر رشدهای پیاپی و دستهجمعی قیمت سهام
در صنایع مختلف بود .این رشــد که ریشهای در بهبود شاخصهای اقتصاد کالن
نداشــت و ناشی از افزایش قیمت و انتظارات تورمی بود ،تا انتهای نیمه اول سال
به طــول انجامید و در هفته اول مهرماه همزمان بــا رکوردزنی نرخ دالر به اوج
خود رسید.
در هفته دوم مهرماه بازار ســهام شــرایط خوبی را تجربه نکرد و رشــد فزآینده

 .۸.۱بورس اوراق بهادار تهران

بورس اوراق بهادار تهران پس از تجربه بازده منفی در ســال  1395و رشد 24/7
درصدی شــاخص کل (قیمت و بازده) در سال  ،1396سال  1397را با شرایطی
کام ً
ال متفاوت پشــت سر گذاشت .در حالی شاخص کل بورس در طول این سال
ً
رشــد  82/7درصدی را به ثبت رســاند که در بازهای حدودا چهار ماهه (از اواخر
خرداد تا اوایل مهر) رشد بیسابقه  108درصدی را تجربه کرده بود .شاخص کل
هموزن نیز در این ســال  90/9درصد افزایش یافت که نزدیک بودن رشــد آن با
رشــد شاخص کل نشان میدهد که شــرکتهای با ابعاد کوچکتر نیز تقریباً با

قیمت سهام به یکباره معکوس شد .شروع دور جدید تحریمهای کاخ سفید ،ادامه
ت جهانی
تنشهای تجاری بین اقتصادهای بزرگ دنیا و کاهش چشــمگیر قیم 
مواد اولیه موجب کاهش  ۵۰درصدی حجم و ارزش معامالت آبان شــد و یکی از
ضعیفترین ماههای چن د ســال اخیر از حیث بازدهی شاخص کل را رقم زد .در
فصل ســوم  ،1397بازار سرمایه با همزمانی افت بهای ارز داخلی و کاهش قیمت
نفت در بازارهای جهانی به ثبت روزهای منفی ادامه داد ،بهطوری که افزایش در
عرضه گروههای دالری مانند پاالیشــی ،پتروشیمی ،معدن و فلزات کامال مشهود
بود .در اولین ماه زمســتان عمدتاً گروههای بانک و خودرویی مورد توجه فعاالن
بازار سرمایه قرار گرفتند .با این حال رشد گروه خودرویی تداوم نداشت و با نمایان
شــدن انتظارات منفی از آینده دو خودروساز بزرگ کشور ،قیمت سهام این گروه
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 میان ه
زمســتان ،پیشبینی کارشناســان از روند مثبت شــاخص کل در ادامه زمستان
حکایت داشت که این چنین نشد و برخالف انتظار ،بازار سهام روندی کام ً
ال نزولی
را تا اواســط بهمن طی کرد .گمانهزنیهــا 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 نشســت ورشو و همچنین تعلل
در رونمایی از بســته مالی اروپا ،مهمترین پارامترهای اثرگذار بر بازار سرمایه در
بهمنماه بودند .در آخرین ماه زمســتان ،عمدتاً به دلیل رشد قیمت برخی کاالها
مثل گروه فلزات در بازارهای جهانی و همچنین افزایش قیمت نفت ،روند شاخص
مثبت بود .همچنین فضای تورمی حاکم بر اقتصاد کشــور ایجاب میکرد که در
ماههای پایانی ســال شرکتهای بیشــتری به تجدیدارزیابی داراییها و افزایش
سرمایه از این طریق اقدام کنند.

همین نســبت از رونق بازار بهرهمند شدهاند ،هرچند  30شرکت بزرگتر بازدهی
به مراتب بهتری در مقایسه با سایر شرکتهای بورسی داشتهاند .بررسی شاخص
ت سهمها در
قیمت نیز حاکی از آن اســت که میانگین موزون سطح عمومی قیم 
این سال  68/7درصد رشد داشته است .تغییرات این شاخص بیانگر روند عمومی
تغییر قیمت سهام همه شــرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار است و
برخالف شاخص کل ،سود تقسیمی شرکتها را لحاظ نمیکند .جدول  27مقدار
دقیق شاخصهای ذکرشده را در انتهای سالهای  1396و  1397نشان میدهد.
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جدول  -27مقایسه برخی شاخصهای بورس اوراق بهادار تهران در آخرین روز کاری سالهای  1396و 1397
کل

 30شرکت بزرگتر

کل هم وزن

انتهای سال 1397

175,899

32,969

انتهای سال 1396

96,290

17,271

4,293

82/7

90/9

109/3

درصد تغییرات

مأخذ :وبسایت بورس اوراق بهادار تهران ،آرشیو شاخص

شناور آزاد

8,985

در طول ســال  1397بیش از  1.606هزار میلیــارد ریال معامله در بورس اوراق
بهادار تهران انجام گرفته که نســبت به ســال قبل از آن رشد قابل توجه 150/0
درصدی را نشــان میدهد .این افزایــش در ارزش معامالت تنها به دلیل افزایش
قیمت نبوده بلکه حجم معامالت نیز  98درصد افزایش یافته است .بیش از 1.407
هــزار میلیارد ریال ( 87/6درصد) از کل ارزش معامالت مربوط به اوراق مالکیتی
(سهام) شــرکتهای مختلف بورســی بوده که  10/2هزار میلیارد آن متعلق به
معامالت حق تقدم بوده است .همچنین 135/9 ،هزار میلیارد (معادل  8/5درصد)
به معامالت اوراق بدهی اختصاص داشته که  77/2هزار میلیارد آن اوراق صکوک

200,124

51,523

23,012

103,137

30,534

12,855

94/0

68/7

79/0

و  58/7هزار میلیارد نیز اوراق مشــارکت بوده اســت .عالوه بر این ،صندوقهای
سرمایهگذاری قابل معامله با  62/3هزار میلیارد ریال و ابزارهای مشتقه نیز با تنها
 538میلیارد ریال ســهم اندکی از کل ارزش معامالت بورس را تشکیل دادهاند.
رشد  211درصدی ارزش معامالت صندوقهای قابل معامله نسبت به سال 1396
و همچنین افت  10درصدی ارزش معامالت ابزارهای مشــتقه (افت  67درصدی
حجم معامالت آنها) ،از جمله نکات قابل توجه آمار معامالت این دوره بوده است.
جدول  28حجم و ارزش معامالت این گروهها را نشان میدهد.

جدول  -28حجم و ارزش معامالت در بورس اوراق بهادار تهران
سال 1397
ارزش

حجم

میلیون سهم/ورقه
520,233

کل بازار

بازار سهام

510,760

بازار بدهی

3,448

صندوقهای قابل معامله

سهم از ارزش

میلیارد ریال
1,606,141

درصد
100/0

135,940

8/5

1,407,376

137

بازار مشتقه

5,888
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شــاخص کل فرابورس ایران از  1.102واحد در ابتدای ســال  1397به 2.241
واحد در نهم مهرماه رســید و پس از آن در یک رفت و برگشــت تا  1.780واحد
در ابتدای دی افت کرد و مجددا ً با شروع روند صعودی ،آخرین روز کاری سال را
با  2.258واحد به پایان رساند .نتیجه این تغییر و تحوالت رشد  105/8درصدی
شاخص کل و رشــد  74/9درصدی ارزش کل بازار طی این سال بود .ارزش کل
بازار فرابورس در انتهای این سال به  2.572/3هزار میلیارد ریال رسید که 71/0
درصــد آن مربوط به ارزش اوراق مالکیتی 27/5 ،درصد مربوط به اوراق بدهی و
مابقی مربوط به صندوقهای قابل معامله و گواهی تســهیالت مسکن بوده است.
در ایــن بین کمترین رشــد ارزش بازار با تنها  10درصــد متعلق به گواهیهای

تغییرات نسبت به سال 1396
حجم

درصد
9۷/۸

87/6

538

 .۸.۲فرابورس ایران

قیمت

قیمت هم وزن

10۳/۸
6۵/۱

0/0

62,287

-6۶/۷

203/۵

3/9

ارزش

درصد
1۴۹/۷

161/۱
6۲/۹

-10/۰

211/۲

تســهیالت مسکن بوده است .در طول سال  1397معادل  1.017/1هزار میلیارد
ریال معامله در فرابورس صورت گرفته که از لحاظ ارزشی  70/8درصد و از لحاظ
حجم  88/8درصد افزایش نشان میدهد .ارزش تأمین مالی از طریق فرابورس نیز
با  13/8درصد رشد نسبت به سال  ،1396به  349/1هزار میلیارد ریال رسیده که
عمده آن (معادل  73/9درصد) متعلق به اسناد خزانه دولتی بوده و  18/6درصد
از طریق پذیرهنویســی 5/5 ،درصد با افزایش سرمایه شرکتها و مابقی به وسیله
عرضه اولیه ســهام شرکتها انجام شده است .جدول  29خالصه این اطالعات را
در مقایسه با سال  1396نشان میدهد.

جدول  -29خالصه عملکرد فرابورس ایران در سال 1397
شاخص کل
پایان سال 1397

2,258

ارزش کل بازار
(هزار میلیارد ریال)
2,572/3

ارزش بازار سهام
(هزار میلیارد ریال)

ارزش کل معامالت
(هزار میلیارد ریال)

حجم کل معامالت
(میلیون ورقه)

پایان سال 1396

1,097

1,470/4

987/8

595/5

90,166

306/7

درصد تغییرات

105/8

74/9

85/0

70/8

88/8

13/8
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به غیر از اوراق مالکیتی سایر اوراق بهادار موجود در فرابورس ایران در زیرمجموعه
ابزارهای نوین مالی طبقهبندی میشود .اگرچه بازار ابزارهای نوین مالی حدود 29
درصد از کل ارزش بازار را شــامل میشود ،اما نزدیک به  55درصد از کل ارزش
معامالت فرابورس در طول ســال  1397در این بازار صورت گرفته اســت .اوراق
تأمین مالی بخش مهمی از این بازار هســتند که بزرگترین جزء آن اسناد خزانه
اســامی دولتی است .اوراق موسوم به اخزا که به منظور تأمین مالی دولت برای
پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران منتشــر میشود ،در بازار ثانویه وارد فرابورس
شده و در طول سال  1397بیش از  249هزار میلیارد ریال روی آن معامله انجام

1,827/1

1,017/1

170,190

کل تأمین مالی
(هزار میلیارد ریال)
349/1

شده است .معامله اسناد خزانه در سال  1397از لحاظ ارزش  99/7درصد نسبت
به ســال قبلتر رشد داشته است .بیشترین رشــد ارزش معامالت در گروه اوراق
غیرمالکیتی نیز متعلق به اوراق رهنی اســت که در ســال  1397نزدیک به 30
برابر شــده است ،اگرچه هنوز ارزش آن در مقابل سایر صکوک بسیار کمتر است.
گواهی ســپرده تنها موردی است که در این ســال هیچ معاملهای را ثبت نکرده
اســت .صکوک منفعت نیز که در ســال  1396برای اولین بار وارد بازار سرمایه
شده بود ،در سال  1397معادل  33/3درصد افت ارزش معامالت را تجربه کرده
است .صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله و جسورانه نیز دو بخش دیگر بازار
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ابزارهای نوین مالی هستند که طی این سال ارزش معامالت آنها به ترتیب 157
درصد و  216درصد رشد کرده است .گواهی تسهیالت مسکن نیز جزء دیگری از

این بازار است که با کاهش ارزش معامالت همراه شده است .جدول  30ارزش و
تعداد نمادهای بازار ابزارهای نوین مالی را به تفکیک نشان میدهد.

جدول  -30مقایسه ارزش معامالت و تعداد نمادهای عادی معاملهشده در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس

اسناد خزانه اسالمی

249,171

رهنی

2,190

اجاره

صکوک

مشتقه

مجموع

86,550

مشارکت

89,471

گواهی سپرده

0

سرمایهگذاری قابل معامله

61,364

گواهی تسهیالت مسکن

11,879

مرابحه

منفعت

صندوق

ارزش معامالت
(میلیارد ریال)

سرمایهگذاری جسورانه

1397

تعداد نمادهای عادی
معاملهشده
28
35

76

15

47,518

0

7,234

12

33,373

3

98

5

558,211

63,530

15

24
17

88/3

2

-100/0

1
9

50,000
31

2

12,801

150

5

410,162

99/7
7/7

0

23,846
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124,772
80,354

1

24,115

ارزش معامالت
(میلیارد ریال)

1396

تعداد نمادهای عادی
معاملهشده

تغییر در ارزش معامالت (درصد)

14
29

103

2,781/6
-62/0

-33/3

157/3

216/1
-7/2

36/1

 .۹محیط کسب و کار
مجموعه عوامل تأثیرگذار بر عملکرد یک بنگاه است

بوکار
منظور از محیط کس 
بوکار الزم ه حضور مؤثر و
که در کنترل مدیران آن نیســت .بهبود فضای کســ 
موفق بخش خصوصی در اقتصاد اســت .دولت به عنوان شــکلدهند ه نهادها و
قواعد مؤثر بر عملکرد بنگاهها تأثیر قابل توجهی در مســاعد یا نامســاعد نمودن
بوکار دارد .دولت میتواند از طریق کاهش مداخالت غیرضروری در
محیط کســ 
بوکار
امور بنگاهها ،به رســمیت شناختن آزادیها و حقوق مالکیت صاحبان کس 
و همچنیــن اجتناب از توزیع رانت به طرق مختلف بین فعاالن اقتصادی ،اعتماد

ســرمایهگذاران و کارآفرینان را جذب نموده و زمین ه دستیابی به رشد اقتصادی
را فراهم نماید.
بوکار در کشورهای
چندین مؤسس ه معتبر بینالمللی به صورت ساالنه محیط کس 
مختلف را بررســی میکنند و نتایج را در قالب چند شاخص گزارش میکنند .در
بوکار در کشور،
نظر گرفتن مجموع این شــاخصها تصویر جامعی از محیط کس 
الزامات و اولویتهای بهبود آن در آینده به دســت میدهد .در ادامه به بررســی
برخی از مهمترین و معروفترین این شاخصها و جزئیات آنها خواهیم پرداخت.

 .۹.۱رتبهبندی سهولت کسبوکار از سوی بانک جهانی

بوکار ،بانک جهانی طی اقدامات
به منظور ارزیابی سهولت ایجاد و پیشرفت کس 
بوکار
اولیهای در سال  2001شاخص قابل اعتمادی از عوامل مؤثر بر محیط کس 
بنگاهها در کشورهای مختلف جهان را معرفی کرد و نتایج آن پس از سال 2003
به صورت گزارشهای ســاالنه منتشر شد .آخرین گزارش از این مجموعه مربوط
بوکار از منظر
به سال  ۲۰۱۹است که مشابه سالهای قبل به ارزیابی محیط کس 
 ۱۰شاخص اصلی میپردازد .هرچند این گزارشها از اعتبار قابل قبولی در سطح
بوکار بنگاهها از
جهانی برخوردار اســت ،با اینحال هم ه جنبههای مختلف کس 
جمله پایداری اقتصاد کالن ،کیفیت نیروی کار ،درج ه گســترش فساد و رشوه،
انــداز ه بازار و کمبود امنیت را پوشــش نمیدهد .از طرفــی این گزارشها نقاط
ضعف و قوت مالی کشــورها و سیســتم مالی بینالمللی ،قوانین بازارهای مالی،

محدودیتهای زیستمحیطی و رعایت حقوق مالکیت فکری را در نظر نمیگیرد.
از ســوی دیگر این ارزیابیها مربوط به بزرگترین شهر تجاری هر کشور بوده و
قابل تعمیم به ســایر نقاط آن کشور نیســت .در مجموع این گزارشها ارزیابی
بوکار یک کشور
جامع ،کامل و بدون نقصی از درجه رقابتپذیری یا محیط کس 
ارائه نمیکند و تنها به عنوان شــاخصی از درج ه مســاعد بودن چارچوب قانونی
ی مورد توجه قــرار میگیرد .جدول  31رتب ه ایران در ۱۰
فعالیت بخش خصوص 
بوکار را در سالهای  19-2018نشان میدهد .رتبه
شاخص اصلی محیط کســ 
بوکار که در سال  ۲۰۱۸معادل  ۱۲۴بود ،با 4
کلی ایران در شاخص سهولت کس 
پله تنزل در سال  ۲۰۱۹به  128رسید که حاکی از بدتر شدن محیط کسبوکار
ایران در برخی زمینهها نسبت به سایر کشورهای جهان است.
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جدول  -31رتبه ایران در  10شاخص اصلی محیط کسبوکار در بین  190کشور جهان
شاخص

۲۰۱۹

۲۰۱۸

تغییر

شروع یک کسبوکار جدید

173

97

↑76

تأمین برق مورد نیاز

108

99

اخذ مجوزهای ساخت

امارات متحده عربی (رتبه  1در جهان)

امارات متحده عربی

↑31

امارات متحده عربی (رتبه  5در جهان)

↑3

پرداخت مالیات

149

150

↓1

امارات متحده عربی (رتبه  7در جهان)
امارات متحده عربی (رتبه  2در جهان)

نیوزلند

تجارت برونمرزی

121

166

↓45

مالت (رتبه  41در جهان)

↑9

کرانه باختری رود اردن* (رتبه  22در جهان)

دانمارک ،اتریش ،اسپانیا ،فرانسه،
لهستان ،پرتغال ،جمهوری چک،
هلند ،لوکزامبورگ ،کرواسی ،بلژیک،
اسلوونی ،اسلواکی ،ایتالیا ،مجارستان

ثبت داراییها

تأمین مالی (دریافت اعتبار)

حمایت از سرمایهگذاران خرد

تضمین اجرا و الزامآور بودن قراردادها

ورشکستگی و انحالل کسبوکار

86

90

99

25

بهترین عملکرد در بین کشورهای منطقه
در سال 2019
امارات متحده عربی (رتبه  25در جهان)

کشور دارای رتبه اول در جهان
در سال 2019
نیوزلند

87

90

173

170

131

160

89
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80

↑9

↑3

جیبوتی (رتبه  2در جهان)

↓29

جیبوتی (رتبه  48در جهان)

امارات (رتبه  9در جهان)

↑9

هنگکنگ ،چین

هنگکنگ ،چین

نیوزلند

قزاقستان

سنگاپور

ژاپن

* West bank and Gaza

رتب ه ایران در هفت شــاخص اصلی نســبت به گزارش ســال  2018بدتر شده و در
بوکار جدید با وجود
ســایر شاخصها بهبود یافت ه است .در زمینه شــروع یک کس 
بهبود اندکی در وضعیت هزینهها و کاهش آن ،تعداد باالی مراحل و زمان راهاندازی
بوکار از جمله عوامل کلیدیاند که نسبت به سال گذشته در وضعیت بدتری قرار
کس 
گرفت ه و منجر به کاهش رتب ه ایران شدهاند .در شاخص اخذ مجوزهای ساخت نیز سه
فاکتور هزینه ،زمان و سلسله مراتب پیشرفت کار در وضعیت بدتری قرار گرفته که در
مجموع منتج به کاهش رتبه ایران در این شاخص شدهاست .در زمینه شاخص تأمین
برق ،با وجود ثبات سه فاکتور زمان ،تعداد مراحل و اطمینان تأمین و شفافیت تعرفهها
و همچنین کاهش هزینهها ،به دلیل بهبود وضعیت سایر کشورها در شاخص مذکور
رتب ه ایران نسبت به سال قبل بدتر شدهاست .به همین ترتیب شاخص ثبت داراییها
در ایران علیرغم کاهش تعداد مراحل ،به دلیل افزایش زمان اختصاص یافته به مجموع
فرآیند ،در مجموع با تنزل رتب ه مواجه بودهاســت .همچنین ایران در زمین ه شاخص
تأمین مالی علیرغم افزایش پوشش افراد در سامانههای ثبت تسهیالت ،با افت رتبه
مواجه شده است .شاخص پرداخت مالیاتها اما با کاهش مدت زمان پرداخت مالیات
یک پله ترقی نسبت به ســال  2018داشته است .در شاخص تجارت برونمرزی ،با
توجه به کاهش عوامل هزینه و زمان تطبیق اسناد در فرآیند صادرات و واردات ،رتبه
ایران ارتقا یافت ه است .رتب ه ایران در شاخص تضمین اجرا و الزامآور بودن قراردادها به

دلیل افزایش هزینهها و افت کیفیت رسیدگی به دعاوی قضایی در سال  ۲۰۱۹تنزل
بوکار ایران با توجه به تقلیل هزینهها و
یافتهاست .شاخص ورشکستگی و انحالل کس 
افزایش نرخ ترمیم و بهبود پس از ورشکستگی در وضعیت بهتری قرار گرفته و منجر
به ارتقای رتب ه ایران در جهان شدهاست.
بوکار میتوان
برای درک بهتر جایگاه یک کشــور در شــاخصهای مختلف کس 
اختالف امتیاز آن کشور را در هر شاخص با کشور پیشرو در همان شاخص محاسبه
بوکار ،چنین
کرد .در گزارشهای سالهای گذشــته بانک جهانی از محیط کس 
عددی را فاصله تا مرز ۱3مینامیدند ،اما در گزارش امســال بانک جهانی از محیط
بوکار ،برای بهتر نمایش دادن جایگاه اقتصادی هر کشور با کشورهای پیشرو،
کس 
بوکار تغییر کرده است .نمودار  13اعداد مربوط
نام آن به امتیاز سهولت انجام کس 
بوکار در ایران و میانگین گروه کشورهای منطقه
به امتیاز ســهولت انجام کســ 
خاورمیانه و شــمال آفریقا را با هم مقایسه میکند .ایران در زمینههای شروع یک
بوکار جدید ،تأمین برق ،پرداخت مالیات و حمایت از ســرمایهگذاران خرد
کســ 
در شــرایط نامناسبتری نسبت به میانگین امتیاز کشــورهای خارمیانه و شمال
آفریقا قرار گرفته و در شاخصهای اخذ مجوزهای ساخت ،ثبت داراییها ،تجارت
برونمرزی ،تأمین مالی ،تضمین اجرا و الزامآور بودن قراردادها و ورشکســتگی و
انحالل کسبوکار در وضعیت بهتری است.

بوکار در سال 2019
بوکار در ایران و کشورهای پیشرو در هر کدام از معیارهای محیط کس 
نمودار  -13اختالف امتیاز سهولت انجام کس 

مأخذ :بانک جهانی ،گزارش انجام کسبوکار (2019 ،)Doing Business
* امتیاز صفر بدترین و  100بهترین عملکرد در بین کشورهای مورد بررسی را نشان میدهد.
)13. Distance To Frontier (DTF
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 .۹.۲رتبهبندی رقابتپذیری کشورها از سوی مجمع جهانی اقتصاد
بوکار بنگاهها به ویژه از
زمینه ارزیابی محیط کســ 

یکی دیگر از منابع معتبر در
منظر رقابتپذیری و عوامل خرد و کالن مؤثر بر آن ،گزارشی است که هر ساله از
ســوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر میشود .بر اساس این گزارش ،ایران در سال
 2017-18در جایگاه  69از مجموع  137کشــور مورد بررســی قرار داشت و در
گزارش ســال  2018-19به رتب ه  89از  140کشــور تنزل یافت .امتیاز ایران در
گزارش سال گذشــته  4/3از  7بوده ،در حالی که در گزارش جدید امتیاز 55/4
از  100را کســب کرده که حاکی از بدتر شــدن وضعیت ایران است .جدول 32
رتب ه ایران را در  12زیرشــاخص که در چهار مؤلف ه توانمندسازی محیط ،سرمایه
بوکار دستهبندی
انســانی ،بازار و عوامل مربوط به پویایی و نوآوری فضای کســ 
میشــوند ،نشان میدهد .با توجه به مقادیر این زیرشاخصها در گزارش جدید و
گزارش ســال گذشته ،رتبه کشور در زمینههای نهادها ،زیرساختها ،ثبات کالن
بوکار بدتر شده ،اما اوضاع
اقتصادی ،بازار کاال ،بازار نیروی کار و پویاییهای کس 
در زمینههای بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات ،بازار مالی و توانمندیهای
نوآوری بهبود یافت ه است .رتبه زیرشاخص انداز ه بازار نیز تغییر نکرده است .الزم
به ذکر اســت که  12زیرشاخص مذکور در گزارشهای سالهای گذشته در سه
مؤلفــ ه الزامات اولیه ،عوامل افزایشدهند ه کارایی و عوامل مربوط به پیچیدگی و
نوآوری طبقهبندی میشدند.

در زمین ه ثبات اقتصاد کالن ،به دلیل بهبود وضعیت تورم ،امتیاز این زیرشاخص
برای ایران ارتقا یافته اســت ،اما به دلیل بهبود بیشــتر سایر کشورها رتب ه ایران
کاهش یافته اســت .در زمین ه نهادها با وجود رشــد امتیاز عواملی مانند اعتماد
به خدمات پلیســی ،سرمای ه اجتماعی ،آزادی مطبوعات ،رویدادهای تروریستی و
تقویت بازرسی و گزارشدهی استانداردها ،به دلیل بدتر شدن عواملی نظیر جرایم
ســازمانی ،اســتقالل مراجع قضایی ،بازدهی چارچوب قانونی ،قانونگذاریهای
دولتی ،فســاد ،حقوق مالکیت و حفاظت از آن ،امتیاز این زیرشاخص افت کرده
زمینه زیرســاختها ،کاهش کیفیت جادهها ،کارایی خطوط راهآهن،

اســت .در
لونقل هوایی و بنادر ،انتقال و توزیع برق و عدم سهولت در تأمین آب
خدمات حم 
از جمله عوامل مؤثر در کاهش رتب ه ایران و رشــد عواملی مانند اتصال فرودگاهها
مؤلفه
عوامل مربوط به توانمندسازی محیط

سرمایه انسانی

جدول  -32جایگاه ایران در شاخص رقابتپذیری جهانی

نهادها

معیار

زیرساختها

ثبات اقتصاد کالن

76

117

تطبیق فناوری اطالعات و ارتباطات

مهارت

91

سالمتی

بازار نیروی کار
بازار مالی

اندازه بازار

عوامل مربوط به پویایی و نوآوری فضای
کسبوکار

رتبه ایران ( ۲۰۱۸-۱۹در بین  140کشور)
121

80

بازار کاال

بازار

و بازدهی خدمات حمل و نقل هوایی ،شاخص اتصال خطوط کشتیرانی ،بازدهی
خدمات دریایی منجر به ارتقای امتیاز این زیرشاخص شده که در مجموع امتیاز
زیرساختها بهبود یافته است .در زیرشاخص تطبیق فناوری اطالعات و ارتباطات
که در گزارشهای ســالهای گذشته با نام زیرشاخص بکارگیری تکنولوژی بوده،
به دلیل بهبود اشــتراک پهنباند ثابت اینترنت و افزایش کاربران اینترنت ،امتیاز
ایران از  ۴۷/۶به  ۵۲/۴ارتقا یافته اســت .در واقع یکــی از روشهای بکارگیری
و ســهولت دسترسی به نوآوریها ،سنجش ســطح تکنولوژی در کشور است که
در گزارش امســال معیارهای اندازهگیری آن تمرکز بیشتری روی توسع ه بخش
ارتباطات و فناوری اطالعات داشــته اســت .رتب ه زیرشــاخص ســامتی نیز با
اندازهگیری معیار امید به زندگی ارتقا یافته است .از جمله عوامل اصلی در بهبود
رتب ه زیرشاخص مهارت ،وسعت آموزش کارکنان ،بهبود کیفیت آموزش حرفهای،
مجموعه مهارت فارغالتحصیالن و افزایش تفکر انتقادی بوده است .از سوی دیگر
عواملی نظیر ســوء مدیریت مالیاتها و یارانهها در فضای رقابتی ،کاهش عمق و
وســعت بازارها و رواج موانع غیرتعرفهای منجر به کاهش امتیاز زیرشاخص بازار
مالی شد ه است که البته با توجه به بدتر شدن وضعیت سایر کشورها ،رتب ه ایران
بهبود یافته اســت .عوامل مربوط به استخدام و اخراج کارکنان ،همکاری و روابط
بین کارفرما و کارگزار ،سیاستهای پویای مربوط به نیروی کار ،سهولت استخدام
نیــروی کار خارجی ،تحرک بینالمللی نیــروی کار ،اعتماد به مدیریت حرفهای،
بهرهوری و مشارکت بانوان در بازار کار در وضعیت بدتری نسبت به سال گذشته
قرار گرفتهاند که منجر به کاهش امتیاز ایران در جهان در زیرشاخص بازار نیروی
بوکار افت کرده است
کار شد ه است .همچنین امتیاز زیرشاخص پویاییهای کس 
بوکار جدید ،نــرخ بازیابی و بهبود بعد از
و عواملی نظیر هزین ه ایجاد یک کســ 
ورشکســتگی ،نگرش مربوط به ریسک کارآفرینی و تفویض اختیارات و تمایل به
ارائــ ه ایدههای نو در کاهش امتیاز این زیرشــاخص مؤثر بودهاند .امتیاز ایران در
زیرشاخص توانمندیهای نوآوری رشد داشته و عواملی مانند بهبود شرایط انتشار
علمی ،ارتقای کیفیت مؤسســات تحقیقاتی و بکارگیری عالئم تجاری در ارتقای
این امتیاز مؤثر بودهاند.

پویاییهای کسبوکار

توانمندیهای نوآوری

84

134

136
98
19

119
65

مأخذ :مجمع جهانی اقتصاد ،گزارش ۲۰۱۸-۱۹ ،Global Competitiveness Report
توضیح :امتیاز  ۱۰۰بهترین میباشد و جهت فلشها نیز بهبود و یا افت وضعیت زیرشاخص مورد نظر را نسبت به سال گذشته نشان میدهد.

امتیاز ایران ( 2018-19از مجموع  100امتیاز)
↑44
↓65
↑67
↑48
↑77
↓57
↓42
↓43
↓52
↑74
↓50
↑38
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گزارش اقتصاد ایران

 .۹.۳بررسی محیط کسبوکار کشور از نظر درجه آزادی اقتصادی و فساد

چند مؤسســ ه بینالمللی به صورت ســاالنه به ارزیابی درجــ ه آزادی اقتصادی
در کشــورها میپردازند که شاخص آزادی کشــورهای مختلف در نشری ه آزادی
اقتصادی جهان ۱۴از سوی مؤسســ ه فریزر ،و شاخص آزادی اقتصادی ۱۵از سوی
مؤسسه هریتج از مهمترین آنها به شمار میروند .ارزیابی مؤسس ه فریزر از درجه
آزادی کشورها بر اساس پنچ مؤلف ه انداز ه دولت ،سیستم قانونی و حقوق مالکیت،
ثبات پولی ،آزادی تجارت بینالمللی و سیاســتهای تنظیمی و نظارتی (مربوط
به بازار اعتبارات ،بازار کار و کسبوکار) صورت میگیرد .آخرین گزارش مؤسسه
فریزر که در ســال  2018منتشر شده ،حاوی نتایج ارزیابی آزادی اقتصادی 162
کشــور در جهان در سال  2017است که در آن ایران با کسب رتب ه  ،130نسبت
به ســال قبل از آن  20پله تنزل داشتهاست .رتب ه ایران در پنج مؤلفهی مذکور
به ترتیب  158 ،86 ،103 ،62و  147اســت که مؤلفههای اول ،سوم و پنجم در
وضعیت بهتر و مؤلفههای دوم و چهارم در وضعیت بدتری نسبت به سال قبل از
آن قرار گرفتهاند.
شــاخص آزادی اقتصادی مؤسسه هریتج بر حســب  12مؤلف ه حقوق مالکیت،
اثربخشــی قضاوت در دادگاه ،یکپارچگی دولت ،فشار مالیاتی ،هزینهکرد دولت،
بوکار ،آزادی نیروی کار ،آزادی سیاستگذاری
ســامت بودجهای ،آزادی کســ 

پولی ،آزادی در تجارت ،آزادی ســرمایهگذاری و آزادی مالی مورد محاسبه قرار
میگیرد .بر اســاس گزارش مؤسس ه هریتج در ســال  ،۲۰۱9ایران در بین 186
کشــور مورد مطالعه در جایگاه  155قرار گرفتهاســت و در منطق ه خاورمیانه و
شــمال آفریقا رتبهی  ۱۳را به خود اختصاص دادهاست که نشان دهنده یک پله
ترقی نسبت به سال 2018است .با توجه به این گزارش ،بدترین مؤلفههای آزادی
اقتصادی کشــور به ترتیب مربوط به آزادی سرمایهگذاری ،آزادی مالی و آزادی
حقوق مالکیت و بهترین مؤلفهها به ترتیب مربوط به هزینهکرد دولت ،ســامت
بودجهای و فشار مالیاتی بوده است.

همچنین در رابطه با حقوق مالکیت و ادراک فســاد کــه در میزان درجه آزادی
۱۶
فعالیتهای اقتصادی مؤثرند ،آخرین گزارش شاخص بینالمللی حقوق مالکیت
که توســط اتحادی ه حقوق مالکیت ۱۷منتشــر میشــود و مربوط به سال 2018
اســت ،نشــان میدهد که ایران در جایگاه  91از  125کشــور مورد مطالعه قرار
دارد .از سوی دیگر در زمین ه شاخص ادراک فساد ۱۸که از سوی مؤسس ه شفافیت
بینالملل ۱۹منتشر میشــود ،ایران در سال  2018با هشت رتبه تنزل نسبت به
سال قبل از آن ،رتب ه  138را در میان  180کشور به خود اختصاص داده است.

 .۹.۴نتایج پایش محیط کسبوکار از سوی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران

بوکار مصوبه سال  ،1390اتاقهای
به موجب قانون بهبود مســتمر محیط کســ 
بازرگانی کشــور موظفاند بــه منظور اطال ع سیاســتگذاران از وضعیت محیط
کسبوکار در ایران را تدوین کرده

بوکار در کشور ،شاخصهای ملی محیط
کس 
و به طور ساالنه و فصلی حسب مورد به تفکیک استانها ،بخشها و فعالیتهای
اقتصادی اعالم کنند .تا سال  ،1395مرکز پژوهشهای مجلس مسئولیت انتشار
این گزارشها را بر عهده داشت ،اما در سال  ،1394اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی ایران با همکاری اتاقهای تعاون و اصناف در قالب یک طرح پژوهشی
بوکار کرد و پس
اقدام به شناسایی و معرفی شاخصهای ملی پایش محیط کس 
از آن تهی ه گــزارش در مرکز پژوهشهای مجلس متوقف شــد .آخرین گزارش
بوکار
فصلی منتشــر شــده از ســوی اتاق بازرگانی در زمینه پایش محیط کس 
ایران مربوط به پاییز  1397اســت .در این گزارش ،دادههای پیمایشی حاصل از
بوکار کشور در پاییز  ،1397از
ادراکســنجی از وضعیت مؤلفههای محیط کس 
بیش از ســه هزار فعال اقتصادی زیرمجموعه سه اتاق بازرگانی ،تعاون و اصناف و
با استفاده از روش تکمیل پرسشنامه الکترونیکی و همچنین آمارگیری تلفنی با
کمک رایانه صورت گرفت ه است و دادههای آماری نیز از منابع آماری رسمی کشور

تهیه و مورد بررســی قرار گرفتهاند .مدل ارائه شده در این گزارش برای محاسبه
بوکار در ایران از  ۷۰نماگر که شامل  ۲۸مؤلف ه پیمایشی و
شــاخص محیط کس 
 ۴۲مؤلف ه آماری است استفاده میکند.

بوکار در پاییز  1397به عدد 6/5
بر اساس نتایج مذکور ،شاخص ملی محیط کس 
رســیده است که از بدتر شدن وضعیت نســبت به تابستان  1397و پاییز 1396
حکایت دارد .الزم به ذکر است که این شاخص عددی بین  0و  10است و عدد 10
بدترین وضعیت ممکن را نشــان میدهد .در فصل مورد بررسی ،فعاالن اقتصادی
مشارکتکننده در این پایش ،سه مؤلفه غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات مواد
اولیه و محصوالت ،بیثباتی سیاســتها و قوانین و مقررات و رویههای اجرایی را
نامساعدترین و سه مؤلف ه محدودیت دسترسی به حاملهای انرژی همچون برق،
گاز و گازوئیل ،محدودیت دسترســی به آب و محدودیتهای دسترسی به شبکه
بوکار معرفی کردند.
تلفن همراه و اینترنت را مساعدترین مؤلفههای محیط کس 
بوکار را به صورت فصلی از زمستان
نمودار  14روند شــاخص کل محیط کســ 
 1395تا پاییز  1397نشان میدهد.

نمودار  -14روند شاخص کل محیط کسبوکار

مأخذ :اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران ،گزارشهای فصلی پایش محیط کسبوکار ،پاییز 1397
17. Property Right Alliance
18. Corruption Perception Index
19. Transparency International

)14. Economic Freedom of the World (EFW
)15. Index of Economics Freedom (IEF
16. International Property Right Alliance Index
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بوکار در بخشهای کشاورزی و
فعاالن اقتصادی کشــور وضعیت محیط کســ 
خدمات را به ترتیب به عنوان مساعدترین و نامساعدترین بخشها ارزیابی کردهاند.
بوکار در تابستان  1397و پاییز 1396
ش از نظر شاخصهای کس 
مساعدترین بخ 
نیز بخش کشــاورزی معرفی شده بود .در بخش کشاورزی ،محدودیت دسترسی
به آب مســاعدترین مؤلفه و غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه
و محصوالت نامساعدترین مؤلفه بوده و در بخش صنعت و خدمات نیز محدودیت
دسترسی به حاملهای انرژی (نفت ،گاز ،برق ،گازوئیل و )...مساعدترین مؤلفه و

غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت نامســاعدترین
مؤلفه بود ه اســت .به طور کلی ســه مؤلف ه بیثباتــی و غیرقابل پیشبینی بودن
قیمتها ،بیثباتی سیاســتها ،قوانیــن و مقررات و رویههــای اجرایی ناظر بر
بوکار و دشــواری تأمین مالی از بانکها به ترتیب نامساعدترین مؤلفههای
کســ 
بوکار بنگاهها در سطح کشور بود ه است .جدول  33شاخص محیط
محیط کســ 
بوکار را به تفکیک مؤلفههای پیمایشی در گزارش مذکور نشان میدهد.
کس 

جدول  -33شاخص محیط کسبوکار به تفکیک مؤلفههای پیمایشی سه اتاق بازرگانی ،تعاون و اصناف
مؤلفههای محیط کسبوکار

نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول
برداشتهای سلیقهای از قوانین و مقررات توسط مأموران محیط زیست ،شهرداری ،گمرک ،بهداشت و ...
بیتعهدی طرفهای قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعدههایشان
بیثباتی سیاستها ،قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار
غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت اولیه و محصوالت
رویههای سختگیرانه ادارههای کار و بیم ه تأمین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی
تمایل عمومی به خرید کاالهای خارجی و بیرغبتی به خرید محصوالت ایرانی
تولید و عرضه نسبتاً آزاد کاالهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار
وجود رقابت غیرمنصفانه شرکتها و مؤسسات دولتی یا شبهدولتی در بازار
رویههای ناعادالنه ممیزی و دریافت مالیات
دشواری تأمین مالی از بانکها
فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطالعات مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی
ضعف زیرساختهای حملونقل (جادهای ،ریلی ،هوایی ،دریایی و بندری)
ضعف دادگاهها در رسیدگی به شکایات و پیگرد مؤثر متجاوزان به حقوق دیگران
وجود انحصار ،امتیاز یا هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار
ضعف نظام توزیع و مشکل در رساندن محصول به بازار
عرضه کاالها و محصوالت قاچاق در بازار ایران
فقدان ارتباط مناسب میان عوامل تأمین مواد اولیه ،تولید و عرضه یک محصول در بازار
دخالتهای غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمتها در بازار
کارگریزی عمومی و ضعف در بازار
کمبود تقاضا در بازار
کمبود فناوریهای نوین و تجهیزات مورد نیاز
کمبود نیروی کار ماهر
محدودیتهای دسترسی به شبک ه تلفن همراه و اینترنت
محدودیت دسترسی به آب
محدودیت دسترسی به حاملهای انرژی (برق ،گاز ،گازوئیل و )...
فساد و سوء استفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاههای اجرایی
موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسبوکار در دستگاههای اجرایی
مأخذ :اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران ،گزارشهای فصلی پایش محیط کسبوکار

همچنین این ارزیابی نشان میدهد که در اکثر استانهای کشور وضعیت بیشتر
بوکار ایران در پاییز  1397نامساعدتر شدهاست.
مؤلفههای مؤثر در محیط کس 
در گزارش مذکور اســتانهای خراسان شمالی ،ایالم و کرمانشاه دارای بدترین و
اســتانهای ایالم ،آذربایجان غربی و زنجان دارای مســاعدترین وضعیت محیط
بوکار معرفی شدهاند.
کس 
بوکار در بخشهای کشاورزی ،صنعت و خدمات از سوی
درجه اهمیت موانع کس 
تشــکلهای مرتبط با هر کدام از آنها متفاوت ارزیابی شد ه است .به عنوان مثال

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

۱۳۹۷

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

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

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

۱۳۹۶

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

مؤلف ه وجود رقابت غیرمنصفانه شرکتها و مؤسسات دولتی یا شبهدولتی رتب ه 18
را در بخش کشاورزی و رتب ه  17و  23را به ترتیب در بخشهای صنعت و معدن
بوکار
داشــته است و به طور مشابه هر سه بخش مهمترین مؤلفههای موانع کس 
را غیرقابــل پیشبینی بودن و تغییرات قیمــت مواد اولیه و محصوالت ،بیثباتی
بوکار و دشواری
سیاســتها ،قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کســ 
بوکار در هر کدام از این
تأمین مالی از بانکها اعالم کردهاند .بهبود محیط کســ 
بخشها نیازمند توجه ویژه مســئوالن مربوطه و اتخاذ سیاســتهای مناسب در
جهت رفع موانع تولید است.

تهران ،خیابان احمد قصیر (بخارست) ،نبش خیابان پنجم

