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 2رویداد پولی تورم زا
در بهار 99

بانک مرکزی ضمن بیان دالیل رشد «پایه
پولی» به عنوان یکی از دو متغیر موثر بر نرخ
تورم در سه ماه نخست امسال ،از کاهش
نسبی رشد نقدینگی در این مدت نسبت به
بهار  99خبر داده و پیش بینی کرده است
با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر
رشد ترازنامه بانک ها ،روند بهبود کنترل
رشــد متغیرهای پولی در مــاه هــای آینده
تداوم یابد.
تازه ترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت
متغیرهای پولی کشور نشان می دهد که در
سه ماه نخست امسال ،پایه پولی  9.2درصد
رشد یافته که این رقم نسبت به رقم مشابه
در بهار سال گذشته یعنی  8.6درصد0.6 ،
واحد درصد افزایش را نشان می دهد .از
آن جایی که این رشد پایه پولی ،در شرایط
کنونی اقتصادی کشور بــر نــرخ تــورم اثر
مستقیم دارد ،تغییرات آن حائز اهمیت
اســت .بر این اســاس ،بانک مرکزی دالیل
این موضوع را در دو محور بیان کرده و آورده
اســت :افزایش رشــد پایه پولی در خــرداد
سال  1400نسبت به پایان سال 1399
عمدت ًا به دلیل استفاده از وجوه مربوط به
تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز
استفاده از آن (از  3درصــد به  4درصــد بر
اســاس مصوبه هیئت وزیــران) و همچنین
پرداخت  20هزار میلیارد ریال تنخواه به
سازمان هدفمندسازی یارانه ها (مطابق
قانون بودجه ســال  1400کل کشور) به
منظور پرداخت به شرکت بازرگانی دولتی
برای خرید تضمینی گندم بوده است.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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مروریبروضعیتتولیدورشداقتصادیدرسالهای 92تا99

رشد اقتصادی گروگان نفت

اگــر بخواهیم فقط یــک شاخص
بــرای مقایسه وضعیت اقتصادی
یک کشور طی دوره های مختلف را
مدنظر قرار دهیم ،رشد اقتصادی
را بــایــد مــاک ق ــرار دهــیــم .رشد
اقتصادی نشان می دهــد که یک
اقتصاد طی یک سال چه مقدار کاال
و خدمات تولید کرده است .کاهش
رشد اقتصادی به معنای کاهش
تولید کاالها و خدمات و تبعات آن
افــزایــش بــیــکــاری ،کاهش تولید
ثــروت و در نتیجه افزایش فقر در
جامعه است.برخی اقتصاددانان
دهه  90را به این دلیل دهه از دست
رفته اقتصاد ایــران می دانند که
میانگین رشــد اقتصادی در این
دهــه نــزدیــک بــه صفر بــود .بــا این
حال مرور رشد اقتصادی در دولت
روحانی در سال های  92تا انتهای
 99نشان می دهد که پس از عبور
از رشد اقتصادی منفی سال های
 90و  91که به دلیل تحریم های
آن دوره رخ داد ،اقتصاد کشور رشد
حداقلی اندکی را در سال های 92
و  93تجربه کرد ولی سقوط قیمت
نفت در سال  94رشد اقتصادی را
به صفر رساند .پس از آن در سال
 95با اجرایی شدن برجام ،رشد
اقتصادی بــدون نفت بــه نزدیک
 10درصد رسید و رشد اقتصادی
با نفت از  14درصد نیز فراتر رفت.
سال  96نیز با وجــود کاهش نرخ
رشد ،باز هم با رشد مثبت  6درصد
به پایان رسید ولی از سال  97با
بازگشت تحریم ها رشد اقتصادی
منفی بــرای ســال هــای  97و 98
ثبت شد و سال  99نیز با توجه به
شیوع کرونا ،رشد اقتصادی مثبت

ولی نزدیک به صفر را تجربه کردیم.
▪نفت متغیر کلیدی

مروری بر این آمارها نشان می دهد
که نفت متغیر اصلی رشد اقتصادی
کشور بوده است .تحریم ها از مسیر
کاهش صادرات نفت و افت شدید
درآمـــدهـــای نفتی عــامــل اصلی
کاهش رشد اقتصادی است .این
کاهش رشد هم در بخش نفت رخ
می دهد هم به دلیل افت درآمدهای
دولت در دیگر بخش ها نیز خود را
نشان می دهد.
▪سرمایه گذاری مثبت در برجام

یــکــی از مــهــم تــریــن اجــــزای رشــد
اقتصادی با عنوان «تشکیل سرمایه
ثــابــت نــاخــالــص» بــه ای ــن واقعیت
اخــتــصــاص دارد کــه چــه مــقــدار از
تولید کاال و خدمات منجر به سرمایه
گذاری مولد در قالب ماشین آالت و
ساختمان شده است .آمارها نشان
می دهــد رشد سرمایه گــذاری پس
از برجام حتی به مرز  25درصد نیز
رسید که رشــد بسیار باالیی است
ولــی در بقیه ســال ها رشــد سرمایه
گـــذاری منفی بــوده اســت و نشان
می دهد عمال سرمایه گذاری مولد
چندانی در ایجاد خطوط تولید جدید
و ساختمان سازی انجام نشده است.
▪سقوط آزاد تولید مسکن

مسکن بــه دو دلــیــل در دهــه 90
ناگزیر از افزایش تولید بود .تحوالت
جمعیتی و رسیدن پیک جمعیتی
دهــه  60به سن ازدواج و تشکیل
خانواده از یک سو و نقش مسکن در
خروج از رکود و تحرک در بیش از
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هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال
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هشدار گمرک به وزارت صمت
برای تنظیم بازار برنج

 ۸ساله

فارس -معاون فنی گمرک با اشــاره به کاهش
 69درصدی واردات برنج به کشور از معاون وزیر
صمت خواست درباره ممنوعیت فصلی واردات
برنج به منظور کمبود برنج یا افزایش قیمت در
ماههای آینده تجدیدنظر کند.

 100رشته فعالیت مرتبط از سوی
دیــگــر موجب شــده بــود تــا مسکن
گزینه اول بــرای رونــق تولید باشد
ولــی حرکت کند دولــت روحانی
در تکمیل مسکن مهر و بی عملی
در اجــرای طرح های جایگزین در
زمینه مسکن موجب رکود طوالنی
مدت و افت شدید تولید مسکن شد
به گونه ای که تولید مسکن از بیش
از  800هزار واحد در سال  92به
 400هزار واحد و حتی کمتر از آن
در شش سال متوالی سقوط کرد.
تنها در سال  99با توجه به جدی
شدن روند اجرای طرح ملی مسکن،
تولید مسکن در 9ماه نخست سال از
 350هزار واحد فراتر رفت.

افزایش قیمت روغن موتور
فارس -با تصویب ستاد تنظیم بازار و موافقت
سازمان حمایت ،قیمت روغن موتور خودروهای
سبک و سنگین  10درصد افزایش یافت.

قیمت سیمان نجومی شد
تسنیم -قطعی برق و افزایش هزینه های تولید
باعث شده است تا کارخانجات سیمان حدود 30
درصد از تولیدات خود را کاهش دهند .این کمبود
عرضه باعث به هم خوردن تعادل شده به نحوی که
قیمت هر پاکت  50کیلویی سیمان از  44هزار
تومان به بیش از  70هزار تومان رسیده است.

▪نوسان صنعت ،کشاورزی و نفت

صنعت نیز در سال های  92تا 99
رشد افتان و خیزانی داشت .رشد
این بخش در سا لهای ،94 ،92
 97و  98منفی بود .این رشد منفی
در شرایطی است که طی سال های
اخیر جهش نرخ ارز وضعیت دوگانه
ای را برای برخی صنایع پدید آورده
است .صنایعی نظیر خودروسازی به
دلیل وابستگی به قطعات خارجی
با افت تولید به حــدود  800هزار
دستگاه مواجه شده اند ولی لوازم
خانگی با خــروج شرکت های کره
ای ،توانسته اند حتی از میزان تولید
در دوره قبل از تحریم ها نیز فراتر
بــرونــد .در بخش فــلــزات نیز رشد
مثبت با صــادرات مواد خام همراه
شده است که چندان واجد ارزش
مــحــســوب نــم ـیشــود.کــشــاورزی
اگــرچــه بیشترین رشــد را در این
دوره داشته ولی در دو سال اخیر

بازار خبر

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی
یک ماه تمدید شد

دو عامل تحریم و کاهش واردات
نهاده هــای دام و طیور ،تولید در
ایــن دو بخش را تحت تاثیر قــرار
داده اســت .همچنین خشکسالی
و کسری بودجه دولت برای خرید
تضمینی نیز در افت تولید برخی
محصوالت به ویژه گندم موثر بود و
موجب شد خودکفایی در این بخش
تحت تاثیر ق ــرار گــیــرد.در بخش
نفت نیز وضعیت دوگانه ای وجود

دارد .تحریم ها بیشترین آسیب
مستقیم را متوجه روند تولید نفت
خام کرد ولی در مقابل پاالیشگاه
ها و پتروشیمی ها با افزایش تولید
مواجه شدند .همچنین ایران پس
از سال ها توانست در برداشت گاز از
پارس جنوبی پیش بیفتد .جزئیات
بیشتر در زمینه وضعیت تولید در
بخش نفت و گاز را در گزارشی مجزا
ارائه می کنیم.

تسنیم -معاون اقتصادی رئیس جمهور ،از
تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی تا یک ماه
آینده خبر داد .محمد نهاوندیان افــزود :طبق
تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا موعد مقرر در
قانون نظام مالیا تهای مستقیم در مواد ,57
 116 ,110 ,80و  126تا یک ماه آینده ،تمدید
شده است .به تناسب نیز مهلتهای رسیدگی به
سنوات قبل هم یک ماه تمدید میشود.

دولت برنامهای برای واردات لوازم
خانگی ندارد
مهر -معاون وزیر صمت با بیان این که دولت
برنامهای برای واردات لوازم خانگی خارجی از
محل منابع بلوکه شده ایران ندارد،تصریح کرد:
برای کاهش قیمت تمام شده تولیدات داخلی
میتوانیم با خارجیها مذاکره کنیم.

صعود بورس به سقف  6ماهه با یکه تازی پاالیشی ها
شاخص کل بورس در حالی هفته پایانی تیر را با
رشد آغاز کرد که پاالیشی ها با رشد قیمتی قوی
بیشترین نقش را در سبزپوشی شاخص داشتند.
دیــروز شاخص کل در حالی معامالت را با رشد
کمتراز 6هزارواحدیبهپایانبردکهدرنیمهاول
معامالت تا سقف  12هزار واحد نیز رشد کرده
بود.رشدنمادهایپاالیشیکهدراثرتغییرفرمول
محاسبه نرخ ها سود قابل توجهی شناسایی و

گزارش کردند ،مهم ترین عامل رشد دیروز بازار
بود .برخی نمادهای پتروشیمی نیز در اثر فرمول
هایجدیدمنتفعشدند.گفتنیاستبازارسرمایه
با رشد قوی طی چهار هفته گذشته ،حدود 20
درصدازکفثبتشدهدرسال 1400رشدکرده
است .دیروز شاخص کل به سطح یک میلیون و
 311هزارواحدرسید.عددیکهبیشترینمقدار
ازنیمهدیماهسالگذشتهتاکنوناست.
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