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های اعمال شده برل جاری، فشار تحریمدر چهار ماهه اول سا کماکان ادامه یافت. علیرغم فشارهای وارده   اقتصاد کشور 

های پایانی و تحت  ر سال گذشته روند رشد مناسبی را طی کرد. اگرچه در ماهدر دو سال گذشته، اقتصاد غیرنفتی کشور د

درصد رسید 1.1رشد بخش غیرنفتی به سطح  8139از این رشد کاسته شد، ولی در سال  19تاثیر شیوع ویروس کووید  . 

 

به مثابه شوک منفی عرضه و تقاضای کل به صورت همزمان در اقتصاد عمل کرد. در این راستا،   19شیوع ویروس کووید 

های گرانه پولی و اعتباری، آسیبهای اقتصادی و اتخاذ رویکرد تسهیلبانک مرکزی تالش کرد تا با درک شرایط فعالیت

به اقتصاد را مهار کند. از طرف دیگر، شرایط به وجود آمده بودجه دولت را نیز تحت تاثیر قرار داد و باعث تشدید  وارده

 .کسری بودجه شد

های گردان خزانه و بخشی از منابع صندوق توسعه ملی بابت هزینه های کرونا و نیز سیاستدر پی استفاده دولت از تنخواه

ها نزد بانک مرکزی و تلفیق  گیری از منابع آزاد شده از محل کاهش سپرده قانونی بانکبر بهره  گرانه مبتنیاعتباری تسهیل

ها جهت اعطای وام ضروری به سرپرستان خانوارهای یارانه بگیر و کسب و کارهای آسیب دیده از آن با منابع بانک

درصد رشد یافت 8.6ن کرونا، پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری نسبت به پایان سال به میزا . 

درصد شد. ذکر این نکته ضروری است که بر اساس آخرین ارقام موجود، نقدینگی   7.5در این مدت، رشد نقدینگی معادل 

درصد رشد داشته است 9.1معادل  1398نسبت به پایان سال  1399تیر ماه  26در هفته منتهی به  . 

های اقتصادی، رشد نقدینگی در چهار  ده به منظور حمایت از فعالیتتوان گفت تحت این شرایط و اقدامات به عمل آممی

رو بانک مرکزی متعاقباً  رفت، از روند بلندمدت فاصله گرفته و از این گونه که انتظار میماهه اول سال جاری همان 

ر ادامه مورد اشاره  مجموعه اقدامات سیاستی مختلفی را در جهت مدیریت نرخ سود و رشد نقدینگی به کار گرفته است که د

گیردقرار می  . 

 

متاسفانه شیوع ویروس کرونا باعث شد با مختل شدن روابط تجاری در سطح جهانی، صادرات غیرنفتی و جریان وصول  

های نفتی با اختالل و کاهش مواجه گردد. تحت عواید آن و درآمدهای ارزی دولت نیز به دلیل افت قیمت نفت و فرآورده 

باشد، نرخ ارز در بازار امنیتی نیز می -و به ویژه شوک انتظاراتی ایجاد شده که برگرفته از عوامل سیاسی تاثیر این عوامل

های اردیبهشت، خرداد و تیرماه افزایش یابدبا افزایش مواجه شد و همین امر باعث گردید نرخ تورم ماهانه در ماه . 

های نفتی، بازار ات غیر نفتی و تقویت صادرات نفت و فرآوردهبهبود شرایط بازگشت ارز صادر رود با البته انتظار می

تعدیل گردد که این امر در کنار سایر عوامل بر کاهش نرخ تورم نیز موثر خواهد بود نرخ ارز ارز متعادل شده و . 

 

با افزایش مواجه  1399متاثر از تحوالت متغیرهای پولی و همچنین نوسانات بازار داراییها، نرخ تورم ماهانه از اردیبهشت 

که بر اساس اطالعات بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه افزایش یافت و ضروری است اقدامات  شد؛ به طوری

 .مهار تورم با قوت بیشتری پیگیری شود

 

است، اما  استخراج نشده 1399های بخش حقیقی اقتصاد یا تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه اول سال گرچه هنوز داده

متاثر از شیوع کرونا   1399دهد که پس از کاهش قابل توجه فعالیتهای اقتصادی در فروردین ماه شواهد موجود نشان می

هایی از بهبود وضعیت وجود داردتعطیلی بسیاری از فعالیت های اقتصادی، نشانه و . 

در مقایسه با فروردین رشد داشته و   1399 به عنوان نمونه، شاخص تولید صنعتی صنایع بورسی در اردیبهشت و خرداد

درصد و رشد نقطه به نقطه اردیبهشت نسبت به ماه مشابه سال قبل که  1.6معادل  1399رشد خرداد نسبت به اردیبهشت  

نسبت به ماه مشابه سال قبل به صفر رسیده است، به این معنی که  1399درصد( بود در خرداد ماه  3.3درصد )منفی  -3.3

رسد اقتصاد در  فی کرونا بر تولید این صنایع مرتفع شده است. لذا، نگرانی تعمیق رکود کاهش یافته و به نظر میاثر من

نیز در حال رخ دادن بوده و صرفا به   1398مسیر بهبود عملکرد بخش حقیقی قرار گرفته است که تا ماههای پایانی سال 

 .دلیل شیوع کرونا به طور موقتی دچار وقفه شده است



بر این اساس، بانک مرکزی اقدامات سیاستی جدیدی را در راستای مهار تورم در پیش گرفته است که به اهم آنها اشاره 

شودمی . 

  

 


