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 95ســال محــک اقتصــاد ایــران در پســابرجام بــود.
ســالی که دقیقــاً در بحبوحه فصــل اول اجــرای توافق
هســتهای آغــاز شــد و همزمــان بــا تقــای کارگــزاران
اقتصاد و سیاســت برای بهرهگیری از مزایای گشــایش
بــاب مناســبات تجــاری و بازگشــایی مجــدد مرزهــای
بینالمللــی اقتصــاد ،چالشهــای ســاختاری و
معضــات بنیادین اقتصــاد بیمار ایران بیشــتر نمایان
شــد .معضالت جذب ســرمایهگذاری خارجی ،محیط
کســب و کار ،مجوزهــای زائــد ،تنگناهــای اعتبــاری،
مشــکالت ســاختاری نظام بانکی و مهمتــر از همه نبود
گفتمان واحد در ســطح حاکمیت برای مســیر توســعه
اقتصادی کــه حاصل انباشــت چند دهه ســاختارهای
معیوب نظام سیاســتگذاری و برنامهریزی اقتصاد بود،
به یکبــاره شــرایط کنونی را بــه صورت شــفاف روی میز
محــک و آزمون قــرار داد .شــاید مهمترین وجــه نمود
این معضالت در شــرایط خاص نظام بانکــی و عدم به
روزرسانی استانداردهای بینالمللی بانکها مشاهده
شد .شــرایط خاص نظام بانکی که در ســالهای تحریم
مهمتریــن نقطــه هــدف نظــام فلجکننــده تحریمهای
بینالمللــی بودند موجب شــد کــه فشــارهای بیرونی
به همــراه پوســته کهنــه و غیر شــفاف ســاختار بانکها
بــه مهمتریــن حــوزهای تبدیــل شــود کــه متناســب با
رفــع تحریمهــا نتوانســت از مزایــای دوران جدیــد
اســتفاده مطلوب نماید .از اینرو سیاستمداران و البته
کارگزاران اقتصاد حوزه بانکی را تنها حوزهای دانستند
که پس از برجام هنوز تمام موانع فراروی آن رفع نشــده
است.

ازســال 94کامالًمشــخصبودکهمشــکالتاقتصادایراندرســال
آتــیچهخواهدبــودوبهبیانبهترهمانچالشهاییراکهدرســال94
اقتصادباخودحملمیکرددرســالجدیدنیــزرخنمود.رکودتقاضا،
کمبــوددرآمــدارزی،ضعفنظــامبانکــیدرتأمینمالــیبنگاههای
اقتصــادیو نبودالگویمشــخصاقتصــادیبرایبرونرفــتازرکود
تورمی از منظر کارشناسان مهمترین چالشهای اقتصادی تأثیرگذار
درسال95بهحسابمیآمدند.البتهدرکناراینمعضالت،تکرقمی
شدنتورمبعداز25سال،دستیابیبهنرخرشداقتصادیمثبتبعداز
چندفصلرشدمنفی،کاهشنرخسودبانکی،احیایتولیدوصادرات
نفتایرانبهمقدارپیشازتحریمها،بهبودترازامنیتغذاییایرانبه
میزان 5میلیارد دالر ،خودکفایی گندم ،افزایش جذب سرمایهگذاری
خارجــی ،کاهــش هزینههــای معامــات تجــاری ،افزایــش مبادالت
تجاریوتعامالتاقتصادیدرسطحبینالملل،اعمالسیاستهای
تحریکتقاضا،تزریقنقدینگیبهبنگاههایتولیدیبرایعبورازرکودو
سرانجامجراحیبزرگنظاممعیوببانکیمهمترینتحوالتیبودند
کــهاقتصاددراینســالبهخوددید.باایــنحالاقتصادایــراندرآغاز
ســال 95قانون بودجه را بهعنوان مهمترین رخداد تأثیرگذار ماههای
ابتداییپیشروداشت.
بودجهمحلبازیسیاسیمجلسبادولت
درحالــیکهدولتالیحهبودجهرادرآخرینروزهایدیماهســال
گذشتهبهمجلستقدیمکرد،بررسیوتصویبآنبهامسالرسیدتادر
نهایتپسازدومرحلهبررسیورفعایرادهایشوراینگهبان،درپایان
اردیبهشــتماهبهدولتابالغشــود.قانونبودجهبهگونهایتصویب
شــدکهبســیاری از اهداف اصلــی دولتراتأمیــننمیکــردو درموارد
کلیدی همچون ســقف بودجه عمومی ،افزایش توان تسهیالتدهی
بانکها،انتشــارانواعاوراق،تسویهمطالباتبانکمرکزیواستفادهاز
ظرفیتهایصندوقتوسعهملی،متفاوتبابرنامههایدولتبود.
دولــتدرزمینــهیارانهاعتقادداشــتحــذف 24میلیوننفــرکهاز
ســویمجلسمطرحشدهوبهتصویبرسیدهاست،فاقددقتکافی
خواهدبودواصالًباشناســاییافرادبراســاسمعیارهایمعرفیشده
توسطمجلس،بهرقمیدرحدود 7تا 7/5میلیوننفرخواهیمرسید،
نــه 24میلیوننفر.امامجلسدرنهایتبهحذفســهدهــکرأیداد.
استفادهازصندوقتوسعهملیبرایمسکنوافزایشسرمایهبانکها
نیزازســویمجلسحذفشد.دولتدرقالبتبصره 19الیحهبودجه
ازمجلساجازهخواســتهبودتاســقف 50هزارمیلیــاردتومانازمحل
حســاب مازاد حاصلــه از ارزیابــی خالــص داراییهــای خارجی بانک
مرکزیجمهوریاسالمیایران،بابتتسویهمطالباتبانکمرکزیاز
بانکهایدولتیومطالباتقطعیبانکهاازدولتمنظورکندکهاین

تبصرهازسویمجلسحذفشد.همچنیندولتموظفبهدونرخی
کردنبنزینشدومجلسدولتراموظفبهافزایشوامازدواجاز3به
10میلیونتومانکرد.
اصالحیهدولتوهمراهیمجلسجدید
مجمــوع تصمیمهــای یادشــده بســیاری از ناظــران را بــه ایــن
نتیجهگیریرساندکههدفنمایندگانمجلسبویژهباتوجهبهتغییر
اساســیترکیبایــننهادپسازانتخابات،چیزینیســتجزفشــاربر
دولــتوراهاندازیبازیسیاســی.اعتراضدولــتوبرخینمایندگان
مجلــسنهمبهرویهدرپیشگرفتهشــده،بدوننتیجــهپایانیافتتا
دولتچارهرادرارائهاصالحیهایبهمجلسدهمببیند.ایناصالحیه،
تبصرههایــیرابــهقانونبودجــهاضافهمیکردکهبراســاسآنهــااوالً
دولتاجازهمییافتتجدیدارزیابیراتاسقف 45هزارمیلیاردتومان
انجامدهد 40،هزارمیلیاردتوماناوراقمالیاســامیبابتبدهیها
منتشرکندوپنجهزارمیلیاردتومانازبدهیهایسازمانبیمهسالمت
راازطریقانتشــاراوراقمالیاسالمیتسویهکند.همچنینبندهاییاز
تبصره 14وتبصره( 22دربارهوجوهناشیازطرحدعاوی)نیزبراساس
ایناصالحیهحذفمیشد.ایناصالحیهسرانجامدرمجلسدهمبه
تصویبرسیدودستدولتبرایاعمالاصالحاتاقتصادیمناسب
درقالببودجه95بازشد.
تحققتورمتکرقمیبعداز25سال
ازجملهاقداماتبانکمرکزی،کهبهنوعیاصلیترینبرگبرنده
دولتنیزبهشمارمیرود،مجموعهسیاستهایمنجربهکاهشتورم
استکهبعضاًازآنهابه«انضباطپولی»یادمیشود.
تورم از مؤلفههای مهم اقتصادی محســوب میشود که هم دارای
آثاراجتماعیگســتردهایاســتوهمبرایاقشارمختلفمردمکامالً
محسوس اســت .رکن اساســی برقراری انضباط مالی سه ساله توسط
دولــتکنترلنرختورماســت.مهــرماه 92هنــگامآغازبــهکاردولت،
تورمنرخ 40.4درصدیراتجربهمیکردکهبخشعمدهآنتورممواد
غذاییبودکهزندگیعادیمردمراتحتتأثیرقرارمیداد.با اینحال
تورمتیرماهســالجاریبعداز 25ســالتکرقمیشــدوبه 9.2درصد
رسیدودرمردادماهنیزایننرخبازهمروندکاهشیخودراحفظکردهو
به 8.7درصدرســید.درادامهاینروندکاهشیادامهیافتودردیماه
سالجارینرختورمبه6.9درصدرسید.
کاهشنرخسودبانکی
کاهشتورمبانرخیبهمراتببیشازکاهشنرخاســمیسود،به
افزایشنرخحقیقیســودبانکیمنجرشدهاســت؛چنانکهبراساس
اعــامولیاهللســیف،رئیــسکلبانکمرکزی،ایــننرخدرســال،94
باالترینســطحتاریخیخــودرادرقبلوبعدازانقــابتجربهکرد.به

