
با تاکید بر حوزه 1399بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سال 

صنعت، معدن و تجارت
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اد تکانه های ناشی از تحریم بر اقتص–بخش اول

ایران
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ایجاد: سیاست اول
بر موانع نظامی در برا

رجریان تجاری کشو

: سیاست دوم
تنش های منطقه ای

: سیاست سوم
نهایی سازی 
از سیاست ها تا قبل

2020انتخابات 

برخورد : فاز شش

(یپیش بین)مستقیم 

لغو : اولسیاست 
معافیت های نفتی

: سیاست دوم
محدودیت در 

مواد اولیه، واردات
کاالهای واسطه ای و 

غذا و دارو

: سیاست سوم
تحریم های 
پتروشیمی

ثر اعمال حداک: فاز پنج

فشار

یف تخف: سیاست اول
های نفتی و زمینه

سازی برای لغو آن 
ها

تنش: سیاست دوم
های نظامی و ارجاع 
بهانه ها به شورای 

امنیت

: سیاست سوم
و 20اجالس جی 

هماهنگی برای 
جایگزینی دیگر 

تصادرکنندگان نف

افزایش : چهارفاز 

، تدریجی آثار تحریم

عملیات روانی

:  سیاست اول
اجرایی شدن دور 

تحریم هادوم 

تحت:سیاست دوم
فشار قرار دادن 
ع سوئیفت جهت قط

مالیدسترسی 

: سیاست سوم
تهدید به مجازات 

اقتصادی برای 
ر استفاده از سازوکا

مالی اروپا

تحریم های : فاز سه

دور دوم
ی اجرای: سیاست اول

شدن دور اول 
تحریم ها

تالش: سیاست دوم
برای همراه کردن 

کشورهاسایر 

: سومسیاست 
ه گرو»تاسیس نهاد 
در « اقدام ایران

وزارت خارجه

تحریم های : فاز دو

دور اول

خروج : سیاست اول
آمریکا از برجام و 

تحریم هابازگشت 

اعالم: سیاست دوم
ه شرایط بازگشت ب

برجام و لغو 
شرایط )تحریم ها 

(دوازده گانه

: سیاست سوم
اعمال فشار برای 

شرکت های خروج 
خارجی و آغاز فاز 

خروج

خروج از : فاز یک

برجام

آیندهدرمحتملمسیرهایوشدهطیمسیرتحریم؛.1
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ایرانبرتحریمیفشارهایمحورهایاهم.2

اقتصادی 

بی اثرکردن دیپلماسی از طریق رایزنی با کشورهای شریک تجاری کشور؛•

فشار بر شرکای اصلی برای قطع خرید نفت و کاال؛•

فشار بر اتحادیه اروپا با هدف جلوگیری از عملیاتی کردن اینستکس؛ •

تقویت اهداف سیاسی و اقتصادی عربستان در کشورهای محل نفوذ ایران؛ •

سیاسی

تالش برای بی اعتبار کردن سرمایه های اجتماعی در کشور؛ •

برجسته کردن شکاف طبقاتی میان آحاد جامعه؛•

تحریک کارگران تولیدی و مردم به برگزاری اجتماعات اعتراضی؛•

جهت دهی به افکار عمومی و ناکارامد نشان دادن سیاست گذاری ها؛•

اجتماعی

کاهش درآمدهای ارزی و محدودیت در انتقال آن با هدف ایجاد مشکل در تامین •
کاالهای اساسی، واسطه ای و نهاده های تولید؛

انحراف جریان تجارت کاالها و خدمات؛•
تصاحب بازار های صادراتی ایران توسط سایر کشورها ؛•
ممانعت از ورود تکنولوزی جدید و به روز رسانی خطوط تولید؛ •

مقابله –مذاکره -راهبرد آمریکا مثلث فشار❖
حفظ سطح فشار تحریمی در حوزه های اقتصادی❖

ایجاد بحران های اجتماعی با هدف ناکارامد نشان دادن مجموعه حاکمیت ❖
3
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افزایش ریسک

انحراف تجاری

دشواری مبادالت مالی

اثر سوء  بر حوزه انرژی

تشدید تحریم ها از 
1397سال  عوامل سمت عرضه

محدودیت 
صادرات نفت 

محدودیت 
منابع ارزی زتالطم بازار ار محدودیت 

واردات نهاده

افزایش هزینه
تولید

افزایش هزینه
مبادالت

ار رشد هزینه سرب
(...قیمت زمین،) رکمبود اعتبا

عوامل سمت تقاضا

افزایش ریسک
سرمایه گذاری

کاهش منابع 
برای دولت

اثرسوء بر 
مخارج دولت

ی افزایش کسر
بودجه

کاهش تقاضا 
کاال و خدمات

افزایش بدهی
دولت

کاهش صادرات 
غیرنفتی در 

برخی حوزه ها

کاهش واردات 
نهاده ها و مواد 

اولیه

(  روناعامل زمینه ای قبل از ک)تحریم ها بر اقتصاد ایران از محدودیتهای ناشی . 3
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مختصات اقتصادی جهان–بخش دوم

1399در آغاز سال 

(ابا تاکید بر پیامدهای شیوع بیماری کرون)
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درگیرکشورهایتعداد

میرومرگ-مبتالیان
(درسطحجهان)

جهانسراسردرکشور210ازبیش

نفرهزار150میلیون7ازبیشمبتالیانشمار❖

نفرهزار407ازبیشمیرومرگشمار❖

نفرهزار500میلیون3حدودیافتگانبهبودشمار❖

1399خرداد20تاجهانیسطحدرکروناییبیمارانوضعیتآخرین.4
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اقتصاد
GDPسهم

(درصد)
سهمتولیداتکارخانه

ای
سهم

صادرات
سهمصادرات
کارخانهای

16291318چین
241688آمریکا
6845ژاپن
56810آلمان
3223انگلستان
3234فرانسه
2233ایتالیا
2022کانادا

61654353جمع 

9

(درصد-جهاندرسهم)چینوG7محوریتباجهانیاقتصادبرکرونابیماریشیوعتاثیر-

.تحقیقهاییافته،CEPR(2020):ماخذ

چینوG7گروهعضوکشورهای:جهانیاقتصادبرسوءاثربیشترینباکشورهایی❖

رضهعوتامینسازوکاردراخاللوتقاضاکاهشعمدتا:جهانیاقتصادبرکرونااثرگذاریمجاری❖
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جهانیبراقتصادکرونااثرگذاریاصلیهایکانال.5



2020اثرکرونابراقتصادجهانیدرتوصیفکرونانهاد

IMFوجهانیبانک
چالشبزرگ–تراژدیانسانی

واحددرصد1کاهشبیشازاقتصادی

OECD
ترینریسکپسازمهلک

2008بحران
واحددرصدی1.5کاهش

واحددرصدی0.7تا0.3کاهشانسانیمعاصرنخستینتراژدیکنزیمکموسسه

تحقیقاتاقتصادیومرکز
واحددرصدی1.5تا0.5کاهشدردامنهگسترشرنجبشردرسراسرجهان(CEPR)سیاستگذاری

10

جهانیاداقتصبرکروناپیامددرخصوصگذاریسیاستوالمللیبیننهادهایارزیابیآخرین.6

.تحقیقهاییافته:ماخذ
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،رشداقتصادیدرتمامیکشورهایموردبررسیمنفیبودهو2020فصلاولودومسالدر
.کشورهایفوقدررکودخواهندبود

اقتصادیرشدنرخ-کروناازناشیمنتخبکشورهایدرکالنمتغیرهایتحول.7
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بررسیتغییراترشداقتصادیدرکشورهایمنتخب
کشور

2020پیش بینی 2019

فصل چهارمفصل سومفصل دوم فصل اولفصل چهارمفصل سومفصل دوم فصل اول

-2.8-5.2-2.01.10.81.91.7ترکیه

-8.9-14.3-5.8-0.40.30.30.1فرانسه

-3.8-4.2-0.9-0.50.60.01.9ژاپن

----0.60.50.6-0.1روسیه

---17-3.12.02.12.14.8امریکا

3.6-10.6-10.6-2.2-2.2-0.30.1-0.2آلمان
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.یافتهاسترشدتقاضایاینبخشافزایشغذاییدرتمامیکشورهایموردبررسیبهدلیلتورممواد

غذاییموادتورموکلتورم-کروناازناشیمنتخبکشورهایدرکالنمتغیرهایتحول.8
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بررسیتغییراتتورمکلوتورمموادغذاییدرکشورهایمنتخب

شاخصکشور
20192020
آوریلمارسفوریهژانویهدسامبر

ترکیه
11.812.212.411.910.9تورم کل

10.99.010.610.111.3تورم مواد غذایی

فرانسه
1.51.51.40.70.3تورم کل

2.12.01.81.93.7تورم مواد غذایی

ژاپن
0.80.70.40.40.2تورم کل

-1.91.21.21.4تورم مواد غذایی

روسیه
3.02.42.32.53.1تورم کل

-2.72.11.82.2تورم مواد غذایی

آمریکا
2.32.52.31.50.3تورم کل

1.81.81.81.93.5تورم مواد غذایی

آلمان
1.51.71.71.40.9تورم کل

1.92.43.13.64.6تورم مواد غذایی
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.تهاستوکارهاوکاهشتولید،افزایشیافنرخبیکاریدرتمامیکشورهایموردبررسیبهدلیلتعطیلیکسب
.آمریکابیشترینخیلبیکارانرادرایندورانتجربهکردهاست

بیکارینرخ-کروناازناشیمنتخبکشورهایدرکالنمتغیرهایتحول.9
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بررسیتغییراتبیکاریدرکشورهایمنتخب

کشور
20192020

آوریلمارسفوریهژانویهدسامبر

13.713.813.615.115.6ترکیه

2.22.42.42.53.2ژاپن

4.64.74.64.75.0روسیه

3.53.63.54.414.7آمریکا

3.23.23.43.54.2المان

استندوراایندربیکاریافزایشازحکایتنیزکشوراینفصلیآمارحال،اینبا.استنکردهارائهماهانهاطالعاتفرانسهکشور*
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.درتمامیکشورهایموردبررسیبهدلیلکاهشتقاضایجهانیورکودحاکمکاهشیافتهاستصادرات-
.وارداتدربرخیکشورهایموردبررسیافزایشیافتهشدهاست-

وارداتوصادراترشد-کروناازناشیمنتخبکشورهایدرکالنمتغیرهایتحول.10
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کشورهایمنتخبرشدصادراتووارداتدربررسیتغییرات

شاخصکشور
20192020

مارسفوریهژانویهدسامبر

ترکیه
-6.211.57.813.2رشد صادرات
14.922.612.16.7رشد واردات

فرانسه
-18.4-1.3-5.4-2.2رشد صادرات
-0.221.2-2.2-2.8رشد واردات

ژاپن
-11.7-1-2.6-6.3رشد صادرات
-5-13.9-10.7-4.8رشد واردات

روسیه
-20-19.1-2.6-4.5رشد صادرات
12.311.2-13.924.3رشد واردات

آمریکا
-11.4-2.20.60.9رشد صادرات
-11.4-4.5-1.6-2.4رشد واردات

آلمان
-0.37.9-2.413.4رشد صادرات
-4.5-2.8-1.41.5رشد واردات
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.درتمامیکشورهایموردبررسیبهدلیلکاهشتقاضایجهانیورکودحاکمکاهشیافتهاستصادرات-
.وارداتدربرخیکشورهایموردبررسیافزایشیافتهشدهاست-

وارداتوصادراترشد-کروناازناشیمنتخبکشورهایدرکالنمتغیرهایتحول.11
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کشورهایمنتخبرشدصادراتووارداتدربررسیتغییرات

شاخصکشور
20192020

مارسفوریهژانویهدسامبر

ترکیه
-6.211.57.813.2رشد صادرات
14.922.612.16.7رشد واردات

فرانسه
-18.4-1.3-5.4-2.2رشد صادرات
-0.221.2-2.2-2.8رشد واردات

ژاپن
-11.7-1-2.6-6.3رشد صادرات
-5-13.9-10.7-4.8رشد واردات

روسیه
-20-19.1-2.6-4.5رشد صادرات
12.311.2-13.924.3رشد واردات

آمریکا
-11.4-2.20.60.9رشد صادرات
-11.4-4.5-1.6-2.4رشد واردات

آلمان
-0.37.9-2.413.4رشد صادرات
-4.5-2.8-1.41.5رشد واردات
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محدودیتهای ناشی از شیوع بیماری کرونا بر اقتصاد ایران. 12

کاهش تقاضای عمومی داخلی و 
خارجی

(وربه ویژه اقالم عمده صادراتی کش)
کاهش تقاضای فصلی 

هزینه های توزیع و 
فروش

عوامل با محوریت 

(درآمد)سمت تقاضا

عوامل با محوریت 

(هزینه)سمت عرضه 

ناشی از )کاهش تقاضا 
(توصیه های بهداشتی

نیروی های هزینه 
انسانی

افزایش قیمت مواد اولیه
داخلی و )و نهاده 

(وارداتی

حقوق دولتی و 
مطالبات بانکی

عوامل موثر بر کسادی و تعمیق رکود

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی



مختصات اقتصادی ایران –بخش سوم

1399در ابتدای سال  
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نرخ رشد -1399سال آغاز اقتصاد ایران در آیینه متغیرهای کالن اقتصادی در . 13
(1390به قیمت های پایه سال )اقتصادی 

اقتصادبانفت1398رشدسال
درصد-6.5

اقتصادبانفت1397رشدسال
درصد-5.4

اقتصادبدوننفت1397رشدسالاقتصادبدوننفت1398رشدسال

درگروهصنایعومعادن1397رشدسالدرگروهصنایعومعدن1398رشدسال

محدودیتهای

پیشرویتداوم

فرایندخروجبخش

صنعتومعدناز

1399رکوددرسال

یباتوجهبهتکانهها

تحریموکرونا
.بانک مرکزی جمهویراسالمی ایران: ماخذ

18

یرانابرخیازنهادهایبینالمللیهمچونصندوقبینالمللیپولدرگزارشاتجدیدخودرشداقتصاد
.برآوردکردهاند–5.3راجاریسالدر

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

درصد-1.8درصد1.1

درصد2.1:صنعت
درصد1.9:معدن

درصد-8:صنعت
درصد1:معدن



نرخ تورم-1399سال آغاز اقتصاد ایران در آیینه متغیرهای کالن اقتصادی در . 14

50%

PPIتورم

درصد61.5:تورمصنعت▪

درصد52:تورممعدن▪

CPIتورم

درصد34بیشاز▪

11.5%

تورمکاالهایصادراتی

درصد11.5:تورمدالریکاالهایصادراتی▪

درصد93.7:تورمریالیکاالهایصادراتی▪

44%

تورمکاالهایوارداتی

درصد44:تورمدالریکاالهایوارداتی▪

درصد220:تورمریالیکاالهایوارداتی▪

باالبودننرختورمهمزمانباکند
شدنرشداقتصادی

.مرکز آمار ایران: ماخذ

19

(باثباتشرایط)درصد28کمتراز:برآوردهایتورمدرانتهایخردادماه
.دافزایشتورمانتظاریناشیتحوالتمتغیرهایکالنمیتواندروندکاهندهتورمرامعکوسنمای: نگته



نرخ بیکاری-1399سال آغاز اقتصاد ایران در آیینه متغیرهای کالن اقتصادی در . 15

(درصد)ساله و بیشتر در فصول متوالی سال 15نرخ بیکاری جمعیت 

20

ایجاداشتغالاهمیتفعالیتحوزهصمتدر

کشورشاغلجمعیتبهنفرمیلیون3حدود1398تا1394هایسالطی
فروشی،عمدهوفروشیخردهمانندخدماتیبارتمرکزبا)شدهافزوده

غذاییموادخدماتگری،واسطنقل،وحمل،تعمیرات

.مرکز آمار ایران: ماخذ
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ضریب جینی-1399سال آغاز اقتصاد ایران در آیینه متغیرهای کالن اقتصادی در . 16

21

.ابدرشدتورمورکوداقتصادیدرسالهایاخیرسببشدهاستتانابرابریافزایشی
مرکز پژوهش های مجلس : ماخذ
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تغییرات نرخ ارز و درآمد ارزی-1399سال آغاز اقتصاد ایران در آیینه متغیرهای کالن اقتصادی در . 17

تغییرات نرخ دالر در بازار آزاد در یکسال گذشته 

22

اخیریکسالهدرتنهادرصدی40ازبیشرشد-

حدودکاهشباکشوردرصادراتازحاصلارزمجموع1399سالدرمرکزیبانکهایبینیپیشبراساس
.(میانهسناریوییکدر)استروبرودرصدی40

: 1399ارزی در سال وضعیت درآمد 

https://www.tgju.org: ماخذ
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تراز تجاری-1399سال آغاز اقتصاد ایران در آیینه متغیرهای کالن اقتصادی در . 18

سازمان توسعه تجارت ایران : ماخذ

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 23



تامین مالی-1399سال آغاز اقتصاد ایران در آیینه متغیرهای کالن اقتصادی در . 19

ماخذ تدرصدتغییرا
مبلغ

(تومانهزارمیلیارد) مرجعتامینمالی
1398 1397

گزارشساالنهبازاراوراقبهادار 218.6 513 161 بازارسرمایه
(ارزشکلمعامالت)

ا.ا.بانکمرکزیج 29.9 626 482 بازارپول
(بانکهاتسهیالتپرداختی)

تامین مالی در بازار سرمایه و پول-

.استرنگکمبازارایندرتولیدبرایمالیتامینسرمایه،بازاردرمبادالتتوجهقابلافزایشرغمبه❖

.شودمیانجامکشوربانکیسیستمطریقازمالیتامینازتوجهیقابلسهمهمچنان❖

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی24



سرمایه گذاری-1399سال آغاز اقتصاد ایران در آیینه متغیرهای کالن اقتصادی در . 20

.مرکز آمار ایران: ماخذ

(  1390به قیمت سال )تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمتهای جاری و ثابت - سالنخستماهه9دردرصدی2.6کاهش
بهقبلدورهمشابهمدتبهنسبت1398
دلیل
oتورمنرخافزایش
oارزنرخنوسان
oبانکیتسهیالتسودنرخافزایش
oخانوارخریدقدرتکاهش
oمعادلساالنهرشدمتوسط)ناچیزرشد

خصوصیبخشمصرف(درصد0.9
oحرکتوغیرمولدبازارهایباالیبازدهی

آنسوبهسرگردانسرمایههای

وکاروکسبفضایشدنبدتر❑
کشوردرگذاریسرمایهمحیط

25

میلیارد  ریال
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1399ترسیم فضای کلی اقتصاد ایران در آغاز سال . 3
ارتمحیط پیرامونی و داخلی بر فعالیت های بخش صنعت، معدن و تجپیامدهای تحوالت . 21
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در تحوالت ساختار تولیدی و تجاری–بخش چهارم

کشور

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 27



28

(صنعتی  و معدنی)تحوالت حوزه تولید . 22

اخیرپدیده صنعت زدایی در اقتصاد ایران طی سال های وقوع ❑

ضرورت توجه به توان ساخت داخلآسیب پذیری صنایع داخلی از تکانه های تحریمی و ❑

ضرورت ارتقاء رویکردهای صادراتی و رقابتی در تولیدات داخلی❑

عنای واقعی های کشور و عدم وقوع پدیده صنعتی شدن به مگیری صنایع داخلی بر اساس مزیتشکل ❑
آن در کشور در طول بیش از نیم قرن گذشته

عتی در سهم پایین بنگاه های بزرگ صن)حاکمیت ساختار دوقطبی در بنگاه های صنعتی کشور ❑
(برخورداری از تعداد واحدهای صنعتی در مقابل سهم باال از ارزش افزایی صنعتی

(ومتمرکز پایین بنگاه های صنعتی در استان های محر)عدم توازن در توزیع واحدهای صنعتی ❑

درصد ظرفیت های صنعتی ایجاد شده 30خالی بودن بیش از ❑
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29

(بازار داخلی و تجارت خارجی)تجاری حوزه تحوالت . 23

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

اهمیت تامین کاالهای اولویت دار از محل تولید داخل و کاهش و رفع وابستگی❑

؛ (امکان تامین حداکثری از داخل)درصدی بازار داخلی از کل تولیدات صنایع کشور 90سهم حدود ❑

روند کاهشی واردات در دوره های تشدید تحریم؛ ❑

گرایش و تمرکز بنگاه های کشور به بازار داخلی درحضور دیوارهای بلند تعرفه و غیرتعرفه؛ ❑

رشد کند صادرات غیرنفتی در قیاس با کشورهای منطقه و پایین بودن سرانه صادرات صنعتی؛❑

بخش های با ارزش افزوده محدودتر و منبع پایه پیشران اصلی رشد صادرات غیرنفتی؛ ❑

دراتی؛بازارهای صاتوسعه و تعمیق ماندگاری محدود محصوالت صادراتی در  بازارهای صادراتی و لزوم تمرکز بر ❑

تمرکز باالی شرکاری تجاری، تنوع محدود محصوالت صادراتی و پیچیدگی پایین آنها؛ ❑

حجم قابل توجه قاچاق به رغم کاهش آن در طول سال های اخیر؛❑

.رابطه مبادله در کشور در یک دهه گذشتهافت قابل توجه ❑



حوزه های اصلی و محورهای راهبردی برنامه 

وزارت صنعت، معدن و تجارت
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کلی محورهای راهبردی برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارتچارچوب . 24



موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی32

تولید-تجارت در محورهای راهبردیصنعت، معدن و اهم برنامه های پیشنهادی وزارت . 25

ساخت داخل و جهش تولید: محور راهبردی اول

برنامه ساخت اقالم گلوگاهی صنعت و تقویت نهضت ساخت داخل: 1برنامه 

معدنیصنایعومعدنتولیداتتوسعه:2برنامه

تسهیل فرایند تأمین مواد اولیه و نهاده های مورد نیاز تولید: 3برنامه 

مالیمنابعونقدینگیتامینمتنوع سازی:4برنامه

استمرار و توسعه تولید و حفظ اشتغال: 5برنامه 

بسترسازی برای کاهش فساد و حجم اقتصاد غیررسمی: 6برنامه 
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تولید-تجارت در محورهای راهبردیوزارت صنعت، معدن و پیشنهادیاهم برنامه های . 26

توسعه سرمایه گذاری و تکمیل طرح های تولیدی: دومراهبردی محور

معدنیتکمیل و راه اندازی پروژه های نیمه تمام صنعتی و : 1برنامه 

داخلاجرای پروژه  های اولویت دار در تامین نیاز : 2برنامه 

رسوخ فناوری و نوآوری و ارتقاء بهره وری در بخش صنعت، معدن و تجارت : 3برنامه 

بهبود محیط سرمایه گذاری و فضای کسب و کار : 4برنامه 

تولیدظرفیتحداکثرازبهره گیریوداخلیبنگاه هایازموثرحمایتوتوانمندسازی:5برنامه



موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی34

تجارت-تجارت در محورهای راهبردیصنعت، معدن و وزارت پیشنهادی اهم برنامه های . 27

توسعه صادرات  و مدیریت هوشمند واردات : دومراهبردی محور

افزایش رقابت پذیری و توسعه بازارهای صادراتی: 1برنامه 

ارتقای زیرساخت های تجاری  و تبدیل شدن کشور به هاب تجاری در منطقه: 2برنامه 

توسعه دیپلماسی تجاری و اقتصادی: 3برنامه 

مدیریت واردات با هدف تقویت تولید ملی و صیانت از درآمدهای ارزی: 4برنامه 
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تجارت-تجارت در محورهای راهبردیوزارت صنعت، معدن و پیشنهادیاهم برنامه های. 28

مدیریت و  تنظیم  بازار: دومراهبردی محور

بهبود ساختار تامین کاالهای اساسی و نهاده های های تولیدی : 1برنامه 

ارتقای زیرساخت های مرتبط با تنظیم بازار : 2برنامه 

کارآمد کردن نظام توزیع کاالها و خدمات و نظارت بر بازار: 3برنامه 

تقویت بازرسی و نظارت بر بازار: 4برنامه 

شفاف سازی و تسهیل دسترسی به آمار و اطالعات : 5برنامه 

حمایت از حقوق مصرف کنندگان : 6برنامه 



پایان 
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