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خالصه مدیریتی

کالن اقتصــاد بــه عنــوان ابــزاری بــرای پیشــبینی و تحلیــل شــرایط اقتصــادی،  بررســی چگونگــی حرکــت شــاخص های 

کلــی  ــد  ــه ای از رون ــی اقتصــاد، تفســیر واقــع  بینان ــا شــناخت تحــوالت آت ــا ب کــه مایلنــد ت ــه سیاســتگذاران اقتصــادی  ب

کمــک شــایانی می نمایــد. در ایــن راســتا موسســه مطالعــات و پژوهش هــای بازرگانــی  اقتصــاد در آینــده داشــته باشــند 

کالن اقتصــادی و ترســیم شــرایط فعلــی اقتصــاد ایــران بــه بررســی و تحلیــل عملکــرد  ضمــن بررســی رونــد شــاخص های 

ــا توجــه بــه شــرایط داخلــی و خارجــی  کلیــدی بخــش صنعــت ب ــر متغیرهــای  ــر ب کالن اقتصــادی مؤث آتــی متغیرهــای 

کــه اهــم  کمــی )اقتصــاد ســنجی( و میدانــی )پرسشــنامه ( بــرای ســال 1401 پرداختــه اســت  و براســاس روش هــای 

ــد:  ــل می باش ح ذی ــر ــه ش ــای آن ب یافته ه

خ رشــد اقتصــادی ایــران در . 1 ــر ــول ن ــی پ ــدوق بین الملل ــی و صن ــه بانــک جهان ــی از جمل ــای بین الملل نهاده

کرده انــد. تلقــی صاحب نظــران اقتصــادی داخلــی نیــز  ســال 2022 را بــه ترتیــب 3.7 و 3 درصــدی پیش بینــی 

ــه افزایــش قیمــت  ــا توجــه ب ــه ب ک ــا 5 درصــد می باشــد  ــا نفــت( ســال 1401 در حــدود 4 ت از رشــد اقتصــادی )ب

ــال  ــادی س ــد اقتص ــده رش کنن ــد  ــل تهدی ــه عوام ــت. از جمل ــترس اس ــای ارزی در دس ــود درآمده ــت و بهب نف

1401، عــدم توافــق هســته ای فعــال شــدن مکانیســم ماشــه، بیــم تشــدید تحریم هــا و افزایــش انتظــارات 

ــه وقــوع جنــگ می باشــد. نســبت ب

خ ارز در ســال 1401 در صــورت عــدم توافــق در بــازه 30 تــا 34 هــزار تومــان و در . 2 تلقــی صاحبنظــران اقتصــادی از نــر

کــرات هســته ای و بــاال بــودن انتظــارات  صــورت توافــق در بــازه 27 تــا 30 هــزار تومــان اســت. ابهــام در نتیجــه مذا

کننــده رونــد صعــودی نــرخ ارز می باشــد و در طــرف مقابــل افزایــش درآمدهــای  تورمــی از جملــه عوامــل تقویــت 

کمــک نمایــد. کشــورها بــه پیمان هــای پولــی دو جانبــه می توانــد بــه ثبــات نســبی نــرخ ارز  ارزی و تمایــل 

براســاس آخریــن آمــار ارائــه شــده توســط صنــدوق بین المللــی پــول متوســط تــورم جهانــی در 3 ماهــه اول . 3

ــا ســال قبــل بیــش از 4 درصــد رشــد داشــته اســت.  کــه در مقایســه ب ســال 2022 برابــر 7.4 درصــد می باشــد 

کــه عمــده تــورم جهانــی ناشــی از افزایــش  کاالهــا و خدمــات بیانگــر ایــن اســت  بررســی شــاخص های قیمــت 

کامودیتی هــا و شــاخص قیمــت مــواد غذایــی بــوده اســت. بــه طوری کــه تــورم  قیمــت حامل هــای انــرژی، 

ــاه 1401  ــه اواســط تیرم ــی ب ــاله منته ــی دوره یکس ــواد غذایــی ط ــرژی و م ــاخص قیمــت ان ــه نقطــه ش نقطــه ب

نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بــه ترتیــب 84 و 23 درصــد رشــد داشــته اســت.

بانــک جهانــی و صنــدوق بین المللــی پــول تــورم مصرف کننــده را در ایران برای ســال 2022 بــه ترتیب 37.6 

کرده انــد. تلقــی صاحبنظــران اقتصــادی از نــرخ تــورم در ســال 1401 در محــدوده 50  و 32.3 درصــد پیش بینــی 
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کمــی پژوهــش  حاضــر نیــز  بــه ایــن آمــار نزدیــک در حــدود 50 درصــد می باشــد. تــا 55 درصــد اســت. برآورد هــای 

ــدات . 4 ــد تولی ــرعت رش ــل 2022، س ــاه آوری ــدو در م ــی یونی ــدات صنعت ــاخص تولی ــزارش ش گ ــن  ــاس آخری ــر اس ب

کاهــش یافتــه اســت. از طرفــی آمــار  کمتــر شــده و بــه نصــف  صنعتــی جهــان نســبت بــه ماه   هــای پیشــین 

کشــور مهــم صنعتــی نظیــر چیــن، انگلســتان و آمریــکا و  ضعیــف و عمدتــًا منفــی رشــد فصلــی تولیــد در چندیــن 

کــرده اســت. سیاســت های انقباضــی پولــی بــه منظــور مهــار تــورم، نگرانی هــا در خصــوص رکــود جهانــی را تقویــت 

ــوالت  ــازار محص ــهم ب ــت س ــه، تقوی ــواد اولی ــع و م ــه مناب ــی ب ــران در دسترس ــبی ای ــت نس ــه مزی ــه ب ــا توج ب

کــی از آن اســت  صادراتــی ایــران در بازار هــای جهانــی در ســال 1401 مــورد انتظــار اســت. آمارهــای منتشــره حا

کــه در ســه ماهــه اول ســال 1401 شــاخص تولیــد و فــروش شــرکت های صنعتــی بورســی از رونــد نســبتًا 

مطلوبــی )رشــد نقطــه بــه نقطــه  4.9 درصــدی شــاخص تولیــد و رشــد 13.3 درصــدی شــاخص فــروش در 

ــرژی واحدهــای تولیــدی، تــداوم رونــد  ک و ان ــذا در صــورت تامیــن خــورا ــوده؛ ل خرداد مــاه 1401 ( برخــوردار ب

رشــد مثبــت شــاخص تولیــد صنعتــی در ماه هــای آتــی ســال 1401 مــورد انتظــار می باشــد هــر چنــد در صــورت 

ــوالد و  ــع ف ــادرات صنای ــد ص ــداوم رش ــی ت ــاد جهان ــرف اقتص ــش مص کاه ــال آن  ــه دنب ــی و ب ــود جهان ــوع رک وق

ــد اســت.  ــورد تردی ــال 1401 م ــیمی در س پتروش

نا اطمینانــی . 5 امــا   1401 ســال  ابتدایــی  مــاه  دو   در  تهــران  بهــادار  اوراق  بــورس  شــاخص  رشــد  وجــود  بــا 

ســرمایه گذاران خــرد بــرای افزایــش ورود نقدینگــی بــه ســمت بــازار ســرمایه ادامــه ایــن رشــد را بــا چالــش 

گزارش هــای مجامــع شــرکت های بورســی،  گرچــه صاحبنظــران اقتصــادی معتقدنــد بهبــود  کــرد. ا مواجــه 

بــاال  بــودن انتظــارات تورمــی و افزایــش ریســک بازار هــای مــوازی موجــب شــده چشــم انداز شــاخص بــورس در 

ادامــه ســال 1401 صعــودی و حــدود 1.7 میلیــون واحــد باشــد.

کاهــش آمــار ســاخت . 6 باتوجــه بــه رونــد افزایشــی قیمــت مصالــح ســاختمانی و افزایــش تــورم تولید کننــده و 

گرچــه  واحد هــای مســکونی در ماه هــای اخیــر، انتظــار افزایــش قیمــت مســکن همچنــان محتمــل اســت، ا

ــد و شــکاف قیمــت دالری مســکن از میانگیــن بلند مــدت آن، انتظــار مــی رود  کاهــش قــدرت خری ــه دلیــل  ب

ــورم و حــدود 35 درصــد باشــد. خ ت ــر ــر از ن کم ت خ رشــد قیمــت  مســکن در ســال 1401  ــر ن

براســاس پیش بینــی نهادهــای متولــی تجــارت در ایــران، واردات و صــادرات غیر نفتــی در ســال 1401 بــه . 7

ترتیــب بــه 55.5 و 56 میلیــارد دالر افزایــش خواهــد یافــت. بــا ایــن وجــود، چالش هــای ناشــی از تحریم هــا، 

بروکراســی اداری و عــدم توجــه بــه اســتراتژی صادراتــی مهم تریــن موانــع تحقــق افزایــش صــادرات غیر نفتــی 

کــه واردات و صــادرات غیر نفتــی ســال 1401 بــه ترتیــب بالــغ بــر  اســت. تلقــی صاحبنظــران اقتصــادی آن اســت 

58 و 53 میلیــارد دالر خواهــد بــود.



چشم انداز صنعت، معدن و تجارت در سال 41401

کســب وکار بــا همــکاری دفتــر آمــار و فــراوری داده هــای وزارت . 8 تحلیــل و بررســی مطالعــات میدانــی محیــط 

ــک و  کوچ ــای  ــران بنگاه ه ــر مدی ــب وکار از نظ کس ــط  ــای محی ــم چالش ه ــه اه ک ــت  ــی از آن اس ک ــت حا صم

متوســط در ســال 1401 عبــارت از افزایــش نامتعــارف دســتمزدها، محدودیــت تأمیــن و نوســان قیمــت مــواد 

کارفرمــا از  اولیــه، ممیزمحــوری و شــیوه علــی الــرأس در نظــام رســیدگی و تشــخیص مالیــات، ســهم بــاالی 

ارزی  سیاســت های  قبــل،  ســال های  مــزد  صــورت  و  دفاتــر  بــه  رســیدگی  کارکنــان،  بیمــه  حــق  پرداخــت 

کاالی مشــابه تولیــد داخــل و طوالنــی بــودن و شــفاف  بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات، واردات و قاچــاق 

کاری اخــذ اســتعالم و مجوز  هــای ســازمان ملــی اســتاندارد، وزارت بهداشــت )ســازمان غــذا  نبــودن رویه هــای 

و دارو( و محیــط زیســت می باشــد.
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مقدمه 

کالن اقتصــاد بــه عنــوان ابــزاری بــرای پیش بینــی و تحلیــل شــرایط اقتصــادی،  بررســی چگونگــی حرکــت شــاخص های 

کــه مایلنــد تــا بــا شــناخت تحــوالت آتــی اقتصــاد و متغیرهــای مؤثــر بــر آن، تفســیر واقــع  بینانــه ای از  بــه سیاســتگذارانی 

کمــک شــایانی می نمایــد. چنیــن شــناختی آن هــا را قــادر خواهــد ســاخت  کلــی اقتصــاد در آینــده داشــته باشــند  رونــد 

کاهــش انحــراف رشــد  کالن اقتصــادی را بــه نحــو مطلوب تــر در راســتای تثبیــت اقتصــاد و  کــه بتواننــد سیاســت های 

کالن  گیرنــد. در ایــن راســتا ایــن پژوهــش ضمــن بررســی رونــد شــاخص های  اقتصــادی از مســیر رشــد بلنــد مــدت بــکار 

کالن اقتصــادی مؤثــر  اقتصــادی و ترســیم شــرایط فعلــی اقتصــاد ایــران بــه بررســی و تحلیــل عملکــرد آتــی متغیرهــای 

کمــی )اقتصــاد  ــه شــرایط داخلــی و خارجــی و براســاس روش هــای  ــا توجــه ب کلیــدی بخــش صنعــت ب ــر متغیرهــای  ب

ســنجی( و میدانــی )پرسشــنامه ( پرداختــه شــده اســت. 

کالن اقتصــادی و ترســیم شــرایط فعلــی اقتصــاد  گــزارش ابتــدا بــه بررســی رونــد شــاخص های  کلــی در ایــن  بــه طــور 

ایــران پرداختــه شــده اســت. ســپس تلقــی ســازمان های بین المللــی در خصــوص اقتصــاد ایــران و جهــان ارائــه شــده 

کالن  کالن اقتصــادی، تغییــرات آتــی شــاخصهای  گــردآوری و بررســی اطالعــات متغیرهــای  اســت و در نهایــت پــس از 

کمــی و میدانــی بــرآورد و محاســبه شــده اســت. در روش میدانــی فــرم نظرســنجی  اقتصــادی بــا اســتفاده از دو روش 

و  تدویــن   1401 ســال  در  کشــور  اقتصــادی  وضعیــت  و  اقتصــادی  کالن  شــاخص های  آتــی  تغییــرات  خصــوص  در 

نظــر صاحبنظــران و متخصصــان مســائل اقتصــادی اخــذ شــده اســت. بدیهــی اســت دیــدگاه ارائــه شــده توســط 

کــه ممکــن اســت بــا توجــه بــه تحوالتــی نظیــر تحریم هــای  صاحبنظــران تلقــی آنهــا از شــرایط اقتصــاد ایــران بــوده 

بین المللــی، نــا آرامی هــای منطقــه، بحــران اقتصــادی و ... بــا یکدیگــر تفــاوت داشــته باشــد لــذا متوســط پاســخ همــه 

گرفتــه شــده اســت.  کــدام از متغیرهــا در نظــر  صاحبنظــران و متخصصــان مســائل اقتصــادی در هــر 

کالن اقتصای و ترسیم شرایط فعلی اقتصاد ایران 1-بررسی روند شاخص های 
ــدت  ــان م ــدت و می ــاه م کوت ــبینی  ــت پیش ــه جه ک ــند  ــی می باش ــامل متغیرهای ــادی ش کالن اقتص ــاخص های  ش

کــدام از ایــن متغیر هــا بــه تنهایــی بــرای پیش بینــی وضعیــت  کار بــرده می شــوند. هــر  فعالیت هــای اقتصــادی بــه 

کافــی نمی باشــند ضمــن آنکــه ممکــن اســت دارای نوســانات فصلــی یــا غیــر عــادی باشــند. بــه ایــن منظــور در  اقتصــاد 

کــه در پیش بینــی وضعیــت آتــی اقتصــاد ایــران مفیــد  ایــن بخــش بــه بررســی رونــد نوســانات مجموعــه ای از متغیر هــا 

می باشــند، پرداختــه شــده اســت. 
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1-1.رشد اقتصاد ایران

 پــس از افــت شــدید نرخ هــای رشــد اقتصــادی از ســال 1397، براســاس آخریــن اطالعــات مرکــز آمــار ایــران رشــد 	 

اقتصــادی بانفــت و بــدون نفــت ایــران در ســال 1400 بــه ترتیــب بــه 4.3 و 3.5 درصــد افزایــش یافتــه اســت.

کاهــش شــدیدی 	  کــه در دوران ریاســت جمهــوری ترامــپ بــا  از ســال 1399 بــا افزایــش تدریجــی فــروش نفــت ایــران 

مواجــه شــده بــود ســبب بهبــود درآمد هــای دولــت و لــذا بهبــود نرخ هــای رشــد اقتصــادی شــده اســت.

بــا وجــود بهبــود نســبی رونــد رشــد اقتصــادی ایــران امــا هنــوز بســیار پایین تــر از اهــداف برنامه هــای توســعه بــوده 	 

و تــا جبــران ســال های از دســت رفتــه فاصلــه قابــل توجهــی وجــود دارد.

کاهــش درآمد هــای نفتــی عواملــی چون 	  در افــت رشــد اقتصــادی طــی دوره مــورد بررســی )1400-1396(، عــالوه بــر 

وضعیــت نامطلــوب انباشــت ســرمایه، ســطح پاییــن بهره وری و عــدم بروزرســانی تکنولوژی موثر بوده اســت.
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رشد اقتصادی با نفت رشد اقتصادی بدون نفت
مأخذ: مرکز آمار ایران.

نمودار 1. رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت طی سال های1396-1400 )درصد(

گروه های اصلی  1-2. رشد اقتصادی به تفکیک 

کــه باالتریــن تریــن نــرخ رشــد را در میــان ســایر  گــروه صنعــت در ســال 1400 معــادل 6 درصــد بــرآورد شــده  رشــد اقتصــادی 

کشــاورزی تا حد زیادی متاثر از خشکســالی  گروه های اصلی اقتصادی به ثبت رســانده اســت. در مقابل، نرخ رشــد بخش 

کاهشــی بــر رشــد اقتصــادی ســال 1400 داشــته اســت. گســترده در هــر چهــار فصــل ســال 1400 منفــی شــده و اثــر 

کرونــا، توانســت در ســال 	  کوویــد-19 و خفیف تــر شــدن بحــران  گــذر از پیک هــای بیمــاری  بخــش خدمــات بــا 

1400 از رشــد منفــی ســال 1399 بــه رشــد مثبــت 4.5 درصــدی برســد.

ــه 	  ــال 1399 ب ــت از س ــدگروه صنع ــای رش خ ه ــبی نر ــود نس ــان از بهب ــاله )1400-1396( نش ــج س ــی دوره پن بررس

بعــد دارد. 
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گروه كشاورزي  گروه صنعت گروه خدمات

مأخذ: مرکز آمار ایران

نمودار 2. رشد فصلی بخش های مهم اقتصادی طی 1396-1400 )درصد(

تلقــی صاحــب نظــران اقتصــادی از رشــد اقتصــادی )بــا نفــت( بــرای ســال 1401  در حــدود 4 تــا 5 درصــد 	 

می باشــد. بانــک جهانــی و صنــدوق بین المللــی پــول بــه ترتیــب نرخ هــای رشــد 3.7 و 3 درصــدی را بــرای 

کرده انــد. اقتصــاد ایــران در ســال 2022 پیش بینــی 

کوویــد-19 و جــذب پاییــن ســرمایه گذاری از 	  کاهــش درآمدهــای نفتــی، ســویه های جدیــد  بازگشــت تحریم هــا، 

موانــع مهــم تحقــق رشــد اقتصــادی ایــران در نرخ هــای پیش بینــی شــده در برنامه هــای توســعه بــوده اســت.



7 چشم انداز صنعت، معدن و تجارت در سال 1401

گروه های اصلی  1-2. رشد اقتصادی به تفکیک 

کــه باالتریــن تریــن نــرخ رشــد را در میــان ســایر  گــروه صنعــت در ســال 1400 معــادل 6 درصــد بــرآورد شــده  رشــد اقتصــادی 

کشــاورزی تا حد زیادی متاثر از خشکســالی  گروه های اصلی اقتصادی به ثبت رســانده اســت. در مقابل، نرخ رشــد بخش 

کاهشــی بــر رشــد اقتصــادی ســال 1400 داشــته اســت. گســترده در هــر چهــار فصــل ســال 1400 منفــی شــده و اثــر 

کرونــا، توانســت در ســال 	  کوویــد-19 و خفیف تــر شــدن بحــران  گــذر از پیک هــای بیمــاری  بخــش خدمــات بــا 

1400 از رشــد منفــی ســال 1399 بــه رشــد مثبــت 4.5 درصــدی برســد.

ــه 	  ــال 1399 ب ــت از س ــدگروه صنع ــای رش خ ه ــبی نر ــود نس ــان از بهب ــاله )1400-1396( نش ــج س ــی دوره پن بررس

بعــد دارد. 
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مأخذ: مرکز آمار ایران

نمودار 2. رشد فصلی بخش های مهم اقتصادی طی 1396-1400 )درصد(

تلقــی صاحــب نظــران اقتصــادی از رشــد اقتصــادی )بــا نفــت( بــرای ســال 1401  در حــدود 4 تــا 5 درصــد 	 

می باشــد. بانــک جهانــی و صنــدوق بین المللــی پــول بــه ترتیــب نرخ هــای رشــد 3.7 و 3 درصــدی را بــرای 

کرده انــد. اقتصــاد ایــران در ســال 2022 پیش بینــی 

کوویــد-19 و جــذب پاییــن ســرمایه گذاری از 	  کاهــش درآمدهــای نفتــی، ســویه های جدیــد  بازگشــت تحریم هــا، 

موانــع مهــم تحقــق رشــد اقتصــادی ایــران در نرخ هــای پیش بینــی شــده در برنامه هــای توســعه بــوده اســت.
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گروه صنعت 1-3. رشد بخش های 
ــای 	  ــد بخش ه خ  رش ــر ــی ن ــد نزول ــد رون ــان می ده ــت نش ــروه صنع گ ــای  ــد  بخش ه ــاله رش ــج س ــی دوره پن بررس

کاهــش نوســان قیمت هــا  کرونــا و  کاهــش محدویت هــای ناشــی از  گــروه صنعــت در ســال های 1399 و 1400 بــا 
هم زمــان بــا شــکل گیری انتظــارت مثبــت بــرای رفــع تحریم هــا، تغییــر جهــت داده و رو بــه بهبــود اســت.

کــه بــا ســهم 35.1 درصــدی بیشــترین ســهم در میــان 	  گاز   در ســال 1400 رشــد ارزش افــزوده بخــش نفــت و 
گــروه صنعــت را داشــته اســت از رقــم 5.6 درصــد در ســال 1399 بــه 9.7 درصــد افزایــش داشــته  بخشــهای 

اســت. ایــن افزایــش بیانگــر بهبــود ایــن بخــش و رونــق نســبی صادرات نفتی اســت. 
گــروه 	  گاز بیشــترین ســهم از  کــه بــا ســهم 32 درصــدی در ســال 1400 پــس از بخــش نفــت و  بخــش صنعــت 

گاز  ــرق و  ــران ب ــود، بح ــن وج ــا ای ــت. ب ــته اس ــی داش ــد افزایش ــای رش خ ه ــر نر ــال اخی ــه س ــت را دارد در س صنع
ــر ســر راه رشــد ایــن بخــش اســت. مانعــی ب

ــال های 1399 و 1400 	  ــی در س ــواد معدن ــی م ــت جهان ــد قیم ــر رش ــت تأثی ــدن تح ــش مع ــد بخ ــی رش ــد نزول رون
بهبــود یافتــه اســت.   

گاز طبیعــی تحــت تأثیــر عواملــی ماننــد تأمیــن بهتــر ســوخت نیروگاه هــا در 	  رشــد زیر گــروه تأمیــن آب، بــرق و 
ســال های 1399 و 1400 رو بــه افزایــش بــوده اســت، امــا مانــدگاری آن مســتلزم ســرمایه گذاری، انتقــال فنــاوری 

و توســعه تولیــد و صــادرات ایــن بخــش اســت.
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معدن صنعت  استخراج نفت و گاز طبيعي تأمين آب ، ربق و گاز طبيعي 

مأخذ: مرکز آمار ایران.

گروه صنعت 1396-1401 )درصد( نمودار 3. رشد زیر بخش های 

ک، بهــره وری پاییــن عوامــل تولیــد، افزایــش 	  خ  اســتهال محدودیت هــای ورود تکنولــوژی، بــاال بــودن نــر
کننــده ســودآوری و  ــد  قیمــت نهاده هــای تولیــد، دســتمزدها و انتظــارت تورمــی از جملــه عوامــل تهدی
ــادی بــه شــدت  رشــد صنعــت در ســال 1401 اســت. همچنیــن رشــد صنعــت در ســال1401 وابســتگی زی

گاز طبیعــی و آب دارد. بحــران زیرســاخت های بــرق، 
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1-4. تشکیل سرمایه ناخالص

کاهــش فشــار  	  بــا توجــه بــه وابســتگی اقتصــاد ایــران بــه درآمد هــای نفتــی، در ســال های 1399 و 1400 بــه دنبــال 

خ هــای رشــد تشــکیل ســرمایه ثابــت ناخالــص و  ــاال رفتــن قیمــت نفــت، نر محدودیت هــای فــروش نفــت و ب

اجــزای آن اندکــی بهبــود یافتــه اســت.

ــه 	  ــا دو واحــد درصــد رشــد نســبت ب خ رشــد حقیقــی تشــیکل ســرمایه ثابــت ناخالــص تنهــا ب ــر در ســال 1400 ن

ــت.  ــیده اس ــه  3.9 رس ــال 1399 ب س

رشــد حقیقــی ســرمایه گذاری در ماشــین آالت پــس از ســه ســال پیاپــی رشــد های منفــی، 3.8 درصــد رشــد 	 

گرچــه هنــوز ایــن ســطح از رشــد بــه دلیــل فرســودگی ماشــین آالت و تجهیــزات بــرای تــداوم رشــد  داشــته اســت. ا

کافــی اســت.  اقتصــادی نا

ناچیــز بــودن رشــد تشــکیل ســرمایه ثابــت ناخالــص در ســال 1400 بــا وجــود رشــد قابــل توجــه درآمد هــای نفتــی 	 

کرونایــی را می تــوان بــه عواملــی ماننــد تــداوم تحریم هــای مالــی، محدودیــت نقــل  کاهــش محدودیت هــای  و 

خ ارز، تــورم و ...( نســبت داد. کالن )نــر و انتقــال پــول و بی ثباتــی متغیر هــای اقتصــاد 
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ماخذ: مرکز آمار ایران.

کل، ساختمان و ماشین آالت در سال های1396-1400 )درصد( نمودار 4. رشد تشکیل سرمایه ناخالص، 

ــد 	  ــی رود رون ــار م ــادی، انتظ ــات اقتص ــا و ثب ــع تحریمه ــی و رف ــای نفت ــش درآمد ه ــداوم افزای ــورت ت در ص
گرچه  کشــور را تعدیــل نماید. ا تشــکیل ســرمایه در ســال 1401 بهبــود یابــد و تــا حــدودی خــروج ســرمایه از 
در غیــاب رفــع تحریم هــا و تســهیل محدودیت هــای نقــل و انتقــال مالــی، تــداوم رشــد ســرمایه گذاری 

بســیار مشــکل خواهــد بــود. 
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کننده و تولید کننده 1-5.تورم مصرف 
ــورم در 	  ــطح از ت ــن س خ باال تری ــر ــن ن ــت. ای ــیده اس ــد رس ــه 52.5 درص ــه ب ــه نقط ــه ب ــورم نقط ــاه 1401 ت در تیر م

گذشــته می باشــد. طــول 5 ســاله 
خ هــای تــورم را 	  کــرات رفــع تحریم هــا نر کاهــش انتظــارات تورمــی و اخبــار مثبــت مذا گرچــه از نیمــه ســال 1400  ا

کاهــش داد امــا از خردادمــاه ســال 1401 هم زمــان بــا حــذف ارز ترجیحــی و افزایــش قیمــت جهانــی مــواد  اندکــی 
خ هــای تــورم افزایشــی شــده اســت.  غذایــی رونــد نر

کی هــا از قلــه  20 درصــدی در خــرداد مــاه 1401 بــه 5.7 	  خ تــورم ماهانــه خورا بــا ایــن وجــود، باتوجــه بــه آنکــه نــر
ــال  ــا در ح ــر قیمت ه ــذف دالر 4200 ب ــی از ح ــار ناش ــه فش ک ــد  ــر می رس ــه نظ ــت ب ــیده اس ــاه رس ــد در تیرم درص

کامــل ایــن شــوک زمان بــر اســت. گرچــه تخلیــه  کاهــش اســت، ا
گذشــته بــوده  اســت امــا تــورم دوازده ماهــه تولیدکننده 	   تــورم تولید کننــده در ســال 1400 در اوج رونــد پنــج ســال 

کاهــش بــوده اســت. تــورم از 64 درصــد در تابســتان بــه 60 درصــد در پاییــز  بــه صــورت فصــل بــه فصــل در حــال 
کاهــش یافتــه اســت. و ســپس بــه 54 درصــد در زمســتان 1400 

تــورم صنعــت )ســاخت( در ســال 1400 معــادل بــا 56.7 درصــد و تقریبــًا در همــان ســطح ســال 1399 بــوده 	 
اســت. بخــش ســاخت مــواد شــیمیایی و فــرآورده هــای شــیمیایی )74 درصــد( بیشــترین تــورم را در ســال 1400 
کمبــود نقدینگــی و افزایــش قیمــت جهانــی مــواد اولیــه از دالیــل  خ ارز،  کــه وقفــه در تأمیــن نــر کــرده اســت  ثبــت 

تــورم بــاالی ایــن بخــش می باشــد.
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مأخذ: مرکز آمار ایران.

نمودار 5. روند فصلی تورم مصرف کننده، تولیدکننده، صنعت )دوازده ماهه( در بازه 1396-01 تا 01-1400

ــورم ماه هــای اخیــر عوامــل ســمت 	  ــورم ســال 1401 الزم اســت توجــه شــود عمــده دلیــل ت ــرای پیش بینــی ت ب
عرضــه، حــذف ارز ترجیحــی و افزایــش قیمت هــای جهانــی بــوده اســت. بــا توافقــات انجــام شــده در خصــوص 

صــادرات غــالت اوکرایــن انتظــار میــرود شــیب افزایــش تــورم مــواد غذایــی در ماه هــای آتــی تعدیــل شــود.
بانــک جهانــی و صنــدوق بین المللــی پــول تــورم ایــران در ســال 2022 را بــه ترتیــب 37.6 و 32.3 درصــد 	 

کرده انــد. پیش بینــی 
بــه ترتیــب در 	  بــه طــور میانگیــن  تــورم مصرف کننــده و تولید کننــده در ســال 1401  تلقــی صاحبنظــران از 

کمــی پژوهــش  حاضــر نیــز بــه ایــن آمــار  محدوده هــای ) 50 -55( و )65-60( درصــدی مــی  باشــد. برآورد هــای 
ــر 48 و 60 درصــد می باشــد. ــغ ب ــه ترتیــت بال نزدیــک اســت و ب
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1-6. متغیرهای بازار پول

ــی در 	  ــه پول گرچــه حجــم پای ــوده اســت ا کاهــش ب ــه  ــی از فروردین مــاه ســال 1401 رو ب ــه پول خ هــای رشــد پای نر

گذشــته 27.8  کــه بــه نســبت مــدت مشــابه ســال  خردادمــاه 1401 بــه رقــم 640 هــزار میلیــارد تومــان رســیده 

درصــد رشــد داشــته اســت.

خ بهــره بیــن 	  بــا توجــه بــه شــرایط تورمــی و عــدم تمایــل بانک هــا بــه نگــه داری ســپرده ها در بــازار بیــن بانکــی، نــر

بانکــی در ســه  مــاه ابتدایــی ســال 1401 رونــد افزایشــی داشــته اســت انتظــار بــر ایــن اســت بــا ورود بانــک مرکــزی 

کاهــش یابــد. خ بهــره بــازار بیــن بانکــی   نــر
ً
و ترغیــب بانک هــا بــه ســپرده گذاری در بــازار بیــن بانکــی مجــددا

ــش 	  کاه ــی،  ــن بانک ــازار بی ــره ب خ به ــر ــت ن ــر مدیری ــزی بیانگ ــک مرک ــای دوره ای بان گزارش ه ــی  ــل و بررس  تحلی

کنتــرل ترازنامــه بانک هــا و مدیریــت تســهیالت دهی و افــت حجــم ریپــو اســت. امــا  اضافــه برداشــت بانک هــا، 

کل هــای پولــی در ســطح باالیــی  خ رشــد  علی رغــم اقدامــات انجــام شــده در مهــار رشــد نقدینگــی همچنــان نــر

قــرار دارد کــه ادامــه ایــن رونــد موجــب تــداوم تورم هــای ســطح بــاال خواهــد شــد.

جدول 1. تغییرات ساالنه و نقطه به نقطه نقدینگی، رشد پایه پولی و اجزای آن )درصد(

ح خرداد 1401 اردیبهشت 1401 فروردین 1401 13991400شر

40.63938.237.337.8نقدینگی

30.131.631.530.527.8پایه پولی

35.320.820.112.626.8خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی

11.43.3-2.7-50.814.8بدهی دولت به بانک مرکزی

5.824.924.418.727.8بدهی بانک ها به بانک مرکزی

خ بهره بین بانکی 17.51920.51میانگین موزون نر

ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.

1. میانگین 4 ماهه سال 1401.
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خ ارز 1-7. نر

ــر 	  خ ارز اســمی ب کــی از هم حرکتــی نســبی قابــل توجــه نــر ــازار ارز حا خ ارز در ب بررســی رونــد تاریخــی 20 ســاله نــر

اســاس تفــاوت تــورم داخلــی و خارجــی اســت.

کاهــش بــه 	  کاهشــی بــوده اســت، در صــورت تــداوم ایــن  در ماه هــای اخیــر شــکاف قیمــت ارز توافقــی و آزاد 

تدریــج انتظــارات رو بــه بــاال در بــازار غیر رســمی ارز تعدیــل خواهــد شــد.

کاهــش 	  ح شــدن بحــث پیمان هــای پولــی دو یــا چند جانبــه بــرای خنثی ســازی تحریم هــا در  بعــالوه مطــر

کــه در بلنــد مــدت  کوتــاه مــدت تاحــدودی مؤثــر بــوده اســت. امــا نکتــه قابــل توجــه آن اســت  التهــاب بــازار ارز در 

کــه حجــم تجــارت ایــران بــا  بهره بــردن از حــذف دالر در پیمان هــای پولــی تنهــا در شــرایطی مؤثــر خواهــد بــود 

کاال و خدمــات نباشــد. کشــور طــرف تجــاری قابــل توجــه بــوده و ایــران صرفــًا وارد کننــده 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

13
80

13
81

13
82

13
83

13
84

13
85

13
86

13
87

13
88

13
89

13
90

13
91

13
92

13
93

13
94

13
95

13
96

13
97

13
98

13
99

14
00

(ریال)رنخ ارز بازار آزاد  رنخ ارز رباربی قدرت خرید 
مآخذ: بانک مرکزی و یافته های پژوهش.

ج خ ارز تعدیل شده براساس تفاوت تورم داخل و خار خ ارز بازار آزاد و نر نمودار 6. روند نر

کننــده 	  کــرات برجــام و بــاال بــودن انتظــارات تورمــی از جملــه عوامــل تقویــت  ابهــام در  نتیجــه مذا
کشــورها بــه  خ ارز می باشــد و در طــرف مقابــل افزایــش درآمدهــای ارزی و تمایــل  رونــد صعــودی نــر

کمــک نمایــد. خ ارز  پیمان هــای پولــی دو جانبــه می توانــد بــه ثبــات نســبی نــر
ــا 34 هــزار 	  ــازه 30 ت خ ارز در ســال 1401 در صــورت عــدم توافــق در ب ــر تلقــی صاحبنظــران اقتصــادی از ن

تومــان و در صــورت توافــق در بــازه 27 تــا 30 هــزار تومــان اســت.
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کل بورس اوراق بهادار و شاخص صنعت  1-8. شاخص 
شــاخص بــورس از بهمــن مــاه ســال 1400 رونــد صعــودی داشــته و بــه بــاالی ســطح 1.6 میلیــون واحــد در 	 

گذشــت حــدود 23 مــاه از رشــد چشــمگیر شــاخص  اردیبهشــت ســال 1401 رســیده اســت ولــی همچنــان پــس از 
در نیمــه اول ســال 1399 هنــوز شــاخص بیــش از 500 هــزار واحــد از نقطــه اوج آن در 20 مــرداد   1399 فاصلــه دارد.

کل از خرداد مــاه 1401 متوقــف شــد. افزایــش هزینــه تمــام 	  رشــد اخیــر شــاخص صنعــت هم ســو بــا شــاخص 
کاال، افزایــش قیمــت  شــده ناشــی از افزایــش دســتمزد ها و مــواد اولیــه، قیمت گــذاری دســتوری در بــورس 
انــرژی، محدودیــت بــرق برخــی بنگاه هــا و... ســود آوری برخــی از صنایــع بــورس را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت.

و 	  فلــزی  و در مقابــل صنایــع الســتیک، محصــوالت  بهتریــن عملکــرد  نفتــی و شــیمایی  فرآورده هــای  صنایــع 
کاغــذی ضعیف تریــن عملکــرد را در بازدهــی ســاالنه منتهــی بــه تیر مــاه 1401 شــاخص صنعــت داشــته اند. محصــوالت 

 

0

1

2

0

1

2

3

شاخص كل بورس شاخص صنعت

ماخذ: سازمان بورس اوراق بهادار تهران

کل و شاخص صنعت ) میلیون واحد( نمودار 7.  شاخص 

باوجودرونــد افزایشــی شــاخص در بــازه بهمن مــاه 1400 تــا اردیبهشــت 1401 امــا  ارزش معامــالت خــرد 	 
ــت؛ در  ــم اس ک ــیار  ــل، بس ــال قب ــه س ــبت ب ــت و نس ــوردار نیس ــی برخ ــت مطلوب ــان از وضعی ــورس همچن ب

نتیجــه هنــوز نشــانه های شــکل گیری رونــد صعــودی شــاخص در ســال 1401 ضعیــف اســت.
بــا وجــود تــداوم ریســک های بــازار از ناحیــه عوامــل بیرونــی تأثیر گــذار بــر بــازار ســرمایه ماننــد آینــده دالر و 	 

برجــام، بازارهــای جهانــی و سیاســت های دولــت )نحــوه تصمیم گیــری در مــورد شــرکت های زیــان ده، 
گــذاری  ســهام شــرکتهای دولتــی و ...( ولــی همچنــان پتانســیل رشــد  قیمت گذاری هــای دســتوری، وا

شــاخص وجــود دارد. 
گزارش هــای مجامــع شــرکت های بورســی، باال بــودن انتظــارات 	  صاحبنظــران اقتصــادی معتقدنــد بهبــود 

ادامــه ســال 1401  مــوازی موجــب شــده چشــم انداز شــاخص در  بازار هــای  افزایــش ریســک  و  تورمــی 
صعــودی و در حــدود 1.7 میلیــون واحــد باشــد.



چشم انداز صنعت، معدن و تجارت در سال 141401

1-9. مسکن 

قیمــت هــر متــر مربــع مســکن در شــهر تهــران طــی خردادمــاه و تیرمــاه 1401 بــه ترتیــب 7.1 و 8.3 درصــد رشــد 	 

داشــته اســت بطوریکــه براســاس اطالعــات مرکــز آمــار ایــران میانگیــن قیمــت هــر متــر مربــع مســکن در تهــران بــه 

باالتریــن ســطح 11 مــاه اخیــر و بــه مبلغــی بالــغ بــر 44.8 میلیــون تومــان بــه ازای هــر متــر مربــع افزایــش یابــد. 

کــه باالتریــن ســطح 	  میانگیــن قیمــت دالری مســکن تهــران بــه ازای هــر متــر مربــع بــه 1400 دالر رســیده اســت 

گذشــته رســیده اســت. طــی 9 ســال 

میــزان ســاخت مســکن در پنــج ســال اخیــر بــه طــور میانگیــن معــادل حــدود نصــف ســال های قبــل شــده 	 

اســت. از ســوی دیگــر، فشــار تقاضــای ســرمایه ای بــرای مســکن ناشــی از رشــد نقدینگــی و انتظــارات تورمــی، 

ــازار مســکن، موجــب افزایــش قیمــت مســکن شــده اســت. کافــی در ب در نبــود عرضــه 

کــه نشــانه پایــان انتظــارات 	  حجــم معامــالت در تیر مــاه 1401 نســبت بــه تیر مــاه ســال 1400 حــدود 2 برابــر شــده 

خوش بینانــه خریــداران مســکن در مــورد احتمــال افــت قیمت هــا بــوده اســت. 
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گزارشهای مرکز آمار بانک مرکزی و محاسبات تحقیق. مأخذ: 

نمودار 8. روند قیمت دالری یک متر مربع واحد مسکونی در تهران

 

کاهــش آمــار ســاخت واحد هــای مســکونی 	  باتوجــه بــه رونــد افزایــش قیمــت مصالــح، تــورم تولید کننــده و 

ــه دلیــل  گرچــه ب در 3 ماهــه اول ســال 1401 انتظــار افزایــش قیمــت مســکن همچنــان محتمــل اســت، ا

خ رشــد  کاهــش قــدرت خریــد و شــکاف قیمــت دالری مســکن از میانگیــن بلند مــدت، انتظــار مــی رود نــر

ــورم باشــد.  خ ت ــر ــر از ن کم ت قیمت هــا 

کــه در ســال 1401  رشــد قیمــت مســکن در حــدود 35 درصــد 	  تلقــی صاحبنظــران اقتصــادی آن اســت 

ــود. خواهــد ب
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1-10. تجارت خارجی

کــه پــس از ســه ســال 	  کــی از آن اســت  بررســی آمــار  منتشــره از ارزش صــادرات و واردات در ابتــدای ســال 1401 حا

متوالــی منفــی بــودن تــراز تجــاری ایــران، در ســه ماهــه ابتدایــی ســال 1401 تــراز تجــاری ماهانــه مثبــت بــوده 

کاال هــای غیر نفتــی ایــران بــا رشــد بــه ترتیــب 21 و  اســت. در فصــل بهــار ســال 1401 مجمــوع صــادرات و واردات 

گــزارش شــده اســت.   18 درصــدی نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل برابــر بــه 13.6 و 12.5 میلیــارد دالر 

در ســال 1400 صــادرات و واردات از نظــر ارزشــی بــه ترتیــب 39.6 و 36 درصــد و از نظــر وزنــی 8.6 و 22 درصــد 	 

کاالهــای  گذشــته رشــد داشــته اســت. افزایــش قیمت هــای جهانــی، تســریع در ترخیــص  نســبت بــه ســال 

ــوده اســت. ضــروری، ماشــین آالت و اقــالم واســطه ای تولیــد و ... از مهم تریــن دالیــل ایــن امــر ب
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صاردات غیرنفتی کشور با میعاانت گازی  واردات
منبع: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.

نمودار 9. روند ارزش صادرات غیرنفتی و واردات طی 1395 تا 1400 )میلیارد دالر(

کــه پــس از جنــگ روســیه و اوکرایــن بــه 	  گنــدم، ســویا، روغــن خــام و ....  قیمــت جهانــی مــواد غذایــی نظیــر 
کاهشــی اخیــر بــا  کاهــش همــراه شــده اســت  بــا تــداوم رونــد  ســقف های تاریخــی رســیده بــود، بــه تازگــی بــا 
توجــه بــه امضــای توافــق میــان روســیه و اوکرایــن بــرای صــادرات غــالت و ثبــات قیمت هــا انتظــار افزایــش 

بیش تــر ارزش واردات مــواد غذایــی نســبت بــه ســه ماهــه ابتدایــی ســال 1401 را نمی تــوان داشــت.
کــه صــادرات غیر نفتــی ســال 1401 بــه 55 میلیــارد 	  هدفگــذاری ســازمان توســعه تجــارت ایــران آن اســت 

افزایــش یابــد. 
چالش هــای ناشــی از تحریم هــا، بروکراســی اداری و عــدم توجــه بــه اســتراتژی صادراتــی مهم تریــن موانــع 	 

تحقــق افزایــش صــادرات غیر نفتــی می باشــند.
کــه واردات و صــادرات غیر نفتــی ســال 1401 بــه ترتیــب بالــغ بــر 58 	   تلقــی صاحبنظــران اقتصــادی آن اســت 

و 53 میلیارد دالر باشــد.
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2. شاخص تولید و فروش فعالیت های صنعتی و معدنی بورسی

2-1. شاخص تولید فعالیت های صنعتی و معدنی

در خردادمــاه 1401، شــاخص تولیــد شــرکت های صنعتــی بورســی نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل بــا افزایــش 	 

4.9 درصــدی و نســبت بــه مــاه قبــل بــا افزایــش 7.9 درصــدی مواجــه شــده اســت. 

بعــالوه، در خردادمــاه 1401 شــاخص تولیــد شــرکت های معدنــی بورســی نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل از 	 

افزایــش 18.8 درصــدی و نســبت بــه مــاه قبــل از افزایــش 6.8 درصــدی برخــوردار شــده اند.

بررســی عملکــرد شــاخص تولیــد رشــته فعالیت هــای صنعتــی بورســی در ســه ماه نخســت 1401 نســبت بــه دوره مشــابه 	 

کاشــی و ســرامیک، خــودرو و قطعــات، معــدن و منســوجات را نشــان می دهــد. ســال قبــل بهبــود عملکــرد صنایعــی ماننــد 

گــروه 	  کاهــش تولیــد  کاهــش شــاخص تولیــد رشــته فعالیــت شــیمیایی نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل،  دلیــل اصلــی 

گــروه پالســتیک و الســتیک مصنوعــی در خردادمــاه 1401 بــوده اســت. ک پاالیشــگاه ها )بــرش ســنگین و ســبک( و  خــورا

جدول2. رشد شاخص تولید فعالیت های صنعتی و معدنی بورسی-خرداد ماه 1401

رشد شاخص تولید 1
رشد نسبت به ماه 

قبل
رشد نسبت به ماه 

مشابه سال قبل

7.94.9صنعت

رشته  فعالیت های منتخب

36.135.635.6خودرو و قطعات

4.2-4.2-0.6شیمیایی بجز دارو

3.73.43.4-فلزات پایه

غذا و آشامیدنی به جز قند 
4-4 -23.6و شکر

18.86.8معدن

1.  محاســبه شــاخص تولیــد، فــروش و قیمــت بــر حســب معیــار پاشــه و الســپیرز و ایجــاد شــاخص فیشــر از میانگیــن هندســی دو شــاخص الســپیرز و پاشــه اســت. در نهایــت جهــت 
ایجــاد شــاخص کل، شــاخص تولیــد، فــروش و قیمــت هــر صنعــت در ضریــب اهمیــت آن صنعــت )ارزش افــزوده ناخالــص در ســال پایــه یــا ســال مــورد نظــر( ضــرب مــی شــود.
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2-2. شاخص فروش فعالیت های صنعتی و معدنی

طــی خردادمــاه 1401، شــاخص فــروش شــرکت های صنعتــی بورســی نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل بــا 	 

افزایــش 13.3 درصــدی و نســبت بــه مــاه قبــل بــا افزایــش 13.5 درصــدی مواجــه شــده اســت.

همچنیــن در خرداد مــاه 1401 شــاخص فــروش شــرکت های معدنــی نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل بــا 	 

کاهــش 4.3 درصــدی و نســبت بــه مــاه قبــل بــا افزایــش 19.8 درصــدی مواجــه شــده اســت.

کاهــش شــاخص تولیــد و فــروش رشــته فعالیــت غذایــی و آشــامیدنی به جــز قنــد و شــکر نســبت 	  عمــده دلیــل 

کاهــش تولیــد و فــروش روغــن  کاهــش تولیــد و فــروش محصــوالت لبنــی و  بــه مــاه مشــابه ســال قبــل بــه دلیــل 

ــن  ــت. همچنی ــوده اس ــی ب ــای روغن ــن و دانه ه ــی روغ ــذف ارز ترجیح ــی از ح ــاه 1401 ناش ــی در خردادم ک خورا

کیــک و بیســکویت  گــروه  افزایــش شــاخص تولیــد و فــروش نســبت بــه مــاه قبــل ناشــی از افزایــش تولیــد و فــروش 

کــی بــوده اســت. و روغــن خورا

ــروه ورق در 	  گ ــروش  ــد و ف ــزات، افزایــش تولی ــته فعالیــت فل ــروش رش ــد و ف ــاخص تولی ــی افزایــش ش ــل اصل دلی

ــت. ــوده اس ــاه 1401 ب خردادم

جدول 3. رشد شاخص فروش فعالیت های صنعتی و معدنی بورسی-خردادماه 1401

رشد نسبت به ماه مشابه سال قبلرشد نسبت به ماه قبلرشد شاخص فروش

13.513.3صنعت

رشته  فعالیت های منتخب

33.755.7خودرو و قطعات

5.27.3شیمیایی بجز دارو

17.318فلزات پایه

غذا و آشامیدنی به جز 
6.8 -18.2قند و شکر

19.84.3معدن

کاهــش 	  کنــار آمار هــای منتشــره مبنــی بــر  رونــد نســبتًا مطلــوب شــاخص تولیــد و فــروش صنایــع بورســی در 

ــد محــرک رشــد مثبــت تولیــد صنعتــی در  ــع مهــم )خــودرو و قطعــات( می توان ــار برخــی صنای موجــودی انب

ماه  هــای باقــی مانــده ســال 1401 باشــد. بنابرایــن تــداوم رونــد رشــد مثبــت شــاخص تولیــد صنعتــی در 

ــرژی  ک و ان ــورا ــن خ ــت در تامی ــد محدودی ــه )مانن ــمت عرض ــدی س ــع ج ــه موان ک ــی  ــی در صورت ــای آت ماه ه

خ ندهــد دور از انتظــار نخواهــد بــود. واحدهــای تولیــدی( ر

	 چنانچــه در ســال 1401 محدودیــت هــای ناشــی از تحریــم ادامــه یابــد و بــه دنبــال افزایــش نــرخ ارز
ــل  ــه دلی ــد ب ــع آن افزایــش هزینه هــای تولی ــه تب افزایــش قیمــت کاالهــای واســطه ای و ســرمایه ای و ب
افزایــش قیمــت جهانــی کاالهــا واقــع شــود، تولیــد بــا چالش هایــی همــراه خواهــد بــود امــا در صــورت 
ــش و  ــال 1401 کاه ــد در  س ــای تولی ــه ه ــی  رود هزین ــار م ــاد کالن انتظ ــات اقتص ــا و ثب ــع تحریم ه رف

تولیــد افزایــش یابــد.
	 نوســانات نــرخ ارز، تحریــم هــا و محدودیــت هــای اقتصــادی، نااطمینانــی هــای گســترده بــر فضــای

اقتصــادی، محیــط نامناســب کســب و کار، منبــود منابــع مالــی، کاهــش ســرمایه گــذاری و ریســک هــای 
سیاســی کشــور از عوامــل تاثیرگــذار بــر تولیــد بــوده اســت.
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3. بررسی و تحلیل دیدگاه های سازمان های بین المللی در خصوص اقتصاد جهان و ایران
صنــدوق بیــن المللــی پــول در آپریــل 2022 پیشــبینی خــود از رشــد اقتصــاد جهــان را بــا یــک واحــد درصــد 	 

کــرده و پیش بینــی تــورم جهانــی را از 3.8 بــه 7.4  کاهــش نســبت بــه پیش بینــی قبلــی 3.6 درصــد اعــالم 

درصــد افزایــش داده اســت. 

ــه تولیــد 	  ــراز حســاب جــاری ایــران ب ــر اســاس پیش بینــی صنــدوق بین المللــی پــول انتظــار مــی رود نســبت ت ب

بــه 3.5 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی افزایــش یابــد. پیش بینــی رشــد  ناخالــص داخلــی در ســال 2022 

اقتصــادی ایــران نیــز بــا افزایــش 0.9 واحــد درصــدی نســبت بــه پیش بینــی قبلــی بــه 3.04 رســیده اســت. 

کــرده اســت. صنــدوق بین المللــی تــورم ایــران در ســال2022  را 32.3 درصــد پیشــبینی 

کاهــش داده اســت. از 	  ــه 2.9 درصــد  ــز پیــش بینــی رشــد اقتصــاد جهــان در ســال 2022 را ب ــی نی بانــک جهان

گنــدم برخــی  کودهــای شــیمیایی و  کاالهــای اساســی ماننــد روغــن،  کمبــود  دیــدگاه ایــن نهــاد تــورم بــاال و 

ــرد. ک ــد  ــود خواه ــورها را وارد رک کش

بعــالوه بانــک جهانــی پبش بینــی رشــد اقتصــاد ایــران را بــا 1.3 درصــد رشــد نســبت بــه پیشــبینی قبلــی  3.7 	 

کاهــش بــه 37.6 درصــد  کــرده اســت ضمــن اینکــه پیش بینــی تــورم اقتصــاد ایــران را بــا 4 درصــد  درصــد بــرآورد 

کــرده اســت. تعدیــل 

بانک جهانیصندوق بین المللی پولنام متغیر

7.4تورم جهانی

3.62.9رشد اقتصاد جهانی

33.7رشد اقتصاد ایران

32.337.6تورم ایران

3.18.7رشد صادرات ایران

1.55.1رشد واردات ایران

)GDP 3.54.7تراز حساب جاری )درصد نسبت به

خ بیکاری ایران 10.29نر

مأخذ: بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول )آپریل 2022(.
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کامودیتی ها  4. نمایی از 
گیری رشــد بهره و سیاســت های 	  گذشــته، باعــث شــتاب  افزایــش تــورم آمریــکا بــه باالتریــن ســطح رونــد40 ســال 

ــذاری  ــی ارزش گ ــد جهان ــه دالر )واح ــی ب ــای جهان ــل ارزه ــش تبدی ــل افزای ــه عام ک ــده  ــکا ش ــی دالر آمری انقباض
کامودیتی هــا از  کشــورها را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت.  کامودیتی هــا در بازار هــای جهانــی( شــده و پــول ســایر 

تقویــت ارزش دالر تاثیــر نامطلــوب می گیرنــد.
کمترین 	  تعــداد قراردادهــای آتــی بــاز در بــازار فلــزات لنــدن LME رونــدی نزولــی داشــته و در مــاه جــون 2022 بــه 

ــه دنبــال  ســطح از ســال 2008 رســیده اســت. ســه دلیــل عمــده ایــن امــر شــامل )1( تقویــت شــاخص دالر و ب
کامودیتی هــا و موجــودی انبارهــا، )2( افزایــش رقابــت از ســوی بورس هــای چیــن  کاهــش تقاضــا بــرای  آن 
ــاری  ــال ج ــا در س ــادی دنی ــد اقتص ــش رش کاه ــن )3(  ــم و همچنی ــرب و آلومینی ــس، س ــوزه م ــوص در ح بخص

کاهــش تقاضــای مصــرف مــواد اولیــه میباشــد. نســبت بــه پیــش بینــی قبلــی و لــذا 
کنتــرل تــورم، 	  خ بهــره بــه منظــور  افزایــش بیــم از رکــود و اقدامــات شــتابان بانک هــای مرکــزی دنیــا در افزایــش نــر

کاال هــا نیســت. همچنیــن  کامودیتی هــا شــده و تفــاوت چندانــی هــم بیــن نــوع  عامــل خــروج ســرمایه گذاران از 
کاهــش ســرمایه گذاری در حــوزه ســاخت و ســاز چیــن طــی 4  ــا در چیــن عامــل  کرون محدودیت هــای مجــدد 

کامودیتی هــا شــده اســت. کاهــش تقاضــای برخــی  مــاه ابتــدای 2022 و لــذا 

کامودیتی ها )درصد( گذشته و قرادادهای آتی  جدول 4. تغییرات بازدهی 

قرارداد های آتی سه ماه درصد اختالف قیمت نقد به  )درصد(بازدهی شش ماهه )درصد(بازدهی یک ساله )درصد(بازدهی سه ساله کاال

)2.6-(56.237.117.1نفت برنت

0.4)6.1-()5.8-(21.6انس طال

)0.04-()21()5.7-(27.1آلومینیوم

0.5)26.3-()24.2-(20.1مس

)0.5-()18.2-()1.9-(18.8روی

)0.5-()17-()15.5-()1.31-(سرب

)0.02-()37.1-()24.6-(41.5قلع

https://www.lme.com/Metals/Non-ferrous, 16 July 2022.

   
کاهــش رشــد اقتصــاد جهانــی )اقــدام بانکهــای مرکــزی دنیــا در 	  کــه مرتبــط بــا  کامودیتی هــا  بــا وجــود افــت قیمــت جهانــی 

کنتــرل تــورم( اســت، چشــم انــداز آتــی قیمت هــا بــه دلیــل احتمــال کمبــود عرضــه ناشــی از اثرات روســیه بــر بــازار و موجودی 
پاییــن انبار هــا همچنــان مثبــت اســت. همچنیــن درصــورت رکــود اقتصــاد آمریــکا توقــف رونــد افزایشــی شــاخص دالر 

کامودیتی هــا ماننــد طــال را بــه دنبــال خواهــد داشــت. کــه رشــد قیمــت بســیاری از  محتمــل اســت 
کمتریــن 	  کــه  کاهــش موجــودی مخــازن اســتراتژیک نفــت آمریــکا بــه 485.1 میلیــون بشــکه در مــاه جــون ســال 2022   

گرچــه در  کمبودهــای آتــی در بــازار نفــت دارد، ا ســطح از ســال 1985 اســت، محــرک قیمــت نفــت در بــازار و نشــان از 
صــورت امــکان افزایــش صــادرات نفــت ایــران انتظــارات افزایشــی قیمــت نفــت اندکــی تعدیــل خواهــد شــد.
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کالن اقتصادی سال 1401  5. تلقی صاحبنظران از وضعیت آتی متغیرهای 
در ایــن بخــش از پژوهــش تلقــی صاحبنظــران و متخصصــان مســائل اقتصادی )کــه ترکیبی از سیاســتگذاران اقتصادی 

دســتگاه های دولتــی، اســاتید اقتصــاد دانشــگاه های معتبــر، فعالیــن اقتصــادی بخــش خصوصــی – در اتــاق بازرگانــی 

و صنایــع و معــادن تهــران و اتــاق بازرگانــی و صنایــع و معــادن ایــران -، نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی، مجمــع 

تشــخیص مصلحــت نظــام و پژوهشــگران مؤسســه مطالعــات و پژوهش هــای بازرگانــی( در خصــوص تغییــرات آتــی 

کالن اقتصــادی در ســال 1401 در قالــب جــدول )5( ارائــه شــده اســت. متغیر هــای 

خ رشــد اقتصــادی ایــران در ســال 1401 را  4.8 درصــد پیش بینــی  صاحبنظــران و متخصصــان مســائل اقتصــادی نــر

کرده انــد. و 63 درصــد پیش بینــی  ترتیــب 53  بــه  را  تولید کننــده  و  تــورم مصرف کننــده  آنهــا  کرده انــد. همچنیــن 

صاحبنظــران معتقدنــد متغیرهــای صــادرات غیرنفتــی و واردات بــرای ســال 1401 بــه ترتیــب بالــغ بــر 53 و 58 میلیــارد 

کــه شــاخص قیمــت ســهام در بــورس اوراق بهــادار تهــران بــه طــور  دالر خواهــد شــد. تلقــی صاحبنظــران آن اســت 

ــر  ــز ب ــکن نی ــد مس ــوص رش ــد. در خص ــته باش ــان داش ــدی نوس ــزار واح ــد ه ــون و هفتص ــک میلی ــال ی کان ــن در  میانگی

اســاس نظــر متخصصــان حــوزه اقتصــاد و مســکن رشــدی در حــدود 35 درصــد مــورد انتظــار اســت.

جدول 5. تلقی صاحبنظران و متخصصان مسائل اقتصادی برای سال 1401

آخرین اطالعات دوره جاریمتغیر
پیش بینی 

)میانگین پاسخ ها(

خ رشد اقتصادی )با نفت( سال 1400 معادل: 4.3 درصدرشد اقتصادی )درصد( 4.8نر

کاالهــا و خدمــات  خ تــورم- شــاخص  نــر
خ تورم  سال 1400برابر با: 39.4 درصدمصرفــی )درصــد( 53نر

ــورم- شــاخص بهــای تولیدکننــده  خ ت ــر ن
کننده سال 1400برابر با: 54.3 درصد)درصــد( خ تورم تولید  63نر

53صادرات غیرنفتی سال 1400 برابر با:  48.6 میلیارد دالرصادرات غیرنفتی )میلیارد دالر(

کاال )میلیارد دالر( 58.9واردات سال 1400 برابر با:  53 میلیارد دالرواردات 

ــا: 25.500 متوسط قیمت  دالر آمریکا  )هزار تومان( ــر ب ــکا )تومــان( در ســال 1401 براب خ متوســط قیمــت دالر آمری ــر ن
33،5هــزار تومــان

اوراق  بــورس  کل  شــاخص  متوســط 
)واحــد( تهــران  بهــادار 

کل بــازار بــورس در ســه ماهــه ســال جــاری 1.5 میلیــون  میانگیــن شــاخص 
1،700،000واحــد بــوده اســت.

مربــع  متــر  یــک  قیمــت  رشــد  متوســط 
واحــد مســکونی در شــهر تهــران )درصــد(

متوســط رشــد نقطــه بــه نقطــه اردیبهشــت ســال 1401 قیمــت یــک متــر 
 36( اســت  بــوده  درصــد   26.2 تهــران  شــهر  در  مســکونی  واحــد  مربــع 

تومــان(. هــزار   350 و  میلیــون 
34

مأخذ: نتایج تحلیل پرسشنامه ای پژوهش حاضر.
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کالن  کمی  متغیر های مهم اقتصاد  6. پیش بینی 
خ تــورم و قیمــت دالر در فصــول  	  کمــی1 اقتصــاد ســنجی بــرای دو متغیــر نــر در جــدول ذیــل برآورد هــای روش هــای 

باقی مانــده از ســال 1401 ارائــه شــده اســت:

فصل )4(فصل )3(فصل )2(میانگین سال 1401نام متغیر

48.143.149.557.3تورم )درصد(

خ ارز )تومان( 28.87228.47129.18829.837نر

گرچــه  - گذشــته اســت. ا بــرآورد پیش بینــی در مدل هــای اقتصــاد ســنجی عمدتــًا بــر پایــه اطالعــات حــال و 

خ تــورم، رشــد نقدینگــی و ســایر  خ ارز  تحــوالت متغیر هایــی ماننــد نــر در پیش  بینــی رونــد بلند مــدت نــر

و  پارامتر هــا  دیگــر  کــه  اســت  آن  مهــم  نکتــه  امــا  دارد؛  زیــادی  اهمیــت  کالن  اقتصــاد  مهــم  متغیر هــای 

متغیر هــای مهــم ماننــد درآمد هــای ارزی )صــادرات نفتــی و غیر نفتــی( می تواننــد حداقــل در میان مــدت اثــر 

تعیین کننــده  داشــته باشــد. بنابرایــن در صــورت حفــظ رشــد اخیــر فــروش نفــت و درآمد هــای ارزی، نظــارت بــر 

خ بهــره بیــن بانکــی  معامــالت شــبکه صرافــی، تــداوم سیاســت های انقباضــی بانــک مرکــزی ماننــد افزایــش نــر

کــرات  کانــال 30  هزارتومــان حتــی در صــورت بی نتیجــه مانــدن مذا خ  ارز در  کنتــرل دامنــه نوســان نــر و .... 

خ  هســته ای بــه شــرط عــدم بــروز شــوک جدیــد محتمــل اســت. بدیهــی اســت در چنیــن شــرایطی افزایــش نــر

ــد.  ــد ش ــال داده خواه ــد انتق ــال های بع ــه س ــی ب ــای قیمت ــورت جهش ه ــه ص ارز ب

1.  در این پژوهش پیش بینی تورم با استفاده از روش آریما و پیش بینی نرخ ارز با روش رگرسیون چندگانه برآورد شده است.
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7. تحلیل آثار تحوالت داخلی و خارجی بر بخش صنعت
گســتره ای از متغیرهــای اقتصــاد داخلــی و جهانــی اســت.  ــر از  کار رشــته فعالیت هــای صنعتــی متأث کســب و  محیــط 

گــزارش تــالش دارد تأثیــر متغیرهایــی نظیــر قیمــت نفــت و رونــق یــا رکــود اقتصــاد جهانــی و ... بــر رشــته  ایــن بخــش از 

فعالیت هــای صنعتــی منتخــب مــورد بررســی قــرار دهــد: 

خ ارز:  نر

کــه ارزش  خ ارز بــر ارزش افــزوده فعالیت هــای منتخــب بخــش صنعــت نشــان می دهــد  نتایــج شبیه ســازی1 تغییــرات نــر

افــزوده صنایــع صنایــع شــیمیایی، پالســتیک و الســتیک، محصــوالت معدنــی و فلــزات اساســی بیشــترین همبســتگی 

خ ارز، افزایــش ارزش  خ ارز دارد. بــا ایــن وجــود براســاس ضرایــب بــرآورد شــده، افزایــش 10 درصــدی نــر را بــا افزایــش نــر

کــه نشــان دهنده وابســتگی نســبتًا زیــاد آن هــا بــه تکنولــوژی  کم تــر از 3 درصــد افزایــش داده  افــزوده صنایــع منتخــب را 

و تجهیــزات وارداتــی، موانــع ورود بــه بازار هــا و ... اســت. بــا فــرض عــدم تغییــر شــرایط موجــود، اثــر پذیــری مثبــت قابــل 

خ ارز در ســال 1401 پیش بینــی نمی شــود. توجهــی بــر ســودآوری ایــن صنایــع از ناحیــه افزایــش نــر

قیمت جهانی فلزات )مس، روی، آلومینیم، نیکل و ... (: 

 	 SHFE و  لنــدن   LME انبار هــای  رونــد موجــودی  گوســت 2022،  ا بلومبــرگ در  گــزارش  بــر اســاس آخریــن 

کســری عرضــه دارد. همچنیــن بــا تقویــت  کاهــش موجــودی انبــار فلــزات اساســی و  شــانگهای نشــان از تــدام 

کشــور، رشــد قیمــت فلزات  انتظــار بهبــود تقاضــای چیــن ناشــی از سیاســت های تحریــک اقتصــادی دولــت این 

کانی هــای  ــرای صنایــع فلــزات اساســی و  ــذا افزایــش شــاخص قیمت هــای صادراتــی ب پیش بینــی می شــود. ل

فلــزی در ســال 1401 مــورد انتظــار اســت.

کاهــش ارزش ریــال )رشــد دالر( و ظرفیت ســازی و رشــد 	  ــا  در ســال 1400 رشــد قیمت هــای جهانــی همزمــان ب

کــه ادامــه رشــد ایــن صنایــع را  تولیــد باعــث ســودآوری برخــی صنایــع فلــزات اساســی شــد. چهــار ریســک مهــم 

در ســال 1401 تهدیــد می کننــد؛ شــامل: )1( احتمــال تخفیــف تــا 50 درصــد روســیه در بازارهــای صادراتــی )بــه 

دلیــل مزیت هــای رقابتــی روســیه( و لــذا افــت قیمت هــای جهانــی، )2( افــت تقاضــای فــوالد چیــن و ســایر 

کشــورها و  کاهــش رشــد اقتصــادی  کرونایــی( و  کشــور )محدودیــت  کشــورها ناشــی از پرشــدن انبارهــای ایــن 

کــه نیازمنــد  کشــور اســت  گاز طبیعــی و آب در داخــل  )3( رونــد فزاینــده محدودیــت زیــر ســاخت از جملــه بــرق و 

ــا دارد. ــن چالش ه ــع ای ــرای رف ــت گذاران ب ــوری سیاس ــزی ف برنامه ری

1.  از طریق مدل سازی بخش صنعت کدهای منتخب، شامل 10 کد ISIC چهار رقمی مورد بررسی قرار گرفته است.
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قیمت جهانی نفت:

گــزارش خــود متوســط قیمــت نفــت در نیمــه دوم ســال 2022 را بــه طــور  اداره اطالعــات انــرژی آمریــکا در آخریــن 

گــزارش بلومبــرگ، احیــای توافــق هســته ای  گرچــه بــر اســاس  کــرده اســت. ا میانگیــن 108 دالر در هــر بشــکه پیش بینــی 

می توانــد منجــر بــه افزایــش صــادرات نفتــی ایــران و تعدیــل رونــد افزایشــی قیمــت نفــت شــود  امــا  در صــورت افزایــش 

کک و فرآورده هــای  قیمــت نفــت، افزایــش شــاخص های قیمــت تولید کننــده و شــاخص قیمــت صــادرات بــرای صنایــع 

حاصــل از پاالیــش نفــت و صنایــع تولیــد مــواد شــیمیایی و فرآورده هــای شــیمیایی در ســال 1401 انتظــار مــی رود. 

کل صــادرات در اولیــن مــاه ســال 1401، بیش تریــن ارز آوری  صنایــع پتروشــیمی و نفتــی بــا ســهم بیــش از 60 درصــد از 

کشــور داشــته اند.  ــرای  را ب

وضعیت اقتصاد جهانی: 

کشــور مهــم )چیــن، انگلســتان، آمریــکا و ...( نگرانــی  آمــار ضعیــف و عمدتــًا منفــی رشــد فصلــی تولیــد در چندیــن 

کاهــش مصــرف اقتصــاد جهانــی  از رکــود جهانــی را افزایــش داده اســت. در صــورت وقــوع رکــود جهانــی و بــه دنبــال آن 

تــداوم رشــد صــادرات صنایــع فــوالد و پتروشــیمی در ادامــه ســال 1401 مــورد تردیــد اســت. لــذا بــرای تــداوم صــادرات 

کاهــش هزینــه   و جلوگیــری از عــدم تعادل هــای ناشــی از مــازاد عرضــه برخــی بنگاه هــا الزم اســت تدابیــر جــدی بــرای 

کاهــش  خ هــای مالیــات،  کاهــش نر تمــام شــده تولیــد داخلــی )کاهــش عــوارض ســنگ آهــن، افزایــش بهــره وری انــرژی، 

ــردد. گ هزینه هــای حمــل دریایــی و ...( از ســوی سیاســت گذاران، انجمن هــا و واحد هــای تولیــدی فراهــم 

تولیدات صنعتی جهانی: 

بــر اســاس جدید تریــن شــاخص تولیــدات صنعتــی یونیــدو در مــاه آوریــل 2022، ســرعت رشــد تولیــد صنعتــی 	 

کاهــش عرضــه و افزایــش قیمــت  کــه  کمتــر شــده و حتــی بــه نصــف رســیده اســت  نســبت بــه ماه   هــای پیشــین 

مــواد اولیــه بخشــی از دالیــل آن می باشــد. بــا توجــه بــه پتانســیل ایــران در دسترســی بــه منابــع و مــواد اولیــه 

فرصــت افزایــش عرضــه در بازار هــای جهانــی در ســال 1401 مــورد انتظــار اســت.

بــزرگ 	  اروپــا، صنایــع شــیمیایی  تولیــدات صنعتــی  از  منتشــره  آمــار  آخریــن  اســاس  بــر  آنکــه  بــه  توجــه  بــا 

ــا طــی ماه هــای اخیــر و در نتیجــه آن افزایــش  گاز در اروپ ــا افزایــش قیمــت  کود هــای شــیمیایی ب تولید کننــده 

کاهــش تولیــد تــا محــدوه 30 درصــد زیــر ظرفیــت شــده اند؛  کود هــای شــیمیایی مجبــور بــه  هزینــه تمــام شــده 

پتانســیل افزایــش ســهم بــازار و ســودآوری بــرای تولید کننــدگان ایرانــی در ســال 1401 فراهــم خواهــد شــد.
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کار بنگاه هــای  کســب و  8. تلقــی صاحبنظــران در خصــوص چالش هــای محیــط ســرمایه گذاری و 
کوچــک و متوســط 

چشــم انداز اقتصــاد ایــران در ایــن شــماره بــا همــکاری دفتــر آمــار و فــرآوری داده هــا در وزارت صنعــت، معــدن و 

کار بنگاه هــای  کســب و  کارآفرینــان را در خصــوص چالش هــای محیــط ســرمایه گذاری و  تجــارت، نظــر مدیــران و 

ج مشــکل بــرای ســال 1401 جویــا شــده اســت. پــس از جمعبنــدی  کوچــک و متوســط بــه تفکیــک نــوع مشــکل و شــر

نظــرات آنهــا بــه ترتیــب اولویــت )فراوانــی پاســخ ها( پنــج مــورد از مهم تریــن آن هــا بــا جزئیــات رائــه شــده اســت. بــرای 

ــه ذکرمســأله بســنده شــده اســت. رعایــت اختصــار، در مــورد ســایر مــوارد تنهــا ب

کوچک و متوسط در سال 1401 به ترتیب اولویت کار بنگاه های  کسب و  جدول6. چالش های محیط سرمایه گذاری و 

ح مشکلنوع مشکل شر

تأمین مواد اولیه

نوسان قیمت مواد اولیه
کمبود نقدینگی برای تأمین مواد اولیه

محدودیت یا عدم عرضه مواد اولیه داخلی
تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه 

محدودیت در انتقال ارز به فروشنده خارجی مواد اولیه
باال بودن تعرفه واردات مواد اولیه

ممنوعیت واردات مواد اولیه مورد نیاز

امور مالیاتی

ممیزمحوری و شیوه علی الرأس در نظام رسیدگی و تشخیص مالیات
گردش مؤدیان مالیاتی در اثر تسویه مالیات در خرید و فروشهای نسیه و غیرنقدی کاهش سرمایه در 

فرآیند نامناسب دادرسی مالیاتی
عدم وجود وحدت رویه در خصوص بخشنامه های مالیاتی

عدم وجود مرور زمان در نظام مالیات بر ارزش افزوده
کاال بین مناطق آزاد تجاری و سرزمین اصلی اخالل قیمتی در بازارهای رسمی ناشی از رفت و برگشت 

بیمه )تأمین 
اجتماعی(

کارکنان کارفرما از پرداخت حق بیمه  سهم باالی 
فقدان رویه شفاف برای عملکرد هیات های تشخیص مطالبات 

عدم وحدت رویه و صدور احکام متفاوت در شعب مختلف
 مخدوش بودن فرآیند دادرسی منصفانه 

رسیدگی به دفاتر و صورت مزد سالهای قبل
حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور

صادرات

افزایش هزینه ها )تولید، بازاریابی، توزیع، حمل و...(
کشور سیاستهای ارزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به 

محدودیت و یا از بین رفتن بازار صادراتی
مشکالت حمل بار )زمینی، هوایی، ریلی و دریایی( و بیمه

موانع دریافت مجوز استاندارد صادرات
کشورهای مقصد گمرک  قوانین 

کشورهای مقصد ممنوعیت صادرات به 
عدم امکان دریافت ضمانت نامه صادراتی
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ح مشکلنوع مشکل شر

فروش و بازار 
داخلی

باال بودن قیمت تمام شده
باال بودن تعرفه مواد اولیه

کاالی مشابه خارجی واردات 
شبکه توزیع نامناسب

گذاری دستوری قیمت 
کاهش تقاضا برای محصول

کاالی قاچاق وجود 

سایر موارد

مشــکالت و موانــع مربــوط بــه شــهرک های صنعتــی، دریافــت مجــوز، مالــی )سیســتم بانکــی(، واردات ماشــین آالت، 
گمــرک، آب و بــرق، ســوخت و امــور اراضــی تجهیــزات و قطعــات یدکــی، 

کاری اخــذ اســتعالم و مجوز  هــای ســازمان ملــی اســتاندارد، وزارت  بــودن و شــفاف نبــودن رویه هــای  طوالنــی 
بهداشــت )ســازمان غــذا و دارو( و محیــط زیســت

ــخصات  ــرات در مش ــریع تغیی ــال س ــور اعم ــه منظ ــعه ب ــق و توس ــه تحقی ــه در زمین گرفت ــام  ــای انج ــود فعالیت ه کمب
ــی ــوان رقابت ــش ت ــتریان و افزای ــای مش ــرآوردن نیازه ــول، ب محص

کوچک و متوسط عدم وجود برنامه های مشخص برای بهبود همکاری بین بنگاه های 
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