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خالصه مدیریتی

تحلیــل  و  بینــی  پیــش  بــرای  ابــزاری  عنــوان  بــه  اقتصــاد  کالن  شــاخص های  حرکــت  چگونگــی  بررســی 

کــه بســیار مایلنــد تــا بــا شــناخت تحــوالت آتــی اقتصــاد  شــرایط اقتصــادی، بــه سیاســتگذاران اقتصــادی 

کمــک  باشــند  آینــده داشــته  اقتصــاد در  کلــی  رونــد  از  واقــع  بینانــه ای  تفســیر  آن،  بــر  و متغیرهــای مؤثــر 

رونــد  بررســی  ضمــن  بازرگانــی  پژوهش هــای  و  مطالعــات  موسســه  راســتا  ایــن  در  می نمایــد.  شــایانی 

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

و  داخلــی  شــرایط  بــه  توجــه  بــا  صنعــت  بخــش  کلیــدی  متغیرهــای  بــر  مؤثــر  اقتصــادی  کالن  متغیرهــای 

کمــی اقتصــاد ســنجی و میدانــی )پرسشــنامه ( بــرای ســال 1401 پرداختــه  خارجــی و براســاس روش هــای 

ح زیــر اســت:  گــزارش بــه شــر اســت. اهــم یافته هــای ایــن 

ک . 1 بــا توجــه بــه وابســتگی بــاالی رشــد اقتصــاد ایــران بــه درآمد هــای نفتــی و پیشــی گرفتن اســتهال

اقتصــادی  رشــد  از  اقتصــادی  نظــران  صاحــب  تلقــی  اخیــر  ســال های  طــی  ســرمایه  تشــکیل  از 

بــدون نفــت بــرای ســال 1401  در حــدود 4 تــا 5 درصــد می باشــد ایــن رقــم توســط بانــک جهانــی 

ســویه های  شــیوع  اســت.  شــده  بــرآورد  درصــد   3 تــا   2 محــدوده  در  پــول  بین الملــی  صنــدوق  و 

کوویــد-19، عــدم قطعیــت در تحقــق لغــو تحریم هــا، تنش هــای اخیــر در منطقــه و تأثیــرات  جدیــد 

می باشــد. ایــران  اقتصــاد  آتــی  رشــد  بــر  محتمــل  چالش هــای  هوایــی  و  آب  تغییــرات 

ویــروس . 2 شــیوع  و  تحریم هــا  از  ناشــی  تجــاری  محدودیت هــای  نیــز  صنعــت  بخــش  خصــوص  در 

ــل توجــه قیمــت مــواد اولیــه مهم تریــن چالش هــای  ــا، نقدینگــی پاییــن شــرکت ها و افزایــش قاب کرون

و  صنعــت  بخــش  روی  پیــش  فرصت هــای  مهمتریــن  آنکــه  اســت.ضمن  صنعــت  بخــش  رشــدآتی 

افزایــش  و  تحریم هــا  رفــع  کامودیتی هــا،  ســایر  و  نفــت  قیمــت  افزایــش  از   متاثــر  آن  زیرگروه هــای 

اســت.  اقتصــادی  ویــژه  و  آزاد  مناطــق  نفتــی،  میادیــن  توســعه  در  خارجــی  ســرمایه گذاران  مشــارکت 

ســایر . 3 و  نفــت  قیمــت  افزایــش  نظیــر  مهمــی  عوامــل  تأثیــر  تحــت   1401 ســال  در  تــورم  انــداز  چشــم 

از  ناشــی  تورمــی  انتظــارات  کاهــش  نقدینگــی،  رشــد  وارداتــی،  تــورم  افزایــش  بیــم  و  کامودیتی هــا 

اســتقراض دولــت  الگــوی  پیرامــون  ابهامــات موجــود  تحریم هــا،   رفــع  کــرات  رســیدن مذا ثمــر  بــه 

تلقــی  لــذا  می باشــد  بانک هــا  ترازنامــه  ناتــرازی  و  بودجــه   کســری  مالــی  تأمیــن  روش هــای  و 

کاهــش تــورم مصرف کننــده از میانگیــن بلنــد مــدت آن )30-40 درصــد(  کــه  صاحب نظــران آن اســت 

امــکان پذیــر نباشــد و تــورم مصرف کننــده و تولید کننــده در ســال آتــی بــه ترتیــب در محــدوده 35 و 

خ رشــد شــاخص  ــر کمــی نیــز ایــن آمــار را تأییــد می کنــد. پیش بینــی ن 48 درصــد باشــد. برآورد هــای 
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 41.6 و   27.5 ترتیــب  بــه  پــول  بین الملــی  و صنــدوق  بانــک جهانــی  توســط  قیمــت مصرف کننــده 

می باشــد.  درصــد 

بــرای . 4 امــا  دارد.  بســتگی  کــرات  مذا نتایــج  بــه  مــدت  کوتــاه  در  ارز  خ  تــر آتــی  رونــد  انــداز  چشــم 

ارز  تقاضــای  و  عرضــه  بــر  اثر گــذار  عوامــل  بــه  اســت  الزم  ارز  خ  نــر بلندمــدت  انــداز  چشــم  تحلیــل 

 1401 ســال  در  ارز  خ  نــر متوســط  کــه  اســت  آن  بــر  اقتصــادی  صاحب نظــران  تلقــی  داشــت.  توجــه 

کمــی نیــز ایــن رقــم را در همیــن محــدوده نشــان  ــود. برآورد هــای  ــر 30 هــزار تومــان خواهــد ب ــغ ب بال

بنیــادی  و  ریشــه ای  چالش هــای  مدیریــت  بــودن  زمانبــر  دلیــل  بــه  کنونــی  شــرایط  در  می دهــد. 

کســری بودجــه، بی انضباطی هــای پولــی و مالــی  بــاالی نقدینگــی،  از جملــه رشــد  ایــران  اقتصــاد 

اولیــه وارداتــی و رقابت پذیــری ضعیــف،  بــه مــواد  پاییــن و وابســتگی شــدید  تــوان تولیــد  کنــار  در 

بــود. متصــور  ارز  خ  نــر بــرای  توجهــی  قابــل  کاهــش  نمی تــوان 

چشــم انــداز بــازار ســهام در ســال 1401 بیــش از عوامــل درونــی بــازار از عوامــل بیرونــی متأثــر اســت. . 5

مالیــات  خ  )نــر دولــت  غیر مســتقیم  و  مســتقیم  دخالت هــای  کامودیتی هــا،  قیمــت  رونــد  تــورم، 

کســری بودجــه و ... از  گاز صنایــع بورســی(، روش هــای تأمیــن  ک  خ خــورا بنگاه هــای صادراتــی، نــر

ــورس می باشــد. صاحب نظــران اقتصــادی متوســط  ــی شــاخص ب ــد آت ــر رون ــر ب مهم تریــن عوامــل مؤث

کرده انــد. کل بــورس را در حــدود 1.6 میلیــون واحــد پیش بینــی  شــاخص 

ــازار ارز در . 6 کــرات هســته ای و ثبــات ب کاهــش انتظــارات تورمــی بــه دلیــل اخبــار مثبــت از مذا گرچــه  ا

کــرده اســت  فصــل آخــر ســال 1400 انتظــارات فعــاالن اقتصــادی بــرای افــت قیمــت مســکن را تقویــت 

کــه بیــش از 50 درصــد در طــی ســال 1400 بــرآورد شــده اســت بــه عنــوان  امــا تــورم صنعــت )ســاخت( 

بــه آنکــه در ماه هــای  بــا توجــه  کاهــش قیمــت مســکن عمــل می نمایــد.  یــک عامــل بازدارنــده در 

پایانــی ســال 1400 قیمــت دالری مســکن بــه میانگیــن قیمتــی 20 ســاله خــود بســیار نزدیــک شــده 

نــدارد. می تــوان  نامتناســبی  اختــالف  نیــز  30 ســاله اش  قیمــت دالری  بــا میانگیــن  و حتــی  اســت 

اقتصــادی و سیاســی در  ثبــات شــرایط  را در صــورت   1401 بــرای ســال  چشــم انداز قیمــت مســکن 

ــرد. ک ــرآورد  ــورم ب خ ت ــر ــادل ن ــری مع کث ــد حدا ــا رش ــی ب ــای فعل ــدوده قیمت ه مح

کــه قیمــت نفــت در ســال 2022 بیــش از 45 درصــد . 7 کــی از آن اســت  پیش بینــی ســازمان های جهانــی حا

نســبت بــه ســال 2021 رشــد خواهــد داشــت و بــه طــور متوســط در محــدوده 100 تــا 105 دالر در هــر بشــکه 

کــه بــا توجــه بــه همبســتگی رونــد تغییــرات قیمــت نفــت و شــاخص قیمــت تولیدکننــده صنایــع  معاملــه خواهــد 

کک و  تولیــد فلــزات پایــه، مــواد و فرآورده هــای شــیمیایی، فــرآورده هــای الســتیکی و پالســتیکی و صنایــع 
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ــود.  ــی می ش ــال 1401 پیش بین ــع در س ــن صنای ــد ای ــره تولی ــت زنجی ــش قیم ــار افزای ــی انتظ ــای نفت ــرآورده ه ف

ضمــن آنکــه ایــن امــر بــر صــادرات محصــوالت صنعتــی ) و همچنیــن شــاخص قیمــت صادرکننــده( محصــوالت 

ــذار اســت.  کائوچــو و مصنوعــات نیــز اثرگ صنایــع شــیمیایی و وابســته و صنایــع مــواد پالســتیک، 

کرونــا و توقف هــای زنجیــره تأمیــن و تولیــد، رشــد قیمــت انــرژی در اروپــا، تنــش . 8 گونه هــای جدیــد  شــیوع 

کاهــش  اوکرایــن بــا روســیه بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن صادرکننــدگان بازارهــای انــرژی، آلومینیــوم و ... ، 

شــدید ســطح موجــودی انبار هــای LME در شــرق آســیا، رونــد صعــودی تــورم در آمریــکا و رســیدن بــه اوج خــود 

ــای  ــداد قرارداد ه ــده تع ــش فزاین ــد، افزای ــی و تولی ــش آالیندگ کاه ــه  ــن ب ــازان چی ــزام فوالدس ــال 1984، ال از س

کاالیــی جهــان را بــه  اختیــار خریــد نفــت بیــش از 100 دالری بــرای دســامبر 2022 و ... ســرمایه گذاران بازارهــای 

کــرده اســت. چشــم  انداز افزایشــی قیمت هــا طــی ســال آینــده مطمئن تــر 
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مقدمه 
کالن اقتصــاد بــه عنــوان ابــزاری بــرای پیــش بینــی و تحلیــل شــرایط اقتصــادی،  بررســی چگونگــی حرکــت شــاخص های 

کــه بســیار مایلنــد تــا بــا شــناخت تحــوالت آتــی اقتصــاد و متغیرهــای مؤثــر بــر آن، تفســیر  بــه سیاســتگذاران اقتصــادی 

کمــک شــایانی می نمایــد. چنیــن شــناختی آن هــا را قــادر  کلــی اقتصــاد در آینــده داشــته باشــند  واقــع  بینانــه ای از رونــد 

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

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

کالن  کالن اقتصــادی و ترســیم شــرایط فعلــی اقتصــاد ایــران بــه بررســی و تحلیــل عملکرد آتــی متغیرهای  شــاخص های 

کلیــدی بخــش صنعــت بــا توجــه بــه شــرایط داخلــی و خارجــی و براســاس روش هــای  اقتصــادی مؤثــر بــر متغیرهــای 

کمــی اقتصــاد ســنجی و میدانــی )پرسشــنامه ( پرداختــه شــده اســت. 

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

گــزارش هــای ســازمان هــای بیــن المللــی در خصــوص اقتصــاد ایــران  اقتصــاد ایــران مــی پردازیــم.  ســپس بــه تشــریح 

کالن اقتصــادی تغییــرات  گــردآوری و بررســی اطالعــات متغیرهــای  و جهــان پرداختــه می شــود، در نهایــت پــس از 

ارزیابــی می شــود. در روش میدانــی  و میدانــی  کمــی  از دو روش  اســتفاده  بــا  اقتصــادی  کالن  آتــی شــاخص های 

کشــور در ســال  کالن اقتصــادی و وضعیــت اقتصــادی  فــرم نظرســنجی در خصــوص تغییــرات آتــی شــاخص هــای 

ــه  ــدگاه ارائ 1401 تدویــن و نظــر صاحب نظــران و متخصصــان مســائل اقتصــادی اخــذ شــده اســت. بدیهــی اســت دی

ــا توجــه بــه تحوالتــی نظیــر  کــه ممکــن اســت ب شــده توســط صاحب نظــران تلقــی آنهــا از شــرایط اقتصــاد ایــران بــوده 

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

گرفتــه خواهــد شــد.  کــدام از متغیرهــا در نظــر  پاســخ همــه صاحب نظــران و متخصصــان مســائل اقتصــادی در هــر 

کالن اقتصای و ترسیم شرایط فعلی اقتصاد ایران 1- بررسی روند شاخص های 
کوتــاه مــدت و  کــه جهــت پیش بینــی  کالن اقتصــادی شــامل تعــدادی متغیــر در اقتصــاد می باشــند  شــاخص های 

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

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

ــاد  ــی اقتص ــی وضعیــت آت ــه در پیش بین ک ــا  ــانات مجموعــه ای از متغیر ه ــد نوس ــی رون ــه بررس ــور در ایــن بخــش ب منظ

ایــران مفیــد می باشــند، پرداختــه شــده اســت. 

1-1. رشد اقتصاد ایران
کــه پــس از رکــود ناشــی از شــروع مجــدد 	  ــد رشــد اقتصــادی طــی ســال های اخیــر بیانگــر آن اســت  بررســی رون



چشم انداز صنعت، معدن و تجارت در سال 61401

ج شــده و بــر اســاس آخریــن اطالعــات  تحریم هــا در ســال 1397، اقتصــاد ایــران در ســال 1399 از رکــود خــار

بانــک مرکــزی در پایــان فصــل دوم ســال 1400 رشــد اقتصــادی بــا نفــت و بــدون نفــت بــه ترتیــب معــادل 4.2 و 

کــی از رونــق تدریجــی آن دارد. کــه حا 3.3 مــی باشــد 

کــه اقتصــاد ایــران بطــور متوســط 	  بررســی رونــد رشــد اقتصــادی بــا نفــت طــی دوره 1399-1395 بیانگــر آن اســت 

کوچک شــده اســت. ســاالنه 1.45 درصــد 

کرونــا دو عامــل 	  کاهــش درآمدهــای نفتــی و شــیوع ویــروس  شــروع مجــدد تحریم هــا از ســال 1397 و بــه تبــع آن 

کــه بــر رشــد اقتصــاد ایــران طــی نیم دهــه اخیــر مؤثــر بــوده اســت. مهمــی بــوده 

بررســی رونــد رشــد اقتصــادی ایــران و درآمدهــای نفتــی بیانگــر همبســتگی بــاالی ایــن دو متغیــر اســت. ضمــن 	 

کــم توجهــی بــه بهبــود بهــره وری عوامــل تولیــد بــر رشــد بلنــد مــدت مؤثــر می باشــد. آنکــه 

   ماخذ: مرکز آمار ایران.

نمودار  1. رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت طی 1395 تا سه ماهه دوم 1400 )درصد(

ک از تشــکیل 	   ــا توجــه بــه وابســتگی بــاالی رشــد اقتصــاد ایــران بــه درآمد هــای نفتــی و پیشــی گرفتن اســتهال ب

ســرمایه طــی ســال های اخیــر تلقــی صاحــب نظــران اقتصــادی از رشــد اقتصــادی بــدون نفــت بــرای ســال 1401  

در حــدود 4 تــا 5 درصــد می باشــد.

کوویــد-19، عــدم قطعیــت در تحقــق لغــو تحریم هــا، تنش هــای اخیــر در منطقــه و 	  ــد  شــیوع ســویه های جدی

تأثیــرات تغییــرات آب و هوایــی چالش هــای محتمــل بــر رشــد آتــی اقتصــاد ایــران می باشــد.



7 چشم انداز صنعت، معدن و تجارت در سال 1401

1-2. رشد اقتصادی به تفکیک بخش ها 
کــه بــه دلیــل محدودیت هــای مالــی و مبادالتــی، 	  در طــی پنــج ســال اخیــر بــه ویــژه در ســال های 1397 و 1398 

کار، بخــش صنعــت1 بیــش از ســایر  کســب و  فشــار های خارجــی، نوســان قیمت هــا و نااطمینانــی فضــای 

ــده اســت. بخش هــا آســیب دی

اثرگــذار اســت و از ســوی دیگــر 	  کل اقتصــاد  افــزوده  بــر ارزش  از یــک ســو به طــور مســتقیم  بخــش صنعــت 

پیوند هــای پســین و پیشــین بــا ســایر بخش هــا ازجملــه بخــش خدمــات دارد. بــر اســاس آخریــن اطالعــات در 

گــروه خدمــات 1.4 درصــد  کشــاورزی تنهــا 1 درصــد و  گــروه  دســترس بــه طــور متوســط طــی دوره مــورد بررســی 

رشــد مثبــت داشــته اند.

از سه ماهه دوم 1399 به بعد به موازات رشد صعودی استخراج نفت و گاز رشد گروه صنعت مثبت شده است.	 

 مأخذ: مرکز آمار ایران
نمودار 2. رشد بخش های مهم اقتصادی طی 01-1396 لغایت 02-1400 )درصد(

کرونــا، نقدینگــی پاییــن شــرکت ها و افزایــش 	  محدودیت هــای تجــاری ناشــی از تحریم هــا و شــیوع ویــروس 

قابــل توجــه قیمــت مــواد اولیــه مهم تریــن چالش هــای رشــدآتی بخــش صنعــت اســت.

کاهــش تحریم هــا، برقــراری ثبــات بازار هــا و 	  ادامــه دار بــودن رشــد مثبــت اقتصــادی تحــت تأثیــر قیمــت نفــت، 

تحــوالت منطقــه ای و بین المللــی می باشــد.

کشــاورزی نیــز تحــت اثــرات منفــی عواملــی نظیــر میــزان بــارش، خشکســالی، انگیــزه 	  چشــم انــداز رشــد بخــش 

بــاال رفتــن هزینــه   بــودن قیمــت تضمینــی و همچنیــن  کاشــت برخــی محصــوالت به دلیــل پاییــن  پاییــن 

نهاده هــای تولیــد اســت.

1. در اینجــا منظــور از بخــش صنعــت شــامل زیربخش هــای صنعــت؛ معــدن )بــه انضمــام اســتخراج نفــت و گاز و ســایر معــادن می باشــد(؛ ســاختمان؛ تأمیــن آب، بــرق و گاز 
می باشــد.
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گروه های صنعت 1-3. رشد زیر 
بخش استخراج نفت و گاز طبیعی طی سال های 99-1395، بیشترین نوسان را تجربه کرده و دلیل آن نیز تحریم نفتی و افت 

گروه صنعت داشته است. فروش روزانه نفت ایران در بازارهای بین المللی بوده است لذا بیشترین تأثیر منفی را در 

علــی رغــم رشــد مثبــت و قابــل توجــه صنعــت در ســال های ابتــدای دوره مــورد بررســی بــا بازگشــت تحریم هــا 	 

از ســال 1397 و بــروز موانــع تجــاری بــه ویــژه محدودیت هــای وارداتــی و اختــالل در تأمیــن ارز مــورد نیــاز 

بنگاه هــای تولیــدی رشــد بخــش صنعــت منفــی شــده اســت. از ســال 1399بــا تخلیــه شــوک  های داخلــی و 

ــه تدریــج بهبــود یافتــه اســت.  خارجــی رشــد بخــش صنعــت ب

بــه دلیــل تقاضــای مســکن بــه عنــوان دارایــی امــن در مقابــل نوســانات تــورم رشــد بخــش ســاختمان نســبت بــه 	 

کم تــر تحــت تأثیــر عوامــل بیرونــی قــرار داشــته اســت. ســایر بخش هــا 

کشــور ناشــی از 	  در ســال های مــورد بررســی رشــد بخــش معــدن بــه دلیــل بهــره وری پاییــن اغلــب معــادن 

گرچــه در ســال 1399 بــا رشــد  کــم رمــق بــوده اســت. ا مســتهلک شــدن ماشــین آالت و تکنولــوژی پاییــن، 

قیمــت جهانــی مــواد معدنــی وضعیــت رکــودی معــدن تعدیــل شــده اســت.

مأخذ: مرکز آمار ایران.  

گروه صنعت 01-1396 لغایت  فصل دوم1400 )درصد( نمودار 3. رشد بخش های زیر 

از جملــه فرصت هــای مهــم پیــش روی رشــد بخــش صنعــت و زیرگروه هــای آن در ســال 1401 می تــوان بــه  	 

کاهــش تحریم هــا، مشــارکت در توســعه میــدان عظیــم پــارس  کامودیتی هــا،  افزایــش قیمــت نفــت و ســایر 

کــرد. جنوبــی و  ویــژه اقتصــادی و همچنیــن مناطــق آزاد بــا ســرمایه گذاران خارجــی اشــاره 
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1-4.تشکیل سرمایه ناخالص
کــه در بازه هــای زمانــی 	  بررســی رونــد تشــکیل ســرمایه و زیربخش هــای آن طــی نیم دهــه اخیــر بیانگــر آن اســت 

کاهــش رشــد ســرمایه گذاری در ماشــین آالت   96-1395 و 98-1397 عامــل اصلــی افــت رشــد تشــکیل ســرمایه 

کاالهــای ســرمایه ای )ناشــی از تنگنــای ارزی( بــوده اســت. کاهــش واردات  بــه دلیــل 

کاهــش یافتــه 	  از ســال 1397 بــه بعــد تشــکیل ســرمایه در ماشــین آالت بیــش از تشــکیل ســرمایه در ســاختمان 

کــه رشــد ســرمایه گذاری در ماشــین آالت بیــش از ســاختمان بــوده اســت. اســت. بجــز  فصــل دوم ســال 1400 

ک ســرمایه از تشــکیل ســرمایه ناخالــص )بــه قیمــت ثابــت( بیشــتر 	  در ســال های 1398 و 1399 میــزان اســتهال

بــوده و ایــن زنــگ خطــری بــرای رشــد اقتصــادی در ســال های آتــی خواهــد بــود.

ماخذ: مرکز آمار ایران.

کل، ساختمان و ماشین آالت طی سال های 1395 الی فصل دوم 1400 )درصد( نمودار 4. تشکیل سرمایه ناخالص، 

انتظــار 	  نفتــی می تــوان  رشــد درآمدهــای  و  کالن در ســال 1401  اقتصــاد  کاهــش بی ثباتی هــای  در صــورت 

را داشــت. تــوان ســرمایه گذاری بخــش دولتــی  انگیــزه ســرمایه گذاران بخــش خصــوص و همچنیــن  افزایــش 

ــازار خــودرو، ســکه، طــال 	  خ ارز، بازگشــت تحریم هــا، بازدهی هــای بــاالی بازارهــای مــوازی نظیــر ب نوســانات نــر

و ارز )کــه در دوران تورم هــای بــاال بــه عنــوان مأمنــی امــن بــرای حفــظ ارزش پــول می باشــد(، محــدود شــدن 

ــن  ــد پایی ــل رش ــن دالی ــی از مهم تری ــای نفت ــش درآمده کاه ــل  ــه دلی ــرمایه گذاری ب ــی از س ــش دولت ــهم بخ س

ســرمایه گذاری در ســال های اخیــر بــوده اســت.
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کننده و تولیدکننده  1-5.تورم مصرف 
کوتــاه ثبــات نســبی 	  کننــده نشــان می دهــد پــس از یــک دوره  بررســی تغییــرات رونــد پنــج ســاله اخیــر تــورم مصــرف 

و تک رقمــی شــدن تــورم، از ابتــدای ســال 1397 هم زمــان بــا بازگشــت تحریم هــا رونــد آن صعــودی شــده اســت. 

کــه  کاالهایــی  کاهــش انتظــارات تورمــی و التهابــات بــازار ارز و همچنیــن  از فصــل دوم ســال 1399 بــه بعــد نیــز بــا 

قیمــت آنهــا همبســتگی باالیــی بــا تحــوالت نــرخ ارز دارنــد، رونــد افزایشــی تــورم اندکــی تعدیــل شــده اســت.  

گرفتــه 	  کــرد امــا مجــددا در ســال 1399 اوج  کننــده پــس از جهــش در ســال 1397 اندکــی فروکــش  تــورم تولیــد 

کرونــا، افزایــش هزینه هــای  اســت. از مهمتریــن عوامــل موثــر بــر تــورم تولیدکننــده می تــوان بــه شــیوع بیمــاری 

کاالهــا و متعاقــب  خ ارز )ناشــی از بازگشــت تحریم هــا(، افزایــش قیمــت جهانــی برخــی  تولیــد بدلیــل افزایــش نــر

کــه  کــرد. مقایســه تــورم صنعــت )ســاخت( بــا تــورم تولیدکننــده نشــان می دهــد  آن افزایــش تــورم وارداتــی اشــاره 

تــورم صنعــت دارای نوســانات بیشــتر نســبت بــه تــورم تولیدکننــده اســت.

ماخذ: مرکز آمار ایران.  

نمودار 5. روند فصلی تورم ساالنه مصرف کننده، تورم تولیدکننده و تورم صنعت )درصد(

ــم  ــا و بی کامودیتی ه ــایر  ــر افزایــش قیمــت نفــت و س ــی نظی ــل مهم ــر عوام ــال 1401 تحــت تأثی ــورم در س ــداز ت ــم ان چش

کــرات رفــع تحریم هــا،   کاهــش انتظــارات تورمــی ناشــی از بــه ثمــر رســیدن مذا افزایــش تــورم وارداتــی، رشــد نقدینگــی، 

کســری بودجــه  و ناتــرازی ترازنامــه  ابهامــات موجــود پیرامــون الگــوی اســتقراض دولــت و روش هــای تأمیــن مالــی 

کاهــش تــورم مصرف کننــده از میانگیــن بلنــد مــدت آن )30- کــه  بانک هــا می باشــد لــذا تلقــی صاحبنظــران آن اســت 

40 درصــد( امــکان پذیــر نباشــد و تــورم مصرف کننــده و تولید کننــده در ســال آتــی بــه ترتیــب در محــدوده 35 و 48  

کمــی نیــز ایــن آمــار را تأییــد می کنــد. درصــد باشــد. برآورد هــای 
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1-6. متغیرهای بازار پول
ــوده 	  ــه ترتیــب 29 و 24.6 درصــد ب ــی ب ــه پول خ رشــد حجــم نقدینگــی، پای ــر ــر متوســط ن در طــی نیم دهــه اخی

کــه  خ ســود بیــن بانکــی افزایــش یافتــه اســت  ــازار پــول دارد. ضمــن آنکــه نــر کــه نشــان از بحــران متغیرهــای ب

نشــانه ای از افزایــش تقاضــا در بــازار بیــن بانکــی بــه دلیــل افزایــش تقاضــای اعتبار گیرنــدگان بــرای تأمیــن منابــع 

خ ســود حقیقــی( دارد. کاهــش نــر گــردش و تقاضــای ســفته بازی )بــه دلیــل انتظــار  مــورد نیــاز ســرمایه در 

کــه در طــی پنــج ســال اخیــر انبســاط حجــم نقدینگــی دارای منشــا 	  بررســی اجــزای نقدینگــی بیانگــر آن اســت 

بیرونــی )پایــه پولــی( بــوده و پــول درونــی ســهم اندکــی در ایــن انبســاط داشــته اســت. ضمــن آنکــه بدهــی 

بخــش دولتــی )شــامل شــرکتهای دولتــی( بــه بانــک مرکــزی و خالــص دارایی هــای بانــک مرکــزی منبــع افزایــش 

پایــه پولــی بــوده و بــه طــور متوســط ســاالنه بــه ترتیــب 26.8 و 25 درصــد رشــد داشــته اند.

کاهــش 	  کمتــر از ســال قبــل از آن بــوده اســت.  خ بهــره بیــن بانکــی ســال 1399 حــدود 1.5 واحــد درصــد  نــر

کــه  کــه تــورم همچنــان در مســیر افزایشــی قــرار داشــته اســت. از آنجــا  خ داد  خ بهــره بیــن بانکــی در حالــی ر نــر

گــذار  کاهــش پایــدار نبــوده اســت. در چنیــن حالتــی سیاســت  در ایــن مقطــع انتظــارات تورمــی بــاال بــوده ایــن 

خ بهــره بیــن بانکــی شــود.  کاهــش غیــر واقعــی نــر می توانســت در قالــب عملیــات بــازار بــاز و انتشــار اوراق  مانــع 

خ بهــره بیــن بانکــی بــدون ارتبــاط مؤثــر بــا متغیرهــای بنیادیــن می توانــد تنهــا باعــث ایجــاد  کاهــش مقطعــی نــر

ــازار ســرمایه در نیمــه اول ســال 1399( شــود. حبــاب در بازارهــای دارایی هــا )به طــور مثــال حبــاب ب

کاهــش ذخایــر بانک هــا و 	  ــد بیانگــر  ــه ویــژه در فصــل دوم ســال 1400 می توان خ بهــره بیــن بانکــی ب ــر افزایــش ن

کاهــش  نیــاز آن هــا بــه اســتقراض از بانــک مرکــزی بــرای پرداخــت تســهیالت تکلیفــی باشــد بــه عبارتــی علی رغــم 

ــی ناشــی از افزایــش اســتقراض بانک هــا از  بانــک  ــه پول اســتقراض مســتقیم دولــت از بانــک مرکــزی، رشــد پای

مرکــزی خواهــد بــود.
جدول 1. تغییرات نقدینگی، رشد پایه پولی و اجزای آن )درصد(

ح فصل اول 13951396139713981399شر
1400

فصل دوم 
1400

23.922.123.131.340.66.617نقدینگی
17.31924.232.830.19.213.1پایه پولی

0.612.211.943.835.31.95.4-خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی

3.212.3-19.95.8-19.232.44.7بدهی بخش دولت به بانک مرکزی

18.618.719.718.917.52021بدهی بانک ها به بانک مرکزی

خ بهره بین بانکی 18.618.719.718.917.52021میانگین موزون نر

ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.



چشم انداز صنعت، معدن و تجارت در سال 121401

1-7. قیمت دالر
از ســال 1397 بــا خــروج آمریــکا از برجــام و شــکل گیری انتظــارات تورمــی ناشــی از تنگناهــای ارزی و همچنیــن 	 

کــرده اســت.  خ ارز شــروع بــه افزایــش  رشــد فزاینــده نقدینگــی نــر

خ تــورم نبــوده و در واقــع دولــت و بانــک 	  ــا افزایــش نــر خ ارز متناســب ب در ســال های قبــل از 1397 افزایــش نــر

خ ارز شــدند. ایــن سیاســت ها  خ ارز مانــع از افزایــش نــر مرکــزی بــا پیــروی از سیاســت هایی نظیــر لنگــر اســمی نــر

کــه بــا محدودیت هــای عرضــه ارز بــه یکبــاره آزاد شــد.  خ ارز هماننــد یــک فنــر شــد  منجــر بــه جمــع شــدن نــر

خ ارز بــا شــاخص قیمــت مصرف کننــده، یکــی از عارضه هــای جهش هــای 	  از ســوی دیگــر بــه جهــت هم حرکتــی نــر

کــه در طــی  گونــه ای  خ ارز، شــوک بــه اقتصــاد و  ایجــاد بــی ثباتــی و افزایــش فزاینــده تــورم اســت بــه  گهانــی نــر نا

خ ارز بــه صــورت روزانــه تغییــر می کــرد. ســال های 1399 تــا 1400 قیمت هــا متأثــر از نــر

خ ارز از فصل اول 1395 تا فصل سوم 1400 )ریال( نمودار  6. روند فصلی نر

کــرات بســتگی دارد. امــا بــرای تحلیــل چشــم انــداز 	  کوتــاه مــدت بــه نتایــج مذا خ ارز در  چشــم انــداز رونــد آتــی نــر

ــر عرضــه و تقاضــای ارز توجــه داشــت. تلقــی صاحبنظــران  ــه عوامــل اثر گــذار ب خ ارز الزم اســت ب ــر بلندمــدت ن

ــود. برآورد هــای  ــر 30 هــزار تومــان خواهــد ب ــغ ب خ ارز در ســال 1401 بال ــر ــه متوســط ن ک ــر آن اســت  اقتصــادی ب

کمــی نیــز ایــن رقــم را در همیــن محــدوده نشــان می دهــد.

کنونــی بــه دلیــل زمانبــر بــودن مدیریــت چالش هــای ریشــه ای و بنیــادی اقتصــاد ایــران از جملــه 	  در شــرایط 

بــا  پاییــن  تولیــد  تــوان  کنــار  مالــی در  و  پولــی  بودجــه، بی انضباطی هــای  کســری  نقدینگــی،  بــاالی  رشــد 

خ  کاهــش قابــل توجهــی بــرای نــر وابســتگی شــدید بــه مــواد اولیــه وارداتــی و رقابت پذیــری ضعیــف، نمی تــوان 

ــود. ارز متصــور ب
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کل بورس اوراق بهادار و شاخص صنعت  1-8. شاخص 
نقطــه اوج رونــد پنــج ســاله شــاخص بــورس در تیرمــاه 1399 بــوده اســت. از عوامل جدی رشــد فزاینده شــاخص کل 	 

بــورس در ســال 1399 می تــوان بــه وقــوع تورم هــای بــاال،   کاهــش نــرخ بهــره بیــن بانکــی، اقدامــات سیاســتی بانــک 

ــازار بــورس،  ــازی بــه ب ــازار دالر و ســکه )محدودســازی حضــور در ایــن بازارهــا( و هجــوم تقاضــا ســفته ب مرکــزی در ب

کــرد.  اعمــال سیاســت های آزمــون و خطــا توســط سیاســت گذاران و تشــویق مــردم بــه حضــور در بــازار ســهام اشــاره 

عــدم پایــداری رشــد شــاخص بــورس را می تــوان بــه مــواردی نظیــر آزادســازی فــروش ســهام عدالــت، ورود 	 

کثیــری از ســرمایه گذاران بــه بــازار بــورس در زمــان صعــود و خــروج هیجانــی آنــان بعــد از ریــزش، افزایــش  جمــع 

عرضــه از ســوی حقوقی هــا، بالتکیــف بــودن وضعیــت توافقــات بین المللــی و تــرس از ســقوط ارز و فــروش اوراق 

کــرد. بدهــی توســط دولــت و ...  ذکــر 

ماخذ: سازمان بورس اوراق بهادار تهران

کل و شاخص صنعت )واحد( نمودار 7. شاخص 

چشــم انــداز بــازار ســهام در ســال 1401 بیــش از عوامــل درونــی بــازار از عوامــل بیرونــی متأثــر اســت. تــورم، رونــد 	 

خ  خ مالیــات بنگاه هــای صادراتــی، نــر کامودیتی هــا، دخالت هــای مســتقیم و غیر مســتقیم دولــت )نــر قیمــت 

کســری بودجــه و ... از مهم تریــن عوامــل مؤثــر بــر رونــد آتــی  گاز صنایــع بورســی(، روش هــای تأمیــن  ک  خــورا

شــاخص بــورس می باشــد.

بــه نظــر می رســد بــا رفــع ابهامــات تصمیم هــای سیاســی و اقتصــادی دولــت بــه ویــژه اجــرای جــدی برنامه هــای 	 

حمایتــی جدیــد از بــازار ســرمایه در ســال 1401 ماننــد لغــو معافیــت مالیاتــی ســود ســپرده اشــخاص حقوقــی، 

ک فــوالد و  گاز طبیعــی خــورا افزایــش منابــع صنــدوق تثبیــت بــازار در بودجــه 1401، اصــالح قیمــت فرمــول 

کاهــش انتشــار اوراق بــه نفــع بــازار ســرمایه و ...  خ بهــره مالکانــه و  خ تســعیر، ثبــات نــر پتروشــیمی، افزایــش نــر

چشــم انداز رشــد شــاخص در ســال 1401 رو بــه بهبــود باشــد. صاحبنظــران اقتصــادی نیــز متوســط شــاخص 

کرده انــد. ــورس را در حــدود 1.6 میلیــون واحــد پیش بینــی  کل ب
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1-9. مسکن 
بررســی ها نشــان می دهــد تقاضــای ســرمایه ای مســکن بــه عنــوان یــک دارایــی امــن در برابــر تــورم همــواره مــورد توجــه بــوده 	 

اســت. رونــد 5 ســاله اخیــر قیمــت دالری مســکن نشــان می دهــد بــه رغــم جهــش بــاالی نــرخ ارز، قیمــت دالری مســکن در 

کریــدور بلنــد مــدت )20 تــا 30 ســاله( خــود نوســان اندکــی داشــته اســت. 

قیمــت ریالــی مســکن در پنــج ســال اخیــر رشــد شــدیدی داشــته و ایــن امــر بــر رکــود معامــالت بــه خصــوص در ســال 1399 مؤثــر 	 

گرفته اســت. بــوده اســت، امــا از اردیبهشــت مــاه ســال 1400 تعــداد معامــالت مســکن رونــد افزایشــی بــه خــود 

کاهــش 13.1 درصــدی تعــداد معامــالت بــازار مســکن در بهمــن مــاه ســال 1400 نســبت بــه مــاه قبــل امــا مجمــوع 	  علــی رغــم 

معامــالت 11 ماهــه اخیــر افزایشــی بــوده و بــه میانگیــن 5 ســاله خود )از ســال 1396( یعنی حــدود 10،000 معامله در ماه رســیده 

اســت. ایــن امــر می توانــد نشــانه های خــارج شــدن از رکــود تورمــی مســکن باشــد.

 متوســط تعــداد معامــالت مســکن در شــهر تهــران طــی ســال 1400 نســبت بــه ســال گذشــته بیــش از ســه برابــر شــده اســت. به 	 

نظــر می رســد علــت رونــق نســبی بــازار مســکن بــه عواملــی همچــون تثبیــت بازارهــای مــوازی )طــال و ارز(، ریــزش بــورس و نــگاه 

کــم ریســک بــرای مصــون مانــدن از انتظــارات تورمی باشــد. بــه مســکن بــه عنــوان یــک دارایــی 

       ماخذ: گزارش های بانک مرکزی و محاسبات تحقیق.

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

کرات هســته ای و ثبــات بــازار ارز در فصل آخر ســال 1400 انتظارات 	  کاهــش انتظــارات تورمــی بــه دلیــل اخبــار مثبت از مذا گرچــه  ا

کــه بیــش از 50 درصــد در طــی  کــرده اســت امــا تــورم صنعــت )ســاخت(  فعــاالن اقتصــادی بــرای افــت قیمــت مســکن را تقویــت 

کاهــش قیمــت مســکن عمــل می نمایــد . ســال 1400 بــرآورد شــده اســت بــه عنــوان یــک عامــل بازدارنــده در 

بــا توجــه بــه آنکــه در ماه هــای پایانــی ســال 1400 قیمــت دالری مســکن بــه میانگیــن قیمتــی 20 ســاله خــود بســیار نزدیــک شــده 	 

ــوان چشــم انداز قیمــت مســکن  ــدارد. می ت ــا میانگیــن قیمــت دالری 30 ســاله اش نیــز اختــالف نامتناســبی ن اســت و حتــی ب

کثــری معــادل  بــرای ســال 1401 را در صــورت ثبــات شــرایط اقتصــادی و سیاســی در محــدوده قیمت هــای فعلــی بــا رشــد حدا

کــرد. نــرخ تــورم بــرآورد 



15 چشم انداز صنعت، معدن و تجارت در سال 1401

1-10. تجارت خارجی
در فاصلــه ســال های 1395-1396 بــا اجــرای برجــام میــزان صــادرات غیرنفتــی رشــد قابــل مالحظــه ای امــا بــه دلیــل 	 

خــام فروشــی، ارزش کــم تولیــدات صادراتــی در مقابــل مقــدار وزنی صادرات و همچنین وابســتگی بــاالی تولید داخل 

بــه کاالهــای وارداتــی بــا ارزش افــزوده بــاال، همچنــان کســری بیــن صــادرات غیرنفتــی و واردات قابــل توجــه بــوده اســت. 

بررســی رونــد پنــج ســاله اخیــر صــادرات غیرنفتــی بــه وضــوح تاثیــر تکانــه تحریم هــای بین المللــی بر رونــد صــادرات غیرنفتی 	 

کننــده داخلــی تــوان رقابــت  گرچــه افزایــش نــرخ ارز بــا تغییــر نســبت برابــری اســعار بــه نفــع تولیــد  کشــور را آشــکار می ســازد. ا

کاالهــای ایرانــی را افزایــش داده اســت امــا در مقابــل افزایــش هزینه هــای مبادلــه ای، بیمــه ای و حمــل و نقــل منجــر بــه 

کــرده اســت. کمرنــگ  کاالهــای صادراتــی شــده اســت و امــکان بهره گیــری از مزیت هــای صادراتــی را  افزایــش قیمــت 

 از ســال 1397 واردات نیــز بــه دلیــل عــدم توانایــی در تأمیــن ارز واردکنندگان بخش خصوصی و محدویت های گمرکی 	 

کــه 13 درصــد صنایــع داخــل بــه  از ســوی  دولــت بــرای مدیریــت منابــع ارزی، کاهــش یافــت. کاهــش واردات در حالــی 

مــواد اولیــه خارجــی )نســبت مــواد اولیــه وارداتــی بــه ارزش داده( وابســتگی دارد منجــر به کاهش تولید شــده اســت.

در ده ماهــه ســال 1400 صــادرات و وادرات از نظــر ارزشــی بــه ترتیــب 37.4 و 35 درصــد و از نظــر وزنــی 6.5 و 17 درصــد 	 

کاالهای  نســبت به دوره مشــابه ســال گذشــته رشــد داشــته اســت. افزایش قیمت های جهانی، تســریع در ترخیص 

ضــروری، ماشــین آالت و اقــالم واســطه ای تولیــد، کاهــش انتظــارات تورمــی و ... از مهم تریــن دالیــل ایــن امــر بــوده اســت.

منبع: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.  

نمودار 9. روند ارزش صادرات غیرنفتی و واردات طی 1390 تا نه ماهه 1400 )میلیارد دالر(

گاز پتروشــیمی ها، افزایش قیمت کاالهای واســطه ای و ســرمایه ای و به تبع آن 	  گرچه در ســال 1401 مواردی نظیر کمبود  ا

افزایــش هزینه هــای تولیــد بــه دلیــل افزایــش قیمــت جهانــی کاالهــا و ...  چالش هــای مهمــی بــرای تراز تجــاری ایران اســت 

امــا در صــورت رفــع تحریم هــا و بهبــود درآمدهــای نفتــی انتظار مــی  رود تراز تجاری ســال 1401 مثبت باشــد.

گمــرک بــرای ســال 1401 	  در صــورت وقــوع برخــی مفروضــات از جملــه  رشــد اقتصــادی 8 درصــدی، براســاس پیش بینــی 

کــه ایــن ارقــام  صــادرات 56  میلیــارد دالر و واردات 55.5  میلیــارد دالر خواهــد بــود. تلقــی صاحبنظــران اقتصــادی آن اســت 

بــه ترتیــب بالــغ بــر 43.7 و 52.6 میلیــارد دالر باشــد. 
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2.  شامخ )شاخص مدیران خرید(

شــامخ )PMI(، شــاخص ارزیابــی مدیــران خرید  بــوده و نمایانگــر وضعیــت رونــق و رکــود در بخش هــای مختلــف 	 

کــه توســط اتــاق بازرگانــی هــر مــاه منتشــر می شــود.  اعداد باالتــر از 50 بــرای این شــاخص به  کارهــا اســت  کســب و 

کســب وکار ها  کم تــر 50، وضعیــت رکــودی  کارهــا  و اعــداد  کســب و  مفهــوم پیش بینــی مدیــران از وضعیــت رونــق 

را نشــان می دهــد.

اخیــر 	  مــاه   4 در  خ  نــر بیشــترین  کــه  رســیده  واحــد   51.55 بــه   1400 بهمن مــاه  در  اقتصــاد  کل  شــامخ 

ــفندماه را  ــب وکارها در اس محســوب می شــود. ایــن امــر خوش بینــی فعــاالن اقتصــادی بــه بهبــود کس

نشــان می دهــد.

مأخذ: مرکز پژوهش های اتاق ایران.  

کل اقتصاد طی مهر ماه 1398 تا دی ماه 1400   نمودار  10. روند شاخص شامخ 

ــر از 50 در ســال 1400، 	  کل و شــامخ صنعــت بــه ســطح باالت ــا وجــود خــروج موقــت صنعــت از رکــود و افــزاش شــامخ  ب

کان تولیدکننــدگان از تاثیــر نوســانات ارزی، تحریــم، مســائل سیاســی و کمبــود مــواد اولیــه رنــج مــی برنــد. ایــن امر  کمــا

چشــم انــداز رشــد پایــدار شــامخ اقتصــاد ایــران در ســطوح بــاالی 50 در طــول ســال 1401 را تهدیــد می کنــد.



17 چشم انداز صنعت، معدن و تجارت در سال 1401

اقتصــاد  بررســی و تحلیــل دیدگاه هــای ســازمان های بین المللــی در خصــوص   .3
جهــان و ایــران

بــا توجــه بــه افزایــش دوبــاره مــوارد ابتــالء بــه کووید  19 به دلیل شیوع  ســویه های  جدید کرونا مانند ســویه اومیکرون 	 

ــداوم آن بیــش از  ــاه مــدت فعالیت هــای اقتصــادی اندکــی مختــل شــود و در صــورت ت کوت ــه در  ک بیــم آن مــی رود 

پیــش رشــد اقتصــاد جهانــی را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. بــر همین اســاس بانــک جهانی و صنــدوق بین المللی پــول در 

گزارش هــای جدیــد منتشــر شــده پیش بینــی رشــد اقتصــادی جهــان در ســال 2022 را اندکی کاهــش داد و به ترتیب 

کرده انــد. 4.4 و  4.1 درصــد  بــرآورد 

از نــگاه نهاد هــای بین المللــی پــول تحریــم هــای علیــه روســیه تاثیــرات اساســی و قابــل توجهــی بــر اقتصــاد جهــان و 	 

بازارهــای مالــی خواهــد داشــت و انتظــار مــی رود در ســال 1401 عــدم تعادل هــای عرضــه و تقاضــای کاال هــای جهانی 

افزایــش یافتــه و قیمت هــای جهانــی انــرژی و غــذا و همچنیــن تــورم جهانــی افزایــش یابــد. بــر همیــن اســاس بانــک 

کرده انــد.  جهانــی و صنــدوق بین المللــی پــول نــرخ تــورم جهانــی را بــه ترتیــب 3.8 و 3.3 درصــد بــرآورد 

ــا، تورم هــای 	  کرون ــا وجــود ظهــور عالئــم خــروج اقتصــاد ایــران از رکــود دوســاله، همچنــان شــیوع و مدیریــت  ب

بــاال و بیــکاری، نــا اطمینانــی در رفــع تحریم هــا، خشکســالی و اختــالل تامیــن انــرژی بــرای صنعــت و تنش هــای 

اخیــر در منطقــه از جملــه چالش هــای مهــم پیــش روی اقتصــاد ایــران در ســال 1401 خواهــد بــود. بــا توجــه بــه 

ــا 3 درصــد  ــران را در محــدوده 2 ت ــی و صنــدوق بین الملــی پــول رشــد اقتصــاد ای ایــن چالش هــا، بانــک جهان

کرده انــد.  خ تــورم را بــه ترتیــب 27.5 و 41.6 درصــد پیش بینــی  کرده انــد و همچنیــن نــر بــرآورد 
کلیدی سال 2022 )درصد( جدول 2. پیش بینی نهاد های بین المللی از متغیرهای 

نام متغیر
پیش بینی نهاد های بین المللی برای سال 2022

کونومیستبانک جهانیصندوق بین المللی پول مجله ا

-3.83.3تورم جهانی 

-4.44.1رشد اقتصاد جهانی 

2.52.48.8رشد اقتصاد ایران 

27.541.623.5تورم ایران 

3.17.159رشد صادرات ایران 

1.54.815رشد واردات ایران 

خ بیکاری ایران  10.598.8نر

ماخذ: بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و واحد اطالعات اکونومیست 2022.



چشم انداز صنعت، معدن و تجارت در سال 181401

کامودیتی ها  4. نمایی از 
علی رغــم بازدهــی 40 درصــدی قیمــت نفــت در شــش مــاه اخیــر، چشــم انــداز قیمــت نفــت همچنــان صعــودی 	 

کــه معامــالت آتــی نفــت در مــاه دوم و ســوم بــا 200 ســنت اختــالف بیــش از  اســت. آمارهــا نشــان می دهــد 

خ بیــن بــازار  کــه ایــن اختــالف نــر قیمــت نقــدی فوریــه 2022 معاملــه می شــود )بلومبــرگ، فوریــه 2022(. از آنجــا 

آتــی و بــازار نقــدی حتــی باالتــر از زمــان جنــگ خلیــج فــارس و بحــران 2008 و جنــگ لیبــی اســت، ســیگنال رشــد 

قیمــت نفــت در آینــده نزدیــک را می دهــد.

کرایــن تقاضــا بــرای طــال افزایــش 	  بــا توجــه بــه رشــد تــورم جهانــی و تــداوم رشــد تــورم آمریــکا، تنــش روســیه و ا

کــه موجــب رشــد قیمــت طــال شــده  یافتــه اســت ضمــن آنکــه ذخیــره ســازی طــال توســط چیــن افزایــش یافتــه 

کــه صــادرات طــال از ســوییس بــه چیــن در مــاه ژانویــه 2022 بــه باالتریــن ســطح از  اســت. آمــار نشــان میدهــد 

دســامبر 2016 رســیده اســت.

کاال تلقــی صاحب نظــران بــر تــداوم 	  کرایــن و همچنیــن اختــالل در زنجیــره تأمیــن  بــا توجــه بــه تنــش روســیه بــا ا

کامودیتی هــا بــرای ســال آتــی اســت. رشــد قیمــت 
کامودیتی ها )درصد( گذشته و قرادادهای آتی  جدول 3. تغییرات بازدهی 

بازدهی یک ساله بازدهی سه ساله )درصد(کاال
)درصد(

بازدهی شش ماهه 
)درصد(

درصد اختالف قیمت نقد به  قرارداد های 
آتی سه ماه 

2.8-41.2501.4نفت برنت

41.76.46.83.9انس طال

77.654.529.70.9آلومینیوم

57.111.3120.2مس

35.340.122.40.2روی

16.19.340.5سرب

1.1-107.268.333قلع

https://www.lme.com/Metals/Non-ferrous, 14 mar 2022.

کرونــا و توقف هــای زنجیــره تأمیــن و تولیــد، رشــد قیمــت انــرژی در اروپــا، تنــش اوکرایــن بــا روســیه بــه 	  گونه هــای جدیــد  شــیوع 

کاهــش شــدید ســطح موجــودی انبار هــای LME در  عنــوان یکــی از بزرگتریــن صادرکننــدگان بازارهــای انــرژی، آلومینیــوم و ... ، 

کاهــش آالیندگــی  شــرق آســیا، رونــد صعــودی تــورم در آمریــکا و رســیدن بــه اوج خــود از ســال 1984، الــزام فوالدســازان چیــن بــه 

و تولیــد، افزایــش فزاینــده تعــداد قرارداد هــای اختیــار خریــد نفــت بیــش از 100 دالری بــرای دســامبر 2022 و ... ســرمایه گذاران 

کــرده اســت. کاالیــی جهــان را بــه چشــم  انداز افزایشــی قیمت هــا طــی ســال آینــده مطمئن تــر  بازارهــای 
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کالن اقتصادی برای سال 1401      5. پیش بینی وضعیت آتی متغیرهای 
در ایــن بخــش از پژوهــش تلقــی صاحبنطــران 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 )4( ارائــه شــده اســت. متغیر هــای 
صاحب نظــران و متخصصــان مســائل اقتصــادی نــرخ رشــد اقتصــادی ایــران در ســال 14.1 را 4.5 درصــد پیش بینــی 
کرده انــد. کرده انــد. همچنیــن آنهــا تــورم مصرف کننــده و تولید کننــده را بــه ترتیــب 35.6 و 47.8 درصــد پیش بینــی 
صاحب نظــران معتقدنــد متغیرهــای صــادرات غیرنفتــی و واردات بــرای ســال 1401 بــه ترتیــب بالــغ بــر 43 و 52 میلیــارد دالر 
کــه نــرخ دالر در محــدوده 30 هــزار تومــان و شــاخص قیمــت ســهام در بــورس  خواهــد شــد. تلقــی صاحب نظــران آن اســت 
کانــال یــک میلیــون و ششــصد هــزار واحــدی نوســان داشــته باشــد. در خصــوص  اوراق بهــادار تهــران بــه طــور میانگیــن در 

رشــد مســکن نیــز بــر اســاس نظــر متخصصــان حــوزه اقتصــاد و مســکن رشــدی در حــدود 20 درصــد مــورد انتظــار اســت.
جدول 4. تلقی صاحب نظران و متخصصان مسائل اقتصادی برای سال 1401

آخرین اطالعات دوره جاریمتغیر
پیش بینی 

اقتصاد 
ایران

خ رشد اقتصادی شش ماهه  اول سال 1400 معادل: 5.9 درصدرشد اقتصادی )درصد( 4.5 نر

مصرفــی  خدمــات  و  کاالهــا  شــاخص  تــورم-  خ  نــر
خ تورم ده ماهه سال 1400برابر با: 42.4 درصد)درصــد( 35.6 نر

خ تورم- شاخص بهای تولیدکننده )درصد( کننــده اعــالم شــده در تابســتان ســال 1400برابــر بــا:  نر خ تــورم تولیــد  آخریــن نــر
ــد 47.8 64.6 درص

43.7 صادرات غیرنفتی در ده ماهه 1400 برابر با:  38.8 میلیارد دالرصادرات غیرنفتی )میلیارد دالر(

کاال )میلیارد دالر( 52.6 واردات در ده ماهه 1400 برابر با:  41.7 میلیارد دالرواردات 

خ متوسط قیمت دالر آمریکا )تومان( در سال 1401 برابر با:متوسط قیمت  دالر آمریکا  )تومان( 30،000 نر

تهــران  بهــادار  اوراق  بــورس  کل  شــاخص  متوســط 
)واحــد(

کل بــازار بــورس در ســال جــاری در محــدوده 1 تــا 1.5 میلیــون واحــد  شــاخص 
1،600،000 نوســان داشــته اســت.

متوسط رشد قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در 
شهر تهران )درصد(

متوســط رشــد ده ماهــه قیمــت یــک متــر مربــع واحــد مســکونی در شــهر 
تومــان(. هــزار   936 و  میلیــون   32( اســت  بــوده  درصــد   20.3 20 تهــران 

مأخذ: نتایج تحلیل پرسشنامه ای پژوهش حاضر.

کــه قیمــت نفــت در ســال 2022 بیــش از 45 درصــد نســبت به ســال 2021 	  کــی از آن اســت  پیــش بینــی ســازمان هــای جهانــی حا
که با توجه به همبســتگی روند  رشــد خواهد داشــت و به طور متوســط در محدوده 100 تا 105 دالر در هر بشــکه معامله خواهد 
تغییــرات قیمــت نفــت و شــاخص قیمــت تولیدکننــده صنایــع تولیــد فلــزات پایــه، مــواد و فرآورده هــای شــیمیایی، فرآورده های 
کک و فــرآورده هــای نفتــی انتظــار افزایــش قیمــت زنجیــره تولیــد ایــن صنایــع در ســال 1401  الســتیکی و پالســتیکی و صنایــع 
پیش بینــی می شــود. ضمــن آنکــه ایــن امــر بــر صــادرات محصــوالت صنعتــی ) و همچنیــن شــاخص قیمــت صادرکننــده( 

محصــوالت صنایــع شــیمیایی و وابســته و صنایــع مــواد پالســتیک، کائوچــو و مصنوعــات نیــز اثرگــذار اســت..
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خ ارز براساس مدل های اقتصادسنجی  خ تورم و نر کمی نر 6. پیش بینی 

خ ارز بــا روش رگرســیون چندگانــه 	  در ایــن پژوهــش پیش بینــی تــورم بــا اســتفاده از روش آریمــا و پیش بینــی نــر

ــا برآوردهــا )3(1400- )1(1390 بــوده اســت و دوره پیــش بینــی نیــز شــامل  ــرآورد شــده اســت. دوره تخمیــن ی ب

دوره )4(1401 – )4(1400 اســت.

در 	  کــه  اســت   جنگینــز   – کــس  با روش  بــر  مبتنــی  تــورم(  خ  )نــر هــدف  متغیــر  پیش بینــی  آریمــا،  مــدل  در 

مجموعــه  بــه  رگرســیون  خــود  الگــوی  یــک  بــا  شــده  تلفیــق  متحــرک  میانگیــن  الگــوی  یــک  بــرازش  از  آن 

معرفــی    )ARIMA)p, d, qصــورت بــه  جنگینــز  کــس  با توســط  الگــو  ایــن  می شــود.  اســتفاده  داده هــا 
جزئــی2 خودهمبســتگی  و  خودهمبســتگی1  تابــع  از  ترتیــب  بــه   q و   p مقادیــر  بــرای  اســت.   شــده 

 استفاده می شود.

گرفتــه 	  کالن در نظــر  خ ارز( تابعــی از متغیر هــای  در مــدل رگرســیون چنــد متغیــره،  پیش بینــی متغیــر هــدف )نــر
ــود.3 می ش

براســاس روش هــای کمــی مبتنــی بــر اقتصــاد ســنجی میانگیــن نــرخ ارز و تــورم در ســال 1401 بــه ترتیب برابــر بــا 28،800 	 

تومــان و 33.5 درصــد می باشــد.

پیش بینــی نــرخ ارز از روش بــرآورد تابــع رگرســیون چنــد متغیره بر پایه آن اســت که نــرخ دالر به عوامل بنیادی اقتصاد 	 

ایران و به ویژه روند تورم، نقدینگی و ســایر متغیر های مهم اقتصاد کالن وابســتگی دارد. لذا به نظر می رســد ترســیم 

ســناریوی کاهــش نــرخ ارز تنهــا بــا توجــه بــه سیاســت های لنگــر نــرخ اســمی ارز محتمل شــود کــه نیاز به دسترســی به 

کــرات هســته ای بتواند مانع افزایش قیمت دالر شــود و  گرچــه احتمــال دارد موفقیــت مذا منابــع ارزی خارجــی دارد. ا

حتــی در کوتــاه مــدت قیمــت دالر را کاهش دهد.

1. Autocorrelation Function
2. Partial correlation Function

3. تابــع بــه فــرم: EXR=f )MS, IR, INF, GDP, TB, FR, OP(  شــامل متغیرهــای: EXR : نــرخ ارز، MS: عرضــه پــول، IR: نــرخ بهــره، INF: نــرخ تــورم، GDP: تولیــد 
ناخالــص داخلــی حقیقــی، TB: تــراز تجــاری، FR: خالــص دارای هــای خارجــی بانــک مرکــزی، OP: قیمــت نفــت.
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7. تلقی صاحب نظران در خصوص مشکالت و راهکارهای اقتصاد ایران 

کشــور«  چشــم انداز اقتصــاد ایــران در ایــن شــماره نظــر صاحب نظــران داخلــی را در خصــوص »مشــکالت عمــده اقتصــاد 

کشــور« و همچنیــن »اهــم چالش هــای بخــش تولیــد از طــرف عرضــه و تقاضــا«  و »سیاســت های اقتصــادی مــورد نیــاز 

و »راهکارهــای پیشــنهادی جهــت رونــق تولیــد« بــرای ســال 1401 جویــا شــده  اســت. در زیــر جمع بنــدی نظــرات آنهــا 

بــه ترتیــب اولویــت ارائــه شــده اســت. 

جدول  5. چالش های اقتصاد ایران در سال 1401 و راهکار های پیشنهادی به ترتیب اولویت

کشور در سال 1401 چه می باشند؟ الف(  مشکالت عمده اقتصادی 

تحریم و محدودیت  در مباالت مالی و پولی 	 

کشور 	  کاهش درآمد و قدرت خرید خانوارها، افت تقاضای داخلی و باال رفتن خط فقر در 

تورم ساختاری باال و بی ثباتی بازارها 	 

گسترده و مشکالت ساختاری نظام بانکی و صندوق های بازنشستگی	  کسری بودجه 

سیاست های پولی نامناسب و عدم نظارت بانک مرکزی بر بانک ها	 

ک از تشکیل سرمایه	  خ استهال گرفتن نر خ پایین سرمایه گذاری و پیشی  نر

گیر بر سر راه تولید و صادرات	  سختگیری و قوانین دست وپا

عدم شفافیت و فساد مالی و اداری	 

فقدان بهره وری نهادی	 

کشور در سال 1401چه می باشند؟ ب(  سیاست های اقتصادی مورد نیاز 

کالن اقتصادی در حمایت از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال	  اتخاذ سیاست های تثبیت 

کاهش تنش در روابط بین الملل	  هدایت دیپلماسی اقتصادی، تجاری و سیاسی به سمت ثبات و 

کسری بودجه و بدهی های دولت 	  کاهش   انضباط در سیاست های مالی و 

کاال بخصوص سوخت	  مبارزه با فساد مالی، اداری و قاچاق 

 جلوگیری از تثبیت مصنوعی قیمت ها 	 

کاالهای وارداتی( 	  کارآمد بازار ارز )مدیریت صادرات و واردات و تخصیص ارز برای  کنترل و مدیریت   

کامل حکمرانی اقتصادی و بهبود شاخص های نهادی	  تصحیح 

خروج دولت، بانک ها و نهادهای خصولتی از بنگاه داری	 
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ج(   اهم چالش های بخش تولید از طرف عرضه و تقاضا در سال 1401 چه می باشند؟

تامین مواد اولیه به ویژه مواد اولیه وارداتی و تامین مالی طرف عرضه	 

محدود شدن بازارهای صادراتی و قدرت خرید داخل و در نتیجه چالش تقاضای مؤثر	 

افزایش بهای تمام شده ناشی از تورم در سمت عرضه	 

گذرا و بی ثبات	  کار نامتاسب و سیاست های  کسب و  فضای 

کاهش بهره وری	  عدم دسترسی به فناوری های روز و 

انحصارات، تبانی و رانت	 

تخصص پایین مدیران صنعت و فساد 	 

قیمتهای  دستوری 	 

د( راهکارهای پیشنهادی جهت رونق تولید در سال 1401 چه می باشند؟

کسب و کار و و جلوگیری از تصویب و ابالغ بخشنامه ها و قوانین متعدد	  بهبود فضای 

افزایش دسترسی فیزیکی و اقتصادی به مواد اولیه و نهاده های تولید 	 

گردش 	  افزایش سهم تسهیالت بانکی بخش های تولیدی و صنعتی و به خصوص سرمایه در 

کاالهای مشابه تولید داخل 	  محدودیت واردات 

تکمیل زنجیره ارزش و توجه به صادرات دارای مزیت نسبی به بازارهای منطقه ای 	 

افزایش هزینه و ریسک فعالیت های غیر مولد و واسطه گری 	 

ج	  کاهش وابستگی به خار حمایت از شرکت های دانش بنیان جهت 

عوارض بر صادرات نهاده ها تا اشباع بازار داخلی 	 

آسیب شناسی جدی بهره وری در بخش تولید و رفع مشکالت احتمالی	 

کاال به جای اعطای وام جهت جلوگیری از جهش قیمت	  کارت های اعتباری خرید  اعطای 
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