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تذکر
آن انتشار  زمان  در  که  است  اطالعاتی  و  آمار  به روزترین  و  جدیدترین  گزارش  این  در  شده  استفاده  اطالعات  و   آمار 

و  اطالعات  آمار،  است.  بوده  قابل دسترسی  زیرنویس ها ذکر شده اند  یا  متن  در  معتبری که  منابع  از  فروردین ۱۴۰۰(   ۱۵(
تحلیل های ارائه شده در این گزارش صرفاً جنبه اطالع رسانی داشته و هیچ مسئولیت یا تعهدی را از سوی بانک خاورمیانه و یا 

سازمان ها و افراد وابسته به آن ایجاد نمی نماید.
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یادداشت:  در این گزارش هر جا نرخ رشد متغیری ارائه شده، منظور درصد تغییر آن متغیر در دوره یا مقطع مورد بحث نسبت به 
دوره یا مقطع مشابه در سال قبل از آن است، مگر این که خالف آن ذکر شده باشد. برای مثال، منظور از »رشد درآمدهای نفتی در بهار 

۱۳۹۹«، درصد تغییر این درآمدها در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۸ است. 

نسخه الکترونیکی این گزارش و شماره های قبل از آن در آدرس زیر قابل دسترسی است:
http://middleeastbank.ir/page/EconomicReports

اقتصاد ایران در یک نگاه ............................................................................................................................................. ۲
۱. بخش واقعي .................................................................................................................................................................. ۳
۲. قیمت ها و تورم ...........................................................................................................................................................  6
۳. تراز پرداخت ها ...........................................................................................................................................................  ۸
۴. بازار ارز .......................................................................................................................................................................... ۱۰
5. متغیرهای پولی و اعتباری ................................................................................................................................. ۱۰
6. وضعیت مالی دولت................................................................................................................................................ ۱۳
۷. بازار سرمایه............................................................................................................................................................... ۱6
۸. سایر تحوالت.............................................................................................................................................................. ۱۷



شماره ۲۲   | فروردین ۱۴۰۰گزارش فصلی تحوالت اقتصاد ایران | ۲

اقتصاد ایران در یک نگاه
سال ۱۳99زمستان ۱۳99پاییز ۱۳99تابستان ۱۳99بهار ۱۳99سال ۱۳9۸زمستان ۱۳9۸شاخص

مشارکت و بیکاری )درصد(
--۴2/۴۴۴/۱۴۱/۰۴۱/۸۴۱/۴نرخ مشارکت جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر 

--۱۰/6۱۰/7۹/۸۹/۵۹/۴نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر
--2۵/726/۰2۴/۵2۳/۱2۳/7نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا 2۴ ساله

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و زیربخش های آن به قیمت های ثابت سال ۱۳9۰ )درصد(
--2/۹۵/2۳/۹-6/۵-6/۴-تولید ناخالص داخلی
--2/22/۳2/67/۹7/۰ صنایع و معادن

--۱6/722/2۹/7-۳۸/7-۳۵/6- نفت
--7/۸۸/۸۴/۹۴/۱۵/2 کشاورزی

--۱/۹۰/۸۰/۱-۰/2-۰/۵- خدمات
--۰/6۳/22/۹-۰/۱۱/۱تولید ناخالص داخلی بدون نفت

--۰/2۱/۸-۱/۱-۵/۹-۱7/۵-تشکیل سرمایه ثابت ناخالص )به قیمت بازار(
نفت )هزار بشکه در روز(

--2.۰۵۹2.۱۹۴۱.۹66۱.۹۴2۱.۹۸6متوسط تولید*
نرخ تورم نقطه به نقطه )درصد(

2۴/۴۳۴/۸2۱/۱۳۰/6۴۴/2۴7/۱۳6/۴رشد شاخص بهای مصرف کننده )۱۰۰=۱۳۹۵(
---۱۵/۰۳6/7۱2/۰۴۰/7رشد شاخص بهای تولید کننده )۱۰۰=۱۳۹۵(

تراز پرداخت ها )میلیون دالر(
---۵.۵262۹.۰۱6۳.۸6۵۴.6۹۳صادرات نفتی

---7.۱7۸۳۰.۳7۵۵.۰7۳6.۴۹۹صادرات غیرنفتی
---۱۴.۴7۱۵2.2۳6۹.۱۵۰۱۱.۸2۴واردات کاال

---6۳2-2۱2-۱.7677.۱۵۵-تراز حساب کاال
---۵.۳2۵-۴.۰77-2۱.۸۵۵-7.2۹۳-تراز بازرگانی غیرنفتی

---۱.2۰6-622-2.۴۰۴۳.7۵۳-تراز حساب جاری
---۹۹۰-2.۹۰۳-6.66۹-6.۱۰۸تراز حساب سرمایه

---۸7۸-۱.۰۰6-۵.۴۵۱۱.2۹۸تغییر در ذخایر بین المللی
نرخ برابری دالر آمریکا با ریال )متوسط طی دوره(

22۰.۸6۱272.۹۵۰2۴۴.۰2722۵.۰۵۴ ۱62.۳76 ۱۳۸.7۸2۱2۸.27۸بازار آزاد
۴2.۰۰۰۴2.۰۰۰۴2.۰۰۰۴2.۰۰۰۴2.۰۰۰۴2.۰۰۰۴2.۰۰۰رسمی

۱۸7.۳6۵2۵۱.۹۱۴2۴۱.۱۰62۰6.2۰۴ ۱۴۴.۴۳۰ ۱2۵.6۵7۱۱۱.۸۱۳سامانه نیما )حواله(
متغیرهای پولی و اعتباری )هزار میلیارد ریال - در انتهای دوره(

--۳.۵2۸/۵۳.۵2۸/۵۳.۸۳۳/۵۳.72۰/6۴.۰7۵/۴پایه پولی
--۱.۱۰6/۹۱.۱۰6/۹۱.۱۳2/۹۱.2۹۱/۹۱.26۸/۴بدهی بانک ها به بانک مرکزی

--۱۵6/۳۱۵6/۳۳۹۴/۳۱72/7۱2۳/۰خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی
--۳.۴7۵/7۳.۴7۵/7۳.66۹/۱۳.6۳۱/۸۳.۸۳۸/۳خالص دارایی های خارجی به بانک مرکزی

--2۴.72۱/۵2۴.72۱/۵26.۵7۱/72۸.۹۵۸/۹۳۱.۳۰۰/2نقدینگی
--۴.27۳/۰۴.27۳/۰۵.۰2۰/۵6.۰۰7/۰6.۱7۰/۳حجم پول

--۳.66۱/6۳.66۱/6۴.۴۴2/۵۵.۴۰7/۴۵.۵2۸/۱سپرده های دیداری
--2۰.۴۴۸/۵2۰.۴۴۸/۵2۱.۵۵۱/222.۹۵۱/۹2۵.۱2۹/۹شبه پول )سپرده های غیردیداری(

وضعیت مالی دولت )هزار میلیارد ریال(
داده های این بخش در دسترس نیست.

بورس اوراق بهادار تهران )در آخرین روز دوره(
۱.27۰.627۱.۵۹۵.۱6۰۱.۴۳۹.۱2۴۱.۳۰7.6۵7۱.۳۰7.6۵7 ۵۱2.۹۰۰۵۱2.۹۰۰شاخص کل

۱.۸۵۵.۱۵۱2.۰۸7.۹۵72.۰۰۱.۹۳۹۱.7۸2.۰6۸۱.7۸2.۰6۸ 6۳6.7۰۰6۳6.7۰۰شاخص مالی
۱.۱۰۹.۵۳2۱.۴۱۵.۰2۴۱.26۴.۵۳2۱.۱۵۴.2۵۸۱.۱۵۴.2۵۸ ۴۵۸.۰۰۰۴۵۸.۰۰۰شاخص صنعت

۴7.۵۹76۰.۰۳۵۵7.۰۵۹۵۱.6۰۱۵۱.6۰۱ ۱۸.7۳2۱۸.7۳2ارزش بازار )هزار میلیارد ریال(
مأخذ: گزارش های مختلف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و مرکز آمار ایران

* بر اساس گزارش های اوپک )منابع ثانویه(



۳

۱. بخش واقعی
جدیدترین آمار منتشرشــده حساب های ملی سال ۱۳۹۹ از سوی بانک مرکزی 
از رشــد مثبت اقتصادی کشور در پاییز و نه ماهه نخست این سال حکایت دارد. 
در فصل سوم سال ۱۳۹۹ همچون فصل قبل از آن، رشد تمامی گروه های اصلی 
فعالیت های اقتصادی از جمله بخش نفت، مثبت بوده اســت. این در حالی است 
که شــرایط ویژه ناشی از شــیوع ویروس کرونا هم از طرف عرضه - با تعطیلی یا 
کاهش فعالیت برخی از کســب وکارها - و هم از طرف تقاضا - با کاهش مصرف 

برخی از کاالها و خدمات - محدودکننده رشد اقتصادی بوده است.
بر اســاس گزارش بانک مرکزی، کل ارزش افزوده ایجادشده در اقتصاد کشور در 
پاییز و نه ماهه نخســت سال ۱۳۹۹ به ترتیب بالغ بر  ۹.2۸۳ هزار میلیارد ریال 
و 2۴.72۹ هــزار میلیارد ریال بوده که به قیمت های ثابت از رشــد اقتصادی به 
ترتیب ۳/۹ درصدی و 2/2 درصدی حکایت دارد. بخش عمده این رشد در پاییز 
و در نه ماهه نخســت این ســال مربوط به گروه صنایع و معادن بوده است. رشد 
اقتصادی بدون نفت نیز در پاییز معادل 2/۹ درصد و در نه ماهه نخست این سال 

معادل ۱/۹ درصد بوده است.
گروه نفت که در تمام فصول سال ۱۳۹۸ و فصل نخست سال ۱۳۹۹ رشد منفی را 
تجربه کرده بود، از تابستان سال ۱۳۹۹ با رشد قابل توجه ارزش افزوده مواجه شد 
و این مهم در پاییز نیز با رشد ۹/7 درصدی تکرار شد تا رشد این بخش در مجموع 
نه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ به ۳/۹ درصد برسد. عمده رشد بخش نفت به افزایش 
تولید گاز طبیعی و میعانــات گازی و همچنین افزایش صادرات نفت خام مربوط 
می شــود، در حالی که تغییر خاصی در زمینه رفع تحریم های آمریکا در این دوره 
به وقوع نپیوسته است. اگر رشد بخش نفت به افزایش دارایی های بلوکه شده ایران 
در کشورهایی از قبیل چین منجر شده باشد، اثر واقعی چندانی در وضعیت فعلی 
اقتصاد ایران نخواهد داشت، ضمن این که می تواند با رشد بیشتر پایه پولی از محل 

دارایی های خارجی غیرقابل دسترسی بانک مرکزی، به نرخ تورم موجود بی افزاید.
گروه صنایع و معادن در پاییز 7/۰ درصد و در مجموع نه ماهه نخست 6/۰ درصد 
رشد داشته اســت. در این گروه زیربخش صنعت بیشترین رشد )۹/۸ درصد در 
پاییز و 7/۸ درصد در نه ماهه نخســت( را به خود اختصاص داده است. زیربخش 
برق، گاز و آب نیز رشد ۵/۱ درصدی را در نه ماهه نخست ثبت کرده و زیربخش 
ســاختمان با رشــد ۳/6 درصدی در نه ماهه نخست مواجه بوده است. در بخش 
ســاختمان نرخ رشد ارزش افزوده ســاختمان های خصوصی 7/۸ درصد و بسیار 

بیشتر از ساختمان های دولتی بوده است.
گروه خدمات هر چند در پاییز رشــد مثبت ناچیــز ۰/۱ درصدی را تجربه کرده، 
در مجموع نه ماهه ۰/۳ درصد منقبض شــده اســت. در پاییــز ۱۳۹۹ و در بین 
زیربخش های گروه خدمات، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات بیشترین اثر مثبت و 
خدمات عمومی بیشترین اثر منفی را بر نرخ رشد ارزش افزوده این گروه داشته اند. 
در مجموع نه ماهه نخســت این ســال اما خدمات مستغالت و خدمات حرفه ای و 

تخصصی بیشترین اثر مثبت را بر رشد گروه خدمات داشته است.
از ســوی دیگر گروه کشــاورزی نرخ رشد اقتصادی ۵/2 درصدی را در پاییز و ۴/6 
درصدی را در نه ماهه نخست تجربه کرده است. در این گروه و در نه ماهه نخست 
سال ۱۳۹۹ ارزش افزوده تولیدات زراعی به قیمت های ثابت ۱۰/۰ درصد و تولیدات 
باغی ۵/7 درصد بیشتر از مدت مشــابه سال قبل بوده، در حالی که ارزش افزوده 
تولیــد محصوالت اصلی دامی به قیمت های ثابت ۰/2 درصد کاهش یافته اســت. 
مشــکالت ناشی از قیمت گذاری دستوری و عدم تخصیص ارز برای تأمین نهاده ها 
و خوراک مورد نیاز دام در منقبض شدن تولید محصوالت دامی بی تأثیر نبوده اند. 
جدول ۱ جزئیات نرخ رشد اقتصادی فصول مختلف سال ۱۳۹۸ و نه ماهه نخست 

سال ۱۳۹۹ را برای گروه های اصلی اقتصاد کشور نشان می دهد.

جدول ۱- نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و زیرمجموعه های آن به قیمت های ثابت سال ۱۳9۰ )درصد(
سهم از رشد در ۱۳9۸۱۳99

نه ماهه نخست 
۱۳99 نه ماهه پاییزتابستانبهارسالزمستانپاییزتابستانبهار

نخست
۸/۵۹/۸7/27/۸۸/۸۴/۹۴/۱۵/2۴/6۰/۵گروه کشاورزی

۱6/722/2۹/7۳/۹۰/۵-۳۸/7-۳۵/6-۱۰/۱-۵۰/۴-۴7/۴-گروه نفت
۰/۱۰/۴7/۱2/22/۳2/67/۹7/۰6/۰۱/۵-گروه صنایع و معادن

۰/2-۰/۳-۱/۹۰/۸۰/۱-۰/2-۰/۵-۱/72/۰-۰/۳-گروه خدمات
-۰/6۳/۲۲/9۱/9-۰/۴۰/5۳/۸۰/۱۱/۱تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه )بدون نفت(

۲/95/۲۳/9۲/۲۲/۲-6/5-6/۴-9/۱۱/۷-۱۱/۰-تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه
مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، گزارش تحوالت اقتصادی ایران در بخش واقعی، نه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ )به قیمت های ثابت ۱۳۹۰(

ــی  ــد کاهش ــه رون ــد ک ــان می ده ــزی نش ــک مرک ــده بان ــای بازبینی ش داده ه
ــوار منجــر شــده  ــاه خان ــت مســتمر رف ــه اف ــه ب مصــرف بخــش خصوصــی ک
بــود، از فصــل دوم ســال ۱۳۹۹ متوقــف شــده، بــه نحــوی کــه رشــد مصــرف 
ــز  ــد و در پایی ــادل ۱/۱ درص ــال مع ــن س ــتان ای ــی در تابس ــش خصوص بخ
ــه  ــه ماه ــوع ن ــر در مجم ــن متغی ــه ای ــت. البت ــوده اس ــد ب ــادل ۰/۱ درص مع
ــل،  ــه کــرده اســت. در مقاب ــت ۱/۱ درصــدی را تجرب نخســت ســال ۱۳۹۹ اف
ــه  ــوع ن ــی ۳/7 درصــد و در مجم ــز منف ــی در فصــل پایی رشــد مصــرف دولت
ــی  ــد نزول ــت. رون ــوده اس ــد ب ــت ۱/6 درص ــال ۱۳۹۹ مثب ــت س ــه نخس ماه
مســتمر و نگران کننــده تشــکیل ســرمایه ثابــت ناخالــص نیــز در پاییــز ســال 
ــر در  ــن متغی ــرای ای ــدی ب ــت ۱/۸ درص ــد مثب ــده و رش ــف ش ۱۳۹۹ متوق
ــال ۱۳۹۹ را  ــه نخســت س ــه ماه ــت ۰/2 درصــدی آن در ن ــز، رشــد مثب پایی
ــون  ــن رشــد مثبــت تشــکیل ســرمایه مدی ــه ای ــه ارمغــان آورده اســت. البت ب
ــین آالت  ــرمایه ماش ــاختمان اســت و تشــکیل س ــرمایه گذاری در بخــش س س
ــرده  ــه ک ــدی را تجرب ــاض ۱/7 درص ــال ۱۳۹۹ انقب ــت س ــه نخس ــه ماه در ن

اســت. عملکــرد تجــارت خارجــی کشــور نیــز از افــت صــادرات و واردات در نــه 
ــای  ــه قیمت ه ــا ب ــدار آن ه ــه مق ــت دارد ک ــه نخســت ســال ۱۳۹۹ حکای ماه
ثابــت بــه ترتیــب ۱۳/۹ درصــد و ۳۳/۳ درصــد کمتــر از مــدت مشــابه ســال 
قبــل از آن بــوده اســت. نکتــه قابــل توجــه اینجــا اســت کــه بــر اســاس ارقــام 
ــای کشــور،  ــراز پرداخت ه ــده از ت ــه ش ــار ارائ ــادرات در آم دالری واردات و ص
افــت صــادرات در ســال ۱۳۹۹ شــدیدتر از واردات بــوده اســت. همچنیــن بــر 
مبنــای ارقــام ریالــی جــاری صــادرات و واردات در گــزارش حســاب های ملــی، 
ــه ماهــه نخســت ســال ۱۳۹۹ بیشــتر از  رشــد واردات کاالهــا و خدمــات در ن
رشــد صــادرات کاالهــا و خدمــات بــوده اســت. بنابرایــن افــت شــدیدتر واردات 
ــای  ــه قیمت ه ــات ب ــا و خدم ــادرات کااله ــه ص ــبت ب ــات نس ــا و خدم کااله
ــه واردات  ــدید هزین ــش ش ــانه ای از افزای ــد نش ــال ۱۳۹۹ می توان ــت در س ثاب
در پــی تشــدید تحریم هــای آمریــکا و احتمــاالً کاهــش تخصیــص ارز بــا نــرخ 
رســمی باشــد. جــدول 2 نــرخ رشــد هزینــه ناخالــص داخلــی را بــه تفکیــک 

ــد. ــان می ده ــزای آن نش اج
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نفت
بخــش نفــت کــه در ســال های گذشــته یکــی از ارکان اصلــی اقتصــاد کشــور بــود 
و بخــش عمــده درآمدهــای دولــت را تشــکیل مــی داد، در پــی شــرایط خــاص 
تحریمــی کشــور تقریبــاً از اوایــل ســال ۱۳۹۸ نقــش کم رنگــی در اقتصــاد ایــران 
داشــته اســت. بــر اســاس گزارش هــای بانــک مرکــزی، ســهم گــروه نفــت از کل 
ارزش افــزوده ایجادشــده در کشــور بــه قیمت هــای جــاری در نــه ماهــه نخســت 
ســال ۱۳۹۹ تــا رقــم بی ســابقه ۵/2 درصــد تنــزل یافتــه اســت، در حالــی کــه 
ایــن رقــم در ســال های ۱۳۹6 تــا ۱۳۹۸ بــه ترتیــب معــادل ۱۳/۵ درصــد، ۱۳/۰ 
درصــد و 7/۴ درصــد بــود. انتشــار رســمی آمــار تولیــد نفــت کشــور تقریبــاً از 
همــان اوایــل دور جدیــد تحریم هــا در ســال ۱۳۹7 مختــل شــد و بهتریــن آمــار 
ــه  ــع ثانوی ــه از مناب ــت ک ــک اس ــای اوپ ــه گزارش ه ــوط ب ــترس آن مرب در دس
ــت خــام کشــور  ــد نف ــا، کل تولی ــن گزارش ه ــر اســاس ای ــت می شــود. ب دریاف
در مــاه فوریــه 2۰2۱ )تقریبــاً مطابــق بــا بهمــن ۱۳۹۹(، بــه 2/۱ میلیــون بشــکه 
در روز رســیده کــه نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل 2/۴ درصــد افزایــش و 

نســبت بــه مــاه مشــابه دو ســال قبــل 22/2 درصــد افــت نشــان می دهــد. آمــار 
صــادرات نفتــی در یکــی دو ســال اخیــر از آمــار تولیــد محرمانه تــر تلقــی شــده 
و تقریبــاً هیــچ آمــار رســمی داخلــی یــا خارجــی از آن منتشــر نمی شــود. بــا این 
حــال خبرگــزاری  رویتــرز بــه نقــل از برخــی منابــع از جملــه شــرکت بین المللــی 
انــرژی اس وی بــی۱ و بــا اســتفاده از منابــع غیررســمی ماننــد داده هــای شــرکت 
ــدار  ــن مق ــی از ای ــوالً  تخمین ــر )Kpler( معم ــی کپل ــرژی و ردیاب ــات ان اطالع
ــر ایــن اســاس، صــادرات نفــت ایــران در دســامبر 2۰2۰  اعــالم می کنــد کــه ب
ــیده  ــکه در روز رس ــزار بش ــدود 7۱۰ ه ــه ح ــا دی ۱۳۹۹( ب ــق ب ــاً مطاب )تقریب
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه ایــن رقــم در ســال ۱۳۹۸ بــه حــدود 2۰۰ هــزار 
بشــکه در روز و بــا شــیوع ویــروس کرونــا و کاهــش تقاضــای جهانــی در اوایــل 

ســال ۱۳۹۹ بــه زیــر ۱۰۰ هــزار بشــکه در روز نیــز رســیده بــود.
ــه  ــه 6۸/۵ دالر ب ــران کــه در فروردیــن ۱۳۹۸ ب قیمــت نفــت خــام ســنگین ای
ازای هــر بشــکه رســیده بــود و از خــرداد تــا دی ایــن ســال در محــدوده 6۱ تــا 
ــه  6۴ دالر در نوســان بــود، از بهمن مــاه ایــن ســال کاهــش شــدیدتری را تجرب
کــرد و در آخریــن مــاه ســال ۱۳۹۸ بــه حــدود 2۹ دالر رســید که تشــدیدکننده 

جدول ۲- نرخ رشد هزینه ناخالص داخلی و اجزای آن به قیمت های ثابت سال ۱۳9۰ )درصد(
۱۳9۸۱۳99

نه ماهه پاییزتابستانبهارسالزمستانپاییزتابستانبهار 
نخست

۱/۱-۴/5۱/۱۰/۱-۷/۷-۱۱/۳-۱/۸-9/5-۸/۰-مصرف خصوصي
۳/۷۱/6-6/۰۱/۲6/5-۴/9-۳/۳-6/۸-9/۰-مصرف دولتی

۰/۲۱/۸۰/۲-۱/۱-5/9-۱۷/5-۰/9۲/۱-۴/9-تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 
۱/7-۱۱/۳۴/۴۰/۹-۱۰/۰-۱۵/۱۱/7-۹/7-۱۸/۹-ماشین آالت

۱/۴2/۱۰/۸-۴/۳۳/6-2۴/7-۳/۳۱/7۱۰/6ساختمان
         خالص صادرات کاالها و خدمات 

۱۳/۹-۰/6-۹/۳-۳۰/۸-2۹/۹-26/2-۴/۹-۳۹/7-۳۸/6-صادرات کاالها و خدمات
۳۳/۳-2۳/۹-۳۱/۳-۴۴/۳-۳۸/۱-۱۱/۴-2۸/6-۴۸/۰-۵۰/۵-واردات کاالها و خدمات

۲/9۴/9۳/۴۱/9-6/۸-6/۸-9/۱۱/۸-۱۱/۷-تولید ناخالص داخلی )به قیمت بازار(
مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، گزارش تحوالت اقتصادی ایران در بخش واقعی، نه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ )به قیمت های ثابت ۱۳۹۰(

جدول ۳- سرمایه مجوزهای صادره )هزار میلیارد ریال(
درصد تغییر۱۱ ماهه نخست ۱۱۱۳99 ماهه نخست ۱۳9۸

۳.۴2۸/۹۵.۹2۵/272/۸پیش بینی برای جوازهای تأسیس 
۵۳۴/7۱.7۹۱/۸2۳۵/۱پروانه بهره برداری

مأخذ: گزارش وضعیت شاخص های صنعت، معدن و تجارت در هشت ماهه نخست سال ۱۳۹۹، وزارت صنعت، معدن و تجارت

براســاس آمــار اعالم شــده از ســوی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، در یــازده 
ماهــه ابتدایــی ســال ۱۳۹۹ در مجمــوع ۳6 هــزار و ۱62 فقــره جــواز تأســیس 
در بخــش صنعــت صــادر شــده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل رشــد 
قابــل توجــه ۴۰/۰ درصــدی را نشــان می دهــد. ســرمایه پیش بینی شــده 
بــرای جوازهــای تأســیس صــادره در ایــن ۱۱ مــاه نزدیــک بــه ۵.۹2۵/2 هــزار 
میلیــارد ریــال تخمیــن خــورده اســت کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 
از آن 72/۸ درصــد رشــد نشــان می دهــد. از طرفــی تعــداد پروانه هــای صــادره 
ــرداری ایجــادی و توســعه ای، از  ــرداری، شــامل پروانه هــای بهره ب جهــت بهره ب
ابتــدای ســال تــا انتهــای بهمــن ۱۳۹۹ بــه 6 هــزار و ۴۹۱ واحــد رســیده کــه 
7/۰ درصــد بیشــتر از مــدت مشــابه ســال قبــل از آن اســت. ســرمایه مربــوط 

ــه  ــدی را تجرب ــه 2۳۵/۱ درص ــل توج ــد قاب ــرداری رش ــای بهره ب ــه پروانه ه ب
کــرده و بــه ۱.7۹۱/۸ هــزار میلیــارد ریــال رســیده اســت. عمــده ایــن رشــد 
بــه ترتیــب بــه صــدور پروانــه بهره بــرداری یــک شــرکت پاالیــش گاز )۵۵۸/۳ 
هــزار میلیــارد ریــال ســرمایه گذاری( و پــس از آن یــک شــرکت تولیــد کــود 
شــیمیایی )۱۴۸/۴ هــزار میلیــارد ریــال ســرمایه گذاری(، یــک شــرکت 
ــال ســرمایه گذاری( و یــک مجتمــع  پاالیــش نفــت )۱۴2/6 هــزار میلیــارد ری
صنایــع آلومینیــوم )۱۳6/2 هــزار میلیــارد ریــال ســرمایه گذاری( مربــوط بــوده 
اســت. جــدول ۳ ســرمایه پیش بینی شــده بــرای جوازهــای تأســیس صــادره و 
ــرداری مجــوز  داده شــده  ــای بهره ب ــرمایه محقق شــده در پروانه ه ــن س همچنی

ــد. ــان می ده را نش

سرمایه گذاری

صنــدوق بین المللــی پــول رشــد اقتصــادی ایــران در ســال ۱۴۰۰ را ۳/2 درصــد 
و بانــک جهانــی ایــن رقــم را ۱/۵ درصــد پیش بینــی کــرده اســت. ایــن در حالــی 

اســت کــه خروجــی مــدل تعــادل عمومــی واحــد تحقیقــات اقتصــادی بانــک 
خاورمیانــه از رشــد اقتصــادی 2/۱ درصــدی ایــران در ســال ۱۴۰۰ حکایــت دارد. 

1. SVB Energy International
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نمودار ۲- تعداد معامالت واحدهای مسکونی و متوسط ماهانه قیمت یک مترمربع از این واحدها در شهر تهران
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نمودار ۱- متوسط تولید روزانه نفت خام و متوسط قیمت نفت سنگین ایران

مأخذ: گزارش های ماهانه اوپک از بازار نفت، آمار تولید بر اساس منابع ثانویه
نکته: داده های موجود در گزارش اوپک بر اساس ماه های میالدی بوده که در اینجا به طور تقریبی با ماه های شمسی جایگزین شده است.

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، گزارش بازار مسکن شهر تهران، شماره های مختلف

مسکن
ــا  ــا رشــد قیمت ه ــه ب ــه طــور بی وقف ــاً ب ــازار مســکن در ســال ۱۳۹۹ تقریب ب
ــع از  ــک مترمرب ــت ی ــط قیم ــال متوس ــن س ــاه ای ــن م ــود. در آخری ــراه ب هم
واحدهــای معامله شــده در شــهر تهــران بــه حــدود ۳۰۳ میلیــون ریــال رســید 
ــال  ــابه س ــاه مش ــا م ــه ب ــدی را در مقایس ــده ۹۳/7 درص ــد خیره کنن ــه رش ک
قبــل و رشــد 6/6 درصــدی را صرفــاً در طــول یــک مــاه نشــان می دهــد. بــه 
ایــن ترتیــب حــدوداً دو برابــر شــدن قیمــت مســکن در طــول ســال ۱۳۹۹ از 
ــوده و  ــن مــدت بیشــتر ب ــورم( در ای ــرخ ت ــا )ن رشــد ســطح عمومــی قیمت ه
رشــد واقعــی قیمت هــای مســکن و کاهــش قــدرت خریــد متقاضیــان مصرفــی 
ایــن کاالی بــادوام را نشــان می دهــد. در اســفندماه ایــن ســال ۵.27۳ معاملــه 

ــر از  ــه ۴۸/۴ درصــد کمت ــید ک ــت رس ــه ثب ــران ب ــهر ته ــازار مســکن ش در ب
مــاه مشــابه ســال قبــل بــود. رشــد معامــالت در مقایســه بــا مــاه مشــابه ســال 
ــالت  ــود در معام ــوع رک ــده و از وق ــی ش ــال ۱۳۹۹ منف ــاه س ــل، از آبان م قب
بــازار مســکن حکایــت دارد. نزدیــک بــه ۵۳ درصــد از معامــالت بــازار مســکن 
شــهر تهــران در اســفندماه ســال ۱۳۹۹ بــرای واحدهــای کوچک متــراژ کمتــر 
ــع 6۱/۴  ــه ثبــت رســید. در عیــن حــال قیمــت هــر مترمرب ــع ب از ۸۰ مترمرب
ــر  ــت ه ــن قیم ــر از میانگی ــده کمت ــکونی معامله ش ــای مس ــد از واحده درص
ــی از  ــه نیم ــک ب ــه نزدی ــود، اگرچ ــران ب ــهر ته ــع واحــد مســکونی ش مترمرب
واحدهــای مســکونی معامله شــده ارزشــی بیــش از 2۰ میلیــارد ریــال داشــتند. 
نمــودار 2 رونــد تغییــرات قیمــت و تعــداد معامــالت را از  ابتــدای ســال ۱۳۹۸ 

ــد. ــان می ده نش

افــت درآمدهــای نفتــی کشــور بــود. در واقــع در هفتــه دوم مــاه مــارس )مطابــق 
ــا در  ــروس کرون ــی شــیوع گســترده وی ــا نیمــه دوم اســفندماه ۱۳۹۸( و در پ ب
ــم  ــت و تصمی ــش یاف ــدت کاه ــه ش ــت ب ــی نف ــای جهان ــان، تقاض ــطح جه س
ــی  ــت را حت ــدید قیم ــت ش ــه، اف ــش عرض ــدم کاه ــر ع ــی ب ــالس مبن اوپک پ
ــه دنبــال داشــت. در نتیجــه،  ــه ۱۰ دالر در هــر بشــکه ب ــا ســطوح نزدیــک ب ت

متوســط قیمــت نفــت ســنگین ایــران در فرودیــن ۱۳۹۹ بــه حــدود بشــکه ای 
۱7 دالر هــم رســید. بــا ایــن حــال در ماه هــای بعــدی قیمــت نفــت بــه تدریــج 
رو بــه افزایــش گذاشــت و در بهمن مــاه ۱۳۹۹ بــه محــدوده 6۰/7 دالر بــه ازای 
هــر بشــکه بازگشــت. نمــودار ۱ قیمــت و تولیــد نفــت خــام ایــران را از ابتــدای 

ــد. ــان می ده ــال ۱۳۹۸ نش س
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۲. قیمت ها و تورم
در شرایطی که کنترل تورم در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا به مسأله ای 
قابل حل تبدیل شــده و سال  ها اســت که تورم های زیر پنج درصد در بسیاری از 
کشورها تجربه می شود، این مهم در ایران به معضلی مزمن تبدیل شده که تمامی 
جنبه های اقتصاد کشور را تحت شعاع قرار داده است، به خصوص در یکی دو سال 
اخیر که روند فزاینده قیمت ها در بازارهای مختلف به یکی از اصلی ترین دغدغه های 
همه اقشــار کشور تبدیل شده و نه تنها رفاه مردم بلکه آرامش فکری و ذهنی آنها 

را به شدت خدشه دار کرده است.
بر اســاس آخرین گــزارش مرکز آمار، شــاخص قیمت مصرف کننــده برای کل 

خانوارهای کشــور )اعم از شهری و روستایی( بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ در اسفند 
۱۳۹۹ به 2۹۸/۱ واحد رسیده که بیانگر نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۸/7 درصدی، نرخ 
تورم ساالنه ۳6/۴ درصدی و نرخ تورم ماهانه ۱/۸ درصدی است. تورم نقطه به نقطه 
که در فروردین سال ۱۳۹۹ به ۱۹/۸ درصد رسیده بود، از آن پس با روندی تقریباً 
خطی و با شیبی تند شروع به افزایش کرد و از تیرماه مجدداً از تورم ساالنه سبقت 
گرفت. این موضوع باعث شــد که نرخ تورم ساالنه نیز پس از ۱2 ماه روند نزولی، 
چنان که انتظار می رفت از شهریور تغییر جهت دهد و صعودی شود، اگرچه هنوز 
به اوج ۴2/7 درصد در شــهریور ۱۳۹۸ نرسیده اســت. نرخ تورم ماهانه نیز که از 

نیروی کار
بــر اســاس جدیدتریــن گــزارش مرکــز آمــار ایــران از بــازار نیــروی کار در پاییــز 
۱۳۹۹، نــرخ بیــکاری جمعیــت ۱۵ ســاله و بیشــتر در ادامــه رونــد کاهشــی خود 
ــت ۰/۱  ــا اف ــا، ب ــروس کرون ــری وی ــژه ناشــی از همه گی ــا وجــود شــرایط وی و ب
واحــد درصــدی نســبت بــه فصــل پیشــین بــه ۹/۴ درصــد رســیده اســت. ایــن 
در حالــی اســت کــه ســهم اشــتغال ناقــص )کمتــر از ۴۴ ســاعت در هفتــه( بــا 
افزایــش ۰/6 واحــد درصــدی نســبت بــه فصــل پیشــین رقــم ۹/۹ درصــد را ثبت 
کــرده و ســهم شــاغلین بــا ســاعت کار معمــول ۴۹ ســاعت و بیشــتر در هفتــه 
از ۳6/۰ درصــد در تابســتان بــه ۳۴/2 درصــد در پاییــز کاهــش یافتــه اســت. بــه 
ایــن ترتیــب بخشــی از کاهــش نــرخ بیــکاری در کشــور نــه از طریــق اشــتغال 
تمــام وقــت، بلکــه از طریــق اشــتغال ناقــص بــوده اســت.  ســایر شــاخص های 
ــی  ــت مطلوب ــز در وضعی ــتغال نی ــبت اش ــارکت و نس ــرخ مش ــل ن ــازار کار مث ب

نبــوده و رونــدی نزولــی دارنــد.
ــان ۱۵/۹  ــرای زن ــردان ۸/۱ درصــد و ب ــرای م ــکاری ب ــرخ بی ــز ۱۳۹۹ ن در پایی
درصــد بــوده اســت. بــه ایــن ترتیــب نســبت بــه فصــل پیشــین نــرخ بیــکاری 
مــردان تغییــری نداشــته، امــا کاهــش نــرخ بیــکاری زنــان منجــر بــه کاهــش 
نــرخ بیــکاری کل شــده اســت. نکتــه قابــل توجــه کاهــش بیــش از یــک میلیــون 
ــا وجــود افزایــش بیــش از ۳6۱  ــه پاییــز ۱۳۹۸ ب ــان فعــال نســبت ب نفــری زن
هــزار نفــری جمعیــت زنــان در ســن کار اســت. از جمعیــت 2/۴ میلیــون نفــری 
ــا ۳۵ ســاله  ــان ۱۸ ت ــر جوان ــون نف ــز ۱۳۹۹، ۱/۸ میلی ــکاران کشــور در پایی بی
ــازه ســنی ۱6/۵ درصــد محاســبه شــده  ــن ب ــرای ای ــکاری ب ــرخ بی ــد و ن بوده ان
اســت. همچنیــن ۹۸۰ هــزار نفــر دارای تحصیــالت عالــی در ایــن فصــل بیــکار 
ــرای ایــن گــروه اســت.  ــرخ بیــکاری ۱۴/۳ درصــدی ب ــد کــه حاکــی از ن بوده ان

ــز  ــد. در پایی ــد می رس ــه 2۳/۴ درص ــرده ب ــل ک ــان تحصی ــرای زن ــم ب ــن رق ای
۱۳۹۹ ســهم افــراد دارای تحصیــالت دانشــگاهی از کل شــاغالن بــا افزایــش ۰/6 
واحــد درصــدی نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل از آن بــه 2۵/۰ درصــد بالــغ 
شــده و ســهم آنهــا در میــان بیــکاران بــا ۳/۱ واحــد درصــد کاهــش بــه ۴۰/2 
ــود  ــا بهب ــردگان ب ــت اشــتغال تحصیلک ــن وضعی درصــد رســیده اســت. بنابرای
نســبی مواجــه بــوده، اگرچــه در گــزارش مرکــز آمــار، بــه بــرآورد کل جمعیــت 

دارای تحصیــالت عالــی و تغییــرات آن اشــاره نشــده اســت.
بــه طــور کلــی می تــوان گفــت کــه عامــل اصلــی رونــد کاهشــی نــرخ بیــکاری 
در کشــور، افــت قابــل توجــه تعــداد افــراد مایــل بــه کار اســت. بــا وجــود افزایش 
حــدوداً ۳۳۰ هــزار نفــری جمعیــت ۱۵ ســاله و بیشــتر کشــور در پاییــز ۱۳۹۹ 
نســبت بــه فصــل مشــابه ســال قبــل از آن، از جمعیــت فعــال در همیــن مــدت 
بیــش از ۴77 هــزار نفــر کاســته شــده اســت کــه یکــی از دالیــل آن ناامیــدی 
بخشــی از ایــن افــراد از یافتــن شــغل مناســب بــوده اســت. در ایــن برهــه تنهــا 
ــم  ــن مه ــه ای ــد ک ــال بوده ان ــور فع ــن کار کش ــت در س ــد از جمعی ۴۱/۴ درص
ــا فصــل  ــرخ مشــارکت در مقایســه ب ــه کاهــش 2/۹ واحــد درصــدی ن منجــر ب
ــان تنهــا ۱۴/۱ درصــد  ــرای زن ــرخ ب مشــابه ســال گذشــته شــده اســت. ایــن ن
بــوده و از همیــن جمعیــت انــدک ۴/۴ میلیــون نفــری زنــان مایــل بــه کار نیــز 
تنهــا ۳/7 میلیــون نفــر موفــق بــه پیــدا کــردن شــغل مناســب خــود شــده اند. 
در مجمــوع نســبت اشــتغال2 بــا کاهــش 2/۱ واحــد درصــدی نســبت بــه پاییــز 
۱۳۹۸ بــه ۳7/۵ درصــد رســیده اســت. از حــدود 2۳/۴ میلیــون نفــر شــاغل در 
ایــن فصــل، ۴۹/۰ درصــد از آن هــا در بخــش خدمــات، ۳۴/۳ درصــد در بخــش 
ــی  ــدول ۴ برخ ــد. ج ــغول بوده ان ــاورزی مش ــش کش ــی در بخ ــت و مابق صنع
شــاخص های مهــم بــازار کار کشــور را در پاییــز ۱۳۹۹ بــا فصــل مشــابه ســال 

ــد. ــته مقایســه می کن گذش

جدول ۴- شاخص های اصلی بازار کار ایران به تفکیک جنسیت برای جمعیت ۱5 ساله و بیشتر
پاییز ۱۳99پاییز ۱۳9۸

زنمردکلزنمردکل

۴۴/۳7۱/۰۱7/۵۴۱/۴6۸/۸۱۴/۱نرخ )درصد(مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر
27/۳2۱/۹۵/۴2۵/۸2۱/۵۴/۴تعداد )میلیون نفر(

۳۹/66۴/7۱۴/۵۳7/۵6۳/2۱۱/۸نسبت )درصد( اشتغال جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر
2۴/۴2۰/۰۴/۵2۳/۴۱۹/7۳/7تعداد )میلیون نفر(

۱۰/6۸/۹۱7/۳۹/۴۸/۱۱۵/۹نرخ )درصد(بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر
2/۹2/۰۰/۹2/۴۱/7۰/7تعداد )میلیون نفر(

۱7/۹۱۴/72۹/۳۱6/۵۱۳/62۸/7نرخ )درصد(بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله
2/2۱/۴۰/۸۱/۸۱/2۰/6تعداد )میلیون نفر(

۱7/۴۱2/627/۳۱۴/۳۱۰/۳2۳/۴نرخ )درصد(بیکاری فارغ التحصیالن آموزش عالی
۱/۳۰/6۰/6۱/۰۰/۵۰/۵تعداد )میلیون نفر(

۱۰/6۱۱/۵6/2۹/۹۱۰/۹۴/۳ سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی )درصد(
مأخذ: مرکز آمار ایران، چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در  پاییز ۱۳۹۹

2.  نسبت تعداد افراد شاغل به کل جمعیت در سن کار



جدول 5- تورم شاخص قیمت کاال و خدمات مصرفی خانوارهای کشور بر حسب بخش های اصلی در اسفند ۱۳99

ضریب اهمیت
درصد تغییرات شاخص نسبت به

دوازده ماههماه مشابه سال قبلماه قبل 

۳۵/۵۱/۵2۸/۴2۵/۳مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها
26/6۱/۸67/۰۳۹/۱خوراکی ها و آشامیدنی ها

۹/۴۰/۹۵۴/۰6۵/6حمل و نقل
7/۱2/۳۴۰/22۹/۹بهداشت و درمان
۴/۸۴/7۵2/۱۳۸/7پوشاک و کفش

۴/2۱/6۴7/۸۳7/۴کاالها و خدمات متفرقه
۳/۹2/۸6۸/۳۴6/۵مبلمان و لوازم خانگی

۰/۱2۰/۳۱6/۵-2/۹ارتباطات
۱/۹۰/222/۰2۱/۵آموزش

۱/72/۰6۰/۱۴2/۵تفریح و فرهنگ
۱/۴۴/7۴۹/۱2۹/7هتل و رستوران

۰/6۰/۴۵۱/7۳6/6دخانیات
۱۰۰/۰۱/۸۴۸/۷۳6/۴شاخص کل

مأخذ: مرکز آمار ایران، گزارش شاخص بهای مصرف کننده،  اسفند ۱۳۹۹
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در میان ۱2 بخش اصلی ســبد مصرفی خانوار نمونه کشور در محاسبات مرکز 
آمار برای اســفند ۱۳۹۹، بیشترین نرخ تورم ســاالنه با 6۵/6 درصد مربوط به 
گروه حمل و نقل و کمترین آن با ۱6/۵ درصد متعلق به گروه ارتباطات اســت. 
نرخ رشــد نقطه به نقطه قیمت ها در بخــش مبلمان و لوازم خانگی رکورد زده و 
6۸/۳ درصد نســبت به ماه مشابه ســال قبل افزایش نشان می دهد. نرخ رشد 
نقطه به نقطه قیمت های خوراکی ها و آشــامیدنی ها نیــز رقم قابل توجه 67/۰ 
درصد را در اســفندماه ۱۳۹۹ به ثبت رسانده اســت، اگرچه نرخ رشد ساالنه 
قیمت هــا در این گــروه کمتر و معادل ۳۹/۱ درصد بوده اســت. در این گروه 
زیرمجموعــه  »روغن ها و چربی ها« ۱۰۵/۹ درصد رشــد نقطه به نقطه قیمت ها 
را تجربه کرده و زیرمجموعه »میوه و خشــکبار« با افزایش قیمت نقطه به نقطه 
۸۴/2 درصد مواجه شــده است. افزایش قیمت نقطه به نقطه زیرمجموعه »شیر، 

پنیر و تخم مرغ« نیز 7۹/۴ درصد بوده است. از سوی دیگر، کمترین نرخ رشد 
نقطه به نقطــه قیمت ها در این دوره نیز در گروه ارتباطات با 2۰/۳ درصد تجربه 
شده اســت. در تفکیک کاالها و خدمات،  در اســفندماه نرخ تورم ساالنه برای 
کاالها ۴۳/۵ درصد و برای خدمات 26/۴ درصد بوده اســت. این دو نرخ تقریباً 
از اواسط ســال ۱۳۹7 از هم فاصله گرفتند و رشــد قیمت کاالها به خصوص 
کاالهای قابل مبادله )تحت تأثیر رشــد نرخ ارز و تبعات شــیوع کرونا( سرعت 
بیشــتری نســبت به خدمات گرفت. اوج این اختالف در شهریور سال گذشته 
بود که نرخ تورم به ترتیب 6۰ درصدی و 2۵ درصدی برای آنها به ثبت رسید. 
جدول ۵ تغییرات شــاخص قیمت مصرف کننده را برای گروه های اصلی ســبد 
خانوار در اســفندماه ۱۳۹۹ نشــان می دهد که بر اساس ضریب اهمیت مرتب 

شده است.

صنــدوق بین المللــی پول تورم ســاالنه ســال 2۰2۱ را ۳۰ درصــد و تورم 
نقطه به نقطــه این ســال را 2۵ درصد پیش بینی کرده اســت. تورم ســاالنه 
پیش بینی شــده از ســوی بانک جهانی بــرای ایران در ســال ۱۴۰۰ معادل 

2۸/۳ درصد اســت. این در حالی است که خروجی مدل تعادل عمومی واحد 
تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه از تورم ســاالنه 2۵/۱ درصدی در ســال 

۱۴۰۰ حکایت دارد.
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نمودار ۳- تورم شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور

دی ماه پارســال در حال افزایش بود و از ۰/۸ درصد در این ماه به بیش از 2 درصد 
در ماه های بهار امسال رسید، در مهرماه رقم قابل توجه 7/۰ درصد را به ثبت رساند، 

اگرچه پس از آن روندی کاهشی را در پیش گرفت. نمودار ۳ انواع نرخ تورم شاخص 
قیمت مصرف کننده را برای خانورهای کل کشور نشان می دهد.
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۳. تراز پرداخت ها
آخریــن آمار مربوط به موازنه پرداخت های خارجی کشــور که در زمان تهیه 
این گزارش از ســوی بانک مرکزی منتشر شده، مربوط به شش ماهه نخست 
ســال ۱۳۹۹ اســت. بر اســاس این گزارش، موازنه پرداخت ها که از حاصل 
جمع ســه جزء حســاب جاری، خالص حساب سرمایه و اشــتباهات و از قلم 
افتادگی های محاســباتی به دست می آید، در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ معادل 
منفی ۱/۹ میلیارد دالر بوده اســت. این در حالی اســت که در مدت مشــابه 
ســال قبل این رقم معادل منفی ۴/2 میلیارد دالر گزارش شــده بود. بررسی 
اجزای مربوطه نشــان می دهد که از یک سو مازاد ۴/۱ میلیارد دالری حساب 
جاری در شــش ماهه نخست سال ۱۳۹۸ به کســری ۱/۸ میلیارد دالری در 
شــش ماهه نخست سال ۱۳۹۹ تبدیل شده و از ســوی دیگر کسری خالص 
حســاب سرمایه با کاهش ۵۱/6 درصدی به ۳/۹ میلیارد دالر بالغ شده است. 
نکته قابل توجه اینجا اســت که به موازات کاهش ۴/۱ میلیارد دالری کسری 
حساب ســرمایه، ۴/2 میلیارد دالر به اشــتباهات و از قلم افتادگی ها افزوده 

شــده و از منفی ۰/۳ میلیارد دالر به مثبت ۳/۸ میلیارد دالر رسیده است.
حســاب جاری از چهار جزء حســاب کاال، حســاب خدمات، حساب درآمد و 
حساب انتقاالت جاری تشکیل شده است. حساب کاال )تراز بازرگانی کاالیی( 
که اختــالف ارزش صــادرات و واردات کاالها را منعکــس می کند، در نیمه 
نخســت سال ۱۳۹۹ با افت قابل توجه ۱۱۴/2 درصدی، از مثبت ۵/۹ میلیارد 
دالر در مدت مشــابه ســال قبل به منفی ۰/۸ میلیارد دالر تنزل یافته است. 
در مجمــوع تجارت کاالیی کشــور )مجموع ارزش صادارت و واردات( در این 
مدت 26/۹ درصد کمتر از مدت مشــابه ســال ۱۳۹۸ رقم خورده، اما کاهش 

صادرات شــدیدتر از کاهش واردات بوده است و همین امر منجر به افت قابل 
توجه حســاب کاال شده است. ارزش واردات کاال در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ 
معادل 2۱/۰ میلیارد دالر و ۱6/7 درصد کمتر از مدت مشــابه ســال ۱۳۹۸ 
بــوده، در حالی که ارزش صادرات کاال در همین مدت با افت ۳۵/۳ درصدی 
به 2۰/۱ میلیارد دالر بالغ شده است. در این مدت ارزش صادرات نفتی ۴7/۱ 
درصــد و ارزش صــادرات غیرنفتی 22/۵ درصد کاهش یافته اســت. به این 
ترتیب صادرات غیرنفتی در نیمه نخســت ســال ۱۳۹۹ معادل ۱۱/6 میلیارد 

دالر بوده که بیشــتر از صادرات نفتی ۸/6 میلیارد دالری است.
از ســوی دیگر، واردات نفتی و گازی کشــور در نیمه نخســت ســال ۱۳۹۹ 
همچون مدت مشــابه ســال قبل از آن نزدیک به صفر بوده اســت. واردات 
غیرنفتی اما با کاهشــی ۱6/6 درصدی مواجه شــده و از 2۱/۰ میلیارد دالر 
فراتر نرفته اســت. در نتیجه این تحوالت، مازاد تراز بازرگانی نفتی با کاهش 
چشــمگیر ۴7/۰ درصدی بــه رقم ۸/6 میلیارد دالر و کســری تراز بازرگانی 
غیرنفتی با کاهش ۸/۱ درصدی به ۹/۴ میلیارد دالر بالغ شــده است. کسری 
حســاب خدمات نیــز در این مدت با کاهشــی ۴۳/۸ درصدی به حدود ۱/۳ 
میلیارد دالر رســیده اســت. مازاد حســاب درآمد در این مدت ۸۸/7 درصد 
کاهــش یافته و مازاد حســاب انتقاالت جاری افزایش انــدک ۰/۴ درصدی 
داشــته اســت. جدول 6 جزئیات موازنه پرداخت ها را نشان می دهد. برآورد 
می شــود با توجه به تغییر ذخایر خارجی در نیمه نخست سال ۱۳۹۹، مانده 
ذخایر خارجی کشــور در انتهای این دوره به حدود ۱2۱/۹ میلیارد دالر بالغ 

باشد. شده 

جدول 6- جزئیات موازنه پرداخت ها )میلیون دالر(

درصد تغییرنیمه نخست ۱۳99نیمه نخست ۱۳9۸

۱۴۴/۳-۱.۸2۸-۴.۱22حساب جاری

۱۱۴/2-۸۴۴-۵.۹27حساب کاال
۳۵/۳-۳۱.۰۹۴2۰.۱۳۰صادرات کاال )فوب(

۴7/۱-۱6.۱6۴۸.۵۵۸صادرات نفتی
22/۵-۱۴.۹۳۰۱۱.۵72صادرات غیرنفتی

۱6/7-2۵.۱6۸2۰.۹7۴واردات کاال )فوب(
۱۰۰/۰-6۰گاز و فرآورده های نفتی

۱6/6-2۵.۱622۰.۹7۴سایر کاال
۴۳/۸-۱.۳۳2-2.۳6۹-حساب خدمات
۸۸/7-2۴62۸حساب درآمد

۳۱۹۳2۰۰/۴حساب انتقاالت جاری
۵۱/6-۳.۸۹2-۸.۰۴۰-خالص حساب سرمایه

-۳2۴۳.۸۳6-اشتباهات و از قلم افتادگی
55/6-۱,۸۸۴-۴,۲۴۱-موازنه کل

مأخذ: بانک مرکزی ایران، نماگرهای اقتصادی، شماره ۱۰۱
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آخرین آمار تجارت خارجی منتشرشده از سوی گمرک در زمان تهیه این گزارش 
مربوط به ۱۱ ماهه نخســت سال ۱۳۹۹ اســت. در این بازه زمانی تجارت کشور 
عمدتاً تحت تأثیر شــیوع ویروس کرونا و همچنین استمرار و تشدید تحریم های 
آمریکا کاهش یافته، در حالی که این کاهش در ســمت صادرات شــدیدتر بوده 
اســت. در این مدت ۳۰/۸ میلیون تن کاال به ارزش ۳۴/۳ میلیارد دالر به کشور 
وارد و ۱۰۳/۱ میلیون تن کاال به ارزش ۳۱/2 میلیارد دالر از کشــور صادر شده 
اســت. بنابراین واردات نسبت به مدت مشــابه سال قبل از نظر وزنی 6/2 درصد 

و از نظر ارزشــی ۱۴/۹ درصد کاهش یافتــه و صادرات نیز از نظر وزنی و از نظر 
ارزشی کاهشی به ترتیب ۱7/۹ درصدی و ۱۸/۸ درصدی را تجربه کرده است.

در نتیجه تحوالت تجاری کشــور، کسری تراز بازرگانی غیرنفتی گمرکی از یک 
میلیارد و ۹۱2 میلیون دالر در ۱۱ ماهه نخســت ســال ۱۳۹۸ با افزایش قابل 
توجه 6۳/۳ درصدی به ۳ میلیارد و ۱2۳ میلیون دالر در دوره مشابه سال ۱۳۹۹ 
رســیده است. آمار تجارت خارجی کشور در ۱۱ ماهه نخست سال های ۱۳۹۸ و 

۱۳۹۹ در جدول 7 آمده است.

جدول ۷- تجارت خارجی کشور در ۱۱ ماهه نخست سال های ۱۳9۸ و ۱۳99
درصد تغییراتیازده ماهه نخست ۱۳۹۹یازده ماهه نخست ۱۳۹۸

ارزشوزنارزش )میلیون دالر(وزن )هزار تن(ارزش )میلیون دالر(وزن )هزار تن(

۱۴/۹-6/2-۳2.۸72۴۰.۳۴6۳۰.۸۱۸۳۴.۳2۱واردات
۱۸/۸-۱7/۹-۱2۵.۵۹۱۳۸.۴۳۴۱۰۳.۰۹۰۳۱.۱۹۸صادرات

۲۲/۱6۳/۳-۳.۱۲۳-۱.9۱۲۷۲.۲۷۲-9۲.۷۱9تراز بازرگانی غیرنفتی
مأخذ: گمرک جمهوری اسالمی ایران، گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی طی ۱۱ ماهه نخست سال ۱۳۹۹

متأســفانه آمار مربوط به محصوالت عمده وارداتی و صادراتی از گزارش تحلیل 
مقدماتی گمرک حذف شده است. با این حال برای ۱۱ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ 
جزئیات صادرات و واردات گمرکی بدون اشاره به اقالم عمده منتشر شده، اگرچه 
بر اســاس مصوبات کمیته مقابله با تحریم های وزارت اقتصاد و دارایی، مبنی بر 
مخاطرات انتشــار عمومی آمارهای تجارت خارجی کشــور در تشدید تحریم ها، 
اطالعات مربوط به فصل 27 کتاب مقررات صادرات و واردات )شامل سوخت های 
معدنــی، روغن هــای معدنی و محصــوالت حاصل از تقطیر آنهــا، مواد قیری و 
موم های معدنی(، از آمار صادرات حذف شده است. این در حالی است که بخش 
قابــل توجهی از اقالم عمده صادراتی کشــور در زیرمجموعه فصل 27 قرار دارد. 
برای مثال اقالم عمده صادراتی در ســال ۱۳۹7 به ترتیب شامل میعانات گازی، 
گاز طبیعی مایع شــده، پروپان مایع شده و سایر روغن های سبک و فرآورده ها به 
جــز بنزین بوده اند که هر چهار مورد در زیرمجموعه فصل 27 قرار دارند. در ۱۱ 
ماهه نخســت سال ۱۳۹۹، صادرات اقالم زیرمجموعه فصل 27 معادل ۹ میلیارد 
و 67۸ میلیون دالر )۳۱/۰ درصد از کل صادرات کشــور( بوده  که کاهش ۳2/2 
درصدی را در مقایسه با صادرات این اقالم در مجموع سال ۱۳۹7 نشان می دهد.
در ارتباط با مقاصد صادراتی کشــور در ۱۱ ماهه نخســت سال ۱۳۹۹، چین با 
۸/۱ میلیــارد دالر واردات از ایران همچون ســال های قبل در صدر قرار گرفته و 
ســهمی 26/۰ درصدی از کل صادرات ایران را به خود اختصاص داده است. این 
سهم در ســال ۱۳۹۸ معادل 2۳/۰ درصد و در سال ۱۳۹7 معادل 2۰/۸ درصد 
بود. عراق که در ســال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹7 سهم های به ترتیب 2۱/7 درصدی و 
2۰/۱ درصدی از کل صادرات ایران داشت، با واردات 6/۹ میلیارد دالری از ایران 
در ۱۱ ماهه نخســت ۱۳۹۹ و سهم 22/۰ درصدی از کل صادرات کشور، جایگاه 
دومین کشور واردکننده کاالهای ایرانی را حفظ کرده است. امارات متحده عربی 
به عنوان ســومین شریک عمده صادراتی ایران، در ۱۱ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ 
معادل ۴/2 میلیارد دالر واردات کاالی غیرنفتی از ایران داشته و سهم آن از کل 
صادرات ایران در این مدت ۱۳/۴ درصد بوده است، در حالی که در مجموع سال 
۱۳۹۸ با سهم ۱۰/۹ درصدی در جایگاه چهارم شرکای صادراتی ایران قرار گرفته 
بود. ترکیه با 2/2 میلیارد دالر واردات از ایران و ســهم 7/2 درصدی، در جایگاه 
بعدی شــرکای صادراتی ایران در ۱۱ ماهه نخســت سال ۱۳۹۹ بوده است. این 
کشــور در مجموع سال ۱۳۹۸ با ســهم ۱2/2 درصدی از مجموع صادرات ایران 
جایگاه ســوم را داشت. افغانســتان با واردات 2/۱ میلیارد دالری از ایران در ۱۱ 
ماهه نخســت سال ۱۳۹۹ ســهمی 6/7 درصدی را از کل صادرات ایران به خود 
اختصاص داده و در جایگاه پنجم قرار گرفته اســت. این در حالی است که سهم 
این کشــور از صادرات ایران در ســال ۱۳۹۸ معادل ۵/7 درصد بود. در مجموع 

پنج شــریک عمده صادرات ایران در ۱۱ ماهه نخســت سال ۱۳۹۹ سهم 7۵/2 
درصدی از کل صادرات کشــور داشته اند، در حالی که این رقم برای پنج شریک 
عمده صادرات ایران در کل سال ۱۳۹۸ معادل 7۳/۵ درصد و در کل سال ۱۳۹7 

معادل 66/۸ درصد بوده است.
از سوی دیگر، چین با صادرات ۸/۸ میلیارد دالر کاال به کشور در ۱۱ ماهه نخست 
سال ۱۳۹۹ همچون سال های گذشته در رتبه نخست کشورهای صادرکننده به 
ایران قرار دارد. سهم این کشــور از کل واردات ایران از 2۴/۱ درصد در مجموع 
ســال ۱۳۹7 به 2۵/6 درصد در مجموع ســال ۱۳۹۸ و ۱۱ ماهه نخســت سال 
۱۳۹۹ افزایش یافته اســت. امارات با ۸/۵ میلیارد دالر صادرات به ایران در این 
مدت، همچون سال های گذشته در رتبه دوم شرکای وارداتی ایران قرار گرفته و 
ســهم آن از ۱۵/۳ درصد در سال ۱۳۹7 و 2۰/۴ درصد در سال ۱۳۹۸ به 2۴/7 
درصد در ۱۱ ماهه نخســت سال ۱۳۹۹ افزایش یافته اســت. ترکیه نیز با ۳/۸ 
میلیارد دالر صادرات به ایران در ۱۱ ماهه نخست سال ۱۳۹۹، همچون سال قبل 
در جایگاه سوم شــرکای وارداتی کشور قرار دارد. سهم این کشور از کل واردات 
ایران در این مدت ۱۱/2 درصد بوده که اگرچه نسبت به سهم ۱۱/۴ درصدی در 
مجموع ســال ۱۳۹۸ تغییر چندانی نداشته، اما بسیار فراتر از سهم 6/۱ درصدی 
این کشــور در مجموع سال ۱۳۹7 اســت. هند در ۱۱ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ 
با 2/۰ میلیارد دالر صادرات به ایران و ســهم ۵/۸ درصدی از کل واردات کشور، 
همچون سال گذشــته در جایگاه چهارم قرار گرفته اســت. آلمان نیز به عنوان 
مهمترین شــریک وارداتی اروپایی ایران با ۱/7 میلیارد دالر صادرات به ایران در 
۱۱ ماهه نخســت سال ۱۳۹۹ ســهمی ۴/۹ درصدی از کل ارزش واردات کشور 
را بــه خود اختصاص داده و در جایگاه پنجم قرار گرفته اســت. در مجموع پنج 
شریک عمده واردات ایران در ۱۱ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ سهم 72/۱ درصدی 
از کل واردات کشور داشته اند که بیشتر از سهم 7۰/7 درصدی پنج شریک عمده 
وارداتی در کل ســال ۱۳۹۸ بوده اســت. به عبارت دیگر، تنها حدود یک چهارم 
از نیاز وارداتی ایران را کشــورهای دیگر )به جز این پنج شــریک عمده( تأمین 
می کنند و تحریم های آمریکا موجب شده اند که ایران برای تجارت بر چند کشور 

محدود متمرکز شود.
طبق گزارش بانک مرکزی، کل مانده بدهی خارجی کشــور در پایان پاییز سال 
۱۳۹۹ معادل ۹/۳ میلیارد دالر بوده که نســبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۸ رشد 
اندک ۳/۳ درصدی را نشــان می دهد. حدود 7/۴ میلیارد دالر از این رقم مربوط 
به بدهی های میان مدت و بلندمدت اســت که از کاهش 2/۴ درصدی آن حکایت 
دارد. با این حال بدهی های خارجی کوتاه مدت ایران در این مدت با رشــد قابل 

توجه ۳۱/۸ درصدی به سطح 2/۰ میلیارد دالر رسیده است.
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5. متغیرهای پولی و اعتباری
ــده ای در  ــکل نگران کنن ــه ش ــورم ب ــه ت ــور ک ــاد کش ــاص اقتص ــرایط خ در ش
حــال افزایــش اســت، بررســی عامــل اصلــی آن یعنــی رشــد متغیرهــای پولــی 
از اهمیــت بســزایی برخــوردار می شــود. آخریــن ترازنامــه منتشرشــده سیســتم 
بانکــی از ســوی بانــک مرکــزی در زمــان تهیــه ایــن گــزارش مربــوط بــه انتهای 
ــی  ــه پول ــدی پای ــه 2۹/7 درص ــل توج ــد قاب ــه از رش ــت ک ــز ۱۳۹۹ اس پایی

ــت  ــان مشــابه ســال ۱۳۹۸ حکای ــه زم ــی نســبت ب و ۳۸/۴ درصــدی نقدینگ
ــال و حجــم  ــارد ری ــزار میلی ــه ۴.۰7۵ ه ــی ب ــه پول ــن اســاس پای ــر ای دارد. ب
نقدینگــی بــه ۳۱.۳۰۰ هــزار میلیــارد ریــال رســیده اســت کــه در مقایســه بــا 
ــه ترتیــب از رشــد ۱۵/۵ درصــدی و 26/6 درصــدی حکایــت  ابتــدای ســال ب
دارد. بنابرایــن هــر واحــد پــول پرقــدرت در انتهــای پاییــز امســال بــا ضریــب 

۴. بازار ارز
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ــه  ــازار آزاد ک ــران در ب ــال ای ــر ری ــکا در براب ــرخ دالر آمری ــی ن ــد افزایش رون
ــود،  ــاز شــده ب ــه، از نیمــه دوم ســال ۱۳۹۸ مجــدداً آغ ــس از اندکــی وقف پ
تــا اواخــر مهرمــاه ســال ۱۳۹۹ ادامــه یافــت، اگرچــه پــس از آن و تــا پایــان 
ســال رونــدی نســبتاً کاهشــی بــر بــازار حکمفرمــا شــد. قیمــت دالر آمریــکا 
در بــازار آزاد کــه در ابتــدای ســال ۱۳۹۹ معــادل ۱۴۹/۰ هــزار ریــال بــود، در 
27 مهــر قلــه ۳۱۸/6 هــزار ریــال را درنوردیــد. ایــن نــرخ البتــه مربــوط بــه 
صرافی هــای مجــاز بــود و در میــان صرافی هــای غیرمجــاز نــرخ دالر آمریــکا 
در برابــر ریــال ایــران فراتــر از ایــن ارقــام بــه ثبــت رســید. پــس از آن و بــا 
نزدیــک شــدن بــه انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا، ایــن نــرخ رونــدی 
کاهشــی بــه خــود گرفــت، بــه نحــوی کــه پــس از مشــخص شــدن پیــروزی 
نامــزد حــزب دموکــرات، نــرخ برابــری دالر آمریــکا در برابــر ریــال ایــران در 
ــاد.  ــاه فروافت ــخ ۱۸ آبان م ــال در تاری ــزار ری ــطح 2۳۵/۰ ه ــا س ــازار آزاد ت ب
پــس از آن بــازار ارز رونــد نســبتاً باثباتــی داشــت. نــرخ دالر آمریــکا در برابــر 
ریــال ایــران در 2۹ دی مــاه بــه ســطح 2۱۸/۰ هــزار ریــال فروافتــاد، اگرچــه 
در پایــان ســال بــا اندکــی افزایــش در نــرخ 2۳۹/6 هــزار ریــال بــه کار خــود 
ــر  ــرخ دالر در براب ــه طــور متوســط در زمســتان ســال ۱۳۹۹، ن ــان داد. ب پای
ریــال در بــازار آزاد کاهــش ۱۰/6 درصــدی را در مقایســه بــا پاییــز ایــن ســال 
تجربــه کــرد، اگرچــه 7۵/۸ درصــد بیشــتر از مــدت مشــابه ســال ۱۳۹۸ بــود. 

متوســط نــرخ دالر در برابــر ریــال در مجمــوع ســال ۱۳۹۹ نیــز 7۵/۴ درصــد 
بیشــتر از متوســط ســال ۱۳۹۸ بــود.

ــال ۱۳۹۹  ــه دوم س ــا( در نیم ــازار دوم )نیم ــکا در ب ــه دالر آمری ــرخ حوال ن
ــرخ  ــن ن ــرد. ای ــم ک ــیار ک ــازار آزاد بس ــرخ دالر در ب ــا ن ــود را ب ــه خ فاصل
ــود، در  ــازار آزاد ب ــکناس در ب ــرخ اس ــر از ن ــی باالت در آذر و دی ۱۳۹۹ حت
ــدوده ای  ــازار دوم در مح ــای ب ــاً نرخ ه ــی عمدت ــور تاریخ ــه ط ــه ب ــی ک حال
ــرخ  ــازار آزاد، ن ــالف ب ــد. برخ ــرار می گیرن ــازار آزاد ق ــای ب ــر از نرخ ه پایین ت
ــات  ــازار دوم پــس از مشــخص شــدن نتیجــه انتخاب ــه دالر آمریــکا در ب حوال
ــرخ  ــه ن ــک ب ــاً در محــدوده ای نزدی ــت و صرف ــی نیاف ــکا کاهــش چندان آمری
بــازار آزاد تثبیــت شــد. ایــن نــرخ از ۱۳6/۳ هــزار ریــال در ابتــدای ســال بــه 
ــان  ــس از آن نوس ــید و پ ــاه رس ــارم آبان م ــال در چه ــزار ری ــه 26۸/7 ه قل
ــه  ــش ب ــی کاه ــا اندک ــال ب ــان س ــه در پای ــه نحــوی ک ــی نداشــت، ب چندان
2۳۵/2 هــزار ریــال رســید. بــه ایــن ترتیــب شــکاف میــان نــرخ دالر آمریــکا 
ــازار دوم کــه در ابتــدای ســال معــادل ۹/۳  ــازار آزاد و ب ــال در ب ــر ری در براب
درصــد بــود و در 2۱ مهرمــاه رکــورد ۳7/7 درصــد را بــه ثبــت رســانده بــود، 
از مــاه پایانــی پاییــز بــه ایــن ســو تقریبــاً از بیــن رفــت، بــه نحــوی کــه نــرخ 
دالر آمریــکا در برابــر ریــال ایــران در فصــل زمســتان بــه طــور متوســط تنهــا 
۱/۳ درصــد بیشــتر از بــازار دوم بــود. ایــن در حالــی اســت کــه ثبــات نــرخ 

رســمی دالر در ســطح ۴2 هــزار ریــال منجــر بــه ثبــت شــکاف قابــل توجــه 
۴۸۱/۰ درصــدی ایــن نــرخ و نــرخ دالر در بــازار آزاد در فصــل پایانــی ســال 
ــازار  ــران را در ب ــال ای ــکا و ری ــری دالر آمری ــرخ براب ۱۳۹۹ شــد. نمــودار ۴ ن

ــد.  ــان می ده ــال ۱۳۹۹ نش ــول س ــازار آزاد در ط دوم و ب
طبــق اذعــان بانــک مرکــزی، دریافتــی ارزی ایــن بانــک در ســال ۱۳۹۹ )از 
ــاالنه در 2۰  ــن س ــت( حــدود ۱۵ درصــد میانگی ــی دول محــل صــادرات نفت
ســال گذشــته بــوده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه در ایــن ســال بیــش از 
۱۰ میلیــارد دالر ارز بــا نــرخ ترجیحــی بــه واردات کاالهــای اساســی، دارو و 
ــارد دالر بیشــتر از تکلیــف  ــه کــه 2 میلی ــزات پزشــکی تخصیــص یافت تجهی

قانــون بودجــه بــوده اســت. بخشــی از ایــن مقــدار ارز نــه از محــل صــادرات 
ــزی  ــک مرک ــع بان ــل مناب ــه از مح ــص یاران ــق تخصی ــه از  طری ــی، بلک نفت
ــرخ  ــا ن ــارد دالر ارز ب ــز ۱۵ میلی ــال ۱۳۹۸ نی ــت. در س ــده اس ــن ش تأمی
ترجیحــی تخصیــص یافــت کــه تنهــا ۸ میلیــارد دالر آن از محــل صــادرات 
ــده از  ــات منتشرش ــن اطالع ــق آخری ــود. طب ــده ب ــن ش ــت تأمی ــی دول نفت
ســوی بانــک مرکــزی، در ســال ۱۳۹۹ واردات ذرت بیشــترین ســهم دریافــت 
ارز ترجیحــی را داشــته و پــس از آن بــه ترتیــب دارو، روغــن خــام، تجهیــزات 
و ملزومــات پزشــکی، کنجالــه، دانه هــای روغنــی، گنــدم، جــو، کــود و کاغــذ 

قــرار دارنــد.
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جدول ۸- منابع پایه پولی و مصارف نقدینگی )انتهای دوره-هزار میلیارد ریال( 

۱۳9۸۱۳99
درصد تغییر پاییز 

۱۳99 نسبت به

ابتدای پاییزتابستانبهارزمستانپاییزتابستانبهار
سال

زمان 
مشابه 

سال قبل

۲,۷۴۴/۳۲,95۱/۲۳,۱۴۲/6۳,5۲۸/5۳,۸۳۳/5۳,۷۲۰/6۴,۰۷5/۴۱5/5۲9/۷پایه پولی
2.۳۱۰/۴2.6۵7/7۳.۰72/۴۳.۴7۵/7۳,66۹/۱۳,6۳۱/۸۳,۸۳۸/۳۱۰/۴2۴/۹خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی

۵۰/2-2۱/۳-۴۱۴/۸۳۳6/62۴6/۸۱۵6/۳۳۹۴/۳۱72/7۱2۳/۰خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی
۱.۳۴۵/۵۱.2۱۸/۸۱.۱۱۳/۹۱.۱۰6/۹۱,۱۳2/۹۱,2۹۱/۹۱,26۸/۴۱۴/6۱۳/۹بدهی بانک ها به بانک مرکزی

۱۰/6-۴/6-۱,۱۵۴/۳-۱,۳7۵/۸-۱,۳62/۸-۱.2۱۰/۴-۱.2۹۰/۵-۱.26۱/۹-۱.۳26/۴-خالص سایر اقالم
۱9,۷99/۱۲۱,۲6۴/۴۲۲,6۲۳/۱۲۴,۷۲۱/5۲6,5۷۱/۷۲۸,95۸/9۳۱,۳۰۰/۲۲6/6۳۸/۴نقدینگی

۳.۱۰۸/7۳.۳۳۳/۵۳.6۳۴/۸۴.27۳/۰۵,۰2۰/۵6,۰۰7/۰6,۱7۰/۳۴۴/۴6۹/۸پول
۵۰2/2۴۹۸/6۵27/۹6۱۱/۴۵7۸/۰۵۹۹/66۴2/2۵/۰2۱/7اسکناس و مسکوک در دست اشخاص

2.6۰6/۵2.۸۳۴/۹۳.۱۰6/۹۳.66۱/6۴,۴۴2/۵۵,۴۰7/۴۵,۵2۸/۱۵۱/۰77/۹سپرده های دیداری
۱6.6۹۰/۴۱7.۹۳۰/۹۱۸.۹۸۸/۳2۰.۴۴۸/۵2۱,۵۵۱/222,۹۵۱/۹2۵,۱2۹/۹22/۹۳2/۳شبه پول )سپرده های غیردیداری(

۷/۲۷/۲۷/۲۷/۰6/9۷/۸۷/۷9/66/۷ضریب فزاینده نقدینگی )بدون واحد(
مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، گزیده آمارهای اقتصادی

ــع  ــل شــده اســت. مناب ــی تبدی ــه نقدینگ ــده ای در حــدود 7/7 واحــد ب فزاین
ــادن و کشــاورزی  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــزارش ات ــه گ غیررســمی از جمل
تهــران از پایــه پولــی حــدوداً ۴.۳6۰ هــزار میلیــارد ریالــی و نقدینگــی حــدوداً 
۳۳.۰۹۰ هــزار میلیــارد ریالــی در پایــان بهمن مــاه ۱۳۹۹ حکایــت دارنــد کــه 

ــه ترتیــب ۳۳ درصــدی و ۳۹ درصــدی را نشــان می دهــد. رشــد ســاالنه ب
بــر اســاس ترازنامــه بانــک مرکــزی، عامــل اصلــی رشــد پایــه پولــی در یــک 
ســال منتهــی بــه آخــر آذر ســال ۱۳۹۹، رشــد خالــص دارایی هــای خارجــی 
بانــک مرکــزی بــوده کــه ســهم از رشــد 2۴/۴ واحــد درصــدی از رشــد 2۹/7 
درصــدی پایــه پولــی داشــته اســت. ایــن مهــم عمدتــاً متأثــر از فــروش بخشــی 
از دارایی هــای ارزی صنــدوق توســعه ملــی از ســوی دولــت بــه بانــک مرکــزی 
ــی و تســعیر  ــد ارزیاب ــن تجدی در راســتای پوشــش کســری بودجــه و همچنی
ــا نــرخ باالتــر رخ داده اســت. بایــد توجــه داشــت کــه اســتقراض دولــت  ارز ب
ــزی و  ــک مرک ــه بان ــا ب ــروش آنه ــی و ف ــعه مل ــدوق توس ــع ارزی صن از مناب
ــکا،  ــل تحریم هــای آمری ــه دلی ــی آن در شــرایطی کــه ب ــادل ریال ــت مع دریاف
بانــک مرکــزی بــه ارزهــای مــورد نظــر در خــارج از کشــور دسترســی نــدارد، 
ــرات  ــان اث ــزی اســت و هم ــک مرک ــت از بان مشــابه اســتقراض مســتقیم دول
ــص  ــد خال ــم رش ــته ه ــال گذش ــد داشــت. در س ــال خواه ــه دنب ــی را ب تورم
ــث  ــالم باع ــایر اق ــص س ــار خال ــزی در کن ــک مرک ــی بان ــای خارج دارایی ه
افزایــش پایــه پولــی شــده بــود، حــال آن کــه در ســال ۱۳۹7 افزایــش شــدید 
خالــص بدهــی بخــش دولتــی بــه بانــک مرکــزی ایــن نقــش را بــازی می کــرد. 
خالــص دارایی هــای خارجــی بانــک مرکــزی در طــول یــک ســال منتهــی بــه 
پایــان پاییــز ۱۳۹۹ افزایــش 2۴/۹ درصــدی داشــته و از طــرف دیگــر خالــص 

بدهــی بخــش دولتــی بــه بانــک مرکــزی ۵۰/2 درصــد کاهــش یافتــه اســت. 
ــش ۱۳/۹ درصــدی را در  ــزی افزای ــک مرک ــه بان ــا ب ــی بانک ه ــن بده همچنی
یــک ســال منتهــی بــه آذر ۱۳۹۹ تجربــه کــرده اســت. بخــش خالــص ســایر 
ــه دلیــل  ــه ب ــن مــدت ۱۰/6 درصــد کاهــش یافتــه کــه البت ــز در ای ــالم نی اق

مقــدار منفــی آن، اثــر افزایشــی بــر پایــه پولــی داشــته اســت.
بــرای بررســی آمــار نقدینگــی بایــد بــه بررســی ترازنامــه کل سیســتم بانکــی 
ــول  ــم پ ــدی حج ــه 6۹/۸ درص ــل توج ــد قاب ــه از رش ــن ترازنام ــت. ای پرداخ
ــداری( و  )شــامل اســکناس و مســکوک در دســت اشــخاص و ســپرده های دی
ــک  ــداری( در دوره ی ــدت دار و غیردی ۳2/۳ درصــدی شــبه پول )ســپردهای م
ســاله منتهــی بــه انتهــای آذر ۱۳۹۹ حکایــت دارد. بــه ایــن ترتیــب در مقایســه 
بــا فصــل قبــل، رشــد ســاالنه پــول اندکــی کمتــر و رشــد ســاالنه شــبه پــول 
ــد  ــرخ رشــدها از رون ــن ن ــه هــر دوی ای اندکــی بیشــتر شــده اســت کــه البت
ــل توجــه پــول  ــه تنهــا رشــد قاب بلندمــدت خــود بیشــترند. در عیــن حــال ن
پرقــدرت در ایــن مــدت بــه افزایــش تــورم دامــن زده، بلکــه افزایــش ســیالیت 
ــه  ــه نقدینگــی ب ــول ب ــده نســبت حجــم پ ــی رشــد خیره کنن نقدینگــی در پ
ــول از کل  ــهم پ ــت. س ــرده اس ــک ک ــا کم ــی قیمت ه ــطح عموم ــد س رش
نقدینگــی در انتهــای پاییــز ۱۳۹۹ بــه ۱۹/7 درصــد رســیده اســت کــه اگرچــه 
از فصــل پیشــین یــک واحــد درصــد کمتــر اســت، ۳/6 واحــد درصــد افزایــش 
ــبت در  ــن نس ــد. ای ــان می ده ــال ۱۳۹۸ نش ــابه س ــل مش ــه فص ــبت ب را نس
انتهــای ســال ۱۳۹7 معــادل ۱۵/۱ درصــد و در انتهــای ۱۳۹6 معــادل ۱2/7 
ــی و نقدینگــی را در  ــه پول ــات رشــد پای ــوده اســت. جــدول ۸ جزئی درصــد ب

ــد. ــال ۱۳۹۹ نشــان می ده ــه نخســت س ــه ماه ــال ۱۳۹۸ و ن س

اســتقراض دولــت از صنــدوق توســعه ملــی )بــه مثابــه اســتقراض غیرمســتقیم 
ــزی را  ــک مرک ــه بان ــت ب ــی دول ــت بده ــه شــدت وضعی ــزی( ب ــک مرک از بان
تحت الشــعاع قــرار داده، بــه نحــوی کــه بــا وجــود انتشــار حجــم قابــل توجــه 
اوراق بدهــی دولتــی و بــا وجــود تهاتــر مطالبــات بانک هــا و طلبــکاران دولــت 
بــا بدهــی آنهــا بــه بانــک مرکــزی، خالــص بدهــی دولــت بــه بانــک مرکــزی 
نــه تنهــا افزایــش نیافتــه، بلکــه بدهــی 7۰/6 هــزار میلیــارد ریالــی دولــت بــه 
بانــک مرکــزی در پایــان آذرمــاه ۱۳۹۸ بــه طلــب ۱۵۹/2 هــزار میلیــارد ریالــی 

در پایــان آذر ۱۳۹۹ تبدیــل شــده اســت.
ــاً از  ــفندماه صرف ــا ۱2 اس ــال ۱۳۹۹ ت ــدای س ــه از ابت ــت ک ــه داش ــد توج بای
ــدود ۱.۱۴۰  ــزی ح ــک مرک ــوی بان ــی از س ــی دولت ــراج اوراق بده ــق ح طری

هــزار میلیــارد ریــال تأمیــن مالــی کســری بودجــه صــورت گرفتــه اســت. کل 
ــت  ــه نخس ــی ۱۱ ماه ــرمایه ط ــازار س ــده در ب ــی منتشرش ــی دولت اوراق بده
ســال ۱۳۹۹ حــدود ۱.۵7۰ هــزار میلیــارد ریــال بــوده اســت و ســهم اســناد 
ــغ  ــال بال ــارد ری ــزار میلی ــدود ۴۴۰ ه ــه ح ــم ب ــن رق ــالمی از ای ــه اس خزان
ــتای  ــا در راس ــره و ی ــرخ به ــرل ن ــتای کنت ــزی در راس ــک مرک ــود. بان می ش
تأمیــن اعتبــار بــرای بانک هــای دچــار کســری، نســبت بــه خریــد ایــن اوراق و 
انتقــال آنهــا بــه ترازنامــه خــود در مراحــل مختلــف اقــدام کــرده اســت. بــرای 
مثــال در قالــب عملیــات بــازار بــاز و در هفتــه منتهــی بــه ۱۹ اســفند ۱۳۹۹، 
تزریــق نقدینگــی 6۳/۳ هــزار میلیــارد ریالــی در قالــب توافــق بازخریــد )ریپــو( 
بــا سررســید 7 روزه انجــام پذیرفــت. عــالوه بــر ایــن، دریافــت اعتبــار بانک هــا 
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جدول 9- مانده تسهیالت و سپرده های ریالی و ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری در پایان دوره

آذر ۱۳95۱۳96۱۳9۷۱۳9۸۱۳99

درصد تغییر آذر
 ۱۳99  نسبت به 

زمان مشابه سال ابتدای سال
قبل

۹.۸66/6۱2.۵۸7/۱۱۵.۰۹۰/2۱۹.۳۵۵/۸2۵.7۰۹/۳۳2/۸۴7/7تسهیالت )هزار میلیارد ریال(
۱2.72۸/۴۱6.۴6۴/۱2۰.67۳/۴27.۱62/۸۳۵.2۰۵/۹2۹/6۴2/۴سپرده ها )هزار میلیارد ریال(

۱۱.۳7۴/۱۱۴.7۴۱/۹۱۸.۵6۸/۳2۴.۳۸۱/۱۳۱.67۳/۰2۹/۹۴2/۹سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی )هزار میلیارد ریال(
--۱۰/6۱۰/۵۱۰/2۱۰/2۱۰/۰نسبت ذخیره قانونی )درصد(

--۸6/7۸۵/۴۸۱/۳7۹/۴۸۱/2نسبت تسهیالت به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی )درصد(
مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، آمارهای بانکی

جدول ۱۰- تسهیالت پرداختی به تفکیک بخش های اقتصادی و هدف از دریافت آنها در هر بخش )درصد از کل( طی ۱۱ ماهه نخست ۱۳99

کل بخش ها متفرقهخدماتبازرگانیمسکن و ساختمانصنعت و معدنکشاورزی

۱,۱۰۳/۳۴,۸۷۸/۸9۱۴/۳۲,۸6۰/96,۲96/96/۳۱6,۰6۰/5مجموع )هزار میلیارد ریال(
22/۰۱۵/72۱/۰۴/۱۱۰/6۱۰/۴۱2/۴ایجاد

66/27۵/۱۳۱/2۴۵/۱۵۹/۸6۹/۴6۰/6تأمین سرمایه در گردش
۰/6۱/۱2۱/۳۰/۳2/۰۱/22/۴تعمیر
7/۰6/۹۳/۵6/۱۱۸/۹۱۸/2۱۱/۳توسعه

۱/۱۱/۰۰/۰۴۴/۰۰/۵۰/۰۸/۴خرید کاالی شخصی
۰/2۰/222/۰۰/2۰/6۰/۱۱/6خرید مسکن

2/۸۰/۱۱/۰۰/۱7/6۰/7۳/۳سایر
مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، تسهیالت پرداختی به تفکیک بخش های اقتصادی و هدف از دریافت طی ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹

ــادی  ــف اقتص ــای مختل ــه بخش ه ــی ب ــتم بانک ــی سیس ــهیالت پرداخت تس
طــی ۱۱ ماهــه ابتدایــی ســال جــاری بــه ۱6.۰6۱ هــزار میلیــارد ریــال بالــغ 
شــده کــه در مقایســه بــا دوره مشــابه ســال قبــل افزایــش قابــل توجــه ۸۹/7 
درصــدی داشــته اســت و می توانــد تبعــات تورمــی شــدیدی از محــل افزایــش 
ــه تســهیالت  ــه اســت ک ــب توج ــد. جال ــته باش ــال داش ــه دنب تقاضــای کل ب
ــهم  ــا س ــروس کرون ــیوع وی ــی از ش ــرایط ناش ــا ش ــه ب ــت مقابل ــی باب پرداخت
چندانــی در افزایــش تســهیالت اعطایــی بانک هــا نداشــته و حتــی در صــورت 
نادیــده گرفتــن ایــن تســهیالت و همچنیــن حــذف تســهیالت پرداختــی بــه 
ــا  ــهیالت بانک ه ــد تس ــرمایه، رش ــازار س ــال در ب ــزاری فع ــرکت های کارگ ش

از 6۵/۳ درصــد کمتــر نخواهــد شــد. دو بخــش خدمــات و صنعــت و معــدن 
ــد و ۳۰/۴  ــب ۳۹/2 درص ــه ترتی ــهم را )ب ــترین س ــته بیش ــابه روال گذش مش
ــی  درصــد( از دریافــت ایــن تســهیالت داشــته اند و پــس از آن بخــش بازرگان
ــرای پرداخــت  ــا ۱7/۸ درصــد( قــرار گرفتــه اســت. در بیــن اهدافــی کــه ب )ب
ــرمایه  ــب س ــی در قال ــهیالت پرداخت ــود، تس ــوان می ش ــهیالت عن ــن تس ای
ــود  ــه خ ــد( ب ــهم را )6۰/6 درص ــترین س ــته بیش ــون گذش ــردش همچ در گ
اختصــاص داده اســت. در جــدول ۱۰ هــدف از دریافــت تســهیالت پرداختــی 
بانک هــا در بخش هــای مختلــف اقتصــادی در ۱۱ ماهــه نخســت ســال ۱۳۹۹ 

نشــان داده شــده اســت.

ــزار  ــادل 227/۹ ه ــه مع ــن هفت ــی در ای ــی دولت ــق اوراق بده ــق توثی از طری
میلیــارد ریــال بــوده اســت کــه مجمــوع تزریــق نقدینگــی در قبــال دریافــت 
اوراق بدهــی دولتــی را بــه 2۹۱/2 هــزار میلیــارد ریــال می رســاند. در مقابــل 
امــا جــذب نقدینگــی از ســوی بانــک مرکــزی در ایــن هفتــه تنهــا 6۸/7 هــزار 
میلیــارد ریــال بابــت تســویه توافق هــای بازخریــد سررسیدشــده و ۹۵/۳ هــزار 
میلیــارد ریــال بابــت فــروش اوراق بدهــی دولتــی در اختیــار بانــک مرکــزی در 

بــازار ثانویــه )مجموعــاً ۱6۴/۰ هــزار میلیــارد ریــال( بــوده اســت.
در مجمــوع، در پایــان ســال ۱۳۹۹ مانــده توافــق بازخریــد در عملیــات بــازار 
بــاز صفــر بــوده، اگرچــه مانــده اعتبارگیــری بانک هــا در پایــان ایــن ســال بــه 

ــغ می شــود. ــال بال ــارد ری 227 هــزار میلی
در آخریــن روز آذرمــاه ســال ۱۳۹۹ مانــده کل تســهیالت اعطاشــده سیســتم 
بانکــی بــه 2۵.7۰۹ هــزار میلیــارد ریــال رســیده کــه نســبت بــه ابتــدای ســال 
۳2/۸ درصــد و نســبت بــه زمــان مشــابه ســال قبــل ۴7/7 درصــد رشــد نشــان 

ــه  ــی ک ــاری غیربانک ــات اعتب ــا و مؤسس ــپرده های بانک ه ــم س ــد. حج می ده
ــان  ــرد، در پای ــد می ک ــهیالت رش ــتر از تس ــاً بیش ــر عمدت ــال های اخی در س
ــا افزایــش ۴2/۴ درصــدی نســبت  ــدی معکــوس داشــته و ب ــز ۱۳۹۹ رون پایی
بــه آذر ۱۳۹۸ بــه ۳۵.2۰6 هــزار میلیــارد ریــال رســیده اســت. نســبت ذخیــره 
قانونــی نیــز بــا اندکــی افزایــش نســبت بــه انتهــای تابســتان بــه ۱۰/۰ درصــد 

رســیده کــه همچنــان کمتــر از ســال های گذشــته اســت.
ــا رشــد  ــی ب ــس از کســر ســپرده قانون ــده ســپرده ها پ در نتیجــه، حجــم مان
۴2/۹ درصــدی نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل بــه ۳۱.67۳ هــزار میلیــارد 
ــه  ــهیالت ب ــبت تس ــی نس ــد نزول ــب رون ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــیده اس ــال رس ری
ســپرده ها )پــس از کســر ســپرده قانونــی( در پایــان آذر مــاه متوقــف شــده و 
ایــن نســبت از 7۹/۴ درصــد در پایــان ســال ۱۳۹۸ بــه ۸۱/2 درصــد در پایــان 
آذرمــاه ۱۳۹۹ افزایــش یافتــه اســت. جــدول ۹ جزئیــات ایــن آمــار را نشــان 

می دهــد.



۱۳

6. وضعیت مالی دولت

جدول ۱۱- نمای کلی قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۰ )هزار میلیارد ریال - درصد(

مصارفمنابع

قانون
۱۴۰۰ 

رشد
 نسبت به 
الیحه ۱۴۰۰

رشد
 نسبت به

 قانون ۱۳99

رشد  نسبت
 به برآورد 

عملکرد
*۱۳99 

قانون 
۱۴۰۰

رشد 
نسبت به

 الیحه ۱۴۰۰

رشد
 نسبت به

 قانون ۱۳99

رشد نسبت
 به برآورد 

عملکرد
*۱۳99 

۹.2۱۰۴۴/6۱۱۱/2۱2۱/۴هزینه ها۴.۵۴۹۴۳/2۵7/۵۸۱/7درآمدها
۱.7727۰/۴۱۰۱/۵۱6۰/7تملک دارایی های سرمایه ای۳.۹۵۵7۵/626۸/۰۱.۵۴۸/۱واگذاری دارایی های سرمایه ای

۱.7۹67۹/۱2۸2/22۹۴/۸تملک دارایی های مالی۴.27۵۴۳/2۱۴۴/767/۵واگذاری دارایی های مالی
۱۲,۷۷95۱/9۱۲۳/۸۱۴۱/۳جمع مصارف عمومی۱۲,۷۷95۱/9۱۲۳/۸۱۴۱/۳جمع منابع عمومی
-۹۵۸۸/۳2۱/6از محل درآمدهای اختصاصی-۹۵۸۸/۳2۱/6درآمدهای اختصاصی

-۱۳.۷۳۸۴۷/۷۱۱۱/۴مصارف بودجه عمومی دولت-۱۳,۷۳۸۴۷/۷۱۱۱/۴منابع بودجه عمومی دولت
-۱۵.7۱۳۰/6۹/۴مصارف شرکت های دولتی-۱۵.7۱۳۰/6۹/۴منابع شرکت های دولتی

-۲۸,۸۲۳۱۸/۳۴۲/۲مصارف بودجه کل کشور-۲۸,۸۲۳۱۸/۳۴۲/۲منابع بودجه کل کشور
مأخذ: قانون و الیحه بودجه کل کشور سال  ۱۴۰۰ و قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۹۹

* برآورد عملکرد سال ۱۳۹۹ بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی لحاظ شده است.

ــن  ــه ارجــاع و اصــالح بی ــن مرحل ــس از چندی ــون بودجــه ســال ۱۴۰۰ پ قان
ــاً در واپســین روز  ــت و بیــن شــورای نگهبــان و مجلــس، نهایت مجلــس و دول
ــع و  ــد. مناب ــالغ ش ــرا اب ــرای اج ــید و ب ــب رس ــه تصوی ــال ۱۳۹۹ ب کاری س
ــون مصــوب رشــد ۱۸/۳ درصــدی نســبت  مصــارف بودجــه کل کشــور در قان
ــدک  ــد ان ــی رش ــرکت های دولت ــه ش ــت دارد. بودج ــی دول ــه تقدیم ــه الیح ب
۰/6 درصــدی را در مقایســه بــا الیحــه تجربــه کــرده، در حالــی کــه منابــع و 
مصــارف بودجــه عمومــی دولــت رشــد قابــل توجــه ۴7/7 درصــدی را نســبت 
بــه الیحــه ۱۴۰۰ و رشــد ۱۱۱/۴ درصــدی را نســبت بــه قانــون بودجــه ســال 
۱۳۹۹ تجربــه کــرده اســت. درآمدهــای اختصاصــی تنهــا ۸/۳ درصــد بیشــتر از 
الیحــه تصویــب شــده، امــا منابــع عمومــی بــا رشــد ۵۱/۹ درصــدی نســبت بــه 

الیحــه همــراه بــوده اســت. در زیرمجموعــه منابــع عمومــی بیشــترین رشــد بــه 
ــی کــه بیشــترین  ــوط می شــود، در حال واگــذاری دارایی هــای ســرمایه ای مرب
ــرآورد در همیــن زمینــه بــوده  نقــد بــه الیحــه تقدیمــی دولــت وجــود بیش ب
ــر  ــه تصوی ــال ۱۴۰۰ را ب ــه س ــون بودج ــی قان ــای کل ــدول ۱۱ نم ــت. ج اس

می کشــد. 
ــه  ــه صــورت دو ســقفی تنظیــم شــده اســت. ب ــون بودجــه ســال ۱۴۰۰ ب قان
ــوب  ــار مص ــال اعتب ــارد ری ــزار میلی ــوع ۱2.77۹ ه ــه از مجم ــوم ک ــن مفه ای
بــرای منابــع عمومــی، اجــازه تخصیــص ۹.۳7۹ هــزار میلیــارد ریــال بــه دولــت 
ــش  ــده، از ش ــال باقی مان ــارد ری ــزار میلی ــص۳.۴۰۰ ه ــده و  تخصی داده ش
ــا  ــع و متناســب ب ــق مناب ــان از تحق ــس از اطمین ــاً پ ــال و صرف ــه دوم س ماه

رونــد واریــزی بــه خزانــه در نیمــه نخســت ســال امکان پذیــر اســت. پیــش از 
ایــن در قانــون بودجــه ســال ۱۳۹۴ بودجه ریــزی دو ســقفی تجربــه شــده بــود 
و نتیجــه آن عــدم کنتــرل مخــارج در ســقف اول و عــدم تحقــق منابــع ســقف 
دوم و نهایتــاً تشــدید کســری بودجــه بــود. تکــرار ایــن رونــد در قانــون بودجــه 
۱۴۰۰ بــا توجــه بــه کســری قابــل توجــه ۴.66۱ هــزار میلیــارد ریالــی مصــوب 
بــرای تــراز عملیاتــی، عواقــب منفــی شــدیدتری را بــه همــراه خواهــد داشــت. 
ــده  ــال ۱۴۰۰ گنجان ــه س ــون بودج ــقف دوم قان ــه در س ــی ک ــن منبع مهمتری
شــده  عبــارت اســت  از ۱.۳۰۰ هــزار میلیــارد فــروش ســهام متعلــق بــه دولــت 
و شــرکت های دولتــی جهــت تقویــت تأمیــن اجتماعــی افــراد تحــت پوشــش 
صندوق هــای بازنشســتگی کشــوری، لشــکری، فــوالد و همچنیــن تأدیه بخشــی 
از دیــون و ایفــای تعهــدات قانونــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی و مــوارد متعــدد 
مشــابه دیگــر بــرای تأمیــن رفــاه اجتماعــی اقشــار مختلــف جامعــه. تــا ســقف 
ــل  ــقف دوم از مح ــت در س ــرار اس ــز ق ــر نی ــال دیگ ــارد ری ــزار میلی 2۰۰ ه
واگــذاری ســایر امــوال منقــول و غیرمنقــول و ارایــه حــق امتیــاز، صــرف تأمیــن 
ــان خدمــت کارکنــان دســتگاه های اجرایــی، رتبه بنــدی  ــاداش پای بخشــی از پ
ــأت علمــی دانشــگاه های وابســته  معلمــان، همسان ســازی حقــوق اعضــای هی
ــه  ــأت علمــی دانشــگاه های وابســته ب ــوق اعضــای هی ــا حق ــوم ب ــه وزارت عل ب
وزارت بهداشــت و مــوارد متعــدد مشــابه دیگــر شــود. در الیحــه بودجــه ســال 
۱۴۰۰ معــادل ۹۰۰ هــزار میلیــارد ریــال بــرای ایــن مصــارف )خارج از ســرجمع 
منابــع و مصــارف عمومــی( در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه نقدهــای فراوانــی را 
بــه دنبــال داشــت. در شــماره پیشــین ایــن گــزارش بــه بخشــی از ایــن نقدهــا 
از جملــه ایجــاد مصــارف پایــدار و بلندمــدت در ازای منابــع موقــت و یــک ســاله 
ــن مصــارف  ــه حــذف ای ــا نســبت ب ــه تنه ــس ن ــدگان مجل ــاره شــد. نماین اش

اقــدام نکردنــد، بلکــه آن را بــه ۱.۵۰۰ هــزار میلیــارد ریــال افزایــش دادنــد.

منبــع مهــم دیگــری کــه در ســقف دوم قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۰ 
گنجانده شــده، تحویــل ۹۰۰ هــزار میلیــارد ریــال نفــت بــه طلبــکاران دولــت 
ــز  ــل نی ــال قب ــه س ــون بودج ــم در قان ــن مه ــون اســت. ای ــتای رد دی در راس
گنجانــده شــده بــود و عــدم امــکان اجــرای آن پیــش از ایــن نیــز بــه اثبــات 
ــت  ــورت درخواس ــه ۱۴۰۰، در ص ــون بودج ــن در قان ــود. همچنی ــیده ب رس
ــید  ــا سررس ــی ب ــی دولت ــویه اوراق مال ــکان تس ــی، ام ــدگان اوراق دولت دارن
ــزار  ــا ســقف ۱۵۰ ه ــل نفــت خــام ت ــق تحوی ــر از خــرداد ۱۴۰۰ از طری زودت

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــال در نظ ــارد ری میلی
ــارد  ــزار میلی ــادل 6۰۰ ه ــه ۱۴۰۰ مع ــون بودج ــقف دوم قان ــن در س همچنی
ریــال صــادرات نفــت، میعانــات گازی و خالــص صــادرات گاز مــازاد بــر ســقف 
اول ایــن قانــون در نظــر گرفتــه شــده اســت. بــا توجــه ایــن کــه منابــع نفتــی 
ــه 2  ــر مبنــای صــادرات نفتــی روزان ســقف اول قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۰ ب
میلیــون و ۳۰۰ هــزار بشــکه ای محاســبه شــده، تحقــق منابــع در ســقف اول 
نیــز غیرواقعــی و دارای بیش بــرآورد جــدی اســت. در واقــع نماینــدگان مجلــس 
نــه تنهــا نســبت بــه کاهــش بــرآورد درآمدهــای نفتــی الیحــه اقدامــی نکردنــد، 
بلکــه حتــی بــر آن افزودنــد. همچنیــن در قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۰ دولــت 
ــه ازای  ــال ب ــزار ری ــی )۴2 ه ــرخ ارز ترجیح ــی ن ــش تدریج ــه افزای ــف ب مکل
ــه درآمدهــای  ــارد ب ــن محــل ۱۰۰ هــزار میلی ــکا( شــده و از ای هــر دالر آمری
متفرقــه در ســقف دوم افــزوده شــده اســت. در عیــن حــال ســقف تخصیــص ارز 
ترجیحــی ۸ میلیــارد دالر تعییــن شــده و بانــک مرکــزی از اختصــاص بیشــتر از 
ایــن رقــم منــع شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه در ســال های ۱۳۹۸ و 
۱۳۹۹، تخصیــص ارز ترجیحــی از ســوی بانــک مرکــزی بیــش از ســقف مقــرر 
ــزی  ــک مرک ــون بودجــه ســال ۱۴۰۰ بان ــوده اســت. در قان ــن بودجــه ب قوانی
مجــاز اســت بــه منظــور کنتــرل بــازار ارز نســبت بــه عرضــه ارز حداکثــر تــا 
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2 درصــد کمتــر از نــرخ میانگیــن ســامانه معامــالت الکترونیکــی اقــدام کنــد.
ــدوق  ــهم صن ــال ۱۴۰۰، س ــه س ــون بودج ــه در قان ــت ک ــه داش ــد توج بای
توســعه ملــی از منابــع نفتــی متناســب بــا دســتور رهبــر انقــالب نســبت بــه 
الیحــه تغییــر کــرده و تــا ســقف صــادرات نفتــی یــک میلیــون بشــکه در روز 
ــود. در  ــد ب ــادل ۳۸ درصــد خواه ــر از آن مع ــرای فرات ــادل 2۰ درصــد و ب مع
الیحــه ســهم صنــدوق توســعه ملــی بــرای هــر میــزان صــادرات نفتــی معــادل 
ــتقراض  ــم اس ــل رق ــن دلی ــه همی ــود. ب ــده ب ــه ش ــر گرفت ــد در نظ 2۰ درص
دولــت از صنــدوق توســعه ملــی در قانــون بودجــه نســبت بــه الیحــه کاهــش 
یافتــه اســت. همچنیــن طبــق دســتور رهبــر انقــالب و متــن مصــوب قانــون 
بودجــه ســال ۱۴۰۰، منابــع نفتــی مــازاد بــر یــک میلیــون بشــکه بایــد صــرف 
ــی  ــن در حال ــی شــود. ای ــدوق توســعه مل ــه صن ــت ب ــی دول بازپرداخــت بده
ــت  ــی دول ــت بده ــرای بازپرداخ ــون ب ــن قان ــداول کالن ای ــه در ج ــت ک اس
ــه  ــر ب ــم منج ــن مه ــده و ای ــته ش ــدد ۱ گذاش ــی ع ــعه مل ــدوق توس ــه صن ب
ــاً تشــدید کســری بودجــه خواهــد  ــع و مصــارف بودجــه و نهایت ــرازی مناب نات
شــد. همچنیــن اجــازه اســتفاده دولــت از منابــع صنــدوق توســعه ملــی بــرای 
ــی خارجــی، و برداشــت 2  ــت در تســهیالت مال تأمیــن ســهم ۱۵ درصــد دول
ــرای  ــع ورودی صنــدوق توســعه ملــی ب میلیــارد و ۸۴۵ میلیــون یــورو از مناب
مصارفــی از قبیــل تقویــت بنیــه دفاعــی کــه در الیحــه بودجــه ۱۴۰۰ لحــاظ 

ــون بودجــه حــذف شــده اســت. ــود، در قان شــده ب
ــروش  ــی پیش ف ــال اوراق مال ــارد ری در عیــن حــال واگــذاری 7۰۰ هــزار میلی
نفــت کــه در الیحــه در نظــر گرفتــه شــده بــود، از قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۰ 

حــذف شــده اســت.
ــس از  ــه ۱۴۰۰ پ ــه بودج ــه در الیح ــگان ک ــر رای ــه قی ــواد اولی ــاص م اختص
ــال در  ــارد ری ــزار میلی ــغ ۱۵۰ ه ــا مبل ــدداً ب ــود، مج ــده ب ــذف ش ــال ها ح س
ــار  ــد آن در اختی ــید. ۴۸ درص ــب رس ــه تصوی ــال ۱۴۰۰ ب ــه س ــون بودج قان
ــاد  ــار بنی ــد در اختی ــا، 2۰ درص ــفالت راه ه ــرای آس ــازی ب وزارت راه و شهرس
مســکن انقــالب اســالمی بــرای آســفالت و بهســازی روســتاها، ۱7 درصــد در 
اختیــار وزارت کشــور بــرای آســفالت معابــر شــهری، 6 درصــد در اختیار بســیج 
ســازندگی ســپاه بــرای مصــرف پایگاه هــا و پاســگاه ها و راه هــای بیــن مــزارع، 
ــدارس و ۳  ــازی م ــرای نوس ــرورش ب ــوزش و پ ــار وزارت آم 6 درصــد در اختی
درصــد در اختیــار وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای بیابــان زدایــی و مالچ پاشــی 
ــوارض  ــی از ع ــد ناش ــال از درآم ــارد ری ــن ۵۹۸ میلی ــرد. همچنی ــرار می گی ق
خــروج از کشــور در اختیــار بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی قــرار می گیــرد تــا 

بــرای بهســازی محیــط روســتاهای مــرزی هزینــه شــود. 
در بخــش دیگــری از تغییــرات قانــون بودجــه ۱۴۰۰ نســبت بــه الیحــه ارایــه 
ــت، از طریــق احــداث جایگاه هــا و زیرســاخت اســتفاده از  شــده از ســوی دول
ــر دو  ــع براب ــرم گاز مای ــر کیلوگ ــروش ه ــی( و ف ــع )ال پی ج ــوخت گاز مای س
ســوم قیمــت یــک لیتــر بنزیــن ســهمیه ای، تــا ســقف ۱۵ هــزار میلیــارد ریــال 
بــه منابــع جــدول تبصــره ۱۴ )هدفمنــدی یارانه هــا( اضافــه شــده بــه نحــوی 
ــه طــور  ــادل ب ــه ای مع ــال آن صــرف تخصیــص یاران ــارد ری کــه ۵ هــزار میلی
میانگیــن ۳۳ کیلوگــرم گاز مایــع در هــر مــاه بــرای خانوارهــای ســاکن مناطــق 
ــعه  ــرف توس ــال آن ص ــارد ری ــزار میلی ــی و ۱۰ ه ــی گاز طبیع ــد لوله کش فاق
ــن  ــل شــود. همچنی ــاوگان حمــل و نق ــع در ن زیرســاخت اســتفاده از گاز مای
نــرخ ســوخت واحدهــای پاالیشــگاهی، پتروشــیمی، فــوالدی و ســایر واحدهــای 
ــه  تولیــد فلــزات معــادل ۳۰ درصــد و واحدهــای ســیمانی و ســایر صنایــع )ب
ــی  ــوراک گاز تحویل ــط خ ــرخ متوس ــد ن ــادل ۱۰ درص ــا( مع ــر از نیروگاه ه غی
ــش  ــی افزای ــه معن ــه ب ــت ک ــده اس ــن ش ــیمی تعیی ــرکت های پتروش ــه ش ب
حــدوداً دو برابــری قیمت هــای فعلــی اســت و منابــع حاصــل از آن بــه جــدول 

ــه شــده اســت. ــا اضاف ــدی یارانه ه هدفمن
ــد کــه نظــارت  نماینــدگان مجلــس در تصویــب قانــون بودجــه تــالش کرده ان
ــل  ــد و بخــش قاب ــی اعمــال کنن ــر شــرکت های دولت ــرل بیشــتری را ب و کنت
ــه  ــزام شــرکت های دولتــی ب ــه ال ــون بودجــه، از جمل توجهــی از تغییــرات قان
ــی شــش ماهــه و تعییــن تکلیــف شــرکت های دولتــی  ــه صورت هــای مال ارای
کــه ســه ســال پیاپــی زیــان ده بــوده و یــا زیــان انباشــته آنهــا بیــش از نیمــی 

از ســرمایه آنهــا اســت، در ایــن راســتا صــورت گرفتــه اســت.
در ایــن قانــون بودجــه، دولــت مکلــف شــده اســت بــه ازای هــر فرزنــد کــه از 

ابتــدای ســال ۱۴۰۰ متولــد شــود، بــرای اســتان هایی کــه نــرخ بــاروری آنهــا 
تــا 2/۵ واحــد باشــد، مبلــغ ۱۰ میلیــون ریــال و مجموعــاً تــا ســقف ۱۰ هــزار 
ــرمایه گذاری  ــای س ــای صندوق ه ــد واحده ــت خری ــاً جه ــال صرف ــارد ری میلی
قابــل معاملــه در بــورس بــه نــام فرزنــد اختصــاص دهــد. از آنجایــی کــه چنیــن 
ــوان آن را  ــاروری خواهــد داشــت، می ت ــزان ب ــر می ــزی ب ــر ناچی مشــوقی تأثی
صرفــاً حمایــت دولتــی از محــل منابــع عمومــی بــه نفــع اهالــی بــازار ســرمایه 

تعبیــر کــرد.
ــزار  ــار 27۰ ه ــوز انتش ــه مج ــون بودج ــی، در قان ــار اوراق مال ــه انتش در زمین
ــای  ــه وزارتخانه ه ــرکت های تابع ــه ش ــالمی ب ــی اس ــال اوراق مال ــارد ری میلی
جهــاد کشــاورزی، نیــرو و راه و شهرســازی داده شــده اســت. همچنیــن مجــوز 
دولــت بــرای انتشــار انــواع اوراق مالــی اســالمی از 2۳۰ هــزار میلیــارد ریــال 
در الیحــه بــه 6۵۵ هــزار میلیــارد ریــال در قانــون بودجــه ایــن ســال افزایــش 
ــر  ــه ه ــف شــده اســت ک ــی مکل ــور اقتصــادی و دارای ــه اســت. وزارت ام یافت
ــه  ــی را ب ــص داخل ــد ناخال ــه تولی ــت ب ــی دول ــبت بده ــی از نس ــاه گزارش م
مجلــس ارائــه کنــد و فراتــر رفتــن ایــن نســبت از ۴۵ درصــد منــوط بــه اجــازه 
ــی اســت کــه در چنیــن رویکــردی عمــاًل  ــن در حال مجلــس شــده اســت. ای
ــوه  ــن نح ــا ای ــرار داده و ب ــده ق ــل انجام ش ــل عم ــود را در مقاب ــس خ مجل
ــتر از ۴۵  ــبت های بیش ــرای نس ــوز ب ــه مج ــز ارای ــاره ای ج ــزی، چ بودجه ری
درصــد بدهــی دولــت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی نخواهــد داشــت. نکتــه قابــل 
توجــه اینجــا اســت کــه مجلــس انتشــار اســناد خزانــه اســالمی را نیــز از 2۰۰ 
هــزار میلیــارد ریــال در الیحــه بــه ۵۰۰ هــزار میلیــارد ریــال در قانــون بودجــه 
۱۴۰۰ افزایــش داده اســت. انتشــار ۱۰ هــزار میلیــارد ریــال اوراق مالــی جهــت 
ــاص  ــارد اوراق و اختص ــزار میلی ــار 2۰ ه ــانی، انتش ــزات آتش نش ــد تجهی خری
منابــع حاصلــه بــه بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی جهــت بهســازی روســتاها و 
انتشــار 2۰ هــزار میلیــارد ریــال اوراق مالــی اســالمی جهــت انجــام طرح هــای 
ــد کــه  ــی راهبــردی دفاعــی، از دیگــر مــوارد افزایــش بدهــی دولت ان تحقیقات

ــد. ــه کرده ان ــون بودجــه ســال ۱۴۰۰ اضاف ــه قان ــس ب ــدگان مجل نماین
انتشــار اســناد تســویه خزانــه نــوع دوم )بــا مشــارکت بانک هــا و بانــک مرکــزی( 
نیــز از ۳۰۰ هــزار میلیــارد ریــال در الیحــه بــه ۳۵۰ هــزار میلیــارد ریــال در 
قانــون بودجــه افزایــش یافتــه اســت. در ایــن زمینــه ۱۰ هــزار میلیــارد ریــال 
ــال  ــه س ــون بودج ــه قان ــوی ب ــدس رض ــتان ق ــه آس ــت ب ــی دول ــویه بده تس
ــز  ــه نی ــازار ثانوی ــن اوراق در ب ــه ای ــوز معامل ــت. مج ــده اس ــه ش ۱۴۰۰ اضاف
ــگیری  ــل آن پیش ــت و دلی ــده اس ــه ش ــال ۱۴۰۰ اضاف ــه س ــون بودج در قان
از افزایــش پایــه پولــی عنــوان شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه انتشــار 
اســناد تســویه خزانــه نــوع دوم هیــچ تأثیــری بــر حجــم پایــه پولــی نداشــته 
ــدگان  ــال نماین ــن ح ــد. در عی ــر می ده ــع آن را تغیی ــب مناب ــاً ترکی و صرف
ــی شــرکت های  ــر رابطــه مال ــا تغیی ــون بودجــه ســال ۱۴۰۰ ب مجلــس در قان
تابعــه وزارت نیــرو بــا دولــت، بدهــی آنهــا بــه شــرکت های تولیدکننــده آب و 
بــرق را در حکــم بدهــی دولــت بــه آنهــا قلمــداد کــرده اســت کــه در تناقــض 
ــا اصــل اســتقالل بودجــه عمومــی از بودجــه شــرکت های دولتــی اســت. در  ب
همیــن زمینــه قــرار اســت ۱۰ هــزار میلیــارد ریــال از منابــع ایــن بنــد )انتشــار 
ــرکت های  ــی ش ــی بانک ــویه بده ــرف تس ــوع دوم( ص ــه ن ــویه خزان ــناد تس اس

ــود. ــای مســلح ش ــازمان های نیروه ــه س تابع
اپراتورهــای  و  کارورهــا  از  دولــت  حق الســهم  و  امتیــاز  حــق  افزایــش 
ــاص  ــد و اختص ــد درص ــزان ۱۰ واح ــه می ــی ب ــات مخابرات ــده خدم ارایه دهن
ــی  ــبکه مل ــتر ش ــان کارور در بس ــاخت هم ــعه زیرس ــه توس ــه ب ــع حاصل مناب
اطالعــات، حمایــت از تولیــد محتــوا در فضــای مجــازی و طــرح کالن و 
معمــاری شــبکه ملــی اطالعــات، یکــی دیگــر از مــوارد بحث برانگیــز مصوبــات 
مجلــس در قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۰ بــوده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه 
کارورهــای ارایه دهنــده خدمــات اجــازه افزایــش تعرفــه اینترنتــی مصرفــی در 
ــش از ۵۰۰  ــران دارای بی ــای کارب ــن درآمده ــد. همچنی ــال ۱۴۰۰ را ندارن س
ــه  ــون بودج ــن محــل، در قان ــور از ای ــانه های کاربرمح ــده رس ــزار دنبال کنن ه

ــد شــده اســت.  ــر درآم ــات ب ســال ۱۴۰۰ مشــمول مالی
تغییــر قابــل توجــه دیگــر قانــون بودجــه نســبت بــه الیحــه آن، تغییــر نــرخ 
ارز مبنــای محاســبه حقــوق ورودی از نــرخ ترجیحــی بــه نــرخ ســامانه مبادلــه 
الکترونیکــی )ای تــی اس( اســت. البتــه نماینــدگان مجلــس بــرای عــدم افزایــش 
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ــرای  ــک درصــد ب ــه ی ــوق ورودی ۴ درصــدی را ب ــه واردات، حق شــدید هزین
کاالهــای اساســی، دارو، تجهیــزات پزشــکی و نهاده هــای کشــاورزی و دامــی و 
2 درصــد بــرای ســایر کاالهــا کاهــش دادنــد. در عیــن حــال ذکــر شــده اســت 
کــه مبلــغ ریالــی حقــوق ورودی کاالهــای اساســی، دارو، تجهیــزات پزشــکی و 
ــد.  ــه ســال ۱۳۹۹ افزایــش یاب نهاده هــای کشــاورزی و دامــی نبایــد نســبت ب
ــز  ــاالی 6۰۰ دالر نی ــه ارزش ب ــراه ب ــن هم ــی های تلف ــوق ورودی گوش حق

معــادل ۱2 درصــد تعییــن شــده اســت.
ــازی دارای  ــی خودروس ــرکت داخل ــرای دو ش ــه ب ــون بودج ــن در قان همچنی
ســهامدار عمــده خصوصــی تکلیــف شــده اســت کــه نســبت بــه فــروش خــودرو 
ــری از  ــه دیگ ــه نمون ــد ک ــدام کنن ــازان اق ــرای جانب ــاله ب ــیط ۵ س ــا تقس ب
مداخــالت متعــدد دولــت در امــور شــرکت های بــه اصطــالح خصوصــی اســت.

تغییــر قابــل توجــه دیگــر در قانــون بودجــه ۱۴۰۰ نســبت بــه الیحــه، افزایــش 

تکالیــف بــرای نظــام بانکــی اســت. افزایــش وام ازدواج از ۵۰۰ میلیــون ریــال 
بــرای هــر یــک از زوجیــن بــه یــک میلیــارد ریــال بــرای زوج هــای کمتــر از 
ــرای افــراد  2۵ ســال و زوجه هــای کمتــر از 2۳ ســال و 7۰۰ میلیــون ریــال ب
ــارد  ــزار میلی ــتغالزایی از ۱۰۰ ه ــهیالت اش ــش تس ــنین، افزای ــن س ــاالی ای ب
ریــال بــه 2۸۰ هــزار میلیــارد ریــال و افزایــش ســهم ســتاد مردمــی رســیدگی 
ــه  ــال ب ــارد ری ــع قرض الحســنه بانک هــا از 2 هــزار میلی ــه از مناب ــه امــور دی ب
ــد  ــا خری ــه ی ــش تســهیالت قرض الحســنه ودیع ــال، افزای ــارد ری ــزار میلی ۵ ه
یــا ســاخت مســکن بــرای خانوارهــای فاقــد مســکن دارای فرزنــد ســوم از 2/۱ 
هــزار میلیــارد ریــال بــه ۹ هــزار میلیــارد ریــال از هــر محــل از جملــه منابــع 
قرض الحســنه بانک هــا و ارایــه تســهیالت ۱۰۰ تــا ۵۰۰ میلیــون ریالــی بــرای 
صاحــب فرزنــد اول تــا پنجــم و بیشــتر شــدن، تنهــا بخشــی از ایــن تســهیالت 

ــون بودجــه ســال ۱۴۰۰ محســوب می شــوند.  تکلیفــی اضافــه شــده در قان

جدول ۱۲ - ترکیب منابع و مصارف عمومی دولت در قانون بودجه ۱۴۰۰ )هزار میلیارد ریال - درصد(

مأخذ: قانون و الیحه بودجه سال ۱۴۰۰

 مصارف عمومی منابع عمومی

قانون بودجه  
۱۴۰۰

سهم از کل 
منابع عمومی

رشد نسبت به 
قانون بودجه   الیحه ۱۴۰۰

۱۴۰۰

سهم از کل 
مصارف 
عمومی

رشد نسبت به 
الیحه ۱۴۰۰

۴۳/۲ ۳5/6   ۴,5۴9/۰درآمدها )جاری(

 
             
             

۷۲/۱۴۴/6 9,۲۱۰/۴هزینه ها )جاری(
۳۱/2 2۵/۵   ۳.2۵2/۴درآمدهای مالیاتی

۵۵/۹ ۳/۸     ۴۸۵/۰ درآمدهای حاصل از مالکیت دولت
۳/۱ ۱/2     ۱۵۰/۱ درآمدهای حاصل از فروش کاال و خدمات

۴2/۱ ۰/۹     ۱۱۸/2 درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات
2۴6/۹ ۴/۳     ۵۴۳/۳ درآمدهای متفرقه

۴5/9-۴,66۱/۴-تراز عملیاتی

۷5/6 ۳۱/۰   ۳,955/5واگذاری دارایی های سرمایه ای

 

۱۳/9۷۰/۴ ۱,۷۷۲/۴تملک دارایی های سرمایه ای
7۵/۳ 27/۳   ۳.۴۹2/7منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی

۸۱/۱ ۳/۵      ۴۵2/۸منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول
۰/۰ ۰/۱      ۱۰/۰منابع حاصل از واگذاری طرح های عمرانی

۸۰/۱-۲,۱۸۳/۰                                                                               تراز سرمایه ای
۴۳/۲ ۳۳/5   ۴,۲۷۴/۷واگذاری دارایی های مالی

 

۱۴/۱۷9/۱ ۱,۷96/۴تملک دارایی های مالی
۳۰/۰ ۱2/7   ۱.62۵/۰فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسالمی

۰/۰ ۰/۰     ۰/۵ استفاده از تسهیالت خارجی
۰/۰ ۰/۱     ۱2/2 دریافت اصل وام ها

۱۳7/۸ ۱7/7   2.2۵۹/۰واگذاری شرکت های دولتی
۰/۰ ۰/۱     ۱6/۰ برگشتی پرداخت های سال های قبل

۵2/۱- 2/۸     ۳62/۰ استفاده از صندوق توسعه ملی
۱۰۰/۰-۰/۰۰/۰حاصل از سایر واگذاری ها

۲5/۱-۲,۴۷۸/۳تراز مالی
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۷. بازار سرمایه
فصــل ابتدایــی ســال ۱۳۹۹ بــرای بــازار ســرمایه ایــران بــه صــورت بی ســابقه 
ــال را  ــن س ــه ای ــورس ک ــاخص کل ب ــد. ش ــروع ش ــاری ش ــل انتظ و غیرقاب
ــر  ــه آخ ــود، در هفت ــرده ب ــروع ک ــد ش ــزار واح ــدود ۵۱۰ ه ــی ح ــا رقم ب
ــاه و  ــک م ــید و در ی ــد رس ــون واح ــک میلی ــش از ی ــه بی ــت ماه ب اردیبهش
نیــم ابتدایــی فعالیــت در ایــن ســال نــرخ ســود بیــش از ۱۰۰ درصــدی را بــه 
ثبــت رســاند. علیرغــم یــک افــت مقطعــی در اواخــر ایــن مــاه، رونــد صعــودی 
شــاخص بــا ســرعت بیشــتری در خردادمــاه ادامــه پیــدا کــرد و ایــن رونــد تــا 
ــرداد نوســاناتی در  ــل م ــود. از اوای ــه دار ب ــه ادام ــاً بی وقف ــاه تقریب اواخــر تیرم
بــازار رخ داد امــا رونــد کلــی بــاز هــم صعــودی بــود، تــا ایــن کــه در بیســتم 
ایــن مــاه شــاخص بــه قلــه 2 میلیــون و ۵6 هــزار واحــد رســید. پــس از آن 
ــم  ــه در هجده ــوی ک ــه نح ــد، ب ــاز ش ــرمایه آغ ــازار س ــاخص کل ب ــت ش اف
بهمن مــاه ایــن ســال بــه ســطح یــک میلیــون و ۱۳۵ هــزار واحــد فروافتــاد. 
ــازار ســرمایه،  بــه عبــارت دیگــر در حالــی کــه از ابتــدای ســال تــا روز اوج ب
یعنــی در طــول کمتــر از ۵ مــاه، شــاخص بــورس بیــش از چهــار برابــر شــده 
ــد. در  ــته ش ــد از آن کاس ــد از آن ۴۵ درص ــاه بع ــش م ــدود ش ــود، در ح ب
ــون و  ــک میلی ــا ی ــن روز کاری ســال ب ــورس در آخری ــت شــاخص کل ب نهای
ــن ترتیــب رشــد شــاخص  ــه ای ــان داد. ب ــه کار خــود پای ــزار واحــد ب ۳۰۸ ه

کل بــورس اوراق بهــادار تهــران در ســال ۱۳۹۹ معــادل ۱۵۵ درصــد بــود کــه 
بســیار بیشــتر از رشــد ســطح عمومــی قیمت هــا در اقتصــاد ایــران محســوب 

می شــود.
فرابــورس ایــران کــه معمــوالً رونــد کامــاًل مشــابهی را در مقایســه بــا بــورس 
اوراق بهــادار تهــران تجربــه می کــرد، از پاییــز ســال ۱۳۹۹ بــا اندکــی تغییــر 
مســیر از رشــد شــاخص بــورس اوراق بهــادار تهــران پیشــی گرفــت. شــاخص 
فرابــورس کــه در آخریــن روز کاری ســال ۱۳۹۸ کمتــر از ۸.6۰۰ واحــد 
بــود، در نوزدهــم مردادمــاه بــه 2۱ هــزار و ۵۳6 واحــد رســید و در نوزدهــم 
ــز از  ــن شــاخص نی ــاد. ای ــزار و ۴۸۴ واحــد فروافت ــه ســطح ۱۵ ه ــاه ب آبان م
ــر شــد و در ســه  ــاه  بیــش از ۳ براب ــر از ۵ م ــدای ســال ۱۳۹۹ و در کمت ابت
مــاه بعــدی حــدود 2۸ درصــد افــت پیــدا کــرد. بــه ایــن ترتیــب اگرچــه رشــد 
فرابــورس در ۵ ماهــه ابتدایــی ســال کمتــر از بــورس بــود، امــا افــت بعــدی 
آن بــه طــور قابــل مالحظــه ای کمتــر از بــورس رقــم خــورد تــا شــکافی بیــن 
ــد  ــب رش ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــدار ش ــورس پدی ــورس و فراب ــی ب ــیر حرکت مس
ــد و  ــدود ۱7۳ درص ــال ۱۳۹۹ ح ــول س ــران در ط ــورس ای ــاخص کل فراب ش
ــه  ــود. نمــودار ۵ تحــوالت روزان ــورس تهــران ب ۱۸ واحــد درصــد بیشــتر از ب

ــد. ــان می ده ــال ۱۳۹۹ نش ــورس را در س ــورس و فراب ــاخص های کل ب ش
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در ســال ۱۳۹۹ بیــش از 2/2 هــزار میلیــارد ســهم در بــورس مــورد معاملــه 
ــال  ــهام در س ــالت س ــم معام ــتر از حج ــد بیش ــه ۱۰۴ درص ــت ک ــرار گرف ق
ــاً ارزش  ــازار ســهام، طبیعت ــا در ب ــه جهــش قیمت ه ــا توجــه ب ــود. ب ۱۳۹۸ ب
ــرد و  ــه ک ــتری را تجرب ــیار بیش ــد بس ــرخ رش ــدت ن ــن م ــی ای ــالت ط معام
ــد  ــدت ۴2۱ درص ــن م ــهم در ای ــال س ــارد ری ــزار میلی ــه 2۴.۳6۳ ه معامل
بیشــتر از ارزش معامــالت در ســال ۱۳۹۸ بــود. بــه غیــر از ســهام، معامــالت 
ــاً  ــم تقریب ــه ه ــل معامل ــای قاب ــل صندوق ه ــرمایه مث ــازار س ــزای ب ــایر اج س
بــه همیــن شــدت رشــد داشــت و لــذا نــرخ رشــد ارزش کل معامــالت بــازار 
ــازار  ــه ۴2۵ درصــد رســید. رشــد ارزش معامــالت ب در دوره مــورد بررســی ب
بدهــی امــا کمتــر از ســایر اجــزا و معــادل ۱۱۹ درصــد بــود. بــه ایــن ترتیــب 
ــا ۰/۹  ــال ۱۳۹۹ تنه ــی در س ــال اوراق بده ــارد ری ــزار میلی ــه 2۳2 ه معامل
درصــد از ارزش کل معامــالت ایــن بــازار بــوده اســت، در حالــی کــه در ســال 
۱۳۹۸ نزدیــک بــه 2/۱ درصــد از ارزش کل معامــالت مربــوط بــه اوراق بدهــی 

بــود. ارزش بــازار بــورس در آخریــن روز کاری ســال ۱۳۹۹ بــه ۵۱.6۰۱ 
هــزار میلیــارد ریــال رســید کــه ۱76 درصــد بیشــتر از انتهــای ســال ۱۳۹۸ 
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه ارزش بــازار در انتهــای تیرمــاه تــا 7۱.6۰۰ 
ــم  ــن رق ــرداد از ای ــل م ــود و در اوای ــرده ب ــال پیشــروی ک ــارد ری ــزار میلی ه
ــال ۱۳۹۹  ــول س ــم وزن در ط ــاخص کل ه ــد ش ــود. رش ــه ب ــر رفت ــم فرات ه
معــادل ۱۴۳ درصــد بــوده کــه اندکــی کمتــر از تغییــرات شــاخص کل اســت 
ــر  ــر اندکــی کمت ــا مقیــاس کوچکت و نشــان می دهــد بازدهــی شــرکت های ب
ــی و  ــاخص مال ــد ش ــت. رش ــوده اس ــازار ب ــن ب ــر در ای ــرکت های بزرگت از ش
ــه ترتیــب ۱7۹/۹ درصــد  ــن یــک ســال ب شــاخص صنعــت هــم در طــول ای
ــور  ــه ط ــته ب ــای گذش ــق ماه ه ــه مطاب ــده ک ــبه ش ــد محاس و ۱۵2/۰ درص
ــه نســبت ســهام  ــی و بانکــی ب ــودن ســهام گــروه مال ــر ب متوســط از پربازده ت
شــرکت ها و کارخانه هــای صنعتــی حکایــت دارد. جــدول ۱۳ اهــم ایــن آمــار 

ــد. ــان می ده ــام را نش و ارق
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در کنــار رونــق بــازار ثانویــه اوراق بهــادار در ســال ۱۳۹۹، بــازار اولیــه و تأمیــن 
مالــی از طریــق بــورس اوراق بهــادار تهــران نیــز نســبت بــه ســال ۱۳۹۸ رونــق 
نســبی را تجربــه کــرد. در ایــن ســال ۹۳2 هــزار میلیــارد ریــال تأمیــن مالــی از 
طریــق بــورس اوراق بهــادار تهــران صــورت پذیرفــت کــه ۱۳۹ درصــد بیشــتر 
ــق  ــی از طری ــن مال ــه تأمی ــد ب ــدار 6۹ درص ــن مق ــود. از ای ــال ۱۳۹۸ ب از س
ــه عرضــه  ــی(، ۱6 درصــد ب ــی دارای ــد ارزیاب ــه جــز تجدی افزایــش ســرمایه )ب
اولیــه ســهام، ۱۴ درصــد بــه انتشــار اوراق بدهــی و ۱ درصــد بــه انتشــار اوراق 

اختیــار فــروش تبعــی  اختصــاص داشــت.
در آخریــن روز کاری ســال ۱۳۹۹، نســبت قیمــت بــه درآمــد ۱2 مــاه گذشــته۳  
در بــورس تهــران بــه ۱6/۴ واحــد رســید کــه همچنــان بســیار باالتــر از ســایر 
بازارهــای دارایــی در اقتصــاد ایــران اســت. ایــن نســبت در پایــان ســال ۱۳۹۸ 
ــهام در  ــای س ــت قیمت ه ــود اف ــا وج ــن ب ــود. بنابرای ــد ب ــادل ۱۰/۳ واح مع
نیمــه دوم ســال ۱۳۹۹، همچنــان متوســط رشــد قیمت هــای ســهام از رشــد 

ــوده اســت. بازدهــی شــرکت های بورســی بیشــتر ب

۸. سایر تحوالت
امضــای برنامــه 2۵ ســاله همکاری هــای مشــترک ایــران و چیــن در 7 
ــروز  ــن موجــب ب ــران و چی ــن ســال ۱۴۰۰ توســط وزرای خارجــه ای فروردی
ــن در  ــد. ای ــران ش ــانه ای ای ــای رس ــترده ای در فض ــادات گس ــث و انتق مباح
ــه و مشــخص  ــه انتشــار عمومــی نیافت ــن برنام ــات ای ــی اســت کــه جزئی حال
نیســت ایــن همــکاری در زمینه هــای صنعــت نفــت، گاز و پتروشــیمی، 
ــرار  ــی ق ــی و قضای ــی، فرهنگ ــی، امنیت ــای نظام ــاخت ها و در زمینه ه زیرس
ــه  ــق چ ــی از طری ــه طرح های ــده و چ ــی ش ــی اجرای ــه چارچوب ــت در چ اس
ــرار  ــرداری ق ــورد بهره ب ــی م ــه ترتیب ــه چ ــده و ب ــی ش ــن مال ــدی تأمی فرآین

ــد. گیرن
بنابرایــن عمــده انتقادهــا بــه ایــن برنامــه نــه از روی انتقــاد بــه مفــاد آن، بلکــه 
از روی ارزیابــی عملکــرد چیــن در همــکاری بــا برخــی از کشــورهای آســیایی 
ــه شــدت  ــن ب ــه چی ــه از دیپلماســی وام-تل ــن زمین ــی اســت. در ای و آفریقای
ابــراز نگرانــی می شــود. بــرای مثــال از ســاخت و توســعه بنــدر هامبانتوتــا در 
ســریالنکا بــه عنوانــی نمونــه  اصلــی ایــن دیپلماســی چیــن یــاد می شــود. ایــن 
پــروژه از ســوی دولــت ســریالنکا مطــرح شــد و بــا وجــود تخمیــن برآوردهــای 
ــه  دولتــی از عــدم ســوددهی ایــن بنــدر، در خواســت ســرمایه گذاری در آن ب
کشــورهای همســایه از قبیــل هنــد فرســتاده شــد کــه نتیجــه مطالعــات هنــد 
نیــز عــدم ســوددهی ایــن پــروژه بــود. دولــت ســریالنکا امــا بــر اجــرای ایــن 
ــاً  ــت و نهایت ــرار داش ــود اص ــتی خ ــت های پوپولیس ــتای سیاس ــرح در راس ط
اکزیــم بانــک چیــن بــا پرداخــت ۳۰7 میلیــون دالر وام بــا نــرخ ســود ســاالنه 
کمتــر از  2 درصــد بــه شــرطی کــه شــرکت مــورد نظــر چیــن آن را بســازد 

موافقــت کــرد. نتیجــه اجــرای ایــن طــرح زیــان ســنگین آن بــود و بــه همیــن 
دلیــل ســریالنکا مجــدداً از چیــن درخواســت وام کــرد. چیــن بــا پرداخــت وام 
ــاالنه  ــود س ــرخ س ــه ن ــرط ک ــن ش ــا ای ــرد ب ــت ک ــون دالری موافق ۵7۵ میلی
ــد  ــن فرآین ــی ای ــد. نتیجــه نهای ــش یاب ــه بیــش از 6 درصــد افزای ــی ب وام قبل
واگــذاری ۹۹ ســاله ایــن بنــدر بــه یــک شــرکت چینــی بــود. بنابرایــن نتیجــه 
نامطلــوب ایــن طــرح نــه بــه دلیــل عملکــرد چیــن، بلکــه بــه دلیــل سیاســت 
اشــتباه  دولــت ســریالنکا بــود، کمــا ایــن که مســئولیت اســتفاده درســت از وام 
ــوان ادعــا  ــده اســت. حتــی نمی ت ــر عهــده وام گیرن و بازپرداخــت اقســاط آن ب
ــان  ده منفعــت اقتصــادی  کــرد کــه چیــن از تملــک بلندمــدت یــک بنــدر زی
ــوب  ــن در چارچ ــای چی ــیاری از پروژه ه ــع بس ــت. در واق ــرده اس ــب ک کس
سیاســت یــک کمربند-یــک جــاده نیــز در قالــب رویکــرد پوپولیســمی 
ــای  ــا در وام ه ــرف دارایی ه ــی تص ــد. حت ــورت می پذیرن ــن ص ــت چی حکوم
اعطایــی چیــن اتفاقــی نــادر اســت و در بیشــتر مــوارد چــاره ای جــز بخشــش 

بخشــی از وام اعطاشــده )یــا حتــی کل آن( وجــود نداشــته اســت.
بنابرایــن آنچــه باعــث نگرانــی اســت، عــدم انتشــار مطالعــات توجیــه 
ــی  ــع مال ــق مناب ــه از طری ــا - چ ــه دولت ه ــت ک ــی اس ــادی طرح های اقتص
داخلــی و چــه از طریــق منابــع مالــی خارجــی - در پــی اجــرای آنهــا هســتند. 
ــه  ــن تفاهم نام ــران اصــل ای ــن و ای ــه بلندمــدت همــکاری چی ــورد برنام در م
ــن  ــری شــده اســت و بنابرای ــه تلقی شــده و از انتشــار آن جلوگی ــز محرمان نی
ــه  ــن تفاهم نام ــب ای ــادی در قال ــای اقتص ــرای طرح ه ــات اج ــی از تبع نگران

ــز امــری طبیعــی اســت. نی

۳.  قیمت پایانی روز محاسبه به درآمد چهار فصل گذشته شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
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