
 سال جهش تولید در میانه راه

 1399ماهه نخست سال 6بررسی 

ا و هدفتر محاسبه شاخص برنامههاي ارزیابی چشم انداز و عملکرد مرضیه دینداررستمی(دکتري اقتصاد و کارشناس گروه شاخص
 )هاي کالنسیاست

 مقدمه: 

 طمربو تمشکال ،هاآن مهمترین از یکی. ستا دهبو نگریبا به ستد مختلفی ريساختا يیتهاومحد بادهه گذشته  4اقتصاد ایران در 
 خلدا تولید يسیبپذیرآ تحریمها تشدید قعامو در تا ستا هشد سبب مرا ینا که دهبو واردات به آن بستگیوا و خلدا تولید به
 یشافزا که ستا گرفته ارقر تاکید ردمو نکته ینا يهبرر معظم ممقا يسو از لسا رشعا اريگذمنا در و خیرا يهالسا در. یابد یشافزا

در  .ستا دراتصا توسعه و ملی لپو رتقد حفظ ،ییاشتغالزا ه،فار یشافزا در صلیا يهاراه از یکی خلیدا تولید انتو ءتقاار و تولید
تا از این طریق اهمیت موضوع گوشزد کرده و سیاست ها و تدابیر الزم نیز سال جهش تولید نامیده شده  1399همین راستا سال 

 اندیشیده و اجرا گردد.

 ملاعو کلیه جهش آن تبع به و تقاضا و عرضه سمت دو از تولید تابع یفتـش يمعنا به تولید جهشتوان عنوان کرد که در تعریف می 
 مددرآ تله از توسعه لحا در يهارکشو که ستا يیندآفر  ديقتصاا جهش. ستا وريفنا و وري هبهر ر،کا وينیر ،سرمایه  بر مشتمل

 و) صنعت سهم یشافزا  بر تاکید با( نهاسر مددرآ فشکا ،صنعتی توسعه يها انپیشر تحریک و اییـناسـش با و دهکر رگذ طـمتوس
. جهش تولید به دو بخش جهش بلند(بین بخشی) و جهش هنددمی کاهش یافته توسعه يهارکشو با را دخو نهورافنا يقابلیتها

است  تولید جدید يهازهحو به ورود و دقتصاا رساختا تغییر ) حاصلبخشی بین( بلند جهشکوتاه( درون بخشی) تقسیم می شود. 
 می باشد.بخش یک در ارزش هنجیزز توسعه و وريفنا ينسلها بین در حرکت) حاصلبخشی درون( هکوتا جهشاما 

هاي مرتبط اجزاء آن و بخشدر این گزارش با توجه به اهمیت تولید در اقتصاد کشور به بررسی تولید ناخالص داخلی کشور و 
 عبارتند اند ازمی پردازد که  و بررسی متغییرهاي هر بخش بخش در اقتصاد 9گزارش حاضر به بررسی  به عبارت دیگر، پردازیم.می

مسکن و توسعه و  ارت خارجی، صنعت و معدن، ساختمانهاي ملی، بازار کار، شاخص قیمت، بازار پول، عملکرد مالی دولت، تجحساب
در یک نگاه ارائه و  99ماهه  6وضعیت ایران در  ،با ارائه نتایج کلیدر بخش نتیجه گیري،  . همچنین در انتهاباشدسب و کار  میک

 توانمی جمله آن از که است اصالحاتی و الزامات نیازمند تولید در جهش در بیان کلی می توان ذکر کرد که  .گردیده استبررسی 
 تولید هب توجه و کار و کسب فضاي اصالح تولید، انحصارزدایی بنیان، دانش صنایع توسعه مالیاتی، و بانکی پولی، نظام اصالح از

 .برد نام محور صادرات

 

 

 

 

 



 

 بررسی حساب هاي ملیتحلیل و بخش اول: 

و نیز معیاري جهت   ها و اقدامات مرتبط با جهش تولید و رشد اقتصاديهاي ملی که به نوعی خروجی سیاستدر ابتدا حساب
 گیرد.مورد بررسی قرار می ،است بررسی وضعیت ثبات اقتصادي

: پایه سال( ثابت هايقیمت به کشور اقتصادي هايفعالیت رشته افزوده ارزش و داخلی ناخالص ): محصول1جدول(
 درصد)-(میلیارد ریال)1390

 مرکز آمار ایران ماخذ:

درصد  0,2منفی 1399تابستان  همچنان درفصل رشد منفی،  8رشد اقتصادي بعد از  ،) مشاهده می شود1همانطور که در جدول (
و رقم  را داراست 0,7رقم منفی  نیز 1399بدون نفت در تابستان  GDPبوده است. رشد  2,2منفی نیز  1399ماهه  6رشد بوده  و 

روند کاهش میزان گردد، اما درصد بوده است. اگرچه هیچ نشانی ار جهش تولید در نیمه این سال مشاهده نمی 1,7ماهه آن منفی  6
اي از امید در دل اقتصاددانان و باشد و  بارقهنشان از تخلیه اثر تحریم و نیز اثر کرونا می 1399 رشد اقتصادي منفی طی شش ماهه

 تر باشد.واند زمینه ساز رشد مثبت در فصل هاي بعد با تدابیر مناسبتسیاست گزاران ایجاد خواهد کرد که می

شیوع ویروس کرونا و آثار مخرب آن بر اقتصاد  1399ذکر این نکنه ضروري است که مهمترین عامل اثرگذار در نیمه اول سال 
نفت  ها عمدتاً بخشع در حالی که تحریمباشد که اثرگذاري این ویروس بر اقتصاد کشور بسیار متفاوت از اثر تحریم است. در واقمی

و صنایع کوچک اثر گذار  هاي خدماتیخشبو صنایع بزرگ مثل خودرو سازي را متاثر ساخته است با این حال شیوع کرونا عمدتاً بر 
و  درصد رسیده است 3,7به منفی  1399ه می شود رشد بخش خدمات در تابستان د) مشاه1. همانطور که در جدول (بوده است
نگاه آمار درصدي بخش خدمات دارد که اثرگذاري ویروس کرونا بر اقتصاد کشور کامال از  3,9ماهه نشان از رشد منفی  6عملکرد 

هاي اخیر به کمترین میزان خود رسیده است. رشد اقتصادي بخش صنعت و معدن هم رشد بخش خدمات در طی سال مشهود است.
درصد رسیده است. گروه کشاورزي نیز در این سال از ثبات نسبی خوبی  3,7به مثبت 1399فصل در تابستان  8پس از گذشت 

 درصدي گروه کشاورزي دارد. 1,7نشان از رشد 1399ماهه سال  6برخوردار بوده است و آمار 

 معادن و خدمات بررسی می شود. گروه کشاورزي، صنایع و 3در ادامه زیر بخش هاي 

و  صنعت کشاورزي دوره
 معادن

 نفت نبدو GDP GDP خدمات

شش ماهه 
1399 


















 1399بهار 











تابستان 
1399 






 درصد)-(میلیارد ریال )1390: پایه سال( ثابت هايقیمت به کشاورزيگروه  افزوده ): ارزش2جدول(

 گروه کشاورزي شرح
 ماهیگیري کشاورزي

 1399شش ماهه 


 1399بهار 


 1399تابستان 


 ماخذ: مرکز آمار ایران

روه ردد، گمی گها به قیمت ثابت ارائه شده است. همانطور که مشاهده افزوده گروه کشاورزي به تفکیک زیر بخش) ارزش 2جدول(در 
در هر دو بخش  1399ماهه  6کشاورزي از دو زیر بخش کشاورزي و ماهیگیري تشکیل شده است که رشد تولید ناخالص داخلی در 

هاي سطحی، خروجی تابع عوامل متعددي از قبیل رشد میزان بارندگی، جریان ارزش افزوده این بخش اگرچه  .مثبت اعالم شده است
سدها، سطح زیر کشت، تکنولوژي استفاده از آب، میزان استحصال آب از منابع آب زیرزمینی و... است. بر همین اساس از آنجایی که 

هاي نوین کشت و آبیاري آنچنان در کل شیوهشود و صورت دیم کاشته میاي از تولیدات بخش کشاورزي در ایران بهبخش عمده
سهم ارزش افزوده  .توجهی به کمیت و کیفیت نزوالت جوي وابسته استطور قابلکشور فراگیر نشده، رشد اقتصادي این بخش به

درصد بوده که با توجه به پایین بودن سهم این بخش  9,4، حدود1399به قیمت جاري در شش ماهه  GDPبخش کشاورزي در 
ایجاد کند. اگرچه ورود تکنولوژي و مکانیزه کردن این بخش   GDPگذاري درتواند رشد تاثیرنمی نسبت به سایر بخشها، ثبات آن

هاي سیاست گذاران ریزينقش مهمی در ایجاد اشتغال و پایداري رشد اقتصادي ایجاد کند که نیازمند تسهیالت و برنامه تواند می
 باشد.در این بخش مهم می

 درصد)-(میلیارد ریال )1390: پایه سال( ثابت هايقیمت به صنایع و معادن گروه افزوده ):ارزش3جدول(

 شرح
استخراج نفت و  معدن

 گاز طبیعی
، تأمین آب صنعت  سایر معادن

برق و گاز 
 طبیعی 

 ساختمان 

شش 
ماهه 

1399 





بهار 
1399 





تابستان 
1399 

 





 ایرانماخذ: مرکز آمار 



گردد ) ارزش افزوده گروه صنایع و معادن به تفکیک زیر بخش ها به قیمت ثابت ارائه داده است. همانطور که مشاهده می2جدول(
جاري  GDPباشد که سهم هر یک در هاي معدن، صنعت ، تامین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان میاین بخش شامل زیر بخش

 .باشددرصد می 2,5و  7,5، 17، 6,11به ترتیب   1399ماهه  6به قیمت جاري در 

بخش تامین اب، برق و گاز طبیعی و ساختمان نسبت به بخش هاي دیگر رشد بیشتري داشته است. بخش معدن  1399ماهه  6در 
را نشان  درصد 5,2منفی ،1399بهار رشد منفی فصل ماهه متاثر از  6اطالعات اما درصد رسیده  3,3مثبت  1399اگرچه در تابستان 

هاي رشد اقتصادي تواند یکی از محركدر بخش معدن ظرفیت هاي خالی زیادي وجود دارد که در صورت بهره برداري میدهد. می
 باشد. 

و منفی  14,1به ترتیب منفی  1398و 1397و در سال هاي  ههاي آمریکا، رشد بخش نفت و گاز طبیعی منفی شدبا اعمال تحریم
با تخلیه  1399درصد رسیده است. در تابستان  6بهار، به منفی  این رقم متاثر از فصل 1399ش ماهه در ش. ه استدرصد رسید 35

 درصد رسیده است. 3,4روند آن از دامنه منفی خارج شده و به  ،ها در این بخشاثر تحریم

درصد رسیده است. اگرچه در سال  0,5به رقم مثبت 1399و در تابستان  بوده 0,4 منفی 1399رشد بخش صنعت در شش ماهه 
و نیز برخی اخالالت در  اياي و سرمایهها  و محدودیت ورود کاالهاي واسطههایی  از جمله تحریمهاي اخیر بخش صنعت با چالش

ی ذکر هاي داخلی و خارجنظام قیمت گذاري و تخصیص ارز به صنایع وابسته به واردات و صادرات رو به رو بوده است، اما اثر شوك
با شیوع ویروس کرونا برخی از صنایع مانند صنایع پاالیش و  1399تخلیه شده است. درسال  1398و  1397شده در سال هاي 

 به طور کلی دراند. مثبت خوبی را تجربه کرده مواد غذایی، کاغذي و بهداشتی رشد اند اما صنایع-منسوجات رشد منفی را داشته
 مشهود بوده است.  تابستان هر چند اندكاي صنعت رشد مثبت داشته اند که در آمار هعمده زیر بخش 1399تابستان 

نیز با نوسانات نرخ ارز و افزایش سفته بازي در این سال و  1397در رکود به سر برده است و در سال  1396بخش ساختمان تا سال 
درصدي 1,9به رشد 1399ماهه  6در  آغاز شده و 1398ادامه رکود مسکن همچنان رشد منفی داشته است. رشد بخش مسکن از سال 

و کاهش قدرت خرید مردم به  1399ماهه سال  6افزایش قیمت مسکن در رسیده است. اگرچه این بخش با رشد مواجه بوده اما با 
اي هنهاده . عدم نظارت به این بخش و افزایش شاخص قیمتي نهایی در این بخش کاهش داشته استدلیل نوسانات نرخ ارز، تقاضا

 در میمه نقش پیشران، عنوانساختمانی به دلیل نوسانات نرخ ارز  و ورود سفته بازان در آن با توجه به این که بخش ساختمان به
 باشد.این بخش می عدم ثبات دراز مهمترین دالیل  دارد، اقتصادي رشد ایجاد و صنایع سایر جلو به رو حرکت

 

 

 

 

 

 

 



 درصد)-(میلیارد ریال )1390: پایه سال( ثابت هايقیمت به خدمات گروه افزوده ):ارزش4جدول(

 شرح

 گروه خدمات

عمده و خرده 
فروشی، 

فعالیتهاي 
خدماتی 
مربوط به 

تأمین جا و 
 غذا

حمل و نقل، 
انبارداري، 

پست، 
اطالعات و 
 ارتباطات

فعالیتهاي 
 مالی و بیمه

مستغالت، 
کرایه و خدمات 
کسب و کار و 

 دامپزشکی

اداره امور 
عمومی و 

خدمات شهري، 
آموزش، فعالیت 
هاي مربوط به 

سالمت انسان و 
مددکاري 
 اجتماعی

سایر 
خدمات 
عمومی، 

اجتماعی، 
شخصی و 

 خانگی

شش ماهه 
1399 





 1399بهار 


 1399تابستان 


 ماخذ: مرکز آمار ایران

همانطور که ذکر شد، بیشترین اثرگذاري  دهد.را نشان می )1390: پایه سال( ثابت هايقیمت به خدمات گروه افزوده ) ارزش4جدول (
عمومی، اجتماعی، شخصی و  هاي منفی از جمله در بخش سایر خدماتشیوع ویروس کرونا در این بخش مشهود بوده است  و رشد

است). به طور کلی در بین زیر بخشهاي  0,3به قیمت جاري اندك و حدود  GDPخانگی مشهود است( اگرچه سهم این بخش در 
دمات سهم عمده و خرده فروشی، فعالیتهاي خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا و مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار و بخش خ

ماه به  6را در  2,9و منفی  7,3درصد است که رشد هاي منفی 13,1.  12,7 1399ماهه سال  6به ترتیب در   GDPدامپزشکی از 
ا کاهش قدرت خرید خانوار به دلیل نوسانات نرخ ارز و آثار تورمی آن، کاهش مصرف خود اختصاص داده اند که می توان علت آن ر

 خصوصی و تعطیلی برخی کسب و کارها به دلیل شیوع ویروس کرونا عنوان کرد.

 

 

 

 

 



 )1390: پایه سال( ثابت هايقیمت به نهائی هزینه اجزاي تفکیک به کشور داخلی ناخالص ): محصول5جدول(
 درصد)-ریال(میلیارد 

 شرح

هزینه 
مصرف 
نهایی 

 خصوصی

هزینه مصرف  
 نهایی دولت

تشکیل 
سرمایه 

ثابت 
 ناخالص 

تشکیل 
سرمایه در 
 ماشین آالت

تشکیل 
سرمایه در 
 ساختمان

خالص 
صادرات 
کاالها و 
 خدمات 

صادرات 
کاالها و 
 خدمات 

واردات 
کاالها و 
 خدمات 

شش 
ماهه 

1399 





بهار 
1399 





تابستان 
1399 





 .ماخذ: مرکز آمار ایران

نشان می  )1390 پایه سال( ثابت هايقیمت به نهائی هزینه اجزاي تفکیک و رشد آن را به کشور داخلی ناخالص )  محصول5جدول(
تولید ناخالص داخلی، هزینه مصرف نهایی دولت و سرمایه شود در میان اقالم هزینه اي دهد. همانطور که در جدول مشاهده می

اند.  از منظر اي با کاهش مواجه بودهها سایر اقالم هزینهافزایش داشته و به استثناي این بخش 1399ماهه  6گذاري در ساختمان در 
در این درات کاالها و خدمات خالص صا، کاهش قابل مالحظه 1399ماهه  6ها عامل مسلط در کاهش تولید ناخالص داخلی هزینه

هاي اخیر در این بخش را نشان درصد رسیده است. که بیشترین کاهش رشد در طی سال 45,6منفی  1399ماهه  6سال بوده که در 
هاي واردات و صادراتی این حوزه بوده است. به طوري که دهد. این کاهش قابل توجه به علت شیوع ویروس کرونا و نیز محدودیتمی
 درصد کاهش داشته است. 77,7و واردات منفی  49,5صادرات منفی  هاي ملی،از منظر حساب 1399ماهه  6 در

درصد رسیده است. در طی چند سال اخیر سهم این بخش در تولید  1,1منفی 1399ماهه  6هزینه مصرف نهایی خصوصی در 
رشد منفی آن نشان از کاهش قدرت  کاهش این سهم  ورسیده است.  درصد 39,3به  1399ماهه  6ناخالص داخلی کم شده و در 

 خرید خانوار به علت آثار تورمی و نوسانات نرخ ارز و رکود حاکم بر بخش اقتصاد است.

بخش عمده  ،مراه بوده استدرصد ه1,2 با کاهش منفی  1390گذاري کشور به قیمت ثابت سال میزان سرمایه 1399ماهه  6در 
درصد) 4,1آالت است (رشد منفی ، ناشی از افت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشینر این سالگذاري کشور دافت سرمایه

 است. يکه نشان از تشدید رکود در بخش سرمایه گذاري مولد تولید



 مصرف، هزینه مصرف نهایی جاري دولت طی سالیان اخیر روند افزایشی داشته اگرچه روند رشد هزینه شودمشاهده میهمانطور که 
نهایی ثابت به علت کاهش صادرات نفتی اندکی کاهش یافته، اما همچنان دولت پرخرج بوده و در شرایط رکودي اقتصاد همچنان 

 افزایش داده است.  خویش را مخارج جاري

 (درصد)) 1390): رشد اقتصادي به قیمت ثابت (سال پایه 1نمودار(

 
 .ماخذ: مرکز آمار ایران

است و ارقام  بوده روند رشد نوسانی و گاهاً منفی 1399 الی 90 دهد که از سالهاي اخیر نشان میدر سالبررسی رشد اقتصادي 
GDP  نسبت بهGDP نشان می دهد  1399تابستان  بررسی رشدداشته است.  باالخص در سال هاي اخیر بدون نفت کاهش بیشتري

ر . بررسی مقدار تولید ناخالص داخلی دثبت در فصول آینده می رودکه روند منفی نسبت به فصل قبل کاهش یافته و انتظار رشد م
ر د دهد که مقدار تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت نوسانی بوده  و نمی توان تغییر چشم گیريو فصول نشان می هااین سال

 .جهش تولید از آن انتظار داشت

 بررسی بازار کارتحلیل و بخش دوم: 

نیروي  .در جهش تولید در کنار تولید کشور می بایست مورد بررسی قرار گیرد شاخص هاي بازار کار هستندهایی که یکی از شاخص
، پایداري این بخش یکی از عوامل موثر در جهش تولید ه در کنار موجودي سرمایه و تکنولوژيککار یکی از عوامل تولید می باشد 

  باشد. می

هزار نفر کاهش یافته است که بخشی از آن را زنان تشکیل  1626بل، جمعیت فعال نسبت فصل مشابه سال ق 1399در تابستان 
نسبت به  1399درصد رسیده است.. در تابستان  41,8درصدي به  3,1می دهند. این موضوع باعث شده که نرخ مشارکت با کاهش 
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1399

-) به قیمت بازار ( محصول ناخالص داخلی  -)* بدون نفت(محصول ناخالص داخلی 



هزار نفر آن در بخش خدمات بوده است.  817هزار نفر از جمعیت شاغالن کشور کاهش یافته است که  1209تعداد  1398تابستان 
 ثر از شیوع ویروس کرونا بوده است.ماتی متأعمده این کاهش در مشاغل خد

 

 

 ساله و بیشتر 15): جمعیت غیر فعال 2نمودار(

 
 ماخذ: مرکز آمار ایران

 ساله و بیشتر 15): جمعیت فعال 3نمودار(

 
 ماخذ: مرکز آمار ایران
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 ساله و بیشتر 15شاغل ):جمعیت 4نمودار(

 
 ماخذ: مرکز آمار ایران

 ساله و بیشتر 15): جمعیت بیکار 5نمودار(

 
 ماخذ: مرکز آمار ایران

درصد اشتغال در بخش عمومی بوده است . همچنین سهم  14,4درصد اشتغال در بخش خصوصی و  85,6 1399در تابستان 
 33,4در صنعت  درصد، 48,1اشتغال در بخش خدمات  ه عبارتی سهماشتغال در بخش خدمات بیشتر از سایر بخش ها بوده، ب

 باشد.د میدرص 18,5درصد و کشاورزي 

 (درصد)): شاخص هاي عمده بازار کار6جدول(

 شرح
نسبت 
 اشتغال

-18نرخ بیکار جمعیت  نرخ بیکاري
35 

سهم جمعیت بیکار آموزش عالی از کل 
 بیکاران

1398 4/39 7/10 8/14 6/41 
 0/36 7/16 8/9 9/36 99بهار 

 7/40 9/16 5/9 8/37 99تابستان 

 ماخذ: مرکز آمار ایران
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درصد  9,5هزار نفر کاهش داشته که موجب کاهش نرخ بیکاري به  417، جمعیت بیکار 1398نسبت به تابستان  1399در تابستان 
جمعیت غیر فعال کشور اضافه شده است و  1399نشان می دهد که در تابستان  ي مرکز پژوهش هاي مجلسشده است. بررسی ها

 افزایش می یافت. 18,5درصد شدند، نرخ بیکاريدر صورتی که این افراد در جمعیت جویاي کار لحاظ می

 1399ت به بهاردرصد می باشد که نسب 9/16سال نیز  35تا  18شود، نرخ بیکاري جوانان ) مشاهده می6همانطور که در جدول (
، 1399کاهش داشته است.  سهم جمعیت بیکار آموزش عالی از کل بیکاران در تابستان  1398افزایش داشته و نسبت به تابستان 

 کاهش داشته است. 1398و نسبت به  تابستان  افزایش 1399ر که نسبت به بها درصد رسیده 7/40به 

 تحلیل و بررسی شاخص قیمت هابخش سوم: 

 هايگزارش معمول طور به. است اقتصادي فعاالن به دهندهعالمت اقتصادي متغیرهاي ترینمهم از یکی آن نوسانات و تورم نرخ
 نرخ رب اثرگذار عوامل ترینمهم بر تحلیلی شامل که شودمی منتشر مرکزي هايبانک توسط دنیا، مختلف کشورهاي در تورم ايدوره
 تورم رخن تعیین و اقتصادي نوسانات قبال در مرکزي بانک سیاست و بعدي دوره در اثرگذار عوامل تحلیل بررسی، مورد دوره در تورم
پردازیم  و عوامل در این بخش به تحلیل تورم می .شودنمی منتشر ایران مرکزي بانک توسط گزارشی چنین متاسفانه. است هدف

 هاي دیگر بررسی خواهیم کرد.ایجاد آن  را در بخش

 (درصد)نرخ تورم تولید کننده و مصرف کننده ):6نمودار(

 

 

 

 

 

 

 

 .ماخذ: مرکز آمار ایران

) نشان می دهد که همچنان ایران با تورم باال دست به گریبان بوده و نتوانسته ثبات را در این بخش ایجاد کند. 6بررسی نمودار(
ه ها نیز بنااطمینانی را در جامعه اشاعه داده و عدم ثبات را در سایر بخشهاي نوسانی و باال یکی از عواملی است که افزایش قیمت

ی ب خلقتواند دالیل آن میجمله  ازسیار چشم گیر بوده که یمات بانک مرکزي در این بخش بممتأسفانه نقش تص آورد.همراه می
نترل بکارگیري عملیات بازار باز در کعدم  بانکی و هاي پولی به جاي نرخ بهره بین، کنترل کلبانک مرکزي رویه  پول و عدم استقالل

 باشد.نرخ تورم به دنبال آن نرخ بهره بین بانکی و 

8,2
26,9

34,8
37,6 42,7

40 34,8
27,8 26

12,9

47,5
36,7

58,6 59,9
50

36,7
23,6 23,6

0

10

20

30

40

50

60

70

1396 1397 1398 98بهار  98تابستان 98پاییز  98زمستان  99بهار  99تابستان 

تورم مصرف کننده  تورم تولید کننده



اگرچه بخشی از این همبستگی  .دهدمیان شاخص قیمت تولید کننده و مصرف کننده را نشان می) همبستگی 6نمودار (همچنین 
توان از طرف عرضه و نیز تقاضا باشد،  اما دلیل دیگر آن را میمی به دلیل مشترك بودن زیر اجزاء تشکیل دهنده این دو شاخص

کننده از  هاي اخیر تورم تولیدهمانطور که در نمودار مالحظه می شود، طی سال گنجد.یممورد آزمون قرار داد که در این بحث ن
ارز مواجه بودیم، تورم تولید کننده از تورم مصرف که با نوسانات نرخ  1397ه است، اگرچه در سال هایی مانند مصرف کننده باالتر بود

 اند.یدهددهد، تولید کنندگان نسبت به مصرف کنندگان از نوسانات نرخ ارز خسران بیشتري کننده فاصله بیشتري گرفته که نشان می
 ،کنندهمصرف شاخص درقیمت گذاري دستوري است همچنین  جمله دالیل باال بودن تورم تولید کننده نسبت به مصرف کنندهاز 

 ختیارا در ترارزان قیمت با وارداتی جایگزین کاالهاي اگر حال. هستند کنندهتعیین نیز وارداتی کاالهاي داخلی، تولیدات برعالوه
 به عالوه،. کند تجربه کنندهتولید شاخص به نسبت را کندتري رشد تواندمی کنندهمصرف شاخص گیرند، قرار نهایی کنندهمصرف
 چندان اقتصادي فعاالن ارز، نرخ یکباره جهش و تالطم حالت به ارز بازار شدن وارد هنگام در که دهندمی نشان نیز مطالعات برخی
 قیمت شافزای از پیش را قیمت فروشان خرده و کرده دستیپیش رابطه این در و مانندنمی کنندهتولید سمت از قیمت افزایش منتظر
 تبدیل تورم پیشرو سیگنال به را شاخص این و کرده رشد  CPIشاخص سطح ارزي تالطم دوران در .دهندمی تغییر فروشیعمده
 و دهش پیشخور کنندهتولید تورم است، داده رخ موعد از پیش هاقیمت افزایش اینکه علت به حالتی چنین در واقع در. است کرده

 .است داده کاهش را آتی هايماه در کنندهمصرف به کنندهتولید از تورم انتقال انتظار

 ،ونقل حمل هايهزینه حاصل افزایش  که می توان تورم مصرف کننده از تورم تولید کننده باالتر بوده 1399در بهار و تابستان اما  
چند فصل گذشته  طیدرصد رسیده که 26به  1399باشد. نرخ تورم در تابستان افزایش سود داللی و  فروشنده سود و انبارداري

 پایین ترین نرخ بوده است اما همچنان تورم باالیی از منظر اقتصادي می باشد.

                      لاقالم خوراکی منتخب در مناطق شهري کل کشور نسبت به دوره قب متوسط قیمت درصد تغییرات   :)7جدول(
 (درصد)

 موز
روغن 
 مایع

کره 
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(کره 
 حیوانی)
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سال/ 
 فصل

7/33 8/25 3/11 0/1- 3/83 6/41 3/52 5/25 5/55 5/60 1/10 1/51 1398 ......  

  .... 99بهار  5/6 7/25 3/8 5/4 -4/8 2/1 4/3 9/2 5/4 6/0 3/1 9/25

6/8- 5/6 3/7 5/33 2/16 3/17 7/15 0/52 1/4 8/4 5/47 4/8 
تابستان 

99 ............  
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 فصل

0/77 5/54 2/59 4/57 0/22 2/27 5/117 1/105 8/47 8/37 0/29 7/22 1398 



بهار  5/56 1/70 -0/5 -2/20 6/18 -9/19 7/34 8/63 3/19 5/22 -0/9 7/3
99 ......  

تابستان  7/18 1/78 4/19 -3/29 -2/22 -2/40 3/16 4/23 5/16 4/18 7/1 2/9
99 .........  

 ماخذ: مرکز آمار ایران

مربوط به مرغ ماشینی،  ،بیشترین افزایش قیمت در مواد خوراکی 1399در تابستان  ،د،مشاهده می شو )7(همانطور که در جدول 
فزایش نرخ ارز و مشکل به دلیل ا بوده که درصد  33,5درصد و  47,5درصد،  52به ترتیب با  برنج خارجی درجه یک، تخم مرغ

 29,3درصد، منفی 40,2پیاز، گوجه فرنگی، سیب زمینی به ترتیب منفی همچین تورم  . بوده استدامی  تامین مواداولیه خوراك
 درصد بوده است که به دلیل برداشت آن ها در این فصل می باشد. 22,2درصد و منفی 

 خود هک دانست تورمی انتظارات افزایش توانمی را تابستان فصل در کنندهمصرف قیمت شاخص رشد نرخ افزایش علل ترینمهم زا
 گرفته شدت 1399 سال ابتداي ازکه و دهدمی نشان نقدینگی از) نقدینگی زايتورم و سیال جزء عنوان به( پول سهم رشد در را

 و سیال جزء عنوان به( پول نگهداري به تمایل تا شده باعث ،…و نقدینگی و پولی پایه رشد علت به تورمی انتظارات افزایش. است
 که اتفاقی گیرد؛ب زیادي فاصله پول شبه به نسبت پول رشد و یافته افزایش شدت به تابستان در پولشبه جاي به) نقدینگی زايتورم

 در ادامه به تحلیل بخش پولی اقتصاد کشور می پردازیم  .بود داده رخ نیز 1397 شهریورماه در

 پولبررسی بازار تحلیل و : چهارمبخش 

 درصد)-( هزار میلیار دیالو تغییرات آن نسبت به گایان سال قبل ): شاخص هاي عمده بازار پول8جدول(

ضریب فزاینده  پایه پولی شبه پول پول  نقدینگی شرح
 (درصد)نقدینگی

1398 5/24721 4273 5/20448 5/3528 01/7 

3/31 8/49 9/58 8/32 

  5/5020   93/6 99بهار 

5/7 5/17 3/21 6/8

 6007  99تابستان 

1/175/40 7/474/5

 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایرانماخذ: 

 به نسبت پول توجه قابل رشد . همانطور که در جدول مشاهده می شود،) شاخص هاي عمده بازار پول را نشان می دهد8جدول(
 سهم باالترین این 1391 سال از پس که برسد درصد 21 به 1399 تابستان سال در نقدینگی از پول سهم تا شده باعث پول شبه
 یامدهايپ) جدید و قبلی( نقدینگی ریال هریک که است آن معناي به پول، شبه جاي به پول نگهداري به تمایل .است نقدینگی از پول

 هایتن در که دهد نشان نیز را تورمی انتظارات افزایش تواندمی شاخص این همچنین. داشت خواهد قبل به نسبت بیشتري تورمی
 افزایش نقدینگی از پول سهم و یافته کاهش گذاريسرمایه هايسپرده براي تقاضا نتیجه در. شودمی حقیقی بهره نرخ کاهش به منجر



 زاییتورم دوم، و نقدینگی توجه قابل رشد اول، بود؛ دادن رخ حال در همزمان طور به اتفاق دو 1399 تابستان در بنابراین. یابدمی
 رد »پول« رشد همچنین. است باالیی بسیار فصلی رشد که داشته افزایش درصد1/17 نقدینگی ،1399 تابستان در .نقدینگی بیشتر

درصد رسیده  80به  1398و نسبت به فصل مشابه سال  رسیده درصد 40,5 به و داشته افزایش 1398نسبت به پایان سال  تابستان
 در طی سال هاي اخیر بی سابقه است.است که 

 به نسبت 1399 شهریور( سالهیک بازه در. است گرفته شدت 1399 سال در و شده آغاز 1398 پاییز از پول رشد فزاینده روند 
 موضوع این. است داشته رشد درصد 28 پول شبه و درصد 80 پول داشته، رشد درصد 36 نقدینگی که حالی در) 1398 شهریور

 .دارد را آن با متناسب حقیقی سود نرخ کاهش و تورمی انتظارات توجه قابل افزایش از نشان

د. به عبارتی دههاي تجاري نشان میضریبی است که قدرت افزایش حجم نقدینگی را بر اساس فعالیت بانک نقدینگیضریب فراینده 
ضریب فزاینده در  .کندحجم نقدینگی چقدر تغییر می دهد در ازاي هر واحد پایه پولیدیگر، ضریب فزاینده نقدینگی نشان می

کند، با ریالی که بانک مرکزي خلق می 100سابقه است. درواقع هر رسیده که در تاریخ اقتصاد ایران بی 7,9به عدد  1399تابستان 
  .شودریال نقدینگی تبدیل می 790این نرخ، در طول یک سال به 

 قیمت شاخص بر تنهانه که است تابستان در کنندهمصرف قیمت شاخص افزایش علل ترینمهم از یکی ارز، نرخ توجه قابل افزایش
 در یمان سامانه در ارز نرخ. است اثرگذار نیز تورمی انتظارات بر شدت به بلکه گذارد،می اثر سرعت به تولیدکننده و کنندهمصرف

تا 139الی  1357دالر آمریکا در بازار غیر رسمی طی سال هاي ) نرخ 7در نمودار(. است داشته رشد درصد 40 حدود در تابستان
بیشترین افزایش قیمت را داشته ایم اما با اخیر  نشان داده شده است. در نگاه ابتدایی به نظر می رسد در سال هاي 1399تابستان 

ن نوسان قیمت را در دوران پس از بیشتری 1397شویم اگرچه در سال یمنگاهی به نمودار نوسانات نرخ ارز در این دوره متوجه 
 درصد) داشتیم، اما طی این دوران نرخ ارز با ثبات نبوده و در دهه هاي مختلف نوسان داشته است. 155انقالب (

 (ریال)1399الی  1357سال از  نرخ دالر بازار آزاد ): 7نمودار (

 
 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایرانماخذ: 

 

 

 

0

50000

100000

150000

200000

250000



 (درصد)1399الی  1357نرخ دالر آمریکا از سال ): نوسانات 8نمودار (

 
 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایرانماخذ: 

ایم که در برخی ه با نوسانات نرخ ارز مواجه بودهرامشود، طی دوران پس از انقالب هفوق مشاهده می )8(همانطور که در نمودار
 بوده است.  مواجه دوران ها با شدت بیشتري

. ردک اشاره مرکزي بانکی توسط بانکی سود نرخ کاهش به توانمی دالیل ترینمهم از که داشته متعددي دالیل ارز نرخ نوسانات
کشور  جاري کسري حساب  همچنین. است کرده ترجذاب مردم براي را ارز بازار در هاقیمت افزایش بانک، هايسپرده عایدي کاهش

شود عرضه ارز در بازار کاهش یابد و تبعات آن نیز افزایش موجب می تحریمو کاهش صادرات نفت و فراورده هاي نفتی به علت 
 به ورود هب را مردم نوسانات این از سود کسب انگیزه و بوده موثر بسیار نیز ارز قیمت سوداگرانه تقاضاي میان این قیمت ارز باشد. در

همچنین در حالت کاهش درآمدهاي . است کرده حفظ را خود صعودي روند همچنان ارز براي تقاضا افزایش با و کرده تشویق بازار این
کسري بودجه دولت، نرخ ارز ابزاري براي کسب درآمد دولت تبدیل شده که می بایست با جدا کردن دولت حاصل از فروش نفت و 

ود، بایست همزمان انجام شمیهاي مختلف اقتصادي با توجه به این که تحلیل بخش بودجه ریالی و دالري جلوي این امر گرفته شود.
 پردازیم.، میباشددجه دولت و سپس تورم در ایران میدر ادامه به بررسی عملکرد مالی دولت که به وجود آورنده کسري بو

 عملکرد مالی دولت تحلیل و بررسیبخش پنجم: 

 شک رصد یک  یباشد. بیذیر نمامکان پ 1397این اطالعات از سال  تحلیل و بررسی عملکرد مالی دولت با وجود محرمانه بودن
گونه چ است،ک کشور ودجه آینه تمام نماي اقتصاد ینیست. با توجه به این که ب ممکنبخش از اقتصاد بدون وجود آمارهاي شفاف 

کارهاي اساسی ارائه دهند. با این وجود دانان انتظار داشت که تحلیل واضح و راهداران و اقتصادمتوان از سیاستبدون انتشار آن می
ج توان از مخارپردازیم. به منظور بررسی مخارج دولت میموجود میعلی رغم محرمانه بودن اطالعات به تحلیل بخش از اطالعات 

) 9(دهنده مخارج جاري دولت است. همانطور که در نمودار  ملی استفاده کرد که به نوعی نشانمصرفی نهایی دولت در حساب هاي 
توان چسبنده بودن مخارج -رکود افزایش داشته است. اگرچه میهاي اخیر مصارف نهایی دولت با وجود ، طی سالشودمشاهده می

یش این مخارج موجب فزااما بر طبق مطالعات صورت پذیرفته، ا ،ها و دیگر مخارج دولت توجیح کردجاري را به علت وجود دستمزد
هاي آن دارد اي ( مخارج عمرانی) اثر مثبت بر تولید و زیر ساختهاي سرمایهدر عوض افزایش تملک دارایی .گرددکاهش تولید می

همواره ، 1397تا سال  و اطالعات موجود هاي صورت پذیرفتهبر طبق بررسی که به دلیل محرمانه بودن اطالعات قابل ارائه نیست.
اي بسیار کمتر از میزان مصوب آن بوده است. در نتیجه این روند مطمئناً در شرایط رکودي هاي سرمایهدیر عملکردي تملک داراییمقا

 .هاي اخیر نیز ادامه یافته است و بنابراین این میزان هزینه جاري، کسري بودجه زیادي را نیز در پی خواهد داشتسال
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 (میلیارد ریال)ت به قیمت جاري): هزینه مصرف نهایی دول9نمودار(

 
 مرکز آمار ایرانماخذ: 

 (میلیارد ریال)): هزینه مصرف نهایی دولت به قیمت ثابت10نمودار(

 
 مرکز آمار ایرانماخذ: 

ور همانطپردازیم. به منظور بررسی درآمدهاي دولت، به بررسی تنها جزء قابل انتشار بودجه در سال هاي اخیر؛ درآمدهاي مالیاتی؛ می
 6. کل درآمد مالیاتی طی درصد رسیده است 34به  1396ماهه  6شود، رشد درآمدهاي مالیاتی طی ) مشاهده می9که در جدول(

 ،مالیات غیر مستقیم است. به اجمال 35,5درصد آن مالیات مستقیم و  64,5 هزار میلیارد ریال رسیده است که 8522به  1399ماه 
 35,5و مالیات بر کاال و خدمات درصد 15,2درصد،  مالیات بر ثروت 22,6درصد، مالیات بر درآمد  26,7مالیات بر اشخاص حقوقی  

دهد که بیشترین درآمد دولت از بررسی این نسبت نشان می از کل درآمد هاي مالیاتی دولت را به خود اختصاص داده است. درصد
 خاص حقوقی دولت است.مالیات بر کاال و خدمات و اش
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 درصد)-(میلیارد ریالنسبت به دوره مشابه سال قبل و رشد آن عملکرد درآمدهاي مالیاتی دولت): 9جدول (

 هاکل مالیات شرح
بر  مالیات هاي مستقیممالیات

کاال و 
 خدمات

درآمد 
مالیاتی به 

GDP جمع 
بر  مالیات

 اشخاص حقوقی
 بر درآمد مالیات

بر  مالیات
 ثروت

1398 1412065 822163 425554 312772 83867 589902 
4/2 

29/3 27/4 2/2 63/6 121/9 32/0 

 194534 70272.1 124719 122840 317831 512365 99سه ماهه اول
6/2 

1/111 5/144 6/120 1/103 1/446 5/72 
شش ماهه اول 

99 

852240 549555 227499 192654 129401 302685 4/3 
34/1 55/0 19/0 43/6 345/2 7/7 

 سازمان مالیاتی کشور ماخذ:

به  بیشترین رشد اجزاء درآمد مالیاتی مربوط 1399ماهه  6نگاهی به رشد اجزا درآمد دولت نشان می دهد که طی 
درصد  19درصد، مالیات بر اشخاص حقوقی با  43,6مد مالیات بر درآمی باشد و  درصدي 345با رشد  مالیات بر ثروت

درصد بیشترین رشد را به خود اختصاص داده است. بر طبق طبقه بندي مالیاتی،  7,7و مالیات بر کاالها و خدمات با 
و انتقال سرقفلی، مالیات نقل و انتقال سهام، مالیات نقل و انتقاالت مالیات بر ارث، مالیات نقل  مالیات بر ثروت شامل

ارزش  و نیز افزایش 1399ماهه  6با توجه به افزایش قیمت مسکن در طی  .باشدمی امالك، حق تمبر و اوراق بهادار
همین علت درصدي داشته است به  1022، رشد 1398نسبت به تابستان  1399معامالت بازار بورس که در تابستان 

 این رشد مالیات بر ثروت منطقی به نظر می رسد.

به  1399درصد است. این نسبت در بهار  4,2برابر با  1398نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال 
 1398رسیده که در مقایسه با رقم مشابه در بهار  درصد رسیده است 4,3به  1399و در تابستان  درصد 6,3حدود 

 1398و تابستاننسبت به بهار  1399 و تابستان ایش یافته است. با توجه به اینکه رشد درآمدهاي مالیاتی در بهارافز
به مراتب بیشتر از افزایش تولید ناخالص داخلی طی این مدت بوده، دلیل اصلی افزایش نسبت درآمدهاي مالیاتی به 

 مالیاتی بوده است.زایش درآمدهاي ، اف1399تولید ناخالص داخلی در بهار 

 تجارت خارجی تحلیل و بررسی):  11نمودار(

 1399کشور ایران در سال مورد بررسی قرار می گیرد.  1399ماهه سال  6تجارت خارجی کشور در در این بخش 
 ند.اباري بر تجارت کشور گذاشتهف همزمان با دو پدیده تحمیلی تحریم و کرونا مواجه بوده است که تأثیر بسیار اس

) ارزش و مقدار صادرات 11تحریم بر صادرات نفتی کشور وکرونا بر صادرات غیر نفتی کشور موثر بوده است. نمودار (
میلیون 586میلیارد و 13معادل  1399ماهه  6ارزش صادرات غیرنفتی ایران طی دهد. -غیر نفتی ایران را نشان می

درصدي از لحاظ وزنی داشته 34افت رصدي از نظر ارزش و د 35,5کاهش دالر بود که در مقایسه با سال پیش از آن، 
 است.



 (میلیون دالر)): ارزش و مقدار صادرات غیر نفتی ایران.11نمودار(

 

 

 

 

 

 

 ماخذ: گمرك جمهوري اسالمی ایران

 درصد)-(میلیون دالرخارجی کشور ي): تراز حساب جاري و حساب سرمایه و بدهی ها10جدول (

 دوره
صادرات کاال و 

 خدمات
واردات کاال و 

 خدمات
 تراز حساب جاري

خالص حساب 
 سرمایه

بدهی هاي خارجی 
 کشور

1398 



 



 
   

9/31-8/13-86-4/58-15-

سه ماهه اول 
1399 



3/52-1/33-1/112-5/20-3/0-

شش ماهه 
1399 



2/41-5/28-3/144-6/51-3/2
 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران. ماخذ:

ون دالر  میلی 1828به منفی  1399ماهه سال  6مثبت بوده است اما در  حساب جاري(خالص)طی سال گذشته تراز 
کرونا و تحریم در آن مشهود است  کامال اثر درصدي داشته و 144افت  1388ماهه سال  6که نسبت به  رسده است 
تر خواهد تر و گرانتب سختواردات به مراو  ز میزان صادرات آن بیشتر بودهمیزان وارات کشور ا که دهدو نشان می

الهاي اافزایش هزینه تمام شده ک ی آن، پدر  کاالهاي تولیدي باالتر خواهد بودبنابراین، قیمت تمام شده  است. هبود
از صادرات خود به دست آورده  ها سود کمتريصادرکننده 1399ماهه  6و بنابراین در  داخل محتمل استتولیدي در 

 .اند

رسیده است که حاصل کاهش میلیون دالر  21918به درصد کاهش  41با بیش از  1399ماهه  6صادرات ایران در  
صادرات غیر نفتی  ارزش 1399ماهه  6شده در همانطور که پیشتر ذکر باشد. در میزان صادرات نفتی و غیر نفتی می
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ارزش وزن



درصد کاهش یافته است. بدیهی است  47، 1398ماهه سال  6درصد و نیز صادرات نفتی نیز نسبت به  36حدود 
 افزایش قیمت ارز را به دنبال خواهد داشت. ،ا براي کشور ،کاهش عرضهکاهش صادرات، کاهش عرضه ارز ر

ماهه مشابه سال قبل  6نسبت به   24094درصدي به  28نیز با افت بیش از  1399ماهه  6در  همچنین واردات ایران
  .رسیده است

خروج سرمایه از کشور در برابر ورود سرمایه به کشور ، شاخص مهم براي تعیین سالمت اقتصادي و کشش پذیري  
 چنانچه که معنا بدان است، کشور داخل در خارجی هايگذاريسرمایه خالص یعنی سرمایه حساب .کسب و کار است

آمارهاي رسمی کشور نشان  .است کشور داخل در خارجی هايگذاريسرمایه افزایش از حاکی باشد مثبت حساب این
هاي گذشته با فرانشیبی همواره این تراز منفی بوده است به این معنی که خروج سرمایه بیشتر طی سال کهدهد می

 از ورود سرمایه بوده است.

ماهه  6میلیون دالر رسیده است اما مقدار آن نسبت به  3892، به منفی 1399ماهه سال  6تراز حساب سرمایه در  
توان گفت که عمده خروج سرمایه از کشور حاصل درصدي داشته است. در توضیح این کاهش می 51کاهش  1399

 و محدودیت ها آمد و شد در کشورها، س کرونااز هزینه گردشگري ایران در خارج از کشور بوده که به علت شیوع ویرو
است. منفی بودن تراز حساب سرمایه هم نشان از کاهش گردشگر خارجی به ایران و این مقدار گردشگر کاهش یافته 

نیز سرمایه گذاري ایرانیان در خارج از کشور به عنوان مثال خرید و فروش امالك توسط ایرانیان در خارج از کشور 
این جریان خروج سرمایه باید بعنوان سندروم اقتصاد ایران بسیار هاي همسایه مانند ترکیه بوده است که باالخص کشور

 .جدي گرفته شوند

افزایش  1399ماهه  6همچنین بررسی بدهی خارجی کشور نشان داده است که که میزان بدهی خارجی کشور در 
درصدي داشته است. با  15کاهش  1398رسیده است. میزان بدهی خارجی در سال  درصدي داشته و به  2,3

هاي خارجی را نسبت به ، همچنان ایران یکی از کمترین بدهی1399ماهه سال  6وجود افزایش بدهی خارجی در 
 کشورهاي دیگر دارد که مهمترین دلیل آن اثرات حاصل از تحریم ایران می باشد.

 صنعت و معدن رسیتحلیل و بربخش ششم: 

به غیر از مثبت بوده که 1399بخش صنعت و معدن طی تابستان رشد نخست تحلیل ذکر شد، همانطور که در بخش 
هاي صنعت مخصوصا بهداشتی، کاغذي و تولیدي رشد سایر بخش ،به علت تحریم منسوجاتهاي پتروشیمی و بخش

 .دهد) این مورد را به خوبی نمایش می1داشته اند.  جدول ( 1399سال  تابستانخوبی در 

 

 



 دوره

فوالد 

 خام 
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 تن)

محصوالت 
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کاتد 

 مس 

(هزار 

 تن)

شمش 

 آلومینیوم 

 (هزار تن)

سیمان 

 (هزارتن)

کاشی و 

 سرامیک
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 مترمربع)

انواع 

سواري 

(هزار 

 دستگاه)

پتروشیمی 

(میلیون 

 تن)

انواع 

تلویزیون 

 تخت 

(هزار 

 دستگاه)

یخچال 

 و فریزر

(هزار 

 دستگاه)

ماشین 

 لباسشویی

(هزار  

 دستگاه)

1396
 ...................  

0/11 6/4 3/15- 5/3 5/1- 8/18 9/13 9/5 8/15- 2/10 7/5 

1397
 ...................  

6/7 4/3 7/54 0/13- 9/0 9/0 0/38- 0/0 1/39- 1/3- 0/39- 

1398
 ...................  

1/13 6/4 5/1 3/6- 3/11 9/4 4/14- 2/1 4/6 6/11 7/33 

بهار 
99

 ...................  
8/5 6/7 4/9 41/3 11/1 -13/3 8/4 7/4 49/4 30/1 115/8 

ستان  تاب
99

 ...............  
9/ 4 14/ 6 11/ 6 65/5 17/4 -4/3 30/9 10/1 111/ 1 65/9 24/7 

 وزارت صنعت و  معدن و تجارتاخذ: م

تغییرات اغلب کاالهاي صنعتی و معدنی مثبت بوده است. تولید لوازم  ،شودمشاهده می )11(همانطور که در جدول 1399در تابستان 
که رشد خوبی را داشته است. همچنین تولید انواع سواري  1399ماهه  6خانگی بادوام مانند تلوزیون، یخچال وماشین لباسشویی در 

ماهه از رشد خوبی برخوردار بوده است. بخشی از آن به علت تحریم و خارج  6رشد منفی داشتند در  1398و  1397در سال هاي 
کننده هاي داخلی بوده که در صورتی که این فرایند با حمایت بارقه امیدي در دل تولیدباشد که -شدن کاالهاي وارداتی از کشور می

  ، می تواند وابستگی ارزي کشور را کاهش دهد.یفیت تولیدات همراه باشدهاي دولت و نیز افزایش ک

شاخص میزان مجوزهاي صادره در بخش تولید  ،در کشور مورد بررسی قرار داد توان وضعیت تولیدي را-میهایی که یکی از شاخص
 وکار، در بهبود محیطمجوزهاي شروع کسبوکار به ویژه دهنده تاثیر نظام مجوزدهی مطلوب کسبمطالعات بسیاري، نشانمی باشد. 

مشکالت برآمده از بوروکراسی ناکارآمد،  ،شود کهها و مطالعات صورت گرفته این نتیجه حاصل میتوجه به برسی .اقتصادي است
اي است. برمسئله پیچیدگی، زمان بر بودن و هزینه بر بودن صدور مجوزها به عنوان یکی از موانع اصلی کسب و کارها مطرح شده 

ارائه شده است. همانطور که در جدول مشاهده  تفکیک نوع خدماتمجوز صنفی صادره به تغییرات )12در جدول( بررسی این مهم،
اما خوشبختانه در بهار و تابستان  منفی بوده است، شود، اگرچه طی سال هاي اخیر رشد مجوزهاي تولیدي بسیار اندك و گاهیمی

جوزهاي تولیدي نسبت به بقیه اندکی پایین تر است، امید مایم. اگرچه رشد رشد خوبی در ارائه مجوزهاي صنعتی صادر بوده 1399

 (درصد) میزان تولید کاالهاي صنعتی، معدنی و صنایع معدنی منتخب نسبت  تغییرات): 11جدول(



اصالح فرآیندها و دستورالعمل ها و حذف یا کاهش زمان صدور مجوزها، پیگیري مقررات زدایی آن می رود که با ارائه تسهیالت موثر، 
ود شاین مهم نیز افزایش یابد. همانطور که در جدول مشاهده می ایجاد توسعه سامانه هاي جامع اطالعاتی و تولیدو تنقیح قوانین مانع 

درصد  10به منفی  1398جوزهاي تولیدي اگرچه در سال مرشد مجوزهاي خدماتی بیشتر بوده است و رشد  1399در تابستان 
 درصد می باشد. 32,7درصد و  77,7نشان داده که به ترتیب  وضعیت مطلوبی را 1399در بهار و تابستان  رسیده بود

 (درصد) تفکیک نوع خدمات مجوز صنفی صادره به تغییرات): 12جدول(

 خدمات فنی خدماتی توزیعی تولیدي دوره

1398 .............................................................................. 1/10- 9/6- 8/5 0/11- 
 77/7 68/6 92/0 77/7 ............................................................................ 99بهار 

 35/1 36/5 32/5 32/7 .................................................................... 99تابستان 
 اخذ: وزارت صنعت و  معدن و تجارتم ار)

گذاري هاي صنعتی، معدنی و تجاري مصوب در هیأت سرمایهطرحدر   گذاري خارجیحجم کل سرمایه): 12نمودار(
 (میلیون دالر)خارجی

 

 

 

 

 

 

 

 اخذ: وزارت صنعت و  معدن و تجارتم

خارجی را در طرح هاي صنعتی ، معدنی و تجاري مورد ارزیابی قرار بررسی بیشتر بازار صنعت و معدن می توان حجم سرمایه گذاري 
مشاهده  )12(گیرد تا بدین وسیله امنیت و اطمینان و جذابیت این بازار مود تحلیل و کنکاش قرار گیرد. همانطور که در نمودار

وسانات نرخ ارز و نیز آثار تحریم ها و هاي اخیر این حجم سرمایه گذاري کاهش یافته است که می توان به دلیل نطی سال  ،شودیم
حجم سرمایه گذاري خارجی  1399شود، بهار عدم اطمینان حاصل از نوسانات و رکود حاصل بر کشور باشد. همانطور که مشاهده می

 6عات اطال است. کاهش داشته است اما این حجم در تابستان افزایش داشته 1398میلیون دالر بوده است که نسبت به بهار  433
بوده  تقریبا برابر  1398به کل سال  ارجی در طرح هاي صنعت و معدن  نسبتسرمایه گذاري خ نشان داده که حجم 1399ماهه 

در این  نان رضایت بخش نبوده و نشان از حاکم بودن عدم اطمینان در فضاي سرمایه گذاري خارجی کشورچاست اما این مقدار هم
 باشد.می بخش
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 ساختمان و مسکنتحلیل و بررسی : بخش هفتم

هاي صادرشده براي واحد مسکونی در پروانه 53377، تعداد 1399در تابستان سال ) مشاهده می شود، 13همانطور که در جدول(
درصد افزایش و نسبت 32,2که نسبت به فصل گذشته حدود بوده است   کشور هاي از سوي شهرداري و افزایش بنا احداث ساختمان

بیشترین مجوز پروانه هاي احداث ساختمانی مربوط به پروانه  داشته است.  افزایشدرصد  26,8به فصل مشابه سال گذشته حدود 
نسبت به فصل  درصد رشد  112و  پروانه هاي احداث ساختمان تعاونی با  درصد رشد 139هاي احداث ساختمان هاي دولتی با 

 باشد که نشان از افزایش مخارج دولت در این بخش بوده است.یم  مشابه سال قبل

                    نسبت به دوره مشابه سال قبلهاي ساختمانی صادرشده در نقاط شهري کشور تعداد پروانه تغییرات): 13جدول (
 (درصد)

 کل دوره
 افزایش بناپروانه  پروانه احداث ساختمان

 دولتی تعاونی خصوصی جمع دولتی تعاونی خصوصی جمع

1398 3/9 3/5 3/8 -15/5 -26/6 9/2 9/4 20/0 -13/7 

 -9/42 -6/28 -7/11 -8/11 4/58 -9/33 1/2 2/2 3/1 99بهار 

 33/3- 66/7 22/9 22/7 139/5 112/2 26/4 27/1 26/8 99تابستان 

 مرکز آمار ایران، دفتر صنعت، معدن و زیربنایی. -ماخذ

اي فروش یک متر مربع زیربن مسکونی کلنگی و نیز قیمت فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان ) متوسط قیمت13نمودار (
مسکونی کلنگی  متوسط قیمت یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان 1399نمایش داده شده است. در تابستان  در کشور را مسکونی

و میلیون  7متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیر بناي مسکونی در کل کشور ن و اهزار توم 344میلیون و  7در کل کشور حدود 
رشد  1399هاي  اخیر این قیمت افزایش یافته است اما درتابستان طی سال ،شودمشاهده میهمانطور که  .اشدبتومان می 172

هم نسبت  1398اگرچه در تابستان  .باشدها نسبت به تابستان سال قبل میدرصدي داشته که نشان از دو برابر شدن قیمت 101,8
 .داشته ایم درصدي 110رشد  1397به تابستان 

ر فروش یک مت مسکونی کلنگی و نیز قیمت فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان تقیممتوسط ): 13نمودار(
 (هزار ریال)مربع زیربناي مسکونی
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قیمت فروش یک متر زیر بناي مسکونی قیمت فروش زمین یا زمین ساختمان کلنگی



 

 ماخذ: مرکز آمار ایران.

نشان می دهد که این نرخ در درصدودیعه پرداختی براي اجاره  3مبلغ اجاره ماهانه به عالوه متوسط ) 14همچنین بررسی نمودار(
رسیده است.  176هزار و  19و به رقم متري مواجه بوده نسبت به فصل مشابه سال قبل  درصدي  43,8با افزایش  1399تابستان 

گیري داشته که متناسب قدرت خرید اي اخیر افزایش چشمشود نرخ اجاره در کشور طی سال ههمانطور که در نمودار مشاهده می
 افراد نمی باشد.

 (ریال)درصدودیعه پرداختی براي اجاره  3مبلغ اجاره ماهانه به عالوه متوسط ):14نمودار(

 

 
 ماخذ: مرکز آمار ایران.

اي فروش یک متر مربع زیربن مسکونی کلنگی و نیز قیمت فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان ) متوسط قیمت14جدول (
مسکونی  متوسط قیمت یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان 1399داده شده است. در تابستان  نشان در شهر تهران را مسکونی

میلیون  24یک متر مربع زیر بناي مسکونی  ر تومان و متوسط قیمت فروشهزا 800میلیون و  34حدود  شهر تهرانکلنگی در کل 
 درصدي داشته است.76,4ودرصدي 86,5رشد  باشد که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل تومان می  146و 
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 متوسط قیمت و اجاره ماهانه مسکن در شهرتهران)14جدول (

 دوره

قیمت فروش یک متر مربع زمین  
 مسکونی کلنگی یا زمین ساختمان

قیمت فروش یک متر مربع  
  زیربناي مسکونی

اجاره ماهانه به  متوسط مبلغ
عالوه سه درصد ودیعه پرداختی 
 براي اجاره یک متر مربع زیربناي

 مسکونی

متوسط قیمت 
 ((هزار ریال

 درصد تغییر

نسبت به دوره 
مشابه سال 

 قبل

 متوسط قیمت

 (هزار ریال)

 درصد تغییر

نسبت به دوره 
مشابه سال 

 قبل

 متوسط قیمت

 (ریال )

تغییر  درصد
نسبت به دوره 
 مشابه سال قبل



 ماخذ: مرکز آمار ایران.

نسبت به فصل  1399مبلغ در تابستان  این دهد کهنشان میدر شهر تهران  درصد ودیعه مسکن  3اطالعات مبلغ اجاره به عالوه 
متر  50ین مبلغ در یک منزل با متراژ تومان رسیده است. که ا 191هزارو  64افزایش قیمت داشته و به رقم  47,4مشابه سال قبل 

 باشد.بق قانون کار میرسد که تقریبا دو برابرحداقل حقوق کارگران بر طدر ماه می 200 میلیون و 3در تهران به بیش از 

در تابستان   درصدي 40,8هاي ساختمانی در شهر تهران، نشان داده است که این شاخص با رشد بیش از بررسی شاخص قیمت نهاده
درصدي آهن آالت، میله  71,9هاي آن ناشی از افزایش یمت در زیر گروهقرسیده است که بیشترین افزایش  698,8به رقم  1399
 40درصدي در سنگ بوده است. تورم 45,6درصدي درانواع بلوك، سفال و آجر و رشد 45,6رشد  ،پروفیل درب و پنجره و نردهگرد و 

هاي ساختمانی نشان از افزایش قیمت بیشتر مسکن در اینده و زنگ هشداري براي مسئوالن در توانمند سازي قشر درصدي نهاده
 مستضعف اجاره نشین دارند.

حدود یک  1399در سال حقوق کارگران  مشمول قانون کار داقل حقوق حتوان ذکر کرد که  کن میري از بازار مسدر تحلیلی دیگ
کمک هزینه اقالم مصرفی خانوار، کمک هزینه مسکن، و کمک هزینه عائله مندي باشد که با احتساب هزار تومان می 855میلیون و 

سه برابر این مبلغ قیمت یک متر مربع زیر بناي مسکونی که  شودهزار تومن می 520میلیون و  2حدود ( بدون لحاظ پایه سنواتی) 
باشد. یک متر مربع زیر بناي ساختمان مسکونی در شهر تهران می قیمت خرید ،برابر حداقل حقوق در ماه 10در کشور و تقریبا 

حاشیه شهرهاي بزرگ سوق خواهد داد که اره در ناتوانی از خرید مسکن عمده متقاضیان خرید را به سمت بازار اجاره مخصوصا اج
 تبعات ناگواري را در پی دارد.

شناخته شده  P/R ، به مفهومی تحت عنوانشود که با عنوان شاخص حباب مسکنشاخص دیگري در بازار مسکن بررسی می
متوسط اجاره ساالنه یک مترمربع «بر  (P) در واقع نسبتی است که از حاصل تقسیم ارزش متوسط هر متر مربع آپارتمان P/R است.

 .توان حباب مسکن و دوره تثبیت قیمت بازار ملک را پیش بینی نمودمیبه وسیله این شاخص  .حاصل می شود (R) آپارتمان

ترین سطح متعارف معموال در پایین اجاره مسکننسبت قیمت به  گیرد،زمانی که بازار مسکن در شرایط ثبات نسبی قیمت قرار می 
با نرخ مثبتی افزایش شود و میزان قیمت ملک اما زمانی که بازار دچار جهش قیمتی می .گیردقرار می 15یعنی حول و حوش عدد 

در   eبه   pبا بررسی انجام شده، نسبت . رسدمیو بیشتر  25تا  24، این نسبت به سقف، نزدیک شده، و معموال به عدد کندپیدا می
 دهد. را نمایش می مسکن است که در هر دو حالت حباب 31,3و در شهر تهران   30,7در کل کشور فصل تابستان 

 توانمین احتماالً و یافته کاهش شدت علت تورم و مشکالت حاصل از آن، به به مصرفی متقاضیان توانبا توجه به اطالعات ارائه شده، 
 هاي سیاست اعمال با آنکه بازان قرار گرفته است مگر سفته قبضه در بازار این کماکان و کرد پیدا مسکن بازار در آنها از ردپایی

 آینده سال چند تا مسکن قیمت ثبات به مشروط واقعی متقاضیان بلکه تا شود فراهم بازار این از دالالن شدن دور زمینه مالیاتی،
 .کنند پیدا خرید فرصت
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 توسعه کسب و کار تحلیل و بررسیبخش هشتم: 

رود و عالوه بر آن هر چه محیط امروزه بهبود محیط کسب و کار یکی از مهمترین راهبردهاي توسعه اقتصادي هر کشور به شمار می
ن کشور عملکرد اقتصاد آ در پی آن هاي کارآفرینی بیشتر وکسب و کار یک کشور شرایط بهتري داشته باشد، بهره برداري از فرصت

مولفه  28نماگر که شامل  70. شاخص محیط کسب و کار حاصل محاسبات بر روي شودو خلق ارزش و ثروت در آن جامعه بیشتر می
 باشد.اري میمولفه آم 42پیمایشی و 

 هاي اقتصادي و نوع محیط شاخص محیط کسب و کار به تفکیک بخش): 15جدول(

 شرح

شاخص 

محیط 

کسب  و 

 کار

هاي به تفکیک بخش

 

 به تفکیک نوع محیط

 خدمات صنعت کشاورزي
 شاخص

 کل 

 شاخص

محیط  

 نهادي

 شاخص 

محیط 

 اقتصادي

 شاخص

محیط  

قانونی 

 

 

شاخص 

محیط 

 مالی
1398 ..................................  08/6 5/98 6/03 6/06 6/22 6/05 6/42 5/77 8/61 

 8/32 5/69 6/30 5/93 6/10 6/08 5/87 6/09 6/01  ................................ 99بهار 
 8/35 5/74 6/39 5/96 6/15 6/11 5/94 5/93 6/05  ........................ 99تابستان 

 .اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران -ماخذ

 10(نمره بدترین ارزیابی  05/6، رقم شاخص کل، 1399بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب و کار ایران در تابستان 
، فعاالن 1399است. در تابستان  01/6است) محاسبه شده که بهتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل بهار با میانگین 

هاي اجرایی ناظر به  قوانین و مقررات و رویهاد اولیه و محصوالت، بی ثباتی سیاست ها، اقتصادي سه مولغه عدم ثبات قیمت مو
 و دشواري تامین مالی از بانک ها را نامناسب ترین مولفه محیط کسب و کار در کشور عنوان کرده اند. کسب و کار

اسر کشوردر تابستان رفعاالن اقتصادي سبا توجه به تقسیم فعالیت ها در سه بخش عمده کشاورزي، صنعت و خدمات، همچنین 
و بخش خدمات را نامساعدترین محیط کسب و کار ارزیابی  را مساعد ترین ، وضعیت محیط کسب و کار بخش کشاورزي1399

 .کرده اند

د. ربراساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، میتوان دو مجموعه عوامل محیطی معین را به محیط اقتصادي و محیط نهادي تفکیک ک
ن، محیط مالی، ساختار تولید و محیط جغرافیایی و عوامل محیط نهادي شامل محیط الحیط اقتصادي شامل محیط اقتصاد کعوامل م

شود. این دو مجموعه سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی و محیط آموزشی و علمی، محیط فناوري و نوآوري و ساختار دولت می
 گذارند. هر چه محیط کسبوکار است، اثر می بر فرآیند کارآفرینی که در واقع نقطه آغازین کسبعوامل بر کسب و کارهاي موجود و 

رداري ب هاي کارآفرینی بیشتر است و هر چه بهره برداري از فرصت شرایط بهتري داشته باشد، بهره )محیط نهادي و اقتصادي(وکار 
 .شود قتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه بیشتر میهاي بیشتر باشد، عملکرد ا از فرصتهاي کارآفرینی در جامع

بدترین ارزیابی  10(عدد  15/6، عدد 1399بر اساس نظریه عمومی کارآفرنی شین، شاخص ملی محیط کسب و کار ایران در تابستان 
شامل محیط سیاسی، محیط آموزشی و علمی، محیط فرهنگی، (ه طوري که میانگین ارزیابی محیط نهادي ب است) را نشان می دهد



و میانگین ارزیابی محیط اقتصادي( شامل محیط اقتصاد کالن،  96/5 ) عدد محیط فناوري و نوآوري، محیط حقوقی و ساختار دولت
نامساعدترین  35/8ا است. بر اساس این نظریه شاخص محیط مالی با ب 39/6محیط مالی، محیط جغرافیایی و ساختار تولید) عدد 

نشان داده شده است طی سال اخیر وضعیت شاخص محیط  )15(و همانطور که در جدول  محیط کسب و کار ارزیابی شده است.
 مالی نامشاعد تر شده است. 

 شاخص محیط کسب و کار بر حسب طبقه بندي شین): 15نمودار(

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .ایراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي  -ماخذ
 

 شاخص محیط کسب و کار بر حسب رشته فعالیت هاي اقتصادي): 16جدول( 

 درصد تغییرات 1399تابستان  1399بهار  رشته فعالیت
 -0,32 6,09 6,11 عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل و..

 1,87 5,90 5,79 تولید صنعتی(ساخت)
 1,64 6,24 6,14 تصفیهآب رسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیتهاي 

 1,87 6,36 6,24 حمل و نقل و انبارداري
 3,72 6,46 6,22 اطالعات و ارتباطات

 -3,31 6,05 6,26 فعالیت هاي حرفه اي، علمی و فنی
 -2,47 5,93 6,08 کشاورزي، جنگلداري و ماهی گیري

 -7,24 5,76 6,21 آموزش

 6,84 5,91 5,53 اداري وخدمات پشتیبانی
 9,31 5,92 5,42 سرگرمی و تفریح هنر و

 3,93 6,04 5,81 خدمات مربوط به تامین جا و غذا
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 10,55 6,18 5,59 مالی و بیمه
 1,86 6,18 6,07 استخراج معدن

 3,31 6,23 6,03 ساختمان
 -0,96 6,27 6,33 سالمت انسان و مددکاري اجتماعی

 6,96 6,24 5,84 امالك و مستغالت
 -1,87 5,81 5,92 خدماتیسایر فعالیت هاي 

 .اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران -ماخذ
 

با توجه به جدول  شاخص محیط کسب و کار بر حسب رشته فعالیت هاي اقتصادي مورد بررسی قرار گرفته است. )16(در جدول 
رشته فعالیت هاي اطالعات و ارتباطات، حمل و نقل و انبارداري و سالمت انسان و مددکاري به ترتیب 1399در تابستان  ،فوق

و آموزش، سایر فعالیت هاي خدماتی و تولید صنعتی به ترتیب مساعدترین محیط براي کسب و کار  نامساعدترین محیط کسب و کار
 1399نسبت به تابستان  1399ارزیابی شده اند. همچنین مقایسه ارقام تغییرات بهار نسبت به سایر رشته فعالیت هاي اقتصادي 

هاي مالی و بیمه، هنر، سرگرمی و تفریح و امالك و مستقالت محیط کسب و کارشان نسبت به فصل نشان داده است که فعالیت
ه اي بدتر شدن وضعیت نسبت به فصل گذشتمثبت بودن درصد تغییرات به معنگذشته نامساعدتر گشته است. الزم به ذکر است 

 است.

 شامخ کل اقتصاد و شامخ صنعت): 16نمودار( 

 

 .اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران -ماخذ
همچنان بر وضعیت رکودي در فعالیت اکثر بنگاههاي اقتصادي حکایت دارد هرچند روند  ) 86/46در شهریور ماه(شامخ کل اقتصاد 

 6مالحظه می شود طی  )16(همانطور که در نمودار  .است)  43/46(تر از مرداد ماه  الیمفعالیت بنگاهها فقط اندکی مکاهش در 
 همچنان اقتصاد در وضعیت رکودي بوده است. 1399ماه نخست سال 

تا حدودي افزایش فعالیتهاي صنعتی در شهریور ماه را نشان میدهد که بخشی از این روند )  53/54(شامخ کل بخش صنعت 
. با افزایش یابد ) 06/48(افزایشی به دلیل افزایش تولید و تقاضا نسبت به ماه قبل است که باعث شده شاخص نسبت به مرداد ماه 
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زیر شاخص اصلی نسبت  5در بین  ) 48/57(تریان شاخص میزان سفارشات مش ، 1بررسی زیر بخش هاي شامخ کل بخش صنعت
همچنان نشان دهنده کاهش در  ) 01/41(شاخص موجودي مواد اولیه  .افزایش را داشته است ) 23/44(به مرداد ماه بیشترین 

اولیه در همچنان روند کاهشی دارد. در مقابل قیمت خرید مواد  ) 09/43(سطح موجودي مواد اولیه است که نسبت به مرداد ماه 
نسبت به مرداد  ) 17/56( تالشاخص مقدار تولید محصو. افزایش داشته است ) 63/88(نسبت به مرداد ماه  ) 08/93(شهریور ماه 

در شهریور ماه حاصل شده  کاالهاافزایش یافته است. این افزایش به دنبال افزایش سفارش مشتریان و میزان فروش )  23/46(ماه 
 .است

 نتیجه گیري:

 ،باشد. به منظور ارائه دیدگاه کلیاقتصاد ایران در سال جهش تولید می 1399ماهه  6هدف از ارائه گزارش حاضر، بررسی عملکرد 
اقتصاد شود، مشاهده می 17) ارائه شده است.  همانطور که در جدول 17هاي موجود در جدول(حاصل از بررسی شاخصکلی نتایج 

نیز گویاي این حقیقت  GDPماهه  6شامخ اقتصاد، هچنان در رکود به سر برده است. رشد منفی بر اساس  1399ماهه  6ایران در 
ماه بخش کشاورزي و صنعت و معدن بوده است.  شامخ  6باشد. در بررسی اجزاء تولید، قابل ذکر است که بخش پیشرو در این می

ضعیت مطلوبی را نشان داده است. همچنین رشد مثبت از و 1399ماهه  6کل صنعت گویاي این واقعیت بوده که بخش صنعت در 
صنعت و معدن  در حساب هاي ملی و   روند رشد مجوزهاي تولیدي و نیز رشد تولید کاالهاي بادوام داخلی  1399فصل تابستان 

هاي اخیر است که همچنان رشد مثبت هر چند اندك باشد. بخش کشاورزي تنها بخش بدون نوسان سالنیز گویاي این واقعیت می
 1399ماهه  6ها است. در ترین بخش در  شاخص محیط کسب و کار  نسبت به سایر بخش بخش کشاورزي مناسب دارد. همچنین 

هایی بوده که از شیوع ویروس کرونا در ایران آسیب جدي دیده است. رشد منفی بخش خدمات در بخش خدمات یکی از بخش
 باشد. هاي ملی و رشد رشد منفی شاخص محیط کسب و کار در بخش خدمات همگی نشان دهنده این وضعیت میسابح

 در یک نگاه 1399ماهه  6): بررسی اقتصاد کشور در 17جدول (

 پیامد منفی پیامد مثبت شرح
رشد مثبت بخش صنعت و معدن در  حساب ملی

 1399تابستان 
 GDPماهه  6رشد منفی  

 ماهه منفی بخش خدمات 6رشد  مثبت بخش کشاورزيرشد 
رشد مثبت تشکیل سرمایه ناخالص 

 بخش ساختمان
 رشد منفی مخارج مصرفی خانوار

 رشد مثبت مخارج مصرفی دولت 
رشد منفی تشکیل سرمایه ناخالص بخش ماشین  -

 آالت
 رشد منفی خالص صادرات -

کاهش نرخ بیکاري(حاصل کاهش  بازار کار
 جمعیت فعال)

 کاهش جمعیت فعال

                                                           
 .براي مطالعه ارقام مربوطه به نشریه شاخص هاي رصد جهش تولید(نسخه دوم و سوم) در درگاه ملی آمار ایران مراجعه شود  1



 افزایش جمعیت غیر فعال -
 کاهش نرخ مشارکت اقتصادي -
 ساله 35-18افزایش نرخ بیکاري جوانان  -

 نرخ تورم باالي مصرف کننده - شاخص قیمت

 نرخ تورم باالي تولید کننده -
 هاي پروتئینیافزایش قیمت در خوراکی -

 پول نسبت به شبه پولرویه رشد بی - بازار پول
 افزایش نقدینگی -
 افزایش ضریب فزاینده پولی -
 افزایش نوسانات نرخ ارز -

 افزایش هزینه هاي مصرف نهایی دولت افزایش درآمد مالیاتی عملکرد مالی دولت
 کاهش درآمدهاي نفتی دولت GDPافزایش شاخص درآمد مالیاتی به 

 ارزش صادرات غیر نفتیکاهش مقدار و  - تجارت خارجی
کاهش مقدار و ارزش صادرات و کاهش سود  -

 هاصادرکننده
 تر شدن کاالهاي وارداتیکاهش واردات و گران -
 منفی شدن حساب جاري ناخالص -
 تداوم روند منفی حساب سرمایه -
 افزایش بدهی خارجی کشور -

افزایش تولید کاالهاي داخلی بادوام(  صنعت و معدن
 یخچال، تلویزیون، انواع سواري و..) 

- 

 - افزایش میزان مجوزهاي تولیدي 
افزایش حجم سرمایه گذاري خارجی 

 در طرح صنعت و معدن
- 

افزایش پروانه هاي ساختمانی  ساختمان و مسکن
 صادرشده

 هاي ساختمانیافزایش بی رویه شاخص قیمت نهاده

 افزایش بی رویه نرخ اجاره بها -
افزایش بی رویه قیمت زمین یا منزل مسکونی (  -

 3برابر حداقل حقوق کارگر  در تهران و  10حداقل 
 برابر حداقل حقوق کارگر در کشور)

 افزایش شاخص حباب مسکن -
بهبود فضاي کسب و کار( با تغییرات  توسعه کسب و کار

 جزئی)
ترین بخش شاخص محیط بخش خدمات نامناسب 

 کسب و کار
بهبود شامخ کل صنعت( خارج شدن از 

 شرایط رکودي)
شاخص محیط مالی نامناسب ترین بخش شاخص 

 محیط کسب و کار



بخش کشاورزي مناسب ترین بخش 
 شاخص محیط کسب و کار

 رکود اقتصاد کشور( شامخ کل اقتصاد)

افزایش تولید و تقاضا و سفارشات 
 صنعتمشتریان در 

 عدم ثبات قیمت مواد اولیه و محصوالت

 کاهش موجودي مواد اولیه -
معیت شارکت و نیز جمبررسی بازار کار نشان داده است که اگرچه نرخ بیکاري به علت فرمول حاسباتی کاهش یافته اما نرخ  همچنین 

 این حقیقت است که برخی شاغالن به علت شیوعفعال کاهش یافته و نیز جمعیت غیرفعال افزایش داشته است که به نوعی گویایی 
 و به جمعیت غیرفعال گشتهاند و یا برخی جویندگان کار از یافتن شغل ناامید کرونا و وضعیت رکودي از گروه شاغالن خارج شده

بت به ر نس. شاخص محیط کسب و کار نیز در این زمینه گویاي این حقیقت است که اگرچه شاخص محیط کسب و کاانداضافه شده
  اندکی بهبود یافته است اما همچنان مقدار آن با مقدار مطلوب فاصله بسیار دارد. 1398سال 

دولت و درآمد مالیاتی و  نهاییمصرف هاي هزینهاي حاصل از اگرچه ارقام عملکرد مالی دولت محرمانه بوده است، اما شواهد هزینه
ماه با کسري بودجه بیشماري رو به رو بوده  6کاهش درآمد نفتی حاصل از کاهش صادرات نفتی حاکی از آن است که دولت در این 

نسبت به  1399ماهه  6است که به ناچار براي جبران آن بانک مرکزي را مجبور به خلق پول کرده است به طوري که رشد پول در 
نگی یکی از باالترین رشدهاي نقدی و ایراندرصد رشد یافته که منجر به افزایش نقدینگی در این سال گشته  80به سال قبل، فصل مشا

همچنین به منظور  باشد.گویاي این واقعیت تلخ می نیز درصد 7,09ضریب فزاینده نقدینگی . همچنین فصلی را تجربه کرده است
رآمدزایی از طریق نرخ ارز کرده که به نوسانات نرخ ارز دامن زده و سبب نااطمینانی در فضاي دولت اقدام به د ،جبران کسري بودجه

کاهش عرضه ارز از طریق کاهش مقدار  ،ماه مورد بررسی 6اگرچه یکی از عمده دلیل نوسانات نرخ ارز در این  ؛کشور شده است
ه این تورم کنبوده بی رویه پول و به تبع آن نقدینگی جز تورم باال نوسانات نرخ ارز و نیز خلق بنابراین نتیجه  . صادرات بوده است

 .ء کاهش قدرت خرید خانوار چه در بخش کاالهاي خوراکی و چه در بخش کاالهاي غیر خوراکی و خدمات نداشته استحاصلی جز

 ترینمهم از زار نرخ تغییرات و سیاستی و بلندمدت عامل ترینمهم نقدینگی، و پولی پایه تغییرات و بودجه کسري مالی تامین حوهن
 هریک هک است کانالی ترینمهم بودجه، کسري از ناشی باال تورمی انتظارات آن، کنار در. است تورم نرخ بر اثرگذار مدتکوتاه عوامل
 بلندمدت هايحساب باالست، تورمی انتظارات که زمانی. کندمی تبدیل تورم به بیشتري شدت با را جدید نقدینگی و پولی پایه ریال

 دخواهن حرکت مصرفی کاالهاي درنهایت و بادوام کاالهاي و دارایی بازارهاي سمت به و شده) جاري( دیداري حساب به تبدیل بانکی
 از و دهز دامن سهام بازار رشد بر باشد، تورم گیرضربه تواندمی سهام بازار اینکه تصور با سیاستگذار سال، نخست ماهه سه در. کرد

 افزایش به داماق بازار شرایط درك با پولی سیاستگذار تابستان، ماهه سه در هرچند. کرد پیدا رشد باالیی نرخ با نیز نقدینگی طرفی
 اوراق جمح اما. کند کنترل را پولی پایه و نقدینگی تا کرد تالش و کرده دولتی اوراق فروش همچنین و بانکی بینبازار در سود نرخ

 و چندان در این زمینه موفق نبوده است. است اندك دولت بودجه کسري به نسبت) تومان میلیارد هزار 70 حدود در( شده فروخته

یکی از بخش هایی که بیشترین ضربه را از شیوع ویروس کرونا و تحریم و رکود حاکم بر کشور داشته است بخش تجارت خارجی 
یزان و ارزش مماه گذشته  6باشد. طی تراز حساب سرمایه می روند منفیبوده که حاصل آن تراز حساب جاري منفی و نیز تداوم  

ز میزان واردات  و صادرات نیز کاهش یافته است. منفی بودن تراز حساب جاري نشان دهنده صادات غیر نفتی رشد منفی داشته و نی
، بنابراینه است. تر خواهد بودتر و گرانواردات به مراتب سختو  این است که میزان وارات کشور از میزان صادرات آن بیشتر بوده

 و افزایش هزینه تمام شده کاالهاي تولیدي در داخل محتمل است در پی آن،  قیمت تمام شده کاالهاي تولیدي باالتر خواهد بود



ها سود کمتري از صادرات خود به دست آورده اند. در تایید مطالب مطرح شده همین بس که صادرکننده 1399ماهه  6بنابراین در 
ن داده است. برخی کارشناسان بررسی شامخ کل اقتصاد و صنعت کاهش موجودي مواد اولیه و عدم ثبات قیمت مواد اولیه را نشا

شد می باو رونق تولید داخل و کاهش واردات  عقیده دارند که که تضعیف پول ملی و افزایش نرخ ارز یکی از راه هاي افزایش صادرات
مچنین ه است هابنگاه بین پذیريرقابت و کاالها کیفیت افزایش نیازمند صادرات افزایش نشان داده است که 1399ماه  6 بررسی اما 

 به نسبت داخل تولیدات طرفی زا .است ايسرمایه و ايواسطه کاالهاي ما واردات از عظمیکاهش واردات نیز به علت این که بخش ا
 یابدنمی زایشاف کاالها دست این براي تقاضا میزان ،قیمت افزایش با اینکه یعنی هستند برخوردار پایینی قیمتی کشش از کاالها این
 .تداش نخواهد همراه به را داخلی تورم افزایش جز اينتیجه لذا و یافته افزایش داخلی تولیدات قیمت ارز نرخ افزایش با نتیجه در

همچین بررسی بخش ساختمان به عنوان بخش پیشرو در اقتصاد کشور نشان داده است که اگر چه صدور پروانه هاي ساختمانی در 
ناتوانی از موجب  هاي ساختمانی و افزایش حباب مسکن در این بخش عمالًنرخ تورم نهاده اه افزایش داشته است اما افزایشم 6این 

 هسفت قبضه در را بازار این کماکاندر حاشیه شهرها شده و   و افزایش اجاره نشینی مخصوصاًخرید مسکن عمده متقاضیان خرید 
 بازان قرار داده است.

ا توجه به باشد که بتولیدي و مرتبط تولید نمی هايیداري و ثبات تمامی بخشجز پابا توجه به نتایج بیان شده جهش تولید چیزي 
شرایط پیش روي کشور؛ تحریم، شیوع کرونا، مشکالت ساختاري، سیاست هاي پولی و  مالی نامناسب و...؛ نمی توان جهش تولید را 

 حیطم نامناسب وضعیت نشانگر داخلی هاي ارزیابی تولید، از حمایت هدف با سیاستگذاري سالها وجود بادر یک سال انتظار داشت. 
 کشورها ایرس تجربیاتاست.  و نامناسب بودن سیاست هاي پولی و مالی در کشور شرایط دم ثباتع، سرمایه گذاري امنیت و کسبوکار

  ،اهپیشران انتخاب و صنعتی توسعه راهبرد تدویننشان داده است که  تولید تسهیل ضرورت هاي و نیازها و تولید از حمایت در
 ايفعالیت ه کردن هزینه دار طریق از تولید فرصت هزینه کاهش  ،بنگاه ها اداره و کسب وکارها به ورود تسهیل و رقابت شفافیت،

شبینی پی و ثبات، تولید مالی تأمین ارتقاي و توسعه ،مبادله هزینه هاي کاهش و سرمایه گذاري امنیت تأمین ،تولید رقیب نامولد
 و اکسب وکاره شدن رسمیو  آنها تجاري سازي و برتر فناوري هاي به دستیابی، داخل تولید پذیري رقابت حفظ و ارز بازار پذیري
 واشد باز مهمترین عوامل رسیدن به روند پایدار و با ثبات تولید و به دنبال آن جهش تولید می اقتصاد در غیررسمی بخش کاهش

 .ساخت نخواهد محقق را تولید جهش اهدافبدون آن 
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