
 

 

 

 
 اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران

 هاي اقتصاديمعاونت بررسي

 1398و  1397سالهايطيانتظار ركود تورمي 

بـه تشـريح تحـوالت اقتصـاد     ، ي امريكاها تحريمآغاز و با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي ش اخير خود در گزاربانك جهاني 
و بروز رشد منفي اقتصـادي و   1399تا  1397سال هاي  طي كشوردرصدي را براي اقتصاد  1.4پرداخته و ميانگين رشد ايران 

همـراه  بـه  المللـي   سازمان بـين  در ادامه، گزارش اين. بيني كرده است پيش 1398و  1397تورم دو رقمي باال را براي سالهاي 
 .گردد ارائه ميترين متغيرهاي اقتصادي ايران بيني از مهمو پيش وردآرو و بر هاي پيشچالش

 ١٣٩٧ 

 از نگاه بانك جهاني  تحوالت اقتصاد ايران
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 تحوالت اخير

بخـش اعظـم رشـد    . درصد كاهش يافـت  3.8به  1396هاي نفتي، رشد اقتصادي ايران در سال درآمددنبال افت زياد هب
هاي نفت، كشاورزي و خدمات به سـطوح   رشد بخش. درصدي بخش خدمات تامين شده است 4.4مذكور از طريق رشد 
اما طي دو سال گذشته، برگشت قوي در بخش هاي . رسيده است 2012لل در سال هاي سازمان م قبل از اعمال تحريم

رسـد همچنـان در وضـعيت     نظر مي هداري صورت نگرفته و ب كليدي مانند ساختمان و خدمات بازرگاني، رستوران و هتل
در رصـدي را  د 0.9بخش نفت و گـاز رشـد   . دنقرار دارسرريز مشكالت بخش بانكي  همراه با 2012كسادي پساتحريم 

 . بندي اوپك بود هين محدود شدن توليدات بدليل سهمآتجربه كرد كه علت  1396سال 

هاي نفتي و تسهيل نرخ رشد مصارف، مديريت دولت باعث شد تا كسري بودجه دولـت در سـال   درآمدهمراه با افزايش 
ير پيش بيني شده، موجب كـاهش  هاي دولت نسبت به مقاددرآمدمشابه سال ماقبل، كاهش . درصد برسد 1.8به  1396
ناشي از انتشار اوراق بدهي دولت بـا هـدف تـامين     درآمد. در اين سال شد GDPدرصد  5.5، حدود هاي عمراني هزينه

به خود اختصاص داد ولي در مقايسه با رقم مشـابه   1396هاي دولت را در سال درآمددرصدي از  3.9مالي، سهم باالي 
 . د، كمتر بو1395درصد سال  19

 2017وضعيت اقتصاد ايران در سال  -1جدول 
 80.6 جمعيت، ميليون نفر

GDP 447.7 ، ميليارد دالر 
 5554 ، دالرGDPسرانه 

 10.5 )دالر 5.5(ي متوسط باال درآمدنرخ فقر طبقه 
 38.8 ضريب جيني

 76.0 اميد به زندگي در بدو تولد، سال
 هاي رسمي بانك جهاني انداز كالن فقر و داده هاي توسعه جهاني، چشم هاي شاخص داده: منبع

 2015و رقم اميد به زندگي مربوط به سال  2011ري خريد بو بر پايه قدرت برا 2014ارقام نرخ فقر و ضريب جيني مربوط به سال 
 

همراه با افزايش نرخ .درصد رسيد 3.8به1396با كاهش مشاركت بخش نفت، رشد اقتصادي ايران در سال
تاثيرات منفـي قـرار گرفتـه و    اين رود كه اقتصاد ايران تحت ها، انتظار مي ارز، افزايش تورم و تجديد تحريم
بسته به ميزان مختـل شـدن   . درصد برسد 1.4به  1399الي  1397هاي  ميانگين رشد اقتصادي آن طي سال

انداز اقتصاد ايـران  هاي قابل توجهي در رابطه با چشمبخش تجارت و تاثير اصالحات اقتصادي داخلي، ريسك
 .وجود دارد
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در سـال   GDPدرصـد   3.5بـه   1395در سال  GDPدرصد  3.9مازاد حساب جاري دولت از با كند شدن توليد نفت، 

 41.3درصد بود كـه نسـبت بـه رشـد      1.8معادل  1396رشد واقعي صادرات كاالها و خدمات در سال . تنزل كرد 1396
درصـد   13.4معـادل   1396اين در حالي است كه رشد واقعي واردات در سال . ، با كاهش همراه بود1395درصدي سال 

 10بـه   1391در سـال   GDPدرصـد   6از  هاي اخير رشد داشته به نحـوي كـه   صادرات غير نفتي ايران طي سال. بود
 . رسيده است 1396در سال  GDPدرصد 

نرخ بازار موازي . داشت هاي موازي و رسمي، تاثير كوتاه مدتي را سازي نرخ در ماه آوريل، اقدام دولت در رابطه با يكسان
ه دزاتا ماه اگوسـت، طـي دو  . همراه بودناشي از خروج امريكا از برجام در ماه مه، با نوساناتي  بدليل انتظار از كسري دالر

اين اتفاق . هزار ريال رسيد 100درصد كاسته شد و نرخ برابري دالر به بيش از  172ماه گذشته، از ارزش ريال به ميزان 
 . ، اين نرخ تجربه شده بود2014شد كه آخرين بار در مارس  2018درصد در ماه جوالي  18باعث برگشت نرخ تورم به 

ـ    12.1به  ، نرخ بيكاري2018تهي به ژوئن در فصل من فصـل   6مـدت   هدرصد افزايش يافت و رشد اشـتغال همچنـان ب
نرخ مشاركت نيروي كار در فصل . گرديد 1396هزار شغل در سال  790درصد باقي ماند كه باعث خلق  3متوالي باالي 

 10.4اخير بوده در حالي كه  نرخ بيكـاري  درصد رسيد كه باالترين نرخ طي ده سال  41.1به  2018منتهي به ماه ژوئن 
 .درصد بوده است

بود كه همچنان در مقايسه با ميانگين  28.3معادل  2018ژوئن منتهي به ساله در فصل  24الي  15نرخ بيكاري جوانان 
كشور . درصد رسيد 19.8بهبود يافت و به حدود  1396نرخ مشاركت زنان در سال . و فصول مشابه قبلي، باالستمنطقه 

ايران جزو كشورهاي برتري است كه توانسته نرخ مشاركت زنـان را بهبـود بخشـد اگرچـه تفـاوت قابـل تـوجهي بـين         
 . هاي نيروي كار زنان و مردان وجود دارد شاخص

در ) 2011دالر در روز به نرخ برابري قدرت خريد  5.5كمتر از  درآمدجمعيت با ( نرخ فقر 2013الي  2009هاي  طي سال
بـود كـه يارانـه     2010درصد كاهش يافت كه علت اصلي آن برنامه پرداخـت انتقـالي در اواخـر     8درصد به  13از  ايران

اجراي اين برنامه باعث شد تا رقم يارانه اختصاصي بيش از رقم الزم براي جبران هزينه انـرژي  . انرژي و نان حذف شد
در حالي كه كل رشد مصـرف   كشور شد درآمدت كم جمعي يدرصد 40خانوار باشد در نتيجه موجب رشد مثبت مصرف 

افزايش يافت كه به نوبـه خـود باعـث كـاهش      2014فقر مجدداً در سال . ، منفي بود2013الي  2009هاي  در بين سال
 . ارزش واقعي يارانه بدليل تورم شد

 انداز چشم

، همـراه بـا كـاهش    )1 نمـودار ( 2018بر هـاي امريكـا در نـوام    رود كه بدليل آغاز مجدد تحريم در ميان مدت، انتظار مي
ميانگين رشد رود كه  انتظار ميهمچنين . ر نزولي را در پيش بگيردي، اقتصاد مس1396درصد سطوح  50صادرات نفت به 

تقليل يابد كه بـه معنـي كـاهش صـادرات و مصـرف در      درصد  1.4 به رقم1399الي  1397 هاي اقتصاد ايران بين سال
 . ن بخش صنعت در بخش عرضه خواهد بودسمت تقاضا و منقبض شد
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 از آن بعدو  18/2017انداز  هاي قبلي در مقايسه با چشم اثر اقتصادي تحريم -1نمودار 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
  بانك مركزي ايران، اوپك و محاسبات بانك جهاني: منبع
 . هاي درج شده در نمودار فوق، سال هاي شروع تحريم هستند سال

 
آغاز شده بود، شدت تاثير منفـي   1390هاي قبلي كه از سال  در مقايسه با تحريمرود كه  انتظار مي) 1(با توجه به نمودار 

 . هم از حيث كاهش نرخ رشد اقتصادي و هم كاهش صادرات نفت ايران، كمتر باشدهاي جديد  تحريم
، تعـادل بودجـه دولـت    هاي عمومي دولت را شـامل مـي شـود   درآمددرصد از  40هاي نفتي كه بيش از درآمدبا كاهش 

با مختل شدن صادرات، تقاضا براي دالر امريكا براي تـامين مـالي واردات و همچنـين پـس انـداز،      . تضعيف خواهد شد
قيمت هـاي بـاالتر   . درصد شود 150رود شكاف بين نرخ ارز رسمي و موازي بيش از  انتظار ميافزايش يافته ودر نتيجه 

درصـد هـم    30هـاي بـاالي    تورم به نرخ ،رو هاي پيش ب خواهد شد تا طي سالواردات بدليل كاهش ارزش ريال، موج
برسد و همچنين با افزايش انتظارات تورمي و كاهش تمايل به مصرف، مجدداً اقتصاد ايـران وارد ركـود تـورمي خواهـد     

بدليل انتظار رشد منفي اقتصـادي و تـورم   نشان داده شده است وضعيت اقتصاد ايران ) 2(همان طور كه در نمودار   .شد
در مقايسه با ميـانگين رشـد اقتصـادي و نـرخ تـورم منطقـه خاورميانـه و        ، 2018-2020درصد طي سالهاي  20باالي 

 .تضعيف خواهد شدهمچنين كشورهاي با درآمد متوسط باال، 
ذف مازاد حساب جاري كـه در شـرايط   صرف نظر از افزايش نرخ ارز و افت واردات، كاهش صادرات نفت تقريباً باعث ح

رسـيده   2012-2013هـاي   زماني كه بهاي نفت به نصف بهـاي سـال  (فعلي به كمتر از زمان تحريم هاي سازمان ملل 
ركود اقتصادي فشار بيشتري را بر بازار كار تحميل كرده و موجب معكـوس شـدن رونـد اخيـر     . ، رسيده، خواهد شد)بود

 . ايجاد اشتغال اخير، مي گردد

 

هزار بشكه در روز -صادرات نفتدرصد-اقتصاديرشد
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 انداز نرخ تورم در مقابل رشد اقتصادي ايرانچشم -2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 
 

                     

 تر پذير آسيبوضعيت رفاهي ن روبروست، آتاكنون ايران با  2009با توجه به عدم قطعيت سياسي و اقتصادي كه از سال 
هـاي نقـدي    مكن است كاهش ارزش واقعـي يارانـه  م. كاسته شده است هم آتيبيني شرايط  پيشامكان از دقت شده و 

را  خنثي كرده و اثر رشد منفـي اقتصـادي در    2017و  2016هاي  ناشي از افزايش تورم، تاثير مثبت رشد اقتصادي سال
 .را تشديد نمايد 2018سال 

 

 ها ها و چالش ريسك

رد كه بستگي به نحوه انطباق سـاير شـركاء   از سمت خارجي، عدم قطعيتي در رابطه با تاثير تحريم هاي امريكا، وجود دا
در سمت اقتصاد داخلي، در رابطه با تعديل شوكها، دولت با چالش هاي اقتصادي و اجتماعي . تجاري ايران خواهد داشت

 . بويژه در بخش بازسازي مالي نيز مواجه است

ار سازي پتانسـيل نهفتـه در خـدمات    نحوه تاب آوري و تحمل اين چالش ها، در استمرار اصالحات داخلي بويژه در آشك
مقابله با رفتارهاي رانت جويانه بطور مستقيم با چالش هاي اقتصادي ناشي از كميابي ارز و پيچيدگي  . مدرن نهفته است

 . اداري بخش رسمي و سيستم هاي پرداخت، مرتبط است

 

 

 

المللي پول و بانك جهانيبينصندوق: منبع

 گروه مورد مقايسه

 2018-2020 :كننده شاخص قيمت مصرف

 GDP:2020-2018رشد واقعي
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 چشم انداز شاخص هاي كالن اقتصادي ايران -2جدول 

 بانك جهاني: منبع     

 1397اي در سـال   شد اقتصادي ايران از منظر اقالم هزينهرود ر ، انتظار مي)2جدول ( بيني بانك جهاني وفق برآورد و پيش
هزينـه  شود كه كليه اجـزاي   بيني مي برآورد و پيش. درصد باشد 3.6برابر با منفي  1398درصد و در سال  1.5معادل منفي 

صـادرات و واردات   -، رشد منفي را تجربه كنند كه بيشترين تاثير منفي بر بخش تجـارت 1398و  1397نهايي در سالهاي 
 . خواهد بود -كاالها و خدمات

شـود نـرخ رشـد     ها؛ صنعت بيشترين آسيب را متحمل خواهد شد و برآورد مي از منظر عوامل توليد، مشابه دوره قبل تحريم
بنظـر  . هم استمرار خواهد داشـت  1398درصد برسد كه در سال  7به منفي  1397فزوده اين بخش در سال واقعي ارزش ا

بيني كـرده كـه رشـد     رسد آسيبي از ناحيه كاهش رشد ارزش افزوده متوجه بخش كشاورزي نشده و بانك جهاني پيش مي
رشـد   1398اقتصاد ايران داراست، از سال بخش خدمات كه سهم غالبي در . مثبت اين بخش طي سالهاي آينده ادامه يابد

 .  منفي را تجربه خواهد كرد

رسـد بـا نظـر برخـي كارشناسـان       درصد برآورد شده كه بنظر مـي  23.8ايران برابر با  1397نرخ تورم سال ) 2(طق جدول 
 1398رم سـال  همچنين بانك جهـاني نـرخ تـو   . درصد، تفاوت دارد 30اقتصادي مبني بر رسيدن تورم اين سال به حداقل 

 . بيني كرده است درصد پيش 31.2را برابر با كشور 

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 
2018-2019 

)برآورد(  

2019-2020 
)بيني پيش(  

2020-2021 
)بيني پيش(  

 1.1 3.6- 1.5- 3.8 1.313.4-رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار

 0.3 1.8- 0.6- 2.5 3.53.8- مصرف خصوصي

 2.3 3.8- 1.7- 3.8 4.83.7 مصرف دولتي 

 3.5 2.2- 1.5- 1.4 3.7-12- تشكيل سرمايه ثابت ناخالص

 1.2 15.4- 11.9- 1.8 12.141.3 صادرات كاالها و خدمات

 1.8 25.3- 27.1- 13.4 20.26.1- واردات كاالها و خدمات 

 1.2 3.7- 1.6- 3.7 12.5 1.6-رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت عوامل

 3.1 3.3 3.5 3.2 4.64.2 كشاورزي

 0.6 7.2- 7- 3.1 1.424.7- صنعت 

 1.5 1.5- 2.9 4.5 2.53.7- خدمات 

 19.6 31.2 23.8 9.6 9 11.9 )شاخص قيمت مصرف كنندهتغيير ( تورم

 GDP( 2.3 3.9 3.5 0.6 0 1.1%(تراز حساب جاري

 GDP( -1.7 -2.2 -1.8 -4.7 -5.2 -4.8%(ماليتراز 

 GDP( 41.2 49 37 41.7 44.4 42%(بدهي عموميناخالص 

 GDP( -1.6 -2.1 -1.6 -4.3 -4.4 -3.6%( پايهتراز 


