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مقدمه و فهرست 

در سه بخش بهه شهرز زیهر 1400گزارش مذکور با هدف معرفی عملکرد گذشته اقتصاد ایران، پیش بینی و شفاف سازی وضعیت اقتصاد در سال 
.قرار گیردامیدوارم در فرآیند برنامه ریزی و تصمیم گیری های کسب وکار و شخصی شما مخاطب گرامی مورد استفاده. تدوین گردیده است

مههروری بههر : بخههش اول
روندهای اقتصادی ایهران در 

1399سال 

در این بخش وضهعیت برخهی از 
ر روندهای کالن اقتصادی ایران د

.ارائه شده است1399سال 

ایهران از 1400اقتصهاد :  دومبخش 
نگاه اقتصاددانان و پژوهشگران 

در بخههش دوم، دیههدگاه ههها و ن ههرات 
ا ارتبها  بهپژوهشهگران در و اقتصاددانان 

جمهع 1400وضعیت اقتصاد ایران در سهال 
.آوری و ارائههههه گردیههههده اسههههت

مطالعهه و این بخش از گهزارش براسها  
و دیدگاه های صاحب ن راننگارش ن رات 

، اقتصادی، که در شهبکه ههای تلویزیهونی
اعی سایت های اینترنتی و شبکه های اجتمه
الی 99شخصی ایشان، از ابتدای اسفند ماه 

ده شده، تهیه گردیمنتشر 1400فروردین 10
.است

و جمع بندی گزارش2021پیش بینی برخی از شاخص های اقتصادی سال : سومبخش 

.  ده است، به جمع گزارش پرداخته ش(بر اسا  منابع در دستر )گزارش، ضمن پیش بینی برخی از شاخص های کالن اقتصادی جهان آخردر بخش 

World)جهانیبانکاینترنتیهایسایتدرشدهمنتشرعلمیمنابعازگزارش،تدویندر Bank Group)،اقتصادجهانیمجمع(World economic Forum)،
ورمعتبوبرترن رانصاحبواقتصادداناناجتماعیهایشبکهوهاکانالوایرانآمارمرکزایران،بازرگانیاتاق،(OECD)اقتصادیتوسعهوهمکاریسازمان
.استشدهاستفادهشخصیتجربیات
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1399مروری بر مهمترین روندهای اقتصادی ایران در سال 



Ali Khalilo

1399روندهای اقتصادی سال 



Ali Khalilo

1399روندهای اقتصادی سال 



Ali Khalilo

1399روندهای اقتصادی سال 



Ali Khalilo

1399روندهای اقتصادی سال 



Ali Khalilo

1399روندهای اقتصادی سال 



Ali Khalilo

1399روندهای اقتصادی سال 



Ali Khalilo

1399روندهای اقتصادی سال 



Ali Khalilo

1399روندهای اقتصادی سال 



Ali Khalilo

1399روندهای اقتصادی سال 



Ali Khalilo

(مبتالیان، فوت شدگان و واکسیناسیون)19روند مرتبط با ویرو  کووید 

تعداد مبتالیان جدید
نمودار سمت راست و )

(  رنگ مشکی 

و

نمودار )فوت شدگان 
( سمت چپ و قرمز رنگ

19کووید 

اسفند 18منتهی به 
1399



بخش دوم

1400پیش بینی اقتصاد ایران در سال 
از

ادینگاه برخی از اقتصاددانان و پژوهشگران اقتص



1400پیش بینی اقتصاد ایران در سال 

ترکمانیدکتر علی دینی 
و هیأت علمی موسسه مطالعاتعضو 

پژوهش های بازرگانی

پروفسور محمد هاشم پسران
اروارد استاد دانشگاه های کالیفرنیا و ه

و
برنده نوبل اقتصاد

دکتر مرتضی ایمانی راد
یت عضو هیئت علمی سازمان مدیر

صنعتی
و

تحلیلگر و سرمایه گذار بین
المللی

دکتر علی سعدوندی
گاه اقتصاددان و استاد دانش

وولونگنگاسترالیایی 

دکتر وحید شقاقی شهری
صاد و مشاور وزیر اقتخوارزمی استاد دانشگاه 

دکتر حسین سالز ورزی
ایرانرئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادننایب 

بهروز ملکیدکتر 

کن و مدیر کل  اقتصاد مستحلیلگر 
وزارت راه و شهرسازی



1400پیش بینی اقتصاد ایران در سال 

دکتر امیر کرمانی 
برکلیو استاد دانشگاه اقتصاددان 

دکتر علی سرزعیم
ایرانی و استادیار اقتصاددان 

دانشگاه عالمه طباطبایی

دکتر مهدی پازوکی
گاه اقتصاد دانشاقتصاددان و استاد 

عالمه طباطبایی

دکتر آلبرت بغزیان
اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران

شنا دکتر هادی حق 
اقتصاددان

غالمحسین جمیلی
کارشنا  اقتصادی

اورزیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشرئیس 

حبیب شهبازی گیکاسری دکتر 
گاهدانشاستاد کارشنا  و صاحب ن ر اقتصادی و 

دکتر داوود سوری
فاقتصاددان و استاد دانشگاه شری
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چشم انداز اقتصاد ایران–پروفسور محمد هاشم پسران 

. گذاشته استتاثیر بر صادرات ایران، بخصوص صادرات نفت و درآمدهای کشور و قطعاً این تحریم ها توسط ترامپ صورت گرفت 

بسیار از ابتدای انقالب شاهد تحریم بودیم و این تحریم ها

... وبا ومتفاوت از تحریم های سایر کشورها ن یر ونزوئال، ک

در نمودار روبرو شاخص حاد بودن تحهریم را . بوده است

تها دوران ریاسهت جمههوری هاشهمی . نشان می دههد

عراق رفسنجانی تحریم ها خیلی حاد نبود اما بعد از جنگ

ان را نیز و کویت و تضعیف صدام، آمریکا تصمیم گرفت ایر

اد لذا از آن زمان تحریم های ح. مانند عراق تضعیف نماید

شروع گردید بعد از آن زمان تحهریم ههای دوره آقهای 

احمدی نژاد و آخرین تحریم های جدی در دوره روحانی

.( ..منهابع طبیعهی، نیهروی کهار و)قدرت اقتصادی هر کشور با منابع آن 

درصد رشد 4با توجه به اینکه اقتصاد جهان میانگین حدود . سنجیده می شود

ت و گهاز ، اقتصاد ایران با برخورداری نیروی کار جوان، منابع طبیعی نفکرد

. درصهد رشهد کنهد4سال می توانست حداقل حدود 40در طی این ... و

ل و بخشهی از آن بهدلیتحهریم هها ناشی ازمشکالت اقتصاد بخشی از این 

.  استعملکرد داخلی 
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چشم انداز اقتصاد ایران–پروفسور محمد هاشم پسران 

شور بدلیل اینکه درآمدهای کدر دوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی، 

ند نهر  به اندازی نبود که سیاست های سازندگی بعد از جنگ را عملیاتی ک

افزایش نر  ارز ارتباطی بها تحهریم هها و در آن زمان ارز افزایش یافت

عهد از بلکه سیاست دولت بود و اولین بار این افهزایش در دوران بنداشت

وانیم بنابراین نمی ته. انقالب در دوران ریاست جمهوری ایشان اتفاق افتاد

. ه استبگوییم تحریم ها حتماً تعیین کننده مسائل و مشکالت قبل بود

ازار اما بنر  ارز سرکوب گردید بود که دوران آقای خاتمی بعد از ایشان، 

ه نگا... آزاد به عوامل مختلف اعم از میزان صادرات، درآمد دولت، تورم و

نر  ارز از فنرنگهداشت. از آنجا که نیروهای بازار انباشته گردیدمی کند و

بعد . دکنترل خارج گردید و منجر به دومین جهش ارزی بعد از انقالب گردی

حریم تبود که بدلیل در دوران آقای احمدی نژاد از ایشان، برای سومین بار 

ت و درنهایههای وضع شده نر  ارز به طور قابل مالح ه ای افزایش یافت 

خروج آمریکا در زمان ترامپ و ریاست جمهوری آقای روحانی، در دوران 

لذا بها . قیمت ارز افزایش یاید97باعث شد در ابتدای سال وضع تحریم ها 

ایش نهر  بررسی این مقادیر و تغییرات می توان دریافت که صرفا دلیل افز

، در برابر5.8آقای رفسنجانی در زمان این نر  . ارز تحریم ها نبوده است

و در دوران 3.7آقای احمدی نهژاد و در دوران 4.7آقای خاتمی دوران 

.برابر شده است3.4آقای روحانی 
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چشم انداز اقتصاد ایران–پروفسور محمد هاشم پسران 

د، و نمودار روبرو تغییرات نر  ارز را نسبت به تورم نشان مهی دهه

عمدتا در جدول پایین نر  تورم و افهزایش نهر  ارز نزدیهک بهه 

ا افزایش گرچه صرفا نمی توان دلیل افزایش تورم ر. یکدیگر بودند

اگر گشایشی در روابط خارجی ایهران صهورتنر  ارز دانست اما 

ایران تورم دو رقمهی و بهاییی را تجربهه 1400نگیرد حتما سال 

خوب برخی مواقع گفته می شود که تورم برای اقتصاد. خواهد کرد

درصد 40الی 20درصد، نه تورم حدود 2بله، اما تورم حدود ؛است

اگر نر  تورم برخی از کشورهای دنیها کهه . آن هم به طور مداوم

سهتند ایهن تجربه تورم بای داشتند را نگاه کنید در می یابید که توان

.نر  را کنترل و مدیریت نمایند
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چشم انداز اقتصاد ایران–پروفسور محمد هاشم پسران 

دار نمهو)نمودار روبرو مقایسه تغییرات نر  رشد اقتصهادی جههان 

گرچهه رشهد. را نشان  می دههد( نمودار پایینی)و ایران ( باییی

و بحهران 2008رکهود : اقتصادی جهان نیز تالطم داشته است ن یر

درصد بهوده 4؛ اما نر  رشد اقتصادی در جهان متوسط 19کووید 

برابهر بها 90اما متاسفانه متوسط رشد اقتصادی ایران در دهه است 

90یعنی اقتصاد ایهران در دههه با اغماض . بوده است0.025منفی 

دههه 5این کمترین رشد متوسط ساینه در. هیچ رشدی نکرده است

کهه ایهران 60گذشته بوده، حتی کمتر از متوسط رشد ساینه دهه 

و که بخشی از آن بدلیل تحریم هها اسهت. درگیر جنگ بوده است

ی اجرای بخشی دیگر بدلیل عملکرد داخلی و سیاست های غلط و حت

. غلط سیاست های درست است

3حهدود رشد اقتصادی ایراناز پیش بینی صندوق بین المللی پول 

ی که این میزان و حتی بایتر از آن نیز مهدرصد را نشان می دهد 

ین المللی تواند اتفاق بیافتد در صورتی که گشایش هایی در روابط ب

وجه به اما با ت. صورت پذیرد و واکسیناسیون به طور کامل اجرا گردد

ادی عدم قطعیت های زیاد در محیط کالن ایران، افزایش رشد اقتص

.بیش از این میزان کمی نیاز به تامل دارد1400ایران در سال 
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چشم انداز اقتصاد ایران–پروفسور محمد هاشم پسران 

ولیهد و نر  ت( نمودار باییی)نمودار مقابل مقایسه نر  تورم ایران 

ر  همواره در چند دهه مختلف ن. را نشان  می دهد( نمودار پایینی)

یار تورم بیش از نر  تولید بوده و در برخی از زمان ها این گپ بسه

وابستگی گرچه اثر کرونا بدلیل اینکه اقتصاد ایران. زیاد بوده است

ت امها زیادی با اقتصاد جهان ندارد از این بعد کمتر آسیب دیده اس

قتصهادی تحریم ها و عملکرد ضعیف داخلی تاثیر بسزایی در بحران ا

.  ایران داشته است

شهود و بعید می دانم که به این زودی تحریم به طور کامل برداشته

. می بایست هزینه آن را اقتصاد ایران بپردازد

حتی در سه ماهه به دلیل بهبود وضعیت اقتصادی جهان و خروج از بحران و بازگشت به شرایط بحران افزایش قابل توجهی نمی یابد،قیمت طال 

.صرفا در بازار داخلی متناسب با قیمت ارز تغییر خواهد کرد. گذشته کاهشی نیز بوده است

کمی روند ارزهای دیجیتال قطعا ادامه خواهد داشت اما ن رات و کنترل دولت ها بر این ارزها افزایش خواهد یافت و در آینده احتمای تعداد

.از آن ها باقی خواهد ماند و در جهان معامله می گردد

، بازار سرمایه مطابق با شرایط اقتصادی و سیاسهی واکهنش 1400در سال . به دلیل حباب شکل گرفته بوده است99ریزش بازار سهام در سال 

دت بهرای در بلنهد مهاقتصادی و سیاسی، پیش بینی برای مقدار شاخص کمی مشکل است، اما با توجه به عدم قطعیت های نشان خواهد داد، 

خواهد کرد و مسکن، طال، ارز و افزایش بنیه اقتصادی و حمایت از تولید، دولت از این بازار حمایت: کاهش فشار بر سایر بازارهای موازی ن یر

.بازار مناسبی برای سرمایه گذاری خواهد بود
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1400نر  رشد مثبت اقتصادی در –دکتر علی دینی ترکمانی 

ها حاکی از این رشد اقتصادی منفی بود و امسال هم کرونا مزید بر علت شد و وضعیت را بدتر کرده است که البته پیش بینی98و سال 97سال 

ت که اقتصاد مهی این امر به معنای آن نیساما باید به این نکته توجه داشت که احتمای سال آینده نر  رشد اقتصادی مثبت خواهد شد است که 

تهاثیر جهدی تحتکالن هستند هدف گذاری جمله تورم یا بیکاری که مهمترین و شاخص های کالن دیگر از تواند یک تحول مهمی داشته باشد 

.  قرار بگیرد

سال 3و این وضعیت ند نر  رشد اقتصادی سال آینده یکی دو درصد رشد کاگر بنابراین ، اقتصادی باید بلند مدت، با ثبات و با کیفیت باشدرشد 

به عهدد صهفر 90با توجه به اینکه میانگین میزان رشد اقتصادی در دهه . می رسیم96تازه به نر  رشد اقتصادی سال دیگر تداوم داشته باشد 

1390نر  واقعهی بهه سهال د باشد احتمای سطح تولید به درص4سال آینده هم نر  رشد اقتصادی به طور متوسط 5رسیده است بنابراین اگر 

.  خواهد رسید

1400رشد مثبت اقتصادی در نر  

کتهه ، اما باید بهه ایهن نسال آینده نر  رشد اقتصادی مثبت خواهد شداحتمای 

ول مهمهی توجه داشت که این امر به معنای آن نیست که اقتصاد می تواند یک تح

.داشته باشد

یکهی دو توجه به شرایط موجود و همچنین مسائل کرونا، رشد اقتصادی مثبتبا 

ک اما با فرض درست بودن بهرآورد اخیهر بانه. درصد منطقی به ن ر نمی رسد

ه رشهد مرکزی درباره رشد اقتصادی مثبت فصل دوم و سوم امسال باید گفت که

.  اقتصادی باید بلند مدت با ثبات و با کیفیت باشد
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1400نر  رشد مثبت اقتصادی در –دکتر علی دینی ترکمانی 

یزم است برای درصد 4سال یک نر  رشد اقتصادی 8-7، شاخص جمعیت را هم در ن ر بگیریمو اگر است GDPشاخص این محاسبه بر مبنای 

راین به ؛ بناباین یعنی فرصتی که از دست رفته است و جبران آن در آینده سخت تر می شودو برگردد 90سطح درآمد سرانه تازه به سال اینکه 

که بهه گشهایش البته با توجه به تغییرات ریاست جمهوری امریکا و امیدهایی. بحران بیکاری و تورم به احتمال زیاد بدتر هم می شودگمان من 

ود امها هایی در پرونده هسته ای وجود دارد، احتمال دارد موتور انت ارات مقداری متوقف شود و تورم ناشی از انت ارات تا حدودی کنترل ش

.  درصد برسد35–30سال آینده ممکن است به وجود دارد که سال جاری در درصدی 40براسا  رسمی تورم 

یزمهه : هار کرد، اظقیمت ها را به سطح بایتری هم ببردو سال بعد از آن با نر  رشد کمتر، می تواند افزایش تورم پایه قیمت ها بایتر است با 

هزار پروژه سرمایه گذاری ناتمام وجود 76-75اما حدود در بیاید شاخص مهم بیکاری نیز این است که چر  فرآیند انباشت سرمایه به حرکت 

.  دارد و بودجه بسیار کالنی می خواهد که فقط این پروژه تکمیل شود؛ بودجه ای به میزان بودجه سال آینده

یهزی می شود؛ بنهابراین چهزینه های جاری صرف کل بودجه یعنی این میان بودجه هم در حال از دست دادن کارکرد انباشتی خود است در 

انباشت سرمایه محلاینکه از نخست داشته باشد،رشد اقتصادی باید دو وجه مهم و اصلی این در حالی است که . برای انباشت سرمایه نمی ماند

.  دداشته باشنظرفیت های تولیدی کیفیت یزم و بهره وری باییی ایجاد شود و ظرفیت سازی تولیدی جدید اینکه دوم و باشد
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ای این امکان وجهود سالهای گذشته نر  رشد اقتصادی منفی بوده است حدر . نداردرا تولیدی مولد به ظرفیت تبدیل نقدینگی تواناییاقتصاد 

اری و ایجاد شهغل تاثیری بر کاهش میزان بیکطبیعتاً  دارد که با استفاده از بخشی از ظرفیت های خالی شده نر  رشد اقتصادی مثبت شود که 

نهده تقویهت محل در سال آیاز این فشارهای تورمی انت ار می رود بنابراین . برای فارغ التحصیالن جوان دانشگاهی نمی تواند داشته باشد

احتمهال وبازارها هم در رکود افتادنهد چرا که به نوعی نر  از محل انت ارات تورمی مقداری کنترل شود از سوی دیگر ممکن است این . شود

.  میانگین تورم کمتر از امسال شوددارد 

ا ممکن اسهت و پایه پولی بای می رود یآورد دولت به استقراض از بانک مرکزی رو می طبیعی است که کسری بودجه وجود داشته باشد وقتی 

.  شبکه بانکی درگیر استقراض از بانک مرکزی بشود و پایه پولی افزایش یابد

ی معادل میزانی ، یعنی قبل از انقالب هم نر  رشد نقدینگسال های گذشته نشان داده است که خود نقدینگی موجب بروز تورم نمی شودتجربه 

هیالت و اعتبارات که سال های گذشته در قالب تسآن است که نقدینگی آنچه عامل اصلی تلقی می شود، . است که بعد از انقالب رشد کرده است

هزار پروژه ملی و استانی ناتمام 76و در قالب تبدیل به ظرفیت های تولیدی نمی شد در اختیار پروژه ها و بنگاه های تولیدی قرار می گرفت، 

.  روی دست اقتصاد مانده است

یفیت بای مهی هزینه های سرمایه گذاری با کتبدیل به اگر می شود و تبدیل به هزینه های جاری در نهایتافزایش پایه پولی در حال حاضر نیز 

رود کهه رشهد انت ار میبه این دییل ساختاری که در اقتصاد ایران وجود دارد . رابطه نقدینگی با تورم می توانست تغییر یابدآن زمان شد

.  نقدینگی موجب تقویت فشارهای تورمی شود
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زیابی شود که البته نسبت به سال قبل ارتغییراتشنر  رشد اقتصادی بر مبنای این است که ارزش افزوده شاخص تولید ناخالص ملی محاسبات 

.باید با نر  واقعی و ثابت باشد و  بانک مرکزی نیز این مالح ات را در ن ر گرفته است

که به هر حال وقتی سال های قبل ظرفیت ها خیلی افت کرده اسهت از درصد بشود 2یا 1.5میانگین نر  رشد اقتصادی است امسال هم ممکن 

ر این مسهیر درست است که د. اما تا بخواهد به وضعیت اولیه خود برسد زمان بر خواهد بودیک جایی به بعد اقتصاد می تواند خود را احیا کند 

.  قرار گرفتن، نشانه مثبتی است اما برای اینکه آسیبی که وارد شده جبران شود به زمان طوینی نیاز است

سان زیادی دارد گذشته نشان می دهد در صورت وجود رویه هایی که تا کنون بوده است رشد اقتصادی ما در بلند مدت باثبات نیست و نوتجربه 

.  تا کنون نیز صفر شده است90مثبت و دهه 80و 70به نحوی که در دهه جنگ منفی، در دهه 

درصد رسیده که عملکرد بسیار ضعیفی است و بهه معنهای 1.5به ن ر می رسد در سال های بعد از انقالب میانگین نر  رشد اقتصادی ساینه به 

. خواهد بوداین است که اقتصاد ایران فرصت های تاریخی را از دست داده که جبران آن در آینده به خصوص با رویه های کنونی بسیار سخت
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کشورها به طور همزمان جهانی پابرجا ست و واکسیناسیون تمامواکسیناسیون و رفع پاندمی بوده است اما بدلیل اینکه کماکان مشکالت اقتصاد 

.به اتمام نرسیده است، احتمال رسیدن و پایدار بودن قیمت نفت در این حدود کم است

داشت  بدون تردید از دست خواهد داد و دیر کانادا و استرالیا و یوان چهین 2020در ارتبا  با قیمت دیر؛ قدرتی را که دیر آمریکا در سال 

سال گذار از بحهران 2021سال . همچنان قدرت خود را حفظ خواهند کرد به عبارتی سال قدرت گیری ارزهای غیر آمریکایی و آسیایی است

.طال و نقره آنچنان افزایش پیدا نخواهد کرد: است و اثرات این بحران کمتر از سال قبل خواهد بود لذا کایهایی ن یر19کووید 

1400پیش بینی اقتصاد ایران در سال 

ادی را برآوردهایی که تیم کارشناسی انجام دادند رشد اقتص. پیش بینی کردند1.5الی 1سازمان های بین المللی رشد اقتصادی ایران را بین 

2021اقتصاد جهان در سال 

ا بهه بررسهی با توجه به اینکه اقتصاد جهان بر اقتصاد ایران تاثیر گذار است ابتد

صاد بر اسا  برآوردهای انجام شده توسط مجمع اقت. اقتصاد جهان می پردازیم

درصد اعهالم شهده 4میانگین رشد اقتصاد جهان حدود جهانی و بانک جهانی،

6ایی بهبیشترین رشد را تجربه خواهند کرد کشورهایی مثل چین و هند . است

.درصد را تجربه خواهند کرد2خاورمیانه کمترین حدود و درصد

دیر 100دیر اسهت را تها 60برخی از تحلیل گران قیمت نفت را که هم اکنون 

یمت به دلیلاما به ن ر بنده این افزایش تقاضا و به تبع آن ق. پیش بینی کردند
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تورم دو رقمی را اقتصهاد 1400حتما در سال مثبت پیش بینی کردند اما با توجه به کسری بودجه و مشکالت بانکی و افزایش حجم نقدینگی 

درصد باشهد 25احتمال آنکه بیش از اینکه چه عددی را بتوان برای نر  تورم پیش بینی کرد بسیار سخت است اما . ایران تجربه خواهد کرد

بنابراین نه شکوفایی خواهد بود و نه بحهران بلکهه در یهک . مواجه هستیم1400به عبارتی با شرایط رکود تورمی در سال . بسیار زیاد است

.توافقات و روابط بین المللی تاثیرگذار بگذارد: مگر اینکه سایر عوامل از جمله سیاسی. حالت برزخی قرار خواهد گرفت

در . ت مهی کنهددیگر نر  ارز هم از این قانون تبعیمثل هر کایی . کندمی در اقتصاد میزان عرضه و تقاضا برای هر کای، قیمت آن را تعیین 

مهردم مسافرت بدلیل مدیریت پاندمی، واردات توسط صنایع، خرید و نگهداری ارز توسهط)تقاضا برای ارز 1399ناحیه تقاضا بیشتر از سال 

، توافق نامهه و بهبهود FATFاما زمانی عرضه را نگاه می کنیم ممکن است تحویتی اتفاق بیافتد مثل مشخص شدن .  پیش بینی می شود...( و

موضوعات اما چیزی که مشخص است حل کامل. که پیش بینی دقیق نر  ارز را سخت می کند... روابط با کشورهای غربی و رفع تحریم ها و

اگهر . خواهد بود20الی 15بهترین حالت نر  ارز بین اگر این اتفاق بیافتد در . سیاست خارجی و بهبود روابط بین الملل اتفاق نخواهد افتاد

تومهان 30نر  بهیش از این اتفاق مثبت سیاسی در حوزه بین الملل اتفاق نیافتد و درصورتی که تومان 30الی 25توافق جامع نباشد حدود 

اخص های اگر توافقی هم صورت بگیرد در کوتاه مدت نر  ارز پایین خواهد آمد اما بعد از مدتی با آشکار شدن مقادیر واقعی ش. خواهد بود

.اقتصادی، نر  ارز افزایش خواهد یافت

اه خواهد بود کسری بودجه دولت بسیار زیاد و قابل توجه است و ممکن است درآمد های نفتی خوب باشد اما این کسری با افزایش پولی همر

.که در نتیجه منجر به افزایش نر  تورم خواهد شد

شهده در با توجه به پیش بینی های انجام. قیمت ارز در بازار داخلیونر  انس در بازارهای جهانی : استتابع دو عامل در ایران قیمت طال 

رشد زیادی نمهی تهوان و همچنین پیدایش و مقبولیت ارزهای دیجیتال ، 19خصوص نر  انس در بازارهای جهانی و عبور از بحران کووید 

.برای انس متصور بود اما با افزایش قیمت دیر میزان قیمت طال در بازار داخلی افزایش خواهد یافت
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25ه این میزان حدود یکی از این متغییرها، میزان نقدینگی است و پیش بینی می گردد ک. چند متغییر اصلی در قیمت مسکن تاثیر گذار است

ناظر یک به یک بر حتی ممکن است این میزان با شتاب بیشتری رشد نماید اما این بدان معنی نیست که یک ت. درصد رشد داشته باشد30الی 

یر دیگر، تغییرات قابهل متغیر دیگر تورم است که با افزایش تورم قیمت مسکن نیز  افزایش می یابد و در نهایت متغی. قیمت مسکن داشته باشد

باشد، قیمهت یعنی اگر نر  ارز آهسته افزایش یابد تاثیر آنچنانی نخواهد داشت اما اگر شدت آن و میزان قابل مالح ه. توجه نر  ارز است

افزایش خواهد یافت و میزان آن به اندازه نهر  1400در سال ( واحدهای مسکونی)قیمت مسکن در مجموع .  مسکن تغییرات خواهد داشت

.اما حجم معامالت با توجه به کاهش قدرت خرید مردم کاهش خواهد یافتتورم و پایین تر از آن خواهد بود 

ت در سال جدید مواجه با بازاری هستیم که بسیار فنی اس. بیافتد1400در بازار سهام افتاد بسیار بعید است در سال 1399اتفاقی که در سال 

ازار بور  ب. و تجزیه و تحلیل داده ها و عملکرد شرکت ها می بایست بررسی گردد و موج های حمایتی  و سیاسی دیگر وجود نخواهد داشت

مالح ه ای در این ایران بر اسا  انت ارات و پیش بینی های اقتصادی حرکت می کند و با توجه به شرایط پیش بینی و اشاره شده، رشد قابل

جهشی در قیمهت نقدینگی و جهش ارز از سایر عوامل تاثیر گذار بر این بازار است همانطور که پیش بینی گردید. بازار نمی توان متصور شد

پر نوسهان بها 1400بازار بور  در سال در مجموع . ارز مشاهده نمی گردد لذا پیش بینی رشد جهشی برای بازار بور  دور از انت ار است

.گرچه روند بلند مدت این بازار مثبت است. خواهد بود( هزار رشد500هزار تا 350حدود )ارتفاع محدود 
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تفاده شود است و بازار سرمایه در حال خون ریزی است و سعی گردیده است از منابع حقوقی برای جلوگیری از خونریزی اسدر جریان حقیقی 

پهولی و منهابع مهالی تصور بر این بود که با استفاده از خلق پول در ن ام بانکی و افزایش پایه. که متاسفانه این سیاست نیز موفق نبوده است

انهم افهزایش با از دست رفتن اعتماد بازار بعیهد مهی د. حقوقی ها بازار سرمایه حفظ و برگردانده شود که متاسفانه این اتفاق صورت نگرفت

.باعث رونق بازار سرمایه شود1400نقدینگی و پایه پولی در سال 

درصد اعالم گردید متاسفانه در بازارها قیمت ها روز به روز در حال افهزایش اسهت و 40حدود 1399سال نر  تورم توسط بانکی مرکزی در 

نب اگر کشوری به ن ر اینجا. سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم نسبت به ن ام بانکی مالی و سیاست گذاران این حوزه در حال از دست رفتن است

درصد  24الی 22حدود 1399هدف گذاری . می خواهد پیشرفت کند می بایست اعتماد مردم را نسبت به این ن ام مالی و بانکی جذب نماید

1400پیش بینی وضعیت اقتصادی در سال 

است بهه عبهارتی یهک 1399ادامه بودجه سال 1400به باور بنده بودجه سال 

خواهیم داشت و احتمای دولت با ایجاد پایه پولی و1400بودجه تورمی در سال 

ود بهه نقدینگی، بسیاری از پروژه نا تمام خود را که سال ها قبل شروع کرده به

. اتمام خواهد رساند

تهی ح. اینکه بودجه تورمی باعث شود بازار سرمایه رشد کنهد اینطهور نیسهت

ج پولزمانیکه شما فکر می کنید بازار سرمایه سبز است اگر دقت کنید خرو
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ی که با توجه با کسری بودجه حتی با تغییر شهرایط سیاسهشده است هدف گذاری 25سال آینده را حدود که متاسفانه این هدف محقق نشد و 

.تحقق این هدف دشوار است

ر همچنهان می توان گفت که بودجه بسیار انبساطی بسته شده است و اگر و وضعیت سیاسی کشو1400پیش بینی نر  ارز در سال در ارتبا  با 

لهت بهه ارز اما اگر توافقی صورت بگیرد و دوقطعا افزایش نر  ارز را تجربه خواهیم کرد باقی بماند و منابع ارزی مسدود شده، آزاد نگردد 

کهه اقتصهاد های نفتی و مسدود شده دست پیدا کند ممکن است در کوتاه مدت نر  ارز کاهش یابد اما دوباره این نر  برخواهد گشت کما این

.ایران نتایج نگهداشت فنر نر  ارز را تجربه کرده است

انبساطی است و رقیبی برای بهازار 2021در ارتبا  با پیش بینی قیمت طال و رمز ارزها؛ با توجه به اینکه سیاست های بازارهای جهانی تا سال 

اما با فهروکش از ن ر قیمت، تنوع و حجم رشد خواهند کرد 2021، رمز ارز ها تا پایان سال کامودیتی ها از جمله طال و نقره ایجاد شده است

ی را تجربه خواهند کردن مشکالت اقتصاد جهانی  و تغییر سیاست های انبساطی به انقباضی حتما رشد ارزهای دیجیتال متوقف  و ریزش شدید

و بازگشهت وضهعیت 19یز با توجه به چشم انداز روشن اتمام بحران کووید برای طال نرا پایان رمز ارزها دانست 2022کرد شاید بتوان سال 

. رشد چندانی را نمی توان برای نر  آن متصور بوداقتصاد جهانی به قبل 

ونق تولید از جمله مهمترین اولویت های دولت بعدی در حوزه اقتصاد را می توان به کنترل تورم، جلوگیری از کسری بودجه از محل اوراق و ر

.برشمرد
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آورده ههای از فروش نفت و فرمنابع درآمدی ایران که معناست بدانقطعا میزان فروش نفت به همین شکل باقی می ماند و این کند، اصرار 

.تغییری نخواهد کردآن 

رای ، هزینه نقل و انتقال پول همچنان بموضوعات مرتبط با آن تغییری نکندو FATFتصمیم ایران در قبال مساله بر این، اگر قرار باشد که عالوه 

اگر ر اینکه مضاف ب. خواهد بوداین یکی از عوامل افزایش قیمت ها در سال آینده تاجران و سرمایه گذاران و تولیدکنندگان بای خواهد ماند و 

جربهه تتغییری در قیمت ها و مهار تهورم را ادامه بدهد ما در سال آینده ضعف امروز خودش در مساله ن ارت و کنترل قیمت ها بخواهد دولت

بعید نخواههد ت و تبدیل شده اسجا افتاده باید این مساله را در ن ر گرفت که مساله تورم در کشور ما به یک بحث و مساله البته.کردنخواهیم 

ا اتفاق چراکه دلیل ی. نحوی صادر کندبه و اتفاقا دولت هم مجوز این اتفاق را نیز درصدی تکرار شود 30تا 25بود که در سال آینده یک تورم 

ه آنکه در سال به ویژ. جدیدی برای افزایش دوباره قیمت ها ر  نداده است و بروز این اتفاق صرفا بستگی به تصمیم دولت در سال آینده دارد

.هزار تومان، پیشرفت خودش را طی کرده است و توجیهی برای رشد تورم وجود ندارد30تا 25تورم با ارز 99

کشهور شرایط اقتصهادی ، بپذیردرا  FATFایرانو آمریکا به برجام برگردد اگر 

.                                                                               کردتغییر خواهد 

عوامهل بهه 1400در سهال وضعیت اقتصاد ایهران باید گفت که هر چیز اول از 

ان از این عوامل در اختیار مها بهه عنهوعمده ایبخش دارد که مختلفی بستگی 

وانیم در تعیین و بنابراین ما نمی ت. نبوده و نیستپیش بینی کنندگانو تحلیل گران

به ایهن م ولی در مجموع می توانیتکلیف این عوامل دخل و تصرفی داشته باشیم 

ال آینده هم اگر همین شرایط کنونی سیاسی و اقتصادی در سنکته اشاره کنیم که 

خودش ع برنگردد و ایران نیز بر مواضبرجام ؛ یعنی آمریکا به وجود داشته باشد
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همین آش و همین کاسه–دکتر آلبرت بغزیان

مجددا ایشان سال را با مفهوم و مضمونی متکهی 1400را به عنوان سال جهش تولید نامگذاری کردند و بعید نیست که در سال 99رهبری سال 

زمینه و مقدمه رشهد تولیهد فهراهم تصور می کنم که احتمای 1400وضعیت تولید در سال من درباره . بر ضرورت تقویت تولید نامگذاری کنند

د نسبی در ، چراکه تولید در ایران، طی یک سال گذشته وضعیت تورم را تجربه کرد و امروز ظرفیت آن را دارد که در سال آینده یک رشاست

کارشهنا  ایهن . نباشد99بدتر از سال 1400داشته باشد و بر همین اسا  می توان امیدوار بود که وضعیت اشتغال در سال 99مقایسه با سال 

که می توانند تا حدودی شرایط اقتصهادی روی سکه هستند 2مانند در عرصه داخلی و خارجی اتفاقات پیش روی ایران اقتصادی با بیان اینکه 

ت و زمینه و مقدمارا بپذیرد، شرایط اقتصادی کشور تغییر خواهد کرد  FATFاگر آمریکا به برجام برگردد و ایران :کشور را تغییر بدهند، گفت

رفیت هها و البته تمام این تغییرات و بهبودها در شرایطی محقق می شود که ایهران از ظ. حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور را فراهم کند

ده از آن عینک بهتهر مشرو  بر آنکه فرد با استفا، وگرنه کسی با عینک زدن باسواد نمی شود. فرصت های بدست آمده بهترین استفاده را ببرد

.ود پیدا خواهد کردبنابراین اگر از این فرصت ها استفاده شود، قطعا شرایط اقتصادی اعم از تولید و اشتغال بهب. ببیند و مطالعه و تحقق کند

هر اولویتی : چه هستند، تصریح کرد1400مهمترین اولویت های دولت برای بهبود اقتصاد در سال استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که این 

رین می شود و من اعتقاد دارم کهه در ایهن میهان مهمتهاصالز ساختارهای اقتصادی ، مشمول بحث مطرز کنیمکه بخواهیم در این خصوص 

خص کند تا بحث بانک مرکزی باید یکبار برای همیشه تکلیف خودش را با نر  ارز مش. استمساله اصالز ن ام پولی و بانکی ماموریت دولت، 

ما همچنین . باشدواردات ایران نباید سردرگم نر  ارزبخش . و بالتکلیفی تولیدکنندگان و سرمایه گذاران و واردکنندگان حل شودسوداگری

تومانی جهت تامین کایهای اساسی باید به سازوکار مشخص و شفاف4200در مساله نقل و انتقایت مالی و تخصیص ارزی برای واردات و ارز 

واردات کایههای بعد از این نیز ما باید به سراغ مسهاله. برسیم و از این طریق بتوانیم یک اطمینان را برای بخش تولید و واردات ایجاد کنیم

ن بحث اسهت کهه ایهمکاری با سرمایه گذاران خارجی هم ضلع بعدی . نمی زندبه کشور آسیبی به ن ام تولید کشور ورودشاندیگر برویم که 

.اعتقاد دارم همگی این عوامل همراستا و موازی بایکدیگر می توانند حل شوند
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قیمت کنونی دیر عادت کنیمبه 

تواند ایهن است و با توجه به این کسری، بعید است که دولت بکسری بودجه زیادی روبه رو اقتصاد مشخصاً با 1400سال در: دکتر داود سوری

خالف نکتهه دیگهر آنکهه بهر. ازاین رو انت ار می رود؛ تورمی متناظر با این کسری بودجه ر  دهد.منابع را از  بازار بدهی جمع آوری کند

نهر  گفهت اظهارن رهایی که اعتقاد دارند دولت به صورت عمدی اجازه داده قیمت دیر افزایش پیدا کند تا بتواند کشور را اداره کند بایهد

بهازار ارز افهزایش قیمهت دیر درشاهددر سال آتی بنابراین انت ار این است که . داردواقعیت های اقتصادی کشور همخوانیبادیر فعلی 

نابع ارزی درست است که احتمایً گشایش هایی در روابط خارجی خواهیم داشت و درعین حال این احتمال وجود دارد که دسترسی به م. باشیم

ابع خهود خارج از کشور برقرار شود و حتی صادرات نفت افزایش یابد، ولی به ن ر من تحریم کنندگان دیگر اجازه نمی دهند ایران بهه منه

.برداشتم این است که باید به نر  های بایتر ارز عادت کنیمبنابراین . دسترسی کاملی داشته باشد

متغیر اثرگذار بر قیمت دیرسه 

؛ اما نر  بازار بها نهر  هزار تومان رسید23تا 22حدود می توان به عددی انطباق با نقدینگی بر مبنای قیمت دیر در خصوص : بهروز ملکی

مسهاله  FATF. ینهیمببنر  دیر تأثیرگذار را می توانیم بر سال آینده هم عوامل مختلفی اقتصادی به دییل مختلفی می تواند متفاوت باشد در

و آن برجام و مساله بازگشهت ایهران و آمریکها . پرداخت می کنیم FATFعمالً هزینه مبادله ای بابت قرار گرفتن در لیست سیاه . مهمی است

ید کهه خوش بینی که به نحوی با انتخاب آقای بایدن در جامعه به وجود آمده بود به مرور جای خودش را به واقع بینی خواهد داد و خواهیم د

میع جههات اگهر بنابراین با لحاظ ج. مشکالت ایران و آمریکا خیلی راحت حل نخواهد شد و البته انتخابات ایران هم که قطعاً تأثیرگذار است

ط تحت شهرایو حتی معتقدم نر  رشد اقتصادی مثبت خواهد بود صحبت کنیم 1400بخواهیم درباره متغیرهای اقتصاد کالن و بازارها در سال 

در مورد قیمهت دیر  . را خواهیم داشتدرصدی 40تا 30تورم احتمال می دهم سطح در مورد . هم برسدخاصی می تواند به بایی پنج درصد 

بعهد از . هزار تومان نوسهان داشهته باشهد30تا 20نر  دیر بین تا انتخابات به ن ر می رسد. داشته باشدعجیب وغریبیجهش نمی کنمفکر 

.به اینکه کدام جناز به پاستور می آید شرایط می تواند اندکی متفاوت باشدهم بستهانتخابات 
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1400کف و سقف قیمت دیر در بهار 

را 99البته سال گذشته زمانی که بهرآوردم از سهال . با اقتصاد آرام تری مواجه باشیم1400در سال می دهماحتمال من: مرتضی ایمانی راد

ید قتصادی از تولمطرز کردم، تأکید داشتم که سطح باییی از سفته بازی را شاهد خواهیم بود که همین اتفاق ر  داد و بسیاری از  فعالیت های ا

می آید و اقتصاد مقداری روی حوزه های این سطح سفته بازی پایین 1400در سال ولی به ن رم می رسد که . و تجارت به سمت سفته بازی کشید

بازارهای ملتهبی ن در چنیو سکه طال . همین دلیل است که پیش بینی می شود نر  رشد اندکی مثبت باشدبه . واقعی متمرکز شده و کار می کند

 بازی نیز پایین خواهد وقتی این نوسان ها پایین می آید، سطح سفته. عده ای از نوسان این اقالم کسب سود می کنند. هستندبسیار مستعد نوسان 

. آمد و کایهایی مثل طال و سکه مطلوب نخواهند شد

طال و سکه پیش بینی می کنم در ماه های پیش رو، جهت گیری مردم به سمت بازارهای جهانی باشد که این تمایل، مقداری فشار را از بازارهای

شده، مقدار فشار روی طهال پهایین آمهده و قیمهت آن را در سهطح Cryptocurrencyیعنی در اثر استقبالی که از رمز ارزها . برمی دارد

حرکهت در حال حاضر موج عجیبی از ایران به سمت خارج از کشور و سرمایه گذاری در رمز ارزها در حهال. بین المللی پایین نگه داشته است

ت، قیمهت دیر رااست که این عزیمت به سمت بازارهای بین المللی، تقاضا  برای دیر را بای می برد ولی چون حجم این کوچ نقدینگی بای نیس

ن رشد شش یا هفت هزار تومابه یک بارهنوسانات بای داشته باشد و 1400بای نگه نمی دارد و درنتیجه خیلی بعید می دانم که قیمت دیر در سال 

.هزار تومان27سقف در سه ماه ابتدایی سال باشد و هزار تومان20کف قیمت دیر سال آینده به ن ر می رسد  . را تجربه کند
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1400نر  تورم در سال انداز چشم -دکتر وحید شقاقی شهری 

ش بزرگهی از که بخ« تورم مزمن». دیده می شودهم اکنوناما نکته مهم، اثرات این نقدینگی بر اقتصاد ایران و بروز تورم های باییی است که 

هجهوم و بازارهای داراییدر بروز شوک های پی درپی ، واسطه گریاست که به « رکودی»شرایط در کنار افزایش حجم نقدینگی آن به دلیل 

.می انجامد« تورم»البته به هر یک از این بازارها در مقاطعی از سال و سرمایه ها 

یی که نسهبت بهه بانک مرکزی به تازگی در پاسخ به انتقادها. بر مردم عادی داردتأثیر مستقیمی ، شتاب افزایش قیمت هاو « تورم»در این میان 

درصهد 27.6سال گذشهته 20وقتی به دلیل مشکالت ساختاری متوسط رشد نقدینگی در »در توییتی عنوان کرده که افزایش حجم نقدینگی 

این در حالی اسهت «.پول چه کسی باشدسیاست گذارنمی کندهر سه سال نقدینگی دو برابر می شود؛ فرقی می گویدریاضیات پایه به ما است، 

.، کاهش ارزش پول ملی استبه نوعینشان خواهد داد که « تورم»که اثر نقدینگی و خلق پول درنهایت خود را در قالب 

بودخواهد ادامه دار تورم مزمن در سال جدید 

سهال ئله در است و این مس شهری رشد نقدینگی ریشه اصلی تورم به گفته شقاقی

خواههد از این مسیر به اقتصاد ایران تحمیهلتورم بیشتری داشته و ادامه1400

.شد

هزار میلیارد تومهان رسهید کهه 3307نقدینگی در پایان بهمن امسال به حجم 

. هزار میلیارد تومان بیشتر شهده اسهت2828بالغ بر 1392نسبت به مردادماه 

بهرآورد . درصد بیشتر شده است590، ساله8تقریباً در یک دوره حجم نقدینگی 

ههزار میلیهارد 2.48ماه سال جاری به طور متوسط روزانهه 11می شود که در 

.  استاضافه شده تومان به نقدینگی کشور 
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ضهباطی هایبی انبخشی دیگر حاصهل و بخشی از تورم حاصل از رشد نقدینگی متعددی در نر  تورم و در اقتصاد کشور مؤثر هستند عوامل 

ه دلیل ضهعف است و باز تورم در اقتصاد کشور ساختاری بخشی . دولت نیز کم نیستبودجه کسری هایتورم حاصل از است؛ البته مالی دولت 

رزی تهورم حاصهل از نوسهانات او وارداتهیاز علل تورم نیز به تورم بخشی . می آیدن ام بهره وری و مدیریت اقتصادی در کشور به وجود 

.استدرباره آینده اقتصاد کشور نااطمینانی هاانت ارات و برمی گردد، عامل دیگری که در تورم مؤثر است حاصل از 

گر همچنهان ما باید امیدوار باشیم که در آینده این بخش از تورم کنترل می شود اما عوامل دی. استیک سال مبهم در اقتصاد ایران 1400سال 

ی باید عوامل تورم را مهار کنیم فارغ از بحث انت ارات تورممی خواهیمسر جای خود باقی است و درصورتی که خواستار کنترل تورم هستیم و 

.کنیمدیگر تورم را نیز مهار 

خواهد بهود و دولهت و مجلهس در هزار میلیارد تومان 400کسری تراز عملیاتی حدود 1400سال برآوردهای مرکز آمار ایران دربراسا  

نهد و بها ییحه بودجه پیش بینی کرده اند که از طریق فروش اوراق و سهام شرکت های دولتی و اموال و دارایی های دولت تأمین مالی می کن

ی انضهباطیبپابرجا خواهد بود و می تواند منجر بهه کسری بودجه این مطمئنا توجه به اینکه بازار سرمایه در حال حاضر کشش یزم را ندارد 

.است1400مالی یکی از دییل افزایش نر  تورم در سال بی انضباطیاین . مالی و کسری بودجه شود

امهه خواههد و درخواست منابع مالی از بانک مرکزی توسط دولت ادبی انضباطیایران در کشورهای دیگر آزاد نشود، بلوکه شدهمنابع اگر 

1400ئله در سال این مسو نقدینگی ریشه اصلی تورم است رشد . می کنددر این صورت برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی ادامه پیدا . یافت

.خواهد کردتورم بیشتری را از این مسیر به اقتصاد ایران تحمیل و ادامه داشته
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امیدواری خطرناک اقتصاد برای احیای برجام-دکتر وحید شقاقی شهری 

هزار میلیارد تومان از آن 199هزار میلیارد تومان در ن ر گرفته شده که 910سقف بودجه عمومی در ییحه بودجه سال آینده، : وی ادامه داد

هزار میلیارد تومهان 450درآمدهای مالیاتی است که مجموعه این دو درآمد دولت آ نهزار میلیارد توان 250منابع حاصل از فروش نفت و 

.مواجه استشبهاتیهزار میلیارد تومان تحقق منابع با 910حال اینکه، برای مابقی آن تا سقف . است

تشار فروش اموال مازاد، سهام دولتی، سهام شرکت های دولتی، اندرآمدهای دولتی در بودجه منو  بر هزار میلیارد تومانی 400حدود تحقق 

.است که تامین منابع از این محل های گفته شده در سال آینده احتمال پایینی دارد... اوراق مالی و اسالمی و 

ال کهه بهازار بر خهالف امسه: با تاکید بر اینکه بازار سرمایه مانند امسال کشش و رونق برای تامین مالی را ندارد، اظهار داشتشقاقی شهری 

توان فروش این میزان سهام و انتشار همچنین . تکرار شود1400را تجربه کردیم، بعید است که این رونق در بازار سرمایه سال پررونقیسرمایه 

.اوراق مالی و اسالمی وجود ندارد بنابراین احتمای کسری تراز عملیاتی باییی خواهیم داشت

برجامامیدواری خطرناک اقتصاد برای احیای 

ده در امید به برجام و آزادسازی پول های بلوکه شاین هشدار داده شود که باید 

.استکوتاه مدت یک امیدواری خطرناک و واهی 

مرکزی وحید شقاقی شهری، اقتصاددان با اشاره به اظهارات اخیر رئیس کل بانک

ییحه بودجه سال آینده مجموعه ای از : گفت1400مبنی بر تورم زا بودن بودجه 

یهن ن رات دولت و مجلس است و نمایندگان مجلس هم تغییرات مختصهری در ا

ی ییحه ییحه پیشنهادی دولت ایجاد کردند و مواد و تبصره هایی در جریان بررس

.در مجلس اضافه شده است
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امیدواری خطرناک اقتصاد برای احیای برجام-دکتر وحید شقاقی شهری 

شهت ریهالی از بر منابع بانک ها و بانک مرکزی وارد می آید که نتیجهه آن بردامضاعفیشرایطی که با کسری باییی مواجه هستیم فشار در 

به منزله چاپ هر گونه برداشت از صندوق توسعه ملیمی دانیمصندوق توسعه ملی است و از آنجایی که ذخایر در صندوق بسیار محدود است، 

قهدینگی را هر یک تومان پولی که منتشر می شهود ندیگر ضریب فزاینده است که امروز عدد آن به هشت رسید یعنی تهدید . بودپول خواهد 

.هشت برابر اضافه می کند

رجهام و آزاد آمریکایی برای بحث احیای بو شواهد نشان دهنده آن است که مهم این است که احیای برجام یک شبه ر  نمی دهد نکته بسیار 

یر منابع ایران را ، چنانچه شاهد آن هستیم کره جنوبی به رغم وعده ها نتوانست یک میلیارد دکردن منابع ایران روند تدریجی در پیش گرفته

.آزاد کند

ه شده ایران گفته می شود پول های بلوک: با اشاره به مجموع پول های بلوکه شدن ایران در سه کشور عراق، ژاپن و کره جنوبی اظهار داشتوی 

خواههدزمهان بریبه اقتصاد ایران پروسه طهوینی و پول هاآزادسازی آن و تزریق این و میلیارد تومان است 20مذکور حدود در سه کشور 

.ندرا حل کحد قابل توجهی مشکل کسری بودجه ما وارد بانک مرکزی شود می تواند تا دیرهاداشت اما به طور قطع اگر بخشی از این 

.این هشدار  داده شود که امید به برجام و آزادسازی پول های بلوکه شده در کوتاه مدت یک امیدواری خطرناک و واهی استباید 
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؟ارجیاقتصاد در انت ار اصالز داخلی یا گشایش خ-سالز ورزی دکتر حسین 

تاثیری بر چشم انداز توسعه اقتصادی کشور و مجدد توافق بین ایران و آمریکا شکل گیری 

و شهاید فوری ترین! تقریبا هیچ: را می توان در دو کلمه خالصه کردتاثیر گشایش اقتصادی ناشی از شکل گیری توافق میان ایران و آمریکا تمام 

روشیمی و مواد معدنی بتوان گفت مهم ترین اثر شکل گیری چنین توافقی که در واقع بیش از هر چیز به معنای تسهیل فروختن نفت، محصویت پت

اکمیهت که عمال باز ههم در کنتهرل ح... )اقتصادی بزرگی همچون تامین اجتماعی وسازمان هایبرای کشور است؛ افزایش دسترسی دولت و 

که رانتیانه و بخش مهمی از یارو حکمرانی اقتصادی در ایران معتاد به دیر نفتی و سیاست سرکوب ارزی است .  به منابع ارزی است( هستند

که عمدتا )با گشوده شدن درها و آزاد شدن تجارت مواد خام و منابع طبیعی ایران . در کشور توزیع می شود از همین محل تامین مالی می شود

و یارانهه توزیع این رانهتطبیعتا. برای توزیع رانت و یارانه خواهد داشتسهل الحصولیدولت مجددا منابع ارزان و ( در اختیار دولت است

ردن پایه زندگی روزمره و معاش مردم را، به ویژه در طبقه متوسط شهری، قدری تسهیل خواهد کرد و از سوی دیگر دست دولت را برای فربه ک

. بازتر می گذاردبانک مرکزیپولی از طریق افزایش دارایی های خارجی 

خارجی؟گشایشیاداخلیاصالزانت اردراقتصاد

یحکمراندرفعلیاشتباهپرروندادامهوتوافق شکل گیریعدمصورتدر

30باییتورمودرصد2زیررشد)تورمیرکودتداومانت اربایدنیز،اقتصادی

قطعانآسوءاثراتکهداشتکشوراقتصاددرمسلطوضعیتبه عنوانرا(درصد

اعیاجتمامنیتوانسجامحوزهبهخانوارمعیشتوبنگاهسودآوریمحدودهاز

.یافتخواهدتسری
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؟ارجیاقتصاد در انت ار اصالز داخلی یا گشایش خ-سالز ورزی دکتر حسین 

بهه  مرکزیبانهکدولت برای انجام چنین عملیاتی بازتر خواهد شد چراکه بر خالف امروز در شرایط لغو تحریم ها، دسترسی در نتیجه دست 

را ساده کهرده و آنبی رویهدیرهای نفتی و سایر منابع طبیعی، اجرای سیاست سرکوب ارزی و پایین نگه داشتن قیمت دیر از طریق عرضه 

یک حادثه همچون در اثرکجا این انباشت نقدینگی چه زمانی و تا . برای مدتی اثرات فربه شدن پایه پولی کشور را پوشیده نگاه خواهد داشت

اه بها ارتقهای ایهن رفه. از شوک ارزی و در پی آن شوک تورمی باشهیمدوره هاییگذشته شاهد دهه هایو ما مانند تمام بهمنی فرو بریزد 

ی و توسعه واردات البته در دوره ای شاهد یک رشد تورمی نیز در اقتصاد ملی خواهیم بود که عمدتا بر پایه خام فروشی منابع طبیعسوبسیدی

.به پایداری آن وجود نداردعقالییکایهای مصرفی است و همانطور که پیش از این اشاره کردم امید 

به حمایت گسهترده که در آن دولتی مصمم و متکیدر ن ر گرفت را نیز یک سناریو خوش بینانه کنار این سناریوی بدبینانه البته می توان در 

ر اقتصهاد و گسترش نقش آفرینهی بخش خصوصهی دو ارتقای کارآمدی و مسیر حذف یارانه ها مردم، با استفاده از فرصت تنفس ایجاد شده 

از ارزش سهم بری عادینه حلقهه های ایهن زنجیهره( اشاره شده استسیاست های کلی اقتصاد مقاومتی چنانکه در )و توسعه زنجیره ارزش 

. افزوده تولیدی را هموار می کند

.کندباورپذیردیده می شود که می تواند تا حدی این سناریوی خوش بینانه را سیاست و اقتصاد ایران دو نشانه در 

در رویکهرد کهملی ثروت هایمنابع ارزی حاصل از فروش هزینه کردندر نسبت به احتیا  سطح حکمرانی کشور عالی تریناول، تاکیدات 

.تقابل مشاهده اسبه خوبیمنابع صندوق توسعه ملی در هزینه های جاری هزینه کردعدم ارائه مجوز برای رهبری نسبت مقام مع م
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؟ارجیاقتصاد در انت ار اصالز داخلی یا گشایش خ-سالز ورزی دکتر حسین 

بهه اقتصهاد یده که این پداست مصائبیایرانی نسبت به تورم و مالیات تورمی و تحصیلکردهافزایش آگاهی ملی به خصوص در جوانان ، دوم

. می کندایران تحمیل 

عهدالت »مند از مفههوم ارزشهمعهوجیشوربختانه بدنه پیرفکر و فرتوت ن ام بوروکراسی اقتصادی کشور که از یکسو با تصویر غلهط و اما 

سهت و بهه رغم در آن بسیار قدرتمند اتصدی گریو از سوی دیگر نفوذ تفکر می داندسوبسید پاشیانس دارد که عدالت را معادل « اجتماعی

تا فرصت؛ می داندد ، هنوز گسترش نقش آفرینی بخش خصوصی را بیشتر تهدیخصوصی سازیتاکید سیاست های کالن و قوانین مادر کشور به 

جههت در تغییر نگهرش و تغییهرنیازمند یک وهله اول ، ما در از آنچه در صحنه سیاست خارجی ایران اتفاق خواهد افتادصرف ن رواقع در 

بدون این تغییهر و م حاکم بر سیاست های کلی اقتصادی کشور به بدنه بوروکراتیک هستینگاه هایتسری و الگوهای کالن حکمرانی اقتصادی

دون شهکل گیری ب، حتی اعمال اصالحات ساختاریکما اینکه در صورت . داشتجهت گیری و نگرش نباید انت ار هیچ گشایشی در اقتصاد ملی 

که البته به هیچ عنوان کافی )درصد4تا 3رشد اقتصادی در محدوده و رسیدن به میان مدترفع تحریم ها، مهار تورم در آینده برای توافقی 

.نمی نمایداصال دور از ذهن ( نیست

درصد و 2زیر د تورمی،  رشباید انت ار تداوم رکود نیز، عدم  شکل گیری توافق و ادامه روند پراشتباه فعلی در حکمرانی اقتصادی صورت در 

ت خانوار را به عنوان وضعیت مسلط در اقتصاد کشور داشت که اثرات سوء آن قطعا از محدوده سودآوری بنگاه و معیشدرصد،30تورم بایی 

. به حوزه انسجام و امنیت اجتماعی تسری خواهد یافت
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فقر و بیکاریتورم، شوم مثلث –دکتر علی سر زعیم 

در . ساخته استی ن ام طبقاتی ایران را دچار شکاف عمیقنیز توسعه فقر و تورم باعث گسترش فقر در میان خانواده ها شده آن است که تیواقع

ن خطر بیکاری نیز بیشتر از هر زمها، باعث شده تا درصدی دستمزد کارگران اخذ شده39افزایش تصمیمی که اخیرا در خصوص دو، کنار این 

ل انتقال تجهیهزات مشک، افزایش قیمت مواد اولیه، تحریم هابه دلیل ن ام تولیدی کشور وقتی . دیگری، اقتصاد و معیشت ایرانی را تهدید کند

، رمتوبنابراین . می شودخطر تعدیل نیروهای کار جدی تر ، درصد افزایش پیدا می کند39ناگهان مزد کارگران ، اما، با رونق همراه نیست...و

است این پرسش مطهرز ممکن .تهدید می کند1400یک مثلث محسوب کرد که اقتصاد ایران را در سالسه ضلع اصلی را می توان بیکاریو فقر

بهه طور شود که آیا نشانه ای در خصوص حل مشکالت وجود دارد یا نه؟ هر چند در حوزه رشد اقتصادی نشانه های مثبتی مشاهده می شود اما

باید . اد نشده استهنوز چشم انداز روشنی برای مهار تورم، مقابله با فقر و اشتغالزایی ایجکلی در شرایط فعلی که ما در حال گفت وگو هستیم، 

.منت ر روزهای آتی و تحویت آینده باشیم تا پس از آن بهتر بتوان درباره دورنمای اقتصاد و معیشت ایرانیان صحبت کرد

فقر و بیکاری،تورمشوم ثلث م

ل و دو سهطح تحلیهبا مواجهه با مسائل و موضوعات اقتصادی به طور اصولی در 

سهطحی و تغییراتی است که در ییهه هایبرخی تغییرات، . مواجه هستیمتفسیر 

د کهه ر  می دهند و برخی تحویت نیز هستنبیرونی، امور اقتصادی و راهبردی 

 در معتقدم که همچنان تورم بهای. ایجاد می شوندییه های درونی و عمیق تر در 

ور مشهکلی کهه بهه ط. را  هرم مشکالت اقتصادی و معیشتی کشور قرار دارد

یاری از بنیادین برخی تبعات مخرب در معیشت شهروندان داشته و سرچشمه بسه

ش بعد از تورم، مساله گسترش فقهر مطلهق و افهزای. معضالت محسوب می شود

. نابرابری، اصلی ترین چالش های پیش روی اقتصاد ایران هستند
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1400چشم انداز تورم در سال –دکتر امیر کرمانی 

تحریم هاعدم کاهش -تیم اقتصادی ضعیف و ناهماهنگ:  اولسناریوی 

به نوعی است کهه در صهورت عهدم 1400در واقع کسری بودجه . ممکن برای اقتصاد ایران استسناریوی خطرناکترین سناریو به نوعی این 

خطر بزرگ تر این . بود1399باید منت ر تورم هایی بیش از تورم سال افزایش معنادار درآمدهای نفتی دولت و ادامه مسیر سیاستگذاری فعلی 

ورت سناریو آن است که عمالً اقتصاد ایران را در چرخه ای قرار می دهد که در آن میزان خلق نقدینگی،  کسری بودجه دولت و تهورم بهه صه

وارد این چرخه شد و در حال حاضر فقط تغییر انت هارات ناشهی از 1399در واقع اقتصاد ایران از ابتدای سال . خودفزاینده افزایش می یابد

دم اما در صورت ادامه سیاست های داخلهی فعلهی و عه. انتخابات آمریکا ادامه این چرخه را آن هم به صورت بسیار موقت متوقف کرده است

ز آنجا که گهذر مشکل بزرگ تر این سناریو آن است که ا. گشایش بین المللی این چرخه با سرعتی بیش از پیش به حرکت خود ادامه خواهد داد

ی که به احتمال امتیازات. زمان در این سناریو به ضرر ایران است، عمالً باعث طمع طرف مقابل برای گرفتن امتیازات بیشتر در مذاکرات می شود

.زیاد از طرف ایران با آن موافقت نمی شود و در نتیجه در طول زمان احتمال گشایش های بین المللی نیز کاهش می یابد

:تابع دو متغیر بسیار کلیدی است1400چشم انداز تورم در سال 

 تیم اقتصادی دولت ترکیب

 تحریم هامیزان کاهش

صاد ایران ترکیب این دو متغیر، چهار سناریوی بسیار متفاوت را در پیش روی اقت

:می گذارد1400و به طور خاص چشم انداز تورم در سال 
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1400چشم انداز تورم در سال –دکتر امیر کرمانی 

تحریم هاکاهش -اقتصادی ضعیف و ناهماهنگتیم :  سناریوی دوم

بهه ه از قیمهت ارز از تثبیت قیمت ارز و با استفاداین سناریو مشابه بسیاری از چرخه های اقتصادی گذشته دولت جدید می تواند با استفاده در 

ن ام بانکی پایداری ثباتی که البته با توجه به وضعیت بسیار بد بودجه و ناترازی های موجود در. را رقم بزندیک ثبات موقت عنوان لنگر اسمی، 

99و 98ال های در این سناریو تمام مزیت های رقابتی بخش تولید که در سه(. احتمایً حداکثر دو سال)آن بسیار کوتاه تر از گذشته خواهد بود 

ر سال های افزایش شدید واردات دو رکود نسبی در بازار دارایی ها یک در این سناریو باید انت ار همچنین . به وجود آمده بود، از بین می رود

.مپس از یک بازه دوساله احتمایً باید شاهد افزایش شدید قیمت ارز و بازگشت تورم های بای باشیاما در نهایت. پیش رو را داشت

عدم کاهش تحریم ها-اقتصادی قوی و هماهنگتیم : سناریوی سوم

یهک تهیم ( تشامل رئیس سازمان برنامه، رئیس بانک مرکزی،  وزیر اقتصاد،  وزیر رفاه و وزیر صهم)در صورتی که تیم اقتصادی دولت جدید 

( مهالیبه خصوص پایدارسازی کسری بودجه دولت و اصالحات ن هام)هماهنگ باشد که هدف تیمی خود را اصالحات ساختاری اقتصاد ایران 

اقع وجود در و. بداند، حتی در صورت عدم کاهش سریع تحریم های ظالمانه می توان به عدم افزایش تورم در سال پیش رو تا حدی امیدوار بود

عی تحریم ههای طریق ایجاد ثبات نسبی در ایران احتمال کاهش واقچنین تیمی نه تنها باعث جلوگیری از وخیم تر شدن اوضاع می شود بلکه از 

آن بهه اقتصادی میزان پیچیدگی شرایطالبته نکته اصلی آن است که شرایط فعلی ایران و . ظالمانه در سال های آینده را نیز افزایش می دهد

.بدون وجود یک تیم هماهنگ و قوی اقتصادی اصالحات ساختاری تقریباً ناممکن استحدی است که 
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کاهش تحریم ها-تیم اقتصادی قوی و هماهنگ:  چهارمسناریوی 

، ولی از طرف داردنیاز مبرم به اصالحات ساختاری در حال حاضر اقتصاد ایران از طرفی . ممکن برای اقتصاد ایران استبهترین سناریوی این 

ختاری باشد همزمانی آنچه می تواند تسهیل گر اصالحات سا. سیاستمداران فعلی حاضر به قبول هزینه های کوتاه مدت این اصالحات نیستنددیگر 

صهالحات این همزمانی باعث می شود هزینه های کوتاه مدت ا. است-کاهش تحریم های ظالمانه-یک شوک مثبت طرف عرضه این اصالحات با 

1400ر سال در واقع در صورتی که این دو اتفاق مبارک د. ساختاری کاهش جدی بیابد و در نتیجه مقاومت در برابر این اصالحات کاهش بیابد

را یک رقمیای تورم هبه کاهش پایدار تورم سه سالهاقتصاد ایران پس از طی یک دوره گذار ، می توان انت ار داشت که در اقتصاد ایران بیفتد

اذ سیاست تجاری و و اتخ( که پیش نیاز آن اصالحات ساختاری بودجه و اصالز ن ام بانکی است)همچنین ترکیب کاهش پایدار تورم . تجربه کند

ن شرایطی در چنی. ارزی مناسب می تواند به متنوع شدن و رشد سریع بخش صنعت و رشد درآمدهای ارزی غیرنفتی در این سال ها منجر شود

ترکیب . تر می شوداقتصاد ایران بسیار مقاوم تر از گذشته می شود و در نتیجه انگیزه طرف مقابل برای افزایش تحریم ها در سال های آتی نیز کم

.این دو اتفاق مبارک قطعاً می تواند دوره جدیدی را در اقتصاد ایران رقم بزند
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ل حاضر بهرای ، همچنین مجراهایی که در حاصادرات نفت ایران و گسترش صادرات غیرنفتی فراهم کندبایدن می تواند زمینه را برای انتخاب 

رزی موثر در رشد و توسعه برنامه های امی تواند منابع ارزی برای ایران وجود این . ورود ارز بسته شده، باز و منابع ارزی جدید ایجاد می شود

ثری دوران میزان فشهار حهداکجدای از اینکه هر دو کشور برنامه ای برای مذاکره داشته باشند یا خیر، باید گفت به صورت خودکار از . باشد

.ترامپ کاسته می شود و اقتصاد ایران فرصت تنفس پیدا می کند

بازگشت یا عدم بازگشت؟

علت . اب کردروی برچیده شدن تحریم ها حسنمی توانو فعال نخواهد بود ساده ایبازگشت به برجام کار ابتدا باید به این موضوع پرداخت که 

شهار فگروه ههاییک عامل عمهده، نقهش . می بیننداست که ادامه تحریم ها را به نفع خود ریشه داریاین امر هم چیدمان نیروهای مختلف و 

. هر گونه توافقی را برهم بزنندشاکلهکه مصمم اندطرفدار اسرائیل است که در آمریکا خیلی قوی هستند و 

نامشخصچشم انداز اقتصاد ایران؛ همچنان 

ر اقتصهاد که به ن ر می رسد تا مدتی گریبانگیادامه تحریم های فعلی در صورت 

. درآمد واقعی مردم از رشد چندانی برخوردار نخواهد شهدایران خواهد بود، 

سینه واک.شوک کرونا هم وارد شده و عرضه و تقاضا هر دو کاهش پیدا کرده است

قتصاد چشم انداز ااین است که . کردن مردم هم به ن ر می رسد خیلی طول بکشد

.در یک سال آینده اصال درخشان نیست

روه ههایگقطعا نه فقط در رفتار، بلکهه در آیا بایدن و ترامپ با هم متفاوتند؟ 

. دارندتفاوت هاییذی نفع و فلسفه حکمرانی 
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مثبت هم کهه شاخص های کالن اقتصادی تا حدودی در اثر شوکبازگشت بایدن به برجام زمینه را برای اقتصاد ایران فراهم می کند تا قاعدتا 

ریکا به برجام، زمینه باید این موضوع را در ن ر داشت که با بازگشت آم. شده اصالز شود و به دنبال آن فضای کسب وکار بهبود نسبی پیدا کند

ته بها برای جذب سرمایه گذاری خارجی، ایجاد کانال های مالی نقل  و انتقال سرمایه در بازارهای مالی بین المللی که در چنهد سهال گذشه

تکنولوژی و در این شرایط امکان انتقال. چالش های جدی مواجه شده بودند، فراهم شود که این موضوع برای اقتصاد ایران بسیار حیاتی است

.  فناوری نیز وجود دارد که یک عامل مهم برای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران به شمار می رود

و دارد بخهش نیهاز بهه منهابع ارزیاین . ر  می دهدبخش صنعت در بیشترین منفعت اما به برجام روی همه  بخش ها اثرگذار است بازگشت 

وان گفهت در می تههمچنهین . یابدبه صنعت کارخانه ای کمک می کند تا ظرفیت های تولیدی افزایش سرمایه گذاریو سرریز های تکنولوژیک 

اسهت، که دارای مزیهتفنی مهندسیحتی ایران می تواند در بعد خدمات . تحت تاثیر قرار می گیردبیمه ایبخش خدمات، حوزه های مالی و 

ش کشهاورزی وقتی سهم این اثرات مثبت افزایش پیدا کند بخ. بازارهای هدف خودش را پیدا کند تا خدمات و کایهای غیرنفتی را صادر کند

. بایتر می رودمی شود و فرصت های شغلی جدید به وجود می آید و به طور کلی ظرفیت تولیدی تا حدودیمنتفعنیز مستقیم و غیرمستقیم 

انی رشهد چنهداز درآمد واقعهی مهردم ، صورت ادامه تحریم های فعلی که به ن ر می رسد تا مدتی گریبانگیر اقتصاد ایران خواهد بوددر 

عید می دانم خیلی برا دارد و مشکالت ناشی از تحریم های آمریکا در برابر تاب آوریاقتصاد ایران ظرفیت گمان من به . برخوردار نخواهد شد

.خیلی بدی داشته باشیمسیاست گذاری، مگر اینکه که افت درآمدی بزرگی در راه باشد
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ان نفت خامشهان اما ما مشتریانمان را از دست داده ایم و این مشتریان فروشندگانی را جایگزین کرده اند و به این راحتی آنها تأمین کنندگ

بیشهتر از و شرکت ها در دنیا به کار خودشان مشغول خواهند شد و تقاضای نفتکرونا خواهد رفت فرض سوم، . را جایگزین نخواهند کرد

رض هر چههار فه. بقیه هم بیشتر عرضه نخواهند کردفرض چهارم، . اکنون خواهد شد و مازاد نفتی را که در بازار هست خواهند خواست

.ر می کنداز طرفی هر فرضی که اضافه شود به این معنی است که پیش بینی شما را ضعیف و ضعیف ت. ممکن است تحقق پیدا نکند

سب با دولت وقتی در یک طرف هزینه می تراشد، باید در طرف دیگر متنا. درآمد استیک طرف ویک طرف هزینه؛بودجه دو طرف دارد

ل که دولت تمهام تهوانش را در نیمهه اوفروش شرکت های دولتی ؛درآمد دولت از سه حالت خارج نیست. آن برایش درآمد ایجاد کند

شهده اند و اما در شرایط حاضر تعداد زیادی شرکت دارید که ورشکستهبخش دوم مالیات است . امسال بر این امر گذاشت و سهام فروخت

کنم، اما فکر می کنم نمی خواهم پیش بینی بدی. در نهایت نفت می ماند که سناریوست.از شرکت ورشکسته نمی توانید مالیات دریافت کنید

.خیلی دشوار استدرصدی 24الی 22کاهش نر  تورم به و فرضتحقق یافتن هر چهار 

1400در سال ( درصد24الی 22)تحقق پیش بینی تورم بانک مرکزی 

 یش بینی ، پ«استبزرگترین دروغ در اقتصاد پیش بینی »طبق جمله معروفی

... در علم اقتصاد قواعد، اصول و روشی دارد و در حوزه قیمهت، تولیهد و

راتر از پارامترهایی را در ن ر می گیریم اما در حال حاضر این پیش بینی ها ف

نهی را بهرای پیش بییک سهری فهروض در پیش بینی . پارامترها رفته است

ه یکی از این مفروض ها این است که دولت بایدن خواهد آمد ک. می گذارید

ه با مفروض دیگر این است ک. برخی از تحریم ها را کم خواهد کرداین دولت

استخراج و زیر یک میلیون بشکه نفتآمدن بایدن صنعتی که یک سال است

.بر می گردددر مدت یکی دو ماه به حالت گذشته ، می کندصادر 
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1400سال وضعیت معیشت مردم در 

 نیست که تحریم ها و به این معنیتنها معنایش این است که تحریم جدیدی اضافه نمی شود وبایدن به معنی گشایش اقتصادی نیست آمدن

ارجی برمی گردد چند مسئله مهم با معیشت مردم گره خورده است؛ بخشی به دولت و تصمیماتش و بخشی به سیاست  خ. برداشته می شوند

به بعد، رویکردهای اقتصادی مردم از حالت 97متأسفانه در سه سال اخیر، حداقل از . و بخشی هم متأثر از عادت های مصرفی مردم است

ن بودنهد کهه در همین ایام کرونا همه به دنبال ای. نیمه تولیدی به حالت سرمایه گذاری در بازارهای غیرمولد تغییر کرده است–تولیدی 

. سهام و طال بخرند؛ یعنی پول سرگردانی داشتند و هیچ کار مولدی انجام نمی شد

شهک . می شهددر همین ایام کرونا همه به دنبال این بودند که سهام و طال بخرند؛ یعنی پول سرگردانی داشتند و هیچ کار مولدی انجام ن

یین آمهد در مثالً در اردیبهشت که قیمت بیت کوین خیلهی پها. سرمایه های غیرمولد در سال آینده خریدار نخواهد داشتنکنید که این 

م پیش بینی کهرده بهودم کهه حجه. که هنوز سال میالدی تمام نشده، به قیمت بیست هزار خواهد رسید99مصاحبه ای گفتم که در آبان 

فتهه این سهرمایه  ها از بخهش مولهد گر. رفته اند به سمت ارزهای دیجیتال هم خواهند رفت... وسیعی از مردم که به سمت سهام، طال و 

.می شود و در سال آینده قدرت پول زایی شان را از دست خواهند داد

 لیف برنامه ای و از سر تکندارد انگیزه ایسال آینده دولت قدیم که هیچ دولت اسیر روزمرگی است و سال آینده دولت تغییر می کند؛ در

ولت کاری از داده است، دولت جدید هم تا بیاید و مستقر شود و کارهای پوپولیستی را مانند دولتهای قبلی انجام دهد، سال تمام شده و د

صهادی از خهارج از گشایش های اقتتنها منبعی که ممکن است بتواند در معیشت مردم تأثیر داشته باشد، این است که . دستش برنمی آید

.ختی وارد نشودکایها به سوبرداشته شود تحریمییاپولی به اقتصاد تزریق شود ویکی اینکه بتوانیم نفت بفروشیم باشد؛ کشور
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بودجهفروش سهام برای کسری 

و تحهت را در بازار بهور شرکت هایشو هیچ فردی با این مسئله که دولت یک نیتش خیر بود ؛ دولت با دو نیت به سمت واگذاری آمد

ت از محل جذابیت جذابیداشته باشد و جذابیت، باید اما اینکه شرکت ها را در بور  عرضه کنیدواگذار کند مخالف نیستبورسیقوانین 

مهثالً تجدیهد . کاری که دولت کرد از محل های صوری در بازار بور  شرکت ها را جذاب کرد. محل های صورینه از شرکت هاستخود 

ریخ تحریم هها را در طهول تهاغریب ترینعجیب و . سرمایه زد و از محل افزایش قیمت ارز سرمایه ها بایتر دیده شد و مردم جذب شدند

ایهن پهول را اما اینکهاین بخش خوب بود. بخشی از فشار تورم را کم کندسهام هاکشور در این دوره داشتیم اما دولت توانست با فروش 

یون تومانی یها مثالً منبع پول یارانه یک میل. کند ایراد داردسرمایه فروشیدولت بگیرد و آن را صرف هزینه های جاری کند؛ یعنی دولت 

ست؟ منهابع بدهد از کجا بوده است؟ منبع پولی که افزایش قیمت نان را نداشتیم از کجا بوده امی خواهدکه دولت هزارتومانیمنبع صد 

؟ی کردممکه باید از کجا تأمین می گویداینها همین بوده است و این هم دولت پاسخگو نیست و اگر یک سال دیگر از آن بپرسید 

د ارزی مها درآم. هر کشوری باید ذخایر ارزی داشته باشد که در ایران نیز قبالً صندوق ذخیره ارزی بود و این صندوق توسعه ملی است

ل گرفهت، دولت را  تحویهاحمدی نژادزمانی که دکتر . مانند عربستان، کویت و نروژ بود و حتی به مراتب از نروژ بیشتر بودبرهه ایدر 

ی میلیارد دیر در این صندوق پول داشتیم که این مبلغ در طول زمان کاهش یافت و زمانی کهه او دولهت را بهه آقها300چیزی حدود 

در حال حاضر . میلیارد دیر رسید50روحانی تحویل داد، منفی بود اما در سال دوم و سوم آقای روحانی تحت تأثیر برجام میزان آن به 

هزار میلیارد دیر ذخیره صندوق ثروت ملی دارند اما ما کمتر از یهک میلیهارد دیر در صهندوق 10میلیارد دیر و نروژ 2500عربستان 

میلیارد وام از بانک 5ما درخواست . شده اند هزینه را از این صندوق تأمین کرده اندبی پولتوسعه ملی پول داریم، چون دولت ها هر وقت 

میلیارد پهول داشهتیم از 5مطمئن باشید اگر . درصد سهام دارد موافقت نشد21و آمریکاستاصلی آن سهام دارجهانی کردیم که چون 

.نمی کردیمبانک جهانی درخواست وام 



بخش سوم 

روندهای اقتصادی جهانبینی برخی از پیش
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بینی برخی از روندهای اقتصادی جهانپیش 
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تا 2021ل اقتصاد منطقه منا در سامی شود پیشبینی 
درصد رشد کند که البته2.1یابد و حدودی بهبود 

نیهز 2022در سال . استسطح انت ار از ضعیف تر 
درصهد 3.1به اقتصادی منطقه انت ار میرود رشد 

.  افزایش یابد
انت هار اسهت کههاز این بهبود جزئی حاکی این 

داری پایه، آسیبهای و قیمت پایین نفت19-کووید
.را در منطقه ایجاد خواهد کرد

2018 2019 2020 2021

صادیپیش بینی میزان رشد اقت

فتپیش بینی میزان تقاضا جهانی ن ومتدایاحدازبیشنوساناتنفت،قیمتکاهش
وهورنوظبازارهایرشدازمانعمیتواندنفتتولید

تقیم.شودمنطقهدرتوسعهحالدراقتصادهای
اماشدهتثبیتحدودیتا2020سالاواسطازنفت
قاضایتبهبودبهواستنامعلومهمچناناندازچشم
.دارندبستگیژئوپلیتیکتحویتوجهانی

ژی،انرالمللیبینآژانسبینیپیشبراسا 
طوربهOECDعضوکشورهایدرنفتتقاضای
2020سالمتوسطبهنسبت،2021سالدرمتوسط
OECDعضوغیرکشورهایدروبودخواهدپایینتر

.یافتخواهدافزایش
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پیش بینی برخی از روندهای اقتصادی جهان

ولید پیش بینی میزان مصرف و ت
نفت در نمودارهای روبرو ارائه

.  شده است

Source: Bloomberg; International Energy Agency; World Bank.

A. Last observation is September 2020.

B.Consumption in September 2020 shows the International Energy Agency’s estimate based

on available data.

C.D. Figure compares oil (metal) prices during the global financial crisis (blue line) and the

COVID-19 pandemic (red line). For the global financial crisis, t = September 2008; for

COVID-19, t = January 2020. Last observation for COVID-19 is September 2020.

Comparison of oil prices around

global recessions
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پیش بینی برخی از روندهای اقتصادی جهان

2018 2019 2020e 2021f 2022f

Algeria 1.2 0.8 -6.5 3.8 2.1

Bahrain 1.8 1.8 -5.2 2.2 2.5

Djibouti 8.4 7.5 -1.0 7.1 7.2

Egypt, Arab Rep. 5.3 5.6 3.6 2.7 5.8

Iran, Islamic Rep. -6.0 -6.8 -3.7 1.5 1.7

Iraq -0.6 4.4 -9.5 2.0 7.3

Jordan 1.9 2.0 -3.5 1.8 2.0

Kuwait 1.2 0.4 -7.9 0.5 3.1

Lebanon -1.9 -6.7 -19.2 -13.2 ...

Morocco 3.1 2.5 -6.3 4.0 3.7

Oman 0.9 -0.8 -9.4 0.5 7.9

Qatar 1.2 0.8 -2.0 3.0 3.0

Saudi Arabia 2.4 0.3 -5.4 2.0 2.2

Tunisia 2.7 1.0 -9.1 5.8 2.0

United Arab Emirates 1.2 1.7 -6.3 1.0 2.4

West Bank and Gaza 1.2 1.4 -7.9 2.3 2.4

ازغیربهمنطقهکشورهایمیاندر.استبودهدرصد3.7منفیمعادلایراناقتصادیرشد2020سالدرجهانی،بانکبرآوردهایبراسا 
الصناختولیدافتبیشترین.استبودههمراهافتباکشورهاسایردراقتصادیرشدکرده،تجربهرادرصدی3.6اقتصادیرشدمصر،که
خواهندتجربهرامثبتاقتصادیرشدکشورهاسایرلبنان،ازغیربه2021سالدرنیزهاپیشبینیطبق.است%19.2لبنانبهمربو داخلی
.کرد

GDP: Middle East and North Africa economy forecasts
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پیش بینی برخی از روندهای اقتصادی جهان

Crude oil

Source: WorldBank.

Note: 2020-30 are forecasts.

Source: See World Bank Commodities PriceData.  

Note: Last observation is September 2020.

Gold

Source: WorldBank.

Note: 2020-30 are forecasts.
Source: See World Bank Commodities PriceData.  

Note: Last observation is September 2020.

روند و پیش 
فت بینی قیمت ن
و طال در 
نمودارهای 
روبرو ارائه 
.  شده است
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پیش بینی برخی از روندهای اقتصادی جهان

روند و پیش 
بینی قیمت 
آلومینیوم و 
مس در 

نمودارهای 
روبرو ارائه 
.  شده است

Aluminum

Copper

Source: WorldBank.

Note: 2020-30 are forecasts.

Source: See World Bank Commodities PriceData.  

Note: Last observation is September 2020.
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(1)خالصه و جمع بندی گزارش 

:تحت تاثیر قرار خواهد داد به شرز زیر است1400مهمترین عدم قطعیت هایی که اقتصاد ایران را در سال ( 1

میزان کسری بودجه و تامین آن

 ها رفع تحریم وضعیت فروش نفت و

 تصمیم گیری نهایی در موردFATF

نحوه تعامل با غرب و موضوع برجام

سطح درآمدهای ارزی کشور

وضعیت واکسیناسیون عمومی

و صهاحب نر  رشد اقتصادی کشور مثبت خواهد بود و مطابق با پیش بینی های سازمان های بین المللهی( 2

.پیش بینی می گردد3الی 1.5ن ران اقتصادی حدود 

مهی بها با توجه به پیش بینی کسری بودجه و سایر عوامل اشاره شده در گزارش، همچنان نر  تورم دو رق( 3

.پیش بینی می شود1400درصد برای سال 25حداقل میزان 

و رشهد ( دو رقمهی)همانند سال های گذشته با وجود تورم پیش بینهی شهده 1400رکود تورمی در سال ( 4

.، حتمی است(تک رقمی)اقتصادی 
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(2)خالصه و جمع بندی گزارش 

للهی ارزی حتمی است و اگر در صورت بهبود روابط بین المنر  ارز با توجه به کاهش درآمدهای افزایش ( 5

فزایش این نر  مجدد ا... این نر  کاهش یابد مقطعی خواهد بود، و با توجه به افزایش تقاضا برای واردات و 

.خواهد یافت

ا  صرفاً بر اسه. است( نر  ارز)و عامل داخلی ( قیمت انس در جهان)قیمت طال که تابع دو عامل خارجی ( 6

ی تغییراتهی نیروی داخلی به عبارتی، تغییرات نر  ارز تغییر خواهد کرد و از جانب تغییرات قیمت انس جههان

.زیادی پیش بینی نمی گردد

جهش نخواهد کرد و حداکثر متناسب( درصد رشد داشته است80که حدود )قیمت مسکن مانند سال گذشته ( 7

. با نر  تورم افزایش می باید

ط دولت قیمت و تعداد ارزهای دیجیتال افزایش خواهد یافت اما با توجه به وضع قوانین و محدودیت ها توس( 8

. ها، درآینده نزدیک احتمای جهان به چند ارز دیجیتال به اجماع خواهد رسید

.دهمانند سال گذشته نقدینگی رشد خواهد کرد و به عنوان ریشه اصلی تورم خواهد بو1400در سال ( 9

د شهارپی سبت به سرمایه گذاری در بازار سهام و عدم پیش بینی در رشنبا توجه به کاهش اعتماد عمومی ( 10

.کردد نخواهد رشگذشته سال مشابه بازار سهام ، ...قیمت ارز، نقدینگی و: متغییرهای موثر بر این بازار ن یر


