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 بسمه تعالي

 

 41599شماره: 

 17/05/1400 :تاريخ 

 

 محترم مجلس شورای اسالمي هرئيس هيئت
 

 ؛و احترام سالمبا 

پيوست گزارش کميسيون ه ب ،آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسالميقانون ( 45( ماده )1مستند به تبصره )

جهت  «دوازدهم و يازدهم هايدولت در اقتصادي هايشاخص وضعيت»در خصوص  اقتصاديتخصصي 

 .شودقرائت در صحن علني تقديم مي

 محمدرضا پورابراهيمي

 رئيس كميسيون اقتصادی
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    گزارش نظارتي كميسيون اقتصادی درخصوص  

 «های يازدهم و دوازدهمدولت های اقتصادی دروضعيت شاخص» 

 

 مقدمه
شرایطی اقتصاد  در چهست که مشخص نیست دولت مستقر، ا ها ایندر زمان تغییر دولتیکی از مسائل مهم       

های اقتصادی مهم و مشخص و تبیین و تحلیل شاخص شرایطدر این دهد. تحویل می کشور را به دولت بعدی

طی چهار سال خدمت با ابتدای دوره شروع به کار قابل مقایسه  هادولتکند تا عملکرد کمک میها وضعیت آن

نامه داخلی قانون آیین (45) در این راستا کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با استناد به مادهباشد. 

 «های يازدهم و دوازدهمهای اقتصادی عملکرد دولتشاخص» در زمینه گزارشی رامجلس شورای اسالمی، 
هایی است که تحلیل وضعیت هرست شاخصگزارش، فبخش اول  شامل سه بخش اصلی است؛ که استتهیه کرده 

های منتخب بوده شاخصتبیین آماری وضعیت  گزارش، بخش دوم .ها برای سیاستگذاری اقتصادی مهم هستندآن

با تکیه بر وضعیت  اکنون. انجام شده استهای اقتصادی منتخب تحلیل روند شاخصگزارش نیز، و در بخش سوم 

های نقاط ضعف و قوت دولت جایگاه اقتصادی کشور، شناخت بهترهای مهم اقتصادی می توان ضمن این شاخص

  .گیری نمودریزی و تصمیمبرنامه، نسبت به چگونگی بهبود وضعیت اقتصادی کشور قبلی را نیز شناسایی نموده و

 فصل اول: ليست شاخص ها

 وضعيت رفاه خانوار -1

  درآمد سرانه 

  ضریب جینی 

  نرخ فقر 

  نرخ تورم 

 وضعيت توليد و سرمايه گذاري -2

   تولید ناخالص داخلی 

  تولید ناخالص داخلی بدون نفت 

 ارزش افزوده بخش کشاورزی، صنعت، ساختمان و خدمات 

  موجودی سرمایه و تشکیل سرمایه ثابت در ماشین االت و تجهیزات 

 کسب و کار و رقابت در مقایسه با  طیمح شیپا یالملل نیب یرتبه کشور در شاخص ها راتییتغ

 دولتتشکیل ابتدای وضعیت در 

 وضعيت بازار كار -3

  تعداد شاغلین 
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  تعداد جمعیت فعال 

  نرخ بیکاری 

  نرح اشتغال ناقص 

 وضعيت بخش مالي -4

 رشد نقدینگی 

 رشد پایه پولی 

 حساب سرمایه بانک ها 

 نرخ سود بین بانکی 

  نسبت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی 

  نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی 

  بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی 

  1399تا  1392ضریب نفوذ بیمه سال  

  )تعداد شرکت های پذیرفته شده و ثبت شده به تفکیک بازارها )بورس، فرابورس 

 ،فیوچر و...(  تعداد ابزارهای مالی پذیرفته شده و ارزش معامالت آنها )اپشن 

  ،شرکت و ...(  50وضعیت ارزش بازار به تفکیک بازارها نرخ بازده بازار سرمایه)صنعت 

 های دولتی و غیردولتی از بازارهای سهام )بورس تهران و فرابورس( و حجم تامین مالی بخش

 های تامین مالی بازارهای کاال )بورس کاال و بورس انرژی( به تفکیک ابزارها و روش

 يت بخش خارجيوضع -5

 صادرات غیرنفتی 

 صادراتی محصوالت تمرکز شاخص  

 شاخص تنوع محصوالت صادراتی 

 واردات به تفکیک واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی 

  وضعیت بدهی خارجی دولت ارزی 

  وضعیت تراز پرداخت ها 

 میزان موجودی ذخایر کاالی استراتژیک کشور  

 وریدام و ط یشامل گندم، جو، برنج و نهاده ها یاساس یکاالها یسهم واردات از مصرف داخل 

 وضعیت تراز تجاری 

 وضعيت بخش عمومي -6

  1400در سه ماهه اول  استفاده شده از تنخواه زانیو م یگردان خزانه بودجه سال جارسقف تنخواه  

 به بودجه عمومی )مصوب و عملکرد(  یاتیمال یروند نسبت درآمدها 

 ی ناخالص داخل دی)مصوب و عملکرد( به تول یاتیمال یروند نسبت درآمدها 
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 عمران شهري و روستايي -7

 ساخته شده یمسکون یتعداد واحدها  

 (دهرسی اتمام به) شده ساخته هایمدارس و دانشگاه مارستان،یروند سرانه تعداد ب  

 ی هوایی اجاده ی ولیحمل و نقل شامل خطوط ر یها رساختیز شیافزا زانیم 

  دسترسی به آب اشامیدنی 

  دسترسی به فاضالب سال 

  دسترسی به برق 

  ها)نیروگاه های برق، سدها، تصفیه خانه شاخص های سرمایه گذاری و افزایش ظرفیت زیرساخت

فاضالب شهری و ...(
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 وم: جداول فصل د

 وضعيت رفاه خانوار -1

 1399تا  1392درآمد سرانه سال 

  1392 1393 1394 1395 1396 1397 
1398 1399 

 - - 79.4 85.6 82.6 71.9 73.1 72.4 درآمد سرانه به قیمت ثابت)مرکز آمار(

 165.3 162.5 167.5 175.7 172.3 162.3 167.3 163.7 ثابت)بانک مرکزی(درآمد سرانه به قیمت 

 ماخذ: بانک مرکزی و مرکزآمارایران

 1399تا  1392ضريب جيني

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 سال

 %40.1 %39.9 %40.9 %39.8 %39.0 %38.5 %37.9 %36.5 كل كشور

 %38.4 %38.3 %39.4 %37.9 %37.3 %36.8 %36.1 %35.1 مناطق شهري

 %35.9 %35.4 %36.0 %35.6 %33.6 %33.7 %34.0 %32.4 مناطق روستايي

 ماخذ: مرکزآمارایران

 1399تا  1392فقر 

 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 سال

 %32.0 %26.0 %22.0 %21.2 %20.1 %21.0 %22.8 نرخ سرشمار فقر )درصد(

 9060409 6542134 5127316 4467295 3958649 3616485 3333549 ریال( -خط فقر )سرانه 

 26578.46 21368.07 17847.88 16947.41 15869.37 16386.71 17589.24 جمعیت زیر خط فقر )هزار نفر(

 ماخذ: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 1399تا  1392رخ تورم ن
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 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 دوره هاي زماني

 36.4 34.8 26.9 8.2 6.9 11.1 14.6 32.8 )مرکز آمار(نرخ تورم

 47.1 41.2 31.2 9.6 9 11.9 15.6 34.7 )بانک مرکزی(نرخ تورم

 انک مرکزیو ب ماخذ: مرکزآمارایران

 وضعيت توليد و سرمايه گذاري -2

 افزوده بخش كشاورزي، صنعت، ساختمان و خدماتارزش و  توليد ناخالص داخلي بدون نفت ،توليد ناخالص داخليرشد 

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 سال/ فصل

 3.5 2.8 3.4- 1.5 4.5 5.4 4.5 4.8 2.5 کشاورزی

 5.6 35.0- 14.1- 0.8 36.0 0.2- 0.3- 3.1- 27.5- استخراج نفت و گاز طبیعی

 1.8 1.8- 8.2- 9.9 10.6 4.6- 4.6 6.9- 9.6- صنعت 

 6.3 5.6 5.5- 2.4- 16.0 7.4- 3.2 3.6- 19.7- ساختمان 

 2.0- 0.4 0.6 6.7 5.1 1.5- 1.3 8.0 1.8 خدمات

 0.7 6.1- 4.9- 4.8 14.2 0.1- 2.3 2.5 8.5- محصول ناخالص داخلی ) به قیمت بازار (

 0.0 0.6 2.5- 5.9 9.3 0.0 2.9 3.8 2.3- محصول ناخالص داخلی )بدون نفت(

 ماخذ: مرکزآمارایران

 1399تا  1392موجودي سرمايه و تشكيل سرمايه ثابت در ماشين االت و تجهيزات 

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 به قيمت ثابت

تشکیل سرمایه ثابت 

 ناخالص

1607603 1208415 1166851 1312784 1165736 1453671 1582985 1434117 1323342 1356667 

.683405 776895.2 860903.2 718175.2 530037.2 613156.5 488480.8 496810.3 707027.1 ماشین آالت      
7 

676298.
9 

.639936 606275.1 618262.9 638335.4 549143.1 612037.9 594239.8 647958.1 823367.9 ساختمان      
4 

680368.
3 

13,915,93 موجودی سرمایه

0 

14,172,734 14,356,165 14,674,205 14,819,17

2 

15,149,31

4 

15,675,285 16,082,70

8 
  

 ماخذ: مرکزآمارایران
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 1399تا  1392موجودي سرمايه و تشكيل سرمايه ثابت در ماشين االت و تجهيزات 

 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 

  4072 4237 4374 4435 4498 4576 4582 (1390قیمت ثابت موجودی سرمایه در ماشین االت و تجهیزات)به 

 895 868 1009 1256 1228 1145 1458 1338 (1395تشکیل سرمایه در ماشین االت و تجهیزات)به قیمت ثابت 

 ماخذ: بانک مرکزی

 2013-2020هاي سال وكار بانك جهاني،رتبه ايران در گزارش انجام كسب
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

وکار رتبه ایران در گزارش انجام کسب

 بانک جهانی

145 152 130 118 120 124 128 127 

رتبه ایران در 

گزارش رقابت 

 پذیری جهانی

 رویکردپیشین

 

82 83 74 76 69 - - - 

  99 89 88 - - - - رویکردجدید

 

 وضعيت بازار كار. -3

  1399تا  1392هاي ساله و بيشتر در سال 15هاي بازار كار در جمعيت  ها و شاخصجمعيت

  
1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 

 25.74 27.17 26.99 26.50 25.72 24.65 23.76 23.76 جمعيت فعال)ميليون نفر(

 23.26 24.27 23.73 23.30 22.52 21.92 21.25 21.28 جمعيت شاغل)ميليون نفر(

 9.6 10.7 12.1 12.1 12.4 11.1 10.6 10.5 نرخ بيكاري)درصد(

 9.5 9.9 10.9 10.4 10.4 9.8 9.6 9.0 سهم جمعيت داراي اشتغال ناقص

 ماخذ: مرکز امار ایران
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 وضعيت بخش مالي -4

 پولي پايه نقدينگي و رشد بانكي، رشد بين سود ، نرخشبكه بانكي سرمايه حساب

  92 93 94 95 96 97 98 99 

 69- 555- 370 542 627 739 691 728 حساب سرمایه

 17.5 18.9 19.7 18.7 18.6 24.5 27.1 23.2 )درصد(نرخ سود بین بانکی

  41.0  31.3  23.1  22.1  23.2  30.0  22.3  38.8 )درصد(رشد نقدینگی

  29.0  32.7  24.2  19.0  17.3  16.9  10.7  21.4 )درصد(رشد پایه پولی

 ماخذ: بانک مرکزی

 : بانك مركزي1400و همچنين سه ماهه اول  1399تا  1392نسبت مطالبات غيرجاري شبكه بانكي سال 

خرداد  1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 

1400 

 7.1 6.7 9 10 10.3 10 10.2 12.1 14.1 نسبت تسهیالت غیرجاری به مانده کل تسهیالت شبکه بانکی

 ماخذ: بانک مرکزی

 )هزار ميليارد تومان( 1399تا  1392بدهي شبكه بانكي به بانك مركزي سال 

خرداد  1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 

1400 

 113.4 117.1 110.7 138.2 132 99.7 83.6 85.8 60.3 بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی

 ماخذ: بانک مرکزی

 1399تا  1392ضريب نفوذ بيمه سال 

  1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 
 - 2.69 2.46 2.3 2.2 2.05 1.93 1.73 ضریب نفوذ بیمه

 ماخذ: بیمه مرکزی

 تعداد شركت هاي پذيرفته شده و ثبت شده به تفكيك بازارها )بورس، فرابورس( 
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 1400/03/31 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 تعداد ناشران

 374 369 334 327 326 325 320 314 317 بورس )پذیرفته شده(

 142 141 123 107 96 87 75 60 55 فرابورس )پذیرفته شده(

 176 174 172 165 161 152 33 32 42 فرابورس )ثبت شده(

 692 684 629 599 583 564 428 406 414 مجموع

 ماخذ: سازمان بورس و اوراق بهادار

 

 
 سازمان بورس 1400و همچنين سه ماهه اول  1399تا  1392سال )اپشن، فيوچر و...( تعداد ابزارهاي مالي پذيرفته شده و ارزش معامالت آنها 

ارزش معامالت ابزارهاي 

مالي به تفكيك نوع 

 )ميلياردريال(

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 

سه ماهه 

نخست سال 

1400 

 2,277,333 33,882,952 6,817,545 1,865,952 724,318 714,194 698,785 705,577 1,153,961 سهام

ETFs 2,643 2,249 11,110 23,282 44,940 164,361 547,517 3,239,704 908,016 

 4,597,255 7,626,206 1,016,566 620,810 456,917 351,099 294,762 173,184 110,359 اوراق بدهی

 7,782,604 44,748,862 8,381,628 2,651,123 1,226,175 1,088,576 1,004,657 881,010 1,266,963 مجموع

 ماخذ: سازمان بورس و اوراق بهادار

 

 

 

 

 وضعيت ارزش بازار به تفكيك بازارها 



11 
 

ارزش بازار اوراق بهادار  

 )ميلياردريال(
1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400/03/31 

 62,064,459 68,996,947 24,566,546 8,657,484 4,796,118 4,041,130 4,308,047 3,557,277 4,778,541 سهام

 2,906,691 2,629,342 1,367,234 711,548 556,032 268,255 94,584 32,276 3 اوراق بدهی

ETFs 42,428 3,708 7,035 12,597 58,495 87,483 215,805 792,512 799,120 

 65,770,271 72,418,800 26,149,585 9,456,515 5,410,644 4,321,982 4,409,666 3,593,261 4,820,972 مجموع

 ماخذ: سازمان بورس و اوراق بهادار

 شركت و ...(  50نرخ بازده بازار سرمايه)صنعت، 

 1400/03/31 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 هاي بازار )درصد(نرخ بازدهي ساالنه شاخص

 بورس تهران

 ( 7.1)   237.8   125.9   109.3   38.6 ( 8.4)   17.5 ( 23.5)   شرکت بزرگ 30شاخص 

 ( 11.0)   152.0   184.4   87.1   30.2 ( 1.3)   30.6 ( 22.1)   شاخص صنعت

 ( 17.1)   143.2   412.0   79.0   3.9   10.5   24.0 ( 9.9)   وزن(شاخص قیمت )هم

 ( 11.3)   149.1   165.3   68.7   13.8 ( 12.1)   13.1     شاخص قیمت

 ( 15.9)   148.4   437.1   90.9   9.8   17.7   35.4     وزن(شاخص کل )هم

 ( 10.6)   155.0   187.1   85.5   24.7 ( 3.7)   28.3 ( 20.9)   107.7 شاخص کل بورس

 ( 9.0)   179.9   210.2   72.2 ( 9.6) ( 16.7)   17.1 ( 14.3)   شاخص مالی

 ( 9.5)   166.2   142.9   90.0   33.0 ( 6.7)   26.3 ( 22.8)   ترشرکت فعال 50شاخص 

 فرابورس ايران
 ( 3.7)   172.9   191.9   105.9   25.3   8.7   20.5 ( 13.4)   81.1 شاخص کل فرابورس

   5.2   20.0               شاخص صکوک

 ماخذ: سازمان بورس و اوراق بهادار

 

 (ارقام به ميليارد ريال نابع مالي از طريق بازار سرمايه )ارزش جذب و تجهيز م
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 99عملكرد  98عملكرد  97عملكرد  96عملكرد  95عملكرد  94عملكرد  93عملكرد  92عملكرد  نوع بازار 
عملكرد سه ماهه 

 1400اول 

 0 4,100 2,000 1,200 850 5,500 3,700 3,000 1,500 سرمایه ای سهامی عامتاسیس شرکت های 

افزایش سرمایه شرکت های سهامی 

 عام )مجوزهای ارائه شده(
 176,483 989,981 417,737 254,684 173,704 175,523 256,822 244,615 162,265 سرمایه ای

افزایش سرمایه شرکت های سهامی 

 -تجدید ارزیابیاز محل مازاد  -عام 

 )مجوزهای ارائه شده(

 332,439 967,877 679,612 372,911 0 50,650 54,440 29,081 81,655 سرمایه ای

عرضه اولیه سهام شرکت ها در 

 بورس و فرابورس
 12,827 307,315 53,005 19,282 5,195 3,593 10,408 3,300 21,965 سرمایه ای

افزایش ارزش صندوق ها نسبت به 

 ابتدای سال
 284,811 2,344,906 489,982 97,010 175,214 682,713 556,456 33,300   سرمایه ای

مجموع ارزش جذب و تجهيز 

 سرمايه اي
 سرمایه ای

         

267،385  

         

313،296  

          

881،826  

          

917،979  

          

354،963  

            

745،087  

          

1،642،336  

          

4،614،179  

                

806،560  

 200,000 437,000 477,742 338,098 348,234 130,000 50,000 0 0 بدهی اسناد خزانه اسالمی

 23,500 121,640 34,800 53,770 37,350 49,099 10,150 8,033 8,138 بدهی اوراق اجاره

 1,000 0 133 0 0 0 0 0 0 بدهی اوراق خرید دین

 0 10,000 3,087 2,000 0 3,000 0 0 0 بدهی اوراق رهنی 

 0 0 0 0 0 0 1,629 0 0 بدهی اوراق سفارش ساخت

 1,500 259,079 79,000 50,850 19,700 37,989 10,827 834 0 بدهی اوراق سلف موازی استاندارد

 15,000 14,000 4,000 8,000 45,380 26,564 500 1,200 0 بدهی اوراق مرابحه

 27,467 1,302,659 110,000 0 0 0 0 0 0 بدهی اوراق مرابحه عام

 6,100 6,000 57,000 21,700 113,859 26,000 94,551 16,300 5,800 بدهی اوراق مشارکت

 0 52,000 241,000 31,000 50,000 0 0 0 0 بدهی اوراق منفعت

 0 0 0 0 0 31,000 0 500 0 بدهی گواهی سپرده

مجموع انتشار انواع ابزارهاي 

 تأمين مالي
 بدهی

           

13،938  

           

26،866  

          

167،657  

          

303،651  

          

614،523  

            

505،418  

          

1،006،763  

          

2،202،378  

                

274،567  
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 99عملكرد  98عملكرد  97عملكرد  96عملكرد  95عملكرد  94عملكرد  93عملكرد  92عملكرد  نوع بازار 
عملكرد سه ماهه 

 1400اول 

 ارزش جذب و تجهيز منابع

)با در نظر گرفتن اضافه ارزش  

 ها(صندوق

بدهی و 

 ایسرمایه
281،323 340،162 1،049،483 1،221،630 969،486 1،250،505 2،649،099 6،816،557 1،081،127 

 ارزش جذب و تجهيز منابع

)بدون در نظر گرفتن اضافه  

 ها(ارزش صندوق

بدهی و 

 ایسرمایه
281،323 306،862 493،027 538،917 794،272 1،153،495 2،159،117 4،471،651 796،316 

 ماخذ: سازمان بورس و اوراق بهادار

 (ميليارد ريالها )تأمين مالي به تفكيك بورس مجموع انتشار انواع ابزارهاي

 99عملكرد  98عملكرد  97عملكرد  96عملكرد  95عملكرد  94عملكرد  93عملكرد  92عملكرد  
عملكرد سه ماهه 

 1400اول 

 256,967 1,802,659 852,742 424,168 576,973 233,663 98,354 22,333 13,738 فرابورس ایران

 16,100 140,640 75,020 30,400 17,850 32,000 58,476 3,700 200 بورس اوراق بهادار تهران

 0 224,079 72,000 42,350 13,400 6,200 5,200 0 0 بورس انرژی

 1,500 35,000 7,000 8,500 6,300 31,789 5,627 834 0 بورس کاال

 274،567 2،202،378 1،006،763 505،418 614،523 303،651 167،657 26،866 13،938 مجموع انتشار انواع ابزارهاي تأمين مالي

 ماخذ: سازمان بورس و اوراق بهادار

 (ريالميليارد مين مالي به تفكيك ماهيت ناشر )مجموع انتشار انواع ابزارهاي تأ

 
عملكرد 

92 
 99عملكرد  98عملكرد  97عملكرد  96عملكرد  95عملكرد  94عملكرد  93عملكرد 

عملكرد سه 

 1400ماهه اول 

 227,467 1,833,238 881,742 399,098 550,733 220,500 110,000 0 0 دولتی

 6,100 6,000 54,000 0 1,500 24,000 15,495 8,500 2,600 شهرداری

 41,000 363,140 71,020 106,320 62,290 59,151 42,162 18,366 11,338 غیر دولتی

 مجموع انتشار انواع ابزارهاي تأمين مالي
       

13،938  

           

26،866  

         

167،657  

          

303،651  

          

614،523  

          

505،418  

         

1،006،763  

          

2،202،378  

             

274،567  

 ماخذ: سازمان بورس و اوراق بهادار
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 وضعيت بخش خارجي -5

 )ارقام به ميليارد دالر( 1399الي  1392روند صادرات غيرنفتي طي سالهاي 
 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 سال

 34.9 41.3 44.3 46.9 43.3 42.4 50.5 41.8 ارزش صادرات

 اسالمی ایرانماخذ: گمرک جمهوری 

 
 1399الي  1392شاخص تمركز محصوالت صادراتي طي سالهاي 

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 سال

 0.0087 0.0103 0.0095 0.0076 0.0100 0.0149 0.0163 0.0142 میزان شاخص

 شورای اسالمی ماخذ: مرکز پژوهش های مجلس

 
 1399الي  1392شاخص تنوع محصوالت صادراتي طي سالهاي 

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 سال

 4062 4041 4389 4010 3841 3554 3652 3779 میزان شاخص

 ماخذ: مرکز پژوهش های مجلس

 

 1399الي  1392شاخص تمركز بازار صادراتي طي سالهاي 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 سال

 0.153 0.151 0.152 0.156 0.159 0.147 0.141 0.139 میزان شاخص

 ماخذ: مرکز پژوهش های مجلس
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 درصد( -)ميليارد دالر 1399الي يازده ماهه نخست  1390هاي واردات برحسب نوع مصرف طي سال

 عنوان

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 

 سهم ارزش سهم ارزش سهم ارزش سهم ارزش سهم ارزش سهم ارزش سهم ارزش سهم ارزش

ایواسطه  36 73 35 68 27 9/67  2663 32 58 27 62 31 74 8/26  72 

ایسرمایه  7 14 9 18 7 5/18  86/19  8 15 7 16 6 14 3/5  14 

6/13 5 14 7 13 6 مصرفی  615 10 18 7 16 5 12 9/4  13 

4/2 - - - - - - - طبقه بندی نشده  4 8 2 6 0.1 0 4/0  1 

 گمرک جمهوری اسالمی ایرانماخذ: 
 

   1398تا  1393سال  وضعيت تراز تجاري

 1398 1397 1396 1395 1394 1393 سال

 حساب كاال
 صادرات كاال

 29016 60735 62768 55752 31848 55406 (1)نفتي 

 30375 32655 33266 28226 31147 33569 غير نفتي

 52236 60755 73840 63135 57641 70915 واردات كاال )فوب( 

 حساب خدمات
 10953 9903 9606 10060 11085 10572 صادرات خدمات 

 15006 17254 18432 16001 15870 17450 واردات خدمات 

 حساب درآمد
 1687 2372 2948 2536 1946 3478 دريافت

 1672 1565 2111 1608 1705 1633 پرداخت

حساب انتقاالت 

 جاري

 1010 1007 1050 1000 956 925 دريافت

 372 357 340 443 530 383 پرداخت

 3754 26741 14915 16388 1237 13571 تراز حساب جاري

 ماخذ: مرکز آمار ایران
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  8139تا  3139وضعيت تراز پرداخت ها سال 

 1398 1397 1396 1395 1394 1393 سال

 خالص حساب سرمايه

 -8106 -18706 -20135 18433- 1248 198- كوتاه مدت 

 1437 2662 694 145 1098 758 بلند مدت

 -6669 -16044 -19441 18288- 2346 559 كل

 1298 9880 -8140 7666- 2233 8561 (1.2)الملليتغيير در ذخاير بين

 ماخذ: مرکز آمار ایران

 بانك مركزي 1400ساالنه و همچنين سه ماهه اول  1399تا  1392وضعيت بدهي خارجي سال 

 1400خرداد  1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 

 8876 9142 9213 10623 12270 10246 8732 7236 6655 کل بدهی های خارجی اقتصاد)در پایان دوره(

 ماخذ: بانک مرکزی

 

  1400و همچنين سه ماهه اول  1399تا  1392سال  ميزان موجودي ذخاير كاالي استراتژيك كشور

  1392 1396 1399 1400 

 روغن خام

 2200 2200 1567 1512 نياز كشور

 1112 1763 1755 1693 تامين

 550 1763 1567 1512 توزيع

 562 0 188 181 موجودي انبار

 شكر

 2500 2450 2400 2350 نياز كشور

 1893 2593 2871 2701 تامين

 625 2450 2400 2350 توزيع

 1268 143 371 351 موجودي انبار
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  1392 1396 1399 1400 

 برنج

 3500 3500 3300 3100 نياز كشور

 2199 2857 3312 3506 تامين

 875 2857 3200 3100 توزيع

 1324 0 112 406 موجودي انبار

 گندم

 12500 11500 11000 10680 نياز كشور

 5753 11319 8938 8782 تامين

 3125 12100 11000 10680 توزيع

 2629 781- 2062- 1898- موجودي انبار

 هاي دامينهاده

 23800 20400 16000 15500 نياز كشور

 11000 21600 17400 12750 تامين

 5950 20400 16000 12750 توزيع

 5050 1200 1400 0 موجودي انبار
 ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

 1399تا  1392سال  وريدام و ط يشامل گندم، جو، برنج و نهاده ها ياساس يكاالهانياز، توليد، واردات و تامين 

نام 

 كاال

1392 1396 1399 1400 

 واردات توليد نياز
جمع 

 تامين
 توليد نياز

واردا

 ت

جمع 

 تامين
 واردات توليد نياز

جمع 

 تامين
 توليد نياز

واردا

 ت

جمع 

 تامين

 گندم
1068

1 4822 3960 8782 11068 8870 68 8938 
1150

0 
8300 3019 11319 

1250
0 

7500 754 8254 

 برنج
311

9 1543 1963 3506 3232.2 2019 1293 3312 3500 2000 857 2857 3500 2000 199 2199 

 جو
538

8 
2812 665 3477 5583 2974 2669 5643 6200 3000 1825 4825 8500 4300 537 4837 

 ذرت
718

4 1850 4005 5855 7444 1068 7293 8361 
1000

0 1100 9782 10882 
1076

0 1400 
128

2 2682 
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اكنج

 له
293

0 360 2915 3275 3036 1122 1268 2390 4200 1950 1820 3770 4550 2500 252 2752 

   جمع
1138

7 
1350

8 24895 
30363.

2 
1605

3 
1259

1 28644 
3540

0 
1635

0 
1730

3 33653 
3981

0 
1770

0 

302
4 20724 

 ذ: وزارت صنعت، معدن و تجارتماخ

 وضعيت بخش عمومي -6

 

 تنخواه گردان خزانه 

 مقدار شاخص

 549.5 )هزار میلیارد ریال(1400 بودجه سالسقف تنخواه گردان 

 535.3 )هزار میلیارد ریال(1400 سالمیزان استفاده شده از تنخواه تا پایان خرداد 

 97.4 نسبت تنخواه استفاده  به مصوب)درصد(
 ماخذ: بانک مرکزی

 
 

 ارقام به ميليارد ريال و درصد -نسبت ماليات به منابع عمومي دولت 
 (12/3)1400ماهه  3 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 شرح -سال

 درآمدهاي مالياتي
 824.597 2.045.183 1.725.370 1.429.301 1.164.585 1.038.281 883.860 702.545 560.774 مصوب

 620.782 2.109.183 1.617.437 1.279.669 1.189.799 1.018.186 783.200 709.651 494.249 عملكرد

 منابع عمومي دولت
 3.194.802 5.710.136 4.485.811 3.867.866 3.467.521 2.943.937 2.362.817 2.111.659 2.104.382 مصوب

 - 5.631.444 4.103.636 3.533.784 3.200.278 2.831.598 2.017.078 1.783.244 1.476.774 عملكرد

 منابع عمومي دولت نسبت ماليات به
 8/25 8/35 5/38 9/36 6/33 3/35 4/37 3/33 6/26 مصوب

 - 5/37 4/39 2/36 2/37 36 8/38 8/39 5/33 عملكرد

 داری کل کشور و بانک مرکزی ج.ا.ا  منبع: آمارهای خزانه
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 ارقام به ميليارد ريال و درصد -ناخالص داخلي نسبت ماليات به توليد 
 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 

 2.399.183 1.871.109 1.494.750 1.366.864 1.158.156 898.861 833.179 587.742 *مالیات

 GDP 6 4/7 1/8 1/9 2/9 8 8/7 7 نسبت مالیات به

 داری کل کشور و بانک مرکزی ج.ا.ا  منبع: آمارهای خزانه

 .باشدبا احتساب ماليات بر واردات و سهم شهرداري از ماليات بر ارزش افزوده و ساير عوارض در قانون ماليات بر ارزش افزوده مي رقم ماليات* 

 
 

 عمران شهري و روستايي -7

 عملكرد ساخت مدارس

 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 

 2487 2997 2040 1830 1734 1997 1604 1216 برداری شدهبهرهمدارس 

 14863 13777 9534 7596 7832 11197 9024 7590 برداری شدههای بهرهتعداد کالس

 2202307 1867114 1292086 1034073 1087797 1587459 1302295 982127 برداری شده )مترمربع(زیربنای بهره

 ماخذ: سازمان نوسازی مدارس

 ي آب و برقشاخص هاي سرمايه گذاري و افزايش ظرفيت زيرساخت ها

    1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 

 196 183 178 172 163 155 151 146 تعداد سدهای ملی 

 حجم مخزن

میلیون متر 

 53123 52443 53305 51768 51323 50515 47609 47256 مکعب

 2.459 2.421 2.369 2.312 2.273 2.235 2.196 2.157 هزار هکتار های آبیاری و زهکشی احداث شبکه

 99.82 99.82 99.6 99.46 99.32 99.19 99.1 99.09 درصد جمعیت تحت پوشش تاسیسات آب شهری

جمعیت تحت پوشش تاسیسات فاضالب 

 52.5 52.4 50.8 48.9 46.81 43.13 41.51 40.48 درصد شهری

 165 155 140 138 137 132 125 124 واحد تعداد تصفیه خانه آب
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 250 237 219 194 183 160 156 150 واحد تعداد تصفیه خانه فاضالب

 82.68 82.68 81.89 81.29 80 80.02 76.55 78.89 درصد جمعیت تحت پوشش آب روستایی

 85313 83506 80467 78794 76428 74103 73160 70279 مگاوات کل ظرفیت نصب شده نیروگاهی 

 1789 1736 1636 1488 1223 1193 1193 1181 مگاوات ظرفیت نصب شده اتمی و تجدیدپذیر

 57708 57420 57280 57030 56793 56170 55664 55191 روستا دارشده تعداد روستاهای برق

 39 38.6 38.1 37.6 37.8 37.4 36.3 37 درصد های حرارتیمتوسط راندمان نیروگاه

 3083 3007 2960 2979 2865 2859 2765 2610 کیلووات ساعت متوسط مصرف مشترکین خانگی

 ماخذ: وزارت نیرو

 شاخص هاي عملكرد حمل و نقل زميني، هوايي و دريايي

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 واحد عنوان   رديف

1 

 جاده اي

 2,724 2,503 2,401 2,401 2,401 2,401 2,401 2,203 کیلومتر طول آزادراهها

 18,524 18,122 18,122 16,820 16,627 15,462 14,488 14,155 کیلومتر طول بزرگراهها 2

 26,385 25,814 25,814 25,866 25,538 23,879 24,886 21,628 کیلومتر طول راههای اصلی* 3

 37,423 37,601 42,536 42,926 42,601 43,628 43,323 46,485 کیلومتر راههای فرعی* 4

 112,232 111,421 110,318 104,263 103,813 103,813 105,100 #### کیلومتر راههای روستایی آسفالته* 5

6 
طول راههای روستایی 

 شوسه*
 22,725 22,648 22,162 23,875 24,582 24,582 26,908 27,867 کیلومتر

 14,500 13,795 15,720 15,450 16,028 15,562 20,550 19,817 دستگاه تعداد اتوبوس** 7

 23,000 20,130 22,145 21,310 27,707 28,355 39,105 36,154 دستگاه بوس**تعداد مینی 8

 28,100 28,231 27,310 27,635 39,397 38,533 38,175 35,927 دستگاه تعداد سواری کرایه** 9

 15,040 14,779 14,529 14,087 13,437 13,348 13,217 13,241 کیلومتر کل خطوط ریلی  10
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 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 واحد عنوان   رديف

11  

 

 

 ريلي

 

 

 

 

 11,728 11,659 11,461 11,061 10,475 10,459 10,376 10,407 کیلومتر طول خطوط اصلی ریلی

 3,312 3,120 3,068 3,017 2,962 2,889 2,841 2,834 کیلومتر طول خطوط فرعی ریلی 12

 954 954 928 917 915 901 869 821 دستگاه تعداد کل لکوموتیو 13

 621 642 630 631 610 578 534 499 دستگاه تعداد لکوموتیو در گردش 14

 26,978 26,110 25,398 24,546 24,089 22,803 22,715 22,562 دستگاه تعداد واگن باری 15

 1,586 1,392 1,275 1,186 1,502 1,430 1,460 1,475 دستگاه تعداد واگن مسافری 16

17 

 هوايي

 26 19 19 20 20 20 20 22 فرودگاه تعداد فرودگاههای داخلی

 9 9 9 9 9 9 9 8 فرودگاه تعداد فرودگاههای بین المللی 18

19 
تعداد فرودگاههای دارای مرز 

 هوایی
 27 26 26 25 25 25 25 24 فرودگاه

20 
تعداد فرودگاههای در حال 

 ساخت و مطالعه
 5 5 5 5 5 6 6 6 فرودگاه

 47,575 47,575 48,146 47,963 46,096 44,889 40,999 40,666 صندلی تعداد صندلی ثبت شده 21

 317 317 312 309 288 268 248 254 فروند تعداد ناوگان ثبت شده 22

 147 148 157 165 182 166 147 147 فروند تعداد ناوگان فعال 23

24 

 دريايي

 5 5 6 6 6 6 6 4 بندر تعداد بنادر شمالی

 23 23 11 11 11 11 11 10 بندر تعداد بنادر جنوبی 25

 ظرفیت اسمی بنادر کشور 26
میلیون 

 تن
180 200 209 217 234 240 246 264.6 
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 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 واحد عنوان   رديف

 ظرفیت کانتینری 27
میلیون 

TEU 
7.1 7.2 7.3 7.6 7.6 7.8 7.9 8 

28 
ظرفیت جابجایی مسافری 

 بنادر کشور

میلیون 

 نفر
16 18 18 20 24 24.5 24.7 24.8 

ای است ای علی رغم نوسازی ناوگان به دلیل شمارش وسایل نقلیه* روند کاهشی در برخی سالها ناشی از تغییر و ارتقاء نوع جاده است. **روند کاهشی تعداد ناوگان جاده

 که توانسته اند کارت هوشمند دریافت نمایند.

 ماخذ: وزارت راه و شهرسازی

 

 

 هاي عملكرد ساخت مسكن شاخص

 مجموع 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 

تعداد کل وحد های مسکونی تکمیل شده 

 شهری)واحد مسکونی(
809842 400164 299731 288853 285629 333490 338112 410765 3826390 

تعداد کل وحد های مسکونی تکمیل شده 

 روستایی)واحد مسکونی(
117000 105000 100000 96000 43000 112000 104000 115000 904000 

تعداد کل وحد های مسکونی تکمیل شده 

 شهری و روستایی)واحد مسکونی(
926843 505164 399731 384853 328629 445490 442112 525765 4730391 

تعداد تسهیالت ساخت پرداخت شده توسط 

 )فقره( شهری و روستایی -بانک مسکن
307784 1999892 335661 318945 147812 177371 167228 187481 4139544 

تعداد تسهیالت ساخت خرید شده توسط 

 شهری و روستایی)فقره(-بانک مسکن
91263 124271 110406 132385 184948 229515 156738 100322 1298763 

تسهیالت صندوق پس انداز یک بانک 

 مسکن)تعداد تسهیالت(
- - 27 6971 37242 59883 48244 180253 332721 

 ماخذ: وزارت راه و شهرسازی
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 ها: گزارش تشريحي شاخصسومفصل 

 وضعيت رفاه خانوار -1

 :نزدیک به صفر بوده است این در حالیست  1399تا  1392رشد درآمد سرانه طی دوره  درآمد سرانه

درصد رشد  47حدود که طبق برنامه پنجم و ششم توسعه درآمد ملی سرانه طی این دوره می بایست 

 درصد درآمد سرانه هدف برنامه می باشد.  65حدود  1399درآمد سرانه محقق شده سال  می کرد.

 
 به قيمت ثابتدرآمد سرانه 

 
 ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 

 :به  1392در سال  0.36ضریب جینی طی این دوره همواره فزاینده بوده و از حدود  ضريب جيني

 نابرابری در جامعه تشدید شده است. طی این دوره رسیده است در نتیجه  1399در سال  0.40

 )درصد(ضريب جيني

 

0
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300

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399

(بانک مرکزی)درآمد سرانه به قیمت ثابت درآمد سرانه هدف برنامه پنجم و ششم
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35%
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 ی میانی دولت و حتی تک رقمی شدن تورم کاهش مقطعی نرخ تورم طی سال ها علیرغم: نرخ تورم

با این حال به دلیل نرخ تورم های قابل توجه در سال های اخیر متوسط  1396و  1395در سال های 

بیشتر از نرخ تورم بلند مدت اقتصاد ایران بوده است. ضمن اینکه متوسط نرخ تورم هدف  نرخ تورم

 درصد بوده است که نرخ تورم محقق شده بسیار باالتر از این رقم می باشد. 8.8برنامه ششم 

 

 
 

  :بر اساس اعالم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی دوره مذکور نرخ فقر افزایش قابل نرخ فقر

 درصد رسیده است.  32توجهی یافته و به حدود 
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  دهک های باالیی تغییر چندانی نکرده با مجموعه موارد فوق نشان می دهد در دوره مذکور وضعیت

سقوط کرده اند که این موضوع بسیار نگران  راین حال بخش مهمی از دهک های میانی به زیر خط فق

 کننده است.  

 

 وضعيت توليد و سرمايه گذاري -2

 :درصد بوده با این  8در حالیکه رشد اقتصادی هدف برنامه های پنجم و ششم  توليد ناخالص داخلي

درصد بوده است. همچنین متوسط  1.7حدود  1399تا  1392حال متوسط رشد اقتصادی سال های 

 درصد بوده است. 2.5رشد اقتصادی بدون نفت نیز طی این دوره 

 

 
 

 :ارزش افزوده بخش کشاورزی به طور متوسط  1399تا  1392ی سال های ط ارزش افزوده كشاورزي

 درصد بوده است.  8رشد داشته در حالیکه نرخ رشد هدف این بخش در برنامه ششم  درصد 3حدود 

 بوده درحالیکه رشد هدف  1.3منفی  طی این دوره بخش نفت  توسط نرخ رشد : مارزش افزوده نفت

 درصد بوده است.  7برنامه ششم 

 درصد بوده در حالیکه  0.7بخش صنعت در این دوره به طور متوسط حدود رشد  :ارزش افزوده صنعت

 درصد بوده است. 9.3رشد هدف برنامه ششم حدود 

 :درصد بوده در حالیکه  2.3متوسط رشد بخش ساختمان طی این دوره حدود   ارزش افزوده ساختمان

 درصد بوده است. رشد داشته اند.  7.5نرخ رشد هدف برنامه ششم 

  مذکور نشان می دهد  هر چند رشد منفی بخش نفت ناشی از اعمال تحریم ها در عدم تحقق اهداف موارد

برنامه موثر بوده است با این حال رشد سایر بخش ها نیز که کمتر متاثر از تحریم بوده اند نیز طی این 

 .دوره ناچیز بوده است
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 متوسط نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هدف برنامه ششم  ايه ثابت ناخالص:تشكيل سرم

عملکرد  .درصد بوده است 2این نرخ حدود  1399تا  1392درصد بوده است در حالیکه طی دوره 21.4

ناچیز رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی این دوره منجر به کاهش موجودی سرمایه کشور شده است 

باشد. می 1392یازده درصد کمتر از موجودی سرمایه سال  1398بطوریکه موجودی سرمایه سال 

های آتی از اهمیت اینموضوع بخصوص از منظر اثر منفی بر رشد اقتصادی بالقوه اقتصاد ایران در سال

 جدی برخوردار است.

 
 جهانیوکار بانک رتبه ایران در گزارش انجام کسب: كسب و كار طيمح يالملل نيب يرتبه كشور در شاخص ها 

 رسیده است.  1399در سال  127به  1392در سال  145از 

2013-2020هاي سال وكار بانك جهاني،رتبه ايران در گزارش انجام كسب
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 2019تا  2013رتبه ايران در گزارش رقابت پذيري جهاني، سال هاي 

 
 

 وضعيت بازار كار -3

  میلیون نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است.  2حدود  1399تا  1392طی سال های  :تعداد شاغلين

هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده در حالیکه بر  740تنها  1399تا  1396همچنین طی سا ل های 

 اساس برنانه ششم این رقم می بایست سه میلیون هفتصد هزار نفر می بود.

 :درصد بوده است. نرخ بیکاری  11.2حدود  1399تا  1392متوسط نرخ بیکاری طی دوره  نرخ بيكاري

حدود  1399تا  1396درصد بوده است که متوسط نرخ بیکاری طی سال های  10.2هدف برنامه ششم 

 درصد بوده است. 11.1
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 که این رقم  درصد بوده9برابر  1392: سهم اشتغال ناقص از جمعیت شاغل در سال رح اشتغال ناقصن

 درصد رسیده است.  9.5به  1399در سال 

 وضعيت بخش مالي -4

 گذاری شده درصدی برای حجم نقدینگی هدف 17در برنامه ششم متوسط رشد ساالنه  :رشد نقدينگي

رسید. مرور هزار میلیارد تومان می 2850.8باید به  1400که بر اساس آن حجم نقدینگی در سال  است

دهد که کمترین رشد نقدینگی محقق شده بیش های برنامه نشان میدر طول سال های رشد نقدینگینرخ

درصد انحراف( از هدف تعیین شده در برنامه بوده است. نقدینگی در پایان  30واحد درصد باالتر ) 5از 

درصد  22هزار میلیارد تومان رسیده که حدود  3476)یک سال مانده به پایان برنامه( به  1399سال 

 هست.  1400تر از حجم نقدینگی تعیین شده در برنامه ششم برای سال باال

 
 برای پایه پولی هدف کمی در برنامه ششم تعیین نشده است. متوسط ساالنه رشد پایه  :رشد پايه پولي

های اخیر شتاب بیشتری گرفته و درصد بوده است که در سال 21.2حدود  1399-1392پولی از سال 

 درصد رسیده است.  29به  1399در سال 

 بر اساس آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی حساب سرمایه شبکه بانکی  :حساب سرمايه بانك ها

منفی شده است که مخاطرات جدی برای اقتصاد کشور دارد. بر اساس  1399و  1398های در سال

های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی است که انباشته مربوط به بانک آمارهای تفصیلی عمده زیان

 هزار میلیارد تومان رسیده است.  -96و  -75به ترتیب  1399و  1398ها در سال حساب سرمایه آن

 روند نوسانی داشته  1399سال منتهی به  8نرخ سود در بازار بین بانکی در طول  :نرخ سود بين بانكي

درصد رسید. در سه ساله اخیر به  27است که به بیش از  1393ه اوج آن مربوط به سال است و نقط

واسطه رشد قابل توجه پایه پولی و وضعیت سایر متغیرهای اقتصاد کالن روند ساالنه نرخ بازار بانکی نزولی 

 بوده است.  
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 بر اساس آمارهای اعالم شده توسط بانک مرکزی نسبت  :نسبت مطالبات غيرجاري شبكه بانكي

درصد رسیده است.  6.7به  1399مطالبات غیرجاری شبکه بانکی روند نزولی داشته است و در سال 

درصدی( مانده تسهیالت  50ریشه در امهال تسهیالت غیرجاری و رشد قابل توجه )کاهش روند این متغیر 

 دارد.  1399اعطایی در سال 

 سال اخیر نوسانی  8بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی در طول : كه بانكي به بانك مركزيبدهي شب

بوده است که البته بدون بررسی جزئیات این متغیر )تفکیک آن به خط اعتباری و اضافه برداشت و ... و 

به نظر بته توان تحلیلی در خصوص آن ارائه کرد. الها( نمیهم چنین وجود وثیقه یا عدم وثیقه برای آن

مربوط به کاهش  1399و  1396نسبت به سال  1399و  1398های کاهش این متغیر در سالرسد می

 های اخیر باشد.نرخ سود در بازار بین بانکی در سال

 سال اخیر رشد داشته است، اما این رشد در مقایسه با اهداف  8اگر چه در طول  :ضريب نفوذ بيمه

تعیین شده در برنامه بسیار کمتر است. بر اساس آمار اعالمی از سوی بیمه مرکزی ضریب نفوذ بیمه در 

در طول اجرای برنامه ششم باید  درصد رسیده است در حالی که  ضریب نفوذ بیمه 2.69به  1398سال 

 .برسد( %7درصد )هفتبه 

 

 
 ها در بورس تهران و فرابورس ایران رو به افزایش بوده روند پذیرش شرکت: شركت هاي پذيرفته شده

به واسطه استقبال مردم برای حضور در بازار سرمایه رشد قابل توجهی داشته  1399است که در سال 

های پذیرفته شده شرکت به شرکت 17در مجموع به طور خالص  1398تا  1392های است. در طول سال

 40این عدد به  1400و سه ماهه اول سال  1399در بورس تهران اضافه شده است در حالی که در سال 

 شرکت رسیده است. 
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وده وزن نوسانی بنرخ بازدهی بورس تهران بر اساس شاخص کل بورس و شاخص همزار سرمايه: بازده با

ود نقدینگی بورس به واسطه رشد قابل توجه ور 1399و  1398یژه در سال های اخیر به واست. البته در سال

س تهران شاخص کل بور 1399و  1398مردم بازدهی ساالنه قابل توجهی را ایجاد کرد به طوری که در سال 

ر حال دروند شاخص نزولی شد و  1399درصد رشد داشته است. البته از مرداد سال  155و  187به ترتیب 

 دارد.  1399شاخص هنوز فاصله قابل توجه به نقطه اوج خود در سال حاضر نیز 

 های سهامی عام افزایش سرمایه شرکت :اي سهامهاي دولتي و غيردولتي از بازارهتامين مالي بخش

ه این رقم در هزار میلیارد تومان بوده است ک 16حدود  1392ها( در سال )غیر از تجدید ارزیابی دارایی

 ص قیمتدر همین مدت شاخبرابر( رسیده است.  6.2هزار میلیارد تومان )حدود  99به حدود  1399سال 

الی از مبرابر شده که نشان رشد واقعی تأمین  3.8های مرکزی آمار حدود مصرف کننده بر اساس داده

ی )اوراق مالی( نیز ها( دارد. انتشار ابزارهای تأمین مالسرمایه )غیر از تحدید ارزیابی دارایی محل افزایش

 برابر شده که نشان از رشد تأمین مالی از طریق بدهی در این دوره دارد.  158در این مدت 

 وضعيت بخش خارجي -5

 1392ال میلیارد دالر در س 41.8صادرات غیرنفتی از  بر اساس اعالم بانک مرکزی، :صادرات غيرنفتي 

یرنفتی کاهش یافته است. بر اساس برنامه ششم توسعه صادرات غ 1399میلیارد دالر در سال  34.9به 

به  1400کرد و در سال درصدی را تجربه می 21.7طی دوره برنامه بایستی رشد  )بدون میعانات(کشور

 . میلیارد دالر می رسید 113حدود 
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 :فقدان تنوع در ترکیب کاالهای صادراتی و وابسته بودن اقتصاد ایران به  تمركز محصوالت صادراتي

 1شود. شاخص تمرکز صادراتصادرات مواد خام و طبیعی، باعث افزایش آسیب پذیری اقتصاد کشور می

است که نشان دهنده تنوع کاالهای صادراتی است. اگر این شاخص به عدد یک نزدیک  1و  0عددی بین 

باشد بدین معنی است که صادرات کشور در چند محصول متمرکز است. در مقابل مقادیر نزدیک به صفر 

ز تر در محصوالت مختلف است. طی سالهای مورد بررسی شاخص تمرکمنعکس کننده صادرات همگن

صادراتی با نوسان مواجه بوده و تمرکز کاالهای صادراتی افزایش یافته است. به نظر می رسد بخش مهمی 

 از این موضوع ناشی از کاهش قابل توجه صادرات نفتی می باشد.

 ی هدف : شاخص تمرکز بازار صادراتی نشان دهنده تمرکز گرایی در بازارهاتمركز بازارهاي صادراتي

رکز گرایی در تجارت خارجی کشور است. آمارها نشان می دهد روند تم ی افزایش ریسکصادراتی و به نوع

 در بازارهای هدف رو به افزایش است که می تواند نگران کننده باشد. 

 

 براساس امارهاي آنكتاد  2019الي  2010روند شاخص تمركز بازار صادراتي طي سالهاي 

 

 

 :رد دالر در میلیا 36بر اساس اعالم گمرک جمهوری اسالمی ایران واردات کاالهای واسطه ای از  واردات

نیز طی  کاهش یافته است. واردات کاالهای سرمایه ای 1399میلیارد دالر در سال  26.8به  1392سال 

 میلیارد دالر کاهش یافته است. 5.3به  7این دوره  از 
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  :میلیون دالر در پایان  6655الم بانک مرکزی بدهی خارجی اقتصاد از بر اساس اعبدهي خارجي اقتصاد

    افزایش یافته است. 1399میلیون دالر در پایان خرداد  8876به   1392سال 

 وضعيت بخش عمومي

  1400 سال بودجهمصوب  گردان تنخواه سقفبر اساس اعالم بانک مرکزی  :تنخواه گردان خزانه ،

درصد آن توسط دولت  97.4نزدیک به  1400می باشد که تا پایان خرداد  ریال میلیارد هزار 549.5

 استفاده شده است. 

 درصد 6 از داخلی ناخالص تولید به مالیات نسبت بانک مرکزی آمار طبق :ياتيمال يدرآمدها عملكرد 

 رسیده درصدی 7به عملکرد  1399موقتی مجددا کاهش یافته و در سال  افزایش از پس 1392 سال در

این در حالیست که بر اساس برنامه ششم توسعه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال  .است

درصد می رسید. همچنین بر اساس برنامه ششم نسبت درآمدهای مالیاتی به  4/9بایستی به  1399

م درصد می رسید این در حالیست که بر اساس اعال 47.4بایستی به  1399درامدهای عمومی در سال 

 درصد بوده است. 37.5بانک مرکزی این نسبت در این سال حدود 

 جمع بندی و نتيجه گيری

 های صورت گرفته می توان نتیجه گرفت:با عنایت به آمار و تحلیل
-1392هاي طي سال واحد درصدي نرخ فقر 10واحد درصدي ضريب جيني و افزايش  4عدم تغيير درآمد سرانه، افزايش  .1

هاي يازدهم و دوازدهم مي در دولت هاي پائين و متوسط،، به خصوص دهكبيانگر بدتر شدن وضعيت رفاهي جامعه 1399

 .باشد

نرخ بيكاري  دوازدهم بيانگردرصد مي بود اما عملكرد دولت  10وضعيت نرخ بيكاري طي برنامه ششم توسعه بايد حدود  .2

 درصدي است. 11باالي 

 درصد از اهداف برنامه انحراف داشته است. 30رشد نقدينگي در دولت يازدهم و دوازدهم حداقل نرخ  .3

درصد بوده  3درصد باشد، در دولت يازدهم و دوازدهم زير  7ضريب نفوذ بيمه كه قرار بود طي برنامه ششم توسعه حدود  .4

 است

هزار ميليارد  56.7به  1396حاليكه اين رقم در سال صفر بوده است، در 1392عملكرد دولت در انتشار اوراق بدهي در سال  .5

هزار ميليارد تومان رسيده است كه اينموضوع حاكي از افزايش قابل توجه انتشار اوراق بدهي  174به  1399تومان و در سال 

 .روددولت سيزدهم به شمار مييك چالش اساسي فراروي بازپرداخت آن باشد و توسط دولت دوازدهم مي

بيانگر استقراض رسمي دولت  1399و عدم تسويه تنخواه سال  1400درصدي تنخواه بودجه در سال  97ش از مصرف بي .6

 .دوازدهم از بانك مركزي و تحميل اثرات تورمي آن بر جامعه است

در  ضعفبيانگر  تمركز بازارهاي صادراتي، كنار افزايشدر  99تا  92هاي ميليارد دالري صادرات غيرنفتي طي سال 7كاهش  .7

 ب پذيري صادرات غيرنفتي كشور مي باشدديپلماسي تجاري و آسي

ستراتژي  فقدان .8 ستراتژي نظام ارزي        ا سعه بازرگاني داخلي و خارجي و ا ستراتژي تو صنعتي، ا سعه  موجب افزايش  هاي تو

به همراه داشته  هاي يازدهم و دوازدهمرشد بي كيفيت توليد داخلي را در دولتنااطميناني و كاهش سرمايه گذاري شده و 

 است.
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 منابع و ماخذ 

 :2اندگزارش شده ،های ذیل به نامه کمیسیون اقتصادیآمارها بر اساس پاسخ رسمی دستگاه

 سازمان برنامه و بودجه کشور 

 ایران آمار مرکز 

 وزارت امور اقتصادی و دارایی 

 3 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 وزارت نفت 

 وزارت راه و شهرسازی 

 وزارت نیرو 

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 وزارت آموزش و پرورش 

 صندوق توسعه ملی 

 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

 سازمان بورس و اوراق بهادار 

                                                           
 برنامه و بودجه کشور آمار کامل ارائه ننمودند.های کمیسیون اقتصادی، وزارت نفت و سازمان علیرغم مکاتبه و پیگیری 2

 اطالعات ارائه ننمودند. ها،رخی از شاخصبانک مرکزی در ب 3


