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

و  اطالعات  آمار،  است.  بوده  قابل دسترسی  زیرنویس ها ذکر شده اند  یا  متن  در  معتبری که  منابع  از  فروردین ۱۴۰۱(   ۲۲(
تحلیل های ارائه شده در این گزارش صرفاً جنبه اطالع رسانی داشته و هیچ مسئولیت یا تعهدی را از سوی بانک خاورمیانه و یا 

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

۱۴۰۰«، درصد تغییر این درآمدها در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار ۱۳۹۹ است. 

نسخه الکترونیکی این گزارش و شماره های قبل از آن در آدرس زیر قابل دسترسی است:
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اقتصاد ایران در یک نگاه
سال ۱۴۰۰زمستان ۱۴۰۰پاییز ۱۴۰۰تابستان ۱۴۰۰بهار ۱۴۰۰سال ۱۳99زمستان ۱۳99پاییز ۱۳99شاخص

مشارکت و بیکاری )درصد(
-۴۱/۴۴۰/۹۴۱/۳۴۱/۴۴۱/۱۴۰/۹۴۰/۴نرخ مشارکت جمعیت ۱5 ساله و بیشتر 

-۹/۴۹/7۹/68/8۹/68/۹۹/۴نرخ بیکاری جمعیت ۱5 ساله و بیشتر
-۲۳/7۲۳/6۲۳/7۲۲/۱۲5/7۲۳/6۲۳/۱نرخ بیکاری جوانان ۱5 تا ۲۴ ساله

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و زیربخش های آن به قیمت های ثابت سال ۱۳95 )درصد(
--۳/۰5/۴۲/۹6/۲۱/۰5/7تولید ناخالص داخلی
--5/۱۳/8-7/۳۱۰/۰7/6۱/6 صنایع و معادن

--8/6۲7/۲8/7۲۳/۳7/۴5/۴ نفت
--۲/5-۱/۹-۲/۲-۴/۹۴/۱۴/۳ کشاورزی

--۰/۲7/۴۴/۲8/۱-۰/۱۰/8- خدمات
--۲/۴۳/۴۲/۴۴/7۰/55/8تولید ناخالص داخلی بدون نفت

--۱۲/7۲/۴-۳/۹-۱/7۱۰/55/۰تشکیل سرمایه ثابت ناخالص )به قیمت بازار(
نفت )هزار بشکه در روز(

--۱.۹86۲.۱۹8۲.۰۲۳۲.۴۴۰۲.۴8۱۲.۴7۹متوسط تولید*
نرخ تورم نقطه به نقطه )درصد(

۴۴/۲۴7/7۳6/۴۴7/6۴۳/7۳5/۲۳۴/7۴۰/۲رشد شاخص بهای مصرف کننده )۱۰۰=۱۳۹5(
--58/867/5۴6/77۳/۰58/۹۴8/6رشد شاخص بهای تولید کننده )۱۰۰=۱۳۹5(

تراز پرداخت ها )میلیون دالر(
--6.۰566.۴۲۹۲۱.۰۴۳8.7۰۲۹.۹7۴۹.۲65صادرات نفتی

--8.۰۲5۹.۲۰8۲8.8۰58.58۲8.8۴۹۱۰.6۳5صادرات غیرنفتی
--۱۱.۹6۳۱۳.676۴6.6۱۲۱۳.۰۲5۱5.۰۱۰۱6.۱7۲واردات کاال

--۲.۱۱۹۱.۹6۱۳.۲۳6۴.۲6۰۳.8۱۳۳.7۲۹تراز حساب کاال
--5.5۳7-6.۱6۱-۴.۴۴۲-۱7.8۰6-۴.۴68-۳.۹۳8-تراز بازرگانی غیرنفتی

--7۰8۳.5۳۴۲.۴6۳۲.۲۱۱-۳-۱.۱۲۴تراز حساب جاری
--۳.7۹۴-۳.۱66-۳.۱7۴-6.۳۱8-۱.۱5۹-۱.۲67-تراز حساب سرمایه

--۲.۱6۴-7۴7-۲.6۴۱6۹۹-۹5۰۱۹۳-تغییر در ذخایر بین المللی
نرخ برابری دالر آمریکا با ریال )متوسط طی دوره(

۲67.5۰7۲6۰.۰8۱ ۲7۲.۹5۰۲۴۴.۰۲7۲۲5.۰5۴۲۳۳.8۲۰۲6۰.867۲78.۱۳۱بازار آزاد
۴۲.۰۰۰۴۲.۰۰۰۴۲.۰۰۰۴۲.۰۰۰۴۲.۰۰۰۴۲.۰۰۰۴۲.۰۰۰۴۲.۰۰۰رسمی

۲۴۳.5۳6۲۳۰.6۲5 ۲5۱.۹۱۴۲۴۱.۱۰6۲۰6.۲۰۴۲۱7.58۲۲۲5.۹7۲۳5.58۳سامانه نیما )حواله(
متغیرهای پولی و اعتباری )هزار میلیارد ریال - در انتهای دوره(

--۴.۰75/۴۴.55۹/5۴.55۹/55.۰۰۹/۰5.۱8۹/۲5.6۰8/6پایه پولی
--۱.۲68/۴۱.۲۰۳/۰۱.۲۰۳/۰۱.۱۳۴/۴۱.۲7۳/5۱.5۳7/۴بدهی بانک ها به بانک مرکزی

--۳۹۳/6-۲۱۹/۴۴۰8/۲۳6/۹-۲۱۹/۴-۱۲۳/۰خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی
--۳.8۳8/۳۴.۴۲7/۲۴.۴۲7/۲۴.7۹۰/۹۴.۹56/۳۴.۹۳5/7خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی

--۳۱.۳۰۰/۲۳۴.76۱/7۳۴.76۱/7۳7.۰5۴/۰۴۰.676/۰۴۴.۲6۹/۹نقدینگی
--6.۱7۰/۳6.۹۰۹/66.۹۰6/67.۲6۱/۹8.۱6۴/۹8.77۹/۰حجم پول

--5.5۲8/۱6.۱7۴/66.۱7۴/66.5۴6/۹7.۴۳7/88.۰۴۰/۲سپرده های دیداری
--۲5.۱۲۹/۹۲7.85۲/۱۲7.85۲/۱۲۹.7۹۲/۱۳۲.5۱۱/۱۳5.۴۹۰/۹شبه پول )سپرده های غیردیداری(

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

بورس اوراق بهادار تهران )در آخرین روز دوره(
۱.۴۳۹.۱۲۴۱.۳۰7.657۱.۳۰7.657۱.۱68.5۹۲۱.۳86.۴5۱۱.۳۱8.۴67۱.۳67.۲۴7۱.۳67.۲۴7شاخص کل

۲.۰۰۱.۹۳۹۱.78۲.۰68۱.78۲.۰68۱.6۲۲.677۱.558.75۱۱.۴۰۴.۳۰۴۱.۴7۴.۹6۴۱.۴7۴.۹6۴شاخص مالی
۱.۲6۴.5۳۲۱.۱5۴.۲58۱.۱5۴.۲58۱.۰۲7.58۹۱.۲6۹.8۹۹۱.۲۱8.۳۳۹۱.۲6۰.8۱۹۱.۲6۰.8۱۹شاخص صنعت

6۰،۰۳55۲.۲۳۰5۲.۲۳۰۴6.66۰5۳.۴۲75۲.6۹۴5۳.6۰۴5۳.6۰۴ارزش بازار )هزار میلیارد ریال(
مأخذ: گزارش های مختلف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، مرکز آمار ایران و شرکت بورس اوراق بهادار تهران

* بر اساس گزارش های اوپک )منابع ثانویه(
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۱. بخش واقعی
آخرین آمار منتشرشده حســاب های ملی سال ۱۴۰۰ از سوی بانک مرکزی در 
زمان تهیه این یادداشت از رشــد مثبت اقتصادی کشور در نه ماهه نخست این 
ســال حکایت دارد. در این مدت رشد بخش »کشــاورزی«  منفی بوده و بخش 
»صنایع و معادن« رشــد نداشــته، در حالی که گروه های »نفت« و »خدمات« 
رشدهای مثبت را تجربه کرده اند. در گزارش مرکز آمار نیز رشد مثبت اقتصادی 
در نه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ به ثبت رسیده است. باید توجه داشت که گزارش 
مرکز آمار به قیمت های بازار محاســبه شــده و گــزارش بانک مرکزی به قیمت  
پایه ارایه شــده است. در عین حال تفاوت هایی در نحوه دسته بندی فعالیت های 
اقتصادی بین این دو گزارش وجود دارند. عالوه بر این، جهت محاســبه تولید به 
قیمت ثابت در گزارش بانک مرکزی ســال پایه ۱۳۹5 در نظر گرفته شــده و در 

گزارش مرکز آمار ایران از سال پایه ۱۳۹۰ استفاده شده است. 
بر اساس گزارش بانک مرکزی، کل ارزش افزوده ایجادشده )به قیمت جاری( در 
اقتصاد کشور در نه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۴۳.۱66/۴ هزار میلیارد ریال 
بوده که به قیمت های ثابت ســال ۱۳۹5 از رشد اقتصادی ۴/۱ درصدی حکایت 
دارد. بخش عمده رشــد اقتصادی نه ماهه نخســت سال ۱۴۰۰ مربوط به بخش 
خدمات با ســهم از رشد ۳/5 واحد درصدی بوده است. سهم از رشد بخش نفت 
نیز ۰/۹ واحد درصد محاسبه شده است. رشد 6/5 درصدی گروه خدمات در این 
مدت در حالی رقم خورده اســت که در نه ماهه نخســت سال ۱۳۹۹ و به دلیل 
محدودیت های ناشی از شــیوع ویروس کرونا، رشد این بخش منفی ۰/5 درصد 
ثبت شــده بود. رشد اقتصادی بدون نفت در نه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ معادل 

۳/۴ درصد برآورد شده است.
از طرف دیگر و بر اســاس گزارش مرکز آمار ایــران، محصول ناخالص داخلی به 
قیمت بازار در نه ماهه نخســت ۱۴۰۰ بالغ بــر 5۹.۴6۳ هزار میلیارد ریال بوده 
که به قیمت های ثابت ســال ۱۳۹۰ از رشد اقتصادی 5/۱ درصدی حکایت دارد. 
در گزارش مرکز آمار ایران، رشــد اقتصادی بدون نفت در این مدت ۳/8 درصد 

عنوان شده است.
طبــق گزارش بانک مرکزی، گروه نفت که در تمام فصول ســال ۱۳۹8 و فصل 
نخست سال ۱۳۹۹ رشد منفی را تجربه کرده بود، از تابستان سال ۱۳۹۹ به این 
ســو با رشد قابل توجه ارزش افزوده مواجه شد، اگرچه رشد مثبت این بخش در 
ســال ۱۴۰۰ روندی نزولی داشته است. در واقع رشد ۲۳/۳ درصدی بخش نفت 
در فصل نخست این سال به 7/۴ درصد در فصل دوم و 5/۴ درصد در فصل سوم 
رسیده است. به عبارت دیگر به نظر می رسد تولید نفت ایران که پس از پیروزی 
حزب دموکرات در انتخابات اخیر ریاســت جمهوری آمریکا جهش قابل توجهی 
داشــت، بدون حصول توافق نهایی با آمریکا امکان رشد بیشتر از این را نخواهد 
داشــت و احتماالً در فصول آینده شــاهد متوقف شدن رشد این بخش خواهیم 
بود. در گزارش مرکز آمار نیز روند مشابهی برای زیرمجموعه استخراج نفت و گاز 
طبیعی در گروه معدن مشــاهده می شود و رشد ۲7/5 درصدی آن در سه ماهه 
اول سال ۱۴۰۰ به رشد ۱۰/۰ درصدی در سه ماهه دوم و رشد ۴/۳ درصدی در 

سه ماهه سوم تقلیل یافته است.
گروه صنایع و معادن در گزارش بانک مرکزی در پاییز ۱۴۰۰ معادل ۳/8 درصد 
رشــد داشته، در حالی که به دلیل رشد منفی این بخش در فصل دوم این سال، 
رشــد آن در نه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ صفر بوده است. در این گروه زیربخش 
آبرســانی، مدیریت پســماند، فاضالب و فعالیت های تصفیه بیشترین رشد )5/7 
درصد( و زیربخش ســاختمان کمترین رشد )منفی ۱۳/6 درصد( را در نه ماهه 
نخســت ســال ۱۴۰۰ تجربه کردند. در گزارش مرکز آمار گروه صنعت شــامل 
اســتخراج نفت و گاز طبیعی نیز می شــود. در گزارش مرکز آمار بیشترین رشد 
در بین زیرمجموعه های زیرگروه صنعت در نه ماهه نخســت سال ۱۴۰۰ مربوط 
به زیربخش معدن با رشــد ۱۱/8 درصد اســت که عامل اصلی آن رشــد ۱۳/۴ 
درصدی اســتخراج نفت و گاز طبیعی اســت. پس از زیربخش معدن، زیربخش 
ســاختمان با رشد 6/۳ درصدی در نه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ قرار دارد که در 
تضاد با گزارش بانک مرکزی اســت. در گزارش مرکز آمار، زیرگروه صنعت رشد 
۳/۴ درصدی در نه ماهه نخست سال داشته که ۰/۲ واحد درصد کمتر از گزارش 

بانک مرکزی است.
گروه خدمات در گزارش بانک مرکزی در پاییز سال ۱۴۰۰ رشد 8/۱ درصدی و 
در نه ماهه نخســت این سال رشد 6/5 درصدی را ثبت کرده است. در این گروه 
زیرمجموعه فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی بیشــترین رشد )۳7/۲ درصد( را 
در نه ماهه نخست سال داشته و فعالیت های مالی و بیمه رشد منفی ۴/۲ درصد 
را در همین مدت تجربه کرده اســت. این در حالی اســت که فعالیت های مالی 
و بیمه در ســال ۱۳۹۹ رشــد 8/7 درصدی را به ثبت رسانده بود. عالوه بر این، 
رشــد زیربخش های فعالیت های مربوط به تأمین جا و غذا، بهداشت و مددکاری 
اجتماعــی و اطالعات و ارتباطات قابل توجه بوده و به ترتیب ۲7/۱ درصد، ۱8/6 
درصد و ۱5/۱ درصد در نه ماهه نخســت سال ۱۴۰۰ رشد داشته اند. در گزارش 
مرکز آمار، بخش خدمات در فصل پاییز و نه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ به ترتیب 
با رشدهای 5/7 درصد و 5/۱ درصد همراه بوده است. در این بین بیشترین رشد 
در نه ماهه نخست سال مربوط به زیربخش خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی 
)۲۹/5 درصد( بوده و زیربخش واسطه گری های مالی رشد اندک ۰/۲ درصدی را 
تجربه کرده  است. این در حالی است که رشد زیربخش فعالیت های مالی و بیمه 

)واسطه گری های مالی( در گزارش بانک مرکزی منفی بوده است.
از ســوی دیگر نرخ رشد اقتصادی گروه کشاورزی در گزارش بانک مرکزی منفی 
۲/۱ درصد و در گزارش مرکز آمار منفی ۳/7 درصد در نه ماهه نخســت ســال 
۱۴۰۰ گزارش شــده اســت. طبق گزارش بانک مرکزی، رشد منفی این بخش 
ناشــی از کاهش ۱۱/۳ درصــدی تولید محصوالت زراعــی و افت ۰/7 درصدی 
تولید محصوالت اصلی دامی بوده است، در حالی که تولید محصوالت باغی ۴/8 
درصد افزایش یافته اســت. جدول ۱ جزئیات نرخ رشد اقتصادی فصول مختلف 
ســال ۱۳۹۹، سه فصل نخست سال ۱۴۰۰ و نه ماهه های نخست هر دو سال را 
برای گروه های اصلی اقتصاد کشور بر مبنای گزارش بانک مرکزی نشان می دهد.

جدول ۱- نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و زیرمجموعه های آن به قیمت های ثابت سال ۱۳95 )درصد( 
سهم از رشد ۱۳99۱۴۰۰

در نه ماهه
نه ماهه پاییزتابستانبهار ۱۴۰۰

نه ماهه پاییزتابستانبهار سالزمستاننخست
نخست

۰/۳-۲/۱-۲/5-۱/۹-۲/۲-۴/6۳/۹۴/۹۴/۳۴/۱۴/۳گروه کشاورزی
۱۰/7۱۲/68/6۲/8۲7/۲8/7۲۳/۳7/۴5/۴۱۱/7۰/۹-گروه نفت

5/۱۳/8۰/۰۰/۰-7/۰6/۰7/۳6/7۱۰/۰7/6۱/6گروه صنایع و معادن
۰/۲7/۴۴/۲8/۱6/5۳/5-۰/5۰/8-۰/۱-۲/5۱/۰-گروه خدمات

تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه 
 -۰/۷۲/9۲/۴۲/۱۳/۴۲/۴۴/۷۰/55/۸۳/۴)بدون نفت(

۰/۳۳/5۳/۰۲/۱5/۴۲/96/۲۱/۰5/۷۴/۱۴/۱-تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه
مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، گزارش تحوالت بخش واقعی اقتصاد ایران نه ماهه سال ۱۴۰۰ )به قیمت های جاری و ثابت سال پایه ۱۳۹5(
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جدول ۲- نرخ رشد هزینه ناخالص داخلی و اجزای آن به قیمت های ثابت سال ۱۳95 )درصد(
۱۳99۱۴۰۰

نه ماهه نخستپاییزتابستانبهارسالنه ماهه نخست 

۰/5۱/۷۳/۷۴/6۳/۴-۱/6-مصرف خصوصي
۱/۱۰/۰6/5۳/5۳/۴-۳/۷مصرف دولتی

5/۲-۱۲/۷۲/۴-۳/9-۳/۰5/۰تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 
۱/5۳/۱۱۴/۳6/۲۱8/۲۱۲/8ماشین آالت

۱۳/۴-6/7-۲۱/۴-۱۰/۳-۴/۰6/8ساختمان
۱/8-۱/۹۰/7-۳/5-۱۱/8-۴/7-سایر

  خالص صادرات کاالها و خدمات
8/65/۴-۱/۴-۱۰/۴۳5/6-۱۹/7-صادرات کاالها و خدمات
۲8/7۳۰/5۱۹/۴۲7/6۲5/5-۳۲/7-واردات کاالها و خدمات

۰/9۱/۸۷/۳۱/۲۷/۲5/۰تولید ناخالص داخلی )به قیمت بازار(
مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، گزارش تحوالت بخش واقعی اقتصاد ایران نه ماهه سال ۱۴۰۰ )به قیمت های جاری و ثابت سال پایه ۱۳۹5(

جدول ۳- سرمایه مجوزهای صادرشده )هزار میلیارد ریال(
درصد تغییر یازده ماهه نخست ۱۴۰۰یازده ماهه نخست ۱۳99

6.۱۱8/۴۱۱.۱۹۴/۳8۳/۰پیش بینی برای جوازهای تأسیس 
۱.85۲/۱۲.۳7۲/6۲8/۱پروانه بهره برداری

مأخذ: گزارش وضعیت شاخص های صنعت، معدن و تجارت در یازده ماهه نخست سال ۱۴۰۰، وزارت صنعت، معدن و تجارت

ــارت، در  ــدن و تج ــت، مع ــوی وزارت صنع ــده از س ــار اعالم ش ــاس آم ــر اس ب
ــواز  ــره ج ــزار و 66 فق ــوع ۳6 ه ــال ۱۴۰۰ در مجم ــت س ــه نخس ــازده ماه ی
تأســیس در بخــش صنعــت صــادر شــده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
قبــل کاهــش ۰/۴ درصــدی را نشــان می دهــد. ســرمایه پیش بینی شــده 
بــرای جوازهــای تأســیس صــادره در ایــن یــازده مــاه ۱۱.۱۹۴/۳ هــزار میلیــارد 
ریــال تخمیــن خــورده اســت کــه نســبت به مــدت مشــابه ســال گذشــته 8۳/۰ 
ــت  ــادره جه ــای ص ــداد پروانه ه ــی تع ــد. از طرف ــان می ده ــد نش ــد رش درص

ــادی و  ــرداری ایج ــای بهره ب ــامل پروانه ه ــت، ش ــش صنع ــرداری در بخ بهره ب
توســعه ای، در یــازده مــاه ابتدایــی ســال۱۴۰۰ معــادل 6.8۴۴ واحــد بــوده کــه 
۳/۴ درصــد بیشــتر از دوره مشــابه ســال قبــل اســت و ســرمایه مربــوط بــه ایــن 
پروانه هــای بهره بــرداری رشــد ۲8/۱ درصــدی را تجربــه کــرده و بــه ۲.۳7۲/6 
هــزار میلیــارد ریــال رســیده اســت. جــدول ۳ ســرمایه پیش بینی شــده بــرای 
ــای  ــده در پروانه ه ــرمایه محقق ش ــن س ــادره و همچنی ــیس ص ــای تأس جوازه

ــد. ــت را نشــان می ده ــده در بخــش صنع ــرداری مجــوز  داده ش بهره ب

سرمایه گذاری

ــی  ــد کاهش ــه رون ــد ک ــان می دهن ــزی نش ــک مرک ــی بان ــای مقدمات داده ه
مصــرف بخــش خصوصــی کــه بــه افــت مســتمر رفــاه خانــوار منجــر شــده بود، 
از فصــل چهــارم ســال ۱۳۹۹ متوقــف شــد. رشــد مصــرف بخــش خصوصــی 
کــه در نــه ماهــه نخســت ســال ۱۳۹۹ معــادل منفــی ۱/6 درصــد بــود، در نــه 
ــرات مصــرف  ــد تغیی ــه ۳/۴ درصــد رســید. رون ماهــه نخســت ســال ۱۴۰۰ ب
خصوصــی در گــزارش مرکــز آمــار مشــابه بانــک مرکــزی اســت، بــه نحــوی کــه 
در گــزارش مرکــز آمــار نیــز کاهــش مصــرف خصوصی از زمســتان ســال ۱۳۹۹ 
متوقــف شــده و پــس از آن بــا آهنگــی فزاینــده افزایــش یافتــه اســت، اگرچــه 
در گــزارش مرکــز آمــار، مصــرف خصوصــی در نــه ماهــه نخســت ســال ۱۴۰۰ 
رشــد قابــل توجــه ۱۳/۰ درصــدی را تجربــه کــرده اســت. رشــد مصــرف دولتی 
در نیمــه نخســت ســال ۱۴۰۰ نیــز در هــر دو گــزارش مثبــت بــوده اســت )۳/۴ 
ــار(.  ــز آم ــزارش مرک ــد در گ ــزی و 5/۳ درص ــک مرک ــزارش بان ــد در گ درص
طبــق گــزارش بانــک مرکــزی، تشــکیل ســرمایه ثابــت ناخالــص در نــه ماهــه 
نخســت ســال ۱۴۰۰، برخــالف ســال ۱۳۹۹، منقبــض شــده و رشــد منفــی 
ــای  ــه قیمت ه ــه ســرمایه گذاری ب ــرده اســت. البت ــه ک 5/۲  درصــدی را تجرب
ثابــت در پاییــز ۱۴۰۰ معــادل ۲/۴ درصــد بیشــتر از پاییــز ۱۳۹۹ بــوده و رشــد 
منفــی نــه ماهــه نخســت مربــوط دو فصــل ابتدایــی ســال اســت. تا بهــار ۱۴۰۰ 
ــاختمان  ــروه س ــه دو گ ــرمایه ب ــکیل س ــزی، تش ــک مرک ــای بان در گزارش ه
ــل  ــزارش دو فص ــه در گ ــی ک ــد، در حال ــیم بندی می ش ــین آالت تقس و ماش
ــه شــده  ــوان »ســایر تشــکیل ســرمایه« اضاف ــر دســته ســومی تحــت عن اخی
کــه شــامل هزینه هــای تحقیــق و توســعه، اکتشــاف معــادن، اشــیاء گران بهــا 

ــه شــکل  ــن گــزارش رشــد تشــکیل ســرمایه ب ــالم می شــود. در ای و ســایر اق
ماشــین آالت در نــه ماهــه نخســت ســال ۱۴۰۰ مثبــت ۱۲/8 درصــد بــوده، در 
حالــی کــه تشــکیل ســرمایه بــه شــکل ســاختمان رشــد منفــی ۱۳/۴ درصــدی 
را تجربــه کــرده اســت. دســته ســایر نیــز در ایــن مــدت کاهــش ۱/8 درصدی را 
بــه ثبــت رســانده اســت. افزایــش تشــکیل ســرمایه در بخــش ماشــین آالت بــه 
دلیــل افزایــش واردات کاالهــای ســرمایه ای و همچنیــن رشــد تولیــد کاالهــای 
ســرمایه ای داخلــی بــوده اســت. از طرفــی، رشــد منفــی تشــکیل ســرمایه ثابــت 
ــش  ــم در بخ ــی و ه ــش خصوص ــم در بخ ــاختمان ه ــکل س ــه ش ــص ب ناخال
دولتــی بــه وقــوع پیوســته اســت. در گــزارش مرکــز آمــار امــا رشــد تشــکیل 
ــه ماهــه نخســت ســال  ــص در بخــش ماشــین آالت در ن ــت ناخال ســرمایه ثاب
۱۴۰۰ مثبــت ۳/5 درصــد و در بخــش ســاختمان مثبــت 6/۳ درصــد عنــوان 
ــه ایــن ترتیــب در گــزارش مرکــز آمــار، کل تشــکیل ســرمایه  شــده اســت. ب
ــه قیمت هــای  ــا ب ــه تنه ــه ماهــه نخســت ســال ۱۴۰۰ ن ــص در ن ــت ناخال ثاب
ــت. ــرده اس ــه ک ــدی را تجرب ــد ۴/۹ درص ــه رش ــه، بلک ــش نیافت ــت کاه ثاب

ــش  ــزی از افزای ــک مرک ــزارش بان ــور در گ ــی کش ــارت خارج ــرد تج عملک
ــب 5/۴  ــه ترتی ــدهای ب ــات )رش ــا و خدم ــادرات و واردات کااله ــان ص همزم
درصــدی و ۲5/5 درصــدی( در نــه ماهــه نخســت ســال ۱۴۰۰ حکایــت دارد. 
ــزارش  ــات در گ ــا و خدم ــادرات و واردات کااله ــه ص ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــدی  ــدی و  ۰/۳ درص ــدهای ۱۴/8 درص ــب دارای رش ــه ترتی ــار ب ــز آم مرک
اســت. جــدول ۲ نــرخ رشــد هزینــه ناخالــص داخلــی را بــه تفکیــک 
اجــزای آن و بــر اســاس گــزارش بانــک مرکــزی بــه تصویــر می کشــد.
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نمودار ۱- متوسط تولید روزانه نفت خام و متوسط قیمت نفت سنگین ایران

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

نفت
بخــش نفــت کــه در ســال های گذشــته یکــی از ارکان اصلــی اقتصــاد کشــور 
ــی داد، در  ــکیل م ــت را تش ــای دول ــی از درآمده ــل توجه ــش قاب ــود و بخ ب
ــش  ــال ۱۳۹8 نق ــل س ــاً از اوای ــور تقریب ــی کش ــاص تحریم ــرایط خ ــی ش پ
ــی  ــزارش  مقدمات ــاس گ ــر اس ــت. ب ــته اس ــران داش ــاد ای ــی در اقتص کم رنگ
بانــک مرکــزی در فصــل پاییــز ۱۴۰۰، ســهم گــروه نفــت و گاز از کل 
ــم 7/7  ــه رق ــاری ب ــای ج ــه قیمت ه ــور ب ــده در کش ــزوده ایجادش ارزش اف
ــا رشــد ۲/5 واحــد  ــه فصــل مشــابه ســال قبــل ب درصــد رســیده و نســبت ب
درصــدی روبــه رو شــده اســت. البتــه ســهم 7/۰ درصــدی ایــن گــروه از تولیــد 
ناخالــص داخلــی در نــه ماهــه نخســت ســال ۱۴۰۰ همچنــان از ســهم آن در 
ــه ترتیــب معــادل ۱۳/5 درصــد، ۱۳/۰ درصــد  ــا ۱۳۹8 )ب ســال های ۱۳۹6 ت
و 7/۴ درصــد( کمتــر اســت. بــه بیــان دیگــر اگرچــه از نیمــه دوم ســال ۱۳۹۹ 
بــه ایــن ســو، ســهم بخــش نفــت از تولیــد ناخالــص داخلــی رونــدی صعــودی 
ــد تاریخــی خــود دارد.  ــا رون ــی ب ــل توجه ــه قاب ــان فاصل ــا همچن داشــته، ام
انتشــار رســمی آمــار تولیــد نفــت کشــور تقریبــاً از همــان اوایــل دور جدیــد 
تحریم هــا در ســال ۱۳۹7 مختــل شــد و بهتریــن آمــار در دســترس آن مربــوط 
ــر  ــود. ب ــت می ش ــه دریاف ــع ثانوی ــه از مناب ــت ک ــک اس ــای اوپ ــه گزارش ه ب
اســاس ایــن گزارش هــا، کل تولیــد نفــت خــام کشــور در مــاه فوریــه ۲۰۲۲ 
ــیده  ــون بشــکه در روز رس ــه ۲/5 میلی ــن ۱۴۰۰(، ب ــا بهم ــق ب ــاً مطاب )تقریب
ــه  ــه مــاه مشــابه ســال قبــل رشــد ۱7/5 درصــدی و نســبت ب کــه نســبت ب
مــاه مشــابه دو ســال قبــل رشــد ۲۳/۰ درصــدی را نشــان می دهــد. بــه ایــن 
ــه ســطح ابتــدای ســال ۱۳۹8 شــده،  ترتیــب تولیــد نفــت کشــور نزدیــک ب
ــا ســطح حــدود ۳/8 میلیــون بشــکه در روز در دوره پــس از  اگرچــه هنــوز ب
ــر از  ــال های اخی ــی در س ــادرات نفت ــار ص ــه دارد. آم ــته ای فاصل ــق هس تواف
ــی  ــمی داخل ــار رس ــچ آم ــاً هی ــده و تقریب ــی ش ــر تلق ــد محرمانه ت ــار تولی آم
ــه  ــرز ب ــن حــال خبرگــزاری  رویت ــا ای ــا خارجــی از آن منتشــر نمی شــود. ب ی
ــا  ــی۱ و ب ــرژی اس وی ب ــع از جملــه شــرکت بین المللــی ان نقــل از برخــی مناب

ــرژی و  ــات ان ــرکت اطالع ــای ش ــد داده ه ــمی مانن ــع غیررس ــتفاده از مناب اس
ردیابــی کپلــر )Kpler( معمــوالً  تخمینــی از ایــن مقــدار اعــالم می کنــد. بــر 
ایــن اســاس، صــادرات نفــت ایــران در ژانویــه ۲۰۲۲ در بــازه ای حــدود 7۰۰ 
هــزار بشــکه در روز تــا بیــش از یــک میلیــون بشــکه در روز تخمیــن خــورده 
اســت. گســتردگی ایــن بــازه نشــان از دشــواری ردیابــی تانکرهــای نفــت دارد. 
صــادرات نفــت ایــران در ســال ۱۳۹8 بــه حــدود ۲۰۰ هــزار بشــکه در روز و 
بــا شــیوع ویــروس کرونــا و کاهــش تقاضــای جهانــی در اوایــل ســال ۱۳۹۹ 
بــه زیــر ۱۰۰ هــزار بشــکه در روز نیــز رســیده بــود. امــا بــه مــرور و بــه ویــژه 
پــس از روی کار آمــدن دولــت جدیــد در آمریــکا و گســترش واکسیناســیون 
عمومــی در بســیاری از کشــورهای جهــان و رفــع محدودیــت هــای ناشــی از 
ــن  ــا ای ــت. ب ــود یاف ــم بهب ــن رق ــی نفــت، ای ــش تقاضــای جهان ــا و افزای کرون
ــارغ از دریافــت تخفیــف  ــران چیــن اســت و ف ــدار عمــده نفــت ای حــال خری
ــدم پرداخــت  ــا ع ــت پرداخــت ی ــران، وضعی ــل توجــه در قیمــت نفــت ای قاب

وجــوه مربوطــه چنــدان مشــخص نیســت.
ــاً بیــش  ــران کــه در طــول ســال ۱۳۹8 عمدت قیمــت نفــت خــام ســنگین ای
ــا  ــه ازای هــر بشــکه بــود، در پــی شــیوع گســترده ویــروس کرون از 6۰ دالر ب
ــه شــدت کاهــش یافــت و  در ســطح جهــان و افــت تقاضــای جهانــی نفــت ب
حتــی در فرودیــن ۱۳۹۹ بــه حــدود بشــکه ای ۱7 دالر رســید. بــا ایــن حــال 
ــه افزایــش گذاشــت. طبــق  ــه تدریــج رو ب در ماه هــای بعــدی قیمــت نفــت ب
گــزارش اوپــک قیمــت نفــت ســنگین ایــران در ســال ۲۰۲۱ بــه طــور متوســط 
ــوده کــه 5۱ درصــد بیــش از ســال  ــه ازای هــر بشــکه ب ــادل 57/5 دالر ب مع

میــالدی قبــل از آن اســت.
قیمــت نفــت ســنگین ایــران در مــاه فوریــه ۲۰۲۲ )تقریبــاً مطابــق بــا بهمــن 
ــن  ــی از ای ــه بخش ــد ک ــغ ش ــکه بال ــر بش ــه ازای ه ــه ۹۳/۰ دالر ب ۱۴۰۰( ب
ــه اوکرایــن در هفتــه پایانــی ایــن  افزایــش ناشــی از حملــه نظامــی روســیه ب
ــران  ــه تثبیــت قیمــت نفــت ای ــد ب ــن می توان ــداوم بحــران اوکرای ــود. ت ــاه ب م
در محــدوده ای باالتــر از ۱۰۰ دالر بــه ازای هــر بشــکه منجــر شــود. نمــودار ۱ 
قیمــت و تولیــد نفــت خــام ایــران را از ابتــدای ســال ۱۳۹8 نشــان می دهــد.

مسکن
بــازار مســکن شــهر تهــران در ســال ۱۴۰۰ بــا رشــد کــم قیمت هــا و کاهــش 
انــدک معامــالت مواجــه بــود. کل معامــالت انجــام شــده در این ســال در شــهر 
تهــران 7/۳ درصــد کمتــر از تعــداد معامــالت در ســال ۱۳۹۹ بــود و متوســط 
ــع واحــد مســکونی معامله شــده در پایــان ســال ۱۴۰۰  قیمــت یــک متــر مرب
ــال  ــفندماه س ــود. در اس ــال ۱۳۹۹ ب ــان س ــتر از پای ــد بیش ــا ۱6/۰ درص تنه
ــده  ــکونی معامله ش ــای مس ــع از واحده ــک مترمرب ــت ی ــط قیم ۱۴۰۰ متوس

در شــهر تهــران حــدود ۳5۱ میلیــون ریــال بــود. ایــن رقــم البتــه رشــد قابــل 
ــی داد  ــان م ــال نش ــن س ــاه ای ــا بهمن م ــه ب ــدی را در مقایس ــه 6/۲ درص توج
ــه  ــا توج ــود. ب ــوب می ش ــال ۱۴۰۰ محس ــه در س ــد ماهان ــترین رش ــه بیش ک
بــه ایــن کــه رشــد نقطــه بــه نقطــه متوســط قیمــت یــک متــر مربــع مســکن 
ــه  در شــهر تهــران در اســفندماه ۱8/7 واحــد درصــد کمتــر از رشــد نقطــه ب
ــت،  ــوده اس ــاه ب ــن م ــورم( در همی ــرخ ت ــا )ن ــی قیمت ه ــطح عموم ــه س نقط
ــش  ــی کاه ــور واقع ــه ط ــال ۱۴۰۰ ب ــران در س ــهر ته ــکن در ش ــت مس قیم
یافتــه اســت. در اســفندماه ســال ۱۴۰۰، 6.8۳۴ معاملــه در بــازار مســکن شــهر 
1. SVB Energy International
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نیروی کار
ــروی کار در  ــازار نی ــران از ب ــار ای ــز آم ــزارش مرک ــن گ ــاس جدیدتری ــر اس ب
ــا کاهــش ۰/۳  ــرخ بیــکاری جمعیــت ۱5 ســاله و بیشــتر ب زمســتان ۱۴۰۰، ن
واحــد درصــدی نســبت بــه فصــل مشــابه ســال ۱۳۹۹ بــه ۹/۴ درصــد رســیده 
کــه البتــه ۰/5 واحــد درصــد از فصــل پاییــز ۱۴۰۰ بیشــتر اســت. عــالوه بــر 
ــم ۱۰/7  ــه( رق ــر از ۴۴ ســاعت در هفت ــن، ســهم اشــتغال ناقــص )کار کمت ای
ــازار کار  ــاخص های ب ــایر ش ــت. س ــرده اس ــت ک ــل ثب ــن فص ــد را در ای درص
مثــل نــرخ مشــارکت و نســبت اشــتغال در وضعیــت مطلوبــی نبــوده و رونــدی 

نزولــی دارنــد.
در زمســتان ۱۴۰۰ نــرخ بیــکاری بــرای مــردان 8/۴ درصــد و بــرای زنــان ۱۴/۹ 
درصــد بــوده اســت. بــه ایــن ترتیــب نســبت بــه فصــل مشــابه ســال قبــل نــرخ 
بیــکاری مــردان بــدون تغییــر باقــی مانــده، امــا نــرخ بیــکاری زنــان کاهــش 
ــل توجــه کاهــش ۱۱۱/5 هــزار  ۱/6 واحــد درصــدی داشــته اســت. نکتــه قاب
نفــری زنــان فعــال نســبت بــه زمســتان ۱۳۹۹ بــا وجــود افزایــش ۳7۴/۳ هــزار 
ــت  ــه جمعی ــه، ب ــام مقایس ــت. در مق ــن کار اس ــان در س ــت زن ــری جمعی نف
ــن کار ۳۴6/۹  ــردان در س ــت م ــه جمعی ــر و ب ــزار نف ــال 8۱/7 ه ــردان فع م
ــر  ــتمر ب ــور مس ــه ط ــر ب ــال های اخی ــت. در س ــده اس ــزوده ش ــر اف ــزار نف ه
ــان  ــت زن ــه از جمعی ــی ک ــزوده شــده، در حال ــان در ســن کار اف ــت زن جمعی
فعــال کاســته شــده اســت. در بهــار ســال ۱۳۹7 حــدود 5/6 میلیــون نفــر از 
ــن  ــی کــه ای ــه انجــام کار داشــتند، در حال ــل ب ــوان و تمای ــان کشــورمان ت زن
ــه اســت. از  ــزل یافت ــر تن ــون نف ــه ۴/۱ میلی ــم در زمســتان ســال ۱۴۰۰ ب رق
جمعیــت ۲/5 میلیــون نفــری بیــکاران کشــور در زمســتان ۱۴۰۰، ۱/6 میلیــون 
نفــر جوانــان ۱8 تــا ۳5 ســاله بوده انــد و نــرخ بیــکاری بــرای ایــن بــازه ســنی 
ــال ۱۳۹۹  ــتان س ــه زمس ــبت ب ــه نس ــت ک ــده اس ــبه ش ــد محاس ۱6/6 درص

بــا کاهــش ۰/۲ واحــد درصــدی مواجــه شــده اســت. همچنیــن ۹۱7/۹ هــزار 
نفــر دارای تحصیــالت عالــی در ایــن فصــل بیــکار بوده انــد کــه حاکــی از نــرخ 
ــردان و  ــرای م ــم ب ــن رق ــت. ای ــروه اس ــن گ ــرای ای ــدی ب ــکاری ۱۳/۰ درص بی
ــر ۹/7 درصــد و ۲۰/8 درصــد ثبــت شــده  ــه ترتیــب براب ــان تحصیل کــرده ب زن
ــگاهی از کل  ــالت دانش ــراد دارای تحصی ــهم اف ــتان ۱۴۰۰ س ــت. در زمس اس
شــاغالن بــا افزایــش ۱/۳ واحــد درصــدی نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل بــه 
۲6/6 درصــد بالــغ شــده و ســهم آنهــا در میــان بیــکاران بــا کاهــش ۰/7 واحــد 
درصــدی بــه ۳8/۱ درصــد رســیده اســت. در گــزارش مرکــز آمــار، بــه بــرآورد 

کل جمعیــت دارای تحصیــالت عالــی و تغییــرات آن اشــاره نشــده اســت.
بــا وجــود افزایــش 7۲۱/۱ هــزار نفــری جمعیــت ۱5 ســاله و بیشــتر کشــور در 
زمســتان ۱۴۰۰ نســبت بــه فصــل مشــابه ســال قبــل از آن، از جمعیــت فعــال 
ــل  ــه یکــی از دالی ــر کاســته شــده اســت ک ــزار نف ــدت ۲۹/۹ ه ــن م در همی
ــوده اســت. در  ــن شــغل مناســب ب ــراد از یافت ــن اف ــدی بخشــی از ای آن ناامی
ایــن برهــه تنهــا ۴۰/۴ درصــد از جمعیــت در ســن کار کشــور فعــال بوده انــد 
کــه ایــن موضــوع منجــر بــه کاهــش ۰/5 واحــد درصــدی نــرخ مشــارکت در 
مقایســه بــا فصــل مشــابه ســال گذشــته شــده اســت. ایــن نــرخ بــرای زنــان 
ــری  ــون نف ــدک ۴/۱ میلی ــت ان ــن جمعی ــوده و از همی ــد ب ــا ۱۲/8 درص تنه
زنــان مایــل بــه کار نیــز تنهــا ۳/5 میلیــون نفــر موفــق بــه پیــدا کــردن شــغل 
ــه کل  ــاغل ب ــراد ش ــداد اف ــبت تع ــتغال )نس ــبت اش ــوع نس ــده اند. در مجم ش
ــه زمســتان  ــا کاهــش ۰/۳ واحــد درصــدی نســبت ب جمعیــت در ســن کار( ب
۱۳۹۹ بــه ۳6/6 درصــد رســیده اســت. از حــدود ۲۳/۲ میلیــون نفــر شــاغل در 
ایــن فصــل، 5۱/۹ درصــد از آن هــا در بخــش خدمــات، ۳۳/6 درصــد در بخــش 
ــد.  ــغول بوده ان ــاورزی مش ــش کش ــد( در بخ ــی )۱۴/5 درص ــت و مابق صنع
جــدول ۴ برخــی شــاخص های مهــم بــازار کار کشــور را در زمســتان ۱۴۰۰ بــا 

ــد. فصــل مشــابه ســال ۱۳۹۹ مقایســه می کن
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نمودار ۲- تعداد معامالت واحدهای مسکونی و متوسط ماهانه قیمت یک متر مربع از این واحدها در شهر تهران

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

ــه ثبــت رســید کــه ۲۹/6 درصــد بیشــتر از مــاه مشــابه ســال قبــل  تهــران ب
ــران  ــهر ته ــا در ش ــاخص اجاره به ــود. ش ــاه ب ــر از بهمن م و ۱۹/۹ درصــد کمت
ــه کــرد کــه بســیار  ــان ســال ۱۴۰۰ تجرب ــا رشــد ۴5/8 درصــدی را در پای ام
ــروز  ــس از ب ــع پ ــود. در واق ــوب می ش ــکن محس ــت مس ــد قیم ــتر از رش بیش
ــازار  ــا ۱۳۹۹، ب ــال های ۱۳۹7 ت ــکن در س ــازار مس ــی در ب ــوک های قیمت ش
اجــاره بــه تدریــج واکنــش نشــان داده و انتظــار مــی رود ایــن رشــد شــاخص 
ــکن  ــازار مس ــالت ب ــد از معام ــدود 5۳/۱ درص ــد. ح ــه دار باش ــا ادام اجاره به

شــهر تهــران در اســفندماه ســال ۱۴۰۰ بــرای واحدهــای کوچک متــراژ کمتــر 
از 8۰ مترمربــع بــه ثبــت رســیده و در عیــن حــال قیمــت هــر متــر مربــع 58/۹ 
ــر  ــت ه ــن قیم ــر از میانگی ــده کمت ــکونی معامله ش ــای مس ــد از واحده درص
ــوده اســت. معــادل 57/۴ درصــد  ــع واحــد مســکونی شــهر تهــران ب متــر مرب
ــال  ــارد ری ــز ارزشــی بیــش از ۲۰ میلی از واحدهــای مســکونی معامله شــده نی
ــدای  ــرات قیمــت و تعــداد معامــالت را از ابت ــد تغیی داشــته اند. نمــودار ۲ رون

ــد. ــان می ده ــال ۱۳۹8 نش س
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۲. قیمت ها و تورم
عدد شــاخص قیمت مصرف کننده )۱۰۰=۱۳۹5( برای خانوارهای کل کشور، در 
اســفندماه سال ۱۴۰۰ به 5/ ۴۰۱ رسید که نســبت به ماه مشابه سال گذشته 
۳۴/7 درصد افزایش نشــان می دهد. بر این اساس نرخ تورم ماهانه با ۰/8 واحد 
درصد کاهش نســبت به بهمن ماه سال ۱۴۰۰، به ۱/۳ درصد رسید. بررسی نرخ 
تورم ثبت شده در این ماه و مقایسه این رقم با ماه های قبل در سال ۱۴۰۰ نشان 
می دهد که اســفند دومین رکورد را در میان کمتریــن نرخ های تورم ماهانه به 
ثبت رسانده اســت. نرخ تورم ماهانه در انتهای فصل زمستان )اسفندماه( نسبت 
به انتهای فصل پاییز )آذرماه( کاهش ۰/۴ واحد درصدی را تجربه کرد. در شــش 
ماهه نخســت ســال ۱۴۰۰ روند نرخ تورم ســاالنه همچنان صعودی بود و در 
شــهریور به ۴5/8 درصد رســید، اما در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ این روند معکوس 

شــد تا نرخ تورم ساالنه در انتهای اسفندماه با کاهش 5/6 واحد درصدی نسبت 
به شهریورماه، به ۴۰/۲ درصد برسد. باالترین نرخ تورم در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ 
مربوط به گروه کاالهای خوراکی، آشــامیدنی ها و دخانیات بوده است. این گروه 
رشــد ۱/7 درصدی قیمت ها را نسبت به بهمن ماه ســال ۱۴۰۰ تجربه کرد، در 
حالــی که کاالهای غیرخوراکی و خدمات با رشــد قیمــت ماهانه ۱/۱ درصدی 
مواجه شــدند. از طرفی، نرخ تورم نقطه به نقطه، همگام با نرخ تورم ســاالنه روند 
نزولی را تجربه کرد و در اســفندماه ســال ۱۴۰۰ در محدوده ۳۴/7 درصد قرار 
گرفت که نســبت به شــهریورماه کاهش قابل توجه ۹/۰ واحد درصدی را نشان 
می دهد. نمودار ۳ انواع نرخ تورم شاخص قیمت مصرف کننده را برای خانورهای 

کل کشور نشان می دهد.

جدول ۴- شاخص های اصلی بازار کار ایران به تفکیک جنسیت برای جمعیت ۱5 ساله و بیشتر
زمستان  ۱۴۰۰زمستان ۱۳99

زنمردکلزنمردکل

۴۰/۹68/5۱۳/۳۴۰/۴68/۰۱۲/8نرخ )درصد(مشارکت اقتصادی جمعیت ۱5 ساله و بیشتر
۲5/6۲۱/۴۴/۲۲5/6۲۱/5۴/۱تعداد )میلیون نفر(

۳6/۹6۲/8۱۱/۱۳6/66۲/۳۱۰/۹نسبت )درصد( اشتغال جمعیت ۱5 ساله و بیشتر
۲۳/۱۱۹/7۳/5۲۳/۲۱۹/7۳/5تعداد )میلیون نفر(

۹/78/۴۱6/5۹/۴8/۴۱۴/۹نرخ )درصد(بیکاری جمعیت ۱5 ساله و بیشتر
۲/5۱/8۰/7۲/۴۱/8۰/6تعداد )میلیون نفر(

۱6/8۱۴/۰۲۹/۰۱6/6۱۴/۳۲6/5نرخ )درصد(بیکاری جوانان ۱8 تا ۳5 ساله
۱/7۱/۲۰/6۱/6۱/۲۰/5تعداد )میلیون نفر(

۱۴/۱۱۰/۰۲۳/5۱۳/۰۹/7۲۰/8نرخ )درصد(بیکاری فارغ التحصیالن آموزش عالی
۱/۰۰/5۰/5۰/۹۰/5۰/۴تعداد )میلیون نفر(

۱۰/8۱۱/۹۴/6۱۰/7۱۱/۹۴/۲ سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی )درصد(
مأخذ: مرکز آمار ایران، چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در زمستان ۱۴۰۰
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مأخذ: مرکز آمار ایران، گزارش شاخص بهای مصرف کننده، شماره های مختلف     

نمودار ۳- شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کل کشور

گزارش شــاخص قیمت مصرف کننده مرکز آمار در اسفندماه سال ۱۴۰۰ از رشد 
ســریع تر قیمت کاالها در مقایسه با خدمات حکایت دارد که به ترتیب نرخ تورم 
ساالنه ۴6/7 درصدی و ۲۹/8 درصدی را به ثبت رساندند. در این میان کاالهای 
بــادوام وکاالهای کم دوام به ترتیب نرخ تورم ماهانه ۰/۰ درصدی و ۳/7 درصدی 
را ثبت کردند. این در حالی است که کاالهای بی دوام نرخ تورم ماهانه ۱/5 درصد 

را تجربــه کردند. با توجه به وزن باالی این کاالها، نرخ تورم ماهانه کل کاالها در 
حدود ۱/5 درصد در انتهای اسفندماه ۱۴۰۰ قرار گرفت. 

از بین ۱۲ بخش عمده ســبد مصرفی خانوارهای کشــور، چهار بخش »مسکن، 
آب، برق، گاز و سایر ســوخت ها«، »خوراکی ها و آشامیدنی ها«، »حمل و نقل« 
و »بهداشــت و درمان« به ترتیب دارای بیشترین وزن )ضریب اهمیت( بوده، به 
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جدول 5- نرخ تورم شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور بر حسب بخش های اصلی در اسفندماه ۱۴۰۰  

ضریب اهمیتعنوان
نرخ تورم

ساالنهنقطه به نقطهماهانه

۳5/5۰/5۲7/۲۲6/8مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها
۲6/6۱/7۴۰/85۱/۹خوراکی ها و آشامیدنی ها

۹/۴۰/۰۳۴/8۳7/5حمل و نقل
7/۱۰/8۳۲/۰۳8/7بهداشت و درمان
۴/8۴/۴۴6/۳5۱/۳پوشاک و کفش

۴/۲۲/۴۳۴/8۴۰/8کاالها و خدمات متفرقه
۳/۹۱/7۳۰/5۴6/5مبلمان و لوازم خانگی

۲/۹۰/۱۴/۰6/۴ارتباطات
۱/۹۰/۱۲8/۰۲5/۰آموزش

۱/7۱/۱۲7/۳۳۹/۹تفریح و فرهنگ
۱/۴۲/856/76۱/6هتل و رستوران

۰/6۲/۱۳7/۲۳5/۹دخانیات
۱۰۰/۰۱/۳۳۴/۷۴۰/۲شاخص کل

مأخذ: مرکز آمار ایران، گزارش شاخص بهای مصرف کننده، اسفندماه ۱۴۰۰

در اسفندماه ۱۴۰۰ بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان 
یــزد با ۲/۲ درصد و کمترین نــرخ تورم ماهانه متعلق به اســتان های اردبیل و 
سیســتان و بلوچستان با ۰/6 درصد اســت. همچنین، بیشترین و کمترین نرخ 
تورم دوازده ماهه منتهی به اســفندماه ۱۴۰۰ به ترتیب به اســتان کهگیلویه و 
بویراحمد با نرخ ۴8/۲ درصد و اســتان همدان با نرخ ۳6/۳ درصد تعلق داشــته 
اســت. از طرف دیگر در این ماه، نرخ تورم ساالنه دهک های مختلف هزینه ای در 
بازه ۳۹/۲ درصد برای دهک نهم تا ۴۲/8 درصد برای دهک اول نوســان داشته 
اســت. در فصل زمستان ســال ۱۴۰۰،  فاصله بین این دو نرخ نسبت به انتهای 
پاییز  )آذرماه( افزایش ۰/۱ واحد درصدی داشــته اســت. عالوه بر این، نرخ تورم 

نقطه به نقطه دهک های هزینه ای در بازه ۳۴/۰ درصد برای دهک ششــم، هفتم و 
هشتم و ۳5/8 درصد برای دهک اول ثبت شده است. نکته قابل توجه این است 
که در زمســتان ۱۴۰۰ همچون فصل پاییز این ســال، نرخ تورم ساالنه به ضرر 
دهک های پایین تر بوده، اما نرخ تورم نقطه به نقطه در حال تغییر مســیر است. در 
واقع نرخ تورم ســاالنه چهار دهک باالی هزینه ای در محدوده ای پایین تر از نرخ 
تورم ســاالنه کل قرار گرفته اســت. به این ترتیب خانوارهای کم درآمد متحمل 
هزینه های بیشتری نسبت به خانوارهای پردرآمد شده اند که از افزایش نابرابری و 
شکاف بیشتر طبقات حکایت دارد. نمودار ۴ نرخ های تورم ساالنه و نقطه به نقطه 

دهک های هزینه ای را در اسفند ۱۴۰۰ به تصویر می کشد.
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مأخذ: مرکز آمار ایران، گزارش شاخص بهای مصرف کننده براساس دهک های هزینه ای، اسفندماه ۱۴۰۰

نمودار ۴- نرخ های تورم ساالنه و نقطه به نقطه دهک های هزینه ای در اسفندماه ۱۴۰۰

طوری که 78/7 درصد از وزن ســبد کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور 
متعلق به این چهار گروه است.

در میان بخش های اصلی ســبد مصرفی خانوار در محاســبات شــاخص قیمت 
مصرف کننده، بیشــترین نرخ تورم ساالنه و نقطه به نقطه به ترتیب با 6۱/6 درصد 
و 56/7 درصد مربوط به بخش هتل و رستوران و کمترین آن ها نیز با 6/۴ درصد 
و ۴/۰ درصد متعلق به گروه ارتباطات بوده اســت. از آنجایی که بخش ارتباطات 
عمدتاً در برگیرنده خدمات غیرقابل تجارت است، سرعت پایین افزایش قیمت ها 

در این بخش قابل انتظار است.
در اسفندماه ســال ۱۴۰۰، بیشترین نرخ تورم ماهانه را گروه پوشاک و کفش با 
۴/۴ درصد ثبت کرده که ۳/۱ واحد درصد از افزایش ماهانه شــاخص کل قیمت 
مصرف کننده بیشــتر اســت. از طرفی، گروه حمل و نقل در این ماه رشد قیمتی 

نداشته اســت. در ارتباط با گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها، این بخش اگرچه در 
اردیبهشت ماه نرخ تورم ماهانه منفی ۰/۹ درصدی را ثبت کرد، پس از آن به طور 
مســتمر با افزایش قیمت ها مواجه بود و در اسفندماه نیز نرخ تورم ۱/7 درصدی 
ماهانــه برای آن ثبت شــد. در میان اجزای تشــکیل دهنده بخش خوراکی ها و 
آشامیدنی ها، بیشــترین و کمترین رشد ماهانه قیمت ها به ترتیب متعلق به نان 
و غالت با رشــد ۴/۹ درصدی و میوه و خشکبار با رشد منفی 5/۴ درصدی بود. 
همچنین نرخ تورم ســاالنه و نقطه به نقطه در گروه خوراکی ها و آشــامیدنی ها با 
ضریب اهمیت ۲6/6 درصدی، به ترتیب 5۱/۹ درصد و ۴۰/8 درصد در اسفندماه 
رقم خورد. جدول 5 تغییرات شــاخص قیمت مصرف کننــده را برای گروه های 
اصلی سبد خانوار در اسفندماه ۱۴۰۰ نشان می دهد که بر اساس ضریب اهمیت 

مرتب شده اند.
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۳. تراز پرداخت ها
آخرین آمار مربوط به موازنه پرداخت های خارجی کشــور که در زمان تهیه این 
گزارش از سوی بانک مرکزی منتشر شده، مربوط به نه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ 
است. موازنه پرداخت ها که از حاصل جمع سه جزء حساب جاری، خالص حساب 
سرمایه و اشتباهات و از قلم افتادگی های محاسباتی به دست می آید، در نه ماهه 
نخست سال ۱۴۰۰ معادل منفی ۲/۲ میلیارد دالر بوده است. این در حالی است 
که در مدت مشــابه سال ۱۳۹۹ این رقم معادل منفی ۲/8 میلیارد دالر گزارش 
شده بود. بررسی اجزای مربوطه نشان می دهد که از یک سو کسری 7۰۴ میلیون 
دالری حســاب جاری در نه ماهه نخست ســال ۱۳۹۹ به مازاد قابل توجه 8/۲ 
میلیارد دالری در مدت مشــابه سال ۱۴۰۰ تبدیل شده و از سوی دیگر کسری 
خالص حســاب سرمایه با افزایش چشــمگیر ۹6/5 درصدی )حدود دو برابر( به 
۱۰/۱ میلیارد دالر بالغ شــده است. در عین حال، اشتباهات و از قلم افتادگی ها 
با کاهش قابل توجه از بیش از ۳ میلیارد دالر به ســطح نســبتاً نازل منفی ۲85 

میلیون دالر رسیده است.
حساب جاری از چهار جزء حساب کاال، حساب خدمات، حساب درآمد و حساب 
انتقاالت جاری تشکیل شده است. حساب کاال )تراز بازرگانی کاالیی( که اختالف 
ارزش صــادرات و واردات کاالهــا را منعکس می کند، با افزایشــی قابل توجه از 
منفی ۰/7 میلیارد دالر در مدت مشــابه سال ۱۳۹۹ به مثبت 8/۲ میلیارد دالر 
در نه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ بالغ شده است. در مجموع، تجارت کاالیی کشور 
)مجمــوع ارزش صــادارت و واردات( در این مدت ۴۹/۲ درصد بیشــتر از مدت 
مشــابه سال ۱۳۹۹ رقم خورده، اما رشــد صادرات شدیدتر از رشد واردات بوده 
اســت و همین امر منجر به افزایش قابل توجه حســاب کاال شده است. عالوه بر 
تســهیل محدودیت های مربوط به کرونا در سطح جهان، عامل اصلی این مهم را 

باید به بهبود قابل توجه صادرات نفتی ایران مربوط دانســت. ارزش واردات کاال 
در نه ماهه نخســت سال ۱۴۰۰ معادل ۴۴/۲ میلیارد دالر و ۳۴/۲ درصد بیشتر 
از مدت مشابه سال ۱۳۹۹ بوده، در حالی که ارزش صادرات کاال در همین مدت 
با رشــد 6۳/7 درصدی به 56/۰ میلیارد دالر بالغ شده است. در نه ماهه نخست 
ســال ۱۴۰۰ ارزش صادرات نفتی ۹۱/۲ درصد و ارزش صادرات غیرنفتی ۴۳/۲ 
درصد افزایش یافته اســت. به این ترتیب صــادرات نفتی که در پی تحریم های 
جدید آمریکا به ســطوحی بســیار کمتر از صادرات غیرنفتی تنزل یافته بود، در 
نه ماهه نخســت سال ۱۴۰۰ به سطح صادرات غیرنفتی نزدیک شده و به ۲7/۹ 
میلیارد دالر رســیده است. صادرات غیرنفتی در همین مدت ۲8/۱ میلیارد دالر 

بوده است. 
از سوی دیگر، واردات نفتی و گازی کشور در نه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ نزدیک 
بــه صفر )حدود ۱66 هزار دالر( بــوده و تقریباً کل واردات ۴۴/۲ میلیارد دالری 
کاال در این مدت مربوط به کاالهای غیرنفتی بوده است. در نتیجه این تحوالت، 
مازاد تراز بازرگانی نفتی در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ نزدیک به دو برابر 
شــده و کسری تراز بازرگانی غیرنفتی با افزایش ۲۱/۰ درصدی به ۱6/۱ میلیارد 
دالر در نه ماهه نخســت سال ۱۴۰۰ بالغ شده است. کسری حساب خدمات نیز 
در این مدت بیشــتر شده و به ۳/8 میلیارد دالر در نه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ 
رسیده، در حالی که کسری حساب درآمد با کاهشی اندک مواجه شده و به ۳۱6 
میلیون دالر تنزل یافته اســت. مازاد حساب انتقاالت جاری با کاهش اندک ۳/۰ 
درصدی نســبت به نه ماهه نخست سال ۱۳۹۹، معادل ۴7۴ میلیون دالر در نه 
ماهه نخســت سال ۱۴۰۰ ثبت شده اســت. جدول 6 جزئیات موازنه پرداخت ها 

را نشان می دهد. 

جدول 6- جزئیات موازنه پرداخت ها )میلیون دالر(

درصد تغییر نه ماهه نخست ۱۴۰۰ بهنه ماهه نخست ۱۴۰۰نه ماهه نخست ۱۳99
نه ماهه نخست ۱۳99

-۷۰۴۸,۲۰۸-حساب جاری

۱.۲75۱۱.8۰۱8۲5/8حساب کاال
۳۴.۲۱۱56.۰۰۹6۳/7صادرات کاال )فوب(

۱۴.6۱۴۲7.۹۴۲۹۱/۲صادرات نفتی
۱۹.5۹7۲8.۰67۴۳/۲صادرات غیرنفتی

۳۲.۹۳7۴۴.۲۰7۳۴/۲واردات کاال )فوب(
۰۰۱۳5/۹گاز و فرآورده های نفتی

۳۲.۹۳7۴۴.۲۰7۳۴/۲سایر کاال
۳.75۲7۹/6-۲.۰8۹-حساب خدمات
۱6/8-۳۱6-۳7۹-حساب درآمد

۳/۰-۴8۹۴7۴حساب انتقاالت جاری
۱۰,۱۳۴96/5-5,۱59-خالص حساب سرمایه

۱۰۹/۴-۲85-۳.۰۲۹اشتباهات و از قلم افتادگی
۲۲/۰-۲,۲۱۱-۲,۸۳۴-موازنه کل

مأخذ: بانک مرکزی ایران، گزیده آمارهای اقتصادی، آذر ۱۴۰۰
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ــس از  ــی پ ــی و صادرات ــه محصــوالت عمــده واردات ــوط ب ــار مرب متأســفانه آم
ــی گمــرک  ــل مقدمات ــزارش تحلی ــکا، از گ ــای آمری ــد تحریم ه ــاز دور جدی آغ
حــذف شــده اســت. بــا ایــن حــال جزئیــات صــادرات و واردات گمرکــی بــدون 
اشــاره بــه اقــالم عمــده منتشــر می شــود، اگرچــه بــر اســاس مصوبــات کمیتــه 
مقابلــه بــا تحریم هــای وزارت اقتصــاد و دارایــی، مبنــی بــر مخاطــرات انتشــار 
ــات  ــا، اطالع ــای تجــارت خارجــی کشــور در تشــدید تحریم ه ــی آماره عموم
مربــوط بــه فصــل ۲7 کتــاب مقــررات صــادرات و واردات )شــامل ســوخت های 
ــواد  ــا، م ــر آنه ــل از تقطی ــوالت حاص ــی و محص ــای معدن ــی، روغن ه معدن
ــن در  ــت. ای ــده اس ــذف ش ــادرات ح ــار ص ــی(، از آم ــای معدن ــری و موم ه قی
ــل توجهــی از اقــالم عمــده صادراتــی کشــور در  ــی اســت کــه بخــش قاب حال
زیرمجموعــه فصــل ۲7 قــرار دارد. بــرای مثــال اقــالم عمــده صادراتــی در ســال 
ــان  ــده، پروپ ــی مایع ش ــات گازی، گاز طبیع ــامل میعان ــب ش ــه ترتی ۱۳۹7 ب
ــد  ــن بوده ان ــز بنزی ــه ج ــا ب ــبک و فرآورده ه ــای س ــایر روغن ه ــده و س مایع ش
کــه هــر چهــار مــورد در زیرمجموعــه فصــل ۲7 قــرار دارنــد. در ســال ۱۴۰۰، 
ــوده و  ــارد دالر ب ــادل ۱۳/۳ میلی ــل ۲7 مع ــه فص ــالم زیرمجموع ــادرات اق ص
ســهم ۲7/۴ درصــدی از کل صــادرات کشــور داشــته  کــه کاهــش ۲/6 واحــد 
درصــدی را در مقایســه بــا ســهم ایــن اقــالم در مجمــوع ســال ۱۳۹۹ نشــان 

می دهــد.
ــا ۱۴/۳  ــن ب ــال ۱۴۰۰، چی ــور در س ــی کش ــد صادرات ــا مقاص ــاط ب در ارتب
میلیــارد دالر واردات از ایــران، همچــون ســال های قبــل در صــدر قــرار گرفتــه 
ــه خــود اختصــاص داده  ــران را ب و ســهمی ۲۹/5 درصــدی از کل صــادرات ای
ــال ۱۳۹8  ــد، در س ــادل ۲5/۹ درص ــال ۱۳۹۹ مع ــهم در س ــن س ــت. ای اس
معــادل ۲۳/۰ درصــد و در ســال ۱۳۹7 معــادل ۲۰/8 درصــد بــود. عــراق کــه 
ــدی،  ــب ۲۱/۳ درص ــه ترتی ــهم های ب ــال های ۱۳۹۹، ۱۳۹8 و ۱۳۹7 س در س
ــا واردات  ــت، ب ــران داش ــادرات ای ــدی از کل ص ــدی و ۲۰/۱ درص ۲۱/7 درص
ــدی از کل  ــهم ۱8/۳ درص ــال ۱۴۰۰ و س ــران در س ــارد دالری از ای 8/۹ میلی
صــادرات کشــور، جایــگاه دومیــن کشــور واردکننــده کاالهــای ایرانــی را حفــظ 
ــهم ۱۲/5  ــران و س ــارد دالر واردات از ای ــا 6/۱ میلی ــه ب ــت. ترکی ــرده اس ک
ــوده  ــران در ســال ۱۴۰۰ ب ــی ای ــگاه ســوم شــرکای صادرات درصــدی، در جای
ــادرات  ــهم 7/۳ درصــدی از کل ص ــا س ــال ۱۳۹۹ ب ــن کشــور در س اســت. ای
ــا  ــال ۱۳۹8 ب ــوع س ــود و در مجم ــه ب ــرار گرفت ــارم ق ــگاه چه ــران در جای ای
ســهم ۱۲/۲ درصــدی از مجمــوع صــادرات ایــران نیــز جایــگاه ســوم را داشــت. 
امــارات متحــده عربــی بــه عنــوان چهارمیــن شــریک عمــده صادراتــی ایــران، 
ــران  ــی از ای ــارد دالر واردات کاالی غیرنفت ــادل ۴/۹ میلی ــال ۱۴۰۰ مع در س
ــوده  ــران در ایــن مــدت ۱۰/۱ درصــد ب داشــته و ســهم آن از کل صــادرات ای
ــال ۱۴۰۰  ــران در س ــارد دالری از ای ــا واردات ۱/8 میلی ــتان ب ــت. افغانس اس

ســهمی ۳/8 درصــدی را از کل صــادرات ایــران بــه خــود اختصــاص داده و در 
جایــگاه پنجــم قــرار گرفتــه اســت. ایــن در حالــی اســت کــه ســهم ایــن کشــور 
از صــادرات ایــران در ســال ۱۳۹۹ معــادل 6/6 درصــد بــود. بــه عبــارت دیگر در 
بیــن پنــج شــریک عمــده صادراتــی ایــران در ســال ۱۴۰۰، کشــورهای چیــن 
ــش  ــل افزای ــال قب ــه س ــران نســبت ب ــادرات ای ــود را از ص ــهم خ ــه س و ترکی
ــریک  ــج ش ــوع پن ــت. در مجم ــده اس ــته ش ــران کاس ــهم دیگ ــد و از س داده ان
عمــده صــادرات ایــران در ســال ۱۴۰۰ ســهم 7۴/۲ درصــدی از کل صــادرات 
ــادل 7۴/۴  ــال ۱۳۹۹ مع ــم در س ــن رق ــه ای ــی ک ــته اند، در حال ــور داش کش

درصــد بــوده اســت.
از ســوی دیگــر، در ســال ۱۴۰۰ چیــن جایــگاه اولیــن صادرکننــده بــه ایــران را 
از دســت داده و امــارات متحــده عربــی بــا صــادرات ۱6/5 میلیــارد دالر کاال بــه 
کشــور در ایــن مــدت ســال آن را گرفتــه اســت. ســهم امــارات از کل واردات 
ــال  ــد در س ــه ۳۱/۲ درص ــال ۱۳۹۹ ب ــوع س ــد در مجم ــران از ۲5/۱ درص ای
ــارد دالر صــادرات  ــا حــدود ۱۲/7 میلی ــن ب ــه اســت. چی ــش یافت ۱۴۰۰ افزای
ــه ایــران در ایــن ســال، در رتبــه دوم شــرکای وارداتــی ایــران قــرار گرفتــه  ب
و ســهم آن از ۲5/۳ درصــد در ســال ۱۳۹۹ بــه ۲۴/۰ درصــد در ســال ۱۴۰۰ 
ــران در  ــه ای ــارد دالر صــادرات ب ــا 5/۳ میلی ــز ب ــه نی ــاده اســت. ترکی ــرو افت ف
ســال ۱۴۰۰، همچــون ســال ۱۳۹۹ در جایــگاه ســوم شــرکای وارداتــی کشــور 
قــرار دارد. ســهم ایــن کشــور از کل واردات ایــران در ایــن ســال ۱۰/۰ درصــد 
ــن کشــور در مجمــوع ســال  ــر از ســهم ای ــه ۱/۳ واحــد درصــد کمت ــوده ک ب
۱۳۹۹ اســت. آلمــان کــه در ســال ۱۳۹۹ در جایــگاه پنجــم شــرکای وارداتــی 
ایــران بــا ســهم ۴/8 درصــدی از مجمــوع واردات کشــور بــود، در ســال ۱۴۰۰ 
بــا ۱/۹ میلیــارد دالر صــادرات بــه ایــران و ســهم ۳/6 درصــدی از کل واردات 
کشــور در جایــگاه چهــارم قــرار گرفتــه اســت. هنــد دیگــر جــزو پنــج شــریک 
عمــده وارداتــی ایــران نیســت و روســیه در ســال ۱۴۰۰ بــا ۱/7 میلیــارد دالر 
صــادرات بــه ایــران و ســهم حــدود ۳/۱ درصــدی از کل واردات کشــور جایــگاه 
ــده واردات  ــریک عم ــج ش ــوع پن ــت. در مجم ــه اس ــار گرفت ــم را در اختی پنج
ــران در ســال ۱۴۰۰ ســهم 7۲/۰ درصــدی از کل واردات کشــور داشــته اند  ای

ــه ســال ۱۳۹۹ نشــان نمی دهــد.  کــه تغییــری را نســبت ب
ــان  ــده بدهــی خارجــی کشــور در پای ــزی، کل مان ــک مرک ــزارش بان ــق گ طب
دی مــاه ۱۴۰۰ معــادل 8/5 میلیــارد دالر بــوده کــه نســبت بــه مقطــع مشــابه 
ــارد  ــدود 6/۴ میلی ــد. ح ــان می ده ــدی را نش ــش ۹/7 درص ــال ۱۳۹۹ کاه س
ــه بدهی هــای میان مــدت و بلندمــدت اســت کــه  ــوط ب ــم مرب ــن رق دالر از ای
از کاهــش ۱۲/8 درصــدی نســبت بــه زمــان مشــابه ســال ۱۳۹۹ حکایــت دارد. 
بــا ایــن حــال بدهی هــای خارجــی کوتاه مــدت ایــران در ایــن مــدت بــا رشــد 

۱/۰ درصــدی بــه ســطح ۲/۱ میلیــارد دالر رســیده اســت.

جدول ۷- تجارت خارجی کشور در سال های ۱۳99 و ۱۴۰۰
درصد تغییرات۱۳۹۹۱۴۰۰

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

۳۳.7۲6۳8.885۴۱.۱۹۹5۳.۰۱۳۲۲/۲۳6/۳واردات
۱۱۳.۰56۳۴.8۲۰۱۲۲.775۴8.6۱۹8/6۳۹/6صادرات

۴,۳9۴۲/۸۸/۱-۴,۰65۸۱,5۷6-۷9,۳۳۰تراز بازرگانی غیرنفتی
مأخذ: گمرک جمهوری اسالمی ایران، گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی طی دوازده ماهه سال ۱۴۰۰

آخرین آمار تجارت خارجی منتشرشده از سوی گمرک در زمان تهیه این گزارش 
مربوط به سال ۱۴۰۰ )دوازده ماهه( است. در این سال تجارت کشور عمدتاً تحت 
تأثیر رفع محدودیت های ناشــی از شیوع ویروس کرونا و گسترش واکسیناسیون 
در مقابله با بیماری کرونا در بســیاری از کشورهای جهان افزایش یافته است. به 
نظر می رسد که رویه سختگیرانه دولت آمریکا در اعمال تحریم ها علیه ایران نیز 
پس از انتخابات اخیر این کشــور تا حدی تعدیل شده و این مهم کمک شایانی 
به رشد تجارت ایران کرده است. در سال ۱۴۰۰ معادل ۴۱/۲ میلیون تن کاال به 

ارزش 5۳/۰ میلیارد دالر به کشور وارد و ۱۲۲/8 میلیون تن کاال به ارزش ۴8/6 
میلیارد دالر از کشور صادر شده است. بنابراین واردات نسبت به سال قبل از نظر 
وزنی ۲۲/۲ درصد و از نظر ارزشــی ۳6/۳ درصد افزایش یافته است. صادرات نیز 
از نظر وزنی و از نظر ارزشــی افزایشی به ترتیب 8/6 درصدی و ۳۹/6 درصدی را 
تجربه کرده است. در نتیجه تحوالت تجاری کشور، کسری تراز بازرگانی غیرنفتی 
گمرکی با افزایش 8/۱ درصدی به ۴/۴ میلیارد دالر در سال ۱۴۰۰ رسیده است. 
آمار تجارت خارجی کشور در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در جدول 7 آمده است.



11

۴. بازار ارز
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نمودار 5- نرخ برابری دالر آمریکا بر حسب ریال

قیمــت دالر آمریــکا در برابــر ریــال ایــران در بــازار آزاد کــه در ابتــدای ســال 
۱۴۰۰ معــادل ۲۳۹/6 هــزار ریــال بــود، در ۱8 اردیبهشــت بــه ســطح ۲۰6/۴ 
هــزار ریــال فروافتــاد. پــس از ایــن تاریــخ، رونــد افزایشــی ایــن نــرخ آغــاز شــد 
ــات  ــس از انتخاب ــه پ ــد ک ــال برس ــزار ری ــه ۲۹۱/۲ ه ــه قل ــاه ب ــا در 8 آذرم ت
اخیــر ریاســت جمهــوری آمریــکا بی ســابقه بــود. ایــن نــرخ البتــه مربــوط بــه 
صرافی هــای مجــاز بــود و در میــان صرافی هــای غیرمجــاز نــرخ دالر آمریــکا در 
برابــر ریــال ایــران فراتــر از ایــن ارقــام بــه ثبــت رســید. پــس از آن نــرخ دالر 
آمریــکا اندکــی کاهــش یافــت تــا در آخریــن روز کاری ســال بــه ۲6۲/۳ هــزار 
ریــال برســد. رونــد نزولــی مالیــم نــرخ دالر آمریــکا در زمســتان ســال ۱۴۰۰ 
منجــر بــه افــت ۳/8 درصــدی ایــن نــرخ )بــه طــور متوســط( در ایــن فصــل 
نســبت بــه پاییــز ۱۴۰۰ شــد، اگرچــه نســبت بــه فصــل مشــابه ســال ۱۳۹۹ 
افزایــش ۹/6 درصــدی را تجربــه کــرد. بــه طــور متوســط در ســال ۱۴۰۰ نــرخ 

دالر آمریــکا در برابــر ریــال ایــران در بــازار آزاد معــادل ۲6۰/۱ هــزار ریــال و 
۱5/6 درصــد بیشــتر از متوســط ایــن نــرخ در ســال ۱۳۹۹ بــود.

نــرخ حوالــه دالر آمریــکا در بــازار دوم )نیمــا( کــه از نیمــه دوم ســال ۱۳۹۹ تــا 
ماه هــای ابتدایــی ســال ۱۴۰۰ فاصلــه خــود را بــا نــرخ دالر در بــازار آزاد بســیار 
کــم کــرده بــود تــا شــکاف میــان ایــن دو نــرخ حــذف شــود، از خردادمــاه ســال 
۱۴۰۰ تــا اواخــر پاییــز ایــن ســال، بــا پیــش روی نــرخ دالر آمریــکا در بــازار آزاد، 
ــه نحــوی کــه در 8 آذرمــاه ســال  ــه گرفــت، ب ــازار آزاد فاصل ــرخ ب مجــدداً از ن
جــاری ایــن اختــالف بــه ۲۳/8 درصــد رســید. در زمســتان ۱۴۰۰ امــا بــا افــت 
ــه دالر در ســامانه  ــرخ حوال ــازار آزاد و ثبــات نســبی ن ــرخ دالر در ب تدریجــی ن
نیمــا، ایــن شــکاف مجــدداً کاهــش یافــت تــا در پایــان ســال بــه ۱۰/۱ درصــد 
برســد. نمــودار 5 نــرخ برابــری دالر آمریــکا و ریــال ایــران را در بــازار دوم و بــازار 

ــد.  ــش می ده ــال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نمای آزاد در س

بــا بهبــود نســبی درآمدهــای نفتــی و در پــی بــروز کمبــود در برخــی نهاده هــا 
ــدت  ــال ۱۴۰۰ ش ــمی در س ــرخ رس ــا ن ــص ارز ب ــی، تخصی ــای اساس و کااله
ــک مرکــزی از تخصیــص  ــن ســال، بان ــون بودجــه ای ــت. در قان بیشــتری گرف
بیــش از 8 میلیــارد دالر ارز بــا نــرخ رســمی منــع شــده بــود، امــا بــا مصوبــه 
شــورای عالــی امنیــت ملــی بــه بانــک مرکــزی اجــازه تخصیــص بیــش از ایــن 
ــازده ماهــه  مقــدار داده شــد. در عمــل و طبــق گــزارش بانــک مرکــزی، در ی
ــرای  ــمی ب ــرخ رس ــا ن ــارد دالر ارز ب ــدود ۱۴/8 میلی ــال ۱۴۰۰ ح ــت س نخس
ــا  ــن کرون ــز واکس ــکی و نی ــزات پزش ــی، دارو، تجهی ــای اساس واردات کااله

تخصیــص یافــت. بــه ایــن ترتیــب تأمیــن ارز بــا نــرخ رســمی در مجمــوع ســال 
۱۴۰۰ )بــا احتســاب مــاه آخــر( حــدود 7 میلیــارد دالر بیشــتر از ۹/5 میلیــارد 
دالر ارز تأمیــن شــده بــا نــرخ رســمی در ســال ۱۳۹۹ بــوده اســت. بــه عبــارت 
ــزار  ــن محــل در ســال ۱۴۰۰ حــدود ۳.6۰۰ ه ــت توزیع شــده از ای ــر ران دیگ
میلیــارد ریــال ارزیابــی می شــود. عــالوه بــر ایــن بــه گفتــه رییــس کل بانــک 
ــوده  ــارد دالر ب ــدود 57 میلی ــال ۱۴۰۰ ح ــده در س ــزی، کل ارز تأمین ش مرک
اســت کــه تنهــا ۲۹/۳ میلیــارد دالر آن از محــل عرضــه ارز صادرکننــدگان در 

ســامانه نیمــا تأمیــن شــده اســت.
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جدول ۸- جزئیات نقدینگی و پایه پولی و نرخ رشد اجزای آنها )هزار میلیارد ریال - درصد(

مانده در پایان دوره )هزار میلیارد ریال(
رشد دی ۱۴۰۰ 
به اسفند ۱۳99

رشد دی ۱۴۰۰
 به دی ۱۳99 

سهم مانده اجزا از 
مانده نقدینگی در 

دی ۱۴۰۰ دی ۱۴۰۰اسفند ۱۳99دی ۱۳99

۳۲,۱9۰/9۳۴,۷6۱/۷۴5,۰۱۴/6۲9/5۳9/۸۱۰۰/۰نقدینگی
6,۲۷۲/56,9۰9/6۸,۷۳۳/۸۲6/۴۳9/۲۱9/۴پول

6۴۱/87۳5/۰7۳7/۱۰/۳۱۴/8۱/6اسکناس و مسکوک در دست اشخاص
5.6۳۰/76.۱7۴/67.۹۹6/7۲۹/5۴۲/۰۱7/8سپرده هاي دیداري

۲5,9۱۸/۴۲۷,۸5۲/۱۳6,۲۸۰/۸۳۰/۳۴۰/۰۸۰/6شبه پول )غیر دیداری(
۱.۹5۲/8۲.۲68/۲۲.8۱۹/۴۲۴/۳۴۴/۴6/۳قرض الحسنه پس انداز

۲۳.۳75/۹۲۴.۹۴5/۰۳۲.۳6۱/5۲۹/7۳8/۴7۱/۹سرمایه گذاری مدت دار 
۹.5۹۴/۳۱۰.۱۴۹/۲۱۳.۰۱۴/8۲8/۲۳5/7۲8/۹ کوتاه مدت
۱۳.78۱/6۱۴.7۹5/8۱۹.۳۴6/7۳۰/8۴۰/۴۴۳/۰ بلندمدت

5/۴۲۳/5-۴/۰-۱۱.۱67/۴۱۱.۰۰۱/۴۱۰.565/۹یک ساله 
۲.5۴6/۱۳.7۲7/۳8.7۱۹/7۱۳۳/۹۲۴۲/5۱۹/۴دو ساله 
66/7۰/۰-66/7-۰/۳۰/۳۰/۱سه ساله 

7/۳۰/۰-5/۰-۴/۱۴/۰۳/8چهار ساله 
۱۰/۲۰/۱-8/۹-6۳/76۲/857/۲پنج ساله 

58۹/76۳8/۹۱.۰۹۹/۹7۲/۲86/5۲/۴متفرقه
۴,۱9۱/۰۴,5۸۸/95,6۷9/۲۲۳/۸۳5/5۱۲/6پایه پولی

- ۴.۰۳5/7۴.7۰۳/75.۰۳8/57/۱۲۴/8خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی
- ۱.۴8۱/8-78۰/7۲۴7/۳-۲۲۴/8-56/5خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی

- ۱.۱۹۹/۳۱.۱7۱/۴۱.75۲/۲۴۹/6۴6/۱مطالبات بانک مرکزی از بانک ها
- 68/86۹/۹-۳۳۰/8-۱.۰6۱/۴-۱.۱۰۰/5-خالص سایر اقالم

۷/6۸۷/5۸۷/9۳۴/6۳/۲۸۷/۴ضریب فزاینده نقدینگی
مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، گزیده آمارهای اقتصادی

5. متغیرهای پولی و اعتباری
آخریــن گزارش هــای متغیرهــای پولــی و ترازنامــه سیســتم بانکــی منتشرشــده 
ــاه  ــه دی م ــوط ب ــزارش مرب ــن گ ــه ای ــان تهی ــزی در زم ــک مرک ــوی بان از س
۱۴۰۰ اســت. بــر اســاس ایــن گزارش هــا، پایــه پولــی در انتهــای مــاه مذکــور 
ــه مــاه مشــابه  ــه رقــم 5.67۹/۲ هــزار میلیــارد ریــال رســیده کــه نســبت ب ب
ــدود  ــال ۱۳۹۹ ح ــان س ــه پای ــبت ب ــد و نس ــدود ۳5/5 درص ــال ۱۳۹۹ ح س

ــد. ــان می ده ــد نش ــد رش ۲۳/8 درص
ــازه یــک  ــع، بیشــترین رشــد در ب ــی از ســمت مناب ــه پول در بیــن اجــزای پای
ســاله مربــوط بــه خالــص ســایر اقــالم بانــک مرکــزی بــه میــزان 6۹/۹ درصــد  
بــوده و پــس از آن مطالبــات بانــک مرکــزی از بانک هــا بــا رشــد ۴۹/6 درصــد 
قــرار دارد. از ســوی دیگــر، خالــص مطالبــات بانــک مرکــزی از بخــش دولتــی 
نیــز بــا کاهــش چشــمگیر ۱.۴8۱/8 درصــدی در دوره مــورد بررســی روبــه رو 
ــزی  ــک مرک ــی بان ــای خارج ــص دارایی ه ــد خال ــن رش ــت. همچنی ــده اس ش
)۲۴/8 درصــد( عمدتــاً ناشــی از افزایــش نــرخ تســعیر ارز و همچنیــن 
ــادل  ــت مع ــی و دریاف ــعه مل ــدوق توس ــع ارزی صن ــت از مناب ــتقراض دول اس
ریالــی آن از بانــک مرکــزی و افزایــش نســبی درآمــد حاصــل از صــادرات نفتــی 
دولــت بــوده اســت کــه خــود را در رشــد ۱۴/۳ درصــدی دارایی هــای خارجــی 
بانــک مرکــزی و کاهــش 7/۰ درصــدی بدهی هــای ارزی بانــک مرکــزی نشــان 

داده اســت.
دلیــل اصلــی کاهــش قابــل توجــه خالــص مطالبــات بانــک مرکــزی از بخــش 

ــزد  ــت ن ــپرده دول ــد ۱۰۲/۱ درصــدی س ــورد بررســی، رش ــی در دوره م دولت
ــک  ــه بان ــت ب ــی دول ــدی بده ــش ۴۱/۹ درص ــم افزای ــزی، علیرغ ــک مرک بان
ــوه  ــت وج ــی از دریاف ــد ناش ــدی می توان ــا ح ــه ت ــت ک ــوده اس ــزی ب مرک
تنخواه گــردان خزانــه از بانــک مرکــزی از ســوی دولــت باشــد. بدیــن ترتیــب 
خالــص بدهــی دولــت بــه بانــک مرکــزی از رقــم 56/5 هــزار میلیــارد ریــال در 
دی ۱۳۹۹ بــه منفــی 78۰/7 هــزار میلیــارد ریــال در دی ۱۴۰۰ رســیده اســت. 
ــای  ــزی از بانک ه ــک مرک ــات بان ــی، مطالب ــورد بررس ــاله م ــک س ــازه ی در ب
ــاری  ــات اعتب ــی و مؤسس ــای غیردولت ــی و بانک ه ــی، تخصص ــاری دولت تج
غیربانکــی بــه ترتیــب بــه میــزان ۲58/6 درصــد، ۳۱/۳ درصــد و ۲۲/۱ درصــد 

افزایــش یافتــه اســت. 
در مجمــوع، مهمتریــن عوامــل رشــد ۳5/5 درصــدی پایــه پولــی از دی ۱۳۹۹ 
ــک  ــای خارجــی بان ــص دارایی ه ــب شــامل رشــد خال ــه ترتی ــا دی ۱۴۰۰ ب ت
مرکــزی بــا ســهم از رشــدی معــادل ۲۳/۹ واحــد درصــد، خالــص ســایر اقــالم 
بــا ســهم از رشــد ۱8/۴ واحــد درصــدی و خالــص مطالبــات بانــک مرکــزی از 
ــد. خالــص مطالبــات  ــا ســهم از رشــد ۱۳/۲ واحــد درصــدی بوده ان بانک هــا ب
بانــک مرکــزی از بخــش دولتــی ســهم از رشــد منفــی ۲۰/۰ واحــد درصــدی 
ــر پایــه پولــی( داشــته  اســت . جــدول 8  ــی )اثــر کاهشــی ب از رشــد پایــه پول
جزئیــات تغییــرات پایــه پولــی و نقدینگــی و ضریــب فزاینــده نقدینگــی را در 

ــه دی۱۴۰۰ نشــان می دهــد. یــک ســال منتهــی ب
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نقدینگــی در انتهــای دی مــاه ســال ۱۴۰۰ بــا رشــدی ۳۹/8 درصــدی نســبت 
ــید.  ــال رس ــارد ری ــزار میلی ــه ۴5.۰۱۴/6 ه ــل، ب ــال قب ــابه س ــان مش ــه زم ب
ــوان  ــه عن ــول ب ــبه پ ــول و ش ــه دی ۱۴۰۰، پ ــی ب ــاله منته ــک س ــازه ی در ب
ــا  ــد ت ــه ترتیــب ۳۹/۲ درصــد و ۴۰/۰ درصــد رشــد کردن اجــزای نقدینگــی ب
ــهریور  ــد. از ش ــه ۱۹/۴ درصــد و 8۰/6 درصــد برس ــی ب ــا از نقدینگ ــهم آنه س
۱۳۹۹ تــا پایــان آن ســال ســهم پــول در نقدینگــی در حــال کاهــش بــود، در 
ــان شــهریور ســال ۱۴۰۰ ســهم آن  ــا پای ــی کــه از ابتــدای ســال ۱۴۰۰ ت حال
ــا حــدی ناشــی از  در نقدینگــی مجــدداً افزایــش یافــت )۲۰/۱ درصــد( کــه ت
افزایــش تدریجــی تبــادالت مالــی افــراد ناشــی از افــت نســبی شــیوع کرونــا و 
ــرخ بهــره  ــودن شــدید ن ــداوم منفــی ب محدودیت هــای مربوطــه و همچنیــن ت
ــاال بــودن نــرخ تــورم نســبت بــه نــرخ ســپرده بانکــی( در اقتصــاد  حقیقــی )ب
ایــران بــود، امــا ســهم آن در انتهــای دی۱۴۰۰ بــا کاهــش ۰/7 واحــد درصــدی 
نســبت بــه شــهریور۱۴۰۰ روبــه رو شــده اســت. بایــد توجــه داشــت کــه رونــد 
افزایشــی ســهم پــول از نقدینگــی کــه بــه دلیــل افزایــش شــدید نااطمینانــی 
در اقتصــاد پــس از اعمــال مجــدد تحریم هــا و انتظــارات تورمــی بــاال از ســال 
۱۳۹7 آغــاز شــده بــود، از فصــل ســوم ســال ۱۳۹۹ بــه دلیــل مشــخص شــدن 
نتیجــه انتخابــات آمریــکا و افــت نســبی انتظــارات تورمــی تعدیــل شــد و پــس 
از آن ســهم مذکــور در فاصلــه ۱۹ تــا ۲۰ درصــد در نوســان بــوده اســت. ایــن 
در حالــی اســت کــه در صــورت بــه نتیجــه نرســیدن مذاکــرات احیــای برجــام، 
ــرات  ــد اث ــود دارد و می توان ــد وج ــن رون ــریع ای ــدن س ــوس ش ــکان معک ام
ــل توجهــی داشــته باشــد. از ســوی دیگــر، در یــک ســال منتهــی  تورمــی قاب
بــه دی۱۴۰۰، ســپرده های غیردیــداری )شــبه پــول( بــا رشــدی معــادل ۴۰/۰ 
ــه و  ــزای متفرق ــب در اج ــه ترتی ــش ب ــترین افزای ــدند. بیش ــه ش ــد مواج درص
ــپرده های  ــد س ــا رش ــس از آنه ــاده و پ ــاق افت ــنه اتف ــپرده های قرض الحس س
ــد.  ــول بوده ان ــبه پ ــد ش ــل رش ــدت عام ــدت و کوتاه م ــرمایه گذاری بلندم س
ــه در ســال ۱۳۹۹ کاهــش  ــن ک ــا ای ــی ب ــده نقدینگ ــب فزاین ــت، ضری در نهای
ــه  ــرو شــد و ب ــش روب ــا افزای ــاه نخســت ۱۴۰۰ مجــدداً ب ــود، در ده م ــه ب یافت

7/۹۳ واحــد رســید کــه نســبت بــه انتهــای ســال ۱۳۹۹ رشــد ۴/6 درصــدی 
ــه کــرده اســت.  را تجرب

بررســی تحــوالت ترازنامــه تجمعــی بانک هــا و مؤسســات اعتبــاری غیربانکــی 
ــای  ــه دارایی ه ــد ک ــه دی ۱۴۰۰ نشــان می ده ــی ب ــاله منته ــک س ــازه ی در ب
ــه دی ۱۴۰۰  ــی ب ــه منته ــازه ده ماه ــد و در ب ــا ۳۹/۱ درص ــای( آنه )بدهی ه
ــن اجــزای  ــه اســت. بیشــترین رشــد در بی ــش یافت حــدود ۳۳/۰ درصــد افزای
ــد  ــل رش ــه دلی ــاً ب ــای خارجــی )عمدت ــه دارایی ه ــب ب ــه ترتی ــا ب ــی آنه دارای
ــزی  ــک مرک ــزد بان ــپرده ن ــی و س ــش غیردولت ــی بخ ــعیر ارز( و بده ــرخ تس ن
اختصــاص داشــته و بدهــی بخــش دولتــی اســت کــه کمتریــن رشــد را تجربــه 
ــه ترتیــب در ردیــف  کــرده اســت. در ســمت بدهی هــا نیــز بیشــترین رشــد ب
وام هــا و ســپرده های ارزی )عمدتــاً بــه دلیــل رشــد نــرخ تســعیر ارز( و بدهــی 
بــه بانــک مرکــزی مشــاهده می شــود. بایــد توجــه داشــت کــه بخــش عمــده 
ســپرده های دولــت نــزد شــبکه بانکــی بــه مانــده ســپرده های حســاب ذخیــره 
ــاب  ــت. حس ــوط اس ــی مرب ــعه مل ــدوق توس ــی صن ــپرده های ریال ارزی و س
ــه  ــال در دی ۱۳۹۹ ب ــارد ری ــزار میلی ــم ۲/۰ ه ســرمایه سیســتم بانکــی از رق
منفــی 6۹/8 هــزار میلیــارد در پایــان آن ســال رســید و بــا کاهــش بیشــتر در ده 
ماهــه نخســت ســال ۱۴۰۰ بــه منفــی ۴۰۳/8 هــزار میلیــارد ریــال بالــغ شــده 
ــن  ــان شــدید سیســتم بانکــی در دوره مذکــور دارد. ای اســت کــه نشــان از زی
ــی  ــای خارج ــعیر دارایی ه ــرخ تس ــر ن ــال های اخی ــه در س ــت ک ــی اس در حال
سیســتم بانکــی بــه طــور پیوســته افزایــش یافتــه اســت و همیــن موضــوع تــا 
حــدی از زیــان خالــص آنهــا کاســته اســت. امــا بــه دلیــل ســوء مدیریــت منابــع 
بانکــی، تحمیــل هزینه هــای ســنگین بــه بانک هــا بــه دلیــل وجــود تســهیالت 
ــی  ــرات ســوء تحریم هــای خارجــی و بی ثبات تکلیفــی در بودجــه ســنواتی و اث
اقتصــاد کالن، کفایــت ســرمایه سیســتم بانکــی بــه شــدت کاهــش یافتــه کــه 
نشــان از تشــدید ناســالمتی نظــام بانکــی در ســال های اخیــر دارد. جــدول ۹ 
خالصــه ای از تغییــرات دارایی هــا و بدهی هــای بانک هــا و مؤسســات اعتبــاری 

ــد. ــورد بررســی نشــان می ده غیربانکــی را در دوره م

جدول 9- خالصه دارایی ها و بدهی های بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی )هزار میلیارد ریال(

درصد تغییر دی ۱۴۰۰ سهم در دی ۱۴۰۰مانده در پایان دوره )هزار میلیارد ریال(
نسبت به

غیردولتی و تخصصی دولتیتجاری دولتیدی ۱۴۰۰اسفند ۱۳99دی ۱۳99
غیربانکی

اسفند
۱۳99 

دی
۱۳99 

5۳,5۸۸/656,۰6۱/۱۷۴,55۴/۳۱5,۸۴۲/9۱۰,5۰5/6۴۸,۲۰5/۸۳۳/۰۳9/۱دارایی ها )به غیر از اقالم زیر خط(
۹.۲6۰/۴۹.۱۹۲/8۱۳.۹۲۴/7۱.۹۹۲/7۳.۴۰۱/۳8.5۳۰/75۱/55۰/۴دارایی های خارجی

8۱/۲67/6۱۰۰/8۳۴/5۱۳/۱5۳/۲۴۹/۱۲۴/۱اسکناس و مسکوک
۳.۴68/۰۳.786/۳۴.8۴۱/۳۱.۱۱8/۳۳۴۲/۲۳.۳8۰/8۲7/۹۳۹/6سپرده نزد بانک مرکزی

۳.866/8۴.۱۱6/5۴.۲5۳/۴۱.۲6۴/578۴/۹۲.۲۰۴/۰۳/۳۱۰/۰بدهی بخش دولتی
۲۱.85۳/7۲۴.۰65/۴۳۳.557/۴6.5۱6/۲۴.6۴۲/۳۲۲.۳۹8/۹۳۹/۴5۳/6بدهی بخش غیردولتی

۱5.۰58/5۱۴.8۳۲/5۱7.876/7۴.۹۱6/7۱.۳۲۱/8۱۱.6۳8/۲۲۰/5۱8/7سایر دارایی ها
5۳,5۸۸/656,۰6۱/۱۷۴,55۴/۳۱5,۸۴۲/9۱۰,5۰5/6۴۸,۲۰5/۸۳۳/۰۳9/۱بدهی ها )به غیر از اقالم زیر خط(

۳۱.5۴۹/۱۳۴.۰۲6/7۴۴.۲77/5۱۰.6۰۱/۹۳.868/۲۲۹.8۰7/۴۳۰/۱۴۰/۳سپرده های بخش غیردولتی
۱.۱۹۹/۳۱.۱7۱/۴۱.75۲/۲۳7۳/7587/۳7۹۱/۲۴۹/6۴6/۱بدهی به بانک مرکزی

۳۹5/۳۳۳6/5۴۱5/7۲۱۴/6۱5۲/۹۴8/۲۲۳/55/۲وام ها و سپرده های بخش دولتی
-۹78/7۳57/۲۲۱7/7۴78/5-۴۰۳/8-6۹/8-۲/۰حساب سرمایه

7.8۹7/۲8.۰۱۹/۰۱۱.8۰۰/۱۱.8۰6/۳۲.۹۱8/67.۰75/۲۴7/۲۴۹/۴وام ها و سپرده های ارزی
۱۲.5۴5/7۱۲.577/۳۱6.7۱۲/6۳.8۲5/۱۲.6۲۱/۴۱۰.۲66/۱۳۲/۹۳۳/۲سایر بدهی ها

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، گزیده آمارهای اقتصادی
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مانــده کل تســهیالت اعطایــی بانک هــا و مؤسســات اعتبــاری غیربانکــی در پایان 
ــه  ــل ب ــان مشــابه ســال قب ــه زم ــا رشــد ۴6/6 درصــدی نســبت ب آذر ۱۴۰۰ ب
۳7.۱75/۱ هــزار میلیــارد ریــال رســید. از ســوی دیگــر مانــده ســپرده های نــزد 
سیســتم بانکــی در همیــن بــازه زمانــی بــا رشــد ۴۳/6 درصــدی بــه 5۰.5۴۱/۴ 
هــزار میلیــارد ریــال بالــغ شــد کــه پــس از کســر ســپرده قانونــی بــه ۴5.5۲۲/۰ 
هــزار میلیــارد ریــال می رســد. در نتیجــه ایــن تحــوالت، نســبت تســهیالت بــه 

ــاه  ــد در آذر م ــم 8۱/۲ درص ــی( از رق ــپرده قانون ــر س ــس از کس ــپرده ها )پ س
۱۳۹۹ بــه 8۱/7 درصــد در آذر مــاه ۱۴۰۰ رســید کــه نشــان از افزایــش تمایــل 
و تــوان تســهیالت دهی سیســتم بانکــی در ایــن دوره دارد. همچنیــن متوســط 
نســبت ذخیــره قانونــی در پایــان پاییــز ســال۱۴۰۰ بــه ۹/۹۳ درصــد بالــغ شــد 
ــل کاهــش  ــان مشــابه ســال قب ــم ۱۰/۰۳ درصــدی زم ــا رق ــه در مقایســه ب ک

اندکــی نشــان می دهــد. در جــدول ۱۰ جزئیــات مربوطــه ارائــه شــده اســت.

ــهیالت  ــمات، تس ــامانه س ــی در س ــتم بانک ــالی سیس ــات ارس ــاس اطالع براس
ــاری غیربانکــی طــی ۱۱ ماهــه نخســت  ــا و مؤسســات اعتب ــی بانک ه پرداخت
ــابه  ــدت مش ــه م ــبت ب ــد نس ــادل 58/۴ درص ــدی مع ــا رش ــال ۱۴۰۰ ب س
ــهم از  ــترین س ــید. بیش ــال رس ــارد ری ــزار میلی ــه ۲5.۴۳۲/۹ ه ــل ب ــال قب س
ــات،  ــای خدم ــه بخش ه ــب ب ــه ترتی ــدت ب ــن م ــی در ای ــهیالت پرداخت تس
ــد و  ــد، ۳۰/5 درص ــهم های ۴۱/5 درص ــا س ــی ب ــدن و بازرگان ــت و مع صنع
۱5/۳ درصــد اختصــاص یافــت. بخش هــای کشــاورزی و ســاختمان و مســکن 
نیــز ســهمی انــدک بــه ترتیــب در حــدود 6/۹ درصــد و 5/7 درصــد داشــتند. 
ــدود 66/۰  ــادی، ح ــای اقتص ــه بخش ه ــه هم ــی ب ــهیالت پرداخت از کل تس
درصــد آن بــا هــدف تأمیــن ســرمایه در گــردش پرداخــت شــد. از کل 

ــد  ــدت، ۳6/6 درص ــن م ــده در ای ــردش پرداخت ش ــرمایه در گ ــهیالت س تس
بــه تنهایــی بــه بخــش صنعــت و معــدن اختصــاص یافــت. بــه عبــارت دیگــر 
از کل تســهیالت پرداختــی بــه بخــش صنعــت و معــدن حــدود 7۹/۲ درصــد 
ــردش،  ــرمایه در گ ــن س ــس از تأمی ــد. پ ــت ش ــور پرداخ ــدف مذک ــا ه آن ب
ــا هــدف ایجــاد بیشــترین ســهم )۱۱/5 درصــد از کل  ــی ب تســهیالت پرداخت
ــده آن  ــمت عم ــه قس ــت ک ــا( را داش ــه بخش ه ــه هم ــی ب ــهیالت پرداخت تس
نیــز بــه بخش هــای خدمــات و صنعــت و معــدن تخصیــص داده شــد. جــدول 
۱۱ جزئیــات تســهیالت پرداختــی بــه تفکیــک بخش هــای اقتصــادی و ســهم 
اهــداف مختلــف از دریافــت آنهــا را طــی ۱۱ ماهــه نخســت ســال ۱۴۰۰ نشــان 

می دهــد.

جدول ۱۱- تسهیالت پرداختی به تفکیک بخش های اقتصادی و سهم اهداف مختلف از دریافت آنها

هدف از دریافت  
/ بخش اقتصادی

 ۱۱ ماهه نخست ۱۴۰۰ 
کل بخش ها 
 در ۱۱ ماهه

۱۴۰۰ 

کل بخش ها  
در

سال ۱۳99

کل بخش ها  
در ۱۱ ماهه 

 ۱۳99

رشد ۱۱ ماهه 
نخست ۱۴۰۰ 
نسبت به کل 
سال ۱۳99 

)درصد(

رشد ۱۱ ماهه 
نخست ۱۴۰۰ به 
۱۱ ماهه نخست 
۱۳99 )درصد(

کشاورزی 
صنعت

 و 
معدن 

مسکن و 
متفرقهخدماتبازرگانی ساختمان

مجموع کل
۱,۷65/5۷,۷65/6۱,۴۴5/5۳,۸95/۷۱۰,55۰/۰۱۰/۷۲5,۴۳۲/9۱۸,9۸9/۲۱6,۰6۰/5۳۳/95۸/۴)هزار میلیارد ریال(

سهم اهداف در هر بخش )درصد(
۱۹/۰۱۳/7۲۲/۳۳/۲۱۰/۳۴/8۱۱/5۱۲/8۱۲/۴۲۰/5۴7/6ایجاد

6۹/۴7۹/۲۲۹/۲۴7/۲67/785/766/۰6۱/۳6۰/6۴۴/۲7۲/۳تأمین سرمایه در گردش
۰/۴۱/۰۱۹/۳۰/۲۱/8۰/5۲/۲۲/۲۲/۴۳۰/5۴۳/۲تعمیر
۱۰/۲5/۲-6/85/۴5/۹5/۹۱۰/۰7/67/5۱۱/۲۱۱/۳توسعه

۱/۳۰/۴۰/۰۴۳/۳۰/6۰/۰7/۱7/۹8/۴۱۹/5۳۲/۹خرید کاالي شخصي
۰/۱۰/۲۲۱/7۰/۲۰/7۰/۱۱/6۱/5۱/6۴۳/86۲/۲خرید مسکن

۳/۱۰/۱۱/6۰/۱۹/۱۱/۳۴/۱۳/۱۳/۳8۰/۲۹8/7سایر
مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، گزارش تسهیالت پرداختی به تفکیک بخش های اقتصادی و هدف از دریافت طی ۱۱ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰

جدول ۱۰- مانده تسهیالت و سپرده های ریالی و ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در پایان دوره )هزار میلیارد ریال( 

آذر ۱۴۰۰اسفند ۱۳99آذر ۱۳99اسفند ۱۳9۸اسفند ۱۳9۷

درصد تغییر آذر ۱۴۰۰ 
نسبت به 

اسفند 
۱۳99

آذر
۱۳99 

۱5.۰۹۰/۲۱۹.۳55/8۲5.7۰۹/۳۲7.۹۲۲/7۳7.۱75/۰۳۳/۱۴۴/6تسهیالت )هزار میلیارد ریال(
۲۰.67۳/۴۲7.۱6۲/8۳5.۲۰5/۹۳8.75۴/65۰.5۴۱/۴۳۰/۴۴۳/6سپرده ها )هزار میلیارد ریال(

۱8.568/۳۲۴.۳8۱/۱۳۱.67۳/۰۳۴.8۲۴/۰۴5.5۲۲/۰۳۰/7۴۳/7سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی )هزار میلیارد ریال(
 - -۱۰/۱8۱۰/۲۴۱۰/۰۳۱۰/۱۴۹/۹۳نسبت ذخیره قانونی )درصد(

 - -8۱/۳7۹/۴8۱/۲8۰/۲8۱/7نسبت تسهیالت به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی )درصد(
مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، گزیده آمارهای بانکی
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6. وضعیت مالی دولت
قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۱ پــس از بررســی مجلــس شــورای اســالمی و اعمــال 
مالحظــات شــورای نگهبــان توســط مجلــس، در واپســین روز کاری ســال ۱۴۰۰ 
بــه تصویــب رســید و بــرای اجــرا ابــالغ شــد. منابــع و مصــارف بودجه کل کشــور 
ــه الیحــه تقدیمــی  ــدک ۰/6 درصــدی را نســبت ب ــون مصــوب رشــد ان در قان
ــی و  ــرکت های دولت ــه ش ــش بودج ــور از دو بخ ــه کل کش ــت دارد. بودج دول
ــت تشــکیل شــده اســت. بودجــه شــرکت های دولتــی در  بودجــه عمومــی دول
ــه  ــی، بودج ــت. از طرف ــته اس ــری نداش ــال ۱۴۰۱ تغیی ــه س ــا الیح ــه ب مقایس
عمومــی دولــت در قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۱ بــه ترتیــب معــادل ۱/5 درصــد 
و ۱۱/۲ درصــد نســبت بــه الیحــه بودجــه ســال جــاری و قانــون بودجــه ســال 
۱۴۰۰ )ســقف دوم( رشــد نشــان می دهــد. درآمدهــای اختصاصــی کــه توســط 
دســتگاه های دولتــی ایجــاد شــده و در همــان دســتگاه دولتی ایجادکننــده هزینه 

می شــوند، رشــدی را نســبت بــه الیحــه پیشــنهادی دولــت تجربــه نکــرده، امــا 
ــع  ــع عمومــی رشــد ۱/6 درصــدی داشــته اســت. شــایان ذکــر اســت مناب مناب
عمومــی از ســه بخــش درآمدهــای عمومــی )مالیــات، حقــوق ورودی و درآمــد 
حاصــل از مالکیــت دولــت(، واگــذاری دارایی هــای ســرمایه ای )عمدتــاً صــادرات 
نفــت و واگــذاری امــوال دولتــی( و واگــذاری دارایی هــای مالــی )عمدتــاً فــروش 
اوراق بدهــی و برداشــت از صنــدوق توســعه ملــی( تشــکیل شــده اســت. 
خزانــه داری ایــن منابــع را در ســه دســته اعتبــارات هزینــه ای )عمدتــاً جبــران 
ــتگی(،  ــای بازنشس ــه صندوق ه ــوط ب ــای مرب ــان و پرداخت ه ــات کارکن خدم
ــای  ــک دارایی ه ــی( و تمل ــای عمران ــای ســرمایه ای )پرداخت ه ــک دارایی ه تمل
ــدول ۱۲  ــاند. ج ــرف می رس ــه مص ــی( ب ــای قبل ــت بدهی ه ــی )بازپرداخ مال

ــر می کشــد. ــه تصوی ــون بودجــه ســال ۱۴۰۱ را ب نمــای کلــی قان

جدول ۱۲- نمای کلی قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۱ )هزار میلیارد ریال - درصد(
منـابـع

الیحه ۱۴۰۱قانون ۱۴۰۱عنوان 
قانون بودجه ۱۴۰۰

رشد قانون ۱۴۰۱ به 
الیحه ۱۴۰۱

رشد قانون ۱۴۰۱ به 
قانون ۱۴۰۰ 
)سقف دوم( سقف اول سقف دوم 

6.۹۹6/۰6.6۴۴/۱۴.5۴۹/۰۴.۴8۰/۰5/۳5۳/8درآمدها
5.۱77/5۴.۰8۴/5۳.۹55/۰۲.۲5۰/۰۲6/8۳۰/۹واگذاری دارایی های سرمایه ای 

58/6-۴۰/۹-۱.767/۹۲.۹۹۱/5۴.۲75/۰۲.6۴۰/۰واگذاری دارایی های مالی
۱۳.9۴۱/۳۱۳.۷۲۰/۰۱۲.۷۷9/۰9.۳۷۰/۰۱/69/۱جمع منابع عمومی
۱.۳۳۲/۴۱.۳۳۲/۴۹58/۰۹58/۰۰/۰۳۹/۱درآمدهای اختصاصی

۱5.۲۷۳/۷۱5.۰5۲/۴۱۳.۷۳۷/۰۱۰.۳۲۸/۰۱/5۱۱/۲منابع بودجه عمومی دولت
۲۲.۳۱۴/۱۲۲.۳۱۴/۱۱5.7۱۳/۰۱5.7۱۳/۰۰/۰۴۲/۰منابع شرکت های دولتی

۳6.5۳۲/۰۳6.۳۱۰/۷۲۸.۸۲۳/۰۲5.۴۱۳/5۰/6۲6/۷منابع بودجه کل کشور
مصـارف

الیحه ۱۴۰۱قانون ۱۴۰۱عنوان 
قانون بودجه  ۱۴۰۰ 

رشد قانون ۱۴۰۱ به 
الیحه ۱۴۰۱

رشد قانون ۱۴۰۱ به 
قانون ۱۴۰۰ 
)سقف دوم( سقف اول سقف دوم

۹.۹۹۰/۱۹.65۱/۹۹.۱8۹/۲6.۹۹۰/۰۳/58/7هزینه ها
۲.6۰۱/۲۲.5۱8/۲۱.76۲/6۱.۴6۰/۰۳/۳۴7/6تملک دارایی های سرمایه ای 

۲6/۱-۱۲/۹-۱.۳5۰/۱۱.55۰/۰۱.8۲7/۴۹۲۰/۰تملک دارایی های مالی
۱۳.9۴۱/۳۱۳.۷۲۰/۰۱۲.۷۷9/۲9.۳۷۰/۰۱/69/۱جمع مصارف عمومی

۱.۳۳۲/۴۱.۳۳۲/۴۹58/۰۹58/۰۰/۰۳۹/۱از محل درآمدهای اختصاصی
۱5.۲۷۳/۷۱5.۰5۲/۴۱۳.۷۳۷/۲۱۰.۳۲۸/۰۱/5۱۱/۲مصارف بودجه عمومی دولت

۲۲.۳۱۴/۱۲۲.۳۱۴/۱۱5.7۱۳/۰۱5.7۱۳/۰۰/۰۴۲/۰مصارف شرکت های دولتی
۳6.5۳۲/۰۳6.۳۱۰/۷۲۸.۸۲۳/۰۲5.۴۱۳/5۰/6۲6/۷مصارف بودجه کل کشور

مأخذ:  قانون و الیحه بودجه کل کشور سال  ۱۴۰۱ و قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۰
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دولــت در الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۱، ۲۰ واحــد درصــد از ســهم صنــدوق 
توســعه ملــی )ســهم ۴۰ واحــد درصــدی از درآمدهــای حاصــل از صــادرات 
نفتــی مطابــق بــا قانــون برنامــه ششــم توســعه( را بــرای خــود در نظــر گرفتــه 
بــود کــه تحــت عنــوان اســتقراض از صنــدوق توســعه ملــی در زیرمجموعــه 
ــود.  واگــذاری دارایی هــای مالــی جــزء منابــع عمومــی خــود لحــاظ کــرده ب
ــدی  ــهم ۴۰ درص ــه ۱۴۰۱، س ــه بودج ــی الیح ــروض ضمن ــه ف ــه ب ــا توج ب
صنــدوق توســعه ملــی از صــادرات نفــت، میعانــات گازی و خالــص صــادرات 
گاز طبیعــی برابــر بــا ۱۱/۹ میلیــارد دالر محاســبه می شــود کــه بــر اســاس 
ــر  ــه ازای ه ــال ب ــزار ری ــه )۲۳۰ ه ــده در بودج ــعیر پیش بینی ش ــرخ تس ن
دالر( معــادل ۲.7۴7/۱ هــزار میلیــارد ریــال می شــود و اســتقراض ۲۰ 
ــذاری  ــه واگ ــی در زیرمجموع ــعه مل ــدوق توس ــهم صن ــد درصــدی از س واح

ــده  ــرآورد ش ــال ب ــارد ری ــزار میلی ــادل ۱.۳7۳/6 ه ــی مع ــای مال دارایی ه
ــری،  ــن برداشــت از ســوی رهب ــدم اعطــای مجــوز ای ــه ع ــا توجــه ب ــود. ب ب
در فرآینــد تبدیــل الیحــه بــه قانــون ایــن ردیــف بودجــه ای توســط مجلــس 
شــورای اســالمی حــذف شــد. عــالوه بــر ایــن، بــا توجــه بــه گــزارش مرکــز 
ــس،  ــدگان مجل ــارات نماین ــالمی و اظه ــورای اس ــس ش ــای مجل پژوهش ه
صــادرات نفــت و میعانــات گازی از یــک میلیــون و ۲۰۰ هــزار بشــکه در روز 
ــا قیمــت 6۰ دالر در هــر بشــکه در الیحــه بــه یــک میلیــون و ۴۰۰ هــزار  ب
ــه ۱۴۰۱  ــون بودج ــکه در قان ــر بش ــت 7۰ دالر در ه ــا قیم ــکه در روز ب بش
ــرآورد درآمدهــای نفتــی  تغییــر کــرده اســت. جــدول ۱۳ فــروض و نحــوه ب

ــد.  ــر می کش ــه تصوی ــال ۱۴۰۱ را ب ــه س ــون بودج در قان

جدول ۱۳- برآورد درآمدهای نفتی در قانون و الیحه بودجه سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ )بر اساس فروض ضمنی(

قانون ۱۴۰۱الیحه ۱۴۰۱قانون ۱۴۰۰الیحه ۱۴۰۰فروض
رشد قانون ۱۴۰۱ 
به الیحه ۱۴۰۱ 

)درصد(

رشد قانون ۱۴۰۱ 
به قانون ۱۴۰۰ 

)درصد(
۳۹/۱-۲.۳۰۰/۰۲.۳۰۰/۰۱.۲۰۰/۰۱.۴۰۰/۰۱6/7میزان صادرات نفت و میعانات گازی )هزار بشکه در روز(

۴۰/۰۴۰/۰6۰/۰7۰/۰۱6/775/۰قیمت هر بشکه نفت خام )دالر(
۱۴/5۱۴/5۱۴/5۱۴/5۰.۰۰.۰سهم شرکت ملی نفت از صادرات نفت و میعانات گازی )درصد(

۱۴/5۱۴/5۱۴/5۱۴/5۰.۰۰.۰سهم شرکت ملی گاز از صادرات گاز طبیعی )درصد(
۳8/۰۳8/۰۴۰/۰۴۰/۰۰.۰5/۳سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفتی و گازی )درصد(

۴/۲-۴7/5۴7/5۴5/5۴5/5۰.۰سهم دولت از صادرات نفت و میعانات گازی )درصد(
۴/۲-۴7/5۴7/5۴5/5۴5/5۰.۰سهم دولت از خالص صادرات گاز طبیعی )درصد(

۱۱5/۰۱۱5/۰۲۳۰/۰۲۳۰/۰۱۰۰/۰۱۰۰/۰نرخ تسعیر درآمدهای ارزی در بودجه )هزار ریال به ازای هر دالر(
۲/۹۲/۹۳/6۳/6۰.۰۲۳/۴خالص صادرات گاز )میلیارد دالر( 

کل درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی 
۳۳/6۳۳/6۲6/۳۳5/8۳6/۱6/5)میلیارد دالر(

۱۳/۹۱۳/۹۱۱/۹۱5/7۳۱/8۱۳/5سهم صندوق توسعه ملی از کل درآمدهای ارزی )میلیارد دالر(
سهم شرکت نفت از کل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت

۴/۹۴/۹۳/85/۲۳6/۱6/5و میعانات گازی )میلیارد دالر(

سهم شرکت گاز از درآمدهای ارزی ناشی از خالص
۰/۴۰/۴۰/5۰/5۰.۰۲۳/۴صادرات گاز )میلیارد دالر( 

سهم دولت از کل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات
۱6/۰۱6/۰۱۲/۰۱6/۳۳6/۱۲/۰نفت خام و میعانات گازی )میلیارد دالر(

سهم دولت از کل درآمدهای ارزی ناشی از خالص 
۱/۴۱/۴۱/6۱/6۰.۰۱8/۳صادرات گاز )میلیارد دالر(

منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی
۱.8۳۴/۳۱.8۳۴/۳۲.75۰/۲۳.7۴۳/۳۳6/۱۱۰۴/۱)هزار میلیارد ریال( - سهم دولت

منابع حاصل از خالص صادرات گاز طبیعی )هزار میلیارد ریال(
۱58/۴۱58/۴۳7۴/6۳7۴/6۰.۰۱۳6/5- سهم دولت 

مازاد منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی
 - -۰/۰6۰۰/۰۰.۰۰.۰و خالص صادرات گاز طبیعی نسبت به منابع پیش بینی شده

تحویل نفت خام به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی
 - -۰/۰۹۰۰/۰۰.۰۰.۰بر اساس قیمت بورس انرژی یا قیمت های منطقه ای  

۱,99۲/۷۳,۴9۲/۷۳,۱۲۴/۸۴,۱۱۸/۰۳۱/۸۱۷/9کل درآمد نفتی )هزار میلیارد ریال( - سهم دولت
مأخذ: الیحه و قانون بودجه ۱۴۰۰، الیحه و قانون بودجه ۱۴۰۱ و فروض ضمنی آن طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی و اظهارات نمایندگان مجلس

ــد  ــه کل درآم ــت ک ــده اس ــرض ش ــه ۱۴۰۱، ف ــون بودج ــه و قان در الیح
نفتــی دولــت بــا نــرخ ETS۲ )۲۳۰ هــزار ریــال بــه ازای هــر دالر( تســعیر 
ــای  ــه واردات کااله ــی ب ــای ارزی نفت ــاص درآمده ــه اختص ــود. اگرچ ش
ــه  ــر دالر( در الیح ــه ازای ه ــال ب ــزار ری ــمی )۴۲ ه ــرخ رس ــا ن ــی ب اساس

ــه تبصــره  ــد ب ــک بن ــا الحــاق ی ــا ب ــود، ام ــت حــذف شــده ب تقدیمــی دول
یــک قانــون بودجــه ۱۴۰۱، بــه دولــت اجــازه داده شــد تــا معــادل ســقف 
ردیــف ۱8جــدول مصــارف هدفمنــدی یارانه هــا )مربــوط بــه جبــران حــذف 
نــرخ ارز ترجیحــی(، ارز بــا نــرخ رســمی تخصیــص دهــد. بــر ایــن اســاس، 

۲. متوسط نرخ سامانه های سنا و نیما. سامانه سنا مربوط به معامالت ارز به صورت اسکناس در صرافی های مجاز و سامانه نیما مربوط به حواله های ارزی است.
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جدول ۱۴- برآورد درآمدهای نفتی )براساس فروض ضمنی( در قانون بودجه سال  ۱۴۰۱ و مقایسه با ردیف های قانون ۱۴۰۱- هزار میلیارد ریال

الیحهعنوان
 بودجه ۱۴۰۰

قانون
 بودجه ۱۴۰۰

الیحه 
بودجه ۱۴۰۱

قانون
 بودجه ۱۴۰۱

برآورد 
قانون ۱۴۰۱ 

اختالف برآورد
)بر اساس فروض ضمنی(

با ارقام قانون ۱۴۰۱

۱,99۲/۷۳,۴9۲/۷۳,۸۱۸/5۴,9۱۰/5۴,۱۱۸/۰۷9۲/5درآمدهای نفتی 
)ETS ۱.5۳۱/۲۱.5۳۱/۲۳.۱55/۴۴.۱6۴/۱۳.۴۹6/5667/6فروش نفت خام و میعانات گازي )تسعیر به نرخ
منابع حاصل از خالص صادرات گاز طبیعي )تسعیر به

)ETS ۳7۹/۹۳7۹/۹۴57/۰۴7۴/8۳۴۹/۹۱۲۴/۹نرخ

سه درصد فروش نفت خام براي مناطق نفت خیز
)ETS 8۱/68۱/6۲۰6/۰۲7۱/5۲7۱/5۰/۰و محروم )تسعیر به نرخ

مازاد منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی
و خالص صادرات گاز طبیعی نسبت به منابع

)ETS پیش بینی شده )تسعیر به نرخ
۰/۰6۰۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰

تحویل نفت خام به اشخاص حقیقی، حقوقی، 
تعاونی و خصوصی بر اساس قیمت بورس انرژی 

)ETS یا قیمت های منطقه ای )تسعیر به نرخ
۰/۰۹۰۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰۰/۰

مأخذ: الیحه و قانون بودجه ۱۴۰۰، الیحه و قانون بودجه ۱۴۰۱ و فروض ضمنی آن طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی و اظهارات نمایندگان مجلس

بــه هــر حــال ســهم دولــت از درآمدهای نفتــی )صــادرات نفــت، میعانــات گازی، 
ــای  ــه واحده ــروش خــوراک ب ــص صــادرات گاز و ســهم 85/5 درصــدی ف خال
ــا فــروض مــورد توجــه ایــن ســند، بــه ۴.8۱۰/۱ هــزار میلیــارد  پتروشــیمی( ب
ریــال بالــغ خواهــد شــد کــه ۲۹/۴ درصــد بیشــتر از الیحــه بودجه ۱۴۰۱ اســت. 
افزایــش درآمدهــای نفتــی در قانــون بودجــه ۱۴۰۱ نســبت بــه الیحــه بودجــه 
۱۴۰۱ بــه دلیــل افزایــش قیمــت و میــزان فــروش نفــت، کســری ناشــی از عــدم 
اســتقراض دولــت بــه میــزان ۲۰ واحــد درصــد از ســهم صنــدوق توســعه ملــی 
)معــادل ۱.۳7۳/۰6 هــزار میلیــارد ریــال تسعیرشــده بــا نــرخ ۲۳۰ هــزار ریــال 

ــد.  ــران می کن ــه ازای هــر دالر( را جب ب
اعتبــارات تملــک دارایی هــای ســرمایه ای در  قانــون نســبت بــه الیحــه بودجــه 
ــن  ــدک ۳/۳ درصــدی داشــته اســت. همچنیــن ســهم ای ســال ۱۴۰۱ رشــد ان
ــا افزایــش ۰/۳  ــون بودجــه ســال ۱۴۰۱ ب ــارات از مصــارف عمومــی در قان اعتب
ــه ۱8/7درصــد رســیده  ــت ب ــه الیحــه پیشــنهادی دول واحــد درصــد نســبت ب
ــا رشــد 6۴/۴ درصــدی  ــون ب ــراز ســرمایه ای در قان ــب، ت ــن ترتی ــه ای اســت. ب
ــه  ــال ب ــارد ری ــزار میلی ــه الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۱ از ۱.566/۳ ه نســبت ب

ــال رســیده اســت. ــارد ری ۲.575/۳ هــزار میلی
در  قانــون بودجــه ۱۴۰۱ ســهم درآمدهــای مالیاتــی از کل منابــع عمومــی )بــا 
ــد در  ــدی از ۳8/۴ درص ــد درص ــش ۱/۹ واح ــا افزای ــوق ورودی( ب ــاظ حق لح
ــا رشــد 5۳/8 درصــدی  ــن درآمده ــه ۴۰/۳ درصــد رســیده اســت. ای الیحــه ب
ــت  ــر اس ــایان ذک ــت. ش ــته اس ــال ۱۴۰۰ داش ــه س ــون بودج ــه قان ــبت ب نس

ــته  ــری نداش ــه ۱۴۰۱ تغیی ــه بودج ــه الیح ــبت ب ــتقیم نس ــای مس مالیات ه
ــه  ــت، ب ــده اس ــی ش ــای مالیات ــام درآمده ــر در ارق ــب تغیی ــه موج ــت. آنچ اس
ــر  ــات ب ــمت مالی ــردد. در قس ــتقیم برمی گ ــای غیرمس ــه مالیات ه زیرمجموع
ــزوده  ــر ارزش اف ــات ب کاالهــا و خدمــات، ۰/۲7 درصــد از ۴ واحــد درصــد مالی
ــه  ــود، ب ــده ب ــذف ش ــت ح ــی دول ــه تقدیم ــه در الیح ــهرداری ها ک ــهم ش س
ــارد  ــزار میلی ــر ۴۴/8 ه ــده و براب ــه ش ــتقیم اضاف ــای غیرمس ــع مالیات ه مناب
ریــال بــرآورد شــده اســت. همچنیــن ردیفــی تحــت عنــوان »مالیــات موضــوع 
درآمــد حاصــل از صــادرات مــواد خــام و محصــوالت معدنــی« بــا مبلــغ ۱۰ هــزار 
میلیــارد ریــال بــه ایــن بخــش مالیاتــی اضافــه شــده اســت. بدیــن ترتیــب، در 
ــا رشــد ۲/7 درصــدی  ــات ب ــا و خدم ــر کااله ــات ب ــون بودجــه ۱۴۰۱، مالی قان
ــزون  ــیده اســت. اف ــال رس ــارد ری ــزار میلی ــه ۲.۰۹۱/۴ ه ــه ب ــه الیح نســبت ب
بــر ایــن، مالیــات بــر واردات )حقــوق ورودی( بــا رشــد ۳7/۹ درصــدی نســبت 
ــایر  ــوق ورودی س ــف حق ــوده اســت و ردی ــراه ب ــه ۱۴۰۱ هم ــه الیحــه بودج ب
کاالهــا رشــد ۱۴/7درصــدی را نســبت بــه الیحــه مذکــور تجربــه کــرده اســت. 
عــالوه بــر ایــن، ردیــف حقــوق ورودی خــودرو کــه در الیحــه پیشــنهادی دولــت 
حــذف شــده بــود، دوبــاره اضافــه و منابــع بــرآورد شــده از ایــن ردیــف درآمــدی 
در قانــون برابــر بــا ۱88/5 هــزار میلیــارد ریــال لحــاظ شــده اســت. همچنیــن 
ردیفــی تحــت عنــوان »حقــوق ورودی گوشــی های موبایــل بیشــتر از 6۰۰ دالر« 

در نظــر گرفتــه شــده اســت.
اعتبــارات هزینــه ای در قانــون بودجــه ۱۴۰۱ بــا رشــد ۳/5 درصــدی نســبت بــه 

تأمیــن مابه التفــاوت نــرخ ارز ترجیحــی از نــرخ ETS جهــت تأمیــن 
ــد و  ــل ش ــا( منتق ــدی یارانه ه ــره ۱۴ )هدفمن ــه تبص ــی ب ــای اساس کااله
ــام  ــه نشــد. ارق ــرای آن در نظــر گرفت ــت منابعــی ب ــی دول از بودجــه عموم
ــه  ــه بودج ــون الیح ــون همچ ــده در قان ــی عنوان ش ــای نفت کالن درآمده
ــر اســاس فــروض ضمنــی  ــا محاســبات ســرجمع ایــن درآمدهــا ب ۱۴۰۱، ب
ــی  ــروض ضمن ــه ف ــر پای ــی ب ــای نفت ــدول ۲ درآمده ــرت دارد. در ج مغای
قانــون بودجــه ۱۴۰۱ بــرآورد شــده اســت کــه حــدود 8۰۰ هــزار میلیــارد 
ریــال کمتــر از اعــداد ثبت شــده در قانــون تحــت عنــوان درآمدهــای نفتــی 
ــه واحدهــای  ــع حاصــل از فــروش خــوراک ب ــه مناب اســت. ایــن اختــالف ب
ــال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰  ــه در س ــود ک ــوط می ش ــی مرب ــیمی داخل پتروش
ــن  ــون ۱۴۰۱ ای ــه و قان ــا در الیح ــود، ام ــده ب ــل ش ــره ۱۴ منتق ــه تبص ب
ردیــف بــه صــورت ضمنــی بــه منابــع عمومــی و درآمدهــای نفتــی اضافــه 

ــای  ــه واحده ــوراک ب ــروش خ ــی از ف ــع ناش ــع مناب ــت. در واق ــده اس ش
پتروشــیمی داخلــی بــا فــرض فــروش ۱۴5 هــزار بشــکه در روز بــه قیمــت 
66/5 دالر )۹5 درصــد فــوب(، حــدود ۳/5 میلیــارد دالر می شــود کــه پــس 
از تســعیر بــا نــرخ ۲۳۰ هــزار ریــال بــه ازای هــر دالر، معــادل حــدود 8۰۰ 
ــا اشــتباه محاســبات الیحــه بودجــه  ــال خواهــد شــد. ام ــارد ری هــزار میلی
ایــن اســت کــه همــه فــروش خــوراک )میعانــات گازی و گاز طبیعــی( بــه 
ــت و بایــد ۱۴/5 درصــد آن  ــت نیس ــی ســهم دول ــیمی های داخل پتروش
ــب  ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــر ش ــت و گاز کس ــی نف ــرکت های مل ــهم ش ــت س باب
ــرآورد  ــال ب ــت معــادل 6۹۲/۱ هــزار میلیــارد ری ســهم 85/5 درصــدی دول
ــام  ــرجمع ارق ــا س ــی ب ــارد ریال ــزار میلی ــرت ۱۰۰/۴ ه ــه مغای ــود ک می ش
کالن درآمدهــای نفتــی در قانــون دارد. جــدول ۱۴ بــه بررســی ایــن 

می پــردازد.  مغایرت هــا 
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الیحــه بودجــه ایــن ســال بــه ۹.۹۹۰/۱ هــزار میلیــارد ریــال رســیده اســت کــه 
ــراز  ــب، کســری ت ــن ترتی ــی دارد. بدی ســهم 7۲/۰ درصــدی از مصــارف عموم
ــال در  ــارد ری ــزار میلی ــی ۰/5 درصــدی از ۳.۰۰7/8 ه ــد منف ــا رش ــی ب عملیات
ــه ۱۴۰۱  ــون بودج ــال در قان ــارد ری ــزار میلی ــه ۲.۹۹۴/۱ ه ــی ب ــه تقدیم الیح

رســیده اســت. 
ــی از  ــا بخش ــد ت ــالش ش ــول ت ــق معم ــال ۱۴۰۱، مطاب ــه س ــون بودج در قان
ــی جبــران شــود. در ایــن  ــق واگــذاری دارایی هــای مال ــرازی بودجــه از طری نات
ــال در  ــا ۱.۰۳۰/۰ هــزار میلیــارد ری ــر ب میــان، انتشــار اوراق بدهــی دولــت براب
نظــر گرفتــه شــد کــه نســبت بــه الیحــه بودجــه ۱۴۰۱ رشــد ۱7/۰ درصــدی 
ــز  ــت تجهی ــالمی جه ــی اس ــار اوراق مال ــان، انتش ــن می ــت. در ای ــته اس داش
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــه 5۰ ه ــدی ب ــد ۱5۰ درص ــا رش ــی ب ــای آموزش فضاه
ــن، جهــت تکمیــل طرح هــای آبرســانی، راه روســتایی،  رســیده اســت. همچنی
ــرزی ۱۲۰  ــای م ــار آب ه ــای مه ــل طر ح ه ــادی روســتایی و تکمی ــای ه طرح ه
هــزار میلیــارد ریــال اوراق مالــی اســالمی منتشــر خواهــد شــد. عــالوه بــر ایــن، 

ــدوق  ــری جهــت اســتقراض ۲۰ واحــد درصــدی از صن عــدم اخــذ مجــوز رهب
توســعه ملــی موجــب حــذف ایــن ردیــف در زیرمجموعــه واگــذاری دارایی هــای 
مالــی شــده اســت. در مجمــوع، واگــذاری دارایی هــای مالــی در  قانــون بــا رشــد 
ــه ۱.767/۹  ــال ۱۴۰۱ ب ــه س ــه بودج ــه الیح ــبت ب ــدی نس ــی ۴۰/۹ درص منف
ــی دارد  ــع عموم ــدی از مناب ــهم ۱۲/7 درص ــیده و س ــال رس ــارد ری ــزار میلی ه
ــا کاهــش ۹/۱ واحــد درصــدی  ــه الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۱ ب کــه نســبت ب

مواجــه اســت.
در بخــش تملــک دارایی هــای مالــی، در فرآینــد تبدیــل الیحــه بــه قانــون رشــد 
منفــی ۱۲/۹ درصــدی تجربــه شــده تــا از حــدود ۱.55۰/۰ هــزار میلیــارد ریــال 
بــه ۱.۳5۰/۰ هــزار میلیــارد ریــال کاهــش یابــد. بــر ایــن اســاس، تــراز مالــی در 
قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۱ برابــر بــا ۴۱7/8 هــزار میلیــارد ریــال بــرآورد شــده 
اســت کــه کاهــش 7۱ درصــدی را نســبت بــه الیحــه نشــان می دهــد. جــدول 
۱5 اختــالف منابــع و مصــارف عمومــی در قانــون و الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۱ 

ــد.  ــش می ده را نمای

جدول ۱5- مابه التفاوت قانون و الیحه بودجه سال ۱۴۰۱  )هزار میلیارد ریال(

اختالف قانون از الیحه ۱۴۰۱ شــــرح

۲۲۱/۳منابع عمومی 
۳5۱/۹درآمدهای عمومی

۲۹۴/5مالیات بر واردات 
۱۰5/۰حقوق ورودی سایر کاالها

۱88/5حقوق ورودی خودرو
۱/۰حقوق ورودی گوشی های موبایل بیشتر از 6۰۰ دالر

5۴/8مالیات بر کاال وخدمات
۴۴/8بخشی از مالیات بر ارزش افزوده شهرداری ها برای توسعه ورزش

۱۰/۰مالیات موضوع درآمد حاصل از صادرات مواد خام و محصوالت معدنی 
۲/6سایر درآمدها 

8/۳درآمدهای حاصل از مالکیت دولت
۳/5درآمدهای حاصل از فروش کاالها و خدمات

۱6/7-درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات
7/6درآمدهای متفرقه

۱.۰۹۳/۰واگذاری دارایی های سرمایه ای
۱.۰۹۳/۰درآمدهای نفتی 

۱.۰۰۹/7منابع حاصل از صادرات نفت 
۱7/8صادرات میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی

65/5سه درصد صادرات نفت خام، میعانات و خالص صادرات گاز
۱.۲۲۳/6-واگذاری دارایی های مالی

۱5۰/۰فروش اوراق مالی اسالمی
۳۰/۰انتشار اوراق مالی اسالمی جهت تجهیز آموزش و پرورش و مدارس

۲۰/۰انتشار اوراق مالی اسالمی جهت تکمیل طرح های آبرسانی و راه روستایی، هالل احمر و طرح های هادی روستایی
۱۰۰/۰انتشار اوراق مالی اسالمی )تکمیل طرح های مهار آب های مرزی(

۱.۳7۳/6-استفاده از صندوق توسعه ملی
۲۲۱/۳مصارف عمومی

۳۳8/۲هزینه ای
8۳/۰تملک دارایی های سرمایه ای

۱۹۹/۹-تملک دارایی های مالی
مأخذ: قانون و الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ 
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۷. بازار سرمایه
ــدید  ــز ۱۴۰۰ و تش ــل پایی ــورس در فص ــاخص کل ب ــا زدن ش ــت و در ج اف
ــه  ــات الیح ــطه مالحظ ــه واس ــاه ب ــی آذرم ــه پایان ــی آن در هفت ــد نزول رون
ــدم  ــون ع ــت همچ ــه دول ــب ده مصوب ــه تصوی ــر ب ــال ۱۴۰۱ منج ــه س بودج
تغییــر فرمــول حقــوق دولتــی معــادن در ســال ۱۴۰۱، انتشــار اوراق دولتــی 
ــا رعایــت ســقف تــا 5۰ درصــد جریــان ورودی منابــع بــه  ــازار ســرمایه ب در ب
ــگاه ها در  ــیمی ها و پاالیش ــوخت پتروش ــرخ گاز س ــل ن ــرمایه، تعدی ــازار س ب
ــه اوراق  ــازار ثانوی ــزی در ب ــک مرک ــه بان ــال ۱۴۰۱، مداخل ــه س ــه بودج الیح
ــرمایه ۳۰۰  ــش س ــی، افزای ــن بانک ــرخ ســود بی ــرل ن ــه منظــور کنت ــی ب بده
ــل از  ــوه حاص ــاص وج ــازار، اختص ــت ب ــدوق تثبی ــی صن ــارد ریال ــزار میلی ه
ــده و حضــور و  ــهام عرضه ش ــی س ــه بازارگردان ــی ب ــهام دولت ــه س ــه اولی عرض
ــار اوراق  ــه انتش ــادار در کمیت ــورس و اوراق به ــازمان ب ــس س ــارکت ریی مش
دولتــی در انتهــای آذرمــاه ســال ۱۴۰۰ شــد. بــه دنبــال تصویــب ایــن بســته 
بــرای حمایــت از بــازار ســرمایه، رونــد شــاخص کل در هفتــه  ابتدایــی دی مــاه 
ــرز ۱.۴۰۰  ــه م ــرد و ب ــه ک ــدی را تجرب ــد 6/۰ درص ــودی و رش ۱۴۰۰ صع
هــزار واحــد رســید. از آن پــس، نااطمینانــی در خصــوص مذاکــرات برجــام و 
چشــم انداز نــرخ ارز در کنــار موضع گیــری متفــاوت بیــن دولــت و مجلــس در 
ــا برخــی سیاســت های اقتصــادی همچــون حــذف ارز ترجیحــی در  ــاط ب ارتب

الیحــه بودجــه ۱۴۰۱ موجــب نزولــی شــدن دوبــاره رونــد شــاخص کل بــورس 
ــه شــاخص کل  ــه ای ک ــه گون ــاه( شــد، ب ــاه )پنجــم بهمن م ــل بهمن م ــا اوای ت
ــت  ــرار گرف ــد ق ــزار واح ــدوده ۱.۲۰7 ه ــن دوره در مح ــای ای ــورس در انته ب
ــالغ تصمیمــات ســتاد هماهنگــی  ــرد. اب ــت ک و کاهــش ۱۳/6 درصــدی را ثب
اقتصــادی دولــت در حمایــت از بــازار توســط معــاون اول رئیــس جمهــور و نیــز 
ــه رشــد ۱۳/۲ درصــدی  ــی نفــت منجــر ب ــل توجــه قیمــت جهان افزایــش قاب
ــفند ماه ۱۴۰۰  ــای اس ــا انته ــاه ت ــه دوم بهمن م ــورس از هفت ــاخص کل ب ش
ــا  ــر ب ــن روز کاری اســفندماه براب ــورس در آخری ــدار شــاخص کل ب شــد و مق
۱.۳67/۳ هــزار واحــد ثبــت شــد. در ایــن میــان، فرابــورس ایــران هــم رونــدی 
مشــابه بــا شــاخص کل بــورس اوراق بهــادار تهــران تجربــه کــرد. شــاخص کل 
فرابــورس در هفتــه ابتدایــی دی مــاه ۱۴۰۰ رشــد ۱/7 درصــدی را ثبــت کــرد 
ــاه(  ــاه )پنجــم بهمن م ــل بهمن م ــا اوای ــد و ت ــی ش ــد آن نزول ــه، رون و در ادام
ــال ۱۴۰۰  ــای س ــا انته ــس ت ــرد. از آن پ ــت ک ــدی را ثب ــش ۱۰/۰ درص کاه
رونــد ایــن شــاخص صعــودی و در آخریــن روز کاری اســفندماه بــا رشــد 8/۴ 
ــه ۱8/۴ هــزار واحــد رســید. نمــودار  ــاه ب ــل بهمن م ــه اوای درصــدی نســبت ب
ــال  ــدای س ــورس را از ابت ــورس و فراب ــاخص های کل ب ــه ش ــوالت روزان 6 تح

ــد.  ــر می کش ــه تصوی ــفندماه ۱۴۰۰ ب ــای اس ــا انته ۱۳۹۹ ت
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نمودار 6- شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

براســاس گزارش هــای ماهانــه بــورس تهــران، در ســال ۱۴۰۰ حــدود ۱.۴۰7/۴ 
میلیــارد ســهم در بــورس تهــران مــورد معاملــه قــرار گرفــت کــه ۳6/۹ درصــد 
کمتــر از حجــم معامــالت ســهام در مــدت مشــابه ســال قبــل بــود. بــا توجــه 
بــه کاهــش قابــل توجــه قیمــت ســهام، ارزش معامــالت ســهام کاهــش 6۳/۹ 
درصــدی را در همیــن مــدت تجربــه کــرد و بــه 8.8۴۹/۴ هــزار میلیــارد ریــال 
رســید. البتــه ارزش معامــالت بــازار اوراق بدهــی و صندوق هــای قابــل معاملــه 
ــدی را  ــدی و ۳7/۰ درص ــدهای ۹۳/۰ درص ــب رش ــه ترتی ــدت ب ــن م در همی
ــت ارزش کل  ــازار، در نهای ــا از ب ــم آنه ــهم ک ــل س ــه دلی ــا ب ــرد، ام ــه ک تجرب

ــادار  ــورس اوراق به ــازار در ب ــت. ارزش ب ــش یاف ــد کاه ــالت 5۴/۱ درص معام
تهــران و در آخریــن روز کاری اســفند ماه بــه 5۳.6۰۴/6 هــزار میلیــارد ریــال 
ــت.  ــته اس ــال گذش ــفندماه س ــای اس ــتر از انته ــد بیش ــه ۲/6 درص ــید ک رس
ــد  ــادل ۲۰/8 درص ــتان ۱۴۰۰ مع ــل زمس ــای فص ــم وزن در انته ــاخص ه ش
نســبت بــه انتهــای ســال قبــل کاهــش یافــت. ایــن شــاخص در طــول ســال 
۱۴۰۰ برخــالف شــاخص کل افــت را تجربــه کــرد و بــه طــور متوســط 
ــدند.  ــه ش ــتری مواج ــهام بیش ــت س ــش قیم ــا کاه ــر ب ــرکت های کوچکت ش

ــد. ــام را نشــان می ده ــار و ارق ــن آم ــم ای جــدول ۱6 اه

جدول ۱6- برخی شاخص ها و آمار مهم بورس اوراق بهادار تهران
انتهای دورهدر طول دوره
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۱7/۲۹/۲-۲۰/8۴/6-5۴/۱۲/6-6۳/۹-۳6/۹-درصد تغییر
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ــا انتهــای اســفندماه  شــرکت های حاضــر در بــورس تهــران از ابتــدای ســال ت
ســال۱۴۰۰ معــادل ۱.۴۱۴/6 هــزار میلیــارد ریــال تأمیــن مالــی انجــام دادنــد 
کــه 8۴/۴ درصــد آن از طریــق افزایــش ســرمایه )مطالبــات و آورده نقــدی یــا 
اندوخته هــا و ســود انباشــته( و ۱۲/8 درصــد آن از طریــق انتشــار اوراق بدهــی 

و اوراق اختیــار فــروش تبعــی صــورت گرفــت.

همچنیــن شــش شرکـــت بــرای اولیــن بــار ســهام خــود را وارد بــورس کردنــد 
کــه در مجمــوع بــه تأمیــن مالــی ۴۰/۴ هــزار میلیــارد ریالــی از ایــن طریــق 

منجــر شــد. 
جــدول ۱7 جزئیــات روش هــای مختلــف تأمیــن مالــی شــرکت های بورســی را 

ــا هــم مقایســه می کنــد. در ســال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ ب

جدول ۱۷- روش های تأمین مالی شرکت های حاضر در بورس )هزار میلیارد ریال-درصد(
۱۴۰۰۱۳99

درصد تغییر ۱۴۰۰ به ۱۳99 سهم از کلارزشسهم از کلارزش

۱,۴۱۴/6۱۰۰/۰9۳۷/۳۱۰۰/۰5۰/9جمع کل 
7۲/۴-۴۰/۴۲/۹۱۴6/5۱5/6عرضه اولیه

۱.۱۹۳/۳8۴/۴6۴۰/668/۳86/۳افزایش سرمایه )به جز تجدید ارزیابی دارایی(
۱5/8-۱۱۳/۴8/۰۱۳۴/6۱۴/۴انتشار اوراق بدهی 

67/5۴/8۱5/6۱/7۳۳۲/۱انتشار اوراق اختیار فروش تبعی 
مأخذ: شرکت بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت آمار و اطالعات، گزارش تفصیلی ماهانه بازار، اسفندماه ۱۴۰۰

۸. سایر تحوالت
ــتمزد  ــش دس ــوه افزای ــال ۱۴۰۰ نح ــان س ــش از پای ــی کار پی ــورای عال ش
ــاً  ــرد. تقریب ــخص ک ــال ۱۴۰۱ را مش ــون کار در س ــموالن قان ــوق مش و حق
ــا نحــوه  ــید ت ــب رس ــه تصوی ــز ب ــه نی ــون بودج ــم، قان ــن مه ــا ای ــان ب همزم
افزایــش دســتمزد و حقــوق بازنشســتگان و کارکنــان بخــش دولتــی نیــز در 
ــال  ــه س ــون بودج ــق قان ــن اســاس، طب ــر ای ــود. ب ــال ۱۴۰۱ مشــخص ش س
۱۴۰۱، حداقــل حقــوق بازنشســتگان و کارکنــان دولتــی معــادل 56 میلیــون 
ــرای  ــده و ب ــن ش ــال ۱۴۰۰( تعیی ــتر از س ــد بیش ــاه )6۰ درص ــال در م ری
ــر  ــش در نظ ــد افزای ــادل ۱۰ درص ــتمزد مع ــل دس ــر از حداق ــطوح باالت س

ــه شــده اســت. گرفت
ــون کار را  ــموالن قان ــرای مش ــتمزد ب ــل دس ــی کار حداق ــورای عال ــا ش ام
معــادل ۴۱/8 میلیــون ریــال در مــاه در نظــر گرفتــه اســت کــه رشــد 57/۴ 
درصــدی را نســبت بــه ســال قبــل نشــان می دهــد. بــه ایــن رقــم مبلــغ 8/5 
ــکن  ــه مس ــک هزین ــال کم ــون ری ــری و 6/5 میلی ــن کارگ ــال ب ــون ری میلی
ــه  ــا حداقــل حقــوق، افزایشــی 5۳/۳ درصــدی را نســبت ب اضافــه می شــود ت
ســال ۱۴۰۰ داشــته باشــد. متناســب بــا شــرایط هــر فــرد می توانــد ارقامــی 
ــه ایــن ســطح حداقــل دســتمزد  تحــت عنــوان حــق اوالد و پایــه ســنواتی ب
اضافــه شــود. بــرای ســایر ســطوح دســتمزد افزایــش ۳8 درصــدی بــه اضافــه 
ــاً در  ــت. طبیعت ــده اس ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــون ریال ــت 5/۲ میلی ــغ ثاب مبل
ــه  ــق اوالد و پای ــکن، ح ــه مس ــک هزین ــری، کم ــن کارگ ــام ب ــوص ارق خص

ــدارد. ــف دســتمزد وجــود ن ــی بیــن ســطوح مختل ســنوات، تفاوت
ــان  ــتمزدها را همچن ــد دس ــاالی رش ــطوح ب ــن س ــران ای ــی از تحلیلگ برخ
ــاهد  ــان ش ــد همچن ــد و معتقدن ــی می دانن ــورم ناکاف ــرخ ت ــا ن ــه ب در مقایس
ــال  ــران در س ــان و کارگ ــاه کارکن ــتمزد و رف ــطوح دس ــی س ــش واقع کاه
ــن ســطح افزایــش  ــد کــه ای ــا برخــی دیگــر معتقدن ــود. ام ــم ب ۱۴۰۱ خواهی
حقــوق مشــموالن قانــون کار بــرای دولــت کــه پوســتی در بــازی نــدارد صرفــاً 

زحمتــی بــه انــدازه یــک چرخــش قلــم دارد و ایــن کارفرمــا اســت کــه بایــد 
زحمــت تعدیــل نیــرو، کاهــش ســطح تولیــد و ســوددهی را متحمــل شــده و 
نهایتــاً نتیجــه آن کاهــش ســطح رفــاه واقعــی مــردم و افزایــش نــرخ بیــکاری 
خواهــد بــود، کمــا ایــن کــه دولــت در مواجهــه بــا افزایــش دســتمزد کارکنــان 

ــه افزایــش ۱۰ درصــدی بســنده کــرده اســت. خــود ب
امــا آنچــه در ایــن میــان بــه آن توجــه نشــده اســت، ســهم بــاالی بنگاه هــای 
دولتــی و شــبه دولتــی در اشــتغال و ســطوح نــازل بهــره وری در ایــن 
ــدان  ــداد کارمن ــن نیروهــای مســلح، تع ــدون در نظــر گرفت ــا اســت. ب بنگاه ه
ــمی  ــار رس ــن آم ــود. آخری ــغ می ش ــر بال ــون نف ــدود ۲/5 میلی ــه ح ــت ب دول
ــزار  ــدود 6۰۳ ه ــی و ح ــی و نظام ــروی انتظام ــر نی ــزار نف ــدود 6۰۰ ه از ح
نفــر نیــروی شــاغل در نهادهــای عمومــی غیردولتــی در ســال ۱۳۹۳ حکایــت 
دارد. دریافت کننــدگان حقــوق اشــتغال ایثارگــران و مســتمری والدیــن نیــز در 
همیــن ســال حــدود ۳۰۰ هــزار نفــر بوده انــد. جمــع کل تعــداد بازنشســتگان 
نیــز در کشــور بــه حــدود 5 میلیــون نفــر می رســد. بایــد توجــه داشــت کــه 
ــتان ۱۴۰۰  ــر در زمس ــون نف ــران، ۲۳/۲ میلی ــار ای ــز آم ــزارش مرک ــق گ طب
ــه  ــروی کار کشــور، ب ــره وری نی ــد. رشــد شــاخص به ــه کار بوده ان مشــغول ب
ــوده  جــز دو ســال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۹، در تمــام ســال های دهــه ۱۳۹۰ منفــی ب
اســت. طبیعتــاً ایــن وضعیــت در بنگاه هــای دولتــی و شــبه دولتــی بغرنج تــر 
ــه دســتمزد،  ــش هزین ــا افزای ــوالً ب ــا معم ــن بنگاه ه ــال ای ــن ح اســت. در عی
نســبت بــه تعدیــل نیــرو اقــدام نمی کننــد، چــرا کــه از یــک طــرف خواســته 
ــان  ــاً زی ــرو اســت و از طــرف دیگــر نهایت ــل نی ــا عــدم تعدی حاکمیــت از آنه
ــا  ــن ترتیــب ب ــه ای ــد. ب ــک مرکــزی منتقــل می کنن ــت و بان ــه دول خــود را ب
ــش  ــان افزای ــی اســت، همچن ــده پول ــک پدی ــاً ی ــورم صرف ــه ت ــن ک ــرض ای ف
دســتمزدها می توانــد عاملــی بــرای افزایــش تــورم و کاهــش واقعــی درآمــد و 

ســطح رفــاه مــردم ایــران باشــد. 
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