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 واحد اطالعات جدید هایاز تحلیلگزارش حاضر، ترجمه یکی 

( در مورد وضعیت اقتصاد 2021آوریل  4)مورخ  ستیاکونوم

ه ب ی آنهالیتحل و هادگاهیدسال آینده است که  5ایران در 

 رانیاتاق ا یهاکننده نظرات مرکز پژوهشوجه منعکسچیه

 .ستین



 

4 

 

 انداز اقتصادی و سیاسی ایراننگاه اجمالی به چشم
 ه طور تر است، اما بنفت در منطقه متنوع هدکنندیتولکشورهای از  گرید یاز برخ رانیاقتصاد ا

-میحرتدر اثر صادرات نفت  که دندهیم لیرا تشک عمده درآمد کشور بخش ،نفت و گاز یسنت

 محدود شده است. شدتمتحده به  االتیا یها

 ه به گرا پیروز انتخابات شود که باتوجرو، یک نامزد اصولانتخابات پیششود در بینی میپیش

رده گست یهایناآرام و فقر نرخ شیافزاو شرایط موجود، آینده ایران همراه با  کایآمر یهامیتحر

 شود.یم بینیپیش یاجتماع

  شیضمن افزا رانیها، امیتحرکاهش برخی از  خصوصدر  کایآمر دیدولت جد ناعالهمزمان با 

 دهد. شیکم درآمد را افزا یمدت از خانوارهاکوتاه هایتیحماتواند می، نفت و گازتولید  تیظرف

 یهامیاز تحر یمتحده برخ االتیا، احتمال دارد 1ستیاطالعات اکونوم واحدبینی بنابر پیش 

کند. با یاز رکود کمک م کشورخروج به امر  نیا که لغو کند 2021از اواخر سال  راایران  ینفت

 رانیا ،در بلندمدتمتحده  االتیا ه بادر مذاکر عدم توفیقو  پائین یگذارهی، تورم، سرماحال نیا

 گرداند.می به رکود باز 2025-26الی  2024-25بازه زمانی را در 

 یتحال، ح نیا با .بودواهد خمتحده  االتیروابط با ا یدر گرو به شدت در ایراننرخ ارز  نوسانات 

 ورود یبه معنا بودجه در کشور یکسر پولی شدن، 2021-23 یهادر سال ریالارزش  تیبا تقو

 ایران خواهد بود. خطرناک برای اقتصاد یتورمابر چیمارپ کی به

 نیهمچنان دوم رانیمتحده، ا االتیا مستمر یهامیو تحرکشور  قیسه سال رکود عم باوجود 

زدایی روابط با آمریکا، در صورت تنش کهاست  تیجمعنرخ  نیاقتصاد بزرگ منطقه با دوم

 خواهد داشت.گذاران هیسرما یبرا ایکنندهچشم انداز اغوارسد، هرچند بعید به نظر می

 بستگی خواهد متحده  االتیا یهامیتحر به کاهش یا عدم کاهش رانیا اقتصاد اندازچشم

کاهش  یموقت برا توافق 2022هر دو طرف، احتماالً تا سال  هایانگیزه. با توجه به داشت

اختالفات  اما .خواهد شد ایران حاصل ینفت یهامیتحر کاهشدر مقابل  ومیاوران یسازیغن

 .انجامیدخواهد  2024تا سال آنها روابط تیرگی به  بین دو کشور، یاساس

                                                           
1- The Economist Intelligence Unit 
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 المللروابط بین
متحده  االتیرابطه آن با ا 2025تا  2021 یهاسال طی رانیا یخارج استیجنبه س نیمهمتر

های استیس یمتحده به جا االتیا دیجمهور جد سی، رئدنیجو با. با وجود آنکه خواهد بود

، هیوراواخر ماه ف دراما تعارضات طرفین  ،است رانیبه دنبال مذاکره با ا یفشار حداکثر پیشین

 دیجد جانب رئیس جمهور پاسخ از بدون ،ی ایرانمحاسبات هرگونه خطایدهد که ینشان م

 . نخواهد ماندمتحده  االتیا

 دومدت انیم رود درانتظار می، حمله نظامی در آن مطرح نیستمحتمل که  یویسناریک  در

رود با انتظار می، 2021. از اواخر سال زدایی نسبی را تجربه کنندای از آرامش و تنشکشور دوره

 ورایران به منظ ینفت یهامیتحر از یبرخ جیبه تدر ذاکره،مسیر مدو کشور در  گام برداشتن

با  ،توافق موقت کی در چارچوب رانیا رسدسازی برداشته شود. با این حال، به نظر نمیاعتماد

 هایدر برنامه موشک تیاز جمله محدود یاتوافق هسته اضافه شدن بندهای جدیدی به

 دهدرا تشکیل می یبازدارندگمبنای بر کشور  یدفاع استیسکه بخش مهمی از  کیبالست

 یامتحده به طور کامل به توافق هسته االتیا رسد کهموافقت کند. از این رو، بعید به نظر می

 دمتحده همچنان پابرجا خواه االتیا یهامیاز تحر ی، برخدر صورت وقوع این امر یحت و ونددیبپ

 .خواهد شد ینیبشیدوره پها در اواخر تنش افزایشامر منجر به  نیبود. ا

از  یخواهد کرد. با توجه به رفع برخ کزتمر نیروابط خود با چ تیبر تقو رانیحال، ا نیدر هم

 ابدی شیافزا نیفروش نفت به چ جیکه به تدر رودمیانتظار  کشورصادرات نفت  یهاتیمحدود

 .کندواگذار  نیرا به چ یسودمند یرساختیز قراردادهای مقابل،در  رانیا و
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 19-گیری کوویدها و همه: آثار تحریمهااستیروند س

 متمرکز 19-ی کوویدریگهمهکنترل ها و میتحر ریکاهش تأث برمدت کوتاهایران در  استیس
 یهامیحرمتمرکز هستند، ت گسترده ونیناسیکشورها بر واکس ریکه سای، در حالاین وجوداست. با 

ز واکسن ا یکم اریبس ریتنها مقاد و واکسن شده استایران به  یابیمانع دست یتا حد آمریکا
احیاء از  یخش، بجهیشده است. در نت یداریتاکنون خر ی سینوفارمنیچ و واکسن یروس اسپوتنیک

. ودداخلی خواهد ب یهاواکسن یبخشو اثر دییسرعت تأدر گرو  اقتصاد ایران در دوره پساکرونا
 ی، براقرار دارند شیآزما مرحلهدر اکنون همکه  یرانیواکسن ادو از طرفی، امکان استفاده از 

دارد و اوضاع  وعیدر سراسر کشور ش همچنان روسیو این در حالی است کهها وجود ندارد. ماه
-تیودمحدمجبور است دولت  ،نیبنابرا شده است.کامل  اجرای قرنطینهمانع  یاقتصاد فیضع
بحران بهداشت  خطربا و در عین حال،  کند اعمالرا به طور متناوب  یترنییسطح پا یها

 .شودروبرو  یعموم

دولت  ها از سویاحتمال کاهش برخی از تحریم 2021گذشت زمان طی سال ، با حال نیهم در
ت محصوالصادرات  شیافزا تسریع وبه منظور  ایران ،نی. بنابراوجود داردمتحده  االتیا دیجد
د در بخش نفت و گاز خواه دیتول تیظرف شیبه دنبال افزا ،های در زمان لغو تحریمدروکربنیه

این روند  لغو گردد و جیتدربه  2021از اواخر سال ی نفتی هامیاز تحر یبرخ رودانتظار میبود. 
 سرعت بیشتری به خود بگیرد.  2022-23 در بازه زمانی

 تصور کایدالر آمر با شتریکه ب یمال نیتجارت و تأم هایی ازدر بخش می، تحرحال نیا با
 ،شودیمخارجی  یگذارهیمانع سرما هایی همراه خواهد بود کههمچنان با محدودیت ،دگیریم

 یهامیحرتنامشخص انداز چشمندارند خود را در برابر  لیتما یالمللنیب یهاشرکت شتریبزیرا 
ابل ق اقتصاد ایران احیاءرسد بعید به نظر می طرف دیگر، از آنجاکه. از مخاطره اندازندبه  کایآمر

متمرکز  یخارج یمال نیمنابع تأم دسترسی بهبر در این خصوص،  کشور استی، سپیدا کند یتوجه
از صندوق  ایران یدالر اردیلیم 5 کمکحاضر درخواست متحده در حال  االتیخواهد بود. ا

از  یبه عنوان بخشمدت انیدر م که این درخواست احتماالً را مسدود کرده استپول  یالمللنیب
-تنش ازسرگیری 2024، از سال همهنیاخواهد شد. با  پذیرفته کشور یاهستهمذاکرات  طیشرا

یر و لزوم تغی زنددامن میها میمجدد تحر بازگشت به در روابط دو کشور ندهیو فزا قدیمی یها
 .دخواهد ش اند برجستهشکل گرفته آوریتابو  ییخودکفا که حول محور های ایراناستیس در
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 سیاست مالی
 تحت فشارهای سه جانبهکشور  رایز ،مدت ادامه خواهد داشتدر کوتاهایران  یمال یفشارها

از  .قرار دارد ی ویروس کروناریگهمه اثراتنفت و  نییپا یهامتیمتحده، ق االتیا یهامیتحر

. با این حال، همچنان مبهم است 2021-22 یسال مال یبرا یشنهادیبودجه پ اتیجزئطرفی، 

 به معنای شود کهمشاهده میدولت  مخارج یدرصد ۷5 شیافزا ،بودجهالیحه  سینوشیدر پ

 یوحانر یآقا ابتدایی ریاست جمهوری یهاسالانقباضی نسبتاً  یمال یهااستیدور شدن از س

ه سخروج از رکود  یبرا یاچرخه ضد های مالیسیاستبه اقتصاد ایران مبرم  ازیاز ن کهاست 

هدف قرار دادن  یبرا های رفاهیهزینه شیشامل افزااین افزایش مخارج  شود.ناشی میساله 

 ماهانه است. هایپرداخت از طریقبا درآمد کم  یرانیا ونیلیم 30

 شیافزا ،در داخل ینگینقدمحدودیت و  یخارج یبه منابع مالایران  یدسترس به دلیل محدودیت. 

 یافشاره و بموجب آن، شودیم نیتأماز طریق پولی کردن کسری بودجه  یتا حد مخارج دولت

دولت  ،بینیگذشت زمان طی دوره پیش با .به قوت خود در اقتصاد باقی خواهد ماندباال  یتورم

 تمیق شیافزاو در عین حال،  کرونا را مهار کند روسیمرتبط با و یهانهیتالش خواهد کرد هز

ر بازه بودجه د یکسر رودمیانتظار  ،نیشود. بنابرایم هادرآمد رشدصادرات باعث افزایش نفت و 

 تیثبت یناخالص داخل دتولی از 1.5٪به میزان به طور متوسط  2026-2025الی  2023-24 زمانی

از طرفی، دولت برای تأمین کسری بودجه خود، به انتشار اوراق قرضه داخلی )که نیازمند  شود.

است( و استقراض از چین و روسیه روی خواهد آورد. با وجود این گذاری بخش خصوصی سرمایه

نکند، کشور  مدیریت تریرا به طور معقوالنهمدت مخارج خود شرایط، چنانچه دولت در میان

 شدن کسری بودجه خواهد شد. وارد یک مارپیچ ابرتورمی و پولی

 سیاست پولی
تا داد  رییکاهش تورم تغبر به سمت تمرکز بیشتر خود را  استیس یبانک مرکز ،2020 هیدر ژانو

اعالم شد(  یدر ماه م ی)که به طور رسم رییتغ نای. دهد قرار هدف را 22٪نرخ تورم ساالنه 
 یبرا یدولت هقرض اوراق تجارت و 12٪ - 22٪ سپرده-تنزیلنرخ  دوریکر کی جادیشامل ا

ال از اواخر س .تاکنون شکست خورده است استیس نی، احال نیکنترل عرضه پول است. با ا
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: گرددکه به طور عمده به دو عامل بازمی دیدرصد رس 40از  شیبه بساالنه کشور تورم  ،2020
کند می ینیسنگملی بر ارزش پول سایه آن متحده که همچنان  االتیا یهامیتحر ریتأثنخست، 

 تیتر شدن وضعمیوخ داشته است. دوم،را برای ایران به همراه واردات  یهانهیهز و افزایش
سری پولی شدن کو احتماالً  یاز بانک مرکز استقراض شیدولت که منجر به افزا کسری بودجه

 .بودجه و افزایش عرضه پول شده است

، هر دو یامتحده به توافق هسته االتیا در صورت عدم بازگشتمدت، انیم تامدت در کوتاه

ها میتحرکاهش انداز ، اگرچه چشمشدخواهند  یتورم هایارفشمذکور موجب استمرار عامل 

 ، بانکجهی. در نتدوره تنفسی را ایجاد خواهد کرد یتا حد ،دنیبا یآقا ریاست جمهوریتحت 

به کشور و  ورود درآمدهای نفتی بیشتراز پیش ، 2022تا  2021 یهااحتماالً در سال یمرکز

 شیاافز استیبه س ،پول ملی و کسری بودجهکاهش فشارهای تورمی ناشی از کاهش ارزش 

( ادامه است رسیده درصد 14به  وشده تاکنون دو برابر  یاز ماه م تر،پیشکه )  1نرخ سپرده شبانه

 یاءاح بهتا  خواهد کردمتوقف  راخود  یپول انقباض سیاست یبانک مرکزاز این رو، خواهد داد. 

 .واهد کردخحفظ  در همین سطح ینیبشیدوره پ انیها را تا پانرخو در نتیجه،  کند کمکاقتصاد 

 

 رشد اقتصادی
، راناینفت  علیه صادرات هامیاز تحر یبرخ یجیتدر لغوو  نیچاقتصاد  احیای قوی همزمان با

را تجربه  ۷.1٪ حقیقی یناخالص داخل دتولیرشد  2021-22بازه زمانی کشور در  رودمیانتظار 

جربه کرده ترا  قیسه سال رکود عم ،نیاکه اقتصاد ایران پیش از  البته، نباید فراموش کرد. کند

، جهی. در نتتر شده باشدکوچک 8.4٪اقتصاد کشور  2020-21شود طی که تخمین زده می است

نداز امانعی بر سر راه چشمتر شدن سطح فقر به عنوان قیو عمایران اقتصاد های ضعفاستمرار 

 مدت عمل خواهد کرد.بلند رشد

صادرات نفت  شودبینی میپیش ،2022در سال باالخص مذاکرات با دورنمای امیدوارکننده 

درآمدهای حاصل از و  یگذارهیدر سرما یجزئ شیافزا اقتصاد ایران شاهد ویابد  شیافزا

                                                           
1- Overnight Deposit Rate 
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. با افزایش پیدا خواهد کرد 8.3٪به  2022-23طی  اقتصادی ، رشدجهی. در نتباشد یگردشگر

ها تنش شیو افزا یاتوافق هسته اصالححول  ذاکراتبا شکست مشود می بینیپیشحال،  نیا

 یبرا یاندهیها به طور فزامیانداز تحر، چشمینیبشیمتحده در اواخر دوره پ االتیامیان ایران و 

 یذارگهیسرما تحلیل رفتننتیجه، در . گرددنامشخص  یگذاران خارجهینفت و سرما دارانیخر

ر دولت )به منظو ایمخارج سرمایهکاهش  کند و دیرهنگام ریتأث گرفته وناچیز صورت یخارج

به  گیهم، نفت صادراتحجم و  متیکاهش ق در کنار( یجار یهانهیهز شیافزا یمال نیتأم

خواهد  2025-26الی  2024-25 هایطی سال هامیاز تحر یبه رکود ناشاقتصاد ایران بازگشت 

 انجامید.

 تورم

ارزش خود را از دست داد(،  از درصد ۷0از  شیب 2018سال  یاز ابتداکه ) ریالکاهش ارزش 

اد در اقتصتورم  به سرعت به سازی کسری بودجهتاحدی پولیها و میتحر ناشی از یکمبودها

در  به طور عمده روند نی. ادیرسدر مقیاس ساالنه  8.44٪دسامبر به ماه که در  ایران دامن زد

 39٪ به به طور متوسط یتورم در سال جار شودبینی میپیشو  شتخواهد دا ادامه 2021سال 

ملی ول پبینی، در اواسط دوره پیشها میتحر یجیکاهش تدرو  با افزایش درآمدهای نفتی. برسد

 2024درصد در سال  5.16٪کاهش تورم به  یراه براکند امر کمک می نی. اتقویت خواهد شد

خواهد  20٪و به  روند صعودی خواهد گرفت مجدداً 2025تورم در سال  حال، نیا با .هموار شود

ریال بار دیگر ارزش خود را از دست  ،متحده االتیا با شدن روابط ترمیوخبه موازات  رای، زرسید

 خواهد داد. 

 نرخ ارز
بانک ، 2018در سال ها میتحر از زمان بازگشت یبانک مرکز یارز ریذخا دیکاهش شد رغمیعل

 یکه برا دارد ذخیره ارزی 2020سال  انیتا پا کایدالر آمر اردیلیم 50از  شیب مرکزی هنوز

 از  شود،انجام میآزاد ارز بازار  درمعامالت  شتریب از آنجا کهاست.  یماه کاف 1۷پوشش واردات 
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 نیبا ا. ستا یکاف ریالی 42000 ارز یاز نرخ رسم تیحما یبرامقدار ذخایر  نی، ایتئور منظر

 که نرخ برابریبه طوریمشهود است،  معامالت ارزدر بازار آزاد  یخارج داریپا یحال، فشارها

سال جاری  هیدر اواخر ژانوریال  250،000به حدود  2018 لیدر اوا ریال 40،000از حدود ریال 

 خود را از دست داد. در نتیجه، ارزشاز  80٪از  شیب ( رسید که طی این مدت ریال2021)

زاد بازار آارز در نرخ  شیافزاارزی بانک مرکزی از  ریاستفاده از ذخا هستند بامجبور  دولتمردان

 االتیبا ا بهبود روابط احتمال حال، با توجه به نی. با اجلوگیری کنندنوسانات گاه به گاه  خاللدر 

همچنان گرچه ، اکمی کاهش پیدا کند 2022-23 یهادر سال ارز آزاد نرخ روداحتمال میمتحده، 

 خواهد داشت. وجود ارز غیررسمیو  یرسم یهانرخ نیب فاحشیاختالف 

 ساله ایران و چین 25سند همکاری 
همکاری جامع و  سند نیو چ رانیا (،1400فروردین  ۷سال جاری ) مارس 2۷ خیتار در

دو  یو اقتصاد یاسیروابط س و تیامن تیتقو هدف آنساله را امضا کردند که  25استراتژیک 

گردد که طی بازمی 2016 هیدر ژانو نیبه چ به سفر آقای روحانی سابقه این توافق بود. کشور

دولت  .های استراتژیک دست یافتندآن رؤسای جمهور دو کشور به توافق اولیه در مورد همکاری

خود موضع خصمانه  مانند رئیس جمهور سلفمتحده،  االتیا دیجمهور جد سی، رئدنیجو با

سبت به ن یشتریب تیاز اهم رانیا یبراکه  توافق نی. ااستاتخاذ کرده  نیدر قبال چ یمشابه

دارد  صدقبرجام، دوباره به  وستنیپ یمتحده برا االتیاتمایل در واکنش به ، برخوردار است نیچ

برخوردار  اهمیمقاومت در برابر تحر یراب یالمللنیب یهم از پشتوانه اقتصادایران نشان دهد که 

ز ا پیش هامیبر لغو تحر یخود مبن یتقاضادر ارتباط با الزم را  یاسیس تیاست و هم حما

 .دارد یاهسته توافق کاملبازگشت به اجرای 

 جادی( باعث انداعمال شد 2018)که در سال  هاناشی از تحریم دیشد یهاتیدر واقع، محدود

با ایران تاحدی آن را  به تجارت نیچ لیتماکه  شدبرای ایران  یدیشد یمشکالت اقتصاد

سال مارس  20به  یدر سال منته رانیتجارت ااز چهارم  کیحدود  نیچ کاهش داده است.

متحده در  االتیا یزهایاز تجوچین  یچیسرپ شیزابه خود اختصاص داده است و افجاری را 

ر صرف نظ ،در مجموعمشهود است. امسال  هیماه فورایران از از  نفت یرقانونیواردات غ شیافزا
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تمایلی نخواهد داشت حجم عظیم تجارت خود را با  نی، چدو کشور یاسیروابط س تیاز وضع

 یفتن میعظگذاری سرمایهدر بخش  یحت بکند. رانیدر ا ایعمده یگذارهیسرماآمریکا قربانی 

 بازگشت، پس از است دولتی شرکت کی که نینفت چ یشرکت مل این کشور در ایران،

و رکه در کشور با اقبال عمومی روبهتوافق  نیکرد. ا ینیعقب نش ی ایاالت متحدههاتیمحدود

  .شودجویانه تلقی میبهره، رانیای دروکربنیمنابع ه در حوزه ژهیبه و نشد

 ی وضعیت ایراننیبشیبر پتوافق  ریتأث 

 متحده االتیا یهامیانتظار رفع تحردر مادامی که  رانیا که کندتوافق این دیدگاه را تقویت می

 نیچ بیترغ در زمینه ژهی، به وشدمتمرکز خواهد  نیبا چ خود یروابط اقتصاد تیبر تقو ،است

-شرکت برای ی در ایرانرساختیز قراردادهایبه  یحیترج یدسترس یدر ازا شترینفت ب دیخر به

 .ینیچ یها
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