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رویدادهاي  "پایش تحوالت تجارت جهانی"ي هاسلسله گزارش

ران را مورد بحث و بررسی قرار محیط ژئواکونومیک ای کلیدي در

تاثیرگذاري بر  رویدادهاي کلیدي از منظر ،دهد. در این قالبمی

قرار ه توج و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد  دیپلماسی اقتصادي

هدف از تهیه این گزارش که به صورت ماهانه از سوي  گیرند.می

خواهد شد ارائه تصویري  ي اتاق ایران منتشرهامرکز پژوهش

و تهدیدهاي ایران  هاروشن از محیط ژئواکونومیک ایران و فرصت

  در این فضا است.
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ــه شــده  مطالــب، تحلیل هــا و پیش بینی هایــی کــه در ایــن گــزارش ارائ
اســت، دیــدگاه اتــاق ایــران نیســت و صرفــا ترجمــه گزارشــی از واحــد 
اطالعــات اکونومیســت اســت. دلیــل ترجمــه چنیــن گزارش هایــی 
آشــنا شــدن فعــاالن اقتصــادی در داخــل کشــور بــا پیش بینی هــای 
مؤسســات خارجــی دربــاره روندهــای اقتصــاد ایــران اســت. عــالوه بــر 
ــرای  ــی ب ــادی خارج ــاالن اقتص ــری فع ــی تصمیم گی ــی از مبان ــن یک ای

ــت. ــی اس ــن گزارش های ــورها، چنی ــا کش ــکاری ب هم
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  مدیریتی  خالصه

 2021گزارش حاضر به تحلیل وضعیت سیاسی و اقتصادي کشور با توجه به تغییرات اتفاق افتاده از اوایل اکتبر سال 

دهد. این ارائه می 2022 -26اندازي از روندهاي سیاسی و اقتصادي مهم را در دوره ) پرداخته و چشم1400(اواسط مهر 

  ترین متغیرهاي سیاسی و اقتصادي جهان است. اندازي مختصر از وضعیت مهمگزارش همچنین شامل چشم

 از آن است که هیچ گونه  حاکیاي در آغاز مذاکرات هسته خیرأت :2021 تغییرات مهم از چهارم اکتبر

 22/2021در سال  لذا رشد صادرات نفت ست.به وقوع نخواهد پیو 2022ماهه دوم سال پیش از سهی کاهش تحریم

 شده بود.  بینیپیشمیزانی است که از  ترکمی سریع 23/2022سال و در  کمی کندتر

 مخاطرات موجود، به ترتیبِ احتمال وقوع، اثرگذاري و میزان  ها:بینیهاي اصلی معطوف به پیشریسک

ي، بدتر ا، عدم برقراري توافق هستهاطمینان به ریال از بین رفتن و شدت عبارت است از تداوم مارپیچ ابرتورمی

 شدن شرایط اقتصادي، وقوع اعتراضات و وقوع بحران بانکی در نتیجه سیاست پولی غیرمسئوالنه. 

 جمهور در اواسطتخاب آقاي رئیسی به عنوان رئیسبا اناز منظر ثبات سیاسی:  2022-26انداز چشم 

چنین داشته باشند. هم دیپلماسی با غرب دنبال کردن یرانی رغبت کمتري بهرسد مقامات ا، به نظر می2021سال 

ناشی  اقتصادي هايآسیبنیز و  2018ها در اواسط سال وضع مجدد تحریم اهش استانداردهاي زندگی از زمانک

 هایی مواجه باشد. مدت با چالششود که ثبات سیاسی این دولت در میان، سبب میویروسکرونابحران از 

 هايترین جنبه سیاست خارجی ایران در سالبحرانیالملل: از منظر روابط بین 2022-26انداز چشم 

است. ت مدبراي امنیت کوتاه ناشی از کاهش تحریم منافع اقتصاديو تامین متحده  ، رابطه آن با ایاالتروپیش

، مدتاما در میانگیري آن است. م شکلتر از عدگیري توافق، محتملشکل، 2024حداقل تا سال و  دولت بایدندر 

 ، تداومدر منطقه نیابتی خودحمایت ایران از نیروهاي  برهاي بیشتر محدودیت تحمیلشکست آمریکا در 

اي غربی بر کسب و کارهايمیلی ادامه بی و هاي دیرپاي مرتبط با تروریسم و حقوق بشر علیه ایرانتحریم

در  ومتزلزل شده  2023که توافق امضا شده حدوداً از اواخر سال  شودبب می، سگذاري یا تجارت با ایرانسرمایه

 .به طور کامل با شکست مواجه شود ،متحده بعدي ایاالت جمهوريریاست پس از انتخاباتو  2024اواخر سال 

به تغییر معناداري در روابط ایران و عربستان همچنین مذاکرات ایران با عربستان هم در میان مدت بعید است 

 سترش روابط با دو قدرت بزرگ شرقیبر گآوري، منتهی شود. تمرکز ایران در راستاي تالش براي افزایش تاب

دنبال تمایل ایران به ثبات در طول مرزهاي خود، این کشور را به سمت ) خواهد بود. همچنین روسیه و چین(

 . با طالبان در افغانستان سوق خواهد داد عملیاتییک رابطه عملی و  کردن

 از نیمه اول سال  اهبه انتظار کاهش تحریم با توجهها: از منظر روند سیاست 2022-26انداز چشم

اال رفتن با بداشت. سپس در بخش نفت و گاز تمرکز خواهد بر افزایش ظرفیت تولید  آغاز، سیاست ایران در 2022

به اي، تولیدات کارخانهبر مصرف خصوصی، دولت بر افزایش تولیدات صنعتی و  فزاینده تورم بارح فقر و وسط

هاي تازه و رو به افزایش با تنشنیز  2024. از سال عنوان ابزاري براي حفظ رشد اقتصادي تمرکز خواهد کرد
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 خودکفایی وها، حول سیاست که مستلزم برقراري مجددها خواهد شد باعث تشدید مجدد تحریم ،متحده ایاالت

 است. آوري تاب

 همچنان شدید خواهند بود. مدت ، فشارهاي مالی در کوتاهاز منظر سیاست مالی:  2022-26انداز چشم

در اواخر سال  اندازچشم ،هاي آمریکاو در نهایت کاهش تحریم جهانی نفتهاي قیمتسطوح باالتر به دلیل اما 

خرید دولت، صرف  خزانهبه جاي واریز به در حال حاضر درآمد نفت از آنجاکه  .بهبود خواهد یافت، 22/2021مالی 

برآورد  درصد تولید ناخالص داخلیِ 7از  کشور که کسري مالیشود بینی میشود، پیشي میتهاتر ر نظامکاال د

کاهش تحریم  . اما بادرصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد 9,7به  22/2021در سال  ،21/2020براي سال شده 

 به طور متوسط 24/2023در سال انتظار داریم که کسري بودجه و بهبود صادرات نفت،  2022در نیمه اول سال 

، ايتوافق هستهو شکست مجدد  2023سال  از اواخر، وجود اینبا . تولید ناخالص داخلی محدود شود درصد 4,3 به

درصد تولید ناخالص داخلی  5,9کسري بودجه به افته و یمالیاتی کاهش تا حدودي درآمدهاي درآمدهاي نفتی و 

 خواهد رسید 27/2026در سال 

 درآمدهاي نفتیِ ناشی از  آثار و پیش از آنکه 2022در سال : پولیاز منظر سیاست  2022-26انداز چشم 

رخ سپرده بانک مرکزي ن ،را تسهیل کند ر تورمی بر پول ملی و فشارهاي تورمی ناشی از کسري بودجهفشا ،باالتر

 و به واسطه شروع مجدد 2024این روند از سال  معکوس شدنپیش از . در ادامه و را افزایش خواهد داد شبهیک

خود را به منظور حمایت از رشد اقتصادي  انقباض پولیچرخه و افزایش تورم، بانک مرکزي هاي آمریکا تحریم

 . متوقف خواهد کرد

 نفت به چین و باالتر افزایش تولید صنعتی، صادراتمنظر رشد اقتصادي: از  2022-26انداز چشم 

، مذاکراتطوالنی شدن  با این حال،خواهد شد.  22/2021رشد مثبت در سال ، موجب نرخ واکسیناسیون افزایش

رشد واقعی  رودبار تورمی را افزایش خواهد داد. لذا انتظار میو  محدود 22/2021سال در صادرات را  افزایش بیشتر

، افزایش صادرات نفت 23/2022. در سال کاهش یابد درصد 2به حدود  22/2021تولید ناخالص داخلی در سال 

 این بازیابی،نامتوازن  خواهد شد. اما به دلیل ماهیت 8,9به  درصد، سبب افزایش نرخ رشد اقتصادي 200تا حدود 

 باز خواهد کشاند.به رکود  27/2026تا  25/2024هاي سال اقتصاد را در احتماالً ،2024از سال  هاتحریم تجدید

 سبب رسیدن  ،کسري بودجه کردنو پولی  کمبودهاي مرتبط با تحریماز منظر تورم:  2022-26انداز چشم

نیمه  طیافزایش صادرات نفت د شد. اما درص 46,4نرخ تورم ساالنه در ژانویه تا سپتامبر و به طور متوسط به 

 23به  2022که تورم در سال  رودمیانتظار  تورم را کاهش داده وو بینی، کمبود ارز خارجی دوره پیش نخست

 با . اماکاهش خواهد یافت درصد 17,2به  2023در سال  ، میانگین تورماین روند کاهش یابد. با تداومدرصد 

 کرد. خواهد  بروز مجدداً تورم 26-2024هاي ، در سالشکست توافق
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 تا اواخر  2022اواسط سال  تابازار به احتمال زیاد از اوایل  ارز نرخاز منظر نرخ ارز:  2022-26انداز چشم

و با اعمال مجدد  بینیدوره پیش اما اواخرشود، متحده تقویت میت بهبود روابط با ایاال و به دلیل 2023سال 

 .خواهد رسید 2026یکا در پایان سال در مقابل هر دالر آمر 297،780شده و به به شدت تضعیف  هاتحریم

 در  2022صادرات نفت در سال بر این است که انتظار از منظر بخش خارجی:  2022-26انداز چشم

میلیون و در سال  2به متوسط بیش از هزار بشکه در روز) افزایش یافته و  700تا  600(بین  مقایسه با سطح فعلی

 که مازاد حساب جاري به طور متوسط شودبینی میپیشرسد. همچنین میلیون بشکه در روز ب 2,4نیز به  2023

هاي نفتی از سال مجدد تحریم گیريرسیده و با شکل 23-2022 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 9,9 به

 ي را تجربه نماید. کاهش شدید 2024

 هاي سیاسیترین تحلیلتازه: 

با  خود یشمال غرب هايمرز یکیدر نزد اي راسابقهکم ینظام شیرزما سال جاريدر اول اکتبر  رانیا .1

 هب انجیآذربا يجمهوردر روابط دو کشور است. نزدیکی  هاتنش شیافزا گرکه نشان برگزار کرد جانیآذربا

ه از این کشور، حمایت ترکینفت  یکننده اصلو مصرف حاتیتسل یاصل کنندهنیمأتبه عنوان  لیاسرائ

ري نیابتی و برگزاري رزمایش نظامی سه جانبه بین آذربایجان، ترکیه و پاکستان آذربایجان در چندین درگی

رسد سبب کیلومتري مرزهاي ایران، از جمله عواملی است که به نظر می 500در اوایل سپتامبر و حدوداً در 

 آذربایجان و ایران خارجه امور وزراياما گفتگوي در روابط ایران با کشورهاي مذکور باشد.  هاتنش یبرخادامه 

 یک هیچدهد که ، نشان میهاتنش اخیر افزایش از پس دوجانبه روابط بهبود دربارهسال جاري،  اکتبر 23 در

 .نیستند نظامی درگیري تشدید خواهان طرفین از

 هیبه سورسفرهایی  ران،یامور خارجه ا ریوز ،کایمذاکرات با آمرسال جاري و پیش از شروع مجدد  اکتبر 9 در .2

 استیتمرکز سانجام داد که نشان دهنده  اهللاحزبو  این دو کشورمتبوع  يهاگفتگو با دولت يبراو لبنان 

 است.  غربروابط با گسترش  يبه جا ،ياروابط منطقه بر توسعۀ ایران یخارج

 ارجیخ سیاست ریاضدهد که ، نشان میایران با روابط ترمیم بودن جديدر  عربستان خارجه امور وزیرتاکید  .3

 و از بین رفتن چتر حمایتی منطقه از متحده ایاالت ارتش نسبی را در پیش گرفته است. خروج تريسازنده

، ایراناي ههست مذاکرات با رابطه در ویژه به آمریکا، دولت بر نفوذآن بر عربستان، تالش عربستان براي حفظ 

 قیمت نفت و لذا نیازمند شدن به سیاست فرسودگی مالی و اعتباري عربستان در جنگ با یمن و نیز کاهش

دت میان مرغم باقی ماندن اختالفات اساسی، انتظار توافقی کوتاهتر، سبب شده تا علیجویانهخارجی آشتی

 عربستان و ایران وجود داشته باشد. 

 به براي اسرائیل دولت اخیر تهدیدهاي با، همزمان اکتبر 26 در ایران سراسر در سوخت هايجایگاهحمله به  .4

 آورسرسام هايهزینه به عللی نظیر سیاسی نخبگانمردم از  ناامیدي تشدید، با هدف اموررشتۀ  گرفتن دست

که این حمله توسط چه کسی ساماندهی شده بود، انجام شد. فارغ از این ضعیف عمومی خدمات و زندگی
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 حمالت، برجام احیاي مذاکرات شدن طوالنی سر بر آتی هايماه در هاتنش افزایش باشود بینی میپیش

  در دستور کار اسرائیل قرار داشته باشد. مدت طوالنی نامتقارن جنگ یک از بخشی عنوان به منظم، سایبري

شود نی میبیشده است. لذا پیش ايپیشرفت در توافق هستهایران، سبب کند شدن  هايحجم خواستهافزایش  .5

 )2022-26( بینیپیش دوره اواسط در احتماالً و نخواهد بود پایدار ماا ،صورت گرفته مدتکوتاه در که توافق

 از 2022 سال دوم نیمه در مذاکرات احتماالً ،انجام نشود سیاسی دالیلبه  الزم مصالحه اگرپاشد. هم می از

 ایران ايهستهبرنامه  گسترش از جلوگیري براي را، طرح جایگزین خود متحده ایاالت و پاشید خواهد هم

 عملیاتی خواهد کرد.

 اقتصادي:  هايترین تحلیلتازه 

از سوي مرکز آمار ایران در ابتداي اکتبر، نرخ بیکاري فصل به فصل افزایش  شده منتشر هايداده اساس بر .1

 در. با این وجود نرخ بیکاري هنوز است رسیده 22/2021 سال دوم ماهه سه پایان در درصد 9,6 به و داشته

 ناخالص تولید رشدتواند ناشی از احیاي کمتر است که می 21/2020سه ماهه پایانی سال  رقم با مقایسه

رسید. اما دلیل مهم دیگر،  درصد 3,4 به 21/2020 سال در ،رکود سال دو از پس که باشد واقعی داخلی

 نرخ. دنشونمی ثبت کار جویايافراد  عنوان به دیگر و خارج شده کار نیروياز  که است يافراد زیاد تعداد

 هايسال طول در، خطر بزرگی براي اقتصاد ایران )درصد جمعیت خارج از نیروي کار( فعالیت باالي عدم

-کووید مجدد ظهورخواهد بود. همچنین نرخ باالي افراد شاغل در بخش خدمات، سبب شده تا  26-2022

 به شمار رود.  اشتغال اندازچشم براي قابل توجه خطر یک 19

 گذاريسرمایه ،مالی هايمحدودیترود که و برق، انتظار می گازآب، کمبودبا توجه به هشدار مقامات براي  .2

 نعتیص رشد براي يترمز عنوان به فصلی کمبودهاي و کند محدود برق تولید ظرفیت افزایش در را دولت

 . بماند باقی عمومی نارضایتی منبع و

 رايباي مرحله هفت اوراق بهادار ایران در اواسط اکتبر، یک راهبردبا انتخاب رئیس جدید سازمان بورس و  .3

 وسعهتبازار سرمایه، از جمله  بهبود براي حیاتی بسیار هايزمینه برخیمطرح شد که شامل  سهام بازار توسعه

ان دور به نسبت چشمگیر افت از پس تهران، بهادار اوراق بورس اصلی شاخصشود. می نظارتی ابزارهاي

 آن ارزش برابر چهار حدودو در نتیجه این فراز و فرود،  کرده صعود پیوسته طور به ،2020 اوت در خود اوج

 بازگشت، رشدمسیر  به 21/2020 مالی سال در ایران اقتصاد اگرچه. است مانده سال باقی همان ژانویه در

 اطارتببی بازار بنیادي عوامل با زیادي حد تا افزایشاین  تورم، افزایش همراه با رکود سال دو از پس اما

و  تورمی و ارزي فشارهاي کاهش، با کمک به 2022-23 هايسالدر  هاتحریم احتمالی کاهش .است

باشد. به طور کلی انتظارها مبتنی بر  سهام بازار اصالح براي منبعی است ممکنافزایش نرخ بهره واقعی، 

 خرد، گذارانسرمایه فزاینده تعداد به توجه بااست، اگرچه  2022-26 بینیپیش دوره دررشد بازار سرمایه 

 . هستند توجهی قابل نوسانات مستعد بازارها این
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چه به طور مختصر گفته شد، در ادامه این گزارش، برخی روندهاي سیاستی مهم در شمال عالوه بر آن

یري گانی، با توجه به جریان بازیابی از همهانداز مختصر از اقتصاد جهآفریقا و خاورمیانه به همراه یک چشم

  و نیز تحلیلی از وضعیت قیمت و عرضه نفت ارائه شده است.  19-کووید
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 صفحه خالصه

  1يوتزرینیکوالس ف    ویراستار علمی: 

  2021نوامبر  4  ها:بینیزمان پایان پیش

انداز سیاسی و اقتصاديچشم  

  از به طور ، اما نفت و گبرخوردار است يتراقتصاد متنوعاز تولیدکنندگان نفت در منطقه سایر به نسبت ایران

 هاي ایاالتتحریم اگرچهد. دهمی به خود اختصاصرا این کشور اي از درآمد مالی و خارجی سنتی بخش عمده

 کرده است.محدود را  و به ویژه صادرات نفت)فعالیت اقتصادي ( ،متحده

 جهشظرفیت نفت و گاز را پیش از  و در عین حال،درآمد را افزایش کم از خانوارهايمدت ایران حمایت کوتاه 

یسی سیاست اقتصادي را بر افزایش تولید ئ، آقاي ردر مجموع. ها افزایش خواهد دادبالقوه صادرات هیدروکربن

تمرکز  صنعتی هايکارخانهتولیدکنندگان و  سوي مالی به منابعداخلی متمرکز خواهد کرد و دولت او بر هدایت 

 .نمودخواهد 

  2022هاي نفتی را در نیمه اول سال متحده برخی تحریم انتظار دارد که ایاالتواحد اطالعات اکونومیست 

کست در شگذاري ضعیف و با این حال، تورم، سرمایه. خواهد کرد این امر از رشد اقتصادي پشتیبانی بردارد که

به رکود اقتصادي باز مارس)  20مارس تا  21 (از 27/2026تا  25/2024 هايآمریکا، ایران را در سال تعامل با

 .بار دیگر صادرات نفت ایران را محدود خواهد کرد ،هاها، اعمال مجدد تحریمدر این سالد گرداند. خواه

 االتروابط با ای اگیرد، به شدت بمی به طور گسترده مورد استفاده قرار در ایرانکه  در نرخ ارز موازي تغییرات 

شود، تقویت می 2022-23هاي در سال پول ملی ، حتی با وجود این کههمهخواهد بود. با این  در پیوندمتحده 

 .باقی خواهد ماند اي مهممخاطرهبه عنوان  یابرتورمکه مارپیچ  است تشدید کسري بودجه به این معنی

 ترین اقتصادهاي آمریکا، ایران همچنان یکی از بزرگ جاريهاي حتی پس از چند سال رکود عمیق و تحریم

هبراي سرمای جذاب ياندازچشم در صورتی به منطقه، ایران با دومین جمعیت بزرگباقی خواهند ماند.  منطقه

 .متحده رخ دهد که آشتی بلندمدت با ایاالت شودتبدیل میگذاران 

  سازي اورانیوم غنی سطح متحده که براساس آن ایران هاي هر دو طرف، توافق با ایاالتانگیزه نظر گرفتن دربا

  اجرایی خواهد شد. 2022در نیمه نخست سال  ، احتماالکاهش خواهد دادهاي نفتی را در ازاي رفع تحریم

   

                                                 
1 Nicholas Fitzroy 
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  مهمهاي شاخص

  2021a 2022b 2023b 2024b 2025b 2026b 

  -2,2  -2,6  -2,1  2,9  8,9  2  تولید ناخالص داخلی واقعی (درصد)رشد 

  27  25  20  17,2  23  44  کننده (میانگین، درصد)تورم مصرف

  -5,9  -5,5  -5  -4,3  -5,3  -9,7  تراز دولت (درصد از تولید ناخالص داخلی)

  -0,7  0,2  1,8  8  11,8  4,2  تراز حساب جاري (درصد از تولید ناخالص داخلی)

  10  9,3  8,5  8,5  8,8  9,6  بیکاري (درصد)نرخ 

  287،144  265،874  237،387  185،459  206،065  251،299  ریال به ازاي هر دالر (میانگین)نرخ ارز، 

a   .برآوردهاي واحد اطالعات اکونومیستb واحد اطالعات اکونومیست يهابینیپیش  

  

  هاي بازارفرصت

 

 

  2020مصرف خانوار، 

 (میلیارد دالر آمریکا؛ رتبه جهانی)

  2020، سن جمعیت به تفکیک

 )میلیون(
  نرخ بیکاري

 )درصد(

  2022هاي بینیارزیابی پیش

 )درصد تغییر، ساالنه(
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 از چهارم اکتبر  مهمتغییرات 

 خیرأت. شده باشدسر گرفته  از زمان حاضراي ایران و آمریکا تا ما پیش از این انتظار داشتیم که مذاکرات هسته 

هه دوم ماپیش از سه را حتمی تلقی کند،که ایران آن ی هیچ گونه کاهش تحریماز آن است که  کنونی حاکی

  به وقوع نخواهد پیوست. )انتظار داشتیمتر پیشکه چه دیرتر از آنفصل یک ( 2022سال 

  کمی  22/2021تر و در سال کمی سریع 23/2022در نتیجه، ما انتظار داریم که رشد صادرات نفت در سال

با  ها احتماالًمکاهش تحریتوجه به آنکه با این حال، با بینی کرده بودیم. تر پیشپیشباشد که  میزانیکندتر از 

 قابل اغماض است.بر رشد واقعی تولید ناخالص داخلی آن  اثراتمجموع در ، افزایش واردات همراه خواهد بود

  ،ــه با آنچه بین ایران و آمریکارات در مذاکر مداوم خیأتهمچنین ــتیم در مقایس ــریبه کاهش  ،انتظار داش  ترعس

ود از خهاي بینیپیشبینی کمتري در ما خوشدر حال حاضر  بنابراین،منجر خواهد شد.  ملی ایران، ارزش پول

سالنرخ  شته و پیش 2022-26هاي ارز ایران در  سط حدود کنیم که نرخ ارزبینی میدا  236،000 به طور متو

 ریال بود. 224،000این رقم  ،بینی قبلیباشد، حال آنکه در پیش آمریکاریال در ازاي هر دالر 

 رو  ماه پیشِ

 درصد  40از  باالتر 2021 بیشتر سالتورم سال به سال در نرخ : اکتبر)کننده (تورم قیمت مصرف -1غیرقطعی

ه ببا این حال، نگاه خواهد داشت. مدت باال عرضه پول، تورم را در کوتاه شتابانرشد سریع و . است باقی مانده

، این احتمال وجود دارد که نرخ تورم 2021سال فصل پایانی  درها سطح قیمتنرخ پایه بسیار باالتر واسطه 

 کاهش یابد.درصد در سال  40به زیر سازگار با این شرایط 

  ما هايبینیپیشمخاطرات اصلی معطوف به 

  شدت  اثرگذاري  احتمال  2021سناریوهاي فصل سوم 

  25  بسیار باال  بسیار باال  از بین برود کامل ربه طو ریالایران از مارپیچ ابرتورمی رنج برده و اطمینان به 

  25  بسیار باال  بسیار باال  اي به اتمام رسیده و شانس کاهش تحریم آمریکا از بین برودمذاکرات هسته

  20  باال  بسیار باال  ود ش اعتراضات کارگرانبدتر شدن شرایط اقتصادي منجر به اعتصابات گسترده و 

  20  بسیار باال  باال  بار تبدیل شودتظاهرات خیابانی گسترده به قیامی خشونت

  16  باال  باال  باعث بروز یک بحران بانکی بزرگ بشود غیرمسئوالنهسیاست پولی 

عملیاتی  فضاياي هستند که ممکن است بالقوه تغییراتسناریوهاي ریسک، . استما  »ریسک خالصه«کار  برگرفته ازسناریوها و امتیازات مالحظه: 

. منبع: واحد است 25بوده و مقیاس آن از  اثرگذارياحتمال و  ضربحاصلشدت ریسک، متأثر نمایند. دو سال آینده  طیبه طور اساسی کار را  و کسب

 اطالعات اکونومیست

   

                                                 
1 TBC 

  (م) گیري بوده یا کامالً مشخص نیست.رود که نشان داده شود چیزي نیاز به تصمیمبوده و براي آن به کار می To Be Confirmedاختصاري از عبارت 
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  2022-26انداز چشم

 الملل روابط بین

متحده خواهد بود که در حال حاضر  ، رابطه آن با ایاالت2022 -26هايترین جنبه سیاست خارجی ایران در سالبحرانی

 (برجام یامشترك  اقدام جامع برنامهاز  2018در سال کرده و هاي گسترده و مخرب اقتصادي را بر ایران تحمیل تحریم

رئیسی به عنوان ایران از زمان انتخاب آقاي  عملیبیبا وجود . است نشینی کردهعقب) 2015 سال ايتوافق هسته

 یک هدف ضروريرا ها منافع اقتصادي کاهش تحریم همچنان ،انتخاباتی بدون محاسبات احتماالًحکومت ، جمهوررئیس

آمریکا در  حضورجمهور آمریکا، خواهان کاهش ، جو بایدن، رئیسحال عیندر گیرد. در نظر میدت مبراي امنیت کوتاه

در نظر براي انجام این کار  مسیر ترینمهمبه عنوان را اي ایران برنامه هسته همچنان محدود کردنو  بودهخاورمیانه 

ما اعملی نیست.  یدائم شکلچیزي که به -اهد شد تضمین دهد از توافق خارج نخو خواهد کهایران از آمریکا می. دارد

ه را ارائچنین تضمینی  -متحده جمهوري بعدي ایاالت زمان انتخابات ریاست- 2024تواند حداقل تا سال دولت بایدن می

گیري آن تر از عدم شکلمحتمل 2022 سال در نیمه اولبرجام  بازگرداندن گیري توافقی برسرشکلدر نتیجه، نماید. 

 ها وجود دارد.بینیها و پیشدر مورد این ارزیابیتوجهی هاي نزولی قابلبا این حال، ریسکاست. 

ها بین آمریکا و ایران خود به یک منبع تنش براي هر دو طرف تبدیل خواهد مدت، توافق بر سر کاهش تحریمدر میان

ایران  حمایت برهاي بیشتر محدودیت تحمیلشکست آمریکا در . راضی نخواهند بودها از نتیجه آن شد و هیچ یک از آن

، انایربالیستیک  هايبرنامه موشک بر و در لبنان، عراق، سوریه و یمن) عمدتاً در منطقه ( نیابتی خوداز نیروهاي 

برخی  این میان،در . داشت دولت آمریکا، به دنبال خواهد درون حتی دررا  توافقبا این  يرو به رشد هايمخالفت

گذاري یهغربی براي سرما کسب و کارهايمیلی هاي دیرپاي مرتبط با تروریسم و حقوق بشر علیه ایران و ادامه بیتحریم

، ادامه جنگ در سایه با اسرائیل، ایران را عالوه بر اینعصبانیت ایران منجر خواهد شد. و به تحریک  ،یا تجارت با ایران

هاي کلیدي قرار خواهد و حمالت سایبري علیه زیرساخت در حوزه کشتیرانی م هدف حمالت سطح پایینبه طور مداو

توجه به  با( خواهد نمودتقویت را که تنها مواضع تندروها در هر دو طرف زند اي را دامن میجویانهداد، که حمالت تالفی

داً از اواخر ، حدوشودمیتوافقی که مجدداً امضاء در نتیجه، ما انتظار داریم . )ستا اسرائیلاصلی متحده حامی  ایاالت اینکه

به طور کامل با  ،متحده بعدي ایاالت جمهوريریاست پس از انتخابات 2024در اواخر سال  ومتزلزل شده  2023سال 

 .شکست مواجه شود

منجر  تواندسعودي که می مذاکرات با عربستان به عنوان مثالنیز مذاکرات در حال حاضر در جریان است؛  سایر نقاط در

مدت، بعید به نظر با این حال، در میان. )شده بودقطع  2016روابطی که از سال به تجدید روابط دیپلماتیک رسمی شود (

اکرات در مذ سعودي تمرکز اصلی عربستانمنتهی شود. رسد که مذاکرات به تغییر معناداري در روابط ایران و عربستان می

ان (و به همراه آن پای در یمنمورد حمایت ایران  هايخود با حوثیبا ایران یافتن راهی براي پایان دادن به جنگ پرهزینه 

 شرایطی تأمین چنینایران تاکنون عالقه چندانی به . است هاي متناوب موشک به خاك عربستان سعودي)شلیک به دادن

ها دستور کار خود را حوثی در هر صورت،سازشی را انجام بدهد. چنین  رئیسینشان نداده و بعید است که دولت آقاي 
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 و ح ندارند)صل اموافقت ببراي اي هیچ انگیزهدر شرایط کنونی و بنابراین ( نیز دست باال را دارند و در حال حاضر داشته

 حلی براي جنگ در یمنهیچ راه. اگر وندشتوسط ایران هدایت نمیطور شفاف به  به اندازه سایر نیروهاي نیابتی در منطقه

ظهور خواهد  مجدداًبا ایران  هاو تنش شدهناامید  نیاز فقدان اقدامات موردسعودي از  عربستان احتماالً به دست نیاید،

 .کرد

در برابر تهدیدات نظامی و اقتصادي آمریکا، ایران بر گسترش روابط با دو  آوريتاب، در تالش براي ایجاد دیگر سوياز 

افزایش خریدهاي نظامی از هر دو  شاملگسترش روابط این . تمرکز خواهد کرد -روسیه و چین-قدرت بزرگ شرقی 

اي داخلی هختگذاري در زیرساتجاري و فروش نفت با قیمت پایین به چین در ازاي سرمایه هايپیوندگسترش  کشور و

لی یک رابطه عم دنبال کردنافزون بر این، تمایل ایران به ثبات در طول مرزهاي خود، این کشور را به سمت . خواهد بود

و چین  یهروسهر دو کشور مستلزم همکاري دیپلماتیک با  با طالبان در افغانستان سوق خواهد داد که احتماالً عملیاتیو 

 .ثبات در این کشور است ی ازوجود درجات براي اطمینان از

  هاروند سیاست

بر افزایش ظرفیت تولید در  آغاز، سیاست ایران در 2022هاي آمریکا از نیمه اول سال با توجه به انتظار کاهش تحریم

 کمه کاین امر بشود.  ها اطمینان حاصلبخش نفت و گاز تمرکز خواهد کرد تا از افزایش سریع صادرات هیدروکربن

ادرات فتتاح یک پایانه جدید صگازي پارس جنوبی و ا عظیم توسعه فاز دوم میدانامکان تحقق در چین،  ترقويتقاضاي 

را  ،تهمراه اس با دسترسی بیشتر به بازارهاي آسیایی ایرانن که بندري در جنوب شرقی ایرا يدر جاسک، شهر نفت

 کند. فراهم می

در  ايدات کارخانهتولیبر مصرف خصوصی، دولت بر افزایش تولیدات صنعتی و  فزاینده تورم بارح فقر و وبا باال رفتن سط

اي هیسی در سالئآقاي ر. به عنوان ابزاري براي حفظ رشد اقتصادي تمرکز خواهد کرد ،خودرو بخش نظیر ییهاحوزه

بنابراین، کنترل است.  ی کردهمعرفهاي فقیر جامعه و قهرمان بخش فرد طرفدار عموم مردماخیر خود را به عنوان یک 

باقی  2022-26 هايسیاست دولت در سال عمومی، به احتمال زیاد به عنوان یک ویژگی خودروقیمت کاالهایی مانند 

ودآوري بر س بار سنگینی این امر به نوبه خودشود. ها محافظت کنندگان در برابر افزایش قیمتتا از مصرف خواهد ماند

 بود.صوصی خواهد گذاران بخش خسرمایه

، عمدتاً در مواردي که در آن مین مالیأتجارت و ت شدنمحدود نوعی به هاي آمریکا نیز به تهدید ظهور مجدد تحریم

مللی الهاي بینشرکت اغلبکه  ، چراگذاري خواهد شدادامه خواهد داد و مانع از سرمایه شود،دالر آمریکا به کار گرفته می

هاي تازه و رو به تنش 2024از سال . ندارندهاي آمریکا انداز نامشخص تحریمچشم طوف بهمعریسک  قبول تمایلی به

یی و خودکفاها حول سیاست مجددي که مستلزم برقرارها خواهد شد متحده باعث تشدید مجدد تحریم افزایش با ایاالت

 است.آوري تاب
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  سیاست مالی

همچنان شدید باقی مدت کروناویروس، فشارهاي مالی در کوتاه گیريات همهتأثیرهاي آمریکا و ادامه تحریم نظر به

 حصیلتهاي آمریکا که و در نهایت کاهش تحریم جهانی نفتهاي قیمتسطوح باالتر به دلیل با این حال، . خواهند ماند

، بهبود خواهد مارس) 20رس تا ما 21از ( 22/2021انداز در اواخر سال مالی چشم ،کندرا تسهیل می ینفت هايدرآمد

مخارج  ،هاي ماهانهدرآمد با پرداختکم میلیون ایرانی 30براي هدف قرار دادن در پارلمان  مطرح الیحهبا توجه به . یافت

هاي در مقایسه با سال صادرات نفت است. همراه هاي رفاهیافزایش هزینه با 22/2021 سال در بودجه ریزي شدهبرنامه

فرض هزار بشکه در روز در فاصله آوریل تا اوت،  620با توجه به متوسط صادرات روزانه یافته است، اما  اخیر افزایش

عالوه . است اغراق شده برآوردبیشیک همچنان ، میلیون بشکه در روز 2,3به طور متوسط  صادراتمبنی بر  ايبودجه

 کهبه جاي آنبیشتر درآمد نفت ایران در حال حاضر هاي آمریکا به این معنی است که حریمت ناشی ازانع وبر این، م

کنیم که می بینیپیش ،بنابراین. شودمی صرف يتهاتر نظامبراي خرید کاال در یک  ،شود یزبه خزانه دولت وار مستقیماً

درصد  9,7به  22/2021در سال  ،21/2020براي سال برآورد شده  درصد تولید ناخالص داخلیِ 7از  کشور کسري مالی

 .تولید ناخالص داخلی افزایش یابد

ارهاي فشخلق پول به عنوان نخستین مسیر دنبال خواهد شد که این امر باعث تداوم از طریق  کسري بودجه عمدتاًتأمین 

 2022هاي آمریکا در نیمه اول سال مبا این حال، هنگامی که تحریینک نیز در سطح باالیی قرار دارد. اکه همد خواهد بو تورمی

توجهی بهبود  به طور قابل کشور مالی وضعیت، نمایدافزایش  آغاز به چشمگیر به شکلیبرداشته شود و درآمد صادرات نفت 

تولید ناخالص  درصد 4,3 به به طور متوسط 24/2023در سال ما انتظار داریم که کسري بودجه  ،این روند ۀدر نتیج. خواهد یافت

ن و هایی نظیر چیدهندگان وابسته به دولتبا توجه به احتمال باالي استقراض ایران از وام هادر این سال. داخلی محدود شود

اي توافق هستهکه  و هنگامی 2023سال  از اواخر، وجود اینبا . دسترسی به منابع مالی خارجی بهبود خواهد یافت روسیه،

که این امر منجر به گسترش مالیاتی تا حدودي کاهش خواهد یافت هم درآمدهاي درآمدهاي نفتی و هم ، داز بین برومجدداً 

 خواهد شد. 27/2026درصد تولید ناخالص داخلی در سال  5,9کسري بودجه به 

 سیاست پولی 

قرار دارد و به کمک خرید و فروش  يدرصد 22تا  14با تنظیم دامنه نرخ سود سپرده که اکنون در بازه  بانک مرکزي

گذاري کرده هدف درصد 22 را در سطح نرخ تورم ساالنهاوراق دولتی در بازار بینِ بانکی به منظور کنترل عرضه پول، 

، این سیاست کمترین اثر را بر تورم بودجهکسري  کردنهاي باالي واردات و پولی با این حال، با توجه به هزینه است.

ر تورمی بر پول ملی هم فشا ،باالتر درآمدهاي نفتیِ ناشی از  آثار و پیش از آنکه 2022در سال در نتیجه،  .خواهد داشت

 .را افزایش خواهد داد شبهیکبانک مرکزي نرخ سپرده  ،را تسهیل کند و هم فشارهاي تورمی ناشی از کسري بودجه

و تحت هاي آمریکا تحریم به واسطه شروع مجدد 2024این روند از سال  معکوس شدنپیش از  در ادامه وبانک مرکزي 

خود را به منظور حمایت از رشد  انقباض پولیچرخه  ملی که موجب افزایش تورم خواهد بود، فشار قرار گرفتن پول

    .اقتصادي متوقف خواهد کرد
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 المللی بین مفروضات

 2021 2022  2023  2024  2025  2026  

  رشد اقتصادي (درصد)

  1,8  2,1  1,9  2,2  3,8  5,7  تولید ناخالص داخلی ایاالت متحده

ی سازمان همکاري و توسعه تولید ناخالص داخل

  1,8  2  2  2,2  3,8  5,1  1اقتصادي

  2,6  2,7  2,8  3  4,1  5,4  تولید ناخالص داخلی جهان

  4  4  4,1  4,8  5,8  9  تجارت جهانی

  شود)هاي تورم (درصد، به جز مواردي که ذکر میشاخص

  2,3  2  1,9  2,2  3,2  4,4  کننده ایاالت متحدهقیمت مصرفشاخص 

کننده سازمان همکاري و توسعه قیمت مصرفشاخص 

  2,2  2,1  2  2,2  2,8  3,3  اقتصادي

  2,5  2,6  2,2  1,9  1  6,8  (بر اساس دالر آمریکا)  2تولیدات صنعتی

  53,5  55,5  61  66  78,5  71,7  نفت (برنت؛ دالر در هر بشکه)

  0,7  0  -9,5  -2,3  -0,5  34,4  غیرنفتی (بر اساس دالر آمریکا)کاالهاي 

  متغیرهاي مالی

  2,4  2,2  2  1,1  0,2  0,1  (میانگین، درصد) ينرخ اوراق تجاري سه ماهه دالر

  287،144  265،874  237،387  185،459  206،065  251،299  )ال به ازاي یک دالر (میانگیننرخ ارز رسمی؛ ری

  1,24  1,22  1,18  1,15  1,17  1,19  یک یورو (میانگین) نرخ ارز؛ دالر به ازاي

 رشد اقتصادي 

لبته ا صادرات نفت به چین و افزایش هاي باالتریانگینافزایش تولید صنعتی، م، از طریق 22/2021رشد مثبت در سال  

با ها تحریم لغوبر سر مذاکرات  به درازا کشیدن با این حال،. دشخواهد  ، پشتیبانی19-کووید نرخ واکسیناسیون با تأخیر

تورم سریع بر مصرف بار محدود خواهد کرد و  22/2021صادرات را براي سال دامنه  افزایش بیشترِ، متحده ایاالت

سطح به  22/2021در نتیجه، ما انتظار داریم که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال . خصوصی سنگینی خواهد کرد

به شدت افزایش خواهد یافت و به  نرخ رشد اقتصادي 23/2022و در سال  پس از آن. کاهش یابد درصد 2نازل  نسبتاً

 درصد 200 را تا نزدیک به ، افزایش در حجم صادرات نفتمتحری فارغ از کامل یک سال درصد خواهد رسید، چرا که 8,9

 سازد.پذیر میامکان

خش بمتمرکز خواهد بود و  بخش نفت و گاز) نظیر(غیرکاربر  هايبخشزیادي در  دواقتصادي تا حد بازیابیبا این حال، 

سب بر ح اقتصادکل رشد دستمزد در متوسط تورم باال،  شرایط پابرجا بودندر نتیجه و در خواهد ماند.  نیز عقبخدمات 

سطوح باالي کنونی فقر احتماالً کاهش نخواهد  این بدان معنی است کهمقادیر واقعی، همچنان ضعیف باقی خواهد ماند. 

به ایران را براي  مانند مواد غذایی و کاالهاي مصرفی)اي (انداز صادرات کاالهاي غیرسرمایهو این امر چشم یافت

                                                 
1 OECD 

سود) هاي قیمت تولیدکننده در تولیدات کارخانهشاخص 2 شیه  صول را قیمت درب کارخانه (قیمت بدون مالیات، هزینه حمل و نقل و حا صنعتی، میزان تغییر مح اي و 

 کنند. (م)گیري میاندازه
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ز سال ا ایاالت متحدههاي تحریم تجدید، بازیابینامتوازن  در نظر داشتن ماهیتبا کند. تضعیف میهاي خارجی شرکت

 باز خواهد کشاند.به رکود  27/2026تا  25/2024هاي در سالاقتصاد را  احتماالً 2024

 شد اقتصادي ر          

 2021a 2022b 2023b 2024b 2025b 2026b درصد

  -2,2  -2,6  -2,1  2,9  8,9  2  تولید ناخالص داخلی

  -2  -1  -0,5  2,3  1,5  1  مصرف خصوصی

  -0,5  -1,5  -2  2  2  3,5  مصرف دولتی

  -2  -3  -0,5  3  4  3  گذاري ثابت ناخالصسرمایه

  -6  -9  -7  6  42  25  صادرات کاالها و خدمات

  -5  -15  -10  9  20  4  واردات کاالها و خدمات

  -1  -0,8  -0,5  1,9  0,2  2  تقاضاي داخلی

  0,5  1  1,3  1,4  1,5  -3  کشاورزي

  -2,8  -4,2  -7,1  3  17  3  صنعت

  -2,2  -1,8  1,9  3  3,5  -3,7  خدمات

a   .برآوردهاي واحد اطالعات اکونومیستb ها واحد اطالعات اکونومیستبینیپیش 

 تورم 

به عنوان عوامل  کسري بودجه همچنان کردنها و پولی کاهش ارزش ریال در بازار موازي، کمبودهاي مرتبط با تحریم

درصد  46,4که نرخ تورم ساالنه در ژانویه تا سپتامبر به طور متوسط  این در حالی استباال باقی خواهند ماند، تورم  ایجاد

 شور،ک مقاماتمدت خواهد بود، ، موتور رشد عرضه پول در کوتاهکسري بودجهکردن پولی توجه به آنکه با . است بوده

درات صادر افزایش شدید  دهند. اگرچه یکسوق می گری ویرانتورممارپیچ ابر یکبروز  خطر به سمتایران را 

. ردجلوگیري خواهد کپیوسته  ابرتورمبینی، کمبود ارز خارجی را کاهش خواهد داد و از دوره پیش نخستنیمه  طینفت 

 که و صادرات بیشتر نفت-این روند  کاهش یابد. با تداومدرصد  23به  2022در نتیجه ما انتظار داریم که تورم در سال 

با این حال، . کاهش خواهد یافت درصد 17,2به  2023در سال  میانگین تورم -شودباعث تقویت ریال در بازار موازي می

 .کردخواهد  بروز مجدداً 26-2024هاي متحده، در سال به دلیل بدتر شدن روابط با ایاالت ملی کاهش ارزش پول

 ارز  نرخ

ثابت نگاه آمریکا  ریال در ازاي یک دالر 42000 مواد غذایی برابر با تعداد اندکی ازدات ایران نرخ رسمی ارز را براي وار

موازي ارز یک نرخ به میزان قابل توجهی فاصله گرفته و  2018از اواسط سال ارز ، نرخ رسمی وجود اینبا داشته است. 

از جمله براي و  گستردهدر سطحی  )شددله میمبادالر آمریکا ریال در ازاي یک  275000 که در اوایل نوامبر در حدود(

علی فذخایر ، مقامات مجبور به استفاده از در صورت لزومو  مدتدر کوتاه. گیردمورد استفاده قرار میهاي دولتی بودجه

بازار به  ارز ، نرخبا این حال. نوسانات خواهند شدگاه بهبروز گاهموازي در مواجهه با ارز نرخ  حفظهاي خود براي دارایی
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 پیششود، متحده تقویت میت در پرتو بهبود روابط با ایاال 2023تا اواخر سال  2022احتمال زیاد از اوایل تا اواسط سال 

در  297،780شده و به به شدت تضعیف  هاي آمریکابا اعمال مجدد تحریم بینیدوره پیش اواخر درو دوباره  کهآناز 

 برسد. 2026یان سال مقابل هر دالر آمریکا در پا

 بخش خارجی

هزار بشکه در روز  700تا  600که بین  در مقایسه با سطح فعلی 2022ما انتظار داریم که حجم صادرات نفت در سال 

 تر ازاین میزان همچنان پایین. افزایش یابدمیلیون بشکه در روز  2به متوسط بیش از به سرعت افزایش یافته و  ،است

ایران تنها  رودمیسطحی که انتظار رسید؛ میلیون بشکه در روز می 2,4که به  است 2017ین صادرات سال حجم میانگ

مان کافی ز تأمین شده و این کشور ایران توسط قبلی خریداران نفت تمامکه  به آن دست پیدا کند زمانیو  2023در سال 

اي افزایش هافزایش تقاضاي منطق به واسطهدرآمد صادرات غیرنفتی نیز . داشته باشد را در اختیار تولید کامل براي افزایش

هاي در سال نیز واردات مخارجرکود طوالنی،  توجه به حرکت اقتصاد به سمت خروج از یک ، بااین میاندر . خواهد یافت

را  2022ري در سال ، بهبود قابل مالحظه تراز تجاهاي جهانی نفتتقویت بیشتر قیمتداشت. افزایش خواهد  2022-23

منجر به کاهش شدید مازاد تجاري در  2024هاي نفتی از سال مجدد تحریم گیريشکلبا این حال، . نمایدمیتضمین 

 .خواهد شد2024 -26هايسال

محدود شدن اعتبارات  توجه به با. خدمات همراه خواهد بود هاي انجام شده رويدر هزینه با افزایش هابهبود تجارت کاال

 2022مدت، کسري خدمات در سال در کوتاه سالمت عمومی معطوف به هايتداوم نگرانیناشی از گردشگري، به ویژه 

، به دلیل بهبود جریان ورود 2023کاهش مختصر کسري خدمات در سال . گسترش خواهد یافت برحسب مقادیر مطلق

رو به  هاي ژئوپلیتیکیِتنش چراکههمراه خواهد بود، 2024 -25هايدر سال تراز خدماتگردشگران، با افزایش کسري 

درصد  9,9 به کنیم که مازاد حساب جاري به طور متوسطبینی میما پیشخواهد بود. بر ورود گردشگران  ، باريگسترش

 2026در سال  ،جاريحساب ت تحوالت ، ناشی ازپیش از تبدیل شدن به کسري و 2022 -23تولید ناخالص داخلی در سال

 .برسد
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 هابینیخالصه پیش

  هابینیخالصه پیش

 (درصد، به جز مواردي که ذکر شود)

 2021a 2022b 2023b 2024b 2025b 2026b 

  -2,2  -2,6  -2,1  2,9  8,9  2,0  رشد تولید ناخالص داخلی واقعی

  2،476  2،720  3،023  3،875  3،656  2،487  تولید نفت خام (هزار بشکه در روز)

  20،482  29،491  39،250  67،031  67،608  32،726  صادرات نفت (میلیون دالر آمریکا)

  27  25  20  17,2  23  44  کننده (میانگین)تورم قیمت مصرف

  33  23  25  16  19,1  36  کننده (پایان دوره)تورم قیمت مصرف

  24  24  23  22  24  22,5  نرخ سود تسهیالت (پایان دوره، درصد)

  -GDP(  9,7-  5,3-  4,3-  5-  5,5-  5,9تراز بودجه خالص رسمی (درصد از 

میلیارد دالر صادرات کاالها به قیمت فوب (

  55,9  65,6  76,1  104,7  102,5  64,4  آمریکا)

واردات کاالها به قیمت فوب (میلیارد دالر 

  52,4  58,2  63,3  66,6  59,5  51,7  آمریکا)

  -2,9  0,8  6,6  32,6  37  8,1  آمریکا)تراز حساب جاري (میلیارد دالر 

  -GDP(  4,2  11,8  8  1,8  0,2  0,7تراز حساب جاري (درصد از 

  10,1  10,2  10,3  10,4  10,1  9,4  بدهی خارجی (پایان دوره، میلیارد دالر آمریکا)

  287،144  265،874  237،387  185،459  206،065  251،299  نرخ ارز ریال در برابر دالر (میانگین)

  297،780  276،509  251،631  211،423  185،762  253،682  ریال در برابر دالر (پایان دوره) نرخ ارز

  260،566  235،339  210،031  165،452  185،741  230،565  ین (میانگین) 100نرخ ارز ریال در برابر 

  372،225  340،106  300،699  243،137  215،484  294،272  نرخ ارز ریال در برابر یورو (پایان دوره)

a   .برآوردهاي واحد اطالعات اکونومیستb ها واحد اطالعات اکونومیستبینیپیش 
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 ها و نمودارهاداده

  هاي ساالنهبینیها و پیشداده

  2017a 2018a 2019a 2020a 2021b 2022c 2023c 

  dتولید ناخالص داخلی 

تولید ناخالص داخلی اسمی (میلیون دالر 

  405،104  314،878  194،187  174،517  196،185  267،959  460،976  آمریکا)

  75،130  64،885  48،799  35،085  24،413  19،129  15،317  یال)ر هزار میلیاردتولید ناخالص داخلی اسمی (

  2,9  8,9  2  3,4  -6,8  -6  3,8  رشد تولید ناخالص داخلی واقعی (درصد)

  dمخارج تولید ناخالص داخلی (درصد تغییر واقعی)

  2,3  1,5  1  -0,4  -7,7  -2,6  2,5  خصوصی مصرف

  2  2  3,5  -2,3  -6  -2,9  3,9  مصرف دولتی

  3  4  3  2,5  -5,9  -12,3  1,4  گذاري ثابت ناخالصسرمایه

  6  42  25  -5,4  -29,9  -12,5  1,8  صادرات کاالها و خدمات

  9  20  4  -29,2  -38,1  -29,5  13,4  واردات کاالها و خدمات

  d(درصد تغییر واقعی)منشأ تولید ناخالص داخلی 

  1,4  1,5  -3  4,5  8,8  -0,9  3,2  کشاورزي

  3  17  3  8,4  -15,9  -11  3  صنعت

  3  3,5  -3,7  0  -0,2  -0,6  4,4  خدمات

                جمعیت و درآمد

  87  86  85  84  82,9  81,8  80,7  جمعیت (میلیون)

تولید ناخالص داخلی سرانه (دالر برابري 

  قدرت خرید)
14،536  13،795  12،913  13،920  14،511  16،089  16،828  

 12,1b 12,0b 11,4b 11,2b 9,6 8,8 8,5  بیکاري ثبت شده (میانگین، درصد)

  GDP(dمتغیرهاي مالی (درصد از 

  10,7b 7,4b 7,7  9,6  9,8  15,4  17  درآمد بخش عمومی

  14,8b 14,4b 17,4  14,9  14,2  17,3  18,7  مخارج بخش عمومی

  -b -7,0 b 9,7-  5,3-  4,3 4,1-  -1,9  -1,8  تراز بخش عمومی

  16,0b 18,6b 25,4  23,6  24,3  14  13,6  خالص بدهی عمومی

  هاي مالیها و شاخصقیمت

  185،459  206،065  251،299  201،040  124،436  71،387  33،226  نرخ ارز؛ ریال به ازاي هر دالر (میانگین)

  211،423  185،762  253،682  257،000  132،500  113،000  36،074  نرخ ارز؛ ریال به ازاي هر دالر (پایان دوره)

  17,2  23  44  30,5  40  18  8  هاي قیمت (میانگین، درصد)شاخص

  20  33  55  69,8  48,6  41  12,6  (درصد تغییر) M1حجم پول 

  21,6  29,5  43  38,4  28,2  22,1  22  (درصد تغییر) M2حجم پول 

  18,0b 19,0b 21,0b 21,0b 22,5  24  22  نرخ بهره تسهیالت (پایان دوره، درصد)

  dحساب جاري (میلیون دالر آمریکا)

  38،033  42،962  12،673  3،236  7،155  32،635  22،194  تراز تجاري
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  104،673  102،462  64،412  49،848  59،391  93،390  96،034  صادرات کاالها به قیمت فوب

  -66،640  -59،500  -51،739  -46،612  -52،236  -60،755  -73،840  واردات کاالها به قیمت فوب

  -6،019  -6،177  -4،809  -3،998  -4،053  -7،351  -8،826  تراز خدمات

  50  -296  -368  -599  15  807  837  تراز درآمد

  519  540  563  599  637  650  710  تراز انتقاالت جاري

  32،583  37،030  8،059  -708  3،754  26،741  14،915  تراز حساب جاري

  دالر آمریکا) بدهی خارجی (میلیون

  4،425b 9،438  10،100  10،408 4،855  5،773  6،819  انباشت بدهی

  334b 296b 338  287  301  194  490  بدهی پرداخت شده

  263b 293  220  190 256  138  387  بازپرداخت اصل بدهی

  63b 43b 45  67  111  58  105  بهره

  المللی (میلیون دالر آمریکا)ذخایر بین

  105،997b 101،334b 86،269b 66،169b 58،169  78،169  93،170  المللیبینکل ذخایر 

a  .محقق شدهb واحد اطالعات اکونومیست برآوردهاي .c واحد اطالعات اکونومیستهاي بینیپیش .d  مارس) 20مارس تا  21سال مالی (از  

  المللی پول.المللی صندوق بینمنبع: آمارهاي مالی بین

 هاي فصلیداده

  2019  2020  2021 

 3فصل   2فصل   1فصل   4فصل   3فصل   2فصل   1فصل   4فصل   

 تولید

تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 

  ریال) هزار میلیارد( 12/2011سال 
3،412 3،339  3،402  4،179  3،457  3،493  3،653  n/a  

تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 

  (درصد تغییر ساالنه) 12/2011سال 
2,9  0,5-  1,6-  2,7  1,3  4,6  7,4  n/a  

  هاقیمت

کننده قیمت مصرف

)100=17/2016(  188,8  197,8  209,7  236,0  272,4  292,2  310,2  338,8  

کننده (درصد تغییر قیمت مصرف

  43,5  48,0  47,7  44,2  30,6  21,1  24,4  27,7  ساالنه)

 متغیرهاي مالی

  n/a  235،046  245،415  272،300  226،333  165،224  140،301  118،930  ریال در برابر دالر (میانگین) نرخ ارز؛

ریال در برابر دالر (پایان  نرخ ارز؛

  دوره)
132،500  165،200  205،000  297،000  257،000  257،500  252،000  283،500  

M1  ریال) هزار میلیارد(پایان دوره؛b 3،635  4،273  5،021  6،007  6،170  6،910  7،262  n/a  

M1 (درصد تغییر ساالنه)  44,6  61,7  69,8  80,2  61,5  49,8  48,6  n/a  

M2  ریال) هزار میلیارد(پایان دوره؛b  22،623  24،722  26،572  28،959  31،300  34،762  37،054  n/a  

M2 (درصد تغییر ساالنه)  39,4  40,6  38,4  36,2  34,2  31,3  28,2  n/a  

  روندهاي بخشی

  2,46  2,42  2,24  1,97  1,94  1,96  2,06  2,12  ر روز)دتولید نفت خام (میلیون بشکه 

قیمت نفت خام سبد اوپک (دالر در 

  72,58  67,32  60  43,95  43,38  26,62  51,48  63,11  هر بشکه)
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 aها (میلیون دالر آمریکا)تراز پرداخت

  n/a  17،285  15،637  14،081  11،192  8،938  12،705  15،592  صادرات فوب

  n/a  8،702  6،429  6،056  4،693  3،865  5،526  7،326  نفت و گاز

  n/a  -13،025  -13،675  -11،963  -11،824  -9،150  -14،471  -12،597  واردات فوب

  n/a  4،260  1،962  2،118  -632  -212  -1،766  2،995  تراز تجاري

  n/a  3،534  -4  1،124  -1،206  -622  -2،402  2،034  تراز حساب جاري

a مارس).  20مارس تا  21هاي مالی ایران (سالb .بیستم ماه  

(شرکت ارائه  1المللی پول، پالتالمللی صندوق بینبینالمللی انرژي، آمارهاي مالی ، گزارش بازار نفت آژانس بینبانک مرکزيروندهاي اقتصادي منبع: 

 دهنده اطالعات انرژي و کاالها)

 هاي ماهانهداده

  دسامبر  نوامبر  اکتبر  رسپتامب  اوت  ژوئیه  ژوئن  مه  آوریل  مارس  فوریه  ژانویه  

  نرخ ارز؛ ریال در ازاي هر دالر آمریکا (میانگین)

2019 109،643  120،065  132،459  135،544  145،090  134،276  126،485  118،964  113،917  114،101  115،134  127،556  

2020  132،239  136،429  152،236  158،184  161،930  175،557  212،676  223،509  242،814  292،437  269،328  255،135  

2021  250،232  239،368  246،646  245،428  225،362  234،348  245،182  255،309  n/a  n/a  n/a  n/a  

  نرخ ارز؛ ریال در ازاي هر دالر آمریکا (پایان دوره)

2019  121،000  134،500  134،500  142،500  137،000  128،500  119،000  114،700  115،500  112،500  124،500  132،500  

2020  136،700  150،000  165،200  160،400  175،000  205،000  234،500  237،700  297،000  267،000  254،500  257،000  

2021  245،500  253،000  257،500  236،000  242،000  252،000  256،700  273،300  283،500  275،300  n/a  n/a  

M1 (درصد تغییر ساالنه)  

2019  38,1  41,5  46,5  47,3  58,6  50,9  48,3  41,0  36,8  34,6  40,1  48,6  

2020  53,9  58,6  49,8  54,8  53,3  61,5  74,5  75,5  80,2  88,6  80  69,8  

2021  63,8  56,9  61,7  53,9  47,1  44,6  34,9  36,4  n/a  n/a  n/a  n/a  

M2 (درصد تغییر ساالنه)  

2019  22,8  22,9  23,1  23  25,2  25,1  26,3  26,1  27,2  27,3  28,2  28,2  

2020  28,7  30  31,3  33  33,6  34,2  35,4  35,8  36,2  37,2  37,4  38,4  

2021  39,2  39,1  40,6  38,8  38,8  39,4  39,4  39,1  n/a  n/a  n/a  n/a  

 نرخ سود سپرده (میانگین؛ درصد)

2019  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  

2020  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  

2021  n/a  n/a  n/a  n/a  14  14  14  14  14  n/a  n/a  n/a  

 نرخ سود تسهیالت (پایان دوره؛ درصد)

2019  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  

2020  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  

2021  n/a  n/a  n/a  n/a  22  22  22  22  22  n/a  n/a  n/a  

  کننده (میانگین؛ درصد تغییر ساالنه)قیمت مصرف

2019  39,5  42,2  47,5  51,4  52,1  50,5  48  41,6  35  28,3  27,1  27,8  

2020  26,3  25  22  19,8  21  22,5  26,8  30,5  34,5  41,4  46,4  44,8  

2021  46,2  48,2  48,7  49,5  46,9  47,6  43,7  43,2  43,7  39,2  n/a  n/a  

 منبع: آمارهاي مالی بینالمللی صندوق بینالمللی پول، هاور آنالیتیکس2 (ارائه دهنده دادههاي سري زمانی براي جامعه جهانی)

                                                 
1 Platt 
2 Haver Analytics 
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  نمودارهاي روند ساالنه

  

 نمودارهاي روند ساالنه

  رشد تولید ناخالص داخلی واقعی

 (درصد تغییر)

  کنندهتورم قیمت مصرف

 درصد)میانگین؛ (

  تراز بودجه

 )از تولید ناخالص داخلی(درصد 

  تراز تجاري

 )از تولید ناخالص داخلی(درصد 

  2020مقاصد صادراتی، 

 )سهم از کل(

  2020مبادي واردات، 

 )سهم از کل(
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  نمودارهاي روند ماهانه

  
  

  

 نمودارهاي روند ماهانه

  نرخ ارز

 )ریال در برابر یک دالر؛ میانگین(

  کنندههاي مصرفقیمت

 )درصد تغییر ساالنه(

  هاي پولیانباشت

 )درصد تغییر ساالنه(

  گاز طبیعی: قیمت اروپا

 )یوتیدالر در میلیون بی(

  نفت: قیمت نفت خام برنت

 )دالر در هر بشکه؛ میانگین(

  نفت: قیمت نفت خام دوبی

 )دالر در هر بشکه؛ میانگین(
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  اقتصادياي هاي مقایسهشاخص

  
 

 2020اي اقتصادي، هاي مقایسهشاخص

  تولید ناخالص داخلی

 )میلیارد دالر؛ نرخ ارز بازار(

  تولید ناخالص داخلی سرانه

 )هزار دالر؛ نرخ ارز بازار(

  تولید ناخالص داخلی

 )درصد تغییر ساالنه(

  کنندههاي مصرفقیمت

 )درصد تغییر ساالنه(
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  خالصه وضعیت

 اطالعات پایه

  لمساحت ک

 میلیون هکتار  163,6

 جمعیت 

 المللی پول) ، صندوق بین2020( میلیون نفر 83,99

 نفر  500،000شهرهاي با جمعیت بیش از 

  )، مرکز آمار ایران2016نفر ( 1000 برحسب جمعیت

  8،738: پایتخت)( تهران

  3،373مشهد: 

  2،243اصفهان: 

  1،773تبریز: 

  1،869شیراز: 

  1،292قم: 

  1،303اهواز: 

 اقلیم

 اي با دماي بسیار باال قاره

 متر)  1،220ارتفاع آب و هوا در تهران (

تا  3منفی ژانویه  :؛ سردترین ماه)روزانهدماي  حداقل و حداکثرمیانگین گراد (درجه سانتی 37-22، ژوئیه :ترین ماهگرم

ژانویه، میانگین بارندگی  :ماه ترینمرطوبمیلی متر؛  3، میانگین بارندگی ژوئیه :ترین ماهدرجه سانتی گراد؛ خشک 7منفی 

 میلی متر 46

 زبان رسمی 

 فارسی) ارسی (پ

 گیرياندازه واحدهاي

ر؛ یک آرتابا معادل هکتا 0,108 معادلجریب  1شوند، از جمله: استفاده می نیز محلی واحدهايبرخی از . سیستم متریک

 کیلوگرم 11,88ري معادل  1لیتر،  هکتو 0,66
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  تقویم

 29و  بعديروز در پنج ماه  30، نخست سالشش ماه  ماه در روز در هر 31شود و شامل مارس آغاز می 21سال ایران از 

 622 سال پیامبر اسالم از مکه در هجرتاین سیستم مربوط به  در ماه دوازدهم است. روز) 30بار چهارسال یک هر(روز 

توان با را می میالدي هر سال ایرانیمعادل شمسی است. هاي سالمبتنی بر اما بر خالف تقویم اسالمی،  ،میالدي است

 .ه استشدآغاز  2021مارس  21ایران در  1400سال به دست آورد. سال به تاریخ ایران  621اضافه کردن 

 پول رایج 

 محاورهدر ایرانیان شوند، ارائه می برحسب ریالآمارهاي دولتی  تماماگر چه  تومان است. 1ریال معادل  10)؛ هر IRریال (

 نکه نام رسمی واحد پول را از ریال به توما پذیرفتاي را الیحه 2020پارلمان در ماه مه سال برند. تومان را به کار می

ی در یک دوره انتقال، . زمانی که تغییرات عملیاتی شودآن حذف خواهد کرد اسمیتغییر خواهد داد و چهار صفر را از ارزش 

  .داشتخواهد  گردشن اتومهمزمان با ریال دوساله، 

 زمان 

 ساعت جلوتر از وقت گرینویچ  3,5

 تعطیالت عمومی 

سیاري از تعطیالت مذهبی  ستثناهستند. از جمله موارد  1اسالمی بوده و مبتنی بر سالب تا  21از  نوروز)سال نو ( جشن ا

  مارس است. 24

 

                                                 
 نیست. (م)هاي قمري بوده و روز ثابتی در سال منظور مبتنی بر ماه 1
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 ساختار سیاسی 

 نام رسمی 

 جمهوري اسالمی ایران 

 حقوقی  نظام

  مورد بازنگري قرار گرفت 1989که در سال  1979 سال براساس قانون اساسی

 گذاريقانوننظام 

 ايرهنف دوازدهنگهبان  يشورا دییأبه ت دیمجلس با ينامزدها ی. تماماست ندهینما 290متشکل از  یاسالم يمجلس شورا

نصوب مو با رأي نمایندگان مجلس  هیقوه قضائ دیگر به پیشنهاد رئیسها توسط رهبر و شش نفر برسد که شش نفر از آن

مجلس  یانجیمصلحت نظام م صینگهبان برسد. مجمع تشخ يشورا بیبه تصو دیبا زیمجلس ن قوانین مصوبشوند. یم

 .استنگهبان  يو شورا

 یانتخابات نظام

) هیفق یلانتخاب کنندة و ئتی، مجلس خبرگان (هشوراي اسالمی انتخابات مجلس يبرا يأر حق این کشور از بزرگساالن

 برخوردارند. يجمهور استیو ر

 یمل انتخابات

 )مجلس شوراي اسالمی( 2024)؛ يجمهور استی(ر 2025: آتی انتخابات

 عالی رهبر

 ياخامنه یعلسید اهللا تیآ

 دولت سیرئ

در  یسیرئ میابراهشود. یدو دوره انتخاب م يدوره چهار ساله و حداکثر برا کی يبرا یعموم يجمهور که با رأسیرئ

  .جمهور انتخاب شدسیبه عنوان رئ 2021ژوئن 

 قوه مجریه

 از مجلس رأي اعتماد گرفته است.  2021 اوتدر  یفعل نهیشد. کاب حذف 1989در سال  يریوزنخست پست

 هاي مهم سیاسی بنديجناح

هه و جب انیتحت سلطه جبهه متحد اصولگرا یهستند. مجلس فعلفاقد انسجام و اثرگذاري  یپارلمان يهاونیفراکس

  شوند. محسوب می يبه رهبر کیکار نزدمحافظه هايگروهاز است که هر دو  یانقالب اسالم يداریپا
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 يدیکل يوزرا

 یسیرئ می: ابراهجمهورسیرئ

  1محمد نهاوندیان: يجمهور استیدفتر ر سیرئ

 2ی: عزت اهللا ضرغامفرهنگ

 یانی: محمدرضا آشتدفاع

 ي: احسان خاندوزییو دارا اقتصاد

 3یباغگل نی: حسآموزش

 انیاکبر محراب ی: علنیرو

 انیرعبداللهیام نی: حسهخارج امور

 یاللهعینبهداشت: بهرام 

 نیام یمعدن و تجارت: رضا فاطم صنعت،

 زارع پور یسیاطالعات و ارتباطات: ع يفناور

 بیخط لی: اسماعاطالعات

 يدی: احمد وحکشور

 یمیرح نیرحسی: اميدادگستر

 ی: جواد اوجنفت

 ی: رستم قاسميو شهرساز راه

 بافیمجلس: محمدباقر قال سیرئ

 یشمخان ی: علیمل تیامن یعال يشورا سیرئ

 4محمدباقر نوبخت: برنامه و بودجهرئیس سازمان 

  5اکبر صالحیعلی: رانیا یاتم يسازمان انرژ سیرئ

  يکل بانک مرکز سیرئ

  يصالح آباد یعل

  

  

                                                 
جمهور در دولت سیزدهم جمهور برگزیده شد و جاي خود را به محمود واعظی داد و رئیس دفتر رئیسبه عنوان معاون اقتصادي رئیس 1396محمد نهاوندیان در سال  1

 نیز غالمحسین اسماعیلی است. (م)
 اهللا ضرغامی نوشته شده است. (م)ت میراث فرهنگی به اشتباه عزتوزیر فرهنگ محمدمهدي اسماعیلی است که با توجه به نزدیکی واژگانی با وزار 2
 وزیر آموزش و پرورش ایران یوسف نوري است. 3
 رئیس سازمان برنامه و بودجه مسعود میرکاظمی است. 4
 رئیس سازمان انرژي اتمی محمد اسالمی است. 5



28 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

30 

 

 هاترین تحلیلتازه

 2021نوامبر  15شده در  تهیه

و در  هما منتشر شد تیسادر وب ،بینی حاضرو پیش یقبل ینیبشیپ نیب یدر بازه زمانآیند، ی که در ادامه میهایگزارش

 . شود، ارائه میما را شکل داده است اندازچشمکه  یتحوالت مهمترین ي برمرور عنوان به جانیا

 استیس

 هاینیبشیپ یروز رسانبه

 ساخت برجستهرا  جانیتنش با آذربا رانیا ینظام شیرزما

 المللنی: روابط ب2021اکتبر  11

 دادیرو

زار برگ جانیبا آذربا خود یشمال غرب هايمرز یکیدر نزد اي راسابقهکم ینظام شیرزما سال جاريدر اول اکتبر  رانیا

 کرد.

 یو بررس لیتحل

 نیب شیسال پ کیاز زمان جنگ کوتاه  هعیشمذهب همو  صوريمتحدان  نیها بتنش شیافزا گررویداد نشان نیا

 نیدر روابط ب یذات يهایدگیچیپ ،يریدرگ نیاست. ا ناگورنو-قره باغ ۀو ارمنستان بر سر منطقه مورد مناقش جانیآذربا

 کنندهنیمأ(ت لیبا اسرائ جانیآذربا يجمهور کیاز روابط نزد یکه ناش هایی؛ پیچیدگیکرد داریب را رانیو ا جانیآذربا

 قومی تیاقل نیتربه عنوان بزرگ يدر مناطق مرز يآذر اقلیت تینفت آن) و وضع یکننده اصلو مصرف حاتیتسل یاصل

 خت،یبرانگ رانیا تیبخش از جمع نیا انیطلبانه را در مهیموارد تجز یو در برخ انهیگرایجنگ احساسات مل نیا بود. رانیا

را تسهیل کرده  -شودمحسوب می رانیا مانیپکه هم- به ارمنستان هیروس یتدارکات نظامبود متهم  رانیکه ا ژهیبه و

 جانیآذربا یاصل یخارج یحامدر مقام  ،یابتین يریدرگ نیدر چند رانیا يامنطقه بیرق ه،یها، ترکتنشغیر از این . است

دو طرف متضاد در جنگ ها از آنکه  یی(جا هیگرا را از سوراسالم انینظامکه شبه گردیدمتهم  رانیو توسط ا ظاهر شد

  است.مستقر کرده به آذربایجان در مرزهاي این کشور کمک  ي) براکنندیم تیحما یداخل

ور ساخت، برگزاري رزمایش نظامی سه جانبه بین آذربایجان، ترکیه و پاکستان در رویدادي که آتش اختالفات را شعله

 انجیآذرباپس از آن، رزمایش دریایی مشترك  ري مرزهاي ایران بود. زمان کوتاهیکیلومت 500اوایل سپتامبر و حدوداً در 

ت خارجه ایران به شدت از برگزاري آن انتقاد کرد. آخرین حلقۀ زنجیر این تنش، که وزار خزر انجام شد يایدر در هیو ترک

ر دو توپخانه، پهپادها و بالگردها  یزره يواحدهارزمایش ارتش ایران در نزدیکی گذرگاه مرزي جلفا و پلدشت بود که 

   .آن شرکت داشتند

 هیسور که هرچند است ریجبهه درگ نیدر چنددر حال حاضر  رانیابگیرد.  دررسد که جنگی علنی بعید به نظر می

 یکی ن،یعالوه بر ا .نیز هست و لبنان منیدر عراق،  یابتین يروهاین درگیر حمایت از زمانهماما  ،ترین آن استبرجسته
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اق در دهه عر و رانیکشور از زمان جنگ ا نیا نهیرید لیمنطقه، تما یابتین يروهایکشور از ن نیا تیحما یاصل لیاز دال

 ب،یترت نیبه ارا از مرزهایش دور کند. با دشمنان خود  ینظام يریدرگ این مسئله است کهاز  نانیاطمحصول  يبرا 1980

در ارتباط  ياندهیحال، خطرات فزا نیخواهد کرد. با ا يخوددار یتنش نظام دیاز تشد رانیها، ایلفاظ شعارها و رغمیعل

ه ادعا در دو سال گذشته ک یرانیا نیروهايو  هارساختیز در یتیامن نفوذو  زیآمتیموفق يبریحمالت سا يبا تعداد باال

در  لیرائبا اس یرا نسبت به هرگونه ارتباط احتمال رانیا مسئله نیوجود دارد. ا ست،انجام شده ا لیتوسط اسرائ شودیم

  کند.یخود مشکوك م يمرزها

 ینیبشیبر پ تأثیر

ها همچنان ادامه تنش یبرخ ه،یو ترک لیبه اسرائ جانیآذربا یکیبا توجه به نزد که انتظار داردواحد اطالعات اکونومیست 

حال  نیباشد و در ع يگرید يمنطقه مرز یثباتیخواهد شاهد بینم رانیا ، چراکهترنییدر سطح پا البتهداشته باشد، 

  است. گانیمتمرکز بر بهبود روابط با همسا یخارج استیمتعهد به س

 و لبنان هیاز سور رانیامور خارجه ا ریوز دارید

 المللنی: روابط ب2021اکتبر  12

 دادیرو

سسال جاري اکتبر 9 در سور يسفرها ران،یامور خارجه ا ریوز ان،یرعبداللهیام نی، ح تگو با گف يو لبنان را برا هیخود به 

  رساند. انیبه پا ،رانیوابسته به ا یلبنان عهیش یاسیو س یگروه نظام کیاهللا، و با حزب کشوراین دو متبوع  يهادولت

 یو بررس لیتحل 

 یفر خارجسصد نخستین مقبه عنوان ) همچنین به روسیه نیز عزیمت کرد يو(سوریه و لبنان  انتخاببا ان یرعبداللهیام 

 کشور به برنامه نیمجدد ا وستنیبر سر پ کایمذاکرات با آمر يریخود را آماده از سرگ ،دیدولت جد کهنیقبل از ا ،خود

تمرکز  تصمیم از پیش اعالم شدة آن براياز  پیام جدي کی) کند، رانیا ياتوافق هسته یا جامع اقدام مشترك (برجام

اهللا و بشار با حزب یرسم يگفتگوها .فرستادغرب روابط با گسترش  يبه جا ياروابط منطقه بر توسعۀ یخارج استیس

از  رانیا تیحما در واقع .کندحکومت ایران را آشکار می طلبیاندام و مبارزهاز عرضاي جلوه ه،یجمهور سورسیاسد، رئ

 يستان سعودعربه یعنی منطقدر  آن یمتحدان اصل ومتحده ( االتیاست که ا ینگران نیاز ا یمنطقه ناش یابتین يروهاین

 مسئله نیا گسترش دهد. این کشور ياهسته يهایطلبجاه شتریمحدود کردن ب يبرجام را برا ۀواهد دامنخیم )لیو اسرائ

اي چنین مسئلهاگر  یبه دست نخواهد آمد، حت آن یدولت فعل در چارچوب رانیا ياز سو يازیامت نیکه چن دهدینشان م

   باشد. يضرور کایآمر يهامیرفع تحر در مسیر

قول  لبنان دیجد رینخست وز ،یقاتیم بیجمهور و نجسیعون، رئ شلیم هب بیروت از دارید در جریان انیرعبداللهیام

 داد. يسوخت اضطرار نیمأادامه ت ژهیبرق و به و روگاهیدو ن اندازيراه، يانرژ مخربکاهش بحران  يبرا شتریمساعدت ب

 هیمتحده عل االتیا يهامیتحر؛ توافقی که نه با دولت لبنان آغاز شد اهللا وتوافق با حزب قیاقدامات ماه گذشته از طر نیا

   .) را نقض کردکندمیاز آن عبور  سوخت(که  هیهر دو طرف و سور
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 رائهادر این باره  جزئیاتی هرچند شده، منجر يجدید اقتصادي همکاري توافقنامه به سوریه در مذاکرات که شودمی گفته

 این در .اندنشده اجرایی هرگز آنها از بسیاري که است کرده امضا اسد رژیم باهاي متعددي نامهموافقت ایران. است نشده

 فشارهاي وجود با احتماالً اقداماتی از این دست. است بوده سوخت خرید امکان براي اعتباري خطوط هاآن ترینمهم ،میان

 را خود ايمنطقه متحدان از حمایت ایران در دولت زیرا داشت، خواهند ادامهکه به ایران وارد شده است،  ایران مالی

اهر ظ اسرائیل مانند ايمنطقه مخالفان برابر در بازدارنده یعاملبه عنوان  هاچراکه آن ،داندمی خوداز  دفاع براي کلیدي

 روعش عربی کشورهاي که زمانی این، بر عالوه کنند.عمل می متحده ایاالت با مذاکرات در فشار اهرم شده و به منزلۀ

 تا کندمی حفظ را خود محوري موقعیت که کند حاصل اطمینان باید ایران کنند،می سوریه رژیم با روابط سازيعادي به

  .شوداز منافع آن منتفع  بازسازي، برنامه در صورت شروع

 بینیپیش بر تأثیر

 خود بتینیا نیروهاي از حمایت افزایش و ايمنطقه روابط تقویت بر خارجی سیاست تمرکز براي ایران قصد دیدارها این

  .کندمی تأیید هستند، بازدارندگی بر مبتنی یدفاع سیاست اصلی عناصر که را

 کنندبرقراري روابط حسنه حرکت می سمت به ایران و عربستان

 المللبین روابط: 2021 اکتبر 22

 رویداد

 روابط مترمی در پادشاهی این که است کرده ییدأت سعودي عربستان خارجه امور وزیر سعود، آل فرحان بن فیصل شاهزاده

 .است »جدي« ایران با

 بررسی و تحلیل

 کامل طور هبدوکشور  دیپلماتیک روابط و دارند عمیقی و دیرینه رقابت منطقه، پیشرو قدرت دو ایران، و سعودي عربستان

جدید ت سمت به را طرف دو هر اقتصادي و امنیتی سیاسی، قدرتمند مالحظات حال، این با. ه استشد قطع 2016 سال از

 بایدن جو آمدن کار روي زمان از. است داده سوق -مستقیم مذاکرات دور چهار جمله از- گذشته ماه شش در روابط حسنه

. پیش گرفته استرا در  تريسازنده خارجی سیاست ریاض سعودي، عربستاناو در قبال  ترانتقاديو مواضع  ژانویهماه  در

 نگتن دچارواش حفاظتی امنیتی چتر، عربستان سعودي را نسبت به منطقه از متحده ایاالت ارتش نسبی به عالوه، خروج

 براي تالش و جدید المللیبین اتحادهاي دنبال به مقامات ریاض ،واکنش به این تحوالت در. است کردههاي جدي تردید

 در ویژه به آمریکا، دولت بر را خود نفوذ که است امیدوار همچنین سعودي ستانعرب. هستند ايمنطقه هايتنش کاهش

   .کند حفظ ایران، ايهسته توافق احیاي براي مذاکرات با رابطه

 دولت بین یمن ساله هفت جنگ از رهایی به ریاض نیاز دلیل به تالش براي برقراري روابط حسنه، سیاستعالوه بر این، 

 حمالت موجب یمن جنگ. است ایران حمایت مورد هايحوثی و عربستان حمایت مورد المللیبین ةشد شناخته رسمیت به

 ،عالوهه ب. است رسانآسیب ،مالینیز خسارات  وو آبرو  اعتبار نظر از که به نواحی مرزي عربستان سعودي شده موشکی

 خود 2030 اندازچشم طرح سعودي عربستان تا شد باعث 19-کوویدجهانی  گیريهمه اول سال در نفت پایین هايقیمت
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 دوباره ت،اس کارآفرین خصوصی بخش یک ایجاد و هاهیدروکربن وابسته به اقتصاد به بخشیدن تنوع دنبال به که را

آشتی خارجی سیاست نیازمند ،خارجی دانش و تجارت گذاري،سرمایه روي به اقتصاد گشایش زمینه، این در. کند تقویت

 .بود خواهد ترجویانه

 ایجاد بر یشترب کیدأت به ایران، جمهوري ریاستسمت  به رئیسی ابراهیم انتخاب. دارد تنش کاهش براي دالیلی نیز ایران

 هايتحریم ةکنندفلج تأثیر کاهش براي تالش که در واقع انجامیده است ايمنطقه اقتصادي و سیاسی دوجانبه روابط

 دارد، جودو در ایران قدرت اصلی مراکز بین ايگسترده ایدئولوژیک توافق که اکنون. است متحده ایاالت مالی و تجاري

 توسط طلباناصالح اردوگاه تعهدات این، از پیش. باشد داشته مذاکرات به بیشتري اعتماد تواندمی سعودي عربستان

 .بود شده به دفعات تضعیف گرااصول مخالفان

 بینیپیش بر تأثیر

 کاهش براي را راهاین امر  و به یک توافق دست پیدا خواهند کرد ایران و سعودي عربستان مدتکوتاه در که معتقدیم ما 

 مانده باقی اساسی اختالفات حال، این با. کرد خواهد هموار لبنان و سوریه عراق، یمن، در ویژه به ايمنطقه هايتنش

   .شود مدتمیان در هاتنش تشدید به منجر تواندمی هنوز و است

  کنندمی گفتگو ها بین دو کشورتنش کاهش ایران و آذربایجان درباره خارجه امور وزراي

 المللبین روابط: 2021 اکتبر 27

 رویداد

 افزایش از پس دوجانبه روابط بهبود درباره ،تلفنی تماس طی آذربایجان و ایران خارجه امور وزرايسال جاري،  اکتبر 23 در

 .کردند گفتگو هاتنش اخیر

 بررسی و تحلیل

 افزایش 2020 سال در ناگورنو-باغقرهۀ مناقش مورد منطقه سر بر ارمنستان با آذربایجان جنگ زمان از دوجانبه هايتنش

بیش  ایران، ظنسوء اصلی منبع و آن تسلیحات اصلی کنندهمینأت اسرائیل، با آذربایجان نزدیک روابط آن طی که یافته

 بدون هواپیماهاي توانایی که اکتبر 21 در ایران هوایی نیرويسابقۀ کم نظامی رزمایش. از پیش برجسته شده است

 رنشینس بدون هواپیماهاي از آذربایجان استفاده به پاسخ در حدودي تا احتماالً  ،شتگذا نمایش بهخود را نیز  سرنشین

 هايهفته در اسرائیل مسلحانه حمله از ایران همیشگی هراس. است بوده باغجنگ اخیر قره جریان در اسرائیل ساخت

 .است شده تشدید ایران ايهسته هايفعالیت مهار براي جانبهیک اقدام بر مبنی اسرائیل دولت تهدیدهاي با اخیر

 است؛ راگملی ايفزاینده طور به و سکوالر آشکارا آن رژیم اما است، شیعه مسلمان کشور یک ایران، مانند آذربایجان، اگرچه

 می تشکیل را ایران جمعیت چهارم یک به نزدیک که است ایران هايآذري به مربوط نهفته اصطکاك دهندة نشان دوم عامل

. است کرده تربغرنج را وضعیت ترکیه، جمهوررئیس اردوغان، طیب رجب توسط ترکیپان گراییملی دمیدن در آتش. دهند

سابقۀ کم رزمایش برگزاري از پس در زمان کوتاهی–کرد  برگزار آذربایجان با که مشترکی نظامی مانورهاي به واسطۀ ترکیه

 .کرد به این تنگنا کمک -ایران اقدامات از علنی انتقاد با اکتبر و 21 در و آذربایجان و ایران مرز در امتداد ارتش
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 در ایران. ستا بعید جانبهحرکت به سمت جنگی همه بنابراین نیستند، نظامی درگیري تشدید خواهان طرفین از یک هیچ

 تسلط از پس خود شرقی مرزهاي در ثباتیبی با و است درگیر جبهه چندین در) نیابتی نیروهاي طریق از( حاضر حال

 و سیاسی روابط توسعۀ بر شدت به ایران جدید دولت خارجی سیاست. کندمی نرم پنجه و دست، افغانستان بر طالبان

 هاينیرو از استفاده در ایران دیرینه سیاست این، وجود با. است متمرکز ايمنطقه بازیگران و همسایگان با ترقوي اقتصادي

 ايمنطقه دشمن تهران به این که ظنسوء دلیل به مورد این در ،مرزهایش از دور به هادرگیري کشاندن براي نیابتی

 اامنین احساس. استشده  پیچیده ،وپا کردهدستاین کشور  هايمرز امتداد در حیات خلوتی اسرائیل،یعنی  ،قدیمی آن

 که یژهوبه کرد؛ خواهد دشوار بسیار مدتمیان تا مدتکوتاه در را دوجانبه هايتنش کاهش کند،می ایجاد مسئله این که

 رشگست حال در ايِهسته برنامه به پاسخ در درپیپی ترورهاي و سایبري حمالت به همچنان اسرائیل داریم انتظار ما

 .دهد ادامه تهران،

 بینیپیش بر تأثیر

 هب حدي تا و اسرائیل به آذربایجان نزدیکی به توجه با– داشت خواهد ادامه هاتنش برخی که هستیم عقیده این بر ما

و شعارهاي تند و تیز  هالفاظی بر نظامی درگیري تشدید جاي به عمدتاً که ماند خواهد باقی پایینی سطح در اما –ترکیه

   .است متمرکز نمادین نظامی هايتمرین و

 ایران سوخت هايجایگاه به سایبري حمله

 المللبین روابط: 2021 اکتبر 29

 رویداد

 خارجی ورکش یک را آن مقصر دولت که گرفتند قرار سایبري حمله مورد ایران سراسر در سوخت هايجایگاه اکتبر، 26 در

 .کرد معرفی ناشناس

 بررسی و تحلیل

 امتقارنن جنگ از بخشی عنوان به معموالً که حمالتی است، بوده سایبري جنگ قربانی همواره گذشته سال دو در ایران

 به رايب اسرائیل دولت اخیر تهدیدهاي با مقطع این در حمله. شودمی داده نسبت اسرائیل به ،سرسخت دشمن دو بین

برجام  هب مجدد پیوستن براي هاییطرح هب متحده ایاالت که صورتی در، به ویژه دارد مطابقت اموررشتۀ  گرفتن دست

 ايیارانه بنزین به را مردم دسترسی که اختالل این شکلکه  رسدمی نظر به. است مخالف آن با اسرائیل که ادامه دهد

 اسرائیل اخیر هايتالش با ،)بود دسترس در بازار در باالتري نرخ با بنزین همچنان که حالی در( کردمی محدود دولتی

 خدمات و زندگی آورسرسام هايهزینه به عللی نظیر سیاسی نخبگانمردم از  ناامیدي تشدیدبه جان هم انداختن و  براي

 .در ارتباط است ضعیف عمومی

 بینیپیش بر تأثیر

 عنوان به عمدتاً  منظم، سایبري حمالت معرض در 2022-26 بینیپیش دوره طول در ایران که داریم انتظار همچنان ما

   .باشد اسرائیل با مدت طوالنی نامتقارن جنگ یک از بخشی
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 بررسی و تحلیل

 استخود افزوده  هايخواستهبر حجم اي، با هدف کند کردن پیشرفت در توافق هسته ایران

 2021 اکتبر 15

 اجازه باید متحده ایاالت که گونه مطرح نموداین ایران، خارجه امور وزیر امیرعبداللهیان، حسین اکتبر، دوم در

 رس بر مذاکرات تا بدهد نیت حسن نشانه عنوان به را ایران شده مسدود هايسرمایه از دالر میلیارد 10 آزادسازي

 هايدرخواستطرح  مورد در ایران دولت میان در ايفزاینده اجماع از سوي دیگر، از سرگرفته شود. احیاي برجام

این . دارد جودو واشنگتن با توافق به دستیابی صورت در آمریکا هايتحریم لغو مثبت تأثیر از اطمینان براي بیشتر

 ،شد متوقف ژوئن در آخر دور که جایی در ايهسته مذاکرات سریع سرگیري ها حاکی از آن است که ازگیريموضع

 سال پایان يجا به داریم انتظار اکنون ما است: بینیپیش تغییر معناي به این. رسدبه نظر می بعید بسیار اکنون

 رو فهرستبه دلیل  متحده ایاالت کامل خروج خطر این، بر عالوه. حاصل شود توافق 2022 سال اوایل در ،2021

 .است افزایش حال در همچنان ایران، هايخواسته رشد به

 مجدد نپیوست روند سر بر توافق نویسپیش که بود آن از حاکی هاگزارش ژوئن، ماه در ايهسته مذاکرات ششم دور از پس

 به. بود مانده باقی بست بن در همچنان اختالف کلیدي هايحوزه کهبا وجود آن حتی بود، گرفته قرار توافق مورد برجام به

 پایان شمش دور که جایی همان از باید ایران که اندگفته آلمان، اخیراً و برجام امضاکنندگان از تعدادي که است دلیل همین

 بدان این .بود نخواهد چنین که آن است دهندهنشان امیرعبداللهیان اظهارات حال، این با. بپیوندد مذاکرات به دوباره یافت،

   .است بعید تا حد زیادي شود، گرفته سر از نهایت در مذاکرات که زمانی سریع پیشرفت که ستا معنا

 باشد هاتحریم کاهش تأثیر براي نظارتی سازوکار خواستار که ایران رسدمی نظر به

 اخلد در آمریکا دولت براي آن با موافقت سیاسی نظر از احتماالً که چیزي( هاي مسدود شدهسرمایه آزادسازي بر عالوه

 أییدتاست،  شده منتشر ایران مجلس هايپژوهش مرکز توسط به تازگی گزارشی که ،)زا استآسیب بسیار شکشور

 رجستهب را برجام طرفه یک نظارتی ساختار این گزارش. دارد وجود تريملموس و بیشتر هايخواسته احتماالً که کندمی

 يبرا روشی هیچ اما است، جدي هايمحدودیت و گیرانهسخت نظارتی هايرویه موضوع ایران ايهسته برنامه- کندمی

 رايب ادامه در گزارش این. است نشده گنجانده متحده ایاالت هايتحریم کاهش واقعی تأثیر و هاتحریم لغو از اطمینان

 میلیون 2,5 به رسیدنیعنی  روز درافزایش  بشکه میلیون 2( نفت صادرات افزایش به رو و واضح سطوح ،مسئله این حل

 تجارت از خاصی سطوح همچنین. شود برآورده باید هاتحریملغو  صورت در که کندمی پیشنهاد را) روز در صادرات بشکه

 5,7 به فرانسه و آلمان با يدالر میلیارد 4 ماهانه تجارت اولیه افزایش– نمایدمیپیشنهاد  را اروپا با گذاريسرمایه و

   .دالر میلیارد
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 استفرانسه  با ایران تاریخی دوجانبه تجارت بسیار فراتر از بالقوه تجاري تقاضاهاي

  (میلیارد یورو)

  
  فرانسه غیرمستقیم هايمالیات و گمرك کل اداره

 هايقدرت بهجهت بیاز حق حاکمیت ایران را  زیادي مقدار  کهاین نخست :دارد اصلی شکایت سه برجام درباره ایران

 و محقق نشد؛ 2016 ژانویه در برجام اجراي از پس شده داده وعده اقتصادي مزایاي کهاین دوم ؛کندواگذار می خارجی

 برجام از کشور این جانبهیک خروج از پس ویژه بهکرد؛  اعتماد هایشوعده اجراي براي آمریکا به تواننمی کهاین سوم

به  وافقت این در واشنگتن نقش برجام، از متحده ایاالت کنگره اکثریت حمایت ضعیف دورنماي به توجه با .2018 هم در

 ندکمی تضمین ایران اقتصادي هايخواسته با موافقت حال، این با. ماند خواهد باقی جمهوررئیس عهده بر طور مشخص

   .کندیم کمک هاگالیه این از یکی کمدست کاهش به و است ارزشمند این کشور براي اقتصادي نظر از توافق این که

این  و کنند تضمین را خصوصی هايشرکت هايسیاست توانندنمیبرجام  امضاکنندگان سایر و متحده ایاالت ،همه این با

 لغو از پس نفت صادرات قبلی سطوح به توجه با. کندمی دشوار بسیار را خاص اقتصادي هايخواسته برآوردن ،مسئله

 با .بود خواهد ترپیچیده بسیار اروپا با گذاريسرمایه و تجارت اما است، بینانهواقع ایران نفت صادرات تقاضاي ها،تحریم

 در عین حال و کنند تسهیل را هاگذاريسرمایه و هاتجارت از برخی توانندمی اروپا اتحادیه و متحده ایاالت ،وجود این

 دو ره در این صورت که بود، خواهند معاف آتی هايتحریم از هاییگذاريسرمایه چنین که نماید تضمین متحده ایاالت

 حتماالً ا نشود، محقق هاتحریم کاهشمرتبط با  اهداف اگر این، بر عالوه. دکن فراهم را سازش زمینه دتواناین اقدامات می

 مهار براي گزینه بهترین را برجام همچنان بایدن دولت .بود خواهد روشن شکایت و نظارت سازوکار یک خواستار ایران

 ازوکارس با موافقت ،مضاف بر این). شودمی کاسته آن سودمندي از زمان گذشت با البته( داندمی ایران ايهسته برنامه

 ابلق ايمصالحه بود، نخواهد آتی هايتحریم مشمول گذاريسرمایه اینکه بر مبنی بلندمدت هايتضمین و نظارتی

   .کندمی فراهم را هاتحریم کاهش تضمین ایران، براي اضافی مزایاي جاي به زیرا است، دستیابی

 در تندروها و شد خواهد متزلزل ايفزاینده طور به مدتمیاندر  فقتوا دوام شود، برقرار نظارتی سازوکار این که هنگامی

 احتماالً  متحده ایاالت خواهانجمهوري و کرد خواهند انتقاد اروپا گذاريسرمایه و تجارت ۀآهست افزایش به نسبت ایران
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 است ما دیدگاه مؤید این. کرد خواهند انتقاد 2024 جمهوري ریاست انتخابات آستانه در ضعفنشان دادن  براي بایدن از

 ورهد اواسط در احتماالً و نخواهد بود پایدار توافق این اما ماند،می باقی نتیجه ترینمحتمل مدتکوتاه در توافق که

   .پاشدهم می از )2022-26( ما بینیپیش

 است مذاکرات کند آغاز معناي به جدید هايخواسته

 فارغ را دخو رویکرد متحده ایاالت تا بردمی زمان زیرا کنند،می کند را مذاکرات ناگزیر هاییخواسته چنین این، بر عالوه

 نتریفیوژهايسا و شده سازيغنی اورانیوم ذخایر افزایش به توجه با. کند تنظیم توافق به ايمرحله و مشترك بازگشت از

 تضمین این بدان معنا است که .باشند داشته ادامه 2022 سال اواسط از بیشتر توانندنمی وگوهاگفت ایران، پیشرفته

 نشان مذاکرات روي پیش فزاینده مشکالت حال، این با. دارد مدتکوتاه پنجره یک که است چیزي توافق آمیزموفقیت

؛ 2021 سال پایان در نه شود،می انجام 2022 سال اوایل در زیاد احتمال به حاضر حال در توافقی گونه هر که دهدمی

 سر از آینده هايهفته در مذاکرات که رسدمی نظر بهکماکان . براي آن قائل بودیم بیشتري احتمال ترپیش چنان که

   .گرفت خواهد قرار ایران جدید هايخواسته تأثیر تحت احتماالً اول دور دو اما شود، گرفته

  درصد احتمال) 45تا  40ن: پلن بی (با جایگزی سناریوي

 ذاکراتم احتماالً دهند، انجام را الزم مصالحه نتوانند داخلی سیاسی دالیل به و بمانند باقی بست بن در طرف دو هر اگر

سالح گسترش از جلوگیري براي را» پلن بی« متحده ایاالت نهایت در و پاشید خواهد هم از 2022 سال دوم نیمه در

 برقرار دوباره »حداکثري فشار« یتحریم سیاست نزدیک، آینده در. دادخواهد  تشخیص ضروري ایران ايهسته هاي

 که تاس کرده ثابت گذشته سال سه ،وجود این با. شودمی مدتکوتاهدر  ایران ریال ارزش شدید کاهش باعث و شودمی

 . کند محدود را ایران ايهسته برنامه تواندنمی تنهایی به هاتحریم

 دوره کی اما بزنند، دامنآن  به خواهندنمی درگیر بازیگران از یک هیچ ،تمام عیار نظامی درگیري هايهزینه به توجه با

 لدنبا به دیگر طرف از ایران و طرف یک از اسرائیل و متحده ایاالت زیرا داشت، خواهد وجود ايمنطقه ناامنی طوالنی

  . هستند منطقه ها درهمۀ زمینه در یکدیگر تضعیف
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 اقتصاد

 هابینیپیش روزرسانیبه

  است کمتر شده نیز مشارکت نرخ اما ،یافته کاهش ایران در بیکاري

 اقتصادي رشد: 2021 اکتبر 11 

 رویداد

 و ساله 15 افراد میان در بیکاري رسمی نرخ ،اکتبر ابتداياز سوي مرکز آمار ایران در  شده منتشر هايداده اساس بر

 به و اشته، این نرخ افزایش دمقایسه فصل به فصلدر  اما است، یافته کاهشقبل  سال مشابه مدت با مقایسه در بیشتر

 . است رسیده) مارس 20 تا مارس 21( 22/2021 سال دوم ماهه سه پایان در درصد 9,6

 بررسی و تحلیل

کرده و این در  عمل روندهاي جهانی ، بر خالف21/2020 سال در) درصد 9,7( ترپایینایران با ثبت نرخ رسمی بیکاري 

می رنج متحده ایاالت مستمر هايتحریم و 19-کووید گیريهمه ايمنطقه شیوع بدترین از کشور شرایطی است که این

 سه ماهه پایانی سال رقم با مقایسه در همچنان بیکاري، 22/2021 اول ماهه سه در مقایسه با افزایش وجود با. برد

 اخلید ناخالص تولید رشد احیاي نتیجه حدي تا است ممکن روند این اگرچه حال، این با. است یافته کاهش 21/2020

 هايداده بررسی در مهم عناصر از یکی اما ،رسید درصد 3,4 به 21/2020 سال در رکود سال دو از پس که باشد واقعی

نرخ . شودنمی ثبت کار جویايافراد  عنوان به دیگر واند خارج شده کار نیروياز  که است يافراد زیاد تعداد ایران بیکاري

در  درصد 0,3 و قبل سال با مقایسه در درصد 0,7 که رسید درصد 41,1 به سپتامبر تا ژوئن در مجدداً اقتصادي مشارکت

   .ه استداشت کاهش با فصل قبلمقایسه 

کننده براي مقامات موضوع نگران .بود درصد 25,7 سپتامبر پایان در و است باال بسیار) ساله 24 تا 15( جوانان بیکاري نرخ

 باالتر بسیار) درصد جمعیت خارج از نیروي کار( فعالیت عدم نرخ، کار المللیبین سازمان هايداده اساس براین است که 

 مدارك اب بسیاري( شوندمی اضافه ایران کار نیروي به نفر میلیون یک ساالنه شودمی زده تخمین که آنجایی از .است

 ابلق سیاسی خطر و اجتماعی ثباتیبی اصلی منبع ،هافرصت کمبود مورد در شدید سرخوردگی احساس ،)دانشگاهی

   .ماند خواهد باقی 2022-26 هايسال طول در دولت براي توجهی
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  )جمعیت از درصد( ایرانی جوانان میان در ناامیدي منبع باال عدم فعالیت نرخ

  
  کار المللیبین منبع: سازمان

 ربراب در را مشاغل از بسیاري امر این. هستند شاغل خدمات بخش در کار سن در جمعیت از نیمی حدود این، بر عالوه

 جدي هايقرنطینه اجراي به نسبت ایران چرا که دهدمی توضیح حدي تا و( کندمی پذیرآسیب 19-کووید گیريهمه تأثیر

 ،مالی این مشکالت کامل جبران در مالی ناتوانی و متعاقب مالی مشکالت به توجه با دولت). است ماندهباقی  میلبی

 داشته منفی تأثیر حدي تا هامحدودیت این اما است، کرده اعمال شیوع اوج زمان در را محدودي اقتصادي هايتعطیلی

 ناسیونواکسی نرخ اگرچه نتیجه، در. است یافته سپتامبر کاهشتا  ژوئن هايدر ماه خدمات بخش در شاغالن تعداد و است

    .است اشتغال اندازچشم براي قابل توجه خطر یک 19-کووید مجدد ظهوراما  است، افزایش حال در ایران در اکنون

 بینیپیش بر تأثیر

-26 بینیپیش دوره طول در - جوانان بیکاري آن از ترمهم و - بیکاري بر اینکهمبنی  ما بینیپیش از هاداده آخرین

 دامن و باالتر رفاهی هايپرداختکند. این امر منجر به ایجاد بار مالی از طریق ، پشتیبانی میماند خواهد باقی باال 2022

  .خواهد شد سیاسی هايمخالفت به زدن

 دهندمی هشدار انرژي الوقوعقریب کمبود به نسبت ایرانی مقامات

 یسیاست روندهاي: 2021 اکتبر 12

 رویداد

 آبی-برق سدهاي در آب کمبود به دلیل- 2021 زمستان دربه احتمال زیاد مجدداً  ایران که اندداده هشدار ارشد مقامات

دچار قطعی  -دیجیتال ارزهايرمز استخراج واسطه هب مصرف تشدید و حرارتی هاينیروگاه سوخت براي ناکافی گاز و

  .برق خواهد شد

 بررسی و تحلیل

که دلیل آن را باید عمدتاً  رسید خود حد شدیدترین به 2020 سال در زمستانی تقاضاي اوج هايدوره در برق مکرر کمبود

 -دندهمی تشکیل را تولید ظرفیت از درصد 16 حدود که- آبیبرق هايقرار گرفتن نیروگاه تأثیرو تحت  بارندگی کاهش در

 جوانان بیکارينرخ  )مردنرخ عدم فعالیت جوانان ( نرخ عدم فعالیت جوانان (کل)
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 آینده در حتی حال، این با. کند مزمن و دائمی را مشکل این تواندمی هوایی و آب تغییرات مدتبلند تأثیر. جستجو کرد

. شودمی تشدید سدها آب شدن آلوده امکان و آوريجمع شدن محدود و آب ضعیف مدیریت دلیل به موضوع این نزدیک،

 میزان کهه داد هشدار ،اندسخنان او را منعکس کرده اکتبر 9 در داخلی هايرسانه که نیرو وزارت ارشد مقامات از یکی

 شده است پر درصد 39 تنهاسدها  مخازن و کاهش یافته درصد 37 تقریباً  ،2020 سال به نسبت 2021 سال در بارندگی

 ،ۀ این تحوالتنتیج در که کرد بینیپیشهمچنین  مقام این شرب کافی است؛ آب از نیمی حدودبراي تأمین  تنها که

   .شودبا مشکل مواجه می دسامبر پایان از قبل برق تولید

 شدید استفاده از انرژي به دلیلاذهان از دالیلی که در ید کنترل خودشان قرار دارد، ت انحراف براي همچنین مقامات

ه یکی از مراکز ب انرژي باالي هايیارانه دلیل به ایران کهچرا  ،دانندرا در قطعی برق مؤثر می دیجیتال ارزهاي استخراج

 زیادي حد تا متحده ایاالت هايتحریم که واقعیت اینعالوة بهج ارزهاي دیجیتال تبدیل شده است. استخرا جهانی

 به سبتن کمتري تأثیر دیجیتال هايارز واقع، در .است کرده مسدود جهانی متعارف مالی سیستم دسترسی ایران را به

 استخراج بر ماهه چهار یممنوعیت تابستانبرق در  کمبود طول در دولت کهاین به توجه با- اما ،دارد دیگر عوامل برخی

 سایر دولت کهوجود دارد، به ویژه این 2021 زمستان در بیشتر هاياحتمال ممنوعیت -کرد اعمال دیجیتال ارزهاي

  .است کرده محدود راموجود  اضطراري اقدامات

 رغمعلی گاز، مزمن کمبود رفع بنابراین،. شودمی تأمین حرارتی هاينیروگاه از برق درصد 80 حدود ،حاضر حال در

 ،نفت وزیر اوجی، جواد .است این معضل برطرف نمودن در حیاتی عاملی جهان، در گاز بزرگ ذخایر دومیناز  برخورداري

 او. مواجه خواهیم شد گاز کسري مکعب متر میلیون 200 حدودبا  روزانه آینده زمستان در که داد هشدار سپتامبر ماه در

نیاز داریم تا صرفاً  دالري میلیارد 11 اً حدود گذاريسرمایهبه  آینده سال 8 تا 6 ولط در که گفت اکتبر اوایل در همچنین

 هايخاموشی و انرژي کمبود مدتکوتاه در بنابراین. بگیریم را را حفظ کنیم و جلوي افت فشار مخازن تولید فعلی سطح

که  خارجی گذاريسرمایه تمایل به همچنین و وريبهره بر که بود خواهد ایران اقتصاد هايویژگی از یکی گاهبی و گاه

  .گذاردمی تأثیر است، نیاز مورد هم بسیار

 بینیپیش بر تأثیر

 کمبودهاي و کند محدود برق تولید ظرفیت افزایش در را دولت گذاريسرمایه ،مالی هايمحدودیت که داریم انتظار ما

  .بماند باقی عمومی خشم منبع و صنعتی رشد براي يترمز عنوان به فصلی

 است گازي میادین در يدالر میلیارد 4,5 گذاريبه دنبال سرمایه ایران دولت

 یسیاست روندهاي: 2021 اکتبر 20

 رویداد

 استان در گاز تولید کردن برابر دو براي دالر میلیارد 4,5 دارد قصد دولت که گفت اکتبر اواسط در ،نفت وزیر اوجی، جواد

  .کند گذاريسرمایه ایران غربی جنوب در فارس
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 بررسی و تحلیل

 طبیعی زگا تولید افزایش دارد قصد که داده نشان است، آمده کار سر بر اوت ماه از کهنیز  جدید دولت قبل، دولت همانند

 مترک دارد، جهان در را آن بزرگ ذخایر دومین ایران که گاز، اقتصادي ارزش. دهدقرار  اولویتدر  نفت تولید نسبت به را

 میعاناتاي صادرات منطقه زیرا است؛ پذیرآسیب متحده ایاالت هايتحریمناشی از  هايمحدودیت در مقابل خام نفت از

 سایر و لیمح پتروشیمی بخش گسترش در گاز تولید افزایش این، بر عالوه. کندتوجه کمتري را به خود جلب می گازي

 زمان از ایران اقتصادي رشد کلیدي منبع تنهانهمهم  این. دارد نقش کنند،می استفاده خوراك عنوان به آن از که صنایعی

 جایگزینی امکان بلکه است، بوده) مارس 20 تا مارس 21( 20/2019تا  19/2018 هايسال در تحریم از ناشی رکود

  شود.می هاتحریم تأثیر برآوري در براتاب افزایش باعث خود نوبه بهو  فراهم نیز را صنعتی کاالهاي واردات

 دونب ،برخوردار است بوشهر اشهمسایه از پس ایران گاز بزرگ ذخایر دومیناز  که فارس استان از بازدید در نفت وزیر

 از را ظرفیت ي در این حوزة گازي،دالر میلیارد 4,5 گذاريسرمایه که گفت، کند ارائه مشخصی زمانی چارچوب کهاین

هاي مهمی که توسعۀ آن دهد. یکی از پروژهافزایش می روز در مکعب متر میلیون 230 به روز در مکعب متر میلیون 114

 میدانرصد، تولید گاز د 71,5به  آن با تأخیر طوالنی مواجه شده است، میدان گازي آغار است که با افزایش نرخ بازیابی

 فازهاي روعش باپی)، . براساس آمار شرکت بریتیش پترولیوم (بیرسدمیمیلیون متر معکب در روز  40و به  شدهدو برابر 

 درصد 3,6 و 2010-19 هايسال در درصد 5,9 ساالنه متوسط طور به ایران تولید جنوبی، پارس فراساحلی میدان توسعه

 رتقدیمی هايمیدان در فشار کاهش حال، این با .رسید مکعب متر میلیارد 250,8 به و یافت افزایش 2020 سال در دیگر

 وراوي و تابناك هما، میادین در بازیابی افزایش پروژه روي بر هم ماه در کار: بدل شده است مشکل رو به گسترش یکبه 

 11 داخلی تولید فعلی سطح حفظ براي تنها که داد هشدار جاري ماه اوایل در اوجی جواد و شد آغاز فارس در همچنین و

   .مورد نیاز استمنابع مالی  آینده سال 8تا  6طی  دالر میلیارد

  

 است ترقاومم بسیار آمریکا هايتحریم برابر در نفت تولید به نسبت ایران طبیعی گاز تولید که است شده ثابت

  )قبل سال مشابه مدت با درمقایسه تغییر، درصد(

  
  المللی انرژي منبع: اوپک و آژانس بین

تولید گاز طبیعی نفت خامتولید 
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 داد، دخواه ادامه خود رشد به همچنان تولید سطح که دهدمی نشان ایران، عظیم ذخایر در کنار گاز، تولید رشد بر تمرکز

 هاییبرنامه وتر قدیمی میادین شدن فرسوده با حال، این با. 2022-23 هايسال در هاتحریم برخی کاهش با ویژهبه

 اشین هايکارشکنی تهدید با شدتبه احتماالً  که خارجی گذاريسرمایه طریق از حدي تا- دالر میلیارد 145 جذب براي

 .یافت خواهد کاهش اندکی 2022-26 بینیپیش دوره در احتماالً گاز تولید رشد -شودمی مواجه هاتحریم از

 بینیپیش بر تأثیر

 اما دهد،می قرار اولویت در را بخش این دولت زیرا یابد، افزایش بینیپیش دوره در گاز تولید که داریم انتظار همچنان ما

  .شد خواهد تعدیل بینیپیش دوره بعدي مراحل در رشد نرخ
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  پولی انقباضافق : خاورمیانه و شمال آفریقاه هفت نمودار

 پولی سیاست اندازچشم: 2021 اکتبر 22

  واقعی و اسمی بهره نرخ مدتکوتاه روندهايبینی پیش: خاورمیانه وشمال آفریقا

  )ن؛ درصد(میانگی

 
  * نرخ وجوه فدرال

 هاي مرکزي مختلف. اکونومیست و بانک اطالعات ، واحد1منبع: مؤسسه هاور آنالیتیکس

 مرتبط نقدي حمایت کاهش حال در که کرد اعالم) متحده ایاالت مرکزي بانک( رزرو فدرال سپتامبر، اواخر در 

 ردک اشاره و بود کرده ایجاد گیريهمه آغاز در که است عظیمی کمی تسهیل برنامه کاهش و کرونا ویروس با

 اطالعات واحد نتیجه، در. رفت، افزایش دهدمی انتظار قبالً  آنچه از را زودتر فدرال وجوه نرخ است ممکن که

 سایر. اتفاق بیفتد 2022 سال اواسط تا متحده ایاالت در انقباض چرخه شروع کرده که بینیپیش اکونومیست

 تریرانهسختگ موضعی اروپا مرکزي بانک اگرچه کنند،می حرکت انقباض سمت به نیز بزرگ مرکزي هايبانک

  .کرد خواهد حفظ را

                                                 
1 Haver Analytics 

 شودبیش از پیش منفی می 2022هاي واقعی در سال نرخ یابدهاي اسمی به کندي افزایش مینرخ
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 از نکنو تا آفریقا شمال و خاورمیانه منطقه در مرکزي هايبانک داشته، صعودي روند که هاستماه تورم اگرچه 

 کبان چندین اگرچه اند،کرده جلوگیري گیريهمه آغاز در تجربه شده شدید کاهش پس از بهره نرخ افزایش

 هايحمایت کاهش و پولی سیاست سازيعادي خود براي رزرو، بر مسیر فدرال اظهارات پی در منطقه در مرکزي

 اند. تأکید کرده مانده، باقی نقدي

 روابط اقتصادي داراي فارس، خلیج همکاري شوراي در ویژه به آفریقا، شمال و خاورمیانه اقتصادهاي از یبرخ 

 که نفت صادرکننده کشورهاي .کرد خواهند حرکت رزرو فدرال پولی انقباض هماهنگ با و هستند دالري

 کشورهایی ماا دانند،می کنترل قابل را موضوع این احتماالً  است، یافته افزایش هاآن در نفت با مرتبط نقدینگی

 اضافی بار 2022 سال در اکنون است، نشده محقق هاآن در گیريهمه از پس اقتصادي بهبود که اردن، مانند

 مواجه الیم نوسانات افزایش با همچنین و کشید به دوش خواهند را کمتري کنندهتسهیل هايسیاست از ناشی

 تواندیم جهانی قرضه اوراق سود در اندك افزایش .کندتضعیف می را رشد اندازچشم کلی طور به که شد خواهند

  .کند ایجاد منطقه اقتصادهاي از برخی براي بدهی مدیریت در مشکالتی

 شناور  يارزها بیشتر ارزش کاهش انتظار مدتکوتاه در ما که است معنی این به همچنین بینیپیش در تغییر

 پولی تسیاس تنظیمانتظارات براي  همچنین و را داریم آمریکا دالر برابر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در آزاد

اینک که هم تورمی فشارهاي تواندمی پول ملی ارزش کاهش باتوجه به اینکه به ویژه شد، دخواه تعدیل داخلی

 کند.  تشدید را نیز در سطح باالیی قرار دارد

 ه به ملی مصر ک پول مانند منطقهدر این  هاي ملیپول به تواندمی یافتهتوسعه اقتصادهاي در بهره نرخ افزایش

 هاي بهره عاملنرخ هاي مثبت زیاد بینشود و تفاوتوسیله جریان ورودي سرمایه در سطحی باال حمایت می

تري که از جانب قوي هاينشانه با این حال، .وارد سازد فشار جذابیت این کشورها براي جذب سرمایه است،

 مالی بحران از پس 1»تانتروم تیپر«پدیدة  احتمال تکرار که دهدمی شده، نشان ابراز در جهان مرکزي هايبانک

 هک شد خواهد وارد نوظهور ناحیۀ بازارهاي از سرمایه جریان بر بیشتري فشار وجود این، وجود ندارد. با جهانی

 بدهی نسبت که کشورهایی .شودمی آمریکا دالر استقراض هايهزینه افزایش و محلی ارزهاي تضعیف به منجر

 يارز نوسانات برابر در این کشورها-است  افزایش حال در ها افزایش یافته یاآن داخلی ناخالص تولیدبه  خارجی

 کنند. یگذاري خود لحاظ مسیاست در را بهره نرخ ۀپیشگیران افزایش احتماالً  -ي بیشتري دارندپذیرآسیبنیز 

   

                                                 
1 Taper Tantrum 

 فروش اي موجتانتروم به معن تیپر به عبارت دیگر، پدیده .است کمی تسهیل توقف براي رزرو فدرال سیاست به نسبت بازار خشم با همراه هیجانی واکنش پدیده، این

  (م)  .باشد شده آن موجب باالتر بهره هاينرخ و تورم اقتصادي، رشد از نگرانی که است داريخزانه اوراق در سنگین
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 بود خواهد 2022 سال در آفریقا شمال و خاورمیانه منطقه در پول ارزش کاهش عامل رزرو فدرال یانقباضسیاست 

  )تغییر درصد ؛واقعی ثرؤم ارز نرخ شاخص میانگین(

  
  اکونومیست اطالعات آنالیتیکس و واحد هاور منبع: مؤسسه

  

 شد منصوب بهادار ایران اوراق و بورس سازمان جدید رئیس

 پولی سیاست اندازچشم: 2021 اکتبر 22

 رویداد

 بازار گرنهاد تنظیم( ایران بهادار اوراق و بورس سازمان جدید رئیس عنوان به عشقی مجید ،)مهرماهماه اکتبر ( اواسط در

 .شد منصوب) سرمایه

 بررسی و تحلیل

 دتاً عم شد، مطرح وي سخنرانی نخستین در عشقی مجید توسط که سهام بازار توسعه براي »ايمرحله هفت راهبرد«

 کرد اشاره ر سرمایهبازا بهبود براي حیاتی بسیار هايزمینه برخی به اگرچه بود، انگیزبرمناقشه غیر ی بدیهی وکلیات شامل

 مجید قشن). نهادي و فنی نوسازي و بورسی، هايشرکت توسطگیرانه پیش شکل به نظارتی ابزارهاي توسعه جمله از(

 یکی. بود خواهد مهم است، آمریکا هايتحریم برابر در ایران اقتصاد تقویت آن هدف که جدید دولت براي ویژه به عشقی

 سترشگ براي نیاز مورد نقدینگی تأمین به منظور بورس در مشارکت به شهروندان تشویق ،تحقق این مهم هايراه از

   .است دولت درآمد منبع و داخلیایع صن

 در انکی،ب هايسپرده جاي به سهام جذابیت در کنار شد، گذاشته اجرا به قبل دولت پایانی هايسال در که مشابهی اقدام

 .تاصالح آن اندیشیده نشده اس براي راهی هنوز احتماالً که کرد ایجاد را حبابی باال، تورم و پول ارزش سریع کاهش پرتو

 افت از پس تهران، بهادار اوراق بورس اصلی شاخص، 1تپیکس به موسوم تهران بهادار اوراق بورس قیمت شاخص

                                                 
1 TEDPIX 
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 جمهور رئیس انتخاب از پس ماه سه در رشد درصد 25( پیوسته طور به ،2020 اوت در خود اوجدوران  به نسبت چشمگیر

 رچهاگ. است مانده سال باقی همان ژانویه در آن ارزش برابر چهار حدودو در نتیجه این فراز و فرود،  کرده صعود) ژوئن در

 همراه با رکود سال دو از پس اما بازگشت، رشدمسیر  به) مارس 20 تا مارس 21( 21/2020 مالی سال در ایران اقتصاد

   .است ارتباطبی بازار بنیادي عوامل اب زیادي حد تا سهام قیمت افزایش تورم، افزایش

 است بوده ایران در سهام قیمت افزایش اصلی منبع تورم افزایش

  
  منبع: مرکز آمار ایران 

زار با شد، اعمالایران  نفت صادرات بر کامل طور به متحده ایاالت جدید هايتحریم که زمانی ازیعنی  ،2019 مه ز ماها

 عمومی هايعرضه طریقهاي انجام شده از سازيخصوصینیز  و معامالت بر که درصدي 0,5 مالیات طریق از، بورس

گرایانه عوام هداتتعهزینۀ  مالی تأمین براي ،جدید ایران دولت .شد تبدیل بودجه مالی تأمین اصلی منبع بهوضع شد،  اولیه

 خطر خود ف به استقراضومعط هايسیاست ادامه اما دارد، نیاز فوري درآمد به هازیرساخت توسعه هزینۀ و خود

 ثبت سهامدار عنوان به بزرگسال جمعیت از درصد 25 حدود اینکه به توجه با و داشته پی در را حد از بیش 1برافروختگی

 هاتحریم کاهش این، بر عالوهوجود دارد.  عمومی خشمخطر برانگیختن ، احتمالی اصالح در صورت شروع یک اند،شده

 اصالح براي منبعی واقع در است ممکن) محقق شود 2022-23 هايسال درانتظار داریم  هنوز که( متحده ایاالت سوي از

  .دهدیم افزایش را واقعی بهره هاينرخ نتیجه در و کندمی کمک تورمی و ارزي فشارهاي کاهش به زیرا باشد، سهام بازار

  

 بینیپیش بر تأثیر

 فزاینده تعداد به توجه با اما کنند، رشد 2022-26 بینیپیش دوره در کلی طور به سرمایه بازارهاي که داریم انتظار ما

  .گذاردمی رتأثی خصوصی مصرف بر ايدوره طور به که هستند توجهی قابل نوسانات مستعد بازارها این خرد، گذارانسرمایه

                                                 
1 Overheating 
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 است باقی ماندهمهم  مسئله یک همچنان غذایی امنیت: هفته خاورمیانه و شمال آفریقا نمودار

 یسیاست روندهاي ،2021 اکتبر 29

 است شده در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا غذایی امنیت مشکالت بروز به منجرو منازعه  جنگ

  
  منبع: برنامه غذاي سازمان ملل متحد

 در ارداتو به وابسته مناطق از یکی بلندمدت و مدتمیان در آفریقا شمال و خاورمیانه منطقه که داریم انتظار ما 

 رزيکشاو فناوري زمینه در هاییپیشرفت. است وارداتی منطقه این غذایی مواد درصد 50 حدود. بماند باقی جهان

 توجه با حال، این با. شد خواهد سودمند واقع درازمدت در که است انجام حال در اسرائیل مانند کشورهایی در

 دومینو رکورد  این منطقه سراسر در 2020 سال در درصدي 1,7 جمعیت رشد یعنی- جمعیت باالي رشد نرخ به

 شدن بدتر از ات باشد ترسریع بسیار باید فناوري تغییرات - صحرا زیر آفریقاي از پس در سراسر جهان رشد سریع

  .شود جلوگیري مدتکوتاه در غذایی ناامنی وضعیت

 اي که؛ مسئلهقرار دارند غذایی ناامنی سطوح باالترین در در حال حاضر ،جنگ از شده ویران ۀسوری و یمن 

طور به . ماند خواهد باقی منطقه در غذایی ناامنی ترینوخیم اصلی عامل درازمدت هايدرگیري دهدمی نشان

  .است کرده بدتر را وضعیت هازیرساخت تخریب و هاي ملیپول سقوط عرضه،مربوط به  تنگناهاي ،کلی

 وسطت یمن اصلی بنادر از یکی محاصره جمله از- هادرگیري این به مربوط ترگسترده ژئوپلیتیک خطرات 

 کرده محدود جدي طور به نیز را واردات به دسترسی -از سوي ایاالت متحده سوریه تحریم و سعودي عربستان

 درگیري جدید هايهجبه ایجاد به منجر ،منطقه واشنگتن از تدریجی خروج کهاین احتمال وجود دارد . است

کنند و به رقابت می گذارد،می باقی خود پشت درایاالت متحده  که فضایی کردن پر براي کشورها زیرا شود،

 .ماند خواهد باقی غذایی ناامنی اصلی عامل احتماالً ژئوپلیتیکاین ترتیب 

 دچار ناامنی حاضر حال در جمعیتی که درصد

  هستند غذایی
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 ست د هوایی و آب تغییرات اتتأثیربا  حاضر حال در آفریقا شمال و خاورمیانه منطقه ،جنگ و منازعه بر عالوه

 الس در را الجزایر و یمن عراق، ایران، جمله از کشورها از تعدادي، آب کمبود که طوري به ،کنندو پنجه نرم می

 تولید رايب نیاز مورد منابع بهاین کشورها را  دسترسی ،خود نوبه بهمسئله  این .است داده قرار تأثیر تحت 2021

شدن  خشکدر حال  يافزاینده طور به منطقهاین  که آنجایی از. کندمی محدود سنتی کشاورزي هايبخش در

 خلیج کشورهاي و عراق ایران، و یابدمی کاهش کشورها برخی در کشاورزي محصوالت تولید احتماالً ،است

 .هستند خطر معرض درطور ویژه فارس به

 بررسی و تحلیل

 ما جهانی هايدیدگاه آخرین از ايخالصه اکونومیست: اطالعات جهانی واحد اندازچشم

 جهانی اندازچشم: 2021 اکتبر 20

 درصد 3,7 جهانی داخلی ناخالص تولید. کرد عمیق رکودي وارد 2020 سال در را جهانی اقتصاد 19-کووید گیريهمه

 اکنون یافته توسعه کشورهاي. شودمحسوب می 1930 دهه از نرخ بدترین که یافت کاهش) بازارارز  نرخ اساس بر(

 تسریع درون این یافته، توسعه جهان سراسر در واکسیناسیون نرخ افزایش ادامه با و هستند اقتصادي بهبود شاهد

 سریع اولیۀ عرضه و مالی هايمحركبه واسطه  2021 سال اول نیمه در که اقتصادي با متحده ایاالت. شد خواهد

 نیز وروی منطقه و چین جهان، دیگر اقتصادي قدرت دو. است پیشتاز کرده است، رشد شکل قابل توجهی به واکسن

   .داشت خواهند باالیی رشد نرخ 2021 سال در

 کشدمی طول سایرین از بیشتر مناطق از برخی بهبود اقتصاد

 سال در که اییاقتصاده ؛بود خواهد فریبنده امسال براي رشد نرخ مقادیرتوجه تنها به  مقایسه، پایه بودن پایین به توجه با

 تخمین ما کلی، طور به .کرد خواهند ثبت را رشد نرخ ترینسریع کلی طور به ،اندتجربه کرده را انقباض بیشترین 2020

) 2019سال ( 19-گیري کوویدهمه از قبل سطح به جهانی داخلی ناخالص تولید 2021 سال اواخر از قبلتا  که زنیممی

 ترینسریع شمالی آمریکاي و آسیا ؛کندمی پنهان را مناطق و کشورها بین نابرابري جهانی هايبینیپیش .گشت نخواهد باز

 گیريهمه از قبل سطح به ها در سال جاريآن واقعی داخلی ناخالص تولیدبه طوري که  ،تجربه خواهند کرد را بهبود

براي رسیدن به سطوح پیش از  2022 سال تاباید  آفریقا و خاورمیانه و التین آمریکاي اروپا، اما خواهد رسید، 19-کووید

   .بمانند گیري منتظرهمه

 کندمی ایجاد جهانی بهبود اقتصاد مخاطراتی را در مقابل تورم مداوم افزایش

 یريگافزایش یافته است، در واقع همه )شده واکسینه اقتصادهاي در( جهانی اقتصاد احیاي شروع با 2021 سال در تورم

 زنیممی تخمین ما( است رسانده خود حد باالترین بهرا  کاالها قیمت و مختل را) آسیا در بیشتر( تأمین زنجیره 19-کووید

 دیدگاه حال، این با .)داشت خواهند جهش درصد 30 امسال کشاورزي هاينهاده و صنعتی اولیه مواد از بسیاري قیمت که
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 که داریم انتظار بنابراین و یابدمی کاهش 2022-25 هايسال در ساالنه تورم که بر این فرض استوار است ما اصلی

   .دارد نگه مدیریت قابل سطوح در را عمومی بدهی خدمات و بماند باقی پایین 2021-25 هايسال در بهره هاينرخ

 اواسط تا حداقل ،تأمین زنجیره اختالالت. است جهانی اندازچشم براي اقتصادي اصلی ریسک همچنان تورم حال، این با

 تورم چه هر .داشت خواهد کنندهمصرف قیمت و کارخانههاي درب قیمت بر پیامدهایی و داشت خواهد ادامه 2022 سال

قیمت مورد در را خود انتظارات کنندگانمصرف و تولیدکنندگان که دارد بیشتري احتمال بماند، باقی معمول حد از بیشتر

 رکزيم هايبانک باالتر، در سطحی تورمی انتظارات تثبیت عدم از اطمینان براي اقدامی در .کنند تعدیل آینده در ها

 پولی ايهسیاست تشدید از طریق -دارند انتظار حاضر حال در گذارانسرمایه آنچه از ترسریع و زودتر- است ممکن بزرگ

 2022 سال اواسط تا تواندمی بهره نرخ که هاي از خود بروز دادهنشانه قبالً  رزرو فدرال .دهند واکنش نشانبه این مسئله 

 روعش آمریکا قرضه اوراق سود .اتفاق افتاده است بودیم کرده بینیپیش ما آنچه از زودتر سال یک که این امر یابد افزایش

 و دهدمی افزایش توجهی قابل میزان به را بدهی خدمات هايهزینه شود، تسریع روند این اگر. است کرده افزایش به

   .کندمی تهدید را جهانی اقتصاد بهبود

 همراه است خیرأت با خدمات بهبود اما یافت، خواهد بهبود جاري سال در جهانی تجارت جریان

 7,7 میزان به کاال تجارت که طوري به داشت، گذشته سال در تجاري هايجریان بر زیادي تأثیر 19-کووید گیريهمه

 محج ).است گردشگري جهانی جریان کاهش دلیل به عمدتاً که( ه استیافت کاهش درصد 19,2 خدمات تجارت و درصد

 تقویت اتقاض بهبود دلیل به ،اقتصادها بازگشایی با که است افزایش حال در شدت به جاري سال در کاال جهانی تجارت

 دلیل به که ،1هارسانانیمه جهانی کمبود .شوندمحسوب می مهم ریسک یک عرضه سمت عوامل حال، این با. است شده

 در را تولید هايزنجیره ،شده است تقویت) دورکاري سمت و حرکت به( یالکترونیککاالهاي  براي تقاضا شدید افزایش

 را نقل و حمل میزان نقل، و حمل شبکۀ در 19-کووید از ناشی اختالالت این، بر عالوه .کندمی مختل صنایع از بسیاري

 از لقب گردشگري جریان که نداریم انتظار ما. بود خواهد کندتر خدمات تجارت بهبود .است رسانده ايسابقهبی سطوح به

   .بازگردد) 2019سال ( گیري کروناهمه از قبل سطح به 2024 سال اوایل یا 2023 سال اواخر

 دارد نیاز زمان به گسترده سازيایمن

 اندازچشم هکنندنیز تعیین امسال از پس حتی سازي،ایمن هايبرنامه سرعت وکرونا  ویروس هاي جدیدسویه احتمالی ظهور

 چالش بزرگترین همچنانواکسن  تولیددر واقع، . بر استزمان جهانی مقیاس در هاواکسن عرضۀ .بود خواهد اقتصادي

 درصد 15 تنها سازيایمن براي در حال حاضر و، 2021 سال در جهان شده ریزيواکسن برنامه عرضه از نیمی زیرا است،

 کامل طور به بالغ جمعیت از درصد 70 تا 60 که زمانی( سازيایمن ةگسترد پوشش .است شده سفارشپیش جمعیت از

 و همکاري سازمان کشورهاي اکثر براي واکسیناسیون بنديزمان و است محقق شده کشور چند در تنها) شوند واکسینه

 تقاضاي به توجه با است ممکن سازيایمن هايبرنامه این. انجامید خواهد به طول 2022 سال اواسط اقتصادي، تا توسعه

  .هستند توسعه حال در کشورهاي از ترسریع اما برسند، نظر به کند باال

                                                 
1 Semiconductors 
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 است بهبود اقتصادي براي بزرگ خطر یک کرونا هايواکسن آهسته عرضۀ

 أثیرت جهانی بازیابی اقتصاد بر نخست ،این مسئله. داشت خواهددر پی  جدي اقتصادي پیامدهاي هاواکسن ۀآهست عرضۀ

اما  کنند، لغو را اجتماعی گذاريفاصلهمرتبط با  اقداماتکه  بود خواهند قادر ثروتمند کشورهاي اگرچه ؛گذاشت خواهد

 دهش واکسینه اقتصادهاي بین شکاف به این امر وخواهند بود  گیرهمه بیماري ایندرگیر مبارزه با  همچنان کشورها سایر

 ویروس ترتهاجمی هايسویه ظهور خطر ،کشورها از برخی در ویروس گردش و انتشار دوم،. زندمی دامن نشده واکسینه و

 را ماريبیاین  شیوع مهار در پیشرفت توانندمی باشند، مقاوم هاواکسن برابر در هاسویه این اگر. دهدمی افزایش را کرونا

 سراسر در بغال سویه به که کرونا، ویروس يدلتا سویۀ ظهور. بیندازند خیرأت به را جهانی اقتصاد بهبود و متوقف کنند

 همراه به را بزرگی خطر شده، واکسینه افراد توسط حتی آن باالتر انتقال و زاییبیماري به توجه با است، شده تبدیل جهان

 زندگیجا که ؛ تا آنماندمی باقی 1گیري بومییک همه شکل به دیگر سال چندین براي احتماالً گیرهمه بیماري این. دارد

  .شد خواهد تبدیل عادي امر یک به ویروس با

  هابینیپیش خالصه: جهان اقتصاد

  2017 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  

  رشد تولید ناخالص داخلی واقعی (درصد)

جهان (بر حسب برابري قدرت 

  a 3,7  3,5  2,7  3-  5,6  4,4  3,5  3,3  3,2  3,1خرید)

  2,6  2,7  2,8  3  4,1  5,4  -3,7  2,3  2,9  3,2  جهان (به قیمت بازار)

  1,8  2,1  1,9  2,2  3,8  5,7  -3,4  2,3  2,9  2,3  ایاالت متحده

  1,5  1,8  1,9  2,1  4,3  4,8  -6,6  1,5  1,8  2,8  منطقه یورو

  1,9  2  2,1  2,4  4,2  4,8  -5,6  1,7  2,2  2,9  اروپا

  4,4  4,5  4,7  5  5,3  7,9  2,3  6,1  6,6  6,8  چین

  3,7  3,8  3,9  4  4,6  5,7  -1,5  3,6  4,4  4,8  آسیا و استرالیا

  2,3  2,4  2,4  2,5  2,6  6,4  -7  -0,5  0,8  0,9  آمریکاي التین

  2,2  2  2,4  3,4  4,7  3,2  -3,5  0,7  0,9  1,5  خاورمیانه و شمال آفریقا

  3,6  3,7  4,1  3,8  3,3  3,2  -2,8  2,1  2,5  2,2  آفریقاي زیرصحرا

  b 3,2  3,5  3,5  3,3  5,1  4,3  3,4  3,2  3,1  3,3تورم جهان (درصد؛ میانگین)

  4  4  4,1  4,8  5,8  9  -8,1  0,2  3,8  5,6  رشد تجارت جهانی (درصد)

  کاالها

  53,5  55,5  61  66  78,5  71,7  42,3  64  71,1  54,4  نفت (دالر در هر بشکه؛ برنت)

مواد صنعتی خام (دالر آمریکا؛ درصد 

  1,1  0,8  -12,2  0,2  0,3  37,2  -3,2  -8,6  2,2  20,2  تغییر)

ها (دالر مواد خوراکی و نوشیدنیغذا، 

  0,3  -0,6  -7,5  -4,2  -1  32,3  7,8  -4,3  1,5  -1  آمریکا؛ درصد تغییر)

  ارز (میانگین) نرخ

  110,2  113  113  112,1  110,9  109  106,8  109  110,4  112,1  آمریکا ین به ازاي یک دالر

  1,24  1,22  1,18  1,15  1,17  1,19  1,14  1,12  1,18  1,13  یوروبه ازاي یک  آمریکا دالر

a :خرید قدرت برابري. b: ونزوئال به استثناي 

  اکونومیست اطالعات واحد: منبع

                                                 
1 Endemic  
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 ماند خواهد باقی باال مدتی براي خام نفت قیمت

 گاز و نفت: 2021 اکتبر 27

 داریم ارانتظ و رسیده خود حد باالترین به سپتامبرماه  جی) ازان(ال شدهمایع طبیعی گاز و طبیعی گاز قیمت 

 .باشد داشتهادامه  افزایشاین  2022 فوریه پایان تا حداقل

 تقاضا و دهش برق تولید براي نفتی مشتقات سمت به تغییر باعث سنگ،زغال کمبود با همراه باالتر، هايقیمت 

 .است داده افزایش را خام نفت براي

 روي داد. سپتامبر اوایل در مکزیک خلیج در آیدا طوفان با همزمان خام نفت براي جهانی تقاضاي افزایش 

 باقی بشکه هر در آمریکا دالر 85 از ترباال یسطح در 2021 سال پایان تا نفت جهانی قیمت که داریم انتظار ما 

 .پیدا کند کاهش تدریج به 2022 سال اول نیمه سپس در و بماند

 بود خواهد بشکه هر در دالر 78,5 متوسط طور به 2022 سال در نفت قیمت که کنیممی بینیپیش اکنون ما 

 2021 سال براي قیمت نفت يدالر 71,7 میانگین در حالی که ،)بشکه هر در دالر 71 قبلی بینیپیشباالتر از (

  برآورد شده است.

جی انال و طبیعی گاز هايگزارش در را هاقیمت نوسان ظرفیت بالقوة و ذخایر بودن پایین موضوع که ستا هامدت ما

 شدیدي صعودي فشار تواندمی تقاضا کوچک افزایش حتی انرژي، جهانی بازارهاي تنگناي به توجه با اما ایم.کرده برجسته

 قابل طوربه اروپا در ویژهبه 1جیانال و طبیعی گاز قیمت براي را خود هايبینیپیش اکنون ما. کند وارد هاقیمت بر

 ،یعنی هنگامی که ذخایر بازسازي شود 2022 سال دوم ماهه سه تا هاقیمت که داریم انتظار و ایمداده افزایش توجهی

   .بماند باقی باال

 خام نفت جهانی قیمت براي تمام عیار طوفان یک

 در رشد شدن کند مورد در هانگرانی و پالس اوپک تولید توافق هاي مرتبط باپیشرفت دلیل به خام نفت قیمت نوسانات

 را ئلهمس ینا آیدا طوفان از پس مکزیک خلیج در تولید توقف. است یافته افزایش توجهی قابل طور به ژوئیه ماه از چین،

 هزار 616 اً حدود تولید کاهش باعث طوفاناین  انرژي، المللیبین آژانس گزارش بر اساس. کرد تشدید سپتامبر ماه در

 اوپک عرضه افزایش و شد قطع اکتبر اوایل در بشکه میلیون 33 ،يانرژ المللیبین آژانس گفته به و شد روز دراي بشکه

  .را خنثی کرد سپتامبر و اوت هايماه در پالس

 گاز هايقیمت شدید افزایش. با تنگناي بیشتري مواجه کرد بود محدود قبالً که را بازاري ،متحده ایاالت تولید کاهش

 به برق ايهشرکت که ویژه به است، شده نفت براي جهانی تقاضاي افزایش به منجر اروپا، در ویژهبه ،جیانال و طبیعی

 در دالر 85 يباال به اکتبر اواخر در نفت قیمت نتیجه، در. اندآورده روي برق تولید براي نفتی مشتقات به ايفزاینده طور

   .رسید بشکه هر

  

                                                 
1 Asian demand is a boon for US LNG as Europe is left behind (eiu.com) 
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داشت خواهد ادامه 2022 سال اواسط تا نفت قیمت افزایش  

 )برنت سبد بشکه؛در  دالر(

  
  2021از سه ماهه آخر اکونومیست  اطالعات بینی واحدپیش *

  اکونومیست اطالعات تایمز، بانک جهانی و واحد منبع: فایننشال

 نفت تولیدکنندگان آهسته واکنش

 حداقل روز در مانده باقی بشکههزار  70 اما ،به مدار باز گشت دوباره اکتبر اوایل تا مکزیک خلیج تولید از درصد 95 حدود

 در اندکی کاهشکنیم که برآورد می ما نتیجه، در. ماند خواهدباقی  از دسترسخارج  2022 سال اول ماهه سه پایان تا

 رغمعلی اند،هنگرفت قرار مکزیک خلیج طوفان تأثیر تحت که تولیدکنندگانی اتفاق بیفتد؛ 2021 در متحده ایاالت تولید

 واکنش کندي به تاکنون بود، رسیده گذشته ماه 18 در خود حد باالترین به اکتبر اوایل در فعال هايدکل تعداد کهاین

 مستقل نفتی هايشرکت زیرا ،یابد افزایش درصد 6,2 متحده ایاالت تولید ،2022 سال در که داریم انتظارما . اندداده نشان

   .دهندمی افزایش باال هايقیمت به واکنش در را خود تولید کوچک

 پالس اوپک اعضايکه  داریم انتظار ما. داردمی نگه باال را هاقیمت نیز عرضه هايمحدودیت متحده، ایاالت از خارج در

 پایبند ،بود شده توافقبر سر آن  2021 مارس ماه در ابتدا که تولیدآهستۀ  کاهش و عرضه ةشد توافق اهداف به عموماً

 در تصادياق بهبود ادامه از ناشیعمدتاً  پالس، اوپک تولید آهسته رشدرغم تداوم علی نفت براي تقاضا افزایش. باشند

میان تا مدتکوتاه در تولید که شودمی باعثجی انال و طبیعی گاز به جاي نفت روي آوردن به و بوده جهانی اقتصاد

 میانگین از ترکم بسیاراقتصادي  توسعه و همکاري سازمان کشورهاي خام نفت ذخایر. باشد نداشته مطابقت تقاضا با مدت

 سطح در 2022 سال اول ماهه سه در را نفت قیمت کهاي مسئله دارد، عرضه کمبود همچنان بازار. است قبل ساله پنج

   .داردمی نگه آن از باالتر یا آمریکا دالر 85

 رسید خواهد بشکه هر در دالر 78,5 به 2022 سال در نفت قیمت میانگین

 افزایش بشکه هر در دالر 78,5 به بشکه هر در دالر 71 از 2022 سال در نفت قیمت میانگین در مورد را خود بینیپیش ما

 حفظ را خود تولید محدودیت 2022 سال طول در پالس اوپک اعضاي که ما بر این فرض استوار است بینیپیش. ایمداده

 *2022دالر در هر بشکه نفت تا اواسط سال  80باالتر از  اندهاي نقدي از ماه ژوئیه نوسان داشتهقیمت
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 شود،می 2022 سال سوم ماهه سه در بشکه هر در دالر 80 زیر به نفت قیمت کاهش به منجرمسئله  این. خواهند کرد

 .یابد کاهش بشکه هر در دالر 74 حدود به سال پایان تا تدریج به کهاین از قبل

 مستقل ندگانتولیدکن یا پالس اوپک تولیدکنندگان اگر ویژه به ،نیز وجود دارد یتوجه قابل فزایندة مخاطرات حال، این با

با  ذشتهگ هايدهه به نسبت پالس اوپک اقتصادهاي. عملکرد کندي داشته باشند تولید افزایش در متحده ایاالت نفت

 هايسال در نفت قیمت از حاصل درآمد رساندن حداکثر به دنبال به هاآن اکثر زیرا ،بیشتري مواجه هستند يهاریسک

  .هستند انرژي انتقال و اقتصادي بخشی تنوعمرتبط با  هايطرح مالی تأمین براي آینده
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