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 مقدمه
مجلـه اکونومیسـت، در آخریـن گـزارش خـود پیش بینـی 
کـرده اسـت کـه نـرخ تـورم ایـران در سـال آینـده بـا اتخاذ 
سیاسـت پولـی انبسـاطی و تـداوم کاهـش ارزش پـول ملی، 

از رقـم 28/8 درصـد بـه 32 درصـد خواهـد رسـید و اگـر 
مذاکـرات ایـران و آمریـکا بر سـر مسـائل هسـته ای و برجام 
بـه نتیجـه برسـد، رشـد اقتصـادی ایـران در سـال 1401 
)23-2022 میـادی( بـه رقـم قابـل توجهی خواهد رسـید. 
بنابرایـن بـر خـاف پیش بینی هـای صـورت گرفتـه جهـت 
بهبـود رشـد اقتصـادی ایـران در سـال 2021، نشـانه هایی 
از کاهـش تـورم بـه طـور چشـم گیری وجـود نـدارد. اقتصاد 

ایـران چالش هـای متفاوتـی دارد که باعث ایجـاد پیچیدگی 
در فضـای اقتصـادی  می شـود و بهبـود شـرایط اقتصـادی 

مسـتلزم پیش شـرط های زیـادی اسـت.
چالش هایـی کـه اقتصـاد ایـران در سـال آینـده بـا آن روبرو 

خواهـد بـود، عبارتند از:
بـا شـدت گرفتـن کرونـا، بـه دلیـل محدودیت هـای اعمـال 
شـده، بخش گردشـگری در ایـران تحت تأثیر قـرار گرفته و 
بـه بیـکار شـدن مشـاغل ایـن بخش منجر شـده اسـت. این 
محدودیت هـا بـا توجـه بـه موج های کرونـا احتمال تشـدید 
دارد، امـا بعیـد اسـت منجـر به تعطیلی کامل کشـور شـود.

خودکفایـی  سیاسـت  گرفتـن  پیـش  در  بـا  ایـران  دولـت 

 بر خالف 
پیش بینی های 

صورت گرفته جهت 
بهبود رشد اقتصادی 

ایران در سال 
2021، نشانه هایی از 
کاهش تورم به طور 

چشم گیری وجود 
ندارد.

   شکل 1. چالش های پیش روی اقتصاد ایران
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اقتصـادی و افزایـش تولیـدات صنعتـی در کوتاه مـدت 
سـعی کـرده اسـت آثـار منفی شـیوع کرونـا و همچنین 
اثـرات تحریم هـا را کاهـش دهـد، در همیـن زمنیـه تـا 
حـدی بـه موفقیت هایـی نیـز دسـت یافتـه اسـت. البته 
بـا توجـه بـه ایـن کـه اقتصـاد ایـران وابسـتگی زیـادی 
رفـع  بـرای  نفـت دارد، همچنـان مذاکـره  فـروش  بـه 
تحریم هـا و امـکان فـروش نفـت و گاز جهـت ارزآوری 

در اولویـت خواهـد بـود.
بـا تغییـر دولـت در آمریـکا، انتظـار مـی رود بـه ترویـج 
تخفیـف  یـا  برداشـته  ایـران  علیـه  نفتـی  تحریم هـای 
یابـد، امـا شـتاب آن بسـتگی بـه رونـد مذاکـرات دارد. 
بنابرایـن بـا توجـه به وسـعت و گسـتردگی شـبکه مالی 
آمریـکا در جهـان، فضای کسـب و کار در ایران در سـال 
2021 همچنـان متأثـر از تحریم هـای آمریـکا خواهـد 
بـود. پـس از آن نیـز همچنـان محدودیت هایـی بـرای 
سـرمایه گذاری و تأمیـن مالـی و همچنیـن تجـارت در 
ایـران خواهـد بـود. بـه دلیـل عـدم پیش بینـی پذیـر 
بـودن رفـع تحریم هـا، شـرکت های خارجـی نیـز تمایل 
بـه زیرپا گذاشـتن تحریم هـای آمریـکا ندارنـد. بنابراین 

از آنجایـی کـه بازسـازی اساسـی اقتصـاد ایـران دشـوار 
اسـت، ایـران سیاسـت خـود را در جـذب منابـع مالـی 
خارجـی متمرکـز خواهـد کـرد. دولـت آمریـکا بـا وام 
بین المللـی پـول  از صنـدوق  ایـران  5 میلیـارد دالری 
مخالفـت کـرده اسـت، اما با پیشـرفت مذاکـرات احیای 
برجـام، امـکان دسترسـی ایران بـه این وام وجـود دارد. 
همچنیـن در ایـن رابطـه ایـران خواهـد کوشـید تـا از 
منابـع مالـی متنـوع به تأمیـن مالی بپـردازد کـه توافق 
بـا چیـن، روسـیه و برخـی کشـورهای اروپایـی دور از 

نیسـت. انتظار 

 رشد اقتصادی و سیاست مالی

بـی تحرکـی اقتصـاد در کنـار محدودیت هـای تجاری و 
از همـه مهم تـر وجـود تحریم هـا باعـث شـده اسـت تـا 
رشـد اقتصـادی کشـور در چنـد سـال اخیـر همچنـان 
منفـی باقـی بماند. در این مـورد در حالی کـه در برنامه 
ششـم توسـعه و تا سـال 1400 دسـتیابی به نرخ رشـد 
اقتصـادی 8 درصـد بـه عنـوان یـک الـزام مطرح شـده 
اسـت، امـا شـواهد نشـان می دهد کـه نه تنهـا در جهت 
رسـیدن بـه این رقـم به کندی گام برداشـته می شـود، 
بلکـه در برخـی مواقـع، برگشـت بـه عقـب نیـز وجـود 
دارد. عملکـرد رشـد اقتصـادی در اقتصـاد ایـران، فقـط 
در برخـی از مقاطـع و بـه صـورت موقتـی بـاال بـوده و 
مجـدداً مسـیر رشـد پاییـن را در پیـش گرفتـه اسـت. 
ریشـه اصلـی رشـد منفـی و رکود چنـد سـاله، تحوالت 
عوامـل تعیین کننـده رشـد اقتصـادی بـه ویـژه کاهـش 
ظرفیت هـای  اسـتهاک  و  سـرمایه گذاری  رشـد  نـرخ 
تولیـدی در اقتصـاد ایـران بـوده اسـت. بنابرایـن جدای 
از ایـن مـورد سـایر مـوارد اثرگـذار بـر وضعیـت رکودی 
حاکـم بـر اقتصـاد ایـران را می توان به شـکل زیر نشـان 

داد:

 صنـدوق بیـن المللـی پـول در گـزارش اولیـه خـود از 
وضعیـت اقتصـادی جهـان در سـال 2021، پیـش بینی 
کـرده اسـت که اقتصـاد ایران پس از سـه سـال از رکود 
خـارج شـود. بـه گفتـه ایـن نهـاد، پیش بینـی می شـود 
رشـد اقتصـادی سـال جـاری ایـران مثبـت 3 درصـد 
باشـد. طبـق پیش بینـی ارائـه شـده توسـط ایـن نهـاد 
اتمـام و کنتـرل  از  بعـد  بین المللـی، در سـال 2021، 
پاندمـی کرونـا، نـرخ رشـد اقتصـادی برای اکثـر مناطق 
جهـان و همچنیـن بـرای ایـران مثبـت خواهد بـود. در 
بـرای کشـور  اقتصـادی  گـزارش کمتریـن رشـد  ایـن 
ونزوئـا بـا منفـی ده درصـد پیش بینـی شـده اسـت و 
بیشـترین نـرخ بـرای کشـور هنـد بـا رشـد 8/8 درصـد 

با تغییر دولت در 
آمریکا، انتظار 
می رود به ترویج 
تحریم های نفتی 
علیه ایران برداشته 
یا تخفیف یابد، اما 
شتاب آن بستگی به 
روند مذاکرات دارد. 
بنابراین با توجه به 
وسعت و گستردگی 
شبکه مالی آمریکا 
در جهان، فضای 
کسب و کار در 
ایران در سال 2021 
همچنان متأثر از 
تحریم های آمریکا 
خواهد بود. پس 
از آن نیز همچنان 
محدودیت هایی 
برای سرمایه گذاری 
و تأمین مالی و 
همچنین تجارت در 
ایران خواهد بود.

 شکل 2. دالیل رکود اقتصادی
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از  بـود. پیش بینـی صنـدوق بین المللـی پـول  خواهـد 
نـرخ رشـد GDP واقعی جهـان و کشـورهای منتخب در 

جـدول زیـر نشـان داده شـده اسـت.
همچنیـن در نمودار زیر مقایسـه بین رشـد GDP واقعی 
ایـران بـا جهـان طبـق داده هـا و پیش بینـی صنـدوق 
بین المللـی پـول نشـان داده شـده اسـت. همـان طـور 

که آشـکار اسـت، نرخ رشـد در ایران با نوسـانات بسـیار 
زیـادی همـراه بـوده اسـت. امـا طبـق پیش بینی هـای 
واکسیناسـیون  انجـام  بـا  سـال 2021،  در  نهـاد  ایـن 
و کنتـرل بیمـاری کرونـا، رشـد اقتصـادی در ایـران و 

مناطـق مثبـت خواهـد بود.
 طبـق پیش بینـی اکونومیسـت، بـا توجـه بـه احیـای 

اقتصـاد چیـن و افزایـش صـادرات نفـت توسـط ایـران، 
احتمـال بهبود شـرایط اقتصـادی ایران در سـال 1400 
)22-2021( تـا حـدی وجـود دارد و رشـد اقتصـادی 
ایـن وجـود  بـا  برسـد.  مثبـت 2 درصـد  تـا  می توانـد 
و  نفتـی  صـادرات  کاهـش  جملـه  از  دالیلـی  بـه  بنـا 
غیرنفتـی، اثـر منفـی کرونا بـر فعالیت هـای اقتصادی و 
گردشـگری، اقتصاد این کشـور 12 درصد کوچک شـده 

اسـت. بـا شـروع مذاکـرات هسـته ای و احیـای برجـام، 
سـرمایه گذاری افزایـش یافتـه و رشـد قابـل توجهی در 
انتظـار اقتصـاد ایران خواهـد بود. ولی احتمال شکسـت 
در  آمریـکا  و  ایـران  تنش هـای  افزایـش  و  مذاکـرات 
سـال های آینـده، نااطمینانـی را در بین خریـداران نفت 
ایـران و سـرمایه گذاران خارجـی افزایـش می دهـد. این 

مسـئله موجـب می شـود اقتصاد ایـران در سـال 1404 
)2025 میـادی( رشـد کمتـر از 0/6 درصـد را داشـته 

. شد با
در کوتاه مدت با تداوم تحریم های آمریکا، کاهش فروش 
و کاهش قیمت نفت و اثرات سوء شیوع کرونا، فشارهای 
بودجه  در  ماند.  خواهد  باقی  خود  قوت  به  مالی  شدید 

سال جاری ایران، فروش روزانه نفت، یک میلیون بشکه 
به قیمت 50 دالر تدوین شده است. با این حال انتظار 
 2021 سال  در  ایران  نفت  برای  تقاضا  که  است  آن 
افزایش یابد. حتی احیای در حد متوسط اقتصاد ایران 
افزایش  شد.  خواهد  مالیاتی  درآمد  افزایش  به  منجر 
نفت  قیمت جهانی  افزایش  کنار  مالیاتی در  درآمدهای 
منجر به کاهش کسری بودجه می شود. این کسری از 8 

ایرانخاورمیانهاروپاجهانچینآمریکاص
20153/16/93/422/1-1/6
20161/76/83/31/95/612/5
20172/36/93/82/60/83/7
201836/73/51/80/2-5/4
20192/26/12/81/3-0/4-6/5
2020-4/31/9-4/4-8/3-6/6-5
20213/18/25/25/22/63/2

 جدول1. پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد GDP واقعی در سال 2021 در ایران
 و برخی کشور های منتخب )درصد(

 منبع: صندوق بین المللی پول

 منبع: صندوق بین المللی پول

 نمودار 1. پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد GDP واقعی 
در سال 2021 در ایران و برخی کشورهای منتخب
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درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1399 می تواند به 
6/6 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 1400 برسد.

تراز مالی دولت در سال های بعد به دلیل افزایش قیمت 
نفت و افزایش تولید گاز با بهره برداری از فاز 11 پارس 
به  می شود  پیش بینی  اما  یافت.  خواهد  بهبود  جنوبی، 
همان نسبت هزینه های دولت نیز افزایش یابد و در سال 
1404 )26-2025 میادی( میزان کسری به 5/3 درصد 
GDP برسد. با به وجود آمدن فضای نااطمینانی در داخل 
از آن ها رفع شود،  یا بخشی  اگر تحریم ها  کشور، حتی 
دولت ایران برای قرض گرفتن از خارج فرصت چندانی 
چین  و  روسیه  اقدامات  برخی  هرچند  داشت،  نخواهد 
می تواند راهگشا باشد. بنابراین مقامات ایران باید بیشتر 

همچنین  و  داخلی  اوراق  فروش  داخلی  استقراض  بر 
فروش دارایی های دولت برنامه ریزی کند. 

تورم و سیاست پولی
طبق پیش بینی اکونومیست، در کوتاه مدت، مشکات ناشی 
بر  تورمی  ایجاد فشارهای  باعث  از تحریم و شیوع کرونا، 
اقتصاد ایران خواهد شد. در کنار آن، کاهش ارزش پول ملی 
یکی از اصلی ترین ویژگی های اقتصاد ایران است به طوری 
از  درصد  که در نه ماهه نخست سال 2020 حدود 55 
ارزش خود را از دست داده است. انتظار بر آن است که 
نرخ تورم 28/8 درصد در سال 2020، در سال 2021 با 

توجه به سیاست های پولی انبساطی و استمرار تضعیف 
پول ملی، به 32/7 درصد برسد. البته روند تضعیف ارزش 
فروش  افزایش  و  مذاکرات  نتایج  به  توجه  با  ملی،  پول 
نفت، کندتر خواهد شد. بنابراین در سال 2024، انتظار 

کاهش نرخ تورم به 16/5 درصد وجود دارد. 
مهار نرخ تورم در اقتصاد ایران همواره یکی از دغدغه های 
سیاست گذاران و مقامات پولی در ایران بوده است. دالیل 
باال بودن نرخ تورم در اقتصاد ایران را می توان به شکل 

زیر نشان داد:
در مورد افزایش نرخ تورم، آنچه که تقریباً همه ی اقتصاددانان 
به آن معتقدند، افزایش ناموزون و بیش از حد نقدینگی در 

گردش نسبت به رشد اقتصادی است.

طبق آمار ارائه شده صندوق بین المللی پول، نرخ تورم ایران 
در سال 2020، بالغ بر 30/5 درصد و همچنین برای سال 
2021 با اندکی کاهش 30 درصد پیش بینی شده است. این 
درحالی است که تورم اروپا در همین سال کمتر از دو درصد 
پیش بینی شده است. پیش بینی صندوق بین المللی پول از 
نرخ تورم جهان و کشورهای منتخب در جدول زیر نشان 
می دهد برای سال های 2020 و 2021، کمتر از چهار 

درصد کمتر پیش بینی شده است. 
همان طور که آمار ارائه شده در جدول )2( نشان می دهد، 
سال های  در  زیادی  نوسان های  ایران  اقتصاد  تورم  نرخ 
اخیر داشته است. مطابق با این اطاعات نرخ تورم ایران 

ایرانخاورمیانهاروپاجهانچینآمریکا
20150/11/42/733/911/9
20161/322/71/53/49/1
20172/11/63/22/22/89/6
20182/42/13/62/27/931/2
20191/82/93/526/441
20201/52/93/21/27/930/5
20212/82/73/41/68/730

 شکل 3. دالیل تورم باالی اقتصاد ایران

 جدول 2. پیش بینی صندوق بین المللی پول از نرخ تورم در سال 2021 در ایران و برخی کشورهای منتخب

 منبع: صندوق بین المللی پول

طبق پیش بینی 
اکونومیست، 
در کوتاه مدت، 
مشکالت ناشی 
از تحریم و شیوع 
کرونا، باعث ایجاد 
فشارهای تورمی 
بر اقتصاد ایران 
خواهد شد. در 
کنار آن، کاهش 
ارزش پول ملی 
یکی از اصلی ترین 
ویژگی های اقتصاد 
ایران است به طوری 
که در نه ماهه 
نخست سال 2020 
حدود 55 درصد 
از ارزش خود را از 
دست داده است. 
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در سال 2020 نسبت به سایر کشورها باالتر بوده و در 
سال 2021 نیز بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی 
پول کاهش چشمگیری نخواهد داشت. نرخ تورم باال به 
را  و تصمیم سرمایه گذاران  زده  دامن  اقتصاد  ثباتی  بی 
قرار خواهد  تأثیر  واقعی تحت  بهره  نرخ  تغییر  به دلیل 
داد. در نمودار زیر مقایسه نوسانات نرخ تورم در ایران به 

همراه بقیه مناطق جهان نشان داده شده است:
 در گزارش اکونومیست از چشم انداز اقتصاد ایران آمده 
آمریکا،  تحریم های  بودن  پابرجا  شرایط  در  که  است 
و  نقدینگی  مهار  برای  مؤثری  اقدامات  مرکزی  بانک 
مقابله با تضعیف ارزش پول ملی خواهد داشت ازجمله 
ناشی  ارز  تمام  تحویل  به  صادرکننده  الزام شرکت  های 
رفع  برای  بانک مرکزی  به کشور. همچنین  از صادرات 
تزریق  اقتصاد  به  را  بیشتری  نقدینگی  بودجه،  کسری 
خواهد کرد که این امر منجر به وخیم تر شدن وضعیت 
پولی، رشد عرضه پول و تورم خواهد شد. این در حالی 

اقتصاد،  بر  حاکم  رکودی  شرایط  دلیل  به  که  است 
احتماالً بانک مرکزی از افزایش نرخ بهره در سال 2021 
چشم پوشی کند. از این رو با توجه به نرخ افزایشی تورم 
باقی می ماند.  بهره منفی  واقعی  نرخ  بهره،  نرخ  ثبات  و 
این امر موجب می شود فشارها از کاهش ارزش پول ملی 
کاسته نشود. همچنین با افزایش صادرات نفت در کشور، 
را در  بهره  نرخ  تدریجی  افزایش  بانک مرکزی سیاست 
پیش خواهد گرفت، هرچند که این سیاست به مهار تورم 

کمک جدی نخواهد کرد.

 نرخ ارز
سال های  در  که  می دهد  نشان  ارز  نرخ  روند  بررسی 
ایران  اقتصاد  در  ارز  نرخ   ،1389 سال  اواسط  تا   1381
نزدیک به نرخ ارز تعادلی بازار ارز حرکت کرده است. اما 
غیررسمی  ارز  نرخ  افزایش  با   1389 سال  دوم  نیمه  از 
ارز و عدم تعدیل کافی نرخ رسمی ارز، شکاف بین نرخ 
رسمی و غیررسمی ارز ایجاد شد به نحوی که در پائیز 
سال 1390، نرخ غیررسمی ارز حدود 15،000 ریال بوده 
است، نرخ رسمی ارز حدود 11،000 ریال بوده است. از 
کاهش  خارجی،  تحریم های  تشدید  پی  در  سال 1391 
و  ارزی  درآمدهای  آن کاهش  دنبال  به  و  نفت  صادرات 
بلوکه شدن بخشی از این منابع، زمینه افزایش چندبرابری 
نرخ ارز فراهم شد. بعد از بحران سال 1390 و 1391 که 
بازار ارز شاهد نوسانات شدیدی بود، از نیمه دوم سال 
1392 تا انتهای سال 1394 بازار ارز با ثبات نسبی روبه 

رو بوده و تغییرات چندانی نداشته است. در سال های 
گرفت  ارز شدت  بازار  نوسانات  مجدداً  و 1397   1396
و در فروردین ماه 1397 هیئت دولت مصوب کرد که 
همه  برای  یکسان  طور  به  ارز  نرخ   1397 فروردین  از 
ریال   42،000 معادل  دالر  هر  اساس  بر  ارزی  مصارف 

تعیین گردید.
همچنین واردات کلیه کاالها به صورت تجاری به کشور 
اعم از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه و سایر مبادی 
تشدید  موجب  تصمیم  این  شد.  ممنوع  سفارش  بدون 

 نمودار 2. مقایسه تورم ایران و جهان در سال های گذشته و پیش بینی سال 2021

نرخ تورم اقتصاد 
ایران نوسان های 

زیادی در 
سال های اخیر 

داشته است. 
مطابق با این 
اطالعات نرخ 

تورم ایران در 
سال 2020 نسبت 
به سایر کشورها 

باالتر بوده و 
در سال 2021 
نیز بر اساس 

پیش بینی صندوق 
بین المللی پول 

کاهش چشمگیری 
نخواهد داشت.
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غیررسمی  بازار  نرخ  و  ارز  ترجیحی  نرخ  قیمت  اختاف 
شد. به طور کلی در سال 97 به دلیل جو روانی ناشی 
از تحریم، فشار دولت های خارجی و سیاست های دولت، 
نرخ ارز جهش زیادی داشت. در سال 1398 با توجه به 
تشدید تحریم ها و ادامه سیاست فشار حداکثری و کاهش 
چشم گیر فروش نفت ایران، نرخ ارز به روند افزایشی خود 
ادامه داد و در انتهای سال در مواجهه با بیماری کرونا، 
همین روند تداوم یافت. در سال 1399، با وجود تحریم ها 
و بیماری کرونا، این شرایط تا پاییز ادامه یافت و در ابتدای 
پاییز نرخ ارز به باالترین میزان خود رسید. در اواسط پاییز 
با شروع انتخابات 2020 آمریکا و امیدها برای نتایج آن 
و باز شدن راه مذاکره بین دو کشور، دالر روند نزولی به 
خود گرفت ولی همچنان از کانال 200،000 ریال خارج 
نشد. در نمودار زیر این روند طی سال های 1384-1399 

نشان داده شده است.  

 بر اساس برآوردهای صورت گرفته از صندوق بین المللی 
پول، مجموع ذخایر ارزی ایران در پایان سال 2019 حدود 
86 میلیارد دالر بوده است. این ذخایر ارزی از سال 2015 
حدوداً 25 درصد کاهش داشته است و می تواند هزینه 
واردات ایران برای 15 ماه را تأمین کند. در این زمینه، 
در ماه می سال 2020، مجلس ایران طرحی را به تصویب 
تغییر  تومان  به  ریال  از  ایران  پول ملی  واحد  رساند که 
کند، اما بدون انجام اصاحات اساسی، این قانون چیزی 
بیش از یک تغییر ظاهری در واحد پول ملی نخواهد بود. 
شیوع  و  تحریم ها  از  ناشی  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با 
به  زیادی  تکیه  ایران  مقامات  می شود  پیش بینی  کرونا، 
ذخایر ارزی کشور داشته باشند که به همین دلیل حفظ 
نرخ ارز رسمی برای مقامات بانک مرکزی مشکل می شود. 
انتظار می رود که مذاکرات هسته ای بین آمریکا و ایران از 
شدت تنش ها و تحریم ها بکاهد و پول ملی ایران در سال 
1400 تقویت شود، اما همچنان دو نرخی بودن ارز پابرجا 
خواهد بود و از اختاف آن کاسته نخواهد شد. همچنان 
پیش بینی می شود صادرات نفت ایران در سال 1400 تا 
حدود 50 درصد افزایش یابد و بتواند میزان صادرات نفت 
خود را به 440 هزار بشکه در روز برساند. با این حال هم 
چنان این رقم از بیشترین میزان فروش نفت ایران در سال 
2017 ) 2/4 میلیون بشکه در روز( کمتر خواهد بود. از 
طرف دگیر با افزایش صادرات و ورود ارز به کشور، واردات 
نیز افزایش یافته و اقتصاد کشور احتماالً از رکود سه ساله 

حاکم بر اقتصاد خارج می شود. 
بخش خدمات نیز با رشد و رونق تجارت کاالها، گسترش 

افزایش  و  اقتصادی  شرایط  بهبود  با  کرد.  خواهد  پیدا 
صادرات نفتی و غیرنفتی، انتظار می رود تراز حساب های 
به  تا 1404  سال های 1401  و طی  شود  مثبت  جاری 
طور متوسط معادل 1/4 درصد تولید ناخالص داخلی در 

سال باشد.

 جمع بندی:
پیش بینی های صورت گرفته توسط نهادهای بین المللی از 
جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای اقتصاد 
جهان، حاکی از آن است که در سال 2021 با گسترش 
و  کشورها  در  کرونا  بیماری  کنترل  برای  واکسیناسیون 
مثبت  مدار  در  اقتصادی کشورها مجدداً  آن، رشد  مهار 
در  کند.  جبران  را  خود  منفی  گذشته ی  و  بگیرد  قرار 
بین کشورها، کشور چین علی رغم آن که مبدأ شیوع 
این بیماری بود، اما برخاف بسیاری از کشورها با وجود 

کاهش رشد اقتصادی اما رشد منفی را تجربه نکرد و برای 
سال 2021 نیز جزء کشورهای با رشد اقتصادی باال در 
بین المللی  مورد صندوق  این  در  است.  نظر گرفته شده 
،کشور   2021 سال  در  که  است  کرده  پیش بینی  پول 
هند باالترین رشد اقتصادی با رقم 8/8 درصد را تجربه 
خواهد کرد و کشور چین با اختاف بسیار کمی با عدد 
8/2 درصد در رده های پایین تر از هند قرار گرفته است. 
این نهاد بین المللی پیش بینی کرده است کشور ایران در 
سال 2021 رشد اقتصادی 3/2 درصدی را تجربه کند که 
آثار و نتایج مثبتی را برای اقتصاد در بر خواهد داشت. اما 
پیش بینی ها در مورد نرخ تورم هم چنان حاکی از باال بودن 
نرخ تورم برای ایران است. این نهاد بین المللی پیش¬بین 
کرده است که نرخ تورم تنها چند درصد پایین¬تر از سال 

2020 باشد.
نـرخ تـورم در سـال 2020، 30/5 درصـد بـوده اسـت و 
بـرای سـال 2021 تنهـا 0/5 درصـد کاهـش پیش بینـی 
شـده اسـت. همچنیـن بـا بـه نتیجـه رسـیدن مذاکرات 
هسـته ای بیـن ایـران و آمریـکا پیش بینـی می شـود کـه 
میـزان صـادرات نفـت ایـران تـا روزی 440 هـزار بشـکه 
نفـت در روز برسـد و ایـن مورد بـا افزایش عرضـه ارز در 
کشـور، می توانـد باعـث کاهـش قیمـت ارز یا ثبـات نرخ 
ارز شـود. امـا بـا توجـه بـه پیش بینـی بودجـه ایـران به 
فـروش 2 میلیـون و سـیصد هزار بشـکه در روز و امکان 
عـدم فروش ایـن میزان نفـت، احتمال پولی شـدن رفع 
کسـری بودجـه وجـود دارد و می تواند موجـب بی ثباتی 

نـرخ ارز و افزایـش تـورم در پی آن باشـد.

 نمودار 3. روند فصلی نرخ ارز )دالر( در ایران

با توجه به پیش بینی 
بودجه ایران به 
فروش 2 میلیون و 
سیصد هزار بشکه 
در روز و امکان عدم 
فروش این میزان 
نفت، احتمال پولی 
شدن رفع کسری 
بودجه وجود دارد 
و می تواند موجب 
بی ثباتی نرخ ارز و 
افزایش تورم در پی 
آن باشد.


