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نشانمختلفمطالعات.استبودهروروبهالمللیبینهایتحریمتشدیدمسألهباگذشتهدههیکدرایراناقتصاد
سایرازپذیرتربآسینظرموردفعالیتکهاینبهبستهوبودهتاثیرگذارمختلفیمتغیرهایبرتحریمکهاستداده

.استبودهمتفاوتاثرگذاریمیزاننه،یابودهفعالیتها
هایبخشبراقتصادیتحریمآثارشودمیگرفتهقرارسوالموردموضوعیهرازبیشکهآنچهمیان،ایندر

طوربهکهآیدمیشماربهحساسبسیارهایحوزهازکشاورزیبخشکهآنجاییاز.استایراناقتصادیمختلف
بخش،تجارتوتولیدبرتحریماحتمالیمنفیآثاریقینطوربهدارد،سروکارمردمتودهغذاییامنیتبامستقیم

درونهایمتغیربرعالوهکشاورزیبخشکهاستتوجهقابلنکتهاین.استکشورغذاییامنیتبرایتهدیدی
بخشها،یمتحرازکالنمتغیرهایشدنمتاثروهاتحریماعمالبا.پذیردمیتاثیرنیزکالنمتغیرهایازبخشی

اثردوباکشاورزیبخشبرهاتحریمروایناز.سازدمیمتاثرنیزراکشاورزیجملهازواقتصادیکمختلفهای
ساختارودنبمتفاوت،اخیرسالهایهایتحریمدردیگرمهمنکته.بودخواهدتاثیرگذارمستقیمغیرومستقیم

نفوذودامنهبیشتر،پذیریآسیباین.است91و90سالهایبهنسبتآنبودنپذیرآسیبشدتوکشوراقتصادی
چهبه؟هاییفعالیتومحصوالتچهاینکه.نمودخواهدگذشتهازمتفاوتراکشاورزیبخشبرتحریمآثاروپیامدها
تحقیقازمندنیکهاستسواالتیگیرندمیقرارهاتحریمتاثیرتحت؟مکانیزمیچهباوچگونهو؟میزانواندازه

.سازدفراهممناسبیپاسخآنبرایعلمیبارویکردتااست

چیستی ، چرایی و  اهمیت موضوع :بیان مساله 



چیست؟کشاورزیبخشبرتحریمتوسعه ایواجتماعیواقتصادیآثار

چیست؟کشاورزیبخشبرتحریماثرگذارینحوهومکانیزم

شنهادپیکشاورزیبخشبرتحریممنفیاثراتکاهشبرایراهبردهاییوسیاستهاچه
(کرد؟بایدچه)می شود؟

چیستی ، چرایی و  اهمیت موضوع :بیان مساله 



تعریف تحریم 

هدف)دیگرورکشچندیایکعلیه،(تحریممجری)بین المللیبازیگرچندیایکوسیلهبهکهاستفعالیتی(Sanction)تحریم

بهآنانساختنواداریامبادالتبرخیانجاماز(ها)کشوراینساختنمحرومهدفبا،(ها)کشوراینمجازاتمنظوربه،(تحریم

گروهییا)کشوری«تحریممجری»ازمنظور.می شوداعمال،(تحریممجریاندیداز)مهمومعینهنجارهاییپذیرش

اعمالدرتاسممکنچندهر؛(آمریکامتحده یایاالت:گزارشایندر)باشدتحریمسناریوینویسنده یکهاست(بین المللی

واقعتحریملیاصهدفکههستندکشورهایییاکشورنیز«تحریمهدف»ازمنظور.باشدداشتهشرکتکشوریکازبیشتحریم،

.(1397فارسی،ویکیپدیایدیکشنری)می شوند

ازجلوگیرینکی،باوپولیسیستمجهانیارتباطقطعبین المللی،تجارتساختنفلجتحریم هااینهدف:اقتصادیتحریم های(1
اعملینه،زمدودراقتصادیتحریم های.می باشدهدفکشوراقتصادتخریبوساختنمنزوینتیجهدروخارجیسرمایه گذاری

قالانتبرایممنوعیتیامحدودیتایجادو(تجاریتحریم)وارداتوصادراتبرایممنوعیتیامحدودیتایجاد:می شوند
.(مالیتحریم)بین المللیسطحدرسرمایه

موقعیتیفتضعوبین المللیعرصه یدرهدفکشوراعتبارکاهشاقتصادی،غیرتحریم هایهدف:غیراقتصادیتحریم های(2
.استبودهمتفاوتشرایط،وکشورنوعبهبستهغیراقتصادیتحریم های.بودخواهدآنجهانی

انواع تحریم از منظر هدف تحریم



روند تاریخی تحریم ها در کشور 

تحریمها علیه ایران

تحریمهای 
اتحادیه اروپا

تحریم اشخاص 
حقیقی و حقوقی

تحریم انرزی، 
ک کشتیرانی، بان
مرکزی 

تحریمهای 
7)شورای امنیت 

(قطعنامه

تحریمهای ایاالت
متحده

نهاد تحریم گر

فرامین اجرایی

(مورد20)

مصوبه کنگره 

(مورد13)

موضوعی

حقوق بشر تروریسم موشکی هسته ای

1396مشرق نیوز، : ماخذ



1397شروع سال :تحریم های یک طرفه آمریکا  بر علیه  کشور

کهبازگشتشدهروزه90تحریمهاییدرپایاندورهتنفس
:است

15)تنفسروزهی۹۰موعدپایاندرکهتحریمهاییاساساینبر
:عبارتندازشداعمال،(13۹7مردادماه

ایراندولتسویازدالرمبتنیبراسنادیااسکناسفروشوخرید•
قالانتیاتامینخرید،گرانبها،فلزهایسایروطالفروشوخرید•

گرافیتنظیرفلزاتی
وزغالسنگآهن،وآلومینیوممانندنیمهخامیاخامفلزات•

ایرانصنایعسویازاستفادهموردنرمافزارهای
رقاماباریالیمبادلهوایرانمرزهایازخارجدرریالیحسابافتتاح•

قابلتوجه
ایراندولتسویازمنتشرشدهاوراقخریدوخارجیمالیتامین•
ایرانخودروسازی•
هواپیماقطعاتتامینوفروشوخرید•
ایراندرتولیدشدهخوراکیموادوفرش•

روزهبهایران180چهتحریمهاییدرپایاندورهیتنفس
تحمیلخواهدشد؟

وانرژیبخش(ماهآبان13)روزه18۰رسیدسربهمربوطتحریمهای
:گرفتهاندنشانهراایراننفت
جملهازانایرکشتیسازیصنایعوکشتیرانیبندرگاهی،فعالیت•

وجنوبکشتیرانیوایراناسالمیجمهوریکشتیرانیخطوط
وابستهشرکتهای

ملیتشرکایران،ازپتروشیمیموادخریدگونههرونفتیمبادالت•
ایرانتانکرسازیملیشرکتونفتیراننفت،

مرکزیکبانبابینالمللیمالیموسساتبینمالیمبادلهگونههر•
ایرانیمالیموسساتیاایران

انرژیبخش•
اییاتکبیمهوبیمهایخدماتی،تعهداتقالبدرایرانباهمکاری•



آثار مستقیم و غیر مستقیم تحریم بر بخش کشاورزی  

آثار مستقیم 
آثار غیر مستقیم 

شوک()قدرتمندارزعنوانبهدالربویژه)ارزقیمتافزایش•
(ثباتیبیوارزی

وکش)تورمیانتظاراتشکلگیریوروانیوواقعیتورمظهور•
(تورمی

مالیوپولیسیاستهایکارآمدیبهجامعهاعتمادعدم•
آننمودنخنثیوسیاستهابانشدنهمراهکشورو

یشتروبمنافعکسببرایداخلیثروتوقدرتصاحبانتقابل•
اقتصادیبازارهایزدگیبرهم

رفتنبینازوجامعهسطحدراجتماعیامیدتدریجیفروپاشی•
هاانگیزه

اقتصاددرهزینههاافزایشواجتماعیسرمایهکاهش•
هسیابازاروپنهاناقتصادومعامالتیهزینههایافزایش•
نفتیدرآمدهایکاهش•
اقتصادیریسکافزایش•
فقرگسترشومردمواقعیخریدقدرتکاهش•
(تواناییودسترسی)سالمغذایوغذاییامنیتتهدید•

بهدرصدافزایشدرنرخارز،شاخصقیمتتولیدکنندهدراقتصادایران،بهطورمیانگین،10دهدکهبهازایهرهایمجلسشورایاسالمینیزنشانمیمرکزپژوهش
درصدی2دهادراینخصوصنیزرشبرآوردمرکزپژوهش.کنندهمنجرشودرودبهافزایششاخصقیمتمصرفمیزانیکدرصدافزایشخواهدیافتولذاانتظارمی

.درصدافزایشنرخارزاست10تورمبهازایهر

االتماشینوتجهیزاتونهادهقیمترفتنباالوارزنرخافزایش-1
بخشفعالیتهایبامرتبطکارهایوکسبوکشاورزیبخشوارداتی

کشاورزی
ویکشاورزبخشوارداتیفرآوریوخاممحصوالتقیمتافزایش-2

آنقیمتافزایش
باواستاندارنهادههایودانشوفناوریبهسختدسترسی-3

کیفیت
خارجیبازارهایمعامالتیهایهزینهافزایش-4
عالیتهافنبودناقتصادیصرفهبهوبخشتولیدیتورمافزایش-5
کشاورزیبخشدردولتتوسعهایوعمرانیبودجههایکاهش-6
آنکارهایوکسبوکشاورزیبخشفعاالننارضایتی-7
خشبدرسرمایهگذاریانگیزهکاهشونااطمینانیفضایایجاد-8



محیط کالنمحیط صنعتمحیط بنگاه

محیط بیرونی محیط درونی

محیط بیرونی

محیط درونی

ثبات کالن 
حساسیت کسب و کار و اقتصادی

سرمایه گذاری

یبشاخصواقتصادیبنگاهکاروکسبدرونیمحیطبرتاثیرگذارمتغیرهایعنوانبهراهاداراییسایرقیمتوسرمایهقیمت،سرمایهمدیریت،اگر
:کهکردخواهیممشاهدهبگیریم،نظردر هاگذاریسرمایهبرایاقتصادیبنگاهکاروکسببیرونیمحیطرا(ترکیبیوجزئی)اقتصادیکالنثباتی



چارچوب مفهومی  تحلیل کالن تحریم اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی  

شناسایی  آثار اقتصادی، اجتماعی و 
توسعه ای  تحریم

شوک ارزی و نوسانات نرخ ارز -1
افزایش نقدینگی-2
کسری بودجه -3
تورم -4
ی افزایش هزینه تولید و کاهش مزیت رقابت-5
کاهش تولید و مصرف -6
افزایش صادرات -7
کاهش واردات -8

مستقیم

غیر مستقیم 

کاهش سرمایه گذاری -1
کاهش سرمایه اجتماعی -2
نااطمینانی -3
شکل گیری انتظارات تورمی -4
کاهش قدرت خرید -5
مهاجرت -6
تغییر الگوی کشت و تولید -7
تغییر الگوی مصرف  و تغذیه-8
تغییر الگوی تجارت -9 کوتاه مدت 

بلندمدت

شوک ارزی و نوسانات ارز -1
تورم -2
کسری بودجه -3

تغییر در رفتار سرمایه گذار -1
تغییر در رفتار مصرف کننده -2
تغییر در رفتار تولید کننده -3
تغییر در فتار بازرگان-4



محصوالت صادراتی  : بخش کشاورزی لی تجربیات داخ:بررسی منابع تحقیق 

خیار،)جالیزیمحصوالتزردآلو،انار،زعفران،پسته،همچونهستندتولیدنسبیمزیتدارایکهمحصوالتیمورددرمیالدی2011سالدرایرانکشاورزیتولیدوضعبررسی
نیرپوپیازبادمجان،کیوی،رازیانه،زمینی،سیبفرنگی،گوجهدرختی،سیبفندق،درختی،بادامگیالس،خرما،گردو،کشمش،وانگورانجیر،،(خربزههندوانه،

جو،چای،کره،گندم،موز،روغن،سویا،گوشت،برنج،ذرت،همچونکردتامینداخلدرراآنهاازبسیاریریزیبرنامهباتوانمیاماهستندچالشدچارکههستندهممحصوالتی
.توتونعدس،نارنگی،پرتقال،

اطالعاتو2011سالولیدتاطالعاتبراساسبررسیاین.استبحرانشرایطدرآنهاتولیدچالشهایوفرصتهاتبیینوایرانکشاورزیمحصوالتتولیدوضعیتبررسیتحقیقهدف
.استشدهانجامفائوآمار2010سالتجارت

.استپرداختهفائومنبعازکشاورزیمحصوالتدرخصوصاطالعاتوآمارذکربهمقالهازتوجهیقابلبخش

ح مساله 
طر

ریمتححلقهشکستنمنظوربهدیگرکشورهایبرایضروریمحصوالتصادراتوتولیدتوان-2وپایدارغذاییامنیتتامین-1:ازعبارتندتحریمشرایطدرموضوعاتمهمترین
.است

درکهنحویهباستکردهتبدیلجهانومنطقهکشاورزیمحصوالتتولیدمهمقطبهایازیکیبهراآنکشور،خاکیوآبیمنابعشرایطوایرانبودنچهارفصلهوضعیت
.داراستراتولیدسومتااولرتبهمحصوالتازبسیاری

محصوالتان،زعفرپسته،)آنهاصادراتوتولیدمحلازتاکردریزیبرنامهایراندررامهمیمحصوالتتولیدکهدهدمینشانمقالهدرشدهارایهاطالعاتکندمیادعامقاله
کلاستشدهگفته.کردواردکشوربهارزتوجهیقابلمقادیر(پیازوبادمجانکیوی،رازیانه،زمینی،سیبفرنگی،گوجهدرختی،سیبخرما،کشکش،وانگورانجیر،جالیزی،

.آوردمیارمغانبهکشوربراینیزراپایداریغذاییامنیتمحصوالتایندرضمن.استدالرمیلیارد4/3بربالغایرانکشاورزیتولیدیمحصوالتصادراتیتوان
صرفدالرمیلیارد7/6ساالنهتوتونوعدسنارنگی،وپرتقال،جو،چای،کره،گندم،موز،روغن،سویا،شکر،گوشت،برنج،ارزشبراساسمثلمحصوالتیوارداتبرای

مصرف،کاهشوسازیفرهنگباتوانمیرابرنجدالریمیلیارد1/1ساالنهوارداتمثال.رساندحداقلبهدرستریزیبرنامهباتوانمیراوارداتاینازبسیاریکهشودمی
.دادکاهش

دستاوردها 

پیشنهاد راهبردی مستخرج از روش تحقیق علمی ندارد 

1392ها بخش کشاورزی ایران در شرایط تحریم، سال بررسی فرصت ها و چالش



فرش لی تجربیات داخ:بررسی منابع تحقیق 

آمریکابه2010سپتامبر29ازایرانیفرشجملهازکاالهاازبسیاریورودآنموجببهکهکردابالغوامضاراقانونیآمریکا،جمهوررئیس)89مهر8)،2010ژوئیهاولدر
گذاریسرمایهایرانانرژیبخشدرکهبوداشخاصیوشرکتهاکردنتحریمبرایصرفاکهرودمیشماربه1996مصوبایرانتحریمقانوناصالحیهحقیقتدر).شدممنوع

(.کردندمی
.بیندمیآسیبهاتحریماعمالازهمکنندهتحریمکشورکهکندبیانتااستآندرصددمقالهاین

ح مساله 
طر

میلیون260حدود2009درو500حدود2003در.دنیاستقالیکنندهمصرفبزرگترینامریکاکشور
الهایسدر.استبودهامریکابهقالیصادراتاولمقامایرانتحریمازقبل.استکردهواردقالیدالر
دستاز.دبوامریکابهایرانفرشصادراتسومیکهمهاینبااماکردتصاحبراجایگاهاینهندبعد،

سهم2009تا2000سالهایدر.استکردهواردایرانفرشصنعتبرسنگینیضربهبازارایندادن
.استیافتهرشددرصد39بهدرصد33ازهندسهمواستکردهافتدرصد13بهدرصد24ازایران

داخلیوندکوراسینشریاتبرایرانیفرشتصاویرازاستفادهحذفایرانفرشبرتحریمدیگراثر
ناپذیرجبرانهکشودمیامریکادرفرشکنندهمصرفسلیقهتغییربهمنجرکهاستبودهامریکادرفرش
.است

.استچینیوهندیفرشهایسمتبهایرانیفرشازامریکادرفرشفروشندگانشیفتدیگر،منفیاثر
.شودمیتشدیدفروشندگانتوسطغیرایرانیفرشهایتبلیغباموضوعاین

میغیررسکانالهایازایرانیفرشعرضهامکانامریکا،بهایرانیفرشرسمیصادراتکاهشبا
بازاربرکا،امریدرایرانیفرشفروشندگانانگیزهکاهشطریقازنیزموضوعاینکهیابدمیافزایش

.گذاردمیسوءاثرایرانفرش
ایرانیواییامریککنندگانمصرفاعتراضناحیهازاستممکنامریکابرایرانفرشتحریممنفیاثر

.بگیردصورتایرانیفرشتحریملغوهدفباوایرانیفرشوفادار
وشنگانفرتوجهقابلزیانباعثکهاستیافتهکاهشامریکادرفرشمصرفایران،فرشتحریمبا

دالرمیلیون488ازامریکافرشوارداتمیزان2009سالتا2003سالاز.استشدهامریکادرفرش
.استیافتهکاهشدالرمیلیون266به

دستاوردها 

توسعة بازارهای جهانی فرش از وضع فعلی به 
بجز امریکا و اروپا کشورهایی . وضع جدید

اند و هستند که از بحران فرش آسیب ندیده
در بنابراین فرصت مناسبی است که با بازاریابی
آنها و در واقع جایگزینی مشتریان فرش 

ایرانی، موقعیت صادرات فرش ایرانی بهبود 
قدرت خرید کشورهایی مثل ژاپن که . یابد

و چین که طبقه متول در آن در )باالیی دارند 
مثالهای خوبی برای ( گیری استحال شکل

کشورهای . مشتریان جدید فرش ایرانی هستند
باال گزینه عربی با توجه به درآمدهای نفتی 

ا همچنین کشور استرالی. مناسب دیگری هستند
در وضعیت اقتصادی نسبتاً مناسبی به سر 

. بردمی

ت 
پیشنهادا

1389تحریم فرش ایران، تهدید یا فرصت؟ فصلنامه علمی پژوهشی فرش ایران، سال :ماخذ



وری کشاورزی بهرهلی تجربیات داخ:بررسی منابع تحقیق 

1392تا1350دورهدرکشورکشاورزیبخشبرتحریمنقشگرفتننظردرباداگالس-کابتولیدتابع
حریمتمجازیمتغیروانرژیمصرفمیزانکار،نیرویسرمایه،موجودیتولیدات،ارزشمتغیرهایبا

شدههبرآوردتولیدعواملکلوریبهرهرشدمدل،پارامترهایازگیریبهرهباواستشدهزدهتخمین
.است

ح مساله 
طر

به.تاسداشتهایراندرکشاورزیبخشوریبهرهرشدبردارمعنیومنفیتاثیراقتصادیتحریم
شدهیکشاورزبخشدرتولیدعواملکلوریبهرهرشدکاهشبهمنجراقتصادیتحریمهایعبارتی

.است
اصولبرتاکیدوکشاورزیبخشتولیدظرفیتوتولیدبرتکیهباگذارانسیاستکهاستشدهتوصیه

برتوصیهینانیستمشخص)کنندخنثیکشاورزیبخشوریبهرهبرراتحریمهااثرمقاومتی،اقتصاد
.(استشدهحاصلتحقیقروشکداماساس

دستاوردها 

1394وری کشاورزی، سال اثر لغو تحریم بر بهره:ماخذ

پیشنهاد راهبردی مستخرج از روش تحقیق علمی ندارد 



تحریم های  یک طرفه آمریکا بر ایران  (شدت و میزان )دالیل متفاوت بودن 

(جدیدتهدید)1397سالاقتصادیتالطموثباتیبیقیاسدرگذشتهداخلیاقتصادنسبیثبات

(هدیدت)قبلیتحریم هاینواقصرفعبرایبرنامه ریزیوقبلیتحریم هایاجرایازمتحدهایاالتعملیتجربه ی

(جدیدتهدید)ایرانبرای97سالشرایطدراقتصادیتحریم هایزدندورسختیوامکانعدم

(فرصت)متحدهایاالتتوسط97سالاقتصادیتحریم هایبودنجانبهیک

(تهدید)ایرانباتجاریهمکاریقطعبرایمتحدهایاالتتوسطایرانتجاریشرکایتهدید

شورای)جهانیاجماعجایبهایرانعلیه(اسرائیل+اعراب)منطقه ایاجماعایجادبرایآمریکامتحدهایاالتتالش

(جدیدتهدیدوفرصت)ایرانعلیه(امنیت

آبیکموخشکسالی-1
زمینوخاکمساله-2
اقلمییتغییرات-3
4-.......
ذشتهگبهنسبتبیشترپذیریآسیب-4

بخش کشاورزی در چه  وضعیتی است ؟  

انباشت
مشکالتبه
جایانباشت
سرمایهگذاری





1401تا1387دورهطیدرمهمتاریخیوقایع

(94سال)برجامتا1387اسفندتحریم

1389آذر28ازهایارانههدفمندی

(افزایشصددر92)91سالارزیشوک

(97/2/18)برجامازآمریکاخروجتا(94/4/29)برجامتصویبازبرجامدوره

علیهامریکاجانبهیکتحریم هایاعمالبرنامهاعالمو1397اردیبهشت13دربرجامازامریکاخروجاعالم

1397آبان13و1397مرداد15مقطعدودرایران

ماهمرداددرکهشدشروعدرصدی8رشدباماهفروردیندرسالابتدایاز:1397سالارزیشوک

.استنمودهتجربهمثبتتغییراتدرصد26باراافزایشبیشترین

1401سالاردیبهشت19ازاقتصادیجراحی

درتحلیلدادههایدوره
موردمطالعهتوجهبه
رویدادهایتاریخی،

تحلیل.ضرورتمییابد
جزیزهایبهتوصیه

راهبردیوسیاستیمنجر
.نمیشود

جداسازی سهم هر یک از عوامل درون بخشی و برون بخشی  بر متغیرهای  مورد نظر نیازمند آمار و اطالعات مورد نیاز و روزآمد و مدل سازی
.سیستمی و تحلیل های اقتصاد رفتاری است



افرادی که در . کی دست می زنندریسسفته بازها افرادی هستند که نوسانات قیمت کاال و خدمات را به دقت بررسی می کنند و برای دست یافتن به سودهای باال، به معامالت پُر 
. موسسات غیرمجاز سپرده گذاری کرده بودند به دنبال گزینه جایگزین با بازده باال به جای سپرده بانکی بودند 

مالی زیان موسسات  در چه بستری اتفاق افتاد ؟1397تحریم 
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نهتورم نهف  در چه بستری اتفاق افتاد ؟1397تحریم 



شکاف میان رشد نقدینگی و تورم : بروز تورم نهفته در اقتصاد 



رنخ سود بانکی

: این سیاست با دو  پیش فرض اجرایی شد
درصد1۰کاهش نرخ تورم به حدود (1
. های پولی و بانکی کشور بودند، دیگر مطرح نیستندموسسات مالی و اعتباری غیر مجاز که همواره موجب اختالل در اجرای سیاست( 2

در چه بستری اتفاق افتاد ؟1397تحریم 



معادل1396پایاندرنقدینگیمیزان❑
شدهاعالمتومانمیلیاردهزار1530

سالبهنسبترشددرصد22/1)است
(ماقبل

السپایاندرداخلیناخالصتولیدحجم❑
تومانمیلیارد710وهزار1480به96

سالدرنقدینگیبنابراین.استشدهبالغ
داخلیناخالصتولیدمیزاناز1396
درصد103/3بهآننسبتورفتهفراتر

.استرسیده

حجمتولیدناخالصداخلیسال
(میلیاردتومان)

حجمنقدینگی
(میلیاردتومان)

ولیدنسبتنقدینگیبهت
ناخالصداخلی

(درصد)

85226،053128،41956.8

86289،034164،02956.7

87337،872190،13656.2

88356،228235،58566.1

89430،426294،88768.5

90610،486357،07258.4

91728،400460،69363.2

92984،300639،55064.9

931،126،00872،00077.4

941،112،9301017،28091.4

951،272،2851،253،39098.5

961،480،7101،530،000103.3

یر شروع تورم نهفته طی سالهای اخ: افزایش نقدینگی و نسبت نقدینگی به تولید 

نماگرهای اقتصادی و  محاسبات تحقیق–بانک مرکزی، گزارش اقتصادی و ترازنامه : ماخذ

در چه بستری اتفاق افتاد ؟1397تحریم 
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تحریم در چه بستری اتفاق افتاد ؟1397تحریم 



تاده است؟ سیاست تضعیف پول ملی در کدام سالها در کشور اتفاق اف

راملیپولارزشمی تواندآنکهوجودباکشوریکهمی افتداتفاقهنگامی(Devaluation)ملیپولتضعیفسیاست
،(...وتجاریترازصادرات،کاهشافزایشهمانند)اقتصادیاهدافتحققبرایوتعمدیدارد،نگهموجودسطحدر

در.ردمی گیصورتاقتصادیمقاماتتصمیمباومی کندارزنرخافزایشیاملیپولارزشدادنکاهشبهاقدام
وتحریمنامناسب،پولیسیاستهاینهفته،تورمونقدینگیرشدهمانند)بنیادینعواملنتیجهدرارزیشوککهحالی

لیمپولارزشافتبانبایدملیپولارزشتضعیف.می شودارزیشدیدجهش هایبهمنجرکه(...وانتظارات
ارزخنرنظامدربازارعواملمداخلهاثردروپولیمقاماتمداخلهبدونملیپولارزشافت.شودگرفتهاشتباه
ارزنرخنظامکیدرپولیمقاماتمداخلهباکهبودهپولیسیاستیکملیپولارزشتضعیفامامیافتد؛اتفاقشناور
اکثرپولینظامعرصهدرغالبوجهکهشدهمدیریتشناورارزینظامهایدر.می شودانجامشدهمدیریتشناور

باووساناتنازدامنه ایتعیینباراارزنرخکشورهرمرکزیبانکهایعموماًمیدهدتشکیلحاضرزماندرراکشورها
وصادراتازحمایتداخلی،تولیداترشدطریقاز)اقتصادیرشدتأمینرقابت پذیری،نظیرمالحظاتی

.می نمایندمدیریت(غیرهواحتیاطیارزیذخایرتأمینخارجی،سرمایه گذاری

داشتیم تجربه سیاست تضعیف پولی



تاده است؟ سیاست تضعیف پول ملی در کدام سالها در کشور اتفاق اف

قدماتمجنگطولدرآنشدیدنوساناتهمچنینوارزموازیبازارگیریشکلدلیلبهانقالبازبعدایراندر
افولباسالایندر.شدشروع1365سالدرارزچندگانهسیستمایجادبامرکزیبانکتوسطدالررسمیکاهش
وضعیتوارزنرخدربازنگریبرایالزمانگیزه،ارزینیازو75تا65سالهایدرجنگگرفتنشدتونفتقیمت

جودووشدمتجلیریالرسمیارزشکاهشدرآنتبلورکهآمدوجودبهتجاریترازاصالحوغیرنفتیصادرات
.شدتعیینپولیمقاماتصالحدیدبه(...ورسمیوشناورز،رقابتی)ارزنرخیچندسیستم
بهاقدام،ارزنرخیچندنظامحذفبه1372سالدریمرکزبانکاقتصادیتعدیلسیاستشروعباوجنگبعد

ارزنرخنوساناتیافتنشدتوتورمافزایشبا.نمودفراهمراریالارزشکاهشموجباتونمودارزنرخیتک
1374شهریوردر(دالربرایریال3000نرخ)ارزثابتنظامبرقراریوارزشناورنظامحذفبهمجبورمرکزیبانک
.نمود

آزادورسمیارزِنرخیکسان    سازیمذکورسالدرامامی    شد،اعمالنرخیچند81سالتاکشوردرارزینظام
.شدارزمتقییکبارهافزایشبهمنجرکاراین.شدتبدیلشدهمدیریتشناورنرخیتکارزینظامبهوشدانجام

.کردتعیینتومان1226رامرجعنرخ90بهمندردولت
.دادافزایشراکشوررسمیارزنرخ97سالابتدایدردولت

داشتیم تجربه سیاست تضعیف پولی



کاهشعبارتیبه.می شودتعریفارزیشوکعنوانبهارزنرخناگهانیافزایش؟چیستارزیشوک
.شودنمیمحسوبملیپولتضعیفسیاستاماافتادهاتفاقملیپولارزش

؟استبودهسالهاییچهدرایراناقتصاددرارزنرخشدیدافزایشتاریخیتجربه

قیمت دالرآزاد  به ریال  قیمت دالر رسمی   به ریال 

شوک ارزی:پیامد آشکار تحریم 

بانک مرکزی، پایگاه اطالعات سری زمانی و محاسبات تحقیق: ماخذ

تجربه شوک ارزی داشتیم 



(تا پایان آذرماه97میانگین سال )1397تا 1357درصد تغییرات قیمت دالر بازار آزاد  طی سالهای 

بانک مرکزی، پایگاه اطالعات سری زمانی و محاسبات تحقیق: ماخذبانک مرکزی ،پایگاه اطالعات سری زمانی :منبع تحریم 

شوک ارزی و 
شروع افزایش 
مجدد نرخ ارز



بانک مرکزی، پایگاه اطالعات سری زمانی و محاسبات تحقیق: ماخذ28

1397تا 1357درصد تغییر قیمت دالر بازار آزاد و نرخ تورم  طی سالهای 

یکی از عوامل نرخ : دالیل اصلی تورم در ایران 
ارز  

تحریم 

شوک ارزی و 
شروع افزایش 

مجدد تورم



افزایش نرخ ارز در سال
(مهرماه8تا )97

افزایش شدید نرخ ارز  شوک ارزی و 
شروع افزایش 
مجدد نرخ ارز



افزایش نرخ ارز 
8تا )97در سال 
روند (:مهرماه

صعودی از خرداد 
به بعد همچنان 

ادامه دارد 

درصد تغییرات نرخ ارز  شوک ارزی و 
شروع افزایش 
مجدد نرخ ارز



نرخ ارز و تورم 

مرکز آمار و یانک مرکزی، پایگاه اطالعات سری زمانی: ماخذ

افزایش شدید نرخ تورم 
به بعد 1397در سالهای 

تورم . درصد 40تا 27
شدید امکان موفقیت هر 
طرحی را با مشکل مواجه 

نیازمند توجه . می سازد 
به علل تورم و در نهایت 

. کنترل آن 

شوک ارزی پایدار است 
هیچگاه به قیمت قبلی 

روی افزایش، . برنگشته است 
افزایش های مجدد اتفاق 
افتاده است ؟ چرا پایدار؟



نرخ ارز و تورم 

مرکز آمار و بانک مرکزی، پایگاه اطالعات سری زمانی: ماخذ

رابطه بین نرخ ارز 
و تورم می باشد در 
مطالعات بسیاری 

این رابطه دو سویه 
. وجود دارد 

ر  تورم، نبض اقتصاد پیوسته د
تب شدید و : حال افزایش

بیماری اقتصاد  



نقدینگیدرصد85حدوددر.استداشتهافزایشدرصد9/3حدوددرنقدینگیقبلسالمشابهمدتبهنسبت1397ماهشهریوردر❑
چندتاکیمدت دارسپرده هایومسکنپس اندازقرض الحسنه،سپرده هایانواعغیردیداریسپرده هایازاستعبارتپولشبه)پولشبه

یافترسودیپجذاببازاریابیاید،پایینسودنرخاگراماداردضدتورمیحالتمدتکوتاهدرپولشبهاینکهبا.استپولدرصد15و(ساله
.داشتخواهداقتصاددرشدیدیتورمیاثروخارجبانک هابلندمدتسپرده هایازنقدینگیاینشود،

نسبت به مدت مشابه  سال قبل1397افزایش نقدینگی در شهریور ماه 

بانک مرکزی ،خالصه داراییها و بدهی های سیستم بانکی :منبع
بخش پولی و بانکی و محاسبات تحقیق–بانک مرکزی، گزیده آمارهای  اقتصادی : ماخذ

اتفاقاتی که بعد تحریم سال
افتاد1397

تورمنقدینگی  و



بهبوطمرقبلماهبهنسبتافزایشبیشترینماهآباندر
4/4همهاآشامیدنیوهاخوراکی.استکفشوپوشاک
.استداشتهقیمتافزایشدرصد
وخوراکی هاگروهتورم1396سالماهآبانبهنسبت

.استدرصد59/9آشامیدنی ها

.ستاخدماتتورمازبیشکاالتورمکهتوجهقابلنکته

بانک مرکزی ،نتایج شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران :منبع

افزایش
تورم

بانکمرکزی،شاخصبهایکاالهاوخدماتمصرفیشهری:منبع

م اتفاقاتی که بعد تحری
افتاد1397سال 



این 1396و از سال ( بیماری هلندی)تورم کاالهای غیرقابل تجارت بیشتر از کاالهای قابل تجارت بوده 1395دهد که در سال اطالعات نشان می
.برابر کاالهای غیرقابل مبادله شده است4تورم کاالهای قابل تجارت در حدود 1397موضوع عکس شده به طوری که در مهرماه 

تورم ساالنه تورمافزایش 

بانکمرکزی،شاخصبهایکاالهاوخدماتمصرفیقابلتجارتوغیرقابلتجارت:منبع
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بهنسبت97سالآبانبهمنتهیماهدوازدهتغییردرصد
تورمنرخکهاستآنازحاکیقبلسالمشابهمدت

.استدرصد25حدوددرهاآشامیدنیوخوراکی ها

یدنیآشاموخوراکی هااهمیتضریبکهتوجهقابلنکته
داخلکاالهایچههر.استدرصد25/51حدوددرها

تورمثباعباشند،خودداشتهقیمتافزایشگروهاینسبد
.(تورمبازآفرینی).می شوند

بانکمرکزی،شاخصبهایکاالهاوخدماتمصرفیشهری:منبع

م اتفاقاتی که بعد تحری
افتاد1397سال 



بانکمرکزی،شاخصبهایکاالهاوخدماتمصرفیشهری:منبع37

نسبت97سالآبانبهمنتهیماهدوازدهتغییردرصد
بهایکهاستآنازحاکیقبلسالمشابهمدتبه

درصد23حدوددرکشاورزیبخشکنندهتولید
.است

بخشهبمربوطافزایشبیشترینکهتوجهقابلنکته
تولیدهبقیازصنعتبخشدریافتییعنی.استصنعت

.استبودهبیشترکنندگان

م اتفاقاتی که بعد تحری
افتاد1397سال 



افزایش نرخ 1397در سال 
تورم در کاالهای قابل 

تر بیش( قابل مبادله)تجارت 
از کاالهای غیرقابل تجارت

اقالم قابل تجارت از. است
اثیر نرخ ارز متاثر هستند که ت

آنها معموال با کمی تاخیر
.دیده می شود

97بانک مرکزی ، شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی قابل تجارت و غیرقابل تجارت در مناطق شهری ایران ، مهر ماه :منبع

افزایش
تورم

وصنعتیکاالهایعمده.ندهستوارداتیاصادراتویژگیدارایبالقوهاقالماینبنابراینبرسدفروشبهشدهاند،تولیدکهجاییازدورترودیگرمکانیدرمیتوانندکههستنداقالمیتجارتقابلاقالم
.میگیرندجایتجارتغیرقابلتولیداتبخشدرخدماتازبخشینیزومسکن.دارندجایتجارتقابلکاالهایدستهدرخدمات،ازبخشینیزوکشاورزی

قابل 
تجارت 

غیر قابل تجارت 

کل

بانکمرکزی،شاخصبهایکاالهاوخدماتمصرفیقابلتجارتوغیرقابلتجارت:منبع

م اتفاقاتی که بعد تحری
افتاد1397سال 



97شهریور ماه 26از ابتدای سال تا -تجارت فردا:منبع

بازده
بازارها

.است( های بانکی سپرده)حداقل بازده، مربوط به بازار پول 
. بازار ارز و طال جذابیت زیادی برای جذب  سفته بازی دارند 

م اتفاقاتی که بعد تحری
افتاد1397سال 



بانک مرکزی ، وضعیت بودجه عمومی دولت  :منبع

کسریبودجه
دولت

.استبودهبرابر1/8حدود97سالابتدایماههششدرمصوببهعملکردنسبتکهطوریبه:دولتعملیاتیترازکسریافزایش
.استبودهبرابر2/3حدود97سالابتدایماهدرششمصوببهعملکردنسبتکهطوریبه:دولتسرمایه ایوعملیاتیترازکسریافزایش

.استدرصد57حدوددرمصوببهشدهمحققدولتدرآمدهاینسبت97سالابتدایماههششدر
.استدرصد70حدوددرمصوببهشدهمحققدولتمالیاتیدرآمدهاینسبت97سالابتدایماههششدر

بخش مالی و بودجه و محاسبات تحقیق–بانک مرکزی، گزیده آمارهای  اقتصادی : ماخذ

م اتفاقاتی که بعد تحری
افتاد1397سال 



بانک مرکزی ، وضعیت بودجه عمومی دولت  :منبع

درآمددولت

کمترین درآمد تحقق 
ر یافته مربوط به مالیات ب

واردات است 
هزار : واحد

میلیارد 
ریال   

بخش مالی و بودجه و محاسبات تحقیق–بانک مرکزی، گزیده آمارهای  اقتصادی : ماخذ

م اتفاقاتی که بعد تحری
افتاد1397سال 



درصدتغییراتوارداتو
نصادراتبخشکشاوزرینشا

میدهدکهدرسال
دراتبابیشترینتغییرصا1391
درصدرشدودرسال43
اتبابیشترینتغییروارد1387
درصدرشداتفاقافتاده69

شروعتحریمواردات.است
الربیشترشروعافزایشنرخد

صادراتبیشتر

درصد تغییرات تجارت  بخش کشاورزی

بانکمرکزی،گزارشاقتصادیوترازنامه:منبع

(ارقامبهدرصد)

شروع تحریم

شوک ارزی

بر اساس گزارش سازمان 
توسعه تجارت  در هشت ماهه

صادرات 97ابتدای سال 
2536بخش کشاورزی 

ت به میلیون دالر بوده که نسب
مدت مشابه سال قبل در 

درصد رشد داشته 17حدود 
درصد 16از نظر وزنی . است 

.رشد داشته است 

م اتفاقاتی که بعد تحری
افتاد1397سال 



بانک مرکزی، پایگاه داده های سری زمانی اقتصاد:منبع

شاخصقیمتتولیدکنندهبخش
این(:100=1390)کشاورزی

شاخصنشانمیدهدکهدریافتی
تولیدکنندهدربخشکشاورزی

.روندافزایشیداشتهاست

(1390=100)شاخصقیمتتولیدکنندهکشاورزی

:نکتهسهتوجه
تا1387سالهایتحریم(1
شروعهدفمندییارانه(2

89هاازسال
درصدی92شوکارزی(3

1391سال

بانکمرکزی،بانکاطالعاتسریزمانیوشاخصقیمتتولیدکننده:منبع

م اتفاقاتی که بعد تحری
افتاد1397سال 



ندهشاخصقیمتتولیدکن
بخشکشاورزیسال

اترابیشترینتغییر1392
طیدورهموردمطالعه

درصد44داشتهودرحدود
.افزایشداشتهاست

درصد  تغییرات شاخص قیمت تولید کننده کشاورزی

ی  بر اساس اطالعات بانک مرکز
97در هشت ماهه ابتدای سال 

د درصد تغییرات شاخص تولی
ابت کننده کشاورزی به قیمت ث

در 96نسبت به اسفند 95سال 
درصد رشد داشته 23/6حدود 

اه در آبان ماه نسبت به م. است 
درصد و مدت مشابه 4/2قبل 

درصد رشد 52/4سال قبل 
شاخص . شاخص داشته است 

97مزبور برای هشت ماهه سال 
بل در نسبت به مدت مشابه سال ق

درصد رشد داشته 28/2حدود 
.است 

م اتفاقاتی که بعد تحری
افتاد1397سال 



بانک مرکزی، پایگاه داده های سری زمانی اقتصاد:منبع

گرچهقیمتدریافتی
یتولیدکنندهبخشکشاورز
افزایشیافتهاماازطرف
دیگرتورممصرفیهم
افزایشیافتهاستیعنی
قدرتخریدواقعیکاهش

یعنیدرسال.یافتهاست
درصدرشد9درحدود92

واقعیشاخصدریافتی
.تولیدکنندهبودهاست

100=1390نرخ تورم  مصرفی و بخش تولید کشاورزی سال پایه 

(ارقامبهدرصد)

بانکمرکزی،بانکاطالعاتسریزمانیوشاخصقیمتتولیدکنندهومصرفکننده:منبع

نگته قابل توجه



دستمزددربخش
کشاورزیدرحال
افزایشاستکه
منجربهافزایش

.دشوهزینهتولیدمی

(ریال)دستمزد روزانه کارگر  بخش کشاورزی

:نکتهسهتوجه
تا1387سالهایتحریم(1
شروعهدفمندییارانه(2

89هاازسال
درصدی92شوکارزی(3

1391سال

مرکزآمارایران،قیمتفروشمحصوالتوهزینهخدماتکشاورزیدرمناطقروستایی:منبع

بر اساس اطالعات مرکز آمار 
میانگین 97ایران در تابستان 

ک دستمزد بخش کشاورزی برای ی
تومان 58776روز در حدود 

96ال بوده که نسبت به تابستان س
ه درصد افزایش داشت15در حدود 

.است 

511516587755

م اتفاقاتی که بعد تحری
افتاد1397سال 



دردستمزد
بخشکشاورزی

1392درسال
60یکافزایش

درصدیداشته
.است

مرکزآمارایران،قیمتفروشمحصوالتوهزینهخدماتکشاورزیدرمناطقروستایی:منبع

(ریال)درصد تغییرات دستمزد روزانه کارگر  بخش کشاورزی

بر اساس اطالعات مرکز
آمار ایران در تابستان

97

م اتفاقاتی که بعد تحری
افتاد1397سال 



درذرتقیمت
حالافزایش
بودهودرسال

روند97
افزایشیراطی

میکند

(تاآخرشهریورماهاست۹7سال)دفتربرنامهریزی،تشکیالتوبودجهشرکتپشتیبانیاموردام:منبع

(ریال-کیلوگرم)قیمت ذرت به عنوان یک نهاده تولید 

:نکتهسهتوجه
تا1387سالهایتحریم(1
شروعهدفمندییارانه(2

89هاازسال
درصدی92شوکارزی(3

1391سال

شرکتسهامیپشتیبانیاموردامکشور،دفتربرنامهریزی،تشکیالتوبودجه:منبع

م اتفاقاتی که بعد تحری
افتاد1397سال 

پایداری 
شوکها 



درصدتغییراتقیمت
یک90درسال:ذرت

درصدیدر56افزایش
مجددیک97سال

.درصدی34افزایش
درحدود97درسال

تومانبهقیمت294
داخلیو)هرکیلوذرت

اضافهشده(خارجی
.است

(تاآخرشهریورماهاست۹7سال)دفتربرنامهریزی،تشکیالتوبودجهشرکتپشتیبانیاموردام:منبع

درصد تغییرات قیمت ذرت به عنوان یک نهاده تولید م اتفاقاتی که بعد تحری
افتاد1397سال 



درجوقیمت
حالافزایش
بودهودرسال

روند97
افزایشیراطی

میکند

(ریال-کیلوگرم)قیمت جو به عنوان یک نهاده تولید 

:نکتهسهتوجه
تا1387سالهایتحریم(1
89شروعهدفمندییارانههاازسال(2
1391درصدیسال92شوکارزی(3

شرکتسهامیپشتیبانیاموردامکشور،دفتربرنامهریزی،تشکیالتوبودجه:منبع

م اتفاقاتی که بعد تحری
افتاد1397سال 

پایداری 
شوکها 



متدرصدتغییراتقی
یک90درسال:جو

درصدی48افزایش
مجدد97درسال

28یکافزایش
97درسال.درصدی
تومان220درحدود

بهقیمتهرکیلو
ومیانگینداخلی)جو

اضافهشده(خارجی
.است

(درصد )درصد  تغییرات قیمت جو به عنوان یک نهاده تولید  م اتفاقاتی که بعد تحری
افتاد1397سال 



با شوک ارزی ، به 1391در سال 
دلیل تورم، ارزش افزوده جاری 

61بخش کشاورزی افزایش 
درصد 73درصدی و سال بعد 

در حالی که. رشد داشته است 
رشد واقعی بخش اندک در 

.  درصد بوده است 0/2حدود 

(تاآخرشهریورماهاست۹7سال)دفتربرنامهریزی،تشکیالتوبودجهشرکتپشتیبانیاموردام:منبع

90درصد تغییرات ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت جاری و ثابت سال 

بانکمرکزی،حسابهایملی:منبع

بر اساس اطالعات بانک مرکزی
ارزش افزوده بخش 97در بهار 

ه کشاورزی نسبت به مدت مشاب
12/4سال قبل  به قیمت جاری 

در حالی. درصد رشد داشته است 
تغییری 90که به قیمت ثابت سال 

نی یع. نداشته و ثابت بوده است
همه تغییرات ارزش افزوده جاری

ش گزار. به دلیل تورم بوده است 
مرکز آمار 97شش ماهه اول سال 

نشان می دهد که رشد بخش 
90کشاورزی به قیمت ثابت  سال

درصد منفی بوده 2/5در حدود 
.است یعنی کاهش تولید واقعی

م اتفاقاتی که بعد تحری
افتاد1397سال 





اقدامات دولت در  مواجه شوک ارزی 
97سال 

21اولین بسته ارزی دولت در 
چند نرخی و پذیرش97فروردین ماه 

شدن ارز

راه اندازی سامانه نظام یکپارچه ارزی 
4200و معامالت بر اساس نرخ ( نیما)

تومانی دالر 

تقاضایایجاد
کاذب و 

افزایش مداوم 
قیمت دالر   97مرداد 16ارائه بسته جدید ارزی دوم سه شنبه 

ی تامین ارز کاالهای اساسی و دارو مستقیم از سو
تومان و تامین ارز تمامی 4200دولت با نرخ دالر 

واردکنندگان مورد تایید وزارت صمت  از طریق ه
بازار ثانویه 

اقالم بیست و پنج گانه کاالهای اساسی واعالم واردات 
750ضروری مورد نیاز مردم  با ارز دولتی شامل حدود 

تعرفه کد هشت رقمی 

کاالهای اساسی با ارز دولتی در توزیع
شبکه های منتخب 

ل تغییر ریاست بانک مرکزی  به دلی
ناتوانی در مدیریت و کنترل نرخ ارز 

آقای 97مرداد ماه 3در تاریخ 
همتی به جای آقای سیف

ایجاد جو پلیسی و نظامی در 
غیرقانونی خواندن و : بازار ارز 

جرم خرید و فروش ارز توسط 
طرافی ها  و مردم عادی

اعمنال سیاستهای تجاری 
همانند ممنوعیت صادرات 

وواردات 

مدیریت ذخایر استراتژیک 

سعی و تالش در جهت تنظیم 
بازار و مدیریت بازار و پدیده 

های ناسالم بازار همانند 
انحصارگران و قاچاقچیان

جهت توزیع اقالم با قیمت پایین
تر از بازار در فروشگاه های 

زنجیره ای 

پیامد 

ارزنرخنوساناتروندادامه-1
نارضایتیومردمخریدقدرتکاهشوتورمنرخافزایش-2
رکودشدنعمیقترواقتصادیثباتیبی-3
تدولسیاستهایشدنخنثیحقیقتدروآنسیاستهایودولتبهنااطمینانی-4
اجتماعیسرمایهکاهش-5
نااطمینانیبهتوجهباآیندهدربیشترتورمیانتظاراتشکل گیری-6
بترقاایجادوتوسعه ایو،اجتماعیاقتصادیمنطقبهتوجهبدونصادراتافزایش-7

ارتجتوسطملیپولارزشتضعیفازحاصلمنافعبهدستیابیمنظوربهمنفی
ارزشزنجیرهطولدرآنمنافعبازتوزیععدموصادراتازحاصلمنافعافزایش-9
....و



دمعمورددربینانهغیرواقعانتظارایجاد-1
موادوکشاورزیمحصوالتقیمتافزایش
غذایی

انحصاروفسادرانت،ظهوراحتمال-2
وحمایتیارزنرخباوارداتینهاده های

بازاردرآنقیمتافزایش
دگانتولیدکنندستیابیازاطمینانعدم-3

ارزنرخباتولیدهاینهادهبهکشاورزی
زیرساختهایفقدانبهتوجهبادولتی،
کافینظارتی

برایمنطقیظاهربهدستاویزایجاد-4
کشاورزیمحصوالتقیمتسرکوب

تجارتالگویتغییر-5
مصرفالگویتغییر-6

نرخ ارز بازار آزاد نرخ ارز سامانه نیماتومانی4200نرخ ارز 

غذاییوکشاورزیمحصوالتونهاده هاقیمتافزایش-1
قیمتافزایشباتقارنعدمدلیلبه)داخلیووارداتی

اقاتفآنعکسامایابدمیافزایشهمداخلیقیمتوارداتی،
(افتدنمی

تولیدیومصرفیتورمافزایش-2
مازادبروز)داخلیتقاضایومردمخریدقدرتکاهش-3

(عرضه
بهیدجداعتراضاتبروزوشروعونااطمینانیفضایایجاد-4

مصرفوتولیدبخشدرخصوص
ازیگرانبوتولیدکنندگانگردشدرسرمایهتامینبهنیاز-5

ارزشزنجیره
تولیدوکشتالگویوبازارساختارتغییر-6
داخلیبازارمدیریتمشکلوتجارتالگویتغییر-7
مصرفالگویتغییر-8
میانتجارتمنافعارزش،زنجیرهناکارآمدیدلیلبه-9

.نمی شودبازتوزیعبازیگران
شرایطتحتکشاورزیفعالیتهایخالصدرآمدکاهش-10

تولیدبرآنآتیتاثیراتوکشاورزیمحصوالتقیمتسرکوب
رفاهو

طبیعیمنابعوزیستمحیطتخریب-11
اراضیکاربریتغییر-12

وکشاورزیمحصوالتونهاده هاقیمتشدیدافزایش-1
افزایشباتقارنعدمدلیلبه)داخلیووارداتیغذایی

سعکامایابدمیافزایشهمداخلیقیمتوارداتی،قیمت
(افتدنمیاتفاقآن

تولیدیومصرفیتورمفزایندهافزایش-2
داخلیتقاضایومردمخریدقدرتشدیدکاهش-3
(عرضهمازادبروز)

خشبازسرمایهخروجونااطمینانیفضاییافتنشدت-4
وتولیدکنندگانگردشدرسرمایهتامینبهنیاز-5

ارزشزنجیرهبازیگران
تولیدوکشتالگویوبازارساختارتغییر-6
داخلیبازارمدیریتمشکلوتجارتالگویتغییر-7
مصرفالگویتغییر-8
انمیتجارتمنافعارزش،زنجیرهناکارآمدیدلیلبه-9

.نمی شودبازتوزیعبازیگران
یطشراتحتکشاورزیفعالیتهایخالصدرآمدکاهش-10

برآنآتیتاثیراتوکشاورزیمحصوالتقیمتسرکوب
رفاهوتولید

طبیعیمنابعوزیستمحیطتخریب-11
اراضیکاربریتغییر-12
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تغییرالگوی-مینسرمایهدرگردشنیازبهتا-تغییرالگویتجارتومدیریتسختبازارداخلی–تغییرالگویکشت–تغییرساختاربازار–گیریالگوهایانتظارتتورمیجدیدتورموشکل–افزایشهزینهتولیدوقیمتتمامشده–ایجادرانتارزی
کاهشرفاه-بروزمازادعرضهوکاهشتولید–کاهشسرمایهگذاری–شکلگیریرقابتمنفیدربازارصادراتی-تخریبمحیطزیستومنابعطبیعی–تغییرکاربریاراضی-مصرف

1397ارائه شده در سال : ارزی پیش رو و پیامدهای آنسناریوهای 
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استسیتعیینتاکشاورزیهاینهادهوکاالهابرخیبهدولتیارزنرختخصیصسیاستادامه-1
جایگزینمناسب

آنکناردروشدهتوصیهارزینرخیتکسیاست،مناسبجایگزینسیاستارائهازپس-2
.شوداعمالارزشزنجیرهبرایهدفمندحمایتیسیاستهای

ارزنرخسازیآزادصورتدرکشاورزیمحصوالتقیمتسرکوبسیاستازدولتخروج-3
اساسبرمصرفوتولیدازحمایتبرایآنمنابعوشدهدریافتارزیالتفاوتمابهتخصیص-4

مناسبحمایتیبسته های
سیاستو(...ووارداتیسهمیه،صادراتیعوارضهمانند)تجاریمناسبسیاستهایاعمال-5

(...ولونقحملوبندیبستهخدماتبهیارانهکم،سودباگردشدرسرمایهتامینهمانند)یارانه ای
کشاورزیمحصوالتبازارمدیریتبرای

باارزشزنجیرهطولدرصادراتبخشدرملیپولارزشکاهشازحاصلمنافعبازتوزیع-6
مالیاتهمانندمحصولهربرایمناسبسیاستهای

ردشگدرسرمایه،بازاریابیخدماتیارانه،همانند)مناسبحمایتیوجبرانیسیاستهایاعمال-7
تورممقابلدرآوریتابافزایشمنظوربهپاخردهکشاورزانبرای(...و

1397توصیه های سیاستی در سال 



بحرانهایوشوکهاپیامدهایوآثارازبیشماریانباشتو1401سالاالناماو

شارفتوسعهپایداریومعیشتاقتصاد،گردهبربارکولهاینکهمختلف

ه ایرشتچندشناسیآسیبومطالعهبدونهنوزاما،می کندواردسنگینی

هشدایجادسیاسیواجتماعیواقتصادیبحرانهایوشوکهاهمهخصوصدر

شتارنووگفتاردرهمبازاقتصاد،بهبخشیآرامشومنفیپیامدهایکاهشو

قیمتها.....!!!کارشناسانسویازحتیشودمیدادهواقعیغیرهایوعده

ریابیمقصدنبالبه....واستبازاردراقالموفورراحتخیالتانمی یابد،ثبات

علتجایبههامعلولبهپرداختنوعلتیابیریشهجایبه

یک نمونه
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نسبت به مدت مشابه 1401در آذر سال 
نفره با 4سال قبل برای یک خانواده 

کیلوگرم گوشت مرغ در 13مصرف 
هزار تومان افزایش هزینه 340حدود 

خرید مرغ برای یک ماه اتفاق افتاده  
. است 

مرکز آمار ایران، گزارش برآورد مصرف کاالهای اساسی : ماخذ سرانه مصرف 
کشورشهریمناطقدرغذاییاقالمبرخیقیمت-ایرانآمارمرکز :ماخذدر کشور  

روند قیمت گوشت مرغ در مناطق شهری 
جراجی اقتصادی  : کشور



روند افزایشی قیمت گوشت مرغ ادامه داشته تا اینکه 
درصد به قیمت گوشت و تیر ماه 32/5در خرداد ماه 

تومان به 23117درصد اضافه شده که در حدود 26/1
پایه قیمت گوشت مرغ . قیمت گوشت اضافه شده است

افزایش یافته به طوری که دیگر به قیمت اردیبهشت 
.بازگشت نداشته است 

درصد تغییر قیمت گوشت مرغ در آبان و آذر کاهشی 
است اما صرف توجه به درصد، بدون توجه به تفاوت 

.قیمت ، تفسیر گمراه کننده است 

روند تاریخی قیمت گوشت مرغ در ساختار اقتصادی و 
سیاسی  کالن کشور و صنعت مورد نظر هیچگاه 

برگشت به گذشته قبل از اجرای هر نوع سیاست یا 
.بحران را نشان نمی دهد 

بنابراین  ضرورت دارد قبل از تصمیم سازی با ابزارهای 
تحلیل سیستمی آثار و پیامدها احصا  با رجوع به 

ا فعاالن اقتصادی بخش وکارشناسان مرتبط و گفتمان ب
آنها از تجربه گذشته استفاده نمود و بهترین بسته 

.سیاستی را ارائه نمود 

روند قیمت گوشت مرغ در مناطق شهری 
کشور 

. است نداشتن قدرت خرید مردم غذا در بازار به معنی دسترسی فیزیکی و اقتصادی خانوار  به غذا نیست بلکه به دلیل "وفور ویترینی"
باعث حذف یا کاهش مصرف( غذا و غیر غذا)روندافزایشی قیمت مواد غذایی و کاهش قدرت واقعی خرید مردم هم از محل تورم کشور و هم گرانی سبد مصرفی خانوار 

دهای  پدیده فقر غذایی را افزایش می دهد و پیام. بدون توجه به ارزش غذایی استاندارد مورد نیاز خانوار را افزیش می دهد"شکم سیری "مواد غذایی می شود و پدیده 
.نامطلوبی برای سالمت انسان و توانمندی آنان فراهم می سازد 
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؟ برای تولید بعد از جراحی اقتصاد  چه اتفاق افتاده است

https://www.itpnews.com/

ش دام افزایش شدید قیمت ذرت که از نهاده های تولید بخ
:و طیور است ، چند پیامد را به دنبال داشته است 

محصولشدهتمامقیمتافزایش-1
ودامخوراکتامینبرایگردشدرسرمایهافزایش-2

طیور
داماکخورتامینبرایاعتبارووامبرایتقاضاافزایش-3
طیورو
مبودکواعتبارووامتقاضایوعرضهبینشکافوجود-4

عرضه



دت ، کوتاه از گذشته درس بگیرم به آینده نگاه کنیم و نقشه راه داشته باشیم برای خیلی کوتاه مچه باید کرد ؟
ت هر فردی کار خودش را با باالترین کارآمدی انجام دهد مدیر، مدیری.مدت، میان مدت و بلند مدت

. کند تحلیلگر تحلیل و ارائه نقشه راه 

شدهبینیشپیزمانیبازهدربایستیوداردموقتشود،حکممیاتخاذبحرانیاسیاستگذارییکمنفیپیامدهایبامواجهبرایکهسیاستهایی
صوصخبهآنهایمولفهوخوبحکمرواییسازیپیادهودانشوفناورینفوذشاخصورویبهرهافزایشبرایمناسبسیاستهایویافتهاتمام

.گرددریزیبرنامهمشارکتوپذیری،اجماعکارایی،فسادبامبارزهمدرای،قانون،سازیشفاف

ریبضنفوذافزایشووریبهرهافزایشهدفبادرستافرادبهومناسبمحلدرموقعبه،درست.نیست"بد"حمایتیسیاستابزار،یارانه
.شوددادهاختصاصفناوریودانش

نقدوارزیابینیازمندخانوارمطلوبایتغذیهسبدوغذاییامنیتوکشاورزیبخشبرایآنپیامدهایوارزنرخسازیآزادسیاستوتحریم
،وانشناسیر،اجتماعیعلوماقتصاد،مختلفهایرشتهازاجراییوتحقیقاتیکارشناسانومتخصصانازکارگروهیتشکیلبامهماینکهاست

اجماعوهگذشتشناسیآسیببدونگذشتهتجربهمشابهسیاستشودمیتوصیه.داردانجامقابلیت...وتخصصیفنیهایحوزه،مدیریت
....بلکهنیستاشتباهیکخطاوآزموندیگر.نشودعملیاتیمتخصصاننظرات
نیازمندایدنمعملخودحاکمیتیوظایفبهاینکهبراینیستکشورسیاسیواجتماعی،اقتصادیساختارازجدایآن،اقتصادوکشاورزیبخش
استکالنداقتصامقولهارزنرخنمونهعنوانبه.باالستاجتماعیسرمایهباپذیرمشارکت،رانتوفسادازدور،رقابتیاقتصادیساختاروجود

.استبمناسحمایتیسیاستهایدارایوپرانگیزه،چابکساختارینیازمندآنکناردر.دهدمیقرارتاثیرتحترابخشمتغیرهایشدتبهاما

آنبهارکوکسبحیطهدربخش،فعالیتهایداردضرورت.کشاورزیبخشفعاالننهاستحاکمیتوظیفهمردمبرایخریدقدرتورفاهتامین
فناوریوذنفضریبافزایش،وریبهرهافزایشآنکناردر.شودتمامقیمتهاسرکوبوباشدداشتههمراهبهرامعقولاقتصادیسودکهشودتوجه

تهایفعالیطولدر)نمایدزداییمانعشود،دیدهدولتحاکمیتوظایفدرمنابعوزیستمحیطازصیانتوحفاظتوسالمغذای،تهیهدانشو
شود"یریدست گ".بردارندقدمجلوبهشدهایجادرقابتیفضایدرآرامآرامبتوانندتاکندبازارزشزنجیرهفعاالنپایازبندو(ارزشزنجیره

.کشاورزیبخشواقعیفعالناز"گیریمچ"جایبه

( اقتصاد رفتاری)اقتصاد علم است هیچگاه در  اقتصاد دو ضربدر دو چهار نمی شود چون رفتار همه عامالن 
یا مخاطرات طبیعی 19و وقایعی که ممکن است اتفاق بیفتد قابل پیش بینی نیست مثل کووید 

برای مدیریت و حکمروایی خوب ارزیابی ، آسیب شناسی ، 
رمایه اثربخشی ، پیش بینی و آینده نگری الزم دارد، به همراه س

اجتماعی  



با تشکر از حسن توجه شما
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