
 یونیون ای.ان.دی گروه ۀسالیان نشستدر  تحریم و کرونا بر کیدأت با ایران بازار تحلیل تحوالت

 ؛dnaunion گروه مدیرعامل ،نیکو پاشاپور ناصر ،مجموعه این مدیران حضور با یونیون ای.ان.دی گروه ۀسالیان نشست

 پژوهش شرکت مدیرعامل ،امامی کامیار و ،اشاره تصویر ارتباط آژانس مدیرعامل و گروه ۀمدیرتئهی عضو ،موسوی محمد

کرونا و تحریم ارائه  کید برأشد. در این نشست گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران با ت برگزار( emrc) امروز ،رسانه و بازار

  خوانید.شده را میاالت خبرنگاران پاسخ دادند. در ادامه متن کامل گزارش ارائهؤگزارش، مدیران گروه به س ۀشد. پس از ارائ

های گذشته طی دههرا اقتصادی و اجتماعی  شرایطترین کشور یکی از پرچالشکه دهد ان میبررسی اقتصاد ایران نش

 اقتصادی ایران هایثیر بسزایی داشته است. بحرانأگیری آن تشرایطی که دو عامل تحریم و کرونا در شکلکند. تجربه می

 را( JCPOA) ایران ایهسته توافق متحده،ایاالت پیشین جمهوررئیس ترامپ، دونالد که یعنی زمانی ،2018 مه ماه از

 ۀگسترد نارضایتی ،آن دنبال به و اقتصادی شوک با به اوج خود رسید. وقتی ایران ،شد خارج آن از سپس و کرد نقض

 باالتری سطح به را کشور بحرانی شرایط ،2020 سال اوایل از «۱۹کووید » گیریهمه کرد،می نرم پنجهودست اجتماعی

 رساند. 

 در ایران  (GDP) داخلی ناخالص رشد تولید سیر نزولی

های اقتصادی کشور و کاهش تولید ناخالص داخلی های مختلف اقتصادی و اجتماعی باعث کندشدن حرکت چرخچالش

 بحران شروع با به خود گرفت و این روند یروند کاهش داخلی ناخالص تولید ،1396 سال از هاتحریم بازگشت اند. باشده

  . ه استسرعت بیشتری گرفت ،مرزها شدنبسته آن مانند از ناشی مسائل و کرونا

 

 گفت توانمی وگذاشته  ثیرأت است وابسته نفت صنعت به که ایران اقتصاد ای از عمده بخش بر نیز المللیبین هایتحریم

35 منفی رشد نفتی بخش در ناخالص تولید ،1398 سال در .هاستتحریم همین از ناشی GDP کاهش میزان بیشترین

 روند. است شده کوچک درصد8/6 داخلی ناخالص تولید ،منفی رشد این ثیرأتتحت دوره این در تجربه کرد و  را درصدی

 .  یافت ادامه درصدی5/3 کاهش با ،1399 بهار در و کرونا گیریهمه شروع با ایران اقتصاد شدنکوچک



 

 قدرت به ایران تبدیلبرای  ،1404 اندازچشم سنددر شده دور بماند. ایران از اهداف تعریفشدن اقتصاد باعث شد کوچک

 شروع بااما  ،بود نیاز درصد8 ساالنه اقتصادی رشدمتوسط  ،هدف این تحقق برای ؛گذاری شدهدف منطقه یداقتصا اول

 به 1398 سال در فاصله گرفت. این فاصله شدهایران از هدف تعیین اقتصادی واقعی رشد، 1396 سالدر  هاتحریم مجدد

 .رسید( برجام) ایران ایهسته توافق زماناز  خود انحراف باالترین

 

 

در برابر دالر تجربه برابری را 6، ارزش پول ملی کاهش 1395این بود که در مقایسه با سال فوق ترین پیامد بحران مهم

 . کند



 

 ریال ارزش کاهش درپی هاگذاریسرمایه افزایش

سمت بازارهای دیگری مانند خرید دالر، سکه، های خود بهایرانیان برای حفظ دارایی ،95درپی کاهش ارزش ریال از سال 

برابر رشد کرد و بازدهی  6دالر بیش از  ،زماندر طی این مدتگذاری در بورس سوق پیدا کردند. طال، مسکن و سرمایه

سکه  ،درصد رشد داشته است. همچنین8/9میزان  ،95و طال نیز از سال داشت. قیمت سکه  99درصدی را در سال 61

شاهد بوده است.  95درصدی را از سال 22اند. شاخص بورس رشد بازدهی داشته 99درصد در سال 73درصد و طال 81

د دید. بازدهی به خو 99بیشتر شد و این بخش از بازار بیشترین جذب نقدینگی را در بهار  98توجه به بورس از اواسط سال 

برابری، در 5رشد داشت و این بخش با رشد  95درصد بوده است. بازار مسکن نیز از سال 157میزان ، 99بورس در سال 

 درصدی داشته است. 83بازدهی  99سال 

 تا کنون  1397نرخ بیکاری از 

 نرخ ،آمار مرکز گزارش کند. طبقافزایش بیکاری نمود دیگری پیدا می ،شودوقتی شرایط اقتصادی از توازن خارج می

 این. است شده درصد برآورد6/9 حدود در 1399 سال بیکاری نرخ. دارد کاهشی روند سال 15 باالی جمعیت در بیکاری

 بوده درصد5/18 حدود در 99 تابستان در بیکاری واقعی نرخ ،مجلس هایپژوهش مرکز گزارش طبق که ستا حالی در

 شود. زده می تخمین آمار مرکز برآورد برابر 2 از بیش دوره این در بیکاری واقعی نرخ ،ترتیب بدین است؛

 



 

 در ،1399 سال در احوال ثبت سازمان هایداده آمار طالق و تولد نیز در وضعیت اقتصادی ایران قابل توجه است. طبق

در شرایط حال حاضر آمار  .است شده برابر دو 1390 سال با مقایسه در که است شده ثبتطالق  یک ،ازدواج 3 هر ازای

 تولد نیز روند کاهشی داشته است. 

 

 مهاجرت ۀرصدخان گزارش ست که این روزها خبرساز شده و طبقا روند افزایشی مهاجرات ایرانیان یکی دیگر از مواردی

 و تغییر درپی. است داشته افزایش درصد28 حدود ،2019 تا 2010 هایسال طی جهان در ایرانی مهاجران تعداد ،ایران

از  خارج ایرانی دانشجویان بین در مهاجرت به میل ،1398 و 1397 هایسال درها تحریم ناشی از اقتصادی تحوالت

 .است داشته برابری2 از بیش افزایش کشور



 

 1396 سال از تورم نرخ افزایشی روند

 ۀماه12 تورم ست که توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. نرخا اقتصاد ایران یکی دیگر از مواردی ۀتورم افسارگسیخت

 هایدوره در خود میزان باالترین در تورم نرخ این رسید. درصد44.2 آمار به  مرکز گزارش طبق ،1400 تیر به منتهی

 و... مسکن و خوراک شامل زندگی هایهزینه قیمت افزایش به که تورم نرخ افزایش و ناپایداری. است بوده گذشته متوالی

برابری قیمت افزایش نرخ تورم باعث افزایش چند .است گذاشته ثیرأت درآمدکم هایبرگروه بیشتری فشار بامنجر شده است، 

 کاالهای اساسی زندگی شده است. 

 

 هایهزینه مجموع تهران، شهر در زندگی هایهزینه بررسی افزایش نرخ تورم باعث فقیرترشدن مردم ایران شده است. با

 غذایی سبد درصد به25 ،هزینه این از. است شده برآورد تومان میلیون8.8 حدود 1399 تیر در نفرهچهار خانوار در زندگی

 ،فقر مرز در نفرهچهار خانوار یک زندگی ۀهزین که ستا حالی در این. دارد اختصاص بهداشت، وزارت تعریف طبق مطلوب،

 .شودمی داده اختصاص( الزم خوراک حداقل) غذایی سبد به آن درصد31.8 که شودمی زده تخمین رقم این نصف حدود

 سال در مشابه ۀدور به نسبت درصد 25.8 تا 22.4 بین رشدی 97 تابستان در کشور شهری مختلف مناطق در فقر خط



 هب 1397 سال پایان تا نرخ این ،تخمین طبق و شده برآورد درصد16 حدود در 1396 سال در فقر  است. نرخ داشته 96

 تغییرات درنظرگرفتن با اما ،نشده ارائه اخیر هایسال در فقر نرخ از دقیقی عدد. است رسیده درصد 35 تا 25 بین عددی

 .باشد رسیده نیز باالتری سطوح به میزان این است محتمل ،بعد به 97 سال از اقتصادی

 داخلی ناخالص تولید ۀسران تغییرات مستقیمی با میزان خط فقر دارد. بررسی ۀخرید میان مردم رابطکاهش مستمر قدرت 

GDP شاهد ترتیببه 98 و 97 هایسال در. دارد خرید قدرت مستمر کاهش از نشان ،برجام از آمریکا خروج از پس 

 طرح در اساسی کاالهای مصرف ۀسران تغییرات بررسی ،همچنین .هستیم شاخص این در درصدی 8.0 و 7.3 کاهش

 30 تا 20 کاهش با قرمز گوشت. است بوده اساسی کاالهای مصرف کاهش بیانگر ایران آمار مرکز خانوار درآمد و هزینه

 مصرف میزان ،فقر خط یا سوم دهک در. است داشته را کاهش میزان بیشترین کشوری متوسط مصرف ۀسران در درصدی

 گوشت گوساله، گوشت برای دهک این در مصرف ۀسران کاهش میزان. است گرفته قرار ثیرأتتحت بیشتر کاالها این

 .است بوده درصد19 و درصد24 درصد،36 ترتیببه نباتی نغرو و گوسفند

 

 کاریاضافه یا دوم شغل جویوجست در افراد درصد31

 ها،هزینه مدیریت ازجمله متعددی اقتصادی مشکالت با خانوارها اقتصادی، بحران درپی هزینه و درآمد ناهمخوانی اثر در

 ثیرأت کاهش برای راهکاری دنبال به درصد خانوارها90 از بیش. شدند مواجه ازدواج و مسکن خوراک، و معیشت مینأت

 مانند کمترضروری و غذایی مواد مانند ضروری اقالم کمتر خرید .هستند خود زندگی در بحران از ناشی هایهزینه افزایش

 پاسخ در خانوارها درصد80 از بیش که است راهکارهایی از ،تفریحی هایبرنامه در زندگی الگوی تغییرات همچنین پوشاک،

 .اندگرفته پیش در زندگی هایهزینه افزایش به



 

 تعویق به را خود ۀشدبینیپیش هایبرنامه ی ایرانیخانوارها از بسیاری ،آمدهپیش اقتصادی بحران دنبال به ،همچنین

 .اندکرده کنسل یا انداخته

 

های صورتند. طبق بررسیدهسرعت تغییر بهرا الگوهای رفتاری خود دارند خانوارهای ایرانی سعی  ،در چنین شرایطی

 تر،ارزان هایفروشگاه از خرید .اندداشته هاهزینه کردنکم برای تغییراتی خود خرید الگوهای در خانوارها از درصد80 ،گرفته

 .هستند شدهکاربردهبه یراهکارها بیشترین ،ترارزان برندهای از خرید و هاپروموشن و تخفیفات دنبال به جووجست و توجه



 

 اقتصادی مشکالت و بیکاری اجباری، نشینیخانه :کرونا ثیراتأت

 مشکالت و بیکاری نشینی،خانه افراد پنجمیک از بیش. اندگیری شدهنفر درگیر همه 9نفر  10از هر  کرونا، بحران دنبال به

 15 حدود از ی،درصد45 افزایش با ،گیریهمه دوران در خانه، در شدهسپری زمان ،عالوه بر این اند.داشته را اقتصادی

 از بیرون غیرضروری و تفریحی هایبرنامه شدنکم نفر 2، نفر 10 هر از. ه استرسید روزشبانه در ساعت 21 به ،ساعت

 گزارش طبق .است بوده گیریهمه این ثیراتأت دیگر از نگرانی و ترس افسردگی، روحی، مشکالت. اندکرده تجربه را خانه

 افراد درصد از65 از بیش ،اند. همچنینشده خارج کار بازار از نفر میلیون2 حدود کرونا ثیرأتتحت ،1399 بهار در آمار مرکز

 و شغل دادنازدست نگران درصد60از  بیش. هستند ویروس معرض در قرارگیری و ایمنی عدم بیماری، به ابتال نگران

 از درمجموع بیش .است گیریهمه دوران در هانگرانی دیگر از روانیروحی مشکالت به ابتال. هستند خود درآمد کاهش

 از بیشتر اند. تماشایکرده سپری خود ۀخانواد با را بیشتری زمان ،گیریهمه از ناشی نشینیدوران خانه در افراد درصد80

 نیمی .است بوده دوران این هایفعالیت دیگراز  ،اجتماعی هایشبکه در ارتباطات برای بیشتر وقت گذراندن و تلویزیون قبل

 اند.داده اختصاص کردنورزش و جدید هایمهارت یادگیری مطالعه، به بیشتری زمان افراد از



 

 تهران و تغییرات ناشی از بحران اقتصادی و کرونا 

منجر  جمعیت اقتصادی و اجتماعی طبقات ساختار تغییر به ،تهران شهرکالن در خصوصبه زندگی هایهزینه شدید افزایش

 ازدرصد 45 حدود و شده تربزرگ متوسط طبقات که ستا ایگونه به مختلف طبقات در جاییبهجا ،تغییر این در. است شده

 .اندگرفته جای پایینی متوسط ۀطبق در تهران در خانوارها

 

 



 خرید برای مراجعه بار هر در که دارند را خود مایحتاج ۀعمد خرید ماه در بار یک حداقل تهرانی خانوارهایدرصد 73حدود  

 .شودمی پرداخت ریال میلیون7.4 مبلغ متوسط طوربه ،عمده

آن به عمده خریدهای برای خانوارهادرصد 30 از بیشتر تخفیف، همواره هایفروشگاه در توجه قابل قیمت تفاوت به توجه با

 هایپراستار،) بزرگ ایهای زنجیرهفروشگاه ،آن از پس ها در جایگاه اول قرار دارند.این فروشگاه و کنندیم مراجعه ها

 در ،عمده خرید برای خانوارهادرصد 20 از بیش ۀمراجع با.( ..و دریان یاران مانند) ایزنجیره هایسوپرمارکت و...( و شهروند

 .هستند دوم جایگاه

 هایفروشگاه بهدرصد 15 و محلی هایسوپرمارکت به غیرعمده و کوچک خریدهای برای خانوارها درصد70 حدود

 کنند. می پرداخت ریال میلیون1.4 متوسط طوربه غیرعمده خرید هر برای که کنندمی مراجعه تخفیفی

 

 سبد هر ریالی ارزش ند؛کنهزینه می ماهانه ۀعمد خرید متوسط از کمتردرصد 10 درآمد،کم ۀطبق خانوارهای ،همچنین

 غیرعمده خرید بار هر در مرفه ۀطبق خانوارهای .است کمتر درصد25 مرفه ۀطبق با مقایسه در هاخانوار این در عمده خرید

 ست. ا متوسط از بیشتردرصد 30 که کنندمی پرداخت تومان هزار180 متوسط طوربه

 



 

 


