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 چكيده

)طي اين داخلي كشور  كه توليد ناخالص 1332و  1331هاي اقتصاد ايران پس از شرايط نامساعد سال

به مدد دستاوردهاي ناشي  1333درصد با كاهش مواجه شد، در سال  7/8معادل در مجموع دو سال( 

درصد )اعالمي توسط بانک  3شاهد نرخ رشد اقتصادي  ،هاي خالياز توافق موقت ژنو و وجود ظرفيت

 هماهو ششماهه اي سهبربرخالف رويه سنوات گذشته خود، كه بانک مركزي  درحاليبود.  مركزي(

نرخ رشدي ( 82شماره  – 1334 ماهه اول سالسهنماگر اقتصادي  عليرغم انتشار)نخست سال جاري 

درصد اعالم  1را برابر با  1334ماهه نخست سال  6ايران رشد اقتصادي مركز آمار ، استاعالم نكرده 

حد تفصيل و جزئيات ممكن، بدون  . با توجه به اينكه آمارهاي رشد اعالمي اين مركز در كمترينكرد

قبل ارائه شده است، اتكا به اين آمارها  سالهاي آماري و حتي بدون ارائه مقادير مطلق )و رشد( ارائه پايه

با ست تا ا سعي كردهگزارش حاضر كننده باشد. تواند گمراهگران و كاربران ميان، تحليلسياستگذاربراي 

ماهه اول ششرشد اقتصادي كشور در عملكرد تحليل ضمن دسترس،  در يآمارشواهد توجه به آخرين 

 د.ارائه كنتا پايان سال  اين متغيري از مّبرآوردي ك ،جاريسال 

 مؤثركمبود تقاضاي اساسي با چالش  1334كه اقتصاد ايران در سال دهد موجود نشان مي دشواه 

، 1333به افت درآمدهاي نفتي از اواسط سال توان مي موضوعكننده اين تأييداز شواهد مهم . استمواجه 

كاهش تشكيل سرمايه ثابت ناخالص دولتي و هاي جاري دولت، كاهش شتاب رشد درآمدها و هزينه

 كردعمل با در نظر گرفتنو  ادامه روند موجود در شرايطكاهش صادرات غيرنفتي اشاره كرد.  و خصوصي

خصوص هتحوالت مورد انتظار در نيمه دوم سال بماهه اول سال جاري و ششدر هاي اقتصادي بخش

 -3) ، صنعت(درصد 2) نفت (،درصد 2/4كشاورزي ) هايبخشرشد  ،عملكرد بودجه دولت و قيمت نفت

درصد  -2/2نيز  1334سال و رشد اقتصادي  (درصد -2/2) و خدمات (درصد -4/7) ، ساختمان(درصد

مشكالت  ،از مهمترين داليل وضعيت موجود .استكه مبين تداوم ركود در اين سال  شودبرآورد مي

كاهش نقش توان به مي ،(وكاركسبمزمن ساختاري اقتصاد ايران )عمدتاً مشكالت موجود در فضاي 

 يباال هزينهوضعيت بحراني نظام بانكي، گذاري دولت، كاهش قدرت خريد خانوارها، مصرفي و سرمايه

روشن از روندهاي آتي تحوالت اجتماعي و سياسي  اندازچشمد نبو ،بانكي شبكه در منابع تجهيز و تأمين

هاي مرتبط با متغيرهاي كليدي اقتصادي )نظير نرخ ارز، جهان، منطقه و كشور و نيز ابهام در سياست

آثار فوري قابل ذكر است، چنانچه برخي  .اشاره كردقيمت انرژي، وضعيت آب و محيط زيست و...( 
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افزايش صادرات نفت  ميزان خصوص در موردهتوسط مقامات رسمي دولتي، بگونه كه آن اجراي برجام

، رشد براي سال جاري اعالم شده، محقق شود هاي مالي متعلق به دولتو آزاد شدن برخي دارايي

درصد خواهد رسيد. در اين سناريو رشد اقتصادي  -2/1درصد افزايش به  8/2با  1334اقتصادي كل سال 

خالف شود و رشد اقتصادي بربرآورد مي درصد بيش از سناريوي ادامه روند موجود 8/2در فصل چهارم، 

 سه فصل پيش از آن مثبت خواهد بود.

اي ههاي اقتصادي و تأثير آن بر عملكرد بعضي بخشتوجه به رفع تحريم الزم به ذكر است، با 

دولت  مدتاقتصادي كوتاههاي جمله بخش نفت و بازرگاني، همچنين برخي تأثيرات سياستاقتصادي از

اي به آن پرداخته مثبت است كه در گزارش جداگانه 1335انداز رشد اقتصادي در سال در اين سال، چشم

 خواهد شد.

 

 مقدمه

عمدتاً كه  13321و  1331هاي هاي منفي رشد اقتصادي در سالبروز ركود تورمي و حصول نرخ دنبالبه

ي اقتصاد آهاي اقتصادي، مديريت ناكارتحريمشامل  1332يل دهه و اوا 1382رويدادهاي دهه ناشي از 

در سال پس از يک دوره ركود،  رشد اقتصادي كشوربود،  هاي ساختاري نامناسبكالن و وجود زمينه

توان در دو دسته عوامل طرف عرضه و عوامل بر آن را مي مؤثرعوامل كه  وارد دامنه مثبت شد 1333

 2ژنو وردهاي ناشي از توافقات گرفته از دستئد كه البته عوامل هر دو دسته نشبندي كرطرف تقاضا طبقه

گيري انتظارات مثبت و ثبات خالي اقتصاد بود. عوامل سمت عرضه شامل شكل هايو وجود ظرفيت

پتروشيمي، افزايش حجم تجارت خارجي  براي صنعتويژه هاقتصاد كالن، تسهيل مبادالت خارجي ب

( و رشد تسهيالت بانكي جمله خودروسازيبراي صنايع مختلف از اياي و سرمايهواسطهويژه واردات ه)ب

ي هاي مصرفبخش خصوصي، رشد هزينه يهاي مصرفباشند. عوامل سمت تقاضا نيز شامل رشد هزينهمي

شواهد  گذاري و رشد صادرات كاالها و خدمات هستند.بخش دولتي )رشد بودجه دولت(، رشد سرمايه

 1334در سال  1333نشان از ادامه نيافتن رشد اقتصادي سال  1333سه ماهه چهارم سال  آماري از

درصد در فصول اول تا سوم سال  7/3و  8/3، 8/3نرخ رشد توليد ناخالص داخلي از ارقام زيرا داشت 

درصد كاهش يافت. عليرغم اين  6/2به يكباره با افت شديدي مواجه شده و در فصل چهارم به  1333

ارائه اين رخداد با سوي دولت براي مقابله ، برنامه مشخصي از1334چهارم سال ت شديد در سه ماهه اف

بر ورود مجدد اقتصاد به فاز منفي و حصول شواهدي مبني 1334دوم سال تا اينكه از اواسط فصل  نشد

                                                 
ترين ركود حاكم بر اقتصاد ايران بعد از جنگ تحميلي درصد عميق -7/8خ رشد با مجموع نر 1931و  1931هاي . ركود سال1

 است.

 .1931 ماه سال آذر سومدر  5+1توافق موقت ژنو بين ايران و گروه . 1



 

 

 

سته ا در قالب بهماحصل اين تالشهايي براي مقابله با اين رويداد شكل گرفت كه رشد اقتصادي، تالش

در همان زمان كه بخش مهمي از تمركز شد.  ارائه 1334مدت دولت براي نيمه دوم سال سياستي كوتاه

دولت بر تدوين و اجراي سياست مذكور براي خروج از ركود بود، مركز آمار ايران نرخ رشد اقتصادي 

ص خصوههاي آماري آن و بتشار پايهالبته با توجه به عدم اندرصد اعالم كرد كه  1شش ماهه اول را مثبت 

 به سياستگذارچندان مورد توجه قرار نگرفته و  ،عدم انتشار آمارهاي سال قبل از آن توسط آن مركز

  1.مدت خروج از ركود خود ادامه دادهاي كوتاهتداوم سياست

بخش رد بررسي عملكباشد عبارت از هدف اصلي كه گزارش حاضر درصدد دستيابي به آن مي 

منظور به باشد.مي در اين سالرشد اقتصادي  برآوردو  1334ماهه اول سال حقيقي اقتصاد ايران در شش

هاي ملي از آخرين آمار و اطالعات در دسترس در چارچوب حسابسال جاري، رشد اقتصادي  برآورد

ميم داده سال تع لهاي فصلي و تحوالت مورد انتظار به كفصلي استفاده شده و با در نظر گرفتن سيكل

 VECXهاي مدل ها، نتايج با خروجيبينيپيش منظور افزايش قابليت اتكايحال بهشده است. با اين

 2.استشده ها مقايسه در مركز پژوهش طراحي شده

 

 عملكرد طرف تقاضاي اقتصاد ايراناقتصاد كالن و  تحوالت. 4

هاي متعددي كند كه در اين سال با چالشسپري مي را 1334هاي پاياني سال اقتصاد ايران در حالي ماه

مربوط به كمبود تقاضاي  1334هاي سمت تقاضا در سال دست به گريبان بوده است. مهمترين چالش

به  1386توان در روند كاهشي قدرت خريد بخش خصوصي از سال است كه شاهد اين مدعا را مي مؤثر

 1333هش قيمت نفت و افت درآمدهاي نفتي از نيمه دوم سال دار بودن آن در سال جاري، كابعد و ادامه

دم عگرفته از  نشئت، كاهش تشكيل سرمايه ثابت ناخالص دولتي دار بودن آنبحال و احتمال ادامهتا 

از  گرفته نشئتو كاهش تشكيل سرمايه ثابت ناخالص خصوصي  تحقق درآمدهاي مورد انتظار دولت

نرخ سود سپرده حقيقي مثبت و باالي بانكي )كه  و نهايتاًنفتي ركود بخش مسكن، كاهش صادرات غير

در اين بخش از گزارش،  يابي كرد.انداز شده است( ريشهبه پسگذاري و سرمايهباعث تبديل مصرف 

يل دهنده آن مورد تحلهاي سمت تقاضاي اقتصاد ايران به تفكيک اجزاي تشكيلشود تا چالشتالش مي

 و بررسي قرار گيرند.

 

 . مصرف بخش خصوصي4-4 

 1333بر رشد اقتصادي سال  مؤثرهاي مصرف بخش خصوصي يكي از مهمترين عوامل رشد هزينه

                                                 
هاي به بررسي و نقد سياست« مدت اقتصادي دولتهاي كوتاهيل سياستلتح»ها در گزارشي با عنوان مركز پژوهش .1

 ته است.مذكور پرداخ

هاي ملي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران با سال بر حساباي آماري اين گزارش عمدتًا مبتنيه. با توجه به اينكه پايه1

 هاي اين گزارش با نتايج محاسبات ملي اين نهاد قابل مقايسه است.بينيباشد، پيشمي 1989پايه 
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درصد در  1/3به  1332درصد در سال  -1( از 1383ها )به قيمت ثابت سال هزينهاين رشد زيرا بود 

 وصي از ارقامدهد كه رشد مصرف بخش خصافزايش يافت. بررسي روند فصلي نشان مي 1333سال 

افت  1333درصد در فصل چهارم سال  -1/2درصد در فصول اول تا سوم به رقم  3/5و  5/3، 3/3

باشد. مي 1334هاي مصرفي بخش خصوصي در سال اي از ورود به فاز كاهشي در هزينهكه نشانه كرد

وارها خانتوان به وضعيت نامناسب بودجه ترين داليل كاهش رشد مصرف بخش خصوصي مياز اصلي

 1333تا  1386انه يک خانوار شهري از سال ي)وجود روند نزولي متوسط درآمد حقيقي ناخالص سال

يري گدليل شكلتعويق انداختن تقاضاي مصرفي بخش خصوصي بهبه  ،(1332قيمت ثابت سال به 

االي و ب و همچنين نرخ سود سپرده حقيقي مثبتها مورد دوران بعد از رفع تحريمانتظارات مثبت در 

دولت با تشخيص اين چالش و در  اشاره كرد.انداز شده است( بانكي )كه باعث تبديل مصرف به پس

هايي از طريق كانال ،1334راي خروج از ركود در سال بمدت اقتصادي بسته سياستي كوتاه قالب

صي هاي اعتباري براي افزايش مصرف بخش خصواعطاي تسهيالت خريد خودرو و اعطاي كارت

رف افزايش مصتا حدودي در تواند مياين بسته  انتظاري،اهداف بيني كرد كه با فرض تحقق پيش

دهد كه احتماالً بخش خصوصي مؤثر باشد. با اين حال، بررسي نحوه اجراي اين سياست نشان مي

 .شدبه تقاضاي كاالهاي وارداتي تبديل خواهد )در صورت اجرا( بخش مهمي از آن 

 

 رج دولتيمخا .2-4

مخارج مصرفي دولت يكي ديگر از اجزاي تقاضاي كل اقتصاد است كه تابعي از درآمدهاي دولتي بوده و 

هاي درآمدي دولت شامل درآمدها )درآمدهاي مالياتي و ساير باشد.كانالمي مؤثردر رشد اقتصادي كشور 

ماهه  6است. شواهد آماري براي  هاي مالياي و واگذاري داراييهاي سرمايهدرآمدها(، واگذاري دارايي

هاي مالي اي و واگذاري داراييهاي سرمايهدهد كه عملكرد درآمدها، واگذاري دارايينشان مي 1334

باشند. درصد مي 74و  122، 71ترتيب برابر با به 1334سال دوازدهم قانون بودجه نسبت به مصوب شش

ز محل درآمدها )درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها( و بنابراين آمار مذكور حاكي از آن است كه دولت ا

 هاي مالي در مضيقه است.واگذاري دارايي

بر رشد اقتصادي،  مؤثرعنوان عاملي ( به1383دولت )به قيمت ثابت سال هاي مصرفي رشد هزينه 

ش افزايش يافت كه دليل اصلي اين افزاي 1333درصد در سال  7/2به  1332درصد در سال  6/1از 

ناشي از توافق ژنو و اثرگذاري آن بر عملكرد اعتبارات  افزايش صادرات و درآمدهاي نفتي مربوط به

ماه سال جاري و كاهش اواخر ديها تا تحريمبرقرار بودن اما با توجه به  ،اي دولت بوده استهزينه

دت اثرگذاري رود كه ش(، انتظار نمي1333درصدي قيمت نفت ايران )نسبت به تابستان  72نزديک

اين نكته،  تأييدهمانند سال گذشته باشد. در  1334هاي مصرفي دولت بر رشد اقتصادي در سال هزينه



 

 

 

هزار ميليارد تومان( در قياس با  75) 1334ماهه  6هاي جاري دولت در بايد اشاره كرد كه هزينه

درصدي  32نسبت عملكرد هزار ميليارد تومان( از  5/81) 1334سال دوازدهم مصوب قانون بودجه شش

)و  1334ماهه  6اي دولت در هاي هزينهبرخوردار بوده است اما نكته مهم اين است كه رشد پرداخت

اتب است( به مر مؤثر( نسبت به دوره مشابه سال قبل )كه بر رشد تقاضاي مصرفي دولت 1334كل سال 

 1334ماهه نخست سال  6اي در ينهدهد كه رشد عملكرد اعتبارات هزنشان مي 1تر است. جدول پايين

درصد(  7/33) 1333ماهه نخست سال  6اي در درصد( نسبت به رشد عملكرد اعتبارات هزينه 5/3)

بسيار كمتر است كه دليل اين رخداد، اوالً كاهش رشد درآمدها )درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها( از 

هاي و ثانياً كاهش رشد واگذاري دارايي 1334ماهه  6درصد در  14به  1333ماهه  6درصد در  4/43

باشد. برآورد مركز مي 1334ماهه  6درصد در  -2/22به  1334ماهه  6درصد در  4/63اي از سرمايه

نشان  روند درآمدهاي نفتي و مالياتي،ادامه ماهه بودجه و  8با در نظر گرفتن عملكرد ها، پژوهش

اي( دولت تا پايان سال حتي كمتر از شش ماهه اول ات هزينههاي جاري )اعتباردهد كه رشد هزينهمي

اي(.هزار ميليارد ريال اعتبارات هزينه 1522درصد خواهد بود )حدود  5/4بوده و حدود 

 

 )درصد(           اي و درآمدهاي دولت    . نرخ رشد عملكرد اعتبارات هزينه4 جدول   

 شرح

4939 4931 

فصل 

 اول

فصل 

 دوم
 ههماشش

فصل 

 سوم

فصل 

 چهارم

فصل 

 اول

فصل 

 دوم
 ماههشش

 5/3 7/12 2/8 3/6 2/14 7/33 5/32 2/37 اي )عملكرد(اعتبارات هزينه

درآمدها )مالياتي و ساير 

 درآمدها(
- - 

4/43 
- - - - 

2/14 

 4/42 - - - - 4/29 - - تراز عملياتي

 .و محاسبات صادي(گزيده آمارهاي اقت ،بخش مالي و بودجه) بانک مركزيمأخذ: 

 

 گذاريسرمايه. 9-4

شكيل رشد ت مؤثر بود، كه بر رشد اقتصادي سال گذشته سمت تقاضا مؤثريكي ديگر از عوامل مهم و 

طوري كه رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص )به قيمت ثابت سال به سرمايه ثابت ناخالص است

افزايش يافت. دليل اصلي اين  1333درصد در سال  5/3به  1332درصد در سال  -3/6( از 1383

ته از گرف تئنشگذاري دولتي( بود كه رشد، مربوط به عملكرد مثبت بودجه عمراني دولت )سرمايه

 جاري ماه سالاواخر دي ها تا با توجه به برقرار بودن تحريم است افزايش صادرات و درآمدهاي نفتي

و احتمال تداوم  1333بت به تابستان ايران )نسصادراتي درصدي قيمت نفت  72نزديک و كاهش 

هاي و واگذاري دارايي هامورد انتظار دولت از محل ماليات منابعاحتمالي  اين وضعيت( و عدم تحقق

همانند سال گذشته از كانال بودجه  جاريرود كه رشد اقتصادي سال ، انتظار نمي1334مالي در سال 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

دهد كه رشد عملكرد نشان مي 2اين نكته، جدول  يدتأيعمراني دولت تحت تأثير قرار بگيرد. در 

درصد( در مقايسه با رشد عملكرد  -7/22) 1334ماهه اي در ششهاي سرمايهتملک دارايياعتبارات 

تر بوده و حتي منفي شده است. رشد درصد( پايين 3/212) 1333ماهه سال ت در ششاين اعتبارا

درصد( در مقايسه با رشد  -3/21) جاري مه نخست سالنيمنابع حاصل از صادرات نفت خام نيز در 

تر بوده و شدت پاييندرصد( به 3/42) دوره مشابه سال قبلمنابع حاصل از صادرات نفت خام در 

از نظر دسترسي به  1334ماهه نخست سال دهد كه دولت در ششمنفي است. اين آمار نشان مي

هاي مختلف كشور )تقاضاي تشكيل سرمايه وژهاعتبارات عمراني براي تخصيص بودجه عمراني پر

انتظار بر اين است كه اين وضعيت كمابيش تا انتهاي  شدت در مضيقه بوده وثابت ناخالص دولتي( به

ماهه و روند درآمدهاي نفتي و مالياتي  8دار باشد. با در نظر گفتن عملكرد بودجه سال جاري نيز ادامه

 -17حدود  1334هاي مالي، رشد مخارج عمراني دولت در سال و منابع حاصل از واگذاري دارايي

اي در انتهاي هاي سرمايههزار ميليارد ريال اعتبارات تملک دارايي 252شود )حدود درصد برآورد مي

 (.1334سال 

 گذاري بخش خصوصي نيزعالوه بر تشككيل سكرمايه ثابت ناخالص بخش دولتي، براي سرمايه   

دهد، رشككد نشككان مي 2طور كه جدول قابل انتظار نيسككت. همان 1334سككال  انداز مثبتي درچشككم

نسبت به دوره مشابه سال قبل  1334ماهه ري بخش خصكوصي در ساختمان براي شش گذاسكرمايه 

باال بودن نرخ سود  (2مازاد عرضكه بخش مسككن )   (1) توان درمنفي اسكت. داليل اين رخداد را مي 

 گذاري بخش خصوصي رديابي كرد.و نهايتاً كاهش سرمايه ( كاهش تقاضاي دولتي3بانكي )

 

 )درصد(   و درآمد صادرات نفت  گذاريهاي سرمايهشاخص. نرخ رشد 2جدول 

 شرح

4939 4931 

فصل 

 اول

فصل 

 دوم
 ماههشش

فصل 

 سوم

فصل 

 چهارم

فصل 

 اول

فصل 

 دوم
 ماههشش

هاي اعتبارات تملک دارايي

 اي )عملكرد(سرمايه
4/37- 5/363 3/212 1/132 3/52- 3/22 3/22- 7/22- 

منابع حاصل از صادرات نفت 

 خام
- - 3/42 - - - - 3/21- 

 -4/22 - - - - 3/91 - - ايتراز سرمايه

گذاري بخش سرمايه

 خصوصي در ساختمان
3/13 2/1 1/7 2/2 6/14 3/6- 3/4- 3/5- 

هاي ساختماني بخش ادي و خالصه نتايج مقدماتي آمار فعاليتگزيده آمارهاي اقتص ،بانک مركزي )بخش مالي و بودجهمأخذ: 

 .و محاسباتخصوصي( 

 



 

 

 

 . صادرات و واردات1-4

. آمار صادرات غيرنفتي است 1آخرين جزء مربوط به تقاضاي كل اقتصاد عبارت از خالص صادرات

بت نس 1334ماهه  6دهد كه ارزش دالري صادرات غيرنفتي در نخست سال جاري نشان مي نيمه

ماهه حاكي از  3غيرنفتي دالري صادرات  درصد كاهش داشته اما 4حدود به دوره مشابه سال قبل 

نسبت به  1334ماهه  3صادرات غيرنفتي در ارزش دالري طوري كه به بهبود نسبي وضعيت بوده

ملي در مقاصد صادرات غيرنفتي أت باشد.درصدي برخوردار مي 6/1دوره مشابه سال قبل از رشد 

 ماهه 3و  ماهه 6 ،1333 دهد كه بيشترين صادرات دالري غيرنفتي كشور در سالور نشان ميكش

در سال بوده است.  ، امارات، هند و افغانستانعراق ،مربوط به كشورهاي چينترتيب به سال جاري

غيرنفتي دالري درصد از كل صادرات  63 ماهه سال جاري حدود 3 درصد و در 68حدود  1333

مذكور  هايالذكر بوده است. نكته حائز اهميت اينكه در بين كشوركشور فوق 5وط به كشور مرب

هاي اقتصادي و كاهش ندي فعاليتكه با كُ 2ترين بازار صادرات غيرنفتي ايران كشور چين استبزرگ

 كه ستاز آن ا حاكيگمرك جمهوري اسالمي شتاب رشد اقتصادي مواجه است. شواهد آماري 

چين با  به مقصددوره مشابه سال قبل به نسبت  1334ماهه  6يرنفتي كشور در غدالري صادرات 

 بوده است.  درصدي همراه 22حدود كاهش 

 ماه سال جاري، تخليهها تا اواخر ديتحريمبرقرار بودن الذكر، شواهد آماري فوقا توجه به ب 

كاهش  3،ي سال گذشتهتعليق تحريم صادرات صنايع پتروشيمي در رشد صادرات غيرنفتآثار شدن 

هاي هاي اقتصادي چين )شاخصندي فعاليترشد اقتصاد جهاني باالخص اقتصادهاي نوظهور، كُ

درصدي كه نرخ رشد هدفگذاري شده  7دهند كه رسيدن به رشد اقتصادي اقتصاد چين نشان مي

مت در بازار ها در عراق، روند كاهش قيباشد، تقريباً غيرممكن است(، وجود ناامنيدولت چين مي

كاالها و افت جهاني قيمت نفت و به تبع آن افت جهاني قيمت محصوالت پتروشيمي، رشد صادرات 

چندان مناسب نيست. ذكر اين نكته  1333نسبت به سال  1334غيرنفتي كشور در انتهاي سال 

 هاي صادراتي )از قبيل تشويقمدت دولت برخي سياستضروري است كه در بسته سياستي كوتاه

مات مهندسي( مدنظر قرار از صادرات خد مؤثرويژه در صنايعي كه مشكل دارند و حمايت هصادرات ب

داري بر صادرات غيرنفتي و رشد اقتصادي سال جاري رسد كه تأثير معنينظر نمياند اما بهگرفته

 داشته باشند. 

اي بوده و عمدتاً سرمايه اي وبا توجه به اينكه بخش مهمي از واردات رسمي كشور از نوع واسطه 

. تواند مبين وضعيت صنعت باشدد، وضعيت اين متغير مينباشهاي صنعتي ميمورد استفاده بخش

                                                 
ه و از آمارهاي مقدماتي گمرك جمهوري اسالمي ايران استفاده شده است. در اين بخش، تمركز بر صادرات غيرنفتي بود. 1

 باشد.آمار صادرات غيرنفتي مورد استفاده در این بخش شامل ميعانات گازي نمي

درصد از كل صادرات دالری غيرنفتي كشور به مقصد كشور چين بوده كه بخش عمده اقالم  19حدود  1931ماهه  6. در 1

 شور نيز محصوالت پتروشيمي )شامل پروپان، بوتان، متانول و غيره( و مواد معدني است.صادراتي به این ک

 افزايش يافت. 1939درصد در سال  6/11به  1931درصد در سال  -0/9. رشد صادرات دالري غيرنفتي كشور از 9
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دهنده كاهش قابل توجه واردات )دالري و مقداري( ( نشان3)جدول  1334ماهه اول سال  3آمارهاي 

تواند ناشي از افت توليدات صنعتي يدر اين دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل است. اين موضوع م

و يا ناشي از انتظار توليدكنندگان و واردكنندگان از بهبود اوضاع پس از اجراي توافق برجام )به عنوان 

توان مثال كاهش هزينه مبادله يا حتي كاهش نرخ ارز و...( باشد. در هر حال كاهش اين متغير را مي

 ر نظر گرفت.به عنوان شاخصي از ركود بخش صنعت د

 

 )درصد( . نرخ رشد فصلي واردات دالري 9جدول 

 شرح

4932 4939 4931 

فصل 

 اول

فصل 

 دوم

فصل 

 سوم

فصل 

 چهارم

فصل 

 اول

فصل 

 دوم

فصل 

 سوم

فصل 

 چهارم

فصل 

 اول

فصل 

 دوم

فصل 

 سوم

 -1/25 -7/22 -5/11 -6/12 -4/6 5/23 6/27 1/23 -8/1 -4/21 -2/28 واردات

 .اسباتآمار گمرك و محمأخذ: 

 

 4931رشد اقتصادي سال  برآوردها و ماهه بخشعملكرد شش. 2

هايي مواجه بوده و مورد بررسي قرار گرفت، با چالشدر سال جاري تقاضاي اقتصاد ايران كه  طرفهمانند 

 1ترين آنها مشكل تنگناي مالياست كه از مهمبوده هايي مواجه با چالش 1334در سال عرضه نيز  طرف

توان و از داليل آن مي ها عليرغم كاهش نرخ تورمنرخ سود سپرده باال ماندنبارزترين نشانه آن  است كه

از آنها و مطالبات ها بانك 2هايي همانند مسكن، مطالبات غيرجاريها در بخشبانك منابعانجماد به 

 ايهگي بازار سرمغيرمجاز و توسعه نيافتاعتباري ات مؤسس وجود و عملكرد، هاي دولتيدولت و شركت

 اشاره كرد. 

شويم، تنها آمار مربوط به رشد اقتصادي توسط مركز نزديک مي 1334سال  انتهايكه به  حاليدر 

. طبق گرديداعالم  1334ماهه نخست سال  6آمار ايران منتشر شد كه طي آن رشد اقتصادي كشور در 

)رشد بخش درصد بوده  1ي برابر با ماهه نخست سال جار 6اعالم مركز آمار ايران، رشد اقتصادي 

 3/2درصد و رشد بخش خدمات برابر با  -1/1درصد، رشد بخش صنعت برابر با  7/5كشاورزي برابر با 

رشد  با توجه به اينكه آمارهاي. باشدميدرصدي بخش كشاورزي  7/5رشد  ثر ازأعمدتاً متكه درصد( 

                                                 
ها ديداري )احتياطي( بانك هايباشد نرخ رشد منفي سپردهدهنده محدوديت منابع بانكي مي. يكي از مواردي كه نشان1

هاي ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي )سپردههاي ديداري بانكسپردهنزد بانك مركزي است كه طبق آخرين آمار، 
كاهش يافته است. درصد  7/41معادل  4939نسبت به اسفند  4931 ماهاحتياطي( نزد بانك مركزي در شهريور

براي جبران بخشي از آن دست به  ه ورو بودمنابع روب اعتباری با محدودیت ها و مؤسساتدهد که بانکنشان می آماراین 
 شوند.هاي احتياطي خود نزد بانك مركزي ميسپرده دامان

 بدهي بخش غيردولتيها و مؤسسات اعتباري غيربانكي، هاي بانكو بدهي هان آمار مربوط به خالصه دارايي. طبق آخري1

بوده است كه نسبت  هزار ميليارد تومان 661برابر با  1931 ماهري غيربانكي در انتهاي شهريورها و مؤسسات اعتبابه بانك
 درصد رشد داشته است. 7/1معادل  1939 ماهو نسبت به اسفند درصد 2/41معادل  1939 ماهبه شهريور



 

 

 

هاي آماري ممكن، بدون ارائه پايه و جزئيات صيلدر كمترين حد تف اعالمي اين مركز ماهه 6اقتصادي 

ان، گذارسياستبه اين آمارها براي  ياتكاارائه شده است،  ئه مقادير مطلق )و رشد( سال قبلو حتي بدون ارا

بر اين، بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران هم كننده باشد. عالوهتواند گمراهگران و كاربران ميتحليل

كرده است كه خالف رويه سنوات گذشته اين  اهه بخش حقيقي اقتصاد كشور امتناعم 6د از ارائه عملكر

ماهه از منفي بودن نرخ رشد اقتصادي ششرسمي حاكي هاي غيرزني، گمانهحالاينبا باشد. نهاد مي

اكي حكه بخشي از آن در قسمت قبلي گزارش تشريح شد،  باشد. شواهد موجود نيزبرآوردي اين نهاد مي

طرف عرضه اقتصاد در ادامه از منظر باشد. ميجاري ماهه نخست سال  6از منفي بودن رشد اقتصادي در 

 شود. پرداخته مي ساير شواهدبه تحليل 

انجام گرفت اما )برجام(  5+1اي بين ايران و گروه بندي مذاكرات هستهر تير ماه سال جاري جمعد 

دو ماه ها در ناشي از لغو تحريمثار آپديدار شدن و  سال جاري اخر دي ماهاوها در برداشته شدن عملي تحريم

انتهاي )تا  1334بنابراين وضعيت اقتصاد كشور در سال خواهد بود.  1335و عمدتاً در سال  1334سال  پاياني

شود به ميدر ادامه تالش باشد. ميهمانند دوران بعد از توافق ژنو )ادامه روند موجود( اين سال(  ماهدي

رشد  برآوردي ازماهه نخست سال جاري، در ششموجود آماري با توجه به شواهد  و 1بخشيكمک تحليل

 . ودشارائه  1334رشد اقتصادي سال 

 

 نفتبخش . 4-2

هم در طرف عرضه اقتصاد حائز اهميت است و هاي مهم اقتصاد ايران است كه بخش نفت يكي از بخش

 )منفي( دروقوع هرگونه رشد مثبت  .باشدميقاضاي اقتصاد ايران ت طرف هم به نوعي موتور محرك

فت )از كانال افزايش )كاهش( توليد و صادرات نفت و يا از كانال افزايش )كاهش( بخش نافزوده ارزش

 شود.نيز ميهاي اقتصادي شدن ساير بخش تأثربه نوعي باعث مقيمت نفت( 

ين ا بهو  دولت بوده واسطههبهاي اقتصادي ير بخشبخش نفت بر ساافزوده ارزش اثرگذاري رشد 

افزايش توليد و صادرات نفت )و يا افزايش قيمت نفت( باعث افزايش درآمدهاي ارزي ترتيب است كه 

 درآمدهاي ارزي ناشيريالي دريافتي از بانک مركزي را )كه مربوط به تحويل معادل دولت شود. دولت مي

ه بانک مركزي بعد از كسر سهم صندوق توسعه ملي و سهم شركت ب از صادرات نفت و ميعانات گازي

بديهي است كه  كند.در دو بخش شامل مخارج جاري و مخارج عمراني هزينه ميملي نفت ايران است( 

شود از يكسو كسري تراز عملياتي دولت )كه معموالً در اقتصاد ايران افزايش درآمدهاي نفتي باعث مي

هاي عمراني دولت نيز با افزايش همراه باشد. افزايش سوي ديگر پرداختده و ازوجود دارد( پوشش داده ش

مستقيم باعث افزايش تقاضاي كل و  طوربهعنوان يكي از اجزاي تقاضاي كل( مخارج جاري دولت )به

                                                 
، صرفًا 1931ل هاي مختلف در توليد ناخالص داخلي و همچنين اهميت آنها در رشد اقتصادي سا. با توجه به سهم بخش1

 گيرند.هاي نفت، صنعت، ساختمان و خدمات )بازرگاني و خدمات عمومی( مورد بررسي قرار ميبخش
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هاي عمراني نيز كه در قالب تشكيل سرمايه ثابت ناخالص توليد ناخالص داخلي شده و افزايش پرداخت

شمار شود، عنصري ديگر در افزايش تقاضاي كل اقتصاد و توليد ناخالص داخلي بهمتبلور مي دولتي

عمومي  فعاليت خدماتنمود افزايش مخارج جاري دولت در طرف عرضه اقتصاد عمدتاً مربوط به  رود.مي

ان جبر»حوزه  ات وابسته )به تفكيک چهارمؤسسها و وزارتخانههاي دولت در كه هزينه است جايي

 شده و نهايتاًبا رشد مواجه ( «استهالك»و  «اجاره» ،«خريد كاالهاي مصرفي»، «كاركنانخدمات 

نمود افزايش مخارج عمراني دولت در طرف عرضه  كند.عمومي رشد مي فعاليت خدماتافزوده ارزش

 ني،هاي عمراكه در نتيجه افزايش پرداخت 1باشدعمدتاً مربوط به بخش ساختمان مينيز اقتصاد 

كه در تناظر با تشكيل سرمايه ثابت  شودبخش ساختمان )دولتي( نيز با رشد مواجه ميافزوده ارزش

پذيري تشكيل سرمايه ثابت ناخالص بخش خصوصي تأثيري اقتصاد است. اناخالص دولتي در طرف تقاض

هاي خالص دارايي واسطه افزايشهبخش نفت نيز عمدتاً از كانال افزايش پايه پولي )بافزوده ارزش از رشد

خارجي بانک مركزي در نتيجه تحويل دالرهاي نفتي توسط دولت به بانک مركزي( و به تبع آن افزايش 

 ،بر اينالوهع .گذاري بخش خصوصي استبراي سرمايهدهي نظام بانكي نقدينگي و افزايش توان تسهيالت

 گذاري بخش خصوصينگيزه سرمايهافزايش درآمدهاي نفتي خود بر افزايش ا از افزايش تقاضاي ناشي

 مؤثر است.

بررسي  .باشدميرشد بخش نفت  دهندههاي نشانترين شاخصيكي از مهمرشد صادرات نفت  

 مقداردهد كه نشان مي 1334ماهه نخست سال  6صادرات نفت در مقدار آخرين آمارهاي مربوط به 

درصد رشد داشته  7/2ه سال قبل معادل ماهه نخست سال جاري نسبت به دوره مشاب 6صادرات نفت در 

درصد بوده  4/12برابر با  1332ماهه  6نسبت به  1333ماهه  6صادرات نفت در مقدار كه رشد  درحالي

 1334گذاري رشد بخش نفت بر رشد اقتصادي سال تأثيرميزان قابل انتظار است كه بنابراين  است.

به نسبت  گذشتهسال  در قياس با 1334ر سال كمتر بوده و رشد اقتصاد ايران د قبلنسبت به سال 

 دهد كه رشدها نشان ميبرآورد مركز پژوهش د.وثر شأبخش نفت متافزوده ارزش كمتري از رشد

بايد به اين نكته توجه كرد خواهد بود البته  نزديک صفرتقريباً  1334بخش نفت در سال افزوده ارزش

اي هزار بشكه 522افزايش توليد و صادرات و سال جاري  ييهاي انتهاماهها در لغو تحريمكه در صورت 

 .تواند افزايش يابدميبخش نفت افزوده ارزش رشد 2،روزانه نفت در زمستان امسال

 

                                                 
اي دولت مربوط به فصل اول تملك هاي سرمايهدرصد تملك دارايي 60. معمواًل طبق قوانين بودجه ساليانه كشور، بيش از 1

نيز بيشترين « مستحدثات ساير و ساختمان»باشد. بعد از مي« دثاتمستح ساير و ساختمان»اي يعني هاي سرمايهدارايي
 است.« تجهيزات و آالت ماشين»سهم مربوط به فصل دوم يعني 

 اندشاره داشتهها ااي نفت ايران بالفاصله پس از برداشته شدن تحريمهزار بشكه 500. وزير محترم نفت به افزايش توليد 1

 .(11/6/1931سيما، و)خبرگزاري صدا



 

 

 

 . بخش صنعت2-2

شتن با داهاي ملي بانک مركزي طبق حسابهاي اقتصادي است كه ترين بخشبخش صنعت يكي از مهم

د ناخالص داخلي از نقش حائز اهميتي در رشد اقتصادي كشور برخوردار درصد از تولي 16سهمي در حدود 

ماهه بخش صنعت را  6سال جاري، رشد  نيمه نخسترشد اقتصادي  است. مركز آمار ايران در گزارش

هاي نفت و البته با توجه به اينكه در گزارش مذكور رقم رشد بخشدرصد اعالم كرد كه  -1/1برابر با 

بردارنده رشد مجموعه نشده است، مشخص نيست اين رشد در مان و آب، برق و گاز ارائهگاز، معدن، ساخت

ست يا صرفاً صنعت )ساخت(. لذا اين آمار اگر مؤيد موضوعي هم باشد بيشتر اغتشاش آماري هااين بخش

 ي از آن داشت. سياستگذارتوان برداشت مشخصي از جنبه تحليلي يا است و نمي

ا ب شود تاادامه تالش ميدر  .باشندجود دارند كه بر رشد بخش صنعت اثرگذار ميعوامل متعددي و 

برآوردي از بر رشد بخش صنعت  مؤثرارزيابي وضعيت عوامل  استفاده از آخرين آمار در دسترس، ضمن

با آنها  1334هايي كه بخش صنعت در سال چالش .تبيين گردد 1334بخش در سال اين رشد اقتصادي 

 شود عبارتند از:وب ميسده و وجود آنها مانعي در رشد توليد اين بخش محمواجه بو

  اي اي و سرمايهبا توجه به اينكه واردات واسطه: ايو سرمايه ايواسطهواردات  يكاهشروند

اي مايهاي و سرنقش پررنگي در توليد بخش صنعت دارند بنابراين بررسي روند مربوط به واردات واسطه

كه  1. با عنايت به اين نكته، از نمودار بخش باشداين ارزيابي وضعيت توليد  برايصي تواند شاخمي

كل واردات كشور در دو فصل مشخص است كه  1،باشددهنده روند واردات فصلي كشور )به دالر( مينشان

 -6/12 و -4/6ترتيب برابر با )بهنسبت به فصول مشابه سال قبل، از رشد منفي  1333انتهايي سال 

ماهه نخست سال جاري  6كه نتيجه آن در رشد اقتصادي منفي بخش صنعت در  برخوردار بودهدرصد( 

طبق اعالم مركز آمار  1334ماهه نخست سال  6درصدي بخش صنعت در  -1/1)رشد  نمايان شده است

رشد  نيز نسبت به فصول مشابه سال قبل از 1334فصل ابتدايي سال  سه. همچنين واردات در ايران(

ماهه دوم  6ند كه به احتمال زياد در ربرخوردادرصد(  -1/25و  -7/22 ،-5/11)به ترتيب برابر با منفي 

اي آمارهاي واردات واسطه بربا تأمل  .خواهد بودسال جاري نيز رشد اقتصادي بخش صنعت منفي 

منفي شده شد روارد فاز  1333اي كشور از فصل سوم سال شود كه روند واردات واسطهمشاهده مي

نرخ رشد دالري واردات  1334و دو فصل ابتدايي سال  1333طي دو فصل انتهايي سال  طوري كهبه

  اي منفي بوده است.واسطه

 

                                                 
 .ای استدرصد از كل واردات کشور از نوع واردات واسطه 70طور متوسط در حدود ه. ب1
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 )ميليارد دالر(   . ارزش واردات كشور به تفكيك فصلي    4 نمودار

 
 گمرك جمهوري اسالمي ايران.مأخذ: 

 

فت اآنها مربوط به  تريناصليگيرد كه مي نشئتختلفي از عوامل ماي روند نزولي واردات واسطه

است. با توجه به وابستگي اقتصاد ايران به نفت، كاهش قيمت نفت باعث كاهش قيمت نفت شديد 

شده و در نتيجه باعث كاهش مخارج عمراني، كاهش شديد و افزايش كسري بودجه درآمدهاي دولت 

 كاهش فروش و افزايشضاي ركودي در اقتصاد كشور، گيري فشكل، )دولتي و خصوصي( گذاريسرمايه

نهايتاً  و گذاري(گرفته از كاهش تقاضاي مصرفي و تقاضاي سرمايه نشئتعمدتاً ) هاانبار بنگاه يموجود

توان به تعليق اي مياز ديگر داليل روند نزولي واردات واسطه شود.اي ميكاهش واردات واسطه

عاليت تر فتا بعد از اجرايي شدن برجام )به داليلي همچون شرايط مناسبهاي اقتصادي هاي بنگاهفعاليت

 .اشاره كرد بعد از دوران تحريم(

 ادي هاي اقتصتأمين منابع مالي مورد نياز بنگاه :هابنگاهمورد نياز مالي منابع مين أت مشكل

 گذارتأثيرخش صنعت از عوامل مهمي است كه در رشد ب آنهامورد نياز  سرمايه در گردشتأمين ويژه هب

كي عهده نظام بانهاي اقتصادي بهمورد نياز بنگاه باشد. در ايران بيشترين سهم از تأمين منابع ماليمي

هاي اقتصادي در مضيقه منابع مالي قرار ، بنگاهدر آنموجود فعلي هاي كه با توجه به چالش 1باشدمي

تسهيالت پرداختي به بخش صنعت و  ،1333سال  رشد بخش صنعت در بر مؤثريكي از عوامل  .اندگرفته

دهنده نشان 4جدول  2.هاي اقتصادي بودهمين سرمايه در گردش بنگاأويژه تأمين منابع مالي براي تهمعدن ب

. استهاي ماقبل ماهه نخست سال جاري و سالرداختي به بخش صنعت و معدن در ششآمار تسهيالت پ

                                                 
 طوريهباشد بدار مي. امروزه در اقتصاد جهاني، بازار سرمايه در كنار بازار پول وظيفه تأمين منابع مالي بخش صنعت را عهده1

رمايه بوده و نظام پولي صرفًا وظيفه تأمين منابع مالي مورد هاي بزرگ از كانال بازار سكه تأمين منابع مالي مورد نياز بنگاه
 ار است.هاي كوچك و متوسط را عهدهبنگاه

برابر با  1931ماهه نخست سال  6مين سرمايه در گردش از كل تسهيالت اعطايي به بخش صنعت و معدن در أ. سهم ت1

به ترتيب برابر  1931و  1931هاي درصد و براي سال 5/73برابر با  1939ماهه درصد بوده است. همين نسبت در شش 1/81
 درصد بوده است. 7/79و  5/68با 

1-1392 2-1392 3-1392 4-1392 1-1393 2-1393 3-1393 4-1393 1-1394 2-1394 3-1394



 

 

 

نسبت به دوره مشابه سال قبل، كل تسهيالت  1333ال ماهه نخست سشود كه در ششمشاهده مي

ماهه سال كه همين متغير در شش حاليدرصدي داشته در 2/52پرداختي به بخش صنعت و معدن رشدي 

اند تواز يكسو ميآمار شده است. اين  كاستهشدت از شتاب رشد آن درصد رشد داشته و به 8/2جاري تنها 

دهنده مشكل تأمين مالي سوي ديگر نشاندهي و ازا براي تسهيالتهتنگناي مالي بانکدهنده نشان

. وضعيت مشابهي در مورد تسهيالت پرداختي به بخش صنعت و معدن با هدف باشدهاي اقتصادي بنگاه

نخست ماهه  6دهي در شتاب رشد اين نوع تسهيالت طوري كهبهش نيز وجود دارد مين سرمايه در گردأت

 1332ماهه  6نسبت به  1333ماهه سال  6، در قياس با 1333سال نخست ماهه  6سال جاري نسبت به 

اختي دركيفيت و تركيب تسهيالت پمل دارد مربوط به أديگر كه قابليت ت نكته شدت كاهش يافته است.به

 استمهال هابانک سوياز شده اعالم پرداختي تسهيالت از ايعمده بخش رسدمي نظربه ست كههابانک

 شود.قابل توجهي به اين بخش تزريق نمي جديد منابع و است...  و مئجرا سود، بدهي، لسرفص تغيير ،بدهي

وان عنوان تهاي اقتصادي با مشكل تأمين مالي ميترين داليلي كه براي مواجهه فعاليتاصلييكي از 

و  يمشكالت ساختار رسد در كناربه نظر مينظام بانكي است كه  حوزه به مربوطكرد عبارت از مشكالت 

 ، افزايش مطالبات غيرجاريهابدهي دولت به بانک انباشتثر از أمتعمدتاً  مزمن موجود در آن، تشديد آن

هاي اراييد انجمادو  غيرمجازاعتباري  مؤسساتگسترش فعاليت و رقابت ، از بخش غيردولتي نظام بانكي

است كه در نهايت خود را به شكل غالت( در بخش حقيقي )عمدتاً به صورت امالك و مست نظام بانكي

 شكاف اين نرخ با نرخ تورم نشان داده است. و افزايش بانكي شبكه در منابع تجهيز و تأمين باالي هزينه

 

 تسهيالت پرداختي به بخش صنعت و معدن. 1جدول

 شرح
تسهيالت پرداختي 

 )ميليارد ريال(

رشد تسهيالت 

پرداختي 

 )درصد(

تسهيالت سرمايه در 

 *دش )ميليارد ريال(گر

رشد تسهيالت 

سرمايه در گردش 

 )درصد(

ماهه  6

1331 
26.1772 - 212.118 - 

ماهه  6

1332 
312.182 5/18 262.173 7/22 

ماهه  6

1333 
466.214 2/52 372.366 4/42 

ماهه  6

1334 
473.246 8/2 383.165 1/5 

 .(اساس هدف پرداخت تسهيالتهاي اقتصادي و برها به تفكيک بخشكل بانک تسهيالت پرداختي) بانک مركزيمأخذ: 

امين 24مقام محترم بانک مركزي( در ئه دكتر كميجاني )قائمبا استفاده از اطالعات مندرج در ارا 1332و  1331هاي آمار سال *

 استخراج شده است. 1333 ماهخرداد 26و  25هاي پولي و ارزي انه سياستيهمايش سال
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 ،هبودهايي كه بخش صنعت در سال جاري با آن مواجه ز چالشيكي ديگر ا :كمبود تقاضا مشكل

آمار مربوط به رشد شاخص توليد توليدي اين بخش است. براي محصوالت  مؤثرمربوط به كمبود تقاضاي 

ماهه نخست دهنده افت اين دو شاخص در فصل دوم و ششنشان 1334و فروش صنايع بورسي در سال 

دهنده آمار مربوط به رشد شاخص توليد و نشان 5جدول . سال قبل استدر مقايسه با مدت مشابه امسال 

باشد. آمار نشان ماهه نخست امسال ميي كشور طي فصل دوم سال جاري و ششبورس عفروش صناي

امسال هم رشد توليد و هم رشد فروش صنايع بورسي نسبت به مدت  ه نخستماهدهد كه در ششمي

دو  نمشابه سال قبل منفي بوده است كه حاكي از نبود تقاضا براي محصوالت صنعتي است. وضعيت اي

رشد شاخص توليد و يرا زتر است ماهه نخست به مراتب نامناسبشاخص در فصل دوم نسبت به شش

درصد بوده  -4/11و  -1/13ترتيب برابر با مشابه سال قبل به دورهبت به نس 1334فروش در سه ماهه دوم 

نشان  (5)جدول  ماهه انجمن خودروسازان ايران 8ماهه و  6در مورد صنعت خودروسازي، آمار است. 

درصد كاهش  5/4ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل  6دهد كه رشد توليد خودرو در مي

درصدي توليد خودرو  8/16نشان از كاهش امسال ماهه نخست  8كه همين آمار براي  حالييافته است در

 دارد. 1333ماهه نخست سال  8نسبت به 

 

 وضعيت شاخص توليد و فروش صنايع بورسي و توليد صنعت خودروسازي. 4 جدول

 شرح

 )درصد( رشد فروش )درصد( رشد توليد

ماهه شش

 نخست

فصل 

 تابستان

ماهه شش

 نخست

فصل 

 تابستان

 شاخص كلي

 -4/11 -1/12 -1/13 -3/7 توليد صنعتي

توليد صنعتي )بدون صنعت 

 خودرو و ساخت قطعات(
2/14- 7/13- 8/11- 5/12- 

 :آماري اتاق بازرگاني تهران به نقل از خبرگزاري –گزارش تحليلي مأخذ: 
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/08/27/920556 

 

 شرح

4939 4931 

ماهه شش

 نخست
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ها گيرد كه از اهم آنمي نشئتبراي محصوالت بخش صنعت از عوامل مختلفي كل كمبود تقاضا مش

ها، افت قيمت نفت و كاهش تقاضاي تعويق مصرف بخش خصوصي به دوران بعد از رفع تحريمتوان به مي

كاهش تقاضاي  در نتيجهو )افت قيمت نفت و كاهش مخارج عمراني دولت  و مصرفي دولت

دولت براي تسكين وضعيت نامناسب بخش صنعت، در قالب  ( اشاره كرد. قابل ذكر است كهيگذارسرمايه

كرده و در حال ميليوني خريد خودروهاي داخلي  25مدت اقدام به اعطاي وام هاي كوتاهبسته سياست

ور از اما د ،ميليون توماني كاالهاي بادوام داخلي است 12كارت اعتباري خريد ريزي براي اعطاي برنامه

با عنايت  1.داشته باشند 1334سال در رشد بخش صنعت  برمحسوسي  تأثيرها كه اين سياست استانتظار 

قابل انتظار نبوده و رشد اين بخش  1334بخش صنعت در سال مثبت رشد الذكر، به مجموعه نكات فوق

 .شودبرآورد ميدرصد  -2/3در سال جاري 

 

 ساختمانبخش  .9-2

افزوده وليد ناخالص داخلي مربوط به ارزشدرصد از ت 7ملي بانک مركزي در حدود  هايحساباساس بر

ويژه صنايع هبهاي اقتصادي دليل ارتباط تنگاتنگي كه با ساير فعاليتاين بخش بهبخش ساختمان است. 

ميتي ههاي غيرفلزي و فلزات اساسي دارد از ظرفيت حائز اكانيهاي ساختماني از قبيل توليدكننده نهاده

 ت. كل اقتصاد برخوردار اسافزوده ارزش هاي وابسته و نهايتاً برافزوده ساير فعاليتبراي اثرگذاري بر ارزش

هايي با نرخ 1332و  1331هاي دنبال حصول ارقام رشد منفي براي بخش ساختمان در سالهب 

آستانه مثبت شدن پيش رفت تا  1333اين بخش در سال افزوده ارزش رشد درصد، -1/3و  -6/3برابر با 

بخش افزوده ارزش بررسي رشددرصد رسيد.  -4/2رشد بخش ساختمان در اين سال به  طوري كهبه

بخش ساختمان در هر چهار افزوده ارزش دهد كه نرخ رشدنشان مي 1333ساختمان در فصول سال 

اي هاي سرمايهتملک دارايي ثر از رشد اعتباراتأدرصد( مت -5/18و  3/12، 3/12، -7/2ترتيب بهفصل )

اي دولت رشد بااليي هاي سرمايهدر فصولي كه اعتبارات تملک دارايي طوري كهبهدولت بوده است 

با توجه به اينكه شرايط اقتصاد  2.بخش ساختمان نيز رشد داشته است و برعكسافزوده ارزش اند،داشته

، اهميت دولت و اعتبارات تملک سي نداردتفاوت محسو 1333در قياس با  1334كالن كشور در سال 

 3.بر بخش ساختمان دولتي استتحليل اي واضح بوده و تمركز هاي سرمايهدارايي

هاي بخش ساختمان دولتي عبارت از اعتبارات تملک داراييافزوده ارزش بر مؤثرترين متغير كليدي 

بنابراين براي ارزيابي تخصيص است. مستحدثات(  ساير و ساختمانيعني فصل اول  خصوصهباي )سرمايه

 بايداي )كه تابعي از بودجه عمومي كشور و درآمدهاي نفتي است( هاي سرمايهاعتبارات تملک دارايي

                                                 
هاي مجلس با شماره مركز پژوهش« مدت دولتهاي اقتصادي كوتاهبر سياست يتحليل»براي توضيح بيشتر به گزارش  .1

 مراجعه شود. 11591مسلسل 

 .1931ريزي، ت و برنامهيلي آموزش و پژوهش مدير، مؤسسه عا1939. بررسي تحوالت بخش ساختمان در سال 1

افزوده ارزش شود كه از كلهاي ملي آورده مي. بخش ساختمان در قالب ساختمان دولتي و ساختمان خصوصي در حساب9

 درصد مربوط به ساختمان دولتي است.  90درصد مربوط به ساختمان خصوصي و  70بخش ساختمان، در حدود 
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از اواسط سال گذشته شمسي قيمت جهاني نفت روند مورد بررسي قرار گيرد.  درآمدهاي دولتوضعيت 

در حال حاضر در قياس با اواسط سال گذشته قيمت هر بشكه نفت  طوري كهبهنزولي در پيش گرفت 

ق ي بر ميزان تحقتأثيررسد كه اين موضوع با اين حال به نظر نمي .درصد كاهش يافته است 72نزديک 

برآوردها نشان اي )فروش نفت( داشته و هاي سرمايهدرآمدهاي مصوب دولت از محل واگذاري دارايي

مشكل اصلي بودجه دولت به  1.خواهد شدليارد ريال محقق هزار مي 537 يعني دهد كه رقم مصوبمي

خود را بر عدم تحقق  تأثيرگردد كه هاي مالي باز ميواگذاري دارايي درآمدهاي مالياتي و عدم تحقق

كاهش مخارج عمراني،  دنبالبهاي( مصوب خواهد گذاشت. هاي سرمايهمخارج عمراني )تملک دارايي

بخش ساختمان دولتي است( كاهش افزوده ارزش لص دولتي )كه روي ديگرتشكيل سرمايه ثابت ناخا

كل ركود بخش ساختمان شدر نتيجه و  يافته كاهشنيز ستانده بخش ساختمان دولتي  ، آنگاهپيدا كرده

هاي شود. با توجه به نقش پيمانكاري كه دولت در بسياري از طرحگرفته و يا در صورت وجود، تشديد مي

هاي عمراني نيز شده و ثر شدن ساير پروژهأكاهش مخارج عمراني توسط دولت باعث مت عمراني دارد،

  شود. ثر ميأگذاري بخش خصوصي در ساختمان نيز متسرمايه نهايتدر

دهد كه نشان مي 1334ماهه نخست سال  6اي در هاي سرمايهدارايي تملکبررسي عملكرد اعتبارات  

نسبت به دوره مشابه سال  1334ماهه  6هاي نفتي در ت خام و فرآوردههر چند منابع حاصل از صادرات نف

ماهه  6هاي نفتي در اما منابع حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده ،درصد كاهش يافته است 4/22قبل 

هزار ميليارد  27) 1334دوازدهم مصوب قانون بودجه هزار ميليارد تومان( در قياس با شش 28) 1334

هاي عملكرد اعتبارات تملک داراييدرصدي برخوردار است. در سوي ديگر،  124بت عملكرد تومان( از نس

 طوري كهبهاست  يافتهدرصد كاهش  7/22نسبت به دوره مشابه سال قبل  1334ماهه  6در  ايسرمايه

بودجه دوازدهم مصوب قانون هزار ميليارد تومان( در قياس با شش 3) 1334ماهه  6هاي عمراني در پرداخت

آمار نشان از آن دارد كه اين . درصدي برخوردار است 38هزار ميليارد تومان( از نسبت عملكرد  24) 1334

ار بر انتظ هاي عمراني در مضيقه بوده ولحاظ در اختيار داشتن منابع مالي براي تخصيص به پروژهدولت به

هاي ات تملک داراييالوه بر تخصيص اعتبارع سال جاري ادامه داشته باشد. اين وضعيت تا پاياناين است كه 

خش بافزوده ارزش گيريدهنده روند شكلتواند نشانترين متغيرهايي كه ميعنوان يكي از مهماي بهسرمايه

 ؤثرمبخش ساختمان افزوده ارزش توانند در تحليلساختمان باشد، متغيرهاي ديگري نيز وجود دارند كه مي

تعداد  2،هاي ساختمانيتي به بخش مسكن و ساختمان، شاخص توليد نهادهحجم تسهيالت پرداخباشند. 

از اهم اين  3گذاري بخش خصوصي در ساختمانو سرمايه شهريهاي ساختماني صادر شده در مناطق پروانه

                                                 
افزايش صادرات نفت نسبت به ميزان جمله تواند به داليلي ازميرغم كاهش قيمت نفت، از اين محل علي تحقق درآمد دولت .1

وصول برخي مطالبات نفتي يا استفاده در بودجه، بيشتر بودن نرخ تسعير ارز از رقم ضمني از  ،در بودجهبيني شده پيشميزان 
  از منابع ريالي پيش از وصول مقادير ارز حاصل از نفت باشد.

 هاي ساختماني است. . اهميت اين شاخص مربوط به ارتباط قوي بخش ساختمان با صنايع توليدكننده نهاده1

 گذاران خصوصي از سودآوري بخش ساختمان باشند.انداز سرمايهدهنده چشمتوانند نشان. اين دو شاخص مي9



 

 

 

ماهه نخست سال جاري  6هاي مذكور را در فصل اول و آمار مربوط به شاخص 6جدول  متغيرها هستند.

ماهه سال جاري نسبت به دوره  6و  اولشود كه مقادير هر چهار شاخص در فصل مشاهده ميدهد. نشان مي

يت وضعدهنده نشان)در صورت تداوم در فصول آتي( تواند مشابه سال قبل با كاهش همراه بوده و اين آمار مي

لذكر و با توجه به ابا عنايت به مجموعه نكات فوق باشد. 1334بخش ساختمان در سال افزوده ارزش نامناسب

شود كه رشد اين قابل انتظار نبوده و برآورد مي 1334مثبت بخش ساختمان در سال رشد آمار در دسترس، 

  درصد باشد. -4/7بخش در سال جاري برابر با 

 

 هاي مرتبط با بخش ساختمان. وضعيت برخي شاخص6جدول
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هاي ساختماني صادر شده در كل تعداد پروانه

 بانک مركزي –مناطق شهري )فقره( 
32851 61158 27214 52163 

گذاري بخش خصوصي در ساختمان سرمايه
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 .و محاسبات وزارت صنعت، معدن و تجارتمركز آمار ايران، ، بانک مركزيمأخذ: 

 

 بخش خدمات .1-2

مربوط توليد ناخالص داخلي كشور درصد از  55متوسط حدود  طوربههاي ملي بانک مركزي، طبق حساب

شد. با بارضه و تقاضاي اقتصاد ميبه نوعي حلقه وصل بين طرفين عاين بخش به بخش خدمات بوده و 

 متوسط طوربههاي بازرگاني و خدمات عمومي هاي ملي بانک مركزي، بخشتوجه به اينكه طبق حساب

در ارزيابي وضعيت اين دو زيربخش  1بخش خدمات را در اختيار دارندافزوده ارزش درصد از 37حدود 

 بخش خدمات در سال جاري باشد.افزوده ارزش وضعيت در موردتواند شاخص مناسبي مي 1334سال 

اوالً  هطوري كبهباشد بين طرفين عرضه و تقاضاي بازار كاال مي هايحلقه وصليكي از خدمات بازرگاني 

ويژه صنعت از كانال بخش بازرگاني صادر شده و يا در بازار داخلي عرضه ههاي مختلف ببخش ستانده

واسطه واردات يا توليد ههاي اقتصادي و نهادهاي مختلف كه بيتثانياً كاالهاي مورد نياز فعال .شودمي

گيرد. بنابراين انتظار بر اين است شوند از كانال بخش بازرگاني در اختيار آنها قرار ميمي تأمينداخل 

از  رتأثسوي ديگر مهايي چون صنعت و ازاز ستانده بخش تأثركه ستانده خدمات بازرگاني از يكسو م

 كشور باشد.تجارت خارجي 

                                                 
طور متوسط هبخش خدمات بافزوده ارزش ازهاي ملي بانك مركزي، سهم بخش بازرگاني و خدمات عمومي . طبق حساب1

 باشد.درصد مي 11و  15ترتيب برابر با و به
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در  صنعتبخش افزوده ارزش ذكر گرديد، برآورد رشدهاي قبلي گزارش بخشطور كه در همان 

كه بخش بازرگاني از كانال مربوط به ستانده است انتظار بنابراين قابل  .است عددي منفي 1334سال 

 د بخش بازرگانيكانال ديگر اثرگذار بر عملكر از رشد منفي برخوردار باشد. 1334بخش صنعت در سال 

مربوط به تجارت خارجي كشور )كه عامل مهمي در عملكرد بخش مربوط به تجارت خارجي است. آمار 

ماهه نخست سال جاري حاكي از آن است كه مجموع ارزش دالري صادرات شش و نهبازرگاني است( در 

 11 و 12 حدود نسبت به دوره مشابه سال قبل 1334ماهه نخست سال شش و نهو واردات كشور در 

نشان از آن دارد كه ادامه  نيمه نخست سال جاريبنابراين شواهد موجود براي درصد كاهش يافته است. 

از كانال  1334گيري رشد منفي براي بخش بازرگاني در سال باعث شكلموجود در ادامه سال،  روند

 ار بر اين است كه عملكردانتظالذكر واسطه دو كانال فوقه. در مجموع و بخواهد بودتجارت خارجي 

منفي برخوردار نرخ رشد  ازكاهشي بوده و  1333نسبت به  1334بخش بازرگاني در سال افزوده ارزش

مؤثر بوده و تقاضا براي اين نوع خدمات  ونقلحملرشد منفي بخش بازرگاني خود بر عملكرد بخش  .باشد

ماهه وزارت ز به دنبال دارد. آمارهاي ششخش را نيرا كاهش خواهد داد كه در نهايت رشد منفي اين ب

رشد  ،ماهه اول سالاي( در ششلوله و اي، ريلي، هوايي)جاده ونقلحملاز و وزارت نفت راه و شهرسازي 

 دهد.درصد نشان مي 6/3اين بخش را منفي 

از ست كه با توجه به نقش بارز دولت هاي مهم خدمات اخدمات عمومي يكي ديگر از زيربخش 

مربوط به امور عمومي، افزوده ارزش مجموعخدمات عمومي از افزوده ارزش اهميت خاصي برخوردار است.

 طوربهها هر كدام از اين زيربخشافزوده ارزش آيد كهميدست هامنيت، بهداشت و ... بآموزش، دفاع، 

اي هدر اعتبارات هزين يشافزايش يا كاهچنانچه باشند. اي دولت در ارتباط مياعتبارات هزينهمستقيم با 

بخش افزوده ارزش طريق اولي برهخدمات عمومي و بافزوده ارزش مستقيم بر طوربهرخ دهد دولت 

ماهه نخست  6در دهد كه اي دولت نشان ميهاي هزينهباشد. آمار مربوط به پرداختخدمات اثرگذار مي

درصد رشد داشته است  5/3حدود  اي دولتنسبت به دوره مشابه سال قبل، اعتبارات هزينه 1334

 7/33برابر با  1332ماهه نخست سال  6نسبت به  1333ماهه نخست سال  6كه اين رقم در  درحالي

با توجه به  .دارداي از كاهش در شتاب رشد اعتبارات هزينه حاكياين آمار  بنابراين .درصد بوده است

خدمات عمومي افزوده ارزش كه رشد دهدمي برآوردها نشانشواهد موجود براي نيمه نخست سال جاري، 

در مجموع و با توجه به آمارهاي در دسترس تا انتهاي  .منفي استعددي  1334در سال )به قيمت ثابت( 

 است. 1334در سال  درصد -2/2كل بخش خدمات حدود ، رشد 1334نيمه نخست سال 

 



 

 

 

 . رشد توليد ناخالص داخلي4-2

 و بسته سياستيها اجراي برجام و رفع تحريمشويم كه ينزديک م 1334ل هاي پاياني سادر حالي به ماه

. باشند ؤثرمبر رشد اقتصادي امسال  ترين عواملي باشند كهاز مهمتوانند ميطور بالقوه مدت دولت بهكوتاه

 يهابا توجه به نزديک شدن به انتهاي سال و اجرايي نشدن بخش بزرگي از سياست در اين ميان

ها در اين فاصله كوتاه تا پايان سياست اينناپذيري اجراي برخي از امكانهمچنين دت دولت و مكوتاه

. اما بحث مربوط به دور از انتظار است 1334بر رشد اقتصادي سال اين عوامل  دارااثرگذاري معنسال، 

هاي مختلف بخش افزودهارزش برآورد رشد 7 جدولها متفاوت است. اثرگذاري اجراي برجام و رفع تحريم

براي سال . در چنين وضعيتي، برآوردها دهدنشان مي را ادامه روند موجودشرايط در  1334در سال 

درصد براي بخش نفت، رشد  2/2درصد براي بخش كشاورزي، رشد حدود  2/4رشد حاكي از جاري، 

براي بخش درصد  -2/2درصد براي بخش ساختمان و رشد  -4/7درصد براي بخش صنعت، رشد  -2/3

حال چنانچه . با ايناست درصد -2/2در حدود  1334نيز در سال رشد اقتصادي باشد. برآورد خدمات مي

خصوص در مورد ميزان هب ،آنگونه كه توسط مقامات رسمي دولتي فوري اجراي برجام آثاربرخي 

 ،تحقق يابد 1،تهاي مالي متعلق به دولت اعالم شده اسافزايش صادرات نفت و آزاد شدن برخي دارايي

درصد خواهد رسيد. در اين سناريو رشد  -2/1درصد افزايش به  8/2با  1334رشد اقتصادي كل سال 

شود و رشد اقتصادي درصد بيش از سناريوي ادامه روند موجود برآورد مي 8/2 ،اقتصادي در فصل چهارم

 خالف سه فصل پيش از آن مثبت خواهد بود. بر

 

 )درصد(    4931در سال  هاي اقتصاديفعاليته افزودارزش . رشد1 جدول

 4931 شرح

 2/4 (1) بخش كشاورزي

 2/2 (2)بخش نفت

 -2/3 (2)بخش صنعت

 -4/7 (2)بخش ساختمان

 -2/2 (2)بخش خدمات

 توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت
-2/2 ادامه روند موجود  

-2/4 برجام ياجراتحقق آثار فوري   

و  1334صوالت كشاورزي تا پايان سال ارت جهاد كشاورزي از توليد انواع اقالم محاساس برآورد وزبر (1)

 .محاسبات تحقيق

 .( متن گزارش2)

                                                 
 رميليون دالر از منابع ارزی کشو 600ميليارد و  91ها با رفع تحریماند كه يس كل بانك مركزي( اظهار داشتهئ. آقاي سيف )ر1

ميليون دالر متعلق به  500ميليارد و  1به بانک مرکزی و  ميليون دالر از این ميزان متعلق 100ميليارد و  18د كه شوآزاد می
اند ريزي( اظهار داشتهيس سازمان مديريت و برنامهئ(. همچنين آقاي نوبخت )ر16/10/1931)گفتگوي ويژه خبري،  دولت است

هاي عمراني ود(، به پروژهشهزار ميليارد برآورد مي 195ميليارد دالر منابع متعلق به دولت )كه در حدود  5/1كه معادل ريالي 
اي نفت ايران هزار بشكه 500(. وزير محترم نفت نيز به افزايش توليد 17/10/1931يابد )گفتگوي ويژه خبري، تخصيص مي

 .(11/6/1931اند )خبرگزاري صدا و سيما، ها اشاره داشتهبالفاصله پس از برداشته شدن تحريم
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 بنديجمع

در مورد بسياري از  1332و  1331هاي اقتصاد ايران با پشت سر گذاشتن شرايط سخت و دشوار سال

گرفته از رويدادهاي  نشئتوده و عمدتاً هايي منفي بم با نرخأجمله رشد اقتصادي )كه توها ازشاخص

ي اقتصاد كالن و وجود آهاي اقتصادي، مديريت ناكارشامل تحريم 1332و اوايل دهه  1382دهه 

و بنا به اعالم بانک مركزي از رشد اقتصادي مثبت و  1333هاي ساختاري نامناسب بود(، در سال زمينه

شد كه از  1334، اقتصاد ايران در حالي وارد سال 1333گذار از سال  دنبالبهدرصدي برخوردار شد.  3

دار اوجود داشت. افت معن 1334بر دشواري شرايط اقتصادي كشور در سال همان ابتدا شواهدي مبني

ساختمان  ،آب و برق و گاز ،معدن ،هاي طرف عرضه )شامل نفترشد توليد ناخالص داخلي برخي بخش

تشكيل سرمايه هاي مصرفي بخش خصوصي و )شامل هزينه و مستغالت( و برخي اجزاي طرف تقاضا

 ماهه قبل از آن شاهدي بر اين مدعاست. نسبت به سه 1333ماهه چهارم ثابت ناخالص( در سه

ثر مواجه بوده است. ؤ، طرف تقاضاي اقتصاد ايران با چالش اساسي كمبود تقاضاي م1334در سال  

 د از:داليل اين چالش به تفكيک اجزاي آن عبارتن

شروع  1386روند نزولي قدرت خريد بخش خصوصي كه از سال  الف( مصرف بخش خصوصي: 

ورد مگيري انتظارات مثبت در دليل شكلداختن تقاضاي مصرفي بخش خصوصي بهتعويق انشد، به 

ها و نرخ سود سپرده حقيقي مثبت و باالي بانكي )كه باعث تبديل مصرف به دوران بعد از رفع تحريم

 نداز شده است(. اپس

اي دولت در مطابق شواهد آماري، رشد عملكرد اعتبارات هزينه ب( مصرف بخش دولتي:

ماهه نخست اي در ششعملكرد اعتبارات هزينه درصد( نسبت به رشد 5/3) 1334ماهه نخست سال شش

ه برقرار باشد ك رود اين روند تا انتهاي سال نيزدرصد( بسيار كمتر بوده و انتظار مي 7/33) 1333سال 

توان به كاهش محسوس در شتاب رشد درآمدهاي دولت )درآمدهاي مالياتي و ساير از داليل آن مي

، كاهش درآمدهاي نفتي، عدم تحقق منابع مورد انتظار از محل واگذاري درآمدها نسبت به سال قبل(

 كرد. اشاره  ايسرمايههاي رشد واگذاري داراييشديد و كاهش  هاي ماليدارايي

اي در هاي سرمايهرشد عملكرد اعتبارات تملک دارايي ج( تشكيل سرمايه ثابت ناخالص:

 1333ماهه سال درصد( در مقايسه با رشد عملكرد اين اعتبارات در شش -7/22) 1334ماهه شش

 بيش از آنكه معلول كاهش قيمت نفت باشد، نتيجهتر است كه دليل آن مراتب پاييندرصد( به 3/212)

بر تشكيل سرمايه ثابت . عالوههاي مالي استخصوص واگذاري داراييهو بعدم تحقق درآمدهاي مالياتي 

ناخالص دولتي، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص خصوصي نيز با چالش مواجه است كه داليل آن عبارتند 

پي آن كاهش درآمدهاي دولت و در  عدم تحقق ،باال بودن نرخ سود بانكي ،مازاد عرضه بخش مسكن :از



 

 

 

 گذاري بخش خصوصي. كاهش سرمايه نهايتدرتقاضاي دولتي و 

شواهد آماري حاكي از آن است كه ارزش دالري صادرات غيرنفتي در  د( صادرات غيرنفتي:

صادرات ارزش دالري اما  ،درصد كاهش داشته 4حدود نسبت به دوره مشابه سال قبل  1334ماهه شش

درصد(. برخي  6/1ره مشابه سال قبل تا حدودي رشد داشته است )نسبت به دو 1334ماهه  3غيرنفتي 

توان مربوط به كاهش رشد اقتصاد جهاني از داليل چالش صادرات غيرنفتي كشور در سال جاري را مي

ها در عراق و روند كاهش هاي اقتصادي چين، وجود ناامنيندي فعاليتباالخص اقتصادهاي نوظهور، كُ

افت جهاني قيمت نفت و به تبع آن افت جهاني قيمت محصوالت پتروشيمي  قيمت در بازار كاالها و

 دانست.

هاي با چالش 1334در كنار چالش طرف تقاضاي اقتصاد، طرف عرضه اقتصاد ايران نيز در سال  

بر مشكالت ساختاري مزمن اقتصاد ايران ترين چالش طرف عرضه عالوه. اصلياساسي مواجه بوده است

ها( است ها و به تبع آن بنگاه، عبارت از تنگناي مالي )بانک(وكاركسبفضاي نامناسب  )عمدتاً مشكالت

وده و از ب عليرغم كاهش نرخ تورم بانكي شبكه منابع تأمين هزينهباال ماندن نشانه آن كه بارزترين 

و مطالبات  4هايي همانند مسكن، مطالبات غيرجاريها در بخشانجماد منابع بانكتوان به داليل آن مي

نيافتگي بازار و توسعه غيرمجاز اعتباري مؤسساتهاي دولتي، وجود و عملكرد از دولت و شركت

روشن از روندهاي آتي تحوالت اجتماعي و سياسي منطقه  اندازچشمبر اين نبود اشاره كرد. عالوه سرمايه

آب و محيط زيست و...( بر )نظير نرخ ارز، قيمت انرژي، وضعيت  و كشور و متغيرهاي كليدي اقتصادي

 اند.وضعيت فعلي اقتصاد ايران و تداوم ركود مؤثر بوده

 : در طرف عرضه اقتصاد ايران

عملكرد آن عمدتاً از كانال مخارج دولت بر هاي مهمي است كه يكي از بخش :بخش نفت الف( 

دهد كه مقدار صادرات شواهد آماري نشان مي هاي اقتصاد ايران بسيار مؤثر است.عملكرد ساير بخش

 درصد رشد داشته درحالي 7/2ماهه نخست سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل  6نفت در 

درصد بوده  4/12برابر با  1332نسبت به دوره مشابه سال  1333ماهه  6كه رشد مقدار صادرات نفت در 

نسبت  1334بر رشد اقتصادي سال گذاري رشد بخش نفت تأثيررود كه درجه است. بنابراين انتظار مي

بخش نفت در افزوده ارزش دهد كه رشدها نشان ميبه سال قبل كمتر باشد. برآوردهاي مركز پژوهش

ها در البته قابل ذكر است كه در صورت لغو تحريم ،تقريباً برابر با نزديک صفر خواهد بود 1334سال 

 تواند افزايش يابد. بخش نفت ميافزوده ارزش شدهاي انتهايي سال جاري و افزايش صادرات نفت، رماه

 هايهاي مهم اقتصاد ايران، در سال جاري با چالشعنوان يكي ديگر از بخشبه :بخش صنعتب( 

                                                 
 بدهي بخش غيردولتيها و مؤسسات اعتباري غيربانكي، هاي بانكو بدهي هاي. طبق آخرين آمار مربوط به خالصه داراي1

بوده است كه نسبت به  هزار ميليارد تومان 661برابر با  1931ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي در انتهاي شهريور به بانك
 ست.درصد رشد داشته ا 7/1معادل  1939و نسبت به اسفند  درصد 2/41معادل  1939شهريور 
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ها و مشكل كمبود تقاضا مين منابع مالي مورد نياز بنگاهأ؛ مشكل تمبهم اندازچشممتعددي از قبيل 

روند گرفته از عوامل مختلفي هستند.  نشئتگانه مذكور سه هايمواجه بوده است. هر كدام از چالش

اي )دالري و مقداري( بيش از هرچيز مؤيد وخامت وضعيت صنعت در كشور است. نزولي واردات واسطه

كاهش مخارج دولتي در نتيجه عدم تحقق منابع  ،در شرايط كمبود تقاضاي مؤثر حاكم بر اقتصاد ايران

اين وضعيت مؤثر بوده باشد. عدم تحقق منابع مالي دولت )عمدتاً درآمدهاي تواند در تشديد دولت مي

افزايش كسري بودجه شده و در نتيجه باعث كاهش مخارج سبب هاي مالي( مالياتي و واگذاري دارايي

فضاي ركودي در اقتصاد كشور، كاهش  )دولتي و خصوصي(، تشديدگذاري عمراني، كاهش شديد سرمايه

گرفته از كاهش تقاضاي مصرفي و تقاضاي  نشئتها )عمدتاً موجودي انبار بنگاه فروش و افزايش

هاي شود. عالوه بر اين عامل، تعليق فعاليتاي ميكاهش واردات واسطه ر نهايتدگذاري( و سرمايه

تا بعد از اجرايي شدن برجام )به داليلي همچون  و حتي مصرف بخش خصوصي هاي اقتصاديبنگاه

ادي با هاي اقتصمواجهه فعاليت. تواند محتمل باشدميتر فعاليت بعد از دوران تحريم( نيز شرايط مناسب

رسد در كنار كه به نظر مي است يبانك شبكهمربوط به  حوزه مشكالتاز گرفته  نشئتمشكل تأمين مالي، 

ش ها، افزايه بانکثر از انباشت بدهي دولت بأمشكالت ساختاري و مزمن موجود در آن، تشديد آن عمدتاً مت

و  يرمجازغ اعتباري مؤسساترقابت مطالبات غيرجاري نظام بانكي از بخش غيردولتي، گسترش فعاليت و 

 ،در مجموعصورت امالك و مستغالت( است. م بانكي در بخش حقيقي )عمدتاً بههاي نظاانجماد دارايي

دهد كه ها نشان ميي مركز پژوهشبرآوردهاقابل انتظار نبوده و  1334بخش صنعت در سال مثبت رشد 

 درصد خواهد بود. -2/3تقريباً برابر با  1334بخش صنعت در سال افزوده ارزش رشد

ارت از عباين بخش افزوده ارزش بر مؤثرترين متغير كليديدر شرايط فعلي ج( بخش ساختمان:  

عدم  عمدتاً بهبودجه دولت كه  است. با توجه به مشكل اصلي دولت ايهاي سرمايهاعتبارات تملک دارايي

رود كه تحقق مخارج عمراني گردد، انتظار ميهاي مالي باز ميتحقق درآمدهاي مالياتي و واگذاري دارايي

كاهش مخارج  دنبالبهقرار گرفته و محقق نشود.  تأثيراي( مصوب تحت هاي سرمايه)تملک دارايي

اهش پيدا كرده، آنگاه ستانده بخش ساختمان دولتي نيز عمراني، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص دولتي ك

يص شود. عالوه بر چالش تخصكاهش يافته و در نتيجه ركود بخش ساختمان شكل گرفته و يا تشديد مي

هاي ساختماني، تعداد نهاده توليد شاخص، 1334 سالاي در هاي سرمايهاعتبارات تملک دارايي

گذاري بخش خصوصي در ساختمان نيز ناطق شهري و سرمايههاي ساختماني صادر شده در مپروانه

با چالش مواجه  1334بخش ساختمان هستند كه در سال افزوده ارزش بر رشد مؤثرجمله متغيرهاي از

 . دهدنشان ميدرصد  -4/7 را حدودرشد اين بخش در سال جاري ها، باشند. برآوردهاي مركز پژوهشمي

مهم )از نظر سهم هاي مهم اقتصاد ايران حاوي دو زيربخش از بخش عنوان يكيبه :بخش خدمات د(

ويژه صنعت از كانال بخش ههاي مختلف ببخش اوالً ستاندهبازرگاني و خدمات عمومي است.  در توليد(



 

 

 

هاي اقتصادي و شود ثانياً كاالهاي مورد نياز فعاليتبازرگاني صادر شده و يا در بازار داخلي عرضه مي

شوند از كانال بخش بازرگاني در اختيار واسطه واردات يا توليد داخل تأمين ميهتلف كه بنهادهاي مخ

ت و هايي چون صنعگيرد. بنابراين ستانده خدمات بازرگاني از يكسو متأثر از ستانده بخشآنها قرار مي

صنعت در  بخشافزوده ارزش سوي ديگر متأثر از تجارت خارجي است. با توجه به اينكه برآورد رشداز

ماهه نخست سال عددي منفي بوده و مجموع ارزش دالري صادرات و واردات كشور در نه 1334سال 

 رود كهدرصد كاهش يافته است، بنابراين انتظار مي 11نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود  1334

وردار باشد. رشد منفي برخاين محل از از  1333نسبت به  1334بخش بازرگاني در سال افزوده ارزش

مؤثر بوده و تقاضا براي اين نوع خدمات را  ونقلحملرشد منفي بخش بازرگاني خود بر عملكرد بخش 

نيز به دنبال دارد. خدمات )به قيمت ثابت( را كاهش خواهد داد كه در نهايت رشد منفي اين بخش 

هاي جاري آن از نهعمومي نيز زيربخش مهمي از خدمات است كه با توجه به نقش بارز دولت و هزي

هاي جاري بخش خدمات از هزينهافزوده ارزش پذيريتأثيراهميت خاصي برخوردار است. با توجه به 

نسبت به دوره مشابه سال قبل،  1334ماهه  6اي دولت در رشد اعتبارات هزينهدولت و كاهش شتاب 

 .باشد منفيعددي  1334ال در س)به قيمت ثابت( خدمات عمومي افزوده ارزش رود كه رشدانتظار مي

 1334، رشد بخش خدمات در سال ادامه سال وضعيتماهه اول و  6عنايت به عملكرد اقتصاد در با 

 شود. درصد برآورد مي -2/2حدود 

 مبناي عملكردبرو  ادامه روند موجوددر شرايط ارزيابي وضعيت رشد اقتصادي كشور در نهايت،  

دهد كه رشد اقتصادي نشان مي 1334رو به تفكيک بخشي در سال يشِفصول اول و دوم و برآورد روند پ

 1334ساختمان و خدمات در سال  هاي كشاورزي،  نفت، صنعت،اين سال منفي خواهد بود. رشد بخش

شود كه به معناي رشد اقتصادي حدود درصد برآورد مي -2/2و  -4/7، -2/3، 2/2، 2/4ترتيب حدود به

گونه كه آن آثار فوري اجراي برجامحال چنانچه برخي  با اين باشد.مي درصدي كل اقتصاد -2/2

افزايش صادرات نفت و آزاد شدن برخي  خصوص در مورد ميزانهتوسط مقامات رسمي دولتي، ب

 8/2با  1334هاي مالي متعلق به دولت اعالم شده است، تحقق يابد، رشد اقتصادي كل سال دارايي

درصد  8/2اهد رسيد. در اين سناريو رشد اقتصادي در فصل چهارم، درصد خو -2/1درصد افزايش به 

خالف سه فصل پيش از آن مثبت شود و رشد اقتصادي بربيش از سناريوي ادامه روند موجود برآورد مي

 خواهد بود.

اي ههاي اقتصادي و تأثير آن بر عملكرد بعضي بخشتوجه به رفع تحريم الزم به ذكر است، با 

دولت  مدتهاي اقتصادي كوتاهمله بخش نفت و بازرگاني، همچنين برخي تأثيرات سياستجاقتصادي از

اي به آن پرداخته مثبت است كه در گزارش جداگانه 1335انداز رشد اقتصادي در سال در اين سال، چشم

 خواهد شد.
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