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 چكيده

نرخ رشد اقتصادي  طوري کهبهدوران سختي را تجربه کرد  1132و  1131هاي اقتصاد ايران در سال

درصد بود. اهم داليل اين رخداد را  -3/1و  -8/6ترتيب برابر با طي دو سال متوالي رقمي منفي و به

هاي اقتصادي تحريمهاي ساختاري و ي اقتصاد کالن، وجود زمينهآيت ناکارمديرتوان مربوط به مي

هاي حال، نشانهاست. با اين 1131سال مثبت شدن رشد اقتصادي در شواهد آماري حاکي از  دانست.

 هاي توليدي همچنانشود به نحوي که بسياري صنايع و فعاليتمشاهده نمي رونق اقتصاديروشني از 

 برند.سر ميدر رکود به 

پردازد. مي 1131انداز آن براي سال و چشم 1131مطالعه حاضر به تحليل رشد اقتصادي سال 

 1131درصدي اعالم شده بانك مرکزي براي سال  1دهد که رشد اقتصادي نشان مي نتايج مطالعه حاضر

افزوده برخي زشبر ار مؤثربررسي عوامل  .و احتماالً نيازمند تعديل است برآوردي استدچار بيش

ات پولي و مالي( مؤسسبازرگاني، رستوران و هتلداري و خدمات  ،صنعت ،)کشاورزينظير  مهمهاي بخش

بيني پيشدرصد است.  2حدود  1131و شواهد موجود حاکي از آن است که نرخ رشد اقتصادي سال 

ك به تفكي ،وند پيش رومبناي عملكرد فصل اول اقتصاد در اين سال و برآورد ربر 1131رشد اقتصادي 

د رشهاي اقتصادي، از نظر تحريم دهد که با فرض ادامه روند موجودنشان مي هاي اصلي اقتصادي،بخش

 -8/1، 8/2، 2/1ترتيب برابر با به 1131فت، صنعت و خدمات در سال هاي کشاورزي، نبخشاقتصادي 

قابل  شود.درصد برآورد مي -7/2د  نيز در حدو 1131سال درصد خواهد بود. رشد اقتصادي  -1/2و 

در نظر گرفته شده و فرض شود که  1131ها در زمستان ذکر است که چنانچه سناريوي لغو تحريم

رشد اقتصادي کشور بخش نفت و  هزار بشكه افزايش يابد، رشد 522صادرات نفت کشور روزانه معادل 

  .شودمي رآورددرصد ب -5/2 درصد و 1/11ترتيب در حدود به 1131در سال 

)البته  1131ماهه اول سال اين گزارش حاصل تعميم عملكرد سه هاي انجام شده دربينيکليه پيش

 *VECXهاي مدل هاي فصلي، تحوالت مورد انتظار و مقايسه با نتايج خروجيبا در نظر گرفتن سيكل

هاي مختلف براي د در بخشمرکز( است و طبيعي است که با انتشار آمار و اطالعات عملكرد اقتصا

ر بر اين، گزارش حاضروز شده و تعديل خواهد شد. عالوهها به بينيتابستان، پاييز و زمستان، اين پيش

ايان سال پ بيني تاهاي اقتصادي و ارائه پيشعمدتاً با هدف توصيف وضعيت بخش حقيقي از منظر بخش

رائه اي اهدف ارائه راهبردهاي سياستي در گزارش جداگانه ارائه شده است و تبيين و تحليل مشاهدات با
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دهنده دقت و پاسخگويي نهادهاي ارائه ها به افزايشرود اين گزارشبر اين انتظار ميعالوه .شدخواهد 

 مدت و بلندمدت کمك کند. آمار در ميان

 

 ر ايرانماهه اول توسط مركز آما 1اي در مورد نرخ رشد اعالم شده براي نكته -

اي )پيوست( نرخ رشد محصول صفحهدر آستانه انتشار گزارش حاضر، مرکز آمار ايران با انتشار گزارش يك

 را يك درصد اعالم کرد.  1131ماهه اول سال  6ناخالص داخلي 

 درباره عدد اعالم شده چند نكته قابل طرح است:

بانك مرکزي جمهوري اسالمي مبناي اعالم نرخ رشد اقتصادي کشور، آمارهاي  1131در سال  .1

کارشناسان نسبت به برخي از مباني محاسباتي بررسي شده است گزارش ين ادر گونه که ايران بود. همان

حقق کنون مکه تاهستند هاي ملي توسط مرکز آمار ايران و منتظر انتشار حسابدارند ارقام مزبور انتقاد 

 گيرد بدون آنكه معلوممرکز آمار ايران مبنا قرار ميدي نشده است. اکنون و به يكباره نرخ رشد اقتصا

عبارت ديگر ممكن است رقم مبناي محاسبه به) باشد که اعداد و ارقام مبناي محاسبه آن مشخص باشد

 . آنگاه تكليف چيست؟باشد ماهه اول اعالمي توسط بانك مرکزي کمتر 6رشد مرکز آمار ايران از رقم نرخ 

 رشد اقتصادي اعالمنرخ بانك مرکزي  ،است يا منفي؟(. اينكه در يك سال رشد مثبت وجود داشته آيا

و توسط کارشناسان مورد استفاده قرار گيرد و در سال بعد آن نهاد سكوت کرده و مرکز آمار ايران کرده 

در نهايت ذهن کارشناسان اقتصادي را مشوش کرده و موجبات انحراف  ،رشد اقتصادي اعالم کندنرخ آمار 

 ناپذيري به اقتصاد ملي تحميل نمايد.هاي جبرانو زيان کندتگذاران را فراهم ميسياس

هاي بلكه وظيفه آنها انتشار شفاف پايه ،نهادهاي آماري تنها موظف به انتشار آمار نهايي نيستند .2

طور مشخص انتشار آمار عملكرد رشد اقتصادي فصلي که چند سالي است دغدغه آماري نيز هست. به

مه سطوح سياستگذاري و مردم است، در  يك صفحه بدون ارائه مستندات پشتيبان اجحاف در اول ه

 هاي درگير در اين مسئله است.حق ذهن

 ، از ميزان قابليت اتكاي1131سال  بدون ارائه آمارهاي 1131ماهه اول سال  6ارائه آمارهاي  .1

 .ندکميآمارها کاسته و موجبات تضعيف نهاد آماري را فراهم 

 

 مقدمه

هاي ساختاري نامناسب باعث افت ي اقتصاد کالن و وجود زمينهآهاي اقتصادي در کنار مديريت ناکارتحريم

از روند  تأثر، رشد اقتصادي کشور، م1131شده است. در سال 1132و  1131هاي سالشديد اقتصاد در 

حال، درآمد سرانه همچنان با اينوارد دامنه مثبت شده است. اي، پس از يك دوره افت شديد مذاکرات هسته

 5دهد که با فرض متوسط رشد اقتصادي ها نشان مياي چشمگير دارد و بررسيفاصله 1132با سطح سال 



 

 

  1.نخواهد رسيد 1132به سطح سال  1138درصدي، اين شاخص زودتر از سال 

درصد و  6د حداقلي اقتصاد ايران براي دستيابي به حد قابل قبولي از رفاه و نرخ بيكاري به رش 

درصد احتياج  8 و جبران روند گذشته به رشدي دستكم در سطح اندازيابي به اهداف چشمتبراي دس

اساسي در شرايط فعلي قابل طرح است: آيا عملكرد بخش واقعي  سؤالفرض، چند دارد. با اين پيش

ايجادکننده رشد مثبت در سال هاي حاکي از يك روند پايدار رونق است؟ آيا کانال 1131اقتصاد در سال 

اندازي براي رشد اقتصادي سال نيز فعال خواهند بود؟ و اگر چنين است، چه چشم 1131در سال  1131

كرد که در ابتدا عمل ت تالش شده استسؤاال، براي پاسخ به اين حاضر گزارشدر  قابل تصور است؟ 1131

ارائه  1131در سال رشد اقتصادي اندازي از متبيين گردد و در ادامه، چش 1131در سال رشد اقتصادي 

 2.شود

بيني رشد اقتصادي در اين گزارش از آخرين آمار و اطالعات در دسترس )تا پايان منظور پيشبه

هاي هاي ملي فصلي استفاده شده و با در نظر گرفتن سيكل( در چارچوب حساب1131فصل اول سال 

ت ر افزايش قابليمنظوحال، بهال تعميم داده شده است. با اينس فصلي و تحواللت مورد انتظار به کل

ها مقايسه طراحي شده در مرکز پژوهش *VECXهاي مدل ها، نتايج با خروجيبينيپيش اتكاي

هاي آتي، هاي مختلف در فصلگرديده است. با انتشار آمار و اطالعات عملكرد اقتصاد در بخش

به روز شده و جهت اطالع نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي و جامعه  هاي اين گزارشبينيپيش

 اقتصادي کشور منتشر خواهد شد. 

 

 1131. عملكرد رشد اقتصادي سال 1

نيمه دوم آن و بيتابي سياستگذاران براي تزريق اين  ، خصوصا1182ًدرآمدهاي کالن نفتي در دهه 

صاد شكننده از اقت، تصويريبا کيفيت اقتصاديامات رشد به الزدرآمدها به اقتصاد کشور، بدون توجه 

ه عمومي کشور ب ايران براي پايان اين دهه ساخت. در اثر تزريق اين درآمدها، وابستگي اقتصاد و بودجه

دليل سياست کنترل نرخ ارز کاهش يافت، حجم انبوه پذيري توليدات داخلي بهنفت افزايش يافت، رقابت

شي را در اقتصاد داخلي تضعيف کرد و در نهايت ظرفيت اقتصاد براي مقاومت در واردات روابط بين بخ

هاي اقتصادي و کاهش در چنين ساختاري، اعمال تحريم شدت محدود شد.هاي برونزا بهبرابر تكانه

واردات کشور خصوصاً  1132و  1131هاي درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت سبب شد که در سال

هاي مختلف از جمله افزايش نرخ ارز اي کاهش يابد، هزينه توليد از کانالاي و سرمايهواردات واسطه

                                                 
 هاي مجلس شوراي اسالمي.وهش(، مركز پژ1131. بررسي و تحليل بسته سياستي دولت براي خروج غيرتورمي از ركود )1

افزاری، امکان بررسی های مجلس شورای اسالمی در قالب یک جعبه نرمز پژوهشسازی مرک. گروه اقتصاد كالن و مدل2

های فصلی مرتبط با بخش واقعی اقتصاد ايران را فراهم کرده است. در های اقتصادی و ارائه گزارشمستمر وضعيت فعاليت
تر صورت تفصيلیبه 1131سال انداز صورت فصلی منتشر خواهد شد، چشمهای بعدی این گزارش، که از این پس بهشماره

 و با دقت بيشتر مورد تحليل قرار خواهد گرفت. 
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افزايش يابد و عرضه اقتصاد تحت فشار قرار گيرد. همچنين توان مالي دولت و به تبع آن تقاضاي کل 

ور با کهاي مذتر منتقل شد. اين شرايط در مجموع اقتصاد کشور را در سالاقتصاد نيز به سطوح پايين

 رشد منفي قابل توجه مواجه کرد. 

ار ظرفيت خالي اقتصاد در کن1وردهاي ناشي از توافق ژنوااي و دستپيشرفت در مذاکرات هسته 

ايجاد شده بود، از چند کانال  1132و  1131 هايهاي اقتصادي در سالدنبال افت فعاليتکشور که به

شد.  1131رشد اقتصادي در سال  سبب مثبت شدن خاص آثاري مثبت در اقتصاد ايران برجاي نهاد و

صادرات نفت  ،اول اينكهتوان به چند مورد خالصه کرد: هاي اثرگذار اين توافق را ميمهمترين کانال

را  1131افزايش يافت و با توجه به سهم قابل توجه بخش نفت در اقتصاد کشور، رشد اقتصادي سال 

واحد از  5/2حدود جمهوري اسالمي ايران  رهاي بانك مرکزياساس آمامثبت قرار داد. بر تأثيرتحت 

هاي ، محدوديتدوم اينكهناشي از رشد بخش نفت بوده است.  1131درصدي اقتصاد در سال  1رشد 

اعمال شده بر مبادالت خارجي خصوصاً مبادالت مرتبط با فعاليت ساخت وسايل نقليه تعليق شد و 

درصد رشد  2/51حدود  1131هاي موجود توانست در سال ظرفيت افزوده اين فعاليت با تكيه برارزش

، رفع محدوديت سوم اينكهتبديل شود.  1131هاي اصلي رشد اقتصادي سال و به يكي از پيشران 2يابد

، چهارم اينكهاز تنگنا خارج شود و  1131از صادرات پتروشيمي سبب شد اين فعاليت نيز در سال 

تبط هاي مرهاي صنعتي موجب رونق نسبي فعاليتهبود وضعيت فعاليتافزايش حجم تجارت خارجي و ب

. اين آثار در مجموع توانست رشد شدنقل وهاي بازرگاني و حملطور خاص فعاليتبا شبكه توزيع و به

 را پس از يك دوره رکود، وارد دامنه مثبت کند. 1131اقتصادي سال 

را، که مورد 1131رشد اقتصادي سال  1131 اهمخرداد 27در جمهوري اسالمي ايران  بانك مرکزي 

خصوص اگرچه اختالف نظر چنداني در 1.درصد اعالم کرده است 1استناد دولت نيز قرار گرفته، معادل 

که نرخ مذکور  دهديشواهد موجود نشان موجود ندارد، اما  1131عملكرد مثبت اقتصاد ايران در سال 

هاي ترين بخششريح داليل اين ادعا، با تمرکز بر مهم. در ادامه، ضمن تاستي برآوردشيب دچار

ارائه  1131تر از رشد اقتصادي سال بينانهشود با انجام تعديالت الزم، تصويري واقعاقتصادي، تالش مي

 شود.

 

                                                 
به امضاي طرفين رسيد كه اواًل قابل تمديد بوده و ثانيًا مقرر شد  1132 ماهآذر 1در  5+1توافق موقت ژنو بين ايران و گروه . 1

اعم از  دیجد یهامیشده و تحر قيتعل رانیا هيشده عل وضع یهامیاز تحر یكه در ازاي انجام تعهداتي توسط ايران، بخش
 عیصادرات صناهايي كه تعليق شدند عبارتند از: ازجمله تحريم عليه ايران وضع نشود. جانبهکیچندجانبه و  ،یالمللنيب

 توقف؛ و خدمات وابسته رانیا یصنعت خودروسازبر  کایآمر یهامیتحر قيتعل؛ و خدمات وابسته رانیا یمیپتروش
از  یمشخص زانیبازگشت مو  یکنون زانيم دیادامه خر یبرا انیو اجازه به مشتر رانیا از فروش نفت خام یریجلوگ

 .ونقل نفتو خدمات حمل مهيبر ب کایاروپا و آمر هیاتحاد یهامیتحر قيبه همراه تعل رانیفروش نفت به ا دیمبالغ عوا

 .1131ري اسالمي ايران، هاي بزرگ صنعتي، بانك مركزي جمهو. شاخص توليد كارگاه2

طور رسمی اعالم نکرده است، اما را به 1131عنوان مرجع رسمی آمار کشور، نرخ رشد اقتصادی سال . مرکز آمار ایران، به1

دار از نرخ اعالم شده بانک طور معنیاظهارات غيررسمی در این خصوص بيانگر آن است که نرخ رشد برآورد شده این مرکز به
 است.مرکزی کمتر 



 

 

 بخش كشاورزي .1-1

 8/1 معادل 1131شاورزي در سال کبخش  افزودهفصلي بانك مرکزي، ارزش هاياساس نتايج حسابرب

بر شواهد آماري، براي برآورد اين رشد از تغييرات ميزان توليد محصوالت بناد داشته است. رشدرصد 

طور صرفنظر از خطاهايي که به 1.نسبت به سال قبل استفاده شده است 1131زراعي و باغي در سال 

ل يدلان کل توليد محصوالت کشاورزي، بهمعمول در اين اطالعات مشاهده شده است، اتكا به رشد ميز

ي طور اساستواند محاسبات را بهافزوده اين بخش، ميتن ضرايب اهميت هر محصول در ارزشدر نظر نگرف

کند. ازسوي ديگر، رشد ميزان توليد محصوالت زراعي و باغي با ميزان بارندگي در سال آبي دچار خطا 

گذار بر تأثيرمل ( به عنوان يك عا1131 ماهشهريور 11لغايت  1132 ماه)اول شهريور 1132-1131

دهد، ميزان بارندگي در نشان مي 1گونه که نمودار همان 2.ميزان توليد اين محصوالت، هماهنگ نيست

درصد  12درصد و نسبت به متوسط بلندمدت  8نسبت به سال آبي قبل معادل  1131-1132سال آبي 

هاي رصد و حجم جرياند 3همچنين در اين دوره حجم آب خروجي از مخازن سدها  کاهش يافته است.

 هايانه نيز حجم جريانيبراساس آمار ماه. کاهش داشته استنسبت به سال قبل درصد  11سطحي نيز 

درصد نسبت به متوسط درازمدت کاهش  51طور ميانگين حدود به 1131سطحي در بهار و تابستان 

ي از عنوان يكه منابع آب بهب ،بخش کشاورزي از نظر دسترسيدهند که اين آمارها نشان مي .يافته است

ود موج يمارشواهد آتوان گفت که با توجه به در مجموع مي .در مضيقه بوده است ،مهمترين عوامل توليد

 يآمارها و روش يفن يهاو اشكال 1131-1132آبي سدها در سال  يو خروج يبارندگ زانيخصوص مدر

 8/1نرخ رشد ، قرار گرفته استستناد مورد اکشاورزي در محاسبه رشد بخش توسط بانك مرکزي که 

 1.برآوردي همراه استدرصدي بخش کشاورزي با بيش

 

                                                 
ذکر است که این اطالعات این اطالعات توسط وزارت جهاد کشاورزی تهيه و در اختيار بانک مرکزی قرار گرفته است. الزم به. 1

های مجلس شورای اسالمی هایی از آن در گزارش مرکز پژوهشطور معمول حاوی خطاهایی قابل توجه است که نمونهبه
 اند.ذکر شده« 1131قتصادی فصل بهار سال های رشد اها و پيامپایه»تحت عنوان 

. اصواًل تبيين رابطه ميزان بارندگي و ميزان توليد محصوالت كشاورزي به سادگي ميسر نيست. تبيين اين رابطه نه تنها 2

مستلزم شناسايي توزيع جغرافيايي بارندگي و الگوهاي مكاني كاشت محصوالت كشاورزي است، بلكه نيازمند بررسي توزيع 
توان ادعا كرد كه ميزان طور كلي ميماني بارندگي و ميزان انطباق آن با نياز آبي اين محصوالت نيز هست. با اين وجود، بهز

دهد. در اين خصوص مدت بخش زراعت را متناسب با سهم محصوالت ديم در هر فصل، تحت تأثير قرار ميبارندگي در كوتاه
 مدت.كوتاه بلندمدت تأثيرپذير باشد تا بارندگي از ميزان بارندگيرسد كه بخش باغداري، بيشتر نظر ميبه

توليد  بینيپیشافزوده بخش كشاورزي توسط نهاد آمار برمبناي هاي فني و آماري، محاسبه ارزشمنظور از اشكال .1

 محصوالت كشاورزي است.
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 )درصد( . رشد ميزان بارندگي كشور در سال آبي 1نمودار

 
 وزارت نيرو، شرکت مديريت منابع آب ايران.مأخذ: 

 

 بخش صنعت .2-1

 1131درصد در سال  7/6ل هاي فصلي بانك مرکزي معادبر نتايج حسابافزوده بخش صنعت بناارزش

اساس شاخص هاي فصلي بانك مرکزي بردر حساب افزوده اين بخشرشد داشته است. محاسبه ارزش

کارکن سهم  122هاي باالتر از کارکن انجام شده است. اگر چه کارگاه 122هاي باالتر از توليد کارگاه

دهند اما پراکندگي آنها در مي افزوده اين بخش را تشكيلدرصد( از ارزش 72بل توجهي )حدود قا

ها از قبيل ساخت بخشهاي مختلف بخش صنعت يكسان نيست و در برخي از اين زيربخشزير

 اينكه، در شرايط تواند نتايج را دچار خطا کند. خصوصاًها ميمنسوجات، اتكا به آمار توليد اين کارگاه

با  هايطور معمول کارگاهونزا متفاوت است و بهاز عوامل برهاي صنعتي پذيري کارگاهتأثيرعدم ثبات، 

 ترند.پذيرتر در مقابل اين عوامل آسيبکوچكمقياس 

هاي بزرگ صنعتي با شاخص مقدار دهد، مقايسه شاخص کارگاهنشان مي 1گونه که جدول همان 

 ست.ا توليد بخش صنعت که توسط مرکز آمار منتشر شده است، بيانگر اختالف فاحش دو شاخص مذکور

از جامعه آماري  شاخص مقدار توليد بخش صنعت مرکز آمار ايراناطالعات مورد نياز براي محاسبه 

از جامعه هاي بزرگ صنعتي بانك مرکزي کارکن و شاخص توليد کارگاه 12هاي صنعتي باالتر از کارگاه

ار توليد مرکز آمار ايران، شاخص مقد ،بنابراين. شودآوري ميجمعکارکن  122هاي باالتر از کارگاهآماري 

يت و از قابلتري براي وضعيت بخش صنعت بوده دهنده مناسبتر آن، توضيحبا توجه به پوشش کامل

 شده ازسوي بانك مرکزي رشد بخش صنعت اعالماحتماالً اتكاي بيشتري برخوردار است. بر اين اساس، 

سوي درصدي اعالم شده از 7/6شد بجاي ردرصدي  8/2شد ر اعمال برآوردي محسوس است.دچار بيش

ادي تواند رشد اقتصبانك مرکزي، با توجه به سهم قابل توجه بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي، مي

 .طور قابل توجه کاهش دهدرا به 1131اعالم شده براي سال 
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 .کارکن 12 هاي باالتر ازشاخص مقدار توليد کارگاه **

 

 بخش خدمات .1-1

 1131درصد در سال  1/2هاي فصلي بانك مرکزي معادل بر نتايج حسابافزوده بخش خدمات بنارزشا

ناشي از بخش خدمات، درصدي  1/2واحد از رشد  5/2رشد داشته است که طبق همين نتايج، حدود 

ات پولي و مؤسسز رشد خدمات واحد آن نيز ناشي ا 6/2رشد بخش بازرگاني، رستوران و هتلداري و 

درصدي بخش خدمات ناشي از دو زيربخش  1/2واحد درصد از رشد  1/1عبارت ديگر مالي بوده است به

 مذکور است.

 بازرگاني، رستوران و هتلداري .1-1-1

 7/1هاي فصلي بانك مرکزي معادل بر نتايج حساببازرگاني، رستوران و هتلداري بناافزوده بخش ارزش

درصدي زيربخش بازرگاني از  38رشد داشته است که با توجه به سهم بيش از  1131ر سال درصد د

بخش  درصدي را منتسب به زيربخش بازرگاني دانست. 7/1توان رشد افزوده بخش مذکور، ميارزش

هاي مختلف بخش ستانده طوري کهبهباشد بازرگاني حلقه وصل بين طرفين عرضه و تقاضاي بازار کاال مي

براين شوند بناويژه کشاورزي و صنعت از کانال بخش بازرگاني صادر شده و يا در بازار داخلي عرضه ميهب

هاي کشاورزي و صنعت نقش پررنگي در رشد بخش بازرگاني دارند. با توجه به رشد مربوط به بخش

اي هرشد بخش برآوردي درهاي قبلي گزارش که طي آن داليلي آورده شده که حاکي از وجود بيشبخش

 تبع آن رشد بخش بازرگاني، رستوران و هتلداري( نيزکشاورزي و صنعت بود، رشد بخش بازرگاني )و به

 شود.کمتر از آمار اعالم شده برآورد مي

 ات پولي و ماليمؤسسخدمات  .2-1-1

 7/15 دلهاي فصلي بانك مرکزي معابر نتايج حسابات پولي و مالي بنامؤسسافزوده بخش خدمات ارزش

هاي فصلي بانك افزوده اين بخش در حسابرشد داشته است. محاسبه ارزش 1131درصد در سال 

هاي جنبي هاي بيمه و فعاليتات پولي، شرکتمؤسسافزوده ارزش جمعمرکزي بر اساس حاصل

 ات پولي ازمؤسسدرصدي فعاليت  32آيد که با توجه به سهم بيش از گري مالي به دست ميواسطه
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ات پولي و مالي مؤسسدرصدي خدمات  7/15اي از رشد توان بخش عمدهبخش مذکور، ميافزوده زشار

 ات منتسب کرد.مؤسسرا به فعاليت اين 

هاي دريافتي جمع مانده تسهيالت پرداختي و مانده سپردههاي فصلي بانك مرکزي، حاصلدر حساب 

يرد. اين گات پولي مورد استفاده قرار ميمؤسسفعاليت افزوده براي برآورد ارزش عنوان شاخصينظام بانكي به

و همچنين هندبوك منتشره توسط  1(2228و  1331هاي ملي )اساس نظام حسابدرحالي است که، بر

وب روش غيرمستقيم محاسبه چدر چاربايد ات پولي مؤسسافزوده فعاليت محاسبه ارزش 2،کميسيون اروپا

ات پولي از مؤسسافزوده فعاليت گيرد. در اين چارچوب، ارزشانجام  1(FISIM)ات پولي مؤسسخدمات 

با روش  امالًآيد که کدست ميها بهالتفاوت سود دريافتي بابت تسهيالت اعطايي و سود پرداختي به سپردهمابه

متفاوت است. روش مورد استفاده جمهوري اسالمي ايران  هاي فصلي بانك مرکزياستفاده شده در حساب

ها ازسوي ها از يك سو و انجماد داراييکه رقابت براي جذب سپرده 1131در شرايط خاص سال  بانك مرکزي

پولي ارائه  اتمؤسسوارونه از فعاليت  تواند تصويري کامالًهاي نظام بانكي در اين سال است، ميديگر از ويژگي

ات ؤسسمنرخي که براي رشد خدمات  ي،المللبينهاي استاندارد و سازگار با توصيه نهادهاي کند. با اعمال روش

جمهوري اسالمي  اعالم شده توسط بانك مرکزي 7/15آيد، با رشد دست ميبه 1131پولي و مالي در سال 

ات مؤسسرشد خدمات طور قابل توجه منفي است. بنابراين، از اين ديدگاه نيز تفاوت دارد و به کامالًايران 

بيش از مقادير  1131ت و نهايتاً رشد اقتصادي اعالم شده براي سال تبع آن رشد بخش خدمالي و بهپولي و ما

 .واقعي است

درصد اعالم شده توسط بانك  1گفته بيانگر آن است که نرخ رشد اقتصادي داليل پيشمجموعه  

قابل اطمينان نبوده و مستلزم تعديل است. انجام برآوردهاي جديد و اعمال  1131مرکزي براي سال 

 درصد است. 2با نگاه خوشبينانه حدود  1131يد آن است که نرخ رشد اقتصادي سال ؤم تعديالت الزم

 

 1131انداز رشد اقتصادي سال . چشم2

، نقش مهمي 1131ويژه رشد اقتصادي سال هاندازي از وضعيت آتي هر متغير اقتصادي بداشتن چشم

دي )در سطح کالن و در سطح بخشي( اما حادث شدن تحوالت اقتصا ،هاي اقتصادي دارددر سياستگذاري

در تير ماه  1.کندبيني دقيق را با دشواري مواجه ميپيشباشند، امكان که بعضاً خارج از کنترل نيز مي

با  آنآثار پديدار شدن  انجام گرفت اما 5+1اي بين ايران و گروه بندي مذاکرات هستهسال جاري جمع

ثمرات آن در مورد انتظار است که بوده و  بعيدهاي سال جاري ، تا انتموجودتوجه به جدول زمانبندي 

                                                 
1. System of National Accounts (SNA), 1993, 2008. 

2  . Handbook on Price and Volume Measures in National Accounts, 2001. 

3. Financial Intermediation Services Indirectly Measured (FISIM). 

بيني وضعيت آتي متغيرهاي اقتصادي وجود دارد كه تا حدودي نيز از قابليت هاي اقتصادي مختلفي براي پيش. امروزه مدل1

 كند.ها سلب ميگونه مدلبيني دقيق را از اينود مسائلي همانند تحوالت اقتصاد كالن امكان پيشاعتماد برخوردارند اما وج



 

 

اين است که وضعيت اقتصاد کشور در سال  ضمني گزارش حاضرشود. بنابراين فرض نمايان  1135سال 

 همانند دوران بعد از توافق ژنو )ادامه روند موجود( باشد. 1131

خلي به قيمت پايه )به قيمت ثابت آمارهاي بانك مرکزي حاکي از آن است که توليد ناخالص دا 

هزار  8/215و  7/226تقريباً برابر با  1132و  1183هاي ( در قبل از تحريم و براي سال1181سال 

هزار ميليارد تومان بوده است  2/221برابر با  1131که همين رقم در سال  ميليارد تومان بوده درحالي

و حتي  1132، سطح توليد ناخالص داخلي سال 1131درصدي سال  1بنابراين، عليرغم رشد اقتصادي 

هاي استفاده نشده در سمت عرضه اقتصاد رو و با توجه به وجود ظرفيتحاصل نشده است. ازاين 1183

طور بالقوه هب 1131توان براي سال ( مي1131اي خالي اقتصاد در سال ه)عدم استفاده کامل از ظرفيت

 2/6( و 1183به سطح توليد  1131صورت رسيدن سطح توليد درصدي )در  7/1انتظار رشد اقتصادي 

( داشت. نكته مهم مربوط به 1132به سطح توليد  1131درصدي )در صورت رسيدن سطح توليد 

 هاياي طرف تقاضا و طرف عرضه اقتصاد براي دستيابي به سطح توليد ناخالص داخلي سالهچالش

هاي طرف تقاضا و طرف عرضه رسد که چالشدر سال جاري است. به نظر مي 1132و يا  1183

 دهنده دشواري اين امر هستند.نشان

شود تا به کمك تحليل بخشي، امكان ادامه عملكرد مثبت اقتصاد ايران در در اين بخش تالش مي 

اندازي ال پاسخ داده شود که چه چشمؤبررسي شده و با توجه به شواهد موجود به اين س 1131سال 

 ترنزديك بديهي است که هر چه به انتهاي سال جاريقابل تصور است؟  1131ادي سال براي رشد اقتص

ارائه کرد.  1131تري از رشد اقتصادي سال بيني دقيقشود تا بتوان پيشهم ميشويم اين امكان نيز فرا

ن را ، رشد اقتصادي ايرا2215 قبل از ورود به بحث الزم به ذکر است که بانك جهاني در گزارش ژانويه

ترتيب ( بههجري شمسي 1131ميالدي ) 2215( و هجري شمسي 1131ميالدي ) 2211هاي در سال

، رشد اقتصادي ايران را در سال 2215المللي پول در گزارش آوريل درصد و صندوق بين 3/2و  5/1

 بيني کرده است.درصد پيش 6/2( برابر با هجري شمسي 1131ميالدي ) 2215

 

 بخش كشاورزي. 1-2

 دارد درحالي 1131سال بخش کشاورزي در  افزودهارزشدرصدي  8/1آمار بانك مرکزي نشان از رشد 

است.  يدرصد 8/1رآوردي در نرخ بهاي قبلي گزارش حاکي از بيشدر بخشذکر شده که شواهد آماري 

 ؟وجود دارد 1131 سال اندازي براي رشد بخش کشاورزي درال اين است که چه چشمؤحال س با اين

 تا حداين بخش افزوده ارزش هاي اقتصادي است که رشدبخش کشاورزي يكي از مهمترين بخش 

حاکي از  11311-1131است. بررسي وضعيت بارندگي در سال آبي  از رشد ميزان بارندگي تأثرمزيادي 

                                                 
باشد که آخرین آمار موجود بارندگی در این می 1131 ماهشهریور 11لغایت  1131 ماهاز اول شهریور 1131-1131. سال آبی 1

 در دسترس است. 1131 ماهشهريور 15سال آبی تا 
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آمار  2است. جدول  (1131-1132کاهش ميزان بارندگي در اين سال آبي نسبت به سال آبي قبل )

گونه که جدول دهد. هماننشان مي 1131-1131تا  1183-1188هاي آبي ارندگي کشور را طي سالب

نسبت به سال آبي قبل با کاهش همراه  1131-1131دهد ميزان بارندگي کشور در سال آبي نشان مي 2

ندگي درصدي ميزان بار 5/11ميليمتر کاهش يافته که نشان از کاهش  131ميليمتر به  218بوده و از 

 13ساله(  16)مدت نسبت به متوسط بلند 1131-1131است همچنين ميزان بارندگي در سال آبي 

لغايت تيرماه سال  1131 ماههاي سطحي مهرآمار مربوط به حجم جريان درصد با کاهش همراه است.

 5درصد و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته  51نيز نسبت به متوسط بلندمدت  1131-1131آبي 

درصد کاهش داشته است. حجم آب خروجي از سدهاي مخزني کشور نيز در سال آبي جاري )تا تيرماه 

حاکي از آن مجموعه آمار ذکر شده  درصد کاهش يافته است. 1/2( نسبت به سال آبي قبل حدود 1131

امل عنوان يكي از مهمترين عواز نظر دسترسي به منابع آب به 1131 سال بخش کشاورزي در است که

  .در مضيقه خواهد بود ،توليد
 

 . ميزان بارندگي كل كشور در سال آبي2 جدول

 رشد بارندگي )درصد( ميزان بارش در كل كشور )ميليمتر( سال آبي

1188-1183 211 11 

1183-1132 136 16- 

1132-1131 225 1 

1131-1132 217 16 

1131-1132 218 8- 

1131-1131* 131 5/11- 

 ت نيرو، شرکت مديريت منابع آب ايران.وزار مأخذ:

 باشد.مي 1131 ماهشهريور 15تا  1131-1131*. آمار سال آبي 
 

بر توليدات کشاورزي، بايد اشاره  هاي سطحي و خروجي سدها، جريانميزان بارندگي آثاربر عالوه 

ابع حصال آب از منکرد که عوامل ديگري از قبيل سطح زير کشت، تكنولوژي استفاده از آب، ميزان است

هاي نوين خاکريزي، استفاده از بذرهاي مقاوم به خشكي و استفاده از کودهاي آب زيرزميني، روش

شيميايي نيز بر ميزان توليد محصوالت کشاورزي اثرگذار هستند. همچنين ميزان توليدات غيرگياهي با 

اي از گيرند زيرا بخش عمدهرار ميثير کاهش بارندگي قأتوجه به وابستگي به واردات نهاده کمتر تحت ت

دي ثير زياأهاي ساليانه تمين شده و کاهش بارشأاي توليدات دامي کشور از طريق واردات تنياز علوفه

نكات مجموعه با عنايت به  بر روي توليدات دامي به عنوان بخش مهمي از توليدات کشاورزي ندارد.

رشد مثبت قابل از  1131سال  بخش کشاورزي در زوده افارزش توان انتظار داشت کهمين، الذکرفوق

ا توجه به آمار وزارت جهاد کشاورزي در ب حال، در صورت مبنا قرار دادن با اين برخوردار باشد يتوجه

برآورد ، 1131سال بيني توليد اين بخش در و پيش 1131مورد عملكرد توليد بخش کشاورزي در سال 



 

 

.خواهد بوددرصد  2/1حدود  1131نسبت به سال  1131در سال بخش کشاورزي افزوده ارزش رشد

 . بخش نفت2-2

موتور محرکه ساير  تجربه نشان داده است هاي مهم در اقتصاد ايران است کهبخش نفت يكي از بخش

ساير  شدن تأثروقوع هرگونه رشد مثبت در بخش نفت به نوعي باعث م زيراشود ها نيز محسوب ميبخش

 8/1رشدي معادل  1131طبق آمار بانك مرکزي، بخش نفت در سال  1.شودصادي نيز ميهاي اقتبخش

 ( بوده است.1132درصد داشته که علت اصلي اين رشد مربوط به عوايد ناشي از توافق موقت ژنو )پاييز 

شود تا ضمن بررسي امكان ادامه عملكرد اي، تالش ميبا فرض ادامه روند موجود در باب مسئله هسته

 تبيين گردد. 1131انداز رشد اقتصادي بخش نفت در سال ، چشم1131مثبت بخش نفت در سال 

نشان  1132در قياس با سال  1131بررسي آمار مربوط به توليد و صادرات نفت خام در سال  

که  درصد بوده درحالي -1برابر با  1132نسبت به سال  1131دهد که رشد توليد نفت خام در سال مي

درصد بوده است. با توجه به اينكه  5برابر با  1132سال نسبت به  1131درات نفت خام در سال رشد صا

درصد بوده و قرابت بيشتري به رشد  8/1 معادل 1131طبق آمار بانك مرکزي، رشد بخش نفت در سال 

رشد توان رشد صادرات نفت را شاخصي از دارد بنابراين مي 1131درصدي صادرات نفت خام در سال  5

 بخش نفت تلقي کرد.

از يكسو و با فرض ادامه  عنوان شاخصي از رشد بخش نفتبا مدنظر قرار دادن رشد صادرات نفت به 

وضعيت صادرات  1131اي ازسوي ديگر، دور از انتظار است که در سال روند موجود در مورد مسئله هسته

البته در صورت وجود هرگونه  شدافزايش محسوسي داشته با 1131سال نفت خام کشور در قياس با 

آمار مربوط به صادرات نفت خام در ند خواهد بود. افزايشي در توليد و صادرات نفت خام، آهنگ آن کُ

. ييدکننده همين نكته استأبه فصل مشابه سال قبل نيز تو مقايسه آن با آمار مربوط  1131بهار سال 

بل از اي قه حتي در صورت اجرايي شدن توافق هستهدر همين راستا بايد به اين نكته نيز توجه کرد ک

ماهه  6، اظهارات برخي کارشناسان حوزه نفت حاکي از گذشت مدت زماني حدوداً 1131پايان سال 

ال و نيز عملكرد بخش در فصل اول س باشد. با عنايت به اين نكاتبراي افزايش توليد و صادرات نفت مي

 8/2سال حدود اين  بخش نفت در افزوده ارزش يق اولي رشدطره رشد صادرات نفت خام و ب، 1131

محقق شود، با در نظر  1131ها در زمستان قابل ذکر است که چنانچه لغو تحريم شود.درصد برآورد مي

هزار بشكه در روز،  522معادل  1131گرفتن سناريوي افزايش صادرات نفت کشور در فصل زمستان 

 .شوددرصد برآورد مي 1/11معادل  1131بخش نفت براي سال رشد 

 

                                                 
هاي حقيقي از نظر حجم دليل وجود پيوندهاي عميق بخش نفت با ساير بخشايد در نظر داشت كه اين موضوع بهالبته ب .1

باشد اي متأثر از افزايش درآمدهاي نفتي ميمبادالت نيز يكي نيست بلكه بيشتر ناشي از جريانات مالي، بازرگاني و بودجه
 كه تبعات خاص خود را هم دارد.
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 . بخش صنعت1-2

درصدي از واحد  1/1و همچنين داشتن سهم  1131درصدي در سال  7/6بخش صنعت با داشتن رشد 

هاي هايي است که در عبور اقتصاد ايران از نرخيكي از بخش 1131درصدي اقتصاد ايران در سال  1رشد 

نقش حائز اهميتي داشته  1131و حصول نرخ رشد مثبت در سال  1132و  1131ي هارشد منفي سال

اند، ذيرفتهمثبت پ تأثيرويژه خودروسازي که هر دو مستقيماً از توافق موقت ژنو هتروشيمي و بپ است. صنايع

باشند. طبق آمار درصدي بخش صنعت مي 7/6ي در رشد مؤثراز مهمترين صنايعي هستند که داراي نقش 

درصد بوده است. با  2/51برابر با  1131خودروسازي در سال بانك مرکزي، رشد شاخص توليد صنعت 

بخش مثبت شدن رشد اصلي  عواملعنوان يكي از به توان صنعت خودروسازي راتوجه به اين نرخ، مي

صنعت  مؤثرو نقش  1131دانست. با توجه به رشد مثبت بخش صنعت در سال  1131در سال صنعت 

توان بررسي کرد که آيا با فرض ادامه روند موجود در باب درصدي، مي 7/6دروسازي در حصول اين نرخ خو

ذير است و چه پنيز امكان 1131 اي، ادامه يافتن عملكرد مثبت بخش صنعت در سالمسئله هسته

 وجود دارد؟ 1131اندازي براي رشد اقتصادي بخش صنعت در سال چشم

اي بررسي وضعيت بخش صنعت مورد توجه قرار گيرد روند واردات واسطهنكته مهمي که بايد در  

 1131درصدي بخش صنعت در سال  7/6ترين عواملي که در رشد اي کشور است. يكي از اصليو سرمايه

بيش از  زيرااي بوده است اي و سرمايهويژه واردات واسطههنقش داشته مربوط به رشد واردات کشور ب

اي بوده و سهم عمده اين نوع واردات نيز در بخش اي و سرمايهکشور از نوع واسطهدرصد واردات  82

نسبت به سال  1131دهد که واردات در سال گيرد. آمار گمرك نشان ميصنعت مورد استفاده قرار مي

درصدي بخش صنعت حاکي از  7/6رشد  در کناردرصد رشد داشته است که  2/6معادل  1132

اندازي از رشد بخش . بنابراين، براي داشتن چشماستش صنعت از رشد واردات پذيري رشد بختأثير

  توان وضعيت واردات کشور را مورد بررسي قرار داد.مي 1131صنعت در سال 

شود که ارزش دهنده ارزش دالري واردات کشور به تفكيك فصلي است. مشاهده مينشان 2نمودار  

روندي صعودي  1131طور مشابه در دو فصل ابتدايي سال هو ب 1132واردات کشور در فصول سال 

داشته است که با توجه به اثرگذاري با وقفه )تقريباً دو فصل( واردات بر بخش صنعت، نتيجه آن در رشد 

ظاهر شده است. اما نكته حائز اهميت براي بخش صنعت در  1131درصدي بخش صنعت در سال  7/6

در  1131و فصل اول سال  1131در فصول سوم و چهارم سال  اين است که آمار واردات 1131سال 

 1انددرصدي( همراه بوده -6/15و  -16، -3/1ترتيب مقايسه با فصول مشابه سال قبل با کاهش )به

اي در فصل بهار سال اي و ارزش واردات سرمايهدهد که ارزش واردات واسطههمچنين آمار نشان مي

 2اند.درصدي( همراه بوده -1/12و  -1/16ترتيب بل با کاهش )بهنسبت به فصل مشابه سال ق 1131

                                                 
 .توان مربوط به كاهش قيمت نفت و كاهش درآمدهاي ارزي دانستكاهش واردات را مي . یکی از داليل1

 .ریزیسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهؤ، م1131. بررسی تحوالت تجارت گمرکی کشور، فصل اول سال 2



 

 

بر اينكه ادامه همين روند براي فصول آتي سال تواند هشداري باشد مبنيتأمل در آمار ذکر شده مي

با ترديد همراه  1131انداز مربوط به عملكرد مثبت بخش صنعت در سال شود تا چشمجاري باعث مي

 باشد.

 

 )ميليارد دالر( واردات كشور به تفكيک فصلي . ارزش2نمودار

 
 گمرك جمهوري اسالمي ايران.مأخذ: 

 

-1132هاي آمار مربوط به توليد صنعت خودروسازي و رشد توليد اين صنعت را در سال 1جدول  

هزار  1613برابر با  1132شود که توليد صنعت خودروسازي در سال دهد. مشاهده مينشان مي 1131

هزار دستگاه در  723و  1131هزار دستگاه در سال  321ها اين رقم به د که با برقراري تحريمدستگاه بو

د ، شاههاي مرتبط با صنعت خودروسازيدنبال توافق ژنو و تعليق تحريمبهکاهش يافت.  1132سال 

 1123درصدي داشته و به رقم توليد  55توليد اين صنعت رشد قابل توجه  1131در سال بوديم که 

 توان بحث کرد:از دو زاويه مي 1131انداز صنعت خودروسازي در سال هزار دستگاه رسيد. در مورد چشم

بايد بيان کرد که هنوز ظرفيت توليد صنعت خودروسازي به دوران قبل  1با توجه به جدول الف(  

 1131 عت در سالصورت بالقوه امكان افزايش بيشتر توليد اين صنه( بازنگشته و ب1132از تحريم )سال 

هزار دستگاه(  1613) 1132به رقم توليد سال  1131صنعت در سال اين وجود دارد. چنانچه توليد 

انداز مثبت دهنده چشمنشان درصدي توليد صنعت خودروسازي خواهد بود که 16برسد به معني رشد 

 خواهد بود. 1131براي رشد صنعت خودروسازي و رشد بخش صنعت در سال 

 

 وضعيت توليد صنعت خودروسازي .1جدول

 1131 1132 1131 1132 توليد

 1123 723 321 1613 خودروسازي )هزار دستگاه(

 55 -21 -11 - رشد )درصد(
 وزارت صنعت، معدن و تجارت.مأخذ: 

1-1392 2-1392 3-1392 4-1392 1-1393 2-1393 3-1393 4-1393 1-1394
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آمار مربوط به توليد کاالهاي منتخب صنعتي که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت براي  ب( 

طور خاص و توليد هدهد که رشد توليد صنعت خودروسازي بنتشر شده نشان ميم 1131فصل بهار سال 

تأمل در اين آمار نشان  1.با افت شديد همراه بوده است 1131طور عام نسبت به بهار هبخش صنعت ب

کاسته  1131به بهار  نسبت 1131دهد که از شتاب مربوط به رشد توليد صنعت خودروسازي در بهار مي

درصد بوده که  82رشد توليد صنعت خودروسازي )انواع سواري( بالغ بر  1131در بهار  رازيشده است 

درصد کاهش يافته است. رشد مربوط به توليد صنعت خودروسازي نيز  1/26به  1131اين رقم در بهار 

 شدت با کاهش مواجه شده است.همانند توليد انواع سواري به

شامل  1131وليد ساير صنايع مهم بخش صنعت در بهار به غير از صنعت خودروسازي، بررسي ت 

ر رشد توليد اين صنايع نيز د طوري کهبهدهند پتروشيمي و فوالد خام نيز وضعيت مشابهي را نشان مي

قابل ذکر است که آمار حاکي از رشد منفي  .با افت شديد همراه است 1131نسبت به بهار  1131بهار 

بوده است. نهايتاً شواهد  1131نسبت به بهار  1131هاي صنعت در بهار برخي ديگر از زيربخشتوليد در 

 1131هاي صنعت حاکي از آن است که رشد توليدات صنعتي در فصل بهار آماري در مورد زيربخش

الذکر در مورد واردات و در مجموع با عنايت به مباحث فوق 2.عددي منفي است 1131نسبت به بهار 

 بخشافزوده ارزش اثرگذار بر هايعنوان بخشي، پتروشيمي و فوالد خام )بهوضعيت صنايع خودروساز

د، همانند فصل بهار باشن روند واردات و توليدات صنعتي در فصول باقيمانده سال جاري، چنانچه صنعت(

 بوده و رشد 1131تر از سال به مراتب پايين 1131عملكرد بخش صنعت در سال انتظار بر اين است که 

 .شودمي درصد برآورد -8/1حدود  1131بخش صنعت براي سال افزوده ارزش

 

 بخش خدمات .1-2

 هاي اقتصاديدرصدي از توليد ناخالص داخلي کشور يكي از مهمترين بخش 52بخش خدمات با داشتن سهم 

 انداز رشد اقتصادينقش مهمي در تبيين چشم 1131اندازي از رشد اين بخش در سال است که داشتن چشم

 درصد از 21دارد. بررسي شواهد مربوط به خدمات بازرگاني، رستوران و هتلداري )که حدود  1131

بخش افزوده ارزش دهنده روند تغييرات درتواند تا حدودي نشانبخش خدمات را دارد( ميافزوده ارزش

ال است ؤاين سگيرد جهت پاسخ به آنچه در اين بخش مورد بررسي قرار مي 1.باشد 1131خدمات در سال 

                                                 
توان عرضه، دليل اين افت توليد را مي توان از جانب عرضه و تقاضا بررسي كرد. در جانب. داليل مربوط به اين افت توليد را مي1

اضا کاهش تقدانسته و در سوي ديگر، تر ورود مواد اوليه ارزانو  المللیهای بينانتظار توليدکنندگان برای لغو تحریممربوط به 
 توجهي به تحريك تقاضا عاملي اثرگذار بر افت توليدات صنعتي است.و كم

نيز در سرمقاله  ریزیسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهؤمعاون پژوهشی مكه . در تأييد اين نكته قابل ذكر است 2

مذكور سسه ؤمنتشره م ،«عملکرد صنایع بورس اوراق بهادار تهران»گزارش و به استناد  8/6/1131روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 

كاهش يافته  درصد 8بيش از شابه سال قبل نسبت به فصل م 1131در فصل بهار  ي بورسيهاتوليد شرکتبيان كرده بود ه 

 است.

واحد آن مربوط به خدمات بازرگاني، رستوران و هتلداري بوده  5/0، 1131واحد درصد رشد بخش خدمات در سال  5/1. از 1

 .است



 

 

انداز چشم ثانياًذير است؟ پامكان 1131در سال  1امكان ادامه يافتن عملكرد مثبت خدمات بازرگاني اوالًکه 

 چيست؟ 1131مورد انتظار براي رشد اقتصادي خدمات بازرگاني و کل بخش خدمات در سال 

  ستاندهاوالً طوري کهبه باشدخدمات بازرگاني حلقه وصل بين طرفين عرضه و تقاضاي بازار کاال مي 

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

واسطه واردات يا توليد ههاي اقتصادي و نهادهاي مختلف که بشوند ثانياً کاالهاي مورد نياز فعاليتمي

گيرد. بنابراين انتظار بر اين است در اختيار آنها قرار ميشوند از کانال بخش بازرگاني مي تأمينداخل 

هايي چون کشاورزي و صنعت و ازسوي ديگر از ستانده بخش تأثرکه ستانده خدمات بازرگاني از يكسو م

 از تجارت خارجي کشور باشد.  تأثرم

گرديد، کشاورزي و صنعت ذکر هاي مربوط به بخش 1131انداز سال طور که در بررسي چشمهمان 

با توجه به آمار وزارت جهاد کشاورزي در حدود  1131بخش کشاورزي در سال افزوده ارزش برآورد رشد

 1131مربوط به واردات و توليدات صنعتي بهار شواهد در مورد بخش صنعت، اما  ،باشددرصد مي 2/1

با توجه به  .درصدي است -8/1و رشد  1131اين بخش در سال افزوده ارزش حاکي از کاهشي بودن

توان انتظار داشت که بخش بازرگاني ، ميGDPکشاورزي از بخش صنعت نسبت به بخش سهم بيشتر 

 از رشد منفي برخوردار باشد. 1131هاي کشاورزي و صنعت در سال از کانال مربوط به ستانده بخش

 حاکي از آن است کهکانال ديگر اثرگذار بر عملكرد بخش بازرگاني مربوط به تجارت خارجي است. آمار 

درصد افزايش داشته اما  1/2نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل  1131ارزش دالري صادرات در بهار 

درصد کاهش يافته است آمار  5/15معادل  1131نسبت به بهار  1131ارزش دالري واردات در بهار 

خش بازرگاني است حاکي مجموع صادرات و واردات )تجارت گمرکي( نيز که عامل مهمي در عملكرد ب

 2.درصدي ارزش تجارت گمرکي کشور در بهار سال جاري نسبت به بهار سال گذشته است 3از کاهش 

بنابراين شواهد موجود براي فصل بهار نشان از آن دارد که ادامه چنين روندي براي تجارت گمرکي در 

از کانال تجارت  1131در سال گيري رشد منفي براي بخش بازرگاني بقيه فصول سال جاري باعث شكل

ش بخافزوده ارزش انتظار بر اين است که عملكردالذکر واسطه دو کانال فوقهخارجي گردد. در مجموع و ب

، رستوران و کاهشي بوده و برآورد نرخ رشد خدمات بازرگاني 1131نسبت به  1131بازرگاني در سال 

 باشد.درصد مي -7/1حدوداً  1131در سال  هتلداري

هاي خدمات شامل در مورد برخي ديگر از زيربخش ،1131شواهد آماري فصل بهار سال  با توجه به 

افزوده ارزش انتظار بر اين است که رشدهاي مالي نيز گريواسطه و ارتباطاتونقل و انبارداري و حمل

بخش  سهدرصدي  51 حدود . بنابراين با توجه به سهماستعددي منفي  1131در سال ها اين بخش

                                                 
 خدمات بازرگاني، رستوران و هتلداري مربوط به خدمات بازرگاني است.افزوده ارزش درصد 38. بيش از 1

 ریزی.، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه1131تحوالت تجارت گمرکی کشور، فصل اول سال  . بررسی2
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بخش در سال  سههر افزوده ارزش و برآورد منفي بودن رشد 1بخش خدماتافزوده ارزش الذکر ازفوق

نرخ رشد اين  قابل انتظار بوده و 1131بخش خدمات در سال افزوده ارزش رشد منفي بودن، 1131

 شود.درصد برآورد مي -1/2حدود  1131بخش در سال 

 

 )درصد(   1131در سال  هاي اقتصاديفعاليتافزوده ارزش رشد. 1جدول

 1131 شرح

 2/1 بخش کشاورزي

 بخش نفت
 8/2 1131ها در سال عدم لغو تحريم

 1/11 *1131ها در زمستان لغو تحريم

 -8/1 بخش صنعت

 -1/2 بخش خدمات

 -7/2 توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت

 -5/2 *توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت
 سبات تحقيق.محامأخذ: 

 .1131اي روزانه صادرات نفت در زمستان هزار بشكه 522* با سناريوي افزايش 

  

وضعيت اقتصادي وجود دارد،  يبر رواي ظاهر شدن ثمرات توافق هستهتأخيري که با عنايت به  

 1به شرح ارقام مندرج در جدول 1131 در سال  هاي مختلفهر کدام از بخشافزوده ارزش برآورد رشد

 -7/2در حدود  1131رشد اقتصادي کشور در سال  ،آورده شده است طور که در اين جدولاست. همان

هزار  522ها و افزايش صادرات نفت معادل روزانه چنانچه سناريوي لغو تحريم شود.درصد برآورد مي

رآورد درصد ب -5/2در حدود  1131محقق شود، رشد اقتصادي کشور در سال  1131بشكه در زمستان 

 شود.مي

 

 گيريبندي و نتيجهجمع

دهد که اقتصاد ايران از رشد منفي نشان مي 1131آمار اعالم شده توسط بانك مرکزي براي سال 

هاي اقتصادي در کنار مديريت توان مربوط به تحريم)که دليل اصلي آن را مي 1132و  1131هاي سال

درصد  1ي نامناسب دانست( عبور کرده و رشد اقتصادي هاي ساختاري اقتصاد کالن و وجود زمينهآناکار

وردهاي ناشي از توافق ژنو در کنار ظرفيت ااي و دسترا تجربه کرده است. پيشرفت در مذاکرات هسته

(، از چند کانال خاص 1132و  1131 هايهاي اقتصادي در سالخالي اقتصاد کشور )ناشي از افت فعاليت

                                                 
نقل و انبارداري و ارتباطات و و، حملهاي بازرگاني، رستوران و هتلداريهاي ملي بانك مركزي، سهم بخش. طبق حساب1

 باشد.درصد مي 7و  21، 21با  ترتيب برابربخش خدمات بهافزوده ارزش هاي مالي ازگريواسطه



 

 

شد. اهم  1131برجاي نهاد و سبب مثبت شدن رشد اقتصادي در سال آثار مثبتي در اقتصاد ايران 

 توان در موارد زير دانست:هاي اثرگذار اين توافق را ميکانال

صادرات نفت افزايش يافت و با توجه به سهم قابل توجه بخش نفت در اقتصاد کشور، رشد  الف(

جمهوري اسالمي ايران  هاي بانك مرکزياساس آمارمثبت قرار داد. بر تأثيررا تحت  1131اقتصادي سال 

 ناشي از رشد بخش نفت بوده است.  1131درصدي اقتصاد در سال  1واحد از رشد  5/2حدود 

هاي اعمال شده بر مبادالت خارجي خصوصاً مبادالت مرتبط با فعاليت ساخت وسايل محدوديت ب(

حدود  1131اي موجود توانست در سال هاين فعاليت با تكيه بر ظرفيتافزوده ارزش نقليه تعليق شد و

 تبديل شود.  1131اصلي رشد اقتصادي سال  عواملدرصد رشد يابد و به يكي از  2/51

 از تنگنا خارج شود.  1131رفع محدوديت از صادرات پتروشيمي سبب شد اين فعاليت نيز در سال  ج(

ب رونق نسبي هاي صنعتي موجافزايش حجم تجارت خارجي و بهبود وضعيت فعاليت د(

 نقل گرديد.وهاي بازرگاني و حملطور خاص فعاليتهاي مرتبط با شبكه توزيع و بهفعاليت

براي دستيابي به حد قابل قبولي از رفاه و نرخ بيكاري به رشد حداقلي با توجه به اينكه اقتصاد ايران  

درصد  8كم در سطح دي دسترشو جبران روند گذشته به  زاندايابي به اهداف چشمتدرصد و براي دس 6

 1131مطرح گرديد: آيا عملكرد بخش واقعي اقتصاد در سال  سؤالاحتياج دارد، در گزارش حاضر چند 

 1131و  1131 هايکننده رشد مثبت در سالهاي ايجادحاکي از يك روند پايدار رونق است؟ آيا کانال

قابل تصور  1131رشد اقتصادي سال اندازي براي نيز فعال خواهند بود و اگر چنين است، چه چشم

خش در ب طوري کهبهت در دو بخش تبيين گرديد سؤاالاست؟ ساختار گزارش حاضر براي پاسخ به اين 

اندازي از پرداخته و در بخش ديگر نيز چشم 1131در سال  رشد اقتصادي نخست به بررسي عملكرد

 ارائه گرديد.  1131در سال  رشد اقتصادي

وجود ندارد، اما  1131نظر چنداني درخصوص عملكرد مثبت اقتصاد ايران در سال اگر چه اختالف  

ولي ات پمؤسسبازرگاني، رستوران و هتلداري و خدمات  ،صنعت ،به تفكيك بخشي )کشاورزيشواهد موجود 

 دچار1131درصدي اعالم شده توسط بانك مرکزي براي سال  1رشد که نرخ  دهدينشان مو مالي( 

موجود  يمارشواهد آدهد که با توجه به . نتايج مربوط به بخش کشاورزي نشان مياستي برآوردشيب

مورد استفاده بانك مرکزي، نرخ آمارها و روش  يفن يهااشكال و سدها يو خروج يبارندگ زانيدرخصوص م

برآوردي همراه است. با بيش 1131درصدي اعالمي بانك مرکزي براي بخش کشاورزي در سال  8/1رشد 

درصدي شاخص مقدار توليد بخش صنعت در سال  8/2دهد که رشد تايج مربوط به بخش صنعت نشان مين

هاي بزرگ صنعتي سال درصدي( مقدار توليد کارگاه 7/6)اعالم شده توسط مرکز آمار ايران( با رشد ) 1131

کار گرفته شده هجامعه آماري ب)اعالم شده توسط بانك مرکزي( هماهنگ نيست. با توجه به اينكه  1131

تري نسبت به جامعه آماري بانك مرکزي براي محاسبه شاخص مقدار توليد مرکز آمار ايران از پوشش کامل
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 و از قابليت اتكاي بيشتريتري براي وضعيت بخش صنعت بوده دهنده مناسبلذا توضيح ،برخوردار است

چون اين بخش حلقه وصل بين عرضه و دهد که برخوردار است. نتايج مربوط به بخش بازرگاني نشان مي

ويژه کشاورزي و صنعت از طريق بخش بازرگاني مورد ههاي مختلف ببخش تقاضاي بازار کاال بوده و ستانده

عت هاي کشاورزي و صنبرآوردي رشد اقتصادي بخشگيرد بنابراين با عنايت به وجود بيشاستفاده قرار مي

برآوردي همراه است. نتايج مربوط به خدمات با بيش 1131در سال ، رشد بخش بازرگاني نيز 1131در سال 

هاي فصلي بانك مرکزي متفاوت دهد که چون روش استفاده شده در حسابات پولي و مالي نشان ميمؤسس

خدمات درصدي  7/15المللي است لذا رشد هاي استاندارد و سازگار با توصيه نهادهاي بيناز اعمال روش

قابل اطمينان  1131در سال جمهوري اسالمي ايران  الي اعالم شده توسط بانك مرکزيات پولي و ممؤسس

ي و مالي، ات پولمؤسسبرآوردي رشد خدمات برآوردي دارد بنابراين به تبع بيشطور محسوسي بيشهنبوده و ب

 برآوردي همراه است.با بيش 1131رشد بخش خدمات نيز در سال 

ت هاي کشاورزي، نفت، صنعقتصادي به تفكيك بخشي )شامل بخشرشد ا برآوردنتايج مربوط به  

نشان  1131بر بازرگاني( و به تبع آنها رشد اقتصادي در سال  تأکيدبر خودروسازي و خدمات با  تأکيدبا 

(، به شرط اجرايي شدن آن) 1135اي در سال عنايت به ظاهر شدن ثمرات توافق هستهبا دهد که مي

شود برآورد مي، 1131هاي مختلف در سال هر کدام از بخشافزوده ارزش رشد موجود و برآوردشواهد 

ها در با در نظر گرفتن سناريوي لغو تحريم .باشددرصد  -7/2سال حدود اين رشد اقتصادي کشور در 

هزار بشكه در زمستان سال جاري، رشد  522و افزايش صادرات نفت روزانه معادل  1131زمستان 

 شود.درصد برآورد مي -5/2حدود  1131اقتصادي سال 

ايين وري پرشد اقتصادي پايين، پر نوسان و با سهم بهرهدر نهايت ذکر اين نكته ضروري است که 

که در آن رشد بخش نفت و خدمات نقش اصلي را داشته و سهم تشكيل سرمايه از ساختمان در رشد 

ه است اقتصاد ايران از پويايي مناسبي مختلف تقاضا برجسته است، سبب شد ياقتصادي در ميان اجزا

هاي خارجي متأثر شود. در چنين اقتصادي ويژه شوكهاي داخلي و بهو به شدت از شوك برخوردار نبوده

خصوص نفت هاي اقتصادي بهرونق بخش دورههرگاه درآمدهاي نفتي افزايش داشته است، اقتصاد وارد 

ها نظير عمومي( و ساختمان شده که به تبع ساير بخشو خدمات )عمدتاً خدمات بازرگاني، مالي و 

صنعت نيز از خود تحرك نشان داده است و هرگاه درآمدهاي نفتي با افت مواجه شده، عكس اين اتفاق 

ست اري بوده اروي داده است. اين ساختار محصول چند دهه حاکميت فضاي نفتي بر اقتصاد و سياستگذ

را افزايش داده است. در برخي  هاپذيري از شوكش و آسيبرا کاهوري به بهره که درونزايي و اتكا

و دهه  1152هاي خاص که ويژگي اصلي آنها وفور درآمدهاي نفتي بوده است )نيمه دوم دهه دوره

ي پذيري اقتصادپسند تشديد شده و شرايط براي آسيبهاي عاماين ويژگي در سايه سياست(، 1182

هاي اخير نيز محصول اين شرايط بوده که با است. رکود تورمي سالکشور بيش از پيش فراهم شده 



 

 

هاي اقتصادي تشديد شده است و طبق تجربيات گذشته تا رونق مجدد بخش نفت و افزايش تحريم

ها تداوم رکود تا انتهاي سال درآمدهاي نفتي ادامه خواهد داشت. لذا با توجه به وضعيت فعلي تحريم

نيز بر وخامت اوضاع اقتصاد ايران  1131ست. کاهش قيمت جهاني نفت در سال دور از انتظار ني 1131

هاي نيز بيشتر ناشي از گشايش نسبي وضعيت برخي بخش 1131افزوده است. رشد اقتصادي سال 

اقتصادي در نتيجه توافق ژنو حاصل گرديد و ناشي از تغيير جهت کلي اقتصاد به قيمت رونق اقتصادي 

 ت است: ينكته داراي اهم يكشرايط توجه به  در اين نبوده است.

هاي مختلف هاي مرتبط با بخشهاي کالن و هم در سطح سياسترسد هم در سطح سياستنظر ميبه

ها در نحوه اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ازدر قوه مجريه هماهنگي کافي وجود ندارد. انتقاد جدي دولت 

دولت يازدهم و حتي سكوت  درتحول جدي در اجراي اين سياست  دولت قبل و عدم اجماع و درنتيجه عدم

نسبت به اين موضوع، عدم وجود ديدگاه روشن درباره ابعاد آثار رفع تحريم بر وضعيت  1131سال اليحه بودجه 

هاي حوزه ها، اختالف نظر درباره سياستاقتصادي، عدم تعيين تكليف سريع قيمت گاز تحويلي به پتروشيمي

 در کشور،انرژي هاي حوزه انداز سياستطور کلي روشن نبودن چشمن وزارت نفت و وزارت نيرو و بهانرژي بي

هايي از عدم سازي نرخ ارز و در عين حال انفعال در برابر تغييرات نرخ ارز و ... نمونهطرح مكرر موضوع يكسان

 هاي مختلف شده است.ر بخشهماهنگي سياستگذاران اقتصادي است که موجب سردرگمي فعاالن اقتصادي د

اي است. اگرچه مجلس نهم عمده قوه مقننه نيز از حيث سياستگذاري اقتصادي داراي جايگاه ويژه

ذير و پحمايت از توليد رقابت»لوايح اقتصادي دولت را تصويب کرده است اما تأخير در تصويب قانون 

از دست برود.  1131جب شد تا فرصت سال و افزودن مواد پر ابهام بر آن مو« نظام مالي کشور يارتقا

کار شدن وزرا و مسئوالن در قبال سامان بخشي به هاي گوناگون موجب محافظهضمن آنكه طرح پرسش

تر اليحه برنامه ششم توسعه ارائه هر چه سريع هاي پولي و مالي در کشور شده است.انضباطيبرخي بي

 گيرهاي فعاالن اقتصادي به روشنيبر تصميمگذار أثيرت انداز متغيرهاي اساسيشرطي که در آن چشمهب

هاي ، ارز و سياستالحات ساختاري در حوزه بازار پولمشخص باشد و حمايت قوه مقننه از انجام اص

 تواند اقتصاد ايران را از سردرگمي فعلي نجات دهد.مي مالياتي و...

  



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 

 

 پيوست

 ماهه 6 در زار(با قيمت )به خليدا ناخالص لمحصو شدر خنر ()مقدماتي فصلي ملي يهابحسا نتايج سساابر

 .ستا دهبو صددر يك ،1131اول سال 

 يفعاليتها شتهر ،صددر 5/7 ورزيکشا وهگر يفعاليتها شتهرکه  ستااز اين  حاکي رمذکو نتايج

 .ستا شتهدا شدر صددر 2/3 تخدما وهگر يفعاليتها شتهر و صددر 1/1 منفي صنعت وهگر

 

 
 پايه لصد( سا)در 1131 نخست ماهه 1 شدر خنر بخش منا

1131 

 ورزيکشا وهگر

 صنعت وهگر

 تخدما وهگر

7/5 

1/1- 

3/2 

 2/1 زار(با قيمت خلي )بهدا ناخالص لمحصو

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 خذآمنابع و م

ه عالي آموزش و پژوهش مديريت و مؤسس، 1131بررسیي تحوالت تجارت گمرکي کشیور، فصیل اول سیال      .1

 .ريزيبرنامه

هاي مجلس شوراي اسالمي، ، مرکز پژوهش1131هاي اعالم نرخ رشید اقتصیادي در بهار سیال    ها و پياميهپا .2

 .22211351شماره مسلسل 

 جمهوري اسالمي ايران.خالصه تحوالت بخش واقعي اقتصادي ايران، بانك مرکزي  .1

 .شاخص مقدار توليد بخش صنعت و معدن، مرکز آمار ايران .1

 .زارت صنعت، معدن و تجارتانه ويگزارش عملكرد ماه .5

 .نماگرهاي اقتصادي بانك مرکزي .6

7. http://www.irica.gov.ir/Portal/Home. 

8. http://www.wrm.ir/#Info 

http://www.irica.gov.ir/Portal/Home


 

 

 

 

 اهمركز ژپوهش شناسنامه گزارش
 11521شماره مسلسل:  مجلس شوراي اسالمي

 1131انداز و چشم 1131. عملكرد رشد اقتصادي 1ل بخش واقعي اقتصاد ايران تحليعنوان گزارش: 

 

 

 (اقتصاد کالن و مدلسازيگروه اقتصادي )مطالعات  :نام دفتر

 گروه کارشناسان :كنندگانتهيه و تدوين

 زاده ابوالمحسن والي ،نيكسيدهادي موسوي علمي: انناظر

 هاي اقتصاديمعاونت پژوهشمتقاضي: 

 ییییییی: تخصصي رويراستا

 ییییییی ويراستار ادبي:
 

 

 :هاي كليديواژه

 . بخش واقعي 1

 رشد اقتصادي. 2
 

 

 12/8/1131 تاريخ انتشار:

 

 

 


