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 پيشگفتار

تأمين اين هدف   . آيد  ترين اهداف اقتصادي کشورها به شمار مي        توسعه اقتصادي پايدار از اصلي     رشد و 

هـاي هماهنـگ و سـازگار در          کارگيري ابزارهاي مناسب و اتخاذ سياسـت       ريزي جامع، به    مستلزم برنامه    اساسي،

اقعي و شناسـايي موانـع و تنگناهـاي         در اين ميان، رفع مشکالت بخش و      . باشد  هاي مختلف اقتصادي مي     بخش

 .باشد گذاري و توليد در کشور مي توليد از اقدامات مهم جهت اصالح ساختار اين بخش و افزايش سرمايه

ها و    هاي بخش واقعي، ترکيب بخش      اين اساس، جهت شناسايي موانع توليد و آشنايي با واقعيت          بر

هاي کالن بخش واقعي صـورت گرفتـه          استخراج شاخص گذاري در کشور و نظاير آن،         هاي سرمايه   محدوديت

ها و متغيرهاي کـالن        لذا، واقعيت  اشاره شده،  به مباني نظري کمتر       ماهيت گزارش حجم و   با توجه به    . است

 . تحليل و بررسي شده است) stylized factsشناخت (بخش واقعي از نگاه آماري 

هـاي   هاي آماري و سري زماني سـال    ز مشخصه اي است که با استفاده ا       اين گزارش يک کار مقايسه    

ها و روندهايي است که درون متغيرهاي کالن بخش واقعي به ويـژه               صدد نشان دادن واقعيت     در ١٣٦٨-٨٥

 .رشد اقتصادي و اجزاي آن نهفته است

تنگناهـاي بخـش     هـا و کمبودهـاي ناشـي از         در واقع، هدف اصلي گزارش، انعکاس يکسري شکاف       

کشورهايي که جهت مقايسه انتخـاب      . باشند   که در مقايسه با ساير کشورها محسوس مي        واقعي اقتصاد است  

هـاي کـالن    بـوده و برخـي شـاخص    (MENA)انـداز و حـوزه منـا       نظر سند چـشم    اند، کشورهاي مورد    شده

ايـن مقايـسه    . انـد   ساختار با ايران هستند نيز مقايـسه شـده         هم" کشورهاي عمده رقيب در منطقه که تقريبا      

توانند در مقايـسه      هاي کيفي هم مي     شاخص" اما، يقينا . هاي کمي صورت گرفته است      از منظر شاخص  " صرفا

 .مزبور موثر باشند

هاي اقتـصادي تهيـه      ها و سياست     در اداره بررسي   خاني  علي معروف اين پژوهش توسط آقاي     

 .شده است

 

 

 

 

 



 چکيده

. يابـد    در بخش واقعي عينيت مي     "اهاي اقتصادي و غيراقتصادي کشور نهايت       سياستعملکرد  نتيجه   

وري و کـارايي در نيـروي          عالوه بـر موانـع و تنگناهـاي ايـن بخـش نظيـر عـدم وجـود بهـره                    ،اين اساس  بر

ن هاي کـال  عدم تعادل نوسانات و  هاي توليدي،   اي بنگاه   سرمايه و تکنولوژي و همچنين ساختار هزينه        انساني،

 و سرشـار  درآمـدهاي  از ناشـي " عمـدتا  کـه  دولـت  مالي باطيضان بيو  هاي پولي و ارزي       اقتصادي در بخش  

 .باشند نيز در بروز مشکالت بخش واقعي موثر مي باشد مي نفت پرنوسان

 ٢٠٠٠-٠٦ هـاي  سـال در   منطقـه  کـشورهاي  بـا  ايران اقتصادي کالن هاي شاخصدر مطالعه حاضر،    

تحليل روند، سيکل،    ١٣٦٨-٨٥ هاي سالملي   هاي حساب آمار از استفاده با و هگرفت رارق مقايسه موردميالدي  

 .است هاي آماري رشد توليد ناخالص داخلي و اجزاي آن صورت گرفته ضرايب همبستگي و ساير مشخصه

رغم اينکـه سـطح    دهد علي  دوره مورد بررسي نشان ميطيهاي کالن بخش واقعي       بررسي شاخص  

 رشد و سرانه آن در مقايسه با کشورهاي منطقه منا و حـوزه سـند             ،الستانتخاب شده در ايران ب    هاي ا   متغير

 جهـت ارائـه   "کـه معمـوال   ( شـد توليـد ناخـالص داخلـي        متوسط ر  ،عالوه براين  .باشد  انداز مطلوب نمي    چشم

 مناسـب   " درصد بوده کـه نـسبتا      ٢/٥ حدود) شود  دي کشور به آن استناد مي     اتصويري کلي از وضعيت اقتص    

 .باشد ثباتي رشد مي  بيانگر نوسان و بيواست زياد  ضريب پراکندگي آن ،اما. باشد مي

وابستگي زيادي به     گذاري،  عالوه بر عدم ثبات روند متغيرها و نامطلوب بودن روند مصرف و سرمايه             

ـ         . درآمد نفت و واردات جهت تداوم توليد وجود دارد         رژي در کـشور    همچنين به دليل ارزان بـودن قيمـت ان

سرانه مصرف آن براي توليد يک واحد از توليد ناخالص داخلي روند افزايشي داشته و شدت مـصرف انـرژي                    

 .در ايران در مقايسه با کشورهاي جهان بسيار باالست

 .هاي کالن و رشد اقتصادي ، بخش واقعي، شاخص)stylized facts( هاي آماري نظم:  کليديکلمات
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 باسمه تعالي
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 مقدمه -١

 و کـارايي  وجود عدم و توليدي هاي بنگاه اي هزينه ساختار به واقعي بخش مشکالت و موانع از بسياري

 بخـش  با مولد و توليدي هاي فعاليت تناسب عدم همچنين و آن تکنولوژي و سرمايه انساني، نيروي در وري بهره

 همچنـين،  و ارزي و مـالي  پولي، هاي حوزه در اقتصادي کالن هاي تعادل عدم اين، رغم به .است مربوط خدمات

 مولـد  و توليـدي  هـاي  فعاليـت  سمت به جامعه اندازهاي پس هدايت موجب که قوي سرمايه بازارهاي وجود عدم

 .است مؤثر واقعي بخش مشکالت بروز در نيز شود

 نظيـر  المللـي  بـين  هـاي  شـوک  همچنـين  و خـارجي  روابـط  در سياسي مسائل از بسياري براين، عالوه

 امثـال  و وارداتي اي سرمايه و اي واسطه اوليه، مواد و صادراتي کاالهاي قيمت تغيير و نفت قيمت جهاني نوسانات

 بخـش  مـشکالت  تدوين در بايست مي مربوطه مالحظات و بوده کشور در توليد فرآيند بر تأثيرگذار مسائل از آن

 .گيرند قرار مدنظر واقعي

 بـا  ايـران  اقتـصادي  کالن هاي شاخص ،ميالدي ٢٠٠٠-٠٦ هاي سال اطالعات از استفاده با گزارش اين

 اقتصادي هاي حساب اداره ١٣٦٨-٨٥ هاي سال آمار از گيري بهره با و داده قرار مقايسه مورد را منطقه کشورهاي

 .است پرداخته کشور واقعي بخش کالن متغيرهاي بررسي به

 متغيرهـاي  سطح اينکه رغم علي د،ده مي نشان منطقه کشورهاي با اقتصادي کالن هاي شاخص مقايسه

 سـرانه  وضعيت و رشد ليکن باالست، ايران در آن نظاير و ثابت سرمايه تشکيل ناخالص، توليد نظير شده انتخاب

 .باشد مي کشور در نامطلوب نسبتاً وضعيت از حاكي و نبوده مناسب آنها

 کشور اقتصاد حرکت کلي درون که است اساسي متغيرهاي از آن رشد و (GDP) داخلي ناخالص توليد



 ٢

 و توليـد  سـاختار  و بخشي درون تحوالت بيانگر داخلي ناخالص هزينه و توليد اجزاي همچنين، .دهد مي نشان را

  .نمايند مي ايفا اساسي نقش واقعي بخش آتي هاي ريزي برنامه و مناسبات گيري شکل در و بوده کشور هزينه

 ضـريب  معيـار،  انحـراف  ميـانگين،  نظيـر  آن اجزاي و دياقتصا رشد آماري هاي مشخصه اساس، اين بر

 بررسـي  مورد کشور اقتصادي توسعه )برنامه اول سال ٢ (مچهار تا اول هاي برنامه طول در آن امثال و پراکندگي

 کـه  بـوده  درصد ٢/٥ حدود ساالنه ناخالص توليد متوسط رشد گرفته، صورت محاسبات مطابق .است گرفته قرار

 در ويژه هب رشد، ثباتي بي و نوسان از حاکي که بوده باال آن  ١پراکندگي ضريب اما،. رسد مي نظر به مناسب نسبتاً

 .باشد مي توسعه دوم و اول هاي برنامه

 و آن هـاي  زيـربخش  و ناخـالص  هزينـه  و توليـد ) سـيکل  و رونـد ( سـاختاري  اجزاي گزارش، ادامه در

 عالوه. است شده محاسبه و تحليل مربوطه همبستگي ضرايب و اقتصادي هاي بخش ٢پسين و پيشين همبستگي

 در تغييـر  ثابـت،  سـرمايه  تـشکيل  و انـداز  پـس  وضـعيت  اقتصادي، رشد و نفتي درآمدهاي رابطه بررسي براين،

 نـشان  هـا  بررسـي  .باشد مي مطالعه مورد هاي بخش ساير از صادرات و واردات وضعيت همچنين، و انبار موجودي

 رشـد  اسـت  بـوده  برخـوردار  نسبي ثبات از) دولتي و خصوصي( مصرف نظير متغيرهايي اينکه رغم علي دهند مي

 رونـد  دنبـو  نـامطلوب  و رونـدها  ثبات عدم بر عالوه همچنين،. اند داشته کمتري ثبات گذاري سرمايه و اقتصادي

 .دارد وجود توليد تداوم جهت واردات و نفت درآمد به زيادي وابستگي گذاري، سرمايه و مصرف

 و کـار  نيـروي  عرضه فزاينده رشد به توجه با که است مهمي متغيرهاي ديگر از آن روند و بيکاري نرخ

 .است گرفته قرار بررسي مورد توليد شکاف و بيکاري شکاف رابطه
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 . به دست آمده استميانگين به معيار انحراف نسبت از گزارش اين در پراکندگي ضريب -١

٢- Lead and Lag 



 ٣

  منطقه کشورهاي با ايران اقتصادي کالن هاي شاخص همقايس -٢

 منطقـه  كـشورهاي در مـشابه  هـاي  شـاخص  بـا  آن مقايـسه  و ايران اقتصادي كالن هاي شاخص بررسي

 جهت در صحيح ريزي برنامه و مناسب گذاري سياست به و ساخته روشن را منطقه در ايران اقتصاد فعلي موقعيت

 هـاي  شاخص مقايسه گزارش، اين در اساس اين بر .ندنك مي كمك انداز شمچ سند نظر مورد اهداف به دستيابي

 منطقـه  در رقيـب  عمده کشورهاي و٢  منا حوزه کشورهاي ،١ساله ٢٠انداز چشم سند حوزه کشورهاي با مذکور

 .است تهگرف صورت

  

 انداز چشم سند حوزه کشورهاي با کالن هاي شاخص مقايسه -٢-١

 جمهـوري  ساله ٢٠انداز چشم سند حوزه نظر مورد کشورهاي با اقتصادي کالن هاي شاخص مقايسه 

 تشکيل داخلي، ناخالص توليد نظير شده انتخاب متغيرهاي سطح اينکه رغم علي ،دهد مي نشان ايران اسالمي

 حـاكي  و نبوده مناسب آن سرانه وضعيت و متغيرها اين رشد ليکن باالست، ايران در آن نظاير و ثابت سرمايه

 تري پايين رتبه از ايران کشور ،ها شاخص اغلب در که اي گونه به. باشد مي کشور در نامطلوب نسبتاً وضعيت از

  .باشد مي برخوردار

 حـدود  ٢٠٠٥ سـال  در ايـران  در ٣خريد قدرت اساس بر داخلي ناخالص توليد ارزش مثال، عنوان به

 موقعيت که دارد قرار) ترکيه کشور از پس( دوم جايگاه در و بوده منطقه کشورهاي ميانگين از باالتر برابر ٢/٤

 سـرانه  داخلـي  ناخـالص  توليـد  شـاخص  نظـر  از کـشور  رتبـه  ،سـال  ايـن  در امـا  .آيـد  مي حساب به ممتازي

 از تـر  پـايين  درصـد  ١٨" تقريبـا  آن مقـدار  و شـته دا قرار دهم رده در منطقه کشورهاي بين در PPPاساسبر

 پايين و منطقه کشورهاي با مقايسه در کشور باالي نسبتاً جمعيت ،آن اصلي علت. است بوده منطقه ميانگين

 . باشد مي جمعيت نسبت به توليد ميزان بودن

________________________________________________________________________ 
 رژيـم اشـغالگر     ،ايران، عربستان سعودي، ترکيه، پاکستان، مـصر      :  جمهوري اسالمي ايران عبارتند از      ساله ٢٠  کشورهاي حوزه سند چشم انداز     -١

ترکمنستان،   کويت، عراق، قطر، اردن، بحرين، سوريه، فلسطين، لبنان، يمن، عمان، آذربايجان، ازبکستان، تاجيکستان،     قدس، امارات متحده عربي،   
 .گرجستان، قزاقستان، قرقيزستان، ارمنستان و افغانستان

٢- Middle East and North Africa (MENA) 
٣- Purchasing Power Parity (PPP) 



 ٤

 برابـر  ١/٤ حـدود  خريد قدرت برابري اساس بر جهاني ناخالص توليد کل از ايران سهم ،٢٠٠٥ سال در

 بـودن  بـاالتر  بيـانگر  کـه  است کرده احراز را دوم رتبه منطقه، کشورهاي ميان در بوده منطقه ميانگين از بيشتر

 در وضـعيت  اين. باشد مي منطقه کشورهاي ساير با مقايسه در جهاني توليد در ايران اقتصاد بيشتر سهم و حجم

 ايـن  در آن ميزان و بوده مالحظه قابل نيز داخلي ناخالص توليد به ناخالص ثابت سرمايه تشکيل نسبت خصوص

 منطقـه  کـشورهاي  بـين  در را چهارم رتبه ايران تا گرديده سبب و دهش منطقه ميانگين از بيشتر برابر ٢/١ سال

 ميـان  در ايران و بود منطقه ميانگين از تر پايين درصد ٣١ حدود کشور سرمايه تشکيل رشد ليکن، .باشد هداشت

  .گرفت قرار هشتم رتبه در منطقه کشورهاي



 ٥

 )١( کليدي اقتصاد ايران در بين کشور هاي منطقههاي شاخصرتبه 

 ميانگين شاخصرديف
  منطقه

 باالترين
 در منطقه

 ترين پايين
 در منطقه

 رتبه
 اي  منطقه

 ميزان اختالف با 
 ورهاي منطقهکش ميانگين

 واحد  باالتر از ميانگين  ١,٣ ٢ ١/٢ ٤/٤ ٣/٣ ٢٠٠٥ سال -شاخص آزادي اقتصادي  ١

 تر از ميانگين  درصد  پايين٥٦,٤ ٢٠ -١ ٤٧ ٢/٩ ٢٠٠٥ سال -رشد ساالنه توليد ناخالص داخلي ٢

 برابر باالتر از ميانگين ٤,٢ ٢ ٦/٨ ٤/٦١١ ٨/١٣٢ ٢٠٠٥ سال -)PPP(ارزش توليد ناخالص داخلي بر اساس برابري قدرت خريد ٣

 تر از ميانگين  درصد پايين١٨ ١٠ ٧٣٩ ٣١٦٦٣ ٩٨٥٠ ٢٠٠٥ سال -)PPPبر اساس (توليد ناخالص داخلي سرانه ٤

 يانگينبرابر بيشتر از م ٤,٢ ٢ ٠١/٠ ١ ٢٠٠٥٢٢/٠ سال -)بر اساس برابري قدرت خريد(توليد ناخالص داخلي جهاني  سهم توليد ناخالص داخلي از ٥

 تر از ميانگين درصدپايين ٢ ٨ ٨/٠ ٢/٣٣ ٩/١٣ ٢٠٠٣  سال-توليد ناخالص داخلي  سهم ارزش افزوده بخش کشاورزي از ٦

 از ميانگين برابر باالتر ١,٤ ٣ ٢/٣ ٨/١٩ ٢/١٢ ٢٠٠٣   سال-خالص داخلينااي از توليد  سهم ارزش افزوده صنايع کارخانه ٧

 تر از ميانگين درصد پايين ٣١  ٨ -٠/٣ ٣٢ ٧/٨ ٢٠٠٥ سال -صرشد تشکيل سرمايه ثابت ناخال ٨

 برابر بيشتر از ميانگين ١,٢ ٤ ١٣ ٣٦ ٥/٢٢ ٢٠٠٥ سال -نسبت تشکيل سرمايه ثابت ناخالص به توليد ناخالص داخلي ٩

 ابر بيشتر از ميانگينبر ٢,١ ٥ ٠١/٠ ٩٥/٠ ٢٣/٠                              ٢٠٠٤ سال - سهم بخش خارجي از تجارت جهاني ١٠

 تر از ميانگين  درصد پايين٣٢  ١٩ ٩/٣٠ ٦/١٤٧ ٤/٩٠            ٢٠٠٤ سال -) جاريGDPواردات تقسيم بر )+نفت با(صادرات( باز بودن اقتصاد ١١

 تر از ميانگين درصد پايين ١,٤  ٦ ١ ١٧١ ٣/٢١ ٢٠٠٥ سال -کل بدهي خارجي ١٢

 تر از ميانگين  درصد پايين٢٩ ٦ ٧/٢ ٣٠٥ ٦/٤١ لص داخلينسبت بدهي خارجي به توليد ناخا ١٣

 التر از ميانگين برابر با٢,٢ ٤ -٧/٢٢ ٨/٩٠ ٤/٦ ٢٠٠٥ سال -تراز حساب جاري ١٤

 التر از ميانگين برابر با٤,٢ ٤ -١٨ ٤٠ ١/٢ ٢٠٠٥ سال -نسبت تراز حساب جاري به توليد ناخالص داخلي ١٥

 برابر بيشتر از ميانگين ١,٧ ٣ -٧/٠ ٢١ ١/٧ ٢٠٠٥ سال -نرخ تورم ١٦

 برابر بيشتر از ميانگين ١,٧ ٣ ١ ٢٠ ٧  ٢٠٠٥  سال-گذاري نرخ بهره سپرده ١٧

 تر از ميانگين  درصد  پايين٣٨,٤ ١٢ ٧ ٢٢٠ ٢/٥٥ ٢٠٠٥  سال -نسبت نقدينگي  به توليد ناخالص داخلي ١٨

 ز ميانگينبرابر بيشتر ا ٢,٩ ٤ ٧/٠ ٨/١٥٥ ٢/٢٣ ٢٠٠٥ سال -جمعيت ١٩

 تر از ميانگين  درصد پايين٩٣ ١٨ -٢/٠ ٤٦ ٢/٤ ٢٠٠٣ سال -گذاري مستقيم خارجي به توليد ناخالص داخلي نسبت سر مايه ٢٠

 تر از ميانگين درصد  پايين ٤٨ ١٢ -٠٠٣/٠ ٧٤/٠ ١٥/٠ ٢٠٠٤ سال -گذاري مستقيم خارجي گذاري مستقيم خارجي ورودي هرکشور به کل سرمايه سرمايه ٢١

 برابر باالتر از ميانگين ١,٢ ١ ٢٦٨/٠ ٤٣/٠ ٣٥٥/٠ ٢٠٠٣ سال -ضريب جيني ٢٢

 تر از ميانگين  درصد پايين٥٠ ١٢ ١٦٥ ١٥٨٥٣ ٧/٤١٠٩  ٢٠٠٤ سال -مصرف سرانه انرژي برق ٢٣

در خصوص نـرخ  مثبت وناخالص داخلي  توليدبه باال در خصوصبه عنوان مثال داشتن رت.ها متفاوت استسته به ماهيت متغييراي کشور ب  در واقع ارزشيابي جايگاه رتبه    .شودبه معناي بهترين وضعيت ارزيابي نمي" باالترين رتبه لزوما-١

.شود ميمنفي ارزيابيتورم،



 ٦

 منا کشورهاي کالن هاي شاخص مقايسه -٢-٢

 در منـا  حـوزه  يدرکـشورها  تورم و يبيکار اقتصادي، رشد نظير اقتصادي کالن هاي شاخص مقايسه

 منطقـه  کـشورهاي  ميـانگين  مقدار از باالتر بيکاري و تورم نرخ داراي ايران که دهد مي نشان نيز ٢٠٠٦ سال

  .باشد مي برخوردار تري پايين اقتصادي رشد نرخ از مقابل در و بوده

) سـوم  رتبه در (اردن و الجزاير کشورهاي از پس ،ايران در بيکاري نرخ ،١منا منطقه کشور ١١ ميان در

 بـه  توجه با که درحالي. است بوده ٢٠٠٦ سال در تورم نرخ باالترين داراي ايران ،يمن کشور از پس و داشته قرار

 بيـشتري  اشـتغال  بايست مي شده، کشور جوان جمعيت افزايش به منجر که گذشته در جمعيت باالي رشد خنر

 .دنياب بهبود مربوطه هاي شاخص تا شود ايجاد

عالوه بر نرخ تورم و بيکاري باال، نرخ رشد اقتصادي ايران در مقايسه با ساير کشورها پايين بوده و پـس                     

اين در حالي است کـه   .ت، مراکش، بحرين، مصر و اردن در رتبه هفتم قرار داردرشد کشورهاي قطر، امارانرخ  از  

هاي بالاستفاده فراوان بوده و از بعد زماني نيز فرآيند رشد و توسـعه اقتـصادي                 ايران داراي منابع طبيعي و ثروت     

 . آغاز نموده استمزبورهاي کشوراز قبل  را دخو

 
________________________________________________________________________ 

 .و يمن لجزاير، امارات متحده عربي، ايران، بحرين، سوريه، عربستان سعودي، قطر، مراکش، مصراردن، ا:  کشورهاي حوزه منا عبارتند از-١

ــور ــرانهرشـــد اقتصـــاديکش ــد س ــد تولي ــميرش ــد اس ــورمتولي ــرخ ت ــاري ن ــرخ بيک ن

۱الجـــزاير ,۴۰ ,۲۱۱۲۲ ,۲۱۵ ,۳

۶اردن ,۳۳ ,۹۱۴۶ ,۱۱۴ ,۸

ــران ۶اي ,۲۳ ,۴۲۱۹۱۱ ,۹۱۱ ,۲

ــراکش ۷مـ ,۳۶ ,۳۵۷۳ ,۱۱۱ ,۰

۳يمــن ,۹۰ ,۸۱۷۱۵ ,۷۱۰ ,۲

۶مصــر ,۹۴ ,۴۱۰۷۷ ,۷۸ ,۳

ــتان ۵عربسـ ,۸۲ ,۹۳۶۹۲ ,۲۷ ,۰

۱۰امـــارات ,۷۳ ,۳۱۷۷۶ ,۰۳ ,۰

۱۲قطــر ,۱۹ ,۷۴۷۷ ,۰۲ ,۱

۷بحـــرين  ,۰۴ ,۹۱۶۳ ,۴۱ ,۹

۵ســوريه ,۱۲ ,۷۲۸۶ ,۰-

۲۰۰۶ ميباشـــد.  ــال ــه س ــربوط ب ــام م ــاير ارق ۱۳۸۵ و س ــال ــراي س ــران ب ــام اي توضـــيح:   ارق

۲۰۰۷ ماخــذ:   گــزارش بانــک جهــاني ســـال

M EN A ــورهاي      ــادي کش ــالن اقتص ــاي ک ــاخص ه ــه ش مقايس

درصـــد ، توليـــد اســـمي بـــر حســـب ميليـــارد دالر) )



 ٧

   رقيب عمده کشورهاي با ايران اقتصادي منتخب هاي شاخص مقايسه -٢-٣

 از برخـي  در کـه  منطقـه  بـالقوه  و اصـلي  يـب قر کـشور  ٥ اقتـصادي   پيـشرفت  و رشـد  رونـد  بررسي

 هستند برخوردار بااليي اقتصادي هاي توانايي و ظرفيت از و هبود نسبي  برتري داراي اساسي و عمده هاي  شاخص

 وضـعيت  بيانگر ٢٠٠٠-٢٠٠٥ دوره طي ،)قدس اشغالگر رژيم و مصر پاکستان، ترکيه، سعودي، عربستان شامل(

  .باشد مي ايران در اقتصادي منتخب هاي شاخص مناسب چندان نه

 رونـد  ٢٠٠٢ سـال  تا و بوده مثبت همواره شارها مورد هاي سال طي ايران اقتصادي رشد اينکه رغم علي

 سال اولين که  ٢٠٠٥ سال در که اي گونه به. است شده کاسته آن رشد ميزان از تدريج به ليکن داشته، صعودي

 آخـر  رتبه در منطقه کشورهاي ساير ميان در ايران اقتصادي رشد ،باشد مي انداز چشم سند موردنظر زماني دوره

 .است گرفته قرار

 تـشکيل  رشـد  و داخلـي  ناخـالص  توليد به سرمايه تشکيل نسبت نظير متغيرهايي بررسي براين، وهعال

 بوده اکشوره ساير از باالتر همواره ايران در مزبور نسبت ٢٠٠٥ تا ٢٠٠٠ هاي سال طي که دهد مي نشان سرمايه

 هـاي  سال در ايران در الصناخ ثابت سرمايه تشکيل رشد همچنين،. است بوده نوسان در درصد ٢٨ تا ٢٦ بين و

 رشـد  از تـر  پـايين  و يافتـه  کاهنـده  رونـد  ٢٠٠١ سال از پس ليکن بوده، منطقه کشورهاي از باالتر دوره ابتداي

 بـودن  کاهنـده  داليـل  از توانـد  مي وري بهره و مزبور رشد کاهش .است گرفته قرار مصر و ترکيه نظير کشورهايي

 .دباش اخير هاي سال در ناخالص توليد رشد

 کـشور  در توليد وري بهره و گذاري سرمايه افزايش جهت مناسب ريزي برنامه که است الزم ترتيب، بدين

 و سرشـار  منـابع  از اسـتفاده  و خـارجي  گـذاري  سـرمايه  بيشتر هرچه جذب به توجه ميان، اين در. گيرد صورت

 از دولـت  مناسـب  هـاي  نظـارت  کنار در خصوصي بخش باالي مندي توان و کارايي همچنين، و کشور بالاستفاده

 و ناگـذار  سياسـت  رظمـدن  بايست مي اقتصادي توسعه فرآيند هدفمند ريزي برنامه اين در که است مهمي عوامل

 .گيرد قرار امر لينمسئو

 



 ٨

(درصد)نسبت تشکيل سرمايه ثابت ناخالص به توليد ناخالص داخلي      

۲۰۰۰۲۰۰۱۲۰۰۲۲۰۰۳۲۰۰۴۲۰۰۵

۲۶۲۸۲۸۲۹۲۹۲۷ايران

۱۷۱۸۱۸۱۸۱۷۱۵عربستان سعودي

۲۲۱۸۱۷۱۵۱۸۲۰ترکيه

۱۶۱۶۱۵۱۵۱۶۱۵پاکستان

۱۹۱۸۱۸۱۶۱۶۱۸مصر

۲۰۱۹۱۹۱۸۱۸۱۸رژيم اشغالگر قدس

کشور 
سال

World Development Indicators,منبع: ٢٠٠٧

 

 
 
 
 

 
 

(دالر)

۲۰۰۰۲۰۰۱۲۰۰۲۲۰۰۳۲۰۰۴۲۰۰۵

        ۷،۹۶۸          ۷،۵۱۴          ۷،۰۶۵          ۶،۵۴۸         ۶،۰۷۹         ۵،۸۰۴ايران

      ۱۵،۷۱۱        ۱۴،۶۸۵        ۱۳،۹۵۸        ۱۳،۰۵۴       ۱۳،۱۷۰       ۱۳،۱۵۰عربستان سعودي

        ۸،۴۰۷          ۷،۶۹۸          ۶،۹۲۹          ۶،۵۱۹         ۶،۰۳۰         ۶،۴۷۰ترکيه

        ۲،۳۷۰          ۲،۱۸۷          ۲،۰۵۲          ۱،۹۶۳         ۱،۹۱۵         ۱،۸۸۰پاکستان

        ۴،۳۳۷          ۴،۰۸۹          ۳،۸۹۸          ۳،۷۷۷         ۳،۶۶۷         ۳،۵۲۶مصر

      ۲۵،۸۶۴        ۲۴،۲۹۴        ۲۳،۰۵۲        ۲۲،۶۱۴       ۲۲،۹۵۲       ۲۳،۰۰۶رژيم اشغالگر قدس

توليد ناخالص داخلي سرانه بر اساس برابري قدرت خريد       

سال

World Development Indicators,منبع: ٢٠٠٧

کشور

(درصد)رشد توليد ناخالص داخلي

سال
۲۰۰۰۲۰۰۱۲۰۰۲۲۰۰۳۲۰۰۴۲۰۰۵

(۱) ۵۴۸۷۵۴ايران

۵۱۰۸۵۷عربستان سعودي

۷۸۶۹۷-۷ترکيه

۴۲۳۵۶۸پاکستان

۵۴۳۳۴۵مصر

۱۲۴۵-۸۰رژيم اشغالگر قدس

World Development Indicators,منبع: ٢٠٠٧

براساس محاسبات ملي انجام شده توسط بانک مرکزي ج.ا.ا اين نرخ رشد معادل ۴/۵ درصد مي باشد. (۱

کشور



 ٩

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(درصد)نرخ تورم ( ۱) 

۲۰۰۰۲۰۰۱۲۰۰۲۲۰۰۳۲۰۰۴۲۰۰۵

۱۴۱۱۱۴۱۶۱۵۱۳ايران

۱۰۱۰۱-۱-عربستان سعودي

۵۵۵۴۴۵۲۵۹۸ترکيه

۴۳۳۳۷۹پاکستان

۳۲۳۵۱۱۵مصر

۱۱۶۱۰۱رژيم اشغالگر قدس

(درصد)نرخ بيکاري 

۲۰۰۰۲۰۰۱۲۰۰۲۲۰۰۳۲۰۰۴۲۰۰۵

....۱۴۱۴۱۳۱۲ايران

......۵۵۵عربستان سعودي

۷۸۱۰۱۱۱۰۱۰ترکيه

..۸..۸..۷پاکستان

....۹۹۱۰۱۱مصر

....۹۹۱۰۱۱رژيم اشغالگر قدس

کشور

کشور

سال

World Development Indicators,منبع: ٢٠٠٧
نرخ هاي گزارش شده توسط نشريه فوق الذکردرخصوص ايران، اندکي با ارقام بانک مرکزي متفاوت است. -۱

سال

World Development Indicators,منبع: ٢٠٠٧



 ١٠

 ايران در اقتصادي رشد عملکرد -٣

 ايـن  طـول  در که دهد مي نشان) ١٣٦٨-٨٥( بررسي مورد دوره طي داخلي ناخالص توليد رشد بررسي

 ميـزان  ،امـا . رسـد  مي نظر به مناسب نسبتاً که بوده درصد ٢/٥ حدود ساالنه ناخالص توليد متوسط رشد ها، سال

 ويـژه  هب رشد، ثباتي بي و نوسان از حاکي که است بوده )٦٧/٠ حدود( باال آن ١پراکندگي ضريب و معيار انحراف

 .باشد مي توسعه دوم و اول هاي برنامه در

 در انـداز  چـشم  سند حوزه کشورهاي با کشور داخلي ناخالص توليد متوسط رشد مقايسه اين، رغم علي

 ناخـالص  توليـد  رشـد  ٢٠٠٥ سـال  در کـه  اي گونـه  به. باشد مي ايران در رشد کاهنده روند گربيان ،اخير هاي سال

 .است داشته قرار پاييني سطح در رمزبو کشورهاي يدرصد ٢/٩ متوسط رشد با مقايسه در ايران داخلي

 ،قتـصادي ا توسـعه ) اول سال ٢ (چهارم تا اول هاي برنامه طول در ايران داخلي ناخالص توليد رشد ميانگين

 شـده  فزاينـده  "مجددا ،سوم برنامه از و بوده کاهنده روندي داراي اول، برنامه يابتدا هاي سال در زياد افزايش از پس

 .است گرديده ثبات با و داشته کاهنده روندي توسعه، هاي برنامه طول در رشد پراکندگي ضريب اما،. است

 خـالي  هـاي  ظرفيـت  از اسـتفاده  و توسعه اول پنجساله برنامه در کشور اقتصادي بازسازي هدف به توجه با

 سبب و بوده باال اقتصادي رشد ميانگين برنامه، ابتداي هاي سال در بود مانده راکد تحميلي جنگ دليل به که اقتصاد

 يهـا  برنامـه  ميان در رشد مقدار بيشترين ميزان، اين. گردد بالغ درصد ٤/٧ حدود به توليد رشد برنامه اين در تا شد

 بسيار برنامه اين در اقتصادي رشد پراکندگي ضريب و معيار انحراف ليکن،. باشد مي کشور اقتصادي توسعه ساله پنج

 . است ساخته برخوردار کمتري ثبات از توسعه هاي برنامه ساير با مقايسه در را مزبور رشد و) ٧٣/٠ حدود( بوده باال

 ناشي آمده بوجود بحران و مدت کوتاه هاي بدهي سررسيد شديد، تورمي انتظارات بروز ارز، نرخ نوسانات

 و اقتـصادي  هـاي  فعاليـت  بـر  مـوثر  عوامـل  جمله از اول برنامه پاياني سال در ارز نرخ شناورسازي نهايتاً و آن از

 محـدوديت  دليل به اما. گرديد بادوام کاالهاي براي ويژه هب تقاضا افزايش سبب امر، اين. است بوده توليد نوسان

 گرديـده  ها قيمت ثباتي بي افزايش و عرضه بر تقاضا فزوني سبب جامعه، نيازهاي سريع تامين جهت عرضه رفط

 .است شده ها بخش همه در ثباتي بي تسري موجب نهايت در و

________________________________________________________________________ 
 . به دست آمده استميانگين به معيار انحراف نسبت از گزارش اين در پراکندگي ضريب -١
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ميانگين و انحراف معيار توليد ناخالص داخلي طي برنامه هاي توسعه

۰

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸

انحراف معيار

برنامه اول برنامه دوم برنامه سوم برنامه چهارم کل دوره

ميانگين

 
 

 اقتـصادي  رشد و دش محدود خالي هاي ظرفيت از استفاده محل از توليد افزايش توسعه، دوم برنامه در

 سـال  بحـران  از پـس  قيمـت  تثبيت رويکرد تغيير ين،برا عالوه .گرديد معطوف شده انجام هاي گذاري سرمايه به

 ايـن  در اقتـصادي  رشـد  آهنگ تا شد موجب ١٣٧٧ سال در نفت جهاني قيمت کاهش از ناشي بحران و ١٣٧٤

 کمتـرين  در توليـد  سـاالنه  متوسـط  رشـد  دوره، ينا در که اي گونه به. يابد کاهش توجهي قابل ميزان به برنامه

 توليـد  نوسـان  و ثباتي بي ميزان از برنامه اين در گرچه. است گرفته قرار) درصد ٢/٣ متوسط طور به (خود مقدار

 پراکنـدگي  ضريب و معيار انحراف رشد، ميانگين بودن پايين وجود با ليکن شده، کاسته اول برنامه با مقايسه در

 .است بوده باالتر مراتب به  چهارم و سوم هاي برنامه با مقايسه در آن

 برخـوردار  باثبـاتي   نـسبتاً  رونـد  از هتوسع چهارم برنامه ابتداي و سوم برنامه هاي سال در اقتصادي رشد

 روابـط  در نسبي ثبات همچنين و ارزي و پولي مالي، هاي بخش در مناسب هاي سياست اتخاذ حاصل که گرديده

 .است ساخته برخوردار تريپايدار شرايط از را اقتصاد واقعي بخش و دهبو کشور خارجي

 از ناشـي  کـه  (سـوم  برنامه اوليه هاي سال و توسعه دوم برنامه هاي سال در نفت بخش رشد شديد افت

 ساختمان بخش رشد کاهش ،)بود ١٣٧٧ سال در حاصله ارزي درآمدهاي آن تبع به و نفت قيمت شديد کاهش

 کـشاورزي  بخش رشد زياد نوسان و شديد کاهش همچنين، و سوم برنامه آخر سال دو و دوم امهبرن هاي سال در

 ادامـه  در آن ناپايـدار  رونـد  و مزبور هاي سال در اقتصادي رشد کاهش اصلي عامل دوره، اين هاي سال برخي در

 .است بوده
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 نوسـانات  از پـس  شورک اقتصادي رشد ساله، ٣ متحرک ميانگين اساس بر که گفت توان مي مجموع در

 و سـوم  هاي برنامه طول در آن پراکندگي ضريب از و گرديده برخوردار باثباتي  نسبتاً روند از اول برنامه در شديد

 ١٣٧٧  سـال  در نفتي درآمدهاي کاهش بحران از پس رشد کاهش بجز که اي گونه به. است شده کاسته چهارم

 ناخـالص  توليـد  رشد بررسي، مورد دوره طول در که است ذکر شايان .است داشته کاهنده شيب با صعودي روند

 .باشد مي نفت احتساب با توليد رشد از باالتر که بوده درصد ٥/٥ نيز نفت بدون داخلي

 

 
 
 

 و مـشکالت  همچنين و واقعي بخش در وري بهره و توليد تکنولوژي سرمايه، کار، نيروي وضعيت گرچه

 گـذاري  سياسـت  تحـوالت  و نوسانات ليکن باشد، مي رشد فرايند در تاثيرگذار و اصلي عامل آن ساختاري مسائل

 از ناشـي  "عمدتا که دولت مالي عملکرد بخش در انضباطي بي ويژه هب ارزي و پولي مالي، هاي بخش در اقتصادي

 .است بوده موثر اقتصادي رشد ثباتي بي در باشد مي نفت پرنوسان و سرشار دهايدرآم

 کاالهـاي  قيمـت  تغييـر  و نفت قيمت جهاني نوسانات و خارجي روابط در سياسي مسائل اين، بر عالوه

 کـشور  در توليـد  فرآينـد  بر تأثيرگذار مسائل از آن نظاير و وارداتي اي سرمايه و اي واسطه اوليه، مواد و صادراتي

 .گيرند قرار مدنظر واقعي بخش مشکالت کنار در بايست مي و بوده

رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه طي سال هاي ۱۳۶۸-۸۵
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درصد

توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه ميانگين متحرک ۳ ساله
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(۱) مشخصه هاي آماري رشد اجزاي توليد ناخالص داخلي در برنامه هاي توسعه

چهارمسومدوماولکلچهارمسومدوماولکل

۴,۴۶,۴۲,۱۴,۳۷,۰۱,۱۲۰,۶۶۳,۰۸۱,۲۱۰,۴۷گروه كشاورزي

۲,۹۹۳,۰۲۰,۹۶-۱,۳۳,۰۱,۸۲,۷۸۰,۸۶-۲,۸۸,۹گروه نفت

۷,۸۱۰,۰۵,۱۹,۷۷,۶۱,۰۳۱,۲۸۱,۶۰۰,۱۹۰,۱۸گروه صنايع ومعادن

۹,۳۱۰,۰۳,۶۱۱,۱۱۲,۰۰,۹۲۰,۸۹۲,۲۹۰,۸۱۰,۱۷معدن

۸,۴۸,۷۶,۵۱۱,۲۸,۳۱,۰۳۱,۷۰۱,۳۹۰,۰۷۰,۲۱صنعت

۸,۲۱۰,۰۶,۹۷,۶۷,۴۰,۲۸۰,۳۰۰,۱۲۰,۲۳۰,۱۹برق ، آب و گاز

۵,۴۱۳,۳۱,۴۵,۰۴,۱۲,۰۰۰,۹۵۷,۲۰۱,۶۷۰,۱۳ساختمان

۵,۱۶,۵۴,۲۴,۶۶,۰۰,۴۷۰,۶۰۰,۲۴۰,۲۴۰,۱۱گروه خدمات

۵,۱۵,۳۳,۵۷,۴۷,۲۰,۹۶۱,۳۹۱,۰۶۰,۱۸۰,۰۵بازرگاني ، رستوران و هتلداري

۷,۹۸,۰۸,۸۵,۴۱۰,۹۰,۶۰۰,۷۸۰,۶۹۰,۲۶۰,۳۸حمل و نقل ، انبارداري و ارتباطات

۸,۷۴,۷۶,۴۱۴,۴۱۵,۴۰,۸۳۱,۵۸۱,۰۵۰,۲۵۰,۲۰خدمات موسسات مالي و پولي

۶,۴۱۱,۷۵,۷۳,۳۳,۳۰,۹۰۰,۷۲۰,۴۰۰,۸۲۰,۲۱خدمات مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي

۲,۲۲۱,۳۰-۰,۸۰,۶۲,۵۰۰,۳۸۲۴,۳۷-۱,۲۴,۴۰,۲خدمات عمومي

۵,۰۱,۷۴,۲۸,۸۵,۹۱,۱۲۴,۳۵۱,۵۰۰,۲۰۰,۱۵خدمات اجتماعي ، شخصي و خانگي

۵,۲۷,۴۳,۲۵,۵۵,۹۰,۶۸۰,۷۳۰,۵۱۰,۳۱۰,۰۶توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه

۵,۵۷,۱۴,۰۵,۸۶,۵۰,۵۶۰,۷۲۰,۴۵۰,۲۴۰,۰۲توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه(بدون نفت)

ضريب پراکندگي
عنوان

ميانگين برنامه

 
.باشد  مي١٣٨٥ و ١٣٨٤هاي  هاي اين گزارش، منظور از برنامه چهارم، عملکرد سال  در همه قسمت-١



 ١٤

 داخلي ناخالص توليد اجزاي رشد -٣-١

 رشـد  بيـشترين  از معـادن  و صـنايع  گـروه  بررسـي،  مورد دوره طي داخلي ناخالص توليد هاي زيربخش ميان در

 نفـت  بخـش  مقابل، در. داشت کمتري پراکندگي ضريب نفت و کشاورزي هاي بخش با مقايسه در و بوده برخوردار متوسط

 .بود ثبات بي و پرنوسان شدت به داشت تصادياق هاي بخش بين در را رشد متوسط ميزان کمترين اينکه رغم علي

 جهـت  دولـت  هاي سياست راستاي در که آن هاي زيرمجموعه و معادن و صنايع گروه توسعه، اول برنامه در  

 قرارگرفته توجه مورد جامعه، نياز مورد خدمات و کاالها تامين براي جنگ هاي خسارت جبران و کشور سريع بازسازي

 هـاي  بخـش  سـاير  بـا  مقايـسه  در بخـش  ايـن  رشد ،حال اين با. شد برخوردار افزوده ارزش در رشد بيشترين از ،بود

 و صنايع بخش متوسط رشد که اي گونه به. بود ثبات بي و پرنوسان شدت به خدمات و نفت کشاورزي، نظير اقتصادي

 رشـد  نزولـي  رونـد  و سـان نو گرچـه . رسيد برنامه پايان سال در درصد -١/٠ به ١٣٦٩ سال در درصد ٤/٢٦ از معادن

 رشـد  شديد کاهش و نوسان ليکن داشته، وجود نيز گاز و آب برق، و معدن ساختمان، هاي زيربخش در افزوده ارزش

 .است بوده دوره اين در معادن و صنايع گروه رشد ثباتي بي و کاهش اصلي عامل صنعت زيربخش

 و آن از ناشـي  آمـده  بوجـود  بحران و مدت هکوتا هاي بدهي سررسيد ارز، نرخ نوسانات شد، ذکر چنانکه 

 شـمار  بـه  هـا  بخش همه در رشد ثباتي بي مهم عوامل از اول برنامه پاياني هاي سال در ارز نرخ شناورسازي نهايتاً

 و تجهيزات اوليه، مواد واردات به زياد وابستگي دليل به معادن و صنايع گروه ها، بخش اين ميان در ليکن. آيد مي

 تـداوم . شـد  مواجـه  افزوده ارزش رشد در زياد کاهش با و داشته بحران اين از بيشتري تأثيرپذيري ،آالت ماشين

) اقتـصادي  تثبيت به تعديل سياست از (اقتصادي سياست چرخش و رويکرد تغيير به که ارزي بحران و روند اين

 شـديد  کـاهش  واسـطه  بـه  کـه  کشور ارزي درآمدهاي کاهش از ناشي ارزي بحران بروز همچنين، ،گرديد منجر

 گـروه  متوسـط  رشـد  توسـعه،  دوم برنامـه  در تـا  دش موجب پيوست، وقوع به ١٣٧٧ سال در نفت جهاني قيمت

  .يابد افزايش نيز آن رشد ثباتي بي و نوسان و برسد خود مقدار کمترين به معادن و صنايع

 و پـولي  مـالي، ( اقتـصادي  کالن هاي بخش ساير در مناسب هاي سياست اتخاذ با توسعه سوم برنامه در

 و معـادن  و صـنايع  بخـش  اقتـصاد،  واقعـي  بخـش  در پايدار و باثبات نسبتاً شرايط برقراري همچنين و) خارجي

 ايـن . گرديـد  برخـوردار  بيشتر ثبات با توأم فزاينده رشد از اقتصاد هاي بخش ساير با همگام نيز آن هاي زيربخش

 محل از ارزي تسهيالت اعطاي ميان، اين در. يافت تداوم نيز) برنامه لاو سال ٢ (چهارم برنامه هاي سال در روند
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 آغـاز  سوم برنامه ابتداي از که صنعتي هاي پروژه و تمام نيمه هاي طرح تکميل جهت ١)OSF(ارزي ذخيره حساب

 .نمود ايفا معادن و صنايع بخش رشد و عملکرد بهبود در زيادي نقش بود، گرديده

 گـروه  از پـس  و بـود  برخـوردار  بـااليي  رشـد  از توسعه اول برنامه هاي سال در نفت بخش افزوده ارزش

 آن رشـد  از برنامـه  پايـاني  هـاي  سـال  در اينکه رغم علي. داشت را رشد ميانگين ميزان بيشترين معادن و صنايع

 مقايـسه  در اول برنامـه  در بخش اين ودهافز ارزش متوسط رشد توليد، مناسب رشد واسطه به ليکن شد، کاسته

. داشـت  نيـز  کمتـري  پراکنـدگي  ضـريب  مزبور هاي برنامه به نسبت اين، بر عالوه. بود باال بسيار ها برنامه ساير با

 از ناشـي  توليد ظرفيت افزايش و بود مانده راکد تحميلي جنگ دليل به که موجود خالي هاي ظرفيت از استفاده

 .بود دوره اين در نفت بخش رشد اصلي عامل يدجد هاي گذاري سرمايه

 کـل  بودجـه  سـنواتي  قوانين هاي تبصره براساس و دولت هاي سياست چارچوب در که است ذکر شايان

 ويـژه  سـود ( داخلـي  منابع محل از بخش اين نياز مورد مالي منابع تا گرديد مقرر اول، برنامه هاي سال در کشور

 سـرمايه  تـشکيل  رشد سبب امر اين. شود تأمين بودجه هاي تبصره در درجمن درآمدهاي همچنين، و) ها شرکت

 .گرديد برنامه ابتداي هاي سال در ويژه به نفت بخش ثابت

 جهاني قيمت کاهش بحران توليد، رشد کاهش دليل به نفت بخش رشد ميانگين توسعه، دوم برنامه در

 بيـشترين  کـه  حالي در ،گرديد منفي و رسيد خود ميزان کمترين به اوپک در ايران توليد سهميه کاهش و نفت

 بخـش  رشـد  ميـانگين  گرچـه  توسعه، سوم برنامه در. داشت ها برنامه ساير ميان در را نوسان و پراکندگي ضريب

 چهـارم  برنامـه  در مزبـور  رشد. بود اول برنامه هاي سال ميانگين از کمتر بسيار آن مقدار ليکن يافت، بهبود نفت

 در و داشـت  کاهـشي  رونـد  قبل هاي برنامه با مقايسه در آن پراکندگي ضريب ميزان ليکن ،يافت کاهش" مجددا

 .داشت کمتري ثباتي بي و نوسان چهارم و سوم هاي برنامه

 بـه  کمتـري  وابستگي) نفت و معادن و صنايع (توليدي هاي بخش ساير با مقايسه در ايران کشاورزي بخش

 از اسـتفاده  دليـل  بـه  و امـر  ايـن  بـه  توجـه  با. باشد مي درونزا" عمدتا آن ايه فعاليت و داشته کشور ارزي درآمدهاي

 برنامه در بخش اين ١٣٦٨ سال در کشاورزي محصوالت تضميني خريد قانون تصويب همچنين، و خالي هاي ظرفيت

 برنامه هاي سال يبرخ در آبي کم و خشکسالي بروز با اما. بود برخوردار نوسان کم نسبتاً و مناسب رشد ميانگين از اول

 در و يافتـه  افزايش بخش اين رشد ميانگين توسعه، سوم برنامه در اقليمي شرايط بهبود با. شد کاسته آن رشد از دوم

________________________________________________________________________ 
١- Oil Stabilization Fund (OSF) 
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ميانگين و انحراف معيار رشد اجزاي توليد ناخالص داخلي طي سال هاي ۱۳۶۸-۸۵

۲

۴

۶

۸

۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

انحراف معيار

گروه كشاورزي گروه نفت  گروه صنايع ومعادن گروه خدمات توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه

ميانگين

 و نوسـان  ميـزان  از چهـارم  و سـوم  برنامـه  هاي سال در براين، عالوه. است داشته تداوم نيز چهارم برنامه اول سال ٢

 .است گرديده ثبات با نسبتاً آن رشد و شده کاسته کشاورزي بخش رشد پراکندگي ضريب

 بـوده  باثبـات  و نوسـان  کم بسيار خدمات بخش رشد ميانگين داخلي، ناخالص توليد هاي زيربخش ميان در

 تا اول برنامه در آن پراکندگي ضريب ميزان گرچه و بوده مثبت مطالعه مورد هاي سال تمام در بخش اين رشد. است

 مـورد  دوره طـول  در کـه  اي گونه به. است شده کاسته آن رشد نوسان از توسعه دوم برنامه از کنلي بود، باال حدودي

 رشـد  نوسـان  ميـزان  کمترين از داده اختصاص خود به را کل افزوده ارزش از نيمي حدود که خدمات بخش بررسي،

 را ثباتي بي و نوسان بيشترين و رشد ميانگين کمترين نفت، بخش اما. است داشته زيادي بسيار ثبات و بوده برخوردار

 .است بوده دارا

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 هـاي  بخـش  سـهم  از توسـعه  هـاي  برنامه طول در که دهد مي نشان مختلف هاي زيربخش سهم بررسي

 رژيـم  يـر تغي. اسـت  يافته افزايش برابر ٥/٢ نفت بخش سهم و شده کاسته معادن و صنايع و خدمات کشاورزي،

 جهـاني  بازارهـاي  در آن هاي فرآورده و نفت قيمت افزايش و توسعه سوم برنامه در) ارز نمودن نرخي تک (ارزي

  .باشد مي نفت بخش سهم چشمگير افزايش اصلي داليل از گرديد آغاز چهارم برنامه ابتداي از که
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 معادن و صنايع از گرفته صورت ريالي و ارزي هاي حمايت به توجه با کشور توليدي هاي بخش ميان در

 دوره طـي  بخش اين سهم کاهش توليد، ميزان افزايش و) OSF ارزي ذخيره حساب و بانکي تسهيالت محل از(

 بـه  کـشاورزي  بخـش  سـهم  ليکن،. است بوده کمتر خدمات و کشاورزي سهم کاهش با مقايسه در بررسي مورد

 يکپارچه نظير مشکالتي. است داشته نزولي روند همواره آن، محصوالت قيمت و توليد مناسب افزايش عدم دليل

 از آن سـرمايه  تشکيل سهم کاهش و اصولي هاي حمايت عدم پيشرفته، آبياري هاي سيستم فقدان اراضي، نشدن

 پديـده  بـروز . اسـت  بـوده  کـشاورزي  بخش در توليد توجه قابل افزايش عدم اصلي عوامل از کل سرمايه تشکيل

 هـاي  سال در آن سهم شديد کاهش موجب و نموده تشديد را روند اين نيز ها سال برخي در آبي کم و خشکسالي

 .است شده اخير

GDP     درصدنسبت ارزش افزوده اجزاي توليد ناخالص داخلي به

برنامه چهارمبرنامه سومبرنامه دومبرنامه اول

۱۵,۲۱۹,۰۱۶,۲۱۲,۴۱۰,۳گروه كشاورزي

۱۷,۰۱۱,۳۱۴,۱۲۰,۷۲۷,۲گروه نفت  

۱۸,۴۱۸,۱۱۹,۱۱۸,۷۱۷,۰گروه صنايع ومعادن 

۵۰,۷۵۲,۴۵۱,۷۴۹,۹۴۸,۱گروه خدمات 

۱,۳۰,۷۱,۱۱,۷۲,۶كسرميشود :كارمزداحتسابي

۱۰۰,۰۱۰۰,۰۱۰۰,۰۱۰۰,۰۱۰۰,۰توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه

متوسط برنامه 
کل دوره عنوان

 
 

 

ترکيب سهم زيربخش هاي توليد ناخالص داخلي کشور در سال هاي ۱۳۶۸-۸۵
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درصد

گروه كشاورزي گروه نفت  گروه صنايع ومعادن گروه خدمات
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۱۳۶۸  -۸۵ ــاي      ــال ه ــي س ــاورزي ط ــد کش ــار رش ــراف معي ــانگين و انح مي

۰

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

انحـــراف معيـــار

ــانگين ميـ

۱۳۶۸  -۸۵ ــاي     ــال ه ــار رشــد بخــش نفــت طــي س ــانگين و انحــراف معي مي

۰

۳

۶

۹

۱۲

۰ ۲ ۴ ۶ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۴ ۱۶

انحـــراف معيـــار

ميـــانگي

۱۳۶۸  -۸۵ ــاي      ــال ه ــي س ــادن ط ــنايع و مع ــد بخــش ص ــار رش ــراف معي ــانگين و انح مي

۰

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۰ ۲ ۴ ۶ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۴ ۱۶ ۱۸

انحـــراف معيـــار

ــانگين ميـ

۱۳۶۸  -۸۵ ــاي     ــال ه ــد بخــش خــدمات طــي س ــار رش ــانگين و انحــراف معي مي

۰

۱

۲

۳

۴

۵

۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰

انحـــراف معيـــار

ميـــانگي

 

 انحـراف  و ميانگين داخلي، ناخالص توليد اجزاي رشد عيارم انحراف و ميانگين وضعيت بررسي بر عالوه

 بخـش  رشـد  تجمعـي  معيـار  انحـراف  و ميـانگين  بررسـي  .اسـت  گرفته قرار مقايسه مورد نيز آنها تجمعي معيار

 کاهش با که طوري به. است بوده برخوردار مشخص الگوي از مربوطه مشاهدات  که است آن از حاکي کشاورزي

 . است يافته کاهش نيز نآ معيار فانحرا ،رشد ميانگين

 مشخصي دامنه حول آن معيار انحراف رشد، ميانگين زياد نوسان رغم علي نفت، بخش رشد خصوص در

 ايـن  رشـد  در ثبـاتي  بي افزايش با نفت بخش رشد ميانگين افزايش که است آن بيانگر امر اين. است داشته قرار

 . است نبوده همراه بخش

 انحـراف  کلـي  وضـعيت ) مشاهدات از محدودي تعداد بجز( نيز خدمات و معادن و صنايع هاي بخش در

 انحـراف  و نوسـان  دامنه و داشته قرار محدودي دامنه در ميانگين مقدار که دهد مي نشان رشد ميانگين و معيار

 . است بوده بيشتر معيار
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 يرشد اجزاي هزينه ناخالص داخل -٣-٢

 نوسـان  کمترين و بوده برخوردار درصد ٩/٤ متوسط رشد از خصوصي مصرف ١٣٦٨-٨٥ هاي سال طي

 داشته را ثباتي بي و نوسان بيشترين پايين، رشد رغم علي دولت، مصرفي هاي هزينه اما. است داشته را ثباتي بي و

 هـا،  دارايـي  قيمت جهش و تورم رزي،ا بحران از ناشي اقتصادي هاي ثباتي بي دليل به توسعه دوم برنامه در. است

 برنامـه  در اقتـصاد  نـسبي  ثبات و شرايط بهبود با. است بوده برخوردار رشد کمترين از جامعه مصرفي هاي هزينه

 نيـز  بعـد  هـاي  سـال  در روند اين. است شده کاسته آن نوسان از تدريج به و يافته افزايش نيز مصرف رشد ،سوم

 .است داشته تداوم

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رشد اما. است داشته را رشد ميانگين بيشترين ثابت سرمايه تشکيل داخلي، ناخالص هزينه اجزاي ميان در

 شـده  اتخاذ اقتصادي هاي سياست ثبات عدم دليل به اول برنامه هاي سال در که بوده برخوردار کمتري ثبات از مزبور

 نيـز  اي هسته انرژي از ناشي اقتصادي هاي تحريم مشکل و سياسي مسائل چهارم، برنامه بتدايا سال ٢ در. است بوده

 .است گرديده آالت ماشين بخش در ويژه به گذاري سرمايه رشد کاهش موجب و شده افزوده آن بر

 صـادرات  سـهم  و بوده برخوردار زيادي نوسان از صادرات و واردات اجزاي رشد بررسي، مورد دوره طي

 روند توسعه هاي برنامه طول در مزبور نسبت اينکه ضمن. است نرفته فراتر درصد ٦ از ناخالص توليد از نفتي يرغ

 .باشد مي صادرات توسعه و تشويق جهت شده اتخاذ هاي سياست موفقيت عدم بيانگر که داشته کاهنده

ميانگين و انحراف معياراجزاي هزينه ناخالص داخلي طي سال هاي ۱۳۶۸-۸۵

۰
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۸

۱۲

۱۶

۲۰

۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸

انحراف معيار

هزينه هاي مصرفي خصوصي هزينه هاي مصرفي دولتي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص
هزينه ناخالص داخلي    واردات كاالها وخدمات    صادرات كاالها وخدمات

ميانگين
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(۱) مشخصه هاي آماري رشد اجزاي هزينه ناخالص داخلي در برنامه هاي توسعه

چهارمسومدوماولکلچهارمسومدوماولکل

۴,۹۴,۴۳,۱۷,۴۶,۴۰,۶۴۰,۶۳۰,۹۹۰,۳۹۰,۰۵هزينه هاي مصرفي خصوصي

۱,۷۷۱,۲۸۰,۳۱-۲,۲۳,۷۹,۵۲,۳۹۱,۹۶-۲,۷۴,۶هزينه هاي مصرفي دولتي

۴,۵۹,۲۸,۰۹,۵۴,۲۰,۷۲۲,۴۰۱,۴۰۰,۴۲۰,۲۹کل هزينه هاي مصرفي

۶,۹۹,۲۸,۰۹,۵۴,۲۱,۹۴۲,۴۰۱,۴۰۰,۴۲۰,۲۹تشكيل سرمايه ثابت ناخالص

۹,۱۸,۵۱۵,۴۱۲,۲۴,۱۲,۴۳۴,۳۴۱,۲۶۰,۵۱۰,۳۹ماشين آالت      

۴,۵۹,۷۱,۴۵,۶۴,۳۲,۰۱۱,۰۹۶,۰۲۱,۲۴۰,۱۴ساختمان      

۶,۸۱,۴۱۳,۷۱۲,۳۴,۱۳,۱۴۲۶,۳۳۱,۳۳۰,۳۱۰,۰۳بخش خصوصي      

۷,۲۲۲,۷۱,۲۴,۱۴,۴۲,۴۰۱,۰۵۹,۲۶۱,۸۸۱,۰۲بخش دولتي      

۴,۳۳۱,۶۸۰,۲۰-۲,۷۳,۶۶,۰۲,۰۳۰,۶۵-۴,۹۱۳,۹صادرات كاالها وخدمات   

۳,۹۳,۰NA۲,۵۲۰,۶۴-۲,۷۹۲,۹۷NA-۴,۵۱۴,۰كاالها  

نفت و گاز             ۲,۸۹,۲-۱,۰۲,۲۳۴,۷۳,۱۷۰,۹۲-۳,۸۴۴,۷۲۰,۷۲

ساير             ۱۱,۱۳۴,۷-۹,۱۴,۷NA۲,۳۷۰,۵۲-۲,۹۳۲,۴۱NA

۲۲,۸۸,۰۴۴,۹۱۲,۳NA۲,۱۴۵,۸۶۱,۴۷۲,۳۹NAخدمات  

۴,۸۹,۱۰,۶۱۷,۲۴,۶۳,۸۳۲,۶۷۱۶,۴۵۰,۴۲۰,۷۹واردات كاالها وخدمات   

۰,۵۱۴,۱NA۴,۸۹۲,۸۴-۱۸,۶۵۰,۴۷NA-۴,۰۸,۴كاالها

۶,۳۱۴,۴۸,۹۱۴,۳NA۴,۵۲۲,۰۷۱,۶۱۱,۷۲NAخدمات 

۵,۰۶,۹۳,۵۵,۷۵,۳۰,۷۶۰,۹۱۰,۵۸۰,۳۱۰,۱۶هزينه ناخالص داخلي

* ارقام تشکيل سرمايه در بخش هاي دولتي و خصوصي در سال هاي   ۸۵-۱۳۸۳ برآوردي است و دوره قسمت زرد رنگ ۸۲-۱۳۶۸ مي باشد.

ضريب پراکندگي
عنوان

ميانگين برنامه



 ٢١

 سهم باالترين دولتي و خصوصي مصرف مجموع که دهد مي نشان داخلي ناخالص هزينه ترکيب بررسي

 بـه  مـصرفي  هاي هزينه سهم ،بررسي مورد دوره طي که اي گونه به. باشد مي دارا داخلي ناخالص هزينه کل از را

 . است بوده کل هاي هزينه درصد ٦٠ از بيش متوسط طور

 افـزايش  بـه  کـه  تحميلـي  جنـگ  دوران مـصرفي  هاي محدوديت جبران و مصرف الگوي تغيير دليل به

 مقـدار  بيـشترين  در اول برنامـه  طي ناخالص هزينه از خصوصي بخش مصرف سهم گرديد، منجر جامعه اضايقت

 هـاي  هزينـه  سـهم  از تـدريج  بـه  افتـاده  تأخير به مصرفي نيازهاي از بخشي نسبي تامين با اما. داشت قرار خود

 .شد کاسته مصرفي

 نيـز  کـل  مـصرفي  هـاي  هزينه سهم از توسعه هاي برنامه درطول خصوصي بخش مصرف سهم کاهش با

 اتخـاذ  هـاي  سياسـت  به توجه با. است مانده باال کماکان دولتي بخش يمصرف هاي هزينه سهم ليکن شد، کاسته

 عـدم  بيـانگر  دولـت،  مـصرفي  هاي هزينه سهم ننيافت کاهش دولت، اندازه کاهش جهت برنامه هاي سال در شده

 .است بوده مربوطه هاي هزينه کاهش و) سازي خصوصي( دولتي غير بخش به ها فعاليت واگذاري در موفقيت

 بـازده  جامعـه،  تـورمي  انتظـارات  جمعيـت،  ساختار و ترکيب مصرف، الگوي تغيير که است ذکر شايان

 رونـد  کـاهش  در مـؤثر  عوامـل  جملـه  از آن نظـاير  و سرانه درآمد شدر انداز، پس بازده نرخ فيزيکي، هاي دارايي

 . آيند مي شمار به مصرف
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GDP درصدنسبت اجزاي هزينه ناخالص داخلي به

چهارمسومدوماول

۴۹,۷۵۵,۸۴۹,۵۴۶,۴۴۵,۲هزينه هاي مصرفي خصوصي

۱۳,۴۱۲,۷۱۴,۱۱۲,۸۱۳,۷هزينه هاي مصرفي دولتي

۶۳,۱۶۸,۵۶۳,۶۵۹,۲۵۸,۹کل هزينه هاي مصرفي 

۲۶,۵۲۵,۶۲۶,۷۲۸,۰۲۶,۹تشكيل سرمايه ثابت ناخالص

ماشين آالت         ۱۳,۸۱۱,۴۱۴,۰۱۶,۴۱۵,۸

ساختمان         ۱۲,۷۱۴,۲۱۲,۷۱۱,۶۱۱,۱

بخش خصوصي                ۱۶,۷۱۷,۱۱۶,۲۱۸,۱۱۷,۲

بخش دولتي         ۹,۷۸,۵۱۰,۵۹,۸۹,۶

۷,۳۱۱,۲۶,۰۶,۶۶,۰تغيير در موجودي انبار

۷,۰۴,۲۳,۱۸,۳-۲,۰خالص صادرات كاالها وخدمات

۲۲,۲۱۶,۳۱۹,۰۲۵,۲۳۳,۰صادرات كاالها وخدمات    

صادرات نفت و گاز       ۱۳,۶۱۰,۳۱۲,۹۱۷,۱NA

صادرات كاالهاي غيرنفتي               ۵,۸۵,۸۵,۳۵,۲NA

صادرات خدمات         ۰,۹۰,۲۰,۸۱,۹NA

۲۰,۲۲۳,۳۱۴,۸۲۲,۱۲۴,۷واردات كاالها وخدمات    

واردات كاال         ۱۶,۸۲۰,۴۱۳,۰۱۸,۳NA

خدمات   ۲,۴۲,۹۱,۷۲,۹NA

۰,۵۳,۰NA-۱,۱۱,۷اشتباهات آماري

۱۰۰,۰۱۰۰,۰۱۰۰,۰۱۰۰,۰۱۰۰,۰هزينه ناخالص داخلي

متوسط برنامه 
کل دوره عنوان

 سهم زيربخش هاي هزينـه ناخـالص داخلـي کشــور در برنامــه هــاي توســعه   

-۱۵

-۵

۵

۱۵

۲۵

۳۵

۴۵

۵۵

۶۵

ــه اول برنام ــه دوم برنام ــوم برنامه س برنامــه چهــارم

درصد   

هزينه هـاي مصـرفي خصوصــي   هزينه هـاي مصـرفي دولـتي    تشـكيل سـرمايه ثابـت ناخـالص     ــار    تغيـير در موجـودي انب ــدمات   ــا وخ ــادرات كااله ــالص ص خ

 

 .باشد  مي١٣٦٨-٨٢هاي زرد رنگ   برآوردي است و دوره قسمت١٣٨٣-٨٥هاي  ارقام تشکيل سرمايه در سال
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۱ ۳ ۶ ۸  -۸ ۵ ـاي           ـال هــ ـار رشـــد مصـــرف خصوصـــي طـــي ســ ـ ـانگين و انحـــراف معـي ــ مي

۰ ,۰

۱ ,۰

۲ ,۰

۳ ,۰

۴ ,۰

۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶

ــار  ــ ــراف معـي ــ انح

ــانگين ــ مـي

۱ ۳ ۶ ۸  -۸ ۵ ـاي          ـال هــ ـالص طـــي ســ ــد تشـــکيل ســـرمايه ناخــ ـار رشـ ـ ــراف معـي ـانگين و انحـ ـ مـي

۰

۵

۱ ۰

۱ ۵

۲ ۰

۲ ۵

۰ ۴ ۸ ۱ ۲ ۱ ۶ ۲ ۰ ۲ ۴

ــار  ــ ــراف معـي ــ انح

ــانگين ــ مـي

۱ ۳ ۶ ۸  -۸ ۵ ــاي    ــار رشـــد صـــادرات طـــي ســـال هـ ــانگين و انحـــراف معيـ ميـ

۰

۱ ۰

۲ ۰

۳ ۰

۴ ۰

۰ ۱ ۰ ۲ ۰ ۳ ۰ ۴ ۰ ۵ ۰

ــار  انحـــراف معيــ

ــانگين ــ مـي

۱ ۳ ۶ ۸  -۸ ۵ ــاي      ــال هـ ــي سـ ــد واردات طـ ــار رشـ ــراف معيـ ــانگين و انحـ ميـ

۰

۱ ۰

۲ ۰

۳ ۰

۴ ۰

۰ ۵ ۱ ۰ ۱ ۵ ۲ ۰ ۲ ۵ ۳ ۰

ــار  ــ ــراف معـي ــ انح

ــانگين ــ مـي

۱ ۳ ۶ ۸  -۸ ۵ ـاي           ـال هــ ـار رشـــد مصـــرف خصوصـــي طـــي ســ ـ ـانگين و انحـــراف معـي ــ مي

۰ ,۰

۱ ,۰

۲ ,۰

۳ ,۰

۴ ,۰

۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶

ــار  ــ ــراف معـي ــ انح

ــانگين ــ مـي

۱ ۳ ۶ ۸  -۸ ۵ ـاي          ـال هــ ـالص طـــي ســ ــد تشـــکيل ســـرمايه ناخــ ـار رشـ ـ ــراف معـي ـانگين و انحـ ـ مـي

۰

۵

۱ ۰

۱ ۵

۲ ۰

۲ ۵

۰ ۴ ۸ ۱ ۲ ۱ ۶ ۲ ۰ ۲ ۴

ــار  ــ ــراف معـي ــ انح

ــانگين ــ مـي

۱ ۳ ۶ ۸  -۸ ۵ ــاي    ــار رشـــد صـــادرات طـــي ســـال هـ ــانگين و انحـــراف معيـ ميـ

۰

۱ ۰

۲ ۰

۳ ۰

۴ ۰

۰ ۱ ۰ ۲ ۰ ۳ ۰ ۴ ۰ ۵ ۰

ــار  انحـــراف معيــ

ــانگين ــ مـي

۱ ۳ ۶ ۸  -۸ ۵ ــاي      ــال هـ ــي سـ ــد واردات طـ ــار رشـ ــراف معيـ ــانگين و انحـ ميـ

۰

۱ ۰

۲ ۰

۳ ۰

۴ ۰

۰ ۵ ۱ ۰ ۱ ۵ ۲ ۰ ۲ ۵ ۳ ۰

ــار  ــ ــراف معـي ــ انح

ــانگين ــ مـي

 دهـد  مـي  نـشان  بررسـي  مورد دوره در خصوصي مصرف رشد تجمعي معيار انحراف و ميانگين بررسي

 از و داشـته  نوسـان  محـدودي  دامنـه  در آن معيـار  انحراف اما يافته، افزايش مصرف متوسط رشد اينکه رغم علي

 .باشد مي جامعه يمصرف عادات اينرسي و ثبات مفهوم به امر اين .است بوده برخوردار ثابتي نسبتاً مقدار

 رشـد  عملکـرد  کـه  اسـت  آن از حاکي نيز ناخالص ثابت سرمايه تشکيل رشد خصوص در حاصله نتايج

 ثبـاتي  بـي . اسـت  بـوده  مواجـه  زيـادي  ثبـاتي  بي با و داشته قرار پايين نسبتاً سطوح در ايران در سرمايه تشکيل

 .شود مي محسوب اقتصادي رشد دعملکر ثباتي بي براي مهمي نماگر گذاري سرمايه و سرمايه تشکيل

 ميـانگين  کاهش با که دهد مي نشان و بوده نزولي صورت به نيز واردات رشد و معيار انحراف کلي روند

 از مجموعه دو اام ،است نزولي روند خط گرچه صادرات خصوص در. شود مي افزوده آن معيار انحراف و نوسان بر

 .دهند مي اننش را متفاوتي نتايج بررسي، مورد مشاهدات
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 ناخالص هزينه و توليد )روند( ساختاري اجزاي -٤

 ناخـالص  هزينـه  و توليـد  بلندمـدت  رونـد  صعودي رشد بيانگر اقتصادي، رشد ساختاري اجزاي بررسي

 ثابـت  سرمايه تشکيل رشد دليل به .است يبررس مورد دوره طي) بالقوه توليد (١٣٧٦ ثابت هاي قيمت به داخلي

 اول برنامه طي روند اين ،کل عرضه بر موثر عوامل ساير و خالي هاي ظرفيت از استفاده ،)گذاري سرمايه( ناخالص

 اقتـصادي  مشکالت و سياستي چرخش دليل به اما .است داشته يبيشتر شيب مقاطع ساير با مقايسه در توسعه

 تـا  توليـد  رشـد  سـرعت  از دوم برنامه ابتداي هاي سال و اول برنامه پايان در شد ذکر زني" قبال که آمده وجود به

 . است شده کاسته حدودي

 بـه  سرمايه تشکيل رشد افزايش و اقتصادي مناسب نسبتاً هاي سياست اتخاذ با سوم برنامه هاي سال در

 برنامـه  ابتـداي  هاي سال در وضعيت اين که شد افزوده توليد رشد روند سرعت بر معادن و صنايع بخش در ويژه

 .است يافته تداوم نيز چهارم

 ١٣٨١ سـال  از همچنين و اول برنامه هاي سال در که دهد مي نشان بالقوه توليد و بالفعل توليد مقايسه

 توليـد  مـؤثر  عوامـل  ساير و نفت جهاني هاي قيمت شديد رشد ،پولي انبساط از ناشي تقاضاي فشارهاي ايجاد با

 انحـراف  ديگـر  عبـارت  به .است بوده مثبت توليد شکاف و گرفته فزوني خود بلندمدت و تعادلي مسير زا حقيقي

 .است آمده وجود به مقطع اين در آن بالقوه روند از واقعي توليد

 بـه  کشور اقتصاد موجود ظرفيت از که است آن از حاکي تقاضا فشار از ناشي توليد شکاف روند افزايش

 افـزايش  بـر  بايـستي  مـي  کـشور  اقتصادي سياستهاي وضعيت، اين در. شود مي استفاده بهينه دح از باالتر ميزان

 و هـا  طـرح  تکميل براين، عالوه . گردد متمرکز مولد گذاري سرمايه انجام و کار و کسب فضاي بهبود بالقوه، توليد

 و بـوده  برخـوردار  اولويـت  از نگردنـد  تـورمي  فشارهاي موجب که اي گونه به دولتي تمام نيمه عمراني هاي پروژه

 .باشد مي رو پيش گزينه ترين مناسب



 ٢٥

 توليد جاري عملکرد و بلندمدت روند مقايسه

 

 

 

 

 

 

 اقتصادي هاي زيربخش روند ساختاري اجزاي -٤-١

 رونـد  مـشابه  کشاورزي و معادن و صنايع خدمات، هاي بخش بلندمدت روند بررسي، مورد هاي سال در

 در و شـده  کاسته آن رشد از دوم برنامه در داشته، صعودي رشد ابتدا در که اي گونه به. است بوده ناخالص توليد

 .است يافته فزاينده رشد مجدداً چهارم، برنامه اول سال دو و سوم برنامه هاي سال

 يافتـه  تـداوم  آن رشـد  وندر و بوده تر کوتاه بلندمدت روند کاهش دوره خدمات، بخش در اين رغم علي

 افـزايش  دليل به. است بوده ها بخش ساير از متفاوت حدودي تا بالقوه توليد روند نفت، بخش در همچنين. است

 مقطع در که خيزي نفت مناطق ،راکد هاي ظرفيت از استفاده و جديد هاي پروژه در شده انجام هاي گذاري سرمايه

 رشـد  بعد، هاي سال در .داشت اي فزاينده رشد اول برنامه در نبود فراهم اآنه از برداري بهره امکان تحميلي جنگ

 پـک، وا اي سـهميه  هـاي  محـدوديت  دليل به و گرديده منوط جديد هاي گذاري سرمايه به  صرفاً نفت بخش توليد

 اي سهميه محدوديت و دوم برنامه پايان هاي سال در جهاني قيمت کاهش. گرديد محدود آن بلندمدت رشد روند

 از بـرداري  بهـره  و ها سهميه تعديل جهاني، قيمت افزايش با ليکن. است افزوده رشد روند کاهش تداوم بر بيشتر

 .است يافته ادامه نيز تاکنون و شده آغاز ثابت شيب با نفت بخش بالقوه توليد افزايشي روند جديد، هاي پروژه

 (K F ــتمي    توليـــد بالفعـــل و بـــالقوه   ( بـــرآورد سيســ

ــال )    ( ميليــارد ريـ
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ــل  ــد بالفعـ توليـ ــالقوه  ــد بـ توليـ
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 واسطه هب که مناطقي در خصوص به محصوالت زيرکشت سطح افزايش دليل به نيز کشاورزي بخش در

 رونـد  هـا،  گذاري سرمايه افزايش ، همچنين و نبود فراهم آن در زرع و کشت امکان  قبالً جنگي مناطق به نزديکي

 سـاختاري  مـشکالت  دليل به اين رغم علي. شد برخوردار بيشتري شتاب از اول برنامه ابتداي در توليد دمدتبلن

 يافتـه  تـداوم  کاهنده رشد يندافر دوم، برنامه پاياني هاي سال در خشکسالي و بارندگي کاهش و کشاورزي بخش

 .است بوده رشد به رو و يافته دبهبو مزبور روند چهارم برنامه ابتداي و سوم برنامه هاي سال در. است

 و کـشور  اقتـصادي  بازسـازي  جهـت  شده اتخاذ هاي سياست در معادن و صنايع بخش اهميت دليل به

 تکميـل  جهت ارزي ذخيره حساب منابع از استفاده ويژه به بخش اين از گرفته صورت ريالي و ارزي هاي حمايت

 سـاير  ميـان  در و داشـته  صعودي رشد معادن و صنايع بخش مدت بلند رشد روند تمام، نيمه هاي پروژه و ها طرح

 .است بوده برخوردار پايداري و مناسب روند از کشور توليدي هاي بخش

 ثابـت  سـرمايه  تـشکيل  و خـصوصي  مـصرفي  هاي هزينه بلندمدت روند ناخالص، هزينه اجزاي ميان در

 متفـاوت  و پرنوسان بسيار صادرات و ارداتو بلندمدت روند ليکن داشته، همساني ناخالص هزينه روند با ناخالص

 کاهش از پس و شده تعديل حدودي تا دوم برنامه در خصوصي بخش مصرف رشد روند ميان، اين در .است بوده

 درحـالي . اسـت  داده ادامـه  ثابت نسبتاً روندي با خود صعودي روند به مجدداً سوم، برنامه هاي سال در آن شتاب

 هـاي  هزينـه  تـا  شـده  سبب و بوده ماليم بسيار شيب با صعودي اول برنامه ابتداي رد دولتي هاي هزينه روند که

 . شود تند شيب با صعودي رشد داراي ناخالص  هزينه به نسبت بيشتري تاخير با کل مصرفي

 روند اجزاي توليد ناخالص داخلي طي سال هاي ۱۳۶۸-۸۵

۱۰,۰

۱۰,۵

۱۱,۰

۱۱,۵

۱۲,۰

۱۲,۵

۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵

بر حسب لگاريتم

گروه خدمات گروه كشاورزي گروه صنايع و معادن گروه نفت
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 سياست اتخاذ و آن از ناشي هاي خرابي بازسازي جهت دولت جدي عزم و تحميلي جنگ يافتن پايان با

 توليد بر موثر و اصلي عوامل از که ناخالص ثابت سرمايه تشکيل بلندمدت روند توليد، و گذاري سرمايه از حمايت

 آمـده  بوجود ثباتي بي دليل هب. است بوده رشد به رو اول برنامه ابتداي هاي سال در آيد مي شمار به ملي درآمد و

 ناشـي  آن نظـاير  و تـورمي  انتظـارات  افـزايش  ارز، نرخ نوسانات از که گذاري سرمايه يسکر افزايش و اقتصاد در

 .يافت کاهنده رشد دوم برنامه طي گرديد،

 ايجـاد  و شـد  منجـر  ارز نـرخ  کنتـرل  و تـورم  کاهش به که ارزي و پولي مناسب هاي سياست اتخاذ با 

 و آمـد  بوجـود  اقتصادي رشد يندافر بر نفتي درآمدهاي تقليل منفي اثرات کاهش جهت که ارزي ذخيره حساب

 هـاي  سال در ليکن. يافت فزاينده رشد سوم برنامه در گذاري سرمايه کشور، در سياسي ثبات افزايش با همچنين

 رشـد  رونـد  از اقتـصادي  هـاي  تحـريم  و سياسي مسائل از ناشي گذاري سرمايه هاي ريسک دليل به "عمدتا ،اخير

 .است شده ستهکا گذاري سرمايه مدت بلند

 روند تغيير و بوده ناخالص هزينه روند از متفاوت حدودي تا صادرات و واردات متغيرهاي بلندمدت روند

 و اوليـه  مـواد  تـامين  جهـت  در واردات رونـد  اول، برنامه ابتداي در .است بوده زياد واردات بخش در ويژه هب آن

 هـاي  بـدهي   بحران بروز با. است بوده برخوردار ثابت اًنسبت شيب با رشد از کل تقاضاي و کشور صنايع اي واسطه

 کاهش زمان و دوم برنامه پايان تا و شد کاهنده آن روند ،ارز نرخ تثبيت سياست اتخاذ و منابع محدوديت ارزي،

 . است هيافت تداوم ١٣٧٧ سال در نفتي درآمدهاي

 روند اجزاي هزينه ناخالص داخلي طي سال هاي ۱۳۶۸-۸۵
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بر حسب لگاريتم

هزينه هاي مصرفي خصوصي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص     واردات كاالها و خدمات    صادرات كاالها و خدمات
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 رونـد  چهـارم،  و سـوم  برنامـه  هـاي  سـال  در تقاضـا  فزوني تامين جهت عرضه سمت بر فشار افزايش با

 اي واسـطه  و اوليه مواد واردات راستاي در" عمدتا اما. است يافته تداوم آن رشد و شده صعودي واردات بلندمدت

 اول برنامـه  در صـادرات  رشـد  رونـد  واردات، بـرخالف . اسـت  نداشته مناسبي افزايش اي سرمايه کاالهاي و بوده

 .است داشته ثابت رشد سپس و کاهنده رشد تدريج به و بوده شتابان صعودي

 ناخالص هزينه و توليد) سيکل(ساختاري اجزاي -٥

 نوسـان  داراي توسـعه  چهـارم  تا اول هاي برنامه در آن اجزاي اغلب و داخلي ناخالص هزينه و توليد سيکل

 ايجـاد  تقاضاي فشار دليل به ١٣٨١ از پس هاي سال و دوم برنامه ابتداي هاي سال اول، برنامه در .است بوده زيادي

 . است آمده بوجود مثبت هاي سيکل و رفته فراتر آن بالقوه ميزان از ناخالص توليد عملکرد اقتصاد، در شده

 شـرايط  و دهگرديـ  منفـي  توليد هاي سيکل تقاضا، فزوني کاهش دليل به دوم برنامه پاياني هاي سال در

 در سـوم  برنامـه  ابتداي و دوم برنامه پاياني هاي سال يمنف سيکل دوره طول اما، .است شده ايجاد رکودي نسبتاً

 شـده  کاسـته  توجهي قابل ميزان به نيز آن نوسان ميزان از و بوده تر کوتاه قبل هاي سال مثبت سيکل با مقايسه

 گرفتـه  شـکل  رونـق  رونـد  و شده شروع مثبت سيکل "مجددا که هم ١٣٨١ از پس هاي سال در همچنين. است

 از واقعـي  توليـد  اندک تفاوت از ناشي "اغالب که است اول دوره با مقايسه در کمتري نوسان يدارا ها سيکل ،است

 .باشد مي بالقوه توليد

 دوم برنامه ابتداي مثبت سيکل و رونق ميزان کاهش در اقتصادي تثبيت به تعديل از سياستي چرخش

 منفـي  سـيکل  ايجاد موجب تقاضا شکاه و نفت جهاني قيمت افت از ناشي نفتي درآمدهاي کاهش و بوده موثر

 ويژه هب سياسي نسبي ثبات و سوم برنامه در ارزي و مالي پولي، هماهنگ نسبتاً هاي سياست اتخاذ ليکن، .گرديد

 افـزايش  و مثبـت  سـيکل  ايجاد در شتاگذ تاثير تقاضا ميزان و اقتصادي نعامال فعاليت بر که خارجي بخش در

  .بود موثر بالقوه روند از توليد ميزان
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 در ناخـالص  توليـد  سـيکل  بـا  نوسـان  شدت نظر از گرچه کشاورزي سيکل اقتصادي، هاي زيربخش ميان در

 ها،  بخش ساير با مقايسه در رکود و رونق دوران و سيکل کلي روند نظر از ليکن است، متفاوت مختلف هاي برنامه

 و ارزي درآمـدهاي  بـه  کـشاورزي  بخـش  کمتـر  وابـستگي  دليـل  بـه  .دارد ناخالص توليد سيکل با زيادي تشابه

 در. اسـت  بـوده  انـدک  بـسيار  نوسـان  داراي آن توليد سيکل داخلي، تقاضاي تامين در آن هاي فعاليت درونزايي

 بـالقوه،  توليـد  بـه  نـسبت  واقعـي  توليد کاهش و کشور در شديد خشکسالي دليل به دوم برنامه پاياني هاي سال

 .است نبوده پايدار وضعيت اين اما شده، منفي کشاورزي سيکل نوسان

 
 
 

 

 

 

 

 
 

توليد ناخالص داخلي و روند و سيکل آن بر حسب لگاريتم طي سال هاي ۱۳۶۸-۸۵
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 بـا  رکـود  و رونـق  دوره طـول  و نوسان شدت جهت از ويژه هب نفت و معادن و صنايع هاي بخش سيکل

 درآمـدهاي  کـاهش  و ١٣٧٤ سـال  در يارز هـاي  بدهي بحران دليل به. است بوده متفاوت ناخالص توليد سيکل

 داشته منفي سيکل و شده کمتر آن بلندمدت روند از صنعت بخش توليد ١٣٧٧ از پس هاي سال در کشور ارزي

 .است شده مثبت ١٣٨١ سال از مزبور سيکل تقاضا، افزايش با. است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٣٨١ سال از و داشته منفي سيکل سوم برنامه ابتداي و دوم برنامه يپايان هاي سال در نيز نفت بخش

 مقايـسه . اسـت  شـده  مواجـه  مثبت سيکل و رونق با پکوا هاي سهميه کاهش عدم و باال تقاضاي وجود دليل به

 ميـان  در را منفـي  سـيکل  تـرين  طـوالني  نفـت  بخـش  کـه  دهـد  مـي  نشان داخلي ناخالص توليد اجزاي سيکل

 .است داشته صادياقت هاي زيربخش

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ارزش افزوده صنايع و معادن و روند و سيکل آن (برحسب لگاريتم) طي سال هاي ۱۳۶۸-۸۵
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 نظر از زيادي تشابه ناخالص، توليد از باال سهم دليل به خدمات سيکل اقتصادي، هاي بخشزير ميان در

 تـا  آن سيکل سوم، برنامه پاياني هاي سال در اما داشته، ناخالص توليد سيکل با رکود و رونق دوره طول و نوسان

 شـديد  کـاهش  از ناشـي  بحـران  کـه  گفـت  تـوان  مـي  مجمـوع  در .اسـت  بوده ناخالص توليد از متفاوت وديحد

 منفي سيکل گيري شکل اصلي دليل گرديد، کشور در تقاضا کاهش به منجر که ١٣٧٧ سال در نفتي درآمدهاي

  .باشد مي مقطع اين در ناخالص توليد مختلف هاي زيربخش

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برنامـه  هـاي  سـال  اغلب در ناخالص ثابت سرمايه تشکيل سيکل داخلي، ناخالص هزينه اجزاي ميان در

 ١٣٨١ سـال  از مزبـور  سـيکل  اينکـه  رغـم  علي .است بوده مقطع اين در ارزي بحران از ناشي که بوده منفي دوم

 کـه  شده منفي ١٣٨٥ سال در آن اجزاي و ناخالص هزينه سيکل خالف بر اما شده، مواجه رونق با و بوده مثبت

 ايـن . باشد مي بلندمدت روند با مقايسه در عملکرد کاهش و گذاري سرمايه انجام  ريسک افزايش از ناشي "عمدتا

 وليـدي ت هـاي  بخـش  به فراوان مالي منابع اخير، هاي سال در کشور ارزي درآمدهاي افزايش با که است حالي در

 .است بوده باال نيز واردات ميزان همچنين، و شده تزريق

 ثابـت  سـرمايه  تـشکيل  و معـادن  و صـنايع  بخـش  ميان داخلي، ناخالص هزينه و توليد اجزاي بين در

 .دارد وجود زيادي همسويي و تشابه رکود، و رونق دوره طول و نوسان ميزان سيکل، کلي روند نظر از ناخالص

 
 

ارزش افزوده خدمات و روند و سيکل آن (برحسب لگاريتم) طي سال هاي ۱۳۶۸-۸۵
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 اقتصادي رشد و بيکاري روند -٦

 اقتـصادي  رشـد  بـه  دستيابي اصلي عوامل از آن تداوم و توليدي و مولد هاي بخش در اشتغال افزايش

 کـار  نيـروي  وضـعيت  بررسـي  اين، رغم علي .آيد مي شمار به اقتصادي کالن اهداف از و بوده بلندمدت در پايدار

 به شهري مناطق در نرخ اين. است کشور اقتصاد چالشي و جدي مشکالت از بيکاري باالي نرخ که دهد مي ننشا

 عـدم  و بـسته  فـضاي  کار، بازار چالشهاي از همچنين. است بيشتر زنان و  کرده تحصيل جوان اقشار ميان در ويژه

 .است ساخته مواجه مشکل با و منعطف يرغ را بازار تقاضاي که باشد مي آن بر ناظر مقررات و قوانين آزادسازي

 رونـد  ،دوم برنامـه  ابتداي و اول برنامه هاي سال در که دهد مي نشان مطالعه دوره طي بيکاري وضعيت

 و جديـد  کـار  نيـروي  ورود .اسـت  رسـيده ١٣٧٥ سـال  در خود مقدار کمترين به و بوده نزولي بيکاري بلندمدت

 بـااليي  سـطوح  در را بيکـاري  نـرخ " مجددا گرفته، صورت طوالني نسبتاً وقفه با که بازار به کرده تحصيل "عمدتا

 .است داده قرار

 ميـزان  افزايش و زياد مالي منابع تزريق با که بيکار کار نيروي از بخشي جذب و بالفعل توليد افزايش با

 سـوم  برنامـه  يپايـان  هـاي  سـال  از بيکاري روند گرفته، صورت معادن و صنايع بخش در ويژه هب سرمايه تشکيل

 نگرفتـه  صورت بالقوه توليد افزايش محل از و نبوده ساختاري شکل به کاهش اين که آنجا از .است شده کاهنده

 .است داشته افزايشي روند اخير هاي سال در بيکاري

 سيکل تشکيل سرمايه ناخالص داخلي و صنايع و معادن طي سال هاي   ۱۳۶۸-۸۵
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گروه صنايع و معادن تشكيل سرمايه ثابت ناخالص
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 بيکاري نرخ جاري عملکرد و بلندمدت روند مقايسه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جمعيت رشد باالي نرخ از ناشي فعال بالقوه جمعيت نسبت روزافزون افزايش و جوان جمعيتي رساختا

 انـدک  رشـد  و سـو  يـک  از باشـد  داشـته  فزاينـده  روند کار نيروي عرضه شده سبب که ١٣٥٥-٦٥ هاي سال در

 و توليـد  ،جديـد  هـاي  گـذاري  سرمايه نظير مسائلي در واقعي بخش ساختاري مشکالت از که کار نيروي تقاضاي

 .است بوده بيکاري نرخ افزايش داليل از شود مي ناشي مربوطه قوانين

 بـه  بايـست  مـي  آنچـه  توليد، و بيکاري شکاف با رابطه در گرفته صورت مطالعات و ها بررسي به توجه با

 ١ NAIRUتعـادلي  بيکـاري  نرخ کاهش باشد، داشته اقتصادي رشد بر پايداري اثر تا يابد کاهش ساختاري شکل

 ايجـاد  بـراي  تقاضـا  طـرف  صرف اقتصادي هاي سياست انجام زيرا، .است) ناغيرشتاب تورم سطح در بيکاري نرخ(

 رد بيکـاري  نرخ نهايتاً اما ،گردد مي آن بلندمدت روند از بيکاري نرخ انحراف موجب مدت درکوتاه گرچه اشتغال،

 . يابد مي افزايش بلندمدت و مدت ميان

 صـورت  اجتمـاعي  تـامين  نظـام  نيز و دستمزدها و کار قوانين در ساختاري اصالحات چنانچه ديگر، عبارت به

 بيکـاري  نرخ باشد، اقتصاد در سرمايه جذب ميزان و توليد ظرفيت با متناسب کار نيروي وري بهره و آموزش روند و گيرد

 کـسب  فـضاي  سـاماندهي  طريق از (گذاري سرمايه و توليد موانع رفع با براين عالوه. يافت خواهد کاهش پايدار شکل به

________________________________________________________________________ 
١- Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment (NAIRU) 

NAIRUنرخ بيکاري بالفعل و
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 بـين  هماهنگي ايجاد و )سياسي و اقتصادي امنيت نمودن فراهم طريق از( گذاري سرمايه ريسک کاهش ،)کشور در وکار

 .بخشيد بهبود و ساماندهي را اشتغال و کار بازار وضعيت توان مي کار بازار نيازهاي و آموزشي نظام

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 شکاف توليد و بيکاري

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

شکاف توليد و بيکاری
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شکاف توليد شکاف بيکاری

١٣٨٠١٣٨١١٣٨٢١٣٨٣١٣٨۴١٣٨۵درصد

٣٫٧٧٫۵٧٫١۵٫١۵٫٧۶٫٢رشد توليد بالفعل

٣٫۶٣٫٨۴٫٨۵٫٧۵٫۴۴٫٩رشد توليد بالقوه

١٫٨٢٫٠۴٫٠٣٫٢٣٫٢٣٫٧-شکاف توليد 

١۴٫٠١٢٫٨١١٫٧١٠٫۴١١٫٣١١٫٢نرخ بيکاری

NAIRU١١٫٩١٢٫٧١٢٫٩١٢٫۶١٢٫۴١٢٫٣
١٫١-١٫١-٢٫٣-١٫٢-٢٫١٠٫٢شکاف بيکاری
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 ناخالص هزينه و توليد اجزاي همبستگي -٧

 ميـان  کـه  دهد مي نشان بررسي مورد دوره در داخلي ناخالص توليد اجزاي همبستگي ضريب محاسبه

 ضـريب  خـدمات  و معـادن  و صنايع بخش همچنين و خدمات و معادن و صنايع با کشاورزي بخش افزوده زشار

 .دارد وجود بااليي همبستگي

 رونـدي  هـم  پديده به اقتصادي هاي بخش افزوده ارزش همبستگي ضريب بودن باال از بخشي که آنجا از

(Co trend) مـورد  آنهـا  رشـد  همبـستگي  ضـريب  متغيرها، ييايستا بررسي از پس لذا گردد، مي مربوط متغيرها 

 بيـشترين  ناخـالص،  توليـد  هـاي  زيـربخش  ميان در جديد شده محاسبه ضرايب مطابق .است گرفته قرار بررسي

 مربوط ضريب کمترين همچنين،. است بوده خدمات بخش با معادن و صنايع بخش به مربوط همبستگي ضريب

 بخـش  بـودن  سـنتي  از ناشـي  توانـد  مـي  ضـريب  اين بودن پايين. شدبا مي کشاورزي با معادن و صنايع بخش به

 بـا  نفـت  بخـش  که است حالي در اين .باشد کشور در صنعتي کشاورزي توسعه و مکانيزاسيون عدم و کشاورزي

 .است بوده برخوردار بااليي نسبتاً همبستگي ضريب از اقتصادي هاي بخش همه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توليد ناخالص داخلي  خدمات نفت صنايع و معادن كشاورزيعنوان

۱,۰۰۰,۹۷۰,۶۹۰,۹۸۰,۹۹ كشاورزي

۰,۹۷۱,۰۰۰,۶۲۰,۹۹۰,۹۹ صنايع و معادن

۰,۶۹۰,۶۲۱,۰۰۰,۶۱۰,۶۶ نفت

۰,۹۸۰,۹۹۰,۶۱۱,۰۰۱,۰۰ خدمات

۰,۹۹۰,۹۹۰,۶۶۱,۰۰۱,۰۰توليد ناخالص داخلي 

ماتريس همبستگي سطح متغيرهاي اجزاي توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت۷۶

هزينه ناخالص داخليصادراتوارداتتشكيل سرمايه ناخالصمصرف خصوصيمصرف دولتيعنوان

۱,۰۰۰,۹۰۰,۸۳۰,۴۰۰,۹۱۰,۹۳مصرف دولتي

۰,۹۰۱,۰۰۰,۹۸۰,۵۸۰,۸۵۰,۹۹مصرف خصوصي

۰,۸۳۰,۹۸۱,۰۰۰,۶۶۰,۸۲۰,۹۶تشكيل سرمايه ناخالص

۰,۴۰۰,۵۸۰,۶۶۱,۰۰۰,۴۹۰,۵۶واردات

۰,۹۱۰,۸۵۰,۸۲۰,۴۹۱,۰۰۰,۸۹صادرات

۰,۹۳۰,۹۹۰,۹۶۰,۵۶۰,۸۹۱,۰۰هزينه ناخالص داخلي

ماتريس همبستگي سطح متغير هاي اجزاي هزينه ناخالص داخلي به قيمت ثابت۷۶



 ٣٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) (Lead and Lag پيـشين  و پسين همبستگي ،داخلي ناخالص توليد اجزاي همبستگي ضريب بر عالوه

 حـائز  اقتـصادي  هاي بخش ميان روابط تحليل در که است مهمي ريآما هاي شاخص از نيز ناخالص توليد اجزاي

 معادن و صنايع هاي بخش ميان که است آن از حاکي بررسي مورد دوره در مذکور ضريب محاسبه. است اهميت

 داشـته  وجـود  مـشابه  و مـشخص  الگـوي  يک نفت بخش با معادن و ايعصن هاي بخش و خدمات بخش با نفت و

 خـدمات  و صنايع هاي بخش جاري تغييرات از بخشي قبل، هاي دوره در نفت بخش وساناتن که اي گونه به. است

  .باشد ساختمان بخش طريق از تواند مي "عمدتا صنايع بخش در که نموده تبيين را

 در معـادن  و صـنايع  بخـش  نوسانات از ناشي نيز خدمات بخش جاري تغييرات از بخشي اين، بر عالوه

 هـاي  بخـش  رونق نفت، بخش رونق که گفت توان مي اساس، براين. باشد مي متقابل رابطه اين که بوده قبل دوره

 کشاورزي بخش رشد و تغييرات از بخشي مزبور ضرايب مطابق همچنين، .است نموده تبيين را خدمات و صنعت

 رشد کردعمل از بخشي تواند مي خدمات رشد ،ديگر عبارت به. است قبل دوره در خدمات بخش عملکرد از ناشي

 .است متقابل رابطه اين که شود آن پيشرفت موجب و نموده هدايت را کشاورزي

 که دهد مي نشان نيز واردات و ناخالص سرمايه تشکيل هاي زيربخش پيشين و پسين همبستگي ضريب

 بـراي  تقاضـا  "متقابال و بوده قبل هاي دوره واردات از ناشي جاري دوره در سرمايه تشکيل رشد عملکرد از بخشي

 .نمايد مي تبيين را بعد دوره واردات رشد از بخشي نيز جاري دوره در سرمايه تشکيل

هزينه ناخالص داخليصادراتوارداتتشكيل سرمايه ناخالصمصرف خصوصيمصرف دولتيعنوان

۰,۰۶۰,۴۲۰,۲۵-۰,۱۲-۱,۰۰۰,۳۱مصرف دولتي

۰,۳۱۱,۰۰۰,۴۹۰,۴۹۰,۳۷۰,۲۳مصرف خصوصي

۰,۱۲۰,۴۹۱,۰۰۰,۷۹۰,۲۵۰,۳۵-تشكيل سرمايه ناخالص

۰,۰۶۰,۴۹۰,۷۹۱,۰۰۰,۲۱۰,۵۶-واردات

۰,۴۲۰,۳۷۰,۲۵۰,۲۱۱,۰۰۰,۵۰صادرات

۰,۲۵۰,۲۳۰,۳۵۰,۵۶۰,۵۰۱,۰۰هزينه ناخالص داخلي

ماتريس همبستگي رشد اجزاي هزينه ناخالص داخلي به قيمت ثابت۷۶

توليد ناخالص داخلي  خدمات نفت صنايع و معادن كشاورزيعنوان

۱,۰۰۰,۰۸۰,۵۷۰,۳۲۰,۵۴ كشاورزي

۰,۰۸۱,۰۰۰,۴۳۰,۷۷۰,۸۲ صنايع و معادن

۰,۵۷۰,۴۳۱,۰۰۰,۴۹۰,۷۸ نفت

۰,۳۲۰,۷۷۰,۴۹۱,۰۰۰,۸۹ خدمات

۰,۵۴۰,۸۲۰,۷۸۰,۸۹۱,۰۰توليد ناخالص داخلي 

ماتريس همبستگي رشد اجزاي توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت۷۶
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 همبستگي پسين و پيشين رشد اجزاي توليد ناخالص داخلي

 

 همبستگي پسين و پيشين رشد اجزاي توليد و هزينه ناخالص داخلي
 



 ٣٨

 توليد ضمني صشاخ -٨

 اجـراي  دليل به. باشد مي شده توليد خدمات و کاالها قيمت افزايش ميزان بيانگر توليد ضمني شاخص

 ايـن  ،توسـعه  اول برنامـه  در جامعـه  در تـورمي  انتظارات گيري شکل و ارز نرخ افزايش اقتصادي، تعديل سياست

 تثبيـت  سياسـت  اجراي با .است رسيده ١٣٧٢ سال در خود مقدار بيشترين به و اشتهد صعودي روندي شاخص

 مزبور شاخص و شده کاسته حدودي تا جامعه تورمي انتظارات از توسعه دوم برنامه در ارز نرخ تثبيت و اقتصادي

 .است يافته کاهنده روند

 منجر توليد کاهش به که١٣٧٧ سال در کشور ارزي درآمدهاي کاهش و نفت جهاني قيمت شديد افت

 ايـن . يابـد  افـزايش  هـا  قيمت آن تبع به و نگرديده تأمين مناسب ميزان به جامعه تقاضاي تا شد موجب د،گردي

 هـاي  سال در ليکن. گردد برخوردار بيشتري نوسان از و يافته افزايش "مجددا مزبور شاخص تا شد سبب وضعيت

 .است شده برخوردار يشتريب ثبات از و بوده کاهنده آن کلي روند اخير،

  بـوده  برخوردار بيشتري نوسان از ضمني شاخص که دهد مي نشان تورم با ضمني شاخص رشد مقايسه

 انجـام  در کـه  اسـت  ايـن  مؤيـد  امـر  ايـن . اسـت  واردات قيمت شاخص و نفت قيمت نوسانات از ناشي "غالبا که

 .باشد مي تر مناسب و باثبات تورم نرخ اقتصادي، هاي ريزي برنامه

 

 

 

 

 

 

 رشد شاخص ضمني توليد طي سال هاي۱۳۶۸-۸۵
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درصد

شاخص ضمني توليد  ميانگين متحرک ۳ ساله 

 رشد شاخص ضمني توليد و تورم طي سال هاي۱۳۶۸-۸۵
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۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵

درصد

شاخص ضمني توليد   تورم



 ٣٩

 سـهم  بـر  مطالعـه  مـورد  دوره طـول  در که دهد مي نشان ناخالص هزينه ضمني شاخص اجزاي بررسي

 مزبـور  شـاخص  اجزاي ميان در .است شده افزوده کل ضمني شاخص رشد در صادرات و واردات ضمني شاخص

 قيمـت  افـزايش  از ناشـي  "عمـدتا  که يافته شديدي فزايشا ١٣٧٩ سال از خدمات و کاال واردات ضمني شاخص

 .باشد مي وارداتي کاالهاي جهاني

 بـا  نيـز  خدمات و کاالها صادرات ضمني شاخص ١٣٧٧ سال در نفت جهاني قيمت شديد افت دليل به

 نفتـي  غير صادرات زيربخش از ناشي که تهياف افزايش ١٣٧٨-٨٠ هاي سال در شاخص اين .گرديد مواجه کاهش

 واقع در و بوده نفت جهاني قيمت افزايش دليل به گرديده آغاز ١٣٨٠ سال از که آن چشمگير رشد اما،. باشد يم

 مـصرفي  هـاي  هزينـه  ضـمني  شـاخص  رشد اين، رغم علي .گردد مي محسوب آن روند در ساختاري شکست يک

 شـود،  مقايـسه  تـورم  و صشـاخ  ايـن  رشد چنانچه. است بوده برخوردار باثباتي نسبتاً صعودي روند از خصوصي

 .اند داشته کامل انطباق بررسي مورد دوره طول در شاخص دو که گردد مي مالحظه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اقتصادي رشد و انرژي مصرف نفتي، درآمدهاي -٩

 بررسـي  مـورد  رهدو طـول  در کشور اقتصاد اصلي هاي شاخصه از نفتي درآمدهاي به حد از بيش اتکاي

 هـاي  سـال  طـي  آن افـزوده  ارزش سهم و نفتي درآمدهاي به کشور اقتصاد اتکاي ميزان که اي گونه به .باشد مي

 حـدود  و رسـيده  درصـد  ٢٧ حدود به درصد ١١ حدود از و داشته فزاينده روندي) ١٣٧٧ سال بجز (١٣٦٨-٨٥

شاخص ضمني اجزاي هزينه ناخالص داخلي در سال هاي ۱۳۶۸-۸۵

۰

۱۰۰

۲۰۰

۳۰۰

۴۰۰

۵۰۰

۶۰۰

۷۰۰

۸۰۰

۹۰۰

۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵

مصرف خصوصي  صادرات کاال و خدمات واردات کاال و خدمات تشکيل سرمايه ناخالص 



 ٤٠

 .است بوده آن اصلي عامل اخير هاي سال در نفت قيمت العاده فوق افزايش. است شده برابر ٥/٢

 منابع وفور بر مبتني اقتصادي ساختار ،است گرديده بيان نيز شده انجام مطالعات ساير در که همانگونه

 بـا  و کـرده  عمـل  صـنعتي  توسـعه  و اقتصادي باالي رشد مسير در جدي مانعي عنوان به) نفت" عمدتا (طبيعي

 .است رسيده مقدار بيشترين به اخير هاي سال در نفت جهاني قيمت سابقه بي افزايش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقايسه درصد رشد توليد ناخالص داخلي و درآمد نفت وگازطي سال هاي ۱۳۶۸-۸۲

۰

۳

۶

۹

۱۲

۱۵

۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲

درصد

توليد

-۱۵

-۱۰

-۵

۰

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۳۰

توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه  -ثابت ۷۶  درآمد نفت و گاز 

نفت

ضريب همبستگي توليد ناخالص داخلي و درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز

 GDPبراساس رشد

و رشد درآمد هاي نفتي

به قيمت هاي ثابت   ۷۶

۰,۸۱برنامه اول (۱۳۶۸-۷۲)

۰,۶۳برنامه دوم (۱۳۷۴-۷۸)

۰,۷۵برنامه سوم (۱۳۷۹-۸۳)

NAبرنامه چهارم (۱۳۸۴-۸۵)(۱)

۰,۷۹کل دوره (۱۳۶۸-۸۲)

۱- به دليل عدم وجود ارقام درآمدهاي نفتي به قيمت هاي ثابت براي سال هاي ۱۳۸۳-۸۵  
در آمار حساب هاي ملي، ضريب همبستگي مربوطه محاسبه نشده است.

دوره



 ٤١

 که اي گونه به. است داشته نزديکي ارتباط نفتي درآمدهاي رشد با اقتصادي رشد بررسي، مورد دوره در

 دليـل  بـه  اسـت  داشـته  توسـعه  هـاي  برنامـه  طول در که اندکي نوسان رغم علي متغير دو اين همبستگي ضريب

 .است بوده ٨/٠ حدود در حاصله ارزي درآمدهاي ميزان افزايش

 ناخـالص  توليـد  از واحـد  يـک  توليد براي آن مصرف سرانه کشور، در انرژي قيمت بودن ارزان دليل به

 بـاال  بسيار جهان کشورهاي با مقايسه در ايران در انرژي شدت که طوري به. است داشته افزايشي روندي داخلي

 و کـارايي  عدم موجب و شده تر وخيم مزبور وضعيت نفت، جهاني قيمت افزايش با. دارد قرار دوم رتبه در و بوده

 .است گرديده کشور صنايع برخي در توليد اقتصادي صرفه

 از و شـته دا کاهنـده  رونـدي  اندک نوسانات با ايران در انرژي شدت گذشته هاي سال در اينکه رغم علي

 سـال  در) ٧٦ ثابـت  قيمـت  به داخلي ناخالص توليد ريال ميليون يک ازاي به خام نفت معادل بشکه (٠٥/٢ رقم

" مجـددا  چهارم برنامه ابتداي هاي سال و ١٣٨٣ سال از ليکن ،است رسيده ١٣٨٢سال در ٩١/١ حدود به ١٣٧٦

 هـاي  سـال  طـي . اسـت  بـوده  ٠٨/٢ ميزان به رمزبو رقم ١٣٨٥ سال در که اي گونه به .است تهداش يافزايش روند

 سـال  بجـز ( نقـل  و حمـل  بخـش  در و داشـته  کاهنـده  روند کشاورزي بخش در تنها انرژي شدت ،بررسي مورد

 .است بوده صعودي آن روند" عمدتا) ١٣٨٥

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

شدت انرژی به تفکيک بخش های کشاورزی و حمل و نقل

(بشکه معادل نفت خام به ميليون ريال)

کل کشور (۱)حمل و نقلکشاورزیسال

۱۳۷۶۰,۶۹۷,۰۹۲,۰۵

۱۳۷۷۰,۶۹۷,۳۰۲,۰۲

۱۳۷۸۰,۶۸۶,۸۰۲,۰۹

۱۳۷۹۰,۶۷۷,۰۰۱,۹۴

۱۳۸۰۰,۶۸۷,۰۹۱,۹۴

۱۳۸۱۰,۵۹۷,۴۷۱,۹۵

۱۳۸۲۰,۵۹۷,۴۱۱,۹۱

۱۳۸۳۰,۵۹۷,۴۶۱,۹۶

۱۳۸۴۰,۵۶۷,۵۱۲,۰۳

۱۳۸۵۰,۵۹۷,۰۰۲,۰۸

مأخذ : ترازنامه انرژي سال ۱۳۸۵

۱- شدت انرژي بر اساس مصرف نهايي محاسبه شده است.
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  ملي  انداز پس -١٠

 مـردم  تمايـل  ميزان که است اقتصاد اساسي هاي شاخص از ناخالص توليد به آن نسبت و ملي انداز پس

 در درصـد  ٢/١٠ متوسـط  رشـد  از ملـي  ناخالص انداز پس ١٣٦٨-٨٥ هاي سال طي .دهد مي نشان را انداز پس به

 دوم برنامـه  هاي سال برخي در اين بر عالوه .است بوده باال نسبتاً آن پراکندگي ضريب ليکن شده، برخوردار سال

 اقتـصادي  هـاي  سياسـت  ثبـات  عـدم . است بوده پرنوسان و داشته نيز منفي رشد کشور انداز پس ،توسعه سوم و

 اصـلي  داليـل  از گرديـد  آغـاز  اول برنامه پاياني هاي سال از که آن نظاير و تورم و ارز نرخ نوسانات تشديد دولت،

 .آيد مي شمار به دازان پس رشد کاهش

 افـت  دليـل  بـه  کـه  ١٣٧٧ سال بجز( سوم و دوم برنامه هاي سال طي ناخالص توليد به انداز پس نسبت

 شـده  تثبيـت  حـدودي  تا و يافته بهبود نسبتاً) گرديد کشور انداز پس و درآمد کاهش موجب نفت جهاني قيمت

 .دهد مي نشان کاهش دوم برنامه هاي سال به نسبت اما. است

۲۰۰۴ شدت انرژي در كشورها و مناطق مختلف جهان در سال

 بشکه معادل نفت خام بشکه معادل نفت خاممصرف نهايي انرژي

برای ۱۰۰۰دالر GDP برای ۱۰۰۰دالر GDP (ميليون بشکه معادل نفت خام)

بر اساس برابري قدرت خريدبراساس نرخ ارز

OECD۲۵۱۹۶,۱۴۰,۹۱۰,۸۵

۱۲۵۴۶,۷۶۱,۰۴۱,۰۰آمريکای شمالی

۲۲۸۱,۸۳۰,۴۶۰,۶۶ژاپن

۸۱۸,۷۶۱,۳۴۰,۸۹کره

۴۳۱,۰۰۱,۸۸۰,۸۲ترکيه

۶۲۶۲,۰۲۳,۴۴۰,۹۲آسيا (بدون چين)

۳۰۵۵,۱۴۴,۴۶۱,۵۳آفريقا

۲۰۷۴,۳۹۲,۸۰۱,۶۲خاورميانه

۴۳۸۴,۰۷۸,۹۴۲,۲۰شوروی سابق

۷۰۳۱,۶۷۳,۶۹۰,۹۷چين و هنگ کنگ

۲۷۶۴,۱۴۴,۷۶۰,۸۹هند

۴۲۶,۶۱۴,۹۵۱,۳۷پاکستان

۴۸۳,۷۸۲,۲۵۱,۵۹عربستان

۲۶۵,۳۵۲,۲۱۱,۸۳ونزوئال

۷۸۸,۷۱۶,۲۴۱,۷۰ايران

۵۱۰۵۷,۱۲۱,۴۶۰,۹۸جهان

IEA, International Energy Agency, Energy Balances of OECD Countries, ٢٠٠-٢٠٠٣۴, ٢٠٠۶ Edition  :مأخذ

نام كشور يا گروه كشورها



 ٤٣

 وضـعيت  بهتـر  بررسي جهت مهم هاي تنسب ديگر از ملي درآمد به خالص انداز پس نسبت براين، الوهع

 سـهم  بـا  مقايسه در ملي درآمد از خالص انداز پس سهم که دهد مي نشان مزبور نسبت. باشد مي جامعه انداز پس

 آن متوسـط  ،لـيکن  .است يافته بهبود توسعه اول برنامه به نسبت چهارم و سوم هاي برنامه در مصرفي هاي هزينه

 بيکـاري،  معـضل  رفع و اقتصادي رشد افزايش جهت که است حالي در اين .است نرفته فراتر درصد ٢٥ حدود از

  .باشد داشته تداوم مستمر طور به و يافته افزايش مزبور نسبت است الزم

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

نسبت پس انداز به توليد و درآمد ملي در سال هــاي ۱۳۶۸-۸۵

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵

درصد  

ــي  پس انداز ناخالص ملي به توليد ناخـالص مل پس انداز خالص ملي به درآمد ملــي

نسبت هزينه هاي مصرفي و پس انداز  به درآمد ملي در سال هاي ۱۳۶۸-۸۵

۰,۰

۰,۲

۰,۴

۰,۶

۰,۸

۱,۰

۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵

پس انداز خالص ملي به درآمد ملي  هزينه هاي مصرفي کل به درآمد ملي



 ٤٤

 نـشان  ١٣٦٨-٨٥ هاي سال در مصرفي هاي هزينه و ملي انداز پس رشد) پراکندگي ضريب (نوسانات مقايسه

 معنـي  بـدين  ايـن . اسـت  بوده برخوردار ملي انداز پس با مقايسه در بيشتري ثبات از جامعه مصرفي رفتار که دهد مي

  .شود مي تعديل کندي به ملي درآمد در موقت تغيير هر با زياد اينرسي و لختي دليل به جامعه مصرف که است

 و خـصوصي ( کل مصرفي هاي هزينه و ملي درآمد به ملي خالص انداز پس هاي نسبت مقايسه اين، بر عالوه 

 انـداز  پس سهم بر و دهش کاسته مصرفي هاي هزينه سهم از دوم برنامه در که است اين بيانگر ملي، درآمد به)  دولتي

. انـد  يافتـه  نيز کاهش حتي و نداشته محسوسي بهبود مزبور هاي نسبت آن، از پس هاي سال در اما .است شده افزوده

 هايانـداز  پس تجهيز اصلي عوامل از مصرفي هاي هزينه روند کاهش اقتصاد، طبيعي شرايط در که است حالي در اين

 سـمت  بـه  توانـد  مـي  حاصـله  منـابع  مناسب، هاي سياست کارگيري به و صحيح ريزي برنامه صورت در و بوده جامعه

 طـول  در مزبور هاي نسبت که است ذکر شايان. گردد منجر سرمايه تشکيل به و يافته سوق مولد توليدي هاي فعاليت

 .است بوده درصد ٧٧ و ٢٣ حدود ترتيب به بررسي مورد دوره

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 نـرخ  اجتمـاعي،  تـأمين  نظام ترتيبات ماليات، دولت، هاي سياست نظير سياستي غير و سياستي عوامل

 الگـوي  درآمـد،  توزيـع  رشـد،  جمعيتـي،  هـاي  ويژگـي  تورم، اقتصادي، کالن ثبات و مالي بازارهاي توسعه سود،

 اسـاس  بـر  ايـن  رغم علي .وندش مي محسوب جامعه انداز پس بر مؤثر عوامل از آن نظاير و خارجي عوامل مصرف،

 لـيکن، . باشـد  مـي  جامعـه  انداز پس افزايش راه ترين مطمئن مالي بازارهاي بهبود و تعميق گرفته، انجام مطالعات

 تجهيـز  عـدم  اصـلي  عوامـل  از امـر  ايـن  و نبـوده  مطلوب گذشته هاي سال در کشور بهادار اوراق بورس وضعيت

 سرانه درآمد و اقتصادي رشد تورم، ميان، اين در. گردد مي محسوب جامعه در سرمايه تشکيل و انداز پس مناسب

 .است بوده مؤثر که است يديگر عوامل از هم نامطلوب

درصدنسبت هاي مربوط به پس انداز ملي(به قيمت ثابت ۷۶)

چهارمسومدوماول

۳۴,۸۳۱,۸۳۷,۶۳۵,۶۳۲,۶پس انداز ناخالص ملي به توليد ناخالص ملي

۲۳,۰۱۷,۲۲۵,۵۲۵,۶۲۴,۰پس انداز خالص ملي به درآمد ملي

۸۶,۰۹۳,۴۷۳,۰۹۱,۳۹۸,۴تشکيل سرمايه ناخالص به پس انداز ناخالص ملي

۷۶,۵۸۳,۰۷۴,۶۷۴,۳۷۰,۶هزينه هاي مصرفي کل به درآمد ملي

کل دورهعنوان
متوسط برنامه



 ٤٥

 ميـان  همـسو  رابطـه  بيانگر بررسي مورد دوره در ملي درآمد رشد و ناخالص انداز پس رشد روند بررسي

 همچنين،. باشد باال نيز انداز پس نرخ که داشت رانتظا توان مي باشد، تر سريع سرانه درآمد رشد چنانچه. ستآنها

 ريـزي  برنامه اساس براين. است جامعه انداز پس افزايش و داخلي جذب کاهش مستلزم توليد، در افزايش هرگونه

 هـا  فعاليت سمت به آن هدايت و انداز پس افزايش با بايست مي درآمد رشد و توليد افزايش جهت سياستگذاري و

 .گيرد صورت مولد هاي گذاري سرمايه و

 بررسـي  مـورد  دوره در ملـي  خـالص  انداز پس و درآمد همچنين، و ناخالص انداز پس و توليد رشد روند

 از. است بوده متناسب اما کاهنده، متغير دو هر رشد روند توسعه، دوم و اول برنامه هاي سال در که دهد مي نشان

 ميـانگين  ،لـيکن . بـود  برخوردار قبل با مقايسه در کمتري انگينمي و نوسان از انداز پس رشد توسعه، سوم برنامه

 .است شده کمتر نيز آن نوسان و گرفته قرار باالتري دامنه در و داشته افزايش ناخالص توليد رشد

 درآمد و توليد رشد با کامل طور به اخير هاي سال در انداز پس رشد نرخ که اينست بيانگر فوق وضعيت

 شـرايط  و تـورم  نظر، مورد هاي سال در اينکه به توجه با. است داشته کاهنده روندي و ودهنب متناسب کشور ملي

 شرايط ثبات عدم ،است بوده برخوردار دوم برنامه با مقايسه در تري ثبات با و بهتر وضعيت از کشور اقتصاد کالن

 .باشد رمؤث وضعيت اين بروز در تواند مي اي هسته انرژي موضوع از ناشي خارجي و سياسي

 صـعودي  رونـد  سرانه ملي درآمد دوم، برنامه ابتداي هاي سال و اول برنامه طول در که است ذکر شايان

 و جامعـه  افـراد  تـورمي  انتظـارات  از ناشـي  کـه  بوده پرشتاب نسبتاً ملي انداز پس روند ،اما .است داشته ماليمي

 . است بوده بعد هاي سال در ها دارايي قيمت افزايش بيني پيش

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱۳۶۸  -۸۵ رونـد درآمـد و پـس انـداز ملـي طـي سـال هـاي         

۰

۵۰

۱۰۰

۱۵۰

۱۰۰ ۱۵۰ ۲۰۰ ۲۵۰ ۳۰۰ ۳۵۰ ۴۰۰ ۴۵۰
ــي درآمد مل

پس انـداز ملــي 
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 داخلي ناخالص ثابت سرمايه شکيلت -١١

 به ملي درآمد و توليد موثر و اصلي عوامل از گذاري سرمايه رشد و داخلي ناخالص ثابت سرمايه تشکيل

 هـاي  سـال  در درآمـد  و توليد رشد تداوم به منجر دوره هر در ريگذا سرمايه افزايش که اي گونه به. آيد مي شمار

 .شد خواهد آن از پس

 رونـدي  از ١٣٦٨-٨٥ هاي سال در ١٣٧٦ سال ثابت هاي قيمت به داخلي ناخالص ثابت سرمايه تشکيل

 رشـد . اسـت  بـوده  پرنوسان ولي داشته، رشد سال در درصد ٩/٦ حدود متوسط طور به و بوده برخوردار صعودي

 نيـز  منفـي  رشـد  بـا  حتـي  و داشـته  نزولي روندي دوم، برنامه ابتداي و اول برنامه پاياني هاي سال در متغير ناي

  .است شده مواجه

 بـروز  و ارز نـرخ  نوسـانات  اقتـصادي،  تثبيـت  به تعديل از سياستي چرخش از ناشي هاي اطمينان عدم

 هـاي  بـازار  سمت به جامعه محدود هايانداز پس از بخشي يافتن سوق و تورمي انتظارات ارزي، هاي بدهي بحران

 هـاي  سـال  در جامعـه  سـرمايه  تـشکيل  سطح بودن پايين اصلي عوامل از طال و سکه ارز، بازار نظير توليدي غير

  .آيند مي شمار به اشاره مورد

رشد درآمد و پس انداز خالص ملي طي سال هاي   ۱۳۶۹-۸۵

-۴۰

-۲۰

۰

۲۰
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۸۰

۱۰۰

۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵

درصد

-١٠

-۵

٠

۵

١٠

١۵

٢٠

٢۵

پس انداز خالص ملي درآمد ملي

درآمد ملي



 ٤٧

(۱) مشخصه هاي آماري رشد اجزاي تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در برنامه هاي توسعه

چهارمسومدوماولکلچهارمسومدوماولکل

۶,۹۹,۲۸,۰۹,۵۴,۲۱,۹۴۲,۴۰۱,۴۰۰,۴۲۰,۲۹تشكيل سرمايه ثابت ناخالص

۹,۱۸,۵۱۵,۴۱۲,۲۴,۱۲,۴۳۴,۳۴۱,۲۶۰,۵۱۰,۳۹ماشين آالت      

۴,۵۹,۷۱,۴۵,۶۴,۳۲,۰۱۱,۰۹۶,۰۲۱,۲۴۰,۱۴ساختمان      

۶,۸۱,۴۱۳,۷۱۲,۳۴,۱۳,۱۴۲۶,۳۳۱,۳۳۰,۳۱۰,۰۳بخش خصوصي      

۷,۲۲۲,۷۱,۲۴,۱۴,۴۲,۴۰۱,۰۵۹,۲۶۱,۸۸۱,۰۲بخش دولتي      

۷,۱۱۰,۳۱۲,۰۳,۳NA۳,۶۰۲,۳۳۳,۰۶۴,۳۳NAكشاورزي

۱۳,۹NA۵,۷۱۸,۲۴۲,۰۸-۲,۱۸NA-۸,۳۷,۵۲۲,۴نفت و گاز

۸,۳۱۵,۲۴,۹۱۴,۸NA۲,۵۷۲,۰۹۱,۹۸۰,۵۱NAصنايع ومعادن

صنعت و معدن          ۱۱,۷۱۳,۰۱۶,۴۱۷,۲NA۲,۳۹۳,۱۳۱,۴۰۰,۵۷NA

آب و برق و گاز          ۲,۶۱۸,۴-۸,۷۶,۲NA۸,۲۰۱,۴۱-۱,۴۸۱,۸۰NA

ساختمان          ۴,۶۶,۲۳,۶۲۶,۷NA۱۴,۶۲۱۶,۵۸۱۳,۴۸۱,۵۹NA

۶,۹۶,۹۷,۶۸,۸NA۱,۹۳۲,۸۰۱,۵۶۰,۴۴NAخدمات

حمل و نقل          ۱۲,۷۹,۸۱۴,۰۱۵,۶NA۱,۸۰۳,۵۶۱,۳۹۰,۶۷NA

ارتباطات          ۱۵,۳۹,۵۳۲,۰۱۰,۲NA۳,۵۴۶,۳۲۲,۱۳۳,۵۶NA

مستغالت          ۲,۱۰,۸۰,۸۷,۴NA۵,۳۵۲۰,۹۶۶,۹۵۰,۵۶NA

ساير          ۷,۱۱۱,۴۷,۷۵,۱NA۲,۱۵۱,۶۰۲,۲۴۱,۵۳NA

۱- ارقام تشکيل سرمايه در بخش هاي دولتي و خصوصي در سال هاي   ۸۵-۱۳۸۳ برآوردي است و دوره قسمت زرد رنگ ۸۲-۱۳۶۸ مي باشد.

ضريب پراکندگي
عنوان

ميانگين برنامه

 



 ٤٨

 تفکيک به همچنين و ساختمان و آالت ماشين تفکيک به ناخالص ثابت مايهسر تشکيل وضعيت مقايسه

 بخـش  در سـرمايه  تـشکيل  رشـد  کـاهش  از ناشـي  عمـدتاً  مـذکور  کـاهش  که دهد مي نشان وخصوصي دولتي

 اول سـال  ٢ در. است بوده توسعه اول برنامه پاياني سال در ويژه به خصوصي بخش گذاري سرمايه و آالت ماشين

 شـده  سبب و يافته تسري نيز دولتي بخش و ساختمان بخش به سرمايه تشکيل رشد کاهش  توسعه، دوم برنامه

 .شود مواجه بيشتري افت با کل ناخالص ثابت سرمايه تشکيل تا

 در که است آن از حاکي نيز اقتصادي هاي بخش تفکيک به ناخالص ثابت سرمايه تشکيل اجزاي بررسي

 از اول برنامـه  هـاي  سـال  طـي  معادن و صنايع و کشاورزي هاي بخش در يهسرما تشکيل مزبور، هاي بخش ميان

 بـسيار  افـت  بـا  معادن و صنايع بخش در رشد ميزان ،دوم برنامه در ليکن. است بوده برخوردار خوبي تاًنسب رشد

 دوره، ايـن  در آن سـاالنه  متوسـط  رشـد  کـه  اي گونـه  به. است بوده منفي ها سال برخي در و شده مواجه شديد

 از ناشـي  عمدتاً ،معادن و صنايع بخش در سرمايه تشکيل کاهش .باشد مي توسعه هاي برنامه طي مقدار کمترين

 .است بوده ساختمان و گاز و برق و آب هاي بخش در گذاري سرمايه شديد کاهش

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

درصدسهم زير بخش هاي تشکيل سرمايه ثابت ناخالص      

چهارمسومدوماول

۱۰۰,۰۱۰۰,۰۱۰۰,۰۱۰۰,۰۱۰۰,۰تشكيل سرمايه ثابت ناخالص

۵۱,۵۴۳,۷۵۱,۸۵۸,۵۵۸,۸         ماشين آالت

۴۸,۵۵۶,۳۴۸,۲۴۱,۵۴۱,۲         ساختمان

۶۳,۱۶۶,۷۶۰,۱۶۵,۲۶۴,۲        بخش خصوصي       

۳۶,۹۳۳,۳۳۹,۹۳۴,۸۳۵,۸        بخش دولتي 

۴,۵۴,۹۴,۳۴,۴NAكشاورزي

۵,۱۲,۶۶,۲۷,۱NA نفت و گاز

۲۵,۰۲۴,۷۲۳,۹۲۶,۶NAصنايع ومعادن

۱۴,۳۱۱,۷۱۳,۲۲۰,۳NA          صنعت و معدن

۹,۴۱۱,۲۹,۸۵,۵NA          آب و برق و گاز

۱,۲۱,۹۰,۹۰,۹NA          ساختمان

۶۵,۴۶۷,۸۶۵,۶۶۱,۹NAخدمات

۱۳,۳۱۰,۹۱۳,۳۱۶,۸NA          حمل و نقل

۲,۲۱,۳۲,۶۳,۰NA          ارتباطات

۲۰,۹۲۷,۶۱۸,۰۱۶,۰NA          مستغالت

۲۸,۹۲۷,۹۳۱,۷۲۶,۲NA          ساير

* ارقام تشکيل سرمايه در بخش هاي دولتي و خصوصي در سال هاي ۸۵-۱۳۸۳ برآوردي است و دوره قسمت زرد رنگ ۸۲-۱۳۶۸ مي باشد.

کل دوره
متوسط برنامه 

عنوان



 ٤٩

 حـساب  ايجـاد  و هـا  ماليـات  قـانون  اصالح اقتصادي، اوضاع بهبود با توسعه سوم برنامه هاي سال طي

 و صـنايع  هاي زيربخش در سرمايه تشکيل متوسط رشد سياسي، شرايط نسبي بهبود همچنين و ارزي ذخيره

 يافتـه  باثبـاتي  رونـد  حدودي تا نيز کل سرمايه تشکيل آن، نوسانات کاهش با و يافته بهبود خدمات و معادن

 گـاز  و نفـت  بخش رشد و رسيده خود مقدار کمترين به کشاورزي بخش در رمايهس تشکيل رشد ليکن. است

 . است بوده منفي نيز

 شـکل  بـه  مکانيزاسيون نجاما عدم سنتي، ساختار ،کشور از زيادي هاي  بخش در خشکسالي پديده بروز

 گـذاران  سرمايه لتماي عدم و بازدهي کاهش به منجر که صنعتي کشاورزي ايجاد شرايط نبودن فراهم و پيشرفته

 .آيد مي شمار به کشاورزي بخش در سرمايه تشکيل رشد افت اصلي دليل  د،وش کشاورزي فعاليتهاي انجام به

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

سهم زير بخش هاي تشکيل سرمايه ثابت ناخالص طي سال هاي  ۱۳۶۸-۸۵
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ماشين آالت          ساختمان         

سهم زير بخش هاي تشکيل سرمايه ثابت ناخالص طي سال هاي  ۱۳۶۸-۸۵

۰

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵

 بخش دولتي                بخش خصوصي        



 ٥٠

 اول برنامـه  ابتـداي  هاي سال در که دده مي نشان داخلي ناخالص توليد به ثابت سرمايه تشکيل نسبت

  بررسـي  مـورد  دوره طـول  در خـود  مقدار بيشترين در و بوده برخوردار خوبي نسبتاً رشد از مزبور نسبت توسعه،

 برنامـه  در تـا  گرديـده  موجـب  اقتصادي تحوالت ساير و سياستي چرخش از ناشي هاي ثباتي بي .است قرارگرفته

 شيب با صعودي روندي چهارم و سوم هاي برنامه در اين، وجود با. شود مواجه دشدي بسيار افت با نسبت اين دوم

 .است داشته کاهنده

 کـشورهاي  بـا  مقايسه در ايران در ناخالص توليد به سرمايه تشکيل نسبت که گفت توان مي مجموع در

 ٢٠ ميـان  در نـسبت  ايـن  نميـانگي  از بيـشتر  برابر ٢/١ ايران در مزبور رقم که اي گونه به. باالست نسبتاً منطقه

 بـودن  پـايين  بيـانگر  کـشور  واقعـي  رشد ارقام با نسبت اين روند مقايسه ليکن،. است بررسي مورد منطقه کشور

 .باشد مي ايران در گذاري سرمايه وري بهره

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تغييـر  نسبت همچنين، و ١)ICOR(داخلي الصناخ توليد تغيير به ناخالص ثابت سرمايه تشکيل نسبت

 سـرمايه  تـشکيل  بررسـي  در مهـم  هاي نسبت از که داخلي ناخالص توليد تغيير به ناخالص ثابت سرمايه تشکيل
________________________________________________________________________ 
١- Incremental Capital Output Ratio (ICOR) 

نسبت  تشکيل سرمايه ثابت به توليد ناخالص داخلي در سال هاي ۱۳۶۸-۸۵
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درصد

تشکيل سرمايه ناخالص به توليد ناخالص داخلي - ثابت ۷۶ ميانگين متحرک ۳ ساله تشکيل سرمايه ناخالص به توليد ناخالص داخلي 



 ٥١

 رونـدي  و شـده  هکاسـت  هـا  نـسبت  ايـن  شديد نوسان از توسعه سوم برنامه از که است آن از حاکي نيز باشند مي

 ثبـات  در کـه  اسـت  اهميـت  حـائز  جهت آن از مزبور هاي نسبت نسبي ثبات و نوسان کاهش .اند داشته تر ثباتبا

 . باشند مي مهم بسيار گذاران سرمايه گيري تصميم نحوه جهت از و بوده مؤثر اقتصادي ريزي برنامه

 يافته کاهش اخير هاي سال در داخلي ناخالص توليد تغيير به ثابت سرمايه تشکيل نسبت اين، رغم علي

 مـسائل  از ناشـي  اقتـصادي  هـاي  ريـسک  افـزايش  و بوده ثابت سرمايه تشکيل ميزان کاهش دليل به "عمدتا که

 .آيد مي شمار به آن اصلي عوامل از اي هسته انرژي موضوع به مربوط

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گذاري مايهسر -انداز پس شکاف -١٢

 ميـزان  و مـالي  تامين نحوه که باشد مي اقتصاد در اساسي متغيرهاي از گذاري سرمايه -انداز پس شکاف

 شـکاف  نـسبت  مقايـسه  .دهـد  مي نشان را کشور در شده انجام هاي گذاري سرمايه به جامعه هايانداز پس تبديل

 نـشان  ١٣٦٨-٨٢ هـاي  سـال  در GDP به تخدما و کاالها واردات و صادرات خالص و گذاري سرمايه -انداز پس

 منطقي اقتصادي منظر از روند اين که اند داشته همسو کامالً روندي )١٣٧٣ سال بجز (متغير دو اين که دهد مي

 .باشد مي انتظار مورد روند با مطابق و بوده

  

نسبت هاي تشکيل سـرمايه ثابـت بـه توليـد ناخـالص داخلـي در ســال هــاي       ۸۵- ۱۳۶۸
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ــه تغييرتوليــد ناخــالص داخلــي   تشــکيل ســرمايه ناخــالص ب تغيـير تشـکيل سـرمايه ناخـالص بــه تغييرتوليــد ناخــالص داخلــي     



 ٥٢

 

 

 

 
 

 

 طـول  در کـه  دهـد  مـي  نشان نيز ملي ناخالص انداز سپ به ناخالص ثابت سرمايه تشکيل نسبت بررسي

 انـداز  پـس  از بخـشي  ،ديگر عبارت به. است بوده درصد ٨٦ حدود متوسط طور به نسبت اين مطالعه، مورد دوره

 شـکل  بـه  باشد مي خارج دنياي با کشور اقتصاد داخلي انفعال و فعل حاصل که ناخالص سرمايه تشکيل بر مازاد

 حـدود  (خود مقدار کمترين در مزبور نسبت ،دوم برنامه هاي سال در .است يافته نمود کاال ورود يا سرمايه خروج

 شـرايط  و هـا  بـدهي  بحـران  و ارز نمـودن  نرخـي  تک ناموفق سياست دليل به "عمدتا که داشته قرار) درصد ٧٣

 . بود اقتصادي تعديل سياست از ناشي اقتصادي نامناسب

 انـدازهاي  پس گذاري سرمايه نحوه و ترکيب است، مهم درآمد و توليد به انداز پس نسبت گرچه بنابراين،

 مـالي  موسسات تقويت با که دارد العاده فوق اهميت نيز توليدي و مولد هاي فعاليت سمت به آن هدايت و حاصله

 .گرديد نائل هدف اين به توان مي گذاري سرمايه بانکهاي همچنين و آن تعميق و بهادار اوراق بورس نظير

 

 

 

 
 
 
 
 
 

نسبت تشکيل سرمايه ثابت ناخالص به پس انداز ناخالص ملي در سال هاي   ۱۳۶۸-۸۵
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درصد

روند نسبت شکاف پس انداز-سرمايه گذاري و خالص صادرات به  GDP در سال هاي ۱۳۶۸-۸۲
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درصد

خالص صادرات كاالها وخدمات شکاف پس انداز-سرمايه گذاري



 ٥٣

 انبار موجودي وضعيت -١٣

 درصد ٣/٧ حدود در بررسي مورد دوره طول در داخلي ناخالص هزينه به انبار موجودي در تغيير نسبت

 .  است بااليي رقم باشد، مي درصد ٣ تا ٢ بين که توسعه حال در کشورهاي براي آن ميزان با مقايسه در که بوده

 باالي نسبت ليکن است، ضروري تقاضا و عرضه نوسانات با مقابله جهت توليد از بخشي نگهداري گرچه

 حـداقل  بـر  مبتنـي  انبـارداري  جديد هاي روش و توليد زمينه در مدرن هاي سيستم فقدان بيانگر انبار، موجودي

 .است سنتي عرضه و توليد هاي مکانيزم از استفاده تدوام عبارتي به و هزينه نمودن

 تکـافوي  عـدم  و بازار تقاضاي مازاد شديد، تورم دليل به توسعه سوم و دوم هاي برنامه آغاز هاي سال در

 دليـل  بـه  ليکن رسيد، بررسي مورد هاي سال در خود مقدار حداقل به انبار موجودي عرضه، تامين جهت واردات

 بـاال  مـذکور  نـسبت  اخير، هاي سال در ميتور انتظارات همچنين، و انبارداري جديد هاي سيستم بکارگيري عدم

 .است مانده

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــه توليــد ناخــالص داخلــي در ســال هــاي      ۸۵- ۱۳۶۸ نسـبت تغيـير در موجـودي انبـار ب
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درصد    



 ٥٤

 )مرزي برون تجارت( واردات و صادرات -١٤

 غيرنفتي صادرات وضعيت -١٤-١

 خـالص  نـسبت  تـشويقي،  هاي سياست اتخاذ و توسعه هاي برنامه در غيرنفتي صادرات به توجه رغم علي

 ٧ منفـي  از مزبـور  نـسبت . اسـت  بـوده  درصد ٢ حدود دوره طول در ناخالص توليد به خدمات و کاالها صادرات

 و نفـت  صـادرات  رشد ليکن است، آن نسبي بهبود بيانگر و يافته افزايش درصد ٨ حدود به اول برنامه در درصد

 درصـد  ٦ حـدود  از دوره طول در GDP به غيرنفتي صادرات متوسط نسبت و بوده افزايش اين اصلي عامل گاز

 .است نرفته فراتر

 و درصـد  ٥٠ از بـيش  کـشاورزي  و سـنتي  کاالهـاي  که دهد مي نشان کشور غيرنفتي صادرات ترکيب

 .است داده تشکيل را ١٣٦٨-٨٥ هاي سال در گمرکي نفتي غير صادرات کل از درصد ٤٨ حدود صنعتي کاالهاي

 ٧٤ و ٢٤ بـه  ترتيـب  به چهارم برنامه در که بوده درصد ٢٤ و ٧٤ حدود ترتيب به اول برنامه در مزبور هاي سهم

 خوبي رشد اخير هاي سال طي کشاورزي و سنتي کاالهاي صادراتي ارزش اينکه وجود با .است يافته تغيير درصد

 روندي کشاورزي بخش افزوده ارزش همچنين و غيرنفتي صادرات کل از مزبور کاالهاي سهم ليکن است، داشته

 افـزوده  ارزش از آن سهم همچنين و صادرات کل از صنعتي کاالهاي صادرات سهم بر مقابل در و هداشت کاهنده

 .است شده افزوده بخش اين

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ــرف       ــوع مصــ ــاس نــ ــركي براســ ــادرات گمــ ــهم صــ ســ

ــومدوماول ــلچهـــــارمسـ کـ

ــرکي   ــادرات گمــ ــع صــ ۱جمــ ۰ ۰ , ۰۱ ۰ ۰ , ۰۱ ۰ ۰ , ۰۱ ۰ ۰ , ۰۱ ۰ ۰ , ۰

۷کاالهــــــاي ســــــنتي و کشــــــاورزي   ۴ , ۴۵ ۳ , ۹۳ ۵ , ۳۲ ۳ , ۷۵ ۰ , ۵

۱کلوخـــــه هـــــاي کـــــاني و فلـــــزي , ۷۱ , ۴۱ , ۱۲ , ۰۱ , ۵

۲کاالهــــــاي صــــــنعتي ۳ , ۹۴ ۴ , ۷۶ ۳ , ۵۷ ۳ , ۸۴ ۸ , ۲

۲مــــــواد اوليــــــه و كاالهــــــاي واســــــطه اي ۴ , ۶۳ ۵ , ۴۵ ۵ , ۴۶ ۶ , ۳۴ ۱ , ۷

ــدن  ــنعت و معــــ ۲   صــــ ۴ , ۱۳ ۳ , ۳۴ ۴ , ۵۵ ۲ , ۹۳ ۶ , ۲

N   کشـــــــــاورزي A۰ , ۸۰ , ۴۰ , ۳۰ , ۶

۰    خـــــــدمات , ۹۱ , ۳۱ ۰ , ۴۱ ۳ , ۱۵ , ۲

ــرمايه اي ــاي ســـــ ۱كاالهـــــ , ۴۱ , ۹۳ , ۱۴ , ۰۲ , ۴

ــا   ــاير کاالهـــ ــرفي و ســـ ۷مصـــ ۳ , ۳۶ ۲ , ۷۴ ۱ , ۶۲ ۹ , ۷۵ ۵ , ۷

ــه(   درصـــد )  متوســــط برنامــ
عنـــوان 



 ٥٥

 در گـروه  ايـن  محصوالت صادرات باالتر رشد بيانگر شده صادر صنعتي کاالهاي سهم العاده فوق افزايش

 در صـنعتي  محـصوالت  صـدور  بـه  کشور صادرکنندگان و متوليان بيشتر توجه و کشاورزي محصوالت با مقايسه

 دليـل  بـه  صـنعتي  کاالهـاي  صادرات ارزش رشد از بخشي. باشد مي نشده فراوري و سنتي محصوالت با مقايسه

 محـصوالت  ارمقـد  افـزايش  و جنـوبي  پـارس  گـاز  و نفـت  حوزه در شده انجام هاي گذاري سرمايه از برداري بهره

 صنعتي محصوالت صادرات و توليد از گرفته صورت هاي حمايت و صنعت بخش به ويژه توجه و بوده پتروشيمي

 محـصوالت  و آالت آهـن  نفتـي،  هـاي  فـرآورده  قيمت افزايش که داشت نظر در بايد اما. است بوده موثر برآن نيز

 .دارد زيادي نقش ميان اين در نيز شده ايجاد جهاني هاي قيمت افزايش واسطه به که فوالدي

 

 

 

 

 

 مواد صادرات سهم از دوره طول در صادرات کل از مصرفي صادراتي کاالهاي سهم متوسط اينکه رغم علي

 در درصـد  ٢٥ حـدود  از و بـوده  صـعودي  اي واسـطه  و اوليه مواد صادرات روند ليکن بوده، بيشتر اي واسطه و اوليه

 تمايـل  دليـل  بـه  توانـد  مي آن از بخشي که رسيده چهارم برنامه ابتداي هاي سال در درصد ٦٦ حدود به اول برنامه

 پـايين  رقابـت  قدرت رسد مي نظر به اما. باشد آن صادرات سهولت و اي واسطه و اوليه مواد خريد به تجاري شرکاي

 .است موثر امر اين در نيز مصرفي و نهايي محصوالت

 شـديد  افزايش دليل به" عمدتا دوم برنامه ابتداي هاي سال در GDP به غيرنفتي صادرات بتنس کاهش

 شـديد  کـاهش  بـا  .اسـت  بـوده  داخلـي  تقاضـاي  تامين و اقتصادي تعديل هاي سياست از ناشي تورمي انتظارات

 مجـدد  فزايشا با و داشته صعودي روندي و يافته بهبود نفتي غير صادرات سهم ١٣٧٧ سال در نفتي درآمدهاي

 .است شده کاسته نيز نفتي غير صادرات سهم از نفتي درآمدهاي صعودي روند و نفت جهاني قيمت

ترکيب صادرات برحسب نوع مصرف در سال هاي ۱۳۶۸-۸۵
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۴۰
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درصد

مواد اوليه و كاالهاي واسطه اي  كاالهاي سرمايه اي مصرفي و ساير کاالها



 ٥٦

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

درصد    نسبت هاي مربوط به زيربخش هاي صــادرات

چهارم     سوم   دوماول

۱۴,۵۸,۶۱۳,۸۱۶,۰۲۵,۶صادرات كاالهاي صنعتي و کلوخه هاي کاني و فلزي به ارزش افـزوده صــنعت ومعــدن 

۱۸,۴۲۳,۴۱۵,۳۱۳,۲۱۳,۲صادرات كاالهاي سنتي وکشاورزي به ارزش افزوده گــروه کشــاورزي

۱۰,۶۷,۸۹,۳۱۱,۰۱۷,۹ صادرات مواد اوليه و واسطه اي صنايع و معادن به ارزش افزوده ايــن بخــش

۰,۲NA۰,۲۰,۲۰,۲ صادرات مواد اوليه و واسطه اي کشاورزي به ارزش افزوده ايــن بخــش

۰,۵۰,۱۰,۲۰,۹۱,۶ صادرات مواد اوليه و واسطه اي خدمات به ارزش افزوده ايــن بخــش

۰,۲۰,۱۰,۲۰,۲۰,۴صادرات كاالهاي سرمايه اي به ارزش افزوده صنعت ومعــدن و خــدمات

۵,۰۶,۵۴,۸۳,۲۲,۹صادرات كاالهاي مصرفي به هزينه هاي مصرفي خصوصــي ودولــتي

کل دوره 
متوسط برنامه 

عنوان     

۱۳۶۸  -۸۵ نسبت صـادرات کـاال و خـدمات بـه توليـد ناخــالص داخلــي در ســال هــاي      
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درصد   

ــاز      ــتي        صــادرات نفــت و گـ ــادرات خـــدمات             صـــادرات كاالهــــاي غيرنفــ     صـ

۱۳۶۸  -۸۵ ــاي      ــال ه ــرکي در س ــتي گم ــادرات غيرنف ــب ص ترکي
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ــد درص

ــاورزي  ــنتي و کشـ کاالهــاي سـ ــزي   ــاني و فل ــاي ک کلوخــه ه کاالهــاي صــنعتي  



 ٥٧

 واردات وضعيت -١٤-٢

 از کـشور  واردات رقـم  کـه  دهد مي نشان بررسي مورد دوره در خدمات و الهاکا واردات وضعيت بررسي

 رشـد  سـوم،  و اول هـاي  برنامـه  در .اسـت  داشته پرنوسان روندي و بوده برخوردار سال در درصد ٤ متوسط رشد

 .تاس گرديده منفي دوم برنامه در مزبور رشد متوسط .است بوده باالتر بسيار دوره ميانگين از واردات متوسط

 اول برنامـه  در سـازي  ظرفيـت  و جديد هاي گذاري سرمايه ايجاد توليد، موجود هاي ظرفيت کارگيري هب

 افـزايش  سـبب  گرفـت،  صـورت  تقاضـا  تـأمين  و تحميلي جنگ از پس اقتصادي بازسازي راستاي در که توسعه

 ارز نـرخ  افـزايش  و ساناتنو دليل به اما .شد اي واسطه و اي سرمايه کاالهاي واردات خصوص به واردات چشمگير

 .گرديد کاهنده واردات رشد روند اقتصادي، تعديل هاي سياست انجام از ناشي

 در ارزي منـابع  محـدويت  و ارز نـرخ  تثبيـت  دولـت،  اقتصادي سياست در شده ايجاد چرخش دليل به

 واردات کـاهش  سـتاي را در نيـز  آن ترکيـب  و شـده  برخـوردار  باثباتي روند از واردات توسعه، دوم برنامه ابتداي

 تثبيـت  هـاي  سياسـت  اتخاذ با ديگر عبارت به .است يافته تغيير اي سرمايه کاالهاي افزايش و اي واسطه کاالهاي

  سـرمايه  تـشکيل  بـه  کـه  اي سـرمايه  ابزارهاي ساير و آالت ماشين تامين سمت به واردات دوره، اين در اقتصادي

 .است داشته اسبيمن نسبتاً ترکيب و يافته سوق گردد، مي منجر

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

۱۳۶۸ -۸۵ نسبت واردات کـاال و خـدمات بـه توليـد ناخـالص داخلــي در ســال هــاي      
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درصد   

ــدمات  ــا وخـ خــدمات          واردات كـــــاال       واردات كاالهـ



 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 گيـري  شـکل  و تـورم  نرخ نزولي روند و يکسو از آن تداوم و اسمي ارز نرخ ثبات توسعه، سوم برنامه در

 افـزايش  همچنـين،  .يابـد  کـاهش  واقعـي  ارز نـرخ  تـا  شده سبب ديگر سوي از ها قيمت سطح کاهنده انتظارات

 برنامـه  هـاي  سال طي واردات چشمگير افزايش موجب آن تداوم و گاز و نفت صادرات از حاصل ارزي درآمدهاي

 .است يافته تداوم نيز اخير هاي سال در و گرديده مذکور

 و تهداش صعودي روندي) ١٣٨٠ سال بجز (سوم برنامه در مصرفي کاالهاي واردات رشد اينکه رغم علي

 از فراتـر  بـسيار  دوره اين در اي واسطه و اوليه مواد واردات ليکن است، شده حفظ دوم برنامه حد در آن متوسط

 مراتـب  بـه  توسـعه  چهـارم  برنامه اول سال ٢ در مزبور وضعيت. است شده بيشتر نيز آن سهم و بوده دوم برنامه

 ذکـر  شـايان  .است يافته زيادي کاهش کل واردات از آن سهم و اي سرمايه کاالهاي واردات رشد و شده تر وخيم

 بـوده  درصد ١٣ حدود سرمايه تشکيل به اي سرمايه کاالهاي واردات نسبت بررسي، مورد دوره طول در که است

 .است بوده تر پايين بسيار سوم و دوم هاي برنامه در رقم اين و

 و گرديـد  ناشي نفت قيمت هانيج وضعيت بهبود از که نفت صادرات از حاصل ارزي درآمدهاي افزايش

 و اوليـه  مـواد  واردات چـشمگير  افـزايش  لـيکن،  .آيـد  مي شمار به واردات افزايش اصلي داليل از ارز نرخ تثبيت

 مـواد  بـاالتر  مقـادير  نگهـداري  بـه  توليدکنندگان تمايل و اقتصادي هاي تحريم اعمال از ناشي تواند مي اي واسطه

 شـدن  بـدتر  واسـطه  بـه  (توليـد  توقـف  از جلوگيري و داخلي تقاضاي تامين يراستا در توليد تداوم جهت اوليه

 . باشد بيشتر) اقتصادي هاي تحريم از ناشي اقتصادي شرايط

ــوع مصــرف     ســهم واردات گمــركي براســاس ن

کل  چهــارمسوم   دوماول

ــرکي ــتي گمـ ۱۰۰,۰۱۰۰,۰۱۰۰,۰۱۰۰,۰۱۰۰,۰واردات غيرنفـ

ــطه اي   ــاي  واس ــه و کااله ــواد اولي ۶۰,۲۵۸,۰۶۶,۱۶۵,۱۶۱,۱م

ــدن ۴۵,۸۴۵,۰۵۲,۳۴۹,۲۴۸,۳صــنعت و مع

ــاختمان ۴,۳۳,۹۲,۷۳,۷۳,۵س

۶,۸۲,۴۲,۷۲,۶۳,۴کشـــاورزي

ــدمات ۲,۱۱,۲۷,۸۹,۱۴,۹خ

۲۶,۵۲۷,۷۲۳,۶۲۱,۶۲۶,۰کاالهــاي ســرمايه اي 

ــاير  ــاي مصــرفي و س ۱۳,۴۱۴,۳۱۰,۴۱۳,۲۱۲,۹کااله

درصد    )  متوسط هــر برنامــه(   
عنوان     



 ٥٩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 نميـا  در اي واسطه و اوليه مواد دپوي سبب کشور اقتصادي هاي تحريم از ناشي نگراني ديگر، عبارت به

 شکل اقتصاد در سازي ظرفيت "عمال اي، سرمايه کاالهاي واردات سهم کاهش به توجه با و گرديده توليدکنندگان

 پـايين  رشـد . است نشده کشور در بيشتر سرمايه تشکيل به منجر واردات افزايش دوره، اين در لذا. است نگرفته

 اين مويد اخير هاي سال در GDP به انبار ديموجو در تغيير باالي نسبت و داخلي ناخالص ثابت سرمايه تشکيل

 .باشد مي نکته

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

درصدنسبت هاي مربوط به زيربخش هاي واردات      

چهارمسومدوماول

۵۱,۴۶۲,۳۳۲,۸۵۵,۳۶۲,۲ واردات مواد اوليه و واسطه اي صنايع و معادن به ارزش افزوده اين بخش 

۴,۵۸,۳۱,۸۴,۱۴,۹ واردات مواد اوليه و واسطه اي کشاورزي به ارزش افزوده اين بخش

۱,۹۰,۸۰,۳۳,۰۳,۷ واردات مواد اوليه و واسطه اي خدمات به ارزش افزوده اين بخش 

۶,۷۸,۹۵,۵۶,۳۶,۷واردات كاالهاي سرمايه اي به ارزش افزوده صنعت ومعدن و خدمات

۳,۵۴,۳۳,۰۳,۲۴,۴واردات كاالهاي مصرفي به هزينه هاي مصرفي خصوصي ودولتي

کل دوره
متوسط برنامه 

عنوان

ترکيب واردات برحسب نـوع مصـرف در سـال هـاي     ۸۵- ۱۳۶۸

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵

درصد   

مـواد اوليـه و کاالهــاي  واســطه اي   کاالهـاي ســرمايه اي  کاالهاي مصـرفي و ســاير 



 ٦٠

 مبادله رابطه -١٤-٣

 حـال  در كـشورهاي  خـصوص  بـه  كشورها اغلب در مهم متغيرهاي از يكي آن تغييرات و مبادله رابطه

 آن تخريـب  و كـشور  صـادراتي  كاالهـاي  يـد خر قـدرت  دهنـده  نـشان  مبادلـه  رابطه درحقيقت. باشد مي توسعه

 .باشد مي جهاني بازارهاي در كشور وضعيت شدن بدتر دهنده نشان

 تن هر ازاي به دالر ٥٠٦ حدود ايران صادراتي کاالي تن هر ميانگين ارزش بررسي، مورد دوره طول در

 تـن  بـر  دالر ٤٤٤ حـدود  به تن بر دالر ٨٥٩ رقم از که اي گونه به. است شده مواجه کاهنده روند يک با اما بوده

 مـورد  دوره در وارداتـي  کاالي تن هر ارزش مقابل، در .باشد مي صادراتي کاالهاي ارزش کاهش بيانگر که رسيده

 رونـد  يـک  با ليکن بوده، کاهنده سوم برنامه تا آن روند گرچه .است بوده تن هر ازاي به دالر ٨٤٣ حدود بررسي

 و نفت قيمت افزايش از ناشي خارجي کاالهاي قيمت افزايش .است شده مواجه اخير هاي سال در شديد افزايشي

 توانـد  مي نيز ايران عليه المللي بين اخير هاي تحريم از ناشي مشکالت ،همچنين .است بوده آن دليل جهاني تورم

 .باشد موثر آن افزايش ميزان شدت در

 مبادله رابطه تا گرديده سبب وارداتي االيک مقابل در صادراتي کاالي تن هر ارزش بيشتر کاهش روند 

 .گردد منجر المللي بين مبادالت در ايران زيان به و شده کاهنده بررسي مورد دوره طول در

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

دالر/ تـن ارزش هــــرتن کــــاالي صــــادراتي و وارداتــــي غيرنفــــتي گمــــرکي  

ــارمســومدوماول چه

ــادرات  ــد صــ ۵ارزش واحــ ۰ ۶۸ ۵ ۹۴ ۱ ۹۳ ۲ ۷۴ ۴ ۴

۸ارزش واحــــــــد واردات ۴ ۳۹ ۹ ۷۷ ۲ ۱۷ ۸ ۶۱ ۰ ۳ ۳

۰رابطــه مبادلـــه  ,۶۰ ,۹۰ ,۶۰ ,۴۰ ,۴

کـــل دوره
ــه   ــر برنام ــهم ه ــط س متوس

عنــوان 
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١٣٦٨ -٨٥  ١٣٦٨-٨٥ هايروند ارزش هر تن واردات و صادرات غير نفتي در سال

٠

٤٠٠

٨٠٠

١٢٠٠

١٦٠٠

٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥

تن / دالر 

ارزش واحد صادرات ارزش واحد واردات

١٣٦٨ -٨٥  ١٣٦٨-٨٥هايوضعيت رابطه مبادله در سال

٠,٢

٠,٤

٠,٦

٠,٨

١,٠

١,٢

١,٤

٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥



 ٦٢

 اقتصاد بودن باز نسبت -١٥

 بـا  كـشور  يك اقتصادي مبادالت و ارتباط ميزان بيانگر که است يهاي شاخص از اقتصاد بودن باز نسبت

 روابـط  بيـشترين  داراي ،اسـت  بزرگتـر  آنها در نسبت اين كه كشورهايي ديگر، عبارت به .باشد مي كشورها ساير

  .باشند مي سايرکشورها با اقتصادي و تجاري

 کـه  نفـت  بدون داخلي ناخالص توليد به) نفت از غير (وخدمات کاالها صادرات و واردات مجموع نسبت

 رونـدي  بررسـي  مورد هاي سال طي است، گرديده محاسبه اقتصاد بودن باز ميزان تعيين براي معياري عنوان به

 صـعودي  رونـد  ابتـدا  مزبـور  نسبت توسعه، اول برنامه در اقتصادي تعديل سياست اتخاذ با .است داشته پرنوسان

 در سياسـتي  چـرخش  نهايـت  در و ارزي هـاي  محدوديت و اقتصادي مشکالت بروز با ليکن. است داشته شتابان

 وضـعيت  ايـن . است گرفته قرار دوره يابتدا در نسبت اين ميزان از کمتر رييدامق در و يافته کاهش دوم، برنامه

 .است مزبور دوره در اقتصاد شدن تر بسته بيانگر

 و شـده  آغـاز  نـسبت  ايـن  صـعودي  رونـد  ،توسعه سوم برنامه طول در و دوم برنامه پاياني هاي سال در

 محاسـبه  رازي. است بوده واردات ميزان افزايش محل از "عمدتا نسبت، اين افزايش. است داشته تداوم نيز تاکنون

 فراتر درصد ٦ از آن ميزان ،اخير هاي سال در که دهد مي نشان ناخالص توليد به خدمات و کاالها صادرات نسبت

 رتبـه  ،مـيالدي  ٢٠٠٤ سـال  در اقتـصاد  بـودن  بـاز  شاخص نظر از ايران منطقه، کشورهاي ميان در .است نرفته

 .است بوده منطقه متوسط رقم از کمتر درصد ٣٢ راناي در نسبت اين مقدار و داشته را )نفت احتساب با( بيستم

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

نسبت مجموع واردات وصادرات به توليد ناخالص داخلي بدون نفت در سال هاي ۱۳۶۸-۸۲

۱۵

۲۵

۳۵

۴۵

۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲

درصد

 واردات و صادرات کاالها و خدمات به توليد ناخالص  واردات و صادرات کاالهاي غيرنفتي به توليد ناخالص 



 ٦٣

 گيري نتيجه و بندي جمع

 و منـا  منطقـه  ،انـداز  چـشم  سـند  حـوزه  کشورهاي با آن مقايسه و اقتصادي کالن هاي شاخص بررسي

 ناخـالص  توليـد  نظيـر  نتخـب م رهايمتغي سطح اينکه رغم علي ،دهد مي نشان منطقه در رقيب عمده کشورهاي

 نبوده مناسب متغيرها سرانه وضعيت و آنها رشد ليکن باالست، ايران در آن نظاير و ثابت سرمايه تشکيل داخلي،

  .باشد مي ايران در تورم و بيکاري نرخ اقتصادي، رشد ويژه هب ها شاخص اغلب بودن نامطلوب از حاكي و

 رشد نرخ متوسط با مقايسه در که بوده درصد ٢/٥ ايران قتصاديا رشد متوسط بررسي، مورد دوره طي 

 بيشترين توسعه، هاي برنامه ميان در .است داشته نيز ييباال ثباتي بي و نوسان و باشد مي پايين منطقه کشورهاي

 . است داشته کمتري ثبات ها برنامه ساير با مقايسه در ليکن گرديده، محقق اول برنامه در رشد مقدار

 برخـوردار  متوسـط  رشد بيشترين از معادن و صنايع گروه داخلي، ناخالص توليد هاي بخشزير ميان در

 بـسيار  نيز خدمات بخش رشد. داشت کمتري پراکندگي ضريب نفت و کشاورزي هاي بخش با مقايسه در و بوده

 بـين  در را رشـد  متوسـط  ميـزان  کمتـرين  اينکـه  رغـم  علي نفت بخش مقابل، در. است بوده ثبات با و نوسان کم

   .بود ثبات بي و پرنوسان شدت به داشت اقتصادي هاي بخش

 نسبي ثبات از) دولتي و خصوصي (مصرف نظير هايي متغير اينکه رغم علي گفت، توان مي مجموع در

 ثبـات  عـدم  بـر  عـالوه  همچنين،. اند داشته کمتري ثبات گذاري سرمايه و اقتصادي رشد است، بوده برخوردار

 تـداوم  جهـت  واردات و نفـت  درآمد به زيادي وابستگي گذاري، سرمايه و مصرف روند بودن نامطلوب و روندها

 .دارد وجود توليد

 سـهم  و شده کاسته معادن و صنايع و خدمات کشاورزي، هاي بخش سهم از توسعه هاي برنامه طول در

 و نفـت  قيمـت  افـزايش  و سوم رنامهب در ارز نمودن نرخي تک. است يافته افزايش برابر ٥/٢ ميزان به نفت بخش

 سهم گيرچشم افزايش اصلي داليل از گرديد آغاز چهارم برنامه ابتداي از که جهاني بازارهاي در آن هاي فرآورده

  .باشد مي نفت بخش



 ٦٤

 معادن و صنايع از گرفته صورت ريالي و ارزي هاي حمايت به توجه با کشور توليدي هاي بخش ميان در

 در بخـش  ايـن  سـهم  کـاهش  توليـد،  ميـزان  افـزايش  و) OSF ارزي ذخيره حساب و بانکي تسهيالت محل از(

 توليـد  مناسب افزايش عدم دليل به کشاورزي بخش سهم ليکن،. است بوده کمتر خدمات و کشاورزي با مقايسه

 فقـدان  اراضـي،  نـشدن  يکپارچـه  نظيـر  مـشکالتي . اسـت  داشـته  نزولـي  رونـد  همـواره  آن، محصوالت قيمت و

 اصـلي  عوامـل  از کل سرمايه تشکيل از آن سهم کاهش و اصولي هاي حمايت عدم پيشرفته، آبياري هاي تمسيس

  .است بوده کشاورزي بخش سهم و توليد توجه قابل افزايش عدم

 از هـا  برنامـه  درطـول  خـصوصي  بخـش  مصرف سهم کاهش دليل به نيز ناخالص هزينه اجزاي ميان در

 بـا  کـه  اسـت  مانـده  باال کماکان دولتي بخش مصرف سهم ليکن است، شده کاسته کل مصرفي هاي هزينه سهم

 بخـش  بـه  ها فعاليت واگذاري در موفقيت عدم بيانگر دولت، اندازه کاهش جهت شده اتخاذ هاي سياست به توجه

 . است بوده مربوطه هاي هزينه کاهش و) سازي خصوصي( دولتي غير

 و تکنولـوژي  بهبـود  عـدم  همچنـين،  و ايران در مولد و واقعي بخش ساختاري مشکالت اينکه رغم علي

 و پـولي  هـاي  بخـش  تحوالت و نوسانات ،باشد مي رشد فرايند در تاثيرگذار و اصلي عامل بخش، اين در وري بهره

 ثبـاتي  بـي  در نيـز  باشد مي نفت پرنوسان و سرشار درآمدهاي از ناشي "عمدتا که دولت مالي باطيضان بي و ارزي

  .است بوده وثرم اقتصادي رشد

 ميـزان  از توليـد  عملکـرد  تقاضا، فشار دليل به ١٣٨١ از پس هاي سال و اول برنامه پاياني هاي سال در

 امـا . اسـت  اقتصاد ظرفيت بهينه حد از باالتر استفاده منزله به که بوده مثبت توليد شکاف و رفته فراتر آن بالقوه

 رکودي نسبتاً شرايط و شده منفي توليد هاي سيکل تقاضا، ونيفز کاهش دليل به دوم برنامه ابتداي هاي سال در

 .است شده ايجاد

 کالن متغيرهاي آزادسازي سرعت ناهمگوني و ها زيرساخت با توليد ظرفيتهاي تناسب عدم براين، عالوه

 تزريـق  از ناشـي  تقاضـاي  فشار نيز و زيرساختي تحوالت و مقررات و قوانين بخش در گرفته صورت اصالحات با

 .است بوده بالقوه توليد از بالفعل توليد بودن باالتر داليل از اقتصاد به نفت درآمد از حاصل مالي منابع



 ٦٥

 ميـزان  افزايش و زياد مالي منابع تزريق با که بيکار کار نيروي از بخشي جذب و بالفعل توليد افزايش با

 سـوم  برنامـه  پايـاني  هـاي  سـال  از يکاريب روند گرفته، صورت معادن و صنايع بخش در ويژه هب سرمايه تشکيل

 نگرفتـه  صـورت  بالقوه توليد افزايش محل از و نبوده ساختاري مزبور کاهش که آنجا از ليکن. است شده کاهنده

 .است داشته افزايشي روند اخير هاي سال در بيکاري

 يابد کاهش ختاريسا شکل به بايست مي آنچه توليد، شکاف و بيکاري شکاف رابطه به توجه با بنابراين،

 تـورم  سـطح  در بيکـاري  نـرخ ( NAIRUتعادلي بيکاري نرخ کاهش باشد، داشته اقتصادي رشد بر پايداري اثر تا

 تـامين  نظـام  نيـز  و دسـتمزدها  و کـار  قوانين در ساختاري اصالحات چنانچه ديگر، عبارت به .است) ناغيرشتاب

 در سـرمايه  جذب ميزان و توليد ظرفيت با متناسب رکا نيروي وري بهره و آموزش نحوه و گيرد صورت اجتماعي

 .يافت خواهد کاهش پايدار شکل به بيکاري نرخ باشد، اقتصاد

 بـه  مربـوط  ضـريب  بيـشترين  که دهد مي نشان ناخالص توليد هاي بخش زير همبستگي ضريب بررسي 

. باشـد  مـي  شاورزيکـ  بـا  صـنايع  بخش به مربوط ضريب کمترين و بوده خدمات بخش با معادن و صنايع بخش

 کـشور  در صـنعتي  کشاورزي توسعه و مکانيزاسيون عدم و بودن سنتي از ناشي تواند مي ضريب اين بودن پايين

 .است بوده برخوردار بااليي همبستگي ضريب از اقتصادي هاي بخش همه با نفت بخش که حالي در. باشد

 بـا  نفـت  و صنايع هاي بخش ميان که است آن از حاکي نيز توليد اجزاي پيشين و پسين همبستگي

 در نفت بخش نوسانات که اي گونه به. است داشته وجود مشابه الگوي يک نفت و صنعت هاي بخش و خدمات

 صـنايع  بخـش  در کـه  نمـوده  تبيـين  را خـدمات  و صنايع هاي بخش جاري تغييرات از بخشي قبل، هاي دوره

 نيـز  نفتي درآمدهاي رشد با اقتصادي رشد بستگيهم ضريب .باشد ساختمان بخش طريق از تواند مي "عمدتا

 .است کشور اقتصاد اصلي هاي شاخصه از نفتي درآمدهاي به حد از بيش اتکاي و بوده باال بسيار

 ناخـالص  توليـد  از واحـد  يـک  توليد براي آن مصرف سرانه کشور، در انرژي قيمت بودن ارزان دليل به

 در و بوده باال بسيار جهان کشورهاي با مقايسه در ايران در انرژي شدت که طوري به. است داشته افزايشي روند

 صـرفه  و کـارايي  عـدم  موجـب  و شـده  تر وخيم مزبور وضعيت نفت، جهاني قيمت افزايش با. دارد قرار دوم رتبه

 .است گرديده کشور صنايع برخي در توليد اقتصادي
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  بـوده  برخوردار بيشتري نوسان از ضمني شاخص که دهد مي نشان تورم با ضمني شاخص رشد مقايسه

 انجـام  در کـه  اسـت  ايـن  مؤيـد  امـر  ايـن . اسـت  واردات قيمت شاخص و نفت قيمت نوسانات از ناشي "غالبا که

 .باشد مي مناسبتر و ثبات با تورم نرخ اقتصادي، هاي ريزي برنامه

 و نبـوده  متناسـب  ورکـش  ملي درآمد و توليد رشد با کامل طور به اخير هاي سال در انداز پس رشد نرخ

 برخـوردار  ملي انداز پس به نسبت بيشتري ثبات از جامعه مصرفي رفتار براين، عالوه .است داشته کاهنده روندي

 درآمـد  در قـت  مـو  تغيير هر با زياد اينرسي و لختي دليل به جامعه مصرف که است معني بدين اين. است بوده

  .شود مي تعديل کندي به ملي

 امـا . باشد مي مؤثر جامعه انداز پس گيري شکل عدم در نامطلوب سرانه درآمد و دياقتصا رشد تورم،

 تـشکيل  و انـداز  پـس  مناسـب  تجهيـز  عـدم  اصلي عوامل از کشور بهادار اوراق بورس وضعيت نبودن مطلوب

 افـزايش  راه تـرين  مطمـئن  مـالي  بازارهـاي  بهبـود  و تعميـق  بنـابراين، . گردد مي محسوب جامعه در سرمايه

 . باشد مي جامعه انداز پس

 ثبـاتي  بـي  دليـل  بـه  ابتـدا  در اما داشته، رشد به رو روند سرمايه تشکيل توسعه هاي برنامه طول در

 از ناشـي  گذاري سرمايه هاي ريسک جهت به "عمدتا اخير، هاي سال در و ارزي بحران و اقتصاد در آمده بوجود

 .است شده کاسته گذاري سرمايه مدت بلند رشد روند از اقتصادي هاي تحريم و سياسي مسائل

 نـسبي  بهبـود  همچنـين  و ارزي ذخيره حساب ايجاد و ها ماليات قانون اصالح اقتصادي، اوضاع بهبود با

 و صـنايع  هـاي  بخش زير در سرمايه تشکيل متوسط رشد توسعه، سوم برنامه هاي سال در کشور سياسي شرايط

 باثبـاتي  روند حدودي تا نيز کل سرمايه تشکيل ،آن نوسانات اهشک با و يافته بهبود کشاورزي و خدمات معادن،

 . است يافته

 بـه  منطقـه  کـشورهاي  بـا  مقايـسه  در ايران در ناخالص توليد به سرمايه تشکيل نسبت اينکه رغم علي

 نسبت روند مقايسه ،است بررسي مورد منطقه کشور ٢٠ ميان در نسبت اين ميانگين از بيشتر و بوده باال نسبت

 طـول  در مزبـور  نـسبت  .باشـد  مي ايران در گذاري سرمايه وري بهره بودن پايين بيانگر واقعي، رشد ارقام با زبورم
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 حاصـل  کـه  ناخالص سرمايه تشکيل بر مازاد انداز پس از بخشي ديگر عبارت به. است بوده درصد ٨٦ حدود دوره

 .است يافته نمود کاال ورود يا سرمايه خروج شکل به باشد مي خارج دنياي با کشور اقتصاد داخلي انفعال و فعل

 درGDP  از نفتـي  غيـر  صـادرات  سـهم  و بوده برخوردار زيادي نوسان از صادرات و واردات اجزاي رشد

 موفقيـت  عـدم  بيـانگر  هـا  برنامـه  طـول  در مزبـور  نـسبت  کاهـشي  روند. است نرفته فراتر درصد ٦ از دوره طول

 .باشد مي توليدي هاي بخش رونق و صادرات سعهتو و تشويق جهت شده اتخاذ هاي سياست

 بـه  "عمـدتا  آن رشـد  اما بوده، موثر صنعتي کاالهاي صادرات ارزش افزايش در صنعت بخش از حمايت

 قيمـت  افـزايش  و بـوده  پتروشيمي محصوالت و نفت حوزه در شده انجام هاي گذاري سرمايه از برداري بهره دليل

 .است داشته زيادي نقش ميان اين در نيز فوالدي تمحصوال و نفتي هاي فرآورده جهاني

 اخيـر  هـاي  سـال  در مصرفي و اي واسطه و اوليه مواد افزايش و اي سرمايه کاالهاي واردات سهم کاهش

 تـداوم  جهـت  اوليـه  مـواد  بيشتر مقادير نگهداري به کنندگان توليد تمايل و اقتصادي هاي تحريم اعمال از ناشي

 در تغييـر  بـاالي  نـسبت  و داخلـي  ناخـالص  ثابـت  سرمايه تشکيل پايين رشد. بود اخليد تقاضاي تامين و توليد

 .باشد مي روند اين مؤيد اخير هاي سال در GDP به انبار موجودي

 بـه  مبادلـه  رابطـه  کـاهش  موجـب  وارداتي، کاالهاي مقابل در صادراتي کاالهاي واحد ارزش کاهنده روند

 رابطـه  و رقابـت  قدرت بهبود مستلزم مولد، هاي بخش و توليد هاي بنيان قويتت حاليکه در .است گرديده ايران زيان

  .است مبادله

 پـر  رونـدي ) GDP بـه  صـادرات  و واردات مجموع (اقتصاد بودن باز نسبت بررسي، مورد دوره طول در

 بـسيار  منطقـه  کشورهاي با مقايسه در ليکن بوده، صعودي اخير هاي سال در آن روند گرچه. است داشته نوسان

 .باشد مي پايين
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 : فارسي منابع

 ايران ملي هاي حساب آمار اقتصادي، هاي حساب اداره ،ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک -١

 فـصلنامه  پروانـه،  ،اصـالني  و جاويـد  ،بهرامـي  ايـران،  در خـصوصي  بخـش  انـداز  پـس  بر مؤثر عوامل بررسي -٢

 ٢٣ شماره ايران، اقتصادي هاي پژوهش

 و بررسـيها  اداره ،ايـران  اسـالمي  جمهـوري  مرکـزي  بانـک  ،پيرامـوني  کـشورهاي  بـا  ايـران  وضعيت همقايس -٣

 ١٣٨٦ ،اقتصادي سياستهاي

   اقتصادي سياستهاي و بررسيها اداره ايران، اسالمي جمهوري مرکزي بانک ،تورم هاي پويايي تبيين رويکرد -٤
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Abstract 

The results of economic and non-economic policies carried out by policy 
makers are ultimately reflected in the real sector performance of the economy. 
Moreover, apart from production bottlenecks such as low productivity and efficiency 
of labor force, capital and technology in this sector, huge oil revenues and oil price 
fluctuations have affected the structure of the government's expenditure as well as the 
production cost of corporate sectors. This has led to vulnerabilities in macroeconomic 
imbalance in monetary and foreign exchange sectors which bring about weaknesses 
and lack of discipline in government fiscal behavior. 

In the current study, we explore the macro indicators of the Iranian economy 
and compare them with those of regional countries for the years 2000-06 (the review 
period). With the use of national accounts data of Iran, we have carried out trend and 
cycle behavior analysis, estimated correlation coefficients, and other characteristics of 
GDP and GDP components' growth for the countries under study. 

The analysis of the macro indicators of the real sector in the review period 
indicates that although the levels of selected variables are high for Iran, growth and 
per capita of these variables in comparison with other MENA region countries and 
with Outlook 1404 Document (Vision Plan) are not appropriate. In addition, the 
current study shows that the average annual growth of GDP (which is normally used 
for performance assessment of the country) in Iran was 5.2 percent over the study 
period which is conceived to be appropriate. However, the high fluctuation and 
instability of growth performance in Iran compared to other regional countries is a 
matter of concern. 

The major difficulty in Iran's macroeconomic performance does not only stem 
from large fluctuations and instability in growth of variables like GDP, consumption 
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and investment, but also from the fact that growth in the Iranian economy is highly 
import intensive and largely dependent on relatively large inflows of oil income. 
Moreover, given the very low energy price in Iran, the energy intensity which shows 
the amount of energy consumption for production of each unit of GDP is indeed very 
high compared with other countries and it has followed an increasing trend over the 
review period. 

Keywords: Stylized Facts, Real Sector, Macro Indicators, Economic Growth 



 پژوهشهايي که تاکنون انتشار يافته است
 

 بيني حجم نقدينگي و شاخص قيمتها با روش باکس و جنکينز پيش -١شماره 
  بهاي انرژي در ايران و جهان-٢شماره 
 ١٣٥٣-٧٤ بررسي پس انداز ملي در ايران طي دوره -٣شماره 
  واگذاري سهام شرکتهاي دولتي-٤شماره 
 ١٣٧٥-٩٩بيني درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام طي دوره   پيش-٥شماره 
  تحوالت اخير در بازار نفت و اثرات آن بر اقتصاد ايران-٦شماره 

  ماليات بر ارزش افزوده-٧ره شما
  شکاف توليد و متغيرهاي موثر بر آن در اقتصاد ايران-٨شماره 
  محاسبه نسبت کفايت سرمايه بانکهاي تجاري و تخصصي درنظام بانکي ايران-٩شماره 
  نکاتي در مورد حساب ذخيره تعهدات ارزي-١٠شماره 
  توسعه و تجربه ايران آزادسازي تجارت خارجي در کشورهاي در حال-١١شماره 
  سازوکار عرضه پول در اقتصاد ايران-١٢شماره 
  مستقيم خارجيگذاري  سرمايه-١٣شماره 
 گذاري و توليد در اقتصاد ايران با تاکيد بر بخشهاي صنعت و معدن و کشاورزي  بررسي تاثير اعتبارات بانکي بر سرمايه-١٤شماره 
 ي در ايران بررسي وضعيت معافيتهاي ماليات-١٥شماره 
 سازي  خصوصي-١٦شماره 
  تسهيالت تکليفي و اثرات آن بر سيستم بانکي کشور -١٧شماره 
  بررسي تاثير حذف يارانه برخي کاالهاي اساسي بر دهکهاي درآمدي به تفکيک خانوارهاي شهري و روستايي-١٨شماره 
  بررسي وضعيت چکهاي بانکي در شبکه بانکي کشور-١٩شماره 
 ررسي وجود حباب قيمتي در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي اخير ب-٢٠شماره 

 P∗بيني تورم  بررسي رابطه تورم و پول در اقتصاد ايران براساس مدل پيش-٢١شماره 
  تجاري کردن کشاورزي در ايران-٢٢شماره 
 اي نفتي و گاز در ايرانه فرآورده,  مکانيسم وصول درآمد حاصل از صادرات نفت-٢٣شماره 
 وري در اقتصاد ايران  بررسي بهره-٢٤شماره 
 هاي حسابداري و مالحظات سياستي  تغيير در ارزش داراييهاي خارجي بانک مرکزي رويه-٢٥شماره 
  نقش بانک مسکن در تامين مالي مسکن-٢٦شماره 
  ابعاد گوناگون فقر در ايران-٢٧شماره 
 ايي تامين مالي مسکن در ايران بازار رهن و نارس-٢٨شماره 
  اندازه دولت در اقتصاد ايران-٢٩شماره 
 هاي فضاي کسب و کار در ايران و جهان اي شاخص  بررسي مقايسه-٣٠شماره 
  تورم، نااطميناني تورم و پراکندگي قيمتهاي نسبي در ايران-٣١شماره 
 مهاي تور  بيني  کاربرد الگوريتم ژنتيک در ترکيب پيش-٣٢ شماره

 المللي هاي بين وري و جايگاه ايران در مقايسهآ هاي کمي نمودن فن  شاخص-٣٣شماره 
 بيني تورم  استخراج پهناهاي نااطميناني پيش-٣٤شماره 
  سازماندهي توليد-٣٥شماره 
 CPI و PPI ،WPIهاي  بررسي ارتباط متقابل شاخص -٣٦شماره 
 اقتصاد ايرانهاي کالن و کيفيت سياستگذاري در   ريسک-٣٧شماره 
 )١٣٧٩-٨٢( در ايران  فقر، رشد اقتصادي و توزيع درآمد-٣٨شماره 
 )١٣٦٨-٨٥(هاي آماري بخش واقعي در اقتصاد ايران   نظم-٣٩شماره 

 


