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 تحليل بخش حقيقي اقتصاد ايران

 1395سال  اقتصادي رشد برآوردماهه و نه عملكرد. 6

 

 

 
 

 

 

 

 چكيده

 6/11ترتيب برابر با به 1395ماهه سال ايران رشد اقتصادي نه بانك مركزي و مركز آمار براساس اعالم

درصدي برآورد  4/4فارغ از محتواي برآورد رشد اقتصادي اين نهادها، تفاوت حدود باشد. مي درصد 2/7و 

رسد دهد كه به نظر ميرشد اين دو نهاد براي دوره مذكور نوعي از بحران آماري در كشور را نشان مي

ريزي و سياستگذاري ضروري است. اولين گام در اين زمينه براي آن قبل از هر نوع برنامه جوييچاره

مهمترين عاملي كه بر حصول دهد باشد. شواهد نشان ميسازي سال پايه آماري اين دو نهاد مييكسان

جه اجراي اين ميزان رشد مؤثر بوده است، رشد قابل توجه توليد و صادرات نفت بوده است كه در نتي

مثل خدمات و صنعت نيز در اين زمينه مؤثر بوده ها برجام محقق گرديد. با اين حال رشد ساير بخش

هاي مبادله و تسهيل نسبي تواند در نتيجه عواملي نظير ثبات اقتصاد كالن و كاهش هزينهمي است كه

 .مبادالت تجاري و بانكي حاصل شده باشد

ها مورد بررسي قرار گرفته و اقتصاد ايران به تفكيك بخش 1395ماهه در گزارش حاضر عملكرد نه 

بر ههاي اصلي ارائه شده است. عالوبرآوردي از رشد اقتصادي كشور تا پايان سال جاري به تفكيك بخش

 ها، برآوردهاي مربوط به درآمد ملي نيز ارائهاين، در اين گزارش براي نخستين بار در اين سري گزارش

ماهه سال تا پايان نه 1ايج گزارش با در نظر گرفتن جديدترين آمار و اطالعات در دسترسگردد. نتمي

(، 9/59(، نفت )7/5) 1395هاي كشاورزي در سال افزوده بخشدهد كه رشد ارزشنشان مي 1395

هاي مهم ( درصد خواهد بود. همچنين؛ رشد زيربخش7/4( و خدمات )-8/15(، ساختمان )4صنعت )

هاي خدمات شامل خدمات ( و زيربخش-10( و سيمان )8(، پتروشيمي )37خودروسازي ) صنعت شامل

رشد شود. در نهايت بيني مي( پيش2/2( و خدمات عمومي )6/6ونقل )(، خدمات حمل2/2بازرگاني )

 9/8گردد. نكته حائز اهميت در مورد رشد بيني ميپيش درصد 9/8نيز برابر با  1395اقتصادي سال 

مربوط به نقش پررنگ بخش نفت )ناشي از افزايش صادرات نفت(  1395صدي برآوردي براي سال در

 سهم كهصورتي در ومربوط به بخش نفت بوده  1395درصدي سال  9/8درصد از رشد  1/6است؛ چراكه 

 1395 سال در ايران اقتصاد رشد(، نفت بخش درصدي صفر)رشد  نگيريم نظر در را نفت بخشمستقيم 

                                                 
، 1395هاي عمراني و جاري دولت تا انتهاي سال برآورد وزارت جهاد كشاورزي از توليد محصوالت كشاورزي، برآورد هزينه. 1

هاي مرتبط با صنايع مختلف ها و تشكلمورد انتظار از توليد و صادرات نفت تا انتهاي سال جاري و برآوردهاي شركتتحوالت 
 1395شان در انتهاي سال شامل خودروسازي، محصوالت پتروشيمي و ... راجع به ميزان توليدات محصوالت
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كننده ديگر تداوم رشد منفي بخش ساختمان براي بر اين، نكته نگرانعالوه. بود خواهد درصد 8/2 حدود

هاي اقتصادي ملي براي تحقق رشد تواند منجر به كاهش ظرفيتپنجمين سال پياپي است كه مي

 هاي آتي و نهادينه شدن رشد پايين اقتصادي شود.اقتصادي سال

ها در گزارش مركز پژوهش 1395ها و رشد اقتصادي براي سال بخشبيني رشد تعديل پيش 

درصد( متأثر از عوامل مختلفي بوده است كه برخي  2/7درصد( نسبت به گزارش قبلي ) 9/8حاضر )

 مهمترين اين عوامل عبارتند از: اند.داراي تأثير مثبت و برخي داراي تأثير منفي بر برآورد رشد بوده

 ،نفت خام و گاز طبيعي بخشلف( بهبود عملكرد ا

 ،ب( رشد توليد خودرو بيش از حد مورد انتظار

دليل كاهش بيش از انتظار ج( بدتر شدن عملكرد بخش ساختمان بيش از حد مورد انتظار به

هاي عمراني دولت گذاري بخش خصوصي در ساختمان و كاهش در ميزان تحقق عملكرد هزينهسرمايه

 ،1395در انتهاي سال 

 .اهش رشد منفي بخش معدند( ك

عنوان دهد رشد درآمد ملي كشور بهمي مجلس نشانهاي بر اين، برآورد مركز پژوهشعالوه

حدود  1395درصد برآورد و در سال  -5/9حدود  1394مهمترين معيار رفاه اجتماعي براي سال 

سبب كاهش قيمت بيشتر به  1394كاهش شديد درآمد ملي در سال  شود.بيني ميدرصد پيش 1/10

باشد. ضمن اينكه مهمترين عامل رشد درآمد مي نفت و رشد منفي توليد ناخالص داخلي در اين سال

باشد. با وجود اين مي رشد باالي توليد ناخالص داخلي در اين سال 1395درصدي در سال  1/10ملي 

 1390با درآمد سال نيز، همچنان فاصله درآمد ملي كشور  1395ميزان رشد درآمد ملي براي سال 

درصدي هدف  8دهد در صورتي كه رشد اقتصادي مي قابل توجه خواهد بود. نتايج محاسبات نشان

درآمد ملي نيز به همين ميزان رشد داشته باشد در سال  آتي محقق شود وهاي برنامه ششم در سال

 .شدخواهد  بيشتر 1390درآمد ملي كشور از درآمد ملي سال  1399
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 مقدمه

درصد )به قيمت پايه(  2/7را  1395ماهه سال ( رشد اقتصادي نه1395اسفند  15مركز آمار ايران اخيراً )

گزارش مستندي  1395و نيمه نخست سال  1394اعالم كرده است و بانك مركزي نيز كه براي سال 

سايت خود، ي وبو در قالب يك خبر بر رو 23/12/1395درباره رشد اقتصادي اعالم نكرده بود، در مورخ 

. فارغ از محتواي برآورد رشد اقتصادي اين نهادها، درصد اعالم كرد 6/11را  1395ماهه رشد اقتصادي نه

درصدي برآورد رشد اين دو نهاد براي دوره مذكور نوعي از بحران آماري در كشور را نشان  4/4تفاوت حدود 

 ريزي و سياستگذاري ضروري است.جويي براي آن قبل از هر نوع برنامهرسد چارههد كه به نظر ميدمي

مدت هاي فوري و كوتاهشود. در كنار چالشسال خاصي براي اقتصاد ايران محسوب مي 1395سال  

بيل بحران نظام اي با ماهيت بلندمدت و ساختاري( از قهاي توسعهغير از چالشموجود اقتصاد ايران )به

خصوص تا قبل از توافق كاهش سقف توليد هاي دولت؛ پايين بودن قيمت نفت )بهبانكي؛ حجم باالي بدهي

روي هاي مهمي نيز در اين سال پيشها و ... ، فرصتاوپك(؛ وجود نواقصي در مسير رفع كامل تحريم

ي خاص و مهم براي اقتصاد ايران به سال 1395اقتصاد ايران وجود داشته است كه در تبديل شدن سال 

اقتصاد ايران در اين سال كه  اند. مهمترين فرصتتأثير نبودهجهت دستيابي به نرخ رشد باالي اقتصادي بي

اجرايي شدن برجام و حصول عوايد آن )همانند  :دار باشد عبارت است ازنيز ادامه 1396تواند در سال مي

 مبادله، تسهيل نسبي مبادالت تجاري و بانكي و ...(. هايافزايش صادرات نفت، كاهش هزينه

هاي مختلف، با توجه به آخرين ماهه بخششود تا ضمن ارزيابي عملكرد نهدر اين گزارش تالش مي 

هاي اقتصادي مثل آمار در دسترس و تحوالت انتظاري تا پايان سال و برآوردهايي كه براي برخي بخش

 بيني گردد. پيش 1395وجود دارد، رشد اقتصادي كل سال  هاي كشاورزي و برخي صنايعبخش

 

 . بخش كشاورزي1

افزوده بيش از هر چيز هايي است كه عملكرد آن در ايجاد ارزشبخش كشاورزي در ايران يكي از بخش

هاي سطحي، سطح زير كشت، ميزان استحصال آب از تابعي از عواملي همچون ميزان بارندگي، جريان

نتيجه اين وضعيت آن بوده است كه عملكرد رشد بخش كشاورزي  .زيرزميني و ... استمنابع آب 

 هاي تجاري )رونق و ركود( در اقتصاد ايران بوده است.تقريباً مستقل از چرخه
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 )درصد(     1افزوده بخش كشاورزي. رشد ارزش1نمودار      

 
 مأخذ: همان.

 .است شده أخذ آمار مركز ملي هايحساب از مركزي، بانك ملي هايانتشار حساب دليل عدمبه 1394*. رقم سال 

 

بيني سال به بعد و پيش 1386افزوده بخش كشاورزي از سال دهنده رشد ارزشنشان 1نمودار  

كه رشد  1388و  1394به غير از سال  1394-1386شود كه در دوره باشد. مالحظه ميمي 1395

اند و درصد بوده 5ها ارقام رشد اين بخش كمتر از درصد بوده، در بقيه سال 5از بخش كشاورزي فراتر 

منفي بوده است. آمار بانك مركزي و مركز آمار ايران  1390و  1387هاي رشد بخش مذكور در سال

درصد بوده و ارزيابي  7/5و  2/4 حاكي از ارقام رشد 1395ماهه سال براي رشد بخش كشاورزي در نه

برآوردهاي وزارت جهاد كشاورزي از توليد انواع اقالم محصوالت كشاورزي تا پايان سال  ينجديدتر

 1395افزوده بخش كشاورزي )به قيمت ثابت( در سال رشد ارزش حاكي از آن است كه 1395

 خواهد بود كه نسبت به برآوردهاي قبلي با افزايش همراه بوده است. درصد  7/5حدود 

 

 خام و گاز طبيعي . بخش نفت2

كه ستانده اين بخش طوريشود بههاي مهم اقتصاد ايران محسوب ميبخش نفت يكي از بخش

هاي اقتصادي داشته، اما در عين حال ميزان سطح تأثيرپذيري بسيار پاييني از توليدات ساير بخش

در خدمات عمومي  هاي جاري و عمراني )كههاي مختلفي ازجمله هزينهفعاليت در اين بخش از كانال

 هاي اقتصادي تأثيرگذار است. شوند( بر ستانده ساير بخشو بخش ساختمان دولتي هزينه مي

-1394افزوده بخش نفت براي دوره زماني دهنده روند تغييرات رشد ارزشكه نشان 2در نمودار  

الي در بازه رشد بخش نفت در هيچ س اوالًشود كه است، مشاهده مي 1395بيني سال و پيش 1386

                                                 
 1394 ساال آمارهااي به مربوط مأخذ گزارش، ادامه در جودمو جداول و نمودارها تمامي در كه است ضروري نكته اين ذكر. 1

 .است ايران آمار مركز

1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395

ش
پي

ي
بين
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درصد است،  8/4با رشد  1393درصد نرسيده و بهترين عملكرد مربوط به سال  5زماني مذكور به 

هاي ها( اما در سالمنفي بوده )ناشي از تحريم 1392تا  1390هاي رشد بخش نفت در سال ثانياً

راي برجام در و اج 1393ها در سال اين رقم مثبت شده است )ناشي از تعليق تحريم 1394و  1393

 (.1394دو ماه انتهايي سال 

 

 )درصد(    افزوده بخش نفت خام و گاز طبيعي. رشد ارزش2 نمودار

 
 مأخذ: همان.

 .است شده أخذ آمار مركز ملي هايحساب از مركزي، بانك ملي هايدليل عدم انتشار حساببه 1394* رقم سال 

 

ويژه بخش نفت هاي دشواري براي اقتصاد ايران بهكه سال 1394تا  1390هاي برخالف سال 

تواند بهترين عملكرد خود را نه تنها در چند ساله سالي است كه بخش نفت مي 1395بوده است، سال 

اخير، بلكه در بيش از سه دهه اخير داشته باشد. دليل اين امر نيز مربوط به رفع تحريم نفت ايران و 

توليد و صادرات نفت كشور در سال جاري است. براساس آمار اعالمي بانك پذير شدن افزايش امكان

درصد  4/85و  4/65ترتيب برابر با به 1395ماهه سال مركزي و مركز آمار ايران رشد بخش نفت در نه

بوده است )تفاوت در اين دو نرخ رشد در حاليكه توليد نفت و گاز طبيعي جزء آمار ثبتي )نه برآوردي( 

اند، آورده شده 1محل تأمل است!(. شواهد آماري مربوط به اوپك نيز كه در جدول  است خود

 باشد.كننده رشد قابل توجه بخش نفت ميتأييد

 

 )درصد(    . رشد توليد و صادرات نفت 1جدول     

 1395ماهه سوم سه 1395ماهه دوم سه  1395 ماهه اولسه شرح

**** رشد توليد نفت

-** رشد صادرات نفت
 .بانك مركزي 85* نماگر شماره 

 .هاي ماهيانه اوپك** گزارش

1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395

ش 
پي

ي
بين
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با توجه به  1395افزوده بخش نفت در سال هاي مجلس از رشد ارزشبرآورد مركز پژوهش 

رشد  آخرين آمار در دسترس و تحوالت مورد انتظار تا پايان سال جاري حاكي از آن است كه

خواهد بود كه نسبت به برآورد قبلي درصد  9/59حدود  1395افزوده بخش نفت در سال ارزش

افزايش داشته است. دليل اين افزايش مربوط به دريافت آمار جديد از وضعيت توليد و صادرات نفت 

  بيني است كه قبالً مورد استفاده قرار گرفته بود.كشور در قياس با آمارهاي پيش

 

 ش صنعت. بخ3

 16متوسط سهم بخش صنعت از توليد ناخالص داخلي كشور برابر با  1393-1383ساله طي دوره ده

 درصد بوده است.

 

 )درصد(     افزوده بخش صنعت. رشد ارزش3نمودار       

 
 مأخذ: همان.

 .است شده أخذ آمار مركز ملي هايحساب از مركزي، بانك ملي هايدليل عدم انتشار حساببه 1394* رقم سال 

 

و  1394-1386افزوده بخش صنعت طي دوره دهنده روند تغييرات رشد ارزشنشان 3نمودار  

، ارقام رشد بخش صنعت مثبت 1391شود كه تا سال است. مشاهده مي 1395بيني سال پيش

و  1391هاي كه در سالطوريهستند، اما از اين سال به بعد ارقام رشد نوساني و عمدتاً منفي است به

ها دليل تعليق تحريمبه 1393ها شاهد رشد منفي در اين بخش، در سال راري تحريمدليل برقبه 1392

هاي اقتصادي و نيز به داليلي ازجمله مشكل تأمين مالي بنگاه 1394شاهد رشد مثبت و در سال 

1.9%
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5.6%

-8.5%
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6.7%

-0.3%

4.0%
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0.0%
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و تعديل نسبي دو  1394ايم. با گذر از سال مشكل كمبود تقاضا شاهد رشد منفي بخش صنعت بوده

هاي صنعت شاهد تحركات مثبتي در برخي زيربخش 1395ذكر، اقتصاد كشور در سال المشكل فوق

 (.2هاي صنعت وضعيت وخيمي دارند )جدول باشد. با اين حال، همچنان بسياري از زيربخشمي

ماهه صنايع منتخب را منتشر كرده ديگر وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز گزارش عملكرد ده 

از رشد مثبت  1394ماهه نسبت به ده 1395ماهه ياري از صنايع در دهكه طي آن توليدات بس

نيز با رشد  1395دهد هرچند تعدادي از محصوالت منتخب در سال مي نشان 2 برخوردارند. جدول

 بهتر بوده است. 1394اند با اين حال روند نسبت به سال منفي روبرو بوده
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 1395ماهه ابتداي سال دهو  1394انه توليد محصوالت منتخب در سال يرشد ماه. 2جدول 

 
 .باشدمشابه سال قبل مي دهنده منفي بودن رشد توليد محصول نسبت به ماههاي رنگي نشانوزارت صنعت معدن و تجارت،. ** سلولمأخذ: 
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ماهه كه مربوط به نه 1395مركز آمار ايران در آخرين گزارش منتشره خود از رشد اقتصادي سال 

كرده است. ضمن اينكه بانك  درصد اعالم 6/4باشد، رشد بخش صنعت در اين دوره زماني را برابر با مي

هاي درصد اعالم نموده است. برآوردهاي مركز پژوهش 8/5ماهه بخش صنعت را مركزي نيز رشد نه

هاي منتخب بخش هاي زيربخشبا توجه به فعاليت 1395مجلس درباره رشد بخش صنعت در سال 

افزوده بخش رشد ارزشبيني توليد آنها تا انتهاي سال جاري حاكي از آن است كه صنعت و پيش

خواهد بود كه در تحليل چرايي حصول اين عدد، در ادامه درصد  4حدود  1395صنعت در سال 

 شود.هاي منتخب بخش صنعت توضيحاتي ارائه ميگزارش و به تفكيك زيربخش

 

 خودرو .3-1

ي داشته دهد توليد خودرو در سال جاري رشد چشمگيرمي ماهه توليدات خودرو نشانآمار يازده

ماهه هزار دستگاه در يازده 1138هزار دستگاه به  800كه توليد خودروهاي سواري از حدود طوريبه

ماهه ابتداي سال جاري رشد طور كلي مجموع توليدات خودرو در يازدهرسيده است. به 1395اول سال 

 درصدي را تجربه كرده است.  1/39

 

 ماهه خودرواي توليد يازدهآمار مقايسه .3 جدول

 1395ماهه اول يازده 1394ماهه اول يازده انواع خودرو
رصد د

 رشد

 8/41   سواري كل توليد

 0/7   وانت كل توليد

 35   باسميدل و بوسميني كل توليد

 52 اتوبوس كل توليد

 37 كاميون، كاميونت و كشنده كل توليد

 39 جمع كل انواع خودرو
 . معدن و تجارت ،وزارت صنعت مأخذ:

 

دهنده عملكرد سه شركت اصلي توليدكننده خودرو )ايران خودرو، سايپا و پارس خودرو( نشان 

براساس  1395از توليد سال ها بيني هريك از شركتباشد. پيشدرصدي توليدات مي 42رشد 

 مجموعاًها دهد اين شركتمي ماهه آنها نشانبيني درآمد هر سهم براساس عملكرد نهپيشهاي گزارش

 يبرآوردهاكنند. مي بينيپيش 1395در سال  درصد رشد براي توليد خودروهاي سواري 31حدود 

درصد  37دهد توليدات خودرو در سال جاري حدود مي مجلس نشانهاي مركز پژوهش

  رشد خواهد داشت.
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  1394بورسي در سال هاي عملكرد توليد خودرو سواري شركت .4 جدول

 1395و برآورد توليد آن در سال 

آمار توليد 

خودروي 

 سواري

عملكرد 

ماهه نه

1394 

عملكرد 

ماهه نه

1395 

رشد درصد 

ماهه اول نه

به  1395

ماهه اول نه

1394  

عملكرد 

1394 

بيني پيش

1395 

درصد 

رشد 

به  1395

1394 

  ايران خودرو

  سايپا

  پارس خودرو

  جمع

 www.codal.irرساني ناشران سامانه جامع اطالع ماهه،عملكرد نهبيني درآمد هر سهم براساس پيشهاي گزارش مأخذ:

 

ثير بسيار مخربي بر توليدات اين أت 1391ها در سال دهد اعمال تحريمنشان مي 4نمودار 

به  1390هزار دستگاه در سال  1421كه توليدات خودروهاي سواري از طوريمحصوالت داشته است به

 نيز تداوم يافته است. 1392كاهش يافته و اين روند در سال  1391هزار دستگاه در سال  788

 

 )هزار دستگاه(      انه انواع خودرو سواري و وانتيانه و متوسط ساليتوليد ماه .4 نمودار

 
 .وزارت صنعت، معدن و تجارت و برآوردهاي محقق :مأخذ
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 . محصوالت پتروشيمي3-2

و  1394توليند محصنوالت پتروشنيمي در سنال      براساس آمار شركت ملي صننايع پتروشنيمي مينزان   

شنود تنا   مي بينيميليون تن بوده است و پيش 42ميليون تن و  4/46ترتيب به 1395ماهه اول سال ده

سنت كنه   ا اينن در حنالي   .ميلينون تنن برسند    50پايان سال جاري توليدات محصوالت پتروشيمي بنه  

نينز   5طنور كلني همنانطور كنه در نمنودار      بنه  باشد.مي ميليون تن 62اين صنعت برابر  ظرفيت اسمي

توليند محصنوالت پتروشنيمي كناهش     ها دليل تحريمكه به 1392و  1391كنيد بجز سال مي مشاهده

بينني  اخير توليد اين محصوالت همنواره رونند صنعودي داشنته اسنت و پنيش      هاي يافته است در سال

 درصد برسد. 8رشد توليد محصوالت پتروشيمي به  1395شود در سال مي

 

 )ميليون تن(   انه محصوالت پتروشيمييتوليد ماه .5 نمودار

 
 .وزارت صنعت، معدن و تجارت و شركت ملي صنايع پتروشيمي مأخذ:

 

 . سيمان3-3

 طني  محصنوالت  اين توليد دهدمي نشان 1395 سال اول ماههيازده در كلينيكر و سيمان توليد بررسي

 .است داشته درصدي 6 منفي و درصدي 7 منفي رشد ترتيببه دوره اين
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 تن( )هزار ميزان توليد و رشد توليد سيمان و كلينيكر .5 جدول

  )تن( توليد رشد توليد نسبت به دوره مشابه سال قبلدرصد 

 كريكلين سيمان كريكلين سيمان

 

7- 6- 50326 52940 1395ماهه اول  يازده

 .انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان، محاسبات محقق مأخذ:

 

به بعد روندي نزولي بنه خنود    1391دهد ميزان توليد سيمان در كشور از سال مي نشان 6نمودار 

صادراتي مثنل اعمنال تعرفنه    هاي گرفته است و با توجه به تداوم ركود در بخش ساختمان و محدوديت

 نيز شاهد تداوم اين روند نزولي باشيم. 1395رسد در ادامه سال مينظر وارداتي توسط كشور عراق به

 

 انه سيمانيانه و متوسط توليد ساليتوليد ماه .6 نمودار

 
 .وزارت صنعت، معدن و تجارت و برآوردهاي محقق مأخذ:

 

 . فوالد خام و محصوالت فوالدي3-4

 1395ماهه اول سنال  محصوالت فوالدي در دهبراساس آمار شركت ملي فوالد ايران، توليد فوالد خام و 

 4و  10ترتينب  هزار تن بوده است كه نسبت به دوره مشابه سنال قبنل بنه    13560و  15400ترتيب به

 بينني با توجه به وضعيت موجود همين ميزان رشد براي ادامنه سنال نينز پنيش     اند ودرصد رشد داشته

 شود.مي

 

متوسط توليد ماهانه در سال توليد ماهانه

سال 
ي رشد 

ش بين
پي

1395

7-
صد

در
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 )هزار تن( انه فوالد خاميتوليد ماه .7 نمودار

 
 وزارت صنعت، معدن و تجارت و برآوردهاي محقق مأخذ:

 

 )هزار تن(  انه محصوالت فوالدييتوليد ماه .8 نمودار

 
 .همان مأخذ:
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 نباتي  روغن. 3-5

ماهه ابتداي سال براساس اعالم انجمن صنفي صنايع روغن نباتي ايران، توليد روغن نباتي در يازده

درصد رشد داشته است  -2هزار تن بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل  1366حدود  1395

. است و عمده دليل آن كمبود روغن خام سويا و ورود روغن قاچاق از كشورهاي تركيه و عربستان

 درصد باشد.  -2رشد توليد اين محصول  1395در سال شود مي بينيپيش

 

 )هزار تن(  انه روغن نباتي يتوليد ماه. 9 نمودار

 
 .همان مأخذ:

 

 . بخش معدن4

طي دوره  )بدون احتساب نفت( معدنافزوده بخش دهنده روند تغييرات رشد ارزشنشان 10نمودار 

، ارقام رشد بخش 1391شود كه تا سال است. مشاهده مي 1395بيني سال و پيش 1394-1386

كه در طوريمثبت هستند، اما از اين سال به بعد ارقام رشد نوساني و عمدتاً منفي است به معدن

 1393ها شاهد رشد منفي در اين بخش، در سال دليل برقراري تحريمبه 1392و  1391هاي سال

نيز به داليلي ازجمله مشكل كمبود تقاضا  1394ها شاهد رشد مثبت و در سال دليل تعليق تحريمبه

تشديد  1395برآوردها حاكي از آن است كه اين روند در سال  .ايمبوده معدنشاهد رشد منفي بخش 

حدود  1395هاي مجلس از رشد بخش معدن براي سال بيني مركز پژوهشپيششده است و 

 باشد.درصد مي -7/4
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 . رشد بخش معدن10 نمودار

 
 

 

 . بخش ساختمان5

هاي باالدستي خود )از قبيل فلزات اساسي، بخش ساختمان با توجه به ارتباط تنگاتنگي كه با بخش

دستي )خدمات هاي پاييندليل ارتباط با بخشهاي غيرفلزي و ...( داشته و ازسوي ديگر بهكاني

د دهنده رشنشان 11مستغالت( از نقش حائز اهميتي در اقتصاد ايران برخوردار است. نمودار 

باشد. با توجه به مي 1395بيني سال و پيش 1394-1386فزوده بخش ساختمان طي دوره اارزش

( 1387و  1386هاي ابتدايي دوره )گردد كه در دوره زماني مذكور صرفاً در سالنمودار مالحظه مي

مدتاً ها رشد اين بخش عدرصد را تجربه كرده و در بقيه سال 10رشد اين بخش ارقام مثبت و باالي 

 ها مثبت با رقم بسيار پايين بوده است.منفي و در برخي سال
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 د()درص      افزوده بخش ساختمان. رشد ارزش11 نمودار   

 
 هاي ملي بانك مركزي.حسابمأخذ: 

 .است شده أخذ آمار مركز ملي هايحساب از مركزي، بانك ملي هايحسابدليل عدم انتشار به 1394رقم سال  ن

 

هاي قبل نيز وضعيتي مشابه سال 1395دهد كه بخش ساختمان در سال شواهد آماري نشان مي 

است كه  1395ماهه داشته و از رشد منفي برخوردار خواهد بود. اولين شاهد آماري مربوط به رشد نه

درصدي اين  -1/17و  -11ترتيب توسط بانك مركزي و مركز آمار ايران اعالم شده و حاكي از رشد به

( نيز مؤيد اين موضوع است. قابل توضيح است كه هر چند 7. ديگر شواهد آماري )جدول استبخش 

نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد اسمي  1395ماهه ماهه و ششهاي عمراني دولت در سهپرداخت

ني دولت در سال هاي عمراهزار ميليارد توماني هزينه 7/27اند، اما با توجه به عملكرد مثبت داشته

هاي عمراني تا پايان سال هزار ميليارد توماني هزينه 5/23ها از تحقق و برآورد مركز پژوهش 1394

 1395هاي عمراني دولت در سال رود كه رشد پرداخت، انتظار مي1درصدي قانون( 41)تحقق  1395

رشد بخش ساختمان در سال درصد بوده و از اين كانال اثر منفي بر  -2/15برابر با  1394نسبت به 

 داشته باشد. 1395
 

 )درصد(   هاي مرتبط با بخش ساختمان. وضعيت رشد برخي شاخص6جدول    

 1394 شرح
1395 

 سه ماهه دوم ماهه اولسه

ي
وص

ص
 خ

ان
تم

اخ
س

 

 2/9 8/1 -4/13 هاي ساختماني صادر شده در كل مناطق شهريتعداد پروانه

 -7/9 -6/23 -5/13 ساختمانگذاري بخش خصوصي در سرمايه

 بانك مركزي )وضعيت بودجه عمومي دولت و نماگرهاي اقتصادي(مأخذ: 

                                                 

 تصويب تومان ميليارد هزار 57 حدود سال اين در كشور ايسرمايه هايدارايي تملك اعتبارات، 1395 سال بودجه قانون در. 1

 .است شده

1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395

ي
ش بين

پي
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نظر قرار دادن مواردي ازجمله  الذكر و جديدترين آمارهاي دريافتي و مدبا عنايت به نكات فوق 

رشد ها از برآورد مركز پژوهش 1گذاري بخش خصوصي در ساختمان تا انتهاي سال جاري،سرمايه

كه نسبت به  است درصد -8/15حدود  1395افزوده بخش ساختمان در انتهاي سال ارزش

 دهد. برآورد قبلي رشد منفي بيشتري را نشان مي

 

 . بخش خدمات6

 1395بيني سال به بعد و پيش 1386افزوده بخش خدمات از سال دهنده رشد ارزشنشان 12نمودار 

د كه رشد بخش خدمات كه تا حدود زيادي وابسته به رشد شوه ميباشد. با توجه به نمودار مالحظمي

كه  1390و  1389، 1386هاي به بعد به غير از سال 1386هاي اقتصادي است طي دوره ساير بخش

( 1388درصد )سال  6/2ها، ارقام رشد از درصد را تجربه كرده است در بقيه سال 5ارقام رشد باالي 

 ( منفي نيز بوده است. 1392ها )سال فراتر نرفته و در برخي سال

 

 )درصد(     افزوده بخش خدمات. رشد ارزش12نمودار 

 
 مركزي. بانك ملي هايحسابمأخذ: 

 .است شده أخذ آمار مركز ملي هايحساب از مركزي، بانك ملي هايدليل عدم انتشار حساببه 1394رقم سال  ن

 

توسط بانك  ماهه اين بخشبخش خدمات مربوط به رشد نه آخرين شواهد آماري براي رشد 

برآورد درصد اعالم شده است.  4/5و  4/2كه رشد اين بخش برابر با  استمركزي و مركز آمار ايران 

)كه در  هاي خدماتها از رشد بخش خدمات با در نظر گرفتن تحوالت زيربخشمركز پژوهش

                                                 

 و كاشي فوالدي؛ محصوالت سيمان؛ همچون مهمي ساختماني هاينهاده توليد شودمي بينيپيش اينكه به توجه با. 1

 منفي رشد ارقام از 1394 سال به نسبت 1395 سال در( دارند مهمي نقش ساختمان بخش ستانده در)كه  سراميك
 و كاشي و فوالدي محصوالت مورد در و شود مراجعه حاضر گزارش در صنعت بخش به سيمان مورد)در  شوند برخوردار
 در فوالدي محصوالت توليد كه دهدمي نشان تجارت و معدن صنعت، وزارت ماهه 6 عملكرد گزارش كرد بيان بايد سراميك

 1395 ماهه 6 در نيز سراميك و كاشي توليد و داشته منفي رشد درصد 1/9 قبل سال مشابه دوره به نسبت 1395 ماهه6
 بخش گذاريسرمايه رشد است اين بر انتظار لذا ؛(است داشته منفي رشد درصد 3/28 قبل سال مشابه دوره به نسبت

 .باشد منفي 1394 سال به نسبت 1395 سال در نيز ساختمان در خصوصي
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 باشد.مي درصد 7/4برابر با  1395در سال گيرد( ادامه گزارش برخي از آنها مورد بررسي قرار مي

 

 خدمات بازرگاني. 6-1

بيني سال به بعد و پيش 1386افزوده خدمات بازرگاني طي دوره دهنده رشد ارزشنشان 13نمودار 

ماهه سال مربوط به نه 1395در سال  . آخرين شواهد آماري براي رشد خدمات بازرگانياست 1395

درصد بوده  4/3جاري است كه توسط مركز آمار ايران اعالم شده و طي آن رشد اين بخش برابر با 

ماهه ها با توجه به آخرين شواهد آماري در دسترس تا انتهاي نهبرآورد مركز پژوهشاست. 

 درصد 2/2رشدي حدود  1395سال جاري حاكي از آن است كه خدمات بازرگاني در سال 

 خواهد داشت.

 

 )درصد(     افزوده خدمات بازرگاني. رشد ارزش13 نمودار

 
 مأخذ: همان.

 .است شده أخذ آمار مركز ملي هايحساب از مركزي، بانك ملي هايحسابدليل عدم انتشار به 1394رقم سال  *

 

اشاره كرد كه خدمات بازرگاني واسطه بين  بايد 1395در تحليل دليل اين رقم رشد براي سال  

هايي همچون كشاورزي و صنعت از بخش از يكسو ستانده زيراطرفين عرضه و تقاضاي بازار كاالست، 

شوند و ازسوي ديگر كاالهاي مورد نياز كانال خدمات بازرگاني صادر شده و يا در بازار داخلي عرضه مي

شوند از كانال واسطه واردات يا توليد داخل تأمين ميكه بههاي اقتصادي و نهادهاي مختلف فعاليت

گيرد. بنابراين قابل انتظار است كه ستانده خدمات بازرگاني هم اين نوع خدمات در اختيار آنها قرار مي

هايي چون كشاورزي و صنعت متأثر شده و تحت تأثير حجم تجارت خارجي كشور قرار از ستانده بخش

هاي كشاورزي هاي قبلي گزارش، برآوردها حاكي از مثبت بودن رشد بخشقسمتساس نتايج اگيرد. بر

پذير است. طوري كه رشد مثبت خدمات بازرگاني از اين كانال توجيهاست. به 1395و صنعت در سال 
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دهد كه صادرات دالري و واردات دالري نشان مي 1ازسوي ديگر، گزارش عملكرد تجارت خارجي كشور

درصد رشد  47/3و  21/0ترتيب معادل نسبت به دوره مشابه سال قبل به 1395ماهه كشور در يازده

دار بوده و لذا از كانال مذكور نيز رود كه اين روند تا انتهاي سال ادامهاند. بنابراين انتظار ميداشته

 دور از ذهن نيست.  1395انتظار مثبت بودن رشد خدمات بازرگاني در سال 

 

 ونقلخدمات حمل. 6-2

را نشان  1395بيني سال به بعد و پيش 1386ونقل از سال افزوده خدمات حملرشد ارزش 14نمودار 

به بعد نزولي بوده و از  1386افزوده اين بخش از سال گردد كه روند رشد ارزشدهد. مالحظه ميمي

 افت كرده است. 1394درصد در سال  -8/6درصد در ابتداي دوره به  7/17

 )درصد(     ونقلافزوده خدمات حمل. رشد ارزش14نمودار 

 
 مأخذ: همان.

 .است شده أخذ آمار مركز ملي هايحساب از مركزي، بانك ملي هايحسابدليل عدم انتشار به 1394رقم سال  ن

 

)بنابه گزارش مركز آمار ايران( حاكي از رشد  1395ماهه سال آخرين شواهد آماري براي نه 

ها با توجه به آخرين شواهد آماري در برآورد مركز پژوهشدرصد( و  6/8مثبت اين بخش )

ونقل در سال ماهه سال جاري حاكي از آن است كه رشد خدمات حملهندسترس تا انتهاي 

 خواهد بود. درصد 6/6در حدود  1395

 

 

                                                 

 .1395 ماهههشت كشور، خارجي تجارت عملكرد گزارش ايران، اسالمي جمهوري گمرك. 1
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 . خدمات عمومي6-3

خدمات عمومي دربرگيرنده مجموعه خدمات شامل امور عمومي؛ دفاع؛ امنيت و نظم عمومي؛ آموزش و 

باشد كه با توجه به نقش پررنگ دولت در اين نوع خدمات از اهميت خاصي در پرورش؛ بهداشت و... مي

به بعد  1386افزوده خدمات عمومي را از سال رشد ارزش 15اقتصاد ايران برخوردار است. نمودار 

دهد. آخرين شواهد آماري از رشد خدمات عمومي در سال نشان مي 1395بيني سال همراه پيشبه

درصد  6/5ماهه سال جاري برابر با مربوط به مركز آمار ايران است كه رشد اين بخش را در نه 1395

 اعالم كرده است.

 

 )درصد(      افزوده خدمات عمومي. رشد ارزش15نمودار 

 
 مأخذ: همان.

 .است شده أخذ آمار مركز ملي هايحساب از مركزي، بانك ملي هايحسابدليل عدم انتشار به 1394رقم سال  ن

 

افزوده خدمات عمومي داراي نقش مؤثري بوده و اي )جاري( دولت در ارزشاعتبارات هزينه 

اي دولت در عملكرد اعتبارات هزينهدهد كه بررسي گزارش وضعيت بودجه عمومي دولت نشان مي

درصد رشد داشته است، اما نكته مهم  31نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود  1395ماهه سال نه

و  1394هاي جاري دولت در سال هزار ميليارد توماني هزينه 170اين است كه با توجه به عملكرد 

 13951هاي جاري تا پايان سال اني هزينههزار ميليارد توم 5/191ها از تحقق برآورد مركز پژوهش

درصد باشد.  6/12برابر با  1395هاي جاري دولت در انتهاي سال رود تا رشد اسمي هزينهانتظار مي

با  1395افزوده خدمات عمومي در انتهاي سال ها از رشد حقيقي ارزشبرآورد مركز پژوهش

 . است درصد 2/2سال جاري برابر با ماهه توجه به آخرين آمار در دسترس تا انتهاي نه

  
                                                 

 شده تصويب تومان ميليارد هزار 213 حدود سال اين در كشور)جاري(  ايهزينه اعتبارات، 1395 سال بودجه قانون در. 1

 .است
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 1395. برآورد رشد اقتصادي سال 7

 6/11ترتيب برابر با به 1395ماهه سال بانك مركزي و مركز آمار ايران رشد اقتصادي نه براساس اعالم

هاي قبلي گزارش در مورد رشد اقتصادي با توجه به برآوردهايي كه در بخش .است درصد 2/7و 

هاي هاي مركز پژوهشبينيبيان گرديد مالحظه شد كه پيش 1395ادي در سال هاي اقتصبخش

هاي كشاورزي، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات افزوده بخشمجلس حاكي از آن است كه رشد ارزش

باشد. با توجه به رشد درصد مي 7/3و  -8/15، 4، 9/59، 7/5ترتيب حدود با به 1395در سال 

 9/8در حدود  1395ها از رشد اقتصادي سال رآورد مركز پژوهشبهاي اقتصادي، زيربخش

ترين عاملي كه بر حصول اين ميزان رشد مؤثر بوده است رشد قابل توجه توليد و است. مهم درصد

مثل ها صادرات نفت بوده است كه در نتيجه اجراي برجام محقق گرديد. با اين حال رشد ساير بخش

هاي مبادله و در نتيجه عواملي نظير ثبات اقتصاد كالن و كاهش هزينهتواند مي خدمات و صنعت نيز

 تسهيل نسبي مبادالت تجاري و بانكي باشد.

 

  ملي . درآمد8

 كه از مالكيت حاصل و درآمدهاي كار عامل به مربوط درآمدهاي جمع حاصل از درآمد ملي

 است عبارت ملي درآمد ديگر بيان آيد. بهمي دست به اند،داشته مشاركت وخدمات درتوليدكاالها

 يك در كشور يك مقيم مؤسسات و افراد توسط شده، دريافت لزوماً نه و شده ايجاد درآمدهاي ازكليه

 . مشخص دوره

 ملي درآمد آن برمبناي است كه مستقيم روش نخست ؛است برآورد قابل طريق دو از ملي درآمد

آيد. بر اساس مي دستقبل از كسر ماليات بر سود، بهسسات ؤو م افراد درآمدهاي انواع جبري جمع از

 و غيرمستقيم هايماليات خالص كسر با و غيرمستقيم طريق از عوامل قيمت به ملي روش دوم، درآمد

 شود.مي حاصل بازار قيمت به ملي ناخالص توليد از ثابتهاي سرمايه استهالك

 شود:مي زير محاسبه صورتهاي ملي مركز آمار ايران درآمد ملي بهدر حساب

 

 محصول ناخالص داخلي )به قيمت بازار (+نتيجه رابطه مبادله بازرگاني+ خالص درآمد از خارج= درآمد ناخالص ملي

 محصول ناخالص ملي )درآمد ناخالص ملي( = درآمد ملي -مصرف سرمايه ثابت

 

اسنت   اجتمناعي رفاه  تياز وضع يترمناسب اريمع يمل درآمد ،يداخل ناخالص ديتول با سهيمقا در

 محاسنبه  نظر نيا از. شوديعنوان شاخص رفاه در نظر گرفته مسرانه به يكه معموالً درآمد مل يبه نحو

 .است يتوجه قابل تياهم يدارا يمل درآمد
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به اوج خود رسيده است با اين  1390دهد درآمد ملي به قيمت ثابت در سال مي نشان 16 نمودار

به بعد درآمد ملي نيز كاهش چشمگيري يافته است  1391هاي اقتصادي در سال حال با منفي شدن رشد

سفانه آمار أمت ت.رسيده اس 1390درصد درآمد ملي سال  79درآمد ملي به حدود  1393در پايان سال  و

به بعد در نماگرهاي بانك مركزي منتشر نشده است و اين شاخص مهم اقتصاد  1393درآمد ملي از سال 

  اين آمار تاكنون در اختيار عموم قرار نگرفته است. 1395تا  1393هاي براي سالكالن 
 

 1383درآمد ملي به قيمت ثابت سال . 16 نمودار

 
 .ملي بانك مركزي، برآوردهاي تحقيقهاي حساب مأخذ:

 

طور مستمر روند نزولي داشته است و به 1390دهد كه درآمد ملي از سال نمودار فوق نشان مي

 مجلس نشانهاي نتايج محاسبات مركز پژوهششود. صعودي مي 1395رسد در سال نظر ميبه

درصد رشد  1/10حدود  1395درصد كاهش يافته و  -5/9حدود  1394دهد درآمد ملي در سال مي

بيشتر به سبب كاهش قيمت نفت و رشد منفي  1394اشت. كاهش شديد درآمد ملي در سال خواهد د

درصدي در  1/10. ضمن اينكه مهمترين عامل رشد درآمد ملي است توليد ناخالص داخلي در اين سال

. با وجود اين ميزان رشد درآمد ملي است رشد باالي توليد ناخالص داخلي در اين سال 1395سال 

قابل توجه خواهد بود.  1390نيز، همچنان فاصله درآمد ملي كشور با درآمد سال  1395براي سال 

هاي درصدي هدف برنامه ششم در سال 8دهد در صورتي كه رشد اقتصادي مي نتايج محاسبات نشان

درآمد ملي كشور از  1399درآمد ملي نيز به همين ميزان رشد داشته باشد در سال  آتي محقق شود و

 عبور خواهد كرد. 1390لي سال درآمد م
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 بنديجمع

ها مورد بررسي قرار گرفته و برآوردي اقتصاد ايران به تفكيك بخش 1395ماهه در اين گزارش عملكرد نه

 شده است.  هاي اصلي اقتصادي ارائهاز رشد اقتصادي كشور در سال جاري به تفكيك بخش

ترتيب برابر با به 1395ماهه سال رشد اقتصادي نهبانك مركزي و مركز آمار ايران  اساس اعالمبر

رسد مهمترين دليل اختالف رقم رشد اين دو نهاد آماري تفاوت در مي نظر. بهاستدرصد  2/7و  6/11

ملي مركز امار ايران سال هاي سال پايه اين دو نهاد بوده است. سال پايه احتسابي در محاسبات حساب

در نظر گرفته شده است. با  1390اعالم جديد بانك مركزي سال پايه باشد در حالي كه در مي 1376

اي تاكنون از انتشار جزئيات رشد اقتصادي امتناع كرده و تنها اين حال، اين بانك در اقدامي غيرحرفه

اي اكتفا كرده است. به عالوه، اين نهاد در حالي آمار رشد به ارائه ارقام كلي در قالب خبررساني رسانه

 كند كه هنوز رشد اقتصادي سال قبل را اعالم نكرده است!را اعالم مي 1395ل سا

پايه اين دو نهاد هاي سازي سالجهت يكسان جمهوررئيس تأكيدرسد با مي نظربا اين حال، به

در نظر بگيرد  1390ملي خود را سال هاي آتي مركز آمار ايران نيز سال پايه حسابهاي آماري در ماه

تقويم  نبودهاي ملي باشد. در عين حال، تواند گامي به جلو در جهت بهبود حسابمي موضوع كه اين

ملي باعث شده است كه آمارهاي اين هاي انتشار يا عدم الزام اين نهادها به رعايت تقويم انتشار حساب

رسد گام بعدي در جهت بهبود وضعيت آماري مي نظرثير مسائل سياسي قرار گيرد و بهأدو نهاد تحت ت

انه و فصلي توسط اين دو نهاد و يهاي ملي سالارائه تقويم انتشار آمار حساببايد محاسبات ملي كشور 

   الزام آنها به رعايت آن باشد.

 1395ماهه سال نتايج گزارش با در نظر گرفتن جديدترين آمار و اطالعات در دسترس تا پايان نه

هاي عمراني و جاري دولت تا وزارت جهاد كشاورزي از توليد محصوالت كشاورزي، برآورد هزينهبرآورد 

، تحوالت مورد انتظار از توليد و صادرات نفت تا انتهاي سال جاري و برآوردهاي 1395انتهاي سال 

جع به هاي مرتبط با صنايع مختلف شامل خودروسازي، محصوالت پتروشيمي و ... راها و تشكلشركت

هاي افزوده بخشدهد كه رشد ارزشنشان مي 1395ميزان توليدات محصوالتشان در انتهاي سال 

( درصد 7/4( و خدمات )-8/15(، ساختمان )4(، صنعت )9/59(، نفت )7/5) 1395كشاورزي در سال 

ن ( و سيما8(، پتروشيمي )37هاي مهم صنعت شامل خودروسازي )خواهد بود. همچنين؛ رشد زيربخش

( و خدمات عمومي 6/6ونقل )(، خدمات حمل2/2هاي خدمات شامل خدمات بازرگاني )( و زيربخش-10)

 شود. بيني مي( درصد پيش2/2)

است. در جدول  درصد 9/8در حدود  1395ها از رشد اقتصادي سال برآورد مركز پژوهش

 ها و سهم هر بخش در رشد اقتصادي آورده شده است. ارقام رشد به تفكيك بخش 7

درصدي سال  9/8اي كه بسيار حائز اهميت است مربوط به سهم هر بخش از رشد اقتصادي نكته 
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درصد از رشد  1/6شود كه بخش نفت به تنهايي طوري كه مطابق جدول مشاهده مياست به 1395

خود اختصاص داده است. وقوع اين امر ناشي از رفع تحريم نفت ايران و گسترش رصدي را بهد 9/8

درصدي بخش نفت را كنار  1/6چنانچه سهم باشد. مي 1395توليد و صادرات نفت در سال 

. نكته حائز اهميت درصد خواهد بود 8/2حدود  1395گاه رشد اقتصادي در سال بگذاريم آن

ساختمان براي پنجمين سال پياپي است كه به نوعي تصويري از رشد منفي ديگر رشد منفي بخش 

هاي اقتصاد ملي براي رشد . اين موضوع به معناي كاهش ظرفيتاستگذاري در اقتصاد ملي سرمايه

تواند به نهادينه شدن رشد پايين اقتصادي در اقتصاد ملي منجر بوده و مي هاي آتياقتصادي در سال

انداز مبهم و رسد نرخ باالي سود بانكي و وضعيت فعلي سيستم بانكي در كنار چشممي نظرشود. به

 نامطمئن وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور از مهمترين عوامل مؤثر در اين وضعيت باشند.

عنوان مهمترين معيار دهد رشد درآمد ملي كشور بهمي مجلس نشانهاي برآورد مركز پژوهش

درصد  1/10حدود  1395درصد برآورد و براي سال  -5/9حدود  1394ي سال رفاه اجتماعي برا

بيشتر به سبب كاهش قيمت نفت و رشد  1394شود. كاهش شديد درآمد ملي در سال بيني ميپيش

 1/10. ضمن اينكه مهمترين عامل رشد درآمد ملي است منفي توليد ناخالص داخلي در اين سال

باشد. با وجود اين ميزان رشد مي ي توليد ناخالص داخلي در اين سالرشد باال 1395درصدي در سال 

قابل توجه  1390نيز، همچنان فاصله درآمد ملي كشور با درآمد سال  1395درآمد ملي براي سال 

درصدي هدف برنامه ششم  8دهد در صورتي كه رشد اقتصادي مي خواهد بود. نتايج محاسبات نشان

درآمد  1399درآمد ملي نيز به همين ميزان رشد داشته باشد در سال  وآتي محقق شود هاي در سال

 عبور خواهد كرد. 1390ملي كشور از درآمد ملي سال 

 

 )درصد(     1395در سال  *هاي اقتصاديافزوده فعاليت. رشد ارزش7 جدول

 سهم در رشد اقتصادي رشد اقتصادي شرح

 4/0 7/5 كشاورزي

 1/6 9/59 خام و گاز طبيعي نفت

 0/0 -7/4 معدن

 6/0 4 صنعت

 -9/0 -8/15 ساختمان

 0/0 -7/0 آب، برق و گاز

 7/2 7/4 خدمات بخش

 - 9/8 توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت

 - 5/10 درآمد ملي به قيمت ثابت

 محاسبات. و گزارش قبلي هايبخشخذ: آم

 .است شده گرفته نظر در پايه سال عنوانبه 1383 سال محاسبات، در* 
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 اهمركز ژپوهش شناسنامه گزارش
 شوراي اسالميمجلس 

 15332 شماره مسلسل:

 اقتصادي رشد برآوردماهه و نه عملكرد. 6تحليل بخش حقيقي اقتصاد ايران عنوان گزارش: 

 1395سال 

 

 

 

 (و مدلسازي اقتصاد كالنمطالعات اقتصادي )گروه  :نام دفتر

نيك، محمدرضنا عبنداللهي، موسني خوشنكالم     هادي موسويسيد :كنندگانتهيه و تدوين

 خسروشاهي

 محمد قاسمي ناظر علمي:

 هاي اقتصاديمعاونت پژوهشمتقاضي: 

 ــــويراستار تخصصي: 

 ــــ ويراستار ادبي:

 

 

 

   :هاي كليديواژه

 اقتصادي رشد. 2                        حقيقي بخش. 1

 صنعت. 4                             كشاورزي. 3

  نفت. 6                                 خدمات. 5

 ايران اقتصاد. 8                               ساختمان. 7
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