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 اقتصاد ايران حقيقيتحليل بخش 

 1395عملكرد سه ماهه اول و برآورد رشد اقتصادي سال . 4

 

 

 
 

 

 

 چكيده

و نيل به رشد  1392و  1391هاي سالپس از پشت سر گذاشتن رشد اقتصادي منفي اقتصاد ايران 

را در حالي به پايان رساند  1394، سال 1393درصدي )منتشره بانك مرکزي( در سال  3 مثبت اقتصادي

 درصد 3/1مرکز آمار ايران(  رشد اقتصادي )بنا به اعالمبرجام از اواخر سال گذشته اجرايي شده و که 

 نخستين جاري سال يكسو از يكهطوربه شد شروع ايران اقتصاد براي خاصي شرايط در 1395 سال 1.بود

 نخستين ديگرازسوي  و شده لغو( ناقص صورتهب بعضاً چند)هر  الملليبين هايتحريم که است سالي

 .بود خواهد( مجلس شوراي اسالمي تصويب از)بعد  توسعه ششم برنامه شدن اجرايي سال

، عملكرد بخش حقيقي 1394رشد اقتصادي سال در گزارش حاضر ضمن ارائه تحليل مختصر از  

 1395اقتصاد ايران در سه ماهه اول سال جاري مورد بررسي قرار گرفته و برآوردي از رشد اقتصادي سال 

( و غيرآماري 1395گردد. شواهد آماري )سه ماهه اول و برخي برآوردهاي بخشي تا پايان سال ارائه مي

هاي مبادله و ...( نشان ري گسترش توليد و صادرات نفت، کاهش هزينهپذيها، امكان)از قبيل رفع تحريم

 عددي مثبت و باال خواهد بود. 1395دهد که رشد اقتصادي سال مي

نتايج گزارش حاضر با در نظر گرفتن آخرين آمار و اطالعات در دسترس تا پايان فصل اول سال  

توليد و صادرات نفت  ازو نفت محصوالت کشاورزي از توليد هاي جهاد کشاورزي ، برآورد وزارتخانه1395

و همچنين برآوردهاي  1395هاي عمراني و جاري دولت تا انتهاي سال ، برآورد هزينه1395در سال 

شامل خودروسازي، محصوالت پتروشيمي، سيمان، فوالد خام و محصوالت فوالدي و  صنايع مختلف

نشان  1395توليدات محصوالتشان در انتهاي سال راجع به ميزان برخي مواد غذايي )روغن نباتي( 

 1395هاي کشاورزي، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات در سال افزوده بخشدهد که رشد ارزشمي

هاي خدمات شامل خدمات بازرگاني، رشد زيربخش ،درصد 6/4و  -8/9، 4/1، 6/38، 5/3ترتيب برابر با به

و رشد درصد  0/8و  9/4، 8/2ترتيب برابر با به 1395و خدمات عمومي در سال  ونقلحملخدمات 

درصدي برآوردي  6/6نكته مهم در مورد رشد  درصد خواهد بود. 6/6نيز برابر با  1395اقتصادي سال 

                                                 
( نقدهايي به گزارش عملكرد بخش حقيقي اقتصاد 14997هاي مجلس )شماره مسلسل . در گزارش قبلي مركز پژوهش1

منتشر شده توسط مركز آمار ايران به عنوان نهاد رسمي آماري كشور وارد شده بود كه نقدهاي مذكور  1394ايران در سال 
است، از بررسي جزئيات فني آماري  1395صلي بر عملكرد سال همچنان پابرجاست با اين حال چون در اين گزارش تمركز ا

گردد. با اين حال، عالقمندان براي جزئيات شود و صرفاً به تحليل اكتفا مياجتناب مي 1394مربوط به عملكرد اقتصاد در سال 
 توانند به گزارش مذكور مواجعه نمايند.  بيشتر مي



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش _________________________________________________ 

 

 

2 

درصدي سال  6/6درصد از رشد  9/3 ، زيرامربوط به نقش پررنگ بخش نفت است 1395براي سال 

درصدي اقتصاد ايران در سال  6/6سهم بزرگي از رشد  بايد . بنابرايناستمربوط به بخش نفت  1395

 بر گسترش توليد و صادرات نفت دانست.را مبتني 1395

 

 مقدمه

هاي اقتصادي در سه شود تا ضمن بررسي عملكرد رشد بخشکه در گزارش حاضر تالش مي 1395سال 

سالي کليدي و مهم براي  ،شود نيز ارائه 1395، برآوردي از رشد اقتصادي سال سال جاري ماهه اول

اوالً سال جاري نخستين سالي که  استاز آن جهت  1395شود. اهميت سال اقتصاد ايران محسوب مي

صورت ناقص( برداشته شده ثانياً در صورت هببعضاً ها )هر چند است که برجام اجرايي شده و تحريم

 .خواهد بوده تصويب برنامه ششم توسعه، نخستين سال برنامه ششم توسع

هاي هزينهپذيري افزايش صادرات نفت، کاهش ها و مزاياي حاصل از آن )از قبيل امكانلغو تحربم 

تواند نقش موثري در افزايش نرخ رشد اقتصادي ...( ميالمللي وترش ارتباطات بينپذيري گسمبادله، امكان

هاي بعد داشته باشد. اهميت افزايش رشد اقتصادي وقتي بيشتر مورد توجه و سال 1395کشور در سال 

هاي کلي برنامه ششم توسعه نمايانگر ضرورت حصول به رقم رشد در سياست تأملگيرد که قرار مي

 .باشدمياين برنامه  ي شدنهاي اجرايدرصدي در سال 8دي متوسط ساليانه اقتصا

حصول رقم توان نه تنها انتظار مي 1395دهد که در سال الذکر نشان ميشواهد غيرآماري فوق 

 با اين حال،. کامالً محتمل استتحقق ارقام باالي رشد اقتصادي نيز بلكه  ،را داشت رشد اقتصادي مثبت

 يگذاري الزم است ترکيب رشد از منظر اجزاهاي رفاه اجتماعي و سياستاز جنبه رشد اين سالدر تحليل 

تواند د. در غير اين صورت ارقام رشد اقتصادي ميوهاي اقتصادي( مورد توجه واقع شتقاضا و عرضه )بخش

ي سه ماهه شود تا ضمن بررسي عملكرد رشد اقتصادتالش مي حاضر گزارشدر  کننده باشد.گمراه

ارائه گردد که براي اين منظور از آخرين  1395سال در نخست سال جاري، برآوردي از رشد اقتصادي 

 هاي ملي فصلي، برآوردچوب حسابدر چار 1395آمار و اطالعات در دسترس تا پايان فصل اول سال 

ت ت از توليد و صادراوزارت نف ، برآورد1395ت کشاورزي در سال وزارت جهاد کشاورزي از توليد محصوال

و همچنين  1395هاي عمراني و جاري دولت تا انتهاي سال هزينه ، برآورد1395نفت خام در سال 

خواهد استفاده  1395در انتهاي سال محصوالتشان ميزان توليدات  به عراجبرآوردهاي صنايع مختلف 

مختصري از رشد اقتصادي سال ، تحليل نيز 1395قبل از ورود به بحث در مورد رشد اقتصادي سال  .شد

 گردد.ارائه مي 1394

 



 

 ___________________________________________________________  

 

 

3 

 1394سال در تحليلي بر رشد اقتصادي . 1

 در شرايطي پشت سر گذاشته شد که: 1394سال 

رويدادي مهم و مثبت به لحاظ اقتصادي و سياسي در اين دوره رخ داد که عبارت از حصول توافق  اوالً

طور باشد. اين توافق به( مي1394ماه ( و اجرايي شدن آن )دي1394ماه )تير اي تحت عنوان برجامهسته

 .استهايي براي کمك به رفع برخي از معضالت اقتصادي کشور بالقوه حاوي ظرفيت

، با سه خوددار اقتصادي، اجتماعي و سياسي و ريشه ، نهادياقتصاد ايران عالوه بر مشكالت مهم ثانياً

 مواجه بوده است: نيز ي و فوري اقتصاديمعضل اصل

 ،کمبود تقاضاي مؤثر .1

 ،هاي باالي سودخوضعيت بغرنج سيستم بانكي و نر .2

 .درآمدهاي نفتيکمبود  .3

ها نيز برقرار خواهند بود با اين حال شواهدي از کاهش آن 1395هر سه موضوع کمابيش در سال  

بخشي از کمبود  1395زايش صادرات نفت در سال طوري که با اف. بهاستدر اين سال در دسترس 

هاي سياستي اجرا شده نرخ سود بانكي روندي کند اما درآمدهاي نفتي جبران خواهد شد، با پيگيري

کاهشي يافته است و تقاضاي مؤثر هم الاقل در آن بخشي از آن که به درآمدهاي نفتي مرتبط است تا 

 حدي بهبود خواهد يافت. 

درصد اعالم  3/1را برابر با  1394ايران )در آخرين گزارش منتشره( رشد اقتصادي سال آمار مرکز  

به تفكيك  1394شود تا تحليلي مختصر از رشد اقتصادي سال که در ادامه گزارش تالش مي 1کرده است

 اجزاي طرفين عرضه و تقاضا ارائه شود.

 

 )طرف عرضه( 1394در سال اقتصاد ايران . تحليل رشد 1-1

درصد  3/0را برابر با  1394هاي اقتصادي در سال افزوده رشته فعاليترکز آمار ايران رشد مجموع ارزشم

. تفاوت درصد اعالم کرده است 3/1را برابر با  1394و رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار در سال 

اعالمي مرکز آمار  ارقامآن در  رشد اين دو رقم به خالص ماليات بر واردات مربوط است که عددي براي

افزوده ناشي از عملكرد ، رشد ارزشعالوه بر اين با کسر سهم نفت و کشاورزي .ايران ارائه نشده است

تر باشد گذاري شايد مناسبتبينانه از منظر سياستدرصد خواهد بود. در تحليل واقع -./4ها ساير بخش

 زيرا ،شده و معيار ارزيابي شرايط رونق و رکود کشور نباشدطور مجزا تحليل که سهم اين دو بخش به

                                                 
افزوده ماه سال جاري توسط مركز آمار ايران منتشر شد، رشد ارزشخر ارديبهشتكه اوا 1394. در گزارش رشد اقتصادي سال 1

درصد اعالم شده بود اما در گزارش همين نهاد براي رشد فصل بهار سال  1و  1/0ترتيب برابر با ها و رشد اقتصادي بهبخش
درصد  3/1و  3/0ترتيب برابر با به 1394 ها و رشد اقتصادي سالافزوده بخشماه سال جاري(، رشد ارزش)اواخر مرداد 1395

 اعالم شده است.
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تواند مسيري به غير از مسير ها به طور بالقوه ميعملكردشان بيشتر متأثر از عوامل برونزا است و رشد آن

هاي اقتصادي دليل آنكه داراي پيوندهاي ضعيفي با ساير بخشکل اقتصاد داشته باشد )بخش نفت به

شاورزي نيز بيشتر متأثر از شرايط آب و هوايي است تا رونق و رکود کل اقتصاد(. بنابراين، است و بخش ک

پيكر از همچنان گرد رکود  1394توان بيان کرد که در سال ميهاي اقتصادي در آمار رشد بخش تأملبا 

 است.زدوده نشده اقتصاد ايران 

درصد  7/5، رشد گروه کشاورزي برابر با 1394دهد که در سال نشان مي ي مرکز آمار ايرانآمارها 

هاي گروه صنعت نيز، فقط استخراج . در زيربخشاستدرصد  -2/2برابر با  1اما رشد گروه صنعت ،بوده

درصد( از ارقام رشد مثبت  2/3مين آب، برق و گاز طبيعي )أو ت 2درصد( 6/3نفت خام و گاز طبيعي )

 -7/16درصد( و ساختمان ) -3/0درصد(، صنعت ) -3/3هاي ديگر )ساير معادن )برخوردار بوده و زيربخش

هاي ترين ساليكي از سخت 1394بخش صنعت در سال درصد(( همچنان از رشدي منفي برخوردارند. 

هاي اقتصادي و جمله مشكل تأمين مالي بنگاههاي متعددي ازبا چالش زيرا ،خود را پشت سر گذاشت

دولتي و بخش در هر دو  1394بخش ساختمان نيز در سال ثر مواجه بود. ؤمشكل کمبود تقاضاي م

هاي عمراني دولت در سال درصدي پرداخت 5/7هايي همراه بود که نمود آنها در افت خصوصي با چالش

هاي ساختماني صادر شده در مناطق شهري و قبل و همچنين کاهش تعداد پروانهنسبت به سال  1394

و  4/13حدود ترتيب به نسبت به سال قبل 1394گذاري بخش خصوصي در ساختمان در سال سرمايه

 باشد.درصد مي 9/13

اما  ،درصد بوده4/0برابر با  1394طبق اعالم مرکر آمار ايران، رشد گروه خدمات در سال  

هاي مالي گريدرصد( و واسطه -8/6، انبارداري و ارتباطات )ونقلحملهاي مهمي همچون ربخشزي

مهمي همچون عمده و خرده فروشي،  همچنين زيربخشدرصد( از ارقام رشد منفي برخوردارند.  -6/5)

آموزش، امور عمومي،  با اين حال، درصد( برخوردار است. 1/0هتل و رستوران نيز از رقم رشد پاييني )

 7، معادل 1394که در سال  استهاي مهم گروه خدمات يكي ديگر از زيربخش بهداشت و مددکاري

 درصد رشد داشته است.

دهنده خدمات براي تمامي هاي مهمي است که ارائههاي مالي يكي از زيربخشگريواسطه 

درصد اعالم  -6/5برابر با  1394سال هاي اقتصادي بوده و مرکز آمار ايران رشد اين زيربخش را در بخش

با توجه به شرايط خاص  1394هاي مالي در سال گريکرده است. وقوع رشد منفي براي خدمات واسطه

هاي سمي، وجود مطالبات غيرجاري، بدهي دولت به نظام بانكي و غيره( دور نظام بانكي )وجود دارايي

هاي اين بخش فاصله دارد که دليل آن عالوه بر موضوع اما مقدار عددي رشد با واقعيت ،از انتظار نبوده

                                                 
 مين آب، برق و گاز طبيعي است.أ. گروه صنعت شامل معدن؛ صنعت؛ ساختمان و ت1

ترين هاي نفتي است كه مهمها و فرآوردهافزوده بخش نفت تابعي از صادرات نفت و ميعانات گازي، خوراك پااليشگاه. ارزش2

نسبت به سال قبل  1394باشد. شواهد آماري حاكي از افزايش صادرات نفت سال ادرات نفت خام مي، مقدار صياين اجزا
 .استدرصد(  1/4)معادل 
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ها و ساير (، به نسبت باالي سهم بيمه1376تأخير در تغيير سال پايه توسط اين نهاد )سال پايه 

هاي ملي بانك مرکزي باز هاي مالي در اين بخش در مقايسه با همان نسبت در حسابگريواسطه

 گردد. مي

بوده و اي از حضور مستقيم دولت در اقتصاد آينه، ، بهداشت و مددکاريامور عمومي، آموزش 

عملكرد بودجه دولت با توجه به اينكه . استهاي جاري دولت تابعي از هزينه هااين زيربخشافزوده ارزش

با توجه به رشد لذا  ،باشدمي 1394هاي جاري دولت در سال درصدي هزينه 7/18از رشد حاکي 

خواهد بود که مثبت عددي  1394هاي جاري در سال کننده، رشد حقيقي هزينههاي تعديلشاخص

  .استدرصد  7طبق اعالم مرکز آمار اين رقم برابر با 

 

 )درصد(    اجزاي طرف عرضهبه تفكيك  1394. رشد اقتصادي سال 1نمودار

 
 .مرکز آمار ايرانمأخذ: 

 

 )طرف تقاضا( 1394اقتصاد ايران در سال . تحليل رشد 1-2

اعالم کرد  1394مرکز آمار ايران در آخرين گزارش منتشره خود، رشد اجزاي طرف تقاضا را در سال 

 4/7درصد(، رشد هزينه مصرف نهايي دولتي ) 5/2که رشد هزينه مصرف نهايي خصوصي )يطوربه

 -7/15اما رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ) ،درصد( ارقامي مثبت بوده 5/16درصد( و رشد صادرات )

 بوده است.درصد( منفي  -8/15درصد( و رشد واردات )

دهد که رشد اين جزء تقاضاي نشان مي ثابت قيمت به دولت نهايي مصرفهاي هزينه رشدارزيابي  

با توجه به شرايط  1393در سال  اما ،کرده تجربه را منفي بعضاً و پايين ارقام بعد به 1386 سال ازکل 

)به نقل از  درصد 7/2خاص اين سال، رشد مصرف نهايي دولت به قيمت ثابت بهبود نسبي يافته و به 
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هاي بهمن و اسفند ويژه بعد از اجرايي شدن برجام در ماههب 1394. وضعيت در سال رسيد بانك مرکزي(

نسبت به  1394 سالدولت در  ايهزينه اعتبارات ،دهدشواهد آماري نشان مي طوري کهبوده بهمتفاوت 

درصد رشد داشته که با در نظر گرفتن رشد شاخص قيمت در اين دوره به  7/18معادل  1393سال 

( درصد 4/7) ايران آمار مرکزه و با رقم رشد اعالمي بود ثابت هاياين متغير به قيمت مثبتمعني رشد 

 سازگار است.

به  1385دهد که نرخ رشد اين متغير به قيمت ثابت از سال نشان مي گذاريسرمايه رشدارزيابي  

ها همواره درصد را تجربه کرد در بقيه سال 11ي حدود که رشد 1387و  1386هاي بعد، به غير از سال

درصد  5/3به  1393گذاري به قيمت ثابت در سال عددي مثبتِ پايين يا منفي بوده است. رشد سرمايه

حاکي از منفي شدن رشد اين جزء تقاضاي کل است. با توجه  1394اما شواهد آماري براي سال  ،رسيد

گذاري )دولتي و حتي خصوصي( به اينكه در اقتصاد ايران با شرايط ساختاري خاصي که دارد، سرمايه

هد که عملكرد دعمدتاً تابعي از درآمدهاي نفتي و تخصيص اعتبارات عمراني است، شواهد آماري نشان مي

درصد کاهش  5/7نسبت به سال قبل معادل  1394هاي عمراني دولت به قيمت جاري در سال پرداخت

گذاري کشور به قيمت جاري )و به قيمت ثابت در صورت تعديل داشته که نشانه منفي بودن رشد سرمايه

براي تشكيل سرمايه بوده و با رشد اعالمي مرکز آمار ايران  1394با شاخص قيمت مناسب( در سال 

 درصد( سازگار است.  -7/15) 1394ثابت ناخالص در سال 

شواهد آماري در مورد صادرات کشور حاکي از منفي بودن رشد صادرات دالري نفت )رشد اسمي(  

اما با توجه منفي بودن رشد شاخص قيمت  است، 1394و رشد صادرات گمرکي )رشد اسمي( در سال 

و نزولي بودن روند شاخص قيمت نفت خام، وجود رشد مثبت براي صادرات  1394صادرات کشور در سال 

. 1درصد( سازگار است 5/16دور از انتظار نبوده و با رقم اعالمي مرکز آمار ) 1394حقيقي کشور در سال 

، واردات اسمي کشور نيز در اين سال با کاهش همراه 1394افت صادرات اسمي کشور در سال عالوه بر 

 1393ميليارد دالر نسبت به واردات سال  5/41با رقم  1394طوري که واردات کشور در سال بهبوده 

درصدي را داشته است. افت واردات عالوه بر اينكه معلول کاهش توليد  5/22ميليارد دالر( افت  6/53)

هبود اوضاع در تواند ناشي از انتظار توليدکنندگان و واردکنندگان از بملي و رکود بخش صنعت است، مي

  مثال کاهش هزينه مبادله يا حتي کاهش نرخ ارز و...( باشد. براي) 1395سال 

 

                                                 
اين رقم رشد مثبت  ، زيراكننده باشدنبايد گمراه 1394نرخ رشد مثبت صادرات حقيقي در سال كيد است كه أ. مجدداً قابل ت1

نسبت به سال  1394كه صادرات اسمي كشور در سال درات حاصل شده در حاليدر نتيجه نزولي بودن شاخص قيمت صا
 با كاهش همراه بوده است. 1393
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 )درصد(   به تفكيك اجزاي طرف تقاضا  1394. رشد اقتصادي سال 2نمودار

 
 همان. مأخذ:

 

 1395سال  اقتصادي در هايفعاليتبرآورد رشد . 2

هاي از يكسو اولين سالي است که تحريم ، زيراشودخاصي محسوب ميبراي اقتصاد ايران سال  1395سال 

صورت ناقص از سر راه اقتصاد ايران هبانكي و مالي( هر چند ب ،هاي نفتيجمله تحريمالمللي )ازمختلف بين

ديگر اولين ازسوي  و گشوده شده استفصل جديدي براي اقتصاد ايران و با اجرايي شدن برجام برداشته شده 

( 1395مربوط به برنامه ششم توسعه کشور )به شرط تصويب توسط مجلس و اجرايي شدن آن از سال  سال

 شود. محسوب مي

هاي متعددي نيز مواجه هايي که با آنها مواجه بوده با فرصتاقتصاد ايران در کنار چالش 1395در سال  

ثري در نيل به ارقام رشد باال نه تنها در ؤتواند نقش مها ميبرداري هوشمندانه از اين فرصتاست که بهره

اي هاي توسعه)به غير از چالشد ايران هاي اقتصاهاي آتي نيز داشته باشد. اهم چالشبلكه در سال ،1395سال 

 عبارتند از: 1395در سال ( هستند ساختاري و که ماهيتاً بلندمدت

 ،هاها در لغو کامل تحريموجود برخي کاستي .1

 ،هاي اقتصاديمين مالي بنگاهأمشكل ت .2

 ،ثرؤمشكل کمبود تقاضاي م .3

 ،بحران نظام بانكي .4

 ،هاي دولتحجم انبوه بدهي .5

 ،کاهش قيمت نفت .6

مثال سهم  برايگذاري در چگونگي مواجهه با مسائل اصلي اقتصاد کشور )هاي سياستديدگاهاختالف  .7

 .و اندازه برونگرايي(
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هاي آتي متصور است. هايي نيز براي اقتصاد ايران در سال جاري و سالفرصتها، در کنار اين چالش

در راستاي شتاب کامل و هوشمندانه از آنها  طورهب بايدهايي که اقتصاد ايران با آنها مواجه بوده و اهم فرصت

 بهره ببرد عبارتند از:هاي آتي و سال 1395موتور رشد اقتصادي در سال 

 ،اجرايي شدن برجام .1

 ،پذيري افزايش صادرات نفتامكان .2

 ،هاي مبادله )شامل نقل و انتقاالت پولي و غيره(کاهش هزينه .3

 ،المللبينپذيري گسترش ارتباطات با اقتصاد امكان .4

 ،گذاران خارجي در اقتصاد ايرانپذيري حضور سرمايهامكان .5

 .له فساد و اشتغال(ئگذاران در مورد مسائل اصلي اقتصادي کشور )نظير مساتفاق نظر نسبي سياست .6

ويژه رشد اقتصادي، نقش مهمي اندازي از وضعيت آتي هر متغير اقتصادي بهبدون ترديد داشتن چشم 

اما حادث شدن تحوالت اقتصادي )در سطح کالن و در  ،هاي اقتصادي کشور خواهد داشتسياستگذاريدر 

اما  ،کندبيني دقيق را با دشواري مواجه ميباشند، امكان پيشسطح بخشي( که بعضاً خارج از کنترل نيز مي

شود هم ميانيز فر تر شويم اين امكانبديهي است که هر چه به انتهاي سال جاري نزديك در عين حال

شود تا تالش مي ادامه گزارشدر ارائه کرد.  1395تري از رشد اقتصادي سال بيني دقيقتا بتوان پيش

رشد  ، برآوردي از1395آماري موجود در سه ماهه اول سال به کمك تحليل بخشي و با توجه به شواهد 

المللي پول در صندوق بينر است که قبل از ورود به بحث الزم به ذک ارائه شود. 1395اقتصادي سال 

 1395ميالدي ) 2016(، رشد اقتصادي ايران در سال 2016آخرين گزارش خود )گزارش ماه آوريل سال 

 ژوئنبانك جهاني نيز در آخرين گزارش خود )ماه  وبيني کرده درصد پيش 4هجري شمسي( را برابر با 

درصد  4/4شمسي( را برابر با هجري  1395ميالدي ) 2016(، رشد اقتصادي ايران در سال 2016

 بيني کرده است. پيش

 

 بخش كشاورزي .2-1

هاي ملي بانك مرکزي طي طبق حسابهاي اقتصادي است که ترين بخشبخش کشاورزي يكي از مهم

را به خود درصد از توليد ناخالص داخلي کشور  7متوسط حدود  طوربه (1383-1393سال اخير ) 10

که اهم آنها  دپذيرثير ميأتعوامل متعددي افزوده بخش کشاورزي از است. رشد ارزش اختصاص داده

هاي سطحي، خروجي سدها، سطح زير کشت، تكنولوژي استفاده ، جريانرشد ميزان بارندگي عبارتند از

 .از آب، ميزان استحصال آب از منابع آب زيرزميني

ها اي اخير حاکي از آن است که در همه سالهافزوده بخش کشاورزي در سالارزيابي رشد ارزش 

بخش افزوده ارزش دهنده رشدنشان 3، رشد اين بخش مثبت بوده است. نمودار 1390به غير از سال 
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 1394شود که در سال مشاهده ميباشد. مي 1395بيني سال و پيش 1394-1390کشاورزي در دوره 

درصد بوده است. همين نهاد آماري، رشد  7/5برابر با و طبق اعالم مرکز آمار ايران، رشد بخش کشاورزي 

برآوردهاي ارزيابي درصد اعالم کرده است.  0/4را برابر با  1395بخش کشاورزي در فصل اول سال 

حاكي از  1395وزارت جهاد كشاورزي از توليد انواع اقالم محصوالت كشاورزي تا پايان سال 

 5/3حدود  1395در سال )به قيمت ثابت( بخش كشاورزي افزوده ارزش آن است كه رشد

  درصد خواهد بود.

 

 1)درصد(     بخش كشاورزيافزوده ارزش . رشد3نمودار

 
 .هاي ملي بانك مرکزيحسابمأخذ: 

 شده است. اخذدر اين نمودار و ساير نمودارهاي گزارش حاضر از مرکز آمار ايران  1394آمار سال  توضيح:

 

 . بخش نفت2-2

هاي ملي بانك مرکزي، که طبق حساباقتصاد ايران است  کليديهاي مهم و بخش نفت يكي از بخش

درصد از توليد ناخالص داخلي کشور مربوط به  17متوسط  طوربه( 1383-1393سال اخير ) 10طي 

موتور محرکه ش نفت خباشد. باين بخش بوده است. وجود اين سهم باال حاکي از اهميت اين بخش مي

رشد  زيراشود( ها متأثر نمي)هرچند خود از ساير بخش شودمحسوب مي اقتصاد ايراني هاساير بخش

از جمله ساختمان و خدمات عمومي( )ازهاي اقتصادي شدن ساير بخش تأثربخش باعث ماين مثبت 

 شود.ميها طريق افزايش تقاضا براي آن بخش

                                                 
و  1394. ذكر اين نكته ضروري است كه در تمامي نمودارها و جداول موجود در ادامه گزارش، مأخذ مربوط به آمارهاي سال 1

 مركز آمار ايران است. 1395فصل اول سال 
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 1395بيني سال و پيش 1394-1390بخش نفت طي دوره افزوده ارزش دهنده رشدنشان 4نمودار  

. آمارهاي بانك مرکزي حاکي از آن است که پس از تحريم صادرات نفت و رشد منفي اين بخش است

درصد شده  8/4مثبت  1393بخش مذکور در سال افزوده ارزش ، رشد1392و  1391هاي در سال

)عمدتاً  درصد رسيد 6/3نيز )بنا به اعالم مرکز آمار ايران( به رقم  1394ا( و در سال ه)تعليق تحريم

 . (1394ها و اجرايي شدن برجام در دو ماه انتهايي سال ناشي از لغو تحريم

 

 )درصد(      بخش نفتافزوده ارزش . رشد4نمودار

 
 .همان مأخذ:

 

زيرا در اين  ،هاي قبل استکلي چيزي متفاوت از سال طوربه 1395وضعيت بخش نفت در سال  

شده فراهم سال تحريم صادرات نفت ايران لغو شده و امكان گسترش توليد و صادرات نفت براي کشور 

که  ، شواهد آماري گوياي آن است1394است. با توجه به لغو تحريم صادرات نفت ايران از اواخر سال 

ترتيب به 1395و سه ماهه ابتدايي سال  1394بخش نفت در سه ماهه پاياني سال افزوده ارزش رشد

که در قياس با ارقام رشد بخش نفت در فصل اول تا سوم سال  درصد بوده است 3/57و  5/16برابر با 

برآورد مرکز ار است. داري برخوردادرصد( از تفاوت معن -0/9و  4/3، 6/3ترتيب برابر با )به 1394

با توجه به  1395بخش نفت در سال افزوده ارزش ( از رشد4هاي مجلس )مطابق نمودار پژوهش

 رشد نفت کشور در سال جاري حاکي از آن است کهو صادرات هاي موجود از توليد بينيپيش

 خواهد بود.درصد  6/38برابر با حدوداً  1395بخش نفت در سال افزوده ارزش

 

 بخش صنعت .2-3

هاي ملي بانك مرکزي، طي هاي مهم اقتصاد ايران است که طبق حساببخش صنعت يكي ديگر از بخش

درصد از توليد ناخالص داخلي کشور مربوط به اين بخش بوده  16متوسط  طوربه 1393ه منتهي به سال ده
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 دهنده رشدنشان 5نمودار . استثر اين بخش در رشد اقتصادي ؤوجود اين سهم باال حاکي از نقش م است.

. شواهد آماري حاکي از است 1395بيني سال و پيش 1394-1390بخش صنعت طي دوره افزوده ارزش

هاي يموجود تحرناشي از ) 1392و  1391هاي بخش صنعت در سالمنفي رشد دنبال هبآن است که 

 1393، رشد اين بخش در سال (صادرات محصوالت پتروشيميويژه در مورد صنعت خودرو و هالمللي ببين

 1394ها( اما در سال تعليق تحريمعمدتاً ناشي از درصد شده ) 7/6رقم مثبت )بنا به اعالم بانك مرکزي( 

 درصد شد 3/0شده و برابر با منفي )بنا به اعالم مرکز آمار ايران( رشد بخش صنعت مجدداً وارد فاز منفي 

 :از ندعبارت 1394منفي شدن رشد بخش صنعت در سال  اصليکه دو دليل 

 ،هاي اقتصاديالف( مشكل تأمين مالي بنگاه 

 .ب( مشكل کمبود تقاضا 

 

 )درصد(    بخش صنعت افزوده ارزش . رشد5نمودار

 
 همان. مأخذ:

 

 استمربوط به مرکز آمار ايران  1395نخستين شواهد آماري براي رشد بخش صنعت در سال  

ازسوي  درصد اعالم شده است. 2/4برابر با  1395که رشد بخش صنعت در سه ماهه ابتدايي سال يطوربه

 ماههديگر وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز آمار مربوط به توليدات کاالهاي منتخب صنعتي را در سه 

 1395ار در آن رشد توليدات در بسياري از کاالهاي صنعتي در بهمنتشر کرده است که  1395اول سال 

ها با عنايت به اين آمار حاکي از رشد حدود بات مرکز پژوهشسمحامثبت بوده و  1394نسبت به بهار 

هاي مجلس براي رشد برآورد مركز پژوهش .است 1395درصدي توليدات بخش صنعت در بهار  5/0

بخش صنعت در  سال افزوده ارزش حاكي از آن است كه رشد 1395بخش صنعت در سال 

که در تحليل چرايي وقوع اين عدد، در ادامه گزارش و به تفكيك  درصد خواهد بود 4/1حدود  1395

 توضيحاتي ارائه شده است.هاي منتخب بخش صنعت زيربخش
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 سازي خودرو .2-3-1

توليد کننده خودرو )ايران خودرو، سايپا و پارس بورسي  آمار سه ماهه توليدات خودرو سه شرکت اصلي

معدن و  ،ست که وزارت صنعتا اين در حالي استدرصدي توليدات  7 دهنده رشد حدوداًنشانخودرو( 

رشد توليد خودروهاي وانت و سواري را نزديك به  1395تجارت در گزارش عملكرد سه ماهه اول سال 

و هاي توليدکننده خودرصفر اعالم کرده است که دليل عمده اين تفاوت افت شديد توليدات ساير شرکت

هاي اساس گزارشبر 1395ها از توليد سال بيني هريك از شرکتباشد. همچنين پيش)غيربورسي( مي

حدود  ها مجموعاًدهد اين شرکتها نشان ميبيني درآمد هر سهم بر اساس عملكرد سه ماهه شرکتپيش

آورد مرکز با اين حال بر .کنندپيش بيني مي 1395درصد رشد براي توليد محصوالت خود در سال 13

بورسي و لحاظ گزارش با در نظر گرفتن رشد توليدات خودروسازان بورسي و غيرهاي مجلس پژوهش

دهد توليدات خودرو در سال نشان ميعملكرد سه ماهه وزارت صنعت، معدن و تجارت از اين بخش 

 درصد رشد خواهد داشت.  3جاري حدود 

 

 1395و برآورد توليد آن در سال  1394ر سال هاي بورسي د. عملكرد توليد خودرو شركت1جدول

 آمار توليد خودرو
عملكرد سه 

 1394ماهه 

عملكرد سه 

 1395ماهه 

 1395رشد سه ماهه 

نسبت به سه ماهه 

 )درصد( 1394

عملكرد 

1394 

بيني پيش

1395 

 1395رشد 

نسبت به 

 )درصد( 1394

  1/2 515001 504421  35/0 133907 133434 ايران خودرو

  1/33 400950 301294  8/5 83409 78812 سايپا

  7/6 123700 115898  8/48 35944 24154 پارس خودرو

توليد سواري و وانت 

)وزارت صنعت 

 معدن تجارت(

251276 251769 2/0     

 www.codal.ir       سامانه جامع اطالع رساني ناشران بيني درآمد هر سهم بر اساس عملكرد سه ماهه،هاي پيشگزارش: مأخذ

 

ثير بسيار مخربي بر توليدات اين محصوالت أت 1391ها در سال دهد اعمال تحريمنشان مي 5نمودار  

هزار  788به  1390هزار دستگاه در سال  1421که توليدات خودروهاي سواري از  يطوربهداشته است 

 نيز تداوم يافته است. 1392کاهش يافته و اين روند در سال  1391دستگاه در سال 

 



 

 ___________________________________________________________  

 

 

13 

 )هزار دستگاه( انه انواع خودرو سواري و وانتيانه و متوسط ساليتوليد ماه .5نمودار

 
 .تحقيقوزارت صنعت، معدن و تجارت و برآوردهاي : خذآم

 

 محصوالت پتروشيمي. 2-3-2

و چهار  1394ميزان توليد محصوالت پتروشيمي در سال  ،بر اساس آمار شرکت ملي صنايع پتروشيمي

شود تا پايان بيني ميميليون تن بوده است و پيش 17ميليون تن و  4/46ترتيب به 1395ماهه اول سال 

طور که در نمودار طور کلي همانميليون تن برسد. به 50سال جاري توليدات محصوالت پتروشيمي به 

پتروشيمي کاهش  ها توليد محصوالتدليل تحريمکه به 1392و  1391جز سال کنيد بنيز مشاهده مي 6

شود در سال بيني ميو پيشهاي اخير توليد اين محصوالت همواره روند صعودي داشته در سال ،يافته

 درصد برسد. 8/7رشد توليد محصوالت پتروشيمي به  1395
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 ميليون تن()         انه محصوالت پتروشيمييتوليد ماه. 6نمودار

 
 .وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ملي صنايع پتروشيمي: خذآم

 

 سيمان. 2-3-3

دهد توليد اين محصوالت نشان مي 1395 ماهه اول سال 4سيمان و کلينيكر در دو محصول بررسي توليد 

 درصدي داشته است. 16درصدي و منفي  10رشد منفي ترتيب به طي اين دوره

 

 توليد و رشد توليد سيمان و كلينيكرميزان . 2جدول

 )تن( توليد )درصد( رشد توليد نسبت به دوره مشابه سال قبل
 شرح

 كلينكر سيمان كلينكر سيمان

5/11-  1/14-  58795796 60174881 1394 

 1395ماهه اول  4 20859787 18752006  -1/16  -2/10

 .تحقيقانجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان، محاسبات : خذآم

 

به بعد روندي نزولي به خود  1391دهد ميزان توليد سيمان در کشور از سال نشان مي 7نمودار  

هاي صادراتي مثل اعمال تعرفه گرفته است و با توجه به تداوم رکود در بخش ساختمان و محدوديت

 لي باشيم. نيز شاهد تداوم اين روند نزو 1395رسد در سال نظر ميوارداتي توسط کشور عراق به
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 )هزار تن(     انه سيمانيانه و متوسط توليد ساليتوليد ماه .7نمودار

 
 .تحقيقوزارت صنعت، معدن و تجارت و برآوردهاي : خذآم

 

طور که در اين دهد. هماننسبت توليد به ظرفيت توليد سيمان در کشور را نشان مي 8نمودار  

دليل کاهش توليد آن روندي افزايشي کشور بهکنيد ظرفيت خالي توليد سيمان در نمودار مشاهده مي

 داشته است.

 

 نسبت توليد به ظرفيت توليد سيمان در كشور. 8نمودار

 
 .: همانمأخذ

 

متوسط توليد ماهانه در سال توليد ماهانه

ي رشد
ش بين

سال پي
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 فوالد خام و محصوالت فوالدي .2-3-4

( نشان 3ارزيابي وضعيت مربوط به توليد فوالد خام و محصوالت فوالدي در پنج شرکت بزرگ )جدول 

 .استمثبت  1394نسبت به سال  1395ها در سال دهد که رشد توليدات اين شرکتمي
 

 )تن(   هاي بورسيتوليد فوالد خام و محصوالت فوالدي برخي شركت .3جدول

 شرح
سه ماهه 

 1394اول 

اول سه ماهه 

1395 

درصد رشد 

 سه ماهه

سال 

1394 

پيش بيني 

 1395سال 

رشد درصد 

 1395سال 

 69/4 5850000 5588000 3/2 1514000 1480000 فوالد مبارکه

 70/4 3600000 3438496 5/5 927115 878723 فوالد خوزستان

 - - 2149886 -6/9 521621 577117 ذوب آهن اصفهان

 55/18 2959602 2496488 -4/1 658931 668553 فوالد هرمزگان

 67/17 1582000 1344407 8/16 367779 315002 آهن و فوالد ارفع

 www.codal.irسامانه جامع اطالع رساني ناشران  بيني درآمد هر سهم بر اساس عملكرد سه ماهه،هاي پيشگزارش: مأخذ

 

 1395ماهه سال  4توليد فوالد خام و محصوالت فوالدي در  ،اساس آمار شرکت ملي فوالد ايرانبر 

درصد رشد  2و منفي  3ترتيب به تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ميليون 0/6و  2/5ترتيب به

 9نمودار  شود.بيني ميهمين ميزان رشد براي ادامه سال نيز پيش ،با توجه به وضعيت موجود .اندداشته

دليل مثبت بودن توليد  دهد.را نشان مي 1395بيني و پيش 1394-1387 برايوالد خام انه فيتوليد ماه

گردد که سهم صادرات فوالد خام بيشتر فوالد خام و منفي بودن محصوالت فوالدي به اين موضوع باز مي

داخلي ها نظير برخي صنايع و ساختمان تقاضاي دليل رکود ساير بخشاز محصوالت فوالدي است و به

 براي محصوالت فوالدي محدود است.

 

 )هزار تن(      انه فوالد خاميتوليد ماه .9نمودار

 
 همان. :مأخذ
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سال بيني و پيش 1394-1387 هايسال برايدهنده توليد محصوالت فوالدي نشان زيرنمودار  

 .است 1395

 

 )هزار تن(      انه محصوالت فوالدييتوليد ماه. 10نمودار

 
 .: همانمأخذ

 

 (روغن نباتيمحصوالت غذايي ) .2-3-5

 1395ماهه ابتداي سال  توليد روغن نباتي در چهار ،براساس اعالم انجمن صنفي صنايع روغن نباتي ايران

درصد رشد داشته است که عمده دليل آن کمبود روغن خام  4نسبت به مدت مشابه سال قبل منفي 

 11نمودار برابر منفي يك درصد باشد.  1395شود رشد توليد اين محصول در سال ميبيني و پيش است

 .است 1395بيني سال و پيش 1394-1387انه روغن نباتي کشور طي دوره يدهنده توليد ماهنشان

 

 )هزار تن(      انه روغن نباتي يتوليد ماه .11 رنمودا

 
 .: همانمأخذ
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 ساختمانبخش  .2-4

هاي قرار داشتن در انتهاي زنجيره توليد و ارتباط تنگاتنگ با ساير فعاليتدليل بهبخش ساختمان 

 هاي وابسته و به تبع آن برساير فعاليتافزوده ارزش اقتصادي از نقش حائز اهميتي براي اثرگذاري بر

-1383سال اخير ) 10هاي ملي بانك مرکزي، طي طبق حساب کل اقتصاد برخوردار بوده وافزوده ارزش

 12. نمودار را به خود اختصاص داده استدرصد از توليد ناخالص داخلي کشور  7متوسط  طوربه( 1393

. است 1395بيني سال و پيش 1394-1390طي دوره  ساختمانبخش افزوده ارزش دهنده رشدنشان

در حاکي از رکود بخش ساختمان  1394تا  1390هاي بخش ساختمان طي سالافزوده ارزش آمار رشد

 اين دوره زماني است.

بخش ساختمان دارد و افزوده ارزش هاي عمراني دولت درثري که پرداختؤبا توجه به نقش م 

برآورد و  1394هاي عمراني دولت در سال هزينههزار ميليارد توماني  7/27عملكرد همچنين با توجه به 

 44)تحقق  13951اني تا پايان سال هاي عمرهزار ميليارد توماني هزينه 25ها از تحقق مرکز پژوهش

گذاري بخش خصوصي در ساختمان تا جمله سرمايهو با عنايت به ساير موارد مد نظر از( قانون درصدي

بخش ساختمان در انتهاي سال افزوده ارزش ها از رشدبرآورد مركز پژوهش 2،انتهاي سال جاري

 باشد.مي درصد -8/9برابر با  1395

 

 )درصد(     بخش ساختمانافزوده ارزش . رشد12 نمودار

 
 .هاي ملي بانك مرکزيحسابمأخذ: 

                                                 
هزار ميليارد تومان تصويب  57اي كشور در اين سال حدود هاي سرمايه، اعتبارات تملك دارايي1395دجه سال . در قانون بو1

 شده است.

هاي ساختماني مهمي همچون سيمان و محصوالت فوالدي )كه در ستانده بخش ساختمان نقش . با توجه به اينكه نهاده2

ارقام رشد منفي برخورداند )مراجعه به بخش صنعت در گزارش حاضر( از  1394نسبت به سال  1395مهمي دارند( در سال 
 منفي باشد. 1394نسبت به  1395گذاري بخش خصوصي در ساختمان نيز در سال شود كه رشد سرمايهلذا برآورد مي
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نسبت به دوره مشابه سال  1395سه ماهه نخست سال مرکز آمار ايران رشد بخش ساختمان را در  

 -8/8) 1395از شدت رشد منفي اين بخش در سه ماهه نخست  کهدرحاليدرصد اعالم کرده  -8/8قبل 

يكي از داليل منفي بودن است. درصد( کاسته شده  -5/13) 1394درصد( نسبت به سه ماهه نخست 

 ،هاي عمراني باشدتواند مربوط به افت پرداخترشد بخش ساختمان در سه ماهه نخست سال جاري مي

بخش ساختمان )به قيمت افزوده ارزش عمراني )به قيمت ثابت( وهاي همبستگي بااليي بين هزينه زيرا

هاي عمراني در درصدي پرداخت 100ثابت( وجود داشته و عملكرد بودجه عمومي دولت حاکي از افت 

 نسبت به دوره مشابه سال قبل است. 1395سال دو ماهه 

 

 بخش خدمات. 2-5

درصد از کل توليد ناخالص  55متوسط  طوربهبخش خدمات افزوده ارزش ،1393-1383طي ده ساله 

داخلي کشور را به خود اختصاص داده است که حاکي از اهميت اين بخش بوده و برآورد رشد اين بخش 

بخش خدمات از سال افزوده ارزش دهنده رشدنشان 13ثر است. نمودار ؤدر برآورد رشد اقتصادي بسيار م

 باشد.مي 1395بيني سال به بعد و پيش 1390

درصدي بخش خدمات  4/0دهنده رشد که منتشره مرکز آمار ايران است نشان 1394آمار سال  

باشد که نرخ مربوط به فصل اول مي 1395بوده و آخرين شواهد آماري از رشد بخش خدمات در سال 

برآورد مركز  درصد براي بخش خدمات )توسط مرکز آمار ايران( اعالم شده است. 9/2رشدي معادل 

)که در ادامه  هاي خدماتها از رشد بخش خدمات با در نظر گرفتن تحوالت زيربخشپژوهش

 باشد.مي درصد 6/4برابر با  1395در سال گيرد( گزارش برخي از آنها مورد بررسي قرار مي

 

 )درصد(    بخش خدماتافزوده ارزش . رشد13نمودار

 
  همان. مأخذ:
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 بازرگاني خدمات. 2-5-1

 درصد از 26متوسط سهمي معادل  طوربهبخش بازرگاني افزوده ارزش ،1393سال منتهي به  10طي 

نمودار  درصد از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است. 14بخش خدمات و افزوده ارزش

و  1391هاي در سال گردد کهخدمات بازرگاني بوده و مالحظه ميافزوده ارزش رشد دهندهنشان 14

هاي اما در سال ،قام رشد منفي را تجربه کرد، رشد اين بخش نيز منفي بودهکه اقتصاد ايران ار 1392

درصد بوده است. آخرين شواهد آماري سال  1/0و  7/3برابر با ترتيب به رشد اين بخش 1394و  1393

براي  1395ران رشد فصل اول سال مربوط به فصل اول سال جاري بوده که طي آن مرکز آمار اي 1395

ها حاكي از آن است كه برآورد مركز پژوهش درصد اعالم کرده است. 5/1خدمات بازرگاني را 

 خواهد داشت. درصد 8/2رشدي معادل  1395خدمات بازرگاني در سال 

 

 )درصد(     خدمات بازرگانيافزوده ارزش . رشد14نمودار

 
 همان. مأخذ:

 

اشاره کرد که اين نوع  دباي 1395درصدي خدمات بازرگاني در سال  8/2در تحليل چرايي رشد  

 همچون يهايبخش اوالً ستانده طوري کهبه ستبين طرفين عرضه و تقاضاي بازار کاال واسطه ،خدمات

شوند ثانياً کاالهاي اخلي عرضه ميبازرگاني صادر شده و يا در بازار دخدمات کشاورزي و صنعت از کانال 

شوند از مي تأمينواسطه واردات يا توليد داخل ههاي اقتصادي و نهادهاي مختلف که بمورد نياز فعاليت

گيرد. بنابراين انتظار بر اين است که ستانده خدمات بازرگاني در اختيار آنها قرار مياين نوع خدمات کانال 

خارجي  تجارتحجم از  تأثرسوي ديگر مهايي چون کشاورزي و صنعت و ازاز ستانده بخش تأثراز يكسو م

هاي بخشبرآوردها حاکي از مثبت بودن رشد هاي قبلي گزارش بيان شد که در بخشکشور باشد. 

پذير لذا رشد مثبت خدمات بازرگاني از اين کانال توجيه ،باشدمي 1395در سال کشاورزي و صنعت 
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نشان )منتشره سازمان توسعه تجارت(  1زارش عملكرد تجارت خارجي کشورگاست. اما در سوي ديگر، 

نسبت به دوره مشابه سال قبل  1395ماهه  چهاردر تجارت خارجي کشور دالري دهد که حجم مي

دار باشد. بنابراين از رشد داشته و انتظار بر اين است که اين روند تا انتهاي سال ادامهدرصد  8/6حدود 

 نيست.  ذهندور از  1395کانال مذکور نيز انتظار بر مثبت بودن رشد خدمات بازرگاني در سال 

 

 ونقلحمل. خدمات 2-5-2

 حلقه وصل بين طرفيند که شوهاي مهم خدمات محسوب مييكي ديگر از زيربخش ونقلحملخدمات 

کنندگان عرضه و تقاضاي بازار کاال بوده و در همه اشكال مختلف خود )زميني، ريلي، آبي و هوايي( عرضه

کند ضمن اينكه اين بخش براي مسافران نيز خدمات جابجايي کاالها را به تقاضاکنندگان آن وصل مي

 حدودمتوسط سهمي  طوربه ونقلحملخدمات افزوده ارزش ،1393-1383در دوره زماني دهد. ارائه مي

درصد از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده  12بخش خدمات و افزوده ارزش درصد از 21

 است.

گردد که در سال دهد. مالحظه ميرا نشان مي ونقلحملخدمات افزوده ارزش رشد 15نمودار  

درصد بوده )مرکز آمار ايران( اما آخرين شواهد آماري  -8/6اين بخش برابر با افزوده ارزش رشد 1394

درصد(  4/1حاکي از رشد مثبت اين بخش ))بنا به گزارش مرکز آمار ايران(  1395براي فصل اول سال 

در  1395در سال  ونقلحملخدمات رشد ها حاكي از آن است كه برآورد مركز پژوهش. است

در  ونقلحملکننده رشد مثبت خدمات ترين داليل توجيهخواهد بود. يكي از مهم درصد 9/4حدود 

هاي قبلي گزارش حاضر( )قسمتهاي کشاورزي و صنعت توان در رشد مثبت بخشرا مي 1395سال 

 رديابي کرد.

 

                                                 
 .1395. سازمان توسعه تجارت، گزارش عملكرد تجارت خارجي كشور، چهار ماهه 1
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 )درصد(     ونقلحملخدمات افزوده ارزش . رشد15نمودار

 
 همان. مأخذ:

 

 خدمات عمومي. 2-5-3

مجموعه خدمات شامل امور عمومي، دفاع، امنيت و نظم عمومي، آموزش و پرورش،  بهخدمات عمومي 

شود که با توجه به نقش پررنگ دولت در اين نوع خدمات از اهميت خاصي در الق ميطبهداشت و... ا

 8متوسط  طوربه، 1393ساله منتهي به اقتصاد ايران برخوردار است. خدمات عمومي طي دوره زماني ده

بخش خدمات را به خود اختصاص داده افزوده ارزش درصد از 14از توليد ناخالص داخلي کشور و  درصد

 است. 

 

 )درصد(     خدمات عموميافزوده ارزش . رشد16نمودار

 
 همان. مأخذ:
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بيني سال و پيش 1394-1390خدمات عمومي طي دوره افزوده ارزش دهنده رشدنشان 16نمودار  

از بانك مرکزي اخذ شده که در گزارش اين نهاد،  1393تا  1390هاي . آمار مربوط به سالاست 1395

به که بانك مرکزي اقدام  1394اند. در سال برابر با صفر بوده 1393و  1392هاي ارقام مربوط به سال

درصد  7خدمات عمومي را برابر با افزوده ارزش انتشار رشد اقتصادي نكرده است، مرکز آمار ايران رشد

که مربوط به فصل  1395اعالم کرد ضمن اينكه اين مرکز در آخرين گزارش خود از رشد اقتصادي سال 

درصد اعالم  8/2با  خدمات عمومي در سه ماهه نخست سال جاري را برابروده افزارزش بهار بوده، رشد

 کرده است. 

خدمات عمومي دارد افزوده ارزش اي )جاري( دولت درهثري که اعتبارات هزينهؤبا توجه به نقش م 

و برآورد  1394هاي جاري دولت در سال هزار ميليارد توماني هزينه 170و همچنين با توجه به عملكرد 

 19)رشد  13951هاي جاري تا پايان سال هزينههزار ميليارد توماني  203ها از تحقق مرکز پژوهش

 1395خدمات عمومي در انتهاي سال افزوده ارزش ها از رشدبرآورد مركز پژوهشدرصدي(، 

 .است درصد 0/8برابر با 

 

 1395برآورد رشد توليد ناخالص داخلي )رشد اقتصادي( در سال . 3

هاي بخشافزوده ارزش هاي مجلس در مورد رشدپژوهشهاي قبلي گزارش برآورد مرکز توجه به بخشبا 

درصد،  6/38درصد،  5/3برابر با ترتيب به 1395کشاورزي، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات در سال 

برآورد مركز  ،هاي اقتصادي. با توجه به رشد زيربخشاستدرصد  6/4درصد و  -8/9درصد،  4/1

ارقام رشد به  4بوده و در جدول  درصد 6/6حدود  در 1395ها از رشد اقتصادي سال پژوهش

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

 زيرا ،درصدي است 6/6نكته مهم و کليدي مربوط به نقش بارز بخش نفت در حصول رقم رشد  

که  1395ل ناشي از بخش نفت است. در سا 1395درصدي رشد اقتصادي سال  6/6درصد از رشد  9/3

گونه مانعي بر سر راه گسترش توليد و صادرات نفت کشور وجود تحريم نفت ايران برداشته شده و هيچ

و برآوردهايي که از وضعيت صادرات نفت در سال  1394ندارد، ارزيابي آمارهاي صادرات نفت در سال 

رصد رشد خواهد د 54، صادرات نفت در حدود 1395دهد که در سال وجود دارند نشان مي 1395

بخش نفت و به تبع آن در رشد افزوده ارزش داشت که نمود و ظهور اين رشد صادرات نفت، در رشد

 اقتصادي کشور خواهد بود. 

 

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

 است.
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 1395در سال  1اقتصادي هايفعاليتافزوده ارزش . رشد4جدول

 )درصد( اقتصادي رشد درسهم  )درصد( اقتصادي رشد شرح

 2/0 5/3 کشاورزي بخش

 9/3 6/38 نفت بخش

 2/0 4/1 صنعت بخش

 -5/0 -8/9 ساختمان بخش

 8/2 6/4 خدمات بخش

  6/6 توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت

 .محاسبات تحقيقهاي قبلي گزارش حاضر و بخشخذ: آم

 

 بنديجمع

)با رقم  1393)با ارقام منفي رشد اقتصادي( و سال  1392و  1391هاي با گذر کردن اقتصاد ايران از سال

درصدي اعالم شده بانك مرکزي(، آخرين گزارش مربوط به رشد اقتصادي فصلي که توسط  3رشد مثبت 

 3/1ازار( برابر با )به قيمت ب 1394دهد که رشد اقتصادي در سال مرکز آمار ايران منتشر شده نشان مي

پرداخته  1394به ارائه تحليل مختصري از رشد اقتصادي سال در بخش نخست گزارش درصد بوده است. 

ها برابر با بخشافزوده ارزش مجموعرشد ، 1394در سال  دهد که شد. نتايج بخش اول گزارش نشان مي

دو رقم به خالص ماليات بر واردات  تفاوت اين درصد است. 3/1 و رشد توليد ناخالص داخلي. درصد /3

مربوط است که عددي براي رشد آن در ارقام اعالمي مرکز آمار ايران ارائه نشده است. عالوه بر اين با کسر 

درصد خواهد بود. در تحليل  -./4ها ناشي از عملكرد ساير بخشافزوده ارزش سهم نفت و کشاورزي، رشد

طور مجزا تحليل شده و تر باشد که سهم اين دو بخش بهگذاري شايد مناسبتبينانه از منظر سياستواقع

عملكردشان بيشتر متأثر از عوامل برونزا است و  زيرا ،قرار نگيرندمعيار ارزيابي شرايط رونق و رکود کشور 

دليل آنكه هتواند مسيري به غير از مسير کل اقتصاد داشته باشد )بخش نفت بطور بالقوه ميها بهرشد آن

هاي اقتصادي است و بخش کشاورزي نيز بيشتر متأثر از شرايط آب داراي پيوندهاي ضعيفي با ساير بخش

هاي اقتصادي در جزئيات آمار رشد بخش تأملو هوايي است تا رونق و رکود کل اقتصاد(. بنابراين، با 

 ز رکود خارج شده است.ا 1394طور قطعي بيان کرد که اقتصاد ايران در سال توان بهنمي

 -2/2، رشد گروه صنعت برابر با 1394در سال  درصدي گروه کشاورزي 7/5عليرغم رشد مثبت  

درصد( و  -3/0درصد(، صنعت ) -3/3هاي گروه صنعت نيز، ساير معادن ). در زيربخشبوده استدرصد 

يكي از  1394در سال اند. زيربخش صنعت درصد( از رشدهاي منفي برخوردار بوده -7/16ساختمان )

جمله مشكل تأمين مالي هاي متعددي ازبا چالش زيرا ،هاي خود را پشت سر گذاشتترين سالسخت

                                                 
 عنوان سال پايه در نظر گرفته شده است.به 1383در محاسبات، سال . 1
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هاي هاي خدمات نيز، بخشثر مواجه بود. در زيربخشؤهاي اقتصادي و مشكل کمبود تقاضاي مبنگاه

درصد( از  -6/5هاي مالي )يگردرصد( و واسطه -8/6، انبارداري و ارتباطات )ونقلحملمهمي همچون 

ارقام رشد منفي برخوردار بوده و خدمات عمده و خرده فروشي، هتل و رستوران نيز از رقم رشد پاييني 

هاي مالي بايد اشاره کرد که وقوع رشد گريدر مورد خدمات واسطه درصد( برخوردار بوده است. 1/0)

هاي سمي، وجود اص نظام بانكي )وجود داراييبا توجه به شرايط خ 1394منفي براي اين بخش در سال 

، بدهي دولت به نظام بانكي و غيره( ها براي جذب هر چه بيشتر سپردهمطالبات غيرجاري، رقابت بانك

 دور از انتظار نبوده است.

سو سال جاري نخستين سالي از يك زيرا ،با شرايط خاصي مواجه است 1395اقتصاد ايران در سال  

هاي بالقوه متعددي پيش روي صورت ناقص( لغو شده و ظرفيتهالمللي )بعضاً بهاي بينتحريماست که 

ديگر نخستين سال اجرايي شدن برنامه ششم توسعه )بعد از تصويب آن ازسوي  اقتصاد ايران قرار دارد و

ساليانه ترين اهداف آن دستيابي به نرخ رشد متوسط توسط مجلس شوراي اسالمي( است که يكي از مهم

باشد. شواهد آماري )مربوط به سه ماهه نخست سال جاري هاي برنامه ششم ميدرصد در طول سال 8

پذيري گسترش توليد و ها، امكان...( و غيرآماري )از قبيل رفع تحريماز قبيل رشد توليد و صادرات نفت و

ن است که در سال جاري اقتصاد حاکي از آ 1395...( براي سال هاي مبادله وصادرات نفت، کاهش هزينه

هاي دوم و سوم گزارش تالش شد ايران از رشد اقتصادي مثبت و بااليي برخوردار خواهد بود. در بخش

پرداخته شده و برآوردي از رشد اقتصادي  1395تا به ارزيابي عملكرد بخش حقيقي در سه ماهه اول سال 

 ارائه شود. 1395همچنين رشد اقتصادي سال هاي کشاورزي، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات و بخش

دهد که با در نظر گرفتن آخرين آمار و اطالعات در هاي دوم و سوم نشان مينتايج گزارش در بخش 

 از توليد محصوالت کشاورزي هاي جهاد کشاورزيبرآورد وزارتخانه ؛1395دسترس تا پايان فصل اول سال 

هاي عمراني و جاري دولت تا انتهاي سال برآورد هزينه ؛1395توليد و صادرات نفت در سال از و نفت 

شامل خودروسازان، محصوالت پتروشيمي، سيمان، فوالد خام و برآوردهاي صنايع مختلف  ؛1395

ت محصوالتشان در انتهاي سال راجع به ميزان توليدامحصوالت فوالدي و برخي مواد غذايي )روغن نباتي( 

ترتيب به 1395هاي کشاورزي، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات در سال بخشافزوده ارزش رشد، 1395

هاي خدمات شامل خدمات بازرگاني، خدمات درصد، رشد زيربخش 6/4و  -8/9، 4/1، 6/38، 5/3برابر با 

درصد و رشد اقتصادي سال  0/8و  9/4، 8/2برابر با ترتيب به 1395و خدمات عمومي در سال  ونقلحمل

 1395برآوردي براي سال  درصد 6/6نكته مهم در مورد رشد . خواهد بوددرصد  6/6با  نيز برابر 1395

مربوط به بخش  1395درصدي سال  6/6درصد از رشد  9/3 ، زيرامربوط به نقش پررنگ بخش نفت است

بر را مبتني 1395درصدي اقتصاد ايران در سال  6/6سهم بزرگي از رشد  بايدباشد. بنابراين نفت مي

 دانست.)ناشي از اجرايي شدن برجام و لغو تحريم صادرات نفت ايران( ترش توليد و صادرات نفت گس
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 اهمركز ژپوهش شناسنامه گزارش
مجلس شوراي اسالمي

 
 15001 شماره مسلسل:

. عملكرد سه ماهه اول و برآورد رشد 4ايران  تحليل بخش حقيقي اقتصاد عنوان گزارش:

 1395اقتصادي سال 
 

 

 مطالعات اقتصادي )گروه اقتصاد کالن و مدلسازي( نام دفتر:

سيدهادي موسوي نيك، موسي خوشكالم خسروشاهي و محمدرضا  :كنندگانتهيه و تدوين

 عبداللهي

 محمد قاسمي ناظر علمي:

 هاي اقتصاديمعاونت پژوهش متقاضي:

 ــــويراستار تخصصي: 

 ــــ ويراستار ادبي:
 

 

 :هاي كليديواژه

 رشد اقتصادي .2 بخش حقيقي .1

 صنعت .4 کشاورزي .3

 نفت .6 خدمات .5

 اقتصاد ايران .8 ساختمان .7

  بانكي نظام .9
 

 

 24/6/1395 تاريخ انتشار:
 

 


