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 اقتصاد ايران حقيقيتحليل بخش 

 1395 سال رشد اقتصادي ماهه اول و برآوردعملكرد شش. 5

 

 

 

 
 

 

 

 چكيده

اعالمي مركز آمار ايران  1درصدي 3/0با نرخ رشد اقتصادي  1394اقتصاد ايران با پشت سر گذاشتن سال 

 1395)به قيمت پايه( و سكوت بانك مركزي از اعالم نرخ رشد اين سال، در شرايط خاصي وارد سال 

ت به دوره درصدي اقتصاد در اين دوره نسب 4/7اول بانك مركزي نشان از رشد ماهه شش آمار 2.شد

 1395سال ماهه شش مركز آمار ايران نيز در آستانه انتشار اين گزارش رشد 3.مشابه سال قبل دارد

كرده است. عوامل مختلفي بر حصول اين ميزان  اعالم 4درصد 4/6را  1394نسبت به دوره مشابه سال 

است كه در نتيجه  رشد مؤثر بوده است كه مهمترين آن رشد قابل توجه توليد و صادرات نفت بوده

هاي اجراي برجام محقق گرديد. عالوه بر اين ممكن است عواملي نظير ثبات اقتصاد كالن و كاهش هزينه

 مبادله و تسهيل نسبي مبادالت تجاري و بانكي در اين زمينه مؤثر بوده باشد.

تفكيك  اقتصاد ايران به 1395ماهه شش در گزارش حاضر تالش شده است تا ضمن تبيين عملكرد 

ها، برآوردي از رشد اقتصادي كشور در سال جاري به تفكيك بخشي و كل ارائه گردد ضمن اينكه بخش

اي بر ساله شدن رشد منفي اين بخش، تمركز ويژهپنجنظر به اهميت بخش ساختمان در اقتصاد ايران و 

 عات در دسترس تا پاياناين بخش نيز شده است. نتايج گزارش با در نظر گرفتن جديدترين آمار و اطال

هاي برآورد وزارت جهاد كشاورزي از توليد محصوالت كشاورزي، برآورد هزينه -1395سال ماهه شش

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

مختلف شامل خودروسازي، محصوالت هاي مرتبط با صنايع ها و تشكلجاري و برآوردهاي شركت

دهد كه رشد نشان مي -1395شان در انتهاي سال پتروشيمي و ... راجع به ميزان توليدات محصوالت

( و -9/14(، ساختمان )9/1(، صنعت )9/51(، نفت )7/5) 1395هاي كشاورزي در سال افزوده بخشارزش

(، 25ي مهم صنعت شامل خودروسازي )ها( درصد خواهد بود. همچنين؛ رشد زيربخش7/3خدمات )

                                                 

 است. 7/0به قيمت بازار طبق اعالم مركز آمار ايران برابر  1394. نرخ رشد اقتصادي سال 1

 ايران آمار مركز اعالمي مثبت رشد رقم مورد در نقدهايي ارائه به 14997 مسلسل شماره با گزارشي در مجلس هايپژوهش مركز. 2

 ،است 1395 سال اقتصادي رشد بر حاضر گزارش تمركز چون اما ،هستند پابرجا نيز حاضر حال در كه است پرداخته 1394 سال براي

 .شودمي اجتناب 1394 سال اقتصادي رشد عملكرد به مربوط آماري فني جزئيات تبيين از لذا

 آمار جزئيات ارائه از و شده اكتفا( درصد 4/7) رقم يك اعالم به صرفاً 1395ماهه شش اقتصادي رشد براي مركزي بانك سايتوب در. 3

 و نداشته سازگاري آمار ارائه الملليبين استانداردهاي و ايحرفه اصول با كه است شده امتناع 1395 و 1394 سال ملي هايحساب

 .كندمي فراهم را آماري نهادهاي و آمار به اعتماديبي موجبات

 .است كرده اعالم درصد 5/6درصد و قيمت بازار را  4/6به قيمت پايه را ماهه شش . اين نهاد رشد4
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ونقل (، خدمات حمل1/1هاي خدمات شامل خدمات بازرگاني )( و زيربخش-10( و سيمان )8پتروشيمي )

 2/7نيز برابر با  1395رشد اقتصادي سال شود. در نهايت بيني مي( پيش2/2( و خدمات عمومي )3/2)

مربوط  1395درصدي برآوردي براي سال  2/7مورد رشد گردد. نكته حائز اهميت در بيني ميپيش درصد

درصدي  2/7درصد از رشد  2/5چراكه  ؛به نقش پررنگ بخش نفت )ناشي از افزايش صادرات نفت( است

كه سهم بخش نفت را در نظر نگيريم )رشد صفر در صورتيمربوط به بخش نفت بوده و  1395سال 

 . درصد خواهد بود 2حدود  1395درصدي بخش نفت(، رشد اقتصاد ايران در سال 

ها در گزارش حاضر مركز پژوهش 1395ها و رشد اقتصادي براي سال بيني رشد بخشتعديل پيش 

ثر از عوامل مختلفي بوده است كه برخي داراي أمت 1درصد( 6/6درصد( نسبت به گزارش قبلي ) 2/7)

 كه مهمترين اين عوامل عبارتند از: اندثير منفي بر برآورد رشد بودهأثير مثبت و برخي داراي تأت

الف( برآوردهاي جديد وزارت جهاد كشاورزي براي توليدات بخش كشاورزي كه رشد باالتري را   

 .دهدبراي اين بخش نشان مي

 .هاي نفت و توليد خودرو بيش از حد مورد انتظارب( بهبود عملكرد بخش 

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

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

 .1395در انتهاي سال 

 هاي جاري دولت در انتهاي سال جاري.د( كاهش در ميزان تحقق عملكرد هزينه

وارد ركودي  1391ه اين بخش از سال دهد كافزوده بخش ساختمان نشان ميبررسي رشد ارزش 

، -1/3، -6/3ترتيب برابر با به 1394-1391طوري كه رشد اين بخش در دوره به .ساله شده استپنج

شود. بخش درصد برآورد مي -9/14نيز رشد اين بخش  1395بوده و براي سال  2درصد -5/13و  -4/0

يق، توان اشتغالزايي باال، فراگير بودن و هاي مهمي همچون پيوندهاي پسين عمساختمان از ويژگي

غيرقابل تجارت بودن برخوردار است كه اين بخش را تبديل به بخش مهمي براي اقتصاد ايران كرده 

هاي متعددي را تحت تأثير قرار داده تواند فعاليت بخشطوري كه خروج اين بخش از ركود ميبه .است

هاي با توجه به اهميت بخش مسكن و تداوم ركود آن در سالنهايت بر كل اقتصاد اثرگذار باشد. در و 

بخش حقيقي كشور، چگونگي يكي از موضوعات مهم در مدت انداز كوتاهرسد در چشماخير به نظر مي

 خروج اين بخش از ركود باشد.

 

                                                 

 .بود درصد 6/6 با برابر 1395 سال اقتصادي رشد بينيپيش 15001 مسلسل شماره به هاپژوهش مركز قبلي گزارش در. 1

 .است ايران آمار مركز از 1394 سال رقم و مركزي بانك از 1393 و 1392، 1391 هايسال ارقام. 2
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 مقدمه

نخست سال ماهه شش دنبال آن هستيم تا با توجه به آخرين شواهد آماري موجود ازهدر گزارش حاضر ب

دوم، به برآورد رشد ماهه شش براي هاي فصلي و تحوالت مورد انتظارسيكلو در نظر گرفتن  1395

چراكه  ،شودسال خاصي براي اقتصاد ايران محسوب مي 1395بپردازيم. سال  1395اقتصادي كل سال 

به بعد كه از ارقام  1386شواهد آماري حاكي از آن است كه رشد اقتصادي كشور در دوره زماني سال 

(، در سال جاري به رقم بااليي برسد. اطالعيه 1389پايين و يا منفي برخوردار بوده است )به غير از سال 

نسبت به دوره  1395ماهه شش حاكي از آن است كه رشد اقتصادي 17/9/1395بانك مركزي در مورخ 

شود بعد از رشد مشاهده مي 1ه در نمودار درصد بوده است. همانطور ك 4/7مشابه سال قبل برابر با 

ها هاي بعد رشد اقتصادي ارقامي پايين و در برخي سال، در سال1386درصدي سال  7/7اقتصادي 

 ،اند( منفي نيز بوده استالمللي و ركود تورمي بودههاي بينم با تحريمأكه تو 1392و  1391هاي )سال

 .است 1395ال اما شواهد حاكي از تغيير اين روند در س

 

 )درصد(       . رشد اقتصادي كشور1نمودار 

 
 .مركزي بانك ملي هايحسابمأخذ: 

 

ماهه شش درصد و رشد اقتصادي 4/7اعالمي بانك مركزي معادل  1395ماهه شش رشد اقتصادي 

رشد اقتصاد در اين درصد( نويدبخش بهبود وضعيت  4/6نخست سال جاري اعالمي مركز آمار ايران )

تواند ثبات اقتصاد كالن، اجرايي هاي اخير است. از مهمترين داليل اين موضوع ميسال در مقايسه با سال

هاي مبادله، تسهيل نسبي مبادالت تجاري و بانكي، شدن برجام و عوايد ناشي از آن از قبيل كاهش هزينه

1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 شش ماهه 

1395

ن
را

 اي
ار

آم
ز 

رك
م
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دوم امسال( ماهه شش ويژه درهرآمدي دولت )بو گسترش نسبي توان د 1افزايش توليد و صادرات نفت

هاي رفاه اجتماعي و تركيب رشد باشد. با اين حال، در كنار توجه به رشد اقتصادي الزم است جنبه

 كننده باشد.تواند گمراهبخشي نيز در نظر گرفته شود چراكه در غير اين صورت رقم رشد اقتصادي مي

 1395بر برآورد رشد اقتصادي سال بر هدف اصلي مبنيههدف ديگري كه در گزارش حاضر عالو 

تري از بخش ساختمان با توجه به اهميت اين بخش در شود، مربوط به ارائه تحليل جزئيدنبال مي

 سالهدهشود كه در هاي ملي بانك مركزي مشاهده مياقتصاد كشور است. با تأمل در حساب

يمت ثابت( بخش ساختمان از كل توليد ناخالص داخلي افزوده )به ق، متوسط سهم ارزش1390-1380 

درصد بوده است. عالوه بر اينكه سهم مذكور به تنهايي حاكي از اهميت اين بخش در  7كشور برابر با 

 توان با توجه به موارد زير بيشتر درك كرد:باشد، اهميت اين بخش را مياقتصاد ايران مي

آنگاه با  ،حوي باشد كه باعث تحريك بخش ساختمان شودهاي اقتصادي به نچنانچه سياست اوالً

ساخت »ها و صنايع باالدستي همچون توجه به اينكه براي ايجاد رشد در بخش ساختمان بايستي بخش

ساخت »، «ساخت چوب و محصوالت چوبي»، «ساخت ساير محصوالت كاني غيرفلزي»، «فلزات اساسي

و ... رشد كنند، لذا در مجموع شاهد « نشده در جاي ديگربندي هاي برقي طبقهآالت و دستگاهماشين

 نهايت رشد اقتصادي خواهيم بود. در الذكر، بخش ساختمان و رشد توليد صنايع فوق

افزوده بخش ساختمان هاي اقتصادي، شاهد رشد ارزشچنانچه در نتيجه اِعمال سياستثانياً 

عنوان عنصر طرف عرضه اقتصاد( توان از يكسو )بهمي باشيم، آنگاه با توجه به ارتباطات پيشيني اين بخش

افزوده خدمات مستغالت بوده و ازسوي ديگر شاهد رشد تقاضاي نهايي )شامل تقاضاي شاهد رشد ارزش

هاي ها( بود. قابل ذكر است كه با تأمل در حسابگذاري دولت و بنگاهمصرفي خانوارها، تقاضاي سرمايه

خدمات »افزوده ، متوسط سهم ارزش1390-1380ساله شود كه در دوره دهملي بانك مركزي مشاهده مي

توان بيان كرد كه بنابراين مي .درصد بوده است 5/13از توليد ناخالص داخلي كشور برابر با  2«مستغالت

 «مستغالت خدمات»و  «ساختمان»افزوده دو بخش ، سهم ارزش1390-1380طور متوسط در دوره به

باشد كه حاكي از اهميت اين دو بخش در طرف عرضه درصد مي 5/20از توليد ناخالص داخلي برابر با 

 .استاقتصاد ايران 

                                                 

 .است داشته رشد درصد 60 از بيش قبل سال مشابه ماههسه به نسبت 1395 سال نخست ماههسه در كشور نفت صادرات. 1

است كه  «تخصصي و ايحرفه خدمات مستغالت، خدمات»هاي ملي بانك مركزي، عبارت از هاي خدمات در حساب. يكي از زيربخش2

 و ايحرفه خدمات»و  «مستغالت دالالن خدمات» ،«غيرمسكوني واحدهاي خدمات» ،«مسكوني واحدهاي خدمات»زيربخش  چهاراز 

 خدمات»افزوده درصد از ارزش 90( حدود 1390-1380متوسط )در دوره  طوربهمل در اين بخش، أتشكيل شده است. با ت «تخصصي

افزوده درصد از ارزش 94متوسط حدود  طوربهو  «مسكوني واحدهاي خدمات»مربوط به  «تخصصي و ايحرفه خدمات مستغالت،

 است.« غيرمسكوني واحدهاي خدمات»و  «مسكوني واحدهاي خدمات»مربوط به  «تخصصي و ايحرفه خدمات مستغالت، خدمات»
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نخست سال جاري به تفكيك ماهه شش شود تا عالوه بر ارزيابي عملكرددر ادامه گزارش تالش مي 

ان در اقتصاد ايران و نقش ، با توجه به اهميت بخش ساختم1395بخشي و برآورد رشد اقتصادي سال 

الذكر(، تحليل ها و كل اقتصاد ايران دارد )توضيحات فوقمهمي كه تحرّك اين بخش بر ساير بخش

تري در مورد تحوالت اين بخش ارائه شود. قابل ذكر است كه جهت برآورد رشد اقتصادي سال جزئي

ال جاري، برآورد وزارت جهاد از آخرين آمار و اطالعات در دسترس تا پايان نيمه نخست س 1395

هاي عمراني و جاري دولت تا انتهاي ، برآورد هزينه1395كشاورزي از توليد محصوالت كشاورزي در سال 

شان در انتهاي سال سال جاري و همچنين برآوردهاي صنايع مختلف راجع به ميزان توليدات محصوالت

 شود.استفاده مي 1395

 

 1395هاي اقتصادي در سال رشد بخش و برآوردماهه شش . عملكرد1

 ( رشد اقتصادي1395دي  18رو است، مركز آمار ايران اخيراً )پيش 1395ماهه پاياني سال كه سهدر حالي

و  1394درصد )به قيمت پايه( اعالم كرد و بانك مركزي نيز كه براي سال  4/6را  1395سال ماهه شش

و در قالب  27/9/1395د اقتصادي اعالم نكرده بود، در مورخ گزارشي درباره رش 1395ماهه نخست سال سه

را اعالم كرد و همچنان از انتشار جزئيات  1395ماهه شش سايت خود، رشد اقتصادييك خبر بر روي وب

 آن امتناع كرده است.

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

اي با ماهيت بلندمدت و ساختاري( از قبيل بحران نظام بانكي؛ هاي توسعهغير از چالشد اقتصاد ايران )بهموجو

خصوص تا قبل از توافق كاهش سقف توليد اوپك(؛ وجود ههاي دولت؛ پايين بودن قيمت نفت )بوجود بدهي

روي اقتصاد ايران وجود دارند كه هاي مهمي نيز در پيشها و ... ، فرصتنواقصي در مسير رفع كامل تحريم

به سالي خاص و مهم براي اقتصاد ايران جهت دستيابي به نرخ رشد باالي  1395در تبديل شدن سال 

 1396تواند در سال روي اقتصاد ايران در سال جاري كه ميپيش تأثير نيستند. مهمترين فرصتاقتصادي بي

ام و حصول عوايد آن )همانند افزايش صادرات نفت، كاهش دار باشد عبارت از اجرايي شدن برجنيز ادامه

 هاي مبادله، تسهيل نسبي مبادالت تجاري و بانكي و ...( خواهد بود.هزينه

هاي مختلف، با توجه بخشماهه شش شود تا ضمن ارزيابي عملكرددر اين بخش از گزارش تالش مي 

هاي اقتصادي ال و برآوردهايي كه براي برخي بخشبه آخرين آمار در دسترس و تحوالت انتظاري تا پايان س

بديهي است برآورد گردد.  1395هاي كشاورزي و برخي صنايع وجود دارد، رشد اقتصادي سال مثل بخش

تري بيني دقيقشود تا بتوان پيشتر شويم اين امكان نيز فرآهم ميكه هر چه به انتهاي سال جاري نزديك

 ئه كرده و در صورت لزوم تعديالتي در نرخ رشد اقتصادي داشت.ارا 1395 از رشد اقتصادي سال
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 . بخش كشاورزي1-1

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 تقريباً  .آب زيرزميني و ... استمنابع 

 هاي تجاري )رونق و ركود( در اقتصاد ايران بوده است.مستقل از چرخه

 

 )درصد(      1افزوده بخش كشاورزي. رشد ارزش2 نمودار     

 
 همان. مأخذ:

 .است شده خذأ آمار مركز ملي هايحساب از مركزي، بانك ملي هايعدم انتشار حساب دليلبه 1394*. رقم سال 

 

بيني سال به بعد و پيش 1386افزوده بخش كشاورزي از سال دهنده رشد ارزشنشان 2نمودار  

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

اند درصد بوده 5( ارقام رشد اين بخش كمتر از 1388ها )به غير از درصد بوده، در بقيه سال 5فراتر از 

ارقام رشد منفي را نيز تجربه كرده است. آمار  1390و  1387هاي ضمن اينكه بخش مذكور در سال

حاكي از ارقام رشد  1395سال ماهه شش و 1394ي در سال مركز آمار ايران براي رشد بخش كشاورز

برآوردهاي وزارت جهاد كشاورزي از توليد انواع اقالم  جديدتريندرصد بوده و ارزيابي  1/6و  5/5

افزوده بخش كشاورزي رشد ارزش حاكي از آن است كه 1395محصوالت كشاورزي تا پايان سال 

خواهد بود كه نسبت به برآوردهاي قبلي با افزايش درصد  7/5حدود  1395)به قيمت ثابت( در سال 

 همراه بوده است. 

 

                                                 

  1395 و 1394 سال  آمارهاي به مربوط مأخذ گزارش، ادامه در موجود 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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 . بخش نفت1-2

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

اما در عين حال ميزان سطح  ،هاي اقتصادي داشتهثيرپذيري بسيار پاييني از توليدات ساير بخشأت

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

ثيرگذار است. بنابراين أهاي اقتصادي تشوند( بر ستانده ساير بخشبخش ساختمان دولتي هزينه مي

زيرا رشد مثبت اين بخش باعث  ،شودميهاي اقتصاد ايران محسوب بخش نفت موتور محركه ساير بخش

 شود.هاي اقتصادي )ازجمله ساختمان و خدمات عمومي( ميمتأثر شدن ساير بخش

-1394افزوده بخش نفت براي دوره زماني دهنده روند تغييرات رشد ارزشكه نشان 3در نمودار  

ر هيچ سالي در بازه رشد بخش نفت د اوالًشود كه است، مشاهده مي 1395بيني سال و پيش 1386

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

و  1393هاي ها( اما در سالمنفي بوده )ناشي از تحريم 1392تا  1390هاي رشد بخش نفت در سال

و اجراي برجام در دو ماه انتهايي 1393ها در سال اين رقم مثبت شده است )ناشي از تعليق تحريم 1394

 (.1394سال 

 

 )درصد(      افزوده بخش نفت. رشد ارزش3نمودار      

 
 همان. مأخذ:

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

 

ويژه بخش نفت بوده هدشواري براي اقتصاد ايران ب هايسالكه  1394تا  1390هاي برخالف سال 

 ،بهترين عملكرد خود را نه تنها در چند ساله اخير تواندميسالي است كه بخش نفت  1395سال است، 

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

يد و صادرات نفت كشور در سال جاري است. آخرين شواهد آماري مركز آمار ايران شدن افزايش تول

ضمن اينكه  ،درصد بوده است 9/74برابر با  1395سال ماهه شش گوياي آن است كه رشد بخش نفت در

1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395

ش
پي

 
ي

بين
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 باشد.كننده ميييدأاند، تآورده شده 1شواهد آماري مربوط به اوپك نيز كه در جدول 

 

 )درصد(        وليد و صادرات نفت . رشد ت1 جدول    

 شرح
ماهه سه

1394 

ماهه سه

1395 

ماهه شش

1395 

 **2/26 **9/24 *6/2 رشد توليد نفت

 - ***62 *-4/0 رشد صادرات نفت
 بانك مركزي 83* نماگر شماره 

 انه اوپكيهاي ماه** گزارش

 ***. وزارت نفت

 

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

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

خواهد بود كه نسبت به برآورد قبلي افزايش داشته درصد  9/51حدوداً  1395بخش نفت در سال 

جديد از وضعيت توليد و صادرات نفت كشور در قياس با است. دليل اين افزايش مربوط به دريافت آمار 

بخش نفت ماهه شش رشدهمچنين  بيني است كه قبالً مورد استفاده قرار گرفته بود.آمارهاي پيش

 باشد.مي درصد 53نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود  1395در سال 

 

 . بخش صنعت1-3

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

 .درصد است
 

 )درصد(     . رشد ارزش افزوده بخش صنعت4 نمودار      

 
 همان. مأخذ:

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

1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395

ي
ين

ش ب
پي
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و  1394-1386افزوده بخش صنعت طي دوره تغييرات رشد ارزشدهنده روند نشان 4نمودار  

 ،، ارقام رشد بخش صنعت مثبت هستند1391شود كه تا سال است. مشاهده مي 1395بيني سال پيش

دليل هب 1392و  1391هاي كه در سالطورياما از اين سال به بعد ارقام رشد نوساني و منفي است به

شاهد رشد  هاتحريمدليل تعليق به 1393منفي در اين بخش، در سال ها شاهد رشد برقراري تحريم

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

الذكر، و تعديل نسبي دو مشكل فوق 1394تقاضا شاهد رشد منفي بخش صنعت هستيم. با گذر از سال 

باشد. برخي از شواهد تعديل شاهد تحركات مثبتي در بخش صنعت مي 1395اقتصاد كشور در سال 

 توان در:الذكر را مينسبي دو مشكل فوق

الف( رشد كل تسهيالت پرداختي و تسهيالت پرداختي در قالب سرمايه در گردش به بخش صنعت  

 ( 2)جدول  .و معدن

 ابي كرد. )ادامه گزارش( ردي 1395ب( رشد توليدات صنايع منتخب در سال 

 

 )ميليارد ريال(   . تسهيالت پرداختي به بخش صنعت و معدن2 جدول   

 *تسهيالت سرمايه در گردش كل تسهيالت پرداختي شرح

 1394ماهه  6
479046 

(8/2) 

389165 

(1/5) 

 1395ماهه  6
653149 

(3/36) 

551155 

(6/41) 

 .(تسهيالت پرداخت هدف براساس و اقتصادي هايبخش تفكيك به هابانك كل پرداختي)تسهيالت  مركزي بانكمأخذ: 

 .هستند رشد دهندهنشان پرانتز داخل ارقام* 

 

ماهه شش كه مربوط به 1395مركز آمار ايران در آخرين گزارش منتشره خود از رشد اقتصادي سال  

ازسوي ديگر وزارت  .درصد اعالم كرده است 7/3باشد، رشد بخش صنعت در اين دوره زماني را برابر با مي

صنايع منتخب را منتشر كرده كه طي آن توليدات ماهه شش صنعت، معدن و تجارت نيز گزارش عملكرد

از رشد مثبت برخوردارند. برآوردهاي  1394ماهه شش نسبت به 1395ماهه شش بسياري از صنايع در

هاي هاي زيربخشعاليتبا توجه به ف 1395هاي مجلس درباره رشد بخش صنعت در سال مركز پژوهش

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

خواهد بود كه در تحليل چرايي حصول درصد  9/1حدود  1395افزوده بخش صنعت در سال ارزش

 ده است.هاي منتخب بخش صنعت توضيحاتي ارائه شاين عدد، در ادامه گزارش و به تفكيك زيربخش
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 . خودرو1-3-1

دهد توليد خودرو در سال جاري رشد چشمگيري داشته ماهه توليدات خودرو نشان ميآمار هشت

ماهه اول هزار دستگاه در هشت 760هزار دستگاه به  554طوري كه توليد خودروهاي سواري از حدود به

 36ماهه ابتداي سال جاري رشد طور كلي مجموع توليدات خودرو در هشترسيده است. به 1395سال 

 درصدي را تجربه كرده است.

 

 ماهه خودرو )دستگاه(اي توليد هشت. آمار مقايسه3 جدول

 رشد 1395ماهه  8 1394ماهه  8 شرح

 2/37 759871 553677 يكل سوار ديتول

 5/23 52129 42213 كل وانت ديتول

 1/9 494 453 باسدليبوس و مينيكل م ديتول

 5/25 616 491 كل اتوبوس ديتول

 5/4 73535 7034 ونيكل كام ديتول

 9/35 820463 603868 جمع كل خودرو

 .وزارت صنعت، معدن و تجارتمأخذ: 

 

سه شركت اصلي توليدكننده خودرو )ايران خودرو، سايپا و پارس خودرو(  1395ماهه شش عملكرد 

 1395ها از توليد سال بيني هر يك از شركتباشد. پيشدرصدي توليدات مي 6/19دهنده رشد نشان

دهد اين ها نشان ميشركتماهه شش بيني درآمد هر سهم براساس عملكردهاي پيشبراساس گزارش

كنند. بيني ميپيش 1395درصد رشد براي توليد خودروهاي سواري در سال  22ها مجموعاً شركت

 رشد درصد 25 جاري سال در خودرو توليدات دهدمي نشان هاشپژوه مركز يبرآوردها

  .داشت خواهد
 

  1394هاي بورسي در سال . عملكرد توليد خودروي سواري شركت4 جدول

 )دستگاه( 1395و برآورد توليد آن در سال 

توليد 

خودروي 

 سواري

 عملكرد

ماهه شش

1394 

 عملكرد

ماهه شش

1395 

 رشددرصد 

 1395ماهه شش

ماهه شش به

1394 

عملكرد 

1394 

بيني پيش

1395 

رشد رصد د

به  1395

1394 

 3/6 514741 484268 9 271629 249099 ايران خودرو

 4/34 405000 301294 7/23 181831 147038 سايپا

 57 182000 115898 2/58 82641 52240 پارس خودرو

 22 1101741 901460 6/19 536101 448377 جمع

 .www.codal.irرساني ناشران جامع اطالع سامانه ماهه،شش عملكرد براساس سهم هر درآمد بينيهاي پيشگزارش :مأخذ
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تأثير بسيار مخربي بر توليدات اين محصوالت  1391ها در سال دهد اعمال تحريمنشان مي 5نمودار  

هزار  788به  1390هزار دستگاه در سال  1421طوري كه توليدات خودروهاي سواري از به .داشته است

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

 

 )هزار دستگاه(  انه انواع خودرو سواري و وانت يانه و متوسط سالي. توليد ماه5 نمودار  

 
 .معدن و تجارت و برآوردها وزارت صنعت،مأخذ: 

 

 . محصوالت پتروشيمي1-3-2

و  1394براساس آمار شركت ملي صنايع پتروشيمي ميزان توليد محصوالت پتروشيمي در سال 

شود بيني ميميليون تن بوده است و پيش 33ميليون تن و  4/46ترتيب به 1395ماهه اول سال هشت

طور كلي همانطور كه در ميليون تن برسد. به 50شيمي به تا پايان سال جاري توليدات محصوالت پترو

ها توليد محصوالت پتروشيمي دليل تحريمكه به 1392و  1391كنيد بجز سال نيز مشاهده مي 6نمودار 

 بينيپيشهاي اخير توليد اين محصوالت همواره روند صعودي داشته و كاهش يافته است در سال

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

 

 )ميليون تن(     انه محصوالت پتروشيميي. توليد ماه6نمودار    

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

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

توليد سال توليد ماهانه

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

متوسط توليد ماهانه هر سال توليد ماهانه
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 . سيمان1-3-3

 اين طي محصوالت اين توليد دهدمي نشان 1395 سال اول ماهه 8 در كلينكر و سيمان توليد بررسي

 .است داشته درصدي 7 منفي و درصدي 5 منفي رشد ترتيببه دوره

 

 )تن(     . ميزان توليد و رشد توليد سيمان و كلينكر 5 جدول   

 توليد رشد توليد نسبت به دوره مشابه سال قبلدرصد 
 سال

 كلينكر سيمان كلينكر سيمان

5/11- 1/14- 58796 60175 1394 

 1395ماهه  8 41700 38916 -3/7 -5

 .انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان، محاسباتمأخذ: 

 

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

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

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

 شود.مي بينيپيشدرصد  -10برابر با  1395در سال  سيمان توليد رشدطوري كه به

 

 انه سيمانيانه و متوسط توليد سالي. توليد ماه7نمودار

 
 .صنعت، معدن و تجارت و برآوردها وزارتمأخذ: 

 

 . روغن نباتي1-3-4

 1395ماهه ابتداي سال نباتي در هشتبراساس اعالم انجمن صنفي صنايع روغن نباتي ايران توليد روغن 

نسبت به مدت مشابه سال قبل منفي يك درصد رشد داشته است كه عمده دليل آن كمبود روغن خام 

متوسط توليد ماهانه در سال توليد ماهانه
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رشد توليد اين  شودبيني ميپيشباشد و سويا و ورود روغن قاچاق از كشورهاي تركيه و عربستان مي

 نزديك به صفر باشد.  1395محصول در سال 

 

 )هزار تن(     انه روغن نباتييتوليد ماه. 8نمودار

 
 .مأخذ: همان

 

 . سنگ آهن1-3-5

 دهد.هاي بورسي را نشان ميتوليد سنگ آهن شركت 6 جدول

 

  1394هاي بورسي در سال . عملكرد توليد سنگ آهن شركت6جدول

 1395و برآورد توليد آن در سال 

توليد 

 سنگ آهن

ماهه شش

 94اول 

ماهه شش

 1395اول 

درصد رشد 

 ماههشش
 1394سال 

بيني پيش

 1395سال 

درصد 

بيني رشد پيش

 1395سال 

 55/20 19585000 16246549 7/22 9226380 7520184 گل كهر

 55/5 12797500 12124451 3/10 6926870 6282532 چادرملو

  14/14 32382500 28371000 17 16153250 13802716 جمع

 .www.codal.irرساني ناشران جامع اطالع سامانه ماهه،سه عملكرد براساس سهم هر درآمد بينيهاي پيشگزارش :مأخذ

 

برابر  1395اول سال ماهه شش براساس اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت توليد سنگ آهن در 

 برآوردهادهد و درصد رشد نشان مي 8/10هزار تن بوده است كه نسبت به دوره مشابه سال قبل  16624

 .بود خواهد درصد 10 به نزديك سال انتهاي تا محصول اين رشد دهدمي نشان

 

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

متوسط توليد ماهانه هر سال توليد ماهانه
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 )ميليون تن(    انهي. توليد سنگ آهن فصلي و سال9 نمودار

 
 همان. :مأخذ

 

 . بخش ساختمان1-4

 1395. رشد بخش ساختمان در سال 1-4-1

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

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

افزوده دهنده رشد ارزشنشان 10مستغالت( از نقش حائز اهميتي در اقتصاد ايران برخوردار است. نمودار 

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

( رشد اين بخش ارقام 1387و  1386هاي ابتدايي دوره )سال گردد كه در دوره زماني مذكور صرفاً درمي

ها ها رشد اين بخش عمدتاً منفي و در برخي سالدرصد را تجربه كرده و در بقيه سال 10مثبت و باالي 

 مثبت با رقم بسيار پايين بوده است.

 

 د()درص     افزوده بخش ساختمان. رشد ارزش10نمودار

 
 هاي ملي بانك مركزي.حسابمأخذ: 

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

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

متوسط توليد ماهانه هر سال توليد ماهانه

1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395

ي
ش بين

پي
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وضعيتي مشابه نيز از نظر رشد  1395دهد كه بخش ساختمان در سال شواهد آماري نشان مي 

ماهه شش هاي قبل داشته و از رشد منفي برخوردار خواهد شد. اولين شاهد آماري مربوط به رشدسال

باشد. درصدي اين بخش مي -7/9است كه توسط مركز آمار ايران اعالم شده و حاكي از رشد  1395

است كه هر چند . البته قابل توضيح استيد اين موضوع ؤ(( نيز م7ديگر شواهد آماري )جدول )

نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد مثبت  1395ماهه شش ماهه وهاي عمراني دولت در سهپرداخت

و  1394هاي عمراني دولت در سال هزار ميليارد توماني هزينه 7/27اما با توجه به عملكرد  ،اندداشته

)تحقق  1395هاي عمراني تا پايان سال هزار ميليارد توماني هزينه 5/23ها از تحقق برآورد مركز پژوهش

 1394ت به نسب 1395هاي عمراني دولت در سال رود كه رشد پرداخت، انتظار مي1درصدي قانون( 41

 داشته باشد. 1395درصد بوده و از اين كانال اثر منفي بر رشد بخش ساختمان در سال  -2/15برابر با 

 

 )درصد(   هاي مرتبط با بخش ساختمان. وضعيت رشد برخي شاخص7 جدول 

 شرح
1394 1395 

 ماههشش ماههسه ماههشش ماههسه

ن 
ما

خت
سا

ي
وص

ص
خ

 

صادر شده در كل هاي ساختماني تعداد پروانه

 مناطق شهري
8/17- 9/14- - - 

 - -24 -2/6 -4/6 گذاري بخش خصوصي در ساختمانسرمايه

ن 
ما

خت
سا

ي
ولت

د
 

 5/53 6/263 -7/22 3/20 هاي عمراني دولتپرداخت

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

 

دادن مواردي ازجمله  آمارهاي دريافتي و مدنظر قرارالذكر، جديدترين با عنايت به نكات فوق 

ها از رشد برآورد مركز پژوهش 2،گذاري بخش خصوصي در ساختمان تا انتهاي سال جاريسرمايه

باشد كه نسبت به مي درصد -9/14برابر با  1395افزوده بخش ساختمان در انتهاي سال ارزش

نخست بخش ساختمان ماهه شش رشدهمچنين  دهد.برآورد قبلي رشد منفي بيشتري را نشان مي

 باشد.مي درصد -4/10نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود  1395در سال 

                                                 

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

 .است

 در)كه  سراميك و كاشي فوالدي؛ محصوالت سيمان؛ همچون مهمي ساختماني هاينهاده توليد شودمي بينيپيش اينكه به توجه با. 2

 سيمان مورد)در  شوند برخوردار منفي رشد ارقام از 1394 سال به نسبت 1395 سال در( دارند مهمي نقش ساختمان بخش ستانده

 ماهه 6 عملكرد گزارش كرد بيان بايد سراميك و كاشي و فوالدي محصوالت مورد در و شود مراجعه حاضر گزارش در صنعت بخش به

 درصد 1/9 قبل سال مشابه دوره به نسبت 1395 ماهه 6 در فوالدي محصوالت توليد كه دهدمي نشان تجارت و معدن صنعت، وزارت

 ؛(است داشته منفي رشد درصد 3/28 قبل سال مشابه دوره به نسبت 1395 ماهه 6 در نيز سراميك و كاشي توليد و داشته منفي رشد

 .باشد منفي 1394 سال به نسبت 1395 سال در نيز ساختمان در خصوصي بخش گذاريسرمايه رشد است اين بر انتظار لذا
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 . تحليلي از بخش ساختمان1-4-2

شود تا با توجه به اهميت زيادي كه بخش ساختمان در اقتصاد ايران در اين بخش از گزارش تالش مي

تري از دستي خود دارد، تحليل جزئيهاي باالدستي و پاييندليل ارتباط تنگاتنگ اين بخش با بخشبه

هاي ساله حاكم بر بخش ساختمان، نشانههاي بخش ساختمان، ركود چندويژگيوضعيت اين بخش شامل 

 ن ارائه شود.هاي اقتصادي و كل اقتصاد ايراخروج بخش ساختمان از ركود بر ساير بخش آثاراين ركود و 

 هاي بخش ساختمان. تبيين ويژگي1-4-2-1

هايي از قبيل قرار گرفتن در انتهاي زنجيره توليد و ارتباطات تنگاتنگ با بر ويژگيبخش ساختمان عالوه

هاي مهم ديگري از قبيل توان اشتغالزايي باال، غيرقابل تجارت بودن هاي اقتصادي از ويژگيساير بخش

 نيز برخوردار است.و فراگير بودن 

 عميق 1الف( پيوند پسين

هاي متنوعي در ارتباط بوده و محصوالت آنها را در اي است كه با بخشگونهساختار بخش ساختمان به

تصويري از پيوندهاي پسين و پيشين بخش ساختمان را با  8گيرد. جدول كار ميهيند توليد خود بآفر

طوري كه بخش رويكرد اول صرفاً بر روابط بين بخشي تأكيد شده بهدهد. در دو رويكرد مختلف نشان مي

هاي اقتصاد دارد. داشتن پيوندهاي قوي ساختمان پيوندهاي پسين قوي و تنيدگي زيادي با ساير بخش

اما به تنهايي  ،هاي اقتصاد استاگرچه شرط الزم براي سنجش توان اثرگذاري يك بخش بر ساير بخش

ساختمان نيز در نظر گرفته  افزوده بخشرويكرد دوم اندازه تقاضاي نهايي و ارزش كافي نيست. لذا در

اي گردد، اندازه باالي تقاضاي نهايي بخش ساختمان كه سهم عمدهشده است. همانطور كه مالحظه مي

از آن مربوط به تشكيل سرمايه است موجب شده كه بخش ساختمان از ظرفيت حائز اهميتي جهت 

 براي خروج ركود صنايع مرتبط باشد. هاي اثرگذارآفريني در اقتصاد برخوردار بوده و يكي از بخشتحرك

 

 

 

                                                 

 وابستگي دهندهنشان و آيندمي كجا از مذكور بخش توليد هاينهاده كه معناست اين به پسين پيوند شاخص ستانده، –. در الگوي داده 1

 دهندهنشان لذا و روندمي كجا به مذكور بخش توليدات كه معناست اين به نيز پيشين پيوند شاخص. هاستبخش ساير به بخش يك

 اين به باشد داشته اقتصاد هايبخش ساير با تريعميقست. هرچه بخشي پيوندهاي پسين ا نظر مورد بخش بهها بخش ديگر وابستگي

 .شودمي منتقل اقتصاد هايبخش ساير به تريگسترده صورتبه آن رونق آثار كه معناست
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 . وضعيت بخش ساختمان از منظر روابط متقابل بين بخشي8 جدول

 بخش

 بر مبادالت واسطهمبتني
بر مبادالت واسطه و اندازه تقاضاي مبتني

 افزودهنهايي و ارزش

پيوند 

 پسين
 رتبه

پيوند 

 پيشين
 رتبه

پيوند 

 پسين
 رتبه

پيوند 

 پيشين
 رتبه

 19 45/0 5 42/2 41 09/0 15 32/1 مسكوني ساختمان

 22 32/0 3 54/3 37 18/0 10 49/1 هاساير ساختمان

 .مجلس هايشمركز پژوه 1390ستانده سال  –براساس جدول داده  محاسباتمأخذ: 

 .بخش 46در ميان  رتبه* 

 

 32/1 «مسكونيساختمان »گذاري در بخش ازاي يك واحد افزايش سرمايه، به8با توجه به جدول  

ازاي كند. به اين معنا كه بهصورت مستقيم و غيرمستقيم افزايش پيدا ميهواحد توليد در كل اقتصاد ب

صورت مستقيم و غيرمستقيم به ميزان هگذاري در اين بخش، توليد كل اقتصاد بصدهزار تومان سرمايه

هزار تومان است.  149اين ميزان برابر با  «هاساير ساختمان»يابد. در مورد هزار تومان افزايش مي 132

اي از بخش ساختمان به چراكه سهم عمده ،بخش ساختمان پيوندهاي پيشين ضعيفي در اقتصاد دارد

به آن اختصاص يافته  41بخش مورد بررسي رتبه  46مصارف نهايي خانوار اختصاص دارد و لذا در بين 

لحاظ اثرگذاري در وم حاكي از اهميت اين بخش بهاست. بررسي وضعيت بخش ساختمان در رويكرد د

ترتيب برابر به «هاساير ساختمان»و  «ساختمان مسكوني»هاي اقتصاد است. در اين رويكرد رتبه بخش

است. بنابراين نتايج گوياي اين واقعيت است كه بخش ساختمان از ظرفيت بااليي براي  3و  5با 

شود. اي به كل اقتصاد منتقل ميصورت گستردهرشد آن به رثاآده و آفريني در اقتصاد برخوردار بوتحرك

هاي كمي به توليدات دهد كه بخشبررسي پيوندهاي پيشين بخش ساختمان در هر دو رويكرد نشان مي

بخش ساختمان وابسته هستند. علت آن است كه بخش ساختمان در انتهاي زنجيره توليد قرار دارد و 

 رسد.مصرف نهايي ميتوليدات آن به 

 ب( اشتغالزايي باال

طوري كه موجب اشتغالزايي به .هاي بخش ساختمان استتوان اشتغالزايي باال يكي ديگر از ويژگي

شود. بررسي اشتغالزايي بخش ساختمان با استفاده از الگوي هاي ديگر اقتصاد ميغيرمستقيم در بخش

هاي گذاري در بخشصد ميليون تومان افزايش سرمايه ازايبهدهد كه ستانده نشان مي –داده 

صورت نفر شغل به 5( حدود 1390هاي سال )به قيمت« هاساير ساختمان»و  «ساختمان مسكوني»

 رثاآنفر آن مربوط به  2الي  1شود كه مستقيم و غيرمستقيم در هر كدام از اين دو بخش ايجاد مي

 46در بين  «ساختمان مسكوني»از منظر اشتغالزايي مستقيم و غيرمستقيم بخش  غيرمستقيم است.

خود اختصاص داده است. ام را به14نيز رتبه  «هاساير ساختمان»ام قرار گرفته و 11بخش در جايگاه 

آن است كه افزايش  «هاساير ساختمان»و « ساختمان مسكوني»هاي نكته حائز اهميت در مورد بخش
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آنكه منجر به ايجاد اشتغال مستقيم براي حدود  برها عالوهگذاري صد ميليون توماني در اين بخشسرمايه

هاي اقتصاد منجر به ايجاد اشتغال علت پيوندهاي پسين قوي با ساير بخششود، بهنفر در هر بخش مي 3

همي در افزايش اشتغال شود. بنابراين خروج اين بخش از ركود نقش منفر ديگر نيز مي 2الي  1براي 

خصوص از آن جهت اهميت دارد كه اغلب نيروي كار شاغل در اين بخش، هخواهد داشت. اين مسئله ب

تواند درآمد هستند مينيروي كار با مهارت پايين بوده و ايجاد اشتغال براي اين گروه كه از اقشار كم

 زمينه مهمي در كاهش فقر باشد. 

 

 اشتغالزايي مستقيم و غيرمستقيم )نفر شغل( بخش ساختمان. توان 9 جدول

 (1390هاي سال تمگذاري )به قيازاي يك ميليارد ريال سرمايهبه

 بخش
اشتغالزايي 

 مستقيم
 رتبه

اشتغالزايي مستقيم 

 و غيرمستقيم
 رتبه

اشتغالزايي 

 غيرمستقيم
 رتبه

 11 4/1 11 8/4 13 4/3 ساختمان مسكوني

 10 5/1 14 6/4 15 3 هاساير ساختمان

 همان. مأخذ:

 

 ج( بخش فراگير

اي نيز به آن اگر فراگيري منطقه ،اين ويژگي بخش ساختمان به نوعي با دو ويژگي قبلي آن مرتبط است

هاي متعدد، اشتغال افراد متعدد و در عبارت ديگر تحرك بخش ساختمان، تحرك بخشاضافه شود. به

ها كه محدود به مناطق چراكه برخالف برخي صنايع و بخش ،گيردسطح مناطق مختلف را در بر مي

 خاصي از پهنه جغرافيايي كشور هستند، ساختمان در همه مناطق موضوعيت دارد. 

 د( غيرقابل تجارت

هاي بخش ساختمان در غيرقابل تجارت بودن آن است. اين ويژگي از آن جهت يكي ديگر از ويژگي

تواند باعث افزايش عرضه آن شود و ايش تقاضا براي اين بخش مستقيماً مياهميت دارد كه هرگونه افز

امكان واردات رسمي يا قاچاق آن وجود ندارد. از نظر سياستگذاري اين موضوع داراي اهميت بااليي 

 است.

 هاي آنساله بخش ساختمان و نشانه. ركود پنج1-4-2-2

دهد كه بخش ساختمان از ركز آمار ايران نشان ميهاي ملي بانك مركزي و منگاهي به آمارهاي حساب

طوري كه اين وضعيت تا به .وارد فاز ركودي شده و ارقام رشد منفي را تجربه كرده است 1391سال 

( همين گزارش نيز حاكي از ادامه 1-4-1دار بوده و برآورد ارائه شده در قسمت )نيز ادامه 1394سال 

ساله( )تبديل شدن ركود بخش ساختمان به ركودي پنج 1395داشتن اين وضعيت ركودي در سال 
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 1394-1371هاي ثابت( طي دوره زماني دهنده رشد بخش ساختمان )به قيمتنشان 11. نمودار است

هاي ملي مركز آمار ايران هاي ملي بانك مركزي و هم برحسب حسابباشد كه هم برحسب حسابمي

هاي زماني آمارهاي رشد شود، در برخي برههشاهده ميآورده شده است. همانطور كه از نمودار م

ها رشد بخش ساختمان توسط طوري كه در برخي سالساختمان دو نهاد با هم در تعارض بوده است به

، در سال مثالعنوان اما مركز آمار آن را منفي اعالم كرده و يا برعكس. به ،بانك مركزي مثبت اعالم شده

كه مركز آمار ايران درصد اعالم شده در حالي -4/1وسط بانك مركزي ، رشد بخش ساختمان ت1373

ديگر در سال  مثالعنوان درصد اعالم كرده است! يا به 28رشد بخش ساختمان در همين سال را مثبت 

كه مركز آمار ايران درصد اعالم شده در حالي 1، رشد بخش ساختمان توسط بانك مركزي مثبت 1389

ها در برخي درصد اعالم كرده است. عليرغم اين تفاوت -3/5همين سال را  رشد بخش ساختمان در

به بعد آمارهاي هر دو نهاد همسو بوده و  1391دهد كه از سال ها، مالحظه نمودار نشان ميسال

 باشند.ييدكننده وجود ركود در بخش ساختمان ميأت

 

 )درصد(     افزوده بخش ساختمان به قيمت ثابت. رشد ارزش11 نمودار   

 .ايران آمار مركز و مركزي بانك ملي هايحسابمأخذ: 

 . است نشده اعالم مركزي بانكتوسط  1394سال آمار  :توضيح

 

افزوده بخش ساختمان متشكل از ساختمان دولتي و ساختمان خصوصي با توجه به اينكه ارزش 

كننده رشد بخش ساختمان به تفكيك دهنده تغييرات مربوط به عوامل تحريكنشان 12لذا نمودار  ،است

هاي عمراني دولت )به قيمت رشد هزينه 1391شود كه در سال دولتي و خصوصي است. مشاهده مي

گذاري بخش درصد( كه رشد مثبت مربوط به سرمايه -60ثابت( به قدري منفي بوده است )حدود 

در ساختمان )به قيمت ثابت( را خنثي كرده و باعث شده است تا رشد بخش ساختمان در اين  خصوصي

هاي عمراني دولت )به قيمت ثابت( مربوط به افت حدود سال منفي شود. علت اين افت شديد در هزينه

ت گرفته از افت محسوس منابع ئهاي عمراني به قيمت جاري است كه آن نيز نشدرصدي هزينه 50

-30.0
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 باشد.ها ميحاصل از فروش نفت در نتيجه برقراري تحريم

كننده رشد بخش ساختمان گردد كه عامل اصلي تعيينمالحظه مي 1393و  1392هاي در سال 

هاي ها كه هزينهطوري كه در اين سالگذاري بخش خصوصي در ساختمان است بهمربوط به سرمايه

گذاري بخش خصوصي خاطر رشد منفي سرمايههته، اما بعمراني دولت )به قيمت ثابت( رشد مثبت داش

نيز رشد هر دو بخش  1394در ساختمان، رشد كل بخش ساختمان نيز منفي شده است. در سال 

ساختمان دولتي و خصوصي منفي بوده و لذا طبيعي است كه رشد كل بخش ساختمان نيز منفي شود. 

رشد هر دو زيربخش  1394نيز همانند سال  1395دهد كه در سال ها نشان ميمحاسبات مركز پژوهش

 ساختمان دولتي و ساختمان خصوصي منفي خواهد بود.

 

 گذاريهاي عمراني دولت و سرمايهافزوده بخش ساختمان، هزينه. رشد ارزش12 نمودار

 )درصد(         هاي ثابتبخش خصوصي در ساختمان به قيمت     

 
 .هاي ملي(نماگرهاي اقتصادي؛ حسابمركزي )عملكرد بودجه عمومي دولت؛  بانكمأخذ: 

 .است ايران آمار مركز از 1394 سال ساختمان رشد آمار: توضيح

 

هاي ساختماني صادره در يكي ديگر از شواهد ركود بخش ساختمان مربوط به رشد تعداد پروانه 

به بعد رشد تعداد  1391هاي دهد در سالنشان مي 13همانطور كه نمودار  .مناطق شهري است

 -1/32با  1393ها در سال طوري كه بيشترين رشد منفي تعداد پروانههاي ساختماني منفي بوده بهپروانه

هاي ساختماني تا ساخته شده ساختمان درصد ثبت شده است. با توجه به اينكه از زمان صدور پروانه

نگري تواند خود شاخص پيشها ميلذا محاسبه رشد ميانگين متحرك تعداد پروانه ،زمان نياز استمدتي 

هاي آمارهاي موجود نيز نشان از رشد منفي ميانگين متحرك تعداد پروانه از وضعيت اين بخش باشد.
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شد مثبت مثبت است كه ناشي از ر 1391داشته و تنها در سال  1394-1392ساختماني صادره در دوره 

تواند مبين مي 1394باشد. وضعيت اين شاخص در سال درصد( مي 7/5) 1390ها در سال تعداد پروانه

 باشد. 1395رشد منفي ساختمان در سال 

 

 )درصد(   هاي ساختماني و ميانگين متحرك آنها. رشد تعداد پروانه13نمودار  

 
 .و محاسبات مركزي بانك اقتصادي نماگرهايمأخذ: 

 

 هايسال در تهران شهر مسكوني واحدهاي معامالت تعداد انهيماه رشد دهندهنشان 14 نمودار 

 هايماه از بسياري در مسكوني واحدهاي معامالت تعداد كه گرددمي مالحظه. باشدمي 1395 و 1394

ماهه ابتدايي سال  8اما در  ،برخوردارند منفي رشد از 1393 سال مشابه هايماه به نسبت 1394 سال

 1394هاي مشابه سال ماهه نسبت به ماه 8در اين دوره  كه طوريبهروند تقريباً برعكس شده  1395

اند. اين ارقام ها ارقام رشد مثبت و در عين حال ارقام بااليي بودههاي خرداد و مهر در بقيه ماهبجز ماه

بر  يلياما دل ،ي ركود معامالتي در واحدهاي مسكوني باشداي از خروج تدريجتواند نشانهرشد مثبت مي

چراكه اين ارقام رشد ناشي از انجام معامالت در مورد  1باشد تواندنميخروج بخش ساختمان از ركود 

 . هستند 1395 سال در شده ساخته نه و قبل هايسال در شده واحدهاي مسكوني ساخته

 

                                                 

 ادامه از حاكي و بوده منفي قبل هايسال همانند نيز 1395 سال در ساختمان بخش رشد هاپژوهش مركز بينيپيش به توجه با. 1

 .است 1395 سال نخست ههماهس در ساختمان بخش منفي رشد از حاكي نيز ايران آمار مركز آمار. است جاري سال در بخش اين ركود

1391 1392 1393 1394

رشد تعداد پروانه ساختماني صادره رشد ميانگين متحرك تعداد پروانه ساختماني صادره
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 )درصد(    واحدهاي مسكوني شهر تهران انه تعداد معامالتيماه. رشد 14نمودار

 
 .مركزي بانك تهران، شهر مسكن بازار تحوالت گزارشمأخذ: 

 

 ها و كل اقتصاد خروج بخش ساختمان از ركود بر ساير بخش رثاآ. 1-4-2-3

هاي متنوعي در اقتصاد، نقش بسزايي در دليل داشتن پيوندهاي پسين عميق با بخشبخش ساختمان به

هاي اقتصاد نيز رشد خود به آنها داشته و نوسانات اقتصادي در بخش ساختمان بر ساير بخش آثارانتقال 

دهد بخش هاي مجلس نشان ميمركز پژوهش 1390ستانده سال  –گذارد. بررسي جدول داده اثر مي

اخت س»، «ساخت ساير محصوالت كاني غيرفلزي»هاي اي خود را از بخشساختمان نيازهاي واسطه

و « بانك»، «ونقلحمل»، «فروشي، تعمير وسايل نقليه و كاالهافروشي، خردهعمده»، «فلزات اساسي

« آالت و تجهيزاتتوليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين»و « نفتي هايهوردآساخت كك و فر»

« ت اساسيساخت فلزا»و « ساخت ساير محصوالت كاني غيرفلزي»كند كه سهم دو بخش تأمين مي

طوري كه بخش هاي متنوعي دارند، بهها است. هر يك از اين دو بخش زيربخشبيش از ساير بخش

هاي توليد كاالهاي سراميكي، توليد سيمان، شامل زيربخش« ساخت ساير محصوالت كاني غيرفلزي»

ساخت ». بخش آهك و گچ، توليد محصوالت ساخته شده از بتون، سيمان و گچ، توليد آجر و غيره است

ها شامل توليد محصوالت اوليه آهن و فوالد، توليد محصوالت نيز طيف وسيعي از زيربخش« فلزات اساسي

 گري فلزات آهني و غيرآهني است. اساسي مسي، آلومينيمي، ريخته

هاي گذاري در بخش ساختمان منجر به افزايش تقاضا براي محصوالت توليدي بخشافزايش سرمايه 

هاي مذكور نيز در پاسخ به اين افزايش تقاضا توليدات خود را افزايش داده و گردد و بخشالذكر ميفوق

رونق بخش ساختمان  آثاريابد. بنابراين ها افزايش ميبه همين منظور تقاضاي واسطه آنها از ساير بخش

هاي موتور محركي براي ساير بخشمثابه تواند بهشود. لذا بخش ساختمان ميها منتقل ميبه ساير بخش

دهد كه اگر ستانده بخش ساختمان به ميزان يك واحد افزايش يابد، نشان مي 10اقتصاد باشد. جدول 
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يابد. صورت مستقيم چه ميزان افزايش ميهاي آن بكننده نيازهاي واسطههاي تأمينخريدهايش از بخش

، «ساختمان مسكوني»ار تومان افزايش توليد بخش هز 100ازاي بهشود همانطور كه مالحظه مي

هزار تومان آن  10كه از اين مقدار  يابدهزار تومان افزايش مي 48هاي اقتصادي خريدهاي آن از بخش

ازاي عبارت ديگر بهدرصد آن متعلق به بخش ساخت ساير محصوالت كاني غيرفلزي است. به 8/21و يا 

هزار تومان از بخش ساخت ساير محصوالت كاني  10ش ساختمان، صد هزار تومان افزايش توليد بخ

هزار تومان افزايش  100ازاي به نيز،« هاساير ساختمان»غيرفلزي خريد صورت خواهد گرفت. در مورد 

 يابد.هزار تومان افزايش مي 51هاي اقتصادي ، خريدهاي آن از بخش«هاساير ساختمان»توليد بخش 

 

 افزايش يك واحد )يك ميليون ريال( توليد بخش ساختمان. اثر 10 جدول

 هاي مرتبطبر افزايش تقاضا از بخش

 بخش
ساختمان 

 مسكوني

درصد 

 سهم 

ساير 

 هاساختمان

درصد 

 سهم

 5/15 08/0 8/21 1/0 ساخت ساير محصوالت كاني غيرفلزي

 3/14 07/0 8/18 09/0 ساخت فلزات اساسي

 2/14 07/0 8/16 08/0 تعمير وسايل نقليه و كاالهافروشي، فروشي، خردهعمده

 12 06/0 1/13 06/0 ونقلحمل

 4/5 03/0 2/6 03/0 بانك

آالت و ساخت محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين

 تجهيزات
02/0 6/3 02/0 1/3 

 9/9 05/0 8/3 02/0 نفتي هايهساخت كك و فراورد

 6/25 13/0 9/15 08/0 هاساير بخش

 100 51/0 100 48/0 مجموع

 همان. مأخذ:

 

شود دهد. همانطور كه مالحظه ميها را نشان ميعرضه بخش ساختمان به ساير بخش 11جدول  

ازاي عبارت ديگر بهشود. بهعرضه مي« خدمات مستغالت»توليد بخش ساختمان به بخش  درصد 87

عنوان مصارف واسطه در اختيار بخش درصد آن به 87يك واحد افزايش ستانده بخش ساختمان، 

شود كه عمده توليدات نيز مالحظه مي« اهساير ساختمان»گيرد. در مورد قرار مي «خدمات مستغالت»

 شود.بخشي ميشود و صرف مبادالت دروناين بخش مجدداً به خود بخش عرضه مي
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 كننده از توليدات بخش ساختمانهاي استفاده. بخش11 جدول

 بخش
خدمات 

 مستغالت

فروشي، عمده

فروشي، خرده

تعمير وسايل 

 نقليه و كاالها

 بانك
ساختمان 

 مسكوني

ساير 

 هاساختمان

ساير 

 هابخش
 مجموع

ساختمان 

 مسكوني

 16/0 004/0 - 021/0 - - 143/0 مقدار

درصد 

 سهم 
2/87 - - 6/12 - 2/0 100 

ساير 

 هاساختمان

 12/0 029/0 07/0 003/0 004/0 007/0 007/0 مقدار

درصد 

 سهم 
6 6 3 2 59 24 100 

 همان. :مأخذ

 

 . بخش خدمات1-5

 1395بيني سال به بعد و پيش 1386افزوده بخش خدمات از سال دهنده رشد ارزشنشان 15نمودار 

گردد كه رشد بخش خدمات كه تا حدود زيادي وابسته به رشد باشد. با توجه به نمودار مالحظه ميمي

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

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

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

 

 )درصد(     افزوده بخش خدمات. رشد ارزش15 نمودار

 
 .مركزي بانك ملي هايحسابمأخذ: 

 .است شده خذأ آمار مركز ملي هايحساب از مركزي، بانك ملي هايدليل عدم انتشار حساببه 1394* رقم سال 
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ماهه شش باشد كه درآخرين شواهد آماري براي رشد بخش خدمات مربوط به مركز آمار ايران مي 

ها از رشد بخش خدمات برآورد مركز پژوهشدرصد اعالم شده است.  5رشد اين بخش برابر با  1395

)كه در ادامه گزارش برخي از آنها مورد بررسي قرار  هاي خدماتزيربخش با در نظر گرفتن تحوالت

 باشد.مي درصد 7/3برابر با  1395در سال گيرد( مي

 . خدمات بازرگاني1-5-1

بيني سال به بعد و پيش 1386افزوده خدمات بازرگاني طي دوره دهنده رشد ارزشنشان 16نمودار 

مربوط به نيمه نخست  1395باشد. آخرين شواهد آماري براي رشد خدمات بازرگاني در سال مي 1395

درصد بوده  2/3سال جاري است كه توسط مركز آمار ايران اعالم شده و طي آن رشد اين بخش برابر با 

ماهه شش ها با توجه به آخرين شواهد آماري در دسترس تا انتهايبرآورد مركز پژوهشاست. 

خواهد  درصد 1/1رشدي حدود  1395سال جاري حاكي از آن است كه خدمات بازرگاني در سال 

 داشت.

 

 )درصد(      افزوده خدمات بازرگاني. رشد ارزش16نمودار

 
 همان. مأخذ:

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

 

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

هايي همچون كشاورزي و صنعت بخش چراكه از يكسو ستانده ،طرفين عرضه و تقاضاي بازار كاال است

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

شوند از كانال واسطه واردات يا توليد داخل تأمين ميههاي اقتصادي و نهادهاي مختلف كه بنياز فعاليت

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

ثر شده و هم از حجم تجارت خارجي كشور تحت تأثير أهايي چون كشاورزي و صنعت متاز ستانده بخش
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هاي كشاورزي و هاي قبلي گزارش، برآوردها حاكي از مثبت بودن رشد بخشقرار گيرد. طبق بخش

پذير است. در از اين كانال توجيهطوري كه رشد مثبت خدمات بازرگاني به .است 1395صنعت در سال 

دهد كه صادرات دالري و واردات دالري نشان مي 1سوي ديگر، گزارش عملكرد تجارت خارجي كشور

درصد رشد  94/0و  74/5ترتيب معادل نسبت به دوره مشابه سال قبل به 1395ماهه كشور در هشت

دار بوده و لذا از كانال مذكور نيز انتظار سال ادامه رود كه اين روند تا انتهايبنابراين انتظار مي .اندداشته

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

 ونقل. خدمات حمل1-5-2

را نشان  1395بيني سال به بعد و پيش 1386ونقل را از سال افزوده خدمات حملرشد ارزش 17نمودار 

به بعد نزولي بوده و از  1386افزوده اين بخش از سال د رشد ارزشگردد كه روندهد. مالحظه ميمي

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

 

 )درصد(     ونقلافزوده خدمات حمل. رشد ارزش17 نمودار

 
 همان. مأخذ:

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

 

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

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

ونقل در سال است كه رشد خدمات حملسال جاري حاكي از آن ماهه شش دسترس تا انتهاي

 خواهد بود. درصد 3/2در حدود  1395

 

                                                 

 .1395 ماهههشت كشور، خارجي تجارت عملكرد گزارش ايران، اسالمي جمهوري گمرك. 1
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 . خدمات عمومي1-5-3

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

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

همراه به بعد به 1386افزوده خدمات عمومي را از سال رشد ارزش 18اقتصاد ايران برخوردار است. نمودار 

مربوط  1395دهد. آخرين شواهد آماري از رشد خدمات عمومي در سال نشان مي 1395بيني سال پيش

درصد اعالم كرده  8/5با  سال جاري برابرماهه شش به مركز آمار ايران است كه رشد اين بخش را در

 است.

 

 )درصد(     افزوده خدمات عمومي. رشد ارزش18 نمودار

 
 

 همان. مأخذ:

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

 

افزوده خدمات عمومي داراي نقش دولت در ارزشاي )جاري( دانيم، اعتبارات هزينههمانطور كه مي 

اي دهد كه عملكرد اعتبارات هزينهثري بوده و بررسي گزارش وضعيت بودجه عمومي دولت نشان ميؤم

اما  ،درصد رشد داشته است 5/26نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود  1395سال ماهه شش دولت در

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

هاي جاري تا پايان سال هزار ميليارد توماني هزينه 5/191ها از تحقق و برآورد مركز پژوهش 1394

درصد  6/12برابر با  1395هاي جاري دولت در انتهاي سال رود تا رشد اسمي هزينهانتظار مي 13951

با توجه  1395افزوده خدمات عمومي در انتهاي سال از رشد ارزشها برآورد مركز پژوهشباشد. 

 باشد. مي درصد 2/2سال جاري برابر با ماهه شش به آخرين آمار در دسترس تا انتهاي

                                                 

 .است شده تصويب تومان ميليارد هزار 213 حدود سال اين در كشور)جاري(  ايهزينه اعتبارات، 1395 سال بودجه قانون در. 1
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 1395. برآورد رشد اقتصادي سال 2

سال هاي اقتصادي در هاي قبلي گزارش در مورد رشد اقتصادي بخشبا توجه به برآوردهايي كه در بخش

هاي مجلس حاكي از آن است كه رشد هاي مركز پژوهشبينيبيان گرديد مالحظه شد كه پيش 1395

، 7/5ترتيب برابر با به 1395هاي كشاورزي، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات در سال افزوده بخشارزش

د مركز برآورهاي اقتصادي، باشد. با توجه به رشد زيربخشدرصد مي 7/3و  -9/14، 9/1، 9/51

ارقام رشد به  12است. در جدول  درصد 2/7در حدود  1395ها از رشد اقتصادي سال پژوهش

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

درصدي سال  2/7اي كه بسيار حائز اهميت است مربوط به سهم هر بخش از رشد اقتصادي نكته 

 2/7درصد از رشد  2/5شود كه بخش نفت به تنهايي شاهده ميطوري كه مطابق جدول ماست به 1395

خود اختصاص داده است. وقوع اين امر ناشي از رفع تحريم نفت ايران و گسترش توليد و درصدي را به

درصدي بخش نفت را كنار بگذاريم آنگاه  2/5چنانچه سهم باشد. مي 1395صادرات نفت در سال 

 .درصد خواهد بود 2حدود  1395رشد اقتصادي در سال 

 

 )درصد(    1395در سال  *هاي اقتصاديافزوده فعاليت. رشد ارزش12جدول

 سهم در رشد اقتصادي رشد اقتصادي شرح

 4/0 7/5 كشاورزي بخش

 2/5 9/51 نفت بخش

 3/0 9/1 صنعت بخش

 -8/0 -9/14 ساختمان بخش

 2/2 7/3 خدمات بخش

  2/7 توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت

 .محاسبات و گزارش قبلي هايبخشمأخذ: 

 .است شده گرفته نظر در پايه سال عنوانبه 1383 سال محاسبات، در* 

 

 بنديجمع

را آغاز كرد كه شاهد يك اتفاق خاص بود و آن هم اجرايي شدن برجام  1395اقتصاد ايران در حالي سال 

اجرا داشته، عوايدي را نصيب اقتصاد ايران هايي كه در بوده است. اجرايي شدن برجام عليرغم كاستي

ت گرفته از ئكرده است كه مهمترين آن افزايش قابل توجه توليد و صادرات نفت بوده است. عوايد نش

را فراهم كرده است.  1395برجام در كنار ثبات اقتصاد كالن زمينه رشد مثبت اقتصاد ايران در سال 

درصد )به قيمت پايه( و  4/6را  1395ماهه شش رشد اقتصاديشواهد آماري از قبيل مركز آمار ايران، 
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 اند. درصد )به قيمت پايه( اعالم كرده 4/7اول را ماهه شش بانك مركزي رشد اقتصادي

در گزارش حاضر دو هدف دنبال شده است. هدف اول عبارت از اين بود كه با استفاده از جديدترين  

شامل جديدترين برآورد وزارت جهاد كشاورزي  1395سال ماهه شش آمار و اطالعات در دسترس تا پايان

، تحوالت 1395هاي عمراني و جاري دولت تا انتهاي سال از توليد محصوالت كشاورزي، برآورد هزينه

مورد انتظار از توليد و صادرات نفت تا انتهاي سال جاري و برآوردهاي صنايع مختلف شامل خودروسازي، 

، به برآورد رشد 1395شان در انتهاي سال ... راجع به ميزان توليدات محصوالت محصوالت پتروشيمي و

پرداخته شود. هدف دوم گزارش نيز با توجه به نقش كليدي كه بخش ساختمان  1395اقتصادي سال 

 در ساختار اقتصاد ايران دارد، تحليل ركود چندساله بخش ساختمان بوده است.

هاي كشاورزي، نفت، افزوده بخشدهد كه رشد ارزشست نشان مينتايج گزارش در راستاي هدف نخ 

درصد خواهد  7/3و  -9/14، 9/1، 9/51، 7/5ترتيب برابر با به 1395صنعت، ساختمان و خدمات در سال 

هاي مهم صنعت شامل ، رشد زيربخش1395دهد كه در سال ها نيز برآوردها نشان ميبود. در زيربخش

هاي خدمات شامل درصد و رشد زيربخش -10و  8، 25ترتيب برابر با سيمان به خودروسازي، پتروشيمي و

درصد خواهد بود.  2/2و  3/2، 1/1ترتيب برابر با ونقل و خدمات عمومي بهخدمات بازرگاني، خدمات حمل

. در شودبرآورد مي درصد 2/7نيز برابر با  1395رشد اقتصادي سال با توجه به ارقام رشد بخشي، 

درصدي بخش نفت است كه ناشي  9/51ارقام رشد برآوردي مذكور، مهمترين نكته مربوط به رشد  مورد

 2/7باشد. سهمي كه بخش نفت از رشد از افزايش محسوس صادرات نفت كشور ناشي از اجراي برجام مي

 هباشد كه حاكي از آن است كه چنانچدرصد مي 2/5دارد معادل  1395درصدي اقتصاد ايران در سال 

 .درصد خواهد بود 2سهم بخش نفت را در نظر نگيريم، رشد اقتصاد ايران در سال جاري 

بخش ساختمان با توجه به ارتباط تنگاتنگ  دهد كهنشان مي دومنتايج گزارش در راستاي هدف  

دليل ارتباط هاي غيرفلزي و ...( و همچنين بههاي باالدستي خود )از قبيل فلزات اساسي، كانيبا بخش

دستي )خدمات مستغالت(، از نقش حائز اهميتي در اقتصاد ايران برخوردار است هاي پايينبا بخش

هاي طوري كه هرگونه ركود و رونق در بخش ساختمان باعث تحت تأثير قرار گرفتن بسياري از بخشبه

گرديد كه بخش ساختمان شود. با عنايت به شواهد آماري مالحظه كل اقتصاد مي نهايتدر اقتصادي و 

نيز رشد اين  1395رود در سال با ارقام رشد منفي مواجه بوده و انتظار مي 1394تا سال  1391از سال 

پنجمين سال رشد منفي بخش ساختمان خواهد بود. بخش  1395بخش منفي شود. در اين صورت سال 

يوندهاي پسين و پيشين قوي، بر اهميت به جهت داشتن پهايي است كه عالوهساختمان يكي از بخش

هاي ديگري از قبيل فراگير بودن، غيرقابل تجارت بودن و توان اشتغالزايي باال نيز برخوردار از ويژگي

انداز رسد در چشمهاي اخير به نظر مياست. با توجه به اهميت بخش مسكن و تداوم ركود آن در سال

بخش حقيقي كشور، چگونگي خروج اين بخش مربوط به يكي از موضوعات مهم مدت مدت و ميانكوتاه

 از ركود باشد. 
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