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تحليل بخش واقعي اقتصاد ايران
 .1عملكرد رشد اقتصادي  1131و چشمانداز 1131

چكيده
اقتصاد ايران در سالهاي  1131و  1132دوران سختي را تجربه کرد بهطوري که نرخ رشد اقتصادي
طي دو سال متوالي رقمي منفي و بهترتيب برابر با  -6/8و  -1/3درصد بود .اهم داليل اين رخداد را
ميتوان مربوط به مديريت ناکارآي اقتصاد کالن ،وجود زمينههاي ساختاري و تحريمهاي اقتصادي
دانست .شواهد آماري حاکي از مثبت شدن رشد اقتصادي در سال  1131است .با اينحال ،نشانههاي
روشني از رونق اقتصادي مشاهده نميشود به نحوي که بسياري صنايع و فعاليتهاي توليدي همچنان
در رکود به سر ميبرند.
مطالعه حاضر به تحليل رشد اقتصادي سال  1131و چشمانداز آن براي سال  1131ميپردازد.
نتايج مطالعه حاضر نشان ميدهد که رشد اقتصادي  1درصدي اعالم شده بانك مرکزي براي سال 1131
دچار بيشبرآوردي است و احتماالً نيازمند تعديل است .بررسي عوامل مؤثر بر ارزشافزوده برخي
بخشهاي مهم نظير (کشاورزي ،صنعت ،بازرگاني ،رستوران و هتلداري و خدمات مؤسسات پولي و مالي)
و شواهد موجود حاکي از آن است که نرخ رشد اقتصادي سال  1131حدود  2درصد است .پيشبيني
رشد اقتصادي  1131برمبناي عملكرد فصل اول اقتصاد در اين سال و برآورد روند پيش رو ،به تفكيك
بخشهاي اصلي اقتصادي ،نشان ميدهد که با فرض ادامه روند موجود از نظر تحريمهاي اقتصادي ،رشد
اقتصادي بخشهاي کشاورزي ،نفت ،صنعت و خدمات در سال  1131بهترتيب برابر با -1/8 ،2/8 ،1/2
و  -2/1درصد خواهد بود .رشد اقتصادي سال  1131نيز در حدود  -2/7درصد برآورد ميشود .قابل
ذکر است که چنانچه سناريوي لغو تحريمها در زمستان  1131در نظر گرفته شده و فرض شود که
صادرات نفت کشور روزانه معادل  522هزار بشكه افزايش يابد ،رشد بخش نفت و رشد اقتصادي کشور
در سال  1131بهترتيب در حدود  11/1درصد و  -2/5درصد برآورد ميشود.
کليه پيشبينيهاي انجام شده در اين گزارش حاصل تعميم عملكرد سهماهه اول سال ( 1131البته
با در نظر گرفتن سيكلهاي فصلي ،تحوالت مورد انتظار و مقايسه با نتايج خروجيهاي مدل *VECX
مرکز) است و طبيعي است که با انتشار آمار و اطالعات عملكرد اقتصاد در بخشهاي مختلف براي
تابستان ،پاييز و زمستان ،اين پيشبينيها به روز شده و تعديل خواهد شد .عالوهبر اين ،گزارش حاضر
عمدتاً با هدف توصيف وضعيت بخش حقيقي از منظر بخشهاي اقتصادي و ارائه پيشبيني تا پايان سال
ارائه شده است و تبيين و تحليل مشاهدات با هدف ارائه راهبردهاي سياستي در گزارش جداگانهاي ارائه

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
خواهد شد .عالوهبر اين انتظار ميرود اين گزارشها به افزايش دقت و پاسخگويي نهادهاي ارائهدهنده
آمار در ميانمدت و بلندمدت کمك کند.
 نكتهاي در مورد نرخ رشد اعالم شده براي  1ماهه اول توسط مركز آمار ايراندر آستانه انتشار گزارش حاضر ،مرکز آمار ايران با انتشار گزارش يكصفحهاي (پيوست) نرخ رشد محصول
ناخالص داخلي  6ماهه اول سال  1131را يك درصد اعالم کرد.
درباره عدد اعالم شده چند نكته قابل طرح است:
 .1در سال  1131مبناي اعالم نرخ رشد اقتصادي کشور ،آمارهاي بانك مرکزي جمهوري اسالمي
ايران بود .همانگونه که در اين گزارش بررسي شده است کارشناسان نسبت به برخي از مباني محاسباتي
ارقام مزبور انتقاد دارند و منتظر انتشار حسابهاي ملي توسط مرکز آمار ايران هستند که تاکنون محقق
نشده است .اکنون و به يكباره نرخ رشد اقتصادي مرکز آمار ايران مبنا قرار ميگيرد بدون آنكه معلوم
باشد که اعداد و ارقام مبناي محاسبه آن مشخص باشد (بهعبارت ديگر ممكن است رقم مبناي محاسبه
نرخ رشد مرکز آمار ايران از رقم  6ماهه اول اعالمي توسط بانك مرکزي کمتر باشد .آنگاه تكليف چيست؟
آيا رشد مثبت وجود داشته است يا منفي؟) .اينكه در يك سال ،بانك مرکزي نرخ رشد اقتصادي اعالم
کرده و توسط کارشناسان مورد استفاده قرار گيرد و در سال بعد آن نهاد سكوت کرده و مرکز آمار ايران
آمار نرخ رشد اقتصادي اعالم کند ،در نهايت ذهن کارشناسان اقتصادي را مشوش کرده و موجبات انحراف
سياستگذاران را فراهم ميکند و زيانهاي جبرانناپذيري به اقتصاد ملي تحميل نمايد.
 .2نهادهاي آماري تنها موظف به انتشار آمار نهايي نيستند ،بلكه وظيفه آنها انتشار شفاف پايههاي
آماري نيز هست .به طور مشخص انتشار آمار عملكرد رشد اقتصادي فصلي که چند سالي است دغدغه
اول ه مه سطوح سياستگذاري و مردم است ،در يك صفحه بدون ارائه مستندات پشتيبان اجحاف در
حق ذهنهاي درگير در اين مسئله است.
 .1ارائه آمارهاي  6ماهه اول سال  1131بدون ارائه آمارهاي سال  ،1131از ميزان قابليت اتكاي
آمارها کاسته و موجبات تضعيف نهاد آماري را فراهم ميکند.
مقدمه
تحريمهاي اقتصادي در کنار مديريت ناکارآي اقتصاد کالن و وجود زمينههاي ساختاري نامناسب باعث افت
شديد اقتصاد در سالهاي  1131و 1132شده است .در سال  ،1131رشد اقتصادي کشور ،متأثر از روند
مذاکرات هستهاي ،پس از يك دوره افت شديد وارد دامنه مثبت شده است .با اينحال ،درآمد سرانه همچنان
با سطح سال  1132فاصلهاي چشمگير دارد و بررسيها نشان ميدهد که با فرض متوسط رشد اقتصادي 5

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

رسيد1.

اقتصاد ايران براي دستيابي به حد قابل قبولي از رفاه و نرخ بيكاري به رشد حداقلي  6درصد و
براي دستيابي به اهداف چشمانداز و جبران روند گذشته به رشدي دستكم در سطح  8درصد احتياج
دارد .با اين پيشفرض ،چند سؤال اساسي در شرايط فعلي قابل طرح است :آيا عملكرد بخش واقعي
اقتصاد در سال  1131حاکي از يك روند پايدار رونق است؟ آيا کانالهاي ايجادکننده رشد مثبت در سال
 1131در سال  1131نيز فعال خواهند بود؟ و اگر چنين است ،چه چشماندازي براي رشد اقتصادي سال
 1131قابل تصور است؟ در گزارش حاضر ،براي پاسخ به اين سؤاالت تالش شده است که در ابتدا عملكرد
رشد اقتصادي در سال  1131تبيين گردد و در ادامه ،چشماندازي از رشد اقتصادي در سال  1131ارائه
شود2.

بهمنظور پيش بيني رشد اقتصادي در اين گزارش از آخرين آمار و اطالعات در دسترس (تا پايان
فصل اول سال  )1131در چارچوب حسابهاي ملي فصلي استفاده شده و با در نظر گرفتن سيكلهاي
فصلي و تحواللت مورد انتظار به کل سال تعميم داده شده است .با اينحال ،بهمنظور افزايش قابليت
اتكاي پيشبينيها ،نتايج با خروجيهاي مدل * VECXطراحي شده در مرکز پژوهشها مقايسه
گرديده است .با انتشار آمار و اطالعات عملكرد اقتصاد در بخشهاي مختلف در فصلهاي آتي،
پيشبينيهاي اين گزارش به روز شده و جهت اطالع نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي و جامعه
اقتصادي کشور منتشر خواهد شد.
 .1عملكرد رشد اقتصادي سال 1131
درآمدهاي کالن نفتي در دهه  ،1182خصوصاً نيمه دوم آن و بيتابي سياستگذاران براي تزريق اين
درآمدها به اقتصاد کشور ،بدون توجه به الزامات رشد با کيفيت اقتصادي ،تصويريشكننده از اقتصاد
ايران براي پايان اين دهه ساخت .در اثر تزريق اين درآمدها ،وابستگي اقتصاد و بودجه عمومي کشور به
نفت افزايش يافت ،رقابتپذيري توليدات داخلي بهدليل سياست کنترل نرخ ارز کاهش يافت ،حجم انبوه
واردات روابط بين بخ شي را در اقتصاد داخلي تضعيف کرد و در نهايت ظرفيت اقتصاد براي مقاومت در
برابر تكانههاي برونزا بهشدت محدود شد .در چنين ساختاري ،اعمال تحريمهاي اقتصادي و کاهش
درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت سبب شد که در سالهاي  1131و  1132واردات کشور خصوصاً
واردات واسطهاي و سرمايهاي کاهش يابد ،هزينه توليد از کانالهاي مختلف از جمله افزايش نرخ ارز
 .1بررسي و تحليل بسته سياستي دولت براي خروج غيرتورمي از ركود ( ،)1131مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي.
 .2گروه اقتصاد كالن و مدلسازی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی در قالب یک جعبه نرمافزاری ،امکان بررسی
مستمر وضعيت فعاليتهای اقتصادی و ارائه گزارشهای فصلی مرتبط با بخش واقعی اقتصاد ايران را فراهم کرده است .در
شمارههای بعدی این گزارش ،که از این پس بهصورت فصلی منتشر خواهد شد ،چشمانداز سال  1131بهصورت تفصيلیتر
و با دقت بيشتر مورد تحليل قرار خواهد گرفت.

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
افزايش يابد و عرضه اقتصاد تحت فشار قرار گيرد .همچنين توان مالي دولت و به تبع آن تقاضاي کل
اقتصاد نيز به سطوح پايينتر منتقل شد .اين شرايط در مجموع اقتصاد کشور را در سالهاي مذکور با
رشد منفي قابل توجه مواجه کرد.
پيشرفت در مذاکرات هستهاي و دستاوردهاي ناشي از توافق ژنو1در کنار ظرفيت خالي اقتصاد
کشور که بهدنبال افت فعاليتهاي اقتصادي در سالهاي  1131و  1132ايجاد شده بود ،از چند کانال
خاص آثاري مثبت در اقتصاد ايران برجاي نهاد و سبب مثبت شدن رشد اقتصادي در سال  1131شد.
مهمترين کانالهاي اثرگذار اين توافق را ميتوان به چند مورد خالصه کرد :اول اينكه ،صادرات نفت
افزايش يافت و با توجه به سهم قابل توجه بخش نفت در اقتصاد کشور ،رشد اقتصادي سال  1131را
تحت تأثير مثبت قرار داد .براساس آمارهاي بانك مرکزي جمهوري اسالمي ايران حدود  2/5واحد از
رشد  1درصدي اقتصاد در سال  1131ناشي از رشد بخش نفت بوده است .دوم اينكه ،محدوديتهاي
اعمال شده بر مبادالت خارجي خصوصاً مبادالت مرتبط با فعاليت ساخت وسايل نقليه تعليق شد و
ارزشافزوده اين فعاليت با تكيه بر ظرفيتهاي موجود توانست در سال  1131حدود  51/2درصد رشد
يابد 2و به يكي از پيشرانهاي اصلي رشد اقتصادي سال  1131تبديل شود .سوم اينكه ،رفع محدوديت
از صادرات پتروشيمي سبب شد اين فعاليت نيز در سال  1131از تنگنا خارج شود و چهارم اينكه،
افزايش حجم تجارت خارجي و بهبود وضعيت فعاليتهاي صنعتي موجب رونق نسبي فعاليتهاي مرتبط
با شبكه توزيع و بهطور خاص فعاليتهاي بازرگاني و حملونقل شد  .اين آثار در مجموع توانست رشد
اقتصادي سال  1131را پس از يك دوره رکود ،وارد دامنه مثبت کند.
بانك مرکزي جمهوري اسالمي ايران در  27خردادماه  1131رشد اقتصادي سال 1131را ،که مورد
استناد دولت نيز قرار گرفته ،معادل  1درصد اعالم کرده است 1.اگرچه اختالف نظر چنداني درخصوص
عملكرد مثبت اقتصاد ايران در سال  1131وجود ندارد ،اما شواهد موجود نشان ميدهد که نرخ مذکور
دچار بيشبرآوردي است .در ادامه ،ضمن تشريح داليل اين ادعا ،با تمرکز بر مهمترين بخشهاي
اقتصادي ،تالش ميشود با انجام تعديالت الزم ،تصويري واقعبينانهتر از رشد اقتصادي سال  1131ارائه
شود.

 .1توافق موقت ژنو بين ايران و گروه  5+1در  1آذرماه  1132به امضاي طرفين رسيد كه اوالً قابل تمديد بوده و ثانيًا مقرر شد
كه در ازاي انجام تعهداتي توسط ايران ،بخشی از تحریمهای وضع شده عليه ایران تعليق شده و تحریمهای جدید اعم از
بينالمللی ،چندجانبه و یکجانبه عليه ايران وضع نشود .ازجمله تحريمهايي كه تعليق شدند عبارتند از :صادرات صنایع
پتروشیمی ایران و خدمات وابسته؛ تعليق تحریمهای آمریکا بر صنعت خودروسازی ایران و خدمات وابسته؛ توقف
جلوگیری از فروش نفت خام ایران و اجازه به مشتریان برای ادامه خرید ميزان کنونی و بازگشت میزان مشخصی از
مبالغ عواید فروش نفت به ایران به همراه تعليق تحریمهای اتحادیه اروپا و آمریکا بر بيمه و خدمات حملونقل نفت.
 .2شاخص توليد كارگاههاي بزرگ صنعتي ،بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران.1131 ،
 .1مرکز آمار ایران ،بهعنوان مرجع رسمی آمار کشور ،نرخ رشد اقتصادی سال  1131را بهطور رسمی اعالم نکرده است ،اما
اظهارات غيررسمی در این خصوص بيانگر آن است که نرخ رشد برآورد شده این مرکز بهطور معنیدار از نرخ اعالم شده بانک
مرکزی کمتر است.

 .1-1بخش كشاورزي
براساس نتايج حسابهاي فصلي بانك مرکزي ،ارزشافزوده بخش کشاورزي در سال  1131معادل 1/8
درصد رشد داشته است .بنابر شواهد آماري ،براي برآورد اين رشد از تغييرات ميزان توليد محصوالت
زراعي و باغي در سال  1131نسبت به سال قبل استفاده شده است 1.صرفنظر از خطاهايي که بهطور
معمول در اين اطالعات مشاهده شده است ،اتكا به رشد ميزان کل توليد محصوالت کشاورزي ،بهدليل
در نظر نگرفتن ضرايب اهميت هر محصول در ارزشافزوده اين بخش ،ميتواند محاسبات را بهطور اساسي
دچار خطا کند .ازسوي ديگر ،رشد ميزان توليد محصوالت زراعي و باغي با ميزان بارندگي در سال آبي
( 1131-1132اول شهريورماه  1132لغايت  11شهريورماه  )1131به عنوان يك عامل تأثيرگذار بر
ميزان توليد اين محصوالت ،هماهنگ نيست 2.همانگونه که نمودار  1نشان ميدهد ،ميزان بارندگي در
سال آبي  1131-1132نسبت به سال آبي قبل معادل  8درصد و نسبت به متوسط بلندمدت  12درصد
کاهش يافته است .همچنين در اين دوره حجم آب خروجي از مخازن سدها  3درصد و حجم جريانهاي
سطحي نيز  11درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است .براساس آمار ماهيانه نيز حجم جريانهاي
سطحي در بهار و تابستان  1131بهطور ميانگين حدود  51درصد نسبت به متوسط درازمدت کاهش
يافته است .اين آمارها نشان ميدهند که بخش کشاورزي از نظر دسترسي ،به منابع آب بهعنوان يكي از
مهمترين عوامل توليد ،در مضيقه بوده است .در مجموع ميتوان گفت که با توجه به شواهد آماري موجود
درخصوص ميزان بارندگي و خروجي سدها در سال آبي  1131-1132و اشكالهاي فني آمارها و روشي
که توسط بانك مرکزي در محاسبه رشد بخش کشاورزي مورد استناد قرار گرفته است ،نرخ رشد 1/8
درصدي بخش کشاورزي با بيشبرآوردي همراه

است1.

 .1این اطالعات توسط وزارت جهاد کشاورزی تهيه و در اختيار بانک مرکزی قرار گرفته است .الزم بهذکر است که این اطالعات
بهطور معمول حاوی خطاهایی قابل توجه است که نمونههایی از آن در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
تحت عنوان «پایهها و پيامهای رشد اقتصادی فصل بهار سال  »1131ذکر شدهاند.
 . 2اصوالً تبيين رابطه ميزان بارندگي و ميزان توليد محصوالت كشاورزي به سادگي ميسر نيست .تبيين اين رابطه نه تنها
مستلزم شناسايي توزيع جغرافيايي بارندگي و الگوهاي مكاني كاشت محصوالت كشاورزي است ،بلكه نيازمند بررسي توزيع
ز ماني بارندگي و ميزان انطباق آن با نياز آبي اين محصوالت نيز هست .با اين وجود ،بهطور كلي ميتوان ادعا كرد كه ميزان
بارندگي در كوتاه مدت بخش زراعت را متناسب با سهم محصوالت ديم در هر فصل ،تحت تأثير قرار ميدهد .در اين خصوص
بهنظر ميرسد كه بخش باغداري ،بيشتر از ميزان بارندگي بلندمدت تأثيرپذير باشد تا بارندگي كوتاهمدت.
 .1منظور از اشكالهاي فني و آماري ،محاسبه ارزشافزوده بخش كشاورزي توسط نهاد آمار برمبناي پیشبیني توليد
محصوالت كشاورزي است.
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نمودار .1رشد ميزان بارندگي كشور در سال آبي
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مأخذ :وزارت نيرو ،شرکت مديريت منابع آب ايران.

 .1-2بخش صنعت
ارزشافزوده بخش صنعت بنابر نتايج حسابهاي فصلي بانك مرکزي معادل  6/7درصد در سال 1131
رشد داشته است .محاسبه ارزشافزوده اين بخش در حسابهاي فصلي بانك مرکزي براساس شاخص
توليد کارگاههاي باالتر از  122کارکن انجام شده است .اگر چه کارگاههاي باالتر از  122کارکن سهم
قابل توجهي (حدود  72درصد) از ارزشافزوده اين بخش را تشكيل ميدهند اما پراکندگي آنها در
زيربخشهاي مختلف بخش صنعت يكسان نيست و در برخي از اين زيربخشها از قبيل ساخت
منسوجات ،اتكا به آمار توليد اين کارگاهها ميتواند نتايج را دچار خطا کند .خصوصاً اينكه ،در شرايط
عدم ثبات ،تأثيرپذيري کارگاههاي صنعتي از عوامل برونزا متفاوت است و بهطور معمول کارگاههاي با
مقياس کوچكتر در مقابل اين عوامل آسيبپذيرترند.
همانگونه که جدول  1نشان ميدهد ،مقايسه شاخص کارگاههاي بزرگ صنعتي با شاخص مقدار
توليد بخش صنعت که توسط مرکز آمار منتشر شده است ،بيانگر اختالف فاحش دو شاخص مذکور است.
اطالعات مورد نياز براي محاسبه شاخص مقدار توليد بخش صنعت مرکز آمار ايران از جامعه آماري
کارگاههاي صنعتي باالتر از  12کارکن و شاخص توليد کارگاههاي بزرگ صنعتي بانك مرکزي از جامعه
آماري کارگاههاي باالتر از  122کارکن جمعآوري ميشود .بنابراين ،شاخص مقدار توليد مرکز آمار ايران،
با توجه به پوشش کاملتر آن ،توضيحدهنده مناسبتري براي وضعيت بخش صنعت بوده و از قابليت
اتكاي بيشتري برخوردار است .بر اين اساس ،احتماالً رشد بخش صنعت اعالم شده ازسوي بانك مرکزي
دچار بيشبرآوردي محسوس است .اعمال رشد  2/8درصدي بجاي رشد  6/7درصدي اعالم شده ازسوي
بانك مرکزي ،با توجه به سهم قابل توجه بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي ،ميتواند رشد اقتصادي
اعالم شده براي سال  1131را بهطور قابل توجه کاهش دهد.

جدول .1شاخص مقدار توليد بخش صنعت
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*شاخص مقدار توليد کارگاههاي باالتر از 100کارکن.
** شاخص مقدار توليد کارگاههاي باالتر از  12کارکن.

 .1-1بخش خدمات
ارزشافزوده بخش خدمات بنابر نتايج حسابهاي فصلي بانك مرکزي معادل  2/1درصد در سال 1131
رشد داشته است که طبق همين نتايج ،حدود  2/5واحد از رشد  2/1درصدي بخش خدمات ،ناشي از
رشد بخش بازرگاني ،رستوران و هتلداري و  2/6واحد آن نيز ناشي از رشد خدمات مؤسسات پولي و
مالي بوده است بهعبارت ديگر  1/1واحد درصد از رشد  2/1درصدي بخش خدمات ناشي از دو زيربخش
مذکور است.
 .1-1-1بازرگاني ،رستوران و هتلداري
ارزشافزوده بخش بازرگاني ،رستوران و هتلداري بنابر نتايج حسابهاي فصلي بانك مرکزي معادل 1/7
درصد در سال  1131رشد داشته است که با توجه به سهم بيش از  38درصدي زيربخش بازرگاني از
ارزشافزوده بخش مذکور ،ميتوان رشد  1/7درصدي را منتسب به زيربخش بازرگاني دانست .بخش
بازرگاني حلقه وصل بين طرفين عرضه و تقاضاي بازار کاال ميباشد بهطوري که ستانده بخشهاي مختلف
به ويژه کشاورزي و صنعت از کانال بخش بازرگاني صادر شده و يا در بازار داخلي عرضه ميشوند بنابراين
رشد مربوط به بخش هاي کشاورزي و صنعت نقش پررنگي در رشد بخش بازرگاني دارند .با توجه به
بخشهاي قبلي گزارش که طي آن داليلي آورده شده که حاکي از وجود بيشبرآوردي در رشد بخشهاي
کشاورزي و صنعت بود ،رشد بخش بازرگاني (و بهتبع آن رشد بخش بازرگاني ،رستوران و هتلداري) نيز
کمتر از آمار اعالم شده برآورد ميشود.
 .1-1-2خدمات مؤسسات پولي و مالي
ارزشافزوده بخش خدمات مؤسسات پولي و مالي بنابر نتايج حسابهاي فصلي بانك مرکزي معادل 15/7
درصد در سال  1131رشد داشته است .محاسبه ارزشافزوده اين بخش در حسابهاي فصلي بانك
مرکزي بر اساس حاصلجمع ارزشافزوده مؤسسات پولي ،شرکتهاي بيمه و فعاليتهاي جنبي
واسطهگري مالي به دست ميآيد که با توجه به سهم بيش از  32درصدي فعاليت مؤسسات پولي از
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ارزشافزوده بخش مذکور ،ميتوان بخش عمدهاي از رشد  15/7درصدي خدمات مؤسسات پولي و مالي
را به فعاليت اين مؤسسات منتسب کرد.
در حسابهاي فصلي بانك مرکزي ،حاصلجمع مانده تسهيالت پرداختي و مانده سپردههاي دريافتي
نظام بانكي بهعنوان شاخصي براي برآورد ارزشافزوده فعاليت مؤسسات پولي مورد استفاده قرار ميگيرد .اين
درحالي است که ،براساس نظام حسابهاي ملي ( 1331و  1)2228و همچنين هندبوك منتشره توسط
کميسيون اروپا 2،محاسبه ارزشافزوده فعاليت مؤسسات پولي بايد در چارچوب روش غيرمستقيم محاسبه
خدمات مؤسسات پولي ( 1)FISIMانجام گيرد .در اين چارچوب ،ارزشافزوده فعاليت مؤسسات پولي از
مابهالتفاوت سود دريافتي بابت تسهيالت اعطايي و سود پرداختي به سپردهها بهدست ميآيد که کامالً با روش
استفاده شده در حسابهاي فصلي بانك مرکزي جمهوري اسالمي ايران متفاوت است .روش مورد استفاده
بانك مرکزي در شرايط خاص سال  1131که رقابت براي جذب سپردهها از يك سو و انجماد داراييها ازسوي
ديگر از ويژگيهاي نظام بانكي در اين سال است ،ميتواند تصويري کامالً وارونه از فعاليت مؤسسات پولي ارائه
کند .با اعمال روشهاي استاندارد و سازگار با توصيه نهادهاي بينالمللي ،نرخي که براي رشد خدمات مؤسسات
پولي و مالي در سال  1131بهدست ميآيد ،با رشد  15/7اعالم شده توسط بانك مرکزي جمهوري اسالمي
ايران کامالً تفاوت دارد و بهطور قابل توجه منفي است .بنابراين ،از اين ديدگاه نيز رشد خدمات مؤسسات
پولي و مالي و بهتبع آن رشد بخش خدمات و نهايتاً رشد اقتصادي اعالم شده براي سال  1131بيش از مقادير
واقعي است.
مجموعه داليل پيشگفته بيانگر آن است که نرخ رشد اقتصادي  1درصد اعالم شده توسط بانك
مرکزي براي سال  1131قابل اطمينان نبوده و مستلزم تعديل است .انجام برآوردهاي جديد و اعمال
تعديالت الزم مؤيد آن است که نرخ رشد اقتصادي سال  1131با نگاه خوشبينانه حدود  2درصد است.
 .2چشمانداز رشد اقتصادي سال 1131
داشتن چشماندازي از وضعيت آتي هر متغير اقتصادي بهويژه رشد اقتصادي سال  ،1131نقش مهمي
در سياستگذاريهاي اقتصادي دارد ،اما حادث شدن تحوالت اقتصادي (در سطح کالن و در سطح بخشي)
که بعضاً خارج از کنترل نيز ميباشند ،امكان پيشبيني دقيق را با دشواري مواجه ميکند 1.در تير ماه
سال جاري جمعبندي مذاکرات هستهاي بين ايران و گروه  5+1انجام گرفت اما پديدار شدن آثار آن با
توجه به جدول زمانبندي موجود ،تا انتهاي سال جاري بعيد بوده و مورد انتظار است که ثمرات آن در
1. System of National Accounts (SNA), 1993, 2008.
2. Handbook on Price and Volume Measures in National Accounts, 2001.
3. Financial Intermediation Services Indirectly Measured (FISIM).
 .1امروزه مدلهاي اقتصادي مختلفي براي پيش بيني وضعيت آتي متغيرهاي اقتصادي وجود دارد كه تا حدودي نيز از قابليت
اعتماد برخوردارند اما وجود مسائلي همانند تحوالت اقتصاد كالن امكان پيشبيني دقيق را از اينگونه مدلها سلب ميكند.

سال  1135نمايان شود .بنابراين فرض ضمني گزارش حاضر اين است که وضعيت اقتصاد کشور در سال
 1131همانند دوران بعد از توافق ژنو (ادامه روند موجود) باشد.
آمارهاي بانك مرکزي حاکي از آن است که توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه (به قيمت ثابت
سال  )1181در قبل از تحريم و براي سالهاي  1183و  1132تقريباً برابر با  226/7و  215/8هزار
ميليارد تومان بوده درحالي که همين رقم در سال  1131برابر با  221/2هزار ميليارد تومان بوده است
بنابراين ،عليرغم رشد اقتصادي  1درصدي سال  ،1131سطح توليد ناخالص داخلي سال  1132و حتي
 1183حاصل نشده است .ازاينرو و با توجه به وجود ظرفيتهاي استفاده نشده در سمت عرضه اقتصاد
(عدم استفاده کامل از ظرفيتهاي خالي اقتصاد در سال  )1131ميتوان براي سال  1131بهطور بالقوه
انتظار رشد اقتصادي  1/7درصدي (در صورت رسيدن سطح توليد  1131به سطح توليد  )1183و 6/2
درصدي (در صورت رسيدن سطح توليد  1131به سطح توليد  )1132داشت .نكته مهم مربوط به
چالشه اي طرف تقاضا و طرف عرضه اقتصاد براي دستيابي به سطح توليد ناخالص داخلي سالهاي
 1183و يا  1132در سال جاري است .به نظر ميرسد که چالشهاي طرف تقاضا و طرف عرضه
نشاندهنده دشواري اين امر هستند.
در اين بخش تالش ميشود تا به کمك تحليل بخشي ،امكان ادامه عملكرد مثبت اقتصاد ايران در
سال  1131بررسي شده و با توجه به شواهد موجود به اين سؤال پاسخ داده شود که چه چشماندازي
براي رشد اقتصادي سال  1131قابل تصور است؟ بديهي است که هر چه به انتهاي سال جاري نزديكتر
شويم اين امكان نيز فراهم ميشود تا بتوان پيشبيني دقيقتري از رشد اقتصادي سال  1131ارائه کرد.
قبل از ورود به بحث الزم به ذکر است که بانك جهاني در گزارش ژانويه  ،2215رشد اقتصادي ايران را
در سالهاي  2211ميالدي ( 1131هجري شمسي) و  2215ميالدي ( 1131هجري شمسي) بهترتيب
 1/5و  2/3درصد و صندوق بينالمللي پول در گزارش آوريل  ،2215رشد اقتصادي ايران را در سال
 2215ميالدي ( 1131هجري شمسي) برابر با  2/6درصد پيشبيني کرده است.
 . 2-1بخش كشاورزي
آمار بانك مرکزي نشان از رشد  1/8درصدي ارزشافزوده بخش کشاورزي در سال  1131دارد درحالي
که شواهد آماري ذکر شده در بخشهاي قبلي گزارش حاکي از بيشبرآوردي در نرخ  1/8درصدي است.
با اين حال سؤال اين است که چه چشماندازي براي رشد بخش کشاورزي در سال  1131وجود دارد؟
بخش کشاورزي يكي از مهمترين بخشهاي اقتصادي است که رشد ارزشافزوده اين بخش تا حد
زيادي متأثر از رشد ميزان بارندگي است .بررسي وضعيت بارندگي در سال آبي  11131-1131حاکي از
 .1سال آبی  1131-1131از اول شهریورماه  1131لغایت  11شهریورماه  1131میباشد که آخرین آمار موجود بارندگی در این
سال آبی تا  15شهريورماه  1131در دسترس است.
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کاهش ميزان بارندگي در اين سال آبي نسبت به سال آبي قبل ( )1131-1132است .جدول  2آمار
بارندگي کشور را طي سالهاي آبي  1183-1188تا  1131-1131نشان ميدهد .همانگونه که جدول
 2نشان ميدهد ميزان بارندگي کشور در سال آبي  1131-1131نسبت به سال آبي قبل با کاهش همراه
بوده و از  218ميليمتر به  131ميليمتر کاهش يافته که نشان از کاهش  11/5درصدي ميزان بارندگي
است همچنين ميزان بارندگي در سال آبي  1131-1131نسبت به متوسط بلندمدت ( 16ساله) 13
درصد با کاهش همراه است .آمار مربوط به حجم جريانهاي سطحي مهرماه  1131لغايت تيرماه سال
آبي  1131-1131نيز نسبت به متوسط بلندمدت  51درصد و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته 5
درصد کاهش داشته است .حجم آب خروجي از سدهاي مخزني کشور نيز در سال آبي جاري (تا تيرماه
 )1131نسبت به سال آبي قبل حدود  2/1درصد کاهش يافته است .مجموعه آمار ذکر شده حاکي از آن
است که بخش کشاورزي در سال  1131از نظر دسترسي به منابع آب بهعنوان يكي از مهمترين عوامل
توليد ،در مضيقه خواهد بود.
جدول  .2ميزان بارندگي كل كشور در سال آبي
سال آبي

ميزان بارش در كل كشور (ميليمتر)

رشد بارندگي (درصد)

1183-1188

211

11

1132-1183

136

-16

1131-1132

225

1

1132-1131

217

16

1132-1131

218

-8

*

131

-11/5

1131-1131

مأخذ :وزارت نيرو ،شرکت مديريت منابع آب ايران.
* .آمار سال آبي  1131-1131تا  15شهريورماه  1131ميباشد.

عالوهبر آثار ميزان بارندگي ،جريانهاي سطحي و خروجي سدها بر توليدات کشاورزي ،بايد اشاره
کرد که عوامل ديگري از قبيل سطح زير کشت ،تكنولوژي استفاده از آب ،ميزان استحصال آب از منابع
آب زيرزميني ،روش هاي نوين خاکريزي ،استفاده از بذرهاي مقاوم به خشكي و استفاده از کودهاي
شيميايي نيز بر ميزان توليد محصوالت کشاورزي اثرگذار هستند .همچنين ميزان توليدات غيرگياهي با
توجه به وابستگي به واردات نهاده کمتر تحت تأثير کاهش بارندگي قرار ميگيرند زيرا بخش عمدهاي از
نياز علوفهاي توليدات دامي کشور از طريق واردات تأمين شده و کاهش بارشهاي ساليانه تأثير زيادي
بر روي توليدات دامي به عنوان بخش مهمي از توليدات کشاورزي ندارد .با عنايت به مجموعه نكات
فوقالذکر ،نميتوان انتظار داشت که ارزشافزوده بخش کشاورزي در سال  1131از رشد مثبت قابل
توجهي برخوردار باشد با اينحال ،در صورت مبنا قرار دادن با توجه به آمار وزارت جهاد کشاورزي در
مورد عملكرد توليد بخش کشاورزي در سال  1131و پيشبيني توليد اين بخش در سال  ،1131برآورد

رشد ارزشافزوده بخش کشاورزي در سال  1131نسبت به سال  1131حدود  1/2درصد خواهد بود.
 . 2-2بخش نفت
بخش نفت يكي از بخشهاي مهم در اقتصاد ايران است که تجربه نشان داده است موتور محرکه ساير
بخشها نيز محسوب ميشود زيرا وقوع هرگونه رشد مثبت در بخش نفت به نوعي باعث متأثر شدن ساير
بخشهاي اقتصادي نيز ميشود 1.طبق آمار بانك مرکزي ،بخش نفت در سال  1131رشدي معادل 1/8
درصد داشته که علت اصلي اين رشد مربوط به عوايد ناشي از توافق موقت ژنو (پاييز  )1132بوده است.
با فرض ادامه روند موجود در باب مسئله هستهاي ،تالش ميشود تا ضمن بررسي امكان ادامه عملكرد
مثبت بخش نفت در سال  ،1131چشمانداز رشد اقتصادي بخش نفت در سال  1131تبيين گردد.
بررسي آمار مربوط به توليد و صادرات نفت خام در سال  1131در قياس با سال  1132نشان
ميدهد که رشد توليد نفت خام در سال  1131نسبت به سال  1132برابر با  -1درصد بوده درحالي که
رشد صادرات نفت خام در سال  1131نسبت به سال  1132برابر با  5درصد بوده است .با توجه به اينكه
طبق آمار بانك مرکزي ،رشد بخش نفت در سال  1131معادل  1/8درصد بوده و قرابت بيشتري به رشد
 5درصدي صادرات نفت خام در سال  1131دارد بنابراين ميتوان رشد صادرات نفت را شاخصي از رشد
بخش نفت تلقي کرد.
با مدنظر قرار دادن رشد صادرات نفت بهعنوان شاخصي از رشد بخش نفت از يكسو و با فرض ادامه
روند موجود در مورد مسئله هستهاي ازسوي ديگر ،دور از انتظار است که در سال  1131وضعيت صادرات
نفت خام کشور در قياس با سال  1131افزايش محسوسي داشته باشد البته در صورت وجود هرگونه
افزايشي در توليد و صادرات نفت خام ،آهنگ آن کُند خواهد بود .آمار مربوط به صادرات نفت خام در
بهار سال  1131و مقايسه آن با آمار مربوط به فصل مشابه سال قبل نيز تأييدکننده همين نكته است.
در همين راستا بايد به اين نكته نيز توجه کرد ک ه حتي در صورت اجرايي شدن توافق هستهاي قبل از
پايان سال  ، 1131اظهارات برخي کارشناسان حوزه نفت حاکي از گذشت مدت زماني حدوداً  6ماهه
براي افزايش توليد و صادرات نفت ميباشد .با عنايت به اين نكات و نيز عملكرد بخش در فصل اول سال
 ،1131رشد صادرات نفت خام و به طريق اولي رشد ارزشافزوده بخش نفت در اين سال حدود 2/8
درصد برآورد ميشود .قابل ذکر است که چنانچه لغو تحريمها در زمستان  1131محقق شود ،با در نظر
گرفتن سناريوي افزايش صادرات نفت کشور در فصل زمستان  1131معادل  522هزار بشكه در روز،
رشد بخش نفت براي سال  1131معادل  11/1درصد برآورد ميشود.

 .1البته بايد در نظر داشت كه اين موضوع بهدليل وجود پيوندهاي عميق بخش نفت با ساير بخشهاي حقيقي از نظر حجم
مبادالت نيز يكي نيست بلكه بيشتر ناشي از جريانات مالي ،بازرگاني و بودجهاي متأثر از افزايش درآمدهاي نفتي ميباشد
كه تبعات خاص خود را هم دارد.

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
 . 2-1بخش صنعت
بخش صنعت با داشتن رشد  6/7درصدي در سال  1131و همچنين داشتن سهم  1/1واحد درصدي از
رشد  1درصدي اقتصاد ايران در سال  1131يكي از بخشهايي است که در عبور اقتصاد ايران از نرخهاي
رشد منفي سالهاي  1131و  1132و حصول نرخ رشد مثبت در سال  1131نقش حائز اهميتي داشته
است .صنايع پتروشيمي و بهويژه خودروسازي که هر دو مستقيماً از توافق موقت ژنو تأثير مثبت پذيرفتهاند،
از مهمترين صنايعي هستند که داراي نقش مؤثري در رشد  6/7درصدي بخش صنعت ميباشند .طبق آمار
بانك مرکزي ،رشد شاخص توليد صنعت خودروسازي در سال  1131برابر با  51/2درصد بوده است .با
توجه به اين نرخ ،ميتوان صنعت خودروسازي را بهعنوان يكي از عوامل اصلي مثبت شدن رشد بخش
صنعت در سال  1131دانست .با توجه به رشد مثبت بخش صنعت در سال  1131و نقش مؤثر صنعت
خودروسازي در حصول اين نرخ  6/7درصدي ،ميتوان بررسي کرد که آيا با فرض ادامه روند موجود در باب
مسئله هستهاي ،ادامه يافتن عملكرد مثبت بخش صنعت در سال  1131نيز امكانپذير است و چه
چشماندازي براي رشد اقتصادي بخش صنعت در سال  1131وجود دارد؟
نكته مهمي که بايد در بررسي وضعيت بخش صنعت مورد توجه قرار گيرد روند واردات واسطهاي
و سرمايهاي کشور است .يكي از اصليترين عواملي که در رشد  6/7درصدي بخش صنعت در سال 1131
نقش داشته مربوط به رشد واردات کشور بهويژه واردات واسطهاي و سرمايهاي بوده است زيرا بيش از
 82درصد واردات کشور از نوع واسطهاي و سرمايهاي بوده و سهم عمده اين نوع واردات نيز در بخش
صنعت مورد استفاده قرار ميگيرد .آمار گمرك نشان ميدهد که واردات در سال  1131نسبت به سال
 1132معادل  6/2درصد رشد داشته است که در کنار رشد  6/7درصدي بخش صنعت حاکي از
تأثيرپذيري رشد بخش صنعت از رشد واردات است .بنابراين ،براي داشتن چشماندازي از رشد بخش
صنعت در سال  1131ميتوان وضعيت واردات کشور را مورد بررسي قرار داد.
نمودار  2نشاندهنده ارزش دالري واردات کشور به تفكيك فصلي است .مشاهده ميشود که ارزش
واردات کشور در فصول سال  1132و بهطور مشابه در دو فصل ابتدايي سال  1131روندي صعودي
داشته است که با توجه به اثرگذاري با وقفه (تقريباً دو فصل) واردات بر بخش صنعت ،نتيجه آن در رشد
 6/7درصدي بخش صنعت در سال  1131ظاهر شده است .اما نكته حائز اهميت براي بخش صنعت در
سال  1131اين است که آمار واردات در فصول سوم و چهارم سال  1131و فصل اول سال  1131در
مقايسه با فصول مشابه سال قبل با کاهش (بهترتيب  -16 ،-1/3و  -15/6درصدي) همراه

بودهاند1

همچنين آمار نشان ميدهد که ارزش واردات واسطهاي و ارزش واردات سرمايهاي در فصل بهار سال
 1131نسبت به فصل مشابه سال قبل با کاهش (بهترتيب  -16/1و  -12/1درصدي) همراه

بودهاند2.

 .1یکی از داليل كاهش واردات را ميتوان مربوط به كاهش قيمت نفت و كاهش درآمدهاي ارزي دانست.
 .2بررسی تحوالت تجارت گمرکی کشور ،فصل اول سال  ،1131مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی.

تأمل در آمار ذکر شده ميتواند هشداري باشد مبنيبر اينكه ادامه همين روند براي فصول آتي سال
جاري باعث ميشود تا چشمانداز مربوط به عملكرد مثبت بخش صنعت در سال  1131با ترديد همراه
باشد.
نمودار .2ارزش واردات كشور به تفكيک فصلي

(ميليارد دالر)

1392-1 1392-2 1392-3 1392-4 1393-1 1393-2 1393-3 1393-4 1394-1
مأخذ :گمرك جمهوري اسالمي ايران.

جدول  1آمار مربوط به توليد صنعت خودروسازي و رشد توليد اين صنعت را در سالهاي -1132
 1131نشان ميدهد .مشاهده ميشود که توليد صنعت خودروسازي در سال  1132برابر با  1613هزار
دستگاه بود که با برقراري تحريمها اين رقم به  321هزار دستگاه در سال  1131و  723هزار دستگاه در
سال  1132کاهش يافت .بهدنبال توافق ژنو و تعليق تحريمهاي مرتبط با صنعت خودروسازي ،شاهد
بوديم که در سال  1131توليد اين صنعت رشد قابل توجه  55درصدي داشته و به رقم توليد 1123
هزار دستگاه رسيد .در مورد چشمانداز صنعت خودروسازي در سال  1131از دو زاويه ميتوان بحث کرد:
الف) با توجه به جدول  1بايد بيان کرد که هنوز ظرفيت توليد صنعت خودروسازي به دوران قبل
از تحريم (سال  )1132بازنگشته و بهصورت بالقوه امكان افزايش بيشتر توليد اين صنعت در سال 1131
وجود دارد .چنانچه توليد اين صنعت در سال  1131به رقم توليد سال  1613( 1132هزار دستگاه)
برسد به معني رشد  16درصدي توليد صنعت خودروسازي خواهد بود که نشاندهنده چشمانداز مثبت
براي رشد صنعت خودروسازي و رشد بخش صنعت در سال  1131خواهد بود.
جدول .1وضعيت توليد صنعت خودروسازي
توليد

1132

1131

1132

1131

خودروسازي (هزار دستگاه)

1613

321

723

1123

-

-11

-21

55

رشد (درصد)
مأخذ :وزارت صنعت ،معدن و تجارت.
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ب) آمار مربوط به توليد کاالهاي منتخب صنعتي که توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت براي
فصل بهار سال  1131منتشر شده نشان ميدهد که رشد توليد صنعت خودروسازي بهطور خاص و توليد
بخش صنعت بهطور عام نسبت به بهار  1131با افت شديد همراه بوده است 1.تأمل در اين آمار نشان
ميدهد که از شتاب مربوط به رشد توليد صنعت خودروسازي در بهار  1131نسبت به بهار  1131کاسته
شده است زيرا در بهار  1131رشد توليد صنعت خودروسازي (انواع سواري) بالغ بر  82درصد بوده که
اين رقم در بهار  1131به  26/1درصد کاهش يافته است .رشد مربوط به توليد صنعت خودروسازي نيز
همانند توليد انواع سواري بهشدت با کاهش مواجه شده است.
به غير از صنعت خودروسازي ،بررسي توليد ساير صنايع مهم بخش صنعت در بهار  1131شامل
پتروشيمي و فوالد خام نيز وضعيت مشابهي را نشان ميدهند بهطوري که رشد توليد اين صنايع نيز در
بهار  1131نسبت به بهار  1131با افت شديد همراه است .قابل ذکر است که آمار حاکي از رشد منفي
در توليد برخي ديگر از زيربخشهاي صنعت در بهار  1131نسبت به بهار  1131بوده است .نهايتاً شواهد
آماري در مورد زيربخش هاي صنعت حاکي از آن است که رشد توليدات صنعتي در فصل بهار 1131
نسبت به بهار  1131عددي منفي است 2.در مجموع با عنايت به مباحث فوقالذکر در مورد واردات و
وضعيت صنايع خودروسازي ،پتروشيمي و فوالد خام (بهعنوان بخشهاي اثرگذار بر ارزشافزوده بخش
صنعت) ،چنانچه روند واردات و توليدات صنعتي در فصول باقيمانده سال جاري همانند فصل بهار باشند،
انتظار بر اين است که عملكرد بخش صنعت در سال  1131به مراتب پايينتر از سال  1131بوده و رشد
ارزشافزوده بخش صنعت براي سال  1131حدود  -1/8درصد برآورد ميشود.
 .2-1بخش خدمات
بخش خدمات با داشتن سهم  52درصدي از توليد ناخالص داخلي کشور يكي از مهمترين بخشهاي اقتصادي
است که داشتن چشماندازي از رشد اين بخش در سال  1131نقش مهمي در تبيين چشمانداز رشد اقتصادي
 1131دارد .بررسي شواهد مربوط به خدمات بازرگاني ،رستوران و هتلداري (که حدود  21درصد از
ارزشافزوده بخش خدمات را دارد) ميتواند تا حدودي نشاندهنده روند تغييرات در ارزشافزوده بخش
خدمات در سال  1131باشد 1.آنچه در اين بخش مورد بررسي قرار ميگيرد جهت پاسخ به اين سؤال است

 .1داليل مربوط به اين افت توليد را ميتوان از جانب عرضه و تقاضا بررسي كرد .در جانب عرضه ،دليل اين افت توليد را ميتوان
مربوط به انتظار توليدکنندگان برای لغو تحریمهای بينالمللی و ورود مواد اوليه ارزانتر دانسته و در سوي ديگر ،کاهش تقاضا
و كمتوجهي به تحريك تقاضا عاملي اثرگذار بر افت توليدات صنعتي است.
 .2در تأييد اين نكته قابل ذكر است كه معاون پژوهشی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی نيز در سرمقاله
روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  1131/6/8و به استناد گزارش «عملکرد صنایع بورس اوراق بهادار تهران» ،منتشره مؤسسه مذكور
بيان كرده بود ه توليد شرکتهاي بورسي در فصل بهار  1131نسبت به فصل مشابه سال قبل بيش از  8درصد كاهش يافته
است.
 .1از  1/5واحد درصد رشد بخش خدمات در سال  0/5 ،1131واحد آن مربوط به خدمات بازرگاني ،رستوران و هتلداري بوده
است.

که اوالً امكان ادامه يافتن عملكرد مثبت خدمات بازرگاني 1در سال  1131امكانپذير است؟ ثانياً چشمانداز
مورد انتظار براي رشد اقتصادي خدمات بازرگاني و کل بخش خدمات در سال  1131چيست؟
خدمات بازرگاني حلقه وصل بين طرفين عرضه و تقاضاي بازار کاال ميباشد بهطوري که اوالً ستانده
بخشهاي مختلف بهويژه کشاورزي و صنعت از کانال بخش بازرگاني صادر شده و يا در بازار داخلي عرضه
ميشوند ثانياً کاالهاي مورد نياز فعاليتهاي اقتصادي و نهادهاي مختلف که بهواسطه واردات يا توليد
داخل تأمين ميشوند از کانال بخش بازرگاني در اختيار آنها قرار ميگيرد .بنابراين انتظار بر اين است
که ستانده خدمات بازرگاني از يكسو متأثر از ستانده بخشهايي چون کشاورزي و صنعت و ازسوي ديگر
متأثر از تجارت خارجي کشور باشد.
همانطور که در بررسي چشمانداز سال  1131مربوط به بخشهاي کشاورزي و صنعت ذکر گرديد،
برآورد رشد ارزشافزوده بخش کشاورزي در سال  1131با توجه به آمار وزارت جهاد کشاورزي در حدود
 1/2درصد ميباشد ،اما در مورد بخش صنعت ،شواهد مربوط به واردات و توليدات صنعتي بهار 1131
حاکي از کاهشي بودن ارزشافزوده اين بخش در سال  1131و رشد  -1/8درصدي است .با توجه به
سهم بيشتر بخش صنعت نسبت به بخش کشاورزي از  ،GDPميتوان انتظار داشت که بخش بازرگاني
از کانال مربوط به ستانده بخشهاي کشاورزي و صنعت در سال  1131از رشد منفي برخوردار باشد.
کانال ديگر اثرگذار بر عملكرد بخش بازرگاني مربوط به تجارت خارجي است .آمار حاکي از آن است که
ارزش دالري صادرات در بهار  1131نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل  2/1درصد افزايش داشته اما
ارزش دالري واردات در بهار  1131نسبت به بهار  1131معادل  15/5درصد کاهش يافته است آمار
مجموع صادرات و واردات (تجارت گمرکي) نيز که عامل مهمي در عملكرد بخش بازرگاني است حاکي
از کاهش  3درصدي ارزش تجارت گمرکي کشور در بهار سال جاري نسبت به بهار سال گذشته

است2.

بنابراين شواهد موجود براي فصل بهار نشان از آن دارد که ادامه چنين روندي براي تجارت گمرکي در
بقيه فصول سال جاري باعث شكلگيري رشد منفي براي بخش بازرگاني در سال  1131از کانال تجارت
خارجي گردد .در مجموع و بهواسطه دو کانال فوقالذکر انتظار بر اين است که عملكرد ارزشافزوده بخش
بازرگاني در سال  1131نسبت به  1131کاهشي بوده و برآورد نرخ رشد خدمات بازرگاني ،رستوران و
هتلداري در سال  1131حدوداً  -1/7درصد ميباشد.
با توجه به شواهد آماري فصل بهار سال  ،1131در مورد برخي ديگر از زيربخشهاي خدمات شامل
حملونقل و انبارداري و ارتباطات و واسطهگريهاي مالي نيز انتظار بر اين است که رشد ارزشافزوده
اين بخشها در سال  1131عددي منفي است .بنابراين با توجه به سهم حدود  51درصدي سه بخش

 .1بيش از  38درصد ارزشافزوده خدمات بازرگاني ،رستوران و هتلداري مربوط به خدمات بازرگاني است.
 .2بررسی تحوالت تجارت گمرکی کشور ،فصل اول سال  ،1131مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی.

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
فوقالذکر از ارزشافزوده بخش خدمات 1و برآورد منفي بودن رشد ارزشافزوده هر سه بخش در سال
 ،1131منفي بودن رشد ارزشافزوده بخش خدمات در سال  1131قابل انتظار بوده و نرخ رشد اين
بخش در سال  1131حدود  -2/1درصد برآورد ميشود.
جدول .1رشد ارزشافزوده فعاليتهاي اقتصادي در سال ( 1131درصد)

1131

شرح
بخش کشاورزي
بخش نفت

1/2
عدم لغو تحريمها در سال 1131
لغو تحريمها در زمستان

*1131

2/8
11/1

بخش صنعت

-1/8

بخش خدمات

-2/1

توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت

-2/7

توليد ناخالص داخلي به قيمت

ثابت*

-2/5

مأخذ :محاسبات تحقيق.
* با سناريوي افزايش  522هزار بشكهاي روزانه صادرات نفت در زمستان .1131

با عنايت به تأخيري که ظاهر شدن ثمرات توافق هستهاي بر روي وضعيت اقتصادي وجود دارد،
برآورد رشد ارزشافزوده هر کدام از بخشهاي مختلف در سال 1131به شرح ارقام مندرج در جدول 1
است .همانطور که در اين جدول آورده شده است ،رشد اقتصادي کشور در سال  1131در حدود -2/7
درصد برآورد ميشود .چنانچه سناريوي لغو تحريمها و افزايش صادرات نفت معادل روزانه  522هزار
بشكه در زمستان  1131محقق شود ،رشد اقتصادي کشور در سال  1131در حدود  -2/5درصد برآورد
ميشود.
جمع بندي و نتيجه گيري
آمار اعالم شده توسط بانك مرکزي براي سال  1131نشان ميدهد که اقتصاد ايران از رشد منفي
سالهاي  1131و ( 1132که دليل اصلي آن را ميتوان مربوط به تحريمهاي اقتصادي در کنار مديريت
ناکارآي اقتصاد کالن و وجود زمينههاي ساختاري نامناسب دانست) عبور کرده و رشد اقتصادي  1درصد
را تجربه کرده است .پيشرفت در مذاکرات هستهاي و دستاوردهاي ناشي از توافق ژنو در کنار ظرفيت
خالي اقتصاد کشور (ناشي از افت فعاليتهاي اقتصادي در سالهاي  1131و  ،)1132از چند کانال خاص
 .1طبق حسابهاي ملي بانك مركزي ،سهم بخشهاي بازرگاني ،رستوران و هتلداري ،حملونقل و انبارداري و ارتباطات و
واسطهگريهاي مالي از ارزشافزوده بخش خدمات بهترتيب برابر با  21 ،21و  7درصد ميباشد.

آثار مثبتي در اقتصاد ايران برجاي نهاد و سبب مثبت شدن رشد اقتصادي در سال  1131شد .اهم
کانالهاي اثرگذار اين توافق را ميتوان در موارد زير دانست:
الف) صادرات نفت افزايش يافت و با توجه به سهم قابل توجه بخش نفت در اقتصاد کشور ،رشد
اقتصادي سال  1131را تحت تأثير مثبت قرار داد .براساس آمارهاي بانك مرکزي جمهوري اسالمي ايران
حدود  2/5واحد از رشد  1درصدي اقتصاد در سال  1131ناشي از رشد بخش نفت بوده است.
ب) محدوديتهاي اعمال شده بر مبادالت خارجي خصوصاً مبادالت مرتبط با فعاليت ساخت وسايل
نقليه تعليق شد و ارزشافزوده اين فعاليت با تكيه بر ظرفيتهاي موجود توانست در سال  1131حدود
 51/2درصد رشد يابد و به يكي از عوامل اصلي رشد اقتصادي سال  1131تبديل شود.
ج) رفع محدوديت از صادرات پتروشيمي سبب شد اين فعاليت نيز در سال  1131از تنگنا خارج شود.
د) افزايش حجم تجارت خارجي و بهبود وضعيت فعاليتهاي صنعتي موجب رونق نسبي
فعاليتهاي مرتبط با شبكه توزيع و بهطور خاص فعاليتهاي بازرگاني و حملونقل گرديد.
با توجه به اينكه اقتصاد ايران براي دستيابي به حد قابل قبولي از رفاه و نرخ بيكاري به رشد حداقلي
 6درصد و براي دستيابي به اهداف چشمانداز و جبران روند گذشته به رشدي دستكم در سطح  8درصد
احتياج دارد ،در گزارش حاضر چند سؤال مطرح گرديد :آيا عملكرد بخش واقعي اقتصاد در سال 1131
حاکي از يك روند پايدار رونق است؟ آيا کانالهاي ايجادکننده رشد مثبت در سالهاي  1131و 1131
نيز فعال خواهند بود و اگر چنين است ،چه چشماندازي براي رشد اقتصادي سال  1131قابل تصور
است؟ ساختار گزارش حاضر براي پاسخ به اين سؤاالت در دو بخش تبيين گرديد بهطوري که در بخش
نخست به بررسي عملكرد رشد اقتصادي در سال  1131پرداخته و در بخش ديگر نيز چشماندازي از
رشد اقتصادي در سال  1131ارائه گرديد.
اگر چه اختالف نظر چنداني درخصوص عملكرد مثبت اقتصاد ايران در سال  1131وجود ندارد ،اما
شواهد موجود به تفكيك بخشي (کشاورزي ،صنعت ،بازرگاني ،رستوران و هتلداري و خدمات مؤسسات پولي
و مالي) نشان ميدهد که نرخ رشد  1درصدي اعالم شده توسط بانك مرکزي براي سال 1131دچار
بيشبرآوردي است .نتايج مربوط به بخش کشاورزي نشان ميدهد که با توجه به شواهد آماري موجود
درخصوص ميزان بارندگي و خروجي سدها و اشكالهاي فني آمارها و روش مورد استفاده بانك مرکزي ،نرخ
رشد  1/8درصدي اعالمي بانك مرکزي براي بخش کشاورزي در سال  1131با بيشبرآوردي همراه است.
نتايج مربوط به بخش صنعت نشان ميدهد که رشد  2/8درصدي شاخص مقدار توليد بخش صنعت در سال
( 1131اعالم شده توسط مرکز آمار ايران) با رشد ( 6/7درصدي) مقدار توليد کارگاههاي بزرگ صنعتي سال
( 1131اعالم شده توسط بانك مرکزي) هماهنگ نيست .با توجه به اينكه جامعه آماري بهکار گرفته شده
براي محاسبه شاخص مقدار توليد مرکز آمار ايران از پوشش کاملتري نسبت به جامعه آماري بانك مرکزي
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برخوردار است ،لذا توضيحدهنده مناسبتري براي وضعيت بخش صنعت بوده و از قابليت اتكاي بيشتري
برخوردار است .نتايج مربوط به بخش بازرگاني نشان ميدهد که چون اين بخش حلقه وصل بين عرضه و
تقاضاي بازار کاال بوده و ستانده بخشهاي مختلف بهويژه کشاورزي و صنعت از طريق بخش بازرگاني مورد
استفاده قرار ميگيرد بنابراين با عنايت به وجود بيشبرآوردي رشد اقتصادي بخشهاي کشاورزي و صنعت
در سال  ،1131رشد بخش بازرگاني نيز در سال  1131با بيشبرآوردي همراه است .نتايج مربوط به خدمات
مؤسسات پولي و مالي نشان ميدهد که چون روش استفاده شده در حسابهاي فصلي بانك مرکزي متفاوت
از اعمال روشهاي استاندارد و سازگار با توصيه نهادهاي بينالمللي است لذا رشد  15/7درصدي خدمات
مؤسسات پولي و مالي اعالم شده توسط بانك مرکزي جمهوري اسالمي ايران در سال  1131قابل اطمينان
نبوده و بهطور محسوسي بيشبرآوردي دارد بنابراين به تبع بيشبرآوردي رشد خدمات مؤسسات پولي و مالي،
رشد بخش خدمات نيز در سال  1131با بيشبرآوردي همراه است.
نتايج مربوط به برآورد رشد اقتصادي به تفكيك بخشي (شامل بخشهاي کشاورزي ،نفت ،صنعت
با تأکيد بر خودروسازي و خدمات با تأکيد بر بازرگاني) و به تبع آنها رشد اقتصادي در سال  1131نشان
ميدهد که با عنايت به ظاهر شدن ثمرات توافق هستهاي در سال ( 1135به شرط اجرايي شدن آن)،
شواهد موجود و برآورد رشد ارزشافزوده هر کدام از بخشهاي مختلف در سال  ،1131برآورد ميشود
رشد اقتصادي کشور در اين سال حدود  -2/7درصد باشد .با در نظر گرفتن سناريوي لغو تحريمها در
زمستان  1131و افزايش صادرات نفت روزانه معادل  522هزار بشكه در زمستان سال جاري ،رشد
اقتصادي سال  1131حدود  -2/5درصد برآورد ميشود.
در نهايت ذکر اين نكته ضروري است که رشد اقتصادي پايين ،پر نوسان و با سهم بهرهوري پايين
که در آن رشد بخش نفت و خدمات نقش اصلي را داشته و سهم تشكيل سرمايه از ساختمان در رشد
اقتصادي در ميان اجزاي مختلف تقاضا برجسته است ،سبب شده است اقتصاد ايران از پويايي مناسبي
برخوردار نبوده و به شدت از شوكهاي داخلي و بهويژه شوكهاي خارجي متأثر شود .در چنين اقتصادي
هرگاه درآمدهاي نفتي افزايش داشته است ،اقتصاد وارد دوره رونق بخشهاي اقتصادي بهخصوص نفت
و خدمات (عمدتاً خدمات بازرگاني ،مالي و عمومي) و ساختمان شده که به تبع ساير بخشها نظير
صنعت نيز از خود تحرك نشان داده است و هرگاه درآمدهاي نفتي با افت مواجه شده ،عكس اين اتفاق
روي داده است .اين ساختار محصول چند دهه حاکميت فضاي نفتي بر اقتصاد و سياستگذاري بوده است
که درونزايي و اتكا به بهرهوري را کاهش و آسيبپذيري از شوكها را افزايش داده است .در برخي
دوره هاي خاص که ويژگي اصلي آنها وفور درآمدهاي نفتي بوده است (نيمه دوم دهه  1152و دهه
 ،)1182اين ويژگي در سايه سياستهاي عامپسند تشديد شده و شرايط براي آسيبپذيري اقتصادي
کشور بيش از پيش فراهم شده است .رکود تورمي سالهاي اخير نيز محصول اين شرايط بوده که با

تحريم هاي اقتصادي تشديد شده است و طبق تجربيات گذشته تا رونق مجدد بخش نفت و افزايش
درآمدهاي نفتي ادامه خواهد داشت .لذا با توجه به وضعيت فعلي تحريمها تداوم رکود تا انتهاي سال
 1131دور از انتظار نيست .کاهش قيمت جهاني نفت در سال  1131نيز بر وخامت اوضاع اقتصاد ايران
افزوده است .رشد اقتصادي سال  1131نيز بيشتر ناشي از گشايش نسبي وضعيت برخي بخشهاي
اقتصادي در نتيجه توافق ژنو حاصل گرديد و ناشي از تغيير جهت کلي اقتصاد به قيمت رونق اقتصادي
نبوده است .در اين شرايط توجه به يك نكته داراي اهميت است:
بهنظر ميرسد هم در سطح سياستهاي کالن و هم در سطح سياستهاي مرتبط با بخشهاي مختلف
در قوه مجريه هماهنگي کافي وجود ندارد .انتقاد جدي دولت از نحوه اجراي طرح هدفمند کردن يارانهها در
دولت قبل و عدم اجماع و درنتيجه عدم تحول جدي در اجراي اين سياست در دولت يازدهم و حتي سكوت
اليحه بودجه سال  1131نسبت به اين موضوع ،عدم وجود ديدگاه روشن درباره ابعاد آثار رفع تحريم بر وضعيت
اقتصادي ،عدم تعيين تكليف سريع قيمت گاز تحويلي به پتروشيميها ،اختالف نظر درباره سياستهاي حوزه
انرژي بين وزارت نفت و وزارت نيرو و بهطور کلي روشن نبودن چشمانداز سياستهاي حوزه انرژي در کشور،
طرح مكرر موضوع يكسانسازي نرخ ارز و در عين حال انفعال در برابر تغييرات نرخ ارز و  ...نمونههايي از عدم
هماهنگي سياستگذاران اقتصادي است که موجب سردرگمي فعاالن اقتصادي در بخشهاي مختلف شده است.
قوه مقننه نيز از حيث سياستگذاري اقتصادي داراي جايگاه ويژهاي است .اگرچه مجلس نهم عمده
لوايح اقتصادي دولت را تصويب کرده است اما تأخير در تصويب قانون «حمايت از توليد رقابتپذير و
ارتقاي نظام مالي کشور» و افزودن مواد پر ابهام بر آن موجب شد تا فرصت سال  1131از دست برود.
ضمن آنكه طرح پرسشهاي گوناگون موجب محافظهکار شدن وزرا و مسئوالن در قبال سامان بخشي به
برخي بيانضباطيهاي پولي و مالي در کشور شده است .ارائه هر چه سريعتر اليحه برنامه ششم توسعه
بهشرطي که در آن چشمانداز متغيرهاي اساسي تأثيرگذار بر تصميمگيرهاي فعاالن اقتصادي به روشني
مشخص باشد و حمايت قوه مقننه از انجام اصالحات ساختاري در حوزه بازار پول ،ارز و سياستهاي
مالياتي و ...ميتواند اقتصاد ايران را از سردرگمي فعلي نجات دهد.

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي

پيوست
براساس نتايج حسابهاي ملي فصلي (مقدماتي) نرخ رشد محصول ناخالص داخلي (به قيمت بازار) در  6ماهه
اول سال  ،1131يك درصد بوده است.
نتايج مذکور حاکي از اين است که رشته فعاليتهاي گروه کشاورزي  7/5درصد ،رشته فعاليتهاي
گروه صنعت منفي  1/1درصد و رشته فعاليتهاي گروه خدمات  3/2درصد رشد داشته است.

نام بخش

نرخ رشد  1ماهه نخست ( 1131درصد) سال پايه
1131

گروه کشاورزي
گروه صنعت
گروه خدمات

5/7
-1/1
2/3

محصول ناخالص داخلي (به قيمت بازار)

1/2

منابع و مآخذ
 .1بررسیي تحوالت تجارت گمرکي کشیور ،فصیل اول سیال  ،1131مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و
برنامهريزي.
 .2پايهها و پيامهاي اعالم نرخ رشید اقتصیادي در بهار سیال  ،1131مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي،
شماره مسلسل .22211351
 .1خالصه تحوالت بخش واقعي اقتصادي ايران ،بانك مرکزي جمهوري اسالمي ايران.
 .1شاخص مقدار توليد بخش صنعت و معدن ،مرکز آمار ايران.
 .5گزارش عملكرد ماهيانه وزارت صنعت ،معدن و تجارت.
 .6نماگرهاي اقتصادي بانك مرکزي.
7. http://www.irica.gov.ir/Portal/Home.
8. http://www.wrm.ir/#Info

شناسنامه گزارش

م مركز ژپوهشاه
جلس شوراي اسالمي

شماره مسلسل11521 :

عنوان گزارش :تحليل بخش واقعي اقتصاد ايران  .1عملكرد رشد اقتصادي  1131و چشمانداز 1131

نام دفتر :مطالعات اقتصادي (گروه اقتصاد کالن و مدلسازي)
تهيه و تدوينكنندگان :گروه کارشناسان
ناظران علمي :سيدهادي موسوينيك ،ابوالمحسن واليزاده
متقاضي :معاونت پژوهشهاي اقتصادي
ويراستار تخصصي :ییییییی
ويراستار ادبي :ییییییی

واژههاي كليدي:
 .1بخش واقعي
 .2رشد اقتصادي

تاريخ انتشار1131/8/12 :

