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تحليل بخش حقيقي اقتصاد ايران
 .11عملكرد  6ماهه اول و برآورد رشد
اقتصادي سال 1397

چكيده
ارزيابي اقتصاد ايران در  6ماهه اول سال جاري نشان ميدهد كه عملكرد بخش حقيقي نازلتر از انتظارات
قبلي بوده است .از جمله ميزان كاهش توليد برخي صنايع نظير خودروسازي مورد توجه بوده است .از طرف
ديگر ،در حالي كه سطح اسمي برخي مخارج نظير مخارج جاري و عمراني دولت و نيز سرمايهگذاري بخش
خصوصي ،افزايش قابل مالحظهاي نداشته است ،افزايش سطح قيمتها (مصرفكننده و توليدكننده) ،رشد
حقيقي برخي بخشها نظير ساختمان و خدمات عمومي را با كاهش بسيار مواجه كرده است.
عملكرد اقتصادي سال  1397متأثر از تحريمها و همچنين سياستها و عملكرد نامناسب ارزي نيمه
اول سال است .بر اين اساس ،در اين گزارش ضمن تحليل عملكرد اقتصاد در  6ماهه اول سال جاري ،با
ارزيابي اثرگذاري بر عملكرد بخش حقيقي و توليد در ادامه سال ،متناسب با زمانبندي اعالم شده براي
تحريمها  ،در دو سناريو متفاوت آثار تحريم بر رشد اقتصادي و رشد بخشهاي اصلي برآورد شده است.
تحريم هاي اقتصادي از طرق مختلفي بر اقتصاد ايران مؤثر است .كانالهاي مستقيم تأثير تحريمها بر
اقتصاد ايران ،شامل كاهش صادرات به خصوص صادرات نفتي ،كاهش واردات به خصوص واردات كاالهاي
واسطهاي و سرمايهاي و محدوديتهاي بانكي است .با اين حال تبعات غيرمستقيم تحريمها به خصوص
تأثير آن بر افزايش سطح نااطميناني در اقتصاد ايران نيز داراي اهميت است كه الزم است در تحليلها
مورد توجه قرار گيرد.
با در نظر گرفتن دو سناريوي متفاوت از صادرات نفت خام و ميعانات گازي به عنوان شاخصي از
ميزان عمق تحريمهاي اقتصادي (به ترتيب صادرات ميانگين  1/9ميليون بشكه در روز نفت خام و
ميعانات گازي و صادرات ميانگين روزانه  1/5ميليون بشكه نفت خام و ميعانات گازي) پيشبيني ميشود
در سال  1397رشد اقتصادي ايران در سناريوي اول  -2/6درصد و در سناريوي دوم  -5/5درصد باشد.
اين ميزان براي رشد اقتصادي بدون نفت ( 0/5نيم) و  -0/5درصد برآورد ميشود .جزئيات برآورد رشد
و تحليل هريك از زيربخشها در متن گزارش ارائه شده است.
صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني نيز در آخرين گزارشهاي خود رشد اقتصادي ايران در سال
 2018را به ترتيب  -1/5و  -1/6درصد و در سال  2019به ترتيب  -3/6و  -3/7درصد پيشبيني كردهاند.
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ذكر اين نكته ضروري است كه برآوردهاي انجام شده در سناريوهاي يك و دو ،با فرض تداوم
شرايط موجود صورت گرفته است .اين در حالي است كه به طور بالقوه سياستگذار ميتواند با
اتخاذ سياستهاي فعاالنه مناسب وضعيت جديد و كاهش تهديدها و بهرهگيري از فرصتهاي
ناشي از آن ،تبعات منفي را كاهش دهد .پيش از اين مركز پژوهشهاي مجلس ،با در نظر گرفتن
همه تهديدها ،امكانات و فرصتهاي موجود ،برنامهاي عملياتي با عنون «برنامه فعاالنه ضد تحريم»
تهيه كرده و در اختيار سياستگذاران ذيربط قرار داده است .برآوردهاي انجام شده نشان ميدهد
كه با فرض اجراي برنامه مذكور ،اين برنامه ميتواند تا  1درصد در سال  1397و  3درصد در سال
 1398رشد اقتصادي بدون نفت را افزايش دهد .به عبارت ديگر به طور بالقوه و با فرض اتخاذ
تدابير فعال سياستي ،رشد اقتصادي بدون نفت در سال جاري و سال  1398ميتواند مثبت باشد.
مقدمه
عملكرد بخش حقيقي اقتصاد در سال  1397و  1398بيش از هر چيز متأثر از وضع تحريمهاي جديد و
بحران ارزي است .تجربه پيشين تحريمهاي گسترده اقتصادي عليه ايران در سالهاي ابتدايي دهه نود
كه آثار آن در بخش حقيقي از سال  1391بروز يافت ،نشان ميدهد كه بخشهاي نفت ،صنعت و
ساختمان بيشترين آسيبپذيري را از شرايط تحريم دارند و در مرحله بعد بخشهاي خدمات و كشاورزي
از اين موضوع تأثير ميپذيرند (نمودار .)1
نمودار  .1تأثيرپذيري بخشهاي اقتصادي از تحريمهاي اقتصادي پيش از برجام (درصد)
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مأخذ :حسابهاي ملي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران.
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همچنين حسابهاي ملي بانك مركزي نشان ميدهد كه درآمد ملي نسبت به توليد ناخالص داخلي
تأثير بيشتري از تحريمها ميپذيرد به نحوي كه با وجود افت  -7/7درصدي توليد ناخالص داخلي در سال
 ،1391افت درآمد ملي در اين سال  -14/6درصد بوده است .با توجه به رشد حدود  1/2درصدي جمعيت
افت درآمد ملي سرانه نيز در اين سال  -15/8درصد برآورد ميشود .با در نظر گرفتن اهميت درآمد ملي
سرانه ،تغييرات اين متغير الزم است مورد توجه قرار

گيرد1.

نمودار  .2تأثير تحريمهاي اقتصادي پيش از برجام بر وضعيت توليد و درآمد (درصد)
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مآخذ :حسابهاي ملي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و آمار جمعيت مركز آمار ايران.

با توجه به ماهيت نسبتاً مشابه تحريمهاي اقتصادي جديد آمريكا با تحريمهاي دور قبلي ،انتظار ميرود در
سال  1397در صورت عدم اتخاذ تدابير ضد تحريمي شاهد وضعيت نسبتاً مشابهي با سال  1391از حيث تأثير
بر عملكرد بخش حقيقي باشيم .بررسي وضعيت كلي عملكرد اقتصاد در  6ماهه اول اين سال اين موضوع را
تأييد ميكند .در اين دوره شاهد جهش ارزي ،افت توليد برخي صنايع و افزايش سطح عمومي قيمتها بودهايم
كه انتظار ميرود در ادامه ،عملكرد توليد و بخش حقيقي اقتصاد را تحت تأثير قرار دهند .در اين گزارش ،عالوه
بر تحليل عملكرد  6ماهه اقتصاد ملي ،سعي ميشود با در نظر گرفتن سناريوهاي محتمل به برآورد رشد اقتصادي
سال  1397بپردازيم .همچنين سعي خواهد شد چشماندازي از عملكرد رشد اقتصادي در سال  1398نيز با
توجه به برخي سناريوهاي محتمل ارائه شود .سناريوهاي در نظر گرفته شده به شرح زير هستند:

 . 1در اين زمينه اختالف ميان رشد درآمد ملي برآوردي بانك مركزي و مركز آمار ايران قابل توجه است به نحوي كه با وجود
رشد توليد نسبتاً نزديك اين دو نهاد در سال  ،1391رشد درآمد ملي برآوردي مركز آمار حدود  -7/6درصد بوده است كه بسيار
كمتر از برآورد بانك مركزي ( -14/6درصد) است .اين موضوع را بايد در كنار بسياري موارد گمراهكننده نظام آماري موجود قرار
داد كه حتي در سطح كليديترين متغيرهاي مؤثر بر تصميمگيري يعني درآمد ملي (سرانه) نيز تنها در يك سال بيش از 7
درصد اختالف برآورد وجود دارد!!!
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سناريو اول:
سال  -1397افت ميانگين حدود  800هزار بشكهاي صادرات نفت و ميعانات گازي در نيمه دوم سال
(ميانگين  1/9ميليون بشكه در روز صادرات نفت و ميعانات در كل سال)
سال  -1398ميانگين روزانه يك ميليون بشكه صادرات نفت و ميعانات گازي
سناريو دوم:
سال  -1397افت ميانگين حدود  1/6ميليون بشكه در روز صادرات نفت و ميعانات گازي در نيمه دوم سال
(ميانگين حدود  1/5ميليون بشكه در روز صادرات نفت و ميعانات در كل سال)
سال  -1398ميانگين روزانه  800هزار بشكه صادرات نفت و ميعانات گازي
درباره سناريوهاي فوق ذكر نكات زير ضروري است:
 .1انتخاب سناريوها با توجه به اخذ نظرات برخي كارشناسان حوزههاي تحريم ،بودجه و انرژي در
دو حالت خوشبينانه و بدبينانه صورت گرفته است .با اين حال ،سناريوهاي بدبينانهتري نيز در اين زمينه
مطرح بوده كه با توجه به احتمال وقوع پايينتر در اين گزارش از آنها چشمپوشي شده است.
 .2انتخاب سناريوها بر اساس ميزان صادرات نفت به اين معنا نيست كه تنها مجراي تأثيرگذاري تحريمها بر
بخش حقيقي اقتصاد ايران از طريق صادرات نفت است .بلكه اين كار صرفاً به منظور نشان دادن و تفكيك عمق
تحريمهاي اقتصادي در حالتهاي محتمل صورت گرفته است .قبالً در گزارش شماره  10مجاري متعدد اثرگذاري
تحريم بر اقتصاد ايران بحث شد و در اين گزارش نيز بر آن اساس تحليلها و محاسبات صورت ميپذيرد.
 .1عملكرد بخش حقيقي اقتصاد ايران  6ماهه اول و پيشبيني سال 1397
در ادامه گزارش ،به بررسي عملكرد بخش حقيقي اقتصاد ايران در  6ماهه اول سال و ارائه پيشبيني
عملكرد رشد اقتصادي در سال  1397پرداخته ميشود .عالوه بر اين تالش خواهد شد چشماندازي از
عملكرد بخش حقيقي اقتصاد در سال  1398به طور خالصه ارائه شود .در ارائه چشمانداز سالهاي مذكور
تحريمهاي اقتصادي و كانالهاي اثرگذاري آن عامل تعيينكننده اصلي است كه به تفصيل در سطح
بخشها مورد بررسي قرار مي گيرد .عالوه بر اين ،با توجه به آنكه آمار عملكرد بخش حقيقي  6ماهه
توسط نهادهاي آماري منتشر نشده است ،در ارائه آمارها عمدتاً به آمار رشد اعالمي سهماهه  1397اتكا
ميشود 1.با اين حال ،هرجا الزم باشد به آمارهاي در دسترس  6ماهه اشاره شده و در تحليل عملكرد
بخش و پيشبيني رشد از آخرين آمارهاي در دسترس استفاده خواهد شد.
 .1در آستانه انتشار اين گزارش ،حسابهاي ملي فصلي مركز آمار ايران براي سهماه دوم سال  1397نيز منتشر شد كه به
دليل محدوديت زماني امكان استفاده از آن در اين گزارش فراهم نشد و در گزارش آتي به آن پرداخته ميشود ذكر اين نكته
هم ضروري است كه گزارش مذكور تفاوتي در تحليلها و نتايج اين گزارش ايجاد نميكند و بيشتر مؤيد تحليلها و
پيشبينيهاي ارائه شده در اين گزارش است.
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 .1-1بخش كشاورزي
آمار بخش كشاورزي يكي از مناقشه برانگيزترين آمارهاي كشور است .در اين حوزه سه نهاد مركز آمار
ايران ،بانك مركزي و وزارت جهاد كشاورزي هر يك آمارهايي را ارائه ميكنند كه در بسياري از موارد با
يكديگر تفاوت قابل توجهي دارد .در سال  1396مركز آمار ايران رشد كشاورزي را  1درصد و بانك
مركزي  3/2درصد برآورد كرده است كه اختالف  2/2درصدي دارند .همچنين اين دو نهاد رشد اين
بخش را در سه ماهه اول سال  1397به ترتيب  -0/8و  0/3درصد اعالم كردهاند.
نمودار  .3رشد ارزشافزوده گروه كشاورزي به قيمت ثابت سال 1390
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مأخذ :همان.

برآوردهاي وزارت جهاد كشاورزي از ميزان توليد انواع محصوالت كشاورزي ،شامل محصوالت زراعي،
باغي و دامي و تطبيق آن با چارچوب حسابهاي ملي مبين رشد حدود  1/2درصدي رشد بخش
كشاورزي در سال  1397است .با توجه به كمبود بارندگي در سال زراعي قبل (مهرماه  1396تا مهرماه
 )1397كه عملكرد سال  1397متأثر از آن است ،و برخي بارشها و نوسانات جوي غيرمنتظره در اين
سال ،كاهش رشد توليد محصوالت كشاورزي قابل توجيه است .با اين حال ،با توجه به انتظار بهبود
بارندگي در سال زراعي جديد ميتوان انتظار رشد بيشتر بخش كشاورزي در سال  1398را داشت.
 .1-2بخش نفت خام و گاز طبيعي
براساس اعالم بانك مركزي ،گروه نفت در سال  1396حدود  0/9درصد رشد داشته است .مركز آمار
ايران نيز رشد بخش استخراج نفت و گاز طبيعي در اين سال را  1/5درصد اعالم كرده است .همچنين
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اين دو نهاد رشد اين بخش را در سهماهه اول سال جاري  5/2و  1درصد بيان كردهاند! با توجه به ثبتي
بودن آمار توليد نفت ،اين ميزان اختالف برآورد رشد اين بخش محل تأمل است.
همانطور كه در نمودار  4مشاهده ميشود ،ارزشافزوده اين بخش در سال  1395به سطح ارزشافزوده
آن در سال  1390رسيده است كه ميتواند به معناي تكميل ظرفيتهاي خالي توليد اين بخش تفسير شود.
در سال  1396نيز شاهد روند نزولي ارزشافزوده اين بخش به خصوص در دو فصل پاياني سال هستيم.
نمودار  .4ارزشافزوده گروه نفت به قيمت ثابت سال 1390
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مأخذ :حسابهاي ملي فصلي بانك مركزي.

نمودار  5رشد ارزشافزوده بخش نفت تا سال  1396و پيشبيني رشد اين بخش در سال  1397را به
صورت فصلي نشان ميدهد .همانطور كه مالحظه ميشود افت توليد بخش نفت در سال  1391در سال
 1395جبران شده و رشد سال  1396جزئي بوده است .با توجه به تحريمها و تبعيت بخشي از خريداران
نفت ايران از آن ،رشد منفي بخش نفت مورد انتظار است .همانطور كه در مقدمه گزارش بيان شد ،افت
ميانگين  800هزار بشكهاي صادرات نفت و ميعانات گازي در نيمه دوم سال (ميانگين  1/9ميليون بشكه در
روز صادرات نفت و ميعانات در كل سال) و افت ميانگين  1/6ميليون بشكه در روز صادرات نفت و ميعانات
گازي در نيمه دوم سال (ميانگين حدود  1/5ميليون بشكه در روز صادرات نفت و ميعانات در كل سال)،
سناريوهاي محتمل براي صادرات نفت خام و ميعانات گازي است .عالوه بر اين ،بر اساس شواهد موجود به
نظر ميرسد ميزان صادرات و ميعانات گازي ايران در سال  1398نيز رقمي ميان  800هزار تا  1ميليون بشكه
در روز خواهد بود كه در سناريوهاي جداگانهاي در مقدمه گزارش به آن اشاره شد .بنابراين الزم است ميزان
رشد بخش نفت خام و گاز طبيعي با توجه به اين سناريوها برآورد شود.
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نمودار  .5رشد فصلي ارزشافزوده بخش نفت تا سال  1396و سناريوهاي رشد بخش نفت در سال ( 1397درصد)
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مآخذ :حسابهاي ملي فصلي بانك مركزي و برآورد محققان.
* در سال  ،1397رنگ روشن پيشبيني رشد ارزشافزوده بخش نفت در سناريو اول (ميانگين رشد  -15درصد) و رنگ قرمز (تيره)
رشد بخش در سناريو دوم (ميانگين رشد  -26درصد) را نشان ميدهد.

با توجه به عملكرد  6ماهه اول سال جاري و سناريوهاي در نظر گرفته شده براي صادرات نفت در
نيمه دوم سال (با توجه به واكنش خريداران نفت ايران به تحريمهاي آمريكا) ،برآورد ميشود رشد گروه
نفت در كل سال  1397در سناريو اول  -15درصد و در سناريو دوم حدود  -26درصد باشد.
با در نظر گرفتن عملكرد سناريوهاي مختلف سال  1397و سناريوي صادرات ميانگين يك ميليون
بشكه و سناريوي  800هزار بشكه در روز در سال  ،1398رشد بخش نفت در اين سال حدود  -31تا
 -25درصد برآورد ميشود.
 .1-3بخش صنعت
با توجه به ماهيت مشابه تحريمهاي اقتصادي جديد با دور قبلي تحريمها (پيش از توافق برجام) ،انتظار
ميرود نوع تأثير آن بر اقتصاد ايران از جمله بخش صنعت نسبتاً مشابه باشد .از اين نظر شايد بتوان
سالهاي  1397و  1398را با توجه به تجربه سالهاي  1391و  1392شبيهسازي كرد .جدول  1وضعيت
رشد بخشهاي مختلف صنعتي در اين دو سال را نشان ميدهد.
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جدول  .1رشد شاخص مقدار توليد صنايع در سالهاي  1391و 1392
شاخص مقدار

(درصد)

صنايع

صنايع فلزات

شيميايي

اساسي

1391

%-9

%1

%1

%0

%-45

1391_ 1

%-3

%5

%13

%6

%-42

%-5

1391_ 2

%-8

%-4

%3

%0

%-47

%-2

1391_ 3

%-13

%0

%-5

%-8

%-50

%-4

1391_ 4

%-10

%5

%-8

%5

%-42

%-8

1392

%-5

%-1

%-10

%1

%-20

%0

1392_ 1

%-9

%-2

%-11

%-6

%-44

%1

1392_ 2

%-5

%1

%-12

%0

%-23

%1

1392_ 3

%-3

%-3

%-6

%6

%-15

%-2

1392_ 4

%-2

%-2

%-9

%4

%-1

%-1

توليد بخش صنعت

صنايع غذايي

خودروسازي

ساير صنايع
%-5

مأخذ :طرح سرشماري كارگاههاي بزرگ صنعتي بانك مركزي.

نمودار  .6رشد شاخص مقدار توليد صنايع در سالهاي  1391و 1392

(درصد)
2%

1392

-3%

1391

-8%
-13%
-18%
-23%
-28%
-33%
-38%
-43%
-48%

صنايع شيميايي

صنايع غذايي

شاخص مقدار توليد بخش صنعت

ساير صنايع

خودروسازي

صنايع فلزات اساسي

مأخذ :طرح سرشماري كارگاههاي صنعتي بانك مركزي.

همانطور كه مالحظه ميشود:
 .1بيشترين تأثير بر توليد صنعت در سال اول تحريم رخ داده است،
 .2ميزان تأثيرگذاري تحريم بر صنايع مختلف ،متفاوت بوده است .به نحوي كه در ميان صنايع
عمده اقتصاد ايران ،صنعت خودروسازي بيشترين تأثير را از تحريم پذيرفته و پس از آن صنايع شيميايي
(پتروشيمي) قرار داشته است .تأثيرپذيري صنايع غذايي و صنايع فلزات اساسي كمتر بوده است .با اين
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حال در ادامه و با توجه به ركود طرف تقاضا شاهد ركود بخش فلزات اساسي به تبع ركود بخش ساختمان
به عنوان ادامه تأثيرات تحريم در سالهاي بعد بودهايم،
 . 3سرعت تأثيرگذاري تحريم بر صنايع نيز متفاوت بوده است .به نحوي كه صنعت خودروسازي به
سرعت از اين وضعيت تأثير گرفته ولي تأثير تحريم بر صنايع شيميايي با تأخير بوده است .صنايع غذايي
نيز بيشتر در سال دوم تحريم متأثر شدهاند.
در واقع كانالهاي اثرگذاري تحريم بر صنايع مختلف ،متفاوت بوده است .برخي صنايع (نظير
خودروسازي) به دليل مشكل در تأمين كاالهاي واسطهاي مورد نياز توليد به دليل محدوديتهاي وارداتي
با مشكل مواجه شدهاند (نمودار همبستگي رشد منفي صنعت با واردات واسطهاي را نشان ميدهد) .اين
صنايع با سرعت و ميزان بيشتري از تحريم آسيب ديدهاند .برخي صنايع به دليل محدوديتهاي صادراتي
با مشكل مواجه شدهاند (نظير صنايع شيميايي) .دسته ديگر ،صنايعي هستند كه به عنوان زنجيره پسين
صنايع مذكور از تحريمها متأثر شدهاند يا به دليل ركود با كاهش تقاضا مواجهاند (نظير فلزات اساسي و
صنايع غذايي) .صنايع اخير با تأخير و به طور غيرمستقيم از تحريم آسيب ديدهاند.
نمودار  .7همبستگي رشد واردات واسطهاي و رشد صنعت
20%
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0%

4

2

3

1

1392

4

2

3
1391

1

-5%
-10%
-15%
-20%
-25%

رشد واردات واسطه اي

شاخص مقدار توليد بخش صنعت

مآخذ :طرح سرشماري كارگاههاي صنعتي بانك مركزي و مؤسسه آموزش و پژوهش در مديريت و برنامهريزي.

بر اين اساس انتظار ميرود در سال  1397نيز ابتدا شاهد رشد منفي قابل توجه صنايع خودروسازي،
سپس صنايع پتروشيمي و برخي صنايع كوچكتر وابسته به واردات باشيم و در سال  1398بيشتر شاهد افت
توليد صنايع فلزات اساسي ،كانيهاي غيرفلزي و صنايع فلزي باشيم كه به طور غيرمستقيم عمدتاً به واسطه
كاهش تقاضاي كل از تحريم تأثير ميپذيرند .در هر دو سال رشد منفي بخش صنعت مورد انتظار است.
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نمودار  8وضعيت كاهش واردات در هفتماهه سال جاري (فصل اول ،دوم و مهرماه به عنوان شاخصي
از فصل سوم) را نشان ميدهد .كاهش محسوس و فزاينده واردات در اين نمودار مشخص است كه با توجه
به تجربه سال  1391ميتواند به عنوان شاخص پيشنگري از رشد منفي بخش صنعت در نظر گرفته شود.
همچنين جدول  2روند كاهنده رشد صنعت را تأييد ميكند.
نمودار  .8رشد فصلي انواع واردات در سالهاي  1396و 1397

(درصد)
55%
45%
35%
25%
15%
5%

3

2

4

1

1397

2

3

-5%

1

-15%

1396

-25%
-35%
-45%

واردات سرمايه اي

واردات واسطه اي

واردات مصرفي

مأخذ :مؤسسه آموزش و پژوهش در مديريت و برنامهريزي.

جدول  .2رشد شاخصهاي صنعتي در سال 1397
عنوان شاخص

(درصد)
سهماهه اول

سهماهه دوم

رشد ارزشافزوده بخش صنعت (بانك مركزي)

-1/5

رشد ارزشافزوده بخش صنعت (مركز آمار)

-1/1

رشد شاخص توليد صنايع بورسي* (مؤسسه عالي آموزش و پژوهش در مديريت و برنامهريزي)

0/2

-5/7

رشد شاخص فروش صنايع بورسي* (مؤسسه عالي آموزش و پژوهش در مديريت و برنامهريزي)

3/6

-6/3

مأخذ :در جدول مشخص شده است.
* مؤسسه مذكور با اتكا به برخي شاخصهاي كمكي به نحوي اين شاخص را تعديل كرده است كه مبين رشد كل بخش صنعت باشد.

همه منابع آماري رشد منفي بخش صنعت در نيمه اول سال را تأييد ميكنند .وضعيت توليد اين بخش
در ادامه سال به ابعاد تحريمهاي اقتصادي در عمل بستگي خواهد داشت .براي اين منظور و با شبيهسازي
عملكرد بخش صنعت در دوره گذشته تحريمها ،ميتوان دو سناريو را در نظر گرفت .سناريو اول با توجه به
شرايط متفاوت تعامل ايران با ساير كشورها بهجز آمريكا ،ناظر بر آن است كه در عمل تحريمها با ابعاد كمتري
بر صنايع كشور تأثير بگذارد (نيمي از تبعات تحريم سال  1391و  )1392و سناريو دوم هم با فرض تأثير
تحريمها با همان ابعاد قبلي است .نتيجه اين دو سناريو در نمودار  9نشان داده شده است.
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نمودار  .9رشد فصلي بخش صنعت تا سال  1396و سناريوهاي رشد بخش صنعت در سال 1397
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مآخذ :حسابهاي ملي فصلي بانك مركزي و محاسبات محققان.
* در سال  ،1397رنگ روشن پيشبيني رشد ارزشافزوده بخش صنعت در سناريو اول (ميانگين رشد  )-2و رنگ قرمز (تيره) رشد
بخش در سناريو دوم (ميانگين رشد  -4/5درصد) را نشان ميدهد.

با توجه به سناريوهاي فوق ،رشد بخش صنعت در سال  1397در سناريوي اول  -2درصد و در
سناريوي دوم  -4/5درصد پيشبيني ميشود.
همچنين با در نظر گرفتن سناريوهاي سال  1397و شبيهسازي عملكرد صنايع عمده در سال
 1392و تعميم آن به سال  1398براي صنايع عمده ،رشد بخش صنعت در اين سال در فاصله  -3تا -5
درصد پيشبيني ميشود.
 .1-4بخش ساختمان
نمودار  10وضعيت رشد بخش ساختمان از سال  1390را به صورت فصلي نشان ميدهد .ركود اين
بخش در عمده فصلهاي پس از سال  1390كامالً ملموس است .اين موضوع در واقع روي ديگر كاهش
سرمايهگذاري شامل سرمايهگذاري عمومي و خصوصي در سالهاي اخير است .در سال  1396شاهد
رشد نسبي اين بخش به خصوص در ساختمانهاي خصوصي بوديم .آمار بانك مركزي رشد  1/2درصدي
و آمار مركز آمار ايران رشد  3/2درصد اين بخش را در سال  1396نشان ميدهد.
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نمودار  .10رشد ارزشافزوده بخش ساختمان
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مأخذ :همان.
* در سال  ، 1396رنگ آبي (تيره) برآورد بانك مركزي از رشد ارزشافزوده بخش ساختمان ( 1/2درصد) و رنگ روشن برآورد مركز
آمار ( 3/2درصد) را نشان ميدهد.
** اين دو نهاد رشد ارزشافزوده بخش ساختمان در سهماهه اول سال جاري را به ترتيب ( 0/1يكدهم) و  -1درصد اعالم كردهاند.

در ارتباط با موضوع سرمايهگذاري (كه بخش مهمي از آن سرمايهگذاري در ساختمان است) ،دو
نكته حائز اهميت است كه الزم است مورد توجه قرار گيرد:
 .1ميزان سرمايهگذاري وابستگي بااليي به انتظارات و چشمانداز عملكرد كلي اقتصاد دارد .در شرايطي
كه چشمانداز اقتصادي به داليل مختلف (نظير تحريمها ،نوع واكنش ايران ،فضاي كسبوكار و  )...مبهم يا
منفي باشد ،سرمايهگذاران ترجيح ميدهند تصميمات سرمايهگذاري خود را به تأخير بيندازند.
 .2با توجه به رشد منفي سرمايهگذاري در چند سال گذشته و ميزان استهالك سرمايههاي موجود،
برخي شواهد مؤيد رشد منفي موجودي سرمايه است كه در بلندمدت به معناي كاهش روند رشد اقتصاد
ايران خواهد بود .با توجه به انتظار رشد منفي سرمايهگذاري و تداوم استهالك سرمايه ،اين موضوع
ميتواند خود به يكي از معضالت بلندمدت اقتصاد ايران تبديل شود كه جبران آن دشوار خواهد بود.
از طرف ديگر ،با وجود رشد قيمت واحدهاي مسكوني در چند ماهه اخير 1،و نقش مهم ساختمانهاي
مسكوني در كل بخش ساختمان ،انتظار رشد غيرمتعارف ساختوساز در سال جاري وجود ندارد چرا كه
اوالً بخش مهمي از افزايش قيمت واحدهاي مسكوني در نتيجه افزايش هزينههاي توليد (شامل هزينه
مصالح و به خصوص زمين) محقق شده و ثانياً بازدهي بخش مسكن همچنان پايينتر از برخي بازار داراييها
 .1آمار بانك مركزي حاكي از رشد حدود  92درصدي قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در تهران در پايان آبان سال جاري
نسبت به ماه مشابه سال قبل است .عمده اين افزايشها در هشتماهه منتهي به آبان  1397اتفاق افتاده و روند افزايش
قيمت نيز فزاينده بوده است.
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نظير طال و ارز است .هر دو عامل فوق ،جزء عوامل كاهش انگيزه سرمايهگذاري در حوزه مسكن ميباشند.
از طرف ديگر افزايش شاخصهاي قيمت احتماالً مخارج سرمايهگذاري دولتي (هزينههاي عمراني) كه تأثير
مستقيم بر بخش ساختمان دارد را به صورت حقيقي كاهش خواهد داد.
با عنايت به موارد گفته شده  ،رشد بخش ساختمان در دو سناريو برآورد شده است .در سناريو اول
كه متناظر با مخارج عمراني دولت به ميزان  46هزار ميليارد تومان است رشد اين بخش  -8/1درصد و
در سناريو دوم كه با فرض مخارج عمراني  38هزار ميليارد توماني است 1،رشد بخش ساختمان -11/5
درصد پيشبيني ميشود.
با توجه به كاهش مخارج دولتي از يك طرف و افزايش سطح قيمتها از طرف ديگر و نيز سطح باالي
عدم اطمينان در اقتصاد ايران ،انتظار ميرود رشد بخش ساختمان در سال  1398حتي از رشد اين بخش
در سال  1397هم پايينتر باشد .برآورد ميشود رشد اين بخش در سال  1398بين  -15و  -20باشد.
 .1-5بخش خدمات
نمودار  11نشاندهنده رشد ارزشافزوده بخش خدمات از سال  1390تا  1396است .رشد اين بخش
وابستگي بااليي به رشد ساير بخشهاي اقتصادي دارد .بخش خدمات تا سال  1393نرخهاي رشد پاييني
را تجربه كرده است و در سال  1394رشد اين بخش منفي بوده است .با اين حال رشد خدمات در سال
 1395با افزايشي قابل مالحظه به  3/6درصد رسيد .همچنين بانك مركزي رشد اين بخش در سال
 1396را  4/4درصد و مركز آمار ايران رشد آن را  6/8درصد برآورد كرده است كه اختالف حدود 2/4
درصدي برآورد اين دو نهاد را نشان ميدهد.

 .1انتخاب سناريوها با توجه به سناريو صادرات نفتي صورت گرفته است.
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نمودار  .11رشد ارزشافزوده بخش خدمات
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مآخذ :حسابهاي ملي بانك مركزي و مركز آمار ايران.
* در سال  ، 1396رنگ آبي (تيره) برآورد بانك مركزي از رشد ارزشافزوده بخش خدمات ( 4/4درصد) و رنگ روشن برآورد مركز آمار
( 6/8درصد) را نشان ميدهد.
** بانك مركزي و مركز آمار ايران رشد سهماهه اول سال  1397بخش خدمات را به ترتيب  1/1و  3/2درصد اعالم كردهاند.

برآورد رشد بخش خدمات با در نظر گرفتن تحوالت زيربخشهاي خدمات در سال ( 1397كه در
ادامه گزارش برخي از آنها مورد بررسي قرار ميگيرد) به سناريوهاي مختلف تحريمهاي اقتصادي بستگي
دارد .به خصوص عملكرد بخش بازرگاني (خردهفروشي و عمدهفروشي) حتي در كوتاهمدت هم متأثر از
تحريمهاي اقتصادي خواهد بود .با در نظر گرفتن سناريوهاي پيشگفته ،رشد بخش خدمات در سال
 1397در سناريو اول حدود  1/1درصد و در سناريو دوم حدود ( 0/5نيم) درصد برآورد ميشود .همچنين
رشد اين بخش در سال  1398نيز بين  0/5تا  1/5درصد برآورد ميشود.
خدمات بازرگاني
نمودار  12نشاندهنده رشد ارزشافزوده خدمات بازرگاني ،رستوران و هتلداري طي دوره  1390تا سال
 1396به صورت فصلي و به قيمت ثابت سال  1390است .همانطور كه نمودار نشان ميدهد ،ركود اين
بخش در سالهاي  1391تا  1394ادامه داشته است .در سال  1395شاهد رشد  6/2درصدي اين بخش
بودهايم و در سال  1396رشد مثبت اين بخش ادامه داشته است .بانك مركزي و مركز آمار هر دو رشد
بخش بازرگاني در سال  1396را  4/7درصد برآورد كردهاند.
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نمودار  .12رشد ارزشافزوده بخش بازرگاني ،رستوران و هتلداري
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مأخذ :همان.
* در سال  ،1396رنگ آبي (تيره) برآورد بانك مركزي از رشد ارزشافزوده بخش بازرگاني ( 4/7درصد) و رنگ روشن برآورد مركز آمار
( 4/7درصد) را نشان ميدهد.
** بانك مركزي و مركز آمار ايران رشد سهماهه اول سال  1397اين بخش را به ترتيب  -1/1و ( 0/1يك دهم) درصد اعالم كردهاند.

به طور كلي ،عملكرد بخش بازرگاني به عملكرد بخشهاي صنعت ،معدن ،كشاورزي و تجارت خارجي
بستگي دارد .با توجه به اينكه دو سناريو متفاوت براي بخش صنعت در سال  1397در نظر گرفته شد،
پيشبيني رشد بخش بازرگاني هم با دو سناريو متفاوت ممكن خواهد بود .عالوه بر اين ،تجارت خارجي
كشور نيز نظير بخش نفت و صنعت بسته به سناريوهاي مختلف در نظر گرفته شده براي ميزان شدت
تحريمها ،ميتواند عملكرد متفاوتي داشته باشد .با توجه به اين موضوع ،دو سناريو متفاوت براي واردات در
نظر گرفته ميشود كه شبيهسازي كاهش واردات 1به ميزان سال ( 1391سناريوي دوم) و شبيهسازي نيمي
از كاهش واردات در سال ( 1391سناريو اول) خواهد بود .اين ميزان كاهش هم صرفاً براي نيمه دوم سال
در نظر گرفته خواهد شد كه انتظار ميرود بخش اصلي تحريمهاي اقتصادي اجرايي شود.

 .1بخش اصلي صادرات يعني صادرات نفت به طور جداگانه در قسمتهاي قبلي ،سناريوسازي شد كه تأثيري هم بر عملكرد
بخش بازرگاني ندارد .در مورد ساير صادرات (غيرنفتي) نيز عملكرد اقتصاد ايران در سال  1391نشان ميدهد كه خيلي از
شرايط تحريم متأثر نميشود.
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نمودار  .13پيشبيني رشد فصلي بخش خدمات بازرگاني در سال  1397در دو سناريو
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مأخذ :برآورد تحقيق.
* رنگ روشن پيشبيني رشد ارزشافزوده اين بخش در سناريو اول (ميانگين رشد  -1/7درصد) و رنگ آبي (تيره) رشد اين بخش در
سناريو دوم (ميانگين رشد  -3/9درصد) را نشان ميدهد.
** بانك مركزي و مركز آمار ايران رشد سهماهه اول سال  1397اين بخش را به ترتيب ( -0/5منفي نيم) و  4/3درصد اعالم كردهاند.

همانطور كه نمودار  13نشان ميدهد در سناريو اول رشد بخش بازرگاني  -1/7و در سناريو دوم
 -3/9درصد پيشبيني ميشود.
خدمات عمومي
خدمات عمومي دربرگيرنده مجموعه خدمات شامل امور عمومي؛ دفاع؛ امنيت و نظم عمومي؛ آموزش و
پرورش؛ بهداشت و  ...است .اين بخش از جمله بخشهاي اقتصاد ايران است كه در سال  1396رشدي
باالتر از رشد سال  1395را تجربه كرده است .بانك مركزي رشد اين بخش در سال  1396را  4/4درصد
و مركز آمار ايران  7/3درصد اعالم كرده است .رشد اعالمي بانك مركزي براي اين بخش در سال 1395
حدود  2درصد بوده است.
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نمودار  .14رشد ارزشافزوده بخش خدمات عمومي به قيمت ثابت سال 1390
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مأخذ :همان.

*

در سال  ، 1396رنگ آبي (تيره) برآورد بانك مركزي از رشد ارزشافزوده بخش خدمات عمومي ( 4/4درصد) و رنگ روشن برآورد

مركز آمار ( 7/3درصد) را نشان ميدهد.

با توجه به اينكه اوالً با در نظر گرفتن اجرايي شدن تحريمهاي نفتي در نيمه دوم سال و تأخير سه
الي  6ماهه در دريافت درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت ،انتظار نميرود كه تحريمهاي نفتي
تأثيري در مخارج اسمي دولت در سال  1397داشته باشد .ثانياً با افزايش نرخ ارز و تأثير آن بر درآمد
ريالي دولت ،انتظار ميرود كه تحريمهاي اقتصادي تأثيري بر مخارج اسمي دولت در سال  1397نداشته
باشد .با اين حال ،با توجه به انتظار افزايش شاخص قيمت ،اين موضوع ميتواند بر كاهش قدرت خريد
دولت و مخارج دولت به قيمتهاي حقيقي مؤثر باشد .با در نظر گرفتن اين دو جنبه و تحقق حدود 90
درصدي مخارج جاري دولت نسبت به رقم مصوب قانون بودجه (با توجه به عملكرد  6ماهه اول و تجربه
سالهاي اخير) و تعديل آن با شاخص قيمت توليدكننده ،رشد آن نسبت به سال گذشته حدود 40
درصد در نظر گرفته شده است .بر اين اساس رشد حدود  -3درصد ارزشافزوده بخش خدمات عمومي
در سال  1397پيشبيني ميشود.
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جمعبندي
ارزيابي عملكرد اقتصاد ايران در  6ماهه اول سال جاري نشان ميدهد كه عملكرد اقتصاد ملي ضعيفتر از
انتظارات قبلي بوده است .از جمله ميزان كاهش توليد صنعت به خصوص صنايع اصلي نظير خودروسازي و
نيز صادرات نفت و ميعانات گازي قابل توجه بوده است .از طرف ديگر ،افزايش سطح قيمتها (مصرفكننده
و توليدكننده) در حالي كه سطح اسمي برخي مخارج نظير مخارج جاري و عمراني دولت و نيز سرمايهگذاري
بخش خصوصي ،افزايش چشمگيري نداشته است ،رشد حقيقي برخي بخشها نظير ساختمان و خدمات
عمومي را با كاهش قابل مالحظه مواجه كرده است .اين وضعيت براي سال  1398هم صادق است.
با در نظر گرفتن دو سناريوي فوقالذكر پيشبيني ميشود در سال  1397رشد اقتصادي ايران در
سناريوي اول  -2/6درصد و در سناريوي دوم  -5/5درصد باشد .اين ميزان براي رشد بدون نفت 0/5
(نيم) و  -0/5درصد برآورد ميشود .جدول  .3جزئيات برآورد رشد در سطح بخشها را نشان ميدهد.
تحليل هريك از زير بخشها در متن گزارش ارائه شده است.
صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني نيز در آخرين گزارشهاي خود رشد اقتصادي ايران در سال
 2018را به ترتيب  -1/5و  -1/6درصد و در سال  2019به ترتيب  -3/6و  -3/7پيشبيني كردهاند.
جدول  .3پيشبيني رشد اقتصادي سالهاي  1397و 1398
شرح

(درصد)

1398

1397
سناريو 1

سناريو 2

كشاورزي

1/2

1/2

نفت

-14/5

-26

صنعت

-2

-4/5

آب ،برق و گاز

3/6

3/6

ساختمان

-8

-11/5

خدمات

1

0/5

سناريو 1

سناريو 2

توليد ناخالص داخلي

-2/6

-5/5

-5/5

-4/5

توليد ناخالص داخلي بدون نفت

0/5

-0/5

0

-1

مآخذ :حسابهاي ملي بانك مركزي ،بخشهاي قبلي گزارش و محاسبات.

برآوردهاي انجام شده در سناريوهاي يك و دو ،با فرض تداوم شرايط موجود صورت گرفته است .اين
در حالي است كه به طور بالقوه سياستگذار ميتواند با اتخاذ سياستهاي فعاالنه مناسب وضعيت جديد و
كاهش تهديدها و بهرهگيري از فرصتهاي ناشي از آن ،تبعات منفي را كاهش دهد .پيش از اين مركز
پژوهشهاي مجلس ،با در نظر گرفتن همه تهديد و امكانات و فرصتهاي موجود ،برنامهاي عملياتي با
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عنوان «برنامه فعاالنه ضد تحريم» تهيه كرده و در اختيار سياستگذاران ذيربط قرار داده است .برآوردهاي
انجام شده نشان ميدهد كه با فرض اجراي برنامه مذكور ،ميتواند تا  1درصد در سال  1397و  3درصد
در سال  1398رشد اقتصادي بدون نفت را افزايش دهد .به عبارت ديگر به طور بالقوه و با فرض اتخاذ
تدابير فعال سياستي ،رشد اقتصادي بدون نفت را در سال جاري و سال  1398ميتواند مثبت باشد.
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