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تحليل بخش حقيقي اقتصاد ايران
 .12عملكرد سال  1397و برآورد رشد اقتصادي سال 1398

چكيده
تجربه دو دوره وضع تحريمهاي گسترده عليه اقتصاد ايران نشان ميدهد كه بروز پديده ركود تورمي از
نتايج قطعي آن است .عملكرد اقتصاد ايران در سال  1397تطابق بااليي با عملكرد آن در سال 1391
دارد .روند فزاينده قيمتها ،بحران ارزي و ركود اقتصادي از ويژگيهاي هر دو دوره بوده است .در هر دو
دوره بخش مهمي از اين موضوع به وابستگي باالي اقتصاد ايران به نفت ،به خصوص از كانال بودجه و
تأمين مالي واردات ،مرتبط است .هر دو كانال فوق بر وقوع بحران ارزي و تبعات ركود تورمي ناشي از
آن كامالً مؤثر هستند.
عملكرد بخش حقيقي اقتصاد ايران در سال  1397نشاندهنده رشد منفي اقتصاد در همه بخشهاي
اصلي بجز آب ،برق و گاز طبيعي است .كاهش حجم و افزايش هزينه واردات بر عملكرد بخش صنعت به
خصوص صنعت خودروسازي ،پتروشيمي و صنايع غذايي مؤثر بوده است .كاهش حقيقي مخارج عمراني
دولت در كنار افزايش هزينه زمين و مصالح ساختماني ،ركود بخش ساختمان را موجب شد .همچنين در
اثر رشد منفي بخشهاي صنعت و كشاورزي و حجم تجارت خارجي ،بخش بازرگاني (خردهفروشي و
عمدهفروشي) رشد منفي را تجربه كرد .همچنين كاهش حقيقي مخارج هزينهاي دولت ،رشد بخش خدمات
عمومي (شامل آموزش ،بهداشت و )...را منفي كرد .با اين حال در ميان زيربخشهاي خدمات ،بخشهاي
حملونقل ،مستغالت ،واسطهگري مالي و خدمات اجتماعي همچنان به رشد مثبت ادامه دادند .در مجموع
رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت در سال ( 1397رشد اقتصادي) حدود  -5/1درصد
برآورد ميگردد .رشد اقتصادي بدون نفت نيز در اين سال حدود  -2/1درصد برآورد ميشود.
مركز آمار ايران رشد اقتصادي 9ماهه اول سال را  -3/8درصد برآورد كرده و آخرين آمار بانك مركزي براي
سال  1397به سهماهه اول برميگردد كه رشد  1/8درصدي سهماهه اول را نشان ميدهد.
در سال  1398تشديد رشد منفي نفت به واسطه حذف معافيتهاي تحريمي برخي كشورها براي
خريد نفت از ايران ،تشديد ركود بخشهاي ساختمان و خدمات عمومي به دليل كاهش حقيقي مخارج
عمراني و جاري دولت ،تداوم رشد منفي بخش صنعت به دليل محدوديتهاي وارداتي و رشد منفي
خدمات بازرگاني به دليل ركود اقتصادي و كاهش تجارت خارجي ،مورد انتظار است .با اين حال به دليل
وضعيت نسبتاً مناسب بارندگي در سال آبي فعلي ،رشد مثبت بخش كشاورزي پيشبيني ميشود.
همچنين انتظار ميرود بخشهاي حملونقل و ارتباطات و آب ،برق و گاز به دليل زيرساختهاي موجود
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و ارتقاي تكنولوژي همچنان در اين سال به رشد مثبت خود ادامه دهد .در مجموع رشد اقتصاد ايران
در سال  ،1398با فرض نسبتاً بدبينانه براي صادرات نفت (به طور ميانگين  300هزار بشكه در
روز) ،حدود  -9/8درصد و رشد بدون نفت حدود  -2درصد برآورد ميگردد.
صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني نيز در آخرين گزارشهاي خود رشد اقتصادي ايران در سال
 2018را به ترتيب  -3/9و  -1/9درصد و در سال  2019به ترتيب  -6و  -4/5پيشبيني كردهاند .به نظر
ميرسد رشد منفي بخش نفت عمدتاً ناشي از كاهش تقاضاي خارجي ،بخش صنعت ناشي از كاهش
واردات ،بخش ساختمان ناشي از كمبود تقاضاي مؤثر عمدتاً از كانال سرمايهگذاري دولتي و خصوصي و
بخش خدمات ناشي از بيثباتي اقتصاد كالن و عملكرد ساير بخشهاي اقتصاد باشد.
ذكر اين نكته ضروري است كه برآوردهاي انجام شده ،با فرض تداوم شرايط موجود صورت
گرفته است .اين در حالي است كه به طور بالقوه سياستگذار ميتواند با اتخاذ سياستهاي
فعاالنه در مقابل تحريمها و كاهش تهديدها و بهرهگيري از فرصتهاي ناشي از آن ،تبعات
منفي را كاهش دهد.
با توجه به اهميت راهبردي بخش صنعت به خصوص از نظر برخورداري از پيوندهاي گسترده با
ساير بخشها ،اتخاذ سياستهاي مناسب با شرايط اين بخش ميتواند از اولويت بيشتري برخوردار باشد.
در اين ميان ميزان تأثيرپذيري مستقيم و غيرمستقيم هر بخش از محدوديتهاي وارداتي ،ميزان امكان
جايگزيني واردات هر بخش و سهم آنها در كل اقتصاد داراي اهميت است .هرچه يك بخش وابستگي
مستقيم بيشتري به واردات داشته باشد و از طرفي پيوندهاي آن بيشتر با بخشهايي باشد كه وابستگي
زيادي به واردات دارند ،آسيبپذيري بيشتري از كاهش واردات خواهد داشت.
از اين نظر بخشهاي «محصوالت رايانهاي و الكترونيكي»« ،ماشينآالت و تجهيزات»« ،توتون و
تنباكو»« ،كفش»« ،پوشاك»« ،وسايل نقليه موتوي (خودروسازي)» و ...بيشترين وابستگي به واردات و
در نتيجه آسيبپذيري از محدوديت واردات را دارند .با در نظر گرفتن سهم بخشها از توليد كل اقتصاد
(از منظر رشد اقتصادي) در ميان زيربخشهاي صنعت ،بخشهاي «فلزات پايه»« ،پتروشيمي»،
«خودروسازي» و «صنايع غذايي» اهميت باالتري از نظر آسيبپذيري از واردات را دارا هستند كه الزم
است مورد توجه سياستگذاران قرار گيرد.
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مقدمه
عملكرد بخش حقيقي اقتصاد در سالهاي  1397و  1398بيش از هر چيز متأثر از بحران ارزي و وضع
تحريمهاي جديد عليه ايران 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،
كشاورزي و آب ،برق و گاز از اين موضوع تأثير ميپذيرند (نمودار .)1
نمودار  .1تأثيرپذيري بخشهاي اقتصادي از تحريمهاي اقتصادي پيش از برجام
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مأخذ :حسابهاي ملي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران.

محرك اصلي رشد منفي در بخش نفت ،كاهش صادرات؛ در بخش صنعت ،كاهش واردات و در
بخش ساختمان ،كاهش تقاضاي سرمايهگذاري دولت (مخارج عمراني) و بخش خصوصي است.
بخش خدمات نيز از كانال زيربخشهاي خدمات عمومي و خدمات خردهفروشي و عمدهفروشي با
كاهش رشد مواجه ميشود ،اما تجربه نشان داده است كه در كوتاهمدت بخشهايي نظير حملونقل،
مستغالت و خدمات اجتماعي از حيث ايجاد ارزشافزوده تأثير كمتري از تحريمهاي اقتصادي ميپذيرند.
در ارزيابي بخشهاي اقتصادي از نظر تأثير عملكرد آنها بر رشد كلي اقتصاد ،سهم هر بخش از توليد
اقتصاد از يك طرف و ميزان ارتباط و تنيدگي آن با ساير بخشها (پيوندهاي پسين و پيشين) داراي
اهميت است .از اين نظر بخش صنعت داراي اهميت راهبردي است ،چراكه عليرغم آنكه سهم آن در
كل اقتصاد ايران حدود  12درصد است ،اما عملكرد بسياري از بخشهاي ديگر نظير ساختمان (به
خصوص ساختمانهاي غيرمسكوني) ،خدمات خردهفروشي و عمدهفروشي ،واسطهگريهاي مالي،
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حمل ونقل و ...به طور مستقيم و غيرمستقيم به عملكرد اين بخش مرتبط است .بر اين اساس ،كاهش
توليد بخش صنعت در نتيجه كاهش واردات ،عالوه بر كاهش رشد آن ،بر عملكرد ساير بخشها نيز به
طور معناداري تأثير ميگذارد .جدول  1سهم بخشهاي اصلي از اقتصاد ايران را نشان ميدهد .در قسمت
چهارم گزارش درباره اهميت بخش صنعت از نظر تأثيرپذيري از محدوديتهاي وارداتي و تأثيرگذاري
آن بر اقتصاد ملي به طور جداگانه و نسبتاً مفصل بحث خواهد شد و پيامهاي آن براي توليد سال 1398
استنباط خواهد گرديد.
جدول  .1سهم بخشها در اقتصاد ايران در سال 1396
بانك مركزي
عنوان بخش

()1

(درصد)
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گروه كشاورزي
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صنعت
معدن
برق ،آب و گاز
ساختمان
گروه خدمات
مأخذ :حسابهاي ملي فصلي بانك مركزي و مركز آمار ايران.1396 ،
( )1دليل باالتر از  100بودن مجموع سهمها 2/5 ،درصد كارمزد احتسابي است كه بايد كسر گردد.
( )2حسابهاي ملي بانك مركزي به قيمت پايه و مركز آمار به قيمت بازار ارائه ميگردد.

در ادامه گزارش ،به بررسي عملكرد بخش حقيقي اقتصاد ايران در سال  1397و ارائه پيشبيني
رشد اقتصادي در سال  1398پرداخته ميشود .در ارائه چشمانداز سال  1398نيز نظير سال 1397
تحريمهاي اقتصادي و كانالهاي اثرگذاري آن عامل تعيينكننده اصلي است كه به تفصيل در سطح
بخشها مورد بررسي قرار ميگيرد .عالوه بر اين ،با توجه به آنكه آمار عملكرد بخش حقيقي سال 1397
توسط نهادهاي آماري منتشر نشده است ،در ارائه آمارها عمدتاً به آمار رشد اعالمي مركز آمار ايران براي
9ماهه  1397اتكا ميشود .با اين حال ،هرجا الزم باشد به آمارهاي در دسترس سال اشاره شده و در
تحليل عملكرد بخش و پيشبيني رشد از آخرين آمارهاي در دسترس استفاده خواهد شد.
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 .1بخش كشاورزي
در دهه اخير كه اقتصاد ايران نوسانات قابل توجهي را تجربه كرده و بسياري از بخشهاي اقتصادي
دورههاي ركودي را تجربه كردهاند ،بخش كشاورزي از جمله معدود بخشهايي بوده كه به رشد مثبت
خود ادامه داده است .حتي در سالهاي  1391و  1392كه اقتصاد ايران ركود ناشي از تحريمهاي
اقتصادي را تجربه كرد ،رشد اين بخش قابل توجه بود .دليل اين موضوع به آن برميگردد كه در كوتاهمدت
مهمترين عامل مؤثر بر عملكرد بخش كشاورزي ،وضعيت بارندگي و شرايط آب و هوايي است .عالوه بر
اين شرايط ركودي سالهاي آغازين دهه  90كه با جهشهاي ارزي همراه بود ،برخي مزيتهاي صادراتي
را براي بعضي محصوالت كشاورزي ايجاد كرد.
با اين حال ،بر اساس اعالم مركز آمار اين بخش در سال  1397ركود را تجربه كرده است .اين مركز
رشد بخش كشاورزي در 9ماهه اول سال  1397را  -2/1درصد برآورد كرده كه ميتواند ناشي از وضعيت
نامطلوب سال آبي گذشته باشد.
نمودار  .2رشد ارزشافزوده گروه كشاورزي به قيمت ثابت سال 1390
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مأخذ :حسابهاي ملي بانك مركزي و مركز آمار ايران.

با در نظر گرفتن شواهد موجود از وضعيت نسبتاً مناسب بارندگي در سال آبي  ،1397-1398رشد
مثبت مجدد بخش كشاورزي در سال  1398محتمل است .رشد بخش كشاورزي در سال  1398حدود
 3درصد پيشبيني ميشود.
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 .2بخش نفت خام و گاز طبيعي
بر اساس اعالم بانك مركزي ،گروه نفت در سال  1396حدود  0/9درصد رشد داشته است .مركز آمار
ايران نيز رشد بخش استخراج نفت و گاز طبيعي را در اين سال  1/5درصد اعالم كرده است .همچنين
مركز آمار ايران رشد اين بخش در 9ماهه اول سال  1397را  -10/5درصد برآورد كرده است .با توجه به
روند كاهنده صادرات نفتي ،رشد ارزشافزوده اين بخش در كل سال حدود  -17درصد برآورد ميشود.
نمودار  .3رشد ارزشافزوده فصلي بخش نفت
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مأخذ :حسابهاي ملي فصلي بانك مركزي (سالهاي  1390الي  ،)1396حسابهاي ملي فصلي مركز آمار ايران (سال .)1397

با توجه به تشديد تحريمهاي نفتي ايران كه در قالب عدم تمديد معافيت برخي كشورها از خريد
نفت ايران اعمال شد  ،انتظار كاهش بيش از پيش صادرات نفت وجود دارد .برخي آمارها از منابع ثانوي
نشان ميدهد كه صادرات نفت ايران در ماه مي ( 2019ارديبهشت و خرداد  )1398حدود  400هزار
بشكه در روز بوده است 1.با توجه به ماهيت و ساختار تحريمها ،واكنش كشورهاي واردكننده نفت و
شرايط بازار جهاني نفت ،صادرات بيش از  500هزار بشكهاي نفت ايران مورد انتظار نيست .در اين گزارش
با فرض نسبتاً بدبينانه براي صادرات نفت در سال  ،1398صادرات نفت به طور متوسط  300هزار بشكه
در نظر گرفته شده است و با اين فرض رشد ارزشافزوده بخش نفت در سال  1398حدود  -49درصد
برآورد ميشود.
1.

https://www.reuters.com/article/iran-oil-exports/irans-may-crude-exports-slide-to-400000-bpd&data-sources-idUSL8N234504?rpc=401
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 .3بخش معدن
نمودار  4نشاندهنده روند تغييرات ارزشافزوده بخش معدن (بدون احتساب نفت) طي دوره  1390تا
9ماهه اول سال  1397است .نكته مهم در اين نمودار ،روند سيكلي رشد بخش معدن است كه دورههاي
منظم سهساله رونق و ركود را نشان ميدهد.
نمودار  .4ارزشافزوده بخش معدن به قيمت ثابت سال 1390
25.0%
15.0%
5.0%

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
1397

1396

1395

1394

1393

1392

1391

1390

-5.0%
-15.0%
-25.0%
-35.0%

مأخذ :سالهاي  1390 -1396از حسابهاي ملي فصلي بانك مركزي و 9ماهه اول سال  1397از حسابهاي ملي فصلي مركز آمار ايران.

به دليل اختالف ميان توليد و فروش محصوالت معدني و اهميت موضوع انبارداري و وجود ابهامات
در اين زمينه ،آمار حسابهاي ملي در اين حوزه محل مناقشه است .به عنوان مثال در حالي كه آمار
حسابهاي ملي فصلي مركز آمار ايران رشد  -9/8درصدي بخش معدن در 9ماهه اول سال  1397را
نشان ميدهد ،در آمار  9ماهه توليد كاالهاي منتخب معدني و صنايع معدني وزارت صمت رشد توليد
همه محصوالت بجز شمش آلومينيوم و آلومينا و سيمان مثبت است .رشد منفي اين محصوالت هم كمتر
از پنج است .همچنين شاخص توليد صنايع معدني بورسي هم رشد مثبت اين بخش را نشان ميدهد.
در مجموع با توجه به شواهد موجود و در نظر گرفتن سيكلهاي بخش معدن ،رشد منفي بخش
معدن در سال  1398مورد انتظار است.
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 .4بخش 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 ميتوان سالهاي
 1397و  1398را با توجه به تجربه سالهاي  1391و  1392شبيهسازي كرد .جدول  2وضعيت رشد
بخشهاي مختلف صنعتي در دو سال  1391و  1392و سال  1397را نشان ميدهد.
جدول  .2رشد شاخص مقدار توليد صنايع در سالهاي  1392 ،1391و 1397
صنايع

صنايع فلزات

شيميايي

اساسي

1391

-9

1

1

0

-45

1392

-5

-1

-10

1

-20

0

1397

-8

-5

-5

9

-37

-1

سال

شاخص مقدار

(درصد)

توليد بخش صنعت

صنايع غذايي

خودروسازي

ساير صنايع
-5

مأخذ :طرح سرشماري كارگاههاي بزرگ صنعتي بانك مركزي سالهاي  1391و  1392و آمار شاخص توليد صنايع بورسي مؤسسه
آموزش و پژوهش در مديريت و برنامهريزي سال .1397

نمودار  .5رشد 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.
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نمودار  .6مقايسه عملكرد بخش صنعت در سالهاي  1391و  1397به عنوان سال اول شوكهاي تحريمي
10%
0%

ساير صنايع

خودروسازي

صنايع فلزات

صنايع شيميايي صنايع غذايي

اساسي

شاخص مقدار
توليد بخش
صنعت

-10%
-20%
-30%
-40%
-50%

1397

1391

مأخذ :طرح سرشماري كارگاههاي بزرگ صنعتي بانك مركزي سال  1391و آمار شاخص توليد صنايع بورسي مؤسسه آموزش و
پژوهش در مديريت و برنامهريزي سال .1397

از جدول و نمودارهاي فوق ميتوان موارد زير را استنباط كرد:
 .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
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 در سال دوم تحريم بيشتر متأثر شدهاند.
 .4رشد منفي كل صنعت در سال  1397تقريباً با سال  1391نزديك است.
 .5خودروسازي همچنان بيشترين و سريعترين آسيبپذيري از تحريمها را دارد.
 .6در سال اول دور جديد تحريم ها ،رشد منفي صنايع غذايي و پتروشيمي بيشتر از تجربه سال
 1391بوده ،اما كاهش رشد ساير صنايع كمتر از سال  1391بوده است.
 . 7با وجود آنكه تأثيرپذيري فوري بخش فلزات اساسي از تحريم مورد انتظار نبوده است ،رشد حدود
 9درصدي اين بخش در سال  1397نيز فراتر از انتظارات قبلي است.
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با توجه به تجربه دور قبلي و فعلي تحريمها ،كانالهاي اثرگذاري تحريم بر صنايع مختلف ،متفاوت
است .برخي صنايع (نظير خودروسازي) به دليل مشكل در تأمين كاالهاي واسطهاي مورد نياز توليد به
دليل محدوديتهاي وارداتي با مشكل مواجه ميشوند .اين صنايع با سرعت و ميزان بيشتري از تحريم
آسيب ميبينند .برخي صنايع به دليل محدوديتهاي صادراتي با مشكل مواجه ميگردند (نظير صنايع
شيميايي) .دسته ديگر ،صنايعي هستند كه به عنوان زنجيره پسين صنايع مذكور از تحريمها تأثير
ميپذيرند يا به دليل ركود با كاهش تقاضا مواجهند (نظير فلزات اساسي) .اين صنايع با تأخير و به طور
غيرمستقيم از تحريم آسيب ميبينند.
در ميان آمار موجود ،مركز آمار ايران رشد بخش صنعت در 9ماهه اول سال  1397را  -4/4درصد برآورد
كرده است و رشد شاخص صنايع بورسي نشانگر  -8درصد در سال  1397است .در مجموع با در نظر گرفتن صنايع
غيربورسي و عملكرد سهماهه چهارم ،رشد بخش صنعت در سال  1397حدود  -5/5درصد برآورد ميشود.
در سال  1398انتظار ميرود از رشد منفي بخش خودروسازي كاسته شود ،فلزات اساسي و كانيهاي
غيرفلزي با كاهش رشد مواجه شوند و صنايع پتروشيمي رشد منفي داشته باشد .در مجموع رشد بخش
صنعت در سال  1398حدود  -5درصد برآورد ميشود.
از منظر سياستگذاري در حوزه توليد اوالً الزم است كه بخش صنعت به طور ويژه مورد توجه قرار
گيرد و ثانياً شرايط متفاوت زيربخشهاي صنعت در سياستها مورد توجه واقع شود .بخش صنعت به
واسطه داشتن پيوندهاي گسترده با ساير بخشها ،آسيبپذيري بيشتري از محدوديت واردات دارد
(مستقيم و غيرمستقيم) و هم تأثير بيشتري بر عملكرد توليدي ساير بخشها ميگذارد .از نظر پيوند
بخش صنعت با ساير بخشها همه زيربخشهاي صنعت وضعيت يكساني ندارند .همچنين برخي از
زيربخشهاي صنعت ،هم از نظر سهم از توليد كل و هم از نظر ميزان پيوندها با ساير بخشها از اهميت
باالتري برخوردارند .بر اين اساس ،در ارزيابي عملكرد رشد اين بخش و رشد كلي اقتصاد ،مناسب است
كه اين زيربخشها با حساسيت بيشتري مورد ارزيابي قرار گيرند.
جدول  3ميزان آسيبپذيري مستقيم و غيرمستقيم زيربخشهاي مختلف صنعتي از كاهش واردات
را نشان ميدهد .هرچه يك بخش وابستگي مستقيم بيشتري به واردات داشته باشد و از طرفي پيوندهاي
آن بيشتر با بخشهايي باشد كه وابستگي زيادي به واردات دارند ،آسيبپذيري بيشتري از كاهش واردات
خواهد داشت .از اين نظر بخشهاي «محصوالت رايانهاي و الكترونيكي»« ،ماشينآالت و تجهيزات»،
«توتون و تنباكو»« ،كفش»« ،پوشاك»« ،وسايل نقليه موتوري» و ...بيشترين وابستگي به واردات و در
نتيجه آسيبپذيري از محدوديت واردات را دارند  .به طوري كه براي توليد هر واحد (ميليارد ريال)
محصوالت بخش «محصوالت رايانهاي و الكترونيكي» به طور مستقيم و غيرمستقيم حدود  0/9واحد
واردات الزم است .اين ميزان براي محصوالت بخش «مبلمان» كمتر از  0/2است.
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منظور از وابستگي غيرمستقيم به واردات آن است كه هر بخش در فرايند توليد خود عالوه بر آنكه
بخشي از نيازهاي خود را به صورت مستقيم از واردات تأمين ميكند ،از محصوالت توليدي ساير بخشها
نيز استفاده ميكند كه اين بخشها به نوبه خود بايد كاالهاي واسطهاي مورد نيازشان را از ساير بخشها
تأمين نمايند و لذا قسمتي از تقاضاي ايجاد شده براي افزايش توليد بخشهاي مذكور از طريق واردات
تأمين خواهد شد .اين چرخه ادامه دارد و بدين ترتيب همواره به طور غيرمستقيم نيز مقداري واردات
براي توليد يك بخش صورت ميگيرد.
جدول  .3وابستگي مستقيم و غيرمستقيم زيربخشهاي صنعت به واردات
رديف

وابستگي مستقيم و
عنوان زيربخش صنعت

1

ساخت ،تعمير و نصب محصوالت رايانهاي ،الكترونيكي و نوري

2

ساخت ،تعمير و نصب ماشينآالت و تجهيزات طبقهبندي نشده در جاي ديگر

3

ساخت فراوردههاي توتون و تنباكو

4

ساخت كفش و محصوالت چرمي

5

ساخت پوشاك

6

ساخت وسايل نقليه موتوري و ساير تجهيزات حملونقل و قطعات و وسايل الحاقي آنها

7

ساخت ،تعمير و نصب تجهيزات برقي

8

ساخت محصوالت دارويي ،مواد شيميايي مورد استفاده در داروسازي و محصوالت دارويي گياهي

9

ساخت كاغذ ،محصوالت كاغذي و چاپ

غيرمستقيم به واردات
براي هر واحد توليد

 10ساخت ،تعمير و نصب محصوالت فلزي ساخته شده ،بجز ماشينآالت و تجهيزات
 11توليد فلزات پايه
 12ساخت ،تعمير و نصب ساير مصنوعات طبقهبندي نشده در جاي ديگر
 13ساخت محصوالت الستيكي و پالستيكي
 14ساخت مواد و فراَوردههاي شيميايي
 15ساخت چوب و فراوردههاي حاصل از چوب ،چوبپنبه ،ني و مواد حصيربافي بجز مبلمان
 16توليد منسوجات
 17ساخت انواع آشاميدنيها
 18توليد محصوالت غذايي
 19ساخت مبلمان
مأخذ :جدول داده ـ ستانده سال  1390مركز آمار ايران و محاسبات تحقيق.

همان طور كه قبالً بيان شد از منظر ارزشافزوده و رشد اقتصادي و تأثير محدوديت واردات بر آن،
عالوه بر ميزان وابستگي بخش ها به واردات ،وزن بخش مربوطه در توليد كل اقتصاد نيز داراي اهميت
است .به عنوان مثال ،احتماالً بخشهايي نظير «وسايل نقليه موتوري (خودروسازي)» يا «فلزات پايه»
علي رغم وابستگي نسبي كمتر به واردات در قياس با بخش «توتون و تنباكو» ،اهميت بيشتري از منظر
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توليد و اشتغال در اقتصاد ايران دارند ،چراكه سهم باالتري در توليد دارند .جدول  4به مقايسه اهميت
بخشها از نظر تأثير كاهش واردات بر  GDPميپردازد .اين جدول نشان ميدهد كه اگر دغدغه اصلي،
توليد ناخالص داخلي باشد ،آسيبپذيري بخشهايي نظير فلزات پايه ،پتروشيمي ،خودروسازي و صنايع
غذايي از واردات بيشترين نقش در كاهش رشد اقتصادي را خواهند داشت.
جدول  .4اهميت زيربخشهاي صنعت از نظر وابستگي به واردات و سهم در GDP
وابستگي

رديف

عنوان بخش (به ترتيب اهميت از نظر سهم در كاهش رشد اقتصادي با

مستقيم و

كاهش واردات)

غيرمستقيم
به واردات

 1توليد فلزات پايه
 2ساخت مواد و فراوردههاي شيميايي
 3ساخت وسايل نقليه موتوري و ساير تجهيزات حملونقل و قطعات و وسايل الحاقي آنها
 4توليد محصوالت غذايي
 5ساخت ،تعمير و نصب ماشينآالت و تجهيزات طبقهبندي نشده در جاي ديگر
6

ساخت ،تعمير و نصب محصوالت فلزي ساخته شده ،بجز ماشينآالت و تجهيزات

 7ساخت ،تعمير و نصب محصوالت رايانهاي ،الكترونيكي و نوري
 8ساخت ،تعمير و نصب تجهيزات برقي
ساخت چوب و فراوردههاي حاصل از چوب ،چوبپنبه ،ني و مواد حصيربافي بجز
9
مبلمان
 10ساخت كاغذ ،محصوالت كاغذي و چاپ
 11توليد ساير فراوردههاي معدني غيرفلزي
 12ساخت پوشاك
 13ساخت محصوالت الستيكي و پالستيكي
 14توليد منسوجات
ساخت محصوالت دارويي ،مواد شيميايي مورد استفاده در داروسازي و محصوالت
15
دارويي گياهي
 16ساخت كفش و محصوالت چرمي
 17ساخت فراوردههاي توتون و تنباكو
 18ساخت ،تعمير و نصب ساير مصنوعات طبقهبندي نشده در جاي ديگر
 19ساخت مبلمان
 20ساخت كُك و فراوردههاي حاصل از پااليش نفت
 21ساخت انواع آشاميدنيها
مأخذ :حسابهاي ملي و جدول داده ـ ستانده سال  1390مركز آمار ايران و محاسبات تحقيق.

سهم از ضريب اهميت
توليد بخش از نظر
ناخالص

تأثير كاهش

داخلي

واردات بر
GDP

()GDP
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 .5بخش ساختمان
نمودار  7وضعيت 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.
نمودار  .7رشد ارزشافزوده بخش ساختمان
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1396

1395

1394

1393

1392

1391

1390

-10.0%
-20.0%
-30.0%
-40.0%

مأخذ :حسابهاي ملي فصلي بانك مركزي و مركز آمار ايران
* 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 ،واكنش فعال يا انفعالي ايران ،محيط
كسبوكار و )...مبهم يا منفي باشد ،سرمايهگذاران ترجيح ميدهند تصميمات سرمايهگذاري خود را به
تأخير بيندازند.
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 .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 قابل توجه ساختوساز در سال جاري وجود
ندارد ،چراكه 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 نظير طال و ارز است  .هر دو عامل فوق ،جزء عوامل كاهش انگيزه سرمايهگذاري در
حوزه مسكن ميباشند .از طرف ديگر افزايش شاخصهاي قيمت و نيز تشديد كسري بودجه ،احتماالً
مخارج سرمايهگذاري دولتي (هزينههاي عمراني) كه تأثير مستقيم بر بخش ساختمان دارد را به صورت
حقيقي كاهش خواهد داد.
مركز آمار ايران رشد بخش ساختمان در 9ماهه اول سال  1397را  -4/4درصد برآورد كرده است.
با توجه به عملكرد بودجه عمراني در كل سال  1397و شواهد مربوط به سرمايهگذاري خصوصي ،رشد
اين بخش در كل سال  1397حدود  -5/4درصد برآورد ميشود.
از طرفي 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 ،برآورد ميشود رشد بخش ساختمان در سال  1398از رشد
اين بخش در سال  1397پايينتر و حدود  -13درصد باشد.
 .6بخش خدمات
نمودار  8نشاندهنده 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.

 .1آمار بانك مركزي حاكي از رشد حدود  104درصدي قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در تهران در پايان فروردين سال جاري
نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
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نمودار  .8رشد 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.

مركز آمار ايران رشد بخش خدمات در 9ماهه اول سال  1397را  0/6درصد برآورد كرده است .بر
اساس اين برآورد در ميان زيربخشهاي خدمات ،بخشهاي خدمات عمومي ،مستغالت و حملونقل رشد
مثبت داشتهاند و بخشهاي خدمات بازرگاني (خردهفروشي و عمدهفروشي) ،واسطهگريهاي مالي و
خدمات اجتماعي رشد منفي داشتهاند .با توجه به شواهد موجود از زيربخشهاي خدمات در كل سال
 1397رشد اين بخش حدود  -2برآورد ميشود.
در سال  1398نيز با توجه به عملكرد بخشهاي صنعت ،كشاورزي و معدن و تأثير آن بر بخشهاي
خردهفروشي و عمدهفروشي و مستغالت ،مخارج هزينهاي دولت و تأثير آن بر بخش خدمات عمومي و
چشمانداز ساير زيربخشهاي خدمات ،رشد اين بخش  -1/5درصد برآورد ميگردد.
 .6-1خدمات بازرگاني
نمودار  9نشاندهنده رشد ارزشافزوده خدمات بازرگاني ،رستوران و هتلداري طي دوره  1390تا سال
 1396به صورت فصلي و به قيمت ثابت سال  1390است .همان طور كه نمودار نشان ميدهد ،ركود اين
بخش در سالهاي  1391تا  1394ادامه داشته و 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  .9رشد 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 ( 0/1يكدهم) درصد اعالم كردهاند.

به طور كلي ،عملكرد بخش بازرگاني به عملكرد بخشهاي صنعت ،معدن ،كشاورزي و تجارت
خارجي بستگي دارد .همانطور كه در بخشهاي قبلي گزارش بيان شد رشد بخش كشاورزي حدود
 -2/1درصد و صنعت  -5/5درصد برآورد ميشود .از طرفي رشد واردات حدود  -22درصد بوده است.
همچنين صادرات حدود  6درصد افت داشته است .با توجه به اين شرايط رشد بخش بازرگاني حدود
 -10درصد برآورد ميشود .مركز آمار ايران رشد اين بخش در 9ماهه اول سال را  -4/4درصد برآورد
كرده است.
با توجه به برآوردهاي رشد بخشهاي صنعت ،معدن و كشاورزي و نيز تجارت خارجي در سال
 ،1398رشد بخش بازرگاني در سال  1398حدود  -6درصد برآورد ميشود.
 .6-2خدمات 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  .10رشد 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.

مخارج جاري دولت در سال  1397نسبت به سال  1396حدود  15درصد رشد اسمي نشان ميدهد.
با اين حال ،با توجه به تورم حدود  27درصدي اعالمي مركز آمار ايران براي اين سال ،رشد هزينههاي
دولت به صورت حقيقي منفي بوده است .با اين حال بايد به اين نكته توجه داشت كه بخش مهمي از
هزينههاي جاري دولت از نوع پرداختهاي انتقالي (يارانه ،مستمري و )...است كه در محاسبه ارزشافزوده
بخش خدمات عمومي نبايد در نظر گرفته شود .در مجموع با در نظر گرفتن اين مالحظات ،رشد
ارزشافزوده بخش خدمات عمومي براي سال  1397حدود  -4درصد برآورد ميشود .با توجه به كاهش
شديد درآمدهاي نفتي از يك طرف و تداوم شرايط تورمي ،انتظار ميرود رشد اين بخش در سال 1398
نيز منفي باشد .برآورد اوليه رشد حدود  -5/5درصدي اين بخش را در سال  1398پيشبيني مينمايد.
 .6-3خدمات واسطهگري مالي
يكي از مشكالت موجود در حسابهاي ملي ايران به نحوه محاسبه ارزشافزوده بخش واسطهگري مالي
مربوط است .دليل اين موضوع نيز به سهم باال و اصلي نظام بانكي در اين بخش ،تنوع خدمات بانكي،
تنوع نرخهاي سود بانكي ،دستوري بودن نرخها و حتي تسهيالت و سپردهها و ...برميگردد .بر اين اساس
مالحظه ميشود كه معموالً ميان رشدهاي اعالمي مركز آمار ايران و بانك مركزي براي اين بخش
اختالفات جدي وجود دارد .با اين حال ميتوان انتظار داشت كه ارزشافزوده بخش بانكي به تفاوت
حقيقي سودهاي دريافتي حاصل از ارائه تسهيالت و سودهاي پرداختي به سپردهها كامالً مرتبط باشد.
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بر اين اساس ،انتظار ميرود در سالهاي ركود تورمي به دليل كاهش حقيقي شكاف نرخ سود تسهيالت
و سپرده ها به خاطر شرايط تورمي از يك طرف و كاهش سود بانك به واسطه مطالبات غيرجاري بانك
در شرايط ركود از طرف ديگر ،شاهد كاهش ارزشافزوده و رشد منفي بخش بانكي و به تبع واسطهگري
مالي باشيم .آمار 9ماهه اول مركز آمار اين موضوع را تأييد ميكند .اين مركز ،نرخ رشد  -2/8درصدي
واسطهگري مالي در 9ماهه اول سال  1397را برآورد كرده است .با توجه به تداوم شرايط ركود تورمي
در سال  1398و احتماالً افزايش مطالبات غيرجاري بانكها از يك طرف و محدوديتهاي سياستي بانك
مركزي براي كنترل رشد نقدينگي از سوي ديگر ،تشديد ركود در اين بخش قابل انتظار است و پيشبيني
ميشود رشد بخش واسطهگري مالي در سال  1398حدود  -7درصد باشد.
نمودار  .11رشد فصلي بخش واسطهگري مالي از سال 1390
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مأخذ :سالهاي  1390-1396از حسابهاي ملي فصلي بانك مركزي و 9ماهه اول سال  1397از حسابهاي ملي فصلي مركز آمار ايران.

جمعبندي
ارزيابي عملكرد اقتصاد ايران در سال  1397نشان 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.
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با در نظر گرفتن آخرين شواهد از وضعيت بخشهاي اقتصاد ايران در سال  ،1397رشد اقتصادي
اين سال حدود  -5/1درصد برآورد ميشود .رشد اقتصادي بدون نفت در اين سال نيز حدود  -2/1درصد
برآورد ميگردد .براي سال  1398نيز شواهد حكايت از تداوم رشد منفي اقتصاد و تداوم ركود دارد .رشد
اقتصادي ايران در سال  1398با فرض نسبتاً بدبينانه براي صادرات نفت (به طور ميانگين  300هزار
بشكه در روز) حدود  -9/8درصد و رشد اقتصادي بدون نفت حدود  -2درصد برآورد ميشود.
صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني نيز در آخرين گزارشهاي خود رشد اقتصادي ايران را در سال
 2018به ترتيب  -3/9و  -1/9درصد و در سال  2019به ترتيب  -6و  -4/5درصد پيشبيني كردهاند.
جدول  .5برآورد رشد اقتصادي سال  1397و پيشبيني رشد اقتصادي سال 1398
شرح

1397

(درصد)

1398

كشاورزي

-2/2

3

نفت

-17/5

-49

صنعت

-5/5

-5

آب ،برق و گاز

5/1

2/1

ساختمان

-5/4

-13

خدمات

-2

-1/5

توليد ناخالص داخلي

-5/1

-9/8

توليد ناخالص داخلي بدون نفت

-2/1

-2

مآخذ :بخشهاي قبلي گزارش و محاسبات.

برآوردهاي انجام شده با فرض تداوم شرايط موجود صورت گرفته است .اين در حالي است كه به
طور بالقوه سياستگذار ميتواند با اتخاذ سياستهاي فعاالنه در مقابله با تحريمها و كاهش تهديدها و
بهرهگيري از فرصتهاي ناشي از شرايط فعلي به منظور اصالح فرايندها و نظامات معيوب داخلي (نظير
نظام بودجهريزي ،نظام بانكي و ،)...تبعات منفي را كاهش دهد.
منابع و مآخذ
.1
.2
.3
.4

تحليل بخش حقيقي اقتصاد ايران؛ عملكرد 6ماهه اول و برآورد رشد اقتصادي سال  ،1397مركز پژوهشهاي
مجلس شوراي اسالمي ،شماره مسلسل .16278
تحليل بخش حقيقي اقتصاد ايران؛ عملكرد رشد اقتصادي سال  1396و پيشبيني سال  ،1397مركز پژوهشهاي
مجلس شوراي اسالمي ،شماره مسلسل .16018
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