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تحليل بخش واقعي اقتصاد ايران
 .2عملكرد ششماهه اول و برآورد رشد اقتصادي سال 4931

چكيده
اقتصاد ايران پس از شرايط نامساعد سالهاي  1331و  1332كه توليد ناخالص داخلي كشور (طي اين
دو سال) در مجموع معادل  8/7درصد با كاهش مواجه شد ،در سال  1333به مدد دستاوردهاي ناشي
از توافق موقت ژنو و وجود ظرفيتهاي خالي ،شاهد نرخ رشد اقتصادي  3درصد (اعالمي توسط بانک
مركزي) بود .درحالي كه بانک مركزي برخالف رويه سنوات گذشته خود ،براي سهماهه و ششماهه
نخست سال جاري (عليرغم انتشار نماگر اقتصادي سهماهه اول سال  – 1334شماره  )82نرخ رشدي
اعالم نكرده است ،مركز آمار ايران رشد اقتصادي  6ماهه نخست سال  1334را برابر با  1درصد اعالم
كرد  .با توجه به اينكه آمارهاي رشد اعالمي اين مركز در كمترين حد تفصيل و جزئيات ممكن ،بدون
ارائه پايههاي آماري و حتي بدون ارائه مقادير مطلق (و رشد) سال قبل ارائه شده است ،اتكا به اين آمارها
براي سياستگذاران ،تحليلگران و كاربران ميتواند گمراهكننده باشد .گزارش حاضر سعي كرده است تا با
توجه به آخرين شواهد آماري در دسترس ،ضمن تحليل عملكرد رشد اقتصادي كشور در ششماهه اول
سال جاري ،برآوردي كمّي از اين متغير تا پايان سال ارائه كند.
شواهد موجود نشان ميدهد كه اقتصاد ايران در سال  1334با چالش اساسي كمبود تقاضاي مؤثر
مواجه است .از شواهد مهم تأييدكننده اين موضوع ميتوان به افت درآمدهاي نفتي از اواسط سال ،1333
كاهش شتاب رشد درآمدها و هزينههاي جاري دولت ،كاهش تشكيل سرمايه ثابت ناخالص دولتي و
خصوصي و كاهش صادرات غيرنفتي اشاره كرد .در شرايط ادامه روند موجود و با در نظر گرفتن عملكرد
بخشهاي اقتصادي در ششماهه اول سال جاري و تحوالت مورد انتظار در نيمه دوم سال بهخصوص
عملكرد بودجه دولت و قيمت نفت ،رشد بخشهاي كشاورزي ( 4/2درصد) ،نفت ( 2درصد) ،صنعت (-3
درصد) ،ساختمان ( -7/4درصد) و خدمات ( -2/2درصد) و رشد اقتصادي سال  1334نيز  -2/2درصد
برآورد ميشود كه مبين تداوم ركود در اين سال است .از مهمترين داليل وضعيت موجود ،مشكالت
مزمن ساختاري اقتصاد ايران (عمدتاً مشكالت موجود در فضاي كسبوكار) ،ميتوان به كاهش نقش
مصرفي و سرمايهگذاري دولت ،كاهش قدرت خريد خانوارها ،وضعيت بحراني نظام بانكي ،هزينه باالي
تأمين و تجهيز منابع در شبكه بانكي ،نبود چشمانداز روشن از روندهاي آتي تحوالت اجتماعي و سياسي
جهان ،منطقه و كشور و نيز ابهام در سياست هاي مرتبط با متغيرهاي كليدي اقتصادي (نظير نرخ ارز،
قيمت انرژي ،وضعيت آب و محيط زيست و )...اشاره كرد .قابل ذكر است ،چنانچه برخي آثار فوري

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
اجراي برجام آنگونه كه توسط مقامات رسمي دولتي ،بهخصوص در مورد ميزان افزايش صادرات نفت
و آزاد شدن برخي داراييهاي مالي متعلق به دولت براي سال جاري اعالم شده ،محقق شود ،رشد
اقتصادي كل سال  1334با  2/8درصد افزايش به  -1/2درصد خواهد رسيد .در اين سناريو رشد اقتصادي
در فصل چهارم 2/8 ،درصد بيش از سناريوي ادامه روند موجود برآورد ميشود و رشد اقتصادي برخالف
سه فصل پيش از آن مثبت خواهد بود.
الزم به ذكر است ،با توجه به رفع تحريمهاي اقتصادي و تأثير آن بر عملكرد بعضي بخشهاي
اقتصادي از جمله بخش نفت و بازرگاني ،همچنين برخي تأثيرات سياستهاي اقتصادي كوتاهمدت دولت
در اين سال ،چشمانداز رشد اقتصادي در سال  1335مثبت است كه در گزارش جداگانهاي به آن پرداخته
خواهد شد.
مقدمه
بهدنبال بروز ركود تورمي و حصول نرخهاي منفي رشد اقتصادي در سالهاي  1331و  11332كه عمدتاً
ناشي از رويدادهاي دهه  1382و اوايل دهه  1332شامل تحريمهاي اقتصادي ،مديريت ناكارآي اقتصاد
كالن و وجود زمينههاي ساختاري نامناسب بود ،رشد اقتصادي كشور پس از يک دوره ركود ،در سال
 1333وارد دامنه مثبت شد كه عوامل مؤثر بر آن را ميتوان در دو دسته عوامل طرف عرضه و عوامل
طرف تقاضا طبقهبندي كرد كه البته عوامل هر دو دسته نشئت گرفته از دستاوردهاي ناشي از توافق

ژنو2

و وجود ظرفيتهاي خالي اقتصاد بود .عوامل سمت عرضه شامل شكلگيري انتظارات مثبت و ثبات
اقتصاد كالن ،تسهيل مبادالت خارجي بهويژه براي صنعت پتروشيمي ،افزايش حجم تجارت خارجي
(بهويژه واردات واسطهاي و سرمايهاي براي صنايع مختلف ازجمله خودروسازي) و رشد تسهيالت بانكي
ميباشند .عوامل سمت تقاضا نيز شامل رشد هزينههاي مصرفي بخش خصوصي ،رشد هزينههاي مصرفي
بخش دولتي (رشد بودجه دولت) ،رشد سرمايهگذاري و رشد صادرات كاالها و خدمات هستند .شواهد
آماري از سه ماهه چهارم سال  1333نشان از ادامه نيافتن رشد اقتصادي سال  1333در سال 1334
داشت زيرا نرخ رشد توليد ناخالص داخلي از ارقام  3/8 ،3/8و  3/7درصد در فصول اول تا سوم سال
 1333به يكباره با افت شديدي مواجه شده و در فصل چهارم به  2/6درصد كاهش يافت .عليرغم اين
افت شديد در سه ماهه چهارم سال  ،1334برنامه مشخصي ازسوي دولت براي مقابله با اين رخداد ارائه
نشد تا اينكه از اواسط فصل دوم سال  1334و حصول شواهدي مبنيبر ورود مجدد اقتصاد به فاز منفي

 .1ركود سالهاي  1931و  1931با مجموع نرخ رشد  -8/7درصد عميقترين ركود حاكم بر اقتصاد ايران بعد از جنگ تحميلي
است.
 .1توافق موقت ژنو بين ايران و گروه  5+1در سوم آذر ماه سال .1931

رشد اقتصادي ،تالشهايي براي مقابله با اين رويداد شكل گرفت كه ماحصل اين تالشها در قالب بسته
سياستي كوتاهمدت دولت براي نيمه دوم سال  1334ارائه شد .در همان زمان كه بخش مهمي از تمركز
دولت بر تدوين و اجراي سياست مذكور براي خروج از ركود بود ،مركز آمار ايران نرخ رشد اقتصادي
شش ماهه اول را مثبت  1درصد اعالم كرد كه البته با توجه به عدم انتشار پايههاي آماري آن و بهخصوص
عدم انتشار آمارهاي سال قبل از آن توسط آن مركز ،چندان مورد توجه قرار نگرفته و سياستگذار به
تداوم سياستهاي كوتاهمدت خروج از ركود خود ادامه

داد1.

هدف اصلي كه گزارش حاضر درصدد دستيابي به آن ميباشد عبارت از بررسي عملكرد بخش
حقيقي اقتصاد ايران در ششماهه اول سال  1334و برآورد رشد اقتصادي در اين سال ميباشد .بهمنظور
برآورد رشد اقتصادي سال جاري ،از آخرين آمار و اطالعات در دسترس در چارچوب حسابهاي ملي
فصلي استفاده شده و با در نظر گرفتن سيكلهاي فصلي و تحوالت مورد انتظار به كل سال تعميم داده
شده است .با اينحال بهمنظور افزايش قابليت اتكاي پيشبينيها ،نتايج با خروجيهاي مدل VECX
طراحي شده در مركز پژوهشها مقايسه شده

است2.

 .4تحوالت اقتصاد كالن و عملكرد طرف تقاضاي اقتصاد ايران
اقتصاد ايران در حالي ماههاي پاياني سال  1334را سپري ميكند كه در اين سال با چالشهاي متعددي
دست به گريبان بوده است .مهمترين چالشهاي سمت تقاضا در سال  1334مربوط به كمبود تقاضاي
مؤثر است كه شاهد اين مدعا را ميتوان در روند كاهشي قدرت خريد بخش خصوصي از سال  1386به
بعد و ادامهدار بودن آن در سال جاري ،كاهش قيمت نفت و افت درآمدهاي نفتي از نيمه دوم سال 1333
تا بحال و احتمال ادامهدار بودن آن ،كاهش تشكيل سرمايه ثابت ناخالص دولتي نشئت گرفته از عدم
تحقق درآمدهاي مورد انتظار دولت و كاهش تشكيل سرمايه ثابت ناخالص خصوصي نشئت گرفته از
ركود بخش مسكن ،كاهش صادرات غيرنفتي و نهايتاً نرخ سود سپرده حقيقي مثبت و باالي بانكي (كه
باعث تبديل مصرف و سرمايهگذاري به پسانداز شده است) ريشهيابي كرد .در اين بخش از گزارش،
تالش ميشود تا چالشهاي سمت تقاضاي اقتصاد ايران به تفكيک اجزاي تشكيلدهنده آن مورد تحليل
و بررسي قرار گيرند.
 . 4-4مصرف بخش خصوصي
رشد هزينههاي مصرف بخش خصوصي يكي از مهمترين عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي سال 1333
 .1مركز پژوهشها در گزارشي با عنوان «تحليل سياستهاي كوتاهمدت اقتصادي دولت» به بررسي و نقد سياستهاي
مذكور پرداخته است.
 .1با توجه به اينكه پايههاي آماري اين گزارش عمدتاً مبتنيبر حسابهاي ملي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران با سال
پايه  1989ميباشد ،پيشبينيهاي اين گزارش با نتايج محاسبات ملي اين نهاد قابل مقايسه است.

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
بود زيرا رشد اين هزينهها (به قيمت ثابت سال  )1383از  -1درصد در سال  1332به  3/1درصد در
سال  1333افزايش يافت .بررسي روند فصلي نشان ميدهد كه رشد مصرف بخش خصوصي از ارقام
 3/5 ،3/3و  5/3درصد در فصول اول تا سوم به رقم  -2/1درصد در فصل چهارم سال  1333افت
كرد كه نشانهاي از ورود به فاز كاهشي در هزينههاي مصرفي بخش خصوصي در سال  1334ميباشد.
از اصليترين داليل كاهش رشد مصرف بخش خصوصي ميتوان به وضعيت نامناسب بودجه خانوارها
(وجود روند نزولي متوسط درآمد حقيقي ناخالص ساليانه يک خانوار شهري از سال  1386تا 1333
به قيمت ثابت سال  ،)1332به تعويق انداختن تقاضاي مصرفي بخش خصوصي بهدليل شكلگيري
انتظارات مثبت در مورد دوران بعد از رفع تحريمها و همچنين نرخ سود سپرده حقيقي مثبت و باالي
بانكي (كه باعث تبديل مصرف به پسانداز شده است) اشاره كرد .دولت با تشخيص اين چالش و در
قالب بسته سياستي كوتاهمدت اقتصادي براي خروج از ركود در سال  ،1334كانالهايي از طريق
اعطاي تسهيالت خريد خودرو و اعطاي كارتهاي اعتباري براي افزايش مصرف بخش خصوصي
پيشبيني كرد كه با فرض تحقق اهداف انتظاري ،اين بسته ميتواند تا حدودي در افزايش مصرف
بخش خصوصي مؤثر باشد .با اين حال ،بررسي نحوه اجراي اين سياست نشان ميدهد كه احتماالً
بخش مهمي از آن (در صورت اجرا) به تقاضاي كاالهاي وارداتي تبديل خواهد شد.
 . 4-2مخا رج دولتي
مخارج مصرفي دولت يكي ديگر از اجزاي تقاضاي كل اقتصاد است كه تابعي از درآمدهاي دولتي بوده و
در رشد اقتصادي كشور مؤثر ميباشد.كانالهاي درآمدي دولت شامل درآمدها (درآمدهاي مالياتي و ساير
درآمدها) ،واگذاري داراييهاي سرمايهاي و واگذاري داراييهاي مالي است .شواهد آماري براي  6ماهه
 1334نشان ميدهد كه عملكرد درآمدها ،واگذاري داراييهاي سرمايهاي و واگذاري داراييهاي مالي
نسبت به مصوب ششدوازدهم قانون بودجه سال  1334بهترتيب برابر با  122 ،71و  74درصد ميباشند.
بنابراين آمار مذكور حاكي از آن است كه دولت از محل درآمدها (درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها) و
واگذاري داراييهاي مالي در مضيقه است.
رشد هزينههاي مصرفي دولت (به قيمت ثابت سال  )1383بهعنوان عاملي مؤثر بر رشد اقتصادي،
از  1/6درصد در سال  1332به  2/7درصد در سال  1333افزايش يافت كه دليل اصلي اين افزايش
مربوط به افزايش صادرات و درآمدهاي نفتي ناشي از توافق ژنو و اثرگذاري آن بر عملكرد اعتبارات
هزينهاي دولت بوده است ،اما با توجه به برقرار بودن تحريمها تا اواخر ديماه سال جاري و كاهش
نزديک 72درصدي قيمت نفت ايران (نسبت به تابستان  ،)1333انتظار نميرود كه شدت اثرگذاري
هزينههاي مصرفي دولت بر رشد اقتصادي در سال  1334همانند سال گذشته باشد .در تأييد اين نكته،

بايد اشاره كرد كه هزينههاي جاري دولت در  6ماهه  75( 1334هزار ميليارد تومان) در قياس با
ششدوازدهم مصوب قانون بودجه سال  81/5( 1334هزار ميليارد تومان) از نسبت عملكرد  32درصدي
برخوردار بوده است اما نكته مهم اين است كه رشد پرداختهاي هزينهاي دولت در  6ماهه ( 1334و
كل سال  )1334نسبت به دوره مشابه سال قبل (كه بر رشد تقاضاي مصرفي دولت مؤثر است) به مراتب
پايينتر است .جدول  1نشان ميدهد كه رشد عملكرد اعتبارات هزينهاي در  6ماهه نخست سال 1334
( 3/5درصد) نسبت به رشد عملكرد اعتبارات هزينهاي در  6ماهه نخست سال  33/7( 1333درصد)
بسيار كمتر است كه دليل اين رخداد ،اوالً كاهش رشد درآمدها (درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها) از
 43/4درصد در  6ماهه  1333به  14درصد در  6ماهه  1334و ثانياً كاهش رشد واگذاري داراييهاي
سرمايهاي از  63/4درصد در  6ماهه  1334به  -22/2درصد در  6ماهه  1334ميباشد .برآورد مركز
پژوهشها ،با در نظر گرفتن عملكرد  8ماهه بودجه و ادامه روند درآمدهاي نفتي و مالياتي ،نشان
ميدهد كه رشد هزينههاي جاري (اعتبارات هزينهاي) دولت تا پايان سال حتي كمتر از شش ماهه اول
بوده و حدود  4/5درصد خواهد بود (حدود  1522هزار ميليارد ريال اعتبارات هزينهاي).
(درصد)

جدول  .4نرخ رشد عملكرد اعتبارات هزينهاي و درآمدهاي دولت
4939
شرح

فصل

فصل

اول

دوم

37/2

32/5

درآمدها (مالياتي و ساير
درآمدها)

-

-

تراز عملياتي

-

-

اعتبارات هزينهاي (عملكرد)

ششماهه
33/7
43/4
29/4

4931
فصل

فصل

فصل

فصل

سوم

چهارم

اول

دوم

14/2

6/3

8/2

12/7

-

-

-

-

-

-

-

-

ششماهه
3/5
14/2
42/4

مأخذ :بانک مركزي (بخش مالي و بودجه ،گزيده آمارهاي اقتصادي) و محاسبات.

 .4-9سرمايه گذاري
يكي ديگر از عوامل مهم و مؤثر سمت تقاضا كه بر رشد اقتصادي سال گذشته مؤثر بود ،رشد تشكيل
سرمايه ثابت ناخالص است بهطوري كه رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص (به قيمت ثابت سال
 )1383از  -6/3درصد در سال  1332به  3/5درصد در سال  1333افزايش يافت .دليل اصلي اين
رشد ،مربوط به عملكرد مثبت بودجه عمراني دولت (سرمايهگذاري دولتي) بود كه نشئت گرفته از
افزايش صادرات و درآمدهاي نفتي است با توجه به برقرار بودن تحريمها تا اواخر دي ماه سال جاري
و كاهش نزديک  72درصدي قيمت نفت صادراتي ايران (نسبت به تابستان  1333و احتمال تداوم
اين وضعيت) و عدم تحقق احتمالي منابع مورد انتظار دولت از محل مالياتها و واگذاري داراييهاي
مالي در سال  ،1334انتظار نميرود كه رشد اقتصادي سال جاري همانند سال گذشته از كانال بودجه

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
عمراني دولت تحت تأثير قرار بگيرد .در تأييد اين نكته ،جدول  2نشان ميدهد كه رشد عملكرد
اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي در ششماهه  -22/7( 1334درصد) در مقايسه با رشد عملكرد
اين اعتبارات در ششماهه سال  212/3( 1333درصد) پايين تر بوده و حتي منفي شده است .رشد
منابع حاصل از صادرات نفت خام نيز در نيمه نخست سال جاري ( -21/3درصد) در مقايسه با رشد
منابع حاصل از صادرات نفت خام در دوره مشابه سال قبل ( 42/3درصد) بهشدت پايينتر بوده و
منفي است .اين آمار نشان ميدهد كه دولت در ششماهه نخست سال  1334از نظر دسترسي به
اعتبارات عمراني براي تخصيص بودجه عمراني پروژههاي مختلف كشور (تقاضاي تشكيل سرمايه
ثابت ناخالص دولتي) بهشدت در مضيقه بوده و انتظار بر اين است كه اين وضعيت كمابيش تا انتهاي
سال جاري نيز ادامهدار باشد .با در نظر گفتن عملكرد بودجه  8ماهه و روند درآمدهاي نفتي و مالياتي
و منابع حاصل از واگذاري داراييهاي مالي ،رشد مخارج عمراني دولت در سال  1334حدود -17
درصد برآورد ميشود (حدود  252هزار ميليارد ريال اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي در انتهاي
سال .)1334
عالوه بر تشككيل سكرمايه ثابت ناخالص بخش دولتي ،براي سرمايهگذاري بخش خصوصي نيز
چشككمانداز مثبتي در سككال  1334قابل انتظار نيسككت .همانطور كه جدول  2نشككان ميدهد ،رشككد
سكرمايهگذاري بخش خصكوصي در ساختمان براي ششماهه  1334نسبت به دوره مشابه سال قبل
منفي اسكت .داليل اين رخداد را ميتوان در ( )1مازاد عرضكه بخش مسككن ( )2باال بودن نرخ سود
بانكي ( )3كاهش تقاضاي دولتي و نهايتاً كاهش سرمايهگذاري بخش خصوصي رديابي كرد.
(درصد)

جدول .2نرخ رشد شاخصهاي سرمايهگذاري و درآمد صادرات نفت
4939
شرح

فصل

فصل

فصل

فصل

سوم

چهارم

اول

دوم

212/3

132/1

-52/3

22/3

-22/3

-22/7

منابع حاصل از صادرات نفت
خام

-

-

42/3

-

-

-

-

-21/3

تراز سرمايهاي

-

-

91/3

-

-

-

-

-22/4

13/3

1/2

7/1

2/2

14/6

-6/3

-4/3

-5/3

اعتبارات تملک داراييهاي
سرمايهاي (عملكرد)

سرمايهگذاري بخش
خصوصي در ساختمان

فصل

فصل

اول

دوم

4931

363/5 -37/4

ششماهه

ششماهه

مأخذ :بانک مركزي (بخش مالي و بودجه ،گزيده آمارهاي اقتصادي و خالصه نتايج مقدماتي آمار فعاليتهاي ساختماني بخش
خصوصي) و محاسبات.

 . 4-1صادرات و واردات
آخرين جزء مربوط به تقاضاي كل اقتصاد عبارت از خالص صادرات 1است .آمار صادرات غيرنفتي
نيمه نخست سال جاري نشان ميدهد كه ارزش دالري صادرات غيرنفتي در  6ماهه  1334نسبت
به دوره مشابه سال قبل حدود  4درصد كاهش داشته اما صادرات دالري غيرنفتي  3ماهه حاكي از
بهبود نسبي وضعيت بوده بهطوري كه ارزش دالري صادرات غيرنفتي در  3ماهه  1334نسبت به
دوره مشابه سال قبل از رشد  1/6درصدي برخوردار ميباشد .تأملي در مقاصد صادرات غيرنفتي
كشور نشان ميدهد كه بيشترين صادرات دالري غيرنفتي كشور در سال  6 ،1333ماهه و  3ماهه
سال جاري بهترتيب مربوط به كشورهاي چين ،عراق ،امارات ،هند و افغانستان بوده است .در سال
 1333حدود  68درصد و در  3ماهه سال جاري حدود  63درصد از كل صادرات دالري غيرنفتي
كشور مربوط به  5كشور فوقالذكر بوده است .نكته حائز اهميت اينكه در بين كشورهاي مذكور
بزرگترين بازار صادرات غيرنفتي ايران كشور چين است 2كه با كُندي فعاليتهاي اقتصادي و كاهش
شتاب رشد اقتصادي مواجه است .شواهد آماري گمرك جمهوري اسالمي حاكي از آن است كه
صادرات دالري غيرنفتي كشور در  6ماهه  1334نسبت به دوره مشابه سال قبل به مقصد چين با
كاهش حدود  22درصدي همراه بوده است.
با توجه به شواهد آماري فوقالذكر ،برقرار بودن تحريمها تا اواخر ديماه سال جاري ،تخليه
شدن آثار تعليق تحريم صادرات صنايع پتروشيمي در رشد صادرات غيرنفتي سال گذشته 3،كاهش
رشد اقتصاد جهاني باالخص اقتصادهاي نوظهور ،كُندي فعاليتهاي اقتصادي چين (شاخصهاي
اقتصاد چين نشان ميدهند كه رسيدن به رشد اقتصادي  7درصدي كه نرخ رشد هدفگذاري شده
دولت چين ميباشد ،تقريباً غيرممكن است) ،وجود ناامنيها در عراق ،روند كاهش قيمت در بازار
كاالها و افت جهاني قيمت نفت و به تبع آن افت جهاني قيمت محصوالت پتروشيمي ،رشد صادرات
غيرنفتي كشور در انتهاي سال  1334نسبت به سال  1333چندان مناسب نيست .ذكر اين نكته
ضروري است كه در بسته سياستي كوتاهمدت دولت برخي سياستهاي صادراتي (از قبيل تشويق
صادرات بهويژه در صنايعي كه مشكل دارند و حمايت مؤثر از صادرات خدمات مهندسي) مدنظر قرار
گرفتهاند اما بهنظر نميرسد كه تأثير معنيداري بر صادرات غيرنفتي و رشد اقتصادي سال جاري
داشته باشند.
با توجه به اينكه بخش مهمي از واردات رسمي كشور از نوع واسطهاي و سرمايهاي بوده و عمدتاً
مورد استفاده بخشهاي صنعتي ميباشند ،وضعيت اين متغير ميتواند مبين وضعيت صنعت باشد.
 .1در اين بخش ،تمركز بر صادرات غيرنفتي بود ه و از آمارهاي مقدماتي گمرك جمهوري اسالمي ايران استفاده شده است.
آمار صادرات غيرنفتي مورد استفاده در این بخش شامل ميعانات گازي نميباشد.
 .1در  6ماهه  1931حدود  19درصد از كل صادرات دالری غيرنفتي كشور به مقصد كشور چين بوده كه بخش عمده اقالم
صادراتي به این کشور نيز محصوالت پتروشيمي (شامل پروپان ،بوتان ،متانول و غيره) و مواد معدني است.
 .9رشد صادرات دالري غيرنفتي كشور از  -9/0درصد در سال  1931به  11/6درصد در سال  1939افزايش يافت.

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
آمارهاي  3ماهه اول سال ( 1334جدول  )3نشاندهنده كاهش قابل توجه واردات (دالري و مقداري)
در اين دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل است .اين موضوع ميتواند ناشي از افت توليدات صنعتي
و يا ناشي از انتظار توليدكنندگان و واردكنندگان از بهبود اوضاع پس از اجراي توافق برجام (به عنوان
مثال كاهش هزينه مبادله يا حتي كاهش نرخ ارز و )...باشد .در هر حال كاهش اين متغير را ميتوان
به عنوان شاخصي از ركود بخش صنعت در نظر گرفت.
جدول  .9نرخ رشد فصلي واردات دالري
4932
شرح

فصل

فصل

اول

دوم

فصل فصل
سوم

واردات -1/8 -21/4 -28/2

4939

4931

فصل فصل فصل فصل

فصل

چهارم اول
23/1

(درصد)

27/6

دوم

سوم

-6/4 23/5

چهارم اول
-12/6

فصل

فصل

دوم

سوم

-25/1 -22/7 -11/5

مأخذ :آمار گمرك و محاسبات.

 .2عملكرد ششماهه بخشها و برآورد رشد اقتصادي سال 4931
همانند طرف تقاضاي اقتصاد ايران كه در سال جاري با چالشهايي مواجه بوده و مورد بررسي قرار گرفت،
طرف عرضه نيز در سال  1334با چالشهايي مواجه بوده است كه از مهمترين آنها مشكل تنگناي

مالي1

است كه بارزترين نشانه آن باال ماندن نرخ سود سپردهها عليرغم كاهش نرخ تورم و از داليل آن ميتوان
به انجماد منابع بانكها در بخشهايي همانند مسكن ،مطالبات غيرجاري 2بانكها و مطالبات آنها از
دولت و شركتهاي دولتي ،وجود و عملكرد مؤسسات اعتباري غيرمجاز و توسعه نيافتگي بازار سرمايه

اشاره كرد.
درحالي كه به انتهاي سال  1334نزديک ميشويم ،تنها آمار مربوط به رشد اقتصادي توسط مركز
آمار ايران منتشر شد كه طي آن رشد اقتصادي كشور در  6ماهه نخست سال  1334اعالم گرديد .طبق
اعالم مركز آمار ايران ،رشد اقتصادي  6ماهه نخست سال جاري برابر با  1درصد بوده (رشد بخش
كشاورزي برابر با  5/7درصد ،رشد بخش صنعت برابر با  -1/1درصد و رشد بخش خدمات برابر با 2/3
درصد) كه عمدتاً متأثر از رشد  5/7درصدي بخش كشاورزي ميباشد .با توجه به اينكه آمارهاي رشد

 .1يكي از مواردي كه نشاندهنده محدوديت منابع بانكي ميباشد نرخ رشد منفي سپردههاي ديداري (احتياطي) بانكها
نزد بانك مركزي است كه طبق آخرين آمار ،سپردههاي ديداري بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي (سپردههاي
احتياطي) نزد بانك مركزي در شهريورماه  4931نسبت به اسفند  4939معادل  41/7درصد كاهش يافته است.
این آمار نشان میدهد که بانکها و مؤسسات اعتباری با محدودیت منابع روبرو بوده و براي جبران بخشي از آن دست به
دامان سپردههاي احتياطي خود نزد بانك مركزي ميشوند.
 .1طبق آخرين آمار مربوط به خالصه داراييها و بدهيهاي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي ،بدهي بخش غيردولتي
به بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي در انتهاي شهريورماه  1931برابر با  661هزار ميليارد تومان بوده است كه نسبت
به شهريورماه  1939معادل  41/2درصد و نسبت به اسفندماه  1939معادل  1/7درصد رشد داشته است.

اقتصادي  6ماهه اعالمي اين مركز در كمترين حد تفصيل و جزئيات ممكن ،بدون ارائه پايههاي آماري
و حتي بدون ارائه مقادير مطلق (و رشد) سال قبل ارائه شده است ،اتكاي به اين آمارها براي سياستگذاران،
تحليلگران و كاربران ميتواند گمراهكننده باشد .عالوهبر اين ،بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران هم
از ارائه عملكرد  6ماهه بخش حقيقي اقتصاد كشور امتناع كرده است كه خالف رويه سنوات گذشته اين
نهاد ميباشد .با اينحال ،گمانهزنيهاي غيررسمي حاكي از منفي بودن نرخ رشد اقتصادي ششماهه
برآوردي اين نهاد ميباشد .شواهد موجود نيز كه بخشي از آن در قسمت قبلي گزارش تشريح شد ،حاكي
از منفي بودن رشد اقتصادي در  6ماهه نخست سال جاري ميباشد .در ادامه از منظر طرف عرضه اقتصاد
به تحليل ساير شواهد پرداخته ميشود.
در تير ماه سال جاري جمعبندي مذاكرات هستهاي بين ايران و گروه ( 5+1برجام) انجام گرفت اما
برداشته شدن عملي تحريمها در اواخر دي ماه سال جاري و پديدار شدن آثار ناشي از لغو تحريمها در دو ماه
پاياني سال  1334و عمدتاً در سال  1335خواهد بود .بنابراين وضعيت اقتصاد كشور در سال ( 1334تا انتهاي
ديماه اين سال) همانند دوران بعد از توافق ژنو (ادامه روند موجود) ميباشد .در ادامه تالش ميشود به
كمک تحليلبخشي 1و با توجه به شواهد آماري موجود در ششماهه نخست سال جاري ،برآوردي از رشد
رشد اقتصادي سال  1334ارائه شود.
 . 2-4بخش نفت
بخش نفت يكي از بخشهاي مهم اقتصاد ايران است كه هم در طرف عرضه اقتصاد حائز اهميت است و
هم به نوعي موتور محرك طرف تقاضاي اقتصاد ايران ميباشد .وقوع هرگونه رشد مثبت (منفي) در
ارزشافزوده بخش ن فت (از كانال افزايش (كاهش) توليد و صادرات نفت و يا از كانال افزايش (كاهش)
قيمت نفت) به نوعي باعث متأثر شدن ساير بخشهاي اقتصادي نيز ميشود.
اثرگذاري رشد ارزشافزوده بخش نفت بر ساير بخشهاي اقتصادي بهواسطه دولت بوده و به اين
ترتيب است كه افزايش توليد و صادرات نفت (و يا افزايش قيمت نفت) باعث افزايش درآمدهاي ارزي
دولت ميشود .دولت معادل ريالي دريافتي از بانک مركزي را (كه مربوط به تحويل درآمدهاي ارزي ناشي
از صادرات نفت و ميعانات گازي ب ه بانک مركزي بعد از كسر سهم صندوق توسعه ملي و سهم شركت
ملي نفت ايران است) در دو بخش شامل مخارج جاري و مخارج عمراني هزينه ميكند .بديهي است كه
افزايش درآمدهاي نفتي باعث مي شود از يكسو كسري تراز عملياتي دولت (كه معموالً در اقتصاد ايران
وجود دارد) پوشش داده شده و ازسوي ديگر پرداختهاي عمراني دولت نيز با افزايش همراه باشد .افزايش
مخارج جاري دولت (بهعنوان يكي از اجزاي تقاضاي كل) بهطور مستقيم باعث افزايش تقاضاي كل و
 .1با توجه به سهم بخش هاي مختلف در توليد ناخالص داخلي و همچنين اهميت آنها در رشد اقتصادي سال  ،1931صرفاً
بخش هاي نفت ،صنعت ،ساختمان و خدمات (بازرگاني و خدمات عمومی) مورد بررسي قرار ميگيرند.
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توليد ناخالص داخلي شده و افزايش پرداخت هاي عمراني نيز كه در قالب تشكيل سرمايه ثابت ناخالص
دولتي متبلور مي شود ،عنصري ديگر در افزايش تقاضاي كل اقتصاد و توليد ناخالص داخلي بهشمار
ميرود .نمود افزايش مخارج جاري دولت در طرف عرضه اقتصاد عمدتاً مربوط به فعاليت خدمات عمومي
است جايي كه هزينههاي دولت در وزارتخانهها و مؤسسات وابسته (به تفكيک چهار حوزه «جبران
خدمات كاركنان»« ،خريد كاالهاي مصرفي»« ،اجاره» و «استهالك») با رشد مواجه شده و نهايتاً
ارزشافزوده فعاليت خدمات عمومي رشد ميكند .نمود افزايش مخارج عمراني دولت در طرف عرضه
اقتصاد نيز عمدتاً مربوط به بخش ساختمان ميباشد 1كه در نتيجه افزايش پرداختهاي عمراني،
ارزشافزوده بخش ساختمان (دولتي) نيز با رشد مواجه ميشود كه در تناظر با تشكيل سرمايه ثابت
ناخالص دولتي در طرف تقاضاي اقتصاد است .تأثيرپذيري تشكيل سرمايه ثابت ناخالص بخش خصوصي
از رشد ارزشافزوده بخش نفت نيز عمدتاً از كانال افزايش پايه پولي (بهواسطه افزايش خالص داراييهاي
خارجي بانک مركزي در نتيجه تحويل دالرهاي نفتي توسط دولت به بانک مركزي) و به تبع آن افزايش
نقدينگي و افزايش توان تسهيالتدهي نظام بانكي براي سرمايهگذاري بخش خصوصي است .عالوهبر اين،
افزايش تقاضاي ناشي از افزايش درآمدهاي نفتي خود بر افزايش انگيزه سرمايهگذاري بخش خصوصي
مؤثر است.
رشد صادرات نفت يكي از مهمترين شاخصهاي نشاندهنده رشد بخش نفت ميباشد .بررسي
آخرين آمارهاي مربوط به مقدار صادرات نفت در  6ماهه نخست سال  1334نشان ميدهد كه مقدار
صادرات نفت در  6ماهه نخست سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل  2/7درصد رشد داشته
درحالي كه رشد مقدار صادرات نفت در  6ماهه  1333نسبت به  6ماهه  1332برابر با  12/4درصد بوده
است .بنابراين قابل انتظار است كه ميزان تأثيرگذاري رشد بخش نفت بر رشد اقتصادي سال 1334
نسبت به سال قبل كمتر بوده و رشد اقتصاد ايران در سال  1334در قياس با سال گذشته به نسبت
كمتري از رشد ارزشافزوده بخش نفت متأثر شود .برآورد مركز پژوهشها نشان ميدهد كه رشد
ارزشافزوده بخش نفت در سال  1334تقريباً نزديک صفر خواهد بود البته بايد به اين نكته توجه كرد
كه در صورت لغو تحريمها در ماههاي انتهايي سال جاري و افزايش توليد و صادرات  522هزار بشكهاي
روزانه نفت در زمستان امسال 2،رشد ارزشافزوده بخش نفت ميتواند افزايش يابد.

 .1معموالً طبق قوانين بودجه ساليانه كشور ،بيش از  60درصد تملك داراييهاي سرمايهاي دولت مربوط به فصل اول تملك
داراييهاي سرمايهاي يعني «ساختمان و ساير مستحدثات» ميباشد .بعد از «ساختمان و ساير مستحدثات» نيز بيشترين
سهم مربوط به فصل دوم يعني «ماشين آالت و تجهيزات» است.
 .1وزير محترم نفت به افزايش توليد  500هزار بشكهاي نفت ايران بالفاصله پس از برداشته شدن تحريمها اشاره داشتهاند
(خبرگزاري صداوسيما.)1931/6/11 ،

 . 2-2بخش صنعت
بخش صنعت يكي از مهمترين بخشهاي اقتصادي است كه طبق حسابهاي ملي بانک مركزي با داشتن
سهمي در حدود  16درصد از توليد ناخالص داخلي از نقش حائز اهميتي در رشد اقتصادي كشور برخوردار
است .مركز آمار ايران در گزارش رشد اقتصادي نيمه نخست سال جاري ،رشد  6ماهه بخش صنعت را
برابر با  -1/1درصد اعالم كرد كه البته با توجه به اينكه در گزارش مذكور رقم رشد بخشهاي نفت و
گاز ،معدن ،ساختمان و آب ،برق و گاز ارائه نشده است ،مشخص نيست اين رشد دربردارنده رشد مجموعه
اين بخشها ست يا صرفاً صنعت (ساخت) .لذا اين آمار اگر مؤيد موضوعي هم باشد بيشتر اغتشاش آماري
است و نميتوان برداشت مشخصي از جنبه تحليلي يا سياستگذاري از آن داشت.
عوامل متعددي وجود دارند كه بر رشد بخش صنعت اثرگذار ميباشند .در ادامه تالش ميشود تا با
استفاده از آخرين آمار در دسترس ،ضمن ارزيابي وضعيت عوامل مؤثر بر رشد بخش صنعت برآوردي از
رشد اقتصادي اين بخش در سال  1334تبيين گردد .چالشهايي كه بخش صنعت در سال  1334با آنها
مواجه بوده و وجود آنها مانعي در رشد توليد اين بخش محسوب ميشود عبارتند از:
 روند كاهشي واردات واسطهاي و سرمايهاي :با توجه به اينكه واردات واسطهاي و سرمايهاي
نقش پررنگي در توليد بخش صنعت دارند بنابراين بررسي روند مربوط به واردات واسطهاي و سرمايهاي
ميتواند شاخصي براي ارزيابي وضعيت توليد اين بخش باشد  .با عنايت به اين نكته ،از نمودار  1كه
نشاندهنده روند واردات فصلي كشور (به دالر) ميباشد 1،مشخص است كه كل واردات كشور در دو فصل
انتهايي سال  1333نسبت به فصول مشابه سال قبل ،از رشد منفي (بهترتيب برابر با  -6/4و -12/6
درصد) برخوردار بوده كه نتيجه آن در رشد اقتصادي منفي بخش صنعت در  6ماهه نخست سال جاري
نمايان شده است (رشد  -1/1درصدي بخش صنعت در  6ماهه نخست سال  1334طبق اعالم مركز آمار
ايران) .همچنين واردات در سه فصل ابتدايي سال  1334نيز نسبت به فصول مشابه سال قبل از رشد
منفي (به ترتيب برابر با  -22/7 ،-11/5و  -25/1درصد) برخوردارند كه به احتمال زياد در  6ماهه دوم
سال جاري نيز رشد اقتصادي بخش صنعت منفي خواهد بود .با تأمل بر آمارهاي واردات واسطهاي
مشاهده ميشود كه روند واردات واسطهاي كشور از فصل سوم سال  1333وارد فاز رشد منفي شده
بهطوري كه طي دو فصل انتهايي سال  1333و دو فصل ابتدايي سال  1334نرخ رشد دالري واردات
واسطهاي منفي بوده است.

 .1بهطور متوسط در حدود  70درصد از كل واردات کشور از نوع واردات واسطهای است.
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نمودار  .4ارزش واردات كشور به تفكيك فصلي

(ميليارد دالر)

1392-1 1392-2 1392-3 1392-4 1393-1 1393-2 1393-3 1393-4 1394-1 1394-2 1394-3

مأخذ :گمرك جمهوري اسالمي ايران.

روند نزولي واردات واسطهاي از عوامل مختلفي نشئت ميگيرد كه اصليترين آنها مربوط به افت
شديد قيمت نفت است .با توجه به وابستگي اقتصاد ايران به نفت ،كاهش قيمت نفت باعث كاهش
درآمدهاي دولت و افزايش كسري بودجه شده و در نتيجه باعث كاهش مخارج عمراني ،كاهش شديد
سرمايهگذاري (دولتي و خصوصي) ،شكلگيري فضاي ركودي در اقتصاد كشور ،كاهش فروش و افزايش
موجودي انبار بنگاهها (عمدتاً نشئت گرفته از كاهش تقاضاي مصرفي و تقاضاي سرمايهگذاري) و نهايتاً
كاهش واردات واسطهاي ميشود .از ديگر داليل روند نزولي واردات واسطهاي ميتوان به تعليق
فعاليتهاي بنگاههاي اقتصادي تا بعد از اجرايي شدن برجام (به داليلي همچون شرايط مناسبتر فعاليت
بعد از دوران تحريم) اشاره كرد.
 مشكل تأمين منابع مالي مورد نياز بنگاهها :تأمين منابع مالي مورد نياز بنگاههاي اقتصادي
بهويژه تأمين سرمايه در گردش مورد نياز آنها از عوامل مهمي است كه در رشد بخش صنعت تأثيرگذار
ميباشد .در ايران بيشترين سهم از تأمين منابع مالي مورد نياز بنگاههاي اقتصادي بهعهده نظام بانكي
ميباشد 1كه با توجه به چالشهاي فعلي موجود در آن ،بنگاههاي اقتصادي در مضيقه منابع مالي قرار
گرفتهاند .يكي از عوامل مؤثر بر رشد بخش صنعت در سال  ،1333تسهيالت پرداختي به بخش صنعت و
معدن بهويژه تأمين منابع مالي براي تأمين سرمايه در گردش بنگاههاي اقتصادي بود 2.جدول  4نشاندهنده
آمار تسهيالت پرداختي به بخش صنعت و معدن در ششماهه نخست سال جاري و سالهاي ماقبل است.

 .1امروزه در اقتصاد جهاني ،بازار سرمايه در كنار بازار پول وظيفه تأمين منابع مالي بخش صنعت را عهدهدار ميباشد بهطوري
كه تأمين منابع مالي مورد نياز بنگاههاي بزرگ از كانال بازار سرمايه بوده و نظام پولي صرفاً وظيفه تأمين منابع مالي مورد
بنگاههاي كوچك و متوسط را عهدهار است.
 .1سهم تأمين سرمايه در گردش از كل تسهيالت اعطايي به بخش صنعت و معدن در  6ماهه نخست سال  1931برابر با
 81/1درصد بوده است .همين نسبت در ششماهه  1939برابر با  73/5درصد و براي سالهاي  1931و  1931به ترتيب برابر
با  68/5و  79/7درصد بوده است.

مشاهده ميشود كه در ششماهه نخست سال  1333نسبت به دوره مشابه سال قبل ،كل تسهيالت
پرداختي به بخش صنعت و معدن رشدي  52/2درصدي داشته درحالي كه همين متغير در ششماهه سال
جاري تنها  2/8درصد رشد داشته و بهشدت از شتاب رشد آن كاسته شده است .اين آمار از يكسو ميتواند
نشاندهنده تنگناي مالي بانکها براي تسهيالتدهي و ازسوي ديگر نشاندهنده مشكل تأمين مالي
بنگاههاي اقتصادي باشد .وضعيت مشابهي در مورد تسهيالت پرداختي به بخش صنعت و معدن با هدف
تأمين سرمايه در گردش نيز وجود دارد بهطوري كه شتاب رشد اين نوع تسهيالتدهي در  6ماهه نخست
سال جاري نسبت به  6ماهه نخست سال  ،1333در قياس با  6ماهه سال  1333نسبت به  6ماهه 1332
بهشدت كاهش يافته است .نكته ديگر كه قابليت تأمل دارد مربوط به كيفيت و تركيب تسهيالت پرداختي
بانکهاست كه بهنظر ميرسد بخش عمدهاي از تسهيالت پرداختي اعالم شده ازسوي بانکها استمهال
بدهي ،تغيير سرفصل بدهي ،سود ،جرائم و  ...است و منابع جديد قابل توجهي به اين بخش تزريق نميشود.
يكي از اصليترين داليلي كه براي مواجهه فعاليتهاي اقتصادي با مشكل تأمين مالي ميتوان عنوان
كرد عبارت از مشكالت مربوط به حوزه نظام بانكي است كه به نظر ميرسد در كنار مشكالت ساختاري و
مزمن موجود در آن ،تشديد آن عمدتاً متأثر از انباشت بدهي دولت به بانکها ،افزايش مطالبات غيرجاري
نظام بانكي از بخش غيردولتي ،گسترش فعاليت و رقابت مؤسسات اعتباري غيرمجاز و انجماد داراييهاي
نظام بانكي در بخش حقيقي (عمدتاً به صورت امالك و مستغالت) است كه در نهايت خود را به شكل
هزينه باالي تأمين و تجهيز منابع در شبكه بانكي و افزايش شكاف اين نرخ با نرخ تورم نشان داده است.
جدول .1تسهيالت پرداختي به بخش صنعت و معدن
شرح

تسهيالت پرداختي
(ميليارد ريال)

رشد تسهيالت
پرداختي
(درصد)

رشد تسهيالت

تسهيالت سرمايه در
*

گردش (ميليارد ريال)

سرمايه در گردش
(درصد)

 6ماهه
1331

26.1772

-

212.118

-

 6ماهه
1332

312.182

18/5

262.173

22/7

 6ماهه
1333

466.214

52/2

372.366

42/4

 6ماهه
1334

473.246

2/8

383.165

5/1

مأخذ :بانک مركزي (تسهيالت پرداختي كل بانکها به تفكيک بخشهاي اقتصادي و براساس هدف پرداخت تسهيالت).
* آمار سالهاي  1331و  1332با استفاده از اطالعات مندرج در ارائه دكتر كميجاني (قائممقام محترم بانک مركزي) در 24امين
همايش ساليانه سياستهاي پولي و ارزي  25و  26خردادماه  1333استخراج شده است.
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مشكل كمبود تقاضا :يكي ديگر از چالشهايي كه بخش صنعت در سال جاري با آن مواجه بوده،
مربوط به كمبود تقاضاي مؤثر براي محصوالت توليدي اين بخش است .آمار مربوط به رشد شاخص توليد
و فروش صنايع بورسي در سال  1334نشاندهنده افت اين دو شاخص در فصل دوم و ششماهه نخست
امسال در مقايسه با مدت مشابه سال قبل است .جدول  5نشاندهنده آمار مربوط به رشد شاخص توليد و
فروش صنايع بورسي كشور طي فصل دوم سال جاري و ششماهه نخست امسال ميباشد .آمار نشان
ميدهد كه در ششماهه نخست امسال هم رشد توليد و هم رشد فروش صنايع بورسي نسبت به مدت
مشابه سال قبل منفي بوده است كه حاكي از نبود تقاضا براي محصوالت صنعتي است .وضعيت اين دو
شاخص در فصل دوم نسبت به ششماهه نخست به مراتب نامناسبتر است زيرا رشد شاخص توليد و
فروش در سه ماهه دوم  1334نسبت به دوره مشابه سال قبل بهترتيب برابر با  -13/1و  -11/4درصد بوده
است .در مورد صنعت خودروسازي ،آمار  6ماهه و  8ماهه انجمن خودروسازان ايران (جدول  )5نشان
ميدهد كه رشد توليد خودرو در  6ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل  4/5درصد كاهش
يافته است درحالي كه همين آمار براي  8ماهه نخست امسال نشان از كاهش  16/8درصدي توليد خودرو
نسبت به  8ماهه نخست سال  1333دارد.
جدول  .4وضعيت شاخص توليد و فروش صنايع بورسي و توليد صنعت خودروسازي
رشد توليد (درصد)
شرح

شاخص كلي

رشد فروش (درصد)

ششماهه

فصل

ششماهه

فصل

نخست

تابستان

نخست

تابستان

توليد صنعتي

-7/3

-13/1

-12/1

-11/4

توليد صنعتي (بدون صنعت
خودرو و ساخت قطعات)

-14/2

-13/7

-11/8

-12/5

مأخذ :گزارش تحليلي – آماري اتاق بازرگاني تهران به نقل از خبرگزاري:
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/08/27/920556

4939
شرح

4931

ششماهه

هشتماهه

ششماهه

هشتماهه

نخست

نخست

نخست

نخست

توليد خودرو (هزار دستگاه)

521

721

438

622

رشد توليد خودرو (درصد)

-

-

-4/5

-16/8

مأخذ :وبسايت انجمن خودروسازان ايران.

مشكل كمبود تقاضا براي محصوالت بخش صنعت از عوامل مختلفي نشئت ميگيرد كه از اهم آنها
ميتوان به تعويق مصرف بخش خصوصي به دوران بعد از رفع تحريمها ،افت قيمت نفت و كاهش تقاضاي
مصرفي دولت و افت قيمت نفت و كاهش مخارج عمراني دولت (و در نتيجه كاهش تقاضاي
سرمايهگذاري) اشاره كرد .قابل ذكر است كه دولت براي تسكين وضعيت نامناسب بخش صنعت ،در قالب
بسته سياستهاي كوتاهمدت اقدام به اعطاي وام  25ميليوني خريد خودروهاي داخلي كرده و در حال
برنامهريزي براي اعطاي كارت اعتباري خريد  12ميليون توماني كاالهاي بادوام داخلي است ،اما دور از
انتظار است كه اين سياستها تأثير محسوسي بر رشد بخش صنعت در سال  1334داشته باشند 1.با عنايت
به مجموعه نكات فوقالذكر ،رشد مثبت بخش صنعت در سال  1334قابل انتظار نبوده و رشد اين بخش
در سال جاري  -3/2درصد برآورد ميشود.
 . 2-9بخش ساختمان
براساس حسابهاي ملي بانک مركزي در حدود  7درصد از توليد ناخالص داخلي مربوط به ارزشافزوده
بخش ساختمان است .اين بخش بهدليل ارتباط تنگاتنگي كه با ساير فعاليتهاي اقتصادي بهويژه صنايع
توليدكننده نهادههاي ساختماني از قبيل كانيهاي غيرفلزي و فلزات اساسي دارد از ظرفيت حائز اهميتي
براي اثرگذاري بر ارزشافزوده ساير فعاليتهاي وابسته و نهايتاً بر ارزشافزوده كل اقتصاد برخوردار است.
بهدنبال حصول ارقام رشد منفي براي بخش ساختمان در سالهاي  1331و  1332با نرخهايي
برابر با  -3/6و  -3/1درصد ،رشد ارزشافزوده اين بخش در سال  1333تا آستانه مثبت شدن پيش رفت
بهطوري كه رشد بخش ساختمان در اين سال به  -2/4درصد رسيد .بررسي رشد ارزشافزوده بخش
ساختمان در فصول سال  1333نشان ميدهد كه نرخ رشد ارزشافزوده بخش ساختمان در هر چهار
فصل (بهترتيب  12/3 ،12/3 ،-2/7و  -18/5درصد) متأثر از رشد اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي
دولت بوده است بهطوري كه در فصولي كه اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي دولت رشد بااليي
داشتهاند ،ارزشافزوده بخش ساختمان نيز رشد داشته است و برعكس 2.با توجه به اينكه شرايط اقتصاد
كالن كشور در سال  1334در قياس با  1333تفاوت محسوسي ندارد ،اهميت دولت و اعتبارات تملک
داراييهاي سرمايهاي واضح بوده و تمركز تحليل بر بخش ساختمان دولتي

است3.

كليديترين متغير مؤثر بر ارزشافزوده بخش ساختمان دولتي عبارت از اعتبارات تملک داراييهاي
سرمايهاي (بهخصوص فصل اول يعني ساختمان و ساير مستحدثات) است .بنابراين براي ارزيابي تخصيص
اعتبارات تملک داراييهاي سرمايه اي (كه تابعي از بودجه عمومي كشور و درآمدهاي نفتي است) بايد
 .1براي توضيح بيشتر به گزارش «تحليلي بر سياستهاي اقتصادي كوتاهمدت دولت» مركز پژوهشهاي مجلس با شماره
مسلسل  11591مراجعه شود.
 .1بررسي تحوالت بخش ساختمان در سال  ،1939مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي.1931 ،
 .9بخش ساختمان در قالب ساختمان دولتي و ساختمان خصوصي در حسابهاي ملي آورده ميشود كه از كل ارزشافزوده
بخش ساختمان ،در حدود  70درصد مربوط به ساختمان خصوصي و  90درصد مربوط به ساختمان دولتي است.

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
وضعيت درآمدهاي دولت مورد بررسي قرار گيرد .از اواسط سال گذشته شمسي قيمت جهاني نفت روند
نزولي در پيش گرفت بهطوري كه قيمت هر بشكه نفت در حال حاضر در قياس با اواسط سال گذشته
نزديک  72درصد كاهش يافته است .با اين حال به نظر نميرسد كه اين موضوع تأثيري بر ميزان تحقق
درآمدهاي مصوب دولت از محل واگذاري داراييهاي سرمايهاي (فروش نفت) داشته و برآوردها نشان
ميدهد كه رقم مصوب يعني  537هزار ميليارد ريال محقق خواهد شد 1.مشكل اصلي بودجه دولت به
عدم تحقق درآمدهاي مالياتي و واگذاري داراييهاي مالي باز ميگردد كه تأثير خود را بر عدم تحقق
مخارج عمراني (تملک داراييهاي سرمايهاي) مصوب خواهد گذاشت .بهدنبال كاهش مخارج عمراني،
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص دولتي (كه روي ديگر ارزشافزوده بخش ساختمان دولتي است) كاهش
پيدا كرده ،آنگاه ستانده بخش ساختمان دولتي نيز كاهش يافته و در نتيجه ركود بخش ساختمان شكل
گرفته و يا در صورت وجود ،تشديد ميشود .با توجه به نقش پيمانكاري كه دولت در بسياري از طرحهاي
عمراني دارد ،كاهش مخارج عمراني توسط دولت باعث متأثر شدن ساير پروژههاي عمراني نيز شده و
درنهايت سرمايهگذاري بخش خصوصي در ساختمان نيز متأثر ميشود.
بررسي عملكرد اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي در  6ماهه نخست سال  1334نشان ميدهد كه
هر چند منابع حاصل از صادرات نفت خام و فرآوردههاي نفتي در  6ماهه  1334نسبت به دوره مشابه سال
قبل  22/4درصد كاهش يافته است ،اما منابع حاصل از صادرات نفت خام و فرآوردههاي نفتي در  6ماهه
 28( 1334هزار ميليارد تومان) در قياس با ششدوازدهم مصوب قانون بودجه  27( 1334هزار ميليارد
تومان) از نسبت عملكرد  124درصدي برخوردار است .در سوي ديگر ،عملكرد اعتبارات تملک داراييهاي
سرمايهاي در  6ماهه  1334نسبت به دوره مشابه سال قبل  22/7درصد كاهش يافته است بهطوري كه
پرداختهاي عمراني در  6ماهه  3( 1334هزار ميليارد تومان) در قياس با ششدوازدهم مصوب قانون بودجه
 24( 1334هزار ميليارد تومان) از نسبت عملكرد  38درصدي برخوردار است .اين آمار نشان از آن دارد كه
دولت بهلحاظ در اختيار داشتن منابع مالي براي تخصيص به پروژههاي عمراني در مضيقه بوده و انتظار بر
اين است كه اين وضعيت تا پايان سال جاري ادامه داشته باشد .عالوه بر تخصيص اعتبارات تملک داراييهاي
سرمايهاي بهعنوان يكي از مهمترين متغيرهايي كه ميتواند نشاندهنده روند شكلگيري ارزشافزوده بخش
ساختمان باشد ،متغيرهاي ديگري نيز وجود دارند كه ميتوانند در تحليل ارزشافزوده بخش ساختمان مؤثر
باشند .حجم تسهيالت پرداختي به بخش مسكن و ساختمان ،شاخص توليد نهادههاي ساختماني 2،تعداد
پروانههاي ساختماني صادر شده در مناطق شهري و سرمايهگذاري بخش خصوصي در ساختمان 3از اهم اين
 .1تحقق درآمد دولت از اين محل عليرغم كاهش قيمت نفت ،ميتواند به داليلي ازجمله افزايش صادرات نفت نسبت به ميزان
ميزان پيشبيني شده در بودجه ،از بيشتر بودن نرخ تسعير ارز از رقم ضمني در بودجه ،وصول برخي مطالبات نفتي يا استفاده
از منابع ريالي پيش از وصول مقادير ارز حاصل از نفت باشد.
 .1اهميت اين شاخص مربوط به ارتباط قوي بخش ساختمان با صنايع توليدكننده نهادههاي ساختماني است.
 .9اين دو شاخص ميتوانند نشاندهنده چشمانداز سرمايهگذاران خصوصي از سودآوري بخش ساختمان باشند.

متغيرها هستند .جدول  6آمار مربوط به شاخصهاي مذكور را در فصل اول و  6ماهه نخست سال جاري
نشان ميدهد .مشاهده ميشود كه مقادير هر چهار شاخص در فصل اول و  6ماهه سال جاري نسبت به دوره
مشابه سال قبل با كاهش همراه بوده و اين آمار ميتواند (در صورت تداوم در فصول آتي) نشاندهنده وضعيت
نامناسب ارزشافزوده بخش ساختمان در سال  1334باشد .با عنايت به مجموعه نكات فوقالذكر و با توجه به
آمار در دسترس ،رشد مثبت بخش ساختمان در سال  1334قابل انتظار نبوده و برآورد ميشود كه رشد اين
بخش در سال جاري برابر با  -7/4درصد باشد.
جدول .6وضعيت برخي شاخصهاي مرتبط با بخش ساختمان
فصل اول

ششماهه

فصل اول

ششماهه

4939

4939

4931

4931

-

181862

-

168431

شاخص نهادههاي ساختماني

124/1

-

35/5

-

تعداد پروانههاي ساختماني صادر شده در كل
مناطق شهري (فقره) – بانک مركزي

32851

61158

27214

52163

سرمايهگذاري بخش خصوصي در ساختمان
(ميليارد ريال)

211542

-

136354

-

شرح
حجم تسهيالت پرداختي به بخش مسكن و
ساختمان (ميليارد ريال)

مأخذ :بانک مركزي ،مركز آمار ايران ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت و محاسبات.

 . 2-1بخش خدمات
طبق حسابهاي ملي بانک مركزي ،بهطور متوسط حدود  55درصد از توليد ناخالص داخلي كشور مربوط
به بخش خدمات بوده و اين بخش به نوعي حلقه وصل بين طرفين عرضه و تقاضاي اقتصاد ميباشد .با
توجه به اينكه طبق حسابهاي ملي بانک مركزي ،بخشهاي بازرگاني و خدمات عمومي بهطور متوسط
حدود  37درصد از ارزشافزوده بخش خدمات را در اختيار دارند 1ارزيابي وضعيت اين دو زيربخش در
سال  1334ميتواند شاخص مناسبي در مورد وضعيت ارزشافزوده بخش خدمات در سال جاري باشد.
خدمات بازرگاني يكي از حلقه وصلهاي بين طرفين عرضه و تقاضاي بازار كاال ميباشد بهطوري كه اوالً
ستانده بخشهاي مختلف به ويژه صنعت از كانال بخش بازرگاني صادر شده و يا در بازار داخلي عرضه
ميشود .ثانياً كاالهاي مورد نياز فعاليتهاي اقتصادي و نهادهاي مختلف كه بهواسطه واردات يا توليد
داخل تأمين ميشوند از كانال بخش بازرگاني در اختيار آنها قرار ميگيرد .بنابراين انتظار بر اين است
كه ستانده خدمات بازرگاني از يكسو متأثر از ستانده بخشهايي چون صنعت و ازسوي ديگر متأثر از
تجارت خارجي كشور باشد.
 .1طبق حسابهاي ملي بانك مركزي ،سهم بخش بازرگاني و خدمات عمومي از ارزشافزوده بخش خدمات بهطور متوسط
و بهترتيب برابر با  15و  11درصد ميباشد.

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
همانطور كه در بخشهاي قبلي گزارش ذكر گرديد ،برآورد رشد ارزشافزوده بخش صنعت در
سال  1334عددي منفي است .بنابراين قابل انتظار است كه بخش بازرگاني از كانال مربوط به ستانده
بخش صنعت در سال  1334از رشد منفي برخوردار باشد .كانال ديگر اثرگذار بر عملكرد بخش بازرگاني
مربوط به تجارت خارجي است .آمار مربوط به تجارت خارجي كشور (كه عامل مهمي در عملكرد بخش
بازرگاني است) در شش و نهماهه نخست سال جاري حاكي از آن است كه مجموع ارزش دالري صادرات
و واردات كشور در شش و نهماهه نخست سال  1334نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود  12و 11
درصد كاهش يافته است .بنابراين شواهد موجود براي نيمه نخست سال جاري نشان از آن دارد كه ادامه
روند موجود در ادامه سال ،باعث شكلگيري رشد منفي براي بخش بازرگاني در سال  1334از كانال
تجارت خارجي خواهد بود .در مجموع و بهواسطه دو كانال فوقالذكر انتظار بر اين است كه عملكرد
ارزشافزوده بخش بازرگاني در سال  1334نسبت به  1333كاهشي بوده و از نرخ رشد منفي برخوردار
باشد .رشد منفي بخش بازرگاني خود بر عملكرد بخش حملونقل مؤثر بوده و تقاضا براي اين نوع خدمات
را كاهش خواهد داد كه در نهايت رشد منفي اين بخش را نيز به دنبال دارد .آمارهاي ششماهه وزارت
راه و شهرسازي و وزارت نفت از حملونقل (جادهاي ،ريلي ،هوايي و لولهاي) در ششماهه اول سال ،رشد
اين بخش را منفي  3/6درصد نشان ميدهد.
خدمات عمومي يكي ديگر از زيربخشهاي مهم خدمات است كه با توجه به نقش بارز دولت از
اهميت خاصي برخوردار است .ارزشافزوده خدمات عمومي از مجموع ارزشافزوده مربوط به امور عمومي،
دفاع ،آموزش ،امنيت ،بهداشت و  ...بهدست ميآيد كه ارزشافزوده هر كدام از اين زيربخشها بهطور
مستقيم با اعتبارات هزينهاي دولت در ارتباط ميباشند .چنانچه افزايش يا كاهشي در اعتبارات هزينهاي
دولت رخ دهد بهطور مستقيم بر ارزشافزوده خدمات عمومي و بهطريق اولي بر ارزشافزوده بخش
خدمات اثرگذار ميباشد .آمار مربوط به پرداختهاي هزينهاي دولت نشان ميدهد كه در  6ماهه نخست
 1334نسبت به دوره مشابه سال قبل ،اعتبارات هزينهاي دولت حدود  3/5درصد رشد داشته است
درحالي كه اين رقم در  6ماهه نخست سال  1333نسبت به  6ماهه نخست سال  1332برابر با 33/7
درصد بوده است .بنابراين اين آمار حاكي از كاهش در شتاب رشد اعتبارات هزينهاي دارد .با توجه به
شواهد موجود براي نيمه نخست سال جاري ،برآوردها نشان ميدهد كه رشد ارزشافزوده خدمات عمومي
(به قيمت ثابت) در سال  1334عددي منفي است .در مجموع و با توجه به آمارهاي در دسترس تا انتهاي
نيمه نخست سال  ،1334رشد كل بخش خدمات حدود  -2/2درصد در سال  1334است.

 . 2-4رشد توليد ناخالص داخلي
در حالي به ماههاي پاياني سال  1334نزديک ميشويم كه اجراي برجام و رفع تحريمها و بسته سياستي
كوتاهمدت دولت بهطور بالقوه ميتوانند از مهمترين عواملي باشند كه بر رشد اقتصادي امسال مؤثر باشند.
در اين ميان با توجه به نزديک شدن به انتهاي سال و اجرايي نشدن بخش بزرگي از سياستهاي
كوتاهمدت دولت و همچنين امكانناپذيري اجراي برخي از اين سياستها در اين فاصله كوتاه تا پايان
سال ،اثرگذاري معنادار اين عوامل بر رشد اقتصادي سال  1334دور از انتظار است .اما بحث مربوط به
اثرگذاري اجراي برجام و رفع تحريمها متفاوت است .جدول  7برآورد رشد ارزشافزوده بخشهاي مختلف
در سال  1334در شرايط ادامه روند موجود را نشان ميدهد .در چنين وضعيتي ،برآوردها براي سال
جاري ،حاكي از رشد  4/2درصد براي بخش كشاورزي ،رشد حدود  2/2درصد براي بخش نفت ،رشد
 -3/2درصد براي بخش صنعت ،رشد  -7/4درصد براي بخش ساختمان و رشد  -2/2درصد براي بخش
خدمات ميباشد .برآورد رشد اقتصادي نيز در سال  1334در حدود  -2/2درصد است .با اينحال چنانچه
برخي آثار فوري اجراي برجام آنگونه كه توسط مقامات رسمي دولتي ،بهخصوص در مورد ميزان
افزايش صادرات نفت و آزاد شدن برخي داراييهاي مالي متعلق به دولت اعالم شده است 1،تحقق يابد،
رشد اقتصادي كل سال  1334با  2/8درصد افزايش به  -1/2درصد خواهد رسيد .در اين سناريو رشد
اقتصادي در فصل چهارم 2/8 ،درصد بيش از سناريوي ادامه روند موجود برآورد ميشود و رشد اقتصادي
برخالف سه فصل پيش از آن مثبت خواهد بود.
جدول  .1رشد ارزشافزوده فعاليتهاي اقتصادي در سال 4931
شرح
بخش كشاورزي

(درصد)
4931

()1

4/2

()2

2/2

بخش نفت

()2

-3/2

بخش صنعت

()2

-7/4

بخش ساختمان

()2

بخش خدمات

توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت

-2/2
ادامه روند موجود

-2/2

تحقق آثار فوري اجراي برجام

-4/2

( )1براساس برآورد وزارت جهاد كشاورزي از توليد انواع اقالم محصوالت كشاورزي تا پايان سال  1334و
محاسبات تحقيق.
( )2متن گزارش.
 .1آقاي سيف (رئيس كل بانك مركزي) اظهار داشتهاند كه با رفع تحریمها  91ميليارد و  600ميليون دالر از منابع ارزی کشور
آزاد میشود كه  18ميليارد و  100ميليون دالر از این ميزان متعلق به بانک مرکزی و  1ميليارد و  500ميليون دالر متعلق به
دولت است (گفتگوي ويژه خبري .)1931/10/16 ،همچنين آقاي نوبخت (رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي) اظهار داشتهاند
كه معادل ريالي  1/5ميليارد دالر منابع متعلق به دولت (كه در حدود  195هزار ميليارد برآورد ميشود) ،به پروژههاي عمراني
تخصيص مييابد (گفتگوي ويژه خبري .)1931/10/17 ،وزير محترم نفت نيز به افزايش توليد  500هزار بشكهاي نفت ايران
بالفاصله پس از برداشته شدن تحريمها اشاره داشتهاند (خبرگزاري صدا و سيما.)1931/6/11 ،
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جمعبندي
اقتصاد ايران با پشت سر گذاشتن شرايط سخت و دشوار سالهاي  1331و  1332در مورد بسياري از
شاخصها ازجمله رشد اقتصادي (كه توأم با نرخهايي منفي بوده و عمدتاً نشئت گرفته از رويدادهاي
دهه  1382و اوايل دهه  1332شامل تحريمهاي اقتصادي ،مديريت ناكارآي اقتصاد كالن و وجود
زمينههاي ساختاري نامناسب بود) ،در سال  1333و بنا به اعالم بانک مركزي از رشد اقتصادي مثبت و
 3درصدي برخوردار شد .بهدنبال گذار از سال  ،1333اقتصاد ايران در حالي وارد سال  1334شد كه از
همان ابتدا شواهدي مبنيبر دشواري شرايط اقتصادي كشور در سال  1334وجود داشت .افت معنادار
رشد توليد ناخالص داخلي برخي بخشهاي طرف عرضه (شامل نفت ،معدن ،آب و برق و گاز ،ساختمان
و مستغالت) و برخي اجزاي طرف تقاضا (شامل هزينههاي مصرفي بخش خصوصي و تشكيل سرمايه
ثابت ناخالص) در سهماهه چهارم  1333نسبت به سهماهه قبل از آن شاهدي بر اين مدعاست.
در سال  ،1334طرف تقاضاي اقتصاد ايران با چالش اساسي كمبود تقاضاي مؤثر مواجه بوده است.
داليل اين چالش به تفكيک اجزاي آن عبارتند از:
الف) مصرف بخش خصوصي :روند نزولي قدرت خريد بخش خصوصي كه از سال  1386شروع
شد ،به تعويق انداختن تقاضاي مصرفي بخش خصوصي بهدليل شكلگيري انتظارات مثبت در مورد
دوران بعد از رفع تحريم ها و نرخ سود سپرده حقيقي مثبت و باالي بانكي (كه باعث تبديل مصرف به
پسانداز شده است).
ب) مصرف بخش دولتي :مطابق شواهد آماري ،رشد عملكرد اعتبارات هزينهاي دولت در
ششماهه نخست سال  3/5( 1334درصد) نسبت به رشد عملكرد اعتبارات هزينهاي در ششماهه نخست
سال  33/7( 1333درصد) بسيار كمتر بوده و انتظار ميرود اين روند تا انتهاي سال نيز برقرار باشد كه
از داليل آن مي توان به كاهش محسوس در شتاب رشد درآمدهاي دولت (درآمدهاي مالياتي و ساير
درآمدها نسبت به سال قبل)  ،كاهش درآمدهاي نفتي ،عدم تحقق منابع مورد انتظار از محل واگذاري
داراييهاي مالي و كاهش شديد رشد واگذاري داراييهاي سرمايهاي اشاره كرد.
ج) تشكيل سرمايه ثابت ناخالص :رشد عملكرد اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي در
ششماهه  -22/7( 1334درصد) در مقايسه با رشد عملكرد اين اعتبارات در ششماهه سال 1333
( 212/3درصد) بهمراتب پايينتر است كه دليل آن بيش از آنكه معلول كاهش قيمت نفت باشد ،نتيجه
عدم تحقق درآمدهاي مالياتي و بهخصوص واگذاري داراييهاي مالي است .عالوهبر تشكيل سرمايه ثابت
ناخالص دولتي ،تشكيل سرمايه ثابت ناخالص خصوصي نيز با چالش مواجه است كه داليل آن عبارتند
از :مازاد عرضه بخش مسكن ،باال بودن نرخ سود بانكي ،عدم تحقق درآمدهاي دولت و در پي آن كاهش

تقاضاي دولتي و درنهايت كاهش سرمايهگذاري بخش خصوصي.
د) صادرات غيرنفتي :شواهد آماري حاكي از آن است كه ارزش دالري صادرات غيرنفتي در
ششماهه  1334نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود  4درصد كاهش داشته ،اما ارزش دالري صادرات
غيرنفتي  3ماهه  1334نسبت به دوره مشابه سال قبل تا حدودي رشد داشته است ( 1/6درصد) .برخي
از داليل چالش صادرات غيرنفتي كشور در سال جاري را مي توان مربوط به كاهش رشد اقتصاد جهاني
باالخص اقتصادهاي نوظهور ،كُندي فعاليتهاي اقتصادي چين ،وجود ناامنيها در عراق و روند كاهش
قيمت در بازار كاالها و افت جهاني قيمت نفت و به تبع آن افت جهاني قيمت محصوالت پتروشيمي
دانست.
در كنار چالش طرف تقاضاي اقتصاد ،طرف عرضه اقتصاد ايران نيز در سال  1334با چالشهاي
اساسي مواجه بوده است .اصليترين چالش طرف عرضه عالوهبر مشكالت ساختاري مزمن اقتصاد ايران
(عمدتاً مشكالت فضاي نامناسب كسبوكار) ،عبارت از تنگناي مالي (بانکها و به تبع آن بنگاهها) است
كه بارزترين نشانه آن باال ماندن هزينه تأمين منابع شبكه بانكي عليرغم كاهش نرخ تورم بوده و از
داليل آن ميتوان به انجماد منابع بانكها در بخشهايي همانند مسكن ،مطالبات غيرجاري 4و مطالبات
از دولت و شركتهاي دولتي ،وجود و عملكرد مؤسسات اعتباري غيرمجاز و توسعهنيافتگي بازار

سرمايه اشاره كرد .عالوهبر اين نبود چشمانداز روشن از روندهاي آتي تحوالت اجتماعي و سياسي منطقه
و كشور و متغيرهاي كليدي اقتصادي (نظير نرخ ارز ،قيمت انرژي ،وضعيت آب و محيط زيست و )...بر
وضعيت فعلي اقتصاد ايران و تداوم ركود مؤثر بودهاند.
در طرف عرضه اقتصاد ايران:
الف) بخش نفت :يكي از بخشهاي مهمي است كه عملكرد آن عمدتاً از كانال مخارج دولت بر
عملكرد ساير بخشهاي اقتصاد ايران بسيار مؤثر است .شواهد آماري نشان ميدهد كه مقدار صادرات
نفت در  6ماهه نخست سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل  2/7درصد رشد داشته درحالي
كه رشد مقدار صادرات نفت در  6ماهه  1333نسبت به دوره مشابه سال  1332برابر با  12/4درصد بوده
است .بنابراين انتظار ميرود كه درجه تأثيرگذاري رشد بخش نفت بر رشد اقتصادي سال  1334نسبت
به سال قبل كمتر باشد .برآوردهاي مركز پژوهشها نشان ميدهد كه رشد ارزشافزوده بخش نفت در
سال  1334تقريباً برابر با نزديک صفر خواهد بود ،البته قابل ذكر است كه در صورت لغو تحريمها در
ماههاي انتهايي سال جاري و افزايش صادرات نفت ،رشد ارزشافزوده بخش نفت ميتواند افزايش يابد.
ب) بخش صنعت :بهعنوان يكي ديگر از بخشهاي مهم اقتصاد ايران ،در سال جاري با چالشهاي

 .1طبق آخرين آمار مربوط به خالصه داراييها و بدهيهاي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي ،بدهي بخش غيردولتي
به بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي در انتهاي شهريور  1931برابر با  661هزار ميليارد تومان بوده است كه نسبت به
شهريور  1939معادل  41/2درصد و نسبت به اسفند  1939معادل  1/7درصد رشد داشته است.
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متعددي از قبيل چشمانداز مبهم؛ مشكل تأمين منابع مالي مورد نياز بنگاهها و مشكل كمبود تقاضا
مواجه بوده است .هر كدام از چالشهاي سهگانه مذكور نشئت گرفته از عوامل مختلفي هستند .روند
نزولي واردات واسطه اي (دالري و مقداري) بيش از هرچيز مؤيد وخامت وضعيت صنعت در كشور است.
در شرايط كمبود تقاضاي مؤثر حاكم بر اقتصاد ايران ،كاهش مخارج دولتي در نتيجه عدم تحقق منابع
دولت ميتواند در تشديد اين وضعيت مؤثر بوده باشد .عدم تحقق منابع مالي دولت (عمدتاً درآمدهاي
مالياتي و واگذاري داراييهاي مالي) سبب افزايش كسري بودجه شده و در نتيجه باعث كاهش مخارج
عمراني ،كاهش شديد سرمايهگذاري (دولتي و خصوصي) ،تشديد فضاي ركودي در اقتصاد كشور ،كاهش
فروش و افزايش موجودي انبار بنگاهها (عمدتاً نشئت گرفته از كاهش تقاضاي مصرفي و تقاضاي
سرمايهگذاري) و در نهايت كاهش واردات واسطهاي ميشود .عالوه بر اين عامل ،تعليق فعاليتهاي
بنگاههاي اقتصادي و حتي مصرف بخش خصوصي تا بعد از اجرايي شدن برجام (به داليلي همچون
شرايط مناسبتر فعاليت بعد از دوران تحريم) نيز ميتواند محتمل باشد .مواجهه فعاليتهاي اقتصادي با
مشكل تأمين مالي ،نشئت گرفته از مشكالت حوزه مربوط به شبكه بانكي است كه به نظر ميرسد در كنار
مشكالت ساختاري و مزمن موجود در آن ،تشديد آن عمدتاً متأثر از انباشت بدهي دولت به بانکها ،افزايش
مطالبات غيرجاري نظام بانكي از بخش غيردولتي ،گسترش فعاليت و رقابت مؤسسات اعتباري غيرمجاز و
انجماد داراييهاي نظام بانكي در بخش حقيقي (عمدتاً بهصورت امالك و مستغالت) است .در مجموع،
رشد مثبت بخش صنعت در سال  1334قابل انتظار نبوده و برآوردهاي مركز پژوهشها نشان ميدهد كه
رشد ارزشافزوده بخش صنعت در سال  1334تقريباً برابر با  -3/2درصد خواهد بود.
ج) بخش ساختمان :در شرايط فعلي كليديترين متغير مؤثر بر ارزشافزوده اين بخش عبارت از
اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي دولت است .با توجه به مشكل اصلي بودجه دولت كه عمدتاً به عدم
تحقق درآمدهاي مالياتي و واگذاري داراييهاي مالي باز ميگردد ،انتظار ميرود كه تحقق مخارج عمراني
(تملک داراييهاي سرمايهاي) مصوب تحت تأثير قرار گرفته و محقق نشود .بهدنبال كاهش مخارج
عمراني ،تشكيل سرمايه ثابت ناخالص دولتي كاهش پيدا كرده ،آنگاه ستانده بخش ساختمان دولتي نيز
كاهش يافته و در نتيجه ركود بخش ساختمان شكل گرفته و يا تشديد ميشود .عالوه بر چالش تخصيص
اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي در سال  ،1334شاخص توليد نهادههاي ساختماني ،تعداد
پروانههاي ساختماني صادر شده در مناطق شهري و سرمايهگذاري بخش خصوصي در ساختمان نيز
ازجمله متغيرهاي مؤثر بر رشد ارزشافزوده بخش ساختمان هستند كه در سال  1334با چالش مواجه
ميباشند .برآوردهاي مركز پژوهشها ،رشد اين بخش در سال جاري را حدود  -7/4درصد نشان ميدهد.
د) بخش خدمات :بهعنوان يكي از بخشهاي مهم اقتصاد ايران حاوي دو زيربخش مهم (از نظر سهم
در توليد) بازرگاني و خدمات عمومي است .اوالً ستانده بخشهاي مختلف بهويژه صنعت از كانال بخش

بازرگاني صادر شده و يا در بازار داخلي عرضه ميشود ثانياً كاالهاي مورد نياز فعاليتهاي اقتصادي و
نهادهاي مختلف كه بهواسطه واردات يا توليد داخل تأمين ميشوند از كانال بخش بازرگاني در اختيار
آنها قرار ميگيرد .بنابراين ستانده خدمات بازرگاني از يكسو متأثر از ستانده بخشهايي چون صنعت و
از سوي ديگر متأثر از تجارت خارجي است .با توجه به اينكه برآورد رشد ارزشافزوده بخش صنعت در
سال  1334عددي منفي بوده و مجموع ارزش دالري صادرات و واردات كشور در نهماهه نخست سال
 1334نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود  11درصد كاهش يافته است ،بنابراين انتظار ميرود كه
ارزشافزوده بخش بازرگاني در سال  1334نسبت به  1333از اين محل از رشد منفي برخوردار باشد.
رشد منفي بخش بازرگاني خود بر عملكرد بخش حملونقل مؤثر بوده و تقاضا براي اين نوع خدمات را
كاهش خواهد داد كه در نهايت رشد منفي اين بخش را (به قيمت ثابت) نيز به دنبال دارد .خدمات
عمومي نيز زيربخش مهمي از خدمات است كه با توجه به نقش بارز دولت و هزينههاي جاري آن از
اهميت خاصي برخوردار است .با توجه به تأثيرپذيري ارزشافزوده بخش خدمات از هزينههاي جاري
دولت و كاهش شتاب رشد اعتبارات هزينهاي دولت در  6ماهه  1334نسبت به دوره مشابه سال قبل،
انتظار ميرود كه رشد ارزشافزوده خدمات عمومي (به قيمت ثابت) در سال  1334عددي منفي باشد.
با عنايت به عملكرد اقتصاد در  6ماهه اول و وضعيت ادامه سال ،رشد بخش خدمات در سال 1334
حدود  -2/2درصد برآورد ميشود.
در نهايت ،ارزيابي وضعيت رشد اقتصادي كشور در شرايط ادامه روند موجود و برمبناي عملكرد
فصول اول و دوم و برآورد روند پيشِرو به تفكيک بخشي در سال  1334نشان ميدهد كه رشد اقتصادي
اين سال منفي خواهد بود .رشد بخشهاي كشاورزي ،نفت ،صنعت ،ساختمان و خدمات در سال 1334
بهترتيب حدود  -7/4 ،-3/2 ،2/2 ،4/2و  -2/2درصد برآورد ميشود كه به معناي رشد اقتصادي حدود
 -2/2درصدي كل اقتصاد ميباشد .با اين حال چنانچه برخي آثار فوري اجراي برجام آنگونه كه
توسط مقامات رسمي دولتي ،بهخصوص در مورد ميزان افزايش صادرات نفت و آزاد شدن برخي
دارايي هاي مالي متعلق به دولت اعالم شده است ،تحقق يابد ،رشد اقتصادي كل سال  1334با 2/8
درصد افزايش به  -1/2درصد خواهد رسيد .در اين سناريو رشد اقتصادي در فصل چهارم 2/8 ،درصد
بيش از سناريوي ادامه روند موجود برآورد ميشود و رشد اقتصادي برخالف سه فصل پيش از آن مثبت
خواهد بود.
الزم به ذكر است ،با توجه به رفع تحريمهاي اقتصادي و تأثير آن بر عملكرد بعضي بخشهاي
اقتصادي ازجمله بخش نفت و بازرگاني ،همچنين برخي تأثيرات سياستهاي اقتصادي كوتاهمدت دولت
در اين سال ،چشمانداز رشد اقتصادي در سال  1335مثبت است كه در گزارش جداگانهاي به آن پرداخته
خواهد شد.

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
منابع و مآخذ
 .1بررسي تحوالت بخش ساختمان در سال  ،1333مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي.
 .2پايهها و پيامهاي اعالم نرخ رشد اقتصادي در بهار سال  ،1333مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي،
شماره مسلسل .22213351
 .3تحليلي بر سياستهاي اقتصادي كوتاهمدت دولت ،مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي ،شماره مسلسل
.14531
 .4تحليل بخش واقعي اقتصاد ايران :عملكرد رشد اقتصادي  1333و چشمانداز  ،1334مركز پژوهشهاي مجلس
شوراي اسالمي ،شماره مسلسل .14526
 .5خالصه تحوالت بخش واقعي اقتصادي ايران ،بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران.
 .6گزارش وضعيت بودجه دولت ،بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران.
 .7گزارش خالصه داراييها و بدهيهاي بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانكي ،بانک مركزي جمهوري اسالمي
ايران.
8. http://www.irica.gov.ir/Portal/Home/
9. http://ivma.ir/mobile/service/3

شناسنامه گزارش

م مركز ژپوهشاه
جلس شوراي اسالمي

شماره مسلسل41641 :

عنوان گزارش :تحليل بخش واقعي اقتصاد ايران  .2عملكرد ششماهه اول و برآورد رشد اقتصادي
سال 1334
نام دفتر :مطالعات اقتصادي (گروه اقتصاد كالن و مدلسازي)
تهيه و تدوينكنندگان :سيدهادي موسوينيک ،موسي خوشكالم خسروشاهي
همكاران گروه اقتصااد كالن و مدلسازي :ابوالمحسن واليزاده ،محمدرضا عبداللهي ،شعله باقري
پرمهر ،هانيه زيادلو
همكاران گروه بودجه :محمدتقي فياضي
همكاران گروه بازارهاي مالي :صمد عزيزنژاد
ناظر علمي :محمد قاسمي
متقاضي :كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي
ويراستار تخصصي :ااا
ويراستار ادبي :ااا
واژههاي كليدي:
 .1بخش حقيقي
 .3ركود
 .5خدمات
 .7ساختمان
 .3مصرف خصوصي
 .11بودجه
 .13تشكيل سرمايه
 .15واردات
 .17نظام بانكي
تاريخ انتشار4931/44/1 :

 .2رشد اقتصادي
 .4صنعت
 .6نفت
 .8كشاورزي
 .12مصرف دولتي
 .12سرمايهگذاري
 .14صادرات
 .16اقتصاد ايران

