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تحليل بخش حقيقي اقتصاد ايران
 .3عملكرد بخشها و رشد اقتصادي سال 1394

چكيده

در كنار برخي مشكالت ساختاري و ريشه دار اقتصاد ايران ،سه چالش اصلي و فوري مؤثر بر عملكرد
بخش واقعي اقتصاد كشور در سال  1394كمبود تقاضاي مؤثر ،وضعيت بغرنج سيستم بانكي و نرخهاي
باالي سود و كاهش درآمدهاي نفتي بودهاند .مهمترين رويداد مثبت اقتصادي -سياسي اين دوره را نيز
ميتوان حصول توافق برجام و زمينهسازي براي اجراي آن بهشمار آورد .اين توافق بهطور بالقوه حاوي
ظرفيتهايي براي كمك به رفع برخي از معضالت فوري اقتصادي كشور ميباشد.
با وجود چالشها و فرصتهاي فوقالذكر ،عملكرد بخش واقعي در سال  1394نشان ميدهد كه
عليرغم تجربه رشد مثبت اقتصادي در سال  ،1393همچنان گرد ركود از پيكر اقتصاد ايران زدوده نشده
است  .با در نظر گرفتن عملكرد بخش واقعي اقتصاد كشور در سال  ،1394برآورد مركز پژوهشهاي
مجلس از رشد اقتصادي سال  1394معادل  -0/4درصد ميباشد .در اين ميان رشد اقتصادي بخش
كشاورزي ( 4/5درصد) ،بخش نفت ( 1/3درصد) ،بخش صنعت ( -2/7درصد) ،بخش ساختمان (-14/7
درصد) و بخش خدمات ( 1/0درصد) ميباشد.
در عين حال مركز آمار ايران در گزارشي عملكرد بخش واقعي اقتصاد كشور در سال  1394را ارائه
كرده است كه طي آن رشد اقتصادي در اين دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل را  1درصد 1اعالم كرده
است .در رابطه با اين گزارش نكات و ابهامات زير قابل ذكر است:
 .1در اين گزارش ارزشافزوده بخشها و اجزاي تقاضاي نهايي به قيمتهاي جاري و ثابت در سال
 1393و همچنين ارقام ارزشافزوده و اجزاي تقاضاي نهايي به قيمتهاي جاري سال  1394ارائه نشده
است .بهعبارت ديگر فراداده مربوط به گزارش رشد سال  1394بهطور كامل منتشر نشده است.
 .2در گزارش مذكور در چگونگي تبديل شدن رشد  0/1درصدي مجموع ارزشافزوده بخشهاي
اقتصادي در سال ( 1394در همان گزارش) به رشد  1/0درصدي محصول ناخالص داخلي در اين دوره
ابهام وجود دارد چرا كه عدد مربوط به خالص ماليات بر واردات و نحوه محاسبه آن در گزارش مذكور
ارائه نشده است.
 .1مركز آمار ايران در گزارش عملكرد بخش واقعي اقتصاد ايران در سال  1394خود نرخ رشد اقتصادي را  1درصد و رشد
ارزشافزوده بخشهاي اقتصادي را  0/1درصد اعالم كرد .با اين حال اين نهاد آماري در گزارش جديد خود يعني گزارش عملكرد
بخش واقعي اقتصاد ايران در سهماهه اول سال  1395اين ارقام را مورد بازنگري قرار داده و رشد اقتصادي و رشد ارزشافزوده
را بهترتيب  1/3و  0/4درصد اعالم كرده است .با توجه به اينكه متن گزارش حاضر قبل از انتشار آخرين آمار مركز آمار ايران
منتشر شده است ،در متن گزارش همان ارقام اوليه مركز آمار ذكر شده است ،اما در مجموع اين موضوع اختاللي در هيچ يك
از تحليلهاي گزارش ايجاد نميكند.
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 .3سال پايه محاسبات ملي مركز آمار ايران همچنان  1376است .تأخير در تغيير سال پايه بر سهم

بخشهاي مختلف و اجزاي آنها در محاسبه ارزشافزوده و رشد اقتصادي مؤثر است .به نظر ميرسد
كمبرآوردي رشد واسطهگريهاي مالي (كه  -3/9درصد اعالم شده است) ميتواند مرتبط با اين موضوع
و نحوه در نظر گرفتن نسبت سهم بانكها ،بيمهها و ساير واسطهگريهاي مالي در كل بخش
واسطهگريهاي مالي باشد.
مقدمه
سال  1394كه اين گزارش سعي در پرداختن به وضعيت بخش واقعي اقتصاد كشور در آن را دارد،
درحالي به پايان رسيد كه اقتصاد ايران در كنار مشكالت مهم و ريشهدار اقتصادي ،اجتماعي و سياستي
مؤثر بر عملكرد طرف عرضه اقتصاد ،با سه معضل اصلي و فوري اقتصادي مواجه بوده است:
 .1كمبود تقاضاي مؤثر،
 .2وضعيت بغرنج سيستم بانكي و نرخهاي باالي سود،
 .3كاهش درآمدهاي نفتي.
از ميان اجزاي تقاضاي كل ،مصرف خصوصي ،مصرف دولتي و سرمايهگذاري از سالهاي نيمه دوم دهه
 1380با كاهش معنادار رشد مواجه شدهاند كه نشان ميدهد آغاز مشكالت اقتصاد ايران بروز تحريمهاي
اقتصادي از سال  1390نيست .رشد مصرف خصوصي و درآمد واقعي خانوارها بهطور مستمر از سال 1386
روند كاهشي داشته و درآمد حقيقي خانوارهاي شهري در سال  1393از درآمد حقيقي آنها در سال 1381
كمتر و درآمد حقيقي خانوارهاي روستايي در اين سال پايينتر از درآمد آنها در سال  1380است.
نظام بانكي كشور در شرايط ويژهاي قرار گرفته و انباشت داراييهاي سمي ،تسهيالت معوق و
ناكارآمدي مديريت و حاكميت شركتي بانكها عرصه را براي ايفاي وظايف ذاتي آنها يعني تأمين مالي
واحدهاي توليدي تنگ كرده است .نتيجه اين وضعيت افزايش نرخ سود بانكي عليرغم كاهش تورم در
سالهاي اخير بوده است .باال بودن نرخ سود بانكي و شكاف آن از تورم خود در تشديد كمبود تقاضاي كل
مؤثر بوده است .آمارها نشان از همحركتي نسبت درآمد به هزينه (پسانداز) خانوارهاي شهري و روستايي،
كاهش فروش اوراق بدهي دولتي (و در نتيجه مخارج دولتي) و شكاف مانده تسهيالت و سپردهگذاري
(بهعنوان معياري از سرمايهگذاري) با نرخ سود بانكي دارد (موسوي نيك و عبداللهي.)1394 ،
از طرف ديگر ،روند كاهشي قيمت نفت كه از نيمه دوم سال  1393آغاز شده بود در سال 1394
هم ادامه داشته و اين موضوع بودجه دولت را در تنگنا قرار داده است .كاهش مخارج دولتي در نتيجه
اين وضعيت نيز بر تشديد كمبود تقاضاي كل مؤثر بوده و امكان اعمال سياست مالي انبساطي را نيز از
دولت سلب كرده است.
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مهمترين رويداد مثبت اقتصادي -سياسي سال گذشته را ميتوان حصول توافق برجام و زمينهسازي
براي اجراي آن بهشمار آورد .اين توافق بهطور بالقوه حاوي ظرفيتهايي براي كمك به رفع برخي از
معضالت فوري و ريشهدار اقتصادي كشور ميباشد .در نتيجه وجود معضالت فوق ،عملكرد بخش واقعي
در سال  1394نشان ميدهد كه با وجود تجربه رشد مثبت اقتصادي در سال  ،1393همچنان گرد ركود
از پيكر اقتصاد ايران زدوده نشده و چشمانداز روشني براي خالصي از آن مشاهده نميشود.
گزارش حاضر سعي دارد به بررسي و تحليل عملكرد بخش واقعي اقتصاد ايران در سال 1394
بپردازد؛ لذا اين گزارش شامل تحليل وضعيت اجزاي تقاضاي كل و عملكرد بخشهاي طرف عرضه اقتصاد
ميشود .در عين حال ،بهعنوان رويه ثابت گروه اقتصاد كالن و مدلسازي مركز پژوهشهاي مجلس و در
راستاي انجام وظايف نظارتي مجلس شوراي اسالمي ،در اين گزارش تالش شده است به برخي ضعفهاي
فعلي نظام حسابهاي ملي كشور پرداخته شود و بهطور مشخص ،ابهامات موجود در گزارش آماري
عملكرد رشد اقتصادي سال  1394مركز آمار ايران نيز ارائه گردد تا به سهم خود به اصالح نظام آماري
و ارتقاي نهادهاي آماري كمك كند.
 .1ارزيابي عملكرد طرف تقاضاي اقتصاد ايران
ارزيابي اجزاي طرف تقاضاي اقتصاد ايران نشان ميدهد كه همه اجزاي تقاضا (شامل مصرف بخش
خصوصي ،مصرف بخش دولتي ،تشكيل سرمايه ثابت ناخالص و صادرات) در سال  1394به داليل متعدد
با كمبود مواجه بوده و همين كمبود تقاضا ميتواند رشد اقتصادي سال  1394را تحت تأثير قرار داده
باشد .در اين بخش از گزارش كه اجزاي تقاضاي نهايي به تفكيك مورد تحليل و بررسي قرار ميگيرد،
داليل مربوط به كمبود تقاضا به تفكيك هر كدام از اجزاي تقاضاي نهايي نيز مورد ارزيابي خواهد بود.
 . 1-1مصرف نهايي بخش خصوصي
هزينههاي مصرف نهايي بخش خصوصي با سهم حدود  50درصدي از كل هزينه ناخالص داخلي كشور
يكي از مهم ترين و اثرگذارترين اجزاي تقاضاي كل در اقتصاد ايران است .بررسي روند تغييرات مربوط
به رشد هزينههاي مصرف نهايي بخش خصوصي (به قيمت ثابت) از سال ( 1385نمودار  )1نشان ميدهد
كه بيشترين نرخ رشد در سال  1386با  12/8درصد حاصل شده است اما از اين سال به بعد رشد
هزينههاي مصرف نهايي بخش خصوصي روند نزولي بهخود گرفته بهطوري كه حتي در بعضي سالها
( 1391 ،1387و  )1392شاهد رشد منفي نيز بودهايم.
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نمودار  .1رشد هزينههاي مصرف نهايي بخش خصوصي به قيمت ثابت
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مأخذ :حسابهاي ملي بانك مركزي.
توضيح :آمار سال  1393توسط مركز آمار ايران منتشر نشده و آمار سال  1394توسط بانك مركزي ارائه نشده است!

1

شواهد آماري مربوط به سال  1393نشان ميدهد كه رشد مصرف نهايي بخش خصوصي طي سه فصل
ابتدايي اين سال ارقام مثبتي بودهاند ،اما در فصل چهارم اين نرخ برابر با  -0/1درصد شد .در باب داليل ورود
به فاز كاهشي رشد مصرف بخش خصوصي در فصل انتهايي سال  1393و ادامهدار بودن آن در سال 1394
(كه باعث متأثر شدن رشد اقتصادي سال  1394نيز ميشود) ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
الف) كاهش درآمد حقيقي خانوارها (مطابق نمودار  2وجود روند نزولي متوسط درآمد و هزينه
حقيقي ناخالص ساليانه يك خانوار شهري از سال  1386تا  1393قابل مشاهده است).
ب) به تعويق انداختن تقاضاي مصرفي بخش خصوصي بهدليل شكلگيري انتظارات مثبت در مورد
دوران پساتحريم.
ج) نرخ سود سپرده حقيقي مثبت و باالي بانكي (و در نتيجه جايگزيني پسانداز بجاي مصرف).
آمار اعالمي مركز آمار براي سال  1394نشان ميدهد كه رشد مصرف نهايي بخش خصوصي (به
قيمتهاي ثابت سال  )1376برابر با  2/5درصد بوده است.

 .1در بقيه نمودارهاي گزارش كه مربوط به رشد اجزاي طرفين عرضه و تقاضا ميباشد نيز ارقام رشد سال  1394از مركز آمار
ايران آورده شده است .زيرا آمار اين سال توسط بانك مركزي ارائه نشده است .آمار حسابهاي ملي مربوط به سال 1393
نيز توسط مركز آمار ايران ارائه نشده است.
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نمودار  .2روند تغييرات درآمد و هزينه حقيقي خانوار
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مأخذ :نتايج بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران ،بانك مركزي.

 . 1-2مصرف نهايي بخش دولتي (مخارج دولتي)
روند تغييرات مربوط به رشد هزينههاي مصرف نهايي بخش دولتي (به قيمت ثابت) از سال ( 1385نمودار
 )3نشان ميدهد كه بيشترين نرخ رشد در سال  1385با  6/6درصد حاصل شده ،اما از اين سال به بعد
(تا سال  )1393رشد هزينههاي مصرف نهايي بخش دولتي در برخي سالها منفي با ارقام بزرگ بوده و
در برخي سالها مثبت و در عين حال با ارقام كوچك بوده است .بهعبارت ديگر در سالهاي پس از
1386رشد مصرف نهايي دولتي تجربه شده در سال  1385روي نداده است.
نمودار .3رشد هزينههاي مصرف نهايي بخش دولتي به قيمت ثابت
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مأخذ :حسابهاي ملي بانك مركزي.

در سال  1394بهدليل افت قيمت نفت (متوسط قيمت نفت اوپك از  85دالر در سال  1393به
 46دالر در سال  1394افت كرد) و وجود تحريمها (تا اواخر ديماه) ،درآمدهاي نفتي دولت تحت تأثير
قرار گرفته (نمودار  )4و باعث اثرگذاري بر هزينههاي دولتي بهويژه پرداختهاي هزينهاي شد.
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نمودار .4واگذاري داراييهاي سرمايهاي

(ميليارد ريال)
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مأخذ :وضعيت بودجه عمومي دولت (بانك مركزي).

جدول  1نشان ميدهد كه رشد عملكرد اعتبارات هزينهاي در سال  18/7( 1394درصد) نسبت
به رشد عملكرد اعتبارات هزينهاي در سال  20/1( 1393درصد) كمتر است كه دليل اين رخداد ،اوالً
كاهش رشد درآمدها (درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها) از  36/3درصد در سال  1393به  15درصد
در ( 1394به داليلي از قبيل ادامه دار بودن فضاي ركودي حاكم بر اقتصاد ايران) و ثانياً كاهش رشد
واگذاري داراييهاي سرمايهاي از  20/1درصد در يازده ماهه  1393به  -9/6درصد در يازده ماهه 1394
(بهدليل افت محسوس قيمت نفت) و تخصيص بخش عمدهاي از افزايش درآمد واگذاري داراييهاي
سرمايهاي ماه پاياني سال  1394به پرداختهاي عمراني ميباشد( .واگذاري داراييهاي سرمايهاي در 12
ماهه  1394نسبت به  11ماهه  1394حدود  35درصد رشد داشت).
جدول  .1رشد درآمدها و اعتبارات هزينهاي
شرح

(درصد)

يازده ماهه 1393

سال 1393

يازده ماهه 1394

سال 1394

درآمد (مالياتي و ساير درآمدها)

41/3

36/3

9/2

15

درآمد واگذاري داراييهاي سرمايهاي

20/1

3/2

-9/6

6/6

اعتبارات هزينهاي (عملكرد)

23/1

20/1

17/6

18/7

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

 . 1-3تشكيل سرمايه ثابت ناخالص (سرمايه گذاري)
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص با داشتن سهم حدوداً  30درصدي يكي ديگر از اجزاي مهم و كليدي
تقاضاي كل ميباشد كه بعد از مصرف نهايي بخش خصوصي بيشترين سهم تقاضاي كل اقتصاد ايران را
بهخود اختصاص داده است .طبق نمودار  ،5رشد سرمايهگذاري كشور در دهه اخير بجز سالهاي 1386
و  1387بهطور كلي نازل و در برخي سالها نظير  1391 ،1385و  1392منفي بوده است.

_______________________________________________________________________

نمودار  .5رشد سرمايهگذاري به قيمت ثابت

7

(درصد)
30.0

بانك مركزي

22.0

مركز آمار

20.0

15.4
11.1 11.0
3.5

2.5

3.8

10.0
2.9

0.0
3

4

2

1

4

1394
-17.6

-10.1 -14.9

-19.5

3

2

1393

1

-1.4
-6.9
1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392

10.020.0-

-17.7

-23.8

30.0-

مأخذ :حسابهاي ملي بانك مركزي.

تشكيل سرمايه ثابت ناخالص متشكل از دو جزء دولتي و خصوصي است .بهطوري كه سهم
سرمايهگذاري دولتي و خصوصي از كل سرمايهگذاري بهطور متوسط بهترتيب برابر با  25و  75درصد
ميباشد .بهدنبال سپري شدن سالهاي توأم با ركود تورمي و در نتيجه افزايش صادرات و درآمدهاي
نفتي ناشي از توافق ژنو و بهبود عملكرد بودجه عمراني دولت ،در سال  1393نرخ رشد سرمايهگذاري
حقيقي بعد از تجربه دو سال رشد منفي ،وارد فاز مثبت ( 3/5درصد) شد ،اما اين روند از فصل چهارم
سال  1393متوقف شده و در سال  1394نيز ادامه يافت .يكي از داليل اين رويداد نيز افت محسوس
قيمت نفت و در مضيقه قرار گرفتن دولت بهلحاظ درآمدهاي نفتي (جدول  )2براي تخصيص بودجههاي
عمراني و در نتيجه كاهش رشد تشكيل سرمايه دولتي بود .مركز آمار ايران در گزارش رشد  ،1394رشد
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص را به تفكيك دولتي و خصوصي ارائه نكرده ،اما كل رشد اين جزء تقاضاي
كل را در سال  1394برابر با  -15/6درصد اعالم كرده است.
مهمترين شاهد آماري براي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص بخش دولتي ،عبارت از پرداختهاي
عمراني دولت است .جدول  2نشان ميدهد كه رشد عملكرد اسمي اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي
در سال  -7/5( 1394درصد) در مقايسه با رشد عملكرد اين اعتبارات در سال  36( 1393درصد) بسيار
پايينتر بوده و حتي بهلحاظ اسمي منفي است ضمن اينكه با در نظر گرفتن رشد شاخص قيمت ،رشد
واقعي پرداختهاي عمراني بهمراتب كمتر از اين ميزان خواهد بود .ذكر اين نكته ضروري است كه رشد
پرداختهاي عمراني در  11ماهه  1394برابر با  -16/6درصد بوده ،اما بهدليل اجرايي شدن برجام (و
افزايش  34درصدي منابع حاصل از ارزش نفت خام در  12ماهه  1394نسبت به  11ماهه  ،)1394رشد
اين شاخص در دوازده ماهه  1394به  -7/5درصد رسيد.
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از مهمترين شواهد آماري براي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص بخش خصوصي ،ميتوان به

«سرمايهگذاري بخش خصوصي در ساختمان» و «تعداد پروانههاي ساختماني صادر شده در مناطق
شهري» اشاره كرد (جدول  .)2بررسي نماگر اقتصادي بانك مركزي براي فصل چهارم سال  1394نشان
ميدهد كه رشد «سرمايهگذاري بخش خصوصي در ساختمان» در سال  1394نسبت به دوره مشابه
سال قبل برابر با  -13/9درصد و رشد «تعداد پروانههاي ساختماني صادر شده در مناطق شهري» در
سال  1394نسبت به دوره مشابه سال قبل برابر با  -13/4درصد بوده است.
جدول  .2شواهد آماري سرمايهگذاري بخش خصوصي و دولتي
1393

1394

شرح

36

-7/5

درصد رشد منابع حاصل از ارزش نفت خام (عملكرد بودجه دولت)

14/5

7/3

درصد رشد سرمايهگذاري بخش خصوصي در ساختمان

7/5

-13/9

-32/1

-13/4

درصد رشد اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي (عملكرد پرداختهاي عمراني)

درصد رشد تعداد پروانههاي ساختماني صادره

مأخذ :بانك مركزي (گزيده آمارهاي اقتصادي ،بخش مالي و بودجه و نماگر اقتصادي فصل زمستان .)1394

 . 1-4صادرات و واردات كاالها و خدمات
 .1-4-1صادرات
يكي از اجزاي تقاضاي كل كه در قياس با ساير اجزا سهم اندكي در هزينه ناخالص داخلي اقتصاد ايران
دارد مربوط به تجارت خارجي است .نمودار  6نشان دهنده روند تغييرات مربوط به رشد صادرات كاالها
و خدمات (به قيمت ثابت) است .نكته مهم اينكه رشد صادرات كشور در دوره  1392-1385بيشترين
مقدار را در سال  1389با  7/5درصد داشته در حالي كه اين رقم در سال  1393با افزايش محسوس به
 12درصد رسيده است كه علت اين رويداد (الف) تسهيل تجارت خارجي كشور در سال  1393بهدنبال
توافق موقت ژنو (ب) افت محسوس رشد صادرات در سال  1391و عدم رشد آن در سال  1392ميباشد.
نمودار .6رشد صادرات كاالها و خدمات به قيمت ثابت
25.9

24.2
17.5

(درصد)

30.0

بانك مركزي
15.0

12.4

15.9

6.5

20.0
7.5

3.5

4.5

1.6

10.0
0.0

4

3

2

1

4

1394
مركز آمار
مأخذ :حسابهاي ملي بانك مركزي.

3

2

1393

1

-0.0

-0.3

-0.2 -2.6

1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392
-20.5

-10.0
-20.0
-30.0
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جدول  3نشاندهنده وضعيت صادرات كشور در سال  1394در قياس با دوره مشابه سال قبل
است .شواهد آماري جدول  3حاكي از آن است كه هم رشد صادرات دالري نفت (رشد اسمي) و هم رشد
صادرات گمركي (رشد اسمي) در سال  1394منفي هستند كه داليل آن در ادامه بيان ميشوند ،اما با
توجه به اينكه از يكسو شاخص قيمت صادرات كشور (به استناد شاخص قيمت صادرات بانك مركزي)
در سال  1394از رشد منفي برخوردار بوده و ازسوي ديگر شاخص قيمت نفت خام نيز از روندي نزولي
برخوردار بوده است ،بنابراين وجود رشد مثبت براي صادرات حقيقي كشور در سال  1394دور از انتظار
نيست .مركز آمار ايران (نمودار  )6رشد صادرات حقيقي كشور در فصول چهارگانه سال  1394را به
ترتيب برابر با  6/5 ،17/5 ،25/9و  24/2درصد و رشد صادرات حقيقي كشور در سال  1394را برابر با
 18/3درصد اعالم كرده است .محاسبات مركز پژوهشها نيز تأييدكننده مثبت بودن رشد حقيقي صادرات
كاالها و خدمات كشور در سال  1394ميباشد .رشد مثبت صادرات حقيقي كشور در سال  1394به
هيچ عنوان حاكي از بهبود وضعيت صادرات و تخفيف مشكالت صادرات كشور نبوده و صرفاً ناشي از افت
شاخص قيمت صادرات است زيرا شواهد آماري جدول  3تأييدكننده افت محسوس صادرات كشور در
سال  1394ميباشد.
جدول  .3وضعيت صادرات كشور
شرح

1393

1394

صادرات نفت (ميليارد دالر)

33
()-

18
()-44

كل صادرات گمركي* (ميليارد دالر)

50/6
()-

42/4
()-16

مأخذ :گزارش عملكرد تجارت خارجي كشور ،سازمان توسعه تجارت و نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي.
توضيح :ارقام داخل پرانتز نشانگر رشد هستند.
* صادرات گمركي شامل صادرات ميعانات گازي ،محصوالت پتروشيمي و ساير كاالهاست.

اقتصاد ايران در سال  1394با مشكل كمبود تقاضاي خارجي مواجه بوده است كه ميتواند رشد
اقتصادي  1394را تحت تأثير قرار دهد .از داليل كمبود تقاضاي خارجي ميتوان به برقرار بودن تحريمها
تا اواخر دي ماه سال گذشته و عدم تغيير محسوس در دو ماه بعد از اجرايي شدن برجام ،كاهش رشد
اقتصاد جهاني باالخص اقتصادهاي نوظهور 1،كُندي فعاليتهاي اقتصادي چين (بهعنوان يكي از مهمترين
مقاصد صادراتي كشور) ،وجود ناامنيها در عراق ،روند كاهش قيمت در بازار كاالها و افت جهاني قيمت
نفت و به تبع آن افت جهاني قيمت محصوالت پتروشيمي اشاره كرد.
 .1صندوق بينالمللي پول در آخرين گزارش خود (جوالي  ،)2016رشد اقتصادي جهان در سال  2014را برابر با  3/4درصد و در
سال  2015برابر با  3/1درصد بيان كرده كه نشان از كند شدن رشد اقتصادي جهان در سال گذشته ميالدي دارد .در همين
گزارش ،رشد اقتصادي جهان در سال  2016برابر با  3/1درصد پيشبيني شده كه نسبت به پيشبيني صندوق بينالمللي
پول (ژانويه  0/3 )2016درصد كاهش يافته است.
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 .1-4-2واردات
اهميت واردات در اقتصاد ايران بهدليل سهم بالغ بر حدود  80درصدي واردات واسطهاي و سرمايهاي از
كل واردات و نقش مهم اين نوع واردات در فعاليتهاي توليدي و صنعتي كشور است .جدول  4واردات
دالري كشور در سالهاي  1393و  1394را نشان ميدهد بهطوري كه واردات كشور در سال  1394با
رقم  41/5ميليارد دالر نسبت به واردات سال  53/6( 1393ميليارد دالر) افت  22/5درصدي را داشته
است .افت واردات عالوهبر اينكه مي تواند معلول كاهش توليد ملي و ركود بخش صنعت باشد ،همچنين
ميتواند ناشي از انتظار توليدكنندگان و واردكنندگان از بهبود اوضاع در سال ( 1395بهعنوان مثال
كاهش هزينه مبادله يا حتي كاهش نرخ ارز و )...باشد.
جدول  .4وضعيت واردات كشور
شرح

1393

1394

واردات كشور (ميليارد دالر)

53/6
()-

41/5
()-22/5

مأخذ :گزارش عملكرد تجارت خارجي كشور ،سازمان توسعه تجارت.
توضيح :ارقام داخل پرانتز نشانگر رشد هستند.

نمودار  7نشاندهنده روند تغييرات فصلي واردات دالري كشور از  1391تا  1394ميباشد .شواهد
آماري حاكي از نرخ منفي واردات كشور در تمامي فصول به غير از فصل چهارم سال  1392و دو فصل
ابتدايي سال  1393است .با عنايت به اينكه اثرگذاري واردات بر توليدات صنعتي با وقفه حدود دو فصل
صورت ميگيرد ،لذا ارقام رشد واردات با رشد اقتصادي منفي سالهاي  1391و  1392و رشد اقتصادي
مثبت سال  1393سازگار هستند ،اما آمار همين نمودار (منفي بودن رشد واردات در فصول انتهايي سال
 1393و فصول ابتدايي سال  )1394ميتواند نشانهاي از منفي بودن رشد اقتصادي در سال  1394باشد.
نمودار  .7نرخ رشد فصلي واردات دالري
23.5

27.6

(درصد)

40.0

23.1

20.0
0.0
-6.4

1394-4

1394-3

1394-2

1393-4

1393-3

1393-2

1393-1

1392-4

1392-3

1392-2

1392-1

1391-4

1394-1

مأخذ :آمار گمرك و محاسبات.

1391-3

-22.7 -25.1 -22.0

-28.0

1391-2

-21.4

-22.5

1391-1

-10.6 -11.5

-1.8
-11.4 -11.1

-7.5

-20.0
-40.0
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در انتها قابل ذكر است كه در سال  1394براي نخستين بار تراز تجاري كشور مثبت شده و به رقم
حدود  920ميليون دالر رسيد .اگر چه تراز تجاري كشور با احتساب صادرات ميعانات گازي در سال
 1394مثبت شده ،اما زماني مثبت شدن تراز تجاري كشور ميتواند اميدواركننده باشد كه صادرات
ميعانات گازي (كه پايه نفتي دارد) در محاسبه تراز تجاري مد نظر قرار نگيرد .از داليل مثبت شدن تراز
تجاري در سال  1394ميتواند كاهش محسوس ارزش واردات كشور در مقايسه با سال  1393بهدليل
حاكميت شرايط ركودي در فضاي اقتصادي كشور در سال  ،1394كاهش جهاني قيمت كاالهاي نفت
پايه و به تعويق انداختن واردات به دوران پساتحريم به اميد بهبود اوضاع اقتصادي باشد.
نمودار  .8تراز تجاري كشور
1394

1393

1392

1391

1390

(ميليارد دالر)

1389

1388
10.0

0.92

0.0
-3.01
-7.86

10.0-12.00

20.0-

-17.83

30.0-37.90

-33.40

40.0-

مأخذ :گزارشهاي آمار مقدماتي تجارت خارجي طي سالهاي مختلف ،گمرك جمهوري اسالمي ايران.
توضيح :در محاسبه تراز تجاري ،صادرات شامل ميعانات گازي بوده ،اما شامل صادرات نفت خام و گاز طبيعي نيست.

 .2ارزيابي عملكرد طرف عرضه اقتصاد ايران
اگرچه در حال حاضر اقتصاد ايران بهطور ملموس با مشكل كمبود تقاضاي مؤثر مواجه است كه الزم است
در مورد آن چارهجويي كرد ،با اين حال در ارائه راهكارهاي سياستي نبايد از ريشههاي اصلي بروز كمبود
تقاضاي سالهاي اخير كه عمدتاً در طرف عرضه اقتصاد قرار ميگيرند غفلت كرد .برخي مشكالت طرف
عرضه اقتصاد كه در سالهاي اخير نمود بيشتري داشته و به دغدغه اصلي سياستگذاران تبديل شده است
عبارتند از :مشكل تأمين مالي بنگاههاي اقتصادي ،انباشت بدهيها در اقتصاد ،بهره نبردن از ظرفيتهاي
اقتصاد جهاني ،بخش غيررسمي بزرگ ازجمله مؤسسات پولي و مالي غيرمجاز .قابل ذكر است كه دولت در
سالهاي گذشته براي رفع چالشهاي فوقالذكر اقداماتي را شروع كرده و در سال جاري نيز بايستي پيگيري
كند تا مشكالت مذكور كه تنها بخش مهمي از مشكالت هستند در طول زمان مرتفع شده و ثمرات آنها
نيز در قالب متغيرهاي مختلف اقتصادي ازجمله رشد اقتصادي نمايان گردد.
مركز آمار ايران ،نرخ رشد اقتصادي سال  1394را يك درصد و رشد بخشهاي كشاورزي ،نفت،
صنعت ،ساختمان و خدمات را بهترتيب برابر با  -16/4 ،-0/3 ،3/6 ،5/4و  0/2درصد اعالم كرده است.
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ارائه آمار رشد اقتصادي سال  1394بدون اينكه ارقام مطلق (و رشد) دورههاي مشابه سال قبل ذكر
گردد ميتواند براي سياستگذاران ،تحليلگران و كاربران گمراهكننده باشد .در ضمن ،بانك مركزي برخالف
رويه سالهاي اخير خود تاكنون براي سال  1394هيچ رقمي اعالم نكرده است ،اما گمانهزنيهاي
غيررسمي حاكي از منفي بودن نرخ رشد اقتصادي برآوردي اين نهاد ميباشد .شواهد آماري موجود نيز
كه بخشي از آن در قسمت قبلي گزارش و بخشي نيز در ادامه (از منظر طرف عرضه اقتصاد) تشريح
خواهد شد ،برخالف نرخ رشد اعالمي مركز آمار ،حاكي از منفي بودن رشد اقتصادي سال  1394ميباشد.
در ادامه گزارش ضمن تبيين شواهد آماري سال  1394مربوط به طرف عرضه اقتصاد ايران ،تالش
ميشود به كمك تحليل بخشي ،رشد اقتصادي سال  1394بررسي گردد.
 . 2-1بخش كشاورزي
بخش كشاورزي يكي از مهمترين بخشهاي اقتصادي است كه رشد ارزشافزوده اين بخش تابع عوامل
متعددي از قبيل رشد ميزان بارندگي ،جريانهاي سطحي ،خروجي سدها ،سطح زير كشت ،تكنولوژي استفاده
از آب ،ميزان استحصال آب از منابع آب زيرزميني و  ...ميباشد .بخش كشاورزي طي سالهاي اخير (سالهاي
آبي  1393-1392و  )1394-1393با مشكل ميزان بارندگيها مواجه بوده و بهلحاظ منابع آبي در مضيقه
بوده ،اما با اين حال رشد ارزشافزوده اين بخش (نمودار  )9همواره مثبت بوده است .رشد ارزشافزوده بخش
كشاورزي از سال  1385به بعد همواره (بهاستثناي سالهاي  1387و  )1390مثبت بوده است .مركز آمار
ايران ،رشد سال  1394براي بخش كشاورزي را برابر با  5/4درصد اعالم كرده است .آمارهاي برآوردي وزارت
جهاد كشاورزي حاكي از رشد  4/5درصدي اين بخش در سال  1394ميباشد.
نمودار  .9رشد ارزشافزوده بخش كشاورزي

(درصد)

15.0
9.6

8.4
5.5

5.6
3.3

3.1

2.5

3.6

4

3

2

5.5

4.7

5.6

4.9

3.7

2.9

10.0
5.0
0.0

4

3

2

1

1394

1393

1

-0.1

-5.0

1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392

-10.0
-15.0
-20.0

مركز آمار
مأخذ :حسابهاي ملي بانك مركزي.

بانك مركزي

-23.0

-25.0

_______________________________________________________________________ 13

 . 2-2بخش نفت
يكي از مهمترين و اثرگذارترين بخشهاي اقتصادي كه ارزشافزوده آن نقش مؤثري در رشد توليد ناخالص
داخلي داشته و به نوعي موتور محرك طرف تقاضاي اقتصاد ايران نيز ميباشد ،بخش نفت است .نمودار 10
نشاندهنده رشد ارزشافزوده بخش نفت از سال  1385به بعد ميباشد .بعد از توافق ژنو و تسهيل صادرات
نفت كشور ،ارزشافزوده اين بخش در سال  1393از رشد مثبت  4/8درصدي برخوردار شد.
نمودار  .10رشد ارزشافزوده بخش نفت
16.5
8.0
3.4

3.6

2

1

10.4

(درصد)

20.0

بانك مركزي
7.3

4.2

1.1

2.2

10.0
0.0

4

3

1394 -9.0

4

-5.2

3

2

1393

-0.8

-1.0

1

-5.4

1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392

-10.0
-20.0

-8.9

-30.0
مركز آمار

-37.4

-40.0
-50.0

مأخذ :حسابهاي ملي بانك مركزي.

عناصر تشكيلدهنده ارزشافزوده بخش نفت شامل صادرات نفت خام ،صادرات ميعانات گازي،
خوراك پااليشگاهها و فرآوردههاي نفتي است كه در اين بين كليديترين عنصر اثرگذار بر ارزشافزوده
بخش نفت ،مقدار صادرات نفت ميباشد .ارزيابي آمار صادرات نفت در سال  1394نشان ميدهد كه
مقدار صادرات نفت نسبت به سال  1393حدود  4/1درصد افزايش داشته كه عمدتاً متأثر از اجراي برجام
و افزايش محسوس صادرات نفت در ماههاي بهمن و اسفند  1394است .اين شواهد آماري حاكي از
مثبت بودن رشد ارزشافزوده بخش نفت در سال  1394ميباشد .برآوردهاي مركز پژوهشها حاكي از
آن است كه رشد ارزشافزوده بخش نفت در سال  1394حدود  1/3درصد ميباشد .مركز آمار ايران رشد
بخش نفت در سال ( 1394به قيمت سال  )1376را معادل  3/6درصد اعالم كرده است.
 . 2-3بخش صنعت
بخش صنعت 1با توجه به سهم حدود  16درصدي از توليد ناخالص داخلي ،نقش مهمي در رشد اقتصادي
دارد چراكه ارزشافزوده اين بخش از يكسو بهطور مستقيم بر ارزشافزوده كل اقتصاد اثرگذار بوده و
 .1منظور از بخش صنعت ،گروه صنعت (مشتملبر زيربخشهاي صنعت ،معدن ،تأمين آب ،برق و گاز ،ساختمان) نبوده و صرفاً
زيربخش صنعت مدنظر است.
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ازسوي ديگر رشد اين بخش عمدتاً از كانال بخش خدمات و بهطور غيرمستقيم بر ارزشافزوده كل اقتصاد
مؤثر است .نمودار  11روند تغييرات رشد ارزشافزوده بخش صنعت را نشان ميدهد .مشاهده ميشود
كه در سالهاي  1391و  1392كه رشد اقتصادي كشور منفي بوده ،رشد ارزشافزوده بخش صنعت نيز
منفي است همچنين در سال  1393كه رشد اقتصادي مثبت  3درصد بوده ،رشد بخش صنعت نيز عددي
مثبت و برابر با  6/7درصد بوده است .آمارهاي ارائه شده مركز آمار ايران براي سال  1394حاكي از رشد
منفي  0/3درصدي بخش صنعت است .بنابراين حصول رشد منفي اقتصادي در سال  1394دور از ذهن
نيست كه برآوردهاي مركز پژوهشهاي مجلس نيز مؤيد همين نكته است .با توجه به شواهد آماري سال
 ،1394برآورد مركز پژوهشها حاكي از رشد  -2/7درصدي بخش صنعت در سال  1394ميباشد.
نمودار  .11رشد ارزشافزوده بخش صنعت

(درصد)

15.0

بانك مركزي

مركز آمار

10.5

9.7

8.1

8.0
5.0

7.9

10.0

5.6
4.0

3.1

1.6

1.9

5.0
0.0

4

3

-0.1

2

-0.5

1394

1

4

-2.4

3

2

1393

1
1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392
-3.9

-8.5

-5.0
-10.0

مأخذ :حسابهاي ملي بانك مركزي.

منفي بودن رشد بخش صنعت در سال  1394از عوامل متعددي نشئت ميگيرد كه دو عامل اصلي
عبارتند از:
الف) مشكل تأمين مالي بنگاههاي اقتصادي
ب) مشكل كمبود تقاضا
در عين حال ميزان رشد واردات واسطهاي و سرمايهاي ميتواند شاخص پيشنگري از رشد بخش صنعت
باشد.
الف) مشكل تأمين مالي بنگاههاي اقتصادي :تأمين مالي بنگاههاي اقتصادي يكي از عوامل مؤثر بر
رشد توليد آنها و نهايتاً رشد توليد بخش صنعت است .با توجه به نقش پررنگ نظام بانكي كشور در تأمين
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مالي بنگاههاي اقتصادي از يكسو و بحران نظام بانكي 1ازسوي ديگر وجود مشكل تأمين مالي بنگاهها قابل
انتظار است .جدول  5نشاندهنده اين واقعيت بوده و بيان ميكند كه تسهيالت پرداختي نظام بانكي به بخش
صنعت و معدن در سال  1394نسبت به سال قبل به ارقام اسمي  14/5درصد رشد داشته در حالي كه همين
رقم در سال  1393برابر با  50/8درصد بوده است .نكته مهمي كه نبايد مورد غفلت قرار گيرد مربوط به
كيفيت و تركيب تسهيالت پرداختي بانكها است كه به نظر ميرسد بخش عمدهاي از تسهيالت پرداختي
اعالم شده ازسوي بانكها شامل استمهال بدهي ،تغيير سرفصل بدهي ،سود ،جرائم و  ...بوده و منابع جديد
قابل توجهي به اين بخش تزريق نميشود.
جدول  .5تسهيالت پرداختي به بخش صنعت و معدن
تسهيالت پرداختي

رشد اسمي تسهيالت

(ميليارد ريال)

پرداختي (درصد)

1390

633928

-

1391

619324

-2/3

1392

706034

14

1393

1064924

50/8

1394

1219493

14/5

شرح

مأخذ :بانك مركزي (تسهيالت پرداختي كل بانكها به تفكيك بخشهاي اقتصادي و براساس هدف
پرداخت تسهيالت).

ب) مشكل كمبود تقاضا :يكي ديگر از مشكالتي كه بخش صنعت كشور در سال  1394با آن دست
و پنجه نرم كرد مربوط به كمبود تقاضا براي محصوالت توليدي صنايع مختلف بوده است .مشكل كمبود
تقاضا از عوامل مختلفي بهويژه:
 .1تعويق مصرف بخش خصوصي به دوران پساتحريم،
 .2افت قيمت نفت و كاهش تقاضاي مصرفي و عمراني دولت (و در نتيجه كاهش تقاضاي
سرمايهگذاري)،
 .3افت صادرات (ناشي از كاهش رشد اقتصاد جهاني ،كُندي فعاليتهاي اقتصادي چين ،وجود
ناامنيها در عراق ،روند كاهش قيمت در بازار كاالها و افت جهاني قيمت نفت) نشئت ميگيرد.
تأمل در گزارش عملكرد سال  1394وزارت صنعت ،معدن و تجارت حاكي از افت توليدات بسياري
از كاالهاي منتخب صنعتي است (جدول  .)6مالحظه ميشود كه به غير از توليد صنعت پتروشيمي كه
رشد اندك  2/5درصدي در سال  1394داشته بقيه صنايع از رشد توليد منفي برخوردار بودهاند .طبق
 .1بحران نظام بانكي عالوهبر مشكالت ساختاري و مزمن موجود در آن ،عمدتاً متأثر از انباشت بدهی دولت به بانکها ،افزايش
مطالبات غيرجاري نظام بانکی از بخش غيردولتی ،گسترش فعاليت و رقابت مؤسسات اعتباري غيرمجاز و انجماد داراییهای
نظام بانکی در بخش حقيقي (عمدتاً بهصورت 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.
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گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،توليد انواع خودرو در سال  1394برابر با  976/8هزار دستگاه بوده
در حالي كه همين آمار براي سال  1393برابر با  1132/2دستگاه ميباشد كه به معناي رشد منفي 13/6
درصد توليد صنعت خودروسازي كشور است .البته با توجه به آمار توليد صنعت خودروسازي در سال 1392
كه توليد اين صنعت در نقطه حضيض خود قرار داشت (توليد  729هزار دستگاه) ،آمار سال  1394حاكي
از خروج اين صنعت از نقطه حضيض ميباشد.
جدول  .6توليد محصوالت منتخب صنعتي
1393

1394

رشد

شرح
انواع خودرو (هزار دستگاه)

1131/2

976/8

-13/6

الستيك خودرو (هزار تن)

222/1

195

-12/2

ماشين لباسشويي (هزار دستگاه)

797/3

550/4

-31

يخچال و فريزر (هزار دستگاه)

1313/7

849/9

-35/3

46/9

48/1

2/5

پتروشيمي (ميليون تن)

مأخذ :گزارش عملكرد سال  1394وزارت صنعت ،معدن و تجارت.

كاهش واردات واسطهاي و سرمايهاي :نمودار  12نشاندهنده واردات دالري كشور طي دوره -1390
 1394بوده كه بالغ بر  80درصد آن واردات واسطهاي و سرمايهاي است .مطابق نمودار ،واردات كشور در
سالهاي  1391و  1392نسبت به  1390كاهشي بوده و نتيجه آن رشد  -8/5و  -3/9درصدي بخش
صنعت در اين دو سال بوده است .در سال  1393با تغيير فضاي اقتصادي كشور ،واردات كشور نسبت به
سال  1392افزايش يافته و لذا رشد بخش صنعت نيز در اين سال مثبت  6/7درصد شد .براي سال 1394
شواهد آماري حاكي از رشد منفي واردات كشور نسبت به سال  1393ميباشد .بنابراين قابل انتظار است
كه رشد بخش صنعت در سال  1394عددي منفي باشد .اصليترين دليل كاهش واردات كشور در سال
 1394مربوط به افت قيمت نفت است .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 در نهايت كاهش واردات واسطهاي و سرمايهاي
ميشود .از ديگر داليل كاهش واردات در سال  1394ميتوان به تعليق فعاليتهاي بنگاههاي اقتصادي به
دوران پساتحريم (به داليلي همچون شرايط مناسبتر فعاليت در اين دوران) اشاره كرد.
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نمودار  .12ارزش واردات كشور

1394

1393

1392

1391

(ميليارد دالر)

1390

مأخذ :آمار گمرك و محاسبات.

 . 2-4بخش ساختمان
بخش ساختمان كه متشكل از دو زيربخش «ساختمانهاي مسكوني» و «ساير ساختمانها» است،
عليرغم داشتن سهم حدود  7درصد از توليد ناخالص داخلي يكي از بخشهاي مهم اقتصاد است ،زيرا
اين بخش كه در انتهاي زنجيره توليد قرار دارد بهدليل ارتباط تنگاتنگ با ساير فعاليتهاي اقتصادي از
قبيل صنايع توليدكننده نهادههاي ساختماني (كانيهاي غيرفلزي و فلزات اساسي) ،حملونقل و غيره از
ظرفيت حائز اهميتي براي اثرگذاري بر ارزشافزوده ساير فعاليتهاي وابسته و به تبع آن بر ارزشافزوده
كل اقتصاد برخوردار است .نمودار  13روند تغييرات رشد ارزشافزوده بخش ساختمان را نشان ميدهد.
مالحظه ميشود كه بخش ساختمان از سال  1391با رشد ارزشافزوده برابر با  -3/6درصد وارد فاز
ركودي شده و اين ركود در سالهاي  1392و  1393نيز با نرخهاي رشد ارزشافزوده بهترتيب برابر با
 -3/1و  -0/4ادامه يافته است .رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ساختمان براي سالهاي ،1391
 1392و  1393كه بهترتيب برابر با  -1/1 ،-13/8و  0/7درصد بودهاند ،مؤيد اين وضعيت ركودي است.
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نمودار  .13رشد ارزشافزوده بخش ساختمان

(درصد)

30.0
23.0

مركز آمار

25.0

بانك مركزي
10.9

20.0
13.1

10.9

15.0

10.0
2.5

5.0

1.0

0.0
4

2

3

1

4

1394

3

1

2

-3.1

-3.6

-3.2

-3.3

1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 -0.7

1393

-10.0
-15.0

-13.3
-16.5

-5.0

-13.5

-20.0

-18.5

-25.0

-21.7

مأخذ :حسابهاي ملي بانك مركزي.

مركز آمار ايران در گزارش رشد سال  ،1394نرخ رشد ارزشافزوده بخش ساختمان را برابر با -16/4
درصد اعالم كرده كه حاكي از ادامه ركود بخش ساختمان سالهاي  1392 ،1391و  1393در سال
 1394است .جدول  7حاوي برخي شواهد آماري در تأييد ركود بخش ساختمان در سال  1394بوده و
مركز پژوهشها نيز رشد ارزشافزوده بخش ساختمان در سال  1394را عددي منفي و برابر با -14/7
درصد برآورد ميكند.
جدول  .7وضعيت برخي شاخصهاي مرتبط با بخش ساختمان
شرح

ساختمان خصوصي

طرف عرضه
طرف تقاضا

1393

1394

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

117/2
()-

101/5
()-13/4

سرمايهگذاري بخش خصوصي در ساختمان (هزار ميليارد ريال) –
بانك مركزي

810/6
()-

697/6
()-13/9

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

404491
()-

431148
()6/6

1198
()-

1000
()-16/5

مبايعهنامههاي ثبت شده از معامالت خريد مسكن (هزار قرارداد)

ساختمان
دولتي

پرداختهاي عمراني دولت (هزار ميليارد ريال)

276990/4 299500
()-7/5
()-

مأخذ :بانك مركزي (تسهيالت پرداختي كل بانكها به تفكيك بخشهاي اقتصادي و براساس هدف پرداخت تسهيالت ،وضعيت بودجه
عمومي دولت ،نماگر اقتصادي فصل زمستان )1394
توضيح :ارقام داخل پرانتز بيانگر رشد است.
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در ارتباط با جدول  ،7ميتوان به تفكيك ساختمان خصوصي و دولتي ارزيابي كرد:
الف) ساختمان بخش خصوصي :تعداد پروانههاي ساختماني صادر شده در مناطق شهري كشور
از رقم  117/2هزار فقره در سال  1393به رقم  101/5هزار فقره در سال  1394رسيده و حاكي از افت
 13/4درصدي است .ازسوي ديگر ،سرمايهگذاري بخش خصوصي در ساختمان نيز در سال  1394نسبت
به سال قبل حدود  13/9درصد افت داشته است (طرف عرضه ساختمان بخش خصوصي) .حجم تسهيالت
پرداختي به بخش مسكن و ساختمان 1در سال  1394نسبت به سال قبل  6/6درصد افزايش داشته كه
در قياس با نرخ تورم حاكي از رشد حقيقي منفي است .همچنين مجموع كل مبايعهنامههاي ثبت شده
از معامالت خريد مسكن در كل كشور در سامانه رهگيري با افت  16/5درصدي در سال  1394نسبت
به سال  1393به عدد يك ميليون قرارداد رسيد( 2طرف تقاضاي ساختمان بخش خصوصي).
ب) ساختمان بخش دولتي :كليديترين متغير مؤثر بر ارزشافزوده بخش ساختمان (بهويژه
ساختمان دولتي) عبارت از پرداختهاي عمراني دولت است (نمودار  14همحركتي ارزشافزوده حقيقي
بخش ساختمان و هزينههاي حقيقي عمراني دولت را نشان ميدهد) .آمار پرداختهاي عمراني دولت
براي دوازده ماهه سال  1394حاكي از افت اين پرداختها نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 7/5
درصد ميباشد .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 نهايتاً سرمايهگذاري بخش
خصوصي در ساختمان نيز متأثر ميشود.

60000

40000
30000

40000

20000

20000

10000

0

(قيمت ثابت )1383

80000

50000

0

3-1394

2-1394

1-1394

4-1393

3-1393

2-1393

1-1393

4-1392

3-1392

2-1392

1-1392

ارزش افزوده بخش ساختمان به قيمت ثابت
هزينه عمراني به قيمت ثابت
مأخذ :حسابهاي ملي بانك مركزي و وضعيت بودجه عمومي دولت.

 .1حدود  40درصد از كل تسهيالت پرداختي به بخش مسكن و ساختمان مربوط به تسهيالت خريد مسكن است.
 .2روزنامه دنياي اقتصاد« ،خيز كشوري معامالت مسكن».1395/10/26 ،

ارزش افزوده بخش ساختمان

دولت ()1390=100

هزينههاي حقيقي عمراني

نمودار  .14ارزشافزوده بخش ساختمان و هزينههاي حقيقي عمراني دولت

(ميليارد ريال)
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 . 2-5بخش خدمات
بخش خدمات با سهم حدود  55درصدي از توليد ناخالص داخلي از زيربخشهاي مختلف شامل
«بازرگاني ،رستوران و هتلداري»« ،حملونقل ،انبارداري و ارتباطات»« ،خدمات عمومي»« ،خدمات
مؤسسات پولي و مالي»« ،خدمات مستغالت و خدمات حرفهاي و تخصصي» و «خدمات اجتماعي،
شخصي و خانگي» تشكيل شده بهطوري كه حدود  70درصد ارزشافزوده بخش خدمات مربوط به چهار
زيربخش نخست است .در ادامه تالش مي شود تا با توجه به شواهد آماري موجود ،برآوردي از رشد
ارزشافزوده اين زيربخشها و درنهايت برآوردي از رشد ارزشافزوده بخش خدمات در سال  1394ارائه
گردد.
 .2-5-1خدمات بازرگاني
خدمات بازرگاني حلقه وصل بين عرضه و تقاضاي بازار كاال است بهطوري كه از يكسو ستانده بخشهاي
مختلف بهويژه صنعت از كانال بخش بازرگاني صادر و يا در بازار داخلي عرضه شده و ازسوي ديگر،
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 .با توجه به نمودار  ،15رشد ارزشافزوده خدمات بازرگاني در سالهاي  1391و  1392كه
سالهاي توأم با ركود و تورم در اقتصاد ايران بوده و رشد اقتصادي در اين دو سال منفي بوده ،بهترتيب
برابر با  -8/9و  -5/0درصد بوده است.
نمودار  .15رشد ارزشافزوده خدمات بازرگاني
بانك مركزي

مركز آمار

(درصد)

10.0

7.5

6.8

6.3
4.4

4.0

3.2

4.8

4.4

5.0

1.8

1.0

0.3

4

3

0.0
2

-0.3

1

-0.7

1394

4

3

2

1393

1

1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392
-3.0

-5.0
-8.9

مأخذ :حسابهاي ملي بانك مركزي.

-5.0

-10.0
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در سال  1393كه اقتصاد ايران رشد اقتصادي مثبتي را تجربه كرد ،رشد خدمات بازرگاني نيز رقمي
مثبت و برابر با  3/7درصد شد ،اما در سال  1394شواهد آماري حاكي از منفي شدن رشد اين بخش دارد
بهطوري كه برآورد مركز پژوهشها حاكي از رشد  -1/9درصدي اين بخش در سال  1394ميباشد .داليل
منفي شدن رشد اين بخش را با توجه به توضيح فوقالذكر ميتوان ناشي از دو عامل دانست:
الف) رشد منفي ارزشافزوده بخش صنعت در سال  -2/7( 1394درصد).
ب) رشد منفي تجارت خارجي كشور در سال ( 1394تجارت دالري (بدون احتساب نفت) در سال
 1393برابر با  104ميليارد دالر و در سال  1394برابر با  84ميليارد دالر بوده ،لذا رشد تجارت دالري
در سال  1394برابر با  -19/2درصد بوده است).
مركز آمار ايران رشد خدمات عمدهفروشي ،خردهفروشي ،هتل و رستوران را در سال  1394برابر با
 0/1درصد اعالم كرده است.
 .2-5-2خدمات حملونقل
خدمات حملونقل يكي ديگر از بخش هايي است كه حلقه وصل بين طرفين عرضه و تقاضاي بازار كاال
بوده و از اهميت خاصي در اقتصاد برخوردار است .اين بخش از زيربخشهاي مختلفي شامل انواع
روشهاي حملونقل (ريلي ،جادهاي ،آبي ،هوايي) و حملونقل لولهاي تشكيل شده است.
نمودار  .16رشد ارزشافزوده خدمات حملونقل

(درصد)

بانك مركزي

مركز آمار

16.3

20.0

17.7
14.7

12.2
8.6
4.4
1.9

8.8

5.0

3.0

2.2

2

1

1.9

15.0
10.0
5.0
0.0

4
-5.4

3

2

1394

1

4

-5.2

-6.4 -9.0

3

1393

-5.0
1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392

-10.0
-15.0

مأخذ :حسابهاي ملي بانك مركزي.

طبق نمودار  ،16رشد ارزشافزوده خدمات حملونقل همواره (حتي در سالهاي  1391و )1392
مثبت بوده 1با اين تفاوت كه بهطور كامالً محسوس شتاب رشد اين بخش در سالهاي  1391و 1392
 .1دليل اين رويداد مربوط به مثبت بودن نرخ رشد مقدار بار حمل شده در سالهاي  1391و  1392نسبت به دوره مشابه سال
قبل در حملونقل جادهاي (مؤثرترين زيربخش حملونقل) ،حملونقل ريلي و همچنين مثبت بودن نرخ رشد حملونقل نفت
خام و فرآوردههاي نفتي است.
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گرفته شده و رقم رشد اين بخش از  17/7درصد در سال  1386به  1/9درصد در سال  1392و 2/9
درصد در سال  1393رسيده است .در سال  1394برخالف سالهاي قبل شاهد هستيم كه رشد بخش
حملونقل منفي است .مركز آمار ايران رشد بخش حملونقل در سال  1394را برابر با  -6/5درصد اعالم
كرده است .برآوردهاي مركز پژوهشها حاكي از رشد  -3/5درصدي اين بخش در سال  1394ميباشد.
 .2-5-3خدمات مؤسسات پولي و مالي
خدمات مؤسسات پولي و مالي (بهويژه خدمات بانكها) بهدليل ارتباط تنگاتنگي كه با تمامي بخشهاي
اقتصادي داشته و براي تمامي بخشهاي اقتصادي خدمات ارائه ميدهد ،از اهميت خاصي در اقتصاد
برخوردار است .نمودار  17نشاندهنده رشد ارزشافزوده خدمات مؤسسات پولي و مالي است بهطوري
كه رشد اين بخش بعد از ارقام منفي سالهاي  1390تا  ،1392در سال ( 1393بنا به اعالم بانك مركزي)
به عدد مثبت  15/7درصد رسيد .در سال  1394كه بانك مركزي در قبال اعالم ارقام حسابهاي ملي
(و رشد خدمات مؤسسات پولي و مالي) سكوت كرده ،مركز آمار ايران رشد خدمات واسطهگريهاي مالي
را برابر با  -3/9درصد اعالم كرد .برآورد مركز پژوهشها با بهكارگيري مجموع مانده تسهيالت و مانده
سپردهها به قيمت ثابت (رويكرد مورد استفاده توسط بانك مركزي) حاكي از آن است كه رشد اين بخش
در سال  1394برابر با  8/0درصد ميباشد.
رشد منفي خدمات واسطهگريهاي مالي در سال ( 1394اعالم شده توسط مركز آمار ايران) با
شرايط خاص نظام بانكي (رقابت براي جذب سپردهها ،انبوه داراييهاي رسمي ،مطالبات غيرجاري بانكها
و بدهيهاي دولت به نظام بانكي) سازگاري دارد اما مقدار عددي رشد ( -3/9درصد) با واقعيتهاي اين
بخش فاصله دارد .بهنظر ميرسد عالوه بر موضوع تأخير در تغيير سال پايه توسط اين نهاد (سال پايه
حسابهاي ملي مركز آمار همچنان سال  1376است) ،دليل اصلي كمبرآوردي ميزان رشد منفي بخش
واسطهگريهاي مالي توسط مركز آمار ايران به نسبت باالي سهم بيمهها و ساير واسطهگريهاي مالي
در اين بخش در مقايسه با همان نسبت در حسابهاي ملي بانك مركزي باز ميگردد.
در سوي ديگر ،بر اساس نظام حسابهاي ملي ( 1993و  )2008و همچنين هندبوك منتشره توسط
كميسيون اروپا ،محاسبه ارزشافزوده فعاليت مؤسسات پولي بايد در چارچوب روش غيرمستقيم محاسبه
خدمات مؤسسات پولي ( 1)FISIMانجام گيرد .در اين چارچوب ،ارزشافزوده فعاليت مؤسسات پولي از
مابهالتفاوت سود دريافتي بابت تسهيالت اعطايي و سود پرداختي به سپردهها بهدست ميآيد .محاسبه
رشد ارزشافزوده خدمات مؤسسات پولي و مالي با اعمال اين روشهاي استاندارد و سازگار با توصيه
نهادهاي بينالمللي نشان ميدهد كه رشد بخش بانكي (كه بالغ بر  90درصد ارزشافزوده خدمات
مؤسسات پولي و مالي در حسابهاي ملي بانك مركزي مربوط به زيربخش بانك است) در سال 1394
)Financial Intermediation Services Indirectly Measured (FISIM

1.

_______________________________________________________________________ 23

برابر با  -53/8درصد و رشد خدمات مؤسسات پولي و مالي نيز در سال  1394برابر با  -45/3درصد
ميباشد .قابل ذكر است كه اوالً اختالف در روش محاسبه ارزشافزوده زيربخش بانك يكي از مشكالت
فعلي نظام آماري كشور بوده ثانياً ارزشافزوده مربوط به فعاليتهاي غيربانكي نظام بانكي كشور نظير
فعاليت در حوزه ساختمان و ساير بخشهاي واقعي در محاسبه ارزشافزوده بخشهاي مرتبط مد نظر
قرار ميگيرد.
نمودار  .17رشد ارزشافزوده خدمات مؤسسات پولي و مالي

(درصد)
22.2

مركز آمار

بانك مركزي

18.7
14.0

15.5

14.2

25.0
20.0

12.1

13.9

15.0
8.0

10.0
5.0
0.0

4

3

-2.8

2

-1.2

1

1394
-4.7

4

2

3
1393

-7.2

1

-1.6

-5.0

-2.9

1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392
-12.7

-5.3

-10.0
-15.0

مأخذ :حسابهاي ملي بانك مركزي.

نمودار  18نشاندهنده شرايط خاص نظام بانكي مبنيبر رقابت براي جذب سپردههاست .همانطور
كه مشاهده ميشود ،در سال  1390كه هنوز اقتصاد ايران دچار ركود تورمي نشده بود ،اختالف محسوسي
بين مانده سپردهها و مانده تسهيالت وجود نداشت اما از سال  1391به بعد شكاف بين مانده سپردهها
و مانده تسهيالت (پيشي گرفتن مانده سپردهها از مانده تسهيالت در راستاي رقابت بانكها و مؤسسات
اعتباري غيربانكي براي جذب سپردهها) بهوجود آمده و طي زمان عميقتر نيز شده است بهطوري كه
بيشترين ميزان شكاف در سال  1394بهوقوع پيوسته است.
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نمودار  .18روند حركتي فصلي مانده تسهيالت و مانده سپردهها

(هزار ميليارد ريال)

11,000
9,000
7,000
5,000
3,000
3

2
1394

1

4

3

2

1393

1

4

3

2

1

1392

مانده سپردهها

4

3

2

1391

1

4

3

2

1

1390

مانده تسهيالت

مأخذ :بانك مركزي ،آمارهاي بانكي ،آمار و گزارش كل مانده تسهيالت و سپردههاي ريالي و ارزي بانكها و مؤسسات اعتبارى.

 .2-5-4خدمات عمومي
خدمات عمومي درواقع آئينهاي از حضور مستقيم دولت در اقتصاد است .خدمات عمومي مشتمل بر چند
زيربخش (امور عمومي ،آموزش ،بهداشت و  )...است كه ارزشافزوده هركدام از آنها تابعي از هزينههاي
جاري دولت ميباشد .نمودار  18نشاندهنده رشد ارزشافزوده خدمات عمومي ميباشد كه البته آمار
سال  1393در گزارشهاي بانك مركزي برابر با صفر اعالم شده است .در سال  1394بانك مركزي اقدام
به انتشار آمار رشد اقتصادي بخشهاي مختلف اقتصادي نكرده اما مركز آمار ايران رشد خدمات عمومي
در سال  1394را برابر با  6/9درصد اعالم كرده است .برآورد مركز پژوهشها از رشد خدمات عمومي در
سال  1394حاكي از رشد مثبت  7/9درصدي است.
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نمودار  .19رشد ارزشافزوده خدمات عمومي
8.8

(درصد)

10.0

بانك مركزي

7.7

8.0
5.4

5.7

2

1

5.7

6.0
2.2

4

3

0.0

0.0

0.0

0.0

4

3

2

1

1394

0.0

4.0
2.0

0.4

0.0

1393

-0.9

-1.5

1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392

مركز آمار

-4.7

-3.1

-2.0
-4.0

-6.0

مأخذ :حسابهاي ملي بانك مركزي.

درمجموع با توجه به شواهد آماري موجود و وضعيت زيربخشهاي خدمات ،برآورد مركز پژوهشها
حاكي از رشد  1/0درصدي بخش خدمات در انتهاي سال  1394ميباشد.
 .3رشد اقتصادي سال 1394
برآورد رشد اقتصادي كشور در سال  1394به تفكيك بخشهاي مختلف در بخش قبلي گزارش تبيين
شد .جدول  8نشاندهنده رشد ارزشافزوده بخشهاي مختلف و همچنين رشد اقتصادي در سال 1394
است .برآورد مركز پژوهشها براي سال  ،1394حاكي از رشد  4/5درصد براي بخش كشاورزي ،رشد
 1/3درصد براي بخش نفت ،رشد  -2/7درصد براي بخش صنعت ،رشد  -14/7درصد براي بخش
ساختمان و رشد  1/0درصد براي بخش خدمات ميباشد .برآورد رشد اقتصادي نيز در سال  1394در
حدود  -0/4درصد است .نكته قابل ذكر اينكه ،با اجرايي شدن برجام در دوماهه انتهايي سال ،1394
رشد اقتصادي فصل چهارم سال گذشته برخالف سه فصل ابتدايي عددي مثبت ميباشد.
صندوق بينالمللي پول در آخرين گزارش منتشره كه حاوي آمار ايران نيز است (آوريل سال
 ،)2016نرخ رشد اقتصادي ايران در سال  1394را برابر با  0/0درصد اعالم و پيشبيني كرده كه رشد
اقتصادي ايران در سالهاي  1395و  1396به ترتيب برابر با  4/0و  3/7درصد است .اين درحالي است
كه گزارش اكتبر  2015صندوق ،رشد اقتصادي سال  1394ايران را برابر با  0/8و رشد اقتصادي سال
 1395را برابر با  4/4درصد پيشبيني كرده بود.
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جدول .8رشد ارزشافزوده فعاليتهاي اقتصادي در سال 1394
شرح
بخش كشاورزي

(درصد)
1394

()1

4/5

()2

1/3

بخش نفت

()2

-2/7

بخش صنعت

()2

بخش ساختمان

()2

بخش خدمات

رشد اقتصادي

-14/7
با روش  FISIMبراي زيربخش بانك

()3

-1/7

با روش مجموع مانده تسهيالت و مانده سپردهها براي زيربخش بانك
()3
با روش  FISIMبراي زيربخش بانك
با روش مجموع مانده تسهيالت و مانده سپردهها براي زيربخش

()3

بانك()3

1/0
-2/0
-0/4

( )1بر اساس برآورد وزارت جهاد كشاورزي از توليد انواع اقالم محصوالت كشاورزي تا پايان سال  1394و محاسبات تحقيق.
( )2متن گزارش.
( )3تفاوت در ارقام ناشي از بهكارگيري دو روش ( FISIMمابهالتفاوت سود دريافتي بابت تسهيالت اعطايي و سود
پرداختي به سپردهها) و مجموع مانده تسهيالت و مانده سپردهها بوده و همين اختالف روش در محاسبه ارزشافزوده
زيربخش بانك از مشكالت نظام آماري كشور ميباشد.

جمعبندي
سال  1394كه اين گزارش سعي در پرداختن به وضعيت بخش واقعي اقتصاد در آن را دارد ،درحالي به
پايان رسيد كه اقتصاد ايران در كنار مشكالت مهم و ريشهدار اقتصادي ،اجتماعي و سياستي مؤثر بر
عملكرد طرف عرضه اقتصاد ،با سه معضل اصلي و فوري اقتصادي مواجه بوده است:
 .1كمبود تقاضاي مؤثر،
 .2وضعيت بغرنج سيستم بانكي و نرخهاي باالي سود،
 .3كاهش درآمدهاي نفتي.
در نتيجه وجود معضالت فوق ،عملكرد بخش واقعي در سال  1394نشان ميدهد كه با وجود
تجربه رشد مثبت اقتصادي در سال  ،1393همچنان گرد ركود از پيكر نحيف اقتصاد ايران زدوده نشده
است .مهمترين رويداد مثبت اقتصادي -سياسي اين دوره را نيز ميتوان حصول توافق برجام و زمينهسازي
براي اجراي آن بهشمار آورد .اين توافق بهطور بالقوه حاوي ظرفيتهايي براي كمك به رفع برخي از
معضالت فوري اقتصادي كشور ميباشد.
مركز آمار ايران در گزارش منتشره از رشد اقتصادي سال  ،1394رشد اقتصادي ايران را اعالم كرد
بهطوري كه رشد مجموع ارزشافزوده رشته فعاليتهاي اقتصادي برابر با  0/1درصد و رشد توليد ناخالص
داخلي به قيمت بازار برابر با  1/0درصد بوده است .در رابطه با اين گزارش نكات و ابهامات زير قابل ذكر است:
 .1در اين گزارش ارزشافزوده بخشها و اجزاي تقاضاي نهايي به قيمتهاي جاري و ثابت در سال
 1393ارائه نشده و عدد رشد ارائه شده توسط اين نهاد براي سال  1394اساساً مشخص نيست چگونه
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محاسبه شده است .بهخصوص آنكه ارقام ارزشافزوده و اجزاي تقاضاي نهايي به قيمتهاي جاري سال
 1394هم ارائه نشده است.
 .2در گزارش مذكور در چگونگي تبديل شدن رشد  0/1درصدي مجموع ارزشافزوده بخشهاي
اقتصادي در سال ( 1394در همان گزارش) به رشد  1/0درصدي محصول ناخالص داخلي در اين دوره
ابهام وجود دارد زيرا عدد مربوط به خالص ماليات بر واردات و نحوه محاسبه آن در گزارش مذكور ارائه
نشده است.
 .3سال پايه محاسبات ملي مركز آمار ايران همچنان  1376است .تأخير در تغيير سال پايه بر سهم
بخشهاي مختلف و اجزاي آنها در محاسبه ارزشافزوده و رشد اقتصادي مؤثر است .بهنظر ميرسد
كمبرآوردي رشد واسطهگريهاي مالي (كه  -3/9درصد اعالم شده است) ميتواند مرتبط با اين موضوع
و نحوه در نظر گرفتن نسبت سهم بانكها ،بيمهها و ساير واسطهگريهاي مالي در كل بخش
واسطهگريهاي مالي باشد.
در ادامه به ارائه جمعبندي گزارش از وضعيت بخش واقعي اقتصاد ايران در سال  1394به تفكيك
طرف تقاضا و عرضه پرداخته ميشود:
● طرف تقاضا
الف) مصرف نهايي بخش خصوصي
رشد مصرف خصوصي و درآمد واقعي خانوارها بهطور مستمر از سال  1386روند كاهشي داشته و درآمد
حقيقي خانوارهاي شهري در سال  1393از درآمد حقيقي آنها در سال  1381كمتر و درآمد حقيقي
خانوارهاي روستايي در اين سال پايينتر از درآمد آنها در سال  1380است .سه عامل اساسي مانع رشد
تقاضاي خانوار در سال  1394را ميتوان:
 .1وضعيت نامناسب بودجه خانوارها از سال  1386به بعد،
 .2به تعويق انداختن تقاضاي مصرفي بخش خصوصي بهدليل شكلگيري انتظارات مثبت در مورد
دوران پساتحريم.
 .3نرخ سود سپرده حقيقي مثبت و باالي بانكي (جايگزيني پسانداز بجاي مصرف) بيان كرد .مركز
آمار ايران رشد به قيمت ثابت مصرف نهايي بخش خصوصي در سال  1394را برابر با  2/5درصد اعالم
كرده است.
ب) مصرف نهايي بخش دولتي (مخارج دولتي)
رشد مصرف نهايي دولتي به قيمت ثابت از سال  1386به بعد ارقام پايين و بعضاً منفي را تجربه كرده
است ،اما در سال  1393با توجه به شرايط خاص اين سال ،رشد مصرف نهايي دولت به قيمت ثابت بهبود
نسبي يافته و به  2/7درصد رسيد .وضعيت در سال  1394بهويژه بعد از اجرايي شدن برجام در ماههاي
بهمن و اسفند متفاوت بوده بهطوري كه شواهد آماري نشان ميدهد ،اعتبارات هزينهاي دولت در سال
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 1394نسبت به سال  1393معادل  18/7درصد رشد داشته كه با در نظر گرفتن رشد شاخص قيمت در
اين دوره به معني رشد مثبت اين متغير به قيمتهاي ثابت خواهد بود .مركز آمار ايران رشد به قيمت
ثابت اين متغير در سال  1394را مثبت  7/3درصد اعالم كرده بود.
ج) تشكيل سرمايه ثابت ناخالص (سرمايهگذاري)
نرخ رشد سرمايهگذاري به قيمت ثابت از سال  1385به بعد ،به غير از سالهاي  1386و  1387كه
رشدهاي حدود  11درصد را تجربه كرد در بقيه سالها همواره عددي مثبتِ پايين يا منفي بوده است.
رشد سرمايهگذاري به قيمت ثابت در سال  1393به  3/5درصد رسيد ،اما شواهد آماري براي سال 1394
حاكي از منفي شدن رشد اين جزء تقاضاي كل است .در اقتصاد ايران با توجه به شرايط ساختاري خاصي
كه دارد ،سرمايه گذاري (دولتي و حتي خصوصي) عمدتاً تابعي از درآمدهاي نفتي و تخصيص اعتبارات
عمراني است .عملكرد پرداختهاي عمراني دولت به قيمت جاري در سال  1394نسبت به سال قبل
معادل  7/5درصد كاهش داشته كه نشانه منفي بودن رشد سرمايهگذاري كشور به قيمت جاري (و به
قيمت ثابت در صورت تعديل با شاخص قيمت مناسب) در سال  1394است .مركز آمار ايران رشد تشكيل
سرمايه ثابت ناخالص به قيمت ثابت را در سال  1394برابر با  -15/6درصد اعالم كرده است.
د) صادرات و واردات
شواهد آماري حاكي از منفي بودن رشد صادرات دالري نفت (رشد اسمي) و رشد صادرات گمركي (رشد
اسمي) در سال  1394ميباشد ،اما با توجه منفي بودن رشد شاخص قيمت صادرات كشور در سال
 1394و نزولي بودن روند شاخص قيمت نفت خام ،وجود رشد مثبت براي صادرات حقيقي كشور در
سال  1394دور از انتظار نيست .محاسبات مركز پژوهشها نيز تأييدكننده مثبت بودن رشد حقيقي
صادرات كاالها و خدمات كشور در سال  1394ميباشد .مركز آمار ايران رشد صادرات حقيقي كشور را
در سال  1394برابر با  18/3درصد اعالم كرده است .در كنار افت صادرات اسمي كشور در سال ،1394
واردات اسمي كشور نيز در اين سال با كاهش همراه بوده است بهطوري كه واردات كشور در سال 1394
با رقم  41/5ميليارد دالر نسبت به واردات سال  53/6( 1393ميليارد دالر) افت  22/5درصدي را داشته
است .افت واردات عالوه بر اينكه معلول كاهش توليد ملي و ركود بخش صنعت است ،ميتواند ناشي از
انتظار توليدكنندگان و واردكنندگان از بهبود اوضاع در سال ( 1395بهعنوان مثال كاهش هزينه مبادله
يا حتي كاهش نرخ ارز و )...باشد.
● طرف عرضه
طرف عرضه اقتصاد ايران در سال  1394با چالشهاي متعددي مواجه بود كه ريشه در سالهاي قبل
داشته و اهم آنها عبارتند از :مشكل تأمين مالي بنگاههاي اقتصادي ،انباشت بدهيها در اقتصاد ،بهره
نبردن از ظرفيتهاي اقتصاد جهاني ،بخش غيررسمي بزرگ ازجمله مؤسسات پولي و مالي غيرمجاز.
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مركز آمار ايران در گزارش رشد سال  ،1394رشد بخشهاي كشاورزي ،نفت ،صنعت ،ساختمان و خدمات
را به ترتيب برابر با  -16/4 ،-0/3 ،3/6 ،5/4و  0/2اعالم كرد .ارزيابي عملكرد طرف عرضه اقتصاد ايران
در سال  1394نشان ميدهد كه:
الف) بخش كشاورزي
ارزشافزوده بخش كشاااورزي تابع عوامل متعددي از قبيل رشااد ميزان بارندگي ،جريانهاي سااطحي،
خروجي ساادها و  ...ميباشااد .بخش كشاااورزي طي سااالهاي اخير (سااالهاي آبي  1393-1392و
 )1393-1394با م شكل ميزان بارندگي مواجه بوده و به لحاظ منابع آبي در م ضيقه بوده اما با اينحال
ر شد ارزشافزوده اين بخش مثبت بوده ا ست .مركز آمار ايران در گزارش ر شد سال  ،1394ر شد اين
بخش را  5/4درصد اعالم كرد .آمارهاي برآوردي وزارت جهاد كشاورزي حاكي از رشد  4/5درصدي اين
بخش در سال  1394ميباشد.
ب) بخش نفت
ارزش افزوده بخش نفت تابعي از صادرات نفت و ميعانات گازي ،خوراك پااليشگاهها و فرآوردههاي نفتي است
كه مهمترين اين اجزا ،مقدار صادرات نفت خام ميباشد .شواهد آماري حاكي از افزايش صادرات نفت سال
 1394نسبت به سال قبل (معادل  4/1درصد) ميباشد .بنابراين انتظار ميرود كه رشد ارزشافزوده بخش
نفت در سال  1394مثبت باشد .برآورد مركز پژوهشها حاكي از رشد  1/3درصدي اين بخش در سال 1394
است .مركز آمار ايران رشد بخش نفت در سال  1394را برابر با  3/6درصد اعالم كرده است.
ج) بخش صنعت
ارزشافزوده بخش صنعت عالوهبر اثرگذاري مستقيم بر ارزشافزوده كل اقتصاد ،بهطور غيرمستقيم از
كانال بخش خدمات نيز بر ارزشافزوده اقتصاد اثرگذار است .اين بخش در سال  1394يكي از سختترين
سالهاي خود را پشت سر گذاشت چراكه با چالشهاي متعددي ازجمله مشكل تأمين مالي بنگاههاي
اقتصادي (نشئت گرفته از وضعيت بغرنج سيستم بانكي و نرخهاي باالي سود) و مشكل كمبود تقاضاي
مؤثر (نشئ ت گرفته از تعويق مصرف بخش خصوصي به دوران پساتحريم؛ افت قيمت نفت و كاهش
تقاضاي دولت و افت صادرات) مواجه بود .برآورد مركز پژوهشها حاكي از رشد  -2/7درصدي بخش
صنعت در سال  1394مي باشد .مركز آمار ايران رشد اين بخش را در سال  1394برابر با  -0/3درصد
اعالم كرده است.
د) بخش ساختمان
بخش ساختمان (در هر دو قالب دولتي و خصوصي) بهدليل قرار گرفتن در انتهاي زنجيره توليد و ارتباط
تنگاتنگ با ساير فعاليتهاي اقتصادي از اهميت ويژهاي برخوردار است .مهمترين متغير مؤثر بر
ارزشافزوده بخش ساختمان (دولتي و حتي خصوصي) عبارت از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي
است .اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي (پرداختهاي عمراني دولت) براي سال  1394حاكي از افت
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اين پرداختها نسبت به سال قبل معادل  7/5درصد ميباشد .در مورد ساختمان خصوصي انتظار ميرود
كه ارزشافزوده اين بخش در سال  1394با كاهش همراه باشد چراكه شاخصهاي نمايانگر وضعيت اين
بخش شامل تعداد پروانههاي ساختماني صادر شده در مناطق شهري و سرمايهگذاري بخش خصوصي
در ساختمان در سال  1394نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب حدود  13/4و  13/9درصد كاهش
داشتهاند .درمجموع انتظار ميرود رشد ارزشافزوده بخش ساختمان در سال  1394منفي باشد .آمار
اعالمي مركز آمار از رشد سال  1394حاكي از رشد  -16/4درصدي بخش ساختمان در سال  1394بوده
و برآورد مركز پژوهشها نيز حاكي از رشد  -14/7درصدي اين بخش در سال  1394دارد.
هـ) بخش خدمات
ارزشافزوده بخش خدمات از اجزاي مختلفي تشكيل شده است كه بخشهاي «بازرگاني ،رستوران و
هتلداري»« ،حملونقل ،انبارداري و ارتباطات»« ،مؤسسات پولي و مالي» و «خدمات عمومي» حدود 70
درصد از ارزشافزوده اين بخش را تشكيل ميدهند .خدمات بازرگاني بهعنوان حلقه وصل بين عرضه و
تقاضاي بازار كاال ،از يكسو كانالي براي صادرات يا عرضه داخلي ستانده بخشهاي مختلف بهويژه صنعت
بوده و ازسوي ديگر ،كانالي براي تأمين كاالهاي مورد نياز فعاليتهاي اقتصادي و نهادهاي مختلف است
كه بهواسطه واردات يا توليد داخل تأمين ميشوند .بنابراين ستانده خدمات بازرگاني هم از ستانده
بخشهايي چون صنعت و هم از تجارت خارجي كشور متأثر ميشود .با توجه به رشد منفي بخش صنعت
در سال  1394و همچنين رشد منفي حجم تجارت كشور در سال  ،1394انتظار بر اين است كه رشد
خدمات بازرگاني در سال  1394منفي باشد .عدد اعالمي مركز آمار براي رشد اين بخش در سال 1394
برابر با  0/1درصد بوده ،اما برآورد مركز پژوهشها از رشد اين بخش در سال  1394برابر با  -1/9درصد
ميباشد.
خدمات حملونقل نيز يكي ديگر از حلقه وصلهاي بين طرفين عرضه و تقاضاي بازار كاالست.
مركز آمار ايران رشد بخش حملونقل در سال  1394را برابر با  -6/5درصد اعالم كرده است .برآوردهاي
مركز پژوهشها حاكي از رشد  -3/5درصدي رشد اين بخش در سال  1394ميباشد.
واسطهگريهاي مالي يكي ديگر از زيربخشهاي مهمي است كه ارائهدهنده خدمات براي تمامي
بخشهاي اقتصادي بوده و برآورد مركز پژوهشها با بهكارگيري مجموع مانده تسهيالت و مانده سپردهها
به قيمت ثابت حاكي از رشد  8/0درصدي اين بخش در سال  1394ميباشد .مركز آمار ايران رشد
خدمات واسطهگريهاي مالي در سال  1394را برابر با  -3/9درصد اعالم كرده كه وقوع رشد منفي با
شرايط خاص نظام بانكي سازگار بوده ،اما مقدار عددي رشد با واقعيتهاي اين بخش فاصله دارد كه
دليل آن عالوه بر موضوع تأخير در تغيير سال پايه توسط اين نهاد (سال پايه  ،)1376به نسبت باالي
سهم بيمهها و ساير واسطهگريهاي مالي در اين بخش در مقايسه با همان نسبت در حسابهاي ملي
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بانك مركزي باز ميگردد .با توجه به اينكه روشهاي استاندارد محاسبه ارزشافزوده فعاليت مؤسسات
پولي حاكي از بهكارگيري روش غيرمستقيم  FISIMميباشد لذا محاسبه رشد ارزشافزوده خدمات
مؤسسات پولي و مالي با اعمال اين روش نشان ميدهد كه رشد بخش بانكي در سال  1394برابر با
 -53/8درصد و رشد خدمات مؤسسات پولي و مالي نيز در سال  1394برابر با  -45/3درصد ميباشد.
خدمات عمومي درواقع آينه اي از حضور مستقيم دولت در اقتصاد است .ارزشافزوده خدمات
عمومي تابعي از هزينههاي جاري دولت ميباشد .عملكرد بودجه دولت حاكي از رشد  18/7درصدي
هزينههاي جاري دولت در سال  1394ميباشد كه با توجه به رشد شاخصهاي تعديلكننده ،رشد
حقيقي هزينههاي جاري در سال  1394مثبت خواهد بود .مركز آمار ايران رشد ارزشافزوده خدمات
عمومي را در سال  1394برابر با  6/9درصد اعالم كرده است .برآورد مركز پژوهشها از رشد خدمات
عمومي در سال  1394برابر با  7/9درصد ميباشد.
با توجه به شواهد آماري موجود و وضعيت زيربخشهاي خدمات ،برآورد مركز پژوهشها حاكي از رشد
 1/0درصدي بخش خدمات در انتهاي سال  1394ميباشد .درمجموع ،ارزيابي وضعيت رشد اقتصادي كشور
در سال  1394برمبناي عملكرد دوازدهماهه و به تفكيك بخشي نشان ميدهد كه رشد اقتصادي اين سال
منفي است .رشد بخشهاي كشاورزي ،نفت ،صنعت ،ساختمان و خدمات (بهكارگيري مجموع مانده تسهيالت
و مانده سپردهها براي محاسبه ارزشافزوده فعاليت بانكها) در سال  1394به ترتيب حدود ،2/7 ،1/3 ،4/5
 -14/7و  1/0بوده و رشد اقتصادي نيز (با بهكارگيري مجموع مانده تسهيالت و مانده سپردهها براي محاسبه
ارزشافزوده فعاليت بانكها) برابر با  -0/4درصد برآورد ميشود .در صورت بهكارگيري روش  FISIMبراي
محاسبه ارزشافزوده فعاليت بانكها ،رشد اقتصادي سال  1394برابر با  -2/0درصد برآورد ميگردد.
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