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 تحليل بخش حقيقي اقتصاد ايران

 1397بيني سال و پيش 1396سال  اقتصادي رشد عملكرد. 10
 

 

 

 

 چكيده

ها مواجه بود، به سطح بلندمدت ده سال اخير با كمترين شوككه در قياس با  1396رشد اقتصادي سال 

درصدي بدون نفت  6/4با نفت و درصدي  7/3خود نزديك شد و توليد ناخالص داخلي در اين سال رشد 

 را تجربه كرد. 

هاي آمريكا پس از خروج اين بيش از هر چيز متأثر از وضعيت تحريم 1397عملكرد اقتصادي سال 

م و نوع واكنش اقتصادي ايران خواهد بود. براساس اين، در اين گزارش ضمن شناسايي كشور از برجا

، متناسب با 1397مدت تحريم بر عملكرد بخش حقيقي و توليد در سال هاي مستقيم و كوتاهكانال

اي ه، در دو سناريو متفاوت آثار تحريم بر رشد اقتصادي و رشد بخشهازمانبندي اعالم شده براي تحريم

اصلي برآورد شده است. دليل اصلي تفاوت اين دو سناريو، به همكاري نسبي يا عدم همكاري اروپا با 

 هاي آمريكا مربوط است.ايران در مواجهه با تحريم

 يرشد اقتصادي ايران در سناريو 1397شود در سال بيني ميبا در نظر گرفتن اين دو سناريو پيش

درصد برآورد  8/0و  9/1درصد باشد. اين ميزان براي رشد بدون نفت  -8/2دوم  يو در سناريو -5/0اول 

ها در متن گزارش ارائه شده است. همچنين در . جزئيات برآورد رشد و تحليل هريك از زيربخششودمي

درصد را نشان  -5/5تا  -8/3بيني شده است كه رشدي بين نيز پيش 1398اين گزارش رشد سال 

سازي و مقابله فعالي گونه سياست فعالي براي خنثيبته اين در شرايطي است كه دولت هيچال ،دهدمي

 ها نداشته باشد. با تحريم

اقتصادي ايران در سال هاي خود رشد المللي پول و بانك جهاني نيز در آخرين گزارشصندوق بين

بيني د دليل اصلي اختالف در پيشرسنظر مياند. بهبيني كردهدرصد پيش 1/4و  7/3ترتيب را به 2018

كور آن است كه آنها بعد از خروج آمريكا از برجام هنوز ذهاي دو نهاد مبينيپيشاين گزارش با 

 اند.هاي خود را تعديل نكردهگزارش

هايي در اولويت سياستگذاري قرار گيرند كه يابد اين است كه بخشدر اين شرايط آنچه اهميت مي

هاي اقتصادي و لذا توانايي بيشتري تر با ساير بخشبر وابستگي كمتر به واردات، از پيوندهاي قويعالوه

سبي را براي فعال هاي منادر ايجاد تحرك در اقتصاد برخوردار باشند. بديهي است اگر دولت سياست

ويژه بخش مسكن، در پيش بگيرد، اثر كاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادي هاي مزبور، بهساختن بخش

 تواند آثار تحريم را خنثي كند. كمتر خواهد بود و كشور مي
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 مقدمه

ثبات نسبي  تنها سال اقتصاد ايران در ده سال اخير بوده است كه در آن اقتصاد از شرايط 1396احتماالً سال 

هاي اي مواجه شد و در سالسابقهبا پديده خشكسالي كم 1387برخوردار بوده است. اقتصاد كشور در سال 

ها بود. هاي نفت از يك طرف و اجراي قانون هدفمندكردن يارانهگيري قيمتشاهد اوج 1390تا  1388

اقتصاد  1394و  1393هاي ايران بود و در سالهاي اقتصادي عليه اوج وضع تحريم 1392و  1391هاي سال

كه اولين  1395قرار گرفت. در سال  5+1ايران بيش از هر چيز تحت تاثير روند مذاكرات ايران و كشورهاي 

هاي خالي ايجاد واسطه استفاده از ظرفيتگيري رشد اقتصاد ايران بهسال پس از توافق برجام بود، شاهد اوج

تحريم جديدي  1396هاي نفت و صنعت بوديم. در عمده سال خصوص در بخشها بهشده در دوره تحريم

هاي خالي چنداني هم در اختيار نبود. بر اين اساس، اقتصاد رشد معمول خود را تجربه وضع نشد و ظرفيت

 درصدي در اين سال بود كه نزديك به ميانگين رشد 7/3. نتيجه اين وضعيت، تحقق رشد اقتصادي كرد

هاي ارزي و قيمتي با ريشه ثباتياي از بيشاهد دور تازه 1397بلندمدت اقتصاد ايران است. در آغاز سال 

 داخلي و فشارهاي اقتصادي خارجي هستيم. 

مدت انداز كوتاهو ارائه چشم 1396تمركز اين گزارش بر تحليل بخش حقيقي اقتصاد ايران در سال 

از آمار  1396تحليل بخش حقيقي اقتصاد ايران در سال  . براياست 1397رشد اقتصاد كشور در سال 

هاي ملي منتشر شده بانك مركزي و مركز آمار ايران بهره گرفته خواهد شد. يك نكته مهم در حساب

هاي اقتصادي است هاي فاحش بين برآوردهاي رشد اين دو نهاد در سطح بخشوجود تفاوت اين زمينه

كند و بيش از هر چيز ضرورت اصالح نظام آماري عي توليد و رشد را دشوار ميكه تبيين وضعيت واق

 1نمايد.كشور را يادآوري مي

هاي اقتصادي آمريكا تمركز اصلي بر ماهيت تحريم 1397انداز رشد سال براي تحليل و ارائه چشم

انات شديد ارزي و قيمتي رسد كه اين عامل در كنار نوسنظر ميو تأثير آن بر توليد خواهد بود. به

 باشد.  1397كننده مسير اقتصاد ايران در سال مهمترين عامل تعيين

 

 

                                                           
اغلب  رشداما كردند،  اعالم 1397سال  براي (درصد 7/3ی )يكسان اقتصادی رشدمركزي و مركز آمار ايران اگرچه  بانك .1

 از متفاوت کامالا اين دو نهاد دو تصوير  ،ديگر عبارتبه. های این دو نهاد بسیار متفاوت استدر گزارش ی اقتصادیهابخش

آمارهاي ثبتي است در گزارش بر  مبتنيآب، برق و گاز كه عمدتاا  رشد بخش مثالبراي ) اندارائه کرده ايران اقتصاد هايبخش

 مشكالت از كيي همچنان توانرا مي مسئله! و... (. اين برآورد شده است -3/2درصد و در آمارهاي مركز آمار  5/7بانك مركزي 

 .آورد حساب به ايران اقتصاد در ريزيبرنامه نظام ايپايه
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 هاي اثرگذاري تحريم بر عملكرد بخش حقيقي اقتصاد ايران. كانال1

هاي اقتصادي از سه كانال اصلي، كه به يكديگر مرتبط هستند، بر بخش رود بازگشت تحريمانتظار مي

 حقيقي مؤثر واقع شود: 

 ،از كانال بحران ارزي 

 گذاري،از كانال افزايش نااطميناني و ريسك سرمايه 

 هاي تجاري.از كانال محدوديت 

 شود.در ادامه به تشريح تأثير اين عوامل بر توليد پرداخته مي

 

 بحران ارزي بر عملكرد توليد و بخش حقيقي. تأثير 1-1

 شناور ثابت، ارز نرخ نظام در است ممكن ملي )بحران ارزي( پول ارزش در غيرمنتظره و ناگهاني سقوط

 رفتن دست از باعث اين اتفاق باشد، ارزي ثابت نظام اگر افتد. و يا نظام ارزي شناور مديريت شده اتفاق

ذخاير رو به اتمام است، دولتمردان با هدف انباشت ذخاير يا حفظ  كه گاهآن و شودمي الملليبين ذخاير

 الملليبين ذخيره هايپول يا به ارز داخلي پول تبديل انگيزه كه است ارزي نرخ تعيين با ذخاير موجود

 شوند.دهد به تضعيف ارزش پول متوسل ميمي كاهش را

 ناشدني كنترل سريع ارزش تقليل همراه با ارز نرخ بحران ارزي باشد، شناور نظام داراي كشوري اگر

 زمان در محققان اما كند، تضمين را ايمني تواندنمي ارزي نظام نوع چه هيچ اگر بود. خواهد ملي پول

 است ممكن كنندمي تثبيت ديگر كشورهاي پول به را خود پول كه كشورهايي كه انداين عقيده بر حاضر

 ركود باعث تعميق غالباً بانكي بحران مانند به نيز ارز نرخ بحران باشند. پذيرترآسيب ارزي، بحران در برابر

 .شودمي

تواند به بخش حقيقي بحران ارزي مي ركودي تأثيراتآنها  طريق از كه دارد وجود مختلفي هايكانال

 شود:در ادامه تبيين ميموارد آن  نيتريابد كه مهم انتقال

 :را  نامباركي چرخه توانندمي بانكي ي بخشآو عملكرد ناكار ارزي هايبحران تأثير بر نظام بانكي

 از يك كشور يپذيرصدمه ارزيابي هنگام بنابراين .باشند يكديگر كنندهكه تشديد ايگونهبه ايجاد كند،

مركزي و  ارزيابي قرار داد. نقش مالي را مورد قدرت هايشاخص بايد بحران ارزي، اقتصادي اثر و بحران

 از بيش گيريوام محدودساختن بانكي، بخش و مالي بخش تنظيم و نظارت نيز و مالي نهادهاي محوري

 سازدمي ضروري باشد آفرينبحران تواندكه مي را نقدينگي موقتي كمبود مخاطره كاهش و خارج از حد

.(pesenti and Tille, 2000 )  

 ارزي ارزش يابد،مي سقوط شده مواجه ارزي بحران با كه كشوري ملي پول ارزش كه هنگامي

 قرار ورشكستگي آستانه در هابانك از بسياري نتيجه، در. يافت خواهد افزايش شدتبه هابانك هايبدهي

 لذا ،شودمي متوقف جديد گذاريسرمايه و شده مختل هابانك مالي گريواسطه لذا كاركرد گيرند،مي
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 يمال ارتباطات با يياقتصادها در موضوع نيا. دارد رشد بر منفي تأثير كه يابدمي كاهش مؤثر تقاضاي

 نيچن داشتن به كمتر رانيا اقتصاد كه دارد يشتريب تياهم يخارج بخش با يبانك ستميس گسترده

 يحت آنكه خصوصهب. گرفت دهيناد يكل طوربه را ريتأث نيا توانينم حال نيا با. است شهره يطيشرا

 يهايبده و هاييدارا بر يارز بحران ريتأث نباشند، مرتبط يخارج بخش با ميمستق طوربه هابانك اگر

 .دهد قرار ريتأث تحت را يبانك ستميس عملكرد توانديم ميرمستقيغ طوربه زين هاشركت

 :تواند از طريق فشارهاي تورمي به كاهشطور بالقوه ميوقوع بحران ارزي به تأثير بر مخارج دولت 

قدرت خريد دولت منجر شده و از آن طريق بر تقاضاي مؤثر و بخش حقيقي اقتصاد مؤثر باشد. با اين 

حال، در اقتصادي نظير اقتصاد ايران كه بخشي از درآمدهاي دولت ماهيت ارزي دارد، وقوع بحران ارزي 

ن عامل در بلندمدت بر دهد كه تأثير ايهاي ارزي قبلي نشان ميتواند دووجهي باشد. تجربه بحرانمي

تواند برعكس باشد. در هر صورت با مدت مياما در كوتاه ،هاي حقيقي منفي استمخارج دولت به قيمت

هاي فروش نفتي كه در قسمت بعدي به آن پرداخته خواهد شد، انتظار كاهش در نظر گرفتن تحريم

 قدرت خريد دولت وجود دارد. 

 مخارج مالي تأمين براي قرضه اوراق فروش به است ممكن دولت ،بودجه كسري پي در ديگر سوياز

 درآمد با كشورهاي و درآمد كم كشورهاي از بسياري در سرمايه بازارهاي چون اما كند، اقدام خود

 خريد مخاطره شپذيربه را الزم تمايل يا منابع افراد عموماً هستند، نيافته توسعه رانيا رينظ متوسط

 خريداري به دست كند درخواست مركزي بانك از شودمي مجبور دولت شرايط اين در ندارند، قرضه اوراق

 خود و يابدمي افزايش دولت دريافتي وام ميزان به پول عرضه عمالً حالت اين در .بزند دولتي قرضه اوراق

 .شودمي تورمي فشارهاي ايجاد باعث

 پول كاهش ناگهاني ارزش اي وارداتي:سرمايه اي وتأثير بر توليدات وابسته به كاالهاي واسطه 

به صنايعي كه براي توليدات خود به مواد اوليه و  و دهد كاهش را پول داخلي خريد قدرت تواندمي

بزند و از اين طريق رشد اقتصادي را  صدمه هاي باالتراند، با تحميل هزينهاي وابستهكاالهاي واسطه

 كاهش دهد. 

  سرمايه آغاز فرار در نتيجه بحران ارزي، به توانايي دولت در اداره اقتصاد:كاهش اعتماد عمومي 

 است اين از ناشي ارز، به آمده دستبه پول تبديل و هاي داخليدارايي فروش اقتصادي انگيزه شود.مي

 ارز، به داخلي پول بيشتر تبديل مقدار با آينده نرخ ارز افزايش خواهد يافت. در كه دارند باور مردم كه

 پول ارزش تقليل به مجبور مانده آن،باقي حفظ دولت براي گاهآن و يابدمي كاهش دولت ارزي ذخاير

و  شود اقتصاد اداره در دولت توانايي به اعتماد كاهش باعث تواندمي پول ارزش تقليل .شودمي ملي

عاملي براي كاهش امنيت تواند آورد كه خود مي وجودبه سياسي مشكالت ناپذير،اجتناب ايگونهبه

 گذاري باشد.اقتصادي و سرمايه
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 :كاهش ارزش پول ملي به تغيير رابطه مبادله بازرگاني به زيان داخل  تأثير بر رابطه مبادله بازرگاني

معناي كاهش شود. يكي از معاني اين موضوع كاهش درآمد ملي است. كاهش درآمد ملي خود بهميمنجر 

 .كندتر تواند ركود را عميقنتيجه كاهش تقاضاي مؤثر است كه در مرحله بعدي ميدرآمد سرانه و در 

 :تواند تقويت بخشي از يكي از تأثيرات بالقوه مثبت كاهش ارزش پول ملي مي تأثير بر تراز تجاري

صادرات و جايگزيني بخشي از واردات باشد. اين موضوع مشروط به آن است كه فشارهاي تورمي افزايش 

طور كامل خنثي نكرده و در نهايت شاهد افزايش نرخ ارز حقيقي باشيم. بهبود تراز رخ ارز اسمي را بهن

 تواند به رشد توليد منجر شود.تجاري در نتيجه اين شرايط مي

 

 گذاري. افزايش نااطميناني و ريسك سرمايه2-1

عملكرد تشكيل سرمايه ثابت مؤثر است. ها بر دهد كه وضع تحريمها نشان ميتجربه دور گذشته تحريم

ها منفي شده دهد كه رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص با شروع تحريمهاي ملي نشان ميآمار حساب

گذاري هاي مالي دولت و بر سرمايهگذاري دولتي عموماً از كانال محدوديتاست. تأثير اين عامل بر سرمايه

هاي مالي و تجاري گذاري و همچنين محدوديتريسك سرمايهخصوصي از كانال افزايش نااطميناني و 

هاي ها و نااطميناني ناشي از محدوديتناشي از تحريم است. قابل انتظار است كه با آغاز دور جديد تحريم

گذاران گاه سياستگذاران در بازارها، سرمايهبيومالي و تجاري، آشفتگي بازارهاي داخلي و مداخالت گاه

تواند در كنار كاهش گذاري با ترديد مواجه شوند. همچنين اين عامل ميصميمات سرمايهدر اتخاذ ت

 ارزش پول ملي در تشديد انگيزه خروج سرمايه مؤثر باشد. 

 

 هاي تجاري بر توليد و بخش حقيقي اقتصاد ايران. تأثير محدوديت3-1

دهد و آثار آن فراتر از تجاري نشان ميهاي هاي اقتصادي، در نهايت خود را به شكل محدوديتتحريم

تواند بر توليد هاي اقتصادي بجز از كانال افزايش نرخ ارز، از طرق زير نيز ميتغيير نرخ ارز است. تحريم

 مؤثر باشد:

 :هاي فراسرزميني )ثانويه( آمريكا حذف ايران از بازار نفت هدفگذاري در تحريم كاهش صادرات نفت

اما تحقق  ،راساس واقعيات بازار نفت تحقق كامل چنين هدفي دور از انتظار استشده است. اگرچه ب

اي نفت در سناريو هزار بشكه 500نسبي آن كامالً محتمل است. برآوردهاي موجود مبين كاهش 

مدت است. با توجه به سهم نفت در توليد ناخالص انداز ميانخوشبينانه و حدود يك ميليوني در چشم

 . استمعناي كاهش قابل توجه توليد ناخالص داخلي كشور داخلي اين خود به

  :طور مستقل برخي از اقالم صادراتي ايران نظير محصوالت پتروشيمي بهتأثير بر صادرات غير نفتي

توانند از طريق طور بالقوه ميفتي نيز بههاي آمريكا قرار دارند و ساير صادرات غيرندر ليست تحريم

آمريكا كه با  SDNهاي تبادالت مالي يا تحريم اشخاص حقيقي و حقوقي موحود در ليست محدوديت
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 .وندها متأثر شاين صنايع مرتبط هستند، از تحريم

 :دهد كه به نشان مي 1391و  1390هاي هاي آمريكا در سالتجربه تحريم محدوديت واردات

دنبال داشته باشد. در هايي را بهتواند تهديدات و فرصتخواهد شد. اين موضوع ميمنجر كاهش واردات 

اي تأثير منفي خواهد گذاشت. اي و سرمايهمدت كاهش واردات بر توليدات وابسته به كاالهاي واسطهكوتاه

 ي رشد توليدات جايگزين داخلي باشد.معناتواند بهمدت و بلندمدت ميبا اين حال، در ميان

 

 هاي اقتصاد ايرانمدت تحريم بر توليد بخشهاي اثرگذاري كوتاه. كانال4-1

هاي اثرگذاري تحريم بر اقتصاد ايران هستند. با اين حال، كمي كردن همه آن موارد موارد فوق كانال

 :زيرامنجر شود آسان نيست.  1397گونه كه به سناريوسازي رشد اقتصادي ايران در سال آن

اي طور غيرمستقيم بر رشد مؤثر هستند، نظير كاهش واردات واسطههاي فوق به. بسياري از كانال1

 اي، و سرمايه

كن است آثار آن شود و مم. تأثير برخي از آنها بر توليد و بخش حقيقي در يك دوره محقق نمي2

 ها بر رابطه مبادله و تقاضاي مؤثر(. در بلندمدت تخليه شود )نظير تأثير تحريم

ها هاي اقتصادي بر اقتصاد ايران، مهمترين كانالسازي تأثير تحريمبراساس اين، ضمن ساده

براساس اين  صورت زير خواهد بود. در ادامهبه1397هاي توليدي در سال تأثيرگذاري تحريم بر بخش

 ها سناريوهاي الزم تدوين خواهد شد:كانال

 :بخش مهمي از توليد بخش نفت ايران را صادرات اين محصول تشكيل  تأثير بر توليد بخش نفت

هاي آمريكا به صفر رساندن صادرات نفت ايران است. آمريكا به هاي اصلي تحريمدهد. يكي از هدفمي

( فرصت داده است كه از خريد نفت ايران 1397 ماهآبان 13) 2018بر نوام 4ديگر كشورها تا تاريخ 

هاي نفتي از نيمه دوم سال و هاي آمريكا نشوند. با توجه به آغاز تحريمصرفنظر كنند تا مشمول تحريم

اي صادرات نفت در صورت هزار بشكه 500رود كه تنها شاهد كاهش هاي بازار نفت انتظار ميواقعيت

دوم( نفت در صورت  ياي )سناريواول( و كاهش حدود يك ميليون بشكه ياروپا با ايران )سناريو همراهي

 باشيم. 1397عدم همراهي اين اتحاديه تا پايان سال 

  :دهد كه هاي مجلس نشان ميهاي مركز پژوهشنتايج بررسيتأثير بر توليد بخش صنعت

 تريلر موتوري، نقليه وسايل ساخت»، «ونقلحملساخت ساير تجهيزات »خصوص هاي صنعتي بهبخش

هايي پذيري از محدوديت واردات در شرايط تحريم را دارند. در مقابل بخشبيشترين آسيب« تريلرنيم و

نظير نفت خام و گاز طبيعي، آب، برق و گاز، ساير معادن، خدمات و ساخت ساير محصوالت كاني 

هاي اقتصاد ايران حدوديت واردات در مقايسه با ساير بخشپذيري از مغيرفلزي از كمترين آسيب

درصدي  45تا  22افت توليد  1391برخوردار هستند. با توجه به نتايج اين مطالعه و تجربه تحريم سال 
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درصدي ساير صنايع )بجز پتروشيمي، فلزات اساسي و صنايع غذايي(  5تا  5/2خودروسازي و افت 

ها و شواهد با توجه به زمانبندي تحريم محتمل است. 1397در سال  2و  1ترتيب در سناريوهاي به

 موجود، كاهش توليد خودروسازي از سه ماهه دوم و ساير صنايع از نيمه دوم سال مورد انتظار است.

  :عبارتي تأثير تحريم بر ساختمان عمدتاً از كانال ساختمان دولتي يا بهتأثير تحريم بر ساختمان

ها انتظار كاهش ريالي بودجه عمراني دهد كه با وجود تحريمواهد بود. شواهد نشان ميبودجه عمراني خ

ها پايه وجود ندارد. با اين حال، با توجه به احتمال افزايش سطح عمومي قيمت يدولت نسبت به سناريو

عمراني دولت به ها و بحران ارزي احتماالً ميزان مخارج و شاخص قيمت توليدكننده در نتيجه تحريم

 هاي حقيقي كاهش داشته باشد.قيمت

 فروشي و عملكرد توليد بخش خردهفروشي: فروشي و عمدهتأثير تحريم بر بخش خرده

كشاورزي و تجارت خارجي بستگي دارد. با توجه به  ،هاي صنعت، معدنفروشي به عملكرد بخشعمده

تواند متأثر مينيز فروشي فروشي و عمدهخرده تأثيرپذيري صنعت نفت و تجارت خارجي از تحريم، بخش

فروشي، وضعيت بخش صنعت با توجه فروشي و عمدهشود. براي سناريوسازي عملكرد رشد بخش خرده

طي دو سناريو در نظر  1391سازي سال به سناريوهاي قبلي و وضعيت تجارت نيز با توجه به شبيه

 گرفته خواهد شد.

 طور ها بهرود ساير بخشهاي اقتصادي انتظار نميبا توجه به ماهيت تحريم ها:تأثير بر ساير بخش

هاي اقتصادي، تأثير ها متأثر شوند. با اين حال، با توجه به روابط پسين و پيشيني بخشمستقيم از تحريم

اند بر توهاي قيمت ميبر اين، افزايش شاخصها محتمل است. عالوهغيرمستقيم تحريم بر ساير بخش

ي نظير يهاخصوص بر بخشكنندگان تأثير گذاشته و از آن طريق بهكاهش قدرت خريد دولت و مصرف

 خدمات عمومي و خدمات اجتماعي تأثير گذارد.

 

 1397بيني سال و پيش 1396. عملكرد بخش حقيقي اقتصاد ايران در سال 2

بيني عملكرد رشد و ارائه پيش 1396در سال  در ادامه گزارش به بررسي عملكرد بخش حقيقي اقتصاد ايران

هاي هاي اقتصادي و كانالتحريم 1397انداز سال شود. در ارائه چشمپرداخته مي 1397اقتصادي در سال 

 گيرد.ها مورد بررسي قرار ميكننده اصلي است كه به تفصيل در سطح بخشاثرگذاري آن عامل تعيين

 

 . بخش كشاورزي1-2

كشاورزي يكي از مناقشه برانگيزترين آمارهاي كشور است. در اين حوزه سه نهاد مركز آمار آمار بخش 

كنند كه در بسياري از موارد با ايران، بانك مركزي و وزارت جهاد كشاورزي هريك آمارهايي را ارائه مي

د و بانك مركزي درص 1مركز آمار ايران رشد كشاورزي را  1396يكديگر تفاوت قابل توجهي دارد. در سال 
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درصدي دارند. در هر حال، رشد بخش كشاورزي اگر چه در  2/2درصد برآورد كرده است كه اختالف  2/3

 روند نزولي داشته است. اما هاي ركود كل اقتصاد( مثبت بوده است، هاي اخير )حتي در سالسال

 

 )ميليارد ريال(  1390افزوده گروه كشاورزي به قيمت ثابت سال . رشد ارزش1نمودار 

 
 هاي ملي بانك مركزي و مركز آمار ايران.حساب خذ:آم

 

هاي اخير از يك طرف در سالزيرا  ،دشوار است 1397بيني رشد بخش كشاورزي در سال پيش

ايم و در اين زمينه خصوص مصرف آب بودهوري توليد كشاورزي بهافزايش بهرهشاهد اقداماتي در زمينه 

هاي سطحي بيني شده است و از طرف ديگر شاهد كاهش ميزان بارندگي و آبمنابع مالي مناسبي پيش

هاي مختلف وضعيت بخش و عوامل مؤثر، رشد و زيرزميني هستيم. در مجموع با در نظر گرفتن جنبه

 شود.درصد برآورد مي 3نزديك  1397ال بخش در س

 

 . بخش نفت خام و گاز طبيعي2-2

درصد رشد داشته است. مركز آمار ايران  9حدود  1396براساس اعالم بانك مركزي، گروه نفت در سال 

 درصد اعالم كرده است. 5/1در اين سال را نيز رشد بخش استخراج نفت و گاز طبيعي 

به سطح  1395افزوده اين بخش در سال ارزش شود،مشاهده مي 2نمودار طور كه در همان

هاي خالي توليد اين معناي تكميل ظرفيتتواند بهرسيده است كه مي 1390افزوده آن در سال ارزش

خصوص در دو فصل پاياني افزوده بخش بهلي ارزشنيز شاهد روند نزو 1396بخش تفسير شود. در سال 

  سال بوديم.
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1390افزوده گروه نفت به قيمت ثابت سال . ارزش2نمودار 

 
 هاي ملي فصلي بانك مركزي.حسابمأخذ: 

 

را  1397بيني رشد اين بخش در سال و پيش 1396افزوده بخش نفت تا سال رشد ارزش 3نمودار 

در  1391شود افت توليد بخش نفت در سال طور كه مالحظه ميدهد. همانصورت فصلي نشان ميبه

هاي جديد آمريكا و جزئي بوده است. با توجه به تحريم 1396 جبران شده و رشد سال 1395سال 

احتمال تبعيت بخشي از خريداران نفت ايران از آن، انتظار رشد منفي بخش نفت كامالً محتمل است. 

محتمل براي بخش نفت ايران كاهش حدود  يگزارش بيان شد. دو سناريو 1طور كه در قسمت همان

هاي نفتي و فت ايران در صورت عدم همراهي اروپا با آمريكا در تحريماي صادرات نهزار بشكه 500

 اي صادرات نفت ايران در صورت همراهي اروپاست.ميليون بشكه 1كاهش حدود 

 

 1397و سناريوهاي رشد بخش نفت در سال  1396افزوده بخش نفت تا سال . رشد فصلي ارزش3نمودار 

 هاي ملي فصلي بانك مركزي و برآورد محققين.حساب خذ:آم

درصد( و رنگ قرمز  -10اول )ميانگين رشد  يافزوده بخش نفت در سناريوبيني رشد ارزش، رنگ روشن پيش1397در سال  توضيح:

 دهد. درصد( را نشان مي -18دوم )ميانگين رشد  ي)تيره( رشد بخش در سناريو
 

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

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396

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

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397
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( آغاز خواهد شد، ميزان 1397 ماهآبان 13) 2018نوامبر  4هاي نفتي از با توجه به اينكه تحريم

ماهه اول  6ماهه دوم سال در نظر گرفته شده و ميزان توليد  6افت توليد و صادرات گفته شده براي 

شود رشد گروه بر اين اساس، برآورد ميدر نظر گرفته شده است.  1396برابر توليد زمستان سال 

 درصد باشد.  -18دوم حدود  يدرصد و در سنايو -10اول  يدر سناريو 1397 نفت در كل سال

 

 . بخش صنعت3-2

به رقم  1395دهد اين شاخص در زمستان سال مقايسه شاخص مقدار توليد بخش صنعت نشان مي

دهد توليد بخش صنعت پس از سپري شدن رسيده است. اين موضوع نشان مي 1390شاخص در سال 

رسيده است. با اين حال با توجه به رشد منفي  1395ساله به سطح قبلي خود در سال دوره ركود پنج

هاي خالي بخش صنعت، رشد قابل توجهي هاي اخير و با توجه به پر شدن ظرفيتگذاري در سالسرمايه

 هاي آتي در اين بخش مورد انتظار نخواهد بود. براي سال

 

 شاخص مقدار توليد بخش صنعت. 4نمودار 

 

 .مركز آمار ايرانمأخذ: 

 

به تفكيك فصول را نشان  1397بيني رشد سال و پيش 1396رشد بخش صنعت تا سال  5نمودار 

حدود  1396و در سال  9/6برابر  1395دهد. براساس آمار بانك مركزي رشد بخش صنعت در سال مي

درصد اعالم كرده است كه  6/3را  1396درصد بوده است. مركز آمار ايران رشد اين بخش در سال  3/5

 درصد از برآورد بانك كمتر است.  7/1

و صورت گرفته است. هر دو سناريو براساس دو سناري 1397بيني رشد بخش صنعت در سال پيش

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

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396
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پايه ميزان  يمتناظر با سناريوهاي در نظر گرفته شده براي بخش نفت خواهد بود. در تدوين سناريو

ها و تجربه هاي صنعت از محدوديت واردات براساس مطالعات قبلي مركز پژوهشپذيري زيربخشآسيب

نفت در نظر گرفته شد، تفاوت دو سناريو به نحوي  مبنا قرار گرفته است. همچنان كه در بخش 1391سال 

 عبارت ديگر:اول باشد. به يدوم دو برابر سناريو يبيني شده است كه ابعاد كاهش توليد در سناريوپيش

 5/2و افت  1397درصدي توليد خودروسازي از سه ماهه دوم سال  5/22افت  اول: يدر سناريو

ماهه دوم و در صنايع  6درصدي ساير صنايع )بجز صنايع غذايي، صنايع شيميايي و فلزات اساسي( از 

 گانه مذكور هم رشدي معادل سال قبل در نظر گرفته شده است.سه

 5و افت  1397زي از سه ماهه دوم سال درصدي توليد خودروسا 45افت  دوم: يدر سناريو

ماهه دوم و در صنايع  6درصدي ساير صنايع )بجز صنايع غذايي، صنايع شيميايي و فلزات اساسي( از 

 گانه مذكور هم رشدي معادل سال قبل در نظر گرفته شده است.سه

 

 1397رشد بخش صنعت در سال  و سناريوهاي 1396. رشد فصلي بخش صنعت تا 5نمودار 

 
 هاي ملي فصلي بانك مركزي و محاسبات محققين.: حسابخذآم

رشد نيم درصد( و رنگ قرمز  ميانگيناول ) يافزوده بخش صنعت در سناريوبيني رشد ارزش، رنگ روشن پيش1397در سال  توضيح:

 دهد. درصد( را نشان مي -3دوم )ميانگين رشد  ي)تيره( رشد بخش در سناريو
 

)نيم(  5/0در سناروي اول  1397با توجه به سناريوهاي فوق، رشد بخش صنعت در سال 

 شود.بيني ميدرصد پيش -3دوم  يدرصد و در سناريو

 

 . بخش معدن4-2

 افزوده بخش معدن )بدون احتساب نفت( طي دورهدهنده روند تغييرات ارزشنشان 6نمودار 

هاي منظم است. نكته مهم در اين نمودار، روند سيكلي رشد بخش معدن است كه دوره 1390-1396 

 د. دهساله رونق و ركود را نشان ميسه
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 1390افزوده بخش معدن به قيمت ثابت سال . ارزش6نمودار 

 

 .هاي ملي بانك مركزي: حسابمأخذ

درصد( و رنگ روشن برآورد مركز  9/2افزوده بخش معدن )، رنگ آبي )تيره( برآورد بانك مركزي از رشد ارزش1396در سال  توضيح:

 دهد.. درصد( را نشان مي 6/1آمار )
 

درصد اعالم  6/1درصد و مركز آمار ايران  9/2را  1396بانك مركزي رشد بخش معدن در سال 

درصد  -2حدود  1397هاي اين بخش، رشد بخش معدن در سال با توجه به سيكل اند.كرده

 .شودميبرآورد 

 

 . بخش ساختمان5-2

دهد. ركود اين بخش صورت فصلي نشان ميرا به 1390وضعيت رشد بخش ساختمان از سال  7نمودار 

كامالً ملموس است. اين موضوع درواقع روي ديگر كاهش  1390هاي پس از سال در عمده فصل

شاهد  1396هاي اخير است. در سال عمومي و خصوصي در سالگذاري گذاري شامل سرمايهسرمايه

درصدي  2/1هاي خصوصي بوديم. آمار بانك مركزي رشد خصوص در ساختمانرشد نسبي اين بخش به

 دهد. را نشان مي 1396درصد اين بخش در سال  2/3و آمار مركز آمار ايران رشد 
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 افزوده بخش ساختمانارزش. رشد 7نمودار  

 
 مأخذ: همان.

درصد( و رنگ روشن برآورد  2/1افزوده بخش ساختمان )، رنگ آبي )تيره( برآورد بانك مركزي از رشد ارزش1396در سال  توضيح:

 دهد.. درصد( را نشان مي 2/3مركز آمار )
 

هاي مسكوني در و نقش مهم ساختمان 1با وجود رشد قيمت واحدهاي مسكوني در چند ماهه اخير

اوالً بخش مهمي از زيرا ، كل بخش ساختمان، انتظار رشد باالي ساخت و ساز در سال جاري وجود ندارد

خصوص هاي توليد )شامل هزينه مصالح و بهافزايش قيمت واحدهاي مسكوني در نتيجه افزايش هزينه

ها نظير طال تر از برخي بازار دارايين همچنان پايينزمين( محقق شده است و ثانياً بازدهي بخش مسك

. از طرف هستندگذاري در حوزه مسكن . هر دو عامل فوق، جزء عوامل كاهش انگيزه سرمايهاستو ارز 

هاي عمراني( كه تأثير گذاري دولتي )هزينههاي قيمت احتماالً مخارج سرمايهديگر افزايش شاخص

 صورت حقيقي كاهش خواهد داد.دارد را بهمستقيم بر بخش ساختمان 

الذكر، رشد بخش ساختمان در دو سناريو برآورد شده است. در با عنايت به موارد فوق

هزار ميليارد تومان است رشد  46اول كه متناظر با مخارج عمراني دولت به ميزان  يسناريو

هزار ميليارد توماني  38دوم كه با فرض مخارج عمراني  يدرصد و در سناريو -4اين بخش 

 -8اي صادرات نفت( است رشد بخش ساختمان كاهش يك ميليون بشكه ي)متناظر با سناريو

 شود.بيني ميدرصد پيش

 

                                                           
درصدي قیمت هر متر مربع واحد مسكوني در تهران در پايان خرداد سال جاري  45آمار بانك مركزي حاكي از رشد حدود  .1

اتفاق افتاده و رند افزايش قیمت  1397ماهه منتهي به خرداد  6ها در نسبت ماه مشابه سال قبل است. عمده اين افزايش
 نیز فزاينده بوده است.
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 . بخش خدمات6-2

. رشد بخش اين است 1396تا سال  1390افزوده بخش خدمات از سال دهنده رشد ارزشنشان 8نمودار 

هاي رشد نرخ 1393هاي اقتصادي دارد. بخش خدمات تا سال بااليي به رشد ساير بخشوابستگي بخش 

رشد اين بخش منفي بوده است. با اين حال رشد خدمات  1394و در سال پاييني را تجربه كرده است 

درصد رسيد. همچنين بانك مركزي رشد اين بخش در  6/3به  ايبا افزايش قابل مالحظه 1395در سال 

است كه اختالف حدود  درصد برآورد كرده 8/6درصد و مركز آمار ايران رشد آن را  4/4را  1396سال 

 دهد. د اين دو نهاد را نشان ميدرصدي برآور 4/2

 

 )درصد( افزوده بخش خدمات. رشد ارزش8نمودار 

 
 .همانمأخذ: 

درصد( و رنگ روشن برآورد  4/4افزوده بخش خدمات )، رنگ آبي )تيره( برآورد بانك مركزي از رشد ارزش1396در سال  توضيح:

 دهد. درصد( را نشان مي 8/6مركز آمار )

 

)كه در  1397هاي خدمات در سال برآورد رشد بخش خدمات با در نظر گرفتن تحوالت زيربخش

هاي اقتصادي بستگي دارد. ( به سناريوهاي مختلف تحريمشده استبررسي ادامه گزارش برخي از آنها 

مدت هم متأثر از فروشي( حتي در كوتاهفروشي و عمدهخصوص عملكرد بخش بازرگاني )خردهبه

گفته رشد بخش خدمات در با در نظر گرفتن سناريوهاي پيش هاي اقتصادي خواهد بود.تحريم

درصد برآورد  6/1دوم حدود  يدرصد و در سناريو 3/2اول حدود  يدر سناريو 1397سال 

 شود.مي
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 خدمات بازرگاني

تا سال  1390افزوده خدمات بازرگاني، رستوران و هتلداري طي دوره دهنده رشد ارزشنشان 9نمودار 

دهد، ركود اين طور كه نمودار نشان مياست. همان 1390صورت فصلي و به قيمت ثابت سال به 1396

درصدي اين بخش  2/6شاهد رشد  1395ادامه داشته است. در سال  1394تا  1391هاي بخش در سال

رشد مثبت اين بخش ادامه داشته است. بانك مركزي و مركز آمار هر دو رشد  1396ايم و در سال بوده

 اند. درصد برآورد كرده 7/4را  1396بخش بازرگاني در سال 

 

 افزوده بخش بازرگاني، رستوران و هتلداريارزش. رشد 9نمودار 

 
 مأخذ: همان.

درصد( و رنگ روشن برآورد  7/4افزوده بخش بازرگاني )، رنگ آبي )تيره( برآورد بانك مركزي از رشد ارزش1396در سال  توضيح:

 دهد.درصد( را نشان مي 7/4مركز آمار )
 

هاي صنعت، معدن، كشاورزي و تجارت بخشطور كلي، عملكرد بخش بازرگاني به عملكرد به 

در نظر  1397متفاوت براي بخش صنعت در سال  يخارجي بستگي دارد. با توجه به اينكه دو سناريو

بر اين، متفاوت ممكن خواهد بود. عالوه يبيني رشد بخش بازرگاني هم با دو سناريوگرفته شد، پيش

سته به سناريوهاي مختلف درنظر گرفته شده براي تجارت خارجي كشور نيز نظير بخش نفت و صنعت ب

متفاوت  يتواند عملكرد متفاوتي داشته باشد. با توجه به اين موضوع، دو سناريوها، ميميزان شدت تحريم

دوم(  ي)سناريو 1391به ميزان سال  1سازي كاهش وارداتشود كه شبيهبراي واردات در نظر گرفته مي

                                                           
هاي قبلي سناريوسازي شد كه تأثیري هم بر عملكرد بخش اصلي صادرات يعني صادرات نفت به طور جداگانه در قسمت .1

دهد كه خیلي از نشان مي 1391ن در سال بخش بازرگاني ندارد. در مورد ساير صادرات )غیرنفتي( نیز عملكرد اقتصاد ايرا
 گردد.شرايط تحريم متأثر نمي
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اول( خواهد بود. اين ميزان كاهش هم  ي)سناريو 1391كاهش واردات در سال سازي نيمي از و شبيه

هاي اقتصادي رود بخش اصلي تحريمصرفاً براي نيمه دوم سال در نظر گرفته خواهد شد كه انتظار مي

 اجرايي شود.

 

 در دو سناريو 1397بيني رشد فصلي بخش خدمات بازرگاني در سال . پيش10نمودار 

 
 همان.مأخذ: 

درصد( و رنگ قرمز )تيره( رشد بخش  -6/1رشد  ميانگينافزوده بخش نفت در سناريو اول )بيني رشد ارزشرنگ روشن پيش توضيح:

 دهد. درصد( را نشان مي -1/4در سناريو دوم )ميانگين رشد 
 

و در  -6/1اول رشد بخش بازرگاني  يدهد در سناريونشان مي 10نمودار طور كه همان

 شود.بيني ميپيش -1/4دوم  يسناريو

 

 خدمات عمومي

آموزش و  ،امنيت و نظم عمومي ،دفاع ،خدمات عمومي دربرگيرنده مجموعه خدمات شامل امور عمومي

كه با توجه به نقش پررنگ دولت در اين نوع خدمات از اهميت خاصي در  استبهداشت و...  ،پرورش

 1396هاي اقتصاد ايران است كه در سال اقتصاد ايران برخوردار است. اين بخش ازجمله معدود بخش

را  1396را تجربه كرده است. بانك مركزي رشد اين بخش در سال  1395رشدي باالتر از رشد سال 

درصد اعالم كرده است. رشد اعالمي بانك مركزي براي اين بخش در  3/7درصد و مركز آمار ايران  4/4

 درصد بوده است.  2حدود  1395سال 
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 1390افزوده بخش خدمات عمومي به قيمت ثابت سال . رشد ارزش11نمودار 

 
 مأخذ: همان.

درصد( و رنگ روشن  4/4افزوده بخش خدمات عمومي )، رنگ آبي )تيره( برآورد بانك مركزي از رشد ارزش1396در سال  توضيح:

 دهد.. درصد( را نشان مي 3/7برآورد مركز آمار )
 

هاي نفتي در نيمه دوم سال و تأخير سه توجه به اينكه اوالً با در نظر گرفتن اجرايي شدن تحريمبا  

هاي نفتي تأثيري رود كه تحريمماهه در دريافت درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت، انتظار نمي6الي 

ير آن بر درآمد ريالي دولت، داشته باشد. ثانياً افزايش نرخ ارز و تأث 1397در مخارج اسمي دولت در سال 

نداشته باشد. با اين  1397هاي اقتصادي تأثيري بر مخارج اسمي دولت در سال رود كه تحريمانتظار مي

تواند بر كاهش قدرت خريد دولت و مخارج حال، با توجه به انتظار افزايش شاخص قيمت، اين موضوع مي

درصدي مخارج  90جنبه و تحقق حدود  ظر گرفتن اين دوهاي حقيقي مؤثر باشد. با در ندولت به قيمت

 5/2هاي اخير(، رشد حدود جاري دولت نسبت به رقم مصوب قانون بودجه )با توجه به عملكرد سال

 شود. بيني ميپيش 1397افزوده بخش خدمات عمومي در سال درصد ارزش

 

 بنديجمع

سابقه ايران در نظر گرفت كه در يك دهه اخير كمتوان يك سال عادي براي اقتصاد را مي 1396سال 

هاي مؤثر جديدي بود. در اين سال نه قيمت نفت صعود يا سقوط قابل توجهي را تجربه كرد، نه تحريم

برداري موجود بود. نتيجه اين وضعيت، وضع شد و نه ظرفيت مازاد توليد قابل توجهي براي استفاده و بهره

 اقتصاد ايران بود كه نزديك رشد بلندمدت اقتصاد كشور است.  درصدي براي 7/3رشد حدود 

گذاري سطح پايين سرمايهدليل بهنفت بسيار نازل بود كه بخشي از آن توليد  ، رشد1396در سال 

هاي اخير در اين حوزه و بخشي به كاهش خريد برخي مشتريان نفت ايران مرتبط بود كه خود متأثر سال
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واسطه هزاد عرضه بازار جهاني نفت و احتياط برخي كشورها در خريد نفت از ايران باز دو عامل وضعيت ما

 هاي لفظي آمريكا بود. تهديد

درصد( را تجربه كرد و بخش صنعت هم  2/3هاي اخير )بخش كشاورزي، رشدي نزديك رشد سال

عبور كرد. با اين  1390درصدي را تجربه كرد. سطح توليد اين بخش براي اولين بار از سال  3/5رشد 

هاي دارويي هاي صنعتي نظير پوشاك، چاپ و تكثير و دارو و فرآوردهحال، در اين سال برخي بخش

 همچنان رشد منفي داشتند.

سال اخير شاهد رشد مثبت )اما پايين( اين بخش بوديم. دو  6بار در در بخش ساختمان براي اولين

ست كه اوالً با توجه به وضعيت نامناسب بودجه دولت، سطح پايين نكته مهم در رابطه با اين بخش آن ا

رسد نظر ميشود. ثانياً بهمخارج عمراني دولت همچنان عامل مهمي در رشد پايين ساختمان محسوب مي

هاي مسكوني و غيرمسكوني گذاري در ساختمانهاي جدي در سرمايهكه بخش خصوصي همچنان ترديد

ثباتي اقتصاد كالن و سطح پايين امنيت ود بانكي، محدوديت دسترسي به نقدينگي، بيدارد. نرخ باالي س

گذاران بخش خصوصي گذاري و حقوق مالكيت احتماالً از مهمترين عوامل مؤثر بر تصميم سرمايهسرمايه

 در اين زمينه است.

اي خدماتي بخش هدرصدي را داشته است. در ميان زيربخش 4/4در نهايت بخش خدمات نيز رشد 

 حمل و نقل ارتباطات رشدي باالتر از متوسط خدمات داشته و خدمات اجتماعي رشد منفي داشته است.

خروج آمريكا از برجام و بازگشت  1397مهمترين عامل مؤثر بر عملكرد اقتصاد ايران در سال 

هاست. با توجه به جايگاه حريمهاي فراسرزميني )ثانويه( اين كشور و نوع واكنش اقتصادي ما به اين تتحريم

هاي آن كشور المللي و نيز ابعاد نسبتاً وسيع تحريمخصوص نظام مالي بيناين كشور در اقتصاد جهاني و به

گيرد، ميالمللي و بيمه را دربرنقل بينوكه از بخش نفت تا نظام بانكي و بانك مركزي، صنايع كليدي، حمل

آنها بخش حقيقي و توليد اقتصاد ايران را حتي در سال جاري نيز متأثر گرداند. رود كه بازگشت انتظار مي

ها با اين حال، ميزان تأثير آن به برخي عوامل ازجمله اراده كشورهاي ديگر براي همراهي يا مقابله با تحريم

روابط عمده و مديريت داخلي كشور در شرايط بحران بستگي دارد. از ميان كشورهاي تأثيرگذار و داراي 

طور نسبي شفاف و ثابت چين و روسيه در همكاري نسبي با ايران از اقتصادي با ايران، با توجه به موضع به

جنوبي با آمريكا، نقش اتحاديه اروپا )و تا حدي يك طرف و موضع همكارانه كشورهايي نظير ژاپن و كره

گزارش با توجه به نوع موضع اتحاديه اروپا هندوستان( در اين ميان داراي اهميت راهبردي است. در اين 

اول همكاري اروپا با ايران )ازجمله  يها در نظر گرفته شده است. سناريودو سناريو براي تأثيرگذاري تحريم

 دوم عدم همكاري اروپا با ايران است. يدر تداوم خريد نفت ايران( و سناريو

ان مؤثر است كه در متن گزارش به تفصيل به هاي اقتصادي از طرق مختلفي بر اقتصاد ايرتحريم

مدت تحريم هاي اثرگذاري مستقيم و كوتاهدر اين گزارش ضمن شناسايي كانالآن پرداخته شده است. 

، در دو ها، متناسب با زمانبندي اعالم شده براي تحريم1397بر عملكرد بخش حقيقي و توليد در سال 
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هاي اصلي برآورد شده است. دليل اصلي متفاوت آثار تحريم بر رشد اقتصادي و رشد بخش يسناريو

هاي آمريكا تفاوت اين دو سناريو، به همكاري نسبي يا عدم همكاري اروپا با ايران در مواجهه با تحريم

 بيني شده است:مدت زير پيشدر اين سناريوها، تبعات مستقيم و كوتاه مربوط است.

درصدي  22هزار بشكه صادرات نفت ايران در نيمه دوم سال، افت  500كاهش  :اول يريوسنا

)بجز صنايع غذايي، صنايع شيميايي درصدي ساير صنايع  5/2توليد خودرو از سه ماهه دوم سال، افت 

 درصدي واردات از نيمه دوم سال. 9از نيمه دوم سال، كاهش  و فلزات اساسي(

درصدي  45كاهش يك ميليون بشكه صادرات نفت ايران در نيمه دوم سال، افت  :دوم يسناريو

)بجز صنايع غذايي، صنايع شيميايي و درصدي ساير صنايع  5توليد خودرو از سه ماهه دوم سال، افت 

 درصدي واردات از نيمه دوم سال. 18از نيمه دوم سال، كاهش  فلزات اساسي(

رشد اقتصادي ايران در  1397شود در سال بيني ميالذكر پيشفوق يبا در نظر گرفتن دو سناريو

 8/0و  9/1درصد باشد. اين ميزان براي رشد بدون نفت  -8/2دوم  يو در سناريو -5/0اول  يسناريو

دهد. تحليل هريك از ها را نشان ميجزئيات برآورد رشد در سطح بخش جدول . شودميدرصد برآورد 

 ها در متن گزارش ارائه شده است. زير بخش

كننده يعني وضعيت صادرات نفت، بودجه همچنين با اتكا به ارزيابي سناريوهاي چند عامل تعيين

دولت )و در نتيجه تأثير آن بر بخش ساختمان و خدمات عمومي( و واردات و صادرات )و تأثير آن بر 

 شود.بيني ميدرصد پيش -5/5تا  -8/3بين  1398هاي صنعت و بازرگاني( رشد سال بخش

اقتصادي ايران در سال هاي خود رشد المللي پول و بانك جهاني نيز در آخرين گزارشصندوق بين

رسد كه اين دو نهاد بعد از خروج آمريكا نظر مي. بهاندكردهبيني درصد پيش 1/4و 7/3ترتيب را به 2018

 اند.هاي خود را تعديل نكردهاز برجام هنوز گزارش

 

 1397بيني سال و پيش 1396هاي اقتصادي در سال افزوده فعاليترشد ارزش. 1جدول 

 1396سال  شرح
 1397سال 

 سناريوي دوم اول سناريوي

 3 3 2/3 كشاورزي

 -18 -10 ./9 نفت

 -3 5/0 3/5 صنعت

 5 5 5/7 آب، برق و گاز

 -8 -4 2/1 ساختمان 

 6/1 3/2 4/4 خدمات

 -8/2 -5/0 7/3 توليد ناخالص داخلي

 8/0 9/1 6/4 توليد ناخالص داخلي بدون نفت

 محاسبات. و گزارش قبلي هايهاي ملي بانك مركزي، بخشحسابخذ: آم
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