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تحليل بخش حقيقی اقتصاد ايران
عملكرد سه ماهه اول سال و برآورد رشد اقتصادي سال ۱۴۰۱

چكيده
براساس اعالم بانک مركزي اقتصاد ايران در سال 1400رشد  4/4درصدي را تجربه نمود كه البته بخش مهمي از آن
ناشي از رشد  6/5درصدي بخش خدمات درنتيجه كاهش آثار شيوع ويروس كرونا بود .در سال  1401بخش حقيقي
اقتصاد كشور متأثر از عوامل مختلفي خواهد بود .اثر سياستهاي انقباضي بانکهاي مركزي دنيا بر كاهش تقاضا و
قيمت كاالهاي صادراتي كشور ،اثر حذف ارز ترجيحي بر صنايع غذايي و بخش كشاورزي و اثر منفي قطعي برق و گاز
بر بخش صنعت و خدمات ميتوانند بخش حقيقي اقتصاد ايران را متأثر نمايند.
براساس آخرين شواهد از عملكرد اقتصاد ايران در سه ماهه اول سال  ۱۴۰۱و روندهاي قابل تحليل تا
پايان سال ،رشد اقتصادي ايران در سال  ۱۴۰۱حدود  ۳/7درصد و رشد بدون نفت  ۳/9درصد برآورد
میشود .بهطور خاص پيشبيني ميشود در سال  1401بخش كشاورزي متأثر از افزايش بارندگي نسبت به سال آبي
گذشته ،رشد  7/9درصدي را تجربه كند .درخصوص بخش نفت ،با توجه به وضعيت موجود و شرايط بينالمللي و عدم
رشد صادرات اين بخش نسبت به فصل مشابه سال قبل پيشبيني ميشود اين بخش رشد  1/1درصدي نسبت به سال
قبل داشته باشد .همچنين ،عليرغم پيشبيني رشد  4/6درصدي بخش صنعت در سال  ،1401بررسيها نشان ميدهد
مواردي مثل قطعي برق و گاز صنايع و كاهش تقاضاي كاالهاي صادراتي ميتواند رشد اين بخش را تهديد نمايد .ضمن
اينكه براي بخش ساختمان با توجه به كاهش تعداد پروانههاي ساختماني صادره در سال  1400و كاهش عملكرد بودجه
عمراني دولت در سهماهه اول سال  ،1401و با فرض ادامه روند طي شده در فصل اول سال رشد منفي  3/4درصدي
قابل پيشبيني است .درنهايت پيشبيني ميشود بخش خدمات باتوجه به بازيابي اين بخش پس از شيوع ويروس كرونا
با رشد مثبت  3/6درصدي مواجه شود .قابل ذكر است صندوق بينالمللي پول و بانک جهاني نيز در آخرين گزارشهاي
خود رشد اقتصادي ايران در سال  2022را به ترتيب  3و  3/7درصد پيشبيني نمودهاند.
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مقدمه
ارائه گزارشهاي تحليل تحوالت بخش حقيقي ميتواند به شناخت بهتر سياستگذاران از اقتصاد ايران كمک شاياني
نموده و برخي ابهامها و سؤاالت موجود درخصوص اين تحوالت را رفع نمايد .انتظار ميرود اين گزارشها بتواند از طريق
ارائه بهروزترين تحليلها و اطالعات بخش حقيقي براي سطوح مختلف قانونگذاري و سياستگذاري مفيد باشد.
طبق آمارهاي بانک مركزي در سال  ،1400توليد ناخالص داخلي افزايش  4/4درصدي نسبت به مدت مشابه سال
قبل نشان ميدهد كه بخش مهمي از آن متأثر از رشد  6/5درصدي بخش خدمات بوده كه بهدليل كاهش آثار شيوع
ويروس كرونا بر اقتصاد جهاني و بهتبع آن بر اقتصاد ايران بوده است .برآورد ارزشافزوده فعاليتهاي مختلف اقتصادي
در سال  1400نشان ميدهد كه علت عمده افزايش نرخ رشـد توليد ناخالص داخلي را بايد در افزايش ارزشافزوده
فعاليتهاي «نفت و گاز»« ،اداره عمومي ،دفاع و تأمين اجتمـاعي»« ،حملونقل و انبـارداري»« ،اطالعـات و ارتباطـات»،
«بهداشـت و مـددكاري اجتمـاعي»« ،صـنعت»« ،آمـوزش» و «عمده فروشي ،خردهفروشي و تعمير وسايل نقليه
موتوري» جستجو نمود؛ بهطوري كـه سـهم ارزشافـزوده هـريـک از فعاليتهاي مذكور در نرخ رشد  4/4درصدي
توليد ناخالص داخلي طي سال  1400به ترتيب معادل  0/4 ، 0/5، 0/5، 0/5 ،0/6 ،0/8 ،0/8و 0/4واحد درصد اعالم
شده است.
در سال  1401عوامل مختلفي بر رشد اقتصادي كشور اثرگذار خواهد بود كه در ادامه ابتدا عوامل مؤثر بر بخش
حقيقي اقتصاد ايران در سال  1401بررسي شده و سپس به تفكيک بخشهاي اقتصادي براساس عملكرد سه ماهه به
تحليل رشد هر بخش در سال  1401پرداخته شده است.
سياستهاي انقباضی بانكهاي مرکزي :سياستهاي انبساطي دوران كرونا و افزايش محسوس نرخ تورم در
اكثر كشورها ،موجب شد كه بانکهاي مركزي بسياري از كشورها ،سياستهاي پولي انقباضي اتخاذ نمايند كه اين
موضوع درنهايت موجب کاهش تقاضا و کاهش قيمتهاي جهانی شده است .ضمن اينكه سياست كوويد صفر دولت
چين نيز در كاهش تقاضاي جهاني بيتأثير نبوده است .براي مثال قيمت فلزات پايه كه در اوايل سال جاري ميالدي
صعودي شده بود پس از اقدامات انقباضي اغلب بانکهاي مركزي دنيا براي كنترل تورم و تداوم سياست كوويد صفر چين
و چشمانداز ركودي از اقتصاد جهاني در ماههاي اخير روندي نزولي بهدنبال داشته است .اين موضوع ميتواند بر ميزان
صادرات و درآمد ارزي حاصل از آن اثر منفي گذارد .براي مثال در صنعت فوالد ،آمار تفكيكي صادرات فوالد خام ،محصوالت
فوالدي ،آهن اسفنجي ،گندله و كنسانتره ايران در دوره سهماهه نخست سال  1401نشان ميدهد كه درمجموع صادرات
وزني فوالد ايران  2ميليون و  626هزار تن بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ،كاهش  12درصدي را نشان ميدهد.
از طرفي طي اين دوره صادرات دالري فوالد ايران  1/58ميليارد دالر بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش
 17درصدي را نشان ميدهد.
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نمودار  .۱شاخص قيمت فلزات پايه

Source: IMF

حذف ارز ترجيحی کاالهاي اساسی :دولت در بهار سال  1401تصميم به حذف ارز ترجيحي واردات دانههاي روغني
و نهادههاي دامي گرفت .هرچند با توجه به افزايش قابلتوجه قيمت اين كاالها از يک طرف صنايع پسيني مثل صنايع
غذايي با مشكالت جدي درخصوص افزايش هزينه تمام شده و همچنين تأمين سرمايه در گردش روبهرو شده و از طرف
ديگر تقاضاي اين كاالها تا حدي كاهش يافت ،با اينحال پيشبيني ميشود با اصالحات قيمتي اين كاالها انگيزه توليد
داخلي كاالهاي اساسي افزايش يابد.
مسئله تأمين انرژي صنايع :در سال  1400قطعي برق در فصل تابستان و قطعي گاز در فصل زمستان آسيبهاي
جدي به بخش صنعت وارد نمود .متأسفانه اين مسئله در سال  1401نيز همچنان موضوعيت دارد و در صورت تداوم
براي سالهاي آتي انگيزه سرمايهگذاري را تا حد زيادي كاهش خواهد داد.
در ادامه اين گزارش به بررسي عملكرد بخش حقيقي اقتصاد ايران در سه ماهه اول سال  1401و ارائه پيشبيني
رشد اقتصادي سال  1401پرداخته مي شود .بخش هاي كشاورزي ،نفت خام و گاز طبيعي ،معدن ،صنعت ،ساختمان
و خدمات بيشترين سهم را در بخش حقيقي اقتصاد ايران دارند و سعي شده است در گزارش هريک از اين بخش ها
مورد تحليل قرار گيرند .عالوه بر اين ،با توجه به آنكه آمار عملكرد بخش حقيقي سه ماهه اول سال  1401ازسوي
بانک مركزي منتشر نشده است ،در ارائه آمارها عمدتاً به آمار رشد اعالمي سال  1400اتكا مي شود .با اين حال،
تالش شده است با طراحي و محاسبه شاخص هاي نزديک و نيز اطالعات دريافت شده از دستگاه هاي اجرايي،
برآوردي از وضعيت بخش حقيقي در بهار  1401ارائه شود و نهايتاً رشد هريک از بخش ها در سال  1401مبتنيبر
اطالعات در دسترس ارائه شده است.
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 .۱بخش کشاورزي
بخش كشاورزي با سهم  12/7درصدي از توليد ناخالص داخلي كشور در سال  ،1400يكي از مهمترين بخشهاي
اقتصادي است كه رشد ارزشافزوده آن تابع عوامل متعددي از قبيل ميزان بارندگي و بهرهبرداري از منابع آبي ،نوع
سياستهاي حمايتي دولت ،ساختار توزيع نهادهها و محصوالت و  ...است .بانک مركزي و مركز آمار رشد اين بخش در
سال  1400را بهترتيب  -2/6و  -3/7درصد اعالم كردهاند.
نمودار  .۲رشد ارزشافزوده بخش کشاورزي به قيمت ثابت سال ۱۳95
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مأخذ :حسابهاي ملي بانک مركزي.

نمودار  3نشان مي دهد ميزان بارندگي در سال آبي  1400-1399با نزديک به  158ميليمتر يكي از كمترين ميزانهاي
بارش طي  20سال اخير بوده است .هر چند بررسي آمار بارندگي در سال آبي جاري ،حكايت از كمتر بودن ميزان
بارندگي امسال از ميانگين بلندمدت بارندگي در كشور دارد؛ با اينحال نسبت به سال آبي گذشته ،ميزان بارندگي در
سال آبي كنوني به ميزان قابلتوجهي افزايش يافته است .اين موضوع سبب شده تا رشد توليد محصوالت كشاورزي از
اين محل قابل انتظار باشد.
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نمودار  .۳ميانگين بارندگی ساالنه کشور
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مأخذ :وزارت نيرو

همچنين همانگونه كه در مقدمه بيان شد با حذف ارز ترجيحي دانههاي روغني و نهادههاي دامي در سه ماهه
نخست سال  ،1401قيمت اين محصوالت پس از سالها سركوب قيمتي افزايش قابلتوجهي يافت كه اين موضوع
ميتواند در انگيزه توليد داخل اين محصوالت اثر مثبت داشته باشد .افزايش قيمت قابلتوجه محصوالت پروتئيني و
درنتيجه كاهش مصرف اين اقالم باعث شد واحدهاي توليدي با كاهش تقاضا ،مازاد توليد و خطر تعطيلي مواجه شوند
و اغلب آنها با ظرفيت كمتري به توليد بپردازند .پيشبيني ميشود تبعات اين كاهش توليد ،درنتيجه كاهش جوجهريزي
و همچنين حذف دامهاي مولد در صورتي كه تدبير جدي اتخاذ نشود ،در ماههاي آينده كشور را در تأمين اين محصوالت
با چالش مواجه سازد.
بهطور خاص در مورد محصول استراتژيک گندم همانطور كه نمودار  4نشان ميدهد در سال  1400با توجه به
كاهش قابلتوجه بارندگي و همچنين پايين بودن قيمت خريد تضميني ،ميزان توليد به ميزان قابلتوجهي كاهش يافت.
با اينحال همانگونه كه بيان شد با توجه به بهبود وضعيت بارندگي در سال آبي جاري و همچنين افزايش قيمت خريد
تضميني گندم از  5000تومان به  7500تومان در سال  1400و افزايش به  9500تومان در قانون بودجه سال 1401
پيشبيني ميشود توليد اين محصول در سال  1401افزايش قابلتوجهي داشته باشد؛ ضمن اينكه اعالم قيمت خريد
تضميني به  11.500تومان توسط شوراي قيمتگذاري و اتخاذ سياستهاي حمايتي محصوالت اساسي كشاورزي در
ارديبهشتماه  ،1401تأثير بااليي در تحويل گندم توليدي كشاورزان به دولت داشته است.
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نمودار  .۴ميزان توليد گندم
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مأخذ :وزارت جهاد كشاورزي ،آمار سال  1401برآورد وزارت جهاد كشاورزي است.

در نمودار  5برآورد وزارت جهاد كشاورزي از رشد توليد محصوالت مختلف كشاورزي در سال  1401نسبت به
سال  1400ارائه شده است .اين برآوردها حاكي از آن است كه در سال  1401رشد  47درصدي غالت و  43درصدي
حبوبات قابل انتظار است .بهطور كلي براساس برآوردهاي وزارت جهاد كشاورزي از ميزان توليد انواع محصوالت
كشاورزي شامل محصوالت زراعي ،باغي و دامي رشد حدود  7/9درصدي ارزشافزوده بخش کشاورزي در سال
 ۱۴۰۱مورد انتظار است.
بهطور كلي اتخاذ سياستهايي در جهت «بهرهبرداري پايدار از منابع آبي»« ،افزايش بهرهوري از طريق توسعه نفوذ دانش»؛
«سياستهاي حمايتي كارامد»؛ «بهبود ساختار توزيع نهادهها و محصوالت»؛ «توسعه پايدار زنجيرههاي ارزش» و «اصالح فضاي
كسبوكار و افزايش سرمايهگذاري» ميتواند اثر قابلتوجهي بر افزايش ارزشافزوده اين بخش در سالهاي آتي داشته باشد.
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نمودار  .5برآورد رشد توليد محصوالت مختلف کشاورزي در سال  ۱۴۰۱نسبت به سال ۱۴۰۰

(درصد)

مقدار توليد محصوالت دامي
ساير ميوه ها
ميوه هاي گرمسيري
ميوه هاي نيمه گرمسيري
ميوه هاي سردسيري
ميوه هاي خشک
ميوه هاي دانه ريز
ميوه هاي هسته دار
ميوه هاي دانه دار
مقدار توليد محصوالت باغي
نبابات علوفه اي
محصوالت جاليزي
سبزيجات
محصوالت صنعتي
حبوبات
غالت
مقدار توليد محصوالت زراعي

مأخذ :برآوردهاي وزارت جهاد كشاورزي.

 .۲بخش نفت خام و گاز طبيعی
يكي از مهمترين و اثرگذارترين بخشهاي اقتصادي كه ارزشافزوده آن نقش مؤثري در رشد توليد ناخالص داخلي
داشته و به نوعي موتور محرک طرف تقاضاي اقتصاد ايران نيز است ،بخش نفت است .بخش نفت و گاز در سال 1400
و براساس اعالم بانک مركزي و مركز آمار ايران بهترتيب  10/1و  9/7درصد رشد داشتهاست ،كه مهمترين دليل آن،
ناشـي از افزايش توليد و صادرات نفت خام و همچنين افزايش توليد و صادرات گاز طبيعي و ميعانات گـازي نسـبت
بـه سـال قبـل بودهاست.
عناصر تشكيلدهنده ارزشافزوده بخش نفت شامل صادرات نفت خام ،صادرات ميعانات گازي ،خوراک پااليشگاهها
و فراوردههاي نفتي است كه در اين بين كليديترين عنصر اثرگذار بر ارزشافزوده بخش نفت ،مقدار صادرات نفت است.
نمودار  6رشد ارزشافزوده بخش نفت و گاز تا زمستان  1400را بهصورت فصلي نشان ميدهد .طبق آمارهاي بانک
مركزي روند صعودي ارزشافزوده بخش نفت از فصل دوم سال  1399آغاز شده است ،ولي در سال  1400فروكش
كرده است.
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نمودار  .۶رشد فصلی ارزشافزوده بخش نفت و گاز به قيمت ثابت سال ۱۳95
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مأخذ :حسابهاي ملي بانک مركزي..

متأسفانه آمار رسمي از وضعيت صادرات نفت در سالجاري در دسترس نيست ،لكن آمارهاي اوپک از منابع ثانويه
از سال  2019در نمودار  7گزارش شده است .همانطور كه نمودار  7نشان ميدهد ،توليد نفت ايران در زمستان 1400
(فصل اول  )2022و بهار  (1401فصل دوم  )2022بهترتيب حدود  2/52و  2/56ميليون بشكه در روز بوده است كه با
در نظر گرفتن مصرف حدود  1/7ميليون بشكهاي روزانه نفت خام در داخل بهمعناي صادرات  830و  860هزار بشكهاي
روزانه نفت خام در اين فصول است.
در نهايت پيشبيني ميشود در صورت تداوم وضعيت موجود صادرات نفت ،رشد قابلتوجهي در اين بخش اتفاق
نيفتد .بر اين اساس براي سال  ۱۴۰۱انتظار رشد  ۱/۱درصدي در بخش نفت و گاز وجود دارد.
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نمودار  .7توليد نفت ايران به صورت فصلی

(براساس منابع ثانويه -هزار بشكه)
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ميزان توليد روزانه در هر فصل

رشد توليد هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل

Source: OPEC, Monthly Oil Market Report

 .۳بخش معدن
نمودار  8روند تغييرات ارزشافزوده بخش معدن( بدون احتساب نفت) 1را از بهار  1391تا زمستان  1400نشان ميدهد .بانک مركزي
رشد منفي  0/4درصدي و مركز آمار ايران رشد منفي  2/1درصدي را براي ارزشافزوده بخش معدن در سال  1400گزارش كردهاند.
نمودار  .۸رشد ارزشافزوده بخش معدن به قيمت ثابت سال ۱۳95
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مأخذ :حسابهاي ملي فصلي بانک مركزي.

بهمنظور پيشبيني رشد ارزشافزوده بخش معدن در سال  1401از آمار عملكرد شركتهاي معدني بورسي استفاده
شده است .به دليل اختالف ميان توليد و فروش محصوالت معدني و اهميت موضوع انبارداري و عدم دسترسي به
اطالعات كافي در اين زمينه ،تطابق آمار حسابهاي ملي با آمارهاي جانبي از توليد فعاليتهاي عمده معدني نظير
آمارهاي وزارت صمت از توليد سنگ آهن و كنسانتره زغالسنگ و آمار توليد شركتهاي معدني بورسي محل مناقشه

.1در طبقهبندی آیسیک  (REV_3که مبنای گزارشدهی مرکز آمار است) معدن شامل نفت و گاز و سایر معادن میشود که در آیسیک
 (REV_4که مبنای عمل بانک مرکزی است) اصالح شده و نفت و گاز بخش جدایی است.
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است .با توجه به رشد  13/8درصدي شاخص توليد شركتهاي معدني بورسي در سه ماهه اول سال  1،1401ميتوان
رشد حدود  9/7درصدي بخش معدن در سال  1401را انتظار داشت.
 .۴بخش صنعت
بخش صنعت با توجه به سهم حدود  21/7درصدي از توليد ناخالص داخلي ،نقش مهمي در رشد اقتصادي كشور دارد ،زيرا
ارزشافزوده اين بخش ،از يكسو بهطور مستقيم بر ارزشافزوده كل اقتصاد اثرگذار بوده و ازسوي ديگر ،رشد اين بخش عمدتاً
از كانال بخش خدمات و بهطور غيرمستقيم بر ارزشافزوده كل اقتصاد مؤثر است .با تخليه اثر شوکهاي داخلي و خارجي بر
صنايع مختلف در سالهاي  1397و  ،1398شيوع ويروس كرونا در سال  1399تنها بر برخي از صنايع تأثير گذاشت
بهطوريكه در تمام فصول سال  1399بخش صنعت رشد مثبتي را تجربه كرد .در سال  1400بخش صنعت افت و خيزهايي
داشت (در فصل تابستان برخالف ساير فصول بهدليل قطعي برق رشد اين بخش منفي شد) و نهايت ًا آمار بانک مركزي رشد
 3/3درصدي و حسابهاي ملي مركز آمار ايران رشد  3/1درصدي را براي بخش صنعت در سال  1400نشان ميدهند.
نمودار  .9رشد ارزشافزوده بخش صنعت به قيمت ثابت سال ۱۳95
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مأخذ :همان.

در جدول  1رشد نقطه به نقطه شاخص توليد صنعتي براساس شاخص توليد رشتهفعاليتهاي صنعتي بورسي مركز
پژوهشها نشان داده شده است .براساس اين شاخص ،بخش صنعت در سه ماهه اول  1401با رشد  2/9درصدي مواجه شده
است .عملكرد زيربخشهاي صنعت در سال  1401بهبودهايي را در وضعيت برخي صنايع نشان ميدهد .اين موضوع بهخصوص
براي رشتهفعاليتهاي ماشينآالت و تجهيزات ،خودرو و قطعات ،كک و پااليش ،كاشي و سراميک و منسوجات ملموس است.
درمجموع براساس مجموعه شواهد موجود ،مرکز پژوهشهاي مجلس رشد بخش صنعت در سال  ۱۴۰۱را
حدود  ۴/۶درصد برآورد مینمايد.

 .1جهت اطالعات بیشتر به گزارش پشتیبان مرکز پژوهشهای مجلس درخصوص پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در خردادماه ،بخش صنعت
و معدن به شماره مسلسل  18306مراجعه شود.

11
جدول  .۱رشد نقطه به نقطه شاخص توليد فعاليتهاي صنعتی بنگاههاي پذيرفته شده در بورس

مأخذ :مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي.

(درصد)
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بهطور كلي با وجود رشد مثبت بخش صنعت در سال  1400و پيشبيني تداوم اين رشد مثبت در سال ،1401
عالوهبر موضوعات جاري فضاي كسبوكار مانند قيمتگذاري دستوري ،عدم ثبات قوانين و مقررات و ،...بخش صنعت
كشور در دوره پيشبيني با تهديدات قابلتوجهي روبهرو است كه در ادامه به برخي از اين موارد پرداخته ميشود:
مسئله تأمين انرژي صنايع :در سال  1400قطعي برق در فصل تابستان و قطعي گاز در فصل زمستان آسيبهاي
جدي به بخش صنعت وارد نمود .رشد منفي توليد بسياري از صنايع خصوصا فلزات اساسي و سيمان در تابستان 1400
در جدول  1كامالً مشهود است .متأسفانه اين مسئله در سال  1401نيز همچنان موضوعيت دارد و در صورت تداوم
براي سالهاي آتي انگيزه سرمايهگذاري را تا حد زيادي كاهش خواهد داد.
حذف ارز ترجيحی کاالهاي اساسی :دولت در بهار سال  1401تصميم به حذف ارز ترجيحي دانههاي روغني
و نهادههاي دامي گرفت .هر چند برآورد مي شود اين تصميم اثر مثبتي بر توليد داخلي اين محصوالت داشته باشد با
اينحال با توجه به افزايش قابلتوجه قيمت اين كاالها صنايع پسيني مثل صنايع غذايي با مشكالت جدي درخصوص
افزايش هزينه تمام شده و همچنين تأمين سرمايه در گردش روبهرو شدهاند .آمارها حاكي از رشد منفي  16درصدي
توليد و منفي  12درصدي فروش صنايع غذايي بورسي در سه ماهه نخست سال  1401است .هر چند پيشبيني ميشود
اين اثر موقتي باشد.
نوسانات قيمت فلزات پايه و کاهش صادرات :همانطور كه در مقدمه ذكر شد قيمت جهاني فلزات پايه در
ماههاي اخير روند نزولي داشته است و ميزان صادرات و ارزش دالري آن نيز در سه ماه اول سالجاري در مقايسه با
سال قبل كاهش يافته است .روند نوسانات قيمت جهاني فلزات پايه متغير مهمي براي تعيين ميزان رشد بخش صنعت
خواهد بود.
 .5بخش ساختمان
بخش ساختمان كه متشكل از دو زير بخش «ساختمانهاي مسكوني» و «ساير ساختمانها» است ،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 فعاليتهاي وابسته و بهتبع آن بر ارزشافزوده كل اقتصاد برخوردار
است .نمودار  10رشد ارزشافزوده بخش ساختمان از سال  1391را بهصورت فصلي نشان ميدهد .آمار بانک مركزي
رشد منفي  6/9درصدي و آمار مركز آمار ايران رشد مثبت  3/9درصدي اين بخش را در سال  1400نشان ميدهند!
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نمودار  .۱۰رشد ارزشافزوده بخش ساختمان به قيمت ثابت سال ۱۳95
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مأخذ :حسابهاي ملي بانک مركزي.

نمودار  11تعداد پروانههاي ساختماني صادره واحدهاي مسكوني مناطق شهري كشور و رشد آن را از سال 1396
تا زمستان  1400نشان ميدهد .براساس اين آمار ،رشد تعداد پروانههاي ساختماني صادره در تمام فصول سال 1400
منفي بوده است و لذا رشد منفي سرمايهگذاري در ساختمان مشهود است.
نمودار  .۱۱تعداد و رشد پروانههاي ساختمانی مسكونی مناطق شهري کشور
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مأخذ :مركز آمار ايران.

از طرف ديگر ،عملكرد بودجه عمراني دولت در سه ماهه اول سال  1401نشان ميدهد كه رشد سرمايهگذاري در
ساختمانهاي غيرمسكوني دولتي در اين دوره منفي بوده است ،زيرا مخارج عمراني نسبت به مدت مشابه سال گذشته
بهصورت اسمي  96/4درصد كاهش داشته كه با در نظر گرفتن تورم  37درصدي ،بهمعناي افت شديد سرمايهگذاري
دولتي در سه ماهه اول سال  1401است .درباره سرمايهگذاري در ساختمانهاي غيرمسكوني غيردولتي آماري در
دسترس نيست.
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درنهايت براساس شواهد فوق رشد بخش ساختمان در سال  ۱۴۰۱حدود منفی  ۳/۴درصد برآورد میشود.
ذكر اين نكته ضروري است كه برآورد مذكور در صورت تداوم روند طي شده در سه ماهه نخست سال  1401انجام
شده و براي مثال در صورتي كه طرح جهش ملي مسكن در ادامه سال بهصورت جدي دنبال گردد ميتواند رشد اين
بخش را متأثر سازد.
 .۶بخش خدمات
نمودار  12رشد ارزشافزوده بخش خدمات از سال  1391را بهصورت فصلي نشان ميدهد .در ميان بخشهاي اقتصادي
كشور ،بيشــترين اثرپذيري از شيوع ويروس كرونا در بخش خدمات رخداد ،لكن در سال  1400اين بخش توانست تا
حد خوبي بازيابي كند و بانک مركزي رشد اين بخش در سال  1400را  6/5درصد و مركز آمار ايران رشد آن را 4/5
درصد اعالم كردهاند.
نمودار  .۱۲رشد ارزشافزوده بخش خدمات (درصد) به قيمت ثابت سال ۱۳95
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مأخذ :حسابهاي ملي فصلي بانک مركزي.

رشد بخش خدمات پس از واكسيناسيون و كنترل ويروس كرونا در تمام فصول سال  1400مثبت گزارش شده است و
انتظار ميرود اين روند در سال  1401نيز ادامه يابد .با در نظر گرفتن تحوالت زيربخشهاي خدمات (كه در ادامه گزارش
برخي از آنها مورد بررسي قرار ميگيرد) رشد بخش خدمات در سال  ۱۴۰۱حدود  ۳/۶درصد برآورد میشود.
 .۶-۱خدمات بازرگانی
نمودار  13نشاندهنده رشد ارزشافزوده بخش خدمات بازرگاني (عمده و خردهفروشي ،هتل و رستوران) طي دوره
 1391تا سال  1400بهصورت فصلي و به قيمت ثابت سال  1395است .بانک مركزي و مركز آمار رشد بخش خدمات
بازرگاني در سال  1400را بهترتيب  4/4درصد و  3/6درصد برآورد كردهاند.
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نمودار  .۱۳رشد ارزشافزوده بخش خدمات بازرگانی به قيمت ثابت سال ۱۳95
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مأخذ :همان.

بخش خدمات بازرگاني شامل دو زيربخش اساسي «عمده و خردهفروشي» و «هتل و رستوران» است .در اين
گزارش جهت بررسي بخش هتل و رستوران از ارزش تراكنشهاي بخش هتل و رستوران براساس آمار تراكنشهاي
بانكي شاپرک استفاده ميشود 1.براساس نمودار  ،14رشد تراكنشهاي اصناف مرتبط با بخش هتل و رستوران به قيمت
ثابت  1395تنها در تابستان سال  1400رقم منفي ثبت كرده است و در سه ماهه ابتدايي سال  1401با رشد مثبت
 17/8درصدي مواجه شده است.
نمودار  .۱۴رشد ارزش تراکنشهاي بخش هتل و رستوران به قيمت ثابت سال ۱۳95
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مأخذ :گزارش ماهيانه شاپرک

جهت بررسي بخش عمدهفروشي و خردهفروشي از ارزشافزوده چهار بخش كشاورزي ،معدن ،صنعت و واردات
استفاده ميشود .براساس نمودار  15ارزشافزوده بخش عمدهفروشي و خردهفروشي در سه ماهه ابتدايي سال  1401با
رشد مثبت  6/7درصدي مواجه شده است.

 .1توضیحات کامل و جامع در مورد نحوه محاسبه و انتخاب متغیرهای کمکی جهت برآورد هر بخش در گزارشی که بهزودی منتشر میشود،
ارائه خواهد شد.
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نمودار  .۱5رشد ارزشافزوده بخش عمدهفروشی و خردهفروشی به قيمت ثابت سال ۱۳95
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مأخذ :محاسبات تحقيق

براساس نكات ارائه شده در قسمتهاي قبل رشد بخش خدمات بازرگاني در سال  1401حدود  7/1درصد برآورد ميشود.
 .۶-۲خدمات عمومی
خدمات عمومي دربرگيرنده مجموعه خدمات شامل اداره امور عمومي ،دفاع ،امنيت و نظم عمومي ،آموزش و پرورش و
بهداشت و مددكاري اجتماعي است .اين بخش ازجمله بخشهاي اقتصاد ايران است كه در سال  1400رشد مثبتي را
در مقايسه با سال  1399تجربه كرده است .بانک مركزي رشد اين بخش در سال  1400را  12/6درصد و مركز آمار
ايران ،آن را  6/2درصد اعالم كردهاند.
نمودار  .۱۶رشد ارزشافزوده بخش خدمات عمومی به قيمت ثابت سال ۱۳95
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مأخذ :حسابهاي ملي بانک مركزي.

عملكرد مخارج دولت ،نشان ميدهد كه مخارج جاري (هزينهها) دولت بهصورت اسمي حدود  24/5درصد رشد
داشته است كه با در نظر گرفتن تورم  37درصدي سه ماهه بهمعناي رشد منفي مخارج دولت بهصورت حقيقي و با
قيمتهاي ثابت است .با در نظر گرفتن شواهد فوق رشد منفي  1/2درصدي ارزشافزوده بخش خدمات عمومي در سال
 1401پيشبيني ميشود.
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 .۶-۳خدمات واسطهگري مالی
يكي از مشكالت موجود در حسابهاي ملي ايران ،نحوه محاسبه ارزشافزوده بخش واسطهگري مالي است .دليل اين
موضوع نيز به سهم باال و اصلي نظام بانكي در اين بخش ،تنوع خدمات بانكي ،تنوع نرخهاي سود بانكي و حتي دستوري
بودن نرخهاي تسهيالت و سپردهها برميگردد .بر اين اساس مالحظه ميشود كه معموالً ميان رشدهاي اعالمي مركز
آمار ايران و بانک مركزي براي اين بخش اختالفات جدي وجود دارد .بانک مركزي نرخ رشد منفي  2/4درصدي و مركز
آمار نرخ رشد  0/3درصدي براي بخش واسطهگري مالي در سال  1400را برآورد كردهاند.
نمودار  .۱7رشد ارزشافزوده بخش واسطهگري مالی به قيمت ثابت سال ۱۳95
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مأخذ :همان.

اين بخش شامل فعاليتهاي بانک ،بيمه و ساير واسطهگريهاي مالي است كه جهت برآورد بخش بانک از روش
فيزيم (مابه التفاوت سود دريافتي از تسهيالت و سود پرداختي بـه سـپردههـا) ،جهت برآورد بخش بيمه از اطالعات
بيمهاي شركتهاي بيمهاي بورسي و براي برآورد بخش ساير واسطهگريهاي مالي از ارزش سهام معامله شده به قيمت
ثابت استفاده ميشود .براساس آخرين اطالعات موجود  ،رشد حدود منفي  1/8درصدي براي اين بخش در سال 1401
پيشبيني ميشود.
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جمعبندي
در سال  1400و با كاهش آثار شيوع ويروس كرونا بر اقتصاد جهاني و بازيابي اقتصادها ،اقتصاد ايران نيز در مسير
بازيابي ناشي از شوک شيوع اين ويروس قرار گرفت و بخش خدمات در اين سال رشد قابلتوجه  6/5درصدي را تجربه
نمود .در سال  1401عوامل مختلفي بر بخش حقيقي اقتصاد ايران اثرگذار خواهند بود .سياستهاي انقباضي بانکهاي
مركزي منجر به كاهش تقاضا و قيمت جهاني فلزات پايه شده است .همچنين ميتوان به اثر حذف ارز ترجيحي بر
صنايع غذايي و بخش كشاورزي و اثر منفي قطعي برق و گاز بر بخش صنعت و خدمات اشاره كرد .در سال 1401
چشمانداز بخشهاي اقتصادي بهشرح ذيل است:
کشاورزي :رشد ارزشافزوده اين بخش تابع عوامل متعددي از قبيل ميزان بارندگي و بهرهبرداري از منابع آبي،
نوع سياستهاي حمايتي دولت ،ساختار توزيع نهادهها و محصوالت و  ...است .هر چند بررسي آمار بارندگي در سال
آبي جاري ،حكايت از كمتر بودن ميزان بارندگي امسال از ميانگين بلندمدت بارندگي در كشور دارد با اينحال نسبت
به سال آبي گذشته ميزان بارندگي در سال آبي كنوني به ميزان قابلتوجهي افزايش يافته است .اين موضوع سبب شده
تا رشد توليد محصوالت كشاورزي از اين محل قابل انتظار باشد .بر اين اساس پيشبيني ميشود رشد بخش كشاورزي
در سال  1401حدود  7/9درصد باشد.
نفت :رشد ارزشافزوده اين بخش در سالهاي اخير بيش از هر چيز تابعي از ميزان صادرات نفت بوده است .براساس
آمار اوپک ميزان صادرات كشور در بهار سال  1401حدود  860هزار بشكه در روز بوده است كه رشد چنداني نسبت به فصل
مشابه سال گذشته نداشته است .بر اين اساس براي سال  1401رشد  1/1درصدي اين بخش پيشبيني ميشود.
صنعت :شاخص توليد رشته فعاليتهاي صنعتي بورسي در سه ماهه اول  1401رشد  2/9درصدي داشته و
براساس مجموعه شواهد موجود ،رشد بخش صنعت در سال  1401حدود  4/6درصد پيشبيني ميشود .با وجود اين
بررسيها نشان ميدهد مواردي مثل قيمتگذاري دستوري ،قطعي برق و گاز صنايع و حذف ارز ترجيحي ميتواند رشد
اين بخش را تهديد نمايد.
ساختمان :شواهد موجود از پروانههاي ساختماني صادره در سال  1400نشاندهنده رشد منفي سرمايهگذاري در
ساختمان است .از طرف ديگر ،عملكرد بودجه عمراني دولت در سه ماهه اول سال  1401نشان ميدهد كه رشد
سرمايهگذاري در ساختمانهاي غيرمسكوني دولتي در اين دوره منفي بوده است ،زيرا مخارج عمراني نسبت به سال
گذشته بهصورت اسمي  96/4درصد كاهش داشته كه با در نظر گرفتن تورم  37درصدي ،بهمعناي افت سرمايهگذاري
دولتي در سه ماهه اول سال  1401است .درمجموع ،رشد بخش ساختمان در سال  1401حدود منفي  3/4درصد
برآورد ميشود .ذكر اين نكته ضروري است كه برآورد مذكور در صورت تداوم روند طي شده در سه ماهه نخست سال
 1401انجام شده و براي مثال در صورتي كه طرح جهش ملي مسكن در ادامه سال بهصورت جدي دنبال گردد ميتواند
رشد اين بخش را متأثر سازد.
خدمات :رشد مثبت بخش خدمات در فصل بهار سال  1401بيانگر بازيابي اين بخش از تبعات منفي شيوع كرونا
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است با وجود اين تداوم رشد مثبت قابلتوجه اين بخش در سال  1401تا حد زيادي خوشبينانه است .بهطور كلي با
در نظر گرفتن تحوالت زيربخشهاي خدمات ،رشد اين بخش در سال  1401حدود  3/6درصد برآورد ميشود.
رشد اقتصادي :درنهايت پيشبيني ميشود در سال  1401رشد اقتصادي ايران حدود  3/7درصد باشد؛ اين
ميزان براي رشد بدون نفت  3/9درصد است .جدول  2جزئيات برآورد رشد در سطح بخشها را نشان ميدهد.
صندوق بين المللي پول و بانک جهاني نيز در آخرين گزارشهاي خود رشد اقتصادي ايران در سال  2022را
بهترتيب  3و  3/7درصد پيشبيني كردهاند.
جدول  .۲پيشبينی رشد ارزشافزوده فعاليتهاي اقتصادي در سال ۱۴۰۱
شرح

پيشبينی براساس عملكرد ۳
ماهه

کشاورزي

7/ 9

نفت

۱/۱

معدن

9/7

صنعت

۴/ ۶

ساختمان

-۳/۴

خدمات

۳/ ۶

توليد ناخالص داخلی

۳/7

توليد ناخالص داخلی بدون نفت

۳/ 9

مأخذ :حسابهاي ملي بانک مركزي ،بخشهاي قبلي گزارش و محاسبات تحقيق.
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