ﻣﻔﻬـﻮم رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﻨﻔـﯽ ۳.۸
درﺻﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی -در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی  ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل
 ۱۳۹۷در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻨﻔﯽ  ۷.۹و درﻣﺠﻤﻮع ﻣﻨﻔﯽ  ۳.۸درﺻﺪ اﻋﻼم ﺷﺪه ﮐﻪ
ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎددان ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﭼﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎری
اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺳﻘﻮط ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی از  ۳.۷درﺻﺪ در ﺳﺎل ۱۳۹۶
ﺑﻪ ﻣﻨﻔﯽ  ۳.۸درﺻﺪ در  ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۷آﻣﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر روز
 ۲۵ﻓﺮوردﯾﻦ روی ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻔﯽ  ۳.۸درﺻﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﻔﺖ و
ﻣﻨﻔﯽ  ۱.۹درﺻﺪ ﺑﺪون ﻧﻔﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در  ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ١٣٩٧رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﮔﺮوه ﮐﺸﺎورزی
ﻣﻨﻔﯽ  ،۱.۲ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻨﻔﯽ  ٧.٩و ﮔﺮوه ﺧﺪﻣﺎت  ٠.٦درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ و ﻧﻔﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ وﺟﻮد دارد
درﺑﺎره ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎ و ﺗﺄﺛﯿﺮات آن ،وﺣﯿﺪ ﺷﻘﺎﻗﯽ ﺷﻬﺮی،
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ ﺗﻬﺮان در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان از ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﮐﺸﺎورزی ،ﺧﺪﻣﺎت ،ﻧﻔﺖ و
ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﯾﮏ ارزش اﻓﺰوده
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در واﻗﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ از ارزش اﻓﺰوده
اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ اﺳﺖ.
او ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻧﻔﺖ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﺑﺎﻻﯾﯽ وﺟﻮد دارد اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﺸﺎورزی ﭼﻨﺪان
ﺗﺒﻌﯿﺘﯽ از ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ در اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻔﺖ دارد .در ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺳﺎل  ۱۳۹۰و  ۱۳۹۱اﺑﺘﺪا ارزش
اﻓﺰوده ﺣﻮزه ﻧﻔﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ روی ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﮔﺬاﺷﺖ اﻣﺎ در اﯾﻦ دور از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ اﯾﺠﺎد رﮐﻮد در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ زودﺗﺮ
از ﻧﻔﺖ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻋﻠﺖ آن ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮد.
اوﺿﺎع در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ

دوم ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﺪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
روزاﻧﻪ  ۲.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺸﮑﻪای  ۵۵دﻻر ﺑﻮد؛ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻫﺮ
ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۷۷دﻻر ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪ.
او ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ  ۳.۸درﺻﺪی در اﻗﺘﺼﺎد را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﺻﻨﻌﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ از ﻧﯿﻤﻪ
دوم ﺳﺎل ﺷﺮوع ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﻧﺮخ ارز در اواﯾﻞ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ واﮐﻨﺶ رﮐﻮدی ﻧﺸﺎن داد .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮس از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﻮد.
رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ
اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎددان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﯽ
ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ اداﻣﻪ داد :در دوره ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎ
ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺎﻧﺪ اﻣﺎ در دوره ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺪت
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫـﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﺄﻣﯿـﻦ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﮐﺸـﺎورزی و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ
ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ ،رﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﻢ ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺪ.
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺷﺪت ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ در اﯾﻦ دوران ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دوره
ﻗﺒﻠﯽ ) (۱۳۹۱-۱۳۹۰اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺳﺎل ﺟﺎری ﭼﻨﺎﭼﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺻﻼح
ﺳﺎﺧﺘﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر درﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺣﻞ ﮐﺮد.
ﺷﻘﺎﻗﯽ ﺷﻬﺮی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺷﺘﺒﺎه ،ﻋﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺻﻨﻌﺖ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﻗﺘﺼﺎدی
را از دﻻﯾﻞ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ  ۷.۹درﺻﺪی در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ و در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ اﺟﺎزه
اﻋﻼم ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را داﺷﺖ ،اﯾﻦ ﻧﻬﺎد در ﺳﺎل  ۱۳۹۶از ر ﺷﺪ ۵.۱
درﺻﺪی در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی  ۳.۷درﺻﺪی در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺧﺒﺮ
داده ﺑﻮد.

