از سقوط  91تا صعود 95

سال جاری رکورد رشد اقتصادی طی 9ساله گذشته شکسته شد
ســیاوشرضایی/اقتصاد ایــران در فاصله ســالهای  1391تا
 1395بــا وجــود فــراز و نشــیبهای مختلــف ،شــرایط متفاوتی
را تجربــه کــرده اســت کــه بســیاری از متغیرهــای آن نشــان از
بهبودی دارد که در ســال آینده با شــدت بیشــتری ادامه خواهد
داشــت .درحالــی که در ســال  1391بهعنوان آخرین ســال کاری
دولــت دهم ،اقتصاد یکی از کم ســابقهترین رکودهای تورمی را
تجربه کرد ،از ســال  1392که دولــت یازدهم از فصل دوم آن کار
خــود را به صورت رســمی آغاز کرد نشــانههای تغییر و بهبود در
شــاخصهای کالن اقتصادی هویدا شــد .البتــه همچنان دراین
سال فشــارهای ناشــی از تحریمهای اقتصادی بر اقتصاد ایران
وجــود داشــت ولــی اصــاح سیاســتهای اقتصــادی و تزریــق
روحیه امید و اطمینان به جامعه ســمت و ســوی شــاخصها را
تغییر داد.
در ســال  1391نــرخ رشــد اقتصــادی دو فصل اول ســال با منفی
 9درصــد به پایان رســید و ســومین فصــل نیز منفــی  6.9درصد
را ثبــت کــرد و در آخریــن فصــل ســال این نــرخ با اندکــی بهبود
بــه منفــی  2درصــد رســید کــه برآینــد ایــن نرخها متوســط نرخ
 6.8درصــدی را بــرای ایــن ســال در کارنامــه اقتصــاد ایــران
به ثبت رساند.
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نمایان شدن نشانههای بهبود

با آغاز ســال  1392که کشــور خــود را بــرای برگــزاری یازدهمین
دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری آمــاده میکــرد ،نخســتین
فصــل ســال همچنان بــا نرخ رشــد منفــی  4.1درصــد دنباله رو
ســال قبــل بــود ،امــا از دومیــن فصــل نشــانههای گشــایش در
اقتصــاد ایــران نمایان شــد به طــوری کــه در فصل تابســتان 92
نرخ رشــد اقتصــادی به منفی  9دهــم درصد رســید و در فصول
پاییــز و زمســتان نیــز بــه ترتیب نرخهــای رشــد منفــی  1.8و 1.1
درصد تجربه شــد .گرچه متوسط نرخ رشــد اقتصادی نخستین
ســال کاری دولــت یازدهــم همچنان منفی شــد و بــه منفی 1.9
درصد رســید ولی در مقایســه با ســال قبل بهبــود قابل توجهی
پیدا کرد.
اجــرای طرحهــای ضربتــی و مصوبــات متعــددی که بــا هدف
رونــق واحدهــای تولیــدی در نخســتین ســال دولت ابالغ شــد،
در ســال بعد یعنــی  1393آثار خــود را بر نرخ رشــد اقتصادی و
تولید ناخالص داخلی نشــان داد .درنخســتین فصل این ســال
کــه رســانهها از آن با عنــوان بهار اقتصــاد ایران یاد کردند ،رشــد
اقتصــادی پــس از  8فصــل متوالی منفــی ،مثبت شــد و به 3.8
درصد رســید .نرخی که در دومین فصل ســال نیز با همین رقم
تکرار شــد .در فصل پاییز نیز نرخ رشــد اقتصادی با اندکی تغییر
روی عــدد  3.7درصــد ثابــت مانــد ،امــا از آخریــن فصل ســال
هرچنــد همچنــان نــرخ رشــد مثبت بود ولــی ثبت رقــم  6دهم

نرخرشداقتصادیازسال1391تا(1395درصد)

سال

1391
1392
1393
1394
1395
(شش ماهه نخست)

رشد اقتصادی
با نفت
-6.8
-1.9
3
1
7.4

رشد اقتصادی
بدون نفت
-0.9
-1.1
2.8
2
0.9

توضیح :نرخهای رشد سالها به جز 1394از گزارش های بانک مرکزی استخراج شده است.
نرخرشداقتصادیفصلیازسال1386تا(1395درصد)

سال
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395

فصل بهار فصل تابستان فصل پاییز فصل زمستان
4/1
6/2
9
6/9
5/2
2/1
2/3
3/3
3/7
1/2
4/5
3/2
6/5
6/6
5/6
4/3
-0/3
2/6
4/2
5/3
-5/5
-7/2
-5/4
-5/3
-1/1
-1/8
-0/9
-4/1
0/6
3/7
3/8
3/8
9/2
5/4
رشداقتصادیبرحسبفعالیتهایاقتصادی(درصد)

به قیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳
گروه کشاورزی
گروه نفت
گروه صنایع و معادن
معدن
صنعت
برق ،گاز و آب
ساختمان
گروه خدمات
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه
تولید ناخالص داخلی
به قیمت پایه بدون نفت

فصل اول
۴.۲
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۱۳۹۵
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۵
۶۷.۲
۲.۱
-۵.۴
۴.۱
۶.۲
-۲.۶
۲.۲
۹.۲
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-۷.۳
۳.۵
۴.۶
-۱۳.۰
۱.۰
۷.۴

-۰.۹

۲.۶

۰.۹

درصد در مقایســه بــا فصول قبل ســال کاهش زیــادی را تجربه
کرد .درایــن مقطع زمانی اقتصــاد ایران طبق قواعــد اقتصاد از
رکود خارج شد و وارد پلههای نخست رونق شد.

مکث اقتصادی

ولی ریزش شــدید بهای جهانــی نفت که در برخــی از مقاطع تا
 70درصــد کاهش یافت درکنار تداوم تحریمها ،تداوم جهشــی
رشــد اقتصادی ایران درســال  1394را متوقف کرد .گرچه بانک
مرکــزی نــرخ رشــد اقتصــادی ســال  94را اعــام نکــرده اســت،

براســاس گفتههای محمد باقر نوبخت رئیس ســازمان برنامه
و بودجــه و بــا تکیــه برآمارهــای مرکز آمــار ایــران در مجموع در
ســال گذشــته نیز اقتصاد ایران نرخ رشــد یک درصدی را تجربه
کــرده اســت .به گفتــه وی اجرای طــرح رونق تولیــد و حمایت از
بنگاههــای اقتصــادی باعث شــد تا در فصــول پایانی این ســال
بهبود محسوسی در برخی از بخشهای اقتصاد نظیرکشاورزی
و صنعت حاصل شود.

رکورد رشد اقتصادی شکست

اجرایــی شــدن برجــام و لغــو تحریمهــا از اواخــر دی ماه ســال
گذشــته به همراه به ثمر نشســتن بخشی از سیاســتهای رونق
دولت یازدهم از ابتدای سالجاری شرایط دیگری برای اقتصاد
ایران به دنبال داشــت .درحالی که نرخ رشــد اقتصادی سال 94
در مقایســه بــا ســال قبــل از آن ( )93کاهش داشــت ،ولی اعالم
نــرخ رشــد اقتصــادی در نخســتین فصل امســال بــا  5.4درصد
حکایــت از ورود اقتصــاد به مرحلــه تازهای از رونق بــود .روندی
که در دومین فصل ســال نیــز ادامه یافت و به  9.2درصد رســید
کــه متوســط رشــد  6ماهه امســال را بــه  7.4درصد رســاند .یکی
از تفاوتهــای دســتیابی بــه چنیــن نرخ رشــدی افزایش ســهم
بخشهــای غیرنفتی اقتصاد مانند صنعت و کشــاورزی اســت.
درحالــی که اقتصــاد ایران بهعنــوان یک اقتصاد نفتــی همواره
بخش عمدهای از رشــد خود را از درآمدهای نفتی وام میگیرد،
اما در 6ماهه نخست امسال ضمن اینکه بواسطه لغو تحریمها
و افزایــش صــادرات نفت درآمدهای نفتی کشــور با رشــد قابل
توجهی همراه بود ،ســایر بخشهای اقتصادی نیز در دســتیابی
به رشــد  7.4درصدی ســهم بیشــتری داشــتند .با ایــن حال ،در
طــول  6ماهه نخســت ســالجاری تنهــا بخشهایی که با رشــد
منفــی مواجــه بودهانــد ،بخش «معــدن» و «ســاختمان» بوده
اســت .البته بــا توجــه بــه حمایتهای دولــت در زمینــه بخش
مســکن و سیاســتگذاری و اجرای اقدامات مناسب توسط بانک
مرکــزی (کــه در بخش تأمین مالــی تولید به تفصیل ارائه شــده
اســت) ،انتظــار بــر ایــن اســت کــه زمینه رونــق بخش مســکن و
تحرک فعالیتهای ساختمانی در کشور بیش از گذشته فراهم
شــود .تحقق رشد اقتصادی  9.2درصدی تابستان امسال رکورد
نرخ رشــد فصلی اقتصاد در  35فصل گذشــته را شکســت .پس
از تابســتان ســال  1386که نرخ رشــد اقتصــادی  9درصد اعالم
شــد تاکنون چنیــن نرخی بــه ثبت نرســیده بود که رکــورد آن در
دومیــن فصــل ســال  95شکســته شــد .درهمیــن زمینــه درکنار
مراجــع داخلــی ،نهادهــای معتبــر بینالمللــی نیــز نرخ رشــد
حدود 5درصــد را برای اقتصاد ایران درکل ســال  95پیشبینی
کردهانــد کــه این نرخ رشــد در ســال آینده بــه مراتب بیشــتر و با
ثباتتر خواهد بود.

