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 سخن نخست

ذاران یاستگسکارشناسان و در شرایط موجود اقتصاد کشور، توافق همگان، بویژه اقتصاددانان، 

شور کشور بر روی این مسأله اساسی اقتصادی کشور است که رشد اقتصادی و تولید در ک

رفیت و ن، ظمتناسب با ظرفیت منابع انسانی و طبیعی اقتصاد ملی نیست و بصورت کارا از توا

مله ع از جبگردد، لذا نرخ بیكاری  باالی مناداری نمیبرهای اقتصادی کشور بهره پتانسیل

ارد، یه دنیروی کار در کشور وجود دارد و از طرفی چون رشد اقتصاد ملی بیشتر بر نفت تك

دی ها و متغیرهای کالن اقتصاهای زیادی است و این نوسان و ناپایداری در برنامهدارای نوسان

د ملی ادر اقتص وریعوامل مذکور در کنار دالیل دیگر باعث پایین آمدن بهره. شودمشاهده می

و  ز منابعیح اگردیده و همین مسئله نیاز اساسی در زمینه تغییر ساختارها در جهت استفاده صح

د رسی رونذکر برلذا با توجه به موارد فوق ال. های اقتصادی کشور را ایجاد نموده استپتانسیل

رت حرکت متغیرهای اقتصادی و از آن جمله تولید ناخالص داخلی کشور که به معنی قد

 . اقتصادی ملی همیشه مطرح بوده، از اهمیت ویژه ای برخوردار است

با توجه به تمرکز شدید فعالیتهای اقتصادی و جمعیتی در استان تهران و پدیده مهاجرپذیری به 

شهرهای بزرگ کشور، که همواره از چالش های پیش روی سیاستگذاران و مدیران شهری می 

داخلی کشور  امری انكار ناپذیر می باشد. در گزارش باشد، شناخت ساختار تولید ناخالص 

بررسی اجمالی تولید ناخالص داخلی  ایران با توجه  به سهم استان ها   »عنوان حاضر با 

های اقتصادی در خصوص  ای از تحلیلبه گوشه« 1387 ل)با تمرکز بر استان تهران( در سا

شده  تمرکز بر استان تهران پرداختهساختار و روند حرکت تولید ناخالص داخلی ایران، با 
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است.نتایج این گزارش بیانگر این امر می باشد که ساختار تولید ناخالص داخلی  در بخش 

های مختلف اقتصادی استانها و شهرهای بزرگ نامتوازن بوده و باید اقدامات اساسی در 

از آن جمله  راستای اصالحات ساختاری در اقتصاد کشور و کالن شهرها صورت پذیرد. که

تمرکز زدایی فعالیتها از تهران به سوی سایر استانهای کشور و تخصیص کارآمد منابع با در 

نظر گرفتن استعداد و امكانات استان ها می باشد، تا بتوان از این طریق معضالتی که به واسطه 

نیاز  ی پدیده ی تمرکز اقتصادی و جمعیتی در شهرهای بزرگ وجود دارد را کاهش داد. لذا

دارد تا مسئولین و سیاست گذاران در مراحل مختلف آن از تصویب تا اجرا دقت زیادی را 

 لحاظ نمایند.

یمه م فهو خان ، پدرام یزدانیآقایان میثم امیری،مجید میرزاییتالش  حاصل گزارش پیش رو

 اعالم نمایم.  عزیزانتقدیر خود را از زحمات این  خوشبخت است که الزم است

 فرهاد دژپسند                                           

 نهر تهراشیزی رسرپرست مرکز مطالعات و برنامه                                            
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 چکیده

میلیارد  333،241، 2008المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران در سال بنابر آمار صندوق بین

ی یازدهم را در بین دالر بوده است که از این حیث رتبه 4460و بر اساس ارقام سرانه دالر 

کشورهای مورد اشاره در سند چشم انداز به خود اختصاص داده است. بر همین اساس، 

کشور جهان  183اُم را از میان 129درصدی جایگاه 3/2اقتصاد ایران در این سال با نرخ رشد 

این در حالی است که رشد اقتصادی اقتصادهای نوظهور در سال  خود اختصاص داده وبه

دهد درصد بوده است. بررسی روند رشد تولید ناخالص داخلی ایران نشان می 1/6مذکور 

ی اتكا به درآمدهای نفتی، همواره نوساناتی را همسو با نوسانات قیمت واسطهکشور ما به 

( تولید ناخالص 1387تا  1380های اخیر) سال کند. با این وجود در چند سالنفت تجربه می

درصد رشد داشته است.  1/7طور متوسط ساالنه داخلی روند افزایشی تقریبا ثابتی داشته و به

درصد رسیده  5/0باره دچار سقوط قابل توجهی گردیده و به یکبه 1387اما این روند در سال 

این نرخ  1386عالم شده است. در سال است)این آمار از سوی معاون اقتصادی بانک مرکزی ا

درصد بوده است(. در این گزارش ضمن معرفی سه روش مخارجی، درآمدی و ارزش  7/6

های اصلیِ مورد محاسبه در روش ارزش ی تولید ناخالص داخلی، گروهافزوده در محاسبه

ن و کشاورزی، نفت، صنعت و معد اند. بر این اساس هر چهار گروهافزوده بررسی شده

اند که در این میان گروه با کاهش رشد نسبت به سال قبل مواجه شده 1387خدمات در سال 

درصد کاهش نسبت به سال قبل بیشترین کاهش را به خود اختصاص داده و  18کشاورزی با  

درصد رسیده است. همچنین در این گزارش تولید ناخالص داخلی در میان  -3/12به  4/6از 

نیز مورد بررسی قرار گرفته است و استان تهران با اختالف بسیار زیاد های کشور استان
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بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی و استان خراسان جنوبی کمترین سهم را به خود 

طور متوسط بیشترین و استان قزوین استان بوشهر به 1380-86ی اند. در دورهاختصاص داده

های اند. بخش پایانی این گزارش به شاخصداشته کمترین رشد تولید ناخالص داخلی را 

ها در ایران معرفی شده است. با بررسی پیشرو اختصاص یافته و در آن برخی از این شاخص

چندان مساعد به نظر  1388این شاخص ها می توان بیان نمود که وضعیت اقتصادی در سال 

 نمی رسد که در جای خود نیاز به بررسی جداگانه دارد.

 تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده،تولید سرانه،متغیرهای پیشرو د واژه:کلی

 

 مقدمه: -1

بیانگر اندازه و حجم اقتصادی یک کشور در مقایسه با سایر  ،تولید ناخالص داخلی یا ملی

کند. همچنین تغییرات باشد و به نوعی قدرت اقتصادی یک کشور را مشخص میکشورها می

گردد و به نوعی بیانگر روند تحوالت به عنوان رشد اقتصادی قلمداد میتولید ناخالص داخلی 

باشد. به همین دلیل ی اقتصاد ملی طی این دوره میاقتصادی و نشانگر بزرگ شدن اندازه

گردد و ار به دقت دنبال میذگگیر و سیاستنوسانات نرخ رشد از جانب مقامات تصمیم

ر دنبال آن هستند که این متغیر اقتصادی همواره دمسئولین اقتصادی در هر جامعه ای به 

تالش می شود تا با  از روند بلند مدت خود دور شود،و اگر شرایط مناسبی قرار داشته باشد 

استفاده از ابزارها و سیاست های اقتصادی زمینه الزم  برای بازگشت آن به روند مطلوب 

در سند چشم انداز  که ه اهداف عالیطبیعی است در کشور ما نیز با توجه ب فراهم  گردد.

 ؛دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در منطقه در نظر گرفته شده است همچون ،ساله بیست

از اهمیت ویژه ای  (همچون رشد اقتصادی ) پیگیری و بررسی روند شاخص های اقتصادی

 برخوردار است. به همین دلیل در این گزارش سعی شده است ضمن اشاره مختصر به
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چگونگی جمع آوری و ارائه اطالعات مربوط به تولید ناخالص داخلی،به آسیب شناسی روند 

 تغییرات این شاخص در طی سال های اخیر پرداخته شود.  

 

 تعاریف و مفاهیم -2

در این قسمت به تعاریفی که در گزارش از آنها استفاده شده است اشاره گردیده است.از جمله 

می باشد که به معنی مجموع تولید کاالها و خدمات نهایی  1لص داخلیاین مفاهیم تولید ناخا

زمانی که اقالمی مانند استهالک از حساب  "ناخالص "عبارت و  استمبادله شده در یک سال 

.  از این شاخص می توان در مقایسه جایگاه یک تبدیل می شود "خالص"ها کسر می گردد به 

کشورها استفاده کرد ) الزم به ذکر است که از سال  کشور از لحاظ اقتصادی در میان سایر

قرار  ؛مبنای محاسبه حساب ها براساس استانداردی که توسط سازمان ملل ارائه گردید 1993

تطبیقی بین المللی،  ود دارد این است که در مقایسهگرفته است(. اما مسئله و نكته ای که وج

؛ دالر( در کشورهای مختلف ه عنوان مثالبآنكه قدرت خرید یک واحد پول خارجی) دلیلبه 

قیمت یک سبد کاال در کشور )الف( با قیمت همان سبد کاال در  همچنین و ؛متفاوت است

کشور )ب( یا کشورهای دیگر به یک پول واحد، برابر نیست و برحسب سطح درآمدهایی که 

منظور ایجاد ناگزیر به ، بدست می آید د،قدرت خریدهای متفاوتیدر هر کشور وجود دار

برابری قدرت "وحدت رویه و امكان سنجی مقایسه های بین المللی از شاخص  ،هماهنگی

 3استفاده می شود.2 "خرید

                                                           
1 - Gross Domestic Product 

2 -purchasing power parity (ppp) 

برای روشن شدن مفهوم برابری قدرت خرید،کاالیی را در نظر می گیریم که در دو کشور یكسان است، مثال اگر قیمت  - 3

دالر باشد،در این صورت شاخص  2یورو و همان کاال با همان مشخصات در آمریكا  4یک لیتر روغن موتور در فرانسه 

4= 2رای روغن موتور بین فرانسه و آمریكا برابری قدرت خرید ب
2

است. مفهوم این نسبت این است که به ازای هر دالری که   

در آمریكا خرج می شود تا یک قوطی روغن موتور نیم لیتری خریداری شود،در فرانسه برای بدست آوردن همان مقدار از 

 یورو خرج می شود. 2روغن موتور و با همان کیفیت،  
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تولید  حالت باشد. در اینتولید ناخالص ملی سرانه می ،یكی دیگر از شاخصهای مورد استفاده

رتیب تگردد که بدین ناخالص یک کشور یا منطقه بر جمعیت آن کشور یا منطقه تقسیم می

 توان اثرات جمعیتی را از محاسبات خارج نمود.می

طریق  به دو که معموالً در مباحث اقتصادی آمارها استای که وجود دارد این در اینجا نكته

رهای اسمی در واقع تغییرات مقادیر پولی حقیقی. متغی -2ی و اسمی یا پول -1ارائه می گردند: 

شرایط ) است و لذا در برخی مواقع که تغییرات مقادیر پولی سریعرند دارا نیز در درون خود 

یل مین دل.به هنخواهند بود معیار و وسیله سنجش مناسبی برای بررسی  این متغیرهاتورمی( 

 غییراتتثر ا ،مالک عمل قرار می گیرد که در این حالت ،در اکثر موارد مقادیر حقیقی متغیر

تغییرات متغیر نسبت به قیمت ها در یک زمان خاص و  قیمت ها از متغیر هدف حذف

سبت به ناری محاسبه می گردد که به آن سال پایه گفته می شود)به طور مثال تغییر سرمایه گذ

تولید  -1ود:تولید ناخالص داخلی نیز می تواند به دو روش بیان ش نتیجه(.در 1376سال پایه 

معموال در شرایطی که در یک  .حقیقی(ولید ناخالص داخلی )ت -2ناخالص داخلی )اسمی( 

ی ماین دو شاخص در طول زمان با سرعت کمی از یكدیگر فاصله  استکشور تورم پایین 

 گیرند.

 روش های محاسبه تولید ناخالص ملی  -3

( روش مخارج یا 1که شامل 4جهت محاسبه تولید ناخالص ملی سه روش پیشنهاد می گردد 

. که در اینجا به اختصار است( روش تولید یا ارزش افزوده  3( روش درآمد یا توزیع 2هزینه 

 معرفی می گردند. مذکورهر یک از روش های 

 :روش مخارج

ی در این روش، محاسبه تولید ناخالص ملی بر اساس مخارج مصرفی صورت گرفته بر رو

 شكیلگردد که در برگیرنده مخارج کاالهای مصرفی نهایی،تکاالها و خدمات محاسبه می

 سرمایه ناخالص،مخارج مصرفی دولت و خالص صادرات است.

                                                           
 1380رحمانی   4
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:روش درآمد   

مد در این روش درآمد حاصل از فعالیت های مختلف در سطح اقتصاد مبنای محاسبه درآ

ت باب ناخالص ملی قرار می گیرد. که در برگیرنده حقوق و دستمزد نیروی کار، کمک های

یم مستق اشخاص،سود شرکت ها،مالیات های غیربیمه اجتماعی،درآمد مشاغل،درآمد اجاره ای 

 و بخشی تحت عنوان اشتباهات آماری است.

:روش ارزش افزوده  

 نظور ازیم.مپیش از معرفی این روش ابتدا به ارائه تعریفی از مفهوم ارزش افزوده می پرداز

ت که ساآن  ارزش افزوده،افزایش در ارزش پولی یک کاال بر اثر انجام کار یا خدمتی بر روی

ان ی تومسبب تغییر کاربرد آن،بهبود کیفیت آن،یا تسهیل مصرف آن می شود.به طور خالصه 

 ارزش افزوده را به صورت رابطه زیر بیان نمود:

رفته در  ارزش مواد اولیه و ملزومات بكار- ارزش فروش کاال یا خدمات = ارزش افزوده 

 تولید

زی، در بخش های اصلی اقتصاد )کشاور در این روش مجموع ارزش افزوده های ایجاد شده

به مورد محاس ملی صنعت و معدن،خدمات( با یكدیگر جمع و به این طریق تولید ناخالص

 قرار می گیرد. 

 تحوالت جهانی و جایگاه اقتصاد ایران در آن -4

 اقتصاد جهانی اخیر تحوالت

محاسبه تولید ناخالص در این بخش از مطالعه پس از اشاره به اهم مفاهیم و روش های 

داخلی به بررسی این متغیر طی سال های اخیر در جهان پرداخته و سعی در تبیین جایگاه 

ایران در این میان خواهیم داشت.اقتصاد جهانی با وجود تمام فراز و نشیب هایی که در دهه 

رشد طی  روند رو به رشدی را طی می نمود به طوریكه میانگین، میالدی با آن مواجه بود 90

اما در پی بروز میالدی ادامه داشت،  2007این روند تا سال  و درصد بود 3/2این سال ها 
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های مختلف اقتصادی در کشورهای که تأثیر عمیقی بر بخش 2008بحران مالی جهانی در سال 

صنعتی و در حال ظهور بر جای گذاشت این روند شكل نزولی به خود گرفت. به طوریكه 

در صد به ترتیب در سالهای  -6/0و 3به  2007درصد درسال  2/5اد جهانی از نرخ رشد اقتص

رسید. در این میان رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته بیشترین آسیب را  میالدی 2009 و 2008

درصدی  -5/2و  -4/1با رشد  2009در سال  ی یورو و ژاپنمتحمل گردید به طوریكه منطقه

توسعه عملكرد بسیار خوبی در حال ظهور و  نوکمترین رشد را تجربه نمودند. ولی کشورهای 

را از خود نشان دادند و در واقع بهترین عملكرد را در میان کشورهای مختلف بروز دادند به 

البته بخشی از  .درصدی بوده ایم  6/1در این کشورها شاهد رشد  2008در سال طوری که 

ارتباط دارد و بخش عمده  ،ملكرد به مرحله ای از رشد که این کشورها در آن قرار دارنداین ع

به نوع مدیریت اقتصادی حاکم بر این کشورها باز می گردد. با نگاه به عملكرد  نیز ی آن

و  2008اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا می توان دریافت که طی سال های 

تجربه کرده اند  بسیاری از کشورهاکشورها وضعیت بهتری را نسبت به این مجموعه از  2009

که بخشی از این تفاوت در عملكرد اقتصادی به عدم وابستگی شدید این کشورها به بازار 

 های مالی کشورهای پیشرفته باز می گردد که در جای خود نیاز به بررسی جامع تری دارد.

درصدی بودند. در میان کشورهای منطقه  2/4رشد شاهد  2009کشورهای این منطقه در سال 

درصد ( را تجربه نمودند و کمترین رشد  9قطر و لبنان بیشترین رشد اقتصادی ) خاورمیانه،

 طی سال های اخیر الزم به ذکر است درصدی تجربه کرد. -2/7اقتصادی را نیز کویت با رشد 

وابستگی خود به درآمدهای نفتی،  امكان انعطاف پذیری  خی از کشورهای منطقه با کاهشبر

در ادامه . بیشتری در مقابل شرایط بحرانی مانند افت شدید درآمد های نفتی پیدا کرده اند

تر مورد قیقتحوالت اقتصادی کشورهای این منطقه )خاورمیانه و شمال آفریقا( به طور د

ایران را در میان این کشورها با دقت  بررسی قرار گرفته و سعی گردیده است که جایگاه

 بیشتری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

 



11 

 

 جهان )به درصد( مقایسه رشد اقتصادی مناطق مختلف -(1جدول )                 

  1992–2001 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
 میانگین

 0.6– 3 5.2 5.1 4.5 4.9 3.6 2.9 3.2 جهان

 3.2– 0.5 2.8 3 2.7 3.2 1.9 1.7 2.8 کشورهای پیشرفته

 ایاالت متحده
3.5 1.8 2.5 3.6 3.1 2.7 2.1 0.4 –2.4 

 منطقه یورو
2.1 0.9 0.8 2.2 1.7 3 2.8 0.6 –4.1 

  ژاپن
0.9 0.3 1.4 2.7 1.9 2 2.4 –1.2 –5.2 

  سایر کشورهای پیشرفته
3.7 3.3 2.5 4 3.5 3.9 3.9 1.2 –2.3 

کشورهای نوظهور و درحال 

 توسعه
3.8 4.8 6.2 7.5 7.1 7.9 8.3 6.1 2.4 

 گروه های منطقه ای
 

 مرکز و شرق اروپا
2.6 4.4 4.8 7.3 5.9 6.5 5.5 3 –3.7 

 6.6– 5.5 8.6 8.5 6.7 8.2 7.7 5.2 . . . کشورهای مشترک المنافع

 خاورمیانه وشمال افریقا
3.4 3.8 6.9 5.8 5.3 5.7 5.6 5.1 2.4 

 2010، چشم انداز اقتصاد جهانی (IMF)صندوق بین المللی پول :منبع

 جایگاه ایران

در این بخش از گزارش تالش شده است تا موقعیت و جایگاه کشورمان در میان کشورهای 

جهان از لحاظ حجم تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی سرانه و رشد اقتصادی مورد 

بررسی قرار بگیرد. تا از این طریق بتوان ضمن اشاره به موقعیت فعلی کشورمان، امكان  پایش 

ده، جهت بررسی روند این شاخص ها فراهم نمود. همچنین باید به این شاخص های ذکر ش

 ایران در اسالمی جمهوری ساله بیست انداز چشم با توجه به اینكه در سند کهگردد نكته اشاره 
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 اقتصادی، اول جایگاه با یافته توسعه کشوری عنوان به ایران از شمسی، هجری 1404 سال افق

 و خاورمیانه قفقاز، میانه، آسیای مل شا)غربی جنوب آسیای منطقه در آوری فن و علمی

است؛ لزوم نگاه دقیق تر به جایگاه ایران در کشورهای این  شده برده نام (همسایه کشورهای

از اهمیت ویژه ای برخوردار انداز  چشم در سنداشاره شده حوزه و به خصوص کشورهای 

به همین دلیل سعی شده است تا جایگاه کشورمان از ابعاد مختلف در ارتباط با شاخص . است

در میان این کشورها مورد  اقتصادی(همچون تولید سرانه و رشد )تولید ناخالص داخلی 

 .  بررسی قرار بگیرد و موقعیت ایران در میان این کشورها مشخص گردد

نظر قدرت  از  2008در سال  ،وق بین المللی پولبنا بر آمار و اطالعات منتشره از سوی صند

ام  29گاه ایران به لحاظ تولید ناخالص داخلی )اسمی( در جای حجم اقتصاد ملی، اقتصادی و

ی ه کشورهاککشور مورد بررسی این نهاد بین المللی قرار گرفته است. به طوری  183در میان 

 وزانتین ای آراند و پس از ایران نیز کشورهدانمارک و یونان باالتر از کشورمان قرار گرفته 

 م اندازند چششامل در سدر ارتباط با جایگاه کشورمان در میان کشورهای  ونزوئال قرار دارند.

ه با این حوز گترین اقتصادربزعربستان سعودی ترکیه و پس از  ،نیز باید اشاره کرد که ایران

با  2008در سال  کشور ترکیهمی باشد و  میلیارد دالری 330تولید ناخالص داخلی قریب به 

پس از  د.اقتصاد بزرگ این منطقه به شمار می آی یمیلیارد دالر 730 تولید ناخالص داخلی

ارد و کمترین میلیارد دالری  قرار د 261ایران، امارات متحده عربی با تولید ناخالص داخلی 

 به خود اختصاص داده است.  قرقیزستانرا   میزان تولید ناخالص داخلی
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     شامل در سند چشم انداز ولید ناخالص داخلی اسمی در کشورهایت -(2جدول )         

 به میلیارد دالر( )ارقام

 2009* 2008 کشور ردیف  2009* 2008 کشور ردیف

21  615.329 730.318 ترکیه  .1  43.111 46.378 آذربایجان 

31  369.671 475.728 عربستان سعودی  .2  33.585 29.485 لبنان 

41  330.461 333.241 ایران  .3  32.816 28.605 ازبكستان 

4.  
امارات متحده 

 عربی
261.353 229.971  51  25.131 26.909 یمن 

61  166.515 164.557 پاکستان  .5  20.214 21.236 بحرین 

71  111.309 158.15 کویت  .6  22.929 21.223 اردن 

81  109.273 135.554 قزاقستان  .7  10.737 12.87 گرجستان 

 8.714 11.917 ارمنستان 19  83.91 100.407 قطر  .8

 14.044 11.793 افغانستان 20  65.838 86.525 عراق  .9

 4.982 5.135 تاجیكستان 21  53.395 59.946 عمان  .10

22  52.524 54.476 سوریه  .11  4.57 5.131 قرقیزستان 

 .ارقام پیش بینی می باشد -*

 2010، چشم انداز اقتصاد جهانی (IMF) پولصندوق بین المللی  :منبع

 4460، با تولید سرانه 2009از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه )به قیمت اسمی( ایران در سال 

ام در بین کشورهای جهان قرار دارد و در میان کشورهای اشاره شده در  86دالری در جایگاه 

در سال همچنین ایران  ام را به خود اختصاص داده است. 11سند چشم انداز، ایران جایگاه 

در میان کشورهای جهان )با معیار برابری قدرت خرید( دالری  11172ا تولید سرانه ب 2009

اُم و باالتر از کشورهایی از قبیل صربستان، برزیل، آفریقای جنوبی و آذربایجان  71در جایگاه 

اولین کشور و پس از آن  ،هزار دالری 83با تولید سرانه  در این رده بندی کشور قطر .داردقرار 

و سنگاپور کشورهای با باالترین سطح تولید سرانه در میان کشورهای لوکزامبورگ، نروژ 



14 

)با معیار برابری قدرت خرید( در  تولید سرانه این در حالی است که جهان می باشند.

  دالر بوده است. 5630 در این سالکشورهای نوظهور و در حال توسعه 

 (به هزار دالر ارقام) شامل در سند چشم اندازتولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای   -(1 ) نمودار

 
 2010، (IMF)صندوق بین المللی پول :منبع

 ه اینكهنایت بعبا توجه به اهداف سند چشم انداز و با الزم است به این نكته اشاره گردد که  

رعت سبه سرعت در حال رشد می باشند؛ نیاز است تا  اشاره در سند چشم اندازکشورهای 

اهم ف فرایران از کشورهای عمده رقیب در این حوزه بیشتر باشد تا زمینه تحقق این اهدا

ست؛ ده اشود. یكی از راه حل هایی که در این زمینه توسط برخی از کارشناسان مطرح گردی

هره بجهت   )همانند اتحادیه اروپا( ؛اقتصادیمنطقه ای با محوریت بخش تشكیل اتحادیه های 

 ود نیازخئله برداری از ظرفیت های بالقوه هر یک از کشورهای عضو می باشد. که البته این مس

 به بررسی و تحلیل جامع تری دارد.
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 دالر هزار       2009 در سالتولید ناخالص داخلی سرانه )به قیمت اسمی( -(3جدول )

 رتبه کشور   تولید ناخالص داخلی سرانه  رتبه کشور سرانهتولید ناخالص داخلی 

  .1 قطر 68,87  13 ترکمنستان 3,24

  .2 امارات 46,85  14 ارمنستان 2,66

  .3 کویت 31,48  15 سوریه 2,57

  .4 بحرین 19,45  16 مصر 2,45

  .5 عمان 18,01  17 گرجستان 2,44

  .6 عربستان سعودی 14,48  18 عراق 2,10

  .7 ترکیه 8,72  19 ازبكستان 1,17

  .8 لبنان 8,70  20 یمن 1,06

  .9 قزاقستان 7,0  21 پاکستان 1,01

  .10 آذربایجان 4,8  22 قرقیزستان 0.850

  .11 ایران 4,46  23 تاجیكستان 0.766

  .12 اردن 3,83  24 افغانستان 0.486

 2010، (IMF) صندوق بین المللی پول :منبع

 

ه جایگا رایران د( معیار برابری قدرت خریدبراساس سرانه )تولید ناخالص داخلی از لحاظ 

ه ن ردو عربستان سعودی و ترکیه در جایگاه ششم و هشت ام در ای ام قرار می گیرد 10

 بندی جای می گیرند. 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

شامل در  تولید ناخالص داخلی سرانه براساس معیار برابری قدرت خرید در کشورهای -(4جدول )

 * سند چشم انداز

ناخالص تولید 

 داخلی سرانه

هزار  (2009)

 دالر

  رتبه کشور

تولید ناخالص داخلی 

 سرانه

 هزار دالر (2009)

 رتبه کشور

  .1 قطر 83.84  13 ترکمنستان 5.97

  .2 کویت 38.3  14 اردن 5.62

  .3 امارات 36.54  15 ارمنستان 4.97

  .4 بحرین 27.07  16 سوریه 4.89

  .5 عمان 25.11  17 گرجستان 4.76

 23.22  18 عراق 3.57

عربستان 

 سعودی
6.  

  .7 لبنان 14.23  19 ازبكستان 2.81

  .8 ترکیه 12.48  20 پاکستان 2.66

  .9 قزاقستان 11.69  21 یمن 2.46

  .10 ایران 11.17  22 قرقیزستان 2.25

  .11 آذربایجان 9.56  23 تاجیكستان 2.1

  .12 مصر 6.12  24 افغانستان 0.94

        محاسبه شده اند. (ppp)ارقام براساس شاخص برابری قدرت خرید -*

 2010، (IMF) صندوق بین المللی پول :منبع  

 

به لحاظ رشد حقیقی در سطح جهانی  اقتصاد ایران، بنا بر آمار صندوق بین المللی پول

 رشد اُم را با نرخ 129منطقه جغرافیایی جایگاه  و کشور 183در میان  2008اقتصادی در سال 
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این در حالی است که رشد اقتصادی کشورهای .است به خود اختصاص داده 5درصدی 3/2

 همچنین با نگاه به نرخ رشد اقتصادی درصد بوده است. 6/1نوظهور در سال مذکور 

نرخ رشد اقتصادی ایران می توان مشاهده نمود که  در سند چشم انداز کشورهای مورد اشاره

یر کشورهای این حوزه به طور نسبی کمتر است که البته بخش عمده ای از این نسبت به سا

نسبت  این حوزهکشورهای  برخی از مسئله را می توان به حجم و اندازه اقتصاد ایران نسبت به

زیرا برخی از کشورها در این حوزه دارای عقب افتادگی های بسیاری در زمینه فراهم .داد

نیاز های رشد اقتصادی هستند که ایران در این زمینه اقدامات آوری زیر ساخت ها و پیش 

خوبی را طی سالیان گذشته انجام داده است و لذا بخشی از این شكاف در میزان نرخ رشد 

در این میان برخی از کشورهای این  .اقتصادی با لحاظ این شرایط طبیعی به نظر می رسد

آمدی )به دلیل اینكه اغلب تک محصولی می منطقه علی رغم بحران های جهانی ونوسانات در

(  2009)معادل  1388باشند( عملكرد خوبی را از خود نشان داده اند به عنوان مثال در سال 

 درصدی را تجربه نموده اند. 9رشد اقتصادی  لبنانقطر و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
براساس بانک مرکزی در حالی که صندوق بین المللی پول بوده است  برآورددرصدی بنابر  3/2باید اشاره گردد که رشد  - 5

ررسی های بین است و با توجه به اینكه درب اعالم نموده 1387درصدی را برای سال  0/5رشد اقتصادی آخرین برآوردها 

 پول استفاده شده لذا در اینجا به این آمار استناد شده است.المللی از آمار های صندوق بین المللی 
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  )به درصد(شامل در سند چشم انداز نرخ رشد اقتصادی در کشورهای  -(5جدول ) 

 رتبه
)براساس 

(2009سال   

2009

* 

 رتبه
)براساس 

(2008سال   
  کشور 2008

 رتبه
)براساس 

سال 

2009)  

*

2009 

 رتبه
)براساس  

سال 

2008)  

 کشور 2008

 قطر 15.8 1 9 3  بحرین 6.1 12 2.9 10

 آذربایجان 10.8 2 9.3 2  سوریه 5.2 13 4 8

 ترکمنستان 10.5 3 4.2 6  امارات 5.1 14 0.7- 17

16 0.1 15 4.3 
عربستان 

 سعودی
 عراق 9.5 4 4.2 7 

 لبنان 9 5 9 4  افغانستان 3.3 16 22.5 1

 ازبكستان 9 6 8.1 5  قزاقستان 3.2 17 1.2 15

 قرقیزستان 8.4 7 2.3 12  ایران 62.3 18 1.8 14

 تاجیكستان 7.9 8 3.4 9  گرجستان 2.3 19 4- 19

 اردن 7.8 9 2.8 11  پاکستان 2 20 1.9 13

 ارمنستان 6.8 10 14.4- 21  ترکیه 0.6 21 4.7- 20

 کویت 6.4 11 2.7- 18      

           .مقدار پیش بینی می باشد-*

 2010، چشم انداز اقتصاد جهانی (IMF) صندوق بین المللی پول :منبع 
 

 بررسی روند رشد و تولید ناخالص ملی ایران طی سال های گذشته -5

بررسی میزان رشد اقتصادی کشور و چگونگی تغییر سهم بخش های در این قسمت به 

مختلف در تولید ناخالص داخلی طی سال های گذشته خواهیم پرداخت. باید اشاره داشت که 

نوساناتی  ،اگر چه در طی سال های گذشته همواره کشور ما به واسطه اتكا به درآمد های نفتی

ه است اما با نگاه به نمودار روند تحوالت نرخ را همسو با نوسانات قیمت نفت تجربه کرد

می توان دریافت که این نرخ تا این سال با وجود فراز  1387تا سال  80رشد اقتصادی در دهه 

 است به طوریكه طی این سالها بطور متوسط ما و نشیب های اندک روند با ثباتی را طی کرده

                                                           
البته همانگونه که در بخش بعد نیز اشاره شده است بر اساس آخرین برآوردها ی بانک مرکزی رشد اقتصاد  - 6

 درصد  محاسبه شده است. 5/0ایران 
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شدید  به یكباره دچار یک سقوط 1387ل اما این روند در سادرصدی بوده ایم  1/7شاهد رشد 

درصد می 5/0به  1386درصد سال 7/6گردیده به طوری که نرخ رشد اقتصادی در این سال از 

بنا بر  باید اشاره نمود که عالوه بر این درصدی دارد. 2/5که در واقع نشان از کاهش  7رسد

 8تصادی اهداف تعیین شده در برنامه چهارم توسعه کشورمان باید به طور متوسط رشد اق

درصد را تجربه می کرده است اما با نگاه به آمار مشاهده می شود که ارقام رشد برای  سه 

درصد بوده  5/3و  6/7به ترتیب  1387وچهار سال منتهی به سال 1386سال منتهی به سال 

اگرچه عمده  جای خود نیاز به بررسی جامع تری دارد همچنین باید اشاره کرد کهاست که در 

می شود اما به واقع تنها  این تغییرات به شرایط دشوار مالی جهانی و بحران جهانی نسبت داده

در این بحران چرا که  نمی توان بحران مالی جهانی دانستثیر گذار بر این روند را عامل تأ

دای راه خود بوده و همانگونه که مشاهده می شود اقتصاد جهانی در سال در ابت 1387سال 

 درصدی بوده است. 3دارای رشد اقتصادی  2008

  1387-1381طی سالهای روند تغییرات رشد اقتصادی  -(2) نمودار

 
 منبع:گزارش های اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران                      

                                                           
با توجه به اختالف معیارهای محاسباتی که  این نرخ رشد بر اساس برآوردهای اولیه بانک مرکزی ارائه گردیده است و - 7

 رسید. های صنعتی وجود دارد این رشد حداکثر به یک درصد خواهدبانک مرکزی و وزارت صنایع در تعیین کارگاه
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شت ردیبهامعاون اقتصادی بانک مرکزی در بیستمین کنفرانس پولی و بانكی در دکتر قضاوی، 

تهای تولید ناخالص داخلی کشور، نرخ رشد فعالی 0.5ماه سال جاری ضمن اشاره به رشد 

كات ناوی حعمده اقتصادی کشور طی این سال را نیز مورد اشاره قرار داده که این اطالعات 

م ها خواهیقسمت از گزارش به هر یک از این سرفصل قابل تاملی می باشد که در این

 پرداخت.

 

 درصد – یاقتصاد فعالیتهای حسب بر داخلی ناخالص تولید رشد -(6جدول )

 1376به قیمت های ثابت سال 

 )مقدماتی(1387 1386

 فصل سوم دوم فصل فصل اول سال چهارم  فصل فصل سوم دوم فصل اول  فصل
فصل 

 چهارم
 سال

 12.3- 2.6 1.6- 12.1- 24.9- 6.4 1.9 4.2 7.7 6.5 کشاورزی گروه

 2.1- 2.1 1.8- 4.2- 4.3- 1.3 0.3 0.1 1.6 3 نفت گروه

 5 4.4 0.6 8.2 7 9 8.4 8.4 8.9 15.2 معادن و صنایع گروه

 1.8 1.7 1 2.3 2.1 6.4 3.8 6.3 11 4.2 خدمات گروه

 0.5 2.4 0.3 0.1 0.6- 6.7 4.1 6.2 9 6.9 پایه قیمت به داخلی ناخالص تولید

 قیمت به داخلی ناخالص تولید

 (نفت بدون)پایه
7.4 9.7 6.9 4.6 7.3 -0.1 0.5 0.5 2.4 0.8 

 1389،دکتر قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در بیستمین کنفرانس پولی و بانكی منبع:گزارش 

 

 گروه کشاورزی

با بررسی آمارهای مربوط به گروه کشاورزی مشاهده می شود که رشد ارزش افزوده در این 

درصدی این  4/6دچار کاهش شدیدی گردیده است. به طوری که رشد  1387بخش در سال 

رسیده  1387درصد در سال  -3/12درصد کاهش به  18با حدود  1386گروه در سال 
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به ویژه محصوالت باغی  ،به سرمازدگی محصوالتاست.علت اصلی این موضوع را می توان 

نسبت داد.براساس برآورد شرکت  87-86در زمستان و خشكسالی شدید در سال زراعی 

میلیارد متر  228الغ بر حجم کل ریزش های جوی سال آبی مذکور ب ،مدیریت منابع آب ایران

درصد  45دوره بلند مدت بوده است که در مقایسه با میانگین  میلی متر( 138/3)معادل  مكعب

این مطلب را می توان در درصد کاهش را نشان می دهد. 50و در مقایسه با سال گذشته 

 مشاهده کرد. 3نمودار 

 886-78و  58-68مقایسه ارتفاع تجمعی بارندگی در سال آبی  -(3نمودار)

 
درصدی ارزش افزوده بخش  -18رشد  ،البته در اینجا باید اشاره کرد که با تمام این اوصاف

به منظور ارتقای  ،کشاورزی با وجود تمام تسهیالت اعطائی توسط دولت و بخش خصوصی

بهره وری در این بخش به خصوص آبیاری تحت فشار و قطره ای و همچنین با وجود سرمایه 

گذاری های مناسبی که جهت ایجاد سد در نقاط مختلف جهت استحصال آب های جاری 

ورت پذیرفته است قابل توجیه نمی باشد و نشان از عدم موفقیت سیاست های بكار گرفته ص

                                                           
  - دلیل بررسی ارتفاع تجمعی بارندگی در آمارها از مهرماه تا شهریور ماه، تطبیق آن با سال کشاورزی می باشد. 8
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لذا جا دارد مسئولین مربوطه همت و تالش  شده جهت مدیریت منابع آبی کشور دارد.

مضاعفی را جهت جبران عقب ماندگی در زمینه بهبود مدیریت منابع آب به کار بگیرند تا 

 وساناتی در ارزش افزوده بخش کشاورزی نباشیم.دیگر شاهد چنین رکودها و ن

 

 

 

 
 1387،"گزارش خالصه تحوالت اقتصادی کشور"منبع: بانک مرکزی،                         

 گروه نفت

 4/3نشان از کاهش  1386نسبت به سال  1387بررسی ارزش افزوده گروه نفت در سال 

 -1/2به  1386درصد سال  3/1درصدی رشد ارزش افزوده این بخش دارد به طوری که رشد 

رسیده است. اگر چه یكی از دالیل عمده این کاهش، تحوالت جهانی و  1387درصد در سال 

در نیمه نخست  بواسطه اثرات مثبت جهانی ،بحران مالی جهانی نام برده می شود اما به واقع

ثیرات جهان در این سال مثبت بوده است. به طوری که در این سال ، متوسط تأ1387سال 

درصد رشد  3میانگین تقریبی بهای تک محموله ای هر بشكه نفت خام صادراتی کشور با 

دهد تولید نفت خام ها نشان میدالر افزایش یافت. بررسی 36/80به  1386نسبت به سال 

همسو با اعضای خاورمیانه ای اوپک افزایش پیدا نكرد.در این سال ما  2008کشور در سال 

0
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80000
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تسهیالت اعطایی بانک کشاورزی 
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درصدی تولید نفت خام اعضای خاورمیانه ای اوپک بودیم به طوری که تولید  5/4شاهد رشد 

درصد افزایش   6/5و  2/15،13نفت خام قطر،عراق و کویت نسبت به سال قبل به ترتیب 

بوده که همین امر سبب  001/0فت. اما این افزایش در کشور ما بسیار اندک و در حدود یا

به  1/12درصدی از 3/0گردیده است که سهم ایران از تولید نفت خام اعضای اوپک با کاهش 

لذا جا دارد تا مسئولین در وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران با تمرکز  درصد برسد. 8/11

 نات داخلی در جهت بهره برداری صیانتی از میادین نفتی به خصوص میادیبر منابع و امكان

سهم و جایگاه ایران را  ،مشترک تالش نمایند تا ضمن جبران کاهش ارزش افزوده این بخش

 نیز در میان کشورهای صادر کننده نفت حفظ نمایند.

 مقایسه تولید نفت خام ایران با برخی از اعضای اوپک -(7جدول )

   سال  درصد تغییر  (در صد)سهم 

2008  2007  2008  2008  2007  2000  1990  1980  
 

67.4  66.3  4.5  24737   23673  21511  16205    18384  
 اعضای

  خاورمیانه

  سعودی عربستان  10270  7105   9491  10449  10846  3.8  29.3  29.5

  ایران  1479  3270  3818  4322  4325 0.001  12.1  11.8

  عراق  2658  2149  2614  2144  2423  13  6  6.6

  کویت  1757  964  2206  2636  2784  5.6  7.4  7.6

8.1  8.2  1.9  2980  2925  2626  2283  1745  
 متحده امارات

  عربی

  قطر  476  434  757  1197  1378  15.2  3.4  3.8

  جمع  27605  25396  32569  35714  36705  2.8  100  100

 1387،"گزارش خالصه تحوالت اقتصادی کشور"منبع: بانک مرکزی،                    
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 گروه صنایع و معادن

 ،پیامدهای رکود جهانی و همچنین رکود حاکم بر ساخت و ساز واحدهای1387در سال 

سی مسكونی در کشور فعالیت های بخش صنعت و معدن را تحت تاثیر قرار داده است.برر

وجود  ه باآمار و ارزش افزوده گروه صنایع و معادن نشان می دهد که ارزش افزوده این گرو

شده  کاهش( دچار 1386درصدی سال قبل ) 9بت به رشد ،نس1387درصدی در سال  5رشد 

ش است. متأسفانه مشاهده برخی آمارها در بخش صنعت و معدن به عنوان شاخص های پی

شتغال اری و ادر سال های آتی دارد.بررسی سرمایه گذنزولی روند نگر نیز نشان از تداوم این 

 44/7و  34/3از رشد منفی براساس جوازهای تأسیس واحد های صنعتی به ترتیب نشان 

ی حدهادرصدی دارد. همچنین بررسی تعداد جوازهای تأسیس و پروانه های بهره برداری وا

درصدی را نشان می دهد که این  6/8درصدی و  45/8نیز کاهش  1387صنعتی در سال 

خش از بموارد،آینده روشنی را برای ما به تصویر نمی کشد.در کنار این مطالب، چشم اند

 .باشدهای گروه صنعت و معدن روشن نمیتمان و مسكن نیز به عنوان یكی از زیرشاخهساخ

 خشب بر 1385سال اواسط از که ساختمانی های فعالیت در رونق باید اشاره داشت شرایط

 سال دوم نیمه در داشت؛ ادامه 1387 سال اول نیمه تا بود و شده حاکم ساختمان و مسكن

 انه پرو رآما ، 1387 سال در.گردید مواجه کاهش با مسكن معامالت بازار در رکود تاثیر تحت

 رد کل سطح و تعداد لحاظ به کشور سراسر های شهرداری توسط شده صادر ساختمانی های

 کل حسط و تعداد کاهش .دهد می نشان کاهش درصد5/5و   15/4ترتیب به قبل سال با مقایسه

 شانن نگر، پیش شاخص یک عنوان به مزبور ساختمانی های پروانه در ها ساختمان زیربنای

 .است آتی های ماه در ساز و ساخت دربخش رکود دوره تداوم دهنده

 گروه خدمات

 بیشترین اقتصادی فعالیتهای سایر به نسبت خدمات گروه با نگاه به آمار می توان دریافت که

 داده اختصاص خود به (1376 سال ثابت در قیمتهای) داخلی ناخالص تولید رشد از را سهم
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لذا نوسانات این بخش می تواند بیشترین تاثیر را بر روی نرخ رشد اقتصادی بر جای  ؛است

 1/8دارای رشد  1387بررسی رشد این بخش نشان می دهد که این گروه در سال . بگذارد

 با.می باشد کاهشدارای افت و  1386درصد سال  6/4درصدی بوده است اما نسبت به رشد 

 و بازرگانی،رستوران " خدمات گروه می توان دریافت که، این های بخش زیر دردقت 

 و حرفه ای خدمات و مستغالت " ،" ارتباطات و انبارداری نقل، و حمل "،" هتلداری

 دوره با مقایسه در دارای رشد مثبتی " خانگی و شخصی اجتماعی، خدمات " و " تخصصی

 موسسات خدمات ،بخش زیر در پایین رشد نرخ دلیل به این، باوجود . ندا بوده قبل سال مشابه

بررسی .این گروه دچار کاهش گردیده است ،نسبت به دوره مشابه 1387و مالی در سال  پولی

بورس اوراق بهادار به عنوان عنصر اصلی بازار سرمایه و خدمات موسسات مالی و پولی 

بر  حاکم رکودی شرایط دلیل به ، 1387 سال اول نیمه مطلب است که درحاکی از این 

 در بود اما حاکم بر بازار مثبتی روند بورس، به بازار این از نقدینگی انتقال و مسكن معامالت

 ایران سرمایه بازار جهانی، اقتصاد بر آن و اثرات آمریكا مالی بحران به توجه با سال، دوم نیمه

برخی  جهانی قیمت کاهش باعث بحران این .شد متاثر جهان بر رکودی حاکم شرایط از نیز

 شاخص مجدد کاهش خود، موجبات انتظاری آثار سایر با همراه و گردید فوالد جمله از فلزات

 شرکت پنجاه مالی، صنعت کل، قیمت های شاخص ، 1387 سال در.آورد فراهم را بورس های

 .شدند رو روبه کاهش با 1386سال  به نسبت ، انتخابی

قع اثرات این دارد اما به وا 1387از آمار ها نشان از بهبود این روند در سال هر چند برخی 

یرات تاث کاهش می تواند تا سالیان دراز بر روی انتظارات و تصورات افراد باقی بماند و

هت نامطلوب خود را بر جای بگذارد که بهبود آن نیازمند اجرای سیاست های مناسب ج

 افراد و نهادهای فعال در این بازار است. افزایش سطح اطمینان و اعتماد

های مختلف اقتصادی از ارزش افزوده کل کشور را مورد سهم بخش ،در پایان این بخش نیز

( مشخص است طی سالهای مورد 4دهیم.همانطور که در نمودار شماره )بررسی قرار می

درصد از ارزش افزوده کل کشور نسبت به سایر 40بررسی، خدمات با داشتن  سهم باالی 

بخش های اقتصادی باالترین سهم  را داراست. این مسئله با توجه به در حال توسعه بودن 
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عموالً سهم م ،چرا که در مراحل میانی توسعه اقتصادی .اقتصاد ایران جای تأمل و بررسی دارد

اما در حال حاضر این وضعیت در مورد  استبخش صنعت و معدن بیشتر از سایر بخش ها 

   نیست.اقتصاد ایران حكمفرما 

 

 

 

 

 هم بخش های اصلی در تولید ناخالص داخلیس -(4نمودار )

 
 منبع:گزارش های اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 

تولید ناخالص داخلی را از دیدگاه هزینه ای  بایستکه می در اینجا الزم است اشاره گردد

 -1سرفصل هایی همچون  به )سمت تقاضا( نیز  مورد بررسی قرار داد که در این صورت

تشكیل سرمایه ثابت )سرمایه گذاری( در بخش  -2هزینه های مصرفی خصوصی و دولتی 

علی رغم اما  .دشمیرداخته پخالص صادرات کاالها و خدمات  -3و دولتی و خصوصی 

با توجه به عدم وجود آمار و اهمیت بررسی اقالم مربوط به طرف تقاضا باید اشاره کرد که 

امكان بررسی این موارد امكان پذیر نگردید  1387اطالعات در بخش های ذکر شده برای سال 

1384 1385 1386 شش ماه )1387
(نخست

9.3 9.2 9.3
12

17.5 17.6 18.3 17

47.8 48.5 46.9
43.8

28.2 27.1 27.9 29.5

کشاورزی صنعت و معدن خدمات نفت
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به طور  به همین دلیل نمی توان تاثیر رکود اقتصادی در کشور را بر هر یک از این بخش ها

همچون  ،همچنین با عنایت به اینكه برخی از این اقالم هزینه ای . دقیق مورد بررسی قرار داد

جا دارد مسئولین با ارائه آمار  نمایان می کنندتشكیل سرمایه ثابت، روند حرکت آتی اقتصاد را 

آینده را بیش از و تدبیر مناسبتر برای موجود و به موقع زمینه تحلیل شرایط  و اطالعات شفاف

  پیش فراهم آورند.

 تولید ناخالص داخلی استان ها: -6

 ،وریلی کشناخالص داخ آینده تولیدانداز در این بخش از مطالعه و پیش از پرداختن به چشم

تصاد ر اقبا مروری ب به بحث تولید ناخالص داخلی در میان استانهای کشور خواهیم پرداخت.

نسبت به مناطق  ذشتهطی سال های گ شود که برخی مناطقمختلف، مشخص می استان های

تصادی کشور، رشد اق دارای عملكرد اقتصادی بهتری هستند و در مقایسه با میانگین دیگر

های نسبی د مزیتوجو . این رشد فزاینده ناشی از ساختار اقتصادی مناسب،داشته اندتری باال

نادیده  ؛بلدر مقا است. ای صحیحریزی منطقهبرنامه گذاری وهای مختلف و سیاستدر فعالیت

های اقتصادی باعث فعالیت قه در زمینههای نسبی هر منطها و مزیتگرفتن استعدادها، توانایی

ا بمناطق صورت نگیرد و  بالقوه هایظرفیت ها متناسب با امكانات وگذاریشود که سرمایهمی

ند توسعه نیافتگی مناطق همچنان رو ای،وسعه ملی و منطقههای متعدد توجود اجرای برنامه

شود و درک  رشد اقتصادی مناطق شناسایی ادامه یابد. بنابراین در صورتی که عوامل مؤثر بر

توان زمینه ارتقای سطح می فراهم شود، ها و تنگناهای آن مناطقدرستی از توانمندی

گذاران رست و مبتنی بر آگاهی را برای سیاستد گیریهای مرتبط با مناطق، تصمیمسیاستگذاری

دهنده آن است که در مناطق در ایران نشان های موجودملی و محلی فراهم کرد. واقعیت

نشان داده  8جدول ابرابری در که این ن وجود دارد هایی در امر تولیدمختلف کشور نابرابری

 شده است.
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 ،لیدبع تونظر برخورداری از امكانات و مناتفاوت موقعیت نسبی استان های مختلف کشور از 

 تارساخ ،موجب شده است که جدا از میزان بسیار متفاوت تولید ناخالص داخلی در کشور

اوت یار متفز بسبخشی و رشته فعالیتی نظام اقتصادی آنها )اعم از ساختار تولید یا اشتغال( نی

 ت.نشان داده شده اس 5این مطلب به خوبی در نمودار   .باشد

 

 

 

 

 رارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی در هر یک از استان های کشو -(5نمودار )
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 1388الی  1380سالهای ها طی روند تولید ناخالص داخلی )بدون نفت( استان 8 جدول شماره

تولید  10.دهدرا نشان می 9هر استان طی سالهای مذکور تولید ناخالص داخلی و متوسط رشد

رشد طی این  متوسط ها افزایش یافته است. بیشترینها طی این سالاستان ناخالص داخلی همه

خراسان درصد( و 4/41) ایالمدرصد(، 3/49های بوشهر )به استان دوره، به ترتیب متعلق

 3/17) هكیلویه و بویراحمدهای کرشد را نیز استان درصد( است. کمترین4/33) جنوبی

 .اندداشته (درصد6/21) قزویندرصد( و  8/20) خراسان رضویدرصد(، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 باشدکه شامل اثرات تورمی نیز میباشد که رشد محاسبه شده بر اساس تولید ناخالص داخلی جاری می است این نكته ضروریتوجه به  - 9

 .باشدمی 1386الی  1384شمالی تنها مربوط به سالهای  و این رشد برای استان خراسان جنوبی - 10
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 ارقام به هزار میلیارد ریال -ارزش و تولید ناخالص داخلی جاری به تفكیک استان ها - (8)جدول 

 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 نام استان

متوسط رشد اقتصادی 

الی  1380سالهای 

1386 

 0.254 3058.797 2380.516 1941.188 1554.811 1189.287 954.240 733.909 کشورکل 

 0.225 102.340 83.047 68.258 58.239 44.665 37.539 29.029 آذربایجان شرقی

 0.218 55.302 46.950 37.325 29.516 24.363 19.919 15.873 آذربایجان غربی

 0.232 27.442 22.172 17.658 14.737 12.072 9.632 7.417 اردبیل

 0.257 189.202 142.793 119.267 101.373 74.364 55.806 44.231 اصفهان

 0.414 38.423 26.728 19.417 11.366 5.985 4.804 4.942 ایالم

 0.493 69.072 47.539 41.558 48.421 37.640 13.034 9.118 بوشهر

 0.261 778.952 594.033 475.521 394.275 312.052 245.045 192.116 تهران

 0.247 17.979 14.622 11.576 8.902 7.348 6.011 4.752 و بختیاریچهارمحال

 0.334 15.620 11.715 8.984 6.590 - - - خراسان جنوبی

 0.208 145.184 115.407 92.969 76.480 72.262 57.957 46.271 خراسان رضوی

 0.269 19.191 15.925 11.708 9.425 - - - خراسان شمالی

 0.280 493.080 367.375 305.033 227.492 162.268 142.061 97.663 خوزستان

 0.238 24.459 21.134 17.108 13.146 9.990 7.911 6.018 زنجان

 0.258 23.133 18.718 15.135 13.115 9.051 7.237 5.772 سمنان

 0.219 27.606 23.131 20.013 15.482 12.365 10.210 8.382 سیستان وبلوچستان

 0.253 125.276 98.887 79.128 67.341 52.488 42.333 31.470 فارس

 0.216 39.384 32.640 25.896 20.519 16.675 13.830 12.042 قزوین

 0.246 27.321 21.437 18.017 15.345 11.773 9.638 7.383 قم

 0.245 27.561 22.308 17.464 14.282 11.211 9.022 6.772 کردستان

 0.235 85.362 68.730 49.259 37.011 29.345 25.282 20.178 کرمان

 0.250 41.536 33.641 27.787 22.852 17.446 13.694 10.641 کرمانشاه

 0.171 92.324 90.684 79.901 60.961 41.431 36.946 30.858 کهگیلویه وبویراحمد

 0.220 36.130 28.729 24.662 21.182 16.499 12.961 10.159 گلستان

 0.220 62.905 49.606 41.453 34.155 28.649 23.660 18.494 گیالن

 0.219 32.916 28.398 22.124 17.898 14.523 11.868 9.952 لرستان
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 0.233 94.960 75.733 64.255 51.953 43.282 34.647 27.510 مازندران

 0.234 59.965 49.400 38.109 32.786 25.769 22.022 17.615 مرکزی

 0.235 51.529 41.731 35.718 31.888 22.568 17.415 14.829 هرمزگان

 0.246 41.897 32.417 26.076 22.224 16.589 14.153 11.165 همدان

 0.274 39.187 30.377 22.920 16.786 14.056 11.713 9.101 یزد

 مرکز آمار ایران، حسابهای ملیمنبع:گزارش 

داخلی  اخالصهای مختلف از تولید نبررسی میزان ارزش افزوده هر استان و استان از دیگر سو

استان  درصدی باالترین سهم و 45/25استان تهران با سهم  1386دهد که در سال نشان می

اند که درصد کمترین سهم را از تولید ناخالص داخلی کشور داشته 51/0خراسان جنوبی با 

 .در دارهای شغلی در برخی از مناطق کشوكانات تولیدی و فرصتنشان از تمرکز فراوان ام

 نشان داده شده است. 6این مطلب به خوبی در نمودار  

 مجموع ارزش افزوده بخش های اقتصادی استان های کشور -(6نمودار )
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ان است دهد کهاقتصادی نیز نشان می ی همچنین بررسی ساختار بخشی و رشته فعالیتی عمده

دمات ، خدر بخش 6/41در بخش صنعت  ، 12/25مطابق انتظار به ترتیب با داشتن سهم تهران 

زوده در بخش آب، برق و گاز  بیشترین سهم را در ارزش اف4/17در بخش ساختمان و 9/21

ه کتولید شده در هر یک از بخشهای ذکر شده در کل کشور داراست. این در حالی است 

 099/0درصدی از ارزش افزوده بخش صنعت و سهم 137/0استان ایالم تنها با داشتن سهم 

ا سهم درصدی از خدمات و استان سمنان ب 474/0درصدی از آّب، برق و گاز طبیعی و سهم 

ر کل ها ددرصد از ارزش افزوده بخش ساختمان، کمترین سهم را در هر یک از بخش 855/0

 کشور دارا هستند.

 

 (1386شهای اقتصادی دراستان های مختلف  )در سال بخارزش افزوده هریک از  -(9جدول )

 زیر بخشها 

 خدمات ساختمان آب، برق و گاز طبیعی صنعت معدن کشاورزی

استانها
 

 12,004,330 آذربایجان شرقی

)4.590( 

797,956 

)0.117( 

20,746,299 

)5.368( 

4,438,655 

)6.185( 

9,069,187 

)5.465( 

54,537,632 

)3.698( 

 10,497,484 آذربایجان غربی

)4.013( 

638,697 

)0.094( 

5,714,647 

)1.479( 

495,661 

)0.691( 

4,998,487 

)3.012( 

32,630,517 

)2.213( 

 8,097,526 اردبیل

)3.096( 

45,577 

)0.007( 

1,887,895 

)0.488( 

222,798 

)0.310( 

2,235,061 

)1.347( 

14,801,252 

)1.004( 

 17,037,653 اصفهان

)6.514( 

1,527,644 

)0.224( 

62,414,267 

)16.149( 

9,339,888 

)13.014( 

10,037,804 

)6.048( 

87,366,394 

)5.924( 

 2,354,315 ایالم

)0.900( 

26,845,416 

)3.935( 

527,598 

)0.137( 

70,761 

)0.099( 

1,558,627 

)0.939( 

6,992,450 

)0.474( 

 3,464,333 بوشهر

)1.324( 

31,566,821 

)4.628( 

7,882,720 

)2.040( 

6,159,070 

)8.582( 

4,093,405 

)2.466( 

15,641,216 

)1.061( 

 13,521,718 تهران

)5.170( 

762,215 

)0.112( 

97,463,108 

)25.217( 

12,508,073 

)17.429( 

36,353,834 

)21.905( 

613,647,652 

)41.610( 

 4,084,275 چهارمحال و بختیاری

)1.562( 

104,153 

)0.015( 

1,431,825 

)0.370( 

192,496 

)0.268( 

1,950,849 

)1.175( 

10,110,257 

)0.686( 

 4,006,474 خراسان جنوبی

)1.532( 

220,411 

)0.032( 

1,119,009 

)0.290( 

90,037 

)0.125( 

1,665,356 

)1.003( 

8,431,340 

)0.572( 
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 19,809,317 خراسان رضوی

)7.574( 

763,668 

)0.112( 

15,378,762 

)3.979( 

5,293,898 

)7.376( 

11,818,002 

)7.121( 

91,138,763 

)6.180( 

 3,551,500 خراسان شمالی

)1.358( 

117,483 

)0.017( 

1,831,058 

)0.474( 

285,056 

)0.397( 

1,896,357 

)1.143( 

11,413,524 

)0.774( 

 15,125,706 خوزستان

95.783( 

337,582,900 

)49.488( 

46,959,421 

)12.150( 

7,059,744 

)9.837( 

9,661,722 

)5.822( 

75,246,260 

)5.102( 

 4,609,030 زنجان

)1.762( 

400,329 

)0.059( 

4,584,746 

)1.186( 

423,531 

)0.590( 

2,732,447 

)1.646( 

11,496,517 

)0.780( 

 2,843,898 سمنان

)1.087( 

305,715 

)0.045( 

7,001,180 

)1.811( 

424,226 

)0.591( 

1,419,687 

)0.855( 

10,909,538 

)0.740( 

 4,228,044 سیستان وبلوچستان

)1.616( 

183,623 

)0.027( 

1,883,823 

)0.487( 

699,366 

)0.974( 

3,232,404 

)1.948( 

17,223,026 

)1.168( 

 20,834,412 فارس

)7.965( 

9,057,009 

)1.328( 

14,035,471 

)3.632( 

8,031,190 

)11.191( 

10,001,682 

)6.026( 

62,642,154 

)4.248( 

 6,067,032 قزوین

)2.320( 

57,147 

)0.008( 

10,636,831 

)2.752( 

670,304 

)0.934( 

3,406,645 

)2.053( 

18,172,688 

)1.232( 

 2,052,799 قم

)0.785( 

237,819 

)0.035( 

4,854,091 

)1.256( 

258,610 

)0.360( 

2,722,373 

)1.640( 

16,990,202 

)1.152( 

 4,720,449 کردستان

)1.805( 

214,564 

)0.031( 

1,860,308 

)0.481( 

297,935 

)0.415( 

2,668,004 

)1.608( 

17,658,640 

)1.197( 

 24,484,379 کرمان

)9.361( 

9,360,751 

)1.372( 

12,723,246 

)3.292( 

2,254,442 

)3.141( 

5,756,896 

)3.469( 

30,272,386 

)2.053( 

 6,096,088 کرمانشاه

)2.331( 

460,357 

)0.067( 

3,767,952 

)0.975( 

2,291,529 

)3.193( 

3,436,507 

)2.071( 

25,258,163 

)1.713( 

 2,263,470 کهگیلویه وبویراحمد

)0.865( 

80,446,420 

)11.793( 

537,089 

)0.139( 

103,772 

)0.145( 

1,695,942 

)1.022( 

7,185,492 

)0.487( 

 9,102,549 گلستان

)3.480( 

180,093 

)0.026( 

2,163,206 

)0.560( 

244,119 

)0.340( 

2,882,421 

)1.737( 

21,341,348 

)1.447( 

 8,162,025 گیالن

)3.121( 

101,041 

)0.015( 

6,140,948 

)1.589( 

1,658,959 

)2.312( 

7,209,270 

)4.344( 

39,253,507 

)2.662( 

 6,151,823 لرستان

)2.352( 

314,059 

)0.046( 

2,850,807 

)0.738( 

227,596 

)0.317( 

3,247,720 

)1.957( 

19,942,657 

)1.352( 

 19,887,033 مازندران

)7.603( 

287,701 

)0.042( 

10,205,406 

)2.641( 

1,434,301 

)1.999( 

5,692,778 

)3.430( 

56,858,911 

)3.855( 

 7,755,186 مرکزی

)2.965( 

537,311 

)0.079( 

19,160,816 

)4.958( 

2,628,117 

)3.662( 

4,475,934 

)2.697( 

24,868,042 

)1.686( 

 4,587,017 هرمزگان

)1.754( 

1,439,703 

)0.211( 

6,345,018 

)1.642( 

2,625,478 

)3.658( 

3,115,871 

)1.877( 

33,064,196 

)2.242( 



34 

 10,180,671 همدان

)3.892( 

181,661 

)0.027( 

4,837,667 

)1.252( 

510,323 

)0.711( 

3,752,073 

)2.261( 

22,182,758 

)1.504( 

 3,979,785 یزد

)1.522( 

4,701,221 

)0.689( 

9,545,559 

)2.470( 

827,421 

)1.153( 

3,176,645 

)1.914( 

16,649,154 

)1.129( 

                )اعداد داخل پرانتز سهم هریک از این زیر بخشها از ارزش افزوده کل استان میباشد(                

 مرکز آمار ایران، حسابهای ملیمنبع:گزارش  

 شاخصهای پیشرو و وضعیت آتی -7

تولید ناخالص داخلی یكی از بهترین نماگرها برای تعیین وضعیت اقتصاد است؛ ولی انتشار 

با توسل  بر این اساس انجامد. ارقام قطعی تولید ناخالص داخلی بیش از یک سال به طول می

بینی وضعیت آینده از وضعیت موجود اقتصاد و پیشتوان شناختی می 11پیشروهای به شاخص

بینی وضعیت نگر برای پیشهای آیندههای پیشرو و شاخصدست آورد. استفاده از شاخصبه

بینی از این مزیت برخوردار است که این های پیشی اقتصادی نسبت به دیگر روشآینده

 ناخالص تولید بر تأثیرگذار یا و سازنده خود که اطالعات واقعی است و آمار مبنای بر روش

 برگشت نقاط از قبل عموماً آن برگشت نقاط و های اقتصادی( بودهفعالیت طورکلیداخلی )به

 متغیر روند بینیپیشو همچنین در این رویكرد،  است اقتصادی و رکود رونق هایدوره در

 پذیرد.نمی آن صورت قبلی اطالعات و اساس آمار بر نظر مورد

نات های پیشرو بر این اساس استوار است که اقتصادهای بازارگرا، نوساشاخصرهیافت 

اد جب ایجدهد که خود موپیامدهایی رخ می ،کنند و در این نوساناتاقتصادی را تجربه می

-د، بهتولی بینی رشدشوند. این رهیافت در پیشادوار تجاری و تغییرات نرخ رشد اقتصادی می

 ل آتی رارشد کلی اقتصاد در مراحتغییرات در ای است که موجبات های اولیهدنبال تكانه

، ر شوندههای تكرادنبال یافتن پیامدبه ،بینی ادوار تجاری نیزچنین در پیشآورد. همفراهم می

ادوار  ز مراحلبینی وقوع و بروها برای تشخیص و پیشمنظور توضیح ادوار و استفاده از آنبه

 تجاری است.

                                                           
11- Leading Indicators 
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 :توان در چهار محور زیر خالصه کردهای پیشرو را میکارگیری شاخصمنطق به

 ت.زم اسگیری برای تولید و تحقق تولید مدتی زمان البری تولید: بین تصمیمزمان -1

ی ینههز متضمن ،آسانی در تطبیق: برخی ابعاد فعالیت اقتصادی نسبت به سایر ابعاد -2

 .الکار هفتگی نسبت به اشتغ مدت هستند، مانند ساعاتکمتری در تغییر کوتاه

ی ندهورد آیها در مبینیهای زمانی، قادر به بازتاب پیشانتظارات بازار: برخی سری -3

 های اقتصادی هستند.فعالیت

ی از اساسًا توسط برخ ،ی نخستین: نوسانات در فعالیت اقتصادینیروهای محرکه -4

 ردند.گهای پولی و مالی آغاز میعوامل قابل سنجش مانند سیاست

هم سیار مها برای مسئولین اقتصادی کشور بتوان گفت اطالع از این شاخصبر این اساس می

ستی درا بهرصادی ها اوضاع و احوال اقتو مفید است. چنانچه مسئولین بتوانند با استفاده از آن

، سبی مناهای اقتصادبینی نمایند قادر خواهند بود سیاستبشناسند و روند آتی آن را پیش

 ب دراین ترتیجهت خنثی کردن تغییرات و نوسانات نامطلوب اقتصادی اتخاذ نموده و به

 ی اقتصاد کشور، نوسانات را به حداقل ممكن تقلیل دهند.مسیرتوسعه

 در ایران های پیشرو اقتصادیبررسی تعدادی از شاخص -7-1

شود تا با نگاه به در این بخش از گزارش تالش می ،های پیشروشاخص اجمالی پس از معرفی

 ی پتانسیل رشد اقتصادی و چشم انداز پیشها، وضعیت اقتصاد از جنبهبرخی از این شاخص

مورد بررسی قرار گیرد. در اینجا تمرکز را بر روی متغیرهایی همچون جواز تأسیس  ،روی آن

های خش خصوصی در ساختمانگذاری بواحدهای صنعتی )بخش صنعت( و میزان سرمایه

های ساختمانی صادر شده در جدید مناطق شهری )بر حسب مراحل ساخت( و تعداد پروانه

ایم. عالوه بر این در بخش مالی نیز فعالیت معطوف کرده ،مناطق شهری در بخش ساختمان

رد مو ،های مطرح در حوزه مالی اقتصادبورس اوراق بهادار تهران به عنوان یكی از شاخص

ها )حساب جاری( به بررسی توجه قرار گرفته است. در انتها نیز با نگاهی به تراز پرداخت

ی مطلب با تأکید بر روی های اخیر پرداخته شده است. لذا در ادامهوضعیت آن، طی سال
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های پیشرو مورد بررسی دقیق قرار عنوان برخی شاخصمتغیرهای مورد اشاره، تحوالت آنها به

 . گرفته است

 صنعت

واز جتوان دریافت که همانطور که در جدول نیز نشان داده شده است می ،در بخش صنعت

ربه کرده روند نزولی شدیدی را تج 1385تأسیس واحدهای صنعتی از لحاظ تعداد بعد از سال 

در سال  فقره 26176به  85فقره در سال  54288که تعداد جوازهای تأسیس از است به طوری

 است. رسیده 1387
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 صنعت
  جواز تاسیس واحدهای صنعتی                 ارقام داخل پرانتز درصد(

 ذاریگمایه تعداد                       سر                   تغییرات هر دوره نسبت به

 میلیاردریال() )فقره(                                              دوره مشابه سال قبل( 

 

900874 

(17.9) 

 

1423515 

(58) 

 

1597648 

(12.2) 

 

1061073 

(33.6- ) 

 

31205 

(5.3) 

 

54288 

(74) 

 

48163 

(11.3- ) 

 

26176 

(45.7- ) 

 

1384 

 

 

1385 

 

 

1386 

 

 

1387 

1387 

                                          253379                       9263                 اول          سه ماهه 

                                    (18.3- )                     (20.6-         )            
 

                                                                                                                                 317806                        7294           سه ماهه دوم           

                                    (40.7-           )          (12.2- ) 
 

 240687                       5815                       سه ماهه سوم

                                    (56.4-       )              (59.9- ) 
 

 249201                       3804          سه ماهه چهارم        

                                    (65- )                        (23.3-)  

 نک مرکزی ، با1387منبع: خالصه تحوالت اقتصادی سال                                      

 

به طور فصلی نیز  کاهشی توان مشاهده نمود که این روندمی 1387تر به سال با نگاه دقیق 

فقره  9263تعداد جوازهای تأسیس  ،ی اول این سالکه در سه ماههادامه داشته است به طوری

ی آخر این سال رسیده است. در سه ماهه ،واحد 3804بوده است که با کاهش شدیدی به 
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گذاری جهت تأسیس واحدهای صنعتی نیز توان در مورد میزان سرمایههمین روند را می

 1385ر سال هزار میلیارد ریال د 142گذاری از حدود مشاهده نمود به نحوی که میزان سرمایه

رسیده است که خود بیانگر  1387در سال  (به قیمت جاری)هزار میلیارد ریال  106به رقم 

تواند گذاری در بخش صنعت است که البته میهای سرمایهافت شدیدی در میزان برنامه

پیش های  ها در سالگذاریچرا که معموالً این سرمایه .های آتی باشد تهدیدی برای رشد سال

افق رشد  ؛گذاری دچار اختالل شودرسد و وقتی که روند سرمایهبرداری میه بهرهب رو

 نماید.اقتصادی را محدود می

 ساختمان

 در این بخش دو متغیر مورد تأکید قرار گرفته است:

 گذاری بخش خصوصی در ساختمانهای جدید مناطق شهری سرمایه .1

 شهری .های ساختمانی صادر شده در مناطق تعداد پروانه .2

نزولی  روند 1387توان دریافت که پس از سال می ،گذاری بخش خصوصیبا نگاه به سرمایه

وع های شراست به نحوی که تعداد ساختمانگذاری در بخش ساختمان شدت یافتهسرمایه

ابه درصد کاهش نسبت به دوره مش 1/21با  1388ی دوم سال شده جهت ساخت در سه ماهه

این بخش  واحد رسیده است که با توجه به حاکم بودن رکود بر 21136ه در سال قبل از آن ب

د نزولی کماکان ، این رون1388ی دوم سال رود که با انتشار آمار مربوط به شش ماههانتظار می

 برقرار بوده باشد.
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 ساختمان
  مناطق شهری سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید         ارقام داخل پرانتز درصد(

 بر حسب مراحل ساخت                                               تغییرات هر دوره نسبت به

               کل          ای        هساختمان های            ساختمان های           ساختمان                       دوره مشابه سال قبل(

 کمیل شدهت                  نیمه تمام               شروع شده                                         

 

1384                                 26058             55558                    21554               103171 
 

                                         (4.3- )               (4.5              )        (98.5          )        (13.1) 

 

1385                            31818            60721                    21031                113570 
 

                                  (22.1(               )9.3            )       (2.4-        )           (10.1 ) 

 

1386                                 65639            102267                 36996              204902 
 

                                 (106.3          )   (68.4     )            (75.9    )              (80.4 ) 

 

1387                                 90450            170734                54122               315306 
 

                               (37.8 (             )66.9 (                  )46.3    )            (53.9 ) 

1387 

 77554               11837                    40217               25500                      اول       سه ماهه 

                                         (68.6 )            (102.6         )         (61.8 )               (83.4) 
 

 86913               13865                    46251             26797                      سه ماهه دوم    

                                         (63.7   )          (100.9      )             (65.6)                 (82) 
 

 79807               14727                     45109               19971                          سه ماهه سوم

                                          (6.9)               (56.3        )            (30 )                  (35.5) 

 71032               13693                      39157             18182             سه ماهه چهارم              

                                        (17.5 )             (28.3        )             (37.2)                  (26.9) 
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1388 

 73763                   12338                     40882                     20543                 اول    سه ماهه 

                                       (19.4-           )            (1.7(                           )4.2(                         )4.9-) 

 79302                   16509                        41657                    21136                   سه ماهه دوم

                                  (21.1-           )        (9.9- )                      (19.1(                    )8.8- 

) 

 ، بانک مرکزی 1387منبع: خالصه تحوالت اقتصادی سال 

ریافت وان دتمی ،های ساختمانی صادر شده در مناطق شهریهمچنین با عنایت به تعداد پروانه

یكه کل های صادر شده منفی بوده است به طورنرخ رشد تعداد پروانه 1385که پس از سال 

درصد 15ن در حدود ت به سال قبل از آنسب 1387های ساختمانی صادر شده در سال پروانه

در می  ؛متر و به صورت فصلی مورد بررسی قرار دهیرا دقیق 87اگر سال کاهش یافته است. 

شتاب  ،ال قبلروند کاهش آن نسبت به دوره مشابه در س ،ی دوم این سالیابیم که از سه ماهه

ری که در سه یافته است به طو نیز ادامه 1388ی دوم سال گرفته است و این روند تا سه ماهه

 ست.ادرصدی را تجربه کرده 37یک سقوط  29449با رسیدن به عدد  1388ی دوم سال ماهه
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 ساختمان
  هری)فقره(تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در مناطق ش              ارقام داخل پرانتز درصد(

                      تغییرات هر دوره نسبت به

   لک                      شهرهای  تهران                                       دوره مشابه سال قبل(

            ناطق شهری     م              بزرگ                                                                       

 

1384                                 10833             31685                     129729 

                                         (13.8-           )    (8.6-              )         (1.7- ) 

 

1385                14642            34914                     172602 

                                         (35.2(                )10.2         )             (33 ) 

 

1386                                 24930                50972                    208922 

                                        (70.3(                  )46 )            (21 ) 

 1387                               20745                 40427                   176840 

                                    (16.8-           )       (20.7- )                  (15.4- ) 

1387 

  54928                      13342                          6790          اول              سه ماهه 

                                     (21.1(                      )7.4        )               (14.6 ) 
 

 47156                      11479                    6458            سه ماهه دوم            

                                     (8.3-           )        (16.1- )                     (9.5- ) 
 

 29917                         7778                    4366                      سه ماهه سوم

                                     (26.1- )                (34.1-      )                 (33- ) 
 

 44839                        7828                     3131            سه ماهه چهارم        

                                      (50.8- )                (40.1- )                      (30.1- ) 
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1388 

 34693                         7466                    2576          اول              سه ماهه

                                     (62.1-        )          (44- )                       (36.8- ) 
 

 29449                         7578                   2265            سه ماهه دوم           

                                    (64.9-   )              (34- )                        (37.5- ) 

 ، بانک مرکزی 1387منبع: خالصه تحوالت اقتصادی سال                              

زولی نن روند ی مسكن در سالهای آتی با عنایت به ایعرضهتوان برای بر طبق این آمارها نمی

ه بخش و با توجه به جایگا متصور شدانداز روشنی را چشم ،گذاری در بخش مسكنسرمایه

توجه   بخش جا دارد تا مسئولین به این ،مسكن در اشتغال و ایجاد ارزش افزوده در سطح ملی

 رشد پایدار این بخش را فراهم آورند. ویژه ای را داشته باشند و زمینه ی

 ها:تراز پرداخت

 ،دی گردمبررسی وضعیت آتی اقتصاد  استفاده  به منظوریكی دیگر از متغیرهای پیش رو که 

ا بیان ر هانیجدر واقع دریچه ی ارتباط کشور با اقتصاد این متغیر  تراز پرداخت ها می باشد.

 دوره ی به یکبا نگاه به آمار مربوط به صادرات کاال می توان دریافت که پس از تجر کند.می

به شدت  1388همراه با درآمدهای سرشار نفتی، روند صادرات کشور از ابتدای سال  ،کم نظیر

 نزولی گشته است.

 

 

 

 



43 

 میلیون دالر()                                         تراز پرداخت ها )حساب جاری(                    

 صادرات کاال 

 لک         غیر نفتی                نفت و گاز                                   

64525 10705 53820 
1384 

 

76190 14179 62011 
1385 

 

97668 16101 81567 
1386 

 

100572 18717 81855 
1387 

 

1387 

                29752                             4359                          25393                              اول        سه ماهه 

                67366                             9865                       57501                              سه ماهه دوم    

                85392                           14278                         71654                                   سه ماهه سوم

                  100572                           18717                        81855                         سه ماهه چهارم      

1388 

                    17972                          4137                        13835                                  اول    سه ماهه 

                    40492                          9161                          31333                                سه ماهه دوم

 ، بانک مرکزی 1387منبع: خالصه تحوالت اقتصادی سال 

میلیارد دالر در  30به طوری که صادرات کاال )اعم از نفت و گاز و محصوالت غیر نفتی( از 

رسیده است که  1388ی اول سال  میلیارد دالر در سه ماهه 18به عدد  3871سه ماهه ی اول 

تا حدودی  1388درصدی را نشان می دهد.البته این روند پس از سه ماهه ی اول  45کاهشی 

آن نیز بهبود وضعیت بازار جهانی نفت و تاثیر آن بر روی ی یافته که علت عمدهبهبود 

ست که علی رغم درآمدهای نفتی ایران بود.نكته ای که باید در اینجا به آن اشاره کرد این ا
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تالش هایی که طی سالیان اخیر در جهت کاستن از سهم محصوالت خام)به طور خاص نفت 

 از یات گرفته است اما کماکان سهم عمدهخام و گاز طبیعی( در سبد کاالهای صادراتی صور

و همین مسئله احتمال آسیب پذیری اقتصاد ملی را به  داردصادرات کاال را به خود اختصاص 

دلیل نوسانات زیاد درآمدهای نفتی افزایش داده  و به عنوان مانعی در جهت دست یابی به 

رشد پایدار اقتصادی تلقی می گردد.البته با شكل گرفتن صندوق ذخیره ارزی امید آن می رفت 

ری از نوسانات درآمدی، سرمایه و تا این معزل تا حدودی مرتفع گردد و ضمن جلوگی

امكانات الزم برای تبدیل ثروت پایان پذیر به نفت به دارایی های پایان نا پذیر فراهم شود. 

ولی با توجه به عملكرد این صندوق و تغییر ماهیت و کارکرد آن در طی چند سال اخیر این 

و بررسی دقیق دارد. امید  ند دچار اختالل گردیده که در جای خود نیاز به آسیب شناسییفرآ

 است تا با شكل گیری صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم توسعه این نقایص مرتفع گردد.

 بورس اوراق بهادار

ی باشد مالی م ازارانتها یكی از متغیرهای مالی و تاثیر گذار در اقتصاد را که همانا بورس و بدر

تعبیر  اقتصاد ما سنجها از بازار مالی به عنوان دثر زمان کچرا که در ا مورد تاکید قرار می دهیم.

ی و به مال بازار رباثرات خود را  ،می شود و هرگونه اختالل و نوسانی در سطح کالن اقتصاد

وراق اورس طور ویژه بر روی بورس اوراق بهادار برجای می گذارد. با نگاه به  شاخص های ب

 تموده اسبه نتجردر طی سالیان اخیر نوسانات زیادی را  این متغیر بهادار می توان پی برد که

 های نفتید بکه این نوسانات در برحه ای، ناشی از تحوالت و تاثیرات جهانی ) مانند افت شد

تحوالت  شمسی و بحران و رکود جهانی اخیر( و در زمانی دیگر منبعث از 70در اواخر دهه 

ن و ها و همچنین تغییر و تحوالت قوانیداخلی ) اجرای خصوصی سازی و واگذاری شرکت 

دار غیره ( بوده است.همانطور که  در جدول زیر مشخص است، شاخص کل بورس اوراق بها

ا به رشاهد روند نزولی بوده است که می توان بخش عمده ای از این روند  1387در سال 

 شرایط جهانی و رکود حاکم بر اقتصاد بین الملل نسبت داد. 
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 اوراق بهادار تهران فعالیت بورس

 شاخص قیمت سهام در پایان دوره                       ارقام داخل پرانتز درصد(

 (1369= 100)                               تغییرات هر دوره نسبت به

 دوره مشابه سال قبل(

 نعتص             مالی                                     کل                        

7427 

 (19.4- ) 

 

 

 

 

 

20941 

 (38.8- ) 

 

9459 

 (21.9- ) 

1384 

 

7751 

(4.4) 

 

 

 

20770 

(0.8- ) 

9821 

(3.8) 

1385 

 

7967 

 (2.8) 
 

20882 

 (0.5) 

10082 

(2.7) 

1386 

 

6172 

 (22.5- ) 
 

20552 

 (1.6 -) 

7966 

(21- ) 

1387 

 

 ، بانک مرکزی 1387منبع: خالصه تحوالت اقتصادی سال 

 سئلهمدچار کاهش شدیدی گردد و همین  ،زیرا این رکود موجب شد تا بهای اکثر محصوالت

م شرکت سها نیز چشم انداز سودآوری بنگاه ها را تیره و تار کرد که نمود آن در کاهش قیمت

و  ساسیکت های تولید کننده فلزات اهای تولید کننده این محصوالت متجلی شد )مانند شر

نی، تا و با بهبود چشم انداز اقتصاد جها 1388معدنی(. ولی پس از سه ماهه ی دوم سال 

 د. یاب حدودی روند نزولی گذشته رو به بهبود نهاد و امید است این روند کماکان ادامه

 جمع بندی -8

های مطرح در حوزه اقتصاد تا ضمن اشاره به یكی از شاخص  گردیدهدر این گزارش سعی 

 تحت عنوان تولید ناخالص داخلی به آسیب شناسی روند تغیییرات آن طی سال های اخیر در

با نگاه به آمار و اطالعات )بانک مرکزی و مرکز آمار ایران( حوزه ی اقتصاد ملی پرداخته شود.
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سبی را طی یر روند منامی توان دریافت که تولید ناخالص داخلی کشور طی سال های اخ

ی البته همانطور که در گزارش به آن اشاره گردید علل و زمینه های مختلفی را منكرده است.

داد این پدیده خاطر نشان کرد: یک دسته از عوامل،عوامل درونی و منبعث از توان برای رخ

دسته ی دوم از  ی و سیاست های اقتصادی بكار گرفته شده در این دوره است وتحوالت داخل

،عوامل بیرونی (ی کشورو به تبع آن رشد اقتصاد)امل تاثیر گذار بر تولید ناخالص داخلی عو

نوسانات بهای این عوامل طی سال های اخیر، بحران مالی جهانی و عمده ترین می باشند، 

 جاد ارزش افزوده در داخل کشورنفت در بازارهای جهانی و اثر این تغییرات و نوسانات بر ای

 بوده است.

شور از ای کهچنین با نگاه به آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی و سهم هر یک از استان هم

هم را سرین کل تولید در سطح ملی می توان دریافت که استان تهران با فاصله ی زیادی، بیشت

زدیک هم نسدر ایجاد ارزش افزوده در میان استان های کشور به خود اختصاص داده است ) با 

ز د تمرکدی از کل تولید ناخالص داخلی کشور(. نكته ای که در اینجا وجود داردرص 25به 

ای ال هسبسیار باالی فعالیت ها در این استان می باشد که البته این روندی است که طی 

در  متمادی شكل گرفته است و تالش خاصی نیز جهت تمرکززدایی صورت نگرفته است. این

و  بیعیطکشور با داشتن ظرفیت های مناسب، چه به لحاظ  حالی است که برخی از استان های

زوده ش افخدادادی و چه به لحاظ نیروی انسانی سهم چندان در خور توجهی را در ایجاد ارز

صدی از استان در 0.62در کشور ندارند. ) به عنوان مثال استان چهار محال و بختیاری با سهم 

ت امكانا عداد وتا بنا به است دارد نیاز به بررسی های با سهم اندک می باشد( خود همین مسئله

ری از ب قداستان ها، سهم مناسب و شایسته خود را در تولید ملی نشان دهند و به این ترتی

ن و معضالتی که به واسطه ی پدیده ی مهاجرت به شهرهای بزرگ ) همانند تهران،اصفها

 مشهد( وجود دارد را کاهش دهند.

، متغیرهای پیش نگر اقتصادی نیز چشم انداز بیان گردیدهمچنین همانطور که در گزارش  

که در  به تصویر نمی کشندروشنی را از وضعیت آتی کشور در ارتباط با تولید ناخالص داخلی 

 آمار ارائه شده این مطلب به وضوح آشكار و هویدا می باشد.
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وند رتغییر  جهتچند اشاره نمود که می تواند در  نكاتیبه  این گزارش نیز می توان انتهایدر

له و سا 20جاری و حرکت به سمت روند مطلوب )با توجه به اهداف عالی سند چشم انداز 

  مورد توجه قرار بگیرد:سند برنامه پنجم( 

وابستگی به درآمدهای نفتی و سهم آن در ایجاد ارزش  کاهشحرکت به سمت  (1

ز اافزوده در کشور و تنوع بخشی به درآمدهای صادراتی جهت کاهش ریسک ناشی 

در  یرانانوسانات بهای نفت. عالوه بر این با توجه به برنامه های کشورهای رقیب 

ست تا ز انیا اوپک و با عنایت به کاهش یافتن سهم ایران از کل تولید اعضای اوپک،

من به سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز، عنایت و توجه جدی صورت بگیرد تا ض

 نیز تثبیت گردد. در این امر حفظ سهم موجود،جایگاه ایران

 تالش در جهت رفع موانع بر سر راه بخش کشاورزی، با توجه به استعدادهای (2

زی. محصوالت کشاورطبیعی ایران در این بخش و همچنین راهبردی بودن برخی از 

ناسب  ای مدر این زمینه می توان اشاره نمود که با توجه به فراهم شدن زیر ساخت ه

اد طی سالیان گذشته در جهت افزایش و بهبود عملكرد در این بخش )همچون ایج

 سد های بزرگ و تربیت نیروی انسانی متخصص و غیره( زمینه جهت یک جهش در

 ی میردیده است.ولی نكته ای که بسیار خود نمایتولیدات بخش کشاورزی آماده گ

کند عدم وجود یک مدیریت هماهنگ و منسجم در میان زیر بخش های کشاورزی 

ن مایاو حوزه های ستادی می باشد که اثرات خود را در کاهش تولیدات این بخش ن

 نموده است.

نند )ما باالکمک به فرآیند تمرکز زدایی فعالیت ها از استان های با درجه تمرکز  (3

هت استان تهران( و توجه به اسناد باالدستی، همچون طرح آمایش سرزمین در ج

ختلف ای مفراهم آوردن پایداری در ایجاد تولیدات با توجه به استعدادهای استان ه

 کشور.
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ی اری مبنال جسدر پایان باید اشاره کرد که با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در ابتدای 

همچنین با و همت مضاعف ِ کلیه بخش های مسئول و دست اندرکار کشور، و بر تالش 

ئولین در ساله کشور، امید آن می رود که مس 20سند چشم انداز عنایت به اهداف عالیه در 

 هر جهت دسترسی های الزم همه ی سطوح ضمن سر لوحه قرار دادن فرمایشات ایشان زمینه

 فراهم نمایند.  را چه سریعتر به این اهداف متعالی
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