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ارزیابی وضعیت تولید در سالهای  09تا 09
 -1وضعیت تولید سالهای  09و 01

 -3-3وضعيت توليد در گزارش مرکز آمار :مرکز آمار آمار تفصيلي حساابهاي
ملي تا سال  3139را ،بر اساس قيمتهااي جااري و بابات  ،3176منتشار نماوده
است .در انتشار ارقام مربوط به ساال  ،3133تنهاا باه نارش رشاد تولياد ناخاال
داخلي به قيمت بازار بسنده شده است .مطابق با آماار يااد شاده ،در  ،3133نارش
رشد توليد ناخال

داخلي با نفت و بدون نفت باه ترتيا

 -6/4درصاد و -1/3

درصد برآورد شده است .جدول شمارة  3نرش رشد اقتصادي سالهاي  39و 33
را نشااان ماايدهااد .بايااد گفاات کااه مرکااز آمااار ،ارزش افاازودههااا را بااه قيماات
توليدکننده گزارش ميکند.

 .3در تقويم ارزش افزودهها بر اساس قيمت توليدکنناده ،آن قيمتاي ماورد مباساره قارار مايگيارد کاه
توليدکننده بابت يک واحد از کاال و خدمت توليد شده از خريادار دريافات مايکناد ،منهااي هار ناو
ماليات بر ارزش افزوده يا ماليات هااي کسار کردناي ديگار کاه از خريادار مطالراه مايشاود .در قيمات
توليدکننده هزينههاي حمل و نقلي که توليدکننده جداگانه دريافت ميکند ،منظور نميشود.
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 /ارزیابی وضعیت تولید در سالهای  09تا 09
جدول  -1تولید سالهای  09و  01به روایت مرکز آمار ایران

مأخذ :مرکز آمار ایران

 -2-3وضعيت توليد در گزارش بانک مرکزي :آمار تفصيلي حسابهاي ملي
تا سال  3113به قيمتهاي جاري و بابات  ،3176توسا باناک مرکازي منتشار
شده است .با وجود اين ،عالوه بر اينكاه آماار ساالهااي  3117تاا  3113ساط
تفصيل کمتري در مقايسه با آمار سالهاي پيش از آن دارد ،مبصول مباسارات
فصلي اسات و در نتيهاه نمايتاوان آن را نهاايي تلقاي نماود .جادول شامارة 2
نرشهاي رشد ارزش افزودة گاروههااي اصالي اقتصاادي ساالهااي  39و  33را
نشان ميدهد .بايد گفت که بانک مرکزي ارزش افزودههاا را بار اسااس قيمات
پايه گزارش ميکند.

 .3در تقويم ارزش افزودهها بر اساس قيمت پايه ،آن قيمتي مورد مباسره قرار ميگيارد کاه توليدکنناده
بابت يک واحد از کاال و خدمت توليد شده از خريدار دريافت ميکند ،منهاي هر نو ماليات پرداختني
به عالوة هر نو يارانة دريافتني براي آن واحد از مبصول به فروش رفته .در قيمت پايه هزينههاي حمل
و نقلي که توليدکننده جداگانه دريافت ميکند منظور نميشود.

ارزیابی وضعیت تولید در سالهای  09تا 0 / 09
جدول  -9تولید سالهای  09و  01به روایت بانک مرکزی

مأخذ :بانک مرکزی

در آذر ماه  ،3132بانک مرکازي در گازارش تباوالت اقتصاادي اياران در
بخش واقعي برآورد رشد اقتصادي کشور در سال  3133را  -6/1درصاد اعاالم
نمود .متعاق

آن ،در فروردين  3131بانک مرکزي ضامن اراةاة بارآورد شاش

ماهة  ،3132برآوردهاي مربوط به شش ماهة اول سال  3133را مورد تهديد نظر
قرار داد .مطابق با آمار ياد شده ،نرش رشد شش ماهة اول  ،3132از  -6/4درصد
به  -6/1درصد کاهش يافت .در گزارش ياد شده ،ارقام تهديد نظر شاده باراي
سال ( 3133که قرالً  -6/1درصد اعالم شده بود) منتشر نگرديد.
 -1-3برآورد مستقل باراي ساال  :3133هماانگوناه کاه اشااره شاد ،باناک
مرکزي برآورد تهديد نظار شاده از رشاد اقتصاادي ساال  33را تااکنون منتشار
نكرده است .جدول شمارة  ،1برآورد مستقل از نارش رشاد ساال  33را براسااس
برآورد شش ماهة اول سال ياد شده و نياز ارقاام فصالي ساال ( 33کاه هار دو را
بانک مرکزي منتشر کرده است) نشان ميدهد.

 / 19ارزیابی وضعیت تولید در سالهای  09تا 09
جدول -3رشد تولید ناخالص داخلی و اجزای آن در سالهای  01و 09

مآخذ :ارقام سال  :09بانک مرکزی؛ و ارقام سال  :01برآورد مستقل دفتر آمار و پایش اقتصادی

 -9وضعیت تولید سال 1309

 -3-2برآورد شش ماهة سال  32توس مراکاز رسامي آماار کشاور :مرکاز
آمار و بانک مرکزي برآورد رشاد اقتصاادي شاش ماهاة اول ساال  3132را باه
شرح جدول شمارة  4منتشر کردند .بر اساس ارقام يااد شاده ،نارش رشاد تولياد
ناخال

داخلي به قيمت بازار طرق روايت مرکز آمار و بانک مرکزي به ترتيا

 -2و  -2/7درصد بوده است .طرق برآورد بانک مرکازي ،نارش رشاد اقتصاادي
به قيمت پايه  -1/3درصد بوده است.

ارزیابی وضعیت تولید در سالهای  09تا 11 / 09
جدول -4رشد تولید ناخالص داخلی و اجزای آن در شش ماهه 09

مآخذ :مرکز آمار و بانک مرکزی

نمودار شمارة  3تبوالت نرش رشد تولياد ناخاال

داخلاي و اجازاي آن را

براي دورههاي شش ماهه ،طي سالهاي  13تا  32نشان ميدهد.

 / 19ارزیابی وضعیت تولید در سالهای  09تا 09
نمودار  -1رشد تولید ناخالص داخلی و اجزای آن در دورههای شش ماهه ()1309-1380

مأخذ :دفتر آمار و پایش اقتصادی بر اساس ارقام بانک مرکزی

بر اساس نمودار ياد شده ،در فاصلة شش ماهة اول  13تا شش ماهاة اول ،32
بيشترين نرش رشد متعلق به شش ماهة دوم سال  13و کمترين آن متعلق به شاش
ماهة دوم سال  33است .در شش ماهة اول  ،32آهنگ کاهشي نرش رشد نسارت
به سال  33کندتر شده است.
 -2-2برآورد مستقل از نرش رشد اقتصادي ساال  :32بار اسااس روشهااي
معمول در برآوردهااي فصالي حساابهاي ملاي ،باا وجاود دسترساي مبادود باه
اطالعات و آمار مورد نياز براي اين مباسرات ،برآورد مستقلي از نرش رشد سال
 3132صورت گرفت که نتايج آن در جدول شماره  6اراةه شده است.

ارزیابی وضعیت تولید در سالهای  09تا 13 / 09
جدول  -5برآورد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال  1309بر پایة سال 67

 -1وضعيت تقاضااي نهاايي اقتصااد در ساال  :3132عاالوه بار ارقاام ارزش
افزوده ،بانک مرکزي اجزاي هزينة نهاايي شاش مااه اول ساال  32را نياز منتشار
کرده است که در جدول شمارة  6نشان داده شده است.

 / 14ارزیابی وضعیت تولید در سالهای  09تا 09
جدول  -7نرخ رشد اجزای تقاضای نهایی اقتصاد

* برآورد شش ماهه
مأخذ :بانک مرکزی

طرق نتايج ياد شده ،نرش رشد اجزاي تقاضاي نهايي ،به جز مصرف نهاايي و
صادرات ،منفي است و اين در حالي است که در سال  ،33نرش رشد هماة اجازا
منفي بوده است .در اين زمينه بويژه بايد به رقم مصارف خصوصاي اشااره کارد
که گوياي  1/7درصد رشد است .با توجه باه شاراي عماومي اقتصااد ،پا يرش
دستيابي به اين سط از نرش رشد مصرف خصوصي چندان آسان نيست.
 -3-1نرش رشد مصرف خصوصي :در جدول شمارة  ،7متوس هزيناههااي
يک خانوار نمونة شهري بر اساس ارقام بانک مرکزي نشان داده شده اسات .بار
اساس جدول ياد شده ،روند نرش رشد هزيناههااي مساكن کاامالً عكاس ديگار
اجزاي هزينه است .با توجه به سهم  19درصدي ايان قلام از کال اجازاي هزيناة
خانوارهاي شهري ،در مهمو اين قلم مانع از منفيتر شادن رقام کال گردياده
است .با توجه به اطالعاتي که از روش تعديل به قيمت بابت در باناک مرکازي

ارزیابی وضعیت تولید در سالهای  09تا 15 / 09

در دست است ،ميتوان گفت که بيشگويي نرش رشد هزينههاي مساكن ،و در
نتيهه نرش رشد هزينة مصرف خصوصي ،ناشي از عادم تناسا

شااخ

قيمات

مورد استفاده براي اين قلم هزينه است.
جدول  -6متوسط هزینة ساالنة یک خانوار شهری به قیمت ثابت

مأخذ :ارقام مقدماتی و منتشر نشدة بودجة خانوار بانک مرکزی

 -2-1نرش رشد تشكيل سرمايه بابت ناخاال

 :يكاي ديگار از اجازاي مهام

تقاضاي نهايي اقتصاد ،تشكيل سرماية بابت است که باراي دو ساال  33و  32باا
نرش رشد منفي قابل توجه  -33/3و  -34/1درصد مواجه بوده است .نارش رشاد

 / 17ارزیابی وضعیت تولید در سالهای  09تا 09

منفي براي اين قلم ،رشد اقتصادي سالهاي آتي را با مخااطرات جادي روباهرو
خواهد ساخت که الزم است بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.
نمودار شمارة  ،2تبوالت نرش رشد تشكيل سرماية بابت را طي سالهاي 13
تا  32نشان ميدهد .مطابق باا ارقاام يااد شاده ،روناد نزولاي نارش رشاد تشاكيل
سرمايه بابت از سال  39آغاز شده و در سال  33به پايينترين سط طي سالهاي
اخير رسيده است.
نمودار  -9نرخ رشد تشکیل سرمایة ثابت طی سالهای  80تا  09بر پایة سال 1367

مأخذ :دفتر آمار و پایش اقتصاد بر اساس ارقام بانک مرکزی

 -1-1تغيير در سط رفاه خانوارها :يكاي از مهامتارين شااخ

هااي تغييار

سط رفاه جامعه ،نرش رشد درآمد سرانه است .جدول شمارة  1وضعيت درآمد

ارزیابی وضعیت تولید در سالهای  09تا 16 / 09

ملي و درآمد سارانه را در ساالهااي  13تاا  33نشاان مايدهاد .مطاابق باا ارقاام
م کور ،در سال  36 ،33درصد از سط درآمد سرانه به قيمت بابت کاسته شده
است که بايد مورد توجه قرار گيرد.
جدول  -8درآمد ملی و درآمد سرانه

مأخذ :ارقام درآمد ملی :بانک مرکزی؛ و ارقام نرخ رشد درآمد سرانه :دفتر آمار و
پایش اقتصادی

قرالً دربارة نرش رشد هزينههاي مصرف خصوصي سال  32و ابر هزيناههااي
مسكن نكاتي گفته شاد .در اينهاا موضاو يااد شاده از نظرگااه وضاعيت رفااه
خانوارها بيشتر مورد بررسي قرار ميگيرد.
بر اساس اطالعات موجود ،بخش مهم هزينههاي مسكن شامل هزيناة اجاارة
پرداختي توس خانوارهاي اجارهنشين و ارزش اجاري خانوارهاي مالک مسكن
که به صورت احتسابي صورت ميگيرد .هزينههاي ديگري هم وجود دارناد ،از
جمله خانههاي سازماني و خانههاي رايگان که سهم انادکي از کال هزيناههااي
مسكن دارند .از آنها که هزينههاي اجارة خانوارهاي مالک مسكن باه صاورت

 / 18ارزیابی وضعیت تولید در سالهای  09تا 09

احتسابي است و عمالً مرلغي براي آن دريافات و پرداخات نمايشاود ،مايتاوان
گفت که تغييرات آن تأبيري بر سط رفاه اين دسته از خانوارها ندارد .حتي اگر
رقم رشد  31/2درصدي رديف هزينههاي مساكن را بذا يريم ،باا حا ف ساهم
خانوارهاي مالک مسكن شخصي ،که به  79درصد کل هزينههااي مساكن باال
ميشود ،ميتوان تصوير واقعايتاري از تغييارات وضاعيت رفااه خانوارهاا اراةاه
نمود.
جدول  -0متوسط هزینة ساالنة یک خانوار شهری به قیمت ثابت با حذف اجارة
احتسابی مسکن شخصی

مأخذ :دفتر آمار و پایش اقتصادی بر اساس ارقام مقدماتی و منتشر نشدة بودجة خانوار
بانک مرکزی

ارزیابی وضعیت تولید در سالهای  09تا 10 / 09

مطابق با جدول شمارة  ،3باا وجاود حفار نارشهااي رشاد هرياک از اقاالم
هزينه ،به علت ح ف قلم اجارة احتسابي ،و در نتيهه کااهش ساهم هزيناههااي
مسكن ،نرش رشد هزينة متوس يک خانوار نمونة شهري در ساالهااي  33و 32
به ترتي

به  -3/4و  -6/1درصد کاهش يافت .در صاورتي کاه اقاالم يااد شاده

براي کل جمعيت کشور تعمايم داده شاود ،ارقاام جادول شامارة  39باه دسات
خواهد آمد.
در جدول ياد شده ،نرش رشد هزينههاي مصارفي خانوارهااي کشاور قرال و
پس از تعديل اجارة احتسابي مشاهده ميشود .عاالوه بار آن ،ارقاام هزيناههااي
مصرفي دولت که مي تواند ساط رفااه خانوارهاا را تبات تاأبير قارار دهاد نياز
مالحظه ميشود .در اين زميناه باياد باه طاور خااه باه هزيناههااي آموزشاي و
بهداشتي دولتي اشاره کرد که مصرفکنندة مستقيم آن خانوارها هستند.
جدول  -19تغییر در سطح رفاه خانوارهای کشور

مأخذ :هزینههای دولت و هزینههای تعدیل نشدة خانوارها :بانک مرکزی؛ و
هزینههای تعدیل شدة خانوارها :دفتر آمار و پایش اقتصادی

 -4جمعبندي :توليد ناخال

داخلي کشور طي سالهاي  39تاا  32نزدياک

 / 99ارزیابی وضعیت تولید در سالهای  09تا 09

به  39درصد کاهش يافته است .در سال  ،3132انادازة درآماد سارانه باه قيمات
بابت ،به عنوان يكي از شاخ

هاي مهم رفاه جامعه ،حدود  29درصد نسرت باه

سال  3139کوچکتار شاده اسات .انعكااس کااهش قابال توجاه در درآماد را
ميتوان بهوضوح در کاهش در هزينههاي مصرف خصوصي و دولتاي مشااهده
نمود.

