مجله اقتصادي

بررسی تَلیذ ًاخالص داخلی ٍ هسیت ًسبی بخصّای اقتصادی طی برًاهِ سَم،
چْارم ٍ پٌجن تَسعِ اقتصادی هطالعِ هَردی استاى کْگیلَیِ ٍ بَیراحوذ
طاّر ضریفپَر
کاسشٌاس اسشذ التصاد اسالهی ،داًشگاُ پیام ًَس ساسی ،ساسی ،ایشاى
ta.sharifpoor@gmail.com
ّذف از ایي هقالِ بررسی ٍ تحلیل رضذ تَلیذ ًاخاالص داخلای اساتاى کْگیلَیاِ ٍ بَیراحواذ بار اساا
بخص ّای هختلف اقتصادی ،سْن استاى در تأهیي ارزش افسٍدُ بخص ّای عوذُ اقتصادی کطاَر ٍ هسیات
ًسبی بخص ّای اقتصادی استاى کْگیلَیِ ٍ بَیراحوذ طی برًاهِ سَم ،چْارم ٍ پاٌجن تَساعِ اسات .رٍش
هَرد بررسی تَصیفی ٍ تحلیلی است .برای ایي هٌظَر ابتذا بِ بررسی عٌاصر تَلیذ ًاخالص داخلی بر اسا
ارزش افسٍدُ بخصّای اقتصادی کِ از دادُ ّای آهاری باًک هرکسی ٍ هرکس آهار ایراى اساتخرا ضاذُ
پرداختِاین .استاى بِ صَرت هیاًگیي طی دٍرُ هَرد بررسی حذٍد  3درصذ تَلیذ ًاخالص داخلی کطَر باا
ًفت بِ قیوت جاری ٍ  5.5درصذ تَلیذ ًاخالص داخلی بذٍى ًفت بِ قیوت جاری را تأهیي ًواَدُ اسات.
ّوچٌیي  55درصذ ارزش افسٍدُ بخص ًفت ،تَسط ایي استاى فراّن ضذُ است .هیاًگیي سْن ارزش افسٍدُ
بخصّا در تَلیذ ًاخالص داخلی استاى بِ قیوت جاری بِ ترتیب کطاٍرزی  4درصذً ،فت  85درصذ ،صٌعت
 3درصذ ٍ خذهات  51درصذ حاصل ضذُ است .از هیاى بخص ّای اقتصادی استاى تٌْا ارزش افسٍدُ بخص
ًفت دارای هسیت ًسبی تعذیلضذُ (هتَسط  )5.7در کطَر است .با ایي حال بخصّای کطاٍرزی صٌعت ٍ
خذهات کِ با عذم هسیت ًسبی هَاجِ ّستٌذ اها طی دٍرُ هَرد بررسی رًٍذ هثبات ٍ رٍ باِ رضاذی را در
جْت حرکت بِ سوت هسیت ًسبی طی ًوَدُاًذ.
ٍاشگاى کلیذی :رضذ اقتصادی ،صٌعتً ،فت ،کطاٍرزی ،خذهات ،قیوت ثابت ٍ هسیت ًسبی آضکارضذُ
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 .5هقذهِ

اٍلیِ ػوذتاً تش ًمش طشف ػشضِ تِ ػٌَاى ػاهل سشوذ اسوتَاس توَدُ اسو

موشاّن توَدى صیشسواخ

التصاد ،حکَه  ،همشسات ٍ ًْادّایی کِ تِ آىّا لذست هیتخشٌذ اص هْنتشیي ػَاهل تؼیویيکٌٌوذُ
خزب سشهایِگزاسی تشای مؼالی  ،اًتمال مٌاٍسی اص خاسج ٍ تخصص ٍ هْاست امشاد اس
گشچِ دس حال حاضش التصاد ایشاى تِ طَس هلوَس تا هشکل کوثَد تماضوای هور ش هَاخوِ اسو
کِ الصم اس

دس هوَسد آى چواسُخوَیی کوشد ،توا ایوي حوال دس اسااوِ ساّکاسّوای سیاسوتی ًثایوذ اص

سیشِّای اصلی تشٍص کوثَد تماضای سالّای اخیش کِ ػوذتاً دس طشف ػشضِ التصاد لشاس هیگیشًوذ
غفل

کشد تشخی هشکالت طشف ػشضِ التصاد کوِ دس سوالّوای اخیوش ًووَد تیشوتشی داشوتِ ٍ توِ

دغذغِ اصلی سیاس گزاساى تثذیل شذُ اس
اًثاش

ػثاستٌذ اص 8هشکل تومهیي هوالی تٌگواُّوای التصوادی،

تذّیّا دس التصاد ،تْشُ ًثشدى اص ظشمی ّای التصاد خْاًی ،تخش غیشسسوی تضسگ اصخولِ

هرستات پَلی ٍ هالی غیشهداص لاتل رکش اس

دس سالّای گزشتِ تشای سمغ چالشّوای

کِ دٍل

مَقالزکش الذاهاتی سا ششٍع کشدُ تا دس طَل صهاى هشتفغ شذُ ٍ وشات آىّا ًیض دس لالة هتغیشّوای
هختلف التصادی اصخولِ سشذ التصادی ًوایاى گشدد .یکی اص هْنتشیي هتاالی کوِ سیاسو گوزاساى
التصادی تِ آى تَخِ داسًذ سشذ ٍ تَسؼِ هٌاطك کشَس اس
ضؼف التصاد هحلی اص خایگاُ ٍیژُای تشخَسداس اس

ٍ تشای ایي هٌظَس شٌاخ

ًماط لَت ٍ

ٍالؼی ّای هَخَد ًشاىدٌّذُ آى اس

دس هٌاطك هختلف کشَس ًاتشاتشی ّای صیادی ٍخَد داسد کِ ایي پذیذُ تِ دلیل ػذم شٌاخ
ٍ استؼذادّای هٌاطك هختلف دس صهیٌِ تَسؼِ التصادی تِ ٍخَد آهوذُ اسو
التصاد هٌطمِای هی تَاًذ گاهی اساسی دس خْ
تاشذ دس ایي تشسسی تالش شذُ تا ٍضؼی

لوزا شوٌاخ

کِ

اهکاًات
ٍضوؼی

سیاس گزاسی ٍ تشًاهِسیوضی تَسوب تشًاهوِ سیوضاى

التصادی استاى سا اص طشیك شاخصّا خْ

تْشُتوشداسی

سیاس گزاساى ٍ تشًاهِسیضاى هَسد تشسسی لشاس دّین
 .1رضذ تَلیذ ًاخالص داخلی استاى
هتَسب سشذ تَلیذ ًاخالص داخلی تِ لیو ّای خاسی دس تشًاهِّای سَم ،چْاسم ٍ پٌدن تَسوؼِ توِ
تشتیة 36 1 ،دسصذ 4 7 ،دسصذ 37 3 ،دسصذ ٍ هتَسب سشذ طی دٍسُ حذٍد  33دسصذ تَدُ اس
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تِ لیو ّای خاسی دس تشًاهِّای سَم ،چْواسم ٍ

دسصذ تَدُ اس
تاالتشیي سشذ تَلیذ ًاخالص داخلی تِ لیو

خاسی طی دٍسُ هَسد تشسسی هشتَط اس

 3175تا  27دسصذ ٍ کوتشیي سشذ هشتَط تِ سال  3173تا  -52 1دسصذ اسو
ًاگاّی لیو
تِ لیو

خْاًی ًف

خاسی هشتَط اس

ًاخالص داخلی تا ًف

تِ سوال

کوِ توِ دلیول کواّش

اتفاق امتادُ اس ؛ اها تیشتشیي آهاس سشذ تَلیذ ًاخالص داخلی تذٍى ًفو
تِ سوال  3163توا  15 6دسصوذ ٍ کوتوشیي هیوضاى سشوذ ّون هاًٌوذ تَلیوذ

تِ سال  3166تا  31 5دسصذ سشذ تؼلك داسد
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تشًاهِ پٌچن تَسؼِ تشًاهِ چْاسم تَسؼِ تشًاهِ سَم تَسؼِ

ًوَدار  .5درصذ رضذ تَلیذ ًاخالص داخلی استاى کْگیلَیِ ٍ بَیر احوذ با ًفت ٍ بذٍى ًفت بِ قیوت جاری
طی برًاهِ سَم تا پٌجن تَسعِ
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 درصذ رضذ تَلیذ ًاخالص داخلی استاى کْگیلَیِ ٍ بَیر احوذ با ًفت ٍ بذٍى ًفت بِ قیوت جاری.1 ًوَدار
5395  الی5379 طی سالّای
 هیلیارد ریال-  تَلیذ ًاخالص داخلی استاى کْگیلَیِ ٍ بَیر احوذ بِ قیوت جاری.5 جذٍل
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اداهِ جذٍل  .5تَلیذ ًاخالص داخلی استاى کْگیلَیِ ٍ بَیر احوذ بِ قیوت جاری  -هیلیارد ریال
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کل دٍسُ

















تشًاهِ سَم تَسؼِ

همخز 8یامتِّای پژٍّش

 .3هطارکت بخصّا در رضذ تَلیذ ًاخالص داخلی استاى بِ قیوت جاری
ّواىطَسی کِ اص ًوَداس هشوخص اسو
صٌؼ

هتَسوب دسصوذ هشواسک

تخوشّوای کشواٍسصیً ،فو ،

ٍ هؼذى ٍ خذهات تِ تشتیة  1 ٍ 3 3 ،7 5 ،8 6دسصذ ٍ هتَسب سشذ  33دسصذ توَدُ اسو

طی تشًاهِّای سَم ،چْاسم ٍ پٌدن تَسؼِ تیشتشیي سشذ تَلیذ ًاخالص داخلی دس تشًاهِ سَم تَسوؼِ
تا  36 1دسصذ ٍ کوتشیي سشذ دس تشًاهِ چْاسم تَسؼِ تا  4 7دسصوذ توِ دلیول کواّش لاتول هالحظوِ
لیو

خْاًی ًف

اتفاق امتادُ اس

تاالتشیي هیضاى هشاسک

تخش ًف

استاى دس تشًاهِ سَم تَسؼِ

تا  33 7دسصذ ٍ کوتشیي دس تشًاهِ چْاسم تَسؼِ تا  2 1دسصذ اتفاق امتادُ اس
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ِتشًاهِ سَم تَسؼ
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 هطارکت بخصّا در رضذ تَلیذ ًاخالص داخلی استاى طی برًاهِّای سَم تا پٌجن تَسعِ بِ قیوت جاری.3 ًوَدار
 هطارکت بخصّا در رضذ تَلیذ ًاخالص داخلی استاى بِ قیوتّای جاری درصذ.1 جذٍل
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 یامتِّای پژٍّش8همخز
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 .4سْن بخصّا در تَلیذ ًاخالص داخلی استاى

دٍسُ  3157تا ً 3173شاىدٌّذُ آى اس

کِ هتَسب سْن تخوشّوای کشواٍسصیً ،فو  ،صوٌؼ

هؼذى ٍ خذهات تِ تشتیة  33 1 ٍ 1 1 ،63 1 ،2دسصذ تَدُ اس
سال  3171تا  7دسصذ ،سْن تخش ًف

ٍ

تیشتشیي سْن تخش کشاٍسصی دس

دس سال  3157تا  75دسصذ ،سْن تخش صوٌؼ

ٍ هؼوذى دس

سال  3172تا  6دسصذ ،سْن تخش خذهات دس سالّای  3171تا  53دسصذ سلن خَسدُ اس
خواسی توا اموضایش  5 2تشاتوشی اص 5 4

سْن تخش کشاٍسصی دس تَلیذ ًاخالص داخلی تِ لیوو

دسصذ دس تشًاهِ سَم تَسؼِ تِ  4 1دسصذ دس تشًاهِ پٌدن تَسؼِ سسیذُ اسو
کاّش  8 6تشاتشی اص  67 1دسصذ تِ  53دسصذ کاّش یامتِ ،سْن تخش صٌؼ
 1 3تشاتشی اص  3 4دسصذ تِ  3 3دسصذ امضایش داشتِ ٍ دس ًْای

سوْن تخوش ًفو

توا

ٍ هؼذى توا اموضایش

سْن تخش خذهات تا اموضایش 5 6

تشاتشی اص  4 2دسصذ تِ  35 5دسصذ سسیذُ اس
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ًوَدار  .4سْن ارزش افسٍدُ بخصّا در تَلیذ ًاخالص داخلی استاى بِ قیوت جاری
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جذٍل  .3سْن ارزش افسٍدُ بخصّا در تَلیذ ًاخالص داخلی استاى بِ قیوت جاری درصذ
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کل دٍسُ

گشٍُ ًف

همخز 8یامتِّای پژٍّش

 .5سراًِ هحصَل ًاخالص داخلی استاى کْگیلَیِ ٍ بَیر احوذ

تِطَسی کِ دس ًوَداس هشخص اس
کشَس تاالتش تَدُ اس
یامتِ اس

سشاًِ هحصَل ًاخالص داخلی ایي استاى تا اختالف صیوادی اص

دس سال  3157تیش اص  3تشاتش کشَس تَدُ کِ دس سال  3173تِ  5تشاتش کواّش

سشاًِ هحصَل ًاخالص داخلی طی دٍسُ حذٍد  5تشاتوش ااص  34توِ  173هیلیوَى سیوال) دس
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حالی کِ سشاًِ هحصَل ًاخالص داخلی کشَس حوذٍد  37تشاتوش ااص  7 6توِ  364هیلیوَى سیوال) شوذُ

 .6سْن استاى در تأهیي ارزش افسٍدُ بخصّای عوذُ اقتصادی کطَر

تِطَس هتَسب  8 74دسصذ اص اسصش امضٍدُ تخش کشاٍسصی 33 ،دسصذ اص اسصش امضٍدُ تخش ًف
ٍ گاص 3 6 ،دسصذ اص اسصش اموضٍدُ تخوش صوٌؼ
خذهات کشَس تَسب ایي استاى ایداد شذُ اس
گاص حذٍد  33دسصذ اس

لاتل رکش اس

ٍ هؼوذى ٍ  8 27دسصوذ اص اسصش اموضٍدُ تخوش
ًمش استاى دس تمهیي اسصش اموضٍدُ تخوش ًفو

کِ سْن اسصش امضٍدُ تخوش کشواٍسصی اسوتاى اص 8 55

دسصذ دس سال  3157تِ  3 85دسصذ دس سال  3173امضایش یامتِ اس
اص  8 35دسصذ تِ  8 33دسصذ ،سْن صوٌؼ

ٍ

سوْن اسصش اموضٍدُ خوذهات

اص  8 37دسصوذ توِ  8 33دسصوذ اموضایش ،سوْن اسصش

امضٍدُ آب ٍ تشق ٍ گاص اص  8 54دسصذ تِ  8 3دسصذ کاّش ،سْن اسصش امضٍدُ سواختواى اص 8 67
دسصذ تِ  8 65دسصذ کاّش یامتوِ اسو

دس هدووَع سوْن اسصش اموضٍدُ اسوتاى دس کشوَس اص 3 5

دسصذ سال  3157تِ  53دسصذ دس سال  3173کاّش داشوتِ اسو
تذٍى ًف

ّوویيطوَس سوْن اسصش اموضٍدُ

استاى دس کشَس اص  8 33دسصذ تِ  8 45دسصذ امضایش داشتِ اس

             







هیلیَ ى ریال

                











کل کشَس

                 کْگیلَیِ ٍتَیشاحوذ
ًوَدار  .5سراًِ هحصَل ًاخالص داخلی استاى کْگیلَیِ ٍ بَیر احوذ ٍ کطَر
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دسصذ







کشاٍسصی

                
                

 صٌایغ ٍ هؼادى                
خذهات

                

ًف

                

 سْن ارزش افسٍدُ استاى کْگیلَیِ ٍ بَیر احوذ در تأهیي ارزش افسٍدُ کطَر.6 ًوَدار




درصد
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 سْن تذٍى ًف                
سْن تا ًف

                

 سْن ارزش افسٍدُ استاى کْگیلَیِ ٍ بَیر احوذ در تأهیي ارزش افسٍدُ کطَر با ٍ بذٍى ًفت.7 ًوَدار
)(درصذ
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 .7کاربرد ضاخص هسیت ًسبی آضکارضذُ در اقتصاد استاىّا

تَسب تاالسا ا )Balassaهؼشمی شذ ٍ دس صهیٌِ هضی
هؼیي اس

ًتوثی یوک کشوَس دس صوادسات یوک کواالی

شاخص تِ صَست صیش تؼشیف هیشَد

 8 xصادسات کاالی هَسد ًظش دس کشَس؛
 8 Xکل صادسات کشَس؛
 8 yصادسات کاالی هَسد ًظش دس خْاى؛
 8Yکل صادسات خْاى
X

x
y

RCA 

Y

تِ ػثاست دیگش شاخص هضی

ًتثی آشکاسشذُ اص تمتین سْن صادسات کاالی  Xدس صوادسات

کشَس تِ سْن صادسات کاالی مَق دس کل صادسات خْاى تِ دس
تشکیل دٌّذُ شاخص ّوگی هثث

هیآیذ تا تَخِ تِ ایٌکِ اخضای

هیتاشٌذ ،لزا همذاس ػذدی ایوي شواخص تویي صوفش ٍ تویًْایو

تغییش هیکٌذ
تش اساس اطالػات هشتَط تِ شاخص مَق چٌاًچِ همذاس ػذدی ایوي شواخص دس هوَسد کواالیی
تضسگ تش اص یک تاشذ دس ایي صَست گفتِ هی شَد کوِ کشوَس هوَسد ًظوش دس صوادسات آى کواال اص
هضی

ًتثی تشخَسداس اس

کاال اص هضی

ًتثی تشخَسداس ًیت

ًویتَاًذ دسخِ هضی
تثذیل یکٌَاخ

ٍ چٌاًچِ همذاس ػذدی شاخص کوتش اص یک تاشوذ کشوَس دس صوادسات
اص آًدایی کِ داهٌِ تغییشات شاخص تیي صفش تا تیًْای

اس

ًتثی سا تِخَت ی ًشاى تذّذ تشای سموغ ایوي هشوکل شواخص موَق سا توا یوک

تِ شاخص لشیٌِ ٍ یا ًشهال تثذیل هیکٌین شاخص خذیذ توِ صوَست صیوش تؼشیوف

هیشَد
RCA  1
RCA  1

SRCA 

تا ایي تؼذیل داهٌِ تغییشات شاخص تیي  3 ٍ -3هشوخص هویشوَد چٌاًچوِ  RCAتوضسگتوش اص
یک تاشذ دس ایي صَست  SRCAتیي صفش ٍ یک خَاّذ تَد ٍ تالؼکس
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ًتثی اسصش امضٍدُ تخشّای کشواٍسصی ،صوٌایغ

تش اساس شاخص مَق الزکش تِ هحاسثِ هضی
مَق دس خذاٍل هشتَط هضی

ًتثی آشکاسشذُ تؼذیلیامتِ تِ تفکیک آٍسدُ شذُ اس

هسیت ًسبی بخص کطاٍرزی

ًتایح تِدس آهذُ اص شاخص هضی
حشک

تِ سو

هضی

 -8 55سسیذُ اس

ًتثی آشکاسشذُ اسصش امضٍدُ کشاٍسصی ًشاى هیدّذ کِ سًٍذ

ًتثی شکل گشمتِ اس

تِ طَسی کِ اص ػذد  -8 52دس سوال  3157توِ ػوذد

تِ ػثاست دیگش ٍلتی ایي شاخص تِ ػذد صفش تشسیذ ٍ هثث

اس کِ دس تخش هَسد ًظش داسای هضی ًتثی اس

دس صیشگشٍُ کشاٍسصی صساػ اص ػذد  -8 32تِ

ػذد  -8 85امضایش داشتِ ،اسصش امضٍدُ خٌگلذاسی کِ داسای هضی
کِ طی دٍسُ داشتِ تمشیثاً هضی
 3162تا ػذم هضی

ًتثی خَد سا حفظ کشدُ اس

هَاخِ تَدُ اص ایي سال تِ تؼذ هثث

شَد توِ هؼٌوای آى

ًتثی خَتی تَدُ ٍ تا ًَساًاتی

اسصش امضٍدُ هاّیگیشی کِ تا سوال

شذُ ٍ سًٍذی صؼَدی داشتِ اس

جذٍل  .4هسیت ًسبی آضکارضذُ تعذیلضذُ  SRCAارزش افسٍدُ کْگیلَیِ ٍ بَیر احوذ
سال

کشاٍسصی





































همخز 8هحاسثات هحمك

صساػ



















داهذاسی

خٌگلذاسی

هاّیگیشی
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هسیت ًسبی بخص صٌایع ٍ هعادى
ًُتثی توَدُ ٍلوی طوی دٍسُ اص هموذاس آى کون شوذ

اسصش امضٍدُ صٌایغ ٍ هؼادل استاى داسای هضی

ّواىطوَسی کوِ هشواّذُ هویشوَد دس

ًتثی ًف

 اس-8 7  تمشیثاً تا3157 ٍ هؼذى دس سال
 سسیذُ کِ سًٍوذی-8 35 ِ ت3173 دس سال

استاى اس

سا هذیَى هضی

اس

صیشگشٍُ صٌایغ ٍ هؼادى استاى اسصش امضٍدُ تخش صٌؼ
ًتثی ًضدیک اس

 یؼٌی ػذم هضی-3 کِ تتیاس تِ ػذد

ًتثی سا طی کشدُاًذ؛ اها اسصش امضٍدُ آب ٍ تشق ٍ گاص تمشیثاً تا ػذم هضی
ُاسصش اموضٍد

الثتِ ایي هضی

هضی

امضایشی تِ سو

ًتثی هَاخِ ّتتٌذ صیشا ػذد شاخص آى دس اتتذا ٍ اًتْوای دٍسُ یکتواى شوذُ اسو
ًوَدُ اس

ًتثی حشک

هضی

ٍ هؼذى تِ سو

تخش ساختواى هاًٌذ صٌؼ

 ارزش افسٍدُ صٌایع ٍ هعادى کْگیلَیِ ٍ بَیر احوذSRCA ُ هسیت ًسبی آضکارضذُ تعذیلضذ.5 جذٍل
ساختواى

آب تشق ٍ گاص





































صٌؼ

ًف

هؼذى

صٌایغ ٍ هؼادى

سال


























































































 هحاسثات هحمك8هٌثغ
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ًتثی اسصش امضٍدُ کل تخش خذهات اص ػذم هضیو
ایي هَضوَع توشای توواهی صیشگوشٍُ خوذهات یؼٌوی

هضی

ّواىطَسی کِ اص خذٍل هشخص اس

کشدُ اس

ًتثی حشک

هضی

ًتثی تِ سو

، کشایوِ ٍ خوذهات کتوةٍکواس، هوالی، حولًٍمل ٍ استثاطات، ّتل داسی ٍ سستَساى،ػوذُمشٍشی
یؼٌی اسصش امضٍدُ تواهی تخشّای خذهات اص
ِتوا ایٌکو

ٍ سایش صادق اس

ًتثی گشایش ًشاى هیدٌّذ؛ اها ایي حشکو

 تْذاش، آهَصش،اهَس ػوَهی

ًتثی تِ طشف هضی

همادیش تاالی ػذم هضی

 سوال ػوذد33 ٍلی خیلی کٌذ ٍ صهاىتش صَست هیپزیشد تِ ػثاست دیگوش طوی

خَتی اس

حشک

 سسیذُ اس-8 3 ِ ت-8 6 ًتثی تخش خذهات استاى اص

هضی



















سال

سستَساى

ٍ ّتل داسی

استثاطات



















خذهات



















ػوذُمشٍشی



















ٍ حولًٍمل



















هالی



















کتةٍکاس

اهَس ػوَهی



















خذهات

آهَصش



















ٍ ِکشای

تْذاش

 ارزش افسٍدُ خذهات کْگیلَیِ ٍ بَیر احوذSRCA ُ هسیت ًسبی آضکارضذُ تعذیلضذ.6 جذٍل

سایش
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ً .8تیجِگیری

لیو ّای خاسی دس تشًاهِّای سَم چْاسم ٍ پٌدن تَسؼِ تِ تشتیة 36 1 ،دسصذ 4 7 ،دسصوذ37 3 ،
دسصذ ٍ هتَسب سشذ طی دٍسُ حذٍد  33دسصذ تَدُ اسو
تذٍى ًف

هتَسوب سشوذ تَلیوذ ًاخوالص داخلوی

تِ لیو ّای خاسی دس تشًاهِّای سَم چْواسم ٍ پوٌدن تَسوؼِ توِ تشتیوة 51 3 ،دسصوذ،

 55 6دسصذ ٍ  53 5دسصذ ٍ هتَسب سشذ طی دٍسُ حذٍد  52دسصذ تَدُ اس
هتَسب دسصذ هشواسک

تخوشّوای کشواٍسصیً ،فو  ،صوٌؼ

ٍ هؼوذى ٍ خوذهات دس تَلیوذ

ًاخالص داخلی استاى تِ تشتیة  1 ٍ 3 3 ،7 5 ،8 6دسصذ ٍ هتَسب سشذ  33دسصذ تَدُ اسو

طوی

تشًاهِّای سَم ،چْاسم ٍ پٌدن تَسؼِ تیشتشیي سشذ تَلیذ ًاخالص داخلی دس تشًاهوِ سوَم تَسوؼِ توا
 36 1دسصذ ٍ کوتشیي سشذ دس تشًاهِ چْاسم تَسؼِ تا  4 7دسصذ تِ دلیل کاّش لاتل هالحظِ لیو
خْاًی ًف

اتفاق امتادُ اس

تخش ًف

تاالتشیي هیضاى هشاسک

اسوتاى دس تشًاهوِ سوَم تَسوؼِ توا

 33 7دسصذ ٍ کوتشیي دس تشًاهِ چْاسم تَسؼِ تا  2 1دسصذ اتفاق امتادُ اس
همایتِ سْن اسصش امضٍدُ تخشّای ػوذُ التصادی دس تَلیذ ًاخالص داخلوی اسوتاى توِ لیوو
خاسی طی دٍسُ  3157تا ً 3173شاىدٌّذُ آى اس
صٌؼ

کِ هتَسب سْن تخشّوای کشواٍسصیً ،فو ،

ٍ هؼذى ٍ خذهات تِ تشتیة  33 1 ٍ 1 1 ،63 1 ،2دسصوذ توَدُ اسو

کشاٍسصی دس سال  3171تا  7دسصذ ،سوْن تخوش ًفو
صٌؼ

تیشوتشیي سوْن تخوش

دس سوال  3157توا  75دسصوذ ،سوْن تخوش

ٍ هؼذى دس سال  3172تا  6دسصذ ،سْن تخش خذهات دس سالّای  3171تا  53دسصوذ سلون

خَسدُ اس
سْن تخش کشاٍسصی دس تَلیذ ًاخالص داخلی تِ لیوو

خواسی توا اموضایش  5 2تشاتوشی اص 5 4

دسصذ دس تشًاهِ سَم تَسؼِ تِ  4 1دسصذ دس تشًاهِ پٌدن تَسؼِ سسیذُ اسو
کاّش  8 6تشاتشی اص  67 1دسصذ تِ  53دسصذ کاّش یامتِ ،سْن تخش صٌؼ
 1 3تشاتشی اص  3 4دسصذ تِ  3 3دسصذ امضایش داشتِ ٍ دس ًْای

سوْن تخوش ًفو

توا

ٍ هؼذى توا اموضایش

سْن تخش خذهات تا اموضایش 5 6

تشاتشی اص  4 2دسصذ تِ  35 5دسصذ سسیذُ اس
تشسسی هضی

ًتثی آشکاسشذُ تؼذیلشذُ ًشاى هیدّذ کِ اسوتاى کْگیلَیوِ ٍ توَیش احووذ دس

تخش کشاٍسصی ٍ صیشگشٍُ خٌگلذاسی دس توام سالّای دٍسُ هَسد تشسسی داسای هضی

تَدُ ٍ دس
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ًتایح خذٍل تَلیذ ًاخالص داخلی استاى ًشاى هیدّذ کوِ هتَسوب سشوذ تَلیوذ ًاخوالص داخلوی توِ

155

هجلِ اقتصادی سال بیستن ضوارُّای 55 ٍ 9

صیشگشٍُ هاّیگیشی ًیض اص سال  3164تِ تؼذ داسای هضی
ٍلی سًٍذ هثث

ٍ صؼَدی تِ سو

هضی

دس تخش خذهات ًیض تا ػذم هضی

ًتثی هَاخِ تَدُ

ًتثی سا ًشاى هیدّذ

هٌابع
 تشسسووی الیحووِ تَدخ وِ سووال  3173کوول کشووَس  23چشووناًووذاص التصوواد ک والى ایووشاى ،هشکووضپژٍّشّای هدلس ،شواسُ هتلتل 32514
 تحلیل تخش ٍالؼی التصاد ایشاى 8ػولکوشد سشوذ التصوادی  ٍ 3171چشوناًوذاص  ،3172هشکوضپژٍّشّای هدلس ،شواسُ هتلتل .32384

 -خؼفشی صویوی؛ حتیٌی ا )64تشسسی ساتطِ تیي هضی

ًتثی اسصش امضٍدُ ٍ تَسؼِ التصادی

دس تخش کشاٍسصی استاى خشاساى ٍ همایتِ آى تا سایش استاىّای کشَس
 -حتابّای هلی ایشاى تِ لیو ّای خاسی ٍ لیو ّای ات

سال  3178ا )3174-3157تاًک

هشکضی خوَْسی اسالهی ایشاى.

 خالصِ تحَالت تخش ٍالؼی التصادی ایشاى ،تاًک هشکضی خوَْسی اسالهی ایشاى گضاسش سشذ التصادی سال  3174 ٍ 3173ایشاى ،هشکض آهاس ایشاى ًتووایح تشسسووی مؼالیو ّووای سوواختواًی تخووش خصَصووی دس هٌوواطك شووْشی ،تاًووک هشکووضیخوَْسی اسالهی ایشاى
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ممب دس صیشگشٍُ ًف داسای هضی

ًتثی اس

ًتثی شذُ اس

دس تخش صوٌایغ ٍ هؼوادى

