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نقد مطالعات رشد و تحلیل تکانهپذیری رشد اقتصادی ایران
در چهارچوب اقتصاد مقاومتی
سیدشمسالدینحسیني* 


چکیده
در اقتصادی چون اقتصاد ایران که نفت سهم باالیی در رشد اقتصادی دارد ،تکانهپذییری
و درمقابل ،پایداری رشد اقتصادی اهمیت مضذاف

دارد شذخا ت تکانذهپذییری رشذد

اقتصاد ایران در دورۀ سالهای  6531تا  6533با رویکرد «تحلیذل کیفذی ذذذ بخشذی» در
چهارچوب حسابداری بخشی رشد در این مقاله هدف قرار گرفته است یافتهها نشذان
میدهد که دامخۀ تغییر رشذد اقتصذادی در دورۀ موردمطالعذه در ایذران  61درصذد بذود
است ،که باالترین دامخۀ تغییر رشد به بخش نفت با  633/6درصد برمیگذردد اطررفذی،
باالترین تکانههای رشد به سالهایی برمیگردد که بخش نفت بذا یذت تکانذۀ مقذداری،
چون وضع تحریم (محدودیت رید ارجیها) مواجه شد است سذال  6533و سذال
 6536دو نمونۀ روشن برای این امر هستخد چخانکه لغذو یذا تعلیذح تحذریمهذا در سذال
 6516و سال  6533جهشهای رشد اقتصاد ایران را درپی داشته است که این جهذشهذا
نه بهمخزلۀ قرارگرفتن در یت مسیر رشد بلخدمدت و پایدار ،بلکه یت اصالح کوتا مذدت
در رشد اقتصادی است مطالعه نشان میدهد وابسذتیی و تکانذهپذییری بخذش نفذت اط
ارج بخابه دالیلی چون انحصار دولتی در رذرف فرضذه ،انحصذار در رذرف ریذد ،و
بهذذر گیذذری کشذذورهایی چذذون امریکذذا اط تحذذریم صذذادرات نفذذت رشذذد اقتصذذادی را
ناپایدار کرد است
کلیدواژهها:رشد اقتصادی ،تکانههای رشد ،پایداری رشد ،تحریم مقداری نفت

* دکترای اقتصاد ،گرایش بخش فمومی ،فضو هیئتفلمی دانشکدۀ اقتصاد ،دانشیا فالمذه رااراذایی ،تهذران،
ایرانsh.hosseini@atu.ac.ir ،
تاریخ دریافت ،6531/68/80 :تاریخ پییرش6531/66/93 :
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 .1مقدمه
تأمین رشد پویا اولین هدفی است که در مقدمۀ سیاستهذای کلذی اقتصذاد مقذاومتی بذر ن
تصریح شد است بخابراین مقالۀ حاضر با درک این مهم نیاشته شد است در تحلیذل رشذد
اقتصادی فالو بر ویژگیهای کمّی یا مقداری ،ویژگیهای کیفذی نیذز دارای اهمیذت اسذت
بهرور مشخص ،پایداری رشد یت ویژگی کیفی است کذه بذا هذدف «بهاذود شذا صهذای
مقاومت اقتصادی» رابطهای تخیاتخگ دارد
تحلیل کیفی رشد اقتصادی مستلزم تایین سا تار و تجزیذه بخشذی رشذد اسذت تحلیذل
رشد کل بدون تجزیه بخشی ن کفایت الطم را برای شخا ت پویذایی و پایذداری و بذهبیذانی
استحکام رشد اقتصادی مقاوم ندارد به همین فلت ،در این مقاله رویکرد تجزیه (و تحلیذل)
بخشی رشد اقتصادی دناال میشود فایدۀ این امر نجا برجسذته مذیشذود کذه در بذیشتذر
موارد ،چه در مطالعات صورتپییرفته و چه در نقد و ارطیابیهای سیاستی رشذد اقتصذادی،
تحلیل «کمّی ذذ کلی» رشد بدونتوجهبه ابعاد «کیفی ذذ بخشذی» رشذد انجذام مذیپذییرد کذه
نمیتواند گویای اهداف و رویکردهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی باشد
سهم برجستۀ نفت اط تولید ملی ایران و تعذدد و گسذتردگی تحذریمهذا برضذد ایذران دو
فاملی هستخد که در شخا ت نوسان و تکانهپییری رشد اقتصادی باید مدنظر قرار گیرنذد کذه
در این مقاله بررسی شد اند و تالش شد است در تکمیل نکات پذیشگفتذه ،سذرانجام ایذن
مطالعه را به درسهای سیاستی برای اقتصاد مقاومتی ر نمون کخد

 .2مفهوم نرخ رشد اقتصادی و تفاوت آن با عملکرد تولید
فملکرد تولید ملی یت متغیر انااشت است ،درحالیکه متغیر نرخ رشد اقتصادی یذت متغیذر
روند است و مقدار ن در هر سال اط رریح تفاوت میزان تولید ن سال بذا تولیذد سذال
قال سخجید می شود مثالً نمودار  6نشاندهخدۀ فملکرد تولید نا ذالص دا لذی کشذور
ری دورۀ طمانی  6500تا  6533اسذت همذانرورکذه مالحظذه مذیشذود ،رونذد تولیذد
نا الص دا لی کشور تا سذال  6538افزایشذی و پذ اط ن هذمرا بذا نوسذان اسذت
نمودار  9نشاندهخدۀ نرخ رشد اقتصادی در سالهای موردبررسی است این دو نمذودار
نشان میدهخد در سال  6538فملکرد تولید افزایش یا بهاود پیذدا کذرد اسذت ،بخذابراین
نرخ رشد اقتصادی مثات است اما در سال  6536فملکرد تولید کاهش پیدا کرد اسذت
و بخابراین نرخ رشد اقتصادی مخفی است اگرچذه نذرخ رشذد اقتصذادی در سذال 6538
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کاهش یافته است ،چون مثات است به معخای ن است که فملکرد تولید در سذال 6538
در مقایسه با سال قال ن افزایش یا بهاود یافته است
عملکردتولیدناخالصداخليبهقیمتهايثابت6911(6919تا-)6931میلیاردریال
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درمقابل ،کاهش فدد مخفی (قدر مطلح) نذرخ رشذد اقتصذادی در سذال  6539بذهمعخذای
بهاود فملکرد تولید نیست؛ طیرا میزان فملکرد تولید در مقایسه با سذال  6536کذاهش یافتذه
است بهفاارتی ،در سال  6539میزان تولید به قیمت ثابت حتی کمتذر اط سذال  6536اسذت؛
یعخی اگرچه قدر مطلح رشد مخفی کوچتتر شد است ،فملکذرد تولیذد سذال  6539کذمتذر
شد است سال  6535رشد اقتصادی مثات ،سذال  6536مخفذی ،و سذرانجام در سذال 6533
رشد اقتصادی مثات و دورقمی گزارش شد است که در بخشهای بعد بررسی میشود
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 .3مروری بر نظریههای رشد و بررسی روند عملکرد تولید ملی و رشد اقتصادی

مروريبرنظریههايرشد 

6.9
در ادبیات نظری بین رشد کوتا مدت ،میذانمذدت ،و بلخدمذدت تمذایز قائذل مذیشذوند در
تحلیلهای نظری هخیامیکه اقتصاد اط وضعیت همرا با ظرفیت بیکار و پذایینتذر اط سذطح
مخحخی امکانات تولید به سمت اطبینبردن بیکاری و قرارگرفتن بذر مخحخذی امکانذات تولیذد
حرکت میکخد ،گفته میشود که در مسیر رشد کوتا مدت حرکت میکخد
این رشد نمیتواند فرایخدی مستمر باشد؛ طیرا وقتی که اقتصاد بهرور کامل اط مخذابع
ود بهر برداری میکخد ،فقط میتواند بذه سذرفتی کذه توسذعۀ مخذابع رشذد هذمچذون
موجودیِ سرمایه ،نیروی کار ،و پیشرفتهای فخی اجاط می دهد رشد کخد دومذین نذو
رشد همرا با اشتغال کامل به سمت یت مسیر رشد بلخدمدت است؛ اما رشد بلخدمذدت
حرکت در یت مسیر یتنوا ت است الاته نو دییذری اط رشذد نیذز وجذود دارد کذه
اقتصاد ود را اط یت مسیر رشد بلخدمدت بهرریقی همچون افزایش پ انداط و انااشت
سرمایه در مسیر رشد بلخدمدت باالتر قذرار مذی دهذد کذه ایذن نذو رشذد را هذم رشذد
میانمدت نامید اند

شکل.6حاالتمختلفرشداقتصادي 

در شکل  6نو اول رشد (کوتا مدت) حرکت اط نقطۀ صفر به سمت نقطۀ  Aاسذت کذه
برای اطبینبردن بیکاری است نو دوم رشد (میانمدت) حرکت اط نقطۀ  Aبه سذمت نقطذۀ
 Bاست که درواقع ،حرکت توأم با اشتغال کامل برای رسیدن بذه مسذیر رشذد بلخدمذدت q1
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است نو سوم رشد حرکت در مسیر یتنوا ت رشد بلخدمذدت  q1اط نقطذۀ  Bبذه بعذد و
درنهایت ،نو چهارم رشد (میانمدت) حرکذت اط نقطذۀ ( )6در مسذیر یذتنوا ذت  q1بذه
سمت نقطۀ ( )9در مسیر یتنوا ت  q2که با نرخ بذاالتری اط پذ انذداط و خ یذرۀ سذرمایه
متخاظر است ،واهد بود تفکیت ایذن مسذیرهای رشذد در تحلیذلهذا و وقذایع اقتصذادی و
سیاستگیاری بسیار مهم است در تحلیل و بررسی بلخدمدت نرخ رشذد اقتصذادی تذاکخون
نظریهها و الیوهای بسذیار متخذوفی درمذورد فوامذل و متغیرهذای تأثیرگذیار در نذرخ رشذد
اقتصادی مطرح شد است
اطنظر تاریخی ،شرو نظریههای رشد بذا مقالذۀ رمذزی در سذال  6390اسذت بعذد اط
رمزی تا سال  6338دو اقتصاددان به نامهای هارود و دومار کوشش کردند که تحلیلهذای
کیخزی را با فوامل رشد اقتصذادی ترکیذ کخخذد در دهذههذای  6338و  6318الیوهذایی
گسترش یافتخد که اکخون اط نها با فخوان الیوهای رشد نئوکالسیکی یاد میشود سذولو و
سوان ( )6331و کاس و کوپمانز ( )6313اطجمله اقتصاددانانی هستخد که چخین الیوهذایی
را گسترش دادند ،اما بهفلت کاستیهای الیوهای رشذد نئوکالسذیت گذرایش بذه سذمت
الیوهای رشد درونطا که در نها بر پیشرفت فخی تأکید میشود ،افزایش پیدا کرد در این
طمان لوکاس ،رومر ،بارو ،و دییر محققذان الیوهذایی را ارائذه کردنذد کذه در نهذا رشذد
یتنوا ت میتواند بهرور درونطا تحقح یابد بدین معخذی کذه رشذد اقتصذادی براسذاس
مجموفهای اط ساطوکارهای درونی اقتصاد مانخد توسعۀ سرمایۀ انسانی ،ارتقذای بهذر وری،
تحقیح و توسعه ،و هزیخههای باکیفیت دولت تحقح مییابد بذهرذور کلذی ،در ایذن الیذو
سرمایهگیاری انسانی فامل تأثیرگیار رشد بود
اگرچه برای بررسی رشد اقتصادی بلخدمدت در ایران نیذز اط الیوهذای یادشذد اسذتفاد
شد است ،در این مقاله اط روش تجزیه بخشی برای تحلیل نرخ رشذد اقتصذادی و بررسذی
متغیرهای تأثیرگیار در ن استفاد شد است

2.9بررسيعملکردتولیدورشداقتصاديدرایران 
بررسی روند رشد اقتصاد ایران نشان میدهد که اقتصاد ایذران بذا دامخذۀ وسذیعی اط تغییذرات
نرخ رشد روبهرو بود است بهنحویکه رذی دورۀ  ،6531یعخذی یذت سذال قاذل اط وقذو
انقالب اسالمی تا سال  6533تفاوت بیشترین مقدار نرخ رشد اقتصادی و کذمتذرین مقذدار
ن به  61درصد میرسد.
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توجهبه این نکته اهمیت دارد که در دورۀ موردمطالعه ( 6531تذا  )6533بخذش نفذت بذا
 63396درصد دارای باالترین دامخۀ تغییرات در مقایسه با دییر بخشهاسذت بذاالبودن دامخذۀ
تغییرات بخش نفت در اقتصاد ایران بهفلت اثرپییری و بهبیان روشنتذر ،تحذریمپذییری ن
بهفلت درجۀ باطبودن بخش نفت (باالبودن نسات صذادرات نفذت بذه تولیذد) برمذیگذردد
براساس رشد کل ،سالهای  6531تا  6533را میتوان به چهار دورۀ طمانی تقسیمبخدی کرد:
 6دورۀ اول ،دورۀ طمانی  6531تا  6517است که پذایینتذرین و بذاالترین نذرخ رشذد و
باالترین نوسانات رشد و دامخۀ تغییرات را در ن شاهد هسذتیم در ایذن دور بذاالترین نذرخ
رشد برابر با  99/0درصد و پایینترین نرخ رشد برابذر بذا مخفذی  95/9درصذد بذود اسذت
میانیین نرخ رشد این دور برابر با مخفی  5/69درصد و انحذرافمعیذار  66/1درصذد اسذت
وقو انقالب اسالمی ،روج صاحاان صخایع بزرگ اط کشور ،فرار سرمایههذا ،شذوبهذای
دا لی در مخارح مختل کشور ،جخگ تحمیلی ،و وضعکردن تحذریمهذای اقتصذادی (الاتذه
وضع و لغو تحریمهای مقداری نفت) اط مهمترین رویدادهای این دور بود است
 9دورۀ دوم ،دورۀ طمانی  6510تا  6501با دامخذۀ تغییذرات نذرخ رشذد اقتصذادی مخفذی
 8/3درصذذد تذذا  66درصذذد و میذذانیین  7/63درصذذد و انحذذرافمعیذذار  5/01درصذذد اسذذت
پایانیافتن جخگ تحمیلی ،اطسرگیری فعالیت تولیدی در مخارح درگیر جخگ ،و ثاذات نسذای
اقتصاد بینالمللی اط ویژگیهای بارط این دور بود است
 5دورۀ سوم اط سال  6507تا  6539با دامخذۀ تغییذرات نذرخ رشذد اقتصذادی مخفذی 1/0
درصد تا  1/3درصد و میانیین  8/56درصد و انحرافمعیار  6/13درصد است بروط بحذران
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بزرگ اقتصاد جهانی در سال  9887که اط بخش مالی غاط شد ،ولی به بحران بخذش واقعذی
اطجمله رکود در باطار نفت مختهی شد ،وقو شوبهای یابانی سذال  ،6500و بذهدناذال ن
تحمیل تحریمهای بیسابقه ،مکرر ،و شدید چخدجاناه و یذتجاناذه درمذورد اقتصذاد ایذران
شامل تحریم مقداری نفت ،تحریمهای مالی و تحریم بانت مرکزی ،تحریم صذخایع بذزرگ و
حساس همچون ماشین الت و تجهیزات ،پتروشیمی ،و اط مهمترین رویدادهای اقتصذادی
این دور بود اند
 6دورۀ چهارم فاصلۀ سالهای  6535تا  6533بذا دامخذۀ تغییذرات مخفذی  6/1درصذد تذا
 69/3درصد میانیین  6درصد است
شایان خکر است ،براساس گزارش چشمانداط اقتصادی جهان نرخ رشذد اقتصذادی ایذران
در سال  9869که مصادف با سال  6536است ،مخفی  6/3درصد و بذرای سذال  ،6539مخفذی
 6/7درصذذد گذذزارش شذذد اسذذت ( World Economic Outlook 2012; Word Economic
)Outlook 2013

 .4تجزیۀ رشد اقتصادی ایران و تکانههای مهم خارجی مؤثر بر آن

6.7تجزیةرشداقتصادي 
پژوهشگران متعذددی در ایذران رشذد اقتصذادی را اغلذ بذا اسذتفاد اط تکخیذتهذای
اقتصادسخجی و مدلهای رشد برونطا و مدلهای درونطا بررسذی کذرد انذد ،امذا روش
بهکارگرفتهشد در این مقاله استفاد اط تجزیه بخشی رشد است فواملی چذون سذا تار
تولید ملی کشور ،اهمیت بخش نفت در ن ،و هذمچخذین وقذو و سذاطوکار اثرگذیاری
رخدادهایی همچون انقالب ،جخگ ،و تحریم که بهمثابۀ مخابع تکانه در اقتصاد ملی بذروط
کرد اند ،نویسخد را بر ن داشت که وقایع مزبور را در این روش که چهارچوبی رسذاتر
برای شخا ت تکانههذا و سیاسذتگذیاری درراسذتای اهذداف اقتصذاد مقذاومتی فذراهم
می ورد ،تحلیل کخد
استفاد اط مدل مفهومی ارائهشد به این مخظور اسذت کذه نشذان داد شذود تفکیذت
رشد اقتصادی به «رشد با نفت» و «رشد بدون نفت» برای ارجکردن اثر بخذش نفذت،
بهمخزلۀ یت تکانۀ ارجی ،بر رشد اقتصادی کافی نیست ،ضذمن ایذنکذه اط تذورش در
نتایج مطالعات یا ارطیابی سیاسذتی ناشذی اط نوسذانات کوتذا مذدت رشذد بخذش نفذت
پیشگیری میکخد
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اثرتکانههايمقدارينفتبررشداقتصادي؛ارائةیکمدلمفهومي

2.7
مار فملکرد رشد اقتصادی ایران نشان میدهد که در همۀ سذالهذایی کذه کذاهش مقذداری
تولید نفت شدید بود است ،همچون سال ( 6537مخفی  93درصد) ،سذال ( 6530مخفذی 99
درصد) ،سال ( 6533مخفی  17درصد) ،سال ( 6515مخفذی  98درصذد) ،سذال ( 6513مخفذی
 65/7درصد) ،و سال ( 6536مخفی  57/6درصد) رشد کذل تولیذد نیذز مخفذی و پذایین بذود
است چخانکه در دورۀ موردبررسی فقط در چهار سال رشد اقتصادی ایذران دو رقمذی شذد
است که در هر چهار سال ،یعخی سال ( 6516با رشد  99/0درصد) ،سال ( 6513با رشذد 66
درصد) ،سال ( 6573با رشد  69/5درصد) ،و سال ( 6533با رشد  69/3درصد) بهفلت لغذو
یا تعلیح تحریمهای مقداری نفت در سال  6516و سال 6533و فعالشدن ظرفیتهذای پذ
اط جخگ تحمیلی در سالهای  6513و  ،6578رشد بخش نفت بهترتیذ  690درصذد63/6 ،
درصد 65/6 ،درصد ،و  19درصذد بذود اسذت درادامذه ،ضذمن معرفذی سذاطوکار و مذدل
مفهومی اثرگیاری بخش نفت بر فملکرد تولید و رشذد اقتصذادی در ایذران اثذر رخدادهذای
سیاسی و تحریمها نیز ،بهمخزلۀ تکانههای ارجی ،بررسی میشود
الاته یاد ور میشود اگرچه در مطالعات مربوط به رشد اقتصادی بذه اثذر تکانذههذای
نفتی اشار شد است ،هموار در این مطالعات اثر در مدی نفت و تکانههای مربوط بذه
قیمت ن نیز بررسی شد است در اوضا و احوال متعارف و ناود موانذع غیراقتصذادی
که تغییر مقداری تولید نفت ناچیز است ،چهبسا این روش مؤثر باشد ،اما چخذانچذه بخذا
باشد ثار فوامل غیراقتصادی همچون انقالب ،جخگ ،تحذریم ،و مطالعذه شذود ،ایذن
روش کافی نیست و شایسته است در مطالعات و متون فلمی و تحلیلهذای سیاسذتی و
برنامهریزی با ارائۀ یت مدل مفهومی امکان تحلیل رساتری اط اثذر تکانذههذای مقذداری
نفت فراهم شود
در این چهارچوب مفهومی مالحظه میشود که تکانذۀ مقذداری نفذت بذر تولیذد ملذی و
بهتاع ن بر رشد اقتصادی اط مجاری طیر اثر میگیارد:
 6اثر مستقیم :اط نجاکه نفت یکی اط پایذههذای اصذلی تولیذد ملذی (بذا وطن بذاالی 98
درصد) است ،هرگونه تغییری همچون کاهش تولید نفذت ذام بالفاصذله و بذدون واسذطه،
فملکرد تولید ملی را تحتتأثیر قرار میدهد این اثر بهرور مستقیم در رذرف فرضذۀ کذل و
رشد اقتصادی پدیدار میشود برای شخا ت این اثر کافی است به معادلۀ طیر توجه شود:
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در این معادله Y ،بیانگر تولید کل کشور (به قیمت ثابت) و  ، ،و بذهترتیذ
تولید بخشهای نفت ،صخعت و معدن ،دمات ،و کشاورطی است بذا دیفرانسذیلگیذری اط
این معادله (تولید) و فملیات ریاضی میتوان به معادلۀ رشد رسید:
̇

̇

̇

̇

̇

که در ن ها سهم یا وطن بخشها اط تولید و رشد ن اسذت روش و معادلذۀ یادشذد
شایه روش حسابداری رشد است الاتذه در حسذابداری رشذد کوشذش مذیشذود رشذد
اقتصادی کل بین مخابع (چون سرمایه ،نیروی کار ،و بهر وری) تسهیم شود؛ ولی در ایذنجذا
رشد اقتصادی بین بخشها (نفت ،صخعت و معدن ،دمات ،و کشاورطی) تسهیم میشذوند
تکانههای ارجی چون تحریم که بافث کذاهش اجاذاری تولیذد نفذت (بذیکذاری اجاذاری
ظرفیت بخش) میشوند ،به کاهش سریع رشد اقتصادی و پایینافتادن اقتصذاد ملذی اط مسذیر
رشد بلخدمدت ن مخجر میشود این اثر بذا حرکذت فکذ روی مسذیر رشذد کوتذا مذدت
انطااقپییر است
 9اثر غیرمستقیم :ایذن اثذر بذه دو اثذر غیرمسذتقیم مقذداری و اثذر غیرمسذتقیم در مذدی
تقسیم میشود
 699اثر غیرمستقیم مقداری :این اثر به تذأثیر تغییذر مقذداری نفذت در دییذر بخذشهذای
فرضه ،بهویژ بخش دمات و صخعت برمیگردد مذثالً وقتذی بذه هذر فلتذی مقذدار نفذت
تولیدی و بهتاع ن صادرات نفت کشور کاهش یابد ،بهواسطۀ ن ارطش افذزودۀ حمذلونقذل
دریایی بهسرفت کاهش مییابد مثالً هخیامیکه بهجای دو میلیون و پانصذد هذزار بشذکه در
روط یت میلیون بشکه نفت بارگیری و حمل میشود ،طیربخش دمات حملونقذل دریذایی
در حدود  18درصد کاهش مییابد ،که این اثر نیز بذهفلذت وجذود روابذط پسذین و پیشذین
بخشها بهسرفت در ررف فرضۀ کل و رشد اقتصادی پدیدار میشود این اثذر غیرمسذتقیم
مقداری نیز در معادلۀ  6و معادلۀ  9بهروشخی قابلمشاهد است
 999اثر غیرمستقیم در مدی :نفت پایذۀ اصذلی مخذابع فمذومی (دولذت) در ایذران اسذت،
بخابراین تغییرات مقداری نفت (با فرض ثاات قیمت ن) بافث تغییر این پایۀ مخذابع فمذومی
و بهدناال ن تغییر مخارج دولت میشود تغییر مخارج دولت هم در هزیخذههذای مصذرفی و
هم مخارج سرمایهای دولت مذخعک مذیشذود الاتذه کذاهش مخذارج بذیشتذر بذر تملذت
داراییهای سرمایهای یا همان بودجههای فمرانذی اثذر مذیگذیارد ایذن اثذر مشذابه کذاهش
در مدهای نفتی کشور بهفلت پایین مذدن قیمذت نفذت اسذت مالحظذه مذیشذود کذه اثذر
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غیرمستقیم در مدی ناشی اط تغییر تولید نفت اط سمت مخارج (تقاضای کل) اثر میگذیارد و
سا تحقح تولید بالفعل (واقعی) کمتر اط تولید بالقو (ظرفیت) میشود

شکل.2مدلمفهومياثرگذاريتغییرمقدارينفتبرتولیدملي 
چهارچوب اثرگیاری معرفیشد در اقتصاد ایران نشان میدهد که تغییرات تولید ملذی و
نرخ رشد اقتصادی تاحد قابلتوجهی به تغییرات در مقذدار تولیذد نفذت و بذهفاذارتی رشذد
بخش نفت وابسته است بهنحویکه ضری همبسذتیی رشذد بخذش نفذت بذا نذرخ رشذد
اقتصادی در باطۀ طمانی سالهای  6531تا  6533نزدیت به  08درصد است این هذمبسذتیی
در طمان تکانههای نفتی مثل سذالهذای  6537تذا  6516 ،6533و  6578 ،6519تذا  ،6579و
 6536تا  6533نزدیت به  38درصد است شکل  5روند نرخ رشذد اقتصذادی و نذرخ رشذد
بخش نفت را نشان میدهد
نکتۀ حائزاهمیت این است که اثر تکانههای مقذداری نفذت بذر رشذد اقتصذادی متقذارن
است؛ یعخی همانگونهکه کاهش مقداری تولید نفت در نتیجذۀ اقذدامی چذون وضذع تحذریم
بافث کاهش رشد اقتصادی مذی شذود ،افذزایش مقذداری تولیذد نفذت پذ اط لغذو تحذریم
بالفاصله بافث افزایش رشد اقتصادی در ایران شد اسذت ایذن رشذد مسذتمر نیسذت و بذا
بهر برداری اط ظرفیت بیکار بخشها دوبار رشد اقتصادی به سطح یذتنوا ذت بلخدمذدت
ن برمیگردد شایان خکر است ،در مطالعات مربذوط بذه ارطیذابی اثذر تکانذههذای نفذت بذر
اقتصادهای صادرکخخدۀ الص نفت ،همچون ایران ،اثر تکانذههذای قیمتذی نامتقذارن ارطیذابی
شد است یعخی کاهش قیمت نفت رشد اقتصادی این کشورها را کذاهش داد اسذت ،ولذی
6
اثر مثات افزایش قمیت نفت بهمرات ضعی تر بود است
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نمودار  5نشان میدهد در سالی که بخش نفت بیشترین میزان رشد را ( 690درصذد در
سال  6516درپی لغو تحریم مقداری نفت) داشته است ،اقتصذاد ایذران بذاالترین نذرخ رشذد
اقتصادی ( 99/0درصد در سال  )6516را حتی با تداوم جخگ تحمیلی تجربه کرد اسذت در
ررف مقابل ،در سالی که بخش نفت بیشترین کذاهش را تجربذه کذرد اسذت (مخفذی 17/5
درصد در سال  6533درپی تحریم مقداری نفت) ،نرخ رشد اقتصادی کمترین مقدار ذود را
(مخفی  95/9درصد) داشته است کاهش حدود  7درصد تولید بهفلت کذاهش  57/6درصذد
ارطش افزودۀ بخش نفت درپی افمال تحریمها در سال  6536و رشد  69/3درصذد در سذال
 6533بهدناال رشد  19درصد بخش نفت بهدناال تعلیح تحریمها بیانگر تجربۀ مشابهی است
نکتۀ مهمی که در این قسمت بدان توجه داد میشذود اثذر تکرارنشذدن و متوقذ شذدن
یت تکانۀ ارجی و پی مد ن برای رشد است؛ چراکه اگر براثر یت فامذل ذارجی چذون
جخگ ،تحریم ،و وضع سهمیۀ رید تولید مقداری نفت کاهش یابد ،این اثر در همذان سذال
تأثیر مستقیم و تأثیر غیرمستقیم مقداری ود را برجای میگیارد
تجربۀ سال  6533که اقتصاد ایران با تحریم (نخریدن نفت اط ایران) و بذهفاذارتی تحذریمِ
مقداری نفت روبهرو شد ،نشان میدهد که وقتی رشد بخذش نفذت بذه مخفذی  17/5درصذد
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رسید ،همین امر نرخ رشد اقتصادی را به مخفی  95/9درصد رساند و تجربۀ سذال  ،6516کذه
تحریمهای مقداری لغو شد ،نشان میدهد که رشد  690درصذدی بخذش نفذت ،نذرخ رشذد
اقتصادی  99/0درصدی را بهدناال داشت تجربۀ سال  6510مقارن با پییرش قطعنامذۀ ،330
تجربۀ سال  6536بهفلت تحریمهای مقداری نفذت و بانذت مرکذزی ،و تجربذۀ سذال 6533
درپی تعلیح تحریمهای مقداری صادرات نفت که بهترتیذ ریشذه در یذت تکانذۀ ذارجی
داشتهاند نیز اط مصادیقی هستخد کذه نسذاتدادن نهذا بذه پذی مذدهای سیاسذتی یذا بهاذود
سا تاری اقتصاد محلتأمل است

9.7تحوالتسیاسيوجنگ
در اکثر موارد تحوالت سیاسی و جخگ بحذرانهذای اقتصذادی را بذهدناذال داشذته اسذت
جدول  9سالهایی را کذه اقتصذاد ایذران بذا بحذرانهذای اقتصذادی روبذهرو بذود اسذت
نشان میدهد
سالهای  ،6530 ،6537و  6533مصادف با پیذروطی انقذالب اسذالمی و شذرو جخذگ
تحمیلی ،سالهای  ،6516 ،6515و  6513سالهذای جخذگ تحمیلذی ،و سذالهذای  6579و
 6575سالهای اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی است
رشداقتصاديدرسالهايبحراناقتصادي 

جدول.2
رشدبخش
خدمات 

رشدبخش
کشاورزي 

رشدبخش
صنعت 

رشداقتصادي
بدوننفت 

رشدبخش
نفت 

رشداقتصادي
بانفت 

6537

9

1/7

68/3

9/0

-93

-69/0

6530

-8/1

1/6

-63/3

-8/3

-99/5

-3/6

6533

-6/6

5/7

6/3

-8/5

-17/5

-95/9

6515

-6/6

7/5

-1/0

-9/6

-98/3

-7/1

6516

9/6

7/3

-6/3

6/0

6/0

6/0

6513

-66/9

6/0

6/6

-0/3

-65/7

-3/0

6579

8/3

66

-9/9

-8/5

3

6/6

6575

9/5

9/6

9/6

6/1

-1/6

-8/3

6536

6/6

5/7

-1/6

-8/3

-57/6

-1/0
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بررسی نشان میدهد ،که تحوالت سیاسی ،هذمچذون وقذو انقذالب ،در اغلذ مذوارد
بهفلت همرا شدن با واکخشهای تحریمی ،بهصورت کاهش رید نفت اط ایذران بذا کذاهش
رشد بخش نفت رشد اقتصادی را به میزان بسیار طیادی تحتتأثیر قرار داد انذد بذهفاذارتی،
تحریمهای نفتی یکی اط اهرمهای فشاری است که هموار درقاال هرگونذه تحذرک سیاسذی
برضد ایران بهکار گرفته شد است تخها سالهایی که تکانههای اقتصادی بذدون وجذود هذی
تکانۀ سیاسیای اتفاق افتاد است ،سذالهذای  6579و  ،6575مقذارن بذا سذالهذای اجذرای
9
سیاستهای تعدیل اقتصادی ،هستخد
در سالهای  6537تا  6518اقتصاد ایران با سه رویداد سیاسی اوجگیری انقالب ،تسذخیر
النۀ جاسوسی امریکا ،و جخگ تحمیلی روبهرو بود است در این دوران بذا دسذتور اجرایذی
رئی جمهور وقت امریکا ریذد نفذت اط ایذران قطذع شذد در ایذن دوران بذاوجود تذالش
بسیاری اط کشورهای فضو اوپت ماخیبر افزایش تولید و صادرات نفذت بذرای جلذوگیری اط
افزایش قیمت جهانی ن بهفلت تحریم ایران قیمت نفذت اط بشذکهای  63/03دالر بذه 53/3
دالر رسید ،اما باوجود افزایش قیمت نفت رشد بخش نفذت در اقتصذاد ایذران بذهفلذت اثذر
مستقیم و اثر غیرمستقیم مقداری به مقدار قابلتوجهی مخفی شد فلذت ن نیذز بذه غلاذۀ اثذر
مقداری بر اثر قیمتی در بخش نفت برمیگردد در این دوران با کاهش شذدید رشذد بخذش
نفت و درپی ن افت شدید رشد اقتصادی ،اقتصاد ایران دور هایی اط رکود را همرا با تذورم
شدید و بیکاری تجربه کرد
پ اط اتمهیذافتن جخذگ تحمیلذی و پذییرش قطذعنامذۀ  330سذاطمان ملذل بذهفلذت
اطسرگیری تولید در مخارقی که درگیر جخگ بودند ،اط جمله مخارح نفت یذز ،اقتصذاد ایذران
در سالهای  6513و  6578نرخهای رشد باالیی را تجربه کرد جدول  5مار فملکذرد نذرخ
رشد اقتصادی در این دو سال را نشان میدهد:
رشداقتصاديدرسالهايپسازجنگ 

جدول.9
رشدبخش
خدمات 

رشدبخش
کشاورزي 

رشدبخش
صنعت 

رشداقتصادي
بدوننفت 

رشدبخش
نفت 

رشداقتصادي
بانفت 

6513

68/1

66

67/3

66/7

63/6

66

6578

68/6

3/1

95/1

66/0

65/6

69/5
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اما پ اط تجربۀ نرخهای رشد باال در سالهای پ اط جخگ ،بهفلت نزدیتشدن تولیذد
فملی به ظرفیتهای موجود رشد اقتصادی متوق شد و اقتصاد ایران نرخهای رشد پذاییخی
را تجربه کرد

7.7تحریم
اقتصاد ایران اط طمان پیروطی انقالب اسالمی هموار با تحریمهذای یذتجاناذه و چخدجاناذه اط
ررف کشورهای مختل مواجه بود است الاته تحریم نفتی و تحریم مالی قال اط انقذالب نیذز
سابقه دارد بهگونهایکه درپی جخاش ملیکردن صذخعت نفذت در غذاط دهذۀ  ،6558انیلسذتان
ماادرت به تحریم نفتی ایران کرد که به کاهش تولید و توفیحنیافتن برنامذۀ فمرانذی اول قاذل اط
انقالب ( )6556 -6597مخجر شد  5تحریم اط رریح بخشهای مختل میتواند در نذرخ رشذد
اقتصادی تأثیر داشته باشد شکل  5این تأثیرات را نشان میدهد:

شکل:9تحریمورشداقتصادي

بررسی نشان میدهد که در دو دورۀ تحریمها افمال محدودیت مقداری یذا کذاهش ریذد
نفت تأثیر بهسزایی در فملکرد تولید و رشد اقتصادی ایران داشته است این دو دور سالهذای
 6533و  6536هستخد جدول  6مار فملکرد نرخ رشد اقتصادی این دو سال را نشان میدهد:
رشداقتصاديدرسالهايتحریممقدارينفت 

جدول.7
رشدبخش
خدمات 

رشدبخش
کشاورزي 

رشدبخش
صنعت 

رشداقتصادي
بدوننفت 

رشدبخش
نفت 

رشداقتصادي
بانفت 

6533

-6/6

5/7

6/3

-8/5

-17/5

-95/9

6536

6/6

5/7

-1/6

-8/3

-57/6

-1/0
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در هر دو سالِ اشار شد  ،رشد اقتصادی بدون نفذت کذمتذر اط  6درصذد کذاهش یافتذه
است ،اما رشد مخفی بسیار باال و قابلتوجه بخش نفت ،بهفلت افمال تحذریمهذای مقذداری،
رشد اقتصادی کل را مخفی کرد است چخانکه رشد بخش کشاورطی در هر دو سال بهفلذت
پایینبودن اثرپییری این بخش اط تکانههای ارجی مثات بود است (شایان خکر است ،نذرخ
رشد اقتصادی  5/7درصد بخش کشاورطی سال  6536پ اط تعدیل مخفذی بذهدناذال تغییذر
دولت در سال  6539افالم شد است)
تفاوت فمد ای که بین تحذریم سذالهذای  6533و  6536وجذود دارد فاذارت اسذت اط
اینکه در سال  6533باوجود تحریم مقداری نفت و کاهش میزان فروش ن قابلیذت وصذول
در مدهای نفتی وجود داشت و اقتصاد ایران با تحریم مالی روبهرو ناود است ،امذا در سذال
 6536فالو بر تحریم مقداری نفت ،امکان انتقال در مدهای نفتی کشور بهفلت تحریم بانذت
مرکزی و نظام بانکی وجود نداشته است چخانکه تحریمهای صخعت ،بیمه ،و باطرگانی نیز اط
رریح کاهش رشد دییر بخشها در کاهش نرخ رشد اقتصادی تأثیر مضاف گیاشته اسذت
بخابراین باتوجهبه پیچیدگی و شدت تحریمها در سال  6536انتظار میرفت که فملکرد نذرخ
رشد اقتصادی اط سال  6533پایینتر باشد ،که اینگونه نشد است
نکتۀ مهم دییر که نااید اط نظر دور داشت ،بهر گیری تحریمکخخذدگان اط انااشذت تجربذۀ
تحریم یا همان جخگ اقتصادی برای تقویت ایذن اهذرم فشذار برضذد اقتصذاد ایذران اسذت
همانگونهکه در بخشهای قالی گفته شد ،در سال  6533نیز تحذریم مقذداری نفذت برضذد
ایران افمال شد ،اما تحریم یتبارۀ رید نفت اط ایران بذه افذزایش شذدید قیمذت نفذت در
باطارهای جهانی و درنتیجه ،ناگزیرکردن رئی جمهور امریکا به لغو دستور ود مخجذر شذد
اما در تجربۀ ا یر ،امریکا و متحدانشذان بذهفلذت سذیطر ای کذه بذر نقذل و انتقذال پذولی و
شاکههای الکترونیکی مالی دنیا یافتهاند ،ابتدا ماادرت به تحریم مذالی ایذران کردنذد؛ بخذابراین
نفت ایران فرو ته شد و باطار نفت جهانی دچار تخش کاهش ناشی اط فرضۀ ایران نشذد ،امذا
تخیخاهای مالی و فشارهای در مدی بر ایران تحمیل شذد و در گذام بعذدی تحذریم مقذداری
نفت ایران بهصورت تدریجی و پلکانی افمذال شذد تذا امکذان جذایگزیخذی تولیذد اطسذوی
کشورهایی همچون فربستان و همچخین تطایح طنجیر های پاالیشیاهی با نفذت جذایگذزین
ایران فراهم شود؛ بهویژ اینکه ریداران نفت ام ایران نیز محدودند و بهنذوفی انحصذاری
هستخد بخابراین تلفیح تحریم مالی و مقداری نفت و پرهیز اط تذخش در بذاطار نفذت رویکذرد
طیر نها برضد ایران بود است شایان خکر است ،در متذون ارائذهشذدۀ صذاح نظذران و
دستاندرکاران امریکایی درگیر تحریم برضد ایران هموار اط یتپارچهشدن نظام مذالی دنیذا
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و اطررفی وابستیی ایران به فروش نفت در بذاطارهذای جهذانی ،بذهمخزلذۀ دالیذل اثربخشذی
6
تحریمهای اقتصادی برضد ایران ،یاد شد است
جدول  3تجربۀ دو سال رشد ایران را در سالهذای  6516و  6533پذ اط برداشذتن یذا
تعلیح تحریمهای مقداری نفت نشان میدهد همانگونهکه رشذد  690درصذد بخذش نفذت،
رشد حدود  95درصد کل را در سال  6516درپی داشته است ،رشذد  19درصذدی نفذت در
سال  ،6533رشد  69/3درصد کل را در سال  6533رقم طد است
رشداقتصاديدرسالهايپسازتحریممقدارينفت 

جدول.1
رشد بخش
دمات

رشد بخش
کشاورطی

رشد بخش
صخعت

رشد اقتصادی
بدون نفت

رشد بخش
نفت

رشد اقتصادی
با نفت

6516

-9/5

7/6

3/6

9/6

690/6

99/0

6533

5/1

6/9

1/1

5/5

16/1

69/3
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 .5تحلیل رشد اقتصادی در سال  1331و سال 1335

6.1رشداقتصاديدرسال6936
رین رقم نرخ رشد اقتصادی سال  6536باتوجهبه نچه اطسوی بانت مرکزی افذالم شذد
است مخفی  1/0درصد است جدول  7مار فملکذرد نذرخ رشذد اقتصذادی را در ایذن سذال
نشان میدهد:
جدول:4رشداقتصاديدرسال 6936

6536

رشدبخش
خدمات 

رشدبخش
کشاورزي 

رشدبخش
صنعت 

رشداقتصادي
بدوننفت 

رشدبخش
نفت 

رشداقتصادي
بانفت 

6/6

5/7

-1/6

-8/3

-57/6

-1/0

اطالعرسانيبانکمرکزيجمهورياسالميایران( )www.cbi.ir
منبع:آمارواطالعاتسامانة 
همانرورکه در جدول  7مالحظه شد ،براساس مار بانت مرکزی نذرخ رشذد اقتصذادی
ایران برای سال  6536مخفی  1/0درصد افالم شد است که این فدد در مقایسه با رشد سذال
( 6538که اولین سال پ اط اجرای هدفمخدساطی یارانذههاسذت) حذدود  66درصذد افذت
نشان میدهد ،کمااینکه در مقایسه با سال  6503که رشد اقتصذادی ایذران  1/3درصذد بذود
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است ،این فاصله به  65درصد میرسد؛ بخابراین مالحظه مذیشذود کذه در سذال  6536نذرخ
رشد اقتصادی دچار یت تکانه شد است و در مسذیر پایذدار ذود ناذود اسذت؛ درنتیجذه،
شخا ت وقایع سال  6536حائزاهمیت است که درادامه بررسی میشود
ال ) تحریم نفت
تحریم سالهای  6538به بعد پیچید ترین نو تحریمها برضد ایران بود است؛ طیرا هذم
تحریم مقداری نفت افمذال شذد اسذت و هذم قاذل اط ن بذا تحذریمهذای مذالی ،اطجملذه
محدودیت جابهجایی در مدهای حاصل اط فروش نفت و خ ایر ارطی اثذر تحذریم مقذداری
نفت تشدید شد است مخفیبودن رشد بخش نفت و مخفیشدن رشد بر ی طیذربخشهذای
دمات و صخعت که مستقیماً تحریم شد اند ،حکایت اط اثر غال تحریم بر رشذد اقتصذادی
مخفی در سال  6536دارد درمورد تحریم ا یر نفت این موارد را میتوان مطرح کرد:
 6بهدناال تحریم بانت مرکزی در ما های پایانی سال  ،6538در مذا هذای غذاطین سذال
 6536تحریم تجاری نفت ،یعخی کاهش رید نفت اط ایران افمال شد بهروریکه صذادرات
نفت کشور اط متوسط  9/6میلیون بشکه در روط به کمتذر اط یذت میلیذون بشذکه در روط در
ما های ابتدایی سال کاهش یافت این امر بافث شد باوجود ظرفیتهای تولیذدی در بخذش
نفت ،تولید ن بهشدت کاهش یابد و رشد بخش نفت بذه مخفذی  57درصذد در سذال 6536
برسد درواقع ،مانع سیاسی تحریم به تولید نفت پایینتر اط سطح ظرفیت (بیکذاری اجاذاری
ظرفیت تولید نفت) یا پایینافتادن اط روند بلخدمدت رشد مخجر شد این اثر همانگونذهکذه در
بخش  9-6گفته شد دارای تأثیر مستقیم در رشد اقتصادی است چخانکه رشذد بذدون نفذت
فقط مخفی  8/3درصد بود است بخابراین فاصلۀ رشد بدون نفت مخفی  8/3درصذد بذا رشذد
مخفی  1/0درصد کل ،بهفلت اثر مستقیم تحذریم (کذاهش مخفذی  57درصذدی تولیذد بخذش
نفت) بود است
 9همانگونهکه در بخش  9-6مقاله گفته شد ،اثذر تکانذههذای مقذداری نفذت (ناشذی اط
تحریم) به اثر مسذتقیم محذدود نمذیشذود و دو اثذر «غیرمسذتقیم مقذداری» و «غیرمسذتقیم
در مدی  -مخارج کل» باید بررسی شوند که بدین شرح است:
 699براثر افت تولید و صادرات نفت بخشهای پسین و پیشین بذهشذدت دچذار کذاهش
شدند که این امر در پایۀ تولید دییر بخشهای (غیرنفتی) ود را نشان میدهذد مذثالً رشذد
بخش حملونقل دریایی در سال  9/3 6536درصذد بذود اسذت ایذن رشذد بذه دو بخذش
حملونقل دریایی غیرنفتی و حملونقل دریایی نفتی تقسیم میشود جال اسذت کذه رشذد
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حملونقل بدون نفت در سال  6536حدود  3درصد بود است؛ ولی اط نجاکه رشد بخذش
حملونقل نفتی حدود مخفی  0درصد بود است ،رشد مزبور بذه سذطح  9/3درصذد کذاهش
یافته است که اط مصادیح اثر غیرمستقیم مقداری است
 999براساس گزارش مالی دولت در سال  ،6536بهدناال تحریم رید نفت اط ایران ،پایذۀ
مربوط به فروش نفت در در مد فمومی (طیربخش واگیاری داراییهای سرمایهای) به میذزان
 51درصد در مقایسه با سال قال ن کاهش یافت ،که در نتیجۀ این امر مخارج کل دولذت در
سذذال  6536کذذاهش یافذذت کذذه بذذه کذذاهش  67درصذذدی تملذذت دارایذذیهذذای سذذرمایه
(سرمایهگیاری) دولت مخجر شد است که این امذر نیذز بذه کذاهش رشذد اقتصذادی مخجذر
میشود این مورد به اثر «غیرمستقیم در مدی» که اط رریح مخذارج کذل در رشذد اقتصذادی
تأثیر میگیارد ،معرفی شد بهبیانی ،پایین مدن (و مخفیشدن) رشذد بذدون نفذت سذال 6536
(حدود مخفی  8/3درصد) ناشی اط این ثار است
ب) تحریم دمات مالی و باطرگانی
یکی اط مهمترین ابعاد تحریمهای ا یر به تحذریم ذدمات مذالی و باطرگذانی ،اطجملذه
دمات بانکی ،بیمهای ( دمات مالی) ،و کشتیرانی برمیگردد
 6دمات باطرگانی :تحریم بافث شد رشد بخش دمات باطرگذانی کذه  66درصذد اط
سهم تولید کل را در اقتصاد ایران به ود ا تصاص میداد ،به مخفی  3درصد در سذال 6536
برسد شایان خکر است ،متوسط رشد این طیربخش در سذه سذال  6500تذا  1 6538درصذد
بود است
 9دمات مالی :یکی دییر اط حوط هایی که بهرور مستقیم تحریم شد بخذش ذدمات
مالی است تحریم بافث شد رشد این بخذش بذه مخفذی  6/1درصذد در سذال  6536برسذد،
درحالیکه در فاصلۀ سالهذای  6500تذا  6538بذهرذور متوسذط ایذن طیذربخش اط رشذد 0
درصدی بر وردار بود است
کاهش رشد دو طیربخش یادشد به افت رشد بخذش ذدمات اط  3/0درصذد در سذال
 6538به  6/6درصد در سال  6536مخجر شد ایذن دو در وضذعیتی اسذت کذه رشذد دییذر
بخشهای دمات کشور (بدون ذدمات مذالی و باطرگذانی) در سذال  6536در حذد سذال
 ،6538یعخی  3/5درصد ،مثات بود است توجه به این نکته حائزاهمیذت اسذت کذه بخذش
دمات  38درصد سهمِ تولید کل را در ا تیار دارد؛ بخذابراین افذت  6درصذدی ایذن بخذش
بهفلت تحریم بهتخهایی به افت  9درصدی رشد کل مخجر میشذود (توجذه شذود رشذد کذل
بخشهای غیرنفتی مخفی  8/3درصد در سال  6536گزارش شد است)
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ج) تحریم بخشهای صخعتی
افمال تحریمها بسته به سا تار فعالیتهذا ،اطجملذه ارطبذری درمقابذل ارط وری اط چخذد
مسیر بافث سی به بخشهای صخعتی شد اسذت اطجملذه بذا کذاهش در مذدهذای ارطی
افزایش نرخ ارط بهوقو پیوست این امر همرا با مشکل جابهجایی پول (تحریم بذانکی) بذه
درمضیقهقرارگرفتن صخایع وابسته به واردات و ارطبذر مخجذر شذد بذرای نمونذه ،ایذن امذر را
میتوان در بخش ودرو (طیربخش ماشین الت و تجهیزات در تولید) جستوجو کذرد کذه
اط کاهش  66درصدی تولید در سال  6536بر وردار بود است بخابراین مالحظذه مذیشذود
که رشد طیربخش ماشین الت و تجهیزات اط متوسط  66درصد در سالهای  6500تذا 6538
به مخفی  58/75درصد در سال  6536کاهش یافت
یکی دییر اط حوط های تحریم صخعتی به بخش پتروشیمی برمیگردد که در سذال 6536
بهرور مستقیم موردتحریم قرار گرفت و سا شد نرخ رشذد ایذن بخذش اط متوسذط 69/3
درصد ری سالهای  6500تا  6538به مخفی  6/63درصد در سال  6536کاهش یابد
مذذوارد خکرشذذد محذذدود بذذه مصذذادیح اثذذرات تحذذریم بذذر طیذذربخشهذذایی اسذذت کذذه
بهرور مستقیم تحریم شدند تردیدی نیست که بهفلذت روابذط پسذین و پیشذین بخذشهذا،
اثرات تحریم فراتر اط مقداری است که بیان شذد حسذیخی و دییذران ( )6533بذا اسذتفاد اط
مدل متغیر مختلط داد ذذ ستاند نشان داد اند که فقط کاهش  68درصد تولید نفت ناشذی اط
تحریم نفتی به کاهش  7درصدی رشد اقتصذاد ایذران مخجذر مذیشذود شذایان خکذر اسذت،
تحریمهای سالهای ا یر فالو بر تحریمهای نفتی ،تحریمهای مالی ،فلمی ذذ فخی ،صذخعتی،
و تجاری را نیز شامل شد است

2.1بازسازيرشداقتصاديسال 6936
براساس نچه گفته شد ،اگر تحریمها افمال نمذیشذد و نذرخ رشذد بخذش نفذت و دییذر
بخشهایی که بهرور مستقیم تحریم شد اند (همچون دمات باطرگانی ،ذدمات بذانکی و
واسطههای مالی ،صخایع ماشین الت و تجهیزات ،و پتروشیمی) که در سذال  6536مثاذت یذا
حتی صفر بود ،ایران در سال  6536شاهد نرخ رشد مثات میشد برای اثاات این ادفا کذافی
است رشد بخشهای یادشد صفر در نظر گرفته شوند و با استفاد اط سذهم بخذش نفذت و
سهم دییر بخشها در سال  ،6538یعخی سال قال اط افمال تحریمهای مقذداری ،نذرخ رشذد
اقتصادی سال  6536را باط محاساه کرد جدول  0سهم هر یت اط بخشها را در تولیذد سذال
 6538نشان میدهد:
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کردنرشدبخشهایياستکهمستقیماً


معنيصفرفرض

(بازسازيرشداقتصاديبه
با فرض صفر (که بهمراتذ کذمتذر اط متوسذط دورۀ سذه سذال قاذل اط تحذریم اسذت)
درنظرگرفتن نرخ رشد بخشهای نفت ،ماشین الت و تجهیزات ،محصوالت شیمیایی ،گذرو
دمات مالی و ذدمات باطرگذانی در سذال ( 6536همذانگونذهکذه در جذدول  0مالحظذه
میشود) که بهرور مستقیم تحریم شدند و تحریم به کاهش تولید نهذا مخجذر شذد اسذت،
نرخ رشد اقتصادی ایران برابر با  9/67درصد است


9.1رشداقتصاديدرسال6931
برای تحلیل رشد اقتصادی سال  6533شایسته اسذت براسذاس رویکذرد مقالذه بذه تجزیذه
بخشی ن توجه شود همانگونهکه در جدول  3مالحظه میشود ،رشد بدون نفت در ایذن
سال برابر  5/5درصد بود است با درنظرگرفتن رشد مخفی  5/6درصد رشذد بذدون نفذت
در سال  ،6536نتیجه ن است که فملکرد تولید بدون نفت در سال  3617( 6533میلیذارد
ریال به قیمت ثابت سال  )6538به معادل سطح فملکرد سال  3615( 6535میلیذارد ریذال
به قیمت ثابت سال  )6538رسید است ،ولی باتوجهبه برداشذتهشذدن تحذریمهذای نفتذی،
رشد بخش نفت در سال  6533حدود  19درصد شد است که ارطش افزود یذا فملکذرد
این بخش را اط  365888میلیارد ریال به قیمت ثابذت  6538در سذال  6536بذه 6396888
میلیارد ریال در سال  6533رساند است و رشد کل اقتصاد را به  69/3درصد در این سال
ارتقا داد است
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شایان خکر است ،اثر مثات رشد بخش نفت در سال  6536نیز محسوس اسذت در سذال
 6536اگرچه رشد بدون نفت مخفی  5/6درصد بود است ،بهفلت رشد  7/9درصذدی رشذد
بخش نفت رشذد کذل تعذدیل شذد اسذت و بذه سذطح مخفذی  6/1درصذد رسذید اسذت
بدینترتی  ،رشد سال  6533را نمیتوان نتیجۀ یذت بهاذود سذا تاری یذا سیاسذتی اقتصذاد
دانست ،بلکذه مذرتاط بذا افذزایش قابذلتوجذه ارطش افذزودۀ بخذش نفذت ناشذی اط تعلیذح
تحریمهای مقداری نفت مشابه تجربۀ سال  6516است ایذن امذر بایذد در ارطیذابی فملکذرد
اقتصاد باتوجهبه هدف پویایی رشد در اقتصاد مقاومتی مدنظر قرار گیرد

 .6نتیجهگیری
در تحلیل و ارطیابی رشد اقتصادی ،بهویژ در طمانی که نوسانها و تکانهها باالست ،شایسذته
است به وضعیت فملکرد تولید ملی توجه شود ،در غیر اینصذورت تأکیذد صذرف بذر رقذم
رشد میتواند گمرا کخخد باشد
تفکیت مفاهیم رشد کوتا مدت ،میانمدت ،و بلخدمدت ،بهویژ قاذل و پذ اط یذت تکانذه
بسیار مهم است در مطالعات سیاستگیاری باید توجه داشت که پ اط یت تکانه یذا مهذمتذر
اط ن رفع یت تکانه ،مثل جخگ یا تحریم ،ممکن است یذت جهذش رشذد اتفذاق بیفتذد ایذن
اصالح مسیر کوتا مدت است و نااید ن را یت بهاود سا تار و پایدار رشد تلقی کرد
تجزیه بخشی رشد به تحلیل کیفی و سا تاری ن کمت میکخد ،وگرنه صرف تأکیذد بذر
رشد کل برای اقتصادهایی مثل ایذران کذه نفذت در ن سذهم بذاالیی دارد ،مذیتوانذد بافذث
نارسایی تحلیل و بهرور ویژ درک پی مدهای رشد اقتصادی برای اهذدافی چذون اشذتغال و
حتی رفا شود
مطالعۀ روند رشد اقتصاد ایران و تجزیه بخشذی ن حذاکی اط نوسذان بذاالی ن در دورۀ
موردمطالعه است که فلت فمدۀ ن به نوسان و تکانهپییری رشد بخذش نفذت برمذیگذردد
شدیدترین تکانههای نفتی نیز به تحریمهای مقداری نفت (بهرور مشخص سذالهذای 6516
و  )6536برمیگردد
استفاد اط تحریم در کانون استراتژی امخیت ملی کشورهایی مانخد امریکا برای مقابلذه
با ایران قرار گرفته است که این امر اطیتسو ،به سلطۀ این کشور بذر بذاطارهذایی چذون
باطار مالی و باطار نفت و اطسویی ،به وابسذتیی سذا تاری اقتصذاد ایذران بذه صذادرات
نفت ام برمیگردد

نقد مطالعات رشد و تحلیل تکانهپذیري رشد اقتصادي 59 ...

نکتۀ پیشگفته ایجاب میکخد که در برنامههای اقتصاد مقاومتی پروژ هذای اصذی بذرای
کاهش تحریمپییری و تکانهپییری اقتصاد ایران پیشبیخی شود بهرذور مشذخص ،ایذن امذر
باید در برنامههای دواطد گانه و بهتاع ن ررح و پروژ های مصوب سذتاد فرمانذدهی اقتصذاد
مقاومتی موردتوجه قرار گیرد پروژ های یادشد فالو بر پدافخد مالی باید در جهذت کذاهش
انحصار دولتی در فروش نفت و کاهش انحصار اطسوی ریداران نفتی باشد ضمن ایذنکذه
تکمیل پروژ های طنجیر های پاییندستی نفت و گاط باید با سرفت بیشتری دناال شود
پیام کلیدی در این مقاله ن است که در مطالعات و متون پژوهشی دربارۀ رشد اقتصذادی
فالو بر تحلیل کمّی ذذ کلی باید به تحلیذل کیفذی ذذذ بخشذی رشذد نیذز توجذه شذود و در
سیاستگیاری و ارطیابی سیاستی نااید جهشهذای کوتذا مذدت رشذد ناشذی اط رفذع یذت
تخیخای ارجی و برونطا بهمثابۀ بهاود سذا تاری و پذی مذد سیاسذتی اقتصذاد تلقذی شذود
الصه نکه تاطمانیکه سا تار فخی ،تولید ،تجارت ،و مذالی بخذش نفذت اصذالح نشذود و
وابستیی ن تداوم داشته باشد ،یت فامل اصلی تکانهپذییری و نوسذان رشذد اقتصذاد ایذران
پابرجاست که شایسته است اصالح ن در سرلوحۀ کار مراجع مربوط قرار گیرد

پینوشتها
 6یاد وری می شود که کاهش مقذداری تولیذد و صذدور نفذت بافذث کذاهش فرضذۀ ارط ،کسذری
تجاری ،و درنتیجه ،افزایش قیمت ن نیز میشود که مذیتوانذد در رشذد اقتصذادی و تذورم تذأثیر
بییارد که موضو این مقاله نیست
 9برای ارال بیشتر ،بخیرید به میرطاد و حسیخی 6570
 5برای ارال بیشتر ،بخیرید به فقیهنصیری و دییران 6500
 6برای مطالعۀ بیشتر در صوص ماهیت تحریمهای ا یر برضد ایران و طمیخههای اثربخشی نهذا،
بخیرید به Rosenberg et al. 2016

کتابنامه
برانسون ،ویلیام اچ ( ،)6503تئوری و سیاستهای اقتصاد کالن ،ترجمۀ فااس شاکری ،تهران :نشر نی
حسیخی ،سیدشم الدین ( « ،)6535سی شخاسی رشد اقتصادی ایران با تأکیذد بذر تکانذههذای ذارجی،
توصیهای برای اقتصاد مقاومتی» ،در :کخیرۀ ملی اقتصاد مقاومتی ،تهران :دانشذیا فذالی دفذا ملذی و
دانشیا شهید بهشتی
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حسیخی ،سیدشم الدین (« ،)6539اقتصاد ایذران هذمرا بذا تحذریم» ،فصذلنامذۀ سیاسذتهذای مذالی و
اقتصادی ،س  ،6ش 9
حسیخی ،سیدشم الدین و دییران ( ،)6533بررسی اثر تحریمهذای نفتذی بذر رشذد اقتصذادی ایذران بذا
استفاد اط جدول داد ذذ ستاند  ،تهران :مرکز تحقیقات را بردی دفافی ،گرو مخابع و اقتصاد دفا
رومر ،دیوید ( ،)6505اقتصاد کالن پیشرفته ،ترجمۀ مهدی تقوی ،تهران :انتشارات دانشذیا طاد اسذالمی
واحد فلوم و تحقیقات
سامانۀ ارال رسانی بانت مرکزی جمهوری اسالمی ایران:

<www.cbi.ir<.

غفاری ،فرهاد و سحر مظفری (« ،)6503اثرات نامتقارن شوکهای نفتذی بذر رشذد اقتصذادی در ایذران»،
فصلنامۀ اقتصاد کاربردی ،س  ،6ش 5
فقیذذهنصذذیری ،مرجذذان و دییذذران ( ،)6500برنامذذهریذذزی توسذذعه ،تهذذران :مؤسسذذۀ مطالعذذات و
پژوهشهای باطرگانی
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