
   
 

  اهـدگــدي 

 059  شماره:
 بخش صنعت پیشران رشد اقتصادی ایران  موضوع:

 22/90/0099 تاریخ:

 :توضیح اجمالي

برخی سواالت جدی بدین شرح قابل طرح و در راستای افزایش رشد اقتصادی،  های اخیرباتوجه به رشد کند و بطئی اقتصاد ایران طی دهه

 است: 

 باشند؟ایران می یهای اقتصادی پیشران رشد اقتصادکدامیک از زیربخش .1

 های اقتصادی است؟بخش صنعت دارای بیشترین پیوندها و ارتباطات با کدامیک از بخش .2

 است؟نیازهایی( پیشو چه )ها بخش صنعت نیازمند تحرک کدام بخشبا توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، تحرک  .3

باالتر  ،شود که متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت طی دوره مورد بررسی( مشاهده می1براساس جدول ) ت مککوردر پاسخ به سواال

 تر استپایین ،جمله خدمات و نفت ازها بخش برخیسهم این بخش در مقایسه با سهم  اگرچه ؛های اقتصادی استاز رشد سایر بخش

ها روی یکدیگر را نیز لحاظ کرد. براین اساس در نمودار تر باید ارتباطات و تاثیرات متقابل بخش. برای تحلیل دقیق)تحلیل حسابداری(

های اقتصادی بر رشد اقتصادی طی دوره موردنظر مورد بررسی قرار گرفته های کمی، تاثیرگکاری هر یک از زیربخش( با استفاده از مدل1)

 است. 

 )درصد(           0630-00طي دوره   تولید ناخالص داخليو سهم آنها از های اقتصادی بخشرشد ارزش افزوده (: 0جدول )

 
 متوسط رشد ارزش افزوده به قیمت ثابت

 

متوسط سهم از تولید ناخالص داخلی 

  (قیمت ثابتبه )

متوسط سهم از تولید ناخالص داخلی 

 (به قیمت جاری)

 9.7 7.5 3.6 كشاورزی

 15.8 21.5 1 نفت

 16.5 16.3 6.6 صنعت

 7.2 6.5 2.8 ساختمان

 52.8 51.2 6.2 خدمات

 بانک مركزی ج.ا.ا.محاسبات جاری براساس اطالعات مآخذ:                         
 

 )درصد(         )به میزان یک انحراف معیار( بر رشد اقتصادیهای اقتصادی تغییر زیربخشاثر (: 0)نمودار 

 
 

 مآخذ: محاسبات پژوهش جاری.

 ها بر رشد اقتصادی است.نشانگر دوره و افق زمانی و محور عمودی نشانگر تاثیرگذاری زیربخش محور افقی 
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  اهـدگــدي 

 :دهد( نشان می1نمودار )نتایج ارایه شده در 

 بخش نفت (OIL) براساس  دباشمی گکرا و میرابلکه  ماندگار نیستتاثیر آن ، اما دارای بیشترین تاثیر اولیه بر رشد اقتصادی است(

 .کند(سمت صفر میل می دوره به دونمودار تاثیر بخش نفت بر رشد اقتصادی پس از 

 ( بخش صنعتINDUو ) خدمات (SER) گفتنی است رشد بخش کشور دارند.  اقتصادیتاثیر باال و ماندگاری بر رشد ترتیب به

خش ب لکا رشد بخش صنعت باشد.های مولد نظیر رشد بخش صنعت میهای اقتصادی بخششدت وابسته به حجم فعالیتخدمات به

 دهد.درصد از اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار می 05خدمات را نیز با سهم بیش از 

  ساختمانبخش (HOUS( و کشاورزی )AGR )باشند.رشد اقتصادی کشور میهای بعدی تاثیرگکاری بر نیز در رتبه  
 

 :نكات كلیدی

  ها شدلیل این امر پیوندهای محدود با سایر بخکه ماندگاری پایین بر رشد اقتصادی کشور دارد  اما بابخش نفت تاثیرگکاری اولیه باال

و عت صن هایبخش .تاثیرگکاری منفی بر بخش تولید داشته استباشد که حتی در مواردی میو شیوه استفاده از درآمدهای نفتی 

سیع دلیل این امر پیوندها و ارتباطات و، هستنددلیل پیوند با یکدیگر دارای تاثیر و ماندگاری باال بر رشد اقتصادی کشور به خدمات

یابند و از سویی بخشی از با رشد بخش صنعت، خدمات متصل به صنعت توسعه می های اقتصادی است.با سایر بخش هابخشاین 

 مرهون رشد بخش مسکن است. ،رشد صنعت

 ریزی برای تحریک این شوند، لکا برنامههای پیشران کشور برای خروج از رکود فعلی محسوب میبخش خدماتهای صنعت و بخش

 آنکه تحریک بخش مسکن نقش موثری به رشد صنعت دارد.، ضمن بایست در اولویت قرار گیردها میبخش

  ،ر این صورت دتواند تاثیر مثبت و قابل توجهی بر بخش خدمات بگکارد که واکسیناسیون و کنترل بیماری میبا توجه به شرایط کرونا

 تواند پیشران رشد اقتصادی برای سایر بخشهای کشور نیز باشد.می
 


