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 :توضیح اجمالي

ی  نى ٍاثستیی دالیىی اس پزًَسبى داضتِ است وِ  رضذ تَلیذ ًبخبلص داخلی ایزاى اس اثتذای ثزًبهِ اٍل تَسعِ، رًٍذی ثطئی ٍ ثسیبر

ثب تَجِ ثِ ضزایط جذیذ التصبد ایزاى )افت لیوت ًفت ٍ وبّص . ثبضذسا ثَدى تحَالت ثبسار ًفت هیالتصبد وطَر ثِ ثخص ًفت ٍ ثزٍى

ثزای سیز  تسَاالپبسخیَیی ثِ  تجع نى وبّص تبثیزگذاری ایي ثخص در التصبد ایزاى، ضزایط روَدی حبون ٍ ...(درنهذّبی ًفتی ٍ ثِ

 :رضذ صٌعتی نیٌذُ وطَر ثسیبر حبیش اّویت است

 ؟)نیب ثخص صٌعت پیطزاى رضذ التصبدی ایزاى است( ثبضٌذایزاى هی یّبی التصبدی پیطزاى رضذ التصبدوذاهیه اس سیزثخص .1

 ّبی التصبدی است؟ثخص صٌعت دارای ثیطتزیي پیًَذّب ٍ ارتجبطبت ثب وذاهیه اس ثخص .2

 است؟ًیبسّبیی( پیصٍ چِ )ّب ثب تَجِ ثِ ضزایط وًٌَی التصبد ایزاى، تحزن ثخص صٌعت ًیبسهٌذ تحزن وذام ثخص .3

ثبیست ایجبدوٌٌذُ تحزن در ثخص صٌعت ٍ رضذ ّبی صٌعت در نیٌذُ هیثب تَجِ ثِ ضزایط جذیذ التصبد ایزاى، وذاهیي سیزگزٍُ .4

 التصبدی وطَر ثبضٌذ؟

-، ًَضتبر حبضز تٌْب درصذد پبسخیَیی ثِ سَال اٍل هیاست ای ّبی گستزدُ ًیبسهٌذ ثزرسی فَقیی ثِ سَاالت ثب عٌبیت ثِ نًىِ پبسخیَ

تحلی  حسبثذاری است ثذاى هفَْم وِ رضذ ارسش افشٍدُ ٍ  رٍش اٍلتَاى عو  وزد: ثبضذ. ثزای پبسخ ثِ سَال اٍل ثِ دٍ ضیَُ هی

ضَد وِ هتَسط رضذ ارسش ( هطبّذُ هی1ٍ تحلی  لزار گیزد. ثزاسبس جذٍل )سْن ّز ثخص اس تَلیذ ًبخبلص داخلی هَرد تجشیِ 

 ثزخیّبی التصبدی است ٍلی سْن ایي ثخص در همبیسِ ثب سْن افشٍدُ ثخص صٌعت طی دٍرُ هَرد ثزرسی ثبالتز اس رضذ سبیز ثخص

ثِ ثیبى دییز اگزچِ ثخص صٌعت رضذ حمیمی ثبالتزی ًسجت ثِ سبیزیي داضتِ است ٍلی  تز است.پبییياس جولِ خذهبت ٍ ًفت ّب ثخص

ثذیْی است در ایي رٍش، چَى  دلی  سْن پبییي نى اس تَلیذ ًبخبلص داخلی، دارای تبثیزگذاری هحذٍدتزی در رضذ التصبدی است.ثِ

 ثبضذ.ر دلیك پبسخیَی سَال هطزٍحِ ًویطَضَد؛ ثِّب ٍ ارتجبطبت نًْب در ًظز گزفتِ ًویارتجبط هتمبث  ثخص
 

 )درصذ(   تولیذ ناخالص داخليو سهم آنها از های اقتصادی بخشرشذ ارزش افسوده (: 5جذول )

 
 هتَسط رضذ ارسش افشٍدُ بِ قیوت ثابت

  8931-39طی دٍرُ 

هتَسط سْن اس تَلیذ ًاخالص داخلی 

 8931-39بِ قیوت ثابت طی دٍرُ 

ًاخالص داخلی هتَسط سْن اس تَلیذ 

 8931-39بِ قیوت جاری طی دٍرُ 

 3.9 3.9 9.3 كطاٍرسی

 83.3 39.9 3.9 ًفت

 83.9 83.3 3 صٌعت

 3.9 3.3 3.3 ساختواى

 38.3 3..3 3 خذهات

 باًک هزكشی ج.ا.ا.هحاسبات جاری بزاساس اطالعات هآخذ:                         

 ّای هلی است.گزد كزدى ٍ درًظز ًگزفتي كارهشد احتسابی در حسابًاضی اس  ..8ّا اس رقن اختالف جوع ستَى 
 

ثزایي  ّب رٍی یىذییز را ًیش لحبظ وٌذ.است وِ ارتجبطبت ٍ تبثیزات هتمبث  ثخص وویّبی تحلی  التصبدی هجتٌی ثز رٍشدٍم رٍش 

هَرد  1331-33ّبی التصبدی ثز رضذ التصبدی طی دٍرُ اسبس ثب استفبدُ اس هذل خَدتَضیح ثزداری، تبثیزگذاری ّز یه اس سیزثخص

ّبی التصبدی ٍارد ضذُ است ٍ سپس هیشاى ای ثِ هیشاى یه اًحزاف هعیبر ثِ ثخصتىبًِثزرسی لزار گزفتِ است. ثزای ایي هٌظَر 

ی ّز سیزثخص التصبدی ثز رضذ ( هیشاى تبثیز تغییز یه اًحزاف هعیبر1تبثیزگذاری نى ثز رضذ التصبدی استخزاج ضذُ است. در ًوَدار )

 التصبدی ًوبیص دادُ ضذُ است. 

 



   
 

  اهـدگــدي 
 )درصذ(   )به میسان یک انحراف معیار( بر رشذ اقتصادیهای اقتصادی اثر تغییر زیربخش(: 5)نمودار 

 

 هآخذ: هحاسبات پژٍّص جاری.

 ّا بز رضذ اقتصادی است.تاثیزگذاری سیزبخصًطاًگز دٍرُ ٍ افق سهاًی ٍ هحَر عوَدی ًطاًگز  هحَر افقی 

 

 :دّذ( ًطبى هی1ًوَدار )ًتبیج ارایِ ضذُ در 

 ثخص ًفت (OIL) ثبضذهی گذرا ٍ هیزاثلىِ  هاًذگار ًیستتبثیز نى ، اهب دارای ثیطتزیي تبثیز اٍلیِ ثز رضذ التصبدی است 

 .وٌذ(سوت صفز هی  هی )ثزاسبس ًوَدار تبثیز ثخص ًفت ثز رضذ التصبدی پس اس یه دٍرُ ثِ

 ( ثخص صٌعتINDٍ ) ( سبختوبىHOU) ِوطَر دارًذ. ًىتِ اسبسی نًىِ رضذ  تاثیز باال ٍ هاًذگاری بز رضذ اقتصادیتزتیت ث

سبختوبى صٌعت ٍاثستِ ثِ ثخص رضذ ثخص ثخطی اس ثذاى هفَْم وِ ، ثخص صٌعت ارتجبط تٌیبًیی ثب رضذ ثخص سبختوبى دارد

 .(پذیزد تبثیز هیثخص سبختوبى  اسلذا رًٍك ثخص صٌعت تب حذٍدی  ) است

  ثخص( خذهبتSER( وطبٍرسی ٍ )AGR )ِگفتٌی است رضذ  ثبضٌذ.رضذ التصبدی وطَر هیّبی ثعذی تبثیزگذاری ثز ًیش در رتج

ثبضذ. لذا ثذٍى رًٍك در ّبی هَلذ ًظیز رضذ ثخص صٌعت هیبدی ثخصصّبی التضذت ٍاثستِ ثِ حجن فعبلیتثخص خذهبت ثِ

 تَاى اًتظبر رضذ در ثخص خذهبت داضت. ّبی هَلذ ًویثخص
 

 :نكات كلیذی
  ّب هبًذگبری پبییي ثز رضذ التصبدی وطَر دارد )دلی  ایي اهز پیًَذّبی هحذٍد ثب سبیز ثخص اهب ثبثخص ًفت تبثیزگذاری اٍلیِ ثبال

ٍ صٌعت  ّبیثخصثبضذ وِ حتی در هَاردی تبثیزگذاری هٌفی ثز ثخص تَلیذ داضتِ است(.  هیٍ ضیَُ استفبدُ اس درنهذّبی ًفتی 

دلی  ایي اهز پیًَذّب ٍ ارتجبطبت ) ّستٌذدلی  پیًَذ ثب یىذییز دارای تبثیز ٍ هبًذگبری ثبال ثز رضذ التصبدی وطَر سبختوبى ثِ

 ّبی التصبدی است(.ثب سبیز ثخص ّب ثخصٍسیع ایي 

 ریشی ثزای تحزیه ضًَذ، لذا ثزًبهِّبی پیطزاى وطَر ثزای خزٍج اس روَد فعلی هحسَة هیٍ سبختوبى ثخصّبی صٌعت ثخص

 ثبیست در اٍلَیت لزار گیزد.ّب هیایي ثخص
 

 


