اﺣﺘﻤﺎل رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺎل۹۸
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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮﺳﺒﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﺮ اﺳﺎس
ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزه
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﺮان در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪاش را ﺑﺎ روﻧﺪ رﺷﺪ ﺳﺎل  ۱۳۹۰اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺣﻮزه اﺻﻠﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در ﺳﺎل
 ۲۰۱۹در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﮐﺎﻫﺶ ۳.۶
درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد ،اﯾﻦ ﺳﻮﻣﯿﻦﺑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد
اﯾﺮان در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ دو ﺳﺎل ﭘﯿﺎﭘﯽ دﭼﺎر
رﮐﻮد ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ از ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۶۳ﺗﺎ  ۱۳۶۵و
 ۱۳۹۱و  ۱۳۹۲رخ داده ﺑﻮد.
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ روﻧﺪی را ﮐﻪ از
ﺳﺎل  ۱۳۹۰آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ ،اﻣﺮوز ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ رﻗﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از اﯾﻦ ﺳﺎل ،اﻗﺘﺼﺎد
اﯾﺮان در ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۲۰و  ۲۰۲۱اﺣﺘﻤﺎﻻ روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺣﻮزه
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎﻋﯽ ﻧﺪارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﮐﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ  ۳.۶ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ،اﻗﺘﺼﺎد ﻋﺮاق
رﺷﺪ  ۶.۲درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ در
ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺎرﺳﺎل  ۴.۱درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﻬﺎر و
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﺮای دو ﻓﺼﻞ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان روﻧﺪ
ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ در
ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺳﺎل  ۱۳۹۶اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺗﺸﺪﯾﺪ رﮐﻮد در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی
اﺳﺖ.
در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺰ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺷﺎﺧﺺ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺼﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ در دو ﻓﺼﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن
ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﺎورزی در دو
ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ رﮐﻮد
در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺣﻮزه ﻣﻌﺪن ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺼﻠﯽ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۳۹۵ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
در ﺣﻮزه ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺼﻮل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر در ﭘﺎﯾﯿﺰ
ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻫﺪفﮔﺬاریﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
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