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 196 ................................................................. (درصد -دالر ونیلیم) 1390-98 دوره یط یاقتصاد یهابخش کل مصوب یخارج یگذارهيسرما(. 15- 6) جدول

 196 ......................................................................................................... 1398 سال در مختلف یمال منابع از معدن و صنعت بخش یمال نیتأم سهم(. 16- 6) جدول

 200 ..................................................................... (درصد - الير اردیلیم هزار) 1397 سال با سهيمقا در 1398 سال در عيصنا کیتفک به بازار ارزش(. 17-6) جدول

 201 ............................................................ (درصد-الير اردیلیم هزار) 1398 سال در عيصنا کیتفک به تهران بهادار اوراق بورس معامالت ارزش(. 18- 6) جدول

 202 ......................................................... (درصد-الير اردیلیم هزار) 1397 سال با سهيمقا در 1398 سال در بهادار اوراق بورس یمال یهاشاخص(. 19-6) جدول

 204 .................................................................................................. (درصد-الير اردیلیم هزار) 1398 سال در یبورس مهم عيصنا یمال یهاشاخص(. 20- 6) جدول

 206 ............................................................................................................................... 1398 سال در یاساس فلزات صنعت مهم یهاشاخص یبررس(. 21- 6) جدول

 207 .....................................................................................................................1397 سال در يیایمیش محصوالت صنعت مهم یهاشاخص یبررس(. 22- 6) جدول

 208 ...................................................................................................................................... 1398 سال در کل شاخص و خودرو صنعت یهاشاخص(. 23- 6) جدول

 208 ....................................................................................................................... 1398 سال در مختلف عيصنا کیتفک به فرابورس در یبازار ارزش(. 24- 6) جدول

 209 ................................................................................................................... 1398 سال در مختلف عيصنا کیتفک به فرابورس در معامالت ارزش(. 25- 6) جدول

 210 ........................................................... (درصد-الير اردیلیم هزار) 1397 سال با سهيمقا در 1398 سال در رانيا یکاال بورس معامالت ارزش(. 26- 6) جدول

 211 ............................................................................... (درصد-الير اردیلیم هزار) 1397 سال در رانيا یکاال بورس یکيزیف بازار معامالت ارزش(. 27- 6) جدول

 212 ...................................................................................... (الير اردیلیم هزار) 1398 سال در یط رانيا يیکاال بورس مشتقه بازار یمعامالت ارزش(. 28- 6) جدول

 212 ............................................................................ (درصد-الير اردیلیم هزار) 1397 سال در رانيا يیکاال بورس یمال یابزارها یمعامالت ارزش(. 29- 6) جدول

 219 ...................................................................................... (خام نفت معادل بشکه میلیون) انرژی هایحامل تفکیک به صنعت بخش انرژی مصرف(. 1-7) جدول

 220 ..................................................................................... 1392-96 یهالسا یط مختلف هایبخش تفکیک به یعیطب گاز مصارف بیترک و روند(. 2-7) جدول

 222 ............................................................................(درصد -ساعت گاواتیگ) 1392-98 یط یاقتصاد مختلف یهابخش کیتفک به برق مصرف(. 3-7) جدول

 222 ....................................................................................................................... 1392-96 دوره یط صنعت بخش در ینفت یهافرآورده انواع مصرف(. 4-7) جدول

 223 ...........................................................................................................................................1392-96 صنعت بخش در افزودهارزش و یانرژ مصرف(. 5-7) جدول

 226 .............................................................................................................................. (الير) 1392-98 دوره یط یانرژ یهاحامل فروش یاسم متیق(. 6-7) جدول
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 227 ........................................................................................................... (مکعب متر بر الير) مختلف یهاشبخ در یعیطب گاز فروش متوسط متیق(. 7-7) جدول

 227 ......................................................................................................................... (ساعت لوواتیک بر الير) مختلف یهابخش در برق متیق متوسط(. 8-7) جدول

 228 ............................................................................................................. تن -1396 سال در صنعت بخش یاگلخانه و ندهيآال یگازها انتشار زانیم(. 9-7)  جدول

 228 ......................................................................................... تن – 1392-96 یهاسال یط صنعت بخش یاگلخانه و ندهيآال یهاگاز انتشار زانیم(. 10-7) جدول

 230 .................................................. 1393-97 دوره یط کشور انرژی کنندهمصرف عمده صنايع در انرژی یهاحامل انواع مصرف سهم تغییرات(. 11-7) جدول

 230 ............................................................................................  1394-95 یانرژ عمده کنندهمصرف عيصنا در افزودهارزش و یانرژ مصرف مقدار(. 12-7) جدول

 232 .......................................................................................................................... 1397 سال در عمده عيصنا در یانرژ مصرف برآورد از یاخالصه(. 13-7) جدول

 233 .......................................................................................... 1390-97 یهاسال یط یمیپتروش صنعت در یعیطب گاز خوراک و سوخت مصرف(. 14-7) جدول

 243 ......................................................................... 1395-98 دوره یط رانيا یرنفتیغ تجارت مبادله رابطه و تراز واردات، صادرات، زانیم و ارزش(. 1- 8) جدول

 245 ........................................................................... (درصد تن، هزار دالر، ونیلیم) 1398 سال یط هماهنگ نظام عمده فصول کیتفک به صادرات(. 2- 8) جدول

 246 .................................................................................. (درصد تن، هزار دالر، ونیلیم) 1395-98 دوره یط کشور یرنفتیغ صادرات وزن و ارزش(. 3- 8) جدول

 246 ............................................................................................ (درصد تن، هزار دالر، ونیلیم) 1395-98 دوره یط کشور یرنفتیغ صادرات ساختار(. 4- 8) جدول

 247 ............................................................. (تن کي یازا به دالر درصد، تن، هزار دالر، ونیلیم) 1398 کشور يیکاال یرنفتیغ صادرات عمده اقالم(. 5- 8) جدول

 248 ............................................................................................ (درصد دالر، ونیلیم) 1396-98 دوره یط ايران یرنفتیغ صادرات بازارهای ترينمهم(. 6- 8) جدول

 249 ............................................................................ 1396-98 دوره یط یامنطقه یاقتصاد یهابلوک کیتفک به یرنفتیغ یکاالها صادرات بیترک(. 8-7) جدول

 250 ...................................................................... (درصد-دالر ونیلیم -هزارتن) 1396-98 دوره یط مصرف نوع حسب بر کشور واردات ساختار(. 8- 8) جدول

 251 ........................................................................... (درصد تن، هزار دالر، ونیلیم) 1398 سال یط هماهنگ نظام عمده فصول کیتفک به واردات(. 9 - 8) جدول

 252 ............................................................................... (درصد-دالر ونیلیم) 1398 و 1397 سال در یواردات عمده اقالم برحسب واردات ساختار(. 10- 8) جدول

 252 ............................................................................................................. (درصد -دالر ونیلیم) 1396-98 دوره یط ايران یواردات یمباد ترينمهم(. 11- 8) جدول

 257 ...................................................................................................................................................................... 1398 سال در یاتعرفه سطوح راتییتغ(. 12- 8) جدول

 274 .................................................................................... (درصد) 1392-98  دوره یط کل افزودهارزش از یاقتصاد یهاتیفعال افزودهارزش سهم(. 1-9)  جدول

 275 ............................................................................................................. 1396-98 دوره یط یاقتصاد عمده یهاتیفعال کیتفک به اشتغال تیوضع(. 2-9) جدول

 276 .................................................... 1396-98 دوره یط یداخل یبازرگان ربخشيز با مرتبط خدمات بخش تیفعال یهارگروهيز اشتغال تیوضع(. 3-9) جدول

 277 .................................................................................................................................................. 1395-98 دوره یط یصنف یواحدها بیترک و تعداد(. 4-9) جدول

 279 .................................................... 1398 سال انيپا تا اصناف توسط محصوالت عرضه و نیتأم رهیزنج در تیفعال الزم ابزار از استفاده تیوضع(. 5-9) جدول

 279 ......................................................................................................1396-98  دوره یط یارهیزنج یهافروشگاه انواع یبرا مجوز صدور تیوضع(. 6-9)  جدول

 280 ................................................................................................................... 1397 سال انيپا تا ینترنتيا یوکارهاکسب یبرا مجوز صدور تیوضع(. 7-9)  جدول

 281 ..................................................... واردات و ديخر مقدار ،ینیتضم ديخر یقراردادها اساس بر نیتأم حوزه در یدولت یبازرگان شرکت عملکرد(. 8-9) جدول

 282 ......................................................................................................................................... (هزارتن) فروش حوزه در یدولت یبازرگان شرکت عملکرد(. 9-9) جدول

 283 ....................................................................................................... (هزارتن) یداخل کیلجست تيريمد حوزه در یدولت یبازرگان شرکت عملکرد(. 10-9) جدول

 284 .............................................................................................. (هزارتن-تعداد) یسازرهیذخ و ینگهدار حوزه در یدولت یبازرگان شرکت عملکرد(. 11-9) جدول

 286 ............................................................................................................. 1396-98 دوره یط یداخل معامالت بخش در کاال بورس بازار تیوضع(. 12-9)  جدول

 287 ...................................................................... (درصد) 1397 سال به نسبت 1398 سال در یداخل معامالت بخش در کاال بورس بازار راتییتغ(. 13-9) جدول

 288 ............................................................................................................... 1393 -98 دوره یط یصنف یواحدها از نظارت و یبازرس یهاشاخص(. 14-9) جدول

 306 ...................................................................... تجارت و معدن صنعت، وزارت مسئولیت با مقاومتی اقتصاد ملی هایطرح دارتاولوي هایپروژه(. 1-10) جدول

 312 ..................................................................................................................................داخل ساخت قیتعم و دیتول توسعه محور با مرتبط هایپروژه(. 2-10) جدول

 313 ................................................................................................................................................................. یرنفتیغ صادرات محور با مرتبط هایهپروژ(. 3-10) جدول

 313 ............................................................................................................................................ یمعدن عيصنا و معادن توسعه محور با مرتبط هایهپروژ(. 4-10) جدول

 314 ....................................................................................................................... انیبندانش یهاشرکت و هایفناور توسعه محور با مرتبط هایپروژه(. 5-10) جدول

 315 .................................................................................................................... یتجار کیلجست یسامانده و بازار تيريمد محور با مرتبط هایهپروژ(. 6-10) جدول

 316 ...................................................................................................................................................... وکاربهبود فضای کسب محور با مرتبط هایپروژه(. 7-10) جدول

 317 ..................................................................................................................................................... حمايت از تولیدکنندگان محور با مرتبط هایهپروژ(. 8-10) جدول
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 11صفحه:  1399 تاريخ:
 

 318 ................................................................................................................................... داخل ساخت نهضت پروژه یاجرا یراستا در اقدامات شرح(. 9-10) جدول

 318 .................................................... دیتول رونق یراستا در یدیتول یواحدها یخال تیظرف یسازفعال پروژه یاجرا یراستا در اقدامات شرح(. 10-10) جدول

 319 ....................................................................................پوشاک و ینساج عيصنا تجارت و دیتول توسعه پروژه یاجرا یراستا در اقدامات شرح(. 11-10) جدول

 319 ......................................................................................... یخانگ لوازم محصوالت لیتکم و یسامانده پروژه یاجرا یراستا در اقدامات شرح(. 12-10) جدول

 320 ................................................................................................................................ يیايدر عيصنا توسعه پروژه یاجرا یراستا در اقدامات شرح(. 13-10)  جدول

 321 ............................................................................................. نیسنگ یعموم ونقلحمل ناوگان ینوساز پروژه یاجرا یراستا در اقدامات شرح(. 14-10) جدول

 321 .............................................................................. یلير نقل و حمل ناوگان توسعه و نیتام از تيحما پروژه یاجرا یراستا در اقدامات شرح(. 15-10) جدول

 322 ......................................................................................... یدیتول صنوف و عيصنا ینوساز و یبازساز پروژه یاجرا یراستا در اقدامات شرح(. 16-10) جدول

 323 ..............................................................................................دستباف فرش تجارت و ینيکارآفر توسعه پروژه یاجرا یراستا در اقدامات شرح(. 17-10) جدول

 323 ..........................................................................................................................یصنعت هایخوشه توسعه پروژه یاجرا یراستا در اقدامات شرح(. 18-10) جدول

 324 ............................................................................................. یصادرات محصوالت تنوع و حجم شيافزا پروژه یاجرا یراستا در اقدامات شرح(. 19-10) جدول

 324 .....................................................................متوسط و کوچک خرد، یهابنگاه توسعه و یتوانمندساز پروژه یاجرا یراستا در اقدامات شرح .(20-10) جدول

 324 ................................................یصادرات  و یواردات یکاالها مبادالت یبرا کاال– کاال یقراردادها گسترش پروژه یاجرا یراستا در اقدامات(. 21-10) جدول

 325 ....................................................................................................................... یاکتشاف یهاتیفعال توسعه پروژه یاجرا یراستا در اقدامات شرح(. 22-10) جدول

 325 .................................................................................. اسیمق کوچک معادن توسعه و یسازفعال اء،یاح پروژه یاجرا یراستا در اقدامات شرح(. 23-10) جدول

 325 ...................................... (ومینیآلوم و مس فوالد،) یاساس فلزات ارزش زنجیره لیتکم پروژه اجرای پروژه یاجرا یراستا در اقدامات شرح(. 24-10) جدول

 326 ............................................ تاپ یمل طرح دار،يپا اشتغال توسعه و دیتول یتوانمندساز طرح یاجرا پروژه یاجرا یراستا در اقدامات شرح(. 25-10) جدول

 327 ............................................ انیبندانش یهاشرکت توسط شده جاديا یهایفناور رسوخ از تيحما پروژه یاجرا یراستا در اقدامات شرح(. 26-10) جدول

 328 ............................................یواردات منتخب محصوالت دیتول یفناور و یفن دانش جاديا از تيحما پروژه یاجرا یراستا در اقدامات شرح(. 27-10) جدول

 329 .......................................................... چهارم یصنعت انقالب با مواجهه در تالیجيد تحول مراکز جاديا پروژه یاجرا یراستا در اقدامات شرح(. 28-10) جدول

 330 ........................................................................ کشور نیتأم یهارهیزنج و یتجار کیلجست یدهسامان پروژه یاجرا یراستا در اقدامات شرح(. 29-10) جدول

 332 ....................................................................... هادستگاه ريسا با تجارت جامع سامانه ارتباطات لیتکم پروژه یاجرا یراستا در اقدامات شرح(. 30-10) جدول

 332 ................................................... مصرف تا واردات و تولید از خدمات و کاال بازار بر نظارت تقويت پروژه یاجرا یراستا در اقدامات شرح(. 31-10) جدول

 334 ............................................................................................................ دیتول مانع مقررات و نیقوان حیتنق پروژه یاجرا یراستا در اقدامات شرح(. 32-10) جدول

 334 ......................................... یادار فساد با مبارزه و نفعانيذ عموم یبرا اطالعات به آزاد یدسترس و یسازشفافپروژه  یاجرا اقدامات شرح(. 33-10) جدول

 335 .............................................................................................. یاطالعات جامع یهاسامانه توسعه و جاديا پروژه یاجرا یراستا در اقدامات شرح(. 34-10) جدول

 335 ............................................................................... کشور يیاجرا یهادستگاه با برخط اطالعات تبادل پروژه یاجرا یراستا در اقدامات شرح(. 35-10) جدول

 336 ........................................ تجارت و معدن صنعت، شيآما یپارامترها یمبنا بر GIS ستمیس توسعه پروژه یاجرا یراستا در اقدامات شرح(. 36-10) جدول

 336 ........................................................................... یتجار و یمعدن ،یصنعت یهااستیس ابالغ و نيتدو پروژه یاجرا یراستا در اقدامات شرح(. 37-10) جدول

 336 .............................................................................................. شرانیپ یاقتصاد یهابنگاه یبندرتبه طرح پروژه یاجرا یراستا در اقدامات شرح(. 38-10) جدول

 337 ............................................ سرگردان ینگينقد جذب هدف با یمال نیتام نينو یابزارها یریبکارگ پروژه یاجرا یراستا در اقدامات شرح(. 39-10) جدول

 338 ...............................................  یارشته و یاستان یگذارهيسرما یهانگيهلد یاندازراه از تيحما و یبسترساز پروژه یاجرا اقدامات شرح(. 40-10) جدول

 338 .................................................. برخوردار کمتر و محروم مناطق در یاتوسعه یهاطرح یاجرا و یگذارهيسرما پروژه یاجرا اقدامات شرح(. 41-10) جدول

 339 ................................................................................................................................... 1398 سال در صنعت حوزه هایشاخص از برخی عملکرد(. 42-10) جدول

 341 .......................................................................................................... 1398 سال در یمعدن عيصنا و معدن حوزه هایشاخص از برخی عملکرد(. 43-10) جدول

 343 .................................................................................................................... 1398 سال در داخلی بازرگانی حوزه هایشاخص از برخی عملکرد(. 44-10) جدول

 344 .................................................................................................................... 1398 سال در یخارج تجارت حوزه هایشاخص از برخی عملکرد(. 45-10) جدول
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 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیمطالعات و پژوهشموسسه  کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 12صفحه:  1399 تاريخ:
 

  

 رست نمودارهافه

 32 ............................................................................(درصد) قبل سال مشابه یهافصل با سهيمقا در اقتصادها و جهان یصنعت داتیتول رشد(. 1-1) نمودار

 58 ............................................................................. 2019 سال در کار و کسب سهولت شاخص در منطقه یکشورها با رانيا ازیامت سهيمقا(. 1-2) نمودار

 61 ....................................................................................................یجهان نیانگیم با یاقتصاد یآزاد شاخص یهارشاخصيز ازیامت سهيمقا(. 2- 2) نمودار

 65 .............................................................................................................. یتجار یتوانمندساز شاخص در منطقه یکشورها با رانيا سهيمقا(. 3- 2) نمودار

 67 ................................................................................................... کیلجست شاخص ارکان در منطقه یکشورها ازیامت  با رانيا ازیامت سهيمقا(. 4- 2) نمودار

 74 ............................................................................................................................. 1368-98 دوره یط کشور( نفت با) یاقتصاد رشد روند(. 1- 3) نمودار

 75 ...................................................................................... 1398 چهارم فصل تيلغا 1391 اول فصل دوره یط یاقتصاد رشد یفصل روند(. 2- 3) نمودار

 78 ............................................................................................ 1397-98 دوره یط صنعت گروه در یداخل ناخالص دیتول یفصل رشد روند(. 3-3) نمودار

 81 ............................................... (الير اردیلیم) یجار و 1390 سال ثابت متیق به یاقتصاد مختلف یهابخش در یداخل ناخالص دیتول(. 4- 3) نمودار

 81 .................................................................................................................... (درصد) یجار یهامتیق به یمل اقتصاد از صنعت سهم روند(. 5- 3) نمودار

 86 ....................................................................... (درصد) 1390 سال ثابت متیق به آن یهارگروهيز و ناخالص ثابت هيسرما لیتشک رشد(. 6- 3) نمودار

 90 .......................................................... (الير اردیلیم) یجار و 1390سال ثابت هایقیمت به کشور داخلی ناخالص دیتول از یينها هزينه(. 7- 3) نمودار

 98 ....................................................................... (درصد) 1393-98 دوره یط کنندهمصرف و دکنندهیتول یبها شاخص رشد راتییتغ روند(. 1-4) نمودار

 101 .......................................................................................................................................... 1390-98 دوره یط ینیج بيضر شاخص روند(. 2-4) نمودار

 101 ...................................................... 1390-98 دوره یط جامعه افراد نيرتریفق درصد ده به نيثروتمندتر( نهيهز) درصد ده نسبت روند(. 3-4) نمودار

 104 ................................................................. (درصد) 1393-98 دوره یط یاقتصاد مختلف یهابخش در دکنندهیتول یبها شاخص رشد(. 4-4) نمودار

 107 ............................................................................ (درصد) 1393-98 دوره یط یصادرات یکاالها یبها کل شاخص رشد راتییتغ روند(. 5-4) نمودار

 107 .......................................................................(درصد) 1393-98 دوره یط یصادرات یکاالها یبها شاخص منتخب یهاهرگرويز رشد(. 6-4) نمودار

 109 .................................................................................... (درصد) 1393-98 دوره یط یواردات یکاالها یبها شاخص رشد راتییتغ روند(. 7-4) نمودار

 111 ............................................................................................................................................................ 1390-98 دوره یط مبادله رابطه روند(. 8-4) نمودار

 113 ........................................................................................... 1383(01) -1398(12) دوره یط ماهانه هسته تورم و گذرا تورم تورم، روند(. 9-4) نمودار

 114 ...................................................................... 1388-98 دوره یط داريپا منابع از ریغ دولت بودجه یکسر یمال نیتام یهامحل روند(. 10- 4) نمودار

 117 ............................................................................................................ (درصد -الير) 1395-98 دوره یط آن راتییتغ و ارز نرخ سطح(. 11-4) نمودار

 118 ......................................................................... 1395-98طی دوره  روند حرکتی تغییر در شاخص قیمت کاالهای وارداتی و نرخ ارز(. 12-4) نمودار

 119 ............................................................................................................. (درصد) 1396-98 دوره یط یواردات یکاالها نقطهبهنقطه تورم(. 13- 4) نمودار

 119 ................................................................................................................................. يیکاال یهاگروه یبرخ یجهان متیق شاخص روند(. 14- 4) نمودار

 120 .................................................................... (یالير) واردات متیق شاخص و يیکاال یهاگروه یبرخ دکنندهیتول متیق شاخص روند(. 15-4)نمودار

 120 ................................................................. 1397-98 دوره در کاالها یواردات متیق با یصنعت یهاگروه در دکنندهیتول تورم یهمبستگ(. 16-4) نمودار

 129 .................................................... 1398 و 1393 یهاسال در یصنعت یهاتیفعال رشته کیتفک به صادره یبرداربهره یهاپروانه تعداد(. 1- 5) نمودار

 143 ....................................................................... (درصد) 1394- 97 دوره یط صنعت رگروهيز افزودهارزش از یصنعت یهاتیفعال سهم(. 2- 5) نمودار

 146 ....................................................................... (درصد) 1394-97 دوره یط صنعت رگروهيز ستانده ارزش از یصنعت یهاتیفعال سهم(. 3- 5) نمودار

 148 ............................................................................................... (درصد) 1394-97 دوره یط ستانده ارزش به افزودهارزش نسبت متوسط(. 4- 5) نمودار

 150 ............................................................... 1394-97 دوره یط ستانده ارزش و افزودهارزش از یصنعت یهاتیفعال سهم متوسط پراکنش(. 5-5) نمودار

 151 ................................................................................................. (درصد) 1394-97 دوره یط یصنعت صادرات از هاتیفعال سهم متوسط(. 6- 5) نمودار

 152 ............................... (درصد) 1394-97 دوره یط یصنعت صادرات و افزودهارزش از یصنعت یهاتیفعال رشته سهم متوسط پراکنش(. 7- 5) نمودار

 153 ....................................................................... (درصد) 1394-97 دوره یط یصنعت یهاتیفعال رشته یبرارز و یصادرات سهم متوسط(. 8- 5) نمودار

 155 ................................................................................. (درصد) 1394-97 دوره یط افزودهارزش به شدهمصرف یخارج هیاول مواد نسبت(. 9-5) نمودار

 156 ....................................................................................... (درصد) 1394-97 دوره یط ثابت هيسرما به یخارج یاهيسرما اموال نسبت(.  10-5) نمودار
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 157 ............................................................................... (درصد) 1394-97 دوره یط صنعت رگروهيز اشتغال از یصنعت یهاتیفعال سهم(.  11-5) نمودار

 158 ................................................................. (درصد) 1394-97 دوره یط اشتغال و افزودهارزش از یصنعت یهاتیفعال متوسط پراکنش(. 12-5) نمودار

 173 ...................................................................................... 1392-98 دوره یط انیبندانش یهاشرکت توسط شده جاديا درآمد و اشتغال(. 13- 5) نمودار

 183 .......................................................................................... 1398 سال در معدن و صنعت بخش به یبانک نظام يیاعطا التیتسه بیترک(. 1- 6) نمودار

 183 .............................................................................................................................................. (درصد) 1398 سال در یمال یبازارها یبازده(. 2- 6) نمودار

 199 ........................................................................... 1397 سال در تهران بهادار اوراق بورس صنعت شاخص و کل شاخص روند سهيمقا(. 3- 6) نمودار

 205 ...................................................(1398) تهران بهادار اوراق بورس بازار در یاساس فلزات صنعت و صنعت کل متیق سهام شاخص(. 4- 6) نمودار

 206 .............................. 1398 سال در تهران بهادار اوراق بورس بازار در يیایمیش محصوالت صنعت و صنعت کل متیق شاخص روند(. 5- 6) نمودار

 207 ...................................................... 1398سال در تهران بهادار اوراق بورس بازار در خودرو صنعت و صنعت کل متیق شاخص روند(. 6-6) نمودار

 218 .................................................................................................یانرژ يینها مصرف کل از کشور یاقتصاد یهابخش يینها مصرف سهم(. 1-7) نمودار

 220 .................................................................................................. 1396 و 1392 یهاسال صنعت بخش در یانرژ یهاحامل مصرف سهم(. 2-7) نمودار

 221 ............................................................................................................................ 1396 سال در عمده عيصنا در یعیطب گاز مصرف عيتوز( . 3-7) نمودار

 224 ................................................................................................................................1389-96 صنعت بخش در یانرژ مصرف ساالنه رشد(. 4-7) نمودار

 225 ................................................................................ 1390-1396 یط صنعت بخش در یانرژ شدت و افزودهارزش ،یانرژ کل مصرف(. 5-7) نمودار

 229 .............................................1392 و 1397 یها سال در شتریب و کارکن نفر 10 یصنعت یهاکارگاه در یانرژ یهالحام مصرف سهم(. 6-7) نمودار

 232 ................................................................... 1390-95 دوره یط شتریب و کارکن نفر 10 یصنعت یهاکارگاه در یانرژ یوربهره شاخص(. 7-7) نمودار

 255 .............................................................................................................................. یاتعرفه یهافيرد یفراوان و تعرفه ساده نیانگیم رییتغ(. 1- 8) نمودار

 255 ............................................................... 1398  و 1397 یهاسال در یرکشاورزیغ و یکشاورز کل، کیتفک به هاتعرفه ساده نیانگیم(. 2- 8) نمودار

 256 ....................................................................................... 1398 و 1397 یهاسال در صنعت و یکشاورز کاالها، کل تعرفه فيرد تعداد(. 3- 8) نمودار

 257 ....................................................................................................................... 1398 و 1397 یهاسال در یاتعرفه سطوح یفراوان سهيمقا(. 4- 8) نمودار

 258 ........................................................................... 1398 سال در يیکاال یهاگروه برحسب هاتعرفه نرخ متوسط در رییتغ واحد نيشتریب(. 5- 8) نمودار

 259 ........................................................................ 1398 سال در مختلف يیکاال یهاگروه واردات بر تعرفه یهانرخ نيترنيیپا و نيباالتر(. 6- 8) نمودار

 260 ........................................................................................ (درصد) 1398 و 1397 یهاسال در کاال نوع کیتفک به تعرفه نرخ رییتغ روند(. 7- 8) نمودار

 262 ..................................... 1393-98 دوره یط رانيا با آزاد و یحیترج دوجانبه نامهموافقت یدارا یشرکا واردات و صادرات تجارت،(. 8- 8) نمودار

 263 ............................. 1383-98 دوره یط هانامهموافقت یاجرا از بعد و قبل يیکاال یحیرترجیغ و یحیترج تجارت ارزش سهم روند(. 9- 8) نمودار

 264 .................................. 1383-98 دوره یط یحیرترجیغ و یحیترج کیتفک به یحیترج یشرکا رانيا واردات/صادرات ارزش روند(. 10- 8) نمودار

 266 ................................................................................................................ 1398 سال در یگمرک یهادستورالعمل و یهانامهبخش تعداد(. 11- 8) نمودار

 266 ............................................................................................................................... تجارت حوزه کیتفک به یگمرک یهانامهبخش تعداد(. 12- 8) نمودار

 290 .......................................................................................... (الير /لوگرمیک) 1398 سال در بازار در( یهند) یخارج برنج متیق نیانگیم(. 1-9) نمودار

 291 ................................................................... (الير /لوگرمیک) 1398 سال در بازار در 1 درجه طارم برنج متیق راتییتغ و سطح نیانگیم(. 2-9) نمودار

 293 ..................................................................................................................... (الير/لوگرمیک) 1398 سال در گوساله گوشت متیق نیانگیم(. 3-9) نمودار

 294 .......................................................................................................................... (الير/لوگرمیک) 1398 سال در مرغ گوشت متیق نیانگیم(. 4-9) نمودار

 295 ............................................................................................................................. (ريال) 1398 سال در جامد و مايع روغن قیمت نیانگیم(. 5-9) نمودار

 297 .................................................................................................................................. (ريال) 1398 سال در یگرم 900 شکر قیمت نیانگیم(. 6-9) نمودار

 299 ........................................................................................................................................ (الير) 1398 سال طی یدام یهانهاده قیمت روند(. 7-9) نمودار
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 هاشکلفهرست 

 79 ................................... تجارت و دیتول یفضا بر ظالمانه یهاميتحر لیتحم اي و ديتهد یاثرگذار یمجار یمفهوم چارچوب(. 1) شکل

 

 کادرهافهرست 

 58 .............................................................................................. 2019 سال در رانيا وکارکسب سهولت یهارشاخصيز تیوضع(. 1) کادر

 61 ........................................................................................................... 2019 سال در رانيا یاقتصاد یآزاد رشاخصيز تیوضع(. 2) کادر

 64 ................................................................................................ 2016 سال در رانيا یتجار یتوانمندساز یهاشاخص تیوضع(. 3) کادر

 66 .............................................................................................. 2019 سال در رانيا وکارکسب سهولت یهارشاخصيز تیوضع(. 4) کادر

 79 ............................................................................................................................ یاقتصاد رشد بر ميتحر یاثرگذار مهم یمجار(. 5) کادر

 81 ...................................................................................................................... کشور اقتصاد در یصنعت توسعه شدن محدود روند(. 6) کادر

 90 ....................................................................................... ثابت هایقیمت به کشور داخلی ناخالص دیتول از یينها هزينه یاجزا(. 7) کادر

 111 .................................................................................................................................................. هاهينظر در تورم بر موثر عوامل(. 8) کادر

 133 .............................................................................................................................................................. یصنعت اشتغال تیوضع(. 9) کادر

 147 ................................................................................................ 1391-97 دوره در یصنعت یهاتیفعال افزوده ارزش یبررس(. 10) کادر

 149 ................................................. یصنعت یهاتیفعال رشته در یصنعت یهاکارگاه ستانده ارزش به افزودهارزش نيیپا نسبت(. 11) کادر

 154 ................................................................................................................................... یصنعت صادرات عمده یارز یهانهيهز(. 12) کادر

 156 .......................................................................... داخل ساخت نهضت یاجرا راهکار و هاتیفعال رشته یبرخ یريپذبیآس(. 13) کادر
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 چکیده

را بررسی و نتايج انداز آن در سال آتی و چشمالمللی مختلف، هرساله وضعیت اقتصاد جهانی نهادهای بین

مورد نیاز جوامع را در شرايط موجود، کنند. همچنین، رويکردهای سیاستی های خود ارائه میرا در گزارش

ها در بهبود آننیز های موجود در هر سال و ها برای پاسخگويی به چالشجهت راهنمايی دولت

اف توسعه ، دستیابی به اهدعمومی المللیرويکرد مشترک نهادهای بیند. نکنبیان میرا های آتی سال/سال

جهان با  ،شیوع ويروس کرونا به دلیل 2020سال ابتدايی و به ويژه در سه ماهه  2019پايدار است. در سال 

، های تجاری میان اياالت متحده و چینتنش و تشديد ادامهتقاضای ضعیف نفت،  از جملهتهديدهايی 

وری( روبرو بوده و ضعف در عوامل ساختاری )رشد پايین بهره ی تجاری و ژئوپلتیکهاافزايش نااطمینانی

افت تجارت کاهش سطح تولید، شامل جهان سراسر کرونا در  عالوه براين، مهمترين پیامدهای بحران است.

کاهش مصرف و  ،و تأمین های عرضهزنجیرهاخالل در اخالل در بازارهای مالی و کاال، جهانی، 

گردشگری و نیز افزايش فاصله طبقاتی میان فقیر و نیروی کار، کاهش رشد  گذاری، عرضه محدودسرمايه

های براساس بررسی. اندمواجه کرده مشکلرا با  توسعه پايداردستیابی به اهداف  بوده است که همگی غنی

های دستیابی ترين حوزهاز مهمگذاری و تجارت جهانی رشد اقتصادی، توسعه صنعتی، سرمايهانجام شده 

  .دهستناهداف توسعه پايدار  به

 0.6ابل مالحظه )کاهش ق 2019های و ادامه آن در سال 2018رشد اقتصادی جهان از سال  ی،رشد اقتصاد

يافته ش کاه 2020 ابتدايی سال هسه ماهنیز  ودرصد(  3 رقم رسیدن بهنسبت به سال قبل و  واحد درصد

کاهش نرخ بهره، تأمین  پیشرفته اقداماتی همچون ، اقتصادهایر جهاند 19-با شیوع ويروس کوويداست. 

وسعه نیز، تبسیاری از بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال و  ؛گذاراننقدينگی و حفظ اطمینان سرمايه

ديدگاه . بر اساس اندکردهل اعمارا مالی  و حمايت از سیاستهای مرکزی سیاست پولی توسط بانکاجرای 

ا برای غلبه بر تبعات اقتصادی ويروس رها بايد اقدامات سیاستی دولت ،اقتصادیسازمان همکاری و توسعه 

ها جلوگیری از گسترش بیماری؛ حمايت هدفمند از کادر درمان و اقشار محور کلی آنکرونا اجرا کنند که 

هیل ضا؛ کاهش نرخ بهره؛ تس؛ بهبود وضعیت تقااز ويروس کرونا آسیب ديدهاقتصادی پذير و فعاالن آسیب

  .باشد اصالحات ساختاری و ؛های مالیاتیکاهش و يا به تعويق انداختن بدهیهای مالی؛ سیاست

 شتهمستمری دا کاهش  2020و سه ماهه ابتدايی  2019در سال رشد تولیدات صنعتی جهان  توسعه صنعتی،

 نسبت به صد بوده ودر 1.5معادل  2019در سال رشد تولیدات صنعتی جهان ای که متوسط به گونه

ای میان های تجاری و تعرفهتنشعلت اين امر . درصد کاهش يافته است 56درصد( حدود  3.4) 2018 سال

های خارجی مانند ويروس تأثیرپذيری باالی تولیدات صنعتی جهان از شوک ؛آمريکا، چین و اتحاديه اروپا

بوده های ديگر مانند افزايش مقررات تجاری، خروج انگلیس از اتحاديه اروپا )برگزيت( و نااطمینانی کرونا؛
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منفی با توجه به کلیدی بودن نقش صنايع در رشد اقتصادی و دستیابی به اهداف توسعه پايدار، شوک است. 

رويکردهای سیاستی ط، در اين ارتبااقدامات سیاستی جدی است. نیازمند  ،و افت تولیدات صنعتی جهان

ارتقاء صنعتی ، اشتغالزايیها شامل تحوالت ساختاری، پیشنهادی يونیدو به کشورها با توجه به موقعیت آن

 .بخش خصوصی بوده استتوان توسعه تقويت رقابت صنعتی و تجاری و  ،سازگار با محیط زيست

 بودهدالر ن تريلیو 1.54 معادل 2019در جهان طی سال  خارجیمستقیم ری اگذسرمايه رقم ی،گذارهیسرما

اين رغم افزايش علی است. افزايش يافتهدرصد  18.5تريلیون دالر( حدود  1.3)که نسبت به رقم سال قبل 

گذاری بر سرمايهشیوع جهانی ويروس کرونا، شوک عرضه، تقاضا و سیاستگذاری ، 2019در سال  متغیر

گذاری موجود و سرعت های سرمايهپیشرفت پروژهسبب کاهش  وارد کرده ومستقیم خارجی جهانی 

گذاری جهانی با انداز سرمايهچشماست.  شدهالمللی گذاری بینهای سرمايهنامهمذاکره بر سر توافق

های تجاری میان های ژئوپلیتیک و مالی و تدوام تنشريسککه  ای مواجه استهای گستردهنااطمینانی

کشور  70از  یشب يتیاقدامات حما ،اساس ينبر اافزايد. ها میين نااطمینانیبر اهای اقتصادی دنیا نیز غول

 يعظت از صناو حفا یخارج یممستق گذاریمايهسر يانبر جر ويروس کرونا یاثرات منف کاهش یجهان برا

 يانجر کنندهيتتقو یهاارائه خدمات به سازمان ين،آنال گذاریيهسرما یلتسهشامل خود  یداخل

ی و نیز جذب عموم بهداشت یهادر بخش گذاریيهسرما یبرا يدجد یهامشوق یو اعطا اریگذيهسرما

 ی،اجبار یدتول ،یخارج گذاریيهمابر سر ینظارت هاییزممکاناست. تشديد گذاری مستقیم خارجی سرمايه

از  ی وارداتیپزشک یهادستگاه یهاکاهش عوارض و تعرفه ی، وپزشک تجهیزاتصادرات  هاییتممنوع

 .ديگر مداخالت کشورها در اين راستا بوده است

 2018 تريلیون دالر در سال 19.5ارزش تجارت از رقم  ی،گزارش سازمان تجارت جهانبر اساس  تجارت،

توان ش میدرصد کاهش يافته است. از داليل اين کاه 3حدود  2019تريلیون دالر در سال  18.89به رقم 

های های ناشی از آن و نااطمینانییان اياالت متحده و چین، افزايش تعرفهطوالنی شدن اختالف تجاری م به

 ،جهانی و کاهش شديد رشد اقتصاد 2020کرونا در سال گسترش ويروس با  از طرفی، .اشاره کردتجاری، 

تی نیز کاهش بسیار قابل توجهی را تجربه خواهد کرد. به طور کلی رويکردهای سیاس جهان تجارت

شورها با يکديگر، ک پذير، همکاریسازمان در چند محور اصلی حمايت از اقشار آسیب پیشنهادی اين

 های کوچک و متوسط بوده است. بنگاه تسهیل تجاری، حمايت از

ت صنعتی نیز عمده متغیرهای کالن اقتصادی جهان ازجمله رشد اقتصادی، تولیدا 2019در مجموع در سال 

هستند  گذاری با کاهش مواجه شده و دارای نااطمینانیهای سرمايهپیشرفت پروژه و اندو تجارت افت داشته

 . نیز خواهد شدتر که با تداوم شیوع کرونا اين رکود عمیقاست بوده  2018نشان دهنده ادامه رکود از سال  که
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 مقدمه  

  افتهي هان کاهش، جريان تجارت و تولیدات ججهان تولیدات صنعتی ،جهان رشد اقتصادی 2019در سال 

تقاضا و  شوک عرضه،و تشديد شده ها اين کاهشنیز  2020از آغاز سال با شیوع ويروس کرونا است. 

های کاهش پیشرفت پروژه و سببگذاری مستقیم خارجی وارد شده سیاستگذاری بر سرمايه

از طرفی،  .لی شده استالملگذاری بینهای سرمايهنامهگذاری موجود و سرعت مذاکره بر سر توافقسرمايه

های حمايتی مقابله با ها به دلیل ضرورت اعمال سیاستهای دولتشیوع کرونا منجر به افزايش بدهی

گذاری، ورشکستگی و های سرمايههای بورس کشورها، چالشتبعات اقتصادی کرونا، افت شاخص

. شده و .. و تجهیزات پزشکیهای بهداشتی تعطیلی بسیاری از مشاغل و کاهش اشتغال، افزايش هزينه

امع جهانی شکاف طبقاتی میان اقشار مختلف جورود انتظار می، در طول اين بیماری، همچنیناست. 

های مقابله با فقر، و به تبع آن سیاست شوندتر تمندان غنیای که فقرا فقیرتر و ثروافزايش يافته به گونه

 یاز به بازنگری مجدد دارند. و ن خواهند دادحدودی کارايی خود را از دست تا

ها در دستیابی به اهداف توسعه پايدار بسیار حائز اهمیت هستند، اختالل و کاهش از آنجا که اين شاخص

ايدار پبرخی از اهداف مهم توسعه  تواند دستیابی به توسعه پايدار جهانی را با مشکل مواجه سازد.ها میآن

رفاه و  کن کردن گرسنگی، ترويجارتند از: کاهش فقر، ريشهتنظیم شده از سوی سازمان ملل متحد عب

ی همگانی آموزش فراگیر برای همگان، دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، تضمین دسترس

ايجاد شغل  و مديريت پايدار منابع آب و فاضالب، تضمین دسترسی همگانی به انرژی قابل اتکا و نوين،

همیت اين بر اين اساس و با توجه به ا ها.جامع و پايدار، نوآوری و زيرساختمناسب و رشد اقتصادی 

ال سمیالدی و فصل ابتدايی  2019شمسی ) 1398وقايع رخ داده در سال نیز اهداف برای جوامع و 

ای و مجزا( اقدامات سیاستی از سوی جامعه جهانی و نیز کشورها )به دو صورت اقدامات منطقه (2020

ا و درحین کرونا را مديريت و رفع پیش از کرونجهانی ها بتوان اختالالت ا با استفاده از آنالزم است ت

 ها و به جوامع بازگرداند. نمود و بهبود را به اين شاخص

حوزه مهم برای دسترسی  4المللی مورد بررسی در اين فصل بر اساس مطالب گزارشات بین در اين راستا،

بندی گذاری و تجارت جهانی طبقهمل رشد اقتصادی، توسعه صنعتی، سرمايهبه اهداف توسعه پايدار شا

ها رويکردها و اقدامات سیاستی مورد نیاز شرايط کنونی و در راستای ارتقاء و پايداری اند که در آنشده

 توسعه کشورها ارائه شده است.
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 رشد اقتصادیحوزه . 1-1
برای سال  درصد 3.0 حدود جهانی رشد، 20191 انداز اقتصاد جهانی در اکتبرمطابق گزارش چشم

بینی ارائه پیش به نسبتبوده که  2008-2009 سال از آن میزان کمترين که بود شده بینی پیش 2019

با اين وجود، . استداشته  رتبه فتادرصد  0.3 اًحدود 2019 آوريل جهانی اقتصاد اندازچشمشده در 

و شیوع گسترده آن در سطح  2020از ماه ژانويه  (19)کوويد  ويروس کرونا آغاز بیماریبه با توجه 

با اخالل نیز شد اقتصادی کشورها و رجهانی با ابهامات زيادی همراه اقتصادی برآورد رشد  ،جهان

منجر به افزايش  ،شیوع گسترده اين بیماری و پیامدهای آنای که به گونهاست بسیاری مواجه شده 

اقتصادی کرونا، افت  تبعاتمقابله با های حمايتی ضرورت اعمال سیاستبه دلیل  2هاهای دولتبدهی

تعطیلی بسیاری از مشاغل و  ورشکستگی و گذاری،های سرمايهچالش های بورس کشورها،شاخص

از طرفی، در طول اين  و ... شده است. های بهداشتی و تجهیزات پزشکیکاهش اشتغال، افزايش هزينه

فقرا فقیرتر و ای که شکاف طبقاتی میان اقشار مختلف جوامع جهانی افزايش يافته به گونه ،بیماری

های مقابله با فقر، حدودی کارايی خود را از دست داده و به تبع آن سیاست اندتر شدهثروتمندان غنی

شته است که از جمله دا در جوامع ی نیزآثار مثبتاين بیماری . با اين حال، و نیاز به بازنگری مجدد دارند

کارهای اينترنتی، کاهش وکاهش آلودگی محیط زيست، ترمیم اليه اوزون، رونق کسب توانمی هاآن

    ترافیک و ... را نام برد.

 2020و سه ماهه ابتدایی سال  2019از وضعیت رشد اقتصادی جهان در سال  3گزارش بانک جهانی .1-1-1

ترين توسعه اقتصاد را از زمان بحران اقتصاد ضعیف 2019سال ، 4بر اساس گزارش ساالنه بانک جهانی

پذيری و يابد، اما آسیببهبود اندکی می 2020سال گذشته تاکنون برجای گذاشته و سال  10جهانی از 

نفت  یبرا یجهان یفضع یتقاضا ینهمچنوجود دارد. های ژئوپلیتیکی همچنان ابهام در تجارت و تنش

آغاز شده چرا که  2018ريشه اين رشد اندک اقتصاد جهانی از سال  .کندیم يدشداوضاع را ت ينا یزن

 یتمام يباًتقراز طرفی، با وجودی که  ست.سال پايین بوده ااين ويژه در گذاری به تجارت و سرمايه

شکننده بودن،  یلکشورها به دل ترينضعیفروبه رو هستند، اما  یاقتصادها با کندتر شدن رشد اقتصاد

                                                 
1 World Economic Outlook, October 2019: Global Manufacturing Downturn, Rising Trade Barriers. 

 خواهد رسید. GDPدرصد  100به بیش از  2020های دولتی در در سطح جهانی بدهی هابینیمطابق پیش 2

 ایيا بالعوض تسهیالت مالی با ارائه خدمات مشاوره های مالیها و کمکها، ضمانتوام که است المللیبین مالی موسسه جهانی يک بانک 3

و  فقیر کشورهای هایدولت به ایسرمايه هایپروژه انجام و گسترش منظور به راها دانش و تجربیات خود و يا برگزاری سمینارها و کنفرانس

 دهد. می ارائهدر حال توسعه 
4 World Bank Annual Report 2019, 2020   

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/10/01/world-economic-outlook-october-2019
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/10/01/world-economic-outlook-october-2019
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به تر يعسرکه نتوانند  یقرار دارند و تا زمان يدشد یها، در معرض چالشمضمنو فقر  یايیجغراف یانزوا

دسترس خواهد  یرقابلغ 2030درصد در سال  3ير به ز يدرشد برسند، هدف کاهش سهم فقر شد یرمس

و سرعت  نیچکشور  از( 1398)دی ماه سال  2020 هيژانو ماه در کرونا بیماریعالوه بر اين، آغاز  بود.

را در پی شوک بزرگی به اقتصاد جهان وارد کرده و رکود شديد بسیاری از کشورها  گیری آن،باالی همه

کاهش  گذاری، عرضه محدود نیروی کار،سرمايهتوان به کاهش مصرف و می آناز جمله  که استداشته 

اشاره  های عرضه، سفر و گردشگریهبازارهای مالی و کاال، تجارت جهانی، زنجیردر ، اخالل سطح تولید

های پرريسک به کم ريسک، تبديل دارائی و ؛اندثباتی شدهبازارهای مالی دنیا دچار بی ،در اين شرايطکرد. 

سقوط بازارهای سرمايه سراسر دنیا، براين، عالوه داشته است. به همراهشرايط مالی سختی را برای جهان 

کاهش قابل توجه بازدهی اوراق بهادار پرريسک و خروج گسترده سرمايه از بازارهای نوظهور و کاهش 

و سقوط شديد قیمت کاالها به ويژه قیمت ( 1398)اسفند  2020سال  مارسحجم آن به ويژه در ماه 

سترده شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان بوده تبعات گنفت به دلیل افت تقاضای جهانی نیز از ديگر 

 است.

 یک مناطقبه تفک 2019در سال و کشورها جهانی تی بانک يهای حمااستراتژی ترينمهمدر اين راستا، 

 زير بوده است: به شرح ،جهانی

ادغام  يجترو ؛يجیتالگسترش اقتصاد د ؛زنان یو توانمندساز یانسان يهسرما يتتقو منطقه آفریقا:

تجهیز  ؛ربرابر آند يریانعطاف پذ و يیآب و هوا ییراتدر برابر تغپذيری آسیببه  ختن؛ پردایامنطقه

المللی بین از طريق بانک عملیات مالی 152جهت میلیارد دالر وام  15 تصويب) توسعه یبرا منابع مالی

میلیارد دالر  IDA (14.2المللی توسعه و مؤسسه بین (وام میلیون دالر 820) IBRDتوسعه و ترمیم 

توان برنامه سرمايه انسانی آفريقا؛ قه میطمن های اجرايی اين بانک در ايناز برنامه .)(ات مالیتعهد

   را نام برد. برنامه تأمین مالی کار در آفريقای مرکزی

 یانسان يه، و سرمايداریو پا یيرپذ، انعطافیرشد بخش خصوصآرام:  یانوساق و شرقی منطقه آسیای

المللی توسعه و ترمیم پروژه مالی از طريق بانک بین 49برای وام میلیارد دالر  5.3 تصويبیر )و فراگ

IBRD (4 وام میلیارد دالر) المللی توسعه و مؤسسه بینIDA (1.3 ات مالیمیلیارد دالر تعهد)).  برخی

 های مذکور شامل:استراتژیهای حمايتی بانک جهانی در اين منطقه و در راستای از مهمترين پروژه

 یوربهره يشزادر راستای اف Hua Xia Bank، کمک به در فیجیانتشار اولین اوراق قرضه سبز حمايت از 

هوايی از طريق وتغییرات آب و مقابله باهوا  یآلودگ يدپاک و کنترل شد یانرژ ی درگذاريه، سرمایانرژ

 Keluargaبرنامه در جنوب شرقی آسیا؛  کاهش انتشار کربن؛ پروژه مديريت ريسک وقوع بحران )سیل(
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Harapan  پروژه انتقال نقدی شرطیدر (CCT)  با هدف کاهش نرخ رشد کودکان، ترک تحصیل اندونزی

 اند. ودهب پروژه اشتغال جوانان شهری پاپوآ گینه نو؛ و کودکان کار

 های پولی و مالی انجام شده توسط مقامات کشور چین به منظور کاهش تبعاتعالوه براين، سیاست

های بهداشتی شامل تزريق نقدينگی، بخشودگی مالیاتی، تخصیص هزينه 19اقتصادی ويروس کوويد 

خاص  درصد از تولید ناخالص داخلی و مجوز انتشار اوراق قرضه 2.8و رفاهی به ارزش حدود 

 اخلی بوده است.ددرصد از تولید ناخالص  2.6حدود  های محلی و مرکزی معادلدولت

توسعه سرمايه  از طريق تمرکز بروری افزايش بهرهدو محور  تمرکز بر میانه: آسیای و منطقه اروپا

های جديد؛ حمايت از رقابت در بازارها و انسانی، تسهیل دسترسی همگان به بازارها و فناوری

از طريق تعمیق بازارها به معنای  پذيری در سراسر منطقهو انعطافهای ايمنی؛ گذاری در شبکهسرمايه

های تغییر ا توجه به چالشرای حمايت از رشد ببوری بهره تقويت ثبات اقتصاد کالن و مالی، توسعه

 4.3تصويب ) ایآب و هوايی، ايجاد سیستم نظارتی فعال برای بخش خصوصی و تقويت ادغام منطقه

 IBRD (3.7المللی توسعه و ترمیم عملیات مالی از طريق طريق بانک بین 40جهت وام میلیارد دالر 

های از ديگر کمک (.(الیممیلیون دالر تعهدات  583) IDAسعه المللی تو( و مؤسسه بینوام میلیارد دالر

ای قابل جبران با هشت کشور منطقه در مجموع به قرارداد خدمات مشاوره 22بانک جهانی، امضای 

های فنی در مورد موضوعاتی همچون مالیه عمومی و میلیون دالر با محوريت ارائه مشاوره 3.9مبلغ 

از اهم  های اشتغال بوده است.و توسعه شهری، و تقويت آموزش مهارت ريزیاصالحات مالی، برنامه

پروژه نوسازی  ؛اجتماعی در تاجیکستان تور امنیتتقويت توان به پروژه های حمايتی اين بانک میپروژه

مالیات  پروژه نوسازی اداره ؛مراکز آموزشی، پروژه نوآوری، فراگیری و کیفیت آموزش در گرجستان

های مولداوی و کاهش بار نظارتی در کشور پروژه افزايش رقابت صادراتی بین شرکت ؛صربستان

يک میلیون  ؛ووهای صادرات محور در کوزپذيری و بهبود ظرفیت شرکتپروژه بهبود رقابت ؛مولداوی

های شامل زنان برای شرکتکمک به بهبود دسترسی به تأمین مالی بلندمدت پروژه در ترکیه با هدف 

نقل بالکان و؛ پروژه چندفازی تسهیل تجارت و حملهاهای مناطق آسیب ديده از حمله سوریاهو بنگ

نقل، وهای حملای برای تسهیل جابجايی مرزی کاال، کارايی سیستمغربی با تمرکز بر ادغام منطقه

 اقتصادیتجارت و رشد  ف ارتقاءدهدر راستای دستیابی به  گذاری و دسترسی بازارهاافزايش سرمايه

    اشاره کرد.

يری، شفافیت و پذوری، رقابتبهره افزايش رشد اقتصادی ارتقاء :کارائیب و التین منطقه آمریکای

سازی مردم در گذاری در سرمايه انسانی و آمادهپاسخگويی بیشتر با تمرکز بر رشد فراگیر؛ سرمايه
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پذيری در برابر کار؛ ايجاد انعطاف های ديجیتالی شدن و تغییر ماهیتها و فرصتمواجهه با چالش

میلیارد دالر  6.1 )تصويب مانند باليای طبیعی، تحوالت اقتصادی، مهاجرت و جرم و خشونت اهشوک

( و وام میلیارد دالر 5.7) IBRDالمللی توسعه و ترمیم عملیات مالی از طريق بانک بین 37برای وام 

ای قابل قرارداد مشاوره 18از طرفی، ر تعهدات مالی((. میلیون دال 430) IDAالمللی توسعه مؤسسه بین

های بانک در کمک میلیون دالر امضا شده است. 6مبلغ در مجموع به کشور منطقه  6جبران نیز با 

 یتنمتروپول»هايی تمرکز شده است که عبارتند از: پروژه تحول شهری جهانی به اين منطقه بر پروژه

گذاری اجتماعی در مناطق ژه سرمايهوپرپروژه توسعه تأمین مالی روستايی در مکزيک؛ ؛ «يرسآ ينسبو

؛ پروژه حسابرسی اجتماعی پاسخگويی اجتماعی در اکوادور Metro Line Oneبولیوی، پروژه روستايی 

 پاناما.؛ اجرای برنامه توسعه مردم بومی پروهای فنی روژه کمکپ ؛در پاراگوئه

سرمايه ، سعهبسیج منابع مالی برای تو ؛ثبات اجتماعی ؛ترويج صلح آفریقا: شمال  و منطقه خاورمیانه

المللی انک بینبعملیات مالی از طريق  19میلیارد دالر وام برای  5.5تصويب و توسعه ديجیتال )؛ انسانی

میلیون دالر  IDA (611المللی توسعه میلیارد دالر وام( و مؤسسه بین 4.9) IBRDتوسعه و ترمیم 

ای قابل جبران نیز حدود عالوه بر اين، درآمد حاصل از از توافقات خدمات مشاوره تعهدات مالی((.

های تحت حمايت بانک جهانی در راستای محورهای ارائه شده شامل: میلیون دالر بوده است. پروژه 56

وصی برای توسعه بخش خص های کوچک و متوسط در تونس؛ها و شرکتآپپروژه نوآوری استارت

های شغلی بهتر در پروژه دسترسی به خدمات شهری و اجتماعی و فرصت برنامه رشد فراگیر در مصر؛

؛ پروژه قپروژه بهداشت ضروری در اردن؛ پروژه بازسازی و بهبود ارائه خدمات برق در عرا جیبوتی؛

 در مراکش یتالترش  مالی و اقتصاد ديج؛ برنامه گسحمايت از خود اشتغالی و تأمین مالی اشتغال در غزه

  بوده است.

 19با اين وجود، اقدامات گسترده کشورهای منطقه به منظور محدود نمودن شیوع ويروس کوويد 

های اجتماعی و حمايت از های بهداشتی، کمکهای بزرگ اقتصادی جهت هزينهشامل مشوق

  کارهای کوچک درنظر گرفته شده است.وکسب

تصويب پذيری )گذاری در افراد؛ و تقويت انعطافارتقاء رشد و ترويج ثبات؛ سرمايه بی:آسیای جنو

میلیارد  IBRD (4المللی توسعه و ترمیم عملیات مالی از طريق بانک بین 54میلیارد دالر وام برای  8.9

خدمات  178میلیارد دالر تعهدات مالی((. ارائه  4.9) IDAالمللی توسعه دالر وام( و مؤسسه بین

کشور در ارتباط با اصالحات بخش انرژی؛ مشارکت زنان در  8ای و محصوالت تحلیلی به مشاوره

برنامه حمايت از  های بانک جهانی به اين منطقه بوده است.نیروی کار و تغییر اقلیم از ديگر کمک

برنامه توسعه مشاغل  یمحوريت بخش خصوصی؛ پروژه سیاستاصالحات سیاسی برای ايجاد شغل با 
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پروژه توسعه روستايی توانمندسازی اقتصادی زنان در افغانستان؛ پروژه حمايت از دوام در بنگالدش؛ 

های و حکمرانی بخش الکتريکی در نپال؛ پروژه نوآوری در انرژی خورشیدی و فناوری اقتصادی 

ندنا افغانستان؛ پروژه آبیاری کشاورزی هوشمند در سريالنکا؛ پروژه پروژه اشتغالزايی کارمو هیبريدی؛

های مالی های مهم مورد تمرکز کمکتحول کشاورزی و آبیاری يکپارچه در هندوستان از جمله پروژه

 .(World Bank Annual Report, 2019 , 2020)  ی به منطقه آسیای جنوبی بوده استبانک جهان

متفاوت  در مناطق مختلف با توجه به شرايط آن منطقه و 2019انی در سال محورهای حمايتی بانک جه

 و توسعه يتتقوها در محورهايی همچون از ساير مناطق بوده است با اينحال مرز مشترک اين حمايت

در برابر باليای  دنش مقاومو  پذيریانعطاف وری؛بهره ارتقاء ؛زنان یو توانمندساز یانسان يهسرما

 بوده است. اقتصادی قاء رشد و ترويج ثباتارت ؛طبیعی

 سیاستی بانک جهانی در خصوص رشد اقتصادی  اندازچشم. 2-1-1

 داشته باشند، یرشد کند ،رود اقتصادهای نوظهور و در حال توسعهدر شرايطی که انتظار می

ز جمله اکه  فراهم آورندرا گیر به رشد همهشونده اصالحات ساختاری منجر  بسترگذاران بايد سیاست

رغم اعمال علی است.ها و تولید کار، حاکمیت قانون، مديريت بدهی بهبود فضای کسب وها آن

 5.2حدود  2020جهانی در سال  GDPهای بانک جهانی، بینیهای حمايتی، براساس پیشسیاست

بقه بوده سارکودی را تجربه خواهد کرد که در طول هشت دهه گذشته بی ودرصد کاهش خواهد يافت 

يابد و ش میدر پی اين امر، درآمد سرانه اکثر بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه کاه .است

 7های اقتصادی در اقتصادهای پیشرفته فعالیت، ز طرفیا ها نفر به طبقه فقیر اضافه خواهند شد.میلیون

جارت و امور مالی به کوچک خواهد شد چرا که تقاضای داخلی و عرضه، ت 2020درصد در سال 

های انداز اقتصاد جهانی بسیار نامشخص است و ريسک، چشمسالدر اين  شدت مختل شده است.

های کاهش تجارت جهانی و سست شدن پیوند ،نزولی غالب هستند. احتمال طوالنی شدن اين بیماری

  بینی شده است.بخش عرضه در جهان نیز پیش

های کالن در سراسر جهان، بسیاری از کشورها حمايت 19-گیری بیماری ويروس کوويدبا توجه به همه

اقداماتی نظیر کاهش نرخ بهره از سوی اند. در اقتصادهای پیشرفته، اقتصادی خود را به طور وسیع ارائه کرده

. در بسیاری از بازارهای است شدهانجام ان گذارهای مرکزی، تأمین نقدينگی و حفظ اطمینان سرمايهبانک

همچنین،  های مرکزی اعمال شده است.توسط بانکسیاست پولی  ،نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه نیز

تر است. بسیار قوی 2008-2009های مالی کنونی، نسبت به بحران مالی جهان در سال حمايت از سیاست
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، 2020ترين معضالت اقتصاد ها به عنوان يکی از بزرگهیبانک جهانی برای مقابله با بحران بدبراين، عالوه

  :توصیه کرده استبه شرح زير توجه به مواردی را 

 که اصلیمنبع اولیه برای رشد درآمد و نیروی محر به عنوانتولید: رشد تولید رشد  روند کاهشی -

 اهشک در حالاز زمان بحران مالی جهان بیش از هر زمان ديگری طی چهار دهه اخیر،  ،کاهش فقر

ف در منعکس کننده ضع ،در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعهاين روند کاهشی، است. 

های مختلف بوده است. و تخصیص درست منابع در بخش وریگذاری، افزايش بهرههای سرمايهبخش

وری نیروی کار، های بهرهکنون، سرعت بهبود در بسیاری از مولفهمان بحران مالی جهان تاچنین از زهم

ن، روند بنابراين، الزم است سیاستمدارا .از جمله آموزش و نهادها، دچار کندی يا توقف شده است

 کاهشی رشد تولید را در سیاستگذاری لحاظ کنند. 

ها در اقتصادهای نوظهور و در حال تده از کنترل قیم: استفا1هاکنترل قیمت ناکارآمدی سیاست -

 ،گذاری و رشدسرمايهسبب افت تواند همزمان، می توسعه فراگیر شده است. در حالی که اين راهکار

های و با سیاستشده کشورها بر های سنگین مالی هزينه تحمیلو  ،دستاوردهای مبارزه با فقرسرکوب 

های هدفمندتر تامین اجتماعی، ايجاد اصالحات برای جايگزينی شبکهپولی موثر تداخل پیدا کند. 

 راهکار جايگزين و مناسبتری است.تشويق رقابت و فضای مناسب قانونی 

يین و به منظور حفظ نرخ تورم در سطح پادر کشورهای کم درآمد:  حفظ نرخ تورم در سطح پايین -

زی های پولی و ظرفیت بانک مرکرچوب سیاستچا ،گذارانايجاد ثبات در آن، الزم است که سیاست

بانک  )گزارش استفاده کنند یهای کارآمدترها از سیاستتقويت کنند و به جای کنترل قیمت خود را

 .(2020، گذاریها در سیاستچالش : رشد کند،انداز اقتصاد جهانجهانی چشم

و  9201جهان در سال  اقتصادیز وضعیت رشد ا 2(IMF) المللی پولگزارش صندوق بین .1-1-3

  2020سه ماهه ابتدایی سال 

رشد (، IMFالمللی پول )صندوق بین 3یجهان انداز اقتصادچشم، 2019ماه اکتبر سال گزارش بر اساس 

 بخش تنها جهان، سطح در تجارت و تولید کاهش بابا کاهش مواجه شده و اقتصادی در تمام دنیا 

                                                 
 البته اين امر به منزله نفی مداخالت هوشمندانه دولت در بازارها برای مديريت نوسانات شديد قیمت و مقدار نیست. 1
 مبادالت ترغیب مالی، ثبات و جهانی اقتصاد رونق افزايش هدف با که جهانی است اقتصادی سازمان يک ،(IMF) پول المللیبین صندوق 2

. کندمی ايفا بحران بروز با مقابله جهت دری هاينقش صندوق اين جهانی اقتصاد در هابحران بروز کند. هنگامفعالیت می فقر کاهش و المللیبین

 به کمک و کشورها اقتصادی بازبینی مالی؛ منابع اعطای گذاری؛سیاست در کمک اقتصادی؛ بینی روندهایپیش :از عبارتند هافعالیت عمده

 .پايین درآمد با کشورهای
3 World Economic Outlook (WEO) 2019, 2020. 
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سبب افزايش رشد  بخش،اين عملکرد  و است داشته نگاه سرپا را پیشرفته کشورهای اقتصاد ،خدمات

 به را جهانی اقتصاد اندازچشم ،گزارش اين بازار کار و رشد دستمزد در کشورهای پیشرفته شده است.

 ،در اين وضعیت کهداند می نااطمینانی با همراه را اقتصادی بهبود و ثبات،بی ،اقتصادی کند رشد دلیل

تالش خود را بر رشد و توسعه  بايدوجود ندارد و سیاستگذاران  جائی برای خطای سیاستگذاری

، رشد اقتصادی جهان 2020در سال  المللی پولصندوق بین هایبینیمطابق پیش کنند.اقتصادی متمرکز 

نسبت به  درصدیواحد  0.6نیز به روند نزولی خود ادامه داده و با کاهش قابل مالحظه  2019در سال 

نرخ رشد اقتصادی ترين پس از بحران مالی جهانی، پايین ،که اين رقم رسیدهدرصد  3 به سال قبل،

افزايش موانع توان به می 2019کاهش رشد اقتصادی جهان در سال  عللمهمترين از  است. جهان

عوامل منحصر به فرد اعمال کننده فشار به  ،های تجاری و ژئوپلتیکافزايش عدم اطمینانتجاری، 

وری و سن پیری اقتصاد کالن بازارهای نوظهور چندين کشور، عوامل ساختاری مانند رشد پايین بهره

 در اقتصادهای پیشرفته اشاره کرد. 

تر مشاغل و کاهش بیشتر تقاضای مصرفی، از دست رفتن بیش، 2020از ژانويه  با شیوع کرونابه عالوه، 

های بسیاری در مورد مسیر و شکل بهبود ، نگرانیدر سراسر جهان هاموج جديد ورشکستگی خطر

اقتصاد جهان  المللی پول،بینی صندوق بینای که مطابق پیشبه گونه ؛اقتصادی موضوعیت يافته است

رصد د 6به  یبحران کرونا رکود اقتصادو با تشديد  شودمیسه درصد در سال کوچک  2020در سال 

های عمیقی در ثباتیبیهمچنین،  صفر خواهد بود. به 2021در سال  یو رشد اقتصاد خواهد رسید

گیری ويروس کرونا و تاثیر واقعی آن بر الگوهای مصرف، شرايط بازار کار و توانايی مورد ادامه همه

  .وجود دارد نیز اند،که از اين بحران آسیب ديده یهايپرداخت بدهی شرکت

  IMFسیاستی  اندازچشم. 4-1-1
در برهه مانند سال گذشته المللی پول، اقتصاد جهانی انداز اقتصادی در صندوق بینبر اساس گزارش چشم

، کاهش 1های بیشتر در تجارت و زنجیره تأمیناگر تهديدات ناشی از شکست. قرار داردزمانی حساس 

فشارهای ضد  تهديد به حمالت سايبری،ها مالی، پذيریپذيری، افزايش مستمر آسیبناگهانی ريسک

 خنثی شود یوهوايتغییرات آبهای ژئوپلتیک، عدم اطمینان سیاسی داخلی و مناقشات، تورمی، تنش

های اقتصادی جهان به جز کشورهای جنوب شود که رشد سرانه اقتصادی در بیشتر گروهبینی میپیش

                                                 
میان اياالت متحده  2018اوايل سال  ها و تهديدات از)افزايش تعرفه ای و اقتصادهای مطرحهای منطقهاگر تهديدات ناشی از ريسک و تنش 1

گذاری و کاهش چشمگیر تجارت جهانی خواهد گذاری و عقب نشینی عمومی در تجارت و سرمايهو چین( تشديد شود منجر به آسیب سرمايه

 انی شوند.توانند منجر به جابجايی زنجیره تأمین جهانی، کاهش سرريز فناوری و صدمه زدن به رشد و تولید جهشد. از طرفی، می
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شرايط برای تعدادی از اقتصادهای حال، با اين ی بماند.صحرای آفريقا کمتر از مقادير متوسط رشد جهانی باق

های اقتصاد کالن کشور خود را به سرعت چالش برانگیزتر خواهد بود چراکه بايد سیاست بازارهای نوظهور

صاد جهان با قتانداز رشد جهانی در اين گزارش، انکته قابل ذکر آن است که مطابق چشم. تعديل کنند

که به  روبرو استهای اقتصادی متفاوت های چرخهعوامل متفاوت  موقعیت ،انعمجموعه متنوعی از مو

ها بسیار ها و اهداف سیاستی در کشور؛ بدين معنی که اولويتگذارندطور متفاوتی بر کشورها تأثیر می

از کشورها، حذف نااطمینانی يا تهديدهای  ارییسمتفاوت است. مهمترين اولويت و محور مشترک در ب

تواند رشد اقدامات نادرست سیاسی در اين مقطع، می ها است.ناشی از سیاستاقتصادی رشد مرتبط با 

  را به شدت تضعیف کند و فضای سیاسی را از پای درآورد. اشتغالزايیاقتصادی و 

دو مربوط به  1398المللی پول در دو ماهه انتهايی سال صندوق بینبر اساس گزارش از سوی ديگر، 

يروس وشیوع  یر ناشی ازچشمگ یو بهداشت یبحران اقتصاد، سراسر جهان با 2020 سالابتدايی ماهه 

انداز اقتصادی جهان و رويکردهای سیاستگذاری شکل جديدی به خود مواجه شده و چشم 19کوويد 

 یع کافمناب ینتأم در اين برهه،مطرح شده  یگذاریاستس یهايتولودر گزارش مذکور، ا گرفته است.

 بوده و اتخاذ هامتناسب با چالش يدبا ی اتخاذیهایاستساست و  یبهداشت یهامراقبت یستمس یراب

 یارر اختد يدبا یاول، منابع ويتاولدر است.  یضرور ،بدتر يجاز نتا پیشگیری یموثر برا یهایاستس

به  ينا .نندکتأمین را  خود یخدمات يندهفزا یازتا بتوانند ن یردقرار گ یبهداشت یهامراقبت یهایستمس

صان ، استخدام مجدد متخصیاضافپزشکی  یهايشآزماانجام  یبرا یعموم یهاينهگسترش هز یمعنا

 ايزوله یهاو گسترش بخش های تهويهدستگاهو  یشخص تمحافظ یزاتتجه يدبازنشسته، خر یپزشک

نی انتقال برای اطمینان از اينکه محصوالت پزشکی و بهداشتی به مراکز بحرا ها است.یمارستاندر ب

 یالمللینب یهاکمک ودداری شود.های تجاری در اين محصوالت خز اعمال محدوديتيابند بايد امی

کمک  یرابمحدود دارند،  یبهداشت یهامراقبت یستمو منابع س یتکه ظرف يیاز کشورها یبانیپشت یبرا

 چندجانبه هایدر اين راستا، سیاست است. یازمورد ن یماریبشرايط اين  تغییرو  یسازدر آمادهبه آنها 

 کهشده برای بهبود رشد اقتصادی پیشنهاد  IMFاز سوی ای های منطقهالمللی و سیاستدر سطح بین

 به شرح زير است:

های همکاریمدت و بلندمدت، پايداری و وقوع رشد جهانی در کوتاه برایهای چندجانبه: سیاست

در است. رشد اقتصادی ضروری  مخاطراتالمللی برای مقابله با چندجانبه کشورها در سطح بین

، WTOهای تجاری و نااطمینانی، اجرای مستمر قوانین های تجارت و فناوری )کاهش تنشحوزه

المللی )حداقل سازی فرار ت ملی و نهادهای تجاری(، مالیات بینجلوگیری از حمالت سايبری به امنی

(، اصالح مقررات مالیه المللیهای مالیاتی بینو افزايش همکاری المللیو اجتناب مالیاتی در سطح بین
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المللی، بهبود بیشتر در چارچوب های بین)بهبود چارچوب قطعنامه جهانی جهانی و شبکه ايمن مالی

های مالی، یاطی اقتصاد کالن برای مواجهه با خطرات وقوع حمالت سايبری به سیستمهای احتسیاست

ای، مهار )مهار انتشار گازهای گلخانههوايی و، تغییرات آبمین مالی تروريسم(مبارزه با پولشويی، تأ

ام )تسهیل فرآيند ادغ و مهاجرتکره زمین و حوادث حوادث طبیعی(  پیامدهای ناشی از افزايش دمای

کشورهای دارای  –ها برای کشورهای مقصد وری آنمهاجرين جهت عرضه نیروی کار و مزايای بهره

 ها بوده است.  ، فساد و حکمرانی از موضوعات مورد تأکید اين طیف از سیاستپیری جمعیت(

های کالن اقتصادی یاستس ،المللی پولصندوق بین 2019 گزارش سال مطابقای: های منطقهسیاست

های پیشرو های رشد يا رسیدن به رشد پايدار در افقدر اکثر اقتصادها بايد به دنبال تثبیت و تقويت پايه

پذيرترين اقشار آسیببر که  -مدترکودهای طوالنی وقوع از پیشگیریباشند. ايجاد رشد فراگیر و 

 ويژهبههای کالن اقتصادی ، سیاستمروزهااست.  جهان بااهمیت برای اقتصاد -مؤثر استجامعه 

در بسیاری از  بر آن، مؤثرهای برای مقابله با کاهش مستمر رشد اقتصادی و ريسکهای پولی، سیاست

در گرانه برای افزايش پتانسیل رشد ، سیاست مالی حمايتحالينباااست.  کشورها تقويت شده

اط، افزايش ضروری است. در اين ارتبها، جهت اجرای اينگونه سیاست مناسب شرايطکشورهای دارای 

 جمله ازهای ساختاری نیز آوری اقتصاد در برابر تغییرات منفی بازارهای مالی و کاهش محدوديتتاب

و سه ماه  2019در سال المللی پول صندوق بینسیاستی  گیریجهترود. می به شمارنیازهای اصلی 

ل در جدوبه تفکیک اقتصادهای جهان افزايش رشد اقتصادی  برای( 1398)سال  2020آغازين سال 

 است:زير ارائه شده 

 ایالمللی پول درخصوص رشد اقتصادی در سطوح منطقه(. رویکردهای سیاستی صندوق بین1-1جدول )

 های سیاستیاهم رويکرد نوع اقتصاد

 اقتصادهای پیشرفته

تولید صنعتی  خصوصبهکننده حمايت از تولید هیلهای پولی تساعمال و پیگیری سیاست -

 و کاهش انتظارات تورمی؛

 یهاسکيو رنطقه ماقتصادی انداز با توجه به چشمهای مالی پیگیری اجرای سیاست -

 (؛محدود است یپول استیکه اعمال س یدر موارددهنده رشد )کاهش

 گذاری؛سرمايههای ر زيرساختی و توسعه مشوقهای مربوط به اموکاهش هزينه -

برای مبارزه با بحران کرونا  تره استقراض پايینالمللی و هزيندسترسی بهتر به نقدينگی بین -

 ؛های حمايتیو تأمین نیازهای مالی کالن سیاست

 پذير در مقابل کرونا )خانوارها، کارگران و ...(؛های پولی و مالی از اقشار آسیبحمايت -

 پرداخت يارانه دستمزد؛ -
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  )مالیاتی، بانکی(؛ها ا تعويق بازپرداخت بدهیتمديد ي -

 کاهش نرخ بهره؛  -

های های اعتباری موقت و هدفمند و وامها از طريق ارائه ضمانتنامهحمايت از شرکت -

 ها؛مدت شرکتمستقیم برای نیازهای نقدينگی کوتاه

های مرکزی )خريد اوراق بهادار خريد دارايی توسط برخی بانکتر: های گستردهمحرک -

داری، اوراق بهادار رهنی، اوراق قرضه شرکتی، اوراق خصوصی و عمومی، اوراق خزانه

 در بورس(؛بهادار دولتی، اوراق تجاری و وجوه قابل معامله 

 .های واممحدود کردن افزايش هزينه -

اقتصادهای 

توسعه و درحال

 نوظهور

در  خصوصبهی بازار هایشوکو  یخارجهای اقتصاد در مقابل تکانه ریآوتاب اءارتق -

 ارتباط با تولیدات صنعتی؛

 ینگيو نقد هيسرما بودن در دسترسقوانین باهدف مقررات و اعمال، اجرا و نظارت بر  -

  های اقتصادی؛ويژه در شوکالزم برای رشد اقتصادی به

کاهش  به سمتهای عمومی های مالی در کشورهای دارای بدهیگیری سیاستجهت -

میان برداشتن  هدف از ای عاملین اقتصادی بارفع نیازهای توسعه های استقراض وهزينه

 رکودهای فعلی و آتی؛

های مکرر دولت و گسترش درآمد باهدف ی هزينهمندضابطهها، ارتقاء هدفمندی يارانه -

های هبر رشد اقتصادی )رشد تولیدات صنعتی و هزين مؤثرهای ذاریگحفظ سرمايه

 های بهداشتی و ايمنی(؛عمومی در آموزش، مراقبت

های سیاستی جهت تقويت اصالحات ساختاری نهادها، حاکمیت و چارچوب  -

 ؛در بازارهای جهانی هاآنپذيری پذيری و رقابتاندازهای رشد و انعطافچشم

تأمین نیازهای  وبرای مبارزه با بحران کرونا المللی به نقدينگی بین محدودتردسترسی  -

 ؛های حمايتیمالی کالن سیاست

 ؛در مقابل کرونا پذيرر آسیباقشااز  های پولی و مالیحمايت -

 ؛های پرداخت ديجیتالتوسعه بیشتر سیستم -

 ؛يلو موبا یکیالکترون یهاعامل یستمبه س یگسترش دسترس -

 ؛های مالیاتیاعطای تخفیفو  دستمزدپرداخت يارانه  -

  ؛(و ... )مالیاتی، بانکیها تمديد يا تعويق بازپرداخت بدهی -

  کاهش نرخ بهره؛  -

 های وام؛محدود کردن افزايش هزينه -

 های عمومی؛گذاری در زيرساختسرمايه -

 های بخش خارجی؛تعديل سیاست -

تريلیون دالر جهت تأمین مالی  1المللی پول تا مبلغ ارائه تسهیالت از منابع صندوق بین -

  ؛کشورها )با اولويت کشورهای کم درآمد(
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 .(2019 ,2020المللی پول ): گزارش صندوق بینمأخذ

مرتبط با  2020در سال المللی پول نهای صندوق بیرويکرد ديگر مطرح شده در سیاستعالوه بر اين 

های قوی توان به ادامه همکاریها میکه از مهمترين آن ستا 19-شرايط پس از رفع ويروس کوويد

ها؛ های گسترده پولی و مالی؛ اعطای يارانهمحرک ؛ای(ای و غیرتعرفه)کاهش موانع تعرفه چندجانبه

های های فعال بازار کار، مهار انتظارات تورمی؛ حذف تضمینهای بازآموزی کارگران و سیاستبرنامه

های ناشی از ها به دلیل تغییر ساختار بدهیروزرسانی ترازنامهبههای مؤثر از کرونا؛ اعتباری شرکت

 اشاره کرد. ها شرايط کرونا و آثار آن بر شرکت

های پولی و مالی از حمايت ؛المللیهای بینگسترش همکاری، IMF با توجه به رويکردهای سیاستی

 يجاددر جهت انرخ بهره جهت  ا )خانوارها، کارگران و ...(؛ کاهشپذير در مقابل کروناقشار آسیب

پرداخت  (؛یبانک یاتی،)مال هایبازپرداخت بده يقتعو يا يدتمد گذاران؛يهسرما یمناسب برا یمال يطشرا

های گذاری در زيرساختسرمايه ؛ وگذاری عمومیافزايش سرمايه ؛ینانینااطمکاهش  ؛يارانه دستمزد

 (.2020المللی پول، گزارش صندوق بین (ضروری است عمومی

جهان  یرشد اقتصاد تیاز وضع( OECD) 1دیدگاه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی. 1-1-5

 اقتصادی آن از رشد اندازچشم و 2020 و سه ماهه ابتدایی سال 2019در سال 

دچار افت شده و رشد اقتصادی جهان در اين سال، ی، و توسعه اقتصاد یهمکاردر گزارش سازمان 

های تجاری و کاهش اعتماد میان کشورها، افزايش ريسک توان بهاز مهمترين آن می کهداليل بسیاری دارد 

در ژانويه سال از کشور چین کرونا  ويروسشیوع ، آغاز اشاره کرد. با اين وجودپايین بودن دستمزدها 

 های انسانی و اختالل اقتصادی قابلآسیب و ( نیز مزيد بر علت شده1398مصادف با دی ماه ) 2020

آمیختگی اقتصاد اين با توجه به قدرت باالی اقتصادی کشور چین و درهم توجهی به همراه داشته است.

باالتری بر اقتصاد کشور چین  مقیاسابتدا با کشور با بسیاری از کشورهای جهان، پیامدهای اين بیماری 

ن ارتباط، با شیوع اين تأثیرگذار خواهد بود. در اي کشورهاساير کوچکتر بر اقتصاد  هایمقیاسو در 

بیماری، افت تولید در کشور چین، در کل اقتصادهای جهان نیز مشاهده شد و مبین نقش مهم و در حال 

عالوه بر سفر و گردشگری است. ، افزايش اقتصاد چین در زنجیره تأمین جهانی، بازار کاالهای اساسی

، تجارت، گردشگری و حتی جذب عتی جهانويژه تولید صنتولید به درای نقش فزايندهچین اين، کشور 

                                                 
1 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 
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ها دلیلی بر قدرت تأثیرگذاری باالی اين کشور و که همگی اينداشته  گذاری مستقیم خارجیسرمايه

 است. های آن بر اقتصاد ساير کشورها بحران

 های جدی به همراه داشته که شامل،چالش ،ساير کشورها درگسترش شیوع ويروس کرونا به عالوه، 

های تامین جهانی، تضعیف تقاضای نهايی برای کاالها و خدمات وارداتی ايجاد اختالل مستقیم در زنجیره

ها در ناسازگاری ريسک، افزايش ی تجاریالمللی و سفرهاشگری بینای در گردو افت گسترده منطقه

بهای افت شديد  ود،اقل خحد داری امريکا بهبازدهی اوراق ده ساله خزانه ، کاهش نرخبازارهای مالی

 است.  و ... کارهاوبافزايش نااطمینانی افراد و کس، کاهش قیمت کاالهای اساسی و ها و سهامدارايی

عات اقتصادی ويروس کرونا اقدامات ها بايد برای غلبه بر تببیان شده است که دولت 1در اين گزارش

ابزارهای مؤثر و مجهز بهداشت عمومی و  را با جديت انجام دهند که عبارتند از: استفاده از سیاستی

پیشگیرانه جهت جلوگیری از سرايت اين بیماری در جوامع، حمايت هدفمند از کادر درمان و نظام 

از  آسیب ديدهو فعاالن اقتصادی  کم درآمد و پذيرهای اجتماعی آسیباز گروهسالمت جامعه، حمايت 

 ،اطمینان و بهبود وضعیت تقاضا ايجاد جهت کالن های حمايتی اقتصادیويروس کرونا، اعمال سیاست

های ، تسهیل سیاستو کاهش هزينه پرداخت بدهی کاهش نرخ بهره جهت جلوگیری از کاهش تقاضا

 .اصالحات ساختاریهای مالیاتی، کاهش و يا به تعويق انداختن بدهی، مالی در اقتصادهای آسیايی

 
 

                                                 
1 Coronavirus: The world Economy at Risk, 2020 

 توسعه و مکاریه سازمان مانند المللیبین نهادهای توسط شده انجام هایبررسیدر مجموع، 

پس از شیوع ( IMF)للی پول المبین صندوق و (WB) جهانی بانک ،(OECD) اقتصادی

 در کشورهای درحال توسعه 19-گیر کوويددهد که با شیوع بیماری همهويروس کرونا نشان می

با وجود . دبیشتر استفاده شوپولی و مالی  ابزارهای ، ازبهبود عملکرد اقتصاد کالنو در جهت 

مکن اثر بخشی سیاست کالن با افزايش تقاضا م ،فضای مالیمحدوديت انتقال پولی ضعیف و 

از  استفادهبه جای در اين راستا، است در بسیاری از کشورهای درحال توسعه ضعیف باشد. 

های بهداشتی و قبتمرا ، هدف بايد تداوم خدمات عمومی از جملههای پولی و مالیسیاست

ت رشد اقتصادی در بازه زمانی همچنین، در صورت ادامه افباشد.  پذيرآسیباقشار از  حمايت

همکاری چندجانبه کشورها برای حصول اطمینان از اعمال  تر،های پايینتر و بروز ريسکطوالنی

 مورد نیاز است.  متهای اثربخش و مهارکننده در حوزه سالسیاست
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 صنعتی دیحوزه تول. 2-1
ستند، کاهش تولیدات صنعتی هصنايع  ،اقتصادهاترين موتورهای رشد يکی از اصلیبا توجه به اينکه 

منفی و افت تولیدات صنعتی جهان  شوک . از طرفی،سازدتوسعه پايدار کشورها را با مشکل مواجه می

دی جهت تأمل بوده و اقدامات سیاستی ج لو پیش از آن نیز بسیار قاب به دلیل شیوع ويروس کرونا

و سه  2019وضعیت تولیدات صنعتی جهان در سال  بر اين اساس، مهار پیامدهای آن مورد نیاز است.

 رار گرفته است. قمورد بررسی آن تولیدات انداز آتی چشمها سیاست، 2020ماهه ابتدايی سال 

جهان و  یصنعت داتیتولاز  )NIDOU1( سازمان توسعه صنعتی ملل متحدگزارش . 1-2-1

 2020و سه ماهه ابتدایی سال  2019جهان در سال  یاقتصادها

در فصل آخر سال « ای جهانتولیدات کارخانه»با نام سازمان توسعه صنعتی ملل متحد  مطابق گزارش

خرين مستمری داشته و تا آ کاهشیروند « 19کوويد»رشد تولیدات صنعتی جهان حتی پیش از  ،2019

نرخ رشد  ادی،پس از يک دوره سه ساله رونق اقتصای که به گونهنیز ادامه داشته  2019فصل سال 

اين  .ستا گرفتهای اقتصادهای صنعتی برای سومین فصل متوالی در قلمرو منفی قرار تولیدات کارخانه

ضای از بین رفتن مشاغل، کاهش تقا سببکه بوده های اقتصادی افت مجموع فعالیتناشی از  ،امر

های وضع براين، در پی محدوديتعالوه شود.میمصرف کنندگان و تضعیف استانداردهای زندگی 

اول  درصدی را در فصل 6شده جهت مقابله با شیوع ويروس کرونا نیز تولیدات صنعتی جهان سقوط 

های جهان تنش تولیدات صنعتیروند کاهشی رشد ترين داليل عمدهتجربه کرده است.  2020سال 

 بوده است. ابه خصوص میان آمريکا، چین و اتحاديه اروپ ای میان اقتصادهای اصلی دنیاتجاری و تعرفه

رغم در سر داشتن روند کاهشی در سال علیترين تولیدکننده صنعتی جهان، چین، بزرگ ،در مقابل

عتی ساير اقتصادهای صن و یز حفظ کردن 2019رشد باثبات ساالنه خود را در فصل چهارم ، 2019

با  .دندخود تجربه کرمذکور  فصلنوظهور و درحال توسعه نیز نرخ رشد مثبت را در تولیدات صنعتی 

 سابقه به شدت آسیب ديد.تولیدات صنعتی چین با کاهش بی 2020اين وجود، در فصل اول سال 

های شوکيونیدو، درجه تأثیرپذيری تولیدات صنعتی جهان از  2020مطابق گزارش فصل اول سال 

مانند افزايش مقررات تجاری، های ديگر یها و نااطمینانخارجی مانند ويروس کرونا باال بوده و ريسک

 گیرند.خروج انگلیس از اتحاديه اروپا )برگزيت( در درجه بعدی قرار می

                                                 
1 United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). 
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قايسه درصد بوده که در م 1.5معادل  2019توسط رشد تولیدات صنعتی جهان در سال مبه طور کلی، 

ر درصد کاهش داشته است )متوسط رشد تولیدات صنعتی د 56، حدود 2018با متوسط رشد در سال 

 درصد بوده است(. 3.4برابر با  2018سال 

 (درصد) های مشابه سال قبلل. رشد تولیدات صنعتی جهان و اقتصادها در مقایسه با فص(1-1)نمودار 

  
 .82011-2020: گزارشات فصلی تولیدات صنعتی جهان، يونیدو، مأخذ 

متوسط رشد تولیدات صنعتی اقتصادهای صنعتی ، 2018و اطالعات دو فصل ابتدايی سال  مطابق نمودار

از طرفی، همراه بوده است. درصدی  130حدود با کاهش  2018نسبت به سال  2019نیز در سال 

نسبت  2019سال در  )بجز چین( ی در حال توسعه و نوظهورمتوسط رشد تولیدات صنعتی در اقتصادها

سال  پايانیفصل  در حالیکه در دوره زمانی ابتدای است يافته کاهشدرصد  78، حدود 2018سال  به

 ری داشته است.نسبت به اقتصادهای در حال توسعه، وضعیت بهت 2020تا انتهای فصل اول سال  2018

 درصد کاهش يافته 5تنها حدود  2018نسبت به سال  2019از طرفی، تولیدات صنعتی چین در سال 

همانطور که میزان کاهش تولیدات  بسیار بیشتر بوده است 2020ما مقدار کاهش آن در فصل اول ا است

 .بوده است ینبیشتر از دو سال پیش فصلصنعتی ساير اقصادها نیز در اين 

 یصنعت داتیتول در خصوص دویونی یاستیس اندازچشم .2-2-1

و تغییرات سريع  های تجاری و ژئوپلتیکینااطمینانی ها،، نابرابری2019يونیدو در  نهساال گزارش در

کند. به منظور مقابله با خطرات رشد ها، ثبات اقتصادی جهان را تهديد میفناوری، تشديد ريسک

                                                 
1 Quarterly Report of World manufactyring production-UNIDO, Q3, 2018-Q1, 2020. 
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المللی مؤثر بوده و مزايای قويت نوآوری و ظرفیت رقابت در تجارت بینتولیدات صنعتی جهانی، ت

کند. از طرفی، يونیدو به کشورهای در حال توسعه، برای ايجاد توسعه پايدار را میان کشورها توزيع می

ای های الزم مجهز کرده و رويکردهای منطقهکند، مردم را به دانش و مهارتاين تحوالت کمک می

وری را در ع مشترک را در پیش گرفته است. اين سازمان از طريق رويدادهايی که بهرهدارای مناب

دهد، انتقال فناوری را تسهیل و دسترسی بهتر به بازارهای جهانی های کوچک و متوسط افزايش میبنگاه

و  ينانکه موجب رونق تجارت و کارآفر ینظارت یچارچوب ها یمتنظ ینهر زمکند و درا فراهم می

 دهد.یم یاستیسسات مشاوره سؤها و مشود، به دولتیگذاران م يهجذب سرما

ها شامل تحوالت ساختاری، رويکردهای سیاستی پیشنهادی يونیدو به کشورها با توجه به موقعیت آن

زمان تقويت است. موضوعات مورد تأکید ديگر اين سا سازگار با محیط زيست ارتقاء صنعتی، زايیاشتغال

رآمد بخش خصوصی و ساير موارد تأثیرگذار بر کشورهای با دتوان صنعتی و تجاری، توسعه رقابت 

-2020 گزارشات فصلی تولیدات صنعتی جهان، يونیدو،) متوسط و اقتصادهای در حال گذار بوده است

2019)    .  

 گذاریحوزه سرمایه. 3-1

منتشر  ساله هر 3)آنکتاد( 2سازمان مللکنفرانس تجارت و توسعه توسط  1گذاری جهانیگزارش سرمايه

 140بیش از  گذاری خارجی در سطح جهان و با استفاده از آمارهایمیزان و روند سرمايهشود و می

گذاری مستقیم خارجی جهانی و به در ادامه شرح مختصری از روند سرمايه. کندرا بررسی میکشور 

   ئه شده است.انداز و رويکرد سیاستی آن اراتفکیک مناطق، چشم

و سه ماهه  2019 سال در( UNCTADاز دیدگاه آنکتاد ) جهان گذاریسرمایهوضعیت . 1-3-1

 2020ابتدایی سال 

جهان  4(FDI) خارجیمستقیم گذاری سرمايه رقم ،آنکتاد 2020 یجهانگذاری سرمايهبر اساس گزارش 

درصدی  3افزايش يافته که رشد  2019در سال  میلیارد دالر 1540 به 2018میلیارد دالر در سال  1495از 

                                                 
1 Word Investment Report. 
2 United Nations Conference on Trade and Development. 

 نکتادآ است.شده نهاده  بنا متحد ملل سازمان عمومی مجمع قطعنامه برمبنای و است متحد ملل سازمان عمومی مجمع آنکتاد يک رکن فرعی 3

 اصل و نمايدمی لحاظ سیاسی بر حاکمیت عالوه را اقتصادی حاکمیت مفهوم توسعه اقتصادی و المللبین تجارت در عرصه خود در تصمیمات

 .است قرار داده تأکید مورد را توسعه حال در کشورهای نفع به متقابل وابستگی و بر انصاف مبتنی المللیبین همکاری برابری،
4 Foreign Direct Investment (FDI). 
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 5در مجموع با  ،2019سال در  يافتهتوسعه یبه اقتصادها گذاریيهسرما يانجر را تجربه کرده است.

در  يقابه آفر یخارج یممستق گذاریيهسرما يانجراز طرفی،  .یددالر رس یلیاردم 800به  يشیدرصد افزا

اين در  .را تجربه کرده استدالر  یلیاردم 45 رقمدرصد کاهش  10و با  هداشت کاهشی یروند اين سال

منطقه یا )به غیر از توسعه آس حال در یبه اقتصادها یخارج یممستق گذاریيهسرما يانجرحالی است که، 

 یلیاردم 474به  2018نسبت به سال  درصد کاهش 5 ( نیز باو هند ینچ یو کشورها یاجنوب شرق آس

 گذاریيهسرما 2019در سال  یبکارائ يایو حوزه در ینالت يکایمنطقه آمردر نهايت، . دالر رسیده است

درصد  10داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل خود،  دالر یلیاردم 164 ی به میزانخارج یممستق

  .يافته استافزايش 

وک عرضه، تقاضا شجهانی ارجی گذاری مستقیم خشیوع جهانی ويروس کرونا، بر سرمايهدر اين میان، 

های ای با آن، پیشرفت پروژهاست و اقدامات محدودکننده و مقابلهو سیاستگذاری وارد کرده 

گذاری های سرمايهنامهمذاکره بر سر توافق و سرعتگذاری موجود را با کاهش مواجه کرده سرمايه

کود اقتصادی ناشی از ا و رشود با آغاز شیوع ويروس کرونبینی میپیشالمللی را کاهش داده است. بین

حدود  2019نسبت به سال  2020گذاری مستقیم خارجی در سال آن در سراسر جهان، میزان سرمايه

رسد. همچنین، بتريلیون دالر  1تاکنون به کمتر از  2005درصد کاهش يابد و برای اولین بار از سال  40

 10الی  5سرايت کرده و افت حدود نیز  2021گذاری مستقیم خارجی به سال میزان کاهش سرمايه

 2022گذاری مستقیم خارجی در سال درصدی برای اين متغیر قابل تصور است. در حالیکه، سرمايه

 يابد. بهبود می

های جديد را های چندملیتی، پروژهانداز وقوع رکود اقتصادی عمیق سبب شده است شرکتچشم

گذاری ن سهم سرمايهشرکت چندملیتی برتر با بیشتري 5000بینی مجددا ارزيابی کنند. از طرفی پیش

درصد از میزان  40ها به طور متوسط حدود دهد درآمد آنمستقیم خارجی در سراسر جهان، نشان می

مچنین، همورد انتظار در اين سال، کمتر خواهد بود و برخی صنايع نیز در حال زيان خواهند بود. 

زند که به طور متوسط بیش های مجدد لطمه میگذاریرمايهکاهش سودهای مورد انتظار به عايدی س

به  یجهان یهاپروژه یمال یندر تامدهد. ل میگذاری مستقیم خارجی را تشکیدرصد سرمايه 50از 

 40از  یشش ببا کاه يدجد معامالت یزن ،یيرساختز یهادر پروژه گذاریيهمنبع مهم سرماعنوان 

 در یاقتصادهاه درحالیکه درجه اين تأثیر در مناطق مختلف متفاوت بوده است. مواجه شد یدرصد

 گذاریيهبه سرماها آن اند چرا کهخارجی را داشته گذاری مستقیمسقوط سرمايه یشترينتوسعه ب حال

( انديدهد یبآس یکه به شدت از بحران کنونو صنايع استخراجی ) یارزش جهان هاییرهزنج يعدر صنا

يافته نبوده های توسعهمشابه اقتصاد اقتصادی يتیحما هاییاستس یاجرا یبرا شانیتو ظرف اندتهوابس

  محدود است.و 
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درصد  40تا  30 ینب يیاروپا یبه اقتصادها یخارج یممستق گذاریيهسرما يانجر، کاهش اين میاندر 

 يکایطقه آمرمنی در درصد 35تا  20بیشتر از میزان افت مورد انتظار حدود  مورد انتظار است که بسیار

نیز در  نبحرا پیش از يیاروپا تصادهایاق چراکه. خواهد بود يافتهتوسعه یاقتصادها يرو سا یشمال

 در یجخار یممستق گذاریيهسرما يانکاهش جربا شروع بحران،  .قرار داشتند وضعیت متزلزلی

با  ینفمروند  ين. انتظار خواهد بودمورد ا 2020درصد در سال  40تا  25 ینب يقايیآفر یاقتصادها

مستقیم  گذاریيهماسر يانجرپذيری با توجه به آسیبخواهد شد.  يدتشد نیز کاالها يینپا هاییمتق

وزن زنجیره ارزش  ها،عرضه آن هاییرهزنجدر برابر اختالالت  یاتوسعه آسحال در یکشورهاخارجی به 

های گذاری مستقیم خارجی در منطقه و فشارهای جهانی برای متنوع کردن موقعیتجهانی سرمايه

 گذاریيهسرما یدرصد 45تا  30، کاهش اساس ينقرار خواهد گرفت. بر ا یرتاثبه شدت تحتتولید، 

 يانجررود میهمچنین، انتظار . بینی استقابل پیش 2020در سال منطقه  ينا یخارج یممستق

در سال  یبکارائ يایدر حوزه یو کشورها ینالت يکایبه منطقه آمر یخارج یممستق گذاریيهسرما

 یاسیس هاییکرونا با آشفتگ ويروس یبا توجه به همزمان ی،. از طرفاين میزان برسد نصف به 2020

در  گذاریيهسرما یهاپروژهای برای امیدوارکنندهانداز چشماقتصاد،  ينچند یساختار یهاو ضعف

 . اين منطقه قائل نیست

 یخارج میمستق یگذارهیتوسعه سرما یآنکتاد برا یاستیسرویکردهای . 2-3-1

گذاری جهانی با انداز سرمايهچشم، 1گذاری مستقیم خارجیآنکتاد از سرمايه هایبررسیبراساس 

اقدامات سیاستی مقابله اثربخشی مت و بحران سال مدت که به ای مواجه استهای گستردهنااطمینانی

های ژئوپلیتیک و مالی و تدوام ريسکاز طرفی، . بستگی دارد ويروس کرونابا پیامدهای اقتصادی 

 افزايد.ها میبر اين نااطمینانیهای اقتصادی دنیا نیز های تجاری میان غولتنش

بوده « 19-يدکوو» یکشورها به پاندم واکنش یاصل یاز اجزا يکی گذاریيهبخش سرما هاییاستس

 يانبر جر ويروس کرونا یاثرات منف کاهش یکشور جهان برا 70از  یشاساس ب يناست. بر ا

اند. از جمله را به اجرا گذاشته یخود اقدامات یداخل يعو حفاظت از صنا یخارج یممستق گذاریمايهسر

 کنندهيتتقو یهاارائه خدمات به سازمان ين،آنال گذاریيهسرما یلبه تسه توانیم يتیاقدامات حما ينا

و  یعموم بهداشت یهادر بخش گذاریيهسرما یبرا يدجد یهامشوق یو اعطا گذاریيهسرما يانجر

حفاظت از بخش خدمات  یکشورها برا یبرخاشاره کرد. گذاری مستقیم خارجی نیز جذب سرمايه

اند. کرده يدتشد یخارج گذاریيهرا بر سرما ینظارت هاییزممکان ،خود يکاستراتژ يعصناساير و  یدرمان

                                                 
1 World Investment report, key messages and overview, 2019. 
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 ، ویپزشک تجهیزاتصادرات  هاییتممنوع ی،اجبار یدمداخالت کشورها عبارتند از: تول يگراز د

« 19-يدکوو» ی، پاندم«آنکتاد». به اعتقاد وارداتی یپزشک یهادستگاه یهاکاهش عوارض و تعرفه

بحران  ينطرف ا يکها به همراه داشته باشد. از دولت گذارییاستس یبرا یاثرات ماندگار تواندیم

 يعدر صنا گذاریيهسرما یمجوزده هاییاستدر س های بیشترتغییر به سمت محدوديتممکن است 

 یخارج گذاریيهجذب سرما یرقابت برا يشافزا موجب ديگر. از طرف را تقويت کند يکاستراتژ

  خود از بحران و آثار آن هستند. بهبودشود چرا که اقتصادها به دنبال بازيابی و کشورها  یانم

در سال  گذاریخصوص سرمایه در( OECD)سازمان همکاری و توسعه اقتصادی  دیدگاه. 3-3-1

  2020و سه ماهه ابتدایی سال  2019

 2020و سه ماهه اول  2019 گذاری، در سالمطابق گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، سرمايه

بینی رشد ضعیف در آينده، با محدوديت مواجه ضعیف بوده و به دلیل عدم قطعیت باال و پیاپی، و پیش

ها برای تجارت های باالی تعیین شده از سوی آنهای تجاری و تعرفهبراين، تشديد تنشعالوه شده است.

های آن و بحران کرونا و چالش. همی داردگذاری جهانی نقش بسیار مبا يکديگر نیز در ضعف سرمايه

جهانی  گذاریمايهتواند سبب روند کاهشی سرها برای مقابله با آن نیز میهای وضع شده دولتمحدوديت

در اين دوره  واهد شد.خزايش واقعی دستمزدها گذاری مانع افگردد که اين زمان طوالنی ضغف سرمايه

گذاريی خصوصی گذاری دولتی دارند تا خألهای عدم سرمايهکشورها، نیاز به افزايش سرمايه بسیاری از

وزش و مخارج خدمات بهداشتی و درمانی و آمتأمین بدين معنی که اين کشورها بايد  را پر نمايد.

ين، ر ابعالوه . و تقويت استانداردهای زندگی میان مدت را بر عهده گیرنداز تقاضا حمايت  ،پرورش

های زيست محیطی و ديجیتال نیز متمرکز شود تا اثرات جانبی مثبت ها بايد بر زيرساختگذاریسرمايه

 شود. ملموس اقتصاد  درها آن

 حوزه تجارت. 4-1

با توجه به وابستگی باالی توسعه اقتصادی کشورها به تجارت، و بر اساس نتايج تحقیقات متعدد، 

تولید ناخالص نرخ رشد المللی در بهبود در عرصه تجارت بینتوان گفت حضور فعال کشورها می

نتر . چرا که فرآيند تجارت موجب دستیابی به محصوالت ارزاخواهد داشتتأثیر به سزايی ها داخلی آن

تولید شده در خارج از مرزهای هر کشور و تخصیص منابع خود به تولیداتی است که نمونه خارجی 

استفاده بهتری از نیروی کار، سرمايه و منابع طبیعی خود  ،و از اين طريق شودتر آن يافت نمیارزان

های بزرگ اقتصادی، جريان تجارت و تولیدات های تجاری میان قدرتبا ادامه تنش خواهد داشت.

اقتصاد  2020در سال کاهش يافته است. اين در حالی است که با شیوع کرونا  2019جهان در سال 



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 37صفحه:  1399 تاريخ:
  

 

جهی ط خود را تجربه کرده است که به تبع آن تجارت نیز کاهش بسیار قابل توجهان شديدترين سقو

اندازهای سیاستی و چشم 2019در اين ارتباط وضعیت تجارت جهان در سال  را تجربه خواهد کرد.

، مورد بررسی قرار گرفته المللی تجارتبین سازمان تجارت جهانی و مرکزهای آتی از منظر برای سال

 .است

و سه  2019در سال تجارت جهان  تیاز وضع (WTO) 1یگزارش سازمان تجارت جهان. 1-4-1

 2020ماهه ابتدایی سال 

يان درصد از جر 98کشور است که در مجموع  641 (WTO) 2تجارت جهانی تعداد اعضای سازمان

ارزش تجارت در سال ، 2019در سال اين سازمان بر اساس گزارش . دهندتجارت جهان را تشکیل می

تريلیون دالر را تحصیل نموده در حالی که اين ارزش در  18.89درصد افت رقم  3با حدود  2019

 داشتهرشد ، 2017نسبت به سال درصد  10.2حدود تريلیون دالر بوده که  19.5معادل  2018سال 

گیری ات اندازهکه از طريق میانگین واردات و صادر -حجم تجارت کااليی جهاناست. از طرفی، 

درصد  2.9اين حجم حدود  2018درصد کاهش يافته است در حالیکه در سال  0.1حدود  -شودمی

افت ارزش تجارت نسبت به حجم آن شیب بیشتری داشته است چرا که قیمت  کاهش يافته بود.

هش نیز کا 2019حجم و ارزش صادرات کاال در سال همچنین،  صادرات و واردات کاهش يافته است.

يافته  افتدرصد  0.2حدود  2019 ای جهان در سالعالوه براين، صادرات کاالهای کارخانه يافته است.

  صادرات کااليی جهان است.اما همچنان بخش برجسته 

 ایارخانهکاهش شديد تقاضای صادرات کاالهای ک، 2020عالوه بر اين با شیوع کرونا در ابتدای سال 

ش قیمت کاهقابل مشاهده است. همچنین، با ادامه ويروس کرونا، کاهش قابل توجه در تجارت جهانی، 

های محدود کننده جهت های مسافرتی وضع شده و سیاستو تقاضای سوخت به دلیل محدوديت

 مورد انتظار است. ن سال ينیز در اکنترل ويروس کرونا 

 های آتیسال یبرا یزمان تجارت جهانسا یاستیس ویکردهایرانداز و چشم. 2-4-1

توان به طوالنی شدن اختالف تجاری میان اياالت می 2019از داليل کاهش تجارت جهان در سال 

های تجاری اشاره کرد که از عوامل مؤثر بر های ناشی از آن و نااطمینانیافزايش تعرفهمتحده و چین، 

                                                 
1 World Trade Statistical Review, 2019. 

پردازد. وظیفه اصلی آن اطمینان از برقراری سازمان جهانی تجارت به تنظیم و نظارت بر اجرای قوانین جهانی تجارت، بینِ ملل مختلف می

های اصلی اين سازمان شامل: مذاکرات تجاری، اجرا و نظارت است. مأموريتبینی و آزادانه ، قابل پیش(تا حد امکان منعطف) جريان تجاری

 بر روابط تجاری، حل و فصل اختالفات تجاری، حمايت از توسعه و ايجاد ظرفیت تجاری و توسعه تجارت است.
2 World Trade Organization (WTO). 
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لی موقت دولت در اياالت متحده، خروج انگلیس از های اقتصادی نیز مواردی همچون تعطینااطمینانی

شیوع عالوه براين، های پولی اقتصادهای بزرگ قابل ذکر هستند. اتحاديه اروپا و تغییر در سیاست

های صادراتی برخی کاالهای اساسی، بهداشتی، دارويی ويروس کرونا و اعمال ممنوعیت و يا محدوديت

و تسهیل واردات اين اقالم  ؛هاويروس به دلیل نیاز داخلی برای آنو پزشکی از سوی کشورهای درگیر 

الملل شده است. نقل موجب کاهش تجارت بینوهای حملو نیز محدوديت ؛از جانب برخی از کشورها

 2020، حجم تجارت جهانی سال ويروس کرونابا توجه به عدم قطعیت در ارتباط با مدت زمان تداوم 

درصد يا بیشتر در سناريو بدبینانه  32درصد در سناريو خوش بینانه و  13یش از )بنیز با کاهش شديدی 

هايی با اين کاهش در بخشهمراه خواهد بود. ها( های دولتو عدم کنترل ويروس توسط سیاست

ها الکترونیکی و خودروسازی بیشتر از ساير بخش تر به خصوص محصوالتزنجیره ارزش پیچیده

 خواهد بود. 

های های پیشنهادی اين سازمان به منظور برگشت به وضع عادی بر همراستا بودن سیاستاستسیاهم 

ورد نظر سازمان تجارت جهانی به منظور ديگر رويکردهای سیاستی م پولی و تجارت تأکید دارد. مالی،

 ؛دفرااحمايت از زندگی  ؛همکاری کشورها با يکديگرمقابله با کرونا و کاهش تجارت جهانی شامل 

ها و خدمات اطمینان از جريان مداوم منابع ضروری پزشکی و ساير کاال و آزاد بودن بازارها در تجارت

عدم  های ارزش کشاورزی و حفظ امنیت غذايی اعضاء از طريقحفظ زنجیره؛ ضروری از طريق مرزها

 ؛د غذايیهای صادراتی و لغو موانع تجاری غیرموجه بر محصوالت کشاورزی و موااعمال محدوديت

 خودداری از ايجاد موانع غیرقابل از طريق المللیگذاری بینو سرمايه ترکار مطلوبوايجاد محیط کسب

و متوسط کوچک  هایبنگاهحمايت از  ؛ تالش برایگذاری يا تجارت کاال و خدماتتوجیه در سرمايه

سازی جوامع برای نهايتاً آمادهو  جهت حمايت از توانايی آنها در ايجاد مشارکت در بهبود اقتصادی؛

   پساکرونا بوده است.

توان گفت رويکردهای سیاستی پیشنهادی اين سازمان در چند محور اصلی حمايت از به طور کلی می

های کوچک و متوسط بنگاه حمايت ازديگر، تسهیل تجاری، پذير، همکاری کشورها با يکاقشار آسیب

 بوده است. 

 یآت یهاسال یبرا 1(ITC) تجارت یالمللنیمرکز ب یتاسیس اندازچشم. 1-4-3

های کوچک و هالمللی تخصصی حامی توسعه بنگابه عنوان تنها نهاد بین المللیمرکز تجارت بین

کند و یم يجادا یطیمح يستو ز ی، اجتماعیمثبت اقتصاد یراتتأثکند که اهدافی را دنبال میمتوسط، 

                                                 
1 International Trade Center. 
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نیز  یمیکند و از نظر اقلیفراهم م یرزنان، جوانان و جوامع فق یبرا يژهرا به و ينیکارآفر یهافرصت

 در جدول زير قابل ارائه هستند. که هوشمند است

 

 فردی اهداف توسعه پایدار راستایالمللی در اهداف مرکز تجارت بین(. 2- 1) جدول

 اهداف نام هدف

 1هدف 
 زن، کودک فقیر در هر رده سنی؛ کاهش نسبت مرد، -

س به جنسیت و طرفدارانه های توسعه حساگذاری صحیح مبتنی بر استراتژیهای سیاستچارچوب ايجاد -

 از قشر فقیر.

 2هدف 
 ؛ (به ويژه در زنان)وری مضاعف در کشاورزی و در درآمد تولیدات مواد غذايی در مقیاس کوچک افزايش بهره -

 ر برابر آب و هوا.های کشاورزی مقاوم دروشرای های تولید مواد غذايی پايدار و اجاطمینان از سیستم -

 41هدف 
ای کسب شده توسط جوانان و بزرگساالن و مرتبط با مشاغل مناسب و های فنی و حرفهاطمینان از مهارت -

 کارآفرينی.

 5هدف 
های برابر برای رهبری در تمام سطوح اطمینان از مشارکت کامل و مؤثر زنان در زندگی اقتصادی با فرصت -

 گیری؛یمتصم

 برای ارتقاء توانمندسازی زنان. های توانمندسازیافزايش به کارگیری فناوری -

 8هدف 

 و نوآوری؛ سازی، ارتقاء فناوریوری اقتصادی از طريق متنوعدستیابی به سطوح باالتر بهره -

 های مناسب و کارآفرينی؛ های تولیدی، ايجاد شغلهای توسعه محور حامی فعالیتترويج سیاست -

 دستیابی به اشتغال کامل و مؤثر و کار مناسب برای همه زنان، مردان و به ويژه جوانان؛ -

 کاهش قابل توجه نسبت جوانان در اشتغال، تحصیل يا آموزش؛  -

های ارتقاء گردشگری پايدار مسبب ايجاد اشتغال، ترويج فرهنگ و محصوالت محلی در هر اجرای سیاست -

 منطقه؛ 

 ی برای تشويق و گسترش دسترسی به خدمات مالی برای همه؛تقويت ظرفیت مؤسسات مال -

 يافته؛افزايش کمک به حمايت از تجارت کشورهای در حال توسعه به ويژه کشورهای کمتر توسعه -

 9هدف 

ها در زنجیره های کوچک مقیاس به خدمات مالی و افزايش ادغام آنتقويت دسترسی شرکت -

 ارزش و بازارها؛

 نوآوری در کشورهای در حال توسعه. ری داخلی، تحقیقات ومايت از توسعه فناوح -

 10هدف 

 درصد پايین جمعیت؛ 40دستیابی و حفظ رشد درآمدی برای  -

 ؛ قتصادی و سیاسی و توانمندسازی همگانگسترش شمول اجتماعی، ا -

 يافته.اجرای اصل درمان ويژه و متفاوت برای کشورهای درحال توسعه و به ويژه کمتر توسعه -

 12 هدف
 دستیابی به مديريت پايدار و استفاده بهینه از منابع طبیعی؛ -

 دهی.دار در چرخه گزارشيهای پايدار و ادغام اطالعات پاها به اتخاذ روشتشويق شرکت -

                                                 
ارائه شده که متوالی  2019 المللیمرکز تجارت بینهای قید شده در گزارش شماره اهداف به دلیل حفظ امانت در نگارش، به صورت شماره 1

 نیستند. 
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 16هدف 

 حمايت مؤثر، پاسخگويی و شفافیت مؤسسات در همه سطوح؛ -

 ارکتی و نمونه؛گیری پاسخگو، فراگیر، مشاطمینان از تصمیم -

 اطمینان از مشارکت کشورهای در حال توسعه در نهادهای حاکمیت جهانی. -

 17هدف 

 آزادانه؛ باز، بدون تبعیض واقتصاد ترويج يک سیستم تجارت چندجانبه جهانی مبتنی بر قوانین،  -

 افزايش صادارت کشورهای جهانی با رويکرد افزايش دوبرابری سهم صادرات کشورهای کمتر -

 ات جهانی؛يافته از صادرتوسعه

می اعمال به موقع دسترسی به بازار بدون عوارض و بدون سهمیه به صورت پايدار برای تما -

 يافته.کشورهای کمتر توسعه

 .20191المللی، گزارش ساالنه مرکز تجارت بین :مأخذ

عه در راستای دستیابی به اهداف توس 2019در سال اين مرکز  یمداخالتحوزه شش به صورت کلی، 

بینش بازاری، ايجاد محیط تجاری مناسب، تقويت موسسات حامی  ايجاد تجارت و شامل پايدار

های يت تجارت با فرصتايجاد و تقو المللی،های ارزش بینه زنجیرهبگذاری و تجارت، پیوستن سرمايه

 است. بوده ای و ارتباط جنوب به جنوببرابر و حامی محیط زيست، حمايت از ادغام اقتصادی و منطقه

با  ازاتبه مو یشتکاهش فقر و بهبود معاجرای اهداف فوق، به در  ITC یستماتیکس يکردرودر نتیجه، 

  کند.یکمک م یاقتصاد یهاو تحقق فرصت یطیمح يستکاهش خطرات ز

، ITC 2های کوچک و متوسطبنگاه پذيریانداز رقابتدر گزارش ساالنه گروه چشمعالوه بر اين، 

های های تجاری؛ بخششیوهاتخاذ نوع ، های شغلیايجاد فرصت متوسط از طريقهای کوچک و بنگاه

 اند.در دستیابی به اهداف توسعه پايدار کمک کننده ،ی بر اقتصاد گستردهگذارتأثیر مورد فعالیت و

 های کوچک و متوسطبنگاهسازی و رشد سازمان ملل بر رسمی 2030در برنامه توسعه پايدار  همچنین،

پذير های مقیاساز طرفی، عدم وجود پروژه .تأکید شده استسترسی آنها به خدمات مالی و نیز د

گذاری و نیز چالش تطابق های سرمايههای کوچک و متوسط و دانش درباره ظرفیتگذاری بنگاهسرمايه

گذاری گذاران و سرمايههای کوچک و متوسط، مانع از هدايت وجوه سرمايهگذاران و بنگاهتعداد سرمايه

 ،اين گزارشمطابق  .شودمیکشورهای در حال توسعه سودآور گذاری های سرمايهها در ساير فرصتآن

به های کوچک و متوسط جهت دستیابی به اهداف توسعه پايدار گذاری در بنگاهرويکردهای سرمايه

 : شرح زير است

                                                 
1 International trade center Annual Report, 2019. 

2 SME Competitiveness Outlook, 2019. 
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: با افزايش سرعت 1های کوچک و متوسطبنگاه سویگذاری مؤثر جهانی به تغییر جهت سرمايه -

های کوچک و متوسط در کشورهای در های مؤثر در جهان، و کسری تأمین مالی بنگاهگذاریسرمايه

های های ساالنه، ايجاد جذابیتحال توسعه در دستیابی به اهداف توسعه پايدار بر اساس تخمین

ها را به مقصد خوبی برای اين سرمايه در حال افزايش توانند آن، میاهگذاری از سوی اين بنگاهايهسرم

 ؛جهانی تبديل نمايد

گذاری در های خصوصی غالباً سرمايهاز آنجا که صندوق: 2هاSMEمالی مختلط برای تأمین -

ها مشارکت بخش ريسکهای کاهش اين دانند، يکی از راهکشورهای درحال توسعه را پرريسک می

های فنی، بیمه کردن ريسک، يا اعطای کمکارائه گذاری در سرمايه با  بخش خصوصی از طريق دولتی

های دولتی و خصوصی را در گذاری، سرمايهاين نوع سرمايه هايی در مرحله طراحی است.کمک هزينه

گذار دولتی سرمايه گذاری،سرمايهصورت عدم موفقیت در  دهد و دريک صندوق مشترک قرار می

خصوصی  برای جذب سرمايه آن را روشی مالی،تأمین نوع شود. طرفداران ايناولین ضرر را متحمل می

  . تباه آن را پرريسک ارزيابی کنندگذاران به اشممکن است سرمايهکه  دانندمیهايی دارايیدر 

ها را در گذاران و بنگاهثابت هستند و سرمايهاوراق قرضه با درآمد اوراق قرضه توسعه پايدار:  -

 های مرتبط باسوی فعالیت هبهدايت آورد و برای تضمین در گرد هم می ،بازارهای جهانی سرمايه

 د؛با سازوکارهای حاکمیتی همراه هستن اهداف توسعه پايدار

و از  کندل میتأمین مالی تجارت فروش کاالها را به مشتريان خارجی تسهیتأمین مالی تجارت:  -

برند، با اين وجود، درصد تجارت جهانی کاالها از نوعی تأمین مالی تجارت سود می 90آنجا که تقريباً 

SMEتواند در ها میکه رفع آن ها با بزرگترين موانع دسترسی به اين نوع تأمین مالی روبرو هستند

 مفید واقع شود. ،ها و دستیابی به اهداف توسعه پايدارSMEتوسعه 

را با مشکالت بسیاری مواجه کرده و ها SME 2020از طرفی، وقوع بیماری کرونا از آغاز سال 

با خطر  هااز آن درصد 20و حدود تحت تأثیر قرار گرفته  حجم قابل توجهی از آنهاهای تجاری فعالیت

اکنش به بحران کرونا و تقلیل ها در ودرصد از اين بنگاه 21با اين حال، حدود  ؛تعطیلی مواجه هستند

سال  های کوچک و متوسطبنگاه پذيریانداز رقابتچشمدر گزارش اند. پیامدهای آن، موفق بوده

                                                 
گذاران با توجه به اينکه بسیاری از سرمايه کند.بازدهی مالی و بازدهی اجتماعی را همزمان دنبال میگذاری مؤثر روشی است که اهداف سرمايه 1

گذاری با تأثیرات باالی های سرمايهگذاری در جستجوی فرصتهای سرمايهگذاران خصوصی و صندوقها، تعداد زيادی از سرمايهآپاستارت

میلیارد دالر بوده و اکثر آن نیز در  502گذاری مؤثر جهانی های بازار سرمايهرآوردها، مجموع دارايیاجتماعی هستند. از آنجا که مطابق آخرين ب

 کشورهای توسعه يافته است.
2 Blended Finance for SMEs. 
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المللی، و پايداری های بینجهانی شدن فراگیر و همکاری ، چهار ويژگی مقاومت، ديجیتالی شدن،20201

  است. کردهمطرح بهبود شرايط جهانی برای را 

 تجارت جهانی اندازچشم درخصوص( OECD) یو توسعه اقتصاد یسازمان همکار دیدگاه. 4-4-1

های تجاری میان به دلیل ادامه تنش 2019در سال از منظر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، 

، هاو افزايش عدم قطعیت های باال در تجارت اياالت متحده و چین()تحمیل تعرفه های دنیاابرقدرت

کنون تا 2009که میزان آن از سال  ه استحجم تجارت کاال کاهش يافتانی ضعیف بوده و تجارت جه

ست ااين در حالی  .شده است اين کاهش بیشتر 2020از سال با شیوع ويروس کرونا  و سابقه بودهبی

ا ه بود اما بپیش از شیوع کرونا ترافیک کانتینری در بنادر و ترافیک حمل و نقل هوايی کاهش يافت که

های نشتو شديدتری قابل تصور است. به عالوه ممکن است با ادامه  وقوع بحران کرونا کاهش بیشتر

های جهانی بندی شرکتمالیاتمذاکره برای گذاری، اهرم های تجاری و سرمايهتجاری، محدوديت

ها گذاری، تولید و اشتغال اين شرکتامر بر سرمايه که اين و مسائلی که با تجارت غیرمرتبط استشوند 

  .بسیار تأثیرگذار است

 فصل اول گیرییجهو نت بندیجمع

 2019برای سال  درصد 3.0 حدود جهانی رشد 2019انداز اقتصاد جهانی در اکتبر مطابق گزارش چشم

بینی ارائه شده در پیش به نسبتبوده و  2008-2009 سال از آن میزان کمترين که بود شده بینی پیش

 .استداشته  رتبه فتادرصد  0.3 اًحدود 2019 آوريل جهانی اقتصاد اندازچشم

های مهم در دستیابی به اين رغم اهمیت تحقق اهداف توسعه پايدار برای جوامع، حوزهعلیاز طرفی، 

در سال ای که اند به گونهبا مشکالتی مواجه شده 2020فصل ابتدايی سال و  2019 اهداف در سال

 که در مواجه شده یکاهش، تولیدات صنعتی، و جريان تجارت و تولیدات جهان با رشد اقتصادی 2019

گذاری جهانی را نیز سرمايهشیوع کرونا روند  ،همچنینتشديد يافته است. نیز  2020فصل ابتدايی سال 

های حمايتی مقابله با تبعات اقتصادی کرونا منجر اعمال سیاست ضرورت واجه کرده است.مبا اخالل 

گذاری، های سرمايههای بورس کشورها، چالشافت شاخص ،هاهای دولتبه افزايش بدهی

ات های بهداشتی و تجهیزورشکستگی و تعطیلی بسیاری از مشاغل و کاهش اشتغال، افزايش هزينه

بقاتی میان اقشار شکاف ط در طول اين بیماریرود نتظار میا، براينعالوهو ... شده است.  پزشکی

 . شوندتر فقرا فقیرتر و ثروتمندان غنیای که مختلف جوامع جهانی افزايش يافته به گونه

                                                 
1 SME Competitiveness Outlook, 2020. 
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يروس وجهت مقابله با پیامدهای شیوع  ،بر اين اساس، نیاز به بازنگری و تمهیدات سیاستی جديد

ين ارتباط، تجارت کشورها به شدت محسوس است. در ا گذاری وکرونا بر اقتصاد، صنعت، سرمايه

 یانانس يهسرما يت و توسعهتقوبانک جهانی در مناطق مختلف شامل مشترک حمايتی سیاستی حورهای م

اليای طبیعی؛ ارتقاء رشد و و مقاوم شدن در برابر بپذيری انعطاف وری؛ارتقاء بهره ؛زنان یو توانمندساز

هان، کاهش جدر سراسر  19-با شیوع ويروس کوويداقتصادهای پیشرفته ترويج ثبات اقتصادی بوده است. 

گذاران؛ و بسیاری از بازارهای نقدينگی و حفظ اطمینان سرمايه های مرکزی، تأمیننرخ بهره از سوی بانک

 های مرکزی و حمايت از سیاستسیاست پولی توسط بانک اعمالال توسعه نیز، نوظهور و اقتصادهای درح

قدامات سیاستی امحورهای کلی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، به عالوه، اند. مالی را اعمال کرده

پذير و فعاالن جلوگیری از گسترش بیماری؛ حمايت هدفمند از کادر درمان و اقشار آسیبرا ها دولت

های مالی؛ ؛ بهبود وضعیت تقاضا؛ کاهش نرخ بهره؛ تسهیل سیاستاز ويروس کرونا آسیب ديدهاقتصادی 

 . دانسته استحات ساختاری های مالیاتی؛ و اصالکاهش و يا به تعويق انداختن بدهی

 بانک ،(OECD) صادیاقت توسعه و همکاری سازمان المللیبین نهادهای شده انجام هایبررسیدر مجموع، 

ستمرار ارائه ا بیانگر آن است که در بحران کرونا( IMF) للی پولالمبین صندوق و آنکتاد (،WB) جهانی

  .در اولويت قرار داردپذير آسیباقشار از  حمايتهای بهداشتی و خدمات عمومی از جمله مراقبت

تحوالت ايجاد ها شامل آن رويکردهای سیاستی پیشنهادی يونیدو به کشورها با توجه به موقعیتاز طرفی، 

توسعه  و تقويت رقابت صنعتی و تجاری ،سازگار با محیط زيست ، ارتقاء صنعتیزايیساختاری، اشتغال

 کاهش یبرا کشور جهان 70از  یشب يتیحما اقدامات بر اين،عالوه بخش خصوصی بوده است.توان 

خود  یاخلد يعو حفاظت از صنا یخارج یممستق گذاریمايهسر يانبر جر ويروس کرونا یاثرات منف

و  گذاریيهسرما يانجر کنندهيتتقو یهاارائه خدمات به سازمان ين،آنال گذاریيهسرما یلتسهشامل 

گذاری رمايهسو نیز جذب  یعموم بهداشت یهادر بخش گذاریيهسرما یبرا يدجد یهامشوق یاعطا

 ی،جبارا یدتول ،یخارج گذاریيهبر سرما ینظارت هاییزممکانمستقیم خارجی است. تشديد 

 ی وارداتیپزشک یهادستگاه یهاکاهش عوارض و تعرفه ی، وپزشک تجهیزاتصادرات  هاییتممنوع

 .از ديگر مداخالت کشورها در اين راستا بوده است

ز در چند محور اصلی حمايت ا سازمان تجارت جهانیبه طور کلی رويکردهای سیاستی پیشنهادی 

های کوچک و متوسط بنگاه ر، همکاری کشورها با يکديگر، تسهیل تجاری، حمايت ازپذياقشار آسیب

 بوده است. 

 پذيریانداز رقابتگزارش ساالنه گروه چشم گذاری مورد نظرها، رويکردهای سرمايهSMEدر ارتباط با 

منابع جهت دستیابی به اهداف توسعه پايدار و تسهیل دسترسی به  ITC های کوچک و متوسطبنگاه
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های کوچک و متوسط؛ تأمین گذاری مؤثر جهانی به سوی بنگاهتغییر جهت سرمايه شامل، تأمین مالی

همچنین، در  .بوده است ها؛ اوراق قرضه توسعه پايدار؛ و تأمین مالی تجارتSMEمالی مختلط برای 

المللی، و بینهای چهار ويژگی مقاومت، ديجیتالی شدن، جهانی شدن فراگیر و همکاریاين گزارش، 

  .اندذکر شدهحائز اهمیت برای بهبود شرايط جهانی  ،پايداری
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 المللیبین هایجایگاه جهانی اقتصاد ایران و تصویرآن در شاخص :فصل دوم
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 دهیچک

ن سال ، اقتصاد جهانی رشد کمتری را نسبت به تجارت جهانی تجربه کرده است. در اي2019در سال 

شته درصدی تولید ناخالص جهانی دا 2.8درصدی را در مقايسه با رشد  3تجارت جهانی رشد حدود 

های است. اين کاهش رشد نتیجه افزايش موانع تجاری، عدم اطمینان باال در تجارت و سیاست

های اقتصاد کالن در چندين کشور نوظهور و عوامل ساختاری لیتکی، عوامل مختلف به دلیل آسیبژئوپ

تولید ناخالص داخلی  ت.در کشورهای پیشرفته بوده اس سالمندوری پايین و جمعیت همچون بهره

بر  يرانارشد اقتصادی  میلیارد دالر به قیمت جاری رسید و 583.7به رقم  2019اسمی ايران در سال 

ست. ايران در اين سال درصد بوده ا -6.5در اين سال  )مبنی بر قیمت ثابت(المللی اساس آمارهای بین

اص داده کشور به خود اختص 195را  در میان  24درصدی از تولید ناخالص جهان، رتبه  0.67با سهم 

 است.

 یگذارهيسرما» نايجره افزايش داشت به نحوی که گذاری روندی رو برشد سرمايه 2019در سال 

ه افزايش درصدی مواجه شد. اين افزايش در نتیج 3با افزايش  2019در جهان در سال  «یخارج میمستق

 گذاری در کشورهای پیشرفته و نوظهور رخ داد. درصدی جريان سرمايه 5.7و  5.1به ترتیب 

گذاری مستقیم خارجی های شديد آمريکا علیه ايران جريان سرمايهدر اين سال با توجه به ادامه تحريم 

میلیارد دالر  1.5 به 2018میلیارد دالر در سال  2.4ی خود ادامه داد و از کاهش به ايران باز هم به روند

 37.5ر کاهش رشد رد دالمیلیا 1.5گذاری )تنزل کرده است. کاهش رشد سرمايه 2019در سال 

ويژه کشورهای پیشرو درصد( روندی معکوس را با اقتصاد جهانی و به 10.5درصدی( و افزايش تورم )

ی کالن و ساير متغیرها داخلی ه کرده است. بر اين اساس، شکاف بین تولید ناخالصدر منطقه تجرب

های ژه تحريم در سالويهای اقتصادی به اقتصادی ايران و کشورهای منطقه با توجه به محدوديت

 است.   در حال افزايشگذشته 

پذيری صنعتی، آزادی اقتصادی، های رقابتالمللی رتبه ايران در شاخصهای بیناز منظر شاخص

های سهولت پذيری جهانی و شاخص توسعه انسانی کاهش يافته و در شاخصشاخص رقابت

 عملکرد بهتری را نسبت به سال 2018سال  عملکرد لجستیکی ايران دروکار، نوآوری جهانی، کسب

دهد که عوامل مختلفی در کاهش جايگاه المللی نشان میهای بینقبل از آن داشته است. بررسی شاخص

ها موثر است. برخی اقدامات انجام شده در راستای بهبود شاخص کسب و کار ايران در برخی شاخص

از طريق پنجره واحد ملی شامل بهبود فرآيند وسعه و بهبود خدمات صادرات و واردات شامل ت

يند بازرسی و اداری برای صادرات و واردات آردات و صادرات و همچنین بهبود فربارگذاری اسناد وا

سهیل پرداخت مالیات . همچنین تکه در نهايت موجب کاهش زمان و هزينه انطباق اسنادی شده است

استرداد  آنالينخت حق بیمه تامین اجتماعی، درخواست برای پردا آناليناندازی سیستم از طريق راه
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 آنالينثبت اظهارنامه مالیات بر درآمد شرکت و سیستم پرداخت  آنالينمالیات بر ارزش افزوده، سیستم 

در مجموع بايد عنوان . يگر اقدامات انجام شده بوده استد، از بدهی مالیاتی از طريق اتصال به بانک

 المللی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. های بینر عمده شاخصداشت که جايگاه ايران د

 مقدمه

شوند، مبنای مناسبی المللی متفاوتی که هر ساله توسط موسسات معتبر جهانی منتشر میهای بینشاخص

ای برای کشورها در درک نقاط قوت و تواند آينهبرای مقايسه کشورها با يکديگرند و بررسی آنها می

های مختلف برای ارتقای رتبه ها و تالشی که در حوزهد. همچنین بررسی اين شاخصضعف آنها باش

دهنده افق پیش روی کشور در مقايسه با تواند نشانکشور در مقايسه با ساير کشورها انجام شده می

قايسه ساير کشورها جهان و همچنین کشورهای منطقه باشد. از اين حیث در اين فصل به بررسی و م

ان در کشورها منطقه و همچنین وضعیت اير ای کالن ايران و مقايسه آن با وضعیت جهان وهشاخص

 های جهانی پرداخته شده است.شاخص

 . نماگرهای اقتصادی منتخب1-2
های اقتصادی، تجاری و منظور ارايه تصويری از جايگاه جهانی ايران برخی شاخصدر اين بخش به

گذاری مستقیم خارجی، تورم و ... درآمد سرانه، تجارت، سرمايهصنعتی شامل تولید ناخالص داخلی، 

 در سطح جهان و کشورهای منطقه مورد مقايسه قرار گرفته شده است.

 . تولید ناخالص داخلی1-1-2

های جاری در سال المللی پول، تولید ناخالص داخلی جهان به قیمتبراساس گزارش صندوق بین

هزار میلیارد دالر بر اساس شاخص برابری قدرت خريد(  142دالر )هزار میلیارد   87 بیش از 2019

درصد رشد داشته است. با توجه به تجربه رشد قابل توجه در  2.8حدود  2018بوده که نسبت به سال 

کمترين رشد اقتصاد  ،به لحاظ مقداری2019 سال  رشد اقتصادی نرخ ،2018و اوايل سال  2017سال 

ران مالی بوده است. اين کاهش رشد نتیجه افزايش موانع تجاری، عدم بحهای سالجهانی بعد از 

ی اقتصاد کالن در هابیآس های ژئوپلیتکی، عوامل مختلف به دلیلاطمینان باال در تجارت و سیاست

در کشورهای  سالمندوری پايین و جمعیت چندين کشور نوظهور و عوامل ساختاری همچون بهره

های تجاری و ژئوپلیتیکی نااطمینانی درباره پیشرفته از عوامل موثر بر اين روند بوده است. افزايش تنش

ن اقدامات المللی را افزايش داده است. ايهای بیشتر بینآينده و سیستم تجارت جهانی و همکاری

 ت جهانی وارد کرده است. گذاری و تجاربه تجارت، تصمیمات سرمايه های قابل توجهی راآسیب



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیمطالعات و پژوهشموسسه  کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 48صفحه:  1399 تاريخ:
 

  

میلیارد دالر به قیمت جاری رسیده  583.7به رقم  2019تولید ناخالص داخلی اسمی ايران در سال 

 -6.5المللی پول در اين سال در سايت صندوق بین ثابت است. رشد اقتصادی ايران بر اساس ارقام

را  در میان  24ناخالص جهان، رتبه  درصدی از تولید 0.67درصد بوده است. ايران در اين سال با سهم 

کشور به خود اختصاص داده است. اگر چه که اقتصاد ايران در اين سال رشد منفی قابل توجهی  195

در تولید ناخالص داخلی  2018نسبت به سال  2019داشته است با اين حال رتبه و سهم ايران در سال 

بوده است. مقايسه  درصد 0.5حدود  2018ال ارتقا داشته است. سهم ايران از تولید جهانی در س

میلیارد دالر  792.9و  760.9ترتیب با دهد ترکیه و عربستان بهنشان می وضعیت ايران با رقبای منطقه

درصدی از تولید ناخالص داخلی جهانی، وضعیت  0.9تولید ناخالص داخلی، با دارا بودن سهم حدود 

 بهتری نسبت به ايران دارند.

 (درصد -)میلیارد دالر  2015-19عملکرد تولید ناخالص داخلی اسمی جهان، ایران و رقبای منطقه طی دوره . (1- 2جدول )

 2018 2017 2016 2015 عنوان کشور

متوسط رشد  2019

2015-19 

 رتبه ارزش

 رشدنرخ 

بر  اقتصادی
اساس قیمت 

 *ثابت

 سهم

5 5 01 587552.4 - 2.8 --0 جهان

5 5 1760.9 20 0.9 0.87-1 ترکیه

5  5792.9 19 0.3 0.91-05 عربستان سعودی

5 0 0 1583.7 24 6.5- 0.67-1 ج.ا. ايران

51 50  1421.1 31 1.7 0.48-0 امارات متحده عربی

 1 5 0394.6 34 3.4 0.45-0 رژيم اشغالگر قدس

11 151 1 11175.8 56 0.8 0.2-0 قطر

Source: IMF: World Economic Outlook (WEO) Database 
http://comstat.comesa.int/tbocwag/gdp-by-country-statistics-from-imf-1980-2024?country=World 

 برای کشورها ارايه شده است.  IMFثابت و اعالم شده از سوی ارقام* رشد اقتصادی بر اساس 
 

 . تورم2-1-2

تصاد کشورها، درصد تغییرات کننده وضعیت اقهای توصیفترين شاخصاصلیعنوان يکی از به ورمت

های تورم باالتر به معنی های اقتصادی، نرخگیرد. بر اساس تئوریرا اندازه می و خمات در قیمت کاالها

المللی پول، متوسط نرخ تورم جهان در سال آمار صندوق بین براساس. کاهش قدرت خريد مردم است

 درصد کاهش يافته است.  0.1درصد بوده که نسبت به سال قبل  3.5معادل  2019

 41معادل  2019المللی پول نرخ تورم ايران در سال همچنین بر اساس آمارهای ارايه شده صندوق بین

درصد( افزايش يافته و بدين  31.2معادل   2018ل درصد بوده که نسبت به سال قبل )نرخ تورم سا

 قرار گرفته است. در 2019کشور نخست جهان با باالترين نرخ تورم در سال  6ترتیب ايران در میان 

http://comstat.comesa.int/IMFWEO2019APR/imf-world-economic-outlook-weo-database-april-2019
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های اين سال از مهمترين عوامل موثر بر تورم در اين سال افزايش نرخ ارز و عدم ثبات در سیاست

 بوده است. گی کشور( )افزايش رشد پايه پولی و نقدينپولی 

 )درصد( 2015-19نرخ تورم جهان، ایران و کشورهای رقبای منطقه طی دوره  .(2- 2جدول )

 2018 2017 2016 2015 عنوان
2019 

 رتبه مقدار

 - 3.5 متوسط جهان

 0.8 46 رژیم اشغالگر قدس

-0.6 عراق  14 

-1.9 متحده عربی امارات  7 

-0.6 قطر  11 

-2.1 عربستان  5 

 15.2 184 ترکیه

 41 189 ایران

Source: International Monetary Fund, IMF Data Mapper (2019).     
 

عربستان دارای بهترين  2019ای حاکی از آن است که در سال منتخب منطقههای مقايسه تورم در کشور

عملکرد بوده است و نرخ تورم دراين کشور نسبت به سال قبل از آن مقداری منفی به خود گرفته و 

همچنین نرخ تورم در کشورهای عراق، رژيم اشتغالگر قدس، قطر و امارات متحده عربی با فاصله 

 1ه و ايران قرار دارند.توجهی از ترکیقابل

 گذاری مستقیم خارجیسرمایه. 3-1-2

 «یخارج میمستق یگذارهيسرما» انيجر ،آنکتاد 2020 یجهان یگذارهيگزارش سرمابراساس آمارهای 

میلیارد دالر  1540به  2018میلیارد دالر در سال  1495درصدی از  3با افزايش  2019در جهان در سال 

گذاری در کشورهای پیشرفته بوده است. درصدی جريان سرمايه 5رسید. اين افزايش در نتیجه رشد 

گذاری با وجود عملکرد ضعیف اقتصاد کالن  در کشورهای پیشرفته و اين افزايش در جريان سرمايه

اين  های تجاری و برگزيت، تجربه شده است. درگذران شامل تنشنی سیاستی برای سرمايهنااطمینا

درصد رشد داشته  5.7و  5.1گذاری در کشورهای پیشرفته و نوظهور به ترتیب سال رشد جريان سرمايه

 درصد کاهش يافته است.  2است اين در حالی است که اين مقدار برای کشورهای در حال توسعه 

                                                 
 اغلب بگیريم، نظر در را خانوار مصرفی کاالهای از سبدی اگر يعنی. است خدمات و کاالها قیمت در عمومی کاهش معنای به )Deflation (منفی تورم 1

 نظر به منفی تورم .کندمی پیدا افزايش کاالها مقابل در پول ارزش منفی، تورم شرايط در ديگر تعبیر به. شوندمی ترارزان زمان مرور به سبد در موجود کاالهای

 زيادی زمانمدت هاقیمت کاهش اگر اما. کنند خريداری بیشتری کاالی دارند اختیار در که پولی با توانندمی مردم کاالها، قیمت کاهش با آيد؛می مطلوبی پديده

 افزايش را تورم کنندمی سعی مختلفی راهکارهای با شوند،می مواجه پديده اين با که کشورهايی علت همین به. گذاردمی اقتصاد بر منفی اثرات کند، پیدا ادامه

 .برسانند صفر باالی به و داده

https://farasarmayeh.ir/economy/
https://farasarmayeh.ir/economy/
https://farasarmayeh.ir/economy/
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ی مستقیم خارجی گذارهای شديد آمريکا علیه ايران جريان سرمايهبا توجه به ادامه تحريم 2019در سال 

میلیارد دالر  1.5 به 2018میلیارد دالر در سال  2.4به ايران باز هم به روند کاهشی خود ادامه داد و از 

میلیارد دالر بوده و انباشت  57.4ايران تقريباً  گذاری خارجی درانباره سرمايه تنزل  کرد. 2019در سال 

  .دالر است میلیارد 3.9سرمايه ايران در کشورهای خارجی نیز 

گذاری مستقیم خارجی ايران جريان ورودی سرمايه 2015-19ساله  5تحت چنین شرايطی طی دوره 

( و 2019میلیارد دالر در سال  18.2) کاهش داشته است. طی اين دوره کشورهای رژيم اشغالگر قدس

های ترکیه، عربستان، ( با افزايش سرمايه و کشور2019میلیارد دالر در سال  13.8امارات متحده عربی )

 اند.گذاری مستقیم خارجی مواجه شدهايران، قطر و عراق با افت جريان سرمايه
 

 

 (درصد -)میلیارد دالر 2015-19 گذاری خارجی جهان، ایران و رقبای منطقه طی دورهجریان سرمایه .(3- 2جدول )

 2018نسبت به سال  2019رشد سال  2019 2018 2017 2016 2015 عنوان

15392.9 1495 1700 1983 2041 جهان

-8.435 12.98 11.5 13.7 18.98 ترکیه 

-18.212.5 20.8 18.2 11.99 11.3 رژیم اشغالگر فلسطین 

13.832.7 10.4 10.3 9.6 8.5 متحده عربی امارات

4.57.1 4.2 1.4 7.4 8.1 عربستان

-1.537.5 2.4 5 3.4 2 ایران 

-2.2 0.98 0.7 1.07 قطر  2.8-  - 

-7.5 عراق  6.2-  5-  4.9-  3.1-  - 

Source: World Investment Report (2020). 

 . تجارت4-1-2

درصد و  3ارزش تجارت کاال  2019دهد که در سال نشان می 1سازمان جهانی تجارت 2020گزارش 

درصد کاهش يافته است. اين کاهش در ارزش تجارت جهان عمدتاً  0.1حجم تجارت در اين سال 

نشات گرفته از تجارت در اروپا وآسیا بوده که تقريبا دوسوم از تجارت کاالی جهان را به خود اختصاص 

درصد بوده است. صادرات سوخت و مواد  3.1در اروپا  درصد و 2.6اند. اين کاهش در آسیا هداد

درصد در اين سال کاهش داشته که اين کاهش به دلیل افت قیمت قابل توجه در  7.5معدنی در حدود 

درصد افت داشته  1.5قیمت انرژی بوده است. همچنین صادرات مبتنی بر کشاورزی نیز در اين سال 

دهد های نشان میدرصد افزايش داشته است. بررسی 2.1است. تجارت خدمات تجاری در اين سال 

                                                 
1 World Trade Statistical Review 2019. 
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 2019آغاز شده و اين کاهش تا فصل چهارم سال  2018که کاهش تجارت جهانی از فصل چهارم سال 

 ادامه داشته است. 

هزار میلیارد دالر در سال 19.5درصدی از  3.6( ارزش صادرات کاال با کاهش 4-2مطابق جدول )

رسید. اين کاهش در صادرات به دلیل کاهش قابل  2019ارد دالر در پايان سال هزار میلی 18.8به  2018

هزار میلیارد دالر در  19.8توجه قیمت انرژی در اين سال بوده است. واردات کاال نیز در اين سال از 

درصدی در رشد واردات جهانی  3هزار میلیارد دالر رسیده که نشان دهنده کاهش  19.2به  2018سال 

 است. 

 .درصد افزايش يافته است 14.3و 13.9صادرات و واردات کاال به ترتیب  2015-19ساله  5طی دوره 

هزار میلیارد  6.1به  2015هزار میلیارد دالر در سال  4.9درصدی از  24.5صادرات خدمات با رشد 

یلیارد م هزار 4.8درصدی از  18.8رسید. همچنین واردات خدمات با رشد  2019دالر در پايان سال 

 .1رسید 2019هزار میلیارد دالر در پايان سال  5.7به  2015دالر در سال 

 
 (درصد -هزار میلیارد دالر) 2015-19 ارزش تجارت کاالها و خدمات در جهان در دوره .(4- 2جدول )

 2019 2018 2017 2016 2015 عنوان
نسبت به سال  2019رشد سال 

2018 
 2015نسبت به  2019رشد سال 

-18.83.6 19.5 17.7 16 16.5 صادرات کاالها 13.9
-19.23 19.8 18 16.3 16.8 واردات کاال 14.3

6.13.424.5 5.9 5.4 5 4.9 صادرات خدمات
5.71.818.8 5.6 5.2 4.8 4.8 واردات خدمات

Source: World Trade Statistical Review (2020). 
 

 سهم صادرات 2019در سال که  دهدیآمارها نشان م ،یبر صادرات جهان رانيا یرگذاریز منظر درجه تاثا

یان کشورهای را درم 35که رتبه درصد بوده است 0.4 معادل ارزشی لحاظنسبت به جهان به رانيا کااليی

 ترنيیپا منتخب منطقه یکشورها انیدر مبا بیشترين صادرات به خود اختصاص داده است. با اين حال 

رتبه ی )درصد 1.7عربستان با سهم  ،(15ی )رتبه درصد1.8با سهم  یعربامارت متحده یاز کشورها

يران از اهمچنین سهم  قرار گرفته است. یاز تجارت جهان( 22)رتبه  یدرصد 1.2با سهم  هیو ترک (17

 ( بوده است. 41درصد )رتبه  0.3واردات کاال در اين سال 

 

                                                 
-2006خورد که طی دوره در حالی رقم می 2016-17های لکاهش رشد تجارت جهانی نسبت به رشد تولید ناخالص داخلی کشورها طی سا 1

 برابر رشد تولید ناخالص داخلی جهان بوده است. 2.1متوسط سرعت رشد حجم تجارت جهانی کاال بطور میانگین  1990
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 (درصد -میلیارد دالر) 2015-19 تغییرات ارزشی تجارت کاالها و خدمات ایران در دوره .(5- 2جدول )

 2019 2018 2017 2016 2015 عنوان
نسبت به  2019رشد سال 

 2018سال 
 2015نسبت به  2019رشد سال 

-47.5 55.1 105 92.8 72.9 70.2 صادرات کاالها  24.4- 
-15.2 41.8 49.3 49.5 43.1 45 واردات کاال  3- 

-- - - 10 9.8 10.8 صادرات خدمات

-- - - 17.2 15.1 15.1 واردات خدمات

Source: World Trade Statistical Review (2020). 
 

درصد  3درصد و  24.4ب به ترتی 2015-19ساله  5ارزش صادرات و واردات کااليی ايران طی دوره  

 کاهش يافت. 

 نیز وارداتداشته است،  یدرصد 47.5کاهش آن  از سال قبلبه نسبت صادرات ايران  2019سال در  

 اردیلیم 55.1 )با نفت( با حجم صادرات رانيا درصد کاهش را تجربه کرده است. 15.2در اين سال 

کنندگان صادر ام35 گاهيدر جا هتوانستدرصدی  از صادرات در جهان،  0.4و سهم  2019در سال  یدالر

االيی از کل ارزش صادرات ک 2019اساس آمار سازمان تجارت جهانی در سال بر  .گیردقرار  یجهان

رصد د 6.4درصد محصوالت معدنی و نفتی،  60درصد کاالهای صنعتی،  21.5ايران به جهان، حدود 

بندی نشده تشکیل داده است. با توجه درصد را باقیمانده ساير اقالم طبقه 12محصوالت کشاورزی و 

دهند، می را محصوالت معدنی و نفتی تشکیل 2019درصد کاالهای صادراتی ايران در سال  60به اينکه 

توجهی بر میزان های جهانی تاثیر قابلر است و قیمتپذيبنابراين ايران در صادرات محصوالت قیمت

 درصد محصوالت 2.6ارزش صادرات کشور خواهد داشت. در مقابل ترکیب سبد وارداتی کشور را 

رصد د 15درصد اقالم خام کشاورزی و تبديلی و 22.9درصد محصوالت صنعتی،  59.6معدنی و نفتی، 

همچنین  وشی و تکیه بر صادرات محصوالت نفت پايه وساير اقالم تشکیل داده است. در واقع خام فر

 های اخیر به ضرر کشور باشد. واردات محصوالت صنعتی سبب شده که رابطه مبادله در سال

درصد رشد يافته است که از  3.89ارزش صادرات جهان بطور متوسط  2015-19ساله  5طی دوره 

درصد( 0.38درصد( و قطر ) 7.23بستان سعودی )درصد(، عر 11.46ای ايران، عراق )میان رقبای منطقه

اند. ساير کشورها شامل ترکیه، امارات متحده عربی، ايران و قطر در ارزش صادرات خود کاهش داشته

  اند.طی اين دوره متوسط رشدی کمتر از رشد جهانی صادرات را تجربه کرده
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 (درصد -)میلیارد دالر 2015-19 م منطقه طی دورهمقایسه ارزش صادرات ایران و کشورهای مه .(6- 2جدول )

 2019 2018 2017 2016 2015 عنوان
 2019رشد سال 

2018نسبت به سال   

متوسط 

 رشد دوره

سهم از کل صادرات 

2019جهان در سال   

11000555-11 جهان
0010-0-11 امارت متحده عربی

1001-0 عربستان
10100015150 ترکیه

101100101011010 رژیم اشغالگر قدس
1105551-5-10 ایران
5100-1-00 قطر
5550111 عراق

Source: World Trade Statistical Review (2020). 

 

ست و ادرصد افزايش يافته  3.75ساله مورد بررسی واردات جهانی بطور متوسط ساالنه  5طی دوره 

درصد(،  - 8.64های منطقه بیشترين سرعت کاهش واردات طی دوره مربوط به ايران )در میان کشور

مله داليل مهم کاهش واردات جدرصد( است. از -2.59ه )رکید( و تدرص -4.23عربستان سعودی )

ا، افزايش نرخ ارز و ی، کاهش درآمد سرانه برخی کشورهصادرات یدرآمدهاهای منطقه کاهش کشور

 ای بوده است.ای و سرمايهکاهش تولیدات صنعتی و کاهش واردات مواد واسطه

 ( درصد -)میلیارد دالر 2015-19 مقایسه ارزش واردات ایران و کشورهای مهم منطقه در دوره .(7- 2جدول )

 2019 2018 2017 2016 2015 عنوان

رشد سال 

نسبت به  2019

2018سال   

متوسط 

 رشد دوره

 )درصد(

سهم از کل 

واردات جهان 

2019در سال   

15501011555-1551000 جهان

0-01 امارات متحده عربی

1551-50 ترکیه

01011015--10 عربستان سعودی

51001110-105 رژیم اشغالگر قدس

115-1150 قطر

511-010 عراق

051-0 ایران

 Source: World Trade Statistical Review (2020). 
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 1پذیری صنعتیشاخص رقابت. 2-1-5

هشی داشته روندی کا 2019در سال جهان رشد تولیدات صنعتی  UNIDOهای فصلی بر اساس گزارش

درصد در  0.7درصد در فصل اول اين سال به  2حدود است، به نحوی که رشد اين محصوالت از 

ده است. فصل چهارم نزول داشته است. تولید جهانی در اين سال با کاهش مداوم رشد تولید روبرو ش

ر اين دکننده و کاهش سطح رفاه جوامع اين امر منجر به از دست رفتن مشاغل، کاهش تقاضای مصرف

یز ادامه ن  2019تا سه ماهه چهارم سال  2018نیمه دوم سال سال شد. اين روند نزولی با شروع از 

رم درصد در فصل چها 0.7يافت، به نحوی که رشد تولید به زير يک درصد کاهش يافت و به رقم 

درصد  1.1رسید. اين درحالی است که رشد تولید در سه ماهه سوم اين سال به نرخ رشد  2019سال 

های تجاری ای و تنشعمدتاً تحت تأثیر موانع تعرفه 2019ر سال افزايش يافته بود. اين کاهش رشد د

رکود  بین اقتصادهای بزرگ جهانی رخ داده است؛ يعنی اياالت متحده، چین و اروپا. در اين سال

به ويژه  شود و اقتصادهای بزرگ صنعتیگسترده تقريباً در همه مناطق و کشورهای جهان  مشاهده می

  اند.متحده متحمل کاهش تولید شدهآلمان، ژاپن و اياالت 

ين اپذيری صنعتی ايران حاکی از بدتر شدن رتبه ايران در بررسی آخرين اطالعات شاخص رقابت

 54 از رانيرتبه ا اهش نمره ايران طی دوره مذکور،ايکه با کاست، بگونه 2014-18شاخص طی دوره 

ز طريق نفوذ فناوری و تولید اهمچنان نتوانسته دهد که ايران تنزل داشته است. اين امر نشان می 56به 

 صنايع با فناوری باال به رشد صنعتی خود سرعت بخشد. 

توجه دهد يکی از داليل باال بودن رتبه ايران در رقابت صنعتی جهان، سهم قابلها نشان میررسیب

ارزش  درصدی 42)سهم حدود  افزوده استرزی از ارزشهايی همانند بخش معدن و کشاوبخش

طوری ؛ به(1398در سال شور کاز محصول ناخالص داخلی  های کشاورزی و گروه معدنبخشافزوده 

تولیدات  زنجیرهفروشی عرضه شده و در که حجم چشمگیری از تولیدات اين دو بخش به صورت خام

شاورزی فروشی در بخش کگیرد. بر اين اساس کاهش خامافزوده قرار نمیای يا صنايع ارزشکارخانه

 ارتقای تواند درو توسعه صنايع تکمیلی در اين بخش و همچنین بخش استخراج مواد معدنی، می

 .جايگاه رقابت صنعتی ايران بسیار موثر خواهد بود

 

                                                 
کشورها را از  یو صادرات کاالهای صنعت دیتولشود منتشر می( دویوني) ی ملل متحدسازمان توسعه صنعتپذيری صنعتی که توسط رقابت شاخص 1

ی، المللنیو ب یحضورشان در بازارهای داخل شيتوان کشورها برای افزامفهوم به یصنعت ریيپذرقابتکند. گیری میاندازه ریيپذنظر قدرت رقابت

و  دیتول» ی( شاملفرع رشاخصيز 8در سه گروه )و  شاخصاين  .است شتریبا ارزش افزوده باالتر و فنآوری ب یهای صنعتضمن توسعه بخش

باشد. اين شاخص در دامنه می« جهان یصنعت داتیاثرات کشورها روی تول»و « آوری کشورهافن وارتقای قیتعم»، «یصادرات محصوالت صنعت

تر باشد نشانگر قدرت بیشتر آن کشور در رقابت صنعتی است. کشورها شود که هرچه اين رقم به عدد يک نزديکگیری میصفر تا يک اندازه

آلمان،  یکشورها. شوندیم میتقس نيیو پا نيیمتوسط رو به باال، متوسط، متوسط رو به پا ،یبه پنج دسته عال یصنعت پذيریرقابت یبنداساس رتبهبر

 .  اندداده اصرا به خود اختص یدرصد تجارت صنعت جهان 80از  شیو بقرار دارند  یدر دسته عال یجنوبو کره کايآمر ن،یژاپن، چ
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 2014-18پذیری صنعتی و کشورهای مهم منطقه در دوره  مقایسه رتبه و امتیاز ایران در عملکرد رقابت .(8- 2جدول )

 Source: United Nations Industrial Development Organization (2020). 
  

دهد که وضعیت کشور جز در مقايسه با نشان می 2019پذيری صنعتی مقايسه رتبه شاخص رقابت

ها تر است. همچنین در خصوص رتبه کشورکشور عراق در مقايسه با ساير کشورهای منطقه نامناسب

امارات متحده ترتیب مربوطه به کشورهای مورد بررسی بیشترين بهبود در رتبه به 2014-18طی دوره 

پله صعود( است. همچنین طی اين دوره کشور رتبه کشور ترکیه در  19پله صعود(، قطر ) 6عربی )با 

 پذيری صنعتی تغییر نداشته است.شاخص رقابت

 2014- 2018پذیری صنعتی و کشورهای مهم منطقه در دوره مقایسه رتبه و امتیاز ایران در عملکرد رقابت .(9- 2جدول )

 2018 2017 2016 2015 2014 عنوان

 رژیم اشغالگر قدس
0.15 

(26) 

0.14 

(27) 

0.13 

(28) 

0.13 

(28) 

0.12 

(29) 

 ترکیه
0.13 

(29) 

0.13 

(29) 

0.12 

(29) 

0.12 

(29) 

0.12 

(29) 

 عربستان سعودی
0.1 

(34) 

0.1 

(34) 

0.1 

(35) 

0.1 

(39) 

0.1 

(37) 

 امارت متحده عربی
0.08 

(41) 

0.08 

(38) 

0.08 

(39) 

0.08 

(37) 

0.09 

(35) 

 قطر
0.04 

(64) 

0.06 

(49) 

0.06 

(47) 

0.06 

(47) 

0.06 

(45) 

 ایران
0.06 

(54) 

0.05 

(54) 

0.05 

(54) 

0.06 

(54) 

0.05 

(54) 

 عراق
0.0 

(138) 

0.0 

(136) 

0.0 

(148) 

0.0 

(147) 

0.0 

(147) 
Source: United Nations Industrial Development Organization (2020). 

 2018 2017 2016 2015 2014 های آنشپذیری صنعتی و زیربخرقابتشاخص 
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 0.05 0.06 0.05 0.05 0.06 امتیاز

 سطح
    باالتر

 از متوسط
   باالتر 

 از متوسط
   باالتر 

 از متوسط
باالتر از 
 متوسط

باالتر 
 از متوسط

659620654679652 (2005سرانه ارزش افزوده صنعت )ساخت( )دالر 

575575497602602 سرانه صادرات صنعت )ساخت( )دالر جاری(
نعت سهم کاالهای صنعتی با فنآوری متوسط و باال در ارزش افزوده ص

 )ساخت(
0.450.460.450.450.45

0.130.120.120.120.12 سهم ارزش افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی

0.220.220.260.260.26 فناوری متوسط و باال در صادرات صنعت )ساخت(سهم کاالهای با 

0.490.490.480.460.46 سهم صادرات صنعت )ساخت( در کل صادرات

0.020.010.020.010.01 سهم در کل ارزش افزوده صنعت )ساخت( جهان
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 صنايع افزوده ارزش ای فناوری، سهمهای مرتبط با تعمیق و ارتقپذيری صنعتی مولفهبر اساس شاخص رقابت 2018در سال 

 متوسط و باال فناوری با صنايع صادرات صادرات و سهم کل از صنعتی صادرات صنعت، سهم کل از متوسط و باال فناوری با

 صنعت، تغییری قابل توجهی رخ نداده است.   صادرات کل از

های بسیاری است. گرچه پذيری در میان صنايع کشور دچار ضعفهای الزم برای نوآوری، توسعه فناوری و رقابتزمینه

آموختگان دانشگاهی حکايت از توسعه کمی و کیفی در اين های مرتبط با توسعه علمی نظیر انتشارات علمی و دانششاخص

ت فناورانه نیز رد، اما اين توسعه علمی منجر به توسعه محصوالت فناورانه نشده است و در همین راستا صادرات محصوالبخش دا

 ها،حريمت از پیش ها تحلیل کرد. تاتوان از دريچه مسیرهای ورود فناوری به شرکتبسیار محدود است. دالئل اين ضعف را می

 اين که است هبود خارجی هایشرکت با همکاری معدودی موارد در يا خريد طريق از( نرم و سخت از اعم) فناوری ورود عمده

 در سويک از نیز آورینو و فناوری توسعه برای همکاری و باز نوآوری هایپلتفرم. است شده بسته هاتحريم واسطه به نیز مسیر

 هایشرکت و پژوهشی مراکز ها،دانشگاه میان مناسبی ارتباطات ديگر، سوی از و ندارد چندانی جای ايرانی هایشرکت فرهنگ

 . است مسدود زيادی حد تا نیز خارجی منابع مسیر رو، همین از. است نیامده وجود به تجاری و معدنی صنعتی،

 هایشرکت توسط اوریفن دهنده توسعه هایشرکت خريد يا فناور هایشرکت از تجربه با و ماهر کار نیروی جابجايی نهايتاً

 از فناوری ذبج دلیل، همین به و است مواجه( کشور در اکتساب و ادغام ضعیف قوانین جمله از) قانونی موانع با نیز بزرگ

 . است مواجه دشواری با نیز راه اين

 

 یاقتصاد تیفعال یطیمح یها. شاخص2-2

 ستنده يیهامولفه نيمهمتر از جهان یکشورها در یاقتصاد یهاتیفعال طیمح یاسهيمقا یهاشاخص

. کندیم رمتاث را اقتصاد عرصه در فعال گرانيباز یبطورکل و تجار ،یخارج گذارانهيسرما رفتار که

 ،یجهان ینوآور ،یاقتصاد یآزاد ،یريپذرقابت کار،وکسب سهولت شامل هاشاخص نيا نيمهمتر

 .دانشده یبررسدر ادامه  رفاه و یانسان توسعه شاخص ک،یعملکرد لجست ، یتجار یتوانمندساز

 1وکارشاخص سهولت کسب .2-2-1

(، امتیاز ايران در 2020وکار بانک جهانی )گزارش بر اساس آخرين گزارش سهولت انجام کسب 

واحد بهبود يافته  1.52به میزان  58.5 به 56.98شاخص کل سهولت انجام کسب وکار با افزايش از 

رتبه صعود نسبت به سال قبل،  1با  2019وکار در سال است. همچنین ايران در شاخص سهولت کسب

گذاران خرد ام را در بین کشورهای جهان کسب نموده است. زيرشاخص حمايت از سرمايه127جايگاه 

پله بهبود(  13)با  سازوساخت یمجوزها افتيدرپله بهبود( و  20پله بهبود(، ثبت مالکیت )با  45)با 

اندازی کسب وکار، تسهیل دريافت های، راهاند. زيرشاخصدر شاخص داشته تاثیر مثبتی بر جايگاه ايران

اند. پله نزول( بیشترين اثر منفی را  بر رتبه اين شاخص گذاشته 5اشتراک برق و اخذ اعتبار )هر کدام با 

                                                 
، الزام قراردادها، اشتراک برق افتيدر لیتسه، وسازساخت یمجوزها افتيدررکن  10از وکار بانک جهانی برای محاسبه شاخص سهولت کسب شاخص 1

، ثبت مالکیت، ورشکستگی و انحالل واحدها، شروع کسب وکار و اخذ اعتبار )با حداکثر اتیپرداخت مالی، فرامرز تجارت، خرد گذارانهيسرما از تيحما

 کند.برای هر زيرشاخص( استفاده می 100امتیاز 
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 تغییر يافته «حمايت از سهامداران خُرد»بانک جهانی، روش محاسبه امتیاز نماگر  2020در گزارش سال 

های مربوط به اين و امتیاز ايران بدون هیچگونه تغییری در مقررات اين حوزه و نیز بدون تغییر در داده

بدون هیچگونه تغییر و ) رتبه بهبود برای ايران 45افزايش يافته است. در نتیجه  40به  33.3نماگر، از 

 .کشور گذاشته است در اين نماگر حاصل شده و تأثیر مثبت بزرگی بر رتبه کل( واقعی اصالح

درصد  0.4ان دلیل افزايش هزينه مالیات زمین به میزبه «ثبت مالکیت»افزايش هزينه  ،در گزارش مذکور

ور در رتبه کش، 2020رصد افزايش هزينه در سال د 0.4ارزش دارايی را گزارش کرده است. با وجود 

های ری در دادهبود نیز در نتیجه بازنگبر اين اساس عمده اين به .رتبه بهبود يافته است 20اين نماگر 

 اشتباه گذشته و نه اصالح واقعی در مقررات و يا عملکرد اين حوزه بوده است.

رد زير بوده شامل موا 2019برخی اقدامات انجام گرفته در ايران در راستای  بهبود کسب وکار در سال 

 است: 

د واحد ملی شامل بهبود فرآينوسعه و بهبود خدمات صادرات و واردات از طريق پنجره ت -

درات و بارگذاری اسناد واردات و صادرات و همچنین بهبود فرايند بازرسی و اداری برای صا

 .واردات که در نهايت موجب کاهش زمان و هزينه انطباق اسنادی شده است

ن برای پرداخت حق بیمه تامی آناليناندازی سیستم تسهیل پرداخت مالیات از طريق راه -

رنامه ثبت اظها آناليناسترداد مالیات بر ارزش افزوده، سیستم  آناليناجتماعی، درخواست 

 . نکبدهی مالیاتی از طريق اتصال به با آنالينمالیات بر درآمد شرکت و سیستم پرداخت 

 درصد( -)رتبه 2015-19  رتبه ایران در شاخص کسب و کار. (10- 2) جدول 

 2019 2018 2017 2016 2015 شرح
 میزان تغییر

19- 2018 
میزان نغییر 

19 -2015 

+124128 1 120 117 شاخص سهولت کسب و کار 

+ 13 86 25 27 27 دریافت مجوزهای ساخت و ساز 

- 5 108 99 94 90 تسهیل دریافت اشتراک برق 

-1 89 80 70 69 الزام قراردادها 

+ 45 173 170 165 166 گذاران خردحمایت از سرمایه 

- 2 121 166 170 171 تجارت فرامرزی 

+ 5 149 150 100 99 پرداخت مالیات 

+ 20 90 87 86 85 ثبت مالکیت 

- 2 131 160 156 155 ورشکستگی و انحالل واحدها 

- 5 173 97 102 97 اراندازی کسب و کراه 

- 5 99 90 101 97 اخذ اعتبار 

Source: Doing Business Report (2020). 

 

 ای داشته است.پله 10و کار نزولی  رتیه ايران در شاخص سهولت کسب 2015-19در مجموع طی دوره 
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وکار اندازی کسبراهها همچون سال مذکور در برخی از زيرشاخص 5با اين حال کاهش رتبه ايران طی 

ا تجربه پله نزول( ر 46پله نزول(، دريافت مجوز ساخت و ساز ) 45پله نزول(، پرداخت مالیات ) 81)

های اند که هر يک از اين موارد عالوه بر اين که نشان دهنده سرعت کشورهای جهان در بهبود مولفهکرده

 هستند. ايران  های اقتصادی در کشوردهنده بسیاری از گرهکسب و کار آنها است، به تنهايی توضیح

شاخص کل از  لحاظ مقايسه عملکرد با منطقه منا )خاورمیانه و شمال آفريقا( دربررسی عملکرد ايران به

 زيرشاخص 3(، با اين وجود در 60.26در مقابل  58.5برخوردار است )امتیاز  2019تری در سال امتیاز پايین

 رار دارد.ق، اخذ اعتبار و دريافت مجوزهای ساخت وساز در سطح باالتری از میانگین منطقه ثبت مالکیت
 

 2019در سال  مقایسه امتیاز ایران با کشورهای منطقه در شاخص سهولت کسب و کار .(1-2نمودار )

 
  Source: Doing Business Report IRAN (2020). 

 
 

 2019وکار ایران در سال کسبهای سهولت (. وضعیت زیرشاخص1کادر )

ط به های ايران مربودهد بدترين رتبهنشان می 2019وکار در سال های سهولت کسبتحلیل وضعیت زيرشاخص

 باشند:ارکان زير می
ان انجام اين ( که بر مواردی چون فرايندهای شروع کسب وکار، مدت زم67.8و امتیاز  178شروع کسب و کار )رتبه  -

از آن بوده  نسبت به سال قبل 2019پله نزول در سال  5نه آن تمرکز دارد. اين زير شاخص شاهد فرآيندها و هزي

 است. 

است  يیسازوکارها وضعف مقررات  ايناظر بر فقدان ( که 40و امتیاز 128)رتبه  خرد گذارانهيسرما از تيحما -

 تيريمد نقش آنها در یفايامکان ا قيطر نيکرده و از ا تياز سهامداران خرد حما ديکه در صورت نوسان شد

 . بازار را فراهم سازد

ها در هر سال، زمان، مالیات کل و سهم مشارکت ( بر تعداد پرداخت59.5و امتیاز  144پرداخت مالیات )رتبه  -

 داللت دارد که در اين سال نرخ مشارکت نسبت به سال قبل کاهش داشته است. 

بدلیل  اه( بر مدت زمان و هزينه خروج بنگاه35.1و امتیاز  133)رتبه شاخص ورشکستگی و تعطیلی واحدها  -

 ورشکستگی از چرخه اقتصاد تمرکز دارد.. 

داشته، با اين حال همچنان  2019ای را در سال رتبه 2( کاهش 66.2و امتیاز  123شاخص تجارت فرامرزی )رتبه  -

  .رتبه ايران رتبه قابل قبولی نیست
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 1ذیریپ. شاخص رقابت2-2-2

کشور جهان کسب کرده  141را بین  99رتبه  2019پذيری در سال نظر شاخص رقابتايران از نقطه
  2.رتبه تنزل داشته است 10، 2018است که نسبت به سال 

بهترين رتبه ايران در حوزه اندازه بازار است و بدترين وضعیت را بازار نیروی کار دارد که تنها يک 
های سال گذشته در فضای کالن اقتصاد ثباتیرتبه قبل از آخرين کشور قرار گرفته است. با توجه به بی

هايی يکی ديگر از حوزه ويژه در حوزه ارزی و به دنبال آن افزايش تورم، اقتصاد کالن کشورکشور، به
بسیار بدتری نسبت به سال قبل را تجربه کرده است به نحوی که نسبت به سال قبل است که وضعیت 

پله نزول داشته است. همچنین با توجه به فشارهای تحريم بر سیستم مالی کشور، زيرشاخص  17
ها، بازار محصول ثباتیاين بی بهای در رتبه خود مواجه شده است. با توجه پله 25سیستم مالی با تنزل 

ها نیز وضعیت بدتری را نسبت به گزارش سال گذشته تجربه کرده است که افزايش اثر مخرب مالیات
 .ها در تضعیف رقابت داخلی در گزارش امسال نقش داشته استو يارانه

 رصد(د -)رتبه 2018-19در سال  پذیری ایرانرتبه ایران در شاخص رقابت .(11- 2جدول )
 تغییر در شاخص 2019 رتبه در گزارش 2018 رتبه در گزارش رکن 

 -10 99 89 پذیری جهانیشاخص رقابت 

 محیط توانمندساز

 +1 120 121 نهادها
 -4 80 76 زیرساخت

 -4 84 80 انطباق فناوری اطالعات و ارتباطات
 -17 134 117 ثبات اقتصاد کالن

 سرمایه انسانی
 +12 72 84 سالمتی
 -1 92 91 مهارت

 بازارها
 +1 133 134 بازار کاال
 -4 140 136 بازار کار

 اکوسیستم نوآوری

 -25 123 98 سیستم مالی
 -2 21 19 اندازه بازار

 -13 132 119 های کسب و کارپویایی
 -6 71 65 قابلیت نوآوری

  Source: Global Competitiveness Report (2019). 

                                                 
)شامل نهادها، زيرساخت، محیط اقتصاد « الزامات بنیادين»ی گروه اصل 3در رکن  12از  پذيریمجمع جهانی اقتصاد برای محاسبه شاخص رقابت 1

)شامل آموزش و تحصیالت عالی، کارايی بازارکار، کارايی بازار کاال، توسعه بازارهای « کننده کارايیعوامل تقويت»بهداشت و آموزش ابتدايی(، کالن و 

امتیاز هر يک از کند. )شامل پیچیدگی بازار، آمادگی نوآوری( استفاده می« عوامل موثر در نوآوری و پیچیدگی»مالی، آمادگی فناورانه و اندازه بازار( و 

 شود.میدر نظر گرفته  7ارکان در اين شاخص حداکثر 

کشورها را  یريپذرکن، رقابت 12اقتصاد همچنان در قالب  یشده است. مجمع جهان یراتییدستخوش تغ 2018اقتصاد در سال  یگزارش مجمع جهان 2

 ملکردع یطورکلو به یريپذرقابت ازیرتبه و امت توانندیکشورها نم ازها،یصورت گرفته در نماگرها و نحوه محاسبه امت راتییاما بر اساس تغ سنجد،یم

 دادند،یم لیرا تشک یجهان یريپذشاخص رقابت ن،یشیپ یهاکه در گزارش یریمتغ 114. در واقع، نديمنطبق نما نیشیپ یهاخود را با سال یسال جار

از  یاقتصاد یهانگاهب يیاجرا رانياز مد یوزن اطالعات حاصل از نظرسنج ن،یهستند. همچن ديجد ریمتغ 64 انیم نيکه از ا اندافتهي لیلتق ریمتغ 98به 

 رانيرتبه ا سهياساس امکان مقا نياند. بر اشده یریگکشورها اندازه یآمار یهابر اساس داده ازاتیدرصد امت 70است و  افتهيدرصد کاهش  30به  70

  د.قبل وجود ندار یهاآن با سال یهارشاخصيشاخص و ز نيدر ا
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دهد که کشورهای نشان می  خاورمیانهپذيری ايران و برخی کشورهای منتخب شاخص رقابتمقايسه 
هان(، ج 20)رتبه  رژيم اشغالگر قدسجهان(،  29جهان(، قطر )رتبه  25امارات متحده عربی )رتبه 

نامطلوب  جهان( دارند که نشان از وضعیت نسبتاً 61ترکیه )رتبه جهان(،  36عربستان سعودی )رتبه 
 در اين شاخص دارد.ايران شور ک
 

 1. شاخص آزادی اقتصادی2-2-3

ج بین یاســاس گزارش مؤسسه هريتبر 2019نظر شاخص آزادی اقتصادی در سال اقتصاد ايران از نقطه
نسبت به سال  نزولپله  9دهنده قرار گرفته اســت که نشان 164در جايگاه  کشــور مورد مطالعه 180

آزادی اقتصادی کشــور به ترتیب مربوط  هایزيرشاخصاين گزارش، بدترين است. با توجه به  2018
ها به ترتیب مربوط به گذاری، آزادی مالی و آزادی حقوق مالکیت و بهترين مؤلفهبه آزادی سرمايه

 بوده است. ای و فشار مالیاتی بودجه سالمتکرد دولت، هزينه
یاز( واحدی در امت 3.4ترين داليل بهبود شاخص شامل بهبود زيرشاخص حقوق مالکیت )بهبود اصلی

 بوده است.  ای در اين شاخصپله 7بهبود  حاکی از 2015-19است. بررسی روند اين شاخص طی دوره 

 درصد( -)رتبه 2015-19رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی طی دوره  .(12- 2جدول )

Source: Economic Freedom Index,The Heritage Foundation (2020). 

                                                 
کند. براساس تعريف بنیاد های اقتصادی هر کشور براساس اصول اقتصاد بازار آزاد را بررسی میشاخص آزادی اقتصادی میزان آزادی فعالیت 1

هريتیج، آزادی اقتصادی حق اساسی هر انسانی برای در دست داشتن اختیار کار و اموالش است و تضمین حقوق مالکیت افراد جامعه و حداقل 
گروه  4در رکن  12از  یاقتصاد یآزاد یریگاندازه یبراهای اصلی وجود آزادی اقتصادی است. بودن میزان دخالت دولت در اقتصاد از شاخصه

(؛ یسالمت مال ،یاتیبار مال دولت، )مخارج« اندازه دولت» (؛يیقضا يیدولت و کارآی کپارچگي ت،ی)حقوق مالک« قانون تیحاکم»ی شامل اصل
( یمال یآزاد و یگذارهيسرما یآزاد ،یتجاری )آزاد «باز یبازارها»(؛ و یپول یکار و آزاد یروین یوکارها، آزادکسب ی)آزاد «نیقوان يیکارا»

بدان اضافه  دولت یو سالمت مال يینظام قضا يیدو عامل کاراشده و هم اکنون می یابيارز صرشاخيز 10شود. شايان ذکر است قبال میاستفاده 
شوند. بندی میسطح آزادی اقتصادی طبقه 5ها در شود و کشورمیدر نظر گرفته  100حداکثر نمره  مولفه هر یبراشده است. در اين شاخص 

 ( است.49.9تا  40( و سطح پنج نشانگر بسته بودن اقتصادی )امتیاز 100تا  80سطح يک بیانگر حداکثر آزادی اقتصادی )امتیاز 

 2017 2016 2015 رکن گروه
امتیاز 
2017 

 امتیاز
2018 

 2019امتیاز 
 تغییر

19 -2018 

 49.2 51.1 50.9 156 155 171 آزادی اقتصادی 

حاکمیت 

 قانون

154  163 164 حقوق مالکیت  32.5 33.5 36.9 
 33.5 35 32.6 117 145 142 آزادی از فساد/یکپارچگی دولت

 37.1 41.3 35.3 124 111 - کارایی قضایی

 اندازه دولت

 89.2 89.8 91.1 9 9 10 مخارج دولت
 81 80.9 81 68 73 70 بار مالیاتی

 86.5 89.5 91.7 45 38 - سالمت مالی

اثربخشی 

 نیقوان

 57.3 62.2 64.3 94 96 119 کاروآزادی کسب
 50.7 50.7 58.2 103 117 139 کار آزادی نیروی
 49 60.1 59.8 177 178 177 آزادی پولی

 بازار آزاد

 54.6 54.6 54.5 177 175 172 آزادی تجارت
 5 5 0 178 175 177 گذاریآزادی سرمایه

 10 10 10 173 173 174 آزادی تامین مالی
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دهد دی نشان میدر شاخص آزادی اقتصا (61.8منا ) متوسط امتیاز منطقه( با 49.2مقايسه امتیاز ايران )

ی تجارت، ها مانند آزادی پولی، آزادزيرشاخص شکاف زيادی بین ايران و منطقه منا بويژه در برخی

ود دارد ن مالی وجگذاری، کارايی قضايی، حقوق مالکیت، آزای از فساد و آزادی تامیآزادی سرمايه

 . ص داده استرا به خود اختصا 13 رتبهدر منطقه خاورمیانه و شــمال آفريقا  (. ايران2-2)نمودار 
 

 های شاخص آزادی اقتصادی با میانگین جهانیمقایسه امتیاز زیرشاخص .(2- 2نمودار )

 
Source: Index for Economic Freedom (2020). 

 

 
 

 2019آزادی اقتصادی ایران در سال  زیرشاخص(. وضعیت 2کادر )

های زير وضعیت دهد ايران در زيرشاخصنشان می 2019های آزادی اقتصادی در سال تحلیل وضعیت زيرشاخص

 بدتری را نسبت به میانگین منطقه به خود اختصاص داده است:

 دارد.سانی ورود و خروج سرمايه اشاره آبر  1(5گذاری )امتیاز آزادی سرمايه -

 لی اشاره دارد.مابیمه و مؤسسات  ( بر مالکیت و کنترل دولتی در بخش بانکداری،10آزادی تأمین مالی )امتیاز  -

 

 

 

                                                 
گذاری بدلیل عدم دسترسی به آمار ذيربط است؛ چون امتیاز صفر ابهام البته احتماالً بخشی از امتیاز پايین ايران در شاخص آزادی سرمايه 1

 باشد. می برانگیز
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 1. شاخص نوآوری جهانی2-2-4

جهان  67پله نزول نسبت به سال قبل، رتبه  6رتبه ايران در شاخص نوآوری جهانی با  2019در سال 
ايران  2019دهد در سال تر نشان میاست. بررسی دقیقاختصاص داده کشور به خود  133را از میان 

های شاخص نوآوری جهانی به جز پیچیدگی کسب و کار نسبت به سال قبل از در تمامی زيرشاخص
ای از ناحیه زيرشاخص خروجی دانش و پله 13آن تنزل داشته است. بیشترين کاهش از ناحیه سقوط 

به  78از رتبه  2015-19تبه ايران در شاخص نوآوری جهانی طی دوره . همچنین ر2فناوری بوده است
دهد روند نوآوری کشور طی ( نشان می13- 2پله صعود( ارتقاء يافته است. تحلیل جدول ) 11)با  67

های رو به بهبود بوده و بیشترين بهبود از محل زيرشاخص 2019به استثنای سال  2015-19دوره 
 رخ داده است. خروجی خالق و زيرساخت 

 درصد( -)رتبه 2015-19دوره  رتبه ایران در شاخص نوآوری جهانی در .(13- 2جدول )

 20162017 2018 2019 2015 شرح
 تغییر

19 -2018 
 تغییر

19 -2015 
 656167 -+11 75 78 شاخص نوآوری جهانی

 8690-0 93 98 90 های نوآوریورودی

 100108-- 106 112 102 پیچیدگی بازار

 113112+1-1 108 115 111 پیچیدگی کسب و کار

 116120-- 110 106 112 نهادها

 4346-+ 45 45 48 منابع انسانی و تحقیقاتی

 6869-1+ 87 99 91 زيرساخت

 5746 4750-+ 72 های نوآوریخروجی

 4548-+ 59 65 75 خروجی خالق

 4659-1+ 41 47 65 و فناوری خروجی دانش

Source: Global Innovation Index  (2019). 

با « منابع انسانی و تحقیقاتی»های دهد ايران به دلیل رتبه مناسب در شاخصتر نشان میبررسی دقیق
ست جايگاه توانسته ا 59با رتبه « خروجی دانش و فناوری»و  48با رتبه « خروجی خالقانه»، 46رتبه 

ه با سال خوبی در مقايسه با ساير کشورها به خود اختصاص دهد هر چند که همه اين موارد در مقايس
 پیچیدگی»و  112با رتبه « ب و کارپیچیدگی کس»هايی نظیر بر اين زيرشاخصاند. عالوهقبل افت داشته

                                                 
شامل « ورودی نوآوری»مشتمل بر  گروه 3رکن و  7های متاثر از عملکرد بخش صنعت است که در شاخص نوآوری جهانی از شاخص 1

دانش(، نهادها  جذب و نوآوری پیوستگی کارگران، وکار )دانشکسب پیچیدگی يا بلوغ (،و تجارت یذارگهياعتبار، سرماپیچیدگی يا بلوغ بازار )
زيرساخت  توسعه(، و تحقیق و دانشگاهی آموزش پرورش، و تحقیقاتی )آموزش و انسانی منابع کار(،وسیاسی و قانونی و محیط کسب )محیط

 هایخالق )دارايی خروجی شامل« نوآوری خروجی»( ،ستيز طیمح حفظو یعموم یهاساختريز، اطالعات و ارتباطات یآورفن)زيرساخت 

 و دانش تاثیر دانش، تولید آوریفن و دانش آوری )خروجیفن و دانش برخط( و خروجی و خالقیت خالقانه محصوالت و خدمات نامشهود،
نرخ کارايی نوآوری از تقسیم شاخص خروجی نوآوری بر ورودی نوآوری  گیرد.مورد بررسی قرار می« نرخ کارايی نوآوری»دانش( و  انتشار

شود. امتیاز هر يک از موارد فوق کشور چه مقدار خروجی نوآوری از ورودی آن حاصل می دهنده آن است که در يکآيد و نشانبه دست می
 در نظر گرفته شده است. 100حداکثر 

نیز « خروجی دانش و فناوری»و  های نامشهودشامل خدمات و کاالهای خالق و همچنین خالقیت های آنالين و دارايی« خروجی خالق» 2
 نتشار دانش است.شامل خلق دانش، اثر دانش و ا
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  سبت به سالای شاخص پیچیدگی بازار نپله 8وضعیت مطلوبی ندارند. تنزل  108با رتبه « بازار
 وضعیت اين زيرشاخص را بدتر کرده است.  2018

تر رژيم اشغالگر قدس )با رتبه همچنین بررسی جايگاه کشورهای منطقه، حاکی از وضعیت مناسب
( نسبت به 66 ( و عربستان سعودی )با رتبه51(، ترکیه )با رتبه 34عربی )با رتبه (، امارات متحده13

 ( است. 70يسه با قطر )با رتبه ايران و برتری کشور در مقا
  

 1. شاخص توانمندسازی تجاری2-2-5

 2016سازی تجاری بر اساس آخرين اطالعات منتشر شده در سال جايگاه ايران در شاخص توانمند
کشور داشته است که اين افت عملکرد بیشتر ناشی از ضعف در  136ای در میان پله 1نزول 

( رخ داده است. همچنین 2014پله سقوط نسبت به سال  4مرزها )با های ترتیبات اداری در زيرشاخص
ای و محیط پله 2ونقل و ارتباطات با ارتقای دسترسی به بازار و زيرساخت حمل هایزيرشاخص
اند. اين در حالی اند که توانايی تجاری ايران را افزايش دادهپله صعود از مواردی بوده 9 عملیاتی با

 رتبه تنزل همراه بوده است. 15با  2012-16طی دوره است که اين شاخص 

 درصد( -)رتبه رتبه ایران در شاخص توانمندسازی تجاری .(14- 2جدول )

 2016 2014 2012 شرح
        میزان تغییر

16 -2014 
 میزان تغییر

16 -2012 

1-15- 132 131 117 توانمند سازی تجاری
- 136 138 132 دسترسی به بازار 

- 136 138 132 دسترسی به بازار داخلی

-- 136 133 132 دسترسی به بازار خارجی
-- 123 119 96 ترتیبات اداری در مرزها 

-- 123 119 91 کارايی و شفافیت در امور گمرکی

- 90 92 82 زیرساخت 

-- 69 65 67 دسترسی و کیفیت زير ساخت های حمل و نقل

-15 86 90 71 دسترسی و کیفیت خدمات حمل و نقل
ITC 94 103 100 -دسترسی و استفاده از خدمات 

- 116 125 83 محیط عملیاتی 

- 116 125 83 2محیط عملیاتی 
Source: World Economic Forum, Global Enabling Trade Report (2016). 

                                                 
برای  را خويش خدمات ها وسیاست موسسات، اندتوانسته اندازه چه تا کشورها اينکه گیریاندازه برای معیاری است شاخص توانمندسازی 1

 4دهد، در می قرار توجه مورد را «تجارت کنندهتسهیل»دهند. اين شاخص که تمامی اقدامات  توسعه نهايی مقاصد به کاال آزاد جريان تسهیل
)کارايی و شفافیت در امور « ترتیبات اداری در مرزها»)دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی(، « دسترسی به بازار»رکن شامل  7گروه و 

نقل و قابلیت دسترسی وونقل، قابلیت دسترسی و کیفیت خدمات حملهای حمل)قابلیت دسترسی و کیفیت زيرساخت« زيرساخت»گمرکی(، 
 شود.بندی می)محیط قانونی و محیط فیزيکی( طبقه« محیط عملیاتی»ده از فناوری اطالعات و ارتباطات( و و استفا

زيرشاخص محیط عملیاتی شامل اجزای حقوق مالکیت فکری، کارايی نهادهای عمومی، دسترسی به منابع مالی، آزادی در همکارهای خارجی  2
 و امنیت فیزيکی است.
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ه بدهد، تامین مالی و دسترسی نشان می 2016توانمندسازی تجاری در سال بررسی اجزای شاخص 

ی يافته عنوان يکی از اجزای زيرشاخص محیط عملیاتی نسبت به سال قبل وضعیت بهترمنابع مالی به

داده است.  کشور به خود اختصاص 136را در میان  118ای که دسترسی به منابع مالی رتبه بگونه است؛

دی در های اقتصاعنوان يکی از معضالت بنگاه( اين امر خود به2014در سال  132به )نسبت به رت

ين بخش های اقتصادی بوده و بر عملکرد ابخش صنعت و معدن به دفعات در کشور مورد تايید بنگاه

های الیتدهد آزادی فعتاثیر بسزايی داشته است. با اين وجود بررسی اجزای اين زيرشاخص نشان می

 ته است.نزول جايگاه داش 2014پله نسبت به سال  2ی در اين سال با وجود بهتر شدن امتیاز، خارج
 

 2016های توانمندسازی تجاری ایران در سال (. وضعیت شاخص3کادر )

 ير است:مربوط به موارد ز رانيا هایرتبه نيبدتر دهدینشان م 2016توانمندسازی تجاری  هایشاخص لیتحل
مرکز دارد. ت( که بر دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی 2.1و امتیاز  136به بازار )رتبه مولفه دسترسی  -

موارد  رفه ومهمترين عامل دسترسی به بازار داخلی مرتبط با فرآيندهای واردات کاالست. باال بودن نرخ تع
کاالها به خصوص  تیجه صادراتمرتبط با آن هزينه واردات کاال را افزايش داده که اين امر خود بر تولید و در ن

 کاالهای صنعتی موثر است.
های مرتبط با یت( که بر فرايندهای گمرکی و شفافیت در فعال3.2و امتیاز  123ترتیبات اداری در مرزها )رتبه  -

تبط گمرک تمرکز دارد. زيرشاخص ترتیبات اداری در مرزها همانند شاخص تجارت فرامرزی به خدمات مر
ادرات اشاره عداد روزهای الزم برای صادرات، واردات، تعداد اسناد الزم برای واردات و صبا گمرک مانند ت

ند مانعی توادارد. اين زيرشاخص بر عملکرد ضعیف گمرک داللت دارد، ضعف در هر يک از موارد نامبرده می
نجره مچنین پجدی بر توسعه تجارت کشور به شمار آيد. اگر چه گمرک با ايجاد سامانه جامع گمرکی و ه

ودن اين واحد سعی در کاهش فرايندها نموده است، بااين حال بدتر شدن رتبه ايران نشان دهنده کافی نب
 اقدامات نسبت به ساير کشورها است.

مالی  از منظر اين شاخص مواردی همچون دسترسی به بازارهای جديد صادراتی، دسترسی به تامین در مجموع،
هايی در تیای و وجود کاسهای نامناسب، فرآيندهای سخت وارداتی، نقص نظام تعرفهتجاری، تکنولوژی و مهارت

ازی تجاری نظام استانداردها و الزامات فنی داخلی مهمترين مشکالت واحدهای تولیدی ايران در امر توانمندس
 رود.شمار میبه

شدن امتیاز  عالوه بر بدتر های مرتبط با شاخص توانمندسازی تجاریمقايسه امتیاز ايران در زيرشاخص

نطقه منا است. متر بودن امتیاز ايران نسبت به ايران در شاخص ترتیبات اداری در مرزها حاکی از پايین

ته است کاهش داش 2016ها شکاف بین امتیاز ايران و اين منطقه در سال اگر چه در غالب زيرشاخص

 ن فاصله وجود دارد. با اين حال همچنان تا کسب میانگین منطقه برای ايرا
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 مقایسه ایران با کشورهای منطقه در شاخص توانمندسازی تجاری. (3- 2نمودار )

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: World Economic Forum (2016). 

 

 1. شاخص عملکرد لجستیکی2-2-6

است. همچنین بهبود داشته  2014-18پله طی دوره  50رتبه ايران در شاخص عملکرد لجستیکی معادل 
 ارتقاء داده است. 64به رتبه  96پله صعود جايگاه خود را از رتبه  32با  2018ايران در گزارش سال 

)شامل  هازيرشاخص تمامیعملکرد لجستیکی ايران در بهبود رتبه ايران در اين شاخص در نتیجه ارتقاء 
لمللی و زمان انجام فرآيندها( اونقل بینها، حملگمرک، زيرساخت، کیفیت خدمات، رديابی محموله

بوده « تحويل به موقع کاال»یشترين جهش عملکرد لجستیکی ايران در زيرشاخص حاصل شده است. ب
در  يیتوانا »پله و 39با « فرايندهای ترخیص کاالکارايی»پس از آن  داشته است و افزايش رتبه 50که 
شود که کشورمان د. مشاهده میانبهبود را داشتهپله بیشترين  26با « یارسال یکاالها یابيو رد بیتعق

ای که رتبه ايران در در تمامی ارکان شاخص عملکرد لجستیکی با بهبود مواجه بوده است. به گونه
ها برابر نیمی از رتبه 2016رسیده است، در حالی که در گزارش سال  90ها به زير تمامی زيرشاخص

ها گانه بر اساس نتايج نظرسنجینکه محاسبه امتیاز هر يک از ارکان ششيا باالتر بودند. با توجه به اي 110
ها اظهارنظر نمود. درواقع، توان در مورد علت بهبود اين رتبه، به طور دقیق نمی2گیردصورت می

 شوند، درهايی چون شاخص فضای کسب و کار  که بر مبنای مستندات محاسبه میبرخالف شاخص

                                                 
 «نرم»و « سخت»های گذاری روی زيرساختسهیل تجارت از طريق سرمايهبه بررسی اقدامات کشورها برای ت شاخص عملکرد لجستیک 1

بینی )سرعت، سادگی و قابل پیش« کارايی فرايندهای ترخیص کاال»شامل حوزه  6 شاخص عملکرد هر کشور را دراين  پردازد.لجستیک می
ها، تکنولوژی آهن، جاده)مانند مبادی ورودی، راه« فیت زيرساختهای تجاری و جابجايیکی»بودن تشريفات اداری مثل فرايندهای گمرکی(، 

ونقل، کارگزاران يا )متصديان حمل« شايستگی و کیفیت خدمات لجستیکی»، «سهولت دسترسی به کاالهای مختلف با قیمت رقابتی»اطالعات(، 
ريزی شده ها به مشتری در زمان برنامهمناسب بودن زمان تحويل محموله»و « الیتوانايی در تعقیب و رديابی کاالهای ارس»های گمرک(، واسطه

 دهد.مورد بررسی قرار می« يا زمان مورد انتظار
 هایشرکت و یتیچندمل( فورواردرهابارفرابران ) نظیر يیهاشرکت در کیلجست متخصصان از ساختارمند نيآنالاين زمینه، نظرسنجی  در 2

شود. به منظور برای ارزيابی وضعیت يک کشور در هر انجام می دارند، برعهده را ایدن سراسر در اقالم انتقال تیمسئول که( کريرها) کنندهحمل
    0بندی و تبديل به يک امتیاز بین ها، از فعالین لجستیکی هشت کشور شريک تجاری مهم آن نظرسنجی شده و نتايج جمعيک از زيرشاخص

 شوند. می 5تا 
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امتیاز کل  دسترسی به بازار  ترتیبات اداری در مرزها  زیرساختها  محیط عملیاتی 

2016خاورمیانه و افریقای شمالی  2016ایران 
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نظرات فعالین لجستیکی و ادراک و برداشت آنها در اين حوزه مبنای محاسبه بندی جمع LPIشاخص 

 گیرد.امتیازات قرار می
ای از ارتقای رتبه ايران در زيرشاخص فوق و به طور کلی شاخص عملکرد اما بدون شک بخش عمده

ايران در شرايط  المللیالمللی و بهبود وجهه بینلجستیکی، از ايجاد فضای تعاملی مثبت در مناسبات بین
ونقل فرامرزی کشور پسابرجام ناشی شده است. همچنین اقدامات گمرک نیز در تسهیل تجارت و حمل

شود رتبه زيرشاخص فرآيندهای ترخیص گمرکی تاثیر بسزايی داشته است، به طوری که مشاهده می
 پله ارتقاء يافته است. 39، به میزان 2016نسبت به سال 

 درصد( -)رتبه عملکرد لجستیک رتبه ایران در شاخص .(15- 2جدول )

 2016-18تغییر  2018 2016 2014 شرح

+ 64 96 114 شاخص عملکرد لجستیک

+ 71 110 133 کارايی فرايندهای ترخیص کاال

+ 63 72 97 کیفیت زيرساختهای لجستیکی

+ 79 88 124 المللیهای بینسهولت در ارسال محموله

0+ 62 82 83 و کیفیت خدمات لجستیک شايستگی

+ 85 111 123 توانايی در تعقیب و رديابی کاالهای ارسالی

5+ 60 116 141 موقع کاالتحویل به
Source: World Bank (2018). 

 

ست به ادر مقايسه با میانگین منطقه باالتر  2018نمره ايران در شاخص عملکرد لجستیکی در سال 

ا اين حال در منطقه به خود اختصاص دهد. ب 2.8را نسبت به نمره  2.9توانسته نمره  نحوی که ايران
رکیه )رتبه (، ت30(، قطر )رتبه 11ايران در مقايسه با کشورهايی همچون  امارات متحده عربی )رتبه 

تری در اين شاخص دارد؛ اين در حالی است که ( وضعیت نامناسب55عربستان سعودی )رتبه  ( و46
صدر  مارات متحده عربی دران بهترين موقعیت لجستیکی را در بین کشورهای منطقه داراست. ااير

صعود  2018در سال  11 به رتبه 2016در سال  13ی لجستیکی کشورهای منطقه و در اين دوره از رتبه
ی به رتبه 2016در سال  34ی مانده است. ترکیه از رتبهباقی 30ی چنان در رتبهنموده است. قطر هم

در سال  50ی به رتبه 2016در سال  52 تنزل نموده است. عربستان سعودی از رتبه 2018در سال  47
 .قبل از ايران قرار دارند 2018

 

 2019وکار ایران در سال های سهولت کسب(. وضعیت زیرشاخص4کادر )

 موارد زير هستند: در شاخص عملکرد لجستیک شامل 2018ها با بدترين وضعیت در سال زيرشاخص

 (؛2.77و امتیاز  85توانايی در تعقیب و رديابی کاالهای ارسالی )رتبه  -

 (؛2.63 و امتیاز 71کارايی فرايندهای ترخیص کاال )رتبه  -

 (.2.76و امتیاز  79المللی )رتبه های بینسهولت در ارسال محموله -
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کشورهای منطقه در ارکان شاخص لجستیک مقایسه امتیاز ایران با  امتیاز .(4- 2نمودار )  

Source: World Bank (2016). 
 

  . شاخص توسعه انسانی7-2-2

شود. ارايه می 1(UNDPتوسط برنامه توسعه و پیشرفت سازمان ملل ) شاخص توسعه انسانی هر سال

بررسی وضعیت کشورها  برای عمده هایشاخص در سه بعد بهداشت، آموزش و استاندارد زندگی

شود )در افراد ای که صرف آموزش میمتوسط طور دوره؛ امید به زندگی در بدو تولدعبارتند از: 

 درآمد؛ طول دوره مورد انتظار تحصیل کودکان در سن ورود به مدرسه؛ سال به باال( 25بزرگسال 

ترين امکانات توسعه انسانی، در يک نگاه کلی در میان کشورهای دارای وسیعاست  ناخالص ملی سرانه

قرار دارد که پس آن با فاصله کوتاهی با توسعه انسانی باال   در صدر فهرست کشورهای  "نروژ"

کشورهای آفريقايی نیجر، آفريقای مرکزی، . همچنین اندسوئیس، استرالیا، ايرلند وآلمان قرار گرفته

 انسانی هستند. کشورهای با کمترين توسعه سودان جنوبی، چاد و بروندی، 

گرجستان،  رینظ یتر از کشورهانيیپا یبندرده نيدر ا رانيا امتیاز توسعه انسانیبر اساس اين گزارش  

قرار دارد.  نیو چ ليبرز ن،ياوکرا ک،يمکز یو صربستان در رده هفتادم و باالتر از کشورها تيکو

سال عنوان شده است.  76.7در آن  یبه زندگ دیواحد و متوسط ام 0.783 رانيا یافتگيشاخص توسعه 

 . دالراست 12447گزارش  نيطبق ا زین برابری قدرت خريد(برحسب ) سرانه یناخالص مل درآمد
 

 

                                                 
1 United Nations Development Programme 
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نمره کل  کارايی فرآيندهای 

ترخیص کاال 

ای کیفیت زيرساخت ه

لجستیکی 

سهولت در ارسال 

المللیهای بینمحموله

یت شايستگی و کیف

خدمات لجستیکی 

توانايی در تعقیب و

رديابی کاال

تحويل به موقع کاال

2018منطقه منا  2018ایران 
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  2014-19امتیاز و رتبه ایران در شاخص توسعه انسانی طی دوره  .(16- 2جدول )

Source: Human Development Report 2020. 

  دومگیری فصل بندی و نتیجهجمع

تجربه رشد منفی ، افت مواجه شده استبا  2019در سال و تجارت جهانی اقتصاد جهان  رشدهمانطور که 

 )به قیمت ثابت( درصد -6.5شدن اقتصاد کشور به میزان  کوچک بیانگردر اين سال نیز اقتصاد ايران در 

گذاری خارجی در اين سال عملکرد مناسبی سرمايه و بود. ساير متغیرهای اقتصادی کشور نیز همچون تورم

دهد که اقتصاد ايران در اند. بر اين اساس، مقايسه وضعیت ايران با ساير کشورهای جهان نشان مینداشته

های ظالمانه اگر چه دامه تحريمبه دلیل مشکالت ايجاد شده ناشی از خروج آمريکا از برجام و ا 2019سال 

اين درحالی است که اين مند شود. تا حدی بهبود يافت اما همچنان نتوانست از فرصت رشد جهانی بهره

پذير های کشور نیز، اقتصاد کشور را از قبل آسیبتمام ماجرا نیست و مشکالت ساختاری و سوءمديريت

 کرده بود.

 ی وفناور یو ارتقا قیمرتبط با تعم یهامولفهدهد که در مینشان  یصنعت یريپذشاخص رقابتبررسی 

پذيری بودن رقابتهمچنان بر پايین باال و متوسط از کل صنعت یبا فناور عيسهم ارزش افزوده صنا

طی  یو سرانه صادرات صنعت صنعتی افزودهاعداد مطلق مربوط سرانه ارزشصنعتی کشور داللت دارد. 

 قيهمچنان نتوانسته از طر رانيکه ا دهدیامر نشان م نياند و انداشته یقابل توجه شيافزا دو سال اخیر

   خود سرعت بخشد.  یباال به رشد صنعت یبا فناور عيصنا دیو تول ینفوذ فناور

توسعه و بهبود خدمات وکار برخی از اصالحات همچون اگر چه که ايران به منظور بهبود فضای کسب

اسناد واردات و صادرات  یبارگذار نديشامل بهبود فرآ یپنجره واحد مل قيطرصادرات و واردات از 

موجب کاهش زمان و  تيصادرات و واردات که در نها یبرا یو ادار یبازرس نديبهبود فرا نیو همچن

                                                 
   موجود نیست. 2016آمارهای مربوط به سال  1

 2019 2018 2017 2015 2014 شرح
 تغییر

19 -2014 
 تغییر

19 -2018 

 190شاخص توسعه انسانی )از حدود رتبه 
 1کشور(

69 69 60650-1-5

0.7980.7970001-001 0.774 0.766 نمره شاخص کل توسعه انسانی

76.5101 76.2 75.6 75.4 در بدو تولد یبه زندگ دیام
 شودیکه صرف آموزش م یادوره لمتوسط طو

 سال به باال(؛ 25)در افراد بزرگسال 
15.1 14.8 14.9 14.71-001

کودکان در سن  لیطول دوره مورد انتظار تحص
 رود به مدرسهو

8.2 8.8 9.8 101010

181661--51 19130 16395 15440 )برابری قدرت خريد( سرانه یناخالص مل درآمد
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 آناليناندازی سیستم تسهیل پرداخت مالیات از طريق راهو همچنین  شده است یانطباق اسناد نهيهز

استرداد مالیات بر ارزش افزوده، سیستم  آنالينبرای پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی، درخواست 

بدهی مالیاتی از طريق اتصال  آنالينثبت اظهارنامه مالیات بر درآمد شرکت و سیستم پرداخت  آنالين

ثیر کاهش تأ پذيری کشور نیز تحتمچنین رقابترتبه ايران تنها يک پله صعود داشته است. ه به بانک

های کسب کار کاهش قابل توجه در زيرشاخص های ثبات اقتصاد کالن، سیستم مالی و پويايی

 توجهی را تجربه کرده است. قابل

های به لحاظ عملکرد متغیرهای کالن و همچنین ساير شاخص 2019بر اين اساس، ايران در سال 

وارد تجربه کند و حتی در بسیاری از م عملکرد محیطی نتوانسته بهبودی را نسبت به سال گذشته

ه وضعیت بدتری در مقايسه با ساير کشورها جهان و حتی کشورهای منطقه از خود برجای گذاشت

 است. 
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فصل سوم: تحوالت رشد اقتصادی و اجزای آن با تأكید بر جایگاه صنعت، 

 معدن و تجارت در اقتصاد ملی
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 چکیده

. جربه نمودترا برای دومین سال پیاپی رکود  1398اقتصاد ايران در سال بر اساس اطالعات مرکز آمار، 

ده است. شدرصد اعالم  6.9معادل منفی در اين سال عمق اين رکود ايران  براساس اطالعات مرکز آمار

در سه  اقتصادی با توجه به روند رشدرسید؛ درصد  0.5رشد اقتصادی در بخش غیرنفتی نیز به منفی 

ده و منجر شود فصل چهارم با رشد مثبت اقتصادی همراه ش شدمی بینیپیش ،1398فصل اول سال 

موجب  ابا اين وجود، میهمان ناخوانده يعنی کروناز رکود خارج شود؛  1398بخش غیرنفتی در سال 

م درصد شده بود، در فصل چهار 1.8 رشد بخش غیرنفتی که در فصل سوم سال گذشته مثبتشد تا 

 -0.5ک )، هرچند اندحجم اقتصاد غیرنفتی ايران 1398برسد. بدين ترتیب در سال درصد  2.4به منفی 

 شد.  ترمنقبض مجدداً درصد(

توان به کاهش مصرف بخش خصوصی، بطور کلی داليلی متعددی در اين رکود ايفای نقش کردند که می

( در سمت تقاضا و 19به دلیل کوويد  يد تجارت خارجی )عمدتاًگذاری و رکود شدکاهش سرمايه

های تولید )به داليل افزايش نرخ ارز(، المللی، شوک افزايش هزينههای بینشوک ناشی از تداوم تحريم

ماری شوک ناشی از رکود در بخش نفت و گاز و سرريز آن بر بخش غیرنفتی کشور، شوک ناشی از بی

و جهان  شیوع کرونا در ايرانن واحدهای تولیدی از سمت عرضه اشاره کرد. کرونا و نیمه تعطیل شد

لص درصد افت خا 40)نزديک به  استبسیار ملموس بوده و اثر آن بر بخش تجارت اقتصاد ايران 

 . (1398تجارت در سه ماهه چهارم 

ين حال اد. با درصد رسی 6.2نیز متاثر از شرايط کرونا، به منفی  1398رشد کل اقتصاد در زمستان 

ها در فصل سوم تشديد نااطمینانی. حساب آوردل شیب منفی تولید کل بهتوان تنها کرونا را عامنمی

ثابت ناخالص که تغییراتش معادل  های رشد نمود پیدا کرده است. تشکیل سرمايهنیز در داده 1398سال 

عامل ديگر، افت  د.نفی را ثبت کرم رشدنیز در اين سال گذاری در اقتصاد است، رشد يا افول سرمايه

 نیز 1398در سال و دولتی مصرف نهايی خصوصی  های. هزينهاستقدرت خريد مردم و تقاضای کل 

  رصد( را تجربه نموده است.د -5.4رشد منفی )

های نفتی، مالی، بانکی و ... رشد ها بر حوزهبا  توجه به تأثیر تحريم 1398گروه صنعت نیز در سال 

واحد درصد را از رشد منفی  6.4درصد را تجربه کرد و بیشترين سهم از رشد معادل  9.6معادل  منفی 

درصدی در اين سال )با  -1.8داشته است. در گروه صنعت، زيرگروه صنعت تجربه رشد  1398سال 

کته مثبت اينکه در فصل واحد درصدی در کاهش رشد اقتصادی کشور( را داشته است. ن 0.2سهم 

درصد رسید. میزان تولیدات  2.7فصل مثبت شد و به  7، رشد بخش صنعت پس از 1398سال چهارم 
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هزار میلیارد تومان بوده و از بخش نفت سبقت گرفته  22.3معادل  1398چهارم بخش صنعت در فصل 

 .است

رصدی هزينه د -5.4دهد که رشد بررسی سمت هزينه تولید ناخالص داخلی )مخارج کل( نیز نشان می

مصرف نهايی دولت وجود  درصدی هزينه -3.6به همراه رشد  1398رف بخش خصوصی در سال مص

 6.2رغم رشد یعلداشته است. عالوه بر اين تشکیل سرمايه ثابت ناخالص نیز حاکی از آن است که 

درصدی  -11.5رشد  1398در بخش ساختمان در سال  ناخالصتشکیل سرمايه ثابت  یدرصد

ای در اين سال رخ آالت به دلیل افت قابل مالحظه واردات کاالهای سرمايهینگذاری در ماشسرمايه

کما های جديد در اقتصاد کشور است، داده است که اين موضوع نیز باعث نگرانی عدم ايجاد ظرفیت

 ينکه بخشی از اين تشکیل سرمايه نیز جبران استهالک سرمايه خواهد بود. ا

که صادرات ینحوبهرات کاالها و خدمات مشاهده شده است؛ بیشترين کاهش در اجزای خالص صاد

درصدی را  -40.1دات کاال و خدمات رشد درصدی و وار -21.6کاال و خدمات در اين سال رشد 

توجه نرخ ارز های انتقال ارز و افزايش قابلها و محدوديتتجربه کرده است. با توجه به اعمال تحريم

ها بر بخش ای و افزايش هزينهای و سرمايهانال تامین کاالهای واسطهدر اين سال، کاهش واردات از ک

خدمات  وصادرات کاال  1398یرگذار بوده است. در فصل چهارم سال تأثتولید و درنهايت بر صادرات 

دن مرزها درصدی را تجربه کرد که از داليل عمده اين کاهش شیوع بیماری کرونا و بسته ش 39.1افت 

 بوده است.

هايی دهد که نفتی بودن اقتصاد کشور و آسیبهای اخیر نشان میی الگوی رشد ايران نیز در سالبررس

مندی اقتصاد از منافع رشد بلندمدت و پايدار در که از اين ناحیه بر اقتصاد تحمیل شده، مانع از بهره

توجهی نوسانات قابل رآمدهای نفتیدهای رکود و رونق ها بوده و همواره رشد اقتصادی با دورهاين سال

های وارده ناشی از کاهش درآمدهای نفتی در اثر تحريم نیز رشد ها و تکانهداشته و اعمال تحريم

های مختلف اقتصادی را اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است؛ کما اينکه رشد نامتوازن در میان بخش

دهنده شانسال گذشته ن 5روه صنعت در نیز به همراه داشته است. بررسی ارزش تولید ناخالص داخلی گ

ر سال دارقام به قیمت جاری روندی رو به رشد داشته است، لیکن به قیمت ثابت  اگرچهآن است که 

توان گفت افت تولید درصد( افت را تجربه کرده است؛ لذا می 14.7) 1398درصد( و  9.1) 1397

الخصوص بخش معدن )استخراج نفت و  علیناخالص داخلی در اين سال عمدتاً متاثر از گروه صنعت 

 گاز طبیعی( بوده است. 
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 مقدمه

همچنین . جه بودموا رکود تورمی وضعیت مجدد تجربه وها با ادامه تحريم 1398 ايران در ســال اقتصاد

زا بر و سقوط قیمت جهانی نفت از مهمترين عوامل محدوديت 1398شیوع بیماری کرونا از زمستان 

های با تکانه ساختاری اقتصاد ايران بروز بیشتری در مقابله تولید بودند. در اين سال مشکالتسر راه 

 عمده .کرونا از خود نشان دادپیامدهای شیوع نفت و تغییرات قیمت ، هاتحريماعمال خارجی نظیر 

 طوفز معبه سمت تقاضا نی اقتصاد عرضه عالوه بر سمت ،ســال اين در خارجی و داخلی هایچالش

دمه کوتاه، با اين مق شد و فضای نااطمینان حاکم بر اقتصاد کشور رشد اقتصادی را بشدت متأثر نمود.

عوامل  برتکیه اين فصل به بررسی وضعیت رشد اقتصادی و اجزای آن )طرف عرضه و تقاضای کل( با 

 . پردازدیمبخش صنعت، معدن و تجارت و با اولويت  1398مؤثر بر رشد اقتصادی در سال اصلی 

 های عمده اقتصادیها و رشته فعالیتگروه افزودهارزش. تولید ناخالص داخلی حسب 1-3

 رشد اقتصادی

لزايی درصدی جهت اشتغا 8در قانون برنامه ششم توسعه، دستیابی به رشد اقتصادی متوسط ساالنه 

اين رشد اقتصادی، ت. در اين سند، در خصوص الزامات تحقق گذاری شده اسدرصد هدف 3.9ساالنه 

وری کل عوامل درصد رشد اقتصادی بايد از محل ارتقاء بهره 8واحد درصد از  2.8آورده شده است که 

میلیارد دالر  65درصد رشد داشته باشد. از سوی ديگر  21.4گذاری بايد تولید تحقق يابد و سرمايه

 گذاری خارجی مورد نیاز است.سرمايه

توان آنرا درصد است که می 3.47معادل  1368-1398سط در طی دوره رشد اقتصادی کشور بطور متو

مسیر بلندمدت رشد اقتصادی در نظر گرفت و مقیاسی برای مقايسه عملکرد اقتصاد مد نظر قرار داد. 

( قابل 1درصد 30در طی اين دوره روند کاهشی رشد اقتصادی و پرنوسان بودن آن )ضريب پراکندگی 

به جهت  1390شود اقتصاد ايران در دهه ( مالحظه می1- 3ه از نمودار )مالحظه است. همانطوريک

درصد( را داشته  0.31های پیش روی خود، کمترين نرخ رشد اقتصادی )متوسط ساالنه نااطمینانی

درصد بوده است، متوسط عملکرد  8گذاری رشد اقتصادی برنامه ششم ساالنه است. با وجود آنکه هدف

دومین سالی است که  1398به اين سو، سال  1368ششم منفی بوده است. از سال  سه سال اول برنامه

درصد را تجربه کرده است. واقعیت ديگر اقتصاد ايران اين است که در هیچ  -5رشد اقتصادی کمتر از 

                                                 
دهد که بطور استفاده شده است. اين عدد نشان می 100برای محاسبه ضريب پراکندگی از تقسیم انحراف معیار بر میانگین داده ها ضرب در  1

 درصد از میانگین خودش انحراف دارد. 30متوسط رشد اقتصادی به میزان 
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سال برنامه ششم هدف برنامه )حتی برنامه پنجم( در مورد رشد اقتصادی محقق نشده است و فاصله 

 ن وجود دارد.زيادی با آ

های رفت با توجه به شوکاقتصاد ايران تالطمات زيادی را تجربه کرده است و انتظار می 1390در دهه 

تر در پیش گرفته شود. اين در حالی است سازی اقتصادی جدیبه وقوع پیوسته در اقتصاد، برنامه مقاوم

 1397اقتصاد ايران از فصل دوم سال سازی، ه مقاومها، به دلیل کم توجهی بکه با شدت گرفتن تحريم

 وارد رکود شد و هنوز هم ادامه دارد.     

 1368-98(. روند رشد اقتصادی )با نفت( کشور طی دوره 1- 3نمودار )

 
 .ماخذ: مرکز آمار ايران

هـای ه قیمـتتولید ناخـالص داخلـی کشـور بـه قیمـت پايـه و بـ اطالعات مرکز آمار ايران،بر اساس 

در سـال  هزار میلیارد ريال 6962به  1397هزارمیلیارد ريال در سال  7479.2از  1390ثابـت سـال 

مانی زدرصد طی دوره  6.9تولید ناخالص داخلی به میزان  افتکـاهش يافتـه اسـت وگويـای  1398

که  دهدمحاسبات فصلی نشان می ،1398. با توجه بـه وضـعیت کلـی اقتصـاد در سال استمذکور 

 رشد ،بنابراينتر شده است. منقبضاقتصاد ايران در سال مذکور نسبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل 

مدت و بلندمدت رنج اناز يک ناپايداری می ینوعبه های قبلهمانند سال 1398در سال اقتصادی کشور 

بهره کرده سالیان گذشته بید را از منافع يک رشد باثبات و باال در اقتصاد کشور در برد که اقتصامی

 است. 

 دهد. همانطوريکه ازنشان می 1391-1398( روند فصلی رشد اقتصادی را برای دوره 2- 3نمودار )

چند  وارد رکود شده و با توجه به روند 1397شود اقتصاد ايران از فصل دوم اين نمودار مالحظه می

  اندهرکود خارج شود که ورود میهمان ناخواز  1398رفت در فصل چهارم سال فصل قبل انتظار می
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هش استخراج کرونا باعث به تعويق افتادن خروج از رکود گرديد. افت بخش معدن که عمدتا متاثر از کا

بازی کرد. از  درصد افت( بود بیشترين تاثیر منفی را بر ورود اقتصاد ايران به رکود 46.9نفت و گاز )

اشین درصد کاهش( و تشکیل سرمايه در م 16.5خالص صادرات )منظر تقاضا نیز کاهش قابل مالحظه 

ای( بیشترين تاثیر را در افت رشد اقتصادی داشتند. از فصل دوم سال آالت )واردات کاالهای سرمايه

آغاز  روند بهبودی درصد( رسید، -5.2که اقتصاد وارد رکود شد و در فصل سوم به اوج خود ) 1397

یوع درصد( کشور مثبت گرديد، لیکن با ش 1.8رشد اقتصادی ) 1398ل شد بطوريکه در فصل سوم سا

 1.7نفی مبیماری کرونا و نیمه تعطیل شدن کسب و کارها مجددا تولید افت کرد و در فصل چهارم به 

 درصد رسید. 

  1398لغایت فصل چهارم  1391اقتصادی طی دوره فصل اول رشد فصلی روند  .(2- 3نمودار )

 
 .ار ايرانماخذ: مرکز آم

 های اقتصادیرشد اقتصادی به تفکیک فعالیت

 درصد، 2.8 1گروه کشاورزی 1398های تولید ناخالص داخلی در سال ( در زيرگروه1- 3مطابق جدول )

 0.7نیز نسبت به سال قبل از آن حدود  3درصد رشد داشتند و رشد گروه خدمات -14.7  2گروه صنعت

                                                 
 های کشاورزی و ماهیگیری.زيرگروهگروه کشاورزی شامل  1

 های معدن )شامل استخراج نفت و گاز طبیعی و ساير معادن(؛ صنعت )ساخت(؛ تامین آب برق و گاز طبیعی و ساختمانزيرگروه گروه صنعت شامل 2

های مالی؛ مستغالت، گریهای عمده و خرده فروشی، هتل و رستوران؛ حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات؛ واسطهگروه خدمات شامل زيرگروه 3

  کار؛ امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری؛ و خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی.وکرايه و خدمات کسب
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صنعت و خدمات نسبت به سال قبل از  درصد کاهش داشته است. بر اين اساس، رشد اقتصادی در گروه

 دهد:های مختلف نشان میتر اجزای گروهيافته بلکه منفی نیز بوده است. تحلیل دقیقکاهش تنهانهآن 

ده است. بو 1رصدی زيرگروه کشاورزید 3.2ناشی از رشد  عمدتاًدرصدی گروه کشاورزی  2.8رشد 

باالی ضريب اهمیت درصدی داشته است. با توجه به  -5.5در اين سال زيرگروه ماهیگیری رشد 

 اين زيرگروه، رشد منفی زيرگروه ماهیگیریگروه ماهیگیری رشد مثبت زيرگروه کشاورزی نسبت به زير

 . جبران کرده استرا در اين گروه 

 (درصد) 1390های ثابت سال های اقتصادی به قیمتگروه افزودهارزش(. رشد تولید ناخالص داخلی و 1- 3جدول )

 139513961397 1398 1394 های اقتصادیگروه

 2.8 -1.5 1.3 4.5 5.4 کشاورزی گروه

 3.2 -2.2 1.2 4.6 5.4 کشاورزی

 -5.5 16.1 4.5 2.5 3.7 ماهیگیری

 -14.7 -9.1 2.4 25.1 -0.2 صنعت گروه

 -32.8 -13.3 0.9 33.5 1.8 معدن

 -35.0 -14.1 0.7 36.0 -0.2 یعیگاز طباستخراج نفت و 
 -2.1 0.8 4.8 1.6 35.2 ساير معادن

 -1.8 -6.5 8.5 10.7 -4.6 صنعت
 2.6 -3.5 0.6 32.6 7.7 ، برق و گاز طبیعیتأمین آب
 6.2 -4.2 -3.7 16.3 -7.4 ساختمان

 -0.7 0.7 5.6 4.6 -1.5 خدمات گروه

 -4.5 -6.1 14.3 4.6 -12.6 ی، هتل و رستورانفروشخردهعمده و 

 0.8 1.8 8.1 8.5 2.6 ، انبارداری و ارتباطاتونقلحمل

 0.9 -0.1 -1.5 18.9 19.4 های مالیگریواسطه

 3.8 1.4 4.2 2.3 1.2 وکارکسبمستغالت، کرايه و خدمات 

 -3.2 5.8 0.9 0.4 -1.6 امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری

 -5.8 5.4 2.6 -0.3 -2.0 خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی

 -6.6 -4.0 3.9 13.3 -0.5 هایترشته فعال افزودهارزشجمع 

 - - - - - خالص مالیات بر واردات

 -6.9 -4.1 4.1 13.9 -0.1 (بازار قیمت به) داخلی ناخالص محصول

 -0.5 -1.5 5.0 9.1 0.0 (نفت)بدون  داخلی ناخالص محصول

 : مرکز آمار ايران.مأخذ 

ر د درصدی 32.8درصدی رشد تولید ناخالص ملی گروه صنعت، عمدتاً ناشی از کاهش  14.7کاهش 

 6.2 است. زيرگروه ساختمان نیز با رشددرصدی زيرگروه صنعت )ساخت( بوده  1.8زيرگروه معدن، 

 رود. رشد منفی گروه معدن نیزمیدرصدی عامل مثبتی در رشد گروه صنعت در اين سال به شمار 

                                                 
  درصدی است. 10درصدی و زيرگروه ماهیگیری با سهم  90بر اساس اطالعات مرکز آمار ايران گروه کشاورزی شامل دو زيرگروه کشاورزی با سهم  1
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رصدی زيرگروه استخراج نفت و گاز طبیعی رقم خورده و زيرگروه ساير معادن با رشد د -35از رشد 

عامل  درمجموعه است. افزوده زيرگروه معدن داشتشد ارزشرکاهش  درصدی نقش فزاينده در -2.1

فت و گاز طبیعی( ناستخراج ) نهای معادمبتنی بر زيرگروه 1398اصلی رشد منفی گروه صنعت در سال 

قاضای تبر  افزايشی تأثیرافزوده ساختمان نیز دارای درصدی ارزش 6.2افزايش و صنعت بوده است. 

رده رشد گروه صنعت ايفا ککاهش بیشتر ای در محصوالت صنعتی و معدنی بوده و نقش بازدارنده

 است. 

های با گشايش زمانهم 1395درصد( را در سال  21ت بیشترين رشد )گروه صنع 1394-98طی دوره 

در  حال،بااينداشته است.  1391های سال ريمهای خالی به علت تحگیری از ظرفیتبرجامی و بهره

 کاهش و نفت تولید و صادرات ها، افتبا اعمال مجدد تحريم زمانهم 1398و  1397های سال

 و شد مواجه محدوديت با اقتصاد غیرنفتی هایبخش ارزی نیازهای تأمین کشور، ارزی درآمدهای

 اخلید ناخالص تولید با صنعت بخش معموالً. قرارداد تأثیر تحت نیز را تولید عملکرد درنتیجه

 همراه یزن صنعت بخش افزودهارزش رشد کاهش با اقتصادی رشد کاهش لذا. دارد بااليی همبستگی

 هب داخلی بازار در صنعتی محصوالت عمده که است اين از ناشی موضوع اين از مهمی بخش. است

 محصوالت فروش داخلی بازار شدن کوچک معنای به اقتصادی رشد کاهش لذا، رسندمی فروش

 هاتحريم کاهش تقاضای محصوالت صنعتی است. علتبه صنعت  بخش در رکود بروز و صنعتی

 تأثیر هاقیمت افزايش ارزبر نرخ افزايش و تحريم از ناشی تجاری هایهزينه افزايش کانال از عمدتاً

 طريق از، واردات به وابستگی دلیل به صنعتی محصوالت از توجهیقابل بخش تولید کاهش. گذاردمی

 شود. ختم عتصن تولیدی محصوالت بیشتر کاهش تواند بهنیز می ترکوچک هایبنگاه به گسترش

د. اما ثبت کررا رشد مثبت  1398تا پايیز  1397ساختمان تنها بخش گروه صنعت بود که از زمستان 

دل وارد رکود شد. رشد اين بخش که در فصل سوم معا 1398فعالیت اين بخش نیز در فصل چهارم 

و  صورت ثابتهايی که محصول آنها بهدرصد رسید. تمام فعالیت -3.2در زمستان به  ،درصد بود 12

شود. اين يابد، تولید ساختمان نامیده میغیرمنقول در اشکال مختلف ساختمان و بنا تجسم می

های صنعتی، آموزشی، بهداشتی، ورزشی، ها هم شامل ساختمان مسکونی، هم شامل ساختمانساختمان

ر اين بخش های زيربنايی مانند سد، سیلو، بندر، تونل، فرودگاه، مترو و... است. دتجاری و ساختمان

ها نشان گذاری بخش خصوصی اثر مهمی دارد. دادهمیزان عملکرد بودجه عمرانی دولت و سرمايه

درصد  -3.3دهد تشکیل سرمايه ثابت در بخش ساختمان در فصل زمستان منفی شد و معادل می

و در گذاری بخش ساختمان در سه فصل ابتدايی سال گذشته مثبت بود که سرمايهگزارش شد. درحالی

 درصد نیز پیش رفته بود.  11.9فصل سوم تا مثبت 
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وردارند های خدماتی که از ارتباط بیشتری با حوزه صنعت، معدن و تجارت برخدر بین رشته فعالیت

روشی هتل و ففروشی، خردههای عمدهافزوده رشته فعالیتدرصدی ارزش -4.5توان به رشد می

دت تحت به ش 1398و در انتهای سال  انی داخلی مرتبط استرستوران )که بخش اعظم از آن به بازرگ

درصدی  0.8رشد مثبت  باوجودآن  تأثیر( اشاره کرد که تحت تأثیر پیامدهای شیوع کرونا قرار گرفت

ه و خدمات درصدی مستغالت، کراي 3.8و انبارداری و ارتباطات و همچنین رشد  ونقلحملزيرگروه 

 رسید.درصد  -0.7، رشد بخش خدمات وکارکسب

کنندگان از ستفادهعنوان ابه یعیگاز طبآب، برق و  تأمینگروه کشاورزی و رشته فعالیت  افزودهارزش

افزوده ارزشرشد  تناسببه عمدتاًاند. درصدی همراه بوده 2.6و  2.8با رشد  به ترتیبتولیدات صنعتی 

سموم تولیدی بخش صنعت آالت کشاورزی و همچنین کود و برای ماشین گروه کشاورزی تقاضا

ای و اسطهيابد. همچنین در زيرگروه تولید آب، برق و گاز نیز بخشی از نیاز کاالهای وافزايش می

بخش  اين دو مثبترشد  ،شود. بر اين اساسمی تأمیناز طريق بخش صنعت  مورداستفادهای سرمايه

بود رشد ضا از اين کانال به بهافزايش تقا شود.تقاضا برای بخش صنعت تلقی می ی افزايشبه معنا

 کمک کرد. 1398رصد در سال د -1.8به  1397رصد در سال د -6.5بخش صنعت )ساخت( از 

ها بر روند رشد گروه تحريم توجهقابل تأثیربر  1398و  1397های بررسی فصلی رشد اقتصادی در سال

های نفتی در شروع تحريم شود با( مشاهده می3-3که در نمودار ) طورهمانصنعت حکايت دارد. 

در  تر شدن رشد که با وخیم درصد رسیده است -20.4رشد گروه صنعت به  1397فصل سوم سال 

رصد د -22.1، رشد زيرگروه صنعت به 1398اول و دوم زيرگروه استخراج نفت و گاز طبیعی در فصل 

 ها در اين زيرگروه بوده است. بیشتر تحريم تأثیر دهندهنشانهمین سال رسیده است که  دومدر فصل 

 1397-98 طی دورهروند رشد فصلی تولید ناخالص داخلی در گروه صنعت  .(3-3نمودار )

 
 : مرکز آمار ايران.مأخذ 





















1397_1 1397_2 1397_3 1397_4 1398_1 1398_2 1398_3 1398_4

گروه صنعت معدن استخراج نفت و گاز طبیعی

سایر معادن صنعت   ، برق و گاز طبیعی  تأمین آب
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بنی بر جمهور آمريکا از زمان انتخابات اين کشور متهديدات رئیسرشد اقتصادی که بدنبال شروع 

رم تا فصل چها 1397کاهش يافته بود. از فصل دوم سال  1396سال خروج از برجام از فصل دوم 

در  افزودهارزشرشد رصد بود. د -6.2برابر  1398که در فصل چهارم سال نیز منفی شد؛ بطوری 1398

کاهش ( منفی شد. 1398تا شش فصل متوالی )فصل سوم  1397سال  دومفصل  ازبخش صنعت نیز 

درصد در فصل  -13.4به  1397 سال دومدرصد در فصل  -2.9ز افزوده بخش صنعت نیز ارشد ارزش

ا . بدر بخش صنعت بوده است 1397سال  درروند کاهشی رشد اقتصادی  يدمؤچهارم اين سال نیز 

 درصد در فصل -0.4کندتر شده و افزوده بخش صنعت رشد ارزشروند کاهشی  1398شروع سال 

 و هتل ،یفروشخرده و بخش عمدهمثبت شده است.  1398رسید. ولی در فصل چهارم  1398سوم 

 با رشد منفی روبرو شده است. 1397رستوران نیز از فصل دوم سال 

گذاری های اثربگذارد. کانال تأثیرد کشور های مختلفی بر اقتصابر اين اساس تحريم توانسته از کانال

 است.  شدهی بررس( 5تحريم بر رشد اقتصادی در کادر )

 اقتصادی بر رشد (. مجاری مهم اثرگذاری تحریم5) کادر

کند. کند و رشد اقتصادی را دچار اخالل میهای نسبی کشور را ناممکن میگیری کامل از مزيتها امکان بهرهاعمال تحريم

های نسبی آثار خود را بر اقتصاد برجای گیری از عوامل تولید و اختالل در قیمتاين امر با تاثیر بر میزان تولید، ساختار بهره

های های تولیدی کانالهای قیمتی را نیز به همراه خواهد داشت. در بخشناشی از شوک گذارد. همچنین کاهش مصرفمی

 ها از مجاری جريان تجارت )حجم و قیمت(، جريان سرمايه و فضای سیاسی است.  اصلی اثرگذاری تحريم

 های ظالمانه بر فضای تولید و تجارت. چارچوب مفهومی مجاری اثرگذاری تهدید و یا تحمیل تحریم(1)شکل 

 .(1397کتاب سال صنعت، معدن و تجارت ): مأخذ

گذاری )داخلی و خارجی و سرمايه

FDI) 

 سرمايه انسانی

 نقل و انتقال مالی  

 جريان سرمايه

کاهش و يا توقف جريان ورود 
 سرمايه 

 عمرانی( هایمخارج دولت )طرح
 کاهش توسعه سرمايه انسانی 

 خروج سرمايه )ارز و کاال(

 افزايش نرخ ارز و نوسانات

 

 صادرات

 های وارداتی نهاده

 تکنولوژی 

 نوسانات تجاری

 جريان تجارت

 محدود شدن منابع ارزی

 تضعیف رابطه مبادله تجارت

 تورم وارداتی

 وری و افزايش بیکاری کاهش بهره

 های رقابتی کاهش مزيت

 کاهش انباشت سرمايه 

 ريسک

 فضای سیاسی

 نوسانات نرخ ارز 

 گذاریبدترشدن محیط سرمايه

 کار وبدتر شدن محیط کسب

 های مبادلهافزايش هزينه

 محدود شدن بازارهای صادراتی

 محور

 هاکانال

 پیامدها
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تواند بر تأمین نیازهای گذاری میای و سرمايهتغییرات تجارت در حوزه صادرات و واردات کاالهای واسطه جریان تجارت:

ین همچنیرگذار باشد. تأثهای تولید و تأمین مواد اولیه آن اثرگذاری بر هزينه واسطهبهو همچنین تولید کاالها  داخلی کشور

های تولیدی را با کاهش مواجه خواهد کرد، کما خصوص در بخشای و انباشت سرمايه بهکاهش واردات کاالهای سرمايه

 اشد.  تواند بر تولید اثرگذار بای نیز میاينکه کاهش انتقال تکنولوژی از کانال واردات کاالهای سرمايه

وری عوامل تولید های رقابتی و بهرهود، کارايی فنی، مزيتشانتقال تکنولوژی نیز با کاهش مواجه می کهيیازآنجا

 کاهش خواهد يافت و از اين طريق نیز تولید زيان خواهد ديد. 

های های اثرگذاری تحريم بر ساير متغیرها است. تحريم: اثر تحريم بر جريان سرمايه نیز يکی از کانالجریان سرمایه

های شامل حمايت ( اثرگذار است که اين اثرگذاریFDIاری مستقیم خارجی )گذمستقیم برجذب سرمايه طوربهاقتصادی 

ها شامل شود. دوم اينکه تحريمکنندگان میی کاهش اعتماد مصرفطورکلبهها و مالی و فنی از کشور هدف، افزايش بدهی

گردد. اين سه می شده يمتحری باعث خروج سرمايه از کشور نوعبهيک تغییر منفی در نرخ ارز کشور هدف خواهد شد 

سرمايه به کشور  توانند اين جريانها میتحريم ازآنجاکهها قرار خواهند گرفت. صورت منفی تحت تأثیر تحريمکانال به

 مختل خواهند کرد.  شده يمتحرغیرمستقیم رشد را در کشور  طوربههدف را متوقف کنند 

تواند شامل تغییر دارد که می اشاره شونده يمتحرمت کشور ثباتی دولت و حکوبه هر مقیاس بی نااطمینانی سیاسی:

ل اعما انحراف در قانون اساسی و يا نوسان سیاسی باشد. اين امر اثرات مخربی بر رشد اقتصادی دارد. در حکومت،

درنتیجه نجر خواهد شد و سرمايه م ینهمچنسیاسی به انحراف در جريان تجاری و  نا اطمینانیها در شرايط تحريم

 رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد.

 نکات جاری و ثابت هایقیمت به 1394-1398 دوره طی داخلی ناخالص تولید مطلق ارقام بررسی

 1398تا  1394های طی سال داخلی ناخالص تولید ارقام جاری که اگرچه. دهدمی نشان را توجهیقابل

دهد. همچنین مقايسه ارقام میکاهش را نشان  1398در سال ارقام ثابت  ،روندی رو به رشد داشته است

هايی همچون دهد که تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در بخشنشان می 1398در سال مطلق 

 1397وضعیت بهتری نسبت به سال رشد اقتصادی کشور است  یرومحرکهنصنعت و ساختمان که 

های صنعت و ساختمان تا حدی در مسیر ران در بخشاقتصاد اي 1398به عبارتی در سال  داشته است.

 بهبود قرار داشتند.
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 روند محدود شدن توسعه صنعتی در اقتصاد کشور (.6کادر )

 و جاری )میلیارد ریال( 1390های مختلف اقتصادی به قیمت ثابت سال (. تولید ناخالص داخلی در بخش4- 3نمودار )

 

خلی بدون نفت از کل تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص دا )ساخت( زيرگروه صنعت افزودهارزشروند سهم 

خش صنعت در ببیشتر ارزش افزوده  به دلیل افزايش 1398بوده است. در سال  موردبررسی تقريباً افزايشیطی دورۀ 

ولید ه تبافزوده صنعت کل تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت، نسبت ارزشمقايسه با رشد 

ذاری انتظار رشد گرشد اندک سرمايه یلبه دل وجود،بااينافزايش داشته است.  1397ناخالص داخلی نسبت به سال 

با روند افزايش  های اخیر قدرت خريد مردم متناسبسهم صنعت از تولید وجود ندارد. همچنین، در سال توجهقابل

ی با نرخ مال تأمینگذاری و عت عالوه بر مشکل سرمايههای صنعتی رشد نکرده است، لذا زيرگروه صنقیمت کاال

 سود مناسب، با کمبود تقاضای مؤثر نیز مواجه بوده است. 

 های جاری )درصد(روند سهم صنعت از اقتصاد ملی به قیمت .(5- 3نمودار )

 

 : مرکز آمار ايران.مأخذ   
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 افزودهارزشصادی از رشد های مختلف اقتافزوده گروهتحلیل سهم از رشد ارزش( 2- 3) جدول مطابق

 دهد:نشان می 1394-98کل اقتصاد طی دوره 

مر داشته است که اين ا سال رشد منفی اين در درصدی واحد -6.4 سهم صنعت گروه 1398 سال در

در  نااطمینانیهمچنین بحران ارزی و  ش صنعت،های نفتی و رکود حاکم بر بخبه دلیل تحريم عمدتاً

وقوع  در مسلط عامل گروه صنعت ،کشور بوده است. در اين سال گذارییاستسفضای اقتصادی و 

 منفی کل اقتصادی اين سال بوده است. رشد

واحد  -6.5های گروه صنعت زيرگروه معدن از ناحیه استخراج نفت و گاز طبیعی با سهم در زيرگروه

 -0.2م داشته است. همچنین زيرگروه صنعت با سهگروه اين را در رشد منفی  تأثیردرصدی بیشترين 

بیشترين  ،واحد درصدی عامل دوم در کاهش رشد اقتصادی گروه صنعت بوده است. بر اين اساس

 کاهش رشد اقتصادی از ناحیه کاهش تولید نفت بوده است. 

ايد در لی را بنرخ رشد تولید ناخالص داخ ديگر در کاهشعمـده  ( عامل2- 3همچنین مطابق جدول )

زيرگروه سهم ستجو کرد. ج، «ی، هتل و رستورانفروشخردهعمده و » هایافزوده فعالیتارزش کاهش

 وده است.واحد درصد ب -0.5، 1397ی، هتل و رستوران از رشد اقتصادی سال فروشخردهعمده و 

 توجهقابل غییرت، 1394-98 دوره طی اقتصادی مختلف هایفعالیت افزودهارزش سهم از رشد بررسی

واحد  1.3سهم زيرگروه صنعت از  ؛دهدرا نشان می داخلی ناخالص تولید از زيرگروه صنعت سهم

کاهش سهم زيرگروه  يدمؤه رسیده است ک 1398واحد درصد در سال  -0.2به  1395درصد در سال 

 اهشکا بنیز های خدمات طی اين دوره زيرگروه ،اقتصادی کشور است. عالوه بر اين در رشدصنعت 

 .اندسهم در رشد اقتصادی مواجه شده

 (درصد) 1390 سال های ثابتداخلی به قیمت اقتصادی هایفعالیت ناخالص تولید رشد از سهم .(2- 3جدول )

 1398 1397 1396 1395 1394 های اقتصادیگروه

 0.2 -0.1 0.1 0.3 0.3 کشاورزی گروه
 0.2 -0.1 0.1 0.3 0.3 کشاورزی   

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ماهیگیری    
 -6.4 -4.2 1.1 10.6 -0.1 صنعت گروه
 -6.6 -2.9 0.2 6.5 0.3 معدن    

 -6.5 -3.0 0.1 6.5 0.0 یعیگاز طباستخراج نفت و 
 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4 سایر معادن

 -0.2 -0.8 1.0 1.3 -0.6 صنعت   
 0.2 -0.3 0.0 2.1 0.5 طبیعی گاز و برق ،آب تأمین  
 0.2 -0.2 -0.1 0.6 -0.3 ساختمان  

 -0.3 0.3 2.6 2.3 -0.7 خدمات گروه
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 -0.5 -0.7 1.4 0.5 -1.5 ی، هتل و رستورانفروشخردهعمده و    
 0.1 0.1 0.6 0.7 0.2 ، انبارداری و ارتباطاتونقلحمل  

 0.0 0.0 -0.1 0.8 0.6 های مالیگریواسطه   
 0.5 0.2 0.5 0.3 0.2 وکارکسبمستغالت، کرایه و خدمات    
 -0.4 0.6 0.1 0.1 -0.2 امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری   
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی   

 -6.5 -3.9 3.8 13.2 -0.5 هافعالیت رشتهافزوده ارزش رشد

 : مرکز آمار ايران.مأخذ 

عنوان عامل مسلط در کاهش رشد اقتصادی وه صنعت بهسهم گر 1398( در سال 3-3جدول ) اساسبر 

افزوده ارزش سهمهای کشاورزی و خدمات افزايش داشته است. با توجه به کاهش نسبت به سهم گروه

 43.8درصد به  44از  1397در مقايسه با سال  1398داخلی در سال  ناخالص یدتولاز صنعت  گروه

رصد د 16.9درصد به  15.9در مدت مذکور از  داخلی ناخالص یدتولزيرگروه صنعت از سهم  درصد،

بت به داخلی با شتاب بیشتری نس ناخالص یدتول، 1398افزايش يافته است. گفتنی است که در سال 

 1398داخلی، در سال  ناخالص یدتول ازگروه صنعت کاهش داشته است. همچنین سهم گروه خدمات 

 است. افزايش داشته درصدواحد  0.3 دلمعا

 (درصد)های جاری داخلی به قیمت ناخالص تولید از اقتصادی هایفعالیت افزودهارزش ترکیب. (3-3جدول )

 1398 1397 1396 1395 1394 های اقتصادیگروه

 8.3 8.1 8.4 9.0 9.6 کشاورزی گروه

 7.7 7.5 7.9 8.5 9.0 کشاورزی

 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 ماهیگیری

 43.8 44.0 39.6 37.7 34.8 صنعت گروه

 16.3 18.8 15.6 13.5 11.3 معدن

 15.1 17.7 14.6 12.7 10.6 یعیگاز طباستخراج نفت و 

 1.2 1.1 1.0 0.8 0.6 ساير معادن

 16.9 15.9 15.1 14.8 14.5 صنعت

 6.4 5.4 5.1 5.2 4.6 طبیعی گاز و برق ،آب تأمین

 4.2 3.9 3.8 4.3 4.4 ساختمان

 47.1 46.8 50.8 52.3 55.3 خدمات گروه

 12.6 12.3 12.5 12.3 13.2 ی، هتل و رستورانفروشخردهعمده و 

 8.5 8.2 8.7 9.1 9.6 ، انبارداری و ارتباطاتونقلحمل

 1.8 1.7 1.8 2.0 2.2 های مالیگریواسطه

 12.6 12.2 13.7 14.3 14.9 وکارکسبمستغالت، کرايه و خدمات 

 10.9 11.7 13.1 13.7 14.3 امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری

 0.7 0.8 0.9 0.9 1.0 خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی
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 99.2 99.0 98.8 99.0 99.6 هافعالیت رشتهافزوده ارزشجمع 

 0.8 1.0 1.2 1.0 0.4 خالص مالیات بر واردات

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 محصول ناخالص داخلی )به قیمت بازار(

 84.9 82.3 85.4 87.3 89.4 داخلی )بدون نفت( ناخالصمحصول 

 : مرکز آمار ايران.مأخذ

 استخراج نفت و گاز طبیعی جزبههای اين بخش دهد که اغلب زيرگروهتحلیل گروه صنعت نشان می

 16.3و  16.9ا اختصاص مقادير ب به ترتیبمعدن و  صنعت زيرگروهاند. با افزايش سهم همراه بوده

؛ به طوری که اندهای اقتصادی گروه صنعت را به خود اختصاص دادهاز فعالیت سهم بیشترين درصد

ل درصد نسبت به سا 2.5درصد افزايش و سهم زيرگروه معدن  0.9به میزان  صنعت زيرگروهسهم 

  کاهش داشته است. 1397

 و کرايه درصدی، مستغالت، 12.6فروشی، هتل و رستوران با سهم خرده و در گروه خدمات عمده

 10.9امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری به سهم  درصدی، 12.6وکار با سهم کسب خدمات

ت در بیشترين سهم از گروه خدما درصدی 8.5ارتباطات با سهم  انبارداری و ونقل،حملو  درصدی

 افزايشحاکی از  1397با ارقام سال  هاآنها و مقايسه اين زيرگروه اند. بررسی سهمرا داشته 1398سال 

سبت به ن 1398امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری در سال به جز ها سهم تمامی اين فعالیت

( نسبت است که عمدتاً ناشی از کاهش بیشتر تولید ناخالص داخلی )منبعث از گروه صنعت 1397سال 

 است.به گروه خدمات بوده 

 . اجزای هزینه ناخالص داخلی2-3
رج مخا محدودکنندهعوامل  بیانگر اين است که 1398بررسی اجزای هزينه ناخالص داخلی در سال 

( و خالص صادرات کاالها و خدمات و و دولتی کل اقتصاد شامل هزينه مصرف نهايی )خصوصی

 به مفهومی هزينه ناخالص داخلی )آالت( بوده است. بررسی اجزاتشکیل سرمايه ثابت ناخالص )ماشین

 دهد: نشان می 1394-98ترکیب تقاضای کل اقتصاد( طی دوره 

 تجربه اشاره موردرا طی دوره  یپرنوسانرشدهای  (شامل خصوصی و دولتی)هزينه مصرف نهايی 

لیکن نهايی خصوصی رخ داده است، مصرف رصدی هزينه د 7.2رشد  1396اند. اگرچه در سال کرده

 است.  رسیدهدرصد  -5.4به میزان  1398رشد در سال اين 

( هزينه مصرف نهايی 4- 3و کاهش فروش نفت، مطابق جدول )المللی های بینتحريمهچنین با ادامه 

است. درصد رسیده  -3.6به  1398در سال درصدی همراه بوده  4.6با رشد  1397در سال که  1دولت

                                                 
 .ن اجتماعی و آموزش دولتی استفاده شده استهای امور عمومی، دفاع و تأمیفعالیتبرای محاسبه مصرف نهايی دولت از ارزش افزوده .  1
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با توجه به آثار منفی  عمومیگذاری زيرساختی ر تقويت سرمايهمنظوهای دولت بهجريان درآمد و هزينه

گذاری و تولید بخش خصوصی و همچنین در شرايطی که در دوران ها بر امکانات و توان سرمايهتحريم

بسیار حائز اهمیت  ،پیش از تحريم نیز روند تشکیل سرمايه در اقتصاد ايران چندان مناسب نبوده است

ها گذاری داخلی از مجرای مشارکت مؤثر دولت در اجرای طرحتقويت سرمايهاست. توجه به حفظ و 

 متأثرحال، کاهش در مصرف نهايی دولت رسد.  بااينهای زيرساختی امری ضروری به نظر میو پروژه

زيرا منابع درآمدی  ،های نفتی بوده استها و کاهش صادرات نفت خام و فرآوردهاز اعمال تحريم

های جاری و حفظ اعتبارات عمرانی دولت گیرد و تامین مالی هرينهت تأثیر قرار میبودجه دولت تح

در سطوح مناسب مستلزم بازنگری و کارآمد نمودن بودجه و اولويت بخشی به اصالح جريان درآمدی 

  ای آن است.و هزينه

 با 1390 سال ثابت قیمت به کشور گذاریسرمايه نمیزا ،1398تشکیل سرمايه ثابت ناخالص در سال 

 ناشی سال اين در کشور گذاریسرمايه تاف از ایعمده بخش. است بوده مواجه درصدی 4.5 کاهش

ای( هآالت )متاثر از کاهش واردات کاالهای سرمايماشین بخش در ناخالص ثابت سرمايه تشکیل افت از

 در ناخالص ثابت سرمايه اند؛ اين در حالی است که تشکیلدرصدی مواجه شده -11.5بوده و با رشد 

اند. رشد منفی تشکیل سرمايه ناخالص نشانگر عدم توسعه مثبت بوده 1398ساختمان در سال  بخش

سرمايه به سمت يگر تشکیل دعبارتبههای جديد برای افزايش تولید و رشد اقتصادی است، ظرفیت

طور به سرمايه، تولید هاینهاده بین از، ايران اقتصاد شود. درهای تولیدی مولد هدايت نمیايجاد ظرفیت

پر  و اقتصادی رشد ناپايداری موجب تواندمی ويژگی اين. است داشته یترمراتب مهمبه نقش تاريخی

 منابع از حاصل درآمدهای به وابســته ریگذاسرمايه و سرمايه کهیوقت خصوصبه. شود آن بودننوسان 

 در بیشتر نوسان موجب آن قیمت يا فروش، تولید در نوسانهرگونه  صورت اين در که باشــند طبیعی

  شــود.می بعد هایدوره در اقتصادی رشد و گذاریسرمايه

سرمايه  باشتانرود اوالً ها انتظار میها بايد عنوان داشت با افزايش تحريماز مجرای اثرگذاری تحريم

يابد و همچنین با نوسانات باالی نرخ ارز در بلندمدت کاهش يابد که متعاقب آن تولید نیز کاهش می

رف خصوصی تولید کاهش يابد. از طرفی کاهش مصدر بلندمدت رود انتظار می نااطمینانیبه دلیل 

نجر به کاهش تولید خواهد م درنهايتنیز  و اين امرشده ای و بادوام باعث کاهش تقاضا کاالهای سرمايه

 هاآنهای های تولیدی و افزايش هزينههای تولیدی به علت کاهش دسترسی به نهادهشد. بنابراين بنگاه

یل کاهش افزايش نرخ ارز از سمت عرضه و همچنین کاهش مصرف کاالهای بادوام به دل واسطهبه

 اند.رارگرفتهق تأثیرقدرت خريد خانوار از سمت تقاضا تحت 

 

https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 )درصد( 1390 سال های ثابترشد تولید ناخالص داخلی کشور به تفکیک اجزای هزینه نهایی به قیمت .(4- 3جدول )

13941395139613971398عنوان 
هزینه مصرف نهایی

 هزینه مصرف نهایی خصوصی
هزینه مصرف نهایی دولت

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
آالتتشکیل سرمایه در ماشین

تشکیل سرمایه در ساختمان
خالص صادرات کاالها و خدمات

صادرات کاالها و خدمات
واردات کاالها و خدمات

تغییرات موجودی انبار و اشتباهات آماری
محصول ناخالص داخلی )به قیمت بازار(

 : مرکز آمار ايران.مأخذ 

 دوره به نسبت 1398سال  در آالت و ساختمانبخش ماشین در ناخالص ثابت سرمايه تشکیل رشد رخن

 بخش در سرمايه تشکیل کاهش علت. است بوده درصد 6.2و  -11.5 ترتیب قبل به سال مشابه

 آالتینماش سرمايه تشکیل کاهش همچنین و ایسرمايه کاالهای واردات کاهش دلیل به نیز آالتاشینم

 ناخالص ثابت سرمايه تشکیل .است قبل سال مشابه مدت به نسبت 1398سال  طی داخل شده تولید

رصد رشد د -3.3در فصل چهارم  مثبت بوده است که 1398ساختمان در سه فصل اول سال  بخش در

 درصد همراه بوده است.  6.2مثبت داشته و در کل سال با رشد 

 )درصد( 1390ثابت  سال  ی آن به قیمت هارگروهیز(. رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و 6- 3نمودار )

 

 : مرکز آمار ايران. مأخذ 
 










 


























                   

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص   تشکیل سرمایه در ماشین آالت تشکیل سرمایه در ساختمان
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ور گذاری کشداليل کاهش تشکیل سرمايه ثابت ناخالص داخلی را بايد در امنیت سرمايه ازجمله

ده ابعاد مختلفی عنوان يکی از ابعاد مهم امنیت اقتصادی( دربرگیرنگذاری )بهسرمايه جستجو کرد. امنیت

( 4، یگذارقانون( ثبات در 3( ثبات سیاسی، 2( پايین بودن احتمال بروز جنگ با بیگانگان، 1شامل 

ا توسط ( کاهش خطر ابطال قرارداده6( ابعاد محدود و منطقی ريسک، 5گذاری مناسب، محیط سرمايه

جع قضايی، و سريع احقاق حقوق از طريق مرا ينههزکم( وجود سازوکارهای 7ات، دولت و ايفای تعهد

قتصادی، ا( بسترهای رقابت و آزادی 9( شفافیت اطالعات و بازدارندگی از فساد مالی و اقتصادی، 8

( 11و   مالکیت فکری و معنوی ويژهبهحمايت از حقوق مالکیت و  مقاوم( وجود نظام حقوقی 10

 ی است. های پولی، مالی و ارزاز طريق تنظیم سیاست ثبات اقتصادی

نشان  1394-98جاری( در دوره  گذاری به تولید ناخالص داخلی )قیمتبررسی روند نسبت سرمايه

های دوره درصد در انت 23.7در ابتدای دوره به درصد  20.5های جاری از دهد اين نسبت به قیمتمی

 14.6در ابتدای دوره به  11.1آالت به تولید نیز از در ماشیناری گذسرمايهاست. نسبت  يافتهافزايش

درصد  9.3گذاری در ساختمان به تولید از سرمايهاست. همچنین نسبت  يافتهافزايشدرصد در انتهای 

های جاری بدان يافته است. روند افزايشی به قیمتکاهش 1397درصد در سال  9.1به 1394در سال 

 تماالًاح اقتصادی محدودتر بوده وگذاری نسبت به رشد بر آنکه رشد سرمايه مفهوم است که عالوه

 اقتصاد بیشتر بوده است. کلبهگذاری نسبت ها در بخش سرمايهرشد قیمت

 های جاری  )درصد(گذاری به تولید ناخالص داخلی به قیمتنسبت سرمایه . تغییرات(5- 3جدول )

ی در ساختمان گذارهیسرمانسبت 

 تولیدبه 

ی در گذارهیسرمانسبت 

 به تولید آالتنیماش

ی به تولید گذارهیسرمانسبت 

 ناخالص داخلی
 سال

 111 05 1
 1 1 15
 1 10 1
 1 0 1
1 1  1

 : محاسبات بر اساس آمارهای مرکز آمار ايران. مأخذ 

در درصدی را تجربه کرده است. اين  16.5 کاهش 1398کاالها و خدمات در سال خالص صادرات 

رشد صادرات کاال و  1398درصد بوده است. در سال  -3.2اين مقدار  1397است که در سال  یحال

 1397سال اين ارقام در  کهیدرحالبوده است،  -40.1درصد و واردات کاال و خدمات  -21.6خدمات 

درصد بوده است. ضريب همبستگی رشد اقتصادی )با نفت( و رشد  -28.7درصد و  -10.1یب به ترت

و ضريب همبستگی رشد اقتصادی )بدون نفت( و رشد واردات  0.94معادل  1394-98واردات در دوره 
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یرات مستقیمی بر رشد تولید ناخالص ملی دارد تأثاست. بنابراين تغییرات واردات  0.98معادل 

ای باشد. در ای و سرمايهکاهش واردات از ناحیه کاهش واردات کاالهای واسطهخصوص اينکه اين به

شدن تولید از نبودن مواد اولیه و نهاده تولیدی رشد اقتصادی تحت تأثیر قرارگرفته  متأثراين حالت با 

  .است

جدول  بر اساس 1390های ثابت سهم اجزای هزينه نهايی از رشد تولید ناخالص داخلی ايران به قیمت

 دهد:( نشان می6- 3)

زينه مصرف نهايی خصوصی هواحد درصد،  -2.8، خالص صادرات و واردات به میزان 1398در سال 

ر رشد منفی واحد درصد د -0.9تشکیل سرمايه ثابت ناخالص به میزان  واحد درصد و -2.5به میزان 

 اند. تولید ناخالص داخلی سهم داشته

واحد  0.2توجهی نبوده است )ر از رشد اقتصادی کل میزان قابلسهم موجودی انبا 1398در سال 

ويژه از سوی صنايع باشد که مواد خريد، بهیشپتواند تالشی برای درصد(. افزايش موجودی انبار می

بینی افزايش قیمت و مشکل ای را به دلیل بحران ارزی و تحريم پیش رو و پیشاولیه و کاالهای واسطه

ی از انشانهتواند یمکنند تا در سال آينده استفاده کنند. همچنین یمان بیشتری خريد در واردات به میز

 احتکار و سودجويی در پی بحران ارزی نیز باشد.

 )درصد( 1390 سال های ثابتسهم اجزای هزینه نهایی از رشد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت .(6- 3جدول )

13941395139613971398عنوان
هزینه مصرف نهایی

 هزینه مصرف نهایی خصوصی       
هزینه مصرف نهایی دولت       

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
آالتتشکیل سرمایه در ماشین       
تشکیل سرمایه در ساختمان       

خالص صادرات کاالها و خدمات
صادرات کاالها و خدمات       
واردات کاالها و خدمات       

تغییرات موجودی انبار و اشتباهات آماری
محصول ناخالص داخلی )به قیمت بازار(

 : مرکز آمار ايران.مأخذ 

 جدول  بر اساسهای جاری ترکیب اجزای هزينه نهايی از تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت

 دهد:( نشان می7- 3)
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را تقاضا کرده که بیشتر  1398شده در سال درصد از کل کاالها و خدمات تولید  40.5بخش خصوصی 

دهد کاهش داشته است. اين امر نشان می 1396ها بوده است؛ اما اين رقم نسبت به سال از ساير گروه

اقتصاد  یتقاضابر  تأثیر بااست و اين امر  يافتهکاهشطور نسبی میل متوسط به مصرف در اين سال به

ها در رتبه دوم بیشترين سهم از . تشکیل سرمايه ثابت بنگاهرکود شود شدن یقعمتواند منجر به می

درصد از تولید کل را تقاضا کرده است.  23.7معادل  1398تقاضای کل قرار دارند؛ بطوريکه در سال 

درصدی داشته است. بخش خارجی رتبه سوم بیشترين سهم  2.9کاهش  1397اين سهم نسبت به سال 

سهم در اين سال که طوریبهرا داشته است؛  1398ولید شده در سال از تقاضای کل کاالها و خدمات ت

درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است. سهم اين گروه نسبت به  13.5معادل  ايران خالص صادرات

 است. يافتهافزايشواحد درصد  0.2حدود  1397سال 

 های جاری  )درصد(ترکیب اجزای هزینه نهایی از تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت .(7- 3جدول )

1398 1397 1396 1395 1394 عنوان
----- هزینه مصرف نهایی

550505 هزینه مصرف نهایی خصوصی
15151110 هزینه مصرف نهایی دولت

051100 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
1111111 آالتتشکیل سرمایه در ماشین

1 تشکیل سرمایه در ساختمان
55115 خالص صادرات کاالها و خدمات

10110 صادرات کاالها و خدمات
1151 واردات کاالها و خدمات

10110 تغییرات موجودی انبار و اشتباهات آماری
10001000100010001000 محصول ناخالص داخلی )به قیمت بازار(

 : مرکز آمار ايران.مأخذ

اى از تواند نشانهاين امر میدرصد است.  10.3معادل  1398سهم موجودی انبار از کل تولیدات سال 

رکود نسبی در سمت تقاضا  1398در سال  یبه عبارتد؛ تعمیق مشکل کمبود تقاضا در اقتصاد کشور باش

های توضیح دهنده اين ترين بخشتقاضای بخش خصوصی يکی از مهم ازآنجاکهاست.  کاهش يافته

توان علت اين رکود را به نرخ بازدهی در بازارهای مختلف نسبت داد. نرخ کاهش نسبی است، می

يگر دعبارتبهکند. بازدهی در بازارهای مختلف تا حدودی جايگاه میل نهايی به مصرف را تعیین می

گذاری در ارهای موازی کاال و خدمات بیشتر باشد، عوامل اقتصادی سرمايههر چه نرخ بازدهی در باز

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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نرخ بازدهی  1397کنند. )در سال ای میهای سرمايهبازارهای يادشده را جانشین مصرف و تقاضای کاال

 توجهی بیشتر از تورم بوده است. بازار سکه و طال با ثبت بیشترين بازدهیدر همه بازارها به میزان قابل

درصد و  166.6درصد و بازار ارز با بازدهی  168به میزان حدود  1396نسبت به سال  1397در سال 

بازدهی در های تحقیق، براساس يافتهنیز  1398درصد بوده است(. در سال  86بازار بورس نیز بازدهی 

درصد و  180به میزان حدود  1397نسبت به سال  1398بازار بورس با ثبت بیشترين بازدهی در سال 

درصد مواجه شده  20درصد و بازار ارز با بازدهی بیش از  30بازار سکه و طال نیز بازدهی حدود 

  است.

 های ثابت(. اجزای هزینه نهایی از تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت7کادر )

دهد ن میجاری نشا ( و1390مقايسه مقادير مطلق اجزای هزينه نهايی تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت )سال 

 اجزا کاهشی است.  تمامیای به قیمت جاری، مقادير حقیقی در رغم افزايش اجرای هزينهعلی

 و جاری )میلیارد ریال( 1390سال های ثابت(. هزینه نهایی از تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت7- 3نمودار )

 
 .آمار ايران: مرکز مأخذ           

 

         





















(به قیمت بازار)محصول ناخالص داخلی  تغییرات موجودی انبار و اشتباهات آماری 
خالص صادرات کاالها و خدمات  تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 
هزینه مصرف نهایی دولت هزینه مصرف نهایی خصوصی

ت
قیم

ی
جار

ت
قیم

ت سال 
ثاب

1390
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 فصل سوم گیرینتیجه و بندیجمع

ی منفی را رشدبرای دومین سال پیاپی  1398اقتصاد ايران در سال ، ايران براساس اطالعات مرکز آمار

ر عوامل درونی عالوه ب توجهیقابل صورترشد اقتصادی در سطح کالن به تجربه کرد. در اين سال

های بیرونی نظیر تکانه مشکالت ساختاری، متاثر از عوامل وگذاری زيرساختی سرمايه کمبودنظیر 

های نفتی، بر حوزهگسترده  هایو ادامه تحريم 1397بیرونی ناشی از خروج آمريکا از برجام در سال 

های ها از کانال. تحريميافتکاهش و شیوع بیماری کرونا و کاهش درآمدهای نفتی  مالی، بانکی و ...

داشت که منجر به  رتأثیسیاسی بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی  نااطمینانیگذاری و تجارت، سرمايه

اس کاهش رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در کشور در اين سال شد. با توجه به اينکه بر اس

ت، بنابراين درآمدهای نفتی اس عمدتاًايران  مطالعات انجام شده عوامل توضیح دهنده رشد اقتصادی در

ها، همواره رشد اقتصادی ناپايدار و نامتوازن، اقتصاد کشور را در ديد تحريمهای گذشته با تشطی سال

های باال محروم کرده است که اين موضوع در گروه صنعت بیش از ساير مندی از مزايای رشدبهره

کردند که بخش می بینیمردان پیشتر برخی دولتکه پیشدرحالی خورد.های اقتصادی به چشم میگروه

ها پیش رفت. رشد بینیاز رکود خارج شود؛ اما فصل چهارم، برخالف آن پیش 1398ی در سال غیرنفت

 2.4درصد شده بود، در فصل چهارم به منفی 1.8 بخش غیرنفتی که در فصل سوم سال گذشته مثبت

ها در بینیبرای برهم زدن پیش داليل مختلفیدرصد رسید تا حجم اقتصاد غیرنفتی ايران منقبض شود. 

ای بر فصل زمستان مطرح است؛ افت قدرت خريد و کاهش قدرت بخش خصوصی و فشار بودجه

 5.4دهنده است. هزينه مصرف نهايی خصوصی در سال گذشته رشد منفی دولت، يک عامل توضیح

دهنده، شیوع کرونا در ايران و جهان و اثر آن بر بخش توضیح ديگرعامل . درصدی را ثبت کرده است

های خدمات در زمستان گذشته، رشد منفی ات اقتصاد ايران بوده است. اغلب زيربخشتجارت و خدم

 .سر گذاشتندرا پشت

گذاری در کشور رشد اقتصادی را با امنیت سرمايه فقدانها و تحريم واسطهبهکانال مهم ديگری که 

 1398ل سا خصوصبههای گذشته کرده است، تشکیل سرمايه ناخالص طی سال روروبهمحدوديت 

آالت به چشم توجه تشکیل سرمايه ناخالص در بخش ماشینبوده است. در اين سال ارقام منفی قابل

های جديد در اقتصاد کشور و يا حتی عدم تکافو برای گیری ظرفیتدهنده عدم شکلخورد که نشانمی

که در سه فصل  گذاری در بخش ساختمانسرمايهها است. گذاری در اين سالجبران استهالک سرمايه

 1398در زمستان داد، ای در اين بخش را میمثبت شده بود و نويد افزايش قابل توجه 1398اول سال 



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیمطالعات و پژوهشموسسه  کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 92صفحه:  1399 تاريخ:
 

  

به دلیل شیوع بیماری کرونا در افت قدرت خريد مردم و تقاضای کل از داليل اين کاهش . شدمنفی 

  تواند باشد.میکشور 

احد درصدی و -0.2صدی در اين سال با سهم در -1.8در گروه صنعت، زيرگروه صنعت تجربه رشد 

، رشد بخش 1398در فصل چهارم سال اقتصادی کشور داشت اين در حالیست که  در کاهش رشد

  رسید.درصد  2.7فصل مثبت شد و به  7صنعت پس از 

 گیری از کارکردبر اين اساس، ايجاد ثبات بیشتر در تشکیل سرمايه ثابت ناخالص عالوه بر نیاز به بهره

 یتو امنپذيری گذاری اعم از ريسک، رقابتسرمايه هایمؤلفهصندوق توسعه ملی مستلزم عنايت به 

گذاری است که وکار و سرمايهمحیط کسب هایمؤلفهفراتر از  مراتببهگذاری است که ابعاد آن سرمايه

ها مربوط ها و زمان و همچنین انواع ريسکهای اداری جهت کاهش هزينهيندبه بهبود مستمر فرآ

 شود. می

ا بکاهش صادرات و واردات در اين سال عامل ديگری در کاهش تولید ناخالص داخلی بوده است. 

های بیرونی ناشی از تحريم و قرار گرفتن بسیاری از صنايع بزرگ توجه به افزايش نرخ ارز و شوک

کاهش ی کرونا و بسته شدن مرزها شیوع بیمارو خودرو در فهرست تحريم،  از پتروشیمی کشور اعم

ای ای و سرمايهدر واردات رخ داد که اين موضوع از کانال کاهش واردات کاالهای واسطه توجهیقابل

که  است. بايد توجه داشت یرگذارتأثت بر صادرا درنهايتهای تولید بر بخش تولید و و افزايش هزينه

گیری صنايع قوی در کشور شده و وابستگی باالی صنايع کشور به واردات خود سبب عدم شکل

و مبتنی بر منابع طبیعی  ترپايین افزودهارزش، بخش ساخت همواره با تولیدات صنعتی با روينازا

  است. محدودباال در تولیدات اين بخش  فناوریو تولیدات با  فناوریاست و سهم  روروبه

گذاری و تولید ها بر امکانات و توان سرمايههای بخش دولتی با توجه به آثار تحريمقويت زيرساختت

 .تبسیار حائز اهمیت اس و بطور کلی مقاوم سازی اقتصاد بخش خصوصی در شرايط تحريمی کنونی

 هاینیانااطمیننیز در اين سال با توجه به نوسانات باالی نرخ ارز و  و دولتی کاهش مصرف خصوصی

ای و بادوام شد که اين امر با کاهش تولید و سال باعث کاهش تقاضای کاالهای سرمايه يندر اموجود 

 تحريک ،. بر اين اساسزنددامن میآتی  یهادر سالمنجر به تعمیق رکود  انبارهاافزايش موجودی 

ای است لهور مسئکوچک شدن اقتصاد کش واسطهبهتقاضا و جبران کاهش قدرت خريد مردم  غیرتورمی

 . قرار گیرد مورد توجهکه بايد 
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 فصل چهارم: تحوالت قیمتی در بخش صنعت، معدن و تجارت
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 چکیده

 شدتبه 1393-97کننده و تولیدکننده که طی دوره بهای کاالها و خدمات مصرف هایرشد شاخص

و  14.6از  به ترتیبکه طوریه؛ بقدری از سرعت آن کاسته شد 1398روندی افزايشی داشت، در سال 

ر سال درصد د 36.7و  34.8و به  1397درصد در سال  46.9و  26.9 درصد در ابتدای دوره به 15.3

 رسید. 1398

و نگهداری  یخانگلوازممبلمان و  ،1398در سال  کنندههای شاخص بهای مصرفدر میان زيرگروه

وشاک و پ ،درصد 45.5 با تفريح و فرهنگد، درص 46.8حمل و نقل با  ،درصد 49.3 با هاآنمعمول 

ها را در سبد شترين افزايش قیمتدرصد بی 43ها با های و آشامیدنیخوراکیو  درصد 43.9کفش 

در سبد هزينه خانوارهای  هاهای و آشامیدنیخوراکیبه عنايت به اينکه سهم  اند.مصرفی خانوارها داشته

پذير وارد کرده و امنیت اقتصادی کم درآمد باالست، باال بودن تورم اين گروه فشار زيادی به اقشار آسیب

سعی در  تومانی به کاالهای اساسی 4200هرچند دولت با تخصیص ارز  آنان را به مخاطره میاندازد.

ز يک سو ضعف در کنترل زنجیره اداشت، لیکن  کننده اين گروه کاالهاپايین نگه داشتن قمیت مصرف

ل دهنده تامین اين گروه کاالها و از سوی ديگر انتظارات تورمی و افزايش قیمت ساير اجزاء تشکی

 هزينه کاالهای اساسی باعث شد دولت به هدف خود بطور کامل دست نیابد.

تورم باالتری  درصد 44.2متی خدمات، کاالها با رشد قی های اختصاصی کاال وهمچنین در میان گروه

با دوام با رشد  . در میان کاالها نیز کاالهایاندتجربه کردهدرصد  23.5نسبت به خدمات با رشد را 

افزايش شديد تورم دوام به ثبت رسانند. درصد، تورم باالتری را از کاالهای کم دوام و بی 55.6قیمتی 

با نیمه بادوام  و که بیشترين افزايش قیمت را داشتند(ی خانگلوازمخودرو و )همچون  کاالهای بادوام

 است.  ئز اهمیتدرصد نیز حا 48و  55.6های به ترتیب نرخ

 تورمیگروه کشاورزی حاکی است که  1398در سال های شاخص بهای تولیدکننده بررسی زيرگروه

 45 و 41.8ترتیب و گروه معدن به  گروه صنعتتجربه کرده است. همچنین  درصد 32.8 میزان بهرا 

در بخش معدن تولیدکننده  شاخص بهایاند. بنابراين رشد داشته شاخص بهای تولیدکنندهدرصد رشد 

ها و حتی نسبت به شاخص کل در سطح بسیار باالتری بوده است که و صنعت نسبت به ساير بخش

خصوص ی تولید بههاو افزايش هزينه 1397اين امر به دلیل تخلیه افزايش شديد نرخ ارز در سال 

های تولید، ذکر اين نکته نیز ينههزای وارداتی بوده است. عالوه بر افزايش ای و سرمايهکاالهای واسطه

ای نیز افت شديدی را به دلیل ای و سرمايهضروری است که در اين سال واردات کاالهای واسطه

خود تأثیر زيادی بر هزينه های تولید  رخ ارز تجربه کرده که اين امرهای وارداتی و افزايش نمحدوديت

 داشته است.
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ضوع اين مو عللاز  درصدی را تجربه نمود که 6رشد  1398در سال  شاخص بهای کاالهای صادراتی 

تر )کاهش ارزش هرتن افزوده پايینو افزايش صادرات کاالهای با ارزشنرخ ارز  افزايشتوان به می

 منبع محور کاالهایصادرات غیرنفتی کشور وابستگی زياد آن به  از ويژگیاشاره کرد.  کاالی صادراتی(

جهانی  قیمت تأثیرشدت تحت ، شاخص بهای کاالهای صادراتی بهشوداست که باعث می بریانرژو 

 يابد.های جهانی اين شاخص نیز کاهش میبا کاهش قیمت کهنحویبه گیرد؛مواد خام قرار 

ادرات صسال اخیر و بهبودی قیمت نسبی آن، باعث شده است که از سوی ديگر افزايش نرخ ارز در دو

صادرات  کاالهای غیرنفتی کشور از مزيت نسبی صادراتی بیشتر از قبل برخوردار شوند، هرچند روند

های ظالمانه آمريکا و ايجاد محدوديت در نقل و انتقال پول و کند شده که دلیل آن را بايد در تحريم

 به دلیل پیروی از آمريکا دانست.  کاهش رابطه برخی شرکا

نکه درصد بوده است که با عنايت به اي 51.3،  1398رشد شاخص بهای کاالهای وارداتی در سال 

ای است میتواند تاثیر منفی بر ای و سرمايهدرصد کاالهای وارداتی کشور مواد اولیه، واسطه 85حدود 

 بخش تولید کشور داشته باشد. 

های الاست که رابطه مبادله طی سای گونهبه  در کشور وارداتو  صادراتتغییرات شاخص بهای 

ش بر اساس فرو عمدتاًاست. اين امر حاکی از آن است تجارت کشور  به زيان کشور بودهگذشته 

ها مواجه باالتر طی اين سال افزودهارزشو خريد کاالهايی با  ترپايین افزودهارزشو با  ترکاالهای ارزان

 های اخیر شدت نیز گرفته است.ه اين روند در سالبوده ک

ثباتی و های تورم در اقتصاد ايران در بلندمدت حاکی از آن است که مهمترين منشاء بیبررسی ريشه

ر تهديد جدی اقتصاد ايران، عدم تعادل ساختاری در بخش پولی کشور است که اين نیز ريشه د

که سرعت  مالی بر سیاست پولی(. اين امر باعث شده است ناترازيهای بودجه عمومی دولت دارد )سلطه

توان در روند رو به های اقتصاد ايران شود که آثار آن را میانتشار نقدينگی در کشور بیشتر از ظرفیت

ز سال ارشد نسبت نقدينگی به تولید ناخالص داخلی مشاهده کرد. بررسی روند تراز عملیاتی دولت 

ای دارد. تراز عملیاتی در کاف بیشتر درآمدهای عمومی و اعتبارات هزينهحکايت از ش 1397تا  1380

ها بیشتر نیز گرفته نیز به دلیل عدم تحقق درآمدهای نفتی، بیماری کرونا و تداوم تحريم 1398سال 

ای يا هاست. به عبارت ديگر کسری بودجه مزمن و ساختاری کشور، از کانالهای مختلف تکالیف بودج

نکها از بانک مرکزی يگر به منابع بانکی بانک مرکزی منتقل شده و از طريق اضافه برداشت باهای دشیوه

الغ بر ب 1398به رشد پايه پولی منجر شده است؛ بطوريکه نقدينگی در يک سال منتهی به اسفندماه 

 درصد رشد کرده که از روند بلندمدت آن نیز پیش گرفته است. 31.3



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیمطالعات و پژوهشموسسه  کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 96صفحه:  1399 تاريخ:
 

  

کمبود عرضه ارز، محدويت مله جيد بر علت شده و از کانال های مختلف از های اقتصادی نیز مزتحريم

های تجارت را گسترش در نقل و انتقال پول که باعث افزايش هزينه نقل و انتقال پول شده و هزينه

ای و همچنین با قیمت باال( هم افزايش هزينه های تولید )کاهش دسترسی به مواد اولیه و سرمايهداده، 

يگر دت تورمی را تحريک کرده و هم اينکه موجبات شکاف بیشتر تولید شده است. از سوی انتظارا

هايی بشدت رشد کرده و ناترازيهای نرخ ارز نیز به دلیل سیاستهای دولت در سالیان گذشته، در برهه

ه تورم نگی، بتر نموده و از کانال فشار بر نقديساختاری اقتصاد کشور را )از جمله کسری بودجه( عمیق

 مزمن منتهی شده است.

کننده، با ايجاد نااطمینانی بین فعاالن اقتصادی و کاهش قدرت خريد آحاد جامعه، تداوم تورم مصرف

ريزی بخش تولید، وجود تقاضای اضافی برای به جلو انداختن خريدهای آتی و فشار باعث عدم برنامه

يد به سکه و طال و ارز جهت حفظ قدرت خربر بازار ارز، و روی آوردن مردم به بازارهايی نظیر 

های تولید از زند. با کاهش ارزش پول ملی هزينهنابسامانی بازارهای مختلف از جمله ارز دامن می

شود. اين سیکل معیوب تا زمانی که يابد و نهايتا به تورم منجر میهای خارجی افزايش میکانال نهاده

 رد.کآثار جبران ناپذير بر پیکره اقتصاد وارد خواهد تورم کنترل نشود ادامه خواهد داشت و 

 مقدمه

ناپذيری بر پیکره اقتصاد ايران های متبالبه اقتصاد ايران، ضررهای جبرانتورم به عنوان يکی از چالش

وارد کرده است، معظلی که عمد کشورهای دنیا آن را حل کرده و هم اکنون معدود کشورها در دنیا با 

کنند کنند. اين شاخص از آن جهت که آحاد جامعه بطور مستقیم آنرا لمس میرم میآن دست و پنجه ن

و ارتباط نزديکی با سطح رفاه مردم و فعالیت کسب و کارها دارد از حساسیت خاصی نیز در مقايسه 

با ساير شاخصها برخوردار است. عالوه بر سطح آن، نوسانات آن نیز به جهت آنکه قدرت 

دهد. از کند، نااطمینانی را در جامعه گسترش میينده را برای فعاالن اقتصادی کم میپذيری آبینیپیش

 اين حیث بررسی علل نوسانات نرخ تورم حائز اهمیت است. 

ه بود در تشديد شد 1397های ساختاری حوزه مالی دولت که از میانه سال بودجه نامتوازن و ناترازی

ه بشور تشديد و موجب شد پولی شدن کسری بودجه دولت نیز با افت درآمدهای نفتی ک 1398سال 

را سرعت  1398 تورم در سال -یه رشد نقدينگیفشار از ناح -عنوان يک مشکل مزمن اقتصاد ايران 

درصد در نوسان باشد.  42تا  30های مختلف )متوسط دوازده ماهه( در دامنه بخشد، و تورم در ماه

ال سو مجددا به سالهای اوج يعنی  درصد رسید 34.8وسط سطح متبه  1398باالخره تورم در سال 

 برگشت.  1392
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ی درصد و شاخص بها 34.8نسبت به سال قبل از آن  کنندهمصرفبهای شاخص  1398در سال 

ارهای نیز همانند سال قبل صعود قیمت در باز 1398رشد داشتند. در سال  درصد 36.8تولیدکننده 

 چرخه تقويتدرصد(، موجب  36درصد( و مسکن ) 20درصد(، ارز ) 30جمله سکه )حدود  موازی از

خل و خرج کاالها شد. عالوه بر مشکالت ساختاری اقتصاد ايران از جمله ناترازی د هاقیمت افزايشی

سد، درصد به ثبت بر 20دولت که هم ساله جدای از شوکهای موقتی باعث شده است تورم بلندمدت 

تداوم  1398گذارند. در سال رخدادهای کوتاه مدت نیز تاثیرات منفی خود را بر اقتصاد برجای می

های اقتصادی که منجر به کاهش درآمدهای نفتی شد )عمالٌ شاهد کاهش درآمدهای شدت تحريم

اندازی دولت دولت و بدتر شدن ناترازی بودجه بوديم( باعث شد تشديد کسری بودجه از کانال دست

قدينگی بیش نبه منابع صندوق توسعه ملی و تنخواه گردان خزانه، بر متغیرهای پولی فشار وارد شده و 

و  1398 به بررسی تورم در سال در ابتداشته رشد نمايد. با اين مقدمه کوتاه، در اين فصل از گذ

 مدتکوتاهشده و در ادامه عوامل بلندمدت و  کننده پرداختههای اصلی شاخص بهای مصرفزيرگروه

 مؤثر بر تورم  شوند.

 کننده و تولیدکننده. روند رشد شاخص بهای مصرف1-4

 )طبق نمودار  1393-97کننده و تولیدکننده که طی دوره ها و خدمات مصرفرشد شاخص بهای کاال

به که طوریه؛ بقدری از سرعت آن کاسته شد 1398روندی افزايشی داشت، در سال  شدتبه( 1- 4

 36.8و  34.8و به  1397درصد در سال  46.9و  26.9 درصد در ابتدای دوره به 15.3و  14.6از  ترتیب

ثبات بازار ارز، ايجاد ثبات نسبی )به دلیل  1395اين ارقام در سال  اگرچه رسید. 1398درصد در سال 

تورم  1396درصد بوده است، لیکن از سال  6و  6.9(، حدود در فضای اقتصاد کالن و افزايش تولید

با خروج آمريکا  1397فاصله گرفته است. در ابتدای سال  1395افزايش يافته و از تورم تک رقمی سال 

های يکجانبه و ظالمانه اين کشور و تبع آن کاهش صادرات نفت از نیمه دوم از برجام و تشديد تحريم

به منظور ممانعت از دسترسی کشور به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، درآمدهای  1397سال 

 00047از حدود  1ريالی دولت کاهش و متعاقب آن کسری بودجه دولت بیشتر شد. در اين سال نرخ ارز

افزايش يافت و در اسفندماه  1397ريال در اسفند ماه  132000ريال در فروردين ماه )متوسط ماه( به 

ريال قرار گرفت. البته بايد به اين نکته توجه کرد که تمام افزايش  140000نیز در کانال  1398سال 

                                                 
 (/https://www.sanarate.ir. اطالعات بر اساس سايت سناريت ) 1
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و ثانیا به  1عبور نرخ ارزشود، بلکه اين تخلیه اوال به درجه نرخ ارز به يکباره در تورم تخلیه نمی

تواند به افزايش نرخ ارز در می 1398های تخلیه آن در تورم بستگی دارد. لذا بخشی از تورم سال دوره

 مرتبط باشد.  1397سال 
 

  )درصد(  1393-98طی دوره  کنندهبهای تولیدکننده و مصرفشاخص  تغییرات رشد روند (. 1-4) نمودار

 

 مأخذ: مرکز آمار ايران.  

دهد که در نشان می )کل کشور( کنندههای اصلی در شاخص بهای مصرفهای گروهبررسی زيرگروه

 45.5 با رهنگتفريح و فدرصد،  46.8حمل و نقل با  ،درصد 49.3 با یخانگلوازممبلمان و  1398سال 

درصد بیشترين افزايش  43ها با تورم های و آشامیدنیخوراکیو  درصد 43.9پوشاک و کفش  ،درصد

 اند. ها را در سبد مصرفی خانوارها داشتهقیمت

تورم باالتری  درصد 44.2ال و خدمات، کاالها با رشد قیمتی های اختصاصی کاهمچنین در میان گروه

وام با رشد قیمتی دکاالهای با  . در میان کاالها نیزاندتجربه کردهدرصد  23.5نسبه خدمات با رشد را 

 درصد، تورم باالتری را از کاالهای کم دوام و بی دوام به ثبت رسانند. 55.6

 درصد نیز حائز اهمیت 48درصد و  55.6های با نرخافزايش شديد تورم کاالهای بادوام و نیمه بادوام 

 ای بادوامتورم کااله در مهمیکه نقش  یخانگلوازمخودرو و کاالهايی همچون قیمت افزايش است. 

 اند.داشته

 

                                                 
 کند که تغییرات نرخ ارز از کانال قیمت کاالهای وارداتیای اشاره میدرجه به through-Pass Exchange Rateدرجه عبور نرخ ارز يا  1

 شود.های داخلی تخلیه میدر قیمت

1393 1394 1395 1396 1397 1398

PPI 15.3 3.9 6.0 12.9 46.9 36.8

CPI 14.6 11.1 6.9 8.2 26.9 34.8

0
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0

0

0

50
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 )درصد( 1393-98های اصلی و اختصاصی طی دوره در گروه کل کشور کنندهرشد شاخص بهای مصرف .(1-4جدول )

 1398 1397 1396 1395 1394 1393 گروه کاالها

 34.8 26.9 8.2 6.9 11.1 14.6 شاخص کل

 42.6 38.2 12.2 7.5 9.7 9.5 ها و دخانیاتها، آشامیدنیخوراکی

 43.0 36.8 12.3 7.4 9.8 9.6 هاها و آشامیدنیخوراکی -1

 42.4 36.6 12.4 7.3 9.9 9.6 هاخوراکی  

 33.5 20.0 8.1 8.4 13.0 11.9 نان و غالت      

 49.8 48.2 14.9 10.9 4.4 6.7 هاهای آنگوشت قرمز و سفید و فرآورده      

 49.0 48.2 16.4 11.3 2.8 5.4 گوشت قرمز و گوشت ماکیان          

 56.1 48.8 4.9 8.9 13.5 14.9 ها و صدف دارانماهی          

 35.5 34.0 10.0 5.7 9.0 13.9 مرغشیر، پنیر و تخم      

 30.1 31.4 9.5 5.4 3.7 8.2 هاها و چربیروغن      

 35.7 53.6 10.8 0.8- 16.7 8.8 میوه و خشکبار      

 55.6 33.0 27.2 9.1 11.6 7.5 ها و حبوبات(سبزيجات )سبزی      

 51.1 24.8 5.7 8.1 9.2 12.0 ها()قند و شکر و شیرينی شکر، مربا، عسل، شکالت و شیرينی      

 48.1 60.1 5.8 5.9 8.0 15.6 ای ديگربندی نشده در جمحصوالت خوراکی طبقه      

 56.3 40.5 10.6 8.3 7.5 10.6 های غیرالکلی(میوه )نوشابهچای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب      

 29.9 102.4 6.9 11.9 3.1 3.4 دخانیات -2

 31.4 22.4 6.8 6.6 11.8 17.3 کاالهای غیرخوراکی و خدمات

 43.9 29.6 6.1 6.0 8.9 16.0 پوشاک و کفش -3

 23.7 16.8 7.3 6.2 14.4 18.1 هاایر سوختسو برق ، گاز  مسکن ، آب ، -4

 23.0 18.5 6.9 4.9 11.2 17.0 مسکن      

 22.9 18.5 6.9 4.8 11.2 16.9 اجاره          

 29.3 18.9 6.1 7.8 11.7 18.8 خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی  )خدمت(          

 29.3 5.1 10.3 11.8 30.6 24.7 آب، برق و سوخت      

 49.3 43.0 5.4 4.4 6.3 10.9 هانآخانگی و نگهداری معمول بلمان و لوازمم -5

 25.9 17.2 7.2 9.2 15.2 21.0 بهداشت و درمان -6

 46.8 27.2 4.9 5.3 10.0 23.6 ونقلحمل -7

 15.4 23.3 3.1 1.3 3.1 5.6 ارتباطات -8

 45.5 43.5 7.5 5.4 11.0 15.1 تفریح و فرهنگ -9

 21.8 17.5 11.3 13.0 16.6 16.6 آموزش -10

 40.1 21.6 6.8 8.6 13.3 18.0 هتل و رستوران -11

 37.2 34.8 7.9 10.7 7.9 10.3 مات متفرقهکاالها و خد -12

 39.5 30.5 8.8 7.4 11.1 13.9 شاخص کل* )بدون اجاره(
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 44.2 35.1 9.4 6.6 11.8 16.4 کاالها

 23.5 18.1 7.1 7.1 10.5 12.9 خدمات

 55.6 58.1 5.4 - - - کاالهای بادوام

 41.9 32.1 10.3 - - - دوامکاالهای بی

 48.0 35.7 6.1 - - - کاالهای نیمه بادوام

 44.5 44.1 16.9 - - - های تازهخوراکی

 39.8 28.2 7.6 - - - هاساير خوراکی

 25.8 5.0 6.3 - - - خدمات عمومی

 .ايران آمار مرکز: مأخذ 

به منظور تامین کاالهای اساسی و به تبع پايین نگه داشتن  1397هايی که از ابتدای سال از سیاستيکی 

ها و مواد اولیه ريالی به واردات نهاده 42000قیمت آنها اتخاذ گرديد، سیاست تخصیص ارز ترجیحی 
 - دالر )بجز دارومیلیارد  10نزديک به  1398. در سال 1صنعتی تولید و کاالهای ضروری و اساسی بود

گذار با اعمال اين سیاست . سیاست2شدبا تخصیص اين ارز وارد  (حدود يک چهارم واردات کشور
های اقتصادی دنبال آن بود که با پايین نگه داشتن قیمت اين کاالها و مصون نگه داشتن آنها از شوک

به دلیل مردم شود. سیاستی که  )نظیر افزايش نرخ ارز(، مانع از کاهش بیشتر رفاه و قدرت خريد آحاد
)کاالهای مشکالت ناشی از کنترل زنجیره تامین کاالهای اساسی، با موفقیت صددرصدی مواجه نشد 

ها قرار دارند. تورم در های و آشامیدنیاساسی و ضروری مشمول نرخ ارز ترجیحی در گروه خوراکی
ل بوده است. به عنوان مثال گوشت قرمز درصد بیشتر از تورم ک واحد 8.2بود که درصد  43اين گروه 

 تجربه نمود(. 1398درصد افزايش قیمت را در سال  50در اين گروه نزديک به 
ها اثرات مختلفی را بر خانوارها داشته است. يکی از اثرات آن کاهش رفاه اين افزايش قیمت

و  1397های سال و شدت يافتن آن در 1395وند صعودی نرخ تورم از سال رکنندگان است. مصرف
-1398، در کنار رشد اقتصادی منفی در دو سال اخیر )رشد اقتصادی نزديک به صفر در دوره 1398
درآمد  کاهش رفاه و منجر به( و جبران نشدن حقوق و دستمزد افراد جامعه متناسب با تورم، 1390

 .  شده استحقیقی افراد در اين دو سال 
 دهند. بررسیبه بعد را نشان می 1390برابری درآمدی را از سال انروند  (3-4( و )2-4)نمودارهای 

 شدن به اين سو حاکی از بدتر 1392روند ضريب جینی و نسبت هزينه دهک دهم به اول که از سال 

                                                 
سازی نرخ (؛ يکسان1397مرداد 29فروردين تا   21در دو دور انجام شد. دور اول ) 1397ريالی در سال  00420سیاست تخصیص نرخ ارز  1

م اساسی و مواد اولیه برای برخی اقال ريالی 4000التفاوت ريالی برای تمامی کاالها و خدمات مسافری و پرداخت مابه 42000ارز در قیمت 

گروه اول توسط بانک مرکزی به نرخ ارز رسمی  اولويت (: تامین ارز کاالهای فهرست1398تا پايان سال مرداد  16و دور دوم ) مورد نیاز تولید؛

از فهرست مذکور به ( حبوباتنظیر گوشت قرمز، چای، کره و )برخی کاالها  1398ارز ساير کاالها از بازار ثانويه. البته در طول سال و تامین 

 های ارزی حذف شدند.جهت محدوديت
 میلیارد دالر بوده است.  9.78به میزان  19/12/1398رقم دقیق آن از ابتدای سال تا  2
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لیکن فاصله زيادی با  ؛قدری اين وضعیت بهبود يافته است 1398نابرابری در جامعه است که در سال 

ها و نمک سازماکه ن بتوامی 1398نابرابری درآمدی در سال هبود بمده ع عللاز دارد.  1392سال 
 النهمک ساکه کدهد میشان ها نا اين حال داده. بردکاشاره  یمدآپايین در یهاه دهکبدولتی  ینهادها
روستايی  قر و در مناطبراب 2.8 یشهر قدر مناط ،1398انوارها در سه دهک پايین در سال خه بها نسازما

نقدی و  يارانه پرداخت . تداوم1بوده است 1395سال مشابه در  مکها در سه دهککر اين براب 3.5
 اند. اساسی و ضروری نیز تاثیر داشته کاالهای واردات به ريالی 42000 ارز اختصاص

 1390-98شاخص ضریب جینی طی دوره روند (. 2-4) نمودار

 
   مأخذ: مرکز آمار ايران.              

 

  1390-98نسبت ده درصد )هزینه( ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین افراد جامعه طی دوره روند (. 3-4) نمودار

 
 أخذ: مرکز آمار ايران. م              

                                                 
 1399(، تیرماه 1390-1398. مرکز آمار ايران، توزيع درآمد در ايران ) 1
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 های اختصاصی . سهم زیرگروه1-1-4

اول د نکته است: ( بیانگر چن2-4های اصلی و اختصاصی از تورم کل در جدول )بررسی سهم زيرگروه

واحد  7.7. ، گروه مسکن، آب و برق و گاز و ..واحد درصد 12.8ها ها و آشامیدنیآنکه گروه خوراکی

 2.1واحد درصد، مبلمان و لوازم خانگی   3.1واحد درصد، پوشاک و کفش  4.3نقل ودرصد، حمل

 اند. را به خود اختصاص داده 1398درصدی سال  34.8واحد درصد از تورم 

واحد درصدی و گوشت قرمز و  2.1ها، نان و غالت با سهم ها و آشامیدينیاقالم خوراکیدر میان 

اند. خروج برخی اقالم واحد درصدی بیشترين سهم را در تورم اين گروه داشته 3.7سفید با سهم 

 ادراتیص و مهیا شدن شــرايط گروه اين اقالم بودن تجارت ريالی، قابل 42000اساسی از سبد ارز 

ها ترين علل افزايش گروه خوراکیها، قاچاق برخی کاالهای اين گروه به خارج از کشور و ... از مهمآن

 رود. به شمار می

 21.6و  17.5 حدود آموزش و هتل و رستوارن به ترتیب با اصلی، هایگروه بین در ديگر، طرف از

 0.3ها سهم اند. اين گروهبوده لسا اين در تورم افزايش کمترين با هایگروه جزء ساالنه واحد درصد

 اند. د اختصاص دادهکننده را به خوواحد درصدی از رشد شاخص بهای مصرف

دی واحد درص 6.6ها، مسکن با اختصاص سهم در زير گروه مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوخت 

 بیشترين سهم را در اين زيرگروه داشته است. 
 

 )درصد( 1391-98کننده طی دوره اختصاصی در رشد شاخص بهای مصرف های اصلی و(. سهم گروه2-4جدول )

 1398 1397 1396 1395 1394 1393 شرح

 34.8 26.9 8.2 6.9 11.1 14.6 تورم کل

 12.8 10.2 3.3 2.0 2.6 2.7 هاها و آشامیدنیخوراکی -1

 12.1 9.7 3.2 1.9 2.6 2.6 هاخوراکی  

 2.1 1.3 0.5 0.6 0.8 0.8 نان و غالت      

 3.7 3.0 0.9 0.6 0.3 0.4 هاهای آنگوشت قرمز و سفید و فرآورده      

 3.2 2.7 0.8 0.6 0.2 0.3 گوشت قرمز و گوشت ماکیان          

 0.5 0.4 0.0 0.1 0.1 0.1 ها و صدف دارانماهی          

 1.1 1.0 0.3 0.2 0.3 0.4 مرغشیر، پنیر و تخم      

 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 هاها و چربیروغن      

 1.5 1.9 0.4 0.0 0.6 0.3 میوه و خشکبار      

 2.1 1.2 0.8 0.3 0.3 0.2 ها و حبوبات (سبزیجات )سبزی      

 0.7 0.3 0.1 0.1 0.1 0.2 ها(شکر، مربا، عسل ، شکالت و شیرینی)قند و شکر و شیرینی      

 0.6 0.6 0.1 0.1 0.1 0.2 ای دیگربندی نشده در جمحصوالت خوراکی طبقه      

 0.7 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 های غیرالکلی(میوه )نوشابهچای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب      
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 0.3 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0 دخانیات -2

 2.1 1.4 0.3 0.3 0.4 0.8 پوشاک و کفش -3

 7.7 5.9 2.6 2.2 5.0 6.1 هاسایر سوخت ، گاز و مسکن ، آب ، برق -4

 6.6 5.7 2.1 1.6 3.6 5.3 مسکن      

 6.5 5.6 2.1 1.5 3.5 5.2 اجاره          

 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی  )خدمت (          

 1.1 0.2 0.5 0.5 1.1 0.8 آب ، برق و سوخت      

 2.1 1.6 0.2 0.2 0.3 0.5 هاخانگی و نگهداری معمول آنمبلمان و لوازم -5

 1.7 1.2 0.5 0.6 1.0 1.3 بهداشت و درمان -6

 4.3 2.5 0.5 0.5 1.0 2.1 ونقلحمل -7

 0.4 0.6 0.1 0.0 0.1 0.2 ارتباطات -8

 0.8 0.7 0.1 0.1 0.2 0.3 تفریح و فرهنگ -9

 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 آموزش -10

 0.5 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2 هتل و رستوران -11

 1.6 1.4 0.3 0.4 0.3 0.4 مات متفرقهکاالها و خد -12

 24.2 18.1 4.8 3.4 6.0 8.2 کاالها

 10.6 8.8 3.5 3.5 5.2 6.5 خدمات

 3.7 3.1 0.3 - - - کاالهای بادوام

 17.9 13.2 4.2 - - - دوامکاالهای بی

 2.6 1.8 0.3 - - - کاالهای نیمه بادوام

 6.9 6.0 2.1 - - - های تازهخوراکی

 5.2 3.6 1.0 - - - هاسایر خوراکی

 مأخذ: مرکز آمار ايران. 

کاالهای  1398شود در سال ( مشاهده می2- 4طور که در جدول )بندی ديگری از کاالها هماندر طبقه

اند که اين سهم برای کاالهای نیمه دادهورم را به خود اختصاص تواحد درصدی از  17.9دوام سهم بی

 با بیشتری رابطه، کاال کل شاخص به نسبت امبادو کاالهای واحد درصد بوده است. شاخص 2.6دوام با

با وجود بازار با ثبات ارز، تورم ساالنه  1398کند. در سال تغییر می نوسانات نرخ ارز با و داشته ارز نرخ

 واحد درصد بوده است. 3.7بوده که سهم از تورم آن نیز  بادوام درصد در کاالهای 55.6
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 های آنروند رشد شاخص بهای تولیدکننده و زیرگروه. 2-4

دهی علل بروز شاخص قیمت تولیدکننده معیار بررسی تغییرات قیمتی در حوزه تولید است و عالمت

درصد  15.4شود. رشد شاخص بهای تولیدکننده از هزينه تولید از اين شاخص منتج می منشأتورم با 

 افزايش يافت.  1398درصد در سال  36.8و  1397درصد در سال  46.9به  1393در سال 

دهد ( نشان می4-4طبق نمودار ) 1393-98های شاخص بهای تولیدکننده طی دوره بررسی زيرگروه

ت. رشد صد در انتهای دوره رسیده اسدر 32.8درصد در ابتدای دوره به  4.6رشد گروه کشاورزی از 

يافته است. درصد در انتهای دوره افزايش 41.8درصد در ابتدای دوره به  16.1زيرگروه صنعت نیز از 

درصد  31.3در بخش معدن رشد قیمتهای تولیدکننده تداوم داشته است؛ بطوريکه تورم اين گروه از 

ه در ت. بنابراين رشد شاخص بهای تولیدکنندافزايش ياف 1398درصد در سال  45به  1393در سال 

ها و حتی نسبت به شاخص کل در سطح بسیار باالتری بخش معدن و صنعت نسبت به ساير بخش

های تولید و افزايش هزينه 1397بوده است که اين امر به دلیل تخلیه افزايش شديد نرخ ارز در سال 

های تولید، ذکر ينههزوده است. عالوه بر افزايش ای وارداتی بای و سرمايهخصوص کاالهای واسطهبه

ای نیز افت شديدی را ای و سرمايهاين نکته نیز ضروری است که در اين سال واردات کاالهای واسطه

منفی بر  های وارداتی و افزايش نرخ ارز تجربه کرده که اين امر خود تأثیر عمدهبه دلیل محدوديت

 تولیدات داخلی داشته است. 

 

  )درصد( 1393-98های مختلف اقتصادی طی دوره (. رشد شاخص بهای تولیدکننده در بخش4-4مودار )ن

 
 مأخذ: مرکز آمار ايران. 
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يد مؤ( 3- 4های مختلف شاخص بهای تولیدکننده بر اساس جدول )بررسی سهم از رشد زيرگروه

 زير است: به شرحبرخی نکات 

ن سهم از رشد شاخص بهای تولیدکننده را باالتري 1393-98بخش صنعت )ساخت( طی دوره  -

 1398( و در سال 15.4واحد درصد )از تورم کل  8.3معادل  1393در سال  که یاگونهبهدارد؛ 

 درصد( به اين گروه اختصاص داشته است.   36.8واحد درصد )از تورم کل  23.7معادل 

درصدی داشته است که سهم  41.8رشد  1398گروه صنعت در سال  شاخص قیمت تولیدکننده -

د واحد درصدی از رشد شاخص بهای تولیدکننده را به خود اختصاص داده است. تولی 23.7

 نقلیه وسايل واحد درصدی، تولید 7.29 نفت با سهم هایيشگاهپاال -سنگزغال تولید صنايع

واحد  3.19درصدی، تولید فلزات اساسی با سهم  واحد 5.1تريلر با سهم نیم و تريلر و موتوری

واحد درصدی بیشترين سهم در رشد اين  2.22های غذايی با سهم درصد و تولید فرآورده

دهد که در ساختار صنايع نشان می 1397با سال  1398اند. مقايسه سال شاخص را داشته

بجا شدند. ت، لیکن سهم ها جاتاثیرگذار بر رشد شاخص بهای تولیدکننده، تغییر ايجاد نشده اس

 16.2تاثیر  1397نفت که در سال  هایاهيشگپاال -سنگزغال تولید به عنوان مثال تولید صنايع

ت واحد درصدی کاهش يافته اس 7.29واحد درصد در رشد شاخص بهای تولیدکننده داشت به 

 ر شده است.  به دو برابتريلر نزديک نیم و تريلر و موتوری نقلیه و در مقابل سهم تولید وسايل

 )درصد( 1393-98های اصلی شاخص بهای تولیدکننده طی دوره سهم از رشد گروه (.3- 4جدول )

 شرح
ضريب 

 اهمیت
1393 1394 1395 1396 1397 1398 

 36.8 47.09 12.87 5.97 3.91 15.36 100.00 رشد شاخص کل 

 4.58 6.34 2.08 0.45 0.23 0.74 13.15 شاخص زراعت و باغداری و دامداری سنتی
 8.01 7.40 3.06 2.98 4.10 5.67 32.34 کل خدمات

 23.70 32.80 7.67 2.65 -0.28 8.31 51.47 بخش صنعت 

 2.22 2.19 0.36 0.32 0.35 0.89 5.28 صنايع مواد غذايی و آشامیدنی

 0.04 0.13 0.00 0.02 0.00 0.01 0.10 تولید محصوالت از توتون و تنباکو سیگار
 0.49 0.56 0.08 0.02 0.00 0.05 1.03 تولید منسوجات

 0.02 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.07 تولید پوشاک عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار

 0.04 0.03 0.00 0.00 0.01 0.01 0.06 چرم و ساخت کیف و چمدان آوردندباغی و عمل 

 0.06 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 پنبهچوبتولید چوب و محصوالت چوبی و 

 0.23 0.41 0.02 0.02 -0.01 0.00 0.35 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 شدهضبطی هارسانهانتشار و چاپ و تکثیر 

 7.29 16.21 3.98 1.63 -0.02 6.09 20.09 های نفتيشگاهپاال -سنگزغالصنايع تولید 
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 مأخذ: مرکز آمار ايران           

 شاخص بهای کاالهای صادراتی .3-4
های آن و استخراج سهم اين بخش به بررسی روند رشد شاخص بهای کاالهای صادراتی و زيرگروه

ها از رشد شاخص بهای کاالهای صادراتی کل اختصاص دارد. رشد شاخص بهای کاالهای زيرگروه

که از طوریکرده است؛ بهروندی رو به رشد را تجربه  1395صادراتی پس از يک دوره کاهش تا سال 

توجه رسیده و پس از آن با يک افزايش قابل 1395درصد در سال  -0.5به  1393درصد در سال  0.5

درصدی را تجربه نمود  6رشد  1398يافت و در سال  افزايش 1397درصد در سال  19.6به مقدار 

ويژه کاالهای ايش صادرات کاالها بهتوان به افزايش نرخ ارز و افز(. از علل اين موضوع می5-4)نمودار 

 1393-95های تر اشاره کرد. شايان ذکر است منفی بودن اين شاخص طی سالافزوده پايینبا ارزش

از صادرات کل، شاخص  بریانرژو  منبع محوریل سهم باالی کاالهای صادراتی به دلدهد نشان می

که با کاهش نحویمواد خام قرار دارد؛ بهشدت تحت تأثیر قیمت جهانی بهای کاالهای صادراتی به

پذيری کاالهای صادراتی رقابت يابد. عالوه بر اين کاهشهای جهانی اين شاخص نیز کاهش میقیمت

 آيد.می حساببهکشور نیز از ديگر علل تغییرات شاخص 

 1.64 2.04 0.44 0.12 -0.20 0.23 3.13 محصوالت شیمیايیصنايع 

 0.49 0.83 0.11 0.08 0.02 0.15 0.89 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

 0.87 0.76 0.17 0.06 0.03 0.25 2.67 یرفلزیغتولید ساير محصوالت کانی 

 3.19 4.86 1.93 0.16 -0.99 -0.19 7.49 تولید فلزات اساسی

 0.50 0.45 0.05 0.02 0.00 0.15 0.64 آالتینماش جزبهتولید محصوالت فلزی فابريکی 

ی نشده در جای بندطبقهآالت و تجهیزات ینماشتولید 
 ديگر

0.98 0.09 0.01 0.04 0.06 0.60 0.72 

 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 محاسباتی آالت اداری وینماشتولید 

 0.61 0.93 0.18 0.03 -0.01 0.03 0.89 برق و انتقالی مولد هادستگاهآالت و ینماش

 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 و وسايل ارتباطی هادستگاهتولید راديو و تلويزيون و 

 0.08 0.10 0.01 0.01 0.00 0.01 0.15 ساعت تولید ابزار پزشکی، اپتیکی، ابزار دقیق و انواع

 5.01 2.37 0.23 0.11 0.50 0.52 7.19 نقلیه موتوری و تريلر و نیم تريلرتولید وسايل 

 0.14 0.14 0.03 0.01 0.01 0.02 0.15 ونقلتولید ساير وسايل حمل

 0.02 0.03 0.00 0.00 0.01 0.01 0.05 تولید مبلمان و مصنوعات
 -0.03 0.05 -0.10 -0.06 -0.10 0.33 2.02 تولید برق

 0.46 0.51 0.17 -0.04 -0.04 0.31 1.02 معدن 
 0.05 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.05  سنگزغالاستخراج 

 0.34 0.45 0.13 -0.06 -0.07 0.25 0.73 های فلزیاستخراج کانه

 0.07 0.04 0.03 0.01 0.03 0.05 0.24 استخراج ساير معادن
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صد()در 1393-98. روند تغییرات رشد شاخص کل بهای کاالهای صادراتی طی دوره (5-4نمودار )  

 
  .مأخذ: مرکز آمار ايران         

اخص ش نشان میدهد که( 6-4های مختلف شاخص بهای کاالهای صادراتی در نمودار )بررسی زيرگروه

ذايی غصنايع  ،درصد 6درصد، فلزات معمولی  8.2بهای صادراتی محصوالت شیمیايی و صنايع وابسته 

 افزايش علتترين اند. عمدهرشد داشته 1398در سال درصد  4.8محصوالت معدنی درصد و  5.1

 ست.اافزايش نرخ ارز بوده )نیمه دوم سال(  1398و  1397شاخص بهای کاالهای صادراتی در سال 

ت نفت و فلزات کاهش قیم یلبه دلشاخص بهای صادراتی کاالهای مذکور  1393-95های طی سال

 اند. اساسی در سطح جهانی، رشد منفی داشته

 )درصد(  1393-98های منتخب شاخص بهای کاالهای صادراتی طی دوره رشد زیرگروه(. 6-4مودار )ن

 
 مأخذ: مرکز آمار ايران.    
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شاخص کل      

...محصوالت صنایع غذایى،       

محصوالت معدنى      

محصوالت صنایع شیمیایى      

فلزات معمولی و مصنوعات آنها      

شاخص کل ...محصوالت صنایع غذایى،  محصوالت معدنى محصوالت صنایع شیمیایى فلزات معمولی و مصنوعات آنها
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( 4-4های مختلف از رشد شاخص بهای کاالهای صادراتی بر اساس جدول )بررسی سهم زيرگروه

مت به دلیل افزايش قی 1398هد که بیشترين تغییرات قیمت کاالهای صادراتی در سال نشان می

که اين نحویشیمیايى، محصوالت معدنی و ادوات برقی و اجزاء ...  بوده است؛ به صنايع محصوالت

اخص درصدی ش 5.94واحد درصدی را از افزايش  1و  1.2، 1.7 هایها به ترتیب سهمگروه فعالیت

 اند.بهای کاالهای صادراتی به خود اختصاص داده

 )درصد( 1393-98های اصلی از رشد شاخص بهای صادراتی )دالری( طی دوره هم گروه(. س4-4جدول )

 شرح 1393 1394 1395 1396 1397 1398

5.94  شاخص کل 4.9 0.1 -0.5 3.3 19.6

0.1 0 -005 -00 001 010 حیوانات زنده و محصوالت حیوانى 

0.5 1 -00 -05 001 01  محصوالت نباتى

0.0 011 000 000 000 -001  و روغن حیوانى و ...  هایچرب

0.2 01 -01 -00 00 00  محصوالت صنایع غذایى، ...

1.2 5  - -1 -151  محصوالت معدنى

1.7 5 0 -151 00 1  محصوالت صنایع شیمیایى

0.1 1 -00 -0 -00 0  مواد پالستیکی و اشیاء ساخته  

0.1 01 -00 -00 00 005  پوست خام و چرم 

0.0 001 000 000 001 001  چوب و اشیاء چوبى، ... 

0.0 00 -001 000 001 001  خمیر چوب یا سایر مواد الیافى

0.1 11 -00 -00 0 15  مواد نسجى و مصنوعات  

0.2 01 -011 01 015 01  انواع کفش

0.1 0 -00 000 00 005  مصنوعات از سنگ، گچ،سیمان 

0.0 01 000 000 -00 000  بهاگران یهامروارید و  سنگ

0.5 10 01 -011 -001 05  هافلزات معمولی و مصنوعات آن 

1.0 1 -005 01 0 01  و... ادوات برقى، اجزاء

0.0 01 -001 00 00 015  وسایل نقلیه زمینى، هوایى، ..

0.0 00 000 000 000 001  اپتیک و عکاسى  یهادستگاه 

0.1 00 -001 -00 00 00  کاالها و مصنوعات دیگر 

0.0 00 -001 000 000 000  ...  اشیاء هنرى، کلکسیون و  

 مأخذ: مرکز آمار ايران.    

 . شاخص بهای کاالهای وارداتی 4-4
 

نسبت به  1395با کاهش نرخ ارز در سال  1393-98رشد شاخص بهای کاالهای وارداتی طی دوره 

 مجدداًبا جهش ارزی  1397( به کمترين حد خود رسید و در سال 1396و  1395های قبل آن )سال
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 1397درصد در سال  15.9به  1396درصد در سال  -5.4که از نحویبهروندی افزايشی به خود گرفت؛ 

  درصد را تجربه کرد. 51.3نیز رشد  1398رسید و در سال 

 )درصد( 1393-98(. روند  تغییرات رشد شاخص بهای کاالهای وارداتی طی دوره 7-4نمودار )

 
 مأخذ: مرکز آمار ايران.      

 

 ... زاء وادوات برقى، اجدهد های کاالهای وارداتی نشان میهای مختلف شاخص ببررسی زيرگروه

هاى دستگاهواحد درصدی و  9.2واحد درصدی، محصوالت شیمیايی و صنايع وابسته  32.7سهم 

درصدی شاخص بهای  51.3واحد درصدی بیشترين سهم را در رشد  3.8با سهم  اپتیک و عکاسى

 اند. وارداتی داشته
 ج

 )درصد( 1393-98های اصلی از رشد شاخص بهای وارداتی  )دالری( طی دوره گروه(. سهم 5-4جدول )

 شرح 1393 1394 1395 1396 1397 1398

 شاخص کل - 7.4 -4.7 -5.4 15.9 51.3

 حیوانات زنده و محصوالت حیوانى 0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0 0.0

 محصوالت نباتى 2.2 0.2 -0.3 0.0 0.4 1.5

 و روغن حیوانى و ...  هایچرب -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 محصوالت صنایع غذایى، ... 0.4 -0.2 -0.1 0.0 0.0 0.0

 محصوالت معدنى 0.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1

 محصوالت صنایع شیمیایى 4.6 1.5 -0.3 -0.4 1.8 9.2

 مواد پالستیکی و اشیاء ساخته   1.9 0.2 -0.2 0.0 0.4 0.9

 پوست خام و چرم  0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 چوب و اشیاء چوبى، ...  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1 1 15 1 1 1
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 خمیر چوب یا سایر مواد الیافى 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1

 مواد نسجى و مصنوعات   0.3 -0.1 0.0 0.1 0.1 0.1

 انواع کفش 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 مصنوعات از سنگ، گچ،سیمان  0.4 0.1 -0.1 0.0 0.1 0.3

 بهاگران یهامروارید و  سنگ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 هافلزات معمولی و مصنوعات آن  3.6 -0.5 -0.6 0.2 0.7 1.8

 ... ادوات برقى، اجزاء و 15.7 4.9 -2.7 -4.4 10.6 32.7

 وسایل نقلیه زمینى، هوایى، .. 2.1 0.4 0.0 -0.1 0.2 0.8

 اپتیک و عکاسى  یهادستگاه  2.1 0.8 -0.3 -1 1 3.8

 کاالها و مصنوعات دیگر  0.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2

 ...  اشیاء هنرى، کلکسیون و   0.6 0.0 -0.1 -0.1 0.2 0.1

 مأخذ: مرکز آمار ايران. 
 

 رابطه مبادله . 5-4
ار گرفته رابطه مبادله دارای تعاريف متعددی است، لیکن مشهورترين آنها که در مطالعات تجربی بک

يکی از  شود عبارت است از نسبت شاخص قیمت صادرات به شاخص قیمت واردات. اين معیارمی

وتحلیل مسائل اقتصاد کالن و توسعه اقتصادی از قبیل منافع حاصل از ترين ابزارها برای تجزيهمهم

ومی اه عمالمللی، تحوالت حجم و ترکیب مبادالت و اثر آن بر روی سطح دستمزدها، رفبازرگانی بین

عنوان شود. رابطه مبادله شاخصی است که بررسی رفتار آن طی زمان بهو درآمد ملی محسوب می

ده قرار الملل در هر کشور مورد استفامعیاری برای بررسی میزان برخورداری از منافع تجارت بین

 حتمالا ناي. دهدمی کاهش جهانی بازارهای در را کشورها خريد قدرت مبادله رابطه کاهش .گیردمی

 و افزايش درآمد يعتوز شدن بدتر اقتصادی، رشد مبادله به کندشدن رابطه هایشوک که دارد وجود نیز

 . شود منجر مخرب شدتبه پولی هایبروز بحران احتمال

دهد که اين رابطه طی دوره مورد اشاره با نشان می 1390-98بررسی رابطه مبادله در ايران طی دوره 

که از مقدار نحویتوجه قیمت واردات، روندی کاهشی داشته و به زيان کشور بوده است بهافزايش قابل

ل له در سارسیده است. علت کاهش رابطه مباد 1398واحد در سال  0.15به 1390واحد در سال  1

فزايش اافزايش نرخ ارز و کاهش قیمت کاالهای صادراتی به جهت به صرفه بودن صادرات آن و  1398

ش قدرت رقابتی صادرکنندگان در بازارهای هدف و گسترش خام فروشی )کاالهای خام دارای ارز

 افزوده پايین و قیمت صادراتی پايینی هستند( بوده است. 
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 1390-98طی دوره  مبادلهه . روند رابط(8-4) نمودار

 
 مأخذ: مرکز آمار ايران.     

 عوامل مؤثر بر تورم . 6-4
 ها عوامل موثر بر تورم در نظریه(. 8کادر )

ی يهی پولگرايان، نظری درآمـدی، نظريهمقـداری پـول، نظريـههای تئوریبررسی نظرات اقتصاددانان در 

وثر و محاکی از آن است که رشد نقدينگی عامل هـای جديد کالسـیکی گیری تطبیقـی انتظـارات و نظريـهشکل

 . کننده تورم استتعیین

مدت به دلیل توهم پولی کامل ارتباط مثبت بین فريدمن بر اساس الگوی انتظارات تطبیقی معتقد است در کوتاه

ی( و در یپس با شیب منفتورم و شکاف تولید)فاصله گرفتن بیکاری از بیکاری طبیعی( وجود دارد )منحنی فیل

 مدت اين ارتباط ضعیف و در بلندمدت به دلیل فقدان توهم پولی )منحنی فیلیپس بصورت عمودی( اين ارتباطمیان

و ورود انتظارات عقاليی توسط  1970های جديد در دهه وجود ندارد. اين در حالی است که بروز مکتب کالسیک

مدت میان تورم و شکاف تولید نیز وجود ندارد. در داد که ارتباط کوتاه اقتصاددانانی نظیر سارجنت و لوکاس نشان

های جديد بر خالف کالسیکهای جديد معتقد هستند که در دنیای واقعی میزانی از توهم پولی وجود مقابل کینزين

شود، میدت ماهها در کوتپذيری ناقص دستمزدها و قیمتکمبودهای نهاد بازار، که موجب بروز انعطافداشته و 

فشار نظريه  وساختارگرايان بالقوه را در پی دارد. بر اساس نظرات تعديل بطئی انحرافات سطح تولید از تولید 

 ت.نیز از عوامل موثر بر تورم اس )فاصله گرفتن تولید واقعی از تولید بالفعل( هزينه، شکاف تولید

های اينده . رشد قیمت کاالها و خدمات در قیمتانتظارات تورمی نیز عامل ديگری که تحريک کننده تورم است

تاثیر دارد. به عبارت ديگر چنانچه پیش بینی شود که افزايش قیمتها فروکش خواهد کرد افراد با به تاخیر انداختن 

خريدهای خود موجب کاهش رشد قیمتها )کاهش تورم( میشوند. از طرف عرضه نیز تولیدکنندگان به سبب پیش 

ها، فعالیتهای تولیدی )به علت ثبات بیشتر اقتصادی( خود را گسترش داده و موجب فشار قیمتبینی کاهش رشد 
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بر افزايش قیمتها شده و کاهش تورم را در پی خواهد داشت. لذا انتظارات تورمی میتواند بر تورم واقعی تاثیرگذار 

 باشد.   

مدت و از بعد ماهیتی به عوامل طرف عرضه و کوتاهبنابراين عوامل موثر بر تورم را از بعد زمانی به بلندمدت و 

 توان تقسیم بندی کرد.طرف تقاضا می

توان به کسری بودجه مداوم دولت و پولی کردن آن در طی چند از عوامل بلندمدت طرف تقاضا موثر بر تورم می

لی است، بلکه عوامل ديگری ای پودهه گذشته نام برد. اين جمله اصال به اين معنا نیست که تورم در ايران پديده

های ظالمانه توان به تحريماند. از عوامل بلندمدت طرف عرضه میدر اقتصاد ايران در شکل دادن تورم موثر بوده

شوک طرف )آمريکا و در مقاطعی هم سازمان ملل نام برد که با نظريه متعارف اقتصاد کالن يعنی فشار هزينه 

 ت. عرضه( افزايش تورم قابل توضیح اس

 توان به شوک افزايش قیمت های جهانی کاالها، شکاف تولید، نرخ ارز، ... است.مدت میاز عوامل کوتاه

 .يابندمی انعکاس تورم یرو بر مدت و بلندمدتمیان در که هستند عواملی ازجمله مالی سیاست و پولی سیاست

 و موقتی تغییرات و ئمیتغییرات دا بخش دو به توانمی را دهدمی رخ کنندهمصرف قیمت شاخص در که تغییراتی

 خود هایسیاست راحیط برای هدفی عنوانبه را تورم که پولی گذاریاستس برای تغییرات اين. تقسیم کرد گذرا

 بلندمدت در، موقتی هایشوک از حاصل نسبی هایقیمت تغییرات. چراکه ندارند اهمیت اندازه يک به، داندمی

 در، نهايت و شوندمی تعديل کنندهمصرف توسط کاالها جانشینی، درنتیجه و هاقیمت پذيریانعطافواسطه به

 از بهتری شانگرن کل تورم به نسبت پايه )هسته تورم( تورم، جهت همین به. بود خواهند اثرکم تورم بر بلندمدت

 قرار خود تورمی هدف عنوانبايد بهگذار یزی است که سیاستآن چلذا تورم پايه . است جاری تورمی فشارهای

 .نمايد تنظیم تورمی هدف پايه به تورم کردن نزديک جهت در را پولی هایسیاست و داده

 

 10بین باند  1389تا  1383های السشود تورم هسته در طی مالحظه می (9-4)همانطوريکه از نمودار 

د از درصد بوده است. بع 15.9درصد در نوسان بوده است. متوسط تورم هسته در اين دوره  20تا 

 25.7تورم هسته رو به افزايش گذاشت و به متوسط  1390های اقتصادی در سال شدت گرفتن تحريم

کاهش تورم به عنوان هدف رسید. با روی کار آمدن دولت جديد و  1390-1392درصد در دوره 

توجه  به 1398درصد تقلیل يافت. در سال  15به  1397تا  1393اصلی، متوسط تورم هسته در دوره 

بوده  درصد 34.8درصد رسید. در اين سال تورم  30، تورم هسته به 1397به جهش نرخ ارز در سال 

برخوردار  1398تا  1383د در دوره درص 18.5است. بنابراين اقتصاد ايران در بلندمدت با تورم ساالنه 

 بوده است.  
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  1383(01) -1398(12. روند تورم، تورم گذرا و تورم هسته ماهانه طی دوره )(9-4) نمودار

 
 ماخذ: محاسبات محقق بر اساس آمارهای مرکز آمار ايران 

 . گیردتحلیل قرار  ومورد تجزيه  ،را بودندملی که محرک تورم هسته و تورم گذشود عوادر ادامه سعی می

  تورم بر مؤثر بلندمدت . عوامل1-6-4 

 پولی کردن کسری بودجه دولت:

ختاری در در بخش مالی اقتصاد، مهمترين منشاء بی ثباتی و تهديد جدی اقتصاد ايران، عدم تعادل سا

ر سیاست سلطه مالی ببخش پولی کشور است که اين نیز ريشه در ناترازيهای بودجه عمومی دولت دارد )

اد ايران شود پولی(. اين امر باعث شده است که سرعت انتشار نقدينگی در کشور بیشتر از ظرفیتهای اقتص

 60توان در روند رو به رشد نسبت نقدينگی به تولید ناخالص داخلی مشاهده کرد )از که آثار آن را می

 (.   1398درصد در سال  101.2و به  1395درصد در سال  95به  1389درصد در سال 

حکايت از شکاف بیشتر درآمدهای عمومی و  1397تا  1380بررسی روند تراز عملیاتی دولت از سال 

نیز به دلیل عدم تحقق درآمدهای نفتی، بیماری کرونا و تداوم  1398ای دارد. در سال اعتبارات هزينه

 . 1ها شدت گرفته استتحريم

دجه بوده است. لیکن از سال آمدهای نفتی محل تامین مالی کسری بوهای گذشته عمدتا دردر طی سال

مده آبه اين سو منبع ديگری همچون استقراض از صندوق توسعه ملی به کمک درآمدهای نفتی  1395

نسبت به يک دهه  1398شود. در سال است. منبعی که به پولی کردن کسری بودجه دولت منجر می

 به برداشت محل تامین مالی بودجه به حداقل خود رسیده و جای خود راقبل، درآمدهای نفتی به عنوان 

                                                 
 1399های مجلس شورای اسالمی، خرداد . مرکز پژوهش 1
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 از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی داده است.

 وصادرات نفت )بطور خاص در مورد ای های سرمايهواگذاری دارايی، 1398در قانون بودجه سال 
بینی پیشمد درآهزار میلیارد تومان  153( به میزان های داخلیگاز و فروش میعانات گازی به پتروشیمی

از اين محل  تحقق يافت. به عبارت ديگر تنهاهزار میلیارد تومان  54.5از اين محل حدود ه بود که شد
 کسری به دولت تحمیل شد.  هزار میلیارد تومان 98.5

يیهای مالی ارااز محل واگذاری دهزار میلیارد تومانی  51، درآمد 1398سال  در قانون بودجهاز سويی 
علت  بوده است.هزار میلیارد تومان  168که درآمدهای محقق شده از اين محل بینی شده بود، پیش
ودجه بنسبت به قانون اين محل )عمدتا از محل صندوق توسعه ملی و اوراق بدهی( درصدی  229رشد 

عالوه بر اق بدهی گردد. در خصوص اورمی باز قوا سران اقتصادی هماهنگی عالی شورای مصوبه به
يگر از سوی هزار میلیارد تومان اوراق جديد د 38هزار میلیارد تومان قانون بودجه مجوز انتشار  43

ارد هزار میلی 81توانست در مجموع شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا صادر شد و دولت می
میزان  فروش اوراق بدهی بهحاکی از تومان از محل اوراق، درآمد کسب کند. اما عملکرد اين بخش 

 124قق هزار میلیارد تومان تح 43هزار میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه يعنی  96.5
را به سالهای بعد که  1398دهد. به عبارت ديگر دولت با اين کار کسری سال را نشان میدرصدی 

کسری  ملی که اساسا پولی کردنانتظار بهبودی دارد منتقل کرده است. استقراض از صندوق توسعه 
ده است. بودجه بوده و عمال خلق پول اتفاق افتاده است. اين خلق پول نیز باعث گسترش نقدينگی ش

گسترش  های گذشته و گاها منفی،از طرف ديگر به دلیل رشد اقتصادی بسیار پايین کشور در طی سال
 منجر به تورم شده است.   نقدينگی نهايتاً

 13881-98های تامین مالی کسری بودجه دولت غیر از منابع پایدار طی دوره . روند محل(10- 4) نمودار

     
 .1399های مجلس شورای اسالمی، خرداد ماخذ: مرکز پژوهش 

                                                 
 است. 1398ماهه سال  6مار مربوط به عملکرد آ 1
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 های ظالمانه آمريکا:تحريم

مقاطعی های ظالمانه آمريکا )در توان به تحريماز ديگر عوامل بلندمدت طرف عرضه موثر بر تورم می

)نظريه متعارف اقتصاد کالن يعنی  1هم سازمان ملل( اشاره کرد. اين عامل عمدتا از کانال افزايش هزينه

 فشار هزينه( منجر به افزايش تورم در کشور شده است. 

های آمريکا علیه کشورمان در بلندمدت پايدار بوده است و بخشهای کلیدی  با توجه به اينکه تحريم

رود سايه اين عامل کلیدی از سر اقتصاد ايران به ا تحت تاثیر قرار داده است انتظار نمیصنايع و مالی ر

یز آمريکا ن 1398زودی زدوده شود و فشار بر تورم از اين ناحیه همچنان باقی خواهد ماند. در سال 

مرکزی نک (، درج با18/02/1398فشارهای خود را با تحريم بخش آهن، فوالد، آلومینیم و مس ايران )

ن ( و تحريم بخش نساجی، معد29/06/1398و صندوق توسعه ملی در فهرست سازمانهای ترويستی )

ه جهت ( تشديد نمود. قطعا اين موارد از کانال فشار بر کمبود عرضه ارز )ب20/10/1398)و ... 

 های تجاری مبادالتی ناشی ازمحدوديت در صادرات کاالهای نفتی و غیرنفتی(، افزايش هزينه

ای برای بخش ای و سرمايهمحدوديت در نقل و انتقال ارز به داخل، دسترسی به مواد اولیه، واسطه

 های تولیدی و مالی خواهد شد.پذيری بخشهای مبادالتی و آسیبتولید و ... باعث افزايش هزينه

  تورم بر مؤثر مدتکوتاه . عوامل2-6-4

 نرخ ارز: 

فزايش نرخ ارز در اقتصاد ايران به دلیل اينکه نرخ ارز لنگر اسمی تورم در کشور است، دولتها اجازه ا

دهند بنابراين نرخ ارز متناسب را متناسب با تورم داخلی و خارجی )نظريه برابری قدرت خريد( نمی

ينگی بارت ديگر رشد نقدافتد. به عاصطالح سرکوب نرخ ارز اتفاق می با تورم ساالنه تعديل نشده و به

شود. در اين )عامل اصلی تورم( منهای رشد اقتصادی بطور کامل در سطح عمومی قیمتها تخلیه نمی

های گذشته در نرخ شود. از سوی ديگر عالوه بر تاثیر تورم دورهها جهش نرخ ارز منشاء تورم میدوره

های گذشته عمل خ ارز فراتر از تورم دورهارز، انتظارات تورمی نیز عامل ديگری است که در افزايش نر

 کند.  می

 رار دهد:قتواند تورم را تحت تاثیر نرخ ارز از دو کانال می

 کانال اول از طريق افزايش قیمت داخلی کاالهای وارداتی مصرفی است. شاخص بهای 

                                                 
تر شده و هزينه دسترسی به آن افزايش يافته است. از سوی ديگر در برخی موارد  دسترسی وجود آالت صنعتی سخت. دسترسی به ماشین 1

ای تولید را در بلندمدت تحت تاثیر قرار هآالت با فناوری پايین شده که خود اين امر نیز هزينهنداشته و واحدهای تولیدی مجبور به تهیه ماشین

 خواهد داد. 
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یری کننده از دو جزء کاالهای تولید داخلی و وارداتی تشکیل شده است. لذا هر تغیمصرف 

 دهد.کننده را تغییر میدر هريک از اين اجزاء شاخص قیمت مصرف

 های دهکانال دوم تغییر قیمت نهادهای تولید است. افزايش نرخ ارز موجب افزايش قیمت نها

های تولید را در پی دارد. اين امر بصورت زنجیروار از تولید وارداتی و در ادامه افزايش هزينه

شود. قیمت جهانی ننده در شاخص قیمت مصرف کننده تخلیه میکانال شاخص قیمت تولیدک

 ارد. های تولید را دکاالها نیز همان اثر نرخ ارز بر قیمت نهاده

 تورم وارداتی ناشی از قیمت جهانی کاالها و نرخ ارز:

 کاالهای جهانی قیمت رتغیی و ارز اسمی نرخ تغییر عامل دو به توانمی را وارداتی تورم ،اقتصاد ايران در

. کندمی تعیین یداخل بازار در را وارداتی کاالهای ريالی قیمت، عامل دو اين برآيند. داد نسبت وارداتی

 های تولید بر تورم تاثیر بگذارد.نیز از دو کانال قیمت کاالهای وارداتی مصرفی و افزايش هزينه ارز نرخ

کشد. به تصوير می 1398تا  1395( سطح و تغییرات نرخ ارز بازار آزاد را طی سالهای 11-4نمودار )

به دلیل  1396تا  1392، از سال 1390بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ ارز بعد از جهش سال 

 1395تا  1392ای که بین سالهای گونهعرضه ارز از سوی دولت به بازار از ثبات نسبی برخوردار بود؛ به

درصد باال رفت. اين  23نیز حدود  1396درصد افزايش يافت و در سال  7.6نرخ ارز در کل دوره تنها 

درصد بود. مقايسه  8.1و  6.7، 11.3، 15، 32به ترتیب  1396تا  1392در حالی است که تورم ساالنه 

گر قراردادن نرخ ارز، دهد که دولت با عرضه ارز به بازار در اين سالها مجددا با لناين آمارها نشان می

های نسبی ارزش دالر نیز همانند ساير کاالها با توانسته بود نرخ تورم را کنترل نمايد. بر اساس قیمت

های دهه يابد، لیکن دولت با کنترل بازار ارز مانع از اين کار شد و نظیر سالافزايش تورم بايد افزايش 

بصورت جهشی باز شد. اين فنر به آرامی از سال از  1390هشتاد نرخ ارز همانند فنر جمع تا در سال 

علی رغم وجود ذخاير ارزی در کشور و اجرای  1397باز شد. در ارديبهشت ماه  1397ابتدای سال 

دهد که ريال اعالم شد. اين امر نشان می 42000سیاست کنترل نرخ ارز، نرخ ارز تک نرخی و 

های ن اين سیاست را اعالم کرد. عواقب اتخاذ سیاستهای اقتصاد ايراگذار غافل از واقعیتسیاست

سرکوب نرخ ارز در سالهای گذشته و تک نرخی کردن نرخ ارز به بروز التهاب در بازار ارز )هرچند 

عوامل ديگری نظیر تقاضای برای ارز جهت خروج ارز، تقاضای سفته بازی و حفظ قدرت خريد در 

شدت و  1397يگر خروج آمريکا از برجام در ارديبهشت ماه اين امر دخیل بودند( منجر شد. از سوی د

، در کنار ترامپ و وزارت خزانه داری آمريکادولت سیاسی  - گرفتن تهديدها و فشارهای اقتصادی

پتانسیل انباشته عدم مديريت بازار ارز از سوی بانک مرکزی و تک نرخی کردن نرخ ارز، باعث شد 

سال  5انباشت شده  در واقع تقاضا برای ارز با تورم منجر شود.به ظهور التهابات ارزی شده تورم 
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ريال در اسفند  132000به  1396ريال اسفند  46400در اين سال نرخ ارز از  يافت. افزايش گذشته

درصدی(. در اين سال عالوه نیازهای واقعی کشور به ارز، تقاضای  185افزايش يافت )نرخ رشد  1397

برای حفظ ارزش دارايیها، تقاضای ارز برای تبديل دارايیها به دالر و خروج سفته بازی، تقاضای ارز 

گیری انتظارات تورمی باعث ريالی و شکل 42000ارز کشور، عدم واردات کاالها با وجود دريافت ارز  

 افزايش نامتناسب نرخ ارز با واقعیتهای اقتصاد ايران شد. 

کرد و در  ريال شروع 130000را در کانال  1398الر سال دسالی متفاوت در بازار ارز بود.  1398سال 

يالی دالر در ر 20000از تیرماه تا آبان ماه با کاهش اول سال بیشتر گرايش به افزايش داشت. سه ماهه 

بازگشت ال، سريال قرار گرفت. از آبان ماه به بعد داليلی نظیر نزديک شدن به انتهای  110000کانال 

ی سفته بازی( ، شیوع بیماری کرونا در دو سه ماه پايانی سال )افزايش تقاضاFATF ايران به لیست سیاه

در بازار  و ... تقاضا برای ارز را افزايش داد و از سوی ديگر کاهش صادرات، باعث کاهش عرضه ارز

يال ر 140000شد. اين دو موافق جهت هم منجر به روند صعودی دالر و ورود نرخ ارز به محدود 

انتهای سال  شکل را تجربه کرد. هرچند نرخ ارز در Uاقع بازار ارز خارجی در اين سال روند شد. در و

 واجه بود. م 1397به ابتدای آن تغییرات چندانی نداشت، لیکن با نوسانات بیشتری نسبت به سال  1398

            درصد( -)ریال 1395-98(. سطح نرخ ارز و تغییرات آن طی دوره 11-4نمودار )

 
       .خذ: بانک مرکزیمأ
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یمت کاالهای وارداتی )ريالی( و ( روند حرکتی تغییر )نسبت به فصل قبل( در شاخص ق12-4نمودار )

شود شاخص قیمت کاالهای وارداتی دهد. همانگونه که از نمودار فوق مالحظه مینرخ ارز را نشان می

کند. هرچند اين شاخص ال شروع به افزايش می، از تابستان همان س1396با اوج گرفتن نرخ ارز از بهار 

گیرد. با شود، لیکن از اين فصل به بعد روندی صعودی به خود میبا افت مواجه می 1397در تابستان 

وند به بعد، رشد شاخص قیمت کاالهای وارداتی به ر 1397وجود کاهش رشد نرخ ارز از تابستان 

تدريج هی در نرخ ارز، شاخص ببا وجود تغییر نوساننیز  1398دهد. در سال صعودی خود ادامه می

يابد که علت اين امر نیز به تخلیه تدريجی نرخ ارز در اين شاخص و وجود چسبندگی افزايش می

 گردد.   ها در اقتصاد ايران بر میقیمت

 درصد( -)ریال 1395-98طی دوره  روند حرکتی تغییر در شاخص قیمت کاالهای وارداتی و نرخ ارز(. 12-4نمودار )

 
 رکز آمار ايران )شاخص قیمت واردات(      م -ماخذ: بانک مرکزی )نرخ ارز(    

دهد که با اوج گرفتن نرخ ارز از (، نشان می13- 4مقايسه تورم وارداتی ريالی و دالری از نمودار )

داشته  روندی صعودی 1398در تورم وارداتی ريالی منعکس شده و تا زمستان سال  1396زمستان سال 

های جهانی کاالهاست و انتقال دهنده است. اين در حالی است تورم وارداتی دالری که متاثر از قیمت

درصد  61.7به  1397درصد در بهار  3تورم جهانی به داخل کشور است نیز روند صعودی داشته و از 

های معامالتی در دوران و هزينههای حمل و نقل افزايش يافته است. البته هزينه 1398در زمستان 

 کاالهای وارداتی افزوده است.       ها نیز به قیمت دالریتحريم
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            )درصد( 1396-98کاالهای وارداتی طی دوره  نقطهبهنقطه(. تورم 13- 4نمودار )      

 
 مأخذ: مرکز آمار ايران.                                                                          

نمودار  ( شاخص قیمت کاالهای جهانی به تصوير کشیده شده است. همچنانکه از اين14- 4نمودار )

روند شاخص قیمت کل کاالهای، غیر سوختی و  2020تا ژانويه  2019شود، از ژانويه مالحظه می

های صنعتی به دلیل شیوع بیماری کرونا روندی کاهنده بوده است. لیکن مواد غذايی به جهت نهاده

د افزايشی ايمن سازی بدن تقريبا افزايشی بوده است. اين در حالی است کشور در طی اين مدت با رون

 شاخص بهای کاالهای وارداتی )به دالر( روبرو بوده است.

 های کاالییقیمت جهانی برخی گروه(. روند شاخص 14- 4) نمودار

 
 .المللی پولمأخذ: صندوق بین
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 های کاالیی و شاخص قیمت واردات )ریالی((. روند شاخص قیمت تولیدکننده برخی گروه15-4) نمودار                 

 

 مأخذ: مرکز آمار ايران.    

های همبستگی شاخص قیمت گروهاز منظر تأثیر تورم کاالهای وارداتی بر هزينه تولید از شاخص 

با شاخص  (از شاخص قیمت تولیدکنندهدرصدی  40با داشتن سهم حدود ) صنعتی کاالهایمنتخب 

درصد در  75شود میزان همبستگی باالی بهره گرفته شد. همچنانکه مالحظه میقیمت ريالی واردات 

  (. 16-4های مختلف است )نمودار گروه

  1397-98های صنعتی با قیمت وارداتی کاالها در دوره در گروه دکنندهیتولرم همبستگی تو. (16-4) نمودار
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 شکاف تولید:

ید بالقوه است. همانطوريکه قبال ذکر شد يکی از عوامل موثر بر تورم، فاصله گرفتن تولید واقعی از تول

تر شدن اين کاهش اين فاصله و رشد منفی به معنی عمیقبه عبارت ديگر رشد مثبت اقتصاد به مفهوم 

ها نیز بیشتر رود فشار بر سطح عمومی قیمتشکاف است و هرچه اين شکاف بیشتر شود انتظار می

 شود.

ارد رکود و 1397همانطوريکه در فصل سوم اين کتاب بدان اشاره شد، اقتصاد ايران از فصل دوم سال 

د )با نفت( درص 4.1منفی از ادامه داشت؛ بطوريکه رشد اقتصادی  1398 شد و اين رکود تا انتهای سال

 1398در سال درصد  -0.5و رصد د -6.9به ترتیب به ، 1397در سال  درصد بدون نفت 1.5و منفی 

تصاد با کاهش رشد اقتصادی و کاهش حجم اق 1398و  1397. به عبارت ديگر در سالهای ه استرسید

ر شده است و بخشی از ف تولید، فشار بر تورم از ناحیه عرضه اقتصاد بیشتتر شدن شکاايران و عمیق

 گردد.  افزايش در تورم به اين عامل برمی

 چهارم فصل گیرینتیجه و بندیجمع

کند، معظلی های متبالبه اقتصاد ايران، آسیبهای جدی بر پیکره اقتصاد وارد میتورم به عنوان يکی از چالش

توان يافت که هنوز تورم کشورهای دنیا آن را حل کرده و هم اکنون معدود کشورها در دنیا می هکه عمد

را تحت  گريبانگیر آنان است. اين شاخص از آن جهت رفاه آحاد جامعه و سودآوری بنگاههای اقتصادی

 دهد از حساسیت خاصی در مقايسه با ساير شاخصها برخوردار است.الشاع قرار می

های اقتصادی و اجتماعی بسیاری نیز از بابت هاست که گرفتار تورم مزمن بوده و هزينهران دههاقتصاد اي

درصد بوده است.  19کند. متوسط نرخ تورم )تورم بلندمدت( در دو دهه گذشته حدود آن پرداخت می

ت. در اين سدرصد به ثبت رسیده که حدود دو برابر روند بلندمدت آن ا 34.8تورم ساالنه  1398در سال 

درصد بیش از تورم کل بوده است. گروه اخیر با توجه به  43ها با ها و آشامیدنیبین تورم گروه خوراکی

تواند به گسترش فقر در جامعه اينکه سهم بااليی در سبد هزينه خانوارهای دهکهای پايین جامعه دارد می

شود بازارهای مختلف دست باعث میمنجر شود. از سوی ديگر تورم به انتظارات تورمی دامن زده و 

 ه مجددا تورم ايجاد نمايد.ای به هم پیوستخوش نابسامانی شده و در حلقه

متر درصد( ک 47) 1397، که نسبت به سال 1398درصدی شاخص بهای تولیدکننده در سال  34.8رشد 

فشار بر تقاضا و  های آتی وبوده، موجب ايجاد نااطمینانی نسبت به آينده و به جلو انداختن خريد

ها از سوی ، افزايش قیمتیفضای تورمها را دامن میزند. در واقع در افزايش قیمت چرخه معیوب

 شود. شده و به تورم بیشتر منجر می پیشران تورم های اقتصادی خودبنگاه
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یزان حاکی است که گروه کشاورزی به م 1398های شاخص بهای تولیدکننده در سال بررسی زيرگروه

اند. بنابراين رشد درصد رشد را تجربه کرده 45درصد و گروه معدن  41.8درصد، گروه صنعت  32.8

ها و حتی نسبت به شاخص کل در سطح بسیار قیمت در بخش معدن و صنعت نسبت به ساير بخش

ای هيش هزينهو افزا 1397باالتری بوده است که اين امر به دلیل تخلیه افزايش شديد نرخ ارز در سال 

های تولید، ينههزای وارداتی بوده است. عالوه بر افزايش ای و سرمايهخصوص کاالهای واسطهتولید به

ای نیز افت شديدی ای و سرمايهذکر اين نکته نیز ضروری است که در اين سال واردات کاالهای واسطه

ر خود تأثیر زيادی بر افزايش نرخ ارز تجربه کرده که اين ام وهای وارداتی را به دلیل محدوديت

 های تولید داشته است. هزينه
 

وضوع درصدی را تجربه نمود که از علل اين م 6رشد  1398شاخص بهای کاالهای صادراتی در سال  

تر )کاهش ارزش هرتن افزوده پايینتوان به افزايش نرخ ارز و افزايش صادرات کاالهای با ارزشمی

منبع ای ويژگی صادرات غیرنفتی کشور وابستگی زيادی آن به کااله کاالی صادراتی( اشاره کرد. از

شدت تحت تأثیر قیمت االهای صادراتی بهشود، شاخص بهای کاست که باعث می بریانرژو  محور

 يابد. یمهای جهانی اين شاخص نیز کاهش که با کاهش قیمتنحویجهانی مواد خام قرار گیرد؛ به

اخص درصد بوده است که در مقايسه با ش 51.3،  1398رداتی در سال رشد شاخص بهای کاالهای وا

های گذشته شده است. اين امر حاکی از آن بهای صادرات منجر به تداوم نزولی رابطه مبادله طی سال

يی تر و خريد کاالهاافزوده پايینتر و با ارزشاست تجارت کشور عمدتاً بر اساس فروش کاالهای ارزان

 های اخیر شدت نیز گرفته است.ها مواجه بوده که اين روند در سالده باالتر طی اين سالافزوبا ارزش

ثباتی و های تورم در اقتصاد ايران در بلندمدت حاکی از آن است که مهمترين منشاء بیبررسی ريشه

ر تهديد جدی اقتصاد ايران، عدم تعادل ساختاری در بخش پولی کشور است که اين نیز ريشه د

سرعت  ترازيهای بودجه عمومی دولت دارد )سلطه مالی سیاست پولی(. اين امر باعث شده است کهنا

توان در روند رو به انتشار نقدينگی در کشور بیشتر از ظرفیتهای اقتصاد ايران شود که آثار آن را می

ز سال ت ارشد نسبت نقدينگی به تولید ناخالص داخلی مشاهده کرد. بررسی روند تراز عملیاتی دول

 1398ای دارد. در سال حکايت از شکاف بیشتر درآمدهای عمومی و اعتبارات هزينه 1398تا  1380

ها شدت نیز گرفته است. به عبارت نیز به دلیل عدم تحقق درآمدهای نفتی، بیماری کرونا و تداوم تحريم

های ديگر ای يا شیوهديگر کسری بودجه مزمن و ساختاری کشور، از کانالهای مختلف تکالیف بودجه

ه رشد پايه ببه منابع بانکی بانک مرکزی منتقل شده و از طريق اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی 

درصد  31.3بالغ بر  1398پولی منجر شده است؛ بطوريکه نقدينگی در يک سال منتهی به اسفندماه 

 رشد کرده که از روند بلندمدت آن نیز پیش گرفته است.



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 123صفحه:  1399 تاريخ:
  

 

های تولید های مختلف از جمله افزايش هزينهاز کانال وهای اقتصادی نیز مزيد بر علت شده تحريم

 ای و همچنین با قیمت باال( هم انتظارات تورمی را تحريک)کاهش دسترسی به مواد اولیه و سرمايه

های یاستس لیلکرده و هم اينکه موجبات شکاف بیشتر تولید شده است. از سوی ديگر نرخ ارز نیز به د

های ساختاری اقتصاد رده و ناترازیهايی بشدت رشد کنادرست دولت در سالیان گذشته، در برهه

من منتهی تر نموده و از کانال فشار بر نقدينگی، به تورم مزکشور را )از جمله کسری بودجه( عمیق

 شده است.   
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 معدن و  : تحوالت بخش صنعتپنجمفصل 
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 چکیده

مرکز ت. بوده استمنفی  1390ارزش افزوده بخش صنعت به قیمت ثابت سال رشد  1398در سال 

رصدی از د 50.3با سهم  های ايجادییارگذهيسرمابر  1398برداری در سال های بهرهباالی پروانه

منبع صنايع ر دعمدتاً ای، درصد از اشتغال ايجاد شده و نه توسعه 53.8های انجام شده و گذاریسرمايه

، «زیساير محصوالت کانی غیرفل»، «ساخت مواد و محصوالت شیمیايی»، «ساخت فلزات اساسی»محور 

گواهی بر اين مدعا تواندمی« ل از نفتهای حاصکک و فرآورده»و « محصوالت غذايی و آشامیدنی»

 یمتیق سرکوب عمدتاً و یازن مورد هیمواد اول متیبه علت باال بودن ق بسیاری صنايعدر که  باشد

 باالتر است یگذارهيسرما سکيبوده و ر ترنيیسود پا هیمحصوالت، حاش

درصد  81افزوده و درصد ارزش 76بر بالغ، 1397بر اساس آخرين اطالعات مرکز آمار ايران در سال 

 هایرآوردهو فکک  دیتول» عيصنا نفر کارکن و بیشتر مربوط به 10با  یصنعت هایارزش ستانده کارگاه

، «های غذايیتولید فرآورده»، «تولید فلزات پايه»، «مواد و محصوالت شیمیايی» ،«نفت شيحاصل از پاال

است،  بوده «رفلزیهای معدنی غیتولید ساير فرآورده»و « تولید وسايل نقلیه موتوری، تريلر و نیم تريلر»

محور با صنايع ساختافزوده و از ارزش یدرصد 9.8محور با سهم دانش عيصنا اين در حالی است که

 ایهتفعالی رشته انیرا در م سهم نيکمتر یصنعت هایاز ارزش ستانده کارگاه یدرصد 10.1سهم 

 ،«يیایمیمواد و محصوالت ش»ارتباط با صادرات صنايع منبع محور است. در  از آن خود کرده یصنعت

درصد در  84بر بالغ)با مجموع سهم  «پايهفلزات » و «های حاصل از پااليش نفتتولید کک و فرآورده»

سهم  دهندهنشان هاتیرشته فعال نيرابطه مبادله ا( توجه به اين نکته حائز اهمیت است که 1397سال 

ها و درواقع افزوده پايین در مقايسه با محصوالت وارداتی در اين رشته فعالیتباالتر محصوالت با ارزش

 است. عيصنا نيارزش در ا رهیزنج لیعدم توسعه و تکم شاهدی بر

جهش نرخ  اه باهمر یفلزات اساسمجدد  ميتحر در بخش معدن، 1398سال ترين وقايع يکی از مهم

رس در بو یمعدن عيو صنا یمحصوالت معدن یعرضه و تقاضابود که موجب بروز عدم تعادل در  ارز

ادار نرخ توأم با شکاف معن یجهان متیبه ق یمواد و محصوالت معدن متیق یوابستگ .شد رانيا یکاال

گرچه مداخالت بازار شد. ا نيبه ا بازیسفته یسود و ورود تقاضا هیحاش جاديو آزاد موجب ا یارز دولت

جرايی سبب ا؛ بهکاذب بود یتقاضا و کاهش تقاضا تيريمد یبازار در راستا میتنظکارگروه  /ستاد

 دست نيیپا عيصنا دیتول هاینهيهز ،مدتدر کوتاه های نظارتمصوبات و محدوديتنشدن تمام 

مین بازار هدف تأ با یصادرات هایتي. عالوه بر آن، محدوديافتکاهش  عيصنا نيا در دیو تول شافزاي

 . دیبه افت صادرات انجام زیداخل ن
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 مقدمه

 بواسطه خروج آمريکا از برجام وهای تامین ارز با افت درآمدهای نفتی استمرار محدوديت

فزايش اتشديد شد،  1398گیری ويروس کرونا در زمستان های تجاری ناشی از آن که با همهمحدوديت

ه و زمان تامین های تولید و اخالل در زنجیره تامین صنعتی را به همراه داشت. افزايش هزينقیمت نهاده

قیقی حا کاهش مخارج عمرانی دولت و افت درآمد های تولید و کاهش تقاضای موثر اقتصاد بنهاده

د خروج خانوار با تعطیلی و نیمه تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی و صنفی، موجب کند شدن فرآين

تولید  از رکود بخش صنعت شد و همچنین زمینه را برای افزايش عمق ساخت داخل در اقالم گلوگاهی

 صنعتی را فراهم آورد. 

 . بخش صنعت1-5
 صنعت بخش افزودهارزش. 1-1-5

های ساختمان، معدن و تأمین آب، برق و گاز طبیعی( به قیمت افزوده صنعت )فارغ از زيرگروهارزش 

رسیده که  1398هزار میلیارد ريال در سال  5650.3به  1390هزار میلیارد ريال در سال  980.2از جاری 

افزوده ش. اين در حالی است که ارزربه کرده استرا در اين دوره تج درصدی 28.4متوسط رشد ساالنه 

زار ه 908.5به  1.1طی دوره مورد بررسی با متوسط کاهش ساالنه  1390صنعت به قیمت ثابت سال 

فزايش ا رسیده است. رشد منفی ارزش افزوده بخش صنعت به قیمت ثابت و 1398میلیارد ريال در سال 

د در درص 16.9به  1390درصد در سال  14.3جاری )از  سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی به قیمت

 تر شده است. ( گويای آن است که بخش صنعت در اقتصاد ايران به لحاظ اسمی بزرگ1398سال 

 . تولید محصوالت صنعتی منتخب2-1-5

وانت »، «درصد 32.7ماشین لباسشويی »، «درصد 40.5سموم دفع آفات نباتی »محصوالت  1398در سال 
بیشترين رشد تولید را « درصد 20.8استر نخ فیالمنت پلی»و « درصد 24.8داروی انسانی »، «رصدد 29.5

توجه به اين نکته ضروری « وانت»و « ماشین لباسشويی»)از بعد مقدار( تجربه کردند. در رابطه با محصوالت 
حلیل عملکرد تولید اين محصوالت با بیشترين کاهش تولید مواجه بوده است. در ت 1397است که در سال 

بايد توجه داشت که ارقام « نخ فیالمنت پلی استر»و « داروی انسانی»، «سموم دفع آفات نباتی»محصوالت 
های موردبررسی بوده است. بیشترين کاهش بیش از مقادير رشد سال 1398رشد مثبت تجربه شده در سال 

اتوبوس، »، «درصد -54.5ونت و کشنده کامیون، کامی»مربوط به تولید  1398تولیدات صنعتی در سال 
انواع سواری »و « درصد -28.8الیاف اکريلیک »، «درصد -39.7کمباين »، «درصد -45.7بوس و ون مینی
« انواع سواری»و « کامیون، کامیونت و کشنده»بوده است. در ارتباط با محصوالت صنعتی « درصد -14.4

های پیشین، کمترين مقدار در مقايسه با سال 1398ه در سال شود که مقدار تولید تجربه شدنیز مشاهده می
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های با تشديد تحريم زمانهمتولید به وقوع پیوسته است. استمرار تحريم مستقیم صنعت خودروی کشور 
در قطعات با فناوری  خصوصاًی فاقد تولید داخل هامجموعهمالی و بانکی موجب دشواری تأمین قطعات و 

آوری ، استکان تايپت و توربو شارژر شد. اگر چه در راستای ارتقای تابECUکیسه هوا،  متوسط به باال نظیر
سازنده و انعقاد  89صنعت خودرو و کاهش وابستگی وارداتی اين صنعت سه میز ساخت داخل با مشارکت 

نگی اما متاسفانه کمبود نقدي ؛تشکیل شد 1398میلیون يورو در سال  275قراردادهای همکاری به ارزش 
های داخلی )محصوالت پتروشیمی، برابری نرخ ارز و اثرات سوء آن بر قیمت نهاده 2همراه با جهش بالغ بر 

 ...( به کاهش تولید انواع سواری، کامیون، کامیونت و کشنده انجامید.  های فوالدی وورق

 1394-98(. روند تولید محصوالت صنعتی منتخب طی دوره 1- 5)جدول 

 عنوان
 سنجشواحد 

1394 1395 1396 1397 1398 
          رشد

98 -1397 

متوسط 
 رشد دوره

ت 
وال

ص
مح

از 
د 

رش
ن 

تری
یش

ب
تی

صنع
 

 8.2 40.5 37.5 26.7 36.1 32.6 27.4 هزار تن سموم دفع آفات نباتی

 10.8 32.7 742.2 559.2 890.3 861.7 492.9 هزار دستگاه ماشین لباسشويی

 -2.9 29.5 66.8 51.6 73 77.7 75.2 هزار دستگاه وانت

 4.8 24.8 48.7 39 38.3 38 40.4 میلیارد عدد داروی انسانی

 3.3 20.8 296.2 245.1 240 212.4 260.6 هزار تن نخ فیالمنت پلی استر

ت 
وال

ص
مح

از 
د 

رش
ن 

تری
کم

تی
صنع

 

 -17.8 -54.5 4528 9947 16402 15776 9915 دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده

 10.8 -45.7 1972 3632 4261 2638 1308 دستگاه مینی بوس و ون اتوبوس،

 17.5 -39.7 429 712 758 408 225 دستگاه کمباين

 -45.2 -28.8 1.7 2.4 0.34 6.9 18.9 هزار تن الیاف اکريلیک

 -4 -14.4 758.4 886.3 1429 1255.2 892.3 هزار دستگاه انواع سواری

 به روايت آمار و اطالعات. و تجارت: وزارت صنعت، معدن ماخذ         

ماشین »، «رصدد 17.5کمباين »، بیشترين متوسط رشد دوره مربوط به تولید 1398تا  1394های طی سال

، «درصد 8.2سموم دفع آفات نباتی »، «درصد 10.8بوس و ون اتوبوس، مینی» ،«درصد 10.8لباسشويی 

 تنها« داروی انسانی»بوده است.  «درصد 3.3نخ فیالمنت پلی استر »و « درصد 4.8داروی انسانی »

ن . در اياست که در سال قبل نیز جزء محصوالت دارای بیشترين متوسط رشد بوده استمحصولی 

به دلیل تعطیلی خط تولید « درصد -45.2الیاف اکريلیک »دوره بیشترين کاهش متوسط رشد مربوط به 

بواسطه «  درصد -4انواع سواری »و « صددر -17.8میون، کامیونت و کشنده کا»آکريلیک، کارخانه پلی 

 ر گردشدهمچنین کمبود سرمايه  ها وها و اخالل در زنجیره تامین قطعات منفصله و مجموعهتحريم

ای نیز در گروه محصوالت دار 1397تنها محصولی است که در سال « الیاف اکريلیک» بوده است.

 ار داشته است.کمترين متوسط رشد قر
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وديت حاکی از آن است که محد، 1398روند تغییرات تولید محصوالت منتخب صنعتی در سال  بررسی

پوشش ريسک  ها، چند نرخی بودن ارز و نبود مکانیزمی برایهای تولید بواسطه تحريمدر تامین نهاده

ها برای لی بانکو بازارهای ما های نظام بیمه، مالیاتنوسانات نرخ ارز برای تولیدکنندگان، ناکارآمدی

مرانی عتامین مالی تولید و کاهش تقاضای موثر اقتصاد بواسطه کاهش قدرت خريد خانوار و مخارج 

  است. دولت، عمده علل نوسان تولید و استمرار روند کاهشی در برخی از صنايع نظیر خودرو بوده

 برداری صنعتی صادرههای بهره. پروانه3-1-5

عنوان معیاری از تقاضای بالفعل برداری صادره )بههای بهره، تعداد پروانه1393-98طی دوره 

 30.7ها گذاری اين پروانهیزان سرمايهمرا تجربه کرده و  درصد 4.7گذاری( متوسط رشد ساالنه سرمايه

يه و درصد افزايش داشته است. همچنین تعداد، سرما 5.5درصد و اشتغال ايجاد شده ناشی از آن 

 1درصد و  1.5درصد،  5.5به ترتیب  نسبت به سال قبل 1398 در سالبرداری های بهرهاشتغال پروانه

ت در یدکننده بخش صنعتولنرخ تورم واحد درصدی  22.8 راستا با کاهشهمدرصد رشد داشته است. 

هر  ازیموردن، میزان سرمايه (1398درصد در سال  41.8به  1397درصد در سال  64.6از ) 1398سال 

همراه صدی در 4و اشتغال ناشی از هر پروانه نیز با کاهش درصدی  3.8کاهش برداری با پروانه بهره

 مايه و اشتغالبرداری صادره نسبت به سرهای بهرهتر تعداد پروانهاين موضوع ناشی از رشد بزرگ بود.

 ها و نه ناشی از کاهش نرخ تورم بوده است.ناشی از اين پروانه

 )درصد( 1393-98برداری طی دوره تعداد، سرمایه و اشتغال پروانه بهره روند تغییرات(. 2- 5) جدول

 تعداد سال/شرح
 سرمایه

 )میلیارد ریال(
 اشتغال
 )نفر(

متوسط سرمایه هر پروانه 
 )میلیارد ریال(

متوسط اشتغال هر 
 پروانه )نفر(

1393 4744 146025 76545 30.8 16.1 

1394 4730 170794 75652 36.1 16.0 

1395 5325 319689 91243 60.0 17.1 

1396 5276 256539.7 96962 48.6 18.4 

1397 5649 549155.1 99053 97.2 17.5 

1398 5957 557181.3 100046 93.5 16.8 

 - - 5.5 30.7 4.7 متوسط رشد دوره

 - - 1 1.5 5.5 1397-98رشد 

 (.1397تا  1393های به روايت آمار و اطالعات )سال و تجارت: وزارت صنعت، معدن ماخذ     

 1393مبین آن است که در سال  1398و  1393های برداری صادره در سالهای بهرهمقايسه تعداد پروانه

محصوالت غذايی »، «محصوالت از الستیک و پالستیک»، «کانی غیرفلزی»های منبع محور رشته فعالیت

ری برخوردار گذااز جذابیت بااليی برای سرمايه« ساخت مواد و محصوالت شیمیايی»و « و آشامیدنی

ترين داليل جذابیت باالی مانده است. از مهمیباقها همچنان محفوظ اند و اين ترکیب در طول سالبوده
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های مستقیم و توان به چگالی بیشتر تابع توزيع يارانهگذاری میصنايع منبع محور و مادر برای سرمايه

گذاری در صنايع با فناوری باال و احتمال سرمايهغیرمستقیم دولت به سمت اين صنايع، باال بودن ريسک 

های تحريمی و عدم امکان دسترسی به منابع دانشی خارج از کشور و ها به ويژه در سالشکست در آن

همچنین سهولت خام فروشی در بازارهای خارجی به نسبت محصوالت با ارزش افزوده باالتر با توجه 

 اندارد و... برای اين محصوالت اشاره داشت. به اهمیت فاکتورهايی نظیر برند، است

 1398و  1393های های صنعتی در سالبرداری صادره به تفکیک رشته فعالیتهای بهره(. تعداد پروانه1- 5) نمودار

 
 به روايت آمار و اطالعات. و تجارت: وزارت صنعت، معدن ماخذ                       

محصوالت از توتون و » های، رشته فعالیت1398برداری صادره در سال بهرههای از منظر تعداد پروانه

آالت دفتری و ماشین»و « درصد 42.4ابزار پزشکی، اپتیکی، دقیق و ساعت »، «درصد 100تنباکو 

مواجه  1398برداری صادره در سال های بهرهبا بیشترين رشد تعداد پروانه« درصد 42.1حسابداری 

کمبود اولیه بواسطه به علت « درصد -25.4چوب و محصوالت چوبی بجز مبل »بودند. رشته فعالیت 

هايی در واردات چوب نظیر کمبود منابع ارزی ها، وجود محدوديتبرداری چوب از جنگلتوقف بهره

ت مواد موجب های تامین مواد اولیه از مسیر بازيافو قوانین سختگیرانه، عدم حمايت دولت از طرح

رشته فعالیت  باشد.برداری مواجه های بهرهبا بیشترين کاهش تعداد پروانه شده است تا اين صنعت

دومین رشته فعالیت برخوردار از بیشترين کاهش « درصد -20.4دباغی، چرم، کیف، چمدان و کفش »

شده محصوالت چرمی بوده است. افزايش قیمت تمام  1398برداری صادره در سال تعداد پروانه بهره

ناشی از افزايش قیمت پوست در بازارهای داخلی با تقلیل کشتار در کشور  همراه با کاهش قدرت 

موجب کوچک شدن اندازه بازار داخلی اين صنعت شد. عالوه بر آن،  1398خريد خانوار در سال 

-موانع تولید رقابت رفع»( قانون 37وضع عوارض صادراتی بر صادرات ساالمبور و وت بلو وفق ماده )

تر شدن اندازه بازار در راستای جلوگیری از خام فروشی به تنگ« پذير و ارتقای نظام مالی کشور
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-خارجی انجامید. بروز مازاد عرضه در اين بازار همراه با وابستگی وارداتی اين صنعت در تامین ماشین

 داده است.گذاری در اين صنعت را کاهش آالت مدرن، انگیزه برای سرمايه

 )درصد( 1394-98های صنعتی طی دوره برداری به تفکیک رشته فعالیتهای بهره(. روند تغییرات تعداد پروانه3- 5) جدول 

 ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت به روايت آمار و اطالعات.

انتشار، »مربوط به رشته فعالیت  1398برداری در سال های بهرهدر پروانه میزان سرمايه بیشترين افزايش

در اصفهان به ارزش « ترام چاپ سپاهان»برداری از واحد و بواسطه بهره« درصد 594.5چاپ و تکثیر 

 ، اين میزان سرمايه1397های ناچیز سال گذاریمیلیارد ريال بوده است که با توجه به سرمايه 4722.1

دفتری  آالتماشین»های رشته فعالیتگذاری منجربه رشد باالی سرمايه در اين رشته فعالیت شده است. 

میزان  به لحاظ« درصد 210.3 راديو، تلويزيون و وسايل ارتباطی»و « درصد 332.7و حسابداری 

های وارداتی در تامین محدوديت های بعدی قرار دارند.برداری رسیده، در رتبهگذاری به بهرهسرمايه

رويکرد دولت در  به موازات« راديو، تلويزيون و وسايل ارتباطی»و « آالت دفتری و حسابداریماشین»

ده از توان تولیدکنندگان های ساخت داخل و اولويت در تامین نیاز داخل با استفاحمايت از پروژه

حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمايت از کاالی »داخلی در راستای اجرای قانون 

 296.5موجب شده است تا بازار مناسبی برای اين محصوالت فراهم گردد که نتیجه آن رشد « ايرانی

و به  1397در سال « تری و حسابداریآالت دفماشین»گذاری بالقوه در رشته فعالیت درصدی سرمايه

بوده است. در رشته فعالیت  1398برداری رسیدن برخی از اين جوازهای تاسیس صادره در سال بهره

توجه به اين نکته حائز اهمیت است که عالوه بر داليل برشمرده، « راديو، تلويزيون و وسايل ارتباطی»

 1398عامل ديگری بر رشد باالی سال  1397سال  برداری رسیده درهای به بهرهرشد منفی سرمايه

گذاری به به لحاظ میزان سرمايه« درصد 207.6های برقی آالت و دستگاهماشین»رشته فعالیت است. 

جنرال »ای نظیر های ايجادی و توسعهبرداری رسیده در رتبه بعدی قرار دارد. افتتاح برخی از پروژهبهره

 1398 1397 1396 1395 1394 عنوان رشته فعالیت صنعتی

ه 
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ر ر
ش د
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ین
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 100 200 -33.3 -25 100 محصوالت از توتون و تنباکو

 42.4 -28.9 10.5 19.2 465 ابزار پزشکی، اپتیکی، دقیق و ساعت

 42.1 85 9.1 10 185.7 یآالت دفتری و حسابدارماشین

 33.3 -14.3 -12.5 41.2 21.4 انتشار، چاپ و تکثیر

 28.2 5.4 27.6 57.9 -23.1 راديو، تلويزيون و وسايل ارتباطی

ه 
شت

ر ر
ش د

زای
 اف

ین
متر

ک

ت
الی
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ه
 

تی
صنع

 

 -25.4 27.4 -14.9 21.3 19 چوب و محصوالت چوبی بجز مبل

 -20.4 -38.1 193.1 -34.1 29.4 دباغی، چرم، کیف، چمدان و کفش

 -16.5 33.8 -18.8 73.5 -2 پوشاک و عمل آوردن پوست خز

 -14.9 7.5 -7 3.5 29.1 مبلمان و ساير مصنوعات

 -13.3 9.9 23.4 46 -15.6 ساخت منسوجات
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میلیارد  2600.6مجتمع صنعتی سپاهان باتری با سرمايه »، «لیارد ريالمی 4444.9کب پارس با سرمايه 

میلیارد  1867.2کابل سینا با سرمايه »، «میلیارد ريال 2540.4المللی راشا مهر نیکان با سرمايه بین»، «ريال

« رد ريالمیلیا 440استام صنعت با سرمايه »، «میلیارد ريال 709.7پارس سامان ايرانیان با سرمايه »، «ريال

گذاری موجب شده است تا سرمايه« میلیارد ريال 401.8تولیدی و بازرگانی اشجع باطری با سرمايه »و 

محصوالت از توتون و »با رشد همراه باشد. رشته فعالیت  1398صنعتی در اين رشته فعالیت در سال 

و اين است  قرارگرفتهداری بربیشترين افزايش سرمايه پروانه بهره پنجمدر رتبه « درصد 159.9تنباکو 

های بزرگ صنعتی در اين رشته فعالیت از قبیل برداری رسیدن برخی از پروژهموضوع ناشی از به بهره

دخانیات متحد احسان قشم با سرمايه »، «میلیارد ريال 1188.9توتون صنعت پارسیان قشم با سرمايه »

شرکت آينده تنباکو آسیا قشم »و « میلیارد ريال 675زرين صنعت شفا با سرمايه »، «میلیارد ريال 682.5

 بوده است. « میلیارد ريال 645.4با سرمايه 

ساخت مواد و »و « رصدد -67.6های حاصل از نفت کک و فرآورده»های صنعتی رشته فعالیت

اند. رشته بوده روروبهگذاری هنیز با بیشترين کاهش میزان سرماي« درصد -28.4محصوالت شیمیايی 

از سوم برداری رسیدن فبه دلیل به بهره 1397در سال « های حاصل از نفتکک و فرآورده»فعالیت 

اری مواجه بردگذاری بهرهبا افزايش شديد سرمايهپااليشگاه ستاره خلیج فارس و پااليش نفت الوان 

در سال  تا اين رشته فعالیتبه میزان مشابه آن موجب شد  یباارزشگذاری مجدد بود و عدم سرمايه

اهش کبا کاهش زيادی همراه باشد. اين موضوع در خصوص پنج رشته فعالیتی که با بیشترين  1398

 کند.مواجه بودند، صدق می 1398برداری در سال های بهرهسرمايه در پروانه

 )درصد( 1394-98های صنعتی طی دوره فعالیت برداری به تفکیک رشتههای بهره(. روند تغییرات میزان سرمایه پروانه4- 5)دول ج

 ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت به روايت آمار و اطالعات.

 1398 1397 1396 1395 1394 عنوان رشته فعالیت صنعتی
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 594.5 81.9 -44.3 2.2 13.5 انتشار، چاپ و تکثیر

 332.7 298.5 -72.6 65.2 -43.1 آالت دفتری و حسابداریماشین

 210.3 -77.9 38.8 7.4 97 وسايل ارتباطیراديو، تلويزيون و 

 207.6 92.8 -64.4 31 39.9 های برقیآالت و دستگاهماشین

 159.9 -83.3 20563.7 -79 815.5 محصوالت از توتون و تنباکو
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 -67.6 3053.8 -74.7 163 210.1 های حاصل از نفتکک و فرآورده

 -28.4 251.9 -36 13.4 91.8 مواد و محصوالت شیمیايی ساخت

 -24.1 24.3 25 -24.4 75.1 محصوالت فلزی فابريکی

 -17.5 106.6 15.2 -5.3 22.4 وسايل نقلیه موتوری

 -16.3 44.3 51 56.1 -18 محصوالت از الستیک و پالستیک
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انتشار، چاپ »، «دفتری و حسابداری آالتماشین» هایهای صنعتی، رشته فعالیتدر میان رشته فعالیت

فعالیت با بیشترين  عالوه بر قرارگیری در میان پنج رشته«  راديو، تلويزيون و وسايل ارتباطی»و « و تکثیر

زايی نیز به ترتیب با رشد غال، از جهت اشت1398برداری در سال های بهرهگذاری پروانهمیزان سرمايه

ته های اول، دوم و پنجم قرار گرفتند. رشدرصدی در رتبه 28.4درصدی و  42.7درصدی،  232.1

پوشاک و عمل آوردن پوست خز »و « درصد 31.5ساخت مواد و محصوالت شیمیايی »های فعالیت

ن خود کردند. آگذاری را از ايهزايی ناشی از سرمهای سوم و چهارم اشتغالبه ترتیب رتبه« درصد 31.1

 1003اوه ککربنات سديم »، «نفر 1500پتروشیمی آبادان »طرح ايجادی نظیر  9برداری رسیدن به بهره

تروشیمی شهید پ»ای مانند توسعه طرح 11و « نفر 695دارويی آرايشی بهداشتی آريان کیمیا تک »و « نفر

 99رن های غذايی حیاتی کاداروسازی مکمل»و « رنف 695پتروشیمی پرديس »، «نفر 1153تندگويان 

شاغل  نفر 200و صنايع پوشاک اويشن با « ساخت مواد و محصوالت شیمیايی»در رشته فعالیت « نفر

زايی اين دو ترين داليل افزايش اشتغالاز مهم« پوشاک و عمل آوردن پوست خز»در رشته فعالیت 

مربوط به  1398گذاری صنعتی در سال زايی ناشی از سرمايهرشته فعالیت هستند. کمترين میزان اشتغال

های حاصل از کک و فرآورده»، «رصدد -40.2چوب و محصوالت چوبی بجز مبل »های رشته فعالیت

ه مورد اول از بیشترين کاهش تعداد است ک« درصد -21.9ايل نقلیه موتوری وس»و « درصد -29.1نفت 

گذاری برخوردار بودند. در ارتباط با از بیشترين کاهش در سرمايه برداری و دو مورد دومپروانه بهره

ن موضوع توجه به اي« وسايل نقلیه موتوری»و « های حاصل از نفتکک و فرآورده»های رشته فعالیت

های ر حلقهدزايی اين صنايع عمدتا بر بوده و اشتغالحائز اهمیت است که ماهیت اين دو صنعت سرمايه

 افتد. الخصوص در حوزه خدمات متصل به تولید اتفاق میلیپسین و پیشین ع

 )درصد( 1394-98های صنعتی طی دوره برداری به تفکیک رشته فعالیتهای بهره(. روند تغییرات میزان اشتغال پروانه5-5)  جدول 

 ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت به روايت آمار و اطالعات.
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 232.1 27.8 -53.1 -22.4 115.7 یو حسابدار یآالت دفترماشین

 42.7 28.8 -41.2 63.3 -53.2 یرچاپ و تکث و انتشار

 31.5 2.2 25 2.3 8.4 ساخت مواد و محصوالت شیمیايی

 31.1 10.7 3.4 89.2 -40.9 پوشاک و عمل آوردن پوست خز

 28.4 -62.9 28.9 19.1 -34.2 راديو، تلويزيون و وسايل ارتباطی
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 -40.2 45.6 -28.8 68.4 25.8 چوب و محصوالت چوبی بجز مبل

 -29.1 316.8 -22.2 -5.5 9.2 های حاصل از نفتکک و فرآورده

 -21.9 12.1 5 62.3 -36.2 وسايل نقلیه موتوری

 -20.9 27.4 10.3 11.4 -24.4 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی

 -15.7 29 3 -8 22.6 محصوالت فلزی فابريکی
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 (. وضعیت اشتغال صنعتی9کادر )

برداری های بهرهدرصدی تعداد پروانه 4.7های صنعتی و گذاریدرصدی سرمايه 30.7متوسط افزايش 

درصد افزايش داشته  5.5اده است که اشتغال صنعتی تنها در حالی رخ د 1393-98صادره طی دوره 

و « ریآالت دفتری و حسابداماشین»محور نظیر ها در صنايع دانشگذاریاست. افزايش سرمايه

موجب « نباکومحصوالت از توتون و ت»بر نظیر و صنايع سرمايه« راديو، تلويزيون و وسايل ارتباطی»

برداری شده است. های بهرهگذاری پروانهشتغال صنعتی نسبت به افزايش سرمايهناچیز بودن افزايش ا

زايی تغالزا نبوده و انتظار اشنکته حائز اهمیت آن است که بخش صنعت بواسطه ماهیت آن اشتغال

ل صنعتی از آن باور نادرستی است که در جامعه شکل گرفته است. بر اساس تجربیات جهانی، اشتغا

ق و های پیش از ساخت نظیر تحقیستقیم و از طريق خدمات متصل به تولید در حلقهبصورت غیرم

 دهد.های بازاريابی، توزيع و فروش رخ میهای پس از ساخت در بخشتوسعه و طراحی و در حلقه

 ای های صنعتی ایجادی و توسعه. اهم طرح4-1-5

هزار میلیارد ريال بوده که  466در مجموع حدود  1398در سال ای های ايجادی و توسعهسرمايه طرح

نفر و حدود  11455هزار میلیارد ريال و اشتغال  234.8با سرمايه  1طرح ايجادی 49حدود به تفکیک 

نفر در کشور به  9853هزار میلیارد ريال و اشتغال  231.9ای معادل با سرمايه 2ایطرح توسعه 72

، اوالًگذاری ايجادی توجه به چند نکته حائز اهمیت است: ا سرمايه. در ارتباط به استبرداری رسیدبهره

آالت از واحد جديد و خريد ماشین تاسیسوابستگی بیشتر آن به  واسطهبهگذاری ايجادی سرمايه

یاً، با توجه به وجود ثانای برخوردار است. گذاری توسعهبری بیشتری نسبت به سرمايهسرمايه

شده در کشور، ايجاد واحدهای جديد بدون توجه به لزوم تحريک  يجاداع های خالی در صنايظرفیت

ی برای اين محصوالت، موجب هدر رفت سرمايه خواهد شد؛ بنابراين الزم است بازارسازتقاضا و 

ی، ايجاد انگیزه برای توسعه واحدهای موجود و استفاده حداکثری مجوزدهسازوکاری برای مديريت 

 هدر رفت سرمايه به حداقل و طراحی شود تا با کمبود نقدينگی در کشوريجادشده اهای از ظرفیت

 ممکن کاهش يابد.

 53.8و  50.3ايجادی به ترتیب معادل  يجادشده در بخشاگذاری انجام شده و اشتغال سهم سرمايه

 هایهای ايجادی به لحاظ حجم سرمايه مصروفه در رشته فعالیتگذاریدرصد بوده است. عمده سرمايه

، «ساير محصوالت کانی غیرفلزی»، «ساخت مواد و محصوالت شیمیايی»، «ساخت فلزات اساسی»

                                                 
 شود.گذاری اطالق میمیلیارد تومان سرمايه 60های با بیش از اندازی شده ايجادی به طرحهای مهم راهطرح 1

 شود.گذاری اطالق میمیلیارد تومان سرمايه 40های با بیش از ای به طرحاندازی شده توسعههای مهم راهطرح 2
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توجه در بوده است. نکته قابل« های حاصل از نفتکک و فرآورده»و « محصوالت غذايی و آشامیدنی»

آن است که بر خالف « ساخت فلزات اساسی» های ايجادی در رشته فعالیتگذاریخصوص سرمايه

های انجام شده در اين صنعت برای تولید آهن اسفنجی و فوالد، گذاریذشته که عمده سرمايهسال گ

تر و برای تولید کاتد های انجام شده متنوعگذاریسرمايه 1398فروکروم، میلگرد و مفتول بود، در سال 

)ذوب های بابک مس ايرانیان و صنايع معدنی فرآوری مس امید سبزواران(، شمش روی مس )شرکت

روی اصفهان(، فوالد آلیاژی )تولید فوالد کیمیای صبا(، شمش فوالد ساختمانی )فوالد پارس هفت تپه( 

 گهر( بوده است.و آهن اسفنجی )توسعه آهن و فوالد گل

های اریگذشود سرمايهنیز مشاهده می« ساخت مواد و محصوالت شیمیايی»در رابطه با رشته فعالیت 

يی و بهداشتی ت برای تولید کربنات سديم )کربنات سديم کاوه(، محصوالت دارودر اين صنع شدهانجام

بتکر کاسپین آوران م)دارويی آرايشی بهداشتی آريان کیمیا تک، داروسازی اکتوورکو، ويتان فارمد، فن

االت لی اتیلن ترفتسازی نیپون و ايرانیان(، پهای روغنی و اکريلیک )رنگسان رونیکا(، انواع رنگو آرای

فقوده زنجیره های مدر حلقه ها عمدتاًگذاری)پتروشیمی محب پلی استر خاوران( بوده است. اين سرمايه

داخل  و در راستای خودکفايی و تامین نیاز« ساخت مواد و محصوالت شیمیايی»ارزش رشته فعالیت 

به  گذارانايهگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت در هدايت سرمدهنده جهتانجام گرفته و نشان

 افزوده باالتر و مورد نیاز کشور است. سوی تولید محصوالت با ارزش

 و اشتغال( مجوز هیسرماهای صنعتی )اندازی شده به تفکیک رشته فعالیتهای مهم ایجادی راه(. طرح6- 5) جدول 

 استان نام واحد
 سرمایه مجوز

 )میلیارد ریال(

 اشتغال

 )نفر(
 رقمی 2گروه فعالیت 

 های حاصل از نفتکک و فرآورده 880 50703 بوشهر پتروشیمی بوشهر

 ساخت فلزات اساسی 552 24740.5 کرمان توسعه آهن و فوالد گل گهر

 های فلزیاستخراج کانه 360 23180.9 هرمزگان ماد کوش

 های فلزیاستخراج کانه 385 22695.4 کرمان معدنی و صنعتی گل گهر

 ساخت فلزات اساسی 223 15295.3 کرمان بابک مس ایرانیان

 ساخت مواد و محصوالت شیمیايی 1003 13351 فارس کربنات سدیم کاوه

 های حاصل از نفتکک و فرآورده 1380 8652.4 منطقه ويژه اقتصادی پاالیش نفت الوان

 ساخت مواد و محصوالت شیمیايی 103 5541.1 البرز ویتان فارمد

 های فلزیاستخراج کانه 198 5329.2 کرمان فوالد بوتیای ایرانیان

 ساير محصوالت کانی غیرفلزی 523 5192.6 خراسان رضوی صنایع شیشه آذرمینا جام

 انتشار و چاپ و تکثیر 30 4722.1 اصفهان ترام چاپ سپاهان

 150 4709 گیالن صنعت فیبر وینا
چوب و محصوالت چوبی بجز 

 مبل

 ساخت مواد و محصوالت شیمیايی 1500 4000 اروندمنطقه آزاد  پتروشیمی آبادان

 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی 63 3555.2 يزد صنایع بهداشتی کویر سلولز یزد



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 135صفحه:  1399 تاريخ:
  

 

 محصوالت از الستیک و پالستیک 30 2833 اردبیل مجتمع صنعتی آرتاویل تایر

 ساخت مواد و محصوالت شیمیايی 163 2639 البرز داروسازی اکتوورکو

 ساخت فلزات اساسی 178 2194.6 خراسان شمالی فوالد کیمیای صباتولیدی 

 های حاصل از نفتکک و فرآورده 12 2109.8 اصفهان پایا انرژی کاوه ایرانیان

 ساخت مواد و محصوالت شیمیايی 250 1710.2 تهران پتروشیمی محب پلی استر خاوران

 های حاصل از نفتکک و فرآورده 80 1686 منطقه ويژه اقتصادی پاالیش و پخش پلیمر پارس هرمزان

 محصوالت غذايی و آشامیدنی 22 1666.8 آذربايجان شرقی آرد سهند مراغه

 ساخت فلزات اساسی 162 1513.5 جنوب کرمان صنایع معدنی فراوری مس امید سبزواران

 محصوالت غذايی و آشامیدنی 150 1427.7 گلستان آلتن دانه صحرا

 محصوالت غذايی و آشامیدنی 122 1425.7 اصفهان بهشتشهدینه آران هشت 

 های فلزیاستخراج کانه 266 1384.3 کرمان المللی اسمیرانبین

صنایع چوبی و بازرگانی ای جی تی 
 ایرانیان

 135 1272.8 قزوين
چوب و محصوالت چوبی بجز 

 مبل

 ساخت فلزات اساسی 140 1245.1 خوزستان فوالد پارس هفت تپه

 وسايل نقلیه موتوری 106 1212.1 منطقه ويژه اقتصادی دیزل صنعت پارسشایان 

 محصوالت از الستیک و پالستیک 120 1191.9 تهران توسعه تجارت عدالت آریا

 محصوالت از توتون و تنباکو 180 1188.9 منطقه آزاد قشم توتون صنعت پارسیان قشم

 آشامیدنی محصوالت غذايی و 80 1095 قزوين سهامی عام ویتانا

 های فلزیاستخراج کانه 150 1070.2 خراسان رضوی پایست معدن سفیر

 محصوالت غذايی و آشامیدنی 150 1032.3 اردبیل رویای هفت آسمان سبالن

 ساخت مواد و محصوالت شیمیايی 45 1011.8 مازندران آوران مبتکر کاسپینمهندسین فن
دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا 

 ساخت مواد و محصوالت شیمیايی 325 1000.8 منطقه ويژه اقتصادی تک

 ساير محصوالت کانی غیرفلزی 80 988.6 زنجان آریا فرم آرا

 ساخت منسوجات 342 977.1 سمنان درین ریس سمنان

 ساخت مواد و محصوالت شیمیايی 144 924.4 البرز رنگ سازی نیپون و ایرانیان

 محصوالت فلزی فابريکی 9 911.2 فارس ماهان فلز فجر

 ساخت مواد و محصوالت شیمیايی 45 869.5 منطقه ويژه اقتصادی آرای سان رونیکا
طراحی، مهندسی و ساخت رینگ 

 وسايل نقلیه موتوری 30 861.8 کرمان آلومینیومی پارس

 ساخت منسوجات 22 843.8 تهران توسعه بافت و تکمیل آپادانا

 ساير تجهیزات حمل و نقل 5 797.1 اصفهان همراه سیکلت جهان

 ساير محصوالت کانی غیرفلزی 85 792.1 يزد کاشی کارون نوین ایساتیس

 محصوالت از توتون و تنباکو 15 682.5 منطقه آزاد قشم دخانیات متحد احسان قشم

 محصوالت از توتون و تنباکو 36 675 قزوين زرین صنعت شفا

 محصوالت از توتون و تنباکو 26 645.4 آزاد قشم منطقه شرکت آینده تنباکو آسیا قشم

 پوشاک و عمل آوردن پوست خز 200 639.8 مازندران صنایع پوشاک اویشن
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 ساخت فلزات اساسی 200 612.9 اصفهان ذوب روی اصفهان

 ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت به روايت آمار و اطالعات.

ن کرمان با ، استا1398دهد که در سال های کشور نشان میهای ايجادی به تفکیک استانگذاریسرمايه

خست قرار ننفر در رتبه  1654میلیارد ريال و ايجاد اشتغال برای  70306.5گذاری به میزان سرمايه

نفر و  880تغال میلیارد ريال و اش 50703گذاری به میزان داشته و رتبه دوم به استان بوشهر با سرمايه

نفر اختصاص  360 میلیارد ريال و اشتغال 23180.9گذاری برابر با رمزگان با سرمايهرتبه سوم به استان ه

 رق کشورهای جنوبی و جنوب شها در استانگذاریشود عمده سرمايهدارد. همانگونه که مشاهده می

 د.انجام شده است که از منابع هیدروکربوری، نفتی و معادن فلزی و غیرفلزی برخوردار هستن

الت محصو»های ای به لحاظ حجم سرمايه مصروفه در رشته فعالیتهای توسعهگذاریسرمايهعمده 

ساسی با اساخت فلزات »، «نفر 1109میلیارد دالر و اشتغال  50694.5غذايی و آشامیدنی با سرمايه 

رمايه سساخت مواد و محصوالت شیمیايی با »، «نفر 1522میلیارد ريال و اشتغال  44113.8سرمايه 

 13004.6 های برقی با سرمايهآالت و دستگاهماشین»، «نفر 2129میلیارد ريال و اشتغال  40513.4

يال و اشتغال رمیلیارد  8256.6محصوالت فلزی فابريکی با سرمايه »و « نفر 436میلیارد ريال و اشتغال 

 بوده است. « نفر 145

-با سرمايه های خراسان رضویتا در استانهای کشور عمدای به تفکیک استانهای توسعهگذاریسرمايه

 49768.7ايه نفر، تهران با حجم سرم 1482میلیارد ريال و ايجاد اشتغال برای  59393.6گذاری به حجم 

یارد ريال و ايجاد میل 23520.5گذاری به میزان با سرمايه نفر و بوشهر 968زايی میلیارد ريال و اشتغال

ای های توسعهگذاریيرفته است. به استثنای استان تهران که عمده سرمايهنفر انجام پذ 695اشتغال برای 

های استانی گذاریها، سرمايهبوده است در ساير استان« محصوالت غذايی و آشامیدنی»در رشته فعالیت 

 محور انجام شده است.عمدتا در راستای توسعه صنايع منبع

 

 

 

 و اشتغال( مجوز هیسرما) های صنعتیاندازی شده به تفکیک رشته فعالیتراهای های مهم توسعه(.  طرح7- 5)جدول 

 استان نام واحد
 سرمایه مجوز

 )میلیارد ریال(

 اشتغال

 )نفر(
 رقمی 2گروه فعالیت 

 های فلزیاستخراج کانه 1150 42302.9 خراسان رضوی صنایع معدنی فوالد سنگان خراسان

 محصوالت غذايی و آشامیدنی 29 25465.2 تهران دا فرآورتوسعه بن

 ساخت مواد و محصوالت شیمیايی 695 23520.5 بوشهر پتروشیمی پردیس
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 ساخت فلزات اساسی 678 19627.6 فارس ذوب آهن پاسارگاد

 محصوالت غذايی و آشامیدنی 0 1865.9 تهران مواد غذایی برنا لبن

 فلزات اساسیساخت  168 13304.4 خراسان رضوی مجتمع فوالد خراسان

 محصوالت غذايی و آشامیدنی 82 11811.7 تهران کشت و صنعت پنج گل پروان

 ساخت فلزات اساسی 197 7322.2 خراسان شمالی آلومینای ایران

 های فلزیاستخراج کانه 329 6531.6 کرمان فوالد سیرجان ایرانیان

 محصوالت شیمیايیساخت مواد و  1153 6272.8 خوزستان پتروشیمی شهید تندگویان

 محصوالت فلزی فابريکی 30 4578.9 گیالن تالک ایرانیان

 های برقیآالت و دستگاهماشین 94 4444.9 تهران جنرال کب پارس

 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی 187 3044.6 مرکزی رزین رویا

 ساخت مواد و محصوالت شیمیايی 60 2960.5 ايالم پتروشیمی ایالم

 محصوالت از الستیک و پالستیک 0 2715.3 خوزستان خوزستانبهظرف یاران 

 های برقیآالت و دستگاهماشین 100 2600.6 اصفهان مجتمع صنعتی سپاهان باتری

 محصوالت غذايی و آشامیدنی 0 2571.2 آذربايجان شرقی تولیدی شکوه آذین

 های برقیو دستگاهآالت ماشین 12 2540.4 آذربايجان شرقی المللی راشا مهر نیکانبین

 محصوالت فلزی فابريکی 35 2299.2 آذربايجان شرقی آهنگری تراکتورسازی

 ساخت منسوجات 190 2214.3 مازندران ساوین تاب

 ساخت مواد و محصوالت شیمیايی 45 2071.1 گیالن فومن شیمی

 ساير محصوالت کانی غیرفلزی 95 2027.5 خراسان رضوی شیشه فلوت کاویان

 محصوالت غذايی و آشامیدنی 25 1960.9 تهران عالیفرد

 های برقیآالت و دستگاهماشین 95 1867.2 مرکزی کابل سینا

 ساخت مواد و محصوالت شیمیايی 7 1602.5 البرز شیمی داروئی آفاق

گروه صنعتی بازرگانی سامان 
 صنعت اطلس

 محصوالت غذايی و آشامیدنی 33 1550.7 البرز

 محصوالت غذايی و آشامیدنی 155 1481.3 مازندران های گوشتی کاله آملفرآوردهتولید 

 چوب و محصوالت چوبی بجز مبل 30 1251 اصفهان آریاک کیمیای خوانسار

 محصوالت غذايی و آشامیدنی 449 1193.5 تهران های لبنی تین )دامداران(فرآورده

 ساخت منسوجات 82 1191.5 آذربايجان غربی کارخانجات نساجی خوی

 ساير محصوالت کانی غیرفلزی 37 1171.9 مرکزی صنایع سنگبری سنگستان محالت

 ساخت فلزات اساسی 0 1035 اصفهان شرکت تولیدی فوالد اصفهان

 ساير محصوالت کانی غیرفلزی 24 988.3 تهران کناف ایران

 ساخت فلزات اساسی 230 986.9 اصفهان فوالد گستر حداد کچو

صنایع مس ایران مجتمع مس ملی 
 سونگون

 های فلزیاستخراج کانه 38 976 آذربايجان شرقی

گروه مهندسی فناوری جدید صلح 
 آسمانی اروند

 محصوالت از الستیک و پالستیک 8 966.6 منطقه آزاد اروند
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صنایع تولیدی پلی استایرن 
 انبساطی سهند

 ساخت مواد و محصوالت شیمیايی 60 880.8 مازندران

 آالت و تجهیزاتساخت ماشین 287 861.7 فارس فاتح صنعت کیمیا

 ساخت مواد و محصوالت شیمیايی 0 844.1 تهران المللی امید پارسینا دماوندبین

 ساخت فلزات اساسی 149 843.6 منطقه آزاد ماکو کابی آلیاژ منطقه آزاد ماکو

 فابريکیمحصوالت فلزی  21 837.5 قزوين کابل سازی افق البرز

 محصوالت غذايی و آشامیدنی 56 803 قزوين نستله ایران

 محصوالت غذايی و آشامیدنی 40 788.9 قزوين کشت و صنعت طالچین

 محصوالت غذايی و آشامیدنی 12 786.4 آذربايجان شرقی آردسازی زهره بناب

 وسايل نقلیه موتوری 0 760 تهران شرکت صنعتی حدید مبتکران

 چوب و محصوالت چوبی بجز مبل 60 750 گلستان ممتاز گلستانتخته فشرده 

 -های غذاییداروسازی و مکمل
 حیاتی کارن

 ساخت مواد و محصوالت شیمیايی 99 743.2 يزد

 های برقیآالت و دستگاهماشین 0 709.7 خراسان رضوی پارس سامان ایرانیان

 ساخت منسوجات 111 685.5 منطقه آزاد ارس جلفاکاران ارس

 ساخت منسوجات 105 632.4 يزد نساجی آفرین اردکان

 آالت و تجهیزاتساخت ماشین 5 614.2 قم کارا فیدار رادمان فراز

 ساخت مواد و محصوالت شیمیايی 0 600 آذربايجان شرقی داروسازی دانا

 ساخت منسوجات 80 595 زنجان پرریس

 خدمات مهندسیهای ساير فعالیت 13 543.2 خوزستان خوش طعم خوزستان

بندی میدان چهارطاقی صنایع بسته
 طوس

 محصوالت فلزی فابريکی 59 541 خراسان رضوی

 ساير محصوالت کانی غیرفلزی 51 526.2 فارس ریز برلیانسنگبری نی

 استخراج ساير معادن 3 514.3 اصفهان پارسیان کانی اسپادانا

شیمیایی و معدنی سرچشمه تولیدی 

 هامون
 ساخت مواد و محصوالت شیمیايی 0 509.8 کرمان

 ساخت مواد و محصوالت شیمیايی 10 508.1 خراسان رضوی تولیدی و صنعتی سامد

 ساخت فلزات اساسی 47 498 لرستان مجتمع فوالد خرم آباد

 ساخت فلزات اساسی 53 496.1 گیالن گیل راد شمال

 محصوالت کاغذیساخت کاغذ و  35 475 منطقه ويژه اقتصادی پارس چیچک آراز

 وسايل نقلیه موتوری 21 467.4 کرمانشاه مارپیچ باختر

 های برقیآالت و دستگاهماشین 70 440 البرز استام صنعت

 ساخت منسوجات 50 435.5 مازندران ریسندگی و بافندگی اکریل تاب

 آالت و تجهیزاتساخت ماشین 265 434.2 تهران علی، مختار و غالمرضا پاکزاد

 های حاصل از نفتکک و فرآورده 1193 432.9 خوزستان پتروشیمی مارون

 ساخت منسوجات 63 424.2 آذربايجان شرقی راد فرش مروارید

 ساخت منسوجات 0 419.2 اصفهان بهارجین اصفهان

 محصوالت غذايی و آشامیدنی 228 416.7 گلستان صنایع شیر فجر گنبد
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 ساير محصوالت کانی غیرفلزی 0 411 مازندران تولیدی ساریه شمال

 های برقیآالت و دستگاهماشین 65 401.8 اردبیل تولیدی و بازرگانی اشجع باطری

 ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت به روايت آمار و اطالعات.

 صنعتی تاسیس. مجوزهای 5-1-5

گذاری صنعتی است. تعداد جوازهای تاسیس صنعتی دهنده تقاضای بالقوه سرمايهنشان اين شاخص

درصد  8.6دود متوسط ساالنه ح طوربه 1393-98ره بینی شده ناشی از آن طی دوصادره و اشتغال پیش

ا متوسط بینی شده برای ايجاد واحدهای صنعتی نیز بدرصد رشد داشته است. میزان سرمايه پیش 8.4و 

بررسی درصدی همراه بوده است که بخشی از آن ناشی از تورم در طول دوره مورد 29.4رشد ساالنه 

 .است

کننده وضعیت فضای عنوان شاخص منعکسبه تاسیسمتوسط سرمايه و اشتغال ناشی از هر جواز 

اندازی هر اهیاز برای رموردندهد که سرمايه وکار کشور و متغیرهای کالن اقتصادی، نشان میکسب

يافته، افزايش 1398میلیارد ريال در سال  138.4به  1393میلیارد ريال در سال  57.7بنگاه صنعتی از 

نفر در سال  24هر بنگاه صنعتی از  تاسیسبینی شده به ازای اين در حالی است که میزان اشتغال پیش

رغم رشد اسمی دهد علینشان میيافته است که اين موضوع تغییر  1398نفر در سال  23.8به  1393

اندازی هر واحد صنعتی با میزان سرمايه مورد نیاز برای ايجاد يک واحد صنعتی، اشتغال ناشی از راه

درصدی  140تر، رشد حدود رو نبوده است. به بیان دقیقتغییر چندانی در طول دوره مورد بررسی روبه

بینی شده از پیش درصدی اشتغال -0.8راه با افت یاز برای ايجاد هر واحد صنعتی همن موردسرمايه 

اندازی واحدهای جديد گواهی بر وجود نگاه نادرست به بخش صنعت به عنوان متولی ايجاد اشتغال راه

گذاری و عملیاتی در کشور است. در کشور از يکسو و از سوی ديگر، تايیدی بر افزايش ريسک سرمايه

های گذاری، وجود تنشهای سرمايهياالت متحده آمريکا و ممنوعیتهای اانزوای ايران بواسطه تحريم

های موجود در منطقه خاورمیانه، وجود فساد گسترده و سیستماتیک در آبی در تنگه هرمز توام با تنش

های دولتی در صنايع بزرگ و افزايش احتمال شکست بخش خصوصی کشور، حضور گسترده شرکت

گذاری و عملیاتی ها موجب شده است تا ريسک امنیتی، تجاری و سرمايهگذاری در اين بخشدر سرمايه

 . 1در ايران باال باشد
 1393-98طی دوره  تاسیس(.  روند تغییرات تعداد، سرمایه و اشتغال مجوزهای 8- 5) جدول

                                                 
 است.  43.1و ريسک عملیاتی معادل  36.4گذاری در ايران برابر با امتیاز ريسک تجاری و سرمايه fitchsolutionsبر اساس گزارش موسسه  1

 تعداد عنوان
سرمایه مجوز 

 )میلیارد ریال(

اشتغال مجوز 

 )نفر(

هر متوسط سرمایه 

 )میلیارد ریال( مجوز

متوسط اشتغال هر 

 مجوز )نفر(
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 ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت به روايت آمار و اطالعات.

 1397نسبت به سال  1398صنعتی صادره و اشتغال ناشی از آن در سال  تاسیسمقايسه تعداد جوازهای 

بینی شده برای ايجاد واحدهای صنعتی جديد، سرمايه پیشدرصدی  22.7رغم رشد دهد علینشان می

درصد بوده است  9.4و  4.3بینی شده آن به ترتیب معادل و اشتغال پیش تاسیسرشد تعداد جوازهای 

صنعتی صادره  تاسیسشده پیشین است. بیشترين تعداد جوازهای  يد نتايج ذکرمؤکه اين موضوع نیز 

دباغی، چرم، کیف، چمدان و کفش »های فعالیتمربوط به رشته ، 1397نسبت به سال  1398در سال 

ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی »و « درصد 30.6ساخت مواد و محصوالت شیمیايی »، «درصد 94.1

 بوده است. « درصد 29.4

 1گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت. سرمایه5-1-6

گذاران بیرونی و ر از منظر سرمايهوکار کشوگذاری خارجی انعکاسی از وضعیت فضای کسبسرمايه

های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشوری کشورهای خارجی است. بدين معنا که هر چه زيرساخت

گذاری، لجستیک، های امنیتی، تجارت و سرمايهتری در جهان برخوردار بوده و ريسکاز جايگاه مناسب

گذاری در آن کشور بیشتر خواهد بود. به سرمايه گذارانتر باشد، تمايل سرمايهعملیاتی و بازار کار کم

 22.5و کاهش  1398های خارجی مصوب در کشور در سال گذاریدرصدی تعداد سرمايه 1.2کاهش 

های خصمانه اياالت متحده آمريکا بر گذاری ناشی از تشديد تحريمدرصدی حجم اين نوع سرمايه

گذاری در کسب و کار و کاهش امنیت سرمايه کشور، ضعیف شدن اقتصاد ايران در بخش بهبود محیط

 کشور بوده است. 

شرکت بصورت مشارکتی با  48درصد سهامدار خارجی و  100شرکت با  33شرکت ثبت شده،  82از 

شرکای داخلی و يک مورد تحت عنوان ترتیبات قراردادی است. عالوه بر آن، از لحاظ حجم 

                                                 
  بر اساس اطالعات تاريخیهای خارجی مصوب و نه جذب شده است و معموالًگذاریهای ارائه شده در اين بخش مربوط به سرمايهداده 1

ناشی از نامطلوب بودن محیط  تا حدی شوند که اين امرهای خارجی مصوب، جذب صنايع کشور میگذاریدرصد از سرمايه 30کمتر از 

 گذاری کشور است.سرمايه

1393 16841 971126 404076 57.7 24 

1394 16010 1194603 382773 74.6 23.9 

1395 16988 1314725.5 391018 74.8 22.8 

1396 20767 1769835.6 476340 85 22.9 

1397 24414 2870807.3 553445 117.6 22.7 

1398 25454 3523440 605307 138.4 23.8 

 - - 8.4 29.4 8.6 متوسط رشد دوره

 - - 9.4 22.7 4.3 1397-98رشد 
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درصد و سهم  0.12« معدن»درصد، سهم  98« نعتص»، سهم 1398گذاری خارجی مصوب سال سرمايه

 درصد بوده است.   1.88« تجارت»

 )میلیون دالر( خارجی گذاریسرمایه هیات در مصوب تجاری و معدنی صنعتی،مصوب  های طرحتعداد و حجم (. 9- 5)جدول 

 رشد دوره 1398 1397 عنوان

 -1.2 82 83 تعداد

 -22.5 854.7 1102.6 گذاری خارجیحجم کل سرمایه

 عات.معدن و تجارت به روايت آمار و اطالخذ: وزارت صنعت، مأ  

و « ینیتستولید کنسانتره نفلین »و « استخراج و فرآوری منیزيت»های معدنی شامل ترين حوزهجذاب

، «افزارسفارش کاال در فضای مجازی از طريق تارنما و نرم»، «ساخت رستوران»در بخش تجارت شامل 

 بوده است.« و تولید محصوالت صنايع دستی و چرمیساخت »

ن محصوالت از توتو»های در رشته فعالیت 1398گذاری خارجی مصوب سال بیشترين حجم سرمايه

« شیمیايی ساخت مواد و محصوالت»، «ساير کانی غیرفلزی»، «محصوالت غذايی و آشامیدنی»، «و تنباکو

وتون ت یو فرآور لترداریف گارتیس دیتول»شده است. انجام « های حاصل از نفتکک و فرآورده»و 

 یرآورو ف یانواع محصوالت لبن دیتول» ؛«محصوالت از توتون و تنباکو»در رشته فعالیت « گارتیس

 ،«انيو آبز وریام، طخوراک آماده د دیتول» ،«یفور یدنیانواع پودر نوش دیتول» ،«هيما ریخم دیتول»، «هاآن

ر رشته د «یانواع شکالت و کرم شکالت» ،«میحج مهیو ن میمغزدار، انواع نان حج کیانواع ک دیتول»

 دیتول» ،«شرفتهیپ یهاکیو نانو سرام یانواع کاش دیتول» ؛«هایدنیو آشام يیمحصوالت غذا»فعالیت 

 و برش دیتول» ،«شده سنهیلک تيزیمن دیتول» ،«یاشهیش یها و پودرهادانه دیو تول ینیچ یلوازم بهداشت

صوالت مح ريسا» رشته فعالیتدر  «کیو پنجره متحرک اتومات کیسقف متحرک اتومات» ،«یتیسنگ گران

کترود ال ریخم دیتول» ،«یو طب یصنعت یگازها دیتول» ،«يیدارو یهامکمل دیتول» ؛«یرفلزیغ یکان

دستگاه  یروهاانواع دا دیتول» ،«دهایاس یپروکس هيبر پا دهکنن ليانواع مواد استر دیتول»و  «یتیگراف

لونال منوک یباد یآنت عيسر صیتشخ تیک دیتول» ،«یادرار یو مجار هیقند خون، کل ،یاهیگوارش، گ

 دیتول» ،«یدیو پپت بینوترک یها از مشتقات خون، داروهاانواع فرآورده دیتول» ،«یولوژیکروبیم

احداث »و  «يیایمیساخت مواد و محصوالت ش» رشته فعالیتدر  «وي یس یآ مارانیب ژهيو یهافرآورده

در  «يیایمیمواد ش یو فرآور دیتول» ،«نیسبک و سنگ یهادروکربنیه دیتول» ،«یگاز عاناتیم شگاهيپاال

گذاران خارجی از جذابیت باالتری برای سرمايه «حاصل از نفت یهاکک و فرآورده» رشته فعالیت

 برخوردار بودند.
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رصد د 30خارجی مصوب به ترتیب مربوط به کشورهای امارات متحده عربی )گذاری بیشترين سرمايه

های خارجی یگذارهيدرصد از حجم سرما 22های خارجی مصوب(، هلند )یگذارهياز حجم سرما

« نآلما»و « هیترک»های خارجی مصوب( بوده است. یگذارهيدرصد از حجم سرما 20مصوب(، چین )

 مچهارم و پنج گاهي، جاهای خارجی مصوبیگذارهياز کل سرما یدرصد 9و  10با کسب سهم نیز 

ست با کسب اتوانسته « افغانستان»کشور مصوب،  یها. اما از لحاظ تعداد طرحانداز آن خود کردهرا 

ر رتبه دوم، طرح مصوب د 13با  «هیترک»در رتبه نخست قرار دارد.  یگذارهيسرمامجوز برای انجام  14

مصوب  طرح 6هر کدام با  «شياتر»و  «یامارات متحده عرب»صوب در رتبه سوم و طرح م 11با  «نیچ»

به طور وب طرح مص 5هر کدام با نیز « هند»و « عراق»اند. به طور مشترک در رتبه چهارم قرار گرفته

 اند.مشترک رتبه پنجم را کسب کرده

حاکی از آن است که  1398سال  یمصوب ط یخارج یگذارهيسرما در جذبها سهم استان یبررس

 یگذارهيرماسجوازهای تعداد  . بر اساساندبوده یگذاران خارجهيسرما هيسرما یراياستان کشور پذ 23

صوب، م طرح 11 تعداد با« تهران»و استان  طرح 20با تعداد  «یخراسان رضو»استان  ی مصوب،خارج

هر کدام با « تانخوزس»و  «یشرق جانيآذربا» ،«نيقزو» یهااستان اند.های اول و دوم قرار داشتهدر رتبه

ارجی خگذاری اند. بر اساس حجم سرمايهقرار گرفتهدر رتبه سوم  طرح مصوب بطور مشترک 5تعداد 

اسان خر»استان نخست،  یها در سکویگذارهيسرماحجم درصد از  18با جذب « زنجان»مصوب، استان 

گذاری خارجی از حجم سرمايهدرصد  13جذب  با« کرمانشاه»استان درصد و  15با جذب  «یرضو

ار استان چهشايان ذکر است که  اند.ستادهيا یپول خارج قيدوم و سوم ماراتن تزر یدر رتبه هامصوب 

 یخارج یگذارهيماحجم سراز درصد  54از  شیب« هرمزگان»و « کرمانشاه» ،«یخراسان رضو»، «زنجان»

 8با جذب « نهرمزگا»استان ها، استان نياز ا پساند. را از آن خود کرده دوره نيمصوب در کشور در ا

 یبعد یاهدر رتبه ،درصد 7هر کدام با سهم « فارس»و « تهران»های استانها و یگذارهيدرصد سرما

ا سهم بهر کدام  «نيقزو»و « بوشهر»های استان نیاند. همچنقرار گرفتهمصوب  یخارج هيسرما جذب

سهم با  «یشرقجانيآذربا»استان  اند.گذاری خارجی بودههای با کشش سرمايهز ديگر استان، ادرصد 6

، «نکرما»های استاندرصد،  3 سهم با «زدي»استان درصد،  4 سهم با« کردستان»استان درصد،  5

 1ا سهم بهر کدام « اصفهان»و « البرز» هایاستاندرصد،  2هر کدام با سهم  «یمرکز» و« خوزستان»

 اند.قرار داشته 1398سال  یخارج هيجذب سرما یایاند که در جغرافبوده يیهادرصد، استان
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 1های صنعتیافزوده رشته فعالیت. ترکیب ارزش5-1-7

 24ينی در آفرارزشهای صنعتی کشور نشانگر عدم توازن افزوده رشته فعالیتبررسی ترکیب ارزش

شش رشته فعالیت صنعتی عمدتاً منبع محور  1397سال که در ینحوبه؛ 2رشته فعالیت صنعتی است

های حاصل از تولید کک و فرآورده»، «فلزات پايه»، «های شیمیايیتولید مواد شیمیايی و فرآورده»

-تولید فرآورده»و « های معدنی غیرفلزیتولید ساير فرآورده»، «های غذايیتولید فرآورده»، «پااليش نفت

اند. های صنعتی را از آن خود کردهافزوده کارگاهدرصد از ارزش 76 بر بالغ« های الستیکی و پالستیکی

های حاصل از تولید کک و فرآورده»و « های شیمیايیتولید مواد شیمیايی و فرآورده»های رشته فعالیت

و « فلزات پايه»های لیتهای نفت و گاز کشور و رشته فعابه دلیل برخورداری از مزيت« پااليش نفت

در پرتوی انرژی ارزان و منابع غنی معدنی در کشور توسعه « های معدنی غیرفلزیتولید ساير فرآورده»

به دلیل اهمیت اين صنعت در تامین امنیت « های غذايیتولید فرآورده»اند. توسعه رشته فعالیت يافته

های گذاری نهادهاين صنعت از طريق قیمتهای دولت برای توسعه غذايی جامعه و نتیجتا، حمايت

 بوده است.  یاز اين رشته فعالیتموردن

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 )درصد( 1394- 97صنعت طی دوره  افزوده زیرگروههای صنعتی از ارزش(. سهم فعالیت2- 5نمودار )

                                                 
نکه آخرين های بعدی و با عنايت به آهای صنعتی مرکز آمار ايران برای تحلیل اين بخش و بخشهای کارگاهگیری از دادهبا توجه به بهره 1

 است، اين سال مبنای آخرين سال تحلیل قرار گرفته است. 1397های منتشره مربوط به سال داده

از سوی مرکز آمار ايران،  4ويرايش  (ISIC)بندی فعالیت اقتصادی برحسب کد طبقه 1395های صنعتی از سال ارائه آمار کارگاهبا توجه به  2

در نظر گرفته  1397تا  1394مورد تغییر کرده است و به همین دلیل، دوره زمانی مورد بررسی از سال  24های صنعتی به تعداد رشته فعالیت

 شده است.
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 های مرکز آمار ايران.ماخذ: محاسبات بر اساس داده

و « ای غذايیهتولید فرآورده»ها به استثنای ه همه رشته فعالیتافزوداين در حالی است که سهم ارزش

ت. بوده اس 1394- 97بیشتر از متوسط دوره  1397در سال « های معدنی غیرفلزیتولید ساير فرآورده»

روف ظنظیر شیشه، « های معدنی غیرفلزیتولید ساير فرآورده»مصرف عمده محصوالت رشته فعالیت 

ساز و  و بتن، کاشی و سرامیک، گچ و آجر و... عمدتا در فرآيند ساخت و چینی و بهداشتی، سیمان

آن بر  ثباتی شرايط اقتصاد کالن و تاثیرکه معلول بی 1397منفی شدن رشد بخش ساختمان در سال 

ولت دهای مسکونی و غیرمسکونی و کاهش مخارج عمرانی گذاری بخش غیردولتی در ساختمانسرمايه

وره مورد ددر قیاس با متوسط  1397ید و ارزش افزوده اين رشته فعالیت در سال بوده است، کاهش تول

 بررسی را به دنبال داشته است.  

های ، اگر چه صنعت غذای کشور مشمول تحريم1397با خروج ايالت متحده آمريکا از برجام در بهار 

بخش خصوصی جهت توجهی دولت به تخصیص ارز به اين کشور نشد، اما عدم انتقال پول و کم

های غذايی کشور با بحران کمبود های وارداتی موجب شد تا صنعت تولید فرآوردهتامین نهاده

رويه قیمت مواد اولیه و کاهش موجودی مواجه شود. افزايش بی 1397نقدينگی و مواد اولیه در سال 
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با متوسط دوره  1397سال افزوده اين رشته فعالیت در انبار تولیدکنندگان از ديگر علل برابری ارزش

 مورد بررسی بود. 

)به قیمت جاری( نسبت به سال قبل  1397بیشتر در سال  و نفر کارکنهای صنعتی ده افزوده کارگاهارزش

های رآوردهفتولید چرم و »های صنعتی، صنايع درصد رشد داشت و از میان رشته فعالیت 44 بربالغآن 

های آوردهتولید چوب و فر»، «درصد 376.9آالت و تجهیزات ب ماشینتعمیر و نص»، «درصد 706.8وابسته 

تولید » ،«درصد 246.2های ضبط شده چاپ و تکثیر رسانه»، «درصد 246.2چوب و چوب پنبه بجز مبلمان 

تولید »و « درصد 118.2تولید مبلمان »، «درصد 190.5بندی نشده در جای ديگر ساير مصنوعات طبقه

اند. بر اساس ماهیت صنايع )منبع محور، بیشترين رشد را داشته« درصد 103.1و تنباکو  های توتونفرآورده

افزوده صنعتی مربوط به صنايع منبع (، بیشترين سهم از ارزشمحوردانشکشاورزی پايه، ساخت محور و 

های هرگادرصد( کمترين نقش را در ارزش افزايی کا 9.8محور )درصد( بوده و صنايع دانش 62.3محور )

 -16.4) محوردانشداشته است. نکته قابل توجه آن است که ارزش افزوده صنايع  1397صنعتی در سال 

یم و های مستقاست که بخش اعظم آن ناشی از تحريم مواجه بوده 1397درصد( با رشد منفی در سال 

قلیه تولید وسايل ن»و « ای، الکترونیکی و نوریساخت محصوالت رايانه»خروج شرکای خارجی صنعت 

 از کشور بوده است.« موتوری، تريلر و نیم تريلر

تولید »، «صددر 1.7های وابسته تولید چرم و فرآورده»، «درصد 5.4های غذايی تولید فرآورده»صنايع 

ندی بتولید ساير مصنوعات طبقه»، «درصد 1.4های چوب و چوب پنبه بجز مبلمان چوب و فرآورده

شد ارزش راند، بیشترين سهم را در که از بیشترين رشد برخوردار بوده« درصد 1ر نشده در جای ديگ

، «درصد 0.15تولید پوشاک »های اند و رشته فعالیتداشته 1397های صنعتی در سال افزوده کارگاه

« رصدد 0.22های کاغذی تولید کاغذ و فرآورده»، «درصد 0.22تولید ساير تجهیزات حمل و نقل »

عالیت صنعتی، رشته ف 24اند. از مجموع های صنعتی داشتهافزوده کارگاهسهم را در رشد ارزشترين کم

-ارزش اند و همین موضوع موجب کاهش رشدرشته فعالیت با رشد منفی ارزش افزوده همراه بوده 12

به توان های صنعتی میترين رشته فعالیتافزوده صنعتی از ناحیه اين صنايع بوده است و از مهم

لید وسايل نقلیه موتوری، تو»و « درصد -11.2ید فلزات پايه تول»، «درصد -17.8محصوالت شیمیايی »

 اشاره داشت. « صددر -9تريلر و نیم تريلر 

 . ارزش ستانده صنعت8-1-5

مواد و محصوالت » ،«نفت شيحاصل از پاال هایکک و فرآورده دیتول»شش رشته فعالیت صنعتی 

« تولید وسايل نقلیه موتوری، تريلر و نیم تريلر»، «های غذايیتولید فرآورده»، «فلزات پايهتولید »، «شیمیايی
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های صنعتی در سال درصد از ارزش ستانده کارگاه 81 بربالغ« های معدنی غیرفلزیتولید ساير فرآورده»و 

 18.6ستند سهمی معادل رشته فعالیت( تنها توان 8ها )اند و ساير رشته فعالیترا از آن خود کرده 1397

های صنعتی را به خود اختصاص دهند. بر اساس ماهیت صنعت، صنايع درصد از ارزش ستانده کارگاه

 محوردرصد( بیشترين سهم و صنايع ساخت 13.5درصد( و صنايع کشاورزی پايه ) 65.9منبع محور )

اند. نکته قابل توجه آن است که های صنعتی داشتهدرصد( کمترين سهم را از ارزش ستانده کارگاه 10.1)

برخوردار  1397درصدی در سال  -5.7محور همانند ارزش افزوده از رشد ارزش ستانده صنايع دانش

 0.2تولید پوشاک »، «درصد 0.1آالت و تجهیزات تعمیر و نصب ماشین»های بوده است. رشته فعالیت

« درصد 0.24های توتون و تنباکو ولید فرآوردهت»، «درصد 0.2های وابسته تولید چرم و فرآورده»، «ددرص

 اند.بوده 1397دارای کمترين سهم از ارزش ستانده در سال 

 )درصد( 1394-97صنعت طی دوره  های صنعتی از ارزش ستانده زیرگروه(. سهم فعالیت3- 5) نمودار

 
 های مرکز آمار ايران.ماخذ: محاسبات براساس داده
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یمت جاری( نسبت به سال )به ق 1397و بیشتر در سال  نفر کارکنهای صنعتی ده ارزش ستانده کارگاه

 124.5اهی صنايع پااليشگ»های صنعتی درصد رشد داشت و از میان رشته فعالیت 58 بربالغقبل آن 

های ردهآوتولید فر»، «درصد 74.2های کاغذی تولید کاغذ و فرآورده»، «درصد 76.7پوشاک »، «درصد

 اند. کرده رشد بااليی را تجربه« درصد 66.8تولید فلزات پايه »و « درصد 67.3الستیکی و پالستیکی 

تولید فلزات »و « درصد 10.3محصوالت شیمیايی »، «درصد 25.9صنايع پااليشگاهی »های رشته فعالیت

و رشته  شتهرا دا 1397سال  های صنعتی دربیشترين سهم از رشد ارزش ستانده کارگاه« درصد 9.4پايه 

تولید »و « درصد 0.06تولید مبلمان »، «درصد 0.05آالت و تجهیزات تعمیر و نصب ماشین»های فعالیت

صاص کمترين سهم از رشد ارزش ستانده را به خود اخت« درصد 0.1های توتون و تنباکو فرآورده

ساخت »و « رصدد  -2.6ريلر تريلر و نیم تولید وسايل نقلیه موتوری، ت»های اند. رشته فعالیتداده

های منفی بر رشد ارزش ستانده کارگاه تأثیر« درصد -0.06ای، الکترونیکی و نوری محصوالت رايانه

 اند.صنعتی داشته

 1391-97های صنعتی در دوره (. بررسی ارزش افزوده فعالیت10کادر )

 :است ريز شرح به شواهد یبرخ نشانگر 1397 یال 1391 دوره طول در یصنعت یهاتیفعال رشته افزودهارزش یبررس

کک و  دیتول» ،«هيفلزات پا» ،«يیایمیش هایو فرآورده يیایمیمواد ش دیتول»عمدتاً منبع محور  یصنعت تیشش رشته فعال

 دیتول»و  «یرفلزیغ یمعدن هایفرآورده ريسا دیتول» ،«يیغذا هایفرآورده دیتول»، «نفت شيحاصل از پاال هایفرآورده

 اند.را خلق کرده 1397در سال  یصنعت هایافزوده کارگاهدرصد از ارزش 76بر بالغ  «یکیو پالست یکیالست هایفرآورده

های صنعتی در سال افزوده کارگاهباالترين سهم از رشد ارزش« درصد 5.4های غذايی با سهم از رشد تولید فرآورده»

 0.11و حسابگر  آالت اداریماشین»کمترين میزان سهم از رشد نیز مربوط به رشته فعالیت را از آن خود کرده و  1397

 بود.« درصد

 افزودهرزشا رشد در را نقش کمترين« درصد 0.22های غذايی با سهم از رشد تولید کاغذ و فرآورده» تیفعال رشته

 .است داشته 1397 سال در یصنعت یهاکارگاه

تولید فلزات »، «مواد و محصوالت شیمیايی» ،«نفت شيحاصل از پاال هایکک و فرآورده دیتول» تیفعال رشته شش

های معدنی اير فرآوردهتولید س»و « تولید وسايل نقلیه موتوری، تريلر و نیم تريلر»، «های غذايیتولید فرآورده»، «پايه

 بر عيصنا یز باالاز تمرک یامر حاک نيکه ا اندداشته 1397 سال در ستانده ارزش جاديا در را نقش نيشتریب ،«غیرفلزی

 هاآن بر یدولت شتریب یهاتيحما صیتخص از یناش آن از یبخش که بوده یصنعت یهاتیفعال رشته از یمحدود تعداد

 .است
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 افزوده به ارزش ستانده صنعتی. نسبت ارزش9-1-5

های يتتولید صنعتی و فارغ از حمادهنده خالص ارزش افزايی به ازای هريک واحد اين شاخص نشان

درصد بوده که بیشترين  29.5طور متوسط معادل به 1394-97قیمتی است. مقدار اين شاخص در دوره 

 27.5دل معا 1397درصد و کمترين آن مربوط به سال  31.5معادل  1395مقدار آن نیز مربوط به سال 

 درصد بوده است. 
 

 )درصد( 1394-97فزوده به ارزش ستانده طی دوره ا(. متوسط نسبت ارزش4- 5)نمودار 

 
 های مرکز آمار ايران.ماخذ: محاسبات براساس داده

های طور متوسط در رشته فعالیتافزوده به ارزش ستانده بهرزش، نسبت ا1394-97در طول دوره 

ید ساير تول»، «درصد 58.5تولید پوشاک »، «درصد 59.3آالت و تجهیزات تعمیر و نصب ماشین»صنعتی 

های صنعتی بیشتر بوده که اين امر از ساير رشته فعالیت« درصد 50.3های معدنی غیرفلزی فرآورده

ست که رشته ای هر واحد تولید است. اين در حالی به ازاينی آفرارزشنشانگر توفیق اين صنايع در 

تولید وسايل نقلیه »، «رصدد 11.7اليش نفت های حاصل از پاتولید کک و فرآورده»هايی نظیر فعالیت

افزوده ن ارزشکمتري« درصد 27.2های غذايی تولید فرآورده»و « درصد 23.2موتوری، تريلر و نیم تريلر 

 اند. به ازای هر واحد تولید را ايجاد کرده
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« درصد 53.6 پوشاک»، «درصد 56.7های توتون و تنباکو تولید فرآورده»های رشته فعالیت 1397در سال 

به ازای  بیشترين ارزش افزايی« درصد 53.5های داروی شیمیايی و گیاهی تولید دارو و فرآورده»و 

 ارد.نقش مهمی در تولید د دانش اند که در سومین رشته فعالیتتولید هر واحد محصول داشته
 

 ی صنعتیهاهای صنعتی در رشته فعالیتافزوده به ارزش ستانده کارگاهنسبت پایین ارزش(. 11کادر )

دهنده محور نشانهای صنعتی منبعه فعالیتهای صنعتی در رشتافزوده به ارزش ستانده کارگاهنسبت پايین ارزش

های ابتدايی زنجیره ارزش صنعتی( افزوده پائین )حلقههای صنعتی بر محصوالت با ارزشتمرکز تولید رشته فعالیت

 ايین بودنکوچک بودن اندازه اين شاخص ناشی از مونتاژکاری و پمحور نیز در اين صنايع است. در صنايع ساخت

 میزان تعمیق ساخت داخل و انتقال دانش فنی تولید به کشور است.
 
افزوده و ارزش ستانده های صنعتی از ارزشفعالیت توسط سهم رشته(، پراکنش م5-5نمودار ) در

مواد و محصوالت »یشتر سه رشته فعالیت هنده توسعه بدنشان 1394-97های صنعتی طی دوره کارگاه

های صنعتی تبه نسبت ساير رشته فعالی« های غذايیتولید فرآورده»و « تولید فلزات پايه»، «شیمیايی

رجام، بها علیه کشور با خروج آمريکا از است و همین امر موجب شده است که در دور جديد تحريم

ه فعالیت رار گیرد. يکی از داليل رشد بیشتر دو رشتدو رشته فعالیت اول در لیست صنايع تحريمی ق

ر از قیمت ت، عرضه خوراک با قیمت ارزان و پايین«تولید فلزات پايه»و « مواد و محصوالت شیمیايی»

یمت قهايی نزديک به های پتروشیمی گاز پايه و امکان فروش محصوالت با قیمتجهانی به مجتمع

یدکنندگان ای به تولنیز عرضه انرژی يارانه« تولید فلزات پايه»جهانی است. در خصوص رشته فعالیت 

و امکان عرضه و فروش بر اساس درصدی از قیمت جهانی در بورس کاالی ايران موجب افزايش 

 سودآوری اين رشته فعالیت شده است. 

ترتیب معادل افزوده و ارزش ستانده )به با سهم باال از ارزش« مواد و محصوالت شیمیايی» رشته فعالیت

افزوده و ارزش ستانده )به با سهم باال از ارزش« تولید فلزات پايه»درصد(، رشته فعالیت  16.6و  21.3

 از با سهم باال« های غذايیتولید فرآورده»درصد( و رشته فعالیت  13.3و  15.7ترتیب معادل 

ناحیه اول قرار دارند. رشته  درصد( در 12.03و  11.08انده )به ترتیب معادل افزوده و ارزش ستارزش

افزوده ز ارزشادرصد( و سهم پائین  22.6دارای سهم باال از ارزش ستانده )« صنايع پااليشگاهی»فعالیت 

و « تولید وسايل نقلیه موتوری»های درصد( بوده و در ناحیه چهارم قرار دارد. رشته فعالیت 8.9)

افزوده و ارزش ستانده از متوسط سهم از ارزش اگرچه دارای سهمی کمتر« محصوالت کانی غیرفلزی»

افزوده درصد از ارزش 11های صنعتی که دارای سهمی کمتر از صنعتی هستند اما از ساير رشته فعالیت

 آفرينی صنعتی برخوردارند. هیچ رشتهتری در تولید و ارزشو ارزش ستانده هستند، از نقش کلیدی

 افزوده و با ارزش ستاندهافزوده باالتر از متوسط سهم از ارزشزشفعالیت صنعتی هم در ناحیه دوم با ار
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 تر از متوسط سهم از ارزش ستانده صنعتی قرار ندارد.پايین

 1394-97افزوده و ارزش ستانده طی دوره های صنعتی از ارزش(. پراکنش متوسط سهم فعالیت5-5) نمودار

 
 

 های مرکز آمار ايران.ماخذ: محاسبات بر اساس داده

 افزوده و ارزبریارزش نظر نقطه از. ترکیب صادرات صنعتی 10-1-5

درصدی  11.6با متوسط افزايش  1394-97های صنعتی، صادرات صنعتی طی دوره بر اساس آمار کارگاه

رسیده است. طی اين دوره  1397میلیون دالر در سال  23804به  1394در سال میلیون دالر  17106از 

مواد و محصوالت شیمیايی »درصد از صادرات صنعتی کشور توسط چهار رشته فعالیت منبع محور  91

« درصد 13تولید فلزات پايه »، «درصد 32های حاصل از پااليش نفت تولید کک و فرآورده»، «درصد 40

طور های صنعتی نیز بهانجام شده است. ساير رشته فعالیت« درصد 6های غذايی ردهتولید فرآو»و 

نیز اين چهار رشته  1397اند. در سال درصدی از صادرات را به خود اختصاص داده 9متوسط سهم 

درصد نقش کلیدی در  5.5درصد و  16درصد،  27.3درصد،  41.2فعالیت به ترتیب با سهمی معادل 

 اند. زی بخش صنعت کشور داشتهدرآمدزايی ار

مواد و »، «صنايع پااليشگاهی»های رابطه مبادله )نسبت قیمت صادرات به واردات( رشته فعالیت

بوده و اين امر حاکی از سهم  0.22و  0.34، 0.3به ترتیب معادل « فلزات پايه»و « محصوالت شیمیايی

افزوده باال در و سهم باالی محصوالت با ارزشافزوده پايین در سبد صادراتی باالی محصوالت با ارزش

ها است. بدان معنا که در اين صنايع عمده تمرکز تولید و صادرات بر سبد وارداتی اين رشته فعالیت

 ندهستا متوسط سهم از ارزش                          
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ی ارزش افزايی بیشتر در اين صنايع کمتر محقق شده سوبههای باالدستی بوده و توسعه متوازن حلقه

پذيری شود از قدرت رقابتها انجام میدست اين رشته فعالیتيینپاهای است و اگر تولیدی هم در حلقه

 رشته نيا در یواردات یکاالها با سهيمقا در یصادرات یکاالها ارزش به ینگاهبااليی برخوردار نیستند.  

 محصوالتصادرات  و هاتیفعال رشته نيا در ارزش رهیزنج لیتکم و توسعه عدماز  یحاک هاتیفعال

 . 1است هاآن در نيیافزوده پاصورت خام و با ارزشعمدتاً به

توسط مبه نسبت  1397های صنعتی در سال های صنعتی از صادرات کارگاهمقايسه سهم رشته فعالیت

های حاصل از پااليش تولید کک و فرآورده»های رشته فعالیت جزبهدهد نشان می 1394-97دوره 

ت و آالتولید ماشین»، «تولید محصوالت فلزی ساخته شده»، «غذايیهای تولید فرآورده»، «نفت

سهم « لرتولید وسايل نقلیه موتوری، اريلر و نیم تري»و « بندی نشده در جای ديگرتجهیزات طبقه

 ر از متوسط دوره بوده است. های صنعتی بیشتیترشته فعالساير صادراتی 

 )درصد( 1394-97  صادرات صنعتی طی دورهها از (. متوسط سهم فعالیت6- 5)نمودار 

 
 های مرکز آمار ايران.ماخذ: محاسبات براساس داده

                                                 
 «يیغذا هایتولید فرآورده»و « پايهفلزات »، «یشگاهيپاال عيصنا»، «يیایمیمواد و محصوالت ش»های متوسط قیمت وارداتی در رشته فعالیت  1

، 3590.8 ها به ترتیب برابر بادالر بر تن بوده و متوسط قیمت صادراتی در اين رشته 382.9و  35748.8، 6339.5، 10607.3به ترتیب برابر با 
  .دالر بر تن بوده است 614.9و  7905.3، 1875.8
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افزوده و صادرات صنعتی های صنعتی از ارزشتوسط سهم رشته فعالیت(، پراکنش م7-5در نمودار )

اول در ناحیه « مواد و محصوالت شیمیايی»دهد که تنها رشته فعالیت نشان می 1394-97طی دوره 

ايع صن»آفرينی قرار داشته است. رشته فعالیت يعنی بیشترين سهم از درآمدزايی ارزی و ارزش

ده است از متوسط سهم صادرات صنعتی بااليی در دوره موردبررسی برخوردار بو اگرچه« پااليشگاهی

(. بنابراين افزوده صنعتی کمتر از متوسط دوره برخوردار بوده است )ناحیه دواما از متوسط سهم ارزش

مواد و محصوالت » توان نتیجه گرفت که تمرکز اصلی صادرات صنعتی کشور روی دو رشته فعالیتمی

 است. « صنايع پااليشگاهی»و « شیمیايی

دارد بدين  قرار« مواد و محصوالت شیمیايی»در نقطه مقابل رشته فعالیت « فلزات پايه»رشته فعالیت 

افزوده باالتراز متوسط دوره مورد بررسی را ايجاد کرده وسط و ارزشمعنا که سهم صادراتی کمتر از مت

 اگرچه دارای سهمی کمتر از متوسط سهم از« های غذايیتولید فرآورده»است. رشته فعالیت 

 11های صنعتی که دارای سهمی کمتر از افزوده و صادرات صنعتی است اما از ساير رشته فعالیتارزش

ارزی و  تری در درآمدزايیصادرات صنعتی هستند، از نقش پررنگافزوده و درصد از ارزش

 آفرينی برخوردار است.  ارزش

   )درصد( 1394-97افزوده و صادرات صنعتی طی دوره های صنعتی از ارزش(. پراکنش متوسط سهم رشته فعالیت7- 5)نمودار 

 
 

 .های مرکز آمار ايرانمحاسبات براساس دادهماخذ: 

 های ارزی جهتبری )هزينهتر میزان درآمدزايی ارزی صنايع الزم است میزان ارزبرای تحلیل دقیق
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مواد و محصوالت »های عنوان نمونه رشته فعالیتها نیز مورد بررسی قرار گیرد. بهواردات( آن

عدنی های متولید ساير فرآورده»و « از پااليش نفتهای حاصل تولید کک و فرآورده»، «شیمیايی

محصوالت  مواد و»میزان خالص درآمدزايی ارزی مثبتی دارند. بدان معنا که رشته فعالیت « غیرفلزی

درصدی از کل ارزبری رشته  7.7درصدی از صادرات صنعتی و سهم  40سهم (« 20شیمیايی )کد 

صنايع پااليشگاهی )کد »ین رشته فعالیت ست. همچنهای صنعتی را به خود اختصاص داده افعالیت

های صنعتی درصدی از کل ارزبری رشته فعالیت 6.9درصدی از صادرات صنعتی و سهم  32سهم (« 19

با سهم (« 23 های معدنی غیرفلزی )کدتولید ساير فرآورده» را دارا است. عالوه بر آن، رشته فعالیت

زايی های صنعتی، دارای درآمددی از ارزبری رشته فعالیتدرص 0.9درصدی از صادرات و سهم  3.1

ای غذايی هتولید فرآورده»و (« 24تولید فلزات پايه )کد »ارزی مثبت هستند. اين در حالی است که 

، ارزبری های دارای بیشترين درآمدزايی ارزی هستندرغم آنکه در گروه رشته فعالیتعلی(« 10)کد 

 ص ارزآوری منفی هستند. باالتری داشته و دارای خال

منسوجات »، («22های الستیکی و پالستیکی )کد تولید فرآورده»های صنعتی نظیر ساير رشته فعالیت

ظ به لحا(« 25آالت و تجهیزات )کد تولید محصوالت فلزی ساخته شده بجز ماشین»و (« 13)کد

وابستگی  واسطه بهارند اما های صنعتی قرار دهای بعدی صادرات کارگاهدرآمدزايی ارزی در رتبه

 های تولید، ارزآوری منفی دارند. وارداتی باال در تأمین نهاده
 

 )درصد( 1394-97های صنعتی طی دوره بری رشته فعالیت(. متوسط سهم صادراتی و ارز8- 5)نمودار 

 
 های مرکز آمار ايران.ماخذ: محاسبات براساس داده

                       
متوسط ارزبری                        

متوسط صادرات                        
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 ارزی عمده صادرات صنعتیهای (. هزینه12کادر )

مواد و »ار رشته فعالیت صنعتی توسط چه 1394-97درصد صادرات صنعتی طی دره  90 بر بالغطور متوسط به

های ید فرآوردهتول»و « تولید فلزات پايه»، «های حاصل از پااليش نفتتولید کک و فرآورده»، «محصوالت شیمیايی

ها و تأمین سهم عمده مواد اولیه از منابع محور بودن اين رشته فعالیترغم منبع صورت گرفته است. علی« غذايی

های ارزی اند. عمده هزينههای ارزی را به خود اختصاص دادهدرصد هزينه 43.1متوسط حدود  طوربهداخلی، 

عدم توسعه صنعت  واسطهبهآالت هیزات و ماشینها مربوط به خريد تجانجام شده توسط اين رشته فعالیت

ی محورهای دانشسازی کشور مطابق با نیاز واحدهای صنعتی فعال بوده و بخشی از آن نیز جهت تأمین نهادهماشین

لومینیوم و برخی ها در صنعت پتروشیمی، الکترود گرافیتی در صنعت فوالد، پودر آلومینا در صنعت آنظیر کاتالیست

ولید نشده يا تولید های غذايی است که در داخل از کشور تردهبندی در تولید فرآوها و مواد اولیه بستهاز افزودنی

 محدودی دارند. 

 های صنعتیافزوده رشته فعالیتسبت مواد اولیه وارداتی به ارزش. ن11-1-5

نسبت  1397دهنده میزان وابستگی هر رشته فعالیت به مواد اولیه خارجی است. در سال اين نسبت نشان

دهد که درصد بوده است و نشان می 29ابر با های صنعتی برافزوده کارگاهارزشمواد اولیه وارداتی به 

تولید »های های صنعتی مربوط به مواد اولیه وارداتی است. رشته فعالیتبخشی از سهم ستانده کارگاه

ای و انهساخت محصوالت الکترونیکی، راي»، «درصد 165.1وسايل نقلیه موتوری، تريلر و نیم تريلر 

میر و تع»و « درصد 57.6بندی نشده در جای ديگر تولید ساير مصنوعات طبقه»، «درصد 82.9ی نور

اند. در بیشترين وابستگی به مواد اولیه خارجی را داشته« درصد 55.5آالت و تجهیزات نصب ماشین

يع باالدست صنا عدم تکمیل زنجیره تولید« تولید وسايل نقلیه موتوری، تريلر و نیم تريلر»رشته فعالیت 

، پايین بودن عمق یفوالد یهاورق ،یمهندس یهاکیپالست ،لنیپروپیپل اول،یپلمانند زنجیره تولید 

ه باال های با فناوری متوسط بساخت داخل و وابستگی وارداتی در تامین قطعات منفصله و مجموعه

جیه اقتصادی خ ارز و نبود تونظیر توربو شارژر، کیسه هوا، استکان تايپت و همچنین، ثبات دستوری نر

 بودن های جانبی، رينگ، مجموعه تعلیق جلو و... موجب باالسازی قطعاتی نظیر آينهبرای داخلی

 ساخت محصوالت»گیری صنعت های اين صنعت شده است. شکلوابستگی وارداتی در تامین نهاده

وسط رقبای تاحب بازارهای داخلی بر پايه مونتاژکاری در کشور و تص« ای و نوریالکترونیکی، رايانه

ده شسازی گذاری در اين صنعت و پايین بودن میزان داخلیخارجی موجب باال بودن ريسک سرمايه

ی اقالم درصد 70سهم بالغ بر  «بندی نشده در جای ديگرتولید ساير مصنوعات طبقه»است. در صنعت 

نجیره زاز بازار داخل، عدم تکمیل  وارداتیورزشی )نظیر پوشاک، کفش، تجهیزات و لوازم ورزشی( 

ولید لوازم تولید صنايع نساجی، الکترونیک، الستیک و پالستیک برای تامین مواد اولیه مورد نیاز ت

 ورزشی و اسباب بازی موجب وابستگی وارداتی اين صنعت به مواد اولیه خارجی شده است.
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 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 155صفحه:  1399 تاريخ:
  

 

 3.9غیرفلزی  تولید ساير محصوالت معدنی» الیتکمترين وابستگی وارداتی به مواد اولیه در رشته فع

 در کشور است. معدنیوجود منابع غنی  درنتیجهو « درصد
 

 )درصد( 1394-97افزوده طی دوره شده به ارزش(. نسبت مواد اولیه خارجی مصرف9-5) نمودار

 
 های مرکز آمار ايران.داده براساس: محاسبات ماخذ

 های صنعتیرشته فعالیت های ثابتخارجی به سرمایهای نسبت اموال سرمایه. 12-1-5

 لوازمآالت، ابزار و لوازم کار، های صنعتی به ماشینمیزان وابستگی رشته فعالیت دهندهنشاناين نسبت 

افزارهای کامپیوتری خارجی است. متوسط و نرم اتتاسیسو تجهیزات اداری، وسايل نقیله، ساختمان و 

 12.5 بربالغ 1394-97ای خارجی به تشکیل سرمايه صنعت طی دروه سهم کاالها و اموال سرمايه

، «درصد 57.8 های کاغذیتولید کاغذ و فرآورده»های رشته فعالیت1397درصد بوده است. در سال 

بیشترين « درصد 47.7ها تولید انواع آشامیدنی»و  «درصد 51توتون و تنباکو  هایتولید فرآورده»

اند. کمترين هزينه برای خريد تجهیزات و ای خارجی داشتهگذاری را در خريد اموال سرمايهسرمايه

مواد و »، «درصد 0.1 های حاصل از نفتتولید کک و فرآورده»های فعالیت خارجی به رشته سرمايه

لر
ري

م ت
وني

ر 
ريل

، ت
ي

ور
موت

ه 
قلي

ل ن
ساي

د و
ولي

ت

ي
ور

 ون
ي

يک
رون

کت
، ال

ي
ه ا

يان
 را

ت
وال

ص
مح

ت 
اخ

س

گر
دي

ي 
جا

در 
ده 

نش
ي 

ند
ه ب

بق
 ط

ت
وعا

صن
ر م

ساي
د 

ولي
ت

كو
نبا

و ت
ن 

وتو
ي ت

ها
ده 

ور
فرا

د 
ولي

ت

ت
يزا

جه
و ت

ت 
آال

ن 
شي

 ما
ب

ص
 ون

ير
عم

ت

ي
رق

ت ب
يزا

جه
د ت

ولي
ت

ل
 نق

ل و
حم

ت 
يزا

جه
ر ت

ساي
د 

ولي
ت

ته
بس

 وا
ي

ها
ده 

ور
فرا

 و 
رم

 چ
يد

تول

ي
غذ

كا
ي 

ها
ده 

ور
فرا

 و 
غذ

كا
د 

ولي
ت

 د
ي

جا
در

ده 
نش

ي 
ند

ه ب
بق

 ط
ت

يزا
جه

و ت
ت 

آال
ن 

شي
 ما

يد
تول

گر
ي ن 

ما
مبل

جز
 به 

به
 پن

ب
چو

ب و
چو

ي 
ها

ده 
ور

فرا
ب و

چو
د 

ولي
ت

ان
لم

مب
د 

ولي
ت

ي
يک

ست
پال

ي و
يک

ست
 ال

ي
ها

ده 
ور

فرا
يد

تول

ي
اه

گي
ي و

ياي
يم

 ش
ي

روي
 دا

ي
ها

ده 
ور

فرا
ا و

وه
دار

د 
ولي

ت

ده
 ش

ط
ضب

ي 
ها

انه 
رس

ر 
ثي

تک
 و 

پ
چا

ت 
آال

ن 
شي

زما
 ج

 به
ده،

 ش
ته

اخ
 س

ي
لز

ت ف
وال

ص
مح

يد
تول

…

ت
نع

 ص
ل

ك

ت
 نف

ش
الي

 پا
 از

ل
اص

 ح
ي

ها
ده 

ور
فرا

 و 
ک

 ك
يد

تول

ت
جا

سو
من

د 
ولي

ت

ي
ذاي

ي غ
ها

ده 
ور

فرا
د 

ولي
ت

يه
 پا

ت
لزا

د ف
ولي

ت

ك
شا

پو
د 

ولي
ت

ها
ي 

دن
مي

شا
ع آ

نوا
د ا

ولي
ت

ي
ياي

يم
 ش

ي
ها

ده 
ور

فرا
 و 

ي
ياي

يم
دش

موا
د 

ولي
ت

ي
لز

رف
غي

ي 
دن

مع
ي 

ها
ده 

ور
فرا

ر 
ساي

يد
تول

16
5.
1

82
.9

57
.6

57
.3

55
.5

52
.2

41
.0

40
.2

38
.1

37
.9

35
.2

31
.8

31
.7

31
.7

31
.6

31
.1

29
.0

28
.5

26
.8

25
.4

24
.9

22
.4

16
.4

14
.7

3.
9

71
.3

1397 متوسط دوره



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
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اختصاص داشته « درصد 5.3ولید ساير تجهیزات حمل و نقل ت»و « درصد 3.2 محصوالت شیمیايی

 است. 
 )درصد( 1394-97ای خارجی به سرمایه ثابت طی دوره (.  نسبت اموال سرمایه10-5)نمودار 

 
 های مرکز آمار ايران.ماخذ: محاسبات بر اساس داده

 

 داخل ها و راهکار اجرای نهضت ساخت پذیری برخی رشته فعالیت(. آسیب13کادر )

ساخت محصوالت الکترونیکی، »، «تولید وسايل نقلیه موتوری، تريلر و نیم تريلر» هایوابستگی باالی رشته فعالیت

باالی اين  پذيریبه مواد اولیه خارجی موجب آسیب« آالت و تجهیزاتتعمیر و نصب ماشین»و « ای و نوریرايانه

رخ ارز و نهای بیرونی نظیر جهش از شوک« ريلر و نیم تريلرتولید وسايل نقلیه موتوری، ت»الخصوص صنايع علی

عدن و رو، تالش شد تا با اجرای نهضت ساخت داخل در وزارت صنعت، مشده است. از اين 1397تحريم در سال 

ارتقای  زايی بخش صنعت وبنیان گامی مهم در راستای درونهای دانشتجارت و اتصال تولیدکنندگان به شرکت

 ت داخل صنايع کشور برداشته شود. تعمیق ساخ
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 . اشتغال صنعتی13-1-5

 1793358درصدی از   1.1ط کاهش با متوس 1394-97های صنعتی طی دوره اشتغال مجموع رشته فعالیت

درصد   83 بربالغيافته است. شايان ذکر است کاهش 1397نفر در سال  1733789به  1394نفر در سال 

به ده رشته فعالیت صنعتی است  مربوط 1397و بیشتر در سال  نفر کارکنهای صنعتی با ده اشتغال کارگاه

نی غیرفلزی تولید ساير محصوالت معد»و « درصد 17.2های غذايیتولید فرآورده»که بیشترين سهم آن به 

، «درصد 0.3الت و تجهیزات آتعمیر و نصب ماشین»های اختصاص دارد. رشته فعالیت« درصد 12.1

تولید »، «رصدد 0.7های وابسته تولید چرم و فرآورده»، «درصد 0.3های توتون و تنباکو تولید فرآورده»

 اند.ی داشتهکمترين سهم را در اشتغال صنعت« درصد 0.9ها تولید انواع آشامیدنی»و « درصد 0.9پوشاک 
 

 )درصد( 1394-97شتغال زیرگروه صنعت طی دوره های صنعتی از ا(.  سهم فعالیت11-5ر )نمودا

 
 های مرکز آمار ايران.ماخذ: محاسبات براساس داده

 

افزوده و اشتغال صنعتی های صنعتی از ارزش(، پراکنش متوسط سهم رشته فعالیت12-5در نمودار )

با سهم « های غذايیتولید فرآورده»دهد، تمرکز اصلی بر رشته فعالیت نشان می 1394-97طی دوره 
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به ترتیب « فلزات پايه»درصدی از ارزش افزوده و رشته فعالیت  11.08درصدی از اشتغال و سهم  16.5

های فعالیت درصدی از اشتغال و ارزش افزوده در ناحیه اول نمودار قرار دارند. رشته 15.7و  9.1با سهم 

به ترتیب « قلیه موتوری، تريلر و نیم تريلرتولید وسايل ن»و « تولید ساير محصوالت معدنی غیرفلزی»

افزوده در ناحیه چهارم قرار درصدی از ارزش 8.2و   7.7درصدی از اشتغال و  9.8و  12.2با سهم 

درصدی از اشتغال و سهم  7.4نیز به ترتیب با سهم « مواد و محصوالت شیمیايی»دارند. رشته فعالیت 

های صنعتی با متوسط م قرار گرفته است. ساير رشته فعالیتدرصدی از ارزش افزوده در ناحیه دو 21.4

 اند.درصد در ناحیه سوم جای گرفته 8درصد و متوسط اشتغالی زير  11ای کمتر از افزوده ارزش
 

 )درصد( 1394-97افزوده و اشتغال طی دوره های صنعتی از ارزش(. پراکنش متوسط فعالیت12-5) نمودار

 
  

 های مرکز آمار ايران.ماخذ: محاسبات بر اساس داده

های تولید ساير فرآورده»، «های غذايیتولید فرآورده»ج رشته فعالیت های صنعتی در پندرصد شاغالن کارگاه 55 بربالغ

« ت شیمیايیمحصوال ومواد »و « فلزات پايهتولید »، «تولید وسايل نقلیه موتوری، تريلر و نیم تريلر»، «معدنی غیرفلزی

ت فتوان نتیجه گربر در به کارگیری شاغالن صنعتی میبا توجه يه سهم باالی صنايع سرمايه مشغول به کار هستند.

زايی در بخش صنعت ايران بر در کشور به طور متوازن صورت نگرفته و وظیفه اشتغالتوسعه صنايع کاربر و سرمايه

 ها بوده است.رغم ماهیت ذاتی آنبر علیسرمايه بر دوش صنايع

 سهم از اشتغال     

ده
زو

 اف
ش

رز
ز ا

م ا
سه
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 . بخش معدن2-5
 . تولید محصوالت منتخب معدنی و صنایع معدنی1-2-5

سیمان »، «درصد 13.2ای ظروف شیشه»شامل  1398بیشترين رشد تولید محصوالت معدنی در سال 

بوده است. « درصد 5.1جام شیشه»و « درصد 7.4فوالد خام »، «درصد 7.6ظروف چینی »، «درصد 7.9

تن  میلیون 2.5اندازی کارخانه گندله توسعه ملی )تولید سازی در زنجیره تولید فوالد با راهظرفیت

فوالد استانی بافت میلیون تن کنسانتره سنگ آهن(،  5گندله(، کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن )تولید 

کارخانه  الد(،میلیون تن فو 1.2هزار تن آهن اسفنجی(،  کارخانه ذوب و فوالدسازی )تولید  800)تولید 

 1.55چادرملو )تولید  یای مستقیمکارخانه احمیلیون تن آهن اسفنجی( و  2تولید آهن اسفنجی )تولید 

بوده است. در رابطه با تحلیل « تولید فوالد خام»ترين داليل افزايش میلیون تن آهن اسفنجی( از مهم

 شیشه»ی استثنا بهعملکرد تولید در محصوالت با رشد مثبت توجه به اين نکته حائز اهمیت است که 

های سال بیش از مقادير تولید 1398قق شده در سال در باقی اين پنج محصول، میزان تولید مح« جام

رخوردار بدرصد  37.7در طول دوره مورد بررسی از متوسط رشد منفی « شیشه جام»مورد بررسی بوده و 

 بوده است. 
 1394-98(.  روند تولید محصوالت معدنی و صنایع معدنی منتخب طی دوره 10-5جدول )

 1398 1397 1396 1395 1394 واحد سنجش عنوان
    رشد

98-1397 

متوسط 

 رشد دوره

شد
ن ر

تری
یش

ب
 

ظروف 

 ایشیشه
 4.3 13.2 530.6 468.8 412.1 460.9 449.2 هزار تن

 1.5 7.9 61395.6 56890.3 54719.9 55527.1 57897.8 هزار تن سیمان

ظروف 

 چینی
 2.3 7.6 54.2 50.4 46.6 47.7 49.5 هزار تن

فوالد 

 خام
 11.3 7.4 25344.3 23606 20833.3 18768.5 16538.5 هزار تن

شیشه 

 جام
 -37.7 5.1 109.6 104.2 982.3 826.1 727.4 هزار تن

شد
ن ر

تری
کم

 

شمش 

 آلومینیوم
 -5.2 -7.8 285.8 310 351 338.8 353.3 هزار تن

کنسانتره 

 زغالسنگ
 8.1 -6.4 1522.7 1626 1534.1 1232 1113.9 هزار تن

 -1.2 -2.3 232.4 237.8 240 235 243.9 هزار تن آلومینا

 6.9 1.4 252.7 249.1 159.6 190.1 193.1 هزار تن کاتد مس

 ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت.      
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، «درصد -6.4سنگ انتره زغالکنس»، «درصد -7.8شمش آلومینیوم »کمترين رشد تولید مربوط به 

« شمش آلومینیوم»بوده است. در رابطه با کاهش تولید « درصد 1.4تد مس کا»و « درصد -2.3آلومینا »

نوب )سالکو( م جآلومینیو 1برداری فاز رفت با بهرهتوجه به چند نکته حائز اهمیت است. اوال، انتظار می

 40ظرفیت  آلومینیوم جاجرم با 1هزار تن شمش، اسلب و بیلت آلومینیوم و فاز  300با ظرفیت تولید 

« پودر آلومینا»، رشد تولید اين محصول تحقق يابد. ثانیا، کمبود 1398هزار تن شمش آلومینیوم در سال 

ترين رشد توام با با کم در کشور و قرار گیری اين محصول در لیست محصوالت معدنی منتخب

 و فروش، عرضه، تأمین يا نقلمحدوديت تامین اين نهاده از طريق واردات بواسطه تحريم 

شمش »ولید موجب شد تا میزان ت خام و نیمه ساخته مانند آلومینیوم و فوالد فلزات گرافیت، انتقال

شور و کبا ساير معادن  سنگکاهش يابد. تفاوت معادن زغال 1398در کشور در سال « آلومینیوم

های و لزوم اجرای طرح 1398بودن اين معادن موجب شد تا با شیوع ويروس کرونا در زمستان بسته

ه کنسانتر»گذاری اجتماعی، میزان تولید در اين معادن کاهش يابد که اين موضوع بر افت تولید فاصله

سنگ طبس )میدکو( با ظرفیت فرآوری زغال برداری کارخانهای که بهرهاثرگذار بوده، بگونه« سنگزغال

 د. غلبه نماي 19-هزار تن کنسانتره خام نتوانسته است بر کاهش تولید ناشی از بحران کوويد 550تولید 

برداری شده برای توسعه زنجیره تولید مس در رابطه با توسعه تولید مس آندی های بهرهعمده پروژه

وسولفوريک سرچشمه( اسیدسولفوريک )طرح کارخانه اسید س آباد( و تولید)طرح توسعه ذوب خاتون

 با افزايش چندانی همراه نبود.  1398در سال « کاتد مس»رو، تولید بوده و از اين

 . تجارت محصوالت منتخب معدنی و صنایع معدنی2-2-5

 درصد و 17بالغ بر  1398سهم ارزشی بخش معدن و صنايع معدنی از کل صادرات کشور در سال 

صدی مواجه در 7.6میلیارد دالر بوده است که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل با کاهش   8.5دود ح

ابر با که به لحاظ وزنی میزان صادرات بخش معدن و صنايع معدنی بر است یحالبوده است. اين در 

ست. ادرصدی مواجه بوده  1.7با افزايش  1397میلیون تن بوده و نسبت به مدت مشابه سال  58.7

دهنده درصدی وزنی تا حدودی نشان 1.7درصدی صادرات در مقابل افزايش  7.6کاهش ارزشی 

 ش است.تر در سبد صادراتی اين بخافزوده پايینافزايش سهم محصوالت با ارزش

ت فوالد و محصوال»بیشترين صادرات محصوالت معدنی و صنايع معدنی به لحاظ ارزشی مربوط به 

فوالد و « ،«زنجیره سیمان»و به لحاظ وزنی مربوط به « زنجیره سیمان»و « والتمس و محص»، «فوالدی

بوده است. در ارتباط با صادرات ارزشی و وزنی « بندی()دانه آهنسنگ»و « محصوالت فوالدی

 محصوالت توجه به چند نکته حائز اهمیت است: 



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 161صفحه:  1399 تاريخ:
  

 

مس و »، «ت فوالدیفوالد و محصوال»از میان محصوالت معدنی و صنايع معدنی تنها  -1

ز رشد ارزشی ا« آنتیموان»و « میکا»، «پودر آلومینا»، «زنجیره روی»، «آهن اسفنجی»، «محصوالت

« پودر آلومینا»و « زنجیره روی»، «مس و محصوالت»و در  و وزنی صادرات برخوردار بوده

عه و دهد توسرشد ارزشی صادرات بیش از رشد وزنی بوده است که اين موضوع نشان می

تواند گام مثبتی برای ارتقای درآمدهای ارزی کشور از تقويت زنجیره اين محصوالت  می

 محل صادرات اين مواد باشد.

گیری در گروه سه محصول برتر صادراتی به لحاظ ارزشی و رغم جایعلی« زنجیره سیمان» -2

 1397به  نسبت 1398درصدی ارزش صادرات در سال  23.1وزنی در بخش معدن، با کاهش 

رو بوده است که اين موضوع داللت بر تمرکز تولید درصدی صادرات وزنی روبه 27.8و رشد 

 های باالدست اين محصول و با ارزش افزوده پايین دارد.و صادرات در حلقه

از جمله محصوالت معدنی و صنايع معدنی « بندی(سنگ آهن )دانه»و « سنگ آهن )گندله(» -3

لیکن مواجه بوده و 1398درصدی در سال  59.8و  4رزشی با رشد مثبت هستند که به لحاظ ا

افزايی اند. با توجه به ارزشدرصدی وزن همراه بوده 24.6و  13.3از منظر وزنی با کاهش 

آهن در طول پايین اين محصوالت، رشد ارزشی صادرات متاثر از افزايش قیمت جهانی سنگ

 ای فوالد چین بوده است.       بواسطه افزايش تولید و تقاض 1398سال 

میلیارد  3.2میزان واردات محصوالت معدنی و صنايع معدنی به لحاظ ارزشی و وزنی به ترتیب برابر با 

اه بوده درصدی همر 32.1درصدی و  28میلیون تن بوده که نسبت به سال قبل با افزايش  3.7دالر و 

است. نکته  میلیارد دالر بوده 5.3مثبت و حدود  1398است. با اينحال، تراز تجاری اين بخش در سال 

به  شدهانجامتوجه در واردات محصوالت معدنی و صنايع معدنی آن است که بیشترين واردات قابل

و به « سنگ و ککزغال»و « زنجیره آلومینیوم» ،«فوالد و محصوالت فوالدی»لحاظ ارزشی مربوط به 

زنجیره »و « لومیناپودر آ»، «فوالد و محصوالت فوالدی»، «سنگ و ککزغال»لحاظ وزنی مربوط به 

حصول برتر در گروه پنج م« فوالد و محصوالت فوالدی»بوده است. با توجه به قرار گیری « آلومینیوم

توان نتیجه گرفت که زنجیره صادراتی بخش معدن و سهم باالی اين محصول در واردات اين بخش، می

دست آن يینیاز صنايع پاموردنهای والت فوالدی در برخی از حلقهيجادشده در حوزه فوالد و محصا

م در کشور موجب ماده اولیه تولید آلومینیو« پودر آلومینا»تشکیل نشده يا با کمبود همراه است. کمبود 

با میزان « مزنجیره آلومینیو»وابستگی وارداتی اين محصول شده است؛ عالوه بر آن، عدم توازن تولید 

 خلی به تامین اين محصول از خارج انجامیده است.تقاضای دا
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 )وزن: میلیون تن و ارزش: میلیون دالر( 1398(. صادرات و واردات محصوالت معدنی و صنایع معدنی منتخب در سال 11-5جدول )

 نام محصول

 واردات صادرات

 وزن

 رشد

98-

1397 

 ارزش

 رشد

98-

1397 

 وزن

 رشد

98-

1397 

 ارزش

 رشد

98-

1397 

 126.6 6.05 130.8 0.6 658.4 13.5 659.1 7.06 آنتیموان

 -23.5 985.9 -42.2 764.22 5.4 4339.34 20.6 10741.24 فوالد و محصوالت فوالدی

 26.9 140.13 32.8 49.36 -14.3 9.8 -41.9 49.94 سفال، آجر، کاشی و سرامیک

 35 273.02 48.2 975.48 -100 0 -100 0 سنگ و ککزغال

 28.9 280.47 17.5 128.42 -35 115.77 -34.5 60.61 آلومینیوم زنجیره

 22.3 164.47 32.7 59.55 -53.8 0.18 -26.7 0.11 زنجیره تیتان

 -68.7 13.39 -68.1 4.89 -16.5 106.84 -3.2 95.87 زنجیره سرب

 2.4 29.87 -28.5 68.53 17.9 301.71 17 141.8 زنجیره روی

 11.1 37.88 -1.6 45.74 -23.1 323.33 27.8 17531.44 زنجیره سیمان

 51.6 10.72 115.3 6.2 -17.8 45.57 -27.8 228.77 زنجیره کروم

 -3.2 16.86 -21.4 1.47 35.3 1241.75 17.7 429.57 مس و محصوالت

 13.6 0.75 -8.8 0.83 50 0.06 275 0.3 میکا

 46.3 36.01 41.4 2.15 -33.3 0.02 0 0.01 نیکل و محصوالت

  0  0 -22.8 293.93 -31.9 3760.72 آهنکنسانتره و سنگ

  0  0 59.8 284.51 -24.6 6666.96 بندی()دانه آهنسنگ

    0 4 209.92 -13.3 2414.75 )گندله( آهنسنگ

 38.2 0.47 34.4 0.43 59.9 168.19 77.1 945.06 آهن اسفنجی

 -5.4 167.06 13.8 356.02 143.8 0.39 50 0.33 پودر آلومینا

 278.5 1036.25 453.5 1199.89 132.5 1041.63 162.8 15593.27 سایر محصوالت معدنی

 28 3199.3 32.1 3663.78 -7.6 8496.44 1.7 58667.81 جمع کل

 (.1399ماخذ: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران )     

عدنی مهر محصول( مواد و محصوالت معدنی و صنايع رابطه مبادله )نسبت قیمت صادرات به واردات 

رت یره روی و پودر آلومینا در مابقی محصوالت قدزنج جزبهدهد که در جدول فوق نشان می

 تر از رقبا است.پذيری تولیدات داخلی پايینرقابت

 هبواسط وجود حاشیه بازار برای بسیاری از مواد و محصوالت معدنی عرضه شده در بورس کاالی

های بازار کشور در وضع محدوديت اختالف نرخ ارز نیمايی و بازار آزاد و مداخالت ستاد تنظیم

ترين های مستقیم فلزات از مهمدهی به تامین نیاز داخل همراه با تحريمصادراتی در راستای اولويت

 .ته اسبود 1398در سال  یمواد و محصوالت معدن یصادرات رسمارزش  یدرصد 7.6کاهش  علل



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 163صفحه:  1399 تاريخ:
  

 

 . پروانه اکتشاف و گواهی کشف معدنی3-2-5

های ای مشخص است و تعداد پروانهپروانه اکتشاف مجوزی برای انجام عملیات اکتشافی در محدوده

های تگويای میزان تقاضای بالفعل معدنکاری در کشور است. با توجه به استمرار سیاس شده صادر

های اقتصاد مقاومتی با هدف ارتقای سازی سیاستدولت در توسعه تولید داخل در راستای اجرايی

های تحمیلی ناشی از خروج آمريکا از برجام، مشاهده آوری تولید داخلی در برابر محدوديتتاب

پذير نبودن متغیرهای بینیبواسطه پیش 1398در سال  دهش صادرهای اکتشاف شود که تعداد پروانهمی

 مواجه شد.  1397درصدی نسبت به سال  6.8کاهش  کالن اقتصادی و رشد شديد نرخ ارز با

 1394-98(.  پروانه اکتشاف و گواهی کشف صادره در بخش معدن طی دوره 12-5جدول )

 متوسط رشد دوره 1397-98رشد  1398 1397 1396 1395 1394 عنوان

 -7.4 -6.8 959 1029 988 795 721 پروانه اکتشاف

 5.4 -9.5 506 559 512 562 631 گواهی کشف

 خذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت.مأ

دهنده حصول موفقیت در فرآيند اکتشاف است، در سال گواهی کشف نیز به عنوان شاخصی که نشان

ترين میزان در طول دوره مورد صادره رسیده است که کم گواهی 506درصدی به  9.5با کاهش  1398

 1397مستقیم بخش معدن و صنايع معدنی در سال  بررسی بوده است. اين در حالی است که با تحريم

رفت با توجه به اقدامات انجام شده از سوی سازمان توسعه و ، انتظار می1398در سال  و تشديد آن

ای در بخش معدن، درصد های توسعهعنوان يکی از سازماننوسازی معادن و صنايع معدنی ايران به

ترين اقدامات انجام شده توسط افزايش يابد. از جمله مهم حصول موفقیت در فرآيند اکتشافات معدنی

توان به می 1398سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران در بخش اکتشافات در سال 

های اکتشافی در کلیه میلیاردی اين سازمان در بخش اکتشافات و توسعه فعالیت 1157گذاری سرمايه

های هزار کیلومتر مربع در استان 405افی و دريافت مجوز اکتشاف بیش از های دارای پهنه اکتشاستان

اندازی اولین شرکت بخش خصوصی متشکل از کنسیرسیوم شرکت مختلف از مساحت کشور، راه

های اکتشافی و شرکت بزرگ معدنی کشور به منظور مشارکت در فعالیت 11توسعه معادن و فلزات و 

پروژه  82هزار کیلومتر مربع به شرکت مذکور، تعريف  66ساحت پهنه اکتشافی به م 13تخصیص 

آنتیموان، سرب و سنگ، پلی متال، طال، مس،زغال اکتشافی بر روی مواد معدنی مختلف نظیر آهن،

ها )پتاس، منیزيم، لیتیوم و...(، روی، کرومیت، تیتان، نیکل، مولیبدن، باريت، فسفات، بوکسیت، شورابه

رغم فشارهای خارجی و تاثیرات تحريم، اشاره داشت که منجربه تر حفاری اکتشافی بههزار م 131انجام 

شو، سنگ آهن، آنتیموان، سنگ حرارتی و ککنوع ماده معدنی شامل طال، زغال 8کشف ذخاير جديد 
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عناصر نادر خاکی، باريت و بوکسیت شد. اين در حالی است که تا پیش از اجرای اين برنامه اکتشاف، 

هزار تن از اين نوع عناصر کشف شده  65ر عناصیر نادر خاکی در ايران نامشخص بود اما تاکنون ذخاي

 است. 

-وط به استانبه ترتیب مرب 1398ها در سال های اکتشاف صادره به تفکیک استانبیشترين تعداد پروانه

ان کرمان است. است پروانه( بوده 65پروانه( و فارس ) 78پروانه(، خراسان جنوبی ) 118های کرمان )

ن جنوبی استان خراسا ، کرومیت و تیتانیوم،آهنسنگ، سنگزغالبرخورداری از معادن مس،  واسطهبه

انند های تزيینی م، طال، قلع، تنگستن، سنگآهناز منظر وجود معادن منیزيت، مس، سرب، روی، 

های وجود ذخاير غنی سنگهای صنعتی و بنتونیت و استان فارس به دلیل سنگ، خاکگرانیت، زغال

 ، سنگ گچ، سنگ نمک، کرومیت، کبالت، مس، سرب، روی و باريت جز سهآهکسنگساختمانی، 

های پروانه باشند. به لحاظ تغییرات در تعداداستان دارای بیشترين تعداد پروانه اکتشاف صادره می

 ینیتزئ ت،سنگیو بوکس تینسوز آرژنخاکهای چهارمحال و بختیاری )معادن اکتشاف صادره، استان

گچ،  سنگ ن،یتومیب(، ايالم )معادن وميآهک و آلوو س،یلیسنگ الشه، سنگ گچ، س ت،ياز نوع مرمر

(، نمک و تيشن، ماسه، مرمر س،یلیس ت،یو مارن، کلس لیش ،یآهک وميسنگ آهک، الشه و مالون، آلوو

سنگ  ت،يبار ت،یفلدسپات، دولوم س،یلیطال، س ،ینیرتزئیو غ ینیتزئ یهاسنگکرمان، کردستان )معادن 

، سرب آهک، شن و ماسه، گچ ،یخاک صنعت س،یلیسی( و قزوين )معادن الشه، پوکه و مصالح ساختمان

ن کرمان ( دارای بیشترين افزايش بودند. توجه به اين نکته ضروری است که به جز استاو مس یو رو

ها در حوزه معدن چندان ف صادره، ساير استاناکتشا های برخوردار از بیشترين پروانهدر ساير استان

های توسعه اکتشافات معدنی دولت در راستای های اکتشاف ناشی از برنامهفعال نبوده و افزايش گواهی

های بوشهر، افزايش سهم بخش معدن در رشد اقتصادی کشور و توسعه خودکفايی بوده است. استان

داد کهگیلويه و بويراحمد با بیشترين کاهش در تع جنوب کرمان، کرمانشاه، همدان، خوزستان و

اهش تعداد بودند. به استثنای استان خوزستان و جنوب کرمان، ک روروبههای اکتشاف صادره پروانه

 ها بوده است.ستانها در قیاس با ساير اهای معدنی اين استانهای اکتشاف در تطابق با محدوديتپروانه

گواهی(،  50ضوی )های خراسان رمربوط به استان 1398ده در سال های کشف صادر شعمده گواهی

هی( و گوا 31گواهی(، آذربايجان غربی ) 35گواهی(، خراسان جنوبی ) 38گواهی(، فارس ) 45يزد )

هگیلويه و کهای گلستان )فاقد گواهی(، گیالن، ايالم و گواهی( و کمترين آن برای استان 31سمنان )

شود تعداد گواهی کشف صادره گونه که مشاهده میواهی( بوده است. همانگ 1بويراحمد )هر کدام 

 خش معدن در اقتصاد استان است.  بها و جايگاه های معدنی استاندر اين سال مطابق با مزيت
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 1398ها در سال (. بیشترین و کمترین  تعداد پروانه اکتشاف و گواهی کشف معدنی صادره به تفکیک استان13-5جدول )

 شاخص

 گواهی کشف پروانه اکتشاف

 1398 1397 استان
   رشد 

1397-98 
 1398 1397 استان

        رشد

1397-98 

و 
ه 

وان
 پر

ش
زای

 اف
ین

شتر
بی

هی
وا

گ
 

 400 5 1 قم 100 8 4 چهارمحال و بختیاری

 300 4 1 البرز 50 3 2 ايالم

 120 11 5 خراسان شمالی 37.2 118 86 کرمان

 111.1 19 9 اردبیل 25.9 34 27 کردستان

 63.2 31 19 سمنان 20.8 29 24 قزوين

و 
ه 

وان
 پر

ش
اه

 ک
ین

شتر
بی

هی
وا

گ
 

 -75 1 4 ايالم -70 3 10 بوشهر

 -66.7 8 24 لرستان -48.8 21 41 جنوب کرمان

 -59.5 15 37 چهارمحال و بختیاری -43.8 9 16 کرمانشاه

 -50 12 24 زنجان -37.1 22 35 همدان

 -50 1 2 کهگیلويه و بوير احمد -33.3 26 39 خوزستان

 ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

خیز کشور نظیر کرمان، يزد و خوزستان های معدنهای قم و البرز در مقايسه با بسیاری از استاناستان

تر برخوردار بوده و همین موضوع موجب شده است تا بخش معدن در اين های معدنی کماز مزيت

های تعداد گواهیرو است که افزايش ها از سهم چندانی در اقتصاد استان برخوردار نباشد؛ از ايناستان

 400 ، موجب رشد1398مورد در سال  4و  5به  1397مورد در سال  1کشف صادره در اين استان از 

 های کشف صادره شده است.  درصدی گواهی 300و 

 برداری معدنی. پروانه بهره4-2-5

درصد  8.2طور متوسط هبرداری معدنی ساالنه بهای بهرهتعداد پروانه 1398تا  1394های طی سال

فقره(   568بررسی )معادل  به کمترين مقدار خود در طول دوره مورد 1398يافته و در سال کاهش

برداری صادره، میزان استخراج اسمی ناشی از اين های بهرهرسیده است. عالوه بر کاهش تعداد پروانه

هزار تن در  23386به  1397هزار تن در سال  27308.8درصدی از  14ها نیز با کاهش بیش از پروانه

در سال  برداریهای بهرهرسید. کاهش بیشتر میزان استخراج اسمی نسبت به تعداد پروانه 1398سال 

و  1397های برداری صادره در سالهمراه با مقايسه نسبت استخراج اسمی به تعداد پروانه بهره 1398

هزار  41.2 به 1397برداری در سال رههزار تن به ازای هر پروانه به 42.3)اين نسبت از حدود  1398

د ناشی از کاهش ذخاير توانيافته است( میکاهش 1398برداری در سال تن به ازای هر پروانه بهره

ضعف در  واسطهبهها با افزايش عمق استخراج در اين معادن معادن روباز و افت کیفی کانه

 ه کاهشهای عمیق باشد که اين امر باجکاری برای انجام اکتشافات و استخرهای معدنتکنولوژی
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 کاری انجامیده است. های معدنوری فعالیتبهره

های  اشی از پروانهبرداری و میزان استخراج اسمی، میزان اشتغال نکاهش تعداد پروانه بهره تناسببه

 تجربه کرده است.   1398درصدی را در سال  8.6برداری نیز کاهش بهره

 1394-98برداری معدن طی دوره تغییرات تعداد، میزان استخراج اسمی و اشتغال پروانه بهره (. روند14-5جدول )

 1398 1397 1396 1395 1394 واحد عنوان
 رشد

 1397-98 

متوسط رشد 

 دوره

 -8.2 -11.9 568 645 755 860 800 فقره برداریپروانه بهره

 -13.2 -14.4 23386 27308.8 41513.5 44183.6 41104 هزار تن میزان استخراج اسمی

 32.7 -8.6 4700 5142 5914 4363 1515 نفر اشتغال

 .ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

  برداری در کشور. معادن در حال بهره5-2-5

دهد نشان می 1398تا  1393های برداری کشور طی سالبررسی وضعیت عملکردی معادن در حال بهره

ت، حجم تعداد شاغالن، ارزش تولیداساير متغیرهای اقتصادی شامل  به استثنای تعداد معادن فعال

ارزش ستانده از متوسط رشد ساالنه به ترتیب معادل و گذاری تولیدات، ارزش افزوده، ارزش سرمايه

اند. مقايسه ار بودهبرخورد درصد 39.3درصد و  14، صددر 42درصد،  1.6 درصد، 39.7درصد،  3.1

دهد که عالوه بر افزايش نسبت ارزش تولیدات معدنی و ارزش افزوده معدنی به کل معادن نشان می

ال افزايش به همان نسبت در حتقريباً ارزش فروش محصوالت هر معدن، میزان ارزش افزايی معادن نیز 

ه به اين موضوع است. البته توج بوده است، نسبت شاخص ارزش افزوده به ارزش ستانده نیز مبین اين

ده، افزونکته نیز حائز اهمیت است که در طول مورد بررسی برخالف رشد ارزش تولیدات و ارزش 

اغالن به شتعداد معادن فعال با روند تقريبا کاهشی همراه بوده است. نکته قابل توجه ديگر، نسبت 

غالن در هر معدن افزايش کمی داشته است ارغم کاهش تعداد معادن، تعداد شتعداد معادن است. علی

کاری و جايگزينی های معدنآالت معدنی در فعالیتتواند ناشی از کاربرد بیشتر ماشینکه اين امر می

  بر باشد.آن با نیروی انسانی و يا توسعه معادن سرمايه
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 1393-97های کالن اقتصادی طی دوره (. معادن فعال از منظر شاخص15-5جدول )

 1398 1397 1396 1395 1394 1393 واحد شاخص
            رشد

97-1398 

متوسط 

رشد 

 دوره

 -1.3 1.2 4974 4916 5353 4913 5214 5355 تعداد معدن

 3.1 7.4 107074 99734 95831 93486 91211 91869 نفر تعداد شاغالن

ارزش 

 تولیدات

میلیارد 

 ریال
139206 118291 165734 250485 394525 650310 64.8 39.7 

 1.6 8.5 392.2 361.4 361.2 354.1 343 363.6 میلیون تن حجم تولیدات

 ارزش افزوده
میلیارد 

 ریال
97590 84071 123276 195115 307988 496501 61.2 42 

ارزش 

 گذاریسرمایه

میلیارد 

 ریال
19873 29421 20368 21694 19476 30427 56.2 14 

 ارزش ستانده
میلیارد 

 ریال
142621.5 120400.2 168624.8 254293.8 398047.5 656440 64.9 39.3 

 (.1399تا  1397های چکیده نتايج طرح آمارگیری سالماخذ: مرکز آمار ايران )
 

 روبرودرصدی  8.5درصدی و  64.8رشد با به ترتیب ارزش و حجم تولیدات معدنی  ،1398در سال 

 1397ه سال ه که نسبت ببود میلیارد دالر 8.4زنجیره فوالد، مس، روی و ... صادرات شد. در اين سال، 

ر سال دصنايع معدنی  بخش معدن و درحالیکه حجم صادرات. میلیارد دالر کاهش يافته است 0.8حدود 

 داشته است.رشد درصد  3حدود  1397مقايسه با سال  در 1398

تعداد،  دهد کهنشان می 1398های معدنی در سال الیتتحلیل متغیرهای کالن اقتصادی به تفکیک رشته فع

بخش قابل  درصد روبرو شده است. 61.2و  7.4، 1.2شاغالن و ارزش افزوده معادن به ترتیب با رشد 

استخراج شن و ماسه و  توجه افزايش ارزش افزوده ناشی از افزايش ارزش افزوده استخراج سنگ مس،

استخراج شن و ماسه بیشترين سهم تعداد معادن به ترتیب مربوط به  استخراج سنگ آهک بوده است.

. 1درصد( است 12.6درصد( و استخراج سنگ تزئینی ) 19.7و استخراج سنگ آهک ) درصد( 25.1)

 ،معادن مرتبط با استخراج سنگ آهن و سنگ مستعداد رغم سهم پايین دهد که علیها نشان میبررسی

اين امر اهمیت زنجیره فلزات  .در اختیار دارندارزش افزوده معادن کشور  واز اشتغال بیشترين سهم را 

 دهد.اساسی در حوزه معدن کشور را نشان می

های ترتیب مربوط به استانبرداری کشور به معادن در حال بهرهافزوده بیشترين ارزش 1398در سال 

د ريال( و آذربايجان شرقی )معادل میلیار 73212میلیارد ريال(، يزد )معادل  290783کرمان )معادل 

                                                 
 بندی شده است.طبقه« هاساير فعالیت»درصد از کل معادن در رديف  35.7شايان ذکر است حدود  1
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 ها صرفا معطوف به رشتهمیلیارد ريال( بوده است. نکته حائز اهمیت آنکه ارزش افزايی استان 41769

باشد چرا که استان يزد فاقد معدن سنگ مس اند، نمیهايی که دارای بیشترين ارزش افزوده بودهفعالیت

های زيرمجموعه تان ناشی از معدنکاری در رشته فعالیتبوده و ارزش افزوده ايجاد شده در اين اس

های کرمان و آذربايجان شرقی نیز بخش باشد. در استانمی« استخراج سنگ، شن و ماسه»فعالیتی نظیر 

 است.  « استخراج سنگ، شن و ماسه»های فعالیت ای از ارزش آفرينی مربوط به زيرمجموعهعمده

مواد  دهنده میزان فرآوریات معدنی به عنوان شاخصی که نشاننسبت ارزش افزوده به ارزش تولید

دهنده شانها کوچکتر از يک است که اين امر نباشد، برای همه رشته فعالیتمعدنی استخراج شده می

ها لقهگذاری و توسعه اين حهای پس از استخراج در بخش معدن کشور و لزوم سرمايهضعف در حلقه

    است.
 )میلیاردریال( 1397-98های منتخب برداری کشور در فعالیتتعداد شاغالن و ارزش افزوده معادن در حال بهرهتعداد معادن،(. 16-5جدول )

 شرح

 1397به  1398تغییرات  1398 1397

 شاغالن معادن
ارزش 

 افزوده
 شاغالن معادن

ارزش 

 افزوده
 شاغالن معادن

ارزش 
 افزوده

 61.2 7.4 1.2 496501 107074 4974 307988 99734 4916 کشور

 47.3 3.6 2.3 246081 26027 134 167006 25115 131 استخراج سنگ آهن

 88.8 -86.7 1.6 163365 16152 64 86535 121612 63 استخراج سنگ مس

 -77.6 -90.7 3.4 18406 11312 90 82178 121606 87 استخراج ذغال سنگ

 60.0 9.2 1.4 14335 11860 980 8957 10860 966 سنگ آهک استخراج

 29.2 0.3 -6.7 13038 10287 625 10095 10261 670 استخراج سنگ تزئینی

 87.8 20.1 6.6 8808 9923 1247 4691 8259 1170 استخراج شن و ماسه

 2.9 16.2 -2.2 7401 3884 44 7195 3343 45 استخراج سرب و روی

 55.3 0.4 7.1 6399 1609 15 4121 .1603 14 استخراج سنگ طال

 67.1 6.3 0.5 18668 16020 1775 11171 15075 1767 هاسایر فعالیت

 (.1399ماخذ: مرکز آمار ايران )

 

نوسازی  وسازی و تکمیل زنجیره تولید فوالد و مس توسط سازمان توسعه های ظرفیتاستمرار برنامه

استخراج »های موجب شد تا سهم رشته فعالیت 1398معادن و صنايع معدنی ايران )ايمیدرو( در سال 

درصد باشد. بیشترين  57.5 حدوددر بخش معدن  گذاریاز سرمايه« استخراج سنگ مس»و « سنگ آهن

 10300های کرمان )معادل به ترتیب در استان 1398های استانی در بخش معدن در سال گذاریسرمايه

 نجام شده است. امیلیارد ريال(  1840)معادل  اصفهانيال( و میلیارد ر 5829میلیارد ريال(، يزد )معادل 
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 . عرضه و تقاضای محصوالت معدنی در بورس کاالی ایران6-2-5

گذاری و در راستای تنظیم بازار مواد و محصوالت صنعتی و معدنی و ايجاد شفافیت در عرضه، قیمت

از  آغاز به کار کرد. 1386در سال « شرکت بورس کاالی ايران»فروش محصوالت صنعتی و معدنی، 

های مورد آنجا که چگونگی نحوه عرضه و قیمت محصوالت معدنی و صنايع معدنی به عنوان نهاده

نقش بسزايی در قیمت تمام شده تولیدات صنعتی دارد در اين  بخش تالش  ای،نیاز صنايع کارخانه

در بورس  شدهمعاملهشده است تا میزان عرضه، حجم تقاضا و معامالت محصوالت منتخب معدنی 

 کاالی ايران بررسی و ارزيابی شود. 

 دردرصدی نرخ ارز نیما  3.8وسط رشد ماهانه استمرار شکاف نرخ ارز بازار آزاد و نیمايی همراه با مت

ها، دانش و صادرات ی در تامین نهادهميتحرهای وجود محدوديت نیهمچن و 1398 سال طول

همراه با افزايش تقاضای داخلی بواسطه عدم امکان تامین از محل واردات به رشد  یفلز محصوالت

 شیبه ب 1397هزار تن در سال  12885 )از ی فوالد و محصوالت فوالدی انجامیدتقاضا درصدی 38

. دولت در راستای تامین نیاز داخل و کاهش انگیزه فوالدسازان (دیرس 1398هزار تن در سال  17788از 

های باالدست زنجیره و دارای سبقه صادراتی( به صادرات، )خصوصا تولیدکنندگان فعال در حلقه

عالوه بر آن، به منظور کاهش قیمت محصوالت هايی را در حوزه صادرات وضع نمود. محدوديت

گذاری محصوالت دست تغییراتی در شیوه قیمتفوالدی و فوالد خام با هدف حمايت از صنايع پايین

درصدی میزان عرضه فوالد خام و محصوالت  35.9 ها رشد اعمال کرد. برآيند اين سیاست زنجیره فوالد

 1.7( و افزايش 1398 سال درهزارتن  9812.8به  1397 هزار تن در سال 7221)از بیش از  1فوالدی

کننده( را به دنبال داشت. البته توجه به اين عرضه 47به  کنندهعرضه 28کنندگان )از برابری تعداد عرضه

برداری کنندگان ناشی از بهرهنکته حائز اهمیت است که بخشی از افزايش میزان عرضه و تعداد عرضه

 یهزارتن 17788 یتوجه به تقاضا باها اشاره شد. های قبلی بدانود که در بخشهای فوالدی باز طرح

ها معادل درصد از تقاضا 51.1تنها  ران،يا یو عرضه انجام شده در بورس کاال یمحصوالت فوالد

 444058معادل  زین رفتهيهزار تن در بورس کاال تأمین شد و ارزش کل معامالت صورت پذ 9091

حاکی از آن است که ارزش  1398حجم و ارزش معامالت انجام شده در سال ده است. بو الير اردیلیم

هزار ريال بوده که نسبت به  48844هر تن از فوالد خام و محصوالت فوالدی بطور متوسط حدود 

                                                 
های  بلوم و بیلت فوالدی، تیرآهن سبک، تیرآهن متوسط، تیرآهن نیمه سنگین، تیرآهن سنگین، بندیرس کاال در طبقهمحصوالت فوالدی در بو 1

میلگرد متوسط، میلگرد سنگین، سبد میلگرد مخلوط، ورق گرم، ورق سرد، ورق گالوانیزه، سبد تیرآهن مخلوط، سبد میلگرد و تیرآهن، میلگرد 

فوالدی، میلگرد فوق سنگین )صنعتی(، سبد مخلوط، ناودانی، نبشی، سیم فوالدی، سبد ورق گرم، شمش فوالدی، سبک، ورق قلع اندود، قراضه 

 شود.تختال، سبد تیرآهن و ناودانی، سبد نبشی و ناودانی، سبد میلگرد و نبشی، سبد ناودانی، لوله و پروفیل عرضه می
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درصد رشد داشته که اين موضوع بصورت مستقیم بر قیمت تمام شده تولید  44دوره مشابه سال قبل 

 دست نظیر خودرو و لوازم خانگی اثرگذار بوده است.در صنايع پايین

سال  درصدی نسبت به 58.3با کاهش  1398در بورس کاالی ايران در سال  آهنسنگمیزان عرضه 

ن به عرضه هزار تن بود. اين کاهش عرضه ناشی از عدم الزام تولیدکنندگان سنگ آه 275، معادل 1397

میلیون  95د های تنظیم بازار فوالد بود. با توجه به تولیتمحصوالت در بورس کاالی ايران وفق سیاس

شده و مابقی درصد از تولید در بورس کاال عرضه 0.3، حدود 1398در کشور در سال  آهن سنگتنی 

های تولیدکننده برای تولید ساير محصوالت تولید در بازار آزاد به فروش رسیده و يا توسط خود کارخانه

درصد  80حدود  ،آهنسنگ یهزارتن 145 یتقاضا زانیم ازقرارگرفته است.  استفاده موردزنجیره فوالد 

تن سنگ  ه و ارزش هرتأمین شد بورس کاالدر  الير اردیلیم 536هزار تن به ارزش  115تقاضا معادل 

زار ه 4661به  1397هزار ريال در سال  3332درصدی از متوسط  40آهن معامله شده با رشد حدود 

الدی رسیده و اثر اين افزايش قیمت در قیمت فروش فوالد خام و محصوالت فو 1398ال ريال در س

 نیز قابل مشاهده است. 

کننده تولید 5هزار تن و توسط  253.9میزان عرضه محصوالت آلومینیومی )شمش و بیلت( برابر با 

د آلومینیوم( در هزار تن تولی 285.8درصدی تولید شمش آلومینیوم ) 7.8رغم کاهش بوده است. علی

 بالغ 1398 های مستقیم فلزات و دشواری تأمین آلومینا، میزان عرضه اين محصول در سالنتیجه تحريم

ر بورس دید شده در کشور تولدرصد از آلومینیوم  89بود و حدود  1397درصد بیشتر از سال  106 بر

االی صورت گرفته در بورس کدرصد از تقاضای  73کاال عرضه شد. اين میزان عرضه تنها پاسخگوی 

میلیارد ريال  44887.5هزار تن معامله به ارزش  198.3هزار تن تقاضا، درنهايت  272.1ايران بود و از 

لومینیوم آدر اين بازار انجام شد. عالوه بر افزايش حجم عرضه و معامالت انجام شده، ارزش هر تن 

ل در سال هزار ريا 226362به  1397ال در سال هزار ري 182833فروش رفته در بورس کاالی ايران از 

 درصدی را تجربه کرده است. 24افزايش يافته و رشد  1398

 عرضه در بورس کاالی ايران 466تولیدکننده در  9هزار تن توسط  1187محصوالت مس به حجم 

 هزار تن 218هزار تنی محصوالت زنجیره مس در بورس کاال، حدود 276عرضه شد و از تقاضای 

ه محصوالت میلیارد ريال از طريق اين بازار تأمین شد. اگر چه میزان عرض 106484.4محصول به ارزش 

ن درصد کاهش يافته است، میزا 2حدود  1397نسبت به  1398مس در بورس کاالی ايران در سال 

ی رو است که با توجه به کاهش جزيدرصد کاهش داشته است؛ از اين 83تقاضا در اين بازار حدود 

ارزش هر تن  درصد از تقاضا در بازار بورس کاال تامین شده است. نکته ديگر آنکه، 78عرضه، بالغ بر 

 درصدی 57با رشد  1397هزار ريال در سال  311610محصوالت مس عرضه شده در بورس کاال از 

 رسیده است. 1398هزار ريال در سال  488461به 
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شد.  عرضه رانيا یدر بورس کاال مانیس دکنندهیتول 4عرضه توسط  46در  مانیهزار تن س 74 حدود

درصد از  0.14معادل  یزیناچ اری، مقدار بس1397در سال  مانیس یهزار تن 54521.6 دیبا توجه به تول

ورس کاال در ب مانیاز عدم الزام عرضه س یامر ناش نيعرضه شد که ا رانيا یدر بورس کاال دیکل تول

 درهزار تن  25دل معا مانیسکم  اریبس یبا توجه به تقاضا ،روين. ازاباشدیو فروش آن در بازار آزاد م

 تأمین شد. بازار نيا در الير اردیلیم 33.7کل تقاضا به ارزش  کاال، بورس

 1398(.  میزان عرضه مواد و محصوالت معدنی در بورس کاالی ایران در سال 17-5جدول )

 محصوالت فوالدی و فوالد خام

 نام شرکت
تعداد 

 عرضه

حجم عرضه 

 )تن(
 نام شرکت

تعداد 

 عرضه

حجم عرضه 

 )تن(

 4573754 52 فوالد مبارکه اصفهان 298320 74 کویر سپیدفراب فوالد تولیدی

 535792 75 مجتمع فوالد خراسان 1104707 100 اصفهان آهنذوب

 58300 21 فوالد روهینا جنوب 185064 46 فوالد آذربایجان

 110132 25 يزد ساختمانی و صنعتی فوالد نورد 6512 5 تاکستانفوالد خرمدشت 

 30470 11 فوالد ظفر نوين گستر بناب 1223000 40 فوالد خوزستان

 27742 19 فوالد کاوه اروند 215000 21 فوالد کاوه جنوب کیش

 3500 2 فوالدسازان کیوان يزد 7524 8 آذر فوالد امین

 8316 9 و نورد کرمان آهنذوبمجتمع  231000 29 آهن و فوالد ارفع

 28000 23 پاسارگاد آهنذوبمجتمع صنعتی  62832 31 پرشین فوالد آریا

 6270 8 فوالد ارگ تبریز
مجتمع معدنی و صنعت آهن و 

 فوالد بافق
23 70312 

 3000 2 تولیدی صنعتی اصفهان در 603172 19 فوالد خزر آهنذوبمجتمع 

 8000 5 ذوب و نورد زرفام 19976 19 مجتمع فوالد صنعت بناب

 1000 1 شرکت ذوب بريس 8500 4 تولید فوالد تارا شمش یزد

 81818 27 صبا فوالد زاگرس 60838 20 جهان فوالد سیرجان

 1000 1 صنايع صدرا ذوب 2508 2 سیما فوالد جهان

 2600 8 صنايع هفت الماس 255000 25 شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

 9500 5 سازان سپاهانغلتک 37950 13 آهن و فوالد سرمد ابرکوهصنایع 

 108000 15 فوالد سیرجان ايرانیان 2200 2 صنایع فوالد کاوه تیکمه داش

 13398 13 فوالد عتیق آذر سهند 3500 2 صنعت تجارت پردیس آذربایجان

 19096 7 قائم پروفیل رازی 1100 1 فوالد امیرکبیر خزر

 550 1 صائب تبریزفوالد صنعت 
انديشان سپهر گسترش خدمات آتیه

 شرق
10 17500 

 10890 5 مجتمع فوالد آتیه خاورمیانه 1000 1 فوالد کویر دامغان

 18700 12 مجتمع فوالد ظفر بناب 550 1 گروه صنعتی درپاد تبریز
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 110 1 گسترش فوالد فجر آذربایجان

 آهنسنگ

 نام شرکت
تعداد 

 عرضه

حجم عرضه 

 )تن(
 نام شرکت

تعداد 

 عرضه

حجم عرضه 

 )تن(

 10000 1 فوالد سیرجان ايرانیان 210000 5 تماس

 45000 9 صنعتی و معدنی توسعه فراگیر 10000 2 شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی

 آلومینیوم

 نام شرکت
تعداد 

 عرضه

حجم عرضه 

 )تن(
 نام شرکت

تعداد 

 عرضه

حجم عرضه 

 )تن(

 1500 23 صنايع نگین آلومینیوم گلپايگان 54560 53 آلومینیوم المهدی

 195390 166 آلومینیوم ایران )ایرالکو(
 2000 1 آلومینای ايران

 400 1 آلومینیوم هرمز جنوب

 مس

 نام شرکت
تعداد 

 عرضه

حجم عرضه 

 )تن(
 نام شرکت

تعداد 

 عرضه

حجم عرضه 

 )تن(

 33400 50 شمالگیل راد  1122100 225 رانیمس ا عیصنا یشرکت مل

 1835 43 ی افق البرزکابل سازگروه صنايع  21680 50 صنایع تولیدی دنیای مس کاشان

 1120 7 راشا مهر نیکان 1270 31 فرآوری مس درخشان تخت گنبد

 1030 10 آریا کابل فدک
 2300 30 صنايع مس کاوه

 2360 20 بابک مس ایرانیان

 سیمان

 نام شرکت
تعداد 

 عرضه

عرضه حجم 

 )تن(
 نام شرکت

تعداد 

 عرضه

حجم عرضه 

 )تن(

 - - - 22600 2 سیمان آبیک

 ماخذ: بورس کاالی ايران.      

 رسوخ فناوری در صنایع کشور  .3-5

 اين در کشور در موجود هایتوانمندی از استفاده با نوآوری ظرفیت ارتقاء و فناوری در صنايع رسوخ

 .باشد کشور در تولیدشده محصوالت افزودهارزش افزايش و وریبهره بهبود ساززمینه تواندمی ها،بخش

وری و افزايش ارزش افزوده در حوزه وزارت صنعت، يکی از مهمترين محورهای اثرگذار بر بهبود بهره

صادره از سوی اين وزارتخانه برای فعاالن اقتصادی است. آمار و اطالعات  معدن و تجارت مجوزهای

 ( ارائه شده است.18-5در جدول ) 1398و  1397های ه در سالمربوط به اين حوز
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صنایع  نهیدرزممعدن و تجارت  صنعت، وزارتهای و گواهی (. تعداد مجوزها5-18).Error! No text of specified style in documentجدول 

 بنیانپیشرفته و دانش

 1397به  1398تغییرات  1398سال  1397سال  عنوان

 50.0 21 14 )فقره( عدنیهای صنعتی و ممرکز پژوهش تاسیسجواز 

 3.1 334 324 جواز خدمات فنی مهندسی )فقره(

 -10.8 189 212 پروانه فنی مهندسی )فقره(

 -11.6 168 190 پروانه تحقیق و توسعه 

 -5.4 297 314 گواهی تحقیق و توسعه 

 معدن و تجارت. های وزارت صنعت،ماخذ: گزارش

و  یصنعت یهاژوهشپمرکز  سیجواز تاسفقره  21 تعداد 1398در سال (، 18-5جدول )بر اساس 

 جواز خدماتهمچنین،  رشد داشته است.درصد  50حدود  1397صادر شده که نسبت به سال  یمعدن

رصد د 3.1بوده که نسبت به سال پیش از خود، حدود  334تعداد  ،صادره در اين سال یمهندس یفن

 یگواه و و توسعه قیپروانه تحق، یمهندس یپروانه فناين در حالی است که تعداد  رشد داشته است.

، -10.8کاهش يافته و به ترتیب با رشد  1397نسبت به سال  1398صادره در سال  و توسعه قیتحق

ه زمینه را برای توسع های صنعتی،گسترش و رسوخ فناوری حوزه ست.مواجه شده ا -5.4و  -11.6

 کند. بنیان نیز فراهم میاقتصاد دانش
 1392-98طی دوره  بنیاندانش یهاشرکتتوسط  شده جادیا(. اشتغال و درآمد 13- 5) نمودار

     

 .یجمهور استير یو فناور یماخذ: معاونت علم

 

 )میلیارد ريال( یانبندانشهای يجاد شده توسط شرکتادرآمد 

 انیبندانش یهااز شرکت تيقانون حما یسازيیو دوازدهم، اجرا ازدهميدر دولت بايد توجه داشت 

 قيبه تعو 1392آن تا سال  یجد یکه اجرا یبوده است؛ قانون یاصل یهااستی( از س1389)مصوب 

 نيشده بودند که ا تیصالح دیقانون، تائ نيا ریاز مس شرکت 2تنها  ازدهم،يافتاده بود. در آغاز دولت 

 یانبندانش هایشرکت از حمايت قانون . مزايایدیشرکت رس 5785 به يیبا رشد نما 1399رقم تا اسفند 

بانکی،  تسهیالتصادراتی و  عوارض و بازرگانی سود گمرکی، حقوق عوارض، مالیاتی، نظیر معافیت
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 صدیس بربالغ مجموعاً 1398پايان سال تا  انیبندانش یهاشرکتای در اين رشد داشته است. نقش عمده

به  1398 یها در سال مالشرکت نياند و مجموع درآمد انموده جاديا می( اشتغال مستق300،000) هزار

  است. دهیرس الير اردیلی( م1،200،000) يک میلیون و دويست هزار از شیب

 گیری فصل پنجمی و نتیجهبندجمع
ها به تبع يمناشی از تشديد تحرهای تامین ارز محدوديت و ادامهافت درآمدهای نفتی با  1398در سال 

، ای سالانتهويروس کرونا در  و نیز شیوعهای تجاری ناشی از آن و محدوديت خروج آمريکا از برجام
رانی کاهش مخارج عم. شدهای تولید و اخالل در زنجیره تامین صنعتی افزايش قیمت نهادهموجب 

آمد حقیقی افت درو  هش تقاضای موثر اقتصادکا ،های تولیدافزايش هزينه و زمان تامین نهاده ،دولت
ش رکود بخکند خروج از واحدهای تولیدی و صنفی، تعطیلی و نیمه تعطیلی برخی  و نیز خانوار

قالم زمینه برای افزايش عمق ساخت داخل در ارا به همراه داشت. اين شرايط منجر شد که صنعت 
 . شودگلوگاهی تولید صنعتی فراهم 

نفت  ،یفلزات اساس ،یمیکشور )خودرو، پتروش کياستراتژ عيصنا میمستق هایميتحربواسطه تشديد 
 یواردات ایو واسطه هیونقل بر تأمین مواد اولو حمل یتبادالت مال ميتحر یو گاز( همراه با اثرات منف

 نیهمچن وکمبود سرمايه در گردش ، هایاز و اخالل در زنجیره تامین قطعات منفصله و مجموعهموردن
سوداگرانه درنتیجه  هایزهیانگ یرگیواسطه شکلو اقالم باالدست به یاز محصوالت معدن یقاچاق برخ

، «درصد -54.5کامیون، کامیونت و کشنده » دیموجب کاهش تول 1398در سال  و آزاد یاختالف ارز دولت
و « رصدد -28.8الیاف اکريلیک »، «رصدد -39.7کمباين »، «رصدد -45.7بوس و ون اتوبوس، مینی»
 .شده است« درصد -14.4انواع سواری »

که  ، حاکی از آن است1398روند تغییرات تولید محصوالت منتخب صنعتی در سال  بررسیهمچنین، 
می برای پوشش ها، چند نرخی بودن ارز و نبود مکانیزهای تولید بواسطه تحريممحدوديت در تامین نهاده

ها ی مالی بانکهای نظام بیمه، مالیات و بازارهاتولیدکنندگان، ناکارآمدیريسک نوسانات نرخ ارز برای 
ارج عمرانی برای تامین مالی تولید و کاهش تقاضای موثر اقتصاد بواسطه کاهش قدرت خريد خانوار و مخ

 ست.ادولت، عمده علل نوسان تولید و استمرار روند کاهشی در برخی از صنايع نظیر خودرو بوده 
به  یصادره صنعتبرداری های بهرهتعداد، سرمايه و اشتغال پروانه ،نسبت به سال قبل 1398 در سال
 همانند هاگذاریهيماتمرکز سردرصد رشد داشته است. از طرفی،  1درصد و  1.5درصد،  5.5ترتیب 

توزيع چگالی بیشتر تابع آن،  ليدال ترينمهماز  یکي بوده ومنبع محور  عيبر صنا نیشیپ هایسال
گذاری در صنايع با های مستقیم و غیرمستقیم دولت به سمت اين صنايع، باال بودن ريسک سرمايهيارانه

های تحريمی و عدم امکان دسترسی به منابع ها به ويژه در سالفناوری باال و احتمال شکست در آن
ت محصوالت با دانشی خارج از کشور و همچنین سهولت خام فروشی در بازارهای خارجی به نسب

بوده ارزش افزوده باالتر با توجه به اهمیت فاکتورهايی نظیر برند، استاندارد و... برای اين محصوالت 
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 یمتیو سرکوب ق یازموردن هیمواد اول متیبه علت باال بودن ق دستنيیپا عيدر صنا آنکهحال. است
 است. باالتر یگذارهيسرما سکيبوده و ر ترنيیسود پا هیمحصوالت، حاش

 هيطرح با سرما 49) یجادياز نوع ا هاگذاریهيسرما شتریب، بالفعل یصنعت هایگذاریهيسرما دراز طرفی، 
 231.9معادل  هياطرح با سرم 72)نیز  ایتوسعه هایگذاریهيسرماو بوده ( الير اردیلیهزار م 234.8معادل 
جم سرمايه مصروفه در رشته ايجادی به لحاظ حهای گذاریعمده سرمايهبوده است. ( الير اردیلیهزار م
ساير محصوالت کانی »، «ساخت مواد و محصوالت شیمیايی»، «ساخت فلزات اساسی»های فعالیت

 بریهيماسر بوده است.« های حاصل از نفتکک و فرآورده»و « محصوالت غذايی و آشامیدنی»، «غیرفلزی
توأم  آالتنیماش ديو خر ديآن به تاسیس واحد جد شتریب یواسطه وابستگبه یجاديا گذاریهيسرما شتریب

ر کشور، ديجادشده اهای خالی در صنايع وجود ظرفیتمنبع محور و  عيصنا دیتول رهیزنج لیبا عدم تکم
جب ی برای اين محصوالت، موبازارسازايجاد واحدهای جديد بدون توجه به لزوم تحريک تقاضا و 

ه برای ی، ايجاد انگیزمجوزدهلزوم طراحی سازوکاری برای مديريت هدر رفت سرمايه بوده و بیانگر 
 شده است.  يجاداهای توسعه واحدهای موجود و استفاده حداکثری از ظرفیت

 140د حدود رشهمراه با منبع محور  عيبالقوه بر صنا یصنعت هایگذاریهيسرما یباال تمرکزبه عالوه، 
 138.4ه ب 1393در سال  الير اردیلیم 57.7)از  واحد صنعتییاز برای ايجاد هر ن مورددرصدی سرمايه 

نفر در سال  24از شده ) ینبیشیزايی پاشتغال درصدی 0.8( در مقابل کاهش 1398در سال  الير اردیلیم
ک واحد رشد اسمی میزان سرمايه مورد نیاز برای ايجاد يبیانگر ( 1398نفر در سال  23.8به  1393

گاه نادرست ناندازی هر واحد صنعتی بوده و نیز وجود چندان اشتغال ناشی از راهصنعتی، و عدم تغییر 
ری و گذابه بخش صنعت به عنوان متولی ايجاد اشتغال در کشور و تايیدی بر افزايش ريسک سرمايه

يی زاظار اشتغالانت د،یتول ديجد هاییو فناور ونیاگرچه با توجه به توسعه اتوماس عملیاتی در کشور است.
 عيزش صناار رهیمفقوده زنج هایبخش است اما با توسعه حلقه نيا یذات تیبا ماه ريمغا عتاز بخش صن

اشتغال  سهم توانیو خدمات پس از فروش م یابيبازار نگ،يبرند ،یو توسعه، طراح قیتحق هایدر بخش
االت متحده های ايتحريمبا اين وجود، انزوای ايران بواسطه  .دیبخش در کل اقتصاد را ارتقا بخش نيا

وجود در های مهای آبی در تنگه هرمز توام با تنشگذاری، وجود تنشهای سرمايهآمريکا و ممنوعیت
ر دهای دولتی منطقه خاورمیانه، وجود فساد گسترده و سیستماتیک در کشور، حضور گسترده شرکت

ها موجب شده در اين بخشگذاری صنايع بزرگ و افزايش احتمال شکست بخش خصوصی در سرمايه
 گذاری و عملیاتی در ايران باال باشد.است تا ريسک امنیتی، تجاری و سرمايه

درصد ارزش  79و  افزودهارزشدرصد  76 بربالغ 1397، در سال ايران با اطالعات مرکز آمار مطابق
فلزات »، «های شیمیايیتولید مواد شیمیايی و فرآورده»منبع محور  عيدر صنا یصنعت هایستانده کارگاه

تولید ساير »، «های غذايیتولید فرآورده»، «های حاصل از پااليش نفتتولید کک و فرآورده»، «پايه
محور دانش عيبوده و صنا« های الستیکی و پالستیکیفرآوردهتولید »و « های معدنی غیرفلزیفرآورده
 نيکمتر ،یصنعت هایستانده کارگاهاز ارزش  یدرصد 10.1 افزوده واز ارزش یدرصد 9.8با سهم 
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 عيصنا یرگیاز شکل یامر ناش ناي که ؛انداز آن خود کرده یصنعت هاییترشته فعال انیدستاورد را در م
صنعتی  باتجربهافزوده باال مطابق بر مبنای صنايع با ارزش یو عدم توسعه صنعت هاتيمز هيکشور بر پا

 است.بوده يافته شدن در کشورهای توسعه
 ایهتیمربوط به رشته فعال 1397در سال کشور  یصنعت هایصادرات کارگاهسهم نکته ديگر آنکه 

« زات پايهتولید فل»، «های حاصل از پااليش نفتتولید کک و فرآورده» ،«يیایمیمواد و محصوالت ش»
بوده رصد د 5.5درصد و  16درصد،  27.3درصد،  41.2به ترتیب معادل « های غذايیتولید فرآورده»و 

 یر مقابل وارداتد یصادرات یکاالها ترنپايی ارزش دهندهنشان هاتیرشته فعال نياما رابطه مبادله ا است
ارزش در  رهیزنج لیواسطه عدم توسعه و تکمبه نيیافزوده پاصادرات محصوالت با ارزش ،و درواقع

افزوده پايین در سبد صادراتی و سهم اين امر حاکی از سهم باالی محصوالت با ارزش است. عيصنا نيا
 ها است. د وارداتی اين رشته فعالیتافزوده باال در سبباالی محصوالت با ارزش

 13.2 یاشهیظروف ش»متعلق به نیز کشور  یمحصوالت معدن داتیرشد تول نيشتریب 1398سال  در
 6.7 شیشه جام»و « درصد 7.4فوالد خام  »، «درصد 7.6 ینیظروف چ »، «درصد 7.9سیمان »، «درصد
مینا آلو»، «درصد -6.4سنگ انتره زغالکنس»، «درصد -7.8شمش آلومینیوم »از طرفی،  بوده است.« درصد

کاهش . اندمحصوالت معدنی کشور را داشتهکمترين رشد تولید « درصد 1.4کاتد مس »و « رصدد -2.3
ر لیست قرارگیری اين محصول د ،در کشور« پودر آلومینا»کمبود به دلیل « مش آلومینیومش»تولید 
ردات بواسطه تحريم محدوديت تامین اين نهاده از طريق واترين رشد، والت معدنی منتخب با کممحص

؛ کاهش و فوالد خام و نیمه ساخته مانند آلومینیوم فلزات گرافیت، انتقال و فروش، عرضه، تأمین يا نقل
بودن اين معادن با شیوع سنگ با ساير معادن کشور و بستهتفاوت معادن زغال سنگکنسانتره زغالتولید 

صادرات محصوالت  نيشتریب بوده است. گذاری اجتماعیهای فاصلهويروس کرونا و لزوم اجرای طرح
« صوالتمس و مح» ،«یفوالد و محصوالت فوالد»به  طمربو یبه لحاظ ارزش زین یمعدن عيو صنا یمعدن

و  «یفوالد و محصوالت فوالد» ،«مانیس رهیزنج»مربوط به  یو به لحاظ وزن «مانیس رهیزنج»و 
یره زنج جزبه یمعدن عيو صنا یبوده است. رابطه مبادله مواد و محصوالت معدن« (یبندآهن )دانهسنگ»

 از رقبا است. ترتولیدات داخلی پايینپذيری روی و پودر آلومینا در مابقی محصوالت قدرت رقابت
در  1398سال ترين وقايع يکی از مهم جهش نرخ ارز همراه با یفلزات اساسمجدد  ميتحرهمچنین، 

 یمعدن عيو صنا یمحصوالت معدن یعرضه و تقاضابود که موجب بروز عدم تعادل در  بخش معدن
کاف توأم با ش یجهان متیبه ق یعدنمواد و محصوالت م متیق یوابستگ .شد رانيا یدر بورس کاال

ازار شد. ب نيبه ا بازیسفته یسود و ورود تقاضا هیحاش جاديو آزاد موجب ا یمعنادار نرخ ارز دولت
؛ بود کاذب یتقاضا و کاهش تقاضا تيريمد یبازار در راستا میتنظکارگروه  /اگرچه مداخالت ستاد

 عيصنا دیلتو هاینهيهز ،مدتدر کوتاه نظارتهای سبب اجرايی نشدن تمام مصوبات و محدوديتبه
هدف  با یصادرات هایتي. عالوه بر آن، محدوديافتکاهش  عيصنا نيا در دیو تول شافزاي دست نيیپا

 . دیبه افت صادرات انجام زیتأمین بازار داخل ن
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دهد که تعداد، مینشان  1398های معدنی در سال تحلیل متغیرهای کالن اقتصادی به تفکیک رشته فعالیت
. بخش قابل توجه افزايش اندرشد داشته درصد 61.2و  7.4، 1.2شاغالن و ارزش افزوده معادن به ترتیب 

استخراج شن و ماسه و استخراج سنگ  ارزش افزوده ناشی از افزايش ارزش افزوده استخراج سنگ مس،
با استخراج سنگ آهن و سنگ مس،  دن مرتبطرغم سهم پايین تعداد معاعلیاز طرفی،  آهک بوده است.

نجیره فلزات زبیشترين سهم را از اشتغال و ارزش افزوده معادن کشور در اختیار دارند. اين امر اهمیت 
« استخراج سنگ آهن»های سهم رشته فعالیتهمچنین،  دهد.اساسی در حوزه معدن کشور را نشان می

 درصد باشد. 57.5ن حدود در بخش معد گذاریاز سرمايه« استخراج سنگ مس»و 
ر شده صاد یو معدن یصنعت یهامرکز پژوهش سیجواز تاسفقره  21 تعداد 1398در سال در نهايت، 

 یمهندس یجواز خدمات فندرصد رشد داشته است. همچنین،  50حدود  1397که نسبت به سال 
شته است. درصد رشد دا 3.1بوده که نسبت به سال پیش از خود، حدود  334صادره در اين سال، تعداد 

 وسعهتو  قیتحق یگواهو  و توسعه قیپروانه تحقی، مهندس یپروانه فناين در حالی است که تعداد 
 -5.4و  -11.6، -10.8کاهش يافته و به ترتیب با رشد  1397نسبت به سال  1398صادره در سال 

 هزار صدیس بربالغ مجموعاً 1398پايان سال تا  انیبندانش یهاشرکت، به عالوهمواجه شده است. 
 شیبه ب 1398 یها در سال مالشرکت نياند و مجموع درآمد انموده جاديا می( اشتغال مستق300،000)
 است. دهیرس الير اردیلی( م1،200،000) يک میلیون و دويست هزار از
  

 

 

  



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیمطالعات و پژوهشموسسه  کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 178صفحه:  1399 تاريخ:
 

  

 

 

 

های معدن و تجارت و تحلیل پویایی ششم: تأمین مالی بخش صنعت،فصل 

 بخش صنعت و معدن در بازار سرمایه
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 چکیده

بخش  یتأمین مالگويای اين موضوع است که همچنان  1398بررسی ساختار تامین مالی ايران در سال 

 یرا در تأمین مال نقش نيشتریب هيآن بازار سرما از بعدو بوده  یصنعت و معدن معطوف به نظام بانک

های يتمحدودهای سرمايه و نیز و با توجه به محدود بودن اعتبارات تملک دارايی کرد فايا اين بخش

 های صنعتی و معدنی از محل اين دو منبع مالی چندان توفیق نداشت.جذب منابع مالی خارجی، فعالیت

داشته ش رشد بخ نيا یعنوان بانک تخصصبانک صنعت و معدن به التیتسه ،سال نيرغم آنکه در ابه

 1398در سال از کل تسهیالت بخش صنعت و معدن ازبانک  نيا التیتسهسهم حال، بااين ،است

و  یاز خدمات ضمانت یمندکوچک و متوسط در بهره عيصناکاهشی بوده است. همچنین در اين سال 

  .ندمواجه بود تيبا محدود زین یتيحما یهاشده توسط صندوقارائه یامهیب

 ،1398سال  دربه بخش صنعت و معدن  یصندوق توسعه مل ی و ارزیالير التیتسهبا توجه به  کاهش 

 ،یمیپتروش یهاشامل طرح یصندوق توسعه مل یارز التیمند از تسهبهره یصنعت یهاترين بخشمهم

و مؤسسات  هاتسهیالت اعطايی بانکرغم آنکه مشابه بوده است. به عيو صنا گسن ،یکاش مان،یس ،یفوالد

به افزايش با توجه  یکرد ول دایرشد پ 1398در سال  یاسم متیبخش صنعت و معدن به قاعتباری به 

 یو کاالها هیمواد اول متیارز و ق نرخ شيافزاسبب به )سال اين شاخص صنعت در درصدی  40بیش از 

 یش کافشو پو تيحما حتبخش ت نيعمالً ا (،1398ی و شیوع ويروس کرونا در انتهای سال اواسطه

درواقع، بخش مشاهده کرد.  ی اينموضوع را در رشد منف نيا توانیم یقرار نگرفت و تا حدودپول  بازار

بر بودن روند زمان نیز و کمتر یمعدن با توجه به بازده وبخش صنعت مسئله اصلی آن است که 

روبرو  یشتریب تيبا محدود تالیبه تسه یعمدتاً در دسترس ،اهبخش ريبا سا اسیآن در ق یگذارهيسرما

به  1380درصد در سال  30.2از  ینظام بانک التیتسه ماندهبخش از  اين سهم ی کهطوربه ؛بوده است

خدمات از  و یبازرگان بخشسهم  اين در حالی است که. افتيکاهش  1398درصد در سال  20کمتر از 

بازدهی انتظاری  یداشت. از طرف شيافزا ریاخ انیدرصد در سال 50حدود به  1380در سال درصد  17.2

 180ی و به طور خاص بازده بیش از متیو ق یارز یهاشوک سبببه  ریاخ انیدر سال یمال یبازارها باالی

 بخش صنعت و معدن یگذارهيبه سرما ینگينقد صیتخص زهیانگ ،1398درصدی بازار بورس در سال 

 دهدینشان م یاز منابع بانک یو معدن یصنعت یهابنگاه یمندبهره بیترک نیکاهش داده است. همچن را

تأمین )عمدتاً از ناحیه  کوچک و متوسط عيصنا یت نسبیبزرگ، محروم عيصنا یتأمین مال تيکه اولو

 هيدر بازار سرماآنکه تأمین مالی بخش صنعت و معدن در اين سال  رغمرا به دنبال داشته است. به (قيوثا

در بورس و  شدهرفتهيپذ یهاکه مختص شرکت بوده هيسرما شيافزا از ناحیهعمدتاً افزايش يافت، 
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 یدر پ یهايیارزش دارا شياز افزا یناش بیشترها شرکت هيسرما شيافزا ضمن آنکهفرابورس است. 

همچنین عمده اضافه نشده است.  ،یتوجهی جهت تأمین مالقابل ديجدنرخ ارز بوده و عمالً منابع  شيافزا

از آن  صنايع یریگبهره و بوده عمومی یمربوط به دولت و نهادهادر بازار سرمايه  مالی منتشره ابزارهای

 . بوده استمحدود 

 راتییتغ دهدنیز شواهد نشان می 1398در سال  هيبازار سرما درهای بخش صنعت و معدن از منظر پويايی

د سرمايه دلیل وروماهه دوم سال به  6و در  نرخ ارز شيافزا لیماهه اول سال به دل 6در صنعت شاخص 

ين ا درمجموعهای بخش دولتی و عمومی با افزايش همراه بوده و گذاران جديد به واسطه واگذاری

در ی فرابورسو  یبورس عيصنا عملکرد .درصدی را تجربه کرد 186.3شاخص در قیاس با سال قبل رشد 

رشد  به ترتیب با نرخ عيصنااين  یدآورو سو ی، معامالتیارزش بازار شياز افزا یحاک 1398سال 

از عملکرد سه صنعت مهم شامل محصوالت  یبود که عمدتاً ناش درصدی 93.1و  232.1، 174.3

کل ارزش  درصد از 40که بیش از  استی بوده فلز یهاو استخراج کانه یساخت فلزات اساس ،يیایمیش

  بازاری بورس را در اختیار داشتند.

 مقدمه

استمرار و گسترش مالی برای  تأمیندر طی چند سال اخیر، های اقتصادی بنگاه های اصلیدغدغهيکی از 

خود  تأثیررا تحت  هاآنهای گذاریسرمايه ،منابع مالی کافی کمبود کهنحویبهها بوده است؛ فعالیت

بع مالی و نقش و اهمیت بازارهای مالی مختلف در ايفای نقش تجهیز منا اين میان،. در داده استقرار 

های صنعتی و معدنی از اهمیت فعالیت ويژهبههای مولد و هدايت و مديريت آن به سمت بخش

يکی از رويکردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت  کهنحویبهمضاعفی برخوردار است؛ 

 ،هدف فصل حاضر ،است. با اين توضیح گذاریمنابع مالی و توسعه سرمايه تأمینمربوط به  ،رونق تولید

بر بخش صنعت و  تأکیدهای تولیدی با مالی بخش تأمینبررسی نقش هر يک از بازارهای مالی در 

های اين بخش در بازار سرمايه است. در اين راستا در بخش و نیز تحلیل پويايی 1398معدن در سال 

اعتباری، بانک  مؤسساتو  هابانک) بازار پول اول عملکرد بازارها و منابع مالی کشور مشتمل بر

های حمايتی زيرمجموعه وزارت صنعت، تخصصی صنعت و معدن، صندوق توسعه ملی، صندوق

و  گذاری خارجیهسرماي و بورس کاال(، فرا بورس)به تفکیک بورس،  ، بازار سرمايهمعدن و تجارت(

بخش دوم که به  ارائه خواهد شد. در ایهای سرمايهبودجه دولت در قالب اعتبارات تملک دارايی

های قیمت های بخش صنعت و معدن در بازار سرمايه اختصاص دارد، تحلیلی از روند شاخصپويايی

های عملکردی بازار سرمايه ارائه خواهد شد؛ ضمن آنکه های مالی و شاخصکل و صنعت، شاخص

 شود.فعالیت برخی صنايع مهم و اصلی در بازار سرمايه کشور نیز تبیین می
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 ررسی ساختار تأمین مالی کشور . ب1-6
 ،، بازار سرمايهبارو اعت بخش اصلی بازار پول چهار ازمالی در اقتصاد ايران  تأمینساختار  یطورکلبه

 ایسرمايه هاییيدارا( منابع دولت در قالب تملک خارجی مستقیم گذاریهسرماي ويژهبهمنابع خارجی )

مالی اقتصاد ايران طی دوره  تأمینن بازارها را در (، سهم هر يک از اي1- 6. جدول )شودتشکیل می

 دهد.نشان می 98-1395
 )هزار میلیارد ریال( 1395-98مالی کشور طی دوره  تأمینسهم بازارهای مختلف مالی در  .(1- 6) جدول 

 سال
 مجموع (4) عمرانیاعتبارات 1(3)ارجیخگذاریسرمایه **(2)بازار سرمایه *(1)نظام بانکی

 سهم مبلغ سهم مبلغ سهم مبلغ سهم مبلغ سهم مبلغ

1395 5483.6 (83.7) 527.6 (8.1) 122.8 (1.9) 420.0 (6.3) 6554.0 (100) 

1396 6139.1 (80.5) 828.5 (10.9) 203.0 (2.6) 417.0 (6) 7629.6 (100) 

1397 7737.3 (80.3) 1169.2 (12.1) 255.8 (2.7) 469.5 (4.9) 9631.8 (100) 

1398 9749.9 (77.6) 2159.1 (17.2) 194.8 (1.5) 4602 (3.7) 12563.8 (100) 

شور و اعداد در پرانتز ک( قوانین بودجه سالیانه 4( آنکتاد؛ )3( سازمان بورس اوراق بهادار؛ )2( بانک مرکزی ج.ا.ا.؛ )1مأخذ: )
 و محاسبات تحقیق. سهم

حال رود، بااينکننده منابع مالی کشور به شمار میینتأمای و يکی از نهادهای نهاد توسعهعنوان يک* اگرچه صندوق توسعه ملی به

 ه است.شود؛ لذا اين موضوع در تسهیالت نظام بانکی لحاظ شدمنابع آن از طريق سیستم بانکی به بخش تولید اعطا می

ها و ساير رزش صندوقربوط به بازار اولیه و ثانويه است و تامین مالی نهادهای مالی )افزايش ا**تامین مالی در بازار سرمايه م

 نهادهای مالی( در آن لحاظ نشده است.

  78متوسط بیش از  طوربهشود نظام تأمین مالی کشور بانک محور است و طور که مالحظه میهمان

های پس از نظام بانکی، بازار سرمايه، اعتبارات طرحدرصد از تأمین مالی را به خود اختصاص داده است. 

اند. گذاری خارجی به ترتیب بیشترين سهم را به خود اختصاص دادهای و سرمايههای سرمايهتملک دارايی

های گذاری خارجی تا حد زيادی مربوط به آثار اعمال تحريمدرصدی سرمايه 4سهم پايین و کمتر از 

ها نیز عمدتاً گذاریضمن آنکه بايد توجه داشت که اين سرمايه ؛کشور بوده است المللی علیهاقتصادی بین

های تملک وگاز است. عالوه بر اين، سهم عمده اعتبارات طرحهای انرژی و نفتمربوط به بخش

صورت های مولد اقتصادی بهشود و بخشای دولت صرف توسعه زيرساخت کشور میهای سرمايهدارايی

چندانی از آن ندارند. همچنین افزايش سهم بازار سرمايه در کل تأمین مالی اقتصاد ايران در مستقیم سهم 

                                                 
و  1508و  2373 ، 5019،  3372به ترتیب معادل  1395-97طی دوره  کشور ارجیبر اساس گزارش ساالنه آنکتاد، ارقام سرمايه گذاری خ 1

، ارقام است( ريال بوده 129183و  107832و  40453،  36440که به ترتیب )ها سالمیلیون دالر بوده که با توجه به نرخ ارز بازار آزاد در اين 

  مندرج در جدول بر حسب هزار میلیارد ريال ارائه شده است.
 های مجلسگزارش مرکز پژوهش 2



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیمطالعات و پژوهشموسسه  کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 182صفحه:  1399 تاريخ:
 

  

های واسطه گسترش بازار بدهی، از ناحیه انتشار اوراق خزانه بابت پرداخت بدهیطی سالیان اخیر به

مالی در تأمین  تر، در ادامه سهم هريک از اين بازارهایمنظور ارزيابی دقیقدولت صورت گرفته است. به

 گیرد.بررسی قرار می مالی بخش صنعت و معدن مورد

 نظام بانکی. 1-1-6

 ها و مؤسسات اعتباریبانک .6-1-1-1

های به بخش 1398 در سالها تسهیالت پرداختی بانکبر اساس آخرين اطالعات موجود، میزان 

درصد  26 رشدی در حدود سال قبل با مقايسه در که بوده میلیارد ريال هزار 9749.9 معادلاقتصادی 

 ، بخش صنعت و معدن حدود1398از اين میزان تسهیالت اعطايی در سال  است. را تجربه کرده

شد داشته ردرصد  51.8هزار میلیارد ريال را به خود اختصاص داده که در مقايسه با سال قبل  3172.3

ر سال ددرصد(  32.5ها )طايی بانکسهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیالت اع است؛ به طوری که

 (.2-6)جدول رشد يافت واحد درصد  5.5حدود  1397نسبت به سال  1398

 درصد(-)هزار میلیارد ریال 1398در سال های اقتصادی و مؤسسات اعتباری به بخش هابانکمیزان و سهم تسهیالت  .(2- 6ول )جد

 سال
کل 

 هابخش

سهم 

صنعت و 

 معدن

سهم 

بازرگانی و 

 خدمات*

سهم 

 ساختمان

سهم 

 کشاورزی

سهم 

سایر 

 هابخش

رشد اعطای 

 کلبهتسهیالت 

 (ها )درصدبخش

رشد اعطای تسهیالت 

بخش صنعت و معدن 

 )درصد(

1390 2008.9 31.6 42.7 17.0 8.6 0.1 - - 

1391 1955.8 31.7 45.7 13.5 9.0 0.1 2.6- 2.4- 

1392 2362.2 29.9 48.4 12.2 9.4 0.1 20.8 14.05 

1393 3414.1 31.2 49.2 11.8 7.5 0.3 44.5 50.8 

1394 4173.2 29.2 52.0 10.3 8.4 0.1 22.2 14.5 

1395 5483.6 29.3 52.9 9.1 8.5 0.2 31.4 32.07 

1396 6139.1 28.4 55.0 8.4 8.0 0.2 12 8.3 

1397 7737.3 27 51.9 13.4 7.6 0.1 26 19.9 

1398 9749.9 32.5 52.7 7 7.7 0.1 26 51.8 

 : بانک مرکزی ج.ا.ا مأخذ

درصد  30متوسط حدود  طوربه مورد بررسیدهد که در دوره ( نشان می2- 6بررسی اطالعات جدول )

مالی کشور به بخش صنعت و  تأمینرکن  ترينمهم عنوانبهاز تسهیالت اعطايی نظام بانکی کشور 

-98درصد در دوره  30حتماً بايد در تحلیل همین سهم )حدود  حالينباا يافته است؛اختصاصمعدن 

بخشی از آن  چراکه( از تسهیالت اعطايی نظام بانکی به بخش صنعت و معدن نیز احتیاط کرد؛ 1390

های گذشته بوده و سهم تسهیالت ايجادی کمتر از مربوط به امهال و استمهال تسهیالت اعطايی سال



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:
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 183صفحه:  1399 تاريخ:
  

 

طی صنعت و معدن است. از طرفی، عمده تسهیالت بانکی  يی به بخشدرصد از کل تسهیالت اعطا 15

  (.1-6)نمودار  است شده اعطادر قالب تسهیالت سرمايه در گردش  يادشدهدوره 

 1398ترکیب تسهیالت اعطایی نظام بانکی به بخش صنعت و معدن در سال  .(1- 6نمودار )      

 
 : بانک مرکزی ج.ا.امأخذ

دهد که عمده آن در قالب نشان می 1398در سال  ها به بخش صنعت و معدنبانکسهم تسهیالت 

است. از سويی، سهم مجموع تسهیالت اعطايی  شده اعطادرصد(  68تسهیالت سرمايه در گردش )

 کهدرصد بوده است. نکته حائز اهمیت آن است  29ای بخش صنعت و معدن معادل ايجادی و توسعه

 1397نسبت به سال  1398ای به بخش صنعت و معدن در سال ايجادی و توسعهمیزان تسهیالت اعطايی 

درصدی سال  14.3در قیاس با سهم  1398درصدی سال  29توجه همراه بوده است )سهم با رشد قابل

عادل م 1398(. به عبارت ديگر میزان تسهیالت اعطايی ايجادی به بخش صنعت و معدن در سال 1397

رشد قابل توجه  1397هزار میلیارد ريالی سال  150.6ريال بوده که در قیاس با مبلغ هزار میلیارد  362.7

گذاری و توسعه درصدی را تجربه کرد. اين امر بیانگر توجه بیشتر نظام بانکی در تأمین مالی سرمايه 140

ادره برداری صهای بهرههای تولیدی بوده است و نتیجه اين رويکرد تا حدی در رشد پروانهظرفیت

 قابل مشاهده است. 1398اندازی واحدهای جديد صنعتی( در سال ايجادی )برای راه

مهم توجه  به رغم رشد قابل مالحظه نظام بانکی در تامین مالی بخش صنعت و معدن بايد به اين نکته

ش ی اين بخسرمايه گذاری ها تجهیز منابع مالی برای داشت که همچنان بازدهی باالی بازارهای مالی،

مالی در قیاس با  جذابیت و بازدهی باالی بازارهاینمودار زير،  .سازدرا با محدوديت مواجه می مولد

 . دهدرا نشان میهای مولد گذاریبازدهی سرمايه

 )درصد(  1398(. بازدهی بازارهای مالی در سال 2- 6نمودار )

%11ایجاد

تامین سرمایه در گردش

68%

%1تعمیر

%18توسعه
%2خرید کاالی شخصی %0سایر%0خرید مسکن



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیمطالعات و پژوهشموسسه  کارفرما:
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 184صفحه:  1399 تاريخ:
 

  

 

 های تحقیقيافته: مأخذ           

به ترتیب  1398متوسط بازدهی بازار ارز، سکه و طال، بورس و مسکن در سال (، 2- 6مطابق نمودار )

های مولد قابل قیاس نیست. هرچند صنايع درصد بوده است که با بازدهی فعالیت 21و  189، 37، 18

توجهی به بلتوانستند از ناحیه افزايش نرخ ارز درآمدهای ريالی قا 1398منبع محور صادراتی در سال 

( حائز اهمیت است. اول اينکه 2- 6د. بنابراين توجه به دو نکته در خصوص نمودار )دست آورن

الی است که حبازدهی باالتر بازارهای موازی نظیر سکه و طال، ارز و بورس در قیاس با بازار پول در 

 د به علتی بااليی هستند. دوم اينکه اين احتمال وجود دارنقد شوندگسه بازار مذکور دارای درجه 

های اقتصادی ازجمله وجود بازدهی باال در اين سه بازار، بخشی از منابع اعتباری و تسهیالت بخش

 بخش صنعت و معدن به سمت اين بازارها انحراف پیدا کند.

 بانک تخصصی صنعت و معدن .6-1-1-2

 33.5طور متوسط ساالنه حدود به 1390-98بانک صنعت و معدن در دوره  میزان تسهیالت اعطايی

هزار 173.1حدود  به 1390هزار میلیارد ريال در سال  6/25از میزان  کهیطوربهدرصد رشد داشته است؛ 

ر د 1398در سال صنعت و معدن رسیده است. تسهیالت اعطايی بانک  1398میلیارد ريال در سال 

الت سهیدرصد رشد داشته است. عالوه بر اين، سهم اين بانک از ت 36.1حدود  1397قیاس با سال 

 0.6درصد بوده که نسبت به سال گذشته  5.5حدود  1398اعطايی به بخش صنعت و معدن در سال 

 (.3-6واحد درصد کاهش رشد داشته است )جدول 

 )هزار میلیارد ریال( 1390-98دوره  طیعملکرد بانک صنعت و معدن در اعطای تسهیالت  .(3- 6جدول )

 شرح 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398











بورس سکه و طال مسکن (دالر)ارز  بانک



   



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
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 185صفحه:  1399 تاريخ:
  

 

 کل تسهیالت اعطايی به بخش صنعت و معدن 634 619 706 1065 1219 1610 1742 2089.3 3172.4

 *صنعت و معدن تسهیالت بانک **25.6 31.9 40.2 49.8 81.6 90.0 85.1 127.2 173.1

5.5 6.1 4.9 5.6 6.7 4.7 5.7 5.1 4.03 
سهم بانک صنعت و معدن از تسهیالت اعطايی 

 بخش صنعت و معدن )درصد(به 

 رشد تسهیالت بانک صنعت و معدن )درصد( - 24.7 26 24 64 10.3 -5.4 49.5 36.1

 عملکرد بانک صنعت و معدن. گزارش :مأخذ

 *شامل پرداخت از منابع داخلی، وجوه اداره شده، حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی است

 .های کوچک، متوسط و بزرگها به طرحپرداختیعملکرد کلی بانک صنعت و معدن بر اساس **

 یرخبقانون الحاق  52از ديگر کارکردهای اين بانک عاملیت وجوه صندوق توسعه ملی مطابق ماده 

  (.4-6(، است )جدول 2) دولت یاز مقررات مال یبخش یممواد به قانون تنظ

   1398 و  1397های عملکرد عاملیت  بانک صنعت و معدن در اعطای تسهیالت منابع صندوق توسعه ملی در سال .(4- 6جدول )

 )هزار میلیارد ریال(

 1397به  1398تغییر سال  درصد 1398سال  1397سال  شرح

 40.4 67.2 47.9 هاسپرده مانده

 66.6 27.3 16.4 ریالی اسنادی اعتبارات گشایش

 -45.1 439 800 دالر( )میلیون ارزی اسنادی اعتبارات گشایش

 36.1 113.3 78.2 هاوصولی

 .1398ماهه  12گزارش عملکرد  ،: وزارت صنعت، معدن و تجارتمأخذ

اين بانک رشد  آنکه گشايش اعتبارات اسنادی ريالی توسط رغمبه ،شودکه مالحظه می طورهمان

از طريق اين بانک با کاهش  شدهارائهدرصدی را تجربه کرد، اعتبارات اسنادی ارزی  66.6 مالحظهقابل

تواند بیانگر اثر پیامدهای لغو برجام بر بخش صنعت و درصدی مواجه شد که اين امر می 45.1رشد 

ای باشد که رشد اين بخش را با محدوديت در حوزه واردات مواد اولیه و کاالهای سرمايه عمدتاًمعدن 

 ده است. های تولید اين بخش شجدی مواجه کرده و سبب افزايش هزينه

 صندوق توسعه ملی. 2-1-6

های مختلف گذاری ريالی در بانکصندوق توسعه ملی مطابق با سه الزام قانونی زير اقدام به سپرده

 نمايد:های مختلف اقتصادی میجهت اعطای تسهیالت به بخش

  (2) دولت یاز مقررات مال یبخش یمد به قانون تنظموا یقانون الحاق برخ 52ماده 

 ( تبصره )( ماده واحده قانون بودجه سنواتی18بند )الف 

 قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايی و عشايری 



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
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 186صفحه:  1399 تاريخ:
 

  

ق مجموع مبالغ تخصیص يافته به متقاضیان کل بخش های اقتصادی از منابع صندو 1398در سال 

ب مربوط به ماده هزار میلیارد ريال آن به ترتی 16.4و  3.8هزار میلیارد ريال بوده که  20.2ی توسعه مل

قانون »نجم پ( بوده و به علت عدم ابالغ سهمیه مرحله 18( و بند )الف( تبصره )2( قانون الحاق )52)

پرده گذاری داد سو آيین نامه اجرايی آن هیچگونه قرار...« حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار 

 ت.ريالی با بانک های منتخب منعقد نشده و بنابراين عملکردی در اين خصوص وجود نداشته اس

)با سهم های مهم در برخورداری از تسهیالت اين صندوق بخش صنعت يکی از حوزهبه رغم آنکه 

، اعطای ملی مطابق عملکرد صندوق توسعه؛ با اين حال رودبه شمار می 1398درصد( در سال  77.7

حظه با کاهش قابل مال نسبت به سال قبل خود 1398تسهیالت ريالی به بخش صنعت و معدن در سال 

با کاهش حدود  1398از طرفی کل تسهیالت ارزی اين صندوق در سال  درصدی مواجه شد. 62.4

 (.5-6درصدی مواجه شد )جدول  50.1

 ریال( اردیلیهزار م -و معدن )میلیون دالر(. تسهیالت صندوق توسعه ملی به بخش صنعت 5- 6جدول )

 تغییرات ساالنه )درصد( 1398 1397 سال
نوع 

 تسهیالت
کل 
 هابخش

بخش صنعت و 
 معدن

کل 
 هابخش

بخش صنعت و 
 معدن

 هابخشکل 
بخش صنعت 

 و معدن

 -62.4 -74.3 15.7 20.2 41.8 78.7 ریالی

 - -19.1 **- 2018 764 4047 *ارزی

 مأخذ: صندوق توسعه ملی.

منابع  گذاری ارزی از محلها هیچگونه قرارداد سپردهبه دلیل عدم درخواست بانک 1398و  1397در سال های  *

 ها منعقد نگرديده است و تمامی اين مبلغ از طريق قرارداد عاملیت اعطا شده است.صندوق با بانک

یلیون م 21515با اين حال از کل  ؛ارزی تخصیص يافته به بخش صنعت و معدن در دسترس نیستمیزان تسهیالت  **

یت( سهم بخش )از طريق قرارداد عامل 1398تا  1390های اقتصادی از سال سهیالت ارزی ارائه شده به کل بخشدالر ت

 ( درصد بوده است.26.7میلیون دالر ) 5746صنعت و معدن معادل 

 

 سال هزار میلیارد ريال تسهیالت ريالی تخصیص يافته به بخش صنعت و معدن در 15.7از مجموع  

ن به ترتیب های اقتصادی( برحوردار، کمتر توسعه يافته، صادراتی و دانش بنیا، سهم مناطق )بخش1398

 هزار میلیارد ريال بوده است. 0.2و  3.3، 3.7، 8.5

تا  1390ر از تسهیالت ارزی صندوق طی دوره عالوه بر اين زيربخش های صنعتی و معدنی برخوردا

، ع چوبصنعت شیشه و چینی، صنايعمدتا مربوط به نیروگاه، آهن و فوالد، مصالح ساختمانی،  1398

 ست. اکاغذ و سلولزی، ساير فلزات و محصوالت فلزی و دارو و تجهیزات بهداشتی و درمانی بوده 
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 مالی صنایع کوچک و متوسط تأمین. 3-1-6

 طرح رونق تولید .6-1-3-1

واحد  20930 (، به1های اقتصاد مقاومتیدر راستای طرح رونق تولید )وفق سیاست 8139در سال 

 335.8درصد جمعاً حدود  60تمام دارای پیشرفت فیزيکی باالی تولیدی کوچک و متوسط و طرح نیمه

درصدی مبلغ تسهیالت  44باوجود رشد حدود هزار میلیارد ريال تسهیالت بانکی پرداخت شد که 

درصد  35حدود کنندگان تسهیالت مذکور دريافت تعداد ،1397نسبت به سال  1398در سال اعطا شده 

 (. 6-6)جدول  کاهش يافته است

 درصد 60 یباال یکیزیف شرفتیپ یدارا تماممهین هایوچک و متوسط و طرحواحدهای تولیدی کتسهیالت بانکی پرداختی به  .(6-6جدول )

 هزار میلیارد ریال( -وزارت صنعت، معدن و تجارت )فقره

 سال
 مجموع سال قبل انتقالی مستقیم بانک فرایند رونق

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

1397 2501 63.2 28028 154.5 1622 15.2 32151 232.8 

 100 100 6.5 5.0 66.3 87.2 27.1 7.8 سهم
1398 4397 127.2 16537 208.6 - - 20930 335.8 
 100 100 - - 62.1 71 37.9 21 سهم

 44.2 -34.9 - - -35 -41 101.3 75.8 تغییرات

 .1397و  1396 تجارت صنعت، معدن و: گزارش عملکرد ساالنه وزارت مأخذ

نسجم، مسیاستی روشن منطبق با يک سیاست صنعتی  سازوکارالبته بايد توجه شود به علت فقدان يک 

 عطايی(، میزان تسهیالت ا7- 6امکان ارزيابی دقیق اين طرح با محدوديت مواجه شده است جدول )

 را 1398 ی کشور در سالهااستانبه واحدهای کوچک و متوسط در قالب طرح رونق تولید به تفکیک 

 دهد.نشان می

   1398در سال  های کشوررونق تولید به واحدهای کوچک و متوسط به تفکیک استان(. تسهیالت 7- 6جدول )

 درصد( -) هزار میلیارد ریال

 درصد( -استان )هزارمیلیارد ريال

 سهم تسهیالت نام استان
 20.1 67.4 تهران
 10.2 34.1 البرز

 5.8 19.5 مرکزی

                                                 
های کلی اقتصاد مقاومتی به شود برای تسريع در اجرای سیاست، به دولت اجازه داده میکل کشور 1395قانون بودجه سال  16طبق تبصره  1

های اجرائی مصوب دستگاههای مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، عالوه بر اعتباراتی که در بودجه منظور تأمین اعتبار مورد نیاز پروژه

و پنج درصد اعتبارات  ای )به استثنای فصول اول و ششم(درصد اعتبارات هزينه 10شده است، نسبت به استفاده از منابع بودجه حداکثر تا 

اومتی برای تأمین ريزی کشور و تصويب ستاد فرماندهی اقتصاد مقای به پیشنهاد سازمان مديريت و برنامههای سرمايههای تملک دارايیطرح

 های اقتصادی مورد استفاده قرار دهد.ها و پروژهها، طرحاعتبار اجرای برنامه
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 5.5 18.4 اصفهان
 5.2 17.5 سمنان

 5.0 16.9 آذربايجان شرقی

 4.9 16.5 زنجان
 4.8 16 مازندران
 4.1 13.7 فارس
 3.8 12.8 قزوين

 3.7 12.4 خراسان رضوی
 3.6 12.2 يزد

 3.6 12.2 گیالن
 3.4 11.3 کرمان

 2.3 7.7 قم
 2.3 7.6 گلستان
 1.6 5.3 هرمزگان
 1.4 4.8 کردستان

 1.1 3.8 بوشهر
 1.1 3.7 خوزستان
 1.1 3.6 لرستان

 1.0 3.2 خراسان جنوبی

 1.0 3.2 همدان
 0.8 2.8 کرمانشاه

 0.7 2.4 آذربايجان غربی
 0.4 1.5 اردبیل

 0.4 1.5 ايالم
 0.4 1.3 چهارمحال بختیاری
 0.2 0.8 سیستان و بلوچستان

 0.2 0.8 مناطق آزاد

 0.1 0.5 خراسان شمالی
 0.1 0.2 کهگیلويه و بويراحمد

 0.0 0.1 جنوب کرمان
   335.7 مجموع

 قو محاسبات تحقی( 1398معدن و تجارت )صنعت، : گزارش عملکرد ساالنه وزارت مأخذ

 ی تهران، البرز،هااستان(، بیشترين دريافتی تسهیالت رونق تولید مربوط به 7- 6مطابق جدول )

درصد  5 و 5.2 ،5.5 ،5.8، 10.2، 20.1به ترتیب با سهم  ، اصفهان، سمنان و آذربايجان شرقیمرکزی

کهگیلويه و بويراحمد، کرمانشاه، خراسان  ،مهای کمتر برخوردار نظیر ايالبوده است. در مقابل استان

 رو،ينازا درصدی از اين نوع تسهیالت را دريافت کردند. 1سهم کمتر از  و چهارمحال بختیاریشمالی 

 رورت دارد. های کمتر برخوردار ضتوجه به تجهیز منابع مالی استان
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 ای و ضمانتی های بیمهاعتبارات و خدمات صندوق .6-1-3-2
 صندوق ضمانت صادرات ایران

 1398ل ای اين صندوق در ساهای بیمهپوشش ، ارزشصندوق ضمانت صادرات ايرانمطابق عملکرد 
ون دالر میلی 2000به  1397میلیون دالر در سال  1643درصدی را تجربه کرده و از میزان  21.7رشد 

در مقايسه  1398ال در س صادرشدههای نامهرسیده است. از طرف ديگر، ارزش ضمانت 1398در سال 
 1397نسبت به سال  1398. در مجموع عملکرد صندوق در سال تغییری نداشته استبا سال قبل خود 

 (.8-6درصدی همراه بوده است )جدول  15.5با رشد 

 *)میلیون دالر( 1397-98 طی دورهصادرشده صندوق ضمانت صادرات ایران  هانامهضمانت ها ونامهبیمه .(8- 6جدول )

 عنوان
 به  1397سال  تغییرات ارزش پوشش

 1398 1397 )درصد( 1398

 21.7 2000 1643 ایهای بیمهپوشش

 0 650 650 های تضمینیپوشش

 15.5 2650 2293 ای و ضمانتیهای بیمهمجموع پوشش

 وزارت صنعت، معدن و تجارت و عملکرد صندوق ضمانت صادرات ايران. 1398و  1397گزارش عملکرد ساالنه مأخذ: 
 2603و  2172به ترتیب  1398و  1397*در گزارش مقدماتی صندوق ضمانت صادرات ايران ارقام کل برای سال 

میلیون  2650معادل  1398در سال  عملکرد اين سازمان 2. همچنین بر اساس اعالم مديرعامل صندوق1گزارش شده است
 دالر گزارش شده است.

های صندوق پوشش عمده 1398ماهه نخست سال  9شايان ذکر است مطابق اطالعات منتشره، طی 

 و (میلیون دالر 840.4ه ارزش بمحصوالت پتروشیمی و شیمیايی ) به ويژهبخش صنعت  معطوف به 

 است.  بوده (دالرمیلیون  565.5خدمات فنی و مهندسی )به ارزش 

 

 

 ی صنایع کوچک ایرانگذارهیسرماصندوق ضمانت 

نسبت  1398در سال  يرانکوچک ا يعصنا گذاریيهصندوق ضمانت سرمای صادره هانامهضمانتارزش 

وبرو مبلغ ر ازنظردرصدی  47.6 تعداد و کاهش رشد ازنظردرصدی  46.4با کاهش رشد  1397به سال 

 (.9-6شد )جدول 

 1396-98طی دوره  گذاری صنایع کوچک ایرانصادره و تمدیدی صندوق ضمانت سرمایه یهانامهضمانتمبلغ . (9- 6جدول )

                                                 
1 https://egfi.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=0&tempname=newmain&PageID=37 

2https://egfi.ir/index.aspx?page_=dorsaetoolsenews&lang=1&tempname=newmain&sub=0&PageID=505

6&PageIDF=0&BlockName=tool_dorsaetoolsenews_sample_newmain_block281 
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 .1397گذاری صنايع کوچک ايران و گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال مأخذ: عملکرد صندوق ضمانت سرمايه

میلیارد ريال  1120.5ارزشی معادل  1398صادره و تمديدی صنايع کوچک در سال  یهانامهضمانت

 است.  شده صورت پذيرفته نامهضمانت 157داشته و در قالب 

 صندوق حمایت از تحقیق و توسعه صنایع الکترونیک )صحا(

میلیارد ريال در  803به میزان  1398( در سال منعقدشدهتسهیالت اعطايی اين صندوق )قراردادهای 

درصد افزايش و از نظر  30.5از نظر مبلغ  1397طرح بوده که در مقايسه با میزان آن در سال  73قالب 

میلیارد ريال  869به میزان  1398در سال صندوق  درصد کاهش داشته است همچنین اين 17عداد ت

 (.  10-6طرح صادر کرد )جدول  151نامه در قالب ضمانت

 میلیارد ریال()  1398(. مقایسه عملکرد صندوق حمایت از تحقیق و توسعه صنایع الکترونیک )صحا(در سال 10- 6جدول )

 عنوان
 )درصد( 1397به  1398تغییرات سال  1398 1397

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 30.5 -17 803 73 615 88 منعقدشدهقرارداد  تسهیالت مالی

 22.5 8.6 869 151 709 139  هصادر نامهضمانت نامهضمانت

 و محاسبات تحقیق  1397و  1396 هایمعدن وتجارت در سال صنعت،: گزارش عملکرد ساالنه وزارت مأخذ   

میلیارد  1410ضمانت نامه به ارزش معادل  233معادل  1398عالوه براين، صندوق مذکور در سال 

 .1ريال را تمديد کرد

 

 

 صندوق توسعه صنایع دریایی

شناور،  یراتتعم یبرا یالتتسه یمتقاض 163 یفن یتاهل يايیدر يعصندوق توسعه صنا 1398در سال 

طرح به مبلغ  141 یالتتسه یزان،م ينکرد که از ا یعامل معرف یهاو به بانک يیدساخت شناور و ... را تا

                                                 
1http://www.airdfh.ir/fa/operation/stats-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-

%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa 

 1397به  1398تغییرات  1398 1397 1396 شرح

های نامهضمانت

 صادره و تمدیدی

 -46.4 157 293 353 نامه )فقره(تعداد ضمانت

 -47.6 1120.5 2140.3 2646.9 ال()میلیارد ري نامهضمانتمبلغ 
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درصدی  50رشد کاهش که از لحاظ تعداد طرح  یدعامل رس یهابانک يببه تصو يالر یلیاردهزار م 717.2

 (.11-6)جدول بود  مراهه یدرصد 579.8 با رشدمصوب  یالتمبلغ تسهجربه کرد در حالیکه را ت

 فقره(-یالر یلیارد)م 1399با سال  یسهدر مقا 1398در سال  یاییدر یععملکرد صندوق توسعه صنا(. 11- 6جدول )

 تغییرات 1398 1397 نوع تسهیالت

 63.5 30200 82688 تعمیرات شناور

 12329.5 77560 624 ساخت شناور

-100 0 200 تجهیزات و زيرساخت  

 989900 396000 40 سرمايه در گردش 

 395557.1 27696 7 ضمانت نامه

 185780 21944 کارآفرينی
746.6 

 0 0 0 تسهیالت متقاضی يارانه

 579.8 717236 105503 مجموع تسهیالت

 و محاسبات تحقیق. 1398و  1397: گزارش عملکرد ساالنه وزارت صمت مأخذ

 یبرا یالتصندوق مربوط به تسه ينامصوب  یالتتسه یرچشمگ يشعمده افزا(، 11-6مطابق جدول )

 395557.1 ،989900با رشد  یببه ترت جهت ساخت شناور یالتتسهو  نامه، ضمانتدشدر گر يهسرما

 746.6 شناور با رشد یراتتعمبرای کارآفرينی و  یالتبوده است. ضمن آنکه تسه یدرصد 12329.5و 

 تيرساخو ز یزاتجهت تجه ییالتتسه 1398در سال حال  ينا همراه بوده است. با یدرصد 63.5و 

 تیالسود تسه يارانه یچگونهصندوق ه ينا 1397همانند سال سال اين در  پرداخت نشد و همچنین

  پرداخت نکرده است. 

 های معدنیگذاری فعالیتصندوق بیمه سرمایه

 یهانامهمهیارزش ب 1398در سال  های معدنی،گذاری فعالیتبیمه سرمايهعملکرد صندوق بر اساس 

 2/658)حدود  1397ماهه سال  11که در قیاس با مقدار  1رسدیم ريال اردیلیم 0350به صندوق صادره 

مند از اعتبارات اين صندوق در های بهرهبرابر رشد داشته است. عمده شرکت 4میلیارد ريال( بیش از 

و  نگیچیمس به روش تانک ل دیتول به منظور نهایشرکت افق توسعه معادن خاورمشامل  1398سال 

 دیتول خود جهتکارخانه  تیظرف شيافزاسیرجان جهت  کارخانه مس تخت گنبد؛ نگیچیل پیه

برای  ازیموردن زاتیتجه یاندازنصب و راه جهتکارخانه سنگ آهن آفتاب ی؛ درصد 25کنستانتره 

 توانیم مند از تسهیالت صندوقهای بهرهفعالیتها و بوده است. از ديگر شرکتکنستانتره آهن  تولید

                                                 
1 http://www.irasin.ir/news/8637/ 
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در  ديجد یاکتشاف اتیدو عمل ،شرکت تکافرسپاهان ،معدن جو شرکتبه شرکت سامان کاوش طبس، 

آهن جنوب هرمزگان و شرکت ذوب استان آهن یفرآور ، دو پروژهاکتشاف در استان گلستان نهیزم

طبق  ،عالوه بر اين. 1اشاره کرد یاسان جنوبدر اصفهان خر یمعدن سرب و روو دو  انیرانيشرق ا

خود  سرمايه 1398های معدنی، اين سازمان در سال گذاری فعالیتسرمايه بیمه صندوق اعالم مديرعامل

 .2میلیارد تومان رسانده است 350به  میلیارد 143را از 

 هاقانون هدفمند کردن یارانه 8عملکرد ماده  .4-1-6

خالص وجوه حاصل  درصد از 30 شده بود، کلفها، دولت مقانون هدفمند کردن يارانه 8مطابق ماده 
و وجوه اداره شده برای  التیهای بالعوض، يارانه سود تسهبرای پرداخت کمکرا اين قانون  یاز اجرا

در اين اختصاص دهد.  حمايت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتیی ازجمله موارد یاجرا
( منابع مالی در نظر 14بند الف تبصره  مربوط بهجدول  22رديف ) 1398ارتباط در قانون بودجه سال 

در  ها برای حمايت از بخش تولید و اشتغالدر ارتباط با اجرای قانون هدفمند کردن يارانه شدهگرفته
( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، 39) اجرای ساير اهداف مندرج در مادهکنار مواردی همچون 

ها، حق بیمه سهم دولت اقشار خاص از جمله رانندگان ( قانون هدفمندکردن يارانه18) تبصره« الف»بند
کمک به رزمندگان معسر و کسری هزينه درمان  درصد 20حمل و نقل درون و برون شهری، تأمین 

)قالیبافان، زنان سرپرست خانوار( و افزايش  تکمیلی جانبازان و ايثارگران، پوشش بیمه اقشار خاص
هزار  21.1 مجموعاً منابع صندوق کارآفرينی امید و اجرای قانون جامع حمايت از معلولین وسرمايه 

 ،با اين حال هزار میلیارد ريال بود(. 50معادل  1397میلیارد ريال بوده است )اين رقم برای سال 
 هزار میلیارد 50عملکردی از اين محل گزارش نشده است. شايان ذکر است که به رغم لحاظ رقم 

منابع مالی  گونهیچهحاکی از آن است که مذکور عملکرد سال  ،1397ريالی در قانون بودجه برای سال 
  .3از اين محل به تولید و بخش صنعت و معدن اختصاص نیافت

                                                 
1http://www.felezatonline.ir/News-12883/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-

%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-

%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A

7%D8%B1%DB%8C-

%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8

C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-

%D8%B3%D8%A7%D9%84-98/?id=12883 
2 https://khabarban.com/a/27376081 

3 http://www.ibena.ir/news/109175/ 

https://khabarban.com/a/27372776
https://khabarban.com/a/27372776
https://khabarban.com/a/27372417
https://khabarban.com/a/27372417
https://khabarban.com/a/27373783
https://khabarban.com/a/27373783
https://khabarban.com/a/27372161
https://khabarban.com/a/27372161
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 مالی از بازار سرمایه تأمین. 5-1-6

 هامالی بازار سرمایه به تفکیک روش تأمین. 6-1-5-1

ها در بورس سهام شرکت عرضه اولیه، افزايش سرمايهق طر به معمول طوربهمالی از بازار سرمايه  تأمین
شود. های سهامی عام زير انجام میو تأسیس شرکت مالی تأمینانتشار انواع ابزارهای ، فرابورسو 

به تفکیک چهار روش مذکور  1397-98مالی در بازار سرمايه کشور را طی دوره  تأمین( 12- 6جدول )
 دهد. نشان می

 درصد(-)هزار میلیارد ریال 1391-97ها طی دوره مالی از طریق بازار سرمایه به تفکیک روش تأمین(. میزان 12- 6) جدول

 تغییرات 1398 1397 *شرح

 66.7 2 1.2 های سهامی عامتأسیس شرکت -1

 - 0.1 0.1 سهم )درصد(
 63.1 1097.3  627.6 **افزایش سرمایه -2

 - 50.8 53.7 سهم )درصد(
 174.6 53 19.3 رسبوها در بورس و فراولیه سهام شرکتعرضه ا -3

 - 2.5 1.7 سهم )درصد(
 97.6 1006.7 521.2 انتشار انواع ابزارهای تأمین مالی -4

 - 46.6 44.6 سهم )درصد(
 84.6 2159.1 1169.3 کل تامین مالی

 .بورس اوراق بهادارخذ: سازمان مأ 

ها زايش ارزش صندوقتامین مالی در بازار سرمايه مربوط به بازار اولیه و ثانويه است و تامین مالی نهادهای مالی )اف*

 در آن لحاظ نشده است. و ساير نهادهای مالی(

یارد ريال بود هزار میل 417.7و  254.7به ترتیب  1398و  1397برای سال  بدون تجديد ارزيابیافزايش سرمايه از محل **

 .ارد ريال بودهزار میلی 679.6و  372.9به ترتیب  1398و  1397برای سال  تجديد ارزيابیهمچنین افزايش سرمايه از محل 
 

توجه درصد رشد داشته که سهم قابل 84.6به میزان  1397نسبت به سال  1398حجم تأمین مالی در سال 

 1398رمايه و انتشار انواع ابزارهای تأمین مالی بوده است. افزايش سرمايه در سال آن مربوط به افزايش س

درصد از کل تأمین مالی در بازار سرمايه را به خود  50.8درصد سهمی معادل  63.1با رشد بیش از 

مرتبط ها های بنگاهاختصاص داد که اين امر تا حد زيادی به تغییرات نرخ ارز و آثار آن بر ارزش دارايی

وارد حوزه صنعت و معدن  یبوده که در قالب افزايش سرمايه منعکس شده و لزوماً منابع مالی جديد

 679.6ی از آن )معادل بیش از نیم 1398در سال  نشده است. در واقع از کل میزان افزايش صورت گرفته
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نقدينگی جديدی وارد  عمالً ومربوط به افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابی بوده  هزار میلیارد ريال(

به انتشار انواع  1398. رتبه دوم در تأمین مالی بازار سرمايه در سال بخش حقیقی اقتصاد نشده است

درصدی از کل تأمین مالی بازار سرمايه را  46.6ابزارهای مالی اختصاص داشته است که سهمی معادل 

های بزارها مربوط به تأمین مالی حوزه تولید و حوزهتوجهی از اين احال، بخش قابلدر اختیار دارد. بااين

عمده  1398های دولت مرتبط است. در واقع در سال صنعتی و معدنی نیست و به تأمین مالی فعالیت

درصد با محوريت اسناد خزانه بوده و پس از آن  82.2تأمین مالی در بازار بدهی مربوط به دولت با سهم 

 درصدی در جايگاه بعدی قرار داشتند. 3.9و  13.9ها به ترتیب با سهم  اوراق بدهی شرکتی و شهرداری

 1096.9دود ح  1398برآوردها نشان می دهد سهم بخش صنعت و معدن از کل تامین مالی بازار سرمايه در سال 

  است: درصد از کل تامین مالی(. شیوه برآورد به شرح زير 50.8هزار میلیارد ريال بوده است )حدود 

از مجموع  درصدی درصدی 83سهم  1398ل در سايع بخش صنعت و معدن به طور متوسط صنا-

با فرض اينکه افزايش سرمايه متناسب با  . 1را در اختیار داشتند ارزش بازار سهام بورس و فرابورس

، می توان بیان کرد سهم بخش صنعت از میزان افزايش سرمايه معادل ارزش بازاری صورت گرفته

  میلیارد ريال بوده است. هزار 910.7

توان بیان درصد از اوراق بدهی منتشره مربوط به اوراق بدهی شرکتی باشد می 13.9ز طرفی با فرض اينکه ا-

 فت.هزار میلیارد ريال از اوارق منتشره جهت تامین مالی بخش صنعت و معدن اختصاص يا 139.9کرد 

های صنعتی و سهم شرکت ،اولیه صورت گرفته در بورسضه هزار میلیارد ريال عر 30عالوه بر اين از -

 23ورس )هزار میلیارد ريال بوده، ضمن اينکه کل عرضه اولیه صورت گرفته در فراب 23.3معدنی حدود 

معدن  نعت وصهزار میلیارد ريال( نیز مربوط به بخش صنعت و معدن بوده است. بنابراين تامین مالی بخش 

 ه است.هزار میلیارد ريال بود 46.3حدود  1398ر سرمايه کشور در سال از محل عرضه اولیه در بازا

 ای بودجه های سرمایه. اعتبارات تملک دارایی6-1-6

زايشی داشته روند اف 1390-1397ای دولت در دوره های سرمايهاعتبارات تملک دارايیبه رغم آنکه 

د )کاهش اندکی با کاهش همراه بو 1397در قیاس با سال  1398است؛ با اين حال اين مقدار در سال 

طرفی عملکرد  (. از1398هزار میلیارد ريال در سال  460به  1397هزار میلیارد ريال در سال  469.5از 

 رغمبهی روند کاهشی بوده است و متوسط دارا طوربهن دوره ای بخش صنعت و معدن در ايبودجه

های هزار میلیارد تومان به اعتبارت طرح 40متوسط ساالنه بیش از  طوربه 1396-98آنکه در دوره 

 ای دولت اختصاص يافته است، بخش صنعت و معدن سهم چندانی از اينهای سرمايهتملک دارايی

  درصد(. 1است )سهم کمتر از اعتبارات را در اختیار نداشته 

                                                 
 ده است.درصد بو 81و  84سهم شرکتهای صنعتی و معدنی از ارزش بازاری بورس و فرابورس به ترتیب  1398در سال  1
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 درصد( -مالی )هزار میلیارد ریال تأمیندولت در  یاهیسرما یهاییتملک دارا یهاطرح(. اعتبارات 13- 6) جدول

 های مجلس.کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران و مرکز پژوهش 1390-1398مأخذ: قوانین بودجه سال  

 استفاده شده است. 1397سال به دلیل عدم اطالع از آمار مربوط به بخش صنعت و معدن از اطالعات عملکردی *

 گذاری مستقیم خارجی سرمایه. 7-1-6

آنکتاد گذاری خارجی در ايران )با لحاظ بخش نفت( را بر اساس آمارهای زير وضعیت سرمايه جدول

 دهد.نشان می 1390-98وره طی د )کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(

 )میلیون دالر( 1390-98گذاری مستقیم خارجی در ایران طی دوره (. روند سرمایه14- 6)جدول 

 .2019گذاری آنکتاد، المللی سرمايه: گزارش بینمأخذ

روندی  1394تا  1391 به ايران از سال مستقیم خارجی گذاریسرمايه با توجه به جدول، جريان ورودی

میلیارد دالر در سال  2به حدود  1391سال  درمیلیارد دالر  4.7حدود رقم  از نزولی داشته به طوری که
های اعمال گذاری خارجی در اين دوره زمانی عمدتاً ناشی از پیامدکاهش يافت. کاهش سرمايه 1394
گذاری المللی علیه اقتصاد ايران است. در ادامه با توجه به توافق برجام، میزان سرمايههای بینتحريم

میلیارد دالر در سال  5به  1394میلیارد دالر در سال  2حدود  که ازیطوربهخارجی روند افزايشی داشت؛ 
گذاری رسید. در ادامه با توجه به افزايش مخاطرات ناشی از خروج آمريکا از برجام میزان سرمايه 1396

 1396میلیارد دالر در سال  5روند کاهشی به خود گرفت و از  1397همانند سال  1398خارجی در سال 
 کاهش يافت.   1398ر در سال میلیارد دال 1.5و  1397میلیارد دالر در سال  2.4 حدود به

گذاری مستقیم خارجی در حوزه صنعت سرمايه شدهجذببا توجه به اينکه اطالعات مربوط به منابع 

 گذاری خارجی مصوب بخشاطالعات روند سرمايه (15- 6معدن در دسترس نیست، جدول )و 
 . دهدیمرا نشان  1390-98صنعت و معدن در دوره 

                                                 
 یهای مشارکت عموماطالعات، رقم گزارش شده رقم مصوب است ضمن آنکه اعتبارات مربوط به طرح برخی از با توجه به عدم دسترسی به 1

 خصوصی در آن لحاظ نشده است.

 سال 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

460 469.5 441.8 386.6 272.0 299.5 220.1 152.2 289.0 
 هایيیداراتملک  کل

 ای سرمايه

 بخش صنعت و معدن 5.7 0.7 2.8 2.2 1.3 1.8 7.2 1 *1

 سهم از کل )درصد( 2.0 0.5 1.3 0.7 0.5 0.3 0.5 0.2 0.2

 سال 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

 مبلغ 4227 4662 3050 2105 2050 3372 5019 2373 1508

 تغییرات )درصد( - 10.3 -34.6 -31 -2.6 64.5 48.8 -52.7 -36.5
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 1درصد( -)میلیون دالر  1390-89 دوره اقتصادی طی یهابخشخارجی مصوب کل  گذاری(. سرمایه15- 6)جدول 

 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 سال

مصوب بخش صنعت، معدن و 

 تجارت
1372 2485 1102 706 1781 1923 3497 1103 854.7 

 .های اقتصادی و فنی ايرانگذاری و کمک( و سازمان سرمايه1398ساالنه وزارت صنعت، معدن و تجارت ) عملکردمأخذ: گزارش 

گذاری خارجی مصوب بخش صنعت در ادامه کاهش خود در سال (، میزان سرمايه15- 6مطابق جدول )

 0.8دار مق به 1397میلیارد دالر در سال  1.1نیز کاهش يافت به طوری از میزان  1398در سال  1397

واهد در ش. مطابق را تجربه کرده است درصد 22.5رشد منفی ه و کاهش يافت 1398میلیارد دالر در سال 

عت، معدن میلیون دالر در بخش صن 854.7خارجی به ارزش  گذاریطرح سرمايه 82مجموع  1398سال 

 و تجارت به تصويب رسیده است. 

 ع مالیسهم تأمین مالی بخش صنعت و معدن از مناب( 16- 6جدول ) شدهمطرحبه موارد با توجه 

 دهد.نشان میرا  1398مختلف در سال 

 درصد( -میلیون دالر-)هزار میلیارد ریال 1398(. سهم تأمین مالی بخش صنعت و معدن از منابع مالی مختلف در سال 16- 6جدول )

 1398 1397 شرح 

 منابع تأمین مالی 
کل تأمین 

 مالی

مالی میزان تأمین 
بخش صنعت و 

 معدن

سهم 

 )درصد(

کل تأمین 
 مالی

میزان تأمین 
مالی بخش 

 صنعت و معدن

سهم 

 )درصد(

 32.5 3172.3 9749.9 27 2089.3 7737.3 نظام بانکی 1

 100 173.1 173.1 100 127.2 127.2 بانک صنعت و معدن* 2

 صندوق توسعه ملی 3
عدم 

 دسترسی
 عدم دسترسی

عدم 
 دسترسی

   

 

صندوق توسعه ملی  -
 )تسهیالت ريالی(

78.7 41.8 53.1 20.2 15.7 77.7 

صندوق توسعه ملی  -
 )تسهیالت ارزی( **

 عدم دسترسی 2018 18.9 764 4047
عدم 

 دسترسی

4 
ها و طرح SMEتأمین مالی 

 عدم دسترسی 232.8 رونق تولید
عدم 

 دسترسی
 عدم دسترسی 335.8

عدم 
 دسترسی

 17 12.3 73.2 قانون توسعه پايدار 5
بدون 
 عملکرد

 بدون عملکرد
بدون 

 عملکرد

 100 718 718 100 106.1 106.1 *های ضمانتی**صندوق 6

 

 100 717.2 717.2 100 105.5 105.5 صندوق توسعه صنايع دريايی

صندوق حمايت از تحقیق و 

 توسعه صنايع الکترونیک )صحا(
0.6 0.6 100 0.8 0.8 100 

                                                 
 عات مصوب استفاده شده است.گذاری خارجی جذب شده برای دوره مذکور در دسترس نبوده از اطال. با توجه به اينکه اطالعات مربوط به سرمايه 1
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7 
هدفمندی قانون  8ماده 

 هايارانه

عدم 

 دسترسی
 بدون عملکرد

بدون 
 عملکرد

عدم 
 دسترسی

 عدم دسترسی
عدم 

 دسترسی

 50.8 1096.9 2159.1 56.5 570.8 1169.3 بازار سرمايه**** 8

 عدم دسترسی 460 0.4 13 469.5 ایيهسرماهای يیداراتملک  9
عدم 

 دسترسی

 دسترسیعدم  255.8 گذاری مستقیم خارجیسرمايه 10
عدم 

 دسترسی
 عدم دسترسی 194.8

عدم 

 دسترسی

 است.  دهش اعطاهای صنعتی و معدنی فرض بر اين است که کل تسهیالت بانک صنعت و معدن به فعالیت *
دست يینپافت و گاز ن، پااليشگاه، نیروگاه، نفت و گاز باالدست، باالدستنقل، پتروشیمی وی حملهابخشمابقی تسهیالت به  **

 میلیون دالر اعطا گرديد. 212و  5، 792، 598، 948، 120، 607به ترتیب به میزان   هابخشو ساير 
 است. شده اعطاهای صنعتی و معدنی ی ضمانتی به فعالیتهاصندوقفرض بر اين است کل تسهیالت  ***

لی در سه بازار تأمین ما بر اساس1397ال برای س يهسرما****توجه شود مجموع تأمین مالی بخش صنعت و معدن در بازار 
 .ه استدی تامین مالی برآورد شهاروشبر اساس  1398بورس، فرابورس و بورس کاال برآورد شده در حالیکه برای سال 

  تأمین مالی بخش صنعت و معدن از بندی از وضعیتتوان جمعمی شدهمطرحبا توجه به موارد 
 رائه کرد.به شرح زير ا را 1398ويژه سال بازارهای مختلف مالی در سالیان اخیر به

های غیرمولد و کمتری در قیاس با فعالیت نسبتاً بخش صنعت و معدن با توجه به آنکه بازدهی -1
رسد، عمدتاً در دسترسی به تسهیالت گذاری صنعتی در بلندمدت به نتیجه میغیرصنعتی داشته و نیز سرمايه

ی سهم اين بخش طوربهها با محدوديت بیشتری روبرو بوده است؛ و منابع بانکی در قیاس با ساير بخش
 مربوط التیتسه مانده سهمرواقع يافته است. در طی سالیان اخیر کاهشاز مانده تسهیالت نظام بانکی د

افزايش  1398سال  درصد در 50به حدود  1380در سال  17.2از خدمات و متفرقه  ،یداخل یبازرگان به
کاهش  زمان مرور بههای مولد کشور نظیر کشاورزی و صنعت و معدن که سهم بخشیدرحالداشته؛ 

های غیرمولد بوده و حمايت خود نی است که بخش مالی کشور بیشتر در خدمت بخشيافت. اين بدان مع
 ی کشور نظیرزااشتغالهای مولد و توان بیان کرد بخشرا از بخش حقیقی مولد کمتر کرده است؛ يا می

ها در جذب منابع بانکی از بخش کشاورزی و صنعت و معدن جذابیت الزم را در قیاس با ساير بخش
افزوده پايین(، زايی و ارزششدن بخش غیرمولد اقتصاد )با اشتغال تربزرگاند و اين امر احتمال هدست داد

  های اجتماعی را افزايش خواهد داد.يی، افزايش بیکاری و درنهايت نابرابریصنعت زدا

ی از خصوص ناشبازارهای مالی در سالیان اخیر به با توجه به تغییرات و رشد باالی شاخص قیمت -2

کافی برای تخصیص و هدايت  های قیمتی )به ويژه در بازار سرمايه(، انگیزههای ارزی و حبابشوک
های صورت گرفته بررسیهای مولد بخش صنعت و معدن وجود ندارد. گذارینقدينگی به بخش سرمايه

بازار سکه و طال، ارز، مسکن، بازار  شاملبازار مختلف  5مربوط به رتبه بازدهی بازارهای اقتصادی در میان 
 هاآنکه در میان دهد نشان می 1398تا  1388برای دوره بانکی  سرمايه )شاخص بورس( و سپرده رسمی
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 بعدو  گذاران به همراه داشته استبیشترين بازدهی را برای سرمايه برابر 27 حدود رشدبا ثبت  بورسبازار 

بوده  طی ده سال اخیر گذاراندومین بازار پربازده برای سرمايه برابری 17رشد با  )دالر( آن بازار ارز از
؛ اندچهارم قرارگرفته های سوم ودر رتبه برابری به ترتیب 7و  13طال و مسکن با افزايش است؛ شاخص 

سال گذشته بازار سپرده رسمی  يکگذاران در برای سرمايهبازار ياد شده  5در میان ترين بازار کم بازده
بازارهای مالی  . بازدهی1است به همراه داشتهگذاران برای سپرده برابری را 4افزايش انکی بوده است که ب

توجهی از صورت فوق رقم خورده که بخش قابلدر حالی به 1398ساله منتهی به سال  10طی دوره 
 است. بورسی زيرمجموعه بخش صنعت و معدن چندان مناسب نبوده هایهای بازدهی شرکتنسبت

دهد که اولويت ويژه بانکی نشان میهای صنعتی و معدنی از منابع مالی و بهمندی بنگاهترکیب بهره-3
بع تأمین مالی صنايع بزرگ در بخش صنعت و معدن، محرومیت نسبی صنايع کوچک و متوسط از منا

مقاومتی حدود  در راستای سیاست اقتصاد 1398آنکه در سال  رغمبهاعتباری را به دنبال داشته است. 
حال سهم آن از کل هزار میلیارد ريال تسهیالت به واحدهای کوچک و متوسط اعطا شد با اين 335.8

 درصد 10.6و  3.4تسهیالت بانکی و تسهیالت بخش صنعت و معدن در اين سال به ترتیب حدود 
بندی اعتباری بهی از نظام رتبرخورداررای اخذ تسهیالت و نیز فقدان یاز بن موردبوده است. تأمین وثايق 

 بانکی صنايع کوچک و متوسط است. مالی منابعهای تأمین ترين محدوديتمشتريان از مهم

های حمايتی دولتی بازار سرمايه، بودجه دولت و صندوق ابع غیربانکی نیز ظرفیتدر خصوص من -4
 صنايع توسعه و تحقیق از حمايت ندوقص ايران، صادرات ضمانت ها شامل صندوقترين آن)مهم

 ریگذاسرمايه بیمه صندوق و ايران کوچک صنايع گذاریيهسرما ضمانت صندوق الکترونیک،
اندازی بازار صنايع کوچک و متوسط در فرابورس محدود است. اگرچه راه معدنی( نسبتاً هایفعالیت

ها SMEتواند در تأمین مالی های جديدی است که می ظرفیتو گواهی سپرده کااليی در بورس کاال
 نيیپا ارزشتبع آن هبو  اين صنايع داتیاندک بودن ارزش تولحال به سبب گرفته شود؛ بااين به کار

 کنند.خودداری می قهیوث عنوانگواهی سپرده به رشيها از پذبانک شتریب ،گواهی سپرده
شود صورت افزايش سرمايه انجام میمالی بخش صنعت و معدن عمدتاً بهدر بازار سرمايه نیز تأمین  -5

حال، افزايش سرمايه شده بزرگ در بورس و فرابورس است. بااينهای پذيرفتهکه مختص شرکت
ها در پی افزايش نرخ ارز بوده و عمالً منابع های آنها عمدتاً ناشی از افزايش ارزش دارايیشرکت

مندی از ابزارهای تأمین مالی اضافه نشده است. در اين بازار نیز امکان بهره توجهی جهتجديد قابل

با محدوديت روبرو  ها و نهادهای اقتصادیبندی اعتباری شرکتسیستم رتبه فقدان به سببمالی نوين 

                                                 
1https://codeboursi.ir/blog/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-

%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%DB%8C-

%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-

%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D9%84-98/ 
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گیری از اوراق ی است و بهرهدولتشبهاست. در بازار بدهی نیز عمده اوراق مربوط به دولت و نهادهای 

 شرکتی و ساير اوراق بهادار محدود است. 
گذاری مستقیم جم ساير منابع تأمین مالی بخش صنعت و معدن همچون منابع دولتی و سرمايهح -5

 باری به ارتقایهای فنی و اعتدولت بیشتر در قالب کمک خارجی نسبتاً محدود بوده است. بودجه
پذيری صنعتی قرار داشته است. عالوه بر عه رقابتکه کمتر در ارتباط با توس هصنعتی پرداخت تولیدات
 هياعمده سرمرغم جذابیت بخش صنعت و معدن در پذيرش سرمايه خارجی در سالیان اخیر، اين، به
 ،یخودروسازو ونقل حمل زاتیتجه عيصنا مشتمل بر منبع محورمعطوف به معدودی صنايع  یخارج

پس از لغو  اساسی بوده کهفلزات  عيصنا و کیو پالست کیالست ،ینفت یهاوردهآو فر يیایمیش عيصنا
 مند شده باشند.برجام به نظر نمی رسد که بخش صنعت و معدن از اين منابع بهره

 های بخش صنعت و معدن در بازار سرمایهپویایی .2-6
 عملکرد بخش صنعت و معدن در بورس اوراق بهادار .1-2-6

 اق بهادارشاخص قیمت صنعت در بورس اور. 6-2-1-1

درصدی همراه بود؛  183.5در قیاس با سال قبل با افزايش  1398قیمت صنعت در سال  شاخص

واحدی در پايان اين سال  458032سطح  ، به1398واحدی در اوايل سال  161544رقم  که ازطوریبه

ید که واحد رس 512900به  1398سال  در پايان اسفند اوراق بهادار بورس کل شاخصرسید. همچنین 

 (.3-6 نمودار)درصدی را تجربه کرد  186.2رشد قیمت  در مقايسه با ابتدای سال

 1397 سال بورس اوراق بهادار تهران در صنعت شاخص و کل شاخص روند مقایسه .(3- 6نمودار )

 
 تهران. بهادار اوراق بورس سازمان: مأخذ 
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 رونق مالحظه می گردد که 1397و نیز بررسی روند شاخص بورس در سال  (3- 6) نمودار مطابق

ند ماهه اول سال همانند رو 6افزايش شاخص بورس در  .تکرار شدنیز  1398سال برای در بورس 

و به  رزتضعیف شديد ارزش ريال و رشد سه برابری نرخ ا هبعمدتاً مربوط 1397افزايشی آن در سال 

ا همگام ب 1398ماهه دوم سال  6رشد شاخص در  بوده است.ها شرکت یلاير یجهش سودآورتبع آن 

ست. در بوده اورود سیل نقدينگی از سوی سرمايه گذاران تازه وارد  و رکود ساير بازارهای موازی

 ينا شدن اضافه با که اندشده بورس وارد جديد سهامدار هزار 822 مجموع در 1398در سال  واقع

اينکه  است. ضمن رسیده نفر هزار 655 و میلیون 11 به بورس سهامداران کل جمعیت سهامدار، تعداد

در  نفر هزار 68 از و يافته افزايش برابر 2.5 وارد تازه سهامداران تعداد يکباره به 1398در اواخر سال 

واگذاری  اعالم که همزمان با رسیده ماه اسفند در نفر هزار 172 ماه و بهمن در نفر هزار 154 دی ماه به

 های دولتی نظیر شستا در بورس بوده است.هام شرکتس

 بررسی ارزش معامالت و ارزش بازاری صنایع بورسی .6-2-1-2

 1397ال در قیاس با س 1398( ارزش بازار بورس را به تفکیک صنايع کلیدی در سال 17- 6جدول )

درصد  174.3معادل  1398سال شود، ارزش بازاری بورس در که مالحظه می طورهماندهد. نشان می

ت الومحص» مؤيد آن است که 1398در سال  بررسی سهم صنايع از ارزش کل بازار بورس رشد داشته و

صنعت،  ينا از پسدهند. درصد از کل ارزش بازاری بورس تهران را تشکیل می 22در حدود  «شیمیايی

های رتبه درصد در 7.9و  14.4ب با سهم به ترتی« های فلزیاستخراج کانه»و « فلزات اساسی» صنعت دو

اخت سسه صنعت مهم بورسی در اين سال شامل محصوالت شیمیايی،  درواقع. قرار دارنددوم و سوم 

درصد از ارزش بازاری را به خود  44.3های فلزی بودند که مجموعاً فلزات اساسی و استخراج کانه

تجربه  1397ر مقايسه با سال درصدی را د 115.1و  137.2، 156.6دادند و به ترتیب رشد اختصاص 

 کردند.

 درصد( -)هزار میلیارد ریال  1397در مقایسه با سال  1398ارزش بازار به تفکیک صنایع در سال . (17-6)جدول 

 شرح

1397 1398 
به  1398سال  تغییرات

 )درصد( 1397
 ارزش بازار

)هزار میلیارد 

 ريال(

 سهم

 )درصد(

 ارزش بازار

میلیارد )هزار 

 ريال(

 سهم

 )درصد(

 156.6 22 4116.3 23.5 1604.4 محصوالت شیمیایی

 137.2 14.4 2695.2 16.6 1136.3 فلزات اساسی

 115.1 7.9 1474.9 10 685.7 های فلزیاستخراج کانه

 184.2 6.7 1261.2 7.1 443.7 اعتباری مؤسساتبانک و 

 87.7 6.6 1250.2 9.8 666.2 های نفتیفرآورده



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 201صفحه:  1399 تاريخ:
  

 

 149.4 5.1 951.1 5.6 381.3 ای صنعتیرشتهچندهایشرکت

 400.7 5 929.3 2.7 185.6 مواد و محصوالت دارویی

 145.9 4.1 765.1 4.6 311.2 مخابرات

 297.7 3.6 677.7 2.5 170.4 خودرو و ساخت قطعات

 426.7 2.3 429.3 1.2 81.5 سیمان، آهگ و گچ

 101.9 2.2 409 3 202.6 های وابستهرایانه و فعالیت

 293 20.1 3772.4 13.4 959.9 سایر صنایع

 174.3 100 18731.7 100 6828.8 ارزش کل بازاری

 : بورس اوراق بهادار تهران.مأخذ

 5126.4 بربالغ 1398اين بازار در سال ارزش معامالت بر اساس اطالعات بورس اوراق بهادار تهران، 

ز رقم درصدی را تجربه کرده است. ا 219رشد  1397در قیاس با سال زار میلیارد ريال بوده که ه

عامالت مهزار میلیارد ريال مربوط به  4673.7 درصد( يعنی رقمی معادل 91.2سهم عمده آن  ،مذکور

و بازار مشتقه به ترتیب  ی، اوراق بدهمبادلهقابلهای ازارهای صندوقب آن از پسبوده است. بازار سهام 

 6دول )درصدی از ارزش معامالت بورس در جايگاه بعدی قرار گرفتند. ج 0.1و  2 ،6.7 های با سهم

یاس با قدر  1398را در سال  عيصنا کیبه تفک بورس اوراق بهادار تهران بازار ارزش معامالت( 18-

  دهد.نشان می 1397سال 

 درصد(-)هزار میلیارد ریال 1398در سال  به تفکیک صنایع بورس اوراق بهادار تهرانارزش معامالت . (18- 6)جدول 

 شرح

1397 1398 
تغییرات 

 )درصد(
ارزش 

 معامالت

سهم 

 )درصد(

ارزش 

 معامالت

سهم 

 )درصد(

 112.1 11.6 543.3 18.2 256.1 محصوالت شیمیایی

 386.4 11.1 520.9 7.6 107.1 خودرو و ساخت قطعات

 120.2 10.5 489.2 15.8 222.2 فلزات اساسی

 160.1 9.1 427.1 11.7 164.2 اعتباری مؤسساتبانک، 

 1266.8 5.5 255.6 1.3 18.7 مواد و محصوالت دارویی

 70.5 4.9 229.1 9.5 134.4 های نفتیفرآورده

 151.3 4.1 206.2 5.8 82.04 های فلزیاستخراج کانه

 1006.1 4.3 199.1 1.2 18 سیمان، آهگ و گچ

 1100 3.9 181.2 1.1 15.1 محصوالت غذایی

 382.5 3.5 165.4 2.7 38.6 گذارییهسرما
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 411.3 31.5 1456.6 21.1 284.9 یعصنا یرسا

 232.1 100 4673.7 100 1407.4 کل بازار

 : بورس اوراق بهادار تهران.مأخذ

 مالحظهلقاببا رشد  1398شود، ارزش معامالت بازار سهام بورس در سال که مالحظه می طورهمان

به سبب رشد ارزش معامالتی سهام  عمدتاًمواجه شد که  1397درصدی نسبت به سال  232.1

و  1100، 1266.8به ترتیب به میزان  سیمان، آهگ و گچو  غذايی، محصوالت محصوالت دارويی

پنج صنعت محصوالت شیمیايی،  1398(، در سال 18- 6درصد بوده است. مطابق جدول ) 1006.1

  ارويیمحصوالت د مؤسسات اعتباری و مواد وها و فلزات اساسی، بانک ،تخودرو و ساخت قطعا

 درصد از کل ارزش معامالت بورس را به خود اختصاص دادند.  47.8مجموعاً 

 های مالی صنایع بورسیبررسی وضعیت شاخص .6-2-1-3

سبت به ن را 1398مالی بورس اوراق بهادار را در سال  های اصلی( تحوالت شاخص19- 6جدول )

 دهد. نشان می 1397سال 

 درصد(-ل)هزار میلیارد ریا 1397در مقایسه با سال  1398های مالی بورس اوراق بهادار در سال شاخص .(19-6) جدول

 تغییرات  )درصد( 1398 1397 سال

 93.1 1211.1 627.1 سود

 78.8 749.3 419.1 تقسیمی سود

P/E 6.88 10.26 49.1 

EPS 544 964 72.2 

DPS 364 597 64 

DPS/EPS 67 62 7.5- 

 : بورس اوراق بهادار تهران.مأخذ

در  یمیسود و سود تقس زانیمشامل  یبورس عيصنا یسودآور یهاشاخص(، 19- 6مطابق جدول )

ترتیب  به1397رسیده که نسبت به سال  هزار میلیارد ريال 749.3و  1211.1به ترتیب به  1398سال 

 تأمینها در منابع درونی بنگاه ظرفیت درصد رشد داشته است. اين امر نشانگر افزايش 78.8و  93.1

( DPSهم )س( و سود تقسیمی به ازای هر EPSمالی است. عالوه بر اين درآمد واقعی به ازای هر سهم )

صد در 67از ( DPS/EPSبه سود به دست آمده ) یمیسود تقس نسبتدر اين سال افزايش داشته است. 

به سود  متیق نسبتاست،  ذکريانشااست.  يافتهکاهش 1398درصد در سال  62به  1397سال  در

 رسیده است. 10.26افزايش داشته و به  1398در سال ( P/Eسهام )
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در  1398مالی بورس اوراق بهادار را به تفکیک صنايع اصلی برای سال  های(، شاخص20- 6جدول )

نسبت سود تقسیمی به سود کل  1398دهد. مطابق اين جدول، در سال نشان می 1397قیاس با سال 

های ( در صنايع مهم بورسی نظیر محصوالت شیمیايی، فلزات اساسی و شرکتEPSبه  DPS)يا نسبت 

 هابنگاهيافته و ظرفیت خوبی جهت تأمین مالی از منابع درونی ای در قیاس با سال قبل کاهشچند رشته

 شده است. يجادا
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 درصد(-)هزار میلیارد ریال 1398های مالی صنایع مهم بورسی در سال (. شاخص20- 6) جدول

 شرح

 سود

 )هزار میلیارد ریال(

 سود تقسیمی

 )هزار میلیارد ریال(
P/E 

EPS 
 )ریال(

DPS 
 )ریال(

DPS/EPS 
 )درصد(

1397 1398 1397 1398 1397 1398 1397 1398 1397 1398 1397 1398 

 72 74 986 540 1366 729 9 7 290.4 129.2 403.8 174.5 محصوالت شیمیایی

 37 39 330 249 895 643 8 6 86.9 44.5 235.9 114.9 فلزات اساسی

 66 85 422 282 636 332 10 6 30.9 41 46.6 48.2 ای صنعتیهای چند رشتهشرکت

 18 84.1 64 56 347 129 5 11 1.6 3.2 8.8 7.5 تباریها، مؤسسات اعبانک

 56 61 94 79 169 129 39 11 2.6 3.2 4.7 5.3 خودرو و ساخت قطعات

 86 80 689 381 798 476 12 8 89.9 38.4 104.1 47.9 های فلزیاستخراج کانه

 87 91 790 783 909 863 11 5 54.9 54.5 63.2 60.1 مخابرات

 68 79 295 221 368 280 28 9 6.5 4.5 9.6 5.8 سیمان، آهک و گچ

 44 42 1034 406 2336 958 6 6 70.5 24.2 159.4 57.1 نفتی یهافرآورده

 80 81 826 646 1038 800 21 8 22.1 14.8 27.8 18.3 مواد و محصوالت دارویی

 مأخذ: سازمان بورس اوراق بهادار.      
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 بهادار اوراق بورس در منتخب صنایع وضعیت تحلیل -6-2-1-4

 شیمیايی سه صنعت محصوالت به بورسی کل صنايع بازار ارزش از درصد 40 حدود ،1398 سال در

. داشت اختصاص( درصد 3.6) قطعات ساخت و خودرو و( درصد 14.4) اساسی فلزات ،(درصد 22)

 بورس ربازا در صنعت شاخص تغییرات اخیر، سال چند طی در صنايع، اين بازاری سهم از نظرصرف

 هایپويايی ادامه در ،روينازا. است بوده وابسته صنايع اين قیمت شاخص نوسانات به زيادی یحد تا نیز

 .استقرارگرفته  مورد بررسی 1398 سال در بورسی مهم صنايع عنوانبه صنعت سه اين

 اساسی فلزات صنعت

ايان پ در واحد 324958 به 1398ابتدای سال  در واحد 129779 کانال از اساسی فلزات قیمت شاخص

تقريباً هم دهد که می نشان را درصدی 153.4 حدود بازدهی افزايش که ه استيافت افزايش 1398 سال

 (.4-6 نمودار) راستا با رشد شاخص صنعت بوده است

 (1398) اساسی در بازار بورس اوراق بهادار تهران فلزات صنعت و صنعت کل قیمت شاخص سهام. (4- 6) نمودار

 
 بهادار. اوراق بورس سازمان: مأخذ

 

 137.2 افزايش با قبل، سال مشابه دوره به نسبت 1398 سال پايان در اساسی فلزات بازاری ارزش

 سال در اساسی فلزات صنعت P/E نسبت اين بر عالوه. رسید ريال میلیارد هزار 2695.2 به درصدی

 (.21-6 جدول) شد روبرو درصدی 33.3 حدود افزايش با 1398
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شاخص صنعت فلزات اساسی
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  1398در سال  اساسی فلزات صنعت مهم هایشاخص . بررسی(21- 6) جدول

 DPSمتوسط  EPSمتوسط  P/E ارزش بازار پایان سال

 ريال ريال - هزار میلیارد ريال سال/ واحد

1397 1136.3 6 643 249 

1398 2695.2 8 895 330 

 32.5 39.1 33.3 137.2 تغییرات )درصد(

 .بهادار اوراق و بورس سازمان: مأخذ  

 DPSو متوسط  EPSشاخص سودآوری صنعت فلزات اساسی شامل متوسط  (،21- 6جدول ) مطابق

ود سنسبت  درمجموعدرصد رشد داشتند و  32.5و  39.1به ترتیب  1397نسبت به سال  1398در سال 

 37 درصد به 39کاهش يافت )از حدود  1397در قیاس با سال  1398تقسیمی به سود نقدی در سال 

های عالیتمالی  ف تأمین در اساسی فلزات صنعت درونی ظرفیت مناسب منابع بیانگر امر درصد( که اين

 .است اين صنعت

 شیمیایی محصوالت صنعت

 30318 حدود به واحد 11131 تقريبی میزان از 1398 سال در شیمیايی محصوالت صنعت شاخص

ص صنعت راستا با شاخکه هم رسانده ثبت به را درصدی 172.4 حدود بازدهی کهداشته  افزايش واحد

 (.5-6 نمودار) بوده است

 1398 در سال  شیمیایی در بازار بورس اوراق بهادار تهران محصوالت صنعت و صنعت کل قیمت شاخص . روند(5- 6) نمودار

 
          .بهادار اوراق و بورس سازمان: مأخذ   
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شاخص صنعت شیمیایی
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 ريال میلیارد هزار 4116.3حدود  1398 سال در بورس در شیمیايی محصوالت صنعت بازاری ارزش

 (.22-6 جدول) است کرده تجربه را درصدی 156.5 رشد 1397 سال با مقايسه در که بوده

 1397شیمیایی در سال  محصوالت صنعت مهم هایشاخص بررسی .(22- 6) جدول

 DPSمتوسط  EPSمتوسط  P/E ارزش بازار پایان سال

 ريال ريال - هزار میلیارد ريال سال/ واحد

1397 1604.4 7 729 540 

1398 4116.3 9 1366 986 

 82.6 87.4 28.6 156.5 تغییرات

 .بهادار اوراق و بورس سازمان: مأخذ

 درصد رشد 28.6حدود  1397 سال با قیاس در 1398 سال در شیمیايی محصوالت صنعت P/E نسبت

ن مقطع در اي سهم هرشده پرداخت نقدی سود متوسط و سهم هر سود داشته است؛ ضمن آنکه متوسط

 .درصد رشد داشته است 82.6 و 87.4 به ترتیب معادل زمانی

 قطعات ساخت و خودرو صنعت

 واحد 76375 به واحد 19872 حدود از قطعات ساخت و خودرو صنعت شاخص 1398 سال در

  (.6-6 نمودار) است رسانده ثبت به را درصدی 284.3 حدود بازدهی افزايش و افزايش داشته

 1398در سال  خودرو در بازار بورس اوراق بهادار تهران صنعت و صنعت کل قیمت شاخص . روند(6-6) نمودار

 
 .بهادار اوراق و بورس سازمان: مأخذ     

 های اين گروه اشاره توان به افزايش سرمايه های شرکتل رشد سهام گروه خودرويی را میدلی بیشترين
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شاخص صنعت خودرو
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را صدی در 440و  2000افزايش سرمايه به ترتیب  1398در واقع ايران خودرو و سايپا در سال  .کرد

  به ثبت رساندند.

 با 1397 سال در ريال میلیارد هزار 170.4 از بورس در قطعات ساخت و خودرو صنعت بازاری ارزش

 بر وهعال(. 23-6 جدول) است رسیده 1398 سال در ريال میلیارد هزار 677.7 به درصدی 297.7 رشد

 است. افزايش يافته 39به  11از  1398 سال در صنعت اين P/E نسبت اين
  1398در سال  کل شاخص و خودرو صنعت های. شاخص(23- 6) جدول

 P/E میلیارد ریال(ارزش بازار )هزار  سال/ واحد
 EPSمتوسط 

 ریال

 DPSمتوسط 

 ریال

1397 170.4 11 129 79 

1398 677.7 39 169 94 

 18.9 31 254.5 297.7 درصد تغییر

 .بهادار اوراق و بورس سازمان: مأخذ

 الوهتجربه کرد. ع 1397درصدی را نسبت به سال  31رشد  خودرو صنعت سودآوری میزان 1398 سال در

 وده است.بدرصدی همراه  18.9با افزايش  اين سال نیز در سهامداران میان تقسیمی سود میزان اين، بر

 فرابورس بازار در معدن و صنعت بخش عملکرد. 2-2-6

 . ارزش بازاری فرابورس صنایع اصلی6-2-2-1

ازار بدر  1397در مقايسه با سال  1398 ( ارزش بازار به تفکیک صنايع را در سال24- 6جدول )

 د کهدهنشان می 1398در سال  فرابورس بررسی سهم صنايع از ارزش بازاردهد. فرابورس نشان می

اوراق » صنعت دو، ينازادهند. پسرا تشکیل میارزش اين بازار درصد از  18.3« محصوالت شیمیايی»

 .ار دارندقردرصد در رتبه دوم و سوم  11.1و  15.1به ترتیب با سهم « فلزات اساسی»و « تأمین مالی

  1398(. ارزش بازاری در فرا بورس به تفکیک صنایع مختلف در سال 24- 6)جدول 

 گروه صنعت

1397 1397 
تغییرات 

 )درصد(
 ارزش بازار

)هزار میلیارد 

 ريال(

 سهم

 )درصد(

 ارزش بازار

)هزار میلیارد 

 ريال(

 سهم

 )درصد(

 116.8 18.3 1270.9 22.8 586.3 شیمیاییمحصوالت 

 48.3 15.1 1048.7 27.5 707.3 ین مالیتأماوراق 

 118.8 11.1 771.2 13.7 352.4 فلزات اساسی

 235.9 5.3 369.1 4.3 109.9 استخراج کانه های فلزی

 233.2 5.2 360.9 4.2 108.3 عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

 429.7 4.3 301.4 2.2 56.9 هاگذاریسرمایه



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 209صفحه:  1399 تاريخ:
 

 228.9 4.2 298.6 3.5 90.8 اریها و مؤسسات اعتببانک

ین تأم جزبهبیمه و صندوق بازنشستگی 

 اجتماعی
66.1 2.6 286.1 4.1 332.8 

قند  جزبهمحصوالت غذایی و آشامیدنی 

 و شکر
47.3 1.8 249 3.6 426.4 

 699.9 2.9 203.1 1 25.4 مواد و محصوالت دارویی

 139.9 25.8 1796.2 16.4 421.7 سایر

 170.4 100 6955.2 100 2572.4 ارزش کل بازار

 مأخذ: گزارش ساالنه فرابورس ايران و محاسبات تحقیق. 

 . ارزش معامالت فرابورس ایران به تفکیک صنایع اصلی6-2-2-2

 «الیتأمین ماوراق » دهد کهنشان می 1398معامالت فرابورس در سال  بررسی سهم صنايع از ارزش

فلزات » تصنع دو، ينازاپس .(25- 6جدول ) دهندرا تشکیل می ارزش بازار فرابورسدرصد از  28.1

. قرار دارندهای دوم و سوم درصد در رتبه 6.3و  7.2به ترتیب با سهم « محصوالت شیمیايی»و « اساسی

پنج صنعت گروه اوراق تأمین مالی؛ فلزات اساسی؛ محصوالت شیمیايی؛ صندوق  1398در سال 

درصد از سهم  از ارزش  51.7يباً حدود تقر امالک و مستغالت ،یسازانبوهگذاری قابل معامله و سرمايه

ابورس عمدتاً متکی الً، بازار فرتوان بیان کرد، اواند. در حالت کلی میاختصاص داده به خودمعامالت را 

 چند به حدودم صنعت بخش در بازار بوده و ثانیاً، معامالت به ابزارهای تأمین مالی )با محوريت دولت(

 . است محور بوده منبع و بزرگ صنعت

  1398(. ارزش معامالت در فرا بورس به تفکیک صنایع مختلف در سال 25- 6)جدول 

 گروه صنعت

1397 1398 

تغییرات 

 )درصد(

 ارزش معامالت

)هزار میلیارد 

 ريال(

 سهم

 )درصد(

 ارزش معامالت

 )هزار میلیارد ريال(

 سهم

 )درصد(

910.81 ین مالیتأماوراق 
 15 234.4 1 فلزات اساسی

 100 205.8 1 محصوالت شیمیایی

 11 176.15 150 ملهگذاری قابل معایهسرماصندوق 

 101 149.9  ی، امالک و مستغالتسازانبوه

 14.11 140.2   بانک ها و موسسات اعتباری 

 11 133.2 1 1 هاگذارییهسرما

 11.211 118.1  55 مواد و محصوالت دارویی

 151 106.8   قندوشکر جزبهمحصوالت غذایی و آشامیدنی 



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: بازرگانی هایموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 210صفحه:  1399 تاريخ:
 

  

ین تأم جزبهبیمه و صندوق بازنشستگی 

 اجتماعی
13.71 88.7  5 

 0 00 977.9 0 01 سایر

 1011 1000 3241.9 1000 1 ارزش کل معامالت

 مأخذ: گزارش ساالنه فرا بورس ايران و محاسبات تحقیق.

 ایران کاالی بورس در معدن و صنعت بخش عملکرد. 3-2-6

 1397را در قیاس با سال  درصدی 5کاهش رشد  1398 سال در ايران کاالی بورس کل معامالت ارزش

 که است آن از حاکی بازار بورس کاال سه تفکیک به معامالت ارزش اين، بر عالوه. است کرده تجربه

 مالی بازار و مشتقه حالیکه بازاردرصدی همراه بوده در  56فیزيکی يا رشد  بازار در مجموع معامالت

 (. 26-6 جدول) درصدی مواجه بودند 16و  70ترتیب با کاهش  به

 (درصد-ریال میلیارد هزار) 1397در مقایسه با سال  1398در سال  ایران کاالی بورس معامالت ارزش .(26- 6) جدول

 1397به  1398تغییرات  1398 1397 شرح

 56 1376.1 884.3 بازار فیزیکی

 -70 249.8 824.0 بازار مشتقه

 -16 65.3 78.1 بازار مالی

 -5 1691.2 1786.1 مجموع معامالت

 ايران. کااليی بورس شرکت: مأخذ 

نظیر  ، اقداماتی در اين بازار1398ايران در سال  کاالی بورس معامالت م رشد منفی ارزشبه رغ

ده کااليی جهت راه اندازی معامالت گواهی سپرانبار  ، پذيرش چهارپسته یندازی قراردادهای آتاراه

 يرش چهارو پذاندازی معامالت گواهی سپرده کااليی پسته فندقی جهت راه، پذيرش سه انبار زيره سبز

 صورت گرفت.کاالی جديد بر حسب تولیدکننده 

 فیزیکی بورس کاالی ایران بازار

از  یامدهعسهم  یو معدن یصنعت یکاالها ،1398ی در سال کيزیدر بازار ف یمعامالت رينگپنج  انیم از

  .(27-6)جدول  درصد( 37.1دارند )حدود  اریرا در اخت یکيزیبازار ف
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 (درصد-ریال میلیارد هزار) 1397کاالی ایران در سال  بورس فیزیکی بازار معامالت (.  ارزش27- 6)جدول 

 1398 1397 شرح
تغییرات بر حسب 

 ارزش

تغییرات بر 

 حسب مقدار

 6 56 1376.1 884.3 بازار فیزیکی

 25 87 612.3 328.1 صنعتی و معدنی -

   44.5 37.1 سهم )درصد(

 -2 38 424.5 307.1 پتروشیمی -

   30.8 34.7 سهم )درصد(

 15 51 331.4 219.2 های نفتیفرآورده -

   24.1 24.7 سهم )درصد(

 -100 -100 0.09 26.5 محصوالت کشاورزی -

   0.0 2.5 سهم )درصد(

 22 40 4.8 3.4 بازار فرعی  -

   0.3 1 سهم )درصد(

 224 357 2.9 0.6 طال

   0.2 0.0 سهم )درصد(

 ايران. کااليی بورس شرکت: مأخذ

 1398ل درصد رشد را در سا 56معامالتی بازار فیزيکی  ارزش(، به رغم آنکه 27- 6مطابق جدول  )

ه عمدتا مربوط کدرصد بوده  6تجربه کرد با اين حال رشد مقدار کاالهای مبادله شده در اين بازار تنها 

ده در رينگ شبه رشد بازار فراورده های نفتی، بازار فرعی و طال بوده است و مقدار کاالهای مبادله 

ترتیب  پتروشیمی و کشاورزی بههای درصد رشد داسته درحالیکه رينگ 25حدود  محصوالت صنعتی

معدن  بخش صنعت و مثبتند که اين خود نمايانگر رشد اهدرصدی مواجه بود 100و  2با کاهش رشد 

 است. 1398در سال 

 بهادار )بازار مالی و بازار مشتقه( بورس کاالی ایران بازار اوراق

 سال پايان در مالی ابزارهای معامالت مجموع دهدمی نشان کاالی ايران بورس در مشتقه بازار عملکرد

 هایقرارداد مربوط به کاهش عمدتاً است که داشته درصدی 70 کاهش رشد 1397 سال به نسبت 1398

 . (28-6)جدول  است آتی بوده
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 (ریال میلیارد هزار) 1398طی در سال  ایران کاالیی بورس مشتقه بازار معامالتی (. ارزش28- 6)جدول 

 )درصد( 1396به  1397تغییرات  1398 1397 شرح

 -70 249.8 824.0 بازار مشتقه

 -70 248.6 823.3 قراردادهای آتی -

 67 1.2 0.7 قراردادهای اختیار معامله -

 ايران. کااليی بورس شرکت: مأخذ 

 پايان در لیما ابزارهای معامالت که مجموع دهدمی نشان کاالی ايران بورس در مالی بازار عملکرد

 (. 29-6درصدی همراه بوده است )جدول  16با کاهش  1397 سال به نسبت 1398 سال

 درصد(-)هزار میلیارد ریال 1397(. ارزش معامالتی ابزارهای مالی بورس کاالیی ایران در سال 29- 6) جدول

 1397به  1398تغییرات  1398 1397 شرح

 -16 65.3 78.1 بازار مالی

 -60 8.1 20.4 سلف موازی استاندارد -

 112 39.9 18.8 گواهی سپرده کاالیی -

 -56 17.2 38.7 گذاریصندوق سرمایه -

 مأخذ: شرکت بورس کااليی ايران.

 فصل ششم یریگجهیو نت یبندجمع

بوده  یانکبخش صنعت و معدن همچنان معطوف به نظام ب زیو ن رانياقتصاد ا یتأمین مال 1398در سال 

 51.8 قابل مالحظه سال با رشد نيبه بخش صنعت و معدن در ا ینظام بانک يیاعطا التیتسهو  است

دود نسبت به سال قبل، در ح یبانک التیبخش از کل تسه نيسهم ا به طوری که همراه بود یدرصد

حفظ  ریاخ هایمهم دولت در سال هایاستیاز س یکي نکهيا توجه به با. افتي افزايشدرصد واحد  5.5

درصد(  68) ینظام بانک التیعمده تسه زین 1398در سال  ،موجود بوده یاقتصاد هایاز بنگاه تيو حما

 التیتسه زانیمضمن اينکه اعطا شده است.  یو معدن یصنعت یهادر گردش به بنگاه هيدر قالب سرما

 140 قابل مالحظه رشد 1397نسبت به سال  1398به بخش صنعت و معدن در سال  یجاديا يیاعطا

و توسعه  یگذارهيسرما کيدر تحر یتوجه نظام بانک انگریامر ب نيرا تجربه کرده است. ا یدرصد

 نيرغم آنکه در ابهدهد. از طرفی های بخش را نمیهر چند کفايت نیازمندیاست  یدیتول یهاتیظرف

ولی  افتيرشد  درصد 36.1بخش  نيا یعنوان بانک تخصصبانک صنعت و معدن به التیسال تسه

به  6.1کل تسهیالت صنعت و معدن در قیاس با سال قبل کاهش يافت )کاهش از  سهم اين بانک از

 درصد(. 5.5
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رشد  1398در سال  یاسم متیجذب شده در بخش صنعت و معدن به ق یآنکه منابع تأمین مالرغم به

 تيحما حتبخش ت نيعمالً ادرصدی شاخص قیمت صنعت،  40بیش از  شيبا توجه به افزا ،دکر دایپ

بر زمانز نیو  کمتر یبازدهبه معدن با توجه  وبخش صنعت . قرار نگرفت یمال یبازارها یش کافشو پو

 التیه تسهب یدر دسترسنظیر بخش خدمات  هابخش ريبا سا اسیآن در ق یگذارهيبودن روند سرما

مولد اقتصاد  ریغ شتر شدن بخامر احتمال بزرگ نيو ا است روبرو بوده یشتریب تيبا محدود یکبان

نهايت  و در یکاریفقرزدا، ب یدیرشد تول ،يیزدا(، صنعتنيیافزوده پازايی و ارزش)با اشتغال

 ریاخ انیالدر س یمال یبازارها بازدهی باالی یخواهد داد. از طرف شيرا افزا یاجتماع یهاینابرابر

رفی شواهد طاز بخش صنعت و معدن را کاهش داده است. گذاری سرمايهبه  ینگينقد صیتخص زهیانگ

 عيناص یت نسبیبزرگ در بخش صنعت و معدن، محروم عيصنا یتأمین مال تيکه اولو دهدنشان می

 ل داشته است. را به دنبا یاز منابع اعتبار )عمدتاً از ناحیه محدوديت در تأمین وثايق( کوچک و متوسط

 الير اردیلیهزار م 335.8دود ح ،های اقتصاد مقاومتی()سیاست دیطرح رونق تول یدر راستا ،يیسو از

 یاستیس سازوکار کيفقدان  علت کوچک و متوسط اعطا شد که به یصنعت یهابه واحد یبانک التیتسه

. ير نیستپذانامکصورت دقیق ا بهويژه سیاست صنعتی، تخصیصی هدفمند و کاربه روشن و منسجم

 ی وکرمانشاه، خراسان شمال حمد،رايو بو هيلویکهگ ،الميا رینظ ی کشورهااستان عنوان نمونه برخیبه

توجه به  رو،ينکردند. ازا افتيرا در التینوع تسه نياز ا یدرصد 1سهم کمتر از  چهارمحال بختیاری

لت عدم عبه  1398ضمن اينکه در سال  کمتر برخوردار ضرورت دارد. یهااستان یمنابع مال زیتجه

 ،نامه اجرايی آنو آيین...« قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار »ابالغ سهمیه مرحله پنجم 

در اين  منعقد نشده و بنابراين عملکردی ،های منتخبگذاری ريالی با بانکهیچگونه قرارداد سپرده

 .نیستموجود خصوص 

 همراه کاهشبه بخش صنعت و معدن با  یصندوق توسعه ملی و ارزی الير التیتسه 1398سال  در

ندوق با صو به دلیل عدم درخواست بانک ها هیچگونه قرارداد سپرده گذاری ارزی از محل منابع  بود

شامل  یه ملصندوق توسع یارز التیمند از تسهبهره یصنعت یهاترين بخشمهمبانکها منعقد نگرديد. 

چوب،  مربوط به نیروگاه، آهن و فوالد، مصالح ساختمانی، صنعت شیشه و چینی، صنايع یهاطرح

ست. بوده ا کاغذ و سلولزی، ساير فلزات و محصوالت فلزی و دارو و تجهیزات بهداشتی و درمانی

 هد داد. ش خوابايد توجه داشت جهش نرخ ارز و نوسانات آن ريسک استفاده از اين تسهیالت را افزاي

بخش صنعت و معدن  یسهم را در تأمین مال نيشتریب هيکشور، بازار سرما یو اعتبار یاز نظام بانک بعد

 یاوراق بده ريانتشار اسناد خزانه و سا قيدولت از طر یحال، اثرات تزاحمکرد. بااين فايا 1398در سال 

سهم  ی. از طرفکردهمراه  تيحدودبازار با م نيبخش را از ا ی)عموماً با نرخ سود باال(، تأمین مال یدولت

که عمدتا بخش صنعت و معدن، مربوط به چند صنعت بزرگ و منبع محور بوده است  یعمده تأمین مال
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از ناحیه افزايش سرمايه و آن هم به واسطه تجديد ارزيابی دارايی ها بوده که عمالً نقدينگی جديدی 

 1398سال  از محل بدون تجديد ارزيابی و تجديد ارزيابی برایوارد صنايع نشده است )افزايش سرمايه 

 .هزار میلیارد ريال بود( 679.6و  417.7به ترتیب 

انون قاز  یمنابع ناش ر،یبخش صنعت و معدن در چند سال اخ یمهم تأمین مال یهاتیاز ظرف یکي

اهش يافت ک 1397با سال حتی مبلغ مصوب آن در قیاس  1398که در سال بوده  هاارانهيهدفمند کردن 

 اردیلیهزار م 40از  شیب 1398 رغم آنکه در سالبه ن،ی. همچنهزار میلیارد ريال( 21.1به  50)کاهش از 

از  یانبخش صنعت و معدن سهم چند افت،ياختصاص  یاهيسرما یهايیتومان به اعتبارت تملک دارا

 یهاميشدت تحربا توجه به ،نيد(. عالوه بر ادرص 1نداشته است )سهم کمتر از  اریاعتبارات در اخت نيا

گذاری خارجی مصوب نیز با کاهش چشمگیر حتی از منظر سرمايه ، بخش صنعتدر اين سال یاقتصاد

از منابع  یجذب چنداند اين بخش توان بیان کربنابراين می درصدی(؛ 22.5مواجه بوده )رشد منفی 

 نداشته است. ی در اين سالخارج یمال

 1397با سال  اسیمثبت بود و در ق 1398صنعت در سال  قیمت شاخص راتییتغ هير سرمابازا در

تضعیف شديد  لیماهه اول سال به دل 6درصد رشد داشت. روند شاخص صنعت در  183.5 حدود

 الی کهبوده در حشرکت ها  یالير یجهش سودآورو به تبع آن  ارزش ريال و رشد سه برابری نرخ ارز

نگی از همگام با رکود ساير بازارهای موازی، ورود سیل نقدي 1398ماهه دوم سال  6رشد شاخص در 

ر بورس دهمزمان با اعالم واگذاری شهام شرکتهای دولتی نظیر شستا گذاران تازه وارد سوی سرمايه

 یودآورسو  ی، معامالتیارزش بازار شياز افزا یحاک 1398در سال  یبورس عيصنا عملکرد بوده است.

ها همچنین بررسی بوده است. هامتیارز و رشد ق نرخ شيفزاااز  یکه عمدتاً ناش ه است؛بود عيصنا

 ،يیایمیشامل محصوالت ش یسه صنعت مهم بورسبازار بورس تحت تأثیر عملکرد حاکی از آن است 

را به  یردرصد از ارزش بازا 44.3است که مجموعاً  یفلز یهاو استخراج کانه یساخت فلزات اساس

 خود اختصاص دادند. 
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 صنعت بخش در انرژی تحوالت: تمففصل ه
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 چکیده

هم سدرصد از تولید ناخالص داخلی کشور،  15بخش صنعت و معدن با در اختیار داشتن سهم حدود 

ه آخرين درصدی از مصارف انرژی کشور را نیز به خود اختصاص داده است. با توجه به اينک 25حدود 

افزايش  1392-96آمارهای منتشره، بايد عنوان داشت مصرف انرژی در بخش صنعت در طی دوره 

 درصدی را تجربه کرده است و  تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در بخش صنعت 10.8د حدو

های انرژی از سال درصدی داشته است. عدم تعديل کامل قیمت حامل 20طی اين دوره رشد حدود 

های صنعتی و همچنین عدم اصالح ساختار فناوری در مصرف انرژی بخش و افزايش فعالیت 1394

 افزايش مصرف نهايی انرژی در اين بخش بوده است.  صنعت از عوامل

دهد، که بیشترين سهم انرژی مصرفی نشان می 1396ترکیب مصرف انرژی در بخش صنعت در سال 

ين درصدی بیشر 77درصدی است. گازطبیعی با سهم  92مربوط به گاز طبیعی و برق با سهم حدود 

 1392داده که اين مقدار نسبت به سال  مصرف را در سبد مصرفی صنايع کشور به خود اختصاص

 افزايش داشته است. بر اين اساس مصرف گاز طبیعی به عنوان يک سوخت پاکتر نسبت به مصرف

های نفتی در بخش صنعت افزايش داشته است. توزيع مصرف گاز طبیعی در میان صنايع حاکی فرآورده

ر بخش بیشترين مصرف گاز طبیعی را د از آن است که کارخانجات سیمان، پتروشیمی و صنايع فوالد

سهم ساير صنايع عمده از مصرف گاز طبیعی حدود  1396اند. در سال صنعت به خود اختصاص داده

 درصد بوده است.   33

 1396در سال  0.34به  1390در سال  0.37دهد شدت انرژی در بخش صنعت از ها نشان میبررسی

دهد، حاکی از رابطه بین مصرف انرژی و تولید را نشان می رسیده است و بررسی ضريب انرژی نیز که

 آن است که همواره مصرف نهايی انرژی در ايران بیش از تولید ناخالص داخلی بوده است. 

ال توجه حعلی رغم اينکه بیشترين سهم از آاليندگی در بخش صنعت مربوط به گاز طبیعی است با اين 

ندگی مربوط سهم پايین بنزين در سبد انرژی بخش صنعت، آاليرغم به اين نکته ضروری است که علی

 منتشر شده در اين سوخت باال است.   coبه بنزين به خصوص 

دهد که برق نفر کارکن و بیشتر نشان می 10های صنعتی بررسی ترکیب مصرف انرژی در کارگاه

ن روند مصرف گاز طبیعی ها دارد. همچنیبیشترين سهم را در سبد انرژی مصرف شده در اين کارگاه

های صنعتی افزايشی بوده است. بررسی ها به عنوان جايگزين نفت گاز )گازوئیل( در کارگاهدر اين سال

دهد که ترکیب کاالهای تولیدی کشور نشان می 1397ساختار صنعتی کشور از منظر تولید طی سال 

لیدات فلزات اساسی، صنايع تولید کک های تولید محصوالت کانی غیرفلزی، توعمدتاً بر رشته فعالیت

ها، صنايع مواد غذايی و آشامیدنی، صنايع تولید مواد و محصوالت شیمیايی و تولید وسايل پااليشگاه -
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 63.4درصد مصرف انرژی و  79.5ی موتوری، تريلر و نیم تريلر تمرکز داشته است که حدود نقلیه

 اند.   درصد از ارزش افزوده را به خود اختصاص داده

سازی انرژی در کشور انجام شده است که اهم اين موارد برخی اقدامات به منظور بهینه 1396در سال 

های مالی برای کاهش شدت انرژی در صنايع شامل طرح بازيافت در فرآيندهای صنعتی، انجام حمايت

نظارت و بازرسی  ام مالی کشور،پذير و ارتقای نظقانون رفع موانع تولید رقابت 12ماده در ارتباط با ماده 

 استانداردهای مصرف انرژی هستند. 

 مقدمه

اثیر يکی از مهمترين عوامل تولید در بخش صنعت، انرژی است که ساختار تولیدی کشور را تحت ت

ا به عنوان ز کاالهيند تولید بسیاری اآدر فرو انرژی نقش مهمی را در زنجیره عرضه  قرار داده است.

 بر آن أثیرت و انرژی مصرف به ایويژه توجه اخیر هایدهه در اين، بر عالوه کند.می ايفايک نهاده 

 هایبخش از يکی عنوان به صنعت بخش. است شده زيست محیط و اقتصادی مختلف هایبخش

نجا ز آا درصدی از مصرف انرژی در کل کشور دارد. 25است که سهم حدود ی انرژ کنندهمصرف مهم

ای برخوردار است، در از اهمیت ويژه ارتباط بین مصرف انرژی و تولیدات بخش صنعتکه چگونگی 

 اين فصل سعی شده با ارايه تصويری از مصرف انرژی، ساختار شکل گرفته بخش صنعت بر اساس

 میزان و نوع مصرف مورد بررسی قرار گیرد.  

 . مصرف نهایی انرژی در بخش صنعت 1-7
شود. از اين رو شناخت و ارايه تصويری از در بخش صنعت محسوب می انرژی يکی از عوامل تولید

های سازیتواند نقش مهمی در تصمیمهای انرژی میمصرف انرژی و ترکیب آن و همچنین قیمت حامل

 1396ساختار تولید بخش صنعت داشته باشد. بر اساس آخرين آمارهای منتشرشده ترازنامه انرژی سال 

 1363.5های اقتصادی معادل مصرف نهايی انرژی در تمامی زيربخش 1396ل )وزارت نیرو(، در سا

میلیون بشکه معادل نفت  339.3میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است که بخش صنعت به میزان 

درصدی را از کل مصرف نهايی انرژی در اين سال را به خود  24.9خام از آن را مصرف کرده و سهم 

های مختلف از مصرف نهايی کل انرژی را نشان ( سهم بخش1-7ودار اختصاص داده است. )نم

 .1دهدمی

 

 

                                                 
بوده است. همچنین  2.22تن معادل نفت خام به ازای هر نفر و برای ايران  1.28متوسط سرانه کل مصرف انرژی در سطح جهان  2015در سال  1

 تن معادل نفت خام به ازای هر نفر بوده است.  1.98و برای ايران  1.17مقدار متوسط سرانه مصرف نهايی انرژی برای جهان 
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 از کل مصرف نهایی انرژیکشور  های اقتصادی مصرف نهایی بخش سهم(. 1-7نمودار ) 

 
 .1396ماخذ: ترازنامه انرژی سال           

 

رغم نوساناتی، علی 1392-96های بر اساس اين آمار، کل مصرف نهايی انرژی در بخش صنعت طی سال

ی انرژی در بخش صنعت در کل اين ( مصرف نهاي1-7روندی افزايشی داشته است. مطابق جدول )

 1392ل میلیون بشکه معادل نفت خام در سا 306.1درصدی را تجربه کرده است و از  10.8 دوره رشد

های املعدم تعديل قیمت ح .رسیده است 1396میلیون بشکه معادل نفت خام در سال  339.3به مقدار 

های صنعتی از عوامل کلیدی در افزايش مصرف نهايی و همچنین افزايش فعالیت 1394انرژی از سال 

 بوده است.  1396انرژی  بخش صنعت در سال 

درصدی،  77.3دهد که گاز طبیعی با سهم های انرژی در بخش صنعت نشان میبررسی مصرف حامل

درصدی بیشترين انواع انرژی مصرف شده را  7.3های نفتی با سهم رآوردهدرصدی و ف 15برق با سهم 

ابل مشاهده نسبت به سال قبل از آن ق 1396در اختیار دارند که افزايش مصرف در تمامی آنها در سال 

 درصدی از کل انواع انرژی مصرف شده در 99.6است. در مجموع اين سه نوع حامل انرژی سهم 

اند. با توسعه شبکه گازرسانی سهم گازطبیعی در به خود اختصاص داده 1396بخش صنعت را در سال 

های کل مصرف نهايی اين بخش افزايش داشته که اين موضوع نمايانگر جايگزينی مطلوب فرآورده

دهد که در دوره مورد نفتی با گاز طبیعی طی يک دهه اخیر بوده است. اطالعات و آمار نیز نشان می

ها شامل گازطبیعی و برق به درصدی و ساير حامل 30های نفتی با کاهش وردهبررسی مصرف فرآ

 رو بوده است. درصدی روبه 20و  15ترتیب با رشد حدود 

 

 
 

خانگی  

28%

تجاری و عمومی 

6%

صنعت 

25%

حمل و نقل 

24%

کشاورزی

4%
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 (خام نفت معادل بشکه میلیون) انرژی هایحامل تفکیک به صنعت بخش انرژی مصرف .(1-7جدول )

 رشد کل دوره 1392 1393 139413951396صنعت
 1396 رشد سال

 1395نسبت به 

های نفتیفرآورده
 

(11.5)()(8.2)() 

گازطبیعی
227.8 241.4235252.3262.3

()()()() 

(1)برق
42.2 44.645.447.450.8

()() 

306.1 322.5306.9325.2339.3کل مصرف انرژی

 .1396مأخذ: ترازنامه انرژی سال  

 شود.شامل ساير مصارف برق نیز می (1)

 دهد. شان میناعداد داخل پرانتز سهم مصرف نهايی هر يک از انواع انرژی را از کل مصرف نهايی انرژی بخش صنعت  (2)

 1سهم مصرف انرژی در صنعت. ترکیب 7-2

درصدی از کل  24.9سهمی حدود  1396بر اساس آمارهای ترازنامه انرژی، بخش صنعت در سال 

های مختلف به خود اختصاص داده است؛ اين در حالی است که مصرف نهايی انرژی را در میان بخش

های جاری بوده قیمتدرصد به  15.1از کل تولید ناخالص داخلی در اين سال حدود  2سهم اين بخش

 .3است

دهد که بعد از اجرای قانون هدفمندسازی بررسی روند مصرف انرژی در بخش صنعت نشان می 

اند. سهم ها، گاز طبیعی و برق بیشترين سهم مصرف را در اين بخش به خود اختصاص دادهيارانه

 1396است. در سال درصد بوده  14و  74به ترتیب حدود  1392مصرف گاز طبیعی و برق در سال 

اند. در اين سال، سهم نیز گاز طبیعی و برق بیشترين سهم مصرف انرژی را در بخش صنعتی داشته

درصد  14.9درصد و  77مصرف گاز طبیعی و برق در بخش صنعت از کل مصرف انرژی به ترتیب 

بوط به درصد از انرژی مصرف شده در بخش صنعت مر 92.29بر اين اساس، درمجموع  بوده است.

عنوان منبع انرژی آن دسته از های نفتی پس از اين دو حامل انرژی بهگاز طبیعی و برق است. فرآورده

گیرد که به لحاظ دسترسی به های سیمان مورد استفاده قرار میصنايع کانی غیرفلزی همچون کارخانه

درصد از کل  7برابر با  1396گازطبیعی با محدوديت روبه رو هستند. سهم اين حامل انرژی در سال 

های اخیر مشاهده مصرف انرژی در بخش صنعت بوده است که روند کاهشی در سهم اين حامل در سال

                                                 
 در اين قسمت توسط وزارت نیرو و مرکز آمار ايران تا کنون منتشر نشده است. 1396 آمارهای مرتبط با سال 1
 .زيرگروه صنعت )ساخت( 2
  (.1397)ای ملی مرکز آمار ايران هحساب 3
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های انرژی، گرايش شود. بايد توجه داشت که پايین بودن قیمت نسبی گاز طبیعی نسبت به حاملمی

 .برای مصرف بیشتر انرژی گاز طبیعی را در بخش صنعت افزايش داده است

 1396و  1392 هایهای انرژی در بخش صنعت سالسهم مصرف حامل .(2-7) نمودار

 .1396ترازنامه انرژی سال  مأخذ: 
 

 

 . مصارف گاز طبیعی7-2-1

درصد 19.2به  1392درصد در سال  18.5سهم بخش صنعت از کل مصرف نهايی گاز طبیعی کشور از 

است )بر حسب میلیون تن معادل نفت خام(. مصرف عمده گاز طبیعی در  افتهافزايش ي 1396در سال 

 ( ارايه شده است. 2-7ها در جدول )ها و پااليشگاههای مختلف مرتبط با صنعت و همچنین نیروگاهبخش
 

درصد( -مترمکعب)میلیون  1392-96های های مختلف طی سالروند و ترکیب مصارف گاز طبیعی به تفکیک بخش .(2-7جدول )  

 .1396مأخذ: ترازنامه هیدروکربوی سال 

 های وزارت نیرو، صنايع بزرگ و بخش خصوصی است.شامل نیروگاه هاروگاهین( سوخت 1)      

 سازی گاز طبیعی است.( مصرف کل شامل مصرف نهايی گاز طبیعی، مصرف بخش انرژی، صادرات و ذخیره2)      
  

 1396 1395 1394 1393 1392 عنوان

تغییرات 

 1396سال 

 1395به 

متوسط 

رشد 

 ساالنه

4082942923.44018344285 459253 صنایع عمده و کوچک

36647.650172.358424.261871.8 9706128 (1ها )نیروگاه

4198.443094869.54648.4 606010 خانهتلمبهپاالیشگاه و 

9410.910092.310770.311287.8 108204 سوخت پتروشیمی

10728.711771.612322.912681.1 638512- خوراک پتروشیمی
کل مصارف نهایی گاز 

 طبیعی
105132.2 110580.9 112190 119917.9 123964.74

2018466 207855 194832.7 183590.2 162874 (2کل مصرف گاز طبیعی )

,  فرآورده های نفتی

11.7

;گازطبیعی

74

14;برق

سایر انواع 

0.2, انرژی

1392

فرآوردههاي

نفتي

7%

گازطبيعي

77%

سایرانواع

انرژي

1%

برق

%14.98

1396 
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در  1396منتشر شده در ترازنامه هیدروکربوری، توزيع مصرف گاز طبیعی در سال بر اساس آمار 

های مختلف صنعتی )صنايع عمده( شامل سوخت صنايع پتروشیمی، صنايع فوالد، کارخانجات بخش

 ( بوده است.3-7سیمان و ساير واحدهای صنعتی کشور به صورت نمودار )

 1396عمده در سال  نایعتوزیع مصرف گاز طبیعی در ص.  (3-7) نمودار

 
              :1396ترازنامه هیدروکربوی سال  ماخذ. 

 45925بر اساس آخرين آمار در دسترس، میزان کل مصرف گاز طبیعی ساير صنايع کوچک و عمده 

بیعی( طدرصدی از کل مصارف گاز  24میلیون بشکه معادل نفت خام و سهم  281.4میلیون متر مکعب )

 درصد رشد داشته است. مصرف گازطبیعی در صنايع عمده شامل 3.43بود که نسبت به سال قبل 

ل درصدی از ک 18.4میلیون بشکه معادل نفت خام( است که سهم  228میلیون متر مکعب ) 37155

 مصارف گاز طبیعی را به خود اختصاص داده است. 
 

 . مصارف برق2-2-7

درصد در  35(، سهم مصرف صنعتی از کل مصرف برق کشور از حدود 3-7بر اساس اطالعات جدول )

مقدار مصرف برق در صنعت  1398است. در سال  افتهکاهش ي 1398درصد در سال  34.7به  1392سال 

درصدی را تجربه کرده است. همچنین متوسط رشد ساالنه  6.7نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 

درصد است، اين در حالیست که تعداد مشترکین برق در بخش صنعت، در  4.5مصرف برق در صنعت 

، معادل 1398داشته است. کل مصرف برق در سال  درصد افزايش 3.2نسبت به سال قبل  1398سال 

درصد افزايش را نشان  4.7هزار گیگاوات ساعت گزارش شده است که نسبت به سال قبل از آن  271

 درصد بوده است.   6.7درصد و صنعتی  4.8دهد که بیشترين افزايش مربوط به بخش خانگی می
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 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: بازرگانی هایموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 222صفحه:  1399 تاريخ:
 

  

 درصد( -)گیگاوات ساعت 1392-98ف اقتصادی طی های مختلمصرف برق به تفکیک بخش .(3-7جدول )

 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 
 1398تغییرات سال 

 1397به 

 خانگی
   78387.1 83403 85099 892054.8

(32) (32)(33)(33)  (33.5)  (32.8) (32.8) -

 عمومی
   29914.3 24328 24073 247132.7

(9)(9)(10)(10)  (9.3) (9.3) (9.1) -

 تجاری
   17619.8 18681 18990 200455.6

(7)(7)(7)(7)  (7) (7.3) (7.4)-

 صنعتی
   77167.0 84218 88541 944706.7

(35)(34)(31)(32) 33.4 (34.1) (34.7) -

 حمل و نقل
   435.7 - - - -

(0.2) (0.2) (0.3) (0.2) - - - -

 کشاورزی
   36221.5 39379 38033 385741.4

(16)(16)(16)(15)  (15) (14.6) (14.2) -

روشنایی 

 معابر

   4699.5 - 4988 4894 1.9-

(2)(2)(2)(2) - (1.9) (1.8) -

   237435.8 255026 259724 2719014.7 مجموع

 .صنعت آب و برق( 1398مأخذ: وزارت نیرو/ اعداد داخل پرانتز سهم هستند )گزارش عملکرد سال  

 های نفتیمصارف فرآورده. 3-2-7
درصد کاهش داشته است.  30صنعت حدود های نفتی در بخش مصرف فرآورده 1392 -96طی دوره 

عنوان فرآورده نفتی( نسبت به ساير انواع کوره )به (، مصرف نفت4-7براساس اطالعات مندرج در جدول )
های نفتی ازجمله بنزين و گازوئیل ها سهم بیشتری در بخش صنعت دارد. مصرف ساير فرآوردهاين فرآورده

 دهد. یدرصد افزايش نشان م 8.6و  6میزان آن به ترتیب بهنیز نسبت به سال قبل از  1396در سال 
 

 

1392-96های نفتی در بخش صنعت طی دوره انواع فرآورده مصرف .(4-7جدول )  

 1396 1395 1394 1393 1392 شرح
تغییرات سال 

 1395به  1396

 لیتر هزار -نفت کوره
2781192281087914916551246464 107286513.9-  

14.721 17.4 18.922.1 -

 ترهزار لی-نفت سفید
18874805192967574 73103865.2

0.40.2 0.2 0.2 1.7 -

 هزار لیتر -بنزین
29392461973137444976 476856

0.10.2 0.1 0.20.2 -

 هزار لیتر–گازوئیل 
2585990255621923631572472059 26853438.6

6.57.1 7.7 8.18.9 -
های عمده نفتی در بخش فرآورده کل مصرف

 صنعت )میلیون تن معادل نفت خام(
52.3

 هستند.نفتی  ردهرده از کل مصرف آن فرآواعداد داخل پرانتز سهم از کل مصرف هر نوع فرآو /1396مأخذ: ترازنامه انرژی 



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 223صفحه:  1399 تاريخ:
 

 

 شدت و ضریب انرژی در بخش صنعت  . 3-7
لوژی مورد از سطح تولید، شدت انرژی، تکنو متأثرتوان مصرف نهايی انرژی در بخش صنعت را می

ن عوامل، بهبودی در اي هرگونهاستفاده در خطوط تولیدی و محتوی فناورانه محصوالت صنعتی دانست. 

 جويی در مصرف انرژی در سطح مشخص تولید منجر خواهد شد.به کاهش شدت انرژی و صرفه

درصدی مواجه  15با رشد  در صنعت 1392-96مصرف نهايی انرژی طی دوره  (5-7جدول )اس بر اس

درصد بوده است  53های جاری در اين دوره افزوده کل بخش صنعت به قیمتبوده است و رشد ارزش

درصد بوده  20های ثابت حدود اين در حالی است که رشد ارزش افزوده طی اين دوره بر اساس قیمت

های قديمی، دلیل استفاده از فناوریعمدتاً بهر ها روند افزايش شدت انرژی در کشواين سال است. طی

بخش  ينا در انرژی ی در مديريت مصرفمتیقریغ راهکارهای نشدن اعمال ژهيوتجهیزات فرسوده و به

 است که نیازمند اصالح ساختاری در مصرف انرژی صنايع و مديريت بهتر انرژی است.

 1392-96افزوده در بخش صنعت انرژی و ارزشمصرف  .(5-7جدول )

 .1396ترازنامه انرژی سال ( )* مأخذ: مرکز آمار ايران و          
 

 1396 1395 1394 1393 1392 شرح
تغییرات سال 

به  1396
1395 

تغییرات طی 
تا  1392دوره 

1396 
میلیون )کل مصرف نهایی گاز طبیعی 

 بشکه نفت خام( *
15050151

میلیون بشکه )کل مصرف نهایی برق 
 خام( *نفت 

5500

ی نفتی هافرآوردهکل مصرف نهایی 
 )میلیون بشکه نفت خام( *

55551-00

ی )میلیون بشکه انرژکل مصرف نهایی 
 نفت خام( *

0150510

ارزش افزوده بخش صنعت به قیمت 
 میلیارد ریال( جاری )هزار

11110155

ارزش افزوده بخش صنعت به قیمت 
 ثابت )هزار میلیارد ریال  

1010001

نفر کارکن  10افزوده در صنایع ارزش
 و باالتر )هزار میلیارد ریال(

111111511

 10در صنایع مصرف انرژی  ارزش کل
 نفر کارکن و باالتر )هزار میلیارد ریال(

10101150

نفر  10وری انرژی در صنایع بهره
 کارکن و ببیشتر

97867279 --

شدت انرژی در بخش صنعت )بشکه 
 معادل نفت خام به میلیون ریال(

00000--



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: بازرگانی هایموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 224صفحه:  1399 تاريخ:
 

  

رشد مصرف انرژی در بخش صنعت ، 1389های انرژی در اواخر سال با توجه به اصالح قیمت حامل

، (4-7) تداوم يافت. همانگونه که در نمودار 1392روندی نزولی به خود گرفت و اين روند تا سال 

درصد  1.2به حدود  1389درصد در سال  8.9رژی طی اين دوره از شده نرخ رشد مصرف اننشان داده 

های سال باألخصها کاهش يافت. بخشی از اين کاهش در مصرف انرژی طی اين سال 1392در سال 

ها و همچنین ناشی کاهش فعالیت اقتصادی در بخش صنعت و تعطیلی برخی از بنگاه 1392و  1391

 1393، پس از تعديل آثار هدفمندی، در سال حالنيبااوده است؛ ها بر صنايع بفشار ناشی از تحريم

 4.8گیری حدود کاهش چشم 1394است. در سال  مشاهدهقابلمجدداً افزايش نرخ رشد مصرف انرژی 

شود که بسیار قابل توجه است. بررسی ترکیب درصدی در مصرف انرژی بخش صنعت مشاهده می

درصدی  28دهد که اين امر ناشی از کاهش سال نشان میسبد انرژی مصرفی در بخش صنعت دراين 

درصدی در مصرف گاز طبیعی بوده است. حتی  2.7های نفتی و همچنین کاهش در مصرف فرآورده

 1394مصرف برق نیز در اين سال رشد کمتری نسبت به سال قبل داشته است. با توجه به اينکه در سال 

توان ناشی از کاهش مصرف به علت کاهش اهش را عمدتاً میاقتصاد کشور در رکود قرار داشته اين ک

درصدی مصرف انرژی در بخش صنعت در سال  6های اقتصادی دانست و با توجه به رشد فعالیت

ها تواند حاکی از بهبود قابل توجه در الگوی مصرف در کارگاهنمی 1394، کاهش مصرف در سال 1395

 4.3مصرف انرژی در بخش صنعت رشد  1396در سال  و مراکز صنعتی باشد. در نهايت اين که

 درصدی را تجربه کرده است. 

 1389-96رشد ساالنه مصرف انرژی در بخش صنعت  .(4-7نمودار )

  

 .1396ترازنامه انرژي  مأخذ: 
 

 سال در 0.29 از انرژی در بخش صنعت )ساخت( شدت مصرف نهايی شاخص است، ذکر شايان 

است  رسیده 1396 سال )بر اساس بشکه معادل نفت خام به میلیون ريال( درواحد  0.34 به 1390

  (.5-7 نمودار)
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 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 225صفحه:  1399 تاريخ:
 

  1390-1396و شدت انرژی در بخش صنعت طی  افزودهمصرف کل انرژی، ارزش .(5-7نمودار )

 
  و مرکز آمار ايران. 1396ماخذ: ترازنامه انرژی سال 

 نیز ژیانر ضريب شاخص از توانمی تولید، و انرژی مصرف بین رابطه بررسی برای :انرژی ضریب

 داخلی لصناخا تولید رشد نرخ به انرژی نهايی مصرف رشد نرخ تقسیم از انرژی نمود . ضريب استفاده

 جهت کساني واحد به تبديل مشکالت انرژی، ضريب در رشد نرخ از استفاده دلیل به. آيدمی دست به

 يبضر ديگر خصوصیت. ندارد وجود شاخص اين انرژی( در شدت مقايسه در ارز نرخ )مانند مقايسه

 عموالم انرژی شدت شاخص که حالی در شود،می محاسبه زمانی دوره يک برای که است اين انرژی

 يک عدد اب را آن انرژی ضريب ارزيابی در معموال. رودمی کار به معین سال يک در ارزيابی جهت

. است برخوردار کاهندهای نرخ از اغلب اقتصادی توسعه روند در انرژی مصرف رشد. نمايندمی مقايسه

 به خود لیداتتو میزان به توجه با را انرژی مصرف يافته، توسعه کشورهای که رودمی انتظار همچنین

 قبل دوره به نسبت جهان در انرژی ريبض شاخص 2000-2015دوره  در. باشند رسانده ممکن حداقل

 شودمی الحظهم ترازنامه، در داخلی آمار از استفاده است. با رسیده 0.47 عدد به و يافته کاهش اندکی

 جنگ خصوص به کشور، رب حاکم ويژه شرايط دلیل به 1352-62 هایسال در ايران انرژی ضريب که

 والتتح دستخوش انرژی، نهايی مصرف رشد آن با همگام و داخلی ناخالص تولید رشد روند تحمیلی،

 رسیده 1.25به  1374-84 دوره در و 2.67 عدد به انرژی ضريب 1363-73دوره  در. است بوده زيادی

است و در دوره  شده بالغ 1.32عدد  به و يافته يشافزا انرژی ضريب مجدداً 1385-95دوره  در. است

 هایدوره تمامی در ديگر عبارت به. را به خود اختصاص داده است 1.21اين شاخص عدد  96-1386

 .1است بوده داخلی ناخالص تولید رشد از بیش انرژی نهايی مصرف رشد تقريباً مزبور،

                                                 
 .1395ترازنامه انرژي   1
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(بشکه معادل نفت خام به میلیون ریال)شدت مصرف نهایی انرژی کشور 

(مصرف نهایی انرژی هزار بشکه معادل نفت خام



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: بازرگانی هایموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 226صفحه:  1399 تاريخ:
 

  

 های انرژی  قیمت حامل . 4-7
دهد که قیمت ( نشان می6-7)جدول  1392-98های های انرژی طی سالقیمت اسمی فروش حامل

است که به علت تغییری نداشته است؛ اين در حالی  1394ها به استثنای برق و بنزين از سال اين حامل

و همچنین افزايش نرخ ارز، شکاف میان قیمت فوب خلیج فارس  1394ها از سال عدم تعديل قیمت

افزايش داشته است و اين موضوع  1397و  1396های مصوب داخلی به خصوص در سال و قیمت

ت فوب های داخلی تا رسیدن به قیمتدريجی قیمت ( قانون هدفمندی مبنی بر تعديل1تحقق ماده )

های انرژيی قیمت بنزين در میان حامل 1398. در سال 1رو کرده استخلیج فارس را با چالش روبه

 برابری را تجربه کرده است.  2رشد حدود 

)ریال( 1392-98های انرژی طی دوره قیمت اسمی فروش حامل .(6-7جدول )  

 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 های انرژیحامل

4000،700010000،7000،40001000010000 10000 10000 -15000 معمولیبنزین 

30000 

 30000 12000 12000 12000 12000 11000،8000،5000 8000و5000 بنزین سوپر

 1000100015001500 1500150015001500 )لیتر(نفت سفید 

سوخت  رازیغ نفت گاز به
 )لیتر( هاروگاهین

500500500،5000000 3000300030003000 

 رازیغنفت کوره میلیون لیتر به
 )لیتر( هاروگاهیسوخت ن

000500000 30003000 30003000 

 گاز طبیعی خوراک پتروشیمی
 (مترمکعب)

70055* *** 

سوخت  رازیغگاز طبیعی به
 (مترمکعب) هاروگاهین

511015**** 

 *1555662682.7* (ساعت لوواتیک)سرجمع برق 

 و مصوبات هیات وزيران.  1396مأخذ: ترازنامه انرژی  

 .باشدینم* مقادير در دسترس  

های های مناسب در اختیار بخشهای انرژی با قیمتآنچه قابل مشاهده است آن است که انواع حامل

در اکثر وری و باال بودن شدت انرژی گیرد. اما به سبب میزان مصرف، پايین بودن بهرهمختلف قرار می

گیرد، تر در اختیار تولیدکنندگان قرار میهای پايیناين رانت که از طريق قیمتواحدهای اقتصادی، 

 به تولید ثروت بیشتر ختم نشده است.  لزوماً

 

 

                                                 
مشخص نیست که  ،کندها بر کاهش شکاف میان نرخ داخلی و فوب تاکید می( قانون هدفمندسازی يارانه1بايد توجه داشت هرچند ماده )  1

  اين محاسبات قرار گیرد. نرخ فوب بر اساس ريال که به شدت تحت تاثیر نرخ تسعیر قرار دارد، چرا بايد مبنای



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 227صفحه:  1399 تاريخ:
 

 )ریال بر متر مکعب( های مختلفبخشقیمت متوسط فروش گاز طبیعی در  .(7-7جدول )

هابخش  

1392 1393 1394 1395 1396 
 7تعرفه 

ماه ابتدای 
 سال

تعرفه 
های ماه

 سرد سال

 7تعرفه 
ماه ابتدای 

 سال

تعرفه 
های ماه

 سرد سال

 7تعرفه 
ماه ابتدای 

 سال

تعرفه 
های ماه

 سرد سال

 7تعرفه 
ماه ابتدای 

 سال

تعرفه 
های ماه

 سرد سال

 7تعرفه 
ماه ابتدای 

 سال

تعرفه 
های ماه

 سرد سال

عمده( صنعتی )صنایع  00 0010001000100010001000100010001000
کوچک(صنعتی )صنایع  00 0010001000100010001000100010001000

های خانهپاالیشگاه و تلمبه

 نفت
00 0010001000100010001000100010001000

های خوراک مجتمع

ورهاپتروشیمی کود   
00 005555

تروشیمیپهای مجتمع  00 001010101010101010
00 001010101010101010 فوالد

0011500115001150011500 1000 کشاورزی و دامپروری
00 000000****** نیروگاه )سایر صنایع(

. 1396مأخذ: ترازنامه انرژی   
 *مطابق ابالغ ماهیانه است.

 

ريال به ازای هر کیلووات  682.7وره به ددر ابتدای  418.5از  1392-96متوسط قیمت برق طی دوره 
 442.6در انتهای دوره افزايش يافت است. افزايش قیمت طی اين دوره برای برق در بخش صنعت از 

ه ب نسبت 1396ريال به ازای هر کیلوات ساعت بوده است.  همچنین قیمت برق در سال  696.5به 
شود ها داشته است. همانطور که مشاهده میدرصدی در تمامی بخش 3سال قبل از آن رشد حدود 

ها مانند بخش کشاورزی و خانگی باالتر است و از قیمت برق در بخش صنعت نسبت به ساير بخش
 داشته باشد.  های تولید صنعتی تاثیر بیشتریهتواند بر هزيناين حیث می

  

)ریال بر کیلووات ساعت( های مختلفمتوسط قیمت برق در بخش .(8-7جدول )  

1395به  1396تغییرات سال  هابخش 1392 1393 1394 1395* 1396   

3.12 555.2 538.4 50   خانگی 

3.14 789.4 765.4 1 1 51 عمومی 

3.17 215.1 208.5 155 1 1 کشاورزی 

3.12 696.5 675.4  5   صنعت 

3.13 2251.5 2183.2 0 1 1  سایر مصارف

3.13 682.7 662.0 614.7 525.6 418.5  (1)کل

  .1396ترازنامه انرژی  مأخذ:

 ( اين رديف متوسط وزنی تعرفه برق است.1)            

 ست.درصد افزايش داشته ا 10در بخش های مختلف  1394نسبت به سال  1395*نرخ تعرفه برق در سال            



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: بازرگانی هایموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 228صفحه:  1399 تاريخ:
 

  

 . میزان آالیندگی در بخش صنعت5-7
هزار تن  CO2 ،167هزار تن  CO ،102852هزار تن  22.9بخش صنعت به میزان  1396در سال 

NO2  هزار تن  93وSO2 ها به ترتیب مربوط به منتشر کرده است که بیشترين سهم در اين آاليندگی
رغم علی گاز، نفت کوره، و گاز کوره بلند بوده است. نکته قابل توجه اين است که گازطبیعی، نفت

ده منتشر ش coسهم پايین بنزين در سبد انرژی بخش صنعت، آاليندگی مربوط به بنزين به خصوص 
 از اين سوخت بیشتر از حتی گاز طبیعی است. 

 تن - 1396بخش صنعت در سال ای (. میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه9-7جدول  )

 No2 So2 So3 Co SPM Co2 CH2 N2o سوخت

 1 5 113448 62 16690 - 72 644 بنزین

 2 8 190358 - 57 - 175 37 نفت سفید

 61 306 7566451 4028 537 537 42160 134227 نفت گاز

 27 134 3464437 1073 2 769 50355 10729 نفت کوره

 0.2 0.2 10744 - 5 * 0.02  گاز مایع

 161 1605 90041930 11991 5662 - 291 142559 گاز طبیعی

 0.4 4 162308 * * * * * گاز کک

 1 5 1302609 * * * * * گاز کوره بلند

 252 2067 102852284 17154 22955 1306 93053 167395 جمع

 . 1396ماخذ: ترازنامه انرژی سال      
 تن  – 1392-96های های آالینده و گلخانه ای بخش صنعت طی سال(. میزان انتشار گاز10-7جدول )

 No2 So2 So3 Co SPM Co2 CH2 N2o سوخت

1392 164975 171478 2511 15748 17114 95349977 2047 269 

1393 172731 172418 2527 21931 17742 100215510 2133 278 

1394 154857 107443 1542 16570 15818 93727858 1907 237 

1395 162574 97680 1388 21695 16548 98920797 1995 244 

1396 167395 93053 1306 22955 17154 102852284 2067 252 

  . 1396ماخذ: ترازنامه انرژی سال       

ست بیشتر از حد افزايش يافته ا 2COو  CO(، با توجه به اينکه مصرف سوخت 10-7) جدولمطابق 
های انرژی، نگرانی از تداوم مصرف و با توجه به ساختار میزان انتشار گازهای آالينده سوخت در حامل

رويه آن وجود دارد لذا، با عنايت به اهمیت رشد پايدار و نیز نقش صنعت در اين حوزه ضرورت بی

حظات وسعه پايدار هماهنگ بوده و همچنین مالدارد، رشد و توسعه صنعتی با مالحظات مرتبط با ت
 زيست محیطی را به صورت کامل پیگیری و اجرا نمايد.



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 229صفحه:  1399 تاريخ:
 

 نفر کارکن و بیشتر  10های صنعتی باالتر از های انرژی در کارگاه. وضعیت شاخص6-7
 1نفر کارکن و بیشتر 10های صنعتی. ترکیب مصرف انرژی در کارگاه7-6-1

نفر کارکن و بیشتر، حامل برق طی  10های صنعتی مرکز آمار ايران، کارگاهبر اساس آخرين اطالعات 
ها به خود اختصاص داده های اخیر بیشترين سهم را در سبد انرژی مصرف شده در اين کارگاهسال

سهم  1397تا  1392های دهد که بین سالها نشان میاست. مقايسه سبد مصرف انرژی اين کارگاه
های صنعتی کاهش داشته و با توجه به افزايش سهم و نفت کوره در کارگاه یاهمصرف برق، و نفت س

 گاز طبیعی اين فرآورده جايگزين آنها شده است.  

 1392و  1397های نفر کارکن و بیشتر در سال  10های صنعتی های انرژی در کارگاهسهم مصرف حامل .(6-7) نمودار

 
 1397و  1392های نفر کارکن و بیشتر سال 10های صنعتی در کارگاه های انرژیماخذ: سهم مصرف حامل      

 درصد بوده است.  7.6حدود  1397باشد که در سال ها  نیز میهای انرژی شامل سهم مصرف آب در اين کارگاه* ساير حامل

 تدريجی تغییر بیانگرهای نفتی فزايش سهم مصرف گاز طبیعی و کاهش سهم مصرف فرآوردهروند ا

هنوز بخشی از مصرف انرژی  حالنيباا .2های اخیر استسالطی  الگوی مصرف انرژی در بخش صنعت

 شود.می نیتأمهای نفتی در اين بخش از طريق فرآورده

های انرژی منتخب ملکننده انرژی از سبدحادهنده سهم مصرف صنايع عمده مصرف( نشان11-7جدول )

شود حجم زيادی از مصرف اين ز اين جدول استنباط میا است. همانطورکه 1393-97های طی سال

های محصوالت کانی غیرفلزی، مواد و محصوالت ها در کل صنعت کشور، فقط توسط رشته فعالیتحامل

شود. به عنوان شیمیايی، فلزات اساسی، صنايع تولید ذغال کک و صنايع غذايی و آشامیدنی مصرف می

بوده  صنعت 5درصد از مصرف کل نفت کوره و نفت سیاه سهم اين  98.5به میزان  1397مثال در سال 

 است. 
 

                                                 
 .است 1397صنعتی توسط مرکز آمار مربوط به سال های آخرين آمار منتشر شده کارگاه 1

افت فشار و  تهديد وجود دارد که با افزايش تقاضای خانوار در شش ماهه دوم سال برای گاز طبیعی احتمال اين در افزايش مصرف گاز طبیعی توسط صنايع 2

 وجود دارد.کشور جهت دسترسی به گاز طبیعی  پذيری برای صنايعمحل امکان آسیباين و از  افزايش يابدقطع اين حامل  يا

1
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گاز طبیعی برق ورهنفت سیاه و نفت ک گازوئیل سایر حامل های انرژی
1392 1397



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: بازرگانی هایموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 230صفحه:  1399 تاريخ:
 

  

1393-97انرژی کشور طی دوره  کنندهمصرفهای انرژی در صنایع عمده تغییرات سهم مصرف انواع حامل .(11-7جدول )  

 شرح سال
 محصوالت

 غیرفلزی کانی
 محصوالت و مواد

 شیمیایی
 فلزات
 اساسی

تولید زغال 
 کک

 غذایی مواد
 آشامیدنی و

مجموع سهم 
 صنعت 5

1393 

  طبیعی گاز
1 1111 برق

1 11115 گازوئیل

0 0555 کوره نفت

1394 

5 15 طبیعی گاز
11 5 برق

1 1115 گازوئیل
0 0115 کوره نفت

1395 

0 5555 طبیعی گاز
11 15 برق

5 11151555 گازوئیل
 و سیاه نفت
 کوره نفت

 011

1396 

1555 طبیعی گاز
15111 برق

1111 گازوئیل
 و سیاه نفت
 کوره نفت

011055

1397 

51101 طبیعی گاز
51551 برق

151115 گازوئیل
 و سیاه نفت
 کوره نفت

1150515

 .1390-97 شترینفر کارکن و ب 10 یصنعت یهاکارگاهمأخذ: مرکز آمار ايران،       

 

)بر اساس آخرين اطالعات مصرف های صنعتی های انرژی بر حسب رشته فعالیت. شاخص2-6-7

 انرژی بر حسب میلیون بشکه(

رشته فعالیت صنعتی  5دهد که در مجموع نشان می 1395های صنعتی در سال فعالیتبررسی آمار رشته 

نفر کارکن  10های صنعتی افزوده کارگاهدرصد از ارزش 63.4درصد از مصرف انرژی و  79.5حدود 

اگر چه که سهم مصرف انرژی 1394اند اين در حالی است که در سال و بیشتر را به خود اختصاص داده

  درصد يوده است. 64های صنعتی افزوده اين رشته فعالیتداشته، سهم ارزشتغییری ن

 نفر کارکن و بیشتر( 10های صنعتی کارگاه( 1394-95 عمده انرژی کنندهمصرفدر صنایع  افزودهمقدار مصرف انرژی و ارزش .(12-7جدول )

 شرح
 مصرف انرژی

میلیون بشکه معادل 
 نفت خام

 ارزش افزوده
 میلیارد ریالهزار 

 شدت انرژی
بشکه معادل نفت 
 خام به میلیارد ریال 

  فعالیت



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 231صفحه:  1399 تاريخ:
 

10111501 01کل صنعت
00550 0های شیمیاییشیمیایی و فراورده تولید مواد

5551100 05تولید فلزات پایه
110151010 00های غذاییوردهآتولید فر

001110500 00نیم تریلر تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و
11110 05ای معدنی غیرفلزیهوردهآتولیدسایر فر

11505 0های حاصل از پاالیش نفتوردهآتولید کک و فر
001100 00تجهیزات آالت وماشین به جز هتولیدمحصوالت فلزی ساخته شد

00011500 00گیاهی های دارویی شیمیایی ووردهآفر تولید داروها و
01015000 00بندی نشده درجای دیگرآالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین
00051000 005های الستیکی وپالستیکیتولیدفراورده

01010500 00تولید تجهیزات برقی
00011 010تولید منسوجات

00000001 001نوری الکترونیکی وای، ساخت محصوالت رایانه
000101 015های کاغذیوردهآتولید کاغذ و فر

00001000 00تولید سایر تجهیزات حمل و نقل
0000111000 00هاآشامیدنیتولید انواع 
00005051005 00تولید مبلمان

0110110001 01های چوب وردهآفر تولید چوب و
00000000 00دیگربندی نشده در جای تولید سایر مصنوعات طبقه

00000000 00های ضبط شدهچاپ و تکثیر رسانه
000001050001 001های توتون و تنباکووردهآتولید فر

00100050500 00تولید پوشاک
000005000 00های وابستهوردهآتولید چرم و فر

00000000001 001آالت و تجهیزاتنصب ماشین تعمیر و

 .حاسبات تحقیقو م 1394و  1395 شترینفر کارکن و ب 10 یصنعت یهادر کارگاه یاز مصرف انرژ یریآمارگ جينتامأخذ: 
 

دهد که ترکیب کاالهای نشان می 1395و  1394های بررسی ساختار صنعتی کشور از منظر تولید طی سال

ی، ات اساسفلز داتیتولی، فلزریغ یمحصوالت کان دیتولهای تولیدی کشور عمدتاً بر رشته فعالیت

يی ایمیواد و محصوالت شم دیتول عيصنا ی،دنیو آشام يیمواد غذا عيصنا ،هاشگاهيپاال -کک  دیتول عيصنا

يع نیز سهم صنايع تريلر تمرکز داشته است. در بین اين صنا نیم و تريلر موتوری، ینقلیه وسايل و تولید

محور مانند مواد و محصوالت شیمیايی و تولید کک )که از شدت انرژی باالتری برخوردارند( منبع

وان در تاست. براين اساس، بخشی از افزايش مصرف نهايی انرژی طی اين دوره را می افتهيشيافزا

آنها  د کک و مواد و محصوالت شیمیايی و باالتر بودن شدت انرژیافزايش سهم تولید صنايع تولی

 دانست.

وری در اين بخش داللت دارد. شاخص انرژی در بخش صنعت نیز بر کاهش بهره وریشاخص بهره

دهد که اين نفر کارکن و بیشتر نشان می 10های صنعتی دارای وری انرژی فعالیت صنعتی کارگاهبهره

 کاهش داشته است.  1395واحد در سال  79به  1390واحد در سال  100شاخص از 



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: بازرگانی هایموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 232صفحه:  1399 تاريخ:
 

  

 1390-95نفر کارکن و بیشتر طی دوره  10های صنعتی وری انرژی در کارگاه(. شاخص بهره7-7نمودار )

 .1397وری ماخذ: سازمان ملی بهره

 

 . بررسی مصرف انرژی صنایع عمده 7-7
های فلزات اساسی )فوالد، مس فعالیت در بخش صنعت )ساخت( مربوط به رشتهعمده مصرف انرژی 

های مالی کاشی و سرامیک و شیشه( است. بررسی صورتهای غیرفلزی )سیمان، و آلومینیوم( و کانی

های بورسی های تولید شرکتهای انرژی در سبد هزينهدهد بیشترين سهم هزينهنشان می 1397سال 

درصد، فوالد مبارکه اصفهان  21.5انجات سیمان و فوالد است. سیمان تهران با سهم مربوط به کارخ

بری را درمیان درصد بیشترين انرژی 8درصد و آلومینیوم ايران با سهم  8.3درصد و فوالد خوزستان  9.8

درصد، کاشی و  5.9درصد، کاشی و سرامیک الوند  6.3های بورسی دارند. شرکت ملی مس شرکت

های انرژی های تولید خود را به هزينهدرصد  هزينه 3.1درصد و ذوب آهن اصفهان  4.7سینا  سرامیک

 اند. اختصاص داده

 

 

1397ای از برآورد مصرف انرژی در صنایع عمده در سال (. خالصه13-7جدول )                      

 صنایع معدنی و زنجیره ارزش
 1397برآورده مصرف برق در سال 

 ساعتکیلووات 
 1397برآورد مصرف گاز در سال 

 میلیون متر مکعب
 10547.3 29193.6 زنجیره ارزش فوالد

 51 4676 صنایع تولید آلومینوم
 150 1983 زنجیره ارزش مس


 














 































     

شاخصبهرهوري رشدشاخصبهرهوري



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 233صفحه:  1399 تاريخ:
 

 6572 6634 صنعت سیمان و کلینکر
 1374.9 1420.5 صنعت کاشی و سرامیک

 543.2 293.5 صنعت شیشه
 19211.4 44200.6 جمع کل

 9.7 17 از مصرف انرژی کشورسهم 

  .های مجلسماخذ: مرکز پژوهش

درصد از مصرف کل  17های غیرفلزی کشور به طور متوسط صنايع عمده تولید فلزات اساسی و کانی

 اند. درصد از مصرف کل گاز طبیعی را به خود اختصاص داده 9.7برق و 

 1390-97های پتروشیمی طی سال(. مصرف سوخت و خوراك گاز طبیعی در صنعت 14-7) جدول

 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 شرح

 11600 10824 9638.1 9933 9722 6677.6 6808.6 5562.4 سوخت

 6700 6385.2 5875.6 5511 5077.9 3943.7 4185 4945 خوراک

 18300 17209.2 15513.7 15444 14799.9 10621.3 10933.6 10507.4 مجموع

  .های مجلس( و مرکز پژوهش1395) ترازنامه هیدروکربوری ماخذ:

 13961سازی و تقاضای انرژی دربخش صنعت در سال . بهینه7-8

 به گرفته، صورت بخش اين در سازیبهینه خصوص در که اقداماتی ترينعمده 1396در سال  -

   باشد:می زير شرح

مگاوات و  6/13يزد بهاباد با ظرفیت هواز و ا -های بازيافت حرارتی خوزستاننصب نیروگاه

 .1396سال  میلیون کیلووات ساعت در 3/41مگاواتی خوزستان و تولید  6/9برداری از نیروگاه بهره

   اجرای برداری از طرح جايگزينی الواتور به جای ايرلیفت در کارخانه سیمان شاهرود،بهره -

ب و اجرای های سیمان دشتستان و داراکارخانههای جايگزينی الواتور به جای ايرلیفت در طرح

 طرح يارانه سود" مرحله دوم طرح توسعه و تجهیز آزمايشگاه سیستم روشنايی در قالب

ر های تجديدپذيتوسط سازمان انرژی "تسهیالت و وجوه اداره شده برای کاهش شدت انرژی

 وری انرژی برق )ساتبا(.و بهره

 رمیلیون دال 1650های کشاورزی ديزلی، حداکثر با اهدار کردن چاجرايی شدن طرح برق -

لیون می 0.7جويی در مصرف نفت و گاز و کاهش میلیون متر مکعب صرفه 7/8گذاری، سرمايه

ای سازی مصرف سوخت در راست، توسط شرکت بهینه1406تن انتشار آالينده تا پايان سال 

 قانون رفع موانع تولید. 12اجرای ماده 

                                                 
 .1396ترازنامه انرژی سال   1
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، 1396های اجرايی بخش حمل و نقل در پايان سال جويی حاصل از طرحصرفه برآورد میزان -

 میلیون بشکه معادل نفت خام. 2/34به میزان 

اندازی میلیون دستگاه خودرو دوگانه سوز کشور و نصب و راه 8/3درصد از  7/3گاز سوز شدن  -

 .1396در سال  CNGباب جايگاه  40

 ز آن.درصد افزايش نسبت به سال قبل ا 7/0با  1396ال در س CNGمیلیارد متر مکعب  6/7مصرف  -

جويی ناشی از اجرای استاندارد مصرف سوخت در خودروهای سبک و برآورد میزان صرفه -

 .1396میلیون بشکه معادل نفت خام در سال  6/3و  3/7ها به ترتیب موتور سیکلت

هزار  65ای نوسازی ه-قانون رفع موانع تولید در بخش حمل و نقل: اجرای طرح 12ماده  -

گزينی سال، طرح جاي 35تن دارای سن باالتر از  10دستگاه کامیون و کشنده فرسوده باالی 

 وهای گاز سوز، طرح توسعه حمل هزار اتوبوس فرسوده ديزلی درون شهری با اتوبوس 17

ن یلیوم 5/10و 2/9،7/5جويیآهن جمهوری اسالمی ايران با هدف صرفهنقل بار و مسافر راه

ده هزار تاکسی فرسو 140های جايگزينی متر مکعب در مصرف نفت گاز؛ همچنین اجرای طرح

کم مصرف  با تاکسی تمام گاز سوز با پیمايش باال/ برقی يا هیبريد و طرح تولید قوای محرکه

متر  میلیون 0/2و  0/7جويی ها با هدف صرفهدر خودروهای داخلی در طول اجرای اين طرح

 يی در مصرف بنزين.جومکعب صرفه

 آوریدر اثر اجرای طرح جمع 1396هزار متر مکعب گاز طبیعی در سال  1330جويی صرفه -

 های نفتاندازی چگالشی در ساختمانهای قديمی و خريد، جايگزينی و راهديگ و مشعل

 سازی مصرف سوخت.توسط شرکت بهینه

های خانهطرح ارتقای کارايی موتورقانون رفع موانع تولید در بخش ساختمان: اجرای  12ماده  -

یلیارد م 4/15جويی میلیارد ريال با هدف صرفه 2گذاری مسکونی، اداری و تجاری با سرمايه

کربن  میلیون تن معادل 7/30متر مکعب گاز طبیعی در طول دوره اجرای طرح و کاهش انتشار 

ون و اسقاط يک میلیای در طی اين دوره و همچنین اجرای طرح جايگزينی گازهای گلخانه

د( با دار راندمان باال )هرمتیک هوشمنهای گازسوز دودکشدستگاه بخاری مرسوم با بخاری

فید میلیارد متر مکعب از طبیعی در مصرف گاز طبیعی و نفت س 1/3جويی معادل هدف صرفه

مصرف ی سازها توسط شرکت بهینهمیلیون تن معادل کربن نیز از انتشار آالينده 1/6و کاهش 

 .1396سوخت در سال 

مگاوات به توان نیروگاهی کشور در اثر انجام اقدامات متعدد در راستای طرح  8/444افزايش  -

و ارتقای  +IGVسازی واحدهای نیروگاهی با اجرای سیستم مديا، طرح افزايش کارايی و بهینه

سازی هوای ورودی واحدهای توسط شرکت توانیر و همچنین خنک V94.2واحدهای گازی 
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ای امکان سنجی انتخاب پیمانکار و گازی نیروگاه شهید رجايی، انجام خدمات مشاوره 6و  5

يک واحد نیروگاه شازند، انجام خدمات مشاوره مديريت انرژی  FD-FANنظارت بر تعويض 

ه خدمات برای طرح احداث واحد تولید همزمان برق بیمارستان فارابی، انجام فاز اول پروژ

سنجی احداث واحدهای تولید همزمان برق و حرارت در مناطق ای جهت امکانمشاوره

 .1396وری انرژی برق )ساتبا( در سال های تجديدپذير و بهرهروستايی توسط سازمان انرژی

هزار کنتور هوشمند طرح فهام بر روی مشترکین پر مصرف ديماندی و نصب  6/82نصب  -

 .1396های آب کشاورزی در سال ند بر چاههزار کنتور هوشم 9/18

سازی انجام اقدامات متعدد درخصوص بهینه 1396سازی مصرف سوخت در سال شرکت بهینه -

نگان کخیز جنوب، ايستگاه تقويت فشار گاز های پمپاژ مناطق نفتمصرف انرژی در ايستگاه

يی رح افزايش کارادر شرکت ملی نفت مناطق مرکزی، طرح پیشنهادی واحدهای پتروشیمی، ط

( و های صنعت نفت و بازيابی گازهای ارسالی به مشعل )فلرمصرف انرژی در ساير مجموعه

 های نفت و گاز پارس، نفت مرکزی و مناطق نفت خیز جنوب،تبديل آن به برق در شرکت

 .1396سازی مصرف سوخت در سال توسط شرکت بهینه

و  1395-96های ه انشعاب مجاز برق طی سالآوری و تبديل استفاده کننده غیرمجاز بجمع -

 تراوات ساعت. 2/3989جويی بالغ بر صرفه

 .1395-96های های توزيع برق طی سالتراوات ساعت تلفات شبکه 5/22جويی صرفه -

 فصل هفتم گیرینتیجه و بندیجمع

 با توجهدرصد است.  25های اقتصادی نزديک به سهم بخش صنعت از کل مصارف انرژی بخش 

 1396 سال صنعت در بخش در انرژی هایحامل انواع مصرف عملکردآمار در دسترس،  نبه آخري

افزوده ، ضمن اينکه روند رشد ارزشبودهمصرف نهايی انرژی در بخش صنعت  بیانگر روند افزايشی

نايع صنیست. با توجه به عدم تناسب مصرف انرژی در در اين بخش چندان متناسب با مصرف انرژی 

 آفرينیارزش با تولیدات موضوعو همچنین رشد ارزش افزوده صنعت طی سالیان اخیر به نظر همچنان 

 دارد.  مهادا صنعتی هایکارگاه در برانرژی و پايین فناوری با تولیدی فرآيندهایو  محدودتر

های صنعتی بسیاری از بخش اختیار در مناسب هایقیمت با انرژی هایحامل انواعبا توجه به اين که 

خلق ثروت در اين بخش  انرژی شدت بودن باال و وریبهره بودن پايین قرار گرفته با اين حال به سبب

 دهدنشان می 1395در سال بررسی ساختار صنعتی کشور از منظر تولید  رو بودهاست.با چالش روبه

 دیتولهای که ترکیب کاالهای تولیدی کشور عمدتاً بر رشته فعالیت ()آخرين آمار در دسترس

 يیمواد غذا عيصنا ،هاشگاهيپاال -کک دیتول عيصنای، فلزات اساس داتیتولی، فلزریغ یمحصوالت کان
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تريلر  نیم و تريلر موتوری، ینقلیه وسايل يی و تولیدایمیمواد و محصوالت ش دیتول عيصنای، دنیو آشام

درصد از ارزش افزوده را به خود  63.4درصد مصرف انرژی و  79.5تمرکز داشته است که حدود 

 اند. اختصاص داده

 مصرف همواره، ها به مقدار جزئی کاهش داشتهاگرچه شدت انرژی در اين سال دهدمی نشان هابررسی

وری نیز در اين رهاينکه شاخص به کما است؛ بوده داخلی ناخالص تولید از بیش ايران در انرژی نهايی

  ها در بخش صنعت روندی کاهشی داشته است.سال

های توسعه صنعتی در کشور قابلیت پیگیری را خواهند داشت در صورتی سیاست توجه داشتبايد 

های قیمتی کنونی مورد کنکاش قرارگیرد و اصالحات سیاستی در اين که ساختار برآمده از سیاست

 ود. خصوص انجام ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 237صفحه:  1399 تاريخ:
 

 

 

 

 تحلیل تجارت خارجی: فصل هشتم
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 چکیده

 از اهمیت بااليی برخوردار است. اما وجود یاقتصادو توسعه تجارت و رشد  بخش نیرابطه ب

های شديد اقتصادی سبب شده است تا جريان تجارت المللی و تکانههای فراوان در سطح بینمحدوديت

بخش  هیعل ديو چندجانبه شد کي یهاميتحر سال چند رات،ییتغ نيدر کنار ا شود.با اخالل روبرو 

ر واردات و ونقل، ساختاو حمل یامهیب ،یبانک یهانظام یهارساختيزاعم از  رانيااقتصاد  یخارج

 ورکش تجارت تیوضع یبررس ،یطيشرا نی. با چناست کرده یجد راتییتغ دچار را یرنفتیصادرات غ

 ارزش ارزش، زان،یم منظر از رانيا یرنفتیغ يیکاال تجارت کل حجم که دهدینشان م 1398 سال در

نافع تجارت م در ریچشمگافول  وکاهش  ني. ااست گذاشته وخامت به رو مبادله رابطه خصوصبه واحد

 یهاميتحر اعمالو متعاقب آن  1397از برجام در سال  کايخاص خروج آمر طيمتأثر از شرا اساساً

 کشور بوده است.آن  یتجار-یاقتصاد جانبهکي

رزش ادرصد  0.35دالر، فقط  اردیلیم 65.7با  رانيا يی( ارزش صادرات کاال1398) 2019سال  در

تر شدن بخش بسته یاي( بوده است. در واقع گویجهان )نصف سهم از اقتصاد جهان يیصادرات کاال

 صادرات همچنان تجارت، اندرکاران دست اهتمام رغمعلی. است 1398در سال  رانياقتصاد ا یخارج

قسمت  و نداردانی جه در صادراتقابل توجهی و رتبه سهم  اندازه، یرنفتیصادرات غ ژهيوايران به

تی کاالهايی با منشأ منابع حتی قسمت اعظم صادرات غیرنف ؛خام اختصاص داردنفت به  اعظم صادرات

از وضع  نيو بنابرا )فرش دستباف( است سنتی و)خشکبار(  شاورزیک آن، مشتقات و وگازنفت ،طبیعی

ارد. دفاصله وجود  با ارزش افزوده باال یمحصوالت صنعت داتیتول ژهيوبه یمطلوب صادرات صنعت

 یعدم تنوع سبد کاالها ،یجهان یهامتیتأثر از قمافزوده نسبتاً پايین و با ارزش هیصادرات مواد اول

 یو وجود تمرکز در جغرافیای صادراتی سبب شده است تا تراز تجار در بازاريابی تيمحدود یصادرات

 داشته باشد. و يا کاهش تکانه ناشی از نوسانات قیمت در تجارت را انعطاف الزم را در جبران

 یهافيتعداد رد ، افزايشمختلف یو کاالها عياز صنا یتيمختلف حما یهااستیاعمال سماحصل 

های . از کل رديفاست بوده 1398در سال  فيرد 8227به  1397در سال  فيرد 7991تعرفه از 

( با متوسط فيرد 7752)تعداد  یاتعرفه یهافيدرصد از رد 2/94، حدود 1398ای در سال تعرفه

نرخ  شيدرصد( با افزا 9/0) فيرد 72است. تعداد  ماندهیقبا رییدرصد، بدون تغ 15/19 یهاتعرفه

. حدود اندافتهيشيدرصد افزا 83/22درصد به  99/12از  آنهامتوسط نرخ تعرفه  واند تعرفه مواجه بوده

 5/53 زانیبه م یااند و سطح تعرفهبرخوردار شده یاز تعرفه کاهش زیدرصد( ن1) یاتعرفه فيرد 81

 فيرد 96ز ابزار تعرفه، با استفاده ا یتجار یهااستیدر تحوالت س نیاست. همچن افتهيدرصد کاهش

تعرفه  نییدر تع شتریب تیحذف و جهت شفاف 1397درصد مربوط به سال  23/20با متوسط تعرفه 

عالوه بر اين، تعداد شده است. درصد اضافه  32/19درصد( با متوسط تعرفه  9/3) فيرد 322کاالها، 



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 239صفحه:  1399 تاريخ:
 

ا و تسهیل در کنترل برای اعمال ههای گذشته با هدف کاهش پراکندگی نرخای که در سالطبقات تعرفه

به  1398در سال  مجدداً( تعیین شده بود 55و 40، 32، 26، 20، 10،15، 5طبقه ) 8ها در صحیح تعرفه

 ( افزايش يافت. 100و  95، 75، 55، 45، 40، 35، 32، 26، 25، 20، 15، 10، 5، 4طبقه ) 15

نامه تجارت موافقت، انعقاد 1398 ی در سالهای تجارنامهاقدام جديد کشور در زمینه انعقاد موافقت

نامه فقتی با اتحاديه اقتصادی اوراسیا بوده است که بدين ترتیب تعداد کشورهای دارای مواحیترج

 ی،علف يطدر شراافزايش يابد.  1398مورد در سال  13به  1397کشور در سال  10تجارت ترجیحی از 

درصد کل  6/16دوجانبه حدود  ینامه تجارموافقت یدارا یسهم و ارزش تجارت کشور با شرکا

و  يرانا ینب یدرصد از اقالم تجار 9/14گمرک کشور( بوده و تنها  ارشدالر، گز یلیاردم 85تجارت )

 یحیدرصد از کل ارزش تجارت کشور ترج 4/2 حدود ينهستند؛ بنابرا یحیمذکور ترج یکشورها

 است. 

ويژه نرخ ارز ، به سبب نوسانات متغیرهای کالن به1397سال نیز همانند  1398همچنین دولت در سال 

های متعددی را برای مديريت نامهها و بخشهای دسترسی به منابع ارزی، دستورالعملو محدوديت

 ده است.رو به کاهش بو 1397تولید و تجارت کشور صادر نموده اما تعداد آنها در مقايسه با سال 
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 مقدمه

شده  جارتتاهمیت روزافزون  سببها نیاز ملت رفعبه نقش تجارت در افزايش سطح رفاه ملل و  توجه

ر کشور نقش جانبه تجارت ههمهتحلیل  رونيا گرفته است. از یشیپتجارت از تولید  ،و  در طی زمان

يکی از  عنوانهبجانبه دارا است. تجارت ايران و همه داريپاو توسعه  یتحقق اهداف اقتصاد در يیسزاهب

 صادرات بهبود سویبه  توسعه هایبرنامه گیریجهت دارایهای توسعه های اصلی اقتصاد در برنامهبخش

ص از منظر شاخ درآمد سرانه کشور کمک کند. شيتا بتواند به افزا است بوده واردات هدفمندی و غیرنفتی

اف قابل و شک دارد اریاخت در را يیانتها رتبه منطقه منتخب یکشورها انیم در رانيا ،درآمد سرانه

 و عمان دارد.  نيبحر ت،يکوعربستان، قطر،  ه،یهمچون ترک يیکشورهابا  یامالحظه

تنها اندازه بخش  که نهیاست، به طور زیتر ننامناسب مراتبهب رانيا یاوضاع تجارت خارج ن،یب نيا در
 یااز مجموعه یرنفتیلکه همچنان صادرات غتر شده است، بکوچک یرنفتیاقتصاد و صادرات غ یخارج
 با 1398ابعاد مختلف تجارت کشور در سال  یحاضر به بررس فصل. بردیم رنج نيادیبن یهاضعف

 یاساس تحوالت دستخوش تجارت زین 1398 سال در. پردازدیم تجارت و معدن صنعت، بخش بر دیتأک
 رانيا اقتصاد یخارج بخش مختلف ابعاد به فصل نيا در که است شده مختلف هيال چند و یوجه چند

 .شودیم پرداخته کشور خدمات و يیکاال تجارت لیتحل و

 اردیلیم 55.1با  رانيا يی( ارزش صادرات کاال1398) 2019: در سال رانیا یخارج تجارت انقباض

 واقع رد. است بوده( یجهان جهان )نصف سهم از اقتصاد يیدرصد ارزش صادرات کاال 0.35دالر، فقط 
 ش،یپ یدچن تا اگر که یطور به. دارد 1398 سال در رانيا اقتصاد یخارج بخش شدن تربسته یايگو

 ورکش 5 کم دست 1398 سال در داشت، را برتر اقتصاد سه گاهيجا منطقه در رانيا یخارج تجارت
 هیترک الر،د اردیلیم 261.6 یسعود عربستان دالر، اردیلیم 315.9 یعرب متحده امارات بیترت به منطقه
 رانيا از يیکاال صادرات ارزش در دالر اردیلیم 72.9 قطر و دالر اردیلیم 82.3 عراق دالر، اردیلیم 180.8

 دهیرس رانيا يیکاال صادرات مرز به دالر اردیلیم 64.5 با تيکو کوچک کشور یحت و اندگرفته یشیپ
 نسبت وتر شده کوچک ،منطقه یکشورها یحت با سهيمقا در رانيا اقتصاد یخارج بخش نيبنابرا. است

 .است شده تربستهدرصد، 11 با رانيا اقتصاد اندازه به يیکاال صادرات

 بر یبتنم آن یدیکل گرانيباز و یجهان تجارت یالگو گذشته دهه چند تا: یرقابت تیمز کم توجهی به

 تيمز ،افتهيتوسعه یااقتصاده ژهيبو یتجارت جهان یالگو نییاکنون در تبو اما هم هبود ینسب تيمز
همچنان  ران،يا يیاالکصادرات  ژهيبو یاست که تجارت خارج یدر حال نيتر شده است. امسلط یرقابت
رنگ است، کم رانيا یتجارت خارج یالگو نییدر تب یرقابت تياست و مز ینسب تيبر مز یمبتن

 و ینيارآفرک باال، یفناور ت،یفیک با یانسان یروین اس،یمق یهاصرفه ،یساختار تحوالت کهینحوهب
 .است رنگکم رانيا یخارج تجارت یالگو نییتب در آن رينظا
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 با یاقتصادها به افتهيتوسعه یاقتصادها از تجارت در يیکاال تنوع شاخص اصوال: پایین ییکاال تنوع

 در رانيا تجارت در يیکاال تنوع شاخص ن،یب نيا در. است کاهش روبه یافتگيتوسعه درجه نيترکم
 شکاف ه،یترک ونهنم یبرا باالتر يیکاال تنوع به یابیدست تا و دارد قرار افتهینتوسعه یاقتصادها زمره
 .است شاهد را يیباال

 یریکارگبه: از منظر درجه و در صادرات کاالیی و صادرات غیرنفتی سهم غالب فناوری متوسط

( انیبنبر( و باال )دانش)کاربر(، متوسط )منابع نيیبه سه سطح پا یمبادله کاالها در تجارت خارج ،یفناور
 برخوردار ،کار یروین از یبزرگ فیط نفع به نيیپا ینه از فناور رانيا يی. صادرات کاالشوندیم یبندطبقه

 یرنفتیصادرات غ ژهيوهب رانيا يی. در واقع صادرات کاالبردیم بهره ان،یبندانش وباال  یاست و نه از فناور
زا و درون یمنافع اقتصاد واست  بوده یمتک یدولت برهيبر و سرمامنابع اساساًمتوسط،  یبر فناور یمبتن

 .دارد یحداقل زيسرر

ا متناسب با اندازه تجارت کشوره یتجار یشاخص تنوع شرکا اصوالً: یتجار یشرکا تنوع کاهش

 تمام اب دالر اردیلیم 500 از شیب يیکاال صادرات با یکشور واقع. درردیگیقرار م یابيمورد ارز
 یشرکا ،يیدالر صادرات کاال اردیلیم 5با  یکشور ،مقابل در و دارد يیکاال مبادله جهان یکشورها

 افتهینتوسعه یدر زمره اقتصادها رانيدر تجارت ا یتجار یمحدودتر دارد. شاخص تنوع شرکا یتجار
ده است. شمحدودتر  رانيا یرنفتیدر صادرات غ یتجار یشرکا ها،ميقرار دارد و با وضع مجدد تحر

 جنبه با وضع مطلوب وجود دارد. نياز ا يیشکاف باال نيبنابرا

 یخارج تتجار درمبادله  نهیهز شیافزااثر  در( یو درآمد یمتیق)انواع رابطه مبادله  افول تداوم

 کشورها صاداقت که است آن یايگوبلندمدت  یدوره زمان کي درمبادله  رابطهرو به بهبود  روند :رانیا

. وضع ندارد یاوضاع مناسب رانيا یمنظر، تجارت خارج ني. از ادنبریم نفع چقدر تجارت حوزه در

 یهر تن کاال متیالشعاع قرار داده است. متوسط قرا کامال تحت رانيا یمنافع تجار ها،ميمجدد تحر

 افتهيش درصد کاه 6.6نسبت به مدت مشابه سال قبل  کهدالر بوده  283معادل  1398صادرات در سال 

  .است شده کشور بینص یکمتر یارز منافع شتریب یصادرات تناژ با یعني است،

 کشوری رنفتیغتجارت خارجی . 1-8
 يافتهدرصد کاهش  0.1ود دح 2019حجم تجارت در سال  ،1گزارش سازمان جهانی تجارتبنا بر 

طوالنی شدن اختالف تجاری میان اياالت متحده و چین، افزايش  توان بهاز داليل اين کاهش می است.

ها ای خاص کشوراما عوامل ساختاری و چرخه .اشاره کردهای تجاری، های ناشی از آن و نااطمینانیتعرفه

نوسانات ، های بزرگ اقتصادیيافته، تکانهاز جمله تغییر مواضع سیاست پولی در اقتصادهای توسعه

                                                 
1 World Trade Statistical Review (2020) 
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اند. بنابراين عدم اطمینان ناشی از برگزيت در اتحاديه اروپا نیز در اين کاهش تجارت سهم داشته و مالی

ن مالی جهانی و حرکت الملل بعد از بحراتغییرات ساختاری رابطه بین تجارت و رشد در سطح بین

داخلی در توسعه صادرات، صحنه  اقالمرايی و استفاده بیشتر از گتاقتصادهای بزرگ به سمت حماي

های جديدی روبرو ساخته است که کاهش سرعت تجارت جهانی و الملل را با واقعیتتجارت بین

های يک و چندجانبه تحريممیزان رشد آن از نمودهای عینی آن است. در کنار اين تغییرات، چند سال 

ونقل، ساختار واردات ای و حملهای بانکی، بیمهشديد علیه بخش خارجی اقتصاد کشور اعم از نظام

های بنابراين با توجه به تحوالت جهانی و تحريم و صادرات غیرنفتی را دچار تغییرات جدی کرده است.

مورد بررسی  1398شود عملکرد ايران در سال می ايران که عمدتاً آثار آن از کانال تجارت بر کشور وارد

دهد ( نشان می1-8)جدول  1398قرار خواهد گرفت. بررسی عملکرد تجارت خارجی کشور در سال 

توان در کل تجارت، صادرات توجهی در اين بخش رخ داده است که اين موارد را میکه تحوالت قابل

 غیرنفتی، واردات و تراز تجاری مشاهده کرد.

 -3و  +12ترتیب با میزان و ارزش به منظرکااليی غیرنفتی ايران از  حجم کل مبادالت )تجارت(لف. ا

 از شرايط متأثر اساساً رسید. اين تغییر، 1398میلیارد دالر در سال  85تن و  میلیون 169به  درصد تغییر

 ی آنتجار-اقتصادی جانبهيکهای تحريماعمال  متعاقباًو  1397سال  از برجام در آمريکاخاص خروج 

تجارت، ارزش مبادالت تجاری ايران رو چراکه با وجود افزايش چشمگیر میزان کل  کشور بوده است.

 کاهش گذاشته است.به 

صادرات  و ارزشاز منظر میزان  1398در سال  گازیمیعاناتبا احتساب  صادرات کاالحجم ب. 

میلیارد دالر رسید. در  41.4و  تنمیلیون  134روبرو شد و به رصدی د -7+ و 14ترتیب با تغییرات به

درصدی به  -18.3با تغییر گازی میعانات احتساب با اين سال رشد ارزش واحد کاالهای صادراتی

الت شدت رو به وخامت گذاشت. اين افول در ارزش واحد صادرات غیرنفتی، نشانه مطلوبی از تحو

رغم افزايش چشمگیر میزان صادرات غیرنفتی، نیست. چراکه علیای در حوزه تجارت کشور توسعه

ارجی همچنان ارزش صادرات غیرنفتی روبه کاهش گذاشته است. در واقع هزينه مبادله در تجارت خ

 ايران روبه فزونی گذاشته است.

 صادرات و ارزشاز منظر میزان  1398در سال  گازی میعاناتبدون احتساب  صادرات کاالحجم ج. 

صادرات  1398و  1397گزارش نشده است. بايد توجه داشت که با کاهش ارزش پول ملی در دو سال 

های کمتر از بازار آزاد اندازی بازار ثانويه برای فروش ارز با قیمتحال راهدر ابتدا افزايش داشت. بااين

صادرات در ادامه اين سال و اجبار صادرکنندگان به عرضه ارز در اين بازار، اثر تضعیف پول بر افزايش 

های صادراتی و سپاری ارزی، برخی ممنوعیتینه پیمانزم درهای دولت محدود شد. در واقع سیاست
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های آمريکا اجازه نداد که کاهش ارزش پول ملی به تقويت های ناشی از تحريمهمچنین محدوديت

 صادرات در اين سال، منجر شود.

خوش تغییراتی از ابعاد ارزشی، مقداری و ارزش واحد دست 1398در سال  ( حجم واردات ایراند

 یلیاردم 43.7و  تن یلیونم 35.4+ درصدی به 9+ و 1ترتیب با ات بهکه، ارزش و میزان واردنحویشد به

رسد شد. بنظر می درصدی روبرو -7با کاهش  رسید. در اين سال ارزش واحد کاالهای وارداتی دالر

کاالهای  واردات واردات، در تغییر ساختار کاالهای وارداتی ايران اساساًاين کاهش در ارزش واحد 

 ضروری ريشه دارد.

 1395-98طی دوره ایران غیرنفتی  تجارت مبادله رابطه و تراز واردات، صادرات، ش و میزانارز .(1- 8) جدول

 1398 1397 1396 1395 واحد شاخص
 درصد تغییرات

1396 1397 1398 

کاال صادرات 
)با میعانات 

 گازی(

 +14 -12 1.8 134.0 117.2 132.9 129.9 میزان )میلیون تن(

 -7 -5.7 6.6 41370 44310 46982 44042 ارزش )میلیون دالر(

ی به ازاارزش واحد )دالر 
 تن(

339.1 353.6 378 308.7 4.28 6.9 18.3- 

صادرات 
بدون )غیرنفتی 

میعانات 
 گازی(

 ... -7 4.48 ... 107.7 115.7 111.2 میزان )میلیون تن(
 ... -1.4 8.5 ... 39375 39919 36723 ارزش )میلیون دالر(
ی به ازاارزش واحد )دالر 

 تن(
330.1 345 370.5 ... 4.49 7.4 ... 

 واردات

 +9 -17.5 16.35 35.36 32.1 38.9 33.4 میزان )میلیون تن(
 +1 -22 24 43735 42612 54459 43684 ارزش )میلیون دالر(

ی به ازاارزش واحد )دالر 
 تن(

1307.9 1401.4 1329.5 1236.85 7.15 5.1- 6.97- 

کل مبادالت 
تجارت 
کاالیی 
 غیرنفتی

 +12 -13 5.17 169.03 149.3 171.7 163.3 میزان )میلیون تن(
 -3 -14 15.4 84897 86922 101441 87726 ارزش )میلیون دالر(
ی به ازاارزش واحد )دالر 

 تن(
537.2 590.7 582.3 502.26 9.94 1.4- 13.7- 

تراز تجاری 
)با میعانات 

 گازی(

 +15 -10.4 -1.51 98.33 85.2 95 96.5 میزان )میلیون تن(

 -260 123 -2159 -2407 1698 -7477 358 ارزش )میلیون دالر(

 رابطه مبادله
به واحد صادرات ارزش 
 واردات

0.259 0.252 0.284 0.250 2.70- 12.8 12.11- 

 .1395-98ن توسعه تجارت ايران، های آماری سازما: نتايج پژوهش بر مبنای دادهمأخذ

واحد در سال  0.25به  1397واحد در سال  0.28از  1398در سال هـ( رابطه مبادله تجارت غیرنفتی 

درصد بشدت روبه کاهش گذاشت. بدين ترتیب با وجود ارقام بسیار نازل اين شاخص  -12، با 1398

گذاری، تحوالت توجه بیشتر در سیاست بر ضرورتبرای ايران، همچنان روبه وخامت گذارد. اين امر 

ران بويژه صادرات غیرنفتی و افزايش ارزش کاالهای صادراتی کشور تأکید بنیادين در ساختار تجارت اي
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دارد. در غیر اين صورت، تجارت کشور در بلندمدت به زيان منافع ملی تغییر خواهد کرد و کمترين 

 عوايد متوجه کشور خواهد بود.

رصد د 12با بیش از حساب جاری کااليی )تراز تجاری( کشور  1398سال کشور در  تراز تجاری و(

جارت ايران در تکسری در  دهد. اينرا نشان می کسریمیلیون دالر  -2407رقمی معادل کاهش، 

شديدا تضعیف شده، ريشه در عمق  1398و  1397 شرايطی که ارزش خارجی پول ملی در دو سال

کاهش ارزش آن رغم افزايش میزان صادرات توام با بحران در تجارت خارجی ايران دارد. چراکه علی

 و تغییر ساختار واردات کااليی، همچنان تراز تجاری با کسری مواجه است.

تجارت  رباالتعدم رشد و اقتصاد ملی آفرينی پايین تجارت در رشد نقش شاخص باز بودن تجاری ز(

 نزماهم. نشان از پايین بودن شاخص باز بودن تجارت کشور دارد در مقايسه با تولید ناخالص داخلی

سطح شاخص ه است، حتی اين شاخص روندی نزولی داشت تاکنون 1397ها از سال يمتحربا دور جديد 

ت در سطح در مقايسه با تجارت با نف )با احتساب قاچاق(باز بودن اقتصاد بدون احتساب نفت ايران 

 تری است.پايین

ل محیطی بسیاری قرار در معرض عوام 1398تجارت ايران در سال که بر اين اساس بايد متذکر شد 

های اقتصادی و گسترش روابط و تمامی اين تحوالت با افزايش ريسک تجاری، توسعه همکاریگرفت 

، جهانو میان ايران  بازرگانیروابط تجاری و متاثر کرد. برقراری  کشورها يرساتجاری ايران را با 

 های کرونايی، محدوديتتجاری هایافزايش فرآيندهای تجاری به علت افزايش زمان تجارت و هزينه

های مهم تجارت ايران در اين سال و بانکی تجارت چالشتر شدن فرآيندهای مالیو همچنین سخت

منظور مديريت هايی را بهدولت سیاست 1398ها بوده است. عالوه بر اين، در سال تحريم واسطهبه

یز آثاری را بر حوزه تجارت داشت. ها نکه اين سیاست گرفت یشپمنابع ارزی و واردات کشور در 

کنندگان قانونی و جلوگیری از عرضه ارز دريالی به وار 42000 دالرتخصیص اهم اين موارد شامل 

هدف کاهش تقاضای ارز از طريق ممانعت از تبديل دارايی به ارز، محدوديت استفاده  ها باتوسط صرافی

 کاالیارزی بندی اولويتش، ممنوعیت ثبت سفار، واردات غیررسمی یازاز ارز متقاضی و ارز موردن

 کاال و نظاير آن بوده است. گذاری و نظارت بر توزيعقیمت ،سپاری ارزیپیمان ،وارداتی

 صادرات غیرنفتی ایران .2-8

 (HSبندی و کدگذاری کاال )فصول عمده نظام هماهنگ طبقهبرحسب صادرات ساختار  .1-2-8

( ارايه شده است. مالحظه 2- 8در جدول ) 1398درات برای سال ده فصل عمده به ترتیب ارزش صا
بر بوده بر و انرژیشود ساختار صادرات کااليی ايران همچنان متکی بر مواد خام اولیه و صنايع منابعمی

تر نیز شده است. مطابق آن جدول، است، به طوری که ارزش واحد صادراتی نازل بوده و پیوسته نازل
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اند. با دقت در درصد از کل ارزش صادرات را به خود اختصاص داده 45وعا بیش از اين ده فصل مجم

برها با وجود و انرژیشود در گام نخست، ارزش صادرات فصول مربوط به مشتقات نفتیآن نتیجه می
افزايش وزنی، ارزش واحد صادراتی روبه کاهش گذاشته است. در گام دوم، محصوالت غذايی با منشاء 

ی قرار دارند و در مرحله بعد مواد اولیه خام از جمله نمک، خاک و سنگ قرار دارند. با دقت کشاورز
شود همچنان جای محصوالت صنايع در ساخت، بافت و ترکیب صادرات غیرنفتی ايران نتیجه می

امال وری باال کن، مبتنی بر تحقیق و توسعه با فناای با ارزش افزوده باال به خصوص دانش بنیاکارخانه

 خالی بوده و همچنان جايگاهی نداشته است.

 (درصد تن، هزار دالر، ونیلی)م 1398سال  یط به تفکیک فصول عمده نظام هماهنگ صادرات. (2- 8جدول )

 .( به نقل از گمرک ج. ا. ايران1398و  1397سازمان توسعه تجارت ايران )مأخذ: 

طبیعی و سوختی خدادادی است  اين ترکیب صادرات و تغییرات آنها که اساساً مبتنی بر منابعترديد بی

توانند برای کشور به رشد اقتصادی درونزا منجر شود؛ در های محصولی، نمیو نظر به فقدان پیچیدگی

کند. مضافاً حتی بهبود در ارزآوری نیز خدشه تجارت خارجی رشد اقتصاد ملی را حمايت نمیواقع 

 زايی پايینی دارند، به بهبود اشتغال در بازار کار نیر منجر نخواهد شد.وارد است و اشتغال

 حسب گروه کاالبر صادرات غیرنفتیساختار  .2-2-8

و ناشفاف بوده و مبتنی بر  آشفته، ساختار صادرات غیرنفتی بر حسب گروه کااليی کامالً 1398در سال 

های صنعت اطالعات آمار تجاری ارايه نشده تحلیل کارشناسی نبوده است. چراکه در حالی که زيرگروه

 آورده شده است. "ساير"است، قسمت اعظم از صادرات در ذيل گروه 

 % سهم میزان ارزش عنوان فصل
 تغییرات ارزش

1397 1398 

 -23.0 +7.0 10.3 4513 4254 اد پالستیکیمو -39فصل 

 +9.0 +23.0 10.3 11181 4244 والدفآهن و چدن،  -72فصل 

 -25.0 +17.0 7.4 9827 3064 محصوالت شیمیايی آلی -29فصل 

 +37.0 +19.0 5.7 2586 2343 های خوراکییوهم -08فصل 

 -6.0 -24.0 2.6 13585 1066 نگ فلز، جوش و خاکسترس -26فصل 

 -9.0 +0.0 2.4 154 995 س و مصنوعات از مسم -74فصل 

 -9.0 +2.0 2.4 2577 977 هاسبزيجات، نباتات، ريشه -07 فصل

 -9.0 +16.0 1.9 4145 769 کودها -31فصل 

 -13.0 +5.0 1.3 618 552 صنوعات از چدن، آهن و فوالدم -73فصل 

 -13.0 +5.0 1.3 26437 549 و سنگنمک، گوگرد، خاک -25فصل 

 -8.0 +7.0 45 75624 18812 فصل 10جمع 
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 درصد( ،تن، هزار دالر ونیلیم) 1395-98طی دوره کشور  صادرات غیرنفتیو وزن زش ار (.3- 8) جدول

 بخش
 

 ترکیب وزنی صادرات ترکیب ارزشی صادرات

1395 1396 1397 1398 1395 1396 1397 1398 

 ... 69417.2 69184.7 67146.2 ... 32337.2 31196.1 29291.5 گروه صنعت

 44244 42467.3 41410.5 34871 15508 18171.3 17230.1 14903.3 )صنعت(

 ... 20438 21315.8 24240 ... 10813.7 11021.2 11190 )پتروشیمی(

 ... 6512 6458.5 8035.2 ... 3352.3 2944.9 3198.1 )گاز مایع(

 21967 24474.5 28713.4 29655 1246 1420.3 2169.7 1375.3 معدن

 ... 9480.6 17175.1 18662.9 ... 4935 7063 7319.7 گازی میعانات

 5400 4912.2 4524.2 4446.9 4025 3378.4 3440.8 3382.9 کشاورزی

 15 13 9.6 9.47 154 304.7 462.2 388.4 یدستعیصناو فرش

 62053 827 ... ... 20312 322 ... ... سایر

 134018 108297.6 119607.1 119920.5 41370 42375.7 44331.9 41757.7 مجموع

 (.1398): صنعت، معدن و تجارت به روايت آمار و اطالعات مأخذ
ر اطالعات برخی عدم انتشا به علت( 1- 8شده در جدول )ارائهجدول با کل آمار تجاری  مجموع*اختالف احتمالی در 

 ها است.از تعرفه

 ،ا و انتقال ارزاز جمله حمل و نقل کااله هاميتحر ديتشداز  یناش مشکالت لیبدل 1398 سالاز ابتدای 

قص نشده و نوا هيمنتشر و ارا اتیگمرک بطور کامل و در سطح جزئ یاطالعات آمار تجارت از سو

 .است لیدل نیبه همنیز موجود در جدول فوق 
 

 درصد( ،تن، هزار دالر ونیلیم) 1395-98طی دوره کشور  صادرات غیرنفتی(. ساختار 4- 8) جدول

 بخش

 تغییرات نسبت به سال قبل سهم

1397 1398 1397 1398 

 وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش

 ... ... 0.3 4 ... ... 64 76 گروه صنعت

 +4.18 -14.66 3 5 33.01 37.49 39 43 )صنعت(

 ... ... -4 -2 ... ... 19 26 )پتروشیمی(

 ... ... 1 14 ... ... 6 8 )گاز مایع(

 -10.25 -12.27 -15 -35 16.39 3.01 23 3 معدن

 ... ... -45 -30 ... ... 9 12 گازیمیعانات

 +9.93 +19.14 9 -2 4.03 9.73 5 8 کشاورزی

 +15.38 -46.18 35 -34 0.01 0.37 ناچیز 1 یدستعیصناو فرش

 +برابر75.03 +برابر63.08 ... ... 46.30 49.10 ... ... سایر

 +23.75 -2.37 -9 -4 100 100 100 100 مجموع*

  .همان: مأخذ  
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 1398در سال ( سهم ارزش و وزن صادرات صنعت از کل صادرات غیرنفتی کشور 4 -8مطابق جدول )

رحالیکه د که بیشترين سهم را به خود اختصاص داده است، درصد بوده 33.01درصد و  37.49ه ترتیب ب

 درصد کاهش يافته است. 14.4حدود  1397نسبت به سال  1398ارزش صادرات صنعت در سال 

 و نسبت به سال پیش از خود، مربوط به فرش 1398همچنین بیشترين کاهش ارزش صادرات در سال 

 درصد کاهش داشته است. 46.18صنايع دستی بوده که حدود 

 عمده صادراتیاقالم ساختار صادرات غیرنفتی برحسب . 3-2-8

وگاز هستند. در اين میان صادراتی کشور عمدتاً وابسته به منابع نفت اقالم عمده 1398و  1397در دو سال 

 دهند.شده بخش مهمی از صادرات غیرنفتی را تشکیل میو پروپان مايعشده گازی، گاز طبیعی مايعمیعانات

 (تن کی یازادالر به  ،درصد تن، هزار دالر، ونیلیم) 1398عمده صادرات غیرنفتی کاالیی کشور اقالم (. 5- 8) جدول

سهم  وزن ارزش سال عنوان کاالها/
 ارزشی

تغییرات 
 ارزشی

تغییرات 
 وزنی

 +39 -18 2.7 5993 1102 . متانول1

 +7 -15 2.6 1262 1075 درصد94اتیلن گريد فیلم با چگالی کمتر از . پلی2

 +65 +63 2.1 2284 853 . شمش از آن و فوالد غیرممزوج3

 +119 +99 2.0 2127 808 ممزوج از آهن يا فوالدهای غیر . ساير محصوالت نیمه تمام4

 +78 +141 2.0 123 807 . کاتود و قطعات کاتود از مس تصفیه شده5

 +10 -19 1.9 917 775 درصد يا بیشتر 94ا چگالی اتیلن گريد فیلم ب. پلی6

 +17 -9 1.8 4122 762 . اوره حتی يه صورت محلول در آب7

 +117 +120 1.7 91 715 تازه يا خشک. پسته با پوست 8

 -11 -20 1.7 1859 705 از آهن/ فوالد غیرممزوج تمامنیمه. محصوالت 9

 +89 +53 1.4 1450 583 های آهنی يا فوالدی، گرم نورد شده دارای دندانه. میله10

 +33 +13 20 20229 8185 (1398جمع اقالم عمده )بر مبنای اقالم سال 

 .(1398): سازمان توسعه تجارت ايران مأخذ

 

 یصادرات یترین شرکامهمساختار صادرات غیرنفتی برحسب  .4-2-8
صادرات غیرنفتی ايران است که با وضع های فعلی ی از ويژگیصادرات های هدفبازارتنوع پايین در 
چهار کشور چین،  1398ترين شرکای صادراتی سال ها متمرکزتر نیز شده است. عمدهمجدد تحريم
قبل،  با ساليسه در مقادرصد از صادرات غیرنفتی هستند که  67.8و امارات سهمی معادل  عراق، ترکیه

ازحد مناطق هدف صادراتی ايران، یشب(. تمرکز 6-8است )جدول  واحد درصد متمرکزتر شده 7
فعاالن زنی چانهت و بديهی است که در اين حالت قدردهد پذيری صادرات کشور را افزايش میآسیب

 دهد.کاهش می مراتببهتجار را در بازار اين کشورها  و
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 )میلیون دالر، درصد( 1396-98 دوره ترین بازارهای صادرات غیرنفتی ایران طی(. مهم6- 8جدول )

ف
ردی

 

1396 1397 1398 

 صادرات نام کشور

از 
م 

سه
ت

درا
صا

 

 صادرات نام کشور

از 
م 

سه
ت

درا
صا

 

هم صادرات نام کشور
س

از  ت
درا

صا
 

 ارزشتغییرات

 +2.0 23.0 9520 چین 20.8 9218 چین 19.3 9065 چین 1
 -0.1 21.7 8992 عراق 20.2 8961 عراق 14.4 6764 امارات 2
 +112.0 12.2 5046 ترکیه 13.4 5955 امارات 13.7 6425 عراق 3
 -25.0 10.9 4501 امارات 6.6 2927 افغانستان 9.3 4380 کره جنوبی 4
 -20.0 5.7 2361 افغانستان 5.8 2568 کره جنوبی 8.5 3991 ترکیه 5
 -23.0 3.8 1579 هند 5.3 2369 ترکیه 5.9 2792 افغانستان 6
 -13.0 2.7 1108 پاکستان 4.6 2043 هند 5.8 2735 هند 7
 +21.0 2.2 914 اندونزی 2.8 1247 پاکستان 2 931 پاکستان 8
 -9.0 1.5 634 تايلند 1.8 787 اندونزی 1.6 731 تايلند 9
 -30.0 1.3 527 عمان 1.6 729 عمان 1.4 645 اندونزی 10
 +61.0 1.1 458 روسیه 1.6 710 تايلند 1.2 573 تايوان 11
 +3.0 1.0 430 آذربايجان 0.9 411 آذربايجان 1.1 521 عمان 12
 +134.0 0.9 376 ارمنستان 0.9 400 ترکمنستان 0.9 425 ژاپن 13
 -29.0 0.7 290 ترکمنستان 0.6 281 روسیهفدراسیون 0.9 423 ايتالیا 14
 -89.0 0.7 287 ج. کره 0.6 279 تايوان 0.9 418 ترکمنستان 15
 +1.0 0.6 234 قطر 0.6 276 ايتالیا 0.8 379 کنگهنک  16
 +61.0 0.6 232 ازبکستان 0.6 254 آلمان 0.8 364 ويتنام 17
 -22.0 0.5 200 آلمان 0.6 253 کويت 0.8 360 آلمان 18
 -24.0 0.5 189 مالزی 0.6 247 مالزی 0.7 326 سوريه 19
 -24.0 0.5 186 کويت 0.5 241 ژاپن 0.7 324 آذربايجان 20

 -12.1 85.0 32354 کشور10جمع 82.9 36804 کشور10جمع 81.9 38459 کشور 10جمع 
 -5.0 92.0 38063 کشور20جمع 90.6 40156 کشور20جمع 90.7 42572 کشور 20جمع 

احتساب  کل باجمع
 میعانات گازی

 -6.64 100 41370 جمع کل 100 44310 جمع کل 100 46982

 .(1397و  1396تجارت ايران )مأخذ: سازمان توسعه 
ايرانی، حذف  اقالمدر حوزه صادرات غیرنفتی از بعد کشوری، تعداد پايین کشورهای مؤثر در جذب 

در مناطق راهبردی و حذف برخی بازارهای سنتی  باالبازارهای اروپايی از سبد صادرات کشور، تمرکز 

هستند. ويژگی صادرات ايران، وابستگی های اصلی اين حوزه در منطقه آسیای شرقی ازجمله واقعیت

یب به ترتکشور  20و  10تعداد  1398و پیرامونی است. در سال  توسعه حال درباالی آن به کشورهای 

 حال درکشورهای  ءاند که جزدرصد از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده 92و  85حدود 

کشورهای ترکیه، اندونزی، ازبکستان،  1398ال هستند. در میان کشورهای هدف صادراتی در س توسعه

اند رتبه خود را در بین شرکای تجاری بازارهای صادراتی قطر، ارمنستان، روسیه و آذربايجان توانسته

نسبت  1398هدف ايران ارتقا دهند. به عالوه، ارزش صادرات به کشورهای ترکیه و ارمنستان نیز در سال 

کشور نخست هدف صادراتی،  20از بین  1398است. در سال  وجهی بودهدارای رشد قابل ت 1397به سال 

يکی از تحوالت  اگرچهاز اتحاديه اروپا حضور دارند. همچنین بايد توجه داشت،  18های تنها آلمان با رتبه
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اساسی که تجارت جهانی را در اين سال تحت تأثیر قرار داد جنگ تجاری بین آمريکا و چین بود و ايران 

های ها تا حدودی فرصت کنشحال، تحريماين هايی را در جهت بهبود تجارت خود داشت؛ بافرصت

 مقتضی را جهت توسعه صادرات و حضور در بازارهای جديد را محدودتر کرد.

 ایهای اقتصادی منطقهساختار صادرات غیرنفتی برحسب بلوک. 5-2-8

های سهم و درصد تغییرات( به تفکیک بلوکالگوی صادرات غیرنفتی ايران )برحسب میزان، ارزش، 

و ارزش کشورهای همکاری ازلحاظ وزن  1398درج شده است. در سال ( 7- 8ای در جدول )منطقه

ای صادرات غیرنفتی های منتخب منطقهاسالمی جايگاه نخست و اتحاديه اروپا جايگاه آخر در بین بلوک

 اند.را در اختیار داشته

 1396-98ای طی دوره های اقتصادی منطقهادرات کاالهای غیرنفتی به تفکیک بلوك(. ترکیب ص8-7جدول )

 شرح/سال
 ارزش )میلیارد دالر( تن(وزن )میلیون

 ارزش واحد صادراتی درصد تغییرات

 ارزشی وزنی )دالر به تن(

1396 1397 1398 1396 1397 1398 1397 1398 1397 1398 1396 1397 1398 

 52.19 54.62 76.89 20.21 22.05 24.66 5 25.0+ 9 0.9+ 387.2 403.7 320.7 (OICاسالمی )همکاری 

سازمان همکاری اقتصادی 
(ECO) 

24.49 17.88 29.94 8.93 7.8 9.71 27- 67.0+ 13- 24.5+ 364.6 436.2 324.3 

شورای همکاری 
 (PGCCفارس )یجخل

24.75 20.92 19.23 7.76 7.19 5.46 15- 8.0- 7- 24.0- 313.5 343.7 283.9 

 جنوبهمکاری اتحادیه 
 (ASEANآسیا ) شرق

5.05 4.86 4.87 2.13 2.0 1.94 4- 55.0+ 2- 3.0- 421.8 411.5 398.4 

کشورهای مستقل 
 (CISالمنافع )مشترک

3.73 4.19 6.48 1.88 1.82 2.23 12 0.1+ 3- 22.5+ 504 434.4 344.13 

مجمع اقتصادی اوراسیا 
EAEC 

... 1.55 3.15 ... 0.62 1.07  102.0+  72.6+ ... ... 339.7 

 1.55 1.16 0.69 1.53 1.06 0.71 25- 41.5- 31- 33.0- 987.1 913.8 1029.0 (EUاتحادیه اروپا )

 (. 98-1397مأخذ: سازمان توسعه تجارت ايران )

ای همجوار از جمله اکو در های منطقهاستثنای کشورهای عضو بلوکارزش صادرات به 1398در سال 

دالر  914ای با کاهش روبرو شده است. قیمت واحد صادرات به اتحاديه اروپا با های منطقهساير بلوک

ی زاابه دالر  284ی هر تن در جايگاه نخست و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با به ازا

واحد نازل  یمت و ارزشق بااينک کاالهای صادراتی که همهر تن در جايگاه آخر قرار دارد. نظر به اين

 در صادرات غیرنفتی ايران دارند. جايگاه مسلط

صادرات به اتحاديه اروپا از لحاظ ارزش واحد صادراتی  1398ا ت 1396توجه اين که در طی دوره نکته قابل

های تجاری است. اين ارزش واحد باالی صادراتی ايران به ايران حداقل دو برابر ساير مناطق و بلوک

اتحاديه اروپا ريشه در ماهیت و ساختار کاالهای صادراتی ايران به آن کشورها دارد. مضافا از ديدگاهی 

تواند به نفع داشت که ارتباط تجاری با اتحاديه اروپا نظر به بازاری کامال متمايز، همیشه می توان عنوانمی

 دارد. ايران باشد. درواقع تجارت با اتحاديه اروپا دارای آثار سرريز و ابعاد جانبی مثبت باالتری
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 واردات ایران. 3-8

 ساختار واردات برحسب نوع مصرف. 1-3-8

های از تحريم متأثررفی واردات دهد که ساختار مصع مصارف نشان میترکیب واردات برحسب نو
اهش در واردات هر سه نوع کاال ک 1397اخیر، دستخوش تغییراتی اساسی شده است. از بهار سال 

درصد  30.4درصد، کاالهای مصرفی  15.8ای که کاالهای واسطهنحویهتوجهی تجربه شده است؛ بقابل
رزش ا(. رشد يک درصدی 8-8 جدولدرصد با کاهش مواجه شدند ) 19.2ای و کاالهای سرمايه
بويژه در زمینه تامین کاالهای  1397های سال قادر به جبران کم و کاستی 1398واردات در سال 

ای ای مورد نیاز صنايع کشور نبوده و تنها بخشی از کاهش واردات کاالهای واسطهای و سرمايهواسطه

ای از کل صدی اين کاالها جبران کرد؛ اين اتفاق سبب شد سهم کاالهای واسطهدر 10را از طريق رشد 
ای ديگر های قبل افزايش يابد؛ اما واردات کاالهای سرمايهدرصد( در مقايسه با سال 5/67واردات )

درصد  2/19اهش کگروه کااليی موثر بر رونق تولید نه تنها با افزايش روبرو نبوده بلکه در تداوم روند 
ت مواجه شد. اين در حالی اس 1398درصد در سال  13.6، با کاهش مجدد در حدود 1397در سال 

درصد کاالهای مصرفی در  30های ارزی، کاهش جويیها و ضرورت صرفهعلیرغم وجود محدوديت
اردات به نوعی جبران شد. در مجموع، ساختار و 1398درصدی در سال  11نیز با افزايش  1397سال 

ای و مصرفی با حفظ ارزش کل واردات، با افزايش سهم و جايگاه کاالهای واسطه 1398سال  کشور در

 ای روبرو بوده است. و کاهش سهم و جايگاه کاالهای سرمايه
 

 درصد(-میلیون دالر -)هزارتن 1396-98حسب نوع مصرف طی دوره  (. ساختار واردات کشور بر8- 8جدول )

 کاال
 وارداتسهم از  ارزش وزن

 درصد تغییرات به سال قبل
 ارزشی وزنی

1396 1397 1398 1396 1397 1398 1396 1397 1398 1397 1398 1397 1398 

 +10 -15.8 +20 -9.6 67.5 62.5 58.4 29438 26672 31687 31648 26253 29051 یاواسطه
 +11 -30.4 +2 -19.3 17.4 16.1 18.1 7602 6856 9844 2807 2729 3380 مصرفی
 -13 -19.2 -10 -38.1 13.6 15.9 15.4 5940 6771 8382 484 538 869 ایسرمایه
 -75 -49.1 -84 -54.5 1.5 5.5 8.1 673 2313 4546 410 2526 5556 سایر
کل 

 واردات
38856 32046 35348 54459 42612 43652 100 100 100 17.5- 9+ 21.8- 1+ 

 (.1396- 98ايران )مأخذ: سازمان توسعه تجارت 

مبادی وارداتی و حرکت از واردات مستقیم به سمت واردات  در حوزه واردات افزايش تمرکز در
و کاهش واردات از  باالغیرمستقیم با دو يا چند واسطه، پیش افتادن منطقه آسیای شرقی با هزينه حمل 

چنانچه نگاهی به ه است. بود از مهمترين تغییرات جنوب غربی،مرکزی، و منطقه با مزيت آسیای 
ای د که بخش عمدهوشمیتوسعه انداخته شود، مشاهده و درحاليافتهساختار وارداتی کشورهای توسعه

 کاالهایدهد که صرف تولید ای تشکیل میواسطهاقالم يافته را عموماً کشورهای توسعه زاز واردات ا
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ای تشکیل واسطه اقالم ای از واردات راعمدهبنابراين سهم شود. مصرف داخلی و نیز صرف صادرات می

از رکود بخش صنعت  ینشانتواند ای میای و سرمايهبايد توجه داشت که کاهش واردات واسطه اند.داده
ای فاقد امکان واردات، واردات واسطه اقالمسازی برخی ها و ضرورت جانشیننتیجه تحريم دارد. در

 .جا شدجابه مت منطقه آسیای شرقیغربی به س از منطقه آسیای جنوب
 

 ساختار واردات برحسب فصول عمده نظام هماهنگ .2-3-8

مالحظه  ( ارايه شده است.9 - 8در جدول ) 1398ده فصل عمده به ترتیب ارزش واردات برای سال 
ابق و تنگنای ارزی ناشی از آن متأثر بوده است. مط هاحريمشود ساختار واردات کااليی از شرايط تمی

اند. با دقت درصد از کل ارزش واردات را به خود اختصاص داده 60آن، اين ده فصل مجموعا بیش از 

ها ها و روغنغذايی ازجمله غالت، چربی منیتاشود ارزش واردات فصول مربوط به در آن نتیجه می
آالت، کاغذ و ماشین ای از جملهافزايش يافته است. در مرحله بعد مواد اولیه و قطعات صنايع کارخانه

سمت  به افزايش بوده است. درواقع مديريت واردات به رو 1398مقوا و محصوالت دارويی در سال 
ر دسويی حرکت کرده که در گام نخست نیازهای وارداتی ضروری حداقل معیشت را فراهم آورده، 

و  دارويی بوده مرحله دوم، ارزش واردات حوزه نیازهای سالمت و بهداشت با محوريت محصوالت
ها باتوجه به شرابط تحريم و بر اساس بندیاين اولويت در مرحله بعد مبتنی بر مواد اولیه صنعت است.

 های دولت در اين شرايط انجام شده است.سیاست

 (درصدتن،  هزاردالر،  ونیلی)م 1398سال  یط واردات به تفکیک فصول عمده نظام هماهنگ .(9 - 8جدول )

 (.1398و  1397مأخذ: سازمان توسعه تجارت ايران )

 . ساختار واردات برحسب اقالم عمده وارداتی3-3-8
 قلم کاالی مهم 10دهد که نشان می 1398ترکیب واردات برحسب اقالم کاالهای مهم وارداتی در سال 

 توجهی از اقالم مورد اشارهدرصدی از کل واردات را در اختیار دارد. بخش قابل 27.9وارداتی سهم 

 1398 1397 % سهم میزان رزشا عنوان فصل
 -12.0 -2.0 15.3 613 6664 ایاکتورهای هستهر -84فصل 
 +47.0 +14.0 12.0 339 5255 آالت و ...شینما -85فصل 
 +18.0 +15.0 11.5 15086 5030 غالت -10فصل 
 +40.0 +26.0 4.4 506 1902 حصوالت شیمیایی آلیم -29فصل 
 +8.0 +10.0 3.4 22 1489 اپتیکهای الت و دستگاهآ -90فصل 
 8 5 3.1 563 1372 ستیکیمواد پال -39فصل 
 -11.0 -19.0 3.0 2219 1331 های روغنیها و میوهانهد -12فصل 
 -16.0 +5.0 3.0 14 1299 ت داروییمحصوال -30فصل 
 +42.0 +49.0 2.9 1040 1251 کاغذ و مقوا -48فصل 
 +15.0 +21.0 2.9 1584 1223 باتینحیوانی و های ها و روغنربیچ -15فصل 
 +10.0 +11.0 61.4 21986 26813 فصل فوق 10جمع 
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اقالم کاالهای حساس و ضروری و مواد اولیه کشاورزی مرتبط با امنیت غذايی و معیشت جامعه، قطعات 

ره تولید محصوالت پايه فلزی است. نقلیه و اقالم گلوگاهی در زنجی منفصله صنايع تولید خودرو و وسايل

 ها سبب شده است تا اقالم حیاتی و ضروری در صدر واردات کشور قرار گیرند.بنابراين، تحريم

 درصد(-)میلیون دالر 1398و  1397اقالم عمده وارداتی در سال  برحسب واردات (. ساختار10- 8) جدول

 شرح ردیف
 % تغییرات به سال قبل % سهم ارزش

1397 1398 1397 1398 1397 1398 
 +5.0 28 5.0 4.9 2203 2099 (1005انواع ذرت ) 1
 +143.0 -45.0 4.2 1.8 1838 756 (8517های تلفن )دستگاه 2
 +6.0 30 3.8 3.7 1670 1581 (1006برنج ) 3
 +118.0 +188.0 3.2 1.5 1392 638 هاالکترودهای زغالی برای کوره 4
 +69.0  2.3  1007 596 (1003بذر جو ) 5
 +50.0 +25.0 2.2 1.5 943 628 (2304کنجاله سویا ) 6
 -27.0 23 1.9 2.7 839 1156 (1201لوبیای سویا ) 7
 -24.0 -4 1.9 2.6 837 1097 (3004داروها ) 8
 -27.0 -35.0 1.7 6.2 737 2634 (9887قطعات منفصله خودروهای سواری ) 9
 +126.0  1.6  711 315 (4011الستیک رویی خودرو ) 10

 +6.0 -5 27.9 28.2 12177 11980 جمع ده قلم

 (.1398و  1397مأخذ: سازمان توسعه تجارت ايران )

 یواردات یمباد نیترساختار واردات برحسب مهم. 4-3-8

ه کجنوبی( و هند، و ترکیه )جايگزين کرهیب چین، امارات ترتبه 1398مبادی وارداتی در سال  عمده

(. تشديد 11-8اند )جدول درصد( از کل واردات کشور را به خود اختصاص داده 65.8نزديک دو سوم )

ز ها بر روند تجارت با شرکای تجاری آثار ملموس و متفاوتی را به همراه داشته است. واردات اتحريم

رکیه، هند و چین حال، واردات از تاين با کاهش روبرو شد. با 1398و  1397عمده کشورها در دو سال 

 افزايش گذاشت.رو به 

 درصد( -)میلیون دالر 1396-98 دوره ترین مبادی وارداتی ایران طی(. مهم11- 8جدول )

 ردیف
1396 1397 1398 

 واردات نام کشور
 %
 سهم

 %تغییرات سهم واردات نام کشور %تغییرات %سهم واردات نام کشور

 8 25.6 11211 چین -22 24.2 10315 چین 24.3 13236 چین 1

 35 20.4 8913 امارات -35 15.4 6567 امارات 18.5 10059 امارات 2

 90 11.4 4996 ترکیه -19 6.1 2617 ترکیه 6.8 3719 کره جنوبی 3

 33 8.4 3676 هند 15 6.1 2595 هند 5.9 3222 ترکیه 4

 -15.0 4.8 2103 آلمان -20 5.8 2472 آلمان 5.7 3094 آلمان 5

 -14 2.7 1171 روسیه -3 4.9 2105 سوئیس 4.1 2258 هند 6

 -47.0 2.6 1125 سوئیس -45 4.8 2050 جنوبی کره 4.0 2160 سوئیس 7
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 ردیف
1396 1397 1398 

 واردات نام کشور
 %
 سهم

 %تغییرات سهم واردات نام کشور %تغییرات %سهم واردات نام کشور

 -5.6 2.5 1078 انگلیس 85 3.2 1343 روسیه 3.3 1771 فرانسه 8

 -13.8 2.3 987 ايتالیا -19 2.7 1159 هلند 2.6 1440 هلند 9

 -15.5 2.2 979 هلند -20 2.7 1145 ايتالیا 2.6 1437 ايتالیا 10

 -61.9 1.8 781 ج. کره -41 2.5 1046 فرانسه 2.0 1105 بريتانیا 11

 ... 1.3 556 برزيل -8 2.4 1021 بريتانیا 1.7 951 سنگاپور 12

 -41.7 1.2 531 سنگاپور -4 2.1 911 سنگاپور 1.3 728 روسیه 13

 -58.4 1.0 435 فرانسه 64 1.3 554 اتريش 1.3 688 بلژيک 14

 ... 0.9 410 پاکستان -27 1.1 489 برزيل 1.2 675 برزيل 15

 -29.4 0.9 390 اتريش 100 1.0 433 عمان 1.2 668 ژاپن 16

 -23.0 0.7 305 مالزی -35 1.0 432 ژاپن 0.9 490 مالزی 17

 -33.7 0.6 276 اسپانیا -7 1.0 416 اسپانیا 0.8 446 اسپانیا 18

 -32.7 0.6 265 بلژيک -19 0.9 396 مالزی 0.6 337 اتريش 19

 ... 0.5 232 تايلند -43 0.9 394 بلژيک 0.4 217 عمان 20

 -24 75.9 32368 کشور 10جمع 77.8 42396 کشور 10جمع 
 10جمع 

 کشور
36256 82.9 12.0+ 

 89.2 48701 کشور 20جمع 
 20جمع 

 کشور
38460 90.1 21- 

 20جمع 
 کشور

40418 92.0 5.1+ 

 43735 کل جمع 42612 کل جمع 54459 جمع کل واردات

 (.1398و  1397، 1396مأخذ: سازمان توسعه تجارت ايران )

، سهم کشورهای اروپايی در بین شرکای 1398ها و مشکالت ناشی از نوسانات ارز در سال ادامه تحريم

که ارزش، رشد ارزش، سهم و رتبه یطوربهکاهش قابل توجهی داشته است؛  1398عمده وارداتی ايران در 

بلژيک شديداً  وکشورهای مطرح اروپايی ازجمله آلمان، فرانسه، سوئیس، انگلیس، ايتالیا، اتريش، اسپانیا 

حدود  1398کننده نیازهای وارداتی ايران در سال ینتأمکشور اول  10کاهش يافت. ازطرفی، مجموع سهم 

 واحد درصد افزايش يافته است. 7ود حد 1397نسبت به سال  کهدرصد بوده  83

 تجارت غیررسمی ایران .4-8
درصد  29تا  24روندی کاهنده داشته است. اين حجم از قاچاق حدود  1396تا  1394حجم قاچاق از سال 

واردات کشور است و اثر منفی بر تولید، اشتغال و درآمد دولت دارد. طبق برآورد ستاد مبارزه با قاچاق کاال 

و به میزان  1397میلیارد دالر در سال  15به  1396میلیارد دالر در سال  9/12حجم قاچاق از  و ارز کل

 سال به نسبت میلیارد دالر( 04/12) 1397 سال در ورودی قاچاق درصد افزايش يافته است. حجم 9/15

ه تحوالت نیز با توجه ب خروجی حجم قاچاق و افزايش درصد يک دهم میلیارد دالر( حدود 05/12) 1396
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 برابر 3 میلیارد دالر حدود 9/2میلیارد دالر به  9/0نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی طی همین دوره از 

 قاچاق به کشور در سال یاز واردات کاال و ارز برآورد ستاد مبارزه با قاچاق کاال ی ازقیآمار دق .است شده

قاچاق  یحجم کاال کاال و ارز، ستاد مبارزه با قاچاق سیاظهارات رئبر اساس ، اما در دست نیست 1398

  .رسدیدالر م اردیلیم 5/12به کشور به حدود 

 . نرخ تعرفه5-8
 ای کشور ساختار تعرفه . تحوالت1-5-8

ای بر واردات کاال از ابزارهای اعمال سیاست تجاری کشورها برای ی و غیرتعرفهاموانع تعرفهوضع 

االها و کی کشورها بر واردات طورکلبهشود. صادرات محسوب میمديريت واردات و توسعه 

برند و های باالتری در مقايسه با کاالهای غیرکشاورزی بهره میاز تعرفه عموماًمحصوالت کشاورزی 

یری بر تأثنیز « سازمان جهانی تجارت»له المللی مرتبط ازجمهای بینحتی مداخله و توصیه سازمان

ی تأمین نیازهای ورها نداشته است. پافشاری کشورها بر اين امر به دلیل اهمیت باالتغییر اين رويکرد کش

های اخیر در کاالهای صنعتی طی دهه ين کاهش تعرفهباوجوداويژه حفظ امنیت غذايی است؛ داخل به

های متمادی کاالها برای سال سیاست تجاری کشورها مدنظر قرارگرفته است. در ايران سطوح تعرفه

 های تعرفه قرار دارد.ار باال و در سطح پنج کشور برخوردار از باالترين نرخبسی

 تغییر متوسط نرخ تعرفه در سطح کل. 2-5-8

يافته درصد کاهش  04/0ها با تغییر اندکی بطور متوسط به میزان متوسط نرخ کل تعرفه 1398در سال 

درصد در سال  10/19به  1397 درصد در سال 14/19صورت که متوسط نرخ تعرفه از است. بدين

سازی هدف شفاف ای باهای تعرفهکاهش اندکی داشته است. اين در حالی است که تعداد رديف 1398

های گذشته که در سال 1ایمورد افزايش و تعداد طبقات تعرفه 236و حمايت هدفمند از صنايع داخلی 

 مجدداً( تعیین شده بود 55و  40، 32، 26، 20، 10،15، 5طبقه ) 8ها در باهدف کاهش پراکندگی نرخ

( افزايش 100و  95، 75، 55، 45، 40، 35، 32، 26، 25، 20، 15، 10، 5، 4طبقه ) 15به  1398در سال 

 (.1-8 نمودار(يافت 

 

 

                                                 
های متمايز در ساختار تعرفه هر کشور است. متخصصان تجارت عموماً توافق دارند که ساختار ای، مجموع فراوانی نرخمنظور از طبقات تعرفه 1

های تعرفه، شناسايی کاال را ها اولويت دارد. اگرچه افزايش تعداد رديفای با پراکندگی زياد نرخواخت بر ساختار تعرفهای نسبتاً يکنتعرفه

 کند.شود که در صورت عدم کنترل مناسب، امکان فساد را بیشتر میسازد اما منجر به افزايش تعداد طبقات نیز میتر میدقیق
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 ایهای تعرفهتعرفه و فراوانی ردیف تغییر میانگین ساده .(1- 8) نمودار

 
 .1398 1397های مأخذ: محاسبه و ترسیم بر اساس قانون مقررات صادرات و واردات سال

 . تعرفه بخش کشاورزی و غیرکشاورزی3-5-8

ويژه در تأمین امنیت غذايی، همه کشورها با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ملی به

آوردند. مقايسه یعمل مبخش کشاورزی در مقايسه با بخش غیرکشاورزی بههای بیشتری از حمايت

ای های تعرفهواحد درصد حمايت 0.05حاکی از آن است که  1398و  1397های تعرفه در دو سال نرخ

 ای از بخش غیرهای تعرفهدر اقتصاد کشور کمتر شده است. همچنین متوسط کاهش در نرخ حمايت

 (. 2-8 واحد درصد بوده است )نمودار 12/0درصد و در بخش کشاورزی واحد  0.06کشاورزی 

  1398  و 1397های ها به تفکیک کل، کشاورزی و غیرکشاورزی در سال(.  میانگین ساده تعرفه2- 8نمودار )

 
 .1398و  1397های مأخذ: محاسبه و ترسیم بر اساس قانون مقررات صادرات و واردات سال    
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دهد که در تداوم هدفمندی حمايت از نشان می 1398ای کشور در سال نظام تعرفههمچنین بررسی 

مورد  236ای به میزان های تعرفهمحصوالت مختلف صنعتی و کشاورزی، در مجموع تعداد رديف

بالغ گرديد؛ افزايش در بخش کشاورزی  HSای هشت رقمی رديف تعرفه 8227يافته است و به افزايش

 (.3-8 رديف بوده است )نمودار 183کشاورزی  غیرش رديف و در بخ 52

 1398و  1397های (. تعداد ردیف تعرفه کل کاالها، کشاورزی و صنعت در سال3- 8نمودار )

 
 .1398و  1397های مأخذ: محاسبه و ترسیم براساس قانون مقررات صادرات و واردات سال

 
 

 ای. تغییر طبقات تعرفه4-5-8

طبقه در سال  10که از طوریای بوده، بههای اخیر کاهش تعداد طبقات تعرفهسالای در سیاست تعرفه

تغییر کرده  1397يافته است، اما اين روند در سال کاهش 1396و  1395های طبقه در سال 8به  1394

 1398 طبقه افزايش يافت؛ حداقل نرخ تعرفه در سال 15به  1398طبقه و همچنین در سال  14و به 

رحالی است درصد تعیین شد، اين د 100درصد و حداکثر نرخ تعرفه نیز در سطح باالتر معادل  4معادل 

درصد بود. بیشترين  55و  5ترتیب معادل به 1396و  1395های ها در سالو حداکثر تعرفهکه حداقل 

يف، سطح رد 718درصد به تعداد  15عرفه تای مربوط به سطح های تعرفهمیزان افزايش فراوانی رديف

تعداد  رديف بوده است. از 24درصد به تعداد  10رديف و سطح تعرفه  110درصد به تعداد  5تعرفه 

رديف  670به تعداد  25های تعرفه در برخی از طبقات کاسته شده است؛ فراوانی سطح تعرفه رديف

موع کاهش ناچیز ای کاهش يافته است. اين تغییرات در مجرديف تعرفه 29به تعداد  20تعرفه و طبقه 

 (.4-8 ست )نموداراها را بدنبال داشته واحد درصدی در متوسط تعرفه 04/0
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 1398و  1397های ای در سال(. مقایسه فراوانی سطوح تعرفه4- 8نمودار )

 
 .1398و  1397های مأخذ: محاسبه و ترسیم براساس قانون مقررات صادرات و واردات سال     

های مختلف حمايتی از صنايع و کاالهای مختلف، ای و اعمال سیاستدر اثر تغییر سطوح تعرفه
که متوسط نرخ یطوربهاند درصد( با افزايش نرخ تعرفه مواجه بوده 9/0رديف ) 72درمجموع تعداد 

رديف  81اند. عالوه بر اين حدود يافتهدرصد افزايش 83/22درصد به  99/12تعرفه اين کاالها از 
به میزان  1398ها در سال ای آناند و سطح تعرفهدرصد( نیز از تعرفه کاهشی برخوردار شده1ای )تعرفه

های درصد از رديف 2/94يافته است. همچنین بیش از کاهش 1397درصد در مقايسه با سال  5/53
مانده است. در قیدرصد، بدون تغییر با 15/19های رديف( با متوسط تعرفه 7752ای )تعداد تعرفه

درصد مربوط  23/20رديف با متوسط تعرفه  96های تجاری با استفاده از ابزار تعرفه، تحوالت سیاست
درصد( با متوسط  9/3رديف ) 322حذف و جهت شفافیت بیشتر در تعیین تعرفه کاالها،  1397به سال 
های تعرفه ت فوق تعداد رديفمجموع با تغییرا شده است. بدين ترتیب دردرصد اضافه  32/19تعرفه 

 يافته است. رديف افزايش 8227رديف به  7991از 

   1398ای در سال (. تغییرات سطوح تعرفه12- 8جدول )

 وضعیت تغییر
 در نرخ تعرفه

 ایتعداد ردیف تعرفه
 1398هایسهم از کل تعرفه متوسط ساده تعرفه

 )درصد(
 درصد تغییر

1397 1398 
 75.8 0.9 22.83 12.99 72 افزایشی
 -53.5 1 9.68 20.80 81 کاهشی

 0.0 94.2 19.15 19.15 7752 بدون تغییر
  -  20.23 96 شده حذف

  3.9 19.32  322 جدید
 -0.26 100 19.09 19.14 8227 کل

 .1398و  1397های مأخذ: محاسبه بر اساس قانون مقررات صادرات و واردات سال

ای خود شاهد های کااليی در مقايسه با سايرين، بیشترين تغییرات را در سطوح تعرفهبرخی از گروه
 اند. طبق بوده

 یاتعرفه طبقات
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 4/1و  3/6( با 17و قندو شکرو شیرينی )فصل  (79و مصنوعات روی )فصل (، روی 5- 8) نمودار
( و 12های روغن دار )فصل هاو میوهو همچنین دانه ایواحد درصد افزايش، بیشترين افزايش تعرفه

واحد درصد بیشترين میزان  7/1و 1/2با ترتیب ( به12نباتی )فصل الت و ساير محصومواد قابل بافت 
 اند.ها را در اختیار داشتهکاهش

 1398های کاالیی در سال ها برحسب گروه(. بیشترین واحد تغییر در متوسط نرخ تعرفه5- 8) نمودار

 
 .1398و  1397های های در سالمأخذ: محاسبه و ترسیم بر اساس قانون مقررات صادرات و واردات سال      

 های تعرفهترین نرختصویری از کاالهای برخوردار از باالترین و پایین. 5-5-8

درصد(  55طور میانگین های تعرفه )به، باالترين نرخ1398در مقررات صادرات و واردات ايران در سال 

)شامل  هاپوشکفی و انواع و سبدبافیربافی حصمربوط محصوالت پوشاک و نساجی، مصنوعات 

ها نیز مربوط به اشیاء هنری و عتیقه، مصنوعات ترين نرخفرش، گلیم و...( بوده است. همچنین پايین

فلز، جوش  فلزی )از قبیل آهن، فوالد، قلع، نیکل و... (، چوب پنبه و اشیاء ساخته شده از آنها و سنگ

و خاکستر بوده است. درواقع واردات بسیاری از فلزات و مواد معدنی و شیمیايی از کمترين موانع 

 ای در واردات برخوردارند.تعرفه
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 1398های کاالیی مختلف در سال های تعرفه بر واردات گروهترین نرخ(. باالترین و پایین6- 8نمودار )

 
 .1398و  1397های ر اساس قانون مقررات صادرات و واردات سالمأخذ: محاسبه و ترسیم ب        

 . تعرفه به تفکیک نوع کاال6-5-8

های تعرفه و همچنین افزايش در متوسط کل ، افزايش فراوانی تعداد رديف1398های سال در تعرفه

رد )ازلحاظ کاالها مشاهده شده است؛ بررسی تغییر در متوسط تعرفه کاالها به تفکیک کارب نرخ تعرفه

ها در کاالهای مصرفی و تا حدودی ای و مصرفی( حاکی از افزايش متوسط تعرفهای، واسطهسرمايه

کاالهای مصرفی به جهت اهداف  افزايش تعرفه هرچندای است. ای و کاهش در کاالهای واسطهسرمايه

های (، متوسط تعرفه7- 8رسد، اما طبق نمودار )دولت در حمايت از تولیدات داخلی منطقی به نظر می

درصد  9/2ای به میزان يافته است، اما متوسط تعرفه کاالهای واسطهای نیز اندکی افزايشکاالهای سرمايه
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 260صفحه:  1399 تاريخ:
 

  

های دولت ای و برنامهای و واسطهضرورت ورود کاالهای سرمايهواحد کاهش يافته است. با توجه به 

ای با دقت و گیری تغییرات تعرفهاست جهتدر حمايت از صنايع داخلی و خروج از رکود، مناسب 

 جامعیت بیشتری صورت گیرد.

 )درصد( 1398و  1397های (. روند تغییر نرخ تعرفه به تفکیک نوع کاال در سال7- 8نمودار )

 
 .1398و  1397های مأخذ: محاسبه و ترسیم بر اساس قانون مقررات صادرات و واردات سال

 

 های ترجیحی نامهموافقت. عملکرد حضور کشور در 6-8

 . ارزش تجارت ایران با شرکای تجاری ترجیحی 1-6-8

(، 1386(، تونس )1385(، پاکستان )1382کشور ازبکستان ) 9با  1398تا  1384کشور ايران از سال 

 -1391که اخیراً لغو شده است(، بالروس ) -1388(، قرقیزستان )1388(، بوسنی هرزگوين )1387کوبا )

نامه ( موافقت1395( و افغانستان )1393طرفه از سوی ايران منعقد شده است(، ترکیه )ر يکطوکه به

نامه تجارت آزاد دوجانبه منعقد و اجرايی با سوريه موافقت 1387تجارت ترجیحی دوجانبه و از سال 

شور روسیه، ، کشورهای قرقیزستان و بالروس به همراه سه ک1398ماه . عالوه بر اين از آبان1نموده است

نامه تجارت ترجیحی منعقدو ارمنستان و قزاقستان در قالب اتحاديه اقتصادی اوراسیا با ايران موافقت

 نامه در قالب دو و موافقت 1398کشور تا پايان سال  13اجرايی نمودند. بنابراين ايران در مجموع با 

                                                 
نامه تجاری، ای و ديگر موانع تجاری از طريق برقراری موافقتتری برخوردارند با کاهش موانع تعرفهکشورهايی که از سطح صنعتی باال 1

نمايند که چنین ترتیبات تجاری نابرابر بوده و پايدار نخواهد يافته را به بازار صادراتی محصوالت صنعتی خود تبديل میکشورهای کمتر توسعه

ای به علت کوتاه بودن فاصله جغرافیايی، اثر ايجاد تجارت بیشتری نسبت به قدند که ترتیبات تجارت منطقهپردازان حوزه تجارت معتبود. نظريه

 اثر انحراف تجارت دارند.
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 261صفحه:  1399 تاريخ:
 

 چندجانبه منعقد و به اجرا در آورده است.

 1398ب  کل ارزش تجارت غیرنفتی ايران با شرکای تجاری فوق در سال تجارت ترجیحی در قال

 6843درصد( از آن به صادرات و  6/69میلیون دالر ) 6905میلیون دالر بوده است که  14109معادل 

درصد( از آن به واردات اختصاص داشته است. همچنین ارزش تجارت ترجیحی با  4/30میلیون دالر )

درصد از کل تجارت  9/14میلیون دالر بوده است؛ اين رقم حدود  2018معادل  1398کشور در سال  13

درصد از ارزش تجارت ترجیحی  22شود که با شرکای تجاری دارای موافقت نامه با ايران را شامل می

پس از ورود افغانستان در  1درصد به واردات ترجیحی اختصاص داشته است. 78به صادرات ترجیحی 

حی و خروج قرقیزستان از اين جمع، تراز تجاری ايران با مجموع کشورهای مذکور جمع شرکای ترجی

نامه تجاری با کشور دارای موافقت 13طور متوسط سهم مجموع مثبت شده است. به 1397در سال 

میلیون  14109درصد است که از کل  6/16حدود  1398ايران از کل تجارت )غیرنفتی( ايران در سال 

درصد،  5/13درصد، افغانستان  58ا کشورهای دارای موافقت نامه تجاری با ايران، ترکیه دالر تجارت ب

درصد است. سهم  7/8درصد و نه کشور ديگر درمجموع حدود  5/8درصد، پاکستان  3/11روسیه 

درصد در  4/11به  1392درصد در سال  5/8شرکای ترجیحی از کل ارزش تجارت کااليی ايران از 

درصد در سال  6/16ورود اتحاديه اقتصادی اوراسیا به جمع شرکای ترجیحی ايران به  و با 1397سال 

شود که ارزش تجارت غیرنفتی ترين شريک تجاری ايران محسوب میرسیده است. ترکیه مهم 1398

بالغ شده است. پس از ترکیه، تجارت ايران با  1398میلیارد دالر در سال  8ايران با ترکیه به بیش از 

میلیارد دالر در رتبه بعدی قرار دارد. با ورود روسیه در قالب کشورهای  3/2انستان با ارزشی معادل افغ

میلیارد دالر  6/1عضو اتحاديه اقتصادی اوراسیا به جمع شرکای ترجیحی ايران، کشور مذکور با حدود 

الر در رتبه چهارم و میلیارد د 2/1رتبه سوم را به خود اختصاص داده است و همچنین پاکستان نیز با 

که کشورهای یطوربهو در سطح نازلی قرار دارد؛  2/1تجارت با نه کشور ديگر در مجموع حدود 

ازبکستان، ارمنستان، قزاقستان و سوريه با اختالف زياد نسبت به چهار کشور برتر با ارزش تجارت 

قرار دارند. پنج شريک تجاری  های پنجم تا هشتممیلیون دالر در رتبه 173و  328، 323، 372معادل 

 ديگر به دلیل ارزش تجارت پايین، جايگاه درخور توجهی در بین شرکای تجاری ترجیحی ايران ندارند.

 

                                                 
میلیارد دالر  85)با احتساب صادرات میعانات گازی( حدود  1398مطابق گزارش گمرک کشور، کل ارزش تجارت غیرنفتی کشور در سال  1

 4/1) میلیارد دالر 1.4معادل  1396باشد. اين رقم در سال درصد( آن مربوط به تجارت ترجیحی می 4/2میلیارد دالر ) 2بوده است که حدود 

 درصد( بوده است.
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  رانیا با آزاد و یحیترج دوجانبه نامهموافقت یدارا یشرکا واردات و صادرات تجارت، گاهیجا(. 8- 8) نمودار

 1393-98 دوره یط
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 (.1398های بازرگانی )مأخذ: موسسه مطالعات و پژوهش       

 ترجیحی ایرانمقایسه روند تجارت ترجیحی و غیر .2-6-8

 10، 1387مورد در سال  5به  1383د موافقت نامه از يک مورد در سال که تعدا 1383-98طی دوره 

ورد همه شرکای مايران در اکنون افزايش يافته است. هم 1398مورد در سال  13و  1393مورد در سال 

و واردات برقرار نموده است. پس از اجرای ای در صادراتجز افغانستان، ترجیحات تعرفهترجیحی به

ای در سهم تجارت ترجیحی، مشاهده ای، تغییر قابل مالحظههای تعرفهها و اعمال تخفیفنامهموافقت

و محدود د اندکيه اقتصادی اوراسیا، بدلیل تعدانشده است. حتی با ورود کشورهايی مانند ترکیه و اتحاد

م در کل کاالهای با تعرفه ترجیحی نسب به کل سبد کاالهای تجاری دوجانبه، در عمل سهم اين اقال

 تجارت افزايش پیدا نکرده است.

 1383-98ها طی دوره نامه(. روند تغییر سهم ارزش تجارت ترجیحی و غیر ترجیحی کاالیی قبل و بعد از اجرای موافقت9- 8نمودار )

 
 (. 1398های بازرگانی )مأخذ: موسسه مطالعات و پژوهش     
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دهد که شان مییحی به شرکای ترجیحی نترجیرغو  صادرات اقالم ترجیحیمقايسه ارزش

ها همواره کمتر از ارزش صادراتی نامهو بعد از اجرای موافقتصادراتی اقالم ترجیحی در قبلارزش

هاو درنتیجه افزايش اقالم برخوردار از نامهرغم افزايش تعداد موافقتیحی بوده است. علیترجیرغاقالم 

و  لحاظ تعدد ای ازشده برای اخذ ترجیحات تعرفه ای طی دهه اخیر، اقالم انتخابتخفیفات تعرفه

بخش اعظم  که در عملیطوربهشور نبوده، ها در سبد صادراتی کارزش صادراتی مبتنی بر اهمیت آن

 تجارت بالفعل ايران با شرکا را پوشش نداده است. 

ها، بخش کمی از کاالهای نامهتر حاکی است که بدون استثناء در مورد همه موافقتهای دقیقبررسی

تلف حتی نظر با اقالم ترجیحی پوشش داده شد و به علل مخ صادراتی ايران به بازار کشورهای مورد

ها نامهديگر در بسیاری از موافقتعبارت های پس از اجرا کاسته شده است. بهها در سالاز تعداد آن

ها، در نامهحتی برخی از کاالهای ترجیحی موجود در سبد صادراتی کشور در زمان اجرای موافقت

که اين انتظار وجود داشته که با توجه به درحالی اند؛های پس از اجرا بازار خود را از دست دادهسال

ین اعالم شده، اين کاالها قادر به حفظ بازار خود در کشور شريک تجاری باشند. همچن ترجیحات اخذ

ممنوعیت واردات کاالها از سوی نهادهای مسئول بدون توجه به تعهدات کشور در چارچوب 

های تجارت ترجیحی منعقده، دستیابی به اهداف توسعه تجارت از طريق اينگونه نامهموافقت

 کند.ها را با مشکل مواجه مینامهموافقت

 1383-98(. روند ارزش صادرات/واردات ایران با/از شرکای ترجیحی به تفکیک ترجیحی و غیرترجیحی طی دوره 10- 8نمودار )
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 (. 1398) های بازرگانیمأخذ: موسسه مطالعات و پژوهش

(، 1393ويژه ورود ترکیه )ها طی يک دهه اخیر بهنامهرغم افزايش تعداد موافقتدر مجموع علی

ی بالفعل یل پوشش ناکافی سبد صادراتبه دل( و اعضای اتحاديه اقتصادی اوراسیا، 1395افغانستان )

و عدم توفیق اقالم صادراتی بالقوه برای حضور در سبد صادراتی کشور کشور توسط اقالم ترجیحی

یحی رو به افزايش ترجیرغو ها، شکاف بین ارزش صادرات اقالم ترجیحینامهجرای موافقتپس از ا

وده بوده است. شکاف بین ارزش واردات ترجیحی و ارزش واردات غیرترجیحی نیز رو به افزايش ب

د کاهشی به بعد، ارزش اقالم موجود در سبد وارداتی کشور از شرکای ترجیحی رون 1389حتی از سال 

ء، و دسترسی به بازار از سوی دو طرف جاری ضامن بقا ه است. بدون شک کسب منافع تجاریداشت

، نظر موردکشور  13ص ، در خصو1383-98ها است. طی دوره نامهتوسعه و گسترش اينگونه موافقت

یحی همواره بیش از تجارت ترجیحی بوده است. عالوه بر آن، ارزش واردات ترجیرغتجارت 

ی از ارزش واردات ترجیحی بوده است. در حال حاضر با ورود اتحاديه اقتصاد یحی بیشترجیرغ

ها منفی بوده و بیشترين اوراسیا در جمع شرکای ترجیحی ايران، تراز تجارت ترجیحی ايران در اکثر سال

 میلیون دالر بوده است. 1117و معادل  1398کسری تراز تجارت ترجیحی نیز مربوط به سال 

 های صادر شده(ها و دستورالعملنامهذاری در حوزه تجارت )بخشگ. سیاست7- 8
ويژه نرخ ارز و ، به سبب نوسانات متغیرهای کالن به1397نیز همانند سال  1398دولت در سال 

های متعددی را برای مديريت تولید نامهها و بخشهای دسترسی به منابع ارزی، دستورالعملمحدوديت

 .رو به کاهش بوده است 1397وده اما تعداد آنها در مقايسه با سال و تجارت کشور صادر نم

 



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: بازرگانی هایموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 266صفحه:  1399 تاريخ:
 

  

بخشنامه و دستورالعمل مختلف از سوی گمرک ابالغ  228در حدود  1398ها، در سال بر اساس بررسی

بخشنامه در حوزه  141نامه گمرکی در حوزه تجارت، بخش 13شده و با توجه به شرايط تحريمی 

با توجه  1398ها در سال حوزه واردات صادر شده است. تعداد بخشنامه نامه دربخش 74صادرات و 

 کاهش يافته است. 1397به کاهش نسبی تالطمات اقتصادی نسبت به سال 

های گمرکی در های و دستورالعملنامه(. تعداد  بخش11- 8نمودار )

 1398سال 

 

های گمرکی به تفکیک حوزه نامه(. تعداد بخش12- 8نمودار )

 تجارت

 

جهت در  1397نیز همانند سال  1398سال  ها درهای صادر شده از سوی دستگاهبخش اعظم بخشنامه

ها تعداد اين بخشنامه مديريت جريان تجارت کشور صادر شده است. های تجاری برایايجاد محدوديت

ز ماه ششم ابدلیل تشديد تحريم و ضرورت مديريت بازار رو به افزايش بوده و  1398تا ماه پنجم سال 

ات مجدداً تا نهم روند کاهشی داشته است؛ اما در اواخر سال با هدف تنظیم بازار و ساماندهی صادر

 مورد رسید. 228افزايش يافت و در نهايت به 

و  فاتيبه تشر مربوط 1398صادره در سال  یگمرک هایدستورالعمل و هانامهشبخ عمده بخش 

مورد(،  26ها )ها و ممنوعیتهمچنین  معافیت بوده است. درصد( 49مورد،  112) یگمرک یهاکنترل

 صیخاظهار و تر یعموم طيو شرا فاتيتشرمورد( و  22) واردات و صادرات یو مقررات عموم طيشرا

 ها قرار دارند.نامهفراوانی بخش های بعدی از نظرمورد( در رتبه 21)

بخشنامه و دستورالعمل گمرکی مختلف در سال  228های حاکی است با وجود صدور تعداد بررسی

 های قبلی و يادهنده بخشنامهپوشش های جديدنامهدرصد از آنها بدلیل صدور بخش 37حدود  1398

های نامهاند که الزم است از فهرست موافقتها، منقضی شدهنی اجرای بخشنامهبدلیل اتمام دوره زما

 جاری خارج شوند.
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 فصل هشتم گیرییجهو نت یبندجمع

چون نرخ ارز هم یاقتصاد یرهایو نوسانات متغيران به اقتصاد ا هايمبازگشت تحر یلبه دل 1398 سال

ارز جهش  اگرچه که نرخ 1398و  1397 دو سالدر تجارت به وجود آورد.  یبرا ای رايژهو يطشرا

 یکاالها واردات یزو از منظر واردات ن يافترا تجربه کرد اما صادرات کشور کاهش  یحدود سه برابر

 یکرد. بررس را تجربه یکاهش یروند دهد،یرا تحت تأثیر قرار م یدکه تول نیز هاو نهاده ایواسطه

اهش ک ين. اکاهش يافت یرنفتیارت غارزش تجکه  دهدینشان م 1398تجارت کشور در سال  یتوضع

 جانبهيک هایيمو متعاقباً اعمال تحر از برجام يکاخاص خروج آمر يطاساساً متأثر از شرا یرچشمگ

 بوده است. یتجار-یاقتصاد

 یبتنگذشته در صادرات م هایهمچون سال يراناست که ساختار تجارت ا ینکته ضرور ينبه ا توجه

کاهش  یابستگو ينا یلبه واردات دارد که به دل یدتول یو در واردات نشان از وابستگ يهبر مواد نفت پا

شد بخش ر و یناخالص داخل یددر کشور است که آمار تول یاز رکود صنعت ایدر واردات عمدتاً نشانه

 مدعا است.اين بر  یگواه 1398و  1397سال دو صنعت در 

ای بر سبد صادراتی و واسطه اولیه وادفروشی در قالب صادرات مدراتی، خامبه لحاظ نوع کاالهای صا

ای جايگاه مسلط در و واسطه برو منابع نیز صادرات موادخام اولیه 1398ايران سیطره داشته و در سال 

شیمیايی،  محصوالت و مواد در اين میان، سه گروه تولید است. همچنین تجارت غیرنفتی ايران را داشته

سهم  مجموع دراساسی  تفلزا ای و تولیدهسته هایسوخت و نفت هایپااليشگاه ـ کک زغال تولید

 هایدر فعالیت 1398اند. بررسی صادرات سال بزرگی از کل صادرات غیرنفتی ايران را در اختیار داشته

م بسیار کمی در کل هايی که ارزش واحد صادراتی باالتری دارند سهدهد که گروهنشان می صنعتی

 صادرات را در اختیار دارند.

 2/0 دهد که تنها تعدادها نشان میبررسی شود.تعرفه را شامل می 4376 سبد صادراتی ايران مجموعاً

 29م )با سه دالر میلیارد 12.7ارزشی معادل رديف تعرفه(  9)کل اقالم صادراتی کشور از درصد 

. است شدهسه شرکت دولتی صادر ند که اين میزان تنها توسط درصدی در صادرات( را در اختیار دار

ع در تنو فقدان» نداشته است.، هیچ شرکت خصوصی بیش از يک میلیارد دالر صادرات حالیندرع

یافتگی نتوسعه عللعمده  از« های صادراتیضعف عمومی در توانمندی بنگاه»و  «اقالم صادراتی باارزش

 چون ایعديده مشکالت دلیلبه داخلی اقتصادی هایبنگاه دوره، اين در صادرات ايران است. بیشتر

 الیم تأمین مشکالت و معوق هایبدهی خارجی، بازارهای رفتن دست از داخلی، ضعیف بازارهای

 همچنان کهیطوربه شوند، مندبهره المللیبین محیط تجاری ومالی هایگشايش از توانستند کمتر

 .شودمی مشاهده وارداتی مبادی وصادراتی بازارهای در تمرکزبااليی
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هايی ها ارزش واردات هر سه نوع کاال دستخوش نوسانبا وضع تحريم 1398و  1397در دو سال 

درصد و کاالهای  30.4درصد، کاالهای مصرفی 15.8ای که ابتدا کاالهای واسطهنحویگرديد، به

جبران گرديد.  1398ی از اين کاهش در سال سپس بخش درصد با کاهش مواجه شدند و 19.2ای سرمايه

قلم کاالی مهم وارداتی  10دهد که ترکیب واردات برحسب اقالم کاالهای مهم وارداتی نیز نشان می

توجهی از اين اقالم، کاالهای حساس و ضروری سهم مهمی از کل واردات را در اختیار دارد. بخش قابل

نقلیه  يلو معیشت جامعه، قطعات منفصله صنايع تولید خودرو و وساکشاورزی مرتبط با امنیت غذايی 

ها سبب شد تا اقالم و اقالم گلوگاهی در زنجیره تولید محصوالت پايه فلزی است. بنابراين، تحريم

 اولويت واردات قرار گیرند. های مختلف در صدرحیاتی و ضروری در حوزه

و چندجانبه  يک هایيمکشورها و چند سال تحر یشترب يیگرايتو حما یجهان يکردهایرو در ییرتغ

 یرمس بايستیونقل، مو حمل اییمهب ی،بانک یهااقتصاد کشور اعم از نظام یبخش خارج یهعل يدشد

ر کشو یو صادرات یواردات یدر ساختارها ییرو تغ وابستگیاز  يیرا به سمت رها یتجارت خارج

 یته اصلبخش است. نک ينا یرگيبانساختار وابسته گر يناست که همچنان ا یدر حال ينا ؛کند يتهدا

 یاقتصاد کشور بر رشد یکمتر موجب شده که سبد صادرات یچیدگیخام و با پ یتمرکز بر کاالها ينکها

 کم اثر باشد.

 يینیدات صنعتی ايران عبارت است از: پاخصوص صادرات تولو به ازجمله واقعیات بخش خارجی

 يریپذتنوع ی،صنعت یدیمحصوالت تول يینپا پذيریت محور در کشور، رقابتصادرا یدبودن سطح تول

و  یمیت پتروشمنبع محور ازجمله محصوال يعبر صناو تکیه یو کشور يیصادرات به لحاظ کاال يینپا

 ينا یتمام کشور. یدر صادرات صنعت یشرفتهبا فناوری باال و پ يعصنا يینو سهم پا ینفت یهافرآورده

 های. بنگاهيابددست جهانی مناسب در سطح جايگاه به نتواند ايران صادرات که شده باعث هاموارد سال

 یرفتن بازارهاازدست ی،داخل یفضع یچون بازارها ایيدهمشکالت عد یلدلبه یداخل یاقتصاد

 یطمح یو تجاریمال هایيشکمتر توانستند از گشا یو مشکالت تأمین مالمعوق هاییبده ی،خارج

 یواردات دیو مبا یصادرات یدر بازارها يیهمچنان تمرکز باال کهیطورمند شوند، بهبهره المللیینب

بخش  سال يندر ا. است یداخل یکشور بازارها یدیتول یو عمده تمرکز بازارها شودیمشاهده م

 یتامن امرتبط ب یکشاورزمواد اولیه  یحساس و ضرور یاقالم کاالها یاز اقالم واردات توجهیقابل

در  یو اقالم گلوگاه یهنقل يلخودرو و وسا یدتول يعجامعه، قطعات منفصله صنا یشتو مع يیغذا

 بوده است. یفلز يهپا والتمحص یدتول یرهزنج

نرخ متوسط ی درصدواحد 05/0کاهش  تجاری هایسیاست ینهزم تحوالت اين سال در ينترمهم از

افزايش  ی،کشاورز یرهای تعرفه در بخش کشاورزی و غمتوسط نرخ کاهشها نسبت به سال قبل، تعرفه

 تعداد افزايش اما ، بوده داخلی صنايع از هدفمندتر حمايت و سازیشفاف باهدف تعرفه هایرديف
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 عالوهتعرفه بوده است. به هایدر جهت کاهش پراکندگی نرخ قبلی اهداف برخالف ایتعرفه طبقات

. استشده  درصد تعیین 100ها در سطح و حداکثر تعرفه درصد 4 سطح در که تعرفه هاینرخ حداقل

علیرغم کاهش متوسط  یرشد اقتصاد يکبر تحر یدولت مبن یکل رويکرد رغماين اقدامات به حال،ينباا

تعرفه کاالهای  نرخافزايش متوسط ای و افزايش متوسط تعرفه کاالهای مصرفی، به تعرفه کاالهای واسطه

 طلبد.را می ایتعرفه هایسیاستبیشتر در دقت و جامعیت نیازمند ه انجامید ک ایسرمايه

نامه تجارت ترجیحی با اتحاديه اقتصادی اوراسیا سبب شد که تعداد کشورهای دارای انعقاد موافقت

البته . افزايش يابد 1398مورد در سال  13به  1397کشور در سال  10نامه تجارت ترجیحی از موافقت

نامه تجارت ترجیحی منعقد نموده کشورهای قیرقزستان و بالروس بصورت دوجانبه موافقتايران با  

قتصادی اوراسیا بود که اين دو کشور به همراه کشورهای روسیه، ارمنستان و قزاقستان در قالب اتحاديه ا

لکرد عم یبررس اند.اجرايی نموده 1398نامه تجارت ترجیحی جديدی را منعقد نموده و از آبان موافقت

و  ترکیه ورکش دو مورد در تنها هانامهموافقت يندر ا یقاز آن است که توف یدوجانبه حاک یتجار

دی اوراسیا در مدت پنج يران و همچنین اتحاديه اقتصاا یتجار یعیعمده و طب یعنوان شرکاپاکستان به

نافع کسب م یبرا یتمشخص است که احتمال موفق یشقابل مشاهده است. از پ ،1398ماهه پايان سال 

های ترجیحی با توجه به طیف کاال یتجار يکشرهشت با  یتجار یهاانعقاد موافقتنامه يقاز طر یتجار

زش تجارت سهم و ار ی،فعل يط. در شراباشدیم تریفضعو همچنین حجم پايین مبادالت دوجانبه 

دالر،  یلیاردم 85درصد کل تجارت ) 6/16جانبه حدود دو ینامه تجارموافقت یدارا یکشور با شرکا

 یحیرجمذکور ت یو کشورها يرانا ینب یدرصد از اقالم تجار 9/14گمرک کشور( بوده و تنها  ارشگز

 دهدیارقام نشان م يناست. ا یحیدرصد از کل ارزش تجارت کشور ترج 4/2 حدود ينهستند؛ بنابرا

 یحیترج یسطح پوشش کاالهاو هم ینامه تجارد موافقتانعقا یانتخاب شده برا یکه هم کشورها

 ت.مبادله شده نبوده اس یو نوع کاالها یتجار یشرکا ینها در بآن یتبر اهم یمبتن

سرانه معادل يکايک کشورها، بايستی تحوالت و ارزش صادرات صنعتی برای دستیابی ايران به سهم  

خصوص وتجارت کشور رخ دهد که سخت و اما ناممکن نیست. توسعه تجارت بهبنیادين در صنعت

ای مستلزم تحقق چهار رکن است که اگر به هر دلیلی يکی از چهار توسعه صادرات صنايع کارخانه

سازد؛ ای را با شکست مواجه میرکن هماهنگ و يا فعال نباشد، تحقق اهداف صادرات صنايع کارخانه

 -ای؛ بات و انگیزه برای صادرات صنايع کارخانهايجاد امکان -اين چهار حوزه عبارت است از: الف

ايجاد  -ای؛ و دهالمللی صنايع کارخانرتقای قابلیت رقابت بینا -کاهش هزينه تولید صنايع صادراتی؛ ج

 . ای صادراتیصنايع کارخانه محیط امن برای فعالیت
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 چکیده

های صنعت و کشاورزی و بیشتر از سهم گروه 1398سهم خدمات از ارزش افزوده کل کشور در سال 

های روهدرصد رشد يافته است. در میان زيرگ 0.5حدود  1397درصد بوده که نسبت به سال  47.1حدود 

 مربوط به بخش 1392-98بخش خدمات، بیشترين سهم ارزش افزوده از ارزش افزوده کل در دوره 

ط به تأمین جا و های خدماتی مربوفعالیت ،یفروشعمده و خردههای مجموع فعالیت) بازرگانی داخلی

درصد داشته است.  30از  بوده که سهمی بیش دامپزشکی(کار و وو مستغالت، کرايه و خدمات کسب غذا

شتغال ادرصد بوده که سهم  50بیش از  1396-98از طرفی، سهم بخش خدمات از اشتغال کشور در دوره 

 است. درصد بوده 53اين دوره حدود  بخش خدمات بازرگانی داخلی از کل اشتغال بخش خدمات نیز در

 تعداد 1398 سال دراست و  داخلی بازرگانیبخش يرز ينتربزرگدر حوزه توزيع،  صنفی واحدهای

عداد، تدرصد از اين  19.2تاريخ اعتبار حدود  که دارای پروانه کسب بوده واحدهای صنفی 2714646

در  و در کشور فعال هستندهزار واحد صنفی بدون پروانه کسب نیز  750به عالوه،است. منقضی شده 

ل هستند. هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب و فاقد پروانه کسب در کشور فعا 500میلیون و 3مجموع 

دی واحدهای توزيعی و تولیواحدهای صنفی خدماتی )شامل واحدهای خدماتی و خدمات فنی( تعداد 

د د رشدرص 1.4درصد و  2.1 درصد، 3.6به ترتیب حدود نسبت به سال پیش از خود،  1398در سال 

 درصد رشد 65.9حدود  1397 سال به نسبت 1398 سال ای درزنجیره و بزرگ هایفروشگاهاند. داشته

 ایجیرهزن هایفروشگاه همچنین، تعداد و (1398در سال  209به  1397در سال  126از تعداد )داشته 

توجه به با درصد رشد داشته است. 10.9و  11.1نیز به ترتیب  چندمنظوره ایزنجیره و فروشگاه همگن

 وکارهایکسب مجوز صدور ای،شبکه و اينترنتی هایفعالیت های فراوان تکنولوژی و رواجپیشرفت

 رسیدگی یهاپرونده تعداد ؛ البتهداشته رشد درصد 47.4 حدود 1397 سال به نسبت 1398 سال در مجازی

 .درصد رشد يافته است 9.8نیز حدود  اينترنتی وکارهایکسب ماهیت با شده

توسط شرکت بازرگانی دولتی های روغنی و افت خريد تضمینی گندم دانه تضمینی خريد ،حوزه تأمین در

است. از طرفی، واردات صفر بوده  ،خريد تضمینی برنج در اين سال و داشته رشد 1398در سال ايران 

واردات برنج کاهش يافته ولی رشد داشته  1397نسبت به سال  1398در سال روغن خام و شکر خام نیز 

 1398بر اين اساس، مقدار وابستگی به واردات در سال و واردات کره نیز در اين سال انجام نشده است. 

با  1398در سال حوزه تأمین که با وجودیبه ترتیب در گندم، شکر خام و روغن خام بیشتر بوده است. 

شرکت  حالبا اينبوده مشکالتی اعم از نوسانات قیمت جهانی، تأمین ارز، ترخیص کاالها و ... مواجه 

برعهده داشته  میلیون تن( 50)بیش از  کاالهای اساسیبازرگانی دولتی ايران نقش قابل توجهی در تأمین 

رشد داشته و میزان  1398در حوزه فروش نیز فروش برنج، روغن خام، شکر خام و سفید در سال  است.
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اند. در حوزه مديريت کرده رشد منفی را تجربه 1397های روغنی نسبت به سال فروش گندم و دانه

ونقل و جابجايی گندم، برنج و شکر خام مقدار کل حمل 1398لجستیک داخلی تا پايان اسفند ماه سال 

ار حمل و جابجايی کاالهای مورد میلیون تن بوده و مجموع کل مقد 7.52در داخل کشور، در مجموع 

 4.7حدود  1398ال نقل در سوهای حملعمل شرکت بازرگانی دولتی ايران به کشور توسط شرکت

است. در حوزه مديريت لجستیک  درصد رشد يافته 19.8حدود  1397میلیون تن بوده که نسبت به سال 

روغن خام، برنج و شکر خام به  خارجی در سال مذکور، مقدار کل حمل و جابجايی کاالهای گندم،

به  نامهبیمهفقره  116 میلیون تن بوده است. همچنین، تعداد 2.66مبادی ورودی کشور در مجموع حدود 

های درآمد حاصل از تعجیل تخلیه کشتی به عالوه،ه است. میلیارد ريال صادر شد 126حدود  ارزش

ر يورو بوده است. در حوزه نگهداری و هزا 229حامل کاالهای مورد عمل شرکت جمعاً نزديک به 

 22.255حدود  1398سازی کاالهای مورد عمل شرکت در سال سازی نیز میزان کل ظرفیت ذخیرهذخیره

 است. درصد رشد داشته 0.9حدود  1397و نسبت به سال  میلیون تن بوده

درون  توزيع ی نظامهابار نیز به عنوان يکی از بخشتره و میوه میاديننیز همچنان  1398در سال 

و تعدادی نیز واحد در تهران  246مجموعاً  کهفعالیت داشته  هاشهرداریای تحت نظارت مستقیم شبکه

با هدف های کشور اير استانسدر اين میادين توسعه های کشور فعال هستند. در برخی از شهرستان

الت کوتاه کردن فاصله تولید و عرضه محصوالت کشاورزی در راستای حمايت از تولیدکنندگان محصو

 طريق از مبادله هایهزينه شکاه در مهمی نقش تواندمی درآمدکماقشار  و، کنندگانمصرفکشاورزی و 

  داشته باشد. غیرضروری هایواسطه و دالالن کاهش

صدی در 38.1درصدی در حجم و نیز رشد  3.9بررسی عملکرد بورس کاالی ايران نیز حاکی از رشد 

االر در ارزش معامالت کل بازار بوده که بیشترين حجم و ارزش نیز مربوط به مجموع معامالت ت

 های نفتی بوده است. پتروشیمی و فرآورده

ونده و تخلفات پر تشکیل ها وبازرسی افزايش از حاکی 1398 سال بازار، بر بازرسی و نظارت حوزه در

شکايات مردمی و کل شکايات و  به رسیدگی همچنین بوده است. 1397کشف شده نسبت به سال 

 است.   کاهشی داشته روند ،(متخلف و در دست بررسی) شکايات به رسیدگی درصد

سی تحوالت داخلی و بیرونی گذاری و برربه منظور سیاست 1398کارگروه تنظیم بازار کشور در سال 

جلسه برگزار کرده است. محورهای عمده تصمیمات  55 تعداد ،اثرگذار بر تنظیم بازار کاالها و خدمات

کاالهای  و عرضه گذاری درخصوص توزيعکارگروه تنظیم بازار کشور در اين سال، شامل سیاست

در امر تجارت؛ تأمین کسری های کااليی مشمول ارز ترجیحی و تخصیص آن؛ تسهیل اساسی؛ گروه

و ترمیم ذخاير راهبردی کشور؛ کنترل و نظارت  ها در بازاررسانی قیمت، بررسی، کنترل و اطالعبازار
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های ممنوعیتهماهنگی جهت تأمین ارز کاالهای اساسی؛  ؛گذاری کاالها و خدماتبر بازار؛ قیمت

 ها بوده است.فصلی و تغییر در تعرفه

 مقدمه  

از  را دماتخ و کاالها يکديگر با تعامل در که فرآيندها است و عوامل، نهادها شامل داخلی بازرگانی

کنند. بازرگانی یکشور توزيع م داخل کنندگاندريافت و در میان مصرف ورودی یو مباد مراکز تولید

بخش ترين فعاالن شود. عمدهداخلی بر اساس نوع مالکیت به دو بخش دولتی و غیردولتی تقسیم می

ها شامل میادين دولتی بازرگانی داخلی، شامل شرکت بازرگانی دولتی ايران، و در زيرمجموعه شهرداری

يی هستند. از طرفی، بخش ی تهران و تعدادی از شهرهای کشور و بورس کاالبار شهردارترهو  میوه

ای، های زنجیرهتوان به دو بخش عمده، اصناف؛ و نیز فروشگاهغیردولتی بازرگانی داخلی را می

توان نام برد. کارآمدی بخش بازرگانی داخلی تعادل ای را میوکارهای مجازی و بازاريابی شبکهکسب

کنندگان به کاالها و اقتصادی و بهبود در وضعیت تولید و مصرف را از طريق بهبود دسترسی مصرف

بازرگانی  کند. به عالوه، بخشخدمات با نرخی شفاف و منصفانه و جلوگیری از کسری بازار تضمین می

های مبادله، سبب کاهش هزينه تمام های غیرضروری، کاهش هزينهداخلی با حذف دالالن و واسطه

شود. ها و ... میکنندگان و احقاق حقوق آنوری و افزايش رفاه مصرفشده تولید و مصرف، ارتقاء بهره

های آن بخش بازرگانی داخلی و زيرمجموعهبه همین منظور در اين فصل به تحلیل و بررسی عملکرد 

 پرداخته شده است.   1398در سال 

 . جایگاه بخش بازرگانی در تولید ناخالص داخلی 1-9
های بیشتر از سهم گروه 1392-98سهم ارزش افزوده گروه خدمات از ارزش افزوده کل، در دوره 

حدود  1398افزوده کل در سال  صنعت و کشاورزی بوده است. همچنین، سهم گروه خدمات از ارزش

زير گروه  6درصد رشد يافته است. بخش خدمات دارای  0.5حدود  1397بوده که نسبت به سال  47.1

حمل و نقل، انبارداری، پست، ؛ های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذافعالیت ،یفروشعمده و خرده

ی؛ کرايه و خدمات کسب و کار و دامپزشکمستغالت، ؛ مهیو ب یمال یهاتیفعال؛ اطالعات و ارتباطات

 یهای مربوط به سالمت انسان و مددکار تیاداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعال

های بخش است. در میان زيرگروه ساير خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگیی؛ و اجتماع

های خدماتی فعالیت فروشی،خرده و فروشیزيرگروه اصلی عمده 3های خدمات بخشی يا تمام فعالیت
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 یاحرفه خدمات و مستغالت خدمات و ارتباطات و انبارداری ونقل،حمل ؛مربوط به تأمین جا و غذا

 . 1اندکشور نامگذاری شده داخلی بازرگانی عنوان تحت تخصصی، و

 1398 های بخش خدمات، بیشترين سهم ارزش افزوده از ارزش افزوده کل در سالدر میان زيرگروه

نیز و  ؛ا و غذاهای خدماتی مربوط به تأمین جفعالیت ،یفروشعمده و خردههای مربوط به فعالیت

. کارايی درصد( 12.6 های يکسانسهمبا ) ی استکار و دامپزشکومستغالت، کرايه و خدمات کسب

ونق در راين فعالیت به عنوان آخرين حلقه زنجیره تأمین و عرضه محصوالت در کشور، سهم مهمی 

کند. اين در حالی های تولیدی کشور در سه گروه صنعت، معدن و کشاورزی ايفا میبخشی به فعالیت

است که رشد تکنولوژی در سراسر جهان، سبب افزايش سهم ارزش افزوده بخش خدمات و کاهش 

     های تولیدی )صنعت، معدن و کشاورزی( از ارزش افزوده کل شده است. سهم ارزش افزوده بخش

 2)درصد( 1392-98افزوده کل طی دوره  های اقتصادی از ارزشافزوده فعالیت(. سهم ارزش1-9)  جدول

 سال
گروه 

 کشاورزی

گروه 

 صنعت

گروه 

 خدمات

 خدمات

عمده و 

، یفروشخرده

ی هافعالیت

خدماتی مربوط 

به تأمین جا و 

 غذا

حمل و نقل، 

انبارداری، 

پست، 

اطالعات و 

 ارتباطات

 یهاتیفعال

 مهیو ب یمال

مستغالت، 

کرايه و 

خدمات 

کسب و کار 

 یو دامپزشک

اداره امور عمومی 

و خدمات شهری، 

آموزش، 

های مربوط تیفعال

به سالمت انسان و 

 یاجتماع یمددکار

ساير 

خدمات 

عمومی، 

اجتماعی، 

شخصی 

 و خانگی

1392 7.8 47.6 44.5 12.8 7.1 2.5 11.8 9.6 0.8 

1393 8.5 43.2 48.4 13.2 8.4 2.0 12.4 11.5 0.9 

1394 9.6 34.8 55.3 13.2 9.6 2.2 14.9 14.3 1.0 

1395 9.0 37.7 52.3 12.3 9.1 2.0 14.3 13.7 0.9 

1396 8.4 39.6 50.8 12.5 8.7 1.8 13.7 13.1 0.9 

1397 8.1 44.0 46.8 12.3 8.2 1.7 12.2 11.7 0.8 

1398 8.3 43.8 47.1 12.6 8.5 1.8 12.6 10.9 0.7 

  مأخذ: مرکز آمار ايران.

                                                 
های ملی کشور در زيرمجموعه نقل زمینی کشور در آمار و اطالعات حسابولمحنقل دريايی، هوايی و بخشی از وحمل بخش زيادی از 1

بیشتر حمل و نقل زمینی، انبارداری و خدمات بازرگانی کشور زيرمجموعه بخش بازرگانی با اين وجود، باشند. ارجی میبخش بازرگانی خ

)عرضه محصوالت کشاورزی( هم زيرمجموعه  )اصناف تولیدی( و کشاورزی قانون نظام صنفی، بخشی از فعالیت صنعت مطابقداخلی است. 

های ازرگانی داخلی، سهم بااليی از کل ارزش افزوده گروه خدمات و قسمتی از ارزش افزوده بخشب در نتیجه،بخش بازرگانی داخلی است. 

اهمیت و نقش مهم بازرگانی داخلی در اقتصاد کشور به ويژه در زنجیره بیانگر که  را به خود اختصاص دادهصنعت و معدن و کشاورزی کشور 

 .  استتامین و عرضه محصوالت 

 خواهد بود.  100لص مالیات بر وردات است که با احتساب آن جمع ارزش افزوده سه گروه اقتصادی و اين شاخص عدد مابقی مربوط به خا 2
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 ،یفروشعمده و خردههای )مجموع فعالیت، سهم بخش بازرگانی داخلی (1-9)مطابق جدول 

 کار و دامپزشکی( وو مستغالت، کرايه و خدمات کسب های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذافعالیت

نیز  1398درصد بوده است و در سال  35از ارزش افزوده کل در دوره مورد بررسی به طور متوسط 

از ت. درصد افزايش يافته اس 33.8به حدود  1397درصد نسبت به سال  3.2اين سهم با رشدی حدود 

نیز در  و غذا های خدماتی مربوط به تأمین جافعالیت ،یفروشعمده و خردهطرفی، روند سهم زيرگروه 

سهم  يافته است. همچنین، روند اين افزايشواحد درصد  0.3، حدود 1397نسبت به سال  1398سال 

 1398درصد در سال  12.6به  1392درصد در سال  12.8کاهشی بوده و از حدود  1392-98در دوره 

الت و های حمل و نقل و انبارداری و مستغکاهش يافته است. اين در حالی است که سهم زيرگروه

در  نقل و انبارداریو حمل دارای روند صعودی بوده است اما همچنان سهم  1392-98کرايه در دوره 

کمتر  ا و غذاهای خدماتی مربوط به تأمین جفعالیت ،یفروشعمده و خردهاز سهم زيرگروه  1398سال 

 بوده است.

 . جایگاه بخش خدمات و بازرگانی در اشتغال ایران2-9
 50مات با سهمی بیش از ، بخش خد1396-98عات وضعیت اشتغال کشور در دوره براساس اطال

های صنعت و کشاورزی داشته و پس از آن، بخشدر اختیار درصد، باالترين سهم را از اشتغال کشور 

اند. همچنین، سهم بخش درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده 17.5و  32به ترتیب حدود 

ی درصد بوده است و نسبت به سال قبل تغییر 50.3حدود  1398ل کشور در سال خدمات از اشتغا

های اصلی اقتصاد و اشتغال نیروی کار در ( آمار اشتغال در بخش3-9و ) (2-9نداشته است. جداول )

 دهد.ه بازرگانی داخلی از زير بخش خدمات را نشان میهای زيرمجموعفعالیت

 1396-98های عمده اقتصادی طی دوره کیک فعالیت(. وضعیت اشتغال به تف2-9) جدول

بخش 

 اقتصادی

 1397به 1398تغییرات  1398 1397 1396

 تغییرات تعداد سهم )درصد( تعداد )نفر( سهم )درصد( تعداد )نفر( سهم )درصد( تعداد )نفر(

 1.69 71296 17.7 4292541 17.7 4221245 17.5 4077351 کشاورزی

 1.88 142980 32.0 7766017 32.0 7623037 32.3 7544709 صنعت

 1.81 217516 50.3 12212901 50.3 11995385 50.2 11721504 خدمات

 1.81 431792 100 24271459 100 23839667 100 23343564 مجموع

 .و محاسبات پژوهشمأخذ: مرکز آمار ايران 

 217516نسبت به سال قبل خود،  1398تعداد شاغلین بخش خدمات در سال  ،(2-9مطابق جدول )

 سهمدرصد بوده است.  1.8 سالنفر به شاغلین کشور افزوده شده و رشد اشتغال اين بخش در اين 
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بخش اشتغال مردان در درصد و سهم  53.3حدود از کل اشتغال زنان بخش خدمات  درزنان اشتغال 

 درصد بوده است. 49.7حدود ل مردان از کل اشتغامردان خدمات 

 بازرگانی داخلی )نفرکارکن(  بخشریزی فعالیت بخش خدمات مرتبط با هارگروهیز(. وضعیت اشتغال 3-9)جدول 

 درصد( -)نفر 1396-98طی دوره 

 شرح

1396 1397 1398 
درصد تغییر 

به  1398

1397 
 تعداد

سهم از بخش 
خدمات 
 بازرگانی

 تعداد
سهم از بخش 

خدمات 
 بازرگانی

 تعداد
سهم از بخش 

خدمات 
 بازرگانی

 0.7 57.51 3761739 58.84 3734496 59.2 3702856 فروشیفروشی، خردهعمده

 5.7 36.22 2369306 35.31 2241280 35.3 2210714 ونقل و انبارداریحمل

های خدماتی مربوط فعالیت
 به تأمین جا و غذا

341264 5.5 370848 5.84 410215 6.27 10.6 

 3.1 100 6541260 100 6346624 100 6254834 مجموع خدمات بازرگانی

سهم اشتغال خدمات بازرگانی 
 داخلی از کل بخش خدمات

53.4 52.9 53.6 1.3 

 .محاسبات پژوهشمأخذ: مرکز آمار ايران و   

-98دوره طی  ، سهم اشتغال خدمات بازرگانی داخلی از کل بخش خدمات(3-9) مطابق جدول فوق

افزوده بخش بازرگانی از کل درصد بوده است. اين در حالی است که سهم ارزش 53حدود  1396

های مذکور بوده تر از سهم اشتغال در گروه فعالیتهای مورد بررسی پايینافزوده اقتصاد در سالارزش

توان . بر اين اساس میداردبازرگانی داخلی  های زيرمجموعهفعالیت بیشتر یکاربر شدت است که نشان از

هايی است که به دلیل کاربر بودن نوع آن، های بخش بازرگانی داخلی يکی از بخشدريافت فعالیت

 های بازرگانی داخلیتر در زيرمجموعهتوان در اشتغالزايی مدنظر سیاستگذاران قرار گیرد. بررسی دقیقمی

 .  استفروشی عمده فروشی و خردهمربوط به شتغال، ادهد که بیشترين سهم مینشان  1398در سال 

 . بخش بازرگانی داخلی 3-9
شوند. بخش فعاالن بازرگانی داخلی کشور براساس نوع مالکیت به دو بخش دولتی و غیردولتی تقسیم می

ترين فعاالن بخش ها قابل تفکیک است. عمدهدولتی خود به دو گروه زيرمجموعه دولت و شهرداری

شامل میادين ها دولتی بازرگانی داخلی، شامل شرکت بازرگانی دولتی ايران و در زيرمجموعه شهرداری

ستند. از طرفی، بخش ی تهران و تعدادی از شهرهای کشورو بورس کااليی هبار شهردارترهو  میوه

وکارهای زيرمجموعه قانون نظام صنفی توان به دو بخش عمده، کسبغیردولتی بازرگانی داخلی را می

های سهامی اً شرکتموعه قانون تجارت که عمدتوکارهای زيرمجکه همان اصناف هستند؛ و نیز کسب

های پخش، شرکتتوان میها ترين اين فعالیتند که از مهمهای تعاونی هستخاص، سهامی عام، شرکت

 ای را نام برد.وکارهای مجازی و بازاريابی شبکهای، کسبهای زنجیرهفروشگاه
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 . وضعیت نظام توزیع کشور در بخش غیردولتی1-3-9

 . واحدهای صنفی9-3-1-1

زيربخش بازرگانی داخلی در بخش غیردولتی، واحدهای صنفی يا اصناف هستند. در پايان بزرگترين 

های تولیدی، توزيعی، واحد صنفی در بخش بازرگانی داخلی در فعالیت 2714646تعداد  1398سال 

از اين تعداد تاريخ اعتبار اند. خدماتی و خدمات فنی در مناطق مختلف کشور دارای پروانه کسب بوده

است و نیاز به تمديد پروانه شده  یمنقص -یقانون نظام صنف 5ماده  2طبق تبصره -درصد 19.2ود حد

هزار واحد صنفی بدون پروانه  750د دارند. اين در حالی است که مطابق آخرين اطالعات موجود، حدو

هزار واحد صنفی تولیدی،  500میلیون و  3در کشور فعال هستند. بدين ترتیب در مجموع حدود 1کسب 

، در سراسر 1398توزيعی، خدماتی و خدمات فنی دارای پروانه کسب و بدون پروانه کسب در سال 

کشور فعالیت دارند. بر اساس قانون نظام صنفی، متولی اعطای مجوز و تمديد فعالیت واحد صنفی، 

های صنفی، ترل، نظارت و بازرسی زنجیره تأمین و عرضه محصوالت )کاال و خدمات(، اتحاديهکن

های های سراسر کشور و اتاق اصناف ايران هستند. بر اين اساس، تشکلهای اصناف شهرستاناتاق

اتحاديه  7437اتاق اصناف شهرستان و  833شامل  1398صنفی زيرمجموعه اتاق اصناف ايران، در سال 

طور متوسط در به ،به اطالعات و آمار با توجهفنی است. صنفی تولیدی، توزيعی، خدماتی و خدمات 

واحد صنفی  365واحد صنفی يک اتاق اصناف شهرستان و به ازای هر  3259برای حدود  1398سال 

 يک اتحاديه صنفی مشغول به فعالیت بوده است.

های صنفی کشور، سهم واحدهای صنفی رت بر سازمانبر اساس آمار منتشره دبیرخانه هیأت عالی نظا

درصد  48.7درصد تولیدی،  19.2، شامل حدود 1398کسب از حیث نوع فعالیت در سال  دارای پروانه

ب فعالیت ( آمار تغییر در تعداد، ترکی4-9درصد خدماتی بوده است. در جدول ) 32.1توزيعی و حدود 

 ائه شده است.ار 1398تا  1395اصناف در بازه زمانی 
 13951-98(. تعداد و ترکیب واحدهای صنفی طی دوره 4-9)جدول 

                                                 
 .27/2/1397، 16502زاده رئیس اتاق اصناف کشور در مصاحبه با روزنامه همشهری، کد مطلب اظهارات آقای طالب 1

 ارقام اين ستون، از مجموع تعداد واحدهای صنفی خدماتی و خدمات فنی حاصل شده است. 3

 واحد منقضی شده است. 256937قانون نظام صنفی، تاريخ اعتبار تعداد  5ماده  2، طبق تبصره 1396از مجموع واحدهای صنفی در سال  4
 واحد منقضی شده است.  360412نون نظام صنفی، تاريخ اعتبار تعداد قا 5ماده  2، طبق تبصره 1397از مجموع واحدهای صنفی در سال  5
 واحد منقضی شده است. 520008قانون نظام صنفی، تاريخ اعتبار تعداد  5ماده  2، طبق تبصره 1398از مجموع واحدهای صنفی در سال  6

 مجموع تولیدی توزیعی 3خدماتیسال

1395 50100500000

13964 796484 15512535704

13975 841002 1295720 512802 2649524 

13986 871546 1323242 519858 2714646 
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 های صنفی کشور و محاسبات پژوهش.دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمانو مأخذ: مرکز آمار ايران 

 1397نسبت به سال  1398واحدهای صنفی در سال (، مجموع تعداد 4-9براساس اطالعات جدول )

نسبت به سال  1397درصد رشد داشته است. اين در حالی است که اين نرخ رشد در سال  2.5حدود 

درصد بوده و همانطور  22.7حدود  1395نسبت به سال  1396درصد و نیز در سال  4.5حدود  1396

ای همراه بوده با نرخ رشد کاهنده 1395-98که مشخص است مجموع تعداد واحدهای صنفی در دوره 

نیز ارقام مختص به خود  1398است. از طرفی، نرخ رشد واحدهای صنفی به تفکیک صنوف در سال 

ای که بیشترين نرخ رشد مربوط به صنوف خدماتی )واحدهای خدماتی و خدمات را دارند به گونه

واحدهای صنوف توزيعی و تولیدی به درصد بوده است. پس از آن، نرخ رشد  3.6فنی( در حدود 

نرخ رشد اصناف تولیدی در سال  ،درصد بوده است. بر اين اساس 1.4درصد و  2.1ترتیب حدود 

کارهای وبودن شرايط کسب ترکمتر از ساير اصناف بوده و اين به معنی نامساعد 1397و سال  1398

ف تولیدی و توزيعی غیررسمی در تولیدی نسبت به ساير صنوف است. با اين وجود، همچنان اصنا

های مناسب، جهت هدايت کشور فعالیت دارند که تهیه سازو کار مناسب جهت شناسايی و ايجاد انگیزه

 است. بوده های جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت ها به بخش رسمی همواره از دغدغهآن

نفر اشتغالزايی داشته باشد،  2.5مطلب ديگر آن است که با فرض اينکه هر واحد صنفی بتواند حدوداً 

، برآورد شده است اشتغال ايجاد شده در اين 1398واحد صنفی در سال  2714646و با توجه به تعداد 

 نفر خواهد بود.    میلیون 6.8سال حدود 

درصد به مردان و  81.5حدود  1398های کسب صادر شده در سال عالوه بر اين، از مجموع پروانه

 د آن به زنان اختصاص داشته است. درص 18.5حدود 

خوان، صندوق مکانیزه فروش و ترازوی ديجیتال در به عالوه، میزان استفاده اصناف از دستگاه کارت

درصد از واحدهای صنفی کشور تا پايان  55.5( ارائه شده است. بر اين اساس، حدود 5-9جدول )

واحد درصد کاهش  3حدود  1397به سال نسبت  اند کهخوان مجهز شدهبه دستگاه کارت 1398سال 

تجهیز نشده های پیشین بوده و واحدهای ه به دلیل تجهیز بسیاری از واحدها در ساليافته است ک

درصد از واحدهای صنفی کشور نیز از صندوق مکانیزه  25.6همچنین، حدود  که کمتری باقی مانده

درصد کاهش يافته است. از طرفی، سهم  3.1اند که نسبت به سال پیش از خود، حدود استفاده کرده

 1398واحدهای صنفی تجهیز شده به ترازوی ديجیتال از کل واحدهای صنفی کشور تا پايان سال 

                                                 
 واحد منقضی شده است. 520008قانون نظام صنفی، تاريخ اعتبار تعداد  5ماده  2، طبق تبصره 1398از مجموع واحدهای صنفی در سال  1

 2.5 1.4 2.1 3.6 )درصد( 1397نسبت به  1398 تغییرات

سهم واحدهای نیازمند به تمدید پروانه 

 در هر گروه صنفی )درصد(
19.518.6011
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واحد درصد کاهش يافته است. کاهش  1.1حدود  1397درصد بوده که نسبت به سال  17.1حدود 

گذاری و عملکرد ناشی از ضعف سیاستتواند کننده از اين تجهیزات میسهم واحدهای صنفی استفاده

 های مصوب در حوزه اصناف کشور باشد.نامناسب سیاست

  

 1398(. وضعیت استفاده از ابزار الزم و ضروری  فعالیت در زنجیره تأمین و عرضه محصوالت توسط اصناف تا پایان سال 5-9) جدول

 مأخذ: گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و محاسبات پژوهش.

های خوان منجر به افزايش رفاه مشتری و تسهیل معامالت واحدتجهیز واحدهای صنفی به دستگاه کارت

درصدی کل اصناف کشور با وجود هزينه پايین مجهز شدن به اين  46.5تجهیز عدم . شودصنفی می

های مکانیزه توسط قابل تأمل است. از طرفی، سهم پايین استفاده از ترازوی ديجیتال و صندوق ،هادستگاه

ساز تضییع حقوق مصرف کنندگان، ضعف در پاسخگويی به نیازهای مشتريان تواند زمینهکارها، میوکسب

 و عدم شفافیت توسط واحدهای صنفی فاقد اين تجهیزات شوند.    

 ایزنجیره هایفروشگاه .9-3-1-2

های نظام توزيع به عنوان يکی از زيرمجموعهای های زنجیرهبرای فروشگاه وضعیت صدور مجوز

 ( ارائه شده است.6-9در جدول ) 1396-98 در دورهغیردولتی 

 1396-98ای طی دوره  های زنجیره(. وضعیت صدور مجوز برای انواع فروشگاه6-9جدول  )

 )درصد( 1397به  1398تغییر  1398تا پایان سال  1397تا پایان سال  1396تا پایان سال  نوع فروشگاه

 65.9 209 126 69 ایفروشگاه بزرگ زنجیره

 10.9 947 854 757 ای چندمنظورهفروشگاه زنجیره

 11.1 20 18 17 ای همگنفروشگاه زنجیره

   مأخذ: گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و محاسبات پژوهش.

سال  6-9طابق جدول )م شگاه  1398(، در  شد قابل   های زنجیرهدر حوزه توزيع، تعداد فرو ای، همچنان ر

شته که بیانگر افزايش توجه به مقیاس در تأسیس فروشگاه    مالحظه ها بوده است. اين در حالی است    ای دا

 اند.   ای مواجه بودهندهای بزرگ و چندمنظوره با رشد کاههای زنجیرهتعداد فروشگاه 1396-98که در دوره 

 سال

تعداد 
واحدهای 

تجهیز شده به 
 خوانکارت

سهم واحدهای تجهیز 
 خوانکارتشده به 

از کل واحدهای 
 صنفی)درصد(

تعداد 
واحدهای 

تجهیز شده به 
صندوق 
 مکانیزه

سهم واحدهای تجهیز 
شده به صندوق 
 مکانیزه )درصد(

تعداد واحدهای 
تجهیز شده به 
 ترازوی دیجیتال

 تجهیزسهم واحدهای 
 شده به ترازوی دیجیتال
از واحدهای توزیعی 

 )درصد(

1397 1548274 58.5 761277 28.7 482957 18.2

1398 1506383 55.5 695516 25.6 462882 17.1 
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 وکارهای اینترنتیکسب .9-3-1-3

که عرضه  فروشی نوينی هستندهای خردهای ازجمله فعالیتوکار مجازی و بازاريابی شبکهکسب

-7در جدول  ) 3961-98و آمار آن طی دوره  دهندهای نوين انجام میمحصوالت را از طريق فناوری

  ( ارائه شده است.9

 1397وکارهای اینترنتی تا پایان سال . وضعیت صدور مجوز برای کسب(7-9) جدول 

 عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و محاسبات پژوهش.  هایمأخذ: گزارش

به   1397نسبت به سال  1398ای در سال کارهای مجازی و بازاريابی شبکهو، کسب(7-9) مطابق جدول

های متعددی با چالش ی اينترنتیکارهاوکسب، رشد داشته است. با اين وجود 12.9و  47.7ترتیب حدود 

و  کارهاوها و نحوه کارکرد اين کسبونگذاران و سیاستمداران از ابعاد، حوزهشناخت ناکافی قانازجمله 

ها و عدم ؛ سرعت باالی تغییر اين فناورییت و شمولیت قوانین و مقرراتجامع عدمبه تبع آن 

عدم وجود سازوکارهای  ؛ی به موقع قوانین و مقررات؛ عدم آگاهی کافی کاربران از اين حوزهروزرسانبه

مواجه هستند که با  هاکاربران به آناعتماد نابجا  وجود صفحات تقلبی وکارها؛ وشاغلین اين کسب بیمه

کارها و وتوجه به رشد سريع فناوری در سطح جهان و کشور، ضرورت شناخت بیشتر اين نوع کسب

 ها حائز اهمیت است.و توسعه آنرشد  جهتها چالشاين تدوين قوانین و مقررات جامع جهت رفع 

ای که کارها نیز در حال افزايش بوده است. به گونهو، تخلفات به وقوع پیوسته از اين نوع کسباز طرفی

پرونده در  9846به  1397در سال  8968کارهای اينترنتی از تعداد ورقم رسیدگی به شکايات از کسب

 درصدی اين تخلفات بوده است.  9.8حدود افزايش يافته است که بیانگر رشد  1398سال 

 . وضعیت فعاالن تأمین و عرضه کاال و خدمات در بخش دولتی 2-3-9
تبع قانون يا مقررات خاص ها و نهادهای با مالکیت و مديريت دولتی که بهها، سازمانشرکتاز جمله 

ويژه برای کمک به اجرای بخشی از مصوبات تنظیم بازار دولت جهت تأمین و عرضه محصوالت به
ام يا شرکت پشتیبانی امور دو کاالهای اساسی فعالیت دارند شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ايران 

وزيران، مسئولیت تهیه، نگهداری، خريد و فروش و توزيع یئتهکه بر اساس اساسنامه مصوب )هستند 
واردات( و عرضه در بازار داخلی را بر عهده  و یدتولیاز در بخش تأمین )ن مورداقالم و کاالهای اساسی 

. فعالیت شرکت بازرگانی دولتی بیشتر تأمین و عرضه محصوالتی همچون غالت، شکر، روغن و (دارند
های دامی )انواع گوشت قرمز و ها و فرآورده... است و شرکت پشتیبانی امور دام به تأمین و توزيع نهاده

 )درصد( 1397به  1398تغییر  1398تا پایان سال  1397تا پایان سال 1396تا پایان سال  نوع

 10001474 47.4 436 وکار مجازیکسب

 3135 12.9 24 ایبازاریابی شبکه
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 عمده، سفید( مشغول است. در اين بخش، عملکرد شرکت بازرگانی دولتی در تأمین کاالهای اساسی
  ارائه شده است. 1398بار و بورس کااليی در سال سازمان میادين میوه و تره

 (GTC. شرکت بازرگانی دولتی ایران )9-3-2-1
است که وظیفه تهیه در بخش بازرگانی داخلی ترين بنگاه با مالکیت دولتی شرکت بازرگانی دولتی، بزرگ

خريد،  ، بهسازی امور(ج، روغن خام و شکر خام و ...گندم، برن)و تامین کاالهای اساسی و استراتژيک 
با  های تنظیم بازار وراستای اجرای سیاسترا در  توزيع کاالها و نظارت بر اجرای اين امور ،سازیخیرهذ

. در چند سال اخیر اين شرکت در قالب شرکت مادر تخصصی 1بر عهده دارد داخلی یدحمايت از تول اولويت
های بخش خصوصی ها در زنجیره تأمین و عرضه را به بنگاهدارد بخش زيادی از فعالیتفعالیت دارد و سعی 

های در حوزه 1398(، عملکرد شرکت بازرگانی دولتی در سال 11-9تا  8-9واگذاری نمايد. در جداول )
 سازی ارائه شده است. تأمین، فروش، مديريت لجستیک داخلی و خارجی و نگهداری و ذخیره

 مین: حوزه تأ -

 های خرید تضمینی، مقدار خرید و واردات  )هزارتن((. عملکرد شرکت بازرگانی دولتی در حوزه تأمین بر اساس قرارداد8-9)جدول 

 )درصد( 1397به  1398تغییرات  1398 1397 1396 محصول نوع

تأمین داخلی      

 )مقدار خرید تضمینی(

 8870.69464.3 7717-15 گندم

0.6110.01 0-100 برنج

   431.6111.5 2های روغنیدانه

-1055.3-- 3تصفیه شکر خام

 تأمین خارجی

 )مقدار خریداری شده(

03782- 0 گندم 
151533046.9- برنج

8914440-50 132 روغن خام
12901013-15 66 شکر خام

 مقدار واردات

0832.8- 0 گندم 
311.2305.3-1 177.5 برنج

340.152654.7 138.5 روغن خام
3171003.05216.4 137.5 شکر خام
3000-100 375 کره )تن(

                                                 
محصوالت در مناطق مختلف کشور تجهیزات نگهداری  ، تدارک)تأمین( ارائه خدمات بازرگانی از قبیل واردات، خريداهداف اين شرکت عبارتند از:  1

 و ساير کاالها کاالهای اساسیمازاد تقاضای و صادرات  (فروشعرضه )، فرآوریسازی، سازی )انبار، سیلو و غیره(، آمادهذخیرههمچون ساخت انبارهای 

نیاز کشور در مناطق مختلف به  يزی برای تامینربرنامهکااليی در کنار مطالعه و  نوين عرضه همچون بورسبا استفاده از ابزارهای  به بازارهای جهانی

 نمايد.امکانات لجستیک را پیگیری می
های روغنی در سال های حمايتی دولت از تولیدکنندگان داخلی و با هدف توسعه کشت دانههای روغنی در راستای اجرای سیاستخريد تضمینی دانه 2

 است. بودههای کلیدی شرکت بازرگانی دولتی برنامه ازشورای اقتصاد  20/8/1394مورخ  216774نامه شماره به استناد تصويب 1395

 آماری از عملکرد اين شرکت در خصوص تصفیه شکر خام برای سال های گذشته در دسترس نیست. 3

 ، غیر قطعی بوده است.1397خام در سال هزار تن از خريد مقادير روغن  330حدود  4



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: بازرگانی هایموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 282صفحه:  1399 تاريخ:
 

  

 ( و محاسبات پژوهش.  1398مأخذ: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ايران )
نی از عملکرد شرکت بازرگانی دولتی ايران در حوزه تأمین در سه قالب تأمین داخلی )خريد تضمی

ت به کشور کشاورزان داخلی(، تأمین خارجی )مقدار خريداری شده از بازارهای جهانی( و مقدار واردا

های روغنی دارای روند ، ارائه شده است. در بخش تأمین داخلی، خريد تضمینی دانه(8-9)در جدول 

جود، درصد رشد يافته است. با اين و 11.5حدود  1397نسبت به سال  1398صعودی بوده و در سال 

 1398خريد تضمینی برنج صورت نگرفته است. همچنین، خريد تضمینی گندم در سال  1398در سال 

 درصد کاهش يافته است.  18.5روندی نزولی داشته و حدود  1397نسبت به سال 

اری مقدار خريد 1398در بخش تأمین خارجی )مقدار خريداری شده از بازارهای جهانی(، در سال 

و  1397های میلیون تن بوده است. اين در حالی است که اين مقدار در سال 3.782شده گندم حدود 

، روغن ول از طريق خريد تضمینی انجام شده است. از طرفی، برنجصفر بوده و تأمین اين محص 1396

و به ترتیب حدود  همگی دارای روند نزولی بوده 1397نسبت به سال  1398خام و شکر خام در سال 

 اند. درصد کاهش يافته 21.5درصد و  50.6درصد،  46.9

ست. هزار تن بوده ا 832.8حدود  1398مقدار واردات گندم صرف نظر از سال خريد در پايان سال 

 1398ال همچنین، مقدار وارداتی روغن خام و شکر خام به کشور نیز دارای روند صعودی بوده و در س

اند. اين در حالی است درصد افزايش يافته 216.4درصد و  54.7به ترتیب حدود  1397نسبت به سال 

درصد  -1.9روندی نزولی بوده و حدود دارای 1397نسبت به سال  1398که مقدار واردات برنج در سال 

توان بیان در نتیجه می مقدار واردات کره، صفر بوده است. 1398کاهش يافته است. به عالوه، در سال 

 ده است.به ترتیب در گندم، شکر خام و روغن خام بیشتر بو1398کرد که وابستگی به واردات در سال 

 حوزه فروش:  -

 رگانی دولتی در حوزه فروش )هزارتن((. عملکرد شرکت باز9-9)جدول 

 )درصد( 1397به  1398تغییرات  1398 1397 1396 محصول

 -3.4 10670 11048.2 10810.5 1گندم

 97.8 240.33 121.5 100.9 برنج

 62.9 493.3 302.8 122.1 2روغن خام

 -6.2 405.7 432.5 97.83 های روغنیدانه

 177.2 907.99 327.6 171.8 3خام و سفیدشکر

 ( و محاسبات پژوهش.  1398مأخذ: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ايران )
                                                 

 ای، آزادپز و مصارف صنف و صنعت بدست آمده است. اين رقم از مجموع ارقام مربوط به مقدار فروش گندم برای مصارف نانوايی يارانه 1

 اين رقم از مجموع ارقام مربوط به مقدار فروش روغن خام از طريق بورس و خارج از بورس بدست آمده است. 2
شکرخام و شکر سفید )بر اساس مجوزهای صادره(، مقدار شکر خام )از طريق بورس(  مقدار فروشقلم  4 اين رقم از مجموع ارقام مربوط به 3

 و مقدار فروش شکر سفید بدست آمده است.  
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 10670از سوی شرکت بازرگانی دولتی ايران، در مجموع حدود  1398(، در سال 9-9بر اساس جدول )

ای، آزادپز و مصارف صنف و صنعت فروش رسیده است. در هزارتن گندم برای مصارف نانوايی يارانه

رصد د 3.4حدود  1397نسبت به سال  1398فروش گندم دارای روند نزولی بوده و از سال حالیکه 

ت به دارای روند صعودی بوده و نسب 1398کاهش يافته است. از طرفی، میزان فروش برنج در سال 

نسبت  1398های روغنی در سال درصد رشد داشته است. اما، مقدار فروش دانه 97.8حدود  1397سال 

ست. همچنین، مقدار درصد بوده ا -6.2دارای روند نزولی بوده و نرخ رشد آن حدود  1397به سال 

فروش دو محصول روغن خام )مجموع فروش از طريق بورس و فرابورس( و شکر خام و سفید )در 

 اند. تهدرصد رشد ياف 177.2درصد و  62.9به ترتیب حدود  1397نسبت به سال  1398مجموع( در سال 

 دیریت لجستیک داخلی: حوزه م -

 (. عملکرد شرکت بازرگانی دولتی در حوزه مدیریت لجستیک داخلی )هزارتن(10-9)جدول 

 1398 1397 1396 اقالم آماری
به  1398تغییرات 

 )درصد( 1397

 -9.6 6021 6664 8384 مقدار حمل و جابجايی گندم )در داخل کشور(

 700.7 1145 143 59 کشور(مقدار حمل و جابجايی شکر خام )در داخل 

 44.9 358 247 193 مقدار حمل و جابجايی برنج )در داخل کشور(

مجموع کل مقدار حمل و جابجایی کاالهای مورد عمل 
 شرکت بازرگانی دولتی ایران )در داخل کشور(

8636 7054 7524 6.7 

 84.4 1731.6 939.1 - نقل(وهای حملمقدار حمل شهری کاالها )توسط شرکت

 -0.4 3000.5 3011.7 - نقل(وهای حملمقدار حمل بین شهری کاالها )توسط شرکت

مجموع کل مقدار حمل و جابجایی کاالهای مورد عمل 
 نقلوهای حملشرکت بازرگانی دولتی ایران توسط شرکت

- 3950.8 4732.1 19.8 

 ( و محاسبات پژوهش.  1398مأخذ: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ايران )

ونقل و جابجايی گندم، برنج و شکر خام کل حمل ، مقدار1398تا پايان اسفند ( 10-9مطابق جدول )

خام و  درصد آن مربوط به برنج و شکر 20میلیون تن بوده است که  7.52در داخل کشور، در مجموع 

رصدی د 700همچنین، تغییر  ربوط به جابجايی و حمل گندم در داخل کشور بوده است.درصد آن م 80

گر آن نسبت به سال پیش از آن، بیان 1398مقدار حمل و جابجايی شکر خام در داخل کشور در سال 

زار زياد است که به دلیل وجود اخالل در بازار اين محصول، ورود شرکت بازرگانی دولتی در اين با

تی ايران عالوه، مجموع کل مقدار حمل و جابجايی کاالهای مورد عمل شرکت بازرگانی دول ت.بوده اس

درصد از آن  36.6میلیون تن بوده که  4.7حدود  1398نقل در سال وهای حملبه کشور توسط شرکت

 درصد آن مربوط به حمل برون استانی بوده است.  63.4مربوط به حمل درون استانی و 
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 ریت لجستیک خارجی:مدیحوزه   -

دی ورودی مقدار کل حمل و جابجايی کاالهای گندم، روغن خام، برنج و شکر خام به مبا 1398در سال 

 19.8ندم، درصد مربوط به گ 31.3میلیون تن بوده که از اين میزان حدود  2.66کشور در مجموع حدود 

است.  صد مربوط به برنج بودهدر 11.5درصد مربوط به شکرخام و  37.7درصد مربوط به روغن خام، 

اند های حامل کاالهای شرکت که در بنادر ورودی کشور پهلو گرفتههمچنین، در اين سال، تعداد کشتی

ورودی تخلیه  کانتینر در بندر 300فروند و  84کانتینر بوده که  از اين میزان حدود  498فروند و  87

 شده است.

 126فقره به ارزش حدود  116ال در اين س توسط اين شرکت، های صادرهنامهاز طرفی، تعداد بیمه

ريافت شده میلیارد ريال از شرکت بیمه د 7.03فقره خسارت به ارزش حدود  18میلیارد ريال بوده که 

 فقره بوده است.  47های آزاد شده در اين سال تنها نامهاست. اين در حالی است که تعداد ضمانت

های حامل کاالهای مورد عمل شرکت جمعاً ل از تعجیل تخلیه کشتینکته ديگر آنکه درآمد حاص

بوط به درصد آن مر 17.5درصد آن مربوط به برنج و  82.5هزار يورو بوده که حدود  229نزديک به 

های حامل کاالهای مورد عمل شرکت در شکر خام بوده است. در مقابل، هزينه ديرکرد تخلیه کشتی

 12.8ام، درصد آن مربوط به شکر خ 81.4هزار يورو بوده که حدود  797.8جمعاً نزديک به  1398سال 

تمام  بنابراين هماهنگی درصد آن مربوط به روغن خام بوده است. 5.8درصد آن مربوط به برنج و 

های ديرکرد در های مرتبط در خريد، تأمین ارز و ترخیص به موقع کاالها نقش مهمی در هزينهدستگاه

  ر کشور دارد.تخلیه کاالها د

 :سازینگهداری و ذخیرهحوزه   -

 هزارتن(-سازی )تعداد(. عملکرد شرکت بازرگانی دولتی در حوزه نگهداری و ذخیره11-9)جدول 

نوع امکانات و تأسیسات نگهداری 
 و ذخیره سازی

 1398تغییرات ظرفیت  1398 1397 1396
 ظرفیت تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت تعداد )درصد(  1397به 

بخش 

 دولتی

 4.0 2860 82 2750 79 3145 88 سیلوی گندم )بتنی و فلزی(

واحد  56انبار ذخیره گندم )
مکانیزه، سرپوشیده، معمولی 

واحد  18و نیمه مکانیزه و 
 انبار روباز چادری( 

87 3138 72 2658 74 2748 3.4 

 0 62 7 62 7 62 7 سردخانه

و انبار ذخیره ساير کاالها )قند 
 شکر و برنج و ساير کاالها(

107 679 111 1078 111 1078 0 
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 0 261 82 261 82 261 82 1مخازن روغن

 2.9 7009 356 6809 351 7285 371 مجموع

بخش 

 خصوصی

 0 11334 371 11334 371 9463 324 سیلوی گندم )بتنی و فلزی(

واحد  193انبار ذخیره گندم )

مکانیزه، سرپوشیده، معمولی 

واحد  15نیمه مکانیزه و و 

 انبار روباز چادری(

250 4038 208 3912 208 3912 0 

 0 15246 579 15246 579 13501 574 مجموع

 (.  1398مأخذ: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ايران )

حدود  1398سازی کاالهای مورد عمل شرکت در سال ، میزان کل ظرفیت ذخیره(11-9)مطابق جدول 

چنین، است. همروبرو شده  1397درصدی نسبت به سال  0.9که با رشد حدود میلیون تن بوده  22.255

و با سیل 453تعداد  1398مجموع سیلوهای گندم )بتنی و فلزی( دولتی و خصوصی در کشور در سال 

خیره گندم ذانبار  282میلیون تن بوده است. از طرفی، در مجموع تعداد  14.194د ظرفیت مجموعاً حدو

ها ع آنوجود داشته که ظرفیت مجمو 1398)مکانیزه، ساده و ...( دولتی و خصوصی در کشور در سال 

)قند و شکر،  میلیون تن بوده است. به عالوه، میزان ظرفیت انبار ذخیره ساير کاالها 6.660نزديک به 

های در اختیار شرکت و نیز مخازن روغنی )ملکی و استیجاری( به ترتیب حدود رنج و ...(، سردخانهب

نبار اظرفیت سیلوی گندم )فلزی و بتنی( بخش دولتی و نیز  هزار تن بوده است. 261و  62، 1078

بت به سال سن 1398دارای روند صعودی بوده و در سال  نیز ذخیره گندم )مکانیزه، ساده و ...( دولتی

های فیزيکی زيرساخترشد و اين بیانگر  انددرصد رشد داشته 3.4درصد و  4به ترتیب حدود  1397

 .است بوده 1398در سال  کشور

 )با تأکید بر تهران( بار. میادین میوه و تره9-3-2-2

دن فاصله تولید و عرضه محصوالت ، کوتاه کربارترههای میادين میوه و يکی از اهداف مهم ايجاد سازمان

خصوص اقشار ، بهکنندگانمصرفکشاورزی در راستای حمايت از تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی و 

 نظر يرزمرکزی  بارترههای کشور، میادين میوه و بوده است. در اين راستا، در برخی از شهرستان درآمدکم

ها نیز اقدام ها در چند مرکز استان و برخی شهرستانمچنین شهرداریشهرداری آن مناطق فعالیت دارند. ه

های های بیشتری هم در استاناند اما همچنان تعداد اين مراکز کافی نبوده و ظرفیتبه ايجاد اين میادين کرده

اکز های فاقد اين میادين وجود دارد که از طريق توسعه اين مرها و شهرستانپیشرو و هم در ساير استان

 کاهش از طريق مبادله هایهزينه کاهشکنندگان و تولیدکنندگان به صرفمتوان ضمن حمايت بیشتر از می

                                                 
 استیجاری است.هزار تن تحت مالکیت شرکت و مابقی  600مخزن به ظرفیت  22مخزن در اختیار شرکت، يک سايت شامل  82از  1
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 اقدام کرد. غیرضروری هایواسطه و دالالن

فعال در تهران واحد(  246ای )در مجموع بازار و بازار محله 224میدان و  22در حال حاضر تعداد 

شبکه عرضه محصوالت کشاورزی و مواد  ترين ه بار به عنوان گستردهمیادين و بازار میوه و تر .هستند

نیمی از میوه و تره بار و نیز يک سوم  هستند که تقريباًغذايی کشور با يک میلیون نوبت خريد در روز 

و تره بار  از محصوالت پروتئینی مورد نیاز شهروندان تهران از طريق میادين و بازارهای میوه

محصوالت کشاورزی، دامی هزار تن  200بیش از يک میلیون و روزانه  شودبرآورد می .1شود می عرضه

بیشترين میزان عرضه  در سطح تهران عرضه شده وشبکه میادين و بازارها از طريق و مواد غذايی 

بوده است. مربوط به محصوالت خام کشاورزی و کمترين آن مربوط به محصوالت فرآوری شده 

 داير شده است.  جايگاه و غرف موقت 80 محصوالت تنظیم بازارعرضه همچنین برای 

 . بورس کاالیی9-3-2-3

 معدنی، صنعتی و محصوالت معامالت برای بسترمناسبی دهه، يک از قدمت بیش با ايران کاالی بورس

 سلف نسیه، قراردادهای نقد، قالب در کشاورزی محصوالت و نفتی هایفرآورده و پتروشیمی محصوالت

 معامالت اين بورس، در است. همچنین فرعی بازار و فیزيکی کاالی معامالت بازار در پريمیوم کشف و

موازی  سلف کااليی، سپرده گواهی معامله، اختیار قرارداد آتی، قرارداد از جمله مالی نوين ابزارهای

 .2هستند انجام حال در مختلف کاالهای روی بر کااليی هایصندوق و استاندارد

 1396-98(. وضعیت بازار بورس کاال در بخش معامالت داخلی طی دوره 12-9)  جدول

 شرح سال
حجم کل 

 معامالت )تن(

 ارزش

 )میلیارد تومان(

سهم از کل 

 حجم معامالت 

سهم از کل 

 ارزش معامالت

1396 

37952031459218.2632.2 تاالر پتروشیمی
73702862029635.4744.8 تاالر صنعتی

63953436096 30.7813.5 نفتی یهافرآورده تاالر
2903080325213.977.2 تاالر کشاورزی

2077958845278100100 کل بازار

1397 

21.937.7 29804 4556067  تاالر پتروشیمی
37.341.4 32741 7746422 تاالر صنعتی

 30.515.8 12497 6332351 نفتی یهاتاالر فرآورده

9.33.4 2649 1939501 کشاورزیتاالر 

                                                 
بار در جلسه شورای سازمان مديريت میوه و تره بار، خبرگزاری مهر،  ترهو  اظهارات آقای سعید راد مديرعامل سازمان مديريت میادين میوه 1

 1399ارديبهشت  14، تاريخ 4915674کد خبر 

https://www.mehrnews.com/news/4915674 
 .1398سال  ورس کاال،دو ماهنامه اختصاصی پیام اقتصادی ب 2
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100100 79004 20790001 کل بازار

1398 

20.633 41164 4451602  تاالر پتروشیمی
44.949 61231 9700842 تاالر صنعتی

33.316.3 20413 7191499 نفتی یهاتاالر فرآورده
0.020.007 9 4051 تاالر کشاورزی

100100 124871 21603166 کل بازار

 مأخذ: بورس کاالی ايران و محاسبات پژوهش.
 

 1396-98های ها در بورس کاالی ايران در سال، سطح حجم معامالت و ارزش آن(12-9)در جدول 

ورس بحجم کاالهای کشاورزی مبادله شده در بخش داخلی معامالت  1398قابل مشاهده است. در سال 

صنعتی  درصد و کاالهای 53.9نفتی در مجموع حدود های درصد، پتروشیمی و فرآورده 0.02حدود 

ست. ادرصد از حجم معامالت بازار بورس کاال در بخش داخلی را به خود اختصاص داده  44.9حدود 

های وردهدرصد از ارزش کل معامالت در تاالرهای پتروشیمی و فرآ 49.3حدود  1398از طرفی، در سال 

  درصد در تاالر کشاورزی انجام گرفته است. .0070درصد تاالر صنعتی و  49نفتی، حدود 

مالت تاالر کشاورزی از کل حجم و ارزش معامالت اين تاالر از ارزش حجم معا 1396-98در دوره 

از کل  درصد بوده در حالیکه بیشترين سهم 10معامالت کل بورس کاالی ايران طور متوسط کمتر از 

های نفتی ع معامالت تاالرهای پتروشیمی و فرآوردهمعامالت به لحاظ حجم و ارزش مربوط به مجمو

 و سپس مربوط به تاالر صنعتی بوده است. 

 )درصد( 1397نسبت به سال  1398(. تغییرات بازار بورس کاال در بخش معامالت داخلی در سال 13-9)جدول 

 کل معامالت ارزشتغییرات  حجم کل معامالتتغییرات  شرح

 38.1 -2.3 تاالر پتروشیمی

 87 25.2 تاالر صنعتی

 63.3 13.6 نفتی یهاتاالر فرآورده

 -99.7 -99.8 تاالر کشاورزی

 58.1 3.9 کل بازار

 مأخذ: بورس کاالی ايران و محاسبات پژوهش. 
 

 3.9حجم معامالت به لحاظ وزنی حدود  1397نسبت به سال  1398( در سال 13-9مطابق جدول )

درصد رشد داشته است. در میان کاالهای مبادله شده در بورس  58.1درصد و به لحاظ ارزشی حدود 

درصد مربوط به گروه کاالهای  87درصد و  25.2بیشترين افزايش حجم و ارزش به ترتیب حدود 

های نفتی بیشترين افزايش را داشته که تی بوده است. سپس، معامالت فرآوردهمبادله شده در تاالر صنع

درصد رشد  63.3درصد و  13.6به ترتیب حدود  1397نسبت به سال  1398حجم و ارزش آن در سال 
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در بورس کاال افت بسیار  1398داشته است. در اين میان، معامالت محصوالت کشاورزی در سال 

درصد نسبت به سال  99.7درصد و  99.8یب به ترتارزش معامالت  وظ حجم شديدی داشته و به لحا

تمرکز  عمده اند. البتهاند و بیشترين کاهش را در میان معامالت ساير تاالرها داشتهکاهش يافته 1397

 زعفران نگین، زعفران معامالت همزمان ورود و و مالی بازار حوزه به کشاورزی حوزه در کاال بورس

 .  1است بوده فندقی پسته و يره سبزز پوشال،

توان به مواردی ها میتحوالتی در بورس کاالی ايران صورت گرفت که از مهمترين آن 1398در سال 

اندازيمعامالت جديد؛ راه هایشرکت و محصوالت استاندارد موازی سلف اوراق انتشار و همچون: پذيرش

 اندازی معامالتراه و جديد طالی سکه خزانه پذيرشفندقی؛  پسته و سبز زيره زعفران، سپرده گواهی

 گواهی شکاف قیمتی کاهش جهت طال سکه های خزانه ظرفیت طال؛ افزايش سکه کااليی سپرده گواهی

-تسويه )نقدی نوع سوم اندازینقدی؛ راه قراردادهای خودکار تسويه سیستم اندازیطال؛ راه سکه سپرده

 اصالحیه نهايی ارزی؛ تصويب تسويه سنجیامکان درخصوص مرکزی بانک با اعتباری(؛ هماهنگی

 پسته؛ ايجاد آتی قراردادهای اندازیمقررات؛ راه تدوين کمیته در استاندارد موازی سلف اوراق دستورالعمل

 جديد آنالين تابلوی اندازیآتی؛ و راه ای قراردادهایلحظه ريسک مديريت جهت الزم هایزيرساخت

 .2کرد معامله اشره اختیار

 کنندگان. بازرسی، نظارت و حمایت از مصرف4-9

کنندگان و تولیدکنندگان به منظور بازرسی و کنترل واحدهای صنفی هرساله سازمان حمايت از مصرف

، رسیدگی به شکايات شدهکشفهای تشکیل شده، تخلفات صنفی های بازرسی، پروندهبرخی از شاخص

کنندگان و درصد رسیدگی به شکايات ای احقاق حقوق مصرفمردمی و اقدامات انجام شده در راست

 ست.ا( ارائه شده 14-9دهد که آمار آن در جدول )واصله را گزارش می

 1393 -98های بازرسی و نظارت از واحدهای صنفی طی دوره (. شاخص14-9)جدول 

 1398 1397 1396 1395 1394 سال
 1397به  1398تغییرات 

 )درصد(

 7.6 4.09 8/3 6/3 1/4 1/6 فقره( بازرسی )میلیون

 66 332 200 204 262 340 های متشکله )هزار فقره(پرونده

 55.8 8.1 5.2 6/5 4/6 5/5 ه )درصد(های انجام شدهای متشکله به بازرسینسبت پرونده

 21 346 286 260 332 421 تخلفات کشف شده )هزار فقره(

 12.9 8.5 7.53 7.2 8.1 6.9 انجام شده )درصد(های نسبت تخلفات کشف شده به بازرسی

 -27.1 104.2 143 127.5 126.7 123.8 های تشکیل شده )درصد(نسبت تخلفات کشف شده به پرونده

                                                 
 .1398سال  دو ماهنامه اختصاصی پیام اقتصادی بورس کاال، 1

 .1398شرکت بورس کاالی ايران،  2
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 -39.2 1601 263 178 197 234 رسیدگی به شکایات مردمی )هزار فقره(

 - - - ــ ــ ــ پلمپ شده و نصب پارچه )هزار فقره(

 -2.3 257 263 188 208 235 )هزار فقره(کل شکایات 

 -7.5 37 40 42 43 41 رسیدگی به شکایات )متخلف( درصد

 8.3 52 48 53 52 53 درصد رسیدگی به شکایات )غیر متخلف(

 -8.3 11 12 5 5 6 درصد رسیدگی به شکایات )در دست بررسی(

 - - 249 237 209 442 های صنفی ارسالی به تعزیرات )هزار فقره(تعداد پرونده

 - - 302 156 129 537 های صنفی رسیدگی شده )هزار فقره(مجموع پرونده

های ارسالی  های صنفی رسیدگی شده به پرونده   نسبت پرونده 

 به تعزیرات )درصد( 
121.5 61.7 65.8 - - - 

 -3.2 132693 137010 1397 ــ ــ 2(ریال )میلیارد های صنفیهارزش ریالی پروند

 -13.9 740 859 392 920 772 ریال( )میلیاردی های صنفهمیزان جرایم وصولی پروند

های صنفی  نسبت میزان جرایم وصولی به ارزش ریالی پرونده  

 )درصد(
 -11.1 0.56 0.63 28.1 ــ ــ

 .مأخذ: گزارش عملکرد وزارت صمت و محاسبات پژوهش       

درصد رشد  7.6حدود  1397ها نسبت به سال تعداد بازرسی 1398، در سال (14-9)مطابق جدول 

هزار پرونده  200های تشکیل شده نیز دارای روند افزايشی بوده و از يافته است. از طرفی، تعداد پرونده

نیز در  افزايش يافته است. روند تخلفات کشف شده 1398هزار پرونده در سال  332به  1397در سال 

 درصد رشد داشته است.  21افزايشی بوده و حدود  1397نسبت به سال  1398سال 

کنندگان حائز توجه است عبارتند از: افزايش از اقداماتی که جهت احقاق حقوق ضايع شده مصرف

های بخش نظارت و بازرسی و بهبود آن؛ استفاده اختیارات و فعالیت سازمان حمايت؛ به روز کردن شیوه

کنندگان جهت پیگیری کنترل، نظارت و بازرسی؛ و بازنگری در واگذاری از مصرفاز انجمن حمايت 

های صنفی جهت بازرسی و نظارت. از طرفی، با توجه به روند رو به افزايش وظايف حاکمیتی به تشکل

کنندگان و عدم تحمیل های تشکیل شده، و برای احقاق حقوق ضايع شده مصرفتخلفات و پرونده

بر بودن پیگیری شکايات و به نتیجه رسیدن، پیشنهاد ها به دلیل زمانبر و هزينهشتر بر آنضرر و زيان بی

های الکترونیکی شکايات و پیگیری آن و کاهش بروکراسی اداری، روند اندازی سامانهشود با راهمی

ها کنندگان با سرعت بیشتری به آنها تسريع يابد و حقوق تضییع شده مصرفرسیدگی به پرونده

 برگردانده شود.

                                                 
 حاصل شده است. 1398های وزارت صمت در سال های ماهانه عملکرد بخش بازرسی سازماناين آمار از مجموع ارقام ارائه شده در گزارش 1
تنها  1396-94های های متشکله سازمان حمايت بوده که در سال، به تبع در نظر گرفتن تمامی پرونده1397دلیل افزايش شديد در سال  2

 شد. های صنفی در نظر گرفته میپرونده
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  1398های تنظیم بازار در سال بررسی سیاست. 5-9

 1398در کارگروه تنظیم بازار در سال  شدهاعمالهای . اهم محور سیاست1-5-9

گذاری و بررسی تحوالت داخلی و بیرونی به منظور سیاست 1398کارگروه تنظیم بازار کشور در سال 

است.  مصوب داشته 893و تعداد  جلسه برگزار کرده 55 تعداد ،دماتاثرگذار بر تنظیم بازار کاالها و خ

گذاری در خصوص محورهای عمده تصمیمات کارگروه تنظیم بازار کشور در اين سال، شامل سیاست

های کااليی مشمول ارز ترجیحی و تخصیص آن؛ تسهیل در امر تجارت؛ توزيع کاالهای اساسی؛ گروه

و ترمیم ذخاير راهبردی کشور؛  ها در بازاررسانی قیمتترل و اطالع، بررسی، کنبازارتأمین کسری 

 و ؛ هماهنگی جهت تأمین ارز کاالهای اساسی؛کاالها و خدماتگذاری کنترل و نظارت بر بازار؛ قیمت

 ها بوده است.های فصلی و تغییر در تعرفهممنوعیت

 در اقالم ضروری شده اتخاذهای . بررسی سیاست2-5-9

 برنج 

 4200توان به ادامه تخصیص ارز های اتخاذ شده کارگروه تنظیم بازار در خصوص برنج میاز اهم سیاست

تومانی برای تامین برنج از مبادی وارداتی؛ لغو موقت ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت برنج؛ 

از هر گونه کمبود  جهت جلوگیریبه بازار انجام اقدامات نظارتی و عرضه برنج پاکستانی؛ تزريق برنج 

از  که نرخ ارز آن برنج ینرخ ارز برا یالري التفاوتپرداخت مابه هيحداکثر مهلت تسو شيافزاو  احتمالی

 اشاره کرد.  ،ماه 9ماه به  6ز ا نموده است رییتغ مایتومان به ن 4200

 ریال()کیلوگرم/  1398در بازار در سال  )هندی(قیمت برنج خارجی  (. میانگین1-9نمودار )

 
 و تولیدکنندگان   کنندگانمصرفمأخذ: سازمان حمايت 
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رشد ماليمی  1398، به طور کلی، میانگین قیمت برنج خارجی )هندی( در سال (1-9)مطابق نمودار 

های ارديبهشت تا مرداد اين سال، اين روند کاهشی بوده که اين امر ناشی از داشته درحالیکه از ماه

برنج در فصل برداشت در ارديبهشت ماه اين سال بوده است.  واردات تصويب لغو موقت ممنوعیت

با شیب بیشتری افزايش  1398های شهريور تا آذر سال پس از آن از میانگین قیمت اين محصول از ماه

کاهش يافته های متخذه تنظیم بازار مرتبط با تسهیل واردات، به دلیل سیاست يافته و مجدداً در دی ماه

به دلیل  1398یزان کمی کاهش در بهمن ماه، میانگین قیمت اين محصول مجدد در اسفند و پس از م

، عدم تخصیص به موقع تومانی و واردات با ارز نیمايی 4200خارج شدن اين محصول از فهرست ارز 

افزايش يافته است. بیشترين میزان افزايش میانگین قیمت برنج هندی مربوط از سوی بانک مرکزی  ارز

رغم بالمانع بودن های خارجی علیريال بوده که قیمت برنج 83648با قیمت  1398آذر ماه سال به 

تواند به تبع افزايش البته اين افزايش می و تأمین کسری برنج کشور، افزايش يافته است. سفارش ثبت

  قیمت بنزين و آثار روانی تورم ناشی از آن باشد. 

 )کیلوگرم/ ریال( 1398در بازار در سال  1طارم درجه قیمت برنج  یراتیو تغ سطح (. میانگین2-9نمودار )

 

 و تولیدکنندگان کنندگانمصرفمأخذ: سازمان حمايت 

 

روندی افزايشی داشته و بیشترين افزايش آن مربوط به  1398سال در همچنین قیمت برنج طارم نیز 

ريال  239151درصد افزايش نسبت به ماه قبل خود به قیمت  21.1خرداد ماه اين سال بوده که با 

ر قیمت اين واافزايش جهشافزايش يافته و پس از آن تا پايان سال دارای روند ماليمی بوده است. 

تواند به علت وقوع سیل و خسارت وارده به میای آن تا پايان سال در خرداد ماه و بقمحصول 

که اقدامات  باشد.آثار روانی کسری اين محصول در بازار  به تبع آنشالیزارهای کشت اين محصول و 

تنظیم بازاری جهت مديريت بازار اين محصول، بررسی مستمر و نظارت بازار و توزيع اين محصول 
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ازار، تسهیل در امر واردات برنج به عنوان کاالی جانشین اين محصول جهت جلوگیری از کسری ب

 جهت کاهش بار افزايش قیمت اين محصول در بازار بوده است.

 گوشت قرمز

و نیز به صرفه نبودن واردات گوشت قرمز به کشور و کاهش  1398متغیر بودن افزايش نرخ ارز در سال 

همچنین مشکالت ناشی از ثبت سفارش، ترخیص، افزايش  تمايل وارد کنندگان به واردات اين محصول،

کنندگان نرخ ارز ترجیحی و عدم اقدام به واردات از های گمرکی  و از طرفی تخلفات دريافتدريافت

مشکالت حوزه واردات و تأمین بازار اين محصول است که کارگروه تنظیم بازار با تأکید بر اين مسائل 

حل اين موارد نموده بررسی و اتخاذ تصمیماتی در راستای کاهش و  اقدام به 1398در جلسات سال 

 است.

امور دام به  یبانپشتی شرکت بودن مکلف شاملتنظیم بازار درباره گوشت قرمز  کارگروهتصمیمات اهم 

 مایبا ارز ن یعرضه گوشت واردات؛ ليدر زمان تحو لياز برز یمنجمد واردات هایپرداخت وجوه گوشت

؛ معرفی متخلفان دريافت کننده واردات شيافزاو  زهیانگ جادياجهت  یتینرخ تثب نییبدون مداخله در تع

 هیکل ی؛ عرضهحکومت راتتعزي وزارت جهاد به سازمان واردات ازاقدام به نرخ ارز ترجیحی و عدم 

 مایبا لحاظ ارز ن تيسازمان حما یگذارمتیق یبر مبنا یالير 42000با ارز  یگوشت واردات هایمحموله

سرعت ثبت افزايش و  ديانجام ثبت سفارشات جدداری کشور؛ التفاوت به حساب خزانهو واريز مابه

 یثبت سفارشات قبل یاصالح تمام؛ داخل دیتول یکسر میترم جهت مایسفارش واردات دام مولد با ارز ن

قبض انبار و وارد شده  یثبت سفارشات دارا یارز تمام صیو تخص نیتام ما؛یبا ارز ن صیکد تخص فاقد

گوشت  ليبه تحو یتومان 4200واردکنندگان با ارز  یتماممکلف شدن ؛ 4200با ارز  1398قبل از سال 

مکلف شدن بانک مرکزی با اعالم رسمی و  ؛امور دام یبانیپشت کتتومان به شر 29500مصوب  متیبا ق

-تومانی نرخ ارز مبنای محاسبه عرضه گوشت 400التفاوت بهسوی وزارت جهاد به بازپرداخت مااز کتبی 

 تومان( به مشمولین؛ مکاتبه 4200های عامل )تومانی( با نرخ ارز دريافتی توسط بانک 3800های وارداتی )

اعمال ؛ جمهور سيینرخ ثابت و مشخص به معاون اول ر کيارز با  نیبر لزوم تام یوزارت جهاد مبن

مطابق  يیمایبا ارز ن یگوشت قرمز واردات نیتام یدر راستا یکشاورز ارت جهادتوسط وز لیحداکثر تسه

درصد برخالف  12 یحقوق ورود از یافتيگمرک به عودت اضافه درشدن مکلف ؛ رانيوز اتیمصوبه ه

در نمودار  است. به عالوه،گان بوده به واردکنند درصد 4 یو حقوق ورود مایگوشت قرمز با ارز ن بيتصو

 ترسیم شده است. 1397روند میانگین قیمت گوشت قرمز در سال ( 3-9)
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 )کیلوگرم/ریال( 1398(. میانگین قیمت گوشت گوساله در سال 3-9نمودار )

 

 کنندگان و تولیدکنندگانمأخذ: سازمان حمايت مصرف

درحالیکه  ؛روند کاهشی داشته است 1398( میانگین قیمت گوشت گوساله در سال 3 -9مطابق نمودار )

قیمت اين  1398های مهر تا بهمن سال ماليم بوده و از ماه 1398اين روند کاهشی تا شهريور ماه سال 

به درصد افزايش يافته است.  2.6حدود ماه محصول با شیب بیشتری کاهش يافته درحالیکه در اسفند 

ها و نیز تخلف در کشتارگاه تومانی و به تبع آن کاهش تولید گوشت 4200سوء استفاده از ارز طور کلی 

با بوده است  1397در توزيع و عرضه اين محصول از عمده داليل گرانی قیمت گوشت قرمز در سال 

ای، قیمت گوشت مسیر رغم جايگزينی ارز نیمايی بر ارز يارانهعلی 1398از ابتدای سال  اين وجود

ل قیمت اين محصول بوده ای کنترشی به خود گرفت و اين تصمیم، جزء تصمیمات موفق در راستهکا

 است.

 گوشت مرغ

 تربا توجه به نقش پررنگ مرغ در سبد مصرفی خانوار و جايگزين بودن آن با گوشت قرمز و ارزان

لطمه  ،تواند به سبد مصرفی خانواربودن آن نسبت به گوشت قرمز، نوسانات قیمت اين محصول می

منظور کنترل قیمت اين محصول اقدام به برخی وارد کند. براين اساس، کارگروه تنظیم بازار به

 ها نموده است.گذاریسیاست

 نیتام یدر راستا کشاورزی جهاد وزارت های تنظیم بازاری شامل مواردی همچون اقداماهم سیاست

در ثبت  لیبا تسه یامور دام و بخش خصوص یبانیبازار از واردات مرغ توسط شرکت پشت یکسر

 ؛ارز واردات مرغ نیتام یبرا یبانک مرکز تی؛ استفاده از تمام ظرفیمجوز دامپزشک یسفارش و اعطا

( و الير 2400روزه ) کيمصوب جوجه  متیسقف ق تياجبار همه واحدها به صدور فاکتور و رعا
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 زیو ن بندیبسته روی بر گرم مرغ شتگو کنندهمصرف متی؛ درج قجهاد توسط وزارت مرغ زنده

مرغ بدون  دیتول هاینهاده ازین نتامی به ؛ اقدامها و برخورد با تخلفاتدر کشتارگاه میاستقرار بازرس مق

 مکلف ؛جهادوزارت  یطبق اعالم رسم دیو تول یزريجوجه ريو متناسب با مقاد یتيمحدود چگونهیه

 یالزم در سامانه مربوطه برا یدسترس جاديو ا قیدق هایکنترل به جهاد وزارت دام امور معاونت شدن

 یفايو کنترل ا یمرغدار یو عرضه مرغ زنده واحدها دیتول ريدرخصوص مقاد ینظارت هایدستگاه

تن مرغ گرم و منجمد توسط وزارت  800 یتحقق عرضه حداقل روز یالزم برا یزريبرنامه ها؛تعهد آن

 نیبازار و تأم ازین نیامور دام در سراسر کشور نسبت به تام یبانپشتی شرکت اقدام ؛یجهادکشاورز

 و ؛ اقداماتدر سراسر کشور و برخورد با متخلفان عيمرغ را جهت توز بندیبسته یواحدها ازین ريمقاد

 شيافزا مصوبات؛ و عرضه گوشت مرغ در زمان مناسب دیاز کاهش تول یریجلوگ یالزم برا ماتتصمی

 مرغ گوشت تن 1500 صادرات با ؛ موافقتدیتول یهانهيهز شيافزا لیبه دلگوشت مرغ قیمت 

 ديآن با خر کردن نيگزيو جا ريذخا نيامور دام و صادرات ا یبانیپشت رذخاي

 بوده است.  داخل داتیتول از

 )کیلوگرم/ریال( 1398(. میانگین قیمت گوشت مرغ در سال 4-9نمودار )

 
 کنندگان و تولیدکنندگان.مأخذ: سازمان حمايت مصرف 

به طور کلی قیمت اين محصول در اين سال روند  وبوده روند ماليمی دارای  1398قیمت مرغ در سال 

 15.7کاهش قابل توجهی در حدود  1398میانگین قیمت مرغ در ارديبهشت سال  کاهشی داشته است.

. از طرفی، از تیر تا ماه مرداد اين سال، قیمت استاهش ادامه يافته درصد داشته و در ماه خرداد نیز اين ک

درصد نسبت  16.2اين محصول افزايش يافته به طوريکه میزان افزايش قیمت در مرداد اين سال حدود 

تومان به ازا  12900گوشت مرغ به قیمت  شيافزا بيتصوبه ماه تیر افزايش يافته است و اين ناشی از 
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بوده است. در شهريور ماه مجددا  دیتول یهانهيهز شيافزا لیبه دلتنظیم بازار  کارگروهوسط تگرم  لویهر ک

درصد نسبت به ماه قبل از خود کاهش يافته و روند کاهشی قیمت مرغ،  5.5قیمت گوشت مرغ حدود 

 تقريباً تا بهمن ماه ادامه يافته و در اسفند ماه اين سال افزايش بسیار کمی را تجربه کرده است.

 روغن

ره روغن جهت مديريت بازار اين محصول در کشور، دربا 1398تنظیم بازار در سال  کارگروهتصمیمات 

شامل چندين محور است که عبارتند از: مکلف شدن گمرک به مستثنی نمودن روغن خام از ضوابط محدوديت 

چراکه به  ؛های قبل به درخواست شرکت بازرگانی دولتی ايرانزمانی نگهداری در مخازن گمرکی همانند سال

سازی روغن خام اين شرکت در مبادی ورودی کشور بعضاً و استیجاری ذخیرهدلیل قرارداشتن مخازن ملکی 

گردد؛ باعث متروکه شدن کاال میاست ماه  6فراتر از که های اين شرکت در مبادی ورودی دپوی محمولهزمان 

ی حلب بنددرصد و روغن بسته 10به میزان  Petبندی موافقت با افزايش قیمت انواع روغن نباتی مايع در بسته

کیلويی به دلیل عدم صرفه  16درصد؛ با توجه به حاشیه بازار ايجاد شده برای انواع روغن حلب  20به میزان 

اقتصادی تولید و کمبود اين محصول در بازار و به منظور تامین حداکثری روغن مورد مصرف صنف و صنعت 

 رديد.هزار تومان تعیین گ 112کیلوگرمی معادل  16کننده حلب قیمت مصرف
 

 )ریال( 1398(. میانگین قیمت روغن مایع و جامد در سال 5-9نمودار )                       

 
 

 کنندگان و تولیدکنندگانمأخذ: سازمان حمايت مصرف
 

به تصوير  1398( روند میانگین قیمتی دو محصول روغن نباتی جامد و مايع را در سال 5-9نمودار )

توجه به با نمودار، روند قیمتی هر دو محصول صعودی بوده است به طوريکه در اين کشیده است. 

طرف و اعالم کاهش  کيهای نقل و انتقال ارز و ...( از های واردات روغن خام )هزينهافزايش هزينه
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کیلوگرمی  16های تولید روغن با توجه به افزايش هزينه و)از جمله کلزا(  یداخل یروغن یهادانه دیتول

محصول  نيمتعارف قیمت ا ریکه منجر به توقف تولید اين محصول و کمبود آن در بازار و افزايش غ

 موافقتتنظیم بازار با افزايش قیمت روغن مايع و جامد،  کارگروه ،1398 از تیر ماه سال ،شده است

ش قابل توجهی را تجربه افزاي ،قیمت هر دو محصول کرد و به تبع آن و نیز تورم انتظاری ناشی از آن،

قیمت روغن مايع و جامد با بیشترين افزايش به ترتیب حدود  اين ماه،ای که در کرده است به گونه

های مرداد و با شدت است. در ماه رشد يافته ،سال ايندرصد نسبت به خرداد ماه  6.9درصد و  3.02

های پس از آن تا دامه يافته ولی در ماهکمتر در شهريور اين سال نیز رشد فزاينده قیمت روغن مايع ا

رشد ماليمی را تجربه کرده است. اين در حالی است که میانگین قیمت روغن جامد  1398آخر سال 

 0.35حدود  1398از مرداد ماه تا بهمن ماه اين سال، دارای افت ماليم بوده و مجدد در اسفند سال 

 درصد رشد داشته است.

  شکر

در ارتباط با مديريت بازار و قیمت شکر و با توجه  1398مصوبات کارگروه تنظیم بازار کشور در سال 

به کسری اين محصول در اين سال بر چند محور اساسی شامل تسريع تولید، توزيع، واردات از طريق 

بت سفارش ارسال پیشنهاد جهت تغییر گروه ارزی اين محصول و تعديل تعرفه واردات و ممانعت از ث

 اند و نیز کنترل و نظارت بر بازار استوار بوده است. واردکنندگان که به تعهدشان عمل نکرده

اين مصوبات شامل مواردی اعم از مکلف شدن وزارت جهاد با مشارکت بخش خصوصی نسبت به 

 200تسهیل واردات شکر؛ مکلف شدن شرکت جی تی سی بنا بر پیشنهاد وزارت جهاد به عرضه ماهانه 

جلسه کارگروه  33دستور اول  7بند های ابتدايی سال تا زمان ايجاد ثبات نسبی )هزارتن شکر طی ماه

 صیوزارت جهاد در زمان ثبت سفارش گمرک، ترخ سوی از شده اخذ تعهدات به توجه (؛ بابازار میتنظ

در سقف  وزارت جهاد یاز سو عيشبکه توز نییرا منوط به تع یشکر وارد شده توسط بخش خصوص

؛ با توجه به ادامه روند افزايشی قیمت و کمبود شکر در بازار دينما تيشده سازمان حما نییتع متیق

 عتوزي شدن جلسه کارگروه تنظیم بازار؛ مقرر 33دستور اول  7و تأکید بر اجرای سريع تصمیم بند 

مصوب شکر  متی)سقف ق یمصوب ابالغ هایمتیبا ق شکرین عيصنا خصوصاً یداخل یشکر استحصال

بدون  یخروج و فروش شکر داخل تیتومان(( و ممنوع 3000)حداکثر  یدرب کارخانجات داخل دیسف

صنعت، معدن و تجارت  هایسازمان ازیاعالم نبا توجه به حواله سازمان صمت استان خوزستان 

شکر فله به بخش صنعت  ليتحو متیق بتصوياستان خوزستان؛  الخصوصیعل دیمحل تول هایاستان

 3000کماکان  یعيشکر فله مصارف صنوف و صنوف توز متیق لوگرم،یهر ک یتومان به ازا 3400

شکر  ليتبد ع؛ تسريلوگرمیهر ک یتومان به ازا 3400مصرف کننده  متیو ق لوگرمیهر ک یتومان به ازا
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مکلف شدن  ران؛يا یدولت یشرکت بازرگان یاز سو انیمتقاض هایمحموله ليو تحو دیخام به شکر سف

شکر  ليبه تحو تيگمرک و سازمان حما یوزارت جهاد با هماهنگ یواردکننده شکر از سو یهاشرکت

 یالتفاوت بهامابه داختپر ت؛يسازمان حما یگذارطبق نرخ رانيا یدولت یبه شرکت بازرگان یواردات

 3400التفاوت بهما ی)نرخ مصوب مبنا یواردکنندگان بخش خصوص یاز سو یتمام شده محاسبات

پرداخت  یشکر مصرف خانوار نرخ مصوب مبنا یبندبسته یواحدها یو برا لوگرمیهر ک یتومان به ازا

 یزري؛ انجام برنامه(لوگرمیهر ک یازاتومان به  3000تومان( نرخ  400) عيتوز نهيالتفاوت با کسر هزبهما

انجمن کارخانجات قند و شکر  دیکشور توسط وزارت صمت بر اساس برآورد تول ی شکرکسر نیتام

تعرفه  ليتعد 2به  1واردات شکر خام از  یگروه ارز رییتغ شنهادپی ؛ ارسالتن( ونیلیم 1.1 زانی)به م

تمام شده  متیاز ق یناش هایدرصد با هدف حذف رانت و مفسده 5درصد به  20واردات شکر از 

بازار جهت  میبه عنوان مصوبه کارگروه تنظ ،یابالغ ديجد متیتومان نسبت به ق 4200 واردات با ارز

ـ مورخ 55633ت  /63793مصوبه شماره  1بند  اراتیابالغ بر اساس اخت نديفرآ یط  اتیبه ه 16/5/98ه

 ابتدايی ماهه 6 در را خود تعهد که خام شکر واردکنندگان سفارش ثبت از ؛ ممانعتانجام شود رانيوز

مکلف ؛ و رساندن بازار به تعادل یو عرضه شکر برا یانجام اقدامات نظارت؛ اندنکرده فايا 1398سال 

 یشکر و ارائه به شرکت بازرگان ازیمورد ن ريمقاد یصنعت، معدن و تجارت به بررس هایشدن سازمان

 یجودواصله در اسرع وقت و صدور حواله از محل مو هایدرخواست یجهت بررس رانيا یدولت

 بوده است.  تومان 4200با ارز  یو چغند بهاره و شکر واردات شکریداخل حاصل از ن دیتول یشکرها

 )ریال( 1398گرمی در سال  900(. میانگین قیمت شکر  6-9نمودار )

 
 و تولیدکنندگان. کنندگانمصرفمأخذ: سازمان حمايت  









0

15000

0000

5000

0000

5000



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: بازرگانی هایموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 298صفحه:  1399 تاريخ:
 

  

يکی از روند صعودی داشته است.  1398گرمی در سال  900(، میانگین قیمت شکر 6-9مطابق نمودار )

اختالل در  به تبع آن، نیشکر و دو مشکالت ناشی از آن در تولی 1398، وقوع سیل در سال آنمهم داليل 

در اين میان میانگین قیمت اين محصول در ارديبهشت ماه اين سال رشد عرضه اين محصول بوده است. 

درصد نسبت به فروردين ماه را تجربه کرده که بیشترين میزان رشد قیمت اين  20توجهی در حدود قابل 

افزايش قیمت جهانی شکر بوده است. از طرفی، عدم  ،محصول در اين سال نیز بوده و يکی از داليل آن

ای ارديبهشت و هانجام به موقع اقدامات الزم روند افزايش قیمت شکر را افزايش داد. پس از آن در ماه

درصدی رشد منفی داشته است. اما از  13و  4قیمت اين محصول به ترتیب در حدود  1398خرداد سال 

تواند ناشی از اخذ روند قیمتی شکر رشد ماليمی داشته است و اين می 1398مرداد ماه تا انتهای سال 

بینی نیاز کشور و تولید و تنظیم بازار در جهت پیش کارگروهتصمیمات درست و اجرای مؤثر مصوبات 

 واردات به موقع اين محصول باشد که از شوک قیمتی اين محصول جلوگیری نموده است.

 دامی  هاینهاده

روند میانگین  1398های دامی شامل ذرت و جو خارجی و کنجاله سويا وارداتی است. در سال نهاده

حالیکه میانگین قیمت ذرت خارجی با روند قیمتی کنجاله سويا وارداتی و جو خارجی نزولی بوده در 

ها بوده که توانسته است از ماليمی افزايش يافته است. اين روند بیانگر مديريت صحیح بازار اين نهاده

 ها جلوگیری کند.رويه قیمت آنهای قیمتی و افزايش بیوقوع شوک

 له سويا و ذرت عبارتند از:مصوبات کارگروه تنظیم بازار در راستای مديريت بازار دو نهاده کنجا

 کنجاله سویا -

و بدون  ایمصوب به صورت سامانه متیسقف ق تيبا رعا ايکنجاله سو عيتوز یو اجرا یزريبرنامه

محصول  دیتول هیکه از نهاده به عنوان ماده اول دکنندگانیالزام صدور حواله مشروط به عرضه آن به تول

 (؛3/6/1398بازار  میجلسه کارگروه تنظ نی)دستور سوم پنجاهم کنندیاستفاده م يینها

  ذرت  -

شده  عيتوز هایمحموله هیهدفمند ذرت )درج کل عينسبت به توز یمکلف شدن وزارت جهاد کشاورز

( و رساندن کاال با نرخ مصوب به دست یذرت در سامانه بازارگاه سامانه جامع تجارت داخل

 (.23/10/1398بازار  میجلسه کارگروه تنظ نی)هفتاد و سوم اصلی کنندهمصرف
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 )ریال( 1398های دامی طی سال (. روند قیمت نهاده7-9) نمودار

 
 و تولیدکنندگان کنندگانمصرفمأخذ: سازمان حمايت 

 4.7نسبت به خرداد ماه حدود  1398( کنجاله سويا وارداتی در ارديبهشت ماه سال 7-9مطابق نمودار )

های پس از آن تا انتهای سال روند نزولی را تجربه کرده است و در درصد رشد يافته درحالیکه در ماه

درصد رشد منفی يافته است. قیمت جو  26.7حدود  پايان سال نسبت به فروردين ماه اين سال، 

فی را تجربه کرده است و در ماه اسفند  روند نزولی داشته و نوسانات خفی 1398خارجی نیز در سال 

درصد رشد منفی داشته است. از طرفی، ذرت خارجی  3.74نسبت به ماه فروردين اين سال،  حدود 

های درصد رشد قیمت داشته و در میان نهاده 8.15نشبت به ابتدای اين سال حدود  1398در پايان سال 

 يافته است. افزايش قیمت  1398دامی تنها اين نهاده در سال 

 نهمفصل  گیرییجهو نت بندیجمع

مشکالت ناشی  با مسائلی اعم از وابستگی باال به واردات کاالهای اساسی، تحريم،کشور  1398سال در 

، و به تبع آن اختالالت به وقوع پیوسته در نظام تولیدی کشور نوسانات ارز از کاهش فروش نفت،

مواجه بوده و سال سختی را گذرانده  و ... شرايط جوی و وقوع سیل،نامساعد بودن  ،مشکالت تأمین ارز

 ( داشتهدرصد 48حدود )بخش خدمات از ارزش افزوده کل کشور  سهم قابل توجه ،در اين سال .است

 ،یفروشعمده و خردههای مجموع فعالیت)درصدی بخش بازرگانی داخلی  30و سهم بیش از 

( کار و دامپزشکیوو مستغالت، کرايه و خدمات کسب تأمین جا و غذاهای خدماتی مربوط به فعالیت

از ارزش افزوده کل کشور بیانگر نقش و اهمیت قابل توجه بخش بازرگانی داخلی در تولید ناخالص 

بیش  98-1396سهم باالی بخش خدمات از اشتغال کشور در دوره  است. همچنین،بوده داخلی کشور 
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از نیمی از آن، مربوط به اشتغال بخش بازرگانی داخلی بوده است و اين  درصد بوده که بیش 50از 

افزوده اقتصاد و سهم اشتغال در گروه افزوده بخش بازرگانی از کل ارزشاختالف میان سهم ارزش

اهمیت بخش بازرگانی داخلی و  های زيرمجموعه بازرگانی داخلیکاربر بودن فعالیت ،های مذکورفعالیت

 .دهدرا نشان میهای مربوط به اين حوزه يی و توجه به آن در سیاستگذاریدر اشتغالزا

با اينحال  ،1397 سال به نسبت 1398 سال در صنفی تعداد واحدهای یدرصد 2.5 حدودبا توجه به رشد 

و مطابق منقضی شده  درصد از تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب، 19.2تاريخ اعتبار حدود 

پروانه کسب در کشور فعال هستند و اين ضرورت اقدام  هزار واحد صنفی بدون 750حدود آخرين آمار 

  کند. را آشکار میهای کسب مناسب جهت ساماندهی به اصناف و صدور پروانه

 ،همگنو چندمنظوره  ایزنجیره هایفروشگاهای بزرگ در مقايسه با های زنجیرهفروشگاه 1398در سال 

باتوجه به . ها بوده استداشته که بیانگر توجه ويژه به مقیاس در تأسیس فروشگاه ایرشد قابل مالحظه

 وکارهایکسب مجوز صدور ای،شبکه و اينترنتی هایفعالیت های فراوان تکنولوژی و رواجپیشرفت

 تعداد راستا همین در و داشته رشد درصد 47.4 حدود 1397 سال به نسبت 1398 سال در مجازی

با  .درصد رشد يافته است 9.8نیز حدود  اينترنتی وکارهایکسب ماهیت با شده رسیدگی هایپرونده

، ضرورت شناخت بیشتر اين نوع های متعددبا چالش کارهاوکسبتوجه به مواجه بودن اين نوع 

ها حائز ها جهت رشد و توسعه آنو تدوين قوانین و مقررات جامع جهت رفع اين چالشکارها وکسب

مشکالتی اعم از نوسانات قیمت جهانی، تأمین ارز،  حوزه تأمین با 1398در سال به عالوه،  ست.اهمیت ا

حال شرکت بازرگانی دولتی ايران نقش قابل توجهی در تأمین ترخیص کاالها و ... مواجه بوده با اين

به  1398مقدار وابستگی به واردات در سال  از طرفی، برعهده داشته است.و تنظیم بازار  کاالهای اساسی

های زيرساختتوان گفت در مجموع نیز می ترتیب در گندم، شکر خام و روغن خام بیشتر بوده است.

 .فیزيکی کشور رشد کرده است

 تواندهای کشور میها در ساير استانبار نکته مهم آن است که توسعه آنتره و میوه ارتباط با با میادين در

 داشته باشد. غیرضروری هایواسطه و دالالن کاهش طريق از مبادله هایهزينه کاهش در مهمی شنق

درصدی  38.1درصدی در حجم و نیز رشد  3.9همچنین، بررسی عملکرد بورس کاالی ايران نیز رشد 

دهد و بیشترين حجم و ارزش آن، مربوط به مجموع معامالت در ارزش معامالت کل بازار را نشان می

 های نفتی بوده است. تاالر پتروشیمی و فرآورده

پرونده و  تشکیل ها وبازرسی 1397نسبت به سال  1398 سال در بازار، بر بازرسی و نظارت حوزه در

 شکايات مردمی و کل شکايات و درصد به رسیدگیيافته درحالیکه  افزايشتخلفات کشف شده 

 است.   کاهشی داشته روند ،(متخلف و در دست بررسی) شکايات به رسیدگی
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 تنظیم بازار کاالها و خدمات گذاری و بررسی تحوالت داخلی و بیرونی اثرگذار بر به منظور سیاست

محورهای عمده  کهبرگزار شده  1398جلسه توسط کارگروه تنظیم بازار کشور در سال  55تعداد 

گذاری در خصوص توزيع و عرضه سیاستشامل  روه تنظیم بازار کشور در اين سالتصمیمات کارگ

تسهیل در امر تجارت؛ تأمین های کااليی مشمول ارز ترجیحی و تخصیص آن؛ کاالهای اساسی؛ گروه

ها در بازار و ترمیم ذخاير راهبردی کشور؛ کنترل و رسانی قیمتکسری بازار، بررسی، کنترل و اطالع

-گذاری کاالها و خدمات؛ هماهنگی جهت تأمین ارز کاالهای اساسی؛ ممنوعیتنظارت بر بازار؛ قیمت

 ولت در اين امور ريشه در نوسانات نرخ ارز،های ددخالت ها بوده است.های فصلی و تغییر در تعرفه

گستره تخصیص ارز مبادالتی، تنگناهای داخلی و کمبود عرضه، کاهش تمايالت واردکنندگان به واردات 

ی، بازار رسانمشکالت نظام توزيع و مشکالت ناشی از ثبت سفارش و ترخیص، برخی محصوالت، 

 ها داشته است. ییر در تعرفههای فصلی و تغهای تجاری همچون ممنوعیتیاستس

 عبارتند از: 1398بازار کاال در سال  یمتنظ گذارییاستس یهاضعف ها،با توجه به بررسی

 بخش  هاییتاز ظرف یریگبهره یويژه براتأمین و عرضه کاالها به یمناسب برا ینبود الگو

  ی؛خصوص

 ی؛اساس یخصوص در حوزه تأمین کاالهابه بینییشو پ نگریيندهعدم آ   

 مصوبات؛برخی از موقع و انجام به هاگذارییاستدر س یرتأخ 

 بر آن؛ ینامناسب و نبود نظارت کاف يعتوز 

 یاساس یبازار کاالها یمدر تنظ یمتول هایدستگاه یانم یعدم هماهنگ. 

چنان ر جهت مديريت بازار کشور از سوی کارگروه تنظیم بازار کشور، اما هممهای مستبا توجه به تالش

آل و استانداردهای توزيع جهانی وجود دارد که های ايدههای قابل توجهی با شیوهها و شکافضعف

توزيع صحیح محصوالت، افزايش رفاه مصرف  بها، سبگام برداشتن در راستای آن و دستیابی به آن

 ا خواهد شد.ههای قیمتی ناشی از آنکنندگان، عدم نگرانی از کمبودهای احتمالی محصوالت و شوک
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 چکیده

 پذيریرقابت ارتقای بر مشتمل توسعه ششم برنامه و معدن در صنعت بخش راهبردهای و کلی اهداف

 بر تاکید با صنعت و معدن در فناوری و مهارت ارتقای صنايع و معادن، نوسازی کشور، صنعتی و معدنی

صنعتی و  هایفعالیت در مردمی و خصوصی بخش موثر حضور و توان ارتقای بنیان،دانش صنايع توسعه

 بازارهای توسعه. است بخش در وریبهره رتقای و صنعتی و معدنی تعمیق و ارزش زنجیره توسعه معدنی،

 کشورهای با دوجانبه پولی هایپیمان انعقاد و تجارت جهانی سازمان به الحاق برای تالش صادراتی،

 توان ارتقای جهت در خدمات و کاال واردات ساماندهی منطقه، کشورهای ويژهبه هدف و تجاری طرف

 قرار مدنظر خارجی تجارت بخش هایسیاست ترينمهم عنوانبه قاچاق از جلوگیری و داخلی تولید

 در پذيریرقابت و وریبهره افزايش هايی نظیرداخلی سیاست بازرگانی بخش است. همچنین در گرفته

 نظام سازی روان و سازی اينترنتی و شفاف وکارکسب فضای در پذيریرقابت خدمات، و کاال توزيع نظام

 توجه با 1398 سال های برنامه ششم توسعه است. بر اين اساس دراز اهم راهبرد گذاریقیمت و توزيع

 اقتصاد هایسیاست راستای در و «تولید رونق» به بریره معظم مقام تاکید و سال اين نامگذاری به

 برنامه به شرح زير 36 و کالن محور 7 در ایويژه هایبرنامه تجارت و معدن صنعت، وزارت مقاومتی،

 .است نموده تدوين طراحی و

  ؛(برنامه 10 بر مشتمل) داخل ساخت تعمیق و تولید توسعه.  1

 ؛(برنامه 3 بر مشتمل) نفتی غیر صادرات توسعه. 2

 ؛(برنامه 5 بر مشتمل) معدنی صنايع و معادن توسعه. 3

 ؛(رنامهب 5 بر مشتمل) نوآوری به مونتاژکاری از رويکرد تغییر با بنیان دانش هایشرکت و فناوری توسعه. 4

 ؛(برنامه 3 بر مشتمل) تجاری لجستیک ساماندهی و بازار مديريت. 5

   ؛(برنامه 6 بر مشتمل) تجارت و معدن صنعت، بخش با مرتبط کار و کسب فضای بهبود. 6

 (.برنامه 4 بر مشتمل) گذاریسرمايه توسعه و مالی منابع تأمین. 7

، حاکی از آن 1399بررسی اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرايی نمودن برنامه سال 

 است.  درصد را تجربه کرده 90باالی های سال به شرح ذيل، پیشرفت توجهی از پروژهاست بخش قابل

 ؛میلیارد دالر واردات( 2داخلی سازی نزديک به  هدف درصدی 126 )تحقق نهضت ساخت داخل 

 درصدی هدف  102)تحقق  تولید رونق راستای در تولیدی واحدهای خالی ظرفیت سازیفعال

 ؛واحد سال( 2000

 دستگاه  هزار1209 درصدی هدف با تولید 95)تحقق  خانگی لوازم محصوالت تکمیل و ساماندهی

 ؛گازی( دستگاه کولر هزار 100لباسشويی و  دستگاه ماشین هزار 742يخچال، 

 تحقق) سال 3 صنعتی طی خوشه 40 تعدادبه صنعتی هایخوشه توسعه پروژه سازیپیاده و اجرا 

 درصدی(؛ 100
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  100 تحقق)همسايه  کشور 15 به( خدمات و کاال) صادراتی محصوالت تنوع و حجم افزايش 

 ؛(دالری میلیارد 30 هدف درصدی

  غیرنفتی  صادرات افزايش هدف با متوسط و کوچک خرد، هایبنگاه توسعه و توانمندسازی

 ؛(هدف درصدی 143 تحقق)

  146 احیاء با هدف سال درصدی 97 تحقق) مقیاس کوچک معادن توسعه و سازی فعال و احیاء 

 ؛(معدنی پتانسیل 2130 شناسايی و معدن

  ؛(سال هدف درصدی 90 تحقق)کشور  تأمین هایزنجیره و تجاری لجستیک دهیسامان 

  و بنادر سازمان گمرک، جمله از هادستگاه ساير با تجارت جامع سامانه ارتباطات تکمیل 

 واردات و تولید از خدمات و کاال بازار بر نظارت تقويت و کاغذی ارتباطات حذف و دريانوردی

 ؛(هدف درصدی 81 تحقق)مصرف  تا

  هدف درصدی 100 تحقق)مصرف  تا واردات و تولید از خدمات و کاال بازار بر نظارت تقويت 

 ؛(سال

  ؛(سال هدف درصدی 100 تحقق) تولید مانع مقررات و قوانین تنقیح 

  اداری  فساد با مبارزه و نفعانذی عموم برای اطالعات به آزاد دسترسی ايجاد و سازیشفاف

 ؛(سال هدف درصدی 96 تحقق)

  ؛(سال هدف درصدی 100 تحقق)پیشران  اقتصادی هایبنگاه بندی رتبه طرح 

  100 تحقق) برخوردار کمتر و محروم مناطق در ایتوسعه هایطرح اجرای و گذاری سرمايه 

 .(سال هدف درصدی

 در کشور توسعه ششم برنامه اساس بر کشور تجارت و معدن صنعت، بخش عملکرد همچنین بررسی

 افزودهارزش رشد که نرخ است آن بیانگر توسعه ششم برنامه اجرای سال چهارمین عنوانبه 1398 سال

. است بوده مواجه زيادی نوسانات با( 1390 پايه سال) 1398 تا 1396 هایسال برای صنعت بخش

 عوامل از اعم عوامل اين. اندبوده مؤثر بخش اين رشد نرخ متناوب کاهش و برافزايش متعددی عوامل

 بازاريابی، ضعف تولید، خطوط فرسودگی به مربوط مشکالت) درونی و( کشور اقتصادی محیط) بیرونی

 بر مؤثر بیرونی عوامل از. است...( و  مديريتی ضعف آن، تقاضای کمبود و کاالها کیفیت بودن پايین

 هایسیاست تغییر ها،يارانه کردن هدفمند قانون مانند مهم قوانین برخی اجرای صنعت بخش تولیدات

 تورمی انتظارات تورم، نرخ رفتن باال مرحله، چند در ارزی هایشوک وقوع درنتیجه و کشور ارزی

 و اولیه مواد تأمین در محدوديت ارز، و انتقال نقل محدوديت کل، تقاضای کاهش بر آن تأثیر و آينده

 و نفتی و معدنی پايه اولیه و خام مواد جهانی هایقیمت نوسانات بخش، مورد نیاز تجهیزات و قطعات

 .برشمرد توانمی کرونا بیماری شیوع همچنین
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 مقدمه

های بسیار مهمی برای اقتصاد و بخش صنعت، معدن و تجارت کشور با تهديدات و چالش 1398سال 

آغاز  1397متحده( در سال جمهور اياالترئیس) های يکجانبه دونالد ترامپآغاز شد. اگرچه تحريم

کاهش قیمت جهانی نفت و متعاقب آن محصوالت پتروشیمی  ریتأثتحت  1398شده بود، اما در سال 

ها در برخی محافل تشديد تحريم بریمبنای و فلزات اساسی در کنار افزايش تبلیغات شديد رسانه

های صنعتی در کشور شد. درواقع گذاری و فعالیتهسیاسی و اقتصادی، منجر به افزايش ريسک سرماي

بدتر شدن شاخص در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور شامل  از برجام کايخروج آمر تبعاتاهم 

خصوص صادرات کشور به ديتهد ،گذار خارجی و داخلیی در خصوص جذب سرمايهکشور سکير

مشکالت در ارتباط با خدمات  ،یتواردا یهاتيو فوالد، محدود یمینفت، پتروش یهانهیدر زم

حوزه  یهاتيمحدود ،یواردات یبا شرکا یمبادالت یهانهيهز شيافزا ،یکننده تجارت خارجیبانیپشت

 است.  کشور یو مال یپول

تابعه آن با  هایوزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان 1398ها و اقدامات سال هاساس برنامبراين

و با هدف تحقق  یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده دارتياولو یهاو انجام پروژه دیتول رونقبر  دیتأک

ت االيا کجانبهي یاهيمسوء تحر یامدهایو پ ارکاهش آث نیاهداف قانون برنامه ششم توسعه و همچن

وزارتخانه،  1398سال  یهابرنامه نيشد. الزم به ذکر است در تدو یریگیو پ یزير برنامه کا،يآمر متحده

مرتبط با بخش، برنامه پنچساله ششم  یمقام معظم رهبر یابالغ یهااستی، س1404انداز افق سند چشم

 یهاتياولو يیاجرا یهابرنامه نیو همچن یاسالم یمجلس شورا هب ريوز یتوسعه و برنامه اعالم

 یهاها و حوزهشده توسط معاونت هیته یهابرنامه ،یجمهور استير یابالغ یو اختصاص یعموم

وزارتخانه و اهدف بخش  فیتکال یفصل ضمن بررس نيمدنظر قرارگرفته است. در ا زیوزارتخانه ن

 یستاد فرمانده دارتياولو یهاپروژه ستیششم توسعه، ل امهصنعت و معدن و تجارت بر اساس برن

اهم  انيشده و در پا یمعرف  1398مربوط به بخش صنعت، معدن وتجارت در سال  یاقتصاد مقاومت

 برنامه ساالنه وزارتخانه ارائه شده است. یهاسرفصل کیتابعه به تفک یهااقدامات وزارتخانه و سازمان

 . اقتصاد مقاومتی1-10

 دارتياولوپروژه  6از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی،  شدهابالغهای ها و برنامهبا توجه به سیاست

معدن و تجارت عهده وزارت صنعت، بر سازی و اجرا جهت پیاده 1398سال ( در 1-10مطابق جدول )

 و کاهش با همراه کشور اقتصاد سازیمقاوم هدف با 1398 سال داراولويت هایپروژه گذاشته شد.

 طبق. است گرفته قرار مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد تصويب مورد هاتحريم منفی اثرات سازیخنثی



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: بازرگانی هایموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 306صفحه:  1399 تاريخ:
 

  

قرار گرفته  هادستگاه عهده بر داراولويت هایپروژه مالی تامین گذشته، هایسال همانند ستاد مصوبه اين

 .است

 معدن و تجارتهای ملی اقتصاد مقاومتی با مسئولیت وزارت صنعت،دار طرحهای اولویتپروژه. (1-10) جدول

 1398ابالغ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای سال  رديف

  سنگین عمومی ونقلحمل ناوگاننوسازی   1

  دريايی صنايع توسعه  2

  پوشاک و نساجی تجارت صنايع و تولید توسعه   3

  غیرنفتی صادرات توسعه از حمايت بسته وپايش اجرا طراحی، 4

  مقیاس کوچک معادن سازیفعال و احیاء 5

 آلومینیوم( فوالد، مس و) فلزات اساسی ارزش زنجیره تکمیل 6

 .https://rec.mporg.ir، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتیدبیرخانه  مأخذ: سايت

 

 توسعه قانون برنامه ششم. اهم اهداف بخش صنعت، معدن و تجارت بر اساس 2-10
های تابعه، مناسب است ابتدا شرح مختصری در پیش از ذکر تکالیف و اقدامات وزارتخانه و سازمان

بخش صنعت، معدن وتجارت کشور بر اساس قانون برنامه ششم توسعه خصوص اهداف و راهبردهای 

 ارائه شود.

ويژه توسعه صادرات گیری از مزايای آن، بهبود در تجارت خارجی بهحضور در بازارهای جهانی و بهره

ای غیرنفتی و افزايش درآمدهای ارزی حاصل از آن همواره به عنوان يکی از رويکردهای مهم توسعه

هايی اساس در قانون برنامه ششم نیز سیاستساله توسعه کشور دنبال شده است. براين 5های هدر برنام

پذيری کاالهای تولید داخل برای صادرات، توسعه بازارهای صادراتی، نظیر ارتقای کیفیت و رقابت

ف طرتالش برای الحاق به سازمان جهانی تجارت و انعقاد پیمان های پولی دوجانبه با کشورهای 

های بخش تجارت خارجی مدنظر ترين سیاستعنوان مهمويژه کشورهای منطقه، بهدف بهو ه یتجار

ای، ارتقاء سطح المللی اقتصادی با تاکید بر روابط منطقهقرار گرفته و بر اهداف توسعه تعامالت بین

ات در جهت پذيری و توسعه صادرات غیرنفتی کاال و خدمات، ساماندهی واردات کاال و خدمرقابت

 ارتقای توان تولید داخلی و جلوگیری از قاچاق در فرابخش تجارت خارجی تاکید شده است. 

اهداف کلی و راهبردهای بخش صنعت در برنامه ششم توسعه مشتمل بر ارتقای رقابت پذيری صنعتی 

نیان، ارتقای بکشور، نوسازی صنايع، ارتقای مهارت و فناوری در صنعت با تاکید بر توسعه صنايع دانش

توان و حضور موثر بخش خصوصی و مردمی در فعالیت های صنعتی، توسعه زنجیره ارزش و تعمیق 



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 307صفحه:  1399 تاريخ:
 

وری در بخش است. همچنین اهدف کلی بخش معدن در برنامه ششم توسعه صنعتی و رتقای بهره

ناوری در های معدنی کشور، نوسازی صنايع، ارتقای مهارت و فپذيری فعالیتمشتمل بر ارتقای رقابت

بنیان، ارتقای توان و حضور موثر بخش خصوصی برداری از معادن با تاکید بر توسعه صنايع دانشبهره

 وری در بخش است.های معدنی، توسعه زنجیره ارزش و رتقای بهرهو مردمی در فعالیت

های اساسی برنامه ششم توسعه در قالب الزم به ذکر است در بخش بازرگانی داخلی، جهت گیری

پذيری پذيری در نظام توزيع کاال و خدمات، رقابتوری و رقابتدنبال تحقق افزايش بهرهاهداف کلی به

ربخش وکار اينترنتی و ساماندهی نظام توزيع و قیمت است که از طريق مديريت اثدر فضای کسب

 گذاری قابل دستیابی است.سازی نظام توزيع و قیمتسازی و روانعرضه و تقاضا بازار، شفاف
 

 . تکالیف وزارت صنعت، معدن و تجارت در قانون برنامه ششم توسعه 3-10

 . تکالیف حوزه صنعت1-3-10

که نحویبه( برنامهحداکثر تا پايان سال اول اجرای قانون )طرح نوسازی و بازسازی صنايع جرايی کردن ا -

منجر به کاهش مصرف و شدت انرژی و آاليندگی و افزايش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی 

اقدامات حمايتی و تشويقی و همچنین تأمین تسهیالت بايست همچنین می .ها شودپذيری آنو رقابت

 (.46اده شود )بند ح مبینی سنواتی پیشهای اعتباری موردنیاز در قالب بودجه

 حمايت از سازندگان داخلی تجهیزات موردنیاز صنعت حمل و نقل ريلی شهری و بین شهری -

( دانش طراحی و ساخت %85که تا پايان اجرای قانون برنامه حداقل هشتاد و پنج درصد )نحویبه

ونقل ريلی شهری و بین شهری با کمک و استفاده از نهادهای تجهیزات موردنیاز صنعت حمل

بنیان های دانشها و مراکز پژوهشی و شرکتو فناوری ملی نظیر جهاد دانشگاهی، دانشگاه علمی

 .(54)ماده  داخلی صورت گیرد

که د نحوی نظارت کنسازمان ملی استاندارد بر طراحی و ساخت خودروهای داخلی بهبا همکاری  -

 به تلفات ای،جاده تصادفات در تا يافته ارتقاء سرعت حداکثرايمنی خودروهای مذکور متناسب با 

 .(56برسد )ماده  جهانی میانگین حداقل

اقدامات اين حوزه های نوين در منظور توسعه صنعت هوا و فضا و دستیابی به علوم و فناوریبه -

 .(40صورت گیرد: )ماده زير 

 ها و صنايع مرتبط با طراحی،و توسعه زيرساخت منظور ايجادبسترسازی و حمايت الزم به. 1

های بر و ايستگاههای فضايی، ماهواره، ماهوارهبرداری از سامانهساخت، آزمايش، پرتاب و بهره

 ؛زمینی
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بینی تمهیدات های مداری متعلق به جمهوری اسالمی ايران و پیشحفظ و نگهداری از موقعیت. 2

 .ياد شدههای ماهواره ملی در راستای حفظ نقاط ها و اجرای طرحالزم برای ايجاد زيرساخت

ای را با رعايت مالحظات اجتماعی های انرژی و ساير کاالها و خدمات يارانهقیمت آب و حامل -

 1400تدريج تا پايان سال و اقتصادی و حفظ مزيت نسبی و رقابتی برای صنايع و تولیدات، به

ت صورت هدفمند برای افزايش تولید، اشتغال، حمايت از صادرااصالح و از منابع حاصل به

های عدالت اجتماعی وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخصغیرنفتی، بهره

-گذاری شرکتهای عملیاتی و سرمايههای اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزينهو حمايت

 .(39)بند الف ماده  عمل آوردهای ساالنه اقدام الزم را بهربط در چهارچوب بودجههای ذی

مصرف انرژی »منظور افزايش ارزش افزوده انرژی و تکمیل زنجیره ارزش و کاهش شدت انرژی به -

 :(44)ماده  اقدامات زير را انجام دهد ،در طول اجرای قانون برنامه« برای واحد تولید

 ( کاهش يابد.%5) درصدساالنه تلفات انرژی در بخش ساختمان، پنج. 1

 .ريزی و اجراء کندیت پااليش توسط بخش غیردولتی را برنامهتسهیالت الزم برای ايجاد ظرف. 2

افزايش ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی جهت  گذاری بخش غیردولتیبرای جلب سرمايه. 3

  .ريزی کندجديد برنامه

ونقل کشور نسبت به کاهش مصرف انرژی و کربن در ناوگان حمل در قالب طرح جامع حمل. 4

 را ندارند خودداری نمايد. 4گذاری خودروهايی که شرايط يوروشمارهو نقل اقدام و از 

ها و نواحی صنعتی و رقابت پذيری در راستای حمايت از استقرار صنايع در شهرکگذاری سیاست -

ها های الزم به شهرکهای سنواتی کمکدر قالب بودجه به اين صورت کهتولیدات صنعتی و معدنی 

  تلفن و گاز برق، آب، ،ردولتی به ويژه در امور تأمین راهو نواحی صنعتی دولتی و غی

پیشنهاد  بايست بامی. دستورالعمل اين ماده گردد انجام هاشهرک اين در مستقر واحدهای ورودی تا

احکام دائمی  54برسد )ماده  کشور بودجه و برنامه سازمان تأيید به تجارت و ، معدنوزارت صنعت

 برنامه ششم(.

 تولید توان ارتقای ا،زهای کلی اقتصاد مقاومتی موضوع توسعه درونتحقق سیاستبه منظور  -

های مشترک گذاریبرای توسعه سرمايه و دستیابی به اهداف بخش صنعت بنیان، دانش اقتصاد ملی،

ها در ترازنامه های ثابت و شرکتمازاد حاصل از تجديد ارزيابی دارايی، حقوقی خصوصی ـ دولتی

يربط در سرفصل حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجديد ارزيابی طبقه بندی های ذشرکت

 احکام دائمی برنامه ششم(. 69، ماده 1شود )جزء و معاف از مالیات 

های اقتصادی اين تعاونی و تسهیل فعالیت های خصوصی وبه منظور تبادل نظر دولت و بخش -

کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات الزم در چهارچوب وع کسبموان رفع و بررسی، هابخش
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 شورای ،قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذيربط

محل شود. تشکیل  حضور وزير صنعت، معدن و تجارت با خصوصی بخش و دولت گویوگفت

 ايران کشاورزی و معادن ،صنايع ،ر اتاق بازرگانیدبیرخانه اين شورا بدون دريافت کمک از دولت د

 احکام دائمی برنامه ششم(. 12است )بند الف ماده 
 

 . تکالیف حوزه معدن2-3-10

های راه برداری مناسب از شبکههای ملی و بهرهمنظور حفظ سرمايهبه انتظامی نیروی با همکاری -

 ،بخش معدن و صنايع معدنی در اقتصاد ملی منظور حمايت، توسعه و ارتقای جايگاهبهو نیز  کشور

 .(43آورد )بند ث ماده  عملبه ایجاده بار حمل در مجاز وزن رعايت برای را الزم اقدامات

شورای معادن استان موظف است در چهارچوب قوانین  شود. تشکیل شورای معادن در هر استان -

عدنی شناسايی شده و هرگونه و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده م

محیطی و حداقل تخريب برداری با رعايت مالحظات زيستفروش و واگذاری پروانه قبل از بهره

)جزء  دستی انجام دهدمنابع طبیعی، اقدامات الزم را نسبت به تسهیل، تسريع و ايجاد صنايع پايین

 (.43، بند الف ماده 2

)ايدرو( و سازمان توسعه و  رش و نوسازی صنايع ايرانای مانند سازمان گستهای توسعهسازمان -

های نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران )ايمیدرو( و نهادهای عمومی غیردولتی با رعايت سیاست

( قانون اساسی و قانون رفع موانع 44های کلی اصل چهل و چهارم )کلی و قانون اجرای سیاست

گذاری در معدن و صنايع شور مکلفند نسبت به سرمايهپذير و ارتقای نظام مالی کتولید رقابت

 (.43)بند ب ماده  معدنی اولويت قائل شوند

)بند  شود در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذيل صرفبايد درآمدهای حاصل از بخش معدن  -

 :(43پ ماده 

 ؛يع معدنیهای عمومی صناهای مورد نیاز برای معادن و زيرساختتکمیل زيربناها و زيرساخت -

با اولويت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی( و ) ( قانون معادن14) ( ماده6) اجرای تبصره -

پذير و ارتقای نظام ( قانون رفع موانع تولید رقابت35( قانون معادن و ماده )31( و)25) مواد

 ؛مالی کشور

 ؛تشويق صادرات محصوالت صنايع معدنی دارای ارزش افزوده باال -

های جويی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیتشناسی شناسايی، پیهای پايه زمیننقشهتکمیل  -

 .معدنی کشور
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 بخش اهداف به دستیابی ا،های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع توسعه درون زبه منظور تحقق سیاست -

های اکتشافات هزينه ،های مشترک حقوقی خصوصی ـ دولتیگذاریای توسعه سرمايهمعدن و بر

 جزء استخراج  حین اکتشاف و تکمیلی اکتشافات ی،در هر مرحله از مطالعات زمین شناسمعدنی 

 69، ماده 3شود )جزء  محسوب قانونی مراجع از مجوز دارندگان مالیاتی قبول قابل هایهزينه

 احکام دائمی برنامه ششم(. 

 . تکالیف حوزه تجارت3-3-10

گسترش متوازن و  الکترونیکی و کمک به مقابله با جعلمنظور ايجاد نظام اطالعات استنادپذير به -

های اجرائی مکلفند متناسب های فنی محتوا و خدمات و دولت الکترونیک، کلیه دستگاهزيرساخت

 توسعه به  نفعانها، وظايف قانونی خود و برخط شدن نیازهای ذیبا منابع، بودجه، تجهیزات، شبکه

در سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات الزم  همچنین .بپردازند خود الکترونیک خدمات و محتوا

( رشد ساالنه الکترونیکی نمودن معامالت و تجارت %5/7ونیم درصد )برای دستیابی به حداقل هفت

 (.68)بند الف، پ و ث ماده  کاال وخدمات کشور فراهم شود

 از يکسال مدت ظرف است مکلف خارجه امور وزارت همکاری با تجارت و معدن صنعت، وزارت -

 بر که کشورهايی در ايران های سفارتخانه در بازرگانی رايزنان قانون، اين شدن االجراء الزم زمان

 افراد اين کلیه که کند تعیین ایگونه دارند به را ايران با تجاری رابطه بیشترين گمرک آمار اساس

 کامل تسلط هدف کشور يا انگلیسی زبان به و بوده اقتصادی های حوزه با مرتبط تحصیالت دارای

 اجرای ساالنه گزارش تجارت و معدن صنعت، وزارت همکاری با خارجه امور وزارت باشند. داشته

 کشاورزی، و معادن و صنايع بازرگانی، همچنین، اتاق .کند ارائه اسالمی شورای مجلس به را حکم اين

 (.105نمايد )ماده  ارائه تجارت و معدن صنعت، وزارت به را خود پیشنهادهای تواندمی

واردات تجاری کاال به کشور صرفاً از مبادی و مرزهای رسمی کشور مجاز است و انجام آن منوط  -

 ایقرنطینه و استانداردها بهداشتی،  ايمنی، ،به رعايت ضوابط فنی )گمرکی و تجارت خارجی(

 و معدن صنعت،  وزارتخانه توسـط مربوط صالح ذی مرجع تصويب از بايستی پسمی که است

  احکام دائمی برنامه ششم(. 39)بند الف ماده  شودگمرک ابالغ  به تجارت

 1398صنعت، معدن و تجارت در سال  وزارت هایبرنامه. 4-10
 در اما است، بوده تجارت و معدن صنعت، وزارت های برنامه جزء هاسال تمام در تولید رونق چه اگر

وزارتخانه  ، اين«تولید رونق» به رهبری معظم مقام تاکید و سال اين گذارینام به توجه با 1398 سال

 شرح ذيل درمحور به 7 اساسنمود؛ براين طراحی مهم امر اين به دستیابی برای ایويژه هایبرنامه

 گرفت. قرار 1398 سال هایبرنامه اولويت
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  برنامه(؛ 10)مشتمل بر  داخل ساخت تعمیق و تولید توسعه . 1

 برنامه(؛ 3نفتی )مشتمل بر  غیر صادرات . توسعه2

 برنامه(؛ 5معدنی )مشتمل بر  صنايع و معادن توسعه .3

)مشتمل  نوآوری به مونتاژکاری از رويکرد تغییر با بنیان دانش های شرکت و فناوری توسعه .4

 برنامه(؛ 5بر 

 برنامه(؛ 3)مشتمل بر  تجاری لجستیک ساماندهی و بازار مديريت .5

  برنامه(؛  6)مشتمل بر  تجارت و معدن صنعت، بخش با مرتبط کار و کسب فضای . بهبود6

 برنامه(. 4)مشتمل بر  گذاریسرمايه توسعه و مالی منابع . تأمین7

شرح ذيل وزارت صنعت، معدن و تجارت به 1398در ادامه جزيیات محورهای هفتگانه برنامه سال 

 شود.تبیین می

 . توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل1-4-10

داخل  ساخت تعمیق و تولید برنامه در زمینه توسعه 10وزارت صنعت، معدن و تجارت  1398در سال 

دلیل فشار تحريمی آمريکا زير در دستور کار قرار داد. در اين سال بسیاری از واحدهای تولیدی به

واحدهای تولیدی با تسهیالتی معادل  2000خالی سازی ظرفیتکردد، لذا فعالظرفیت خود فعالیت می

 پوشاک و نساجی تولیدات درصدی 25 رشد همچنین هزار میلیارد ريال در دستور کار قرار گرفت. 14

 تجارت و تولید توسعه پروژه از طريق که ستا 1398 سال ويژه هایبرنامه از نفری هزار 93 اشتغال با

يک میلیون  تولید ظرفیت گنجانده شد. افزايش 1398در برنامه های سال  پوشاک و نساجی صنايع

 هرمتیک سوزگاز بخاری دستگاه هزار 300 و لباسشويی ماشین دستگاه هزار 800 يخچال، دستگاه

 همچنین. شد ريزیبرنامه خانگی لوازم محصوالت تکمیل و ساماندهی پروژه اجرای با نیز هوشمند

 ونقلحمل ناوگان نوسازی .است 1398سال  هایازجمله برنامه دريايی صنايع توسعه پروژه اجرای

 توسعه و تامین از حمايت تجاری، ناوگان انواع دستگاه 500 و هزار 202 تعداد به سنگین عمومی

واحد  1500 تعداد حداقل نوسازی و بازسازی واگن، 100 و هزار 13 تعداد به ريلی ونقلحمل ناوگان

ايران و  فرش ملی مرکز دستباف زيرمجموعه فرش تجارت و کارآفرينی توسعه صنعتی و صنفی،

های صنعتی توان به توسعه خوشههمچنین در حوزه کاهش قیمت تمام شده در کنار افزايش قیمت، می

واحد تولیدی لوازم خانگی  500خوشه و اجرای برنامه های مرتبط با بهبود کیفیت محصوالت در  40به 

الزم به تاکید  .است داخل ساخت وتعمیقتولید توسعه جهت 1398 سال هایبرنامه جمله از و خودرو، 

 ،بخش خواهد داشتوری است اجرای عمده پروژه های اين بخش تاثیر قابل توجهی در رشد بهره

بطوريکه فعال سازی ظرفیت های بال استفاده، افزايش میزان تولیدات، بهبود کیفیت محصوالت در کنار 

تواند پذيری محصوالت صنعتی میسازی می تواند بر رشد رقابتتمام شده از طريق خوشه کاهش قیمت
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های مسئول مرتبط ها و بخشوژهق يعنی جهش تولید را فراهم آورد؛ عناوين پربموجبات تحقق شعار سا

 است. (2-10) شرح جدولبه

 داخل ساخت تعمیق و تولید های مرتبط با محور توسعهپروژه .(2-10) جدول

 مسئول برنامه/پروژه ردیف

1 
سازی ظرفیت خالی واحدهای تولیدی در راستای *فعال

 رونق تولید
معاونت امور صنايع با همکاری معاونت طرح و برنامه و 

 های صنعتی ايرانسازمان صنايع کوچک و شهرک

 توسعه تولید و تجارت صنايع نساجی و پوشاک 2
معاونت امور صنايع با همکاری سازمان صنايع کوچک و 

 های صنعتی ايرانشهرک

 صنايع امور معاونت اجرای پروژه ساماندهی و تکمیل محصوالت خانگی * 3

 دبیرخانه شورای عالی صنايع دريايی اجرای پروژه توسعه صنايع دريايی * 4

 سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی سنگین * 5

 سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران حمايت از تامین و توسعه ناوگان حمل و نقل ريلی * 6

 صنايع امور معاونت بازسازی و نوسازی صنايع و صنوف تولیدی * 7

 مرکز ملی فرش ايران توسعه کارآفرينی و تجارت فرش دستباف * 8

 سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی ايران اجرا و پیاده سازی پروژه توسعه خوشه های صنعتی 9

 صنايع امور معاونت اجرای برنامه های ارتقاء کیفیت محصوالت تولیدی 10

 .استدار اقتصاد مقاومتی های اولويتپروژههای مرتبط با برنامهمنظور از اين عالمت* 

 .تجارت های وزارت صنعت، معدن ومأخذ: گزارش برنامه

 نفتی. توسعه صادرات غیر2-4-10

کاهش  مربوط به توسعه صادرات غیرنفتی است. اين مساله با توجه به 1398های سال محور دوم برنامه

 گذار بخش تولید و تجارت در سهاست. سیاستدرآمدهای نفتی کشور مورد توصیه اکثر کارشناسان 

کند. افزايش حجم و تنوع محصوالت صادراتی به کشورهای نفتی را دنبال میمحور توسعه صادرات غیر

های خرد، کوچک و متوسط با هدف افزايش صادرات غیرنفتی و همسايه، توانمندسازی و توسعه بنگاه

های ای مبادالت کاالهای وارداتی و صادراتی از سیاستگسترش قراردادهای تهاتری کاال با کاال بر

 همسايه کشور 15 به صادرات بر وزارتخانه اساس، تمرکزريزی شده در اين سال است. براينبرنامه

 بخش اين هایبرنامه ريزی شد بطوريکه جزئیاتبرنامهپاکستان  عراق، افغانستان، ترکیه، کشور 4 ويژهبه

 .است( 3-10) جدول شرح به
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 با محور صادرات غیرنفتی مرتبط هایپروژه .(3-10) جدول

 مسئول برنامه /پروژه ردیف

 ايران تجارت توسعه سازمان همسايه کشور 15 به( خدمات و کاال) صادراتی محصوالت تنوع و حجم * افزايش 1

2 
 افزايش هدف با متوسط و کوچک خرد، های بنگاه توسعه و * توانمندسازی

 غیرنفتی صادرات

 هایشهرک و کوچک صنايع سازمان

 با همکاری سازمان ايران صنعتی

 ايران تجارت توسعه

 ايران تجارت توسعه سازمان صادراتی و وارداتی کاالهای مبادالت برای کاال– کاال تهاتری قراردادهای گسترش 3

 مقاومتی است.دار اقتصاد های اولويتهای مرتبط با پروژهمنظور از اين عالمت* برنامه

 های وزارت صنعت، معدن و تجارت.مأخذ: گزارش برنامه

 توسعه معادن و صنایع معدنی. 3-4-10

 اينکه به توجه جايگزين شدن درآمدهای معدنی به جای نفتی از اهداف اسناد باالدستی کشور است. با

 صنايع معدنی از طريقتوسعه معادن و  1398دارد در سال  ايران اقتصاد در بااليی ظرفیت معدن بخش

 و سازیفعال احیاء، پروژه اکتشافی، هایفعالیت توسعه پروژه معدنی، صنايع و معدن راه نقشه اجرای

 فوالد،) اساسی فلزات ارزش زنجیره تکمیل پروژه معدن، 150 تعداد به مقیاس کوچک معادن توسعه

 به بخش اين هایبرنامه جزئیات شد.کشور پیگیری  معادن نوسازی و تجهیز پروژه و( آلومینیوم و مس

 .است( 4-10)جدول  شرح

 معدنی صنایع و معادن توسعه  محور با های مرتبطپروژه .(4-10) جدول

 مسئول برنامه /پروژه ردیف

1 
 سال زمانی مقطع) معدنی صنايع و معدن راه نقشه اجرای
1398) 

معدنی با همکاری  صنايع و معادن امور معاونت
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ايمیدرو و 

 ايران

 اکتشافی هایفعالیت توسعه پروژه اجرای * 2
 همکاری با معدنی صنايع و معادن امور معاونت
 معدنی اکتشافات و شناسی زمین سازمان و ايمیدرو

 ايران

 ايران معدنی صنايع و معادن نوسازی و توسعه سازمان مقیاس کوچک معادن توسعه و سازیفعال احیاء، پروژه اجرای * 3

4 
 فوالد،) اساسی فلزات ارزش زنجیره تکمیل پروژه اجرای

 (آلومینیوم و مس
معدنی با همکاری  صنايع و معادن امور معاونت
 ايمیدرو

 کشور معادن نوسازی و تجهیز 5
معدنی با همکاری  صنايع و معادن امور معاونت
 ايمیدرو

 دار اقتصاد مقاومتی است.های اولويتمرتبط با پروژه هایمنظور از اين عالمت* برنامه

 های وزارت صنعت، معدن و تجارت.مأخذ: گزارش برنامه
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 بنیانهای دانشها و شرکت. توسعه فناوری4-4-10

 هایفناوری رسوخ از حمايت ،(تاپ ملی طرح) پايدار اشتغال توسعه و تولید توانمندسازی طرح اجرای

 منتخب محصوالت تولید فناوری و فنی دانش ايجاد از حمايت بنیان،دانش هایشرکت توسط شده ايجاد

 مواجهه در ديجیتال تحول مراکز ايجاد کشور و توانمند هایدانشگاه همکاری با ارزبری نظر از وارداتی

 از رويکرد تغییر با بنیاندانش هایشرکت و فناوری توسعه راستای در چهارم صنعتی انقالب با

 جدول شرح به محور اين هایبرنامه ريزی شد. جزيیاتبرنامه 1398نوآوری در سال  به مونتاژکاری

 .است (10-5)

 بنیاندانش هایشرکت و هافناوری با محور توسعه مرتبطهای پروژه .(5-10) جدول

 مسئول برنامه /پروژه ردیف

 فناوری و پژوهش آموزش، معاونت تاپ ملی طرح پايدار، اشتغال توسعه و تولید توانمندسازی طرح اجرای 1

2 
 بنیاندانش هایشرکت توسط  شده ايجاد های فناوری رسوخ از حمايت

 مرتبط های تشکل همکاری با صنعت به
 ايران صنايع نوسازی و گسترش سازمان

3 
 وارداتی منتخب محصوالت تولید وفناوری فنی دانش ايجاد از حمايت

 مورد( 20) کشور توانمند های دانشگاه همکاری با ارزبری نظر از
 فناوری و پژوهش آموزش، معاونت

 چهارم صنعتی انقالب با مواجهه در ديجیتال تحول مراکز ايجاد 4
ايدرو با همکاری سازمان صنايع کوچک 

 و شهرک های صنعتی ايران

 .تجارت های وزارت صنعت، معدن ومأخذ: گزارش برنامه

 بازار و ساماندهی لجستیک تجاریمدیریت . 5-4-10

مدت آثار کوتاه نيتراست. مهم کیمدت و بلندمدت قابل تفکبه عوارض کوتاه ها،ميآثار و عوارض تحر

 یکسر ديحاصل از صادرات نفت و تشد یالير یکاهش صادرات نفت و کاهش درآمدها ها،ميتحر

کاهش  ،یرنفتیغ یکاهش تجارت خارج ها،ميمدت تحرآثار کوتاه گريبودجه است. عالوه بر آن، از د

بر اين اساس در محور  است.ی کشور بازارها یثباتیو ب ینانینااطم شيکشور، افزا یارز یدرآمدها

موضوع کلیدی مخصوصاً  2بخش صنعت، معدن و تجارت کشور به  1398پنجم از برنامه های سال 

ای شده دهی لجستیک تجاری توجه ويژههای ظالمانه يعنی مديريت بازار و ساماندر شرايط تحريم

اری و مديريت بازار است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال رونق تولید، ساماندهی لجستیک تج

های تأمین کشور با را با سه محور در دستور کار قرار داده است. ساماندهی لجستیک تجاری و زنجیره

هدف کلی توانمند سازی و توسعه لجستیک تجاری، تدوين سند جامع نظام توزيع، ساماندهی و توسعه 

ای يکی از های بزرگ و زنجیرهسازی و لجستیکی، ساماندهی و بهبود عملکرد فروشگاهمراکز ذخیره
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ها از جمله گمرک، سازمان بنادر هاست. تکمیل ارتباطات سامانه جامع تجارت با ساير دستگاهاين برنامه

ها و بازارهای الکترونیکی کاال و و دريانوردی و حذف ارتباطات کاغذی و حمايت از توسعه فروشگاه

( 6-10) جدول شرح به محور اين هایبرنامه يیاتاست. جز 1398هايی سال ديگر برنامه خدمات از

 .است

 تجاری لجستیک ساماندهی و بازار های مرتبط با محور مدیریتپروژه .(6-10) جدول

 مسئول برنامه /پروژه ردیف

 داخلي بازرگاني معاونت كشور تأمين هايزنجيره و تجاري لجستيک دهيسامان 1

 گمرك، جمله از هادستگاه ساير با تجارت جامع سامانه ارتباطات تکميل 2

 كاغذي ارتباطات حذف و دريانوردي و بنادر سازمان

داخلي با همکاري  بازرگاني معاونت

 مركز توسعه تجارت الکترونيکي

3 
 مصرف تا واردات و توليد از خدمات و كاال بازار بر نظارت تقويت

 و كنندگان مصرف حمايت سازمان

 توليدكنندگان

 .تجارت های وزارت صنعت، معدن وبرنامهمأخذ: گزارش  

 بهبود فضای کسب و کار. 6-4-10

 یگذار هيو سرما یاقتصاد تیامن شيو افزا دیبه رونق تول یابیدست ازین شیمساعد کسب و کار پ یفضا

ی هرچه فضا درواقع دارد. یناخالص داخل دیاشتغال و رشد تول جاديبر ا یانکار رقابلیغ ریاست و تأث

 یشتریب ليکند، قطعاً تما یرا ط یترراحت ریکسب و کار مس جاديتر باشد و فرد جهت اشفافاقتصاد 

 چیفضا پرپ نيو کمک به اقتصاد کشور خواهد داشت؛ اما هرچه ا دیخود در تول هيسرما یریبکارگ یبرا

مواجه  یو بروکراس یانداز گکسب و کار با سن یراه انداز یو خم باشد و فرد در راه کسب مجوز برا

و  ديسوداگرانه همچون خر یهاتینخواهد داشت و در عوض به سمت فعال دیدر تول یاشود، آورده

؛ همه ی اين موارد در شرايطی است که تشديد تحريم ها و کاهش ابديیفروش دالر و سکه سوق م

های غیر مولد خواهد بود. همچنین يکی از ارزش پول مالی خود عامل محرکی برای انجام فعالیت

ايط دست و پاگیر است که معموالً در شرهای قوانین مهمترين موانع رونق تولید در کشور دستورالعمل

شود. بر اين اساس وزارت میزان و تعداد اينگونه دستوالعمل ها افزوده می تحريمی و ملتهب کشور، بر

کار در دستور وبرای بهبود کسب( 7-10)جدول  شرح محور به 6هايی با برنامه 1398صمت در سال 

 کار قرار داده است.
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 وکاربهبود فضای کسبهای مرتبط با محور پروژه .(7-10) جدول

 مسئول برنامه /پروژه ردیف

1 
 صدور زمان کاهش يا حذف و هادستورالعمل و فرآيندها صالحا

 مجوزها

منابع با همکاری  و مديريت توسعه معاونت

 معاونت طرح و برنامه

 بازرگانی هایپژوهش و مطالعات موسسه تولید مانع مقررات و قوانین تنقیح 2

3 
 عموم برای اطالعات به آزاد دسترسی ايجاد و سازیشفاف

 اداری فساد با مبارزه و ذينفعان

معاونت توسعه مديريت  و منابع با همکاری 

دفتر بازرسی، ارزيابی عملکرد و رسیدگی به 

 شکايات

 منابع با همکاری و مديريت توسعه معاونت اطالعاتی جامع هایسامانه توسعه و ايجاد 4

 برنامه و طرح معاونت کشور اجرايی هایدستگاه با برخط اطالعات تبادل 5

 برنامه و طرح معاونت تجارت و معدن صنعت، آمايش پارامترهای مبنای بر gis سیستم توسعه 6

 تجاری و معدنی صنعتی، هایسیاست ابالغ و تدوين 7
برنامه با همکاری موسسه  و طرح معاونت

 مطالعات و پژوهش های بازرگانی

 برنامه و طرح معاونت پیشران اقتصادی های بنگاه بندیرتبه طرح 8

 .تجارت های وزارت صنعت، معدن ومأخذ: گزارش برنامه

 گذاری. تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه7-4-10

مختلف  یو درون یرونیب یابزارها دو بخش کلی شامل یاقتصاد یبنگاه ها یبرا یمنابع مال یابزارها

 هيتوان به سرمایکسب وکارها م یبرا یمنابع مال نیتام یرونیب یابزارها نياز مهمترمالی است.  نیتام

 است و در مقابلو ...  نانسيوفا وزانسيمانند  یخارج دياز خر تيحما ،یبانک یهایسال ،یخارج

ها، بانک قياز طر یبده جاديهمچون ا يیهاها شامل روشبنگاهتامین مالی  یدرون یابزارها نيمهمتر

 زیها و نسهام بنگا نیمنابع توسط مالک نیتام قياز طر هيسرما نیتام ،یموسسات مال ،یتجار یاعتبارها

  است. هيبازار سرما

 یهادغدغه نيدرگردش ازمهمتر هيسرما نیتام زیو ن یتوسعه ا یهاجهت طرح یمنابع مال نیاصوالً تام

 نيتریاساستوان گفت میو  است ی مخصوصاً در شرايط تشديد التهابات کالن اقتصادهربنگاه اقتصاد

 ،1397مخصوصاً از سال  درکشورما است. یوکار و بنگاه اقتصادعامل در بقا، رشد و توسعه هر کسب

شد. درواقع سیاست فشار حداکثری آمريکا در کنار تورم افسار برخوردار  مضاعفی تیاز اهم چالش نيا

های تجارت محدوديت و یخارج یهایگذارهيرماس ديکاهش شد د،یتول یهانهيهزگسیخته، رشد مدام 

خارجی، از علل آشکار نیاز جدی به توجه به موضوعات مربوط به تامین مالی و توسعه سرمايه گذاری 

 نيتریاز اصل یکيبعنوان  یمنابع مال نیتام ،مختلف یهاضمن آنکه در پژوهشاست.  1398در سال 

 نيترکلیدیاز مخصوصاً در شرايط تحريم عنوان شده است و اين موضوع مشکالت کسب وکارها 
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گذار بخش بر اين اساس سیاست .رودیشمار مهب ی در راستای رونق تولید اقتصاد یهابنگاه یهاچالش

-10) به شرح جدول 1398هايی برای حمايت از تولیدکنندگان در سال صنعت، معدن و تجارت برنامه

 ( در نظر گرفته است.8
 تولیدکنندگانحمایت از های مرتبط با پروژه .(8-10) جدول

 مسئول برنامه /پروژه ردیف

 برنامه و طرح معاونت سرگردان نقدينگی جذب هدف با مالی تامین نوين ابزارهای بکارگیری 1

 و استانی گذاری سرمايه های هلدينگ اندازی راه از حمايت و بسترسازی 2

 بورس سازمان همکاری با ای رشته

برنامه با همکاری  و طرح معاونت

 ايمیدرو ايدرو و

 کمتر و محروم مناطق در ای توسعه هایطرح اجرای و گذاری سرمايه 3

 برخوردار

برنامه با همکاری  و طرح معاونت

 بانک صنعت و معدن

*جذب سرمايه گذار با هدف ساخت داخل کاالهای منتخب وارداتی دارای  4

 قابلیت صادرات

 همکاری با برنامه و طرح معاونت

 ايمیدرو و ايدرو

 دار اقتصاد مقاومتی است.های اولويتهای مرتبط با پروژهمنظور از اين عالمت* برنامه

 های وزارت صنعت، معدن و تجارت.مأخذ: گزارش برنامه
 

  1398. بررسی اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 5-10
وزارتخانه در ادامه  1398های انجام شده برای تحقق اهداف برنامه سال مهمترين اقدامات و فعالیت

 ارائه شده است.

  داخل ساخت تعمیق و تولید توسعه. 1-5-10

 خالیظرفیت سازیپروژه با عناوين نهضت ساخت داخل، فعال 8، 1398در محور اول برنامه سال 

 پوشاک، ساماندهی و نساجی صنايع تجارت و تولید تولید، توسعه رونق راستای در تولیدی واحدهای

سنگین،  عمومی نقلوحمل ناوگان دريايی، نوسازی صنايع خانگی، توسعه لوازم محصوالت تکمیل و

تولیدی،  صنوف و صنايع نوسازی و ريلی، بازسازی نقل و حمل ناوگان توسعه و تامین از حمايت

 صنعتی، پیگیری و اجرايی شده است. هایخوشه دستباف و توسعه فرش تجارت و کارآفرينی توسعه

 .است ذيل جداول شرح به مذکور هایپروژه راستای در گرفته صورت اقدامات اهم
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 داخل ساخت نهضت شرح اقدامات در راستای اجرای  پروژه .(9-10) جدول

هدف 
 کمی

میزان  
 تحقق

 اهم اقدامات انجام شده
درصد 
 پیشرفت

9/ 1 

میلیارد 
 دالر

میلیارد  4/2
 دالر

های تولید داخل و قسمت افزايش توانمندیاهم اقدامات صورت گرفته در دو 
 :شرح ذيل قابل تفکیک استمديريت واردات به

 داخل دیتول یهایتوانمند شیافزا -1

 ؛تجهیزات و سازیماشین داخل، ساخت مرکز ايجاد 
 آدرس به( توانیران)نیاز  اعالم و هاتوانمندی سامانه ايجاد 

(www.tavaniran.ir؛) 

 يتکشور و حما یو خدمات یدیکردن  قانون حداکثر استفاده از توان تول يیاجرا 
  ؛يرانیا یاز کاال

 10 برگزارشد. نتايج  مختلف صنايع داخل در ساخت تخصصی تعمیق میز
محقق شد  ارزبری يورو کاهش میلیون 979 مجموع حاکی از آن است که در

 118 موتورسیکلت، خودرو و سهم يورو میلیون 275 رقم اين بطوريکه از
 تجهیزات سهم هم يورو میلیون 143 الکترونیک، و برق مخابرات، يورو میلیون
 .است مس و فوالد صنعت يورو میلیون 443پتروشیمی و  و گاز نفت،

 واردات مدیریت -2

 از داخلی مشابه دارای خارجی کاالی ايرانکد رديف 40000 حدود حذف 
 دولت؛ الکترونیکی تدارکات سامانه

  یرو غ یمشابه خارج یکاال یتعرفه دارا يفرد 1650واردات  یتممنوع 
  ؛یضرور

 های مشموليند خريد خارجی دستگاهاصالح فرآ. 

از منظر 
های فعالیت

اجرايی اين 
 100پروژه 

درصد محقق 
و از منظر 
هدف کمی 
اين پروژه 

درصد  126
تحقق يافته 

 است.

 .تجارت وزارت صنعت، معدن و ،1398گزارش عملکرد سال مأخذ:       

 تولید رونق راستای در تولیدی واحدهای خالیظرفیت سازیفعال شرح اقدامات در راستای اجرای  پروژه .(10-10) جدول

هدف 

 کمی

میزان  

 تحقق
 اهم اقدامات انجام شده

درصد 

 پیشرفت

200
0 

 واحد

2039 
 واحد

 ؛راکد یواحد ها يیشناسا 

 ؛هاواحد يابیعارضه 

 ؛و رفع موانع و مشکالت واحدها هایازمندین تامین 

 ؛هاهدف در استان یواحد ها یسازبر روند فعال نظارت 

  595های صنعتی و تعداد واحد در داخل شهرک 1444فعال شدن تعداد 

 .های صنعتیواحد در خارج از شهرک

100 

 .تجارت معدن و، وزارت صنعت، 1398مأخذ: گزارش اقدامات سال 
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 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 319صفحه:  1399 تاريخ:
 

  پوشاك و نساجی صنایع تجارت و تولید توسعه شرح اقدامات در راستای اجرای  پروژه (.11-10) جدول

 اهم اقدامات انجام شده میزان  تحقق هدف کمی
درصد 
 پیشرفت

 تن 58000 ريسندگی

 35000 یبافندگ)نخ(، 

 ی،رنگرز)پارچه(،  تن

 69000 یلو تکم چاپ

، تن 29000 پوشاک، تن

 جفت یلیونم 8/6 کفش:

رشد تولیدات نساجی )

درصد با  25 و پوشاک

هزار  93 ايجاد اشتغال

 نفر(

 

با توجه به 
اينکه عمده 
نتايج اقدامات 

 1399در سال 
محقق 

شود؛ میزان می
تحقق بر 

اساس 
اقدامات سال 

قابل  1398
محاسبه 

 نیست.

  هدف اصلی اجرای طرح توسعه تولید و تجارت پوشاک روستايی با دو
توسعه اشتغال در مناطق روستايی و توسعه تولید پوشاک داخلی. اين 

استان اردبیل، چهار محال و بختیاری، کرمانشاه، گیالن و  5طرح در 
گذاران شناسايی، سرمايه 1398همدان عملیاتی شده، بطوريکه در سال 

خذ در مرحله ا 1398 های حقوقی و قانونی انجام و تا پايان سالفعالیت
 تسهیالت از بانک کشاورزی قرار گرفتند.

 هایطرح اطالعات رسانی بروز و استانی هایواحد با تعامل 
 احداث؛ دردست

 پیشرفت اساس بر اندازیراه و تکمیل برای هاطرح بندیاولويت 
 موجود انجام شد. هاینیازمندی و آنها و ريالی فیزيکی

 اطالعات بروزرسانی و بررسی و استانی های واحد با تعامل 
 صنايع در خالی هایظرفیت سازیفعال جهت تولیدی واحدهای

 پوشاک انجام شد. و نساجی
 و بازسازی جهت بندیاولويت براساس متقاضی واحدهای احصاء 

 کشور در اين سال انجام شد. پوشاک و نساجی واحدهای نوسازی

6/36 

 .تجارت و ، وزارت صنعت، معدن1398مأخذ: گزارش اقدامات سال 

اقدامات  1398در خصوص علت انحراف پروژه فوق الزم به توضیح است، بر اساس گزارش سال 

 فیزيکی پیشرفت 6/36فقط  1398در سال  ها،بانک نیاز مالی توسط مورد منابع تامین وزارتخانه، عدم

 پروژه محقق شده است.

 خانگی لوازم محصوالت تکمیل و ساماندهی شرح اقدامات در راستای اجرای  پروژه .(12-10) جدول

 اهم اقدامات انجام شده میزان  تحقق هدف کمی
درصد 
 پیشرفت

 ید:تول

 هزار دستگاه 1050 -

 يخچال

 هزار دستگاه 800  -

 يیلباسشو ینماش

 هزار دستگاه 300  -

گازسوز  یبخار

 هوشمند یکهرمت

هزار دستگاه  150  -

 یکولر گاز

 ید :تول

هزار  1209  -

 يخچال؛، دستگاه

هزار  742 -

 ینماش دستگاه

 يی؛لباسشو

هزار  100 -

کولر  دستگاه

 ؛یگاز

  تشکیل کنسرسیوم اولیه جهت راه اندازی شبکه تامین قطعات

 ؛لوازم خانگی

  همکاری با سازمان توسعه تجارت جهت توانمندسازی

برای حضور در  های خدمات فنی و مهندسیشرکت

خدمات فنی و المللی و توسعه صادرات مناقصات بین

 ؛هامهندسی و امکان استفاده از اقالم داخلی در پروژه

  حمايت از تولیدات تحت لیسانس و انتقال تدريجی

های تولیدی تحت لیسانس و يا تکنولوژی توسط شرکت

 .مشارکت در تولید

بطوريکه اقدامات فوق در کنار تالش بخش خصوص منجر به اين شد 

برجبران کمبود تولید ناشی از خروج  که در بازه زمانی يکساله عالوه

 ای، افزايش تولید لوازم خانگی نیز محقق گرديده است.دو شرکت کره

2/95 

 .تجارت ، وزارت صنعت، معدن و1398مأخذ: گزارش عملکرد سال 
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 320صفحه:  1399 تاريخ:
 

  

 دریایی صنایع توسعه شرح اقدامات در راستای اجرای  پروژه. (13-10)  جدول

 هدف
  میزان
 تحقق

 شده انجام اقدامات اهم
 درصد

 پیشرفت
ت 

ساخ
157

 
انواع شناور

 

ت 
شروع به ساخ

4 
ک فروند شناور 

ش اعتبار ي
ی گشاي

ی برا
فروند شناور بعالوه کارساز

M
o
th

er S
A

R
 

 (:يدجد ی)ساخت شناورها یبخش نوساز -الف 

فروند شناورمتعلق به سازمان بنادر و دريانوردی توسط سازمان  4شروع به ساخت  - 1

 دريايی وزارت دفاع در راستای طرح تحول صنايع دريايی؛صنايع 

های انجام طراحی و مهندسی شناورهای جايگزين شناورهای فرسوده توسط شرکت - 2

ريزی و اجرايی شد بطوريکه در سازی ساخت داخل برنامهايرانی، با رويکرد حداکثر

ه شد ضمن آنکه درصد شناورهای جديد با اتکا به توان داخلی ساخت 72، 1398سال 

سازی مصرف سوخت و کاهش آمار حوادث دريايی ناشی فرسوده بودن شناورها بهینه

تحقق يافت. الزم به ذکر است عمدتاً شناورهای سبک دريايی ايران از موتورهای دو 

کنند که عالوه بر مصرف سوخت باال، مشکالت و آلودگی زمانه وارداتی استفاده می

ه دارد. در راستای رفع اين  معضالت با هدايت و همکاری زيست محیطی نیز به همرا

های ايرانی به تکنولوژی دبیرخانه شورای عالی صنايع دريايی، در اين سال شرکت

ريزی شده است حدود ساخت موتورهای چهار زمانه دست پیدا کرده، بطوريکه برنامه

د که صرفه جويی پانزده هزار فروند شناور سبک مجهز به اين نوع موتور جديد شون

عظیمی در مصرف سوخت خواهند داشت. همچنین با موافقت وزارت نفت مصوب 

ايرانی جهت شد بخش قابل توجهی از شناورهای ساخت ايران جايگزين شناورهای غیر

 صادرات نفت کشور مورد استفاده قرار گیرد.

المللی الزام های بینهای يکجانبه آمريکا، اجرای رويهعالوه بر تحريم 1398در سال  – 3

های شناورها به استفاده از سوخت با سولفور پايین، عاملی برای تشديد محدوديت

گرفته در اين سال امکان تولید اين سوخت در های صورتتجاری کشور بود که تالش

های دانش بنیان برای ها با شرکتکشور مهیا شد؛ اگرچه در اين سال مذاکرات و رايزنی

سولفور و تقويت بانکرينگ تا سقف دو های جديد تولید سوخت کمتايجاد ظرفی

 میلیون تن در سال استمرار يافته است.

اللملی) نظیر های بینهای تحريمی آمريکا، شرکتاگرچه در اين سال به جهت سیاست – 4

جت شناورها خودداری کردند؛ شرايطی برای رولزرويس و همیلتون( از فروش واتر

جتهای سازی کشور مهیا شد که  متخصصان داخلی واترو تجهیزات صنعت دريايی

مورد استفاده در شناورها را طراحی و در داخل کشور تولید نمايند و هم اکنون بر روی 

 شناورهای مورد نیاز نیروی انتظامی نصب و تست شده است.

اليروب  گیری از دانش فنی اروپايی برای ساخت دو فروندمهندسی معکوس و بهره – 5

 مورد نیاز برای توسعه چابهار استفاده شده است.

در راستای اجرای قانون حد اکثر ساخت داخل، برنامه ريزی برای جايگزينی و ساخت  – 6

داخل دو دستگاه جک آپ استیجاری از کشورهای خارجی، توسط شرکت پترو پارس 

 انجام شد.

تکمیل قطعات دو شناور ديگر ساخت و تحويل يک شناور سفارش کشور ونزوئال و  – 7

 توسط شرکت صدرا؛ 
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 321صفحه:  1399 تاريخ:
 

میلیون دالری از منابع ارزی و ريالی صندوق توسعه به منظور پرداخت  250استفاده  –8

 تسهیالت  حمايت ازسازندگان کشتی ها و شناورها؛ 

 ؛های سازنده در دوره ساختتسهیل در نحوه ارائه تضامین به بانکهای عامل توسط شرکت –9

فروند شناور  90ناورهای ساخت داخل در طرح جايگزينی تضمینی خدمات ش خريد –10

 ؛استیجاری مربوط به شرکتهای تابعه وزارت نفت با شناورهای ساخت داخل

فروند از  43تسريع در روند بررسی درخواست ترک تشريفات مناقصه ساخت  –11

 ؛شناورهای مورد نیاز سازمان بنادر و دريا نوردی

 تعمیرات شناورها – ب  ب 

های تعمیرات شناور با درصدی ظرفیت کارگاه 90اشتغال زايی و فعال سازی بیش از  –1

های تعمیرات درصد ظرفیت کارگاه 20تا  15وجود اينکه قبل از اين اقدامات حدود 

 اند. شناور فعال بوده

های متعلق به ناوگان شرکت ملی نفتکش، توسط برای اولین بار تعمیرات سوپر نفتکش – 2

 نیروها و متخصصان داخلی انجام شد.

 .تجارت ، وزارت صنعت، معدن و1398مأخذ: گزارش اقدامات 

 سنگین عمومی ونقلحمل ناوگان نوسازی پروژه اجرای راستای در اقدامات شرح. (14-10) جدول

 هدف
  میزان
 تحقق

 شده انجام اقدامات اهم
 درصد

 پیشرفت

22000
 

دستگاه انواع ناوگان 

ی
تجار

 

468
 

دستگاه
 

ريزی شامل اخذ مصوبات قانونی، تشکیل ستاد، عمده اقدمات اداری و برنامه

اعتباری،  شناسنامه مرکزی، صدور بانک با تخصیص سهمیه ارزی و هماهنگی

 و قطعات سازی داخلی عملیاتی برنامه مدنی، تدوين مشارکت قرارداد انعقاد

 ورود قبال در نفت تهاتر انجام در نفت وزارت اولیه در افق، موافقت ها مجموعه

 و حواله طريق از خودروساز شرکت دو توسط ارز انتقال خودرو، منفصله قطعات

 طرف خارجی انجام شد.    سوی از منفصله قطعات از بخشی ارسال

02/15 

 .تجارت ، وزارت صنعت، معدن و1398اقدامات مأخذ: گزارش 

 ریلی نقل و حمل ناوگان توسعه و تامین از حمایت پروژه اجرای راستای در اقدامات شرح .(15-10) جدول

 هدف
  میزان
 تحقق

 درصد شده انجام اقدامات اهم
 پیشرفت

تعداد 
13100 

دستگاه انواع 
 واگن

- 

بر اساس شرايط جديد طرح و ارايه پیشنهاد عملیاتی  بازنگری. 1
 المللی و شرايط تامین مالی طرحبین

دستگاه  12000دستگاه واگن مترو و  700تامین  يیاجرا روش يندوت. 2
 واگن باری

ارزيابی توان تولید واگن سازان داخلی و شناسايی سازندگان خارجی . 3
 مجموعه ها با دو معیار کیفیت و توان انتقال تکنولوژی

کره با مشاورين خارجی جهت همکاری در طراحی شناسايی و مذا. 4
 نويس قراردادانتخاب مشاور خارجی و تهیه پیش  RFPناوگان و تهیه
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 .تجارت ، وزارت صنعت، معدن و1398مأخذ: گزارش اقدامات 
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 322صفحه:  1399 تاريخ:
 

  

 تولیدی صنوف و صنایع نوسازی و بازسازی پروژه اجرای راستای در اقدامات شرح. (16-10) جدول
هدف 
 كمي

ميزان  
 تحقق

 اهم اقدامات انجام شده
درصد 
 پيشرفت

1500 
 واحد

 

 ايشان؛ هاينقش تدوين و ذينفعان شناسايي. 1
 شده انجام هاييابيعارضه نتايج از استفاده جهت كوچک صنايع سازمان با مذاكره. 2
 بهبود؛ هايپروژه تعريف و توسط ايشان 98 سال در
 حمايت در كشورها ساير هايقو مشو حمايتي هايبسته خصوص در موردي مطالعه. 3
 صنايع؛ از

 قانوني هايظرفيت استخراج و كنندهتسهيل قوانين و مقررات شناسايي .1
 از بخشي تنظيم نظير قانون :هامعافيت و هاشامل مشوق طرح از كنندهپشتيباني

 صنايع نوسازي و بازسازي از حمايت كشور؛ قانون صنايع نوسازي تسهيل مقررات
 پذيررقابت توليد موانع رفع مقاومتي؛ قانون اقتصاد كلي هايكشور؛ سياست نساجي

 بازسازي طرح( توسعه ششم برنامه قانون(46)  ماده  ح كشور ، بند مالي نظام ارتقاي و
 و ... )صنايع نوسازي و
 :شامل طرح از كننده پشتيباني مدارك از بخش تدوين. 4
 هدف؛ توليدي صنوف و صنايع نوسازي و بازسازي فرآيند تدوين -
 هدف؛ صنايع وضعيت بررسي جهت كليدي هايشاخص تعيين -
 هايكلينيک و مشاوران كيفي و مالي فني، ارزيابي فرم و دستورالعمل تدوين -

 وكار؛كسب
 كار؛وكسب هايكلينيک و مشاوران شبکه بر نظارت دستورالعمل تدوين -
 سطحي؛ و سريع يابي عارضه ليست چک تدوين -
 تفضيلي؛ و دقيق يابي عارضه متدولوژي تدوين -
 وري؛بهره تحليل و تفضيلي و دقيق يابي عارضه اجرايي رويه تدوين -
 تحليل و تفضيلي و دقيق يابي عارضه گزارش محتواي دستورالعمل تدوين -

 ؛)ارائه گزارش فرمت( وريبهره
 بر گذاريتاثير ميزان براساس بهبود راهکارهاي انتخاب دستورالعمل تدوين -

 بنگاه؛ عملکرد هاي كليديشاخص
 بهبود راهکارهاي براساس سنجيامکان گزارش تهيه العمل دستور تدوين -

 عامل؛ تاييد بانک اخذ و منتخب
 سنجش و نوسازي و سازي باز /بهبود هايه پروژ بر نظارت دستورالعمل تدوين -

 .نها آ بخشي اثر
 هدف؛ صنايع تعيين و بررسي متدولوژي استخراج. 5
 -  مالي؛ و وريبهره شاخص 25 در صنعت ده بررسي و تحليل 
 -  تأثير شامل درجه هدف صنايع بودن استراتژيک بررسي جهت هاييشاخص تعريف 

 افزوده ارزش صنايع، نسبت ساير تأمين زنجيره در صنعت، دخالت فعاليت بر تحريم
 متوازن امتيازات محاسبهداخلي و در نهايت  منابع به اتکا مصرفي و بيشترين دالر به

 اوليه گذاريهدف جهت صنعت سه انتخاب و صنايع بنديصنعت و اولويت هر شده
 طرح؛

 و بازسازي طرح جهت هدف صنايع عنوانبه  صنعت سه تعيين و محاسبات انجام. 6
 توليدي؛ صنوف و صنايع نوسازي

 دريافت و هدف صنايع در متقاضي هايبنگاه فراخوان جهت ايسامانه طراحي. 7
 ايشان؛ از مرتبط مستندات و اطالعات

 راهکارهاي ارائه و شناسايي يابي،رضهعا جهت مشاوران خدمات شرح استخراج. 8
 بهبود هايپروژه اقتصادي و مالي فني، توجيهي مطالعات بندي آنها،اولويت و بهبود

 افزاري؛ نرم هاي حوزه در بهبود هايپروژه هايهزينه برآورد و افزاري سخت حوزه در
 .(ACTION  PLAN) كار ادامه جهت فوري اقدام برنامه تدوين. 9
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 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 323صفحه:  1399 تاريخ:
 

 دستباف فرش تجارت و کارآفرینی توسعه پروژه اجرای راستای در اقدامات شرح .(17-10) جدول

 هدف کمی
میزان  
 تحقق

 شدهاهم اقدامات انجام 
درصد 
 پیشرفت

40000 
فرصت 

 یشغل

 
-- 

 

بر اساس گزارش اقدامات وزارتخانه عمدا اقدمات انجام شده در راستای توسعه 

 اعتباری خط کارآفرينی فرش دستباف معطوف به امور تامین مالی شامل اخذ

 اخذ پیگیری و امید کارآفرينی صندوق با نامه تفاهم دستباف، تمديد فرش ويژه

 عامل هایبانک انتخاب برای مرکزی بانک با الحسنه، تعامل قرض تسهیالت

 طرح، است. اجرای در مشارکت به عالقمند و توانمند

مورد  اعتبارات تخصیص طرح و نهايتا  عدم اجرای عامل بانک های تعیین. 1

 بودجه و توقف پروژه تايید عدم و نیاز
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 صنعتی هایخوشه توسعه پروژه اجرای راستای در اقدامات شرح .(18-10) جدول

 درصد پیشرفت اهم اقدامات انجام شده میزان  تحقق هدف کمی

ايجاد و 
 40توسعه 

 خوشه صنعتی 
 سال( 3)طی 

اجرای پروژه 
توسعه  

ای برای خوشه
خوشه  40

 وکارکسب

کشور کسب وکار  یهاخوشه یبند تيو اولو يیانجام پروژه شناسا

 یبرا یهاانتخاب خوشهی برای سنجامکاندر کنار انجام مطالعات 

در سال  شناختی مطالعه پروژه11بطوريکه منجر به اتمام  توسعه

 در خوشه توسعه پروژه12 اجرايی هایشد. همچنین برنامه 1398

 خوشه توسعه پروژه9اجرايی  هایرسیده، برنامه اتمام به 1396 سال

 توسعه پروژه 8اجرايی  های و در نهايت برنامه 1397 سال در که

 رسید. اتمام به 1398 سال در که خوشه
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 (برنامه 3 بر مشتمل) غیرنفتی صادرات توسعه .2-5-10

 اقتصاد، در آن نقش و نفتیرغی صادرات بحث راخی ههدر د انراي اقتصاد مباحث ترينمهم از يکی

 هایشاخص و داخلی ناخالص دتولی رشد بر آن مثبت رتاثی و اقتصادی رونق و افزودهارزش اشتغال،

 مشکالت و آمريکا های تحريم دتشدي سیاست با همزمان 1398 سال در.  است کشور کالن اقتصاد

 سال اين در کاال، نقلوحمل همچنین و پول انتقال و نقل  الملل،بین تجارت های بخش بر آن یهدعدي

 به توجه با ديگر طرف از شدند؛ مواجه فراوانی مشکالت و هاچالش با ار اقتصادی فعاالن و تجار

 هایقابلیت و هاظرفیت به عنايت با و سال ايندر  ملی پول ارزش کاهش و ارز نرخ محسوس افزايش

 وجود با گفت، توانمی عمل در و شده رپذيقابتر انیراي کاالهای از بسیاری کشور، در موجود یدتولی

 سال اين در صادرات سال، پايانی فصل در کرونا بیماری شیوع مخصوصا آن مشکالت و موانع همه

های تابعه در خصوص افزايش يافت. بر اين اساس اهم اقدامات وزارتخانه و دستگاه بیشتری جذابیت



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: بازرگانی هایموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 324صفحه:  1399 تاريخ:
 

  

های کمتر استفاده شده صادراتی صنايع کوچک سازی ظريفرکز بر فعالصادرات غیرنفتی عمدتا متم

گیری از تجارت و متوسط، توسعه بازارهای کشور های همسايه و دورزدن مشکالت تحريمی با بهره

 تهاتری بوده است.  

 صادراتی محصوالت تنوع و حجم پروژه افزایش اجرای راستای در اقدامات شرح .(19-10) جدول

 اهم اقدامات انجام شده میزان  تحقق هدف کمی پروژهعنوان 
درصد 
 پیشرفت

افزايش حجم و تنوع 
محصوالت صادراتی )کاال و 

 کشور همسايه 15خدمات( به 

 30صادرات 
 میلیارد دالر

میلیارد  30
 دالر

عمده اقدمات در اين بخش شامل 

هدف گذاری به تفکیک بازار و کاال 

نع توسعه صادرات در و رفع موا

 .است 1398سال 
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 غیرنفتی صادرات افزایش هدف با متوسط و کوچک خرد، هایبنگاه توسعه و پروژه توانمندسازی اجرای راستای در اقدامات شرح .(20-10) جدول
 درصد پیشرفت  اهم اقدامات انجام شده میزان  تحقق هدف کمی

 143 .ارائه نشده استاطالعاتی  میلیون يورو100 میلیون یورو صادرات غیرنفتی 70

 .تجارت ، وزارت صنعت، معدن و1398مأخذ: گزارش اقدامات سال 

 
 صادراتی  و وارداتی کاالهای مبادالت برای کاال– کاال تهاتری قراردادهای پروژه گسترش اجرای راستای در اقدامات شرح .(21-10) جدول

 اهم اقدامات انجام شده میزان  تحقق هدف کمی
درصد 

 پیشرفت

  .اطالعاتی ارائه نشده است  

 .تجارت ، وزارت صنعت، معدن و1398مأخذ: گزارش اقدامات سال 

 معدنی صنایع و معادن توسعه  .3-5-10

 يمعدن ياز كشورها يکيشناخته شده، به عنوان  يمعدن ريتن ذخا ارديليم 58از  شيبا داشتن ب رانيا

در  يانقش عمده توانديبالقوه م ليپتانس نيدرست، ا يزيرشناخته شده است كه در صورت برنامه ايدن

متناسب با  گاهيمعدن از جااست كه بخش  نيا رانيمعدن ابخش  تيكند. اما واقع فايا رانياقتصاد ا

با اين وجود . دهديم ليرا تشک يناخالص داخل ديدرصد از تول 2كمتر از پتانسيل آن برخوردار نبوده و 

هاي اقتصادي هاي يکجابه، بخش معدن نسبت به ساير بخشا تشديد تحريم، همزمان ب1398در سال 

 اكتشافي، احياء، هايفعاليت عملکرد بهتري در رشد توليد و صادرات كسب كرد. در اين سال توسعه

در دستور  (آلومينيوم و مس فوالد،) اساسي فلزات ارزش زنجيره معادن راكد در كنار تکميل سازي فعال

 كار قرار گرفته است. اهم اقدامات صورت گرفته در راستاي پروژه هاي مذكور به شرح جداول ذيل است.



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 325صفحه:  1399 تاريخ:
 

 اکتشافی هایفعالیت پروژه توسعه اجرای راستای در اقدامات شرح .(22-10) جدول

 اهم اقدامات انجام شده میزان  تحقق هدف کمی
درصد پیشرفت 

 واقعی

 ورقه نقشه 250 -1

کیلومتر  10000  -2

 مربع

کیلومتر  300000 -3

 خطی

ورقه نقشه /  50  - 1

 گزارش

کیلومتر  112000 -2

 مربع

کیلومتر  35000 -3

 خطی

شناسی پايه طبق اهداف های زمینتکمیل نقشه تهیه و – 1
کمی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی در نقشه 

 است.ورقه نقشه/ گزارش تکمیل شده  250راه معدن 
جويی مواد معدنی در کشور بر اساس شناسايی و پی – 2

 های اکتشافی؛ ها و اولويتهای ساختاری، پهنهزون
برداشت و تعبیر و تفسیر اطالعات پايه ژئوفیزيک  - 3

هوابرد با قدرت تفکیک باال )برداشت: استان مرکزی، 
  .پردازش: استان خراسان شمالی(
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 مقیاس  کوچک معادن توسعه و سازیفعال، پروژه احیاء اجرای راستای در اقدامات شرح. (23-10) جدول

 اهم اقدامات انجام شده میزان  تحقق هدف کمی
درصد 
 پیشرفت

معدن  150احیاء 
در کشور و 

 600شناسایی 
 پتانسیل معدنی

معدن   146احیاء 
 و شناسايی

پتانسیل  2130
  معدنی

  4496شناسايیمعدنغیرفعال
 بررسی2130معدندر پروژه 364قالب
 انجاماقدامکلینیکیبرروی1020 معدن
  استان کشور 31معدن در  146احیاء 
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 )فوالد، مس و آلومینیوم( اساسی فلزات ارزش زنجیره تکمیل پروژه اجرای پروژه اجرای راستای در اقدامات شرح .(24-10) جدول

 اهم اقدامات انجام شده میزان  تحقق هدف کمی
درصد 

 پیشرفت

تن  یلیونم 42 یدتول یتظرف

 ؛شمش فوالد

 ؛هزارتن کاتد مس 420

هزارتن شمش  775

 .ینیومآلوم

میلیون تن تولید  9/36

تن هزار  502شمش فوالد، 

 کاتد مس

تن شمش  هزار 446

 آلومینیوم

جذب سرمايه گذار در زنجیره ارزش معادن 

فلزات اساسی در قالب مشارکت خصوصی برای 

آلومینیوم جاجرم، فوالد بافت، طرح کوثر، 

 احداث کارخانه احیاء مستقیم چادملو و ...
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 نوآوری به مونتاژکاری از رویکرد تغییر با بنیان دانش های شرکت و فناوری توسعه. 4-5-10

در کشور را توجه به اقتصاد  یاقتصاد یهارفت از چالشبرون یهااز راه یکبسیاری از کارشناسان ي

هم در جهش و  توانندیم انیبندانش یهاشرکتگیری از توان می کنند بطوريکه بهرهعنوان  انیبندانش

 فايا ینقش مهم داريمردم و اقتصاد کشور به صورت پا شتیو هم در چرخش چرخ مع دیرونق تول



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: بازرگانی هایموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 326صفحه:  1399 تاريخ:
 

  

 نيتریاز محور یکي انیدانش بن یهاشرکت تیاز فعال تيحمادر واقع توسعه فناوری در قالب  کنند.

ی است. بر اين های شرکای خارجی مقابله و گذار از شرايط سخت تحريمی و عدم همکاریهابرنامه

کشوردر ی و فناورانه مورد نیاز بخش تولید راهبرد زاتیاز تجه یفهرستاساس نیاز است در در گام اول 

 و با ازهاین نيرفع ابا هدف  محصوالت فناورانه نيا دیتول در گام بعدیو  هیمختلف ته یهانهیزم

نیاز است در راستای رونق تولید د. لذا ریدردستورکار قرارگ یداخل انیدانش بن یهارکتاز ش تيحما

 فنی دانش ايجاد از و کاهش نیاز بخش تولید کشور در شرايط تحريمی موضوعاتی نظیر حمايت

 صنعت و ايجاد به شده ايجاد های جديد فناوری وارداتی، رسوخ منتخب محصوالت تولید وفناوری

 کار قرار گیرد. ( در دستور28-10) ( الی25-10به شرح جداول ) ديجیتال تحول مراکز

 تاپ ملی طرح پایدار، اشتغال توسعه و تولید توانمندسازی طرح اجرای پروژه اجرای راستای در اقدامات شرح .(25-10) جدول

 اهم اقدامات انجام شده میزان  تحقق هدف کمی
درصد 

 پیشرفت

تعداد بنگاه 
 ثبت شده:

3783 
تعداد نیاز 
 پژوهشی:

3783 

تعداد بنگاه ثبت 
 شده

 درصد(250)9452
تعداد نیاز 
 پژوهشی:
3102 

 درصد(82)

و   www.iranetop.irاندازی سامانه طرح به نشانی راه. 1
top.mimt.gov.ir  ای هها، درج نیازها و پروژهنام بنگاهبا امکان ثبت

يند سازی فرآپژوهشی، ثبت نام اساتید، دانشجويان و سربازان، پیاده
 ؛تقاضا و گزاراشات مورد نیازرسانی طرفین عرضه و مهبه
های استانی ابالغ به سازمان و یطرح تاپ در برش استان یگذارهدف. 2

 ؛جهت اجرا

تعامالت الزم با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عتف در . 3
 ؛تاپ تاپ و دانشجو خصوص استاد

وزارت  یارسال نامه مشترک معاون محترم آموزش، پژوهش و فناور. 4
محترم  یوزارت عتف به روسا یبوع و معاون پژوهش و فناورمت

سراسر کشور  یو فناور یپژوهش ،یآموزش عال یهاها و موسسهدانشگاه
  ؛به منظور ابالغ طرح تاپ و مشارکت در طرح مذکور

تعامالت الزم درخصوص سربازتاپ از جمله ارسال گزارش توجیهی . 5
 ؛به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

سرباز به وزارت صمت جهت خدمت در  هینفر سهم 200دريافت . 6
 ؛و توسعه قیواحد تحق یدارا یو خدمات یدیتول یشرکت ها

 یفرمانده محترم قرارگاه مرکزبرگزاری جلسات تخصصی با . 7
 ؛مسلح یروهاین فهیکارکنان وظ یآموزمهارت

  ؛سرباز تاپ هیدستورالعمل نحوه جذب سهم سينوشیپ نيتدو. 8

ماه آخر خدمت  6ارسال پیش نويس دستورالعمل بکارگیری سرباز در . 9
 ؛به ستاد کل نیروهای مسلح

تقسیم کار با معاونت توسعه مديريت و منابع درخصوص انجام امور . 10
 ؛فنی و اجرايی سرباز تاپ

 ؛تهیه برش استانی تخصیص سرباز تاپ. 11
ارسال به معاونت های بکارگیری سرباز تاپ )امريه( و تهیه فرم. 12

  ؛های استانیتوسعه مديريت و منابع جهت ابالغ به سازمان

منظور ترويج و ها و جلسات بخشی و فرابخشی بهبرگزاری نشست. 13
 ؛اجرای مناسب طرح
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 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 327صفحه:  1399 تاريخ:
 

 ؛چاپ و انتشار کتاب طرح تاپ. 14

های فارس، هرمزگان، در استان های معرفی طرحبرگزاری نشست. 15
ربايجان شرقی، آذربايجان غربی، بوشهر، چهارمحال و البرز، مازندران، آذ

های بختیاری، مرکزی، گیالن و کهگیلويه و بويراحمد با حضور بنگاه
تولیدی به عنوان طرف تقاضا و اساتید دانشگاهی و دانشجويان به عنوان 

های علم و طرف عرضه و مديران استانی )استانداران، روسای پارک
 ؛فناوری و ...(

از  تيصندوق حماصندوق نوآوری و شکوفايی و  مل باتعا. 16
با نمودن طرح تاپ  يیدرخصوص اجرا یمنظور همکارپژوهشگران به

 ؛هااستفاده از ظرفیت صندوق

سازمان ، تهران یمعاونت پژوهش دانشگاه علوم پزشک ارائه طرح در. 17
وزارت  یقاتیموسسه آموزش و تحقی، و اکتشافات معدن یشناسنیزم

  ؛ايمیدرو ،دفاع
 یاعضا یاز نظرات و توانمند یمندمنظور بهرههارائه طرح در کشور ب. 18
 ؛آن رمجموعهيسازمان مذکور و پژوهشگاه ز یعلم أتیه

 یو فناور ینوآور شگاهيدوره نما نیاستقرار غرفه طرح تاپ در هفتم. 19
 .های ساخت داخلو نمايشگاه یدیربع رش
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 همکاری با صنعت به بنیاندانش هایشرکت توسط شده ایجاد هایفناوری رسوخ از حمایت پروژه اجرای راستای در اقدامات شرح .(26-10) جدول

 مرتبط هایتشکل

هدف 
 کمی

 اهم اقدامات انجام شده میزان  تحقق
درصد 
 پیشرفت

تعداد 
100 
 پروژه

مورد  89
رسانی همبه

 وکارکسب

مورد  3690های ساخت داخل و رونق تولید، بیش از در نمايشگاه فرصت ●
گری و تدقیق ها و واحدهای مشخص که پس از غربالنیاز اولیه شرکت

 مورد نیاز فناورانه مشخص گرديد. 650های ثبت شده، حدود درخواست

رد تطبیق بین نیازها مو 300مورد نیاز فناورانه فوق ،حدود  650از میان  ●
بنیان( در قالب پروژه های دانشهای فناورانه )شرکت)صنعت( و توانمندی

 يا محصول مشخص، تبیین گرديد.

رسانی کسب و همهای صورت گرفته و تعامل با طرفین و بهاز میان تطبیق
 190های صنعتی و فناور آغاز گرديده که تا کنون، باحدود کار بین شرکت

 های فناورانه مذاکره شده است.مورد نیاز

اند، بطوريکه داده شده که وارد فرايند مذاکره شده از بین موضوعات تطبیق ●
رسانی کسب و کار که در مرحله هممورد به 89تعداد 1398تا پايان سال 
مابین شرکت نامه فیباشند، که شامل تفاهمنامه يا قرارداد میانعقاد تفاهم
نامه چند جانبه با فاينانسور يا صنعتی، تفاهم و شرکتبنیان فناور/دانش

مابین شرکت گذار و طرفین در خصوص پروژه و يا قرارداد فیسرمايه
 باشد.صنعتی به عنوان مشتری يا کارفرما می بنیان و شرکتفناور/دانش

 یمنابع مال ینتام یبرا مورد عمدتاً 50حدود  يباتقر مورد ، 89 ينو از ا ●
به وزارت صمت، موسسات  یازمورد ن یاخذ مجوزها ياو  یالتتسه در قالب

   .اندگرديده یمعرف یا توسعه یهاو صندوق یمال
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 با ارزبری نظر از وارداتی منتخب محصوالت تولید فناوری و فنی دانش ایجاد از حمایت پروژه اجرای راستای در اقدامات . شرح(27-10) جدول

 کشور توانمند هایدانشگاه همکاری

 اهم اقدامات انجام شده میزان  تحقق هدف کمی
درصد 

 پیشرفت

شناسایی 

 مورد 20

 28مورد ) 50

مورد دارای 

متقاضی(؛ 

140% 

 ؛تحلیل میانگین واردات کاالهای صنعتی در سه سال اخیر. 1

های تابعه، برگذاری با  دفاتر تخصصی و سازمان صورت بخشیتعامالت به. 2

 ؛های ساخت داخل، کارگروه ساخت داخلنمايشگاه فرصت

ی تخصصی و هاتعامالت الزم و برگزاری جلسات تخصصی با انجمن. 3

 ؛انجمن تخصصی( 7متخصصان صنعتی )

 و تحول هایهمکاری های فرابخشی شامل مرکزتعامالت با ساير دستگاه. 4

 از حمايت جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفايی، صندوقرياست پیشرفت

جمهور و وزارت علوم، فناوران، معاونت علمی و فناوری رئیس و پژوهشگران

 ؛تحقیقات و فناوری

و « قطعات منفصله خودرو»بررسی ويژه برخی از محصوالت ارزبر مانند . 5

 ؛«الکترود گرافیتی»

ای صنايع معدنی زير با همکاری ايمیدرو فناورانه بنگاه ه نیازهای احصای. 6

، شرکت (خاورمیانه معدنی صنايع ايرالکو، میدکو )هلدينگ شامل )شرکت

 آهن سنگ خراسان، مجتمع فوالد ، شرکت(سیمیدکو)سناباد  فراگیر توسعه

 ؛خوزستان فوالد سنگان، شرکت

مختلف )آمار گمرک،  مراجع از شده احصاء محصول 1406 بررسی بیش از. 7

 ؛...( های صنعتی و تولیدکنندگان، کارگروه ساخت داخل وانجمن

های محصول ارزبر دارای مشکل دانش فنی در بخش 50استخراج نهايی . 8

خودرو و نیرومحرکه، معدنی )کانی فلزی و غیرفلزی(، صنايع غیرفلزی 

)شیمیايی/دارويی/...(، الکترونیک و تجهیزات پزشکی، صنايع فلزی و ماشین 

 ؛و تجهیزاتسازی 

 ؛برتر کشور دانشگاه و پژوهشگاه 50ارائه محصوالت احصاءشده در جمع . 9

های شريف، امیرکبیر و شده در دانشگاهارائه محصوالت شناسايی. 10

 ؛شهیدبشتی

قلم از محصوالت احصاء شده )دارای متقاضی برای  28ارسال فهرست . 11

 .و فناوری دستیابی به دانش فنی( به وزارت علوم، تحقیقات
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 چهارم صنعتی انقالب با مواجهه در دیجیتال تحول مراکز ایجاد پروژه اجرای راستای در اقدامات شرح .(28-10) جدول

 هدف کمی
میزان  
 تحقق

 اهم اقدامات انجام شده
درصد 
 پیشرفت

اندازی راه
 حداقل يک

مرکز تحول 
ديجیتال در 

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

27 

اندازی مرکز تحول ديجیتال در وزارت صنعت، معدن و تجارت از طريق راه

 اجرای:

 سازیآماده -فاز صفر

تعیین جايگاه اکوسیستم صنعت هوشمند و مراکز تعالی تحول  -فاز يک

 4.0ديجیتال در برنامه کالن کشور برای ورود به صنعت 

اندازی مراکز تعالی تحول ديجیتال در ساير شناخت مبانی و نحوه راه -دو فاز

 کشورها

طراحی مفهومی مراکز تعالی تحول ديجیتال در مواجهه با انقالب  -فاز سه

 صنعتی چهارم

سازی اولین مرکز تعالی تحول ديجیتال در اندازی و عملیاتیراه -فاز چهار

 کشور

 عملکرد :

 کامل فاز صفر یاجرا 

 کامل فاز اول یجراا 

 کامل فاز دوم یاجرا 

 برنامه  ايجاد مرکز تحول ديجیتال در سازمان مديريت صنعتی به منظور

 سازیريزی و ارايه خدمات مشاوره ای و آموزش و فرهنگ

 ل امضای تفاهم نامه همکاری چهار جانبه برای تحقق نهضت ساخت داخ

و فن آوری رياست  وری، معاونت علمی)بین وزارت علوم، تحقیقات و فنا

جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفايی و وزارت صنعت، معدن و 

های رسانه ملی با وزارت صنعت، تجارت( و تفاهم نامه گسترش همکاری

 .معدن و تجارت در خصوص تولید برنامه برای حمايت از تولید
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 (برنامه 3 بر مشتمل) تجاری لجستیک ساماندهی و بازار مدیریت . 5-5-10

از کاهش قدرت  یکود حاکم بر بازار که ناشهای اياالت متحده، ردر سال دوم سیاست تشديد تحريم

رونق  ،یطيشرا نیچن درمنجر به تشديد مشکالت تولید داخل شد.  تورم شيافزا لیمردم به دل ديخر

تمام شده محصوالت  متیکاهش ق ،یاقتصاد طيمؤثر در جهت بهبود شرا یراهکار تواندیم دیتول

 یهنگام دیدهد؛ اما رونق تول شيافزا یمردم را تا حد ديو کاهش نرخ تورم و قدرت خر یدیتول
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 شیپ گريبه عبارت د م،یباش هداشت زین یپر رونق یشود که بازارها یمنجر به رونق اقتصاد تواندیم

مردم  ديقدرت خر تيبازار همزمان با تقو مديريت و رونقکسب و کار و رونق  د،یشرط رونق تول

بر اين اساس محور پنجم  هستند. گريکديو رونق بازار، الزم و ملزوم  دیرونق تول ،یاست و به نوع

 تأمین هایزنجیره و تجاری لجستیک دهیوزارت صمت مشتمل بر سامان 1398برنامه های سال 

 و تولید از خدمات و کاال بازار بر و توسعه نظارت های تولید، تقويتهزينهکشوربا هدف کاهش 

های محور پنجم به شرح جداول مصرف است. اهم اقدامات در راستای اجرايی شدن برنامه تا واردات

 است. (31-10) الی (29-10)

کشور تأمین هایزنجیره و تجاری لجستیک دهیسامان پروژه اجرای راستای در اقدامات شرح .(29-10) جدول  

 اهم اقدامات انجام شده میزان  تحقق هدف کمی
درصد 
 پیشرفت

رصدپذیر نمودن  -1
 ؛کاالهای اساسی10
 شرکت 50 اتصال -2

 جامع سامانه به پخش
 ؛تجارت

 700 ساماندهی -3
 پخش شرکت

 و ایمنطقه سراسری
 ؛استانی

 نویسپیش تدوین -4
 جامع قانون الیحه
 ؛توزیع نظام

 کلیه اعتبارسنجی -5
 کارت دارندگان
 معتبر بازرگانی

 هزار 35 حدود)
 ؛(بازرگان

  ساماندهی و ایجاد -6
 واحد هزار 15 تعداد
 شبکه قالب در صنفی

 مطمئن و منتخب
 در اساسی کاالهای

 ؛کشور سطح
افزایش سهم  -7

فروشگاه های 

 20ای تا زنجیره

 نمودن پذير در هدف رصد -1
: شامل هدف اساسی کاالهای

 شکر، الستیک، چای، برنج،
درصد  50حبوبات،  روغن،

 ؛کاال ( 5) تحقق يافته
 در رصد پذير نمودن تخم – 2

 چاپ کاغذ و کره خوراکی، مرغ
  کاغذ خمیر و روزنامه و تحرير و

 ؛درصد تحقق يافته 100
 50 اتصال 3در هدف  – 3

 جامع سامانه به پخش شرکت
درصد تحقق يافته  100تجارت، 

 ؛شرکت پخش( 862)
 سهم در هدف افزايش – 4

 20 تا ایهای زنجیرهفروشگاه
 ششم برنامه طول در درصد

 ؛درصد تحقق 52توسعه، 
  ايجاد از در هدف حمايت – 5

 ؛شرکت   20
درصد  62توانمند،  لجستیکی

 کارت هزار 21تحقق يافته )
 ؛بازرگانی(

 تشکل در هدف ايجاد – 6
 انجمن) کشوری منسجم

( سازی ذخیره هایزيرساخت
 انبارساماندهی هزار 20 از بیش
 سراسری پخش شرکت 700

درصد  87استانی،  و ایمنطقه

 به ثبت اطالعات در  یتجار ینفعال یبترغ
 یسامانه جامع تجارت در خصوص کاالها

خشک  ی، چایاعم از برنج خارج داريتاولو
، یاهی، کره گیروغن نبات، شکر خام، یخارج

  ؛یکقرمز و الست شتگو

 جلسه  30در قالب  ینفراخوان و آموزش فعال
 ؛اقدام یآموزش

 در سامانه جامع  یفعال تجار 13500از  یشب
مذکور ثبت اطالعات  يیکاال یهاتجارت در گروه

در همین راستا امکان رصد برخی از  شده و
غن کاالهای اساسی از جمله شکر، روغن خام، رو

نباتی، برنج، تاير، چای، گوشت، تلفن همراه و 
 سیگار فراهم شده است.

 های پخش به سامانه مقدمات اتصال شرکت
ها ضمن جامع تجارت فراهم شده و اين شرکت

ثبت نام، خريدهای خود را در سامانه مذکور اظهار 
ها نیز نمايند و ثبت و اظهار فروش اين شرکتمی

 باشد.در دست اقدام و اجرا می

 های تسهیل فرآيند ايجاد و توسعه فروشگاه
  ؛ایزنجیره

 یبندطبقه یهاشاخصين و تدو یینتع 
 ؛اییرهزنج یهافروشگاه

 ؛يزقانون فرانچا يسنو یشپ تدوين  

  نامه  يینآ ی،وزارت راه و شهرسازبا همکاری
 تدوين شد. های لجستیکی خردساماندهی شرکت
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درصد در طول برنامه 

 ؛ششم توسعه

ایجاد  حمایت از  -8

شرکت    20

 .لجستیکی توانمند

 

 شرکت 50 اتصال - 9

 جامع سامانه به پخش

 تجارت
 

 واحد هزار 13تحقق يافته )
 ؛صنفی(

 کلیه در هدف اعتبارسنجی –7
 معتبر بازرگانی کارت دارندگان

 100، (بازرگان هزار 35 حدود)
مابقی اهداف  درصد تحقق يافته
 تحقق نیافته است.

 
 

 کاال در  یهزار مرکز نگهدار 570 يیشناسا
 یصنف یجوازها یقالب سامانه جامع انبار و بررس

 یمراکز و بررس ينگونها یاخذ شده برا یو صنعت
بر همین  هر استان. یو تعداد انبارها یتظرف یزانم

اساس تقريباً تمامی انبارهای رسمی و بزرگ کشور 
در سامانه جامعه تجارت ثبت نام نموده و کلیه 

ر نگهداری کاالی وارداتی فعالین ملزم به معرفی انبا
و يا تولیدی خود می باشند و موجودی کاالهای 

 اساسی از اين طريق قابل رصد می باشد.

 پخش  یهاتوسعه سامانه صدور مجوز شرکت
سامانه  ينا يقپخش از طر یهاو رصد شرکت

 74 بطوريکه در اين سالقرار گرفته  یگیریمورد پ
شرکت پخش در سامانه جامع تجارت ثبت 

  اند.اطالعات نموده

 سند جامع نظام  ينپروژه تدو یاتدو فصل کل
 یابعاد نظر یو بررس يدهگرد ينتدو توزيع کاال

انجام شده است.   يعدر نظام توز یاستگذاریس
( در خصوص یقیفصل سوم )مطالعات تطب

ر و د ينتدو یه، هندوستان و ترک یمالز یکشورها
 .جلسات ارائه شد

 شناسنامه پروژه در شبکه منتخب در  یهته
صورت  یواحد صنف 13000از  یشخصوص ب

 است. يرفتهپذ
 یبازرگان فعال دارا 21000از  یشب یبندرتبه 

سامانه رتبه  ی و همچنین اتصالکارت بازرگان
يربط دستگاه ذ 16از  یشب یبه سامانه ها یبند

 انجام شده است.
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 و بنادر سازمان، گمرك جمله از هادستگاه سایر با تجارت جامع سامانه ارتباطات تکمیل پروژه اجرای راستای در اقدامات شرح .(30-10) جدول

 کاغذی ارتباطات حذف و دریانوردی

 شدهاهم اقدامات انجام  میزان  تحقق هدف کمی
درصد 
 پیشرفت

 20تکمیل 
بخش از 
سامانه در 

 محور 9

 100تکمیل  -
کامل  درصدی و

 بخش 12
 15تکمیل  -
 5درصدی  50تا

 بخش
بخش بدون  3 -

پیشرفت به علت 
عدم همکاری 
 دستگاه مربوطه

تکمیل زير ساخت سامانه جامع تجارت به صورت تدريجی در دو حوزه  -
 ؛تجارت داخلی و فرامرزی

رصد کاالهای اساسی و ضروری از تولید و واردات تا حلقه ايجاد امکان  -
 ؛های تعیین شدهخرده فروشی و مصرف بر اساس اولويت

ايجاد امکان کنترل موجودی کاالهای اساسی و ضروری موجود در  -
 ؛انبارهای ثبت شده و رسمی کشور

 ؛اتصال کامل سامانه ثبت سفارش واردات کاال به سامانه جامع تجارت -

 مرز نشینی، بری،کوله ،های ملوانیمکان بارگزاری صالحیتابرقراری  -
 ؛مجوز موردی واحد تولیدی و ورزشکاران ايثارگران، معلوالن،

 ؛صدور کارت بازرگانی سازی درخواست تايید وپیاده -

صادرات در سامانه  های واردات وبرقراری امکان مشاهده اظهارنامه -
 ؛جامع تجارت

الکترونیکی در سامانه جامع تجارت و مشمول ابجاد زيرساخت امضای  -
  ؛های نمايندگینمودن عملیات

وکار درخواست تخصیص ارز  از درگاه سامانه جامع تحلیل کسب -
 ؛درصد( 15تجارت )به میزان 

 ؛درصد( 80وکار اظهار واردات )به میزان تحلیل کسب -

ع نامه باربری از درگاه سامانه جاموکار درخواست بیمهتحلیل کسب -
 .درصد( 20تجارت )به میزان 
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 مصرف تا واردات و تولید از خدمات و کاال بازار بر نظارت تقویت پروژه اجرای راستای در اقدامات شرح .(31-10) جدول

هدف 
 کمی

میزان  
 تحقق

 اهم اقدامات انجام شده
درصد 

 پیشرفت
یک -

 سامانه
 
تعداد -

بازرسی 

470،000 

 

-12 

 گزارش

يک  -
 سامانه

 
تعداد  -

بازرسي 

470،000 

 
-12 

 گزارش

هاي نظارتي از جمله سامانه مراكز نگهداري كاال ، سامانه يکپارچه توسعه سامانه -

 ؛مديريت بازرسي و سامانه مجوزها )گارانتي و خدمات پس از فروش(

 شامل بازار شفافيت و مديريت زمينه در جديد هايسامانه اجراي و طراحي -

 كاالي قلم 100 قيمت رصد و ثبت منظور امکانقيمت به اطالعاتي هايبانک

 در مردمي شکايات گزارشات دريافت و شکايت ثبت و آپ اپليکيشن در اساسي

 ؛خدمات و كاال حوزه

 افزايش از جلوگيري منظور به مشکالت بخش توليد و توزيع انعکاس و شناسايي -

سازمان  طريق از تخلفات به رسيدگي و مرتبط خدمات و كاال قيمت غيرمتعارف

 ؛ربطذي هايتشکل و ها انجمن استاني، هاي

 ها،سايت اي، شبکه بازاريابي هايشركت اينترنتي، كارهاي و كسب بر نظارت -

 هاقيمت افزايش از جلوگيري منظور به معتبر اينترنتي كارهايوكسب و هافروشگاه

 ؛مجازي فضاي در قاچاق كاالي عرضه از جلوگيري و مجازي فضاي در

100% 
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 خدمات و كاالها احتمالي هايبحران مديريت و هايبينيها و پيشجام تحليلان -

 ؛داراولويت خدمات و كاال قيمت توزيع، تامين بر پيشگيرانه نظارت و

 هابازرسي نمودن هدفمند براي بخشنامه ، نامه آيين تدوين و كار فرآيند بازنگري -

 ؛مرتبط واقدامات هااستان در

 ذخيره مکانيسم بهبود منظور به مصرف تا واردات توليد، از بازار بر نظارت افزايش -

 حضور و مختلف هاي سامانه از گيريبهره با جامعه در اساسي كاالهاي توزيع و

 ؛بازرسان هدفمند و فيزيکي

 توزيع، توليد، شامل ضروري و حساس كاالهاي وضعيت شناسنامه تنظيم و تهيه -

 ؛ربطذي مراجع به ارائه و قيمت نياز،

 مشمول كاالهاي شده تمام بهاي دهنده تشکيل عوامل بررسي و تحليل -

 و بازار تنظيم كارگروه به ارائه و كارشناسي هايگزارش تهيه و گذاريقيمت

 ؛ضروري و حساس كاالهاي قيمت در مرج و هرج از جلوگيري

 هامصاحبه ، خبري سازي جريان طريق از تبليغات و رساني اطالع ، سازيفرهنگ -

 حقوق رعايت ترويج هدف با شنيداري و ديداري هايرسانه در گسترده حضور و

  ؛داخل توليد از حمايت و كننده مصرف

 فاقد تقلبي كاالهاي عرضه با مقابله و كاال توزيع هاي شبکه بر نظارت و پايش -

 ؛غيراستاندارد و كيفيت

 ؛هاسردخانه و انبار موجودي بر نظارت و بازرسي تشديد -

 ؛بازار بر موثرتر نظارت براي  فعال افتخاري ناظران پتانسيل از استفاده -

 انجام اقتصادي، تخلفات با برخورد و شناسايي براي مشترك هايگشت برگزاري -

 واحدها از بازرسي ميليون 4 از بيش انجام) مردمي شکايات به رسيدگي بازرسي،

 ؛(اقتصادي هايبنگاه و

 هزار 470 از بيش انجام) قاچاق كاالي كنندگان عرضه با برخورد و شناسايي -

 .(بازرسي
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  تجارت و معدن صنعت، بخش با مرتبط کار و کسب فضای بهبود. 6-5-10

کاال و خدمات  دیو تول یو مؤثر بر رشد اقتصاد یاز عوامل اصل یکيمساعد کسب وکار به عنوان  طیمح

 تیفیو ک يیزدامقررات رینظ یمختلف یکسب وکار در قالب محورها طی. محرودیبه شمار م

دولت  ،یگذار هيسرما تیامن نیتضم ت،یحقوق مالک نیتضم ،یريپذرقابت شيافزا ،یگذارمقررات

و  نيو تدو بيتصو نديفرا ت،یشفاف شيو افزا یپنجره واحد، مبارزه با فساد ادار جاديو ا کیرونالکت

به نظر همچنین  شود.یم یکسب وکار بررس یابيارز یالمللنیب یهاو شاخص یاقتصاد نیقوان حیتنق

کسب  ی، بهبود فضاهای توسعهبرنامهبه اهداف  یابیکشور در دست یرسد از اقدامات مهم و اساس یم

ای ه، يکی از راههادر شرايط تشديد تحريم گرياز طرف د  نمودن آن در کشور است. یو کار  و رقابت

وزارت  1398کار است. بر اين اساس در محور ششم برنامه های سال ومقابله با بهبود فضای کسب
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اداری،  فساد با مبارزه و زیساتولید، شفاف مانع مقررات و قوانین صمت به موضوعاتی نظیر تنقیح

 پیشران به شرح جداول اقتصادی هایبنگاه بندیرتبه اطالعاتی و طرح جامع هایسامانه توسعه و ايجاد

 پرداخته شده است.  (38-10الی ) (10-32)

 تولید مانع مقررات و قوانین تنقیح پروژه اجرای راستای در اقدامات شرح .(32-10) جدول

 هدف کمی
میزان  
 تحقق

 اهم اقدامات انجام شده
درصد 
 پیشرفت

 مقررات قانون اصالح پیشنهاد و تحلیل• 
  واردات و صادرات

 قانون فاقد هایحوزه ترینمهم شناسایی•
 تولید بخش در تخصصی

  قانون  يحهال يسنو یشپ ينو تدو یهو ته یطراح

 کشور یتجارت خارج

 یشنهاداتو ارائه پ یاشکاالت مواد قانون يیشناسا 

 یاصالح
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 اداری فساد با مبارزه و ذینفعان عموم برای اطالعات به آزاد دسترسی ایجاد و سازیشفاف پروژه اجرای راستای در اقدامات شرح .(33-10) جدول

 اهم اقدامات انجام شده هدف کمی
درصد 

 پیشرفت
 یشناس یبآس سنجش و 

 یقاز طر یسالمت ادار
  الگو در سطح دستگاه یاجرا

  یو اطالع رسان یآگاه ساز 
در جهت  ینبه مراجع

از وقوع فساد  در  یریجلوگ
مختلف ) صدا و  یزمانها

، پورتال وزارتخانه ،  یماس
 مطبوعات و ...(

  اجرای دولت الکترونیک در
 قالب طرح شش گام 

 و ارائه گزارش  ینتدو
 یاز مجموع بازرس یلیتحل
صورت گرفته در طول  یها

و گزارش  ییشناساو  سال
به مقامات  یموارد فساد ادار

و  یمافوق ، مراجع ادار
 ییقضا

 مرتبط های شاخص و اداری سالمت و فساد سنجش الگوهای معرفی (1

 بخش خصوص در موفق تجربیات از سیاستی های درس استخراج (2
    فساد ارتکاب به تمايل کاهش راهکارهای و هاشاخص

 فساد حوزه در موجود عملکرد های شاخص وضعیت تحلیل و شناسايی (3
 آن داليل تبیین و اداری

 طرح در استفاده جهت پیشنهادی های شاخص معرفی (4

 اداری سالمت ارتقای و سازی شفاف طرح سازی پیاده (5

 اداری سالمت ارتقای و سازی شفاف طرح نتايج تحلیل (6

 اداری سالمت حوزه در جلسات مستمر و مند برنامه جلسات برگزاری (7

 فسادخیز های گلوگاه و پذير آسیب نقاط سازی مستند و بندی اولويت (8

 های گلوگاه پذير آسیب نقاط اصالح راستای در عملیاتی برنامه تدوين (9
 شده شناسايی

 ابالغی های برنامه ارزيابی و پايش (10

 کشوری خدمات مديريت قانون 92 و 91 مواد موضوع بازرسان انتخاب (11

 سال طول در مستمر های بازرسی انجام زمانبندی برنامه تدوين (12

 زمانبندی برنامه مطابق ها بازرسی انجام (13

 ها بازرسی گزارشات دريافت (14

 پذير آسیب نقاط شناسايی (15

 ها حوزه کلیه به پذير آسیب نقاط معرفی (16

 گام شش طرح قالب در شده شناسايی های برنامه ارزيابی و پايش (17

 اداری فساد موارد گزارش و شناسايی (18

 قضايی و اداری مراجع مافوق، مقامات به اداری فساد متخلفین معرفی (19
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 در کشوری خدمات مديريت قانون 92 و 91 مواد فرآيند اجرای صحیح (20
 متخلفین اداری تعقیب
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اطالعاتی جامع هایسامانه توسعه و ایجاد پروژه اجرای راستای در اقدامات شرح .(43-10) جدول  

 اهم اقدامات انجام شده میزان  تحقق هدف کمی
درصد 

 پیشرفت

 به ذينفعان دسترسی - 

  الکترونیکی خدمات

 بهبود -

 و کالن هایگیریتصمیم

 مبنای بر گذاریسیاست

 و واقعی اطالعات

 بهبود و فرآيندها اصالح

 خدمات ارائه

توسعه سامانه های 

اطالعاتی و  

نمودن  یکیالکترون

 خدمت 6

نمودن  یکیو الکترون ياب ینسامانه به یاصالح و بروز رسان -
 خدمت 3
 یکیسامانه سامانه کاداستر و الکترون یاصالح و بروز رسان -

 خدمت3نمودن 
 سامانه ها يتایانبار داده از د يجادا -

 یازمورد ن يتاهاید ينآنال يافتجهت در يسوب سرو يجادا  -

 استقرار میزخدمت الکترونیکی در فاز نهايی می باشد. -
 یفاز اول هوش سازمان یراه انداز -
 یشبکه ا یابيسامانه بازار یسند طرح راه انداز یساز يینها -

 و شروع اقدامات پیش نیاز جهت نصب اصناف
ی نیمه تمام طرح ها یگذار هيسرماتهیه سند بانک فرصتهای  -

 جهت راه اندازی سامانه

آن  میبازار و تعم میتنظتوسعه زيرساختهای موجود جهت  -
 يیدستگاه اجرا 31 یبرا

 ارتقای زير ساخت فنی پورتال وزارت -
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کشور اجرایی هایدستگاه با برخط اطالعات تبادل پروژه اجرای راستای در اقدامات شرح .(53-10) جدول  

 هدف کمی
میزان  
 تحقق

 اهم اقدامات انجام شده

درصد 

پیشرف

 ت
 و سازییکپارچه

 بروزرسانی
 واحدهای اطالعات

 اطالعات با صنعتی
 های دستگاه سایر

 اجرایی )شامل:
سازمان صنایع 

-کوچک و شهرک

های صنعتی، پست، 
توانیر، شرکت گاز، 
شرکت پاالیش و 
پخش، سازمان 
تامین اجتماعی، 

59 

سازمان صنايع کوچک و  از دريافتی صنعتی واحدهای هويتی اطالعات تطبیق (1
 ستاد هایسامانه اطالعات با های صنعتیشهرک

 شهرکهای صنعتیراه اندازی سرويس استعالم مجوز برای تخصیص زمین در  (2
 نامه تبادل اطالعات با شرکت پست انعقاد تفاهم (3
 پخش شرکت قديمی سامانه مصرف اطالعات دريافت پیگیری و مکاتبه (4
 مشترکین صنعتی شرکت گاز 1397 سال اطالعات دريافت (5
 تطبیق اطالعات مشترکین گاز و واحدهای صنعتی (6
 توانیرمشترکین صنعتی شرکت  1397 سال اطالعات دريافت پیگیری (7
های توزيع برق اصفهان و مشهد برای دريافت مذاکره و رايزنی با شرکت (8

 اطالعات برخط
 تبادل اطالعات با شرکت توزيع برق اصفهان (9

 نامه تبادل اطالعات برخط با شرکت توانیر و امضا آننويس تفاهمتدوين پیش (10
 های تبادل اطالعات با شرکت توانیرراه اندازی و تست وب سرويس (11
 اطالعات با سازمان تامین اجتماعی دريافت قرارداد پیگیری انعقاد (12
 توافق مورد هایبازه در سازمان تامین اجتماعی از اطالعات دريافت (13

45/60 
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سازمان امور 
 مالیاتی(

مجموعه وزارت و سازمان امور  دو مديريت سطح در جلسات برگزاری (14
همکاری و اتخاذ توافقات  نحوه گیریتصمیم و تکلیف تعیین در راستای مالیاتی

 هاولی
نامه تبادل اطالعات برخط با وزارت کار، تعاون و نويس تفاهمتدوين پیش (15

 امور اجتماعی و امضا آن
 پیاده سازی وب سرويس استعالم برخط محیط زيست (16
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 تجارت و معدن، صنعت آمایش پارامترهای مبنای بر gis سیستم توسعه پروژه اجرای راستای در اقدامات شرح .(36-10) جدول

 هدف کمی
میزان  
 تحقق

 اهم اقدامات انجام شده
درصد پیشرفت 

 واقعی

 اطالعات بکارگیری
 راستای در مکانی

 مکان و صنعتی آمایش
 صنایع استقرار یابی

5 

  مذاکره با شرکت پیمانکار در راستای تدوين شرح

 خدمات

  اولیهتنظیم شرح خدمات 

 های جديد و بررسی اولیه تحلیل مقدماتی نیازمندی
 پارامترهای استقرار صنايع
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تجاری و معدنی، صنعتی هایسیاست ابالغ و تدوین پروژه اجرای راستای در اقدامات شرح .(73-10) جدول  

 اقدامات انجام شدهاهم  میزان  تحقق هدف کمی
درصد 
 پیشرفت

فهرست رشته ارائه  - 1
 های صنعتیفعالیت
دار جهت توسعه اولویت

 صنعتی کشور
های ارائه لیست سیاست -2

افقی و عمودی )صنایع 
با رویکرد  پیشران( منتخب و

تکمیل زنجیره ارزش صنایع 
 مربوطه 

فهرست ارائه 
های رشته فعالیت

دار اولويت صنعتی
توسعه جهت 

 صنعتی کشور
 

o  تدوين مدل محتوايی وطراحی و استقرار ساختار

 اجرايی طرح

o  های جلسه کمیته های تخصصی سیاست 53برگزاری
 افقی و عمودی

o های صنعتی و معدنی فعالیت رشته معرفی و شناسايی
 پیشران و دارای اولويت

o  مشارکت در جلسات همفکری و ارائه گزارش به
کمیسیون امورزيربنايی  نهادهای باال دست همچون

 های مجلس، ...پژوهش هیئت دولت، مرکز
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پیشران اقتصادی هایبنگاه بندیرتبه طرح پروژه اجرای راستای در اقدامات شرح .(83-10) جدول  

 اهم اقدامات انجام شده میزان  تحقق هدف کمی
درصد 

 پیشرفت



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 337صفحه:  1399 تاريخ:
 

واحد  5000انتخاب 

صنعتی در فاز اول و 

 3بندی در گروه

 سطح

 انجام بررسی های تطبیقی در ساير کشورها 

 تهیه مدل اولیه ارزيابی

 های ارزيابی انتخاب شاخص

 برگزاری جلسات کارشناسی با مراجع مختلف

 نويس تهیه شده با مراجع مختلف ارسال و به اشتراک گذاری پیش

 در قالب مصوبه برای ارايه به دولتتدوين مدل 
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 گذاریسرمایه توسعه و مالی منابع تأمین. 7-5-10

های صنعت، معدن و های ظالمانه رشد تولید بخشيکی از راهکارهای کلیدی برای مقابله با تحريم

تولید است. يکی از  رونق الزمه معدنی و صنعتی گذاریسرمايه تجارت است و همچنین توسعه

های تولید و کمبود نقدينگی توجه هزينههای کلیدی تحقق رشد تولیدات مربوط به افزايش قابلچالش

 1398ها است. بر اين اساس در سال موردنیاز تولید و توسعه بخش مخصوصاً در دوران تشديد تحريم

بورس و افزايش  سازمان همکاری مالی، تامین مالی صنعت با تامین ابزارهای اقداماتی  نظیر  توسعه

کار مسئولین بخش  در دستور (41-10)الی  (39-10)به شرح جداول  محروم مناطق در گذاریسرمايه

 صنعت، معدن وتجارت قرار گرفت. 

 سرگردان نقدینگی جذب هدف با مالی تامین نوین ابزارهای بکارگیری پروژه اجرای راستای در اقدامات شرح. (39-10) جدول

 هدف کمی
میزان  

 تحقق
 اهم اقدامات انجام شده

درصد 

 پیشرفت



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: بازرگانی هایموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 338صفحه:  1399 تاريخ:
 

  

ابزار  8انتخاب  -
 و موثر یننو
پروژه  5تعداد  -

 یجمع یمال ینتام
پروژه   5تعداد  -
 یکاال یزینگل

 اییهسرما
 1000انتشار  -

اوراق میلیارد ریال 
 یبهادارساز

 یافتنیدر یحسابها
 ینتأم یرهدر زنج

 بنگاه در 8پذیرش  -
 SME وبازار سوم 

 فرابورس
 فقره 8 نتشارا -

 اوراق )اجاره، جعاله
 و ...(

40 

های سازی و اقدامات ترويجی برای آشنايی مديران بنگاهآموزش، فرهنگ ●
 صنعتی و معدنی با بازار سرمايه و ابزارهای نوين تامین مالی

های ترکیبی های بزرگ صنعتی و تولیدی به سمت روشهدايت بنگاه ●
 درصدی به منابع بانکی 100تأمین مالی و پرهیز از اتکای 

میلیارد ريال برای کمک به تامین مالی  16000انتشار اوراق بدهی به مبلغ  ●
 بخش تولید

اقدامات اولیه و فراهم سازی شرايط تاسیس صندوق جسورانه اکتشاف  ●
میلیارد ريال در سازمان توسعه و نوسازی معادن و  15000دنی به ارزش مع

 صنايع معدنی 

پیگیری و بسترسازی شرايط استفاده از امکان خريد اعتباری مواد اولیه  ●
دستی فوالد،مس، آلومینیوم، پتروشیمی و... در بورس کاالی برای صنايع پايین

 ايران در قالب اوراق خريد دين کااليی
ها از روش تامین مالی مندی بنگاهاقدامات اجرايی الزم به منظور بهره ●

 ( SCFزنجیره تامین )

فرابورس با  SMEهای کوچک و متوسط در بازار پیگیری پذيرش بنگاه ●
 تشکیل کمیته مشترک وزارت صمت، اتاق ايران و سازمان بورس

یاس و بسترسازی مقدمات استفاده اصناف تولیدی، معادن کوچک مق ●
 های دانش بنیان از روش تامین مالی جمعیشرکت
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 همکاری با ای رشته و استانی گذاریسرمایه هایهلدینگ اندازیراه از حمایت و بسترسازی پروژه اجرای راستای در اقدامات شرح .(40-10) جدول

 بورس سازمان

هدف 
 کمی

میزان  
 تحقق

 اهم اقدامات انجام شده
درصد 

 پیشرفت

 هلدینگ 3

4    رضوی، خراسان يزد، شرقی، آذربايجان شرح به هدف هایاستان انتخاب 

 برگزاری و استانی هایهولدينگ ايجاد برای مازندران و سمنان ، اصفهان

 هااستان برجسته فعالین با صمت سازمان و استانداری سطح در جلسات

  هایحوزه عنوان به فلزی غذايی، شیمیايی، پوشاک، و نساجی صنايع انتخاب 

 (ایرشته)تخصصی هایهولدينگ ايجاد هدف

 هایهلدينگ ايجاد منظور به ايران گذاریسرمايه نهادهای کانون با تفاهم 

 ایرشته و استانی

9 

 تجارت.، وزارت صنعت، معدن و 1398مأخذ: گزارش اقدامات سال 

 برخوردار کمتر و محروم مناطق در ایتوسعه هایطرح اجرای و گذاریسرمایه پروژه اجرای راستای در اقدامات شرح .(41-10) جدول



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 339صفحه:  1399 تاريخ:
 

 اهم اقدامات انجام شده میزان  تحقق هدف کمی
درصد 
 پیشرفت

 تدوین و
ابالغ برنامه 

توسعه مناطق 
 محروم و
کمتر 

 برخوردار
 12)فاز اول: 
 استان (

 

در سال 
فقط  1398

ها برنامه
تدوين و 
 ابالغ گرديد

ی، صنعت هایگذاریيهسرما شناسییبموجود و آس یتوضع يیشناسا -الف 

 يافتهدر مناطق کمتر توسعه  معدنی و تجاری

 6های توسعه مناطق محروم وکمتر برخوردار در تدوين و ابالغ برنامه -ب 

 شرح ذيل:حوزه به

 صنعتی و صنايع معدنیهای نیمه تمام طرح( 1

 های معدنی و زمین شناسی فعالیت .1

 تجاری  ها و نواحی صنعتی، معدنی وهای شهرکتکمیل زيرساخت .2

 احیاء واحدهای راکد و نیمه فعال  .3

 تجاری گذاری ايجادی جديد صنعتی، معدنی ويهسرماطرح های  .4

 های توسعه بازرگانی طرح .5

 های ابالغ شده نظارت بر اجرای برنامه -ج 
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. بررسی عملکرد بخش صنعت، معدن و تجارت بر اساس قانون برنامه ششم 6-10

 1398توسعه در سال 
، عملکرد بخش 1398در اين بخش با تکیه بر گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در سال 

 تجارت در راستای اهداف  برنامه ششم توسعه مورد بررسی قرار گرفته است.صنعت، معدن و 

 1398. بررسی عملکرد بخش صنعت بر اساس قانون برنامه ششم توسعه در سال 1-6-10

 سال در کشور توسعه ششم برنامه عملکرد بخش صنعت، معدن و تجارت کشور بر اساس بررسی

دلیل خروج  به کشور اقتصاد گرفت که انجام شرايطی در برنامه سال اجرای چهارمین عنوان به 1398

. قرار داشت خاصی شرايط ها در کنار کاهش قیمت نفت درتحريم يکجانبه آمريکا از برجام و تشديد

 مشکالت ، نیاز مورد اولیه ورود مواد محدوديت دلیل به صنعت بخش عملکرد در ويژهبه شرايط اين

در اين . است بوده تأثیرگذار...  ارز و نرخ تغییرات صادراتی، بازارهای تغییر پول، وانتقال نقل به مربوط

را  1390 سال ثابت قیمت به افزودهارزش درصدی در 8/1 کاهش صنعت بخش اقتصادی سال رشد

 سال در توسعه ششم برنامه اهداف تحقق برای شده انجام های فعالیت و اقدامات تجربه کرد. مهمترين

 است.  آمده (42-10در جدول ) شده هدفگذاری کمی اهداف و هاشاخص بدر چارچو 1398

 1398 سال در صنعت حوزه هایشاخص از برخی عملکرد .(42-10جدول )

 واحد هدف کمی ردیف

1397 1398 

 عملکرد هدف عملکرد
درصد 

 تحقق



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: بازرگانی هایموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 340صفحه:  1399 تاريخ:
 

  

 1/91 7/48 54 6/39 میلیارد عدد تولید دارو 1

 120 12 10 22 کاروکسب خوشه کار روستاییوکسبهای توسعه خوشه 2

 1/28 9 32 9 تعداد ها و نواحی صنعتی جدیدبرداری رساندن شهرکبه بهره 3

 96 9/16 6/17 7/18 درصد سهم ارزش افزوده بخش صنعت 4

 - -8/1 5/11 -5/6 درصد افزوده صنعتنرخ رشد ارزش 5

 7/73 3/41 56 3/35 دالرمیلیارد  ارزش صادرات صنعتی و معدنی 6

 8/81 18 22 6/12 درصد وری سبزارتقاء بهره 7

8 
سهم محصوالت با فناوری متوسط و باال از ارزش افزوده 

 صنعتی
 7/83 5/38 46 46 درصد

 9/5 29/0 5 0.5 میلیارد دالر صادرات خدمات فنی و مهندسی 9

  0 1 7/0 میلیون تن آالت و تجهیزات صنعتیتولید ماشین 10

 8/10 5/6 60 4/14 هزار دستگاه خودرو تجاری 11

 4/43 2/825 1900 5/935 هزار دستگاه تولید خودروی سواری و  وانت 12

 112 140000 125000 15000 تعداد تولید موتور سیکلت برقی 13

 9/3 468 12000 - تعداد نوسازی ناوگان حمل و نقل مسافری 14

15 
تحصیالت دانشگاهی در بنگاه افزایش نسبت کارکنان با 

 های صنعتی
 100 1/1 1/1 3/19 درصد

 5/21 85/0 4 1/1 میلیارد دالر گذاری مستقیم خارجی در بخشجذب سرمایه 16

 100 12 12 36 تعداد های صنعتیافزایش تعداد خوشه 17

 100 4/4 9/3 3/4 میلیون نفر اشتغال صنعت و معدن 18

 8/47 55 115 8/52 میلیون تن تولید محصوالت پتروشیمی 19

 3/50 83/0 65/1 77/0 میلیون دستگاه تولید انواع تلویزیون 20

 2/71 2/1 7/1 96/0 میلیون دستگاه تولید انواع یخچال و فریزر 21

 ، سازمان برنامه و بودجه.1398ماخذ: گزارش عملکرد برنامه ششم توسعه در سال 

 کمی اهداف و هاشاخص قالب در تجارت و معدن صنعت، بخش صنعت وزارت اقدامات عملکرد

 :که است آن توسعه بیانگر ششم برنامه

 نوسانات با( 1390 پايه سال) 1398 تا 1396 هایسال برای صنعت بخش افزودهارزش رشد نرخ 

 مؤثر بخش اين رشد نرخ متناوب کاهش و برافزايش متعددی عوامل. است بوده زيادی مواجه

 به مربوط مشکالت) درونی و( کشور اقتصادی محیط) بیرونی عوامل از اعم عواملاين . اندبوده

 ضعف آن، تقاضای کمبود و کاالها کیفیت بودن پايین بازاريابی، ضعف خطوط تولید، فرسودگی

 مهم قوانین برخی اجرای صنعت بخش تولیدات بر مؤثر بیرونی از عوامل. است بوده...( و مديريتی

 رفتن باال مرحله، چند در ارزی هایشوک وقوع درنتیجه و کشور ارزی هایسیاست تغییر مانند

 ارز، وانتقال نقل محدوديت کل، تقاضای کاهش بر آن تأثیر و آينده تورمی انتظارات نرخ تورم،

 جهانی قیمتهای نوسانات بخش، موردنیاز تجهیزات و قطعات و اولیه مواد در تأمین محدوديت

 .برشمرد توانمی نفتی و همچنین شیوع بیماری کرونا و پايه معدنی اولیه و خام مواد



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 341صفحه:  1399 تاريخ:
 

 تولید بر هاقیمت عمومی سطح افزايش و ارز نرخ نوسانات و تحريم ويژهبه محیطی عوامل تأثیر 

 افزايش هافعالیت رشته از برخی در. است نبوده يکسان صنعت بخش های مختلفرشته فعالیت

 هایفعالیت رشته از برخی در مقابل در. شد آنها تولیدات بر منفی تأثیر باعث های تولیدهزينه

 جبران و آنها سودآوری بر مثبت تأثیر با محصوالت قیمت افزايش و نرخ ارز افزايش تولیدی

 رشد روند به توانمی خصوص اين در. گرديد آنها مثبت موجب رشد تولید هایهزينه افزايش

پتروشیمی اشاره کرد. درواقع تحريم صنعت نفت و عدم محصوالت  تولید مقدار شاخص مثبت

امکان فروش رسمی نفت منجر به افزايش تمرکز بر صادرات محصوالت پتروشیمی کشور شد 

 درصد اهداف تولید بخش پتروشیمی محقق گرديد. 100بطوريکه در اين سال 

 نقل و لحم ناوگان وانت، و نوسازی  و سواری تجاری، خودروی در خصوص تولید خودرو 

مسافری به دلیل مشکالت داخلی خودروسازان بزرگ کشور مانند بدهی و زيان انباشته، عمق کم 

ساخت داخل و وابستگی به قطعات وارداتی، مشکالت مديريتی و تراکم نیروی کار ، تحريم صنعت 

خودروسازی و خروج شرکای تجاری خارجی از ايران، ممنوعیت واردات خودرو و ...منجر به 

م نیل به اهداف ساالنه تولید و جهش افسارگسیخته قیمت خودرو شد. با اين وجود در تولید عد

 برقی اهداف ساالنه محقق شد. سیکلت انواع موتور

  تولید لوازم خانگی شامل انواع تلويزيون و يخچال و يخچال فريزر بعد از کاهش زياد در سال

مجدد شروع به رشد  1398اده بود در سال های خارجی اتفاق افتکه به دلیل خروج شرکت 1397

نیز بیشتر بود. همچنین  1396نمود بطوريکه در اين سال  تولید برخی از لوازم خانگی حتی از سال 

های افزايش عمق ساخت داخل، ممنوعیت واردات کاالهای دارای مشابه برنامه 1398در سال 

 رشد تولید در اين بخش قابل اشاره است. های ترين محرکداخلی و افزايش نرخ ارز به عنوان مهم

 ها با رشد مواجه شد های ارزی و تچاری به دلیل سیاست تشديد تحريمتولید دارو بعد محدويت

 درصد هدف ساالنه برنامه محقق شود.  90بطوريکه توانست بیش از 

 1398در سال معدنی بر اساس قانون برنامه ششم توسعه  صنایع و . بررسی عملکرد بخش معدن2-6-10

در  1398های انجام شده برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در سال مهمترين اقدامات و فعالیت

 است.  (43-10) ها و اقداف کمی هدفگذاری شده در بخش معدن به شرح جدولچارچوب شاخص

 1398 در سال های حوزه معدن و صنایع معدنیعملکرد برخی از شاخص .(43-10جدول )

 1398 1397 واحد هدف کمی ردیف
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 عملکرد هدف عملکرد
درصد 

 تحقق

 7/33 2/1 6/1 1/1 درصد افزوده معدن از تولید ناخالص داخلیسهم ارزش 1

 3/67 397 590 615 میلیون متر مربع تولید کاشی و سرامیک 2

 7/81 94 115 91 میلیون تن ظرفیت استخراج سنگ آهن 3

 4/44 8 180 180 میلیون متر مربع ظرفیت تولید سنگ تزئینی  4

 4/45 286 630 473 هزار تن ظرفیت تولید آلومینیوم 5

 7/108 522 480 460 میلیون تن استخراج معادن 6

 1/70 27 38 34 میلیون تن ظرفیت فوالد خام 7

 1/76 2/252 331 265 هزارتن ظرفیت تولید مس 8

 2/38 5/1 4 5/3 میلیون تن ظرفیت تولید کنسانتره زغال سنگ 9

 40 200 500 276 هزارتن روی 10

 8/1 50 2650 54 ورقه تهیه نقشه های زمین شناسی 11

 4/1 30،000 2،200،000 25000 کیلومتر خطی ژئوفیزیک هوایی 12

 6/66 60 90 6/86 میلیون تن ظرفیت تولید سیمان 13

 .بودجه و برنامه سازمان ،1398 سال در توسعه ششم برنامه عملکرد گزارش: ماخذ

 برنامه کمی اهداف و هاشاخص قالب در معدن و تجارت صنعت، بخش معدن وزارت اقدامات عملکرد

 :که است آن بیانگر توسعه ششم

  1398در سال  2/1به  1397در سال  11اگرچه سهم ارزش افزوده بخش معدن از تولید ناخالص 

در اين خصوص محقق شده است به عبارت  1398درصد اهداف سال  34افزايش داشته، کمتر از 

های دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش معدن برای تحرک و افزايش ديگر سیاست

گذاری داخلی و ید ناخالص داخلی موثر بوده با اين وجود کاهش سرمايهسهم اين بخش از تول

ها موجوب شده بخش عمده ای از اهداف ساالنه اين خارجی متعاقب سیاست تشديد تحريم

 شاخص محقق نشود.  

 های داخلی و بین المللی، در شاخص استخراج معادن هدف به دلیل محدوديت 1398 سال طول در

محقق شده با اين وجود به دلیل محدوديت صادراتی و افت صنعت ساختمان کشور،  1398سال 

های تزيینی، فوالد خام، سیمان دستیابی به اهداف اهدافی نظیر تولید کاشی و سرامیک، تولید سنگ

های پتروشیمی و پذير نشد. در واقع ارتباط نزديک بخش معدن با بخشمکانمندرج در برنامه ا

صنايع شیمیايی، صنعت حمل و نقل و ارتباطات ، صنعت ساخت ماشین آالت ، فلزات اساسی و 

هم پیوند شود که برای رشد و افت اين صنايع بهبخش ساختمان و پروژه های عمرانی، سبب می

 بخورد.    
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 میلیون تن  27به  1397میلیون تن در سال  34فوالد خام کشور از  تولید ايشافز 1398 سال در

کاهش داشت. همچنین در اين سال تولید آلومینیوم و روی نیز کاهشی بود. با اين وجود صادرات 

 درصد نسبت به سال قبل آن رشد داشت.  27بخش فوالد 

 های انجام شده اين راستا فعالیت تکمیل زنجیره محصوالت معدنی به منابع جديد نیاز دارد. در

درصد اهداف در اين حوزه محقق  100حاکی از افزايش پتانسیل اکتشاف دارد بطوريکه بیش از 

 شده است.

 1398داخلی بر اساس قانون برنامه ششم توسعه در سال  . بررسی عملکرد بخش بازرگانی3-6-10

 در 1398 سال در توسعه ششم برنامه اهدافتحقق  برای شده انجام های فعالیت و اقدامات مهمترين

 است. آمده (44-10) در جدول شده هدفگذاری کمی اهداف و هاشاخص چارچوب

 1398 در سال داخلی های حوزه بازرگانیعملکرد برخی از شاخص .(44-10جدول )

 واحد هدف کمیردیف
1397 1398 

درصد تحققعملکرد هدف عملکرد

 4/81 350 430 395 شعبه پخش و توزیعیهای ساماندهی شرکت 1

 6/8 3/5 15 5/283درصد سهم تجارت الکترونیکی از تولید ناخالص داخلی 2

 11 17 5/8 50درصد ای از شبکه توزیعهای بزرگ و زنجیرهسهم فروشگاه 3

 122365 110،000 113،929 5/103تعداد تعداد کاال یا خدمات عرضه شده برای معامله در سامانه ستاد 4

 90 72 80 62 درصد پوشش یکپارچه رهگیری و ردیابی الکترونیکی کاال و خدمات 5

 - - 65 41 درصد سهم واحد های دارای صندوق مکانیزه فروش از کل واحدهای صنفی 6

 - - 1600 936 سایتوب ساماندهی و گسترش بخش خرده فروشی غیر فروشگاهی 7

 1/31111 14،000 45،000 48،000 تعداد اینترنتیتوسعه کسب و کارهای  8

  .ماخد: گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت

 کمی اهداف و ها شاخص قالب در تجارت معدن، صنعت، بازرگانی داخلی وزارت اقدامات عملکرد

  :که است آن توسعه بیانگر ششم برنامه

 ای از شبکه توزيع حدود نیمه از هدف سال محقق های بزرگ و زنجیرهدر شاخص سهم فروشگاه

عنوان راهکار شده که با توجه به تشديد تحريم ها و لزوم ساماندهی زنیره توزيع و تنظیم بازار به

پذير تواند فشار مضاعفی بر معیشت اقشار آسیبکاهش شدت تحريم، غفلت از اين حوزه می

درصد هدف سال  100وکارهای اينترنتی تحقق بیش از کند. در شاخص توسعه کسب تحمیل

های سنتی، گسترش اينترنت و استفاده از های جاری فروشگاهمرهون عواملی نظیر افزايش هزينه

های مجازی و شیوع بیماری کرونا است. شاخص سهم تجارت الکترونیکی از تولیدناخالص شبکه
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ی هدف ساالنه بطور کامل محقق شد. افزايش پوشش يکپارچه رهگیری درصد15داخلی با تحقق 

 درصدی،در شاخص تعداد 40 عملکرد تحقق با درصد 72 به و رديابی الکترونیکی کاال و خدمات

  درصد اهداف محقق شد. 100ستاد نیز بیش از  سامانه در معامله برای شده عرضه خدمات يا کاال

 های استراتژی آينده در ابهام و تجاری بخش در پیوسته هم به جیرهزن هایحلقه فقدان 1397 سال در

 افزايش از ناشی تورم علت به هاهزينه افزايش برنامه، بدون هایقیمت کنترل با هابنگاه توسعه

 است نموده ايجاد بخش برای را مشکالتی اقتصادی، تحريم از ناشی هایهزينه تحمیل و قیمت ارز

 پايش سیستم فقدان آن، هایهزينه بودن باال دلیل به نوين هایفناوری از استفاده سطح پايین بودن. 

 .باشندمی بازرگانی بخش موجود های چالش ديگر از کاال ارزش زنجیره انتهای مبدأ تا از

 و ونقلحمل هایزيرساخت بهبود طريق از کاال توزيع های شبکه اصالح هاچالش اين حل برای 

 تقويت و توانمندسازی بازار، پايش در آنالين رسانی اطالع هایسامانه نقش توزيع، افزايش

 و مالی پولی، هایسیاست بین هماهنگی کیفیت، حفظ و ضايعات رويکرد کاهش با سازیذخیره

 الگوی اصالح تولید، اولیه موردنیاز مواد ترخیص شرايط گذاری،تسهیل قیمت مقررات و ارزی

 و هاچالش نمودن برطرف ارزش، زنجیره طول در هاسازی تعرفهمتوازن اولويت با گذاریتعرفه

 در هاقیمت رشد و نوسان يابیشده، ريشه هزينه تمام کاهش منظوربه توزيع زنجیره نواقص

 همچنین و تضمینی خريدهای در خصوص دولت هایهزينه بار کاهش بازار، تنظیم هایبرنامه

 که است اقداماتی جمله از سیاست مذکور اجرای ناحیه از تبديلی صنايع به تحمیلی هزينه کاهش

 .دارد سزايی به نقش داخلی بازرگانی شرايط بهبود در آنها تداوم

 1398خارجی بر اساس قانون برنامه ششم توسعه در سال  . بررسی عملکرد بخش تجارت4-6-10

 قانون کلی اهداف تحقق برای خارجی تجارت بخش در شده انجام های فعالیت و اقدامات ترين مهم

 جدول در شده هدفگذاری کمی اهداف و هاشاخص چارچوب در 1398 سال در توسعه ششم برنامه

 است. آمده (45- 10)

 1398 در سال های حوزه تجارت خارجیعملکرد برخی از شاخص .(45-10جدول )

 واحد هدف کمی ردیف
1397 1398 

 درصد تحقق عملکرد هدف عملکرد

 4/56 30،375 53،881 32،655 میلیون دالر صادرات کاالی غیرنفتی)بدون میعانات گازی( 1

 - -7 25 1 درصد رشد صادرات کاالی غیرنفتی)بدون میعانات گازی( 2

 67 10،953 16،345 9،903 دالر میلیون خدمات صادرات 3

 - 6/10 6/24 -6/4 درصد رشد صادرات خدمات 4
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 8/58 41،328 70،226 42،558 دالر میلیون (گازی میعانات بدون) خدمات و کاال غیرنفتی صادرات 5

 -9/2 9/24 2/18 -3/0 درصد رشد صادرات غیرنفتی کاال و خدمات )بدون میعانات گازی( 6

 6/57 52،236 90،592 60،755 دالر میلیون کاال واردات 7

 - -14 5/16 -6/19 درصد رشد واردات کاال 8

 3/54 15،006 27،657 17،254 دالر میلیون خدمات واردات 9

 - -13 2/18 -7/5 درصد خدمات واردات رشد 10

 8/56 67،242 118،249 78،009 دالر میلیون کل واردات 11

 - -8/13 9/16 -9/16 درصد رشد کل واردات 12

 5/140 -21،861 -36،711 -28،100 دالر میلیون تراز بازرگانی غیرنفتی 13

 2/162 -4،053 -11،312 -7،351 دالر میلیون خدماتتراز  14

 146 -25،914 -48،023 -35،451 دالر میلیون تراز حساب جاری بدون نفت 15

 .بودجه و برنامه سازمان ،1398 سال در توسعه ششم برنامه عملکرد گزارش: ماخذ

 ديگری برونزاری های چالش تاثیر تحت اقتصادی های تحريم بر عالوه 1398 سال در خارجی تجارت

ش بیماری گستر و شیوع اقتصاد، در تورمی رکود شرايط وجود نفت،جهانی  قیمت کاهش جمله از

کرونا و کاهش شاخص قیمت جهانی کاالها قرار داشت. سیاست های تجاری در اين سال نیز در 

ی و واردات راستای کاهش اثرات سوء تحريم و تسهیل شرايط تجاری به ويژه در حوزه صادرات غیرنفت

در مقايسه با سال قبل از  1398ای بوده است. در مجموع اين حوزه در سال کاالهای اساسی و واسطه

 تری برخوردار بود.آن عملکرد ضعیف

 دهمفصل  گیریبندی و نتیجهجمع

 کشور  در بخش اقتصاد ژهيمعاصر و به و خيها در تاردوره نيترپرتالطميکی از  توانیرا م 1398سال 

و  دکنندگانیتنها مشکل تول یو مشکالت مربوط به نقل و انتقاالت مال هاميتحردر اين سال دانست. 

های العملدستورصدور بازاری که منجر به ، شیوع بیماری کرونا و مشکالت تنظیمنبوده کشور تجار

 شاخص شدن ربدت ها، تبعات و مشکالتی نظیرشد. در واقع تشديد تحريمهای تجاری میجديد و شوک

 مشکالت وارداتی، های محدوديت داخلی، و خارجی گذارسرمايه جذب خصوص در کشوری ريسک

 وارداتی در شرکای با مبادالتی هایهزينه افزايش خارجی، تجارت کنندهپشتیبانی خدمات با ارتباط در

بر اجرای  داشت. براين اساس عمده اقدامات وزارتخانه متمرکز کشور تجارت و معدن، صنعت بخش

های اقتصاد مقاومتی، تنظیم بازار، رشد تولید داخلی و کاهش تبعات خروج آمريکا از برجام در سیاست

 بخش تولید و تجارت بود. 

 قانون در مندرج های برنامه و اهداف اساس بر تجارت و معدن صنعت، وزارت 1398 سال هایبرنامه

 است؛ براين مقاومتی فرماندهی ستاد ملی اقتصاد دارهای اولويتهمچنین پروژه و توسعه ششم برنامه

 غیر صادرات توسعه. 2، (برنامه 10 بر مشتمل)داخل ساخت تعمیق و تولید توسعه.  1 محور 7 اساس



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: بازرگانی هایموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 346صفحه:  1399 تاريخ:
 

  

 و فناوری توسعه. 4، (برنامه 5 بر مشتمل)معدنی صنايع و معادن توسعه. 3، (برنامه 3 بر مشتمل)نفتی

 مديريت. 5، (برنامه 5 بر مشتمل)نوآوری به مونتاژکاری از رويکرد تغییر با بنیان دانش های شرکت

 بخش با مرتبط کار و کسب فضای بهبود. 6، (برنامه 3 بر مشتمل)تجاری لجستیک ساماندهی و بازار

 بر مشتمل)گذاری سرمايه توسعه و مالی منابع تأمین. 7و  (برنامه 6 بر مشتمل)تجارت و معدن صنعت،

 .گرفت قرار تجارت و معدن صنعت، وزارت 1398 سال هایبرنامه اولويت ، در (برنامه4

های وزارت صمت در راستای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه حاکی بررسی عملکرد اقدامات و برنامه

 از آن است که:

 زيادی نوسانات با( 1390 پايه سال) 1398 تا 1396 هایسال برای صنعت بخش افزودهارزش رشد نرخ -

 بودن پايین بازاريابی، ضعف تولید، خطوط فرسودگی به مربوط مشکالت عوامل نظیر . است بوده مواجه

در کنار مشکالت شاختاری اقتصاد کالن کشور  ...و مديريتی ضعف آن، تقاضای کمبود و کاالها کیفیت

 همچنین و نفتی و معدنی پايه اولیه و خام مواد جهانی قیمتهای و همچنین عومال بیرونی نظیر  نوسانات

 است. بوده افزوده بخش صنعت موثربر نوسانات رشد ارزش کرونا بیماری شیوع

 مسافری نقل و حمل ناوگان نوسازی و وانت،  و سواری خودروی تجاری، خودرو تولید خصوص در -

 داخل ساخت کم عمق انباشته، زيان و بدهی مانند کشور بزرگ خودروسازان داخلی مشکالت دلیل به

 و خودروسازی صنعت تحريم کار، نیروی تراکم و مديريتی مشکالت وارداتی، قطعات به وابستگی و

 اهداف به نیل عدم به منجر... و خودرو واردات ممنوعیت ايران، از خارجی تجاری شرکای خروج

 برقی سیکلت موتور انواع تولید در وجود اين با. شد خودرو قیمت افسارگسیخته جهش و تولید ساالنه

 .شد محقق ساالنه اهداف

 1397 سال در زياد کاهش از بعد فريزر يخچال و يخچال و تلويزيون انواع شامل خانگی لوازم تولید -

 نمود رشد به شروع مجدد 1398 سال در بود افتاده اتفاق خارجی هایشرکت خروج دلیل به که

 سال در همچنین. بود بیشتر نیز 1396 سال از حتی خانگی لوازم از برخی تولید  سال اين در بطوريکه

 افزايش و داخلی مشابه دارای کاالهای واردات ممنوعیت داخل، ساخت عمق افزايش هایبرنامه 1398

 . است اشاره قابل بخش اين در تولید رشد هایمحرک ترينمهم عنوان به ارز نرخ

 شد مواجه رشد با هاتحريم تشديد سیاست دلیل به تجاری و ارزی هایمحدويت بعد دارو تولید -

 . شود محقق برنامه ساالنه هدف درصد 90 از بیش توانست بطوريکه

 1398 سال در 2/1 به 1397 سال در 11 ناخالص تولید از معدن بخش افزوده ارزش سهم اگرچه -

 کاهش درواقع است شده محقق خصوص اين در 1398 سال اهداف درصد 34 از کمتر داشته، افزايش

 از ایعمده بخش شده موجوب هاتحريم تشديد سیاست متعاقب خارجی و داخلی گذاریسرمايه

 .  نشود محقق شاخص اين ساالنه اهداف
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 کاهش تن میلیون 27 به 1397 سال در تن میلیون 34 از کشور خام فوالد تولید افزايش 1398 سال در-

 بخش صادرات وجود اين با. بود کاهشی نیز روی و آلومینیوم تولید شسال اين در همچنین. داشت

 . داشت رشد آن قبل سال به نسبت درصد 27 فوالد

 از بیش معدنی دارد بطوريکه اکتشاف پتانسیل افزايش از حاکی شناسیزمین سازمان بررسی عملکرد -

 .است شده محقق حوزه اين در اهداف درصد 100

 محقق سال هدف از نیمه حدود توزيع شبکه از ایزنجیره و بزرگ هایفروشگاه سهم شاخص در -

 کاهش راهکار عنوانبه بازار تنظیم و توزيع زنیره ساماندهی لزوم و هاتحريم تشديد به توجه با که شده

 .کند تحمیل پذيرآسیب اقشار معیشت بر مضاعفی فشار تواندمی حوزه اين از غفلت تحريم، شدت

 نظیر عواملی مرهون سال هدف درصد 100 از بیش تحقق اينترنتی وکارهایکسب توسعه شاخص در -

 شیوع و مجازی هایشبکه از استفاده و اينترنت گسترش سنتی، هایفروشگاه جاری هایهزينه افزايش

 درصدی15 تحقق با داخلی تولیدناخالص از الکترونیکی تجارت سهم شاخص. است کرونا بیماری

 و کاال الکترونیکی رديابی و رهگیری يکپارچه پوشش افزايش. شد محقق کامل بطور ساالنه هدف

 برای شده عرضه خدمات يا کاال تعداد شاخص درصدی،در 40 عملکرد تحقق با درصد 72 به خدمات

 . شد محقق اهداف درصد 100 از بیش نیز ستاد سامانه در معامله

 همچنین. يافت کاهش آن قبل ما سال به نسبت دالر میلیارد 12 حدود خدمات و کاال تجارت حجم 

 .بودند برخوردار منفی رشد از واردات و غیرنفتی صادرات سال اين در

 درصد 7 به نزديک آن ماقبل سال نسبت کشور( گازی میعانات بدون) غیرنفتی کاالی صادرات اگرچه 

 .گرديد محقق سال هدف از نیمی حدود بطوريکه يافت کاهش

 درصد14 حدود کشور واردات ارزش واردات، بندیاولويت و ارز تامین مشکالت دلیل به سال اين در 

 کماکان و ای سرمايه و مصرفی کاالهای به مربوط واردات کاهش عمده همچنین است، داشته کاهش

 .دارد اختیار در را کشور واردات ترکیب از سهم باالترين ای واسطه کاالهای

 بهترين 1398 سال در وجود اين با بوده منفی همواره ششم برنامه طی اگرچه کشور تجاری تراز 

 محقق شاخص اين در ششم برنامه هدف 100 از بیش بطوريکه است شده تجربه تجاری تراز عملکرد

 .است شده

به  1399ها و پیشنهادات در راستای تحقق اهداف برنامه ششم در سال ترين توصیهاساس مهمبراين

 :شرح ذيل استها برنامه بهتفکیک بخش

 ؛کاهش تنش سیاسی با شرکای تجاری با هدف تشهید فرآيند تجارت خارجی -

 ؛سازی و تنقیح قوانین مرتبط با تجارت خارجیشفاف -
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 ؛های کنترلی در سامانه نیماهای ارزی با هدف کاهش رانت ارزی و بهبود سیاستبهبود سیاست -

 ؛بندی واردات با هدف افزايش تولید رقابتی داخلیاولويت -

ای )پتروشیمی، فلزات اساسی، محصوالت معدنی صنايع پايین دستی صنايع واسطهتوسعه  -

 ؛گذاری داخلی و خارجیاز طريق ترغیب سرمايه ؛غیرفلزی(

 ؛های صنعتی و تجاری کشورتامین اعتبارات مربوط به ايجاد زيرساخت -

 ؛جارتهای مالیاتی و صادراتی در صنعت و معدن و تسازی معافیتتجديد نظر  و هدفمند -

 ؛کارهاورسانی کسبهمهای بههای صنعتی و شبکهتقويت خوشه -

 ؛گذاری الزمضرورت استفاده موثر از منابع حاصله از حقوق دولتی معادن برای سرمايه -

 ؛حمايت از تکمیل زنجیره ارزش صنايع معدنی -

 ؛های توزيع و مديريت تنظیم بازاربهبود زنجیره توزيع داخلی با هدف کاهش هزينه -

 .رسانی تنظیم بازارهای اطالعافزايش نقش سامانه -
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 مقدمه

در نتیجه خروج آمريکا  1397تداوم وضعیت حاصل شده از ابتدای سال  1398سال وضعیت اقتصادی 

که عیان شدن بیشتر مشکالت ساختاری اقتصاد کشور در سايه تحريم ، با اين تفاوت ه استاز برجام بود

برای دومین سال  در اين سالاقتصاد ايران  .ه استی را برای اقتصاد ايران در پی داشتترشرايط سخت

بینی شد، اگرچه که پیشدرصد اعالم  -6.9در اين سال . عمق اين رکود را تجربه نمودپیاپی رکود 

از رکود خارج شود با اين حال شیوع ويروس کرونا  1398در فصل چهارم سال  شد اقتصاد ايرانمی

در نهايت  .بینی شدکسب و کارها مانعی برای تحقق اين پیش در دو ماه پايانی سال و تاثیر آن بر تولید و

 به دنبال داشت.را  در اين سال انقباض بیشتر اقتصاد ايرانگیری اين همه

عوامل درونی نظیر نبود  تحت تأثیرتوجهی صورت قابلدر سطح کالن به رشد اقتصادی ،در اين سال

های بیرونی ناشی از عوامل بیرونی نظیر تکانه و نیزگذاری زيرساختی و مشکالت ساختاری، سرمايه

 ،های نفتی، مالی، بانکی و ... گسترده بر حوزه هایادامه تحريم، 1397خروج آمريکا از برجام در سال 

 آمدهای نفتی و در نهايت هم شیوع بیماری کرونا کاهش يافت. کاهش در

رشد اقتصادی را با  ،گذاری در کشورها و فقدان امنیت سرمايهتحريم واسطهبهکانال مهم ديگری که 

بوده  1398خصوص سال های گذشته به، تشکیل سرمايه ناخالص طی سالکرده روروبهمحدوديت 

خورد آالت به چشم میتوجه تشکیل سرمايه ناخالص در بخش ماشینابلاست. در اين سال ارقام منفی ق

استهالک بوده و حتی های جديد در اقتصاد کشور گیری ظرفیتدهنده کاهش شکلکه نشان

نیز در گذاری در بخش ساختمان سرمايه. رشد نکرده استجبران را نیز ها گذاری در اين سالسرمايه

به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور قدرت خريد مردم و تقاضای کل کاهش  که هاين سال منفی بود

  باشد. آناز داليل تواند می

کاهش صادرات  درصد رسید. 2.7فصل مثبت شد و به  7رشد بخش صنعت پس از در گروه صنعت، 

و واردات در اين سال عامل ديگری در کاهش تولید ناخالص داخلی بوده است. با توجه به افزايش 

های بیرونی ناشی از تحريم و قرار گرفتن بسیاری از صنايع بزرگ کشور اعم از خ ارز و شوکنر

توجهی در و خودرو در فهرست تحريم، شیوع بیماری کرونا و بسته شدن مرزها کاهش قابل پتروشیمی

ش ای و افزايای و سرمايهکه اين موضوع از کانال کاهش واردات کاالهای واسطه هواردات رخ داد

 است. بوده یرگذار تأثنهايت بر صادرات  های تولید بر بخش تولید و درهزينه

گذاری و تولید ها بر امکانات و توان سرمايههای بخش دولتی با توجه به آثار تحريمتقويت زيرساخت

بسیار حائز اهمیت است.  ،بخش خصوصی در شرايط تحريمی کنونی و بطور کلی مقاوم سازی اقتصاد

های رف خصوصی و دولتی نیز در اين سال با توجه به نوسانات باالی نرخ ارز و نااطمینانیکاهش مص

ای و بادوام شد که اين امر با کاهش تولید و ين سال باعث کاهش تقاضای کاالهای سرمايهدر اموجود 
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حريک زند. بر اين اساس، تی آتی دامن میهادر سالمنجر به تعمیق رکود  انبارهاافزايش موجودی 

ای مسئله ،کوچک شدن اقتصاد کشور واسطهبهغیرتورمی تقاضا و جبران کاهش قدرت خريد مردم 

 است که بايد مورد توجه قرار گیرد. 

رشد کمتری را  ،شاخص بهای مصرف کننده رشد بیشتر و شاخص بهای تولیدکننده 1398در سال 

نند سال قبل صعود قیمت در بازارهای نیز هما 1398نسبت به سال قبل از آن تجربه کردند. در سال 

ها کاالها شد. عالوه بر مشکالت قیمت افزايشی چرخه موازی ازجمله سکه ، ارز و مسکن وجب تقويت

های موقتی ساختاری اقتصاد ايران از جمله ناترازی دخل و خرج دولت که هم ساله جدای از شوک

دادهای کوتاه مدت نیز تاثیرات منفی خود درصد به ثبت برسد، رخ 20باعث شده است تورم بلندمدت 

های اقتصادی که منجر به کاهش تداوم شدت تحريم 1398گذارند. در سال را بر اقتصاد برجای می

تشديد و سبب شده است )کاهش درآمدهای دولت و بدتر شدن ناترازی بودجه(  هدرآمدهای نفتی شد

وق توسعه ملی و تنخواه گردان خزانه، بر اندازی دولت به منابع صندکسری بودجه از کانال دست

 متغیرهای پولی فشار وارد شده و نقدينگی بیش از گذشته رشد نمايد. 

کاهش داشت با اين حال افزايش هزينه های  1397اگر چه که در اين تورم تولید کننده نسبت به سال

تولید يکی از معضالت مبتالبه تولید در اين سال بوده است. در جهت کمک به رونق و جهش تولید 

ن بخش صنعت و معدن همچنا یتأمین مالدر اين سال بررسی میزان تأمین مالی حاکی از آن است، 

 فايا اين بخش یرا در تأمین مال نقش نيشتریب هيبازار سرما ،آن از بعدو بوده  یمعطوف به نظام بانک

های يتمحدودهای سرمايه و نیز . با اين حال تامین مالی اين بخش از محل اعتبارات تملک دارايیکرد

معدن و تجارت در بخش صنعت، در ادامه تحوالت  جذب منابع مالی خارجی، توفیق چندانی نداشت.

 های مختلف اقتصادی ارايه شده است. بخش

ی کالن و روندهای حاکم بر اقتصاد و بخش صنعت معدن هاشاخصوضعیت . 1-11

 و تجارت
 المللیهای بینشاخص. 1-1-11

به دلیل شیوع ويروس کرونا، جهان با تهديدهايی  2020و به ويژه در سه ماهه ابتدايی سال  2019در سال 

های تجاری میان اياالت متحده و چین، افزايش و تشديد تنش له تقاضای ضعیف نفت، ادامهاز جم

وری( روبرو بوده است. های تجاری و ژئوپلتیک و ضعف در عوامل ساختاری )رشد پايین بهرهنااطمینانی

)کاهش قابل مالحظه  2019های و ادامه آن در سال 2018با توجه به کاهش رشد اقتصادی جهان از سال 

درصد(، محورهای مشترک حمايتی بانک جهانی  3ه سال قبل و رسیدن به رقم واحد درصد نسبت ب 0.6
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پذيری انعطاف وری؛ارتقاء بهره ؛زنان یو توانمندساز یانسان يهسرما يت و توسعهتقودر مناطق مختلف شامل 

 و مقاوم شدن در برابر باليای طبیعی؛ ارتقاء رشد و ترويج ثبات اقتصادی بوده است. 

قتصاد جهانی رشد کمتری را نسبت به تجارت جهانی تجربه کرده است. در اين سال ، ا2019در سال 

درصدی تولید ناخالص جهانی داشته  2.8درصدی را در مقايسه با رشد  3تجارت جهانی رشد حدود 

های است. اين کاهش رشد نتیجه افزايش موانع تجاری، عدم اطمینان باال در تجارت و سیاست

های اقتصاد کالن در چندين کشور نوظهور و عوامل ساختاری ختلف به دلیل آسیبژئوپلیتکی، عوامل م

 در کشورهای پیشرفته از عوامل موثر بر اين روند بوده است. سالمندوری پايین و جمعیت همچون بهره

کشور به  195را  در میان  24درصدی از تولید ناخالص جهان، رتبه  0.67ايران در اين سال با سهم 

 ختصاص داده است.خود ا

 یگذارهيسرما» انيجرگذاری روندی رو به افزايش داشت به نحوی که رشد سرمايه 2019در سال 

در نتیجه افزايش  ،درصدی مواجه شد. اين افزايش 3با افزايش  2019در جهان در سال  «یخارج میمستق

 گذاری در کشورهای پیشرفته و نوظهور رخ داد. درصدی جريان سرمايه 5.7و  5.1به ترتیب 

گذاری مستقیم خارجی به ايران باز جريان سرمايه ،های شديد آمريکا علیه ايرانتوجه به ادامه تحريم با

میلیارد دالر در سال  1.5به  2018میلیارد دالر در سال  2.4هم به روند کاهشی خود ادامه داد و از 

 37.5میلیارد دالر کاهش رشد  1.5گذاری )کاهش رشد سرمايهبه عالوه،  تنزل کرده است. 2019

درصد( روندی معکوس را با اقتصاد  10.5دالر( و افزايش تورم ) 5416درصدی( و درآمد سرانه )

اين اساس، شکاف بین تولید ناخالص ه کرده است. بر تجربويژه کشورهای پیشرو در منطقه جهانی و به

های اقتصادی به ويژه و ساير متغیرهای کالن اقتصادی ايران و کشورهای منطقه با توجه به محدوديت

 های گذشته درحال افزايش است.  تحريم در سال

پذيری صنعتی، آزادی اقتصادی، های رقابتالمللی رتبه ايران در شاخصهای بیناز منظر شاخص

های سهولت پذيری جهانی و شاخص توسعه انسانی کاهش يافته و در شاخصقابتشاخص ر

 عملکرد بهتری را نسبت به سال 2018عملکرد لجستیکی ايران در سال وکار، نوآوری جهانی، کسب

وسعه . برخی اقدامات انجام شده در راستای بهبود شاخص کسب و کار شامل تقبل از آن داشته است. 

از طريق پنجره واحد ملی شامل بهبود فرآيند بارگذاری اسناد صادرات و واردات و بهبود خدمات 

يند بازرسی و اداری برای صادرات و واردات که در نهايت آردات و صادرات و همچنین بهبود فروا

سهیل پرداخت مالیات از طريق بوده است. همچنین تموجب کاهش زمان و هزينه انطباق اسنادی 

استرداد مالیات بر  آنالينبرای پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی، درخواست  آناليناندازی سیستم راه

بدهی  آنالينثبت اظهارنامه مالیات بر درآمد شرکت و سیستم پرداخت  آنالينارزش افزوده، سیستم 

ايران بوده  در از ديگر اقدامات انجام شده در راستای بهبود کسب وکار مالیاتی از طريق اتصال به بانک
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های های مختلف جايگاه ايران به لحاظ شاخصدر مجموع بر اساس رتبه ايران در شاخصاست. 

 شود. المللی در سطح جهانی جايگاه مناسبی ارزيابی نمیبین

 افزوده سمت تقاضای اقتصاد و رشد ارزش. 2-1-11

رشد اقتصادی در بخش غیرنفتی نیز به  ی را تجربه کرد.درصد – 6.9رشد  1398اقتصاد ايران در سال 

مثبت شد اما شیوع ويروس  1398. اگرچه رشد اقتصادی در فصل سوم سال رسیددرصد  0.5منفی 

کرونا باعث شد همچنان اقتصاد ايران رشد منفی را در فصل چهارم سال تجربه کند و نسبت به سال 

های نفتی، مالی، ها بر حوزهتأثیر تحريم با توجه به 1398تر شود. گروه صنعت نیز در سال قبل کوچک

واحد درصد  6.4درصد را تجربه کرد و بیشترين سهم از رشد معادل  9.6بانکی و ... رشد منفی معادل  

 -1.8داشته است. در گروه صنعت، زيرگروه صنعت )ساخت( تجربه رشد  1398را از رشد منفی سال 

درصدی عامل مثبتی در رشد  6.2ختمان نیز با رشد زيرگروه سادرصدی در اين سال را داشته است. 

درصدی زيرگروه  -35از رشد  رود. رشد منفی گروه معدن نیزگروه صنعت در اين سال به شمار می

درصدی نقش فزاينده در  -2.1استخراج نفت و گاز طبیعی رقم خورده و زيرگروه ساير معادن با رشد 

عامل اصلی رشد منفی گروه صنعت  درمجموعه است. افزوده زيرگروه معدن داشتکاهش رشد ارزش

های معادن )استخراج نفت و گاز طبیعی( و صنعت بوده است. افزايش مبتنی بر زيرگروه 1398در سال 

افزوده ساختمان نیز دارای تأثیر افزايشی بر تقاضای محصوالت صنعتی و معدنی درصدی ارزش 6.2

 رشد گروه صنعت ايفا کرده است.  ای در کاهش بیشتربوده و نقش بازدارنده

 2.7فصل مثبت شد و به  7، رشد بخش صنعت پس از 1398کته مثبت اينکه در فصل چهارم سال ن

هزار میلیارد تومان بوده  22.3معادل  1398چهارم درصد رسید. میزان تولیدات بخش صنعت در فصل 

 است. 

ا حوزه صنعت، معدن و تجارت برخوردارند های خدماتی که از ارتباط بیشتری بدر بین رشته فعالیت

فروشی هتل و فروشی، خردههای عمدهافزوده رشته فعالیتدرصدی ارزش -4.5توان به رشد می

به شدت تحت  1398رستوران )که بخش اعظم از آن به بازرگانی داخلی مرتبط است و در انتهای سال 

درصدی  0.8رشد مثبت  باوجوده تحت تأثیر آن تأثیر پیامدهای شیوع کرونا قرار گرفت( اشاره کرد، ک

درصدی مستغالت، کرايه و خدمات  3.8ونقل و انبارداری و ارتباطات و همچنین رشد زيرگروه حمل

افزوده گروه کشاورزی و رشته فعالیت ارزش درصد رسید. -0.7وکار، رشد بخش خدمات به کسب

 2.6و  2.8گان از تولیدات صنعتی به ترتیب با رشد کنندعنوان استفادهیعی بهگاز طبتأمین آب، برق و 

  اند.درصدی همراه بوده
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 و تشکیل سرمایه ثابت ناخالصسمت هزینه تولید ناخالص داخلی . 3-1-11

درصدی هزينه  -5.4دهد که رشد بررسی سمت هزينه تولید ناخالص داخلی )مخارج کل( نیز نشان می

درصدی هزينه مصرف نهايی دولت وجود  -3.6به همراه رشد  1398مصرف بخش خصوصی در سال 

 6.2رغم رشد یعلداشته است. عالوه بر اين تشکیل سرمايه ثابت ناخالص نیز حاکی از آن است که 

درصدی  -11.5رشد  1398در بخش ساختمان در سال  ناخالصتشکیل سرمايه ثابت درصد 

ای در اين سال رخ آالت به دلیل افت قابل مالحظه واردات کاالهای سرمايهگذاری در ماشینسرمايه

های جديد در اقتصاد کشور داده است که اين موضوع نیز باعث نگرانی در خصوص عدم ايجاد ظرفیت

که بخشی از اين تشکیل سرمايه نیز جبران استهالک سرمايه خواهد بود. بیشترين کاهش ينکما ااست، 

که صادرات کاال و خدمات ینحوبهدر اجزای خالص صادرات کاالها و خدمات مشاهده شده است؛ 

درصدی را تجربه کرده است.  -40.1درصدی و واردات کاال و خدمات رشد  -21.6در اين سال رشد 

توجه نرخ ارز در اين سال، کاهش های انتقال ارز و افزايش قابلها و محدوديتعمال تحريمبا توجه به ا

ها بر بخش تولید و درنهايت بر ای و افزايش هزينهای و سرمايهواردات از کانال تامین کاالهای واسطه

درصدی  39.1صادرات کاال و خدمات افت  1398یرگذار بوده است. در فصل چهارم سال تأثصادرات 

 را تجربه کرد که از داليل عمده اين کاهش شیوع بیماری کرونا و بسته شدن مرزها بوده است.

 و تولیدکننده  کنندهمصرف. شاخص بهای 4-1-11

 36.7و  34.8رشد به ترتیب  1398در سال کننده و تولیدکننده شاخص بهای کاالها و خدمات مصرف

 1397درصد در سال  46.9و  26.9به ترتیب  1397. در حالی که اين ارقام در سال ه استدرصد رسید

و  یخانگمبلمان و لوازم، 1398کننده در سال های شاخص بهای مصرفبوده است. در میان زيرگروه

درصد،  45.5با  تفريح و فرهنگدرصد،  46.8درصد، حمل و نقل با  49.3با  هانگهداری معمول آن

ها را در درصد بیشترين افزايش قیمت 43ها با های و آشامیدنیدرصد و خوراکی 43.9ش پوشاک و کف

ها در سبد هزينه های و آشامیدنیاند. با عنايت به اينکه سهم خوراکیسبد مصرفی خانوارها داشته

رده و پذير وارد کخانوارهای کم درآمد باالست، باال بودن تورم اين گروه فشار زيادی به اقشار آسیب

تومانی به کاالهای  4200اندازد. هرچند دولت با تخصیص ارز امنیت اقتصادی آنان را به مخاطره می

کننده اين گروه کاالها داشت، لیکن از يک سو ضعف اساسی سعی در پايین نگه داشتن قمیت مصرف

قیمت ساير اجزاء  در کنترل زنجیره تامین اين گروه کاالها و از سوی ديگر انتظارات تورمی و افزايش

 تشکیل دهنده هزينه کاالهای اساسی باعث شد دولت به هدف خود بطور کامل دست نیابد.

درصد  32.8گروه کشاورزی تورمی را به میزان  1398های شاخص بهای تولیدکننده در سال در زيرگروه

شاخص بهای درصد رشد  45و  41.8تجربه کرده است. همچنین گروه صنعت و گروه معدن به ترتیب 
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اند. بنابراين رشد شاخص بهای تولیدکننده در بخش معدن و صنعت نسبت به ساير تولیدکننده داشته

ها و حتی نسبت به شاخص کل در سطح بسیار باالتری بوده است که اين امر به دلیل تخلیه بخش

ای و اسطهخصوص کاالهای وهای تولید بهو افزايش هزينه 1397افزايش شديد نرخ ارز در سال 

ای نیز افت شديدی را ای و سرمايهای وارداتی بوده است. در اين سال واردات کاالهای واسطهسرمايه

ين امر خود تأثیر ها و افزايش نرخ ارز تجربه کرده که اهای وارداتی ناشی از تحريمبه دلیل محدوديت

 های تولید داشته است.زيادی بر هزينه

های بودجه های ساختاری در بخش پولی کشور و ناترازیولی و عدم تعادلهای پتسلط مالی بر سیاست

های اقتصادی کشور باشد عمومی دولت باعث شده سرعت انتشار نقدينگی در کشور بیش از ظرفیت

و اين امر منجر به باال بودن نرخ تورم به صورت ساختاری در کشور باشد. کسری بودجه مزمن و 

های ديگر به منابع بانکی بانک مرکزی ای يا شیوههای مختلف تکالیف بودجهساختاری کشور، از کانال

ها از بانک مرکزی به رشد پايه پولی منجر شده است؛ منتقل شده و از طريق اضافه برداشت بانک

درصد رشد کرده که از روند  31.3بالغ بر  1398بطوريکه نقدينگی در يک سال منتهی به اسفندماه 

 پیش گرفته است. بلندمدت آن نیز

های مختلف از جمله کمبود عرضه نیز مزيد بر علت شده و از کانال های اقتصادیعالوه بر اين، تحريم

های تجارت ارز، محدويت در نقل و انتقال پول که باعث افزايش هزينه نقل و انتقال پول شده و هزينه

ای و همچنین با قیمت اد اولیه و سرمايههای تولید )کاهش دسترسی به مورا گسترش داده، افزايش هزينه

باال( هم انتظارات تورمی را تحريک کرده و هم اينکه موجبات شکاف بیشتر تولید شده است. از سوی 

تر ديگر افزايش شديد نرخ ارز  ناترازيهای ساختاری اقتصاد کشور را )از جمله کسری بودجه( عمیق

 م مزمن منتهی شده است.نموده و از کانال فشار بر نقدينگی، به تور
 

 . شاخص بهای کاالهای صادراتی و وارداتی5-1-11

درصدی را تجربه نمود که از علل اين موضوع  6رشد  1398شاخص بهای کاالهای صادراتی در سال  

تر )کاهش ارزش هرتن افزوده پايینتوان به افزايش نرخ ارز و افزايش صادرات کاالهای با ارزشمی

 کاالی صادراتی( اشاره کرد. 

درصد بوده است که در مقايسه با  51.3برابر با  1398رشد شاخص بهای کاالهای وارداتی در سال 

های گذشته شده است. اين امر حاکی شاخص بهای صادرات منجر به تداوم نزولی رابطه مبادله طی سال

تر و خريد افزوده پايینتر و با ارزشاز آن است تجارت کشور عمدتاً بر اساس فروش کاالهای ارزان

های اخیر شدت نیز ها مواجه بوده که اين روند در سالافزوده باالتر طی اين سالکاالهايی با ارزش

 گرفته است.
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 ن و تجارت. تحوالت در بخش صنعت، معد2-11
 کاهش تولید صنعتی و تأثیر تحریم بر صنایع  .1-2-11

های ساختمان، معدن و تأمین آب، برق و گاز طبیعی( به قیمت افزوده صنعت )فارغ از زيرگروهارزش 

هزار  5650.3به  1390هزار میلیارد ريال در سال  980.2درصدی از  28.4جاری با متوسط رشد ساالنه 

 1390افزوده صنعت به قیمت ثابت سال رسید. اين در حالی است که ارزش 1398ال میلیارد ريال در س

رسیده  1398هزار میلیارد ريال در سال  908.5به  1.1طی دوره مورد بررسی با متوسط کاهش ساالنه 

های است. رشد منفی ارزش افزوده بخش صنعت به قیمت ثابت در مقابل رشد مثبت اين بخش به قیمت

 1390درصد در سال  14.3زايش سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری )از اف جاری و

تر که بخش صنعت در اقتصاد ايران به لحاظ اسمی بزرگ( گويای آن است 1398درصد در سال  16.9به 

 شده است.

 محور  . ساختار صنعتی مبتنی بر صنایع منبع2-2-11

درصد  79افزوده و درصد ارزش 76بر بالغ، 1397ن در سال بر اساس آخرين اطالعات مرکز آمار ايرا

تولید مواد شیمیايی و »منبع محور  عيدر صنانفر کارکن و بیشتر  10با  یصنعت هایارزش ستانده کارگاه

تولید »، «های حاصل از پااليش نفتتولید کک و فرآورده»، «فلزات پايه»، «های شیمیايیفرآورده

های الستیکی و فرآوردهتولید »و « های معدنی غیرفلزیتولید ساير فرآورده»، «های غذايیفرآورده

از ارزش  یدرصد 10.1افزوده و از ارزش یدرصد 9.8محور با سهم دانش عيبوده و صنا« پالستیکی

 که انداز آن خود کرده یصنعت هاییترشته فعال انیدستاورد را در م نيکمتر ی،صنعت هایستانده کارگاه

بر مبنای صنايع با  یو عدم توسعه صنعت هاتيمز هيکشور بر پا عيصنا یرگیاز شکل یامر ناش ناي

  بوده است.يافته صنعتی شدن در کشورهای توسعه تجربه باافزوده باال مطابق ارزش

های حاصل تولید کک و فرآورده» ،«يیایمیمواد و محصوالت ش»ارتباط با صادرات صنايع منبع محور در 

( توجه به اين نکته 1397درصد در سال  84بر بالغ)با مجموع سهم  «پايهفلزات »و  «پااليش نفتاز 

افزوده سهم باالتر محصوالت با ارزش دهندهنشان هاتیرشته فعال نيرابطه مبادله احائز اهمیت است که 

 لیعدم توسعه و تکم ها و درواقع شاهدی برپايین در مقايسه با محصوالت وارداتی در اين رشته فعالیت

 است. عيصنا نيارزش در ا رهیزنج

  ی صنعتیبرداربهرههای انداز صنعتی کشور از منظر پروانه. چشم3-2-11

درصدی  50.3با سهم  های ايجادییارگذهيسرمابر  1398برداری در سال های بهرهتمرکز باالی پروانه

صنايع عمدتاً در ای، اشتغال ايجاد شده و نه توسعهدرصد از  53.8های انجام شده و گذاریاز سرمايه
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ساير محصوالت کانی »، «ساخت مواد و محصوالت شیمیايی»، «ساخت فلزات اساسی»منبع محور 

بوده است. تعداد، « های حاصل از نفتکک و فرآورده»و « محصوالت غذايی و آشامیدنی»، «غیرفلزی

 1.5درصد،  5.5نسبت به سال قبل به ترتیب  1398 سال دربرداری های بهرهسرمايه و اشتغال پروانه

یدکننده بخش تولواحد درصدی نرخ تورم  22.8راستا با کاهش درصد رشد داشته است. هم 1درصد و 

(، میزان سرمايه 1398درصد در سال  41.8به  1397درصد در سال  64.6)از  1398صنعت در سال 

 4درصدی و اشتغال ناشی از هر پروانه نیز با کاهش  3.8 برداری با کاهشیاز هر پروانه بهرهموردن

برداری صادره نسبت به های بهرهتر تعداد پروانهناشی از رشد بزرگ ،درصدی همراه بود. اين موضوع

 سرمايه و اشتغال است. 

 . تولیدات معدنی 4-2-11

 جهش نرخ ارز راه باهم یفلزات اساسمجدد  ميتحر در بخش معدن،1398سال ترين وقايع يکی از مهم

در بورس  یمعدن عيو صنا یمحصوالت معدن یعرضه و تقاضابود که موجب بروز عدم تعادل در 

توأم با شکاف معنادار نرخ  یجهان متیبه ق یمواد و محصوالت معدن متیق یوابستگ .شد رانيا یکاال

بازار شد. اگرچه مداخالت  نيبه ا بازیسفته یسود و ورود تقاضا هیحاش جاديموجب ا ،و آزاد یارز دولت

سبب اجرايی نشدن ؛ بهکاذب بود یتقاضا و کاهش تقاضا تيريمد یبازار در راستا میتنظکارگروه  /ستاد

و  دست نيیپا عيصنا دیتول هاینهيهز شافزاي مدتدر کوتاه های نظارتتمام مصوبات و محدوديت

هدف تأمین بازار داخل  با یصادرات هایتيمحدودشد. عالوه بر آن، ايجاد  عيصنا نيا در دیکاهش تول

  اين محصوالت انجامید.به افت صادرات  زین

 .  تأمین مالی بخش صنعت،  معدن و تجارت3-11
 . نظام بانکی 1-3-11

بخش صنعت و معدن  یتأمین مال 1398در سال ها حاکی از آن است که از منظر تأمین مالی بررسی

)با رقم  هيآن بازار سرما از بعدهزار میلیارد ريال( و  2089.3)رقم بوده  یهمچنان معطوف به نظام بانک

. با توجه به محدود بودن کرد فايا اين بخش یرا در تأمین مال نقش نيشتریبهزار میلیارد ريال(  534.8

های جذب منابع مالی خارجی، تامین مالی يتمحدودهای سرمايه و نیز اعتبارات تملک دارايی

 درو  1398در سال  های صنعتی و معدنی از محل اين دو منبع مالی چندان توفیق نداشت.فعالیت

 التیتسه الير اردیلیهزار م 335.8حدود  ،ی(اقتصاد مقاومت یهااستیس) دیطرح رونق تول یراستا

نعت بانک ص التیتسه ،سال نيرغم آنکه در ابه .کوچک و متوسط اعطا شد یصنعت یهابه واحد یبانک

بانک  نيا التیتسهسهم حال، بااين افت،يدرصد رشد  36.1بخش  نيا یعنوان بانک تخصصو معدن به
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کاهش  1398درصد در سال  5.5به  1397درصد در سال  6.1از کل تسهیالت بخش صنعت و معدن از 

شده ارائه یامهیو ب یاز خدمات ضمانت یمندکوچک و متوسط در بهره عيصنا ن،يعالوه بر ايافت. 

  .ندمواجه بود تيبا محدود زین یتيحما یهاتوسط صندوق

 ههمراه بود کاهشبه بخش صنعت و معدن با  یصندوق توسعه مل ی و ارزیالير التیتسه 1398سال  در

 یصنعت یهاترين بخشمهم. ه استهمراه بود یدرصد 19بخش با کاهش حدود  اين به یارز التیو تسه

 ،یکاش مان،یس ،یفوالد ،یمیپتروش یهاشامل طرح یصندوق توسعه مل یارز التیمند از تسهبهره

بخش ها و مؤسسات اعتباری به تسهیالت اعطايی بانکرغم آنکه مشابه بوده است. به عيو صنا گسن

درصدی  40به افزايش بیش از با توجه  یکرد ول دایرشد پ 1398در سال  یاسم متیصنعت و معدن به ق

ی و شیوع اواسطه یو کاالها هیمواد اول متیارز و ق نرخ شيافزاسبب به )سال اين شاخص صنعت در 

قرار پول  بازار یش کافشو پو تيحما حتبخش ت نيعمالً ا (،1398ويروس کرونا در انتهای سال 

 بخش مشاهده کرد.  ی اينموضوع را در رشد منف نيا توانیم ینگرفت و تا حدود

بر بودن زمان نیز و کمتر یمعدن با توجه به بازده وبخش صنعت که درواقع، مسئله اصلی آن است 

 یشتریب تيبا محدود التیبه تسه یعمدتاً در دسترس ،اهبخش ريبا سا اسیآن در ق یگذارهيروند سرما

 یهاشوک سبببه  ریاخ انیدر سال یمال یبازارها بازدهی انتظاری باالی یاز طرف ؛روبرو بوده است

 صیتخص زهیانگ ،1398درصدی بازار بورس در سال  180به طور خاص بازده بیش از ی و متیو ق یارز

 یمندبهره بیترک نیکاهش داده است. همچن را بخش صنعت و معدن یگذارهيبه سرما ینگينقد

ت یبزرگ، محروم عيصنا یتأمین مال تيکه اولو دهدینشان م یاز منابع بانک یو معدن یصنعت یهابنگاه

 را به دنبال داشته است.  (قيتأمین وثا)عمدتاً از ناحیه  کوچک و متوسط عيصنا ینسب

از قانون  یمنابع ناش ر،یبخش صنعت و معدن در چند سال اخ یمهم تأمین مال یهاتیاز ظرف یکي

کاهش يافت  1397حتی مبلغ مصوب آن در قیاس با سال  1398که در سال بوده  هاارانهيهدفمند کردن 

 اردیلیهزار م 40از  شیب 1398 رغم آنکه در سالبه ن،ی. همچنهزار میلیارد ريال( 21.1 به 50)کاهش از 

از  یبخش صنعت و معدن سهم چندان افت،ياختصاص  یاهيسرما یهايیتومان به اعتبارت تملک دارا

 درصد(.  1نداشته است )سهم کمتر از  اریاعتبارات در اخت نيا

حتی از منظر  ، بخش صنعتدر اين سال یاقتصاد یهاميشدت تحربا توجه به ،نيعالوه بر ا

بنابراين  درصدی(؛ 22.5گذاری خارجی مصوب نیز با کاهش چشمگیر مواجه بوده )رشد منفی سرمايه

 نداشته است. ی در اين سالخارج یاز منابع مال یجذب چندانتوان بیان کرد اين بخش می
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 . بورس و فرا بورس2-3-11

 6و در  نرخ ارز شيافزا لیبه دل 1398 ماهه اول سال 6در  هيازار سرماصنعت در بشاخص  راتییتغ

های بخش دولتی و عمومی با گذاران جديد به واسطه واگذاریدلیل ورود سرمايهماهه دوم سال به 

 .رددرصدی را تجربه ک 186.3اين شاخص در قیاس با سال قبل رشد  درمجموعافزايش همراه بوده و 

تضعیف شديد ارزش ريال و رشد سه برابری نرخ  لیماهه اول سال به دل 6روند شاخص صنعت در 

ماهه دوم سال  6رشد شاخص در  بوده در حالی کهها شرکت یالير یجهش سودآورو به تبع آن  ارز

رد گذاران تازه واهمگام با رکود ساير بازارهای موازی، ورود سیل نقدينگی از سوی سرمايه 1398

 عيصنا عملکرد های دولتی نظیر شستا در بورس بوده است.همزمان با اعالم واگذاری سهام شرکت

به  )میزان سود( عيصنا یو سودآور ی، معامالتیارزش بازار شياز افزا یحاک 1398در سال  یبورس

 شيفزاااز  یعمدتاً ناش اين افزايش که ه است؛بود درصدی 93.1و  232.1، 174.3ترتیب با نرخ رشد 

بازار بورس تحت عملکرد ها همچنین حاکی از آن است بررسی بوده است. هامتیارز و رشد ق نرخ

 یهاو استخراج کانه یساخت فلزات اساس ،يیایمیشامل محصوالت ش یسه صنعت مهم بورستأثیر 

 را به خود اختصاص دادند.  یدرصد از ارزش بازار 44.3است که مجموعاً  یفلز

بخش صنعت و معدن  یسهم را در تأمین مال نيشتریب هيکشور، بازار سرما یو اعتبار یاز نظام بانک بعد

 یاوراق بده ريانتشار اسناد خزانه و سا قيدولت از طر یحال، اثرات تزاحمکرد. بااين فايا 1398در سال 

سهم  ی. از طرفکردهمراه  تيحدودبازار با م نيبخش را از ا ی)عموماً با نرخ سود باال(، تأمین مال یدولت

که عمدتا بخش صنعت و معدن، مربوط به چند صنعت بزرگ و منبع محور بوده است  یعمده تأمین مال

ها بوده که عمالً نقدينگی جديدی م به واسطه تجديد ارزيابی دارايیاز ناحیه افزايش سرمايه و آن ه

  .وارد صنايع نشده است

 و معدن.  مصرف انرژی در بخش صنعت 4-11
  درصد از تولید ناخالص داخلی کشور،  15بخش صنعت و معدن با در اختیار داشتن سهم حدود

 مصرف عملکرددرصدی از مصارف انرژی کشور را نیز به خود اختصاص داده است.  25سهم حدود 

که مصرف نهايی انرژی در  دهدمی نیز نشان 1396 سال صنعت در بخش در انرژی هایحامل انواع

افزوده در اين بخش چندان صنعت روندی افزايش داشته است، ضمن اينکه روند رشد ارزشبخش 

، اين بخش در انرژی مديريت شرايط رسد همچنانمتناسب با مصرف انرژی نیست. بنابراين به نظر می

 و صنعت بخش در انرژی مصرف الگوی اصالح جهت، انرژی گذاریقیمت موجود سازوکارهای

های بخش انرژی شامل مصرف انرژی، شدت و نتوانسته در شاخص کنندمی عمل ناکارآمد ،معدن
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 را معدنی و صنعتی طور کامل واحدهایانرژی، ضريب انرژی و ... تاثیر قابل توجهی داشته باشد و به

 نمايد.  معطوف افزارینرم و افزاریسخت فناورانه تغییرات سمت به

. گیردمی های مختلف صنعتی قرارصنايع در بخش اختیار در مناسب هایقیمت با انرژی هایحامل انواع

 طريق از که رانتی اين انرژی شدت بودن باال و وریبهره بودن پايین، مصرف میزان سبب به اما

 .است نشده ختم بیشتر ثروت تولید به لزوما، گیردمی قرار تولیدکنندگان اختیار در ترپايین هایقیمت

 استفاده مورد تکنولوژی، انرژی شدت، تولید سطح از متاثر توانمی را صنعت بخش در انرژی مصارف

 . دانست صنعتی محصوالت فناورانه محتوای و تولیدی خطوط در

 پاکتر هایانرژی از استفاده افزايش به اگرچه آن از برآمده صنعتی ساختار و انرژی قیمتی هایسیاست

 گاز هایسوخت. کندنمی حمايت را کشور صنعتی توسعه هایسیاست، لزوماً اما شده منجر گاز و برق

 اين توجه قابل. اندداده اختصاص خود به را صنعت مصرفی درصد انرژی 92حدود  درمجموع برق و

حتی از گاز  بنزين به مربوط آاليندگی، صنعت بخش انرژی سبد در بنزين پايین سهم رغمعلی که است

 طبیعی نیز بیشتر است. 

دهد که برق نفر کارکن و بیشتر نشان می 10های صنعتی بررسی ترکیب مصرف انرژی در کارگاه

ها دارد. همچنین روند مصرف گاز طبیعی بیشترين سهم را در سبد انرژی مصرف شده در اين کارگاه

بررسی  های صنعتی افزايشی بوده است.ها به عنوان جايگزين نفت گاز )گازوئیل( در کارگاهدر اين سال

دهد که ترکیب کاالهای تولیدی کشور نشان می 1397ساختار صنعتی کشور از منظر تولید طی سال 

های تولید محصوالت کانی غیرفلزی، تولیدات فلزات اساسی، صنايع تولید کک عمدتاً بر رشته فعالیت

میايی و تولید وسايل ها، صنايع مواد غذايی و آشامیدنی، صنايع تولید مواد و محصوالت شیپااليشگاه -

 63.4درصد مصرف انرژی و  79.5ی موتوری، تريلر و نیم تريلر تمرکز داشته است که حدود نقلیه

 اند.   درصد از ارزش افزوده را به خود اختصاص داده

سازی انرژی در کشور انجام شده است که اهم اين موارد برخی اقدامات به منظور بهینه 1396در سال 

های مالی برای کاهش شدت انرژی در صنايع ازيافت در فرآيندهای صنعتی، انجام حمايتشامل طرح ب

نظارت و بازرسی  پذير و ارتقای نظام مالی کشور،قانون رفع موانع تولید رقابت 12ماده در ارتباط با ماده 

 استانداردهای مصرف انرژی هستند. 
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 . تجارت 5-11
  . تجارت خارجی1-5-11

همچون نرخ ارز  یاقتصاد یرهایو نوسانات متغيران به اقتصاد ا هايمبازگشت تحر یلبه دل 1398 سال

اگرچه که نرخ ارز جهش  1398و  1397 در دو سالتجارت به وجود آورد.  یبرا ای رايژهو يطشرا

 یدات کاالهاروا یزو از منظر واردات ن يافترا تجربه کرد اما صادرات کشور کاهش  یحدود سه برابر

 یرا تجربه کرد. بررس یکاهش یروند دهد،یرا تحت تأثیر قرار م یدکه تول نیز هاو نهاده ایواسطه

کاهش  ين. اکاهش يافت یرنفتیارت غارزش تجکه  دهدینشان م 1398تجارت کشور در سال  یتوضع

 جانبهيک هایيمو متعاقباً اعمال تحر از برجام يکاخاص خروج آمر يطاساساً متأثر از شرا یرچشمگ

 بوده است. یتجار-یاقتصاد

 یگذشته در صادرات مبتن هایهمچون سال يراناست که ساختار تجارت ا ینکته ضرور ينبه ا توجه

کاهش  یوابستگ ينا یلبه واردات دارد که به دل یدتول یو در واردات نشان از وابستگ يهبر مواد نفت پا

رشد بخش  و یناخالص داخل یددر کشور است که آمار تول یتاز رکود صنع ایدر واردات عمدتاً نشانه

 مدعا است.اين بر  یگواه 1398و  1397سال دو صنعت در 

 . صادرات غیرنفتی کاالها و خدمات2-5-11

ای بر سبد صادراتی و واسطهفروشی در قالب صادرات مواد اولیه به لحاظ نوع کاالهای صادراتی، خام

ای جايگاه مسلط در بر و واسطهو منابعنیز صادرات موادخام اولیه  1398سال ايران سیطره داشته و در 

شیمیايی،  محصوالت و مواد است. همچنین در اين میان، سه گروه تولید تجارت غیرنفتی ايران را داشته

سهم  مجموع دراساسی  فلزات ای و تولیدهسته هایسوخت و نفت هایپااليشگاه ـ کک زغال تولید

 هایدر فعالیت 1398اند. بررسی صادرات سال از کل صادرات غیرنفتی ايران را در اختیار داشته بزرگی

هايی که ارزش واحد صادراتی باالتری دارند سهم بسیار کمی در کل دهد که گروهنشان می صنعتی

 صادرات را در اختیار دارند.

)با  دالر میلیارد 12.7ارزشی معادل رديف تعرفه(  9)کل اقالم صادراتی کشور از درصد  2/0 تنها تعداد

سه شرکت دولتی صادر درصدی در صادرات( را در اختیار دارند که اين میزان تنها توسط  29سهم 

 فقدان» نداشته است.، هیچ شرکت خصوصی بیش از يک میلیارد دالر صادرات حالین. درعشده است

 عللعمده از « های صادراتیی در توانمندی بنگاهضعف عموم»و  «تنوع در اقالم صادراتی باارزش

 مشکالت دلیلبه داخلی اقتصادی هایبنگاه دوره، اين در صادرات ايران است. یافتگی بیشترنتوسعه

 مشکالت و معوق هایبدهی خارجی، بازارهای رفتن دست از داخلی، ضعیف بازارهای چون ایعديده
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 بااليی تمرکز همچنان کهیطوربه شوند، مندبهره المللیبین محیطاز مزايای  توانستند کمتر مالی تأمین

 .شودمی مشاهده وارداتی مبادی و صادراتی بازارهای در

 . واردات کاال 3-5-11

هايی ها ارزش واردات هر سه نوع کاال دستخوش نوسانبا وضع تحريم 1398و  1397در دو سال 

درصد و کاالهای  30.4درصد، کاالهای مصرفی 15.8ای واسطهکه ابتدا کاالهای نحویگرديد، به

جبران گرديد.  1398درصد با کاهش مواجه شدند و سپس بخشی از اين کاهش در سال  19.2ای سرمايه

قلم کاالی مهم وارداتی  10دهد که ترکیب واردات برحسب اقالم کاالهای مهم وارداتی نیز نشان می

توجهی از اين اقالم، کاالهای حساس و ضروری اختیار دارد. بخش قابل سهم مهمی از کل واردات را در

نقلیه  کشاورزی مرتبط با امنیت غذايی و معیشت جامعه، قطعات منفصله صنايع تولید خودرو و وسايل

ها سبب شد تا اقالم و اقالم گلوگاهی در زنجیره تولید محصوالت پايه فلزی است. بنابراين، تحريم

 های مختلف در صدر اولويت واردات قرار گیرند.در حوزه حیاتی و ضروری

های از تحريم متأثردهد که ساختار مصرفی واردات ترکیب واردات برحسب نوع مصارف نشان می

با حفظ  1398اخیر، دستخوش تغییراتی اساسی شده است. در مجموع، ساختار واردات کشور در سال 

ای و مصرفی و کاهش سهم و جايگاه اه کاالهای واسطهارزش کل واردات، با افزايش سهم و جايگ

 ای روبرو بوده است. کاالهای سرمايه

 . بازرگانی داخلی4-5-11

های صنعت و کشاورزی و بیشتر از سهم گروه 1398سهم خدمات از ارزش افزوده کل کشور در سال 

 ت. درصد رشد يافته اس 0.5حدود  1397درصد بوده که نسبت به سال  47.1حدود 

تعداد  1398 سال داخلی است و در بازرگانیبخش يرز ينتربزرگدر حوزه توزيع،  صنفی واحدهای

هزار واحد صنفی بدون پروانه  750واحدهای صنفی دارای پروانه کسب بوده اند که به همراه  2714646

هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب و فاقد پروانه کسب در کشور  500میلیون و 3کسب در مجموع 

 سال به نسبت 1398 سال در صنفی درصدی تعداد واحدهای 2.5 با توجه به رشد حدودفعال هستند. 

منقضی  درصد از تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب، 19.2تاريخ اعتبار حدود  با اينحال ،1397

 شده است. 

تعداد واحدهای صنفی خدماتی )شامل واحدهای خدماتی و خدمات فنی( واحدهای توزيعی و تولیدی 

درصد رشد  1.4درصد و  2.1 درصد، 3.6نسبت به سال پیش از خود، به ترتیب حدود  1398در سال 

 درصد رشد 65.9حدود  1397 سال به نسبت 1398 سال ای درزنجیره و بزرگ هایاند. فروشگاهداشته
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 ایزنجیره هایفروشگاه همچنین، تعداد ( و1398در سال  209به  1397در سال  126داشته )از تعداد 

باتوجه به  درصد رشد داشته است. 10.9و  11.1نیز به ترتیب  چندمنظوره ایزنجیره همگن و فروشگاه

 وکارهایکسب مجوز صدور ای،شبکه و اينترنتی هایفعالیت های فراوان تکنولوژی و رواجپیشرفت

 رسیدگی هایپرونده تعداد داشته؛ البته رشد درصد 47.4 حدود 1397 سال به نسبت 1398 سال در مجازی

 .درصد رشد يافته است 9.8نیز حدود  اينترنتی وکارهایکسب ماهیت با شده

با مشکالتی اعم از نوسانات قیمت جهانی، تأمین ارز، ترخیص  1398که حوزه تأمین در سال با وجودی

حال شرکت بازرگانی دولتی ايران نقش قابل توجهی در تأمین کاالهای کاالها و ... مواجه بوده با اين

است. در حوزه فروش نیز فروش برنج، روغن خام، شکر خام و سفید در سال اساسی برعهده داشته 

 رشد منفی را تجربه 1397های روغنی نسبت به سال رشد داشته و میزان فروش گندم و دانه 1398

ونقل و جابجايی مقدار کل حمل 1398اند. در حوزه مديريت لجستیک داخلی تا پايان اسفند ماه سال کرده

میلیون تن بوده و در حوزه مديريت لجستیک  7.52و شکر خام در داخل کشور، در مجموع گندم، برنج 

خارجی در سال مذکور، مقدار کل حمل و جابجايی کاالهای گندم، روغن خام، برنج و شکر خام به 

 میلیون تن بوده است.  2.66مبادی ورودی کشور در مجموع حدود 

درصدی  38.1درصدی در حجم و نیز رشد  3.9ی از رشد بررسی عملکرد بورس کاالی ايران نیز حاک

در ارزش معامالت کل بازار بوده که بیشترين حجم و ارزش نیز مربوط به مجموع معامالت تاالر 

 های نفتی بوده است. پتروشیمی و فرآورده

 کارگروه تنظیم بازار و نظارت و بازرسی  .5-5-11

يافته  پرونده و تخلفات کشف شده افزايش تشکیل وها بازرسی 1397نسبت به سال  1398 سال در

متخلف و در ) شکايات به رسیدگی شکايات مردمی و کل شکايات و درصد به درحالیکه رسیدگی

 است.  کاهشی داشته روند ،(دست بررسی

گذاری و بررسی تحوالت داخلی و بیرونی به منظور سیاست 1398کارگروه تنظیم بازار کشور در سال 

جلسه برگزار کرده است. محورهای عمده تصمیمات  55بر تنظیم بازار کاالها و خدمات، تعداد اثرگذار 

گذاری در خصوص توزيع و عرضه کاالهای کارگروه تنظیم بازار کشور در اين سال، شامل سیاست

های کااليی مشمول ارز ترجیحی و تخصیص آن؛ تسهیل در امر تجارت؛ تأمین کسری اساسی؛ گروه

ها در بازار و ترمیم ذخاير راهبردی کشور؛ کنترل و نظارت رسانی قیمتبررسی، کنترل و اطالعبازار، 

های گذاری کاالها و خدمات؛ هماهنگی جهت تأمین ارز کاالهای اساسی؛ ممنوعیتبر بازار؛ قیمت

 ها بوده است.فصلی و تغییر در تعرفه
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 عبارتند از: 1398ازار کاال در سال ب یمتنظ گذارییاستس یهاضعف ها،با توجه به بررسی

 بخش  هاییتاز ظرف یریگبهره یويژه براتأمین و عرضه کاالها به یمناسب برا ینبود الگو

  ی؛خصوص

 ی؛اساس یخصوص در حوزه تأمین کاالهابه بینییشو پ نگریيندهعدم آ   

 مصوبات؛برخی از موقع و انجام به هاگذارییاستدر س یرتأخ 

 بر آن؛ یسب و نبود نظارت کافنامنا يعتوز 

 یاساس یبازار کاالها یمدر تنظ یمتول هایدستگاه یانم یعدم هماهنگ. 

های مستمر جهت مديريت بازار کشور از سوی کارگروه تنظیم بازار کشور، اما همچنان با توجه به تالش

جهانی وجود دارد که آل و استانداردهای توزيع های ايدههای قابل توجهی با شیوهها و شکافضعف

ها، سبب توزيع صحیح محصوالت، افزايش رفاه مصرف گام برداشتن در راستای آن و دستیابی به آن

 ها خواهد شد.های قیمتی ناشی از آنکنندگان، عدم نگرانی از کمبودهای احتمالی محصوالت و شوک

 تجارتمعدن و . تکالیف، اقدامات و دستاوردهای دولت در بخش صنعت، 6-11
 پذيریرقابت ارتقای بر مشتمل توسعه ششم برنامه و معدن در صنعت بخش راهبردهای و کلی اهداف

 بر تاکید با صنعت و معدن در فناوری و مهارت ارتقای صنايع و معادن، نوسازی کشور، صنعتی و معدنی

صنعتی و  هایفعالیت در مردمی و خصوصی بخش موثر حضور و توان ارتقای بنیان،دانش صنايع توسعه

 بازارهای توسعه. است بخش در وریبهره رتقای و صنعتی و معدنی تعمیق و ارزش زنجیره توسعه معدنی،

 کشورهای با دوجانبه پولی هایپیمان انعقاد و تجارت جهانی سازمان به الحاق برای تالش صادراتی،

 توان ارتقای جهت در خدمات و کاال واردات ساماندهی منطقه، کشورهای ويژهبه هدف و تجاری طرف

 قرار مدنظر خارجی تجارت بخش هایسیاست ترينمهم عنوانبه قاچاق از جلوگیری و داخلی تولید

 در پذيریرقابت و وریبهره افزايش هايی نظیرداخلی سیاست بازرگانی بخش است. همچنین در گرفته

 نظام سازی روان و سازی اينترنتی و شفاف وکارکسب فضای در پذيریرقابت خدمات، و کاال توزيع نظام

 توجه با 1398 سال های برنامه ششم توسعه است. بر اين اساس دراز اهم راهبرد گذاریقیمت و توزيع

 اقتصاد هایسیاست راستای در و «تولید رونق» به رهبری معظم مقام تاکید و سال اين نامگذاری به

 برنامه به شرح زير 36 و کالن محور 7 در ایويژه هایبرنامه تجارت و معدن صنعت، وزارت مقاومتی،

 .است نموده تدوين طراحی و

  ؛(برنامه 10 بر مشتمل)داخل  ساخت تعمیق و تولید توسعه.  1

 ؛(برنامه 3 بر مشتمل)نفتی  غیر صادرات توسعه. 2

 ؛(برنامه 5 بر مشتمل)معدنی  صنايع و معادن توسعه. 3
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 ؛(برنامه 5 بر مشتمل)نوآوری  به مونتاژکاری از رويکرد تغییر با بنیان دانش هایشرکت و فناوری توسعه. 4

 ؛(برنامه 3 بر مشتمل)تجاری  لجستیک ساماندهی و بازار مديريت. 5

   ؛(برنامه 6 بر مشتمل)تجارت  و معدن صنعت، بخش با مرتبط کار و کسب فضای بهبود. 6

 (.برنامه 4بر  مشتمل)گذاری سرمايه توسعه و مالی منابع تأمین. 7

، حاکی از آن 1399بررسی اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرايی نمودن برنامه سال 

 است. درصد را تجربه کرده  90های سال به شرح ذيل، پیشرفت باالی توجهی از پروژهاست بخش قابل

 میلیارد دالر واردات(؛ 2ازی نزديک به داخلی س هدف درصدی 126 نهضت ساخت داخل )تحقق 

 درصدی هدف  102تولید )تحقق  رونق راستای در تولیدی واحدهای خالیظرفیت  سازیفعال

 واحد سال(؛ 2000

 دستگاه  هزار1209 درصدی هدف با تولید 95خانگی )تحقق  لوازم محصوالت تکمیل و ساماندهی

 گازی(؛ دستگاه کولر هزار 100لباسشويی و  دستگاه ماشین هزار 742يخچال، 

 تحقق) سال 3 صنعتی طی خوشه 40 تعدادبه صنعتی هایخوشه توسعه پروژه سازیپیاده و اجرا 

 درصدی(؛ 100

  100 تحقق)همسايه  کشور 15 به( خدمات و کاال) صادراتی محصوالت تنوع و حجم افزايش 

 ؛(دالری میلیارد 30 هدف درصدی

  غیرنفتی  صادرات افزايش هدف با متوسط و کوچک خرد، هایبنگاه توسعه و توانمندسازی

 ؛(هدف درصدی 143 تحقق)

  146 احیاء با هدف سال درصدی 97 تحقق) مقیاس کوچک معادن توسعه و سازی فعال و احیاء 

 ؛(معدنی پتانسیل 2130 شناسايی و معدن

  ؛(سال هدف درصدی 90 تحقق)کشور  تأمین هایزنجیره و تجاری لجستیک دهیسامان 

  و بنادر سازمان گمرک، جمله از هادستگاه ساير با تجارت جامع سامانه ارتباطات تکمیل 

 واردات و تولید از خدمات و کاال بازار بر نظارت تقويت و کاغذی ارتباطات حذف و دريانوردی

 ؛(هدف درصدی 81 تحقق)مصرف  تا

  هدف درصدی 100 تحقق)مصرف  تا واردات و تولید از خدمات و کاال بازار بر نظارت تقويت 

 ؛(سال

  ؛(سال هدف درصدی 100 تحقق) تولید مانع مقررات و قوانین تنقیح 

  اداری  فساد با مبارزه و نفعانذی عموم برای اطالعات به آزاد دسترسی ايجاد و سازیشفاف

 ؛(سال هدف درصدی 96 تحقق)

  ؛(سال هدف درصدی 100 تحقق)پیشران  اقتصادی هایبنگاه بندیرتبه طرح 
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  100 تحقق) برخوردار کمتر و محروم مناطق در ایتوسعه هایطرح اجرای و گذاریسرمايه 

 .(سال هدف درصدی

 در کشور توسعه ششم برنامه اساس بر کشور تجارت و معدن صنعت، بخش عملکرد همچنین بررسی

 افزودهارزش رشد که نرخ است آن بیانگر توسعه ششم برنامه اجرای سال چهارمین عنوانبه 1398 سال

. است بوده مواجه زيادی نوسانات با( 1390 پايه سال) 1398 تا 1396 هایسال برای صنعت بخش

 عوامل از اعم عوامل اين. اندبوده مؤثر بخش اين رشد نرخ متناوب کاهش و برافزايش متعددی عوامل

 بازاريابی، ضعف تولید، خطوط فرسودگی به مربوط مشکالت) درونی و( کشور اقتصادی محیط) بیرونی

 بر مؤثر بیرونی عوامل از. است...( و  مديريتی ضعف آن، تقاضای کمبود و کاالها کیفیت بودن پايین

 هایسیاست تغییر ها،يارانه کردن هدفمند قانون مانند مهم قوانین برخی اجرای صنعت بخش تولیدات

 تورمی انتظارات تورم، نرخ رفتن باال مرحله، چند در ارزی هایشوک وقوع درنتیجه و کشور ارزی

 و اولیه مواد تأمین در محدوديت ارز، و انتقال نقل محدوديت کل، تقاضای کاهش بر آن تأثیر و آينده

 و نفتی و معدنی پايه اولیه و خام مواد جهانی هایقیمت نوسانات بخش، مورد نیاز تجهیزات و قطعات

 برشمرد. توانمی کرونا بیماری شیوع همچنین

 مسافری نقل و حمل ناوگان نوسازی و وانت، و سواری خودروی تجاری، خودرو تولید خصوص در -

 داخل ساخت کم عمق انباشته، زيان و بدهی مانند کشور بزرگ خودروسازان داخلی مشکالت دلیل به

 و خودروسازی صنعت تحريم کار، نیروی تراکم و مديريتی مشکالت وارداتی، قطعات به وابستگی و

 اهداف به نیل عدم به منجر ... و خودرو واردات ممنوعیت ايران، از خارجی تجاری شرکای خروج

 برقی سیکلت موتور انواع تولید در وجود اين با. شد خودرو قیمت افسارگسیخته جهش و تولید ساالنه

 .شد محقق ساالنه اهداف

 1397 سال در زياد کاهش از بعد فريزر يخچال و يخچال و تلويزيون انواع شامل خانگی لوازم تولید -

 نمود رشد به شروع مجدد 1398 سال در بود افتاده اتفاق خارجی هایشرکت خروج دلیل به که

 سال در همچنین. بود بیشتر نیز 1396 سال از حتی خانگی لوازم از برخی تولید  سال اين در بطوريکه

 افزايش و داخلی مشابه دارای کاالهای واردات ممنوعیت داخل، ساخت عمق افزايش هایبرنامه 1398

 . است اشاره قابل بخش اين در تولید رشد هایمحرک ترينمهم عنوان به ارز نرخ

 شد مواجه رشد با هاتحريم تشديد سیاست دلیل به تجاری و ارزی هایمحدويت بعد دارو تولید -

 . شود محقق برنامه ساالنه هدف درصد 90 از بیش توانست بطوريکه

 1398 سال در 2/1 به 1397 سال در 11 ناخالص تولید از معدن بخش افزوده ارزش سهم اگرچه -

 کاهش درواقع است شده محقق خصوص اين در 1398 سال اهداف درصد 34 از کمتر داشته، افزايش
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 از ایعمده بخش شده موجوب هاتحريم تشديد سیاست متعاقب خارجی و داخلی گذاریسرمايه

 .  نشود محقق شاخص اين ساالنه اهداف

 کاهش تن میلیون 27 به 1397 سال در تن میلیون 34 از کشور خام فوالد تولید افزايش 1398 سال در-

 بخش صادرات وجود اين با. بود کاهشی نیز روی و آلومینیوم تولید شسال اين در همچنین. داشت

 . داشت رشد آن قبل سال به نسبت درصد 27 فوالد

 از بیش معدنی دارد بطوريکه اکتشاف پتانسیل افزايش از حاکی شناسیزمین سازمان بررسی عملکرد -

 .است شده محقق حوزه اين در اهداف درصد 100

 محقق سال هدف از نیمه حدود توزيع شبکه از ایزنجیره و بزرگ هایفروشگاه سهم شاخص در -

 کاهش راهکار عنوانبه بازار تنظیم و توزيع زنیره ساماندهی لزوم و هاتحريم تشديد به توجه با که شده

 .کند تحمیل پذيرآسیب اقشار معیشت بر مضاعفی فشار تواندمی حوزه اين از غفلت تحريم، شدت

 نظیر عواملی مرهون سال هدف درصد 100 از بیش تحقق اينترنتی وکارهایکسب توسعه شاخص در -

 شیوع و مجازی هایشبکه از استفاده و اينترنت گسترش سنتی، هایفروشگاه جاری هایهزينه افزايش

 درصدی15 تحقق با داخلی تولیدناخالص از الکترونیکی تجارت سهم شاخص. است کرونا بیماری

 و کاال الکترونیکی رديابی و رهگیری يکپارچه پوشش افزايش. شد محقق کامل بطور ساالنه هدف

 برای شده عرضه خدمات يا کاال تعداد شاخص درصدی،در 40 عملکرد تحقق با درصد 72 به خدمات

 . شد محقق اهداف درصد 100 از بیش نیز ستاد سامانه در معامله

 همچنین. يافت کاهش آن قبل ما سال به نسبت دالر میلیارد 12 حدود خدمات و کاال تجارت حجم 

 .بودند برخوردار منفی رشد از واردات و غیرنفتی صادرات سال اين در

 7 به نزديک آن ماقبل به سال نسبت کشور( گازی میعانات بدون)غیرنفتی کاالی صادرات اگرچه 

 .گرديد محقق سال هدف از نیمی حدود بطوريکه يافت کاهش درصد

 درصد14 حدود کشور واردات ارزش واردات، بندیاولويت و ارز تامین مشکالت دلیل به سال اين در 

 کماکان و ای سرمايه و مصرفی کاالهای به مربوط واردات کاهش عمده همچنین است، داشته کاهش

 .دارد اختیار در را کشور واردات ترکیب از سهم باالترين ای واسطه کاالهای

 بهترين 1398 سال در وجود اين با بوده منفی همواره ششم برنامه طی اگرچه کشور تجاری تراز 

 محقق شاخص اين در ششم برنامه هدف 100 از بیش بطوريکه است شده تجربه تجاری تراز عملکرد

 .است شده

به  1399ها و پیشنهادات در راستای تحقق اهداف برنامه ششم در سال ترين توصیهاساس مهمبراين

 شرح ذيل است:ها برنامه بهتفکیک بخش
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 تجارت خارجی؛کاهش تنش سیاسی با شرکای تجاری با هدف تشهید فرآيند  -

 سازی و تنقیح قوانین مرتبط با تجارت خارجی؛شفاف -

 های کنترلی در سامانه نیما؛های ارزی با هدف کاهش رانت ارزی و بهبود سیاستبهبود سیاست -

 بندی واردات با هدف افزايش تولید رقابتی داخلی؛اولويت -

ی، محصوالت معدنی ای )پتروشیمی، فلزات اساستوسعه صنايع پايین دستی صنايع واسطه -

 گذاری داخلی و خارجی؛غیرفلزی(؛ از طريق ترغیب سرمايه

 های صنعتی و تجاری کشور؛تامین اعتبارات مربوط به ايجاد زيرساخت -

 های مالیاتی و صادراتی در صنعت و معدن و تجارت؛سازی معافیتتجديد نظر  و هدفمند -

 کارها؛ورسانی کسبهمهای بههای صنعتی و شبکهتقويت خوشه -

 گذاری الزم؛ضرورت استفاده موثر از منابع حاصله از حقوق دولتی معادن برای سرمايه -

 حمايت از تکمیل زنجیره ارزش صنايع معدنی؛ -

 های توزيع و مديريت تنظیم بازار؛بهبود زنجیره توزيع داخلی با هدف کاهش هزينه -

 رسانی تنظیم بازار.های اطالعافزايش نقش سامانه -
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 منابع و مراجع
 (. مرکز آمار ايران.98-1394های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر. )آمار کارگاه 

 گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی. (.98-1394. )بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران 

 های اقتصادی )نرخ ارز(های زمانی دادهیسر (.98-1394. )بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران. 

  مطالعات مالیه عمومی و توسعه  . دفتر1398بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال

 .17284مجلس. شماره مسلسل:  یهاهای اقتصادی مرکز پژوهشمديريت. معاونت پژوهش

 ( .98-1396بورس کاالی ايران.) 

 های بازرگانی.پذيری صنعتی ايران، موسسه مطالعات و پژوهش(. عملکرد رقابت1398) .حسینی، میرعبداله 

 (.98-1395های صنفی کشور. )دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان 

 ( .شماره 1398دو ماهنامه اختصاصی پیام اقتصادی بورس کاال .)69، ص. 23. 

 ( .مقاصد 1399روزنامه دنیای اقتصاد .)3645362، شماره خبر 4865خارجی، شماره روزنامه های سرمايه 98. 

 کشور یگزارش عملکرد تجارت خارج (.98-1394. )رانيسازمان توسعه تجارت ا. 

 ( .1398شرکت بورس کاالی ايران .)برای  عادی صاحبان سهام یبه مجمع عموم رهيمد أتیگزارش ساالنه ه

 .29/12/1398به  یمنته یسال مال

  (.1398بازرگانی دولتی ايران. )شرکت مادر تخصصی 

 ( .گزارش شماره 1394صنعت، معدن و تجارت به روايت آمار و اطالعات .)23. 

 ( .گزارش شماره 1395صنعت، معدن و تجارت به روايت آمار و اطالعات .)34. 

 ( .گزارش شماره 1396صنعت، معدن و تجارت به روايت آمار و اطالعات .)44. 

  55(. گزارش شماره 1397روايت آمار و اطالعات. )صنعت، معدن و تجارت به. 

 ( .گزارش شماره 1398صنعت، معدن و تجارت به روايت آمار و اطالعات .)66. 

 6(. گزارش شماره 1398سال  ی)عملکرد مقدمات .آمار و اطالعات تيصنعت، معدن و تجارت به روا .

 ها.داده یمعاونت طرح و برنامه دفتر آمار و فرآور

 (. مرکز اسناد، مدارک و انتشارات، سازمان برنامه و بودجه کشور.1398. )دجه کل کشورقانون بو 
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 سازمان بورس و ی. مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسالم(1398اسفندماه ) .هيبازار سرما یگزارش آمار .

 اوراق بهادار.  

  شرکت فرابورس ايران. اداره آمار و تحلیل اطالعات(. 1398) .ايرانگزارش آماری ساالنه فرابورس 

 بورس اوراق بهادار  معاونت بازار .آمار و اطالعات تيريمد(. 1398. )اسفندماه ماهانه بازار یلیگزارش تفص

 تهران.

  س . شرکت بور29/12/1398. برای سال منتهی به مجمع عمومی صاحبان سهامگزارش ساالنه هیات مديره به

 کاالی ايران.

 انيتا پا سیتاس یاز ابتدا یصندوق توسعه مل یاليو ر یاز محل منابع ارز يیاعطا التیگزارش عملکرد تسه 

 .یصندوق توسعه مل یزيرآمار و برنامه تيري. مد1398سال 



 (1398کتاب سال صنعت، معدن و تجارت )عنوان طرح: 
  

 

 دکتر علیرضا گرشاسبی مجری: بازرگانی هایموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .
 

 370صفحه:  1399 تاريخ:
 

  

  ها(.وزارت صمت، معاونت طرح و برنامه )دفتر آمار و فراوری داده 1398ماهه  12گزارش عملکرد 

  (.98-1395) .عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارتگزارش 

 عملکرد سال  (.1398) .گزارش هیأت مديره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بانک صنعت و معدن

 .1398مالی منتهی به پايان اسفند 

 های تجاری . پايگاه آماری برخط داده(1394-99. )گمرک جمهوری اسالمی ايران

(https://irica.ir/web_directory).  

 ( .99-1392مرکز آمار ايران.) 

 ( .99-1392مرکز آمار ايران.) های ملی.ها و اطالعات آماری حسابداده 

 ( .99-1392مرکز آمار ايران.) .گزارش قیمت تولیدکننده در ايران 

  .های مختلف.گزارش قیمت کاالهای صادراتی ايران در فصل (.99-1392)مرکز آمار ايران 

 ( .99-1392مرکز آمار ايران.) های مختلف.گزارش قیمت کاالهای وارداتی ايران در فصل 

 ( .99-1392مرکز آمار ايران.) های مختلف.کننده در ايران در ماهگزارش قیمت مصرف 

 .(.1398) مصوبات کارگروه تنظیم بازار 

 (. عملکرد 1399اونت برنامه ريزی و توانمندسازی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران )مع

 های آينده.و برنامه 1398و اهداف با نگاهی به اقدامات سال 

  های اقتصادیها و سیاستاداره بررسی(. 1398نماگر بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران. )سه ماهه چهارم. 

 (.99-1394. )ت، معدن و تجارت، مقررات صادرات و وارداتوزارت صنع 

 یهاها و دستورالعملمخل تجارت در بخشنامه یهانهیزم يیشناسا (.1399). ثاقب، حسن ،سايپر ،یعقوبي 

 .یبازرگان یهاموسسه مطالعات و پژوهش ،یگمرک

 Coronavirus: The world Economy at Risk, OECD. (2020). 

 Global Economic Prospects, Heightened Tensions, subdued Investment, World 

Bank Group. (2020). 
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 International trade center Annual Report. (2019). 
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 SME Competitiveness Outlook. (2019, 2020). 

 UNCTAD. (2020). Trade and Development Report. 
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 UNCTAD. (2020). Handbook of Statistics.  
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 WTO (World Trade Organization). (2020). World Trade Report. 

 World Investment Report. (2019). key messages and overview. 

 World Investment Report .(2019). United Nations Conference on Trade and 

Development.  

 World Trade Statistical Review. (2019). 
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