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چکیده مدیریتی

اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ همگام با اقتصاد جهانی )که از روند رو به رشدی برخوردار بود( توانست رشد 
مثبتی در شاخص های تولید نا خالص، درآمد سرانه و تجارت خارجی، بواسطه شرايط پس از برجام و رفع 
کند، اگرچه وضعیت رشد شاخص های اقتصادی در مقايسه با اهداف مندرج در  برخی تحريم ها تجربه 
قانون برنامه ششم فاصله نشان می دهد. شايان ذکر است گمانه زنی ها در خصوص تصمیم اياالت متحده 
آمريکا برای خروج از برجام، موجب ايجاد چشم اندازی نا مطمئن برای وضعیت شاخص های اقتصادی 
ایران شد. ضمن آنکه این شرايط می تواند به عنوان مانعی جدی پیش روی جذب سرمايه گذاری خارجی و 

کید بر بخش صنعت ایران تلقی شود. ری با تا همچنین انتقال فنآو
که در سال ۱۳۹۶ برخالف سال های قبل، بخش  بررسی رشد اقتصادی )بدون نفت( نشان می دهد 
که رشد تولید ناخالص داخلی )بدون نفت( از  عمده رشد اقتصادی مرهون بخش غیرنفتی است، چرا 
رد شده است. اگرچه پس از اجرای برجام  کل تولید ناخالص داخلی بیشتر و معادل 4.۳ درصد برآو رشد 
انتظار می رفت رشد  که  اخیر، همانطور  تولید در دو سال  به تکمیل شدن ظرفیت های خالی  توجه  با  و 
اقتصادی چشمگیر ۱۲.۲ درصدی سال ۱۳۹۵ تداوم نیافت و در سال ۱۳۹۶ به ۳.۷ درصد رسید. ارزش 
پااليشگاهی  رده های  فرآو و  گازی  میعانات  صادرات  رشد  نرخ  کاهش  به علت  نیز  صنعت  گروه  افزودۀ 
نرخ  نوسان  به  توجه  با  و  به میزان ۱۹.4 درصد مواجه شده است  نرخ رشد  کاهش  با  قبل  به سال  نسبت 
پایین  ری  بهره و نرخ  تولید،  ری  فناو و  و مواداولیه، فرسودگی ماشین آالت  نقدينگی  تأمین  تنگناهای  ارز، 
آن  برای  توجهی  قابل  و خارجی، رشد  تنگناهای جذب سرمايه گذاری داخلی  و  باال  و هزينه های سربار 
 ۰.۷ تنها   ۱۳۹۶ سال  در  اقتصادی  رشد  از  صنعت  گروه  سهم  شد.  متصور  نمی توان  آينده  سال های  در 
واحد درصد بوده است. نکته قابل توجه در بررسی سهم ارزش افزوده فعالیت های مختلف اقتصادی طی 
کل  رۀ ۹۶-۱۳۹۲ تغییر قابل توجه سهم فعالیت های ساختمانی از ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی  دو
رۀ متوالی که فعالیت های ساختمانی به عنوان يکی از عوامل کاهنده در  يکه پس از چندین دو است؛ بطور
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رشد اقتصادی نقش داشت سرانجام در سال ۱۳۹۶ سهم ۰.۰۹ واحد درصدی از رشد اقتصادی را به خود 
با مثبت شدن رشد ارزش افزودۀ ساختمان، به دلیل وجود پیوند های پیشین و  اختصاص داد. هم زمان 

گرفت. گروه نیز تحت تأثیر قرار  گروه خدمات، رشد این  پسین این بخش با 
در سال ۱۳۹۶ پروانه های بهره برداری صادره صنعتی از نظر تعداد با رشد ۳.۳ درصدی، از نظر میزان 
که این امر ناشی از رشد  سرمايه رشد ۰.۵ درصدی و از نقطه نظر اشتغال با رشد ۱۶ درصدی مواجه شدند. 
بالغ  بوده است. در سال ۱۳۹۶  بر  کار بهره برداری صادره در رشته فعالیت های  پروانه های  سرمايه گذاری 
که »وسايل  بر ۲/8 میلیارد دالر سرمايه گذاری خارجی در رشته فعالیت های صنعتی مصوب شده است 
ترین  نقلیه موتوری با سهم ۲8 درصدی« و »ماشین آالت و دستگاه های برقی بارشد ۲۵.۲ درصدی« باال
نیز  دانش بنیان  و  رانه  فناو صنايع  وضعیت  يابی  ارز داده اند.  اختصاص  خود  به  را  سرمايه گذاری  از  سهم 

رانه ايجاد شده است. نشان می دهد در سال ۱۳۹۶ رشد نسبی در توسعه محصوالت فناو
رشته   ۳ و  کرد  تجربه  را  درصدی   ۵.۹ رشد   ۱۳۹۶ سال  در  صنعتی  بزرگ  کارگاه های  تولید  شاخص 
نوری  و  الکترونیکی  رايانه ای،  محصوالت  درصد«،  »تولید   ۲۰.۳ حمل و نقل  وسايل  سایر  »تولید  فعالیت 
۱۹.۵ درصد«، و »تولید وسايل نقلیه موتوری ۱۱.۳ درصد« بیشترین رشد را داشته  اند. نکته حائز اهمیت 
اساسی  »فلزات  درصد«،   ۵.۲ شیمیایی  »محصوالت  پیشران  فعالیت های  رشته  حضور  بخش  این  در 
کل بوده  کمتر از شاخص  گروه صنايع دارای رشد  ۳.8 درصدی« و »صنايع پااليشگاهی ۱.۲ درصدی« در 

است.
در سال ۱۳۹۶ میزان تسهیالت پرداختی بانک ها به بخش های اقتصادی بر اساس آخرین اطالعات 
را  درصد   ۱۲ حدود  در  قبل رشدی  با سال  مقايسه  در  بوده که  يال  ر ۶۱۳۹/۱ هزار میلیارد  معادل  موجود، 
تجربه کرده است. از این میزان تسهیالت اعطایی در سال ۱۳۹۶، بخش صنعت و معدن حدود ۱۷4۲/۲ 
داشته  رشد  درصد   8/۳ حدود  قبل  سال  با  مقايسه  در  که  داده  اختصاص  خود  به  را  يال  ر میلیارد  هزار 
يکرد عمومی بود، سهم بخش صنعت و معدن  انبساط اعتباری رو يکرد  که رو ازآنجا با این حال،  است. 
کاهش يافت؛ ضمن آنکه  کل تسهیالت اعطایی نظام بانکی در حدود ۱ درصد نسبت به سال ۱۳۹۵  از 
تسهیالت بانک صنعت و معدن به عنوان بانک تخصصی این بخش، به علت محدوديت های منابع، 
درصدی   ۱۶/۹ رشد  به دلیل  این حال،  با  کرد.  تجربه  را  درصدی(   -۱۷/۷( چشمگیری  بسیار  کاهش 
سپرده های این بانک )که عمدتًا ناشی از عاملیت وجوه صندوق توسعه ملی و نیز مشارکت در طرح رونق 
کوچک و متوسط مشارکت  گردش واحدهای تولیدی  تولید بود( بانک ياد شده در تأمین مالی سرمايه در 

مؤثری داشت.
کـه در مقايسـه بـا  راق بهـادار در پايـان اسـفند سـال ۱۳۹۶ بـه ۹۶۲۹۰ واحـد رسـید  شـاخص  کل بـورس او
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کـرد. همچنیـن، شـاخص  صنعـت در سـال ۱۳۹۶  ابتـدای سـال رشـد قیمـت ۲4/۳ درصـدی را تجربـه 
رقـم ۶۶۳4۲ واحـدی در  از   کـه  به طـوری  افزايـش ۲۹/8 درصـدی مواجـه شـد؛  بـا  قبـل  بـا سـال  در قیـاس 
اوايـل سـال  ۱۳۹۶، بـه  سـطح 8۶۰8۲  واحـدی در پايـان ایـن سـال رسـید. تحـوالت در عرصـه بین الملـل بـه 
يب  ياسـت جمهـوری ايـاالت متحده آمريـکا و اقدامات مجلس نماينـدگان آمريکا در تصو یـژه انتخابـات ر و
کـه افزايـش نـرخ دالر و سـایر ارزهـا را بـه دنبـال داشـت، اعـالم سیاسـت های  تحريم هـای جديـد علیـه ایـران 
بانـک مرکـزی بـرای مدیريـت بـازار ارز، ابـالغ نسـخه جديـد دولـت بـرای تامیـن مالـی بنگاه هـای تولیـدی، 
بـا اخـذ  بانـک مرکـزی  انـرژی، مخالفـت  بـورس  يالـی در  ر راق 4 هـزار میلیـارد  او انتشـار  بـا  موافقـت دولـت 
کاهـش نـرخ سـود  يـب افزايـش قیمـت خـودرو در شـورای رقابـت و  مالیـات از سـود سـپرده های بانکـی، تصو
راق بهـادار در سـال ۱۳۹۶  يدادهـای تاثیرگـذار بـر بـورس او بانکـی بـه کمتـر از ۱۵ درصـد از جملـه مهم تریـن رو

بـوده اسـت.
کاالیی با احتساب  کل ارزش تجارت  تجارت خارجی در سال ۱۳۹۶ رشد قابل توجهی داشته  است. 
که نسبت به سال ۱۳۹۵ رشد ۱۵/4  گازی درسال ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۰۱ میلیارد دالر بوده  صادرات میعانات 
که رشد واردات در این افزايش نقش پررنگ تری نسبت به  درصدی را نشان می دهد. آمار نشان می دهد 
رشد صادرات داشته  است. رشد قابل توجه واردات )۲4 درصد( در سال ۱۳۹۶ باعث شده که تراز تجاری 
کشور مثبت بوده است. آمارها  که طی دو سال قبل  تراز تجاری  در سال ۹۶ مجددا منفی شود. در حالی 
کاهش صادرات میعانات  نشان از تحقق 88/۵ درصدی صادرات پیش بینی شده در سال ۱۳۹۶ دارد. 
ین  که مانع تحقق برنامه صادراتی تدو گازی و پتروشیمی و همچنین عدم رفع چالش های متعدد موجود  

شده هستند، در این سال از مهمترین داليل عدم تحقق صادرات هدف گذاری شده بوده است.
کستان، تونس،  کشور: جمهوری ازبکستان، پا ایران با شرکای تجاری )۹  کل ارزش تجارت غیرنفتی 
میلیون  در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۱8۹۳  افغانستان(  و  ترکیه  بالروس،  قرقیزستان،  ین،  بوسنی هرزگو کوبا، 
که 8۱۹4 میلیون دالر )۶۹ درصد( از آن به واردات و ۳۶۹۹ میلیون دالر )۳۱ درصد( از آن  دالر بوده است 
کشور دارای موافقت  نامه تجاری با ایران از  به صادرات اختصاص داشته است. به طور متوسط سهم نه 
کل تجارت غیرنفتی ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۳/4 درصد است که سهم ترکیه ۷/۹ درصد، افغانستان 
شرکای  سهم  است.  درصد   ۱ از  کمتر  درمجموع  ديگر  کشور  شش  و  درصد   ۱/4 کستان  پا درصد،   ۳/۱
کاالیی ایران از 8/۵ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۳/4 درصد در سال ۱۳۹۶  کل ارزش تجارت  ترجیحی از 

افزايش يافته است.
کاال در سال ۱۳۹۶ در  کشور، حجم قاچاق  رودی  رد مقدار قاچاق و بر اساس روش های مختلف برآو
کاال، بخش عمده ای  که این میزان از قاچاق  رد شده است. بدیهی است  بازه 8/۶-۷/۶  میلیارد دالر برآو
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کشور را تحت تاثیر منفی خود قرار داده و فرصت های شغلی داخلی را از بین  کارهای رسمی  کسب و  از 
کاهش خواهد يافت. که درآمدهای عمومی دولت )از محل فرار مالیاتی(  می برد. ضمن آن 

ر پروانه صنفی در  یرساخت های نهادی بخش بازرگانی داخلی در حوزه اصناف میزان صدو از منظر ز
سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل از آن حدود ۳ درصد رشد داشته است و از میان واحدهای صنفی فعال 
کل واحدهای  در سال مذکور حدود ۲4 درصد فاقد پروانه شناسایی شده اند. همچنین حدود ۱۰ درصد از 
صنفی فعال در سال ۱۳۹۶ پروانه فعالیت خود را تمديد ننموده اند. با توجه به آمار واحدهای صنفی فاقد 
که به هر دلیل از تمديد پروانه فعالیت خود امتناع می نمايند چنین استنباط می گردد  پروانه و واحدهایی 
با  مقابله  به  مربوط  جرايم  ثانیًا  و  نیست  برخوردار  کافی  قدرت  از  حوزه  این  در  پیشگیرانه  قوانین   ،

ً
اوال که 

کافی برخوردار نیست. فات از ضمانت اجرایی و يا قدرت بازدارندگی 
ّ
این گونه تخل

نوسازی صنايع،  تولید،  رونق  راستای  در  اقداماتی  تجارت  و  زارت صنعت، معدن  و در سال ۱۳۹۶   
يت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات  حمايت هدفمند از صنايع دارای اولو
رقابت پذیری،  ارتقا  به منظور  نیز  این بخش  انجام شده در  انجام داد. سایر سیاست گذاری های  غیرنفتی 
قالب  در  جهانی  عرصه  و  ملی  اقتصاد  در  دانش  بر  مبتنی  تولیدات  سهم  افزايش  و  پايدار  توسعه 
کز تحقیق و توسعه صنايع و  با انجمن تخصصی مرا سیاست هایی همچون انعقاد تفاهم نامه همکاری 
برقراری  کوچک به منظور  ری و سازمان صنايع  زارت علوم، تحقیقات و فناو با و معادن ، برگزاری جلسه 
آموزشی  ره های  دو برگزاری  در  و همکاری  ری  فناو و شهرک های  ری  فناو و  پـارک هـای علم  میان  ارتباط 
ری بوده است. همچنین اقداماتی در  ری به میزبانی معاونت آموزش و پژوهش و فناو چرخه مدیريت بهره و
راستای نظارت بر عملکرد و فعالیت شرکت های پخش و فروشگاه های زنجیره ای به منظور جلوگیری از 
گران فروشی، کم فروشی، عرضه خارج از شبکه، فروش اجباری،  ز تخلفات اقتصادی احتمالی از قبیل  برو
این  مثبت  رشد  تحقق  به  نهايت  در  اقداماتی  چنین  پذیرد.  صورت   ... و  قاچاق  کاالی  فروش  احتکار، 

بخش در سال ۱۳۹۶ انجامید.
کشور در حوزه صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۶ برخی توصیه های  براساس تحوالت اقتصاد 

یر قابل ارائه به نظر می رسد: سیاستی به شرح ز
اگرچه سال ۱۳۹۶ نیز با تداوم روند مثبت رشد اقتصادی و تک نرخی بودن تورم پايان يافت اما حفظ و 
کنترل تورم، مستلزم رعايت انضباط مالی  ردهای اقتصادی در زمینه رشد اقتصادی و  صیانت از دستاو
کشور است. در این میان،  یزان اقتصادی  کنترل رشد نقدينگی از سوی سیاستگذاران و برنامه ر و پولی و 
ارتقای نقش بازار سرمايه در تامین مالی بنگاه های بزرگ و اجرای برنامه جامع اصالح نظام بانکی می تواند 
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را برای هدايت  ردهای تورمی در بلندمدت و ثبات بخشی به اقتصاد، زمینه  پايدارسازی دستاو بر  عالوه 
رد. منابع شبکه بانکی به سمت فعالیت های مولد و اشتغال زا فراهم آو

نشان  گزارش های داخلی  و  رقابت پذیری  و  ری جهانی  نوآو نظیر شاخص  بین المللی،   شاخص های 
کرده است. افزايش قابل توجه  کشور در سال ۱۳۹۶ روند مثبتی را تجربه  ری صنايع  می دهند توسعه فناو
يکرد  رو از  نشان  توسعه  و  تحقیق  مجوزهای  و  پروانه ها  افزايش  کنار  در  صنعتی  دانش بنیان  شرکت های 
کشور  صنايع  وجود  این  با  دارند.  ری  فناو توسعه  به  اجرایی  دستگاه های  و  اقتصادی  بنگاه های  مثبت 
ری،  فناو توسعه  برونداد  و  خروجی  عنوان  به  باال،  ری  فناو با  محصوالت  صادرات  و  تولید  در  همچنان 
صنايع  در  ارزش  زنجیره  توسعه  سمت  به  آن  جهت دهی  و   FDI جذب  نداشته اند.  چندانی  موفقیت 
کشور منجر شود.  ری در  که می تواند به توسعه فناو راهبردی، دانشبنیان و صادراتی از راهکارهایی است 
يسک  ین و پیاده سازی برنامه هایی برای افزايش جذب FDI با کاهش ر جهت دستیابی به این هدف، تدو
مشوق های  پیاده سازی  کار،  و  کسب  يه های  رو تسهیل  طریق  از  خارجی  سرمايه گذاری  هزينه های  و 
هدفمندسازی  و  جهانی  ارزش  زنجیره  به  ایرانی  صنايع  پیوستن  يکرد  رو با   FDI جذب  جهت  هدفمند 
ری به بنگاه های داخلی می تواند مد نظر  یز فناو کانال های سرر مشوق های جذب FDI در جهت توسعه 

گیرد. کشور قرار  سیاستگذاران 
در سال ۱۳۹۶ متوسط نرخ کل تعرفه ها، برخالف مسیر اهداف آزادسازی تجاری، به میزان 4/۳ درصد 
کشورها برای  کشور در مذاکرات با سایر  افزايش  يافته است. میانگین باالی نرخ تعرفه از قدرت چانه زنی 
انعقاد موافقت نامه های تجاری باهدف توسعه تجارت می کاهد. ازآنجایی که نرخ تعرفه واردات ایران بسیار 
کاهش مستمر  که تالش برای  رت دارد  تر از میانگین جهانی و حتی رقبای منطقه ای است، لذا ضرو باال
در  حضور  برای  کشور  آماده سازی  باهدف  بین المللی،  استاندارد  تعرفه های  نرخ   به  دستیابی  تا  تعرفه ها 

پیمان های بین المللی و به خصوص پیوستن به سازمان جهانی تجارت، صورت پذیرد.
با  اقتصاد  افزوده  ارزش  کل  از  کشور  بازرگانی داخلی  با بخش  مرتبط  فعالیت های  افزوده  ارزش  سهم 
نوسان اندکی افزايش داشته است و از ۱۹/۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۲۱ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده 
یرگروه های خدمات مرتبط با ساختار بازرگانی  است. شايان ذکر است، با توجه به اينکه ماهیت فعالیت ز
کاال و خدمات قرار دارند، از این رو می توان  که در حلقه های پايانی زنجیره ارزش  داخلی بگونه ای است 
يایی  پو و  رشد  با  نزديکی  ارتباط  نیز  رزی  کشاو و  صنعت  گروه های  ارزش افزوده  ارتقای  که  نمود  اذعان 
فعالیت های مذکور دارد و بالعکس. بنابراین هرگونه نقص در فرايند و ساختار این فعالیت ها می تواند مانع 
گردد. به عبارت  رزی  کشاو گروه صنعت و  کاالها و فعالیت های  از تکمیل شدن زنجیره ارزش مجموعه 
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یژه  )به و آن  یرگروه های  ز از  برخی  سهم  بودن  باال  همچنین  و  کل  در  خدمات  گروه  سهم  بودن  باال  ديگر، 
يای  رزی1 گو فعالیت های مرتبط با بخش بازرگانی داخلی کشور( حتی نسبت به ارزش افزوده بخش کشاو
کلیدی در  یژه نقش  که این بخش نقش بسیار مهمی را در اقتصاد ايفا می نمايد و بو این حقیقت است 
کثر فعالیت های تولیدی و اقتصادی را بر عهده دارد. از این رو، توجه به نیازمندی های این  تکمیل نمودن ا
کلیدی در رشد  یرساخت ها و شفاف سازی فضای فعالیت، می تواند نقش  بخش اعم از بهبود و توسعه ز
کشور ايفا نمايد. البته نیاز به سرمايه گذاری و تخصص پایین و همچنین داشتن حاشیه سود  اقتصادی 
گروه خدمات نظیر خرده فروشی ها و حتی عمده فروشی ها علی رغم این که  باال برای برخی از فعالیت های 
برای  بردن هزينه های مبادله  باال  به دلیل  نوعی مزيت است ولی در حقیقت  يندگان شغل  از سوی جو
اقتصاد بسیار مخرب است. نکته قابل توجه ديگر در خصوص سهم فعالیت های بخش بازرگانی داخلی 
که سهم  يای آن است  گو کل اقتصاد و همچنین سهم آنها از ارزش افزوده بخش خدمات  از ارزش افزوده 
مذکور در سال ۱۳۹۶ نسبت به چند سال گذشته با تغییراتی مواجه بوده است که توجه به علل و همچنین 

ری است. یزان و سیاستگذاران ضرو پیامدهای آن برای برنامه ر
گر ارتباط اقتصادی يک کشور با کشورهای جهان است. تغییرات نرخ ارز تاثیرات  نرخ ارز مهمترین نما
رقابت پذیری داخلی  بر قدرت  از سوی ديگر،  و  تراز تجاری(  آن  )به تبع  واردات  و  بر صادرات  گسترده ای 
)به تبع آن بر تولید و اشتغال( و همچنین تورم بر جای می گذارد. براین اساس، مدیريت بازار ارز يکی از 
یژه به آثار تغییرات  یزی و توجه و موضوعات کلیدی هر اقتصادی محسوب می شود، به همین دلیل برنامه ر
صادرات  و  تولید  توسعه  مناسب  سیاست های  اتخاذ  کنار  در  صنعتی  سیاست گذاران  برای  ارز  نرخ 
رت دارد. بعالوه، سیاست ارزی مناسب در کنار سایر سیاستهای صنعتی يکی از عناصر مهم توسعه  ضرو
بر اساس حفظ  رقابتی  ارز  نرخ  به حفظ  و تعهد  ارز  نرخ  از قیمت گذاری مصنوعی  پرهیز  صنعتی است، 

ری می باشد.  قدرت رقابت محصوالت ضرو

کل ارزش افزوده اقتصاد در سال 1396 حدود 6 درصد بوده است. کشاورزی از  1.  سهم ارزش افزوده بخش 



پیشگفتار
کید بر بررسی عملکرد، روندها، داليل و شناسایی  کتب سال مرتبط با بخش های اقتصادی )با تأ ین  تدو
چالش های پیشرو( جزء فعالیت های منظم بسیاری از نهادها و سازمان های بین المللی و همچنین برخی 
کتاب ساالنه بخش  ین  زارتخانه ها، دستگاه های اجرایی و سازمان های داخلی است. در این راستا تدو و
رت ها، مطالبات و درخواست هایی بوده که مکررًا از سوی مقامات  صنعت، معدن و تجارت ازجمله ضرو
کتاب سال تحلیلی بخش،  کشور طرح و پیگیری شده است. فقدان  کارشناسی  عالی و جامعه علمی و 
چارچوب  ارائه  متضمن  تجارت«  و  معدن  صنعت،  سال  »کتاب  ین  تدو تا  داشت  آن  بر  را  موسسه  این 
کار  تحلیلی از تغییرات کالن اقتصادی کشور به صورت عام و تحوالت بخش بصورت خاص را در دستور 
خود قرار دهد. هدف از نگارش این مجموعه ارائه تحلیلی از محیط پیرامونی جهانی و داخلی، تحلیل 
کالن تأثیرگذار بر بخش، تحلیل تحوالت صنعتی، معدنی و تجاری، ارائه خط مشی های  سیاست های 
 ۱۳۹۶ سال  »کتاب  عنوان  با  حاضر  مجموعه  است.  آتی  احتمالی  هشدارهای  و  روندها  از  منتج  اولیه 
می يابد.  انتشار  بخش  تحوالت  ارائه  باهدف  که  است  مجموعه ای  اولین  تجارت«  و  معدن  صنعت، 

گیرد: یر بايد موردتوجه قرار  ین این مجموعه به شرح ز کلیدی در تدو شايان ذکر است برخی موضوعات 
گروهـی تمامـی آحـاد پژوهشـی  اول آنکـه مجموعـه حاضـر نتیجـه فعالیـت جمعـی و منبعـث از تـالش 
بـا  ایـن مجموعـه  یـن  آنکـه تدو زارت متبـوع می باشـد. دوم  موسسـه و همچنیـن مشـارکت معاونت هـای و
و تشـکیل  اقتصـادی  کالن همچـون رشـد  انتشـار شـاخص های  تأخیـر در  ماننـد  آمـاری  محدوديت هـای 
کارکن  کارگاه های صنعتی ۱۰ نفر  سـرمايه از سـوی بانک مرکزی، تأخیر حدود دو سـاله در انتشـار اطالعات 
تـر توسـط مرکـز آمـار، عـدم دسترسـی بـه آمارهـای مرتبط بـا عملکرد سـرفصل صنعت و معـدن در بودجه  و باال
ری مواجـه اسـت. سـوم آنکـه هـدف  ز سـازمان ملـی بهـره و گزارش هـای بـه رو هـر سـال و عـدم دسترسـی بـه 
بـردی از بخـش صنعـت، معـدن و تجـارت اسـت  نهایـی انتشـار ایـن مجموعـه ارائـه تحلیل هـای علمی-کار
کارشناسـی و خبرگـی قابـل اتـکا اسـت. بدیهـی اسـت چـون دسـتیابی بـه ایـن  کـه پیشـنیاز آن تحلیل هـای 
گذشـت زمـان و بهره گیـری از نظـام يادگیـری عملـی )Learning by doing( می باشـد، در  هـدف مسـتلزم 
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کیـد بیشـتری  کاسـته و بـر جنبه هـای تحلیلـی تأ شـماره های بعـدی تـالش خواهـد شـد از مباحـث آمـاری 
گیـرد. صـورت 

یژه جناب آقای دکتر عالء الدین ازوجی مبصر،  ری می دانم از زحمات همکاران خود بو در پايان ضرو
در  وجدانی  هديه  خانم  سرکار  و  هوشمند  گهر  سعیده  خانم  سرکار  تشکینی،  احمد  دکتر  آقای  جناب 
زارت متبوع،  کنم. درعین حال از تمامی معاونت ها و سازمان های و ین این مجموعه قدردانی  فرآيند تدو
و  اساتید  تمامی  و  تجاری  و  معدنی  صنعتی،  حوزه های  متخصصان  و  کارشناسان  صاحب نظران، 
يان تقاضا می کنم، موسسه را از نظرات اصالحی و تکمیلی خود جهت بهبود و غنای این مجموعه  دانشجو

و نسخه های آتی بهره مند سازند.
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پیوست فصل سوم        ۱۰۶

فصل چهارم. تحوالت بخش صنعت       
4-۱. بخش صنعت        ۱۱۱

کارگاه های بزرگ صنعتی        ۱۱۱ 4-۱-۱. شاخص تولید 

4-۱-۲. تولید محصوالت صنعتی منتخب        ۱۱۲

4-۱-۳. پروانه های بهره برداری صنعتی صادره        ۱۱4

4-۱-4. مجوزهای تأسیس صنعتی        ۱۱۹

4-۱-۵. اهم طرح های ايجادی و توسعه ای        ۱۲۱

4-۱-۶. سرمايه گذاری خارجی مصوب        ۱۲۳

4-۱-۷. ترکیب ارزش افزوده رشته فعالیت های صنعتی        ۱۲۹

4-۱-8. ارزش ستانده صنعت        ۱۳۱

4-۱-۹. نسبت ارزش افزوده به ارزش تولید صنعتی        ۱۳۲

بری        ۱۳۵ 4-۱-۱۰. ترکیب صادرات صنعتی از نقطه نظر ارزش افزوده و ارز

4-۱-۱۱. نسبت مواد اولیه وارداتی به ارزش افزوده        ۱۳8

4-۱-۱۲. نسبت اموال سرمايه ای خارجی به سرمايه های ثابت        ۱۳۹

4-۱-۱۳. اشتغال صنعتی        ۱4۰

زارت صنعت، معدن و تجارت در توسعه بخش صنعت    ۱4۲ یر مجموعه و 4-۱-۱4. نقش سازمان های ز



15     فهرست مطالب

4-۲. بخش معدن        ۱۵۰

4-۲-۱. تولید محصوالت منتخب معدنی و صنايع معدنی        ۱۵۰

کشف        ۱۵۱ گواهی  4-۲-۲. پروانه اکتشاف و 

4-۲-۳. پروانه بهره برداری معدنی        ۱۵۲

کشور         ۱۵۳ 4-۲-4. معادن در حال بهره برداری در 

کاالی ایران        ۱۵۶ 4-۲-۵. عرضه و تقاضای محصوالت معدنی در بورس 

زارت صنعت، معدن و تجارت در توسعه بخش معدن        ۱۶۱ یر مجموعه و 4-۲-۶. نقش سازمان های ز

رانه و دانش بنیان        ۱۶۹ 4-۳.  صنايع فناو

کشور         ۱۷۰ ری در صنايع  4-۳-۱.  رسوخ فناو

4-۳-۲. اقتصاد دانش بنیان        ۱۷۲

جمع بندی و نتیجه گیری فصل چهارم        ۱۷۵

فصل پنجم. تأمین مالی بخش صنعت، معدن و تجارت و تحلیل پویاهی های بخش صنعت و معدن در بازار سرمایه   
۵-۱. نظام بانکی        ۱8۱

۵-۱-۱. بانک ها و مؤسسات اعتباری        ۱8۱

۵-۱-۲. بانک تخصصی صنعت و معدن        ۱8۵

۵-۲. صندوق توسعه ملی        ۱8۶

کوچک و متوسط        ۱8۷ ۵-۳. تأمین مالی صنايع 

۵-۳-۱. طرح رونق تولید        ۱8۷

کوچک ایران        ۱88 ۵-۳-۲. صندوق ضمانت سرمايه گذاری صنايع 

۵-۳-۳. صندوق حمايت از تحقیق و توسعه صنايع الکترونیک )صحا(        ۱88

کوچک و شهرک های صنعتی ایران        ۱8۹ ۵-۳-4- سازمان صنايع 

۵-4. صندوق های ضمانتی و بیمه ای        ۱۹۱

۵-4-۱. صندوق ضمانت صادرات ایران        ۱۹۱

۵-4-۲. صندوق بیمه سرمايه گذاری فعالیت های معدنی        ۱۹۲

کردن يارانه ها        ۱۹۲ ۵-۵. عملکرد ماده 8 قانون هدفمند 

راق بهادار        ۱۹۳ ۵-۶- عملکرد بخش صنعت و معدن در بورس او

راق بهادار        ۱۹۳ ۵-۶-۱- شاخص قیمت صنعت در بورس او

۵-۶-۲. بررسی ارزش معامالت و ارزش بازاری صنايع بورسی        ۱۹۵

۵-۶-۳. بررسی وضعیت شاخص های مالی صنايع بورسی        ۲۰۰

راق بهادار        ۲۰۲ ۵-۶-4. تحلیل وضعیت صنايع منتخب در بورس او

۵-۷. عملکرد بخش صنعت و معدن در بازار فرابورس        ۲۰۶



16
فهرست مطالب    

۵-۷-۱. ارزش بازاری فرابورس به تفکیک صنايع اصلی        ۲۰۶

فصل ششم.  تحوالت انرژی در بخش صنعت، معدن و تجارت       
۶-۱. مصرف نهایی انرژی در بخش صنعت و قیمت حامل های انرژی        ۲۲۱

۶-۲. ترکیب سهم مصرف انرژی در بخش صنعت و معدن        ۲۲۵

۶-۳. شدت انرژی در بخش صنعت و معدن        ۲۲۶

۶-4. ترکیب مصارف انواع حامل های انرژی در بخش صنعت        ۲۳۰

گاز طبیعی        ۲۳۱ ۶-4-۱. مصارف 

۶-4-۲. مصارف برق        ۲۳۳

رده های نفتی        ۲۳4 ۶-4-۳. مصارف فرآو

۶-۵. بهینه سازی عرضه و تقاضای انرژی در بخش صنعت        ۲۳۵

ژه های اجرایی و مطالعاتی بخش صنعت        ۲۳۵ ۶-۵-۱. پرو

 ۶-۵-۲. حمايت مالی        ۲۳۵

۶-۵-۳. استانداردهای مصوب بخش صنعت        ۲۳۵

۶-۵-4. ماده ۲۶ قانون اصالح الگوی مصرف        ۲۳۶

۶-۵-۵. ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در بخش صنعت        ۲۳۶

۶-۵-۶. شرکت های خدمات انرژی        ۲۳۶

جمع بندی و نتیجه گیری فصل ششم     ۲۳8

فصل هفتم. تحلیل تجارت خارجی       
۷-۱. تجارت خارجی غیرنفتی        ۲4۱

کاال و خدمات(        ۲4۲ ۷-۲. صادرات غیرنفتی )شامل 

۷-۲-۱. ترکیب صادرات غیرنفتی حسب نوع مصرف        ۲4۲

کاال        ۲4۳ گروه  ۷-۲-۲. ترکیب صادرات غیرنفتی حسب 

کاالهای صادراتی        ۲4۵         ۷-۲-۳. بررسی قیمت 

۷-۲-4. صادرات خدمات        ۲4۶

۷-۲-۵. مهمترین شرکای صادراتی          ۲4۷

۷-۳. واردات        ۲48

۷-۳-۱. ترکیب واردات حسب نوع مصرف        ۲48

کاال        ۲4۹ گروه  ۷-۳-۲. ترکیب واردات حسب 

کاال        ۲۵۰ ۷-۳-۳. ترکیب واردات حسب نوع 

۷-۳-4. مهمترین شرکای وارداتی           ۲۵۱
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کاال         ۲۵۲ ۷-4. قاچاق 

رودی و خروجی        ۲۵۳ ۷-4-۱.ارزش قاچاق و

۷-۵. تغییرات نرخ تعرفه        ۲۵4

کل        ۲۵4 ۷-۵-۱. تغییر متوسط نرخ تعرفه در سطح 

رزی        ۲۵۵ کشاو رزی و غیر  کشاو ۷-۵-۲. تعرفه بخش 

۷-۵-۳. تغییر طبقات تعرفه ای        ۲۵۶

ترین و پایین ترین نرخ های تعرفه        ۲۵8 کاالهای برخوردار از باال یری از  ۷-۵-4. تصو

کاال        ۲۶۰ ۷-۵-۵. تعرفه به تفکیک نوع 

۷-۶. ارزش تجارت ایران با شرکای تجاری ترجیحی طی دهه اخیر        ۲۶۰

۷-۶-۱. مقايسه روند تجارت ترجیحی و غیر ترجیحی ایران        ۲۶۳

جمع بندی و نتیجه گیری فصل هفتم        ۲۶۶

فصل هشتم. تحلیل بازرگانی داخلی       
8-۱. جايگاه بخش خدمات در ارزش افزوده اقتصاد ایران        ۲۷۱

8-۲. جايگاه بخش خدمات در اشتغال ایران        ۲۷۳

یرساخت های نهادی بخش بازرگانی داخلی         ۲۷۶ 8-۳. ز

کشور در بخش خصوصی        ۲۷۷ يع   8-۳-۱. وضعیت نظام توز

کشور در بخش عمومی        ۲84 يع  8-۳-۲. وضعیت نظام توز

کار        ۲۹۲ کسب و  8-4. شاخص محیط 

8-۵. بازرسی، نظارت و حمايت از مصرف کنندگان        ۲۹۲

8-۶. بررسی سیاست های تنظیم بازار        ۲۹4

جمع بندی و نتیجه گیری فصل هشتم          ۳۰۲

فصل نهم. اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های تابعه       
زارت صنعت، معدن و تجارت در قانون برنامه ششم توسعه         ۳۰۷ ۹-۱. تکالیف و

۹-۱-۱. تکالیف حوزه صنعت        ۳۰۷

۹-۱-۲. تکالیف حوزه معدن        ۳۰۹

۹-۱-۳. تکالیف حوزه تجارت        ۳۱۰

رد های سازمان های تابعه در سال ۱۳۹۶        ۳۱۰ ۹-۲. اهم اقدامات و دستاو

گسترش و نوسازی صنايع ایران         ۳۱۰  .۱-۲-۹

کوچک و شهرک های صنعتی        ۳۱۲ ۹-۲-۲. صنايع 

۹-۲-۳. توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی        ۳۱۳
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۹-۲-4. زمین شناسی و اکتشافات معدنی         ۳۱۵

۹-۲-۵. حوزه تجارت الکترونیکی        ۳۱8

۹-۲-۶. صندوق ضمانت صادرات ایران        ۳۲۰

۹-۲-۷. حمايت از تحقیقات و توسعه صنايع الکترونیک        ۳۲۱

ری        ۳۲۳ ۹-۲-8. آموزش، پژوهش و فناو

۹-۲-۹. سازمان حمايت مصرف کنندگان و تولید کنندگان        ۳۲۵

جمع بندی و نتیجه گیری فصل نهم         ۳۲۷

فصل دهم. تحلیل آثار سیاست های ارزی بر بخش صنعت، معدن و تجارت      
یژگی های آن        ۳۳۳ کشور و و ۱۰-۲. نظام ارزی 

۱۰-۳. روند نرخ ارز و تغییرات آن        ۳۳۳

کید بر تولید و تجارت(        ۳۳۵ ۱۰-4. پیامدهای نظام ارزی اقتصاد ایران )با تا

۱۰-۵. تاثیر تغییرات نرخ ارز اسمی بر قیمت های بخش صنعت         ۳۳۷

۱۰-۶. آثار تغییرات نرخ ارز حقیقی بر متغیرهای عملکردی بخش صنعت و معدن         ۳4۰

یربخش های صنعتی         ۳4۱ ۱۰-۷. تاثیر نوسانات نرخ ارز اسمی در سطح ز

۱۰-8. حساسیت به تغییرات نرخ ارز و ساختار صنعت         ۳48

جمع بندی و نتیجه گیری فصل دهم        ۳۵۲

فصل یازدهم. عملکرد بخش صنعت، معدن و تجارت در یک نفای      
کم بر بخش صنعت معدن و تجارت        ۳۵۷ ۱۱-۱. وضعیت شاخص ها و روند های حا

۱۱-۱-۱ وضعیت شاخص های بین المللی        ۳۵۷

یرگروه های صنعتی و تجاری و رشد اقتصادی        ۳۵8 ۱۱-۱-۲. رشد ارزش افزوده ز

۱۱-۱-۳. سرمايه گذاری صنعتی و تشکیل سرمايه ثابت ناخالص        ۳۵8

کم بر آن        ۳۶۰ کارگاه های صنعتی و روند حا ۱۱-۱-4. ترکیب رشد 

۱۱-۱-۵. تأمین مالی بخش صنعت و معدن        ۳۶۱

۱۱-۱-۶. مصرف انرژی در بخش صنعت و معدن        ۳۶۳

۱۱-۱-۷. تجارت خارجی        ۳۶۵

 ۱۱-۱-8. بازرگانی داخلی        ۳۶8

۱۱-۲. سیاست های دولت        ۳۶۹

کالن اقتصادی        ۳۶۹ ۱۱-۲-۱. سیاست های 

۱۱-۲-۲. سیاست های بخش صنعت و معدن        ۳۷۰

۱۱-۲-۲. سیاست های تجاری        ۳۷۱

۱۱-۳. توصیه های سیاستی        ۳۷۲



ره ۲۰۱۳-۱۷      ۳۵ نمودار )۱-۱(: عملکرد درآمد سرانه جهان، ایران و رقبای منطقه طی دو

کشورهای منطقۀ منا      4۹ کسب وکار ایران با  نمودار )۱-۲(: مقايسه شاخص سهولت 

یرشاخص های شاخص آزادی اقتصادی ایران با میانگین جهانی      ۵۵ نمودار )۱-۳(:  مقايسه امتیاز ز

کشورهای منطقه در شاخص توانمندسازی تجاری      ۵۹ نمودار )۱-4(: مقايسه ایران با 

کشورهای منطقه در شاخص لجستیک      ۶۱ نمودار )۱-۵(: مقايسه ایران با 
    
یرگروه های آن به قیمت ثابت ۱۳۹۰ )درصد(      ۷۷ نمودار )۲-۲(: رشد تشکیل سرمايه ثابت ناخالص و ز
    
ره ۹۶-۱۳۹۲ )درصد(      8۹ نمودار )۳-۱(: بررسی روند رشد شاخص بهای تولیدکننده و مصرف کننده طی دو

ره ۹۶-۱۳۹۲ )درصد(      ۹۲ کاالها و خدمات قابل تجارت و غیرقابل تجارت طی دو نمودار )۳-۲(:  رشد شاخص قیمت 

ره ۹۶-۱۳۹۲ )درصد(       ۹۳  نمودار )۳-۳(: رشد شاخص بهای تولیدکننده در بخش های مختلف اقتصادی طی دو

ره ۱۳۹۲-۹۶      ۹۶ نمودار )۳-4(:  رابطه مبادله بخش صنعت نسبت به سایر بخش ها طی دو

ره ۹۶-۱۳۹۲ )درصد(      ۹۷ کاالهای صادراتی طی دو نمودار )۳-۵(: روند رشد شاخص بهای 

ره ۹۶-۱۳۹۲ )درصد(      ۹8 کاالهای صادراتی طی دو یرگروه های منتخب شاخص بهای  نمودار )۳-۶(: رشد ز

ره ۱۳۹۲-۹۶           ۱۰۰ نمودار )۳-۷(: روند نرخ حقیقی دالر طی دو

ره ۹۶-۱۳۹۲ )درصد(      ۱۰۱ نمودار )۳-8(: روند رشد نرخ ارز حقیقی، رشد واردات و رشد تراز تجاری طی دو

گروه های مختلف صنعتی در سال ۱۳۹4 )درصد(      ۱۰۳ نمودار )۳-۹(: سهم دستمزد از ستانده در 

يال(      ۱۰۶ ره ۹۶-۱۳84 )ر نمودار )۱( پیوست فصل سوم: روند نرخ حقیقی دالر طی دو

ره ۹۶-۱۳84 )درصد(      ۱۰۷ نمودار )۲( پیوست فصل سوم: رشد نرخ حقیقی دالر، رشد واردات و تراز تجاری طی دو
    
کارگاه های صنعتی در سال ۱۳۹۶ )۱۰۰=۱۳۹۵(      ۱۱۲ نمودار )4-۱(: رشد شاخص تولید 

نمودار )4-۲(: سهم بخش های منتخب از تعداد پروانه های بهره برداری در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۶      ۱۱۶

ره ۹4-۱۳۹۰ )درصد(      ۱۳۰ یرگروه  صنعت طی دو نمودار )4-۳(: سهم فعالیت های صنعتی از ارزش افزوده ز

ره ۹4-۱۳۹۰ )درصد(      ۱۳۲ یرگروه  صنعت طی دو نمودار )4-4(: سهم فعالیت های صنعتی از ارزش ستانده ز

ره ۹4-۱۳۹۰ )درصد(      ۱۳۳ نمودار )4-۵(: متوسط نسبت ارزش افزوده به ارزش تولید طی دو

یرگروه صنعت ...      ۱۳4 نمودار )4-۶(: پراکنش متوسط سهم فعالیت های صنعتی از ارزش افزوده و ارزش تولید ز

ره ۹4-۱۳8۹ )درصد(      ۱۳۵ نمودار )4-۷(: متوسط سهم فعالیت ها از صادرات صنعتی طی دو

ره ۱۳8۹-۹4      ۱۳۶ نمودار )4-8(: پراکنش متوسط سهم رشته فعالیت های صنعتی از ارزش افزوده و صادرات صنعتی طی دو

ره ۹4-۱۳8۹ )درصد(      ۱۳۷ نمودار )4-۹(: متوسط سهم صادراتی و ارز بری رشته فعالیت های صنعتی طی دو

ره ۹4-۱۳8۹ )درصد(      ۱4۰ نمودار )4-۱۱(: نسبت اموال سرمايه ای خارجی به سرمايه ثابت طی دو

ره ۹4-۱۳8۹ )درصد(      ۱4۱ یرگروه صنعت طی دو نمودار )4-۱۲(: سهم فعالیت های صنعتی از اشتغال ز

ره ۹4-۱۳8۹ )درصد(      ۱4۲ نمودار )4-۱۳(: پراکنش متوسط فعالیت های صنعتی از ارزش افزوده و اشتغال طی دو

يابی شده و مورد تایید      ۱۷۲ نمودار 4-۱4. آمار شرکت های دانش بنیان ارز

نمودار 4-۱۵. اشتغال و درآمد ايجاد شده توسط شرکت های دانش بنیان     ۱۷۳
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ری       ۱۷4 نمودار 4-۱۶. تسهیالت مصوب صندوق به تفکیک حوزه های مختلف فناو
      

نمودار )۵-۱(: ترکیب تسهیالت اعطایی نظام بانکی به بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۶      ۱8۲

کل و شاخص صنعت در سال ۱۳۹۶      ۱۹4 نمودار )۵-۲(: مقايسه روند شاخص 

نمودار )۵-۳(: ارزش بازار به تفکیک صنايع در سال ۱۳۹۶      ۱۹8

راق بهادار تهران به تفکیک صنايع در سال ۱۳۹۶      ۱۹۹ نمودار )۵-4(: ارزش معامالت نرمال در بورس او

کل صنعت و صنعت فلزات اساسی )۱۳۹۶(      ۲۰۳ نمودار )۵-۵(: شاخص قیمت 

کل صنعت و صنعت محصوالت شیمیایی )سال ۱۳۹۶(      ۲۰4 نمودار )۵-۶(: روند شاخص قیمت 

کل صنعت و صنعت خودرو )۱۳۹۶(      ۲۰۵ نمودار )۵-۷(: روند شاخص قیمت 
    
کارکن و بیشتر، ۱۳۹۲-۹4      ۲۲۵ کارگاه های صنعتی ۱۰ نفر  نمودار)۶-۱(: سهم مصرف حامل های انرژی در 

نمودار )۶-۲(: رشد ساالنه مصرف انرژی در بخش صنعت )۱۳8۹-۹4(      ۲۲8

کل انرژی، ارزش افزوده و شدت انرژی در بخش صنعت طی ۱۳۹۱-۹4       ۲۲8 نمودار )۶-۳(: مصرف 
    
نمودار )۷-۱(: تغییر میانگین ساده تعرفه و فراوانی رديف های تعرفه ای      ۲۵4

رزی      ۲۵۵ رزی و غیرکشاو کشاو کل،  نمودار )۷-۲(: میانگین ساده تعرفه ها به تفکیک 

رزی و صنعت      ۲۵۶ کشاو کاالها،  کل  نمودار )۷-۳(: تعداد رديف تعرفه 

نمودار )۷-4(: مقايسه فراوانی سطوح تعرفه ای )۱۳۹۵-۹۶(      ۲۵۶

کاالیی      ۲۵8 گروه های  نمودار )۷-۵(: بیشترین واحد تغییر در متوسط نرخ تعرفه ها برحسب 

کاالیی مختلف در سال ۱۳۹۵      ۲۵۹ گروه های  ترین و پایین ترین نرخ های تعرفه بر واردات  نمودار )۷-۶(: باال

کاال      ۲۶۰ نمودار )۷-۷(: روند تغییر نرخ تعرفه به تفکیک نوع 

نمودار )۷-8(: جايگاه ارزش تجارت، صادرات و واردات شرکای دارای موافقت نامه دوجانبه ترجیحی و آزاد با ایران...     ۲۶۲

کاالیی قبل و بعد از اجرای موافقت نامه ها      ۲۶۳ نمودار )۷-۹(: روند تغییر سهم ارزش تجارت ترجیحی و غیر ترجیحی 

نمودار )۷-۱۰(: روند ارزش صادرات/واردات ایران با/از شرکای ترجیحی به تفکیک ترجیحی و غیر ترجیحی      ۲۶4
    
يع در ایران      ۲۷۶ يگران نظام توز نمودار )8-۱(: نمایی شماتیک از وضعیت باز

نمودار )8-۲(: میانگین سطح و تغییرات قیمت برنج خارجی درجه يک در بازار در۱۲ ماه سال ۱۳۹۶      ۲۹۹

يال(      ۲۹۹ نمودار)8-۳(: سطح و تغییرات قیمت تخم مرغ در ۱۲ ماه سال ۱۳۹۶ )کیلوگرم/ر

يال(      ۳۰۰ گوساله در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۶ )کیلوگرم/ر گوشت  نمودار )8-4(: میانگین سطح و تغییرات قیمت 

يال(      ۳۰۱ گوشت مرغ در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۶ )کیلوگرم/ر نمودار )8-۵(: میانگین سطح و تغییرات قیمت 
    
ره ۱۳8۳-۹۶      ۳۳4       نمودار )۱۰-۱(: روند نرخ ارز حقیقی طی دو

ره ۹۶-۱۳8۳ )درصد(      ۳۳۵ نمودار )۱۰-۲(: درصد تغییرات نرخ ارز طی طی دو

ره ۱۳8۳-۹۶      ۳۳۶ نمودار )۱۰-۳(: روند رشد نرخ ارز حقیقی، رشد واردات و رشد تراز تجاری غیرنفتی طی دو

نمودار )۱۰-4(: توابع ضربه-پاسخ متغیرهای الگوی BVAR به شوک ارزی به اندازه يک انحراف معیار      ۳۳۷



ره ۱۷-۲۰۱۳ )میلیارد دالر(     ۳۳ جدول )۱-۱(: عملکرد تولید ناخالص داخلی اسمی جهان، ایران و رقبای منطقه طی دو

ره ۱۷-۲۰۱۳ )دالر(     ۳4 جدول )۱-۲(: عملکرد درآمد سرانه جهان، ایران و رقبای منطقه طی دو

ره ۱۶-۲۰۱۲ )درصد(     ۳۶ کشورهای منتخب منطقه طی دو   جدول )۱-۳(: تورم جهان، ایران و 

ره ۱۷-۲۰۱۳ )میلیارد دالر(     ۳۹ جدول )۱-4(: جريان سرمايه گذاری خارجی جهان، ایران و رقبای منطقه طی دو

ره ۱۷-۲۰۱۳ )هزار میلیارد دالر(     4۰ کاالها و خدمات در سطح جهانی در دو جدول )۱-۵(: روند ارزش تجارت 

ره ۱۷-۲۰۱۳ )میلیارد دالر(     4۱ کاالها و خدمات ایران در دو جدول )۱-۶(: تغییرات ارزش تجارت 

ره ۱۷-۲۰۳۱ )میلیارد دالر(     4۲ کشورهای مهم منطقه در دو جدول )۱-۷(: مقايسه ارزش صادرات ایران و 

ره ۱۷-۲۰۱۳ )میلیارد دالر(     4۳ کشورهای مهم منطقه در دو جدول )۱-8(: مقايسه ارزش واردات ایران و 

کشورهای مهم منطقه ...     4۵ یر شاخص های  عملکرد رقابت پذیری صنعتی و  جدول )۱-۹(: مقايسه رتبه و امتیاز ایران در ز

ره ۲۰۱۲-۱۶     4۶ کشورهای مهم منطقه در دو جدول )۱-۱۰(: مقايسه رتبه و امتیاز ایران در  عملکرد رقابت پذیری صنعتی و 

کسب وکار       48 جدول )۱-۱۱(: رتبه ایران در شاخص 

جدول )۱-۱۲(: رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری     ۵۱

ره ۲۰۱۳-۱۷     ۵۳ جدول )۱-۱۳(: رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی طی دو

ری جهانی     ۵۶ جدول )۱-۱4(: رتبه ایران در شاخص نوآو

جدول )۱-۱۵(: رتبه ایران در شاخص توانمندسازی تجاری      ۵۷

جدول )۱-۱۶(: رتبه ایران در شاخص  عملکرد لجستیک     ۶۰
    
گروه های اقتصادی به قیمت های ثابت ۱۳۹۰  )درصد(     ۶۷ جدول )۲-۱(: رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده 

ره ۱۳۹۳-۹۶     ۶8 جدول )۲-۲(: روند قیمت، تولید و صادرات نفتی طی دو

جدول )۲-۳(: سهم فعالیت های اقتصادی از رشد تولید ناخالص داخلی  به قیمت های ثابت ۱۳۹۰ )درصد(     ۶۹

جدول )۲-4(: ترکیب ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی از تولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری )درصد(     ۷۰

ره ۹۶-۱۳۹۳ )درصد(     ۷۲ جدول )۲-۵(: رشد پروانه های ساختمانی صادره و سرمايه گذاری بخش خصوصی طی دو

کشور به تفکیک اجزای هزينه نهایی به قیمت های ثابت ۱۳۹۰ )درصد(     ۷۳ جدول )۲-۶(:  رشد تولید ناخالص داخلی 

کشور به قیمت های جاری  )درصد(     ۷۵ جدول )۲-۷(:  سهم اجزای هزينه نهایی از تولید ناخالص داخلی 

کشور به قیمت های ثابت ۱۳۹۰ )درصد(         ۷۶ جدول )۲-8(:  سهم اجزای هزينه نهایی از رشد تولید ناخالص داخلی 

يال(     ۷8 جدول )۲-۹(: تشکیل سرمايه ثابت ناخالص در بخش صنايع و معادن به  قیمت های ثابت ۱۳۹۰ )هزار میلیارد ر

يال(     ۷۹ جدول )۲-۱۰(: تشکیل سرمايه ثابت ناخالص به تفکیک خصوصی و دولتی به قیمت های ثابت ۱۳۹۰ )هزار میلیارد ر

جدول )۲-۱۱(: روند نسبت سرمايه گذاری به تولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری  )درصد(     8۳

جدول )۲-۵(: روند سهم صنعت از اقتصاد ملی به قیمت های جاری   )درصد(     84
    
ره ۹۶-۱۳۹۲ )درصد(     ۹۰ گروه های اصلی و اختصاصی در رشد شاخص بهای مصرف کننده طی دو جدول )۳-۱(: سهم 

ره ۹۶-۱۳۹۲ )درصد(     ۹4 گروه های اصلی از رشد شاخص بهای تولیدکننده طی دو جدول )۳-۲(: سهم 

ره ۹۶-۱۳۹۲ )درصد(     ۹۹ گروه های اصلی از رشد شاخص بهای صادراتی طی دو جدول )۳-۳(: سهم 
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ره ۱۳۹۱-۹۶     ۱۱۳ جدول )4-۱(:روند تولید محصوالت صنعتی منتخب طی دو

ره ۱۳۹۰-۹۶     ۱۱۵ جدول )4-۲(: تعداد، سرمايه و اشتغال پروانه بهره برداری طی دو

ره ۱۳۹۲-۹۶     ۱۱۷ جدول )4-۳(: روند تغییرات تعداد پروانه های بهره برداری به تفکیک رشته فعالیت های صنعتی طی دو

جدول )4-4(: روند تغییرات میزان سرمايه پروانه های بهره برداری به تفکیک رشته فعالیت های صنعتی ...     ۱۱8

جدول )4-۵(:روند تغییرات میزان اشتغال پروانه های بهره برداری به تفکیک رشته فعالیت های صنعتی ...     ۱۱۹

ره ۱۳۹۱-۹۶     ۱۲۰ جدول )4-۶(: تعداد، سرمايه و اشتغال مجوزهای تأسیس طی دو

جدول )4-۷(: طرح های مهم ايجادی و توسعه ای راه اندازی شده به تفکیک رشته فعالیت های صنعتی...     ۱۲۱

ره ۱۳۹۱-۹۶     ۱۲۳ جدول )4-8(: تعداد، سرمايه و اشتغال مجوزهای تأسیس طی دو

جدول )4-۹(:  سهم رشته فعالیت های صنعتی از سرمايه گذاری خارجی مصوب ۱۳۹۶     ۱۲4

کشورها و مناطق از سرمايه گذاری خارجی مصوب ۱۳۹۶     ۱۲۵ جدول )4-۱۰(:  سهم 

يال(     ۱4۳ جدول )4-۱۱(: ضمانت نامه های صادره و تمديدی )تعداد/ میلیارد ر

يال(     ۱44 جدول )4-۱۲(: ضمانت نامه های صادره به تفکیک نوع ضمانت نامه )تعداد/ میلیارد ر

يال(     ۱44 جدول )4-۱۳(: ضمانت نامه های صادره به تفکیک نوع ضمانت نامه )تعداد/ میلیارد ر

جدول )4-۱4(: وضع موجود شهرک ها و نواحی صنعتی     ۱4۶

گسترش و نوسازی صنايع ایران     ۱48 جدول )4-۱۵(: اهم فعالیت های سازمان 

جدول 4-۱۷. تولید محصوالت منتخب معدنی و صنايع معدنی      ۱۵۰

کشف صادره در بخش معدن     ۱۵۱ گواهی  جدول 4-۱8. پروانه اکتشاف و 

کشف صادره به تفکیک استان ها در سال ۱۳۹۶     ۱۵۲ گواهی  کمترین  پروانه اکتشاف و  جدول 4-۱۹. بیشترین و 

جدول 4-۲۰. پروانه بهره برداری صادره در بخش معدن     ۱۵۳

جدول 4-۲۱. پروانه بهره برداری صادره در بخش معدن     ۱۵4

کالن معادن فعال به تفکیک رشته فعالیت های معدنی در سال ۱۳۹4      ۱۵۵ جدول 4-۲۲. شاخص های 

کاالی ایران در سال ۱۳۹۶     ۱۵8 جدول 4-۲۳. میزان عرضه محصوالت فوالدی و فوالد خام در بورس 

کاالی ایران در سال ۱۳۹۶     ۱۵8 جدول 4-۲4. میزان عرضه سنگ آهن در بورس 

کاالی ایران در سال ۱۳۹۶     ۱۵۹ جدول 4-۲۵. میزان عرضه آهن اسفنجی در بورس 

کاالی ایران در سال ۱۳۹۶     ۱۶۰ جدول 4-۲۶. میزان عرضه آلومینیوم در بورس 

کاالی ایران در سال ۱۳۹۶     ۱۶۰ جدول 4-۲۷. میزان عرضه مس در بورس 

کاالی ایران در سال ۱۳۹۶     ۱۶۱ جدول 4-۲8. میزان عرضه مس در بورس 

جدول 4-۲۹. طرح های بهره برداری شده در سال ۱۳۹۶     ۱۶۲

جدول 4-۳۰. طرح های بزرگ معدنی آغاز شده در سال ۱۳۹۶     ۱۶4

جدول 4-۳۱. میزان افزايش عناصر معدنی در برنامه های اکتشاف ۱۳۹۳-۹۶     ۱۶۶

يال(     ۱۶۷ جدول 4-۳۲. عملکرد صندوق بیمه سرمايه گذاری فعالیت های معدنی به تفکیک نوع بیمه نامه )میلیارد ر

ری در بخش صنعت، معدن و تجارت     ۱۷۰ ری و نوآو کمی برنامه رسوخ فناو جدول 4-۳۳. اهداف 

گواهی های وازرت صنعت،  معدن و تجارت در زمینه صنايع پیشرفته و دانش بنیان     ۱۷۱  جدول 4-۳4. مجوزها و 

جدول 4-۳۵. آمار طرح های تعیین تکلیف شده      ۱۷۳
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جدول )۵-۱(: میزان و سهم تسهیالت بانک ها و مؤسسات اعتباری به بخش های اقتصادی و بخش صنعت و معدن      ۱8۱

ره ۱۳۹۳-۹۶     ۱8۳ کل اقتصاد و بخش صنعت و معدن طی دو جدول )۵-۲(: تغییر در مانده تسهیالت اعطایی به  

ره ۹۶-۱۳۹۰ )درصد(     ۱84 جدول )۵-۳(:  نرخ های سود سپرده و تسهیالت در دو

يال(      ۱8۵ کل اعتبارات بخش صنعت و معدن )هزار میلیارد ر جدول )۵-4(: تسهیالت بانک صنعت و معدن و سهم آن از 

يال(       ۱8۶ جدول )۵-۵(: عملکرد بانک صنعت و معدن در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ )هزار میلیارد ر

يال(     ۱8۷ جدول )۵-۶(: تسهیالت صندوق توسعه ملی به بخش صنعت  و معدن )میلیون دالر- میلیارد ر

کوچک و متوسط و طرح نیمه تمام دارای پیشرفت فیزيکی باالی ۶۰ ...     ۱88 جدول )۵-۷(: تعداد طرح ها و واحدهای تولیدی 

کوچک ایران     ۱88 جدول )۵-8(: مبلغ ضمانتنامه های صادره و تمديدی صندوق ضمانت سرمايه گذاری صنايع 

يال(     ۱۹۰ کمک های فنی و اعتباری )میلیارد ر کلی طرح  جدول )۵-۹(: عملکرد 

کمک به نوسازی و تجديد ساختار صنايع     ۱۹۰ کلی وجوه اداره شده طرح  جدول )۵-۱۰(: عملکرد 

جدول )۵-۱۱(: بیمه نامه ها و ضمانتنامه ها صادرشده صندوق ضمانت صادرات ایران در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶     ۱۹۲

يال - درصد(     ۱۹۵ جدول )۵-۱۲(: ارزش بازار به تفکیک صنايع در سال ۱۳۹۶ در مقايسه با سال ۱۳۹۵ )هزار میلیارد ر

جدول )۵-۱۳(: ارزش معامالت نرمال به تفکیک صنايع در سال ۱۳۹۶ در مقايسه با سال ۱۳۹۵...     ۱۹8

يال-درصد(     ۲۰۰ راق بهادار در سال ۱۳۹۶ در مقايسه با سال ۱۳۹۵ )هزار میلیارد ر جدول )۵-۱4(: شاخص های مالی بورس او

يال-درصد(     ۲۰۱ جدول )۵-۱۵(: شاخص های مالی صنايع بورسی در سال ۱۳۹۶ در مقايسه با سال ۱۳۹۵ )هزار میلیارد ر

جدول )۵-۱۶(: بررسی شاخص های مهم صنعت فلزات اساسی در سال ۱۳۹۶ در قیاس با سال ۱۳۹۵     ۲۰۳

جدول )۵-۱۷(: بررسی شاخص های مهم صنعت محصوالت شیمیایی در سال ۱۳۹۶ در مقايسه با سال ۱۳۹۵     ۲۰4

کل در سال ۱۳۹۶ در مقايسه با سال ۱۳۹۵     ۲۰۶ جدول )۵-۱8(: شاخص های صنعت خودرو و شاخص 

جدول )۵-۱۹(: ارزش بازاری در فرابورس به تفکیک صنايع مختلف در سال ۱۳۹۶ در مقايسه با سال ۱۳۹۵     ۲۰۶
    
جدول )۶-۱(: مصرف انرژی بخش صنعت به تفکیک حامل های انرژی)میلیون بشکه معادل نفت خام(     ۲۲۱

يال(          ۲۲۲ ره ۹۵-۱۳۹۲ )ر جدول )۶-۲(: قیمت اسمی فروش حامل های انرژی طی دو

يال بر متر مکعب(     ۲۲۳ گاز طبیعی در بخش های مختلف )ر جدول )۶-۳(: قیمت متوسط فروش 

کیلووات ساعت(     ۲۲4 يال بر  جدول )۶-4(: متوسط قیمت برق در بخش های مختلف )ر

کل صنعت ۱۳۹۱-۹4     ۲۲۷ جدول )۶-۵(: مصرف انرژی و ارزش افزوده و شدت انرژی بری در 

 جدول )۶-۶(: مقدار مصرف انرژی و ارزش افزوده در صنايع مصرف کننده عمده انرژی     ۲۲۹

ره ۱۳۹۲-۹4     ۲۳۰ کشور طی دو جدول )۶-۷(: تغییرات سهم مصرف انواع انرژی در صنايع عمده مصرف کننده انرژی 

گاز طبیعی به تفکیک بخش های مختلف طی سال های۱۳۹۲-۹۵(     ۲۳۱ جدول )۶-8(: روند و ترکیب مصارف 

جدول )۶-۹(: مصرف برق به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی طی  ۱۳۹۲-۹۵     ۲۳۳

ره ۱۳۹۱-۹4     ۲۳4 رده های نفتی در بخش صنعت طی دو جدول )۶-۱۰(: مصرف انواع فرآو
 

کشور طی سال  ۱۳۹۵و ۱۳۹۶ )میلیون دالر(     ۲4۱ کاالهای غیرنفتی  جدول )۷-۱(: ارزش صادرات و واردات و تراز تجاری 

کشور طی سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶     ۲4۳ گازی  جدول )۷-۲(: ترکیب ارزشی صادرات با میعانات 

کشور طی سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶     ۲44 کاالیی  جدول )۷-۳(: ارزش صادرات غیرنفتی 

کشور در سال ۱۳۹۶     ۲44 کاالیی   جدول )۷-4(: اقالم عمده صادرات غیرنفتی 

کشور طی سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶      ۲4۶ کاالی صادراتی و وارداتی  جدول )۷-۵(: متوسط قیمت هر تن 
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جدول )۷-۶(: صادرات خدمات طی سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ )میلیون دالر(     ۲4۶

جدول)۷-۷(: مقايسه مهمترین بازارهای صادراتی ایران در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۶     ۲4۷

کشور طی سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶     ۲4۹ جدول )۷-8(: ترکیب ارزشی واردات 

کشور طی سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶     ۲4۹ جدول )۷-۹(: ارزش واردات 

کشور، سال ۱۳۹۶ )میلیارد دالر(     ۲۵۰ جدول )۷-۱۰(: عمده واردات 

جدول)۷-۱۱(: مقايسه مهمترین شرکای وارداتی ایران در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۶     ۲۵۲

جدول )۷-۱۲(: عمده تغییرات سطوح تعرفه ای در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵     ۲۵۷
 

ره  ۹۶-۱۳۹۰    )درصد(     ۲۷۳ کل طی دو جدول )8-۱(: سهم ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی از ارزش افزوده 

ره ۱۳۹4-۹۶     ۲۷4 جدول )8-۲(: وضعیت اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر به تفکیک فعالیت های عمده اقتصادی طی دو

گروه های فعالیت بخش خدمات مرتبط با بازرگانی داخلی     ۲۷۵ یر  جدول )8-۳(: وضعیت اشتغال ز

ره ۱۳۹۲-۹۶     ۲۷۹ جدول )8-4(: تعداد و ترکیب واحدهای صنفی طی دو

جدول )8-۵(: وضعیت نفوذ تکنولوژی به واحدهای صنفی تا پايان سال ۱۳۹۶     ۲8۰

ره ۱۳۹۲-۹۶     ۲8۱ جدول )8-۶(: تعداد مجوزهای فعالیت شرکت های پخش طی دو

ر مجوز برای انواع فروشگاه های زنجیره ای تا پايان سال ۱۳۹۶     ۲8۲ جدول )8-۷(: وضعیت صدو

کارهای اينترنتی تا پايان سال ۱۳۹۶     ۲8۳ کسب و  ر مجوز برای  جدول )8-8(: وضعیت صدو

جدول )8-۹(: عملکرد شرکت بازرگانی دولتی بر اساس قرارداد های خريد تضمینی )هزارتن(     ۲8۵

کاالهای اساسی وارداتی توسط شرکت بازرگانی دولتی)هزارتن(     ۲8۶ جدول )8-۱۰(: خريد 

جدول )8-۱۱(: وضعیت تعاونی های مرتبط با بازرگانی داخلی طی سال های ۱۳۹۵-۹۶      ۲88

کاال در بخش معامالت داخلی طی سال های ۱۳۹۵-۹۶     ۲8۹ جدول )8-۱۲(: وضعیت بازار بورس 

کاال در بخش معامالت داخلی سال ۹۶ نسبت به ۹۵ )درصد(     ۲۹۰ جدول )8-۱۳(: تغییرات بازار بورس 

جدول )8-۱4(: شاخص های بازرسی و نظارت از واحدهای صنفی     ۲۹۲

کارگروه تنظیم بازار در سال ۱۳۹۶     ۲۹۵ جدول )8-۱۵(: وضعیت عملکرد و ماهیت تصمیم گیری 
 

کشور در شاخص های اختصاصی     ۳۱۷ جدول )۹-۱(: عملکرد سال ۱۳۹۶ سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
 

ره های تکانه ارزی ۹۲-۱۳۹۱  )درصد(     ۳۳۶ جدول )۱۰-۱(: رشد متغیرهای منتخب طی دو

ره های منتخب )درصد(     ۳۳۹ جدول )۱۰-۲(: نسبت واکنش انباشته شاخص  قیمت صنايع به واکنش انباشته نرخ ارز در دو

کلیدی صنايع به تغییرات نرخ ارز     ۳4۶ جدول )۱۰-۳(: مقايسه يکپارچه واکنش متغیرهای 

کشش های ارزی و متغیرهای ساختاری بخش صنعت     ۳۵۰ رد رگرسیون های مقطعی بین  جدول)۱۰-4(: نتايج برآو
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بخش صنعت،  معدن و تجارت به دلیل دارا بودن سهم باال از تولید ناخالص داخلی يکی از بخش های 
که تحوالت آن اقتصاد ملی را تحت تأثیر خود قرار می دهد. کتاب حاضر در ۱۱  مهم اقتصادی کشور است 
فصل مشتمل بر مجموعه ای از اطالعات عملکردی سال ۱۳۹۶ بخش صنعت،  معدن و تجارت با هدف 
ین شده  کالن بر این بخش تدو تجزيه و تحلیل سیاست ها، اقدامات، تحوالت و تبیین آثار سیاست های 

است. 
پرداخته 	  بین المللی  آن در شاخص های  یر  و تصو ایران  اقتصاد  بررسی جايگاه جهانی  به  اول  فصل 

کشور ایران در سال ۲۰۱۷ توانست در شاخص های عملکردی  است. نتايج این فصل نشان می دهد 
ایران  همچنان  بااین حال  کند.  ايجاد  بهبود  بین المللی  تحريم های  برخی  کاهش  به واسطه  خود 

کشورهای منطقه جايگاه قابل قبولی ندارد. نسبت به 
کالن و جايگاه بخش صنعت در اقتصاد ملی پرداخته 	  فصل دوم به بررسی تحوالت شاخص های 

کرد. در  که ایران در سال ۱۳۹۶ رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی تجربه  است. نتايج نشانگر آن است 
و  و رشد بخش صنعت  یرگروه صنعت ۳.۶ درصد  ز نفت ۱.۵ درصد، رشد  یرگروه  ز این سال رشد 
معدن نیز ۱.۶ درصد بوده است. رشد ۳.۲ درصدی بخش ساختمان بدلیل تحرک نسبی تقاضای 

محصوالت صنعتی و معدنی به عنوان عامل فزاينده رشد صنعتی در این سال بوده است.
این 	  نتايج  است.  پرداخته  تجارت  و  معدن  صنعت،  بخش  قیمتی  تحوالت  بررسی  به  سوم  فصل 

ثبات  ارز، ايجاد  بازار  به دلیل ثبات  را  تورم تک رقمی  کشور در سال ۱۳۹۶  که  بخش نشان می دهد 
تورم  نرخ  مستمر  سال  دو  تجربه  است.  کرده  تجربه  تولید  افزايش  و  کالن  اقتصاد  فضای  در  نسبی 
پایین تر از ۱۰ درصد، در طی دو دهه اخیر بی سابقه می باشد. ضمنًا بواسطه تورم تک رقمی سال ۱۳۹۶، 
فشار محدودتری بر رشد نرخ ارز، دستمزد اسمی و نرخ سود بانکی به عنوان عوامل مؤثر بر متغیرهای 

عملکردی تولید و تجارت وارد شده است.
این فصل نشان 	  نتايج  پرداخته است.  بررسی عملکرد رشته فعالیت های صنعتی  به  فصل چهارم 

گرديد  کارگاه های بزرگ صنعتی از رشد ۵.۹ درصدی برخوردار  می دهد در سال ۱۳۹۶ شاخص تولید 
که بیش از ۵۰ درصد این رشد از »تولید سایر وسايل حمل و نقل«، »صنايع تولید محصوالت يارانه ای، 

الکترونیکی و نوری« و »صنايع تولید وسايل نقلیه موتوری« ناشی شده است.
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يد آن است 	  فصل پنجم به بررسی تأمین مالی بخش صنعت،  معدن و تجارت می پردازد. نتايج مؤ
ترین سهم را در فرآيند تأمین مالی بخش صنعت  که در سال ۱۳۹۶ بانک ها و مؤسسات اعتباری باال
و معدن داشتند؛ بگونه ايکه بیش از ۲8 درصد تسهیالت خود را به این بخش تخصیص دادند. در 
این سال تسهیالت اعطایی به بخش صنعت و معدن در مقايسه با سال قبل حدود 8.۳ درصد رشد 
کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی تالش شد سرمايه گذاری و تولید بخش تحريک  يافت و از طریق 

شود.
که 	  آن است  از  کی  نتايج حا بررسی می کند.  را  و معدن  انرژی بخش صنعت  فصل ششم تحوالت 

يعنی  منبع محور  و  انرژی  مصرف کننده  عمده  فعالیت  رشته  پنج  شامل  کشور  صنعتی  ساختار 
کک  کانی غیرفلزی، مواد و محصوالت شیمیایی، فلزات اساسی، صنايع تولید ذغال  محصوالت 
ری پایین  که درمجموع بیش از ۹۰ درصد انرژی بخش را با بهره و و صنايع غذایی و آشامیدنی است 
رة ۹4-۱۳۹۱ شدت انرژی در مجموع ۵ صنعتی که بیشترین مصرف  مصرف می کنند. بعالوه طی دو

انرژی را )۹۱.۱ درصد( دارند، افزايش يافته است.
فصل هفتم  به بررسی تجارت خارجی می پردازد. نتايج نشان می دهد ارزش تجارت خارجی غیرنفتی 	 

کاهش يافت. عمده  گازی به میزان ۷۳۷۱ میلیون دالر  کشور در سال ۱۳۹۶ با احتساب میعانات 
ری پایین و متوسط  اقالم صادراتی غیر نفتی کشور در این سال را مواد اولیه و کاالهای واسطه ای با فناو
رسید.  دالر   ۳۵۵ به  افزايش  درصد   4.۷ با  صادراتی  کاالی  تن  هر  قیمت  متوسط  و  می داد  تشکیل 
تعرفه  افزايش 4.۳ درصدی متوسط  تجاری  زمینه سیاست های  در  این سال  از مهمترین تحوالت 
تعرفه  افزايش رديف های  رزی،  کشاو تعرفه در بخش  نرخ های  افزايش متوسط  به سال قبل،  نسبت 
باهدف  تعرفه ای  طبقات  کاهش  و  داخلی  صنايع  از  هدفمندتر  حمايت  و  شفاف سازی  باهدف 

کاهش پراکندگی نرخ ها بود.
که در سال 	  کی از آن است  فصل هشتم حوزه بازرگانی داخلی را بررسی می کند. نتايج این بخش حا

که با  یرگروه اصلی عمده فروشی و خرده فروشی، هتل و رستوران-حمل ونقل و انبارداری  ۱۳۹۶ دو ز
کل ارزش افزوده اقتصادی  کشور ارتباط بیشتری دارند، سهم ۲۱ درصدی از  بخش بازرگانی داخلی 
یژه خدماتی(  کشور را به خود اختصاص دادند. در این سال تعداد مجوزهای واحدهای صنفی )بو
کشور )فروشگاه های زنجیره ای، هایپر مارکت ها و فروش آنالین و...(  يع  ین توز افزايش و ساختار نو
کل معامالت عمده فروشی در بورس  کرد. بااین حال مقدار و حجم  رشد حدود ۳ درصدی را تجربه 
يع مدرن نسبت به سال ۱۳۹4 به ترتیب افزايش ۵.۳ و  کاالی ایران به عنوان يکی از شاخص های توز

کرد. ۳۳ درصدی را تجربه 
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زارت صنعت، معدن و تجارت پرداخته است. از مهمترین 	  فصل نهم به برخی از مهمترین اقدامات و
واحد   ۲۵۰۰ از  بیش  احیاء  برای  تولید  رونق  حمايتی  طرح  اجرای  به  می توان   ۱۳۹۶ سال  اقدامات 
تولیدی صنعتی نیمه فعال و يا تعطیل و بهره برداری از فاز های ۱۷ و ۱8 پارس جنوبی، بهره برداری از 
۳۰۰۳ واحد تولیدی و تکمیل ۳۹۱۳ واحد صنعتی در سال ۱۳۹۶ در راستای ابالغ ستاد فرماندهی 

اقتصاد مقاومتی اشاره داشت.
فصل دهم به بررسی آثار سیاست های ارزی بر بخش صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۶ پرداخته 	 

است. نتايج نشان می دهد صادرات غیرنفتی در ایران در مجموع به سیاست ارزی حساسیت نشان 
کشش های محاسبه شده برای صادرات غیرنفتی در هیچ يک از صنايع مختلف از عدد  می دهد و 
کشش  يکه  طور به  است،  متفاوت  مختلف  صنايع  بین  در  حساسیت  این  و  نیستند  کمتر   ۰/۵۵

صادرات نسبت به نرخ ارز در صنايع عمده و صادراتی از سایر صنايع پایین تر است. 
فصل یازدهم به بررسی عملکرد سال ۱۳۹۶ بخش صنعت، معدن و تجارت در يک نگاه پرداخته 	 

یری جامع از تحوالت صنعتی، معدنی و تجاری سال ۱۳۹۶،  است. در این فصل ضمن ارائه تصو
برخی توصیه های سیاستی برای سال ۱۳۹۶ عنوان شده است. 
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فصل اول
جایگاه جهانی اقتصاد ایران و تصویر آن در 

شاخص های بین المللی

در سال ۲۰۱۷ اقتصاد جهانی به خاطر وجود شرايط مالی جهانی بطور نسبی مطلوب و افزايش تقاضا، از رشد مثبتی 

از  پس  توانست  نیز  ایران  اقتصاد  شد.  برخوردار  خارجی  تجارت  و  سرانه  درآمد  نا خالص،  تولید  شاخص های  در 

اجرای برجام و رفع برخی تحريم ها از رشد مثبتی در شاخص های تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، تجارت و 

که این امر زمینه بهبود برخی شاخص های محیطی را نیز فراهم ساخت.  گردد  جذب سرمايه های خارجی برخوردار 

گسترش فضای عدم اطمینان ناشی از آن، آثار بازدارنده ای  اگرچه افزايش نوسانات نرخ ارز در اواخر سال ۲۰۱۷ و 

گمانه زنی ها در خصوص تصمیم اياالت متحده آمريکا برای  بر وضعیت این قبیل از شاخص ها داشت. بعالوه، 

خروج از برجام، موجب ايجاد چشم اندازی نا مطمئن برای وضعیت شاخص های اقتصادی ایران شد.

کالن اقتصادی و تجاری بواسطه  کی از بهبود نسبی شاخص های  بررسی عملکرد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ حا

تولید ناخالص داخلی 4۳۱ میلیارد دالری )سهم ۰/۵4 درصدی و رتبه ۲۷ جهانی(، درآمد سرانه ۵،۳۰4 دالری 

)رتبه ۹۷ جهانی(، تورم ۹/۹ درصدی )رتبه ۲۲ جهانی(، سهم ۰/۵۲ درصدی از صادرات جهانی و ۰/۲۶ درصدی 

از واردات جهانی بوده است. شاخص رقابت پذیری صنعتی ایران در سال ۲۰۱۶ معادل ۰/۰48 )رتبه ۵8 جهانی( 

رودی سرمايه گذاری مستقیم خارجی )FDI( خود را با افزايش ۵۲  بوده است. ایران در سال ۲۰۱۷ توانست جريان و

درصدی نسبت به سال قبل به سطح حدود ۵ میلیارد دالر برساند.

رمیانه و شمال آفريقا،  کشور های منطقه خاو در ارتباط با مقايسه جايگاه ایران از منظر شاخص های بین المللی با 

توجه به وجود فاصله ایران از لحاظ جذب سرمايه گذاری مستقیم خارجی با ترکیه و امارات متحده عربی، همچنین 

از  لحاظ ارزش تجارت خارجی در مقايسه با عربستان، ترکیه و امارات متحده عربی، اتخاذ سیاستهای مناسب 

ری می کند. اصالحی جهت تخفیف این شکاف را يادآو

زمینه  در  اما  يافت  بهبود  جهانی  ری  نوآو و  پذیری  رقابت  شاخص های  ازنقطه نظر  ایران  وضعیت   ۲۰۱۷ سال  در 

اقتصادی،  کالن  محیط  بهبود  بود.  مواجه  رتبه  تنزل  با  اقتصادی  آزادی  و  کسب وکار  سهولت  شاخص های 

ری از مهمترین داليل بهبود  ری، افزايش خروجی های خالق و دانش و فناو کارایی و نوآو یرساخت ها، افزايش نرخ  ز

قراردادها  الزام  و  مالیاتها  پرداخت  این سال،  که در  این در حالی است  بودند.  شاخص های محیطی فوق االشاره 

کسب وکار را داشته اند. در شاخص آزادی اقتصادی بیشترین تنزل رتبه در  بیشترین تنزل رتبه در شاخص  سهولت 

اثربخشی قضایی، سالمت مالی، آزادی سرمايه گذاری و آزادی تجاری به وقوع پیوست. 

گرهای اقتصادی منتخب شامل تولید ناخالص  فصل حاضر با تفصیل بیشتر به بررسی جايگاه اقتصاد ایران در نما

وضعیت  بررسی  و   ۲۰۱۳-۱۷ ره  دو طی  تورم  و  خارجی  مستقیم  سرمايه گذاری  تجارت،  سرانه،  درآمد  داخلی، 

آزادی  رقابت پذیری،  کسب و کار،  سهولت  مانند  اقتصادی  فعالیت های  در  تأثیرگذار  محیطی  شاخص های 

ری جهانی، توانمندسازی تجاری و عملکرد لجستیک پرداخته است. اقتصادی، نوآو





گرهای اقتصادی منتخب 1-1. نما
برخی  منطقه  منتخب  کشورهای  بین  در  ایران  جهانی  جايگاه  از  یری  تصو ارائه  به منظور  بخش  این  در 
شاخص های اقتصادی، تجاری و صنعتی شامل تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، تورم، سرمايه گذاری 

مستقیم خارجی و تجارت مورد مقايسه قرارگرفته است.

1-1-1. تولید ناخالص داخلی
براساس داده های صندوق بین المللی پول۱، تولید ناخالص داخلی اسمی جهان به قیمت  جاری در سال 
که نسبت به سال قبل ۵.8 درصد رشد داشته است )رشد تولید  ۲۰۱۷ معادل ۷۹ هزار میلیارد دالر بوده 
حقیقی  رشد  نرخ  است(.  بوده  درصد   ۱.4 آن  قبل  سال  به  نسبت   ۲۰۱۶ سال  در  جهان  اسمی  ناخالص 
که نسبت به سال قبل افزايش ۰.۰۶ درصدی داشت  اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۷ معادل ۳.8 درصد بود 
گزارش صندوق بین المللی  که عمده این رشد، متکی به رشد اقتصاد های پیشرفته بوده است. براساس 
پول، شرايط مطلوب مالی جهانی، هیجانات مثبت و وجود انگیزه های قوی باعث حفظ رشد اخیر تقاضا 
که این امر، اثر قابل توجهی بر رشد اقتصادی کشورهای با حجم صادرات  و به خصوص سرمايه گذاری شد 
گذاشته است. همچنین اصالحات مالیاتی اياالت متحده آمريکا و محرک های مرتبط با آن عالوه  عظیم 

کشور، تقاضا را برای شرکای تجاری آن نیز افزايش داده است. بر تحريک رشد این 
که  تولید ناخالص داخلی اسمی ایران در سال ۲۰۱۷ با رشد ۶.۷ درصدی به 4۳۱ میلیارد دالر رسید 
باتوجه به باال تر بودن رشد اسمی ایران نسبت به رشد اسمی جهان، رتبه تولید ناخالص داخلی ایران به 
قیمت  اسمی در جهان را از ۲8 در سال ۲۰۱۶ به ۲۷ در سال ۲۰۱۷ بهبود داده است. ایران در این سال سهم 
۰.۵ درصدی از تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص داد. شايان ذکر است تولید ناخالص داخلی 
کشور  که در رتبه بندی ۱۹۳  ایران براساس شاخص قدرت خريد در سال ۲۰۱۷ به ۱.۶۳۰ میلیارد دالر رسید 

گرفته و نسبت به سال قبل تغییری نداشته است.  در رتبه هجدهم قرار 

1.  Internatonal Monetary Fund (IMF).
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تولید  با  به ترتیب  عربستان  و  ترکیه  کشور  دو  می دهد  نشان  منطقه   رقبای  با  ایران  وضعیت  مقايسه 
ناخالص داخلی اسمی 84۹ و ۶8۳ میلیارد دالری، به ترتیب سهم ۱.۰۶ و ۰.8۵ درصدی از تولید ناخالص 
کی از رتبه بهتر این  که این امر حا داخلی جهانی و رتبه های ۱۷ و ۱۹ جهانی را به خود اختصاص داده اند 
ردهای صندوق بین المللی پول نشان می دهد سهم  کشورها نسبت به ایران است. شايان ذکر است، برآو
کاهش  ایران از اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۷ اندکی افزايش يافته در حالیکه سهم ترکیه در آن سال اندکی 

نشان می دهد و سهم عربستان تغییر محسوسی نداشته است.
گزارش بانک جهانی، رشد تولید ناخالص حقیقی ایران در سال ۲۰۱۷ معادل 4.۳ درصد بوده  براساس 
که در مقايسه با رشد ۱۲.۵ درصدی سال ۲۰۱۶ کاهش نشان می دهد، افزايش نوسانات نرخ ارز در اواخر سال 
که باعث باال رفتن تقاضای سفته بازی برای ارز های  گسترش فضای عدم اطمینان ناشی از آن  ۲۰۱۷ و 
خارجی گرديد را می توان در کنار کاهش تولید بخش نفت و گاز، صنايع کارخانه ای و ... از جمله داليل این 
کاهش دانست.۱ به گزارش آن بانک، برخالف سال ۲۰۱۶ که سهم عمده رشد اقتصادی ایران ناشی از رشد 
که  بخش نفت بود، در سال ۲۰۱۷ منبع اصلی رشد اقتصادی ایران، رشد تولید بخش غیرنفتی می باشد 
کل رشد اقتصادی )4.۳ درصدی( در سال مذکور است. همچنین تشکیل سرمايه  شامل ۳.۲ درصد از 
که نشان از  ثابت ناخالص برای نخستین بار از نیمه دوم ۱۵-۲۰۱4 تا به حال دارای نرخ رشد مثبت بوده 
رونق سرمايه گذاری عمدتا مبتنی بر بخش ساخت وساز می باشد. لذا در صورت تثبیت تولید نفت، رشد 
غیرنفتی نیز می تواند از طریق افزايش تقاضای مصرفی کاالهای داخلی، بهبود سرمايه گذاری و افزايش سهم 

صادرات غیرنفتی به شکل فزاينده ای در سال های آتی تداوم يابد. 
داخلی  ناخالص  تولید  رشد  نرخ   ۲۰۱8 سال  برای  که  می رود  انتظار  جهانی،  بانک  گزارش  براساس 
گرفتن سهم مشارکت بیشتر بخش غیرنفتی و عدم بوجود آمدن عوامل غیرمترقبه و  حقیقی ایران با در نظر 
بیرونی بر اقتصاد ملی، در حدود 4.۲ درصد تثبیت شود. با این وجود، سطح باالی نرخ بیکاری و روند قابل 
کرده و فضا را برای اجرای اصالحات  ياد بر درآمد خانوار ها فشار وارد  انتظار افزايش قیمت ها، به احتمال ز
کلی، در میان مدت و بلند مدت، چشم انداز رشد بر سرعت  اقتصادی بیشتر، محدود می سازد. به طور 
پیوستن ایران به اقتصاد جهانی در زمینه بانکی، تجارت و سرمايه گذاری و اجرای اصالحات ساختاری 
کلیدی متکی خواهد بود. اما باتوجه به احتمال بازگشت تحريم ها، می توان از طریق ايجاد فرصت های 
بهبود  بانکی،  يت نظام  تقو یژه بخش خصوصی،  به و بنگاه ها  برای  رقابتی  برابر در يک محیط  و  مناسب 
کار از وابستگی به درآمدهای نفتی رهایی يافت و رشد بخش  ری بازار  کسب وکار و ارتقای بهره و فضای 

غیرنفتی را بهبود بخشید.

1. World Bank (2018).
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جدول )1-1(: عملکرد تولید ناخالص داخلی اسمی جهان، اهران و رقبای منطقه طی دوری 17-2013 )میلیارد دالر(

2013201420152016
2017

سهم )درصد(رشدمقدار

-۷۶.۵۹۶۷8.۶۶۳۷4.4۲۹۷۵.48۵۷۹.8۶۵۵.8جهان

۹۵۰۹۳48۵۹ترکیه
8۶۳
)۱۷(

84۹
)۱۷(

-۱.۶۱.۰۶

۷4۶۷۵۶۶۵4عربستان سعودی
۶44
)۲۰(

۶8۳
)۱۹(

۶.۰۳۰.8۵

۳۹۶4۲۳۳۷۵ج.ا. اهران
4۰4

)۲8(
4۳۱

)۲۷(
۶.۷۰.۵4

۳۹۰4۰۳۳۵۷ امارات متحدی عربی 
۳48
)۳۰(

۳۷۷
)۳۱(

8.۲۰.4۷

۲۹۲۳۰8۲۹۹رژیم اشغالفر قدس
۳۱۷

)۳4(
۳۵۰

)۳۲(
۱۰.۳۰.4۳

۱۹8۲۰۶۱۶4قطر
۱۵۲

)۵۶(
۱۶۶

)۵۶(
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Source: International monetary fund (2018).
کشورها را نشان می دهد. •اعداد داخل پرانتز رتبه 

1-1-2. درآمد سرانه
براساس آمار صندوق بین المللی پول، متوسط درآمد سرانه جهان در سال ۲۰۱۷ با افزايش 4.۵ درصدی 
درآمد  با  کشورهای  گروه  در  دالر   ۵.۳۰4 سرانه  درآمد  با  ایران  رسید.  دالر   ۱۰.8۲۷ به  قبل  سال  به  نسبت 
متوسط باال و در رتبه ۹۷ جهان در سال ياد شده قرار دارد )در مقايسه با سال ۲۰۱۶ علی رغم افزايش ۵.۵ 
از عوامل مهم  از ديدگاه آن صندوق يکی  نزول در جايگاه جهانی مواجه شده است(.  پله  با ۲  درصدی 
اثر گذار بر رشد درآمد سرانه ایران در سال ۲۰۱۷، افزايش صادرات نفت پس از اجرای برجام و رشد قیمت آن 
کاهش سقف تولید نفت  در بازارهای جهانی به باالی ۵۰ دالر در هر بشکه، پس از حصول توافق در زمینه 
پک بوده است. همچنین بخش ديگری از این افزايش، می تواند به افزايش در رشد ارزش افزوده بخش  او
رشد  از  عمده ای  سهم  جهانی  بانک  گزارش  طبق  که  شود  مربوط   ۲۰۱۷ سال  در  ایران  اقتصاد  غیرنفتی 

اقتصادی در این سال را بر عهده داشته است.
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کی از رتبه پایین تر ایران نسبت به این  مقايسه درآمد سرانه ایران با متوسط جهانی و کشورهای منطقه حا
ره ۵ ساله ۱۷-۲۰۱۳ نشان می دهد که  کشورها است. بررسی درآمد سرانه کشور های نفتی منتخب طی دو
رۀ نزولی )کوتاه مدت(، سرانجام در سال ۲۰۱۷ رشد درآمد سرانه این کشور ها مثبت شده است.  پس از يک دو
کشور های نفتی بوده است. شايان ذکر  افزايش قیمت نفت مهم ترین عامل مشترک در رشد درآمد سرانه 
است در ایران به دلیل همراه شدن این عامل با رفع تحريم های فروش نفت، رشد درآمد سرانه قابل توجه تر 
کشور و انجام برخی مراحل  بوده است. همچنین در عراق نیز به دلیل بهبود وضعیت امنیت داخلی این 
یرساخت ها، رشد بخش غیر نفتی بهبود يافته و در نتیجه رشد درآمد سرانه نسبت به سال   بازسازی اولیه ز
ره ياد شده منفی بوده است؛ چراکه  قبل قابل توجه بوده است. اما در مقابل تغییرات درآمد سرانه ترکیه در دو
سال   در  نفت  قیمت  افزايش  ترکیه،  خارجی  و  داخلی  سیاست  چالش های  برخی  تبعات  ز  برو بر  عالوه 
که اثر منفی بر  کشور شده  ۲۰۱۷ موجب افزايش قیمت حامل های انرژی و هزينه های حمل و نقل در این 

کاهش يافت. گذاشته است و در نتیجه، درآمد سرانه آن نیز  کشور برجای  کنترل تورم این  صادرات و 

جدول )1-2(: عملکرد درآمد سرانه جهان، اهران و رقبای منطقه طی دوری 17-2013 )دالر(

2013201420152016
متوسط رشد2017

2013-17 رتبهمقدار

۰.۱۳--۱۰.88۶۱۱.۰۵۰۱۰.۳۳4۱۰.۳۵۶۱۰.8۲۷جهان

۱۱.۵-۹۹,۱8۰۹۳.۰۵4۶۷.۵۳۷۵8.۲4۶۶۰.8۰4۷قطر

۳۶.۳۰۷۳۷.۵۵۶۳۵.۷۰۵۳۷.۱۹۲4۰.۲۵8۲۲۲.۶رژیم اشغالفر قدس

۳.۷-4۳.۲۳۲4۳.۳4۶۳۷.۳۶۱۳۵.۳8۳۳۷.۲۲۵۲۶امارات متحدی عربی

4-۲4.8۹۲۲4.۵8۰۲۱.۰۹4۲۰.۳۱۷۲۱.۱۲۰4۰عربستان سعودی

4-۱۲.۳۹۵۱۲.۰۲۲۱۰.۹۱4۱۰.8۱۷۱۰.۵۱۲۶۷ترکیه

۵.۱۵۲۵.۳۹۵4.۷۲۳۵.۰۲۶۵.۳۰4۹۷۰.۷ج.ا. اهران

۷.۷-۷.۰۲۱۶.۵۱۷4.8۶۹4.۵۳۲۵.۰8۷۹۹عراق

Source: International Monetary Fund, IMF Data Mapper (2018).

با درآمد سرانه ۶۰ هزار  پایین خود(  گاز )و جمعیت  و  به واسطه صادرات نفت  نمودار )۱-۱( قطر  مطابق 
به   ۲۰۱۷ سال  در  را  جهانی   ۷ رتبه  و  منطقه  منتخب  کشورهای  میان  در  اول  رتبه  است  توانسته  دالری 
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کشور امارات متحده عربی نیز با توسعه تجارت و متنوع سازی سرمايه گذاری ها در  خود اختصاص دهد. 
بخش های مختلف اقتصادی و همچنین افزايش فعالیت ها در بخش های غیرنفتی توانسته درآمد سرانه 
يم اشغالگر قدس نیز با  گیرد. رژ کسب نمايد و در جايگاه ۲۶ ام جهان در این سال قرار  ۳۷ هزار دالری 
ری باال توانسته رتبه ۲۲ ام جهانی درآمد سرانه را به خود اختصاص دهد. همچنین  تکیه بر صنايع با فنآو
ساختاری  اصالحات  انجام  و  یرساختی  ز صنايع  در  گسترده  سرمايه گذاری  بدلیل  سعودی  عربستان 

توانسته است در جايگاه 4۰ ام جهان و با فاصله قابل توجهی از ایران قرار بگیرد.

نمودار )1-1(: عملکرد درآمد سرانه جهان، اهران و رقبای منطقه طی دوری 2013-17
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 0.2 درصد بوده که نسبت به سال قبل 3معادل  2017المللی پول، متوسط نرخ تورم جهان در سال آمار صندوق بین براساس

ها و گذاری در زیرساختدلیل افزایش سرمایهبه)افزایش قیمت فلزات  ،افزایش یافته است. افزایش قیمت جهانی نفت درصد
ها در ایالت متحده آمریکا موجب افزایش تورم افزایش انتظارات برای کاهش مالیاتهمچنین و  (مستغالت در چین و امالک

موجب افزایش نیز  2017بهره کوتاه مدت در دسامبر  شده است. بعالوه تصمیم فدرال رزرو برای افزایش نرخجهان در این سال 
 در این سال گردید.انتظارات تورمی 

 0.8افزایش  2016درصد بوده که نسبت به سال  9.9معادل  2017، نرخ تورم ایران در سال صندوقاین آمار  براساسهمچنین 
رتبه ایران به لحاظ تورم نسبت به سال قبل تغییری نداشته و ایران در  ،رغم این افزایشدهد. علینشان میرا درصدی واحد 

 2013-17کشور جهان قرار دارد. بررسی روند تورم ایران طی دورۀ  191در میان  ،امین کشور دارای تورم قابل توجه 22جایگاه 
 2017سرانجام در سال  ،موفق دولتهای ضدتورمی سیاستاجرای دهد که پس از یک دورۀ کاهشی تورم از طریق نشان می

افزایش موقت سقف سود سپرده تورم به دالیلی نظیر افزایش نوسانات نرخ ارز در اواخر این سال و تصمیم بانک مرکزی به
تک  در این سال( افزایش یافت. اگرچه این افزایش ناچیز بوده و هنوز نرخ تورم ایران درصد 20درصد به  15ای بانکی )از ه

های دلیل هزینهها بهاز برجام و احتمال افزایش هزینهآمریکا با توجه به مسائلی نظیر خروج اما ( باقی مانده است، 9.9رقمی)
المللی صندوق بین ،طبق آخرین پیش بینیافزایش یابد.  2018رود نرخ تورم ایران در سال انتظار می ،هااشی از بازگشت تحریمن

صندوق  در نظر گرفته است. ،های فروش نفتاحتمال تحریمایران بدون لحاظ  2018برای سال را درصدی  12.1تورم پول 
های مالی و عدم اطمینان خارجی، اجرای اصالحات فوری در بخش پذیریبین المللی پول در شرایط کنونی و با توجه به آسیب

سازی نرخ ارز بر اساس چارچوب سیاست پولی مبتنی بر بازار و اصالحات ساختاری مبارزه با پولشویی را پیشنهاد مالی، یکسان
 داده است.

عربستان دارای بهترین عملکرد بوده است،  2017حاکی از آن است که در سال  ،ایهای منتخب منطقهشورمقایسه تورم در ک
رود نرخ تورم ، بر اساس گزارش بانک جهانی انتظار میمالیات بر ارزش افزوده اگرچه به دلیل کسری بودجه و اجرای طرح 

درصد برسد. همچنین عراق، قطر و امارات متحده عربی با  5طور قابل توجهی افزایش یابد و به به 2018عربستان در سال 
 ترکیه و ایران قرار دارند.نرخ تورم کشورهای ی از توجهقابلفاصله 

 
 

 ()درصد 2013-17(: نرخ تورم جهان، ایران و کشورهای رقبای منطقه طی دوره 3-1جدول )
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Source: International Monetary Fund, IMF Data Mapper (2018).     

1-1-3. تورم
که  بوده  درصد   ۳ معادل   ٢٠١۷ سال  در  جهان  تورم  نرخ  متوسط  پول،  بین المللی  صندوق  آمار  براساس 
فلزات  قیمت  افزايش  نفت،  جهانی  قیمت  افزايش  است.  يافته  افزايش  درصد   ۰.۲ قبل  سال  به  نسبت 
افزايش  همچنین  و  چین(  در  مستغالت  و  ک  امال و  یرساخت ها  ز در  سرمايه گذاری  افزايش  )به دلیل 
این سال شده  در  تورم جهان  افزايش  آمريکا موجب  ايالت متحده  در  مالیات ها  کاهش  برای  انتظارات 
افزايش  نیز موجب  کوتاه مدت در دسامبر ۲۰۱۷  بهره  نرخ  افزايش  برای  رزرو  است. بعالوه تصمیم فدرال 

گرديد. انتظارات تورمی در این سال 
که نسبت  همچنین براساس آمار این صندوق، نرخ تورم ایران در سال ٢٠١۷ معادل ۹.۹ درصد بوده 
به سال ۲۰۱۶ افزايش ۰.8 واحد درصدی را نشان می دهد. علی رغم این افزايش، رتبه ایران به لحاظ تورم 
کشور دارای تورم قابل توجه، در میان ۱۹۱  نسبت به سال قبل تغییری نداشته و ایران در جايگاه ۲۲ امین 
رۀ کاهشی  رۀ ۱۷-۲۰۱۳ نشان می دهد که پس از يک دو کشور جهان قرار دارد. بررسی روند تورم ایران طی دو
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نظیر  داليلی  به  تورم   ۲۰۱۷ سال  در  سرانجام  دولت،  موفق  ضدتورمی  سیاست های  اجرای  طریق  از  تورم 
افزايش نوسانات نرخ ارز در اواخر این سال و تصمیم بانک مرکزی به افزايش موقت سقف سود سپرده های 
بانکی )از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد( افزايش يافت. اگرچه این افزايش ناچیز بوده و هنوز نرخ تورم ایران در این 
سال تک رقمی)۹.۹( باقی مانده است، اما با توجه به مسائلی نظیر خروج آمريکا از برجام و احتمال افزايش 
هزينه ها به دلیل هزينه های ناشی از بازگشت تحريم ها، انتظار می رود نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱8 افزايش 
يابد. طبق آخرین پیش بینی، صندوق بین المللی پول تورم ۱۲.۱ درصدی را برای سال ۲۰۱8 ایران بدون 
کنونی  گرفته است. صندوق بین المللی پول در شرايط  لحاظ احتمال تحريم های فروش نفت، در نظر 
و با توجه به آسیب پذیری های مالی و عدم اطمینان خارجی، اجرای اصالحات فوری در بخش مالی، 
با  بازار و اصالحات ساختاری مبارزه  بر  بر اساس چارچوب سیاست پولی مبتنی  ارز  يکسان سازی نرخ 

یی را پیشنهاد داده است. پولشو
کی از آن است که در سال ۲۰۱۷ عربستان دارای بهترین  مقايسه تورم در کشور های منتخب منطقه ای، حا
عملکرد بوده است، اگرچه به دلیل کسری بودجه و اجرای طرح  مالیات بر ارزش افزوده، بر اساس گزارش بانک 
يابد و به ۵ درصد برسد.  افزايش  انتظار می رود نرخ تورم عربستان در سال ۲۰۱8 به طور قابل توجهی  جهانی 
همچنین عراق، قطر و امارات متحده عربی با فاصله قابل توجهی از نرخ تورم کشورهای ترکیه و ایران قرار دارند.

کشورهای منتخب منطقه طی دوری 16-2012 )درصد(   جدول )1-3(: تورم جهان، اهران و 

2013201420152016
2017

رتبهمقدار

۰.۹۱88-۳.۵۲.۲۱.۳۲عربستان سعودی

۱.۹۲.۲۱.4۰.4۰.۱۱8۲عراق
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۷.۵8.۹۷.۷۷.8۱۱.۱۲۱ترکیه
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-۳.۷۳.۲۲.8۲.8۳متوسط جهان

 Source: International Monetary Fund, IMF Data Mapper (2018).   
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1-1-4. سرمایه گذاری مستقیم خارجی
در  جهانی   )FDI( خارجی  مستقیم  سرمايه گذاری  آنکتاد۱،   ۲۰۱8 جهانی  سرمايه گذاری  گزارش  براساس 
برخالف جهت  کاماًل  که  میلیارد دالر رسید  به ۱.4۳ هزار  و  کاهش مواجه شد  با ۲۳ درصد  سال ۲۰۱۷ 
کاهش جريان سرمايه گذاری  از  بوده است. بخشی  و تجارت  ناخالص داخلی  تولید  حرکت رشد سريع 
کاهش ۲۲ درصدی معامالت ادغام و تملک بین مرزی بوده است، اما حتی با لحاظ  مستقیم به دلیل 
که موجب رشد سرمايه گذاری مستقیم خارجی  کالن و بازسازی های شرکت های بزرگ  کردن معامالت 
کاهش سرمايه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۷ قابل توجه است.  در سال ۲۰۱۶ شده بود، همچنان 
در  اقتصاد های  و  يافته  توسعه  اقتصاد های  در  خارجی  مستقیم  سرمايه گذاری  جريا ن های   ۲۰۱۷ درسال 
کاهش يافت؛ اما برای اقتصاد های در حال توسعه، بدون تغییر باقی ماند. در نتیجه  گذار به شدت  حال 
سال  به  نسبت  خارجی  مستقیم  سرمايه گذاری  رودی  و جريان های  از  توسعه  در حال  اقتصاد های  سهم 

۲۰۱۶ از ۳۶ درصد به 4۷ درصد افزايش يافت. 
مختلفی  عوامل  از   ناشی  اخیر  سال های  طی  جهانی  خارجی  مسقیم  سرمايه گذاری  کاهشی  روند 
گذشته  سال  پنج  در   FDI بازگشت  نرخ  چشمگیر  کاهش  و   FDI الگوهای  در  ساختاری  تغییرات  نظیر 
گزارش آنکتاد در سال ۲۰۱۷ متوسط نرخ جهانی بازدهی FDI افت ۶/۷ درصدی را تجربه  بوده است. به 
کرده است، هرچند نرخ بازگشت سرمايه در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار همچنان 
که افت بازدهی  کنند. از آنجا  کثر مناطق نتوانستند از روند نزولی رهایی پیدا  تر است، اما ا از میانگین باال
يادی به سرمايه گذاری مستقیم خارجی در حوزه کاالهای اساسی  که وابستگی ز سرمايه گذاری در مناطقی 
کاالهای اساسی در این بازه  دارند محسوس بوده است، شايد يکی از داليل آن را بتوان به سقوط قیمت 
از عوامل ساختاری  از بهبود قیمت ها، نشان  گسترده این افت حتی پس  زمانی نسبت داد، اما ماهیت 
کار در مبادالت  نیروی  و   بیتراژ هزينه های مالی  آر کاهش فرصت های  از  که عمدتًا ناشی  دارد. عواملی 

بوده است.
تر و افزايش قیمت کاالها،  براساس گزارشات آنکتاد، پیش بینی رشد اقتصادی بیشتر، حجم تجارت باال
می تواند سبب افزايش بالقوه در سرمايه گذاری مستقیم خارجی جهانی در سال ۲۰۱8 باشد، اما مسائلی مانند 
عدم اطمینان سیاسی ممکن است مانع تحقق پیش بینی فوق گردد. تشديد و گسترش تنش های تجاری 
گذاشت. عالوه بر این،  که تأثیر منفی بر سرمايه گذاری مستقیم خارجی خواهد  نیز از جمله عواملی است 
اصالحات مالیاتی در ايالت متحده آمريکا و گسترش رقابت مالیاتی نیز از عوامل مؤثر بر روند سرمايه گذاری 

1. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).
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کی  حا پیش بینی ها  آنکتاد،  جهانی  سرمايه گذاری  گزارش  اساس  بر  می باشد.  جهانی  خارجی  مستقیم 
۱۰ درصد  این رشد حداکثر حدود  و پیش بینی می شود  بوده  FDI جهانی در سال ۲۰۱8  از رشد ضعیف 

که رشد مذکور از میانگین رشد در ۱۰ سال گذشته پایین تر خواهد بود. افزايش يابد، این در حالی است 
رودی سرمايه گذاری مستقیم خارجی به ایران در سال ۲۰۱۷ نزديک  براساس گزارش آنکتاد، جريان های و
به ۵۰ درصد افزايش يافته و به پنج میلیارد دالر رسیده است. در پی لغو برخی تحريم های خارجی در سال 
گاز  ۲۰۱۵، ایران به دلیل داشتن ذخایر غنی، شرکای خارجی قابل  توجهی را برای اکتشاف و تولید نفت و 
به خود جذب کرد. در جوالی ۲۰۱۷، شرکت توتال فرانسه، CNPC  چین و شرکت ملی نفت ایران قراردادی 
گوست، شرکت  گازی جهان( به امضا رساندند. در آ را برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی )بزرگ ترین میدان 
بژنفت روسیه و شرکت هلدينگ سرمايه گذاری غدیر برای سرمايه گذاری  بین المللی یونیت )ترکیه(، زارو
گازی به توافق رسیدند. يک شرکت ترکیه ای نیز با دولت ایران  مشترک در سه میدان نفت و يک میدان 
گشايش ايجاد شده در زمینه سرمايه گذاری  برای ساخت هفت نیروگاه در ایران به توافق رسید. با وجود 
خارجی، تصمیم ايالت متحده آمريکا برای خروج از توافق هسته ای، موجب ايجاد چشم اندازی نامطمئن 
کشورهای  ژه های سرمايه گذاری شده است. مقايسه جريان سرمايه گذاری خارجی در برخی  برای این پرو
کشورهای ایران )4۹ درصد(،  يم اشغالگر قدس )۵۹ درصد(،  که در سال ۲۰۱۷ رژ منطقه مبین آن است 
کشورهای ترکیه، عربستان سعودی و  قطر )۲۷ درصد( و امارات متحده عربی )8 درصد( رشد مثبت و 

عراق با افت جريان سرمايه گذاری مستقیم خارجی مواجه شده اند. 
 ۲۷ تقریبا  با  میالدی   ۲۰۱۶ سال  با  مقايسه  در   ۲۰۱۷ سال  در  قطر  در  خارجی  مستقیم  سرمايه گذاری 
گذاران جهانی نسبت  که این موضوع نشان می دهد سرمايه  درصد افزايش به رقم ۹8۶ میلیون دالر رسید 
کشورهای عربی، بی تفاوت بودند. همچنین میزان جذب  کشور با وجود تحريم  به فضای اقتصادی این 
سرمايه گذاری مستقیم خارجی امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۷ با 8 درصد رشد به رقم ۱۰.4 میلیارد دالر 
رسید که برای این کشور، يک رکورد محسوب می شود. از جمله داليل رشد سرمايه گذاری مستقیم خارجی 
نیز فروش تملیکات بوده است. در مقابل،  و  برون مرزی  يا برخی بانک های  امارات، ادغام شرکت ها  در 
يافت کننده  که به طور سنتی بزرگترین در رودی سرمايه گذاری مستقیم خارجی به عربستان  جريان های و
سقوط  علت  مهمترین  آنکتاد  يافته است.  کاهش  دالر  میلیارد   ۱.4 به  است  بوده  آسیا  غرب  در   FDI
خود  سهام  فروش  به  چندملیتی  شرکت های  اقدام  را  عربستان  در  خارجی  مستقیم  گذاری های  سرمايه 
کنندۀ بزرگ FDI در منطقه يعنی  يافت  کرده اند. ديگر در به شرکت های داخلی عربستان سعودی اعالم 
رودی  کاهش جريان های و با  کشور ترکیه نیز از سال ۲۰۱۶ به دلیل بی ثباتی سیاسی و نزول رتبه اعتباری 

سرمايه گذاری مستقیم خارجی مواجه بوده است.
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جدول )1-4(: جریان سرمایه گذاری خارجی جهان، اهران و رقبای منطقه طی دوری 17-2013 )میلیارد دالر(

متوسط رشد دوری20132014201520162017

۱4۲۵۱۳۳8۱۹۲۱۱8۶۷۱4۲۹۰.۰۷جهان

۱۱.8۶۱۱.۳۱۱.۹۱8.۹۱۲.۵رژیم اشغالفر قدس

4.8-۱۳.4۱۲.۷۱۷.۷۱۲.۹۱۱ترکیه

۹.۷۱۱8.۵۹.۶۱۰.4۱.۷ امارات متحدی عربی 

۳۲.۱۲۳.۳۵۱۳.۶ج.ا. اهران

۳۶.8-8.888.۱۷.4۱.4عربستان سعودی

-۰.8۱۱.۰۷۰.۷۰.۹-قطر

-۵-۶.۲-۷.۵-۱۰.۱-۳.۱-عراق

Source: World Investment Report (2018).

1-1-5. تجارت
ترین سطح  کاالیی در جهان به باال گزارش سازمان تجارت جهانی۱ در سال ۲۰۱۷ حجم تجارت  براساس 
به  خدمات  و  کاالها  جهانی  صادرات  ارزش   ۲۰۱۷ سال  در  به طوری که  رسید؛  گذشته  سال   ۶ طی  خود 
ترتیب با رشد  ۱۰.۶ و ۷.۹ درصد نسبت به سال ۲۰۱۶ به ۱۷۷۰۰ و ۵۳۰۰ میلیارد دالر افزايش يافت. همچنین 
کاالها و خدمات در سال ۲۰۱۷ با برخورداری از نرخ های رشد مثبت باال تر نسبت به سال  واردات جهانی 

قبل به ترتیب ۱8۰۰۰ و ۵۱۰۰ میلیارد دالر رسیده  است.
کاالیی در جهان به ترتیب حدود ۵ و ۱۰ درصد بوده است  زنی و ارزشی تجارت  در سال ۲۰۱۷ نرخ رشد و
تر بودن نرخ رشد ارزش تجارت نسبت به نرخ رشد  کنون يک رکورد محسوب می شود. باال که از سال ۲۰۱۲ تا
کاالهای مبادله شده در جهان نیز رشد  زنی مقداری، قیمت  که عالوه بر رشد و زنی آن، نشان از این دارد  و
کمی پایین تر از متوسط  کرده است. نرخ رشد تجارت بین المللی در سال ۲۰۱۷ اگرچه  مناسبی را تجربه 
بلندمدت آن )4.8 درصد( از سال ۱۹۹۰ بوده است، اما در قیاس با رشد ۱.8 درصدی سال ۲۰۱۶ و متوسط 
۳ درصدی در سال های پس از بحران مالی ۲۰۰8 رقم بسیار مناسبی محسوب می شود و نشان از بهبود 
يشه در  قابل توجه اوضاع تجارت جهانی دارد. رشد مناسب تجارت جهانی در سال ۲۰۱۷ بیش از هر چیز ر

1  World Trade Statistical Review
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یژه در اياالت متحده آمريکا( و رشد مخارج  عوامل مرتبط با ادوار تجاری نظیر افزايش سرمايه گذاری )به و
پا با حفظ ثبات رشد اقتصادی خود  یژه در ژاپن( داشت. در عین حال، چین و اتحاديه ارو مصرفی )به و
کردند. لذا به رغم تنش های تجاری، رشد مقدار تجارت جهانی  پايه محکمی برای تقاضای جهانی فراهم 
پولتیک در سال ۲۰۱8  در سال ۲۰۱۷ قابل توجه بود. اما پیش بینی می شود گسترش تنش های سیاسی و ژئو
که در  کاالها در میان اقتصادهای بزرگ شود  گسترده ای از  منتج به محدوديت هایی برای تجارت طیف 
که يک چرخه مقابله به مثل در فضای تجارت بین المللی ايجاد شده و  يسک وجود دارد  آن صورت این ر

در تجارت و رشد جهانی اختالل ايجاد نمايد.
که  از عوامل ساختاری  برخی  بهبود رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۱۷،  شايان ذکر است، علی رغم 
گذاشته اند از جمله متعادل سازی دوباره اقتصاد چین برای حرکت از  در سال های اخیر بر تجارت تأثیر 
سرمايه گذاری )که دارای ماهیت وارداتی بسیار باالیی است( به سمت مصرف )که دارای مقادیر واردات 
کشور  باز شدن در های تجاری این  کاهش سرعت  با سرمايه گذاری است( و در نهايت  کمتر در مقايسه 
به سوی تجارت جهانی در دهه های اخیر، همچنان وجود دارد. البته متعادل سازی دوباره چین ممکن 
است در کوتاه مدت واردات را کاهش دهد، اما رشد قوی تر و پايدار تر بلندمدت این کشور، خواهد توانست 
از تجارت بیشتر حمايت کند. از سوی ديگر، انتظار می رود که فقدان پیمان های تجاری مؤثر بین کشورها 

کوتاه مدت و بلند مدت شود. کاهش رشد تجارت جهانی در  موجب 

کاالها و خدمات در سطح جهانی در دوری 17-2013 )هزار میلیارد دالر( جدول )1-5(: روند ارزش تجارت 

متوسط رشد دوری20132014201520162017عنوان

کاالها ۱.8- ۱۷.۷  ۱۶.۰  ۱۶.۵  ۱۹.۰  ۱۹.۰ صادرات 

کاال ۱.۳- ۱8.۰  ۱۶.۳  ۱۶.8  ۱۹.۱  ۱۹.۰ واردات 

۲.۵ ۵.۳  4.۹  4.۹  ۵.۱  4.8 صادرات خدمات

۲.۶ ۵.۱  4.8  4.۷  ۵.۰  4.۶ واردات خدمات

کاالها و خدمات ۰.۷-4۷.448.۲4۲.۹4۲4۶.۱کل تجارت 

Source: World Trade Statistical Review (2018).

کشورها  کاال به سایر  گزارش سازمان تجارت جهانی، ایران در سال ۲۰۱۷ حدود ۹۲ میلیارد دالر  براساس 
صادر کرده است که این رقم نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد افزايش نشان می دهد. ارزش صادرات ایران 
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گرفت. علی رغم این بهبود  در سال ۲۰۱۷ با دو پله صعود نسبت به سال ۲۰۱۶ در رتبه ۳۷ ُام جهان قرار 
کل ارزش صادرات جهان در سال ۲۰۱۷ تنها ۰.۵ درصد بوده است. شايان ذکر  قابل توجه، سهم ایران از 
کل ارزش صادرات جهان در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال قبل ۰.۰۶درصد افزايش يافته  است، سهم ایران از 
کشور های منتخب منطقه، امارات متحده عربی با سهم ۲.4 درصدی،  است. همچنین در مقايسه با 
تری از ایران  عربستان با سهم ۱.۳ درصدی و ترکیه با سهم ۱.۱ درصدی از تجارت جهانی در جايگاه باال
کاالیی ایران به جهان،  کل ارزش صادرات  گرفته اند. از  به لحاظ میزان تأثیر گذاری بر صادرات جهانی قرار 
رزی ۹.۳ درصد  کاالهای صنعتی ۲۶.۲ درصد، محصوالت معدنی و نفتی ۶۳.۲ درصد، محصوالت کشاو
و سایر اقالم طبقه بندی نشده ۱.۲ درصد سهم را به خود اختصاص داده اند. همچنین در سال ۲۰۱۷ ارزش 
که نسبت به میزان آن در سال ۲۰۱۶ افزايش  کشور  ها به ایران به 4۷ میلیارد دالر رسید  کاال از سایر  واردات 
۱۷.۵ درصدی داشته است. ترکیب سبد وارداتی کشور را ۶۹.۳ درصد محصوالت صنعتی، ۲4.4 درصد 

رزی و تبديلی تشکیل داده است. کشاو اقالم خام 

کاالها و خدمات اهران در دوری 17-2013 )میلیارد دالر( جدول )1-6(: تغییرات ارزش تجارت 

ره۲۰۱۲۲۰۱۳۲۰۱4۲۰۱۵۲۰۱۶ متوسط رشد دو

کاالها صادرات 
8۲.۵

)۰.44(
88.8

)۰.4۷(
۶۳.۱

)۰.۳8(
۷۳

)۰.4۶(
۹۲

)۰.۵۲(
۲.8

کاال واردات 
4۹.۲

)۰.۲۶(
۵۱

)۰.۲۷(
4۱.8

)۰.۲۵(
4۰

)۰.۲۵(
4۷

)۰.۲۶(
-۱.۱

صادرات خدمات
۹.۲

)۰.۱۹(
۱۰.۳
)۰.۲(

۱۰.8
)۰.۲۲(

۹.8
)۰.۲(

۹.۹
)۰.۱۹(

۱.8

واردات خدمات
۱۵.4

)۰.۳۳(
۱۶.۵

)۰.۳۳(
۱۵.۱

)۰.۳۲(
۱۵.۲

)۰.۳۳(
۱۵.۹

)۰.۳۱(
۰.8

Source: World Trade Statistical Review (2018).
• اعداد داخل پرانتز سهم ایران در تجارت جهانی است.

که  است  افزايش  يافته  درصد   -۰.8 متوسط  به طور  جهان  صادرات  ارزش   ۲۰۱۳-۱۷ ساله   ۵ رۀ  دو طی 
يم اشغالگر قدس )۰.۷ درصد( و  رژ امارات متحده عربی )۱.۹ درصد(،  ایران،  از میان رقبای منطقه ای 
به خود اختصاص  را  ره  این دو به ترتیب بیشترین متوسط رشد ساالنه صادرات طی  ترکیه )۰.۱۲ درصد( 
عراق  به  مربوط  ره  دو این  طی  صادرات  افت  بیشترین  منطقه  کشور های  سایر  خصوص  در  اما  داده اند، 
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يت  با تقو که  )۱۶.۱ درصد(، قطر )۱۲.8 درصد( و عربستان )۱۱.۶ درصد( می باشد. این در حالی است 
کاهش عرضه نفت  یژه پس از اجرای توافق  قیمت جهانی نفت خام از ابتدای سال ۲۰۱۷ میالدی و به و
در میان  يافته است.  افزايش  در منطقه  کشور های عمده صادرکننده نفت  ارزش صادرات  پک،  او خام 
یر ساخت ها  کشورها با این حال عراق به دلیل نابسامانی های سیاسی و مشکالت ناشی از بازسازی ز این 
کشور های منتخب منطقه را  کاهش صادرات در میان  ره بیشترین  کاهش صادرات طی دو با ۱۶.۱ درصد 

تجربه نموده است.

کشورهای مهم منطقه در دوری 17-2031 )میلیارد دالر( جدول )1-7(: مقایسه ارزش صادرات اهران و 

20132014201520162017عنوان
متوسط رشد دوری 

)درصد(
کل سهم از 

۰.8۱۰۰- ۲۳,۰۰۹  ۲۰,۹۲۲  ۲۱,۳8۲  ۲4,۰۹۰  ۲۳,۷۱4 جهان

۱.۹۱.۹ 4۳۰  ۳۶4  ۳۶۰  4۰۰  ۳۹۹ امارت متحدی عربی

۱۱.۶۱- ۲۳۶  ۲۰۰  ۲۱۷  ۳۵4  ۳8۷ عربستان سعودی 

۰.۱۲۰.۹ ۲۰۰  ۱8۰  ۱۹۰  ۲۰۹  ۱۹۹ ترکیه

۰.۷۰.۵ ۱۰۵  ۱۰۰  ۱۰۱  ۱۰4  ۱۰۲ رژیم اشغالفر قدس

۲.۶۰.4 ۱۰۲  8۳  ۷4  ۹۹  ۹۲ ج.ا. اهران

۱۲.8۰.4- 8۵  ۷۲  ۹۲  ۱44  ۱4۷ قطر

۱۶.۱۰.۲- 4۶  48  ۵۶  8۹  ۹۳ عراق

 Source: World Trade Statistical Review (2018).

است.  افزايش  يافته  درصد   -۰.۶ ساالنه  متوسط  بطور  جهانی  واردات  بررسی،  مورد  ساله   ۵ ره  دو طی 
که  امارات )4 درصد(  از جمله  کشور های منطقه  واردات در میان برخی  همچنین رشد متوسط ساالنه 
يم اشغالگر قدس )۱.۳ درصد( افزايش  استراتژی صادرات مجدد را تعقیب می کند، قطر )۳.۲ درصد( و رژ
ره مربوط به عراق )۱۳.۷- درصد(، عربستان   يافته است. در مقابل بیشترین سرعت کاهش واردات طی دو
)4.4- درصد(، ترکیه )۱.8- درصد( و ایران )۰.۷- درصد( و می باشد. شايان ذکر است، عواملی نظیر 
کاهش  ازجمله داليل مهم  را می توان  ارزش پول ملی  کاهش  و  کاهش درآمدهای صادراتی، درآمد سرانه 

کشور های منطقه دانست. واردات 
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کشورهای مهم منطقه در دوری 17-2013 )میلیارد دالر( جدول )1-8(: مقایسه ارزش واردات اهران و 

20132014201520162017عنوان
متوسط رشد دوری 

)درصد(
کل سهم از 

2016

۰.۶۱۰۰- ۲۳,۰۹۹  ۲۱,۰۵8  ۲۱,۵۰۳  ۲4,۱۲۵  ۲۳,۶۲۶ جهان

4۱.۵ ۳۵۲  ۳۵4  ۳44  ۳۶۰  ۳۰۰  امارات متحدی عربی 

4.4۰.8- ۱84  ۱۹۰  ۲۳۰  ۲۳۷  ۲۲۰ عربستان سعودی

۱.8۱.۱- ۲۵۶  ۲۱۹  ۲۲8  ۲۶۵  ۲۷۵ ترکیه

۱.۳۰.4 ۱۰۱  ۹۵  8۹  ۱۰۰  ۹۶ رژیم اشغالفر قدس

۰.۷۰.۳- ۶۳  ۵۵  ۵۷  ۶۷  ۶۵ ج.ا. اهران

۳.۲۰.۳ ۵۹  ۶۲  ۶۱  ۶۰  ۵۲ قطر

۱۳.۷۰.۲- 4۱  4۹  ۵۱  ۶8  ۷4 عراق

Source: World Trade Statistical Review (2018).

1-1-6. شاخص رقابت پذیری صنعتی1
کشور   ۱48 میان  از   ۲ متحد(  ملل  صنعتی  توسعه  )سازمان  یونیدو  سوی  از  شده  منتشر  آمار  براساس 
با يک پله صعود  ایران در سال ۲۰۱۶  رتبه بندی شده به لحاظ شاخص عملکرد رقابت پذیری صنعتی، 
رۀ ۱۶-۲۰۱۲ نشان می دهد  گرفته است. بررسی این شاخص طی دو نسبت به سال قبل در جايگاه ۵8 قرار 
رتبۀ ایران رو به بهبود بوده است. براساس جدول )۱-۹( در سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ ایران نسبت به سال 
۲۰۱۲ به لحاظ رتبه بهبود يافته، ولی به لحاظ امتیاز روند افزايشی نداشته است. این موضوع نشان دهنده 
کشورها در  ایران، عملکرد سایر  رقابت صنعتی در  کاهش عملکرد )امتیاز(  با وجود  که  این نکته است 

کشورها  کاالهای صنعتی  که توسط سازمان توسعه صنعتی ملل متحد )یونیدو( منتشر می شود تولید و صادرات  1. شاخص رقابت پذیری صنعتی 
و  داخلی  بازارهای  در  حضورشان  افزایش  برای  کشورها  توان  به مفهوم  صنعتی  رقابت پذیری  می کند.  اندازه گیری  رقابت پذیری  قدرت  نظر  از  را 
گروه )و 8 زیرشاخص فرعی( شامل  بین المللی، ضمن توسعه بخش های صنعتی با ارزش افزوده باالتر و فنآوری بیشتر است. این شاخص در سه 
ی تولیدات صنعتی جهان« می باشد. شاخص  کشورها بر رو کشورها« و »اثرات  »تولید  و صادرات محصوالت صنعتی«، »تعمیق وارتقای فن آوری 
کشور در رقابت  که هرچه این رقم به عدد یک نزدیک تر باشد نشانگر قدرت بیشتر آن  رقابت پذیری صنعتی در دامنه صفر تا یک اندازه گیری می شود 
پایین  و  پایین  به  رو  متوسط  متوسط،  باال،  به  رو  متوسط  عالی،  دسته  پنج  به  صنعتی  رقابت پذیری  رتبه بندی  براساس  کشورها  است.  صنعتی 
کره جنوبی در دسته عالی قرار دارند و بیش از 80 درصد تجارت صنعت جهانی را به خود  کشورهای آلمان، ژاپن، چین، آمریکا و  تقسیم می شوند. 

اختصاص داده اند.

2.  United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
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کشورهای  کشور تا حدودی بدتر شده است. بايد توجه داشت تغییر موقعیت و جايگاه  قیاس با عملکرد 
شاخص  از  ناشی  شدت  به   صنعتی(  صادرات  و  صنعتی  افزوده  ارزش  )به لحاظ  صنعتی  و  نوظهور 
تغییرات رقابت پذیری صنعتی است. از این رو، توان رقابت پذیری صنعتی کشورها يکی از عوامل اساسی 

رشد پايدار در بلندمدت به شمار می رود.
معادل   ۲۰۱۶ سال  در  ایران  صنعتی  رقابت پذیری  شاخص  امتیاز   ،)۹-۱( جدول  اطالعات  براساس 
کشورهای متوسط رو به باال بوده است.  با رتبه ۵8 در سطح  ۰.۰48 )بدون تغییر نسبت به سال ۲۰۱۵( 

یر مؤلفه های شاخص رقابت پذیری در سال ۲۰۱۶ نشان می دهد: تحلیل ز
یر شاخص سرانه ارزش افزوده صنعت )ساخت( ۰.۳8 بوده است، همچنین در . ۱ امتیاز ایران در ز

با وجود  ایران در این شاخص نسبت به سال قبل 4 پله صعود داشته است. اما  سال ۲۰۱۶رتبه 
یر شاخص سرانه صادرات صنعت )نمره ۰.۰۱۱( که مبین  عدم تغییر امتیاز ایران در سال ۲۰۱۶ در ز
کاال های رقابتی است، رتبه ایران نسبت به سال قبل ۲ پله بدتر  سنجش توانایی کشور برای تولید 

شده است.
)نمره . ۲ صنعت«  ارزش افزوده  در  باال  و  متوسط  ری  فنآو با  کاالهای  »سهم  نظر  از  ایران  وضعیت 

کاال های  ۰.۵۷۷(، »سهم ارزش افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی « )نمره ۰.۳4۰(، »سهم 
ری متوسط وباال در صادرات صنعت« )نمره ۰.۳۳8( و »سهم در کل ارزش افزوده صنعت  با فناو

جهان« )نمره ۰.۰۲۱( نسبت به سال ۲۰۱۵ مناسب تر يا بدون تغییر بوده است.
کل . ۳ یر شاخص »سهم صادرات صنعت در  رتبه ایران در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۱۵ در دو ز

علی رغم   )۰.۰۱۲ )نمره  جهان«  صنعت  تجارت  کل  در  »سهم  و   )۰.۱۹۹ )نمره  جهان«  صادرات 
کشور مواجه شده است. بدین ترتیب، جايگاه  افزايش امتیاز با يک پله نزول جايگاه در میان ۱48 
کی از آن است در چند سال اخیر عملکرد  شاخص های عملکرد رقابت پذیری صنعتی ایران حا
رقابت پذیری تولید و صادرات صنعتی تا حدودی بهتر شده است ولی این رقابت پذیری موجب 

بهبود در تجارت جهانی )صنعت( نشده است.
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 جدول )1-9(: مقایسه رتبه و امتیاز اهران در زهر شاخص های  عملکرد رقابت پذهری صنعتی  

کشورهای مهم منطقه در دوری 2012-16 و 

20122013201420152016شاخص رقابت پذهری صنعتی و زهربخش های آن

امتیاز
رتبه

سطح

0.05
)62(

متوسط

0.047
)61(

متوسط

0.047
)59(

متوسط رو به باال

0.048
)59(

متوسط رو به باال

0.048
)58(

متوسط رو به باال

۰.۰48۰.۰4۶۰.۰48۰.۰48۰.۰۳8سرانه ارزش افزوده صنعت )ساخت( )دالر ۲۰۰۵(

۰.۰۰۹۰.۰۰۹۰.۰۰۹۰.۰۱۱۰.۰۱۱سرانه صادرات صنعت )ساخت( )دالر جاری(

ری متوسط و باال در  کاالهای صنعتی با فناو سهم 
ارزش افزوده صنعت )ساخت(

۰.484۰.4۶۹۰.4۶۹۰.4۹۳۰.۵۷۷

۰.۳۱۰.۳۰۶۰.۳۱۳۰.۳۱8۰.۳4۰سهم ارزش افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی

ری متوسط و باال در صادرات  کاالهای با فناو سهم 
صنعت )ساخت(

۰.۳۶۵۰.۳۶۹۰.۳۳8۰.۳۳8۰.۳۳8

کل صادرات ۰.۱۹۹۰.۱۹۵۰.۱۹۹۰.۱۹۷۰.۱۹۹سهم صادرات صنعت )ساخت( در 

کل ارزش افزوده صنعت )ساخت( جهان ۰.۰۲۳۰.۰۲۱۰.۰۲۱۰.۰۲۰۰.۰۲۱سهم در 

کل تجارت صنعت )ساخت( جهان ۰.۰۱۳۰.۰۱۲۰.۰۱۲۰.۰۱۱۰.۰۱۲سهم در 

Source: United Nations Industrial Development Organization (2018).

براساس آمار های جدول )۱-۱۰(، مقايسه رتبه شاخص رقابت پذیری صنعتی در سال ۲۰۱۶ نشان می دهد 
يم اشغالگر قدس در منطقه در رتبه های  کشورهای قطر، ترکیه، عربستان، امارات متحده عربی و رژ که  
يکه  تر از ایران قرار داشته و در وضعیت بهتری در شاخص رقابت پذیری صنعتی برخوردار هستند؛ بطور باال
کشورهای  از لحاظ رقابت پذیری صنعتی در جايگاه  ۲۹ُام  ترکیه بدون تغییر وضعیت، همچنان  کشور 
جهان قرار دارد. کشور عربستان سعودی نیز به عنوان اقتصاد نوظهور صنعتی با يک پله صعود در شاخص 
رقابت پذیری صنعتی در سال ۲۰۱۶ در مقايسه با سال قبل در جايگاه  ۳۶ُام قرار دارد. در سال ۲۰۱۶ رتبه 
اشغالگر قدس  يم  رژ و  امارت متحده عربی )4۱(  قطر )۵۰(،  کشور های  رقابت پذیری صنعتی  شاخص 
)۲8( نیز بدون تغییر نسبت به سال ۲۰۱۵ گزارش شده است. همچنین از ديگر موارد قابل توجه در تغییرات 
که از شرکای عمده تجاری ایران  کشور عراق است  کشورها، موقعیت  گرفته در وضعیت صنعتی  صورت 
در منطقه آسیا به شمار می رود. عراق در روند شاخص رقابت پذیری صنعتی از وضعیت مطلوبی برخوردار 
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يکه این کشور با ۱۵ پله نزول نسبت به سال قبل در جايگاه ۱4۶ در میان ۱48 کشور قرار گرفته  نیست؛ بطور
ترکیه و عراق )شرکای تجاری  کشور  که جايگاه رقابت پذیری صنعتی دو  این بدان مفهوم است  است. 
که این امر در میان مدت و بلندمدت ممکن است در  ره يادشده تغییر اساسی نداشته است  ایران( طی دو

کشور را تحت تاثیر قرار دهد. ری صنعتی به  انتقال فنآو

کشورهای مهم منطقه در دوری 2012-16 جدول )1-10(: مقایسه رتبه و امتیاز اهران در  عملکرد رقابت پذهری صنعتی و 

20122013201420152016عنوان

رژیم اشغالفر قدس
۰.۱44
)۲۹(

۰.۱4۱
)۲۹(

۰.۱4۱
)۲8(

۰.۱4۲
)۲8(

۰.۱۳۲
)۲8(

ترکیه
۰.۱۳۰
)۳۰(

۰.۱۳۰
)۳۰(

۰.۱۳۰
)۳۰(

۰.۱۲۹
)۲۹(

۰.۱۲4
)۲۹(

عربستان سعودی
۰.۱۰۲
)۳۷(

۰.۰۹8
)۳۷(

۰.۱۰۳
)۳۷(

۰.۱۰۰
)۳۷(

۰.۱۰۲
)۳۶(

امارت متحدی عربی
۰.۰۷۶
)4۶(

۰.۰۷۹
)4۱(

۰.۰8۶
)4۰(

۰.۰۷4
)4۱(

۰.۰۷۳
)4۱(

قطر
۰.۱۰۰

)۳8(
۰.۰8۲
)4۲(

۰.۰44
)۶۲(

۰.۰۶۳
)۵۰(

۰.۰۶۳
)۵۰(

ج.ا. اهران
۰.۰۵۰
)۶۳(

۰.۰4۷
)۶۰(

۰.۰4۷
)۵۹(

۰.۰48
)۵۹(

۰.۰48
)۵8(

عراق
۰.۰۰۳

)۱۳8(
۰.۰۰۳
)۱4۰(

۰.۰۰۳
)۱4۲(

۰.۰۰4
)۱۳۱(

۰.۰۰۱
)۱4۶(

 Source: United Nations Industrial Development Organization (2018).
کشورها را نشان می دهد. • اعداد داخل پرانتز رتبه 

1-2. شاخص های محیطی فعالیت اقتصادی
محیط فعالیت های اقتصادی در کشورهای جهان از مهمترین مؤلفه هایی هستند که رفتار سرمايه گذاران 
مقايسه  است  بدیهی  می کند.  متأثر  را  اقتصاد  عرصه  در  فعال  يگران  باز کلی  بطور  و  تجار  خارجی، 
کمک به سزایی در پیشبرد این امر خواهد نمود. مهمترین این شاخص ها شامل  شاخص های مرتبط با آن 
عملکرد  و  تجاری  توانمندسازی  جهانی،  ری  نوآو اقتصادی،  آزادی  رقابت پذیری،  کسب و کار،  سهولت 

لجستیک در ادامه بررسی شده اند.
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کسب وکار1 1-2-1. شاخص سهولت 
کسب وکار ایران در سال ۲۰۱۷ با 4 رتبه نزول نسبت به سال قبل، جايگاه ۱۲4 ام را  رتبه شاخص سهولت 
کسب وکار، تجارت فرامرزی  یرشاخص های اخذ اعتبار، راه اندازی  کرد. ز کسب  کشورهای جهان  در بین 
ایران در  تأثیر مثبتی بر جايگاه  با ۱۱، ۵،  4 و ۲ پله صعود،  يافت مجوزهای ساخت و ساز به ترتیب  و در
یرشاخص های پرداخت مالیات )۵۰ پله نزول( و الزام قراردادها )۱۰پله نزول( بیشترین  شاخص داشته اند. ز
ایران در  کسب وکار  بهبود سهولت  که جهت  اقداماتی  از  برخی  این شاخص داشتند.  رتبه  بر  را  اثر منفی 
شاخص  عمق  افزايش  )شامل  اعتبار«  »اخذ  یرشاخص  ز بهبود  اقدامات  شامل  گرفته  صورت  سال  این 
یرشاخص  ز بهبود  ثبتی۳(،  اعتبار  پوشش  افزايش  و  اعتباری۲  دفتر  پوشش  افزايش  اعتبار،  اطالعات 
یرشاخص »تجارت فرامرزی«  کار( و بهبود ز کسب و  کاهش زمان شروع  کار« )شامل  کسب و  »راه اندازی 

کاهش هزينه بری صادرات( می باشند. کاهش زمان بری صادرات و واردات و  )شامل 
)از  کسب وکار  شروع  امتیاز  افزايش  می دهد  نشان  کسب وکار  راه اندازی  یرشاخص  ز اجزای   بررسی 
ز( بوده  کسب وکار )از ۱۵.۵ به ۱۵ رو کاهش زمان موردنیاز برای شروع  8۵.۰۶ به 8۵.۱۶( عمدتآ به دلیل 
يافت  در یرشاخص  ز در  است.  کرده  صعود  پله   ۵ یرشاخص  ز این  در  ایران  رتبه  آن،   نتیجه  در  که  است 
کاهش  و  انبار4(  ارزش موجودی  از  به ۲ درصد  )از ۱.۷  افزايش هزينه ها  با وجود  مجوزهای ساخت وساز 
یرشاخص  یرشاخص )از ۷8.۵ به ۷8.۰۷( ، رتبه ایران ۲ پله صعود کرده است. افزايش امتیاز ز امتیاز این ز
کاهش  کاهش زمان بری صادرات )از ۱۵۲ به ۱۲۰ ساعت(،   تجارت فرامرزی )از 4۰.۶۶ به 4۶.۱۱( به دلیل 
کاهش زمان بری واردات )از ۲۷۰ به ۱۹۲ ساعت( بوده است  هزينه های صادرات )از ۱4۳ به ۱۲۵ دالر( و 
یرشاخص اخذ اعتبار نیز به دلیل  کرده است. در ز یرشاخص 4 پله صعود  که در نتیجه رتبه ایران در این ز
یرگروه های آن شامل عمق شاخص اطالعات اعتبار، پوشش دفتر اعتباری و پوشش  افزايش امتیاز در ز
يافت اشتراک  یرشاخص تسهیل در اعتبار ثبتی رتبه ایران ۱۱ پله صعود داشته است. ارتقای رتبه ایران در ز
همچنین  و  برق  اشتراک  مجوز  يافت  در مدت زمان  کاهش  به دلیل  ساله   ۵ ره  دو طی   ۹۹ به   ۱۶۳ از  برق 
کاهش فرايندهای مجوزدهی در بخش های  هزينه آن با توجه به اصالحات دولت و پیگیری آن در جهت 
مختلف رخ داده است. در این بخش به سبب از بین بردن نیاز به حفاری برای اتصال به برق، دسترسی 

گرديد. به برق تسهیل 

1. Ease of doing business index

2. Credit bureau coverage.

3. Credit registery coverage.

4. Warehouse value
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کسب وکار   جدول )1-11(: رتبه اهران در شاخص 

20132014201520162017
میزان تغییر
2016-17

میزان تغییر 
2013-17

کسب وکار 23-4-101107117120124شاخص سهولت 

يافت مجوزهای ساخت وساز ۱۶۶۹8۲۷۲۷25۲۱4۱در

يافت اشتراک برق ۵۶4-۱۶۳۹4۹۰۹499تسهیل در

۲۷-۱۰-۵۳۶۲۶۹۷۰80الزام قراردادها

۲۰-۵-۱۵۰۱4۹۱۶۶۱۶۵170حمايت از سرمايه گذاران خرد

۲۳-۱4۳۱۶۶۱۷۱۱۷۰1664تجارت فرامرزی

۲۱-۵۰-۱۲۹۱۲۲۹۹۱۰۰150پرداخت مالیات

۱۷8-۱۶۵8۹8۵8۶87ثبت مالکیت

رشکستگی و انحالل واحدها ۳4-4-۱۲۶۱۳۷۱۵۵۱۵۶160و

کسب وکار ۱۰-8۷8۲۹۷۱۰۲97۵راه اندازی 

۷-8۳۹۰۹۷۱۰۱90۱۱اخذ اعتبار

Source: Doing Business Report (2018).

ره ۵ ساله ۱۷-۲۰۱۳ در رابطه با شاخص سهولت  کشور طی دو بررسی جدول )۱-۱۱( نشان می دهد رتبه 
کشور در تسهیل فرآيندهای مجوز ساخت وساز، ثبت  کسب وکار تنزل يافته است. بهترین عملکردهای 
رشکستگی و انحالل واحدها، الزام قراردادها و وضعیت  يافت اشتراک برق بوده اما و مالکیت و تسهیل در
ره ۱۷-۲۰۱۳ بدتر شده  کل دو کشور، پرداخت مالیات و حمايت از سرمايه گذاران خرد در  تجارت فرامرزی 

است.
کی از امتیاز  کشورهای منطقه منا حا کشور با میانگین  کار  کسب و  مقايسه عملکرد شاخص سهولت 
کشورهاست )امتیاز ۵۶.48 در مقابل ۵۶.۷۲(، با این وجود  پایین تر ایران در سال ۲۰۱۷ در مقايسه با این 
برق،  يافت اشتراک  اعتبار، ثبت مالکیت،  تسهیل در قراردادها، اخذ  الزام  یرشاخص  ایران در ۶ ز امتیاز 
قرار  منا  منطقه  کشورهای  میانگین  از  تر  باال کار  و  کسب  راه اندازی  و  ساز  و  ساخت  مجوزهای  يافت  در

دارد.
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کشورهای منطقۀ منا کسب وکار اهران با  نمودار )1-2(: مقایسه شاخص سهولت 

15 
 

 
 Source: Doing Business Report (2018). 

 
در مقایسه  های ایراندهد بدترین رتبهنشان می 2017وکار در سال ی سهولت کسبهاصرشاخیزتحلیل وضعیت 

 باشند:مربوط به ارکان زیر می با کشورهای جهان
 مقررات ودر ضعف  ایناظر بر فقدان ( که 33.33و امتیاز  170)رتبه  خرد گذارانهیسرما از تیحما 

و از سهامداران خرد  بازار و وضعیت محیطی نتوان به خوبی دیاست که در صورت نوسان شد ییسازوکارها
بازار را فراهم  تیرینقش آنها در مد یفایامکان ا قیطر نیکرده و از ا تیحماهای کوچک گذاریسرمایه

 .سازد
 زمانمدت( که بر مواردی چون فرایندهای صادرات و واردات، 46.11و امتیاز  166تجارت فرامرزی )رتبه  

پله  4رتبه ایران در زیرشاخص تجارت فرامرزی  2017انجام این فرآیندها و هزینه آن تمرکز دارد. در سال 
های صادرات از سوی دیگر، ارتقا یافته دلیل بهبود امتیاز زمان صادرات و واردات از یکسو و بهبود هزینهبه

منظور مواردی است که بهجمله از بری زیاد و هزینه باالی اجرای تشریفات گمرکی زمان حالنیباااست. 
 بهبود رتبه ایران در این زیرشاخص باید مدنظر قرار گیرد.

 هاو هزینه خروج بنگاه زمانمدت( بر 23.93و امتیاز  160گی و تعطیلی واحدها )رتبه شاخص ورشکست 
زیرشاخص ورشکستگی و تعطیلی واحدها  2017بدلیل ورشکستگی از چرخه اقتصاد تمرکز دارد. در سال 

که توسط بستانکاران شرکت ورشکسته قابل وصول است(  رخ بازستانی )درصدی از مطالباتبدلیل کاهش ن
سنت به ازای هر دالر و ثابت بودن سایر اجزای این شاخص همچون هزینه و زمان نسبت به  15.4به  17.9ز ا

بر بوده ای مواجه شده است. بر اساس اجزای این زیرشاخص، تعطیلی واحدها زمانپله 4سال قبل با نزول 
صدی، بار مالی زیادی بر در 15.5کشد، ضمن آنکه بدلیل نرخ بازستانی سال طول می 4.5و بطور متوسط 

واسطه مبهم بودن فرآیندهای ناظر بر شود. بخشی از این هزینه باال بهتحمیل می )طلبکاران( ذینفعان
ورشکستگی و انحالل در کشور است که ضرورت تسریع در پیگیری و تصویب احکام ورشکستگی در الیحه 

 سازد.تجارت را ضروری می
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85.16

78.07

68.43

64.16

5033.33

56.5746.11

59.07

23.93

56.72

82.0559.84

67.21

60.91

32.25

47.92

74.3158.07

54.21

30.45

شاخص سهولت
کسب وکار

راه اندازی 
کسب وکار

دریافت 
مجوزهای 
ساخت وساز

ت تسهیل دریاف
اشتراک برق

حمایت از اخذ اعتبارتثبت مالکی
سرمایه گذاران

خرد

پرداخت 
مالیات

تجارت 
فرامرزی

و ورشکستگیالزام قراردادها
انحالل واحدها

2017ایران  2017میانگین منطقه منا 

Source: Doing Business Report (2018).

یرشاخص های سهولت کسب وکار در سال ۲۰۱۷ نشان می دهد بدترین رتبه های ایران در  تحلیل وضعیت ز

یر می باشند: کشورهای جهان مربوط به ارکان ز مقايسه با 

و 	  يا ضعف در مقررات  بر فقدان  ناظر  که  امتیاز ۳۳.۳۳(  و  از سرمايه گذاران خرد )رتبه ۱۷۰  حمايت 

که در صورت نوسان شديد بازار و وضعیت محیطی نتوان به خوبی از سهامداران  سازوکارهایی است 

کرده و از این طریق امکان ايفای نقش آنها در مدیريت بازار  خرد و سرمايه گذاری های کوچک حمايت 

را فراهم سازد.

واردات، 	  و  صادرات  فرايندهای  چون  مواردی  بر  که   )4۶.۱۱ امتیاز  و   ۱۶۶ )رتبه  فرامرزی  تجارت 

یرشاخص تجارت  مدت زمان انجام این فرآيندها و هزينه آن تمرکز دارد. در سال ۲۰۱۷ رتبه ایران در ز

از  بهبود هزينه های صادرات  و  از يکسو  واردات  و  امتیاز زمان صادرات  بهبود  به دلیل  پله  فرامرزی 4 

گمرکی از جمله  ياد و هزينه باالی اجرای تشريفات  سوی ديگر، ارتقا يافته است. بااین حال زمان بری ز

گیرد. یرشاخص بايد مدنظر قرار  که به منظور بهبود رتبه ایران در این ز مواردی است 

خروج 	  هزينه  و  مدت زمان  بر   )۲۳.۹۳ امتیاز  و   ۱۶۰ )رتبه  واحدها  تعطیلی  و  رشکستگی  و شاخص 

و  رشکستگی  یرشاخص و ز دارد. در سال ۲۰۱۷  تمرکز  اقتصاد  از چرخه  رشکستگی  بدلیل و بنگاه ها 

شرکت  بستانکاران  توسط  که  مطالبات  از  )درصدی  بازستانی  نرخ  کاهش  بدلیل  واحدها  تعطیلی 

این  اجزای  بودن سایر  ثابت  و  ازای هر دالر  به  به ۱۵.4 سنت  از ۱۷.۹  قابل وصول است(  رشکسته  و

شاخص همچون هزينه و زمان نسبت به سال قبل با نزول 4 پله ای مواجه شده است. بر اساس اجزای 

آنکه  بطور متوسط 4.۵ سال طول می کشد، ضمن  و  بوده  زمان بر  واحدها  تعطیلی  یرشاخص،  ز این 
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يادی بر ذينفعان )طلبکاران( تحمیل می شود. بخشی  بدلیل نرخ بازستانی ۱۵.۵ درصدی، بار مالی ز

که  کشور است  در  انحالل  و  رشکستگی  و بر  ناظر  فرآيندهای  بودن  مبهم  به  واسطه  باال  هزينه  این  از 

ری می سازد. رشکستگی در اليحه تجارت را ضرو يب احکام و رت تسريع در پیگیری و تصو ضرو

1-2-2. شاخص رقابت پذیری1
که  کرده  کسب  کشور جهان  بین ۱۳۷  را  رتبه ۶۹  رقابت پذیری در سال ۲۰۱۷  نقطه نظر شاخص  از  ایران 
یرشاخه های  کشور در ز نسبت به سال ۲۰۱۶ معادل ۷ رتبه صعود داشته است. در این سال، وضعیت 
و  ری  نوآو بر  مؤثر  عوامل  و  بهبود(  رتبه   ۶( کارایی  يت کننده  تقو عوامل  بهبود(،  رتبه   ۶( بنیادین  الزامات 

پیچیدگی )۲۰ رتبه بهبود( ارتقاءيافته است. 
که مهمترین عامل آن بهبود  ره ۱۷-۲۰۱۳ رتبه شاخص رقابت پذیری ایران ۱۳ پله ارتقاء يافت  طی دو
ره  کالن اقتصادی )از رتبه ۱۰۰ به رتبه 44( بوده است. بدترین رتبه طی دو یرشاخص محیط  وضعیت ز
یرشاخص نهادها )از رتبه 8۳ به رتبه ۱۰8(  از بدتر شدن وضعیت ز که  مذکور مربوط به سال ۲۰۱4 بوده 
گیر و  کاهش مقررات دست و پا ناشی شده است. طی سال های بعد از آن با اصالحات دولت در زمینه 

کارآمدی چارچوب مقررات،  جايگاه این شاخص بهبود يافته است. افزايش 
نهادها،  مانند  شاخص ها  برخی  وضعیت  بهبود  نشانگر   ۲۰۱۷ سال  در  یرشاخص ها  ز دقیق تر  بررسی 
بازارهای  توسعه   ، بازار  کارایی  یرساخت ها،  ز ری،  نوآو رانه،  فناو آمادگی  عالی،  تحصیالت  و  آموزش 
کالن اقتصادی است. بهبود رتبه نهادها بدلیل برخی  بازار و محیط  کاال،  پیچیدگی  بازار  کارایی  مالی، 
کاهش  و  بنگاه ها  رفتار  سالمت  سرمايه گذاران،  از  حمايت  در  مقررات  و  قوانین  با  مرتبط  اصالحات 
ری حکايت از انجام برخی  گردشگری رخ داده است. بهبود مؤلفه نوآو کسب وکار در صنعت  هزينه های 
اقدامات از سوی دولت در خصوص تولیدات با تکنولوژی پیشرفته و افزايش هزينه شرکت ها برای تحقیق 
رانه نیز بدلیل بهبود عملکرد در جذب تکنولوژی توسط بنگاه ها  و توسعه دارد. همچنین بهبود آمادگی فناو
و يا از طریق سرمايه گذاری مستقیم خارجی است. کارایی بازار کار به واسطه بهبود ظرفیت کشور در جذب 
افزايش  یرساخت ها به واسطه نوسازی و خريد هواپیمای جديد و  با استعداد رخ داده است. بهبود ز افراد 

ظرفیت خطوط هوایی بوده است. 
توسعه  و  کاال  بازار  کارایی  کار،  بازار  کارایی  یرشاخص های  ز می دهد  نشان   )۱۲-۱( جدول  بررسی 

1.Competitiveness Index
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بازارهای مالی در سال ۲۰۱۷  در بدترین وضعیت به لحاظ رتبه قرار دارند. ضمن آنکه بیشترین توفیقات 
ری رخ داده است. درمجموع  کالن اقتصادی و نوآو یرشاخص های محیط  ایران در سال ۲۰۱۷ در زمینه ز
اقتصادی،  کالن  محیط  بهبود  تأثیر  تحت  عماًل   ۲۰۱۳-۱۷ ره  دو طی  رقابت پذیری  شاخص  وضعیت 
بازار  کارایی  افزايش  کار،  بازار  کارایی  افزايش  رانه،  فناو آمادگی  افزايش  و تحصیالت عالی،   آموزش  ارتقاء 
ری، توسعه بازارهای مالی، افزايش بهداشت و  کاهش پیچیدگی بازار،  افزايش نوآو یرساختها،   کاال،  بهبود ز

آموزش ابتدایی ارتقاء رتبه داشته است.
رمیانه شامل امارات متحده عربی   مقايسه شاخص رقابت  پذیری ایران و برخی کشورهای منتخب خاو
يم اشغالگر قدس )رتبه ۱۶ جهان(، عربستان سعودی )رتبه  )رتبه ۱۷ جهان(، قطر )رتبه ۲۵ جهان(، رژ
يت )رتبه ۵۲ جهان( و بحرین )رتبه 44 جهان(، ترکیه )رتبه ۵۳ جهان( و اردن )رتبه ۶۵  کو ۳۰ جهان(، 

کشور در این شاخص دارد.. جهان( نشان از وضعیت نسبتًا نامطلوب 

جدول )1-12(: رتبه اهران در شاخص رقابت پذهری

20132014201520162017
تغییر

2016-17
تغییر

2013-17

8283747669713شاخص رقابت پذهری

۷۵۷۱۶۳۶۱۵۵۶۲۰الزامات بنیادهن

۲-8۳۱۰8۹4۹۰8۵۵نهادها

یرساخت ها ۶۵۶۹۶۳۵۹۵۷۲8ز

کالن اقتصادی ۱۰۰۶۲۶۶۷۲44۲8۵۶محیط 

۱۱-۵۱۵۲4۷4۹۵۰بهداشت و آموزش ابتدایی

کاراهی ۹8۹8۹۰8۹8۳۶۱۵عوامل تقویت کنندی 

88۷8۶۹۶۰۵۱۹۳۷آموزش و تحصیالت عالی

کاال ۱۱۰۱۲۰۱۰۹۱۱۱۱۰۰۱۱۱۰کارایی بازار 

کار ۱4۵۱4۲۱۳8۱۳4۱۳۰4۱۵کارایی بازار 

۱۳۰۱۲8۱۳4۱۳۱۱۲8۳۲توسعه بازارهای مالی
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20132014201520162017
تغییر

2016-17
تغییر

2013-17

رانه ۱۱۶۱۰۷۹۹۹۷۹۱۶۲۵آمادگی فناو

۱۹۲۱۱۹۱۹۱۹۰۰اندازه بازار

8۶۱۰۲۱۰۲۱۰۱8۱۲۰۵عوامل مؤثر بر نوآوری و پیچیدگی

۱۰4۱۱۰۱۱۰۱۰۹۹۷۱۲۷پیچیدگی بازار

ری ۷۱8۶۹۰8۹۶۶۲۳۵نوآو

Source: Global Competitiveness Report(2018)

ارکان  به  مربوط  رتبه ها  بدترین  نشان می دهد  رقابت پذیری سال ۲۰۱۷  یرشاخص های  ز تحلیل وضعیت 

یر است: ز

کسب و کار، واردات 	  که بر مواردی همچون شروع  کاال )رتبه ۱۰۰ و امتیاز 4(  کارایی بازار  عملکرد 

بهبود  دلیل  به  قبل(  سال  به  )نسبت   ۲۰۱۵ سال  در  شاخص  این  دارد.  تمرکز  تعرفه ای  قوانین  و 

فرآيندهای شروع کسب و کار )عملکرد مؤثر دولت در کاهش تعداد فرآيندهای کسب وکار( و بهبود 

وضعیت موانع غیرتعرفه ای بهبود ۱۱ پله ای تجربه کرد. ولی در سال ۲۰۱۶ وضعیت بدتری )نسبت 

یرشاخص، عملکرد  به سال قبل( يافت و ۲ رتبه نزول را تجربه کرد. علیرغم بهبود يک پله ای این ز

کاال در ایران بسیار ضعیف است. کارایی بازار 

انعطاف پذیری دستمزدها، وضعیت 	  مانند  مواردی  بر  امتیاز ۳.۳(  و  )رتبه ۱۳۰  کار  بازار  کارایی 

کار در  کارایی بازار  یرشاخص،  کارفرما و ... تمرکز دارد. علیرغم بهبود 4 پله ای این ز کارگر و  رابطه 

کشور بسیار ضعیف است.

توسعه بازارهای مالی )رتبه ۱۲8 و امتیاز ۳( که بر توسعه بازارهای مالی و دسترسی به منابع تأمین 	 

یرشاخص، بازارهای  لت دارد، علیرغم بهبود ۳ پله ای این ز مالی )اعم از بانک و بازار سرمايه( دال

کی از عدم توسعه يافتگی است. کشور حا مالی 

در مجموع عملکرد شاخص رقابت پذیری سال ۲۰۱۷ برای اقتصاد ایران نشان می دهد مهمترین 	 

تورم،  مالی،  منابع  به  دسترسی  محدوديت  اقتصادی،  فعالیت های  انجام  برای  مشکالت 

بوروکراسی دولتی، ناپايداری سیاستی و فساد بوده اند.
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1-2-3. شاخص آزادی اقتصادی1
يکه در  آزادی اقتصادی در سال ۲۰۱۷ وضعیت غیرآزادی داشته، بطور ازنقطه نظر شاخص  ایران  اقتصاد 
کرده است؛ با این حال رتبه ایران نسبت به سال ۲۰۱۶  کسب  کشور جهان  سال ۲۰۱۷ رتبه ۱۵۶ را بین ۱8۱ 
و  آزادی تجارت  مالی،  کارایی قضایی، سالمت  یرشاخص های  ز رتبه  کرده است.  نزول  پله  معادل يک 
و  فساد  از  آزادی  یرشاخص های  ز رتبه  و  منفی  تغییر   ۲۰۱۶ به  نسبت   ۲۰۱۷ سال  در  سرمايه گذاری  آزادی 
کار و افزايش حقوق مالکیت بیشترین تغییرات مثبت را  افزايش يکپارچگی دولت، بهبود آزادی نیروی 
شاخص  نوسانی  و  محدود  تغییرات  از  کی  حا  ۲۰۱۳-۱۷ ره  دو طی  شاخص  این  روند  بررسی  داشته اند. 
کشور را در معرض ترديد  که امکان استمرار سیاست های يکپارچه جهت افزايش آزادی اقتصادی در  بوده 
کار، ۲4 رتبه ای افزايش يکپارچگی دولت  قرار می دهد. بااین حال بهبود ۶۱ رتبه ای شاخص آزادی نیروی 
کارایی دولت  از روند رو به بهبود  ره ۲۰۱۳-۱۷  کاهش مخارج دولت طی دو کاهش فساد و ۲۰ رتبه ای  و 

حکايت می کند.
جدول )1-13(: رتبه اهران در شاخص آزادی اقتصادی طی دوری 2013-17

20122013201420152016رکنگروی
تغییر

2015-16
تغییر

2012-16

117-173171171155156آزادی اقتصادی

کمیت  حا
قانون

۱۶۶۱۶۵۱۶4۱۶۳۱۵4۹۱۲حقوق مالکیت

آزادی از فساد/يکپارچگی 
دولت

۱4۱۱4۹۱4۲۱4۵۱۱۷
۲8۲4

-۱۳-۱۱۱۱۲4---کارایی قضایی

اندازه دولت

۲۹۶۱۰۹۹۰۲۰مخارج دولت

۷۶۷۰۷۰۷۳۶8۵8بار مالیاتی

-۷-۳84۵---سالمت مالی

اثربخشی 
قوانین

کسب وکار ۱۰۳۱۲۵۱۱۹۹۶۹4۲۹آزادی 

کار ۱۶4۱۳۲۱۳۹۱۱۷۱۰۳۱4۶۱آزادی نیروی  

۱8۱۱8۰۱۷۷۱۷8۱۷۷۱4آزادی پولی

1.  Economic Freedom Index
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20122013201420152016رکنگروی
تغییر

2015-16
تغییر

2012-16

بازار آزاد

۲۱-۱۷8۱8۰۱۷۲۱۷۵۱۷۷آزادی تجارت

۳۰-۱۷8۱۷۶۱۷۷۱۷۵۱۷8آزادی سرمايه گذاری

۱۷4۱۷4۱۷4۱۷۳۱۷۳۰۱آزادی تأمین مالی

Source: Economic Freedom Index,The Heritage Foundation (2018).

در   )۶۱.۱( جهانی  امتیاز  متوسط  و   )۶۱.۵( منا  منطقه   امتیاز  متوسط  با   )۵۰.۹( ایران  امتیاز  مقايسه 
یژه در  بو ایران و جهان )و حتی منطقه منا(  يادی بین  آزادی اقتصادی نشان می دهد شکاف ز شاخص 
یرشاخص ها مانند آزادی سرمايه گذاری و آزادی تأمین مالی وجود دارد )نمودار ۱-۳(. این امر زمینه  برخی ز
یژه با استفاده از فضای  کشور در شاخص های مذکور بو یزی دقیق جهت بهبود رتبه  یژه و برنامه ر توجه و

پسابرجام را دوچندان می کند.

یرشاخص های آزادی اقتصادی کشور ایران در سال ۲۰۱۷ نشان می دهد بدترین رتبه های  تحلیل وضعیت ز

گروه بازار آزاد( می باشد: یر )عمدتًا در  ایران مربوط به ارکان ز

رود و خروج سرمايه اشاره دارد.	  که بر سهولت و آزادی سرمايه گذاری )رتبه ۱۷8 و امتیاز ۰(۱ 

کنترل دولت در قیمت ها و نرخ تورم اشاره 	  که بر دخالت و  آزادی پولی )رتبه ۱۷۷ و امتیاز ۵۹.8( 

دارد.

کاالهای خارجی اشاره 	  که بر میزان تعرفه ها در واردات  آزادی تجارت )رتبه ۱۷۷ و امتیاز ۵4.۵( 

دارد.

آزادی تأمین مالی )رتبه ۱۷۳ و امتیاز ۱۰( که بر مالکیت و کنترل دولتی در بخش بانکداری، بیمه 	 

و مؤسسات مالی اشاره دارد.

کاهش 	  کشور، تحت تأثیر  گذشته امتیاز شاخص بازار آزاد  بطورکلی با وجود اينکه طی دو سال 

زمان بری  کاهش  همچنین  و  تعرفه ای  موانع  و  تعرفه ها  نرخ  کاهش  صادراتی،  محدوديت های 

کلی در مقايسه با میانگین جهانی،  فرايندهای صادراتی و وارداتی با بهبود مواجه شد؛ اما بطور 

1.  البته احتماال بخشی از امتیاز پایین ایران در شاخص آزادی سرمایه گذاری بدلیل عدم دسترسی به آمار ذیربط است؛ چون امتیاز صفر ابهام 
برانگیز می باشد.
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کشور مناسب نیست. درمجموع عواملی مانند نسبت  یرشاخص های باز بودن بازار  وضعیت ز

۳۹ درصدی ارزش صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی ایران، متوسط ۱۵.۲ درصدی نرخ 

کامل تحريم های بین المللی، مناقشات منطقه ای، موانع داخلی و ... از  تعرفه متوسط، عدم رفع 

گروه بازار آزاد شده است. که منجر به رتبه پایین ایران در  مهمترین عواملی می باشند 

نمودار )1-3(:  مقایسه امتیاز زهرشاخص های شاخص آزادی اقتصادی اهران با میانفین جهانی

19 
 

 ورود و خروج سرمایه اشاره دارد. سهولتکه بر  1(0و امتیاز  178گذاری )رتبه آزادی سرمایه 
 .ها و نرخ تورم اشاره دارد( که بر دخالت و کنترل دولت در قیمت59.8و امتیاز  177آزادی پولی )رتبه  
 ها در واردات کاالهای خارجی اشاره دارد.( که بر میزان تعرفه54.5و امتیاز  177)رتبه آزادی تجارت  
 ساتمؤس( که بر مالکیت و کنترل دولتی در بخش بانکداری، بیمه و 10و امتیاز  173 مالی )رتبه تأمینآزادی  

 مالی اشاره دارد.
های تحت تأثیر کاهش محدودیت ،طی دو سال گذشته امتیاز شاخص بازار آزاد کشور نکهیا وجود بابطورکلی 

با بهبود  ی فرایندهای صادراتی و وارداتیبرزمانای و همچنین کاهش ها و موانع تعرفهصادراتی، کاهش نرخ تعرفه
 .نیست مناسب کشور ازارهای باز بودن بدر مقایسه با میانگین جهانی، وضعیت زیرشاخصمواجه شد؛ اما بطور کلی 

 15.2متوسط  ایران،تولید ناخالص داخلی به ارزش صادرات و واردات درصدی  39عواملی مانند نسبت  درمجموع
و ... از مهمترین  وانع داخلیم، ای، مناقشات منطقهالمللیهای بینتحریمعدم رفع کامل  متوسط، نرخ تعرفهدرصدی 

 .پایین ایران در گروه بازار آزاد شده استباشند که منجر به رتبه عواملی می
 

 
 با میانگین جهانیایران ی شاخص آزادی اقتصادی ها(: مقایسه امتیاز زیرشاخص3-1نمودار )

 
        Source: Index for Economic Freedom (2018). 

 

 2. شاخص نوآوری جهانی1-2-4
 2017است. در سال  افتهیارتقاءپله صعود(  55)با  65به  120از رتبه  2013-17رتبه ایران در شاخص نوآوری جهانی طی دوره 

تر نشان است. بررسی دقیقکشور به خود اختصاص داده  126جهان را از میان  65پله صعود نسبت به سال قبل، رتبه  10نیز با 
های نوآوری توانسته وضعیت خود را در زمینه ای در خروجیرتبه 11ای در زیرساخت و رتبه 12دهد ایران از ناحیه بهبود می

های خروجی بهبود در زیرشاخص جهیدرنتای خروجی نوآوری رتبه 11بهبود بخشد. بهبود  2017این شاخص در جهان در سال 

                                                           
 باشد.گذاری بدلیل عدم دسترسی به آمار ذیربط است؛ چون امتیاز صفر ابهام برانگیز میالبته احتماال بخشی از امتیاز پایین ایران در شاخص آزادی سرمایه 1

2 Global innovation index 

32.5

32.6

35.3

91.1

81

91.7

64.358.2

59.854.5

0

10

52.242.6

47.7

63.9

76.667.5

64.958.9

76.3

75.9

57.848.6

آزادی از حقوق مالکیت
گی یکپارچ/فساد

دولت

آزادی سالمت مالیبار مالیاتیمخارج دولتیکارایی قضای
کسب و کار

آزادی نیروی  
کار

آزادی آزادی تجارتآزادی پولی
سرمایه گذاری

آزادی تأمین 
مالی

2017ایران  2017میانگین جهانی  

Source: Index for Economic Freedom (2018).

1-2-4. شاخص نوآوری جهانی1
ره ۱۷-۲۰۱۳ از رتبه ۱۲۰ به ۶۵ )با ۵۵ پله صعود( ارتقاءيافته  ری جهانی طی دو رتبه ایران در شاخص نوآو
کشور به خود  است. در سال ۲۰۱۷ نیز با ۱۰ پله صعود نسبت به سال قبل، رتبه ۶۵ جهان را از میان ۱۲۶ 
 ۱۱ و  یرساخت  ز در  رتبه ای   ۱۲ بهبود  ناحیه  از  ایران  می دهد  نشان  دقیق تر  بررسی  داده  است.  اختصاص 
 ۲۰۱۷ سال  در  جهان  در  شاخص  این  زمینه  در  را  خود  وضعیت  توانسته  ری  نوآو خروجی های  در  رتبه ای 
یرشاخص های خروجی خالق و خروجی  ری درنتیجه بهبود در ز بهبود بخشد. بهبود ۱۱ رتبه ای خروجی نوآو
ری با ۵ پله صعود رخ داده است.۲ بهبود  یرشاخص نرخ کارایی نوآو ری هرکدام با ۶ پله صعود و ز دانش و فناو
ری ایران بوده است. قابل توجه دارایی های نامشهود و تاثیر دانش از مهمترین عوامل مؤثر در ارتقای خروجی نوآو

1. Global innovation index

کاالهای خالق و همچنین خالقیت های آنالین و دارایی های نامشهود و »خروجی دانش و فناوری« نیز شامل  2. »خروجی خالق« شامل خدمات و 
خلق دانش، اثر دانش و انتشار دانش می باشد.
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ره ۱۷-۲۰۱۳ رو به بهبود بوده است و  کشور طی دو ری  تحلیل جدول )۱-۱4( نشان می دهد روند نوآو
ری، خروجی خالق،  ری، خروجی دانش و فنآو کارایی نوآو یرشاخص های نرخ  بیشترین بهبود از محل ز
کشور به  واسطه  ری  کار رخ داده است. در سال ۲۰۱۷ شاخص نوآو کسب و  پیچیدگی بازار و پیچیدگی 
یرشاخص های فوق االشاره  ره ۱۷-۲۰۱۳ با بهبود ز یرساخت و نیز تداوم روند مشابه دو یرشاخص  ز بهبود ز

کشور را در پی داشت.  ری  که بهبود ۱۰ رتبه ای شاخص نوآو مواجه شد 

جدول )1-14(: رتبه اهران در شاخص نوآوری جهانی

20132014201520162017
تغییر

2016-17
تغییر

2013-17

1201067875651055شاخص نوآوری جهانی

۱۰۷۱۰۶۹۰۹8۹۳۵۱4ورودی های نوآوری

۱۳۹۱۳۹۱۰۲۱۱۲۱۰۶۶۳۳پیچیدگی بازار

کسب وکار ۱۳۶۱۳۰۱۱۱۱۱۵۱۰8۷۲8 پیچیدگی 

4۲۱-۱۳۱۱۲۶۱۱۲۱۰۶۱۱۰ نهادها

4۶4۶484۵4۵۰۱ منابع انسانی و تحقیقاتی

۶-8۱۶8۹۱۹۹8۷۱۲ زهرساخت

۱۲۵۱۰۵۷۲۵۷4۶۱۱۷۹خروجی  های نوآوری

۱۲8۱۱۶۷۵۶۵۵۹۶۶۹خروجی خالق

۱۱۳۹۰۶۵4۷4۱۶۷۲خروجی دانش و فناوری

کاراهی نوآوری  ۱۲۲۱۰۳۵۱۱۶۱۱۵۱۱۱نرخ 

Source: Global Innovation Index (2018).

یر می باشند:  مهمترین عوامل مؤثر بر تضعیف شاخص نوآوری جهانی در سال ۲۰۱۷ ایران شامل موارد ز

کسب وکار 	  که بر مواردی چون محیط سیاسی، محیط قانونی و محیط  نهادها )رتبه ۱۱۰ و امتیاز 48.۳( 

لت دارد. از منظر شاخص نوآوری جهانی مهمترین مشکل در نهادها،  محیط کسب وکار است به نحوی  دال

کار )۵4 پله( در  کسب و  یرشاخص محیط  کاهش رتبه ز کشور رتبه ۱۱4 را داراست.  که ایران از میان ۱۲۶ 

سال ۲۰۱۷ نسبت به سال قبل بر کاهش رتبه شاخص نهادها بطور قابل توجهی تأثیرگذار بوده است.
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1-2-5. شاخص توانمندسازی تجاری1
کشور داشته  جايگاه ایران در شاخص توانمند سازی تجاری در سال ۲۰۱۶ نزول يک پله ای در میان ۱۳۶ 
یرشاخص های ترتیبات اداری در مرزها )با 4 پله  که این افت عملکرد بیشتر به سبب ضعف در ز است 
یرساخت  ز و  بازار  به  یرشاخص های  دسترسی  ز داده است. همچنین  رخ  به سال ۲۰۱4(  سقوط نسبت 
که توانایی تجاری ایران را افزايش  با ارتقای ۲ پله ای و محیط عملیاتی با ۹ پله صعود از مواردی بوده اند 

ره ۱۶-۲۰۱۲ با ۱۵ رتبه تنزل همراه بوده است. که این شاخص طی دو داده اند. این در حالی است 

جدول )1-15(: رتبه اهران در شاخص توانمندسازی تجاری 

201220142016
میزان تغییر 
2014-16

میزان تغییر
2012-16

۱۵-۱-۱۱۷۱۳۱۱۳۲توانمندسازی تجاری

4-۲+۱۳۲۱۳8۱۳۶ دسترسی به بازار

4-۲+۱۳۲۱۳8۱۳۶دسترسی به بازار داخلی

4-۳-۱۳۲۱۳۳۱۳۶دسترسی به بازار خارجی

۲۷-4-۹۶۱۱۹۱۲۳ ترتیبات اداری در مرزها

گمرکی ۳۲-4-۹۱۱۱۹۱۲۳کارایی و شفافیت در امور 

8-۲+8۲۹۲۹۰ زهرساخت

یرساخت های حمل ونقل کیفیت ز ۲-4-۶۷۶۵۶۹دسترسی و 

کیفیت خدمات حمل ونقل ۱۵-4+۷۱۹۰8۶دسترسی و 

ITC ۶-۳+۹4۱۰۳۱۰۰دسترسی و استفاده از خدمات

۳۳-۹+8۳۱۲۵۱۱۶محیط عملیاتی

۳۳-۹+8۳۱۲۵۱۱۶محیط عملیاتی ۱

Source: World Economic Forum (2016).2

1. Commercial Empowerment Index

کارایی نهادهای عمومی، دسترسی به منابع مالی، آزادی در همکارهای خارجی و  2. رکن محیط عملیاتی شامل اجزای حقوق مالکیت فکری، 
امنیت فیزیکی است.
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بررسی اجزای شاخص توانمندسازی تجاری در سال ۲۰۱۶ نشان می دهد دسترسی به منابع مالی به عنوان 
یرشاخص محیط عملیاتی نسبت به سال قبل وضعیت بهتری يافته است، به گونه ای که  يکی از اجزای ز
کشور به خود اختصاص داده است )نسبت به رتبه ۱۳۲  دسترسی به منابع مالی رتبه ۱۱8 را در میان ۱۳۶ 
در سال ۲۰۱4(. دسترسی به منابع مالی به عنوان يکی از معضالت بنگاه های اقتصادی در بخش صنعت 
بسزایی  تأثیر  بخش  این  عملکرد  بر  و  بوده  اقتصادی  بنگاه های  کید  تا مورد  کشور  در  به دفعات  معدن  و 
یرشاخص نشان می دهد آزادی فعالیت های خارجی در این  داشته است. با این وجود بررسی اجزای این ز

سال باوجود بهتر شدن امتیاز، ۲ پله نسبت به سال ۲۰۱4 نزول جايگاه داشته است.

یر  تحلیل شاخص های توانمندسازی تجاری ۲۰۱۶ نشان می دهد بدترین رتبه های ایران مربوط به موارد ز

است:

که بر دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی تمرکز 	  مؤلفه دسترسی به بازار )رتبه ۱۳۶ و امتیاز ۲.۱( 

بودن  باال  کاالست.  واردات  فرآيندهای  با  مرتبط  بازار داخلی  به  دارد. مهمترین عامل دسترسی 

که این امر خود بر تولید و در نتیجه  کاال را افزايش داده  نرخ تعرفه و موارد مرتبط با آن هزينه واردات 

کاالهای صنعتی مؤثر است. کاالها به خصوص  صادرات 

در 	  شفافیت  و  گمرکی  فرآيندهای  بر  که   )۳.۲ امتیاز  و   ۱۲۳ )رتبه  مرزها  در  اداری  ترتیبات 

مرزها همانند شاخص  در  اداری  ترتیبات  یرشاخص  ز دارد.  تمرکز  گمرک  با  مرتبط  فعالیت های 

واردات،  برای صادرات،  زهای الزم  رو تعداد  گمرک مانند  با  به خدمات مرتبط  فرامرزی  تجارت 

گمرک  یرشاخص بر عملکرد ضعیف  تعداد اسناد الزم برای واردات و صادرات اشاره دارد. این ز

کشور به  لت دارد، ضعف در هر يک از موارد نامبرده می تواند مانعی جدی بر توسعه تجارت  دال

کاهش  گمرکی و همچنین پنجره واحد سعی در  گمرک با ايجاد سامانه جامع  شمار آيد. اگرچه 

کافی نبودن این اقدامات در  ایران نشان دهنده  بااین حال بدتر شدن رتبه  فرايندها نموده است، 

کشورها است. قیاس با سایر 

صادراتی، 	  جديد  بازارهای  به  دسترسی  همچون  مواردی  شاخص  این  منظر  از  مجموع،  در 

دسترسی به تأمین مالی تجاری، تکنولوژی و مهارت های نامناسب، فرآيندهای سخت وارداتی، 

کاستی هایی در نظام استانداردها و الزامات فنی داخلی مهمترین  نقص نظام تعرفه ای و وجود 

مشکالت واحدهای تولیدی ایران در امر توانمندسازی تجاری به شمار می رود.

یرشاخص های مرتبط با شاخص توانمندسازی تجاری عالوه بر بدتر شدن امتیاز  مقايسه امتیاز ایران در ز



59    فصل اول:  جایفای جهانی اقتصاد اهران و تصوهر آن در شاخص های بین المللی

کی از پایین تر بودن امتیاز ایران نسبت به منطقه منا است.  ایران در شاخص ترتیبات اداری در مرزها حا
کاهش داشته است،  یرشاخص ها شکاف بین امتیاز ایران و این منطقه در سال ۲۰۱۶  اگرچه در غالب ز

کسب میانگین منطقه فاصله قابل مالحظه ای وجود دارد. با این حال برای ایران همچنان تا 

کشورهای منطقه در شاخص توانمندسازی تجاری نمودار )1-4(: مقایسه اهران با 

22 
 

ی هایندهای گمرکی و شفافیت در فعالیتآ( که بر فر3.2و امتیاز  123ترتیبات اداری در مرزها )رتبه  
مرتبط با گمرک تمرکز دارد. زیرشاخص ترتیبات اداری در مرزها همانند شاخص تجارت فرامرزی به 

ردات و مانند تعداد روزهای الزم برای صادرات، واردات، تعداد اسناد الزم برای وا خدمات مرتبط با گمرک
صادرات اشاره دارد. این زیرشاخص بر عملکرد ضعیف گمرک داللت دارد، ضعف در هر یک از موارد 

مع گمرک با ایجاد سامانه جا اگرچهتواند مانعی جدی بر توسعه تجارت کشور به شمار آید. نامبرده می
ن بدتر شدن رتبه ایرا حالنیبااگمرکی و همچنین پنجره واحد سعی در کاهش فرایندها نموده است، 

 سایر کشورها است.در قیاس با کافی نبودن این اقدامات  دهندهنشان
 تأمینبه  از منظر این شاخص مواردی همچون دسترسی به بازارهای جدید صادراتی، دسترسی ،مجموع در

ستیای و وجود کاهای نامناسب، فرآیندهای سخت وارداتی، نقص نظام تعرفهمالی تجاری، تکنولوژی و مهارت
هایی در نظام استانداردها و الزامات فنی داخلی مهمترین مشکالت واحدهای تولیدی ایران در امر 

 رود.شمار میتوانمندسازی تجاری به
 

ن در شاخص های مرتبط با شاخص توانمندسازی تجاری عالوه بر بدتر شدن امتیاز ایرازیرشاخصمقایسه امتیاز ایران در 
ها شکاف بین رشاخصدر غالب زی اگرچهتر بودن امتیاز ایران نسبت به منطقه منا است. ترتیبات اداری در مرزها حاکی از پایین

قابل گین منطقه فاصله همچنان تا کسب میانبرای ایران  حالنیا با ،کاهش داشته است 2016امتیاز ایران و این منطقه در سال 
 وجود دارد.ای مالحظه

 
 (: مقایسه ایران با کشورهای منطقه در شاخص توانمندسازی تجاری4-1نمودار )

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

           Source: World Economic Forum (2016). 
 

 1. شاخص عملکرد لجستیک1-2-6
بهبود داشته است. همچنین ایران در گزارش سال  2012-16پله طی دوره  15در شاخص عملکرد لجستیک معادل  رتبه ایران

ارتقاء  جهیدرنتبهبود رتبه ایران در این شاخص  ارتقاء داده است. 96به رتبه  114پله صعود جایگاه خود را از رتبه  18با  2016
ونقل بینها، حملامل گمرک، زیرساخت، کیفیت خدمات، ردیابی محموله)ش هازیرشاخص تمامیعملکرد لجستیکی ایران در 

سهولت در ارسال »یشترین جهش عملکرد لجستیکی ایران در زیرشاخص است. ب شدهحاصلالمللی و زمان انجام فرآیندها( 
                                                           

1 Logistics Performance Index. 
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2016خاورمیانه و افریقای شمالی  2016ایران 

Source: World Economic Forum (2016).

1-2-6. شاخص عملکرد لجستیک1
ره ۱۶-۲۰۱۲ بهبود داشته است. همچنین   رتبه ایران در شاخص عملکرد لجستیک معادل ۱۵ پله طی دو
گزارش سال ۲۰۱۶ با ۱8 پله صعود جايگاه خود را از رتبه ۱۱4 به رتبه ۹۶ ارتقاء داده است. بهبود  ایران در 
)شامل  یرشاخص ها  ز تمامی  در  ایران  لجستیکی  عملکرد  ارتقاء  درنتیجه  شاخص  این  در  ایران  رتبه 
کیفیت خدمات، رديابی محموله ها، حمل ونقل بین المللی و زمان انجام فرآيندها(  یرساخت،  گمرک، ز
ارسال  در  »سهولت  یرشاخص  ز در  ایران  لجستیکی  عملکرد  جهش  بیشترین  است.  حاصل شده 
کاال« و»کیفیت  يل به موقع  که ۳۶ رتبه  افزايش داشته است و پس ازآن »تحو محموله های بین المللی« بوده 
کاال« با ۲۳ پله بیشترین بهبود را داشته اند. تحلیل  کارایی فرآيندهای ترخیص  یرساخت ها« با ۲۵ پله و «  ز
یرشاخص »سهولت در  عملکردی شاخص های مذکور نشانگر تأثیر مستقیم برجام و توافق هسته ای در ز
که با رفع تحريم ها به خصوص در حوزه حمل ونقل و عادی شدن  ارسال محموله های بین المللی« است 
زارت راه و شهرسازی  یرشاخص را بدنبال داشته است. و فرايند صادرات و واردات کشور، بهبود رتبه این ز

1. Logistics Performance Index.
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یرساخت های لجستیکی« عملکرد قابل قبولی در بهبود رتبه این شاخص داشته است.  به عنوان متولی »ز
همچنین تالش های گمرک جهت تسهیل، تسريع، ارتقا و مکانیزه کردن فرايندهای ترخیص کاال )ازجمله 
راه اندازی سیستم جامع گمرکی و پنجره واحد گمرکی( در بهبود رتبه »کارایی فرايندهای ترخیص کاال« مؤثر 
یرشاخص  بوده است. نقش بخش خصوصی را )در قالب شرکت های لجستیکی و حمل ونقلی( بايد در ز
»شايستگی و کیفیت خدمات لجستیکی« جستجو کرد. شاخصی که همواره بهترین عملکرد و کمترین 
کشور   عملکرد بخش خصوصی لجستیک 

ً
کرده است. این امر نشان می دهد اوال نوسان رتبه ای را تجربه 

کشور  وضعیت  بهبود  به  منجر  مناسب  عملکرد  این  ثانیًا  و  است؛  بوده  برخوردار  قبولی  قابل  ثبات  از 
کل شده است. )جلوگیری از بدتر شدن رتبه ایران( در شاخص 

جدول )1-16(: رتبه اهران در شاخص  عملکرد لجستیک

20072010201220142016
تغییر 

2014-16

۱8+۷8۱۰۳۱۱۲۱۱4۹۶شاخص عملکرد لجستیک

کاال ۲۳+۶۳۱۰۶۱۲۶۱۳۳۱۱۰کارایی فرآيندهای ترخیص 

یرساخت های لجستیکی ۲۵+۶۶8۶۱۰۰۹۷۷۲کیفیت ز

۳۶+۶۶۱۲۱۱۱۵۱۲488سهولت در ارسال محموله های بین المللی

کیفیت خدمات لجستیک ۱+۷8۶۹8۷8۳8۲شايستگی و 

کاالهای ارسالی ۱۲+۱۲۵۱۱۰۱۰8۱۲۳۱۱۱توانایی در تعقیب و رديابی 

کاال يل به موقع  ۲۵+۱۰۶8۵۱۳8۱4۱۱۱۶تحو

 Source: World Bank (2016).

هلند  و  سوئد  لوکزامبورگ،  آلمان،  کشورهای  می دهد  نشان  شاخص  این  منطقه ای  و  جهانی  تحلیل 
بهترین عملکردهای لجستیکی جهان را دارا می باشند. در بین کشورهای آسیایی نیز سنگاپور )رتبه ۵(، 
ره ۱۶-۲۰۱4 را داشته اند. اگرچه  هنگ کنگ )رتبه ۹( و ژاپن )رتبه ۱۲( بهترین عملکرد لجستیکی طی دو
ره ۲۰۱4 مربوط به  کشورهای منطقه در سال ۲۰۱۶ نسبت به دو بیشترین بهبود عملکرد لجستیکی در بین 
که وضعیت ایران در این شاخص همچنان مناسب نیست  ایران و امارات می باشد، ولی بايد اذعان نمود 
کشور منطقه  کشورهای منطقه داراست، اما در بین ۲۰  و درحالیکه بهترین موقعیت لجستیکی را در بین 

يادشده رتبه ۱۱ را دارد.
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یر  ز موارد  شامل  لجستیک  عملکرد  شاخص  در   ۲۰۱۶ سال  در  رتبه  پایین ترین  با  یرشاخص های  ز

می باشند:

کاال )رتبه ۱۱۶ و امتیاز ۲.8۱(،	  يل به موقع  تحو

کاالهای ارسالی )رتبه ۱۱۱ و امتیاز ۲.44( و	  توانایی در تعقیب و رديابی 

کاال )رتبه ۱۱۰ و امتیاز ۲.۳۳(	  کارایی فرايندهای ترخیص 

کشور  ره های اخیر،  علیرغم بهبودهای حاصل شده در خصوص شاخص عملکرد لجستیک طی دو

و  جهان  کشورهای  به  نسبت  مناسبی  وضعیت  در  خود  تجاری  یرساخت های  ز به لحاظ  همچنان 

که ایران بهترین موقعیت لجستیکی را در بین  کشورهای منطقه قرار ندارد. این وضعیت در شرايطی است 

گرفتن در محیط تجارت  که تا زمان برقراری این شرايط، قرار  کشورهای منطقه داراست. ترديدی نیست 

با  جهانی  ارزش  زنجیره  در  قرارگرفتن  برای  آن  لجستیکی  ظرفیت های  از  استفاده  و  کشور  برای  جهانی 

کشورهای جهان  دشواری هایی همراه خواهد بود. بررسی شاخص عملکرد لجستیکی در سال ۲۰۱۶ برای 

کشورهای با بهترین و بدترین عملکرد در حال افزايش  گرایی بین   وا
ً
حاوی نکات قابل توجهی است. اوال

است. ثانیا زنجیره ارزش قابل اطمینان و کیفیت خدمات ارائه شده دو هدف کلیدی کشورها است. ثالثا 

کشورهای با عملکرد پایین در شاخص عملکرد لجستیکی حیاتی  تسهیالت تجاری و حمل ونقل برای 

که برای دستیابی به آن  رت دارند  ارتقای زنجیره ارزش پايدار ضرو است. فرايندهای شفاف در مرزها در 

دولت ها بايد به تسهیل فرايندهای تجاری بپردازند.

کشورهای منطقه در شاخص لجستیک نمودار )1-5(: مقایسه اهران با 

24 
 

واگرایی بین کشورهای با  اوال است. قابل توجهی  برای کشورهای جهان حاوی نکات 2016لجستیکی در سال 
دو  شدهارائهو کیفیت خدمات  نانیاطمقابلزنجیره ارزش  ثانیابهترین و بدترین عملکرد در حال افزایش است. 

های با عملکرد پایین در شاخص ونقل برای کشورتسهیالت تجاری و حمل ثالثاهدف کلیدی کشورها است. 
عملکرد لجستیکی حیاتی است. فرایندهای شفاف در مرزها در ارتقای زنجیره ارزش پایدار ضرورت دارند که 

 ها باید به تسهیل فرایندهای تجاری بپردازند.برای دستیابی به آن دولت
 

 (: مقایسه ایران با کشورهای منطقه در شاخص لجستیک5-1نمودار )

 
        Source: World Bank (2016). 
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 جمع بندی و نتیجه گیری فصل اول     
در  مثبتی  رشد  توانست  بود(  برخوردار  رشدی  به  رو  روند  از  )که  جهانی  اقتصاد  با  همگام  ایران  اقتصاد 

برخی  رفع  و  برجام  از  پس  شرایط  بواسطه  خارجی،  تجارت  و  سرانه  درآمد  نا خالص،  تولید  شاخص های 

قانون  در  ج  مندر اهداف  با  مقایسه  در  اقتصادی  شاخص های  رشد  وضعیت  گرچه  ا کند،  تجربه  تحریم ها 

گمانه زنی ها در خصوص تصمیم ایاالت متحده آمریکا  برنامه ششم فاصله نشان می دهد. شایان ذکر است 

برای خروج از برجام، موجب ایجاد چشم اندازی نا مطمئن برای وضعیت شاخص های اقتصادی ایران شد. 

این شرایط می تواند به عنوان مانعی جدی پیش روی جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین  آنکه  ضمن 

کید بر بخش صنعت ایران تلقی شود. انتقال فنآوری با تا

وضعیت  نسبی  بهبود  گویای  بین المللی  شاخص های  آینه  در  ایران  اقتصادی  جایگاه  بررسی  همچنین 

وجود  فاصله  مطلوب  وضع  با  همچنان  گرچه  ا است،  بوده  زیرشاخص ها  و  شاخص ها  اغلب  در  کشور 

شاخص هایی  بهبود  بر  تمرکز  کشور،  سرمایه گذاری  و  تولید  به  تحرک بخشی  به منظور  راستا  این  در  دارد. 

گواهی عدم سوء پیشینه، ارتباط الکترونیکی میان  کسب وکار )الکترونیکی شدن فرایند اخذ  نظیر راه اندازی 

امضای  از  استفاده  و  غیرتجاری  مؤسسات  و  شرکت ها  ثبت  اداره  و  اجتماعی  تأمین  مالیاتی،  امور  سازمان 

الکترونیکی(، اخذ اعتبار )لزوم انعطاف پذیری بیشتر در مورد وثایق موردقبول برای دریافت اعتبار، فراهم 

گسترش پوشش اطالعاتی وام گیرندگان  آوردن بسترسازی و الزامات پیاده سازی سامانه ثبت وثایق برای 

ج از حیطه ورشکستگی برای  گزارش اعتبارات و راه اندازی این سامانه، ایجاد قوانین خار و تقویت سیستم 

بستانکاران دارای وثیقه برای بهبود دسترسی به اعتبار(، آزادی تجاری )کارایی و شفافیت امور گمرکی، کاهش 

گمرکی(، آزادی سرمایه گذاری )کاهش محدودیتهای قانونی و بوروکراتیک در زمینه ورود  محدودیتها و موانع 

کشور(، اثربخشی قضایی )شفاف سازی روش های نظارتی(،  پرداخت مالیات  )بازنگری در  جریان سرمایه به 

کیفیت خدمات لجستیک و تقویت سیستم تعقیب و ردیابی  خ مالیات(،  میزان و زمان پرداخت مالیاتها و نر

کاال از اهمیت بیشتری برخوردار است.

 
 



فصل دوم
کالن و جایگاه صنعت،   تحوالت شاخص های 

معدن و تجارت در اقتصاد ملی
تولید ناخالص داخلـی ایران بـه قیمـت های ثابت از حدود ۷۲۱۰هزار در سال ۱۳۹۵ به حدود ۷48۰ هزار میلیارد 

يای نـرخ رشـد ۳.۷ درصدی است. این رشد نشان می دهد پس از اجرای  گو که  يال در سال ۱۳۹۶ افزايش يافت  ر

 ۱۲.۲ رقمی  دو  رشد  نرخ   ،۱۳۹۵ سال  در  گاز  و  نفت  استخراج  و  تولید  ظرفیت های  خالی  شدن  تکمیل  و  برجام 

درصدی سال ۱۳۹۵ در ادامه برای سال بعد آن نتوانست تداوم يابد. بررسی رشد اقتصادی )بدون نفت( در پنج 

که در سال ۱۳۹۶ برخالف سال های قبل، عمده رشد مرهون بخش غیرنفتی است،  کی از آن است  سال اخیر حا

رد  چرا که رشد تولید ناخالص داخلی )بدون نفت( از رشد کل تولید ناخالص داخلی بیشتر و معادل 4.۳ درصد برآو

شده است.

گروه های اقتصادی از رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶ نشان می دهد بیشترین  بررسی سهم ارزش افزودۀ 

گروه خدمات بوده که 4۹.4 درصد از کل ارزش افزوده به قیمت های جاری )۳.۲ واحد درصد از کل  سهم مربوط به 

گروه صنعت از رشد اقتصادی در این سال تنها ۰.۷ واحد درصد  رشد اقتصادی( را به خود اختصاص داد. سهم 

رۀ ۹۶-۱۳۹۲ تغییر  بوده است. نکته قابل توجه در بررسی سهم ارزش افزوده فعالیت های مختلف اقتصادی طی دو

يکه پس از چندین  کل است؛ بطور قابل توجه سهم فعالیت های ساختمانی از ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی 

رۀ متوالی که فعالیت های ساختمانی به عنوان يکی از عوامل کاهنده در رشد اقتصادی نقش داشت سرانجام در  دو

سال ۱۳۹۶ سهم ۰.۰۹ واحد درصدی از رشد اقتصادی را به خود اختصاص داد. هم زمان با مثبت شدن رشد ارزش 

گروه نیز تحت تأثیر  گروه خدمات، رشد این  افزودۀ ساختمان، به دلیل وجود پیوند های پیشین و پسین این بخش با 

گذار  گواه آشکاری از  اثر  کرايه «  گرفت. افزايش  قابل توجه  سهم از رشد فعالیت های مربوط به« مستغالت و  قرار 

گروه خدمات است.  بودن رشد ارزش افزوده ساختمان بر فعالیت های 

۱۳۹۶مثبت  سال  در  کل  هزينه   اصلی  اجزاء  رشد  که  است  آن  از  کی  حا نیز  اقتصاد  تقاضای  طرف  از  بررسی ها 

بوده است. بر این اساس، رشد مخارج مصرف نهایی به ۷.۱ درصد و رشد مخارج مصرف نهایی بخش دولتی به 

گر از سمت هزينه های عمرانی باشد عامل افزايش اشتغال  ۷.4 درصد رسیده است. شايان ذکر است، این رشد ا

خواهد بود، اما چون به نظر می رسد از سمت افزايش در هزينه های جاری باشد، می تواند محل تامل باشد. يکی 

تشکیل  رشد   ۱۳۹۶ سال  در  است.  ناخالص  ثابت  سرمايه  تشکیل  رشد  شدن  مثبت  ديگر،  توجه  قابل  نکات  از 

ســرمايه ثابت ناخالص بعد از مدت ها در هر دو بخش ماشین آالت و ساختمان با افزايش همراه بوده و نرخ رشد ۳.4 

درصدی را ثبت کرده است. بدیهی است بهبود قیمت نفت در سال ۱۳۹۶ توانایی برای واردات کاالهای سرمايه ای 

رت وجود رشد درآمد های ارزی و  که به رغم ضرو و ماشین آالت را افزايش داده است. با این وجود بايد توجه داشت 

کید است. کشور نیز مورد تا بهبود نسبی فضای رشد سرمايه گذاری، امنیت سرمايه گذاری در 

براین اساس، فصل حاضر به تحلیل تولید ناخالص داخلی برحسب ارزش افزوده گروه ها و رشته فعالیت های عمده 

اقتصادی و اجزای هزينه ناخالص داخلی پرداخته است.





2-1. تولید ناخالص داخلی حسب ارزش افزوده گروه ها و رشته فعالیت های عمده اقتصادی
گروه های تولید ناخالص داخلی براساس جدول )۲-۱( نشان می دهد در سال ۱۳۹۶ در 	  تحلیل 

را  تغییر  کمترین  با رشد يک درصدی،  رزی  کشاو گروه  افزوده  ارزش  اقتصادی،  بین بخش های 
نسبت به سال قبل در مقايسه با سایر بخش های اقتصادی داشته است. براساس داده های مرکز 
کاهش  رزی ۲.۳ درصد در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال۱۳۹۵  کشاو گروه  افزوده  ایران، ارزش  آمار 
و  رزی  کشاو فعالیت های  بر  کم آبی  بحران  و  بارندگی ها  میزان  کاهش  آن  اصلی  دلیل  که  يافته 
کمترین  رزی  کشاو بخش  می دهد  نشان  اخیر  سال  پنج  آمار  است.  بوده  آن  به  مرتبط  خدمات 
رزی را تهديد می کند.  کشاو کم آبی، اقتصاد بخش  کرده و خطر خشکسالی و  میزان رشد را تجربه 
و  کاهش اشتغال موجود  باعث  ایران،  رزی  کشاو اقتصاد  کند شدن موتور  که  توجه داشت  بايد 
رزان و احتمال مهاجرت آنها به سمت شهرها و يا تغییر  به دنبال آن سخت تر شدن معیشت کشاو

کاذب خواهد شد. گاه  شغل آنها به سمت شغل های فصلی و 
گذشته 	  سال  در  گروه  این  حالیکه  در  بود.  درصد   ۱.۶ معادل  صنعت  گروه  رشد   ۱۳۹۶ سال  در 

در  به خصوص  در بخش های مختلف،  از ظرفیت های خالی  استفاده  و  برجام  اجرای  به علت 
گروه صنعت در  کاهش رشد  کم سابقه ۲۱ درصدی داشت.  گاز و پتروشیمی رشد  صنايع نفت، 
رده های پااليشگاهی  گازی و فرآو کاهش نرخ رشد صادرات میعانات  سال ۱۳۹۶ عمدتًا به علت 
گاز از ۳۲.۲ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۱.۶ درصد  کاهش رشد ارزش افزوده استخراج نفت و  و لذا 
-۲.۳( طبیعی  گاز  و  برق  آب،  تأمین  افزوده  ارزش  رشد  شدن  منفی  همچنین  و   ۱۳۹۶ درسال 
مثبت  رشد  با  انقباضی،  متوالی  رۀ  دو پنج  از  پس  ساختمان  یرگروه  ز مقابل  در  اما  بوده است،   )
گذشته رکود شديد  همراه بوده و ۳.۲ درصد افزايش ارزش افزوده داشت. همچنین در سال های 
یر گروه ساختمان، موجب افت تولید صنايع مرتبط با ساختمان از جمله فلزات  و طوالنی مدت ز
کانی های غیرفلزی و در نتیجه ايجاد ظرفیت های خالی در آن ها شده بود و از این رو،  اساسی و 
که  باشد. همچنان  کرده  نیز فعال  را  این ظرفیت ها  از  گذشته می تواند بخشی  آن در سال  رشد 
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مشاهده می شود رشد ارزش افزوده جزء سایر معادن از منفی ۲.۵ درصد در سال ۱۳۹۵ به مثبت 
درصد   ۳.۶ نیز  صنعت  یر گروه  ز افزوده  ارزش  رشد  و  رسیده  است   ۱۳۹۶ سال  در  درصد   ۲.8
و مواداولیه،  تامین نقدينگی  ارز، تنگناهای  نرخ  به نوسان  با توجه  بوده است. شايان ذکر است، 
ری پایین و هزينه های سربار باال و تنگناهای  ری تولید، نرخ بهره و فرسودگی ماشین آالت و فناو
جذب سرمايه گذاری داخلی و خارجی رشد قابل توجهی برای سال های آينده در این بخش مورد 

انتظار نیست.

بین  می دهد  نشان   ۱۳۹۵ سال  به  نسبت   ۱۳۹۶ سال  در  اقتصادی  گروه های  افزوده  ارزش  رشد  مقايسه 

گروه خدمات نسبت به  رزی، صنعت و معدن و خدمات، تنها رشد ارزش افزوده  کشاو گروه های اصلی 

ناخالص  تولید  رشد  از  عمده ای  بخش  يعنی  رسیده  است.  درصد   ۶.8 به  و  داشته  افزايش   ۱۳۹۵ سال 

داخلی از طریق بهبود رشد ارزش افزوده بخش خدمات حاصل شده است؛ در حالیکه در سال ۱۳۹۵ گروه 

گاز طبیعی بیشترین رشد را به خود اختصاص داده  یرگروه استخراج نفت و  یژه در ز صنعت و معدن به و

بودند، اما پس از اجرای برجام و با توجه به تکمیل شدن ظرفیت های خالی تولید در آن سال، همان طور 

گروه خدمات پیشران رشد در سال  ۱۳۹۶ شد. که انتظار می رفت آن رشد چشمگیر تداوم نیافت و 

متأثر  رزی  کشاو و  صنعت  چون  گروه  هایی  رشد  از  خدمات  گروه های  یر  ز افزوده  ارزش  اينکه  به  باتوجه 
یر گروه های  ز تمام  شدن  مثبت  به  منجر  سال ۱۳۹۶  در  صنعت  و  رزی  کشاو گروه  های  رشد  می شود، 
و  درصد(   8.4( ارتباطات  و  انبارداری  نقل،  و  حمل  گروه  یر  ز دو  رشد  اما  است،  شده  خدمات  بخش 
از  ناشی  کاهش عمدتًا  این  که  بوده است  کم تر  قبل  به سال  مالی )۹.۹ درصد( نسبت  واسطه گری های 
بوده است. در مقابل  رزی در سال ۱۳۹۶  کشاو و  گروه صنعت  افزوده  ارزش  نرخ رشد  توجه  قابل  کاهش 
گروه های امور عمومی، آموزش و بهداشت و مددکاری )۷.۳ درصد( و خدمات  یر  نرخ رشد ارزش افزوده ز
یر  اجتماعی، شخصی و خانگی )8.۷ درصد( به دلیل افزايش بودجه جاری دولت درسال ۱۳۹۶ و رشد ز
کرايه و خدمات کسب و کار )۶.۶ درصد( به دلیل خروج نسبی بخش ساختمان از رکود،  گروه مستغالت، 

افزايش داشته است.
ره ۹۶-۱۳۹۲ نشان می دهد که بجز سال ۱۳۹۲ در تمامی سال ها رشد  روند رشد اقتصادی ایران طی دو
اقتصادی مثبت، ولی بسیار پرنوسان بوده است. رشد اقتصادی پس از افزايش در سال ۱۳۹۳ مجددًا در 
کاهش يافت و سپس در سال ۱۳۹۵ با افزايش قابل توجهی  سال ۱۳۹4 بدلیل افت قیمت جهانی نفت 
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کاهش مواجه شد و به ۳.۷  به ۱۲.۲ درصد رسید؛ اما این رشد باال تداوم نداشت و دوباره در سال ۱۳۹۶ با 
درصد رسید. 

گروی های اقتصادی به قیمت های ثابت 1390  )درصد( جدول )2-1(: رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزودی 

13921393139413951396

کشاورزی ۳.۳۵.۹۳.۲۳.۳۱.۰گروی 

رزی 4.۳۶.۲۳.۰۳.۰۱.۱کشاو

۲.۱-۰.۶۶.۹۹.۷-۱4.۵-ماهیگیری

۲.۱۲۱.۰۱.۶-۳.۷4.8-گروی صنعت

۲.8۰.4۱.۳۳۲.۲۱.۶-معدن

گاز طبیعی ۰.۷۳۵.۰۱.۵-۰.۳-۳.۱-استخراج نفت و 

۲.۵۲.8-۲.۷۱۳.۰۳۵.8سایر معادن

8.۹۶.۵۳.۶-۷.۷۱۳.۰-صنعت

گاز طبیعی ۲.۳-۷.۵۱۳.44.۲۳4.۳تأمین آب ، برق و 

۱۰.۹۳.۲-4.۱-۹.۵-۷.۶-ساختمان

۲.۶۰.۷۱.۶۵.4۶.8گروی خدمات

۳.۲۳.۷۲.۳4.44.۷-عمده و خرده فروشی، هتل و رستوران

۳.۶۷.۵۱.۶۱۰.48.4حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

۳.۱۵.۷۱4.۵۹.۹-۱.۲-واسطه گری های مالی

کسب وکار کرايه و خدمات  ۵.۶۲.۷4.۶۶.۶-۱۰.۰مستغالت، 

۱.۰۲.۱۷.۳-۰.۹۱.۷امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری

۲.44.۲8.۷-۱.۱۱.۵خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی

۰.۲۲.8۰.۱۱۱.۹4.۰-جمع ارزش افزودی رشته فعالیت ها

-----خالص مالیات بر واردات

۰.۶۲.۶۰.۵۱۲.۲۳.۷-محصول ناخالص داخلی )به قیمت بازار(

۰.۰۳.۲۰.8۷.۱4.۳محصول ناخالص داخلی )بدون نفت(

 مأخذ: مرکز آمار ایران.
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ره ۹۶-۱۳۹۳ افزايش داشته و به ترتیب از ۱۲- درصد  شايان ذکر است، حجم تولید و صادرات نفت طی دو
ره رسیده است؛ ضمن آنکه رشد تولید  ره به ۲.۳ و 4.۵ درصد در انتهای دو و ۱4.8- درصد در ابتدای دو
و صادرات نفت در سال ۱۳۹۵ جهشی قابل توجه داشته است. در سال ۱۳۹۶ نیز اگرچه هم رشد تولید 
گذشته و عدم  و هم رشد صادرات نفت مثبت بود، اما بدلیل پرشدن ظرفیت های خالی تولید در سال 
در بخش  از طریق جذب حد اکثری سرمايه گذاری خارجی  و صادرات  تولید  برای  ظرفیت سازی جديد 
گذشته با  رده های نفتی، رشد تولید و صادرات در این سال نسبت به سال  استخراج و تولید نفت و فرآو

کرد. که قیمت نفت در سال ۱۳۹۶ رشد ۲۹ درصدی را تجربه  کاهش مواجه شده؛ این در حالی است 

جدول )2-2(: روند قیمت، تولید و صادرات نفتی طی دوری 1393-96

صادرات )هزار بشکه در روز(تولید )هزار بشکه در روز(سال
متوسط قیمت هر بشکه نفت 

خام )هزار بشکه در روز(

۱۳۹۳
۳۰۶۳ 
)-۱۲(

۱4۳۵ 
)-۱4.8(

۹۶.۲ 
)-۹(

۱۳۹4
۳۲۳۱ 
)۵.۵(

۱۵۷4 
)۹.۷(

4۹.4 
)-48(

۱۳۹۵
۳۷۶۲ 
)۱۶.4(

۲۲۲4 
)4۱.۳(

4۰.۶ 
)-۱۷.8(

۱۳۹۶
۳84۹ 
)۲.۳(

۲۳۲4 
)4.۵(

۵۲.۵ 
)۲۹(

مأخذ: مرکز آمار ایران.

ره ۱۳۹۲-۹۶  گروه های مختلف اقتصادی و سهم ارزش افزودۀ آن ها از تولید طی دو تحلیل سهم از رشد 
نشان می دهد:

گروه های اقتصادی از رشد تولید ناخالص داخلی بر اساس جدول )۲-	  بررسی سهم ارزش افزودۀ 
۳( نشان می دهد  بیشترین سهم از نرخ رشد اقتصاد  در سال ۱۳۹۶ مربوط به گروه خدمات معادل 
۳.۲ واحد درصد است. بر اساس جدول )۲-4( این گروه 4۹.4  درصد از کل ارزش افزوده اقتصاد 

ایران به قیمت های جاری را به خود اختصاص داده است.
گروه صنعت از رشد کل اقتصاد تنها ۰.۷ واحد درصد است. این در حالی است که در سال 	  سهم 

ترین سهم از رشد اقتصادی مربوط به گروه صنعت )8.۹( بود. با این وجود به دلیل رشد  ۱۳۹۵ باال
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شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی و تعداد پروانه های بهره برداری در سال ۱۳۹۶ سهم ارزش 
افزايش  اندکی  بر اساس اطالعات جدول )۳-۲(  ناخالص داخلی  تولید  از  گروه صنعت  افزوده 

داشته است و از ۳۹.۹ درصد در سال ۱۳۹۵ به 4۱.8 درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است. 
قابل 	  کاهش  با  اخیر  به سال های  رزی در سال ۱۳۹۶ نسبت  کشاو گروه  اقتصادی  از رشد  سهم 

گذشته آن است. به عالوه  که این عدد معادل نصف میزان سال  توجه به ۰.۱ واحد درصد رسید 
داشته  را  اقتصاد  کل  افزوده  ارزش  از  ناچیزی  بسیار  سهم   ۱۳۹۲-۹۶ رۀ  دو طی  در  که  گروه  این 

است، در سال ۱۳۹۶ نیز تنها سهم 8.۳ درصدی از ارزش افزوده کل را به خود اختصاص داد. 

جدول )2-3(: سهم فعالیت های اقتصادی از رشد تولید ناخالص داخلی  به قیمت های ثابت 1390 )درصد(
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کشاورزی ۰.۲۰.4۰.۲۰.۲۰.۱گروی 

رزی ۰.۲۵۰.۳۷۰.۱۹۰.۱۹۰.۰۷کشاو

۰.۰۱-۰.۰۵۰.۰۰۰.۰۲۰.۰۳-ماهیگیری

۰.۹8.۹۰.۷-۱.۷۲.۱-گروی صنعت

۰.۵8۰.۰8۰.۲۷۶.4۰۰.۳۷-معدن

گاز طبیعی ۰.۱۳۶.44۰.۳۳-۰.۰۵-۰.۶۱-استخراج نفت و 

۰.۰4-۰.۰۳۰.۱۳۰.۳۹۰.۰4سایر معادن

۱.۲8۰.8۵۰.44-۱.۰۹۱.۶۹-صنعت

گاز طبیعی ۰.۱۷-۰.۳۷۰.۷۱۰.۲۵۲.۰8تأمین آب ، برق و 

۰.۳۹۰.۰۹-۰.۱۶-۰.4۱-۰.۳۵-ساختمان

۱.۲۰.۳4۰.8۲.۷۳.۲گروی خدمات

۰.4۲۰.48۰.۳۰۰.۵8۰.۵۷-عمده و خرده فروشی، هتل و رستوران

۰.۲۶۰.۵۷۰.۱۳۰.84۰.۶۶حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

۰.۰8۰.۱4۰.۳۷۰.۲۶-۰.۰۳-واسطه گری های مالی

کسب وکار کرايه و خدمات  ۰.84۰.۳۷۰.۶۵۰.8۶-۱.۳۵مستغالت، 

۰.۱۲۰.۲4۰.۷۷-۰.۱۰۰.۲۰امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری

۰.۰۲۰.۰4۰.۰۷-۰.۰۱۰.۰۱خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی
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۰.۱8۲.۷۰.۰۷۱۱.84.۰۰-رشد ارزش افزودی رشته فعالیت ها

۰.۳۰-۰.۲۰۰.4۶۰.۳۲-۰.4۰-خالص مالیات بر واردات

۰.۵8۲.۵۷۰.۵۳۱۲.۲۳.۷-رشد محصول ناخالص داخلی )به قیمت بازار(

 مأخذ: مرکز آمار ایران.

شايان ذکر است بررسی سهم ارزش افزوده فعالیت های مختلف اقتصادی در سـال ۱۳۹۶ بر اساس 	 
بايد  را  داخلی  ناخالص  تولید  رشد  نرخ  افزايش  عمـده  علـت  کـه  مـی دهد  نشـان   )۳-۲( جدول 
عمومی،  »امور  کار"،  و  کسب  خدمات  و  کرايه  »مستغالت،  فعالیت های  افزوده  ارزش  افزايش  در 
آموزش، بهداشت و مددکاری"، »حمل ونقل، انبـارداری و ارتباطات"، »عمده و خرده فروشی، هتل 
کرد. سهم ارزش افزوده هر يک از  گاز طبیعی« جستجو  و رستوران"، »صنعت« و »استخراج نفت و 
فعالیت های مذکور در نرخ رشد ۳.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶ به ترتیـب ۰.8 ، 

۰.۷ ، ۰.۶، ۰.۵، ۰.4 و ۰.۳ درصد است.

تغییر   ،  ۱۳۹۲-۹۶ ره  دو طی  اقتصادی  مختلف  فعالیت های  افزوده  ارزش  سهم  بررسی  در  مهم  نکته 

ره  از چندین دو يکه پس  بطور ناخالص داخلی است؛  تولید  از  فعالیت های ساختمانی  توجه سهم  قابل 

 ۰.۰۹ سهم   ۱۳۹۶ سال  در  سرانجام  بوده،  کاهنده  ساختمانی  فعالیت های  افزوده  ارزش  رشد  که  متوالی 

واحد درصدی را به خود اختصاص داد. هم زمان با مثبت شدن رشد ارزش افزوده ساختمان بدلیل وجود 

پیوند های پیشین و پسین این بخش با گروه خدمات، رشد این گروه نیز تحت تأثیر قرار گرفت. افزايش قابل 

ارزش  بودن رشد  اثرگذار  از  گواه آشکاری  کرايه«  و  به »مستغالت  از رشد فعالیت های مربوط  توجه سهم 

گروه خدمات است. افزوده ساختمان بر فعالیت های 

جدول )2-4(: ترکیب ارزش افزودی فعالیت های اقتصادی از تولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری )درصد(

13921393139413951396

کشاورزی ۷.48.4۹.۶8.88.۳گروی 

رزی ۷.۱8.۰۹.۰8.۳۷.8کشاو

۰.4۰.۵۰.۶۰.۶۰.۵ماهیگیری
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۵۱.۳4۶.4۳8.۵۳۹.۹4۱.8گروی صنعت

۲۲.4۱۷.۷۱۱.۵۱۳.۲۱۵.۰معدن

گاز طبیعی ۲۱.۶۱۷.۰۱۰.۹۱۲.۷۱4.۵استخراج نفت و 

۰.8۰.۷۰.۶۰.۵۰.۵سایر معادن

۲۰.۰۱8.۹۱۷.۹۱۷.۵۱۷.۷صنعت

گاز طبیعی ۵.4۵.۶4.۶۵.۵۵.۵تأمین آب ، برق و 

۳.۶4.۲4.۵۳.۶۳.۶ساختمان

4۱.۲4۵.۲۵۱.۵۵۰.۵4۹.4گروی خدمات

۱۲.۷۱۳.۱۱۲.8۱۲.4۱۲.4عمده و خرده فروشی، هتل و رستوران

۶.۷8.۲۹.۷۹.۹۹.۳حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

۱.8۱.۹۲.۳۲.4۲.4واسطه گری های مالی

کسب وکار کرايه و خدمات  ۱۰.۹۱۱.۵۱۳.۹۱۳.۳۱۲.8مستغالت، 

8.۲۹.۶۱۱.8۱۱.۵۱۱.۶امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری

۰.8۰.۹۱.۰۱.۱۱.۱خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی

۹۹.۹۱۰۰.۱۹۹.۶۹۹.۲۹۹.۵رشد ارزش افزودی رشته فعالیت ها

۰.4۰.8۰.۵-۰.۱۰.۱خالص مالیات بر واردات

رشد محصول ناخالص داخلی )به قیمت بازار(

مأخذ: مرکز آمار ایران.

که بهبود نسبی  تحلیل شاخص های بخش ساختمان براساس اطالعات جدول )۲-۵( نشان می دهد 
در  خصوصی  بخش  سرمايه گذاری  رشد  از  ناشی   ۱۳۹۶ سال  در  ساختمان  بخش  افزوده  ارزش  رشد 

يکه: ساختمان های جديد مناطق شهری و افزايش تعداد پروانه های ساختمانی می باشد؛ بطور
ره ۹۶-	  تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های مناطق شهری کشور طی دو

کوچک  شهرهای  درصد،   -۱4.8 بزرگ  شهرهای  درصد،   -۱۱.8 تهران  در  متوسط  بطور   ۱۳۹۳
پروانه های  تعداد  رشد  است.  داشته  رشد  درصد   -۷.۳ شهری  مناطق  کلیه  و  درصد   -۳.4
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ره انقباضی متوالی، رشد ۱۲.۱ و 4.۲  کلیه مناطق شهری پس از چند دو ساختمانی صادر شده در 
کرد. درصدی در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تجربه 

ره ۱۳۹۳-۹۶ 	  رشد سرمايه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جديد مناطق شهری طی دو
و  کوچک ۲- درصد  ۲.۱- درصد، شهرهای  بزرگ  تهران ۲.۲ درصد، شهرهای  در  بطور متوسط 

کلیه مناطق شهری ۱.۳- درصد بوده است.

جدول )2-5(: رشد پروانه های ساختمانی صادری و سرمایه گذاری بخش خصوصی طی دوری 96-1393 )درصد(

رشد پروانه های ساختمانی صادر شدی توسط شهرداری های
کشور مناطق شهری 

رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های 
جدید مناطق شهری

تهران
شهرهای 

بزرگ
ساهر مناطق 

شهری
کلیه مناطق 

شهری
تهران

شهرهای 
بزرگ

ساهر مناطق 
شهری

کلیه مناطق 
شهری

1393-۵۲.۰-۳۶.۱-۲۶.۲-۳۲.۱۱۲.۳۱۰.۰۱.۳۷.۵

1394-۲۰.۶-۱۰.۷-۱۳.۶-۱۳.4-۱۲.۹-۱۶.۵-۱۰.۰-۱۳.۵

1395۶.۷-۶.4۲۰.4۱۲.۱-۲۵.۶-۱۱.۹-8.۳-۱4.۱

1396۱8.8-۵.۹۵.۹4.۲۳4.۹۱۰.۱۹.۱۱4.۹

۱.۳-۲.۰-۲.۱-۷.۳۲.۲-۳.4-۱4.8-۱۱.8-متوسط رشد

مأخذ: بانک مرکزی ایران.

2-2. اجزای هزینه ناخالص داخلی
کل در سال  که رشد اجزاء اصلی هزينه   تحلیل حساب های ملی از طرف تقاضای اقتصاد نشان می دهد 
۱۳۹۶ مثبت بوده، به عنوان مثال رشد مخارج مصرف نهایی به ۷.۱ درصد و رشد مخارج مصرف نهایی 
سرمايه  تشکیل  رشد  شدن  مثبت  توجه  قابل  نکات  از  يکی  است.  رسیده  درصد   ۷.4 به  دولتی  بخش 
يکه در سال ۱۳۹۶ معادل ۳.4 درصد )در مقابل رشد منفی ۵ درصد سال قبل  ثابت ناخالص است؛ بطور
آن( رشد داشت. این تغییر عمدتًا بدلیل مثبت شدن رشد تشکیل سرمايه بخش ساختمان بوده است. 
کاالها و خدمات در  اولیه، صادرات و واردات  ردهای  برآو همچنین در حوزه تجارت خارجی و براساس 

سال ۱۳۹۶ به ترتیب از رشد )۳.۷-(درصدی و ۱۱.۹ درصدی برخوردار بوده است.
خصوصی  بخش  درصدی   ۷ رشد  مقابل  در  دولتی  بخش  نهایی  مصرف  هزينه  درصدی   ۷.4 رشد 



کالن و جایفای صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد ملی 73    فصل دوم: تحوالت شاخص های 

عمدتا  دولتی  هزينه های  رشد  است.   ۱۳۹۶ سال  در  دولت  هزينه  های  توجه  قابل  افزايش  نشان دهنده 
دارایی سرمايه ای می بود می توانست  تملک  هزينه های  کانال  از  گر  ا که  بوده؛  هزينه های جاری  کانال  از 
چهار  از  عرضه  سمت  در  شده  تولید  کاالهای  ديگر،  به عبارت  باشد.  موثرتر  اشتغال  و  رشد  افزايش  در 
توسط  تقاضا  توسط دولت، سوم  تقاضا  توسط بخش خصوصی، دوم  تقاضا  اول  تقاضا می شوند:  کانال 
که  کاالها و خدمات و نهايتا تقاضا توسط بخش خارجی؛  بنگاههای تولیدی به عنوان سرمايه گذاری روی 
کانال خريد  گر  کدام آثار متفاوتی روی اشتغال يا سایر متغیرهای مهم اقتصاد دارند. به عنوان نمونه، ا هر 
بخش خصوصی نسبتًا رشد بیشتری داشته باشد، کیفیت تقاضا بهتر از حالتی بوده که خريد های دولت  

بطور نسبی رشد بیشتری داشته باشند.
رشد  نرخ  لذا  است،  بوده  صادرات  رشد  از  بیشتر  توجهی  قابل  میزان  به  واردات  رشد   ۱۳۹۶ سال  در 
خالص صادرات کاال ها و خدمات مجددًا مانند سال ۱۳۹۲، منفی شده است. این در حالی اتفاق افتاده 
کرده بود. در شرايط عادی انتظار می رود با  که نرخ ارز در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ رشد قابل توجهی را تجربه 
کند؛ اما این مساله  افزايش نرخ ارز، صادرات حقیقی بطور نسبی رشد بیشتری را نسبت به واردات تجربه 

کمتر مورد انتظار خواهد بود. در شرايط بازگشت تحريم ها 
از مهمترین چالش  هایی که در سال های اخیر رشد اقتصادی را محدود کرده، سطح پایین سرمايه  گذاری 
يکه ســرمايه ثابت ناخالص بعد از  دولتی و خصوصی است. این عامل در سال ۱۳۹۶ بهبود يافت، بطور
مدت ها در هر دو بخش ماشین آالت و ساختمان با افزايش همراه بوده و نرخ رشد ۳.4 درصدی را ثبت 
سرمايه گذاری  تحوالت  بدلیل  اگرچه  ساختمان  بخش  در  سرمايه  گذاری  است،  ذکر  شايان  است.  کرده 
بخش  سرمايه گذاری  رشد  با  اما  نشد،  برخوردار  توجهی  قابل  دولتی  حمايت  از  دولت  بودجه  در  عمرانی 

خصوصی در این بخش، به طور موقت وارد فاز رونق شد.

کشور به تفکیک اجزای هزینه نهاهی به قیمت های ثابت 1390 )درصد( جدول )2-6(:  رشد تولید ناخالص داخلی 

13921393139413951396

8.۳۳.۶۷.۱-8.8-۷.8هزينه مصرف نهایی

۲.۳۳.4۷.۰-۲.۶-۲.۳-هزينه مصرف نهایی خصوصی

۲۳.۹4.۳۷.4-۲۱.۹-۳۷.۷هزينه مصرف نهایی دولت

۵.۱۳.4-۷.۳-۳.۲۲.۵تشکیل سرمايه ثابت ناخالص

۱۰.8۱.8۳.۶-۶.4۵.۶تشکیل سرمايه در ماشین آالت
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۱۰.۹۳.۲-4.۱-۰.۱-۰.۶تشکیل سرمايه در ساختمان

کاالها و خدمات 8.۱-۷.۲44.۱4۰.۰۹4.۵-خالص صادرات 

کاالها و خدمات ۳.۷-4.۱۱۰.۲۱۲.۱۶۲.8-صادرات 

کاالها و خدمات ۱8.۶۲.۷۱۱.۹-۱۲.4-۱.۹-واردات 

44.4۳۶.۹-8۳.۳4۳۰.۳4۵.۳-تغییرات موجودی انبار و اشتباهات آماری

۰.۶۲.۶۰.۵۱۲.۲۳.۷-محصول ناخالص داخلی )به قیمت بازار(

مأخذ: مرکز آمار ایران.

کی از تغییر نسبی ذائقه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶  آمار های مربوط به اجزای عرضه و تقاضای اقتصاد حا

نفت  بخش  سهم  و  افزايش  اقتصادی  رشد  از  عرضه  سمت  در  خدمات  گروه  سهم  يکسو  از  یرا  ز است؛ 

کاهش يافته است و از طرف ديگر، در سمت تقاضا افزايش موجودی انبار و تقاضای واردات حکايت از 

افزايش تمايل به مصرف کاالهای خارجی دارد. رشد قابل توجه موجودی انبار در سال ۱۳۹۶ در کنار کاهش 

که يک رکود  کاال ها و خدمات و منفی شدن نرخ رشد آن )۳.۷-( به این معنی است  قابل توجه صادرات 

کم بوده است، اما رشد واردات قابل مالحظه نشان می دهد  نسبی سمت تقاضا در این سال بر اقتصاد حا

کاالها و خدمات خارجی بوده است. که عالوه بر رکود تقاضا، تقاضای موجود نیز بیشتر متمايل به 

براساس جدول )۷-۲(  به قیمت های جاری  کشور  ناخالص داخلی  تولید  از  نهایی  سهم اجزای هزينه 
نشان می دهد:

کرده 	  کاالها و خدمات تولید شده در سال ۱۳۹۶ را تقاضا  کل  بخش خصوصی حدود 48 درصد از 
می توان  که  داشته  کاهش   ۱۳۹۵ سال  به  نسبت  رقم  این  اما  است؛  بوده  گروه ها  سایر  از  بیشتر  که 
کاهش يافته است. تشکیل سرمايه ثابت بنگاه ها  گرفت میل متوسط به مصرف در این سال  نتیجه 
از  درصد   ۱۵ حدود   ۱۳۹۶ سال  در  يکه  بطور دارند؛  قرار  کل  تقاضای  از  سهم  بیشترین  دوم  رتبه  در 
از  سرمايه گذاری  تقاضای  سهم  گرفته اند.  بکار  خود  تولیدات  بخش  در  و  کرده  تقاضا  را  کل  تولید 
در  لذا  است؛  يافته  کاهش   ۱۳۹۵ سال  به  نسبت  درصد   ۰  /۷ حدود  گرفته  صورت  تولیدات  کل 
گروه  به همین دلیل سهم  و  يافته  کاهش  تولید  کل  از  اقتصادی  بنگاه های  سال ۱۳۹۶ سهم خريد 
کاهش يافته است. بخش خارجی رتبه سوم بیشترین سهم از  صنعت از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ 
يکه در این سال خالص  تقاضای کل کاالها و خدمات تولید شده در سال ۱۳۹۶ را داشته است؛ بطور
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گروه نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود  صادرات ایران معادل 8.۶ درصد از تولید کل بوده است. سهم این 
کاهش يافته است.  ۰.۳ درصد 

کل تولیدات سال ۱۳۹۶ معادل ۱۲.4 درصد بوده؛ اگرچه 	  کلیدی آنکه سهم موجودی انبار از  نکته 
این نسبت در سال ۱۳۹۵ حدود ۹.۹ درصد بوده است. این امر می تواند نشانه اى از تعمیق مشکل 
کم  کمبود تقاضا در اقتصاد کشور باشد؛ به عبارتی در سال ۱۳۹۶ يک رکود نسبی در سمت تقاضا حا
این  توضیح دهنده  مهم ترین بخش های  از  يکی  تقاضای بخش خصوصی  که  آنجا  از  بوده است. 
نسبت  مختلف  بازارهای  در  بازدهی  نرخ  به  را  رکود  این  علت  می توان  بوده،  تقاضا  نسبی  کاهش 
تعیین می کند.  را  به مصرف  نهایی  تا حدودی جايگاه میل  بازارهای مختلف  در  بازدهی  نرخ  داد. 
کاال و خدمات بیشتر باشد، عوامل اقتصادی  به عبارت ديگر هر چه نرخ بازدهی در بازارهای موازی 
کاال های سرمايه  ای می کنند. در  سرمايه گذاری در بازارهای ياد شده را جانشین مصرف و تقاضای 
سال ۱۳۹۶ نرخ بازدهی در همه بازارها به میزان قابل توجهی بیشتر از تورم بوده است. نرخ بازدهی در 
بازار بورس حدود ۲۵ درصد، در بازار سپرده حدود ۲۰ درصد و در بازارهای ارزی به طور میانگین بیشتر 

از ۳۰ درصد بوده است.

کشور به قیمت های جاری  )درصد( جدول )2-7(:  سهم اجزای هزینه نهاهی از تولید ناخالص داخلی 

13921393139413951396

۶۲.۳۶۳.۷۶۷.۵۶۵.۶۶4.۱هزينه مصرف نهایی

4۲.84۶.۵۵۲.۲۵۰.۳48.۷هزينه مصرف نهایی خصوصی

۱۹.4۱۷.۱۱۵.۲۱۵.۳۱۵.4هزينه مصرف نهایی دولت

۱۷.۳۱8.4۱8.۲۱۵.۶۱4.۹تشکیل سرمايه ثابت ناخالص

8.۱8.88.4۷.۷۷.۲تشکیل سرمايه در ماشین آالت

۹.۲۹.۶۹.8۷.۹۷.۷تشکیل سرمايه در ساختمان

کاالها و خدمات ۵.۶۳.8۲.۰8.۹8.۶خالص صادرات 

کاالها و خدمات ۲۰.۵۱۹.۶۱۶.۲۲۳.۰۲۳.۳صادرات 

کاالها و خدمات ۱4.8۱۵.8۱4.۲۱4.۱۱4.۷واردات 

۱4.8۱4.۱۱۲.۳۹.۹۱۲.4تغییرات موجودی انبار و اشتباهات آماری

مأخذ: مرکز آمار ایران.
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سهم اجزای هزينه نهایی از رشد تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت های ثابت ۱۳۹۰ براساس جدول 
)۲-8( نشان می دهد:

افزايش 	  است.  بوده  توجهی  قابل  میزان  کل  اقتصادی  رشد  از  انبار  موجودی  سهم   ۱۳۹۶ سال  در 
که  کاهش  دهد، چرا  ره بعد را  موجودی انبار دو اثر متفاوت دارد: اول اينکه می تواند ارزش افزوده دو
می تواند بخشی از نیاز بازار از طریق تولیدات موجود در انبار را پاسخ دهد و دوم اينکه می تواند از فشار 
ره های بعد بکاهد. این اثر کاهشی در مواقع تورم صعودی بیشتر قابل مشاهده است. سهم  تورم در دو
از رشد همه اجزای سمت تقاضا بجز صادرات در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ افزايش داشته 

است.

کشور به قیمت های ثابت 1390 )درصد( جدول )2-8(:  سهم اجزای هزینه نهاهی از رشد تولید ناخالص داخلی 

13921393139413951396

8.۳۳.۶۷.۱-8.8-۵.۲هزينه مصرف نهایی

۲.۳۳.4۷.۰-۲.۶-۱.۱-هزينه مصرف نهایی خصوصی

۲۳.۹4.۳۷.4-۲۱.۹-۶.4هزينه مصرف نهایی دولت

۵.۱۳.4-۷.۳-۰.۶۲.۵تشکیل سرمايه ثابت ناخالص

۱۰.8۱.8۳.۶-۰.۵۵.۶تشکیل سرمايه در ماشین آالت

۱۰.۹۳.۲-4.۱-۰.۱-۰.۱تشکیل سرمايه در ساختمان

کاالها و خدمات 8.۱-۰.۶44.۱4۰.۰۹4.۵-خالص صادرات 

کاالها و خدمات ۳.۷-۰.8۱۰.۲۱۲.۱۶۲.8-صادرات 

کاالها و خدمات ۱8.۶۲.۷۱۱.۹-۱۲.4-۰.۲-واردات 

44.4۳۶.۹-۵.۷4۳۰.۳4۵.۳-تغییرات موجودی انبار و اشتباهات آماری

۰.۶۲.۶۰.۵۱۲.۲۳.۷-محصول ناخالص داخلی )به قیمت بازار(

مأخذ: مرکز آمار ایران.

2-3. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
تقاضای  در طرف  کشور  اقتصادی  متغیرهای  از مهم ترین  يکی  به عنوان  ناخالص  ثابت  تشکیل سرمايه 
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که می تواند نرخ رشد سال آتی  کشور است  داخلی، توضیح دهنده هر نوع سرمايه گذاری جديد در اقتصاد 
گذار از ارقام منفی سال های ۹4 و ۹۵، در پايان سال ۹۶  را رقم بزند. رشد تشکیل سرمايه ثابت، بعد از 
سرمايه  تشکیل  رشد  نرخ  شد  موجب  ساختمان  در  خصوصی  بخش  سرمايه گذاری  افزايش  شد.  مثبت 
افزايش نرخ رشد تشکیل سرمايه در بخش  در ساختمان در سال ۱۳۹۶ به ۳.۲ درصد برسد. همچنین، 
ماشین آالت در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ناشی از افزايش هم زمان واردات کاالهای سرمايه ای و ماشین آالت 
که بهبود قیمت نفت در سال  یژه  بو بوده است،  تولید ناخالص داخلی در سال های اخیر  از محل رشد 

کاالهای سرمايه ای و ماشین آالت را افزايش داد. ۱۳۹۶ توانایی واردات 

نمودار )2-2(: رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و زهرگروی های آن به قیمت ثابت 1390 )درصد(

10 
 

 . تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2-3
دهنده هر توضیح ،ترین متغیرهای اقتصادی کشور در طرف تقاضای داخلیاز مهم عنوان یکیبهتشکیل سرمایه ثابت ناخالص 

تشکیل سرمایه ثابت، بعد از  رشدزند. آتی را رقم ب سالتواند نرخ رشد گذاری جدید در اقتصاد کشور است که مینوع سرمایه
ی بخش خصوصی در ساختمان موجب گذارمثبت شد. افزایش سرمایه 96، در پایان سال 95و  94های گذار از ارقام منفی سال

افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه در  ،همچنیندرصد برسد.  3.2به  1396نرخ رشد تشکیل سرمایه در ساختمان در سال شد 
رشد از محل  آالتی و ماشینازمان واردات کاالهای سرمایهناشی از افزایش هم 1396و  1395های سالدر آالت بخش ماشین

کاالهای سرمایهتوانایی واردات  1396بهبود قیمت نفت در سال  که ویژهب ،استبوده های اخیر تولید ناخالص داخلی در سال
 داد.را افزایش  آالتی و ماشینا
 

 )درصد(     1390ی آن به قیمت ثابت هارگروهیز(: رشد تشكیل سرمایه ثابت ناخالص و 2-2نمودار )

 
 : مرکز آمار ایران. أخذم
 
 

اساس اطالعات دهد. برهای مختلف اقتصادی نشان می( رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص را به تفکیک بخش9-2جدول )
وضعیت مناسبی  1393-1395 ر ساختمان در بخش صنایع و معادن طی دورهد این جدول رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

آالت برای این بخش وضعیت بهتری است، در مقابل رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشیننداشته و همواره منفی بوده
شود رشد تشکیل مشاهده میطورکه است. هماندرصد بوده 3.7و  14.1ترتیب به 1395و  1393های است و در سالداشته

توانست  1395در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار داشت در سال  1394های مختلف اقتصادی که در سال بخشمجموع سرمایه در 
 به واسطه بهبود قیمت جهانی نفت و درآمدهای نفتی ایران افزایش قابل توجهی یافت.  
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مأخذ: مرکز آمار ایران.

نشان  اقتصادی  مختلف  بخش های  تفکیک  به  را  ناخالص  ثابت  سرمايه  تشکیل  رشد   )۹-۲( جدول 
می دهد. براساس اطالعات این جدول رشد تشکیل سرمايه ثابت ناخالص در ساختمان در بخش صنايع 
رشد  مقابل  در  بوده است،  منفی  همواره  و  نداشته  مناسبی  وضعیت   ۱۳۹۳-۱۳۹۵ ره  دو طی  معادن  و 
تشکیل سرمايه ثابت ناخالص در ماشین آالت برای این بخش وضعیت بهتری داشته است و در سال های 
۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ به ترتیب ۱4.۱ و ۳.۷ درصد بوده است. همان طورکه مشاهده می شود رشد تشکیل سرمايه 
داشت  قرار  نامطلوبی  بسیار  وضعیت  در   ۱۳۹4 سال  در  که  اقتصادی  مختلف  بخش های  مجموع  در 
در سال ۱۳۹۵ توانست به واسطه بهبود قیمت جهانی نفت و درآمدهای نفتی ایران افزايش قابل توجهی 

يافت.  
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جدول )2-9(: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش صنایع و معادن به  قیمت های ثابت 1390 )هزار میلیارد ریال / رشد(

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

الت ساختمانماشین آ

سال
بخش صنایع و 

معادن
کل بخش های 

اقتصاد
کل بخش های اقتصادبخش صنایع و معادن

۱۳۹۳
۱4۶ 

)۱4.۱(
4۰۳ 
)۱۰(

۳۰ 
)-۱۳.۳(

۹۷۶ 
)۶.۹(

۱۳۹4
۱۲8 

)۱۲-(
۳4۲ 

)-۱۵.۲(
۲4 

)-۲۲(
8۷۱ 

)-۱۰.۷(

۱۳۹۵
۱۳۳ 

)۳.۷(
۳۶۱ 

)۵.۶(
۲4 

)-۱.۷(
8۰۷ 

)-۷.4(

۱۳۹۶-
۳۷۰ 

)۲.۵(
-

8۱4 
)۰.۹(

مأخذ: بانک مرکزی ایران.

و  ساختمان  بخش  در  ناخالص  ثابت  سرمايه  تشکیل  در  خصوصی  و  دولتی  سرمايه گذاری  روند  بررسی 
ره ۹۶-۱۳۹۳ )جدول ۲-۱۰( نشان می دهد: ماشین آالت به تفکیک خصوصی و دولتی طی دو

سال 	  در  ساختمان  بخش  در  ناخالص  ثابت  سرمايه  تشکیل  بخش  در  دولتی  سرمايه گذاری  رشد 
کاهش قابل توجهی يافته است و از ۱۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۰.4 درصد رسیده است،   ۱۳۹۶
يکه  اما در مقابل تغییرات مثبت در روند سرمايه گذاری بخش خصوصی مشاهده شده است. به طور
به ۱.۲ درصد در سال  از منفی ۱8.۶درصد در سال ۱۳۹۵  رشد سرمايه گذاری در بخش ساختمان 

۱۳۹۶ رسیده است. 
در 	  ناخالص  ثابت  سرمايه  تشکیل  در  خصوصی  و  دولتی  سرمايه گذاری  رشد  تغییرات  مقايسه 

يکه رشد  کاماًل خالف جهت هم بوده؛ بطور بخش ماشین آالت و بخش ساختمان در سال ۱۳۹۶ 
سرمايه گذاری دولتی در بخش ماشین آالت در سال ۱۳۹۶ از ۱- درصد به مثبت 4.۵ درصد افزايش 
يافته است، اما در مقابل رشد سرمايه گذاری خصوصی در تشکیل سرمايه ثابت ناخالص در بخش 
گفت  این مطلب می توان  توضیح  در  يافته است.  کاهش  به ۲.۲ درصد  از ۶.۵ درصد  ماشین آالت 
در بخش دولتی افزايش رشد تشکیل سرمايه در بخش ماشین آالت ناشی از افزايش همزمان واردات 
کاال های سرمايه ای و ماشین آالت از محل تولید بوده است، اما در بخش خصوصی روند افزايشی 
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افزايش  درنتیجه  و  سرمايه گذاری  برای  بخش  این  جذابیت  به  منجر  ساختمان  بخش  در  قیمت ها 
رشد تشکیل سرمايه ثابت ناخالص در بخش ساختمان شده است.

جدول )2-10(: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک خصوصی و دولتی به قیمت های ثابت 1390 )هزار میلیارد ریال / رشد(

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

دولتیخصوصیسال

الت  التساختمانماشین آ کلساختمانماشین آ

۱۳۹۳
۳۵۷ 
)۱۰.۱(

۶۶8 
)-۰.۹(

4۷ 
)۹.۷(

۳۰۷ 
)۲۹.۲(

۱۳۷۹ 
)۷.8(

۱۳۹4
۲۹8 

)-۱۶.۵(
۵8۶ 

)-۱۲.4(
44 

)-۵.۱(
۲8۵ 

)-۷.۱(
۱۲۱۳ 

)-۱۲.۰(

۱۳۹۵
۳۱۷ 

)۶.۵(
4۷۷ 

)-۱8.۶(
44 

)-۱.۰(
۳۳۰ 

)۱۵.۶(
۱۱۶8 

)-۳.۷(

۱۳۹۶
۳۲4 

)۲.۲(
48۳ 
)۱.۲(

4۶ 
)4.۵(

۳۳۱ 
)۰.4(

۱۱84 
)۱.4(

مأخذ: بانک مرکزی ایران.

کسب وکار 1-3-2. شاخص های محیط 
که شاخص های محیط سرمايه گذاری و  کشور ها بیانگر آن است  بررسی جايگاه ایران در مقايسه با سایر 
کشور در وضعیت مطلوب قرار ندارد. به عنوان مثال، شاخص آزادی اقتصادی در بنیاد هريتیج  امنیت 
کیفی در چهار دسته: ۱( قواعد قانون )حقوق مالکیت، آزادی از فساد(، ۲(  کمی و  که مبتنی بر ۱۰ مولفه 
کارآیی نظارتی )آزادی کسب وکار، آزادی نیروی  دولت محدود )آزادی سیاست مالی، مخارج دولت(، ۳( 
کار، آزادی پولی(، 4( بازار آزاد )آزادی تجارت، آزادی سرمايه گذاری، آزادی مالی( است، نشان می دهد که 
کشورهای  کشورهای نوظهور،  کشورها )کشورهای برتر در حوزه آزادی اقتصادی،  ایران در مقايسه با سایر 
کشور در رتبه  کسب نمره ۹/ ۵۰ از ۱۰۰، در میان ۱8۱  کشورهای همسايه نفتی( در سال ۲۰۱۷ با  پیشرفته و 
گزارش  براساس  همچنین  بود.  گرفته  قرار   ۱۵۵ رتبه  در   ۲۰۱۶ سال  در  درحالی که  است؛  داشته  قرار   ۱۵۶
کمترین  يسک سرمايه گذاری )از  کشوری سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )OECD( درجه ر يسک  ر
گرفتن تحريم ها به ۷  تا بیشترین( بین صفر تا هشت قرار می گیرد. رتبه اعتباری ایران در سال ۲۰۱۱ با اوج 
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که بدترین رتبه اعتباری ایران بود. اما با اجرای برجام رتبه ایران به جايگاه ۶ُام در سال ۲۰۱۶   کرد  سقوط 
کاهش  در  ایران  يسک  ر رتبه  کاهش  است،  ذکر  شايان  است.  رسیده   ۵ به   ۲۰۱۷ سال  در  و  يافت  بهبود 
گذاران خارجی و بهبود اعتبار کشور در محافل مالی و بین  هزينه های تامین سرمايه و از نظر جلب سرمايه 

المللی بسیار مؤثر است.
سیاسی سرمايه گذاری  و  مخاطرات اقتصادی  به دلیل  ایران  در  سرمايه گذاری  نرخ  بودن  پایین  لذا 
کافی انجام نمی شود.  است. وقتی در اقتصاد، ثبات سیاسی وجود نداشته باشد، سرمايه گذاری به اندازه 
ياد قوانین و سیاست های مداخله  ایران به علت تغییرات مستمر و ز همچنین مخاطرات اقتصادی در 
بر این، خطر پذیری در سرمايه گذاری شرط الزم  باال است. عالوه  بازار، نسبتًا  کننده در نظام قیمت های 
رود به بازار رقابت جهانی است. در ایران زمینه های مناسب اجتماعی،   يکرد توسعه صادرات و و برای رو
یرا ساختار نظام اقتصادی ایران از امتیاز  فرهنگی و مدیريتی برای توسعه فرهنگ خطر پذیری وجود ندارد، ز
 سیاست جايگزينی واردات 

ً
درآمدهای نفتی برخوردار است، به همین دلیل راهبردهای اقتصادی معموال

يکرد  يسک کمتری دارد، انتخاب می کنند. در صورتیکه برای دستیابی به اهداف رشد چشمگیر بايد رو که ر
کرد و نظام اقتصادی را رقابتی نمود. این اهداف نیز بدون ارتقای امنیت سرمايه گذاری  صادرات را دنبال 
از شرايط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی،  ايجاد چارچوب مطلوبی  برای  و هماهنگی بین مدیران ارشد 

حقوقی و اداری امکان پذیر نیست.

گروه »صاحبنظران  گرفته در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی مشتمل بر دو  نتايج مطالعه صورت 
اقتصادی« و »تشکل های صنعتی، معدنی و تجاری« در خصوص وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ 

نشان می دهد:۱
دستگاه های . ۱ اقتصادی  سیاست گذاران  از  )متشکل  اقتصادی  صاحبنظر   8۰ از  نظرسنجی  نتايج 

کارشناسان بانک  دولتی، اساتید اقتصاد دانشگاه های معتبر، فعالین اقتصادی بخش خصوصی، 
مرکزی و مجلس شورای اسالمی( در خصوص وضعیت سال ۱۳۹۷ نشان می دهد:

مهمترین چالش های اقتصادی سال ۱۳۹۷ نرخ باالی بیکاری، بازگشت تحريم ها، بی ثباتی بازار ارز، 	 
کسری بودجه و مشکل تامین اعتبار يارانه ها  گسترده و رو به رشد نظام بانکی، افزايش تورم،  ضعف 
و طرح تحول سالمت می باشند. همچنین آنها معتقدند بدلیل بازگشت تحريم های آمريکا، تجارت 

 »1397 سال  در  ایران  اقتصاد  انداز  »چشم  عنوان  با  بازرگانی  پژوهش های  و  مطالعات  موسسه  در  شده  انجام  مطالعه  از  برگرفته  قسمت  این    .1
می باشد.
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پا در تجارت با آمريکا به مراتب بیشتر از تجارت  پا گسترش نخواهد يافت، چرا که منافع ارو ایران با ارو
کشتیرانی و ... ماهیت شبکه ای و چندجانبه دارند  با ایران است. از طرف ديگر تحريم های بانکی، 
پا  و تحريم ایران توسط هر يک از رئوس این شبکه و به خصوص آمريکا تعامل با سایر اعضا از جمله ارو

را دشوار می سازد.
دیپلماسی 	  هدايت  به  معطوف   ۱۳۹۷ سال  برای  اقتصادی  صاحب نظران  پیشنهادات  مهم ترین 

غیراقتصادی  تکانه های  کاهش  بین الملل،  روابط  در  تنش   کاهش  و  ثبات  به سمت  اقتصادی 
بانکی  نظام  اصالح  اشتغال،  ايجاد  برای  زمینه سازی  و  کار  و  کسب  فضای  بهبود  ارز،  بازار  بر  موثر 
با  مبارزه  نقدينگی،  رشد  کاهش  هدف  با  پولی  و  مالی  انضباط  و  بانک ها  ترازنامه  شفاف سازی  و 
با  سرمايه  بازار  يت  تقو و  توسعه  آزاد،  اطالعات  به  دسترسی  نظام  اندازی  راه  و  اداری  و  مالی  فساد 
هدف هدايت نقدينگی سرگردان به سوی سرمايه گذاری، جلوگیری از تثبیت مصنوعی قیمت ها و 
يت  يجی قیمت حامل های انرژی، کاهش نقش نهادهای غیردولتی و غیر خصوصی و تقو افزايش تدر
ری از  کاهش سهم نهادهای موازی و غیرضرو مشارکت بخش های عمومی و خصوصی و حذف و 

بودجه های سنواتی بوده است.
نتايج نظرسنجی از ۱۰۰ تشکل صنعتی، معدنی و تجاری )متشکل از صنايع معدنی، صنايع لوازم . ۲

چوب  صنايع  پتروشیمی،  و  نفت  شیمیایی،  صنايع  ساختمان،  صنايع  و  برق  تجهیزات  خانگی، 
و مهندسی، صنايع غذایی، فرش و صنايع دستی، صنايع خودرو، صنايع  کاغذ، خدمات فنی  و 

نساجی و ...( در خصوص وضعیت سال ۱۳۹۷ نشان می دهد:
مناسب 	  را  خارجی  سرمايه گذاری  از  حمايت  وضعیت  اقتصادی،  بنگاه های  درصد   8۰ از  بیش 

نمی دانند. اهم داليل شامل سخت بودن و يا عدم امکان افتتاح حساب بانکی برای خارجیان و ارتباط 
ضعیف با نهادهای معتبر بین المللی )منطقه ای و جهانی(، نبود برنامه راهبردی بازار سرمايه، زمان بر 
يت سرمايه گذاران خارجی  يه سخت احراز هو بودن فرآيند اخذ مجوز و اخذ سهام برای خارجیان و رو
است. همچنین، حدود ۷۰ درصد از بنگاه های اقتصادی، شاخص شفافیت در قوانین مالیاتی را 
کرده اند. دلیل اصلی این امر عدم وجود شفافیت در اطالعات مالیات دهندگان  يابی  نامناسب ارز

رده است. کرده و زمینه های فرار مالیاتی را فراهم آو که وصول مالیات را تا حدودی ناعادالنه  است 
يکه 	  بطور شده اند؛  يابی  ارز متوسط  حد  از  کمتر  صادراتی  لجستیک  و  حمل ونقل  یرساخت های  ز

کشور پایین تر از حد متوسط و در واقع ضعیف  ۷۵ درصد بنگاه ها معتقدند لجستیک صادراتی در 
و حدود ۳۳  را بسیار ضعیف  یرساخت های حمل ونقل  ز بنگاهها،  از  است. همچنین 4۳ درصد 

کرده اند.  درصد آنرا متوسط قلمداد 
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يکه بیش از 8۵ درصد از بنگاه ها 	  يابی شده است؛ بطور امکان دسترسی به منابع مالی در حد کمی ارز
کمی دارند. همچنین، حدود ۷۳ درصد از بنگاه ها  کم و يا بسیار  معتقدند به منابع مالی دسترسی 
میزان دسترسی خود به زمین را پایین تر از متوسط و حدود ۶۹ درصد از بنگاه ها سطح دسترسی خود 

کرده اند.  يابی  به تأمین مواد اولیه را متوسط به پایین ارز
در 	  به ترتیب  پرداختی  ترین  باال فساد  بابت  پرداختی های  در  صنعتی،  بنگاه های  نظر  براساس 

است.  گرفته  صورت  کار  کسب  مجوزهای  ر  صدو و  گمرک  مالیات،  اجتماعی،  تأمین  حوزه های 
که پرداختی های آن ها بابت فساد در حوزه تأمین اجتماعی  از بنگاه ها معتقدند  حدود ۷4 درصد 
ياد است. این رقم برای امور گمرگی ۷۳ درصد و امور مالیاتی حدود ۷۱ درصد است. بنابر اظهارات  ز
ياد  کار از سطح متوسط تا بسیار ز کسب و  ر مجوز  ۵8 درصد از بنگاه ها، پرداختی ها در حوزه صدو

رد شده است. برآو
برای آن داشته اند. 	  باالیی  رد  برآو و بنگاه ها  از نگرانی های مهم بنگاه هاست  کار  نیروی  هزينه باالی 

ماهر،  کار  نیروی  و  تخصص  به  دسترسی  میزان  صنعتی  بنگاه های  اظهارات  براساس  همچنین 
يکه حدود ۵۵ درصد از بنگاه ها سطح دسترسی خود به  يابی می شود، بطور اندکی بیش از متوسط ارز

کرده اند. يابی  کیفیت را در حد متوسط به پایین ارز نیروی انسانی ماهر و با

یر است: مهمترین پیشنهادات فعاالن اقتصادی برای برون رفت از چالش های مذکور شامل موارد ز
تأمیـن امنیـت اقتصـادی و ايجـاد ثبـات در اقتصـاد، ايجـاد ثبـات سیاسـی در راسـتای افزايـش اعتبـار 	 

بخـش  بـه  سـرمايه ها  هدايـت  و  داخـل  تولیـد  در  سـرمايه گذاری  از  حمايـت  بین المللـی،  و  سیاسـی 
کانـال اعتبـاری و بیمـه بین المللـی، ايجـاد امـکان گشـايش  رود سـرمايه خارجـی از  صنعـت، تسـهیل و
اعتبـار از صنـدوق توسـعه ملـی برای شـرکت های داخلی، پرداخت به موقع مطالبـات تولید کنندگان، 
يافـت  الـزام شـرکت های خارجـی بـرای اسـتفاده از تولیـدات و خدمـات شـرکت های ایرانـی، حـذف در
ر مجوزهـا در حـوزه تولیـدات صنعتـی و بـا  کـد اقتصـادی خريـداران از تولیدکننـده، سـاماندهی صـدو
توجـه بـه ظرفیـت تولیـد بـا نظرخواهـی از انجمن هـای صنفـی، فراهم سـازی امـکان دسترسـی آسـان بـه 
کاهـش تعرفـه واردات مـواد اولیـه مرغـوب، افزايـش  ز دنیـا، سـاماندهی بـازار مـواد اولیـه و  تکنولـوژی رو
تأمیـن  تجـارت،  کار،  بیمـه،  قوانیـن  اصـالح   ، داخـل  کارخانجـات  تولیـد  نهایـی  محصـوالت  تعرفـه 
افـزوده و ايجـاد  گمرکـی، اصـالح اساسـی قانـون ارزش  کسـب وکار و قانـون امـور  اجتماعـی، فضـای 

ثبـات در قوانیـن
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2-4. نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی طی دوره 1392-96
داليلی  مهم ترین  از  امر  این  است،  داشته  نزولی  ۹۶-۱۳۹۳روند  رۀ  دو طی  تولید  به  سرمايه گذاری  نسبت 
کرده است. نسبت سرمايه  گذاری در ماشین آالت و ساختمان  کشور را محدود  که رشد اقتصادی  است 
کل به تولید  کرده است، بگونه  ای که در سال ۱۳۹۶ نسبت سرمايه گذاری  به تولید نیز روند مشابهی را طی 
کاهش داشته است. همچنین اگرچه در سال ۱۳۹۶حوزه ساختمان  ناخالص داخلی ۰.۷ واحد درصد 
در  سرمايه گذاری  نسبت  اما  است،  شده  رونق  فاز  وارد  خصوصی  بخش  سرمايه گذاری  افزايش  دلیل  به 

کاهش مواجه شده و به ۷.۷ درصد رسیده است. ساختمان به تولید با 

جدول )2-11(: روند نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری  )درصد(

نسبت سرمایه گذاری در ساختمان به تولید الت به تولید نسبت سرمایه گذاری در ماشین آ نسبت سرمایه گذاری به تولید سال

۹.۲ 8.۱ ۱۷.۳ ۱۳۹۲

۹.۶ 8.8 ۱8.4 ۱۳۹۳

۹.8 8.4 ۱8.۲ ۱۳۹4

۷.۹ ۷.۷ ۱۵.۶ ۱۳۹۵

۷.۷ ۷.۲ ۱4.۹ ۱۳۹۶

مأخذ: مرکز آمار ایران.

و  نیز به دلیل پر شدن ظرفیت های خالی بخش صنعت  تولید  به  نسبت سرمايه  گذاری در ماشین آالت 
معدن در سال ۱۳۹۶ کاهش يافته و به ۷.۲ درصد رسیده است. لذا نرخ رشد اقتصادی در سال  ۱۳۹۶ در 

کم تر بوده است. مقايسه با سال ۱۳۹۵ 

2-5. سهم زیرگروه صنعت از اقتصاد ملی
کل تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت  یرگروه صنعت از  روند سهم ارزش افزوده ز
رۀ مورد بررسی تقریبًا کاهشی بوده است، اما در سال ۱۳۹۶ اندکی افزايش داشته است. با این وجود  طی دو
از  صنعت  سهم  توجه  قابل  رشد  انتظار  خالی،  ظرفیت های  شدن  پر  و  سرمايه گذاری  اندک  رشد  بدلیل 
تولید وجود ندارد. همچنین، در سال های اخیر قدرت خريد مردم متناسب با روند افزايش قیمت کاال های 
نرخ سود  با  تأمین مالی  و  بر مشکل سرمايه گذاری  یرگروه صنعت عالوه  ز صنعتی رشد نکرده است، لذا 

کمبود تقاضای مؤثر نیز مواجه بوده است. مناسب، با 
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جدول )2-12(: روند سهم صنعت از اقتصاد ملی به قیمت های جاری   )درصد(

سال
نسبت ارزش افزودی صنعت
به تولید ناخالص داخلی

نسبت ارزش افزودی صنعت به تولید ناخالص 
داخلی)بدون نفت(

۱۳۹۲2025.5

۱۳۹۳18.922.7

۱۳۹417.920.1

۱۳۹۵17.520.1

۱۳۹۶17.720.7

 مأخذ: مرکز آمار ایران.

جمع بندی و نتیجه گیری فصل دوم     
که انتظار  پس از اجرای برجام و با توجه به تکمیل شدن ظرفیت های خالی تولید در دو سال اخیر، همانطور 

می رفت رشد چشمگیر 12.2 درصدی سال 1395 تداوم نیافت و در سال 1396 به 3.7 درصد رسید. همچنین، 

اقتصادی در سال 1396 نسبت به سال قبل آن نشان می دهد بین  گروه های  افزوده  ارزش  مقایسه رشد 

گروه خدمات نسبت به  خ رشد ارزش افزوده  کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات، تنها نر گروه اصلی  چهار 

سال 1395 افزایش داشته و به 6.8 درصد رسیده است. 

که دلیل اصلی  کاهش یافته  کشاورزی 2.2 درصد در سال 1396 نسبت به سال 1395  گروه  ارزش افزوده 

کشاورزی و خدمات مرتبط به آن  کم آبی بر فعالیت های  کاهش میزان بارندگی ها و بحران  آن را می توان در 

کشاورزی ایران باعث از دست رفتن اشتغال موجود  کند شدن موتور اقتصاد  که  دانست.  باید توجه داشت 

کشاورزان و احتمال مهاجرت آنها به سمت شهرها و یا تغییر شغل  و به دنبال آن سخت تر شدن معیشت 

خ  کاهش نر گروه صنعت نیز به علت  کاذب خواهد شد. ارزش افزودۀ  گاه  آنها به سمت شغل های فصلی و 

خ رشد به میزان  کاهش نر گازی و فرآورده های پاالیشگاهی نسبت به سال قبل با  رشد صادرات میعانات 

خ ارز، تنگناهای تأمین نقدینگی و مواداولیه، فرسودگی  19.4 درصد مواجه شده است و با توجه به نوسان نر

خ بهره وری پایین و هزینه های سربار باال و تنگناهای جذب سرمایه گذاری  ماشین آالت و فناوری تولید، نر

داخلی و خارجی، رشد قابل توجهی برای آن در سال های آینده نمی توان متصور شد. 

که همه اجزای سمت تقاضا به جز صادرات  کی از آن است  آمار های مربوط به اجزای تقاضای اقتصاد حا

توجهی  قابل  میزان  به  واردات  رشد   1396 سال  در  بعالوه  بوده اند.  مثبت  رشد  خ  نر دارای   1396 سال  در 
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 مانند سال 1392 
ً
کاال ها و خدمات مجددا خ رشد خالص صادرات  بیشتر از رشد صادرات بوده است، لذا نر

خ ارز در نیمه دوم سال 1396 رشد قابل توجهی را تجربه  که نر منفی شده است. این در حالی اتفاق افتاده 

خ ارز، صادرات به طور نسبی رشد بیشتری را نسبت به  کرده بود. در شرایط عادی انتظار می رود با افزایش نر

کم تر مورد انتظار خواهد بود. گشت تحریم ها  کند. اما این مسأله در شرایط باز واردات تجربه 

در سال 1396 افزایش موجودی انبار دو اثر متفاوت می تواند داشته باشد. اول اینکه می تواند ارزش افزوده 

که بخشی از نیاز بازار از طریق تولیدات موجود در انبار پاسخ داده می شود.  کاهش  دهد چرا  در دوره بعد را 

صعودی  تورم  مواقع  در  کاهشی  اثر  این  دهد،  کاهش  را  بعد  دوره های  در  تورم  فشار  می تواند   اینکه  دوم 

بیشتر قابل مشاهده است. در این سال ســرمایه ثابت ناخالص بعد از مدت ها در هر دو بخش ماشین آالت و 

کرده است. شایان ذکر است، سرمایه گذاری  خ رشد 3.4 درصدی را ثبت  ساختمان با افزایش همراه بود و نر

در بخش ساختمان )با رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش( وارد فاز رونق شد.

پایین  سطح  است،  کرده  محدود  را  اقتصادی  رشد  اخیر  سال های  در  که  چالش  هایی  مهمترین  از 

به دلیل   
ً
عمدتا ایران  در  سرمایه گذاری  خ  نر بودن  پایین  است.   خصوصی  و  دولتی  سرمایه  گذاری 

باشد،  نداشته  وجود  سیاسی  ثبات  اقتصاد،  در  وقتی  است.  سیاسی سرمایه گذاری  و  مخاطرات اقتصادی 

تغییرات  علت  به  ایران  در  اقتصادی  مخاطرات  همچنین  نمی شود.  انجام  کافی  اندازه  به  سرمایه گذاری 

 باال است. عالوه بر این، 
ً
کننده در نظام قیمت های بازار نسبتا مستمر و زیاد قوانین و سیاست های مداخله 

بازار رقابت جهانی است.  به  برای رویکرد توسعه صادرات و ورود  خطر پذیری در سرمایه گذاری شرط الزم 

در ایران زمینه های مناسب اجتماعی،  فرهنگی و مدیریتی برای توسعه فرهنگ خطر پذیری وجود ندارد زیرا 

ساختار نظام اقتصادی ایران از امتیاز درآمدهای نفتی برخوردار است، به همین دلیل راهبردهای اقتصادی 

که برای دستیابی  کمتری دارد، انتخاب می کنند. در صورتی  که ریسک   سیاست جایگزینی واردات را 
ً
معموال

کرد و نظام اقتصادی را رقابتی نمود. این اهداف نیز  به اهداف رشد چشمگیر باید رویکرد صادرات را دنبال 

از شرایط  ایجاد چارچوب مطلوبی  برای  ارشد  امنیت سرمایه گذاری و هماهنگی بین مدیران  ارتقای  بدون 

اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اداری امکان پذیر نیست.

 





فصل سوم
تحوالت قیمتی در بخش صنعت، معدن و تجارت

که نسبت به سال قبل ۹.۶  کاالها و خدمات مصرفی در سال ۱۳۹۶ به ۱۰۹.۶ رسید  متوسط شاخص بهای 

به  مربوط  کمترین  و  به »گروه خوراکی ها«  مربوط  تاثیرگذاری  بیشترین میزان  آن،  که در  يافت  افزايش  درصد 

»گروه دخانیات« می باشد. رشد شاخص بهای تولیدکننده ۱۰.۵ درصد بود که گروه ساخت )صنعت( با رشد 

که در بین  کاالهای صادراتی ۲۰.۶ درصد بود  کرد؛ رشد شاخص بهای  ۱۱.۵ درصدی نقش اصلی را در آن ايفا 

گروه های اصلی شاخص بهای کاالهای صادراتی در ایران، ترقی شاخص قیمت فلزات معمولی و مصنوعات 

تاثیر را در افزايش  آن ها ۳۱.8 درصد و محصوالت صنايع شیمیایی و صنايع وابسته ۲8.۳ درصد بیشترین 

یژه  کاالهای صادراتی به شدت تحت تأثیر قیمت جهانی مواد خام و به و کل داشت. شاخص بهای  شاخص 

کل است. بدیهی  کاالهای صادراتی منبع محور و انرژی بر از صادرات  که دلیل آن سهم باالی  نفت قرار دارد 

کاهش می دهد کاالهای داخلی را در سطح جهانی  کاالهای صادراتی، رقابت پذیری  است افزايش قیمت 

کاهنده داشته  رابطه مبادله بخش صنعت نسبت به سایر بخش های اقتصادی، طی سال های اخیر روندی 

که به مفهوم تغییر آن به ضرر بخش صنعت است. تغییر رابطه مبادله به ضرر بخش صنعت، به مفهوم رشد 

کاالهای سایر بخش های اقتصادی نسبت به بخش صنعت و بر خالف روند توسعه صنعتی  تر قیمت  باال

این روند دستخوش  البته در سال ۱۳۹۶  این بخش به شمار می آيد.  مرسوم دنیاست و عامل محدودکننده 

يدی برای بخش صنعت در جهت تغییر  يج نو که می تواند به تدر تغییرات بسیار اندک در جهت فزاينده شده 

رابطه مبادله به نفع این بخش باشد.

باقی ماندن تورم های تک رقمی در سال ۱۳۹۶ علی رغم رشد باالی پايه پولی و حجم نقدينگی در اقتصاد ایران 

رد تورم تک رقمی و ثبات نرخ ارز را به خطر می اندازد، بطوری که در پايان سال ۱۳۹۶ يک دالر آمريکا  دستآو

گرايانه و  که این افزايش در صورت تداوم و عدم اعمال سیاست های مقابله  يال رسید  به قیمت 4۶.4۳4 ر

کشور در  کاهش فشار هزينه خواهد توانست منجر به تورم و سایر تاثیرات سوء بر اقتصاد  پیشگیرانه از طریق 

گردد. سال های آتی 

ین شده در بخش اول به بررسی روند و تجزيه تحلیل سه شاخص قیمت  که در دو بخش تدو فصل حاضر 

تجارت  و  تولید  حوزه  عملکردی  متغیرهای  بر  تورم  اثرگذاری  کانال های  بررسی  به  دوم  بخش  در  و  کلیدی 

پرداخته است.





3-1. روند رشد شاخص بهای مصرف کننده و تولیدکننده
ره ۹۶-۱۳۹۲ )طبق  کاالها و خدمات مصرف کننده و تولیدکننده طی دو بررسی روند رشد شاخص بهای 
نمودار ۳-۱( نشانگر روند نزولی تا سال ۱۳۹۵ و سپس روند صعودی در سال ۱۳۹۶ است. در این  ارتباط 
تر از تورم  ره ۹۵-۱۳۹۲ رشد تورم مصرف کننده همواره باال چند نکته حائز اهمیت است: اول آنکه، طی دو
کمتر بودن شدت تورم ناشی از فشار هزينه )در طرف عرضه اقتصاد(  که نشانگر  تولیدکننده بوده است 
فشار  از  ناشی  تورم  افزايش  نشانگر وجود  که  رابطه معکوس شده است  این  در سال ۱۳۹۶  اما  می باشد، 
که از  گرفته  ره يعنی سال ۱۳۹۶ تغییرات تورم روند صعودی به خود  هزينه است. دوم آنکه، در انتهای دو
داليل آن می توان به افزايش نرخ ارز در ماه های پايانی سال، افزايش پايه پولی و حجم نقدينگی و شکل گیری 
کرد. علت اصلی رشد ۲ برابری شاخص بهای تولیدکننده در سال ۱۳۹۶ نسبت به  انتظارات تورمی اشاره 
سال ۱۳۹۵ را بايد در افزايش نرخ ارز جستجو کرد که به منزله فشار هزينه ای بر بخش تولید، کاهش حاشیه 
تر شاخص بهای تولیدکننده  سود بنگاه ها و کاهش قدرت رقابتی در بازار تلقی می شود. سوم آنکه رشد باال
گهی فشارهای تورمی آتی در شاخص بهای مصرف کننده و يا يک شاخص پیشرو  را بايد به منزله پیش آ
در افزايش نرخ تورم در ماه های آتی قلمداد نمود. به بیان ديگر، بايد انتظار داشت فشار هزينه حوزه تولید با 

کوتاه به مصرف کننده منتقل شود. وقفه 
نمودار )3-1(: بررسی روند رشد شاخص بهای تولیدکنندی و مصرف کنندی طی دوری 96-1392 )درصد(

2 
 

 کننده و تولیدکنندهبهای مصرف. روند رشد شاخص 3-1
( 1-3)طبق نمودار  1392-96کننده و تولیدکننده طی دوره بررسی روند رشد شاخص بهای کاالها و خدمات مصرف

اهمیت  حائزچند نکته  ارتباط نیا دراست.  1396و سپس روند صعودی در سال  1395نشانگر روند نزولی تا سال 
کننده همواره باالتر از تورم تولیدکننده بوده است که نشانگر رشد تورم مصرف 1392-95است: اول آنکه، طی دوره 

این رابطه معکوس شده  1396باشد، اما در سال ناشی از فشار هزینه )در طرف عرضه اقتصاد( می شدت تورمکمتر بودن 
تورم تغییرات  1396ر هزینه است. دوم آنکه، در انتهای دوره یعنی سال ناشی از فشاافزایش تورم است که نشانگر وجود 

های پایانی سال، افزایش پایه پولی و حجم توان به افزایش نرخ ارز در ماهروند صعودی به خود گرفته که از دالیل آن می
 1396یدکننده در سال برابری شاخص بهای تول 2رشد علت اصلی گیری انتظارات تورمی اشاره کرد. نقدینگی و شکل

ای بر بخش تولید، کاهش حاشیه را باید در افزایش نرخ ارز جستجو کرد که به منزله فشار هزینه 1395نسبت به سال 
شود. سوم آنکه رشد باالتر شاخص بهای تولیدکننده را باید به ها و کاهش قدرت رقابتی در بازار تلقی میسود بنگاه

و یا یک شاخص پیشرو در افزایش نرخ تورم در کننده می آتی در شاخص بهای مصرففشارهای تورآگهی پیشمنزله 
کننده منتقل باید انتظار داشت فشار هزینه حوزه تولید با وقفه کوتاه به مصرف ،. به بیان دیگرقلمداد نمودماههای آتی 

 شود.
 

 )درصد( 1392-96دوره کننده طی (: بررسی روند رشد شاخص بهای تولیدکننده و مصرف1-3نمودار )

 
 مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ایران.

 

( بیانگر چند نکته است: اول 1-3در جدول ) 1396های اصلی و اختصاصی از تورم کل در سال بررسی سهم زیرگروه
 9.6واحد از تورم  3ها واحد و گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت 3.5ها ها و آشامیدنیآنکه گروه خوراکی

واحد درصدی طی دوره  16.2کننده اند. دوم آنکه از متوسط تورم مصرفرا به خود اختصاص داده 1396درصدی سال 
( 100)با فرض تورم  گریدانیببهاند. واحد درصد سهم داشته 7واحد درصد و گروه خدمت  9.2، گروه کاال 96-1392

سوم آنکه سهم گروه کاال از  باشد.درصد می 48.58 سهم گروه خدماتمتوسط درصد و  51.42متوسط سهم گروه کاال 
سهم گروه خدمات  1393-95طی دوره  آنکهحالاست؛ بوده بیشتر از گروه خدمات  96و  92های تورم کل در سال

افزایش شدید نرخ ارز )ناشی از تحریم لیبه دل 1392است. دلیل این امر آن است که در سال شده بیشتر از گروه کاال 
تکرار شد. مجددا در اثر افزایش نرخ ارز  1396تجربه کرد، اتفاقی که در سال  را المللی( گروه کاال رشد باالییینهای ب

و در زمانیکه اقتصاد شرایط باثبات و عادی خود ی طورکلبهدهد ها در اقتصاد ایران نشان میبررسی روند تاریخی قیمت
های شدید نرخ ارز رخ داده است( بیشتر از گروه کاال هایی که شوکدر دوره جزبهسهم گروه خدمات )کند، را طی می

۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶
34.7 15.6 11.9 9 9.6
34.5 14.8 4.9 5 10.5

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰ cpi ppi

مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ایران.
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چند  بیانگر   )۱-۳( جدول  در   ۱۳۹۶ سال  در  کل  تورم  از  اختصاصی  و  اصلی  یرگروه های  ز سهم  بررسی 
سایر  و  گاز  و  برق  آب،  مسکن،  گروه  و  واحد   ۳.۵ آشامیدنی ها  و  خوراکی ها  گروه  آنکه  اول  است:  نکته 
سوخت ها ۳ واحد از تورم ۹.۶ درصدی سال ۱۳۹۶ را به خود اختصاص داده اند. دوم آنکه از متوسط تورم 
ره ۹۶-۱۳۹۲، گروه کاال ۹.۲ واحد درصد و گروه خدمت ۷ واحد  مصرف کننده ۱۶.۲ واحد درصدی طی دو
درصد سهم داشته اند. به بیان ديگر )با فرض تورم ۱۰۰( متوسط سهم گروه کاال ۵۱.4۲ درصد و متوسط سهم 
کل در سال های ۹۲ و ۹۶ بیشتر از  کاال از تورم  گروه  گروه خدمات 48.۵8 درصد می باشد.  سوم آنکه سهم 
ره ۹۵-۱۳۹۳ سهم گروه خدمات بیشتر از گروه کاال شده است.  گروه خدمات بوده است؛ حال آنکه طی دو
که در سال ۱۳۹۲ به دلیل افزايش شديد نرخ ارز )ناشی از تحريم های بین المللی(  دلیل این امر آن است 
که در سال ۱۳۹۶ در اثر افزايش نرخ ارز مجددا تکرار شد. بررسی  کرد، اتفاقی  کاال رشد باالیی را تجربه  گروه 
و  باثبات  شرايط  اقتصاد  زمانیکه  در  و  به طورکلی  می دهد  نشان  ایران  اقتصاد  در  قیمت ها  يخی  تار روند 
که شوک های شديد نرخ ارز رخ داده  ره هایی  گروه خدمات )به جز در دو عادی خود را طی می کند، سهم 
که اقتصاد دچار بی ثباتی بخصوص از ناحیه بیرونی  کاال بوده است. اما در وضعیتی  گروه  است( بیشتر از 
يج روند معکوس  گروه خدمات شده و بتدر کاال بیش از  گروه  )قیمت نفت، ارز و ...( می شود ايتدا سهم 
گروه  گروه خدمات جايگزین می شود و به عبارتی، تخلیه افزايش سطح عمومی قیمت ها بر  شده و سهم 

خدمات همواره باوقفه همراه می باشد.

گروی های اصلی و اختصاصی در رشد شاخص بهای مصرف کنندی طی دوری 96-1392 )درصد( جدول )3-1(: سهم 

متوسط13921393139413951396شرح

کاالها و خدمات مصرفی  34.715.611.999.616.2رشد شاخص بهای 

گروی های اصلی

۱۲.۶۲.۹۳.۱۲.4۳.۵4.۹خوراکی ها و آشامیدنی ها

۰.۲۰.۰۰.۰۰.۰۰.۰۰.۰دخانیات

کفش  ک و  ۲.۷۱.۱۰.۷۰.4۰.۳۱.۰پوشا

گاز و سایر سوخت ها  ۵.۷4.۲۳.۱۲.4۳.۰۳.۷مسکن، آب ، برق و 

۳.۱۰.۷۰.4۰.۳۰.4۱.۰اثاث ، لوازم و خدمات مورداستفاده در خانه 

۲.۶۲.۲۱.۹۱.4۰.8۱.8بهداشت و درمان 
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متوسط13921393139413951396شرح

۳.4۲.۳۱.۲۰.۷۰.۶۱.۶حمل ونقل 

۰.۱۰.۲۰.۱۰.۰۰.۱۰.۱ارتباطات 

۱.۱۰.۷۰.۵۰.۳۰.۲۰.۶تفريح و امور فرهنگی 

۰.۲۰.۲۰.۳۰.۳۰.۲۰.۲تحصیل 

۰.8۰.4۰.۳۰.۲۰.۲۰.4رستوران و هتل 

۱.8۰.۶۰.4۰.4۰.۳۰.۷کاالها و خدمات متفرقه 

گروی های اختصاصی

۲4۷.۵۵.44.۰4.۹۹.۲کاال 

۱۰.۶8.۱۶.۶۵.۰4.۷۷.۰خدمت 

مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ایران.

کاالهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت1 3-1-1. سهم زیرگروه های اختصاصی و روند تورم 
يد  کاالها و خدمات قابل تجارت و غیرقابل تجارت در نمودار )۳-۲( مؤ بررسی روند رشد شاخص بهای 

چند موضوع است:
و . ۱ تجارت  قابل  کاالهای  تورم  بگونه ای که  است؛  نزولی   ۱۳۹۲-۹۵ ره  دو طی  گروه  دو  هر  رشد  روند 

کاهش  يافته اند؛  ره  ره به ۷ و ۱۲ درصد در انتهای دو غیرقابل تجارت از 4۵ و ۲۳ درصد در ابتدای دو
کاالهای غیرقابل تجارت  که رشد شاخص قیمت  اما در سال ۱۳۹۶ این روند تغییر نموده به شکلی 
کاالهای قابل تجارت روند صعودی در پیش  روند نزولی خود را ادامه داد، اما رشد شاخص قیمت 
به  نسبت  تجارت  قابل  کاالهای  قیمت  شاخص  اثرپذیری  نشان دهنده  می تواند  تغییر  این  گرفت. 
یژگی قابل تجارت بودن را دارا  یرا این قبیل کاالها به طور بالقوه، و ره مذکور باشد، ز افزايش نرخ ارز در دو

می باشند و روند رشد این شاخص نسبت به تغییرات نرخ ارز، حساس تر است.
از . ۲ تر  باال تجارت  قابل  کاالهای  رشد  می شود  مشاهده  که  همان طور   )۱۳۹۲ )سال  ره  دو ابتدای  در 

کلی می توان  کاالهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت نقش مهمی در تحلیل تحوالت قیمتی ایفا می کند. در یک طبقه بندی  1. بررسی روند قیمت 
کاالها و خدمات مصرفی را به دو دسته اقالم قابل تجارت و غیرقابل تجارت تقسیم کرد. اقالم قابل تجارت قابلیت فروش در جایی دیگر و دورتر از مکان 
کاالهای  کشاورزی و بخشی از خدمات در دسته  کاالهای صنعتی،  تولیدشده را دارند؛ لذا بالقوه دارای ویژگی صادرات یا واردات می باشند )عمده 

قابل تجارت قرار دارند(. براین اساس مسکن و بخشی از خدمات که قابلیت صادرات و یا واردات ندارند، جزء اقالم غیرقابل تجارت قرار می گیرند.
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ره ۹۵-۱۳۹۳ این روند معکوس شده است و در انتهای  غیرقابل تجارت بوده است، لیکن طی دو
تر از غیر قابل تجارت می شود. از داليل این  کاالهای قابل تجارت باال ره )سال ۱۳۹۶( مجددا رشد  دو
يخی قیمت ها  جابجایی روندها می توان به افزايش نرخ ارز اشاره کرد. شايان ذکر است، بررسی روند تار
در اقتصاد ایران نشان می دهد رشد گروه غیرقابل تجارت همواره )به جز در مقاطع زمانی که شوک های 
گروه قابل تجارت بوده است. دلیل این مسئله عدم افزايش  شديد نرخ ارز رخ  داده است( بیشتر از 
شدن  مقرون به صرفه  آن  نتیجه  که  است  خارجی  و  داخلی  تورم  تفاضل  برحسب  ارز  نرخ  متناسب 
واردات کاالهای قابل تجارت است. بنابراین می توان گفت زمانیکه اقتصاد در وضعیت باثبات خود 
کاهش خواهد يافت و این روند در  کاالها و خدمات قابل تجارت به مراتب  قرار می گیرد رشد قیمت 

وضعیت رفاه خانوارها نیز تاثیرگذار خواهد بود.

کاالها و خدمات قابل تجارت و غیرقابل تجارت طی دوری 96-1392 )درصد( نمودار )3-2(:  رشد شاخص قیمت 

4 
 

 ،طور بالقوهزیرا این قبیل کاالها به ،کاالهای قابل تجارت نسبت به افزایش نرخ ارز در دوره مذکور باشدقیمت 
 تر است.حساس ،و روند رشد این شاخص نسبت به تغییرات نرخ ارزباشند را دارا میویژگی قابل تجارت بودن 

ای قابل تجارت باالتر از غیرقابل تجارت شود رشد کاالهکه مشاهده می طورهمان( 1392در ابتدای دوره )سال  .2
( مجددا رشد 1396این روند معکوس شده است و در انتهای دوره )سال  1393-95لیکن طی دوره  ،بوده است

توان به افزایش نرخ ارز می جابجایی روندهاشود. از دالیل این کاالهای قابل تجارت باالتر از غیر قابل تجارت می
دهد رشد گروه غیرقابل تجارت ها در اقتصاد ایران نشان میبررسی روند تاریخی قیمت ،است ذکرانیشااشاره کرد. 

است( بیشتر از گروه قابل تجارت بوده است.  داده رخهای شدید نرخ ارز که شوک مقاطع زمانیدر  جزبههمواره )
است که نتیجه آن  و خارجیتفاضل تورم داخلی  برحسبعدم افزایش متناسب نرخ ارز  مسئلهدلیل این 

توان گفت زمانیکه اقتصاد در وضعیت باثبات بنابراین می شدن واردات کاالهای قابل تجارت است. صرفهبهمقرون
مراتب کاهش خواهد یافت و این روند در وضعیت گیرد رشد قیمت کاالها و خدمات قابل تجارت بهخود قرار می

 رفاه خانوارها نیز تاثیرگذار خواهد بود.
 

 )درصد( 1392-96(: رشد شاخص قیمت کاالها و خدمات قابل تجارت و غیرقابل تجارت طی دوره 2-3نمودار )

 
 مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ایران.

 
 های آنشاخص بهای تولیدکننده و زیرگروهاصلی های روه. روند رشد قیمت گ3-2

در دوره دهی دالیل بروز تورماست و عالمت معیار بررسی تغییرات قیمتی در حوزه تولیدشاخص بهای تولیدکننده، 
این قسمت در دو بخش به بررسی روند رشد شود. در این راستا، هزینه تولید از این شاخص منتج می منشأبا  های آتی
پردازد. رشد شاخص بهای تولیدکننده از تورم تولیدکننده می هاآنهای شاخص بهای تولیدکننده و استخراج سهم زیرگروه

های شاخص بهای کاهش داشته است. بررسی زیرگروه 1396درصد در سال  10.5به  1392درصد در سال  34.5از 
درصد در ابتدای دوره  43.5دهد رشد گروه کشاورزی از ( نشان می3-3طبق نمودار ) 1392-96تولیدکننده طی دوره 

 34.9افته است. رشد زیرگروه صنعت از افزایش ی 11.3به  1396رسیده و سپس در سال  1395سال  دردرصد  2.4به 
گروه صنعت رشد در است. شاخص بهای تولیدکننده  افتهیکاهشدرصد در انتهای دوره  11.5درصد در ابتدای دوره به 

تبع آن افزایش قیمت مواد توان به افزایش نرخ ارز و بهدالیل آن می نیترمهمتجربه کرده که از  1392تا سال را باالیی 
کر ن ذشایا. شودسیر نزولی این شاخص در گروه صنعت مشاهده می بعدازآن ،کردتجهیزات و هزینه تولید اشاره  ،اولیه
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کاالهای قابل تجارت کاالهای غیرقابل تجارت

مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ایران.

گروه های اصلی شاخص بهای تولیدکننده و زیرگروه های آن 3-2. روند رشد قیمت 
داليل  عالمت دهی  و  است  تولید  حوزه  در  قیمتی  تغییرات  بررسی  معیار  تولیدکننده،  بهای  شاخص 
ره های آتی با منشأ هزينه تولید از این شاخص منتج می شود. در این راستا، این قسمت  ز تورم در دو برو
تورم  از  آن ها  سهم  استخراج  و  تولیدکننده  بهای  شاخص  یرگروه های  ز رشد  روند  بررسی  به  بخش  دو  در 
به ۱۰.۵ درصد در  از ۳4.۵ درصد در سال ۱۳۹۲  تولیدکننده  تولیدکننده می پردازد. رشد شاخص بهای 
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ره ۹۶-۱۳۹۲ طبق  یرگروه های شاخص بهای تولیدکننده طی دو سال ۱۳۹۶ کاهش داشته است. بررسی ز
ره به ۲.4 درصد در سال  رزی از 4۳.۵ درصد در ابتدای دو کشاو گروه  نمودار )۳-۳( نشان می دهد رشد 
یرگروه صنعت از ۳4.۹ درصد در  ۱۳۹۵ رسیده و سپس در سال ۱۳۹۶ به ۱۱.۳ افزايش يافته است. رشد ز
گروه صنعت  ره کاهش يافته است. شاخص بهای تولیدکننده در  ره به ۱۱.۵ درصد در انتهای دو ابتدای دو
که از مهم ترین داليل آن می توان به افزايش نرخ ارز و به تبع آن افزايش  کرده  رشد باالیی را تا سال ۱۳۹۲ تجربه 
گروه صنعت  این شاخص در  نزولی  کرد، بعدازآن سیر  تولید اشاره  و هزينه  اولیه، تجهیزات  قیمت مواد 
که از داليل آن  گروه صنعت در سال ۱۳۹4 رشد ۰.4- درصدی داشته  مشاهده می شود. شايان ذکر است، 
گروه صنعت  ره، روند افزايشی برای  کم بر این بخش اشاره نمود. پس ازآن تا انتهای دو می توان به رکود حا
کم بر این بخش، نسبت به سال های  که نشان دهنده خروج از رکود حا در این شاخص مشاهده می شود 

قبل است.

 نمودار )3-3(: رشد شاخص بهای تولیدکنندی در بخش های مختلف اقتصادی طی دوری 96-1392 )درصد( 
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توان به رکود حاکم بر این بخش اشاره درصدی داشته که از دالیل آن می -0.4رشد  1394گروه صنعت در سال  ،است
خروج  دهندهنشانکه  شودمشاهده میاین شاخص برای گروه صنعت در روند افزایشی تا انتهای دوره،  ازآنپسنمود. 

 های قبل است.از رکود حاکم بر این بخش، نسبت به سال
 

 )درصد( 1392-96های مختلف اقتصادی طی دوره (: رشد شاخص بهای تولیدکننده در بخش3-3نمودار )

 
 اند()اعداد گرد شده مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ایران.

 
 به شرحبرخی نکات  دیمؤ( 2-3های مختلف از رشد شاخص بهای تولیدکننده بر اساس جدول )سهم زیرگروهبررسی 

 زیر است:
که در سال مذکور ای؛ بگونهداشتهباالترین سهم از رشد شاخص بهای تولیدکننده را  1392گروه صنعت در سال  .1

این سهم از  1393و در سال اختصاص داشته به این گروه ( درصدی 34.5واحد درصد )از تورم کل  18.85معادل 
( تقلیل یافت. 14.8درصد )از تورم کل  5.4به سهم  و سهم این گروه رشد کاهش بسیار محسوسی را تجربه نمود

 روالاین  1396اما در سال  ،سهم عمده رشد شاخص کل ناشی از گروه خدمات بوده است 1393-95طی دوره 
بیشترین سهم را به خود  ،کنندهاز رشد شاخص بهای تولید یدرصد 5.6با سهم  کند و مجددا گروه صنعتتغییر می

ها از طریق شاخص قیمت تولیدکننده ای از افزایش سطح عمومی قیمتبدین ترتیب بخش عمده دهد.اختصاص می
خانوارها میباشد که بتدریج به قیمت کاالهای مصرفی اثر گذاشته و منجر به کاهش قدرت خرید گروه صنعت می

 شود.

باشد که زیرگروهدرصد می 6.3معادل  1392-96متوسط رشد شاخص بهای تولیدکننده گروه صنعت طی دوره  .2
مواد شیمیایی و  تولیدواحد درصدی(،  1.3)با متوسط سهم  لریترمیو ن لریموتوری، تر هینقل لیوسا دیتولهای 

)با  حاصل از پاالیش نفت یهاکک و فرآورده تولیدواحد درصدی( و  1.2)با متوسط سهم  شیمیایی یهافرآورده
 اند.بیشترین سهم از متوسط رشد را داشتهترتیب بهواحد درصدی(  0.8متوسط سهم 

واحد درصدی  5.6درصدی داشته است که سهم  11.5رشد  1396شاخص قیمت تولیدکننده گروه صنعت در سال  .3
، تولید مواد واحد درصدی 2های تولیدکننده را به خود اختصاص داده است. فلزات پایه با سهم از رشد شاخص ب

واحد درصدی  0.4های غذایی با سهم و تولید فرآوردهواحد درصدی  1.7های شیمیایی با سهم شیمیایی و فرآورده
 اند.بیشترین سهم را در رشد این شاخص داشته
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کشاورزی صنعت خدمات

گرد شده اند( مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ایران. )اعداد 

يد برخی  یرگروه های مختلف از رشد شاخص بهای تولیدکننده بر اساس جدول )۳-۲( مؤ بررسی سهم ز
یر است: نکات به شرح ز

ترین سهم از رشد شاخص بهای تولیدکننده را داشته؛ بگونه ای که 	  گروه صنعت در سال ۱۳۹۲ باال
گروه اختصاص  کل ۳4.۵ درصدی( به این  در سال مذکور معادل ۱8.8۵ واحد درصد )از تورم 
گروه  کاهش بسیار محسوسی را تجربه نمود و سهم این  داشته و در سال ۱۳۹۳ این سهم از رشد 
رشد  عمده  سهم   ۱۳۹۳-۹۵ ره  دو طی  يافت.  تقلیل   )۱4.8 کل  تورم  )از  درصد   ۵.4 سهم  به 
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گروه خدمات بوده است، اما در سال ۱۳۹۶ این روال تغییر می کند و مجددا  شاخص کل ناشی از 
گروه صنعت با سهم ۵.۶ درصدی از رشد شاخص بهای تولید کننده، بیشترین سهم را به خود 
طریق  از  قیمت ها  عمومی  سطح  افزايش  از  عمده ای  بخش  ترتیب  بدین  می دهد.  اختصاص 
اثر  مصرفی  کاالهای  قیمت  به  يج  بتدر که  می باشد  صنعت  گروه  تولیدکننده  قیمت  شاخص 

کاهش قدرت خريد خانوارها می شود. گذاشته و منجر به 
درصد 	   ۶.۳ معادل   ۱۳۹۲-۹۶ ره  دو طی  صنعت  گروه  تولیدکننده  بهای  شاخص  رشد  متوسط 

یرگروه های تولید وسايل نقلیه موتوری، تريلر و نیم تريلر )با متوسط سهم ۱.۳ واحد  که ز می باشد 
رده های شیمیایی )با متوسط سهم ۱.۲ واحد درصدی( و  درصدی(، تولید مواد شیمیایی و فرآو
رده های حاصل از پااليش نفت )با متوسط سهم ۰.8 واحد درصدی( به ترتیب  کک و فرآو تولید 

بیشترین سهم از متوسط رشد را داشته اند.
که 	  است  داشته  درصدی   ۱۱.۵ رشد   ۱۳۹۶ سال  در  صنعت  گروه  تولیدکننده  قیمت  شاخص 

است.  داده  اختصاص  خود  به  را  تولیدکننده  بهای  شاخص  رشد  از  درصدی  واحد   ۵.۶ سهم 
با سهم ۱.۷  رده های شیمیایی  تولید مواد شیمیایی و فرآو با سهم ۲ واحد درصدی،  پايه  فلزات 
رده های غذایی با سهم ۰.4 واحد درصدی بیشترین سهم را در رشد  واحد درصدی و تولید فرآو

این شاخص داشته اند.

گروی های اصلی از رشد شاخص بهای تولیدکنندی طی دوری 96-1392 )درصد( جدول )3-2(: سهم 

متوسط13921393139413951396

۳4.۵۱4.84.۹۵۱۰.۵۱۳.۹رشد شاخص بهای تولیدکنندی

۷.8۶.84۲.۷۲.84.8خدمات

۷.8۲.۶۱.۱۰.۵۲.۱۲.8کشاورزی و جنفلداری

۰.۲۱.8۵.۶۶.۳-۱8.8۵.4صنعت

رده های غذایی ۱.۹۰.8۰.۵۰.۳۰.4۰.8تولید فرآو

۰.۱۰۰۰۰.۰۰.۰تولید انواع آشامیدنی ها

۰.۱۰۰۰۰.۰۰.۰دخانیات
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متوسط13921393139413951396

۰.4۰.۱۰۰۰.۱۰.۱تولید منسوجات

ک ۰.۱۰۰۰۰.۰۰.۰تولید پوشا

رده های وابسته ۰.۱۰۰۰۰.۰۰.۰تولید چرم و فرآو

رده های چوب و چوب پنبه )بجز مبلمان( ۰.۱۰۰۰.۱۰.۰۰.۰تولید چوب، فرآو

کاغذی رده های  کاغذ و فرآو ۰.۲۰۰۰۰.۰۰.۰تولید 

۰۰.۱۰.۱۰۰.۰۰.۰چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده

رده های حاصل از پااليش نفت کک و فرآو ۰.۷۲.۲۰.۷۰.۱۰.۱۰.8تولید 

رده های شیمیایی ۱.۳۰.4۱.۷۱.۲-۰.4-۵.۵تولید مواد شیمیایی و فرآو

گیاهی یی شیمیایی و  رده های دارو ۰.۵۰.۲۰.۱۰.۱۰.۱۰.۲تولید داروها و فرآو

رده های الستیکی و پالستیکی ۰.۷۰.۳۰۰۰.۱۰.۲تولید فرآو

رده ای معدنی غیرفلزی ۰.8۰.۳۰۰.۱۰.۲۰.۳تولید سایر فرآو

۱۰.۳۲.۰۰.۷-۰.۲-۲.۲تولید فلزات پايه

تولید محصوالت فلزی ساخته شده بجز ماشین آالت و 
۰.4۰.۱۰.۱۰۰.۱۰.۱تجهیزات

۰.۱۰۰۰۰.۰۰.۰تولید محصوالت رايانه ای، الکترونیکی و نوری

۰.8۰.۲۰.۱۰۰.۲۰.۳تولید تجهیزات برقی

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای 
۰.۳۰.۱۰۰۰.۱۰.۱ديگر

۳.۷۱.۶۰.۵۰.۲۰.۳۱.۳تولید وسايل نقلیه موتوری، تريلر و نیم تريلر

۰.۱۰۰۰۰.۰۰.۰تولید سایر تجهیزات حمل ونقل

۰.۱۰۰۰۰.۰۰.۰مبلمان

مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ایران.
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3-3. روند رابطه مبادله بخش صنعت
نمودار )4-۳(  ره ۹۶-۱۳۹۲ طبق  به سایر بخش ها۱  طی دو رابطه مبادله بخش صنعت نسبت  بررسی 

کلیدی است: نشانگر چند نکته 
ره ۹4-۱۳۹۲ روندی نزولی دارد، 	  رزی طی دو کشاو رابطه مبادله بخش صنعت نسبت به بخش 

کاهش يافته است. این امر نشانگر رشد  بگونه ای که از ۰.۹۳ در سال ۱۳۹۲ به ۰.84 در سال ۱۳۹4 
ره  دو پس ازاین  است.  صنعتی  کاالهای  به  نسبت  رزی  کشاو کاالهای  تولیدکننده  قیمت  تر  باال
کم رشد می کند و در سال  يج روند صعودی به خود می گیرد و با نرخی بسیار  رابطه مبادله به تدر

۱۳۹۶ به ۰.8۶ می رسد.
طی 	  و  صعودی  روندی   ۱۳۹۲-۹4 ره  دو طی  خدمات  به  نسبت  صنعت  بخش  مبادله  رابطه 

ره ۹۶-۱۳۹۵ روندی نزولی داشته است و در سال ۹۶ روند نزولی پايان يافت و با شیب بسیار  دو
قیمت گذاری  مانند  منفی  و  مثبت  عوامل  از  مختلفی  طیف  گرديد.  صعودی  روند  نا  محسوس 
و  تولید  مقیاس  افزايش  تکنیکی،  و  فنی  تحوالت  ارز،  نرخ  تثبیت  صنعتی،  کاالهای  دستوری 
کاهش رابطه مبادله بخش صنعت نسبت به  ايجاد صرفه های اقتصادی از جمله داليل اصلی 

رزی طی سال های اخیر است. کشاو بخش خدمات و 

نمودار )3-4(:  رابطه مبادله بخش صنعت نسبت به ساهر بخش ها طی دوری 1392-96

7 
 

روندی  1395-96روندی صعودی و طی دوره  1392-94رابطه مبادله بخش صنعت نسبت به خدمات طی دوره  
محسوس روند صعودی گردید. طیف روند نزولی پایان یافت و با شیب بسیار نا 96نزولی داشته است و در سال 

گذاری دستوری کاالهای صنعتی، تثبیت نرخ ارز، تحوالت فنی و مختلفی از عوامل مثبت و منفی مانند قیمت
دالیل اصلی کاهش رابطه مبادله بخش صنعت له جمهای اقتصادی از تکنیکی، افزایش مقیاس تولید و ایجاد صرفه

 های اخیر است.نسبت به بخش خدمات و کشاورزی طی سال
 

 1392-96ها طی دوره (: رابطه مبادله بخش صنعت نسبت به سایر بخش4-3نمودار )

 
 مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ایران.

 

 . شاخص بهای کاالهای صادراتی3-4
ها از رشد های آن و استخراج سهم زیرگروهبهای کاالهای صادراتی و زیرگروهاین بخش به بررسی روند رشد شاخص 

کاهش  1392-94شاخص بهای کاالهای صادراتی کل اختصاص دارد. رشد شاخص بهای کاالهای صادراتی طی دوره 
یافته است درصد در انتهای دوره تنزل  -16 درصد در ابتدای دوره به 21.8که از طوریی داشته است؛ بهتوجهقابل

توان به ثبات نرخ ارز و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی اشاره کرد. روند (. از دالیل این موضوع می5-3)نمودار 
محور و سهم باالی کاالهای صادراتی منبع لیبه دلدهد نزولی و منفی رشد شاخص بهای کاالهای صادراتی نشان می

ویژه نفت قرار شدت تحت تأثیر قیمت جهانی مواد خام و بهای صادراتی بهبر از صادرات کل، شاخص بهای کاالهانرژی
به مثبت  1394درصد در سال  16ی که از منفی اگونهبه یافت،روندی صعودی این شاخص  1395اما در سال ؛ دارد

االهای البته این نکته را باید یادآور شد که کاهش بیش از حد شاخص قیمت ک رسید. 1396درصد در سال  20.6
است و انتظار بر این است که با کاهش شدید داشته صادراتی اثر زیادی بر بهبود صادرات کاالهای داخلی به خارج ن

مراتب افزایش یافته و امکان صادرات پذیری کاالهای تولید داخل بهرقابت 1394خصوص از سال شاخص یاد شده، به
 را نسبت به روند گذشته تسریع دهد.
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اورزینسبت شاخص بهای تولید کننده گروه صنعت به کش
تنسبت شاخص بهای تولید کننده گروه صنعت به خدما
ادنسبت شاخص بهای تولید کننده صنعت به کل اقتص

مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ایران.

1. به عنوان نمونه رابطه مبادله بخش صنعت به خدمات از تقسیم شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت به شاخص قیمت تولیدکننده بخش 
خدمات محاسبه می شود.
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کاالهای صادراتی 3-4. شاخص بهای 
یرگروه ها  یرگروه های آن و استخراج سهم ز این بخش به بررسی روند رشد شاخص بهای کاالهای صادراتی و ز
کاالهای صادراتی طی  کل اختصاص دارد. رشد شاخص بهای  کاالهای صادراتی  از رشد شاخص بهای 
ره به ۱۶- درصد  ره ۹4-۱۳۹۲ کاهش قابل توجهی داشته است؛ به طوری که از ۲۱.8 درصد در ابتدای دو دو
کاهش  ارز و  نرخ  به ثبات  از داليل این موضوع می توان  يافته است )نمودار ۵-۳(.  تنزل  ره  انتهای دو در 
صادراتی  کاالهای  بهای  شاخص  رشد  منفی  و  نزولی  روند  کرد.  اشاره  جهانی  بازارهای  در  نفت  قیمت 
کل، شاخص بهای  کاالهای صادراتی منبع محور و انرژی بر از صادرات  نشان می دهد به دلیل سهم باالی 
یژه نفت قرار دارد؛ اما در سال ۱۳۹۵  کاالهای صادراتی به شدت تحت تأثیر قیمت جهانی مواد خام و به و
که از منفی ۱۶ درصد در سال ۱۳۹4 به مثبت ۲۰.۶ درصد  این شاخص روندی صعودی يافت، به گونه ای 
کاالهای  کاهش بیش از حد شاخص قیمت  که  ر شد  در سال ۱۳۹۶ رسید. البته این نکته را بايد يادآو
که با  کاالهای داخلی به خارج نداشته است و انتظار بر این است  يادی بر بهبود صادرات  صادراتی اثر ز
تولید داخل به مراتب  کاالهای  از سال ۱۳۹4 رقابت پذیری  ياد شده، به خصوص  کاهش شديد شاخص 

گذشته تسريع دهد. افزايش يافته و امکان صادرات را نسبت به روند 

کاالهای صادراتی طی دوری 96-1392 )درصد( نمودار )3-5(: روند رشد شاخص بهای 

8 
 

 )درصد( 1392-96(: روند رشد شاخص بهای کاالهای صادراتی طی دوره 5-3) نمودار

 
 مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ایران.           

 
 ،است 1394( نشانگر روند نزولی تا سال 6-3های مختلف شاخص بهای کاالهای صادراتی در نمودار )بررسی زیرگروه

درصد، محصوالت معدنی  20شاخص بهای صادراتی محصوالت شیمیایی و صنایع وابسته  1392در سال  کهیطوربه
اند. درصد( رشد داشته –14.1و  -35.8، -15.5 تناسببه 1394درصد )و در سال  12.5درصد و فلزات معمولی  23.2

کاهش قیمت نفت و فلزات اساسی در سطح جهانی، رشد  لیبه دلشاخص بهای صادراتی کاالهای مذکور  1393از سال 
شاخص بهای  1396در سال  کهیطوربه، گرفتشیپبه بعد این شاخص روند صعودی در  1394اند. از سال منفی داشته

 28.2درصد و محصوالت معدنی  28.3درصد، محصوالت شیمیایی و صنایع وابسته  31.8صادراتی فلزات معمولی 
توان به بهبود شرایط اقتصاد های اخیر میاند. از دالیل افزایش شاخص بهای کاالهای صادراتی در سالدرصد رشد داشته

 جهانی، افزایش قیمت نفت و افزایش نرخ ارز اشاره نمود.
 

 )درصد( 1392-96های منتخب شاخص بهای کاالهای صادراتی طی دوره (: رشد زیرگروه6-3نمودار )

 
 ج.ا.ایران.مأخذ: بانک مرکزی 
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محصوالت شیمیایی و صنایع وابسته محصوالت معدنی فلزات معمولی

مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ایران.

یرگروه های مختلف شاخص بهای کاالهای صادراتی در نمودار )۳-۶( نشانگر روند نزولی تا سال  بررسی ز
۱۳۹4 است، به طوری که در سال ۱۳۹۲ شاخص بهای صادراتی محصوالت شیمیایی و صنايع وابسته ۲۰ 
درصد، محصوالت معدنی ۲۳.۲ درصد و فلزات معمولی ۱۲.۵ درصد )و در سال ۱۳۹4 به تناسب ۱۵.۵-، 
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کاالهای مذکور به دلیل  ۳۵.8- و ۱4.۱- درصد( رشد داشته اند. از سال ۱۳۹۳ شاخص بهای صادراتی 
از سال ۱۳۹4 به بعد این  کاهش قیمت نفت و فلزات اساسی در سطح جهانی، رشد منفی داشته اند. 
شاخص روند صعودی در پیش گرفت، به طوری که در سال ۱۳۹۶ شاخص بهای صادراتی فلزات معمولی 
۳۱.8 درصد، محصوالت شیمیایی و صنايع وابسته ۲8.۳ درصد و محصوالت معدنی ۲8.۲ درصد رشد 
شرايط  بهبود  به  می توان  اخیر  سال های  در  صادراتی  کاالهای  بهای  شاخص  افزايش  داليل  از  داشته اند. 

اقتصاد جهانی، افزايش قیمت نفت و افزايش نرخ ارز اشاره نمود.

کاالهای صادراتی طی دوری 96-1392 )درصد( نمودار )3-6(: رشد زهرگروی های منتخب شاخص بهای 
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 )درصد( 1392-96(: روند رشد شاخص بهای کاالهای صادراتی طی دوره 5-3) نمودار

 
 مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ایران.           

 
 ،است 1394( نشانگر روند نزولی تا سال 6-3های مختلف شاخص بهای کاالهای صادراتی در نمودار )بررسی زیرگروه

درصد، محصوالت معدنی  20شاخص بهای صادراتی محصوالت شیمیایی و صنایع وابسته  1392در سال  کهیطوربه
اند. درصد( رشد داشته –14.1و  -35.8، -15.5 تناسببه 1394درصد )و در سال  12.5درصد و فلزات معمولی  23.2

کاهش قیمت نفت و فلزات اساسی در سطح جهانی، رشد  لیبه دلشاخص بهای صادراتی کاالهای مذکور  1393از سال 
شاخص بهای  1396در سال  کهیطوربه، گرفتشیپبه بعد این شاخص روند صعودی در  1394اند. از سال منفی داشته

 28.2درصد و محصوالت معدنی  28.3درصد، محصوالت شیمیایی و صنایع وابسته  31.8صادراتی فلزات معمولی 
توان به بهبود شرایط اقتصاد های اخیر میاند. از دالیل افزایش شاخص بهای کاالهای صادراتی در سالدرصد رشد داشته

 جهانی، افزایش قیمت نفت و افزایش نرخ ارز اشاره نمود.
 

 )درصد( 1392-96های منتخب شاخص بهای کاالهای صادراتی طی دوره (: رشد زیرگروه6-3نمودار )

 
 ج.ا.ایران.مأخذ: بانک مرکزی 
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محصوالت شیمیایی و صنایع وابسته محصوالت معدنی فلزات معمولی

مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ایران.

کاالهای صادراتی بر اساس جدول )۳-۳( موارد  یرگروه های مختلف از رشد شاخص بهای  بررسی سهم ز
یر را خاطرنشان می سازد: ز

گروه های محصوالت صنايع شیمیایی و صنايع وابسته )۰.۹ . ۱ ره ۹۶-۱۳۹۲ به طور متوسط  طی دو
کائوچو و مصنوعات آن ها )۰.۹ واحد درصد(، محصوالت نباتی  واحد درصد(، مواد پالستیک و 
در  را  بیشترین سهم  واحد درصد(  آن ها )۰.۶  و مصنوعات  فلزات معمولی  واحد درصد(،   ۰.۷(

کاالهای صادراتی داشته اند. رشد شاخص بهای 
که بیشترین دلیل تغییرات . ۲ کاالهای صادراتی نشان می دهد  یرگروه های شاخص بهای  تحلیل ز

قیمت کاالهای صادراتی در سال ۱۳۹۶ را بايد در افزايش قیمت محصوالت معدنی و محصوالت 
کرد. این  صنايع شیمیایی و صنايع وابسته و نهايتًا فلزات معمولی و مصنوعات آن ها جستجو 
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گروه فعالیت ها به ترتیب سهم ۶.8، ۵.۳ و ۲.۹ واحد درصدی را از افزايش ۲۰.۶ درصدی شاخص 
کاالهای صادراتی به خود اختصاص داده اند. بهای 

گروی های اصلی از رشد شاخص بهای صادراتی طی دوری 96-1392 )درصد( جدول )3-3(: سهم 

متوسط 1396 1395 1394 1393 1392 گروی

21.8 -0.4 -16.1 -2.7 20.6 4.6 کل تغییرات شاخص 

۰.۵ ۰.۱ ۰ ۰.۳ ۰.۵ ۰.۳ محصوالت حیوانی

۲.۱ ۰.۲ ۰.۷ -۰.8 ۱.۵ ۰.۷ محصوالت نباتی

۰.۱ ۰ ۰ ۰.۱ ۰ ۰.۰ چربی ها و روغن های حیوانی و نباتی

۱.۲ ۰ ۰.۱ ۰.4 ۰.۵ ۰.4 محصوالت صنايع غذایی، نوشابه ها و توتون

۷.4 ۱.۱ -۱۲ -۲.۱ ۶.8 ۰.۲ محصوالت معدنی

4.۲ -۲.۱ -۲.۹ -۰.۲ ۵.۳ ۰.۹ محصوالت صنايع شیمیایی و صنايع وابسته

4 ۰.۱ -۱.۱ -۰.4 ۱.۷ ۰.۹ کائوچو و مصنوعات آنها مواد پالستیک و 

۰.۱ -۰.۱ -۰.۲ ۰ ۰ ۰.۰ پوست و چرم و محصوالت چرمی

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰.۰ چوب و اشیای چوبی

۰ ۰.۳ ۰.4 ۰.۲ ۰.۵ ۰.۳ مواد نسجی و مصنوعات از این مواد

۰.۲ ۰.۱ ۰ ۰ ۰.۱ ۰.۱ کفش انواع 

۰.۲ -۰.۱ ۰ ۰ ۰.۳ ۰.۱ مصنوعات ساخته شده از انواع سنگ

۱.۲ ۰.۲ -۱.۲ -۰.۳ ۲.۹ ۰.۶ فلزات معمولی و مصنوعات آنها

۰.۵ -۰.۲ -۰.۱ ۰.۱ ۰.4 ۰.۱ ماشین آالت مکانیکی و ادوات برقی

۰.۲ ۰ ۰.۱ ۰ ۰.۱ ۰.۱ وسايل نقلیه زمینی و تجهیزات ترابری

مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ایران.

کانال های اثرگذاری تورم بر تولید و تجارت  .5-3
تورم به طور مستقیم و غیرمستقیم بر متغیرهای بخش تولید و تجارت اثر می گذارد. به عنوان نمونه، تورم 
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کانال  به طور مستقیم بر هزينه های سرمايه گذاری، میزان تولید، صادرات و واردات و به طور غیرمستقیم از 
متغیرهایی مانند نرخ ارز، نرخ سود بانکی و دستمزدها بر متغیرهای عملکردی بخش های تولید و تجارت 

تأثیر می گذارد.

خ ارز1 بر تولید و تجارت کانال نر 3-5-1. تأثیر غیرمستقیم تورم از 
نرخ ارز حقیقی از مهم ترین شاخص های اندازه گیری قدرت رقابت پذیری است. افزايش تورم داخلی )با 
کاهش  فرض ثبات تورم خارجی( درصورتی که بطور نسبی با افزايش نرخ ارز اسمی همراه نباشد، منجر به 
تولیدکنندگان  صادراتی  خدمات  و  کاالها  قیمت  حقیقی،  ارز  نرخ  کاهش  شد.  خواهد  حقیقی  ارز  نرخ 
بازارهای  در  داخلی  تولیدکنندگان  رقابتی  قدرت  داده،  افزايش  جهانی  قیمت های  به  نسبت  را  داخلی 
ارز  نرخ  کاهش  همچنین  شد.  خواهد  کشور  صادرات  کاهش  به  منجر  لذا  و  می دهد  کاهش  را  جهانی 
می شود.  واردات  افزايش  به  منجر  درنتیجه  و  داده  کاهش  را  وارداتی  خدمات  و  کاالها  قیمت  حقیقی، 
تراز تجاری  بر  تأثیر منفی  واردات،  افزايش  و  کاهش صادرات  از طریق  ارز حقیقی  نرخ  کاهش  درمجموع 

کشور می گذارد )و بالعکس(.

نمودار )3-7(: روند نرخ حقیقی دالر طی دوری 1392-96     
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 بر تولید و تجارت 1ارز . تأثیر غیرمستقیم تورم از کانال نرخ1-5-3
ا فرض ثبات ت. افزایش تورم داخلی )باسپذیری رقابتقدرت گیری اندازه هایشاخص نیترمهماز نرخ ارز حقیقی 
قیقی خواهد منجر به کاهش نرخ ارز ح ،با افزایش نرخ ارز اسمی همراه نباشد بطور نسبی کهیدرصورتتورم خارجی( 

هانی افزایش های جشد. کاهش نرخ ارز حقیقی، قیمت کاالها و خدمات صادراتی تولیدکنندگان داخلی را نسبت به قیمت
درات کشور و لذا منجر به کاهش صادهد ش میقدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی را کاه ،داده

به افزایش  منجر جهیدرنتخواهد شد. همچنین کاهش نرخ ارز حقیقی، قیمت کاالها و خدمات وارداتی را کاهش داده و 
ر تراز تجاری درات و افزایش واردات، تأثیر منفی بکاهش نرخ ارز حقیقی از طریق کاهش صا درمجموعشود. واردات می
 گذارد )و بالعکس(.کشور می

      1392-96(: روند نرخ حقیقی دالر طی دوره 7-3نمودار )

 
 محاسبه شده براساس اطالعات بانک مرکزی ج.ا.ا.مأخذ: 

 
 7.982از نرخ حقیقی دالر  کهایاست، بگونه یکاهش ینشانگر روند 1392 -94 دوره یدالر ط یقیروند نرخ حق یبررس

 1396ل دوره تجربه کرده است. در سا نیدرصد کاهش را در ا 13.5و  دهیرس 1396در سال  7293به  1392در سال 
 (. 7-3داشته است )نمودار  شیدرصد افزا 5.5نسبت به سال قبل حدود  یقینرخ ارز حق

 یرنفتیغ یرشد واردات و رشد تراز تجار یرهایبا متغ یقیرشد نرخ ارز حق نیب ی( ارتباط معکوس8-3اساس نمودار ) بر
 یقیو کاهش نرخ حق ینرخ ارز اسم تیدوره موردنظر تثب یم است که طبدان مفهو نیوجود دارد. ا 1391-94دوره  یط

 یرنفتیغ یجارتراز ت ،است ذکرانیکشور شده است. شا یرنفتیغ یواردات و کاهش تراز تجار شیمنجر به افزا ،دالر
 شودیاهده ممش نیخواهد بود )و بالعکس(. همچن یتراز تجار شتریشدن ب یلذا رشد مثبت آن به مفهوم منف ،است یمنف

 یقیحقرز انرخ  شیمعناست که با افزا آنبه  نی. استیصادق ن گرید 1396و  1395 هایسال یرابطه معکوس ط نیکه ا
تنها واردات نه ،یقیرز حقانرخ  شیبا وجود گرانترشدن واردات با افزا ،گریدعبارتبه .است افتهی شیافزا زیواردات ن
 یراز تجارکاهش ت یاصل لیاز دال یکی 96حجم واردات در سال  شیافزا نیشده و ا شتریبلکه حجم آن ب افتهیکاهش ن

 است. دهیدالر رس ونیلیم 14.450 یاست که به منف یرنفتیغ
 

                                                           
پذیری در شده است و نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابتنظام ارزی کشور شناور مدیریت»قانون برنامه پنجم توسعه  81طبق بند )ج( ماده  1

رجی و با مالحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کالن از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد تجارت خا
 بنابراین هرساله باید به میزان شکاف میان تورم داخلی و خارجی به نرخ ارز افزوده شود.؛ «شد
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7.293
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۶۴۰۰
۶۶۰۰
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۷۰۰۰
۷۲۰۰
۷۴۰۰
۷۶۰۰
۷۸۰۰
۸۰۰۰
۸۲۰۰

۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶

 مأخذ: محاسبه شده براساس اطالعات بانک مرکزی ج.ا.ا.

کشور شناور مدیریت شده است و نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در  1. طبق بند )ج( ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه »نظام ارزی 
کالن از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد  تجارت خارجی و با مالحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد 

شد«؛ بنابراین هرساله باید به میزان شکاف میان تورم داخلی و خارجی به نرخ ارز افزوده شود.
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کاهشی است، بگونه ای که نرخ حقیقی  ره ۹4- ۱۳۹۲ نشانگر روندی  بررسی روند نرخ حقیقی دالر طی دو
ره تجربه  کاهش را در این دو دالر از ۷.۹8۲ در سال ۱۳۹۲ به ۷۲۹۳ در سال ۱۳۹۶ رسیده و ۱۳.۵ درصد 
است  داشته  افزايش  درصد   ۵.۵ حدود  قبل  سال  به  نسبت  حقیقی  ارز  نرخ   ۱۳۹۶ سال  در  است.  کرده 

)نمودار ۷-۳(. 
بر اساس نمودار )۳-8( ارتباط معکوسی بین رشد نرخ ارز حقیقی با متغیرهای رشد واردات و رشد 
ره موردنظر تثبیت  که طی دو ره ۹4-۱۳۹۱ وجود دارد. این بدان مفهوم است  تراز تجاری غیرنفتی طی دو
نرخ ارز اسمی و کاهش نرخ حقیقی دالر، منجر به افزايش واردات و کاهش تراز تجاری غیرنفتی کشور شده 
است. شايان ذکر است، تراز تجاری غیرنفتی منفی است، لذا رشد مثبت آن به مفهوم منفی شدن بیشتر 
سال های  طی  معکوس  رابطه  این  که  می شود  مشاهده  همچنین  بالعکس(.  )و  بود  خواهد  تجاری  تراز 
که با افزايش نرخ ارز حقیقی واردات نیز افزايش  ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ديگر صادق نیست. این به آن معناست 
کاهش  گرانترشدن واردات با افزايش نرخ ارز حقیقی، واردات نه تنها   يافته است. به عبارت ديگر، با وجود 
کاهش تراز  نیافته بلکه حجم آن بیشتر شده و این افزايش حجم واردات در سال ۹۶ يکی از داليل اصلی 

که به منفی ۱4.4۵۰ میلیون دالر رسیده است. تجاری غیرنفتی است 

نمودار )3-8(: روند رشد نرخ ارز حقیقی، رشد واردات و رشد تراز تجاری طی دوری 96-1392 )درصد(
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 )درصد( 1392-96حقیقی، رشد واردات و رشد تراز تجاری طی دوره (: روند رشد نرخ ارز 8-3نمودار )

 
 مأخذ: محاسبات پژوهش براساس اطالعات بانک مرکزی

 

 بر تولید و تجارت 1. تأثیر غیرمستقیم تورم از کانال دستمزدها2-5-3
یش تورم منجر به هرگونه افزابایست بر اساس تورم ساالنه تعیین شوند، لذا دستمزد می ، حداقلقانون کار 41طبق ماده 

نفر  10ی صنعتی براساس نتایج آمارگیری کارگاهها های تولید خواهد شد.تبع آن افزایش هزینهافزایش دستمزدها و به
انده بخش ها( به ارزش ست، نسبت کل جبران خدمات )حقوق و دستمزد و سایر پرداختی1394کارکن و بیشتر در سال 

االی بدلیل سهم های صنعتی متفاوت و بدیهی است بهباشد. این وضعیت در زیربخشیدرصد م 7.9صنعت در حدود 
خش صنعت درصد(، هرگونه تغییرات در حقوق و دستمزد اثرات تورمی بر ب 63حقوق و دستمزد از کل جبران خدمات )

بیشترین سهم دستمزد از شود که ( مشاهده می9-3براساس نمودار )دارد.  (PPIخصوص شاخص قیمت تولیدکننده )به
ز توتون و اتولید محصوالت »درصد،  22« آالت اداری و حسابگر و محاسباتیتولید ماشین»ستانده مربوط به صنایع 

« ونیزیو تلوولید رادیو ت»درصد و کمترین سهم نیز به صنایع  15.7 «ونقلحملتولید سایر وسایل »درصد و  15.9 «تنباکو
 رد. سهماختصاص دا درصد 0.7« تولید زغال کک»درصد و  4.1« مواد و محصوالت شیمیاییصنایع تولید »درصد،  4.1

  درصد است. 5نیز نفر کارکن و بیشتر(  10)کارگاههای دستمزد از ستانده در کل صنعت  حقوق و
 که رسید ریالهزار 9300درصدی به رقم  14.5با افزایش  1396در سال  حداقل دستمزد کارگرانمتوسط رشد 

یش متوسط افزا ،درصد است. همچنین 7.3میزان حدود های تولید بخش صنعت بهنشانگر افزایش متوسط ساالنه هزینه
 31.9« آالت اداری و حسابگر و محاسباتی تولید ماشین»های تولید ناشی از افزایش دستمزدها در صنایع ساالنه هزینه

وده است. بدرصد  22.7« تولید سایر وسایل حمل و نقل»درصد و  23.1« تولید محصوالت از توتون و تنباکو»درصد، 
، لذا اثر کل )مجموع دهداین محاسبات تنها اثرات مستقیم تغییرات دستمزد بر هزینه صنایع را نشان می ،است ذکرانیشا

 باالتر خواهد بود.قطعا اثر مستقیم و غیرمستقیم( 
ای و تا )که عمدتا صنایع سرمایهبر و سرمایهباشند( صنایع مصرفی می)که عمدتا اگر صنایع کشور به صنایع کاربر 

توان مدعی شد که افزایش دستمزدها تأثیر بیشتری بر افزایش هزینه تقسیم شوند، میباشند( ای میحدودی صنایع واسطه
بر، نسبت به صنایع سرمایه سهم باالتر دستمزد در هزینه صنایع کاربر لیبه دل ،گریدانیببهصنایع کاربر خواهد داشت. 

                                                           
حداقل مزد کارگران را با  -1است برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف: عالی کار همه ساله موظف شورای»( قانون کار 41طبق ماده ) 1

ای باشد حداقل مزد کارگران باید به اندازه -2شود، تعیین کند و توجه به درصد تورمی که از طرف بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم می
این قانون باعث شده تا دستمزدها هرساله صراحت «. شود را تامین کندالم میمی اعتا زندگی یك خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رس

 مورد تعدیل قرار گیرند. ،با در نظر گرفتن نرخ تورم ساالنه

-۱۰۰

-۵۰

۰

۵۰

۱۰۰

۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶

رشد تراز تجاری غیرنفتی رشد واردات رشد ارز حقیقی

مأخذ: محاسبات پژوهش براساس اطالعات بانک مرکزی
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کانال دستمزدها1 بر تولید و تجارت 3-5-2. تأثیر غیرمستقیم تورم از 
کار، حداقل دستمزد می بايست بر اساس تورم ساالنه تعیین شوند، لذا هرگونه افزايش  طبق ماده 4۱ قانون 
تورم منجر به افزايش دستمزدها و به تبع آن افزايش هزينه های تولید خواهد شد. براساس نتايج آمارگیری 
کل جبران خدمات )حقوق و دستمزد  کارکن و بیشتر در سال ۱۳۹4، نسبت  کارگاه های صنعتی ۱۰ نفر 
در  وضعیت  این  می باشد.  درصد   ۷.۹ حدود  در  صنعت  بخش  ستانده  ارزش  به  پرداختی ها(  سایر  و 
یربخش های صنعتی متفاوت و بدیهی است به دلیل سهم باالی حقوق و دستمزد از کل جبران خدمات  ز
بر بخش صنعت به خصوص شاخص  اثرات تورمی  )۶۳ درصد(، هرگونه تغییرات در حقوق و دستمزد 
از  دستمزد  سهم  بیشترین  که  می شود  مشاهده   )۹-۳( نمودار  براساس  دارد.   )PPI( تولیدکننده  قیمت 
ستانده مربوط به صنايع »تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی« ۲۲ درصد، »تولید محصوالت 
کمترین سهم نیز به صنايع  کو« ۱۵.۹ درصد و »تولید سایر وسايل حمل ونقل« ۱۵.۷ درصد و  از توتون و تنبا
یزیون« 4.۱ درصد، »صنايع تولید مواد و محصوالت شیمیایی« 4.۱ درصد و »تولید زغال  »تولید رادیو و تلو
نفر   ۱۰ )کارگاه های  کل صنعت  در  از ستانده  و دستمزد  دارد. سهم حقوق  اختصاص  کک« ۰.۷ درصد 

کارکن و بیشتر( نیز ۵ درصد است. 
يال  ر به رقم ۹۳۰۰هزار  افزايش ۱4.۵ درصدی  با  کارگران در سال ۱۳۹۶  متوسط رشد حداقل دستمزد 
که نشانگر افزايش متوسط ساالنه هزينه های تولید بخش صنعت به میزان حدود ۷.۳ درصد است.  رسید 
همچنین، افزايش متوسط ساالنه هزينه های تولید ناشی از افزايش دستمزدها در صنايع »تولید ماشین آالت 
کو« ۲۳.۱ درصد و »تولید  اداری و حسابگر و محاسباتی « ۳۱.۹ درصد، »تولید محصوالت از توتون و تنبا
سایر وسايل حمل و نقل« ۲۲.۷ درصد بوده است. شايان ذکر است، این محاسبات تنها اثرات مستقیم 
کل )مجموع اثر مستقیم و غیرمستقیم( قطعا  تغییرات دستمزد بر هزينه صنايع را نشان می دهد، لذا اثر 

تر خواهد بود. باال
بر )که عمدتا صنايع مصرفی می باشند( و سرمايه بر )که عمدتا صنايع  کار کشور به صنايع  اگر صنايع 
سرمايه ای و تا حدودی صنايع واسطه ای می باشند( تقسیم شوند، می توان مدعی شد که افزايش دستمزدها 
در  دستمزد  تر  باال سهم  دلیل  به  به بیان ديگر،  داشت.  خواهد  بر  کار صنايع  هزينه  افزايش  بر  بیشتری  تأثیر 
بر نسبت به صنايع سرمايه بر، هرگونه افزايش در دستمزدها منجر به افزايش نسبی بیشتری  کار هزينه صنايع 

کارگران را با  کشور و یا صنایع مختلف: 1- حداقل مزد  کار همه ساله موظف است برای نقاط مختلف  کار »شورای عالی  1. طبق ماده )41( قانون 
کارگران باید به اندازه ای باشد تا  کند و 2- حداقل مزد  که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم می شود، تعیین  توجه به درصد تورمی 
کند«. صراحت این قانون باعث شده تا دستمزدها هرساله با  که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعالم می شود را تامین  زندگی یک خانواده 

گیرند. گرفتن نرخ تورم ساالنه، مورد تعدیل قرار  در نظر 
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بر نسبت به صنايع سرمايه بر خواهد شد. شايان ذکر است، در سال ۱۳۹۶ روند تورم  کار در هزينه صنايع 
که نشان از تشديد اثرات افزايش هزينه ناشی از افزايش دستمزدها  و رشد دستمزدها صعودی بوده است 

دارد.

گروی های مختلف صنعتی در سال 1394 )درصد( نمودار )3-9(: سهم دستمزد از ستاندی در 

12 
 

بر خواهد هرگونه افزایش در دستمزدها منجر به افزایش نسبی بیشتری در هزینه صنایع کاربر نسبت به صنایع سرمایه
تشدید اثرات افزایش  ستمزدها صعودی بوده است که نشان ازروند تورم و رشد د 1396در سال  ،است ذکرانیشاشد. 

 زدها دارد.هزینه ناشی از افزایش دستم
 

 )درصد( 1394 ی مختلف صنعتی در سالهاگروهر (: سهم دستمزد از ستانده د9-3نمودار )

 
 مأخذ: محاسبات پژوهش بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران

 

 بر تولید و تجارت 1. تأثیر غیرمستقیم تورم از کانال نرخ سود بانکی3-5-3
م ساالنه تعیین شود؛ بایست متناسب با تورپنجم توسعه، نرخ سود بانکی می قانون برنامه 92ماده برخی قوانین مانند طبق 

رخ سود بانکی و نافزایش نرخ تورم منجر به افزایش باشد، لذا میتغییرات نرخ سود بانکی تابعی از تورم راین اساس ب
های صنعتی خواهد شد. نکته دیگر آنکه تعیین نرخ سود بر اساس سازوکار مذکور های مالی بنگاهتبع آن افزایش هزینهبه

م بانکی و اگرچه دارای منطق اقتصادی و محاسن فراوانی )مانند ایجاد جذابیت و افزایش قدرت جذب منابع در نظا
نوسان باالی  وثباتی ا دارای نقیصه بیام ،های مولد( استفعالیت به سمتفراهم کردن زمینه هدایت و مدیریت منابع 

ر اقتصاد ایران، نرخ سود واریانس باالی تورم د لیدلبه ،گریدانیببهباشد. ثباتی نرخ تورم نیز میبی لیبه دلنرخ سود 
با  درصد 16.16معادل  1392-96، متوسط تورم ایران طی دوره مثالعنوانبهبانکی از ثبات برخوردار نخواهد بود. 

درصدی  9( و هم تورم 1392درصدی )در سال  34.7بوده است؛ لذا طی دوره مذکور هم تورم  10.68راف معیار انح
ه نرخ سود کتعدیل نرخ سود بانکی متناسب با تورم بدان مفهوم است  ،این اساسشود. بر( مشاهده می1395)در سال 

 5.4معادل  نرخ سود حقیقی 1396تجربه کند. در سال را بایست نوسانات بسیار باالیی بانکی طی دوره موردنظر می
احتمال افزایش تورم  ،های آخر این سال و تورم ناشی از فشار هزینهدرصد است که با توجه به افزایش نرخ ارز از ماه

 .بینی بودقابل پیش 1397در سال 
 

                                                           
های یکساله را حداقل به میزان میانگین الحساب سپردهشورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی»قانون برنامه پنجم توسعه  92 مادهطبق  1

ها توسط ها و سود مورد انتظار بانكنرخ سود تسهیالت متناسب با نرخ سود سپرده .بینی سال موردعمل تعیین نمایدنرخ تورم سال قبل و پیش
توسط شده  ای با نرخی کمتر از نرخ اعالمها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیالت در قالب عقود مبادلهبانك .شودشورای پول و اعتبار تعیین می

التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه ، مابهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوربرنامه یید معاونتاباشند که عالوه بر تشورای پول و اعتبار می
 «.شده توسط دولت تأمین گردد اداره
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مأخذ: محاسبات پژوهش بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران

خ سود بانکی1 بر تولید و تجارت کانال نر 3-5-3. تأثیر غیرمستقیم تورم از 
طبق برخی قوانین مانند ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه، نرخ سود بانکی می بايست متناسب با تورم 
ساالنه تعیین شود؛ براین اساس تغییرات نرخ سود بانکی تابعی از تورم می باشد، لذا افزايش نرخ تورم منجر 
به افزايش نرخ سود بانکی و به تبع آن افزايش هزينه های مالی بنگاه های صنعتی خواهد شد. نکته ديگر 
آنکه تعیین نرخ سود بر اساس سازوکار مذکور اگرچه دارای منطق اقتصادی و محاسن فراوانی )مانند ايجاد 
به  و مدیريت منابع  زمینه هدايت  کردن  فراهم  و  بانکی  نظام  افزايش قدرت جذب منابع در  و  جذابیت 

1. طبق ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه »شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی الحساب سپرده های یکساله را حداقل به میزان میانگین 
نرخ تورم سال قبل و پیش بینی سال موردعمل تعیین نماید. نرخ سود تسهیالت متناسب با نرخ سود سپرده ها و سود مورد انتظار بانک ها توسط 
کمتر از نرخ اعالم شده توسط  شورای پول و اعتبار تعیین می شود. بانک ها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیالت در قالب عقود مبادله ای با نرخی 
که عالوه بر تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، مابه التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره  شورای پول و اعتبار می باشند 

گردد«. شده توسط دولت تأمین 
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سمت فعالیت های مولد( است، اما دارای نقیصه بی ثباتی و نوسان باالی نرخ سود به دلیل بی ثباتی نرخ 
يانس باالی تورم در اقتصاد ایران، نرخ سود بانکی از ثبات برخوردار  تورم نیز می باشد. به بیان ديگر، به دلیل وار
ره ۹۶-۱۳۹۲ معادل ۱۶.۱۶ درصد با انحراف معیار  نخواهد بود. به عنوان مثال، متوسط تورم ایران طی دو
ره مذکور هم تورم ۳4.۷ درصدی )در سال ۱۳۹۲( و هم تورم ۹ درصدی )در  ۱۰.۶8 بوده است؛ لذا طی دو
سال ۱۳۹۵( مشاهده می شود. براین اساس، تعديل نرخ سود بانکی متناسب با تورم بدان مفهوم است که 
کند. در سال ۱۳۹۶ نرخ سود  ره موردنظر می بايست نوسانات بسیار باالیی را تجربه  نرخ سود بانکی طی دو
که با توجه به افزايش نرخ ارز از ماه های آخر این سال و تورم ناشی از فشار  حقیقی معادل ۵.4 درصد است 

هزينه، احتمال افزايش تورم در سال ۱۳۹۷ قابل پیش بینی بود.
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جمع بندی و نتیجه گیری فصل سوم     
در سال 1396 رشد شاخص بهای مصرف کننده 9.6 درصد، شاخص تولیدکننده 10.5 درصد و شاخص بهای 

 1395-96 دوره  طی  صنعت  بخش  تولیدکننده  بهای  شاخص  رشد  همچنین،  بود.  درصد   20.6 صادراتی 

که نشانگر افزایش قابل مالحظه این شاخص در سال 1396 نسبت به سال  به ترتیب 3.6 و 11.5 درصد بود 

فرآورده های  تولید  0.41 واحد درصدی،  با سهم  فرآورده های شیمیایی  و  تولید مواد شیمیایی  قبل است. 

رشد  در  سهم  بیشترین  درصدی  واحد   0.31 سهم  با  پایه  فلزات  و  درصدی  واحد   0.34 سهم  با  غذایی 

شاخص بهای تولیدکننده صنعت در سال 1396 را داشته اند.

واحد   5.6 سهم  که  داشته  درصدی   11.5 رشد   1396 سال  در  صنعت  گروه  تولیدکننده  قیمت  شاخص 

واحد   2 سهم  با  پایه  فلزات  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  تولیدکننده  بهای  شاخص  رشد  از  درصدی 

فرآورده های  تولید  و  درصدی  واحد   1.7 سهم  با  شیمیایی  فرآورده های  و  شیمیایی  مواد  تولید  درصدی، 

غذایی با سهم 0.4 واحد درصدی بیشترین سهم را در رشد این شاخص داشته اند.

که  کاالهای صادراتی طی دوره 96-1394 به ترتیب 16.1-، 2.7- و 20.6 درصد رشد داشته  شاخص بهای 

کاالهای صادراتی، شاخص قیمت فلزات معمولی و مصنوعات آن ها  گروه های اصلی شاخص بهای  در بین 

با رشد 31.8 درصد و محصوالت صنایع شیمیایی و صنایع وابسته با رشد 28.3 درصد بیشترین تاثیر را در 

کاالهای صادراتی به شدت تحت تأثیر قیمت جهانی مواد خام  کل داشته اند. شاخص بهای  افزایش شاخص 

و به ویژه نفت قرار دارد که دلیل آن سهم باالی کاالهای صادراتی منبع محور و انرژی بر از صادرات کل است.

کاهنده  روندی  اخیر  سال های  طی  اقتصادی  بخش های  سایر  به  نسبت  صنعت  بخش  مبادله  رابطه 

که به مفهوم تغییر آن به ضرر بخش صنعت است. تغییر رابطه مبادله به ضرر بخش صنعت به مفهوم  داشته 

کاالهای سایر بخش های اقتصادی نسبت به بخش صنعت و بر خالف روند توسعه صنعتی  تر قیمت  رشد باال

مرسوم دنیاست و عامل محدودکننده این بخش به  شمار می آید. البته در سال 1396 این روند دستخوش 

که می تواند نویدبخش بهبود رابطه مبادله برای بخش صنعت  تغییرات بسیار اندک در جهت فزاینده شد 

باشد.

باقی ماندن تورم های تک رقمی در سال 1396 علی رغم رشد باالی پایه پولی و حجم نقدینگی در ایران 

خ ارز را به خطر می اندازد، بطوری که در پایان سال 1396 ارزش یک دالر  دستاورد تورم تک رقمی و ثبات نر

خ و عدم اعمال سیاست های مقابله گرایانه و پیشگیرانه  که در صورت افزایش این نر به 4.6434 ریال رسید 

کشور  کاهش فشار هزینه، خواهد توانست منجر به تورم شدید و سایر تاثیرات سوء آن بر اقتصاد  از طریق 

گردد. در سال های آتی 
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پیوست  فصل سوم    
خ ارز حقیقی دالر طی دوره 1384-96 تحلیل نر

 ۱۳8۳-۹۰ ره  دو طی  دالر  حقیقی  نرخ  می دهد  نشان   ۱۳8۳-۹۶ ره  دو طی  دالر  حقیقی  ارز  نرخ  تحلیل 
روندی نزولی داشته است. در سال ۱۳۹۱ نرخ حقیقی دالر بدلیل افزايش نرخ ارز اسمی افزايش يافته است و 
ره ۹۵-۱۳۹۲ نرخ حقیقی دالر  به رقمی تقریبًا معادل نرخ حقیقی دالر در سال ۱۳8۳ رسیده است. طی دو
کاهشی داشته است. روند مستمر نزولی نرخ حقیقی دالر طی حدود يک دهه اخیر بجز سال  دوباره روندی 
کاالهای وارداتی است.  کاهش قدرت رقابت پذیری محصوالت تولید داخل در مقايسه با  ۱۳۹۱، نشانگر 

شايان ذکر است از سال ۱۳۹۶ این روند افزايش يافته است )نمودار ۱(.

نمودار )1( پیوست فصل سوم: روند نرخ حقیقی دالر طی دوری 96-1384 )ریال(

14 
 

 

 فصل سوم پیوست
 1384-96تحلیل نرخ ارز حقیقی دالر طی دوره 

روندی نزولی داشته  1383-90دهد نرخ حقیقی دالر طی دوره نشان می 1383-96دالر طی دوره  نرخ ارز حقیقیتحلیل 
معادل نرخ حقیقی  باًیتقررقمی است و به افتهیشیافزانرخ حقیقی دالر بدلیل افزایش نرخ ارز اسمی  1391است. در سال 

مستمر نرخ حقیقی دالر دوباره روندی کاهشی داشته است. روند  1392-95رسیده است. طی دوره  1383سال در دالر 
پذیری محصوالت تولید نشانگر کاهش قدرت رقابت ،1391اخیر بجز سال  دهه کنزولی نرخ حقیقی دالر طی حدود ی

 (.1این روند افزایش یافته است )نمودار  1396از سال شایان ذکر است داخل در مقایسه با کاالهای وارداتی است. 
 

 )ریال( 1384-96دوره  ( پیوست فصل سوم: روند نرخ حقیقی دالر طی1نمودار )

 
 مأخذ: محاسبات پژوهش بر اساس اطالعات بانک مرکزی

 
ارتباط معکوسی بین رشد نرخ حقیقی دالر با متغیرهای رشد واردات و رشد تراز تجاری غیرنفتی وجود دارد. ضریب 

تراز تجاری غیرنفتی و بین رشد نرخ حقیقی دالر و رشد  -0.38همبستگی بین رشد نرخ حقیقی دالر و رشد واردات 
باشد. این بدان مفهوم است که طی دوره موردنظر تثبیت نرخ ارز اسمی و کاهش نرخ حقیقی دالر درصد می -0.11

 (.2منجر افزایش واردات و کاهش تراز تجاری غیرنفتی کشور شده است )نمودار 

 )درصد( 1384-96ی طی دوره ( پیوست فصل سوم: رشد نرخ حقیقی دالر، رشد واردات و تراز تجار2نمودار )

 

۸۳۹۵

۷۸۶۲

۶۹۰۳

۵۸۹۷
۵۵۲۲

۵۲۳۳ ۵۱۱۳

۸۶۶۸

۷۹۸۲

۷۲۳۴
۶۹۳۶ ۶۹۲۳

۷۲۹۳

۵۰۰۰

۵۵۰۰

۶۰۰۰

۶۵۰۰

۷۰۰۰

۷۵۰۰

۸۰۰۰

۸۵۰۰

۹۰۰۰

۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶

-۱۰۰

-۵۰

۰

۵۰

۱۰۰

۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶

رشد تراز تجاری غیرنفتی رشد واردات رشد ارز حقیقی

مأخذ: محاسبات پژوهش بر اساس اطالعات بانک مرکزی

تراز تجاری غیرنفتی وجود  واردات و رشد  با متغیرهای رشد  نرخ حقیقی دالر  ارتباط معکوسی بین رشد 
دارد. ضريب همبستگی بین رشد نرخ حقیقی دالر و رشد واردات ۰.۳8- و بین رشد نرخ حقیقی دالر و 
ره موردنظر تثبیت نرخ  که طی دو رشد تراز تجاری غیرنفتی ۰.۱۱- درصد می باشد. این بدان مفهوم است 
کشور شده است  کاهش تراز تجاری غیرنفتی  کاهش نرخ حقیقی دالر منجر افزايش واردات و  ارز اسمی و 

)نمودار ۲(.
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نمودار )2( پیوست فصل سوم: رشد نرخ حقیقی دالر، رشد واردات و تراز تجاری طی دوری 96-1384 )درصد(

14 
 

 

 فصل سوم پیوست
 1384-96تحلیل نرخ ارز حقیقی دالر طی دوره 

روندی نزولی داشته  1383-90دهد نرخ حقیقی دالر طی دوره نشان می 1383-96دالر طی دوره  نرخ ارز حقیقیتحلیل 
معادل نرخ حقیقی  باًیتقررقمی است و به افتهیشیافزانرخ حقیقی دالر بدلیل افزایش نرخ ارز اسمی  1391است. در سال 

مستمر نرخ حقیقی دالر دوباره روندی کاهشی داشته است. روند  1392-95رسیده است. طی دوره  1383سال در دالر 
پذیری محصوالت تولید نشانگر کاهش قدرت رقابت ،1391اخیر بجز سال  دهه کنزولی نرخ حقیقی دالر طی حدود ی

 (.1این روند افزایش یافته است )نمودار  1396از سال شایان ذکر است داخل در مقایسه با کاالهای وارداتی است. 
 

 )ریال( 1384-96دوره  ( پیوست فصل سوم: روند نرخ حقیقی دالر طی1نمودار )

 
 مأخذ: محاسبات پژوهش بر اساس اطالعات بانک مرکزی

 
ارتباط معکوسی بین رشد نرخ حقیقی دالر با متغیرهای رشد واردات و رشد تراز تجاری غیرنفتی وجود دارد. ضریب 

تراز تجاری غیرنفتی و بین رشد نرخ حقیقی دالر و رشد  -0.38همبستگی بین رشد نرخ حقیقی دالر و رشد واردات 
باشد. این بدان مفهوم است که طی دوره موردنظر تثبیت نرخ ارز اسمی و کاهش نرخ حقیقی دالر درصد می -0.11

 (.2منجر افزایش واردات و کاهش تراز تجاری غیرنفتی کشور شده است )نمودار 

 )درصد( 1384-96ی طی دوره ( پیوست فصل سوم: رشد نرخ حقیقی دالر، رشد واردات و تراز تجار2نمودار )

 

۸۳۹۵

۷۸۶۲

۶۹۰۳

۵۸۹۷
۵۵۲۲

۵۲۳۳ ۵۱۱۳

۸۶۶۸

۷۹۸۲

۷۲۳۴
۶۹۳۶ ۶۹۲۳

۷۲۹۳

۵۰۰۰

۵۵۰۰

۶۰۰۰

۶۵۰۰

۷۰۰۰

۷۵۰۰

۸۰۰۰

۸۵۰۰

۹۰۰۰

۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶

-۱۰۰

-۵۰

۰

۵۰

۱۰۰

۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶

رشد تراز تجاری غیرنفتی رشد واردات رشد ارز حقیقی

       مأخذ: محاسبات پژوهش براساس اطالعات بانک مرکزی





فصل چهارم
تحوالت بخش صنعت

کرد و ۳ رشته فعالیت »تولید  کارگاه های بزرگ صنعتی در سال ۱۳۹۶ رشد ۵.۹ درصدی را تجربه  شاخص تولید 
سایر وسايل حمل و نقل ۲۰.۳ درصد«، »تولید محصوالت رايانه ای، الکترونیکی و نوری ۱۹.۵ درصد«، و »تولید وسايل 
نقلیه موتوری ۱۱.۳ درصد« بیشترین رشد را داشته  اند. نکته حائز اهمیت در این بخش حضور رشته فعالیت های 
پیشران »محصوالت شیمیایی ۵.۲ درصد«، »فلزات اساسی ۳.8 درصدی« و »صنايع پااليشگاهی ۱.۲ درصدی« 
 ۱۳۹۶ سال  در  صنعتی  منتخب  محصوالت  تولید  است.  بوده  کل  شاخص  از  کمتر  رشد  دارای  صنايع  گروه  در 
بهره برداری طرح های در دست اجرا، تغییر روند صادرات  از  آنها عبارت  که مهمترین  بود  از عوامل مختلفی  متاثر 
صادره  بهره برداری  پروانه های  سال  این  در  است.  اولیه  مواد  واردات  سهولت  و  خارجی(  و  )داخلی  بازار  اندازه  و 
صنعتی از نظر تعداد با رشد ۳.۳ درصدی، از نظر میزان سرمايه رشد ۰.۵ درصدی و از نقطه نظر اشتغال با رشد ۱۶ 
که این امر ناشی از رشد سرمايه گذاری پروانه های بهره برداری صادره در رشته فعالیت های  درصدی مواجه شدند. 
صنعتی  فعالیت های  رشته  در  خارجی  سرمايه گذاری  دالر  میلیارد   ۲/8 بر  بالغ   ۱۳۹۶ سال  در  است.  بوده  بر  کار
مصوب شده است که »وسايل نقلیه موتوری با سهم ۲8 درصدی« و »ماشین آالت و دستگاه های برقی بارشد ۲۵.۲ 
ترین سهم از سرمايه گذاری را به خود اختصاص داده اند. بررسی ارزش افزوده رشته فعالیت های در  درصدی« باال
که سه رشته  فعالیت منبع محور »محصوالت شیمیایی ۲۷.۶ درصد«، »فلزات اساسی  سال ۱۳۹4 نشان می دهد 
یرگروه صنعت در سال  ۱4.۹« و »صنايع غذایی و آشامیدنی ۱۲.۳ درصد« مجموعًا ۵4.8 درصد از ارزش افزوده ز

کرده اند. ۱۳۹4 را خلق 
با  فوالد  و  سنگ  ذغال  کنسانتره  سرامیک،  و  کاشی  جام،  شیشه  بهداشتی،  چینی  محصوالت   ۱۳۹۶ سال  در 
کرده اند.  رشد  به ترتیب با رشد ۲۱، ۱۹، ۱۷، ۱۲ و ۱۱ درصد بیشترین رشد در تولید نسبت به سال ۱۳۹۵ را تجربه 
درصد«،   -۱۶ کاتد  »مس  تولید  به  مربوط  نیز   ۱۳۹۶ سال  در  معدنی  صنايع  و  معدنی  تولیدات  کاهش  بیشترین 
تولید فوالد  افزايش  بوده است.  »ظروف شیشه ای ۱۱- درصد«، »ظروف چینی ۲- درصد« و »سیمان ۱- درصد« 
کشور و ظرفیت  افزايش تولید فوالد  کشور به طور مستقیم مرتبط با سیاست های دولت در جهت  و زغال سنگ 
سازی ۵۵ میلیون تنی برای چشم انداز ۱4۰4 بوده، به طوری که در بازه زمانی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ ظرفیت تولید 
فوالد خام کشور از ۲۰ میلیون تن به حدود ۳۳ میلیون تن افزايش يافته است. از طرف ديگر با توجه به مصرف عمده 
کشور و همچنین  کاهش بودجه عمرانی  سیمان و مس  در ساخت و ساز و ايجاد مسکن، رکود بخش مسکن و 
کشور  در  رده  فرآو دو  این  تولید  کاهش  داليل  مهمترین  از  واردکننده،  کشورهای  از  برخی  وارداتی  محدوديت های 
کشور متعلق به سنگ  بوده است. مطابق با اطالعات مرکز آمار، در سال ۱۳۹۵ بیشترین ارزش تولیدات معادن 
آهن با سهم 4۶.8 درصد و سنگ مس با سهم ۲4.۳ درصد بوده است و پس از آن سنگ های تزئینی با سهم ۵.۹ 
کرمان نیز با سهم  گرفته اند و  درسد، سنگ آهک با سهم ۵ درصد و زغال سنگ خشک با سهم ۳.۹ درصد قرار 
4۵.۹ درصدی، بیشترین سهم را در تولید محصوالت معدنی به خود اختصاص داده است. افزايش بهای جهانی 
گرديد.  محصوالت معدنی در سال ۱۳۹۵، سبب رشد 4۵ درصدی ارزش افزوده این بخش طی بازه زمانی ۹4-۹۵ 
 ۲4.۶ با  ترتیب  به  رضوی  خراسان  و  یزد  کرمان،  که  می دهد  نشان  نیز  استان ها  بین  کشور  معادن  اشتغال  يع  توز



درصد، ۱4 درصد و ۵.۹ درصد بیشترین سهم از اشتغال را به خود اختصاص داده اند. در سال ۱۳۹۶ روند رو به 
که از سال ۱۳۹۵ و در فضای پسابرجام آغاز شده بود ادامه يافت،  ر مجوز های اکتشاف و بهره برداری  رشد صدو
کشور ايجاد  يکه مطابق با پروانه های بهره برداری سال ۱۳۹۶ نزديک به ۵۹۱4 شغل جديد در بخش معدن  به طور

گرديد.
ضمانت  »صندوق  منابع  از  که  می دهد  نشان  وتجارت  معدن  صنعت،  زارت  و سازمان های  عملکرد  بررسی 
صورت  مکفی  بهره برداری  کوچک،  صنايع  از  حمايت  راستای  در   ۱۳۹۶ درسال  کوچک«  صنايع  سرمايه گذاری 
ره قبل شده است. »سازمان صنايع کوچک و  نگرفته و عمده منابع آن صرف تمديد ضمانت نامه های صادره در دو
یرساخت های تولیدی و توانمند سازی نیروی  شهرک های صنعتی ایران« نیز عمده فعالیت های خود را بر توسعه ز
انسانی متمرکز نموده و در موضوعات ايجاد تعامالت بین المللی در راستای ارتقای رقابت پذیری و توسعه بنگاه های 
شرکت های  به  يابی  بازار و  برندينگ  حوزه  در  ره  مشاو خدمات  ارائه  و  سازمان  این  یرمجموعه  ز نواحی  در  فعال 
گسترش و نوسازی صنايع ایران« به عنوان متولی ايجاد  یرمجموعه اقدامات مناسبی انجام نداده است. »سازمان  ز
و علم  بر رشته فعالیت های دانش بنیان  با سرمايه گذاری  بنگاه های فرسوده  نوسازی  و  واحدهای صنعتی جديد 

محور نقش موثرتری در توسعه بخش صنعت در این حوزه داشته است.  
گسترش و نوسازی صنايع  در سال ۱۳۹۶ تعداد ۲۳ طرح با با سرمايه گذاری بالغ بر ۲.۳ میلیارد دالر توسط سازمان 
که موجب اشتغال مستقیم 48۵۰ نفر شد. همچنین در این سال عملیات  ایران )ايمیدرو( به بهره برداری رسید 
کنار سرمايه گذاری و بهره برداری از طرح های  اجرایی 4 طرح بزرگ معدنی با سرمايه ۷۶۰ میلیون دالری آغاز شد. در 
کشورها و سازماهای  اجرایی به عنوان دو وظیفه اصلی ايمیدرو، می توان به تفاهم ناهمه همکاری این سازمان با 
بیمه  صندوق  کرد.  اشاره  نیز  آن  ای  توسعه  و  تحقیق  و  پژوهشی  طرح های  و  اکتشافی  فعالیت های  جهانی، 
سرمايه گذاری فعالیت های معدنی نیز در سال ۱۳۹۶ تعداد ۳۳ بیمه نامه اعتباری و سرمايه گذاری در بخش معدن 
که از نظر ارزش رشد 4۱۹ درصدی را نشان می دهد.  عملکرد سازمان زمین  يال صادر نمود  به ارزش ۲۱۲۵ میلیارد ر
ری اطالعات ژئوفیزيک  کشور را می توان در تهیه نقشه های زمین شناسی، جمع آو شناسی و اکتشافات معدنی 

هوایی و زمینی، اکتشافات عمقی و تفضیلی و خدمات آزمايشگاهی طبقه بندی نمود.
محصوالت  توسعه  در  نسبی  رشد   ۱۳۹۶ سال  در  می دهد  نشان  دانش بنیان  و  رانه  فناو صنايع  وضعیت  يابی  ارز
ری جهانی، رقابت پذیری  رانه ايجاد شده است. بر اساس شاخص های جهانی، رتبه ایران در شاخص های نوآو فناو
ری بهبود يافته است. همچنین ثبت شرکت های دانش بنیان صنعتی  صنعتی و رقابت پذیری جهانی از منظر فناو
گذشته افزايش ۶۶.4 داشته است. تعداد پروانه های تحقیق و توسعه صادره رشد ۵۲ درصدی  نیز نسبت به سال 
به  توجه  با  داشته اند.  قبل  سال  به  نسبت  درصدی   4۰ رشد  نیز  شده  تایید  پیشرفته  صنايع  واحدهای  تعداد  و 
ری در صنايع  گشايش های ايجاد شده در سال ۱۳۹۶ و انعقاد قراردادهای بین المللی همکاری مشترک،  توسعه فناو
رانه  کرده است. با این وجود در زمینه تولید و صادرات محصوالت فناو کشور روند مثبتی را در سال ۱۳۹۶ تجربه 
تغییر محسوسی ايجاد نشده است و سهم این محصوالت از ارزش افزوده صنعتی و صادرات محصوالت صنعتی 

پایین تر از اهداف تعیین شده است.
معدن  و  صنعتی(  فعالیت های  رشته  بر  کید  تا )با  صنعت  حوزه  شاخص های  تحلیل  و  بررسی  به  حاضر  فصل 
بخش  در  است.  پرداخته  ایران  آمار  مرکز  و  وتجارت  معدن  صنعت،  زارت  و مرکزی،  بانک  داده های  اساس  بر 
در  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  صنعتی  بزرگ  کارگاه های  تولید  شاخص  مرکزی،  بانک  اطالعات  براساس  اول 
زرات صنعت، معدن وتجارت شاخص هایی از جمله پروانه های بهره برداری،  بخش دوم با استفاده از داده های و
سوم  بخش  در  است.  شده  بررسی  خارجی  سرمايه گذاری  و  منتخب  صنعتی  کاالهای  تولید  تاسیس،  جوازهای 
نیز براساس اطالعات مرکز آمار ایران، شاخص های صنعتی نظیر ارزش افزوده، ارزش ستانده، صادرات واشتغال 

يابی شده است. ارز



4-1. بخش صنعت
کارگاه های بزرگ صنعتی 4-1-1. شاخص تولید 

درصدی   ۵.۹ رشد  از   ۱۳۹۶ سال  در  بیشتر(  و  نفرکارکن   ۱۰۰( صنعتی  بزرگ  کارگاه های  تولید  شاخص 
نسبت  به سال قبل برخوردار بوده است. در این سال رشته فعالیت های »تولید سایر وسايل حمل  و  نقل 
۲۰.۳ درصد«، »تولید محصوالت رايانه ای، الکترونیکی و نوری ۱۹.۵ درصد« و »تولید وسايل نقلیه موتوری 
»تولید  تکثیر 4.۳- درصد«،  و  و چاپ  »انتشار  فعالیت های  و رشته  بیشترین رشد  دارای  ۱۱.۳ درصد« 
و تجهیزات ۱.۳-  و نصب ماشین آالت  »تعمیر  و  گیاهی ۳.۳- درصد«  و  رده های شیمیایی  فرآو و  دارو 
که از ۲4 رشته فعالیت صنعتی ۱۹ رشته فعالیت  کردند. شايان ذکر است  کمترین رشد را تجربه  درصد« 
کاهش سطح فعالیت مواجه بودند. يکی از مهم ترین داليل  صنعتی رشد مثبت و ۵ رشته فعالیت نیز با 
کارگاه های بزرگ صنعتی در سال ۱۳۹۶ اثرگذاری توافقنامه برجام بر بخش صنعت  رشد شاخص تولید 
 8۰4 بر  بالغ   ۱۳۹۶ سال  در  يکه  بطور است.  بوده  بخش  این  در  خارجی  سرمايه گذاری  افزايش  نتیجتا  و 
میلیون دالر سرمايه گذاری خارجی در بخش وسايل نقلیه موتوری انجام شد. عالوه بر آن، راه اندازی شرکت 
گسترش و نوسازی صنايع ایران، شرکت  گستران پارس هرمز با مشارکت سازمان  کشتی  ساخت و تعمیر 
يایی  کره جنوبی در بخش صنايع در  DSME کشتی رانی جمهوری اسالمی ایران و شرکت ملی نفتکش و 
و بهره برداری از طرح حوض های خشک کشتی سازی بندرعباس با ظرفیت تعمیر ساالنه ۱۲۰ هزار تن انواع 
یژه اقتصادی کشتی سازی خلیج فارس توسط سازمان گسترش و نوسازی صنايع ایران  کشتی در منطقه و

از ديگر داليل رشد تولید در رشته فعالیت تولید سایر وسايل حمل و نقل بوده است.
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کارگای های صنعتی در سال 1396 )100=1395( نمودار )4-1(: رشد شاخص تولید 

مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ایران.

رشد مثبت ۵/۹ درصدی شاخص کل صنعت در سال ۱۳۹۶ در حالی بوقوع پیوسته است که از ۲4 رشته 

کل مواجه بوده اند. نکته  کمتر از شاخص  کارگاه های بزرگ صنعتی، ۱۲ رشته فعالیت با رشدی  فعالیت 

حائز اهمیت حضور رشته فعالیت های پیشران »محصوالت شیمیایی ۵.۲ درصد«، »فلزات اساسی ۳.8 

درصدی« و »صنايع پااليشگاهی ۱.۲ درصدی« در گروه صنايع دارای رشد کمتر از شاخص کل می باشد.

4-1-2. تولید محصوالت صنعتی منتخب
»اتوبوس،  درصد«،   8۵.8 »کمباین  درصد«،   ۹۷.۶ کارتن  »تولید  فعالیت های  رشته   ۱۳۹۶ سال  در 
را  تولید  بیشترین رشد  و »دوده ۲4.4 درصد«  کاغذ ۳۲.4 درصد«  »انواع  و ون ۶۱.۵ درصد«،  مینی بوس 
تجربه کردند. در رابطه با تحلیل عملکرد تولید در این رشته فعالیت ها بايد توجه نمود که ارقام رشد مثبت 
تجربه شده در سال ۱۳۹۶ بیش از مقادیر تولید سال های مورد بررسی بوده است. بیشترین کاهش تولیدات 
پان ۱۷.۹- درصد«، »انواع  کريلیک ۹۵.۷- درصد«، »نئو صنعتی در سال ۱۳۹۶ مربوط به تولید »الیاف ا
یزیون ۱۷- درصد«، »کاتد مس ۱۶- درصد« و  »ظروف شیشه ای ۱۰.۶- درصد«  بوده است. در ارتباط با  تلو
این رشته فعالیت ها نیز مشاهده می شود که مقدار تولید تجربه شده در سال ۱۳۹۶ در مقايسه با سال های 

کمترین مقدار بوده است. ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵، 
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کاغذ بسته بندی و ايجاد عوارض ۱۰۰ درصدی برای صادرات  اضافه شدن ظرفیت ۳۰۰ هزار تنی تولید 
ایران  کمباین سازی  کشور شده است. افزايش تولید شرکت  کارتن در  کاغذ باطله موجب افزايش تولید 
و سهل تر شدن واردات قطعات تولید این محصول موجب رشد تولید آن درسال ۱۳۹۶ بوده است. رشد 
کاغذ و افزايش ۶۰۰ هزارتنی ظرفیت 4 واحد تولیدی دوده ۲4.4  ۱۹ درصدی پروانه های بهره برداری تولید 
کارخانه پلی  کريلیک  منجربه رشد مثبت تولید در این دو رشته فعالیت شده است. تعطیلی خط تولید ا
تامین  در  پان خصوصا  نئو اولیه  مواد  تامین  کريلیک(؛ دشواری  ا الیاف  تولیدکننده  کارخانه  )تنها  کريل  ا
کاالی جانشین )MDF(؛  از فشار  کاهش تقاضا ناشی  با فرسودگی ماشین آالت و  نیاز همراه  چوب مورد 
کاهش واردات مواد اولیه مورد نیاز  کشور از طریق مرزهای غربی همراستا با  یزیون به  گسترده تلو قاچاق 
و  فلش  سیستم  به  مس  کاتد  تولید  فعلی  کوره های  سیستم  تغییر  و  تعمیرات  محصول؛  این  تولید  برای 

کاهش تولید در صنايع نامبرده می باشند.  نوسانات بازار شیشه از جمله مهم ترین علل 

جدول )4-1(:روند تولید محصوالت صنعتی منتخب طی دوری 1391-96

محصول
واحد 

سنجش
۱۳۹۱۱۳۹۲۱۳۹۳۱۳۹4۱۳۹۵۱۳۹۶

رشد
۱۳۹۵-۹۶

متوسط رشد 
ره ساالنه دو

شد
ن ر

تری
یش

ب

4۱۰.8۳۵۶.۹۳۶۳.8۳44.۶4۰۱.4۷۹۳.۱۹۷.۶۱4.۱هزار تنکارتن

۲۰۲۵۳۰۲۲۵4۰8۷۵88۵.8۳۹.۲-دستگاهکمباین

اتوبوس، 
مینی بوس و ون

۱۰۵8۵۰۵۹۲۷۱۲۰۷۲۶۳84۲۶۱۶۱.۵۳۲.۱دستگاه

کاغذ ۵۳۲.8۵۵۹.۳۵8۹.۹48۶۵8۰.۱۷۶۷.۹۳۲.4۷.۶هزار تنانواع 

8۱.۶8۱.۵۷4.۲۷۹.4۱۰۲.۷۱۲۷.8۲4.4۹.4هزار تندوده

ش
اه

ن ک
تری

یش
ب

۵.۱-۱۰.۶-۵۰8۵۱8۶۳۹.۵4۶۰.۹4۱۲.۱-هزار تنظروف شیشه ای

۵.۷-۱۶-۲۱۳.۵۱88.۶۱۹۳.۶۱۹۰.۷۱۹۰.۱۱۵۹.۶هزار تنکاتد مس

یزیون ۵.۹-۱۷-۱۷۰۳.۲۱۵۹۵.۲۱۹۲۱.4۱۲۹۲.۷۱۵۱4.۲۱۲۵۷هزار دستگاهانواع تلو

پان نئو
هزار متر 
مکعب

88۱.۶۹۰۵.۱۹۵۹.۵۷۶۲.۱84۰.۷۶۹۰.۵-۱۷.۹-4.8

کريلیک ۵۹-۹۵.۷-۲۵.۹۱۷.۶۲4.۵۱8.۹۶.۹۰.۳هزار تنالیاف ا

ماخذ: وزارت صنعت، معدن وتجارت به روایت آمار و اطالعات.
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کشنده ۱۵۱.۲ درصد«  ره مربوط به تولید »کامیون  طی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶، بیشترین متوسط رشد دو
و »نخ سیستم پنبه ای و ترکیبی الیاف مصنوعی 4۳.۱ درصد«، »تولید چرم 4۰.۲ درصد«، »کمباین ۳۹.۲ 
درصد« و »اتوبوس و مینی بوس ۳۳.۱ درصد« در رتبه های بعدی قرار گرفتند. افزايش ۲۵۰ درصدی واردات 
ترکیبی  و  پنبه ای  تولید نخ سیستم  افزايش  دلیل اصلی  به سال ۱۳۹۵  در سال ۱۳۹۶ نسبت  پنبه  لینتر 
کشنده موجب افزايش  کامیون و  الیاف مصنوعی بوده است. رفع تحريم ها همراه با اجرای طرح نوسازی 
کاهش تولید  ره بیشترین  ره مورد بررسی شد. طی این دو کشور طی دو کشنده در  کامیون و  تقاضا و تولید 
دلیل  به  درصد«   ۱۱.۶ »کولرآبی  و  تولید  خط  تعطیلی  دلیل  به  درصد«   -۵۹ کريلیک  ا »الیاف  به  مربوط 

کاهش صادرات بوده است.

که مهم ترین  بود  از عوامل مختلفی  متاثر  در سال ۱۳۹۶  تولید محصوالت منتخب صنعتی  میزان  تغییر 

آن ها عبارت از بهره برداری طرح های در دست اجرا، تغییر روند صادرات و اندازه بازار )داخلی و خارجی( 

و سهولت واردات مواد اولیه است. 

4-1-3. پروانه های بهره برداری صنعتی صادره
بالفعل  تقاضای  از  معیاری  )به عنوان  صادره  بهره برداری  پروانه های  تعداد   ،۱۳۹۱-۹۶ ره  دو طی 
کرده و میزان سرمايه گذاری این پروانه ها ۲۹ درصد و اشتغال  سرمايه گذاری( رشد ۷.۹ درصدی را تجربه 
پروانه های  اشتغال  و  سرمايه  تعداد،  همچنین  است.  داشته  رشد  درصد   8.۵ آن  از  ناشی  شده  ايجاد 
بهره برداری درسال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل به ترتیب ۳.۳ درصد، ۰.۵ درصد و ۱۶ درصد رشد داشته 
که علی رغم افزايش نرخ تورم در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل )۹.۶ درصد در  است. این در حالی است 
قیاس با ۹ درصد در سال ۱۳۹۵(، میزان سرمايه مورد نیاز هر مجوز ۱.۵ واحد درصد کاهش يافته است که 
بری نظیر »محصوالت  این امر ناشی از افزايش تعداد پروانه های بهره برداری صادره در رشته فعالیت های کار
بوده  »منسوجات«  و  پاپوش«  انواع  و  چرمی  محصوالت  چرم،  پرداخت  و  »دباغی  آشامیدنی«،  و  غذایی 

است. تاثیر این موضوع در نسبت اشتغال ناشی از هر پروانه نیز به خوبی قابل مشاهده است.
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جدول )4-2(: تعداد، سرمایه و اشتغال پروانه بهری برداری طی دوری 1390-96

تعداد
سرمایه

)میلیارد ریال(
اشتغال

)نفر(

متوسط سرمایه 
هر پروانه )میلیارد 

ریال(

متوسط اشتغال هر 
پروانه )نفر(

1391۳۹8۷8۳۲۲۲.۱۶8۵۵۹۲۰.۹۱۷.۲

13924۱۶8۱48۵۹4.۵۷۶448۳۵.۷۱8.۳

13934۹۶۶۱4۶۵۷۷۷۹۹۹۱۲۹.۵۱۶.۱

1394۵۱۰۹۱8۰8۹8۷88۳۳۳۵.4۱۵.4

1395۵۶4۹۲۹۶۳۵۵.۱8۹۰۰۳۵۲.۵۱۵.8

1396۵8۳۵۲۹۷۷۹۱.۱۱۰۳۲۰۰۵۱.۰۱۷.۷

کل دوری  --۷.۹۲۹8.۵نرخ رشد طی 

--۳.۳۰.۵۱۶نرخ رشد سال 96 نسبت به 95

ماخذ: وزارت صنعت، معدن وتجارت به روایت آمار و اطالعات.

که در سال ۱۳۹۱  مقايسه تعداد پروانه های بهره برداری صادره در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۶ مبین آن است 
از  »محصوالت  آشامیدنی«،  و  غذایی  محصوالت   » غیرفلزی«،  »کانی  محور  منبع  فعالیت های  رشته 
برخوردار  برای سرمايه گذاری  باالیی  از جذابیت  و محصوالت شیمیایی«  »مواد  و  و پالستیک«  الستیک 
که »محصوالت  این تفاوت  با  باقی مانده است  ترکیب در طول سال ها همچنان محفوظ  این  و  بوده اند 
و آشامیدنی« و »الستیک و پالستیک« همچنان در صدر فهرست اخذ مجوز سرمايه گذاری در  غذایی 
سال ۱۳۹۶ قرار داشته و دو رشته فعالیت »مواد و محصوالت شیمیایی« و »ماشین آالت و تجهیزات« در 
گرفته اند. جذابیت سرمايه گذاری در رشته فعالیت های صنعتی نظیر »محصوالت  رتبه های بعدی جای 

فلزی فابريکی« نیز افزايش يافته است. 
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نمودار )4-2(: سهم بخش های منتخب از تعداد پروانه های بهری برداری در سال های 1391 و 1396

ماخذ: وزارت صنعت، معدن وتجارت به روایت آمار و اطالعات.

از منظر تعداد پروانه های بهره برداری صادره در سال ۱۳۹۶، رشته فعالیت های »دباغی و پرداخت چرم، 
»رادیو،  و  درصد«   ۵۳.۷ نقل  و  حمل  تجهیزات  »سایر  درصد«،   ۲۱۱.۱ پاپوش  انواع  و  چرمی  محصوالت 
بوده اند. رشته  با سال ۱۳۹۵ مواجه  با بیشترین رشد در قیاس  ارتباطی ۲۷.۶ درصد«  یزیون و وسايل  تلو
فعالیت »محصوالت کانی غیرفلزی ۱4.۷- درصد« به دلیل برخورداری از بازار رقابتی و اشباع بازار داخلی 
کاهش تعداد پروانه های بهره برداری  کاهش تقاضای صادراتی و محدوديت های ناشی از آن با بیشترین  و 
 -۱۳.۵ مبل  استثنای  به  چوبی  محصوالت  و  »چوب  فعالیت  رشته  نیز  آن  از  پس  و  است  بوده  مواجه 
کشور در این حوزه و وجود ظرفیت های خالی و بنگاه های نیمه  درصد« به دلیل عدم مزيت های صنعتی 
تعطیل در این رشته فعالیت صنعتی از جذابیت چندانی برای سرمايه گذاری برخوردار نبوده و در رتبه دوم 

کاهش تعداد پروانه های بهره برداری صادره در سال ۱۳۹۶ قرار داشته اند. بیشترین 
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جدول )4-3(: روند تغییرات تعداد پروانه های بهری برداری به تفکیک رشته فعالیت های صنعتی طی دوری 96-1392 )درصد(

13921393139413951396عنوان رشته فعالیت صنعتی

بیشترهن 
افزایش

۳8.۶۲۱۱.۱-۱۵.8۵4.۵۲۹.4دباغی و پرداخت چرم، محصوالت چرمی و انواع پاپوش

۰.۰۱۷۰.۰۷.44۱.4۵۳.۷سایر تجهیزات حمل و نقل

یزیون و وسايل ارتباطی ۲۳.۱4۵.۰۲۷.۶-۱۶.۷8۵.۷رادیو، تلو

۱۵.۶4۰.8۲۳.4-۳۱.۳8۱.8-منسوجات

48۲۱.۳-۱۲.۲-۱۳۳۲۵.۳-فلزات اساسی

بیشترهن 
کاهش

۱۲.۵-۳۳.۳۱۳۳.۳۲۱.44۱.۲-انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده 

۱۲.۵-۳۳.۳۲۵۰.۰۱۷۱.4۲۶.۳-ماشین آالت دفتری و حسابداری

ک ۱۲.۷-۶۶8.۱-۱۱۶.۷۲8.۲پوشا

۱۳.۵-8.8۵۱.۹۱۶.۵۲۰.۷-چوب و محصوالت چوبی به استثنای مبل

کانی غیرفلزی ۱4.۷-۱۲.۹۲۲.۶-۲۳.۳4۶.۶-محصوالت 

ماخذ: وزارت صنعت، معدن وتجارت به روایت آمار و اطالعات.

بیشترین افزايش میزان سرمايه  در پروانه های بهره برداری در سال ۱۳۹۶ مربوط به رشته فعالیت »محصوالت 
کو« و در نتیجه به بهره برداری رسیدن سرمايه گذاری انجام شده در این بخش توسط شرکت   از توتون و تنبا
جی تی آی پارسیان بوده است. رشته فعالیت های »سایر تجهیزات حمل و نقل 4۱۳.۳ درصد«۱ و »دباغی 
شده،  انجام  سرمايه گذاری  میزان  لحاظ  به   »۱۲۵.4 پاپوش  انوع  و  چرمی  محصوالت  چرم،  پرداخت  و 
فعالیت  در رشته  میلیون دالر  میزان ۱.۳  به  دارند. جذب سرمايه گذاری خارجی  قرار  بعدی  رتبه های  در 
این  در  افزايش سرمايه گذاری ها  پاپوش« عامل اصلی  انوع  و  پرداخت چرم، محصوالت چرمی  و  »دباغی 
رده های حاصل از نفت«  رشته فعالیت در سال ۱۳۹۶ بوده است. رشته فعالیت های صنعتی »کک و فرآو
و »ماشین آالت دفتری و حسابداری« نیز با بیشترین کاهش میزان سرمايه گذاری رو به رو بوده اند که این امر 

کاهش پروانه های بهره برداری های صادره در این رشته فعالیت ها است. متناسب با 

گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت ملی نفتکش  گستران پارس هرمز با مشارکت سازمان  کشتی  1. ناشی از راه اندازی شرکت ساخت و تعمیر 
کشتی سازی  یایی و بهره برداری از طرح حوض های خشک  کره جنوبی در بخش صنایع در  DSME کشتی رانی جمهوری اسالمی ایران و شرکت و 
گسترش و نوسازی  کشتی سازی خلیج فارس توسط سازمان  کشتی در منطقه ویژه اقتصادی  بندرعباس با ظرفیت تعمیر ساالنه 120 هزار تن انواع 

صنایع ایران می باشد.
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 جدول )4-4(: روند تغییرات میزان سرمایه پروانه های بهری برداری به تفکیک رشته فعالیت های صنعتی 

طی دوری 96-1392 )درصد(

13921393139413951396عنوان رشته فعالیت صنعتی

بیشترهن 
افزایش

کو ۹۶.۵۲۰۵۵۵.۵-۷۷.۵8۱4.۱-۵۲8.8محصوالت از توتون و تنبا

۹۶.۲۱۳8.۵4۱۳.۳-۱8۷.۵488.۲سایر تجهیزات حمل و نقل

دباغی و پرداخت چرم، محصوالت چرمی 
۳۲.۱۱۲۵.4-۵۵.48.۹۱۵۰.۷-و انواع پاپوش

۳۶.۱۱۱۲.۷۷.۵4۷.4۶۶.۶-منسوجات

۱84۶.۹۵۱.۰-۳.۳۱۱۵.8محصوالت از الستیک و پالستیک

بیشترهن 
کاهش

کاغذی ۵۲.۶-۵۰.۵۱۳۰.۵-۷.۵۹۳۶.۷-کاغذ و محصوالت 

۵۶.۱-۰.۳۱84.۲۱48.۳۱۵۳.۷چوب و محصوالت چوبی با استثنای مبل

۶4.4-۳۶.۵۳۱۶.۰۳۹.۹۳۰.۹-ماشین آالت و دستگاه های برقی

۷۲.۶-4۳.۱۶۵.۲-8۶۹۷۳.8..4-ماشین آالت دفتری و حسابداری

رده های حاصل از نفت ۷4.۷-۷4.۱۲۱۰.۱۱۶۳.۰-۵۵۵.۱کک و فرآو

ماخذ: وزارت صنعت، معدن وتجارت به روایت آمار و اطالعات.

کو« عالوه بر قرارگیری در رتبه  در میان رشته فعالیت های صنعتی، رشته فعالیت »محصوالت از توتون و تنبا
برتر میزان سرمايه گذاری پروانه های بهره برداری، از جهت اشتغال زایی نیز با رشد ۲44۲.۹ درصدی در رتبه 
نخست قرار دارد. رشته فعالیت های »دباغی و پرداخت چرم، محصوالت چرمی و انواع پاپوش« و »سایر 
کمترین میزان اشتغال زایی ناشی  تجهیزات حمل و نقل« در رتبه های دوم  و سوم اشتغال زایی قرار دارند. 
از سرمايه گذاری صنعتی در سال ۱۳۹۶ مربوط به رشته فعالیت های »ماشین آالت دفتری و حسابداری 
محصوالت  و  »چوب  و  درصد«   -4۱.۲ شده  ضبط  رسانه های  تکثیر  و  چاپ  »انتشار،  درصد«،   -۵۳.۱
را  بهره برداری  پروانه های  تعداد  در  کاهش  بیشترین  که  است  درصد«   -۲8.8 مبل  استثنای  به  چوبی 
داشتند. عالوه بر آن، دو رشته فعالیت »ماشین آالت دفتری و حسابداری« و »چوب و محصوالت چوبی 

کمترین حجم سرمايه گذاری در سال ۱۳۹۶ برخوردار بوده اند.  به استثنای مبل« از 
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 جدول )4-5(:روند تغییرات میزان اشتغال پروانه های بهری برداری به تفکیک رشته فعالیت های صنعتی 

طی دوری 1396-1392 )درصد(

13921393139413951396عنوان رشته فعالیت صنعتی

بیشترهن 
افزایش

کو ۹۵.۲۲44۲.۹-۶84.4۹۶.۵۱۶4۰.۰محصوالت از توتون و تنبا

دباغی و پرداخت چرم، محصوالت چرمی و 
انواع پاپوش

-۲۰-۱۳.۵۱۳۵.۶-۵۵.۷۱۹۶.۲

4۲.۱۳.۵۶۶.۵-۷۶.۲۱۱۹.۲سایر تجهیزات حمل و نقل

۱۶.۵۳۶.44۳.۱-۵۶.8۹4.۰-محصوالت غذایی و آشامیدنی

یزیون و وسايل ارتباطی ۳4.۲۱.۶۲8.۹-۰.۷۳4۳.۱-رادیو، تلو

بیشترهن 
کاهش

رده های حاصل از نفت ۲۲.۲-۵.۵-۲.۳۹.۲-۶۹.۵کک و فرآو

۲۶.۹-۳۲.84۹.4-4۹.4۲۵۷.۳-ماشین آالت و دستگاه های برقی

۲8.8-۵۰.88۰.۷۲۵.8۶8.4-چوب و محصوالت چوبی به استثنای مبل

4۱.۲-۵۳.۲۶۳.۳-۲4.۶۱۷۹.۶انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده 

۵۳.۱-۲۲.4-۹۰۶۰۹.۱۱۱۵.۷-ماشین آالت دفتری و حسابداری

ماخذ: وزارت صنعت، معدن وتجارت به روایت آمار و اطالعات.

بهره برداری صادره در سال ۱۳۹۶ در حالی رخ  پروانه های  رشد ۱۶ درصدی اشتغال  و ۳ درصدی تعداد 

که سرمايه گذاری تنها ۰.۵ درصد رشد داشته است. ناچیز بودن رشد سرمايه گذاری پروانه های  داده است 

بر بوده است. کار بهره برداری در نتیجه رشد تعداد پروانه های بهره برداری صادره در رشته فعالیت های 

4-1-4. مجوزهای تأسیس صنعتی
تاسیس  جوازهای  تعداد  است.  صنعتی  سرمايه گذاری  بالقوه  تقاضای  نشان دهنده  شاخص   این 
ره ۹۶-۱۳۹۱ به طور متوسط ساالنه حدود  صنعتی صادره و اشتغال پیش بینی شده ناشی از آن طی دو
۷.۵ درصد رشد داشته است. میزان سرمايه پیش بینی شده برای ايجاد واحدهای صنعتی نیز با رشد 

ره می باشد.  که بخشی از آن ناشی از  تورم در طول دو ساالنه ۲۶.4 درصدی روبه رو بوده است 
وضعیت  منعکس کننده  که  شاخصی  به عنوان  تاسیس  جواز  هر  از  ناشی  اشتغال  و  سرمايه  متوسط 
کار کشور و متغیرهای کالن اقتصادی است. نگاهی به متوسط سرمايه هر مجوز طی این  فضای کسب و 
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يال در سال ۱۳۹۱  ره نشان می دهد سرمايه مورد نیاز برای راه اندازی هر بنگاه صنعتی از ۳۷.۹ میلیارد ر دو
يال در سال ۱۳۹۶ افزايش يافته است. افزايش ۲.۲ برابری سرمايه مورد نیاز برای ايجاد هر  به 8۵ میلیارد ر
واحد صنعتی همراه با يکنواخت بودن میزان اشتغال زایی پیش بینی شده مبین افزايش هزينه های ايجاد 

کشور به دلیل نامناسب بودن فضای سرمايه گذاری است.  شغل در 

جدول )4-6(: تعداد، سرمایه و اشتغال مجوزهای تأسیس طی دوری 1391-96

تعداد
سرمایه مجوز

)میلیارد ریال(
اشتغال مجوز

)نفر(
متوسط سرمایه هر مجوز

)میلیارد ریال(
متوسط اشتغال
هر مجوز )نفر(

1391۱44۵۶۵48۱۳۵۳۳۲۹4۵۳۷.۹۲۳

1392۱۷۲4۹۱۱۰4۲4۷4۵۲48۶۶4۲۶.۲

1393۱۶84۱۹۷۱۱۲۶4۰4۰۷۶۵۷.۷۲4

1394۱۶۰۱۰۱۱۹4۶۰۳۳8۲۷۷۳۷4.۶۲۳.۹

1395۱۶۹88۱۳۱4۷۲۵.۵۳۹۱۰۱8۷4.8۲۲.8

1396۲۰۷۶۷۱۷۶۹8۳۵.۶4۷۶۳4۰8۵۲۲.۹

کل دوری )درصد( --۷.۵۲۶.4۷.4نرخ رشد طی 

--۲۲.۲۳4.۶۲۱.8نرخ رشد سال 96 نسبت به 95 )درصد(

ماخذ: وزارت صنعت، معدن وتجارت به روایت آمار و اطالعات.

مقايسه تعداد جوازهای تاسیس صنعتی صادره و اشتغال ناشی از آن در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ 
در  بودند،   برخوردار  از متوسط رشد مشابهی  متغیر  دو  این  که  ره ۱۳۹۱-۹۶  دو که همانند  نشان می دهد 
این سال نیز رشد این دو متغیر نزديک به يکديگر و حدود ۲۲ درصد بوده است. بیشترین تعداد جوازهای 
تاسیس صنعتی صادره در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵، مربوط به رشته  فعالیت های »محصوالت 
رده های حاصل  کو 8۷.۵ درصد«، »سایر تجهیزات حمل و نقل ۶۱.۳ درصد«، »کک و فرآو از توتون و تنبا
و  »چوب  و  فعالیت ها  رشته  این  در  خارجی  مصوب  سرمايه گذاری های  دلیل  به  درصد۱«   ۶۰.۱ نفت  از 

محصوالت چوبی به استثنای مبل ۵۰.۳ درصد« بوده است. 

گسترش و نوسازی صنایع ایران گسترش ایرانیان توسط سازمان  گاز  1. تاسیس شرکت توسعه صنایع نفت و 
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ح های ایجادی و توسعه ای 4-1-5. اهم طر
يال و اشتغال  کشور با سرمايه ۱۲۰.4 هزار میلیارد ر در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۲۰ طرح ايجادی و توسعه ای در 
۱۱.8 هزار نفر به بهره برداری رسید. سهم سرمايه گذاری انجام شده و اشتغال ايجاد شده در بخش  ايجادی 
حجم  لحاظ  به  ايجادی  سرمايه گذاری های  عمده  است.  بوده  درصد   8۰.۹ و    ۷۱.4 معادل  ترتیب  به 
کانه های فلزی«، »مواد و محصوالت  سرمايه مصروفه در رشته فعالیت  های »فلزات اساسی«، »استخراج 
که در خصوص سرمايه گذاری های ايجادی در رشته  شیمیایی« و »کانی غیرفلزی« بوده است. نکته ای 
فعالیت  »فلزات اساسی« قابل توجه است آنکه عمده سرمايه گذاری های مربوط به صنعت فوالد برای تولید 
آهن  گندله،  تولیدکننده  فارس  فوالد خلیج  )کارخانه صبا  اسفنجی  آهن  و  گندله  کنسانتره سنگ آهن، 
کارخانه فوالد سیرجان ایرانیان تولیدکننده  کارخانه فوالد شادگان تولیدکننده اسلب و بیلت،  اسفنجی، 
کنسانتره سنگ آهن، آهن اسفنجی و شمش فوالدی،  فوالد سفید دشت چهارمحال بختیاری تولیدکننده 
که در سال ۱۳۹۶، مازاد ظرفیت در زنجیره فوالد  آهن اسفنجی و اسلب( بوده است. این در حالی است 
تولید  در  تن  میلیون   ۰.۵ و  گندله  تولید  در  تن  میلیون  کنسانتره،  ۶.۲  تولید  در  تن  میلیون   ۵.4 میزان  به 
گرفته با مشکل تقاضای موثر مواجه  آهن اسفنجی وجود داشته است. بنابراین ظرفیت سازی های صورت 
تولیدکننده  کارخانجات  بهره بردرای  بودن ضريب  پائین  قابل توجه ديگر  بر آن، نکته  بود. عالوه  خواهند 
يکه  محصوالت فوالدی است )گروه صنايع فوالد صبح پارسیان تولیدکننده محصوالت فوالدی(. به طور
در سال ۱۳۹۶ از ۲۹.8 میلیون تن ظرفیت ايجاد شده برای تولید محصوالت فوالدی، میزان تولید معادل 
افزايش  به  جديد  ظرفیت سازی های  بنابراین  است.  بوده   ) بهره برداری%4۷  )ضريب  تن  میلیون   ۱8.8
کانی غیرفلزی برای محصول  ظرفیت خالی در این رشته فعالیت منتهی خواهد شد. در رشته فعالیت 
سیمان نیز این مشکل وجود خواهد داشت )ضريب بهره برداری صنعت سیمان در سال ۱۳۹۶ معادل ۶۳ 

درصد بوده است(.

 جدول )4-7(: طرح های مهم ایجادی و توسعه ای رای اندازی شدی به تفکیک رشته فعالیت های صنعتی )سرمایه مجوز و اشتغال( 

نوع 
بهری برداری

سرمایه مجوزاستاننام واحد
)میلیارد ریال(

اشتغال
)نفر(

گروی فعالیت 2 رقمی

ی
جاد

ای

کردستان مواد و محصوالت شیمیایی۱۳8۵۹۷4۵کردستانپتروشیمی 

کردستان محصوالت از الستیک و پالستیک۶4۷4۹۶۰کردستانالستیک بارز 

فلزات اساسی8۲۹۶۲8۳هرمزگانصبا فوالد خلیج فارس
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نوع 
بهری برداری

سرمایه مجوزاستاننام واحد
)میلیارد ریال(

اشتغال
)نفر(

گروی فعالیت 2 رقمی

ی
جاد

ای

گستر هالل  بین المللی توسعه 
رمیانه خاو

يه و  کهگیلو
یراحمد بو

کانی غیر فلزی۳۲۵۲۱۷۶ محصوالت 

یز کستری نی ر کانی غیر فلزی۳۹8۵8۵فارسسیمان خا محصوالت 

کاوه خوزستان فلزات اساسی۳۶۳۱8۶خوزستانآلومینیوم 

فلزات اساسی۳۲۵۲۱۶۲خوزستانصنعت فوالد شادگان

فلزات اساسی44۶۹۳۱۱کرمانفوالد سیرجان ایرانیان

رده های حاصل از نفت۳۱۹۲۳۰۳خراسان جنوبیکک طبس کک و فرآو

کانی غیرفلزی۳8۰۰۱۷۰بوشهرسیمان مند دشتی محصوالت 

فوالد سفید دشت 
چهارمحال 

بختیاری
فلزات اساسی88۳۶۱44

صنايع معدنی فوالد سنگان 
خراسان

کانه های فلزی۱4۰۰۰۱۱۷۵خراسان رضوی استخراج 

گروه صنايع فوالد صبح 
پارسیان

فلزات اساسی4۳۲۲۳4۵خراسان رضوی

کاله رده های لبنی  محصوالت غذایی و آشامیدنی4۵۶۰4۶۳۳مازندارنفرآو

کشتی سازی و صنايع  مجتمع 
فراساحل ایران

سایر تجهیزات حمل و نقل۷۱8۹84هرمزگان

ی
عه ا

وس
ت

کو۷۰۱۰۳۹۵زنجانجی تی آی پارسیان محصوالت از توتون و تنبا

مواد ومحصوالت شیمیایی۳۰4۶8۱۰فارسسهامی پتروشیمی شیراز

کانه های فلزی۳۷۵۵۲۵۷کرمانفوالد زرند ایرانیان استخراج 

کانه های فلزی۳8۱۶۲۱۰کرمانفوالد زرند ایرانیان استخراج 

شرکت صنعتی و معدنی اپال 
پارسیان سنگان

کانه های فلزی۹۶۲۹۵۰۰خراسان رضوی استخراج 

ماخذ: وزارت صنعت، معدن وتجارت به روایت آمار و اطالعات.
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 ۱۷۲۰۰ سرمايه  با  فلزی  کانه های  استخراج  به  مربوط  عمدتًا  شده  انجام  توسعه ای  سرمايه گذاری های 
يال و اشتغال ۹۶۷ نفر بوده است. مجموع سرمايه گذاری های ايجادی و توسعه ای به تفکیک  میلیارد ر
استان های کشور نشان می دهد که در سال ۱۳۹۶، استان خراسان رضوی با سرمايه گذاری به میزان ۲۷۹۵۱ 
با  کردستان  يال و ايجاد اشتغال برای ۲۰۲۰ نفر در رتبه نخست قرار داشته و رتبه دوم به استان  میلیارد ر
با سرمايه گذاری  استان هرمزگان  به  رتبه سوم  و  نفر  اشتغال ۱۷۰۵  و  يال  ر میلیارد  سرمايه گذاری ۲۰۳۳۳ 
يال و ايجاد اشتغال ۳۶۷ نفر اختصاص دارد. سرمايه گذاری های ايجادی و توسعه ای در  ۱۵48۵ میلیارد ر
استان خراسان رضوی در زنجیره صنايع معدنی و در استان هرمزگان مربوط به صنعت فوالد و کشتی سازی 

که متناسب با مزيت های نسبی این دو استان است. بوده 

4-1-6. سرمایه گذاری خارجی مصوب
کسب و  که منعکس کننده برداشت سرمايه گذار خارجی از شرايط  سرمايه گذاری خارجی آیینه ای است 
یرساخت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و  که هرچه کشوری به لحاظ ز کار کشور است. بدین معنا 
شرايط سیاسی از جايگاه مناسب تری در جهان برخوردار باشد، تمايل سرمايه گذاران به سرمايه گذاری در 
کشور بیشتر خواهد بود. با توجه به رشد ۲۳.۹ درصدی تعداد سرمايه گذاری های خارجی مصوب در  آن 
کشور در سال ۱۳۹۶ و افزايش ۶۶.۷ درصدی حجم این نوع سرمايه گذاری، می توان نتیجه گرفت که از نظر 
کار ایران در سال ۱۳۹۶ از بهبود نسبی در قیاس با سال ۱۳۹۵  کسب و  سرمايه گذاران خارجی وضعیت 

برخوردار بوده است1. 
جدول )4-8(: تعداد، سرمایه و اشتغال مجوزهای تأسیس طی دوری 1391-96

رشد دوری13951396عنوان

۷۱88۲۳.۹تعداد

کل سرمايه گذاری خارجی ۲.۱۳.۵۶۶.۷حجم 

ماخذ: وزارت صنعت، معدن وتجارت به روایت آمار و اطالعات.

در سال ۱۳۹۶ در ۱۷ رشته فعالیت صنعتی به ارزش ۲.8 میلیارد دالر سرمايه گذاری خارجی مصوب شده 
است. بیشترین میزان سرمايه گذاری مصوب مربوط به رشته فعالیت های »تولید وسايل نقلیه موتوری« با 

کشور ارقام مربوطه، به تنهایی  کره و تصویب سرمایه گذاری خارجی در  که به دلیل طوالنی بودن فرآیند مذا 1. البته توجه به این نکته ضروری است 
نشان دهنده بهبود یا عدم بهبود وضعیت نمی باشد.
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سرمايه 8۰4 میلیون دالر )با سهم ۲8 درصد(، »ماشین آالت و دستگاه های برقی« با سرمايه ۷۳۳  میلیون 
 ۲۰.8 سهم  )با  دالر  میلیون   ۵۹8 سرمايه  با  شیمیایی«  محصوالت  و  »مواد  و  درصد(   ۲۵.۲ سهم  )با  دالر 

درصد( بوده است. 
جدول )4-9(:  سهم رشته فعالیت های صنعتی از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1396

عنوان
میزان 

سرمایه گذاری 
مصوب )هزاردالر(

سهم 
)درصد(

عنوان
میزان 

سرمایه گذاری 
مصوب )هزاردالر(

سهم 
)درصد(

8۰4۰۷۳۲8.۰وسايل نقلیه موتوری
چوب و محصوالت چوبی 

باستثنای مبل
۹۶۶4۰.۳

۷۲۳۰۵۹۲۵.۲ماشین آالت و دستگاه های برقی
محصوالت فلزی فابريکی 

باستثنای ماشین آالت
4۶۹4۰.۲

۳۰۱۱۰.۱منسوجات۵۹8۰۲۲۲۰.8مواد و محصوالت شیمیایی

۲4۳۹۰.۱مبلمان و سایر مصنوعات۲۶4۱۰۶.۵۹.۲مواد غذایی و آشامیدنی

رده های حاصل از نفت۱۷۹48۶۶.۳ماشین آالت و تجهیزات ۱۵۰۰۰.۱کک و فرآو

۱۶۱۹۳۱۵.۶فلزات اساسی
دباغی و پرداخت چرم، 

محصوالت چرمی و انواع پاپوش
۱۳48۰.۰۵

محصوالت از الستیک و 
پالستیک

ک۷۳8۷۵۲.۶ ۶۵۰۰.۰۲پوشا

کانی غیرفلزی ۳۰۵۱۷.۵۱.۱محصوالت 
انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های 

ضبط شده
4۳۰۰.۰۱

کل۹88۵۰.۳سایر تجهیزات حمل و نقل ۲8۶8۶۹۱۱۰۰جمع 

ماخذ: وزارت صنعت، معدن وتجارت به روایت آمار و اطالعات.

نشـان  سـرمايه گذار  کشـورهای  تفکیـک  بـه   ۱۳۹۶ سـال  در  مصـوب  خارجـی  سـرمايه گذاری های  بررسـی 
کشـورهای آلمـان )بـا  يـب شـده توسـط دولـت مربـوط بـه  کـه بیشـترین میـزان سـرمايه گذاری تصو می دهـد 
سـرمايه ای معادل ۱48۹ میلیون دالر و سـهم ۵۱.۹ درصد(، فرانسـه )با سـرمايه ای معادل ۵۲۵ میلیون دالر و 
يکه  سهم ۱8.۳ درصد( و چین )با سرمايه ای معادل ۳۹۰ میلیون دالر و سهم ۱۳.۶ درصد( بوده است بطور
يـب شـده بـرای ایـن سـه کشـور بالـغ بـر 8۳ درصـد سـرمايه گذاری های مصـوب  مجمـوع سـرمايه گذاری تصو
سـرمايه گذاری  بیشـترین  سـرمايه گذاری،  مناطـق  براسـاس  همچنیـن  اسـت.  بـوده   ۱۳۹۶ سـال  در  دولتـی 
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يـب شـده دولتـی مربـوط بـه اسـتان های فـارس، بوشـهر و مرکـزی بـه ترتیـب بـا سـهم ۲۵.۳، ۱۹.۹ و ۱۷.۶  تصو
درصـد بوده اسـت.

کشورها و مناطق از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1396 جدول )4-10(:  سهم 

کشور سرمایه گذار
محل 

سرمایه گذاری
موضوع سرمایه گذاری

میزان 
سرمایه گذاری

سهم

۱۰۶4۹۰.۳۷طراحی و مونتاژ آسانسورالبرزاتريش

یناتريش و امارات متحده عربی قزو
تولید انواع پريفرم، انواع ظروف پالستیکی دهان 

گشاد، انواع در پوش پالستیکی
۵۰8۵۱۱.۷۷

رانی و تیرآهنآذربايجان شرقیآذربايجان ۱۹8۷۰.۰۷تولید نبشی فوالدی، ناو

افغانستان

کخراسان رضوی ۳۰۰۰.۰۱انواع پوشا

خراسان رضوی
گیر غالت و آسیاب  تولید الک های آرد، پوست 

والسی )غلتکی(
۷۰۰۰.۰۲

۲۹۹۰۰.۱۰تولید انواع پین فلزیاصفهان

گريس ضد يخ و ..خراسان رضوی ۱۵۵۲۰.۰۵تولید انواع روغن 

کارد و چاقوگیالن ۱۰۰4۰.۰۳تولید انواع 

خراسان رضوی
کننده های  رتان، ترمیم  تولید خمیر درزگیر پلی او

بتن و چسب سیلیکات
۱۰۰۰۰.۰۳

۲۷۰۰.۰۱تولید درب و پنجره U.P.V.Cخراسان رضوی

۹۵۰۰.۰۳تولید رول نايلون وظروف بادیخراسان رضوی

۶۰۰۰.۰۲تولید فرش ماشینیاصفهان

خراسان رضوی
تولید فرش ماشینی، پادری موکت نمدی و 

کبريتی
۱۵۲۹۰.۰۵

خراسان رضوی
رزشی  کف پوش های الستیکی، يکپارچه و تولید 

وگرانول الستیک از الستیک مستعمل و تولید 
يافتی گرانول باز انواع 

۱۲۱۱۰.۰4

کاسکتقم کاله  ۶۰۰۰.۰۲تولید 

کفشتهران کیف و  ۹۰۰۰.۰۳تولید 

اصفهان
گريس  ل های آلی نفتی،  تولید مشتقات و حاال

پايه سیم وانواع حالل ها
۳۷۵۰.۰۱

۶۰۰۰.۰۲تولید نان صنعتی و خمیر پیراشکیخراسان رضوی
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کشور سرمایه گذار
محل 

سرمایه گذاری
موضوع سرمایه گذاری

میزان 
سرمایه گذاری

سهم

افغانستان

سیستان و 
بلوچستان

۱۵۰۰۰.۰۵تولید و بسته بندی انواع روغن موتور

رده های شکریخراسان رضوی ۳۰۰۰.۰۱تولید وبسته بندی شکالت و فرآو

ری سنگ های ساختمانیتهران ۱۰۰۰۰.۰۳تهیه، تولید و فرآو

ر برای بسته بندیخراسان رضوی گراو 4۳۰۰.۰۱چاپ هیلو 

یور آالت طالخراسان رضوی ۶۳۳۰.۰۲ساخت و عرضه ز

یور آالتخراسان رضوی ۳۰۶۰.۰۱طراحی، ساخت و عرضه ز

آلمان

کامل پنل فتوولتائیکفارس ۷۲۰8۶۵۲۵.۱۳احداث چرخه 

سیستان و 
بلوچستان

۱۶۵8۰۰۵.۷8احداث دو واحد جداساز هوا

قم
تولید پمپ های سانترفیوژ جريان مختلط و 

رلیک هیدو
۶۷۲۰.۰۲

۵۷۲۱۷۷۱۹.۹۵تولید متانولبوشهر

گچیتهران کاالهای بتنی، سیمانی و  ۲8۵۱۵۰.۹۹ساخت 

۵۲۱۰.۰۲طراحی و تولید سیلندرهای هیدرولیکمرکزی

۱۰۰۰۰.۰۳تولید پلی واکسالبرز

۱۵۵۰۵۰۵.4۰تولید انواع روغن خوارکی  محصوالت غذاییآذربايجان شرقیآلمان و سنگاپور

مرکزیامارات متحده عربی
تولید انواع مواد افزودنی مورد استفاده در صنايع 

يخته گری فوالد سازی و ر
۲۹۱.۵۰.۰۱

مرکزیامارات متحده و ایرلند
رتان،  تولید صفحه وو رق فوم )ابر(سخت از پلی او

رق فومی  رتان و صفحه و پانل ساختمانی از پلیاو
ین فنولیک از رز

۲۶۰۰۰.۰۹

۲84۹۰.۱۰تولید انواع پاستافارسايتالیا



127    فصل چهارم. تحوالت بخش صنعت

کشور سرمایه گذار
محل 

سرمایه گذاری
موضوع سرمایه گذاری

میزان 
سرمایه گذاری

سهم

کستان پا

۱۲۰۰۰.۰4تولید ارد برنجخراسان رضوی

خراسان رضوی
تولید ارد برنج، برنج شکسته و بسته بندی 

حبوبات
۱۲۵۰۰.۰4

۳۳۲۰.۰۱تولید انواع غالتخراسان جنوبی

کخراسان رضوی ۳۵۰۰.۰۱تولید پوشا

48۰۰۰.۱۷تولید مقطع فوالدیخراسان رضوی

ری و بسته بندی انواع برنجخوزستان 8۶8۰.۰۳فرآو

ترکیه

پوش و سرپوش پالستیکیالبرز 4۳۲۳۰.۱۵تولید انواع در

زنجان
کم آلیاژی-  کربنی و  تولید انواع شمش فوالد ساده 

افزايش سرمايه گذاری
۵84۶۱۲.۰4

ينده بهداشتیزنجان ۱4۹۵۰.۰۵تولید انواع مواد شو

رتانزنجان رق فوم نرم از پلی او ۹۱۲۳۰.۳۲تولید صفحه و و

۵44۰.۰۲تولید قالب اکسترود فلزاتمرکزی

آذربايجان شرقی
کامال آرايش يافته، نخ پلی استر و  تولید نخ 

رنگرزی پلی استر
88۲۰.۰۳

آذربايجان شرقیترکیه و آذربايجان
راق فشرده چوبی با روکش مالمینه و  تولید او

هايگالس
۹۶۶4۰.۳4

چین

کم آلیاژیخراسان جنوبی کربنی و  ۷۵۰۰۰۲.۶۱تولید انواع شمش فوالد ساده 

۲۳۲۵۵۱8.۱۱تولید خودرو سورای - افزايش سرمايه گذاریکرمان

کرومیتفارس کنسانتره  ۱۵۰۰۰.۰۵تولید 

کفشاردبیل کیف و  448۰.۰۲تولید 

۲۱۹4۰.۰8تولید و مونتاژ انوع بردهای الکترونیکیخراسان رضوی

۶۹۹۵۱۲.44تولید و مونتاژ خودروسواریکرمان

کالسنگ طال در معدنآذربايجان شرقی ری و استخارج  8۰۳۷۰.۲8طرح فرآو

۱۲4۰۰.۰4تولید لوله درزدار فوالدیقمدانمارک
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کشور سرمایه گذار
محل 

سرمایه گذاری
موضوع سرمایه گذاری

میزان 
سرمایه گذاری

سهم

عراق

۷۱۱۰.۰۲برش انواع سنگ مرمرخراسان رضوی

۳۰۰۰.۰۱تولید انواع شامپوخراسان رضوی

۳۰۱.۵۰.۰۱تولید انواع نان حجیمخراسان رضوی

تهران
تولید و صادرات طال، جواهر نقره و سنگ های 

قیمیتی
۱۵۰۰۰.۰۵

۱۰۰۰۰.۰۳تولید و عرضه انواع لوزام برقی خانگیکردستان

۹۲4۹۵۳.۲۲تولید روغن خوارکیمازندرانعربستان

فرانسه

اردبیل
تولید انواع لوازم و قطعات پالستیکی، وسايل 

نقلیه، 
۶۶۹۰.۰۲

4۹۹88۲۱۷.4۳تولید خودرو سواریمرکزی

راهه( راه آهن و متروآذربايجان شرقی ۹88۵۰.۳4تولید سوزن )دو

کیسه خونالبرز 88۹۲۰.۳۱تولید 

کاتدسمنان ۱4۰۶۰.۰۵تولید مس 

4۷۲۰۰.۱۶تولید و بسته بندی آب معدنیتهران

کره جنوبی

۱۱۰۰۰۰.۳8تولید آب الکترولیز شده اسیدی و قلیاییمازندان

۳۰۰۰.۰۱تولید تجهیزات جوشکاریخراسان رضوی

گ خودروگیالن ۱۰۲۰۰.۰4تولید ديا

۲۳۷8۰.۰8تولید لوله مقوایی و فیلم استرچ از پی وی سیگیالن

۳۷8۵۰.۱۳تولید انواع محصوالت صنايع غذاییتهرانهلند

هرمزگانهندوستان
کروم و فرو  تولید فروسیلیکومنگنز، فرومنگنز، فرو 

زنی سیلسیم با سیلیون ببیش از ۵۵ درصد و
۹۵۰۰۰.۳۳

کنگ پوش و سرپوش پالستیکیمرکزیهنگ  ۱8۰۰۰.۰۶تولید انواع در

رزیالبرزيمن کشاو ۳۵۶۰.۰۱بسته بندی مواد غذایی و محصوالت 

کل -۲8۶8۶۹۱جمع 

ماخذ: وزارت صنعت، معدن وتجارت به روایت آمار و اطالعات.
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کشور آلمان به  کامل پنل فتوولتائیک )توسط  سرمايه گذاری خارجی در استان فارس برای احداث چرخه 
کشور ايتالیا  کنسانتره میوه جات )توسط  ارزش ۷۲۰.۹ میلیون دالر(، تولید انواع پاستا، غذاهای آماده و 
کشور چین به ارزش ۱.۵ میلیون دالر( و با  کرومیت )توسط  کنسانتره  به ارزش ۲.8 میلیون دالر( و تولید 
يب  رزی و صنعت الکترونیک تصو کشاو توجه به مزيت های این استان در برخورداری از منابع معدنی و 
کشور  )توسط  متانول  تولید  به  مربوط  مصوب  خارجی  سرمايه گذاری  تنها  نیز  بوشهر  استان  در  شده اند. 
آلمان به ارزش ۵۷۲.۱ میلیون دالر( و در راستای بهره گیری از مزيت های صنعت پتروشیمی در این استان 
فرانسه  کشور  پنج  درخواست  با  رابطه  در  مرکزی  استان  مصوب  خارجی  سرمايه گذاری های  است.  بوده 
رق فوم سخت  )تولید خودروی سواری به ارزش ۵۰۰ میلیون دالر(،  امارات متحده عربی )تولید صفحه و و
رتان به ارزش ۲.۶ میلیون دالر( با همکاری ایرلند و تولید انواع مواد افزودنی مورد استفاده در صنايع  از پلی او
پوش و سرپوش  انواع در يخته گری )به ارزش ۰.۳ میلیون دالر(، هنگ کنگ )تولید  فوالد ، ساختمانی و ر
ارزش ۰.۵4۲ میلیون دالر(  به  فلزات  اکسترود  قالب  )تولید  ترکیه  ارزش ۱.8 میلیون دالر(،  به  پالستیکی 
به  نگاهی  است.  بوده  دالر(  میلیون   ۰.۵۲۱ ارزش  به  هیدرولیک  سیلندرهای  تولید  و  )طراحی  آلمان  و 
يای آن است که سرمايه گذاری های درخواست شده در راستای  مزيت ها و صنايع فعال در استان مرکزی گو
است. استان  این  در  مستقر  يخته گری  ر و  ماشین سازی  شیمیایی،  صنايع  پتانسیل های  از  بهره گیری 

با رشد 	  ارزشی  به لحاظ  و  با رشد ۲۳.۹ درصدی  به لحاظ تعدادی  سرمايه گذاری خارجی مصوب 

۶۶.۷ درصدی مواجه بوده است. 

با 	  بیشترین میزان سرمايه گذاری خارجی مصوب مربوط به دو رشته فعالیت »وسايل نقلیه موتوری 

سهم ۲8 درصدی« و »ماشین آالت و دستگاه های برقی با رشد ۲۵.۲ درصدی« بوده است. 

دو کشور آلمان و فرانسه با سهمی بالغ بر ۷۰ درصد، بیشترین سرمايه گذاری خارجی مصوب در کشور 	 

درسال ۱۳۹۶ را به خود اختصاص داده اند که این امر نشان دهنده موفقیت توافقنامه برجام است.

4-1-7. ترکیب ارزش افزوده رشته فعالیت های صنعتی1
 ۲۳ در  آفرينی  ارزش  توازن  عدم  نشانگر  کشور  صنعتی  فعالیت های  رشته  افزوده  ارزش  ترکیب  بررسی 

1. با توجه به بهره گیری از داده های کارگاه های صنعتی مرکز آمار ایران برای تحلیل این بخش و بخش های بعدی و با عنایت به آنکه آخرین داده های 
منتشره مربوط به سال 1394 است، مبنای آخرین سال تحلیل، سال 1394 می باشد.
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يکه در سال ۱۳۹4 شش رشته فعالیت صنعتی عمدتا منبع محور  رشته فعالیت صنعتی است؛ به نحو
»محصوالت شیمیایی«، »فلزات اساسی«، »صنايع غذایی و آشامیدنی«، »وسايل نقلیه موتوری«، »کانی 
کرده اند.  یرگروه صنعت را از آن خود  غیرفلزی« و »صنايع پااليشگاهی« بالغ بر ۷8 درصد از ارزش افزوده ز
»کانی های  اساسی«،  »فلزات  ارزش افزوده  سهم  فعالیت ها  رشته  این  میان  از  که  است  حالی  در  این 
رشته  است.  بوده   ۱۳۹۰- ره۹4  دو متوسط  از  کمتر   ۱۳۹4 سال  در  پااليشگاهی«  »صنايع  و  غیرفلزی« 
گاز  فعالیت های »محصوالت شیمیایی« و »صنايع پااليشگاهی« به دلیل برخورداری از مزيت های نفت و 
کشور توسعه يافته اند و توسعه رشته فعالیت های »فلزات اساسی« و »کانی غیرفلزی« در پرتوی انرژی ارزان 
و منابع غنی معدنی در کشور و رشته فعالیت »صنايع غذایی و آشامیدنی« به دلیل حمايت های گسترده 
يافته است. »وسايل  این رشته فعالیت ها توسعه  نیاز  نهاده های مورد  و قیمت گذاری  رزی  کشاو گروه  از 
نقلیه موتوری« تنها رشته فعالیت مبتنی بر ساخت، دارای سهم باال در ترکیب ارزش افزوده صنعتی کشور 

است.
نمودار )4-3(: سهم فعالیت های صنعتی از ارزش افزودی زهرگروی  صنعت طی دوری 94-1390 )درصد(

ماخذ: محاسبات براساس داده های مرکز آمار ایران.

بر  بالغ  در سال ۱۳۹4  بیشتر  و  نفرکارکن  ده  کارگاه های صنعتی  افزوده بخش صنعت  ارزش  در حالیکه 
 ۱۰۹ رشد  اپتیکی  و  پزشکی  ابزار  »تولید  نظیر  فعالیت ها  رشته  از  برخی  است،  داشته  کاهش  درصد   ۱۲
يافت رشد 88 درصدی« و »تولید چوب و محصوالت چوبی رشد ۷۹ درصدی«  درصدی«، »صنعت باز

کرده اند.  رشد باالیی را تجربه 
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یرگروه صنعت شامل  ز در  افزوده سال ۱۳۹4  ارزش  در رشد  را  بیشترین سهم  که  فعالیت هایی  رشته 
و  درصد«  واحد   ۰.88 کاغذی  محصوالت  و  »کاغذ  درصد«،  واحد   ۱۱.۷ موتوری  نقلیه  وسايل  »تولید 
»منسوجات ۰.۷8 واحد درصد« می باشند. رشته فعالیت های »مواد و محصوالت شیمیایی ۵.۹- واحد 
درصد«، »تولید فلزات اساسی۳.4- واحد درصد« و »محصوالت غذایی و آشامیدنی ۱.۲- واحد درصد« 

کمترین سهم از رشد ارزش افزوده در سال ۱۳۹4 را به خود اختصاص داده اند.

ره ۱۳۹۰ الی ۱۳۹4 نشانگر برخی شواهد به شرح  بررسی ارزش افزوده رشته فعالیت های صنعتی در طول دو

یر است: ز

سه رشته فعالیت منبع محور »محصوالت شیمیایی ۲۷.۶ درصد«، »فلزات اساسی ۱4.۹« و »صنايع 

یرگروه صنعت در سال ۱۳۹4 را  غذایی و آشامیدنی ۱۲.۳ درصد« مجموعًا ۵4.8 درصد از ارزش افزوده ز

کرده اند. خلق 

ترین سهم از رشد ارزش افزوده بخش  »تولید وسايل نقلیه موتوری با سهم از رشد ۱۱.۷ واحد درصد« باال

یرگروه »مواد و محصوالت  کمترین میزان سهم از رشد نیز به ز کرده و  صنعت در سال ۱۳۹4 را از آن خود 

شیمیایی ۵.۹- واحد درصد« اختصاص دارد.

4-1-8. ارزش ستانده صنعت
شش رشته فعالیت صنعتی منبع محور »صنايع پااليشگاهی«،  »مواد و محصوالت شیمیایی«، »صنايع 
کانی غیرفلزی« بالغ بر 8۳  غذایی و آشامیدنی«، »فلزات اساسی«، »وسايل نقلیه موتوری« و »محصوالت 
کرده اند و سایر رشته فعالیت ها )۱۷  یرگروه  صنعت در سال ۱۳۹4 را از آن خود  درصد از ارزش ستانده ز
اختصاص  خود  به  را  صنعتی  ستانده  ارزش  از  درصد   ۱۷ معادل  سهمی  توانستند  تنها  فعالیت(  رشته 
ک۰.۱ درصد »، »دباغی و عمل آودرن چرم ۰.۲  يافت ۰ درصد«، »تولید پوشا دهند. رشته فعالیت های »باز
کو ۰.۲ درصد«، »ماشین آالت اداری و حسابگر ۰.۲ درصد« و »انتشار و چاپ و تکثیر  درصد«، »توتون و تنبا

کمترین ارزش ستانده در سال ۱۳۹4 بوده اند. ۰.۲ درصد« دارای 
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نمودار )4-4(: سهم فعالیت های صنعتی از ارزش ستاندی زهرگروی  صنعت طی دوری 94-1390 )درصد(

ماخذ: محاسبات براساس داده های مرکز آمار ایران.

با ۰.۲  فابريکی  فلزی  با ۰.8 واحد درصد«، »محصوالت  و آشامیدنی  رشته فعالیت های »صنايع غذایی 
یرگروه   واحد درصد« و »ابزار پزشکی و اپتیکی با ۰.۱۲ واحد درصد« بیشترین سهم از رشد ارزش ستانده ز
صنعت در سال ۱۳۹4 را داشته  و رشته فعالیت های »صنايع پااليشگاهی با ۱۲.۲- واحد درصد«، »فلزات 
کمترین سهم از رشد  اساسی با ۳.۱- واحد درصد« و »مواد و محصوالت شیمیایی با ۲.۳- واحد درصد« 

ارزش ستانده را به خود اختصاص داده اند. 

پااليشگاهی«،   »صنايع  فعالیت  رشته  شش  توسط  صنعت  بخش  ستانده  ارزش  از  درصد   8۳ ايجاد 

کانی غیرفلزی«  و »محصوالت  موتوری«  نقلیه  اساسی«، »وسايل  »فلزات  آشامیدنی«،  و  »صنايع غذایی 

گروه صنعت بر تعداد محدودی از تولیدات صنعتی مبتنی بر مزيت های نسبی  نشان دهنده تمرکز باالی 

کشور است.

4-1-9. نسبت ارزش افزوده به ارزش تولید صنعتی
ايجاد می شود.  افزوده  ارزش  واحد  تولید صنعتی چند  واحد  ازای هريک  به  نشان می دهد  این شاخص 
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نیز  آن  مقدار  بیشترین  که  بوده  درصد   ۲۶ معادل  متوسط  به طور   ۱۳۹۰-۹4 ره  دو در  شاخص  این  مقدار 
بوده  درصد   ۲۳.۵ معادل   ۱۳۹۲ سال  به  مربوط  آن  کمترین  و  ۲8.۵درصد  معادل   ۱۳۹4 سال  به  مربوط 
ره ۹4-۱۳۹۰، نسبت ارزش افزوده به ارزش تولید به طور متوسط در رشته فعالیت های  است. در طول دو
کو ۶۳.۳ درصد«، »ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی 48.۵ درصد«، »ماشین آالت اداری  صنعتی »توتون و تنبا
که این امر نشانگر توفیق این صنايع  و حسابگر 48 درصد« از سایر رشته فعالیت های صنعتی بیشتر بوده 
»صنايع  نظیر  فعالیت هایی  رشته  که  است  حالی  در  این  است.  تولید  واحد  هر  به ازای  آفرينی  ارزش  در 
پااليشگاهی ۷.۲ درصد«، »وسايل نقلیه موتوری ۲۶.۱ درصد« و »صنايع غذایی و آشامیدنی ۲۷.۶ درصد« 

کرده اند.  کمترین ارزش افزوده به ازای هر واحد تولید را ايجاد 

نمودار )4-5(: متوسط نسبت ارزش افزودی به ارزش تولید طی دوری 94-1390 )درصد(

ماخذ: محاسبات براساس داده های مرکز آمار ایران.

فعالیت های  رشته  تولید  تمرکز  نشان دهنده  صنعت  یرگروه  ز تولید  ارزش  به  افزوده  ارزش  پایین  نسبت 

صنعتی بر محصوالت با ارزش افزوده پائین )حلقه های ابتدایی زنجیره ارزش صنعتی( و عدم توازن داخل 

کاالهای واسطه ای وارداتی است. در ايجاد ارزش افزوده باال بر مواد اولیه و 
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بررسی نمودار پراکنش متوسط سهم رشته  فعالیت های صنعتی از ارزش افزوده و ارزش تولیدات گروه های 
ره ۹4-۱۳۹۰ نشان می دهد که صنعت کشور برشش رشته فعالیت صنعتی شامل »صنايع  صنعتی طی دو
»تولید  آشامیدنی«،  و  غذایی  »صنايع  اساسی«،  »فلزات  شیمیایی«،  محصوالت  و  »مواد  پااليشگاهی«، 
وسايل نقلیه موتوری« و »کانی غیرفلزی« متمرکز است. رشته فعالیت  »مواد و محصوالت شیمیایی« دارای 
و ۱۷.۹ درصد(، رشته فعالیت »صنايع  ترتیب معادل ۲۶.۶  تولید )به  ارزش  و  افزوده  ارزش  از  باال  سهم 
پااليشگاهی« دارای سهم باال از ارزش تولید )۳۲.۲ درصد( و سهم پائین از ارزش افزوده )8.۹ درصد( و 
ارزش  از  و سهم متوسط  افزوده )۱۷.۲ درصد(  ارزش  از  باال  دارای سهم  اساسی«  »فلزات  فعالیت  رشته 
تولید )۱۳.۱ درصد( است. همچنین رشته فعالیت های »تولید وسايل نقلیه موتوری« و »صنايع غذایی و 
کمتر از ۱۰ درصد از ارزش افزوده و ارزش تولید صنعتی هستند اما از سایر  آشامیدنی« اگرچه دارای سهمی 
از  تولید هستند،  و ارزش  افزوده  از ارزش  از ۵ درصد  کمتر  که دارای سهمی  رشته فعالیت های صنعتی 

کلیدی تری در تولید و ارزش آفرينی صنعتی برخوردارند. نقش 

نمودار )4-6(: پراکنش متوسط سهم فعالیت های صنعتی از ارزش افزودی و ارزش تولید زهرگروی صنعت طی دوری 1390-94

مأخذ: محاسبات بر اساس داده های مرکز آمار ایران.
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4-1-10. ترکیب صادرات صنعتی از نقطه نظر ارزش افزوده و ارزبری
کاهش ۱۵ درصدی از ۲۷ میلیارد دالر در سال ۱۳۹۰ به  ره ۹4-۱۳۹۰ با متوسط  صادرات صنعتی طی دو
کشور  از صادرات صنعتی  ره حدود ۹4 درصد  این دو ۱4 میلیارد دالر در سال ۱۳۹4 رسیده است. طی 
پااليشگاهی  توسط پنج رشته فعالیت منبع محور »مواد و محصوالت شیمیایی4۹.۵ درصد«، »صنايع 
»محصوالت  و  درصد«   ۶.۵ آشامیدنی  و  غذایی  »صنايع  درصد«،   ۱۰.۲ اساسی  »فلزات  درصد«،   ۲۳
کانی غیرفلزی 4.۶ درصد« انجام شده است. سایر رشته فعالیت های صنعتی نیز به طور متوسط سهم 
رشته  این  در  ارزش  زنجیره  تکمیل  و  توسعه  داده اند. عدم  اختصاص  به خود  را  از صادرات  ۶ درصدی 
فعالیت های صنعتی موجب شده تا محصوالت عمدتًا به صورت خام و با ارزش افزوده پایین صادر  شوند 
به  یژه نفت شده است.  به و و  مواد خام  از قیمت جهانی  اثرپذیری صادرات صنعتی  امر موجب  این  که 
عبارت ديگر سهم عمده صادرات صنعتی ایران در سال ۱۳۹۶ به صنايع منبع محور فرآيندی و انرژی بر 
شامل »میعانات گازی«، »مواد پالستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد«، »محصوالت شیمیایی آلی«، 

گچ، آهک و سیمان« و »کودهای شیمیایی« تعلق داشته است. ک و سنگ،  »چدن، آهن و فوالد«، »خا

نمودار )4-7(: متوسط سهم فعالیت ها از صادرات صنعتی طی دوری 94-1389 )درصد(

مأخذ: محاسبات بر اساس داده های مرکز آمار ایران.
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افزوده و صادرات صنعتی  ارزش  از  پراکنش متوسط سهم رشته فعالیت های صنعتی  بررسی نمودار 
و  »مواد  فعالیت   دو رشته  روی  کشور  تمرکز اصلی صادرات صنعتی  نشان می دهد  ره ۱۳۹۰-۹4  طی دو
در  و محصوالت شیمیایی«  »مواد  فعالیت  رشته  پااليشگاهی« است.  و »صنايع  محصوالت شیمیایی« 
گرفته است )سهم 4۹.۵ درصدی از صادرات و ۲۶.۶ درصدی از  ترین نقطه از نمودار پراکندگی قرار  باال
کشور  که سهم ۲۳.۱ درصدی از صادرات  ارزش افزوده(. رشته فعالیت »صنايع پااليشگاهی« نیز در حالی 
»فلزات  فعالیت  رشته  دارد.  افزوده )8.۹ درصد(  ارزش  از  پائینی  داده است سهم  اختصاص  به خود  را 
کمتر  که سهم صادراتی  اساسی« در نقطه مقابل رشته فعالیت »صنايع پااليشگاهی« قرار دارد بدین معنا 

کرده است.  تری )۱۷.۲ درصد( را ايجاد  )۱۰.۲ درصد( و ارزش افزوده باال

 نمودار )4-8(: پراکنش متوسط سهم رشته فعالیت های صنعتی از ارزش افزودی و صادرات صنعتی 

طی دوری 94-1389 )درصد(

مأخذ: محاسبات بر اساس داده های مرکز آمار ایران.
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برای تحلیل دقیق تر میزان درآمدزایی ارزی صنايع الزم است میزان ارز بری )هزينه های ارزی جهت واردات( 
گیرد. به عنوان نمونه رشته فعالیت های »مواد و محصوالت شیمیایی«، »صنايع  آن ها نیز مورد بررسی قرار 
که  بدان معنا  دارند.  ارزی مثبتی  درآمدزایی  میزان خالص  کانی غیرفلزی«  و »محصوالت  پااليشگاهی« 
رشته فعالیت »مواد و محصوالت شیمیایی )کد ۲4(« سهم 4۹.۵ درصدی از صادرات صنعتی و سهم 
بری رشته فعالیت های صنعتی را به خود اختصاص داده است. همچنین رشته  ۱۳.۳ درصدی از کل ارز
فعالیت »صنايع پااليشگاهی )کد ۲۳(« سهم ۲۳درصدی از صادرات صنعتی و سهم 4.۹ درصدی از کل 
کانی غیرفلزی  بری رشته فعالیت های صنعتی را دارا است. عالوه بر آن، رشته فعالیت »محصوالت  ارز
بری دارای درآمدزایی ارزی مثبت است.  )کد ۲۶(« به ترتیب با سهم 4.۶ و ۳.۲ درصدی از صادرات و ارز
که »تولید وسايل نقلیه موتوری )کد ۳4(« و »صنايع غذایی و آشامیدنی )کد ۱۵(«  این در حالی است 

ری منفی هستند. بری باال و سهم صادراتی بسیار پایینی داشته و دارای خالص ارزآو ارز

نمودار )4-9(: متوسط سهم صادراتی و ارز بری رشته فعالیت های صنعتی طی دوری 94-1389 )درصد(

مأخذ: محاسبات بر اساس داده های مرکز آمار ایران.

به طور متوسط حدود ۹4 درصد صادرات صنعتی طی دره ۹4-۱۳۹۰ توسط پنج رشته فعالیت صنعتی 

»مواد و محصوالت شیمیایی«، »صنايع پااليشگاهی«، »فلزات اساسی«، »صنايع غذایی و آشامیدنی« و 
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که این رشته فعالیت ها علی رغم  گرفته است. این در حالی است  کانی غیرفلزی« صورت  »محصوالت 

منبع محور بودن و تامین سهم عمده مواد اولیه از منابع داخلی حدود 4۹.8 درصد هزينه های ارزی را به 

خود اختصاص داده اند. عمده هزينه های ارزی انجام شده توسط این رشته فعالیت ها مربوط به خريد 

نیاز  با  مطابق  کشور  ماشین سازی  صنعت  توسعه  عدم  مبین  امر  این  که  است  ماشین آالت  و  تجهیزات 

واحدهای صنعتی فعال است.

4-1-11. نسبت مواد اولیه وارداتی به ارزش افزوده
 ۱۳۹4 سال  در  است.  خارجی  اولیه  مواد  به  فعالیت  رشته  هر  وابستگی  میزان  دهنده  نشان  نسبت  این 
بالغ بر۲4 درصد از ارزش افزوده صنعت ناشی از واردات مواد اولیه بوده است. رشته فعالیت های »رادیو 
کاغذی  محصوالت  و  »کاغذ  و  درصد«   ۱۱۰ حسابگر  و  اداری  »ماشین آالت  درصد«،   ۲۰۵ یزیون  تلو و 
و  یزیون«  تلو و  »رادیو  فعالیت   رشته  دو  در  دارند.  خارجی  اولیه  مواد  به  را  وابستگی  بیشترین  درصد«   ۶۰
»ماشین آالت اداری و حسابگر«، تولید محصوالت در قالب مونتاژ قطعات منجر به وابستگی باالی به مواد 
کاغذی« نیز ضعف صنعت  اولیه وارداتی شده است. در خصوص رشته فعالیت »کاغذ و محصوالت 
»چوب و محصوالت چوبی« در تامین نهاده های مورد نیاز این صنعت به وابستگی باالی رشته فعالیت 

کاغذی« به مواد اولیه وارداتی دامن زده است. »کاغذ و محصوالت 
و  درصد«   8 پااليشگاهی  »صنايع  فعالیت های  رشته  در  اولیه  مواد  به  وارداتی  وابستگی  کمترین 
کشور موجب  کانی غیرفلزی ۱۰ درصد« است. وجود منابع غنی معدنی و هیدروکربوری در  »محصوالت 

وابستگی پائین این رشته فعالیت ها به مواد اولیه وارداتی شده است.
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نمودار )4-10(: نسبت مواد اولیه خارجی مصرف شدی به ارزش افزودی طی دوری 94-1389 )درصد(

مأخذ: محاسبات بر اساس داده های مرکز آمار ایران.

4-1-12. نسبت اموال سرمایه ای خارجی به سرمایه های ثابت
کار،  این نسبت نشان دهنده میزان وابستگی رشته فعالیت های صنعتی به ماشین آالت، ابزار و لوازم 
کامپیوتری خارجی است.  لوزام و تجهیزات اداری، وسايل نقیله، ساختمان و تاسیسات و نرم افزارهای 
بر  بالغ   ۱۳۹۰-۹4 دروه  طی  صنعت  سرمايه  تشکیل  به  خارجی  سرمايه ای  اموال  و  کاالها  سهم  متوسط 
محصوالت  و  »کاغذ  درصد«،  »منسوجات۵۰  فعالیت های  ۱۳۹4رشته  سال  در  است.  بوده  ۱۳درصد 
اموال  را در خريد  بیشترین سرمايه گذاری  و محصوالت چوبی ۲۶ درصد«  و »چوب  کاغذی۳۳ درصد« 
کمترین هزينه برای خريد تجهیزات و سرمايه  خارجی به رشته  فعالیت های  سرمايه ای خارجی داشته اند. 
یزیون ۰.۶ درصد« و »صنايع پااليشگاهی ۱.۲ درصد« اختصاص  کو  ۰.۱ درصد«، »رادیو و تلو »توتون و تنبا

داشته است. 
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نمودار )4-11(: نسبت اموال سرمایه ای خارجی به سرمایه ثابت طی دوری 94-1389 )درصد(

مأخذ: محاسبات بر اساس داده های مرکز آمار ایران.

و  »کاغذ  و  حسابگر«  و  اداری  آالت  »ماشین   ،« یزیون  تلو و  »رادیو  فعالیت های  رشته  باالی  وابستگی 

و  ارزی  شوک های  از  صنايع  این  باالی  آسیب پذیری  موجب  خارجی  اولیه  مواد  به  کاغذی«  محصوالت 

کشور می شود. کمبود منابع ارزی  ران تحريم های اقتصادی و  گردش خصوصا در دو تامین سرمايه در 

4-1-13. اشتغال صنعتی
ره ۹4-۱۳۹۰ با متوسط رشد ۰.۳ درصدی از  ۱/۲۰۶  اشتغال مجموع رشته فعالیت های صنعتی طی دو
میلیون نفر در سال ۱۳۹۰ به ۱/۲۵8 میلیون نفر در سال ۱۳۹4 افزايش يافته است. شايان ذکر است 8۵ 
که  کارگاه های صنعتی با ده نفرکارکن و بیشتر مربوط به ده رشته فعالیت صنعتی است  درصد اشتغال 
کانی غیرفلزی ۱۲.۱درصد«  بیشترین سهم آن به »صنايع غذایی و آشامیدنی ۱۷.۲ درصد« و »محصوالت 
اداری و حسابگر ۰.۵ درصد«،  ۰.۱ درصد«، »ماشین آالت  يافت  »باز اختصاص دارد. رشته فعالیت های 
کمترین سهم را در اشتغال صنعتی  کو ۰.۵ درصد«  ری چرم ۰.۵ درصد« و »توتون و تنبا »دباغی و عمل آو

داشته اند.
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نمودار )4-12(: سهم فعالیت های صنعتی از اشتغال زهرگروی صنعت طی دوری 94-1389 )درصد(

مأخذ: محاسبات بر اساس داده های مرکز آمار ایران.

تحلیل نمودار پراکنش متوسط سهم رشته فعالیت های صنعتی از ارزش افزوده و اشتغال صنعتی طی 
»کانی  آشامیدنی«،  و  غذایی  فعالیت های»صنايع  رشته  بر  اصلی  تمرکز  می دهد  نشان   ۱۳۹۰-۹4 ره  دو
»محصوالت  فعالیت های  رشته  شیمیایی«است.  محصوالت  و  »مواد  و  اساسی«  غیرفلزی«،»فلزات 
کانی غیرفلزی«،»فلزات اساسی« و »مواد و محصوالت شیمیایی« به ترتیب با سهم 8.8 ، ۱۷.۲ و ۲۶.۶ 
از اشتغال در ناحیه اول نمودار قرار  از ارزش افزوده صنعتی و سهم ۱۳.4، ۱۰.۲ و ۱۰.۱ درصدی  درصدی 
سهم  با  ترتیب  به  موتوری«  نقلیه  وسايل  »تولید  و  آشامیدنی«  و  غذایی  »مواد  فعالیت های  رشته   دارند. 
۱۶.۳ و۱۱.۲درصدی از اشتغال و ۱۰.8و8.8 درصدی از ارزش افزوده در ناحیه دوم قرار دارند. سایر رشته 
فعالیت های صنعتی همراه با »صنايع پااليشگاهی« در ناحیه چهارم با ارزش افزوده ای کمتر از ده درصد و 

گرفته اند. یر 8 درصد جای  اشتغالی ز
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نمودار )4-13(: پراکنش متوسط فعالیت های صنعتی از ارزش افزودی و اشتغال طی دوری 94-1389 )درصد(

مأخذ: محاسبات بر اساس داده های مرکز آمار ایران.

آشامیدنی«،  و  غذایی  »صنايع  فعالیت  رشته  پنج  در  صنعتی  کارگاه های  شاغالن  درصد   ۶۲ بر  بالغ 

محصوالت  و  »مواد  و  اساسی«  »فلزات  موتوری«،  نقلیه  وسايل  »تولید  غیرفلزی«،  کانی  »محصوالت 

کار هستند. نکته حائز اهمیت سهم باالی صنايع سرمايه بر در بکارگیری شاغالن  شیمیایی« مشغول به 

کشور دارد. بر و سرمايه بر در  کار که حکايت از توسعه نامتناسب صنايع  صنعتی در سال ۱۳۹4 است 

4-1-14. نقش سازمان های زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در توسعه بخش صنعت 
صندوق ضمانت سرمايه گذاری صنايع کوچک، سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی و سازمان 
يت های خود نقش مهمی در  گسترش و نوسازی صنايع ایران با توجه به تکالیف اسناد باالدستی و مامور
يت بنگاه های صنعتی و توسعه بخش صنعت دارند. از این رو، در این بخش با نگاهی به عملکرد این  تقو

سازمان ها در سال ۱۳۹۶، به تحلیل اثربخشی نتايج آن پرداخته شده است. 

کوچک  4-1-14-1. صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع 

کردن زمان اجرای طرح های  کوتاه  کوچک،  در راستای توسعه سرمايه گذاری بخش غیردولتی در صنايع 
توفیق  در  تسهیل  و  تضمین  و  توسعه يافته  کمتر  مناطق  يت  اولو با  اقتصادی  توجیه  دارای  و  اشتغال زا 
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تسهیالت اعطائی به طرح های مذکور وفق قانون »تاسیس صندوق حمايت سرمايه گذاری صنايع کوچک« 
یر نظر  مصوب ۱۳8۳/۹/۲4، به دولت اجازه داده شد »صندوق ضمانت سرمايه گذاری صنايع کوچک« ز
 ۵ ماده  با  مطابق  شود.  تاسیس  فعلی(  تجارت  و  معدن  صنعت،  زارت  )و وقت  معادن  و  صنايع  زارت  و
یران، موضوع  ز »اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذاری صنايع کوچک« مصوب ۱۳84/۹/۱۶ هیات و
کمتر  کثر هفتاد درصد )در مناطق  فعالیت صندوق کمک به توسعه صنايع کوچک از طریق تضمین حدا
توسعه يافته تا هشتاد و پنج درصد( اصل و سود تسهیالت اعطایی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 
به صنايع و استفاده از وجوه اداره شده و سایر منابع مالی در چارچوب سیاست های صنعتی و برنامه های 
گردش، توسعه پیمانکاری های  کشور در زمینه احداث، توسعه، بهسازی و نوسازی، سرمايه در  توسعه 
و  انسانی  منابع  توسعه  آزمايشگاهی،  تجهیزات  و  فنی  دانش  ری،  فناو خريد  توسعه،  و  تحقیق  فرعی، 

که در راستای تحقق هدف صندوق است، تعريف شده است. همچنین انجام سایر اموری 

جدول )4-11(: ضمانت نامه های صادری و تمدیدی )تعداد/ میلیارد ریال(

139413951396عنوان
درصدتغییرات 1396 نسبت 

به 1395

۲۵-۲۳۳۲۵۲۱8۹تعداد صادره

۱۲8۶۹8۲۱۶4۹۶۷.8مبلغ صادره

۱۱8۲۹۱۶44۶۵.۵تعداد تمديدی

۵۵8۱۳۱۹۹8۶۵۷.۰مبلغ تمديدی

۳۵۱۲8۱۳۵۳۲۵.۶تعدادکل

کل ۱84۵۱۱۱4۲۶4۷۱۳۷.4مبلغ 

کوچک. ماخذ: پایگاه اطالع رسانی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع 

برگیرنده  در کوچک  صنايع  سرمايه گذاری  ضمانت  صندوق  سوی  از  صادره  اعتباری  ضمانت های 
گردش صنايع  ضمانت نامه های مربوط به ايجاد واحد صنعتی، توسعه واحد صنعتی و تامین سرمايه  در 
کوچک می باشد. عمده ضمانت نامه های صادره در سال ۱۳۹۶ مربوط به توسعه واحد صنعتی به تعداد ۶۱ 
يال بوده است. این در حالی است که ضمانت نامه های ايجادی برای  ضمانت نامه به ارزش ۷۰۷ میلیارد ر
کاهش ۶۵.8 درصدی تعداد و ۶۰.۹ درصدی ارزش  کوچک در سال ۱۳۹۶ با  تاسیس واحدهای صنعتی 
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کاهش ۶4.۲ درصدی همراه بوده و  همراه بوده است. ضمانت نامه های غیراعتباری نیز در سال ۱۳۹۶ با 
يال بوده است. تعداد اينگونه ضمانت نامه ها در سال ۱۳۹۶ معادل ۲4 ضمانت نامه به ارزش ۷۹ میلیارد ر

جدول )4-12(: ضمانت نامه های صادری به تفکیک نوع ضمانت نامه )تعداد/ میلیارد ریال(

عنوان
درصد تغییرات 1396 نسبت به 139513961395

مبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعداد

۶۰.۹-۶۵.8-۷۳۵4۵۲۵۲۱۳ايجادی

گردش ۶۹۵۰4۷۹۶۵۰۱4.۵۲۹سرمايه در 

۲4۱۲۶۶۱۷۰۷۱۵4.۲4۶۱توسعه ای

۲8.۲-۶4.۲-۶۷۱۱۰۲4۷۹غیراعتباری

کل ۱8.۹۲8.۳-۲۳۳۱۲8۵۱8۹۱۶4۹جمع 

کوچک.           ماخذ: پایگاه اطالع رسانی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع 

ضمانت نامه  به  مربوط   ۱۳۹۶ سال  در  غیراعتباری  ضمانت نامه های  کاهش  بیشترین  ارزشی  لحاظ  به 
توجه  قابل  نکته  بوده است.  به ضمانت نامه شرکت در مناقصه   کاهش مربوط  کمترین  و  پیش پرداخت 
و  مزايده  برای  ضمانت نامه ها  اينگونه  ر  صدو عدم  غیراعتباری  ضمانت نامه های  خصوص  در  ديگر 
با وظايف صندوق، ضمانت نامه های غیراعتباری  کسور وجه ضمان است. درحالیکه مطابق  استرداد 
کسور وجه ضمان و  کار، پیش پرداخت، استرداد  بر مزايده، مناقصه، حسن انجام  )پیمانکاری( مشتمل 

اعتبار خريد است.
جدول )4-13(: ضمانت نامه های صادری به تفکیک نوع ضمانت نامه )تعداد/ میلیارد ریال(

عنوان
درصد تغییر 1396 نسبت به 139513961395

مبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعداد

۲۰.۷-8۰-۱۰۲۹۲۲۳اعتبار خريد

۹۲.۳-۷۰-۱۰۳۹۳۳پیش پرداخت

۵۵۳۹.۱-۲۰۲۳۹۳۲حسن انجام تعهدات

۶۳۱۱.۱-۲۷۱8۱۰۲۰شرکت در مناقصه

کل ۲8.4-۶4.۲-۶۷۱۰۹۲4۷8جمع 

کوچک.           ماخذ: پایگاه اطالع رسانی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع 
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که:  کوچک« در سال ۱۳۹۶ نشان می دهد  تحلیل عملکرد »صندوق ضمانت سرمايه گذاری صنايع 

از منابع این صندوق در راستای حمايت از صنايع کوچک در سال ۱۳۹۶ بهره برداری مکفی صورت نگرفته 

ره های قبل شده است. که عمده منابع آن صرف تمديد ضمانت نامه های صادره در دو چرا 

در زمینه مزايده و استرداد کسور وجه ضمان، هیچ ضمانت نامه غیراعتباری از سوی صندوق صادر نشده 

که این امر می تواند ناشی از فقدان تقاضا در این دو حوزه بوده باشد. است 

کوچک و شهرک های صنعتی اهران 4-1-14-2. سازمان صنایع 

کوچک و بهبود  کشور« مصوب ۱۳4۶/۱۲/۲۷ و با هدف توسعه صنايع  وفق قانون »برنامه عمرانی چهارم 
 ۱۳4۷ در سال  ایران«  صنعتی  نواحی  و  کوچک  به سرمايه گذاران، »سازمان صنايع  کمک  و  آن ها  وضع 
کلیه وظايف  با  کشور، این سازمان  از ايجاد تغییرات در نظام صنعتی  تاسیس شد. در سال ۱۳۶۲ پس 
امکانات شهرک های  از  استفاده مطلوب  و  ايجاد هماهنگی  منظور  به  و  گرديد  ادغام  زارت صنايع  و در 
ری برای متقاضیان ايجاد واحدهای  یربنایی و ارائه خدمات ضرو صنعتی و ايجاد هرچه بیشتر امکانات ز
يب رسید.  يخ ۱۳۶۲/۱۲/۰۷ به تصو تار ایران« در  صنعتی، قانون »تاسیس شرکت شهرک های صنعتی 
کوچک« تشکیل و در سال ۱۳84 وظايف  زارتخانه های صنايع و معادن »سازمان صنايع  پس از ادغام و
اجرایی آن به شرکت شهرک های صنعتی ایران واگذار و اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنايع 
یران رسید. در نهايت بر  ز يب هیات و يخ ۱۳84/۰4/۲۶ به تصو کوچک و شهرک های صنعتی ایران در تار
کوچک و  اساس مصوبه شماره 8۷۷/4۶۹ مورخ ۱۳۹۰/۱/۱۷ مجلس شورای اسالمی، سازمان صنايع 

شهرک های صنعتی ایران به عنوان سازمان توسعه ای تعیین شد.  
تهیه  به  این سازمان موظف  ایران  کوچک و شهرک های صنعتی  با اساسنامه سازمان صنايع  مطابق 
زارت  و کلی  سیاستهای  چارچوب  در  کوچک  صنايع  توسعه  و  ايجاد  اجرایی  مشی های  خط  ین  تدو و 
سرمايه گذاری های  توسعه  و  هدايت  راه اندازی ،  برای  الزم  زمینه های  ايجاد  تجارت؛  و  معدن  صنعت، 
کمتر توسعه يافته؛ ساماندهی و پشتیبانی از توسعه  یژه در مناطق  بخش غیردولتی در صنايع کوچک به و
ری و  ری ، بهبود روش های تولید، کاهش ضايعات ، ارتقای بهره و کارآفرينی ، تامین منابع مالی ، توسعه فناو
يست محیطی در صنايع کوچک به منظور رقابت پذیر کردن آن ها؛ اجرای طرح ها  کیفیت و رعايت ضوابط ز
ساماندهی  اعتبارات تخصصی؛  قالب  در  کشور  کوچک  صنايع  توسعه  و  ايجاد  با  مرتبط  برنامه های  و 
خوشه های  شبکه ها،  توسعه  بزرگ ،  و  متوسط  کوچک ،  صنايع  بین  مناسب  پیوند  ايجاد  از  پشتیبانی  و 
از تحقیقات  برای آن ها؛ حمايت و پشتیبانی  الکترونیک  کز اطالع رسانی و تجارت  صنعتی و توسعه مرا
کوچک صنعتی ؛ حمايت و پشتیبانی از انجام  ری در واحدهای  بردی ، توسعه ای و ارتقای سطح فناو کار
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کارکنان و داوطلبان ايجاد و توسعه صنايع  آموزش های تخصصی و برنامه های مربوط به ارتقای مهارت 
ردن   پا )در شرف ايجاد( و فراهم آو کوچک؛ ساماندهی اقدامات پشتیبانی از واحدهای کوچک صنعتی نو
کوچک؛ حمايت و پشتیبانی از توسعه  سازوکار الزم برای پشتیبانی از فعالیت های مخاطره پذیر در صنايع 
ری بین صنايع کوچک کشور با سایر کشورها؛ مطالعه ، بررسی  بازار و همکاری های فنی ، اقتصادی و فناو
یزی همه جانبه جهت احداث شهرک های صنعتی اعم از عمومی ، تخصصی )از جمله صنايع  و برنامه ر
کارگاهی و انکوباتوری؛ سازماندهی احداث شهرک های  ری ، مجموعه  رزی و غیره (، فناو کشاو تبديلی ، 
ری برای متقاضیان ايجاد واحدهای تولیدی و خدماتی؛ تاسیس شرکت های  صنعتی و ارايه خدمات ضرو
کشور؛ انجام عملیات و خدمات مورد نیاز  یرمجموعه برای توسعه صنايع در سطح  شهرک های صنعتی ز
کلیه زمینه ها )فنی ، مالی ، اداری ، خدماتی ، آموزشی ، اطالع رسانی ، بازرگانی  یرمجموعه در  شرکت های ز
یربنایی شهرک های صنعتی و سایر خدمات مورد نیاز؛  گسترش و تامین تاسیسات ز ره ای ( برای  و مشاو
استفاده   به منظور  آن ها  بر  نظارت  و  امور شهرک های صنعتی  اداره  و  اجرا  ايجاد هماهنگی در احداث ، 

مطلوب از سرمايه گذاری های انجام شده ؛ می باشد.
تمرکز  عمده  که  می دهد  نشان   ۱۳۹۶ تا   ۱۳۹۳ سال های  طی  سازمان  این  عملکرد  به  نگاهی 
در  انسانی  نیروی  آموزش  صنعتی،  خوشه های  و  نواحی  شهرک ها،  تعدادی  توسعه  بر  آن  فعالیت های 
ری بوده و به موضوعاتی نظیر  ری و مراکز خدمات فناو راستای توانمندسازی آنان و ايجاد شهرک های فناو
يابی برای محصوالت  ايجاد ارتباط فی مابین شهرک ها و نواحی صنعتی داخلی با همتايان خارجی، بازار
کوچک و  کوچک و شهرک ها و خوشه های صنعتی، هم پیوندی میان بنگاه های  تولیدی توسط صنايع 

متوسط با بزرگ توجه چندانی نشده است. 

جدول )4-14(: وضع موجود شهرک ها و نواحی صنعتی

عنوان
واحد 

سنجش
تا پایان 

93
تا پایان 

94
تا پایان 

95
تا پایان 

96
درصد تغییر 

96 به 95

۹4۱۹4۵۹۵8۹۷۵۱.8تعدادشهرک ها و نواحی صنعتی مصوب

شهرک ها و نواحی صنعتی در دست بهره برداری 
)واگذری زمین(

۷۵4۷۶۵۷۹48۰۳۱.۱تعداد

۱۳۱48۳۱۳۳۱۳۹۱۳۷88۵۱4۲۷4۹۳.۵هکتارمساحت اراضی در اختیار

۵۱۵۰۳۵۲۳4۰۵۵۱۷۹۵۶۷۱۷۲.8هکتارمساحت زمین های صنعتی قابل واگذاری
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عنوان
واحد 

سنجش
تا پایان 

93
تا پایان 

94
تا پایان 

95
تا پایان 

96
درصد تغییر 

96 به 95

۷۳۷۷4۲۷۷۹8۰۲۳تعدادشهرک ها و نواحی صنعتی دارای آب

۷8۱۷848۰۷8۱۶۱.۱تعدادشهرک ها و نواحی صنعتی دارای برق

گاز 4۹۱۵۰۰۵۶۷۵۹۲4.4تعدادشهرک ها و نواحی صنعتی دارای 

۶4۷۳۶۶۵۳۳۱۶۹۵8۲۷۳۰4۷۵قراردادتعداد قراردادهای واگذاری زمین

۳۰۳۰۳۳۰48۲۳۲۰۲۱۳۳8۹۳۵.8هکتارمساحت زمین واگذار شده

۳۹۳8۵4۱۷۳۶۶--واحدواحدهای به بهره برداری رسیده

۷۹۶4۷۶8۲۹۷۶44.۲--نفراشتغال واحدهای به بهره برداری رسیده

ری به بهره برداری رسیده 4۵۶۶۰شهرکتعداد شهرک های فناو

ری به بهره برداری رسیده ۳۲۳۳۳4۳۵۲.۹مرکزمراکز خدمات فناو

تعداد خوشه های شناسایی شده
خوشه 
صنعتی

۳۹۶4۳۰8.۶

ژه های توسعه خوشه ای خاتمه يافته تعداد پرو
خوشه 
صنعتی

۵8۶۰۷4۹۰۲۱.۶

ره های برگزارشده جهت شاغلین  تعداد دو
واحدهای صنعتی

۱۲۳8۶۱4۰۲۶۲۰4۷۵۲8۲۷۶۳8.۱تعداد

تعداد نفرات آموزش ديده جهت شاغلین 
واحدهای صنعتی

۳۵۲۵۹۹۳۹۲8۹۷۵4۹۶4۹۷۲۲۹۵8۳۱.۵نفر

ماخذ: صنعت، معدن وتجارت به روایت آمار و اطالعات.

به  هم  آموزش  حوزه  که  می شود  مشاهده   ،۱۳۹۳-۹۶ ره  دو طی  سازمان  این  فعالیت های  با  مطابق 
ره های آموزشی برگزار شده و هم از منظر تعداد افراد آموزش ديده با بیشترین رشد به ترتیب  لحاظ تعداد دو
ره از رشد باالیی برخوردار بوده  معادل ۳8.۱ و ۳۱.۵ درصد مواجه بوده است. از ديگر اقداماتی که طی این دو
ژه های توسعه خوشه ای خاتمه يافته با رشد ۲۱.۶ درصد می باشد. رشد تعداد خوشه های  است، تعداد پرو
برای  این سازمان  اثرگذار  اقدامات  از جمله  کشور  اقتصاد  در  توسعه خوشه ها  اثر  به  توجه  با  يافته  خاتمه 

توسعه بخش صنعت در سال ۱۳۹۶ بوده است.



148
کتاب سال 1396، صنعت، معدن و تجارت    

کوچک و شهرک های صنعتی ایران« به عنوان يک نهاد توسعه ای عمده فعالیت هايش  »سازمان صنايع 

یرساخت های تولیدی و توانمندسازی نیروی انسانی متمرکز بوده و موضوعاتی همچون ايجاد  بر توسعه ز

یرمجموعه این  تعامالت بین المللی در راستای ارتقای رقابت پذیری و توسعه بنگاه های فعال در نواحی ز

سهم  از  یرمجموعه  ز شرکت های  به  يابی  بازار و  برندينگ  حوزه های  در  ره  مشاو خدمات  ارائه  و  سازمان 

پایین تری در اقدامات اجرایی این سازمان برخوردار است.

گسترش و نوسازی صنایع اهران جدول )4-15(: اهم فعالیت های سازمان 

کاری شرح اقدامحوزی 

لی
مل

ن ال
ی بی

ها
مه 

م نا
اه

 تف
ا و

ت ه
ارک

مش

امضا و مبادله قرارداد همکاری با شرکت رنوی فرانسه به منظور همکاری تولید مشترک با مشارکت ايدرو، 
رنو و نگین خودرو به مبلغ ۶۶۰ میلیون یورو

گیربکس اتوماتیک مشارکت با شرکت پانچ بلژيک برای تولید ساالنه ۱۶۰ هزار دستگاه 
کره مستقیم با شرکت پوژن چین به تعداد 4۵۰ دستگاه برای شهرهای اهواز،  انعقاد قراداد با روش  مذا

تبریز و شیراز
و  نفتکش  ملی  شرکت های  و  ايدرو  مشارکت  با  پیکر  پهن  کشتی های  تعمیر  و  تولید  قرارداد  انعقاد 

کشتیرانی جمهوری اسالنی ایران 
پارس کیلیومتر لوله های CRA با شرکت پترو انعقاد قرارداد تامین ۶۰ 

و  سیستان  استان های  در  تایر  تولید  طرح های  خصوص  در  سایبر  شرکت  با   EPC+F قرارداد  انعقاد 
کردستان بلوچستان و 

 HOTENG انعقاد قرارداد مطالبات میدان نفتی سوسنگرد میان شرکت توسعه نفت و گسترش ایرانیان و
اتريش 

کارخانه  تولید پنل  امضای قرارداد تاسیس شرکت مشترک ايدرو Znshine/Coenda در جهت احداث 
خورشیدی

امضای تفاهم نامه با شرکت  استدلر سوئیس و شرکت پلور سبز کرمان جهت ساخت تعداد ۹۶۰ دستگاه 
کرج با داخلی سازی ۵8 درصد متروی 8 واگنه برای شهر تهران و 

پتر جهت تاسیس شرکت مشترک به منظور ساخت  امضای تفاهم نامه همکاری بین ايدرو و راشن هلیکو
پترهای غیرنظامی و ايجاد مرکز آموزش پرواز  مجهز به تجهیزات شبیه ساز و تعمیر هلیکو

یژه  ری و شکوفایی جهت استقرار شرکت های دانش بنیان در منطقه و امضای تفاهم نامه با صندوق نوآو
اقتصادی جهرم

فرانسه    Entrepose شرکت  با  ایران  صنعتی  طرح های  مدیريت  شرکت  همکاری  تفاهم نامه  امضای 
گاز مشعل های فاز های ۱۷ و ۱8 پارس جنوبی به میزان ۱۰۰ میلیون دالری به صورت  ری  جهت مجموع آو

فاينانس
ز به منظور سرمايه گذاری  گران امرو امضای تفاهم نامه GTO با شرکت های ناموران، ظريفان بافت و کیمیا

مشترک در پتروشیمی
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کاری شرح اقدامحوزی 

ی 
ها

وژی 
پر

ی
کار

مان
پی

جمهوری  کشتیرانی  شرکت  به  کشور  در  شده  ساخته  پیمای  اقیانوس  کشتی  سومین  قطعی  يل  تحو
کاشان( کانتینربر۲۲۰۰ ایران  ر اقیانوس پینای  اسالمی ایران )شناو

ی 
ساز

 به 
ی

ها
رح 

ط
در 

ی 
ساز

 نو
و

ها
ت 

شرک

يل به مالک بخش خصوصی  اجرای طرح نوسازی قند دزفول و تحو

تی
صنع

ی 
ها

ی 
ذار

ه گ
مای

سر

کنسرسیومی به رهبری ايدرو با ارزش 4 میلیارد دالر بهره برداری از فازهای ۱۷ و ۱8 پارس جنوبی توسط 
E&P ژه گسترش ایرانیان به عنوان مجری پرو گاز  تاسیس شرکت توسعه صنايع نفت و 

بهره برداری از طرح حوض های خشک کشتی سازی بندرعباس با ظرفیت تعمیر ساالنه ۱۲۰ هزار تن انواع 
کشتی سازی خلیج فارس یژه اقتصادی  کشتی در منطقه و

ایزوايکو)نصب  ز توسط شرکت  رو يایی A۱4 ظرف مدت ۱8  راه اندازی سکوهای در ثبت رکورد جديد 
زانه ۵۰۰ ملیاون فوت مکعب  نخستین سکوی طرح توسعه فاز ۱4 پارس جنوبی با ظرفیت برداشت رو

ز گاز در رو )۱4.۱ میلیون متر مکعب( 
گستران پارس هرمز با مشارکت ايدرو، شرکت های ملی نفتکش،  کشتی  ايجاد شرکت ساخت و تعمیر 

کره جنوبی  DSME  ،کشت رانی جمهوری اسالمی ایران

هژی
ق و

اط
 من

عه
وس

ادامه ت و  سرمايه گذاران  به  گرمسار  اقتصادی  یژه  و منطقه  زمین های  از  هکتار   ۱۷ حدود  واگذاری 
یرساخت های مورد نیاز فعالیت های مربوط به احداث ز

یرساخت های حیاتی مورد نیاز منطقه اقتصادی جهرم نظیر شبکه معابر،   ژه هایی برای تامین ز اجرای پرو
گمرک گاز و ايجاد ساختمان  آب و فاضالب، برق،  

یرساخت های الزم برای استقرار شرکت های دانش بنیان با پیشرفت 8۵ درصد آماده سازی ز

ح 
طر

شی
وه

دستیابی به دانش فنی تولید در مقیاس صنعتی انواع غشاء و ماژول های ممبران و تجاری سازی آن برای پژ
استفاده در صنعت تصفیه و شیرین سازی آب

نوسازی  و  جديد  صنعتی  واحدهای  ايجاد  متولی  عنوان  به  ایران«  صنايع  نوسازی  و  گسترش  »سازمان 

بنگاه های فرسوده با سرمايه گذاری بر رشته فعالیت های دانش بنیان و علم محور نقش موثری در توسعه 

بخش صنعت در این حوزه دارد. اما نکته قابل توجه لزوم حضور فعال تر این سازمان در نوسازی  و به سازی 

تحريمی طی  ز شوک های  برو نتیجه  در  که  کشور است  در  رشکستگی  و در معرض  و  فرسوده  بنگاه های 

سال های اخیر با افزايش تعداد مواجه بوده اند.
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4-2. بخش معدن
4-2-1. تولید محصوالت منتخب معدنی و صنایع معدنی

در سال ۱۳۹۶ محصوالت »چینی بهداشتی ۲۱.۲ درصد«، »شیشه جام ۱8.۹ درصد«، »کاشی و سرامیک 
۱۶.۹ درصد«، »کنسانتره ذغال سنگ ۱۱.۹ درصد« و »فوالد خام ۱۱ درصد« بیشترین رشد تولید را تجربه 
و  »کاشی  استثنای  به  که  نمود  توجه  بايد  محصوالت  این  در  تولید  عملکرد  تحلیل  با  رابطه  در  کردند. 
از مقادیر تولید  ارقام رشد مثبت تجربه شده در سال ۱۳۹۶ بیش  سرامیک« در باقی این پنج محصول، 
سال های مورد بررسی بوده است. بیشترین کاهش تولیدات معدنی و صنايع معدنی در سال ۱۳۹۶ مربوط 
و  درصد«   -۲.۱ چینی  »ظروف  درصد«،   -۱۰.۶ شیشه ای  »ظروف  درصد«،   -۱۵.8 کاتد  »مس  تولید  به 
که مقدار تولید تجربه  »سیمان ۱.۵- درصد« بوده است. در ارتباط با این محصوالت نیز مشاهده می شود 

کمترین مقدار بوده است.  شده در سال ۱۳۹۶ در مقايسه با سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵، 

جدول 4-17. تولید محصوالت منتخب معدنی و صنایع معدنی 

13921393139413951396واحد سنجشنام محصولردیف
متوسط رشد 
 1392-96

)درصد(

تغییر 1396 
به 1395 
)درصد(

۲۱%۱۷%88۹88۷8۵۱۰۳هزارتنچینی بهداشتی۱

۱۹%-۱۷%۱,۱8۹۱,۲۲۲8۵۳8۲۶۹8۲هزارتنشیشه جام۲

۱۷%۲4%۳۰۰,۰۰۰4۱۰,۲۷۰۳۲۷,۹۵۷۳۱8,۲88۳۷۲,۱۷۰هزار متر مربعکاشی و سرامیک۳

۱۲%۵۰%۹۲۲۱,۱۵۶۱,۱۱4۱,۲۳۲۱,۳۷۹هزارتنکنسانتره ذغالسنگ4

۱۱%۳۵%۱۵,48۱۱۶,8۱۰۱۷,۱۹۱۱8,۷۶۹۲۰,8۳۳هزارتنفوالد خام۵

۹%۲%۳۳,۷4۶۳4,۰8۲۳۰,4۲۷۳۱,۷۱۱۳4,4۷۶هزارتنسنگ آهن۶

4%۱۷%۲۹۹۲8۷۳۵۳۳۳۹۳۵۱هزارتنشمش آلومینیوم۷

4%۱۳%۱۶,۵۶۷۱۶,۹۳8۱۷,8۲8۱8,۱۵۱۱8,۷۹۲هزارتنمحصوالت فوالدی8

۲%-4%۲4۹۲۵۳۲44۲۳۵۲4۰هزارتنپودر آلومینا۹

-۱%-۲۳%۷۱,۰۰۰۶۶,4۶4۵8,۲۱۵۵۵,۵۲۷۵4,۷۲۰هزارتنسیمان۱۰

-۲%-۲%48۵۰4۹484۷هزارتنظروف چینی۱۱

-۱۱%-۱۹%۵۰8۵۱84۶۰4۶۱4۱۲هزارتنظروف شیشه ای۱۲

کاتد۱۳ -۱۶%-۱۵%۱8۹۱۹4۱۹۳۱۹۰۱۶۰هزارتنمس 

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت.
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افزايش  که  به توضیح است  تولید محصوالت معدنی منتخب در سال ۱۳۹۶ الزم  با تحوالت  ارتباط  در 
با سیاست های دولت در جهت ظرفیت سازی  کشور به طور مستقیم مرتبط  تولید فوالد و ذغال سنگ 
کشور از ۲۰ میلیون  ۵۵ میلیون تنی فوالد در افق چشم انداز ۱4۰4 و نتیجتا افزايش ظرفیت تولید فوالد خام 
کاهش  کاهش تولید سیمان و مس نیز ناشی از رکود بخش مسکن و  تن به حدود ۳۳ میلیون تن می باشد. 

کشور بوده است. بودجه عمرانی 

کشف گواهی  کتشاف و  4-2-2. پروانه ا
پروانه اکتشاف مجوزی برای انجام عملیات اکتشافی در محدوده مشخص بوده و تعداد آن نشان دهنده 
کشور است. اگرچه در سال ۱۳۹۶ تعداد پروانه های اکتشاف صادره با رشد  میزان تقاضای معدنکاری در 
کاهش ۱۷.8 درصدی  افزايش منجربه جبران  این میزان  اما  يافت  افزايش  پروانه  ۲4.۳ درصدی به ۹88 
ز اثرات  در تعداد پروانه های صادره طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نشد. از سال ۱۳۹۲ به بعد همزمان با برو
برای معدنکاری  تقاضا  میزان  کشور،  در  تورمی  رکود  پديده  وقوع  و  بر بخش صنعت  يه  يکسو تحريم های 
کاهشی داشت تا آنکه در سال ۱۳۹۵ در  به عنوان تامین کننده نهاده های مورد نیاز بخش صنعت، روند 

نتیجه رشد بخش صنعت ناشی از وقوع برجام، میزان تقاضای معدنکاری نیز افزايش يافت. 

کشف صادری در بخش معدن گواهی  جدول 4-18. پروانه اکتشاف و 

13921393139413951396سال
متوسط رشد 96-

1392 )درصد(
تغییر 1396 به 1395 

)درصد(

۱۷.8۲4.۳-۲۱۶۱۱۰۲۰۷۲۱۷۹۵۹88پروانه اکتشاف

کشف 8.۹-۱۲.۳-8۶۷8۹۶۶۳۱۵۶۲۵۱۲گواهی 

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

کانه های معدنی برای دارنده  کشف  که پس از اتمام عملیات اکتشافی و  کشف تاییديه ای است  گواهی 
اکتشاف  پروانه های  از  سهمی  چه  می دهد  نشان  کشف  گواهی  بنابراین  می شود.  صادر  اکتشاف  پروانه 
کانه معدنی  کشف  صادره موفق بوده اند. در سال ۱۳۹۶ حدود ۵۲ درصد پروانه های اکتشاف صادره در 
کشف صادره  گواهی  کمتر از تعداد  که این میزان 8.۹ درصد  گرديد  کشف صادر  گواهی  موفق بوده و ۵۱۲ 
کاهش ۲۱.۲ درصدی از ۹8۳۱۵۱.۵ هزار تن  در سال ۱۳۹۵ بود. عالوه بر آن، میزان تناژ ذخیره قطعی نیز با 
در سال ۱۳۹۵ به ۷۷4۵44.۷ هزار تن در سال ۱۳۹۶ کاهش يافت. علی رغم کاهش در تعداد و تناژ ذخیره 
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کشف، میزان هزينه های عملیات اکتشافی در نتیجه اثرات نرخ تورم با رشد ۲۰.۲ درصدی  گواهی  قطعی 
يال رسید.  در سال ۱۳۹۶ به ۶8۲.۲ میلیارد ر

کشف صادره به تفکیک استان ها نشان می دهد عمده  گواهی های  نگاهی به پروانه های اکتشاف و 
مجوزهای صادره مربوط به استان هایی است که دارای بیشترین معادن می باشند. استان فارس به لحاظ 
کرومیت،  نمک،  سنگ  گچ،  سنگ  آهک،  سنگ  ساختمانی،  سنگ های  غنی  ذخایر  از  برخورداری 
کرمان از منظر وجود معادن مس، ذغال سنگ، سنگ آهن،  يت؛ استان  کبالت، مس، سرب و روی و بار
گواهی اکتشاف در سال ۱۳۹۶ بودند. به تبع  کرمیت و تیتانیوم؛ جزء دو استان دارای بیشترین تقاضای 
و  شرقی  آذربايجان  فارس،  استان های  در  نیز  کشف  گواهی های  عمده  صادره،  اکتشاف  گواهی های 

سمنان )که جزء پنج استان اول به لحاظ پروانه اکتشاف صادره هستند(، صادر شده است. 

کشف صادری به تفکیک استان ها در سال 1396 گواهی  کمترهن  پروانه اکتشاف و  جدول 4-19. بیشترهن و 

شاخص
کشفپروانه اکتشاف گواهی 

تعداداستانتعداداستان

دری
صا

وز 
مج

اد 
عد

ن ت
تره

یش
ب

4۲خراسان رضوی۹8فارس

۳۷فارس88کرمان

۳۵آذربايجان شرقی۶۲آذربايجان شرقی

۲۹سمنان۵۹آذربايجان غربی

۲۹خراسان جنوبی۵۶سمنان

دری
صا

وز 
مج

اد 
عد

ن ت
تره

یر احمدکم يه و بو ۳هرمزگان4کهگیلو

۲بوشهر4ايالم

۲قم۳قم

۲گیالن۲البرز

۱گلستان۰گیالن

            ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

4-2-3. پروانه بهره برداری معدنی
کاهش يافته و  ره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ تعداد پروانه های بهره برداری معدنی ساالنه بطور متوسط ۵ درصد  طی دو
ره مورد بررسی )معادل ۷۵۵ فقره( رسیده است. عالوه  کمترین مقدار خود در طول دو در سال ۱۳۹۶ به 
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کاهش ۶  کاهش تعداد پروانه های بهره برداری صادره، میزان استخراج اسمی ناشی از این پروانه ها نیز با  بر 
درصدی از 44۱8۳.۶ هزار تن در سال ۱۳۹۵ به 4۱۵۱۳.۵ هزار تن در سال ۱۳۹۶ رسید. این در حالی است 
که میزان اشتغال ناشی از این پروانه ها با افزايش ۳۵.۵ درصدی به ۵۹۱4 نفر در سال ۱۳۹۶ رسیده است.  

جدول 4-20. پروانه بهری برداری صادری در بخش معدن

13921393139413951396واحدسال
متوسط رشد 
 1392-96

)درصد(

تغییر 1396 
به 1395 
)درصد(

۱۲.۲-۵-۹۲۶۹888۰۰8۶۰۷۵۵فقرهپروانه بهره برداری

میزان استخراج 
اسمی

هزار تن
۷۹۶۲4۶۳۷۰۰4۱۱۰444۱844۱۵۱4-۱۵.۰۳-۶.۰4

۱۲.4۳۵.۶-۱۰۰۲۶۹۳۵۲۱۵۱۵4۳۶۳۵۹۱4نفراشتغال

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

مقايسه نسبت اشتغال و تعداد پروانه های بهره برداری صادره در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نشان می دهد 
که  که در سال ۱۳۹۵ به ازای هر پروانه بهره برداری بطور متوسط ۵ شغل ايجاد می شد این در حالی است 
در سال ۱۳۹۶ میزان اشتغال هر پروانه به حدود 8 شغل افزايش يافته است. این واقعیت می تواند ناشی 
برتر است )مانند شن و  کار که در آن ها فعالیت معدنکاری  افزايش پروانه  بهره برداری در معادنی باشد  از 
ماسه( و يا هشداردهنده جهت گیری غلط در معدنکاری به سمت بهره گیری بیشتر از نیروی انسانی به 

جای ماشین آالت و تجهیزات معدنکاری باشد1. 

کشور  4-2-4. معادن در حال بهره برداری در 
تا ۱۳۹4 نشان می دهد  ره ۱۳۹۰  کشور طی دو بهره برداری در  بررسی وضعیت عملکردی معادن در حال 
کل، سایر متغیرهای اقتصادی شامل ارزش تولید، ارزش  به استثنای تعداد معادن فعال و حجم تولید 
ترتیب معادل  به  از متوسط رشدی  تعداد شاغلین ساالنه  و  ارزش سرمايه گذاری  افزوده،  ارزش ستانده، 
۱۵.۹۵ درصد، ۱۳.۶۳ درصد، ۱۵.8۱ درصد، 4۷.۹ درصد و ۱.۹ درصد برخوردار بوده اند. مقايسه نسبت 

که اطالعات پروانه های بهره برداری به تفکیک نوع معادن مشخص نبوده است، امکان تحلیل دقیق میسر نمی باشد. 1. از آنجا 
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که عالوه بر افزايش ارزش فروش  کل معادن نشان می دهد  ارزش تولیدات معدنی و ارزش افزوده معدنی به 
محصوالت هر معدن، میزان ارزش افزایی معادن نیز به همان نسبت در حال افزايش بوده است، نسبت 
شاخص ارزش افزوده به ارزش ستانده نیز مبین این موضوع است. نکته قابل توجه ديگر، نسبت شاغالن 
هر  در  شاغلین  میزان  معدنی،  تولیدات  حجم  و  معادن  تعداد  کاهش  علی رغم  است.  معادن  تعداد  به 
کاهش  که این امر موجب تحمیل بار هزينه ای از این ناحیه به معدنکاری و  معدن در حال افزايش است 

ری این فعالیت است.  سودآو
جدول 4-21. پروانه بهری برداری صادری در بخش معدن

13901391139213931394واحدشاخص

متوسط رشد 
دوری 1390 
تا 1394 
)درصد(

تغییر 1394 
به 1393 
)درصد(

۲.۶-۰.۱۵-۵۲4۶۵۳۱۶۵44۵۵۳۵۵۵۲۱4تعدادمعادن فعال

کل  حجم تولید 
معادن

میلیون 
تن

۳۶۰۶88۳4۰4۶۱۳۵۵848۳۶۳۵88۳4۳۰۰۹-۱.۲۵-۵.۷

ارزش تولید
میلیارد 

يال ر
۶۵44۲۱۰۱۲۱۰۱۲۶۷۳8۱۳۹۲۰۶۱۱8۲۹۱۱۵.۹۵۱۵

ارزش افزودی
میلیارد 

يال ر
۵۰4۲۱۷۹۱۶۳۹۳4۳۲۹۷۵۹۰84۰۷۱۱۳.۶۳-۱۳.۹

ارزش ستاندی
میلیارد 

يال ر
۶۶۹۲8۱۰۲۳8۱۱۲۹۳4۳۱4۲۶۲۲۱۲۰4۰۰۱۵.8۱-۱۵.۶

ارزش 
سرمایه گذاری

میلیارد 
يال ر

۶۱4۹8۶۰۷۱۲۹8۰۱۹8۷۳۲۹4۲۰4۷.۹48

۰.۷-84۵۲884۹۲۲۹4۶4۰۹۱.8۶۹۹۱۲۱۱۱.۹نفرتعداد شاغلین

     ماخذ: مرکز آمار ایران.

در  معادن  تعداد  کشور،  در  تورمی  رکود  پديده  ز  برو و  تحريم  اثرات شوک  انتقال  نتیجه  در  در سال ۱۳۹4 
کاهش  کردند. علی رغم  کاهش ۲.۶ و ۵.۷ درصدی را تجربه  کل معادن به ترتیب  حال بهره برداری و تولید 
يال افزايش يافت و میزان  این دو متغیر، ارزش تولیدات معدنی با رشد ۱۵ درصدی به ۱۱8۲۹۱ میلیارد ر
سرمايه  گذاری در بخش معدن نیز تحت تاثیر فشارهای هزينه ای ناشی از تورم اقتصادی حدود 48 درصد 

افزايش داشت. 
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کالن اقتصادی به تفکیک رشته فعالیت های معدنی در سال ۱۳۹4 نشان می دهد  تحلیل متغیرهای 
که بالغ بر ۶۵ درصد تولیدات معدنی مربوط به »استخراج سنگ آهن« و »استخراج سنگ مس« بوده و 
کمتر از ۲۰ درصد ارزش تولیدات برای »استخراج سنگ تزئینی«، »استخراج سنگ آهک« و »استخراج 
در  و مس  آهن  پایین دست سنگ  زنجیره صنايع  از شکل گیری  ناشی  امر  این  که  ذغال سنگ« می باشد 

کشور می باشد. یزی های انجام شده در راستای توسعه تولید فوالد و مس در  کشور و برنامه ر
کشور شامل  بیشترین ارزش تولیدات معدنی استخراج شده در سال ۱۳۹4 در استان های معدن خیز 
يال( و آذربايجان شرقی )معادل ۵4۷۶  يال(، یزد )معادل ۲۵4۶۰ میلیارد ر کرمان )معادل 48۱۰۲ میلیارد ر

يال( بوده است. میلیارد ر
از منظر ارزش زایی رشته فعالیت های معدنی در سال ۱۳۹4 نیز »استخراج سنگ آهن« و »استخراج 
کرده اند و بیشترین ارزش افزوده  از آن خود  را  افزوده بخش معدن  از ارزش  بر ۶4 درصد  بالغ  سنگ مس« 
يال(  ر میلیارد   ۱۶۰۰4 )معادل  یزد  استان  يال(،  ر میلیارد   ۱۶۰۰4 )معادل  کرمان  استان های  در  ترتیب  به 
که ارزش  يال( خلق شده است. نکته حائز اهمیت آن است  و آذربايجان شرقی )معادل 4۶۱۱ میلیارد ر
که دارای بیشترین ارزش افزوده بوده اند، نمی باشد  افزایی استان ها صرفا معطوف به رشته  فعالیت هایی 
که استان یزد فاقد معدن سنگ مس بوده و ارزش افزوده ايجاد شده در این استان ناشی از معدنکاری  چرا 
یرمجموعه فعالیتی نظیر »استخراج سنگ، شن و ماسه« می باشد. در استان های  در رشته فعالیت های ز
یرمجموعه های فعالیت »استخراج  کرمان و آذربايجان شرقی نیز بخش عمده ای از ارزش آفرينی مربوط به ز

سنگ، شن و ماسه« است.     

کالن معادن فعال به تفکیک رشته فعالیت های معدنی در سال 1394  جدول 4-22. شاخص های 

)میلیارد ریال/درصد/نفر( 

شرح
استخراج 
سنگ آهن

استخراج 
سنگ مس

استخراج 
سنگ تزئینی

استخراج 
سنگ آهک

استخراج 
ذغال سنگ 

خشک

استخراج 
ساهر مواد 

معدنی

ارزش تولیدات
۵۲.۳4۳۲۵.۷۹۱۷.۵۲۲۷.۲۹۹۵.۵۳۱۱۹.8۰۵مقدار

44.۲۲۱.8۶.4۶.۲4.۷۱۶.۷سهم

ارزش افزوده
۳4۵۶۹۱۹۳۵4۵۷۹۳۵۰۳44۹۱۷۱44۰4مقدار

4۱.۱۲۳۶.۹۶۵.8۱۷.۲سهم
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شرح
استخراج 
سنگ آهن

استخراج 
سنگ مس

استخراج 
سنگ تزئینی

استخراج 
سنگ آهک

استخراج 
ذغال سنگ 

خشک

استخراج 
ساهر مواد 

معدنی

سرمايه گذاری
۱۶۱۹۱۹۰۷۱۱۰۷۲۱۰44۵4۷۱4۹۶مقدار

۵۵۳۰.8۳.۶۳.۵۱.۹۵.۲سهم

اشتغال
۲۰.8۷۲۱۰.۵۵8۱۰.4۵4۹.۹۹۵۹.۹۱۳۲۹.4۱۹مقدار

۲۲.۹۱۱.۶۱۱.۵۱۱۱۰.۹۳۲.۱سهم

     ماخذ: مرکز آمار ایران.

ایران  معدنی  صنايع  و  معادن  نوسازی  و  توسعه  سازمان  گسترده  سرمايه گذاری های   ،۱۳۹4 سال  در 
یزی های انجام شده برای افزايش ظرفیت تولید فوالد به ۵۵ میلیون تن در  )ايمیدرو( در حوزه مس و برنامه ر
افق ۱4۰4، موجب سهم 8۵.8 درصدی رشته فعالیت های »استخراج سنگ آهن« و »استخراج مس« از 
سرمايه گذاری  در بخش معدن شده است. به تفکیک استانی، بیشترین سرمايه گذاری ها در سال ۱۳۹4 به 
يال(  يال(، آذربايجان شرقی )معادل ۳۵4۱ میلیارد ر ترتیب در استان های کرمان )معادل ۱۷۱۶8 میلیارد ر
کرمان با 488 معدن و استان  يال( انجام شده است. استان  و خراسان رضوی )معادل ۳4۱۷ میلیارد ر
کشور در حوزه معدنکاری  برتر  ترتیب دو استان  به  با 4۷۲ معدن فعال در سال ۱۳۹4،  خراسان رضوی 
بودند و از این رو، سرمايه گذاری های بیشتری در قیاس با سایر استان ها در این دو استان صورت پذیرفته 

است.
يع اشتغال رشته فعالیت های معدنی در سال ۱۳۹4نشان می دهد علی رغم سهم بالغ بر 4۰ درصدی  توز
اشتغالزایی  در  معدن،  بخش  افزوده  ارزش  و  تولیدات  ارزش  در  آهن«  سنگ  »استخراج  فعالیت  رشته 
چندان موفق نبوده و رشته فعالیت هایی نظیر »استخراج سنگ آهک« و »استخراج ذغال سنگ خشک« 
که این  تری در اشتغال بخش معدن دارند  به نسبت ارزش افزوده و ارزش تولیدات خود، سهم نسبتا باال
ضعیف تر  مکانیزاسیون  و  معدنی  فعالیت  رشته  دو  این  در  متوسط  و  کوچک  معادن  تعدد  از  ناشی  امر 
فرآيند معدنکاری در آن ها در مقايسه با رشته فعالیت »استخراج سنگ آهن« دارای معادن بزرگ و با سطح 

مکانیزاسیون بهتر، می باشد. 

کاالی ایران 4-2-5. عرضه و تقاضای محصوالت معدنی در بورس 
و  بوده است  روبه رو  يادی  ز و دشواری های ساختاری  با محدوديت ها  ایران همواره  پايه در  کاالهای  بازار 
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نهاده ها و محصوالت،  تعیین قیمت  و  بازار  تنظیم  برای  علی رغم صرف هزينه های بسیار توسط دولت 
ارتباط  از  ناشی  قیمت  کاذب  نوسانات  قبیل  از  مشکالتی  با  همواره  مصرف  و  يع  توز تولید،  بخش  در 
فقدان  و  قیمت  آتی  نوسانات  از  محافظت  و  يسک  ر مدیريت  امکان  عدم  تقاضا،  و  عرضه  نامناسب 
این راستا وفق  بوده است. در  بازار مواجه  نیاز  و  تقاضا  و  پايه تعادل عرضه  بر  نظام قیمت گذاری شفاف 
برنامه چهارم توسعه، شورای عالی  و بند )الف( قانون  کشور  برنامه سوم توسعه  بند )ج( ماده ۹۵ قانون 
»سازمان  کار  به  آغاز  آن  نتیجه  که  شد  ایران  در  کاالیی  بورس های  گسترش  و  تشکیل  به  موظف  بورس 
کشور و پس از آن نیز  کاالی  کارگزاران بورس فلزات تهران« در شهریور ماه سال ۱۳8۲ به عنوان اولین بورس 
راق   يب قانون بازار او رزی« در شهریور ماه سال ۱۳8۳ بود. با تصو کشاو کاالی  کارگزاران بورس  »سازمان 
کاالی ایران« به عنوان يک شرکت  بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳84/۰۹/۲4، »شرکت بورس 
کرد. با توجه  کار  راق بهادار، از ابتدای مهرماه سال ۱۳8۶ آغاز به  مستقل تحت نظارت سازمان بورس و او
يت این شرکت در ايجاد فضایی شفاف برای عرضه، قیمت گذاری و فروش محصوالت صنعتی  به مامور
و معدنی، در این بخش میزان عرضه، حجم تقاضا و معامالت محصوالت منتخب معدنی مورد بررسی 

گرفته است.  قرار 

4-2-5-1. فوالد

که  بوده  تن  هزار   ۷۳۳۳ با  برابر   ۱۳۹۶ سال  در  ایران  کاالی  بورس  در  فوالدی1  محصوالت  عرضه  میزان 
ز( انجام شده است. با توجه به تولید  توسط ۱4 عرضه کننده در ۶8۳ عرضه )متوسط ۱.۹ عرضه در هر رو
۲۰8۳۳.۳ هزار تنی فوالد خام و تولید ۱8۷۹۱.8 هزار تنی محصوالت فوالدی در سال ۱۳۹۶، حدود ۱8.۵ 
کاال عرضه و مابقی در بازار آزاد به فروش رفته و حدود  درصد از محصوالت انتهایی زنجیره فوالد در بورس 

کشور صادر شده است. ۱۱4۹۵ هزار تن از محصوالت فوالدی و فوالد خام نیز از 

1.  محصوالت فوالدی در بورس کاال در طبقه بندی های  بلوم و بیلت فوالدی، تیرآهن سبک، تیرآهن متوسط، تیرآهن نیمه سنگین، تیرآهن سنگین، 
گالوانیزه، سبد تیرآهن مخلوط، سبد میلگرد و تیرآهن، میلگرد  گرم، ورق سرد، ورق  میلگرد متوسط، میلگرد سنگین، سبد میلگرد مخلوط، ورق 
سبک، ورق قلع اندود، قراضه فوالدی، میلگرد فوق سنگین )صنعتی(، سبد مخلوط، ناودانی، نبشی، سیم فوالدی، سبد ورق گرم، شمش فوالدی، 

تختال، سبد تیرآهن و ناودانی، سبد نبشی و ناودانی، سبد میلگرد و نبشی، سبد ناودانی، لوله و پروفیل عرضه می شود.
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کاالی اهران در سال 1396 جدول 4-23. میزان عرضه محصوالت فوالدی و فوالد خام در بورس 

نام شرکت
تعداد 
عرضه

حجم 
عرضه )تن(

نام شرکت
تعداد 
عرضه

حجم 
عرضه )تن(

یر کو ۳۱44۹۶۹۵۳۲فوالد مبارکه اصفهان8۲4۲4۰تولیدی فوالد سپیدفراب 

۱8۳۳۵۰۰۰فوالد هرمزگان جنوب۱۵۹۹۹۵۰۱8ذوب آهن اصفهان

پاد تبریز۳4۱۵۰۷۰شرکت فوالد آذربايجان گروه صنعتی در ۷۷۷۰کارخانجات 

۱۹۳8۵۰گروه ملی صنعتی فوالد ایران۱۳۳۱4۱۰شرکت فوالد خوزستان

۱44۰مجتمع فوالد روهینا جنوب۶۱۹۰۳۵8۰فوالد خوزستان

کیش کاوه جنوب  ۳۱۱۲۲نورد فوالد صنعتی و ساختمانی یزد۱۶48۲۵۰فوالد 

کرمان ۱۵۰۰نورد وتولید قطعات فوالدی۳۰۳۹۶۰فوالد 

کاالی ایران.      ماخذ: بورس 

کاالی  با توجه به تقاضای 8۹88 هزارتنی محصوالت انتهایی زنجیره فوالد و عرضه انجام شده در بورس 
کل  ارزش  و  تامین شده است  کاال  بورس  در  تن  هزار  تقاضا ها معادل ۶۹۳۱  از  ۷۷.۱ درصد  تنها  ایران، 

يال بوده است.  معامالت صورت پذیرفته نیز معادل ۱۵۶.4۳۵ میلیارد ر

4-2-5-2. سنگ آهن

يک  تنها  توسط  که  بوده  تن   ۳۰۰۰۰ با  برابر   ۱۳۹۶ سال  در  ایران  کاالی  بورس  در  آهن  سنگ  عرضه  میزان 
تولید ۳44۷۶.۱  به  توجه  با  ارائه شده است.  ز(  رو عرضه کننده در ۱ عرضه )متوسط ۰.۰۰۳ عرضه در هر 
و  شده  عرضه  کاال  بورس  در  تولید  از  درصد   ۰.۰8 حدود   ،۱۳۹۶ سال  در  کشور  در  آهن  سنگ  تنی  هزار 
کارخانه های تولیدکننده برای تولید سایر محصوالت زنجیره فوالد مورد استفاده  مابقی تولید توسط خود 

گرفته است. قرار 

کاالی اهران در سال 1396 جدول 4-24. میزان عرضه سنگ آهن در بورس 

حجم عرضه )تن(تعداد عرضهنام شرکت

۱۳۰۰۰۰گسترش صنايع و معادن ماهان
                       

کاالی ایران.    ماخذ: بورس 
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کاالی ایران، ۱۰۰ درصد تقاضا معادل  از میزان کل تقاضای ۳۰ هزارتنی سنگ آهن در سال ۱۳۹۶ در بورس 
کاالی ایران تامین  يال در بورس  کشور به ارزشی معادل ۳۹ میلیارد ر کل سنگ آهن  ۰.۰8 درصد  از تولید 

شده است. 

4-2-5-3. آهن اسفنجی

 ۰.۰۱ در 4 عرضه )متوسط  تولیدکننده  از طریق يک  و  تن   ۱۵۰۰۰ میزان  به  اسفنجی  آهن  در سال ۱۳۹۶،  
ز( در بورس کاالی ایران ارائه شده است. از آنجا که میزان تولید آهن اسفنجی در سال ۱۳۹۶  عرضه در هر رو
برابر با ۲۲۵۶۰ هزار تن بوده است، بنابراین تنها ۰.۰۶درصد از تولید در بورس کاالی ایران عرضه شده است. 
کشور صادر و مابقی در بازار  کشور نیز به خارج از  دراین مدت همچنین ۳.۲ درصد از تولید آهن اسفنجی 

آزاد عرضه شده است.

کاالی اهران در سال 1396 جدول 4-25. میزان عرضه آهن اسفنجی در بورس 

حجم عرضه )تن(تعداد عرضهنام شرکت

4۱۵۰۰۰فوالد سیرجان ایرانیان
 

کاالی ایران.                          ماخذ: بورس 

کاالی ایران در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۰۵۰۰ تن بوده و  کل آهن اسفنجی در بورس  با توجه به اينکه تقاضای 
میزان ۷۵۰۰ تن آن در بورس تامین شده است، بنابراین مالحظه می شود تنها ۰.۰۳ درصد آهن اسفنجی 
يال از طریق مکانیسم بورس کاالی ایران به فروش رسیده است.  تولید شده در کشور به ارزش ۷8 میلیارد ر

4-2-5-4. آلومینیوم

میزان عرضه محصوالت آلومینیومی )شمش و بیلت( در بورس کاال در سال ۱۳۹۶ برابر با ۱4۵ هزار تن بوده 
ز( ارائه شده است. با توجه به تولید  که توسط ۵ تولیدکننده در ۳۰۰ عرضه )متوسط ۰.8 عرضه در هر رو
کاال  کشور در بورس  ۳۵۱ هزار تن آلومینیوم در سال ۱۳۹۶، حدود 4۱.۳ درصد از آلومینیوم تولید شده در 

عرضه شده است.



160
کتاب سال 1396، صنعت، معدن و تجارت    

کاالی اهران در سال 1396 جدول 4-26. میزان عرضه آلومینیوم در بورس 

حجم عرضه )تن(تعداد عرضهنام شرکت

۳4۲۲۶۰۰آلومینای ایران

۲۲۵۱۱8۲8۰آلومینیوم ایران

گلپايگان ری ذوب  يخته گری فن آو ۶۱۲۰آلیاژ و ر

کارگزاری بورس صنعت آلومینیوم میهن 4۳۵۰۰تعاونی خدمات 

گلپايگان ۳۱۶۲۰صنايع نگین آلومینیوم 

کاالی ایران.   ماخذ: بورس 

کاالی ایران، در نهايت ۹8 هزار تن معامله )برابر  در سال ۱۳۹۶ از ۲۷۰ هزار تن تقاضای آلومینیوم در بورس 
يال انجام شده است.  کشور( به ارزش ۹۱۳۰ میلیارد ر کل  با ۲۷.۹ درصد تولید 

4-2-5-5. مس

ز(  محصوالت مس به حجم ۱۰۵۷ هزار تن توسط ۳ تولیدکننده در ۳4۹ عرضه )متوسط ۱ عرضه در هر رو
در بورس کاالی ایران عرضه شده است. با توجه به تقاضای ۳۱۱ هزار تنی محصوالت زنجیره مس در بورس 
يال از طریق مکانیسم بورس به فروش رسید. کاال، حدود ۲۵۳ هزار تن محصول به ارزش ۳۳۱۷۱ میلیارد ر

کاالی اهران در سال 1396 جدول 4-27. میزان عرضه مس در بورس 

حجم عرضه )تن(تعداد عرضهنام شرکت

کاشان 4۵4۶۳۰تولیدی دنیای مس 

۲۵۷۱۰48۹8۰شرکت ملی صنايع مس ایران

4۷۲۹8۰گیل راد شمال

کاالی ایران.   ماخذ: بورس 

4-2-5-6. سیمان

ز( توسط 4 تولیدکننده  در سال ۱۳۹۶ حدود ۷4 هزار تن سیمان در ۲۱ عرضه )متوسط ۰.۰۶ عرضه در هر رو
سال  در  سیمان  تنی  هزار   ۵4۷۱۹.۹ تولید  به  توجه  با  است.  شده  عرضه  ایران  کاالی  بورس  در  سیمان 
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۱۳۹۶، مقدار بسیار ناچیزی معادل ۰.۱4 درصد از کل تولید در بورس کاالی ایران عرضه شده است که این 
کاال و فروش آن در بازار آزاد می باشد.  امر ناشی از عدم الزام عرضه سیمان در بورس 

کاالی اهران در سال 1396 جدول 4-28. میزان عرضه مس در بورس 

حجم عرضه )تن(تعداد عرضهنام شرکت

4۱۰۰۰۰سیمان شرق

۵۱۵۰۰۰سیمان آبیک

8۱۹۰۰۰سیمان اصفهان

۳۳۰۰۰۰سیمان خوزستان 

کاالی ایران.    ماخذ: بورس 

کاالی ایران  سهم غالب بازار آزاد در فروش سیمان موجب شده است تا تقاضای این محصول در بورس 
کل تقاضا به  که با توجه به عرضه ۷4 هزار تنی،  کم و معادل ۲۶.۶ هزار تن باشد  در سال ۱۳۹۶ نیز بسیار 

کانال تامین شد. يال از این  ارزش ۳۳ میلیارد ر

4-2-6. نقش سازمان های زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در توسعه بخش معدن
کشور  سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ایران، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
يت های  و صندوق بیمه سرمايه گذاری و فعالیت های معدنی با توجه به تکالیف اسناد باالدستی و مامور
خود نقش مهمی در توسعه و ارتقای بخش معدن دارند. از این رو، در این بخش با نگاهی به عملکرد این 

سازمان ها در سال ۱۳۹۶، به تحلیل اثربخشی نتايج آن پرداخته شده است. 

4-2-6-1. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی اهران

کشور به محصوالت  سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ایران )ايمیدرو( به منظور رفع نیاز 
و  وابسته  صنايع  و  معادن  بخش  در  کشور  اقتصادی  نظام  بهینه سازی  بر  کید  تا با  معدنی  رده های  فرآو و 
همچنین اعمال نظارت بر استفاده از ذخایر معدنی و بهره برداری صحیح و موثر از آن ها به موجب ماده ۶ 
زارت صنايع و معادن« مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۶ مجلس شورای  قانون »تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل و
اسالمی و تبصره ذيل ماده مذکور تشکیل شد. به موجب این ماده قانونی »سازمان توسعه و نوسازی معادن 
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و صنايع معدنی ایران« به منظور بررسی، تهیه و اجرای طرح های احداث، توسعه، تجهیز و نوسازی صنايع 
طبق  و  شده  تاسیس  اکتشافی  طرح های  اجرای  و  معدنی  مواد  ری  فرآو و  استخراج  متالورژی،  تولیدی 
مقررات  و  اساسنامه  و   ۱۳4۶/4/۲۶ مصوب  ایران«  صنايع  نوسازی  و  گسترش  سازمان  »تاسیس  قانون 
کلیه امکانات،  کل معادن ایران منحل و  آن اداره خواهد شد. وفق تبصره این ماده قانونی شرکت سهامی 
و صنايع  نوسازی معادن  و  توسعه  به سازمان  آن عینًا  کارکنان  و  دارایی ها  و  اموال  تعهدات،  اعتبارات، 
يت های  که با توجه به مامور معدنی ایران منتقل می شود. نگاهی به عملکرد این سازمان نشان می دهد 
معدنی،  طرح های  اجرایی  عملیات  طرح ها،  بهره برداری  بر  آن  فعالیت های  عمده  سازمان،  این  قانونی 
ری در بخش معدن متمرکز  انعقاد تفاهم نامه های بین المللی، انجام فعالیت های اکتشافی و پژوهش و فناو
می باشد. در ادامه اهم فعالیت های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ایران )ايمیدرو( در 

گرفته است. يابی و بررسی قرار  سال ۱۳۹۶ مورد ارز

4-2-6-1-1. بهره برداری طرح ها

توسعه  )ايمیدرو(  ایران  معدنی  صنايع  و  معادن  نوسازی  و  توسعه  سازمان  يت های  مامور از  يکی 
فعالیت های معدنی و صنايع معدنی دارای مزيت رقابتی با هدف توسعه و تکمیل زنجیره ارزش معدن 
که در سال  به منظور افزايش ارزش افزایی در این بخش است. سرمايه گذاری های انجام شده در این راستا 
۱۳۹۶ به بهره برداری رسیده اند شامل ۲۳ طرح با ارزش بیش از ۲.۳ میلیارد دالر و اشتغال مستقیم 48۵۰ 
نفر می باشد. با توجه به لزوم ايجاد توازن در زنجیره فوالد، ۳ طرح استانی فوالد در این سال وارد چرخه تولید 

کنستانتره شده است.  گندله و ۲.۵ میلیون تنی تولید  که منجر به افزايش ۱۰ میلیون تنی تولید  شد 

جدول 4-29. طرح های بهری برداری شدی در سال 1396

هدفعنوان طرحردیف
 حجم |

سرمایه گذاری 
)میلیون دالر(

اشتغال 
مستقیم

پال - پارسیان در سنگان۱ گندلهگندله سازی او ۲۳۳۷۰۰تولید ۵ میلیون تن 

گندلهگندله سازی مبارکه در سنگان۲ ۲۵۰۷۰۰تولید ۵ میلیون تن 

کنسانترهکنسانتره توسعه ملی در سنگان۳ ۲۲۰۳۰۰تولید ۲.۵ میلیون تن 

۱۲۰۲۰۰تولید ساالنه يک میلیون تن آهن اسفنجیفوالد استانی شادگان واحد احیاء4

۱۲۰۲۰۰تولید ساالنه يک میلیون تن آهن اسفنجیفوالد استانی میانه واحد احیاء۵
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هدفعنوان طرحردیف
 حجم |

سرمایه گذاری 
)میلیون دالر(

اشتغال 
مستقیم

یز واحد احیاء۶ 120200تولید ساالنه يک میلیون تن آهن اسفنجیفوالد استانی نی ر

۷
کنسانتره سنگ آهن جالل آباد - فکور 

صنعت
کنسانتره پرعیار 20250تولید ۶۲۰ هزار تن 

8
کنسانتره )خط۷( - شرکت  کارخانه  احداث 

گهر گل  معدنی و صنعتی 
کنسانتره در سال 76700تولید ۲ میلیون تن 

۹
ری از  توسعه ذوب سرچشمه )تغییر فناو

یورب به فلش( ر
کنسانتره 200150ايجاد ظرفیت ۲8۰ هزار تن مس آندی از 

احداث پااليشگاه خاتون آباد۱۰
ظرفیت تولید ۱۰۰ هزارتن مس کاتدی در سال به روش 
تن هزار   ۲۰۰ به  افزايشس  قابل  و  يفاينینگ  ر الکترو

179150

350100ظرفیت تولید ۵۰۰ مگاوات برقنیروگاه سیکل ترکیبی سیرجان۱۱

ریسایر طرح های توسعه مس۱۲ 155100افزايش بهره و

۱۳
تکمیل عملیات راه دسترسی به معادن 

شورجستان
کیلومتر راه سازی  ۱۹1.950

۱4
تکمیل عملیات راه دسترسی به معادن 

الیگودرز
کیلومتر راه سازی  ۱۰1.350

۱۵
تکمیل عملیات راه دسترسی به معادن 

سیمان زابل
کیلومتر راه سازی  ۵.۵05550

۱۶
احداث مسیر دسترسی به معادن طزره 

شاهرود
کیلومتر راه سازی  ۵.۵0.4350

کیلومتر راه سازیاحداث راه دسترسی به معادن مهاباد۱۷  ۱۰0.950

یی۱8 کک شواحداث زغالشو 13200تولید ۳۰۰ هزار تن زغال 

۱۹
یژه  یرساخت های منطقه و آماده سازی ز
ژه( صنايع انرژی بر المرد و پارسیان )۵ پرو

-26-

گلندرود۲۰ گلیران و  5100-راه اندازی مجدد معادن 

-3-احداث باند دوم جاده خواف - سالمی۲۱

۲.۵194300 میلیون تنگندله سازی بوتیا )میدکو(۲۲

کک شوتجهیز معدن زغالسنگ بلوک ۳ پرده طبس۲۳ ۲۰۰32250 هزار تن زغالسنگ خام 

23294850مجموع

 ماخذ: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران.
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که در جدول فوق نشان داده شده است، عالوه بر طرح های فوالدی، طرح های متعدد ديگری  همانگونه 
به  سازمان  این  توسط  نیز  کشور  معادن  برای  نیاز  مورد  یرساخت های  ز ايجاد  و  تولید  افزايش  هدف  با 

بهره برداری رسیده است. 

4-2-6-1-2. آغاز عملیات اجراهی طرح ها

رشد  )ايمیدرو(،  ایران  معدنی  صنايع  و  معادن  نوسازی  و  توسعه  سازمان  کالن  راهبردهای  از  يکی 
تمرکز  رو  این  از  است.  کشور  معدنی  صنايع  و  معادن  حوزه  در  صادرات  افزايش  و  تولید  ظرفیت های 
به  می توان  آن ها  جمله  از  که  بوده  استوار  مهم  این  بر  گذشته  سال های  طی  سازمان  این  سرمايه گذاری 
کشور در سال  رده های معدنی  عملیات اجرایی 4 طرح بزرگ با هدف افزايش تولید و تسهیل صادرات فرآو
یرساخت های صادراتی و توسعه اسکله بندر پارسیان  ۱۳۹۶ ياد کرد. يکی از این طرح ها در رابطه با ايجاد ز
با حجم سرمايه  ۲۰4 میلیون دالر است و سه طرح ديگر در راستای توسعه تولید تیتانیوم، سرب و روی، 
کلسیم و هیدروکسید منیزيم با مجموع سرمايه گذاری ۵۵۶ میلیون دالر می باشد. اشتغال مستقیم  کلريد 

ناشی از بهره برداری این طرح ها برابر با ۲۵۰۰ نفر پیش بینی می شود.

جدول 4-30. طرح های بزرگ معدنی آغاز شدی در سال 1396

هدفعنوان طرحردیف
 حجم 

سرمایه گذاری 
)میلیون دالر(

کهنوج )کنستانتره و سرباره(۱ طرح اصلی تیتانیوم 
تولید ۷۰ هزار تن سرباره پیگمنت 

کنستانتره و ۱۳۰ هزار تن 
194

۲
کارخانه سرب و روی مهدی آباد-  تجهیز معدن و احداث 
کارخانه سولفید روی )سرمايه گذاری مبین( فاز ۱۱ احداث 

کنستانتره روی 350تولید ۲۰۰ هزار تن 

۳
کلسیم و هیدروکسید منیزيم در  کلريد  کارخانه  احداث 

مجتمع پتاس خور و بیابانک
کلسیم و  کلريد  ۳۰ هزار تن 

هیدروکسید منیزيم
12

پارسیان4 4204 پست اسکلهبندر

760مجموع

ماخذ: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران.
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میلیارد   ۱۰.۷ صادرات  حجم  سازمان،  این  توسط  گرفته  صورت  سرمايه گذاری های  رد  دستاو جمله  از 
که عمده آن متعلق به زنجیره محصوالت فوالد، مس و روی می باشد. دالری در سال ۱۳۹۶ بوده است 

4-2-6-1-3. تفاهم نامه ها و مشارکت های بین المللی

يکی از اقدامات مهم سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ایران )ايمیدرو( در راستای توسعه 
ری و ايجاد بازارهای صادراتی جديد، انعقاد تفاهم نامه های  کشور، جذب سرمايه، فناو و تجهیز معادن 
کشور  گسترش مشارکت های بین المللی است. در فضای پسابرجام این سازمان توانست با ۱۵  خارجی و 
کره جنوبی، آفريقای جنوبی، هند، ترکمنستان، افغانستان و  جهان شامل ايتالیا، فرانسه، اتريش، چین، 
جمهوری چک تفاهم نامه همکاری امضا کند. عمده حوزه فعالیت های مشارکتی با این کشورها به شرح 

یر است: ز
ايجاد يک 	  و همچنین  فوالد  و سرد  گرم  نورد  درز،  بدون  لوله های  تولید  برای  ايتالیا  کشور  مشارکت 

و همچنین  کابل  و  و سیم  يل  فو آلومینیوم،  بیلت  واحدهای  ايجاد  کنستانتره سنگ آهن،  کارخانه 
نیروگاه های موردنیاز؛

انجام 	  و  آلومینیوم  صنعت  نیاز  مورد  آندسازی  کارخانه  يک  ايجاد  برای  فرانسه  کشور  مشارکت 
ُکک؛ مطالعات امکان سنجی طرح پترولیوم 

گرافیتی در قالب انجام سرمايه گذاری و انتقال دانش؛	  مشارکت کشور اتريش برای تولید الکترودهای 
ری عناصر 	  فرآو و  آلومینیوم  فوالد،  در صنعت  و چین  کره جنوبی  کشورهای  از  حضور شرکت هایی 

ری های معدنی؛ کی و همچنین ايمنی و فناو نادرخا
مشارکت کشور هندوستان با ايمیدرو به منظور ايجاد و احداث يک کارخانه مشترک آلومینیوم سازی 	 

يکرد صادراتی در سواحل جنوبی ایران؛ با رو
ری مواد معدنی 	  ژه های مشترک با مرکز تحقیقات فرآو همکاری آفريقای جنوبی در آموزش و انجام پرو

ایران.

4-2-6-1-4. فعالیت های اکتشافی

گرفته نشان دهنده ذخیره ۵۷ میلیارد تنی از ۶8 نوع ماده معدنی مختلف در  کنون اکتشافات صورت  تا
از سال ۱۳۹۳  ايمیدرو  تر،  به پهنه های جديدتر و عمیق  گسترش اکتشاف  لزوم  به  با توجه  کشور است. 
با مشارکت نزديک به ۱۰۰ شرکت خصوصی برای اجرای طرح های جديد اکتشافی آغاز  را  برنامه وسیعی 
پايان  تا  گیرد.  قرار  کشور مورد جستجو و اکتشاف جديد  از پهنه های  کیلومتر  تا قريب به ۲۵۰ هزار  نمود 
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که به تبع آن  کشور شد  سال ۱۳۹۶ برنامه اکتشاف منجر به رشد ذخایر عناصر ارزشمند در ذخیره معدنی 
يالی،  ايمیدرو برنامه های جذب سرمايه در این مناطق را آغاز نمود. در این سال با بودجه ۱۱4۶ میلیارد ر
بوکسیت،  سنگ،  زغال  آهن،  سنگ  یی  جو پی  و  شناسایی  به  معطوف  حفاری  متر  هزار   ۱۱۹ به  قريب 
از عناصر معدنی  برخی  در  افزايش  میزان  یر  ز در جدول  پذیرفت.  و مس صورت  کی، طال  نادرخا عناصر 

ر شرح داده شده است. کشور به واسطه برنامه اکتشافی ايمیدو

جدول 4-31. میزان افزایش عناصر معدنی در برنامه های اکتشاف 1393-96

میزان افزایشمنابع فعلیمنابع قبلیمادی معدنی

۲۵۲۲۹44۲طال )تن(

۱4۳۵۲۱بوکسیت )میلیون تن(

يت )میلیون تن( ۱۰۱۱۳۱۰۳بار

۵۰۰۰۳۵۰۰۰۳۰۰۰۰آنتیموان )تن(

کی )تن( عناصر نادر خا
-

۶۵۰۰۰
۶۵۰۰۰

کک شو )میلیون تن( ۷۵۲۱۰۹۷۳4۵زغال 

4۱۰۶۳۰۲۲۰زغال حرارتی )میلیون تن(

۲۶۵۰۳۱۵۰۵۰۰سنگ آهن )میلیون تن(

ماخذ: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران.

4-2-6-1-5. پژوهش و فناوری

در  يال  ر میلیارد   ۳۳۰ از  بیش  ری،  فناو ارتقای  و  پژوهش  امر  توسعه  هدف  با  ر  ايمیدو  ۱۳۹۶ سال  در 
قراردادهای پژوهشی تخصصی مرتبط با معدن و صنايع معدنی، حمايت از چاپ کتاب های تخصصی، 
پايان  از  با سازمان نظام مهندسی، حمايت  از همايش های معدنی و صنايع معدنی، همکاری  حمايت 
کرده است.  نامه های تحصیالت تکمیلی مرتبط و همچنین تجهیز آزمايشگاه ها هزينه و سرمايه گذاری 
يال انجام  ژه پژوهشی با هزينه بیش از ۱۶۷ میلیارد ر همچنین شرکت های تابعه و وابسته بیش از ۲۳۰ پرو

داده اند.
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4-2-6-2. صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی

فعالیت های  در  سرمايه گذاری  امنیت  و  تضمین  ايجاد  معدن،  بخش  در  پايدار  توسعه  تحقق  منظور  به 
کشور، به استناد ماده  کالن  معدنی و همچنین هدايت و راهبری این سرمايه گذاری در راستای اهداف 
۳۱ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ مجلس شورای اسالمی، صندوق بیمه سرمايه گذاری فعالیت های 
شماره  پیشنهاد  به  بنا  یران  ز و هیأت   ۱۳8۰/۳/۱۶ مورخ  جلسه  در  آن  اساسنامه  و  تاسیس  معدنی 
شرکت  صرفًا  صندوق  این  گرديد.  يب  تصو معادن  و  صنايع  زارت  و  ۱۳۷۷/۱۱/۲۷ مورخ   ۱۰۰/۱۲۳۷۵
ری مواد معدنی  يسک سرمايه گذاری در بخش های اکتشاف، استخراج و فرآو بیمه ای بوده که برای پوشش ر
تشکیل شده است. انواع پوشش های بیمه ای صندوق شامل بیمه نامه سرمايه گذاری اکتشاف، بیمه نامه 
بیمه نامه  معدنی،  مواد  ری  فرآو و  کانه آرایی  سرمايه گذاری  بیمه نامه  معادن،  از  بهره برداری  سرمايه گذاری 
ری مواد معدنی )کاهش  ران بهره برداری معادن )کاهش قیمت، توقف موقت(، بیمه نامه کانه آرایی و فرآو دو
قیمت، توقف قیمت(، بیمه نامه اعتباری اکتشاف )در مراحل تفصیلی(،  بیمه نامه اعتباری بهره برداری، 
ری مواد معدنی می باشد. عالوه بر آن، در خصوص تسهیالت وام بانکی  بیمه نامه اعتباری کانه آرایی و فرآو
نیز صندوق بیمه سرمايه گذاری فعالیت های معدنی همکاری الزم را با دستگاه های تسهیالت دهنده و 

رد.  يسک تسهیالت اعطایی به متقاضیان به عمل می آو کاهش ر بانک های عامل در راستای 
که تعداد و ارزش  نگاهی به عملکرد صندوق بیمه سرمايه گذاری فعالیت های معدنی نشان می دهد 
کاهش ۱۹.۵  مجموع بیمه نامه های صادره این صندوق در سال ۱۳۹۶ به نسبت سال ۱۳۹۵ به ترتیب با 
درصدی و افزايش 4۱۹.۱ درصدی همراه بوده است. افزايش ارزش بیمه نامه های صادره ناشی از افزايش 

۶۰۱.۶ درصدی ارزش بیمه نامه های اعتباری بوده در سال ۱۳۹۶ بوده است.  

جدول 4-32. عملکرد صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی به تفکیک نوع بیمه نامه )میلیارد ریال(

نوع بیمه نامه
درصد تغییر13961395

ارزشتعدادارزشتعدادارزشتعداد

۱4۲۰۲۹.۳۹۲8۹.۲۵۵.۶۶۰۱.۶اعتباری

۱۹.۹-4۰.۶-۱۹۹۶.۳۳۲۱۲۰.۳سرمايه گذاری

۱۹.۵4۱۹.۱-۳۳۲۱۲۵.۶4۱4۰۹.۵مجموع

گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت. ماخذ: 

کرمان )۲ بیمه نامه به  عمده بیمه نامه های اعتباری صادره در سال ۱۳۹۶ به ترتیب مربوط به استان های 
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يال(، یزد )۲ بیمه نامه  يال(، خراسان جنوبی )۲ بیمه نامه به ارزش ۷۱۲ میلیارد ر ارزش ۷۷۲.۶ میلیارد ر
يال( بوده است. استان های  يال( و سمنان )۲ بیمه نامه به ارزش ۶4.۶ میلیارد ر به ارزش ۳۲۶ میلیارد ر
يال( و  يال(، آذربايجان غربی )4 بیمه نامه به ارزش 4.۶ میلیارد ر سمنان )4 بیمه نامه به ارزش ۱۲ میلیارد ر
يال( نیز بیشترین بیمه نامه های سرمايه گذاری صادره  خراسان جنوبی )۳ بیمه نامه به ارزش 4.۶ میلیارد ر

کردند. در سال ۱۳۹۶ را از آن خود 

کشور  4-2-6-3. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 

کشور در سال ۱۳4۱ هجری شمسی با همکاری سازمان ملل  سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
ری و  تاسیس گرديد. این سازمان مسئول انجام بررسی های زمین شناسی و معدنی در سراسر کشور، جمع آو
ايجاد هماهنگی بین نتايج فعالیت های انجام شده و تهیه، تکمیل و انتشار نقشه های زمین شناسی ایران 
زارت معادن و فلزات سابق تماما به سازمان زمین شناسی و  می باشد. در سال ۱۳۷8 وظايف اکتشافی و
کشور و  گرديد. این سازمان در حال حاضر مسئول مطالعات زمین شناسی  اکتشافات معدنی ایران محول 
گروه های مختلف سازمان شامل چینه شناسی،  يابی اکتشافی منابع معدنی بجز هیدروکربورها است.  ارز
يایی، فسیل شناسی، زمین ساخت، لرزه زمین ساخت،  سنگ شناسی، رسوب شناسی، زمین شناسی در
اکتشاف، ژئوفیزيک، ژئوشیمی، ژئومتیکس و آزمايشگاه های مختلف در چارچوب قانون جديد معادن و 

زارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می کنند. کلی صادره از سوی و بر اساس رهنمودهای 
ری  نقشه های زمین شناسی، جمع آو تهیه  آن در حوزه های  این سازمان، عملکرد  به وظايف  توجه  با 
اطالعات ژئوفیزيک هوایی و زمینی، اکتشافات عمقی و تفضیلی و خدمات آزمايشگاهی قابل طبقه بندی 

یر است: است. برخی از مهم ترین اقدامات این سازمان در سال ۱۳۹۶ به شرح ز

شناسایی و اکتشاف طالی خونیک در خراسان جنوبی و واگذاری به بخش خصوصی	 
شناسایی و اکتشاف طال، آهن، مس و روی عشوند همدان و واگذاری به شرکت تهیه و تولید	 
شناسایی و اکتشاف آهن در ندوشن یزد و واگذاری به شرکت تهیه و تولید	 
شناسایی و اکتشاف طالی بزمان ۲ و ۳  در سیستان و بلوچستان و واگذاری به شرکت تهیه و تولید	 
شناسایی و اکتشاف آنتیوان، طال، سرب و روی شورآب و واگذاری به شرکت تهیه و تولید	 
گلستان و واگذاری به بخش خصوصی	  شناسایی و اکتشاف سه محدوده يد 
کرومیت	  ژه پتانسیل يابی معدنی  آغاز پرو
برداشت های الکترومگنتیک	 
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میزان جابه 	  و  لغزش  نرخ  تعیین  و  کرمان  و  تبریز  کرج، مشهد،  تهران،  کالنشهر  گسل های ۵  تدقیق 
گسل های بنیادی جایی 

اکتشاف و تهیه نقشه های زمین شناسی شامل	 
کیلومتر مربع	  یی و اکتشاف عمومی ۱۳۶8۱4  شناسایی، پی جو
بردی در مقیاس های مختلف	  کار تهیه 48 نقشه زمین شناسی 
تهیه ۲۳ نقشه مخاطراتی زمین شناسی	 
تعداد ۱8۳۰۰ برداشت ژئوفیزيک هوایی	 
آنالیز ۲۵۹۶۱ نمونه	 

4-3.  صنایع فناورانه و دانش بنیان
ری می دانند.  ری و توسعه فناو تئوری های مدرن موفقیت اقتصادی يک کشور را عمدتًا در گرو ظرفیت نوآو
گزارش ساالنه مجمع جهانی اقتصاد سه مرحله اصلی را برای توسعه اقتصادی معرفی نموده است: مرحله 
بر دانش.  اقتصاد مبتنی  و مرحله سوم  کارایی  بر  اقتصاد مبتنی  بر منابع، مرحله دوم  اقتصاد مبتنی  اول 
گزارش رقابت پذیری يعنی سال ۲۰۱۰ -  که از زمان نخستین حضور در رتبه بندی  جمهوری اسالمی ایران 
گزارش سال ۲۰۱۶-۲۰۱۷ برای نخستین  گذار از مرحله ۱ به مرحله ۲ دسته بندی میشد، در  ۲۰۱۱ در مرحله 

کارایی در مرحله دوم قرار دهد.  بار موفق شده است خود را در میان اقتصادهای مبتنی بر 
با این وجود، يکی از معضالت عمده در بخش های صنعتی، معدنی و تجاری کشور همچنان ضعف 
که بر اساس آمارهای موجود، حدود ۳۰ درصد از ماشین آالت در  ری است، به نحوی  ری و نوآو توسعه فناو
کشور فرسوده  کوچک و متوسط و ۲۰ درصد از ماشین آالت خطوط تولید واحدهای صنعتی بزرگ  صنايع 
افزايش  دانش فنی  ضعف  و  خطوط  فرسودگی  این  می رود  انتظار  تحريم ها،  دامنه  گسترش  با  و  هستند 
کشور، می تواند  توانمندی های موجود  از  استفاده  با  ری  نوآو ارتقاء ظرفیت  و  ری  فناو يت رسوخ  تقو يابد. 
ری و افزايش ارزش افزوده محصوالت تولیدشده در کشور باشد. با این اوصاف سوال  زمینه ساز بهبود بهره و
کشور بر تحقق اقتصاد دانش بنیان و تولید محصوالت با  کید سیاستگذاران  که آيا با توجه به تا اينجاست 
تر و جلوگیری از خام فروشی، صنايع کشور در این مسیر به اهداف تعیین شده رسیده اند ؟  ارزش افزوده باال
برای  تعیین شده  اهداف  به  اساس دستیابی  بر  کشور  این سوال ، وضعیت صنايع  به  یی  پاسخگو برای 
اقتصاد  وضعیت  همچنین  می گیرد.  قرار  يابی  ارز مورد  داخلی  گزارش های  اساس  بر  و  ری  فناو ارتقای 
گرفته و در نهايت جمع بندی از میزان  ری، مورد بررسی قرار  دانش بنیان، به عنوان يکی از ارکان توسعه فناو

کشور ارائه می گردد. ری درصنايع  توسعه فناو
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کشور  4-3-1.  رسوخ فناوری در صنایع 
این  در  کشور  در  موجود  توانمندی های  از  استفاده  با  ری  نوآو ظرفیت  ارتقاء  و  صنايع  در  ری  فناو رسوخ 
کشور باشد.  ری و افزايش ارزش افزوده محصوالت تولیدشده در  بخش ها، می تواند زمینه ساز بهبود بهره و
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می شود که آمار منتشر شده از جانب مرکز آمار ایران نشان می دهد در سال 
کل بنگاه های  گر چه سهم حدود ۱۰ درصدی از  کارکن(، ا کشور )با بیش از ۱۵۰  ۱۳۹۳ بنگاه های بزرگ 
افزوده صنعتی و ۶۰% اشتغال صنعتی  از ۹۰% صادرات صنعتی، 8۰% ارزش  را دارند، اما بیش  صنعتی 
رانه آن ها،  کوچک در سطح دانش و توان فناو کشور را به خود اختصاص داده اند و از همین رو، هر تغییر 
ری  یر وضعیت فعلی شاخص های اصلی فناو تأثیرات بزرگی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. در جدول ز

کشور با اهداف تعیین شده برای آن ها مقايسه شده است.  ری در صنايع  و نوآو

کمی برنامه رسوخ فناوری و نوآوری در بخش صنعت، معدن و تجارت جدول 4-33. اهداف 

عنوانردیف
کنونی بر  وضعیت 

اساس دادی های موجود
هدففذاری 
در افق 1404

۳۱/۶۳۵ درصدسهم ارزش افزوده بخش )صنعت، معدن و تجارت( از تولید ناخالص داخلی۱

۲
کل محصوالت ساخته شده  ری متوسط به باال از  درصد محصوالت با فناو

)صنعتی(
۳۶/۳۵۰

کل صادرات غیرنفتی۳ ری باال از  ۱۰کمتر از ۱ درصددرصد صادرات محصوالت با فناو

۰/۶44نسبت هزينه کرد تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی4

۵
کل هزينه کرد  درصد هزينه کرد بنگاه های تجاری در بخش تحقیق و توسعه به 

کشور تحقیق و توسعه 
۱۷۵۰

یاست جمهوری ماخذ: برنامه توسعه محصوالت دانش بنیان،  معاونت علمی و فناوری ر

بر اساس آخرین آمارهای رسمی،  سهم هزينه های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی ۰.۶4 است 
کید سند چشم انداز ۱4۰4 و برنامه های توسعه مبنی بر افزايش سهم تحقیق و توسعه این امر  و با وجود تا
کل هزينه های بنگاه در سال های  از  محقق نشده است. سهم نسبتا ثابت هزينه های تحقیق و توسعه 
کاالهای  سهم  نتیجه  در  دارد.  لت  دال کشور  بنگاه های  در  توسعه  و  تحقیق  به  کافی  توجه  عدم  بر  اخیر 
کم تر از اهداف تعیین شده در برنامه  ری متوسط و باال از ارزش افزوده صنعت و صادرات  صنعتی با فناو
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زارت صنعت،  معدن و  کشور،  و ری در صنايع  بوده است. برای بهبود این شاخص ها و توسعه سطح فناو
گواهی هایی  کار قرار داده است. این فعالیت ها عمدتا شامل مجوزها و  تجارت فعالیت هایی را در دستور 
ياست جمهوری صادر می شود.  ری ر است که به صورت مستقل و يا طی همکاری با معاونت علمی و فناو

گواهی های وازرت صنعت،  معدن و تجارت در زمینه صنایع پیشرفته و دانش بنیان  جدول 4-34. مجوزها و 

سال 1396سال 1395عنوان
درصد تغییر 

)مدت مشابه(

ری واحدهای صنايع پیشرفته 8۵۱۱۹4۰.۰تایید سطح فناو

8.۱-۳۶۱۳۳۲گواهی تحقیق و توسعه صادره

۱4۲۲۱۷۵۲.8پروانه تحقیق و توسعه صادره

۲4۳۶۵۰.۰جواز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی-صادره

۱۹۱۳۳۱.۶پروانه پژوهش مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی-صادره

۲۵۰4۱۶۶۶.4شرکت های تایید شده دانش بنیان صنعتی

گزارش های وزارت صنعت،  معدن و تجارت. ماخذ: 

 ۱۳۹۶ سال  در  تجارت،  و  معدن  صنعت،  زارت  و سوی  از  شده  منتشر  اطالعات  آخرین  اساس  بر 
کز پژوهشی صنعتی  ری واحدهای صنايع پیشرفته« و »جواز تاسیس مرا شاخص های »تایید سطح فناو
و معدنی« به ترتیب رشد 4۰ درصدی و ۵۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهند. 
کز  افزايش ۵۲.8 درصدی داشته است و »پروانه پژوهش مرا بازه، »پروانه تحقیق و توسعه صادره«  در این 
پژوهش های صنعتی و معدنی« رشد ۳۱.۶ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. همچنین در این 
گرفته است که نسبت به سال قبل از آن ۶۶.4  سال تعداد 4۱۶ شرکت دانش بنیان صنعتی مورد تایید قرار 
درصد رشد داشته است. در سال ۱۳۹۶ تنها تعداد »گواهی تحقیق و توسعه صادره« نسبت به سال قبل 
کاهش 8.۱ درصدی داشته  است. این نشان می دهد که در سال ۱۳۹۶ در مجموع شرکت ها توجه بیشتری 
زارت صنعت،  معدن و تجارت نیز حمايت های بیشتری از صنايع جهت  به تحقیق و توسعه داشته اند و و

گواهی تحقیق و توسعه انجام داده است. ر مجوزها و  صدو
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4-3-2. اقتصاد دانش بنیان
در دولت يازدهم و دوازدهم، اجرایی سازی قانون حمايت از شرکت های دانش بنیان )مصوب ۱۳8۹( از 
آغاز  در  بود.  افتاده  یق  تعو به  تا سال ۱۳۹۲  آن  اجرای جدی  که  قانونی  بوده است؛  سیاست های اصلی 
که این رقم تا اسفند ۱۳۹۶  دولت يازدهم، تنها ۲ شرکت  از مسیر این قانون، تائید صالحیت  شده بودند 
بنیان نظیر معافیت  از شرکت های دانش  با رشد نمایی به ۳۳۳8 شرکت رسید. مزايای قانون حمايت 
مالیاتی، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی و  تسهیالت بانکی، نقش عمده ای در 

رشد بیش از ۶۰ برابری شرکت های دانش بنیان در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۲ داشته است.

نمودار 4-14. آمار شرکت های دانش بنیان ارزیابی شدی و مورد تاهید

 

معدن و تجارتصنعت،  1396کتاب سال عنوان طرح: 

 دکتر احمد تشکینی مجري:هاي بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ویرایش اولیه  .

 

 51صفحه:  1396دي  تاریخ:

 

 66,4 416 250 صنعتیبنیان هاي تایید شده دانششرکت

 معدن و تجارت. هاي وزارت صنعت،ماخذ: گزارش

تایید سطح "هاي شاخص 1396بر اساس آخرین اطالعات منتشر شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال 

درصدي  50درصدي و  40به ترتیب رشد  "جواز تاسیس مراکز پژوهشی صنعتی و معدنی"و  "فناوري واحدهاي صنایع پیشرفته

درصدي داشته  52,8افزایش  "پروانه تحقیق و توسعه صادره"دهند. در این بازه، را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می

درصدي نسبت به سال گذشته داشته است. همچنین  31,6رشد  "هاي صنعتی و معدنیپروانه پژوهش مراکز پژوهش"است و 

درصد رشد  66,4صنعتی مورد تایید قرار گرفته است که نسبت به سال قبل از آن  بنیانشرکت دانش 416در این سال تعداد 

است.  درصدي داشته 8,1نسبت به سال قبل کاهش  "گواهی تحقیق و توسعه صادره"تنها تعداد  1396داشته است. در سال 

معدن و  اند و وزارت صنعت،شتهها توجه بیشتري به تحقیق و توسعه دادر مجموع شرکت 1396دهد که در سال این نشان می

 هاي بیشتري از صنایع جهت صدور مجوزها و گواهی تحقیق و توسعه انجام داده است.تجارت نیز حمایت

اقتصاد دانش بنیان. 4-3-2

هاي اصلی بوده از سیاست) 1389(مصوب  یانبندانش يهااز شرکت یتقانون حما سازيییو دوازدهم، اجرا یازدهمدولت  در

 ،قانون ینا یراز مس شرکت 2تنها  در آغاز دولت یازدهم،افتاده بود.  یقبه تعو 1392آن تا سال  يجد يکه اجرا ی؛ قانوناست

 هايشرکت از حمایت قانون ید. مزایايشرکت رس 3338به  نماییرشد با  1396اسفند  رقم تا ینبودند که ا شده یتصالحتائید 

اي بانکی، نقش عمده تسهیالتصادراتی و  عوارض و بازرگانی سود گمرکی، حقوق عوارض، مالیاتی، نظیر معافیت بنیان دانش

 داشته است. 1392نسبت به سال  1396بنیان در سال هاي دانشبرابري شرکت 60در رشد بیش از 

 بنیان ارزیابی شده و مورد تاییدهاي دانش. آمار شرکت16-4نمودار

 
1392 1393 1394 1395 1396

95

1734

4093

6541

10201

55

1484
2320

3000
3338

تعداد شرکت هاي ارزیابی شده تعداد شرکت هاي تایید شده

یاست جمهوری. ماخذ: معاونت علمی و فناوری ر

شرکت های دانش بنیان سهم قابل توجهی در اشتغال نیروهای متخصص و تحصیلکرده نیز دارند و درآمد 
این شرکت ها نیز روند افزايشی را نشان می دهد.
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نمودار 4-15. اشتغال و درآمد ایجاد شدی توسط شرکت های دانش بنیان

تعداد اشتغال ایجاد شدی توسط شرکت های 
دانش بنیان

درآمد ایجاد شدی توسط شرکت  های دانش بنیان 
)میلیارد ریال(

 

معدن و تجارتصنعت،  1396کتاب سال عنوان طرح: 

 دکتر احمد تشکینی مجري:هاي بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ویرایش اولیه  .

 

 52صفحه:  1396دي  تاریخ:

 

 ست جمهوري.ماخذ: معاونت علمی و فناوري ریا

ها نیز روند بنیان سهم قابل توجهی در اشتغال نیروهاي متخصص و تحصیلکرده نیز دارند و درآمد این شرکتهاي دانششرکت

 دهد.افزایشی را نشان می

 بنیان. اشتغال و درآمد ایجاد شده توسط شرکت هاي دانش17-4نمودار

 

هاي تعداد اشتغال ایجاد شده توسط شرکت

 بنیاندانش

 

بنیان هاي دانشدرآمد ایجاد شده توسط شرکت

 (میلیارد ریال)

 ماخذ: معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري.

در سال مالی ها شرکت ینا درآمدمجموع  و اندنموده یجادا یماشتغال مستقهزار  177 بالغ بر آذرماهتا  یانبندانش يهاشرکت

 اقتصاد در مالی تامین نظام بازوي عنوان به شکوفایی و نوآوري رسیده است. صندوقهزار میلیارد ریال  350به بیش از  1396

دارد. در جدول زیر آمار  بنیاندانش هايحوزه در فعال هايشرکت و هابنگاه هايفعالیت توسعه در مهمی نقش بنیان،دانش

 هاي مورد حمایت توسط صندوق نشان داده شده است. طرح

 شده هاي تعیین تکلیف. آمار طرح38-4جدول 

درصدتعدادعنوان

%538576,2هاي مصوبطرح

%167423,8هاي رد، اصالح و انصرافی، از دستور کار خارج شدهطرح

%7059100هاي تعیین تکلیف شدهکل طرح

 ماخذ: صندوق نوآوري و شکوفایی.

2154
29503

60061
86255

177000

1392 1393 1394 1395 1396

2000
30000

128000
175000

350000

1392 1393 1394 1395 1396

یاست جمهوری. ماخذ: معاونت علمی و فناوری ر

این  ايجاد نموده اند و مجموع درآمد  بر ۱۷۷ هزار اشتغال مستقیم  بالغ  آذرماه  تا  شرکت های دانش بنیان 
ری و شکوفایی  يال رسیده است. صندوق نوآو شرکت ها در سال مالی ۱۳۹۶ به بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد ر
به عنوان بازوی نظام تامین مالی در اقتصاد دانش بنیان، نقش مهمی در توسعه فعالیت های بنگاه ها و 
یر آمار طرح های مورد حمايت توسط صندوق  شرکت های فعال در حوزه های دانش بنیان دارد. در جدول ز

نشان داده شده است. 
جدول 4-35. آمار طرح های تعیین تکلیف شدی 

درصدتعدادعنوان

۷۶.۲%۵۳8۵طرح های مصوب

کار خارج شده ۲۳.8%۱۶۷4طرح های رد، اصالح و انصرافی، از دستور 

۱۰۰%۷۰۵۹کل طرح های تعیین تکلیف شده

ماخذ: صندوق نوآوری و شکوفایی.

دارای  گرفته است. نسبت شرکت های دانش بنیان  قرار  يب  مورد تصو در مجموع ۵۳8۵ طرح حمايتی 
نامیده می شود،  ری  نوآو نفوذ صندوق  کنون(، ضريب  تا ابتدا  )از  دانش بنیان  به شرکت های  درخواست 
وام های قرض الحسنه  به شکل  بیشترین تسهیالت  این شاخص حدود ۵۷% است.  که در حال حاضر 
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و  ری  نوآو صندوق  تسهیالت  یر  ز شکل  در  است.  يافته  اختصاص  مصوب  طرح های  به  مالی  تامین  و 
ری نشان داده شده است.  شکوفایی به تفکیک حوزه های فناو

نمودار 4-16. تسهیالت مصوب صندوق به تفکیک حوزی های مختلف فناوری 

 

معدن و تجارتصنعت،  1396کتاب سال عنوان طرح: 

 دکتر احمد تشکینی مجري:هاي بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش کارفرما:

 غیر قابل انتشار -ویرایش اولیه  .

 

 53صفحه:  1396دي  تاریخ:

 

 هايشرکت به درخواست داراي بنیاندانش هايشرکت گرفته است. نسبتطرح حمایتی مورد تصویب قرار  5385در مجموع 

است.  %57 حدود شاخص این حاضر حال که در شود،می نامیده نوآوري صندوق ، ضریب نفوذ)تاکنون ابتدا از( بنیاندانش

هاي مصوب اختصاص یافته است. در شکل زیر تسهیالت الحسنه و تامین مالی به طرحهاي قرضبیشترین تسهیالت به شکل وام

 هاي فناوري نشان داده شده است. صندوق نوآوري و شکوفایی به تفکیک حوزه

  هاي مختلف فناوري. تسهیالت مصوب صندوق به تفکیک حوزه18-4نمودار

 
 وق نوآوري و شکوفایی.ماخذ: صند

گاز و پاالیش و پتروشیمی  و تجهیزات و مواد پیشرفته نفت، )تومان میلیارد 211(زیستی  فناوري بیشترین مبلغ تسهیالت به حوزة

است. این در حالی است که بیشترین  زیستی فناوري از سابقهدهنده حمایت بیمیلیارد تومان) اختصاص دارد، که نشان 149(

 مصوب در زمینه فناوري اطالعات و ارتباطات و پس از آن فناوري زیستی بوده است.هاي طرح
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ماخذ: صندوق نوآوری و شکوفایی.

يستی )۲۱۱ میلیارد تومان( و تجهیزات و مواد پیشرفته نفت،   ری ز بیشترین مبلغ تسهیالت به حوزۀ فناو
از  بی سابقه  حمايت  نشان دهنده  که  دارد،  اختصاص  تومان(  میلیارد   ۱4۹( پتروشیمی  و  پااليش  و  گاز 
ری اطالعات و  که بیشترین طرح های مصوب در زمینه فناو يستی است. این در حالی است  ری ز فناو

يستی بوده است. ری ز ارتباطات و پس از آن فناو
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جمع بندی و نتیجه گیری فصل چهارم     
فعالیت  رشته   3 و  کرد  تجربه  را  درصدی   5.9 رشد   1396 سال  در  صنعتی  بزرگ  کارگاه های  تولید  شاخص 

»تولید سایر وسایل حمل و نقل 20.3 درصد«، »تولید محصوالت رایانه ای، الکترونیکی و نوری 19.5 درصد«، 

این بخش  را داشته  اند. نکته حائز اهمیت در  نقلیه موتوری 11.3 درصد« بیشترین رشد  و »تولید وسایل 

درصدی«   3.8 اساسی  »فلزات  درصد«،   5.2 شیمیایی  »محصوالت  پیشران  فعالیت های  رشته  حضور 

تولید  است.  بوده  کل  شاخص  از  کمتر  رشد  دارای  صنایع  گروه  در  درصدی«   1.2 پاالیشگاهی  »صنایع  و 

که مهمترین آنها عبارت از بهره برداری  محصوالت منتخب صنعتی در سال 1396 متاثر از عوامل مختلفی بود 

ح های در دست اجرا، تغییر روند صادرات و اندازه بازار )داخلی و خارجی( و سهولت واردات مواد اولیه  طر

است. در این سال پروانه های بهره برداری صادره صنعتی از نظر تعداد با رشد 3.3 درصدی، از نظر میزان 

که این امر ناشی از رشد  سرمایه رشد 0.5 درصدی و از نقطه نظر اشتغال با رشد 16 درصدی مواجه شدند. 

کاربر بوده است. در بخش صنعت بالغ  سرمایه گذاری پروانه های بهره برداری صادره در رشته فعالیت های 

که بیشترین میزان این سرمایه گذاری توسط  بر 2.8 میلیارد دالرسرمایه گذاری خارجی مصوب شده است 

با  فارس  استان  سرمایه گذاری   مناطق  اساس  بر  همچنین  می باشد.  درصدی   51.9 سهم  به  آلمان  کشور 

جذب 25.3 درصدی بیشترین میزان سرمایه گذاری خارجی را جذب نموده است. در همین ارتباط به لحاظ 

با  نیز بیشترین میزان سرمایه گذاری در رشته فعالیت »تولید وسایل نقلیه موتوری«  رشته فعالیت صنعتی 

که سه  سهم 28 درصدی بوده است. بررسی ارزش افزوده رشته فعالیت های در سال 1394 نشان می دهد 

رشته  فعالیت منبع محور »محصوالت شیمیایی 27.6 درصد«، »فلزات اساسی 14.9« و »صنایع غذایی و 

کرده اند.   54.8 درصد از ارزش افزوده زیرگروه صنعت در سال 1394 را خلق 
ً
آشامیدنی 12.3 درصد« مجموعا

فعالیت های  رشته  تولید  تمرکز  دهنده  نشان  صنعت  زیرگروه  تولید  ارزش  به  افزوده  ارزش  پایین  نسبت 

صنعتی بر محصوالت با ارزش افزوده پائین )حلقه های ابتدایی زنجیره ارزش صنعتی( و عدم توازن داخل در 

کاالهای واسطه ای وارداتی است. ایجاد ارزش افزوده باال بر مواد اولیه و 

کنسانتره ذغال سنگ و فوالد  کاشی و سرامیک،  در سال 1396 محصوالت چینی بهداشتی، شیشه جام، 

با رشد  به ترتیب با رشد 21، 19، 17، 12 و 11 درصد بیشترین رشد در تولید نسبت به سال 1395 را تجربه 

کاتد 16-  کاهش تولیدات معدنی و صنایع معدنی در سال 1396 نیز مربوط به تولید »مس  کرده اند. بیشترین 

درصد«، »ظروف شیشه ای 11- درصد«، »ظروف چینی 2- درصد« و »سیمان 1- درصد« بوده است.  افزایش 

کشور به طور مستقیم مرتبط با سیاست های دولت در جهت افزایش تولید فوالد  تولید فوالد و زغال سنگ 

که در بازه زمانی سال های 1390  کشور و ظرفیت سازی 55 میلیون تنی برای چشم انداز 1404 بوده، به طوری 

کشور از 20 میلیون تن به حدود 33 میلیون تن افزایش یافته است. از طرف  تا 1396 ظرفیت تولید فوالد خام 
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کاهش  دیگر با توجه به مصرف عمده سیمان و مس  در ساخت و ساز و ایجاد مسکن، رکود بخش مسکن و 

کشورهای واردکننده، از مهمترین دالیل  کشور و همچنین محدودیت های وارداتی برخی از  بودجه عمرانی 

کاهش تولید این دو فرآورده در کشور بوده است. مطابق با اطالعات مرکز آمار، در سال 1395 بیشترین ارزش 

کشور متعلق به سنگ آهن با سهم 46.8 درصد و سنگ مس با سهم 24.3 درصد بوده  تولیدات معادن 

است و پس از آن سنگ های تزئینی با سهم 5.9 درسد، سنگ آهک با سهم 5 درصد و زغال سنگ خشک 

کرمان نیز با سهم 45.9 درصدی، بیشترین سهم را در تولید محصوالت  گرفته اند و  با سهم 3.9 درصد قرار 

معدنی به خود اختصاص داده است. افزایش بهای جهانی محصوالت معدنی در سال 1395، سبب رشد 45 

کشور بین استان ها  گردید. توزیع اشتغال معادن  درصدی ارزش افزوده این بخش طی بازه زمانی 94-95 

کرمان، یزد و خراسان رضوی به ترتیب با 24.6 درصد، 14 درصد و 5.9 درصد بیشترین  که  نیز نشان می دهد 

کتشاف و بهره  سهم از اشتغال را به خود اختصاص داده اند. در سال 1396 روند رو به رشد صدور مجوز های ا

که از سال 1395 و در فضای پسابرجام آغاز شده بود ادامه یافت، به طوریکه مطابق با پروانه های  برداری 

گردید. کشور ایجاد  بهره برداری سال 1396 نزدیک به 5914 شغل جدید در بخش معدن 

که از منابع »صندوق ضمانت  بررسی عملکرد سازمان های وزارت صنعت، معدن وتجارت نشان می دهد 

سرمایه گذاری صنایع کوچک« درسال 1396 در راستای حمایت از صنایع کوچک، بهره برداری مکفی صورت 

»سازمان  است.  شده  قبل  دوره های  در  صادره  ضمانت نامه های  تمدید  صرف  آن  منابع  عمده  و  نگرفته 

کوچک و شهرک های صنعتی ایران« نیز عمده فعالیت های خود را بر توسعه زیرساخت های تولیدی  صنایع 

و توانمند سازی نیروی انسانی متمرکز نموده و در موضوعات ایجاد تعامالت بین المللی در راستای ارتقای 

رقابت پذیری و توسعه بنگاه های فعال در نواحی زیرمجموعه این سازمان و ارائه خدمات مشاوره در حوزه 

گسترش  برندینگ و بازاریابی به شرکت های زیرمجموعه اقدامات مناسبی صورت نگرفته است. »سازمان 

با  بنگاه های فرسوده  نوسازی  و  ایجاد واحدهای صنعتی جدید  متولی  به عنوان  ایران«  نوسازی صنایع  و 

این  فعالیت های دانش بنیان و علم محور نقش موثری در توسعه بخش صنعت در  بر رشته  سرمایه گذاری 

حوزه داشته است.

و  گسترش  سازمان  توسط  دالر  میلیارد   2.3 بر  بالغ  سرمایه گذاری  با  با  ح  طر  23 تعداد   1396 سال  در 

که موجب اشتغال مستقیم 4850 نفر شد. همچنین در  نوسازی صنایع ایران )ایمیدرو( به بهره برداری رسید 

کنار سرمایه گذاری  ح بزرگ معدنی با سرمایه 760 میلیون دالری آغاز شد. در  این سال عملیات اجرایی 4 طر

تفاهم ناهمه همکاری  به  ایمیدرو، می توان  ح های اجرایی به عنوان دو وظیفه اصلی  از طر برداری  و بهره 

ح های پژوهشی و تحقیق و توسعه  کتشافی و طر کشورها و سازماهای جهانی، فعالیت های ا این سازمان با 

کرد. صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی نیز در سال 1396 تعداد 33 بیمه نامه  ای آن نیز اشاره 
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که از نظر ارزش رشد 419  اعتباری و سرمایه گذاری در بخش معدن به ارزش 2125 میلیارد ریال صادر نمود 

را می توان در تهیه  کشور  کتشافات معدنی  ا را نشان می دهد.  عملکرد سازمان زمین شناسی و  درصدی 

و تفضیلی و  کتشافات عمقی  ا زمینی،  و  ژئوفیزیک هوایی  آوری اطالعات  نقشه های زمین شناسی، جمع 

خدمات آزمایشگاهی طبقه بندی نمود.

نشان  داخلی  گزارش های  و  رقابت پذیری  و  جهانی  نوآوری  شاخص  نظیر  بین المللی،  شاخص های    

افزایش قابل توجه  کرده است.  را تجربه  کشور در سال 1396 روند مثبتی  می دهند توسعه فناوری صنایع 

کنار افزایش پروانه ها و مجوزهای تحقیق و توسعه نشان از رویکرد مثبت  شرکت های دانش بنیان صنعتی در 

کشور همچنان در  بنگاه های اقتصادی و دستگاه های اجرایی به توسعه فناوری دارند. با این وجود صنایع 

فناوری، موفقیت چندانی  توسعه  برونداد  و  به عنوان خروجی  باال،  فناوری  با  تولید و صادرات محصوالت 

نداشته اند.
 





فصل پنجم
تأمین مالی بخش صنعت، معدن و تجارت و تحلیل 
پویایی های بخش صنعت و معدن در بازار سرمایه

ترین سهم را در فرآيند تأمین مالی بخش صنعت و معدن  در سال ۱۳۹۶ بانک ها و مؤسسات اعتباری، باال

گردش( داشتند، ضمن آنکه بیشتر تسهیالت در قالب عقود مشارکتی و با نرخ های  )بخصوص بر سرمايه در 

سود باال پرداخت شد. از جمله سیاست های بانکی جهت خروج بخش صنعت و معدن از رکود، رشد 8/۳ 

جهت  توسعه ای  و  ايجادی  طرح های  برای  تسهیالت  افزايش  بخش،  این  به  اعطایی  تسهیالت  درصدی 

که در قالب بسته پولی سال ۱۳۹۶ دنبال  کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی بود  تکمیل طرح های صنعتی و 

کل  يکرد عمومی بود، سهم بخش صنعت و معدن از  يکرد انبساط اعتباری رو که رو گرديد. با این حال، ازآنجا

کاهش يافت؛ ضمن آنکه تسهیالت  تسهیالت اعطایی نظام بانکی در حدود ۱ درصد نسبت به سال ۱۳۹۵ 

کاهش بسیار  به علت محدوديت های منابع،  این بخش،  بانک تخصصی  به عنوان  و معدن  بانک صنعت 

کرد. با این حال، به دلیل رشد ۱۶/۹ درصدی سپرده های این بانک  چشمگیری )۱۷/۷- درصدی( را تجربه 

)که عمدتًا ناشی از عاملیت وجوه صندوق توسعه ملی و نیز مشارکت در طرح رونق تولید بود( بانک ياد شده 

کوچک و متوسط مشارکت مؤثری داشت. همچنین در  گردش واحدهای تولیدی  در تأمین مالی سرمايه در 

يالی صندوق توسعه ملی جهت تحريک سرمايه گذاری بخش صنعت و معدن با رشد  این سال، تسهیالت ر

که عمدتًا معطوف به صنايع پتروشیمی و فلزات اساسی بود. تسهیالت ارزی این  88/۱ درصدی مواجه شد 

کاشی، سنگ و صنايع مشابه اعطا شد. در  يت طرح های پتروشیمی، فوالدی، سیمان،  اولو با  نیز  صندوق 

سال ۱۳۹۶ در قالب طرح رونق تولید مطابق سیاست های اقتصاد مقاومتی به حدود ۲8۲۶۷ واحد تولیدی 

کنار  يال تسهیالت پرداخت شد. در  کوچک و متوسط و طرح نیمه تمام، مجموعًا حدود ۱۹۵ هزار میلیارد ر

تأمین مالی  با  ارتباط  گرفت. در  نیز صورت  از این صنايع  بانکی، حمايت های ضمانتی  اعطای تسهیالت 

ری است: اول آنکه عمده تأمین مالی این بخش  بخش صنعت، معدن و تجارت توجه به چند نکته ضرو

توسعه ملی  تسهیالت صندوق  آنکه سهم عمده  دوم  ندارد؛  آن  در  بورس سهم جدی  و  بانک محور است 

باال و  با ارزش افزوده  افزايش سهم صنايع  به  بنابراین، توجه  به صنايع منبع محور موجود اختصاص می يابد. 

ری است. صادرات با پیچیدگی  بیشتر، ضرو

از طرفی، در سال ۱۳۹۶ تغییرات شاخص کل بورس و شاخص صنعت مثبت بوده و در قیاس با سال ۱۳۹۵ 

به ترتیب ۲۹/8 و ۲4/۳ درصد رشد داشتند. این امر عمدتًا تحت تاثیر تحوالت عرصه بین الملل و تشديد 

افزايش  که نهايتًا  ارزها بوده  افزايش نرخ دالر و سایر  ایران و  گمانه زنی ها در خصوص بازگشت تحريم ها علیه 

افزايش  از  کی  بورسی در سال ۱۳۹۶ حا به دنبال داشت. عملکرد صنايع  را  بورسی  شاخص قیمت صنايع 

فلزات  ساخت  شیمیایی،  محصوالت  بورسی  مهم  صنعت  سه  عمدتًا  و  صنايع  ری  سودآو و  بازاری  ارزش 



رده های نفتی، بوده است. با توجه به اينکه درآمد واقعی به ازای هر سهم )EPS( بورس  اساسی و صنايع فرآو

کاهش همراه بوده است،  در این سال افزايش داشته و سود تقسیمی به ازای هر سهم )DPS( در این مقطع با 

باشد. سه صنعت  آنها  تامین مالی  بورسی در  افزايش بکارگیری منابع درونی صنايع  بیانگر  امر می تواند  این 

محصوالت شیمیایی، فلزات اساسی، خودرو و ساخت قطعات، سهم عمده ارزش بازاری صنايع بورسی 

با  شیمیایی  محصوالت  و  اساسی  فلزات  شاخص  صنعت،  سه  این  از  داشتند.  اختیار  در  سال  این  در  را 

برو شدند؛ درحالیکه شاخص صنعت خودرو و ساخت قطعات به سبب بیم بازگشت تحريم ها،  افزايش رو

انواع  )مانند  اولیه  مواد  قیمت  افزايش  ساز،  قطعات  و  خودروساز  شرکت های  قابل توجه  انباشته  يان های  ز

گرديد.  کاهش مواجه  رق های فوالدی، آهن و مواد پتروشیمی( و افزايش هزينه های تولید قطعات وارداتی، با  و

تحت  عمدتًا  فرابورس،  عملکرد  رشد  که  می دهد  نشان   ۱۳۹۶ سال  در  کاال  بورس  و  فرابورس  بازار  بررسی 

راق تامین مالی( بوده است، ضمن آنکه  از او تاثیر دو صنعت فلزات اساسی و محصوالت شیمیایی )پس 

ينگ  ينگ محصوالت صنعتی و معدن و ر یژه ر کاالی ایران )به و افزايش ارزش معامالت بازار فیزيکی بورس 

کاالی ایران ايفا نموده است. محصوالت شیمیایی( نقش قابل توجهی در رشد عملکرد بورس 

يایی های  این فصل، در دو بخش به بررسی عملکرد تأمین مالی بخش صنعت، معدن و تجارت؛ و تحلیل پو

کشور مشتمل  کارخانه ای و بررسی تغییرات شاخص های آن در بازار سرمايه  کید بر صنايع مهم  آن بخش با تأ

کاال پرداخته است. راق بهادار، فرابورس و بورس  بر بورس او



5-1. نظام بانکی
5-1-1. بانک ها و مؤسسات اعتباری

بخش های  به   ۱۳۹۶ سال  در  بانک ها  پرداختی  تسهیالت  میزان  موجود،  اطالعات  آخرین  اساس  بر 
يال بوده که در مقايسه با سال قبل رشدی در حدود ۱۲ درصد را  اقتصادی معادل ۶۱۳۹/۱ هزار میلیارد ر
تجربه کرده است. از این میزان تسهیالت اعطایی در سال ۱۳۹۶، بخش صنعت و معدن حدود ۱۷4۲/۲ 
داشته  رشد  درصد   8/۳ حدود  قبل  سال  با  مقايسه  در  که  داده  اختصاص  خود  به  را  يال  ر میلیارد  هزار 
بانک ها در سال  اعطایی  کل تسهیالت  از  و معدن  که سهم بخش صنعت  این در حالی است  است. 
کاهش يافته اما این نسبت در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال  ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود ۱/۱ درصد 

۱۳۹4 تغییر چندانی نداشته است.

جدول )5-1(: میزان و سهم تسهیالت بانک ها و مؤسسات اعتباری به بخش های اقتصادی و بخش صنعت و معدن )هزار میلیارد ریال(

کل بخش هاسال
صنعت و 

معدن
سهم بخش صنعت و معدن 

)درصد(
رشد اعطای تسهیالت 
به کل بخش ها )درصد(

رشد اعطای تسهیالت بخش 
صنعت و معدن )درصد(

۱۳۹۰۲۰۰8.۹۶۳4.۹۳۱.۶--
۱۳۹۱۱۹۵۵.8۶۱۹.۳۳۱.۷-۲.۶-۲.4
۱۳۹۲۲۳۶۲.۲۷۰۶.۰۲۹.۹۲۰.8۱4.۰۵
۱۳۹۳۳4۱4.۱۱۰۶۵.۹۳۱.۲44.۵۵۰.8
۱۳۹44۱۷۳.۲۱۲۱۹.۵۲۹.۲۲۲.۲۱4.۵
۱۳۹۵۵48۳.۶۱۶۱۰.۲۲۹.۳۳۱.4۳۲.۰۷
۱۳۹۶۶۱۳۹.۱۱۷4۲.۲۲8.4۱۲8.۳

۳۶48.۱۱۰8۵.۰۳۰.۲۲۱.4۱۹.۵متوسط

مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ایران.
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بااین حال حتمًا بايد در تحلیل همین سهم )حدود ۳۰ درصد( از تسهیالت اعطایی نظام بانکی به بخش 
تسهیالت  استمهال  و  امهال  به  مربوط  آن  از  قابل توجهی  بخش  چراکه  کرد،  احتیاط  معدن  و  صنعت 
راستای  در  بااین وجود  است.  نشده  اعطا  جديدی  تسهیالت  لذا  و  بوده  گذشته  سال های  اعطایی 
سیاست های اقتصاد مقاومتی، تسهیالت اعطایی بانک ها به بخش صنعت و معدن از منظر تسهیالت 

کوچک و متوسط1( افزايش يافته است. تکلیفی دولت و طرح رونق تولید )در راستای حمايت از صنايع 
نگاهی به سهم تسهیالت اعطایی بانک ها به بخش صنعت و معدن طی سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ 
گردش )حدود 8۳ درصد( اعطا شده است.  که عمده آن در قالب تسهیالت سرمايه در  نشان می دهد 
از طرفی، سهم مجموع تسهیالت اعطایی ايجادی و توسعه ای بخش صنعت و معدن در این دو سال به 

ترتیب معادل ۱۲ و ۱۱/4 درصد بوده است )جدول ۵-۲ و نمودار ۱-۵(.
بنگاه های  از  حمايت  و  حفظ  اخیر  سال های  در  دولت  مهم  سیاست های  از  يکی  ترتیب  این  به 
گردش برای تسهیالت  که از جمله ابزار های آن استفاده از ظرفیت سرمايه در  اقتصادی موجود بوده است 
يکرد نقش مؤثری در جلوگیری از تعطیلی  به این واحد ها بوده است و به طور نسبی می توان گفت که این رو

کشور و يا افزايش ظرفیت های تولیدی آنان داشته است.  بنگاه های صنعتی و معدنی 

نمودار )5-1(: ترکیب تسهیالت اعطاهی نظام بانکی به بخش صنعت و معدن در سال 1396

 

 دكتر احمد تشکینی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش كارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .

 

 3صفحه:  1396دی  تاريخ:
 

 

 1396اعطایی نظام بانکی به بخش صنعت و معدن در سال (: ترکیب تسهیالت 1-5نمودار )

 
 بانک مركزی ج.ا.ا مأخذ:                 

 
 1395نسبت به سال  1396در سال به بخش صنعت و معدن میزان تسهیالت اعطايی ايجادی  كهنکته حائز اهمیت آن است 

با رشد  1394نسبت به سال  1395اين میزان در سال اين در حالی است كه است. هزار میلیارد ريال افزايش يافته  1/1حدود 
هزار میلیارد ريال در  127به حدود  1394هزار میلیارد ريال در سال  83از میزان حدود  كهیطوربهچشمگیری مواجه بوده، 

گذاری و توسعه تحريک سرمايه در نظام بانکی توجه (. اين امر بیانگریدرصد 54)رشد حدود  ه استافزايش يافت 1395سال 
مشاهده قابل  1395های صنعتی سال گذاریو نتیجه اين رويکرد تا حدی در رشد تولیدات و سرمايه استهای تولیدی ظرفیت

 .است
  

خرید کاالهای شخصی
1.2%

سایر
3.8%

تسهیالت توسعه ای
4%

تسهیالت ایجادی
7.4%

سرمایه در گردش
83.6%

مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ایران.

1. با توجه به اینکه واحدهای کوچک و متوسط در تأمین مالی با مشکل مواجهند و با عنایت به اینکه بخش قابل توجهی از مجوزهای فعالیت صادر 
تی  شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط به SME ها است، در طرح رونق تولید در راستای حمایت از صنایع کوچک و متوسط، تسهیال

گرفته شده است. برای این بنگاه ها در نظر 
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نکته حائز اهمیت آن است که میزان تسهیالت اعطایی ايجادی به بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۶ 
که این میزان  يال افزايش يافته است. این در حالی است  نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود ۱/۱ هزار میلیارد ر
در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹4 با رشد چشمگیری مواجه بوده، به طوری که از میزان حدود 8۳ هزار 
يال در سال ۱۳۹۵ افزايش يافته است )رشد حدود  يال در سال ۱۳۹4 به حدود ۱۲۷ هزار میلیارد ر میلیارد ر
بیانگر توجه نظام بانکی در تحريک سرمايه گذاری و توسعه ظرفیت های تولیدی  امر  ۵4 درصدی(. این 
قابل   ۱۳۹۵ سال  صنعتی  سرمايه گذاری های  و  تولیدات  رشد  در  حدی  تا  يکرد  رو این  نتیجه  و  است 

مشاهده است.

جدول )5-2(: تغییر در ماندی تسهیالت اعطاهی به  کل اقتصاد و بخش صنعت و معدن طی دوری 96-1393 )هزار میلیارد ریال(

139313941395سال

کل بخش هاصنعت و معدنکل بخش هاصنعت و معدنکل بخش هاصنعت و معدنبخش

مبلغهدف از تسهیالت
سهم

)درصد(
مبلغ

سهم

)درصد(
مبلغ

سهم

)درصد(
مبلغ

سهم

)درصد(
مبلغ

سهم

)درصد(
مبلغ

سهم

)درصد(

8۳.۱۶.84۲۰.۷۱۰.۱۱۲۷.88۵۳4.۲۹.۷۱۲8.۹۷.4۶۰۹.۵۹.۹ايجاد

گردش ۱۰۰۲.88۲.۳۲۶۳4.۳۶۳.۱۱۳۲۵.۰8۲.۳۳۵۱۱.8۶4.۰۱4۵۶.88۳.۶۳۷88.8۶۱.۷سرمايه در 

4.۲۰.۳۷۱.۱۱.۷4.۷۰.۳۹۰.۳۱.۷۱۰.۵۰.۶۱۹۰.۵۳.۱تعمیر

۷۵.۲۶.۲۲۳۱.۰۵.۶۶۳.84.۰۲۳۹.۳4.4۶۹.۱4.۰۳۰۱.۰4.۹توسعه

کاالی شخصی ۲۲.4۱.8۳۷۲.۳8.۹۳4.۳۲.۱48۲.۰8.8۲۱.۵۱.۲4۲۷.۳۷.۰خريد 

۷.۹۰.۶۱۹۳.۳4.۶۶.8۰.4۲۲۰.۷4.۰۵.8۰.۳۲۹۰.44.۷خريد مسکن

۲۳.۹۲۲۵۰.۵۶.۰4۶.8۲.۹4۰۵.۳۷.44۹.۶۲.۹۵۳۱.۶8.۷سایر

۱۲۱۹.۵۱۰۰.۰4۱۷۳.۲۱۰۰.۰۱۶۰۹.۲۱۰۰.۰۵48۳.۶۱۰۰.۰۱۷4۲.۲۱۰۰.۰۶۱۳۹.۱۱۰۰.۰جمع

مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ایران.

با توجه به تأثیرگذار بودن سیاست های پولی و تغییر آن ها بر عملکرد نظام بانکی و تأمین مالی، در بسته 
سیاست های پولی سال ۱۳۹۵، نرخ سود سپرده بانک ها و مؤسسات اعتباری در این سال نسبت به سال 
کاهش يافته و این تصمیمات در سال ۱۳۹۶ نیز تداوم داشته است. همچنین  قبل آن حدود ۵/۰ درصد 
طوری که  به  يافته  کاهش  نیز   ۱۳۹4 سال  با  مقايسه  در   ۱۳۹۶ و   ۱۳۹۵ سال های  در  تسهیالت  سود  نرخ 
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کاهش يافته اند1 )جدول  نرخ سود عقود غیرمشارکتی و عقود مشارکتی به ترتیب حدود ۳/۰ و ۶/۰ درصد 
.)۳-۵

جدول )5-3(:  نرخ های سود سپردی و تسهیالت در دوری 96-1390 )درصد(

1390139113921393139413951396شرح

۱۵.۰۱حداکثر ۲۱.۵۲۲۲۰۱۵-۱۷۱۷۱۷نرخ سود سپرده
کثر ۱4۱4۲۱4۲۲۲۱نرخ سود عقود غیر مشارکتی حداکثر ۱8حداکثر ۱8حدا

حداکثر ۱8حداکثر ۱8حداکثر ۲4حداقل ۲۱۲۱-۲۱۱8-۲۱۱8-۱8نرخ سود عقود مشارکتی

مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ایران.

کشور به طورکلی در قالب سه نوع عقود قرض الحسنه،  با عنايت به اينکه اعطای تسهیالت نظام بانکی 
کل مانده تسهیالت بانکی در سال ۱۳۹۶  مبادله ای و مشارکتی انجام می پذیرد3، سهم عقود مبادله ای از 
حدود ۳۹ درصد بوده که نسبت به سهم حدود ۳4.۷ درصدی آن در سال ۱۳۹۵، حدود 4/۳ واحد درصد 
افزايش يافته است. در مقابل سهم عقود مشارکتی در سال ۱۳۹۶ در قیاس با سال قبل حدود ۵/۳ واحد 
کاهش داشته است )کاهش سهم از 4۹ درصد در سال ۱۳۹۵ به 4۳/۷ درصد در سال ۱۳۹۶(.  درصد 
از مانده  باالیی  این عقود همچنان سهم  که  کاهش سهم عقود مشارکتی در سال ۱۳۹۶ در حالی است 
تسهیالت اعطایی بانک ها را به خود اختصاص داده است. اعطای تسهیالت در قالب عقود مشارکتی 
یژه بخش صنعت و معدن4، با توجه به نرخ باالی آن ها در قیاس  )دارای نرخ سود باال( به بخش تولید و به و

با عقود مبادله ای، با احتمال فراوان هزينه  هایی تأمین مالی آن ها را افزايش می دهد.
ادامه  يادی در  ز تا حد  و معدن در سال ۱۳۹۶  به بخش صنعت  بانکی  نظام  روند اعطای تسهیالت 
ره ۹۵-۱۳۹۰ بوده است. با توجه به جدول )۱( در مجموع، میزان تسهیالت  کم بر این بخش در دو روند حا
بوده  يال  ر میلیارد  هزار   ۲۵۵۳۷ حدود   ۱۳۹۰-۹۶ ره  دو در  اقتصادی  بخش های  به کل  بانک ها  اعطایی 
روند  دارای  به غیراز سال ۱۳۹۱،  ره مذکور  در دو به کل بخش ها  بانک ها  اعطایی  میزان تسهیالت  است. 

کثر 18 درصد به تصویب رسیده است. 1 . نرخ سود سپرده سال 1395، 15 درصد و نرخ سود تسهیالت عقود مشارکتی و غیر مشارکتی حدا

2. بر اساس مجموعه سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی مصوب 1390/10/20

3. هرچند در طبقه بندی ها، گروه سایر نیز وجود دارد، بیشترین سهم آن مربوط به مطالبات غیرجاری است که در زمره عقود به شمار نمی رود 
و خرید دین نیز جزئی از عقود مبادله ای است.

یافت تسهیالت، متأثر از افزایش هزینه های تأمین مالی و به تبع آن افزایش  4. بخش صنعت و معدن به علت دارا بودن سهم حدود 30 درصدی از در
هزینه های تولید است.
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افزايشی بوده و به طور متوسط ساالنه ۲۱/4 درصد رشد داشته است. عالوه بر این، بخش صنعت و معدن 
در سال های ۱۳۹۶-۱۳۹۰ فارغ از رونق يا رکود، به طور متوسط ساالنه سهم حدود ۳۰ درصد از تسهیالت 
به بخش های مختلف  کل تسهیالت اعطایی  از  به عالوه  به خود اختصاص داده است.  را  بانکی  نظام 
ره ۹۶-۱۳۹۳، سهم عمده تسهیالت پرداختی در قالب سرمايه  اقتصادی و بخش صنعت و معدن در دو

که برای بخش صنعت و معدن آثار توسعه ای به همراه ندارد. گردش بوده است  در 

5-1-2. بانک تخصصی صنعت و معدن
درصد   ۱۷/۷ حدود   ۱۳۹۵ سال  با  قیاس  در   ۱۳۹۶ سال  در  معدن  و  صنعت  بانک  اعطایی  تسهیالت 
کاهش يافته است. این در حالی است که سهم این بانک از تسهیالت اعطایی به بخش صنعت و معدن 
کاهش داشته است  گذشته، ۱/4 واحد درصد  که نسبت به سال  در سال ۱۳۹۶ حدود 4/۲ درصد بوده 

)جدول 4-۵(.

کل اعتبارات بخش صنعت و معدن )هزار میلیارد ریال(  جدول )5-4(: تسهیالت بانک صنعت و معدن و سهم آن از 

1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 شرح

۱۷4۲ ۱۶۱۰ ۱۲۱۹ ۱۰۶۵ ۷۰۶ ۶۱۹ ۶۳4
تسهیالت اعطایی به بخش صنعت و معدن )هزار میلیارد 

يال( ر

۷4.۱ ۹۰.۰ 8۱.۶ 4۹.8 4۰.۲ ۳۱.۹ ۲۵.۶۳ يال( تسهیالت بانک  صنعت و معدن )هزار میلیارد ر

4.۲ ۵.۶ ۶.۷ 4.۷ ۵.۷ ۵.۱ 4.۰۳
سهم بانک صنعت و معدن از تسهیالت اعطایی به 

بخش صنعت و معدن )درصد(

-۱۷.۷ ۱۰.۳ ۶4 ۲4 ۲۶ ۲4/۷ - رشد تسهیالت بانک صنعت و معدن )درصد(

مأخذ: عملکرد بانک صنعت و معدن.

و  بوده  زارتخانه  و اعالمی  يت های  اولو با  مطابق   ۱۳۹۶ سال   در  بانک  این  تسهیالت  است،  به ذکر  الزم 
یی، سلولزی و شیمیایی؛ صنايع فلزی و ماشین سازی؛ تولید  معطوف به طرح های مرتبط با صنايع دارو
برق و صنايع برقی خانگی؛ ساختمانی، معادن و کانی های غیرفلزی بود. از طرفی، از ديگر کارکردهای این 
بانک در سال ۱۳۹۵، عاملیت وجوه صندوق توسعه ملی مطابق ماده ۵۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون 
و معدن  بانک صنعت  که سپرده های  امر سبب شده  این  بود.  مالی دولت۲،  مقررات  از  تنظیم بخشی 
و معدن  بانک صنعت  يابند )جدول ۵-۵(. همچنین،  ره ۹۶-۱۳۹۵ در حدود ۱۷ درصد رشد  طی دو
عالوه بر ارائه تسهیالت به طرح های متوسط و بزرگ، در راستای طرح رونق تولید )تأمین مالی بنگاه های 
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تولیدی، بنگاه های کوچک و متوسط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت باالی ۶۰ درصد در راستای اقتصاد 
کوچک و متوسط، با  گردش تعداد ۱۱۹8 واحد تولیدی  مقاومتی( در سال ۱۳۹۶ با تأمین مالی سرمايه در 

رد1. کشور به دست آو يال، رتبه پنجم را در میان تمامی بانک های  رقمی معادل ۲۱/4 هزار میلیارد ر

جدول )5-5(: عملکرد بانک صنعت و معدن در سال های 1395 و 1396 )هزار میلیارد ریال(

درصد تغییرسال 1395سال 1394شرح

۷۹.۷۹۳.۱۱۶.۹مانده سپرده ها

يالی 8.۳8.۶۳.4گشايش اعتبارات اسنادی ر

۱.۱۲.۳۱۰۶.۵گشايش اعتبارات اسنادی ارزی )میلیون دالر(
۱۷.۷-۹۰.۱۷4.۱پرداخت ها ۲

۲.۷-۵4.۱۵۲.۷وصولی ها

گزارش عملکرد 12 ماهه 1396 وزارت صنعت، معدن و تجارت. مأخذ: 

ره ۹۵-۱۳۹۰ به طور متوسط ساالنه حدود ۲۲ درصد رشد داشته  میزان تسهیالت اعطایی این بانک در دو
يال در  ر يال در سال ۱۳۹۱ به حدود ۷4/۱ هزار میلیارد  ر از میزان ۲۵/۶ هزار میلیارد  است؛ به طوری که 
-۹4 ره  دو در  معدن  و  صنعت  بانک  اعطایی  تسهیالت  افزايش  روند  به رغم  است.  رسیده   ۱۳۹۶ سال 
منابع،  کمبود  علت  به  عمدتًا   ۱۳۹۵ و   ۱۳۹۶ سال های  در  بانک  این  اعطایی  تسهیالت  رشد   ،۱۳۹۰

محدود شده است.

5-2. صندوق توسعه ملی
يالی به بخش صنعت و معدن در سال  عملکرد صندوق توسعه ملی نشان می دهد اعطای تسهیالت ر
۱۳۹۶ نسبت به سال قبل خود 88/۱ درصد رشد داشته است. بخش صنعت يکی از حوزه های مهم در 
يافت کننده  در صنعتی  بخش های  یر  ز بیشترین  می رود.  شمار  به  صندوق  این  تسهیالت  از  برخورداری 

یابی و معرفی شده از سوی  گرفته از بانک صنعت و معدن، نرخ اعطای این تسهیالت 18 درصد بوده و به طرح های ارز 1. طبق پیگیری های صورت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصیص یافته است.

2. شامل پرداخت از منابع داخلی، وجوه اداره شده، حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی است.

کسر سود سال های آتی و حساب مشترک مشارکت مدنی ارزی. 3. پس از 

گذشته + معوق+ مشکوک الوصول. 4. سررسید 
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اساسی می باشند. مهمترین بخش های  فلزات  و  پتروشیمی  منبع محور همچون  نیز، صنايع  تسهیالت 
صنعتی بهره مند از تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی شامل طرح های پتروشیمی، فوالدی، سیمان، 

کاشی، سنگ و صنايع مشابه بوده است )جدول ۶-۵(.

جدول )5-6(: تسهیالت صندوق توسعه ملی به بخش صنعت  و معدن )میلیون دالر- میلیارد ریال(

13921393139413951396تا سال 1391نوع تسهیالت

يالی ۵۷۳4۰۲۵۷۹۰۱۵8۰۰۱۷۰۰۰۶۳۰۰۰۰۷۵۶4۵۵ر

۵۰۰۶عدم دسترسی۱۷8۲84۶۶۶۶۱۱۲۳4۹۲ارزی

مأخذ: مصوبات صندوق توسعه ملی.

کوچک و متوسط 5-3. تأمین مالی صنایع 
ح رونق تولید 5-3-1. طر

واحد   ۲8۲۶۷ به  مقاومتی2(،  اقتصاد  سیاست های  )وفق  تولید  رونق  طرح  راستای  در   ۱۳۹۶ سال  در 
کوچک و متوسط و طرح نیمه تمام دارای پیشرفت فیزيکی باالی ۶۰ درصد جمعًا حدود ۱۹۵ هزار  تولیدی 
که این امر تا حدودی مشکالت تأمین مالی این بنگاه ها را  يال تسهیالت بانکی پرداخت شده  میلیارد ر
به دلیل فقدان  بااین حال  بوده است )جدول ۷-۵(.  تولید  رونق  و  بهبود  گامی در جهت  و  مرتفع نموده 
يابی دقیق این طرح با  يک سازوکار سیاستی روشن منطبق با يک سیاست صنعتی منسجم، امکان ارز

محدوديت مواجه شده است

1. با توجه به اینکه آمار تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی سال 1391 از ابتدای تأسیس تا 1391 بوده و اینکه صندوق توسعه ملی از ابتدای برنامه 
یال، استفاده شده است. پنجم تأسیس شده است؛ از میانگین نرخ ارز دو سال 1390 و 1391 برای تبدیل مبلغ آن به ر

کلی اقتصاد مقاومتی به منظور  کشور سال 1395، به دولت اجازه داده می شود برای تسریع در اجرای سیاست های  2. طبق تبصره 16 قانون بودجه 
شده  مصوب  اجرائی  دستگاه های  بودجه  در  که  اعتباراتی  بر  عالوه  مقاومتی،  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  مصوب  پروژه های  نیاز  مورد  اعتبار  تأمین 
کثر تا 10 درصد اعتبارات هزینه ای )به استثنای فصول اول و ششم( و پنج درصد اعتبارات طرح های  است، نسبت به استفاده از منابع بودجه حدا
کشور و تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تأمین اعتبار اجرای  تملک دارایی های سرمایه ای به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

برنامه ها، طرح ها و پروژه های اقتصادی مورد استفاده قرار دهد.
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کوچک و متوسط و طرح نیمه تمام دارای پیشرفت فیزیکی باالی 60 درصد  جدول )5-7(: تعداد طرح ها و واحدهای تولیدی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )فقری-میلیارد ریال(

کلتسهیالت پرداختیتعداد طرحشرح جمع 

کوچک و متوسط ۲8۲۶۷۱۹۵۶8۷/۶۱۹۹۱۰تأمین مالی صنايع 

گزارش عملکرد پروژه رونق تولید.1 مأخذ: 

کوچک ایران2 5-3-2. صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع 
 ۱۳۹۶ سال  در  ایران  کوچک  صنايع  سرمايه گذاری  ضمانت  صندوق  صادره  ضمانت نامه های  ارزش 
نسبت به سال ۱۳۹۵ با رشد ۰/۳ درصدی از نظر تعداد و رشد 4۳/۳ درصدی از نظر مبلغ مواجه بوده 

است )جدول 8-۵(.
کوچک اهران جدول )5-8(: مبلغ ضمانتنامه های صادری و تمدیدی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع 

درصد تغییرسال 1396سال 1395عنوان

ضمانت نامه های صادره و 
تمديدی

۳۵۲۳۵۳۰.۳تعداد ضمانت نامه )فقره(

يال( ۱84۷.۳۲۶4۶.۹4۳.۳مبلغ ضمانت نامه )میلیارد ر

گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1395. کوچک ایران و   مأخذ: عملکرد صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع 

يال  ر ارزشی معادل ۲۶4۶/۹ میلیارد  کوچک در سال ۱۳۹۶  و تمديدی صنايع  ضمانتنامه های صادره 
داشته و در قالب ۳۵۳ ضمانتنامه صورت پذیرفته است. 

5-3-3. صندوق حمایت از تحقیق و توسعه صنایع الکترونیک )صحا(3
زارت صنعت،  یرمجموعه و صندوق حمايت از تحقیق و توسعه صنايع الکترونیک يکی از صندوق های ز

یخ 1395/12/18 به شماره نامه 60/275865 1. نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به معاون اول رییس جمهور در تار

کمتر توسعه یافته تا 85 درصد اصل و سود تسهیالت بانکی به صنایع؛  کثر 70 درصد و در مناطق  2. این صندوق خدماتی از قبیل تضمین حدا
ضمانتنامه پرداخت سود و عوارض گمرکی و ترخیص موقت؛ ضمانتنامه ترانزیت کاال؛ ضمانتنامه شرکت در مناقصات و مزایده؛ ضمانتنامه حسن 

یسک ناشی از نوسانات نرخ ارز و اعتبارسنجی داخلی و خارجی را ارائه می دهد. یالی(؛ پذیرش ر یسک اعتبار خریدار )LC ر کار؛ پذیرش ر انجام 
یال داشته  یالی 25 میلیون دالر و نیز 15 میلیارد ر یال بوده و در سال 1394 افزایش سرمایه ای با معادل ر سرمایه تأسیس این صندوق 500 میلیارد ر

است. این افزایش سرمایه 70 درصد از ارزش فعالیت های بیمه ای و ضمانت نامه ای سال 1394 این صندوق را شامل می شود.

یال  یال و در سال 1394 در حدود 1242 میلیارد ر که در سال های 1382 در حدود 500 میلیارد ر یال بوده  3. سرمایه اولیه این صندوق 50 میلیارد ر
افزایش سرمایه  داشته است. این افزایش سرمایه شامل ارزشی معادل 120 درصد از حجم فعالیت های بیمه ای و تضمینی سال 1394 بوده است.
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خدمات  ارائه  طریق  از  متوسط  و  کوچک  صنايع  يت  تقو آن  عمده  هدف  که  است  تجارت  و  معدن 
ر ضمانتنامه، حمايت مالی و اعتباری به صورت تسهیالت با نرخ ترجیحی و اعطای  کارشناسی، صدو
ری  فناو به  می توان  صندوق  این  حمايت  تحت  يت های  اولو از  بااین حال  است.  بالعوض  کمک های 
انرژی های نو؛ صنايع الکترونیک مصرفی؛ بهداشت و  یرساختی؛ نیرو و  ارتباطات؛ صنايع ز اطالعات و 

کرد. درمان )مهندسی پزشکی(؛ صنايع دفاعی، هوا و فضا و خودرو اشاره 
يال در   تسهیالت اعطایی این صندوق )قراردادهای منعقدشده( در سال ۱۳۹۶ به میزان 8۰۱ میلیارد ر
يال( افزايش چشمگیر  که در مقايسه با میزان آن در سال ۱۳۹۵ )حدود ۶۶۷ میلیارد ر قالب ۱۵۶ طرح بوده 
به  این صندوق در سال ۱۳۹۶ تسهیالتی  که  این است  قابل ذکر  در حدود ۲۰ درصد داشته است. نکته 
يال در قالب طرح های  ر قرارداد و ۱۱۲4 میلیارد  برای طرح های در دست عقد  يال  ر میزان ۱۶۹۵ میلیارد 
به  الکترونیک،  صنايع  توسعه  و  تحقیق  از  حمايت  صندوق  این،  بر  عالوه  است.  گرفته  نظر  در  مصوب 
ارزش  کرده است. همچنین  و تمديد  يال ضمانت نامه در قالب ۲۷۳ طرح صادر  ر میزان ۹88 میلیارد 
بوده  قالب ۵۲ طرح  و در  يال  ر این صندوق ۳84 میلیارد  ر  و در دست صدو ضمانت نامه های مصوب 
که از این  کرده  يال پرداخت  ره ۹۵-۱۳8۶ تسهیالتی به میزان ۲۹۰۵ میلیارد ر است. این صندوق در دو

يال باز پرداخت  شده است.  میزان حدود ۲۳۰4 میلیارد ر

کوچک و شهرک های صنعتی ایران 5-3-4- سازمان صنایع 
سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی در جهت گیری و تخصیص اعتبارات عمرانی بودجه دولت 
قالب دو طرح صورت می پذیرد. يک طرح   در 

ً
که معموال و متوسط نقش مهمی دارد  کوچک  به صنايع 

ژه »کمک  کوچک و متوسط« و طرح ديگر در ارتباط با پرو مربوط به »کمک های فنی و اعتباری به صنايع 
به نوسازی و تجديد ساختار صنايع در قالب وجوه اداره شده« است.

کوچک و متوسط:  کمک های فنی و اعتباری به صنایع  الف. طرح 

کوچک و شهرک های صنعتی در چارچوب این طرح در سال ۱۳۹۵ نشان می دهد  عملکرد سازمان صنايع 
نه تنها بودجه مصوب برای کمک های فنی و اعتباری در این سال نسبت به سال ۱۳۹4، با رشد منفی 8/۵۱ 
درصدی مواجه شده؛ بلکه در عمل نیز، هیچ مبلغی در این  ارتباط تخصیص نیافته است )جدول ۹-۵(.
کمک های فنی و اعتباری مصوب برابر با ۶۲۱ میلیارد  در طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ درمجموع ارزش 
يال بودجه تخصیصی به صنايع  يال بوده که ۳۹ درصد از آن تخصیص يافته است. از مجموع ۲4۳ میلیارد ر ر
يال مربوط به سال ۱۳۹۰ می باشد. کوچک و متوسط در این ۶ سال، تقریبًا نیمی از آن به میزان ۱۱4 میلیارد ر
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کمک های فنی و اعتباری )میلیارد ریال( کلی طرح  جدول )5-9(: عملکرد 

تخصیصی به مصوب )درصد(بودجه تخصیصیبودجه مصوبسال

۱۳۹۰۱۱4۱۱4۱۰۰
۱۳۹۱۱۲8۱۹۱4
۱۳۹۲۱۲۰4۵۳8
۱۳۹۳8۰۳۷4۶
۱۳۹4۹4۲۹۳۱
۱۳۹۵8۶۰۰
۱۳۹۶-۰۰

۶۲۱۲4۳۳۹مجموع

کوچک و شهرک های صنعتی. مأخذ: سازمان صنایع 

کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع: ب. طرح 

 عملکرد سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی در چارچوب این طرح بیانگر این است که در سال 
کمک به نوسازی و تجديد ساختار صنايع در این سال نسبت  ۱۳۹۵ عالوه بر اينکه بودجه مصوب طرح  
به سال ۱۳۹4 با کاهش مواجه شده )رشد منفی حدود ۲۵ درصدی(، هیچ مبلغی از این بودجه مصوب، 

پرداخت  نشده است )جدول ۱۰-۵(.

کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع کلی وجوی اداری شدی طرح  جدول )5-10(: عملکرد 

بودجه مصوبسال
)میلیارد ریال(

بودجه تخصیصی
)میلیارد ریال(

نسبت بودجه تخصیصی
به مصوب )درصد(

۱۳۹۰۶۱۵.4۳۷8.8۶۲
۱۳۹۱4۹۰۱4۰۲۹
۱۳۹۲۳۳۹84.4۲۵
۱۳۹۳۲۶4.۷۱۰۹.۵4۱
۱۳۹4۳۱۹.۳۵4.۳۱۷
۱۳۹۵۲۳8۰۰
۱۳۹۶-۰۰

۲۲۶۶.۳۷۶۷۳4مجموع

کوچک و شهرک های صنعتی. مأخذ: سازمان صنایع 
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در طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ درمجموع ارزش بودجه مصوب مربوط به این طرح برابر با ۲۲۲۶/۳ میلیارد 
کل بودجه تخصیصی به نوسازی و تجديد  که حدود ۳4 درصد از آن تخصیص يافته است. از  يال بوده  ر

ره حدود نیمی از آن مربوط به سال ۱۳۹۰ بوده است. ساختار صنايع در این دو

5-4. صندوق های ضمانتی و بیمه ای
5-4-1. صندوق ضمانت صادرات ایران1

صندوق ضمانت صادرات ایران در سال ۱۳۹۶ با يک چرخش راهبردی در جهت گیری های خود مواجه 
بوده است. در این سال صندوق مذکور از يکسو از پوشش های ضمانتی به سمت ارائه خدمات بیمه ای 
کرده و از سوی ديگر جهت منابع خود را به سمت پوشش های بیمه ای واحدهای تجاری بزرگتر  حرکت 
معطوف نموده است. ارزش پوشش های بیمه ای این صندوق در سال ۱۳۹۶ رشد چشمگیری )۱۱۶/۲ 
کرده، به طوری که از میزان ۵۵۷ میلیون دالر در سال ۱۳۹۵ به ۱۲۰4 میلیون دالر در سال  درصد( را تجربه 
از رقم ۱۷۹ در  با ۵۰/8 درصد رشد  ۱۳۹۶ رسیده و تعداد طرح های تحت پوشش بیمه ای این صندوق 

سال ۱۳۹۵ به ۲۷۰ طرح در سال ۱۳۹۶ افزايش يافته است.
از طرف ديگر، ارزش و تعداد ضمانت نامه های صادرشده در سال ۱۳۹۶ در مقايسه با سال قبل خود به 
ترتیب با افزايش رشد ۰/۹ و ۷/۱ درصدی مواجه شده است. به طوری که در سال ۱۳۹۶ حدود ۶۹۲ میلیون 
دالر ضمانتنامه در قالب 4۳8 طرح، توسط این صندوق صادر شده است )تعداد و ارزش بیمه نامه های 

صادر شده در سال ۱۳۹۵ به ترتیب 4۳4 طرح و ۶4۶ میلیون دالر بوده است( )جدول ۱۱-۵(.

کشور، تشویق صادرکنندگان به توسعه فعالیت های صادراتی )به ویژه صادرات غیر نفتی(،  کنندگان  1. این صندوق به منظور امنیت مالی صادر 
یسک های سیاسی و تجاری، توسط  یسک های سیاسی و تجاری، ارائه پوشش های الزم به آن ها در مقابل ر کاهش نگرانی آن ها در زمینه وجود ر
که معمواًل از سوی شرکت های بیمه تجاری قابل پوشش  یسک هایی را پوشش می دهند  دولت و با همکاری آنکتاد ایجاد شده است و اغلب ر
تسهیالت  ارائه  و  اتکایی  قراردادهای  بیمه نامه، صدور ضمانت نامه، عقد  این صندوق شامل صدور  ارائه  قابل  این، خدمات  بر  نیستند. عالوه 

است.
که در سال 1394 در حدود 200 میلیون دالر افزایش سرمایه داشته است. این افزایش  یال بوده  آخرین سرمایه ثبت شده این صندوق 1200 میلیارد ر
شامل  را   1394 سال  فعالیت های  ارزش  درصد   20 و  است  توجه  قابل  صندوق  این  تضمینی  و  بیمه ای  فعالیت های  حجم  با  قیاس  در  سرمایه 
می شود. درحالی که علی رغم افزایش سرمایه این صندوق، مقدار سرمایه آن بسیار محدود است و در قیاس با نیازهای بخش واقعی، ناچیز است، 

لذا امکان ارائه خدمات مالی در سطح باال را سلب می کند.
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جدول )5-11(: بیمه نامه ها و ضمانتنامه ها صادرشدی صندوق ضمانت صادرات اهران در سال های 1395 و 1396 )میلیون دالر(

عنوان
درصد تغییرارزش پوشش )میلیون دالر(تعداد

ارزشتعداد1395139613951396

۱۷۹۲۷۰۵۵۷۱۲۰4۵۰.8۱۱۶.۲پوشش های بیمه ای

4۳44۳8۶4۶۶۹۲۰.۹۲۷.۱پوشش های تضمینی

مأخذ: عملکرد صندوق ضمانت صادرات ایران.

به  که عمدتًا  بود؛  به بخش صنعت  کل پوشش های صندوق در سال ۱۳۹۶ مربوط  از  حدود ۹۵ درصد 
سمت خدمات فنی و مهندسی، محصوالت پتروشیمی و شیمیایی و محصوالت صنعتی معطوف شده 

است. 

5-4-2. صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی1
۱۳۹۶حدود  سال  در  معدنی  فعالیت های  سرمايه گذاری  بیمه  صندوق  صادرشده  بیمه نامه های  ارزش 
برابر  از 4  که نسبت به سال قبل خود با رشد چشمگیری مواجه بوده و بیش  يال بوده  ۲۱۲۵/۶ میلیارد ر
يال در سال ۱۳۹۶  ر به ۲۱۲۵/۶ میلیارد  يال در سال ۱۳۹۵  ر از 4۰۹2/۵ میلیارد  يکه  به طور شده است؛ 
رسیده است. درمجموع به علت عملکرد مثبت صندوق های حمايتی در تأمین مالی بنگاه های تولیدی 
سوی  از  تسهیالت  يافت  در موانع  رفع  و  تولید  روند  تسهیل  در  صندوق ها  این  آن ها،  سرمايه  افزايش  و 

بنگاه های تولیدی، نقش مهمی ايفا نموده اند.

کردن یارانه ها 5-5. عملکرد ماده 8 قانون هدفمند 
کردن يارانه ها، دولت مکلف شده بود، ۳۰ درصد از خالص وجوه حاصل  مطابق ماده 8 قانون هدفمند 
برای  يارانه سود تسهیالت و وجوه اداره شده  کمک های بالعوض،  برای پرداخت  را  از اجرای این قانون 

کانه آرایی و فرآوری(؛  کتشاف، بهره برداری،  1. خدمات قابل ارائه این صندوق، شامل صدور بیمه نامه؛ صدور بیمه نامه اعتباری، سرمایه گذاری )ا
کانه آرایی  کتشاف، بهره برداری و  سرمایه گذاری منابع مالی صندوق )اعطای وام( است. حوزه های تحت حمایت این صندوق شامل حمایت از ا
یالی 25 میلیون دالر به عالوه  که در سال 1394 افزایش سرمایه ای با معادل ر یال بوده  و فرآوری است. سرمایه اولیه این صندوق حدود 100 میلیارد ر

1 میلیارد دالر داشته است.

2. آمار ارائه شده بیش از 326 میلیارد ریال بوده است، ولی مبلغ دقیق آن در دسترس نیست.
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رزی و صنعتی اختصاص دهد. بااین حال،  کشاو اجرای مواردی ازجمله حمايت از تولیدکنندگان بخش 
گرفته شده در ارتباط با اجرای قانون  در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ )بند الف تبصره ۱4( منابع مالی در نظر 
که ضمن حمايت از تولید  يال است  کردن يارانه ها برای حمايت از بخش تولید ۱۰ هزار میلیارد ر هدفمند 
ری  بهره و ارتقاء  و  بهینه سازی  طرح های  غیرنفتی،  صادرات  عمومی،  نقل  و  حمل  اشتغال،  صرف  بايد 
که بخش صنعت و  کارآفرينی امید شود1. از اينرو به نظر می رسد  يت منابع صندوق  مصرف انرژی و تقو
که در قانون بودجه  معدن در این سال بهره  چندانی از منابع قانون مذکور نبرده باشد. این درحالی  است 
بخش  برای  يارانه ها  هدفمندی  منابع  از  يال  ر میلیارد  هزار   ۵۲ و   ۱۰۰ به ترتیب   ۱۳۹4 و   ۱۳۹۳ سال های 
تولید  بخش  به  آن  يال  ر میلیارد  هزار   4۶ و   ۲۳/۶ حدود  ترتیب  به  اگرچه  بود،  شده  گرفته  نظر  در  تولید 
گرفته  پرداخت شد2. شايان ذکر است در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ )بند د تبصره ۱4( منابع مالی در نظر 
 شده در ارتباط با اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها برای حمايت از بخش تولید، تنها معطوف به حذف 

يارانه های برخی خانوارهای مشمول )منابع حاصل از اجرای بند )الف(3 این تبصره( شد4.

5-6- عملکرد بخش صنعت و معدن در بورس اوراق بهادار
5-6-1- شاخص قیمت صنعت در بورس اوراق بهادار

که  شاخص  صنعت در سال ۱۳۹۶ در قیاس با سال قبل با افزايش ۲۹/8 درصدی مواجه شد؛ به طوری 
از  رقم ۶۶۳4۲ واحدی در اوايل سال  ۱۳۹۶، به  سطح 8۶۰8۲  واحدی در پايان این سال رسید. همچنین 
که در مقايسه با ابتدای  راق بهادار در پايان اسفند سال ۱۳۹۶ به ۹۶۲۹۰ واحد رسید  شاخص  کل بورس او

کرد )نمودار ۲-۵(. سال رشد قیمت ۲4/۳ درصدی را تجربه 

کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی،  کوچک و متوسط صنعتی، معدنی،  1. مقرر شده بود این منابع به پرداخت یارانه سود تسهیالت به واحدهای 
گردشگری و صادراتی )35 درصد( حمایت از نوسازی صنایع )15 درصد( و ارائه مشوق ها و زیرساخت های صادراتی )20 درصد( اختصاص یابد.

که عماًل عملکردی نداشته و مبلغی تخصیص پیدا نکرده است. یال بود  2. در سال 1392 رقم مصوب بخش تولید معادل 20 هزار میلیارد ر

که در عناوین 1 تا 6 ذکر شده است را حذف  که سر پرست آن ها مشمول شرایطی  3. دولت موظف است در سال 1395 یارانه نقدی خانوارهایی 
کند.

4. این منابع باید به پرداخت یارانه سود تسهیالت به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری 
و صادراتی )35 درصد(، حمایت از نوسازی صنایع )15 درصد( و ارائه مشوق ها و زیرساخت های صادراتی )20 درصد( اختصاص می یافت.
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کل و شاخص صنعت در سال 1396 نمودار )5-2(: مقایسه روند شاخص 

 

 دكتر احمد تشکینی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش كارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .

 

 12صفحه:  1396دی  تاريخ:
 

 

ها برای بخش هزار میلیارد ريال از منابع هدفمندی يارانه 52 و 100ب ترتیبه 1394و  1393 هایقانون بودجه سال
 .1هزار میلیارد ريال آن به بخش تولید پرداخت شد 46 و 6/23 اگرچه به ترتیب حدود بود،ه تولید در نظر گرفته شد

در ارتباط با اجرای  شده گرفته( منابع مالی در نظر 14)بند د تبصره  1395در قانون بودجه سال شايان ذكر است 
های برخی خانوارهای مشمول ها برای حمايت از بخش تولید، تنها معطوف به حذف يارانهقانون هدفمند كردن يارانه

 .3اين تبصره( شد 2)منابع حاصل از اجرای بند )الف(
 

 عملکرد بخش صنعت و معدن در بورس اوراق بهادار -5-6
 اوراق بهادارشاخص قیمت صنعت در بورس  -5-6-1 

 66342رقم  طوری كه ازدرصدی مواجه شد؛ به 8/29در قیاس با سال قبل با افزايش  1396صنعت در سال  شاخص
وراق ا بورس كل شاخصواحدی در پايان اين سال رسید. همچنین  86082سطح  ، به1396 واحدی در اوايل سال

درصدی را  3/24رشد قیمت  رسید كه در مقايسه با ابتدای سالواحد  96290به  1396سال  در پايان اسفند بهادار
 (.2-5 نمودار)تجربه كرد 

 

6139 سال در صنعت شاخص و کل شاخص روند مقایسه :(2-5نمودار )  

 
 .تهران بهادار اوراق بورس سازمان: مأخذ      

                                                 
 ه است.هزار میلیارد ريال بود كه عمالً عملکردی نداشته و مبلغی تخصیص پیدا نکرد 20رقم مصوب بخش تولید معادل  1392در سال  .1
 ذكر شده است را حذف كند. 6تا  1ها مشمول شرايطی كه در عناوين يارانه نقدی خانوارهايی كه سر پرست آن 1395دولت موظف است در سال . 2
 یو صادرات یگردشگر ی،و مهندس یخدمات فن ی،كشاورز ی،معدن ی،كوچک و متوسط صنعت یبه واحدها یالتسود تسه يارانهبه پرداخت بايد منابع  ينا .3

 .يافتمیدرصد( اختصاص  20) یصادرات هایيرساختها و زدرصد( و ارائه مشوق 15) يعصنا یاز نوساز يتحما ،درصد( 35)
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شاخص کل  شاخص صنعت

                    مأخذ: سازمان بورس اوراق بهادار تهران.

عرصه  در  تحوالت  در  عمدتًا   ۱۳۹۶ سال  در  صنعت  شاخص  توجه  قابل  رشد   ،)۲-۵( نمودار  مطابق 
ياست جمهوری اياالت متحده آمريکا و اقدامات مجلس نمايندگان آمريکا  یژه انتخابات ر بین الملل به و
که افزايش نرخ دالر و سایر ارزها را به دنبال داشت  يشه داشت  يب تحريم های جديد علیه ایران ر در تصو
براین اساس، شاخص  که  ایران شد  بازگشت تحريم ها علیه  گمانه زنی ها در خصوص  و موجب تشديد 
قیمت صنايع بورسی مجددًا روند صعودی به خود گرفت. عالوه بر این، اعالم سیاست های بانک مرکزی 
برای مدیريت بازار ارز، ابالغ نسخه جديد دولت برای تامین مالی بنگاه های تولیدی، موافقت دولت با 
يالی در بورس انرژی، مخالفت بانک مرکزی با اخذ مالیات از سود سپرده های  راق 4 هزار میلیارد ر انتشار او
کمتر از ۱۵ درصد از  کاهش نرخ سود بانکی به  يب افزايش قیمت خودرو در شورای رقابت و  بانکی، تصو

راق بهادار در سال ۱۳۹۶ بوده است. يدادهای تاثیرگذار بر بورس او جمله مهم ترین رو
که عالوه بر موارد ذکرشده، اعمال  راق بهادار در سال ۱۳۹۶ نشانگر آن است  نگاه به تحوالت بورس او
که  کلی شاخص صنعت داشته  ز پاره ای از تغییرات، تأثیرات قابل توجهی بر روند  برخی سیاست ها و برو

کرد: یر اشاره  ازجمله مهمترین آنها می توان به موارد ز
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بازار 	  اينکه  به  توجه  با  سرمايه:  بازار  در  نقدينگی  جذب  در  بازارها  سایر  بازدهی  تزاحمی  نقش 
که نرخ بازدهی نسبت به سایر بازارها در رتبه  يسک باالیی است، انتظار بر آن است  سهام دارای ر
که در سال ۱۳۹۶بازارهای موازی نظیر بازار سکه،بازار ارز و  گیرد، این در حالی است  مناسبی قرار 

سود سپرده دارای بازدهی بیشتری بودند.
بازار بدهی نسبت به کل حجم 	  کل  عدم هماهنگی میان بازار سهام در مقابل بازار بدهی: سهم 

راق بدهی  بازار در بازار سرمايه کشور حدود ۶ درصد است. این در حالی است که نسبت حجم او
کره جنوبی به ترتیب 88، ۶۳ و  کشورهایی همچون ايتالیا، اسپانیا و  به کل حجم بازار سرمايه در 
4۵ درصد می باشد. باال بودن نرخ سود بازار بدهی )باالی ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۶( برای جذب 
باالی نقدينگی )به عنوان رقیب بازار سهام( يکی از عواملی بود که موجب شد بازار سهام نتواند از 

وضعیت نامناسب شاخص ها خارج شود.

5-6-2. بررسی ارزش معامالت و ارزش بازاری صنایع بورسی
 ۱۳۹۵ سال  با  قیاس  در   ۱۳۹۶ سال  در  کلیدی  صنايع  تفکیک  به  را  بورس  بازار  ارزش   )۱۲-۵( جدول 
در سال ۱۳۹۶ معادل ۱8/8 درصد  بورس  بازاری  ارزش  که مالحظه می شود،  نشان می دهد. همانطور 
رشد داشته و سه صنعت مهم بورسی در این سال شامل محصوالت شیمیایی، ساخت فلزات اساسی و 
که مجموعًا 4۵/۲ درصد از ارزش بازاری را به خود اختصاص می دادند و  رده های نفتی بودند  صنايع فرآو

کردند. به ترتیب رشد ۲۶/8، ۶۳/۹ و ۵4/۷ درصدی را در مقايسه با سال ۱۳۹۵ تجربه 

جدول )5-12(: ارزش بازار به تفکیک صنایع در سال 1396 در مقایسه با سال 1395 )هزار میلیارد ریال - درصد(

13951396

شرح
ارزش بازار

)هزار میلیارد ریال(
سهم

)درصد(

ارزش بازار
)هزار میلیارد 

ریال(

سهم
)درصد(

 تغییرات
 )درصد(

۶۶4.4۲۰.۶84۲.8۲۲۲۶.8محصوالت شیمیایی

۳۳۱.۵۱۰.۳۵4۳.4۱4.۲۶۳.۹فلزات اساسی

رده های نفتی ۲۱۲.8۷۳۲۹.۰۹۵4.۷فرآو

۲8۵.۰8.8۳۳۰.۶۹۱۶.۰مخابرات

۱۶.4-۳۱۵.۱۱۰۲۶۳.۶۶.۹بانک و موسسات مالی
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13951396

شرح
ارزش بازار

)هزار میلیارد ریال(
سهم

)درصد(

ارزش بازار
)هزار میلیارد 

ریال(

سهم
)درصد(

 تغییرات
 )درصد(

کانه های فلزی ۱8۳.8۶.۰۲۶۰.۲۶.84۱.۶استخراج 

۲۰۷.۶۵.۷۲۳۵.8۶.۲۱۳.۶شرکت های چند رشته ای صنعتی

۳.۹-۱۵۵.۹4.8۱4۹.8۳.۹خودرو و ساخت قطعات
۹۱.۹۳۱4۵.۷۳.8۵8.۶رايانه و فعالیت های وابسته
یی ۱۵-۱4۱.۵۳.۰۱۲۰.۲۳.۱مواد و محصوالت دارو

گاز ۹۹.۵۳.۰۹۹.۷۲.۶۰.۲تأمین برق، 

۷4.۱۲.۳۷8.4۲.۰۵.8سرمايه گذاری ها

۱۰.۳-۷۶.8۲.۳۶8.۹۱.8خدمات فنی و مهندسی

۵.۶-۷۰.۱۲.۱۶۶.۱۱.۷حمل و نقل

گچ ۱8.8-۶۳.۳۱.۹۵۱.4۱.۳سیمان، آهک و 

۷.۳-4۱.۰۱.۲۳8.۰۰.۹محصوالت غذایی

۵.۲-۳۰.۷۰.۹۲۹.۱۰.۷ماشین آالت برقی

۱۷.4-۲۶.4۰.8۲۱.8۰.۵بیمه و صندوق بازنشستگی
ک و مستغالت ۷.8-۲۳.۰۰.۷۲۱.۲۰.۵انبوه سازی امال

۱۶.8۰.۵۱۷.۵۰.44.۲ماشین آالت و تجهیزات

۱4.۲۰.4۱۶.۹۰.4۱۹.4سایر واسطه گری های مالی

8.۶۰.۲۱۳.8۰.۳۶۰.۶قند وشکر

۲8.۱-۱۹.۱۰.۵۱۳.۷۰.۳۶ساخت محصوالت فلزی

کمکی به نهادهای  فعالیت های 
مالی

۵.8۰.۱۱۲.4۰.۳۱۱۱.۵

۱4.۱۰.4۱۱.۹۰.۳۱۵.۶الستیک و پالستیک
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13951396

شرح
ارزش بازار

)هزار میلیارد ریال(
سهم

)درصد(

ارزش بازار
)هزار میلیارد 

ریال(

سهم
)درصد(

 تغییرات
 )درصد(

کانی غیرفلزی ۱۱.۹۰.۳۱۱.۷۰.۳۲.۳سایر محصوالت 

۹.۳۰.۲۹.۳۰.۲۰.۰وسايل اندازه گیزی پزشکی

گاز ۵۰.۰-8.۷۰.۲4.۳۰.۱استخراج نفت و 

۵.۳۰.۱۳.۷۰.۱۲۹.8کاشی و سرامیک

۲.8۰.۰۹۳.۳۰.۰۹۱۵.۷دباغی، پرداخت چرم

۱.۶۰.۰۵۲.4۰.۰۶4۷.۵انتشار، چاپ و تکثیر

کاغذی ۱.۱۰.۰۳۱.۵۰.۰4۳۲.4محصوالت 

۶.۹-۱.۲۹۰.۰4۱.۲۰.۰۳منسوجات

یزیون ۱.۳۰.۰4۱.۰۰.۰۳۲۱.۰ساخت رادیو، تلو

۰.۷۰.۰۲۰.۷۰.۰۲۰.۰محصوالت چوبی

ری رزی، دامپرو ۹.۵-۰.8۰.۰۲۰.۷۰.۰۲کشاو

۰.4۰.۰۱۰.۵۰.۰۱۲۰.8استخراج ذغال سنگ

۳8.۹-۰.۷۰.۰۲۰.4۰.۰۱استخراج سایر معادن

کل بازاری ۳۲۲۰.۳۱۰۰۳8۲4.۲۱۰۰۱8.8ارزش 

مأخذ: بورس اوراق بهادار تهران.

بررسی  می دهد.  نشان   ۱۳۹۶ سال  در  مهم  صنايع  تفکیک  به  را   بورس  بازاری  ارزش  نیز   )۳-۵( نمودار 
که »محصوالت شیمیایی« در حدود  يد آن است  کل بازار بورس در سال ۱۳۹۶ مؤ سهم صنايع از ارزش 
کل ارزش بازاری بورس تهران را تشکیل می دهند. پس از این صنعت، دو صنعت »فلزات  ۲۲ درصد از 

رده های نفتی« به ترتیب با سهم ۱4 و ۹ درصد در رتبه دوم و سوم قرار دارند. اساسی« و »فرآو
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نمودار )5-3(: ارزش بازار به تفکیک صنایع در سال 1396

 

 دكتر احمد تشکینی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش كارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .

 

 15صفحه:  1396دی  تاريخ:
 

 

 0.0 0.2 9.3 0.2 9.3 گیزی پزشکیوسایل اندازه

 -50.0 0.1 4.3 0.2 8.7 استخراج نفت و گاز

 29.8 0.1 3.7 0.1 5.3 کاشی و سرامیک

 15.7 0.09 3.3 0.09 2.8 دباغی، پرداخت چرم

 47.5 0.06 2.4 0.05 1.6 انتشار، چاپ و تکثیر

 32.4 0.04 1.5 0.03 1.1 محصوالت کاغذی

 -6.9 0.03 1.2 0.04 1.29 منسوجات

 21.0 0.03 1.0 0.04 1.3 رادیو، تلویزیونساخت 

 0.0 0.02 0.7 0.02 0.7 محصوالت چوبی

 -9.5 0.02 0.7 0.02 0.8 کشاورزی، دامپروری

 20.8 0.01 0.5 0.01 0.4 استخراج ذغال سنگ

 -38.9 0.01 0.4 0.02 0.7 استخراج سایر معادن

 18.8 100 3824.2 100 3220.3 ارزش کل بازاری

 بورس اوراق بهادار تهران. مأخذ:

بررسی سهم صنايع از دهد. نشان می 1396( نیز ارزش بازاری بورس را  به تفکیک صنايع مهم در سال 3-5نمودار )
درصد از كل ارزش بازاری  22در حدود  «ت شیمیايیالمحصو» كه مؤيد آن است 1396در سال  ارزش كل بازار بورس

به ترتیب با « های نفتیفرآورده»و « فلزات اساسی» صنعت دواز اين صنعت،  دهند. پسبورس تهران را تشکیل می
 .قرار دارنددرصد در رتبه دوم و سوم  9و  14سهم 

 

1396ارزش بازار به تفکیک صنایع در سال  (:3-5) نمودار  

 
 بورس اوراق بهادار تهران. مأخذ:

%22محصوالت شیمیایی

%14فلزات اساسی

%9های نفتیفرآورده

%7بانک و موسسات مالی%8مخابرات

%7های فلزیاستخراج کانه

ای های چندرشتهشرکت
%6صنعتی

%4خودرو و ساخت قطعات

%4ههای وابسترایانه و فعالیت

%3مواد و محصوالت دارویی

%16سایر صنایع

                    مأخذ: سازمان بورس اوراق بهادار تهران.

جدول )۵-۱۳( ارزش معامالت نرمال به تفکیک صنايع را در سال ۱۳۹۶ در قیاس با سال ۱۳۹۵ نشان 
می دهد. همانطور که مالحظه می شود، ارزش معامالت بورس در سال ۱۳۹۶ با کاهش رشد ۷/۲ درصدی 
کاهش رشد ارزش معامالتی سهام خودرو و ساخت  که عمدتًا به سبب  نسبت به سال ۱۳۹۵ مواجه شد 
قطعات به میزان ۵۳/۳ درصد بوده است. عالوه بر این، کاهش ارزش معامالتی در حوزه سرمايه گذاری و 
کاهش ارزش معامالت  بانک ها و مؤسسات اعتباری به ترتیب به میزان ۵۷/4- و ۵۱- درصد نیز سبب 
بورس شده است. با این حال، ارزش معامالتی سه صنعت مهم محصوالت شیمیایی، فلزات اساسی 
رده های نفتی در سال ۱۳۹۶ در مقايسه با سال  ۱۳۹۵به ترتیب ۲8/۱، ۱۱۳/۶ و ۳۶/۷ درصد رشد  و فرآو

داشتند.

جدول )5-13(: ارزش معامالت نرمال به تفکیک صنایع در سال 1396 در مقایسه با سال 1395 )هزار میلیارد ریال-درصد(

شرح
 تغییرات 13951396

)درصد( سهم )درصد(ارزش معامالتسهم )درصد(ارزش معامالت
۵۳.۳-۱۰۹.۵۲۲.۵۵۱.۱۱۱.۲خودرو و ساخت قطعات

4۲.۰8.۵۵۳.8۱۱.8۲8.۱محصوالت شیمیایی
۳۵.۹۷.4۷۶.۷۱۶.۹۱۱۳.۶فلزات اساسی
گذاری ۵۷.4-۳۲.۶۶.8۱۳.۹۳.۱سرمايه 

---۲۹.۶۶.۰ساخت محصوالت فلزی
۵۱.۰-۲۹.۲۶۱4.۳۳.۲بانک، موسسات اعتباری
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شرح
 تغییرات 13951396

)درصد( سهم )درصد(ارزش معامالتسهم )درصد(ارزش معامالت
رده های نفتی ۲۵.۹۵.۳۳۵.4۷.8۳۶.۷فرآو

کانه های فلزی ۲۵.4۵.۱۳4.۷۷.۶۳۶.۶استخراج 
---۱۶.۰۳.۲ماشین آالت و دستگاه های برقی

شرکت های چندرشته ای 
صنعتی

۱4.۰۲.8---

4.۲-۱۲۹.۶۲۶.۵۱۲4.۱۲۷.۳سایر صنايع
۷.۲-4۹۰.۲۱۰۰4۵4.8۱۰۰کل بازار

مأخذ: سازمان بورس اوراق بهادار تهران.

کل ارزش معامالت بورس را در سال ۱۳۹۶ نشان می دهد. نمودار )۵-4(، سهم صنايع مهم بورسی از 

نمودار )5-4(: ارزش معامالت نرمال در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنایع در سال 1396

 

 دكتر احمد تشکینی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش كارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .

 

 17صفحه:  1396دی  تاريخ:
 

 

 1396ارزش معامالت نرمال در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنایع در سال  :(4-5)نمودار 

 
 .بورس اوراق بهادار تهران مأخذ:

های وردهشیمیايی، خودرو و ساخت قطعات، فرآپنج صنعت فلزات اساسی، محصوالت  1396مطابق نمودار، در سال 
درصد بیشترين سهم از ارزش  6/7و  8/7، 2/11، 8/11، 9/16های فلزی به ترتیب با سهم نفتی و استخراج كانی

درصد از كل  3/55صنعت نامبرده مجموعاً  معامالت بورس اوراق بهادار را به خود اختصاص دادند. در واقع پنج
 به خود اختصاص دادند.  1396ارزش معامالت بورس را در سال 

 های مالی صنایع بورسیبررسی وضعیت شاخص -5-6-3
نشان می 1395نسبت به سال  1396مالی بورس اوراق بهادار را در سال  های اصلی( تحوالت شاخص14-5جدول )

 دهد. 

 درصد(-)هزار میلیارد ریال 1395در مقایسه با سال  1396های مالی بورس اوراق بهادار در سال شاخص (:14-5) جدول

 سال

 سود

)هزار 
میلیارد 
 ریال(

رشد 
 )درصد(

سود 
 تقسیمی

)هزار 
میلیارد 
 ریال(

تغییرات 
 )درصد(

P/E 
تغییرات 
 )درصد(

EPS DPS 
DPS/EPS 

 )درصد(

تغییرات 
 )درصد(

1395 306.7 34- 254.5 25- 6.8 8- 300 249 83 13.7 
1396 410.5 33 288.0 13 6.4 5- 345 242 70 15- 

 مأخذ: بورس اوراق بهادار تهران.

11.2خودرو و ساخت قطعات

11.8محصوالت شیمیایی

16.9فلزات اساسی

3.2بانک، موسسات اعتباری3.1سرمایه گذاری

7.8های نفتیفرآورده

یهای فلزاستخراج کانه
7.6

27.3سایر صنایع

                    مأخذ: سازمان بورس اوراق بهادار تهران.

ساخت  و  خودرو  شیمیایی،  محصوالت  اساسی،  فلزات  صنعت  پنج   ۱۳۹۶ سال  در  نمودار،  مطابق 
و   ۷/8  ،۱۱/۲  ،۱۱/8  ،۱۶/۹ سهم  با  ترتیب  به  فلزی  کانی های  استخراج  و  نفتی  رده های  فرآو قطعات، 
راق بهادار را به خود اختصاص دادند. در واقع پنج  ۷/۶ درصد بیشترین سهم از ارزش معامالت بورس او
کل ارزش معامالت بورس را در سال ۱۳۹۶ به خود اختصاص  صنعت نامبرده مجموعًا ۵۵/۳ درصد از 

دادند. 
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5-6-3. بررسی وضعیت شاخص های مالی صنایع بورسی
را در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال  راق بهادار  او جدول )۵-۱4( تحوالت شاخص های اصلی مالی بورس 

۱۳۹۵ نشان می دهد. 

جدول )5-14(: شاخص های مالی بورس اوراق بهادار در سال 1396 در مقایسه با سال 1395 )هزار میلیارد ریال-درصد(

سال
سود

)هزار میلیارد 
ریال(

رشد 
)درصد(

سود 
تقسیمی

)هزار میلیارد 
ریال(

تغییرات 
)درصد(

P/E
تغییرات 
)درصد(

EPSDPS
DPS/EPS

)درصد(
تغییرات 
)درصد(

۱۳۹۵۳۰۶.۷-۳4۲۵4.۵-۲۵۶.8-8۳۰۰۲4۹8۳۱۳.۷

۱۳۹۶4۱۰.۵۳۳۲88.۰۱۳۶.4-۵۳4۵۲4۲۷۰-۱۵

مأخذ: بورس اوراق بهادار تهران.

ری صنايع بورسی شامل میزان سود و سود تقسیمی در سال ۱۳۹۶ به  مطابق جدول، شاخص های سودآو
که نسبت به سال ۱۳۹۵ به ترتیب ۳۳ و ۱۳ درصد رشد  يال رسیده  ترتیب به 4۱۰/۵ و ۲88 هزار میلیار در
داشته است. این امر نشانگر افزايش منابع درونی بنگاه ها در تأمین مالی است. عالوه بر این درآمد واقعی 
به ازای هر سهم )EPS( در این سال افزايش داشته و در قیاس با سال قبل ۱۵ درصد رشد يافت در حالی 
که سود تقسیمی به ازای هر سهم )DPS( در این مقطع با کاهش رشد ۲/8 درصدی به ۲4۲ واحد در سال 
۱۳۹۶ رسید، این امر می تواند بیانگر افزايش بکارگیری منابع درونی صنايع بورسی در تامین مالی آنها باشد. 
کاهش نسبت سود تقسیمی به سود به دست آمده )DPS/EPS( از 8۳ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۷۰ درصد 
در سال ۱۳۹۶ این نکته را تایید می کند. شايان ذکر است، نسبت قیمت به سود سهام )P/E( در سال 

کاهش داشته و با ۵ درصد افت به ۶/4 رسیده است.  ۱۳۹۶
راق بهادار را به تفکیک صنايع اصلی برای سال ۱۳۹۶  جدول )۵-۱۵(، شاخص های مالی بورس او
در قیاس با سال ۱۳۹۵ نشان می دهد. مطابق جدول، در سال ۱۳۹۶ به رغم آنکه نسبت سود تقسیمی به 
کل در صنايع مهم بورسی نظیر محصوالت شیمیایی، فلزات اساسی، شرکت های چند رشته ای،  سود 
کاهش يافته و ظرفیت خوبی جهت تامین مالی از منابع  کانی های فلزی و سیمان در قیاس با سال قبل 
درونی بنگاه ها ايجاد شده است، ولی همچنان متوسط این نسبت با حدود ۷۰ درصد رقم قابل مالحظه ای 

می باشد.
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جدول )5-15(: شاخص های مالی صنایع بورسی در سال 1396 در مقایسه با سال 1395 )هزار میلیارد ریال-درصد(

شرح

سود
)هزار میلیارد 

ریال(

سود تقسیمی
)هزار میلیارد 

ریال(
P/EEPSDPS

DPS/EPS
)درصد(

139513961395139613951396139513961395139613951396

۶۶.4۱۰۰.۵۵۷.4۶۵.۱۵.8۶.۰4۵۵۶۵۲۳۹۳4۲۳84۶4محصوالت شیمیایی

۱4.۵4۷.۹۱۷.۶۳4.۰8.۲۶.۳۱۰۰۲8۹۱۲۲۲۰۵۱۰8۷۰فلزات اساسی

4۲.۱۳۱.84۳.۲۲8.۱۵.۲4.8۲۹۰۲4۷۲۹8۲۱8۱۰۲88شرکت های چند رشته ای صنعتی

۳۰.۶۷.8۵.۶۳.۰۷.۲۹.۲۲۱۲4۹۳۹۱۹۱8۲8بانک ها، موسسات اعتباری

۰.88.4۱.۵۱.۳۱۲.۰۱۲.۳۹۷۹۱۷۱۲۱48خودرو و ساخت قطعات

کانه های فلزی ۱۵.۵۲۳.۷۱۳.4۱۶.۰8.۱۶.۰۲4۹۲۵۶۲۱۵۱۷48۶۶8استخراج 

48.۵۵۵.۹44.۷4۷.۹4.8۵.۳۹۷۳8۷۵8۹۷۷۵۰۹۲8۶مخابرات

گذاری ها ۲۲۰۲۳4۱8۵۱۹4848۳--۱۰.۰۱۲.۷8.4۱۰.۵سرمايه 

گچ ۵.۵۳.۳۵.۱۲.۹۱۰.۵8.۶۲۱۰۱۲۰۱۹8۱۰8۷۹۷۲سیمان، آهک و 

رده های نفتی ۷.۰4۰.8۷.۷۲۰.8۷.۳۵.۹۳۰۳۶8۶۳۳۳۳۵۰۱۱۰۵۱فرآو

۳.۲۲.۰۰.۳۲.۱۲۰.۱۲۶.۹۱۷۷۱۱4۲۱۱۱۶۱۱۹۲حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

گرم گاز، بخار و آب  ۱۶.۶۱۷.۹۱۱.۰۱۶.۹4.۹۵.۱۹۹۲8۶۶۶۶۰8۱۹۶۶۹۵تأمین برق، 

ک و مستغالت ۱.۵۱.۲۱.۰۰.8۷.۷8.۱۹۳۷4۶4۵۳۵444انبوه سازی امال

محصوالت غذایی و آشامیدنی بجز 
قند و شکر

۶.۲۲.۹4.۳۲.۰8.۲8.۶4۳8۲4۷۳۰۵۱۷۵۶۹۷۱

بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین 
اجتماعی

۲.۹۲.۵۱.۲۱.۲۷.۱۵.۹۲۲۷۱۷۹۹۶۹۱4۳۵۱

یی ۱۶.۷۲۰.۰۱4.۲۱۶.۰۷.۱۶.۱۱,۳۵۰۹۶۹۱,۱4۷۷۷۶8۵۷۹مواد و محصوالت دارو

۰.۰۶.۳۲.۵۱.۶۱4.۳۱۲.8۷۶۲۹۲۵۷۱۶4۳,۶۷۷۲۶خدمات فنی و مهندسی

۱۰۹۶۵۲۵۵۰۵۲-۰.۷۰.۵۰.۱۹.۰8.۱۱۳۱-۱.۰محصوالت فلزی

۷.۱۱۱.۱۵.۳۷.۰۷.8۹.۳۱,۰8۲۱۱4۳8۱۳۷۲8۷۵۶۳رايانه و فعالیت های وابسته به آن

۱.8۱.8۱.۰۱.۰۹.۶8.4۲8۶۲8۶۱۶۱۱۶۵۵۵۵۷ماشین آالت و تجهیزات

۱.۶۲.۲۱.۵۱.۶۶.۲۷.۲۳۳۹۲۲۶۳۱۹۱۶۳۹4۷۱سایر واسطه گری های مالی

۱.۵۲.4۱.۶۱.۶۷.۲۶.8۳۹844۹4۳۵۲۲۹۹۳۶۵الستیک و پالستیک

۲.۰۲.۲۱.۶۲.۱۱۳.۶۱۲.۹۵۶۰۵۹۲44۹۵۷۰8۰۹۶ماشین آالت دستگاه های برقی

گاز و ... ۰.۷۰.۷۰.۱۰.۱8.۹۶.۶۲8۲۲۹۳4۲۰۷۰۱4۹۲4استخراج نفت 
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شرح

سود
)هزار میلیارد 

ریال(

سود تقسیمی
)هزار میلیارد 

ریال(
P/EEPSDPS

DPS/EPS
)درصد(

139513961395139613951396139513961395139613951396

۰.۱۰.۹۰.۳۰.۶۹.۹۱۰.۵۶۵۳۹۳۱۳۱۲۵۹8۱۶۲قند و شکر

کانی غیر فلزی ۱.۵۱.۰۰.8۰.۶۶.۳۶.۱۷۷۱۳۹۲4۲8۲۵۲۵4۵۵سایر محصوالت 

۷۹۱۵۲۱4۱۵۳84--۰.۱۰.۱۰.۲۱۲.۷8.۲۲۱-۰.۰۲-کاشی و سرامیک

یزیون و ... ۰.۰۰۶۰.۰۱۰.۰۰۶۰.۰۰۱۱4.۰۱۰.4۲۱۲48۲۱۵۱۰۱۰ساخت رادیو، تلو

کاغذی ۱۳۷۲۳۰.۰۶۶۰.۰-۰.۰۰۳۰.۰۰۶۰.۰۳۰.۳۱۲.4۳۵-۰.۰۰۹محصوالت 

۲۹۹۱۰۱۳4۹۹-۵8-۰.۰۰۷۰.۰۲۰.۰۷۲.۱۶۵.4-۰.۰۱-منسوجات

۰.۰8۰.۰۰۳۰.۰۷۰.۰۶4.4۷4.۵۳۲۵۱4۳۰۰۲۹۲۱4دباغی، پرداخت چرم و ...

۰.۱۰.۳۰.۰۵۰.۰۵8.4۶.8۹۷8۱۷۵۱۲۵۰۲۵۰۲۶۱4انتشار، چاپ و تکثیر

۰.۰۰۶۰.۰۱۰.۰۰.۰۰۱۵4.4۹.۶4۲۶۷۰۱۰۰۱۵استخراج سایر معادن

۰.۰۰۷۰.۰۳۰.۰۰۷۰.۰۲۱۱.۹8.8۵۱۲۲۱۵۰۱۵۰۹8۶8استخراج ذغالسنگ

-۶۰۷۰۰.۰۰--۰.۰4۰.۰۰.۰4۳.۳۱8۷.۶۳۹۱-۰.۰۲-محصوالت چوبی

مأخذ: بورس اوراق بهادار تهران.

5-6-4. تحلیل وضعیت صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار
در سال ۱۳۹۵، حدود 4۰ درصد از ارزش بازار کل صنايع بورسی به سه صنعت محصوالت شیمیایی )۲۲ 
درصد(، فلزات اساسی )۱4 درصد( و خودرو و ساخت قطعات )4 درصد( اختصاص داشت. صرفنظر 
از سهم بازاری این صنايع، در طی چند سال اخیر، تغییرات شاخص صنعت در بازار بورس نیز در حد 
يایی های این سه صنعت  يادی به نوسانات شاخص قیمت این صنايع وابسته است. از اينرو، در ادامه پو ز

به عنوان صنايع مهم بورسی در سال ۱۳۹۶ مورد بررسی قرارگرفته است.

5-6-4-1. صنعت فلزات اساسی

کانال ۳۳۹8۱ واحد در ابتدای سال ۱۳۹۶ به ۵8۶۶۹ واحد در پايان  از  شاخص قیمت فلزات اساسی 
سال ۱۳۹۶ افزايش يافت که افزايش بازدهی حدود ۷۳ درصدی را نشان می دهد که عمدتًا ناشی از افزايش 

قیمت جهانی بوده است )نمودار ۵-۵(.
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کل صنعت و صنعت فلزات اساسی )1396( نمودار )5-5(: شاخص قیمت 

  

 معدن و تجارتصنعت،  1395كتاب سال عنوان طرح: 

 

 

 دكتر احمد تشکینی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش كارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .

 

 21صفحه:  1396دی  تاريخ:

 

 بهادار اوراق بورس در منتخب صنایع وضعیت تحلیل -5-6-4
 اساسی فلزات ،(درصد 22) شیمیايی سه صنعت محصوالت به بورسی كل صنايع بازار ارزش از درصد 40 حدود ،1395 سال در
 سال چند طی در صنايع، اين بازاری سهم از صرفنظر. داشت اختصاص( درصد 4) قطعات ساخت و خودرو و( درصد 14)

 اينرو، از. است وابسته صنايع اين قیمت شاخص نوسانات به زيادی حد در نیز بورس بازار در صنعت شاخص تغییرات اخیر،
 .استقرارگرفته  بررسی مورد 1396 سال در بورسی مهم صنايع عنوانبه صنعت سه اين هایپويايی ادامه در

 اساسی فلزات صنعت -5-6-4-1
 يافت افزايش 1396 پايان سال در واحد 58669 به 1396ابتدای سال  در واحد 33981 كانال از اساسی فلزات قیمت شاخص

 (.5-5 نمودار) دهد كه عمدتاً ناشی از افزايش قیمت جهانی بوده استمی نشان را درصدی 73 حدود بازدهی افزايش كه

(6139) اساسی فلزات صنعت و صنعت کل قیمت شاخص :(5-5) نمودار  

 
.بهادار اوراق بورس سازمان: مأخذ   

 میلیارد هزار 4/543 به یدرصد 9/63 افزايش با قبل، سال مشابه دوره به نسبت 1396 سال پايان در اساسی فلزات بازاری ارزش
 نسبت. شد روبرو درصدی 2/23 حدود كاهش با نیز 1396 سال در اساسی فلزات صنعت P/E نسبت اين بر عالوه. رسید ريال
P/E بااليی تمايل گذارانسرمايه كه باشد آن بیانگر توانمی حدی تا و است بیشتر سرمايه بازار كل متوسط از صنعت اين در 
 (.16-5 جدول) دارند( بورس كل با مقايسه در) اساسی فلزات صنعت در گذاریسرمايه برای
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 مأخذ: سازمان بورس اوراق بهادار.

ره مشابه سال قبل، با افزايش ۶۳/۹ درصدی  ارزش بازاری فلزات اساسی در پايان سال ۱۳۹۶ نسبت به دو
يال رسید. عالوه بر این نسبت P/E صنعت فلزات اساسی در سال ۱۳۹۶ نیز  به ۵4۳/4 هزار میلیارد ر
کل بازار سرمايه بیشتر  برو شد. نسبت P/E در این صنعت از متوسط  کاهش حدود ۲۳/۲ درصدی رو با 
صنعت  در  سرمايه گذاری  برای  باالیی  تمايل  سرمايه گذاران  که  باشد  آن  بیانگر  می توان  حدی  تا  و  است 

کل بورس( دارند )جدول ۱۶-۵(. فلزات اساسی )در مقايسه با 

جدول )5-16(: بررسی شاخص های مهم صنعت فلزات اساسی در سال 1396 در قیاس با سال 1395

متوسط DPSمتوسط P/EEPSارزش بازارپایان سال

يالسال/ واحد يال-هزار میلیارد ر يالر ر

۱۳۹۵۳۳۱.۵8.۲۱۰۰۱۲۲

۱۳۹۶۵4۳.4۶.۳۲8۹۲۰۵

۲۳.۲۱8۹۶8-۶۳.۹تغییرات )درصد(

 مأخذ: سازمان بورس و اوراق بهادار ایران.
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DPS در سال  و متوسط   EPS ری صنعت فلزات اساسی شامل متوسط  مطابق جدول، شاخص سودآو
۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ به ترتیب ۱8۹ و ۶8 درصد رشد داشتند؛ این امر بیانگر ظرفیت مناسب منابع 

درونی صنعت فلزات اساسی در تأمین مالی خود است.

5-6-4-2. صنعت محصوالت شیمیاهی

شاخص صنعت محصوالت شیمیایی در سال ۱۳۹۶ از میزان تقریبی 4۷۱۱ واحد به حدود ۶۲۱۲ واحد 
که عمدتًا ناشی از افزايش جهانی  که بازدهی حدود ۳۱/۹ درصدی را به ثبت رسانده  است  افزايش داشته 

قیمت نفت و افزايش نرخ ارز بوده است )نمودار ۶-۵(.

کل صنعت و صنعت محصوالت شیمیاهی )سال 1396( نمودار )5-6(: روند شاخص قیمت 

  

 معدن و تجارتصنعت،  1395كتاب سال عنوان طرح: 

 

 

 دكتر احمد تشکینی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش كارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .

 

 22صفحه:  1396دی  تاريخ:

 

1395در قیاس با سال  1396در سال  اساسی فلزات صنعت مهم هایشاخص بررسی :(16-5) جدول  

 DPSمتوسط  EPSمتوسط  P/E ارزش بازار سالپايان 
 ريال ريال - هزار میلیارد ريال سال/ واحد

1395 331.5 8.2 100 122 
1396 543.4 6.3 289 205 

 68 189 -23.2 63.9 )درصد( تغییرات
 .ايران بهادار اوراق و بورس سازمان: مأخذ 

نسبت به سال  1396در سال  DPSو متوسط  EPSشاخص سودآوری صنعت فلزات اساسی شامل متوسط  جدول، مطابق
 مالی تأمین در اساسی فلزات صنعت درونی ظرفیت مناسب منابع بیانگر امر اين ؛درصد رشد داشتند 68و  189به ترتیب  1395
 .است خود

 شیمیایی محصوالت صنعت -5-6-4-2
 بازدهی كهداشته  افزايش واحد 6212 حدود به واحد 4711 تقريبی میزان از 1396 سال در شیمیايی محصوالت صنعت شاخص

 نمودار) است كه عمدتاً ناشی از افزايش جهانی قیمت نفت و افزايش نرخ ارز بوده است رسانده ثبت به را درصدی 9/31 حدود
5-6.) 

 

(6139 سال) شیمیایی محصوالت صنعت و صنعت کل قیمت شاخص : روند(6-5) نمودار  

 
.ايران بهادار اوراق و بورس سازمان: مأخذ  

 سال با مقايسه در كه بوده ريال میلیارد هزار 8/842 حدود 1396 سال در بورس در شیمیايی محصوالت صنعت بازاری ارزش
 (.17-5 جدول) است كرده تجربه را درصدی 8/26 رشد 1395
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مأخذ: سازمان بورس و اوراق بهادار ایران.

يال بوده  ارزش بازاری صنعت محصوالت شیمیایی در بورس در سال ۱۳۹۶ حدود 84۲/8 هزار میلیارد ر
کرده است )جدول ۱۷-۵(. که در مقايسه با سال ۱۳۹۵ رشد ۲۶/8 درصدی را تجربه 

جدول )5-17(: بررسی شاخص های مهم صنعت محصوالت شیمیاهی در سال 1396 در مقایسه با سال 1395

متوسط DPSمتوسط P/EEPSارزش بازارپایان سال

ریالریال-هزار میلیارد ریالسال/ واحد

۱۳۹۵۶۶4.4۵.84۵۵۳۹۳
۱۳۹۶84۲.8۶.۰۶۵۲4۲۳
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متوسط DPSمتوسط P/EEPSارزش بازارپایان سال

ریالریال-هزار میلیارد ریالسال/ واحد

۲۶.8۳.44۳.۳۷.۶تغییرات

مأخذ: سازمان بورس و اوراق بهادار ایران.

نکرده  تغییر  با سال ۱۳۹۵ چندان  قیاس  در  در سال ۱۳۹۶  نسبت P/E صنعت محصوالت شیمیایی 
بااین حال متوسط سود هر سهم و متوسط سود نقدی پرداخت شده هر  است )نرخ رشد ۳/4 درصد(؛ 

سهم در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ به ترتیب معادل 4۳/۳ و ۷/۶ درصد رشد نمود.

5-6-4-3. صنعت خودرو و ساخت قطعات

واحد   ۱۶۳۷4 به  واحد   ۱۷۲8۹ حدود  از  قطعات  ساخت  و  خودرو  صنعت  شاخص   ۱۳۹۶ سال  در 
کاهش يافته و کاهش بازدهی حدود ۵/۶ درصدی را به ثبت رسانده  است که عمدتًا ناشی از بیم بازگشت 
اولیه  مواد  قیمت  افزايش  ساز،  قطعات  و  خودروساز  شرکت های  قابل توجه  انباشته  يان های  ز تحريم ها، 
بوده  وارداتی،  قطعات  تولید  هزينه های  افزايش  پتروشیمی(،  مواد  و  آهن  فوالدی،  رق های  و انواع  )مانند 

است )نمودار ۷-۵(.

کل صنعت و صنعت خودرو )1396( نمودار )5-7(: روند شاخص قیمت 

  

 معدن و تجارتصنعت،  1395كتاب سال عنوان طرح: 

 

 

 دكتر احمد تشکینی مجری: های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش كارفرما:

 غیر قابل انتشار -ويرايش اولیه  .

 

 23صفحه:  1396دی  تاريخ:

 

1395در مقایسه با سال  1396شیمیایی در سال  محصوالت صنعت مهم هایشاخص بررسی :(17-5) جدول   

 DPSمتوسط  EPSمتوسط  P/E ارزش بازار پایان سال
 ریال ریال - هزار میلیارد ریال سال/ واحد

1395 664.4 5.8 455 393 
1396 842.8 6.0 652 423 

 7.6 43.3 3.4 26.8 تغییرات
.ايران بهادار اوراق و بورس سازمان: مأخذ  

 درصد(؛ 4/3است )نرخ رشد  نکرده تغییر چندان 1395 سال با قیاس در 1396 سال در شیمیايی محصوالت صنعت P/E نسبت
 به ترتیب معادل 1395 سال به نسبت 1396 سال در سهم هر شده پرداخت نقدی سود متوسط و سهم هر سود متوسط حالينباا
 .نموددرصد رشد  6/7 و 3/43

 قطعات ساخت و خودرو صنعت -5-6-4-3
 بازدهی كاهش و يافتهكاهش واحد 16374 به واحد 17289 حدود از قطعات ساخت و خودرو صنعت شاخص 1396 سال در

 هایشركت توجهقابل انباشته هایزيان ها،بیم بازگشت تحريم كه عمدتاً ناشی از است رسانده ثبت به را درصدی 6/5 حدود
 هایهزينه افزايش ،(پتروشیمی مواد و آهن فوالدی، هایورق انواع مانند) اولیه مواد قیمت افزايش ساز، قطعات و خودروساز

 (.7-5 نمودار) بوده است وارداتی، قطعات تولید

(6139) خودرو صنعت و صنعت کل قیمت شاخص روند :(7-5) نمودار  

 
 .ايران بهادار اوراق و بورس سازمان: مأخذ
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شاخص صنعت شاخص خودرو

مأخذ: سازمان بورس و اوراق بهادار ایران.
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يال در سال ۱۳۹۵با رشد  ارزش بازاری صنعت خودرو و ساخت قطعات در بورس از ۱۵۵/۹ هزار میلیارد ر
يال در سال ۱۳۹۶ رسیده است )جدول ۵-۱8(. عالوه بر  منفی ۳/۹ درصدی به ۱4۹/8 هزار میلیارد ر
این نسبت P/E این صنعت در سال ۱۳۹۶ چندان تغییری نکرده )رشد ۲/۵ درصدی( و همچنان بیانگر 

کاهش اقبال عمومی خريداران برای خريد سهام این صنعت است.

کل در سال 1396 در مقایسه با سال 1395 جدول )5-18(: شاخص های صنعت خودرو و شاخص 

ارزش بازارسال/ واحد
هزار میلیارد ریال

P/E
-

EPS متوسط
ریال

DPS متوسط
ریال

۱۳۹۵۱۵۵.۹۱۲.۰۹۱۷

۱۳۹۶۱4۹.8۱۲.۳۷۹۱۲

۲۹.4-۳.۹۲.۵۷۷۷.۷-درصد تغییر

مأخذ: سازمان بورس و اوراق بهادار ایران.

کرد.  ری صنعت خودرو رشد بیش از ۷ برابری را نسبت به سال ۱۳۹۵ تجربه  در سال ۱۳۹۶ میزان سودآو
که این  کاهش رشد داشت،  عالوه بر این، میزان سود تقسیمی میان سهامداران در این سال ۲۹/4 درصد 

 بیانگر افزايش منابع درونی برای تأمین مالی این صنعت بوده است.
ً
امر احتماال

5-7. عملکرد بخش صنعت و معدن در بازار فرابورس
5-7-1. ارزش بازاری فرابورس به تفکیک صنایع اصلی

جدول )۵-۱۹( ارزش بازار به تفکیک صنايع را در سال  ۱۳۹۶ در مقايسه با سال ۱۳۹۵ در بازار فرابورس 
راق تامین  که »او را نشان می دهد. بررسی سهم صنايع از ارزش بازار فرابورس در سال ۱۳۹۶ نشان می دهد 
»محصوالت  صنعت  دو  این،  از  پس  می دهند.  تشکیل  را  فرابورس  بازار  ارزش  از  درصد   ۳۰/۷ مالی« 

شیمیایی« و »فلزات اساسی« به ترتیب با سهم ۲4/۲ و ۱۰/۲ درصد در رتبه دوم و سوم قرار دارند.

جدول )5-19(: ارزش بازاری در فرابورس به تفکیک صنایع مختلف در سال 1396 در مقایسه با سال 1395

گروی صنعت

13951396
تغییرات 

)درصد(
ارزش بازار

)هزار میلیارد ریال(

سهم

)درصد(

ارزش بازار

)هزار میلیارد ریال(

سهم

)درصد(

راق تامین مالی ۱۹۵.۷۱8.۷4۵۰.۹۳۰.۷۱۳۰.4او
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گروی صنعت

13951396
تغییرات 

)درصد(
ارزش بازار

)هزار میلیارد ریال(

سهم

)درصد(

ارزش بازار

)هزار میلیارد ریال(

سهم

)درصد(

۲4۵.۷۲۳.۵۳۵۵.۷۲4.۲44.8محصوالت شیمیایی

۱۲۲.8۱۱.۷۱۵۰.۲۱۰.۲۲۲.۳فلزات اساسی

۱.۳-۱۱۵.۶۱۱.۰۱۱4.۱۷.8بانک ها و مؤسسات اعتباری

کک و سوخت هسته ای رده های نفتی،  4۶.44.44۷۳.۲۱.۳فرآو

۳۷.۱۳.۵۳۹.8۲.۷۷.۳سرمايه گذاری ها

گرم گاز، بخار و آب  8.۶-4۲.۹4.۱۳۹.۲۲.۷عرضه برق، 

۳۶.۳۳.۵۳8.۹۲.۶۷.۲بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

ک و مستغالت ۲۱.۶۲.۱۲۳.۷۱.۶۹.۷انبوه سازی، امال

۹.۲۰.۹۲۲.۲۱.۵۱4۱.۳پیمانکاری صنعتی

۱۷.۲۱.۶۱۹.8۱.۳۱۵.۱محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

راق حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن ۱8.4۱.8۱8.8۱.۳۲.۲او

یی ۱۵.4۱.۵۱۶.۳۱.۱۵.8مواد و محصوالت دارو

کمکی به نهادهای مالی واسط ۱4.۶۱.4۱4.۹۱.۰۲.۱فعالیت های 

۶.8-۱4.۷۱.4۱۳.۷۰.۹حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

۲۰.4-۱۶.۷۱.۶۱۳.۳۰.۹واسطه گری های مالی و پولی

۷.۷۰.۷۱۲.۹۰.۹۶۷.۵صندوق سرمايه گذاری قابل معامله

8.۱۰.8۱۰.۱۰.۷۲4.۷الستیک و پالستیک

۵.۹۰.۶۷.8۰.۵۳۲.۲هتل و رستوران

گچ ۵.۹۰.۶۶.۹۰.۵۱۶.۹سیمان، آهک و 

4.8۰.۵۶.۲۰.4۲۹.۲خرده فروشی باستثنای وسايل نقلیه موتوری

۱۳.۹-۷.۲۰.۷۶.۲۰.4خودرو و ساخت قطعات

8.8-۵.۷۰.۵۵.۲۰.4اطالعات و ارتباطات

کاغذی ۳.۷۰.4۵۰.۳۳۵.۱محصوالت 

کانی غیرفلزی 4.۳۰.44.۶۰.۳۷سایر محصوالت 
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گروی صنعت

13951396
تغییرات 

)درصد(
ارزش بازار

)هزار میلیارد ریال(

سهم

)درصد(

ارزش بازار

)هزار میلیارد ریال(

سهم

)درصد(

۱۳.۳-4.۵۰.4۳.۹۰.۳رايانه و فعالیت های وابسته به آن

۲.8۰.۳۳.8۰.۳۳۵.۷ماشین آالت و تجهیزات

۶.۱-۳.۳۰.۳۳.۱۰.۲حمل و نقل آبی

۲۰.۱۲.۹۰.۲4۵قند و شکر

۷.۷-۲.۶۰.۲۲.4۰.۲استخراج زغال سنگ

۲.۳۰.۲۲.4۰.۲4.۳زراعت و خدمات وابسته

۰.۷۰.۱۲.۱۰.۱۲۰۰ساخت محصوالت فلزی

گری های مالی ۱.۶۰.۲۲۰.۱۲۵سایر واسطه 

۰.8۰.۱۱.۳۰.۱۶۲.۵ساخت دستگاه ها و وسايل ارتباطی

۲۰-۱.۵۰.۱۱.۲۰.۱تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور

۰.۵۰.۰۰.۶۰.۰۲۰ماشین آالت و دستگاه های برقی

۰.۲۰.۰۰.۶۰.۰۲۰۰خدمات فنی و مهندسی

۰.۲۰.۰۰.۵۰.۰۱۵۰تجارت عمده فروشی به جز وسايل نقلیه موتور

کانه های فلزی ۰.۳۰.۰۰.۳۰.۰۰استخراج 

۰.۱۰.۰۰.۲۰.۰۱۰۰کاشی و سرامیک

۰.۰۲۰.۰۰.۱۰.۰4۰۰منسوجات

۷۵-۰.۰۰4۰.۰۰.۰۰۱۰.۰محصوالت چوبی

کل بازاری ۱۰4۷.۲۱۰۰۱4۷۰.4۱۰۰4۰.4ارزش 

گزارش ساالنه فرابورس ایران و محاسبات تحقیق. مأخذ: 

5-7-2- ارزش معامالت فرابورس ایران به تفکیک صنایع اصلی
بازار  در   ۱۳۹۶ سال  با  مقايسه  در   ۱۳۹۶ سال   در  را  صنايع  تفکیک  به  معامالت  ارزش   ،)۲۰-۵( جدول 
راق  که »او فرابورس نشان می دهد. بررسی سهم صنايع از ارزش بازار فرابورس در سال ۱۳۹۶ نشان می دهد 
تامین مالی« ۶۲/۶  درصد از ارزش بازار فرابورس را تشکیل می دهند. پس از این، دو صنعت »محصوالت 
شیمیایی« و  »فلزات اساسی« به ترتیب با سهم ۵/4 و 4/8 درصد در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. 
صندوق  اساسی؛  فلزات  شیمیایی؛  محصوالت  مالی؛  تامین  راق  او گروه  صنعت  پنج   ۱۳۹۶ سال  در 
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راق حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن تقریبًا حدود ۷۹ درصد از سهم  سرمايه گذاری قابل معامله و او
به  متکی  عمدتًا  فرابورس  بازار   ،

ً
اوال کرد،  بیان  می توان  کلی  حالت  در  داده اند.  اختصاص  بخود  را  بازار 

يت دولت( بوده و ثانیًا، معامالت بازار در بخش صنعت فرابورس محدود به  ابزارهای تامین مالی )با محور
چند صنعت بزرگ و منبع محور بوده است. 

جدول )5-20(: ارزش معامالت در فرابورس به تفکیک صنایع مختلف در سال 1396 در مقایسه با سال 1395

گروی صنعت
13951396

تغییرات 

)درصد(
ارزش معامالت

)هزار میلیارد ریال(
سهم

)درصد(
ارزش معامالت

)هزار میلیارد ریال(
سهم

)درصد(

راق تأمین مالی ۲۵8.۹۵۶.۲۳۷۳.۵۶۲.۶44.۳او

۲۱.۶4.۷۳۲.۱۵.448.۶محصوالت شیمیایی

۲۰.۹-۳۵.۹۷.۷۲8.44.8فلزات اساسی

۱۵.۹۳.۵۲۳.۹4.۰۵۰.۳صندوق سرمايه گذاری قابل معامله

راق حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن ۱۰.۳۲.۲۱۲.8۲.۱۲4.۳او

گذاری ها 8.۹۱.۹۱۱.۷۲.۰۳۱.۵سرمايه 

گرم گاز، بخار و آب  8.۷۱.۹۱۱.۷۲.۰۳4.۵عرضه برق، 

ک و مستغالت 8.۲۱.8۱۱.۵۱.۹4۰.۲انبوه سازی، امال

۲۱.8-۱۱.۹۲.۶۹.۳۱.۶حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

4.۷۱.۰۷.۵۱.۳۵۹.۶محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

۵۳.۹-۱۱.۵۲.۵۵.۳۰.۹بانک ها و موسسات اعتباری

۵.۱۱.۱۵.۲۰.۹۲هتل و رستوران

کک و سوخت هسته ای رده های نفتی،  4۶.۷-۹.۲۲.۰4.۹۰.8فرآو

کاغذی ۵.8-۵.۲۱.۱4.۹۰.8محصوالت 

۶۳.۶-۱۲.۹۲.84.۷۰.8پیمانکاری صنعتی

۶.۵-4.۶۱.۰4.۳۰.۷بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی

۳.۷۰.8۳.۹۰.۷۵.4اطالعات و ارتباطات

یی ۱.۷۰.4۳.8۰.۶۱۲۳.۵مواد و محصوالت دارو

۲.۳۰.۵۳.8۰.۶۶۵.۲خرده فروشی،باستثنای وسايل نقلیه موتوری

۱.۲۰.۳۳.8۰.۶۲۱۶.۷ماشین آالت و تجهیزات

۰.۳۰.۱۳.8۰.۶۱۱۶۶.۷ساخت دستگاه ها و وسايل ارتباطی

کانی غیرفلزی ۲.۷۰.۶۳.۶۰.۶۳۳.۳سایر محصوالت 
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گروی صنعت
13951396

تغییرات 

)درصد(
ارزش معامالت

)هزار میلیارد ریال(
سهم

)درصد(
ارزش معامالت

)هزار میلیارد ریال(
سهم

)درصد(

۰.۳۰.۱۳.۳۰.۶۱۰۰۰واسطه گری های مالی و پولی

کمکی به نهادهای مالی واسط ۰.۷۰.۲۳۰.۵۳۲8.۶فعالیت های 

۰.۷۰.۲۱.۹۰.۳۱۷۱.4خودرو و ساخت قطعات

۱.۳۰.۳۱.8۰.۳۳8.۵قند و شکر

۰.4۰.۱۱.4۰.۲۲۵۰الستیک و پالستیک

۱.۱۰.۲۱.۲۰.۲۹.۱استخراج زغال سنگ

۱.۲۰.۳۱.۲۰.۲۰رايانه و فعالیت های وابسته به آن

۰.۱۰.۰۱.۲۰.۲۱۱۰۰تجارت عمده فروشی به جز وسايل نقلیه موتور

۷.۷-۱.۳۰.۳۱.۲۰.۲زراعت و خدمات وابسته

-۰۰.۰۱.۱۰.۲خدمات فنی و مهندسی

گچ ۰.8۰.۲۰.8۰.۱۰سیمان، آهک و 

۰۰.۰۰.۵۰.۱۰انبارداری و حمايت از فعالیت های حمل و نقل

۰.۱۰.۰۰.۵۰.۱4۰۰حمل و نقل آبی

۰.۱۰.۰۰.4۰.۱۳۰۰تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور

۹4.۹-۵.۹۱.۳۰.۳۰.۱ساخت محصوالت فلزی

کانه های فلزی -۰۰.۰۰.۳۰.۱استخراج 

۰.۰۹۰.۰۰.۳۰.۱۲۳۳.۳ماشین آالت و دستگاه های برقی

گری های مالی ۰.۳۰.۱۰.۳۰.۱۰سایر واسطه 

-۰۰.۰۰.۲۰.۰فعالیت های هنری، سرگرمی و خالقانه

راق بهادار مبتنی بر دارایی فکری -۰.۰4۰.۰۰.۰۲۰.۰او

-۰.۰۰.۰۰.۰۲۰.۰کاشی و سرامیک

-۰.۰۰۰.۰۰.۰۱۰.۰منسوجات

-۰۰.۰۰.۰۰8۰.۰محصوالت چوبی

کل معامالتی 4۶۱.۳۱۰۰.۰۱۰۰۲۹.۱ارزش 

گزارش ساالنه فرابورس ایران و محاسبات تحقیق. مأخذ: 

کاالی ایران 5-8. عملکرد بخش صنعت و معدن در بورس 
ارزش معامالت کل بورس کاالی ایران در سال ۱۳۹۶ رشد قابل توجه 4۳/۶ درصدی را تجربه کرده است. 
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کی از آن است که مجموع معامالت در بازار فیزيکی،  عالوه بر این، ارزش معامالت به تفکیک سه بازار حا
مشتقه و بازار مالی به ترتیب ۳4/4، ۶8/۵ و ۷۱- درصد تغییرات داشته است )جدول ۲۱-۵(. 

کاالی اهران در سال 1396 در مقایسه با سال 1395 )هزار میلیارد ریال( جدول )5-21(: ارزش معامالت بورس 

تغییرات 1396 به 139513961395شرح

۳۷۱.۰4۹8.8۳4.4بازار فیزيکی
۳۹۰.۷۶۵8.۵۶8.۵بازار مشتقه
۷۱.۰-۵۵.۵۱۶.۱بازار مالی

8۱۷.۲۱۱۷۳.44۳.۶مجموع معامالت

کاالیی ایران. مأخذ: شرکت بورس 

شايان ذکر است، راه اندازی معامالت قراردادهای کشف پريمیوم، آزادسازی نرخ ارز وکیوم باتوم، صادرات 
رده های نفتی، فراهم  کنترل بازار قیر و فرآو گواهی سپرده محصوالت پتروشیمی،  میلگرد به عراق، اجرای 
رده های نفتی، اجرای معامالت  کردن شرايط خريد مشتريان حقیقی در بازار محصوالت پتروشیمی و فرآو
گندله جهت عرضه در  خريد توافقی زعفران، راه اندازی معامالت صندوق طال، پذیرش آهن اسفنجی و 
رزی  کشاو ينگ  کاالی ایران به منظور تکمیل زنجیره عرضه محصوالت فوالدی، توسعه معامالت ر بورس 
که در سال ۱۳۹۶ در افزايش  زه، زعفران از جمله اقداماتی بوده  گندم، جوجه يک رو با تمرکز بر معامالت 

کاالی ایران موثر بوده است. حجم و ارزش معامالت بورس 

5-8-1. بازار فیزیکی
کاالهای صنعتی و معدنی سهم عمده ای از  ينگ معامالتی در بازار فیزيکی در سال ۱۳۹۶،  از میان پنج ر
کاالهای صنعتی و معدنی  بازار فیزيکی را در اختیار دارند )متوسط حدود 4۱/4 درصد(.ارزش معامالت 
در بازار فیزيکی در سال ۱۳۹۶ عمدتًا محدود به دو صنعت فوالد و مس )با سهم ۹۳ درصدی از ارزش 
معامالت محصوالت صنعتی( بوده است و ارزش معامالت محصوالت صنعتی و معدنی در سال ۱۳۹۶ 
افزايش قیمت ها  از  ناشی  موارد  از  بسیاری  در  که  قبل رشد ۳۱/۱ درصدی داشته است  به سال  نسبت 

می  باشد )جدول ۲۲-۵(.
هـزار   ۱۵۱ از  بیـش   ۱۳۹۶ سـال  در  پتروشـیمی  محصـوالت  معامالتـی  ارزش   )۲۲-۵( جـدول   مطابـق 
يـال بـوده کـه نسـبت بـه سـال ۱۳۹۵ رشـد ۳۲/۷ درصـدی داشـته اسـت. افزايـش ارزش معامالت  میلیـارد ر
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محصـوالت پتروشـیمی در ایـن سـال عمدتـًا بـه سـبب رونـد افزايشـی قیمـت نفـت، رونـد صعـودی نـرخ دالر، 
کنـار آن افزايـش فـروش مجتمع هـای پتروشـیمی از طریـق بـورس  يـت همزمـان قیمت هـای جهانـی و در  تقو
کاالی ایـران منجـر شـده  کاالی ایـران بـوده اسـت و حتـی بـه افزايـش قیمـت پايـه ایـن محصـوالت در بـورس 
صنايـع  ملـی  شـرکت  سـوی  از  فصلـی  صـورت  بـه  پتروشـیمی  محصـوالت  عرضـه  حداقـل  تعییـن  اسـت. 
محصـوالت  فـروش  اسـت،  شـده  سـبب  بـورس  سـوی  از  عرضه هـا  مـداوم  نظـارت  و  پايـش  و  پتروشـیمی 
پتروشـیمی در خـارج از بـورس کمتـر شـده و عرضـه داخلـی مجتمع های پتروشـیمی عمدتا در بـورس متمرکز 
بـا  پتروشـیمی  گروه هـای محصـوالت  کـه در سـال ۱۳۹۶ عمـده  ایـن عوامـل موجـب شـده  گـردد. مجمـوع 

بـرو باشـند. افزايـش حجـم معامـالت رو

کاالی اهران در سال 1396 در مقایسه با سال 1395 )هزار میلیارد ریال( جدول )5-22(:  ارزش معامالت بازار فیزیکی بورس 

13951396شرح

۳۷۱4۹8.8بازار فیزيکی

۱۵۵.۹۲۰4.4- صنعتی و معدنی
۲۱.۶۳۱.۱تغییرات )درصد(

4۲.44۱.4سهم )درصد(
۱۱4.۱۱۵۱.4- پتروشیمی

۳۳.۶۳۲.۷تغییرات )درصد(
۳۰.8۳۰.۵سهم )درصد(
رده های نفتی ۷۰.۵۱۰4.۹- فرآو

۳.848.8-تغییرات )درصد(
۱۹.۲۲۱.4سهم )درصد(

رزی کشاو ۲8.۱۳۳.۱- محصوالت 
۱۹8.۹۱۷.8تغییرات )درصد(

۷.۶۶.۷سهم )درصد(
۲.۳۵- بازار فرعی و طال

۱۵۵.۶۱۱۷.4تغییرات )درصد(
۰.۶۱.۰سهم )درصد(

کاالیی ایران.                         مأخذ: شرکت بورس 
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کاالی ایران 5-8-2- بازار اوراق بهادار بورس 
کاالی ایران نشان می دهد مجموع معامالت ابزارهای مالی در  عملکرد بازار مشتقه و بازار مالی در بورس 
بازار  گسترش  به سال ۱۳۹۵ رشد ۶۹ درصدی داشته است )جدول ۲۳-۵(.  پايان سال ۱۳۹۶ نسبت 
مشتقه در سال ۱۳۹۶ عمدتًا به واسطه رونق معامالت قراردادهای آتی )به منظور پوشش نوسان قیمت 

طال و ارز در بازارهای جهانی( بوده است. 

تی بازار مشتقه بورس کاالهی اهران طی در سال 1396 در مقایسه با سال 1395 )هزار میلیارد ریال( جدول )5-23(: ارزش معامال

تغییرات 1396 به 1395 )درصد(13951396شرح

۳۹۰.۷۶۵8.۵۶۹بازار مشتقه

۳۹۰.۲۶۵۷.۹۶۹قراردادهای آتی

۵۰4۵۲44قراردادهای اختیار معامله

کاالیی ایران. مأخذ: شرکت بورس 

سال  پايان  در  مالی  ابزارهای  معامالت  مجموع  می دهد  نشان  ایران  کاالی  بورس  در  مالی  بازار  عملکرد 
۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ رشد منفی ۷۱ درصدی داشته است. در بازار مالی بورس کاالی ایران، دو ابزار 

کاالیی مطرح است )جدول ۲4-۵(.  گواهی سپرده  راق سلف موازی استاندارد و  مهم او

کاالهی اهران در سال 1396 در مقایسه با سال 1395 تی ابزارهای مالی بورس  جدول )5-24(: ارزش معامال

تغییرات 1396 به 139513961395شرح

۷۱-۵۵.۵۱۶.۱بازار مالی

8۱-۵۲.۰۱۰.۱سلف موازی استاندارد

کاالیی ۳.4۵.۰4۶گواهی سپرده 

-۱.۰-صندوق سرمايه گذاری

کاالیی ایران. مأخذ: شرکت بورس 

است.  بوده  استاندارد  موازی  سلف  قراردادهای  کاهش  خاطر  به  عمدتا   ۱۳۹۶ سال  در  مالی  بازار  رکود 
يال به ۱۰/۱ هزار میلیارد  راق سلف موازی استاندارد از ۵۲/۰ هزار میلیارد ر يکه ارزش معامالتی او به طور
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يال در سال ۱۳۹۶ کاهش يافت. ارزش معامالتی گواهی سپرده کاالیی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل  ر
رشد قابل مالحظه  )۱۵۰ درصد( داشته و در سال ۱۳۹۶ نیز نسبت به سال ۱۳۹۵ رشد 4۶ درصدی داشته 
پا بودن سهم چندانی در بازار مالی بورس کاال ندارد. ضمن آنکه  عمده معامالت  اشت.  این ابزار به دلیل نو
رزی )جو و ذرت( و همچنین سکه است  و فعاالن صنعتی و معدنی عماًل از  کشاو کاالهای  آن محدود به 

این ابزار مالی بهره  نبرده اند.
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جمع بندی و نتیجه گیری فصل پنجم     
رکود،  از  خروج  و  اقتصادی  رشد  بهبود  هدف  با   1396 سال  در  اقتصادی  کالن  سیاست های  مجموع 

گردید. ازجمله موارد  که در بخش صنعت و معدن نیز منجر به رشد اقتصادی مثبت  سامان دهی شده بود 

 از 
ً
که عمدتا اثرگذار بر رشد ارزش افزودة صنعت و معدن در این سال تأمین مالی فعالیت های این بخش بود 

طریق بانک ها تأمین شد. از طرفی، تسهیالت اعطایی نظام بانکی به بخش صنعت و معدن در سال 1396، 

با رشد 28/4 درصدی همراه بود، ولی سهم این بخش از کل تسهیالت بانکی نسبت به سال قبل، در حدود 

کاهش نشان می دهد.  1 درصد 

سیاست اعتباری دولت و بانک مرکزی در این بخش معطوف به دو رویکرد کلی بود. از یکسو در حمایت از 

سرمایه گذاری های بخش مولد و توسعه ظرفیت های تولیدی، میزان تسهیالت اعطایی در قالب تسهیالت 

ایجادی را به میزان 7/4 درصد در سال 1396 افزایش داد. از سویی دیگر، در راستای سیاست های اقتصاد 

ح رونق تولید، حدود  کوچک و متوسط از مدخل تسهیالت تکلیفی دولت و طر مقاومتی و حمایت از صنایع 

که به دلیل فقدان  کوچک و متوسط اعطا شد  195 هزار میلیارد ریال تسهیالت بانکی به واحد های صنعتی 

نیازمند  و  کشور دشوار است  بر ساختار صنعتی  ارزیابی دقیق آن  یک سازوکار سیاستی روشن و منسجم، 

از  قابل توجهی  بخش  سال  این  در  این،  بر  عالوه  است.  آن  اثربخشی  و  موجود  سازوکار  از  آسیب شناسی 

عدم  به دلیل  که  بود  بانکی  سود  خ  نر کاهش  بر  ناظر  معدن  و  صنعت  حوزه  در  بانکی  کالن  سیاست های 

خ تورم از یکسو و سهم باالی عقود مشارکتی، عماًل هزینه های تأمین مالی  خ سود متناسب با نر تعدیل نر

کاهش نداد. همچنین، در این سال تسهیالت بانک صنعت و معدن به عنوان بانک  در این بخش را چندان 

صندوق  وجوه  عاملیت  طریق  از  بانک  این  درعین حال،  یافت.  کاهش  درصد   17/7 بخش  این  تخصصی 

گردش  ح رونق تولید در سرمایه گذاری صنعتی و معدنی و تأمین مالی سرمایه در  توسعه ملی و مشارکت در طر

کوچک و متوسط، مشارکت داشت. واحدهای تولیدی 

در سال 1396 تسهیالت اعطایی صندوق توسعه ملی به بخش صنعت و معدن با رشد مناسبی همراه 

 به صنایع منبع محور همچون صنایع شیمیایی و فلزات اساسی هدایت شد که به سرمایه گذاری 
ً
بود و عمدتا

معطوف  سال،  این  در  نیز  دولت  کالن  سیاست های  از  بخشی  کرد.  توجهی  شایانی  کمک  بخش  این  در 

ح  کوچک و متوسط بود. در این خصوص، عالوه بر اعطای تسهیالت در قالب طر به تأمین مالی صنایع 

رونق تولید، توسعه خدمات ضمانتی و بیمه ای ارائه شده توسط صندوق های حمایتی نیز رشد این صنایع 

کرد. را تحریک 

قانون  از  ناشی  منابع  اخیر،  سال  چند  در  معدن  و  صنعت  بخش  مالی  تأمین  مهم  ظرفیت های  از  یکی 

که در سال 1396 نیز رقم آن در حدود 10 هزار میلیارد  کردن یارانه ها )وفق ماده 8 این قانون( بوده  هدفمند 
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ح های  که ضمن حمایت از تولید باید صرف اشتغال، حمل و نقل عمومی، صادرات غیرنفتی، طر ریال بود 

نظر  به  اینرو  از  شود.  امید  کارآفرینی  صندوق  منابع  تقویت  و  انرژی  مصرف  بهره وری  ارتقاء  و  بهینه سازی 

که بخش صنعت و معدن در این سال بهره  چندانی از منابع قانون مذکور نبرده باشد. می رسد 

کم بر تأمین مالی  روند تأمین مالی بخش صنعت و معدن در سال 1396 تا حد زیادی در ادامه روند حا

بخش مذکور توسط سیستم بانکی طی دوره 95-1390 بود. به طوریکه در طی این دوره، تسهیالت بانکی 

سهم عمده تأمین مالی این بخش را بر عهده داشت و حدود 30/2 درصد تسهیالت بانکی به بخش صنعت 

اقتصادی  رونق  و  رکود  ادوار  با  اعتباری  سیاست های  ناهماهنگی   از  امر  این  که  اختصاص  یافت  معدن  و 

حکایت می کند.

کل بورس و شاخص صنعت در سال 1396 مثبت بود و در قیاس با  در بازار سرمایه نیز تغییرات شاخص 

 تحت تاثیر تحوالت عرصه بین الملل 
ً
سال 1395 به ترتیب 29/8 و 24/3 درصد رشد داشت. این امر عمدتا

خ دالر و سایر ارزها  که افزایش نر گشت تحریم ها علیه ایران بوده  گمانه زنی ها در خصوص باز بوده و تشدید 

صنایع  عملکرد  گرفت.  خود  به  صعودی  روند  بورسی  صنایع  قیمت  شاخص   
ً
نهایتا و  داشت  دنبال  به  را 

 ناشی از عملکرد سه 
ً
که عمدتا کی از افزایش ارزش بازاری و سودآوری صنایع بود  بورسی در سال 1396 حا

صنعت مهم بورسی شامل محصوالت شیمیایی، ساخت فلزات اساسی و صنایع فرآورده های نفتی است 

 45/2 درصد از ارزش بازاری را به خود اختصاص دادند و به ترتیب رشد 26/8، 63/9 و 54/7 
ً
که مجموعا

کردند. از طرفی، شاخص های سودآوری صنایع بورسی شامل  درصدی را در مقایسه با سال 1395 تجربه 

میزان سود و سود تقسیمی در سال 1396 نسبت به سال 1395 به ترتیب 33 و 13 درصد رشد داشت. با 

توجه به آنکه درآمد واقعی به ازای هر سهم )EPS( در سال 1396 افزایش داشته و سود تقسیمی به ازای هر 

کاهش همراه بوده، این امر می تواند بیانگر افزایش بکارگیری منابع درونی صنایع بورسی در  سهم )DPS( با 

کاهش نسبت سود تقسیمی به سود به دست آمده )DPS/EPS( از 83 درصد در  تأمین مالی آنها باشد. 

سال 1395 به 70 درصد در سال 1396 این نکته را تأیید می کند.

بررسی عملکرد سه صنعت مهم بورسی )محصوالت شیمیایی، فلزات اساسی و خودرو و ساخت قطعات( 

در سال 1396 نشان می دهد شاخص فلزات اساسی و محصوالت شیمیایی به دالیلی مانند افزایش قیمت 

 به علت 
ً
خ ارز با افزایش روبرو شدند؛ شاخص صنعت خودرو و ساخت قطعات عمدتا جهانی و افزایش نر

گشت تحریم ها، زیان های انباشته قابل توجه شرکت های خودروساز و قطعات ساز، افزایش قیمت  بیم باز

مواد اولیه )مانند انواع ورق های فوالدی، آهن و مواد پتروشیمی( و افزایش هزینه های تولید قطعات وارداتی 

گردیدند. کاهش مواجه  با 

گروه »اوراق تامین  که پس از  روند سهم صنایع از ارزش بازار فرابورس نیز در سال 1396 نشان می دهد 
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و  شیمیایی«  »محصوالت  صنعت  دو  می دهند،  تشکیل  را  فرابورس  بازار  ارزش  از  درصد   30/7 که  مالی« 

به  امر  این  دارند.  قرار  و سوم  رتبه های دوم  در  و 10/2 درصدی  با سهم 24/2  ترتیب  به  »فلزات اساسی« 

گسترش انتشار اسناد خزانه اسالمی توسط دولت،  سلطه بازار ابزارهای نوین مالی در فرابورس به واسطه 

جهت تأمین مالی بدهی های خود داللت دارد. 

کاالی ایران در سال 1396 رشد قابل توجه 43/6 درصدی را تجربه  کل بورس  همچنین، ارزش معامالت 

که معامالت در بازار فیزیکی، مشتقه  کی از آن است  کرد. عالوه بر این، ارزش معامالت به تفکیک سه بازار حا

 
ً
و بازار مالی به ترتیب 34/4، 68/5 و 71- درصد رشد داشته است. رکود بازار مالی در سال 1396 عمدتا

و  حجم  افزایش  در  موثر  اقدامات  اهم  از  است.  بوده  استاندارد  موازی  سلف  قراردادهای  کاهش  خاطر  به 

آزادسازی  پریمیوم،  کشف  قراردادهای  معامالت  راه اندازی  به  می توان  ایران  کاالی  بورس  معامالت  ارزش 

کنترل بازار قیر و  گواهی سپرده محصوالت پتروشیمی،  خ ارز وکیوم باتوم، صادرات میلگرد به عراق، اجرای  نر

کردن شرایط خرید مشتریان حقیقی در بازار محصوالت پتروشیمی و فرآورده های  فرآورده های نفتی، فراهم 

عرضه  زنجیره  تکمیل  منظور  به  ایران  کاالی  بورس  در  عرضه  جهت  گندله  و  اسفنجی  آهن  پذیرش  نفتی، 

کرد. محصوالت فوالدی اشاره 

 





فصل ششم
تحوالت انرژی در بخش صنعت، معدن و تجارت

بخش صنعت و معدن حدود یک سوم مصارف انرژی کشور را به خود اختصاص می دهد. علیرغم عدم 
انتشار داده های انرژی مربوط به سال 1395 توسط مرکز آمار ایران و وزارت نیرو، بررسی داده های انرژی 
کارگاه های صنعتی بر تداوم فرآیندهای تولیدی با فناوری پایین و انرژی بر و همچنین توفیق محدود در 
لت دارد. در همین  یژه در بخش صنعت و معدن دال اجرای سیاست های بهینه سازی مصرف انرژی به و
راستا در این فصل به بررسی قیمت، مقدار و ترکیب مصرف حامل های انرژی در بخش صنعت و معدن 

و رشته  فعالیت های مربوطه و همچنین تحوالت آن طی سال های 95-1391 پرداخته شده است.
بررسی تحوالت مصرف انرژی در بخش صنعت و معدن در سال های اخیر بر معطوف شدن منابع 
قانون  اجرای  از  اگرچه پس  لت دارد.  باالتر دال انرژی بری  و  پایین تر  ارزش افزوده  با خلق  به سمت صنایع 
هدفمندسازی یارانه ها و اصالح قیمت حامل های انرژی، رشد مصرف انرژی در بخش صنعت و معدن 
کاهش یافت،  اما با تعدیل قیمت های نسبی حامل های انرژی در مقایسه با سایر عوامل و  تا سال 1392 
کاهش اثرات هدفمندی یارانه ها، رشد مصرف انرژی مجددًا روندی افزایشی به خود  کاالهای دیگر و  یا 
کاهش پایدار مصرف انرژی به وقوع پیوست  گرفت. این روند به واسطه عدم اعمال الزامات غیرقیمتی 
کشور را با روندی افزایشی مواجه ساخت. از دیگر تحوالت مصرف انرژی در  و مجددًا شدت انرژی در 
بخش صنعت و معدن کشور که تحت تأثیر توسعه صنعت گاز و گازرسانی به صنایع کشور بود، کاهش 
گاز  کشور است. در حال حاضر، سوخت های  سهم سوخت های فسیلی در سبد مصرف انرژی صنایع 
و برق حدود 91 درصد انرژی مصرفی صنعت را به خود اختصاص داده اند، این در حالی است که توفیق 
محدود در اجرای سیاست های صنعتی کشور، موجب شده تنها 5 صنعت کشور که عمدتًا هم صنایع 
مبتنی بر منابع طبیعی هستند، بیش از 90 درصد مصارف انرژی را به خود اختصاص دهند. عملکرد 
مصرف انواع حامل های انرژی در بخش صنعت،  معدن و تجارت در سال 1394 بر کاهش مصرف انرژی 
کاهش در مصرف نه به خاطر بهبود شرایط مدیریت انرژی در بخش، بلکه به  لت دارد، لیکن این  دال
کم بر اقتصاد کشور در این سال به وقوع پیوسته است. به نظر می رسد سازوکارهای  دلیل شرایط رکودی حا
کارآمد عمل  موجود قیمت گذاری انرژی، جهت اصالح الگوی مصرف انرژی در بخش صنعت و معدن نا
که منابع ناشی از صرفه جویی مصرف انرژی  می کنند و جهت اصالح آن متوسل شدن به سازوکارهایی 
و واحدهای صنعتی و معدنی را به سمت تغییرات فناورانه سخت افزاری و نرم افزاری معطوف نماید، 

می تواند زمینه مناسب تری را برای اصالح الگوی مصرف بخش صنعت و معدن فراهم نماید.





6-1. مصرف نهایی انرژی در بخش صنعت و قیمت حامل های انرژی
از 302.3 میلیون بشکه  انرژی بخش صنعت  ره 94-1392 مطابق جدول )6-1( مصرف نهایی  طی دو
در سال  نفت خام  معادل  بشکه  میلیون   323.1 به  با 6.9 درصد رشد  در سال 1392  نفت خام  معادل 
1393 افزایش داشته است؛ این مقدار با رشد منفی 3.8 درصد به 310.7 میلیون بشکه معادل نفت خام 
کاهش 10.3 میلیون بشکه نفت خام،  رده های نفتی با  در سال 1394 مواجه شده است. همچنین فرآو
کم اثر بودن  کاهش مصرف نهایی انرژی در سال 1394 را به خود اختصاص داده است.  بیشترین سهم از 
اصالحات قیمتی در مصرف انرژی بخش صنعت به رغم افزایش قیمت حامل های انرژی طی سال های 
رانه قدیمی  اخیر )کشش پذیری پایین مصرف انرژی نسبت به افزایش قیمت(، عمدتا به دلیل ساختار فناو
که موجب افزایش رشد در مصرف انرژی  کشور تداوم یافته است و می تواند از جمله دالیلی باشد  و انرژی بر 
بخش صنعت تا سال 1393 شده است. البته تغییر این روند در سال 1394 نشان دهنده تغییر در ساختار 

مذکور می باشد.

جدول )6-1(: مصرف انرژی بخش صنعت به تفکیک حامل های انرژی)میلیون بشکه معادل نفت خام(

139213931394صنعت

رده های نفتی 35.535.625.3فرآو

223.8241.9239.1گازطبیعی

0.71.00.8زغال سنگ

42.344.645.4برق)1(

302.3323.1310.7کل مصرف انرژی

مأخذ: وزارت نیرو، سالنامه انرژی سال های مختلف.
)1( شامل سایر مصارف برق نیز می گردد
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نشان   1392-95 سال های  طی  را  انرژی  حامل های  فروش  اسمی  قیمت  که   )2-6( جدول  به  توجه  با 
پر با رشد متوسط ساالنه 24 درصد بیشترین رشد قیمت  ره بنزین سو می دهد، مشاهده می شود طی این دو
را بین حامل های انرژی به خود اختصاص داده است و بعدازآن بنزین معمولی با 23 درصد رتبه دوم را 
گاز  در بین حامل های انرژی ازنظر رشد قیمت متوسط در سال های اخیر، داشته است. همچنین نفت 
کاهش قیمت اسمی در بین حامل های انرژی را دارا بوده  با رشد متوسط ساالنه منفی 14 درصد بیشترین 

است. 

جدول )6-2(: قیمت اسمی فروش حامل های انرژی طی دوره 95-1392 )ریال(

1392139313941395
متوسط رشد 

ساالنه

4000،700010000،7000،4000100001000023بنزین معمولی
پر 500011000،8000،5000120001200024و8000بنزین سو

10001000,15001500150015نفت سفید )لیتر(
گاز به غیراز سوخت نیروگاه ها )لیتر( 14-35002500,3500.500030003000نفت 

)JP4( 100001200012000*سوخت سبک جت*
)ATK( 500060006000*سوخت سنگین*

کوره میلیون لیتر به غیراز سوخت نیروگاه ها )لیتر( 200025003000300015نفت 
**34453445*گاز طبیعی خوراک پتروشیمی )مترمکعب(

**729.51102.21234.5گاز طبیعی به غیراز سوخت نیروگاه ها )مترمکعب(
418525.6573.2766217سرجمع برق )کیلووات ساعت(

      مأخذ: وزارت نیرو  * مقادیر در دسترس نمی باشد

یربخشها  ثابت بوده و تغییری  ره 95-1393 در تمامی ز قیمت گاز طبیعی در بخش صنعت ومعدن طی دو
ره  کود او گاز در خوراک پتروشیمی  تولید  نداشته است. همچنین در سال 1393 بیشترین جهش قیمت 
افزایش  امر منشاء  این  به رقم 3445 واحد رسیده است.  این شاخص  برابر شدن  با 4.92  که  بوده است 
در  قیمت   ثبات  با  روند  تداوم  با  که  بود  در سال 1393  پاالیشی  و  پتروشیمی  در صنایع  تولید  هزینه های 
که متوسط رشد ساالنه قیمت  گردید. شایان توجه است  سال های بعد، آثار شوک گونه آن تا حدی تعدیل 
بیشترین رشد  و  بوده است  یر بخش های مختلف بسیار متفاوت  ز ره 95-1392 در  گاز طبیعی طی دو
که آمار سال 1395 این شاخص در دسترس  متوسط نیز مربوط به خوراک مجتمع های پتروشیمی است 
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ری با رشد  رزی و دامپرو نمی باشد. کمترین رشد قیمت متوسط نیز در بخش صنعت مربوط به حوزه کشاو
مصارف  سایر  در  طبیعی  گاز  فروش  متوسط  قیمت   )3-6( جدول  براساس  همچنین  است.  درصد   5
مشاهده می شود و رشد قیمت متوسط ساالنه بخش خانگی )با رشد معادل 15 درصد( نیز قابل توجه و 

تامل است.

گاز طبیعی در بخش های مختلف )ریال بر متر مکعب( جدول )6-3(: قیمت متوسط فروش 

نوع مصرف

1392139313941395

تعرفه 7 
ماه ابتدای 

سال

تعرفه 
ماه های 
سرد سال

تعرفه 7 
ماه ابتدای 

سال

تعرفه 
ماه های سرد 

سال

تعرفه 7 
ماه ابتدای 

سال

تعرفه 
ماه های 
سرد سال

تعرفه 7 
ماه ابتدای 

سال

تعرفه 
ماه های 
سرد سال

متوسط 
رشد 
ساالنه

خانگی 
)متوسط( 

1300800144084016569661656150015خانگی )متوسط( 

حمل و 
نقل 

*****2700270045004500حمل و نقل 

صنعتی

صنعتی )صنایع 
عمده (

70070010001000100010001000100014

صنعتی ) صنایع 
کوچک (

70070010001000100010001000100014

پاالیشگاه و 
تلمبه خانه های نفت 

70070010001000100010001000100014

خوراک مجتمع های 
کود  پتروشیمی تولید 

ره  او
7007003445344534453445)2()2(*

مجتمع های 
پتروشیمی 

70070013201320132013201320132030

70070013201320132013201320132030فوالد

ری رزی و دامپرو 10006001150690115069011506905کشاو

*****800800800800نیروگاه )سایر صنایع (
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نوع مصرف

1392139313941395

تعرفه 7 
ماه ابتدای 

سال

تعرفه 
ماه های 
سرد سال

تعرفه 7 
ماه ابتدای 

سال

تعرفه 
ماه های سرد 

سال

تعرفه 7 
ماه ابتدای 

سال

تعرفه 
ماه های 
سرد سال

تعرفه 7 
ماه ابتدای 

سال

تعرفه 
ماه های 
سرد سال

متوسط 
رشد 
ساالنه

عمومی

1000100013001300149514951495149515تجاری عادی

تجاری عمومی 
)دولتی (

2000100026001300299014952990149515

گرمابه سنتی   700700910910104610461046104615

70070091091091091091091010نانوایی سنتی 

یژه   *****21001100910910تجاری و

سایر

70070080580592692692692610آموزشی 

رزشی  70070080580592692692692610و

یژه مذهبی  ***1100700805805926926و

*******1100700مساجد روستایی 

70070080580592692692692610خیریه

مأخذ: وزارت نیرو.
)2( مطابق ابالغ ماهیانه می باشد.

ره به 675.4  ره 95-1392 از 442.6 در ابتدای دو متوسط قیمت برق در بخش صنعت ومعدن نیز طی دو
ره افزایش یافت که نشان دهنده رشد 6.3 درصدی قیمت برق طی  یال به ازای هر کیلووات در انتهای دو ر

ره مذکور و رشد متوسط ساالنه 17.7 درصدی در بخش صنعتی و معدنی است. دو

کیلوواص ساعت(  جدول )6-4(: متوسط قیمت برق در بخش های مختلف )ریال بر 

متوسط رشد ساالنه 1395* 1394 1393 1392

14 538.4 504.7 439.4 346.7 خانگی
13 765.4 717.6 617.6 516.3 عمومی
14 208.5 195.5 177.9 133.4 رزی کشاو
13 675.4 633.2 542.6 442.6 صنعت و معدن
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متوسط رشد ساالنه 1395* 1394 1393 1392

14 2183.2 2046.8 1664 1342.2 سایر مصارف
17 662.0 614.7 525.6 418.5 کل)1(

 مأخذ: وزارت نیرو، 
)1( این ردیف متوسط وزنی تعرفه برق می باشد.

 *نرخ تعرفه برق در سال 1395 نسبت به سال 1394 در بخش های مختلف 10 درصد افزایش داشته است.

6-2. ترکیب سهم مصرف انرژی در بخش صنعت و معدن1
بخش صنعت یکی از پرمصرف ترین بخش های مصرف کننده انرژی در سال 1394 بوده است.بررسی روند 
گاز طبیعی  که بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها،  مصرف انرژی در بخش صنعت نشان می دهد 
و برق بیشترین سهم مصرف را در این بخش به خود اختصاص داده اند. سهم مصرف گاز طبیعی و برق در 
گاز طبیعی و برق بیشترین سهم  سال 1392 به ترتیب حدود 74 و 14 درصد بوده است. در سال 1394 نیز 
مصرف انرژی را در بخش صنعتی داشته اند. در این سال، سهم مصرف گاز طبیعی در بخش صنعت 77 
درصد و برق 15 درصد از کل مصرف انرژی بوده است. بر این اساس، درمجموع 92 درصد از انرژی مصرف 
رده های نفتی پس از این دو حامل  گاز طبیعی و برق است. فرآو شده در بخش صنعت و معدن مربوط به 
که به لحاظ  کارخانه های سیمان  کانی غیرفلزی همچون  انرژی به عنوان منبع انرژی آن دسته از صنایع 
گازطبیعی با محدودیت روبه رو هستند، مورد استفاده قرار می گیرد. سهم این حامل انرژی در  دسترسی به 
کاهشی در  که روند  کل مصرف انرژی در بخش صنعت و معدن بوده است  سال 1394 حدود 8 درصد از 

سهم این حامل در سال های اخیر مشاهده می شود.

کارکن و بیشترت 1392-94 کارگاه های صنعتی 10 نفر  نمودار)6-1(: سهم مصرف حامل های انرژی در 

6 
 

 2139-49نفر کارکن و بيشتر،  10های صنعتی ی در کارگاههای انرژ(: سهم مصرف حامل1-6نمودار)

 
 .1394ترازنامه انرژی سال  مأخذ:                       

 
 

ساختار الگوی مصرف انرژی  تدریجي تغيير بيانگرهای نفتي فزایش سهم مصرف گاز طبيعي و کاهش سهم مصرف فرآوردهروند ا
فرآوردهاز مصرف انرژی در این بخش از طریق  يهنوز بخش حالنیباا 2اخير است. هایسالایران طي و معدن در بخش صنعت 

 در حال کاهش است.  جاًیتدرشود که سهم آن مي نيتأم های نفتي
اند. اختصاص داده ایي را به خودمصرف گاز طبيعي، نفت کوره و نفت گاز بيشترین سهم در انتشار آالینده و گلخانه 1394در سال 
د ریال برآورد ميليار 730920.5معادل  1390های ثابت سال که بر اساس قيمت 1394به ارزش افزوده بخش صنعت در سال با توجه 

ر ميليارد بتن  0.02، 0.15، 0.22، 129.2، در این سال به ترتيب معادل co2  ،NOx  ،SO2 ،SPMگردیده، شاخص شدت انتشار 
 .شودریال برآورد مي

 

 ش صنعت و معدن. شدت انرژی در بخ6-3
توليد کاالهای  ترکيبسطح فنآوری صنایع و از سطح توليد، شدت انرژی،  متأثرتوان را مي در بخش صنعت مصرف نهایي انرژی

ناپذیر است. شدت انرژی شاخص های انرژی اجتنابصنعتي مربوط دانست. همراه با افزایش سطح توليد، افزایش در مصرف حامل
کننده انرژی و همچنين مدیریت تقاضای انرژی است و به عواملي ازجمله فناوری، کارآمدی تجهيزات مصرف وابستگي توليد به نهاده

سطح مشخص  جویي در مصرف انرژی دربهبودی در این عوامل، به کاهش شدت انرژی و صرفه هرگونهشود. انرژی مربوط مي
 توليد منجر خواهد شد.

نفر کارکن به باال،  10های صنعتي در کارگاه 1391-94 ف نهایي انرژی طي دورهمصرارزش سط رشد متو (5-6جدول )بر اساس 
افزوده در این مواجه بوده است، این در حالي است که رشد ارزش 1391-94های درصدی طي سال 20.6با رشد متوسط ساالنه 

                                                           
قطع این حامل  افت فشار و یا افزایش تقاضای خانوار در شش ماهه دوم سال برای گاز طبيعي احتمالتهدید وجود دارد که با  این در افزایش مصرف گاز طبيعي توسط صنایع 2

 وجود دارد.کشور جهت دسترسي به گاز طبيعي  پذیری برای صنایعمحل امکان آسيباین باالست و از 

فرآورده 
هاي نفتي

8%

يگاز طبيع
77%

زغال 
سنگ

0.2

برق
15%

1394
فرآورده 
هاي نفتي

12%

گاز طبيعي
74%

زغال 
سنگ

0.2

برق
14%

1392

                       مأخذ: ترازنامه انرژی سال 1394.

کنون منتشر نشده است. 1.  آمارهای مرتبط با سال 1395 و 1396 در این قسمت توسط وزارت نیرو و مرکز آمار ایران تا 
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یجی  تدر تغییر  بیانگر  نفتی  رده های  فرآو مصرف  سهم  کاهش  و  طبیعی  گاز  مصرف  سهم  افزایش   روند 
ساختار الگوی مصرف انرژی در بخش صنعت و معدن ایران طی سال های اخیر است.1 بااین حال هنوز 
یجًا در حال  رده های نفتی تأمین می شود که سهم آن تدر بخشی از مصرف انرژی در این بخش از طریق فرآو

کاهش است. 
در سال 1394 مصرف گاز طبیعی، نفت کوره و نفت گاز بیشترین سهم در انتشار آالینده و گلخانه ایی 
را به خود اختصاص داده اند. با توجه به ارزش افزوده بخش صنعت در سال 1394 که بر اساس قیمت های 
 NOx ،  ،  co2 انتشار  شدت  شاخص  گردیده،  رد  برآو یال  ر میلیارد   730920.5 معادل   1390 سال  ثابت 

رد می شود. یال برآو SPM ،SO2، در این سال به ترتیب معادل 129.2، 0.22، 0.15، 0.02 تن بر میلیارد ر

6-3. شدت انرژی در بخش صنعت و معدن
ری  فنآو سطح  انرژی،  شدت  تولید،  سطح  از  متأثر  می توان  را  صنعت  بخش  در  انرژی  نهایی  مصرف 
کاالهای صنعتی مربوط دانست. همراه با افزایش سطح تولید، افزایش در مصرف  صنایع و ترکیب تولید 
انرژی است و به  تولید به نهاده  انرژی شاخص وابستگی  انرژی اجتناب ناپذیر است. شدت  حامل های 
انرژی  تقاضای  مدیریت  همچنین  و  انرژی  مصرف کننده  تجهیزات  کارآمدی  ری،  فناو ازجمله  عواملی 
یی در مصرف انرژی در  کاهش شدت انرژی و صرفه جو مربوط می شود. هرگونه بهبودی در این عوامل، به 

سطح مشخص تولید منجر خواهد شد.
کارگاه های  ره 94-1391 در  بر اساس جدول )6-5( متوسط رشد ارزش مصرف نهایی انرژی طی دو
با رشد متوسط ساالنه 20.6 درصدی طی سال های 94-1391 مواجه بوده  کارکن به باال،  صنعتی 10 نفر 
و  افزایش یافته  درصد   11.5 ره  دو این  طی  صنایع  این  در  ارزش افزوده  رشد  که  است  حالی  در  این  است، 
ری مصرف آن است. روند افزایش مصرف  کاهش بهره و نتیجه طبیعی این روند، افزایش شدت انرژی و 
ری های قدیمی، تجهیزات  کشور به رغم افزایش قیمت آن عمدتًا به دلیل استفاده از فناو شدت انرژی در 
نیازمند  انرژی در این بخش و  یژه اعمال نشدن راهکارهای غیرقیمتی در مدیریت مصرف  فرسوده و به و

اصالح ساختاری در مصرف انرژی صنایع و مدیریت بهتر انرژی می باشد.

گاز طبیعی احتمال  که با افزایش تقاضای خانوار در شش ماهه دوم سال برای  گاز طبیعی توسط صنایع این تهدید وجود دارد  1. در افزایش مصرف 
گاز طبیعی وجود دارد. کشور جهت دسترسی به  افت فشار و یا قطع این حامل باالست و از این محل امکان آسیب پذیری برای صنایع 
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کل صنعت 1391-94 جدول )6-5(: مصرف انرژی و ارزش افزوده و شدص انرژی بری در 

1391139213931394
متوسط رشد 

ساالنه

گاز طبیعی در بخش صنعت )میلیون بشکه نفت  کل مصرف نهایی 
خام( *

221.6223.8241.9239.12.6

42.442.344.645.42.2کل مصرف نهایی برق در بخش صنعت )میلیون بشکه نفت خام( *

رده های نفتی در بخش صنعت )میلیون بشکه  کل مصرف نهایی فرآو
نفت خام( *

39.535.535.625.313.1-

کل مصرف نهایی انرژی در بخش صنعت )میلیون بشکه نفت خام( 
*

303.6302.3323.1310.70.9

یال( تر )میلیارد ر کارکن و باال 84822311638591332365117633111.5ارزش افزوده در صنایع 10 نفر 

یال( تر )میلیارد ر کارکن و باال کل مصرف انرژی در صنایع 10 نفر  617678283610865710844920.6ارزش 

  مأخذ: مرکز آمار ایران   )*( وزارت نیرو

با توجه به آغاز اصالح قیمت حامل های انرژی در سال 1389، رشد مصرف انرژی در بخش صنعت و 
که در نمودار )2-6(،  گرفت و این روند تا سال 1392 تداوم یافت. همانگونه  معدن روندی نزولی به خود 
ره از 9/1 درصد در سال 1389 به 6/8 درصد در سال  نشان داده شده نرخ رشد مصرف انرژی طی این دو
کاهش در مصرف انرژی طی این سال ها باألخص سال های 1391 و  کاهش یافت. بخشی از این   1393
1392 ناشی کاهش فعالیت اقتصادی در بخش صنعت و معدن و تعطیلی بسیاری از بنگاه ها بوده است 
بااین حال پس از تعدیل اثرات هدفمندی در سال 1393 افزایش نرخ رشد مجدد مصرف انرژی در سال 
گیری را در مصرف انرژی بخش صنعت  کاهش چشم  1393 قابل مشاهده است.همچنین در سال 94 
که بسیار قابل توجه است و این رشد منفی 3.6 درصدی حائز اهمیت است. در این  مشاهده می کنیم 
کشور با افزایش ارزش افزوده بخش صنعت مواجه بوده است، این رشد منفی در مصرف  که  مقطع زمانی 

کارگاه ها و مراکز صنعتی باشد. انرژی می تواند نشان دهنده بهبود الگوی مصرف در 
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نمودار )6-2(: رشد ساالنه مصرف انرژی در بخش صنعت )1389-94(

8 
 

 (1389-94(: رشد ساالنه مصرف انرژی در بخش صنعت )2-6نمودار )

  
 وزارت نيرو  مأخذ:                       

 

 ریوبهره شاخص و است رسيده 1394 سال درواحد  0.09 به 1391 سال در واحد 0.07 از انرژی شدت شاخص ،است ذکرشایان 
 (.3-6 نمودار. )است یافتهکاهش مذکور هایسال در انرژی

 

  1391-94و شدت انرژی در بخش صنعت طی  افزوده(: مصرف کل انرژی، ارزش3-6نمودار )

 
   1394 شترينفر کارکن و ب 10 يصنعت یهادر کارگاه یاز مصرف انرژ یريآمارگ جینتا مأخذ:

1389 1390 1391 1392 1393 1394
رشد مصرف انرژی بخش صنعت 9.1 4.28 3.36 -0.12 6.8 -3.6

9.1

4.28
3.36

-0.12

6.8

-3.6

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

0.07
0.07

0.08

0.09

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1391 1392 1393 1394

(میلیارد لایر)ارزش کل مصرف انرژی صنعت  (میلیار لایر)ارزش افزوده کل صنعت  شدت انرژی

 
                       مأخذ: وزارت نیرو 

  شایان ذکر است، شاخص شدت انرژی از 0.07 واحد در سال 1391 به 0.09 واحد در سال 1394 رسیده 
کاهش یافته است. )نمودار 3-6(. ری انرژی در سال های مذکور  است و شاخص بهره و

کل انرژیت ارزش افزوده و شدص انرژی در بخش صنعت طی 1391-94  نمودار )6-3(: مصرف 

8 
 

 (1389-94(: رشد ساالنه مصرف انرژی در بخش صنعت )2-6نمودار )

  
 وزارت نيرو  مأخذ:                       

 

 ریوبهره شاخص و است رسيده 1394 سال درواحد  0.09 به 1391 سال در واحد 0.07 از انرژی شدت شاخص ،است ذکرشایان 
 (.3-6 نمودار. )است یافتهکاهش مذکور هایسال در انرژی

 

  1391-94و شدت انرژی در بخش صنعت طی  افزوده(: مصرف کل انرژی، ارزش3-6نمودار )

 
   1394 شترينفر کارکن و ب 10 يصنعت یهادر کارگاه یاز مصرف انرژ یريآمارگ جینتا مأخذ:

1389 1390 1391 1392 1393 1394
رشد مصرف انرژی بخش صنعت 9.1 4.28 3.36 -0.12 6.8 -3.6

9.1

4.28
3.36

-0.12

6.8

-3.6

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

0.07
0.07

0.08

0.09

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1391 1392 1393 1394

(میلیارد لایر)ارزش کل مصرف انرژی صنعت  (میلیار لایر)ارزش افزوده کل صنعت  شدت انرژی

کارکن و بیشتر 1394 کارگاه های صنعتی 10 نفر  مأخذ: نتایج آمارگیری از مصرف انرژی در 
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 5 مجموع  در  انرژی  شدت   1391-94 ره  دو طی  می دهد  نشان  نیز  صنعتی  فعالیت های  رشته  بررسی 
ره مذکور  که بیشترین مصرف انرژی را )91.1 درصد( دارند، افزایش یافته است. همچنین طی دو صنعتی 
کرد، به طوری  کاهشی قابل توجهی را تجربه  رده های نفتی روند  کک و فرآو شدت انرژی در صنعت تولید 

که این شاخص از 0.66 در سال 1391 به 0.15 واحد در سال 1394 تقلیل یافته است. 

 جدول )6-6(: مقدار مصرف انرژی و ارزش افزوده در صنایع مصرف کننده عمده انرژی

13911394

شرح فعالیت
ارزش افزوده

)میلیارد ریال(

ارزش مصرف 
انرژی

)میلیاردریال(
شدص انرژی

ارزش افزوده
)میلیارد ریال(

ارزش مصرف 
انرژی

)میلیارد ریال(

شدص
 انرژی

848223617680.0711763311084490.09کل صنعت

کانی غیرفلزی 80477153940.292,04418,4680.20تولید سایر محصوالت 

رده های نفتی 7652350280.6672,92810,9520.15کک و فرآو

164430133380.08175,39429,6860.17تولید فلزات اساسی

237582177370.07325,10534,0980.10تولید مواد و محصوالت شیمیایی

8942937220.04144,2725,6530.03تولید مواد غذایی و آشامیدنی

6484411169870.08882671988570.11جمع 5 صنعت

کل مصرف انرژی بخش  سهم 5 صنعت از 
صنعت

76.489.3-7591.1-

کارکن و بیشتر 1386-1393 کارگاه های صنعتی 10 نفر  مأخذ: نتایج آمارگیری از مصرف انرژی در 

کشور عمدتًا  تولیدی  کاالهای  ترکیب  که  ره مذکور نشان می دهد  کشور طی دو بررسی ساختار صنعتی 
 - کک  تولید  صنایع  اساسی،  فلزات  تولیدات  غیرفلزی،  کانی  محصوالت  تولید  فعالیت  رشته   5 بر 
داشته  تمرکز  شیمیایی  محصوالت  و  مواد  تولید  صنایع  و  آشامیدنی  و  غذایی  مواد  صنایع  پاالیشگاه ها، 
کک  است. در بین این 5 صنعت نیز سهم صنایع منبع محور مانند مواد و محصوالت شیمیایی و تولید 
تری برخوردارند( افزایش یافته است. براین اساس، بخشی از افزایش مصرف نهایی  )که از شدت انرژی باال
تر  ره را می توان در افزایش سهم تولید صنایع تولید کک و مواد و محصوالت شیمیایی و باال انرژی طی این دو

بودن شدت انرژی آنها دانست.
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6-4. ترکیب مصارف انواع حامل های انرژی در بخش صنعت
کانی غیرفلزی، مواد و  کشور شامل محصوالت  5 صنعت عمده مصرف کننده انواع حامل های انرژی در 
کک و صنایع غذایی و آشامیدنی می باشند.  محصوالت شیمیایی، فلزات اساسی، صنایع تولید ذغال 
کل  که قسمت قبل عنوان شد، درمجموع صنایع یادشده بیشترین سهم از مصرف انرژی را در  همانگونه 
صنعت به خود اختصاص داده اند و مقدار این سهم نیز از 89.3 درصد در سال 1391 به 91.1 درصد در 

سال 1394 افزایش داشته است )6-6(.
انرژی  حامل های  از  انرژی  کننده  مصرف  عمده  صنایع  مصرف  سهم  نشان دهنده   )7-6( جدول 
یادی از  منتخب طی سال های 94-1392 می باشد. همانطورکه از این جدول استنباط می شود حجم ز
کشور، فقط توسط این 5 صنعت مصرف می شود. به عنوان مثال در  کل صنعت  مصرف این حامل ها در 
سال 1394 به میزان 99.3 درصد از مصرف کل نفت کوره و نفت سیاه در کل صنعت سهم این 5 صنعت 
که این مبین حجم بزرگ،  میزان مصرف باال و اهمیت این صنایع در بخش صنعت  منتخب می باشد 
یکی، ساختاری و بنیادین برای این صنایع در  یزی در زمینه اقدامات تکنولوژ کشور است. بنابراین برنامه ر
گردد و  یی در مصرف انرژی، می تواند منجر به ذخیره بخش عظیمی از حامل های انرژی  جهت صرفه جو
رد.  کشور به وجود آو یادی را درجهت بهبود تولید صنعتی  کاهش مصرف خواهد توانست تغییرات ز این 
کاهش در مصرف  یادی در جهت  یت ز در نتیجه توجه به این 5 صنعت در بین صنایع مختلف از اولو

سوخت برخوردار است.

کشور طی دوره 1392-94 جدول )6-7(: تغییراص سهم مصرف انواع انرژی در صنایع عمده مصرف کننده انرژی 

صنایع تولید 
معصوالص 
کانی غیرفلزی

صنایع تولید مواد 
و معصوالص 

شیمیایی

صنایع 
تولید فلزاص 

اساسی

صنایع تولید زغال کک 
پاالیشگاه های نفت و 
سوخت های هسته ای

صنایع مواد 
غذایی و 
آشامیدنی

مشموع سهم 
مصرف از 

انرژی

1392

30.3420.9822.6612.686.7993.45گاز طبیعی

15.3725.2734.037.75.3987.76برق

31.4713.7711.755.7618.1480.89گازوئیل

کوره و نفت سیاه 76.600.714.7713.333.2698.67نفت 
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صنایع تولید 
معصوالص 
کانی غیرفلزی

صنایع تولید مواد 
و معصوالص 

شیمیایی

صنایع 
تولید فلزاص 

اساسی

صنایع تولید زغال کک 
پاالیشگاه های نفت و 
سوخت های هسته ای

صنایع مواد 
غذایی و 
آشامیدنی

مشموع سهم 
مصرف از 

انرژی

1393
24.1639.5822.480.776.5693.55گاز طبیعی

13.6425.4535.090.906.9882.06برق

36.737.9111.251.5924.3581.83گازوئیل

کوره و نفت سیاه 77.432.766.043.628.0197.86نفت 

1394

14.964.852.5262.673.3088.3گاز طبیعی

11.5828.9336.207.574.5088.78برق 

33.0911.2214.772.9722.5184.56گازوئیل

کوره و نفت سیاه 80.80.22.412.23.799.3نفت 

کارکن و بیشتر  کارگاه های صنعتی 10 نفر  مأخذ: مرکز آمار ایران، 

گاز طبیعی 6-4-1. مصارف 
طبق جدول )6-8( سهم بخش صنعت از کل مصرف گاز طبیعی کشور از 25.4 درصد در سال 1392 به 
گاز طبیعی در بخش صنعت ساالنه 2  23.7 درصد در سال 1395 کاهش یافته است. به طورکلی مصرف 
درصد رشد داشته به نحوی که از مقدار مصرف انرژی از 26753،5 میلیون مترمکعب به 28407 رسیده 
رکودی،  روند  ادامه  به دلیل  گاز طبیعی بخش صنعت در سال 1394  است. شایان ذکر است، مصرف 
کاهش  و 1393  به سال 1392  تولید نسبت  کاهش  درنتیجه  و  کاالهای صنعتی  انبار  افزایش موجودی 
گاز طبیعی در صنعت نسبت به سال های  داشته است. در سال 1395 افزایش در روند متوسط مصرف 
و  خانگی-تجاری-صنعتی  بخش های  در  گاز  مصرف  ره  دو این  طی  همچنین  می شود.  مشاهده  قبل 
که با کاهش مصرف مواجه بوده است(  نیروگاه ها افزایش یافته و در صنایع عمده نیز )به جز بخش سیمان 

در سایر بخش ها افزایش مصرف مالحظه می شود. 
   

گاز طبیعی به تفکیک بخش های مختلف طی سال های95-1392 )میلیون مترمکعب( جدول )6-8(: روند و ترکیب مصارف 

متوسط رشد ساالنه1392139313941395

صنعت
26753.528229.626524.228407.9

2
)25.4()25.5()23.6()23.7(
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متوسط رشد ساالنه1392139313941395

نیروگاه ها )1(
36647.650172.358424.261871.8

12.5
)34.9()45.4()52.8(

  
)51.6(

پاالیشگاه و تلمبه خانه
4198.443094869.54648.4

3.7
)4.0()3.9()4.4()3.9(

سوخت پتروشیمی
9410.910092.310770.311287.8

4.7
)8.4()9.2()9.6()9.4(

خوراک پتروشیمی
10728.711771.612322.912681.1

3.2
)10.2()10.6()11()10.5(

گاز  کل مصارف 
طبیعی

105132.2110580.9112190119917.94.5

مأخذ: وزارت نیرو. سوخت نیروگاه ها شامل نیروگاه های وزارت نیرو، صنایع بزرگ و بخش خصوصی است. / اعداد داخل پرانتز سهم هستند.

          
زارت اقتصاد( طی سال 1395  گاز طبیعی و گزارش عملکرد  گاز طبیعی) طبق  بررسی ترکیب مصارف 
سمت  به  صنعتی  و  تجاری  خانگی،  بخش  در  مصرف  از  طبیعی  گاز  مصرف  ترکیب  بهبود  از  کی  حا
گزارش 7 ماهه سهم بخش خانگی، تجاری و صنعتی از  که طبق  مصرف در نیروگاه ها است، به گونه ای 
کاهشی به 29 درصد در شهریور 1395 رسیده است و سپس  ردین 1395 با طی روندی  54 درصد در فرو
با آغاز فصل سرما در برخی از استان های کشور در مهر 1395 شروع به افزایش نموده و به 37 درصد رسیده 
کثر میزان خود طی مرداد ماه  ردین 1395 به حدا است. در مقابل سهم بخش نیروگاهی از 26 درصد در فرو
کاهش یافته و به 41 درصد در مهر  1395 یعنی به حدود 53 درصد رسیده و در دوماه بعد از آن نیز اندکی 

1395 رسیده است.
دلیل عمده تغییر ناچیز مصرف گاز طبیعی در بخش صنعت و معدن عمدتًا از کاهش تولید صنایع فوالد 
کانی غیرفلزی( نشات می گیرد. تأثیرگذاری شرایط رکود بین المللی  و سیمان )رشته فعالیت محصوالت 
در صنعت فوالد )کاهش قیمت فوالد در چین، روسیه و اوکراین به عنوان اصلی ترین صادرکنندگان فوالد و 
از طرف دیگر، اعمال قوانین و وضع تعرفه های ضد دامپینگ در سایر کشورهای تولیدکننده فوالد( به همراه 
کاهش طرح های عمرانی از یک سو و وضعیت بحرانی منطقه  بازار مسکن و  از رکود در  مشکالت ناشی 
یژه در عراق جهت صادرات سیمان از سوی دیگر ازجمله دالیل کاهش تولید و به تبع آن کاهش مصرف  به و

ز شده است. کشور تا بیش از یک و نیم میلیون مترمکعب در رو گاز طبیعی در این دو صنعت بزرگ 
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6-4-2. مصارف برق
کشور از 35 درصد در سال  کل مصرف برق  بر اساس اطالعات جدول )6-9(، سهم مصرف صنعتی از 
یافته است. همچنین متوسط رشد ساالنه مصرف صنعتی  کاهش  به 32 درصد در سال 1395   1392
3.15 درصد می باشد. در بین بخش های مختلف، بیشترین متوسط رشد ساالنه مصرف  با  10.3درصد 
مربوط به بخش حمل و نقل است که سهم کمی از کل مصرف برق معادل 0/2 تا 0/3 را به خود اختصاص 
داده است. در حال حاضر بیشترین سهم از مصرف برق مربوط به بخش خانگی است که قبال این جایگاه 
ساعت  گیگاوات   237435.8  ،1395 سال  در  برق  مصرف  کل  است.  بوده  صنعت  بخش  اختیار  در 
گذشته 5.3 درصد افزایش را نشان می دهد. این در  که نسبت به مدت مشابه در سال  گزارش شده است 
گزارشات معتبر، طی سال 1395 نسبت به سال قیل تنها 3 درصد  حالیست که تعداد مشترکین برق بنابر 
افزایش داشته است. بدین ترتیب رشد مصرف برق طی این سال 1.5 برابر رشد تعداد مشترکین برق بوده 

است.
جدول )6-9(: مصرف برق به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی طی  1392-95

متوسط رشد ساالنه1392139313941395

خانگی
64378.971162.776103.378387.1

6.78
)32()32()33()33(

عمومی
17830.919766.722195.729914.3

8.79
)9()9()10()10(

تجاری
13376.615404.416679.717619.8

9.69
)7()7()7()7(

70308.874070.571657.077167.0صنعتی
3.15

)35()34()31()32(

حمل و نقل
324.9385.4569.8435.7

10.3
)0.2()0.2()0.3()0.2(

رزی کشاو
33103.135187.936088.636221.5

3.08
)16()16()16()15(

سایر
3764.73836.94017.34699.5

7.87
)2()2()2()2(

-203087.9219814.4227311.5237435.8مجموع

مأخذ: وزارت نیرو/ اعداد داخل پرانتز سهم هستند. 



کتاب سال 1396، صنعت، معدن و تجارت     234

کشور در سال 1395 به نظر می رسد با توجه به افزایش  با توجه به بررسی شاخص های مهم صنعت برق 
افزایش  افزایش مصرف  در بخش صنعتی، موضوع  برق در بخش خانگی و همچنین  نرخ رشد مصرف 
ظرفیت های تولید می بایست مورد توجه قرار گیرد. این درحالی است که با عنایت به تعرفه های فعلی برق، 

بخش خصوصی رغبتی به حضور در این بازار ندارد. 

6-4-3. مصارف فرآورده های نفتی
رده نفتی( نسبت به سایر  کوره )به عنوان فرآو براساس اطالعات مندرج در جدول )6-10(، مصرف نفت 
رده ها سهم بیشتری در مصرف بخش صنعت دارد، در سال 1394 نسبت به سال 1393  فرآو این  انواع 
رده 24 درصد در هرسال  حدود 47 درصد کاهش نشان می دهد. همچنین به طور متوسط مصرف این فرآو
بزرگی همچون سیمان است،  کوره در صنایع  این که عمده مصرف نفت  به  توجه  با  کاهش یافته است. 
این صنایع دانست  به  گازرسانی  برای  از تالش دولت  ناشی  را می توان  کاهش در مصرف  این  از  بخشی 
کاهش  و بخشی دیگر نیز ناشی از وضعیت نه چندان مناسب این صنایع به خصوص صنعت سیمان و 
رده های  تولید به دلیل افزایش موجودی انبار به خصوص رکود در بخش ساختمان است. مصرف سایر فرآو
گازوئیل در سال 1394 نیز نسبت به سال 1393 به ترتیب به میزان  نفتی در بخش صنعت ازجمله بنزین و 
تنها مصرف نفت سفید در بخش صنعت 15  کاهش نشان می دهد. در سال 1394  32 و 7.7 درصد 

درصد نسبت به سال 1393 افزایش یافته است.
     

جدول )6-10(: مصرف انواع فرآورده های نفتی در بخش صنعت طی دوره 1391-94

 متوسط رشد ساالنه1391139213931394

کوره- هزار لیتر نفت 
3522207278119228108791491655-24.9

)4.2()3.1()3.3()2.0(-

نفت سفید-هزار لیتر
169761887480519296-10.2

)0.02()0.02()0.01()0.01(-

بنزین- هزار لیتر
2658429392461973137411.9

)0.03()0.03()0.05()0.04(-

گازوئیل -هزار لیتر
23282322611011257500023757441

)2.8()2.9()3.1()3.2(-

کل رده های عمده نفتی در   مصرف فرآو
 بخش ها- میلیون لیتر

8382088669.784228.773459.8-4

مأخذ: ترازنامه انرژی/ اعداد داخل پرانتز سهم هستند.
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6-5. بهینه سازی عرضه و تقاضای انرژی در بخش صنعت
بخش صنعت یکی از پر مصرف ترین بخش های مصرف کننده انرژی می باشد. بنابر آمارهای منتشره در 
گرفته را می توان در  که در خصوص بهینه سازی این بخش صورت  ترازنامه انرژی سال 94، عمده اقداماتی 

یر طبقه بندی نمود: قالب دسته های ز

6-5-1. پروژه های اجرایی و مطالعاتی بخش صنعت
ری انرژی ایران )سابا( در سال 1394 اقدامات متعددی را در جهت بهینه سازی عرضه و  سازمان بهره و
تقاضای انرژی در بخش صنعت انجام داده است که به عنوان نمونه به چند مورد از این اقدامات اشاره می شود:

کی در تامین سرمای سردخانه ها	  امکان سنجی استفاده از سیستم های جذبی آمونیا
مطالعات تولید وساخت الکتروموتورهای یکپارچه	 
نقشه راه بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت تایر و تیوپ	 
نقشه راه بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت مس	 

 6-5-2. حمایت مالی
کاهش شدت انرژی در صنایع انرژی بر، پرداخت تسهیالت به صنایع متقاضی جهت اصالح  در راستای 
گرفت و برای اجرایی شدن آن،  خط تولید در برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه مورد توجه جدی قرار 
اعتبارات عمومی در قالب قوانین بودجه ساالنه به این امر اختصاص یافت. اهم طرح های صنعتی خاتمه 

یافته بهره مند از تسهیالت مالی عبارتند از:
 	 2386 با  کردستان  سیمان  شرکت  توسط  سیمان  کارخانه  در  انرژی  مصرف  الگوی  اصالح  طرح 

مگاوات ساعت
استان 	  فاضالب  و  آب  شرکت  توسط  آب  پمپاژ  ایستگاه های  و  چاه ها  مصرف  بهینه سازی  طرح 

یی انرژی ساالنه. اصفهان با 17238 مگاوات ساعت صرفه جو
 	 17215 با  کردستان  جنوب  گرمای  شرکت  توسط  آبی  کولر  دستگاه   3500 انرژی  رتبه  ارتقای  طرح 

یی انرژی ساالنه. مگاوات ساعت صرفه جو

6-5-3. استانداردهای مصوب بخش صنعت
زارتخانه نفت ونیرو در خصوص استانداردهای این بخش فعالیت هایی را به انجام رسانده اند که یکی  دو و

از آن ها به عنوان نمونه به شرح ذیل، مورد اشاره قرار می گیرد.
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ژه بازنگری در استانداردمصرف انرژی در الکتروموتورهای  ری انرژی، پرو در سال 1394، سازمان بهره و
ین استاندارد موتورهای BLCD را انجام داده است. الکتروموتورها به عنوان محرک  تک فاز و سه فاز و تدو
داده اند.  اختصاص  خود  به  کشور  مصرفی  انرژی  از  را  بزرگی  سهم  مصرف،  مختلف  بخش های  اصلی 
ردها نشان می دهد بیش از 60 درصد از مصرف انرژی بخش های مختلف توسط الکتروموتورها مصرف  برآو
ژه مذکور، عالوه بر بازنگری استانداردهای الکتروموتورهای سه فاز و تک فاز،  می شود. هدف از اجرای پرو
ین استاندارد الکتروموتورهای بدون جاروبک نیز بوده است. در حال حاضر فرمت اولیه استانداردهای  تدو
الکتروموتورهای سه فاز و تک فاز تهیه شده است. انتظار می رود در صورت اجرای این استاندارد، میزان 

یی حاصل از استفاده از الکتروموتورهای پربازده 914 مگاوات ساعت باشد. صرفه جو

6-5-4. ماده 26 قانون اصالح الگوی مصرف
و  فنی  مشخصات  و  معیارها  رعایت  عدم  صورت  در  صنعتی  واحدهای  که  می کند  بیان  ماده  این 
از  تجارت  و  معدن  صنعت،  و  نیرو  نفت،  زارتخانه های  و تشخیص  با  انرژی  مصرف  استانداردهای 
از قیمت فروش  اقلیمی و فنی، به صورت درصدی  بر اساس شرایط  الگوی مصرف  سال شروع اصالح 
کشور  کل  حامل های انرژی جریمه خواهند شد و وجوه اخذ شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری 

یز شده و در اجرای راهکارهای بهینه سازی بخش صنعت موضوع این قانون هزینه خواهد شد. وار
6-5-5. ماده 12 قانون رفع موانع تولید در بخش صنعت

به  که  دادند  انجام  یر  ز به شرح  را  فعالیت هایی  قانونی،  ماده  این  خصوص  در  نیرو  و  نفت  زاتخانه  و دو 
نمونه هایی از آن ها اشاره می شود:

کردن چاه های 	  شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در سال 1394 اقداماتی در زمینه برق رسانی به 
رزی دیزلی، با سرمایه گذاری 1650 میلیون دالر انجام داده است. کشاو

یب آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون رفع موانع 	  ری انرژی ایران پس از تصو در سال 1394، سازمان بهره و
افزایش  راهکارهای  سیمان،  صنعت  در  انرژی  ری  بهره و افزایش  راهکارهای  اجرایی  طرح   9 تولید، 
گری و شیشه و بلور و ... را به سازمان برنامه و بودجه  یخته  کاشی  وسرامیک و ر ری در صنایع  بهره و
کید این سازمان مبنی بر لزوم تهیه طرح های مطالعاتی، اقدامات بعدی را به انجام  اعالم و پس از تا

رساند.

6-5-6. شرکت های خدمات انرژی
 پس از برگزاری جلسات متعدد، آئین نامه اجرایی ماده 17 قانون اصالح الگوی مصرف انرژی با موضوع 
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نحوه فعالیت و حمایت شرکت های خدمات انرژی در کشور ابالغ گردید که علی رغم پیگیری های متعدد 
یافت تخصیص الزم  برای احراز صالحیت این شرکت ها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و نیز عدم در

کمک به این شرکت ها، اجرای آئین نامه اجرایی مذکور در سال 1394 میسر نگردید. برای 
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جمع بندی و نتیجه گیری فصل ششم     
کتر برق  گرچه به افزایش استفاده از انرژی های پا سیاست های قیمتی انرژی و ساختار صنعتی برآمده از آن ا

و برق  گاز  را حمایت نمی کند. سوخت های  کشور  ،  سیاست های توسعه صنعتی 
ً
لزوما اما  گاز منجر شده  و 

درمجموع حدود 85 درصد انرژی مصرفی صنعت را به خود اختصاص داده اند. قیمت این دو حامل انرژی در 

کرد  گاز مورد مصرف واحدهای صنعتی بدون تغییر ماند و برای برق 10 درصد افزایش را تجربه  سال 1395 برای 

که واجد آثار هزینه ای محدودی برای فعالیت واحدهای صنعتی بود؛ و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها 

کشور به  کید داشت، عماًل نتوانست مانع فرایند معطوف شدن ساختار صنعتی  که برافزایش قیمت انرژی   تأ

که فقدان قیمت گذاری ترجیحی متناسب با زنجیره  5 صنعت منبع پایه و انرژی بر شود. این در حالی است 

ارزش هر رشته فعالیت، این صنایع را در تکمیل زنجیره ارزش با مشکالتی عدیده ای مواجه ساخت.

تر از ارقام تورم بوده، با تعدیل   هم باال
ً
که بعضا به رغم افزایش قیمت  حامل های انرژی طی سال های اخیر 

کشور همچنان با افزایش مصرف انرژی  آثار هدفمندی، به دلیل ساختار فناورانه قدیمی و فرسوده صنعت، 

کشور با مالحظات زیست محیطی را تأمین نمی کند. لذا به نظر  روبه رو است. چنین روندی توسعه پایدار 

که با قیمت گذاری تبعیض آمیز در صنایع مختلف و در طول زنجیره ارزش رشته فعالیت های صنعتی و  می رسد 

گذاشت. همچنین الزامات غیر قیمتی  سیاست هایی همچون اخذ مالیات سبز بتوان تأثیرات مثبتی بر جای 

که به ویژه معطوف به حیطه توسعه فناوری های باانرژی بری پایین تر است، می تواند نقش مؤثری در تحول 

ازاین رو پیش بینی سازوکارهای تشویقی جهت  کند.  بازی  و معدن  انرژی در بخش صنعت  الگوی مصرف 

انرژی واحدهای اقتصادی و جهت دهی به آن در بین رشته  از محل صرفه جویی در مصرف  ارتقاء فناوری 

کاهش مصرف انرژی زمینه توسعه  فعالیت های صنعتی، با رویکرد تکمیل زنجیره های ارزش، می تواند ضمن 

کشور را تسهیل نماید. پایدار در 
 



فصل هفتم

تحلیل تجارت خارجی

کشور )با احتساب  با بهبود مناسبات بین المللی در فضای پسابرجام، ارزش تجارت خارجی غیرنفتی 
میعانات گازی( در سال 1396 برابر با 15/4 درصد  نسبت به سال قبل آن افزایش یافت. علیرغم مثبت 
کشور  بودن ترازتجاری در سال قبل آن، ترازتجاری در سال 96 منفی شد. عمده اقالم صادراتی غیر نفتی 
کاالی صادراتی با 4.7  کاالهای واسطه ای تشکیل داده؛ متوسط قیمت هر تن  در این سال را مواد اولیه و 
گرفته در این دوره، بنگاه های اقتصادی  گشایش های صورت  درصد افزایش به 355 دالر رسید. به رغم 
داخلی به دلیل مشکالت عدیده ای چون بازارهای ضعیف داخلی، از دست رفتن بازارهای خارجی، 
بدهی های معوق و مشکالت تأمین مالی کمتر توانستند از گشایش های مالی و تجاری محیط بین المللی 
یکه همچنان تمرکز باالیی در بازارهای صادراتی و مبادی وارداتی مشاهده می شود. در  بهره مند شوند، بطور
سال 1396 بالغ بر 58 درصد از کل تجارت با پنج کشور چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه 
کشور صورت پذیرفته است  کشور با ده  و هند انجام شده و بیش از 79.8 درصد از صادرات و واردات 
که تحریم های بین المللی و تنوع پایین محصوالت صادراتی از اهم دالیل این عدم تنوع طرف های تجاری 

به شمار می رود. 
کل تعرفه ها 0/77 واحد افزایش یافت، همچنین متوسط نرخ تعرفه های  در سال 1396 متوسط نرخ 
کاالهای کشاورزی 2/2 واحد و بخش غیرکشاورزی 0/5 واحد باهدف حمایت از این بخش ها با افزایش 
مواجه شد، ضمن آنکه تغییرات اعمال شده در نرخ ها و سطوح تعرفه بدلیل افزایش تعداد ردیف های 
تعرفه در بخش های کشاورزی و غیرکشاورزی ضمن شفاف سازی، بستر الزم برای حمایت هدفمند تر از 

صنایع منتخب را فراهم کرد. 
انعقاد موافتنامه های تجاری جدید و تعمیق موافقت نامه های  همچنین در سال 1396، در حوزه 
اقالم  ارزش  و  سهم  است.  نشده  حاصل  عملی  توفیق  انجام،  دست  در  اقدامات  علی رغم  موجود، 
ترجیحی ایران کمتر از 10 درصد کل تجارت خارجی غیرنفتی کشور باقی مانده و نشان می دهد که کشور 
بایستی در خصوص شرکای تجاری و اقالم منتخب برای اخذ ترجیحات تعرفه ای از لحاظ تعداد و ارزش 

صادراتی، تدابیر مناسب مبتنی بر اهمیت آنها در سبد صادراتی اتخاذ نماید.





7-1. تجارت خارجی غیرنفتی
احتساب  با  کاالیی  تجارت  ارزش  کل  است.  داشته   توجهی  قابل  رشد   1396 سال  در  خارجی  تجارت 
که نسبت به سال 1395 رشد  15/4 را  گازی درسال 1396 بالغ بر 101 میلیارد دالر بوده  صادرات میعانات 
که رشد واردات در این افزایش نقش پررنگ تری نسبت به رشد صادرات  نشان می دهد. آمار نشان می دهد 
رشد  که  حالی  در  یافته  افزایش  دالر  میلیارد   54 به  درصد   24 رشد  با   96 سال  در  واردات  است.  داشته  

کمتر و برابر با 6/6 درصد بوده و در سال 96 به حدود 47 میلیارد دالر رسیده است.  صادرات بسیار 
رشد قابل توجه واردات )24 درصد( در سال 1396 باعث شده که تراز تجاری در سال 96 مجددا منفی 

کشور مثبت بوده است. که طی دو سال قبل  تراز تجاری  شود. در حالی 
صادرات هدف گذاری شده برای سال 1396 برابر با 53 میلیارد دالر بوده که آمارها نشان از تحقق 88/5 
پتروشیمی و  و  گازی  کاهش صادرات میعانات  درصدی صادرات پیش بینی شده در سال 1396 دارد. 
ین شده هستند، در این  که مانع تحقق برنامه صادراتی تدو همچنین عدم رفع چالش های متعدد موجود  

سال از مهمترین دالیل عدم تحقق صادرات هدف گذاری شده بوده است. 
که  کرد  کشور در این سال می توان به ادامه شرایط پسابرجام اشاره  از عمده ترین دالیل افزایش واردات 
به درآمدهای منابع  بانکی، رشد و دسترسی بیشتر  ارتباطات بین المللی، تسهیل مبادالت  باعث بهبود 
کاالهای سرمایه ای  و  اولیه  به مواد  کشور  نیاز صنایع  افزایش  و  از فروش نفت، رشد صنعت  ناشی  ارز ی 

گردیده است.

کشور طی سال  1395و 1396 )میلیون دالر( کاالهای غیرنفتی  جدول )7-1(: ارزش صادراص و وارداص و تراز تشاری 

درصد تغییراص13951396شاخص
گازی کاال و میعانات  44042469316.6صادرات 
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درصد تغییراص13951396شاخص
گازی( 36723398528.5صادرات غیرنفتی )بدون میعانات 

436845430224واردات
کاالیی غیرنفتی 8772610123315.4کل ارزش تجارت 

گازی( 2159-7371-358تراز تجاری )با احتساب میعانات 

              مأخذ: سازمان توسعه تجارت ایران

کاال و خدمات( 7-2. صادرات غیرنفتی )شامل 
حدود  در  رشدی  گازی  میعانات  احتساب  با   1396 سال  در  غیرنفتی  صادرات   ،)1-7( جدول  طبق 
تجربه  قبل  به سال  نسبت  در حدود 8/5 درصد  را  گازی رشد  میعانات  احتساب  بدون  و  6/6 درصد 
کرده است. در ادامه روند سال قبل، صادرات به رشد خود ادامه داده و رشد بهتری را نسبت به سال 1395 
کرده است. اما تنها 88/5 درصد رقم هدف گذاری شده سال 1396 )53 میلیارد دالر( محقق  را تجربه 
عدم  باعث  پتروشیمی،  محصوالت  و  گازی  میعانات  صادرات  کاهش  که  می رسد  نظر  به  است.  شده  
که برای مشکالتی نظیر  گردیده است. ضمن آن   دستیابی به رقم هدف گذاری شده در صادرات غیرنفتی 
دیپلماسی  فقدان  صادراتی،  کاالهای  افزوده  ارزش  بودن  پایین  صادراتی،  کاالهای  پایین  پذیری  رقابت 
نبودن  کارآ  آن،  از  مقطعی  و  نامناسب  استفاده  و  صادراتی  مشوق های  نبودن  موثر  تجاری،  و  اقتصادی 
ره ای آن  ابزارهایی مانند مناطق آزاد تجاری در عرصه صادرات، عدم ثبات نسبی نرخ ارز و بحران های دو

و ... نیز چاره اندیشی های الزم صورت نگرفته است.

7-2-1. ترکیب صادرات غیرنفتی حسب نوع مصرف
به لحاظ نوع کاالهای صادراتی خام فروشی در قالب صادرات مواد اولیه و واسطه ای بر سبد صادراتی ایران 
برگرفته است.  سیطره داشته و در سال 1396 این نقش غالب با اندکی افزایش 82 درصد کل صادرات را در
کمتر از یک درصد )0/97 درصد( صادرات غیرنفتی را  کاالهای سرمایه ای  کاالهای مصرفی 17 درصد و 
کشور، این  یزی  تشکیل  داده است. به نظر می رسد علیرغم توجه به تغییر ترکیب صادرات در نظام برنامه ر

هدف نتوانسته محقق شود.  



243     فصل هفتم  تعلیل تشارص خارجی

کشور طی سال های 1395 و 1396 گازی  جدول )7-2(: ترکیب ارزشی صادراص با میعاناص 

کاال نوع 
ترکیب ارزشی صادراص )میلیون دالر(

13951396
سهم )درصد(ارزشسهم )درصد(ارزش

35898.781.938364.182.02مواد اولیه و واسطه ای

7422.716.97954.017مصرفی

515.71.2455.60.974سرمایه ای

43837.110046773.7100کل ارزش صادرات با میعانات گازی 

مأخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت)صنعت، معدن و تجارت به روایت آمار و اطالعات، خرداد 1397(   

کاال گروه  7-2-2. ترکیب صادرات غیرنفتی حسب 
کاالیی معدن بوده  است. ارزش صادرات  گروه  کاالیی بیشترین رشد صادرات مربوط به  گروه های  در بین 
کاهش صادرات این  که  گروه رشدی حدود 57 درصد نسبت به سال قبل آن داشته است حال آن  این 
کاال، ارزش  گروه  گاز طبیعی بوده است. البته در این  زنی ناشی از افزایش قیمت جهانی  اقالم از لحاظ و
کاهش  کرده بود در سال 1396 با  گذشته رشد قابل توجهی را تجربه  که در سال  گازی  صادرات میعانات 
گازی)علیرغم رشد 56/4 درصدی در ارزش  زن مواجه شده است. صادرات میعانات  رشد در ارزش و و
کاهش رشدی در ارزش صادرات برابر با 3/3 درصد مواجه  صادرات در سال 1395(1 در سال 1396 با 

شده است. 
میلیارد   31 بر  بالغ  و  داده  نشان  رشد  درصد   6/4 قبل  سال  به  نسبت  صنعت  گروه  صادرات  ارزش 
کاهش رشد و مابقی این بخش، رشد مثبت 14/2  گردیده است. البته در این بخش نیز پتروشیمی،  دالر 
کاالیی فرش وصنایع دستی نیز با توجه به  گروه های  درصدی را نسبت به سال قبل نشان می دهد. در بین 
کشورهای غربی و به خصوص بازار آمریکا، رشد قابل توجهی  کم بر تجارت ایران با  شرایط پساتحریمی حا
کاالیی به لحاظ ارزش نسبت به سال قبل 18/5 درصد رشد نشان می دهد.  گروه  داشته و صادرات این 
 0/6 رشد  با  می داد  نشان  را  رشد  کاهش  که   1395 سال  به  نسبت  نیز  رزی  کشاو محصوالت  صادرات 

درصدی در ارزش همراه بوده است.  

1. بر اساسی اطالعات مندرج در »کتاب سال 1395 صنعت، معدن و تجارت. 



کتاب سال 1396، صنعت، معدن و تجارت     244

کشور طی سال های 1395 و 1396 کاالیی  جدول )7-3(: ارزش صادراص غیرنفتی 

بخش
ارزش صادراص
)میلیون دالر(

ترکیب وزنی صادراص
)هزار تن(

درصد 
تغییر 

)ارزش(

درصد 
تغییر

)وزنی( 1395139613951396
29291.531175.967146.268564.46.42.1گروه صنعت

14903.317018.634871.040416.414.215.9صنعت
11.8-1.1-11190.011072.224240.021375.7پتروشیمی

15.7-3.5-3198.13085.28035.26772.4گاز مایع
2.9-1375.32159.429655.028808.857.0گروه معدن

گاز-گاز طبیعی 2079.42495.49726.013273.420.036.5نفت و 

گازی گاز - میعانات  7.7-3.3-7319.77078.718662.917216.5نفت و 
رزی کشاو 0.5-3382.93404.14446.94422.70.6گروه 

388.4460.19.479.6018.51.4گروه فرش و صنایع دستی

مأخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت )صنعت، معدن و تجارت به روایت آمار و اطالعات، خرداد 1397(   

در سال 1396 ده قلم عمده صادراتی)که40 درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده اند( 
گاز  گازی،  میعانات  بوده است. سه محصول عمده صادراتی   ایران  کشور  مهمترین محصول صادراتی 
اقالم عمده  را تشکیل می دهد.  مایع شده 23/5 درصد صادرات غیرنفتی  پان  پرو و  مایع شده  طبیعی 
کشور در سال 1396 در جدول )7-4( ارائه شده، نگاهی به این جدول به وضوح نشان می دهد  صادراتی 
ارزش  با  واسطه ای  کاالهای  و  اولیه  مواد  صادرات(  درصد   40 غیرنفتی)حدود  صادرات  عمده  اقالم  که 

افزوده پایین است.

کشور در سال 1396 کاالیی   جدول )7-4(: اقالم عمده صادراص غیرنفتی 

کاالها عنوان 
ارزش صادراص
)میلیون دالر(

درصد سهم ارزشی 
کل صادراص از 

قیمت پایه
)هر تن به دالر(

گازی 707915.1411میعانات 
24955.3188گاز طبیعی مایع شده

پان مایع شده 14753.1437پرو
رده ها بجز بنزین  13272.8416سایر روغن های سبک و فرآو
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کاالها عنوان 
ارزش صادراص
)میلیون دالر(

درصد سهم ارزشی 
کل صادراص از 

قیمت پایه
)هر تن به دالر(

11782.5291متانول
کمتر از %94  گرید فیلم با چگالی  13552.91194پلی اتیلن 

سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن بیشتر از 
40% به هم فشرده نشده 

9212.055

9152.0469بوتان مایع شده
محصوالت نیمه تمام از آهن یا فوالد غیرممزوج دارای 

کربن  کمتر از %25 
9031.9331

9011.98040پسته ها با پوست تازه یا خشک
1855140291جمع اقالم عمده

مأخذ: سازمان توسعه تجارت ایران

کاالهای صادراتی         7-2-3. بررسی قیمت 
کشور افزایشی در حدود 4/7 درصد داشته است. در  کاالهای صادراتی  در سال 1396 میانگین قیمت 
کاهش داشت. به نظر  کشور 25 درصد  کاالی صادراتی  که در سال 1395  متوسط قیمت هر تن  حالی 
کاالهای صادراتی افزایش قیمت موادخام در بازارهای بین المللی، باعث این  می رسد با توجه به ترکیب 
کاالی صادراتی به 355 دالر افزایش یافته است. در همین  افزایش شده است. در سال 1396 قیمت هر تن 
گردیده است. در مجموع برآیند  سال قیمت هر تن کاالی وارداتی نیز با 7/2 درصد افزایش به 1402 دالر بالغ 
قیمت کاالهای صادراتی ایران در مقایسه با قیمت کاالهای وارداتی نشان از آن دارد که در تجارت خارجی، 
اقتصاد ایران هزینه ای به مراتب بیشتری را بابت واردات پرداخت می نماید و در مقابل، عایدی ناشی از 
کاالی صادراتی ایران در حدود 25 تا  کمتر است. مطابق  جدول)7-5( ارزش هر تن  صادرات به مراتب 
کاالی وارداتی)به ایران( می باشد. هر چند در بحث رقابت پذیری این نکته به ظاهر  26 درصد ارزش هر تن 
کشور ایران به مراتب بسیار پایین  که ارزش افزایی صادراتی  کی از این واقعیت است  مناسب باشد ولی حا
ری محصوالت صادراتی ایران  می باشد و بخش عمده آن ناشی از خام فروشی و یا پایین بودن سطح فن آو

می باشد.
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کشور طی سال های 1395 و 1396  کاالی صادراتی و وارداتی  جدول )7-5(: متوسط قیمت هر تن 

کاالی صادراتی )دالر( کاالی وارداتی )دالر(قیمت هر تن  درصد تغییر قیمت هر تن 
قیمت صادراتی

درصد تغییر 
قیمت وارداتی 1395139613951396

339355130814024.77.2

مأخذ: سازمان توسعه تجارت ایران

7-2-4. صادرات خدمات
کشور ایران به خارج در سال 1396 رشدی 3/7 درصدی را  نسبت به سال قبل تجربه   صادرات خدمات 
گردشگری علیرغم رشد در سال قبل در سال  کرده و به بیش از 12 میلیارد دالر افزایش یافت است. بخش 
کاهش یافته است. مجموعه ترانزیت  1396 رشد منفی داشته و از 8/3 میلیارد دالر به 8/2 میلیارد دالر 
رشد 18/1 درصدی داشته و از 2/5 میلیارد دالر به 3 میلیارد دالر رسیده است. در بین مجموعه ترانزیت 
که رشدی در حدود 33/9 درصد داشته است. حمل و  یایی بوده  بیشترین رشد مرتبط با حمل و نقل در

یلی به ترتیب در جایگاه های بعدی قرار دارند. نقل زمینی، هوایی و ر
صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز رشد 6/1 درصدی نسبت به سال 95 نشان می دهد. البته در 
گردشگری با 66/9 درصد است. مجموعه ترانزیت با 24/9  صادرات خدمات بیشترین سهم مربوط به 
درصد در جایگاه دوم قرار دارد و خدمات فنی ومهندسی با سهمی معادل 8/2 درصد در جایگاه سوم 

قرار دارد.
جدول )7-6(: صادراص خدماص طی سال های 1395 و 1396 )میلیون دالر(

درصد تغییرسهم صادراص در سال 139513961396خدماص
1.1-83208228.566.9گردشگری

2593306224.918.1مجموع ترانزیت
3443843.111.6هوایی

یایی 1271701.433.9در
19932367.319.218.8جاده ای

یلی 129140.71.19.1ر
954.41012.68.26.1خدمات فنی و مهندسی

کل 11867.412303.11003.7جمع 

       مأخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت)صنعت، معدن و تجارت به روایت آمار و اطالعات، خرداد 1397(   
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7-2-5. مهمترین شرکای صادراتی  
ایران است. عمده ترین شرکای صادراتی  یژگی های صادرات  و از  یکی  بازارهای صادراتی  در  پایین  تنوع 
کل  از  کشور چین، امارات متحده عربی و عراق سهمی معادل 47/4 درصد  کشور در سال 1396 سه 
ایران را به خود اختصاص داده اند. یعنی نزدیک به نیمی از صادرات غیرنفتی  کشور  صادرات غیرنفتی 
کشور را  کشور به تقاضای این سه  که وابستگی باالی صادرات  ایران منحصرًا روانه این سه بازار می شود 
تغییر  ره 1391  با دو بازار در مقایسه  این سه  به  که وابستگی صادرات  نشان می دهد. نکته قابل توجه آن 
کمبود سایر موارد تسهیل  گر تغییری ایجاد شده ناشی از مشکالت در حمل ونقل و یا  چندانی نکرده و ا
کل صادرات غیر نفتی را به  کشور مذکور در مجموع 49/3 درصد از  تجاری بوده است. در سال 1391 سه 
خود اختصاص داده  بودند )جدول 7-7(. بدین ترتیب، تمرکز بیش ازحد مناطق هدف صادراتی ایران، 
که در این حالت قدرت  چانه زنی فعاالن  کشور را افزایش داده است و بدیهی است  آسیب پذیری صادرات 

کاهش داده است. کشورها به مراتب  و تجار را در این 

جدول)7-7(: مقایسه مهمترین بازارهای صادراتی ایران در سال های 1391 و 1396

کاال طی سال 1391 کاال طی سال 1396مهمترین  بازارهای هدف  مهمترین  بازارهای هدف 

کشوررتبه نام 
ارزش صادراص 
)میلیون دالر(

درصد سهم 
کل  ارزشی از 

صادارص
کشوررتبه نام 

ارزش صادراص 
)میلیون دالر(

درصد سهم 
کل  ارزشی از 

صادارص
906519.3چین625019.31عراق1
676414.4امارات متحده عربی5501172چین2
642513.7عراق4213133امارات متحده عربی3
کره28748.94افغانستان4 43809.3جمهوری 
39918.5ترکیه260785هند5
27925.9افغانستان14794.66ترکیه6
27355.8هند9162.87کره7
کستان7492.38ترکمنستان8 9312.0پا
کستان9 7311.6تایلند7362.39پا
6451.4اندونزی5041.610آذربایجان10

کشور کشور2582979.8جمع ده  3845981.9جمع ده 

گزارش عملکرد تجارت سال  1396 ماخذ: سازمان توسعه تجارت ایران ، 
گازی استفاده شده است * برای محاسبه درصد سهم ارزشی، از رقم صادرات غیر نفتی با احتساب میعانات 
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یژگی دیگر صادرات ایران، وابستگی باالی آن به کشورهای درحال توسعه و پیرامونی است. در سال1396  و
که تماما جزء  کل صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده اند  کشور نزدیک به 82 درصد از  تعداد 10 
کشورهای درحال توسعه محسوب می شوند. )این نسبت در سال 1391 نزدیک به 80 درصد بوده است(. 
شایان ذکر است، در میان کشورهای هدف صادراتی در سال 1396 تایلند و اندونزی جایگزین کشورهای 

ترکمنستان و آذربایجان در سال 1391 شده اند.
در مجموع، در طی سال های اخیر، به دلیل سهم باالی صادرات مواد اولیه و واسطه ای، سهم باالی ده 
کشور، ارزش پایین اقالم صادراتی در مقابل واردات، تمرکز بیش از حد مناطق هدف  قلم عمده صادراتی 
که صادرات غیرنفتی ایران نتواند به اهداف مطلوب خود دست پیدا  گردیده است  صادراتی و ... موجب 

کند.  
  

7-3. واردات
به  میلیارد دالر  از 43/6  و  کرد  تجربه  به سال 1395  را نسبت  واردات در سال 1396 رشد 24 درصدی 
گردید. به نظر می رسد شرایط بعد از تحریم و فرصت های ایجاد شده برای بخش  54/3 میلیارد دالر بالغ 
کنند.      کشور پیدا  رود بیشتری به  کاالهای واسطه ای و سرمایه ای امکان و که واردات  صنعت باعث شد 

7-3-1. ترکیب واردات حسب نوع مصرف
ترکیب واردات برحسب نوع مصارف نشان می دهد که واردات مواد اولیه و واسطه ای نسبت به سایر موارد، 
بیشترین رشد را داشته است. واردات این اقالم از 26/5 میلیارد دالر در سال 1395 به 33 میلیارد دالر در 
کاالهای مصرفی نیز رشد قابل توجهی  سال 1396 رسیده و 24/4 درصد رشد را نشان می دهد. واردات 
می دهد.  نشان  را  درصدی   20 رشدی  و  یافته  افزایش  دالر  میلیارد   9/7 به  دالر  میلیارد    8/1 از  و  داشته 

کاالهای سرمایه ای نیز رشد 9/9 درصدی را نشان می دهد.  واردات 
کاالهای واسطه ای و مصرفی  که از جدول 7-8 مشخص است، سهم واردات مواد اولیه و  همانطور 
سهم  و  یافته است  کاهش  سرمایه ای  کاالهای  سهم  و  داشته  افزایش   1395 سال  به  نسبت  واردات  از 
واردات کاالهای مصرفی تقریبا ثابت مانده است. آمار  سهم واردات کاالهای سرمایه ای نشان از مشکالت 
کارگیری  به  نیاز  و  بودن ماشین آالت  فرسوده  که علیرغم  دارد  تولید صنعتی  و  در بخش صنعت  موجود 
سرمایه ای  کاالهای  بیشتر  واردات  از  تمام شده،  هزینه  کاهش  و  کیفی  ارتقای  برای  ین  نو ری های  فنآو

اجتناب نموده است.    
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کشور طی سال های 1395 و 1396 جدول )7-8(: ترکیب ارزشی وارداص 

کاال نوع 

درصد ارزش وارداص
تغییر 

)ارزش(
13951396

سهم )درصد(ارزش )میلیون دالر(سهم )درصد(ارزش )میلیون دالر(

26559.562.233042.664.024.4مواد اولیه و واسطه ای
8109.719.09740.918.920.1مصرفی

8032.618.88828.817.19.9سرمایه ای
42701.810051612.310020.8کل واردات

مأخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت)صنعت، معدن و تجارت به روایت آمار و اطالعات، خرداد 1397(   

کاال گروه  7-3-2. ترکیب واردات حسب 
گروه ها از واردات به خود اختصاص داده  گروه صنعت با 88/6 درصد، بیشترین سهم را نسبت به سایر 
با سهمی  رزی  کشاو گروه  گروه صنعت بوده است.  کشور مربوط به  از واردات   است. 45/7 میلیارد دالر 
رزی برابر با 5/5 میلیارد دالر بوده  کشاو معادل 10/8 درصد در جایگاه دوم قرار دارد. ارزش واردات بخش 
که تغییر چندانی نسبت به سال قبل )5/1 میلیارد دالر( نشان نمی دهد و ناشی از شرایط اقلیمی و برقراری 
کمتر از یک  امنیت غذایی با ابزار واردات می باشد. سهم دوگروه معدن و فرش و صنایع دستی از واردات 
گروه فرش و صنایع دستی رشدی 301  درصد است، ولی رشد قابل توجهی طی سال 1396 داشته است. 
کرده است. به نظر می رسد افزایش واردات فرش و  گروه معدن رشدی 60/7 درصدی را تجربه  درصدی و 
کشور به علت پایین بودن تعرفه واردات  رود صنایع دستی چینی به بازار  صنایع دستی ناشی از افزایش و
گروه معدن مربوط به واردات زنجیره فوالد و محصوالت  افزایش واردات در  کاالست. همچنین  گروه  این 
کاهش داشته است.       که واردات محصوالت پایین دستی  فوالد در طی این سال  فوالدی بوده است در حالی 

کشور طی سال های 1395 و 1396 جدول )7-9(: ارزش وارداص 

بخش

ارزش وارداص )میلیون دالر(
درصد تغییر 

)ارزش(
13951396

سهم )درصد(ارزشسهم )درصد(ارزش

37415.487.645764.688.722.3گروه صنعت
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بخش

ارزش وارداص )میلیون دالر(
درصد تغییر 

)ارزش(
13951396

سهم )درصد(ارزشسهم )درصد(ارزش

36273.384.944378.386.022.3       صنعت

1142.12.71386.32.721.4       پتروشیمی

رزی کشاو 5121.812.05578.010.88.9گروه 

162.20.4260.50.560.7گروه معدن

2.20.019.00.02301.0گروه فرش وصنایع دستی

     مأخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت)صنعت، معدن و تجارت به روایت آمار و اطالعات، خرداد 1397(   

کاال 7-3-3. ترکیب واردات حسب نوع 
با  رزی مرتبط  کشاو کاالهای  ارائه می کند.  را  کشور در سال 1396  جدول )7-10( ده قلم عمده واردات 
امنیت غذایی سهم قابل توجهی از واردات را شامل می شود. در سال 1396 نیز مانند سال قبل، قطعات 
شرایط  می رسد  نظر  به  داده است.  اختصاص  خود  به  را  وارداتی  ارزش  میزان  بیشترین  خودرو  منفصله 
کاال  این  واردات  افزایش  باعث  و  داشته  تعیین کننده ای  نقش  قطعات  این  واردات  افزایش  در  برجام  پسا 
که در سال  گوشی تلفن همراه نیز در سال 1396 رشد قابل توجهی داشته و در حالی  شده است. واردات 
نظر  به  است.  پیوسته  عمده  قلم  ده  جمع  به   1396 سال  در  نبوده،  وارداتی  عمده  قلم  ده  جمله   از  قبل 
طرح  قالب  در  همراه  گوشی های  واردات  قاچاق  با  مبارزه  خصوص  در  شده  اتخاذ  تمهیدات  می رسد 

کاال شده است.   رجیستری باعث رشد ارزش این 

کشورت سال 1396 )میلیارد دالر( جدول )7-10(: عمده وارداص 

کاال عنوان 
ارزش

)میلیون دالر(

درصد سهم 
کل  ارزشی از 

وارداص

درصد تغییراص ارزش 
نسبت به سال 95

قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف 8703 بنزینی 
کمتر از 30% به  با حجم سیلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا 

استثنای الستیک 
18013.3130

16103.014ذرت دامی

12142.276برنج
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کاال عنوان 
ارزش

)میلیون دالر(

درصد سهم 
کل  ارزشی از 

وارداص

درصد تغییراص ارزش 
نسبت به سال 95

یا به جز دانه حتی به صورت خرد شده  9431.74لوبیای سو

سایر وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1500 سی سی تا 2000 سی 
سی بجز آمبوالنس و هیبریدی

8091.5-9

قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف 8703 بنزینی 
با حجم سیلندر cc 2000 با ساخت داخل 50% و بیشتر به استثنای 

الستیک
6761.273

بی جرقه ای- سایر وسایل نقلیه دارای موتور پیستونی درونسوز تناو
احتراقی با حجم سیلندر cc 2000 بیشتر نباشد غیر از آمبوالنس و نوع 

هیبریدی
6411.2-6

کرده 5441.016موز سبز تازه یا خشک 

5291.016گوشی تلفن همراه  

ماژول نمایشگر متشکل از صفحه lcd  یا led پالسما فقط دارای برد 
آدرس دهی

5261.06

92931733جمع ده قلم

مأخذ: سازمان توسعه تجارت ایران

7-3-4. مهمترین شرکای وارداتی   
و  متحده عربی  امارات  چین،  ترتیب  به  قبل  سال  همانند   1396 سال  در  وارداتی  مبادی  عمده ترین 
کشور  کشور را به خود اختصاص داده اند. این سه  که حدود 49/6 درصد از واردات  کره جنوبی بوده  است 
در  داده اند.  اختصاص  خود  به  را  واردات  کل  از  درصد   6/8 و   18/5  ،24/3 معادل  سهمی  ترتیب  به 
کشور چین و امارت متحده عربی افزایش یافته است و تنها  مقایسه با سال 1391 تمرکز وارداتی ایران از دو 
کشور مذکور در مجموع  کاهش تمرکز وارداتی مشاهده می شود. در سال 1391 سه  کره جنوبی  در خصوص 

کل واردات را به خود اختصاص داده اند )جدول 11-7(.  نزدیک به 44 درصد از 
به نظر می رسد  ایران شده است.  از جمله ده شریک اصلی وارداتی   همچنین در سال 1396 فرانسه 
ره پسابرجام باعث  واردات قطعات منفصله خودرو و وسایل نقلیه موتوری در نتیجه قراردادهای منعقده دو
که علیرغم تصمیم دو  شد تا فرانسه به جمع ده شریک وارداتی عمده ایران بپیوندد و این در حالی است 
کشور ایران و روسیه در راستای تعمیق روابط تجاری و گسترش تجارت، روسیه از فهرست ده کشور عمده 

وارداتی ایران در سال 1396 حذف شده است.
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جدول)7-11(: مقایسه مهمترین شرکای وارداتی ایران در سال های 1391 و 1396

کاال طی سال 1391 کاال طی سال 1396مهمترین  بازارهای هدف  مهمترین  بازارهای هدف 

کشوررتبه نام 
ارزش 
وارداص 

)میلیون دالر(

درصد سهم 
ارزشی از 
کل وارداص

کشوررتبه نام 
ارزش وارداص 
)میلیون دالر(

درصد سهم ارزشی 
کل وارداص از 

1321624.3چین1060919.91امارت متحده عربی1
1006718.5امارت متحده عربی816115.32چین2
37176.8کره جنوبی481393کره جنوبی3
31935.9ترکیه45398.54ترکیه4
30835.7آلمان34326.45سوئیس5
22554.2هند28445.36آلمان6
21584.0سوئیس20453.87هلند7
17663.3فرانسه20353.88هند8
14392.7هلند17613.39روسیه9
14282.6ایتالیا1082210ایتالیا10

کشور  کشور 4132277جمع ده  4232278جمع ده 

گزارش عملکرد تجارت سال 1396 ماخذ: سازمان توسعه تجارت ایران ، 

کشور  وارداتی  بین شرکای عمده  در  توسعه یافته غربی  کشورهای  باالی  ایران، سهم  واردات  دیگر  یژگی  و
به  نزدیک  سهمی  ایتالیا(  و  هلند  فرانسه،  سوئیس،  صنعتی)آلمان،  کشورهای    1396 سال  در  است. 
کشورهای  که در سال 1391  به خود اختصاص داده اند، در حالی  را  کشور  واردات  کل  از  18/3 درصد 
کشور را دارا بودند. در مجموع  صنعتی)سوئیس، آلمان، هلند و ایتالیا( سهمی در حدود17/5 از واردات 
که این مقدار  کشور اول تامین کننده نیازهای وارداتی ایران در سال 1396 حدود 78 درصد بوده  سهم 10 

نسبت به سال 1391 یک درصد افزایش نشان می دهد.

کاال  7-4. قاچاق 
شرایط  بهبود  برای  دولت ها  تجاری  و  اقتصادی  سیاست های  که  است  مذموم  پدیده ای  کاال  قاچاق 
از  را  آن  و  داشته  اقتصاد  جریان  بر  مخربی  تاثیر  می تواند  لذا  می کند.  اثر  کم  یا  بی اثر  را  کشور  اقتصادی 
منابع  اتالف  دولت،  شده  پیش بینی  درآمدهای  نشدن  محقق  کند.  منحرف  وتوسعه  اصالحات  مسیر 
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آثار  از  کاهش تولیدناخالص داخلی و ...  ارزی، پیش بینی ناپذیر شدن شرایط برای عامالن اقتصادی، 
رودی  زارت امور اقتصادی و دارایی میزان قاچاق و رد و برآو و پیامدهای اقتصادی قاچاق است. مطابق 
کاال در سال 1396 در حدود 8 میلیارد دالر بوده است. اگرچه در خصوص آمار قاچاق خروجی در سال 
گازوئیل در ایران  1396 اطالعاتی در دسترس نیست، ولی با توجه با شرایط سال 1396 و اختالف قیمت 
که قاچاق خروجی در حدود 500 میلیون دالر باقی مانده  کشورهای همسایه در این سال، به نظر می رسد  با 

باشد. 

7-4-1.ارزش قاچاق ورودی و خروجی
قاچاق با توجه به ماهیت خود دارای آمار رسمی و شفافی نیست ولی مطابق روش های سه گانه »شکاف 
رد است. ستاد مبارزه با  عرضه و تقاضا«، »اقتصادسنجی« و »شکاف آمار صادرات و واردات« قابل برآو
امور  زارت  و اعالم  قاچاق می کرد. مطابق  رد  برآو آمار  انتشار  به  اقدام  اخیر  در سال های  ارز  و  کاال  قاچاق 

رودی در سال 96 ارایه داد.      ردی از قاچاق و اقتصاد و دارایی نیز می توان برآو
کشور بالغ  رودی به  رد در سال 1396 بر اساس روش شکاف عرضه و تقاضا، قاچاق و مطابق این برآو
که آمار صادرات  بر 7/6 میلیارد  دالر بوده است. همچنین مطابق روش شکاف آمار صادرات و واردات 
و  ترکیه  باشند( مانند چین،  نیز  تولیدکننده  کشورهای صادرکننده )که  آمار  از  با استفاده  ایران  به  کاالها 
کاالها در مقاطع خاص زمانی)یک ماهه، یک ساله و غیره(  ... و مقایسه آن با آمار واردات رسمی همان 
دالر  میلیارد   7/96 حدود  در  را  رودی  و قاچاق   1396 سال  در  آمار  دو  این  از  حاصل  تفاضل  محاسبه  و 
رد  که بر مبنای مشاهدات سری زمانی قاچاق از گذشته و برآو تخمین می زند. مطابق روش اقتصادسنجی 
روابط بین متغیرهای کالن اقتصادی و واردات به کمک روش های اقتصادسنجی می باشد، میزان قاچاق 
کاالهای وارداتی بدون کسر معافیت های وارداتی در سال 1396 با کاهش 24/5 درصدی )نسبت به سال 

رد می شود. 1395( رقم 8/6 میلیارد دالر برآو
بازه 8/6-7/6  میلیارد  کاال در سال 1396 در  بر اساس روش های مختلف حجم قاچاق  بنابراین 
این  که  است  بدیهی  است.  منطقی  رقم  دالر  میلیارد   8 میانگین  می  رسد  نظر  به  که  می گردد  رد  برآو دالر 
کشور را تحت تاثیر منفی خود قرار داده و  کارهای رسمی  کسب و  کاال، بخش عمده ای از  میزان از قاچاق 
که درآمدهای عمومی دولت)از محل فرار مالیاتی(  فرصت های شغلی داخلی را از بین می برد. ضمن آن 

کاهش خواهد یافت.         
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خ تعرفه 7-5. تغییرات نر
میانگین باالی نرخ تعرفه از قدرت چانه زنی کشور در مذاکرات با سایر کشورها برای انعقاد موافقت نامه های 
تر از میانگین جهانی  تجاری باهدف توسعه تجارت می کاهد. ازآنجایی که نرخ تعرفه واردات ایران بسیار باال
به  تا دستیابی  تعرفه ها  کاهش مستمر  برای  که تالش  دارد  رت  لذا ضرو رقبای منطقه ای است،  و حتی 
کشور برای حضور در پیمان های بین المللی و  نرخ  تعرفه های استاندارد بین المللی، باهدف آماده سازی 

به خصوص پیوستن به سازمان جهانی تجارت، صورت پذیرد. 

کل خ تعرفه در سطح  7-5-1. تغییر متوسط نر
کل تعرفه ها، برخالف مسیر اهداف آزادسازی تجاری، به میزان 4/3 درصد  در سال 1396 متوسط نرخ 
که متوسط نرخ تعرفه از 18/2 درصد در سال 1395 به 18/97 درصد در  افزایش  یافته است. بدین صورت 
سال 1396 افزایش یافت. این در حالی است که تعداد ردیف های تعرفه ای جهت شفاف سازی و حمایت 
کاهش پراکندگی نرخ ها مانند سال  هدفمند از صنایع داخلی افزایش و تعداد طبقات تعرفه ای1 با هدف 

95 در سطح 8 طبقه )5، 10،15، 20، 26، 32، 40 و55( باقی ماند )نمودار 1-7(.

نمودار )7-1(: تغییر میانگین ساده تعرفه و فراوانی ردیف های تعرفه ای

مأخذ: برآورد موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، قانون مقررات صادرات و واردات سال های 1395و 1396

که  1.  منظور از طبقات تعرفه ای، مجموع فراوانی نرخ های متمایز در ساختار تعرفه هر کشور است. متخصصان تجارت بین الملل عمومًا توافق دارند 
گرچه افزایش تعداد ردیف های تعرفه، شناسایی  یاد نرخ ها، اولویت دارد. ا کندگی ز ساختار تعرفه ای نسبتًا یکنواخت بر ساختار تعرفه ای دارای پرا

که امکان فساد را بیشتر می سازد. کاال را دقیق تر می سازد، اما منجر به افزایش تعداد طبقات تعرفه ای نیز می شود 
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کشاورزی کشاورزی و غیر  7-5-2. تعرفه بخش 
بخش  از  بیشتری  حمایت های  کشورها  همه  ملی،  اقتصاد  در  رزی  کشاو بخش  اهمیت  به  توجه  با 
رند. مقایسه نرخ های تعرفه در دو سال 1395  رزی به عمل می آو رزی در مقایسه با بخش های غیرکشاو کشاو
رزی و  کشاو کاالها، اعم از بخش  کل  که در سال 1396 حمایت ها در سطح  کی از آن است  و 1396 حا
رزی، متوسط  کشاو رزی افزایش یافته است. در سال 1396 در راستای حمایت از بخش  بخش غیرکشاو
رزی  نرخ تعرفه این بخش به میزان 2/2 واحد افزایش یافت؛ عالوه بر این، متوسط نرخ تعرفه بخش غیرکشاو

نیز به میزان  0/5 واحد افزایش نشان می دهد ) نمودار 2-7(.

کشاورزی و غیرکشاورزی کلت  نمودار )7-2(: میانگین ساده تعرفه ها به تفکیک 

                  مأخذ: برآورد موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، قانون مقررات صادرات و واردات سال های 1395 و 1396

همچنین، بررسی نظام تعرفه ای کشور در سال 1396 نشان می دهد که متعاقب تداوم هدف شفاف سازی 
در  افزایش  است؛  یافته  افزایش  مورد   276 میزان  به  تعرفه ای  ردیف های  فراوانی  حمایتی،  سیاست های 

رزی )57 ردیف( بوده است ) نمودار 3-7(. رزی )219 ردیف( و در  بخش  کشاو بخش غیرکشاو
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کشاورزی و صنعت کاالهات  کل  نمودار )7-3(: تعداد ردیف تعرفه 

              مأخذ: برآورد موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، قانون مقررات صادرات و واردات سال های 1395 و 1396

7-5-3. تغییر طبقات تعرفه ای
کاهش تعداد طبقات تعرفه ای بوده، به طوری که از 10 طبقه در  سیاست تعرفه ای دولت در سال های اخیر 
کاهش یافته است. در سال 1396 حداقل نرخ تعرفه  سال 1394 به 8 طبقه در سال های 1395 و 1396 
کثر نرخ تعرفه نیز همانند سال 1395 در همان سطح  همانند سال 1395در سطح  5 درصد بوده و حدا
55 درصد باقی مانده است.  بیشترین میزان افزایش فراوانی ردیف های تعرفه ای به ترتیب مربوط به سطح 
تعرفه 55درصد به تعداد 350 ردیف، سطح تعرفه 5 درصد به تعداد 162 ردیف و سطح تعرفه 15 درصد 
به تعداد 18 ردیف بوده است. سهم باالی تعرفه55 درصدی در بین ردیف های تعرفه ای افزوده شده به 

کشور شده است )نمودار 4-7(.  فهرست تعرفه ها سبب افزایش متوسط تعرفه های 

نمودار )7-4(: مقایسه فراوانی سطوح تعرفه ای )1395-96(

           مأخذ: برآورد موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، قانون مقررات صادرات و واردات سال های 1396 و 1395
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مختلف،  کاالهای  و  صنایع  از  حمایتی  مختلف  سیاست های  اعمال  و  تعرفه ای  سطوح  تغییر  اثر  در 
کاالها از  یکه متوسط نرخ تعرفه این  درمجموع تعداد 556 ردیف با افزایش نرخ تعرفه مواجه بوده اند، بطور
29/1 درصد به 43/2 درصد افزایش یافته اند. عالوه بر این حدود 39 ردیف تعرفه ای نیز از کاهش برخوردار 
شده اند و سطح تعرفه ای آن ها در سال 1396 به میزان 58/9 درصد در مقایسه با سال 1395 کاهش یافته 
تعرفه های  با متوسط  تعرفه ای ) تعداد 6442 ردیف(  از ردیف های  از 84 درصد  است. همچنین بیش 
تعرفه  متوسط  با  ردیف   343 پذیرفته  صورت  تغییرات  در  است.  باقی مانده  تغییر  بدون  درصد،   17/3
با  ردیف   619 کاالها،  تعرفه  تعیین  در  بیشتر  شفافیت  جهت  و  حذف   1395 سال  به  مربوط  درصد   16
متوسط تعرفه 15 درصد اضافه  شده است. بدین ترتیب درمجموع با تغییرات فوق تعداد ردیف های تعرفه 

از 7380 ردیف به 7656 ردیف افزایش یافته است ) جدول 12-7(.

جدول )7-12(: عمده تغییراص سطوح تعرفه ای در سال 1396 نسبت به سال 1395

وضعیت تغییر
در نرخ تعرفه

تعداد ردیف 
تعرفه ای

متوسط ساده تعرفه 
درصد تغییر

13951396
55629.1043.2048.45افزایشی
58.90-3930.9012.7کاهشی

-644217.3017.30بدون تغییر
 - -34316.00حذف شده

 -15.00 -619جدید
765618.2018.974.24کل

مأخذ: برآورد موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، قانون مقررات صادرات و واردات سال های 1395 و 1396

برخی از گروه های کاالیی در مقایسه با سایرین بیشترین تغییرات را در سطوح تعرفه ای خود شاهد بوده اند. 
کفپوش ها از مواد نساجی)فصل57( و مصنوعات حصیربافی یا سبد  طبق نمودار )7-5(، فرش و سایر 
بافی )فصل 46( با 15 واحد درصد افزایش، بیشترین کاهش های تعرفه ای و همچنین قند وشکر و شیرینی 
گلکاری )فصل6( به ترتیب با 1/8 و 0/9 واحد درصد، بیشترین  )فصل 17( و نباتات زنده ومحصوالت 

کاهش ها را نشان می دهند. میزان 
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کاالیی گروه های  نمودار )7-5(: بیشترین واحد تغییر در متوسط نرخ تعرفه ها برحسب 

مأخذ: برآورد موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، قانون مقررات صادرات و واردات سال های 1395 و 1396

خ های تعرفه ترین و پایین ترین نر کاالهای برخوردار از باال 7-5-4. تصویری از 
ترین نرخ های تعرفه )به طور میانگین 55 درصد(  در مقررات صادرات و واردات ایران در سال 1396، باال
محصوالت  و...(،  گلیم  فرش،  شامل  کفپوش ها)  انواع  سبدبافی،  یا  حصیربافی  مصنوعات  به  مربوط 
ک و نساجی بوده است. همچنین پایین ترین نرخ ها نیز مربوط به اشیاء هنری و عتیقه، مصنوعات  پوشا
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فلزی) از قبیل آهن، فوالد، قلع، نیکل و... (، خمیر چوب، چوب پنبه و اشیاء ساخته شده از آن وکودها 
کمترین موانع در  بوده است ) نمودار 7-6(. درواقع واردات بسیاری از فلزات و مواد معدنی و شیمیایی از 
ک و همچنین  واردات برخوردارند؛ اگرچه سیاست های حمایتی دولت مبتنی بر جلوگیری از واردات پوشا
که در بخش قبل بررسی  حمایت از برخی اقالم مواد غذایی دارای تولید داخل، بوده است، اما همان طور 

رودی مربوط به بخش های مذکور است. شد بیشترین حجم قاچاق و

کاالیی مختلف در سال 1395 گروه های  نمودار )7-6(: باالترین و پایین ترین نرخ های تعرفه بر وارداص 

             مأخذ: محاسبه و ترسیم بر اساس قانون مقررات صادرات و واردات سال های 1395 و 1396.
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کاال 7-5-5. تعرفه به تفکیک نوع 
و  کاالها  تعرفه  فراوانی  افزایش   1395 سال  با  مقایسه  در   1396 سال  تعرفه های  در  اعمال شده  تغییرات 
کاالها را به دنبال داشته است؛ بررسی تغییر در متوسط تعرفه  کل نرخ تعرفه   همچنین افزایش در متوسط 
کی از افزایش متوسط تعرفه ها در  برد )از لحاظ سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی( حا کار کاالها به تفکیک 
در  اهداف دولت  به جهت  کاالهای مصرفی  تعرفه   افزایش  کاالیی مذکور می باشد. هر چند  گروه  هر سه 
کاالهای  حمایت از تولیدات داخلی منطقی به نظر می رسد، اما طبق نمودار)7-7(، متوسط تعرفه های 
کاالهای سرمایه ای و واسطه ای و  رود  رت و سرمایه ای و واسطه ای نیز افزایش یافته است. با توجه به  ضرو
برنامه های دولت در حمایت از صنایع داخلی و خروج از رکود، مناسب است تغییرات تعرفه ها با دقت و 

گیرد. جامعیت بیشتری صورت 

کاال نمودار )7-7(: روند تغییر نرخ تعرفه به تفکیک نوع 

                               مأخذ: محاسبه و ترسیم بر اساس قانون مقررات صادرات و واردات سال های 1395 و 1396

7-6. ارزش تجارت ایران با شرکای تجاری ترجیحی طی دهه اخیر
تونس   ،)1385( کستان  پا  ،)1384( ازبکستان  جمهوری  کشور   9 با  کنون  تا  1384 سال  از  ایران  کشور 
ین )1388(، قرقیزستان )1388( اخیرًا لغو شده است(، بالروس  کوبا )1387(، بوسنی هرزگو  ،)1386(
 )1395( افغانستان  و   )1393( ترکیه  است(،  منعقدشده  ایران  سوی  از  یک طرفه  به طور  که   )1391(
یه موافقت نامه تجارت آزاد دوجانبه  کشور سور موافقت نامه تجارت ترجیحی دوجانبه و از سال 1387 با 
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 1396 سال  در  فوق  تجاری  شرکای  با  ایران  غیرنفتی  تجارت  ارزش  کل  است.1  نموده  اجرایی  و  منعقد 
که 8194 میلیون دالر )69 درصد( از آن به واردات و 3699 میلیون  معادل 11893 میلیون دالر بوده است 

دالر )31 درصد( از آن به صادرات اختصاص داشته است.
 همچنین، ارزش تجارت ترجیحی در سال 1396 معادل 1438 میلیون دالر بوده است؛ این رقم حدود 
که 45 درصد از ارزش تجارت  کل تجارت با شرکای تجاری ترجیحی ایران را شامل می شود  12 درصد از 
رود  و از  پس  است.2  داشته  اختصاص  ترجیحی  واردات  به  درصد  و55  ترجیحی  صادرات  به  ترجیحی 
افغانستان در جمع شرکای ترجیحی و خروج قرقیزستان از این جمع، تراز تجاری ایران با مجموع کشورهای 
مذکور در سال 1395 مثبت شده است. به طور متوسط سهم نه کشور دارای موافقت  نامه تجاری با ایران از 
کل تجارت غیرنفتی ایران در سال 1396 حدود 13/4 درصد است که سهم ترکیه 7/9 درصد، افغانستان 
شرکای  سهم  است.  درصد   1 از  کمتر  درمجموع  دیگر  کشور  شش  و  درصد   1/4 کستان  پا درصد،   3/1
کاالیی ایران از 8/5 درصد در سال 1392 به 13/4 درصد در سال 1396  کل ارزش تجارت  ترجیحی از 
سال های1392-96  طی  که  می شود  محسوب  ایران  تجاری  شریک  مهم ترین  ترکیه  است.  افزایش یافته 
به طورمتوسط حدود 57/6 درصد از ارزش تجارت با شرکای ترجیحی را به خود اختصاص داده است 
از  در سال 1396 رسیده است. پس  میلیارد دالر  به سقف 7/2  ترکیه  با  ایران  تجارت غیرنفتی  ارزش  و 
ترکیه، تجارت ایران با افغانستان با ارزشی معادل 2/8 میلیارد دالر در رتبه بعدی قرار دارد. تجارت ایران با 
کشورها ی  کستان با ثبت رقم بیش از 1/3 میلیارد دالر در رتبه سوم قرار دارد. ارزش تجارت ایران با سایر  پا
یاد نسبت به  یه و ازبکستان با اختالف ز کشورهای سور یکه  شریک تجاری، در سطح نازلی قرار دارد بطور
کستان به ترتیب با ارزش تجارت معادل 340 و 159 میلیون دالر در رتبه های چهارم و پنجم  افغانستان و پا
قرار دارند. چهار شریک تجاری دیگر به دلیل ارزش تجارت پایین، جایگاه درخور توجهی در بین شرکای 
کشور تونس در سال 1387 به سقف 294  با  ایران  ایران ندارند. هرچند ارزش تجارت  تجاری ترجیحی 
یر 100 میلیون دالر داشته  گردید، اما در سال های دیگر سطح تجارت بسیار پایین و ز میلیون دالر نیز بالغ 

است )نمودار 8-7(.

تجاری،  موافقت نامه  یک  برقراری  طریق  از  تجاری  موانع  دیگر  و  تعرفه ای  موانع  کاهش  با  برخوردارند  باالتری  صنعتی  سطح  از  که  کشورهایی   .1
که چنین ترتیبات تجاری منطقه ای نابرابر بوده و پایدار  کمتر توسعه یافته را به بازار صادراتی محصوالت صنعتی خود تبدیل می نمایند  کشورهای 
کوتاه بودن فاصله جغرافیایی، اثر ایجاد تجارت  که ترتیبات تجارت منطقه ای به علت  نخواهد بود. نظریه پردازان حوزه تجارت بین الملل معتقدند 

بیشتری نسبت به اثر انحراف تجارت دارند.

گازی( حدود 100  کشور در سال 1396 )با احتساب 7 میلیارد دالر صادرات میعانات  کل ارزش تجارت غیرنفتی  کشور،  گمرک  گزارش  2. مطابق 
که نزدیک به 1.4 میلیارد دالر)12 درصد( آن مربوط به تجارت ترجیحی می باشد. این رقم در سال 1395 معادل 1.5 میلیارد  میلیارد دالر بوده است 

دالر )14.5 درصد( بوده است.
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نمودار )7-8(: جایگاه ارزش تشارصت صادراص و وارداص شرکای دارای موافقت نامه دوجانبه ترجیعی و آزاد با ایران در دوره 

1392-96

                                   مأخذ: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
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7-6-1. مقایسه روند تجارت ترجیحی و غیر ترجیحی ایران
ایران در مورد همه شرکای ترجیحی )به جز بالروس و افغانستان(، ترجیحات تعرفه ای هم در صادرات و 
کشور  از  ایران و بالروس،  برقرار نموده است. در مورد موافقت نامه تجارت ترجیحی میان  هم در واردات 
مذکور هیچ گونه امتیازات تعرفه ای اخذ نشده و تخفیفات تعرفه ای به طور یک طرفه به کشور مذکور اعطاء 
شده است؛ براین اساس در حوزۀ صادرات، ایران از هفت کشور تخفیف تعرفه ای اخذ نموده است. اگرچه 
که پس از اجرای موافقت نامه ها و اعمال تخفیف های تعرفه ای، تغییری در روند تجارت  انتظار این است 
ره )96-1383( نه تنها سهم و جایگاه  کی است طی دو حاصل شود؛ اما بررسی روند تجارت ترجیحی، حا
ارزش تجارت اقالمی ترجیحی افزایش نیافته است، بلکه با خروج قرقیزستان از جمع شرکای ترجیحی 
رآسیا( و حضور کم فروغ افغانستان بدون اخذ هیچ گونه تعرفه  ایران )به دلیل حضور این کشور در اتحادیه او

کاهش نیز  یافته است. کشور، ارزش تجارت ترجیحی  ترجیحی از این 

کاالیی قبل و بعد از اجرای موافقت نامه ها نمودار )7-9(: روند تغییر سهم ارزش تشارص ترجیعی و غیر ترجیعی 

مأخذ: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

مقایسه ارزش صادرات اقالم ترجیحی و غیرترجیحی به شرکای ترجیحی براساس نمودار )7-9( نشان 
ارزش  از  کمتر  همواره  موافقت نامه ها،  اجرای  از  بعد  و  قبل  ترجیحی،  اقالم  صادراتی  ارزش  که  می دهد 
اقالم  افزایش  درنتیجه  و  موافقت نامه ها  تعداد  افزایش  علیرغم  است.  بوده  غیرترجیحی  اقالم  صادراتی 
از  تعرفه ای  ترجیحات  اخذ  برای  انتخاب شده  اقالم  اخیر،  دهه  طی  تعرفه ای  تخفیفات  از  برخوردار 
که در عمل  کشور نبوده، بطوری  لحاظ تعداد و ارزش صادراتی مبتنی بر اهمیت آن ها در سبد صادراتی 
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مورد همه  در  استثناء  بدون  نداده است.  را پوشش  تجاری  با شرکای  ایران  بالفعل  تجارت  اعظم  بخش 
موافقت نامه ها، اقالم ترجیحی، بخش کمی از کاالهای صادراتی ایران به بازار کشورهای موردنظر را پوشش 
داده و به دالیل مختلف حتی از تعداد آن ها در سال های پس از اجرا، کاسته شده است. به عبارت دیگر، در 
کشور در زمان اجرای  کاالهای ترجیحی موجود در سبد صادراتی  بسیاری از موافقت نامه ها حتی برخی از 
موافقت نامه ها، در سال های پس از اجرا بازار خود را از دست داده اند؛  درحالی که این انتظار وجود داشته 

کشور شریک تجاری باشند. کاالها قادر به حفظ بازار خود در  که با توجه به ترجیحات اخذشده، این 

نمودار )7-10(: روند ارزش صادراص/وارداص ایران با/از شرکای ترجیعی به تفکیک ترجیعی و غیر ترجیعی

      مأخذ: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
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افغانستان  و  ترکیه )1393(  رود  و یژه  به و افزایش تعداد موافقت نامه ها طی دهه اخیر  در مجموع علیرغم 
کشور توسط اقالم ترجیحی و عدم توفیق اقالم  کافی سبد صادراتی بالفعل  )1395(، به دلیل پوشش نا
ارزش  بین  شکاف  موافقت نامه ها،  اجرای  از  پس  کشور  صادراتی  سبد  در  حضور  برای  بالقوه  صادراتی 
شده  تشدید   )1396( آخر  سال  در  یژه  به  و و  بوده  افزایش  به  رو  غیرترجیحی  و  ترجیحی  اقالم  صادرات 
از  بوده حتی  افزایش  به  رو  نیز  ترجیحی  واردات غیر  ارزش  و  ترجیحی  واردات  ارزش  بین  است. شکاف 
کاهشی داشته  روند  ترجیحی  از شرکای  کشور  وارداتی  اقالم موجود در سبد  ارزش  به بعد،  سال 1389 
کسب منافع تجاری و دسترسی به بازار از سوی دو طرف جاری ضامن بقاء، توسعه  است. بدون شک 
از  بیش  همواره  غیر ترجیحی  تجارت   ،1383-95 ره  دو طی  است.  موافقت نامه ها  این گونه  گسترش  و 
تجارت ترجیحی بوده است. عالوه بر آن، ارزش واردات غیر ترجیحی بیش از ارزش واردات ترجیحی بوده 
کشور ترکیه در سال 1393 به جمع شرکای ترجیحی ایران، صادرات ترجیحی )742  رود  است، اما با و
مثبت  ایران  ترجیحی  تجاری  تراز  و  گرفته  پیشی  دالر(  میلیون   589( ترجیحی  واردات  بر  دالر(  میلیون 
شد و این روند در سال های 1394 و 1395 نیز تداوم  یافته است، اما در سال 1396 این روند معکوس و 
گذاشته است.  واردات ترجیحی)796 میلیون دالر(، صادرات ترجیحی)642 میلیون دالر( را پشت سر 
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جمع بندی و نتیجه گیری فصل هفتم     
از مهمترین تحوالت حوزه تجارت خارجی در سال 1396 می توان به تسهیل فضای مالی و تجاری بین المللی 

برای فعالیت کشور پس از توافقات هسته ای اشاره کرد که زمینه دسترسی بیشتر صنایع کشور به مواد اولیه و 

کاالهای واسطه ای و سرمایه ای را فراهم ساخت. بااین حال واحدهای تولیدی کشور به دالیلی چون کاهش 

بانکی و به طریق اولی  بازارهای صادراتی، مشکل بدهی های معوق  از دست رفتن  سطح تقاضای داخلی، 

گشایش بهره مند شوند. کمتر توانستند از این  کامل تحریم های بانکی و ...  تأمین مالی بانکی،  عدم رفع 

گازی با افزایش 6.6  کشور در این سال با اتکای به رشد چشمگیر صادرات میعانات  صادرات غیرنفتی 

محصوالت  و  واسطه ای  کاالهای  اولیه،  مواد  بر  مشتمل   
ً
عمدتا که  کشور  واردات  و  گردید  مواجه  درصدی 

که تراز تجارت خارجی  کرد. بدین ترتیب برآیند این دو موجب شد  کشاورزی است، رشد 24 درصدی را تجربه 

در سال 96 منفی شود.

گردشگری، بخش خدمات رشد 3.7 درصدی را تجربه  در این سال، علیرغم رشد منفی صادرات حوزه 

نمود. 

کشور بطور  کاال در  روند مبارزه با قاچاق در سال 1396 نیز ادامه یافت؛ بطوریکه حجم برآوردی قاچاق 

این سال همچون سال 95 در حدود 500 میلیون دالر  نیز در  متوسط 8 میلیارد دالر بود. قاچاق خروجی 

برآورد شده است. 

تعرفه ها  متوسط  درصدی   4/3 افزایش   تجاری  سیاست های  زمینه  در  سال  این  تحوالت  مهمترین  از 

کشاورزی و غیرکشاورزی، افزایش ردیف های  خ های تعرفه در بخش  نسبت به سال قبل، افزایش متوسط نر

کاهش  تعرفه  باهدف شفاف سازی و حمایت هدفمند صنایع داخلی و عدم افزایش طبقات تعرفه ای باهدف 

خ های تعرفه از 4 درصد به 5 درصد افزایش یافت. بااین حال این  خ ها بود. به عالوه، حداقل نر کندگی نر پرا

کاالهای  خ تعرفه  افزایش متوسط نر اقتصادی به  بر تحریک رشد  کلی دولت مبنی  اقدامات به رغم رویکرد 

که دقت و جامعیت  کاالهای مصرفی انجامید  خ تعرفه  واسطه ای و سرمایه ای، عالوه بر افزایش بیشتر در نر

سیاست های تعرفه ای اتخاذشده را در معرض تردید قرار می داد.

کشور در زمینه انعقاد موافتنامه های تجاری جدید و تعمیق موافقت نامه قبلی غیر قابل  به عالوه، عملکرد 

کستان )1385(، تونس  کشور ازبکستان )1384(، پا دفاع  بوده است. تا پایان سال 1396،  ایران با هشت 

 )1395( افغانستان  و   )1393( ترکیه   ،)1391( بالروس   ،)1388( گوین  هرز بوسنی   ،)1387( کوبا   ،)1386(

کشور سوریه موافقت نامه تجارت آزاد دارد. بررسی عملکرد تجاری  دارای موافقت نامه تجارت ترجیحی و با 

کستان به عنوان  کشور ترکیه و پا که توفیق در این موافقت نامه ها تنها در مورد دو  کی از آن است  دوجانبه حا

که احتمال موفقیت برای  شرکای عمده و طبیعی تجاری ایران، قابل مشاهده است. از پیش مشخص است 
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کسب منافع تجاری از طریق انعقاد موافقتنامه های تجاری با هفت شریک تجاری دیگر ضعیف تر می باشد. در 

شرایط فعلی، سهم و ارزش اقالم ترجیحی ایران کمتر از 10 درصد کل تجارت خارجی غیرنفتی کشور باقی ماند 

و ارزش اقالم ترجیحی در موافقت نامه های منعقده از 13/5 درصد مجموع تجارت ترجیحی و غیرترجیحی 

که اقالم انتخاب شده برای اخذ ترجیحات تعرفه ای،  که این امر نشان می دهد  کشور )بدون نفت( فراتر نرفتند 

کشور نبوده است. از لحاظ تعداد و ارزش صادراتی، منطبق بر اهمیت آنها در سبد صادراتی 
 





فصل هشتم

تحلیل بازرگانی داخلی
کشور را در سال 1396 به خود اختصاص داده  بخش خدمات حدود 48/8 از ارزش افزوده اقتصاد 

یرگروه های خدمات تنها  است که نسبت به سال 1395 حدود 2/5 درصد رشد داشته است. از میان ز

گروه اصلی یعنی  1- عمده فروشی و خرده فروشی، هتل و رستوران و 2- حمل و  یر  فعالیت های دو ز

که سهمی معادل 21 درصد  کشور بطور مستقیم مربوط بوده  نقل، انبارداری به بخش بازرگانی داخلی 

کل ارزش افزوده اقتصاد در سال 1396 را دارا بوده است. در حالی که بخش خدمات بیشترین سهم  از 

اشتغال در سال های اخیر در اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده اند، بیشترین سهم اشتغال درمیان 

یرگروه های بخش خدمات نیز در سال 1396 با سهمی  حدود 53 درصد به بخش خدمات بازرگانی  ز

مربوط می گردد.

ر پروانه صنفی  یرساخت های نهادی بخش بازرگانی داخلی در حوزه اصناف، میزان صدو از منظر ز

در سال 1396 نسبت به سال قبل از آن حدود 3 درصد رشد داشته است و از میان واحدهای صنفی 

کل  فعال در سال مذکور حدود 24 درصد فاقد پروانه شناسایی شده اند. همچنین حدود 10 درصد از 

واحدهای صنفی فعال در سال 1396 پروانه فعالیت خود را تمدید ننموده اند. 

ر مجوز در مجموع انواع شرکت های پخش در سال 1396 نسبت به سال  در همین راستا تعداد صدو

ر مجوز  1395 حدود 74 درصد رشد داشته است. اما درخصوص فروشگاه های زنجیره ای تنها صدو

فروشگاه های زنجیره ای چند منظوره با رشد حدود 23 درصد همراه بوده ولی وضعیت فروشگاه های 

همگن و بزرگ نسبت به سال 1395 تغییری نداشته است. 

کارهای اینترنتی در سال  کسب و  ر مجوز  با توجه به رواج فعالیت های اینترنتی و شبکه ای صدو

1396 نسبت به سال 1395 حدود 413 درصد رشد داشته و در همین راستا تعداد پرونده های رسیدگی 

کارهای اینترنتی از رشد 80 درصدی برخوردار بوده است. کسب و  شده با ماهیت 

از رشد خرید تضمینی  بازرگانی دولتی حکایت  بررسی عملکرد شرکت  در بخش عمومی دولتی 

کاالهای اساسی به استثنای برنج را نشان می دهد. کاهش واردات  رزی و  کشاو محصوالت 

کی  کید بر تعاونی ها و میادین میوه و تره بار، بررسی آمار حا یع با تأ در بخش عمومی غیردولتی نظام توز



یرساخت های  که اصالح ز از افزایش تعداد واحد های مربوطه در سال 1396 نسبت به سال قبل بوده، 

و  الن  دال کاهش  طریق  از  مبادله  هزینه های  کاهش  در  را  بسزایی  نقش  می تواند  بخش  هر  به  مربوط 

از  بازار داخل  کاال در  ایران در حوزه معامالت  بازار بورس  ایفا نماید. همچنین  ر  واسطه های غیرضرو

که  رشد 5/3 درصدی در حجم معامالت و رشد 33 درصدی ارزش معامالت برخوردار بوده است 

رده های نفتی مربوط می گردد. بیشترین حجم و ارزش معامالت به تاالر فراو

کاالهای اساسی،  با موضوعات متنوع شامل قیمت گذاری  بازار  کارگروه تنظیم  در حوزه عملکرد 

اجرای برنامه های تنظیم بازار ایام ماه مبارک رمضان، بازگشایی مدارس و طرح های نظارتی شب  یلدا 

کاری این  یت های  ز همچنین اتخاذ برنامه هایی جهت تنظیم ذخایر استراتژیک از دیگر اولو و ایام نورو

کارگروه در سال 1396 بوده است. 

کاهش میزان  از  کی  ارائه شده از سوی سازمان حمایت حا بازار آمار  بر  در حوزه نظارت و بازرسی 

کاهش  علی رغم  می باشد.  شکایات  به  رسیدگی  کاهش  همچنین  و  پرونده  تشکیل   ، بازرسی ها 

کشف شده به پرونده های تشکیل شده طی سال های اخیر نه  فات 
ّ
شاخص های مذکور، نسبت تخل

که  یای این واقعیت است  گو که  تنها روند رو به افزایش داشته بلکه این نسبت بیشتر از یک می باشد 

ف در واحدهای صنفی رو به افزایش می باشد و پیام مربوط به این وضعیت حکایت 
ّ
میزان تمرکز تخل

ف می باشد.
ّ
از پایین بودن ضمانت اجرایی قوانین در نزد بنگاه های متخل



8-1. جایگاه بخش خدمات در ارزش افزوده اقتصاد ایران
یرگروه( حدود 48/8 از ارزش  گروه خدمات )با برخورداری از 6 ز براساس طبقه بندی حساب های ملی، 
که نسبت به سال 1395 حدود 2/5  افزوده اقتصاد ایران را در سال 1396 به خود اختصاص داده است1 
 -1 یعنی   گروه اصلی  یر  ز دو  فعالیت های  تنها  یرگروه های خدمات  ز میان  از  درصد رشد داشته است. 
کشور  عمده فروشی و خرده فروشی، هتل و رستوران و 2- حمل و نقل، انبارداری به بخش بازرگانی داخلی 
دارا  را  اقتصاد در سال 1396  افزوده  ارزش  کل  از  که سهمی معادل 21 درصد  بوده  مربوط  بطور مستقیم 
گروه  کل ارزش افزوده  یرگروه ها از  بوده است. بر اساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا، سهم این ز
گروه مهم  این  فعالیت های  در  آنها  نقش  و  اهمیت  از  کی  که حا خدمات حدود 42/5 درصد می باشد 
که  می شود  استنباط   1396-96 ره  دو برای  مرکزی  بانک  آمار  مطابق  راستا،  همین  در  است.  اقتصادی 
کل ارزش افزوده اقتصاد با نوسان  کشور از  سهم ارزش افزوده فعالیت های مرتبط با بخش بازرگانی داخلی 
اندکی افزایش داشته است و از 19/7 درصد در سال 1390 به حدود 21 درصد در سال 1396 رسیده است. 
یرگروه های خدمات مرتبط با ساختار بازرگانی داخلی  شایان ذکر است، با توجه به اینکه ماهیت فعالیت ز
بگونه ای است که در حلقه های پایانی زنجیره ارزش کاال و خدمات قرار دارند، از این رو می توان اذعان نمود 
یایی فعالیت های مذکور  رزی نیز ارتباط نزدیکی با رشد و پو که ارتقای ارزش افزوده گروه های صنعت و کشاو
از تکمیل شدن  بنابراین هرگونه نقص در فرایند و ساختار این فعالیت ها می تواند مانع  بالعکس.  و  دارد 
گردد. به عبارت دیگر، باال بودن  رزی  کشاو گروه صنعت و  کاالها و فعالیت های  زنجیره ارزش مجموعه 
یژه فعالیت های مرتبط  یرگروه های آن )به و گروه خدمات درکل و همچنین باال بودن سهم برخی از ز سهم 
یای این حقیقت است  گو رزی2  کشاو کشور( حتی نسبت به ارزش افزوده بخش  با بخش بازرگانی داخلی 
کثر  کلیدی در تکمیل نمودن ا یژه نقش  که این بخش نقش بسیار مهمی را در اقتصاد ایفا می نماید و به و

یه آمار ذکر شده در این بخش برگرفته از آمار سری زمانی بانک مرکزی و بر اساس قیمت های ثابت سال 1390 می باشد.
ّ
کل  .1

کل ارزش افزوده اقتصاد در سال 1396 حدود 6 درصد بوده است. کشاورزی از  2. سهم ارزش افزوده بخش 
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فعالیت های تولیدی و اقتصادی را بر عهده دارد. از این رو، توجه به نیازمندی های این بخش اعم از بهبود 
کشور  کلیدی در رشد اقتصادی  یرساخت ها و شفاف سازی فضای فعالیت، می تواند نقش  و توسعه ز
ایفا نماید. البته نیاز به سرمایه گذاری و تخصص پایین و همچنین داشتن حاشیه سود باال برای برخی از 
یندگان  فعالیت های گروه خدمات نظیر خرده فروشی ها و حتی عمده فروشی ها علی رغم این که از سوی جو
شغل نوعی مزیت است ولی در حقیقت به دلیل باال بردن هزینه های مبادله برای اقتصاد بسیار مخرب است. 
نکته قابل توجه دیگر در خصوص سهم فعالیت های بخش بازرگانی داخلی از ارزش افزوده کل اقتصاد 
 1396 سال  در  مذکور  سهم  که  است  آن  یای  گو خدمات  بخش  افزوده  ارزش  از  آنها  سهم  همچنین  و 
آن  پیامدهای  همچنین  و  علل  به  توجه  که  است  بوده  مواجه  تغییراتی  با  گذشته  سال  چند  به  نسبت 
بخش  سهم   ،)8-1 جدول)  در  مندرج  آمار  اساس  بر  است.  ری  ضرو سیاستگذاران  و  یزان  برنامه ر برای 
کاهشی مواجه بوده و از 12/6 درصد در  عمده فروشی، خرده فروشی و رستوران و هتل از سال 1390 با روند 
کاهش حدود 2/5 درصد  آن سال به 12/4 درصد در سال 1396 رسیده و در حقیقت طی بازه مذکور با 
مواجه بوده است. الزم به ذکر است این سهم در سال 1396 نسبت به سال قبل از خود حدود 0.8 درصد 
رشد داشته است. در مقابل سهم بخش حمل و نقل ، انبارداری و ارتباطات طی سال های اخیر با روند رو 
به رشدی مواجه بوده و از حدود  7 درصد در سال 1390 به 8/2 درصد در سال 1396 ارتقاء یافته و رشدی 

معادل  20 درصد را تجربه نموده است.
از بخش  بازرگانی داخلی  به بخش  مربوط  فعالیت های  تغییر سهم   نکات در خصوص  از مهمترین 

یر اشاره نمود: کل اقتصاد در سال های اخیر می توان به موارد ز خدمات و ارزش افزوده 
که جزو حلقه های پایانی  کاهش سهم فعالیت های عمده فروشی، خرده فروشی و رستوران و هتل داری 
کاهش ارتباط بین  کاال و خدمات در فعالیت های تولیدی و خدماتی می باشند، می تواند  زنجیره ارزش 
کاهش سطح تقاضا برای  که این امر می تواند ناشی از عواملی همچون  بخش تولید و مصرف را بیان نماید 

کاالها و خدمات باشد. کاهش فعالیت در سطح تولید و عرضه  خدمات مذکور و یا 
و  نیازها  منعکس کننده  گسترده  ای  بطور  خرده فروشی  و  عمده فروشی  بخش  است،  ذکر  شایان   
از  گروه  این  سهم  کاهش  این رو  از  و   )2014 کاتبرستون1،  و  ینولد  )ر می باشند  مشتریان  خواست های 
گذر زمان به دلیل عدم ارتباط مؤثر  کاهش این انتقال ها بوده و در  فعالیت های بازرگانی می تواند به منزله 

گذارد. کاال و خدمات برجای  بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان می تواند آثار سوء بر بخش تولید 

1 Jonathan Reynolds and Richard Cuthbertson. Retail & Whole sale: key sector for the European economy. 
This report has been produced by the Oxford Institute of Retail Management (OXIRM), Said Business School, 
University of Oxford.
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با توجه به اینکه بخش حمل و نقل و انبارداری یکی از ارکان کلیدی در تجارت اعم از داخلی و خارجی 
تولید  و  رونق  بخش  ید  نو می تواند  ارتباطات  و  انبارداری  نقل،  و  حمل  سهم  افزایش  می گردد،  محسوب 

باشد.

کل طی دوره  96-1390    )درصد( جدول )8-1(: سهم ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی از ارزش افزوده 

سال
گروه 

کشاورزی
گروه 

صنعت
گروه 

خدماص

عمده 
و خرده 
فروشیت 
هتل و 
رستوران

حمل 
و نقلت 

انبارداری و 
ارتباطاص

واسطه گری های 
مالی

مستغالصت 
کرایه و 

خدماص 
کسب و 

کار

امور 
عمومیت 
آموزشت 

بهداشت و 
مددکاری

خدماص 
اجتماعیت 
شخصی و 

خانگی

13905.748.545.612.672.6411.510.90.8
1391644.449.513.27.32.6213.611.70.9
13926.242.850.812.87.62.61511.80.9
13936.443.749.81382.413.711.70.9
13946.642.750.613.28.12.514.211.60.8
13956.146.147.612.382.613.210.50.8
1396645.148.812.48.32.713.510.90.8

     ماخذ: بانک مرکزی ایران

ترین سهم در ایجاد ارزش افزوده فعالیت های مرتبط با  که در جدول 8-1 مالحظه می گردد، باال همانگونه 
کشور1 و به قیمت های ثابت سال 1390 در این بازه به میزان 21/3 درصد در سال 1394  بخش بازرگانی 
برای سال 1396  این شاخص  بوده است.  میزان 19/7 درصد در سال 1390  به  نیز  آن  کمترین مقدار  و 
که بخش عمده رشد آن نسبت به سال 1395 مربوط به بخش حمل و نقل  حدود 20/7 درصد بوده است 

و ارتباطات بوده است.

8-2. جایگاه بخش خدمات در اشتغال ایران
کلیدی در خصوص فعالیت اقتصادی عالوه بر ایجاد درآمد و ارزش افزوده، به پتانسیل آن  یکی از عوامل 

1.  شامل مجموع فعالیت های عمده فروشی و خرده فروشی، رستوران و هتل و حمل و نقل و ارتباطات 
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کار از اهمیت  کار به مراتب از تعداد نیروی  ری نیروی  که بهره و در ایجاد اشتغال مربوط می گردد. هرچند 
گردیده  بیشتری برخوردار می باشد ولی با این وجود تبعات اقتصادی و اجتماعی بیکاری در جوامع باعث 
مختلف  کشورهای  در  سیاستمداران  و  یزان  برنامه ر اساسی  اهداف  از  یکی  به عنوان  اشتغال  ایجاد  که 
که عالوه  یای آن است  گو باشد. در همین راستا، آمار ترکیب اشتغال بخش های اقتصادی مرکز آمار ایران 
ترین سهم از ارزش افزوده اقتصاد در بخش خدمات، به لحاظ میزان اشتغال نیز با سهمی  بر اختصاص باال
کشورهای  برداشته است. این سهم برای برخی از  حدود 50/4 در سال 1396 بیشترین میزان اشتغال را در
با درآمد باال 1تا حدود 80 درصد نیز می باشد. جدول )8-2( و )8-3( آمار اشتغال در بخش های اصلی 

یر بخش خدمات را نشان می دهد. اقتصاد و اشتغال مربوط به حوزه بازرگانی داخلی از ز

جدول )8-2(: وضعیت اشتغال جمعیت 10 ساله و بیشتر به تفکیک فعالیت های عمده اقتصادی طی دوره 1394-96

بخش 
اقتصادی

139413951396
درصد تغییر 1396نسبت 

به 1395

درصد تغییرتعدادسهم)درصد(تعداد)نفر(سهم)درصد(تعداد)نفر(سهم)درصد(تعداد)نفر(

رزی 396129718406050618410938217/6488761/2کشاو

714700932/6720038631/97487984322875974صنعت

1086377849/41132321450/11177573350/44525194خدمات

2197208410022588052100233786131007906513/4مجموع

منبع: مرکز آمار ایران

که در جدول)8-2( مالحظه می گردد، میزان رشد اشتغال در بخش خدمات در سال 1396  همانگونه 
که در مقایسه با افزایش 2/5 درصدی سهم ارزش افزوده  نسبت به سال 1395 حدود 4 درصد بوده است 
کافی برای  که اشتغال ایجاد شده پتانسیل  این بخش نسبت به سال 1395 می توان چنین استنباط نمود 
رشد ارزش افزوده این بخش را نداشته است. شایان ذکر است، سهم زنان در اشتغال بخش خدمات بیشتر 
کشور در بخش خدمات فعالیت دارند و حدود  کل زنان شاغل  از مردان است. بر اساس آمار 53 درصد از 

کشور نیز در این بخش فعالیت می نمایند)مرکز آمار ایران، 1397( کل شاغلین مرد  50 درصد از 

1.  آمار بانک جهانی در سال 2017
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گروه های فعالیت بخش خدماص مرتبط با بازرگانی داخلی جدول )8-3(: وضعیت اشتغال زیر 

139413951396
درصد 
تغییر96 
به 95 تعدادشرح

سهم از بخش 
خدماص 
بازرگانی

تعداد
سهم از بخش 

خدماص 
بازرگانی

تعداد
سهم از بخش 

خدماص 
بازرگانی

عمده فروشی، 
خرده فروشی

327973757351997658/6370285659/25/2

217761337/9217883936/2221071435/31/4حمل و نقل و انبارداری
فعالیت های خدماتی 

مربوط به تأمین جا و غذا
2889335/13088675/23412645/510/4

مجموع خدمات 
بازرگانی

5746238100600768210062548341004/1

سهم خدمات بازرگانی 
کل بخش  داخلی از 

خدمات
52/95353/10/1

منبع: مرکز آمار ایران و یافته های تحقیق

یرگروه مرتبط با فعالیت های بازرگانی  که در جدول )8-3( مشاهده می شود سهم اشتغال در ز همانگونه 
کشور را به خود اختصاص داده است. این در  کل اشتغال در بخش خدمات  داخلی بیش از 50 درصد از 
کل ارزش افزوده اقتصاد در سال های مورد بررسی بین  که سهم ارزش افزوده بخش بازرگانی از  حالی است 
گروه  20 تا حدود 22 درصد متغیر بوده است و این اختالف بین سهم ارزش افزوده ایجاد شده و اشتغال در 
کار در این گونه فعالیت ها و یا انباشت  ری نیروی  کی از پایین بودن بهره و فعالیت های مذکور می تواند حا

یرگروه باشد. کار در این ز بیش از نیاز نیروی 
و  عمده فروشی  بخش  در  اشتغال  سهم  افزایش  یای  گو  )3-8( جدول  محاسبات  و  آمار  همچنین 
و  نقل  و  فعالیت حمل  گروه  در  بررسی می باشد در حالی که اشتغال  خرده فروشی در طی سال های مورد 
انبارداری علی رغم افزایش تعداد با کاهش سهم اشتغال در بخش بازرگانی داخلی مواجه می باشد. شایان 
گروه فعالیت مذکور روند معکوس داشته و روند  ذکر است، این روند در خصوص سهم ارزش افزوده دو 
یرگروه فعالیت حمل و نقل و انبارداری طی سال های مورد بررسی روند رو به رشد داشته  سهم ارزش افزوده ز
گروه فعالیت عمده فروشی و خرده فروشی و رستوران و هتل با نوساناتی رو به  و این موضوع در خصوص 
بازرگانی  فعالیت  با  مرتبط  یرگروه های  ز در  اشتغال  افزایش  بیشترین  راستا  همین  در  است.  بوده  کاهش 
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یرگروه تأمین جا و غذا با حدود 11 درصد و پس از آن  داخلی در سال 1396 نسبت به سال 1395 مربوط به ز
یرگروه فعالیت عمده فروشی و خرده فروشی با حدود 6 درصد بوده است. ز

8-3. زیرساخت های نهادی بخش بازرگانی داخلی 
قابل  خصوصی  و  عمومی  کالن  بخش  دو  به  مالکیت  نوع  حیث  از  کشور  داخلی  بازرگانی  نهادهای 
گروه عمومی دولتی و عمومی غیردولتی قابل تقسیم بندی  یع به دو  تفکیک است. بخش عمومی نظام توز
می باشد. در بخش عمومی دولتی می توان به نهادهایی نظیر شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان تعاون 
روستایی و در بخش غیردولتی آن می توان به نهادهایی نظیر میادین میوه و تره بار و تعاونی ها اشاره نمود. 
فروشگاه های  گروه اصلی واحدهای صنفی، شرکت های پخش،  یع شامل 5  توز نظام  بخش خصوصی 
یابی شبکه ای می باشد. نمایی شماتیک از این تقسیم بندی  کارهای مجازی و بازار کسب و  زنجیره ای، 

در نمودار )8-1( ارائه شده است.

نمودار )8-1(: نمایی شماتیک از وضعیت بازیگران نظام توزیع در ایران

6

 هاي نهادي بخش بازرگانی داخلی زیرساخت. 8-3
ی نظام بخش کالن عمومی و خصوصی قابل تفکیک است. بخش عمومنهادهاي بازرگانی داخلی کشور از حیث نوع مالکیت به دو 

توان به نهادهایی نظیر باشد. در بخش عمومی دولتی میبندي میتوزیع به دو گروه عمومی دولتی و عمومی غیردولتی قابل تقسیم
بار و ی نظیر میادین میوه و ترههایتوان به نهادشرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان تعاون روستایی و در بخش غیردولتی آن می

اي، هاي زنجیرههاي پخش، فروشگاهگروه اصلی واحدهاي صنفی، شرکت 5وصی نظام توزیع شامل ها اشاره نمود. بخش خصتعاونی
 ) ارائه شده است.1-8بندي در نمودار (مباشد. نمایی شماتیک از این تقسیاي میریابی شبکهاکسب و کارهاي مجازي و باز

 نمایی شماتیک از وضعیت بازیگران نظام توزیع در ایران ):1-8(شکل 

 
 هاي تحقیقمأخذ: یافته

ن هاي نهادي در نظام توزیع ایران از منظر نوع و سطح فعالیت از تنوع و گوناگونی نسبی برخوردار است، با ایهرچند زیرساخت
رف به لحاظ کیفیت عملکرد و داشتن ملزومات و از طرف دیگر ک طتوان استنباط نمود که نهادهاي مذکور از یوجود به راحتی نمی

هاي اي از نیاز یک نظام توزیع مطلوب باشند. موضوع دقّت آماري و زیرساختافزایی بر عملکرد یکدیگر، در سطح بهینهبه لحاظ هم
ت هاي مرتبط با موفقیدیگر چالش ازباشد سازي که از ملزومات کلیدي این نهادها میذخیره وو نقل، انبارداري مربوط به حمل

 باشد.نهادهاي مذکور در تحقق اهداف توزیعی خود می

 

 وضعیت نظام توزیع  کشور در بخش خصوصی. 8-3-1

 واحدهاي صنفی . 8-3-1-1
با پروانه کسب در  یهزار واحد صنف550و  ونیلیم 2حدود  1396براساس گزارش مرکز امور اصناف و بازرگانان در پایان سال 

عرضه کاال و خدمات در قالب  فعالیت واحدهاي صنفی توزیعی، تولیدي، خدماتی و خدمات فنی به امر  یداخل یبخش بازرگان
تعداد واحدهاي صنفی بدون پروانه کسب بر اساس برآوردهاي انجام شده حدود شود با توجه به اینکه برآورد میاند. داشتهاشتغال 

 رسد.میلیون واحد می 3مجموع واحدهاي صنفی رسمی و غیررسمی به بیش از  1،ار واحد صنفی باشدهز 700تا  500

                                                           
را درصد باالترین سهم واحدهاي صنفی فاقد پروانه  17درصد و استان آذربایجان شرقی با حدود  20استان تهران با بر اساس گزارش دیگري در این راستا،  1

)1397(واحد آمار اتاق اصناف،  اندبه خود اختصاص داده 1396در سال 

مأخذ: یافته های تحقیق

گونی نسبی  گونا یع ایران از منظر نوع و سطح فعالیت از تنوع و  یرساخت های نهادی در نظام توز هرچند ز
که نهادهای مذکور از یک طرف به لحاظ  برخوردار است، با این وجود به راحتی نمی توان استنباط نمود 
سطح  در  یکدیگر،  عملکرد  بر  هم افزایی  لحاظ  به  دیگر  طرف  از  و  ملزومات  داشتن  و  عملکرد  کیفیت 
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یرساخت های مربوط به حمل و  یع مطلوب باشند. موضوع دّقت آماری و ز از نیاز یک نظام توز بهینه ای 
با  از دیگر چالش های مرتبط  کلیدی این نهادها می باشد  از ملزومات  که  انبارداری و ذخیره سازی  نقل، 

یعی خود می باشد. موفقیت نهادهای مذکور در تحقق اهداف توز

کشور در بخش خصوصی 8-3-1. وضعیت نظام توزیع  
8-3-1-1   واحدهای صنفی

گزارش مرکز امور اصناف و بازرگانان در پایان سال 1396 حدود 2 میلیون و 550 هزار واحد صنفی  براساس 
کاال و خدمات در قالب  فعالیت واحدهای صنفی  کسب در بخش بازرگانی داخلی به امر عرضه  با پروانه 
تعداد  می شود  رد  برآو اینکه  به  توجه  با  داشته اند.  اشتغال  فنی  خدمات  و  خدماتی  تولیدی،  یعی،  توز
ردهای انجام شده حدود 500 تا 700 هزار واحد صنفی  کسب بر اساس برآو واحدهای صنفی بدون پروانه 

باشد،1 مجموع واحدهای صنفی رسمی و غیررسمی به بیش از 3 میلیون واحد می رسد.
کسب توسط  837 اتاق اصناف و 7647 اتحادیه  مدیریت و هدایت واحدهای صنفی دارای پروانه 
واحد   332 هر  ازای  به  و  اصناف  اتاق  یک  صنفی  واحد   3030 هر  برای  اساس  این  بر  می باشد.  صنفی 
که باال بودن تعداد اتحادیه ها  صنفی یک اتحادیه وجود دارد. نکته حائز اهمیت در این خصوص آن است 
در  اصناف  قدرت  کاهش  قبیل  از  چالش هایی  ایجاد  باعث  صنفی  واحدهای  ازای  به  اصناف   اتاق  و 
از طرف دیگر  از جمله قوانین مالیاتی می گردد.2  توازن در اجرای برخی قوانین  رسیدگی به حقوق و عدم 
یاد بودن تعداد اتحادیه های صنفی با نگرش های بعضا متفاوت نیز باعث گردیده که تشکل های مذکور،  ز

کشور نداشته باشند. کالن  کنترل و تاثیرگذاری مناسب را در مسائل 
تعداد  که  آن است  از  کی  واحدهای صنفی حا برای  تعداد مجوزهای صادرشده  در خصوص  آمارها 
که نسبت  مجوزهای صادر شده برای واحدهای صنفی در سال 1396 تعداد 285654 مجوز بوده است 
کل واحدهای صنفی دارای پروانه و واحدهای  به سال95 حدود 3 درصد رشد داشته است. با توجه به 
صنفی  واحدهای  از  درصد   20 حدود  که  نمود  استباط  می توان   ،1396 سال  پایان  تا  پروانه  فاقد  صنفی 

گزارش دیگری در این راستا، استان تهران با 20 درصد و استان آذربایجان شرقی با حدود 17 درصد باالترین سهم واحدهای صنفی فاقد  1. بر اساس 
پروانه را در سال 1396 به خود اختصاص داده اند )واحد آمار اتاق اصناف، 1397(

گوشت قرمز و سفید مشاهده می گردد  کثر واحدهای صنفی عرضه کننده مواد پروتئینی ترکیبی از اقالم پروتئینی  که در ا 2.  به عنوان نمونه در حالی 
کسب و نوع فعالیت مشخص شده از سوی  کاالیی دارای دو اتحادیه جدا می باشند. یا در حالی که تعرفه مالیات برحسب پروانه  گروه  ولی این دو 
محصوالت  عرضه  به  اقدام  مالیات  متفاوت  نرخ  دو  با  جدا  اتحادیه  دو  از  صنفی  واحدهای  موارد  برخی  در  می گردد،  تعیین  مشخصی  اتحادیه 
که تعرفه واقعی را پرداخت می نماید و در  کاال می باشد  کاالیی یکدیگر می نمایند و این امر باعث اجحاف در حق عرضه کننده تخصصی  گروه های 

عین حال رقیب با تعرفه پایین تر این عرضه را انجام می دهد.
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کاالها و  کسب در حال فعالیت می باشند. تبعات چنین شرایطی را در عرضه  کشور بدون مجوز  فعال در 
خدمات غیر استاندارد و به تبع آن آسیب  و تضییع حقوق مصرف کنندگان می توان متصور گردید. ضعف 
ز چنین شرایطی  فین از شرایط مذکور از مهمترین دالیل برو

ّ
نظارت بر فعالیت های صنفی و اطمینان متخل

گردد. کشور می تواند محسوب  کار  کسب و  در عرصه 
یای  گو عالوه بر فاقد پروانه بودن برخی واحدهای صنفی، آمارهای منتشر شده از سوی اتاق اصناف 
به  کسب  پروانه  تمدید  بدون  نیز  پروانه  دارای  صنفی  واحدهای  از  تعدادی  که  می باشد  نیز  واقعیت  این 
که به لحاظ قانونی و حقوقی فعالیت واحدهای صنفی مذکور  فعالیت خود در سال 1396 ادامه داده اند 
کل واحدهای صنفی فعال در سال  ف محسوب می گردد. بر اساس آمار مذکور حدود 10 درصد از 

ّ
نیز تخل

فعالیت خود  پروانه  تمدید  به  اقدام  گون  گونا به دالیل  که معادل 256937 واحد صنفی می باشد   1396
ترین سهم عدم تمدید پروانه به میزان حدود 13 درصد در صنوف تولیدی مالحظه شده  که باال ننموده اند 
پروانه  تمدید  به  اقدام   1396 سال  در  که  پروانه  دارای  خدماتی1  یعی،  توز صنفی  واحدهای  سهم  است. 

گروه فعالیت خود بوده است. فعالیت خود ننموده اند به ترتیب حدود 10 و 9 درصد نسبت به 
ر  یع کشور می توان به تأخیرهای طوالنی در فرآیند صدو  از مهمترین دالیل  این چالش در ساختار نظام توز
ر پروانه کسب به اتحادیه ها که خود بدلیل وجود نفع شخصی مانعی  یض صدو و یا تمدید پروانه کسب، تفو
رود آزادانه به بازار هستند و همچنین وجود بیکاری گسترده در کشور که باعث مسامحه در خصوص  برای و
برخورد با واحدهای صنفی بدون پروانه و همچنین عدم وجود جذابیت و درک منافع برای عضو شدن از 
جامعه  از  مناسبی  نمایندگان  تشکل ها،  شرایطی  چنین  به  توجه  با  نمود.  اشاره  اقتصادی  فعالین  سوی 
صنفی خود نبوده و از این رو نخواهند توانست مشکالت و مسائل صنفی خود را به خوبی منعکس نموده 
کاستی  کالن با محدودیت و  و بطور یقین امکان تصمیم گیری و حمایت موثر و یا ارائه راهکار در سطح 
کارایی رسیدگی به حقوق مصرف کنندگان  کاهش  همراه خواهد بود. چالش مهم دیگر در این خصوص 

می باشد.
همچنین بر اساس آمار پروانه های صادره برای واحدهای صنفی از حیث نوع فعالیت، در سال 1396 
یعی و حدود 30 درصد خدماتی2 بوده اند. جدول )4-8(  شامل حدود 19 درصد تولیدی، 51/3 درصد توز

تغییر در تعداد، ترکیب فعالیت اصناف در بازه زمانی 1392 تا 1396 را نشان می دهد.

1.  منظور جمع صنوف خدماتی و خدمات فّنی می باشد.

2.  منظور جمع صنوف خدماتی و خدمات فّنی می باشد.
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جدول )8-4(: تعداد و ترکیب واحدهای صنفی طی دوره 1392-96

مشموعتولیدیتوزیعیخدماتیسال

13922026256157032644341082762
13932381987105392993711248108
13942749458347933417801451518
139565698010098454000042066829

1396179648412459694932512535704
21232322درصد تغییرات 1396 نسبت به 95

412/191724میانگین رشد ساالنه در بازه زمانی 92 تا 96
گروه صنفی  سهم واحدهای نیازمند به تمدید پروانه در هر 

)درصد(
9101310

    ماخذ: مرکز آمار ایران و آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت

کل  که در جدول )8-4( مالحظه می گردد طی سال های 1392 تا 1396 نرخ رشد ساالنه تعداد  همانگونه 
از توازن  که برحسب نوع فعالیت این رشد  واحدهای صنفی بطور میانگین حدود 24 درصد بوده است 
ترین رشد ساالنه )به  برخوردار نبوده است. براین اساس واحدهای خدماتی)خدماتی و خدمات فنی( باال
یعی و تولیدی نیز به ترتیب حدود 19/2  میزان حدود 41 درصد( را به خود اختصاص داده و واحدهای توز
که مالحظه می شود واحدهای  و 17 درصد رشد ساالنه را در این فاصله زمانی تجربه نموده اند. همانگونه 
که این  کمترین رشد را در بازه زمانی مذکور به خود اختصاص داده اند  تولیدی در میان واحدهای صنفی 
که ایران به لحاظ منابع  کشور باشد. این در حالی است  یای وضعیت وخیم تولید در  گو شرایط می تواند 
معدنی و انرژی از پتانسیل های مناسبی برای تولید برخوردار است. در خصوص رشد حدود 300 درصدی 
کمتر این نوع  که نیاز  واحدهای خدماتی در سال 1396 نسبت به سال 1392 نیز می توان استنباط نمود 
نوع  این  متمایز  رشد  دالیل  مهمترین  از  فرد  تخصص  یا  و  مهارت  بر  بودن  متمرکز  و  سرمایه  به  فعالیت ها 
واحدهای صنفی از سایر فعالیت ها می باشد. فارغ از جنبه مثبت اشتغالزایی این افزایش، جنبه نگران 
کننده رشد نامتوازن واحدهای خدماتی نبود شاخص های استاندارد و رسیدگی به تخلفات این واحدها 
در راستای تضمین حقوق مصرف کنندگان می باشد. همچنین در خصوص خدمات فنی بطور معمول 
رشد این واحدها باید متوازن با رشد واحدهای تولیدی و یا با رشد تولید همراه باشد و چنانچه این توازن 
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کاالهای مورد  زرسانی  کمتر به خرید و به رو که مصرف کنندگان تمایل  برقرار نباشد، می توان انتظار داشت 
نیاز خود و تمایل بیشتر به اصالح و رفع عیب آن دارند و این امر برای حرکت چرخه تولید در بلندمدت 

آسیب محسوب می گردد.
ازای هر واحد  به  نفر  پتانسیل اشتغال زایی 2/5  نکته قابل توجه دیگر در خصوص واحدهای صنفی 
کسب تا پایان سال 1396 میزان اشتغال  کل واحدهای صنفی دارای پروانه  که با توجه به  صنفی می باشد 
رد می گردد. همچنین بررسی آمار منتشره  ایجاد شده از این بخش اقتصادی کشور حدود 6400 هزار نفر برآو
کشور متعلق به  کل پروانه های صادره برای اصناف  که 83 درصد  یای آن است  گو از سوی مرکز اصناف 

مردان و حدود 17 درصد ان در اختیار زنان می باشد.   
کشور تا پایان سال  کل واحدهای صنفی فعال در  که در جدول )2-4( مشاهده می گردد از  همانگونه 
کارتخوان و حدود 33 درصد از صندوق مکانیزه استفاده نموده اند. لذا  1396 حدود 62 درصد مجهز به 
که مبتنی بر شفافیت  می توان گفت بخش عمده ای از واحدهای صنفی از سازوکار صندوق های مکانیزه 
است برخوردار نمی باشند. همچنین سهم واحدهای تجهیز شده به ترازوی دیجیتال در کل کشور تا پایان 
رد گردیده است.1 شایان ذکر است هرچند بررسی آمار مرتبط با موضوع نفوذ  سال 1396 حدود 40 درصد برآو
کننده روند صعودی بکارگیری آن در واحدهای مذکور می باشد ولی  تکنولوژی به واحدهای صنفی بیان 
که بر  کشور علی رغم قوانین و مقرراتی  در مجموع سهم پایین استفاده از این تجهیزات در بخش اصناف 

کید دارند، بیانگر ضعف در ضمانت اجرایی قوانین حوزه کسب وکار در کشور می باشد. بکارگیری آن تأ

جدول )8-5(: وضعیت نفوذ تکنولوژی به واحدهای صنفی تا پایان سال 1396

سال
تعداد واحدهای 
تشهیز شده به 

کارتخوان

سهم واحدهای 
تشهیز شده 

کارتخوان از  به 
کل واحدهای 
صنفی)درصد(

تعداد واحدهای 
تشهیز شده به 
صندوق مکانیزه

سهم واحدهای 
تشهیز شده به 
صندوق مکانیزه

تعداد واحدهای 
تشهیز شده به 
ترازوی دیشیتال

سهم واحدهای 
تشهیز شده به ترازوی 
دیشیتال از واحدهای 

توزیعی

13961571704628230855/325005091/40

مأخذ: واحد آمار اتاق اصناف ایران

یعی استفاده می گردد، از این رو برای محاسبه سهم مذکور  تنها از آمار مربوط  ی دیجیتال بطور معمول در واحدهای صنفی توز 1.  نظر به اینکه از ترازو
گردیده است. یعی استفاده  به واحدهای صنفی توز



281     فصل هشتم  تعلیل بازرگانی خارجیف

بکارگیری  همچنین  و  دیجیتال  ترازوهای  از  استفاده  سهم  بودن  پایین  براساس  و  راستا  همین  در 
که در واقع از الزامات دقت بیشتر در انجام ارائه خدمات به مشتری و در حقیقت  صندوق های مکانیزه 
یرا  گردد. ز قی 

ّ
یی به نیاز مشتریان است می تواند زمینه ساز تضیع حقوق مصرف کنندگان تل نوعی پاسخگو

تجهیزات مذکور  نقش و اهمیت بیشتری در شفاف سازی و امنیت حقوق مصرف کننده ایفا می نماید  و 
کاهش اجحاف در حق مصرف کنندگان  باشد.  افزایش نفوذ این ضریب می تواند یکی از راهکارهای 

8-3-1-2  شرکت های پخش
یع کشور، شرکت های پخش می باشند. این شرکت ها از حیث  یکی دیگر از ارکان بخش خصوصی نظام توز
گروه سراسری، منطقه ای و استانی قابل تقسیم بندی می باشند. جدول)6- گستره فعالیت در 3  دامنه و 

ر مجوز فعالیت از سال 1392 تا پایان سال 1396 را نشان می دهد. 8( روند صدو

جدول )8-6(: تعداد مشوزهای فعالیت شرکت های پخش طی دوره 1392-96

مشموعاستانیمنطقه ایسراسریسال

139213498115
1393285124157
13943611140187
1395264154184
13963928254321

506006474درصد تغییرات  96 به 95
3263275/29میانگین رشد ساالنه در بازه زمانی 92 تا 96

                   مأخذ: وزارت صنعت، معدن و نجارت و محاسبات پژوهش

نسبت   1396 سال  در  پخش  شرکت های  انواع  مجموع  در  مجوز  ر  صدو تعداد   )6-8( جدول  براساس 
ر مجوز  به سال 1395 حدود 74 درصد رشد داشته است. شایان ذکر است میانگین رشد ساالنه صدو
گرچه  شرکت های پخش در ایران در بازه زمانی 1396 نسبت به سال 1392 حدود 30 درصد بوده است. 
در میان مجوزهای صادر شده برای انواع شرکت های پخش، بیشترین رشد مجوزها در سال 1396 مربوط 
به شرکت های پخش منطقه ای با رشدی معادل 600 درصد نسبت به سال قبل آن می باشد ولی بیشترین 
تعداد شرکت های پخش مربوط به گروه استانی و به میزان 254 شرکت بوده است. شایان ذکر است درصد 
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رشد مجوزهای صادره برای شرکت های پخش سراسری و استانی در سال 1396 به سال 1395 به ترتیب 
50 و 64 درصد می باشد. 

 با توجه به رشد باالی شرکت های پخش در سال 1396 نسبت به سال 1395 و همچنین در بازه 4 ساله 
الن  کار کشور به سمت حذف واسطه ها و دال که تمایل فضای کسب و  اخیر می توان چنین استنباط نمود 
کاهش  یکردی می توان به  کاال افزایش یافته است. از مهمترین پیامدهای چنین رو در طول زنجیره  عرضه 
قابلیت  و  پخش  شرکت های  توسط  شده  تأمین  کاالهای  سالمت  و  امنیت  حفظ  مبادله،  هزینه های 
که رشد  ری است  یع اشاره نمود. با این وجود ذکر این نکته ضرو کاال از محل تولید تا محل توز رهگیری 
کارا و متوازن  یع  ر مجوز برای شرکت های پخش نمی تواند به تنهایی شاخص مناسبی برای بهبود توز صدو
یرساخت های مورد نیاز برای اثربخش نمودن فعالیت شرکت های  یرا بهبود ز گردد، ز کشور تلقی  کاال در 
کاال و  کید بر رعایت استاندارد های حمل و نگهداری  که همان بهینه سازی ناوگان حمل و نقل، تأ مذکور 
یرساخت هایی نظیر انبارها و سردخانه ها نیز در این زمینه از اهمیت بسزایی برخوردار  همچنین توجه به ز
یای آن است میزان مقررات و تضمین استانداردها از سوی  گو می باشد. بررسی های قانونی در این زمینه 
ف این شرکت ها 

ّ
شرکت های پخش نسبت به بنکداران و عمده فروشان بسیار کمتر است و در صورت تخل

فات آنها رسیدگی شود.
ّ
بنظر می رسد از قوانین عمومی باید برای رسیدگی به تخل

 8-3-1-3  فروشگاه های زنشیره ای
گروه  کلی چند منظوره )بیش از یک  گروه  کاالی عرضه شده به دو  فروشگاه های زنجیره ای از حیث نوع 
از  دیگری  گروه  میان  این  در  البته  می شوند.  تقسیم  همگن(  کاالیی  گروه  )یک  منظوره  تک  و  کاالیی( 
فروشگاه های زنجیره ای وجود دارند که از منظر وسعت در گروه فروشگاه های زنجیره ای بزرگ قرار می گیرند. 

ر مجوز برای فروشگاه های زنجیره ای تا پایان سال 1396 را نشان می دهد. جدول)8-7( وضعیت صدو

جدول )8-7(: وضعیت صدور مشوز برای انواع فروشگاه های زنشیره ای تا پایان سال 1396

تا پایان سال 
1395

تا پایان سال 
1396

درصد تغییر 95 
به 96

69690فروشگاه بزرگ زنجیره ای

17170فروشگاه زنجیره ای همگن 

61475723/2فروشگاه زنجیره ای چندمنظوره 

گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت 1396                           ماخذ: 
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فروشگاه های  به  مربوط  پروانه  ر  نشان می دهند صدو در جدول )7-8(  مندرج  ارقام  و  آمار  همانگونه که 
آمار  بررسی  است  ذکر  شایان  است.  نداشته  رشدی   95 سال  به  نسبت   96 سال  در  بزرگ  زنجیره ای 
بوده  فروشگاه ها  این گونه  برای  مجوز  ر  صدو کاهشی  روند  از  کی  حا خصوص  این  در  گذشته  سال های 
است. نیاز به سرمایه باال، عدم درخواست جدید به دلیل محدودیت های قانونی و یا مقررات سختگیرانه 
در خصوص ایجاد فروشگاه های بزرگ زنجیره ای و همچنین توجه به مالحظاتی نظیر شرایط اقتصادی و 
ر مجوز برای فروشگاه های مذکور  کاهش قدرت خرید مردم می تواند از مهمترین عوامل مؤثر بر روند صدو
پروانه فعالیت، شرایطی مشابه فروشگاه های  ر  نیز در زمینه صدو باشد. فروشگاه های زنجیره ای همگن 
بزرگ زنجیره ای را تجربه نموده اند و مجوز جدیدی در سال 1396 برای آنها صادر نگردیده است. با این 
گروه  دو  به  نسبت   1396 سال  در  چندمنظوره  زنجیره ای  فروشگاه های  برای  مجوز  ر  صدو شرایط  وجود 
نموده  تجربه   1395 سال  به  نسبت  را  درصد   23/2 حدود  رشدی  و  بوده  متفاوت  فروشگاه ها  این  دیگر 
است. شاید از دالیل رشد فروشگاه های زنجیره ای چند منظوره بتوان به صرفه اقتصادی این فروشگاه ها به 
گردیده تمایل به ایجاد  که باعث  گروه های مختلف مشتریان با نیازهای متفاوت اشاره نمود  دلیل جذب 

فروشگاه های مذکور افزایش یابد. 

کارهای اینترنتی 8-3-1-4  کسب و 
یع  در سال های اخیر و به دلیل پیشرفت تکنولوژی و همچنین تغییر سبک زندگی مردم نوعی از شیوه توز
یابی شبکه ای شناخته  کار مجازی و بازار کسب و  که در مراجع رسمی به عنوان  کاال و خدمات رواج یافته 

می شود.

کارهای اینترنتی تا پایان سال 1396 جدول )8-8(: وضعیت صدور مشوز برای کسب و 

تا پایان سال 
1395

تا پایان سال 
1396

درصد تغییر 96 
به 95

85436413کسب وکار مجازی

یابی شبکه ای 22249بازار

گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن وتجارت سال 1396                                            مأخذ: 

فات و به تبع آن شکایات 
ّ
شایان ذکر است به موازات رواج فعالیت های شبکه ای و اینترنتی، میزان تخل

گروه های مجازی بازار نیز رو به افزایش است. شاهد این ادعا را می توان  مصرف کنندگان از خدمات این 
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هم در تعداد و هم در رشد رسیدگی به این شکایات در فاصله سال های 1395 تا پایان سال 1396 مشاهده 
پرونده های رسیدگی شده  تعداد  و تجارت  زارت صنعت، معدن  و از سوی  آمار منتشره  بر اساس  نمود. 
که با رشدی  کار اینترنتی از 2912 فقره در سال 1395 به حدود 5200 پرونده رسیده،  کسب و  با ماهیت 
قانونی  و  حقوقی  یرساخت های  ز ضعف  در  می توان  را  امر  این  یشه  ر است.  بوده  همراه  درصد   80 حدود 
و  کسب  فضای  در  تغییر  باالی  سرعت  به  توجه  با  مربوطه  قوانین  زرسانی  برو عدم  مذکور،  فعالیت های 
از منافع خود در فضای  بران در چگونگی بهره برداری و مراقبت  کار کافی  گاهی  اینترنتی، عدم آ کارهای 
ف و سوء استفاده عرضه کنندگان این گونه 

ّ
کارهای مجازی از مهمترین دالیل باال بودن میزان تخل کسب و 

خدمات می باشد.

کشور در بخش عمومی 8-3-2. وضعیت نظام توزیع 
کشور در دو بخش دولتی و غیردولتی بررسی شده است. شایان ذکر است در  یع  بخش عمومی نظام توز
اساس  بر  دام  امور  پشتیبانی  شرکت  همچنین  و  ایران  دولتی  بازرگانی  شرکت  یع  توز نظام  دولتی  بخش 
کاالهای اساسی مورد نیاز در بخش  یع اقالم و  یران، مسئولیت تهیه و توز ز اساسنامه مصوب در هیأت و
تولید و مصرف بازار داخل  را بر عهده دارند. فعالیت شرکت بازرگانی دولتی بیشتر به محصوالت مصرفی 
رده های دامی مربوط می گردد. در این  یع نهاده ها و فرآو زراعی و شرکت پشتیبانی امور دام به تأمین و توز
بازرگانی  با حوزه  نزدیکتری  ارتباط  آن  کلی  فعالیت  که  بازرگانی دولتی  بررسی عملکرد شرکت  به  بخش 

داخلی دارد پرداخته خواهد شد.

بخش عمومی دولتی نظام توزیع
)GTC(8-3-2-1  شرکت بازرگانی دولتی ایران

کاال نقش دارد.  یع  که در تهیه و توز در حال حاضر شرکت بازرگانی دولتی بزرگ ترین سازمان دولتی است 
یعی   از امکانات توز

ً
کاالهای اساسی می باشد و معموال یع  فعالیت این شرکت بیشتر در زمینه تأمین و توز

شرکت های دولتی اقماری خود و بخش خصوصی و تعاونی ها برای انجام وظایف خود استفاده می نماید. 
هیأت  یب  تصو به   1383/3/27 یخ  تار در  که  اساسنامه   7 ماده  از   5 بند  اساس  بر  است،  ذکر  به  الزم 
راستای  بازرگانی الزم در  انجام فعالیت های  و  ، نظارت  این شرکت وظیفه  ساماندهی  یران رسیده،   ز و
اجرای سیاست های تنظیم بازار و حمایت ازتولید داخلی که توسط دولت اعمال می گردد و همچنین ارائه 
خدمات بازرگانی از قبیل واردات ، خرید، تدارک تجهیزات نگهداری ، ذخیره سازی )انبار، سیلو و غیره 
کاالها با استفاده  ری و سایر  کاالهای اساسی ،حساس و ضرو یع ، فروش و صادرات  (، آماده سازی ، توز
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از ابزارهای متداول مانند بازارهای نقدی ، بازارهای آتی ، حق اختیارخرید و فروش همچنین ساخت و 
توسعه سیلوها و انبارهای ذخیره را دارا می باشد. همچنین شایان ذکر است این شرکت در قالب شرکت 
مادر تخصصی اداره شده و عماًل سعی در واگذاری تصدی های خود به بخش خصوصی دارد، ولیکن با 
وجود فضای موجود در خصوص انحصار خرید گندم و واردات بخش عمده ای از کاالهای اساسی،  عماًل 
با  بازرگانی دولتی در سال 1396  با موانع متعددی مواجه می باشد. عملکرد شرکت  یض اختیار  این تفو

رده شده است. توجه به منبع داخلی و خارجی خرید در جداول) 8-9( و )8-10( آو

جدول )8-9(: عملکرد شرکت بازرگانی دولتی بر اساس قرارداد های خرید تضمینی )هزارتن(

139113921393139413951396معصول
درصد تغییراص 
سال 96 نسبت 

به سال 91

درصد تغییراص 
سال 96 نسبت به 

سال 95
23-2045482267188082115208871333گندم

--6/40000627/090برنج2
54-2139/285----دانه های روغنی3

--5/89-----تصفیه شکر خام4

ماخذ: شرکت بازرگانی دولتی ایران 

که در جدول )8-9( مالحظه می گردد، شرکت بازرگانی دولتی ایران در زمینه خرید محصوالت  همانگونه 
چشمگیری  فعالیت  بررسی  مورد  سال های  طی  گندم  محصول  زمینه  در  تنها  تضمینی  خرید  قرارداد  با 
اشاره  آن  به  رقی  پاو در  آنچه  استناد  به  روغنی  دانه های  و  برنج  مانند  تی  محصوال خصوص  در  و  داشته 
گندم در سال 1396 نسبت به سال  یادی نداشته است. بر این اساس خرید تضمینی  گردیده فعالیت ز
کاهش 23 درصدی همراه بوده است.  1391 حدود 333 درصد رشد داشته ولی نسبت به سال 1395 با 
کاهش 91 درصدی  در خصوص خرید تضمینی برنج پر محصول در سال 1396 نسبت به سال 1391 با 
مواجه بوده است. در همین راستا خرید تضمینی دانه های روغنی در سال 1396 نسبت به سال 1395 با 
افزایش 54 درصدی همراه بوده است. بطور یقین عملکرد شرکت بازرگانی دولتی ایران در بخش خرید های 
که در جدول)8- تضمینی محصوالت می تواند بر میزان خرید وارداتی محصوالت اساسی تاثیرگذار باشد 

10( به بررسی این روند پرداخته شده است.
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کاالهای اساسی وارداتی1 توسط شرکت بازرگانی دولتی)هزارتن( جدول )8-10(: خرید 

139113921393139413951396معصول
درصد تغییراص 

سال 96 نسبت به 
سال 91

درصد تغییراص 
سال 96 نسبت به 

سال 95
0-55003422527633400100گندم
70520309476/54/177153131/9برنج

31/2--80466021501769/13483روغن خام
56/4--4575372621633165/13770شکرخام

گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن وتجارت در سال 1396 و شرکت بازرگانی دولتی ایران   ماخذ: 

مالحظه می گردد با افزایش میزان خرید تضمینی گندم در سال  1395 عمال نیاز به واردات این محصول در 
گندم در سال 1396 ادامه داشته است.  کاهش خرید تضمینی  کشور به صفر رسیده و این روند علی رغم 
که نیاز به واردات و حتی خرید  علت این امر به دلیل عملکرد 100 درصدی در حفظ ذخایر استراتژیک بوده 

تضمینی بیشتر را در سال 1396 ایجاب نکرده است.
تر  در خصوص عملکرد واردات برنج به دلیل عدم توفیق دولت در خرید تضمینی و همچنین نیاز باال
که عملکرد  کشور روند واردات برنج از سال 1391 تا پایان سال 1396 صعودی بوده بگونه ای  از تولید در  
واردات برنج در سال 1396 نسبت به  سال 1391 حدود 153 درصد رشد و نسبت به سال 1395 حدود 

132 درصد رشد را تجربه نموده است.
واردات روغن خام از سال 1391 تا پایان سال 1396 روندی نزولی داشته و در فاصله سال های مذکور 
خرید  به  دولتی  بازرگانی  شرکت  تکلیف  با  است  ذکر  شایان  است.  بوده  همراه  درصدی   83 کاهش  با 
که  کاهش قابل مالحظه ای همراه بوده، بگونه ای  تضمینی دانه های روغنی از سال 1395 روند واردات با 
کاهش را تجربه نموده است. واردات  این شاخص در سال 1396 نسبت به سال 1395 حدود 32 درصد 
شکر خام توسط شرکت بازرگانی دولتی در سال 1396 نسبت به سال 1391 حدود 70 درصد و نسبت به 
کلی شرکت مذکور در خصوص عملکرد وارداتی  کاهش داشته است. بطور  سال 1395 حدود 55 درصد 
کاالهای اساسی به استثنای کاالی برنج بنظر می رسد سیاست کاهش واردات را مبنای فعالیت های خود 

قرار داده است.

کاالهای اساسی وارداتی، عملکرد واردات بر اساس مقدار تخلیه شده- صرفنظر از سال خرید- است. 1.  منظور از خرید 
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کاال بخش عمومی غیردولتی نظام توزیع 
8-3-2-2  میادین میوه و تره بار

و  زها  رو بازار  و  تره بار  و  میوه  میادین  ایجاد  با  شهرداری ها  بار  تره  و  میوه  میادین  سازمان  حاضر  حال  در 
قیمت های  با  را  خانوارها  خوراکی  اساسی  اقالم  می کنند  تالش  استان ها   اغلب  در  محله ای  بازارهای 
کنند. برای مثال در تهران توسط شهرداری تا پایان سال  یع  مصوب عموما پایین تر از قیمت سطح شهر توز
1396مجموع 237 میدان تره بار و بازار محله ای در حال فعالیت بوده اند که نسبت به سال گذشته از رشد 
5 درصدی برخوردار بوده است1. این سازمان و بازارهای متصل به آن سهم حدود 25 درصدی از عرضه 
میوه و تره بار را در تهران برعهده دارند. بررسی آمار مربوط به حجم و سرانه عرضه توسط سازمان مذکور  طی 
زانه حدود 2000 تن میوه، سبزی و فرنگی می باشد. بر اساس آمار اخذ شده از  کی از عرضه رو سال  1396 حا
زانه 980 تن میوه، 850 تن صیفی  و 195 تن سبزیجات از  سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران رو

گردیده است.   ز در تهران عرضه  طریق میادین و بازارهای رو
با توجه به مطالبی که در باال به آن اشاره گردید، به راحتی می توان استنباط نمود که سازمان میادین میوه  
و تره بار و بازارهای متصل به آن، به همان اندازه که به عنوان یکی از حلقه های کلیدی به دلیل گستردگی و 
گرفتن به عنوان نقطه مرکزی بین مصرف کننده و تولیدکننده در مسیر  حجم باالی انتقال محصوالت و قرار 
بازاررسانی میوه  و تره بار می توانند نقش مثبت و ارزنده ایفا نمایند، به همان اندازه و شاید بیشتر می توانند 
گروه مصرف کننده و تولیدکننده را داشته باشند. همانگونه  یان برای هر دو  قابلیت آسیب رسانی وایجاد ز
کنترل حجم عرضه در  یاد این سازمان بر فرآیند تعیین قیمت از طریق  گردید این امر به دلیل تاثیر ز که اشاره 

کنترل و حتی خرده فروشی های مستقل می باشد.  بازارهای تحت 

8-3-2-3  شرکت های تعاونی
به  کشور  اقتصاد  در  تعاونی ها  جایگاه  اهمیت  و  بوده  ایران  اقتصاد  سه گانه  ارکان  از  یکی  تعاونی  بخش 
درصد   25 تا  را  ملی  اقتصاد  در  تعاون  بخش  سهم  افزایش  کشور،  سیاستگزار  مراجع  که  است  گونه ای 
کشور در حال فعالیت می باشند  هدف گذاری نموده اند. بر حسب نوع فعالیت حدود 18 نوع تعاونی در 
کل تعاونی های مذکور 212 هزار واحد بوده و اشتغالی حدود 6049 هزار نفر  که تا پایان سال 1396 تعداد 
را ایجاد نموده است. الزم به ذکر است از منظر تعداد و میزان اشتغال تعاونی ها در مجموع نسبت به سال 

1395 به ترتیب 9 و 112 درصد رشد داشته اند. 

گزارش شده است. 1.  تا پایان سال 1395، تعداد میادین و بازارهای روز میوه و تره بار شهرداری 226 واحد 
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از میان 18 نوع تعاونی فعال در کشور، 3 گروه تعاونی های حمل و نقل و انبارداری، تعاونی های عمده فروشی 
کشور  بازرگانی داخلی  با حوزه  را  ارتباط  و رستوران بیشترین  به هتل  تعاونی های مربوط  و  و خرده قروشی 
که تعداد، میزان اشتغال و تغییر وضعیت آنها در سال 1396 نسبت به سال 1395 در جدول)8- داشته 

رده شده است. 11( آو

جدول )8-11(: وضعیت تعاونی های مرتبط با بازرگانی داخلی طی سال های 1395-96 

تا پایان سال 1396تا پایان سال 1395سال
درصد تغییر سال 1396 به 

1395

شرح
تعداد 

تعاونی ها 
)واحد(

تعداد 
شاغلین)نفر(

تعداد 
تعاونی ها 
)واحد(

تعداد 
شاغلین )نفر(

تعداد 
تعاونی ها

تعداد 
شاغلین

کشور 2076842854574211818604866610112مجموع تعاونی ها  فعال در 

تعاونی های حمل و نقل و 
انبارداری

7951124124810212825223/3

تعاونی های عمده فروشی و 
خرده فروشی

19863306710200163444670/712/3

1864208101970226035/69تعاونی های هتل و رستوران

سهم تعاونی های مرتبط 
کل  با بازرگانی داخلی از 

تعاونی ها)درصد(
14/316148/2--

کار و رفاه اجتماعی و یافته های تحقیق مأخذ: وزارت 

به  که در جدول )8-11( مالحظه می گردد بیشترین رشد تعداد تعاونی در سال 1396 نسبت  همانگونه 
تعاونی های  گروه  در  اشتغال  رشد  بیشترین  درحالی که  بوده،  رستوران  و  هتل  گروه  در  خود  از  قیل  سال 
که این میزان تغییرات در مقابل تغییرات در سطح  عمده فروشی و خرده  فروشی تحقق یافته است. هرچند 

یژه در مورد میزان اشتغال ناچیز می باشد. بخش تعاونی در فاصله سال 1395 تا 1396 به و
گروه تعاونی های مرتبط با حوزه بازرگانی  در همین راستا بررسی آماری نشان می دهد در سال 1396 در 
داخلی به ازای هر واحد تعاونی حدود 16/5 نفر اشتغال ایجاد شده است. این نسبت برای سال 1395 

حدود 15/5 شاغل به ازای هر واحد تعاونی بوده است.
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به  خرده فروشی  و  عمده فروشی  تعاونی های  به  ق 
ّ
متعل تعاونی  واحد  هر  ازای  به  اشتغال  سهم  ترین  باال

میزان 17/5 نفر شغل به ازای هر واحد می باشد.
که هزینه های   از مقایسه میزان اشتغالزایی هر واحد تعاونی و تعداد اعضای آن می توان استنباط نمود 
یع توسط این تعاونی ها نسبتًا باال بوده و احتماال یکی از دالیل افول جایگاه  کاال از طریق تأمین و توز مبادله 
این واحدهای اقتصادی در گذر زمان همین موضوع باشد. از دیگر دالیلی که می توان به عنوان عوامل موثر بر 
شرایط فعالیت تعاونی ها اشاره نمود حضور و ظهور فروشگاه های تخفیفی و فروشگاه های زنجیره ای بزرگ 
کاال از طریق فضای  و استفاده از صرفه های ناشی از مقیاس در فروشگاه های مذکور و همچنین عرضه 
کاالهای قابل عرضه توسط این واحدهای  یع  یکرد نسبت به تأمین و توز مجازی می باشد. شاید تغییر رو

ز احیاء نماید.  اقتصادی بتواند شرایط رشد و بهبود وضعیت آنها را در اقتصاد امرو

کاالیی 8-3-2-4  بورس 
بازار داخلی محسوب می گردد. شفاف سازی  کاال در  از ارکان مهم و تاثیرگذار بر قیمت  کاال یکی  بورس 
ر، اطالع رسانی از وضعیت  الن و واسطه های غیرضرو قیمت، کاهش هزینه های مبادله بواسطه حذف دال
از مهمترین  از مهمترین اهداف و در عین حال  و قابلیت رهگیری مبادالت  کشور  تولید در  و  موجودی 
کشور محسوب می گردد. از این رو تسهیل فرایندها با  کاال در  ردهای مورد انتظار از راه اندازی بورس  دستاو
یرساخت های قانونی و حقوقی این بازارها، نقش  یت ز کید بر امنیت و شفافیت فضای معامالت، تقو تأ

کاال و سرمایه ایفا خواهد نمود. بسزایی در ارتقای بازار 

کاال در بخش معامالص داخلی طی سال های 1395-96 جدول )8-12(: وضعیت بازار بورس 

شرحسال
کل  حشم 

معامالص)تن(
ارزش)میلیون 

ریال(
تعداد 
خریدارن

تعداد 
فروشندگان

تعداد قراردادهای 
معامله شده

1396

3,795,203145,929,142395055,962تاالر پتروشیمی

7,370,286202,966,78036364,121تاالر صنعتی

رده های نفتی 6,395,34360,969,75624405,834تاالر فرآو

رزی کشاو 2,903,07932,528,198339313,129تاالر 

20,779,588452,788,2736724682,511کل بازار
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شرحسال
کل  حشم 

معامالص)تن(
ارزش)میلیون 

ریال(
تعداد 
خریدارن

تعداد 
فروشندگان

تعداد قراردادهای 
معامله شده

1395

3,464,770111,008,793505549,526تاالر پتروشیمی

7,363,034153,861,58837373,755تاالر صنعتی

رده های نفتی 6,210,98742,875,82522345,569تاالر فرآو

رزی کشاو 2,479,11327,832,564395010,382تاالر 

19,726,163340,816,4766819171,845کل بازار

منبع:  سایت بازار بورس ایران

جدول )12-8( سطح حجم معامالت و ارزش آن ها را در سال های 1395 و 1396 نشان می دهد. به منظور 
بررسی تغییرات شاخص های بازار بورس در سال 1396 نسبت به سال قبل نتایج محاسبات مربوطه در 
رزی مبادله شده در بخش داخلی  کشاو کاالهای  رده شده است. در سال 1396 حجم  آو جدول 12-8 
رده های نفتی حدود 31 درصد ، کاالهای صنعتی حدود 35 درصد  معامالت بورس حدود 14 درصد، فراو
کاال در بخش داخلی را به خود اختصاص داده  و تاالر پتروشیمی حدود 18 درصد از معامالت بازار بورس 
است. در همین راستا، حدود 50 درصد از ارزش کل معامالت در تاالر صنعتی بوده و تاالرهای پتروشیمی، 
رزی نیز در رتبه های بعدی ارزش معامالت بازار بورس در سال 1396 قرار دارند. کشاو رده های نفتی و  فراو

کاال در بخش معامالص داخلی سال 96 نسبت به 95 )درصد( جدول )8-13(: تغییراص بازار بورس 

شرح
کل  حشم 
معامالص

تعداد خریدارنارزش
تعداد 

فروشندگان
تعداد قراردادهای 

معامله شده

913-22-9/531/5تاالر پتروشیمی

2/79/8-2/7-0/0932تاالر صنعتی

رده های نفتی 29/7429154/8تاالر فرآو

رزی کشاو 15/48626/5-1716/9تاالر 

1/528/815-5/333کل بازار

کاال. مأخذ: بورس 
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که در جدول )8-13( مشاهده می گردد در سال 1396 نسبت به سال 1395 حجم معامالت  همانگونه 
زنی حدود 5/3 درصد و به لحاظ ارزشی حدود 33 درصد رشد داشته است. در میان کاالهای  به لحاظ و
مبادله شده در بورس بیشترین افزایش حجم و ارزش ترتیب حدود 30 و 42 درصد و مربوط به گروه کاالهای 
کاالهای جدید در  رده های نفتی به بوده است. با این وجود و با توجه به پذیرش  مبادله شده در بازار فراو
رونق  کاال  بورس  در   1396 سال  طی  نیز  رزی  کشاو محصوالت  معامالت  رزی،  کشاو محصوالت  بخش 
که بدون  رد  رزی به دست آو کشاو کرد و این بازار تجربه منحصر به فردی در محصوالت  بسیار خوبی پیدا 
شک در رونق و توسعه بازار سرمایه تاثیر بسزایی دارد. بر همین اساس عرضه گندم در بورس کاال نیز اقدامی 

رزان بوده است. کشاو که به سود دولت و  بوده 

کاال در سال 1396 مهمترین رویدادهای بورس 
که این امر تاثیر  کاال بود  کاال پذیرش زعفران و پسته در بورس  در سال 1396 یکی از اقدامات مهم بورس 

گذاشت. یادی را بر مکانیسم تعیین قیمت این محصوالت  بسیار ز
یران جهت عرضه ذرت، جو و  ز یخ 28 تیرماه 1396 معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیأت و در تار
یخ 28 تیرماه  کرد. همچنین در تار کاالی ایران را ابالغ  برنج در قالب سیاست قیمت تضمینی در بورس 
راق سلف موازی استاندارد مرغ منجمد به منظور تأمین مالی صنعت طیور و تأمین  1396 اولین عرضه او
 200 ارزش  به  قرارداد   90 و  هزار  این عرضه 137  و طی  انجام شد  ایران  کاالی  بورس  از  گردش  در  سرمایه 

یال به فروش رسید. میلیارد ر
با  مرداد 1396  یخ 4  تار در  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  و ستاد  ایران  کاالی  بورس  تفاهم نامه همکاری 

حضور مدیران و مقامات ارشد دو مجموعه به امضاء رسید.
یخ 5 آذرماه  رزی در تار زارت جهادکشاو با ابالغ دستورالعمل معامالت خرید توافقی زعفران از سوی و
کاالی ایران آغاز شد. همچنین  1396، معامالت این محصول در قالب سیاست خرید توافقی در بورس 
کاالی ایران شاهد معامله نخستین محموله صادراتی  رزی بورس  کشاو در 16 اسفندماه تاالر محصوالت 

کیلوگرم بود. زن 81  زعفران به و
کاال در سال 1396 اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس و پرداخت  از دیگر اقدامات بازار بورس 
که بر این اساس، در فاصله 2 هفته بعد از  مابه التفاوت قیمت تضمینی با قیمت کشف شده در بازار بوده 

رزان پرداخت می شود. کشاو انجام معامله، مبلغ قرارداد به 
رزی در  کشاو ردهای عرضه محصوالت  که مهمترین دستاو ری است   در همین راستا ذکر این نکته ضرو

کاال عبارتنداز: بازار بورس 



کتاب سال 1396، صنعت، معدن و تجارت     292

رزان و قیمت پرداختی توسط تولیدکنندگان صنایع . 1 کشاو یافتی توسط  کاهش فاصله بین قیمت در  
تبدیلی و مصرف کنندگان

کاهش هزینه های انبارداری. 2 کاهش بار مالی دولت نسبت به خرید تضمینی و 

کار کسب و  8-4. شاخص محیط 
کی از تنزل چهار پله ای ایران در این  کار مربوط به سال 2018  حا کسب و  گزارش محیط  بانک جهانی در 
گزارش مجمع جهانی اقتصاد  کشور مورد بررسی بوده است. اما  خصوص و رسیدن آن به 124 در بین 190 
آن   از  قبل  به سال  نسبت  در سال 2018-2017  ایران  رتبه  که  نشان می دهد  نیز  کشورها  رقابت پذیری  از 
هفت پله صعود یافته و به رتبه 69 در میان 137 کشور رسیده است. بهبود وضعیت شاخص های محیط 
ری از مهمترین دالیل بهبود رتبه ایران بوده  کارایی بازارکاال و افزایش درجه خالقیت و نوآو کالن،  اقتصاد 
است. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران از پایش محیط کسب وکار شاخص ملی محیط کسب و کار در 
زمستان 1396 اندکی افزایش یافته است. در بین بخش های اقتصادی بخش خدمات مساعدترین شرایط 

کار را داشته اند. کسب و  محیط 

8-5. بازرسی، نظارت و حمایت از مصرف کنندگان
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هر ساله برخی از شاخص های مربوط به بازرسی ها، 
کشف شده، رسیدگی به شکایات مردمی و برخی از اقدامات  پرونده های تشکیل شده، تخلفات صنفی 
انجام شده در خصوص احقاق حقوق مصرف کنندگان منتشر می کند. نتایج این اطالعات و آمار مربوط 

رده شده است. به این شاخص ها در جدول )8-14( آو

جدول )8-14(: شاخص های بازرسی و نظارص از واحدهای صنفی

13921393139413951396سال
درصد تغییر 
96 به 95

14-8/87/76/14/23/6بازرسی )میلیون فقره(

22-706388340262204پرونده های متشکله )هزار فقره(

نسبت پرونده های متشکله به بازرسی های انجام 
شده)درصد(

855/56/25/6-10

کشف شده )هزار فقره( 21/6-670487421332260تخلفات 
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13921393139413951396سال
درصد تغییر 
96 به 95

کشف شده به بازرسی های انجام  نسبت  تخلفات 
شده)درصد(

766770

کشف شده به پرونده های تشکیل  نسبت تخلفات 
شده)درصد(

941251231261271

10-374286234197178رسیدگی به شکایات مردمی )هزار فقره(

ــــــــ43پلمپ شده و نصب پارچه )هزار فقره(

10-374300235208188کل شکایات )هزار فقره(

1-4540414342درصد رسیدگی به شکایات )متخلف(

52565352531درصد رسیدگی به شکایات )غیر متخلف(

346550درصد رسیدگی به شکایات )در دست بررسی(

69049344220923713/3تعداد پرونده های صنفی ارسالی به تعزیرات )هزار فقره(

67141453712915620مجموع پرونده های صنفی رسیدگی شده )هزار فقره(

نسبت پرونده های صنفی رسیدگی شده به پرونده های 
ارسالی به تعزیرات

0/970/831/210/610/650/4

یال( یالی پرونده های صنفی )میلیارد ر ــ1397ــــ39083029ارزش ر

یال( 57-354428772920392میزان جرایم وصولی پرونده های صنفی )میلیارد ر

یالی پرونده های  نسبت میزان جرایم وصولی به ارزش ر
صنفی)درصد(

-28ــــ914

ماخذ: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و محاسبات پژوهش

ره 96-1392 تعداد بازرسی ها با روند کاهشی حدود 60 درصدی  لت بر آن دارد که طی دو  این اطالعات دال
کاهش داشته است. این امر  مواجه بوده است. این نسبت در سال 1396 به سال 1395 حدود 14 درصد 

کشور باشد.  یکرد نسبت به موضوع نظارت و بازرسی در فضای اقتصادی  می تواند ناشی از تغییر رو
شاخص هایی  کاهشی  روند  از  حکایت  حمایت  سازمان  سوی  از  شده  ارائه  آمار  راستا  همین  در 
و  کل شکایات  آن  تبع  به  و  کشف شده،  پرونده های متشکله، تخلفات  انجام شده،  بازرسی های  نظیر 
از  کی  آمار حا این  تا 96 دارد. شایان ذکر است هرچند  زمانی 92  بازه  را در  به شکایات مردمی1  رسیدگی 

به  رسیدگی  و  شکایات  کل  درصد،   61 شده  کشف  تخلفات  درصد،   71 میزان  به  متشکله  پرونده های  درصد،   60 حدود  بازرسی ها  کاهش    .1
شکایات مردمی به ترتیب حدود 50 و 52 درصد
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کاهش شاخص های مذکور می باشد ولی بر اساس روند مذکور  نمی توان به راحتی استنباط نمود  روند 
واقع  در  بوده است.  کمتری  فات 

ّ
فعالیت های صنفی شاهد تخل ایران در حوزه  کار  و  کسب  که فضای 

کاهش تمایل  کاهش رسیدگی به شکایات می تواند ناشی از  ه و 
ّ
کاهش شاخص هایی نظیر پرونده متشکل

به  کاهش عملکرد دستگاه های رسیدگی کننده  یا  و  گون(  گونا از سوی مردم)به دالیل  به ثبت شکایات 
شکایات نیز باشد. یکی از شواهد این اّدعا را می توان در کاهش رسیدگی به شکایات متخلف به میزان 3 
درصد و افزایش رسیدگی به شکایات غیرمتخلف به میزان حدود 2 درصد در بازه زمانی مذکور دانست. 
یت ها در رسیدگی به شکایات می باشد. با  توجه به  کی از برهم خوردن اولو ز چنین فرایندی حا در واقع برو
اینکه معموال تا زمان اعالم رأی قطعی در خصوص پرونده های متخلف این بنگاه ها می توانند به فعالیت 
برای تضییع حقوق  تبعاتی  پرونده ها می تواند  این گونه  به  در رسیدگی  کاهش  این رو  از  ادامه دهند،  خود 
مصرف کنندگان را به همراه داشته باشد و این امر خود تاثیر منفی بر اذهان عمومی جهت طرح شکایت 

فین می باشد.
ّ
برای برخورد با متخل

کشف شده به پرونده های  همچنین بر اساس مشاهده افزایش در شاخص هایی نظیر نسبت تخلفات 
میزان  که  نمود  اذعان  می توان   1396 تا   1392 سال های  فاصله  در  درصد   33 میزان  به  شده  تشکیل 
تمرکز تخلف در واحدهای صنفی رو به افزایش است و این امر در عین حالی که نشان از بی اعتباری و یا 
بی اعتمادی به ضمانت اجرایی قوانین نزد بنگاه های متخلف دارد می تواند ذهن عاّمه مردم را در خصوص 

فین مخدوش سازد.
ّ
برخورد با متخل

کاهش پرونده های تشکیل  کاهش میزان جرایم وصولی در بازه 1392 تا 1396 با توجه به  از طرف دیگر 
اینکه  بر  مبنی  را  فات 

ّ
تخل ماهیت  از  صحیحی  تقریب  نمی تواند  بازرسی ها  کاهش  همچنین  و  شده 

کم اهمیت در حرکت هستند یا خیر ، نمایان سازد. شایان ذکر است درصد  فات 
ّ
بنگاه ها به سمت تخل

تغییر شاخص های مربوط به بازرسی و نظارت  برای سال 1396 نسبت به سال 1395 در جدول )14-8( 
رده شده برای این بازه نیز صدق می کند. رده شده است و تحلیل مشابه آنچه در بازه 1392 تا 1396 آو آو

8-6. بررسی سیاست های تنظیم بازار
ستاد هدفمندسازی یارانه ها در هجدهمین جلسه خود مورخ 04/06/ 1394 )مصوبه شماره 48021 ستاد 
یک   یت  اولو کاالهای  مصوبه  این  اساس  بر  کرد.  تعیین  را  کاالیی  یت های  اولو یارانه ها(  هدفمندسازی 
و  داخلی  )تولید  تأمین  قیمت،   تعیین  نحوه  شامل  بازار  تنظیم  اقدامات  مجموعه  که  هستند  کاالهایی 
یع، نظارت و بازرسی بر آنها و سایر عوامل موثر بر ثبات بازار  وارداتی(، تعیین تعرفه، موجودی، قیمت توز
گوشت  گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتی،  در مورد آنها عمل می شود و شامل 
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ره، فسفات و پتاس، محصوالت لبنی پر مصرف )شیر، پنیر، ماست(،  او کودهای  کره، شیرخام،  قرمز، 
یت دوم تنها  کاالهای اولو کارگروه تنظیم بازار( می باشند.  رت و اعالم  کاالهای یارانه ای )حسب ضرو انواع 
ینده ها، لوازم و تجهیزات پزشکی، انواع  مشمول رصد و پایش قیمت می شوند و شامل انواع پودرها و شو
کاغذ چاپ و مطبوعات، روغن موتور، الستیک،  واکسن ها و داروهای دام و طیور، شیرخشک صنعتی، 
یزیون، محصوالت سلولزی بهداشتی هستند.  یی و تلو تراکتور و کمباین، یخچال و فریزر، ماشین لباسشو
یعی و  نرخ گذاری سایر کاالها وخدمات تابع شرایط عرضه و تقاضا بوده و راسا توسط واحدهای تولیدی، توز
خدماتی صورت می گیرد. کارگروه تنظیم بازار در حال حاضر یکی از مهمترین نهادهای کلیدی و تاثیرگذار 
که بازار آنها با چالش مواجه می گردد، می باشد.  کاالهایی  کاالهای اساسی و سایر  در خصوص تنظیم بازار 
کلیه جلسات موضوع تعیین و تکلیف قیمت و یا عوامل مؤثر بر  کی از آن است در  بررسی های آماری حا
کاالهای اساسی در بخش دستور جلسه و همچنین مصوبات قابل مشاهده است  کید بر  کاال با تأ قیمت 
از  کارگروه تعیین شده است همخوانی دارد. خالصه ای  این  برای  که  با رسالت و شرح وظایفی  البته  که 

رده شده است. کارگروه تنظیم بازار در جدول)8-15( آو وضعیت عملکرد 

کارگروه تنظیم بازار در سال 1396 جدول )8-15(: وضعیت عملکرد و ماهیت تصمیم گیری 

سایر مصوباص
کنترل مستقیم  معتوی مصوباص با موضوع 

قیمت
تعداد 

مصوباص
تعداد 
دستور

تاریخ برگزاری 
جلسه

گزارش از عملکرد دستگاه های مجری  تهیه 
ز، اصالح آیین نامه  طرح های تنظیم بازار اّیام نورو

کاالهای  در خصوص سقف ذخیره سازی 
استراتژیک

تاخیر در تعدیل قیمت بنگاه های متقاضی 
افزایش قیمت در سال 96 از سوی سازمان 

حمایت.
9 7 96/1/21

عرضه حبوبات وارداتی توسط سازمان تعاون 
روستایی در بازار. حذف ممنوعیت واردات برنج 
در فصل برداشت به دلیل افزایش قیمت برنج در 

کاالهای استراتژیک  گردش  بازار، افزایش ذخیره در 
تا سقف تعیین شده

کره. تعیین تکلیف واردات 
کارمزد بانکی بدون  ارجاع پرونده افزایش 

کارگروه تنظیم بازار به تعزیرات                    هماهنگی با 

کره متناسب با  تعیین و تعدیل در قیمت 
قیمت جهانی، تصمیم گیری در خصوص 

تعرفه برنج وارداتی و اخذ مابه التفاوت.
کن  افزایش 9 درصدی تعرفه خدمات و اما

رزشی و

17 6 1396/3/24
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سایر مصوباص
کنترل مستقیم  معتوی مصوباص با موضوع 

قیمت
تعداد 

مصوباص
تعداد 
دستور

تاریخ برگزاری 
جلسه

یزی، رفع ممنوعیت  نظارت بر واحدهای جوجه ر
واردات برنج و اخذ مابه التفاوت

بازنگری در نرخ مصوب مرغ در سال 
1393، تعیین تعرفه واردات مرغ، تعیین 

کنجاله. تعدیل تعرفه  تکلیف تعرفه 
گندم  خدمات پستی. قیمت گذاری آرد و 

و استحصال آرد

6 4 1396/4/26

ت افزایش اقالم فلزی و سایر اقالم، 
ّ
یشه یابی عل ر

اجازه واردات حبوبات تا سقف واردات در سال 
گوشت قرمز تا تعدیل و  1395، افزایش واردات 

گوشت مرغ  کنترل ذخایر  کاهش قیمت در بازار، 
یافت مابه التفاوت و افزایش  و تخم مرغ، بررسی در

تعرفه دانه های روغنی و روغن خام بر سبد مصرف 
گندم خانوار، موضوع قیمت آرد و 

گوشت از طریق تخصیص  کاهش قیمت 
ارز مبادله ای. مجوز افزایش قیمت برخی 

کاالهای اساسی بصورت پلکانی بر مبنای 
محاسبات سازمان حمایت

17 4 1396/5/18

کنسرو مرغ برای اّیام اربعین یع  در خواست توز

تصمیم گیری در خصوص قیمت مرغ، 
گوشت  تخم مرغ، قیمت دام زنده، قیمت 
قرمز و قیمت برنج. در این جلسه قیمت 
کف برای مرغ و همچنین یک  سقف و 

گردید. قیمت برای تخم مرغ تعیین 

17 5 1396/7/1

یال برای تأمین  تخصیص و تأمین حداقل ارز و ر
کاالهای اساسی، به منظور غلبه بر چالش های 
گردید بین درخواست های  بازار تخم مرغ مقرر 
صنعتی و خانگی تفکیک قائل شده و برای 
گردد. بخش صنعت از پودر تخم مرغ استفاده 

تعیین قیمت تخم مرغ، تأمین تخم مرغ با 
قیمت حاشیه بازار

14 2 1396/9/27

تعیین یارانه شیر مدارس جهت تنظیم بودجه 
1397

گیری در خصوص وضعیت سایر مواردی  تصمیم 
که باید در بودجه 1397 لحاظ شود.

تصمیم گیری در خصوص وضعیت قیمت 
حامل های انرژی
قیمت لبنیات

8 2 1396/10/15

کاالهای  گزارش از وضعیت بازار و ذخیره  تهیه 
کره، برنج و روغن اساسی 

تعیین نرخ برنج داخلی در سطح 
عمده فروشی و خرده فروشی
تعیین قیمت پرتقال وارداتی

10 3 1396/11/3

تخصیص ارز مبادله ای برای واردات برنج و انجام 
کنترل قیمت بازار واردات تا حد 

گوشت  تصمیم گیری در خصوص قیمت 
وارداتی، عوارض برنج وارداتی در فصل 

برداشت، تعدیل قیمت محصوالت لبنی 
کاغذ و تصمیم در خصوص قیمت 

17 4 1396 /11/7



297     فصل هشتم  تعلیل بازرگانی خارجیف

سایر مصوباص
کنترل مستقیم  معتوی مصوباص با موضوع 

قیمت
تعداد 

مصوباص
تعداد 
دستور

تاریخ برگزاری 
جلسه

یان به  تصمیم در خصوص پرداخت ضرر و ز
واحدهای لبنی به دلیل عدم اجازه  افزایش 

قیمت علی رغم افزایش قیمت دستمزد و نیروی 
کار و افزایش برخی اقالم مورد نیاز تولید، نظارت 

گوشت یع تخصیص یارانه برای واردات  بر توز
تصمیم گیری در خصوص افزایش قیمت سیمان

گوشت وارداتی. موافقت با  تعیین قیمت 
کمتر از 10 درصد  افزایش محصوالت لبنی 

نسبت به قیمت سال قبل
10 3 1396/11/11

کنترل قیمت بازار و تا  واردات تخم مرغ به منظور 
زارت جهاد حد قیمت تشخیصی و

یع حبوبات واردات و توز

تصمیم گیری در خصوص قیمت 
گوشت  گندم، قیمت تخم مرغ، قیمت 

کاالهای اساسی  گروه  گوسفندی از 
مصرف خانوار.

تصمیم گیری در خصوص قیمت خوراک 
واحدهای پتروشیمی، قیمت مازوت مورد 

کارخانه های سیمان. نیاز 
تصمیم گیری در خصوص تعرفه بنادر

26 5 1396/11/15

کاالهای  تخصیص ارز مبادله ای به واردات 
یان مباشرین و ترمیم  اساسی، تعیین ضرر و ز

ذخایر استراتژیک

تصمیم گیری در خصوص تعیین قیمت 
کاالهای اساسی،گوشت قرمز و تخم مرغ.

کاالهای  تصمیم گیری در خصوص تعرفه 
یخته ترار

12 5 1396/11/24

تصمیم در خصوص برگزاری فروشگاه های بهاره، 
که بازار  کاالهایی  افزایش واردات در خصوص 

کاهش  آنها با چالش مواجه است، بررسی علل 
تولید تخم مرغ، واردات جوجه و تخم مرغ نطفه دار 

یع مرغ، ثبت  و همچنین بررسی برنامه های توز
سفارش برنج، بررسی عملکرد بورس در بازار 

فلزات

گوشت  تصمیم در خصوص تعرفه واردات 
قرمز و دام زنده، قیمت تخم مرغ، قیمت 

ره کود او مرغ، قیمت 
28 4 1396/12/5

بررسی عملکرد سیاست های تعرفه ای و غیرتعرفه 
ای و سیاست های ارزی برای پایداری قیمت 
کاالهای  رد دقیق از تولید  کاالهای اساسی، برآو

کاالهای اساسی و  کسری  معیشتی، تعیین میزان 
نهاده های تولید

کسری تخم مرغ برنامه خرید و تأمین 

کنجاله از بازار  قیمت برنج، قیمت 
کاالهای اساسی

نرخ بلیط و رستوران ها
24 6 1396/12/8
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سایر مصوباص
کنترل مستقیم  معتوی مصوباص با موضوع 

قیمت
تعداد 

مصوباص
تعداد 
دستور

تاریخ برگزاری 
جلسه

یخ انقضاء و با  کید بر تار گردشی ذخایر با تأ عرضه 
گوشت قرمز و تخم مرغ،  نرخ حاشیه بازار، واردات 

بررسی وضعیت ذخایر میوه های تنظیم بازار.
یع محصوالت  تجدید نظر در خصوص توز

پتروشیمی

گوشت مرغ و تخم مرغ قیمت  17 5 1396/12/20

گوشت مرغ و تخم مرغ یع  یع برنج وارداتی، توز توز

گوشت  تصمیم گیری در خصوص قیمت 
گوشت مرغ، تخم مرغ و میوه های  قرمز، 

کاالهای اساسی گروه  ز از  تنظیم بازار نورو
گردشگری قیمت خدمات 

یایی قیمت سفرهای در

19 4 1396/12/28

مأخذ: مصوبات تنظیم بازار

با توجه به مطالب اشاره شده در جدول موارد زیر قابل استنباط می باشد:
بیشترین سهم این تصمیم گیری ها به ترتیب به تنظیم بازار تخم مرغ، برنج، مرغ، دانه های روغنی و روغن 
کنترل موجودی و افزایش واردات  اختصاص داشته است.از  گوشت قرمز با تمرکز بر تعیین قیمت،  خام و 
کف برای مرغ و تخم مرغ و همچنین  مهمترین تصمیمات اتخاذ شده می توان به تعیین قیمت سقف و 
تصمیم گیری در خصوص تعرفه واردات دانه های روغنی و روغن خام و همچنین رفع ممنوعیت واردات 

برنج در فصل برداشت اشاره نمود. 
کاالهای  بر قیمت  یا عوامل مؤثر  اینکه بیشترین تصمیمات اخذ شده در خصوص قیمت و  با وجود 
گروه های  این  تعییرات قیمت  بوده است، ولی  گوشت مرغ  و  قرمز  گوشت  برنج،  نظیر تخم مرغ،  اساسی 
که از اولین جلسه در سال 1396 تا آخرین  کاالیی همچنان از معضالت بازار در طول سال بوده بگونه ای 
کنترل قیمت یک محصول خاص  جلسه در این سال می توان شاهد تصمیم گیری های متعدد در مورد 

بود. 
کنترل قیمت و اثر بخشی  کارگروه تنظیم بازار در خصوص  در همین راستا و با هدف بررسی عملکرد 
کاالهای اساسی، نمودار سطح و تغییرات قیمت  تصمیمات در خصوص جلوگیری از نوسانات قیمت 

یابی انتخاب شده است.  کاالهای مورد هدف تصمیم گیری به عنوان شاخص این ارز
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نمودار )8-2(: میانگین سطح و تغییراص قیمت برنج خارجی درجه یک در بازار در12 ماه سال 1396

21 
 

 
 باشد:د زیر قابل استنباط میارموبا توجه به مطالب اشاره شده در جدول 

های روغنی و روغن خام و گوشت قرمز با مرغ، برنج، مرغ، دانهها به ترتیب به تنظیم بازار تخمگیریبیشترین سهم این تصمیم -1
توان به تمرکز بر تعیین قیمت، کنترل موجودی و افزایش واردات  اختصاص داشته است.از مهمترین تصمیمات اتخاذ شده می

های روغنی و روغن گیری در خصوص تعرفه واردات دانهمرغ و همچنین تصمیممتعیین قیمت سقف و کف برای مرغ و تخ
 خام و همچنین رفع ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت اشاره نمود. 

مرغ، برنج، با وجود اینکه بیشترین تصمیمات اخذ شده در خصوص قیمت و یا عوامل مؤثر بر قیمت کاالهای اساسی نظیر تخم -2
های کاالیی همچنان از معضالت بازار در طول سال بوده گوشت قرمز و گوشت مرغ بوده است، ولی تعییرات قیمت این گروه

های متعدد در مورد کنترل گیریتوان شاهد تصمیمآخرین جلسه در این سال می تا 1396ای که از اولین جلسه در سال بگونه
 قیمت یک محصول خاص بود. 

در همین راستا و با هدف بررسی عملکرد کارگروه تنظیم بازار در خصوص کنترل قیمت و اثر بخشی تصمیمات در خصوص 
گیری به عنوان شاخص قیمت کاالهای مورد هدف تصمیم جلوگیری از نوسانات قیمت کاالهای اساسی، نمودار سطح و تغییرات

  .این ارزیابی انتخاب شده است
 

 1396ماه سال  12وتغییرات قیمت برنج خارجی درجه یک در بازار در سطح میانگین :(2-8) نمودار

 
 مأخذ: اطالعات قیمت مرکز آمار ایران و محاسبات تحقیق

 

های پایانی آن رو به افزایش بوده تا ماه 1396سال  یهرچند روند قیمتی برنج از ابتدا دهدعات نمودار نشان میهمانگونه که اطال
های پایانی سال تغییرات افزایشی شدیدتری نسبت به ماههای قبل است ولی روند این تغییرات دارای ثبات نسبی بوده و تنها در ماه

 از خود داشته است.
 

 )کیلوگرم/ریال( 1396ماه سال  12مرغ در سطح و تغییرات قیمت تخم :(3-8نمودار)
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مأخذ: اطالعات قیمت مرکز آمار ایران و محاسبات تحقیق

تا ماه های  ابتدای سال 1396  از  برنج  که اطالعات نمودار نشان می دهد هرچند روند قیمتی  همانگونه 
پایانی آن رو به افزایش بوده است ولی روند این تغییرات دارای ثبات نسبی بوده و تنها در ماه های پایانی 

سال تغییرات افزایشی شدیدتری نسبت به ماه های قبل از خود داشته است.

نمودار)8-3(: سطح و تغییراص قیمت تخم مرغ در 12 ماه سال 1396 )کیلوگرم/ریال(

22 
 

 
 مأخذ: اطالعات قیمت مرکز آمار ایران و محاسبات تحقیق

 
کارگروه تنظیم بازار همواره مورد تاکید مرغ قیمت تخم ثبات رغم اینکه موضوعشود علیهمانگونه که در نمودار باال مشاهده می

 12قیمت این محصول در طول سال نه تنها روند افزایشی داشته بلکه نوسانات شدیدی را در طول بوده است ولی روند سطح 
مرغ توان استنباط نمود که تصمیمات اتخاذ شده در خصوص کنترل قیمت تخمبراین اساس می تجربه نموده است. 1396ماه سال 

عدم تناسب تصمیم با مشکل مطرح شده، عدم کفایت ه بتوان از اثربخشی الزم برخوردار نبوده است. دلیل این امر را می
و ... تصمیمات برای برطرف نمودن مشکل مذکور و یا اجرای ضعیف تصمیمات اتخاذ شده برای جلوگیری از نوسانات قیمت 

 اشاره نمود.
 

 )کیلوگرم/ریال( 1396ماهه سال  12میانگین سطح و تغییرات قیمت گوشت گوساله در : (4-8نمودار)

 
 مأخذ: اطالعات قیمت مرکز آمار ایران

ای و رغم تصمیماتی نظیر تخصیص ارز مبادلهگردد سطح قیمت گوشت گوساله علی( مالحظه می8-4همانگونه که در نمودار )
میمات توان به عدم کفایت تصافزایش واردات، روند رو به افزایشی را با شیب ثابت دنبال نموده است. که با توجه به این شرایط می

 کارگروه تنظیم بازار در حوزه کنترل قیمت و جلوگیری از نوسانات قیمت اذعان نمود.
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مورد  ثبات قیمت تخم مرغ همواره  اینکه موضوع  باال مشاهده می شود علی رغم  نمودار  در  که  همانگونه 
کید کارگروه تنظیم بازار بوده است ولی روند سطح قیمت این محصول در طول سال نه تنها روند افزایشی  تا
می توان  اساس  براین  است.  نموده  تجربه   1396 سال  ماه   12 طول  در  را  شدیدی  نوسانات  بلکه  داشته 
برخوردار  اثربخشی الزم  از  کنترل قیمت تخم مرغ  اتخاذ شده در خصوص  که تصمیمات  استنباط نمود 
نبوده است. دلیل این امر را می توان به عدم تناسب تصمیم با مشکل مطرح شده، عدم کفایت تصمیمات 
برای برطرف نمودن مشکل مذکور و یا اجرای ضعیف تصمیمات اتخاذ شده برای جلوگیری از نوسانات 

قیمت و ... اشاره نمود.

گوساله در 12 ماهه سال 1396 )کیلوگرم/ریال( گوشت  نمودار )8-4(: میانگین سطح و تغییراص قیمت 

22 
 

 
 مأخذ: اطالعات قیمت مرکز آمار ایران و محاسبات تحقیق

 
کارگروه تنظیم بازار همواره مورد تاکید مرغ قیمت تخم ثبات رغم اینکه موضوعشود علیهمانگونه که در نمودار باال مشاهده می

 12قیمت این محصول در طول سال نه تنها روند افزایشی داشته بلکه نوسانات شدیدی را در طول بوده است ولی روند سطح 
مرغ توان استنباط نمود که تصمیمات اتخاذ شده در خصوص کنترل قیمت تخمبراین اساس می تجربه نموده است. 1396ماه سال 

عدم تناسب تصمیم با مشکل مطرح شده، عدم کفایت ه بتوان از اثربخشی الزم برخوردار نبوده است. دلیل این امر را می
و ... تصمیمات برای برطرف نمودن مشکل مذکور و یا اجرای ضعیف تصمیمات اتخاذ شده برای جلوگیری از نوسانات قیمت 

 اشاره نمود.
 

 )کیلوگرم/ریال( 1396ماهه سال  12میانگین سطح و تغییرات قیمت گوشت گوساله در : (4-8نمودار)

 
 مأخذ: اطالعات قیمت مرکز آمار ایران

ای و رغم تصمیماتی نظیر تخصیص ارز مبادلهگردد سطح قیمت گوشت گوساله علی( مالحظه می8-4همانگونه که در نمودار )
میمات توان به عدم کفایت تصافزایش واردات، روند رو به افزایشی را با شیب ثابت دنبال نموده است. که با توجه به این شرایط می

 کارگروه تنظیم بازار در حوزه کنترل قیمت و جلوگیری از نوسانات قیمت اذعان نمود.
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گوساله علی رغم تصمیماتی نظیر  گوشت  که در نمودار )4-8( مالحظه می گردد سطح قیمت  همانگونه 
که  است.  نموده  دنبال  ثابت  شیب  با  را  افزایشی  به  رو  روند  واردات،  افزایش  و  مبادله ای  ارز  تخصیص 
و  قیمت  کنترل  حوزه  در  بازار  تنظیم  کارگروه  تصمیمات  کفایت  عدم  به  می توان  شرایط  این  به  توجه  با 

جلوگیری از نوسانات قیمت اذعان نمود.
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گوشت مرغ در 12 ماهه سال 1396 )کیلوگرم/ریال( نمودار )8-5(: میانگین سطح و تغییراص قیمت 

23 
 

 )کیلوگرم/ریال( 1396ماهه سال  12میانگین سطح و تغییرات قیمت گوشت مرغ در (: 5-8نمودار )

 
 مأخذ: اطالعات قیمت مرکز آمار ایران

بوده است. این در حالی  1396ماهه سال  12( به خوبی گویای روند افزایشی و نوسانات شدید قیمت مرغ در طول 8-5نمودار)
به منظور کنترل قیمت این کاال تصمیمات گوناگونی اعم از  1396ل سااست که تقریبا در همه جلسات کارگروه تنظیم بازار در 

 رغ اتخاذ شده است.استفاده از ذخیره چرخشی و همچنین واردات گوشت م
بر اساس آنچه در خصوص میزان دستیابی به اهداف کنترل قیمت از طریق تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه تنظیم بازار بحث 

آید که برای تحقق این اهداف باید راهکارهای دیگری اتخاذ گردد که این امر نیازمند شناسایی دقیق عّلت مشکالت گردید بنظر می
 باشد.ها میر و یا درمان مناسب برای این دسته از چالشو انتخاب ابزا

  

 هشتمگيری فصل بندی و نتيجهجمع
 رشد به رو روند در توانمی را ادعا این شاهد. است شده ترقوی اخیر دهه دو در اقتصادی هایبخش سایر و خدمات بخش رشد بین رابطه
 زیرگروه شش که دارای خدمات بخش هایبا توجه به زیرشاخه .نمود مشاهده افزودهارزش ایجاد و ملّی ناخالص تولید در خدمات بخش سهم
توان به راحتی استنباط باشد میمی هتلداری و رستوران و ارتباطات و نقل و حمل فروشی،خرده و فروشیعمده به مربوط هایفعالیت شامل

های فعالیت در بخش خدمات و زیرگروه توسط آنها استحکام و پیوند  شود کهمیهایی ساخته اقتصاد ایده آل از پیوستن حلقه نمود که یک 
بهتر عمل های مرتبط با بخش بازرگانی داخلی فعالیت هر چه. گیردصورت میهای مرتبط با بخش بازرگانی داخلی این بخش بویژه زیرگروه

های توان انتظار داشت سایر فعالیترزی و صنعت ایجاد خواهد شد و میهای مختلف اقتصادی اعم از کشاوبین فعالیتتری زنجیره مستحکم ،کند
اهمیت بخش  های مذکور برخوردار باشند.وری بهینه عوامل تولید در بخشاقتصادی در حوزه صنعت و کشاورزی نیز از رشد مطلوب با بهره

نقل و ارتباطات به دلیل نقش کلیدی آن در برقراری  فروشی و همچنین حمل وفروشی و خردههای عمدهخدمات بازرگانی بویژه در حوزه
تواند تاثیر مثبتی را در زنجیره ارزش کاال  ایفا نماید. باشد و در واقع پویایی و استانداردهای این بخش میارتباط بین بخش تولید و مصرف می

ی کلیدی در رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی محسوب از راهکارهاتواند میمذکور های های ارتباطی در حوزهاز این رو تقویت زیر ساخت
 گردد. 

 1396از ارزش افزوده اقتصاد کشور را در سال  8/48دهد بخش خدمات حدود نشان می 1396بررسی ساختار بازرگانی داخلی کشور در سال 
های دو زیر های خدمات تنها فعالیتروهدرصد رشد داشته است. از میان زیرگ 5/2حدود  1395به خود اختصاص داده است که نسبت به سال 

حمل و نقل و انبارداری به بخش بازرگانی داخلی کشور بطور مستقیم  -2فروشی، هتل و رستوران و فروشی و خردهعمده -1گروه اصلی یعنی  
خش خدمات بیشترین سهم اشتغال است. در حالیکه برا داشته 1396درصد از کل ارزش افزوده اقتصاد در سال  21مربوط بوده که سهمی معادل 
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یای روند افزایشی و نوسانات شدید قیمت مرغ در طول 12 ماهه سال 1396  گو نمودار )5-8( به خوبی 
به منظور  بازار در سال 1396  تنظیم  کارگروه  تقریبا در همه جلسات  که  این در حالی است  بوده است. 
گونی اعم از استفاده از ذخیره چرخشی و همچنین واردات گوشت  گونا کاال تصمیمات  کنترل قیمت این 

مرغ اتخاذ شده است.
کنترل قیمت از طریق تصمیمات اتخاذ شده  بر اساس آنچه در خصوص میزان دستیابی به اهداف 
که برای تحقق این اهداف باید راهکارهای دیگری اتخاذ  گردید بنظر می آید  کارگروه تنظیم بازار بحث  در 
ت مشکالت و انتخاب ابزار و یا درمان مناسب برای این دسته 

ّ
گردد که این امر نیازمند شناسایی دقیق عل

از چالش ها می باشد.
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جمع بندی و نتیجه گیری فصل هشتم     
شاهد  است.  شده  قوی تر  اخیر  دهه  دو  در  اقتصادی  بخش های  سایر  و  خدمات  بخش  رشد  بین  رابطه 

ارزش افزوده  ایجاد  و  ی 
ّ

مل ناخالص  تولید  در  خدمات  بخش  سهم  رشد  به  رو  روند  در  می توان  را  ادعا  این 

که دارای شش زیرگروه شامل فعالیت های مربوط  مشاهده نمود. با توجه به زیرشاخه های بخش خدمات 

به عمده فروشی و خرده فروشی، حمل و نقل و ارتباطات و رستوران و هتلداری می باشد می توان به راحتی 

استنباط نمود که یک  اقتصاد ایده آل از پیوستن حلقه هایی ساخته می شود که  پیوند و استحکام آنها توسط 

داخلی  بازرگانی  بخش  با  مرتبط  زیرگروه های  به ویژه  بخش  این  در  فعالیت  زیرگروه های  و  خدمات  بخش 

کند، زنجیره مستحکم تری  بازرگانی داخلی بهتر عمل  با بخش  صورت می گیرد. هر چه فعالیت های مرتبط 

داشت  انتظار  می توان  و  شد  خواهد  ایجاد  صنعت  و  کشاورزی  از  اعم  اقتصادی  مختلف  فعالیت های  بین 

کشاورزی نیز از رشد مطلوب با بهره وری بهینه عوامل تولید  سایر فعالیت های اقتصادی در حوزه صنعت و 

در بخش های مذکور برخوردار باشند. اهمیت بخش خدمات بازرگانی به ویژه در حوزه های عمده فروشی و 

کلیدی آن در برقراری ارتباط بین بخش تولید  خرده فروشی و همچنین حمل و نقل و ارتباطات به دلیل نقش 

کاال   و مصرف می باشد و در واقع پویایی و استانداردهای این بخش می تواند تاثیر مثبتی را در زنجیره ارزش 

کلیدی در  ایفا نماید. از این رو تقویت زیر ساخت های ارتباطی در حوزه های مذکور می تواند از راهکارهای 

گردد.  رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی محسوب 

از   48/8 حدود  خدمات  بخش  می دهد  نشان   1396 سال  در  کشور  داخلی  بازرگانی  ساختار  بررسی 

که نسبت به سال 1395 حدود  کشور را در سال 1396 به خود اختصاص داده است  ارزش افزوده اقتصاد 

یعنی   اصلی  گروه  زیر  دو  فعالیت های  تنها  خدمات  زیرگروه های  میان  از  است.  داشته  رشد  درصد   2/5

داخلی  بازرگانی  بخش  به  انبارداری  و  نقل  و  حمل   -2 و  رستوران  و  هتل  خرده فروشی،  و  عمده فروشی   -1

را  اقتصاد در سال 1396  افزوده  ارزش  کل  از  که سهمی معادل 21 درصد  کشور بطور مستقیم مربوط بوده 

داشته است. در حالیکه بخش خدمات بیشترین سهم اشتغال در سال های اخیر در اقتصاد ایران را به خود 

اختصاص داده اند، بیشترین سهم اشتغال درمیان زیرگروه های بخش خدمات نیز در سال 1396 با سهمی  

حدود 53 درصد به بخش خدمات بازرگانی مربوط می گردد. بر این اساس می توان استنباط نمود بهره وری 

کار در این بخش به شّدت پایین بوده و عالوه بر این به دلیل ماهیت فعالیت می تواند هزینه های  نیروی 

کاهش رفاه خانوارها و ذی نفعان واقعی  که مورد اخیر باعث  کاال و خدمات را افزایش دهد  مبادله برای بازار 

گردید.   این بخش خواهد 

از منظر زیرساخت های نهادی بخش بازرگانی داخلی در حوزه اصناف میزان صدور پروانه صنفی در سال 

1396 نسبت به سال قبل از آن حدود 3 درصد رشد داشته است و از میان واحدهای صنفی فعال در سال 
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کل واحدهای صنفی  از  مذکور حدود 24 درصد فاقد پروانه شناسایی شده اند. همچنین حدود 10 درصد 

فعال در سال 1396 پروانه فعالیت خود را تمدید ننموده اند. با توجه به آمار واحدهای صنفی فاقد پروانه 

 
ٌ
که اوال که به هر دلیل از تمدید پروانه فعالیت خود امتناع می نمایند چنین استنباط می گردد  و واحدهایی 

با این گونه   جرایم مربوط به مقابله 
ٌ
ثانیا کافی برخوردار نیست و  از قدرت  قوانین پیشگیرانه در این حوزه 

کافی برخوردار نیست. فات از ضمانت اجرایی و یا قدرت بازدارندگی 
ّ

تخل

 74 حدود   1395 سال  به  نسبت   1396 سال  در  پخش  شرکت های  انواع  مجموع  در  مجوز  صدور  تعداد 

درصد رشد داشته است. اما درخصوص فروشگاه های زنجیره ای تنها صدور مجوز فروشگاه های زنجیره ای 

چند منظوره با رشد حدود 23 درصد همراه بوده ولی وضعیت فروشگاه های همگن و بزرگ نسبت به سال 

سال  به  نسبت   1396 سال  در  شبکه ای  و  اینترنتی  فعالیت های  مجوز  صدور  است.  نداشته  تغییری   1395

ماهیت  با  شده  رسیدگی  تخلف  پرونده های  تعداد  راستا  همین  در  و  داشته  رشد  درصد   413 حدود   1395

کارهای اینترنتی از رشد 80 درصدی برخوردار بوده است. با  توجه به آمار شکواییه ها می توان به این  کسب و 

کسب  گاهی مصرف کنندگان در استفاده از فضای  که زیرساخت های فرهنگی و میزان آ واقعیت اذعان نمود 

کار مجازی بسیار پایین است و خطرات احتمالی آن زیاد می باشد.  و 

در بخش عمومی دولتی بررسی عملکرد شرکت بازرگانی دولتی حکایت از رشد خرید تضمینی محصوالت 

کاالهای اساسی به استثنای برنج را نشان می دهد. در بخش عمومی غیردولتی  کاهش واردات  کشاورزی و 

کی از افزایش تعداد واحد های مربوطه  کید بر تعاونی ها و میادین میوه و تره بار بررسی آمار حا نظام توزیع با تأ

نقش  می تواند  بخش  هر  به  مربوط  زیرساخت های  اصالح  که  بوده،  قبل  سال  به  نسبت   1396 سال  در 

کاهش دالالن و واسطه های غیرضرور ایفا نماید. همچنین  کاهش هزینه های مبادله از طریق  بسزایی را در 

کاال در بازار داخل از رشد 5/3 درصدی در حجم معامالت و رشد 33  بازار بورس ایران در حوزه معامالت 

که بیشترین حجم و ارزش معامالت به تاالر فرآورده های نفتی  درصدی ارزش معامالت برخوردار بوده است 

مربوط می گردد.

کارگروه تنظیم بازار با تشکیل 17 جلسه با موضوعات متنوع در خصوص قیمت گذاری  در حوزه عملکرد 

ح های  طر و  مدارس  گشایی  باز رمضان،  مبارک  ماه  ایام  بازار  تنظیم  برنامه های  اجرای  اساسی،  کاالهای 

برنامه هایی  اتخاذ  همچنین  است.  بوده  برخوردار  چشمگیری  فعالیت  از  نوروز  ایام  و  یلدا  شب   نظارتی 

کارگروه در سال 1396 بوده است. عدم تاثیر  کاری این  جهت تنظیم ذخایر استراتژیک از دیگر اولویت های 

کاالهای تحت نظارت حکایت از نیاز به تغییر رویکرد و تغییر  کنترل نوسانات قیمت  کارگروه بازار بر  تصمیمات 

کنترلی در این خصوص دارد. ابزارهای 

در حوزه نظارت و بازرسی بر بازار، آمار ارائه شده از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
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کی از کاهش میزان بازرسی ها، تشکیل پرونده و همچنین کاهش رسیدگی به شکایات می باشد. علی رغم  حا

کشف شده به پرونده های تشکیل شده طی سال های اخیر نه  فات 
ّ

کاهش شاخص های مذکور، نسبت تخل

که میزان  گویای این واقعیت است  که  تنها روند رو به افزایش داشته بلکه این نسبت بیشتر از یک می باشد 

ف در واحدهای صنفی رو به افزایش می باشد و پیام مربوط به این وضعیت حکایت از پایین بودن 
ّ

تمرکز تخل

ف می باشد.
ّ

ضمانت اجرایی قوانین در نزد بنگاه های متخل

بخش  این  کلیدی  نقش  به  نظر  و  کشور  داخلی  بازرگانی  بخش  ارکان  وضعیت  به  توجه  با  مجموع  در 

شرایط  که  نمود  استنباط  می توان  کشور  در  خدمات  و  کاال  ارزش  زنجیره  ارتقای  و  تولید  بخش  پویایی  در 

ارتقای رفاه مصرف کننده  کشور و همچنین  کاال و خدمات در  فعلی بخش مذکور، برای بهبود فضای تولید 

از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشد. بازنگری در قوانین و مقررات مرتبط با این بخش و همچنین تغییر 

کنترل و تنظیم بازار یکی از راه حل های رفع این مشکالت می باشد. رویکرد نهادهای نظارتی در 
 

 



فصل نهم
اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و 

سازمان های تابعه

زارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1396 در چارچوب قانون برنامه  یکرد اصلی فعالیت های و رو

کشور و ایجاد  کوچک  گسترش و نوسازی صنایع، توسعه صنایع  ششم توسعه را می توان در راستای 

یر ساخت های صنعتی، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، حفظ ثروت ملی و کمک به توسعه  ز

اکتشافات معدنی مواد معدنی، توسعه تجارت الکترونیکی، حمایت و پشتیبانی از صادرات غیر نفتی 

زارت  کشور، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک طبقه بندی کرد. همچنین در این سال و

صنعت، معدن و تجارت اقداماتی در راستای رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع 

انجام داد.  اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی  کلی  یت سیاست های  اولو دارای 

سایر سیاست گذاری های انجام شده در بخش نیز به منظور ارتقا رقابت پذیری، توسعه پایدار و افزایش 

سهم تولیدات مبتنی بر دانش در اقتصاد ملی و عرصه جهانی در قالب سیاست هایی همچون انعقاد 

با  جلسه  برگزاری  معادن،  و  صنایع  توسعه  و  تحقیق  کز  مرا تخصصی  انجمن  با  همکاری  نامه  تفاهم 

کوچک به منظور برقراری ارتباط میان پـارک هـای  ری و سازمان صنایع  زارت علوم، تحقیقات و فناو و

بهره  مدیریت  چرخه  آموزشی  ره های  دو برگزاری  در  همکاری  و  ری  فناو شهرک های  و  ری  فناو و  علم 

ری بوده است. همچنین اقداماتی در راستای نظارت  ری به میزبانی معاونت آموزش و پژوهش و فناو و

ز تخلفات  بر عملکرد و فعالیت شرکت های پخش و فروشگاه های زنجیره ای به منظور جلوگیری از برو

کم فروشی، عرضه خارج از شبکه، فروش اجباری، احتکار،  گران فروشی،  اقتصادی احتمالی از قبیل 

کاالی قاچاق و ... صورت پذیرد. چنین اقداماتی در نهایت به تحقق رشد مثبت این بخش در  فروش 

سال 1396 انجامید.

زارت صنعت،  در این فصل اهم اقدامات و سیاست های اتخاذ شده توسط سازمان های تابعه و

معدن و تجارت جهت بهبود وضعیت این بخش ارائه شده است.





9-1. تکالیف وزارت صنعت، معدن و تجارت در قانون برنامه ششم توسعه 
9-1-1. تکالیف حوزه صنعت

برنامه( 	  قانون  اجرای  اول  سال  پایان  تا  کثر  )حدا صنایع  بازسازی  و  نوسازی  طرح  کردن  اجرایی 
کیفیت  ارتقای  و  بازدهی  افزایش  و  آالیندگی  و  انرژی  و شدت  کاهش مصرف  به  منجر  به نحوی که 
و  یقی  تشو و  حمایتی  اقدامات  می بایست  همچنین  شود.  آن ها  رقابت پذیری  و  داخلی  تولیدات 
بودجه های سنواتی پیش بینی شود )بند ح  قالب  اعتباری موردنیاز در  تأمین تسهیالت  همچنین 

ماده 46(.
شهری 	  بین  و  شهری  یلی  ر نقل  و  حمل  صنعت  موردنیاز  تجهیزات  داخلی  سازندگان  از  حمایت 

به نحوی که تا پایان اجرای قانون برنامه حداقل هشتاد و پنج درصد )85%( دانش طراحی و ساخت 
از نهادهای  کمک و استفاده  یلی شهری و بین شهری با  تجهیزات موردنیاز صنعت حمل و نقل ر
کز پژوهشی و شرکت های دانش بنیان  ری ملی نظیر جهاد دانشگاهی، دانشگاه ها و مرا علمی و فناو

گیرد )ماده 54(. داخلی صورت 
که 	  کند  با همکاری سازمان ملی استاندارد بر طراحی و ساخت خودروهای داخلی به نحوی نظارت 

ایمنی خودروهای مذکور متناسب با حداکثر سرعت ارتقاء یافته تا در تصادفات جاده ای، تلفات به 
حداقل میانگین جهانی برسد )ماده 56(.

یر 	  ین در این حوزه اقدامات ز ری های نو به منظور توسعه صنعت هوا و فضا و دستیابی به علوم و فناو
گیرد: )ماده 40( صورت 

یرساخت ها و صنایع مرتبط با طراحی، ساخت، . 1 بسترسازی و حمایت الزم به منظور ایجاد و توسعه ز
زمینی ایستگاه های  و  ماهواره بر  ماهواره،  فضایی،  سامانه های  از  بهره برداری  و  پرتاب  آزمایش، 

پیش بینی . 2 و  ایران  اسالمی  جمهوری  به  متعلق  مداری  موقعیت های  از  نگهداری  و  حفظ 
یرساخت ها و اجرای طرح های ماهواره ملی در راستای حفظ نقاط  تمهیدات الزم برای ایجاد ز

یاد شده
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کاالها و خدمات یارانه ای را با رعایت مالحظات اجتماعی و 	  قیمت آب و حامل های انرژی و سایر 
یج تا پایان سال 1400 اصالح  اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدر
غیرنفتی،  صادرات  از  حمایت  اشتغال،  تولید،  افزایش  برای  هدفمند  به صورت  حاصل  منابع  از  و 
اجتماعی  عدالت  شاخص های  ارتقای  و  هوا  آلودگی  کاهش  انرژی،  شدت  کاهش  ری،  بهره و
سرمایه گذاری  و  عملیاتی  هزینه های  تأمین  و  نیازمند  خانوارهای  از  اجتماعی  حمایت های  و 

رد )بند الف ماده 39(. شرکت های ذی ربط در چهارچوب بودجه های ساالنه اقدام الزم را به عمل آو
به منظور افزایش ارزش افزوده انرژی و تکمیل زنجیره ارزش و کاهش شدت انرژی »مصرف انرژی برای 	 

یر را انجام دهد )ماده 44(: واحد تولید« در طول اجرای قانون برنامه اقدامات ز
کاهش یابد.. 1 ساالنه تلفات انرژی در بخش ساختمان، پنج درصد )%5( 
کند.. 2 یزی و اجراء  تسهیالت الزم برای ایجاد ظرفیت پاالیش توسط بخش غیردولتی را برنامه ر
برای جلب سرمایه گذاری بخش غیردولتی جهت افزایش ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی . 3

کند.  یزی  جدید برنامه ر
کربن در ناوگان حمل و . 4 کاهش مصرف انرژی و  کشور نسبت به  در قالب طرح جامع حمل ونقل 

که شرایط یورو4 را ندارند خودداری نماید. نقل اقدام و از شماره گذاری خودروهایی 
رقابت 	  و  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها  در  صنایع  استقرار  از  حمایت  راستای  در  سیاست گذاری 

کمک های الزم  که در قالب بودجه های سنواتی  به این صورت  تولیدات صنعتی و معدنی  پذیری 
یژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا  به شهرک ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به و
گردد. دستورالعمل این ماده می بایست با پیشنهاد  رودی واحدهای مستقر در این شهرک ها انجام  و
زارت صنعت، معدن و تجارت به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برسد )ماده 54 احکام دائمی  و

برنامه ششم(.
تولید 	  توان  زا، ارتقای  درون  توسعه  موضوع  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  تحقق  منظور  به 

سرمایه گذاری های  توسعه  برای  و  صنعت  بخش  اهداف  به  دستیابی  بنیان،  دانش  ملی، اقتصاد 
یابی دارایی های ثابت و شرکت ها در  مشترک حقوقی خصوصی ـ دولتی، مازاد حاصل از تجدید ارز
یابی  ارز ترازنامه شرکت های ذی ربط در سرفصل حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجدید 

طبقه بندی و معاف از مالیات شود )جزء 1، ماده 69 احکام دائمی برنامه ششم(.
این 	  اقتصادی  فعالیت های  و تسهیل  تعاونی  و  و بخش های خصوصی  نظر دولت  تبادل  به منظور 

چهارچوب  در  الزم  اقدامات  برای  مؤثر  تصمیم  اتخاذ  و  کسب و کار  موانع  رفع  و  بخش ها،  بررسی 
قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی ربط، شورای 
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یر صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود. محل  ز گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با حضور و
رزی ایران  کشاو کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و  یافت  دبیرخانه این شورا بدون در

است )بند الف ماده 12 احکام دائمی برنامه ششم(.

9-1-2. تکالیف حوزه معدن
با همکاری نیروی انتظامی به  منظور حفظ سرمایه های ملی و بهره برداری مناسب از شبکه  راه های 	 

کشور و نیز به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، 
رد )بند ث ماده 43(. زن مجاز در حمل بار جاده ای به عمل آو اقدامات الزم را برای رعایت و

شورای معادن در هر استان تشکیل شود. شورای معادن استان موظف است در چهارچوب قوانین 	 
هرگونه  و  شده  شناسایی  معدنی  ماده  استخراج  بر  نظارت  ضمن  معادن  عالی  شورای  مصوبات  و 
تخریب  حداقل  و  یست محیطی  ز مالحظات  رعایت  با  بهره برداری  از  قبل  پروانه  واگذاری  و  فروش 
منابع طبیعی، اقدامات الزم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین دستی انجام دهد )جزء 

2، بند الف ماده 43(.
و 	  توسعه  سازمان  و  )ایدرو(  ایران  صنایع  نوسازی  و  گسترش  سازمان  مانند  توسعه ای  سازمان های 

نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت سیاست های 
و قانون رفع موانع  کلی اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی  و قانون اجرای سیاست های  کلی 
صنایع  و  معدن  در  سرمایه گذاری  به  نسبت  مکلفند  کشور  مالی  نظام  ارتقای  و  رقابت پذیر  تولید 

یت قائل شوند )بند ب ماده 43(. معدنی اولو
درآمدهای حاصل از بخش معدن باید در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف شود )بند 	 

پ ماده 43(:
صنایع . 1 عمومی  یرساخت های  ز و  معادن  برای  نیاز  مورد  یرساخت های  ز و  یربناها  ز تکمیل 

معدنی
ر درگیر محدوده معدنی( . 2 یت مناطق مجاو اولو ) با  قانون معادن  اجرای تبصره )6( ماده )14( 

و مواد )25( و)31( قانون معادن و ماده )35( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام 
کشور مالی 

یق صادرات محصوالت صنایع معدنی دارای ارزش افزوده باال. 3 تشو
یی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت های . 4 تکمیل نقشه های پایه زمین شناسی شناسایی، پی جو

کشور معدنی 
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اهداف 	  به  دستیابی  زا،  درون  توسعه  موضوع  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  تحقق  منظور  به 
هزینه های  دولتی،  ـ  خصوصی  حقوقی  مشترک  سرمایه گذاری های  توسعه  برای  و  معدن  بخش 
حین  اکتشاف  و  تکمیلی  شناسی، اکتشافات  زمین  مطالعات  از  مرحله  هر  در  معدنی  اکتشافات 
استخراج  جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی دارندگان مجوز از مراجع قانونی محسوب شود )جزء 3، 

ماده 69 احکام دائمی برنامه ششم(. 

9-1-3. تکالیف حوزه تجارت
گسترش متوازن 	  کمک به مقابله با جعل و  به منظور ایجاد نظام اطالعات استنادپذیر الکترونیکی و 

مکلفند  اجرائی  دستگاه های  کلیه  الکترونیک،  دولت  و  خدمات  و  محتوا  فنی  یرساخت های  ز
نیازهای  شدن  برخط  و  خود  قانونی  وظایف  شبکه ها،  تجهیزات،  بودجه،  منابع،  با  متناسب 
ذی نفعان  به توسعه محتوا و خدمات الکترونیک خود بپردازند. همچنین در سال دوم اجرای قانون 
الکترونیکی  برای دستیابی به حداقل هفت ونیم درصد )7/5%( رشد ساالنه  برنامه تمهیدات الزم 

کشور فراهم شود )بند الف، پ و ث ماده 68(. کاال وخدمات  نمودن معامالت و تجارت 
زارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت یکسال از 	  زارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری و و

زمان الزم االجراء شدن این قانون، رایزنان بازرگانی در سفارتخانه های ایران در کشورهایی که بر اساس 
دارای  افراد  این  کلیه  که  کند  تعیین  گونه ای  به  دارند  را  ایران  با  تجاری  رابطه  بیشترین  گمرک  آمار 
کامل داشته  کشور هدف تسلط  تحصیالت مرتبط با حوزه های اقتصادی بوده و به زبان انگلیسی یا 
گزارش ساالنه اجرای این  زارت صنعت، معدن و تجارت  زارت امور خارجه با همکاری و باشند. و
رزی،  حکم را به مجلس شورای اسالمی ارائه کند. همچنین، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاو

زارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نماید )ماده 105(. می تواند پیشنهادهای خود را به و
کشور مجاز است و انجام آن منوط به 	  کشور صرفًا از مبادی و مرزهای رسمی  کاال به  واردات تجاری 

رعایت ضوابط فنی )گمرکی و تجارت خارجی(، ایمنی،  بهداشتی، استانداردها و قرنطینه ای است 
زارتخانه  صنعت، معدن و تجارت به  یب مرجع ذی صالح مربوط توسـط و که می بایستی پس از تصو

گمرک ابالغ  شود ) بند الف ماده 39 احکام دائمی برنامه ششم(.

9-2. اهم اقدامات و دستاورد های سازمان های تابعه در سال 1396
گسترش و نوسازی صنایع ایران   .1-2-9

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران  بر مبنای سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی و در چارچوب 
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یزی جهت شناسایی  راهبردهای مصوب خود به منظور توسعه صنعتی مناطق محروم نسبت به برنامه ر
توانمندی های سرمایه گذاری و توسعۀ مناطق مختلف اقدام می نماید و از مشارکت سرمایه گذاران حقیقی و 
حقوقی بخش خصوصی نیز استقبال می کند. طرح های مهمی که با مشارکت این سازمان و بخش خصوصی 
در چند سال اخیر به بهره برداری رسیده است تاثیر قابل توجهی در استان های مختلف داشته است. اهم 
یر است: گسترش و نوسازی صنایع ایران طی سال 1396 شامل موارد ز رد های سازمان  اقدامات و دستاو

پروژه های به بهره برداری رسیدهت رکورد های تولید و دستاورد ها:
بهره برداری از فاز های 17 و 18 پارس جنوبی دارای ارزش بیش از 4 میلیارد دالر و ثبت رکورد جدید 	 

 A14 یایی راه اندازی سکو های در
دستیابی به دانش فنی تولید در مقیاس صنعتی انواع غشاء و ماژول های ممبران و تجاری سازی آن 	 

برای استفاده در صنعت تصفیه و شیرین سازی آب
کشتی 	  تعمیر  و  ایجاد شرکت ساخت  ایرانیان،  گسترش  گاز  و  توسعه صنایع نفت  تأسیس شرکت 

کشور  کشتی اقیانوس پیمای ساخته شده در  یل قطعی سومین  گسترش پارس هرمز و تحو
یل به مالک بخش خصوصی	  اجرای طرح نوسازی قند دزفول و تحو
شهرستان 	  در  کلسیم  کربنات  از  کاغذ  تولید  طرح  خصوص  در  یران  ز و محترم  هیات  مصوبه  اخذ 

خرامه استان فارس
گسترش صنایع بلوچ	  بهره برداری از خط تکمیل و چاپ در شرکت 

قرارداد ها و تفاهم نامه های منعقد شده برای اجرای طرح های صنعتی 
با 	  خودرو  مشترک  تولید  همکاری  منظور  به  فرانسه  رنو  شرکت  با  همکاری  قرارداد  مبادله  و  امضا 

مشارکت ایدرو، رنو و نگین خودرو به مبلغ 660 میلیون یورو
و 	  سیستان  استان های  در  تایر  تولید  طرح های  خصوص  در  سابیر  شرکت  با   EPC+F قرارداد  انعقاد 

کردستان بلوچستان و 
CRC چین و شرکت واگن سازی تهران جهت ساخت تعداد 630 دستگاه 	  انعقاد قرارداد با شرکت 

متروی 7 واگنه برای شهر تهران
انعقاد قرارداد با شرکت پوژن چین به تعداد 450 دستگاه مترو برای شهر های اهواز، تبریز و شیراز	 
 	 960 تعداد  ساخت  جهت  کرمان  سبز  پلور  شرکت  و  سوئیس  اشتدلر  شرکت  با  تفاهم نامه  امضای 

کرج با داخلی سازی 58 درصد دستگاه متروی 8 واگنه برای شهر تهران و 
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فرانسه 	   Entrepose با شرکت  ایران  تفاهم نامه همکاری شرکت مدیریت طرح های صنعتی  امضای 
به  میلیون دالری   100 میزان  به  پارس جنوبی  و 18  فاز های 17  گاز مشعل های  ری  جهت مجموع آو

صورت فاینانس
گسترش ایرانیان 	  انعقاد قرارداد مطالعات میدان نفتی سوسنگرد میان شرکت توسعه صنایع نفت و 

و HotEng  اتریش
کارخانه تولید 	  امضای قرارداد تأسیس شرکت مشترک ایدرو و Znshine/Coenda در جهت احداث 

پنل خورشیدی

ایشاد مناطق ویژه اقتصادی و شهرک تعقیقاتی 
ادامه 	  و  سرمایه گذاران  به  گرمسار  اقتصادی  یژه  و منطقه  زمین های  از  هکتار   17 حدود  واگذاری 

یر ساخت های مورد نیاز فعالیت های مربوط به احداث ز
نظیر 	  جهرم  اقتصادی  یژه  و منطقه  نیاز  مورد  حیاتی  یر ساخت های  ز تأمین  برای  ژه هایی  پرو اجرای 

گمرک گاز و ایجاد ساختمان  شبکه معابر، آب و فاضالب، برق، 
یر ساخت های الزم برای استقرار شرکت های دانش بنیان با پیشرفت 85 درصد	  آماده سازی ز
پوگرافی بزرگ مقیاس اراضی محل 	  تهیه طرح تفصیلی و نقشه های اجرایی فاز پیشاهنگ و نقشه تو

کارگاهی و ... احداث واحد های 
کاوش	  تهیه اسناد مناقصه احداث این واحد ها در شهرک تحقیقاتی 

توسعه مدیریت در صنعت 
کالس جهانی	  رش مدیران در  اجرای طرح پرو
ساعت 	  نفر   13.000 حدود  شامل:   1396 سال  در  آموزش  ساعت  نفر  میلیون    3/56 حدود  برگزاری 

کارکنان سازمان و 3/55 میلیون نفر ساعت از طریق سازمان مدیریت صنعتی  آموزش مدیران و 

کوچک و شهرک های صنعتی 9-2-2. صنایع 
که در  کوچک و شهرک های صنعتی ایران به عنوان یکی از سازمان های توسعه ای است  سازمان صنایع 
در  و  است  فعالیت  مشغول  صنعتی،  یر ساخت های  ز ایجاد  و  کشور  کوچک  صنایع  توسعه  حوزه های 
کشور مشغول  حال حاضر 31 واحد تابعه استانی تحت پوشش به عنوان بازوان اجرایی سازمان در سراسر 
کشور  کوچک و عموم صنعتگران مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی  خدمت رسانی به صاحبان صنایع 
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ری،  ین برنامه راهبردی جهت ایجاد و توسعه شهرک های فناو یزی و تدو هستند. سیاست گذاری، برنامه ر
و  نرم افزاری؛ تسهیل  و خدمات  ری اطالعات  فناو و مجتمع های  کار  و  کسب  و  ری  فناو مراکز خدمات 
و  شرکت ها  رقابت پذیری  هدف  با  نرم افزاری  و  سخت افزاری  یر ساخت های  ز ایجاد  منظور  به  یق  تشو
بردی و توسعه ای در واحد های صنایع کوچک از جمله  مؤسسات دانش بنیان و پشتیبانی از تحقیقات کار
یت های این سازمان به عنوان یک سازمان توسعه ای است. اهم اقدامات سازمان صنایع  مهم ترین مأمور

یر است: کوچک و شهرک های صنعتی در سال 1396 شامل موارد ز
یر بنایی در شهرک ها و نواحی صنعتی: شهرک ها و نواحی 	  تالش در راستای بهبود وضعیت امکانات ز

صنعتی دارای آب و برق تا پایان سال 1396 به حدود 800 واحد رسیده است.
واحد های 	  و  رسیده  به بهره برداری  واحد های  تعداد  کارگاهی:  واحد های  تعداد  گسترش  به  کمک 

تکمیل شده در پایان سال 1396 به ترتیب به 3003 و 3913 واحد رسیده است.
کشور	  کل  یست در شهرک ها و نواحی صنعتی  ژه های محیط ز تالش برای بهبود وضعیت پرو
تعداد واحد های متصل به تصفیه خانه فاضالب در شهرک ها و نواحی صنعتی در پایان سال 1396 	 

به 23809 واحد رسید. 
کمک به بهبود وضعیت فضای سبز در شهرک ها و نواحی صنعتی 	 
کیلومتر رسید.	  در پایان سال 1396 اجرای آبیاری قطره ای به 12600 
ران خوشه های صنعتی	  ره های آموزشی برای عاملین، مدرسان و مشاو اجرای دو
توسعه و ارتقاء سامانه اطالعات مکانی اسقرار واحد در شهرک ها و نواحی صنعتی )GIS( )در سال 	 

1396 تعداد الیه های اطالعاتی سامانه از 27 به 126 افزایش یافت و امکانات متنوعی نیز به آن افزوده 
شد(. 

9-2-3. توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، طبق قانون مجلس، به عنوان سازمان 
که رسالت توسعه ای در این حوزه را دارد. در این  اصلی بخش معدن و صنایع معدنی شناخته می شود 
میان، تأ کید رهبری معظم، بر توسعه بخش معدن، هم راستا با اقتصاد مقاومتی، سبب شده این بخش از 
کند. با توجه به رسالت توسعه ای ایمیدرو در  اقتصاد توجه بیش تری را طی چند سال اخیر به خود جلب 

ژه های ذیل در سال های اخیر طراحی و اجراشده است. کشور، برنامه ها و پرو
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جذب مشارکت بخش خصوصی و تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی
بهره جسته اند، طر  از شریک خارجی،  آنها  از  برخی  که  100 شرکت داخلی  اخیر حدود  در مدت 4 سال 

کرده اند. کتشافی این سازمان را اجرا  ح های ا 

انشام عملیاص حفاری
ره  کـه مجمـوع حفاری های دو کل حفاری هـای انجام شـده در سـال 1396 بـه 119 هـزار متـر رسـید درحالی 

مشـابه سـال 1395، 105 هزار متر بود. 

کتشاف افزایش سرمایه گذاری در ا 
کتشـافی سـازمان توسـعه و نوسـازی معادن و صنایع معدنی  کتشـافات، مجموع هزینه های ا  در بخش ا 
در حالـی  ایـن  رسـید  یـال  ر میلیـارد  از 1146  بیـش  بـه  در سـال 1396  وابسـته  و  تابعـه  و شـرکت های  ایران 

یـال هزینه شـد. که در سـال 1395  در ایـن بخـش 1080 میلیـارد ر اسـت 

سرمایه گذاری در پژوهش و تعقیقاص
در سـال 1396، ایمیـدرو در زمینه هـای قراردادهـای پژوهشـی تخصصـی مرتبـط بـا معـدن و صنایـع معدنـی، 
کتاب هـای تخصصـی، حمایـت از همایش هـای معدنـی و صنایـع معدنـی، همکاری  حمایـت از چـاپ 
تجهیز  همچنین  و  مرتبط  تکمیلی  تحصیالت  پایان نامه های  از  حمایت  مهندسـی،  نظام  سـازمان  با 
شـرکت های  همچنیـن  اسـت.  کـرده  سـرمایه گذاری  و  هزینـه  یـال  ر میلیـارد   330 از  بیش  آزمایشـگاه ها،  
یال انجام داده اند. در مجموع  ژه پژوهشـی بـا هزینه بیـش از 167 میلیـارد ر تابعـه و وابسـته، بیـش از 230 پـرو
یال در بخش معدن و صنایع معدنی، صرف هزینه های پژوهشـی، بومی سـازی و  بیش از 2 هزار میلیارد ر

ری شـده است.  فناو

برگزاری دوره های آموزشی
سـازمان توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایـع معدنـی ایـران بـه همـراه شـرکت های تابعه و وابسـته در مجمو ع 
کرده اسـت. تعـداد شـرکت  ره آموزشـی و بیـش از 2.3 میلیـون )نفـر سـاعت( آمـوزش برگـزار  حـدود 21000 دو
ره هـا بیـش از 80 هـزار نفـر بـوده اسـت. شـرکت های فـوالد مبارکـه و ملی صنایع مس ایـران  کننـدگان در ایـن دو

کشـور در زمینه آمـوزش بوده اند. از برتریـن شـرکت های بخـش معـدن و صنایـع معدنی 
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آموزش به بخش خصوصی
ره بـرای بخـش  ایمیـدرو بـر اسـاس مسـئولیت های اجتماعـی و ملـی و از محـل منابـع داخلـی خـود، 141 دو
کارگـری و همچنیـن 285  خصوصـی بـا حضـور 2800 نفـر و در مجمـو ع 84600 )نفـر سـاعت( در سـطح 
کـرده  کارشناسـی برگـزار  ره آموزشـی بـا مشـارکت 5700 نفـر و در مجمـو ع 171000) نفـر سـاعت( در سـطح  دو

اسـت.

سرمایه گذاری برای توسعه دانش فنی و تخصصی بخش معدن و صنایع معدنی
ایمیـدرو از سـال 92 تـا پایـان سـال 96 بیـش از 76 میلیـارد تومـان از منابـع خود را به توسـعه دانش، در حوزه 
ری اختصاص داد. این میزان اعتبار مربوط به ستاد ایمیدرو و شرکت های تابعه  آمـوزش، پژوهـش و فناو

بوده است.

اجرای پروژه های پژوهشی
ری و استحصال مواد و عناصر استراتژیک و  بردی در زمینه های: فرآو کار ژه و مطالعه  ایمیدرو چندین پرو
ین )نانو  ری های نو ری، به کارگیری فناو ری های پیشرفته و نوظهور، ارتقای بهره و حیاتی مورد نیاز در فناو
و  فنی  دانش  توسعه  معدنی،  صنایع  و  معدنی  توسعه ای  و  بردی  کار پژوهش های  در  ری(  یست فناو ز و 

کرده است. کشور، اجرا  اطالعات علمی مورد نیاز در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی 

در اولویت قرار دادن بهداشتت ایمنی و معیط زیست
ایمیـدرو طـی سال های اخیـر مـورد توجه و اهتمـام  انـرژی  یسـت و  ایمنـی، محیـط ز مدیریـت بهداشـت، 
گرفتـه اسـت. از همیـن رو تحـوالت قابـل  یژه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران قـرار  و
بـه  آن  از  کـه بخشـی  داد  انجـام  در سـال 1396  اقـدام   20 ایـن سازمان  ایجـاد شـد.  ایـن بخـش  در  توجهـی 
برگـزاری  مربوطـه،  دسـتورالعمل های  ارائـه  و   HSEE ممیزی هـای  شـدت(،  و  )ضریـب  حـوادث  کاهـش 
نخسـتین   1396 سـال  در  همچنیـن  اسـت.  خانه ها  تصفیه  سیسـتم  یابی  عارضه  و  آموزشـی  ره هـای  دو

سـامانه پایـش آنالیـن مربـوط بـه شـرکت آلومینـای ایـران نصـب شـد.

کتشافات معدنی  9-2-4. زمین شناسی و ا
نظام  تغییر  و  دوازدهم  دولت  کار  به  آغاز  با  همزمان  کشور  معدنی  اکتشافات  و  زمین شناسی  سازمان 
که همانا تولید و حفظ ثروت ملی  مدیریتی خود، همواره دو هدف اساسی را مسیر راه خود قرارداده است 
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و ایجاد اشتغال پایدار و توانمندسازی بخش خصوصی است. این سازمان در حوزۀ بررسی های مرتبط با 
علوم زمین و اکتشاف مواد معدنی در کشور اقدامات مهمی را انجام داده است. همچنین در راستای نیل 
به اهداف اساسی فوق الذکر، تغییر در سیاست های مرتبط با نحوه تعامل با بخش خصوصی و غیردولتی، 
ساماندهی وضعیت انتشار داده های علوم زمین و تولید داده ها و اطالعات مورد نیاز جهت سرمایه گذاری 
زمانی  بازه  این  در  سازمان  این  اقدامات  دیگر  از  آن  یسک  ر کاهش  راستای  در  خصوصی  بخش  شفاف 

است.

تولید ثروص ملی از طریق
گون 	  گونا اطالعاتی  الیه   380 قالب  در  معدنی  مواد  اکتشافات  و  زمین شناسی  پایه  اطالعات  تولید 

ایجاد  برای  کشور(  در  اطالعات  تولیدکننده  سازمان های  میان  در  بفرد  منحصر  رکوردی  )دارای 
یست محیطی یرساختی و ز حرکت و سرمایه گذاری در فعالیت های معدنی، ز

با هدف 	  کشور  یت دار  اولو در مناطق  ژئوفیزیک هوایی  گسترده  با پوشش  و اطالعاتی  داده ها  تولید 
هزار   550 برداشت  کنون  تا  که  معدنی  اکتشافات  بخش  در  تحول  و  عمق  در  معدنی  منابع  کشف 

یت دار به پایان رسیده است کشور و در مناطق اولو کیلومتر خطی در 
و 	  تلفیق اطالعات  و  ز دنیا  رو از دانش  بهره گیری  با  اکتشاف  و  اولیه زمین شناسی  ری داده های  فرآو

ایران  ایران و اطلس ملی نقشه های موضوعی زمین شناسی  تولید اطلس ملی پتانسیل مواد معدنی 
کشور در حوزه تولید  که در بردارنده بیش از نیم قرن تالش سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
اطالعات پایه بوده و مسیر راه روشنی در انجام فعالیت های بخش خصوصی و سرمایه گذاران معدنی 

خواهد بود.

حفظ ثروص ملی از طریق 
کشور از قبیل: زلزله، سیل، فرونشست زمین، خشکسالی و...	  مطالعه و پایش مخاطرات طبیعی در 
گرد و غبار در 	  تولید  کانونهای  با هدف شناسایی، پایش و مهار  گرد و غبار  ژه ملی  مشارکت در پرو

کشور و ارائه اطالعات پایه به مجریان طرح
کشور به منظور 	  کشف ذخایر آبی جدید در  کارستی با هدف  ژه اکتشاف منابع آب های  اجرای پرو

مقابله با بحران آب و خشکسالی در سطح جوامع
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ایشاد اشتغال پایدار و توانمندسازی بخش خصوصی پایدار از طریق
یزی و انجام اقدامات اساسی در جهت همکاری، توانمندسازی، آموزش و هدایت جامعه 	  برنامه ر

متخصصان زمین شناسی و معدنی کشور در تشکل های بزرگ اجتماعی مانند کمپین زمین شناسان 
انجام  جهت  ایشان  مشارکت  و  معدنی  و  زمین شناسی  یی  دانشجو علمی-  انجمن های  ایران، 
قالب شرکت های  در  تشکیل هسته های تخصصی  به سمت  و هدایت شان  ژه های تخصصی  پرو

ر و تعاونی های-تخصصی خصوصی، مشاو
و 	  ایران  معدن  خانه  ایران،  ر  مشاو مهندسان  جامعه  با  هم اندیشی  گون  گونا نشست های  برگزاری 

پایه  اطالعات  تولید  حوزه  در  جدید  همکاری  مسیر  تعیین  هدف  با  خصوصی   بخش  نمایندگان 
کشور کشف ذخایر معدنی جدید در  زمین شناسی و اکتشاف و همچنین اجرای برنامه های موثر در 

ژه اکتشاف سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در کشور با هدف ایجاد اشتغال کم 	  تعریف و اجرای پرو
که این  ری و تراش آنها و ایجاد ارزش افزوده باالی ناشی از آن  هزینه و دارای بازدهی باال در حوزه فرآو

گستردگی محلی و مشارکت اجتماعی باال خواهد بود. نوع اشتغال دارای 
طریق 	  از  گردشگری  مقصد  معرفی  هدف  با  کشور  در  پارک  ژئو ایجاد  مستعد  مناطق  پتانسیل یابی 

افزایش دانش  و  اقتصاد  به  رونق بخشی  و همچنین مشارکت جامعه محلی در  و جهانی  ثبت ملی 
یت سازمان های زمین شناسی در دنیا شناسایی  عمومی )الزم به ذکر است این نوع گردشگری با محور

و معرفی می شود(

کشور در شاخص های اختصاصی جدول )9-1(: عملکرد سال 1396 سازمان زمین شناسی و اکتشافاص معدنی 

عملکردهدف کمیواحد سنششعنوان شاخص هاردیف

کشور1 یی و  اکتشاف عمومی منابع معدنی  100.000136.841کیلومتر مربعشناسایی، پی جو

بردی در مقیاس های مختلف2 کار 4848برگ نقشهتعداد نقشه زمین شناسی 

3
2023برگ نقشهتهیه نقشه های مخاطرات زمین شناختی

400.00018.300کیلومتر خطیمیزان برداشت های ژئوفیزیک هوایی4

25.00025.961تعداد نمونهتعداد نمونه های آنالیز شده5

کتشافات معدنی گزارش سازمان زمین شناسی و ا مأخذ: 
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9-2-5. حوزه تجارت الکترونیکی
الکترونیکی صورت می گیرد  توسعه تجارت  مرکز  توسط  الکترونیکی  یت های اصلی حوزه تجارت  مامور
ر  صدو سامانه های  شامل  ملی  سامانه  پنج  ساماندهی  بر  حوزه  این  کالن  سیاست گذاری  کنار  در  که 
)ستاد(،  دولت  الکترونیکی  تدارکات  عام،  میانی  الکترونیکی  گواهی  ر  صدو یشه،  ر الکترونیکی  گواهی 

سامانه های یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت و نماد اعتماد الکترونیکی تمرکز دارد.

گواهی الکترونیکی ریشه در سال 1396 الف( عملکرد مرکز دولتی صدور 
کلید عمومی و توسعه نقطه اعتماد ایران در مجامع بین المللی 	  یرساخت  تعامل پذیری ز

1 .PKI کنسرسیوم آسیایی یت در  عضو
کنسرسیوم آسیایی PKI و شرکت فعال در 2 جلسه برگزار شده آن. 2 مشارکت در 

گواهی	  ر  کز میانی صدو توسعه مرا
ر مجوز 2 مرکز میانی دولتی و خصوصی . 1 صدو
کز میانی. 2 ین دو سند آیین نامه انضباطی و احراز صالحیت مرا تدو

کشور	  گواهی الکترونیکی  انجام فعالیت های شورای سیاست گذاری 
گواهی الکترونیکی میانی خصوصی. 1 ر  یب آیین نامه احراز صالحیت مراکز صدو تصو
گواهی الکترونیکی میانی. 2 ر  ین و پیشنهاد آیین نامه انضباطی مراکز صدو تدو
کز میانی. 3 ین و پیشنهاد طرح ساماندهی مرا تدو
کشور. 4  PKI اعتماد آفرینی در مجامع بین المللی و منطقه ای برای
کز میانی. 5 زرسانی شده مرا یب مستندات به رو تصو

کشور	  یشه  گواهی ر ر  نگهداری و پشتیبانی از مرکز صدو
یشه. 1 نگهداری و توسعه تجهیزات دو سایت فیزیکی مرکز ر
یشه در شبکه ملی اطالعات. 2 یس دهی سایت مرکز ر ایجاد اتصال و سرو

گواهی الکترونیکی 	  ر  بررسی و ممیزی مراکز صدو
کشور. 1 ره ای 4 مرکز میانی فعال در سطح   ممیزی و نظارت دو
کشور. 2 کز میانی  ساماندهی به پرداخت سهم دولت توسط مرا

ر 	  کشور و ارائه مشاو کلید عمومی در  یر ساخت  برد های ز کار ین دستورالعمل های اجرایی توسعه  تدو
به ذینعفان این حوزه
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گواهی الکترونیکی میانی عام در سال 1396 ب(  عملکرد مرکز صدور 
نظارت و راهبری دفاتر ثبت نام	 

گواهی برای ایشان و ارائه . 1 ر  نهایی سازی قرارداد سازمان بنادر و فعال سازی دفتر ثبت نام صدو
آموزش های الزم

دفاتر . 2 و  اقتصاد  زارت  و الکترونیکی،  تجارت  توسعه  مرکز  مابین  جانبه  سه  تفاهم نامه  انعقاد 
پیشخوان دولت

دفاتر . 3 و  الکترونیکی  تجارت  توسعه  مرکز  مابین  نام  ثبت  دفتر  نمایندگی  اعطای  قرارداد  انعقاد 
پیشخوان دولت

گواهی برای دفاتر ثبت نام. 4 ر  تهیه فیلم آموزشی صدو
یر ساخت کلید . 5 بردی دستگاه های اجرایی به ز ره به منظور مجهز شدن برنامه های کار ارائه مشاو

کشور در راستای اجرای مصوبه 1396/3/1 هیئت محترم دولت )برگزاری جلسات  عمومی 
متعدد با 13 دستگاه اجرایی(

ر مجوز دفتر ثبت نام برای 53 دفتر پیشخوان دولت. 6 صدو
ایجاد . 7 نام،  ثبت  دفاتر  اعضای  ایجاد  جدید،  دفاتر  )ایجاد  نام  ثبت  دفاتر  دسترسی  مدیریت 

بران( کار گواهی جدید  بران به محصوالت پورتال و تمدید دسترسی  کار دسترسی 
بران . 8 کار امضای  مهرسازمانی،  امضا،  گواهی  ر  صدو نحوه  خصوص  در  نام  ثبت  دفاتر  آموزش 

گزارشات مالی گواهی و نحوه ثبت آمارهای پرداختی و مشاهده  سامانه ستاد، ابطال 
راه اندازی دفاتر ثبت نام جدید بر اساس نیاز و درخواست و بررسی مدارک و مستندات آن ها. 9

گواهی مرکز میانی عام	  ر  توسعه و تکمیل پورتال صدو
کانون دفاتر پیشخوان دولت و شرکت اتباطات آسان سروش یار به منظور . 1 ره فنی به  ارائه مشاو

یس گواهی با استفاده از وب سرو ر  صدو
ر گواهی و وضعیت مالی برای دفاتری که از وب . 2 پیاده سازی ماژول گزارش گیری جزییات صدو

گواهی استفاده می کنند. ر  یس صدو سرو
گواهی. 3 ر  گواهی به منظور بررسی وضعیت مالی دفاتر در حین صدو ر  یس صدو اصالح وب سرو
ره و پشتیبانی فنی سازمان امورمالیاتی. 4 ارائه مشاو
یس های مرکز میانی عام. 5 ز رسانی سرو راه اندازی، پشتیبانی و برو
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ج( عملکرد سامانه تدارکاص الکترونیکی دولت در سال 1396
اجرایی، ثبت خرید خارجی، 	  یابی دستگاه های  ارز کنندگان،  تامین  یابی  ارز توسعه سامانه خرید، 

ثبت مناقصات و مزایده های بین المللی
کننده در سامانه، انتشار حدود 15 هزار مناقصه در سامانه، بازگشایی 	  ثبت نام حدود 28 هزار تامین 

حدود 6491 مناقصه در سامانه، ثبت سفارش حدود 33 هزار خرید جزئی و متوسط، انتشار حدود 
28 هزار مزایده در سامانه

برگزاری جلسات با سازمان امور مالیاتی در خصوص برقراری ارتباط برخط با سامانه مالیاتی طبق 	 
تبصره )5( ماده 169 قانون مالیات های مستقیم

سامانه 	  و  امنیت  جدید،  ماژول های  موجود،  ماژول های  خصوص  در  سامانه  توسعه  و  طراحی 
گزارشات مدیریتی

یران و بررسی ابهامات 	  ز کارگروه بند)11( مصوبه مورخ 96/2/16 هیات محترم و برگزاری 15 جلسه 
و  سامانه  اجرایی  مشکالت  بررسی  همچنین  و  اجرایی  دستگاه های  توسط  سامانه  بکارگیری 

راهکارهای رفع آن
برگزاری همایش های مرتبط جهت فراگیری سامانه	 

همچنین در حوزه تجارت و اقتصاد بین المللی به جهت دستیابی به سهولت و تسریع در مبادالت 
کثر ملل متمدن  یژه در سطح بین المللی محسوب می گردد، ا که از اهداف اساسی در زمینه تجارت به و
کز و  ایران نیز مرا گام بر می دارند. در  جهان به سمت یکسان سازی و دستیابی به استاندارد های جهانی 
دفاتر مستقل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در جهت بهبود و توسعه ساختارهای تجارت الکترونیکی 
و تسهیل تجاری با استفاده از ابزارها، مدل ها و استانداردهای تجارت الکترونیکی بین المللی، سازمان 
دهی کلیه فعالیت های برون مرزی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و فراهم سازی زمینه تعامالت فرامرزی 

در حوزه تجارت الکترونیکی فعالیت می نماید. 

9-2-6. صندوق ضمانت صادرات ایران
انواع  ر  صدو با  ایران   )ECA( صادراتی  اعتبار  بیمه  مؤسسه  به عنوان  ایران  صادرات  ضمانت  صندوق 
اهداف  دارد. مهم ترین  توسعه صادرات غیر نفتی  در  اعتباری نقش مهمی  نامه و ضمات نامه های  بیمه 
باز پرداخت  یسک عدم  از طریق: پوشش ر کشور  این صندوق حمایت و پشتیبانی از صادرات غیر نفتی 
ر انواع بیمه نامه )پس از اعتبار  کاال های صادراتی توسط خریداران خارجی از طریق صدو وجوه خدمات و 
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که سرمایه گذاری صادر کنندگان ایرانی در سایر  یسک های سیاسی  سنجی خریداران خارجی(، پوشش ر
مالی  منابع  تأمین  تسهیل  سرمایه گذاری(،  بیمه نامه  ر  صدو طریق  )از  می افکند  مخاطره  به  را  کشور ها 
که میزان اعتبار  ر انواع ضمانتنامه های اعتباری و بانکی به نحوی  مورد نیاز صادر کنندگان از طریق صدو
از اعتبار سنجی دقیق نزد بانک های تضمین کننده مالی از طریق این ضمانتنامه ها  صادر کنند گان پس 
کشور ها،  ره ای وضعیت اقتصادی بازار های هدف و تعیین رتبه و سقف اعتباری  گردد، بررسی دو تأمین 
کشور است.  کلی در قبال هر  یابی بانک ها و خریداران معتبر و مورد قبول و تعیین سیاست پوششی  ارز

یر است: عملکرد صندوق ضمانت صادرات ایران طی سال 1396 شامل موارد ز
کلی پوشش های بیمه ای و ضمانتی صندوق )1،762 میلیون دالر( در سال 	  رشد 11 درصدی حجم 

1396 نسبت به سال 1395 و رشد 145 درصدی نسبت به سال 1393 
)با 	  کوتاه مدت  صادراتی  اعتبار  بیمه نامه های  بخش  در  پوششی  عملکرد  حجم  درصدی   93 رشد 

رکورد 370 میلیون دالر( نسبت به سال 1395 و رشد 640  درصدی نسبت به سال 1393 
کاهش 48 درصدی میزان خسارت پرداختی در سال 1396 به دلیل افزایش دقت اعتبار سنجی های 	 

گذشته  انجام شده نسبت به سال 
عقد قرارداد اتکایی با کنسرسیومی از معتبر ترین شرکت های بیمه اتکایی جهان به رهبری مونیخ ری، 	 

گذشته برای اولین بار در طول فعالیت صندوق در بیست سال 
یسک ایران ابتدا از 7 به 6 و نهایتًا از 6 به 5 از طریق 	  مشارکت صندوق در مذاکرات بهبود درجه ر

OECD کره با اعضای اتحادیه برن، همتایان صندوق و مذا

9-2-7. حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک
طبق  )صحا(  الکترونیک  صنایع  توسعه  و  تحقیقات  از  حمایت  صندوق  اصلی  یت  مأمور و  اهداف 
و  ر ضمانتنامــه  کارشناسی، صــدو و خدمات  یسک پذیر  ر مانند سرمایه گذاری  مواردی  اساسنامه شامل 
تعاونی  و  خصوصــی  بخــش  در  الکترونیــک  صنایــع  توســعه  و  تحقیقــات  از  اعتبــاری  و  مالــی  حمایــت 
زمینه های خرید،  در  یا حقوقی  افراد حقیقی  به  کمک های بالعوض  اعطای  یــا  و  تســهیالت  به صورت 
بردی و توسعه ای،  کار ری های پیشرفته، مطالعه و تحقیقات اعم از بنیادی،  انتقال، جذب و توسعه فناو
نیمه  خدماتی  و  تولیدی  طرح های  طراحی  و  مهندسی  خدمات  کوتاه مدت،  تخصصی  آموزش های 
ایجاد  خارجی،  و  داخلی  نمایشگاه های  و  همایش ها  مناقصه،  در  شرکت  انبوه،  و  صنعتی  ساخت 
گسترش همکاری های فنی و  ین، انباشت و اشاعه دانش فنی و  زمینه های الزم جهت اطالع رسانی، تدو

اقتصادی بین المللی و ارتقاء صادرات و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی است.
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ر ضمانت نامه	  ارائه تسهیالت و صدو
یافت ضمانت نامه در سال 96 برای نخستین بار از این خدمت . 1 بیش از 40 درصد متقاضیان در

صحا بهره برده و تعیین سقف اعتباری شده اند.
باتوجه به فعالیت های صحا در حوزه ضمانت نامه های پیمان، ضمانت های صادر شده در . 2

یال قرارداد را میسر کرده است. سال 96 دستیابی صنایع الکترونیک به بیش از 4/700 میلیارد ر
کنار مبلغ آن ها در سال 1396 )به ترتیب . 3 رشد چشمگیر تعداد ضمانت نامه های صادر شده در 

یال در سال 1396(  ر و 620 میلیارد  به 156 عدد  یال در سال 1393  ر و 4 میلیارد  از 3 عدد  
صنایع  فعاالن  نیاز  مورد  ضمانت نامه های  امر  در  صحا  مرجعیت  شدن  فراگیر  نشان دهنده 

الکترونیک است.
برد	  کار یع تسهیالت اعطایی برحسب حوزه  توز

است.  بوده   1395 سال  از  مناسب تر   1396 سال  در  تسهیالت  یع  توز  1396 سال  در  صحا 
حضور   )... و  گاز  و  نفت  خودرو،  پایه،  )صنایع  حوزه ها  تمامی  در  که  بوده  آن  بر  صحا  تالش 
فعالی داشته باشد. تعامل با نهاد های سیاست گذار دولتی و همکاری نزدیک با انجمن های 
به  بهتر تسهیالت نسبت  یع  توز از دالیل  نهاد های تخصصی- حرفه ای و صنفی  و  تخصصی 

گذشته بوده است. سال های 
حفظ و ایجاد اشتغال	 

کرده  کمک  نفر   1336 از  بیش  اشتغال  به  جمعًا   1396 سال  در  صحا  اعطایی  تسهیالت 
که در طرح های  است. همچنین بررسی قرارداد های تسهیالت اعطایی نشان دهنده آن است 
یال سرمایه گذاری ثابت شده است. باتوجه  حمایت شده سال 1396، به میزان 962 میلیارد ر
یال  به اشتغال 1336 نفری این طرح ها، سرمایه گذاری ثابت برای اشتغال هر نفر 720 میلیون ر
که در مقایسه با سال 95 افزایش داشته است. بعالوه، مقایسه میزان سرمایه گذاری ثابت  است 
زارت صنعت، معدن و تجارت برای  طرح های صحا در سال 1396 با آمار منتشر شده توسط و
از %20  مورد حمایت صحا  نشان می دهد طرح های  الکترونیک،  نفر در صنعت  اشتغال یک 
که  کم تری برخوردار بوده است. این موضوع می تواند نشان دهنده آن باشد  سرمایه گذاری ثابت 
ثابت حمایت  به سرمایه گذاری  کم تر  نیاز  با  در عین حال  و  باال  ری  فناو با  از طرح های  صحا 

می کند.
افزایش ارزش افزوده اقتصادی و صادرات ناشی از تسهیالت اعطایی	 

تسهیالت اعطایی به صنایع الکترونیک در سال های 1395 و 1396 منجر به تولید ارزش افزوده 
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طرح ها شد. تسهیالت اعطایی در سال 96 نسبت به سال 95، حدود 19% رشد داشته است 
که ارزش افزوده حاصل از ارائه تسهیالت در سال 96 نسبت به سال 95،  این در حالی است 
بیش از 41% رشد داشته است. این امر نشان دهنده حمایت صندوق از صنایع با ارزش افزوده 
یال تسهیالت اعطایی در سال 96  تر نسبت به سال گذشته است. همچنین 188 میلیارد ر باال

مربوط به طرح های صادراتی بوده است.
سایر فعالیت های صحا	 

برگزاری نمایشگاه و پنل های تخصصی مانند نمایشگاه دائمی محصوالت صنایع الکترونیک . 1
صنایع  فعال  شرکت های  به  صحا  ضمانت نامه های  معرفی  نشست  اطالعات،  ری  فناو و 

الکترونیک
یابی فعال به منظور ارایه خدمات به مخاطبان خود در تمامی نقاط کشور به . 2 گسترش بازار و بازار

کم تر توسعه یافته  خصوص مناطق 
از . 3 حمایت  صندوق  خدمات  نمودن  شناسنامه دار  و  استاندارد سازی  الکترونیک:  دولت 

تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در تعامل مستقیم با دستگاه های اجرایی از منظر دولت 
الکترونیک با هدف مشارکت در ارائه خدمات دولتی و ملی برخط، آسان و سریع به مردم

9-2-8. آموزش، پژوهش و فناوری
توسعه  مرکز  پژوهش 2(  و  آموزش  1( دفتر  ری شامل چهار بخش اصلی:  فناو و  پژوهش  آموزش،  معاونت 
ری اطالعات 4( دفتر حمایت از مالکیت صنعتی،  برد فناو ری و صنایع پیشرفته 3( دفتر توسعه و کار فناو
یت های  یدر چارچوب شرح وظایف و مور ر یت اصلی معاونت آموزش، پژوهش و فناو است. از جمله مأمور
کشور، برنامه های توسعه ای  کلی ابالغی مقام معظم رهبری، نقشه جامع علمی  زارتخانه، سیاست های  و
تولیدات  افزایش سهم  و  پایدار  ارتقاء رقابت پذیری، توسعه  زارت صنعت، معدن و تجارت در راستای  و
از تحقیق و توسعه،  گسترش و حمایت  بر دانش در اقتصاد ملی و عرصه جهانی است. بعالوه،  مبتنی 
ری در بخش و توسعه صنایع  ری، بسترسازی جهت رسوخ و ارتقای فناو مدیریت هوشمندانه توسعه فناو

ین دیگر هدف مهم این سازمان است. ری و صنایع نو پیشرفته در امتداد مرکز پژوهش، توسعه فناو
همچنین با توجه به اهمیت و جایگاه موضوع مالکیت فکری )صنعتی( در توسعه صنعتی، جایگاه 
ری،  فناو انتقال  در  بین المللی  اهمیت سازمان های  و  نقش  و همچنین  کشور  در سند جامع علمی  آن 
را در دو موضوع؛ توسعه و ساماندهی نظام جامع  ری فعالیت های خود  و فناو معاونت آموزش، پژوهش 
همچنین  و  نامشهود  دارائی های  و  ری  نوآو اختراعات،  از  حمایت  حوزه  در  )صنعتی(  فکری  مالکیت 
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ری از طریق توسعه ارتباطات تجاری و صنعتی با سازمان های بین المللی به خصوص سازمان  انتقال فناو
توسعه صنعتی ملل متحد )UNIDO( به عنوان مرجع ملی یونیدو در ایران متمرکز نموده است. 

ری در حوزۀ هریک از چهار بخش اصلی آن، در سال 1396  اهم اقدامات معاونت آموزش، پژوهش و فناو
به شرح ذیل بوده است:

اهم فعالیت های انشام یافته در زمینه آموزش و پژوهش
یزی جهت اجرایی شدن 	  رش در خصوص برنامه ر زارت آموزش و پرو برگزاری جلسات همکاری با و

تعهدات تفاهم نامه فی مابین
ری به میزبانی معاونت آموزش و پژوهش 	  ره های آموزشی چرخه مدیریت بهره و همکاری در برگزاری دو

ری و فناو
در 	  رفاه  و  تعاون،کار  زارت  و با مدیران  برگزاری جلسه مشترک  و  نظرات  ارایه  و  رزی  کارو بررسی طرح 

ری حضور معاون آموزش، پژوهش و فناو
کز تحقیق و توسعه صنایع و معادن 	  انعقاد تفاهم نامه همکاری با انجمن تخصصی مرا
ری و سازمان صنایع کوچک به منظور برقراری ارتباط 	  زارت علوم، تحقیقات و فناو برگزاری جلسه با و

ری ری و شهرک های فناو میان پـارک هـای علم و فناو
ری بخش صنعت، معدن و تجارت در سال 1396:	  گرفته در زمینه بهره و فعالیت های صورت 

ری ایران و . 1 ری با همکاری سـازمان ملـی بهـره و ره آموزشی چرخه مدیریت بهره و برگزاری اولین دو
ری )بالغ  زارتخانه و نمایندگان کمیته های بهره و بـا حضـور مدیران دستگاه های دولتی و ستاد و

کننده(. بر 100 نفرشرکت 
زارت متبوع با موضوع هزینـه یابی . 2 برگزاری سمینار آموزشی ارتقای دانش مدیران ارشد و میانی و

ری جریان مـواد )MFCA( به عنوان یکی از تکنیک های موثر ارتقای بهره و

اهم فعالیت های انشام یافته در زمینه توسعه فناوری و صنایع پیشرفته:
کدهای آیسیک برای فهرست محصوالت صنایع پیشرفته و دانش بنیان	  تعیین 
کمک به دانش بنیان شدن بنگاه های تولیدی و تجاری )دانش بنیان صنعتی( در مورد 416 واحد 	 

صنعتی
ر 46 مجوز تأسیس صنایع پیشرفته و دانش بنیان	  صدو
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کاربرد فناوری اطالعاص اهم فعالیت های انشام یافته در زمینه توسعه و 
ر 50  مورد پروانه بهره برداری تولید نرم افزار	  صدو
کشور	  زرسانی بانک اطالعاتی نرم افزارهای تولید داخل  برو
ایجاد و راه اندازی سامانه »عرضه محصوالت صنایع پیشرفته و دانش بنیان«	 
افزاری دارندگان پروانه 	  نرم  از فروش تولیدات  بردرآمد حاصل  برقراری معافیت 100 درصدی مالیات 

زارت صنعت معدن و تجارت، موضوع ذیل بند )د( ماده 31 قانون رفع موانع تولید  بهره برداری از و
رقابت پذیر )بخشنامه 230/96/134 مورخ 1396/10/09 سازمان امور مالیاتی(.

زارت صنعت، معدن و تجارت و معرفی 	  یون و پاو الکامپ در  حضور موثر در نمایشگاه بین المللی 
ر پروانه و جشنواره وب و کسب وکار همچنین برگزاری دو کارگاه تخصصی آموزشی  سامانه های صدو

در حاشیه نمایشگاه الکامپ

اهم فعالیت های انشام یافته در زمینه حمایت از مالکیت صنعتی
ری ها	  معرفی مخترعین به انجمن ها و تشکل ها به منظور حمایت از تجاری سازی اختراعات و نوآو
ثبت ملی )20 مورد( محصوالت مهم ایران	 
کارگاه آموزشی طراحی صنعتی خودرو« در آلمان در سال 2018 میالدی 	  تهیه بسته آموزشی »برگزاری 

IORA کشورهای حاشیه اقیانوس هند ری اتحادیه  با همکاری مرکز انتقال فناو
کو و سازمان یونیدو جهت تأسیس مرکز بین المللی انرژی های نو و تجدید پذیر	  کره با سازمان ا انجام مذا

9-2-9. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
یت هایی نظیر نظارت  سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان طی سال 1396 وظایف و مأمور
ز تخلفات  برو از  به منظور جلوگیری  زنجیره ای  فروشگاه های  و  و فعالیت شرکت های پخش  بر عملکرد 
احتکار،  اجباری،  فروش  شبکه،  از  خارج  عرضه  کم فروشی،  گران فروشی،  قبیل  از  احتمالی  اقتصادی 
رزی،  کشاو و  غذایی  محصوالت  یع  توز و  قیمت  تغییرات  روند  مستمر  رصد  ...؛  و  قاچاق  کاالی  فروش 
گزارش های مربوطه برای دستگاه های مسئول و  کشور و تنظیم  محصوالت فلزی   و غیر فلزی در سطح 
ری و همچنین پیش بینی  کاال های حساس و ضرو کارگروه کنترل بازار و تهیه و تنظیم شناسنامه وضعیت 
و  کاال  قیمت  یع،  توز تأمین  بر  پیشگیرانه  نظارت  و  خدمات  و  کاال ها  احتمالی  بحران های  مدیریت  و 
یت دار و ... را دنبال نموده است. اقدامات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان  خدمات اولو

یر است: طی سال 1396 شامل موارد ز



کتاب سال 1396، صنعت، معدن و تجارت     326

عرضه 	  از  ممانعت  هدف  با  حکومتی  تعزیزات  سازمان  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  با  همکاری 
محصوالت قاچاق و کمک به تولید داخل و انجام 728،332 عدد بازرسی و تشکیل 236،11 پرونده 

یال کشفیات به ارزش 453،592 ر طی سال 1396 و همچنین دستیابی به 
کشور های منتخب از جمله ترکیه، مالزی، 	  کنترل قیمت در برخی  تحقیق در خصوص شیوه های 

بلژیک، اندونزی و ... 
گشت مشترک با دستگاه ها و اتحادیه های ذیربط در راستای هم افزایی و استفاده بهینه از 	  برگزاری 

کارشناسی مرتبط و مضافًا پیشگیری از تخلفات و رسیدگی فوری به شکایت های مردمی  ظرفیت 
طی سال 96

یافت 79،212 . 1 استفاده از پتانسیل 4671 ناظر افتخاری فعال برای مدیریت و هدایت بازار و در
گزارش مختلف از این ناظران

طی سال 96، در مجموع تعداد 660،189 فقره شکایت توسط مردم به سامانه 124 ستاد های . 2
خبری سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها ارسال گردیده که از این تعداد شکایات، 

کاال و 15 درصد مربوط به خدمات بوده است. 85 درصد مربوط به 
یافتی توسط سازمان صنعت، معدن . 3 حسب تدابیر متخذه طی سال96، از مجموع شکایات در

که جنبه  یال  ر ارزش 192 هزار میلیون  رد  برآو با  از شکایات  فقره  و تجارت استان ها، 759،5 
کیان شده  عمومی نداشته قبل از تشکیل پرونده تخلف، منجر به مصالحه و جلب رضایت شا

است. 
که منجر به تعدیل و اصالح و تأیید قانونی نرخ تعرفه خدمات پستی 	  نظارت بر تعرفه خدمات پستی 

گردید.
جلوگیری از افزایش قیمت روغن نباتی در سال 96 علی رغم افزایش هزینه های تولید از سال 92 تا 96	 
یال بابت هر پیامک توسط اپراتور های تلفن 	  شناسایی و انجام اقدامات الزم در جهت توقف اخذ ده ر

همراه
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جمع بندی و نتیجه گیری فصل نهم     
این بخش  و تجارت، صادرات صنعتی و دیگر شاخص های  افزوده بخش صنعت، معدن  ارزش  رشد مثبت 

 مؤثر وزارت متبوع در سیاست گذاری و تحقق نسبی اهداف برنامه ششم توسعه 
ً
نشان دهنده عملکرد نسبتا

از طریق اجرای پروژه ها و برنامه های مرتبط با آن بوده است. در این راستا، تالش هایی به منظور بهره برداری 

ویژه  مناطق  ایجاد  صنعتی،   ح های  طر اجرای  برای  تفاهم نامه ها  و  قرارداد ها  انعقاد  تولیدی،  پروژه های  از 

گسترش  صنعتی،  نواحی  و  شهرک ها  در  زیر بنایی  امکانات  وضعیت  بهبود  تحقیقاتی،  شهرک  و  اقتصادی 

کشور،  کل  کارگاهی، بهبود وضعیت پروژه های محیط زیست در شهرک ها و نواحی صنعتی  تعداد واحد های 

که توانست موجب  انجام شد  کتشاف و سرمایه گذاری در پژوهش و تحقیقات  ا  افزایش سرمایه گذاری در 

رشد تعداد پروانه های بهره  برداری برای واحدهای صنعتی، رشد تعداد جواز تأسیس صنعتی صادر شده در 

سال، احیاء بیش از 2500 واحد صنعتی نیمه فعال و تعطیل و احیاء و ثبت بیش از 36 هزار شغل صنعتی شود. 

پروانه های  اشتغال  میزان  در  درصدی  رشد 39.2  و  کشور  فلزی  ذخایر  تنی  میلیارد  افزایش 1.5  همچنین، 

بهره برداری مصرفی صادر شده نیز از دیگر دستاوردهای این بخش در سال 96 بوده است. به رغم اقدامات 

انجام شده همچنان به لحاظ ساختاری برخی اصالحات و سیاست گذاری های هدفدار در بخش الزم است 

تمامی  از  توسعه صادرات  و همچنین  به بخش معدن  ویژه  توجه  و  کشور  تا ضمن اصالح ساختار صنعتی 

ظرفیت های بخش های مختلف در دستیابی به رشد باال بهره برد.
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 تحلیل آثار سیاست های ارزی

بر  بخش صنعت، معدن و تجارت

کشورهای جهان است. تغییرات نرخ ارز تاثیرات  کشور با  گر ارتباط اقتصادی یک  نرخ ارز مهمترین نما

گسترده ای بر صادرات و واردات )و به تبع آن تراز تجاری( و از سوی دیگر، بر قدرت رقابت پذیری داخلی 

)و به تبع آن بر تولید و اشتغال( و همچنین تورم بر جای می گذارد. براین اساس، مدیریت بازار ارز یکی از 

یژه به آثار تغییرات  یزی و توجه و موضوعات کلیدی هر اقتصادی محسوب می شود، به همین دلیل برنامه ر

صادرات  و  تولید  توسعه  مناسب  سیاست های  اتخاذ  کنار  در  صنعتی  سیاست گذاران  برای  ارز  نرخ 

کنار سایر سیاست های صنعتی یکی از عناصر مهم  ضرورت دارد. بعالوه، سیاست ارزی مناسب در 

توسعه صنعتی است، پرهیز از قیمت گذاری مصنوعی نرخ ارز و تعهد به حفظ نرخ ارز رقابتی بر اساس 

حفظ قدرت رقابت محصوالت ضروری می باشد. 

در ایران در طی دوره مورد مطالعه )1394-1374( قیمت صنایع با افزایش نرخ ارز به یک میزان افزایش 

نمی یابد. از سوی دیگر، در اکثر صنایع افزایش نرخ ارز به افزایش متناسب در قیمت محصوالت تولیدی 

منجر نمی شود. بنابراین اثر اشاعه ای نرخ ارز در ایران ناقص است. صادرات، سرمایه گذاری و تولید در کل 

که واردات  بخش صنعت با افزایش نرخ ارز حقیقی رابطه مثبت و معناداری دارند، این در حالی است 

رابطه منفی با نرخ ارز حقیقی دارد. لذا، سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی اثرات منفی بر متغیرهای صادرات، 

که  تولید و سرمایه گذاری صنعتی خواهد داشت و واردات صنعتی را افزایش می دهد. به نظر می رسد 

سیاست مناسب، تثبیت نرخ ارز حقیقی است. 

کشش های  و  می دهد  نشان  حساسیت  ارزی  سیاست  به  مجموع  در  ایران  در  غیرنفتی  صادرات 

و  نیستند  کمتر  عدد 0/55  از  مختلف  صنایع  از  هیچ یک  در  غیرنفتی  صادرات  برای  شده  محاسبه 

کشش صادرات نسبت به نرخ ارز  یکه  این حساسیت در بین صنایع مختلف متفاوت است، به طور

در صنایع عمده و صادراتی از سایر صنایع پایین تر است. بنابراین، اگر سبد صادراتی در بخش صنعت 

که سیاست ارزی بتواند صادرات صنعتی را بیش از پیش تحت تاثیر  متنوع تر باشد، انتظار بر این است 

قرار دهد. 

براین اساس فصل حاضر به عنوان تم کتاب سال 1396 صنعت، معدن و تجارت به بررسی تغییرات 

کشش  یربخش های صنعتی و طبقه بندی صنایع بر اساس  نرخ ارز بر فعالیت های صنعتی در سطح ز

قیمت، صادرات، واردات، تولید و سرمایه گذاری به نرخ ارز پرداخته است. 





خ ارز و شاخص های منتخب اقتصادی1 10-1. ارتباط تغییرات نر
اثر  می شود.  تبیین  اشاعه ای  اثرات  چارچوب  در  ارتباط  این  قیمت ها:  و  ارز  نرخ  تغییراص  بین  ارتباط 
تورم، شاخص قیمت بخش صنعت، قیمت واردات  ارز اسمی،  نرخ  یا بین تغییرات  پو رابطه  اشاعه ای 
به  نسبت  که  است  درجه ای  ارز،  نرخ  اشاعه ای  اثر  از  مقصود  می سازد.  برقرار  را  مهم  قیمت های  سایر  و 
به  اثر بستگی  این  ارز واکنش نشان می دهند.  نرخ  گونه تغییر در  کاالهای وارداتی در مقابل هر  آن قیمت  
مقیاس  به  نسبت  بازدهی  صنعت،  در  رقابت  ماهیت  و  محصوالت  تنوع  همچون  متعددی  مولفه های 
گر بازدهی نسبت به مقیاس  بنگاه ها، و درک بنگاه ها از میزان موقتی یا دائمی بودن تغییرات نرخ ارز دارد. ا
کمتر خواهد بود. هر چه رقابت بیشتر باشد، هر چه بازار غیرمتمرکزتر  بنگاه ها صعودی باشد، اثر اشاعه ای 
ای نرخ ارز فرایندی پویاست که  و رقابتی تر باشد، اثر اشاعه ای نرخ ارز کمتر خواهد بود. همچنین اثر اشاعه 

به یک یا دو سال زمان جهت تکمیل اثرگذاری خود نیاز دارد. 

ارتباط بین تغییراص نرخ ارز و رشد اقتصادی: با استفاده از سیاست نرخ ارز واقعی انگیزه برای انتقال منابع 
به  نسبت  صنعتی  تر  باال ری  بهره و با  تولیدات  برای  شرایط  و  شده  فراهم  ملی  درآمد  افزایش  راستای  در 
کشورهای در حال توسعه شتاب رشد را در حضور نرخ باالی  رزی افزایش می یابد. بسیاری از  کشاو بخش 
ردند. سیاست مناسب ارزی می تواند  ارزش گذاری ارز و بدون ارزش گذاری تصنعی به پول ملی بدست آو
تنوع را در اقتصادهای وابسته به صادرات مواد اولیه افزایش دهد. تغییر نسبی به سمت فعالیت هایی با 
کالن نقش  یا است. تعیین نرخ ارز حقیقی مبتنی بر تعادل اقتصاد  کلید رشد پو تر،  ری باال محتوای فنآو

کلیدی در ادغام عمیق تر اقتصاد در تجارت جهانی و فرآیندهای آزادسازی تجاری دارد.

یابی تاثیر تغییرات نرخ ارز بر تولید،  1. این فصل برگرفته از طرح مطالعاتی انجام شده در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با عنوان »طرح ارز
سرمایه گذاری و تجارت صنعتی« )1396(  می باشد.
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از ظرفیت تولیدی  از دو مسیر بر تولید و اشتغال تاثیرگذار است: مسیر اول میزان استفاده  ارز حقیقی  نرخ 
موجود و مسیر دوم میزان سرمایه گذاری و ایجاد ظرفیت تولیدی جدید می باشد. گفتنی است، کاهش نرخ 
کاهش  ارز حقیقی از دو مسیر موردنظر تاثیر منفی بر تولید و اشتغال دارد )و بالعکس(. نحوه تاثیرگذاری 

یر است: نرخ ارز حقیقی بر متغیرهای مذکور به شرح ز
بازارهای داخلی و خارجی  تولید داخل در  کاالهای  کاهش تقاضای  به  ارز حقیقی منجر  نرخ  کاهش 
مسیر  از  داخلی  تولید  بنابراین  می باشد.  موجود  تولیدی  ظرفیت  از  استفاده  عدم  آن  نتیجه  که  می شود 
گرفته و تضعیف  کاهش نرخ ارز حقیقی و عاطل ماندن بخشی از ظرفیت تولید بطور منفی تحت تاثیر قرار 
کاهش خواهد یافت )بدیهی است افزایش نرخ  کاهش تولید، اشتغال نیز  می شود. بدیهی است به دنبال 
ارز حقیقی از مسیری بالعکس منجر به افزایش استفاده از ظرفیت های تولیدی موجود و اشتغال خواهد 
کاالهای صادراتی،  کاالهای وارداتی و افزایش قیمت  کاهش قیمت  کاهش نرخ ارز حقیقی از طریق  شد(. 
کاهش داده و  قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی را در بازارهای داخلی و خارجی 

در نتیجه اثر منفی بر میزان درآمد و بازدهی سرمایه گذاری در داخل را به دنبال دارد.

ارتباط بین تغییراص نرخ ارز و سرمایه گذاری: در اقتصادهای نفتی اثر بیماری هلندی بر بخش صنعت متأثر 
کاالهای قابل مبادله  کاهش صادرات  ارز و دارایی های خارجی،  با منشأ وفور  افزایش قدرت پول ملی  از 
قابل مبادله  به عنوان بخش  بازدهی صنعت  نرخ  در  در سرمایه گذاری صنعتی است. اختالف  کاهش  و 
بخش  رشد  ضد  یای  پو عامل  به عنوان  سرمایه،  بازگشت  مدت زمان  و  تجارت  غیرقابل  بخش  مقابل  در 
صنعت محسوب می گردد. ماهیت فضای اقتصاد نفتی، بازگشت بیشتر و سریع تر سرمایه نقدی است 
لی در بازار  که با بازدهی پایین تولید به دلیل تغییر در نسبت دستمزدها و سود، به سمت فعالیت های دال

کاالهای غیرقابل تجارت سوق می یابد.
سرمایه گذاری  برای  انگیزه  است.  انتظار  مورد  بازدهی  با  متناسب  صنعتی  بخش  در  سرمایه گذاری 
صنعتی معطوف به دو عامل است. اول، نسبت بازدهی سرمایه به نرخ رجحان زمانی )نرخ تنزیل اجتماعی( 
گسترش مصرف ناشی از  و دوم هزینه های نصب و نگه داری سرمایه. نسبت بازدهی به نرخ تنزیل به دلیل 
کارخانه و ساختمان و  که شامل زمین  منابع نفتی کاهش خواهد یافت و هزینه های نصب و نگهداری نیز 
بنای فیزیکی است، به دلیل تغییر قیمت نسبی به نفع بخش زمین و مسکن، افزایش می یابد. مجموع دو 

عامل به ضرر سرمایه گذاری صنعتی خواهد بود.

اثر  ارزش می یابد دو  کاهش  کشور  که پول یک  بازرگانی خارجی: هنگامی  و  ارز  نرخ  تغییراص  بین  ارتباط 
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ارزان تر  بر حسب پول خارجی  کاالی صادراتی  کشور  ارزش پول  کاهش  با  خواهیم داشت: 1-اثر قیمت: 
کشور  گرانتر می شوند. لذا اثر قیمت موجب بدتر شدن حساب جاری  کاالی وارداتی بر حسب پول ملی  و 
کاالی ما برای خارجیها تقاضای صادرات افزایش می یابد  مورد نظر می شود. 2-اثر مقدار: با ارزان تر شدن 
کمتر و در نتیجه اثر مقدار موجب بهبود حساب جاری  کاالهای وارداتی حجم واردات  گران تر شدن  و با 
می شود. در نهایت اثر خالص کاهش ارزش پول ملی وابسته به این است که اثر قیمت یا مقدار کدام مسلط 
کشش های صادرات و واردات نسبت به نرخ ارز بزرگتر از یک باشد  که مجموع  و غالب است. در صورتی 
کسری تراز  کاهش ارزش پول ملی،  کاهش ارزش پول تراز پرداختها را بهبود می بخشد؛ در غیر این صورت 
کوتاه مدت اثر قیمتی بر اثر مقداری  که در عملکرد  کل این اعتقاد وجود دارد  پرداختها را بدتر می کند. در 
غلبه دارد، ولی در بلندمدت با فرض اینکه شرط مارشال لرنر برقرار است، اثر مقداری بر اثر قیمتی غلبه 

دارد.

گی های آن کشور و ویژ 10-2. نظام ارزی 
ارزی،  محدودیت های  ز  برو نتیجه  در  و  خارجی  تحریم های  مجدد  اعمال  و  توسعه  ششم  برنامه  در 
یژگی های اصلی  گرفت. در عین حال، برخی و کار قرار  کشور در دستور  یت بندی مجدد منابع ارزی  اولو

یر قابل طرح و طبقه بندی می باشد: نظام ارزی اقتصاد ایران طی دهه اخیر به شرح ز
عدم تعدیل نرخ ارز اسمی متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی	 
تعیین نرخ ارز براساس مالحظات بودجه ای )و نه مالحظات تجارت خارجی(	 
ر مدیریت شده و تفاوت بین سیاست 	  چرخش از نظام میخکوب خزنده )ثابت( به نظام ارزی شناو

ارزی اعالمی و اعمالی
ز محدودیت های شدید ارزی	  تجربه نظام ارزی چند نرخی بدلیل برو
ارزی 	  نظام  تجربه  از  پس  اقتصاد  نسبی  ثبات  شرایط  در  ارز  نرخ  یکسان سازی  به سمت  حرکت 

چندنرخی
جهش های شدید نرخ ارز در برخی سال ها بصورت متناوب	 

خ ارز و تغییرات آن 10-3. روند نر
نرخ ارز حقیقی که تغییر و تحول قیمت ها و هزینه های نسبی را با یک پول مشترک اندازه می گیرد؛ شاخصی 
ایران طی سال های  ارزی  نظام  به تحوالت  توجه  با  رقابت پذیری است.  میزان  اندازه گیری  برای  مناسب 
کرده است،  ایجاد  ارز حقیقی  نرخ  تعادلی  از مسیر  انحراف  ایجاد  در  تحوالت  این  که  تاثیراتی  و  گذشته 



کتاب سال 1396، صنعت، معدن و تجارت     334

کالن اقتصادی می تواند راهکاری  شناخت مساله انحراف نرخ ارز از مسیر تعادلی و تاثیر آن بر متغیرهای 
کنند. یزی های اقتصادی استفاده  که از آن برای برنامه ر در اختیار سیاست گذاران اقتصادی قرار دهد 

نمودار )10-1(: روند نرخ ارز حقیقی طی دوره 1383-96

4 
 

 1383-96ارز حقیقي طي دوره (: روند نرخ 1-10نمودار )

 
 مآخذ: محاسبات پژوهش جاری براساس اطالعات بانك مركزی ج.ا.ا.           

 
 1383عنوان سال پایه در نظر گرفته شده است )نرخ ارز حقیقی و نرخ ارز اسمی در سال به 1383در محاسبه نرخ ارز حقیقی سال 

 باشند(.برابر می
  دهد:نشان می 1383-96اقتصاد ایران طی دوره  بررسی روند نرخ ارز حقیقی در

ریال كاهش یافته  5113ریال به  8748ای از گونهنرخ ارز حقیقی روندی نزولی داشته است. به 1383-90طی دوره  
 ،باشد. به بیان دیگرمی 0.6معادل  1383به نرخ ارز حقیقی در سال  1390است. نسبت نرخ ارز حقیقی در سال 

طی كل این دوره  ،درصد كاهش یافته است. گفتنی است 7.4طور متوسط ساالنه نرخ ارز حقیقی طی این دوره به
 درصد كاهش داشته است. 42نرخ ارز حقیقی 

دلیل افزایش نرخ ارز اسمی( افزایش یافته است و به رقمی تقریبا معادل نرخ ارز نرخ ارز حقیقی )به 1391در سال  
درصد افزایش  69.5معادل  1390نسبت به سال  1391رسیده است. نرخ ارز حقیقی در سال  1383حقیقی در سال 

 داشته است.

 13.5ایكه در طول دوره مذكور معادل گونهبه ،روندی كاهشی داشته است 1392-96نرخ ارز حقیقی طی دوره  
 درصد كاهش یافته است.

 درصد افزایش داشته است. 5.5نسبت به سال قبل حدود  1396نرخ ارز حقیقی در سال  

همزمان  1392تا  1390نشانگر نوسانات شدید نرخ ارز در سالهای  1383-96بررسی درصد تغییرات نرخ ارز طی دوره 
 (. 2-10كه در پی آن اقتصاد ملی به ركود عمیقی وارد شد )نمودار  ،با تحریمهای اقتصادی است
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مآخذ: محاسبات پژوهش جاری براساس اطالعات بانک مرکزی ج.ا.ا.

گرفته شده است )نرخ ارز حقیقی و نرخ ارز اسمی در سال 1383 برابر می باشند(. در محاسبه نرخ ارز حقیقی سال 1383 به عنوان سال پایه در نظر 

بررسی روند نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران طی دوره 96-1383 نشان می دهد: 
یال به 5113 	  ره 90-1383 نرخ ارز حقیقی روندی نزولی داشته است. به گونه ای از 8748 ر طی دو

در سال 1383  ارز حقیقی  نرخ  به   1390 در سال  ارز حقیقی  نرخ  نسبت  یافته است.  کاهش  یال  ر
ره به طور متوسط ساالنه نرخ ارز حقیقی 7.4 درصد  معادل 0.6 می باشد. به بیان دیگر، طی این دو
کاهش داشته است. ره نرخ ارز حقیقی 42 درصد  کل این دو گفتنی است، طی  کاهش یافته است. 

ارز اسمی( افزایش یافته است و به رقمی تقریبا 	  در سال 1391 نرخ ارز حقیقی )به دلیل افزایش نرخ 
معادل نرخ ارز حقیقی در سال 1383 رسیده است. نرخ ارز حقیقی در سال 1391 نسبت به سال 

1390 معادل 69.5 درصد افزایش داشته است.
ره مذکور 	  کاهشی داشته است، به گونه ای که در طول دو ره 96-1392 روندی  نرخ ارز حقیقی طی دو

کاهش یافته است. معادل 13.5 درصد 
نرخ ارز حقیقی در سال 1396 نسبت به سال قبل حدود 5.5 درصد افزایش داشته است.	 
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ره 96-1383 نشانگر نوسانات شدید نرخ ارز در سال های 1390 تا  بررسی درصد تغییرات نرخ ارز طی دو
که در پی آن اقتصاد ملی به رکود عمیقی وارد شد )نمودار  1392 همزمان با تحریم های اقتصادی است، 

 .)2-10
نمودار )10-2(: درصد تغییراص نرخ ارز طی طی دوره 96-1383 )درصد(

5 
 

 )درصد( 1383-96ارز طي طي دوره (: درصد تغییرات نرخ 2-10نمودار )

 
 مآخذ: محاسبات پژوهش جاری براساس اطالعات بانك مركزی ج.ا.ا.             

 

 پیامدهای نظام ارزی اقتصاد ایران )با تاكید بر تولید و تجارت( .4-10
برای اقتصاد ایران شرح زیر دارای پیامدهایی سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی و روند نزولی نرخ ارز حقیقی از دو منظر به

بدین صورت كه، كاهش  های نرخ ارز اسمی.جهش ،تثبیت نرخ ارز )روند نزولی نرخ ارز حقیقی( و دوم ،بوده است: اول
های جهانی افزایش داده و در نرخ ارز حقیقی، قیمت كاالها و خدمات صادراتی تولیدكنندگان داخلی را نسبت به قیمت

ر به كاهش صادرات منجكاهد، كه این امر نهایتا ن داخلی در بازارهای جهانی را مینتیجه قدرت رقابتی تولیدكنندگا
، قیمت كاالها و خدمات وارداتی را كاهش داده و در نتیجه منجر به افزایش واردات میكشور خواهد شد و در مقابل

نفی بر تراز تجاری كشور شود. در مجموع كاهش نرخ ارز حقیقی از طریق كاهش صادرات و افزایش واردات، تاثیر م
 گذارد )و بالعكس(.می

 

 1383-96(: روند رشد نرخ ارز حقیقي، رشد واردات و رشد تراز تجاری غیرنفتي طي دوره 3-10نمودار )

 
 مآخذ: براساس اطالعات بانك مركزی ج.ا.ا.                      

 

دالر با متغیرهای رشد واردات و رشد تراز تجاری ( ارتباط معكوسی بین رشد نرخ حقیقی 3-10براساس نمودار )
و بین رشد نرخ حقیقی دالر و  -0.37غیرنفتی وجود دارد. ضریب همبستگی بین رشد نرخ حقیقی دالر و رشد واردات 

باشد. این بدان مفهوم است كه طی دوره موردنظر تثبیت نرخ ارز اسمی و درصد می -0.13رشد تراز تجاری غیرنفتی 
 حقیقی دالر منجر افزایش واردات و كاهش تراز تجاری غیرنفتی كشور شده است. كاهش نرخ
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رشد تراز تجاری غیرنفتی رشد واردات رشد ارز حقیقی

مآخذ: محاسبات پژوهش جاری براساس اطالعات بانک مرکزی ج.ا.ا.

کید بر تولید و تجارت( 10-4. پیامدهای نظام ارزی اقتصاد ایران )با تا
یر دارای پیامدهایی برای  سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی و روند نزولی نرخ ارز حقیقی از دو منظر به شرح ز
ارز  نرخ  جهش های  دوم،  و  حقیقی(  ارز  نرخ  نزولی  )روند  ارز  نرخ  تثبیت  اول،  است:  بوده  ایران  اقتصاد 
اسمی. بدین صورت که، کاهش نرخ ارز حقیقی، قیمت کاالها و خدمات صادراتی تولیدکنندگان داخلی 
را نسبت به قیمت های جهانی افزایش داده و در نتیجه قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای 
کاالها  که این امر نهایتا منجر به کاهش صادرات کشور خواهد شد و در مقابل، قیمت  جهانی را می کاهد، 
کاهش نرخ ارز  کاهش داده و در نتیجه منجر به افزایش واردات می شود. در مجموع  و خدمات وارداتی را 
حقیقی از طریق کاهش صادرات و افزایش واردات، تاثیر منفی بر تراز تجاری کشور می گذارد )و بالعکس(.



کتاب سال 1396، صنعت، معدن و تجارت     336

نمودار )10-3(: روند رشد نرخ ارز حقیقیت رشد وارداص و رشد تراز تشاری غیرنفتی طی دوره 1383-96

5 
 

 )درصد( 1383-96ارز طي طي دوره (: درصد تغییرات نرخ 2-10نمودار )

 
 مآخذ: محاسبات پژوهش جاری براساس اطالعات بانك مركزی ج.ا.ا.             

 

 پیامدهای نظام ارزی اقتصاد ایران )با تاكید بر تولید و تجارت( .4-10
برای اقتصاد ایران شرح زیر دارای پیامدهایی سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی و روند نزولی نرخ ارز حقیقی از دو منظر به

بدین صورت كه، كاهش  های نرخ ارز اسمی.جهش ،تثبیت نرخ ارز )روند نزولی نرخ ارز حقیقی( و دوم ،بوده است: اول
های جهانی افزایش داده و در نرخ ارز حقیقی، قیمت كاالها و خدمات صادراتی تولیدكنندگان داخلی را نسبت به قیمت

ر به كاهش صادرات منجكاهد، كه این امر نهایتا ن داخلی در بازارهای جهانی را مینتیجه قدرت رقابتی تولیدكنندگا
، قیمت كاالها و خدمات وارداتی را كاهش داده و در نتیجه منجر به افزایش واردات میكشور خواهد شد و در مقابل

نفی بر تراز تجاری كشور شود. در مجموع كاهش نرخ ارز حقیقی از طریق كاهش صادرات و افزایش واردات، تاثیر م
 گذارد )و بالعكس(.می

 

 1383-96(: روند رشد نرخ ارز حقیقي، رشد واردات و رشد تراز تجاری غیرنفتي طي دوره 3-10نمودار )

 
 مآخذ: براساس اطالعات بانك مركزی ج.ا.ا.                      

 

دالر با متغیرهای رشد واردات و رشد تراز تجاری ( ارتباط معكوسی بین رشد نرخ حقیقی 3-10براساس نمودار )
و بین رشد نرخ حقیقی دالر و  -0.37غیرنفتی وجود دارد. ضریب همبستگی بین رشد نرخ حقیقی دالر و رشد واردات 

باشد. این بدان مفهوم است كه طی دوره موردنظر تثبیت نرخ ارز اسمی و درصد می -0.13رشد تراز تجاری غیرنفتی 
 حقیقی دالر منجر افزایش واردات و كاهش تراز تجاری غیرنفتی كشور شده است. كاهش نرخ
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رشد تراز تجاری غیرنفتی رشد واردات رشد ارز حقیقی

مآخذ: براساس اطالعات بانک مرکزی ج.ا.ا.

براساس نمودار )10-3( ارتباط معکوسی بین رشد نرخ حقیقی دالر با متغیرهای رشد واردات و رشد تراز 
و بین  تجاری غیرنفتی وجود دارد. ضریب همبستگی بین رشد نرخ حقیقی دالر و رشد واردات 0.37- 
که طی  رشد نرخ حقیقی دالر و رشد تراز تجاری غیرنفتی 0.13- درصد می باشد. این بدان مفهوم است 
کاهش تراز تجاری  کاهش نرخ حقیقی دالر منجر افزایش واردات و  ره موردنظر تثبیت نرخ ارز اسمی و  دو

کشور شده است. غیرنفتی 
در  شوک  گونه  به صورت  ارز  بازار  تعدیل   ، آن  تعدیل  عدم  و  اسمی  ارز  نرخ  تثبیت  پیامدهای  دیگر  از 
ره هایی نظیر 92-1391 پیامدهایی به شرح  مقاطع زمانی مختلف است. جهش های نرخ ارز اسمی در دو

یر به دنبال داشته است )جدول 1-10(: ز
ره های موردنظر(.	  کاهش رشد اقتصادی و رشد صنعتی )تجربه رشدهای پایین و منفی طی دو
ره های مذکور(.	  افزایش تورم )تجربه تورم های باالی 30 درصد طی دو
کاهش هزینه های مصرفی و سرمایه گذاری )رشدهای منفی و پایین 	  رکود فزاینده اقتصادی از طریق 

هزینه های مصرفی بخش خصوصی و دولتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص(.

جدول )10-1(: رشد متغیرهای منتخب طی دوره های تکانه ارزی 92-1391  )درصد(

رشد تشکیل 
سرمایه ثابت 

ناخالص

رشد هزینه مصرفی 
نهایی بخش دولتی

رشد هزینه 
مصرفی نهایی 
بخش خصوصی

نرخ تورم
رشد ارزش 

افزوده صنعتی
رشد 

اقتصادی
رشد نرخ ارز

1391-24-7-230.5-8.5-6.891

1392-6.91.6-134.7-3.9-1.922

مآخذ: براساس اطالعات بانک مرکزی ج.ا.ا.
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در  وارداتی  کاالهای  شدن  مسدود  بانک ها،  معوق  مطالبات  گسترش  تولید،  هزینه های  یکباره  افزایش 
صنعتی(  یژه  )به و تولیدی  بخش های  در  یژه  به و ارز  نرخ  جهشی  افزایش  پیامدهای  دیگر  از   ... و  گمرک 
است. از اینرو طراحی و پیاده سازی نظام ارزی مناسب با هدف پشتیبانی از بخش های تولیدی، توسعه 

صادرات و مدیریت واردات )بهبود تراز تجاری( امری مهم و حیاتی محسوب می شود.

خ ارز اسمی بر قیمت های بخش صنعت  10-5. تاثیر تغییرات نر
تاثیر تغییرات نرخ ارز اسمی بر قیمت های بخش صنعت )میزان گذار نرخ ارز بر روی قیمت های مختلف( 
توابع ضربه- نتایج  نشان دهنده  نمودار )4-10(  بررسی شده است.  توابع ضربه-پاسخ1  از طریق تحلیل 
یر محور عمودی بیانگر اندازه واکنش متغیر مورد نظر به شوک بازار ارز و محور  پاسخ است. در نمودارهای ز

افقی نشانگر زمان )در اینجا بر حسب فصل( می باشد. 

نمودار )10-4(: توابع ضربه-پاسخ متغیرهای الگوی BVAR به شوک ارزی به اندازه یک انعراف معیار

7 
 

 
  (1396) نعتیلید، سرمایه گذاری و تجارت صطرح ارزیابی تاثیر تغییرات نرخ ارز بر توموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،  ماخذ:

 

افزایش شاخص ( موجب Eدهد، شوكی به اندازه یك انحراف معیار به بازار ارز )( نشان می4-10طور كه نمودار )همان
سال( تداوم دارد. همچنین افزایش نرخ  3فصل )یعنی  12شود و این افزایش تا حدود ( میPXقیمت كاالی صادراتی )

سال  1های وارداتی تا شود. حداكثر اثر شوک بازار ارز بر قیمت( میPMارز موجب افزایش قیمت كاالهای وارداتی )
بدین ترتیب شوک ارزی  رود.وک بازار ارز بر قیمت كاالهای وارداتی از بین میاست و بعد از آن تا پایان سال دوم اثر ش

های واقعی و اسمی اثر می در مرحله اول منجر به افزایش قیمت وارداتی و صادراتی شده و سپس به سایر شاخص
 گذارد.

خ تورم تا حدود یك سال و یشی شوک ارزی بر نرشود. اثر افزا( نیز میINFشوک بازار ارز باعث افزایش نرخ تورم )
رود. همچنین شوک بازار ارز بر شاخص قیمت كاالهای رسد و بعد از آن تا پایان سال سوم از بین مینیم به اوج خود می

شود. اثرپذیری شاخص قیمت كاالهای ( نیز اثرگذار است و موجب افزایش شاخص قیمت كاالهای صنعتی میPصنعتی )
اول به اوج  ماههای ابتدایی خیلی شبیه به اثرپذیری قیمت كاالهای وارداتی است و در سالصنعتی از شوک ارزی در 

رود. در نهایت اثر رسد اما بعد از آن به تدریج تا پایان سال دوم اثر نرخ ارز بر قیمت كاالهای صنعتی از بین میخود می
رسد. بعد از آن تا نیم اول به اوج خود می( منفی است و این اثر در یك سال و GDPشوک ارزی بر رشد اقتصادی )

توان نتیجه گرفت كه شوک ارزی باعث كاهش رشد اقتصادی، بویژه حدود سال سوم این اثر منفی ادامه دارد. بنابراین می
 شود.در یك سال و نیم اول می

ترین واكنش به شوک ها به یك شوک ارزی یكسان نیست، به طوریكه بیش، واكنش قیمتشودالحظه میطور كه مهمان
بعد از آن اثر و  رسدسال به اوج اثر خود می 1ارزی مربوط به شاخص قیمت كاالهای وارداتی است كه در كمتر از 

. عالوه بر آن، اثرپذیری شاخص قیمت كاالهای صنعتی از شوک ارزی در باشدمیافزایشی شوک ارزی بر نرخ تورم 
رسد. نتایج نشان قیمت كاالهای وارداتی است و در سال اول به اوج خود میماههای ابتدایی خیلی شبیه به اثرپذیری 

است. از این رو اندازه واكنش هر یك از  های داخلی كامل نیست بلكه ناقصبه قیمت 1ای نرخ ارزداد كه اثرات اشاعه

                                                           
1 -Pass-Through 

-5

-3

-1

1

3

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PX

PM

INF

P

GDP

یابی تاثیر تغییرات نرخ ارز بر تولید، سرمایه گذاری و تجارت صنعتی )1396(  ماخذ: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، طرح ارز

1. Impulse response function analysis.
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ارز )E( موجب  بازار  به  انحراف معیار  اندازه یک  به  که نمودار )10-4( نشان می دهد، شوکی  همان طور 
)یعنی 3 سال(  تا حدود 12 فصل  افزایش  این  و  )PX( می شود  کاالی صادراتی  قیمت  افزایش شاخص 
اثر  کثر  وارداتی )PM( می شود. حدا کاالهای  افزایش قیمت  ارز موجب  نرخ  افزایش  تداوم دارد. همچنین 
شوک بازار ارز بر قیمت های وارداتی تا 1 سال است و بعد از آن تا پایان سال دوم اثر شوک بازار ارز بر قیمت 
و  وارداتی  افزایش قیمت  به  اول منجر  ارزی در مرحله  ترتیب شوک  بدین  بین می رود.  از  وارداتی  کاالهای 

صادراتی شده و سپس به سایر شاخص های واقعی و اسمی اثر می گذارد.
تا حدود  تورم  بر نرخ  ارزی  افزایشی شوک  اثر  نیز می شود.   )INF( تورم افزایش نرخ  ارز باعث  بازار  شوک 
یک سال و نیم به اوج خود می رسد و بعد از آن تا پایان سال سوم از بین می رود. همچنین شوک بازار ارز بر 
شاخص قیمت کاالهای صنعتی )P( نیز اثرگذار است و موجب افزایش شاخص قیمت کاالهای صنعتی 
به  ابتدایی خیلی شبیه  ماه های  در  ارزی  از شوک  کاالهای صنعتی  قیمت  اثرپذیری شاخص  می شود. 
یج تا پایان  کاالهای وارداتی است و در سال اول به اوج خود می رسد اما بعد از آن به تدر اثرپذیری قیمت 
کاالهای صنعتی از بین می رود. در نهایت اثر شوک ارزی بر رشد اقتصادی  سال دوم اثر نرخ ارز بر قیمت 
)GDP( منفی است و این اثر در یک سال و نیم اول به اوج خود می رسد. بعد از آن تا حدود سال سوم این 
یژه در  کاهش رشد اقتصادی، به و که شوک ارزی باعث  گرفت  اثر منفی ادامه دارد. بنابراین می توان نتیجه 

یک سال و نیم اول می شود.
یکه  طور به  نیست،  یکسان  ارزی  شوک  یک  به  قیمت ها  واکنش  می شود،  مالحظه  که  همان طور 
کمتر از 1 سال به  که در  کاالهای وارداتی است  بیشترین واکنش به شوک ارزی مربوط به شاخص قیمت 
اوج اثر خود می رسد و بعد از آن اثر افزایشی شوک ارزی بر نرخ تورم می باشد. عالوه بر آن، اثرپذیری شاخص 
کاالهای  قیمت  اثرپذیری  به  شبیه  خیلی  ابتدایی  ماه های  در  ارزی  شوک  از  صنعتی  کاالهای  قیمت 
وارداتی است و در سال اول به اوج خود می رسد. نتایج نشان داد که اثرات اشاعه ای نرخ ارز1 به قیمت های 
کامل نیست بلکه ناقص است. از این رو اندازه واکنش هر یک از شاخص های قیمت با یکدیگر  داخلی 
که نشان می دهد هر یک از شاخص های قیمت به طور نسبی به ازای یک  قابل مقایسه خواهد بود، چرا 
شوک وارده به بازار ارز چند درصد تغییر می کنند. این نسبتها در جدول )10-2( برای همه 22 شاخص 

قیمت در مقاطع زمانی یک، دو و سه سال پس از وارد شدن شوک به بازار ارز ارائه شده است.

1. Pass-Through
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جدول )10-2(: نسبت واکنش انباشته شاخص  قیمت صنایع به واکنش انباشته نرخ ارز در دوره های منتخب )درصد(

سال سومسال دومسال اولنماد شاخص

P14.517.014.6کل بخش صنعت

p115.117.110.4صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

کو سیگار p211.316.516.4تولید محصوالت از توتون و تنبا

p333.850.154.2تولید منسوجات

کردن پوست خزدار ردن و رنگ  ک عمل آو p430.739.451.9تولید پوشا

کیف و چمدان ردن چرم و ساخت  p528.437.638.1دباغی و عمل او

p635.448.548.7تولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه

کاغذی کاغذ و  محصوالت  p750.874.178.2تولید 

p812.419.518.1انتشار و چا پ و تکثیر رسانه های ضبط شده

p934.0-6.6-19.6صنایع تولید ذغال سنگ- پاالیشگاه های نفت

p1040.048.348.1صنایع محصوالت شیمیایی

p1152.964.366.2تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

کانی غیر فلزی p1223.331.733.2تولید سایر محصوالت 

p1339.136.325.2تولید فلزات اساسی

p1425.335.147.1تولید محصوالت فلزی فابریکی  بجز ماشین آالت

p1528.143.748.7تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر

p1629.834.638.2تولید ماشین آالت اداری و محاسباتی

p1743.245.741.6ماشین آالت و دستگاه های مولد و انتقال  برق

یزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی p1820.640.651.3تولید رادیو و تلو

p1930.736.436.9تولید ابزار پزشکی، اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت

p2050.581.9104.4تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و  نیم تریلر

p2164.189.6105.7تولید سایر وسایل حمل و نقل

p2237.250.658.2تولید مبلمان و مصنوعات

یابی تاثیر تغییرات نرخ ارز بر تولید، سرمایه گذاری و تجارت صنعتی، حیدری، حسن، 1396 ماخذ: طرح ارز

همچنان که جدول )10-2( نشان می دهد، واکنش صنایع مختلف به شوک بازار ارز به یک میزان نبوده 
است. به طور متوسط در کل بخش صنعت، در سال اول به ازای هر میزان شوکی که به بازار ارز وارد می شود، 
14/5 درصد اندازه شوک به تورم بخش صنعت افزوده می شود، در سال دوم به صورت تجمعی 17 درصد 
و در سال سوم 14/6 درصد به تورم بخش صنعت اضافه می شود. با این حال، واکنش صنایع مختلف 
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گر واکنش  به شوک ارزی با هم برابر نیست و تفاوت قابل توجهی بین آنها وجود دارد. به طور مشخص، ا
تجمعی در سال سوم را مد نظر قرار دهیم )یعنی مجموع واکنش تورم در صنعت مورد نظر به ازای شوکی به 
میزان 100 واحد در بازار ارز در سه سال متوالی(، صنایع »تولید سایر وسایل حمل و نقل« و همچنین صنایع 
که  »تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و  نیم تریلر« بیشترین واکنش را به شوک ارزی می دهند. به این معنا 
که به بازار ارز وارد می شود، به ترتیب به میزان 105 درصد و 104 درصد اندازه شوک  به ازای هر میزان شوکی 

مربوطه به نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده در این دو صنعت اضافه می شود. 
الستیکی  محصوالت  »تولید  کاغذی«،  محصوالت  و   کاغذ  »تولید  صنایع  صنعت،  دو  این  از  بعد 
ردن و رنگ  ک، عمل آو و پالستیکی«، »تولید مبلمان و مصنوعات«، »تولید منسوجات« و »تولید پوشا
کردن پوست خزدار« به ترتیب بیشترین واکنش را به شوک بازار ارز به صورت افزایش نرخ تورم محصوالت 

تولیدی خود نشان می دهند. 
کمترین میزان واکنش در بین صنایع مختلف به شوک بازار ارز، به ترتیب مربوط به صنایع  در مقابل، 
کو سیگار«، »انتشار و چاپ و تکثیر  »صنایع مواد غذایی و آشامیدنی«، »تولید محصوالت از توتون و تنبا
میان  این  در  است.  بوده  نفت«  پاالیشگاه های  سنگ-  ذغال  تولید  »صنایع  و  شده«  ضبط  رسانه های 
و  بوده  منفی  دوم  و  اول  سال  در  ارزی  شوک  به  نفت  پاالیشگاه های  و  ذغال سنگ  تولید  صنایع  واکنش 
این  دالیل  از  یکی  شاید  می شود.  مثبت  صنعت  این  در  ارز  بازار  شوک  به  تجمعی  واکنش  سوم  سال  در 
توسط  صنایع  این  تولیدی  محصوالت  به عنوان  انرژی  حامل های  اکثر  قیمت  تعیین  به  بتوان  را  واکنش 
که سبب شده است واکنش تورم در این صنعت به شوک ارزی در الگوهای مختلف  دولت نسبت داد 
گذشت زمان از شوک اولیه به  که در نهایت با  منفی باشد. اما واکنش مثبت در سال سوم نشان می دهد 
که خود را به شکل  بازار ارز و افزایش نرخ ارز، دولت ها اقدام به اصالح قیمت حامل های انرژی می کنند 

تورم در این صنعت نشان می دهد 
اثر نرخ ارز بر قیمت های صنعتی می تواند به عوامل متعددی بستگی داشته باشد، اعم از میزان رقابتی 
آنها، وابستگی  یا تمرکز  تنوع محصوالت  به مقیاس در آن صنعت، میزان  بازدهی نسبت  بودن صنعت، 
ز تغییر در نرخ ارز و تغییرات قیمت وجود دارد  هزینه ها به واردات، وقفه هایی که در صنایع مختلف میان برو

کاالها و ... رخ می دهند.  یافت  که به دالیلی مانند درجه چسبندگی قیمت، وقفه میان سفارشات و در

خ ارز حقیقی بر متغیرهای عملکردی بخش صنعت و معدن  10-6. آثار تغییرات نر
تغییـرات  بـه  سـرمایه گذاری  و  تولیـد  واردات،  صـادرات،  قیمـت،  متغیرهـای  حساسـیت  بخـش  ایـن  در 
کشـش های تولیـد بـه نـرخ ارز نشـان  کل صنعـت بررسـی شـده اسـت. نتایـج محاسـبات  نـرخ ارز در سـطح 
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کـه  کشـش ارزش افـزوده صنعـت نسـبت بـه نـرخ ارز 0/52 بدسـت آمـده اسـت، بـه ایـن معنـا  کـه  می دهنـد 
بـا افزایـش نـرخ ارز حقیقـی در بلندمـدت و بـه میـزان 1 درصـد، ارزش افـزوده بـه میـزان 0/52 درصـد افزایـش 
کـه سیاسـت تثبیـت نـرخ ارز اسـمی در شـرایط تورمـی اثـرات منفـی بـر رشـد  می یابـد. ایـن بـدان معناسـت 

صنعتـی خواهنـد داشـت.
نتایـج محاسـبات کشـش های سـرمایه گذاری صنعتـی بـه نـرخ ارز حقیقـی نشـان می دهـد که بـا افزایش 1 
درصـدی نـرخ ارز حقیقـی در بلندمـدت سـرمایه گذاری صنعتـی بـه قیمت هـای ثابـت 0/22 درصـد افزایـش 
خواهنـد یافـت. کوچکتـر بـودن کشـش سـرمایه گذاری نسـبت بـه نرخ ارز در مقایسـه با کشـش تولیـد می تواند 
بـه دالیـل مختلفـی باشـد، از جملـه اینکـه بخـش مهمـی از تجهیـزات سـرمایه ای ماشـین آالت و ابزارهایـی 
اسـت کـه بایـد از طریـق واردات تامیـن شـوند. لـذا افزایـش نـرخ ارز هزینـه تامیـن ایـن تجهیـزات را نیـز افزایـش 

می دهـد. 
ردی، کشش صادرات فعالیت های صنعتی به نرخ ارز حقیقی موثر، 0/85- است.  بر اساس نتایج برآو
که با تضعیف ارزش حقیقی پول ملی به میزان 1 درصد، صادرات غیرنفتی به میزان  این بدان معنا است 
ره بلندمدت صادرات صنعتی به نرخ  که در یک دو 0/85 درصد افزایش می یابد. این رقم نشان می دهد 
ارز حقیقی حساس است و در نتیجه عدم تعدیل نرخ ارز اسمی متناسب با اختالف تورم داخلی با تورم 
کاهش  را  نهایت صادرات غیرنفتی  و در  ارزش حقیقی پول ملی شده  یت  تقو به  شرکای تجاری، منجر 
که سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی در شرایطی  می دهد. با توجه به این یافته، می توان به این نتیجه رسید 
یت ارزش پول ملی است که در نهایت  که نرخ تورم هنوز در مقایسه با تورم جهانی باال است، به معنای تقو

کاهش صادرات را به دنبال خواهد داشت. 
این  است.  کمتر   1 عدد  از  که  است   -0/8 حدود  ارز  نرخ  به  واردات  کشش  که  می دهد  نشان  نتایج 
که بخشی  که می  تواند ناشی از این باشد  کمتر از 1 دارند  کشش قیمتی  که واردات صنعتی  نشان می دهد 
کمتر از 1 است. از سوی  کشش آنها  از محصوالت صنعتی وارداتی به راحتی قابل جایگزینی نیستند، لذا 
مجموع  اینکه  بر  مبنی  مارشال-لرنر  شرط  که  می دهد  نشان  نتایج  صادرات،  کشش  به  توجه  با  دیگر، 
کشش های صادرات و واردات از 1 بزرگتر باشند، در بخش صنعت ایران صادق است. لذا سیاست ارزی 

در بلندمدت موجب بهبود تراز تجاری در بخش صنعت ایران خواهد شد.

خ ارز اسمی در سطح زیربخش های صنعتی  10-7. تاثیر نوسانات نر
کلیدی صنایع مختلف بررسی شده است و حساسیت  در این بخش تاثیر تغییرات نرخ ارز بر متغیرهای 
این متغیرها به تغییرات نرخ ارز در چند طبقه )پایین، متوسط، باال و خیلی باال( دسته بندی شده است 
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و سعی می شود تا با استفاده از یافته های بخش های قبلی و نیز مقایسه همه حساسیت ها با هم به یک 
کنار  کلی از واکنش صنایع مختلف به سیاست ارزی دست یافت. با بررسی جدول )10-3( در  تحلیل 

یر را بیان نمود: که در بخش های قبلی بیان شد، می توان نتایج ز سایر مطالبی 

طبقه بندی صنایع بر اساس حساسیت قیمت به تغییراص نرخ ارز1
ارز است.  نرخ  تغییرات  به  قیمت  اساس حساسیت  بر  صنایع  نشان دهنده طبقه بندی   )3-10( جدول 
که مشخص است، اکثر صنایع صادراتی در طبقه حساسیت پایین و متوسط قرار دارند و به  همان طور 
غیر از صنایع تولید محصوالت شیمیایی که در طبقه حساسیت باال قرار می گیرد و همچنین صنایع تولید 
که در زمره صنایع با حساسیت خیلی باال قرار دارند، قیمت در سایر  محصوالت الستیکی و پالستیکی 
در سایر  نشان می دهد.  ارز  نرخ  تغییرات  به  متوسطی  و  پایین  کشور عمدتا حساسیت  صنایع صادراتی 

صنایع حساسیت به طور نسبی باال است یا اصال حساسیتی وجود ندارد. 

طبقه بندی صنایع بر اساس کشش صادراص به نرخ ارز2
همان طور که از بررسی صنایع در جدول )10-3( بر می آید، به جز صنعت تولید منسوجات، سایر صنایعی 
گرفته اند از صنایع عمده صادراتی هستند. البته  که در گروه حساسیت پایین )یعنی کشش کمتر از 1( قرار 
کیف و چمدان« است  ردن چرم و ساخت  یک استثناء در این میان صنعت صادراتی »دباغی و عمل آو
گروه صنایع با حساسیت نسبتا باال به تغییرات نرخ ارز قرار می گیرد. با این حال، حتی در بین  که در زمره 
کمتر باشد، وجود ندارد.  کشش صادراتی آن از 0/5  که  کشش صادراتی پایین نیز هیچ صنعتی  صنایع با 
به طور مشخص، کمترین میزان کشش صادراتی در بین صنایع مذکور صنعت تولید منسوجات است که 
حساسیت کشش صادراتی آن 0/55 است که رقم پایینی نیست. این نشان می دهد که میزان صادرات در 
صنایع مختلف به سیاست ارزی حساسیت قابل توجهی دارند و این حساسیت به صورت افزایش میزان 

صادرات نمایان شده است.  
گرفت: از بررسی ها می توان چند نتیجه مهم 

این . 1 است.  پایین تر  صنایع  سایر  از  صادراتی  و  عمده  صنایع  در  ارز  نرخ  به  نسبت  صادرات  کشش 

1.  در این طبقه بندی حساسیت پایین )بین 0 تا 0/2(، حساسیت متوسط )بین 0/2 تا 0/4(، حساسیت باال )0/4 تا 0/6( و حساسیت خیلی باال 
)باالتر از 0/6( قرار دارد.

2. صنایع را می توان براساس حساسیت صادرات به ازای 1 درصد تغییر در نرخ ارز در سه طبقه حساسیت پایین )بین 0 تا 1(، حساسیت نسبتا باال 
کرد. )بین 1 تا 1/5(و حساسیت بسیار باال )بزرگتر از 1/5( طبقه بندی 
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گر سبد صادراتی در بخش صنعت متنوع تر باشد، انتظار بر این است که سیاست  نشان می دهد که ا
ارزی بتواند صادرات صنعتی را بیش از پیش تحت تاثیر قرار دهد. در این بین صنعت »دباغی و 
که حساسیت نسبتا  کیف و چمدان« یک استثناء محسوب می شود  ردن چرم و ساخت  آو عمل 

باالیی به سیاست ارزی از خود نشان می دهد. 
کشش های محاسبه شده برای صادرات غیرنفتی هیچ یک از عدد 0/55 کمتر نیستند که رقم پایینی . 2

ایران در مجموع به سیاست ارزی حساسیت  که صادرات غیرنفتی در  نیست. این نشان می دهد 
نشان می دهد و این حساسیت در بین صنایع مختلف متفاوت است.

به . 3 واسطه ای  و  اولیه  تولید محصوالت  از  بین صنایع  در  که هر چه  نشان می دهد  کشش ها  بررسی  
حرکت  ارزش  زنجیره  طول  در  تر  باال ارزش افزوده  با  تی  محصوال و  نهایی  محصوالت  تولید  سمت 
در  صادرات  نمونه،  به عنوان  می یابد.  افزایش  ارز  نرخ  تغییرات  به  نسبت  کشش پذیری  می کنیم، 
کمترین میزان حساسیت به سیاست ارزی را از خود  کشش 0/55  صنعت »تولید منسوجات« با 
ردن  آو عمل  ک  پوشا »تولید  صنعت  در  صادرات  حساسیت  که  درحالیست  این  می دهد،  نشان 
صنعت  به  نسبت  زنجیره  نهایی  مراحل  در  که  ارز  نرخ  تغییرات  به  خزدار«  پوست  کردن  رنگ  و 
که در زمره صنایع با حساسیت نسبتا باال به سیاست ارزی قرار  منسوجات قرار دارد، 1/22 است 
می گیرد. همچنین بیشترین حساسیت صادرات به سیاست ارزی مربوط به صنایع »تولید رادیو و 
یزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی«، »تولید ابزار پزشکی، اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت« و  تلو
تری قرار می گیرند  که جزء صنایع با ارزش افزوده باال »تولید ماشین آالت اداری و محاسباتی« است 

کاالهای نهایی تولید می کنند.  که 
طبقه بندی صنایع بر اساس کشش وارداص به نرخ ارز1

از  که هیچ صنعتی در زمره صنایع با حساسیت واردات بسیار باال )بزرگتر  نکته جالب توجه این است 
کثر صنایع بزرگ و صادراتی  که ا 1/5( به نرخ ارز قرار نمی گیرد. همچنین جدول )10-3(  نشان می دهد 
اساسی،  فلزات  تولید  آشامیدنی، صنایع  و  مواد غذایی  مانند صنایع محصوالت شیمیایی، صنایع  ما 
از جمله صنایع  اما غیرصادراتی  بزرگ  کانی غیرفلزی و همچنین صنایع  تولید سایر محصوالت  صنایع 
ارز  نرخ  تغییرات  به  آنها  واردات  که  دارند  قرار  صنایعی  جزء  نیم تریلر  و  یلر  تر موتوری،  نقلیه  وسایر  تولید 
ردن چرم و ساخت کیف  حساسیت باالیی نشان نمی دهد. در این میان واردات صنایع »دباغی و عمل آو

1. در این طبقه بندی حساسیت پایین )بین 0 تا 1-( و حساسیت نسبتا باال )بین 1- تا 1/5-( قرار دارند.
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و چمدان« بیشترین حساسیت را به نرخ ارز نشان می دهد. از بررسی ارقام کشش های محاسباتی واردات 
یر رسید: به نرخ ارز در صنایع مختلف می توان به نتایج ز

کشش های صادراتی پایین تر است و اکثر صنایع . 1 حساسیت واردات به تغییرات نرخ ارز در مقایسه با 
نشان  این  ندارد.  ارز  نرخ  تغییرات  به  باالیی  حساسیت  آنها  واردات  که  دارند  قرار  صنایعی  زمره  در 
کاالی داخلی قابلیت جایگزینی و در  کاالی وارداتی به راحتی با  که در بسیاری از صنایع،  می دهد 
ردن چرم و ساخت کیف و چمدان«  نتیجه توان رقابت ندارد. در این میان صنعت »دباغی و عمل آو

یک استثناء محسوب می شود. 
میزان . 2 کمترین  حال  این  با  اما  نیست،  یاد  ز ارز  نرخ  تغییرات  به  واردات  حساسیت  اینکه  علی رغم 

پایینی محسوب  رقم  که  فلزات اساسی است  در مورد صنعت  و  بین صنایع 0/54  در  حساسیت 
نمی شود. این نشان می دهد واردات به تغییرات نرخ ارز حساسیت نشان می دهد و سیاست ارزی 

واردات صنایع را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. 
ردن و رنگ . 3 ک، عمل آو واردات در 3 صنعت »تولید ماشین آالت اداری و محاسباتی« »تولید پوشا

ارز  نرخ  تغییرات  به  چمدان«  و  کیف  ساخت  و  چرم  ردن  آو عمل  و  »دباغی  و  خزدار«  پوست  کردن 
بخش  که  هستند  صنایعی  زمره  در  صنایع  این  سه  هر  می دهد.  نشان  باالیی  نسبت  به  حساسیت 
عمده محصوالت آنها به دست مصرف کننده نهایی می رسد و در انتهای زنجیره ارزش قرار می گیرند. 
لذا هر چه صنایع به بازار مصرف نهایی نزدیک تر باشند، حساسیت آنها به تغییرات نرخ ارز نیز بیشتر 

خواهد بود. 

طبقه بندی صنایع بر اساس کشش تولید به نرخ ارز1
کشش تولید نسبت به نرخ ارز در برخی از صنایع منفی است، یعنی نه  که  جدول )10-3( نشان می دهد 
کاهش آن نیز  تنها افزایش نرخ ارز باعث افزایش ارزش افزوده در این صنایع نمی شود، بلکه حتی موجب 
که حساسیت تولید در آن به نرخ ارز به  کو  می شود. البته به جز صنعت تولید محصوالت از توتون و تنبا
کشش بسیار ناچیزی در  که حساسیت منفی به نرخ ارز نشان داده اند،  شدت منفی است، سایر صنایعی 
کمتر از 1( قرار  گروه با حساسیت پایین )مثبت و  حدود صفر داشته اند. از سوی دیگر، اکثر صنایع در زمره 

می گیرند. 
یر رسید: کشش های تولید نسبت به نرخ ارز در صنایع مختلف می توان به نتایج ز با بررسی 

1. در این طبقه بندی حساسیت منفی )کمتر از 0(، حساسیت پایین )بین 0 تا 1( و حساسیت نسبتا باال )بین 1 تا 1/5( قرار دارند.
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زمره . 1 این  در  صنعت  مهمترین  می یابد.  کاهش  افزوده  ارزش  ارز  نرخ  افزایش  با  صنایع  از  برخی  در 
که حساسیت قابل توجهی به نرخ ارز از  کو سیگار« است  صنعت »تولید محصوالت از توتون و تنبا
خود نشان داده است. این می تواند به دلیل وابستگی تولید این صنعت به واردات مواد اولیه از خارج 
ارقام محاسباتی  با توجه به  که حساسیت منفی نشان داده اند  از سوی دیگر، سایر صنایعی  باشد. 
این  افزوده در  ارزش  که  این معنا  به  گرفت،  تقریبا صفر در نظر  را  ارز  نرخ  به  آنها  می توان حساسیت 

صنایع عمال حساسیتی به نرخ ارز ندارد.
با . 2 که  است  اینجا  نکته  می گیرند.  قرار  ارز  نرخ  به  پایین  اما  مثبت  حساسیت  گروه  در  صنایع  اکثر 

که تولید در اکثر صنایع حساسیت مثبتی به سیاست ارزی  گفت  گرفته می توان  محاسبات صورت 
کشور، ارزش افزوده در »صنایع محصوالت شیمیایی« و  از خود نشان می دهد. در بین صنایع عمده 
صنایع »تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی« حساسیت مثبت اما نسبتا پایینی به تغییرات نرخ 
ردن و  ک، عمل آو ارز نشان می دهد، اما بر عکس در »صنایع مواد غذایی و آشامیدنی«، »تولید پوشا
کردن پوست خزدار« و »تولید وسایل نقلیه  موتوری و تریلر و  نیم تریلر« حساسیت ارزش افزوده  رنگ 
ترین میزان حساسیت به تغییرات نرخ ارز مربوط به  به تغییرات نرخ ارز به طور نسبی باال است. باال
که حساسیت ارزش افزوده آن به نرخ ارز بیش از 1 می باشد.  »تولید سایر وسایل حمل و نقل« است 
که ارزش افزوده در صنایع خودروسازی کشور با افزایش نرخ ارز بیش از سایر  در مجموع می توان گفت 

صنایع افزایش می یابد.
در اینجا نیز حساسیت ارزش افزوده به تغییرات نرخ ارز در صنایعی که صادرات محور هستند، کمتر . 3

ردن چرم و  از صنایع دیگر می باشد. به طور مثال، حساسیت ارزش افزوده صنعت »دباغی و عمل آو
کیف و چمدان« به تغییرات نرخ ارز منفی و تقریبا صفر و سایر صنایع صادرات محور مانند  ساخت 
کانی های غیرفلزی نسبتا پایین بوده  صنایع شیمیایی، صنایع فلزات اساسی و صنایع تولید سایر 
که حساسیت قابل  است. تنها مورد استثناء در این میان »صنایع مواد غذایی و آشامیدنی« است 

توجهی به تغییرات نرخ ارز نشان می دهد.  

طبقه بندی صنایع بر اساس کشش سرمایه گذاری به نرخ ارز1
منفی  ارز  نرخ  تغییرات  به  سرمایه گذاری  کشش  صنایع  از  برخی  در   ،)3-10( جدول  اطالعات  براساس 

1. در این طبقه بندی حساسیت منفی )کمتر از 0(، حساسیت پایین )بین 0 تا 1( و حساسیت باال )بین 0 تا 1( قرار دارند.



کتاب سال 1396، صنعت، معدن و تجارت     346

کردن  رنگ  و  ردن  آو عمل  ک،  پوشا »تولید  از  عبارتند  سرمایه گذاری  کشش  ترتیب  به  صنایع  این  است. 
پوست خزدار«، »انتشار و چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده«، »تولید ابزار پزشکی، اپتیکی، ابزار دقیق و 
انواع ساعت«، »تولید کاغذ و محصوالت کاغذی«، »تولید مبلمان و مصنوعات«، و »تولید محصوالت از 
کاغذ، صنایع مبلمان و تولید محصوالت از  کو سیگار«. به جز سه مورد آخر یعنی صنایع تولید  توتون و تنبا
ک، انتشار و  کشش آنها بسیار ناچیز و نزدیک به صفر است، در سه صنعت تولید پوشا که  کو،  توتون و تنبا
چاپ و تولید ابزار پزشکی نوسانات ارزی تاثیر منفی بر سرمایه گذاری در این صنایع دارد. احتماال وابستگی 
که هیچ  باالی این صنایع به تجهیزات وارداتی موجب این واکنش منفی شده است. جالب اینجا است 
بررسی  با  مجموع  در  نیستند.  داخل  تولید  مهم  صنایع  یا  و  صادراتی  صنایع  زمره  در  صنایع  این  از  یک 

یر دست یافت: کشش های سرمایه گذاری به تغییرات نرخ ارز می توان به نتایج ز
صنایع . 1 این  مهمترین  است.  داشته  سرمایه گذاری  بر  منفی  تاثیر  ارزی  سیاست  صنایع  از  برخی  در 

ک، صنایع انتشار و چاپ و تکثیر، و صنایع تولید ابزار پزشکی و اپتیکی.  عبارتند از صنایع تولید پوشا
وابستگی به تجهیزات وارداتی می تواند یکی از دالیل این واکنش منفی باشد، چرا که با افزایش نرخ ارز، 
هزینه تامین ماشین آالت و تجهیزات وارداتی افزایش یافته و در نتیجه در این صنایع سرمایه گذاری 
که هیچ یک از این صنایع در زمره صنایع مهم داخلی و  کاهش خواهد یافت. نکته مهم این است 

کشور نیستند.  صنایع عمده صادراتی 
که بیشترین . 2 کشش های سرمایه گذاری در صنایع عمده و نیز صنایع صادراتی نشان می دهد  بررسی 

یژه صنایع شیمیایی و نیز صنایع  واکنش مثبت سرمایه گذاری به تغییرات نرخ ارز در صنایع بزرگ به و
که اولی از صنایع بزرگ و صادراتی و دومی نیز از صنایع عمده  تولید وسایل نقلیه موتوری بوده است، 
کشور هستند. در سایر صنایع عمده مانند صنایع فلزات اساسی و صنایع  و بزرگ جایگزین واردات 
غذایی و آشامیدنی نیز وضعیت به این صورت است، به گونه ای که سرمایه گذاری در آنها با تغییرات 

نرخ ارز رابطه مثبتی دارد. 

کلیدی صنایع به تغییراص نرخ ارز جدول )10-3(: مقایسه یکپارچه واکنش متغیرهای 

سرمایه گذاریتولیدوارداصصادراصقیمتنام صنعت
پایین0.67پایین0.47پایین0.59-پایین0.73پایین0.10صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

کو  تولید محصوالت از توتون و تنبا
1.69پایین0.16سیگار

بسیار 
منفی0.02-منفی0.86-پایین0.90-باال

پایین0.36منفی0.08-پایین0.70-پایین0.56باال0.54تولید منسوجات
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سرمایه گذاریتولیدوارداصصادراصقیمتنام صنعت
ردن و رنگ  ک عمل آو تولید پوشا

1.23باال0.52کردن پوست خزدار
نسبتا 

1.35-باال
نسبتا 

منفی0.87-پایین0.49باال
ردن چرم و ساخت  دباغی و عمل او

1.11متوسط0.38کیف و چمدان
نسبتا 

1.30-باال
نسبتا 

پایین0.18منفی0.06-باال
تولید چوب و محصوالت چوبی و 

1.58باال0.49چوب پنبه
بسیار 

پایین0.04منفی0.05-پایین0.92-باال

کاغذی کاغذ و  محصوالت  تولید 
0.78

بسیار 
1.65باال

بسیار 
منفی0.08-پایین0.05پایین0.83-باال

انتشار و چاپ و تکثیر رسانه های 
1.43پایین0.18ضبط شده

نسبتا 
منفی0.51-پایین0.06پایین0.88-باال

صنایع تولید ذغال سنگ- 
پایین0.83پایین0.06پایین0.72-پایین0.58متوسط0.20پاالیشگاه های نفت

صنایع محصوالت شیمیایی
1.06پایین0.11پایین0.57-پایین0.56باال0.48

نسبتا 
باال

تولید محصوالت الستیکی و 
0.66پالستیکی

بسیار 
پایین0.02پایین0.15پایین0.75-پایین0.94باال

کانی غیر  تولید سایر محصوالت 
پایین0.26پایین0.26پایین0.60-پایین0.62متوسط0.33فلزی

پایین0.57پایین0.21پایین0.54-پایین0.66متوسط0.25تولید فلزات اساسی
تولید محصوالت فلزی فابریکی  بجز 

1.00باال0.47ماشین آالت
نسبتا 

پایین0.01پایین0.17پایین0.72-باال
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه 

1.19باال0.49بندی نشده ...
نسبتا 

پایین0.09پایین0.21پایین0.68-باال
تولید ماشین آالت اداری و 

2.11باال0.38محاسباتی
بسیار 

پایین0.95پایین0.40پایین1.00-باال
ماشین آالت و دستگاه های مولد و 

1.22باال0.42انتقال  برق
نسبتا 

پایین0.25پایین0.35پایین0.72-باال
یزیون و دستگاه ها و  تولید رادیو و تلو

1.80باال0.51وسایل ارتباطی
بسیار 

پایین0.05پایین0.11پایین0.86-باال
تولید ابزار پزشکی، اپتیکی، ابزار 

1.76متوسط0.37دقیق و انواع ساعت
بسیار 

منفی0.12-پایین0.07پایین0.89-باال
تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و  

1.04نیم تریلر
بسیار 

1.06باال
نسبتا 

پایین0.97پایین0.70پایین0.58-باال

تولید سایر وسایل حمل و نقل
1.06

بسیار 
1.38باال

نسبتا 
1.05پایین0.83-باال

نسبتا 
پایین0.25باال
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سرمایه گذاریتولیدوارداصصادراصقیمتنام صنعت

تولید مبلمان و مصنوعات
1.19باال0.58

نسبتا 
منفی0.04-پایین0.34پایین0.95-باال

 پایین

 متوسط

 باال-نسبتا باال

 بسیار باال

 منفی

یابی تاثیر تغییرات نرخ ارز بر تولید، سرمایه گذاری و تجارت صنعتی، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی )1396(. ماخذ: طرح ارز

خ ارز و ساختار صنعت  10-8. حساسیت به تغییرات نر
در بخش قبل حساسیت متغیرهای قیمت، صادرات، واردات، تولید و سرمایه گذاری به تغییرات نرخ ارز 
در سطوح مختلف بررسی و طبقه بندی شد. در این بخش به این پرسش پرداخته شده است که آیا می توان 
بین میزان حساسیت متغیرهای کلیدی بخش صنعت به نرخ ارز و ساختار بخش صنعت ارتباطی بر قرار 

یر تعریف شده اند: کرد. ابتدا متغیرهای ساختاری بخش صنعت به شرح ز
چه 	  به  تجاری  سیاست های  نظر  مورد  صنعت  در  می دهد  نشان   :)Open( تشاری  بودن  باز  درجه 

که صنعت مورد نظر از  صورت است. هر چقدر درجه باز بودن تجاری بیشتر باشد، بدان معنا است 
کمتر حمایت شده و به میزان بیشتری در معرض رقابت خارجی است. نظر تجاری 

نسبت سرمایه گذاری به ارزش افزوده )ITOY(: نشان می دهد که در صنعت موردنظر به نسبت ارزش 	 
تر  که این نسبت در آنها باال گفت صنایعی  افزوده ایجاد شده، چقدر باید سرمایه گذاری شود. می توان 

است، بطور نسبی صنایع سرمایه بری هستند.
که میزان 	  نسبت هزینه وارداص مواد اولیه خارجی به ارزش تولیداص )MIMPORT(: نشان می دهد 

یم  تر باشد، انتظار دار وابستگی هر صنعت به نهاده های وارداتی چقدر است. هر چقدر این نسبت باال
که افزایش نرخ ارز هزینه های تولید را در این صنایع به میزان بیشتری افزایش دهد. با این حال افزایش 
یان دیدن از تغییرات نرخ ارز نیست، چرا که ممکن است فروش صنعت نیز  هزینه ها لزوما به معنای ز
به دلیل افزایش قدرت رقابت قیمتی ناشی از افزایش نرخ ارز بیشتر شود. در نتیجه اثر خالص نرخ ارز 

بر روی یک صنعت را نباید تنها با این متغیر سنجید.
کلی تر از وضعیت یک صنعت است. 	  رشد ارزش افزوده )GROWTH(: رشد ارزش افزوده معیاری 
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می توان  را  افزوده  ارزش  رشد  لذا  یم،  ندار دسترس  در  صنایع  ری  سودآو از  دقیقی  معیار  که  آنجا  از 
که هر چقدر در یک صنعت ارزش افزوده  کلی یک صنعت سنجید. به این معنا  به عنوان وضعیت 

کند، فروش و درآمد فعاالن آن بیشتر شده و وضعیت اقتصادی در آن بهتر خواهد بود.  بیشتر رشد 

کلیدی بخش صنعت به  به منظور بررسی ارتباط بین این متغیرهای ساختاری و حساسیت متغیرهای 
نرخ ارز می توان از تکنیک ضریب همبستگی و همچنین رگرسیون بهره برد. مزیت تکنیک رگرسیون این 
یژگی  است که ضرایب هر متغیر ساختاری در آن از اثر سایر متغیرهای ساختاری خالص شده اند، اما این و
کشش های محاسباتی به ازای هر صنعت محاسبه  در ضریب همبستگی وجود ندارد. با توجه به اینکه 
شده است، لذا داده های مربوط به کشش ها ساختار مقطعی دارند. از این رو داده های مربوط به متغیرهای 
ره  ساختاری نیز باید ساختاری مقطعی داشته باشند. از این رو از میانگین متغیرهای ساختاری طی دو
یژگی  ره زمانی، این میانگین ها به نوعی نشان دهنده و 93-1374 استفاده شده است. با توجه به طول دو
که از یک متغیر نماینده ساختار، انتظار  که دقیقا امری است  بلندمدت هر یک از صنایع نیز می باشند، 
تر باشد، می توان  ره باال گر متوسط درجه باز بودن تجاری یک صنعت طی این دو می رود. به عنوان مثال، ا

که آن صنعت به میزان بیشتری در معرض رقابت خارجی بوده است. گرفت  نتیجه 
صادرات،  قیمت،  از  عبارتند  که  jام  )متغیر  کلیدی  متغیرهای  از  یکی  حساسیت  نشانگر   Eji گر  ا
کلی رگرسیونی  واردات، تولید و سرمایه گذاری( به تغییرات نرخ ارز باشد، در این صورت می توان معادله 
را  رد شده است  برآو کشش های محاسبه شده  با  بین ساختار صنایع  ارتباط  بررسی  برای  ادامه  در  که  را 

کرد: یر تعریف  به صورت ز
)1-10(

2 
 

(10-1) 𝐸𝐸𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑂𝑂𝑂𝑂𝐸𝐸𝑂𝑂𝑗𝑗 + 𝛽𝛽2𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝑗𝑗 + 𝛽𝛽3𝑀𝑀𝐼𝐼𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂𝑀𝑀𝐼𝐼𝑗𝑗 + 𝛽𝛽4𝐺𝐺𝑀𝑀𝑂𝑂𝐺𝐺𝐼𝐼𝐺𝐺𝑗𝑗 + 𝑢𝑢𝑗𝑗 
نیز نمایانگر  𝑢𝑢𝑗𝑗ها نشانگر پارامترهای رگرسیون و 𝛽𝛽(، i=1,2,…22ام )iنشانگر صنعت  iكه در این رگرسیون اندیس 

متغیر كلیدی )قیمت، صادرات، واردات،  5باشد. با توجه به اینكه قبال حساسیت جمله خطای تصادفی رگرسیون می
رگرسیون مقطعی  5ایم، بنابراین یربخش صنعتی برآورد كردهز 22گذاری( را نسبت به نرخ ارز برای تولید و سرمایه

 ارائه شده است. (4-10)خواهیم داشت كه نتایج آنها در جدول 
 

 های ارزی و متغیرهای ساختاری بخش صنعتهای مقطعي بین کشش(: نتایج برآورد رگرسیون4-10جدول)
Dependent Variable Intercept OPEN MIMPORT ITOY GROWTH R-squared 

Price Elasticity Coefficient      

Prob.       

Export Elasticity Coefficient      

Prob.       

Import Elasticity Coefficient      

Prob.       

Output Elasticity Coefficient      

Prob.       

Investment Elasticity Coefficient      

Prob.       

(.1396سسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی )، موطرح ارزیابی تاثیر تغییرات نرخ ارز بر تولید، سرمایه گذاری و تجارت صنعتی ماخذ:

نیز  و   رگرسیون  پارامترهای  نشانگر  )i=1,2,…22(، ها  ام   i صنعت  نشانگر   i اندیس  رگرسیون  این  در  که 
کلیدی  متغیر   5 حساسیت  قبال  اینکه  به  توجه  با  می باشد.  رگرسیون  تصادفی  خطای  جمله  نمایانگر 
رد  یربخش صنعتی برآو )قیمت، صادرات، واردات، تولید و سرمایه گذاری( را نسبت به نرخ ارز برای 22 ز

که نتایج آنها در جدول )10-4( ارائه شده است. کرده ایم، بنابراین 5 رگرسیون مقطعی خواهیم داشت 
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جدول)10-4(: نتایج برآورد رگرسیون های مقطعی بین کشش های ارزی و متغیرهای ساختاری بخش صنعت

Dependent Variable Intercept OPEN MIMPORT ITOY GROWTH R-squared

Price Elasticity
Coefficient 0.453498 -0.04209 0.995846 -0.52226 0.007202

0.127417
  .Prob 0.0585 0.3077 0.4105 0.6873 0.535

Export Elasticity
Coefficient 0.753435 0.134228 3.103267 -0.37398 -0.01476

0.598736
  .Prob 0.0142 0.0146 0.048 0.815 0.3075

Import Elasticity
Coefficient -1.04949 -0.0447 -0.97625 1.791867 0.022741

0.499869
  .Prob 0.0000 0.1018 0.2175 0.044 0.0066

Output Elasticity
Coefficient 0.606818 -0.06969 -0.33503 -3.2159 0.025988

0.338175
  .Prob 0.0423 0.1769 0.8211 0.0572 0.0819

 Investment
Elasticity

Coefficient -0.02777 -0.01168 -4.21239 1.563372 0.068561
0.535318

  .Prob 0.9299 0.8363 0.02 0.3904 0.0004

یابی تاثیر تغییرات نرخ ارز بر تولید، سرمایه گذاری و تجارت صنعتی، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی )1396(. ماخذ: طرح ارز

یر دست یافت: با بررسی جدول )10-4( می توان به نتایج ز
بین حساسیت قیمت به تغییرات نرخ ارز و متغیرهای ساختاری رابطه معناداری مشاهده نمی شود. 	 

که تاثیرات نرخ ارز بر قیمت تولیدکننده در بخش صنعت به عوامل  گرفت  بنابراین می توان نتیجه 
دیگری بستگی دارد که خارج از مواردی است که در رگرسیون های باال در نظر گرفته شده است. نکته 
که حتی بین میزان وابستگی به واردات مواد اولیه خارجی )MIMPORT( و  جالب توجه این است 
که ممکن  حساسیت قیمت به نرخ ارز نیز رابطه معناداری مشاهده نمی شود. بنابراین تصور رایجی 
در یک  واردات  به  وابستگی  اینکه هر چه  بر  مبنی  کند  به ذهن خطور  ابتدا ممکن است  در  است 
تایید  دارد،  بیشتری  حساسیت  ارز  نرخ  تغییرات  به  صنعت  آن  در  قیمت  باشد،  بیشتر  صنعت 

نمی شود.
بین حساسیت صادرات به نرخ ارز و درجه باز بودن تجاری صنعت رابطه مثبت وجود دارد. این بدان 	 

که به میزان بیشتری در معرض رقابت خارجی هستند،  که سیاست ارزی در صنایعی  معنا است 
نیز  به واردات  ارز و میزان وابستگی  به نرخ  از سوی دیگر، بین حساسیت صادرات  موثرتر می باشد. 
رابطه مثبت و معناداری برقرار شده است. این بدان معنا است که صادرات در صنایعی که وابستگی 

بیشتری به واردات دارند، به تغییرات نرخ ارز حساسیت بیشتری نشان می دهد. 
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تری در بلندمدت داشته اند و همچنین صنایعی 	  حساسیت واردات به نرخ ارز در صنایعی که رشد باال
تر بوده است. اگر حساسیت واردات به نرخ ارز را بتوان به عنوان  که سرمایه بری بیشتری داشته اند، باال
کرد، در این  کاالهای داخلی تفسیر  کاالهای رقیب خارجی در مقابل  درجه جایگزین پذیری واردات 
که به نسبت ارزش  تری را تجربه نموده اند و نیز صنایعی  که رشد باال گفت صنایعی  صورت می توان 
تری را نیز دارا بوده اند(،  تری داشته اند )و به طور طبیعی رشد باال افزوده خلق شده، سرمایه گذاری باال

کاالهای مشابه خارجی داشته اند. توان رقابت بیشتری در مقابل 
)در 	  منفی  رابطه  افزوده  ارزش  به  سرمایه گذاری  نسبت  و  ارز  نرخ  تغییرات  به  تولید  حساسیت  بین 

که  که نشان می دهد تولید در صنایعی  سطح احتمال خطای نوع اول 10 درصد( برقرار شده است 
سرمایه بری بیشتری دارند، به نرخ ارز حساسیت پایین تری از خود نشان می دهد. همچنین، نتایج 
تر باشد،  نشان می دهد )در سطح احتمال خطای نوع اول 10 درصد( هر چه رشد در یک صنعت باال
که با افزایش  تولید در آن صنعت حساسیت بیشتری به تغییرات نرخ ارز نشان می دهد، به این معنا 

نرخ ارز میزان تولید بیشتر از صنایع با رشد پایین افزایش می یابد.
وابستگی 	  که  صنایعی  در  ارز  نرخ  تغییرات  به  سرمایه گذاری  حساسیت  که  می دهند  نشان  نتایج 

کمتر است. به بیان دیگر، با افزایش نرخ ارز سرمایه گذاری در این  بیشتری به مواد اولیه وارداتی دارند، 
تری دارند، با افزایش  صنایع کمتر از سایر صنایع افزایش می یابد. از سوی دیگر در صنایعی که رشد باال

نرخ ارز میزان سرمایه گذاری بیش از سایر صنایع افزایش می یابد. 
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جمع بندی و نتیجه گیری فصل دهم     
صنعتی  توسعه  مهم  عناصر  از  یکی  صنعتی  سیاست های  سایر  کنار  در  مناسب  ارزی  سیاست  که،  آنجا  از 

خ ارز رقابتی بر اساس حفظ قدرت رقابت  خ ارز و تعهد به حفظ نر است، پرهیز از قیمت گذاری مصنوعی نر

با  صنایع  قیمت  شاخص   )1374-1394( مطالعه  مورد  دوره  طی  ایران  در  می باشد.  ضروری  محصوالت 

خ ارز در ایران ناقص است. البته وابستگی  خ ارز به یک میزان افزایش نمی یابد و اثر اشاعه ای نر افزایش نر

که در قیمت ها چسبندگی  به تجهیزات مصرفی و سرمایه ای وارداتی و همچنین سیاست قیمت گذاری دولتی 

خ ارز نقش مهمی دارند. با این  کنش قیمت ها در صنایع مختلف به تغییرات نر ایجاد می کند نیز در تفاوت وا

خ ارز افزایش می یابند.  حال به طور مشخص در صنعت خودرو قیمت ها به صورت یک به یک با افزایش نر

که صنعت خودرو نسبت به  که مهمترین آن این است  گرفت  عوامل مختلفی را می توان در این میان در نظر 

رقابت خارجی بسته تر است. 

خ ارز حقیقی رابطه مثبت و معناداری  کل بخش صنعت با افزایش نر صادرات، سرمایه گذاری و تولید در 

بر  اثرات منفی  ارز اسمی  خ  نر تثبیت  اینرو، سیاست  از  ارز حقیقی دارد.  خ  نر با  رابطه منفی  و واردات  دارند 

متغیرهای صادرات، تولید و سرمایه گذاری صنعتی خواهد داشت و واردات صنعتی را افزایش می دهد. به نظر 

خ ارز حقیقی است.  که سیاست مناسب، تثبیت نر می رسد 

کشش های محاسبه  صادرات غیرنفتی در ایران در مجموع به سیاست ارزی حساسیت نشان می دهد و 

کمتر نیستند و این حساسیت در  شده برای صادرات غیرنفتی در هیچ یک از صنایع مختلف از عدد 0/55 

خ ارز در صنایع عمده و صادراتی  بین صنایع مختلف متفاوت است، به طوریکه کشش صادرات نسبت به نر

گر سبد صادراتی در بخش صنعت متنوع تر باشد، انتظار بر این است  از سایر صنایع پایین تر است. بنابراین، ا

که سیاست ارزی بتواند صادرات صنعتی را بیش از پیش تحت تاثیر قرار دهد. هر چه در بین صنایع از تولید 

تر در طول  تی با ارزش افزوده باال محصوالت اولیه و واسطه ای به سمت تولید محصوالت نهایی و محصوال

خ ارز افزایش می یابد. حساسیت  کشش پذیری صادرات نسبت به تغییرات نر زنجیره ارزش حرکت می کنیم، 

کشش های صادراتی پایین تر است. موید آن است  کثر صنایع در مقایسه با  خ ارز در ا واردات به تغییرات نر

کاالی داخلی قابلیت جایگزینی و در نتیجه توان رقابت  کاالی وارداتی به راحتی با  که در بسیاری از صنایع 

خ ارز نیز  ندارد. هر چه صنایع به بازار مصرف نهایی نزدیک تر باشند، حساسیت واردات آنها به تغییرات نر

بیشتر خواهد بود. 

به  زیادی  کلی حساسیت  به طور  نقلیه  تولید وسایل  واردات، صنایع  بین صنایع عمده جایگزین  در 

خ ارز دارند. این حساسیت در خصوص قیمت و نیز صادرات نیز به وضوح برقرار است. حساسیت  تغییرات نر

تولید  صنایع  در  به ویژه  است،  بوده  منفی  صنایع  از  برخی  در  ارز  خ  نر تغییرات  به  سرمایه گذاری  و  تولید 
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کو و همچنین منسوجات. این حساسیت منفی را می توان ناشی از افزایش هزینه  محصوالت از توتون و تنبا

تامین تجهیزات سرمایه ای و همچنین به دلیل وابستگی باال به نهاده های وارداتی دانست. 

خ ارز در صنایع بزرگ به ویژه صنایع شیمیایی و نیز  کنش مثبت سرمایه گذاری به تغییرات نر بیشترین وا

که اولی از صنایع بزرگ و صادراتی و دومی نیز از صنایع عمده  صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری بوده است 

کشور هستند. در سایر صنایع عمده مانند صنایع فلزات اساسی و صنایع غذایی  و بزرگ جایگزین واردات 

خ ارز رابطه  که سرمایه گذاری در آنها با تغییرات نر گونه ای  و آشامیدنی نیز وضعیت به این صورت است، به 

مثبتی دارد. 

کمتر از صنایع دیگر  که صادرات محور هستند،  خ ارز در صنایعی  حساسیت ارزش افزوده به تغییرات نر

به  توجهی  قابل  حساسیت  که  است  آشامیدنی«  و  غذایی  مواد  »صنایع  میان  این  در  استثناء  می باشد. 

خ ارز نیز  خ ارز دارند. بین میزان وابستگی به واردات مواد اولیه خارجی و حساسیت قیمت به نر تغییرات نر

رابطه معناداری وجود ندارد. بنابراین تصور رایج مبنی بر اینکه هر چه وابستگی به واردات در یک صنعت 

خ ارز حساسیت بیشتری دارد، تایید نمی شود. بیشتر باشد، قیمت در آن صنعت به تغییرات نر
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کم بر بخش صنعت معدن و تجارت 11-1. وضعیت شاخص ها و روند های حا
11-1-1 وضعیت شاخص های بین المللی

تجارت  و  سرانه  درآمد  نا خالص،  تولید  شاخص های  در  مثبتی  رشد  از  جهانی  اقتصاد   1396 سال  در 
خارجی برخوردار شد. اقتصاد ایران نیز توانست رشد مثبتی در شاخص های تولید نا خالص، درآمد سرانه 
کند، اگرچه وضعیت رشد  از برجام و رفع برخی تحریم ها تجربه  و تجارت خارجی، بواسطه شرایط پس 
شاخص های اقتصادی در مقایسه با اهداف مندرج در قانون برنامه ششم فاصله نشان می دهد. ازسوی 
تولید ناخالص داخلی 431  بواسطه  کالن اقتصادی و تجاری  با وجود بهبود نسبی شاخص های  دیگر، 
میلیارد دالری )سهم 0/54 درصدی و رتبه 27 جهانی(، درآمد سرانه 5،304 دالری )رتبه 97 جهانی(، 
تورم 9/9 درصدی )رتبه 22 جهانی(، سهم 0/52 درصدی از صادرات جهانی، افزایش نوسانات نرخ ارز 
گسترش فضای عدم اطمینان ناشی از آن، آثار بازدارنده ای بر وضعیت این قبیل از  در اواخر سال 1395 و 
گمانه زنی ها در خصوص تصمیم ایاالت متحده آمریکا برای خروج از برجام،  شاخص ها داشت. بعالوه، 
این  آنکه  ایران شد. ضمن  اقتصادی  برای وضعیت شاخص های  نا مطمئن  ایجاد چشم اندازی  موجب 
ری  شرایط می تواند به عنوان مانعی جدی پیش روی جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین انتقال فنآو

کید بر بخش صنعت ایران تلقی شود. با تا
ری جهانی بهبود یافت اما  در سال 1396 وضعیت ایران ازنقطه  نظر شاخص های رقابت پذیری و نوآو
کالن  کسب وکار و آزادی اقتصادی با تنزل رتبه مواجه بود. بهبود محیط  در زمینه شاخص های سهولت 
ری  فناو و  دانش  و  خالق  خروجی های  افزایش  ری،  نوآو و  کارایی  نرخ  افزایش  یرساخت ها،  ز اقتصادی، 
سال،  این  در  که  است  حالی  در  این  بودند.  فوق االشاره  محیطی  شاخص های  بهبود  دالیل  مهمترین  از 
را داشته اند. در  کسب وکار  رتبه در شاخص  سهولت  تنزل  بیشترین  قراردادها  الزام  و  پرداخت مالیات ها 
شاخص آزادی اقتصادی بیشترین تنزل رتبه در اثربخشی قضایی، سالمت مالی، آزادی سرمایه گذاری و 

آزادی تجاری به وقوع پیوست.
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11-1-2. رشد ارزش افزوده زیرگروه های صنعتی و تجاری و رشد اقتصادی
بررسی رشد اقتصادی )بدون نفت( نشان می دهد که در سال 1396 برخالف سال های قبل، بخش عمده 
کل  که رشد تولید ناخالص داخلی )بدون نفت( از رشد  رشد اقتصادی مرهون بخش غیرنفتی است، چرا 
رد شده است. اگرچه پس از اجرای برجام و با توجه  تولید ناخالص داخلی بیشتر و معادل 4.3 درصد برآو
انتظار می رفت رشد اقتصادی  که  تولید در دو سال اخیر، همانطور  به تکمیل شدن ظرفیت های خالی 
گروه  چشمگیر 12.2 درصدی سال 1395 تداوم نیافت و در سال 1396 به 3.7 درصد رسید. ارزش افزودۀ 
رده های پاالیشگاهی نسبت به سال  گازی و فرآو کاهش نرخ رشد صادرات میعانات  صنعت نیز به علت 
تنگناهای  ارز،  نرخ  نوسان  به  توجه  با  و  مواجه شده است  میزان 19.4 درصد  به  نرخ رشد  کاهش  با  قبل 
ری پایین و هزینه های سربار  ری تولید، نرخ بهره و تأمین نقدینگی و مواداولیه، فرسودگی ماشین آالت و فناو
آینده  در سال های  آن  برای  توجهی  قابل  و خارجی، رشد  داخلی  تنگناهای جذب سرمایه گذاری  و  باال 
نمی توان متصور شد. سهم گروه صنعت از رشد اقتصادی در سال 1396 تنها 0.7 واحد درصد بوده است. 
رۀ 96-1392 تغییر  نکته قابل توجه در بررسی سهم ارزش افزوده فعالیت های مختلف اقتصادی طی دو
یکه پس  کل است؛ بطور قابل توجه سهم فعالیت های ساختمانی از ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی 
اقتصادی  رشد  در  کاهنده  عوامل  از  یکی  به عنوان  ساختمانی  فعالیت های  که  متوالی  رۀ  دو چندین  از 
نقش داشت سرانجام در سال 1396 سهم 0.09 واحد درصدی از رشد اقتصادی را به خود اختصاص داد. 
هم زمان با مثبت شدن رشد ارزش افزودۀ ساختمان، به دلیل وجود پیوند های پیشین و پسین این بخش 
گرفت. افزایش  قابل توجه  سهم از رشد فعالیت های  گروه نیز تحت تأثیر قرار  گروه خدمات، رشد این  با 
گذار بودن رشد ارزش افزوده ساختمان بر فعالیت های  گواه آشکاری از  اثر  کرایه "  مربوط به" مستغالت و 

گروه خدمات است.
بعالوه در سال 1396 رشد واردات به میزان قابل توجهی بیش تر از رشد صادرات بوده است، لذا نرخ 
کاال ها و خدمات مجددًا مانند سال 1392 منفی شده است. این در حالی اتفاق  رشد خالص صادرات 
انتظار  عادی  شرایط  در  بود.  کرده  تجربه  را  توجهی  قابل  رشد   1396 سال  دوم  نیمه  نرخ ارز در  که  افتاده 
این  اما  کند.  تجربه  واردات  به  نسبت  را  بیش تری  رشد  نسبی  به طور  ارز، صادرات  افزایش نرخ  با  می رود 

کم تر مورد انتظار خواهد بود. مسأله در شرایط بازگشت تحریم ها 

11-1-3. سرمایه گذاری صنعتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
گذار از ارقام منفی سال های 94 و 95، در پایان سال 96 مثبت شد.  رشد تشکیل سرمایه ثابت، بعد از 
است،  کشور  صنعتی  محصوالت  عمده  مصرف کننده  که  ساختمان  بخش  در  سرمایه گذاری  افزایش 
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موجب شد نرخ رشد تشکیل سرمایه در ساختمان در سال 1396 به 3.2 درصد برسد. همچنین افزایش 
کاالهای سرمایه ای و ماشین آالت از محل رشد تولید ناخالص داخلی در سال های اخیر  هم زمان واردات 
که بهبود قیمت نفت در سال  یژه  موجب افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه در بخش ماشین آالت شد، بو
اگرچه در سال  داد. شایان ذکر است  افزایش  را  و ماشین آالت  کاالهای سرمایه ای  واردات  توانایی   1396
1396حوزه ساختمان به دلیل افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی وارد فاز رونق شده است، اما نسبت 
کاهش مواجه شده و به 7.7 درصد رسیده است. بعالوه، مقایسه  سرمایه گذاری در ساختمان به تولید با 
تغییرات رشد سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین آالت 
یکه رشد سرمایه گذاری دولتی در  بوده؛ بطور کاماًل خالف جهت هم  و بخش ساختمان در سال 1396 
بخش ماشین آالت در سال 1396 از 1- درصد به مثبت 4.5 درصد افزایش یافته است، اما در مقابل رشد 
 2.2 به  درصد   6.5 از  ماشین آالت  بخش  در  ناخالص  ثابت  سرمایه  تشکیل  در  خصوصی  سرمایه گذاری 
تشکیل  رشد  افزایش  دولتی  بخش  در  گفت  می توان  مطلب  این  توضیح  در  یافته است.  کاهش  درصد 
کاال های سرمایه ای و ماشین آالت از محل  سرمایه در بخش ماشین آالت ناشی از افزایش همزمان واردات 
تولید بوده است، اما در بخش خصوصی روند افزایشی قیمت ها در بخش ساختمان منجر به جذابیت 
این بخش برای سرمایه گذاری و درنتیجه افزایش رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان 

شده است.
در سال 1396 پروانه های بهره برداری صادره صنعتی از نظر تعداد با رشد 3.3 درصدی، از نظر میزان 
از  ناشی  امر  این  که  شدند.  مواجه  درصدی   16 رشد  با  اشتغال  نظر  نقطه  از  و  درصدی   0.5 رشد  سرمایه 
بر بوده است. در سال 1396  کار رشد سرمایه گذاری پروانه های بهره برداری صادره در رشته فعالیت های 
که  شده است  مصوب  صنعتی  فعالیت های  رشته  در  خارجی  سرمایه گذاری  دالر  میلیارد   2/8 بر  بالغ 
»وسایل نقلیه موتوری با سهم 28 درصدی« و »ماشین آالت و دستگاه های برقی بارشد 25.2 درصدی« 
رانه و دانش بنیان  یابی وضعیت صنایع فناو ترین سهم از سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده اند. ارز باال
بر اساس  ایجاد شده است.  رانه  فناو توسعه محصوالت  نیز نشان می دهد در سال 1396 رشد نسبی در 
ری جهانی، رقابت پذیری صنعتی و رقابت پذیری  ایران در شاخص های نوآو شاخص های جهانی، رتبه 
ری بهبود یافته است. همچنین ثبت شرکت های دانش بنیان صنعتی نیز نسبت به  جهانی از منظر فناو
و  درصدی   52 رشد  صادره  توسعه  و  تحقیق  پروانه های  تعداد  است.  داشته   66.4 افزایش  گذشته  سال 
تعداد واحدهای صنایع پیشرفته تایید شده نیز رشد 40 درصدی نسبت به سال قبل داشته اند. با توجه به 
ری  گشایش های ایجاد شده در سال 1396 و انعقاد قراردادهای بین المللی همکاری مشترک،  توسعه فناو
کرده است. با این وجود در زمینه تولید و صادرات  کشور روند مثبتی را در سال 1396 تجربه  در صنایع 
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رانه تغییر محسوسی ایجاد نشده است و سهم این محصوالت از ارزش افزوده صنعتی و  محصوالت فناو
صادرات محصوالت صنعتی پایین تر از اهداف تعیین شده است.

کم بر آن کارگاه های صنعتی و روند حا 11-1-4. ترکیب رشد 
کرد و 3 رشته فعالیت  کارگاه های بزرگ صنعتی در سال 1396 رشد 5.9 درصدی را تجربه  شاخص تولید 
 19.5 نوری  و  الکترونیکی  رایانه ای،  محصوالت  درصد«،  »تولید   20.3 حمل و نقل  وسایل  سایر  »تولید 
در  اهمیت  حائز  نکته  داشته  اند.  را  رشد  بیشترین  درصد«   11.3 موتوری  نقلیه  وسایل  »تولید  و  درصد«، 
این بخش حضور رشته فعالیت های پیشران »محصوالت شیمیایی 5.2 درصد«، »فلزات اساسی 3.8 
درصدی« و »صنایع پاالیشگاهی 1.2 درصدی« در گروه صنایع دارای رشد کمتر از شاخص کل بوده است. 
از  عبارت  آنها  مهمترین  که  بود  مختلفی  عوامل  از  متاثر   1396 سال  در  صنعتی  محصوالت  تولید 
سهولت  و  خارجی(  و  )داخلی  بازار  اندازه  و  صادرات  روند  تغییر  دست اجرا،  در  طرح های  بهره برداری 
و  بسته بندی  کاغذ  تولید  تنی  هزار   300 ظرفیت  شدن  اضافه  آنکه،  جمله  از  است.  اولیه  مواد  واردات 
کشور شده است.  کارتن در  کاغذ باطله موجب افزایش تولید  ایجاد عوارض 100 درصدی برای صادرات 
موجب  محصول  این  تولید  قطعات  واردات  شدن  سهل تر  و  ایران  سازی  کمباین  شرکت  تولید  افزایش 
افزایش  و  کاغذ  تولید  بهره برداری  پروانه های  درصدی   19 رشد  است.  بوده   1396 درسال  آن  تولید  رشد 
600 هزارتنی ظرفیت 4 واحد تولیدی دوده 24.4 منجربه رشد مثبت تولید در این دو رشته فعالیت شده 
کریلیک(؛  ا الیاف  تولیدکننده  کارخانه  )تنها  کریل  ا پلی  کارخانه  کریلیک  ا تولید  خط  تعطیلی  است. 
و  ماشین آالت  فرسودگی  با  همراه  نیاز  مورد  چوب  تامین  در  خصوصا  پان  نئو اولیه  مواد  تامین  دشواری 
کشور از طریق مرزهای  یزیون به  گسترده تلو کاالی جانشین )MDF(؛ قاچاق  کاهش تقاضا ناشی از فشار 
کاهش واردات مواد اولیه مورد نیاز برای تولید این محصول؛ تعمیرات و تغییر سیستم  غربی همراستا با 
کاهش  کاتد مس به سیستم فلش و نوسانات بازار شیشه از جمله مهم ترین علل  کوره های فعلی تولید 

تولید در صنایع نامبرده می باشند.
تولید  میان  در   1391-96 رۀ  دو طی  کشور  صنعتی  بزرگ  کارگاه های  تولید  بر  کم  حا روند  نظر  نقطه  از 
کشنده 151.2 درصد«  ره مربوط به تولید »کامیون  محصوالت صنعتی منتخب، بیشترین متوسط رشد دو
و »نخ سیستم پنبه ای و ترکیبی الیاف مصنوعی 43.1 درصد«، »تولید چرم 40.2 درصد«، »کمباین 39.2 
درصد« و »اتوبوس و مینی بوس 33.1 درصد« در رتبه های بعدی قرار گرفتند. افزایش 250 درصدی واردات 
ترکیبی  و  پنبه ای  تولید نخ سیستم  افزایش  دلیل اصلی  به سال 1395  در سال 1396 نسبت  پنبه  لینتر 
کشنده موجب افزایش  کامیون و  الیاف مصنوعی بوده است. رفع تحریم ها همراه با اجرای طرح نوسازی 
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کاهش تولید  ره بیشترین  ره مورد بررسی شد. طی این دو کشور طی دو کشنده در  کامیون و  تقاضا و تولید 
دلیل  به  درصد«   11.6 »کولرآبی  و  تولید  خط  تعطیلی  دلیل  به  درصد«   -59 کریلیک  ا »الیاف  به  مربوط 

کاهش صادرات بوده است.

11-1-5. تأمین مالی بخش صنعت و معدن
11-1-5-1  نظام بانکی

بـر اسـاس آخریـن اطالعـات موجـود، میـزان تسـهیالت پرداختـی بانک هـا در سـال 1396 بـه بخش هـای 
یـال بوده کـه در مقایسـه با سـال قبل رشـدی در حـدود 12 درصـد  اقتصـادی معـادل 6139/1 هزار میلیـارد ر
کـرده اسـت. از ایـن میـزان تسـهیالت اعطایـی در سـال 1396، بخـش صنعـت و معـدن حـدود  را تجربـه 
کـه در مقایسـه بـا سـال قبـل حـدود 8/3 درصـد  یـال را بـه خـود اختصـاص داده  1742/2 هـزار میلیـارد ر
بـود، سـهم بخـش  یکـرد عمومـی  یکـرد انبسـاط اعتبـاری رو کـه رو ازآنجا بـا این حـال،  رشـد داشـته اسـت. 
صنعـت و معـدن از کل تسـهیالت اعطایـی نظـام بانکـی در حـدود 1 درصـد نسـبت بـه سـال 1395 کاهـش 
ایـن بخـش، به علـت  یافـت؛ ضمـن آنکـه تسـهیالت بانـک صنعـت و معـدن به عنـوان بانـک تخصصـی 
این حـال،  بـا  کـرد.  تجربـه  را  درصـدی(   -17/7( چشـمگیری  بسـیار  کاهـش  منابـع،  محدودیت هـای 
به دلیـل رشـد 16/9 درصـدی سـپرده های ایـن بانـک )کـه عمدتـًا ناشـی از عاملیـت وجـوه صنـدوق توسـعه 
ملـی و نیـز مشـارکت در طـرح رونـق تولیـد بـود( بانـک یـاد شـده در تأمیـن مالـی سـرمایه در گـردش واحدهای 
یالـی صنـدوق  تولیـدی کوچـک و متوسـط مشـارکت مؤثـری داشـت. همچنیـن در ایـن سـال، تسـهیالت ر
که  توسـعه ملی جهت تحریک سـرمایه گذاری بخش صنعت و معدن با رشـد 88/1 درصدی مواجه شـد 
یـت  عمدتـًا معطـوف بـه صنایـع پتروشـیمی و فلـزات اساسـی بـود. تسـهیالت ارزی ایـن صنـدوق نیـز بـا اولو
کاشـی، سـنگ و صنایـع مشـابه اعطـا شـد. در سـال 1396 در  طرح هـای پتروشـیمی، فـوالدی، سـیمان، 
قالـب طـرح رونـق تولیـد مطابـق سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی بـه حـدود 28267 واحـد تولیـدی کوچـک 
کنـار  یـال تسـهیالت پرداخـت شـد. در  و متوسـط و طـرح نیمه تمـام، مجموعـًا حـدود 195 هـزار میلیـارد ر
گرفـت. در ارتبـاط بـا تأمیـن  اعطـای تسـهیالت بانکـی، حمایت هـای ضمانتـی از ایـن صنایـع نیـز صـورت 
ری اسـت: اول آنکـه عمـده تأمیـن مالـی  مالـی بخـش صنعـت، معـدن و تجـارت توجـه بـه چنـد نکتـه ضـرو
این بخش بانک محور اسـت و بورس سـهم جدی در آن ندارد؛ دوم آنکه سـهم عمده تسـهیالت صندوق 
توسـعه ملـی بـه صنایـع منبع محـور موجـود اختصـاص می یابـد. بنابرایـن، توجـه بـه افزایـش سـهم صنایـع بـا 

ری اسـت. ارزش افـزوده بـاال و صـادرات بـا پیچیدگـی  بیشـتر، ضـرو
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کارخانه ای در بورس اوراق بهادار 11-1-5-2  وضعیت صنایع 
بورس

که  شاخص  صنعت در سال 1396 در قیاس با سال قبل با افزایش 29/8 درصدی مواجه شد؛ به طوری 
از  رقم 66342 واحدی در اوایل سال  1396، به  سطح 86082  واحدی در پایان این سال رسید. همچنین 
که در مقایسه با ابتدای  راق بهادار در پایان اسفند سال 1396 به 96290 واحد رسید  شاخص  کل بورس او
یاست  انتخابات ر یژه  کرد. تحوالت در عرصه بین الملل به و را تجربه  سال رشد قیمت 24/3 درصدی 
یب تحریم های جدید علیه  جمهوری ایاالت متحده آمریکا و اقدامات مجلس نمایندگان آمریکا در تصو
که افزایش نرخ دالر و سایر ارزها را به دنبال داشت، اعالم سیاست های بانک مرکزی برای مدیریت  ایران 
راق  او انتشار  با  موافقت دولت  تولیدی،  بنگاه های  مالی  تامین  برای  ابالغ نسخه جدید دولت  ارز،  بازار 
بانکی،  از سود سپرده های  با اخذ مالیات  بانک مرکزی  انرژی، مخالفت  یالی در بورس  ر 4 هزار میلیارد 
کمتر از 15 درصد از جمله  کاهش نرخ سود بانکی به  یب افزایش قیمت خودرو در شورای رقابت و  تصو

راق بهادار در سال 1396 بوده است. یدادهای تاثیرگذار بر بورس او مهم ترین رو
قطعات،  ساخت  و  خودرو  شیمیایی،  محصوالت  اساسی،  فلزات  صنعت  پنج   1396 سال  در 
کانی های فلزی به ترتیب با سهم 16/9، 11/8، 11/2، 7/8 و 7/6 درصد  رده های نفتی و استخراج  فرآو
پنج صنعت  واقع  در  دادند.  به خود اختصاص  را  بهادار  راق  او بورس  ارزش معامالت  از  بیشترین سهم 

نامبرده مجموعًا 55/3 درصد از کل ارزش معامالت بورس را در سال 1396 به خود اختصاص دادند.
صرفنظر از سهم بازاری این صنایع، در طی چند سال اخیر، تغییرات شاخص صنعت در بازار بورس نیز 
یادی به نوسانات شاخص قیمت این صنایع وابسته است. بررسی شاخص صنایع مهم بورسی  در حد ز
در سال 1396 نشان می دهد، شاخص قیمت فلزات اساسی  افزایش بازدهی حدود 73 درصدی را داشته 
اساسی  فلزات  صنعت   P/E نسبت  این  بر  عالوه  است.  بوده  جهانی  قیمت  افزایش  از  ناشی  عمدتًا  که 
متوسط  از  صنعت  این  در   P/E نسبت  شد.  برو  رو درصدی   23/2 حدود  کاهش  با  نیز   1396 سال  در 
که سرمایه گذاران تمایل باالیی برای  کل بازار سرمایه بیشتر بوده است و تا حدی می تواند بیانگر آن باشد 
ری  کل بورس( داشته اند. بعالوه، شاخص سودآو سرمایه گذاری در صنعت فلزات اساسی )در مقایسه با 
صنعت فلزات اساسی شامل متوسط EPS و متوسط DPS در سال 1396 نسبت به سال 1395 به ترتیب 
فلزات اساسی در  منابع درونی صنعت  بیانگر ظرفیت مناسب  امر  این  و 68 درصد رشد داشتند؛   189

تأمین مالی خود است. 
شاخص صنعت محصوالت شیمیایی نیز در سال 1396 از میزان تقریبی 4711 واحد به حدود 6212 
که عمدتًا ناشی از افزایش  که بازدهی حدود 31/9 درصدی را به ثبت رسانده  است  واحد افزایش داشته 
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جهانی قیمت نفت و افزایش نرخ ارز بوده است. نسبت P/E صنعت محصوالت شیمیایی در سال 1396 
در قیاس با سال 1395 چندان تغییر نکرده است )نرخ رشد 3/4 درصد(؛ بااین حال متوسط سود هر سهم 
و متوسط سود نقدی پرداخت شده هر سهم در سال 1396 نسبت به سال 1395 به ترتیب معادل 43/3 

و 7/6 درصد رشد نمود.
واحد  به 16374  واحد  از حدود 17289  و ساخت قطعات  در سال 1396 شاخص صنعت خودرو 
کاهش یافته و کاهش بازدهی حدود 5/6 درصدی را به ثبت رسانده  است که عمدتًا ناشی از بیم بازگشت 
اولیه  مواد  قیمت  افزایش  ساز،  قطعات  و  خودروساز  شرکت های  قابل توجه  انباشته  یان های  ز تحریم ها، 
بوده  وارداتی،  قطعات  تولید  هزینه های  افزایش  پتروشیمی(،  مواد  و  آهن  فوالدی،  رق های  و انواع  )مانند 
سال  در  یال  ر میلیارد  هزار   155/9 از  بورس  در  قطعات  ساخت  و  خودرو  صنعت  بازاری  ارزش  است. 
)جدول  است  رسیده   1396 سال  در  یال  ر میلیارد  هزار   149/8 به  درصدی   3/9 منفی  رشد  1395با 
5-18(. عالوه بر این نسبت P/E این صنعت در سال 1396 چندان تغییری نکرده )رشد 2/5 درصدی( 
 1396 سال  در  است.  صنعت  این  سهام  خرید  برای  خریداران  عمومی  اقبال  کاهش  بیانگر  همچنان  و 
کرد. عالوه بر این،  ری صنعت خودرو رشد بیش از 7 برابری را نسبت به سال 1395 تجربه  میزان سودآو
 
ً
که این امر احتماال کاهش رشد داشت،  میزان سود تقسیمی میان سهامداران در این سال 29/4 درصد 

بیانگر افزایش منابع درونی برای تأمین مالی این صنعت بوده است.

فرابورس
  62/6 مالی«  تامین  راق  »او که  می دهد  نشان   1396 سال  در  فرابورس  بازار  ارزش  از  صنایع  سهم  بررسی 
و   شیمیایی«  »محصوالت  صنعت  دو  این،  از  پس  می دهند.  تشکیل  را  فرابورس  بازار  ارزش  از  درصد 
»فلزات اساسی« به ترتیب با سهم 5/4 و 4/8 درصد در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. در سال 1396 
سرمایه گذاری  صندوق  اساسی؛  فلزات  شیمیایی؛  محصوالت  مالی؛  تامین  راق  او گروه  صنعت  پنج 
راق حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن تقریبًا حدود 79 درصد از سهم بازار را بخود  قابل معامله و او
، بازار فرابورس عمدتًا متکی به ابزارهای تامین 

ً
کرد، اوال کلی می توان بیان  اختصاص داده اند. در حالت 

یت دولت( بوده و ثانیًا، معامالت بازار در بخش صنعت فرابورس محدود به چند صنعت  مالی )با محور
بزرگ و منبع محور بوده است. 

11-1-6. مصرف انرژی در بخش صنعت و معدن
کشور را به خود اختصاص می دهد. علیرغم عدم  بخش صنعت و معدن حدود یک سوم مصارف انرژی 
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انرژی  بررسی داده های  نیرو،  زارت  و و  ایران  آمار  به سال 1395 توسط مرکز  انرژی مربوط  انتشار داده های 
توفیق محدود در  انرژی بر و همچنین  و  پایین  ری  فناو با  تولیدی  فرآیندهای  تداوم  بر  کارگاه های صنعتی 

لت دارد. یژه در بخش صنعت و معدن دال اجرای سیاست های بهینه سازی مصرف انرژی بو
بررسـی تحـوالت مصـرف انـرژی در بخـش صنعـت و معـدن در سـال های اخیـر بـر معطـوف شـدن منابـع 
گرچـه پـس از اجـرای قانـون  لـت دارد. ا تـر دال به سـمت صنایـع بـا خلـق ارزش افـزوده پایین تـر و انرژی بـری باال
و  در بخـش صنعـت  انـرژی  انـرژی، رشـد مصـرف  قیمـت حامل هـای  و اصـالح  یارانه هـا  هدفمندسـازی 
بـا  انـرژی در مقایسـه  نسـبی حامل هـای  تعدیـل قیمت هـای  بـا  امـا  یافـت،   کاهـش  تـا سـال 1392  معـدن 
سـایر عوامـل و یـا کاالهـای دیگـر و کاهـش اثـرات هدفمنـدی یارانه هـا، رشـد مصـرف انـرژی مجـددًا رونـدی 
افزایشـی بـه خـود گرفـت. ایـن رونـد به واسـطه عـدم اعمـال الزامـات غیرقیمتـی کاهـش پایدار مصـرف انرژی 
کشـور را بـا رونـدی افزایشـی مواجـه سـاخت. از دیگـر تحـوالت  بـه وقـوع پیوسـت و مجـددًا شـدت انـرژی در 
بـه  گازرسـانی  و  گاز  صنعـت  توسـعه  تأثیـر  تحـت  کـه  کشـور  معـدن  و  صنعـت  بخـش  در  انـرژی  مصـرف 
کشـور اسـت. در  کاهـش سـهم سـوخت های فسـیلی در سـبد مصـرف انـرژی صنایـع  کشـور بـود،  صنایـع 
بـه خـود اختصـاص  را  انـرژی مصرفـی صنعـت  91 درصـد  بـرق حـدود  و  گاز  حـال حاضـر، سـوخت های 
کشـور، موجـب شـده  کـه توفیـق محـدود در اجـرای سیاسـت های صنعتـی  داده انـد، ایـن در حالـی اسـت 
تنهـا 5 صنعـت کشـور کـه عمدتـًا هـم صنایـع مبتنـی بـر منابـع طبیعـی هسـتند، بیش از 90 درصـد مصارف 
انـرژی را بـه خـود اختصـاص دهنـد. عملکـرد مصـرف انـواع حامل هـای انـرژی در بخـش صنعـت،  معـدن و 
کاهـش در مصـرف نـه بـه خاطـر  لـت دارد، لیکـن ایـن  کاهـش مصـرف انـرژی دال تجـارت در سـال 1394 بـر 
کم بر اقتصاد کشـور در این سـال  بهبـود شـرایط مدیریـت انـرژی در بخـش، بلکـه بـه دلیل شـرایط رکـودی حا
بـه وقـوع پیوسـته اسـت. بـه نظـر می رسـد سـازوکارهای موجـود قیمت گـذاری انـرژی، جهـت اصـالح الگوی 
کارآمـد عمـل می کننـد و جهـت اصـالح آن متوسـل شـدن بـه  مصـرف انـرژی در بخـش صنعـت و معـدن نا
یـی مصـرف انـرژی و واحدهـای صنعتـی و معدنـی را بـه سـمت  کـه منابـع ناشـی از صرفه جو سـازوکارهایی 
رانـه سـخت افزاری و نرم افـزاری معطـوف نمایـد، می توانـد زمینـه مناسـب تری را بـرای اصـالح  تغییـرات فناو

الگـوی مصـرف بخـش صنعـت و معـدن فراهـم نمایـد.
تر از ارقام تورم بوده، با تعدیل  به رغم افزایش قیمت  حامل های انرژی طی سال های اخیر که بعضًا هم باال
رانه قدیمی و فرسوده صنعت، کشور همچنان با افزایش مصرف انرژی  آثار هدفمندی، به دلیل ساختار فناو
یست محیطی را تأمین نمی کند. لذا به نظر  کشور با مالحظات ز مواجه است. چنین روندی توسعه پایدار 
با قیمت گذاری تبعیض آمیز در صنایع مختلف و در طول زنجیره ارزش رشته فعالیت های  که  می رسد 
همچنین  گذاشت.  جای  بر  مثبتی  تأثیرات  بتوان  سبز  مالیات  اخذ  همچون  سیاست هایی  و  صنعتی 
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ری های باانرژی بری پایین تر است، می تواند  یژه معطوف به حیطه توسعه فناو که به و الزامات غیر قیمتی 
پیش بینی  این رو  از  کند.  بازی  معدن  و  صنعت  بخش  در  انرژی  مصرف  الگوی  تحول  در  مؤثری  نقش 
یی در مصرف انرژی واحدهای اقتصادی و  ری از محل صرفه جو یقی جهت ارتقاء فناو سازوکارهای تشو
یکرد تکمیل زنجیره های ارزش، می تواند ضمن  جهت دهی به آن در بین رشته فعالیت های صنعتی، با رو

کشور را تسهیل نماید. کاهش مصرف انرژی زمینه توسعه پایدار در 

11-1-7. تجارت خارجی
احتساب  با  کاالیی  تجارت  ارزش  کل  است.  داشته   توجهی  قابل  رشد   1396 سال  در  خارجی  تجارت 
که نسبت به سال 1395 رشد  15/4 را  گازی درسال 1396 بالغ بر 101 میلیارد دالر بوده  صادرات میعانات 
که رشد واردات در این افزایش نقش پررنگ تری نسبت به رشد صادرات  نشان می دهد. آمار نشان می دهد 
که تراز تجاری در سال 96  داشته  است. رشد قابل توجه واردات )24 درصد( در سال 1396 باعث شده 
از  نشان  آمارها  بوده است.  کشور مثبت  تجاری  تراز  قبل   که طی دو سال  در حالی  مجددا منفی شود. 
گازی  کاهش صادرات میعانات  تحقق 88/5 درصدی صادرات پیش بینی شده در سال 1396 دارد. 
ین شده  که مانع تحقق برنامه صادراتی تدو و پتروشیمی و همچنین عدم رفع چالش های متعدد موجود  
هستند، در این سال از مهمترین دالیل عدم تحقق صادرات هدف گذاری شده بوده است. از عمده ترین 
بهبود  باعث  که  کرد  اشاره  پسابرجام  شرایط  ادامه  به  می توان  سال  این  در  کشور  واردات  افزایش  دالیل 
ارتباطات بین المللی، تسهیل مبادالت بانکی، رشد و دسترسی بیشتر به درآمدهای منابع ارز ی ناشی از 
گردیده است. اما   کاالهای سرمایه ای  کشور به مواد اولیه و  فروش نفت، رشد صنعت و افزایش نیاز صنایع 
ره، بنگاه های اقتصادی داخلی به دلیل مشکالت عدیده ای  گرفته در این دو گشایش های صورت  به رغم 
تأمین  مشکالت  و  معوق  بدهی های  خارجی،  بازارهای  رفتن  دست  از  داخلی،  ضعیف  بازارهای  چون 
یکه همچنان  گشایش های مالی و تجاری محیط بین المللی بهره مند شوند، بطور کمتر توانستند از  مالی 
تمرکز باالیی در بازارهای صادراتی و مبادی وارداتی مشاهده می شود. در سال 1396 بالغ بر 58 درصد از 
کل تجارت با پنج کشور چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه و هند انجام شده و بیش از 79.8 
درصد از صادرات و واردات کشور با ده کشور صورت پذیرفته است که تحریم های بین المللی و تنوع پایین 

محصوالت صادراتی از اهم دالیل این عدم تنوع طرف های تجاری به شمار می رود. 

کاال ها و خدماص 11-1-7-1  صادراص غیر نفتی 
کرده است.  را تجربه  به سال 1395  را نسبت  بهتری  و رشد  داد  ادامه  به رشد خود  در سال 1396 صادرات 
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که  اما تنها 88/5 درصد رقم هدف گذاری شده سال 1396 )53 میلیارد دالر( محقق شد. به نظر می رسد 
گازی و محصوالت پتروشیمی، باعث عدم دستیابی به رقم هدف گذاری شده در  کاهش صادرات میعانات 
کاالهای صادراتی،  که برای مشکالتی نظیر رقابت پذیری پایین  گردیده است. ضمن آن   صادرات غیرنفتی 
نبودن مشوق های  موثر  تجاری،  و  اقتصادی  دیپلماسی  فقدان  کاالهای صادراتی،  افزوده  ارزش  بودن  پایین 
صادراتی و استفاده نامناسب و مقطعی از آن، کارآ نبودن ابزارهایی مانند مناطق آزاد تجاری در عرصه صادرات، 
نگرفته است. صورت  الزم  چاره اندیشی های  نیز   ... و  آن  ای  ره  دو بحران های  و  ارز  نرخ  نسبی  ثبات  عدم 

کاال 11-1-7-2  وارداص 
به  میلیارد دالر  از 43/6  و  کرد  تجربه  به سال 1395  را نسبت  واردات در سال 1396 رشد 24 درصدی 
گردید. به نظر می رسد شرایط بعد از تحریم و فرصت های ایجاد شده برای بخش  54/3 میلیارد دالر بالغ 
کنند.  کشور پیدا  رود بیشتری به  کاالهای واسطه ای و سرمایه ای امکان و که واردات  صنعت باعث شد 
کاالهای واسطه ای و مصرفی از واردات نسبت به سال  که سهم واردات مواد اولیه و  این در حالی است 
کاالهای مصرفی تقریبا  کاهش یافته است و سهم واردات  کاالهای سرمایه ای  1395 افزایش داشته و سهم 
و  از مشکالت موجود در بخش صنعت  کاالهای سرمایه ای نشان  واردات  آمار  سهم  مانده است.  ثابت 
ین برای ارتقای  ری های نو کارگیری فنآو که علیرغم فرسوده بودن ماشین آالت و نیاز به  تولید صنعتی دارد 

کاالهای سرمایه ای اجتناب نموده است.     کاهش هزینه تمام شده، از واردات بیشتر  کیفی و 
به خود  را  وارداتی  ارزش  میزان  بیشترین  قبل، قطعات منفصله خودرو  مانند سال  نیز  در سال 1396 
اختصاص داده است. به نظر می رسد شرایط پسا برجام در افزایش واردات این قطعات نقش تعیین کننده ای 
کاال شده است. واردات گوشی تلفن همراه نیز در سال 1396 رشد قابل  داشته و باعث افزایش واردات این 
که در سال قبل از جمله  ده قلم عمده وارداتی نبوده، در سال 1396 به جمع ده  توجهی داشته و در حالی 
قلم عمده پیوسته است. به نظر می رسد تمهیدات اتخاذ شده در خصوص مبارزه با قاچاق واردات گوشی 

کاال شده است.   های همراه در قالب طرح رجیستری باعث رشد ارزش این 

11-1-7-3  تشارص ترجیعی
کوبا،  کستان، تونس،  کشور: جمهوری ازبکستان، پا کل ارزش تجارت غیرنفتی ایران با شرکای تجاری )9 
ین، قرقیزستان، بالروس، ترکیه و افغانستان( در سال 1396 معادل 11893 میلیون دالر بوده  بوسنی هرزگو
است که 8194 میلیون دالر )69 درصد( از آن به واردات و 3699 میلیون دالر )31 درصد( از آن به صادرات 

اختصاص داشته است.



367     فصل یازدهم  عملکرد بخش صنعتت معدن و تشارصفدر یک نگاه

کل تجارت غیرنفتی ایران در سال  کشور دارای موافقت  نامه تجاری با ایران از  به طور متوسط سهم نه 
کستان 1/4 درصد  1396 حدود 13/4 درصد است که سهم ترکیه 7/9 درصد، افغانستان 3/1 درصد، پا
کاالیی  کل ارزش تجارت  کمتر از 1 درصد است. سهم شرکای ترجیحی از  کشور دیگر درمجموع  و شش 
مهم ترین  ترکیه  است.  افزایش یافته   1396 سال  در  درصد   13/4 به   1392 سال  در  درصد   8/5 از  ایران 
که طی سال های96-1392 به طورمتوسط حدود 57/6 درصد از  شریک تجاری ایران محسوب می شود 
ارزش تجارت با شرکای ترجیحی را به خود اختصاص داده است و ارزش تجارت غیرنفتی ایران با ترکیه 
به سقف 7/2 میلیارد دالر در سال 1396 رسیده است. پس از ترکیه، تجارت ایران با افغانستان با ارزشی 
کستان با ثبت رقم بیش از 1/3 میلیارد  معادل 2/8 میلیارد دالر در رتبه بعدی قرار دارد. تجارت ایران با پا
کشورها ی شریک تجاری، در سطح نازلی قرار دارد  دالر در رتبه سوم قرار دارد. ارزش تجارت ایران با سایر 
کستان به ترتیب با ارزش  یاد نسبت به افغانستان و پا یه و ازبکستان با اختالف ز کشورهای سور یکه  بطور
تجارت معادل 340 و 159 میلیون دالر در رتبه های چهارم و پنجم قرار دارند. چهار شریک تجاری دیگر به 

دلیل ارزش تجارت پایین، جایگاه درخور توجهی در بین شرکای تجاری ترجیحی ایران ندارند. 
تغییری در  تعرفه ای،  و اعمال تخفیف های  از اجرای موافقت نامه ها  که پس  این است  انتظار  اگرچه 
ره )96-1383( نه تنها  کی است طی دو روند تجارت حاصل شود؛ اما بررسی روند تجارت ترجیحی، حا
جمع  از  قرقیزستان  خروج  با  بلکه  است،  نیافته  افزایش  ترجیحی  اقالمی  تجارت  ارزش  جایگاه  و  سهم 
کم فروغ افغانستان بدون  رآسیا( و حضور  کشور در اتحادیه او شرکای ترجیحی ایران )به دلیل حضور این 
مجموع  در  است.  نیز  یافته  کاهش  ترجیحی  تجارت  ارزش  کشور،  این  از  ترجیحی  تعرفه  هیچ گونه  اخذ 
رود ترکیه )1393( و افغانستان )1395(، به دلیل  یژه و علیرغم افزایش تعداد موافقت نامه ها طی دهه اخیر بو
کشور توسط اقالم ترجیحی و عدم توفیق اقالم صادراتی بالقوه برای  کافی سبد صادراتی بالفعل  پوشش نا
کشور پس از اجرای موافقت نامه ها، شکاف بین ارزش صادرات اقالم ترجیحی  حضور در سبد صادراتی 

یژه در سال 1396 تشدید شده است. و غیرترجیحی رو به افزایش بوده و به  و

کاال 11-1-7-4  قاچاق 
قاچاق با توجه به ماهیت خود دارای آمار رسمی و شفافی نیست ولی مطابق روش های سه گانه »شکاف 
رد است. ستاد مبارزه با  عرضه و تقاضا«، »اقتصادسنجی« و »شکاف آمار صادرات و واردات« قابل برآو
زارت  و اعالم  کرده است. مطابق  قاچاق  رد  برآو آمار  انتشار  به  اقدام  اخیر  در سال های  ارز  و  کاال  قاچاق 
رد در سال  رودی در سال 96 ارایه داد. مطابق این برآو ردی از قاچاق و امور اقتصاد و دارایی نیز می توان برآو
کشور بالغ بر 7/6 میلیارد  دالر بوده است.  رودی به  1396 بر اساس روش شکاف عرضه و تقاضا، قاچاق و
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کاالها به ایران با استفاده از آمار  که آمار صادرات  همچنین مطابق روش شکاف آمار صادرات و واردات 
واردات  آمار  با  آن  مقایسه  و   ... و  ترکیه  چین،  مانند  باشند(  نیز  تولیدکننده  )که  صادرکننده  کشورهای 
از  کاالها در مقاطع خاص زمانی)یک ماهه، یک ساله و غیره( و محاسبه تفاضل حاصل  رسمی همان 
روش  مطابق  می زند.  تخمین  دالر  میلیارد   7/96 حدود  در  را  رودی  و قاچاق   1396 سال  در  آمار  دو  این 
کالن  رد روابط بین متغیرهای  گذشته و برآو که بر مبنای مشاهدات سری زمانی قاچاق از  اقتصادسنجی 
اقتصادی و واردات به کمک روش های اقتصادسنجی می باشد، میزان قاچاق کاالهای وارداتی بدون کسر 
کاهش 24/5 درصدی )نسبت به سال 1395( رقم 8/6 میلیارد  معافیت های وارداتی در سال 1396 با 

رد می شود. دالر برآو
بازه 8/6-7/6  میلیارد  کاال در سال 1396 در  بر اساس روش های مختلف حجم قاچاق  بنابراین 
این  که  است  بدیهی  است.  منطقی  رقم  دالر  میلیارد   8 میانگین  می  رسد  نظر  به  که  می گردد  رد  برآو دالر 
کشور را تحت تاثیر منفی خود قرار داده و  کارهای رسمی  کسب و  کاال، بخش عمده ای از  میزان از قاچاق 
که درآمدهای عمومی دولت)از محل فرار مالیاتی(  فرصت های شغلی داخلی را از بین می برد. ضمن آن 

کاهش خواهد یافت.
  

   11-1-8. بازرگانی داخلی
11-1-8-1  نظام بازرگانی داخلی

بررسی ساختار بازرگانی داخلی کشور در سال 1396 نشان می دهد بخش خدمات حدود 48/8 درصد از 
که نسبت به سال 1395 حدود  کشور را در سال 1396 به خود اختصاص داده است  ارزش افزوده اقتصاد 
گروه اصلی یعنی   یر  یرگروه های خدمات تنها فعالیت های دو ز 2/5 درصد رشد داشته است. از میان ز
1- عمده فروشی و خرده فروشی، هتل و رستوران و 2- حمل و نقل و انبارداری به بخش بازرگانی داخلی 
کل ارزش افزوده اقتصاد در سال 1396 را  که سهمی معادل 21 درصد از  کشور بطور مستقیم مربوط بوده 
داشته است. در حالیکه بخش خدمات بیشترین سهم اشتغال در سال های اخیر در اقتصاد ایران را به 
یرگروه های بخش خدمات نیز در سال 1396 با  خود اختصاص داده اند، بیشترین سهم اشتغال درمیان ز
سهمی  حدود 53 درصد به بخش خدمات بازرگانی مربوط می گردد. بر این اساس می توان استنباط نمود 
بر این به دلیل ماهیت فعالیت می تواند  کار در این بخش به شّدت پایین بوده و عالوه  ری نیروی  بهره و
و  خانوارها  رفاه  کاهش  باعث  اخیر  مورد  که  دهد  افزایش  را  خدمات  و  کاال  بازار  برای  مبادله  هزینه های 

گردید.   ذی نفعان واقعی این بخش خواهد 
ر پروانه صنفی در  یرساخت های نهادی بخش بازرگانی داخلی در حوزه اصناف میزان صدو از منظر ز
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سال 1396 نسبت به سال قبل از آن حدود 3 درصد رشد داشته است و از میان واحدهای صنفی فعال 
کل واحدهای  در سال مذکور حدود 24 درصد فاقد پروانه شناسایی شده اند. همچنین حدود 10 درصد از 
صنفی فعال در سال 1396 پروانه فعالیت خود را تمدید ننموده اند. با توجه به آمار واحدهای صنفی فاقد 
پروانه و واحدهایی که به هر دلیل از تمدید پروانه فعالیت خود امتناع می نمایند چنین استنباط می گردد که 
کافی برخوردار نیست و ثانیٌا جرایم مربوط به مقابله با این گونه   قوانین پیشگیرانه در این حوزه از قدرت 

ٌ
اوال

کافی برخوردار نیست. فات از ضمانت اجرایی و یا قدرت بازدارندگی 
ّ
تخل

به سال 1395 حدود  انواع شرکت های پخش در سال 1396 نسبت  ر مجوز در مجموع  تعداد صدو
فروشگاه های  ر مجوز  تنها صدو زنجیره ای  فروشگاه های  اما درخصوص  74 درصد رشد داشته است. 
بزرگ  و  بوده ولی وضعیت فروشگاه های همگن  با رشد حدود 23 درصد همراه  زنجیره ای چند منظوره 
سال  در  شبکه ای  و  اینترنتی  فعالیت های  مجوز  ر  صدو است.  نداشته  تغییری   1395 سال  به  نسبت 
1396 نسبت به سال 1395 حدود 413 درصد رشد داشته و در همین راستا تعداد پرونده های تخلف 
رسیدگی شده با ماهیت کسب و کارهای اینترنتی از رشد 80 درصدی برخوردار بوده است. با  توجه به آمار 
گاهی مصرف کنندگان  یرساخت های فرهنگی و میزان آ شکواییه ها می توان به این واقعیت اذعان نمود که ز

یاد می باشد.  پایین است و خطرات احتمالی آن ز کار مجازی بسیار  کسب و  از فضای  در استفاده 
تضمینی  خرید  رشد  از  حکایت  دولتی  بازرگانی  شرکت  عملکرد  بررسی  دولتی  عمومی  بخش  در 
بخش  در  می دهد.  نشان  را  برنج  استثنای  به  اساسی  کاالهای  واردات  کاهش  و  رزی  کشاو محصوالت 
کی از افزایش تعداد  کید بر تعاونی ها و میادین میوه و تره بار بررسی آمار حا یع با تأ عمومی غیردولتی نظام توز
یرساخت های مربوط به هر بخش  که اصالح ز واحد های مربوطه در سال 1396 نسبت به سال قبل بوده، 
ر ایفا  الن و واسطه های غیرضرو کاهش دال کاهش هزینه های مبادله از طریق  می تواند نقش بسزایی را در 

نماید.

11-2. سیاست های دولت
اگرچه دامنه سیاست های کالن، بخشی و فرابخشی دولت در سال 1396 گسترده و به مراتب فراتر از ابعاد 
کلی سیاست های اقتصادی دولت به شرح  کتاب است با این حال برخی از خطوط  اشاره شده در این 

یر واجد اهمیت بنظر می رسد: ز

کالن اقتصادی 11-2-1. سیاست های 
کالن اقتصادی مجموعه ای از عوامل سیاستی عملکرد بخش صنعت، معدن و  در حوزۀ سیاست های 
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یکرد سیاستی دولت بر تداوم ثبا ت بخشی به اقتصاد  کردند. در این سال رو تجارت در سال 1395 را متأثر 
و  فراز  رغم  به  لذا  بود.  استوار  ملی  پول  ارزش  حفظ  و  تورمی  انتظارات  مهار  تورم،  نرخ  کنترل  بر  کید  تا با 
ز التهاب در بازارهای ارز و طال در نیمه دوم سال، اقتصاد کشور همچنان  یژه برو نشیب های اقتصادی به و
اتخاذ  اما  ماند.  باقی  تکرقمی  سطح  در  متوالی  سال  دومین  برای  تورم  نرخ  و  بود  برخوردار  مثبت  رشد  از 
یژه در زمینه برجام و  مواضع و اقدامات خصمانه آمریکا و پارهای از کشورهای منطقه در مقابله با ایران به و
شدت یافتن این اقدامات نامطلوب در سال مورد بررسی، موجب تشدید برخی نااطمینانی ها، انتظارات 
یکه در اثر شرایط مذکور، بازار  گردید؛ به طور منفی و همچنین افزایش تقاضاهای سفته بازانه و پوششی ارز 
ارز در اواخر سال با نوسانات قابل توجهی روبه رو شد. در اواخر بهمن ماه این سال، دولت به منظور مقابله 
را  کوتاه مدت خود  کشور، بسته سیاستی  با تغییر شرایط پیرامونی اقتصاد  با شوکهای بیرونی و متناسب 
یالی مبتنی بر ارز و  گواهی سپرده ر راق  یالی با نرخ 20 درصد، انتشار او گواهی سپرده ر راق  شامل انتشار او
کاهش نرخ ارز در بازار آزاد و  کوتاه مدت موجب  کرد. بسته مزبور در  اجرای طرح پیشفروش سکه طال اجرا 
یجی آثار  سرکوب افزایش قیمت ارز و طال تا پایان سال 1396 شد. از سوی دیگر عواملی نظیر تخلیه تدر
کاالهای پایه و مواد اولیه تولیدات صنعتی  رشد نقدینگی در سال های قبل، افزایش قیمت های جهانی 
داخلی، افزایش نسبی قیمت مسکن و تاثیر منفی آن بر قدرت خرید )تقاضای داخلی( و همچنین افزایش 

گهانی نرخ ارز دارای تأثیرات منفی بر عملکرد بخش صنعت و معدن بودند. نا

11-2-2. سیاست های بخش صنعت و معدن
زارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت هایی  در سال 1396 با ابالغ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و
را در راستای رونق تولید و ایجاد رشد اقتصادی، تداوم نرخ تورم تک رقمی ، افزایش سرمایه گذاری ، توسعه 
صادرات و افزایش رشد صادرات غیرنفتی، مدیریت هدفمند واردات، ایجاد فرصت های شغلی جدید ،  
یکردهای  کارآمد، با توجه به رو مقررات زدایی ، گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی و استقرار مدیریت 
بنیانی( عهده دار  و عدالت  بودن  برون گرایی، دانش بنیانی، مردمی  اقتصاد مقاومتی )درون زایی،  پنج گانه 
ژه ها شامل »اجرای طرح رونق تولید برای صیانت و نگهداشت شرایط فعالیت و اشتغال  که این پرو شد 
کوچک و متوسط را با هدف رفع موانع و رونق تولید در ده هزار واحد تولیدی صنعتی و معدنی  بنگاه های 
و  معادن  و  صنایع  نوسازی  و  بازسازی   « بنگاه ها«،  این  اشتغال  و  تولید  درصدی   10 افزایش  و  معادن  و 
توسعه  رقابت پذیری،  افزایش  مصرف،  شدت  کاهش  انرژی،  ری  بهره و ارتقای  هدف  با  تولیدی  صنوف 
زن باال در اقتصاد کشور )نفت،  صادرات و انتقال تکنولوژی«، »هدایت تقاضای حوزه های مهم و دارای و
و  تکمیل  »اجرایی  پیشرفته«،  توانمندی صنایع  به  و خدمات(  و صنایع معدنی  معادن  پتروشیمی،  گاز، 
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یت  تقو  « و  درصد«   60 باالی  فیزیکی  پیشرفت  با  معدنی  و  صنعتی  طرح  هزار  شش  حداقل  بهره برداری 
کید بر واحدهای صنفی و بنگاه های  خوشه  های صنعتی و شبکه سازی و به هم رسانی کسب و کارها با تأ
و  رسیده  به بهره برداری  کارگاهی  واحد های  تعداد  سال  این  در  بودند.  متوسط«  و  کوچک  خرد،  تولیدی 
واحد های تکمیل شده  به ترتیب به 3003 و 3913 واحد رسید. همچنین اجرای برنامه های عملیاتی در 
و  نواحی صنعتی موجب شد تعداد شهرک ها  و  یر بنایی در شهرک ها  ز امکانات  بهبود وضعیت  راستای 
یر بنایی تا پایان سال 1396 به حدود 800 واحد برسد.بعالوه، آماده سازی  نواحی صنعتی دارای امکانات ز
گسترش  یر ساخت های الزم برای استقرار شرکت های دانش بنیان با پیشرفت 85 درصد توسط سازمان  ز
انجام شد. در سال 1396، رشد 93 درصدی حجم عملکرد پوششی در بخش  ایران  و نوسازی صنایع 
توسط   1395 سال   به  نسبت  دالر(  میلیون   370 رکورد  )با  کوتاه مدت  صادراتی  اعتبار  بیمه نامه های 
نیاز  یسک  و تسهیل تأمین منابع مالی مورد  را در پوشش ر ایران نقش مهمی  صندوق ضمانت صادرات 

تولید کنندگان داخلی ایفا نمود.

11-2-2. سیاست های تجاری
افزایش  واحد   0/77 تعرفه ها  کل  نرخ  متوسط  داخلی  تولید کنندگان  از  حمایت  به منظور   1396 سال  در 
رزی 0/5 واحد با  رزی 2/2 واحد و بخش غیرکشاو کشاو کاالهای  یافت. همچنین متوسط نرخ تعرفه های 
افزایش مواجه شد. بعالوه، اعمال تغییرات در نرخ ها و سطوح تعرفه بدلیل افزایش تعداد ردیف های تعرفه 
رزی ضمن شفاف سازی و ایجاد بستر الزم برای حمایت هدفمند تر از  رزی و غیرکشاو کشاو در بخش های 
یکرد های سیاست تجاری در این سال بود. سیاست تعرفه ای دولت  صنایع منتخب از جمله مهم ترین رو
کاهش تعداد طبقات تعرفه ای بوده، به طوری که از 10 طبقه در سال 1394 به 8 طبقه در  در سال های اخیر 
سال های 1395 و 1396 کاهش یافته است. در سال 1396 حداقل نرخ تعرفه همانند سال 1395در سطح  
نیز همانند سال 1395 در همان سطح 55 درصد باقی مانده است.   کثر نرخ تعرفه  5 درصد بوده و حدا
تعداد  به  55درصد  تعرفه  سطح  به  مربوط  ترتیب  به  تعرفه ای  ردیف های  فراوانی  افزایش  میزان  بیشترین 
350 ردیف، سطح تعرفه 5 درصد به تعداد 162 ردیف و سطح تعرفه 15 درصد به تعداد 18 ردیف بوده 
افزوده شده به فهرست تعرفه ها سبب  است. سهم باالی تعرفه55 درصدی در بین ردیف های تعرفه ای 
افزایش متوسط تعرفه های کشور شده است. شایان ذکر است در سال 1396 در حوزه انعقاد موافتنامه های 
تجاری جدید و تعمیق موافقت نامه های موجود، علی رغم اقدامات در دست انجام توفیق عملی چندانی 
کل تجارت خارجی غیرنفتی  کمتر از 10 درصد  یکه سهم و ارزش اقالم ترجیحی ایران  حاصل نشد. به طور
کشور باقی ماند، لذا بایستی برای سال های آتی در خصوص شرکای تجاری و اقالم منتخب برای اخذ 
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سبد  در  آن ها  اهمیت  بر  مبتنی  مناسب  تدابیر  صادراتی،  ارزش  و  تعداد  لحاظ  از  تعرفه ای  ترجیحات 
صادراتی اتخاذ شود.

11-3. توصیه های سیاستی
و  اما حفظ  یافت  پایان  تورم  بودن  و تک نرخی  اقتصادی  روند مثبت رشد  تداوم  با  نیز  اگرچه سال 1396 
کنترل تورم، مستلزم رعایت انضباط مالی  ردهای اقتصادی در زمینه رشد اقتصادی و  صیانت از دستاو
کشور است. در این میان،  یزان اقتصادی  کنترل رشد نقدینگی از سوی سیاستگذاران و برنامه ر و پولی و 
ارتقای نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه های بزرگ و اجرای برنامه جامع اصالح نظام بانکی می تواند 
را برای هدایت  ردهای تورمی در بلندمدت و ثبات بخشی به اقتصاد، زمینه  پایدارسازی دستاو بر  عالوه 

رد. منابع شبکه بانکی به سمت فعالیت های مولد و اشتغال زا فراهم آو
بهبود نسبی وضعیت  یای  گو بین المللی  آینه شاخص های  در  ایران  اقتصادی  بررسی جایگاه  اگرچه 
مطلوب  وضع  با  همچنان  اما  است  بوده   1396 سال  در  یرشاخص ها  ز و  شاخص ها  اغلب  در  کشور 
بهبود  بر  تمرکز  کشور،  سرمایه گذاری  و  تولید  به  تحرک بخشی  به منظور  راستا  این  در  دارد.  وجود  فاصله 
گواهی عدم سوء پیشینه، ارتباط  کسب وکار )الکترونیکی شدن فرایند اخذ  شاخص هایی نظیر راه اندازی 
الکترونیکی میان سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری و 
برای  موردقبول  وثایق  مورد  در  بیشتر  انعطاف پذیری  )لزوم  اعتبار  اخذ  الکترونیکی(،  امضای  از  استفاده 
گسترش پوشش  ردن بسترسازی و الزامات پیاده سازی سامانه ثبت وثایق برای  یافت اعتبار، فراهم آو در
گزارش اعتبارات و راه اندازی این سامانه، ایجاد قوانین خارج از  یت سیستم  اطالعاتی وام گیرندگان و تقو
رشکستگی برای بستانکاران دارای وثیقه برای بهبود دسترسی به اعتبار(، آزادی تجاری )کارایی و  حیطه و
شفافیت امور گمرکی، کاهش محدودیتها و موانع گمرکی(، آزادی سرمایه گذاری )کاهش محدودیت های 
کشور(، اثربخشی قضایی )شفاف سازی روش های  رود جریان سرمایه به  قانونی و بوروکراتیک در زمینه و
نظارتی(،  پرداخت مالیات  )بازنگری در میزان و زمان پرداخت مالیات ها و نرخ مالیات(، کیفیت خدمات 

کاال از اهمیت بیشتری برخوردار است. یت سیستم تعقیب و ردیابی  لجستیک و تقو
پایین  سطح  است،  کرده  محدود  را  اقتصادی  رشد  اخیر  سال های  در  که  چالش  هایی  مهمترین  از 
سرمایه  گذاری دولتی و خصوصی است. پایین بودن نرخ سرمایه گذاری در ایران عمدتًا به دلیل مخاطرات 
باشد،  نداشته  وجود  سیاسی  ثبات  اقتصاد  در  وقتی  است.  سرمایه گذاری  سیاسی  و  اقتصادی 
کافی انجام نمی شود. همچنین مخاطرات اقتصادی در ایران به علت تغییرات  سرمایه گذاری به اندازه 
کننده در نظام قیمت های بازار نسبتًا باال است. عالوه بر  یاد قوانین و سیاست های مداخله  مستمر و ز
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رقابت جهانی  بازار  به  رود  و و  توسعه صادرات  یکرد  رو برای  در سرمایه گذاری شرط الزم  این، خطر پذیری 
است. در ایران زمینه های مناسب اجتماعی،  فرهنگی و مدیریتی برای توسعه فرهنگ خطر پذیری وجود 
یرا ساختار نظام اقتصادی ایران از امتیاز درآمدهای نفتی برخوردار است، به همین دلیل راهبردهای  ندارد ز
که  یسک کمتری دارد، انتخاب می کنند. در صورتی  که ر  سیاست جایگزینی واردات را 

ً
اقتصادی معموال

یکرد صادرات را دنبال کرد و نظام اقتصادی را رقابتی نمود.  برای دستیابی به اهداف رشد چشمگیر باید رو
ایجاد چارچوب  برای  ارشد  بین مدیران  و هماهنگی  امنیت سرمایه گذاری  ارتقای  بدون  نیز  اهداف  این 

مطلوبی از شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اداری امکان پذیر نیست.
کاهش  باالستفاده(،  ظرفیت های  )افزایش  تولید  کاهش  کانال  از  بین المللی  محدودیت های 
این  بوده است.  اثرگذار  بر عملکرد بخش صنعت طی سال های اخیر  ری  بهره و کاهش  سرمایه گذاری و 
که طی سال های اخیر بر ظرفیت های بال استفاده بخش صنعت افزوده شده و  بدان مفهوم ضمنی است 
بدلیل رشدهای منفی سرمایه گذاری، ظرفیت های جدیدی برای رشد و توسعه سال های آتی این بخش 
ری منفی نیز به مثابه عدم وجود پتانسیل رشد این بخش بدون  ایجاد نشده است. ضمن آنکه رشد بهره و

یر قابل ارائه است: افزایش ظرفیت های جدید است. در این راستا پیشنهادات ز
طریق 	  از  اساسی  فلزات  و  غیرفلزی  کانی  مانند  صنعتی  فعالیت های  رشته  تقاضای  تحریک 

پیگیری سیاست تحریک بخش مسکن 
ک، مبلمان و 	  تحریک تقاضای داخلی از طریق ارایه اعتبار خریدار برای بخش هایی مانند پوشا

محصوالت الکترونیک داخلی
فلزات، 	  غیرفلزی،  کانی  مانند  صادراتی  صنایع  در  منطقه ای  بازارهای  تقاضای  از  بهره برداری 

بازارهای  دارای  و صنایع  برقی  و دستگاه های  برق  تولید ماشین آالت  و  صنایع غذایی، مبلمان 
یی صادراتی جهانی مانند محصوالت شیمیایی، الستیکی، پالستیکی و دارو

کید برماشین آالت داخلی با هدف ایجاد 	   ارائه اعتبار برای نوسازی ماشین آالت و تجهیزات با تأ
تولید  و  برق  ماشین آالت  رایانه ای،  محصوالت  ماشین آاالت،  نصب  و  تعمیر  صنایع  در  تحرک 

ماشین آالت طبقه بندی نشده

نشان  داخلی  گزارش های  و  رقابت پذیری  و  جهانی  ری  نوآو شاخص  نظیر  بین المللی،  شاخص های 
کرده است. افزایش قابل توجه  کشور در سال 1396 روند مثبتی را تجربه  ری صنایع  می دهند توسعه فناو
یکرد  رو از  نشان  توسعه  و  تحقیق  مجوزهای  و  پروانه ها  افزایش  کنار  در  صنعتی  دانش بنیان  شرکت های 
کشور  صنایع  وجود  این  با  دارند.  ری  فناو توسعه  به  اجرایی  دستگاه های  و  اقتصادی  بنگاه های  مثبت 
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ری،  فناو توسعه  برونداد  و  خروجی  عنوان  به  باال،  ری  فناو با  محصوالت  صادرات  و  تولید  در  همچنان 
صنایع  در  ارزش  زنجیره  توسعه  سمت  به  آن  جهت دهی  و   FDI جذب  نداشته اند.  چندانی  موفقیت 
کشور منجر شود.  ری در  که می تواند به توسعه فناو راهبردی، دانشبنیان و صادراتی از راهکارهایی است 
یسک  ین و پیاده سازی برنامه هایی برای افزایش جذب FDI با کاهش ر جهت دستیابی به این هدف، تدو
مشوق های  پیاده سازی  کار،  و  کسب  یه های  رو تسهیل  طریق  از  خارجی  سرمایه گذاری  هزینه های  و 
هدفمندسازی  و  جهانی  ارزش  زنجیره  به  ایرانی  صنایع  پیوستن  یکرد  رو با   FDI جذب  جهت  هدفمند 
ری به بنگاه های داخلی می تواند مد نظر  یز فناو کانال های سرر مشوق های جذب FDI در جهت توسعه 

گیرد. کشور قرار  سیاستگذاران 
رانه قدیمی و فرسوده  به رغم افزایش قیمت  حامل های انرژی طی سال های اخیر، به دلیل ساختار فناو
با  کشور  پایدار  توسعه  روندی  چنین  است.  روبه رو  انرژی  مصرف  افزایش  با  همچنان  کشور  صنعت، 
انرژی،  قیمت گذاری  موجود  سازوکارهای  می رسد  نظر  به  نمی کند.  تأمین  را  یست محیطی  ز مالحظات 
کارآمد عمل می کنند و جهت اصالح آن  جهت اصالح الگوی مصرف انرژی در بخش صنعت و معدن نا
یی مصرف انرژی و واحدهای صنعتی و معدنی  که منابع ناشی از صرفه جو متوسل شدن به سازوکارهایی 
رانه سخت افزاری و نرم افزاری معطوف نماید، می تواند زمینه مناسب تری را برای  را به سمت تغییرات فناو

اصالح الگوی مصرف بخش صنعت و معدن فراهم نماید.
در سال 1396 متوسط نرخ کل تعرفه ها، برخالف مسیر اهداف آزادسازی تجاری، به میزان 4/3 درصد 
کشورها برای  کشور در مذاکرات با سایر  افزایش  یافته است. میانگین باالی نرخ تعرفه از قدرت چانه زنی 
انعقاد موافقت نامه های تجاری باهدف توسعه تجارت می کاهد. ازآنجایی که نرخ تعرفه واردات ایران بسیار 
کاهش مستمر  که تالش برای  رت دارد  تر از میانگین جهانی و حتی رقبای منطقه ای است، لذا ضرو باال
در  حضور  برای  کشور  آماده سازی  باهدف  بین المللی،  استاندارد  تعرفه های  نرخ   به  دستیابی  تا  تعرفه ها 

پیمان های بین المللی و به خصوص پیوستن به سازمان جهانی تجارت، صورت پذیرد.
اقتصاد  افزوده  ارزش  کل  از  کشور  داخلی  بازرگانی  بخش  با  مرتبط  فعالیت های  افزوده  ارزش  سهم 
با نوسان اندکی افزایش داشته است و از 19/7 درصد در سال 1390 به حدود 21 درصد در سال 1396 
یرگروه های خدمات مرتبط با ساختار  رسیده است. شایان ذکر است، با توجه به اینکه ماهیت فعالیت ز
کاال و خدمات قرار دارند، از این رو  که در حلقه های پایانی زنجیره ارزش  بازرگانی داخلی بگونه ای است 
و  رشد  با  نزدیکی  ارتباط  نیز  رزی  کشاو و  صنعت  گروه های  ارزش افزوده  ارتقای  که  نمود  اذعان  می توان 
فعالیت ها  این  ساختار  و  فرایند  در  نقص  هرگونه  بنابراین  بالعکس.  و  دارد  مذکور  فعالیت های  یایی  پو
رزی  کشاو و  صنعت  گروه  فعالیت های  و  کاالها  مجموعه  ارزش  زنجیره  شدن  تکمیل  از  مانع  می تواند 
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یرگروه های  گروه خدمات درکل و همچنین باال بودن سهم برخی از ز گردد. به عبارت دیگر، باال بودن سهم 
بخش  افزوده  ارزش  به  نسبت  حتی  کشور(  داخلی  بازرگانی  بخش  با  مرتبط  فعالیت های  یژه  )بو آن 
و  نماید  می  ایفا  اقتصاد  در  را  مهمی  بسیار  نقش  بخش  این  که  است  حقیقت  این  یای  گو رزی1  کشاو
این رو،  از  دارد.  عهده  بر  را  اقتصادی  و  تولیدی  فعالیت های  کثر  ا نمودن  تکمیل  در  کلیدی  نقش  یژه  بو
یرساخت ها و شفاف سازی فضای فعالیت،  توجه به نیازمندی های این بخش اعم از بهبود و توسعه ز
کشور ایفا نماید. البته نیاز به سرمایه گذاری و تخصص پایین و  کلیدی در رشد اقتصادی  می تواند نقش 
گروه خدمات نظیر خرده فروشی ها و حتی  همچنین داشتن حاشیه سود باال برای برخی از فعالیت های 
دلیل  به  حقیقت  در  ولی  است  مزیت  نوعی  شغل  یندگان  جو سوی  از  این که  علی رغم  عمده فروشی ها 
باال بردن هزینه های مبادله برای اقتصاد بسیار مخرب است. نکته قابل توجه دیگر در خصوص سهم 
افزوده  ارزش  از  آنها  سهم  همچنین  و  اقتصاد  کل  افزوده  ارزش  از  داخلی  بازرگانی  بخش  فعالیت های 
گذشته با تغییراتی مواجه  که سهم مذکور در سال 1396 نسبت به چند سال  بخش خدمات آن است 

ری است. یزان و سیاستگذاران ضرو بوده است که توجه به علل و همچنین پیامدهای آن برای برنامه ر
گر ارتباط اقتصادی یک کشور با کشورهای جهان است. تغییرات نرخ ارز تاثیرات  نرخ ارز مهمترین نما
رقابت پذیری داخلی  بر قدرت  از سوی دیگر،  و  تراز تجاری(  آن  )به تبع  واردات  و  بر صادرات  گسترده ای 
)به تبع آن بر تولید و اشتغال( و همچنین تورم بر جای می گذارد. براین اساس، مدیریت بازار ارز یکی از 
یژه به آثار تغییرات  یزی و توجه و موضوعات کلیدی هر اقتصادی محسوب می شود، به همین دلیل برنامه ر
صادرات  و  تولید  توسعه  مناسب  سیاست های  اتخاذ  کنار  در  صنعتی  سیاست گذاران  برای  ارز  نرخ 
از عناصر مهم  کنار سایر سیاست های صنعتی یکی  در  ارزی مناسب  بعالوه، سیاست  دارد.  رت  ضرو
توسعه صنعتی است، پرهیز از قیمت گذاری مصنوعی نرخ ارز و تعهد به حفظ نرخ ارز رقابتی بر اساس 

ری می باشد.  حفظ قدرت رقابت محصوالت ضرو

کل ارزش افزوده اقتصاد در سال 1396 حدود 6 درصد بوده است. کشاورزی از  1.  سهم ارزش افزوده بخش 


