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درصذ و در بهار سال  -5/6به میزان  8931مطابق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشذ اقتصاد ایران در سال 

گصاضی زض فطآیٌس ضقس ٍ تَؾؼِ التصازی ّوَاضُ هَضز ًمف ٍ اّویت ؾطهایِدرصذ اعالم شذه است.  -1/2به میزان  8933

اؾت. هغاتك آهاض تاًه هطوعی، هیاًگیي ضقس تكىیل ؾطهایِ ثاتت  تأویس زض اوثط ًظطیات هطتَط تِ ضقس ٍ تَؾؼِ التصازی

هٌفی تَزُ ٍ ؾْن تكىیل ؾطهایِ ثاتت ًاذالص اظ تَلیس ًاذالص زاذلی اظ ؾال  1398لغایت  1390ًاذالص زض عَل ؾالْای 

اّف یاتس ٍ زض ضًٍس واّكی تِ ذَز گطفتِ وِ ایي ٍضؼیت تاػث قس تا ًطخ اًثاقت ؾطهایِ فیعیىی و 1398لغایت  1394

و سه ماهه اول  8931رشذ بخش صنعت در سال قَز ضقس ظطفیت تَلیس وكَض واّف یاتس. هجوَع ایي ٍضؼیت تاػث هی

 درصذ اعالم شذه است.  9/8و  8/2به ترتیب  8933سال 

تِ ضقس ٍ تَؾؼِ گصاضی زض فطآیٌس ضقس ٍ تَؾؼِ التصازی ّوَاضُ هَضز تأویس زض اوثط ًظطیات هطتَط ًمف ٍ اّویت ؾطهایِ

 1398لغایت  1390التصازی اؾت. هغاتك آهاض هطوع آهاض ایطاى، هیاًگیي ضقس تكىیل ؾطهایِ ثاتت ًاذالص زض عَل ؾالْای 

ضًٍس واّكی تِ ذَز گطفتِ  1398لغایت  1394هٌفی تَزُ ٍ ؾْن تكىیل ؾطهایِ ثاتت ًاذالص اظ تَلیس ًاذالص زاذلی اظ ؾال 

قَز ضقس ظطفیت تَلیس ًطخ اًثاقت ؾطهایِ فیعیىی واّف یاتس ٍ زض هجوَع ایي ٍضؼیت تاػث هی وِ ایي ٍضؼیت تاػث قس تا

 وكَض واّف یاتس. 

ّای فضای والى التصازی، ٍضؼیت ًاهٌاؾة ٍ هتالعن ثثاتیای ٍاضزاتی، تیافعایف ًطخ اضظ ٍ افعایف لیوت واالّای ؾطهایِ

الوللی، گیط، لغغ تَزى هثازالت هالی، ًساقتي اضتثاط تا تاًىْای تیياتمِ ٍ ًفؽؾتاظاضّای هالی ٍ تاظاض ؾطهایِ، تحطیوْای تی

 الوللی ٍ ... اظ جولِ زالیل اصلی تَجَز آهسى ایي ٍضؼیت اؾت. ًساقتي افك زض وكَض تطای حل هكىالت تیي

هتَؾظ ضقس ؾطهایِ  1397لغایت  1390زّس وِ زض عَل ؾالْای هیزٌّسُ ؾطهایِ ثاتت ًاذالص ًكاىتطضؾی اجعای تكىیل

-زضصس هی 2/0آالت تطاتط تا زضصس ٍ هتَؾظ ضقس تكىیل ؾطهایِ ثاتت ًاذالص زض هاقیي -5/4ثاتت ًاذالص زض ؾاذتواى تطاتط 

 تاقس. 

آالت ٍ ؾاذتواى( ٍ تكىیل ؾطهایِ گصاضی)هاقیيضقس اًسن ٍ ػوستاً هٌفی ؾطهایِ»تا تَجِ تِ تَضیحات فَق، ضٍقي اؾت وِ 

ضقس اًسن ٍ یا هٌفی ترف ذسهات زض »، «ّای ثاتتتساٍم ٍ تكسیس ضًٍس اؾتْالن ؾطهایِ»، «اذالص عی ؾالْای اذیطثاتت ً

ضقس التصازی هٌفی ول التصاز تِ ٍاؾغِ اػوال تحطیوْای ًفتی ٍ تاًىی ٍ ضقس هٌفی ترف »، «التصاز ایطاى عی زٍ ؾال اذیط

 ٍالؼی التصاز ایطاى اؾت. هثیي ٍضؼیت فؼلی ترف« ًفت، صٌؼت، هؼسى ٍ ذسهات

تا  1397ٍ  1396زاضای ًَؾاى ظیازی تَز. ًطخ ضقس صازضات زض ؾالْای  1397لغایت  1390صازضات واالّا ٍ ذسهات زض ؾالْا 

ٍاحس زضصس واّف زاقتِ ٍ هؼازل  6/10تِ هیعاى  1397زضصس ٍ زض ؾال  -3، ضقس آى تطاتط 1396واّف ضٍتطٍ قس ٍ زض ؾال 

 زضصس قس.  -6/32تطاتط تا  1398هاِّ اٍل ؾال  9ٍ ضقس ایي هتغیط زض زضصس قس  -6/13

واّف قسیس لسضت زالضی ًمسیٌگی زض زٍ ؾال اذیط ٍ واّف ؾطهایِ »، «زّی تاًىْا ٍ اًثاقت زاضائیْای غیطجاضی آًْاظیاى»

ٍیىطز ؾیاؾتگصاض پَلی تط توطوع ٍ ض»، «افعایف لاتل هالحظِ تسّی زٍلت تِ تاًه هطوعی»، «زض گطزـ تٌگاّْای تَلیسی

زضصسی  28ضقس »، «واّف قسیس ؾطػت گطزـ پَل ًاقی اظ واّف ؾغح تماضای ول التصاز»، «هسیطیت ؾرتگیطاًِ ضیال
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 رفت از آناهم چالشهای توليد و راهکارهای برون
 



 

گَیای ٍضؼیت ترف پَلی « ٍ تغییط اجعای ًمسیٌگی ٍ افعایف لاتل هالحظِ ضقس پَل زض زٍ ؾال اذیط 1398ًمسیٌگی زض ؾال 

 ٍ تاًىی وكَض اؾت.  

تكسیس هكىالت فطاضٍی صازضات غیطًفتی تا اػوال تحطیوْا، تالـ اهطیىا تط »، «حجن ٍاضزات واال زض ؾالْای اذیط واّف»

هؿسٍز قسى هطظّا تِ ٍاؾغِ قیَع ٍیطٍؼ »، «هواًؼت اظ اجعاضی صازضات غیطًفتی تِ ٍیػُ صازضات پتطٍقیوی ٍ هكتمات ًفتی

تساٍم آى تسلیل واّف لاتل تَجِ لیوت جْاًی »ٍ « فتی ًاقی اظ تحطیوْاواّف زضآهسّای اضظی حاصل اظ صازضات ً»، «وطًٍا

وٌٌسُ ٍضؼیت تیاى« تساٍم وؿطی ذالص حؿاب ؾطهایِ عی ؾالْای اذیط»ٍ « ًفت تسلیل تطؼ اظ تؼویك ضوَز التصاز جْاًی

 فؼلی ترف تجاضت ذاضجی وكَض اؾت.  

 0931لغایت 0931خروج سرمایه از کشور از سال 

گصاضی ترف ذصَصی زض وكَض واّف یاتس. قاذص ؾطهایِ اظ وكَض یىی اظ هكىالتی اؾت وِ تاػث قس تا ؾطهایِذطٍج 

هٌاؾة تطای تطضؾی هیعاى ذطٍج ؾطهایِ اظ وكَض، ذالص حؿاب ؾطهایِ اؾت. تطضؾی تطاظ حؿاب ؾطهایِ)غیطزٍلتی( زض ؾالْای 

، زض تواهی ؾالْا ایي تطاظ هٌفی تَز. زلیل اصلی هطتَط تِ 1394 ٍ 1393زّس تِ اؾتثٌاء ؾالْای ًكاى هی 1397لغایت  1390

گیطی فضای ضٍاًی هثثت زض ًتیجِ ضٍی واض آهسى زٍلت یاظزّن ٍ تصَیة ، قىل1394ٍ  1393هثثت قسى ایي تطاظ زض ؾالْای 

ات التصازی، ًَؾاى ٍ تاال تكسیس قس. ًثَز ثث 1397ٍ  1396هجسزاً هٌفی قس ٍ زض ؾالْای  1395تطجام تَز. ایي تطاظ زض ؾال 

گیطی ًااعویٌاًی زض پی ذطٍج اهطیىا اظ تطجام اظ جولِ ضفتي ًطخ اضظ، تىٌَلَغی ًاهٌاؾة تَلیس ٍ تاظگكت هجسز تحطیوْا ٍ قىل

 ضٍز.زالیل اصلی هٌفی تَزى تطاظ حؿاب ؾطهایِ تِ قواض هی

 0931 -0931تراز حساب سرمایه)غیردولتی( در سالهای 

 
زضصس اظ ول هٌاتغ زٍلت تَز ٍ  51تِ عَض هتَؾظ زاضای ؾْوی تیف اظ  1397لغایت  1390َهی زٍلت زض ؾالْای زضآهسّای ػو

زضصس  3/35ای ًیع اظ هتَؾظ ایي ؾْن اظ ووتطیي ًَؾاى زض همایؿِ تا هٌاتغ زیگط زٍلت تطذَضزاض تَز. ٍاگصاضی زاضائیْای ؾطهایِ

ًؿثت تِ  97یعاى هتَؾظ تَز. ؾْن ٍاگصاضی زاضایی هالی اظ ول هٌاتغ زٍلت زض ؾال تِ تؼس ووتط اظ ه 93تطذَضزاض تَز ٍ اظ ؾال 

تا ػسم تحمك  1398زضصس تَز. هٌاتغ ًفتی زض ؾال  4/13زضصسی ضٍتطٍ تَز ٍ تِ عَض هتَؾظ تطاتط تا  2/19تا افعایف  90ؾال 

تا تَجِ تِ  1398لی تطزاقت وٌس. زض ؾال زضصسی هَاجِ قس ٍ زٍلت هجثَض قس تطای جثطاى ایي وؿطی اظ صٌسٍق تَؾؼِ ه70

گطزاى تاًه هطوعی ٍ تطزاقت اظ واّف قسیس صازضات ًفت ٍ ... ّط هاُ تَزجِ ػوَهی تا وؿطی هَاجِ تَز ٍ اظ هحل تٌرَاُ



 

 تا 1390حؿاب قطوتْا ایي وؿطیْا جثطاى قس ٍ ایي تٌرَاُ ّن تا تطزاقت اظ حؿاب صٌسٍق تَؾؼِ هلی تؿَیِ قس. زض ؾالْای 

ّای زضصس ضؾیس. تسّی 13تِ  1397زضصس ػولىطز زاقت ٍ زض ؾال 6/15ای تِ عَض هتَؾظ توله زاضائیْای ؾطهایِ 1397

ّای زٍلت ّوت افعایف یافت. ًؿثت تسّی 1031تِ تیف اظ  1398ّوت تَز ٍ تا قْطیَض  736ضلن حسٍز  1397زٍلت زض ؾال 

صس تَز. ػالٍُ تط هَاضز فَق زض ازاهِ تطذی زیگط اظ هكىالت ؾاذتاضی زض30تیف اظ  1397تِ تَلیس ًاذالص زاذلی زض ؾال 

 قَز: وكَض اضائِ هی

گصاضی، ووثَز ؾطهایِ زض ضٍیِ ًمسیٌگی ٍ آثاض تَضهی ًاقی اظ آى، ػسم ّسایت واضآهس هٌاتغ هالی تِ ؾوت تَلیس ٍ ؾطهایِضقس تی

ٍضؼیت ًاهٌاؾة تطاظًاهِ تاًىْا، ًمف اًسن تاظاض ؾطهایِ زض تأهیي هالی زُ تَزى تاًىْا، گطزـ تٌگاّْا ٍ ػسم تأهیي آى، ظیاى

ّای زٍلت، وؿطی تَزجِ، تحطین ٍ ظیاى ًاقی اظ آى، توطوع تاظاضّای تٌگاّْا، ًاتطاظی زض صٌسٍلْای تاظًكؿتگی، اًثاقت تسّی

وؿة ٍ واض، هصطف تاالی اًطغی، اتالف زض  صازضاتی، ًثَز تٌَع زض واالّای صازضاتی، ًاتؿاهاًی زض تاظاض اضظ، فضای ًاهٌاؾة

زض وكَض، تاالتَزى ًطخ تَضم، ًساقتي  هصطف اًطغی، تحطاًْای ظیؿت هحیغی، واّف هٌاتغ آب، واّف ًطخ تكىیل ؾطهایِ

 .ًساقتي تطًاهِ الگَی وكت ٍ آهایف ؾطظهیي

ؾاذتاضی ضیكِ زاضز. ّطگًَِ ؾیاؾتگصاضی ٍ تَضیحات فَق تركی اظ هكىالت التصاز ایطاى تَز وِ تؼضاً زض اًثاقت هكىالت 

گیطی تسٍى زض ًظط گطفتي ایي هكىالت هحىَم تِ قىؿت اؾت. حل تطذی اظ آًْا ًیع زض تَاى یه لَُ ٍ تا یه ؾال تصوین

 پصیط ًرَاّس تَز ٍ تِ اًؿجام ٍ ّوطاّی زض تسًِ ٍ لَای حاووِ زض وكَض ًیاظ زاضز. اهىاى

 

 راهكارها 

هتؼسز زض حَظُ زاذلی ٍ ذاضجی تِ صَضت ولی ٍ ٍجَز هكىالت زض حَظُ التصاز والى وكَض، ایطاى زاضای  تطغن ٍجَز هكىالت

اًساظّا تط تمَیت فطصتْا ٍ هَلؼیتْای هٌاؾة ًیع ّؿت. تِ زلیل ٍجَز چٌیي هَلؼیتْایی اؾت وِ زض ؾیاؾتْای ولی ٍ چكن

ضیعی ٍ حل هكىالت ًیاظ زاضز وِ زض ازاهِ ت اظ ایي ٍضؼیت تِ تطًاهِضفجایگاُ ایطاى تأویس قسُ اؾت. تمَیت ایي جایگاُ ٍ تطٍى

 قًَس.تطذی اظ ایي ضاُ حلْا تیاى هی

ثثات، تسٍى قه تایس تپصیطین وِ اگط التصاز ایطاى زض یه تاظُ ظهاًی تلٌسهست زاضای ًطخ ضقس التصازی ٍ ًطخ تكىیل ؾطهایِ تی

كَض اؾت ٍ تواهی لَا ٍ اضواى زض آى ًمف زاضًس ٍ تطای حل آى ّن تایس زض پطًَؾاى ٍ هٌفی اؾت، ایي هحصَل ػولىطز ول و

ای السام وطز تا اظ تَاى توام ًیطٍّای وكَض اؾتفازُ وطز ٍ ایي قیَُ ػول ٍ ضیعی هٌؿجن ٍ ّوگطا تِ قیَُلالة یه تطًاهِ

تغ ّسف تایس هٌافغ هلی ٍ التصازی زض اٍلَیت السام، ًیاظ تِ ایي زاضز تا وكَض زاضای تاتغ ّسف ٍاحس ٍ هكرصی تاقس. زض ایي تا

گصاضی ٍ تٌیاز گصاقت. زض ایي الگَ، تایس زض اٍل لطاض گیطز ٍ تا وكَضّای زًیا زض لالة فؼالیتْای التصازی ّوىاضیْایی ضا پایِ

ظزایی تِ ؾوت ضٍیىطز ؾیاؾت ذاضجی وكَض تحَل جسی تَجَز آیس ٍض زض چاضچَب ّوىاضی اؾتطاتػیه تیي زٍلتْا تایس اظ تٌف

اهٌیتی، ائتالف ضاّثطزی اهٌیتی ٍ اتحاز حطوت وطز. وكَضّای  -ضلاتت ٌّجاضهٌس، ضٍاتظ التصازی، تؼاهالت اؾتطاتػیه التصازی

پیكطفتِ زًیا تِ ایي ًتیجِ ضؾیسًس وِ ّیچ الگَیی زض تٌظین ضٍاتظ وكَضّا تْتط اظ تؼطیف هٌافغ التصازی هكتطن ًیؿت ٍ اگط 

چیي ٍ ٌّس زاقتِ تاقین، ایي وكَضّا ظهاًی تَاًؿتٌس ٍضؼیت التصاز ذَز ضا تْثَز تثركٌس وِ تا وكَضّا زض  هطٍضی تط تجطتِ

ظزایی تِ ؾوت ضلاتت ٌّجاضهٌس، ضٍاتظ پیگیطی اّساف التصازی تِ ایي جوؼثٌسی ضؾیسًس وِ تایس زض لالة چاضچَب فَق)اظ تٌف

ئتالف ضاّثطزی اهٌیتی ٍ اتحاز( حطوت وٌٌس ٍ وكَضی هاًٌس ٌّس وِ ذَز اهٌیتی، ا -التصازی، تؼاهالت اؾتطاتػیه التصازی



 

تَاى قاذصْای التصازی تٌیاًگصاض جٌثف ػسم تؼْس تَز ّن تِ ایي جوؼثٌسی ضؾیس وِ زض لالة جٌثكْای ایي چٌیٌی ًوی

گصاضی ذاضجی السام وٌٌس. طهایِوكَضـ ضا اضتما زّس. زض ٍالغ ایي وكَضّا زض لالة ایي الگَ حطوت وطزًس ٍ تَاًؿتٌس تِ جصب ؾ

ذَاّس تا زًیا اظ زض تؼاهل ٍاضز قَز ٍ یا ذیط؟ ّط وسام تطای حطوت زض ایي هؿیط تایس وكَض تِ ایي جوؼثٌسی تطؾس وِ آیا ٍالؼاً هی

تاقس.  تَاًس زاضای اتعاضّا ٍ ضٍقْای هرتلفی تِ هٌظَض تحمك آى زاقتِاظ ضٍیىطزّای اتراش قسُ زض پاؾد تِ ایي ؾَال هی

تَاى تؿتطّای هطتَط تِ ضقس پایساض ضا فطاّن وطز ٍ ّط ٍالؼیت اهطٍظ وكَض ایي اؾت وِ تسٍى زاقتي تؼاهل ذاضجی هٌاؾة ًوی

آیس اًثاقت هكىالت ؾاذتاضی ّن ًیاظ تِ هاًسگی وكَض ّن تیكتط ذَاّس قس ٍ تِ ًظط هیتط قَز، ػمةلسض ایي فطآیٌس عَالًی

ٌاؾة ضا تِ اًتراتی گطیعًاپصیط تثسیل وطزُ اؾت. زض زاذل وكَض ّن ٍضؼیت ؾطهایِ اجتواػی اظ زاضا تَزى تؼاهل ذاضجی ه

قطایظ هٌاؾثی تطذَضزاض ًیؿت ٍ ؾطهایِ اجتواػی زض حال تٌعل اؾت ٍ تطای تْثَز آى تایس اػتواز ػوَهی جلة قَز. ّعیٌِ 

افعایف یافتِ اؾت. زض تطهین ایي ٍضؼیت تایس تالقْای جسی قَز ّا افعایف یافتِ ٍ فطاض ؾطهایِ زض وكَض ثثاتیهثازلِ تسلیل تی

آیس جاهؼِ زض حال آیس ؾغح آؾتاًِ تحول وكَض تؿیاض ًعٍل وطزُ ٍ اػتواز هطزم زض حال فطٍپاقی اؾت. تِ ًظط هیٍ تِ ًظط هی

ّای تىلیف تؿیاضی اظ یاضاًِزٍ لغثی قسى قسیس ٍ جسی اؾت ٍ فمظ زٍ عثمِ زض وكَض زاضین، فمیط ٍ غٌی ٍ تطذَضزاض. تایس 

قَز ضٍقي قَز ٍ ایي ضٍـ هسیطیت حس ٍ حصط پطزاذت هیپٌْاًی وِ زض وكَض اظ هحل اًطغی ٍ تطذی واالّای زیگط ٍ تی

ترف ظیازی اظ هٌاتغ عثیؼی ٍ هازی وكَض ضا تِ ًاتَزی وكاًسُ اؾت. ایي قیَُ هسیطیت زض وكَض تاػث قس وِ ضاًت هٌاتغ زض 

ٍضی هتوطوع قس. تا ػٌایت تِ هطاتة فَق، ضاّىاضّای ظیط اضائِ فتِ اؾت ٍ تطای زؾتیاتی تِ ضقس تایس ضٍی تْطُوكَض پایاى یا
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