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 تحوالت نرخ رشد بخشهای واقعی اقتصاد

بر اساس برآوردهـاي اوليـه، توليـد ناخـالص داخلـي كشـور بـه قيمـت پايـه 

هزار ميليارد ريال در سال  2/13961از  1395و بـه قيمتهـاي ثابت سال 

افزايش يافته است و با  1400هزار ميليارد ريال در سال  4/14571به  1399

 1الم شده است.درصد اع 4/4كشور در سال گذشته  GDPاين ارقام، نرخ رشد 

گروه صنايع و معادن يکي از بخشها و گروههاي اصلي فعاليت اقتصاد ايران را 

به  1399در مقايسه با سال  1400دهد و رشد اين گروه در سال تشکيل مي

درصدي را در سال  1/1واحد درصد كاهش يافته است و نرخ رشد  2/6ميزان 

م رشد، سهم آن در نرخ رشد تجربه كرده است. با اين ميزان و اين رق 1400

بخش صنعت نيز در سال  شود.واحد درصد محاسبه مي 3/0معادل  1400سال 

درصدي را رقم زده است، اين در حالي است كه نرخ رشد 3/3نرخ رشد  1400

با اين رقم و مقايسه اين دو  2درصد بود. 2/7به ميزان  1399صنعت در سال 

در  1400رشد صنعت در سال درصد از نرخ 46شود كه حدود مشخص مي

كاهش يافته است. جزئيات مربوط به تحوالت بخشهاي  1399مقايسه با سال 

 واقعي در جدول زير آمده است.
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 1400: تحوالت مربوط به بخشهای واقعی اقتصاد ایران در سال 1جدول

به قيمتهاي ثابت سال 
1395 

1399 1400 

فصل  فصل اول سال
 دوم

فصل 
 سوم

فصل 
 چهارم

 سال

 -2.6 -3.4 -3 -2.5 -2.3 3.3 گروه كشاورزي

 10.1 0.2 1.7 5.4 36.6 9.6 گروه نفت

 1.1 5 2.4 -4.4 1.7 7.3 گروه صنايع و معادن

 -0.4 1.5 -0.5 -3.6 1 14.4 استخراج معدن

 3.3 4.1 5.9 -1.9 5.2 7.2 صنعت

تامين برق، گاز، بخار و 
 تهويه هوا

5.9 6.3 1.1 3.8 1.6 3.1 

آبرساني، مديريت 
پسماند، فاضالب و 

 فعاليتهاي تصفيه

2.6 4.5 6.3 6.2 3.7 5.2 

 -6.9 11.9 -10.6 -15.6 -11.3 7.2 ساختمان

 6.5 7 8.1 4.1 6.7 2.2 گروه خدمات

عمده فروشي و خرده 
فروشي و تعمير وسايل 

 نقليه موتوري

4.3 4.6 0.3 5 4.9 3.7 

حمل و نقل و 
 انبارداري

1.7- 17.3 0.4 9.9 2.2 6.9 

فعاليتهاي مربوط به 
 تامين جا و غذا

40.5- 28.1 26.8 30.1 27.9 28.2 

 13.1 7 13.9 15.3 16.5 34.1 اطالعات و ارتباطات

 -2.4 12.4 7.8 -8.1 -17.9 8.3 فعاليتهاي مالي و بيمه

فعاليتهاي امالک و 
 مستغالت

3.2 1.2 0.7 0.9 1.5 1.1 
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به قيمتهاي ثابت سال 
1395 

1399 1400 

فصل  فصل اول سال
 دوم

فصل 
 سوم

فصل 
 چهارم

 سال

فعاليتهاي حرفه اي، 
 و فني علمي

15.7- 13.2 3.1 37.2 9.6 15.8 

فعاليتهاي اداري و 
 خدمات پشتيباني

3.5- 4.7 4.4- 7- 0.8- 2- 

اداره عمومي، دفاع و 
 تامين اجتماعي

2- 8.8 11.7 9.9 11.9 10.7 

 14.2 20.1 15.9 13.3 6.6 -6.3 آموزش

بهداشت و مددكاري 
 اجتماعي

0.2- 22.7 13.6 13.5 13 15.4 

سرگرمي، تفريح، هنر، 
ورزش و ساير 

 فعاليتهاي خدماتي

0.4 15.9 8.5 21.1 13.8 14.6 

توليد ناخالص داخلي 
 به قيمت پايه

4.1 6.7 1 4.8 5.7 4.4 

توليد ناخالص داخلي 
به قيمت پايه )بدون 

 نفت(

3.6 4.4 0.7 5 6.3 3.9 

اقتصاد ايران در مأخذ: بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران. گزارش تحوالت بخش واقعي 

 1400سال 

هاي مربوط به مصرف نهايي بخشهاي برآورد شده است هزينه 1400در سال 

و  9/3به ترتيب نرخهاي رشد  1395خصوصي و دولتي به قيمتهاي ثابت سال 

درصد داشتند و نرخ رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص برغم اين كه در  3/8



 

4 
 

صفر درصد برآورد شده  1400سال درصد بود، در  2/3به ميزان  1399سال 

است. نرخ رشد تشـکيل سـرمايه ثابت ناخالص در بخشهاي ساختمان و 

درصد اعالم شده است.  5/12و -1/7آالت در سال گذشته به ترتيب ماشين

گذاري در بخش ساختمان بدليل كاهش سرمايه ثابت ناخالص كاهش سرمايه

کيل سرمايه در بخش ساختمان در بخش خصوصي بود و علت افزايش تش

اي و تشکيل سرمايه آالت هم ريشه در افزايش واردات كاالهاي سرمايهماشين

   3آالت توليد داخل ريشه دارد.ثابت ناخالص در ماشين

دهد مقايسه اين ارقام و بررسي وضعيت آن با سالهاي نه چندان دور نشان مي

بخش كه اهداف و كه برغم وجود برخي ظرفيتهاي جديِ قابل توجه در اين 

كننده اين اند، بيانهاي توسعه با تکيه بر اين ظرفيتها هدفگذاري شدهبرنامه

واقعيت است كه بخش صنعت با مشکالت و مسائلي مواجه است كه بدون 

پذير نيست و بسيار برداري از اين ظرفيتها امکانبرطرف كردن آنها، بهره

ن يکي از مهمترين سخت است. نظر به اين كه بخشهاي صنعت و معد

براي  1401شود، در قانون بودجه سال بخشهاي اقتصادي كشور محسوب مي

درصدي تعيين شده است. لذا بدون در نظر  8اين بخش نرخ  رشد اقتصادي 

پذير گرفتن و شناسايي آن مشکالت، دستيابي به اهداف اين چنيني امکان

تنگناههاي كنوني اين نخواهد بود. براي اين منظور در بخش بعد چالشها و 

 شوند.بخش ارائه مي
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 مسائل اساسی بخش صنعت

عد زمان بسيار مهم است و ماري مسائل و چالشهاي بخش صنعت ببراي برش

بندي مدت و بلندمدت قابل تقسيممدت، ميانمسائل آن در ابعاد زماني كوتاه

زينه هستند. مسائلي مانند فشارهاي ناشي از تحريم در دهه اخير، افزايش ه

هاي توليد ناشي از نوسانات نرخ ارز، تحوالت جهاني، فضاي خاكستري حاكم 

بر اقتصاد به دليل برجام و ... مشکالتي هستند كه ناشي از اتخاذ تصميم در 

فضاي خارج از فضاي كسب و كار به اقتصاد ايران فشار مي آورد و در اين 

مشخص كنيم و فقط قسمت بنا نداريم مسائل اين بخش را در اين سه بازه 

مدت آن را احصاء كنيم. در واقع بدنبال بيان خواهيم مسائل اساسي و كوتاهمي

مسائلي هستيم كه پس از تعيين آنها بتوان با اقداماتي كه در قالب بودجه 

ساليانه و برنامه يک ساله بتوان بخشي از آنها را حل و فصل كرد و يا شدت 

 آنها را كاهش داد. 

 شرح ذيل هستند: اين مشکالت ب

 پذيري آنهاخالي بودن ظرفيت واحدها و بنگاهها و كاهش رقابت 

 كمبود نقدينگي و تامين مالي واحدهاي توليدي 

  ،ناتواني وزارت صمت در كنترل و نظارت براي اجراي مصوبات

نامه هاي صادره از سوي دولت و خودِ ها و آئيندستورالعملها، بخشنامه

 وزارتخانه

 كنترلهاي نامشخص در بازار و در صنايعي كه با افزايش  ها ومداخله

هاي واردات مواد اوليه براي محصوالت توليدي و افزايش تورم و هزينه
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گذاري دستوري در بازار  ها مانند نرخ دستمزد، بدنبال قيمتساير هزينه

 اينگونه كاالها هستند. 

 جيره ارزشعدم دسترسي به خوراک مطمئن و پايدار در صنايع داراي زن 

  بالتکليفي برخي نهادها نظير شوراي رقابت و نداشتن اختيار كامل براي

الخصوص گيري در صنايعي كه ماهيت انحصار طبيعي دارند)عليتصميم

 در صنايع داراي زنجيره ارزش(

 تمام شده بدليل به روز نبودن تکنولوژي وري پايين و افزايش قيمتبهره

استفاده در برخي رشته فعاليتهاي بخش و آالت مورد و فرسودگي ماشين

 بالطبع كاهش قدرت رقابت در فضاي جهاني

   گذاري و كمبود تشکيل سرمايه ثابت در بخشكاهش سرمايه 

 مشکالت مربوط به كمبود نقدينگي و تأمين مالي واحدهاي توليدي 

  وضع قوانين و بعضاً مقررات متناقض با برخي قوانين و احکام دائمي و

 هاي ساليانه فرادستي در قالب بودجهاسناد 

 تصميمات و سياستگذاريهاي مربوط به جراحي اقتصادي 

 دست در صنايع ي تخفيف خوراک به بنگاهها و واحدهاي پايينعدم تسر

 و فعاليتهايي كه انحصار وجود دارد.

 دار مهمترین اقدامات اولویت

استخراج شده از بانک با توجه به آنچه كه در اين نوشتار مطابق آمارهاي 

گذاري در كشور از وضعيت مناسبي مركزي آمده است، نرخ رشد سرمايه

درصد نرخ رشد  90برخوردار نيست و نظر به اين كه در اقتصاد ايران بيش از 



 

7 
 

وري به عنوان يکي شود و بهرهگذاري حاصل مياقتصادي از طريق سرمايه

دي ندارد و از آنجايي كه متغير ديگر از منابع رشد در اقتصاد ايران نقش زيا

گذاري با تأخير يک تا دو ساله بر ميزان توليد بخشهاي اقتصادي اثر سرمايه

ريزي مناسب انجام شود. نکته گذارد، بايد براي بهبود اين وضعيت برنامهمي

ها است. با علم به مهم در خصوص اين متغير بسيار مهم نحوه مديريت سرمايه

گذاري و تشکيل هاي نفتي، منجر به كاهش سرمايهاين كه كاهش درآمد

هاي موجود در جامعه در شود، اما مديريت سرمايهسرمايه ثابت در كشور مي

هايي از اهميت زيادي برخوردار است. تالطم و افزايش زياد در نرخ چنين دوره

هاي جامعه را از ارز، قيمت طال و سودهاي زياد در بازار بورس، سرمايه

دهد و بديهي است اي مولد به سمت فعاليتهاي سوداگرانه سوق ميفعاليته

گذاري در بخشهاي مولد منجر به كاهش توليد در بخشهاي كاهش سرمايه

با توجه به نکاتي كه در قسمتهاي قبل بيان شد، براي  .گرددواقعي اقتصاد مي

مدت و در قالب يک حل مسائل و مشکالت در بخش صنعت و با رويکرد كوتاه

برنامه يک ساله، الزم است يک سلسله اقداماتي انجام شود تا از طريق آن با 

انجام يک دسته از اقدامات هدفمند و مفيد بتوان ظرفيتهاي خالي توليد را در 

برخي از رشته فعاليتهاي صنعتي و معدني فعال كرد. براي اين منظور نياز است 

زنجيره ارزش هستند،  در برخي صنايع با ماهيت انحصار طبيعي كه داراي

وزارت صمت و برخي معاونت هاي آن نظير معاونت معدني و دفاتر صنايع 

فلزي و غيرفلزي و معدني با برقراري تعامل و ارتباطات مناسب با بخش 

خصوصي از جمله اتاق ايران و تشکلهاي مرتبط اين فضا را اصالح كنند. البته 
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ها و برخي از اين دفاتر بخشنامه رفت از اين وضعيت، در حال حاضربراي برون

دستورالعملهايي را از ابتداي سال صادر كردند كه در مورد اجرا و نظارت بر آن 

 گيرد.هيچ اقدام جدي صورت نمي

يکي ديگر از اقداماتي كه الزم است توسط دولت و مجلس انجام شود اين 

گردد و اين است كه شوراي رقابت و مركز ملي رقابت به جايگاه واقعي خود بر

  اختيار را داشته باشد كه آراء و نظراتي را كه در مورد برخي دعاوي مطرح 

كند قابليت اجرايي داشته باشد و ابزارهاي مربوط به اجراي آن را هم در مي

اختيار اين شورا قرار دهند. در حال حاضر اين شورا احکام و آرايي را براي 

برغم گذشت مدت زمان زياد توسط  برخي رشته فعاليتها صادر كرده است كه

 شود.  بنگاههاي خصولتي اجرا نمي

 


