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 چكيده

 درحال حاضر متولي بخش صنعت و معدن در كشور وزارت صنعت، معدن و تجارت

ها و  عملکرد اين وزارتخانه با توجه به اهداف، سیاست ،در اين مطالعه .باشد مي

مورد بررسي قرار گرفته در دولت يازدهم هاي محوله در بخش صنعت و معدن  مأموريت

  :نتايج اين مطالعه حاكي از آن است كه. است

علیرغم  1395الي  1391بخش صنعت و معدن طي دوره افزوده  ارزشـ نرخ رشد  

 12وزارتخانه كه مورد نظر  يبا برنامه پیشنهاد 1395و  1393هاي  دار در سال ارشد معن

 . درصد اعالم شده، فاصله ملموس دارد

تقريباً ثابت و  1395الي  1391هاي  طي سال و معدن افزوده بخش صنعت ـ سهم ارزش 

 . درصد اعالم شده بود 45 ،وزارتخانه يدر برنامه پیشنهاد رقمدرصد بوده است كه اين  13حدود 

 بهبود يافته و 1395الي  1391ـ وضعیت صادرات صنعتي ـ معدني طي دوره  

كه در  بودهدرصد  36حدود سالیانه  سهم آن از كل صادرات كشور طور متوسط به

 . مل استتمح ،درصد مورد نظر وزارتخانه 45هدف به  نرسید ،صورت تداوم اين روند

 طور متوسط به 1395-1391هاي  طي سالگذاري خارجي  ـ میزان جذب سرمايه 

بخش صنعت و معدن موجود  FDIآمار مربوط به ) میلیارد دالر در سال بوده 4/2



  اه مجلس شوراي اسالمي  مركز ژپوهش

البته با . دارد اختالف زيادي صنعت و معدنبخش  میلیارد دالر 8با هدف  كه (نیست

گذاري مستقیم  ها و موفقیت برجام، همین مقدار جذب سرمايه توجه به حذف تحريم

 . شود خارجي نیز موفقیت نسبي محسوب مي

مورد  45با هدف  با بهبود نسبي و رسیدن ،پذيري در شاخص رقابت كشورـ رتبه  

 . فاصله بسیار دارد وزارتخانه، نظر

 بهبود داشته و بهاخیر هاي  طي سالوكار  كسب رتبه ايران در شاخص سهولت ـ 

 . بوده است 111هدف مورد نظر وزارتخانه رتبه زير  البته ،است رسیده 117

اي  نتیجه بازنگري بهبا وجود انجام استراتژي توسعه صنعتي سند تدوين پیگیري ـ  

 . نرسیده است

 موفق شدهتقريباً  ،با توجه به كمبود منابع مالي ،ـ در حوزه معدن توسعه اكتشافات 

 . عملکرد مطلوب نبوده است پاگیر،و درخصوص حذف مقررات دستاما 

 9/41حدود  1391در سال  بخش صنعت و معدن گذاري سرمايه عملکردرشد ـ  

درحالي كه بخش صنعت . است بودهدرصد  11 منفي حدود 1392درصد و در سال 

 . گذاري دارد درصد رشد سرمايه 25الي  21نیاز به سالیانه 

میلیارد تومان تسهیالت به بخش صنعت و معدن  63111حدود  1391در سال ـ  

اين . ده استشهزار میلیارد ريال  122معادل  1394اعطا شده كه اين رقم در سال 

از هزار میلیارد تومان تسهیالت مورد نی 181حدود  1394درحالي است كه در سال 

با توجه به اين موضوع و با عنايت به اينکه سهم . بخش صنعت و معدن بوده است

ور  اعطايي تسهیالت به بخش خدمات افزايش پیدا كرده، اتخاذ تدابیر الزم جهت بهره

 . رسد گذاري در بخش صنعت و معدن الزم و ضروري به نظر مي كردن سرمايه



 

دهد  هاي صورت گرفته در بخش معدن و صنايع معدني نشان مي سازي ـ ظرفیت 

گذاري در بخش معدن و صنايع معدني  هاي مورد بررسي وضعیت سرمايه كه در سال

 . دچار تحول چشمگیري شده است

 

 مقدمه

اين بخش با دارا . صنعت و معدن در اقتصاد ايران از اهمیت زيادي برخوردار استبخش 

در  ،خدماتپس از  1395الي  1391هاي  طي سال GDPدرصد  13م حدود بودن سه

معدن و تجارت با  ،اين گزارش با هدف بررسي عملکرد وزارت صنعت. قرار دارد دومرتبه 

از براساس اسناد باالدستي و  و اندازها و چشماهداف سند  ،ها توجه به تکالیف، مأموريت

اين گزارش . هاي كالن تهیه شده است تشريح وضعیت اين بخش براساس شاخص طريق

 ،ها سیاست وتهیه شده  و صنايع معدني در دو بخش شامل حوزه صنعت و حوزه معدن

الي  1391هاي اعالم شده وزير محترم در دوره  برنامه اهداف مورد نظر اسناد باالدستي و

 . گرفته است قرارو ارزيابي بررسي  موردكالن  هاي شاخص براساس 1395

 

 هاي بخش صنعت و معدن در اسناد باالدستي اهداف و سياست. 1

هاي كلي  استیهاي كلي بخش صنعت، س يا سیاست 1414انداز افق  در سند چشم

حمايت از تولید ملي، قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه و نیز شرح وظايف و اختیارات 

هايي براي بخش صنعت و معدن در نظر  معدن و تجارت اهداف و سیاست وزارت صنعت،

 . اين اسناد باالدستي آمده است نظر اهداف مورد 1گرفته شده است كه در جدول 
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 پيشنهاد و اهداف اسناد باالدستي در حوزه صنعت و معدن. 1جدول 
 هاي مرتبط با بخش صنعت و معدن احكام و سياست اسناد باالدستي رديف

1 
انداز  سند چشم

1131 

 رد سهم غالب بخش غیرنفتي و غیردولتي ـ جايگاه اول صنعتي، معدني و تجاري در منطقه
  -هاي پیشرفته وريايافته براساس فن توسعهداراي اقتصاد  - پذير ترقابداراي اقتصاد  –اقتصاد 
 توازن تجاري در صادرات غیرنفتي و واردات -متنوع  تولیدات صادراتيداراي 

2 
هاي كلي  سياست

 بخش صنعت

فـزايش تـوان   ا - بخش صـنعت افزوده  ارزشافزايش سهم بخش صنعت در تولید داخلي و افزايش 
 يرتقـا ا - ويژه نیـروي كـار و سـرمايه    هوري عوامل تولید ب فزايش بهرها - پذيري صنعت ملي رقابت

هـاي   توسـعه تشـکل   -هاي پیشرفته و راهبـردي  سطح فناوري صنايع كشور و دستیابي به فناوري
 -اي هاي تخصصي و حرفـه  سازي داوري ها با نهادينه سازي تخصصي و افزايش نقش آنها در تصمیم

 -رشـد مسـتمر صـادرات كـاال و خـدمات صـنعتي كشـور        - منطقـه اقتصادي در انسجام و تعادل 
 .هاي صنعتي ايجاد خوشه -گیري از صنعت گردشگري گسترش صنايع دستي و بهره

0 

هاي كلي  سياست

توليد ملي و 

حمايت از كار و 

 سرمايه ايراني

حمايـت از   -بنیـان  گسترش اقتصاد دانش -وري عوامل تولید  باال بردن قدرت رقابت و افزايش بهره
 -تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصوالت نهايي -تولید محصوالت راهبردي مورد نیاز كشور

ـ   كـار  و بهبـود فاـاي كسـب    -مديريت منـابع ارزي  -مثبت با ارزآوري حمايت از تولید محصوالت
 درهـاي ايرانـي    گذاران و سـرمايه  سرمايهاز حمايت ـ اشتغال  نیروي كار و بسترسازي و ساماندهي 

ـ كارآمدسازي مديريت منابع موجود در صندوق توسعه ملّـي   ـ گذاري خطرپذير   هاي سرمايه حوزه
هـاي تولیـدي و رفـع موانـع      بـراي تسـهیل فعالیـت در بخـش     تنقیح و اصالح قـوانین و مقـررات  

جلوگیري از ايجاد انحصار در چرخـه  ـ كارآمد كردن نظام توزيع كاالها و خدمات  ـ گذاري   سرمايه
 تولید و تجارت تا مصرف

1 
هاي كلي  سياست

 اقتصاد مقاومتي

وري در  دادن رشد بهره محور قرارـ بنیان   افزايش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش
اسـتفاده از  ـ   پذيري اقتصـاد  اقتصاد با تقويت عوامل تولید، توانمندسازي نیروي كار، تقويتِ رقابت

بـري   سـهم ـ   وري ها در جهت افـزايش تولیـد، اشـتغال و بهـره     سازي يارانه ظرفیت اجراي هدفمند
افـزايش تولیـد   ـ   ايجـاد ارزش تولید تا مصرف متناسب با نقـش آنهـا در     عادالنه عوامل در زنجیره

و اولويت دادن به تولیـد محصـوالت و    (ويژه در اقالم وارداتي هب) ها و كاالهاي اساسي داخلي نهاده
وابسـتگي بـه    خدمات راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تأمین كاالهاي وارداتي بـا هـدف كـاهش   

كاالهـا و خـدمات بـه تناسـب     هدفمند از صادرات   جانبه حمايت همهـ   كشورهاي محدود و خاص
 افزوده و با خالص ارزآوري مثبت ارزش

5 
قانون برنامه 

 پنجم توسعه

 (151) ماده 
هـاي   ظرفیـت  كلیـه  عمـومي  اكتشـاف  و جـويي  پي شناسايي، شناسي، زمین پايه هاي نقشهتهیه  ـ
 غیردولتي بخش به ها، محدوده و واگذاري معدني كشور( هاي پتانسیل)

 اكتشاف امر ساماندهي منظور بهزمین علوم  جامع پايگاه اندازي راه ـ

  .معدني بر انرژي صنايع و معدني مناطق و بزرگ معادن براي الزم هاي زيرساخت تکمیل ـ
 (151)ماده 

 معدني و صنعتي تولیدات پذيري رقابت و صنعتي نواحي و ها شهرک در صنايع استقرار از حمايت -



 

 هاي مرتبط با بخش صنعت و معدن احكام و سياست اسناد باالدستي رديف

 و گاز برق، آب، راه، تأمین امور در ويژه به غیردولتي و صنعتي دولتي نواحي و ها شهرکبه   كمک ـ
 ها شهرک اين در مستقر واحدهاي ورودي تا تلفن
 (151)ماده 

  كشور در معدني و صنعتي گذاري سرمايه تشويق و تسهیل -
میزان  به برنامه طول بعد در اصالحات و مستقیم هاي مالیات قانون( 138)ماده  موضوع معافیت ـ

 درصد  واحد (15)پانزده 

 سـقف  تـا  يافتـه  توسعه كمتر مناطق معدني و صنعتي واحدهاي مالیاتي معافیت میزانـ افزايش 

 صنعتي  - تجاري مناطق آزاد در منظور شده هاي معافیت

 (163)ماده 
 تولیـد  كیفـي  يارتقـا  قـانون  رعايت با آن ورود و ديزل سوخت با خودرو انواع تولیدآزادسازي  -

 كشور صنعتي داخلي به تولیدات ساير و خودرو

6 
قانون برنامه 

 ششم توسعه

 (01)ماده 

 ها حمايت از تولید و اشتغال از محل منابع حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه -

 (16)ماده 
 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هاي صنعتي و معدني تهیه فهرست اولويت -
جملـه خودروهـاي فرسـوده    بـازده صـنعتي و پرمصـرف از    والت كماجراي طرح جايگزيني محص ـ

 درصد توسط وزارت دولت 21سالیانه 
 سهیالت بانکي به بخش صنعت و معدندرصد ت 41پرداخت حداقل  ـ

 هاي اقتصادي و تولیدكنندگان كار الزم براي پوشش خطرات افزايش نرخ ارز بر بنگاه اجراي سازوـ 
و  اجراي طرح نوسازي و بازسازي صنايع در راستاي كاهش مصرف و شـدت انـرژي و آالينـدگي    ـ

 افزايش بازدهي و ارتقاي كیفیت تولیدات داخلي
 حمايت توسعه صنايع كوچک و متوسط منظور گذاري صنايع كوچک به حمايت از صندوق ضمانت سرمايهـ 
هاي تعاوني فرش دسـتباف   ها و شركت رگاهتوسعه تجارت الکترونیک فرش و حمايت از ايجاد كا ـ

 نايع جانبي و افزايش سهم صادراتيو ص
 (11)ماده 

هـاي اسـتاني    ژهوهـا و پـر   در اولويت قرار دادن پیمانکـاران بـومي اسـتاني بـراي اجـراي برنامـه      -
 هاي اجرايي دستگاه

1 

اهم وظايف و 

اختيارات وزارت 

صنعت، معدن و  

 تجارت

و  هـا  راهبردهاي توسعه صنعتي، معدني و تجاري كشور و تعیین اهداف، سیاسـت دوين و ابالغ ت ـ
 هاي صنعت، معدن و تجارت بخش يها برنامه

هاي معدني و خـدمات   هاي توسعه صادرات غیرنفتي، محصوالت صنعتي، فرآورده تعیین سیاست ـ
 فني و مهندسي و تجاري

 خارجيتولید و تجارت داخلي و فرآيند مديريت و تسهیل  ـ
 تنظیم و توسعه روابط تجاري، صنعتي و معدني با ساير كشورها ـ
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 هاي مرتبط با بخش صنعت و معدن احكام و سياست اسناد باالدستي رديف

هاي داخلي و خارجي براي توسعه صنعت،  گذاري و حمايت از توسعه و جذب سرمايه ريزي برنامه ـ
 معدن، تجارت و انتقال فناوري

هاي هـاي تولیـدي واحـد    ريزي و ايجاد شرايط الزم براي حفظ، صیانت و افزايش ظرفیـت  برنامه ـ
 صنعتي و معدني

هـاي صـنفي، صـنعتي و     هـا و شـهرک   ريزي براي ايجاد و توسعه مجتمـع  سیاستگذاري و برنامه ـ
 هاي كوچک و متوسط معدني و توانمندسازي بنگاه

 هاي صنفي، صـنعتي و  ها و تشکل انجمن اماندهي، حمايت و نظارت بر ايجاد، توسعه و فعالیتس ـ
صـنعت،   هـاي  هاي غیردولتي و مردم نهاد مـرتبط بـا بخـش    مانها و ساز ها و خوشه معدني، شبکه

 سیس و فعالیت آنهاأمعدن و تجارت و صدور مجوزهاي ت
هـاي   پـذيري بخـش   وري، رقابت كار و افزايش بازدهي، بهره و ريزي براي بهبود فااي كسب برنامه ـ

 معدن و تجارت صنعت،
هـاي  افـزوده بـاال و فنـاوري    محور با ارزش ريزي، هدايت، حمايت و مديريت تولید صادرات برنامه ـ

 پیشرفته
 كنندگان نظارت و حمايت از حقوق تولیدكنندگان و مصرف ـ
ها و ضوابط قیمت كاال و خدمات و ضوابط خـدمات پـس از فـروش و نظـارت بـر       تعیین سیاست ـ

 اجراي آنها

 

 هاي وزير محترم صنعت، معدن و تجارت جهت اخذ رأي اعتماد برنامه. 2

 اهداف كيفي( الف

 پذيري صنعتي كشور افزايش رقابت ـ

 زوده صنعتي كشوراف افزايش سهم ارزش ـ

 افزايش سهم صادرات صنعتي كشور ـ

 هاي بخش صنعت و معدن افزايش سهم و نقش بخش خصوصي در فعالیت ـ

 

 



 

 اهداف كمي (ب

 درصد 45در پايان دوره به  GDPافزوده بخش به  نسبت ارزش ـ

 درصد 12زوده بخش صنعت و معدن به اف ارزشسالیانه متوسط رشد  ـ

 درصد 45و معدني به كل صادرات به افزايش سهم صادرات صنعتي  ـ

 دالر 511سرانه صادرات صنعتي به  افزايش سهم ـ

 111كار به كمتر از  و بهبود رتبه فااي كسب ـ

 45پذيري كشور به كمتر از  بهبود رتبه رقابت ـ

 میلیارد دالر 8به متوسط سالیانه ستقیم خارجي گذاري م جذب سرمايه ـ

 

 بخش صنعت هاي كالن  بررسي شاخص. 0

و در سال  و نزولي منفي 1392و  1391هاي  نرخ رشد بخش صنعت و معدن در سال

نرخ رشد بخش صنعت كاهش و  1394در سال . بوددرصد  6/7نرخ رشد مثبت  1393

ماهه  9، نسبت به 1395ماهه سال  9نرخ رشد بخش صنعت در . درصد رسید 5به منفي 

صنعت،  براساس برنامه پیشنهادي وزارت. درصد شد 3/5معادل  1394مشابه سال 

درصد  12بخش صنعت و معدن، افزوده  ارزشسالیانه ، متوسط رشد معدن و تجارت

الي  1391هاي  طي سال صنعت و معدنبنابراين عملکرد نرخ رشد بخش . ه بوداعالم شد

 .دارد فاصله ،با هدف كمي پیشنهادي وزارتخانه 1395
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 افزوده بخش صنعت و معدن و سهم آن در توليد ناخالص داخلي وضعيت ارزش .2 جدول

 *  1015 1011 1010 1012 1011 واحد 

ــنعت و  ارزش - ــزوده صـ افـ

 1391به قیمت ثابت  معدن

 (درصد) نرخ رشد ـ

 611 781 823 764 798 میلیارد ريالهزار 

 **  3/5 -5 6/7 -2/4 -8/3 درصد

GDP 4999 5947 6143 5854 5873 میلیارد ريالهزار  به قیمت ثابت 

 افزوده  سهم ارزش

ــدن در   ــنعت و معــ صــ

GDP ــت ــه قیمــت ثاب  ب

1391 

 ** 6/11 1/13 6/13 13 6/13 درصد

افـزوده صـنعت و    ارزش ـ

 جاريبه قیمت  معدن

 (درصد) نرخ رشد ـ

 1197 1494 1681 1459 1141 میلیارد ريالهزار 

 -21 4/13 9/14 8/14 6/15 درصد

GDP 9434 11129 11261 9843 7284 میلیارد ريالهزار  به قیمت جاري 

افزوده صنعت  سهم ارزش

بـــه  GDPو معـــدن در 

 جاريقیمت 

 13 5/13 15 15 16 درصد

 .هاي مختلف نماگرهاي اقتصادي بانک مركزي، سال :مأخذ

 .باشد ماهه مي 9صورت  هب 1395ارقام سال * 

 .1394ماهه  9نسبت به  1395ماهه  9مقايسه ** 

 

براساس ( GDP)افزوده بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلي  سهم ارزش 

پیدا   جاري سهم بخش كاهش هاي اما براساس قیمت ،قیمت ثابت تقريباً ثابت مانده

كرده است كه اين بیانگر كاهش نسبي اندازه يا سايز بخش صنعت و معدن در مقايسه 

تاكنون روند مداوم و نزولي  1381از سال . باشد هاي اقتصاد كشور مي با ساير بخش

نیز اين مسئله  1395و  1394اندازه يا سايز بخش قابل مشاهده بوده و در دو سال 

 .شته استتداوم دا



 

افزوده بخش صنعت، معدن و تجارت به  نسبت ارزش ،در برنامه پیشنهادي وزارتخانه 

GDP  روند فعلي اين شاخص در . شده است هدفگذاريدرصد  45در پايان دوره وزارت

طور میانگین نسبت  به 1395و  1394هاي اخیر تقريباً ثابت بوده و در دو سال  سال

 ،درصد 45بیني  درصد بوده كه با هدف پیش 13د حدو GDPافزوده بخش به  ارزش

 .فاصله زيادي دارد

 

 وضعيت صادرات صنعتي و سهم آن در كل صادرات كشور .0 جدول

 1015 1011 1010 1012 1011 واحد 

 * 23594 31431 31539 27821 27484 میلیون دالر صادرات صنعتي و معدني

 ** 61.292 64.597 88.976 92.911 97.296 میلیون دالر كل صادرات

 39 49 4/35 31 2/28 درصد سهم صادرات صنعتي و معدني از كل صادرات

 9/294 9/392 2/394 7/326 8/347 دالر سرانه صادرات صنعتي

 .هاي مختلف نماگرهاي اقتصادي بانک مركزي و گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، سال :مأخذ

 .ماهه است 11آمار * 

 .ماهه است 9آمار ** 

 

نسبي  وضعیت هاي اخیر حکايت از بهبود معدني در سال صنعتي و صادراتبررسي 

میلیارد دالر در سال  4/27اي كه از رقم  گونه به .دارد 1394و  1393هاي  آن در سال

براساس . (3جدول ) افزايش يافته است 1394میلیارد دالر در سال  4/31به  1391

، سهم صادرات صنعتي و معدني به كل صادرات در پايان برنامه پیشنهادي وزارتخانه

عملکرد شاخص سهم صادرات صنعتي و . ي شده استهدفگذاردرصد  45دوره وزارت، 

درصد بوده  49و  4/35ترتیب  به 1394و  1393هاي  معدني از كل صادرات در سال

 45كه در صورت تداوم اين روند دستیابي به هدف ( درصد 36سالیانه طور میانگین  به)
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 1394محتمل است هرچند كه بخشي از عملکرد باالي سال  ،درصد تا آخر دوره وزارت

 .استمربوط  ،كشور و يا صادرات نفتي كل فت صادراتاين شاخص به اُ

 

 به ايران( FDI) گذاري مستقيم خارجي ميزان ورودي سرمايه .1جدول 
 (دالرمیلیارد )

 2313 2311 2312 2310 2311 2315 

 1/2 1/2 3 7/4 3/4 6/3 ايران

 .1395 ايران، وزارت صنعت، معدن و تجارت،گذاري خارجي در  گزارش وضعیت سرمايه :مأخذ

 

میلیارد  8متوسط سالیانه گذاري مستقیم خارجي در صنعت رقم  جذب سرمايه

بررسي . پیشنهادي وزارتخانه بوده استجمله اهداف كمي اعالم شده در برنامه از ،دالر

 هاي سالبه ايران طي ( FDI)گذاري مستقیم خارجي  عملکرد میزان ورود سرمايه

در مقايسه با  1394و  1393 ،1392هاي  مقارن با سال 2115و  2114 ،2113

 ،1392 هاي بنابراين در سال. اي بوده است هاي قبل داراي روند نزولي قابل مالحظه سال

گذاري مستقیم  میلیارد دالر سرمايه 4/2حدود سالیانه طور متوسط  به1394و  1393

میلیارد  8سالیانه بر رقم متوسط  ي وزارتخانه مبنيهدفگذارخارجي جذب شده كه با 

 .میلیارد دالر انحراف دارد 6/5دالر، هر سال حدود 

 

 

 

 

 



 

 پذيري اقتصادي رتبه ايران در اركان شاخص رقابت .5جدول 

 شاخص رديف
2310 2311 2315 2316 

 كشور 101 كشور 113 كشور 111 كشور 111

 76 74 83 82 جهاني پذيري رقابت 1

 91 94 118 83 اقتصادي نهادهاي 2

 59 63 69 65 ها زيرساخت 3

 72 66 62 111 اقتصادي كالن محیط 4

 49 47 52 51 آموزش مقدماتي و بهداشت 5

 61 69 78 88 آموزي مهارت و عالي آموزش 6

 111 119 121 111 كاال بازار كارآيي 7

 134 138 142 145 كار نیروي بازار كارآيي 8

 131 134 128 131 مالي بازار توسعه 9

 97 99 117 116 فناوري آمادگي 11

 19 19 21 19 بازار اندازه 11

 119 111 111 114 هاي تجاري بنگاه بودن  پیشرفته 12

 89 91 86 71 نوآوري 13

 .1395پذيري، وزارت صنعت، معدن و تجارت،  گزارش رقابت :مأخذ

 

رتبه  يارتقاپذيري،  شاخص رقابتدرخصوص  در هدفگذاري كمي وزارتخانه

الي  2113هاي  در طي سال. شده استاعالم  م جهاناُ 45تر از  پايینپذيري به  رقابت

مشاهده  6همانطور كه در جدول . رتبه كشور در اين شاخص نوسان داشته است 2116

پله  9را با اي  مالحظه، بهبود قابل 2114پله نزول در سال  1رتبه ايران با  شود، مي

با دو رتبه  2116اما وضعیت ايران در سال . شاهد بوده است 2115بهبود در سال 

 .استتر شده  ضعیف 2115نسبت به سال  افزايش

 



  اه مجلس شوراي اسالمي  مركز ژپوهش

 «كار و سهولت كسب»روند تغييرات رتبه و امتياز ايران در شاخص  .6جدول 

 2311لغايت  2311از سال  

 سال

2311 

110 

 كشور

2312 

110 

 كشور

2310 

115 

 كشور

2311 

111 

 كشور

2315 

111 

 كشور

2316 

 كشور 113

2311 

 كشور 113

سهولت 

 كارو كسب

 121 117 131 152 145 144 141 رتبه

 26/57 18/57 27/56 81/58 66/58 18/57 98/56 امتياز

 .1395كار، وزارت صنعت، معدن و تجارت،  و گزارش بهبود فااي كسب: مأخذ

 

 2114تا  2111هاي  رتبه ايران طي سال ،دهد نشان مي 6 كه جدول طور همان

ها امتیاز ايران وضعیت بهتري داشته يا  تاعیف شده، در صورتي كه طي اين سال

امتیاز  2115در سال . كمتر شده است( 111)عبارتي فاصله آن از شاخص پیشرو  به

روند افزايشي داشته، علیرغم آنکه جايگاه  2117و  2116از سال  ايران كاهش و مجدداً

كار در ايران در سال  و كسب امتیاز سهولتبا وجود بهبود  و آن سه پله تنزل نموده است

، عملکرد ساير كشورها در قیاس با عملکرد كشورمان بهتر 2116نسبت به سال  2117

 .بوده است

  



 

 

 هاي كلي در بخش صنعت سعه و سياستهدفگذاري دوره برنامه ششم تو .1

هاي كلي نظام، اهدافي براي بخش  در اسناد پشتیبان برنامه ششم توسعه و ساير سیاست

 .صنعت در نظر گرفته شده كه در ادامه به تشريح آمده است

 هاي كلي برنامه ششم توسعه سياست( الف

 :تولید عبارتند ازهاي كلي برنامه ششم توسعه مرتبط با حوزه  بندهاي مهم سیاست

كار و  و زا، بهبود فااي كسب تأكید بر رشد اقتصادي شتابان و پايدار و اشتغال 

، تأمین مالي صنايع خرد و متوسط («2»و  «1»بندهاي )پذيري  افزايش قدرت رقابت

، («11»بند )، تکمیل زنجیره ارزش صنايع پتروشیمي («6»بند )توسط نظام بانکي 

بند )وري  ها در جهت افزايش تولید، اشتغال و بهره زي يارانهكارگیري هدفمندسا به

بند )افزوده از طريق تکمیل زنجیره ارزش صنايع پتروشیمي  ، افزايش ارزش(«14»

بند )محور  ، توسعه اقتصاد دريا(«19»بند )ريزي و آمايش سرزمین  ، برنامه(«16»

و صنايع معدني و هاي صنعت، معدن  افزوده بخش ، افزايش نرخ رشد ارزش(«21»

بنیان نمودن فرآيندهاي  ، دانش(«26»بند )افزايش صادرات محصوالت صنعتي و معدني 

هاي  ، اولويت دادن به حوزه(«27»بند )تولید و محصوالت صنعتي و تقويت برندسازي 

راهبردي صنعتي مانند صنايع پتروشیمي، صنايع پیشرفته و افزايش ضريب نفوذ 

و تدوين و اجراي سند جامع و نقشه راه تحول نظام ( «28»ند ب)هاي پیشرفته  فناوري

 .(«31»بند )استانداردسازي 
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 هاي كلي اقتصاد مقاومتي  سياست( ب

 : هاي كلي اقتصاد مقاومتي مرتبط با بخش تولید عبارتند از مهمترين بندهاي سیاست

، افزايش سهم تولید و («1»بند )افزايش نقش مشاركت مردم و توسعه كارآفريني  

، استفاده از ظرفیت اجراي هدفمندسازي («2»بند )بنیان  صادرات محصوالت دانش

وري و تقويت  ، رشد بهره(«4»بند )وري  ها در جهت افزايش تولید، اشتغال و بهره يارانه

  ها و اولويت ، تأكید بر تولید داخلي نهاده(«4»بند )پذيري در بخش تولید  قدرت رقابت

افزوده، بهبود  ، افزايش صادرات كاالهاي با ارزش(«6»بند )ادن به محصوالت راهبردي د

، («11»بند )ريزي تولیدي ملي يا تدوين راهبردهاي صنعتي  كار و برنامه و فااي كسب

افزوده در صنعت  افزوده و افزايش ارزش افزايش صادرات پتروشیمي با تأكید بر ارزش

و افزايش پوشش ( «15»و  «13»بندهاي )جیره ارزشي پتروشیمي از طريق تکمیل زن

 (.«24»بند )استاندارد براي تولیدات داخل كشور 

 

راهبردهاي اجرايي دولت براي دستيابي به اهدداف مدورد ن در در برنامده      .5

 ششم بخش صنعت

هاي كلي اقتصاد  با توجه به اهداف در نظر گرفته شده در برنامه ششم توسعه و سیاست

 :مقاومتي، راهبردهاي اجرايي دولت در راستاي دستیابي به اين اهداف عبارتند از

 كار در بخش صنعت، و مر محیط كسبتبهبود مس ـ

 بنیان، بر فناوري پیشرفته و دانش توسعه صنايع مبتني ـ

 اشاعه و نفوذ فناوري در واحدهاي صنعتي، ـ



 

بر منابع طبیعي كشور  بتنيدستي صنايع م تکمیل و توسعه زنجیره ارزش و پايین ـ

 نقل، و و صنايع حمل( پايه معدني، پتروشیمي و كشاورزي)

 افزايي مستمر نیروي كار بخش صنعت، هاي كاربردي و مهارت توسعه آموزش ـ

 .وري عوامل تولید ارتقاي بهره ـ

 

 هاي بخش صنعت  الزامات تحقق راهبردها و اولويت .6

 الزامات دولت –

ده تصويب شرح وظايف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع ما تهیه و .1

 .قانون برنامه پنجم توسعه( 53)

دولت يا  تئتدوين راهبرد و برنامه بلندمدت توسعه صنعتي و تصويب آن در هی .2

 .مجلس شوراي اسالمي

نظام مالي  پذير و ارتقاي پیگیري و نظارت بر اجراي قانون رفع موانع تولید رقابت .3

 (.9/2/1394مصوب )كشور 

 .مین منابعأنقش صنايع كوچک با تأكید بر ت بررسي راهکارهاي ارتقاي .4

هاي صنايع نوين  گذاري در طرح بررسي راهکارهاي تشويق بخش خصوصي به سرمايه .5

 .هاي خارجي اي و شركت هاي توسعه و پیشرفته با فناوري باال با مشاركت سازمان

هاي خودروسازي سايپا و ايران خودرو به بخش  م دولت در شركتبررسي واگذاري سها .6

 .هاي خارجي مرتبط با برندهاي معتبر خودروسازي جهان واقعي خصوصي و يا طرف

 .تکمیل زنجیزه ارزشومتي در ارتباط با هاي كلي اقتصاد مقا نظارت بر تحقق اهداف سیاست .7
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 روي بخش صنعت  هاي پيش ها و فرصت چالش .1

 ها چالش( الف

خصوص نوسانات زياد در آن  ههاي اخیر و ب رشد منفي و پايین بخش صنعت در سال

رغم اقدامات انجام شده توسط  ها دارد و به حکايت از وجود و تعمیق آن در اين سال

دولت يازدهم و پیامدهاي اجراي برجام، هنوز بخش صنعت و تولید كشور از شرايط 

زايي ملي در  بنابراين پتانسیل اصلي بحران. بهبودي برخوردار نشده است  به مناسب و رو

تواند در سال آينده بروز كند به موضوع ركود در تولید و به تبع آن  حوزه تولید كه مي

تواند به سونامي بیکاري در  باشد كه مي ميمرتبط اخراج و تشديد در تعديل نیروي كار 

بیکاري باالي نیروي كار تحصیلکرده . كشور تبديل شود سطح نیروهاي كار مولد اقتصاد

و از دست رفتن اشتغال مواد موجود در حوزه تولید كشور موضوعي است كه بايد مورد 

گذاري مستقیم خارجي  ضمن آنکه، میزان جذب سرمايه. انديشي قرار گیرد تدبیر و چاره

گذاري و تولید و اشتغال  ههاي اخیر روبه كاهش نهاده و اين موضوع روند سرماي در سال

از مشکالت اساسي بخش صنعت، فقدان استراتژي مناسب . سازد را با مشکل مواجه مي

. ت موجود استاو امکانها  براي تعیین اهداف و مسیر دستیابي به آنها با توجه به ظرفیت

 تصادرارو بدون تدوين استراتژي مناسب، امکان تداوم افزايش تولید، اشتغال و  اين از

 .فراهم نخواهد شد

 ها فرصت( ب

 :در حوزه صنعت امکان بالقوه جهش وجود دارد كه به شرح زير خواهد بود



 

گردش و در مین سرمايه أدر بخش صنعت مهمترين امکانات بالقوه جهش در ت 

گذاري جديد از يک  هاي بالفعل واحدهاي تولیدي بدون انجام سرمايه افزايش ظرفیت

طرف و تقويت نقش و جايگاه صنايع با فناوري پیشرفته در تولید ناخالص داخلي از 

 . طرف ديگر وجود دارد

 
 

 عملكرد بخش معدن و صنايع معدني. 1

 اي كالن بخش معدن و صنايع معدنيه شاخص (الف

 

 1015-1013هاي  هاي كالن بخش معدن و صنايع معدني طي سال شاخص. 1 جدول

 1015 1011 1010 1012 1011 1013 سال

 رشد اقتصادي بخش معدن

 (درصد)
8/19 5/2- 9/1 8/9   

گواهي كشف و هزينه 

 عملیات اكتشاف

 فقره
 هزينه عملیات

 (میلیون ريال)
 فقره

 هزينه عملیات

 (میلیون ريال)
 فقره

 عملیات هزينه

 (میلیون ريال)
 فقره

 هزينه عملیات

 (میلیون ريال)
  فقره

882 285189 788 811555 885 - 896 - 521  

برداري و میزان  پروانه بهره

 برداري گذاري در بهره سرمايه

 فقره

میزان 

 گذاري سرمايه

 (میلیون ريال)

 فقره

میزان 

 گذاري سرمايه

 (میلیون ريال)

 فقره

میزان 

 گذاري سرمايه

 (میلیون ريال)

 فقره

میزان 

 گذاري سرمايه

 (میلیون ريال)

  فقره

1141 9622154 819 9611111 1125 - 988 - 578  

 افزوده بخش معدن ارزش

 (میلیارد ريال( )1383=111)
23614 23134 23234 25513 -  

 سهم معدن در تولید ناخالص

 (درصد)داخلي 
16/1 1/1 2/13/1 -  

صورت  گذاري ارزش سرمايه

گرفته در بخش معدن و 

 (میلیون دالر) صنايع معدني

5 /567 712 7/1158 4/775 -  

سط بازدهي سرمايه در ومت

 بخش معدن
193/1  

  - 9/1164 16/716- -میزان تسهیالت پرداختي به 
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 1015 1011 1010 1012 1011 1013 سال

هزار )بخش صنعت و معدن 

 (میلیارد ريال

  16713111 16634611 15641111  14175111 (تن)تولید فوالد 

  191711 193611 188611 213511 235111 (تن)تولید مس كاتد 

  298111 286511 299411 277511 329111 (تن)تولید آلومینیم 

  58697111 66511111 71111111   (تن)تولید سیمان 

 .بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران، وزارت صنعت، معدن و تجارت: مأخذ

 

 تباط با بخش معدن و صنايع معدنيبررسي مواد برنامه پنجم در ار( ب

 :صورت ذيل است قانون برنامه به (157)در ارتباط با بخش معدن تنها ماده موجود، ماده 

 

 (151) ماده

 موظف دولت ملي اقتصاد در معدن نقش يارتقا و معدني هاي فعالیت توسعه جهت در

 :سنواتي بودجه سقف در است

 كلیه عمومي اكتشاف و جويي  پي شناسايي، شناسي، زمین پايه هاي نقشه (الف

 ادامه ها، محدوده بندي بلوک از پس و تهیه را كشور معدني( هاي پتانسیل) هاي ظرفیت

 .نمايد واگذار غیردولتي بخش به را عملیات

 استفاده با را زمین علوم جامع پايگاه كشور، در اكتشاف امر ساماندهي منظور به (ب

 .كند اندازي راه برنامه دوم سال تا ربطذي هاي دستگاه كلیه اطالعات از

 و معدني مناطق و بزرگ معادن براي الزم هاي زيرساخت تکمیل به نسبت (ج

 .نمايد كمک معدني بر انرژي صنايع

و عدم تخصیص بودجه سالیانه هاي  با توجه به محدوديت بودجه :عملكرد ماده

 شناسي، زمین پايه هاي نقشه اي، عمالً هاي سرمايه هاي تملک دارايي طرحكافي براي 



 

كشور  معدني( هاي پتانسیل) هاي ظرفیت كلیه عمومي اكتشاف و جويي  پي شناسايي،

كه تهیه  طوري هب. هاي قبل بهبود پیدا كرده است ولي نسبت به سال ،تکمیل نشده

 تا هوايي كه ژئوفیزيک ويژه عملیات گذاري به اطالعات پايه جهت كاهش ريسک سرمايه

 هزار 461 حدود يازدهم دولت بود و در خطي كیلومتر هزار 181 حدود 1392 سال

 . است شده انجام هوايي ژئوفیزيک كیلومتر

 در بخش معدن و صنايع معدني ها استيس (ج

 .توسعه صنعت، معدن و تجارت يسند استراتژ يبازنگر .1

ولي به  ،چندين بار سند استراتژي بخش معدن مورد بازبیني قرار گرفته :عملكرد 

 .اي نرسیده است نتیجه

 .تحت پوشش يا توسعه يها و ساختار سازمان تيمورأدر م يبازنگر .2

 .عملکردي نداشته است :عملكرد 

 

 (21/5/1012)ي اعتماد أهاي شفاهي وزير، هنگام اخذ ر قول( د

برداري  گذاري و بهره صنايع معدني كشور و توسعه اكتشاف، سرمايهتوجه به معادن و  .0

 .در اين بخش

 .وپاگیر هاي دست بررسي و رفع كلیه مقررات و دستورالعمل .1

در بخش توسعه اكتشافات، همانطور كه در بخش قبلي آورده شده است، : عملكرد 

ولي در بخش رفع  ،مناسب بوده تقريباً ،عملکرد با توجه به كمبود بودجه تخصیصي

 .، ناموفق بوده استوپاگیر دستهاي  مقررات و دستورالعمل
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هاي محقق نشده در ارتباط با بخش معدن  دستاوردهاي محقق شده و وعده( هد

 و صنايع معدني

 تمام  هاي نيمه گذاري و تكميل طرح سرمايه د

  درصد  5/3به  1391در سال  -8/23افزايش نرخ رشد تشکیل سرمايه كل اقتصاد از

 .(مقدماتي) 1393در سال 

  به  1391در سال  -9/41افزايش نرخ رشد تشکیل سرمايه بخش صنعت و معدن از

 .(مقدماتي) 1393درصد در سال  1/8

 71 از بیش گذاري سرمايه با اي واحد جديد و توسعه هزار 19 گذاري و تکمیل سرمايه 

 .هزار 311 بیش از مستقیم و اشتغال تومان میلیارد هزار

 دالر  میلیارد 8 ارزش خارجي به گذاري سرمايه طرح صنعتي و معدني با 161 تصويب

 .میلیارد دالر آن به مرحله اجرايي درآمده است 7كه حدود 

  هزار میلیارد  71افزايش پرداخت تسهیالت بانکي به بخش صنعت و معدن از حدود

 .1395 هزار میلیارد تومان سال 161به حدود  1392تومان در سال 

  هزار میلیارد تومان  31افزايش پرداخت تسهیالت بانکي به بخش بازرگاني از حدود

 .1395هزار میلیارد تومان سال  72به حدود  1392در سال 

 استراتژيک و مهم صنايع در جديد سازي ظرفيت د

 

 سازي جديد در صنايع مهم و استراتژيک ظرفيت. 1 جدول

 اكنون هم 1012شهريور  واحد سنجش نام محصول

 5/44 28 میلیون تن كنسانتره سنگ آهن

 5/34 5/21 میلیون تن گندله



 

 اكنون هم 1012شهريور  واحد سنجش نام محصول

 7/27 7/18 میلیون تن آهن اسفنجي

 31 5/23 میلیون تن فوالد خام

 39 31 میلیون تن (نورد)محصوالت فوالدي 

 1131 916 هزار تن كنسانتره مس

 469 254 هزار تن مس كاتد

 561 541 هزار تن محصوالت مسي

 5/83 5/77 میلیون تن سیمان

  مترمربع میلیون سرامیک و كاشي

 تن هزار جام شیشه

531776 هزار تن اي ظروف شیشه

  میلیارد عدد دارو

  هزار تن انواع كاغذ

  میلیون مترمربع فرش ماشیني

  هزار تن ماكاروني

  هزار مترمکعب MDFنئوپان، تخته فیبر و 

 391 318 تن هزار (الستیک خودرو)تاير و تیوب 

 5/67 58 میلیون تن پتروشیمي

 

 توليد ارتقاي رفع موانع و د

  ها اي در دولت براي حذف برخي محدوديت ماده 35پیشنهاد، تصويب و ابالغ دو مصوبه. 

  (1394سال )نظام مالي  يپذير و ارتقا رفع موانع تولید رقابتپیشنهاد، تصويب و ابالغ قانون. 

 ايجاد كارگروه استاني و ملي تسهیل و رفع موانع تولید. 
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 تعداد جلسات و مصوبات. 1 جدول

 توضيحات تعداد مصوبات تعداد جلسات موضوع

 در دست اجرا درصد 47اجرا شده و  درصد 53 53211 6171 ستاد استاني

 --- 811 231 كارگروه ملي

 

 و كوچک تولیدي واحد هزار 24 مالي بیش از تأمین و تولید رونق طرح اجراي 

 .هزار میلیارد تومان 17لغ بیش از متوسط اعم از صنعتي و كشاورزي به مب

 وزارت پوشش تحت هاي صندوق سرمايه افزايش. 

  هزار  6هزار میلیارد تومان به حدود  1/2افزايش سرمايه بانک صنعت و معدن از

 .میلیارد تومان

 داخلي تقاضاي تحريک. 

 ها نامه چگونگي بازپرداخت ديون واحدهاي تولیدي و اصالح آيین. 

 ( 21)ف بازپرداخت تسهیالت ارزي حساب ذخیره ارزي با اجراي ماده یتعیین تکل

 .قانون رفع موانع تولید

 برداري معادن بهره و اكتشاف توسعه د

  ژئوفیزيک ويژه عملیات گذاري به ريسک سرمايهتهیه اطالعات پايه جهت كاهش 

 حدود يازدهم دولت بود و در خطي كیلومتر هزار 181 حدود 1392 سال تا هوايي كه

 .است شده انجام هوايي ژئوفیزيک كیلومتر هزار 461

 و اكتشاف در خصوصي بخش مشاركت براي معدني هاي پهنه درصد 81 آزادسازي 

 .برداري بهره



 

  11بیني شناسايي حدود  ر معدني انواع فلزات و پیشيمیلیارد تن ذخا 5/1شناسايي 

 .معدن بزرگ فلزي مشابه گل گهر و مس سرچشمه

 میلیون تن 681میلیون تن به  581 افزايش ظرفیت استخراج مواد معدني از. 

  1395تن در سال  9/3به  1392تن در سال  5/1افزايش تولید طال از. 

 1395تن در سال  171به  1392تن در سال  131 افزايش تولید شمش روي از. 

  شامل كنسانتره، گندله، آهن اسفنجي، شمش و )افزايش ظرفیت زنجیره فوالد

 .میلیون تن 178میلیون تن به  123از ( فوالد

 

 ر در دولت يازدهم بخش معدن كشوحل نشده ها و مشكالت  چالش. 1

 129در شاخص رونق اقتصادي از بین  ،المللي اقتصادي هاي بین از لحاظ شاخص ـ

بنابراين الزم است . را داراست و از اين لحاظ رتبه مناسبي نیست 116كشور، ايران رتبه 

در شاخص آزادي اقتصادي نیز، . اقدامات الزم درخصوص بهبود اين شاخص صورت گیرد

 186ن كه در اين شاخص در بی چرا. المللي دارد كشور شرايط نامساعدي در رتبه بین

خصوص حذف مقررات  باشد كه الزم است اقداماتي در مي 171كشور جهان، رتبه ايران 

خصوص ساير  در. اقتصادي براي فعالیت اقتصادي در كشور انجام شود وپاگیر دست

كار بايد اقدامات  و جمله شاخص بهبود محیط كسب المللي از هاي اقتصادي بین شاخص

 .المللي انجام شود سطح بینالزم براي بهبود رتبه ايران در 

شاخص نرخ رشد اقتصادي  1391خصوص شاخص نرخ رشد اقتصادي، تا سال ـ در

شدت منفي  اين شاخص به 1392و  1391هاي  اما متأسفانه در سال ،كشور مثبت بود
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در گروه  1393شاخص رشد اقتصادي در سال . درصد رسید 3به  1393شد و در سال 

درصد و بخش معدن و تجارت  7/6كه صرفاً بخش صنعت  درصد بود 5صنايع و معادن 

روند اين  1394در سال . اند درصد رشد داشته 7/3درصد و  8/9ترتیب هر يک  به

 .شاخص، كاهشي بوده است

مدام  1391خصوص تشکیل سرمايه ثابت ناخالص به قیمت ثابت، متأسفانه از سال  در ـ

بخش صنعت و  1391كه در سال طوري  هگذاري وجود داشته است ب كاهش سرمايه

درصد رشد منفي  11نیز حدود  1392درصد و در سال  9/41معدن حدود 

با تالشي كه انجام شد، رشد اين شاخص  1393اما در سال . گذاري داشته است سرمايه

درصد رشد  25الي  21نیاز به سالیانه در حالي كه بخش صنعت . درصد رسید 1/8به 

دلیل  ي از اين مشکالت كه در بخش صنعت وجود دارد، بهبرخ. گذاري دارد سرمايه

 .باشد هاي اخیر در اين بخش مي گذاري در سال كاهش سرمايه

دهد  خصوص تسهیالت اعطايي به بخش صنعت و معدن، آمار و اطالعات نشان مي در ـ

میلیارد تومان تسهیالت به بخش صنعت و معدن اعطا  63111حدود  1391كه سال 

اين در حالي . هزار میلیارد ريال بوده است 122معادل  1394رقم در سال شده كه اين 

هزار میلیارد تومان تسهیالت مورد نیاز بخش  181حدود  1394است كه در سال 

سوم از تسهیالت مورد نیاز بخش صنعت پرداخت  بنابراين يک. صنعت و معدن بوده است

به بخش خدمات افزايش پیدا  اين در حالي است كه سهم اعطاي تسهیالت. نشده است

 .كرده است



 

جمله؛  اصالح قوانین مغاير و هماهنگ نمودن آنها با بخش تولید و صنعت كشور از ـ

يکي از مسائلي است كه بايد ...  وكار، قانون مالیات، قانون كار، قانون تجارت و قانون كسب

 .طلبد مورد بازنگري قرار گیرد و اين موضوع حمايت مجلس را مي

 مدون در بخش معدن و صنايع معدني فقدان استراتژيد 

هاي اقتصادي، نبود استراتژي  بزرگترين چالش فراروي بخش معدن و ديگر بخش

مشخص و مدون و نقشه راه براي پیشبرد اهداف و سیاستگذاري است كه همین موضوع 

نبود با  .باعث سوء رفتار وزارت صنعت، معدن و تجارت در عملکرد اين بخش شده است

ها در بخش  گذاري ها و به تبع آن سرمايه ساختگیري زير ، جهت استراتژي مشخص

معدن مشخص نبوده و نقشه راهي براي حاكمیت و بخش خصوصي براي معدن متصور 

با نگاهي به جايگاه قانوني و روند تدوين استراتژي توسعه معدني در كشور، . نیست

ر در انجام وظايف قانوني خود در زمینه هاي اخی توان دريافت كه دولت در سال مي

تصويب و عملیاتي كردن سند راهبردي توسعه بخش صنعت و معدن و به تبع آن، اتخاذ 

هاي گزينشي و كاركردي، ناموفق بوده  كارگیري سیاست هاي معدني خاص، به سیاست

ي ولي برا ،هاي اخیر سند اولیه استراتژي بخش معدن نهايي شده البته در ماه. است

ترين  عنوان يکي از اصلي اجرايي شدن اقدامي صورت نگرفته است و همین موضوع به

 .هاي بخش مطرح است چالش

 گذاري خارجي ر راستاي جذب سرمايهصحيح دسياستگذاري فقدان د 

ر تکنولوژي روز دنیا در اكتشاف ذخاييکي از مهمترين مسائل در بخش معدن، توجه به 

كه با حساس شدن مباحث مربوط به محیط زيست و چرا ؛و استخراج منابع معدني است
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هاي استخراج، لزوم توجه به  استخراج بهینه منابع معدني، همچنین افزايش هزينه

گذاري  در ايران عدم توجه به جلب سرمايه. شود تکنولوژي برتر بیش از پیش تقويت مي

ي مرسوم دنیا شده ها خارجي، منجر به رسوب تکنولوژي قديم و عدم توجه به تکنولوژي

طوري كه اين مهم يکي از  است كه نقش سیاستگذار در اين بین بسیار پررنگ است به

پذيري محسوب شده و منجر به اتالف منابع در اين  مسائل مهم بخش معدن در رقابت

 .شود بخش مي

 تفضيلي و پايه اكتشاف بخش به كافي توجه عدمد 

 حاصل شود، مي بیان مختلف آمارهاي در كه كشور در موجود قطعي و احتمالي رذخاي

 سالیان طي در آن از عظیمي بخش كه است كشور عرضه درصد 25 از اكتشاف كمتر

 اكتشاف جهت در جدي اقدامات معدن، بخش حاكمیت و گرفته صورت دور بسیار

 در بخش ترين اساسي و مهمترين كه است حالي در اين .است نداده انجام جديد رذخاي

 و دولت توسط جهان، نقاط تمامي در پايه، بخش در كه است اكتشاف نکاري معد

 و معدن در گذاري سرمايه ريسک بخش، اين به توجه. گیرد مي صورت حاكمیت

 معدني صنايع و معدن رونق به منجر و داده كاهش اي مالحظه قابل طور به را استخراج

 سنواتي، هاي بودجه يها بخش ترين مغفول از يکي دسترس، در آمار مطابق ولي ،شود مي

 میان در و سنواتي هاي بودجه در كه طوري به است بوده معدنيذخاير  اكتشاف

 معدني، و صنعتي هاي زيرساخت برنامه شامل) معدن و صنعت فصل مختلف هاي برنامه

،  معادناندازي  ، برنامه اكتشاف و راه شناسي برنامه زمین صنايع، توسعه و ايجاد برنامه

 سازي مقاوم ، برنامه ارتقاي تولیدات معدني و برنامه برنامه ارتقاي تولیدات صنعتي

  برنامه به مربوط مختلف، سالیان طي اختصاصي بودجه كمترين( ها ساختمان



 

تي كه در ساير در صور .اندازي معادن بوده است راه شناسي و برنامه اكتشاف و زمین

 اكتشاف به توجه دولت، اقدامات مهمترين از يکي خیز جهان، كشورهاي برتر معدن

 فرآوري و استخراج جهت خارجي و داخلي گذاران سرمايه به آن معرفي و جديدذخاير 

 .است معدني

 در بخش صادرات مواد معدنيسياستگذاري تعدد د 

كار و امنیت  و گذاري در هر بخش اقتصادي مستلزم وجود محیط مناسب كسب سرمايه

است كه سیاستگذاري هاي اصلي آن، ثبات  گذاري است كه يکي از شاخص سرمايه

سیاستگذاري در سالیان اخیر تعدد . شود سفانه در بخش معدن، اين مهم رعايت نميأمت

گذاران اين بخش  هاي مختلف معدن منجر به سردرگمي عمیقي در سرمايه در بخش

دلیل تعدد سیاستگذاري در  صادرات مواد معدني بهثال در بخش طور م به. شده است

الخصوص در  زمان بسیار كوتاه، عمالً بخش بزرگي از بازار صادراتي مواد معدني، علي

هاي تزئیني، از دست رفته است كه اگر همین رويه ادامه داشته باشد، بخش  بخش سنگ

يا در بخش مربوط به . معدن ايران جايگاه خود در بازارهاي جهاني را از دست خواهد داد

هاي  دلیل تعدد احکام و بخشنامه ، در سال گذشته به پرداخت حقوق دولتي معادن

گذاران  ، حاشیه سود بسیاري از معادن و سرمايه مربوط به پرداخت حقوق دولتي

 .الشعاع قرار گرفت تحت

 بخش معدنمدخل در هاي ذي ف قانوني دستگاهتداخل وظايد 

، منابع ر ذاتي در همپوشاني با محیط زيستطو نقاط جهان، بهبخش معدن در كلیه 

ها با  قرار دارد كه بدون تعامل سازنده هريک از اين ارگان... طبیعي و آثار تاريخي و
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دلیل . گذاري در بخش معدن از رشد كافي برخوردار نخواهد بود يکديگر، عمالً سرمايه

دد كه ممکن است يک ماده معدني گر اين امر هم به ماهیت طبیعي بودن معدن بازمي

ديگر  صورت همزمان مزاحم در هر جايي از يک پهنه و عرصه طبیعي قرار داشته و به

هاي  ها به منافع خود در كشور، كه از قانون يک از ارگاننگاه بخشي هر. ها باشد بخش

ايران در را گیرد، در بسیاري از موارد، معدنکاري  ت ميئهاي خود نش مربوط به حوزه

طور مثال تداخالت قانوني منابع طبیعي و قانون معدن،  به .دچار مشکل عمده كرده است

در برخي از موارد منجر به تعطیلي معادن و در برخي موارد نیز منجر به تخريب منابع 

يک از  گیرد كه هر ت ميئاز وجود قوانین متعارض نش شود و اين شکل دقیقاً طبیعي مي

كنند  هاي داخلي خود استفاده مي بخشنامه از قوانین و بعااً ازات خود ها در اقدام ارگان

ها به منافع ملي  سازي قوانین و همسوسازي نگاه مدت نسبت به همسان كه اگر در كوتاه

هاي مختلف مرتبط با بخش معدن اقدام الزم صورت نگیرد، مشکالت  در بخش

 .وجود خواهد آمد هاي در اين بخش ب گسترده

 

 گيري ندي و نتيجهب جمع

بخش صنعت و معدن در اقتصاد ايران در ابعاد مختلف، بررسي  با عنايت به اهمیت

هاي تصدي دولت يازدهم و پي بردن به نقاط مثبت و منفي  عملکرد بخش در سال

وزارت، گام مهمي در بیان مطالبات عمومي و حاكمیتي از دولت دوازدهم در بخش 

 . تدر پي خواهد داشصنعت و معدن 

، معدن و صنايع بررسي عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش صنعت 

 :دهد كه نشان مي معدني



 

علیرغم  1395الي  1391افزوده بخش صنعت و معدن طي دوره  ـ نرخ رشد ارزش 

 12با برنامه پیشنهادي مورد نظر وزارتخانه كه  1395و  1393هاي  دار در سال ارشد معن

 . درصد اعالم شده، فاصله ملموس دارد

تقريباً  1395الي  1391هاي  افزوده بخش صنعت و معدن طي سال ـ سهم ارزش 

درصد  45درصد بوده است كه اين رقم در برنامه پیشنهادي وزارتخانه،  13ثابت و حدود 

 . م شده بوداعال

بهبود يافته و  1395الي  1391ـ وضعیت صادرات صنعتي ـ معدني طي دوره  

درصد بوده كه در  36حدود سالیانه طور متوسط سهم آن از كل صادرات كشور  به

 . درصد مورد نظر وزارتخانه، محتمل است 45صورت تداوم اين روند، رسیدن به هدف 

طور متوسط  به 1395-1391هاي  ي سالگذاري خارجي ط ـ میزان جذب سرمايه 

بخش صنعت و معدن موجود  FDIآمار مربوط به )میلیارد دالر در سال بوده  4/2

البته با . میلیارد دالر بخش صنعت و معدن اختالف زيادي دارد 8كه با هدف ( نیست

گذاري مستقیم  ها و موفقیت برجام، همین مقدار جذب سرمايه توجه به حذف تحريم

 . شود نیز موفقیت نسبي محسوب ميخارجي 

مورد  45پذيري، با بهبود نسبي و رسیدن با هدف  ـ رتبه كشور در شاخص رقابت 

 . نظر وزارتخانه، فاصله بسیار دارد

هاي اخیر بهبود داشته و به  طي سالوكار  كسب ـ رتبه ايران در شاخص سهولت 

 . بوده است 111ير البته هدف مورد نظر وزارتخانه رتبه ز ،رسیده است 117

اي  ـ پیگیري تدوين سند استراتژي توسعه صنعتي با وجود انجام بازنگري به نتیجه 

 . نرسیده است
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ـ در حوزه معدن توسعه اكتشافات، با توجه به كمبود منابع مالي، تقريباً موفق  

 . ، عملکرد مطلوب نبوده استوپاگیر دستاما درخصوص حذف مقررات  ،شده

 9/41حدود  1391گذاري بخش صنعت و معدن در سال  ـ رشد عملکرد سرمايه 

درحالي كه بخش صنعت . درصد بوده است 11حدود منفي  1392درصد و در سال 

 . گذاري دارد درصد رشد سرمايه 25الي  21نیاز به سالیانه 

میلیارد تومان تسهیالت به بخش صنعت و معدن  63111حدود  1391ـ در سال  

اين . هزار میلیارد ريال شده است 122معادل  1394اعطا شده كه اين رقم در سال 

هزار میلیارد تومان تسهیالت مورد نیاز  181حدود  1394درحالي است كه در سال 

ع و با عنايت به اينکه سهم با توجه به اين موضو. بخش صنعت و معدن بوده است

ور  اعطايي تسهیالت به بخش خدمات افزايش پیدا كرده، اتخاذ تدابیر الزم جهت بهره

 . رسد گذاري در بخش صنعت و معدن الزم و ضروري به نظر مي كردن سرمايه

دهد  هاي صورت گرفته در بخش معدن و صنايع معدني نشان مي سازي ـ ظرفیت 

گذاري در بخش معدن و صنايع معدني  رسي وضعیت سرمايههاي مورد بر كه در سال

 . دچار تحول چشمگیري شده است

كه وزارت مذكور در برخي از  استنباط كردتوان چنین  با توجه به موارد مذكور مي 

هاي  نسبي نسبت به سال بهبود، علیرغم 1395-1391هاي  هاي كالن طي سال شاخص

البته در بررسي . به مجلس فاصله داشته است گذشته، از برنامه اعالمي وزير محترم

كه در اين شرايط وضعیت  گرفته شودبايد روند گذشته و حال نیز در نظر  ،عملکرد

 . بخش نسبتاً بهبود داشته است

هاي صورت گرفته در  سازي ظرفیت بوده والبته در بخش معدن وضعیت بهتر  



 

ان از توجه بیشتر نش ،اين دولتدر صورت گرفته توجه به اكتشافات تفایلي با بخش، 

 . دارد گذشتهنسبت به دولت 

و قوانین  خود كردهها همچنان بخش معدن را درگیر  البته تعدد سیاستگذاري 

هاي ذينفع و ذيمدخل معدن وضعیت بخش را با نقصان مواجه ساخته  متااد در بخش

 . است
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