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پیشگفتار
رصد تحوالت متغیرهای اقتصاد کالن و ارائه پیشبینیهای کوتاهمدت از این متغیرها میتواند برای
فعالین و سیاستگذاران مفید باشد .اقتصاد کشـور از ابتـدای سـال  ،6931مـدام در معـرض تهدیدات
سیاسی از جمله کارشكنیهای ایاالتمتحده آمریكا در مسیر اجرای برجام و تهدید بـه خـروج از ایـن
توافـق و بازگشت تحریمهای اقتصادی قرار داشت .با تداوم سیاستهای انضباط گرایانه پولی و مالی
دولت ،اقتصاد ایران توانست در سـال  6931عملكرد قابل قبولی از خود به جا گذاشته و با حرکت در
مسیر رونق اقتصادی ،تورم تك رقمی را به عنوان مهمترین دسـتاورد اقتصادی دولت تكرار نماید .نرخ ارز
تا  3ماهه نخست سال  6931ثبات نسبی داشته ولـی بـه دلیـل برخی از مشكالت که در بیشتر موارد
نشأت گرفته از مشكالت بیرونی و انتظارات منفی به وجـود آمـده ناشی از خروج آمریكا از برجـام بـود،
نـرخ ارز در فصـل پایـانی سـال مذکور با نوساناتی همراه شد .از طرفی حضور همزمان سفتهبازان و
سوداگران در این بازار نیز منجر به تشدید انتظارات منفی شده و این موضوع ،نگرانیهایی را برای آحاد
مردم و فعاالن اقتصادی به وجود آورد .با این وجود ،بانك مرکزی با افزایش مداخله در بازار ارز و نیز با
همكاری شبكه بانكی و اتخاذ راهكارهایی به منظور افزایش جذابیت ابزارهای بازار پول ،موفق شد که تا
حدودی نوسانات بـازار ارز را مهار کرده و مانع از انتقال آثار افزایش نرخ ارز به بازارهای دیگر و افزایش
شتابان نرخ تورم شود .با توجه به محدودیتهای موجود در دولت برخی مسائل از جمله رکود بخش
مسكن با موفقیت و دستاورد عمدهای مواجه نگردید اما در برخی زمینهها مانند رشد تولید و صادرات
نفت ،تولید فرآورده های نفتی و بنزین و پتروشیمی و میعانات گازی ،دستاوردهای مثبتی برجای گذاشته
است .قابل ذکر است تداوم اجرای اصالحات داخلی سبب بیشترین رشد در میانمدت و بلندمدت خواهد
گردید ،حتی اگر شرایط خارجی کشور به صورت فعلی باقی بماند .این امر شامل روند اصالح ساختاری
اقتصاد است که از طریق هموار کردن مسیر برای بنگاههای جدید ،بهبود فضای کسبوکار و بهبود کارایی
بازارها نیرویکار که باعث رشد بخش غیرنفتی خواهد بود ،میسرمیگردد.
کتابی که در پیش رو دارید برای ارائه تصویر اقتصادی استان در سال  6931تدوین شده و در قالب 02
فصل به بررسی و تحلیل وضعیت کالن اقتصادی استان از منظر تولید ناخالص داخلی و درآمد و هزینه
دولت ،بودجه خانوارها و شاخص قیمتها و در زیر بخشهای اقتصادی نیز عملكرد بخشهای مختلف
اقتصادی نظیر کشاورزی ،صنعت و معدن ،خدمات و بازارهای پولی و مالی میپردازد .امید است گزارش
حاضر بتواند راهگشای مسائل توسعه و ارتقاء هرچه بیشتر استان باشد .در پایان از تالشها و زحمات
تمامی همكاران امور مالیاتی ،بانكها ،بیمهها ،خزانه معین استان ،گمرک و بورس منطقهای استان در
ارائه آمار و اطالعات قدردانی نموده و از همكارانم در معاونت اقتصادی این اداره که در تهیه این مجموعه
همكاری مؤثر داشتهاند ،تشكر و تقدیر مینمایم.

موسی قاسم پیشه
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران
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چکیده
سیاست و برنامه دولت دوازدهم سامان بخشیدن به مشكالت اقتصادی کشور بر اساس تمامی تجارب
کسب شده طی دهههای گذشته و اتخاذ تصمیمات درست به منظور حل مشكالت ساختاری اقتصاد
می باشد .نتایج حاصل از بررسی حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران در سال  6931نشان میدهد،
تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت بازار (بر مبنای سال پایه  )6932معادل  7320هزار میلیارد ریال
بوده که در مقایسه با سال قبل ،از رشد  9/3درصدی برخوردار بوده است .همچنین تولید ناخالص
داخلی کشور بدون احتساب نفت خام و گاز طبیعی معادل  3116هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه
با رقم  3100هزار میلیارد ریال سال گذشته به میزان  4/1درصد رشد نشان میدهد .عملكرد منابع
عمومی دولت در سال  6931برابر  9633هزار میلیارد ریال بود که نسبت به رقم مصوب بودجه (9417
هزار میلیارد ریال)  30/9درصد تحقق داشت .درآمدها به میزان  6173هزار میلیارد ریال ( 31/0درصد
رقم مصوب) ،واگذاری داراییهای سرمایهای به میزان  300هزار میلیارد ریال ( 77/3درصد رقم مصوب)
و واگذاری داراییهای مالی به میزان  126هزار میلیارد ریال ( 660درصد رقم مصوب) محقق شده است.
مجموع ارزش صادرات نفتی کشور در سال (6931شامل نفت خام ،فرآوردههای نفتی ،گاز طبیعی،
میعانات و مایعات گازی) معادل  13/1میلیارد دالر بالغ شد که رشدی معادل  61/6درصد نسبت به
سال قبل داشته است .همچنین مجموع ارزش صادرات غیرنفتی با افزایش  64/3درصدی از 01/0
میلیارد دالر در سال  6933به  90/9میلیارد دالر در سال  6931رسید .ارزش واردات نیز با رشد 63/7
درصدی به  73/3میلیارد دالر در سال  6931رسید.
تولید ناخالص داخلی استان مازندران در سال  6933به قیمت بازار برابر با  434/0هزار میلیارد ریال و
در سال  6934برابر با  461/7هزار میلیارد ریال بوده که رشدی معادل  3/20درصد داشته است .سهم
استان مازندران از مجموع تولید ناخالص داخلی کشور در سال  6933معادل  9/0درصد میباشد که در
بین استانهای کشور رتبه هفتم را به خود اختصاص داده است .ساختار اقتصادی استان مانند ساختار
اقتصادی کشور خدماتی است و این بخش بیشترین میزان ارزشافزوده را در سال  6933ایجاد نموده
است .ارزشافزوده بخش انرژی و ساختمان استان نسبت به سال  60/0 ،6934درصد کاهش را نشان
میدهد درحالیکه در بخشهای کشاورزی ،صنعت و معدن و خدمات به ترتیب از رشد  9/9 ،06/4و 1
درصدی برخوردار بودهاند.
سطح زیر کشت محصوالت زراعی استان حدود  462هزار هكتار بوده که در مقایسه با سال زراعی قبل
( 460/7هزار هكتار) حدود  2/1درصد کاهش داشته است .حدود  637/1هزار هكتار معادل 2/11
درصد از وسعت استان مازندران در سال  6931زیرکشت محصوالت کشاورزی (باغی) بوده است.
مهمترین شاخصهای بخش صنعت نشان میدهد که تعداد پروانههای بهرهبرداری از  637فقره در سال
 6933به  006فقره در سال  6931رسیده و میزان سرمایهگذاری بر اساس پروانههای بهرهبرداری از
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 1433/1میلیارد ریال در سال  6933با رشد  92/1درصدی به  1411/9میلیارد ریال در سال 6931
رسیده و میزان اشتغال بر اساس پروانههای بهرهبرداری  7321نفر میباشد که نسبت به سال 6933
حدود  604/7درصد رشد داشته و از سوی دیگر میزان صادرات بخش صنعت استان در سال  6931در
حدود  939میلیون دالر با وزن  141هزار تن میباشد که نسبت به سال قبل به ترتیب  93/1و 3/1
درصد رشد داشته است .در مجموع از تعداد  041معدن در استان 697 ،واحد فعال و در حال تجهیز،
 666واحد غیرفعال میباشند.
بر اساس آخرین اطالعات دریافتی از سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مازندران در سال 6931
تعداد پروانههای ساختمانی صادره در کل گروههای مناطق شهری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
کاهش داشته است ،به طوری که در کل مناطق شهری استان تعداد  4349فقره پروانه ساختمانی صادر
شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ،حدود  0/0درصد کاهش را نشان میدهد.
میزان سرمایهگذاری خارجی مصوب استان در سال  3203 ،6931میلیون دالر بوده که در مقایسه با
سال گذشته  62درصد رشد داشته است .سرمایهگذاری شرکتهای یادشده در زمینههای احداث
نیروگاه مقیاس کوچك با ظرفیت  622مگاوات ،احداث واحد تولیدی گلخانهای ،تولید آب الكترولیز
شده میباشد.
جمع کل مبادالت تجاری (صادرات و واردات) استان مازندران سال  6931از نظر ارزشی معادل
 6997/7میلیون دالر و از نظر وزنی  9143هزار تن بوده که نسبت به کل مبادالت استان در سال قبل
از نظر وزنی ( 9661/0هزار تن)  09/9درصد و از نظر ارزشی ( 6690/9میلیون دالر)  61/6درصد
افزایش داشته است ،از نظر وزن حدود  61/3درصد از مبادالت استان را صادرات و  19/6درصد آن را
واردات تشكیل میدهد .از نظر ارزشی نیز در مدت یاد شده صادرات  03/4درصد و واردات  72/1درصد
از مبادالت را تشكیل میدهند.
در سال  6931تعداد  69بانك دولتی و خصوصی شده با مجموع  703شعبه بانكی و با  7202پرسنل
مشغول خدماتدهی بوده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر شعب  0/3درصد کاهش و از
نظر تعداد پرسنل نیز  4/9درصد کاهش داشته است.
تجزیه و تحلیل دادههای نظام بانكی استان در سال  6931نشان میدهد که نرخ رشد سپردههای بانكی
در استان ( 01/0درصد) معادل  6/6درصد کمتر از نرخ رشد سپردههای بانكی در سطح کشور (03/9
درصد) بوده است.
بررسی شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی به تفكیك گروههای اصلی کشور نشان میدهد باالترین
نرخ تورم در سال  6931مربوط به گروه خوراکیها و آشامیدنیها معادل  69/3درصد و کمترین نرخ
نیز مربوط به گروه دخانیات معادل  9/6درصد بوده است .همچنین با بررسی شاخصهای یاد شده در
مناطق شهری استان مازندران مشاهده میشود که بیشترین نرخ تورم در سال  6931در این استان
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مربوط به دو گروه تحصیل و خوراکی آشامیدنیها به ترتیب برابر با  61درصد و  64/1درصد بوده و
همچنین کمترین میزان آن مربوط به گروه دخانیات بوده که برابر با  4/1درصد بوده است.
عملكرد درآمدهای عمومی استان شامل درآمدهای مالیاتی (مستقیم و غیرمستقیم) و سایر درآمدها در
سال  6931برابر با  64291میلیارد ریال بوده که علیرغم رشد  66/6درصدی نسبت به مدت مشابه
سال قبل نتوانسته است رقم مصوب را پوشش دهد .عملكرد درآمدهای عمومی در سال مذکور نسبت
به مصوب قانون بودجه حدود  13/1درصد تحققیافته است؛ بنابراین مبلغ  6109میلیارد ریال کسری
درآمد رخداده است.
وصولی درآمدهای مالیاتی استان اعم از مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم در سال  6931برابر با
 60339میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  60/9درصد رشد و نسبت به مصوب
قانون بودجه  34/0درصد تحقق داشته است؛ لذا مبلغ  779میلیارد ریال کسری درآمدهای مالیاتی
وصولی رخداده است.
مستند به داده های آماری ،نرخ مشارکت اقتصادی کشور و مازندران به ترتیب از  93/4و  46درصد در
سال  33به  42/9و  46/4درصد در سال  31افزایش ،نرخ بیكاری کشور و مازندران به ترتیب از  60/4و
 66/1درصد در سال  33به  60/6و  62درصد در سال  31کاهش یافت.
روند رو به بهبود محیط کسبوکار استان طی سالهای اخیر به گونهای استمرار یافت که مازندران در
سال  ،6931از حیث سهولت انجام کسب وکار به عنوان برترین استان کشور در رتبه اول قرار گرفت و با
کمیت  3/42همانند سال گذشته مساعدتر از کشور با کمیت  3/71ارزیابی شد .همچنین در این سال،
محیط کسبوکار در هر  9بخش کشاورزی ،صنعت و خدمات مازندران مساعدتر از کشور گزارش شد9 .
مؤلفه «دشواری تأمین مالی از بانكها»« ،بیثباتی و غیرقابلپیشبینی بودن قیمتها (مواد اولیه و
محصوالت)» و «بیثباتی سیاستها ،مقررات و رویههای اجرایی ناظر به کسبوکار» به ترتیب به عنوان
نامساعدترین زیرشاخصهای محیط کسبوکار استان در سال  6931ارزیابی شدند.
بر اساس آخرین آمار منتشره در سالنامه آماری سال  6931استان مازندران ،متوسط هزینه خالص
ساالنه و متوسط درآمد خالص ساالنه یك خانوار شهری به ترتیب حدود  912322هزار ریال و
 440134هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب  06/4درصد و  67/4درصد افزایش داشته
است .همچنین متوسط هزینه خالص ساالنه و متوسط خالص درآمد ساالنه یك خانوار روستایی در سال
 6933به ترتیب حدود  011113هزار ریال و  939731هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب
 00/1درصد و  04/1درصد رشد داشته است.
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چکیده:
سیاست و برنامه دولت دوازدهم سامان بخشیدن به مشكالت اقتصادی
کشوربر اساس تمامی تجارب کسب شده طی دهههای گذشته و اتخاذ
تصمیمات درست به منظور حل مشكالت ساختاری اقتصاد میباشد .نتایج
حاصل از بررسی حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران در سال 6931
نشان میدهد ،ارزش تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار (بر مبنای سال
پایه  )6932کشور معادل  7320هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با
سال قبل ،از رشد  9/3درصدی برخوردار بوده است .همچنین تولید ناخالص
داخلی بدون احتساب نفت خام و گاز طبیعی معادل  3116هزار میلیارد
ریال بوده که در مقایسه با رقم  3100هزار میلیارد ریال سال گذشته به
میزان  4/1درصد رشد نشان میدهد .عملكرد منابع عمومی دولت در سال
 6931برابر  9633هزار میلیارد ریال بود که نسبت به رقم مصوب بودجه
( 9417هزار میلیارد ریال)  30/9درصد تحقق داشت .درآمدها به میزان
 6173هزار میلیارد ریال ( 31/0درصد رقم مصوب) ،واگذاری داراییهای
سرمایهای به میزان  300هزار میلیارد ریال ( 77/3درصد رقم مصوب) و
واگذاری داراییهای مالی به میزان  126هزار میلیارد ریال ( 660درصد رقم
مصوب) محقق شده است .مصوب سرمایهگذاری خارجی سال  6931حدود
 62/7میلیارد دالر بوده که نسبت به سال قبل  9/0درصد رشد داشته است.
مجموع ارزش صادرات نفتی کشور در سال (6931شامل نفت خام،
فرآوردههای نفتی ،گاز طبیعی ،میعانات و مایعات گازی) معادل 13/1
میلیارد دالر بالغ شد که رشدی معادل  61/6درصد نسبت به سال قبل
داشته است .همچنین مجموع ارزش صادرات غیرنفتی با افزایش 64/3
درصدی از  01/0میلیارد دالر در سال  6933به  90/9میلیارد دالر در سال
 6931رسید .ارزش واردات نیز با رشد  63/7درصدی به  73/3میلیارد دالر
در سال  6931رسید.
واژههای کلیدی :رشد اقتصادی ،اشتغال ،بودجه دولت ،درآمدهای نفتی،
سرمایهگذاری خارجی
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 .6-6بررسی اجمالی سیاستهای اقتصادی کشور
سال  6931نخستین سال شروع به کار دولت دوازدهم است که از سوی مقام معظم رهبری به
عنوان سال "اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال" نامگذاری شده است .سیاست و برنامه دولت
دوازدهم سامان بخشیدن به مشكالت اقتصادی کشور بر اساس تمامی تجارب کسب شده طی دهههای

گذشته و اتخاذ تصمیمات درست به منظور حل مشكالت ساختاری اقتصاد کشور خواهد بود .تداوم
رشد اقتصادی باال ،حفظ دستاوردهای تورمی و ایجاد شغل در مقیاس بزرگ و غلبه کردن بر
معضل بیكاری بخصوص برای جوانان و تحصیلکردگان دانشگاهی و دگرگونی در وضعیت فقر و
توزیع درآمد در شرایطی به عنوان مهمترین مأموریت دولت دوازدهم شناخته میشود که
اقتصاد کشور موانعی بزرگ را در حوزههایی از قبیل نظام بانكی ،صندوقهای بازنشستگی و
بودجه دولت (خدمات عمومی) ،منابع آب ،شرایط نابسامان هـوا ،خاک و سایر منابع ارزشمند
زیست محیطی ،بـه عنوان مشكالت انباشته شده طی دهههای متمادی بر سر راه دارد.
 .2-6بررسی متغیرهای کالن اقتصاد ایران
 .6-2-6تولید ناخالص داخلی:
تولید ناخالص داخلی به عنوان یكی از مهمترین نماگرهای عملكرد هر اقتصاد ،همواره مورد
توجه سیاستگذاران و فعالین اقتصادی میباشد .نتایج حاصل از بررسی حسابهای ملی فصلی
مرکز آمار ایران در سال  6931نشان میدهد ،تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار (بر مبنای
سال پایه  )6932معادل  7320هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با رقم  7063هزار میلیارد
ریالی سال  ،6933از رشد  9/3درصدی برخوردار بوده است .همچنین تولید ناخالص داخلی
کشور بدون احتساب نفت خام و گاز طبیعی معادل  3116هزار میلیارد ریال بوده که در
مقایسه با رقم  3100هزار میلیارد ریال سال گذشته به میزان  4/1درصد رشد نشان میدهد.
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در سال  9/7 ،6931درصد بوده است .نتایج
مذکور حاکی است رشته فعالیتهای گروه کشاورزی  6درصد ،گروه صنعت (شامل :استخراج
نفت خام و گازطبیعی ،سایر معادن ،صنعت ،انرژی و ساختمان)  6/1و فعالیتهای گروه خدمات
 1/1درصد رشد داشته است .قابل ذکر است ارزشافزوده گروه کشاورزی  441هزار میلیارد
ریال ،گروه صنعت  9973هزار میلیارد ریال و گروه خدمات  9139هزار میلیارد ریال بوده که
سهم آنها از تولید ناخالص داخلی کشور به ترتیب  43 ،3/3و  43/6درصد میباشد.
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 .2-2-6تشکیل سرمایه ثابت ناخالص:
تشكیل سرمایه ثابت ناخالص عبارت است از هزینه خریداری (ارزش تولید به حساب خود)
کاالهای سرمایهای توسط بخش خصوصی ،تولیدکنندگان خدمات دولتی و تولیدکنندگان
خدمات خصوصی غیرانتفاعی در خدمت خانوارها منهای خالص فروش کاالهای سرمایهای
دستدوم و قراضه در طول یك دوره حسابداری (معمو اال یك سال) کاالهای سرمایهای ،کاالهای
نهائی و بادوامی میباشد که در راه تولید کاالها و خدمات جدید بكار برده شده و عمر اقتصادی
آن بیش از یك سال است.
تشكیل سرمایه ثابت ناخالص به تفكیك سرمایهگذاری در ساختمان و ماشینآالت و لوازم
کسبوکار طبقهبندی میگردد .بر اساس گزارش نماگر اقتصادی بانك مرکزی جمهوری اسالمی
ایران ،تشكیل سرمایه ثابت ناخالص به تفكیك دولتی و خصوصی ارائه شده است.
تشكیل سرمایه ثابت ناخالص بخش دولتی در سال  6931به قیمت جاری معادل 311
(ماشینآالت ،640 :ساختمان )101 :هزار میلیارد ریال و در بخش خصوصی برابر با 0233
(ماشینآالت ،337 :ساختمان )6231 :هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال
قبل به ترتیب از  63و  60/7درصد رشد برخوردار بوده است.
رشد بخش نفت بهعنوان یكی از اجزای تقاضای کل باعث تقویت سرمایهگذاری شده و این امر
منجر به خارج شدن تشكیل سرمایه ناخالص سالهای ( 6934رشد منفی  60درصدی) و
(6933رشد منفی  9/7درصدی) از حالت انقباضی شده به طوری که در سال  6931رشد 6/4
درصدی (به قیمت ثابت سال  )6932را تجربه نمود.
 .9-2-6اشتغال:
اهمیت موضوع اشتغال و بازار کار در برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی به
حدی است که بهعنوان یكی از موضوعات خاص کالن فرابخشی در بند ت ماده  0قانون برنامه
ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است.
از سوی دولت برای تحرک بخشی به بازار کار با هدف ایجاد فرصتهای شغلی در سال 6931
اقداماتی انجام گرفته که اهم آنها به شرح ذیل میباشد:
 .6اجرای برنامه اشتغال فرا گیر برای تحرکبخشی به بازار کار با هدفگذاری ایجاد 176
هزار شغل
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 .0اجرای طرح کارانه اشتغال جوانان (کاج)
 .9شناسایی  6424بنگاه مشكلدار و حمایت از  6634بنگاه
 .4راهاندازی مجدد  343واحد صنعتی داخل شهرکها با اشتغال  3999نفر
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال  13/4 ،6931میلیون نفر از کل جمعیت کشور 62
سال و بیشتر سن داشتهاند .نرخ مشارکت نیروی کار از  93/4درصد در سال  6933به 42/0
درصد در سال  6931افزایش یافت .همچنین نرخ بیكاری با کاهش  2/9درصدی از 60/4
درصد به  60/6درصد در سال  6931رسید .نرخ مشارکت بانوان با  6/6درصد افزایش نسبت به
سال گذشته به  61درصد در سال  6931رسید .سهم اشتغال ناقص 6به  62/4درصد در سال
 6931افزایش یافت که نسبت به سال گذشته  2/6درصد رشد داشته است .نتایج نشان میدهد
نرخ بیكاری دانشآموختگان آموزش عالی کشور با  2/1درصد کاهش برابر با  63/4درصد
میباشد .سهم اشتغال بخشهای اقتصادی طی سال  6931به تفكیك کشاورزی ،صنعت و
خدمات به ترتیب برابر با  67/1درصد 90،درصد و  32/4درصد بوده است .شكاف نرخ بیكاری
در بین استانهای کشور طی سال  6931معادل  69/1درصد ذکر شده است.
 .4-2-6تورم:
بررسی تغییرات تورم ،عوامل تأثیرگذار بر آن و پیشبینی روند آن در کوتاهمدت میتواند در ارائه
یك وضعیت کلی از محیط اقتصاد کالن به خصوص از جنبه ثبات و ریسك اقتصاد برای فعاالن
اقتصادی مؤثر باشد .نرخ تورم از مهمترین شاخصهای اقتصاد کالن است که ارتباط تنگاتنگی با
ثبات اقتصادی داشته و بر ریسك سرمایهگذاری در یك اقتصاد تأثیرگذار است .اقتصاد ایران
همواره از نرخ تورم دورقمی و مزمن رنج برده و در موارد اندکی نرخ تورم تك رقمی را تجربه
کرده است .شاخص کل (بر مبنای  )6933=622در اسفند ماه سال  6931برای کل کشور و
مناطق شهری عدد  666/4و برای مناطق روستایی عدد  666/3را نشان میدهد .افزایش
شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطهبهنقطه) برای کل کشور ،مناطق شهری و
مناطق روستایی به ترتیب  7/9 ،7/0و  1/0درصد میباشد .درصد تغییرات شاخص کل (نرخ
تورم کاالها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه سال  6931نسبت به
 6اشتغال ناقص شامل تمام شاغالنی که در هفته مرجع ،حاضر در سرکار یا غایب موقت از محل کار بوده و کمتر از 44
ساعت کارکرده و آماده برای انجام کار در هفته مرجع میباشد.
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دوره مشابه سال قبل برای کل کشور  1/0درصد ،مناطق شهری  1/6درصد و مناطق روستایی
 1/1درصد است  .عوامل اقتصادی نظیر کاهش اندک نرخ سود بانكی ،تالطم بازار ارز (بهخصوص
از آبان ماه) ،کاهش سهم شبه پول از رشد نقدینگی و افزایش نقدینگی موجب افزایش نرخ تورم
در سال  6931نسبت به سال گذشته شده است.6
 .5-2-6بودجه دولت:
بودجه عمومی در کشور بخشی از برنامههای اجرایی و عملیاتی در حوزههای مختلف جامعه
(اعم از عمومی ،اجتماعی ،اقتصادی و  )...طی یك سال میباشد .برخی از سیاستهای مالی
دولت در ایران به وسیله بودجه عمومی تعیین میگردد .بودجه عمومی به عنوان برشی از
برنامههای پنجساله میتواند قسمتهایی از اهداف برنامه را تعقیب نماید و بیانگر ساختار
مدیریت عمومی کشور است و دولت برنامههای اقتصادی خود را چه در طرف عرضه و چه در
طرف تقاضای اقتصاد از طریق آن دنبال میکند .عملكرد منابع عمومی دولت در سال 6931
برابر  9633هزار میلیارد ریال بود که نسبت به رقم مصوب بودجه ( 9417هزار میلیارد ریال)
 30/9درصد تحقق داشت .درآمدها به میزان  6173هزار میلیارد ریال ( 31/0درصد رقم
مصوب) ،واگذاری داراییهای سرمایهای به میزان  300هزار میلیارد ریال ( 77/3درصد رقم
مصوب) و واگذاری داراییهای مالی به میزان  126هزار میلیارد ریال ( 660درصد رقم مصوب)
محقق شده است .سهم این اجزا در منابع عمومی در سال  6933به ترتیب  30/4درصد سهم
درآمدها 03 ،درصد سهم واگذاری داراییهای سرمایهای و  61/1درصد سهم واگذاری
داراییهای مالی بوده است.
در سال  6931عملكرد مصارف عمومی برابر  9616هزار میلیارد ریال بوده که علت عدم برابری
آن با منابع عمومی عمدت اا به دلیل عدم احتساب پرداخت موضوع ماده  62قانون تنظیم مقررات
مالی و  60مدیریت بحران است .اعتبارات هزینهای با رقم  0403هزار میلیارد ریال33/7 ،
درصد رقم مصوب عملكرد داشته است .پرداخت بابت طرحهای تملك داراییهای سرمایهای با
رقم  493هزار میلیارد ریال حدود  16/3درصد رقم مصوب و پرداخت بابت تملك داراییهای
مالی با رقم  996هزار میلیارد ریال برابر  634درصد رقم مصوب عملكرد داشته است.
6نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه سال  6933برای کل کشور ،مناطق شهری و روستایی به ترتیب برابر با ،1/3
 1/1و  7/0درصد بوده است.
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پرداختهای هزینهای ،تملك داراییهای سرمایهای و تملك داراییهای مالی نیز به ترتیب
 69/1 ،71/4و  3/1درصد از مصارف قانون بودجه را به خود اختصاص دادند.
 .1-2-6درآمدهای مالیاتی:
مالیات ابزاری کارآمد برای اجرای سیاستهای کالن و خرد اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی،
ایجاد اشتغال ،رشد اقتصادی و در پایان بهبود رفاه اجتماعی در جامعه محسوب میشود .مالیات
ریشه بسیاری از خدمات رفاهی و اجتماعی در جامعه است .مبارزه با فقر و بیعدالتی ،توسعه
نظام آموزشی و سالمت و  ...با مالیات محقق میشود .درآمدهای مالیاتی دولت در سال 6931
معادل  6631هزار میلیارد ریال بود که نسبت به رقم مصوب بودجه  33/3درصد تحقق و در
مقایسه با سال گذشته  64/0درصد رشد داشت .در بین اجزای درآمدهای مالیاتی ،مالیات
شرکتهای دولتی با  13/0درصد بیشترین افزایش و مالیات بر ارث با  2/6واحد درصد کمترین
افزایش را نشان میدهند .قابل ذکر است نسبت درآمدهای مالیاتی به پرداختهای هزینهای و
تملك داراییهای سرمایهای از  46/9درصد سال گذشته به  42/4درصد در سال  6931کاهش
یافته است ؛ همچنین نسبت درآمد فروش نفت خام به پرداختهای هزینهای و تملك
داراییهای سرمایهای از  00/4درصد سال قبل به  04درصد افزایش یافته که نتایج بیانگر این
مطلب بوده که وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی نسبت به سال گذشته بیشتر شده
است.
 .7-2-6درآمدهای نفتی:
بخش نفت یكی از بخش های مهم اقتصاد کشور بوده به نحوی که تولید آن تأثیرپذیری کمی از
تولیدات سایر بخشهای اقتصاد داشته اما سطح فعالیت این بخش ،تولید سایر بخشها را از
طریق کانالهای مختلفی از جمله هزینههای جاری و عمرانی دولت تحت تأثیر میگذارد .طبق
گزارش حسابهای فصلی مرکز آمار ایران ،ارزش افزوده بخش نفت و گاز طبیعی در سال 6931
(به قیمت سال پایه  )6932میزان  6106هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال گذشته
با رقم  6337هزار میلیارد ریال ،رشدی برابر با  6/3درصد داشته است .متوسط تولید نفت خام
در سال  6931به  9/1میلیون بشكه در روز رسید که نسبت به سال گذشته از رشد 0/9
درصدی برخوردار است .مقدار صادرات نفت خام و خالص صادرات فرآوردههای نفتی 0/9
میلیون بشكه در روز بوده که نسبت به سال  6933رشدی معادل  4/3درصد را نشان میدهد.
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 .8-2-6وضعیت بورس:
بعد از بازار پول بازار سرمایه دومین منبع تأمین مالی در ایران را تشكیل میدهد .این بازار طی
چند سال گ ذشته از رشد مناسبی برخوردار بوده که سبب اهمیت آن نسبت به گذشته شده
است .شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال  6931به  31032واحد رسید که
نزدیك به  63212واحد باالتر از مقدار آن در پایان سال  6933میباشد و از رشد  04/7درصدی
برخوردار بوده است .ارزش جاری بازار در انتهای سال  6931به رقم  9100هزار میلیارد رسید
که نسبت به سال گذشته رشدی معادل  61/7درصد را نشان میدهد .طی  046روز فعالیت
بازار بورس در سال مذکور تعداد  019میلیارد سهم با ارزشی معادل  149هزار میلیارد مورد
معامله قرار گرفت که نسبت به سال گذشته به ترتیب از رشد  4/6درصدی و  63/3درصدی
برخوردار بوده است .بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار کل تأمین مالی انجام شده
در سال  6931رقمی معادل  101/3هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل بیش از 022
درصد رشد داشته است .قابل ذکر است ارزش بازار فرا بورس در پایان سال  6931برابر 6413
هزار میلیارد ریال بوده که طی این سال بیش از  32میلیارد سهم مورد معامله قرار گرفت و
ارزش آنها رقمی معادل  334هزار میلیارد ریال بوده است.
 .61-2-6سرمایهگذاری خارجی:
تأمین منابع از طریق جذب سرمایهگذاری خارجی بخشی جداییناپذیر از برنامه ششم توسعه و
رسیدن به رشد  1درصدی ساالنه است و این در حالی است که به گفته کارشناسان بهرغم
تالشهای انجام شده و با وجود ظرفیتهای فراوان و موقعیت ژئو استراتژیك ایران در مقایسه با
کشورهای دیگر ،نتایج مد نظر حاصل نشده و میزان جذب سرمایه ایران نسبت به توانمندیهای
آن؛ به دالیل برخی از مسائل و چالشهای ایجاد شده در حد انتظار و پیشبینیهای صورت
گرفته نبوده است.
مصوب سرمایهگذاری خارجی سال  6931حدود  62/7میلیارد دالر بوده که نسبت به سال
قبل  9/0درصد رشد داشته است .سرمایه وارده به کشور شامل سرمایهگذاری مستقیم خارجی
( ،)FDIسرمایهگذاری خارجی در بورس و سرمایهگذاری خارجی در نفت و گاز میباشد که
جمعاا از  9009میلیون دالر در سال  6933به  3263میلیون دالر در سال  6931افزایش که
رشدی معادل  33/7درصد را نشان میدهد .سرمایهگذاری مستقیم خارجی ( )FDIاز 0632
میلیون دالر در سال  6933به  4779میلیون دالر در سال  6931رسید .سرمایهگذاری خارجی
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در بورس از رشد  93درصدی برخوردار بوده و از  619میلیون دالر در سال گذشته به 002
میلیون دالر در سال  6931افزایش یافت .همچنین سرمایهگذاری خارجی در نفت و گاز با
کاهش چشمگیر  37درصدی از  172میلیون دالر در سال قبل به  01میلیون دالر در سال
 6931رسید.
 .66-2-6صادرات و واردات:
صادرات و واردات کاالها و خدمات به کلیه مبادالت کاالها و خدمات تجاری اشخاص حقیقی و
حقوقی مقیم یك کشور با دنیای خارج اطالق میگردد .توسعه صادرات غیرنفتی یكی از
اصلیترین برنامهها و استراتژیهای اقتصادی کشور در مسیر خروج از اقتصاد تك محصولی
است که لزوم دسترسی به بازارهای خارجی و حمایت از تولید داخلی برای امكان رقابت در
فضای بینالمللی را بیشازپیش آشكار میسازد .واردات کاال یكی از متغیرهای مهم اقتصادی
است که نقش مهمی در ت أمین کاالهای مورد نیاز بخش تولید ،تأمین کاالهای مصرفی و مورد
نیاز معیشت مردم ،انتقال تكنولوژیهای نوین ،تنظیم بازار داخلی ،تعدیل قیمتهای داخلی،
ایجاد فضای رقابتی و غیره دارد .با توجه به نیازمندی اقتصاد کشور به انواع مختلف کاالهای
وارداتی (مصرفی ،واسطهای و سرمایهای) تفكیك میشود .بر اساس آمارهای بانك مرکزی،
مجموع ارزش صادرات نفتی کشور در سال (6931شامل نفت خام ،فرآوردههای نفتی ،گاز
طبیعی ،میعانات و مایعات گازی) معادل  13/1میلیارد دالر بالغ شد که رشدی معادل 61/6
درصد نسبت به سال قبل داشته است .همچنین مجموع ارزش صادرات غیرنفتی با افزایش
 64/3درصدی از  01/0میلیارد دالر در سال  6933به  90/9میلیارد دالر در سال  6931رسید.
ارزش واردات نیز با رشد  63/7درصدی به  73/3میلیارد دالر در سال  6931رسید .قابل ذکر
است تراز بازرگانی کشور طی سال  6931به  0/0میلیارد دالر رسید که نسبت به سال گذشته
از رشد  62درصدی برخوردار بوده است .پنج قلم عمده صادراتی در سال  6931عبارتاند از:
میعانات گازی به ارزش  7273میلیون دالر ،گاز طبیعی به ارزش  0433میلیون دالر ،پروپان
مایع شده بـه ارزش  6473میلیون دالر ،روغنهای سبك و فراوردههای نفتی بـه جز بنزین به
ارزش  6904میلیون دالر و متانول به ارزش  6671میلیون دالر میباشد .همچنین پنج بازار
نخست صادراتی کشور شامل چین با ارزش  3213میلیون دالر ،امارات متحده عربی 1714
میلیون دالر ،عراق  1403میلیون دالر ،جمهوری کره  4912میلیون دالر و ترکیه 9336
میلیون دالر بوده است .پنج قلم عمده وارداتی به کشور شامل قطعات منفصله جهت تولید
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اتومبیلسواری ردیف  1729بنزینی با حجم سیلندر  0222با ساخت داخل  6126میلیون دالر،
ذرت دامی بــه ارزش  6162میلیون دالر ،برنج بـه ارزش  6064میلیون دالر ،لوبیا سویا به
ارزش  349میلیون دالر ،وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر  6322سیسی تا  0222سیسی
به ارزش  123میلیون دالر میباشد .پنج مبدأ بزرگ وارداتی کشور در سال  6931شامل چین
با ارزش  69061میلیون دالر ،امارات متحده عربی  62217میلیون دالر ،جمهوری کره 9767
میلیون دالر ،ترکیه  9639میلیون دالر و آلمان  9219میلیون دالر است.
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فصل دوم

محصول ناخالص داخلی
استان
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چکیده
دستیابی به رشد مناسب اقتصادی با تأکید بر رشد مستمر و پرشتاب از
مهمترین سیاستهای کلی در افزایش سطح تولید در بخشهای مختلف
اقتصادی میباشد.
تولید ناخالص داخلی استان مازندران در سال  6933به قیمت بازار برابر با
 434/0هزار میلیارد ریال و در سال  6934برابر با  461/7هزار میلیارد ریال
بوده که رشدی معادل  3/20درصد داشته است .سهم استان مازندران از
مجموع تولید ناخالص داخلی کشور در سال  6933معادل  9/0درصد
میباشد که از میان استانهای کشور رتبه هفتم به این استان اختصاص
مییابد .ساختار اقتصادی استان مانند ساختار اقتصادی کشور خدماتی است
و این بخش بیشترین میزان ارزشافزوده را در سال  6933ایجاد نموده
است .ارزشافزوده بخش انرژی و ساختمان استان نسبت به سال ،6934
 60/0درصد کاهش را نشان میدهد درحالیکه در بخشهای کشاورزی،
صنعت و معدن و خدمات به ترتیب از رشد  9/9 ،06/4و  1درصدی
برخوردار بودهاند.

واژههای کلیدی :رشد اقتصادی ،تولید ناخالص داخلی ،ارزشافزوده.
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 .6-2سیاستهای اقتصادی تولید و جهتگیریهای استان
توسعه اقتصادی استانها با تمرکززدایی بیشتر که توسط دولت صورت میگیرد در بسیاری از
حوزهها قابل افزایش میباشد و مدیران محلی در اجرای سیاستهای خرد اقتصادی میتوانند
نقش اساسی را داشته و در پیشرفت و توسعه ،فعاالن اقتصادی را یاری نمایند .مبنای کار
دولت ،پیشبرد اهداف اقتصادی با توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی است .در بند سوم الگو
اقتصاد مقاومتی ،محور قرار دادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید ،توانمندسازی
نیروی کار ،تقویت رقابتپذیری اقتصاد ،ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و بهکارگیری
ظرفیت و قابلیتهای متنوع در م ناطق کشور ،بیان و تكلیف شده است .افزایش اعطای
تسهیالت اعتباری با هدف احیاء و گسترش تولید داخلی ،اولویت تأمین مالی سرمایه در گردش
بنگاههای اقتصادی در اعطای تسهیالت بانكی با هدف هدایت منابع به سمت فعالیتهای
تولیدی ،افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی تولید ،بهبود محیط کسبوکار ،تشویق و
جلب سرمایهگذاری خارجی برای صادرات ،مدیریت بهینه منابع آب با توجه به محدودیت منابع
آبی کشور و الگوی کشت بهینه در بخش کشاورزی با هدف توسعه پایدار این بخش ،بخشی از
سیاستهای اقتصادی استان بوده است.
 .2-2بررسی و تحلیل وضعیت محصول ناخالص داخلی استان
 .6-2-2محصول ناخالص داخلی استان به قیمت بازار
بر اساس آمار و اطالعات حسابهای منطقهای منتشرشده مرکز آمار ایران ارزش تولید ناخالص
داخلی کشور در سال  6933به قیمت بازار  64232هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال
 6934به مبلغ  60964هزار میلیارد ریال از رشد  64/4درصدی برخوردار بوده است.
تولید ناخالص داخلی استان مازندران در سال  6933به قیمت بازار برابر با  434/0هزار میلیارد
ریال بوده که نسبت به سال  6934برابر با  461/7هزار میلیارد ریال از رشدی معادل 3/20
درصد برخوردار بوده است .سهم استان مازندران از مجموع تولید ناخالص داخلی کشور در سال
 6933معادل  9/0درصد میباشد که از میان استانهای کشور رتبه هفتم به این استان
اختصاص دارد؛ که این رتبه نسبت به سال گذشته تغییری نكرده است.
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در بین استانهای کشور ،استان تهران با تولید ناخالص داخلی  9229هزار میلیارد ریال معادل
 06/9درصد از تولید ناخالص داخلی کل کشور ،رتبه اول و استان خراسان جنوبی با  19/6هزار
میلیارد ریال معادل  2/43درصد در رتبه آخر قرار دارند.
 .9-2بررسی و تحلیل اجزاء محصول ناخالص داخلی استان
 .6-9-2ارزشافزوده بخشهای مختلف اقتصادی
آمارها نشان میدهد که ساختار اقتصادی استان مانند ساختار اقتصادی کشور خدماتی است و
این بخش بیشترین میزان ارزشافزوده را در سال  6933ایجاد نموده است .سهم بخش
کشاورزی ،صنعت و معدن ،ساختمان و انرژی ،خدمات در سال  6933از تولید ناخالص داخلی
کشور به ترتیب  3/6 ،92/1 ،1/1و  32/1درصد میباشد.
نمودار  .6-2ساختار اقتصادی استان مازندران سال 6935

مأخذ :سازمان برنامهوبودجه استان مازندران

ارزشافزوده بخش کشاورزی ،صنعت و معدن ،ساختمان و انرژی ،خدمات استان مازندران به
قیمت بازار در سال  6933به ترتیب برابر  03/6 ،13/3 ،626/3و  031/0هزار میلیارد ریال بوده
که نسبت به سال  6934در بخش انرژی و ساختمان کاهش  60/0درصدی را نشان میدهد
درحالیکه در بخشهای کشاورزی ،صنعت و معدن و خدمات به ترتیب از رشد  9/06،9/4و 1
درصدی برخوردار بوده است .قابلذکر است سهم بخش کشاورزی ،صنعت و معدن ،ساختمان،
انرژی و خدمات در سال  6934از تولید ناخالص داخلی استان به ترتیب  3/3 ،64/4 ،00/4و
 31/3درصد میباشد.
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 .6-6-9-2ارزشافزوده بخشهای کشاورزی
ارزشافزوده بخش کشاورزی به قیمت بازار در کشور  6044هزار میلیارد ریال در سال 6933
بوده که در مقایسه با سال قبل  3/1درصد رشد داشته است .سهم بخش مذکور از تولید
ناخالص داخلی کشور معادل  1/1درصد میباشد .ارزشافزوده بخش کشاورزی به قیمت بازار در
استان مازندران در سال  6933مبلغ  626/3هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال 6934
معادل  06/4درصد رشد را نشان میدهد .سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی استان 00/4
درصد میباشد .این امر با توجه به سهم  44درصدی جمعیت روستایی استان و ساختار طبیعی
و کشاورزی استان دور از انتظار نمیباشد.
 .2-6-9-2ارزشافزوده بخش صنعت و معدن
ارزشافزوده بخش صنعت و معدن به قیمت بازار در کشور  4990هزار میلیارد ریال در سال
 6933بوده که در مقایسه با سال قبل  63/1درصد رشد داشته است .سهم بخش مذکور از
تولید ناخالص داخلی کشور معادل  92/1درصد میباشد .ارزشافزوده بخش صنعت و معدن به
قیمت بازار استان مازندران در سال  6933مبلغ  13/3هزار میلیارد ریال است که نسبت به
سال  6934معادل  9/9درصد رشد نشان میدهد .سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی
استان  64/4درصد میباشد.
مقایسه سهم بخش صنعت و معدن استان با کشور حاکی از عدم رشد مناسب بخش معدن این
در تولید ثروت استان به دالیل متعدد ازجمله مشكالت و موانع زیست محیطی میباشد که
عمالا موجب عدم بهرهمندی استان از این مواهب الهی در رشد تولید و ثروت خانوارها گردیده
است.
از مجموع ارزشافزوده بخش صنعت و معدن کشور  49درصد مختص معدن و  37/6درصد
متعلق به صنعت است .ارزشافزوده زیر بخش معدن کشور در سال  6933نسبت به سال قبل
 96درصد و ارزشافزوده زیر بخش صنعت  60/9درصد رشد داشته است .از طرفی ارزشافزوده
زیر بخش معدن در استان مازندران در سال  6933نسبت به سال گذشته  99/0درصد کاهش و
ارزشافزوده زیر بخش صنعت  9/3درصد رشد داشته است.
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 .9-6-9-2ارزشافزوده بخش ساختمان و تأمین آب و برق و گاز طبیعی
ارزشافزوده بخش ساختمان و تأمین آب و برق و گاز طبیعی در کشور در سال  6933به قیمت
بازار مبلغ  6019/3هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال  6934به مبلغ  6604/3هزار
میلیارد ریال از  64/6درصد رشد برخوردار میباشد که سهم آن از تولید ناخالص داخلی معادل
 3/6درصد است .ارزشافزوده بخش ساختمان و تأمین آب و برق و گاز طبیعی در استان
مازندران در سال  6933به قیمت بازار برابر  03/6هزار میلیارد ریال که نسبت به سال گذشته
به مبلغ  01/1میلیارد ریال ،از کاهش  60/0درصدی برخوردار بوده است .سهم این بخش از
تولید ناخالص داخلی استان معادل  3/3درصد میباشد.
 .4-6-9-2ارزشافزوده بخش خدمات
ارزشافزوده بخش خدمات در کشور در سال  6933به قیمت بازار معادل  7600/3هزار میلیارد
ریال بوده که نسبت به سال قبل به مبلغ  1942/1هزار میلیارد ریال و با رشد  60/9درصدی
مواجه بوده است .سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی کشور برابر  32/1درصد میباشد.
ارزشافزوده بخش خدمات استان مازندران در سال  6933به قیمت بازار برابر با  031/0هزار
میلیارد ریال بوده که نسبت به سال  6934به مبلغ  093هزار میلیارد ریال 1 ،درصد رشد
داشته است .سهم بخش مذکور از تولید ناخالص داخلی استان  31/3درصد و سهم آن از تولید
ناخالص داخلی کشور  6/1درصد میباشد.
 .4-2جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی
در تحلیل رشد اقتصادی آنچه میبایست بهطور ویژه موردتوجه قرار گیرد ،گسترش
پایههای رشد و درونی شدن آنها و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است .در همین راستا
توصیههای سیاستی برای بخشهای اقتصادی استان به شرح زیر بیان میگردد:
 حمایت از بخش تولید و تأمین مالی مورد نیاز.
 بازبینی زنجیره تولید و تالش در راستای کاهش وابستگی تولید به واردات کاالهای
واسطهای و سرمایهای.
 بهبود فضای کسبوکار و رفع موانع تولید در توسعه و گسترش صنایع تبدیلی کشاورزی
 ایجاد تسهیالت در عرضه محصوالت کشاورزی
 تقویت و حمایت از بورس کاالی کشاورزی
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 گسترش نظام بیمه محصوالت کشاورزی
 اصالح نظام قیمتهای تضمینی
 استفاده از شیوههای نوین بازاریابی و تنظیم بازار
 تالش جدی و مؤثر به مقوله فضای کسبوکار و لزوم اقدامات مناسب در این زمینه جهت
جلب سرمایههای خارجی با هدف توسعه صادرات استان
 توسعه فرهنگ تجارت الكترونیك
 ایجاد نگرش منطقهای و حضور فعالتر در پیمانهای منطقهای
 تدوین طرحهای جامع گردشگری برای استان با توجه به ویژگیهای تاریخی -مذهبی
 توجه ویژه به اکوتوریسم (طبیعت گردی)
 ایجاد نظام انگیزشی درقالب اصالح نظام مالیاتی ،بیمهای و بانكی در راستای حمایت از
تولید و مقابله با فعالیتهای داللی و سفتهبازی

جدول  .6-2ارزش و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی استان مازندران برحسب فعالیتهای اقتصاد (هزار میلیارد ریال)

شرح

ارزشافزوده
سال 6934

ارزشافزوده سال
6933

نرخ رشد (درصد)

تولید ناخالص داخلی

461/7

434/0

3/20

گروه کشاورزی

19/3

626/3

06/4

گروه صنعت و معدن

19/9

13/3

9/9

گروه ساختمان و تأمین آب و برق و گاز طبیعی

01/1

03/6

-60/0

گروه خدمات

093

031/0

1

مأخذ :سازمان برنامهوبودجه استان مازندران
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فصل سوم

بخش کشاورزی استان
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چکیده
استان مازندران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و آب و هوایی از
ظرفیتها و توانمندیهای باالیی در بخش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی
کشور برخوردار بوده و میتواند جایگاه مناسبی در صنعت غذایی کشور
داشته باشد.
بر اساس آخرین اطالعات ،در سال  33ارزشافزوده بخش کشاورزی استان
مازندران معادل 626131/0میلیارد ریال بوده که  1/0درصد از ارزشافزوده
بخش یادشده در کل کشور و  00/4درصد از تولید ناخالص داخلی استان
را به خود اختصاص داده است.
سطح زیر کشت محصوالت زراعی استان حدود  462هزار هكتار بوده که در
مقایسه با سال زراعی قبل ( 460/7هزار هكتار) حدود  2/1درصد کاهش
داشته است .حدود  637/1هزار هكتار معادل  2/11درصد از وسعت استان
مازندران در سال  6931زیر کشت محصوالت کشاورزی (باغی) بوده است.
توسعه باغات در اراضی شیبدار بهصورت دائم و آبیاری شده ،حمایت از
جایگزینی ارقام مرغوب تجاری دارای مزیت صادراتی در باغات تقویت و
تكمیل زنجیره ارزش محصوالت باغی از رویكردهای اقتصادی دولت در بخش
کشاورزی در سال  31بوده است.
واژههای کلیدی :سیاستهای حمایتی ،محصوالت کشاورزی ،مزیت
نسبی ،صادرات غیرنفتی
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 .6-9سیاستهای اقتصادی بخش کشاورزی و جهتگیریهای استان
ویژگیهای خاص بخش کشاورزی و محصوالت آن ،از جمله کاربری بیشتر این بخش در
مقایسه با سایر بخشها ،بیثباتی قیمت محصوالت کشاورزی و کشش قیمتی پائین عرضه
محصوالت این بخش ،فسادپذیری و عدم امكان ذخیرهسازی زیاد این محصوالت و از همه
مهمتر نقش و اهمیت محصوالت کشاورزی در تأمین امنیت غذائی جامعه از دالیل اصلی
اقتصادی اتخاذ سیاستهای حمایتی در این بخش میباشد.
به طور کلی سیاستهای بخش کشاورزی در سال گذشته شامل مواردی نظیر حمایت از توسعه
باغات در اراضی شیبدار بهصورت دائم و آبیاری شده ،حمایت از افزایش تولید در محیطهای
کنترلشده (گلخانهای) ،حمایت از جایگزینی ارقام مرغوب تجاری دارای مزیت صادراتی در
باغات ،حذف باغات غیراقتصادی ،اصالح و نوسازی باغات موجود ،تقویت و تكمیل زنجیره ارزش
محصوالت باغی بوده است که ضمن استمرار و تكمیل زنجیره سیاستهای یادشده در این
بخش میتوان به سیاستهای ذیل در بخش یادشده در سال  31اشاره نمود:
 رشد بهرهوری و فعالسازی ظرفیتهای مغفول بخش کشاورزی از راهبردهای بخشکشاورزی برای افزایش تولید و اشتغال.
 توسعه کشتهای گلخانهای ،پرورش ماهی در قفس و کشت گیاهان دارویی از ظرفیتهایبخش کشاورزی برای افزایش تولید و اشتغال (مصرف آب درکشت های گلخانهای در مقایسه با
کشت محصوالت در فضای باز تا  32درصد کاهش و تولید محصوالت کشاورزی تا  62برابر
افزایش مییابد).
 همچنین ب رای تقویت زنجیره تولید مزرعه تا سفره باید صنایع تبدیلی و تكمیلی ،صنایعغذایی ،بستهبندی و فرآوری در مناطق تولید در روستاها ایجاد شود تا ضمن اشتغال و
درآمدزایی ،جمعیت روستاها نیز تثبیت شود.
 .2-9بررسی وضعیت تحوالت بخش کشاورزی استان
استان مازندران با دارا بودن ظرفیتها و توانمندیهای باالی طبیعی ،اقتصادی و انسانی نقش و
جایگاه ویژهای در تأمین امنیت غذایی کشور برخوردار بوده و جایگاه مناسبی در اقتصاد
کشاورزی کشور دارد.
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بر اساس آمار منتشرشده از سوی وزارت جهاد ،مازندران با تولید  0/3میلیون تن تولید انواع
محصوالت زراعی دارای رتبه نهم کشور میباشد که نسبت به سال گذشته از نظر مقدار تولید
چهار رتبه کاهش داشته است .این استان از حیث میزان تولید شلتوک ،مرکبات و کیوی در
بین سایر استانها حائز رتبه نخست میباشد .با توجه به برخورداری از دریای خزر و آبگیرهای
داخلی این امكان برای بخش شیالت مهیا است تا از طریق پرورش گونههای مختلف ماهیان
خاویاری ،استخوانی و سایر ماهیان پرورشی نقش مؤثرتری در افزایش ارزشافزوده رشته
فعالیتهای ماهیگیری و سهم قابل توجهای در تولید ناخالص داخلی استان داشته باشد.
مازندران با مساحت  09302هزار هكتار از اراضی کشور معادل  6/3درصد مساحت اراضی
کشور را به خود اختصاص داده است .از مجموع  67میلیون هكتار جنگل موجود در کشور،
حدود  0میلیون هكتار معادل  60/0درصد آن در نواحی شمالی کشور قرارداد که استان
مازندران در بین استانهای شمالی کشور (گیالن و گلستان)  31/0درصد سطح جنگلهای
شمال را به خود اختصاص داده است.
میزان موجودی جنگل در استان مازندران  6604هزار هكتار میباشد که ارزش اقتصادی آن
بالغبر  660422میلیارد ریال برآورد میگردد که متوسط رویش ساالنه آن برابر  0/3مترمكعب
در هكتار میباشد که بر این اساس در جنگلهای تولیدی حدود  0/1میلیون مترمكعب تولید
ساالنه خواهیم داشت.
میزان بارش کشور در سال زراعی  31-37حدود  617/1میلیمتر بوده که نسبت به سال زراعی
 33-31به میزان  43/4و نسبت به بلند مدت  14/1کاهش داشته است .از  96استان کشور04 ،
استان با کمبود بارش نسبت به بلند مدت خود مواجه بودند ،این کاهش بارش از حدود 74
درصد در استان سیستان و بلوچستان تا حدود  3/1درصد در استان ایالم متغیر بوده است.
میانگین بارندگی استان مازندران در سال زراعی  31-37حدود  329/3میلی متر بوده که در
مقایسه با سال زراعی  333/1( 33-31میلی متر) حدود  62درصد کاهش داشته است .بر
اساس دادههای بارش سال زراعی  31-37بیشترین بارندگی به شهرستان نوشهر با 6001/1
میلی متر و کمترین به شهرستان کجور با  022میلی متر تعلق داشته است .نوشهر با 3/0
درصد افزایش و کجور با  09/0درصد کاهش نسبت به سال گذشته در رتبهای اول و آخر
افزایش و کاهش حجم بارندگیهای استان بودهاند.
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 .9-9بررسی وضعیت شاخصهای بخش کشاورزی
 .6-9-9تولید محصوالت اساسی بخش کشاورزی
 ارزشافزوده و زیر بخشهای گروه کشاورزی
کشاورزی پایدار همان زراعت با استفاده از اصول اکولوژی مطالعه روابط بین موجودات زنده و
محیط آنها میباشد .کشاورزی پایدار بهصورت سیستم منسجم کشت و زرع و دامپروری که
کاربرد خاص مكانی دارد و طوالنیمدت هم به طول میانجامد تعریف شده است .در سال ،33
ارزشافزوده بخش کشاورزی استان مازندران معادل  626131/0میلیارد ریال بوده که 1/0
درصد از ارزشافزوده بخش یادشده در کل کشور را به خود اختصاص داده است و نسبت به
سال  19307/3( 34میلیارد ریال) از افزایشی معادل  06/4درصد برخوردار بوده است.
بخشهای کشاورزی و ماهیگیری زیربخشهای این گروه را تشكیل میدهند که ارزش
افزودههای آن به ترتیب  34373و  7603میلیارد ریال بوده که سهم  39/0و  1/1درصد از
ارزشافزوده کل بخش کشاورزی را دارا بودهاند.
سطح زیر کشت و تولید محصوالت عمده بخش کشاورزی استان به تفکیک (زراعی،
باغی ،دامی و آبزیان)
استان مازندران در تولید مرکبات ،برنج ،کیوی ،نهالهای زینتی ،نهال زیتون ،قارچ خوراکی
صدفی ،نباتات علوفهای ،گوشت سفید و جوجه یكروزه رتبه اول را در کشور دارا میباشد .لذا
میتوان گفت مازندران نقش مهمی در تأمین مواد غذایی کشور به عهده دارد.
میزان تولید گندم استان در سال زراعی  33-31بالغبر  631هزار تن بوده است که در مقایسه
با سال زراعی گذشته ( 079/3هزار تن)  49درصد کاهش داشته است میزان تولید گندم در
سال زراعی یاد شده در سطح کشور  60422هزار تن بوده است .میزان تولید شلتوک برنج در
مدت یاد شده با افزایشی معادل  04/0درصد به رقمی حدود  6993/9هزار تن رسیده است،
این میزان در سال زراعی  34-33حدود  6273هزار تن بوده است .میزان تولید شلتوک برنج
در کل کشور  9021هزار تن بوده است که استان مازندران مقام اول را در بین استانهای کشور
دارا بوده است .تولید جو در سال مذکور به رقمی حدود  30/1هزار تن بوده که در مقایسه با
سال زراعی قبل ( 49/4هزار تن) حدود  06/7درصد افزایش را نشان میدهد .میزان تولید
مرکبات کشور در سال یادشده معادل  3669/1هزار تن بوده است که شامل پرتقال ،نارنگی،
لیموترش و شیرین ،گریپفروت ،نارنج و سایر مرکبات بوده است .میزان تولید مرکبات استان
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در سال  31بالغبر  0927/1هزار تن بوده است که در مقایسه با سال گذشته ( 6413تن)33/4 ،
درصد افزایش داشته است .میزان تولید کیوی استان در سال یادشده معادل  613/1هزار تن
بالغ گردیده است که در مقایسه با سال قبل ( 612هزار تن) حدود  9درصد افزایش داشته
است ،میزان تولید کیوی در سال یادشده معادل  940هزار تن بوده است که مازندران بیش از
 34/9درصد از سهم تولید آن را دارا بوده است .گوشت قرمز ،شیر ،گوشت مرغ و تخممرغ از
اقالم عمده زیر بخش دام در بخش کشاورزی میباشند .بر اساس آمارهای موجود میزان تولید
گوشت قرمز استان در سال  31حدود  13/3هزار تن بوده است که در مقایسه با سال 17/1(33
هزار تن) حدود  0/1درصد افزایش داشته است ،جمعیت دام سبك و سنگین استان حدود 4/7
درصد از جمعیت دام کشور را تشكیل میدهد .جمعیت دام استان در مدت یادشده حدود 9/3
میلیون راس بوده که این میزان از جمعیت دام در کشور  74/7میلیون رأس دام را تشكیل
میدهد.
میزان تولید شیر خام نیز در مدت یادشده در استان  109/9هزار تن بوده که در مقایسه با سال
قبل ( 199/1هزار تن) حدود  6/7درصد کاهش داشته است ،این میزان تولید حدود  1/3درصد
از شیر خام کشور ( 3139هزار تن) را تشكیل میدهد .میزان تولید گوشت سفید نیز در سال
 31حدود  041هزار تن بوده که در مقایسه با سال گذشته ( 029/1هزار تن) حدود 02/7
درصد افزایش داشته است ،جمعیت طیور استان حدود  113میلیون قطعه بوده که این تعداد
در سطح کشور حدود  6133/6میلیون قطعه بوده است که به این ترتیب استان مازندران حدود
 93/1درصد از جمعیت طیور کشور را دارا میباشد .جمعیت طیور شامل مرغ گوشتی ،مرغ مادر
گوشتی ،مرغ تخمگذار  ،مرغ بومی ،اردک ،بوقلمون ،غاز ،شترمرغ و جوجه یكروزه گوشتی بوده
است.
برخورداری از  992کیلومتر نوار ساحلی از یك طرف و از طرف دیگر وجود تعداد نسبتاا زیاد
آببندان و رودخانهها و منابع آبی فراوان ،بستر مناسبی را جهت توسعه فعالیتهای آبزی
پروری در استان مهیا نموده است .دریای خزر با حدود  664گونه 19 ،زیرگونه و  64نژاد از
انواع آبزیان بهعنوان یكی از قطبهای شیالتی مطرح میباشد خاویار آن از اهمیت و شهرت
جهانی برخوردار است .این استان رتبه نخست آبزیپروری در کشور را با تولید  73222تن
(ماهیان پرورشی) در سال  31دارا میباشد .صادرات خاویار پرورشی به میزان  071کیلوگرم به
ارزش  040هزار دالر و رتبه نخست آن در سطح کشور ،تولید ماهی در قفسهای دریایی استان
با بهرهگیری از منابع آبهای لبشور و کاهش فشار بر منابع آب شیرین ،تولید محصول با
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ال طبیعی ،تولید محصول با هزینه کمتر با دارا بودن 64
کیفیت و شبه ارگانیك در محیط کام ا
حلقه قفس ماهی با تولید بیش از  322تن حاوی گونه قزلآالی رنگینکمان در شهرستانهای
تنكابن و نوشهر ،بوده است .بر اساس مطالعات صورت گرفته این استان قابلیت تولید  022هزار
تن ماهی در قفسهای دریایی را دارا میباشد؛ که با فراهم نمودن بستر مناسب و استفاده از
سرمایهگذاری بخش خصوصی میتوان در جهت افزایش تولید اقدام نمود .سهم استان از کشور
در تولید آبزیان (آبزیپروری و صید) در سال  31برابر  1درصد بوده است.
مهمترین انواع ماهیان خاویاری شامل ازون برون ،تاس ماهی ،فیلماهی و همچنین خانواده
کپور ماهیان با  1گونه که مهمترین آنها شامل سفید ،کفال ،کپور میباشند .به عالوه گاو
ماهیان با  91گونه و سنگ ماهیان با  61گونه مهمترین خانواده ماهیان استخوانی آبهای
ساحلی ایران در دریای مازندران میباشند.
صادرات انواع آبزیان دریایی و پرورشی در سال  31به میزان  0413تن به ارزش 62/3
میلیون دالر بوده که سهم  0درصدی در صادرات آبزیان کشور را دارا بوده است .صادرات آبزیان
استان در مقایسه با عملكرد سال  3322(33تن و ارزش  49میلیون دالر) از لحاظ وزنی و
ارزشی به ترتیب  74و  74/1درصد کاهش داشته است.
در سال یاد شده مصرف سرانه آبزیان استان حدود  69/3کیلوگرم بوده است که این مقدار در
سال گذشته  69کیلوگرم بوده است ،مصرف سرانه آبزیان کشور در مدت یادشده  66کیلوگرم
بوده است .برای سالمت جامعه باید مصرف سرانه به  03کیلوگرم برسد .مصرف سرانه آبزیان در
ایران کمتر از متوسط مصرف جهانی میباشد  .باالترین مصرف سرانه مربوط به کشورهای ژاپن،
اسپانیا ،ایسلند و آمریكا میباشد .افزایش تنوع محصوالت شیالتی به  33میلیون قوطی ،افزایش
تولید فیله و بستهبندی و عملآوری به  332تن و افزایش تولید پودر ماهی به  3322تن ،تكثیر
و رهاسازی بچه ماهی در دریای خزر توسط مراکز بازسازی ذخایر آبزیان استان به  13میلیون
قطعه ،شیل گذاری در زیستگاههای طبیعی ماهیان دریایی در  66رودخانه و رهاسازی حدود
 69/3میلیون قطعه بچه ماهی به دریا از اقدامات شیالت در سال یاد شده بوده است.
 .2-9-9صادرات و واردات محصوالت بخش کشاورزی استان
در سال  ،31معادل  3/1هزار تن محصوالت کشاورزی به ارزش  1/9میلیون دالر از گمرکات
استان به مقصد کشورهای عراق ،ترکمنستان ،افغانستان ،قزاقستان و فدراسیون روسیه صادر
گردیده است که در مقایسه با سال  33از نظر وزنی (  1/3هزار تن) حدود  47/7درصد و از نظر
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ارزش ( 7/9میلیون دالر) حدود  69/7درصد افزایش داشته است .مهمترین اقالم صادراتی
بخش کشاورزی استان در سال  6931شامل کیوی و مرکبات ،گل و گیاهان ،سیب ،خرما و
سیبزمینی بوده است.
سهم صادرات محصوالت کشاورزی استان از کل صادرات استان در سال  31به ترتیب از حیث
وزنی و ارزشی حدود  6/3و  0/6درصد میباشد.
واردات محصوالت کشاورزی استان نیز در سال  ،31از لحاظ وزن  0796/0هزار تن به ارزش
 316/3میلیون دالر میباشد که سهمی معادل  13/4درصد از کل وزن و  16/1درصد از ارزش
کل واردات کاالهای غیرنفتی استان را در سال مورد نظر تشكیل داده است .مهمترین اقالم
وارداتی بخش کشاورزی استان در سال  ،31جو ،ذرت ،دانههای روغنی و گندم بوده است که به
لحاظ وزنی  0131/3هزار تن بوده که  31/7درصد از واردات محصوالت کشاورزی استان و
 14/4درصد از واردات کل محصوالت استان را تشكیل داده است.
با یك نگاه ساده میتوان متوجه شد که سهم صادرات محصوالت کشاورزی استان در سبد
محصوالت صادراتی استان بسیار ناچیز میباشد که عالوه بر مواردی همچون ،تحریمهای
اقتصادی و مشكالت ورود ارز به کشور به عواملی نظیر باال بودن قیمت تمامشده محصوالت
داخلی و عدم رقابت آن با محصوالت مشابه خارجی در بازارهای هدف ،عدم ماندگاری
محصوالت کشاورزی به دلیل عدم رعایت مراحل کاشت ،داشت و برداشت ،حملونقل نادرست،
بستهبندی نامناسب محصوالت کشاورزی ،عدم وجود کنسرسیوم صادراتی و رقابت
صادرکنندگان خرد با یكدیگر که درنهایت موجب از دست دادن بازارهای هدف و ناتوانی در
ورود به بازارهای جدید را موجب گردیده است؛ بستگی دارد.
 .9-9-9حمایتهای صورت گرفته از بخش کشاورزی
اعتبارات تخصیصیافته در بخش کشاورزی در سال  31مبلغ  4327میلیارد ریال بوده که در
بخشهای خط اعتباری مكانیزاسیون ،بسته رونق تولید ،آبیاری تحتفشار ،جبران خسارات برف
و سرما ،مشاغل خانگی ،سرمایه در گردش محصوالت زراعی و مشاغل خانگی بوده است .الزم به
ذکر میباشد این مقدار تسهیالت در بخش کشاورزی حدود  4393شغل را ایجاد نموده است.
مبلغ کل اعتبار یاد شده در سال جاری جذب گردیده است.
مبلغ تسهیالت بخش یاد شده در مقایسه با سال  4736( 6933میلیارد ریال) بوده است که
حدود  0/4درصد افزایش داشته است .از دالیل رشد میزان تسهیالت اختصاصیافته ،عملكرد
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جذب  622درصدی بخشهای صنایع تبدیلی و تكمیلی ،مكانیزاسیون و شیالت و همچنین
جذب  32درصدی بخش تولیدات گیاهی در سال زراعی گذشته بوده است که این امر موجبات
افزایش اعتبارات تخصیصیافته در سال  31را فراهم نموده است.
 .4-9جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی
بخش کشاورزی و منابع طبیعی به دلیل ماهیت آن از ویژگیهای مهمی همچون ،اشتغالزایی
بهصورت مستقیم و غیرمستقیم ،توسعه فقرزدایی و عدالتمحوری ،پیوند پیشین و پسین با
بخش خدمات و صنعت ،کنترل مهاجرت ،مزیت نسبی جهانی ،تأمین امنیت ملی از طریق
امنیت غذایی و ...میباشد.
فسادپذیری محصوالت ،هزینه باالی تأمین مالی ،دستدارمی بودن اسناد مالكیت و عدم وجود
اسناد رسمی مالكیت در راستای تأمین وثایق مورد نیاز بانكی ،نازل بودن سودآوری به دلیل
هزینههای تمام شده تولید و قیمتهای دستوری ،نسبت پایین سرانه زمین و عدم توان مالی
کافی برای بهکارگیری ماشینآالت و سیستمهای آبیاری با تكنولوژی مدرن و فصلی بودن از
مهمترین چالشهای بخش کشاورزی استان میباشد.
با توجه به روند شاخصهای بخش کشاورزی طی سالهای اخیر و همچنین چالشهای
پیشروی این بخش ،راهكارهای زیر برای رشد و توسعه آن پیشنهاد میگردد:
 بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیازمند سرمایهگذاری اصولی و ایجاد فضای کسبوکارمناسب و پویا برای نقشآفرینی بخش خصوصی و تعاونی است نه سیاستهای ترحمآمیز و
مقطعی ،بنابراین دولت باید فضای مناسب برای شكوفایی بخش را ایجاد کرده و از سیاستهای
تبعیضآمیز خودداری کند.
 راهبردهای جایگزینی واردات و ارتقای صادرات ،جانشین هم نبوده و بلكه مكمل یكدیگرند.میتوان در بخش کشاورزی هر دو راهبرد توسعه صادرات و جایگزینی واردات را در کنار هم
مورد توجه قرار داد .به مانند کشورهای کرهجنوبی و تایوان باید راهبرد جایگزینی واردات را در
مسیر توسعه فرآوری محصوالت کشاورزی و منابع طبیعی و صادرات آنها به کار گرفت .باید در
محصوالتی که مزیت نسبی داریم ،استراتژی توسعه صادرات و در وارد ساختن دستگاهها و
ماشینهای فرآوری مربوطه ،استراتژی جایگزینی واردات را اتخاذ کنیم.
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 ساختارهای سنتی تولید باید با سرمایهگذاری اصولی و کافی اصالح شوند؛ بهویژه اینكهمطالعات در این بخش نشان میدهد ،افزایش سطح زیر کشت به ازای هر کشاورز
(یكپارچهسازی اراضی) ،منجر به بهبود توزیع درآمد در جوامع روستایی میشود.
 واردات غیرمنطقی و ضد تولید داخلی محصوالت کشاورزی باید کنترل شود. در راستای بند « »7سیاستهای کلی کشاورزی ابالغی مقام معظم رهبری ،باید تبعیضی کهعلیه بخش کشاورزی از طریق قیمتگذاری ناعادالنه اعمال میشود ،از بین رفته و رابطه مبادله
بهبود یابد( .بند  7سیاستهای کلی بخش کشاورزی :حمایت مؤثر از ساماندهی فرآیند تولید و
اصالح نظام بازار محصوالت کشاورزی با هدف بهبود رابطه مبادله بخش با سایر بخشها،
افزایش بهرهوری ،کاهش هزینههای تولید ،رعایت قیمت تمام شده محصوالت اساسی ،تأمین
درآمد تولیدکنندگان و منافع مصرفکنندگان و بهبود کیفیت مواد و فرآوردههای غذایی).
 برنامه راهبردی و عملیاتی روشن و تفصیلی در خصوص توسعه کسبوکارهای کشاورزی(صنایع و خدمات مرتبط با تولید کشاورزی) تدوین و اجرا شود تا پیوند بین بخش کشاورزی و
سایر بخشها تقویت شده و این بخش نقش واقعی خود را پیدا کند.
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فصل چهارم
بخش صنعت و معدن استان
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چکیده
بر اساس آخرین آمار منتشر شده ،ارزشافزوده بخش صنعت استان در سال
 6933حدود  13431/7میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل
( 19913/1میلیارد ریال) حدود  9/9درصد افزایشیافته ولی سهم بخش
صنعت در تولید ناخالص داخلی استان حدود  64/4درصد بوده که در
مقایسه با سال قبل تقریباا ثابت بوده است.
مهمترین شاخصهای بخش صنعت نشان میدهد که تعداد پروانههای
بهرهبرداری از  637فقره در سال  6933به  006فقره در سال 6931
رسیده و میزان سرمایهگذاری بر اساس پروانههای بهرهبرداری از 1433/1
میلیارد ریال در سال  6933با رشد  92/1درصدی به  1411/9میلیارد ریال
در سال  6931رسیده و میزان اشتغال بر اساس پروانههای بهرهبرداری
 7321نفر میباشد که نسبت به سال  6933حدود  604/7درصد رشد
داشته و از سوی دیگر میزان صادرات بخش صنعت استان در سال 6931
در حدود  913/9میلیون دالر با وزن  191/1هزار تن میباشد که نسبت به
سال قبل به ترتیب از لحاظ وزن  61/7درصد کاهش و از لحاظ ارزش 1/0
درصد رشد داشته است .در مجموع تعداد  041معدن در استان با ترکیب
 697واحد فعال و در حال تجهیز 666 ،واحد غیرفعال میباشد .بهرهبرداران
با ترکیب  0واحد دولتی 43 ،واحد در قالب تعاونی و  026واحد بخش

خصوصی بوده که با میزان سرمایهگذاری  333/4میلیارد ریال و
استخراج  06/0میلیون تن و ذخیره  197میلیون تن بوده است.
رویكردهای معمول دولت همچون سال گذشته حمایت و توسعه بخش
صنعت و معدن از طریق ارتقاء فناوری در این بخش میباشد.
واژههای کلیدی :صنعت و معدن ،سرمایه گردش ،پروانه بهرهبرداری
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 .6-4سیاستهای اقتصادی بخش صنعت و معدن و جهتگیریهای استان
بخش صنعت ،معدن و تجارت ایران با دارا بودن بیشترین سهم اقتصادی کشور ،دارای تعامل
گستردهای با سایر بخشهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی جامعه ایران است و میتواند یكی از
مؤثرترین پیشرانهای اقتصادی کشور باشد؛ بنابراین آشنایی با وضع موجود ،برنامهها و
سیاستهای این بخش میتواند تصویر روشنی از وضعیت و توان آینده اقتصادی ایران در اختیار
مخاطب قرار دهد .بخش صنعت ،معدن و تجارت نهتنها میتواند سهم باالیی در ساماندهی
معیشت جامعه داشته باشد ،بلكه میتواند اقتدار و کارآمدی کشور را برای دستیابی به امنیت،
عدالت ،رفاه ،آزادی ،استقالل و عزت ملی تقویت نماید .ارتباط گسترده این بخش با بخشهای
مختلف مانند حوزه پولی و بانكی ،بورس ،تولید ،توزیع ،اشتغال ،واردات ،صادرات ،ارتباط بین
مصرفکننده و تولیدکننده و بسیاری بخشهای دیگر و میزان اثرگذاری و اثرپذیری از این
بخشها نشانگر اهمیت باالی شناخت صنعت ،معدن و تجارت کشور است.
سند راهبردی تدوینشده برای بخش صنعت و معدن در افق  6424و موارد پیشبینیشده در
برنامه ششم توسعه برای این بخش از جمله مواردی است که بیشترین انتقادها را از سوی
فعاالن این بخش به همراه داشته است که این امر تدوین برنامه راهبردی اصولی برای رسیدن
به رشد دغدغههای این بخش را مهمتر از چالشهای مالی آن به تصویر میکشاند .عدم تدوین
سندهای توسعهای بدون در نظر گرفتن زیرساختهای بخش صنعت و معدن ،عدم طرح موضوع
رقابتپذیر کردن صنعت که بهتبع آن اجرایی نشدن برنامههای توسعهای این بخش را به همراه
داشته و همچنین گام برداشتن در راستای تدوین استراتژی توسعهای مبتنی بر آسیبشناسی
صنعتی و در نهایت تأخیر در تدوین و اجرایی کردن برنامههای راهبردی ،همه و همه از جمله
مواردی هستند که راه را برای رسیدن به صنعت رقابتپذیر ناهموار ساخته است.
رویكردهای معمول دولت برای حمایت و توسعه بخش صنعت و معدن همچون سال گذشته از
جمله ارتقاء فناوری ،استفاده از توان توسعهای باالی صنایع نوین ،تقویت مزیتهای رقابتی،
اصالح و تقویت نهادهای پشتیبانیکننده توسعه کارآفرینی و صنایع کوچك و متوسط در
سالهای گذشته و استمرار آن در سال جاری و همچنین اجرای مناسب بستههای حمایتی به
منظور نوسازی ماشینآالت و تجهیزات تولیدی و ارتقای بهرهوری و تالش به منظور تنظیم تراز
تجاری بخش صنعت و معدن ،از جمله مهمترین توصیههایی است که میتواند مورد توجه قرار
گیرد.
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 .2-4بررسی وضعیت تحوالت بخش صنعت و معدن
شرط توسعه پایدار و همه جانبه هر جامعه در تمام عرصههای اجتماعی و فرهنگی اقتصادی و
تولیدی استفاده از توان علمی صاحبان اندیشه و دانش است .تدوین برنامههای توسعهای بدون
درنظر گرفتن زیرساخت های موجود در بخش صنعت و معدن مسیر رشد توسعه صنعتی را
ناهموار کرده و موجب شده تا گام مؤثری در راستای رقابتپذیر شدن بخش صنعت و معدن
برداشته نشود؛ که این امر سبب آسیبهای جدی در حوزه صنعت در بخشهای داخلی و
بینالمللی حاکم بر اقتصاد کشور ،گردیده است .در استان مازندران به دلیل کمبود زمین و باال
بودن قیمت آن ،هزینه تملك و بهتبع آن آمادهسازی جهت ایجاد یك صنعت ،هزینه تمام شده
آن را افزایش میدهد؛ که این امر به عنوان یك عامل منفی در مقابل سرمایهگذاران قرار
میگیرد  .همچنین با عدم مساعدت در ایجاد و توسعه شهرکهای صنعتی ،مازندران بهزودی با
عدم امكان استقرار صنایع و نیز سرمایهگذاری مواجه خواهد شد.
با توجه به تغییر نگرش به عمل آمده در سیاست توسعه استان مازندران و تغییر استراتژی
توسعه صنعتی ،سبب ایجاد طرحهای صنعتی زیادی در استان گردیده است .طرحهای یاد شده
در زم ینه محصوالت غذایی و آشامیدنی ،محصوالت چوبی و کاغذ ،محصوالت شیمیایی،
محصوالت کانی غیرفلزی ،ساخت فلزات اساسی و محصوالت الستیكی و پالستیكی بوده است.
این استان در زمینههای مختلف صنعتی و معدنی رتبههای برتر را دار است که مهمترین آنها
در حوزه صنعت عبارتاند از:
 رتبه چهارم قطعهسازی خودرو در بین استانهای کشور با بیش از  622واحد فعال در اینحوزه.
 رتبه منحصربهفرد در کشور در زمینه کاغذهای فلوتینگ ،کاغذ چاپ و تحریر و کاغذروزنامه.
 قطب نئوپان و ام دی اف با حدود  43درصد ظرفیت تولید کشور. قطب صنعت لبنیات با توان جذب بیش از  0222تن شیر در روز (واحد کاله که بیش از 0222نفر پرسنل داشته و ظرفیت شیر آن روزانه  6222تن است).
همچنین استان مازندران در زمینه معدن از مزیتهای غیرقابل انكاری برخوردار است که
عمدهترین آنها به شرح ذیل میباشد:
 رتبه اول از نظر ذخیره فلورین در کشور35
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 رتبه دوم از نظر ذخیره ذغال سنگ در کشور رتبه اول از نظر ذخیره سنگ گرانیت در کشور دارای آنومالیهای طال ،مس ،تنگستن ،باریت ،سرب ،روی ،بوکسیت و... .9-4بررسی و تحلیل شاخصها و متغیرهای بخش صنعت و معدن
 .6-9-4بررسی وضعیت تولید بخش صنعت و معدن
 ارزشافزوده ،زیر بخش گروه صنعت
بر اساس آخرین آمار منتشره توسط مرکز آمار سال  ،33ارزشافزوده بخش صنعت و معدن
استان مازندران به قیمت جاری برابر با  13431/7میلیارد ریال بوده که سهمی معادل 6/3
درصد از ارزشافزوده کشور در بخش یاد شده ( 4990107میلیارد ریال) و همچنین سهمی
حدود  64/4درصد از تولید ناخالص داخلی استان را به خود اختصاص داده است.
در این بخش رشته فعالیتهای ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنیها ،نساجی ،ساخت
کك ،فرآوردههای حاصل از تصفیه نفت و سوختهای هستهای ،ساخت مواد شیمیایی و
محصوالت شیمیایی بیشترین افزایش و رشته فعالیتهای ساخت چوب و محصوالت چوبی
بیشترین کاهش را داشتند .از مجموع ارزشافزوده بخش صنعت و معدن کشور  40/3درصد
مختص معدن و  37/6درصد متعلق به صنعت است که این شاخص در استان مازندران به
ترتیب  2/3و  33/6درصد میباشد.
 .2-9-4بررسی وضعیت کارگاههای صنعتی
بر اساس آخرین آمار منتشره از سوی سازمان صنعت ،معدن و تجارت در سال  ،31تعداد جواز
تأسیسهای صادره به تفكیك گروه صنعت  714مورد بوده که در مقایسه با سال ماقبل آن
( 724مورد) حدود  66/4درصد افزایش داشته است .میزان اشتغال بر اساس پروانههای جواز
تأسیس در سال مورد بررسی  63231نفر بوده که نسبت به سال گذشته  66/4درصد کاهش
داشته است .میزان سرمایهگذاری برای هر نفر شاغل به میزان  6/69میلیارد ریال بوده است
بدین ترتیب میزان سرمایهگذاری بر اساس پروانههای بهرهبرداری ایجادی  1411میلیارد ریال
در سال  31بوده است که در مقایسه با سال  1433/1(33میلیارد ریال) حدود  92/1درصد
افزایش داشته است .سهم کارگاههای صنعتی باالتر از  622نفر کارکن از کل کارگاههای صنعتی
استان در سال مورد بررسی تنها  9درصد میباشد ،این در حالی است که این رقم در سطح
کارگاههای صنعتی کشور  97درصد است 49 .درصد کارگاههای صنعتی استان را کارگاههای
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یك نفره تشكیل میدهد .در حالی که این سهم در کارگاههای صنعتی کشور  91درصد است
که این امر بیانگر کوچك بودن واحدهای صنعتی استان در مقایسه با کشور است.
استان مازندران از حیث تعداد مجوز صادره رتبه نهم ،از حیث میزان سرمایهگذاری رتبه هفدهم
و از حیث اشتغال رتبه دوازدهم را در بین استانهای کشور به خود اختصاص داده است.
استان مازندران از نظر تعداد پروانه بهرهبرداری صادر شده در سال  31رتبه دهم و از نظر
سرمایهگذاری ایجاد شده رتبه هفدهم ،از نظر اشتغال رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص
داده است.
بر اساس بررسیهای به عمل آمده برخی از مسائل مهم بخش صنعت در استان عبارتاند از:
تمرکز فعالیتهای صنعتی استان به طور عمده در چند شهرستان به نحوی که حدود  47درصد
از کارگاه های صنعتی استان در سه شهرستان آمل ،ساری و بابل قرار دارند و سهم سایر
شهرستانهای استان  39درصد است .توزیع نامتوازن شهرکهای صنعتی استان یكی دیگر از
مشكالت صنعتی در استان است 91 .شهرک و ناحیه صنعتی در استان به صورت نامتوازن
وجود دارد ،به طوری که برخی شهرستانها بدون شهرک و برخی تا  4شهرک صنعتی دارند.
عالوه بر توزیع نامتوازن شهرکهای صنعتی در استان ،مكانیابی نامناسب و استفاده نامناسب از
ظرفیتهای شهرک های صنعتی موجود استان یكی دیگر از مشكالت حوزه صنعت در مازندران
است.
 .9-9-4بررسی وضعیت زیر بخش معدن
یكی از مهمترین مسائلی که کشورهای جهان با آن مجادله میکنند بیكاری و سطح اشتغال
پایین در جامعه است .بیكاری نهتنها اثرات اجتماعی خاص خود را دارد ،بلكه موجب تضعیف
اقتصادی کشورها نیز میشود .چرا که حجمی از نهادههای تولید یك کشور بدون استفاده باقی
میماند .افزایش سطح مبادالت بینالمللی باعث شده است کشورها در برخی زمینههای
اقتصادی مزیت نسبی کسب کنند .این امر موجب افزایش سطح اشتغال در جوامع شده است.
بررسی آمارهای موجود نشان میدهد که تاکنون  1142معدن در کشور کشفشده که 3179
تعداد از آنها فعال و  0341تعداد از آنها غیرفعال و  406معدن نیز در حال تجهیز است74 .
درصد از معادن کشور را مصالح ساختمانی و سنگهای تزیینی تشكیل میدهند ضمن اینکه
 02درصد معادن غیرفلزی و  1درصد مابقی فلزی هستند .نزدیك به  11نوع ماده معدنی
مختلف در ایران شناساییشده که ذخایر مس ،روی و سنگآهن شاخصترین آنها بشمار
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می رود .ذخایر مس و روی ایران هرکدام چهار درصد از کل ذخایر این دو فلز در جهان را
تشكیل میدهند و سنگآهن ایران نیز  201درصد (هشتدهم درصد) از کل ذخیره این ماده
معدنی در دنیا است.
در سال  31تعداد  1فقره پروانه اکتشاف 62 ،فقره گواهی کشف و  1فقره پروانه بهرهبرداری
صادر شده است؛ که در مجموع  043فقره پروانه بهرهبرداری تا پایان سال  31صادر گردیده
است .پروانه اکتشاف نسبت به دوره مشابه سال قبل  622درصد رشد داشته و پروانه
بهرهبرداری  99درصد کاهش و گواهی کشف  03درصد رشد داشته است .میزان حقوق دولتی
وصول شده معاون در سال یاد شده برابر  072میلیارد ریال بوده است.
پروانه بهرهبرداری معدنی صادره استان در زمینههای سنگ آهك و الشه ،فلورین-باریت،
ذغال سنگ و واریزه کوهی ،دولومیت ،گچ و سیلیس و  ...با میزان سرمایهگذاری  333/4میلیارد
ریال و تعداد پرسنل  9713نفر ،ظرفیت استخراج  06/0میلیون تن و ذخیره قطعی 191
میلیون تن می باشد  .از  041پروانه بهرهبرداری معدنی استان تعداد  697معدن فعال و در
حال تجهیز و  666معدن در حال حاضر غیر فعال میباشند .تنوع مواد معدنی استان  60نوع
ماده معدنی میباشد.
 .4-9-4صادرات و واردات محصوالت بخش صنعت و معدن
صادرات محصوالتی صنعتی و معدنی استان در سال مورد بررسی از نظر وزنی حدود 191/1
هزار تن و از لحاظ ارزش به میزان  913/9میلیون دالر بوده است .عمده کاالهای صادراتی
استان شامل فرآوردههای لبنی ،سیمان ،مصنوعات چوبی ،مصنوعات چدنی ،آبمیوه و کنسانتره
بوده است .مقصد کاالهای صنعتی استان کشورهای عراق ،فدراسیون روسیه ،افغانستان،
ترکمنستان و قزاقستان بوده است.واردات محصوالت صنعتی استان در سال 6931معادل
 431/1هزار تن و به ارزش  976/1میلیون دالر بوده که عمدتا شامل انواع روغن ،آهنآالت،
انواع ماشینآالت ،کاغذ و  ..بوده است .مبدا واردات استان در سال یاد شده ،فدراسیون روسیه،
سوئیس ،آلمان ،امارات متحده عربی و اسپانیا بوده است.
 .5-9-4حمایتهای دولت از بخش صنعت و معدن
حمایت دولت از بخشهای یاد شده در سال  6931در  4محور بوده است:
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 اعتبارات قانون بودجه. تسهیالت بانكی (تسهیالت طرح رونق تولید). تأمین مالی از محل صندوق توسعه ملی. بسته حمایتی در چارچوب قانون هدفمندی یارانه. سرمایه ثابت (ارزی و ریالی)
در سال  6931از محل تسهیالت رونق تولید تعداد  116واحد ثبتنام نمودهاند که مبلغ 4112
میلیارد ریال به  917واحد تخصیص یافت .همچنین تعداد  637واحد به مبلغ  6190میلیارد
ریال به صورت مستقیم توسط بانكها تامین مالی گردیده و تعداد  00واحد به مبلغ 614
میلیارد ریال از تسهیالت بانكی انتقالی از سال  33بهره مند گردیدند .تا اسفند سال  31مبلغ
 0261میلیارد ریال تسهیالت بانكی به  673واحد پرداخت شده است.
 سرمایه بازسازی و نوسازی:
تعداد  49فقره در کارگروه مصوب گردیده که در سال مورد بررسی بودجهای به این حوزه تعلق
نگرفته است.
 .4-4جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی
در کشورهایی که با تأخیر ،مسیر صنعتی شدن را در پی گرفتهاند ،دولتها نقش مرکزی را بر
پایه نهادهای بازار و اتخاذ سیاستهای مناسب توسعه اقتصادی و صنعتی برعهدهگرفتهاند .در
این کشورها دولت بنا بر ایدئولوژی حاکم در پی نوسازی اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی جامعه
بوده و تواناییهای الزم را برای نهادسازی ،سیاستگذاری و اجرای منویات خود داشته است و
توانسته چرخ های توسعه اقتصادی و صنعتی را با سرعت الزم به گردش درآورد .در این ارتباط
میتوان به کشورهای ژاپن ،کره جنوبی ،تایوان ،چین و مالزی اشاره کرد.
تجربه بینالمللی گواه آن است که استراتژیهای موفق رشد بر یك کوشش دوگانه پایهگذاری
میشوند که عبارت است از« :استراتژی کوتاهمدت با هدف برانگیختن رشد و استراتژی
میانمدت تا بلندمدت با هدف پایدار ساختن رشد» .از نظر رشد اقتصادی ،مهمترین پرسش در
کوتاه مدت برای اقتصادی که در تعادل با حجم فعالیت پایین قرار دارد این است که چگونه
کارآفرینان را میتوان به سرمایهگذاری در کشور تشویق کرد .در اینجا «سرمایهگذاری» به
مفهوم وسیع خود موردنظر است و به فعالیتهای کارآفرینان اشاره دارد .فعالیتهایی مانند
توسعه ظرفیت تولید ،بهکارگیری تكنولوژی جدید ،تولید محصوالت جدید ،جستوجو برای
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بازارهای جدید و  ،...با تشویق کارآفرینان ،انباشت سرمایه و تغییرات تكنولوژیك می بایستی مد
نظر دولت قرار گیرد.
برای شکوفایی بخش صنعت و معدن استان راهکارهای زیر پیشنهاد میگردد:
ایجاد محیط رقابتی و تشویق رقابتپذیری ،بهبود فضای کسبوکار ،حذف اختالالت قیمتی،
اصالح قوانین و مقررات مربوط به صادرات و تسهیل آنها در جهت تشویق صادرات ،ایجاد
رقابت در بازارهای مالی و تعامل سازنده با دنیای خارج ،حمایت از ایجاد کنسرسیومهای
تحقیقاتی ،شرکتهای دانشبنیان و توسعه پارکهای فناوری ،تكمیل هدفمند طرحهای
نیمهتمام و توسعه سرمایهگذاری در صنایع پیشرفته و زیرساختهای بخش صنعت معدن و
تجارت ،مكانیابی مناسب از شهرکهای صنعتی استان به منظور استفاده بهینه از شهرکهای
صنعتی و توزیع عادالنه آن در شهرستانهای استان ،دسترسی به زیرساختهای مناسب
زیربنایی آب ،برق و گاز همراه با شرایط آب و هوایی معتدل ،اراضی بسیار حاصلخیز ،طبیعت
گوناگون و مفرح ساحلی ،دشتی و جنگلی و کوهستانی مساعد برای توسعه صنعت گردشگری و
دسترسی به بازارهای هدف داخلی و خارجی از جمله ،راهكارهای توسعه بخش صنعت استان
میباشد.
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فصل پنجم
بخش ساختمان و مسکن
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چکیده
بازار مسكن ،یكی از بخشهای مهم اقتصاد هر کشور است .داشتن یك
مسكن خوب و با قیمت مناسب تأثیری مستقیم بر کیفیت زندگی خانوارها
میگذارد .از سوی دیگر این بازار محلی برای سرمایهگذاری و کسب سود
است و از این طریق نیز روی سطح کیفی زندگی افراد یك جامعه تأثیرگذار
خواهد بود.
بررسیها نشان میدهد ارزشافزوده بخش ساختمان و مسكن استان
مازندران در سال  6933حدود  63413میلیارد ریال بوده که در مقایسه با
سال قبل از آن ( 63393/7میلیارد ریال) با رشد منفی  02/7درصدی
مواجه بوده است.
بر اساس آخرین اطالعات دریافتی از سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
مازندران در سال  6931تعداد پروانههای ساختمانی صادره در کل گروههای
مناطق شهری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است ،به
طوری که در کل مناطق شهری استان تعداد  4349فقره پروانه ساختمانی
صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ،حدود  0/0درصد
کاهش را نشان میدهد.
متوسط قیمت فروش یك مترمربع زیربنای ساختمانهای مسكونی در نیمه
اول سال  31در استان  7063/3هزار ریال بوده که نسبت به نیمه دوم سال
قبل  9/3درصد افزایش و نسبت به نیمه اول سال قبل  3/6درصد افزایش
داشته است .در نیمه دوم سال  ،6931متوسط قیمت فروش یك مترمربع
زیربنای ساختمانهای مسكونی در استان  1624هزار ریال بوده که نسبت
به نیمه اول همین سال  60/9درصد افزایش و نسبت به نیمه دوم سال قبل
 61/0درصد افزایش داشته است.
واژگان کلیدی :مسكن ،مازندران ،ساختمان مسكونی ،پروانه ساختمانی

42

سال 6931

گزارش اقتصادی استان مازندران

 .6-5سیاستهای اقتصادی بخش ساختمان و مسکن و جهتگیریهای استان
در سال  6931با توجه به رکود ایجاد شده در بخش مسكن و کاهش قدرت خرید خانوارها،
مهمترین سیاست اقتصادی دولت توانمندسازی و تحریك تقاضای خرید مسكن از طریق
افزایش تسهیالت کمبهره و ...بوده است .به دنبال آن در همین سال اقدام دولت و بانك مرکزی
در جهت کاهش نرخ بهره بانكی به  63درصد و سوق دادن سپردههای بانكی و پسانداز
خانوارها به بازار مسكن موجب رونق بازار مسكن و سرمایهگذاری بیشتر در این بخش
علیالخصوص در نیمه دوم سال گردیده است .از طرف دیگر کاهش نرخ سود بانكی در کشور و
بهتبع آن در استان منجر به افزایش اجارهبها و افزایش تعداد مسكن خالی از سكنه و افزایش
اجارهنشینی در حاشیه شهرها گردیده است.
از دیگر سیاستهای اقتصادی دولت در بخش مسكن در این سال اجرای طرح مسكن اجتماعی
بوده است .در این طرح ساالنه  622هزار واحد مسكونی برای اقشار کمدرآمد در قالبهای
مختلف شامل مسكن استیجاری ،اعطای وام ساخت مسكن ارزان قیمت به دارندگان زمین یا
وام خرید مسكن به اقشار آسیبپذیر تدارک دیده شود که نهایت اا پس از  3سال در پایان سال
 ،6422مجموعاا به  322هزار واحد مسكونی میرسد .در اجرای این طرح علیرغم آنكه در
بع ضی از مناطق زمین تخصیص داده شده و کار اجرایی مربوط به آن انجام شده است ،اما بنا به
نظر کارشناسان وزارت راه و شهرسازی ،از آنجایی که منابع مالی متمرکز به این طرح اختصاص
داده نشده ،اجرای این طرح پیشرفت قابلمالحظهای نداشته است.
 .2-5بررسی وضعیت تحوالت بخش ساختمان و مسکن
رکود غیرتورمی در فاصله سالهای  30تا نیمه نخست سال  31منجر شد تا بازدهی بازار مسكن
نسبت به سایر بازارهای موازی (همانند بازار پول ،سرمایه و )...در پایینترین سطح قرار بگیرد.
همزمان با کاهش سود سپردهها در انتهای نیمه نخست سال  31بازار مسكن با تكانههای مثبتی
مواجه شد و به دنبال آن افزایش قیمتها در شیبی آرام قرار گرفت .عامل مهم دیگری که در
نیمه دوم سال مذکور این بازار را تحتالشعاع قرار داد ،شرایط حاکم بر بازار ارز بود .نوسانات
نرخ ارز از یك طرف با منحرف کردن منابع ،عرضه و تقاضای مسكن را تحت تأثیر قرار داد و از
طرف دیگر با اثرگذاری بر نهادههای تولید ،قیمت تمامشده آن را افزایش داد .طی سال یاد شده
این بازار در استان مازندران نیز همانند کشور شرایط مشابهای داشته به نحوی که قیمت مسكن
با افزایش  60/9درصدی نسبت به سال گذشته مواجه بوده است.
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 .9-5بررسی و تحلیل شاخصها و متغیرهای بخش ساختمان و مسکن
بخش ساختمان و مسكن در سال  6933با ارزش افزودهای معادل  63413میلیارد ریال (به
قیمت جاری) حدود اا سهمی معادل  9/4درصد از تولید ناخالص داخلی استان را به خود
اختصاص داده است .سهم ارزشافزوده این بخش از ارزش افزودخ بخش ساختمان کشور حدود
 9درصد میباشد.
بر اساس آخرین اطالعات دریافتی از سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مازندران در سال
 6931تعداد پروانههای ساختمانی صادره در کل مناطق شهری در مقایسه با مدت مشابه سال
قبل کاهش داشته است ،به طوری که در کل مناطق شهری استان تعداد  4349فقره پروانه
ساختمانی صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ،حدود  0/0درصد کاهش را
نشان میدهد.
با توجه به تعداد  696362پروانه ساختمانی صادر شده در کل کشور ،استان مازندران سهم 9/4
درصد از پروانه ساختمانی صادر شده در کل کشور و رتبه هشتم را در این خصوص از میان
استانهای کشور به خود اختصاص داده است.
کاهش تعداد پروانه ساختمانی در استان نسبت به سال قبل نشان میدهد بازار ساختوساز
مسكن اندکی دچار رکود گردیده و با توجه به این امر که این بخش بیشترین میزان
اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم را نسبت به سایر بخشهای اقتصادی داشته بهتبع آن میزان
جذب سرمایه و میزان اشتغال در این بازارنیز کاهش یافته است.
صدور تعداد پروانههای ساختمانی در مناطق شهری شهرستان ساری و بابل و آمل به ترتیب
 62/0درصد و  3/3درصد و  3/1درصد کاهش و در سایر شهرستانهای استان  2/0درصد
افزایش داشته است .الزم به ذکر است به دنبال افزایش نرخ ارز ،افزایش قیمت مواد اولیه و
مصالح ساختمانی و نهایت اا افزایش قیمت تمام شده مسكن کاهش تعداد پروانههای ساختمانی
در اکثر شهرهای استان نسبت به سال قبل امری بدیهی به نظر میرسد.
سطح زیربنای طبقات ساختمانهای مندرج در پروانههای ساختمانی صادر شده در سال 6931
در تمامی مناطق شهری استان به میزان  0146/3هزار مترمربع بوده که این شاخص در
شهرستان ساری و بابل با کاهش  1/0درصد و  2/0درصد ،در شهرستانهای آمل با افزایش
 63/3درصد و در سایر مناطق شهری استان با کاهش  69/9درصد مواجه بوده است.
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با توجه به  10/3میلیون مترمربع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه ساختمانی صادر شده
در کل کشور ،استان مازندران سهم  4/3درصد از سطح زیربنای تعیین شده در کل کشور و
رتبه ششم را در این خصوص از میان استانهای کشور به خود اختصاص داده است.
به دلیل مهاجرت و شیوع پدیده خانه دومی در استان ساخت ویالهایی با سطح زیر بنای باال
در شهرستان آمل به عنوان یكی از مبادی ورودی اصلی استان (جاده هراز) افزایش چشمگیر
داشته که نتیجه آن افزایش قابل مالحظهی سطح زیر بنای ساختمان در این شهرستان را
موجب گردیده است.
بررسیها نشان میدهد غیر از شهرستان آمل در دیگر شهرستانهای استان سطح زیربنای
طبقات ساختمان کاهش پیدا کرده است.
از کل پروانههای صادرشده توسط شهرداریهای استان ،تعداد  4971پروانه ( 31/9درصد)
مربوط به احداث ساختمان و  617پروانه ( 9/7درصد) مربوط به افزایش بنا بوده است .با توجه
به رقم  600216پروانه احداث ساختمان و  3103پروانه افزایش بنای ساختمان در سطح کشور
طی سال  ،6931استان مازندران  9/1درصد از سهم پروانه احداث ساختمان و  6/7درصد از
سهم پروانه افزایش بنای ساختمان در کل کشور را به خود اختصاص داده است.
تعداد کل پروانههای صادر شده در زمینه احداث ساختمان نسبت به سال گذشته  2/23درصد
افزایش داشته است .بیشترین میزان افزایش پروانههای احداث ساختمان مربوط به بخش
بهداشتی و درمانی بوده که نسبت به سال قبل  622درصد افزایش داشته است.
سیاستهای دولت و وزارت بهداشت و درمان در سال  6931مبنی بر توسعه بخش بهداشت و
درمان و افزایش ارائه خدمات در این بخش به خانوارها و بهتبع آن افزایش احداث
ساختمانهای بیمارستانی و مراکز درمانی ،منجر به رشد حداکثری پروانههای صادر شده
احداث ساختمانهای بهداشتی و درمانی گردیده است.
 .6-9-5وضعیت تحوالت قیمتی بخش ساختمان و مسکن
در نیمه اول سال  ،6931متوسط شاخص بهای مسكن اجارهای در استان  621/3بوده که
نسبت به نیمه دوم سال قبل  3/4درصد و نسبت به نیمه اول سال قبل  60/1درصد افزایش
داشته است .همچنین در نیمه دوم سال  ،6931متوسط شاخص بهای مسكن اجارهای در
استان  664/6بوده که نسبت به نیمه اول همین سال  4/1درصد و نسبت به نیمه دوم سال
قبل  62/4درصد افزایش داشته است.
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مقایسه شاخص بهای مسكن اجارهای در سطح کشور و استان در سال  31نشان میدهد این
شاخص در سطح استان با رقمی معادل  666/3باالتر از میانگین کشوری آن بوده ( )621/9که
این امر نشاندهنده هزینه باالی اجاره مسكن در سطح استان میباشد .در نیمه اول سال،
متوسط قیمت فروش یك متر مربع زمین در استان  0233هزار ریال بوده که نسبت به نیمه
اول سال قبل  1/3درصد افزایش و نسبت به نیمه دوم سال قبل  1درصد افزایش داشته است.
در نیمه دوم همین سال ،متوسط قیمت فروش یك مترمربع زمین در استان  0031/3هزار
ریال بوده که نسبت به نیمه اول همین سال  7/1درصد افزایش و نسبت به نیمه دوم سال قبل
 61/3درصد افزایش داشته است.
بررسیها نشان میدهد متوسط قیمت فروش یك مترمربع زمین در استان  0671/7هزار ریال
میباشد که در مقایسه با دیگر استانهای کشور ناچیز میباشد .در حقیقت برخالف تصور قیمت
باالی فروش زمین در استانهای شمالی کشور ،استان مازندران از این حیث به همراه
استانهای دیگری نظیر کرمان ،گلستان ،بوشهر ،کهكیلویه و بویراحمد ،در جایگاه پایینتری
نسبت به استانهای دیگر قرار دارد .همچنین از لحاظ ارزش معامالت خریدوفروش زمین در
سطح کشور ،استان مازندران با سهم  69/3درصدی از سهم معامالت کشور جایگاه دوم را بعد از
استان فارس به خود اختصاص داده است.
متوسط قیمت فروش یك مترمربع زیربنای ساختمانهای مسكونی در نیمه اول سال  31در
استان  7063/3هزار ریال بوده که نسبت به نیمه دوم سال قبل  9/3درصد و نسبت به نیمه
اول سال قبل  3/6درصد افزایش داشته است .در نیمه دوم سال  ،6931متوسط قیمت فروش
یك مترمربع زیربنای ساختمانهای مسكونی در استان  1624هزار ریال بوده که نسبت به نیمه
اول همین سال  60/9درصد افزایش و نسبت به نیمه دوم سال قبل  61/0درصد افزایش داشته
است.
بررسیها نشان میدهد از لحاظ قیمت یك مترمربع ساختمان مسكونی استان مازندران جایگاه
پانزدهم را در بین استانهای کشور به خود اختصاص داده است .همچنین این استان در فصول
بهار تابستان و پاییز سال  31با میانگین سهم  0/7درصدی از ارزش معامالت ساختمانهای
مسكونی کشور جایگاه چهارم را بعد از استانهای تهران ،البرز و فارس و در فصل زمستان با سهم
 60/7درصدی رتبه دوم را بعد از استان فارس از این حیث به خود اختصاص داده است.
متوسط مبلغ اجاره ماهانه بعالوه  9درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یك مترمربع زیربنای
مسكونی در نیمه اول سال در استان  32/1هزار ریال بوده که نسبت به نیمه دوم سال قبل 7/6
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درصد افزایش و نسبت به نیمه اول سال قبل  7/3درصد افزایش داشته است .در نیمه دوم سال
 ،6931متوسط مبلغ اجاره ماهانه بعالوه  9درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یك مترمربع
زیربنای مسكونی در استان  34/3هزار ریال بوده که نسبت به نیمه اول همین سال  7/1درصد
افزایش و نسبت به نیمه دوم سال قبل  63/9درصد افزایش داشته است.
مهاجرت به این استان به دلیل مساعد بودن شرایط آب و هوایی ،کاهش نرخ سود بانكی ،افزایش
نرخ ارز و بهتبع آن افزایش نهادههای تولید از مهمترین عوامل مؤثر بر افزایش قیمت
ساختمانهای مسكونی و اجارهبهای آن در استان طی سال  6931میباشد.
 .2-9-5تسهیالت اعطایی به بخش ساختمان و مسکن
میزان تسهیالت پرداختی در بخش ساختمان و مسكن در سال  6931در استان 16717
میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل  3/6درصد افزایش داشته است .بانك مسكن با توجه
به رسالت خود به عنوان یكی از بانكهای تخصصی در این زمینه با پرداخت 37111/6
میلیارد ریال تسهیالت مسكن ( 72/1درصد سهم) بیشترین سهم را در میان بانكهای استان از
حیث پرداخت تسهیالت به خود اختصاص داده است.
با توجه به سیاست دولت به منظور بهبود شرایط رکود در بازار مسكن ،بانكها اقدام به اعطای
تسهیالت بیشتری در این بخش نمودهاند و درنتیجه میزان تسهیالت نسبت به سال قبل
افزایش پیدا کرده است.
 .4-5جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی
بازار مسكن ،یكی از بخشهای مهم اقتصاد کشور از نظر ایجاد ارزشافزوده و اشتغالزایی
میباشد  .داشتن یك مسكن خوب و با قیمت مناسب تأثیری مستقیم بر کیفیت زندگی خانوارها
میگذارد .از سوی دیگر این بازار محلی برای سرمایهگذاری و کسب سود است و از این طریق
نیز روی سطح کیفی زندگی افراد یك جامعه تأثیرگذار خواهد بود.
بازار پول و سپردههای بانكی همواره به عنوان یكی از بازارهای تأثیرگذار بر بازار معامالت
مسكن محسوب میشود بهطوری که نرخ سود جذاب در بانكها در حدی که بتواند به انتظارات
تورمی در جامعه پاسخ مناسب دهد ،باعث کاهش تقاضای مصرفی و سرمایهای در بازار ملك
خواهد شد و بالعكس.
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در نیمه دوم سال  31شكلگیری تقاضای مؤثر از ناحیه خانهاولیها و زوجهای جوان تحت تأثیر
تسهیالت خرید مسكن و همچنین پرش قیمت در ماههای انتهایی سال ،رخدادهای کلیدی در
بازار مسكن بودهاند .همچنین کاهش نرخ سود بانكی به سطح  63درصد در دوره زمانی یاد
شده ،دو دسته تقاضای مصرفی و سرمایهای را برای خرید ملك تحریك کرد .البته انتشار
دوهفتهای گواهی سپرده بانكی با نرخ سود  02درصد ،از عطش سرمایهگذاریهای ملكی در این
دوره زمانی کم کرد .با این حال تحقیقات میدانی از بازار مسكن در این دوره زمانی مشخص
کرد ،بخشی از خریدهای ملكی شامل زمین و واحدهای نوساز که برخی از آنها در مقیاسهای
بزرگ خریدهای عمده چند واحدی انجام گرفت ،از سوی تقاضای سرمایهای بوده است.
در این دوره زمانی کاهش تعداد پروانههای ساختمانی در استان نشان میدهد بخش مسكن در
استان اندکی دچار رکود گردیده است؛ اما همانطور که اشاره شد کاهش نرخ سود بانكی و
بهتبع آن افزایش تقاضای سرمایهگذاری در بخش مسكن و افزایش نرخ ارز و بهتبع آن افزایش
مصالح ساختمانی منجر به افزایش قیمت ساختمانهای مسكونی علیالخصوص در نیمه دوم
سال گردیده است.
بر این اساس پیشنهادهای سیاستی به شرح ذیل ارائه میگردد:
 حمایت دولت از سرمایهگذاران خارجی به منظور ورود فناوری جدید در ساخت صنعتی
در راستای کاهش قیمت تمام شده ساخت.
 ایجاد تقاضای مؤثر در گروههای کم درآمد فاقد مسكن از طریق طوالنی کردن اقساط
بازپرداخت تسهیالت بانكی (حداقل  92سال) با کارمزد کم.
 اصالح قوانین و مقررات مالیات مسكن از جمله مالیات ارزشافزوده ،مالیات مستغالت و...
به منظور کنترل سوداگری و افزایش درآمدهای مالیاتی و کمك به سیاستگذاری و تحقق
اهداف بخش مسكن.
 استفاده از فناوریهای نوین و صنعتی سازی ساخت مسكن.
 حمایت از ساخت و عرضه واحدهای مسكونی کوچك متراژ.
 ایجاد بازار ثانویه رهن به منظور تأمین مالی پرداخت تسهیالت از طریق بانكهای عامل.
 ساماندهی تعاونیهای ساخت مسكن و حرفهای سازان به منظور رعایت الگوی مصوب
ساخت.
 توجه ویژه به احیا و بازسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و روستایی.
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 توانمندسازی بخش عرضه مسكن از طریق اعطای یارانههای مختص تأمین خدمات در
بخش مسكن به سازندگان ،ایجاد اتصال مستقیم و بدون واسطه سازندگان به کارخانههای
تولیدکننده مصالح ساختمانی و اعطای وام و تسهیالت به تولیدکنندگان مصالح و
سازندگان مسكن.
 ضرورت ایجاد پیوند مناسب و اثر بخش ،بین بخش مسكن و مراکز علمی و دانشگاهی.

جدول  .6-5پروانههای ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای مناطق شهری طی سالهای  6935و 6931
تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در
مناطق شهری (فقره)

شرح

برآوردهای سطح زیربنای طبقات ساختمانها بر اساس
پروانههای صادر شده (هزار مترمربع)

6933

6931

درصد تغییر

6933

6931

درصد تغییر

ساری

919

944

-62/0

701/9

111/1

-1/0

بابل

402

933

-3/3

013/4

011/3

-2/0

آمل

120

311

-3/1

936/4

427/0

63/3

سایر مناطق شهری

9092

9091

2/0

6729/7

6471/7

-69/9

مجموع

4143

4349

-0/0

9270/3

0146/3

-7/3

مأخذ :سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران
جدول  .2-5تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده بر حسب نوع پروانه بخش متقاضی
احداث بنا

سال

احداث و افزایش بنا

6931

4349

4943

درصد

622

33/79

افزایش بنا

خصوصی

تعاونی

دولتی

خصوصی

تعاونی

دولتی

1

63

617

2

2

2/61

2/40

9/11

2

2

مأخذ :سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران
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جدول  .9-5پروانههای احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده ساختمان در نقاط شهری در سال 6931
شرح

کل

مسكونی

مسكونی و
کارگاهی
توأم

بازرگانی

تعداد

4971

9731

999

069

66

سهم هر بخش از
سهم کل

622

11/1

7/1

4/3

2/0

2/0

درصد تغییر نسبت
به سال 6933

2/23

2/4

0/41

-66/0

19/9

-00/0

صنعتی

آموزشی

بهداشتی
و درمانی

سایر

7

1

1

2/0

2/6

622

-64/9

مأخذ :سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران
جدول  .4-5تحوالت قیمتی بخش ساختمان و مسکن
سال 6933

شرح

سال 6931

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

شاخص بهای مسكن اجارهای

31/7

629/9

621/3

664/6

قیمت فروش یك مترمربع زمین (هزار ریال)

6312

6393

0233

0031/3

قیمت فروش یك مترمربع زیربنای ساختمان مسكونی (هزار
ریال)

1113

1374

706303

1624

مبلغ اجاره ماهانه به اضافه سه درصد ودیعه برای اجاره یك
مترمربع ساختمان مسكونی (ریال)

47210

47033

32100

34414

مأخذ :مرکز آمار و بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران
جدول  .5-5تسهیالت پرداختی در بخش ساختمان و مسکن (میلیارد ریال)
شرح

سال 6935

سال 6931

تسهیالت پرداختی

77713/3

16717

مأخذ :شورای عالی بانكهای استان مازندران
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فصل ششم
بخش خدمات استان
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چکیده
بخش خدمات یكی از مهمترین بخشهای اقتصادی است که به دلیل فراهم
نمودن بستر الزم برای رشـد شـتابان اقتصـادهای ملـی ،از یكسـو موجـب
توســعه علــم و فنــاوری و از ســوی دیگــر تجمیــع و انباشــت مهارتهــا و
سرمایههای انسانی گردیـده اسـت و درنهایـت بـهعنوان موتـور رشـد سـایر
بخشهای اقتصادی عمـل میکنـد .ازجملـه مهمتـرین سیاسـتهای کـالن
اقتصــادی کــه در راســتای ایجــاد رشــد تولیــد بخشهــا اعمــال میشــوند،
سیاستهای پـولی و مـالی هسـتند کـه در کوتاهمـدت و بلندمـدت هـر دو
سیاست پولی و مالی بر ارزشافزوده بخش خدمات تأثیرگذارند و تأثیر آنها
در بلندمدت بیشتر از کوتاهمدت است.
ارزشافزوده بخش خدمات کشور در سـال  6933بـه قیمـت بـازار معـادل
 7600/3هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل  60/9درصـد رشـد
داشته است  .سهم این بخش از تولیـد ناخـالص داخلـی کشـور برابـر 32/1
درصد میباشد .ارزشافزوده بخش خدمات استان مازنـدران در سـال 6933
به قیمت بازار برابر با  031/0هزار میلیارد ریال بـوده کـه نسـبت بـه سـال
 6934به مبلغ  093هزار میلیارد ریال 1 ،درصد رشـد داشـته اسـت .سـهم
بخش مذکور از تولید ناخالص داخلی استان  31/3درصد و سهم آن از تولید
ناخالص داخلی کشور  9/1درصد میباشد.
علیرغم سهم باالی بخش خدمات در اقتصـاد اسـتان  ،سـهم ایـن بخـش از
اقتصاد استان در کشور بسیار ناچیز می باشد که از دالیل آن مـی تـوان بـه
عدم رونق و توسعه کسب و کارها در حیطه گردشگری و کسـب و کارهـای
جدید از جمله استار تاپ ها اشاره نمود .
واژههای کلیدی :خدمات ،ارزشافزوده خدمات ،زیر بخشهای خدمات
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 .6-1سیاستهای اقتصادی بخش خدمات و جهتگیریهای استان
بخش خدمات حدود نیمی از تولید ناخالص کشور را تشكیل میدهد ،این بخش همچـون سـایر
کشورهای در حال توسعه و پیشرفته از اهمیـت ویـژهای برخـوردار اسـت .در بخـش خـدمات و
همچنین در بخش گردشگری و نیز بخش حملونقل بـه دلیـل داشـتن یـك موقعیـت مناسـب
جغرافیایی و دسترسی به آبهای آزاد بینالمللی ،گستردگی جغرافیایی ایران و قرارگیری کشور
در مسیر دو قطب عظیم اقتصادی جهان یعنی اتحادیه اروپا و شـرق و جنـوب شـرق آسـیا و بـا
توجه به حجم مبادالت تجاری بین آنها در کنار وسعت جغرافیایی کشور که دور زدن کشـور را
تا حدودی غیراقتصادی مینماید ،مزیت اساسی کشور محسوب میگردد.
بخش خدمات در استان مازندران حدود  31/3درصد از تولید ناخالص داخلی را تشكیل میدهد.
اهمیت بخش خدمات و بازارهای مرتبط به آن تا حدی است که دولت را بر آن داشت تا در
قانون برنامه ششم توسعه ،رویكردها و سیاستهایی را در راستای حمایت از این بخش تدوین
نماید.
با توجه به تأکید سیاست های اقتصاد مقاومتی بر صادرات غیرنفتی ،صادرات کاال و خدمات که
شامل کاالها و محصوالت صنعتی ،کشاورزی ،دامپروری و  ...میشود ،لذا یكی از مشكالت مهم
در عرصه صادرات نفتی و غیرنفتی ،خام فروشی این محصوالت در طی دهههای گذشته بوده
است .تأکید اصول کلی سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی برنامه ششم که از
سوی رهبر معظم انقالب اسالمی ابالغشده است ،بر صادرات غیرنفتی و محصوالت فرآوری شده
در این حوزه ،باعث شده تا برنامه ششم بر روی این موضوع متمرکزشده و صادرات غیرنفتی را
در اولویت قرار دهد.
 .2-1بررسی وضعیت تحوالت بخش خدمات استان
بخش خدمات  31/3درصد از تولید (ناخالص داخلی) استان مازندران را به خـود اختصـاص داده
است و نسبت به بخشهای کشاورزی و صنعت سهم بیشتری در اقتصاد استان دارد.
بر اساس آمار موجود در سال  41/3 ،6931درصد از شاغلین استان مازندران در بخش خدمات
فعالیت دارند و ازجمله بخشهای مهمی است که با توجه به مزیتهای موجود در رشته فعالیت
این بخش میتواند تأثیر بسزایی در افزایش تولید ناخالص داخلی استان داشته باشد.
در سال  ،33ارزشافزوده بخش خدمات  031049میلیارد ریال بوده که در قیاس با سال
گذشته ( 093210/0میلیارد ریال) حدود  1درصد رشد نشان میدهد .سهم استان از
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ارزشافزوده بخش خدمات کشور  9/1درصد بوده است .فعالیتهای عمدهفروشی و خردهفروشی
با سهم  03/9درصد ،مستغالت و کرایه و خدمات کسبوکار با سهمی معادل  06/4درصد و
حملونقل و ارتباطات با سهم  63/1درصدی مجموعاا  72/9درصد از ارزشافزوده استان و مابقی
آن را فعالیتهای مالی و بیمهای ،اداره امور عمومی و خدمات شهری و سایر خدمات در این
بخش تشكیل میدهند.
 .9-1بررسی و تحلیل شاخصها و متغیرهای بخش خدمات
 .6-9-1بررسی وضعیت ارزشافزوده بخش خدمات
 انرژی و آب
بر اساس آخرین آمار دریافتی از سالنامه آماری سال  ،31میزان مصرف انواع فرآوردههای نفتی
استان به ترتیب ذیل میباشد:
گاز مایع  629/9هزار تن ،سوختهای هواپیما  69/0هزار مترمكعب ،بنزین  6169/0هزار
مترمكعب ،نفت سفید  663/1هزار مترمكعب ،نفت گاز  773/0هزار مترمكعب ،نفت کوره
 6631/1هزار مترمكعب بوده است.
همچنین تا پایان سال یادشده تعداد  30شهر و  6316روستاهای استان گازرسانی گردیده که
تعداد  742131انشعاب و تعداد مصرفکننده نیز در بخشهای خانگی و تجاری و صنعتی
 6962144نفر بوده است که بخش خانگی حدود  34/9درصد از مصرف گاز طبیعی استان را
تشكیل داده است .بخشهای یادشده درمجموع  1317میلیون مترمكعب گاز طبیعی مصرف
نمودهاند .میزان مصرف آب شهری در مدت یادشده  671/0میلیون مترمكعب و با تعداد
 129/3هزار انشعاب بوده است که بخش خانگی بیشترین حجم فروش و تعداد انشعابات را به
ترتیب  693/9میلیون مترمكعب و  324/9هزار دارا بوده است .آب روستایی استان نیز به میزان
 11/3میلیون مترمكعب و با تعداد  467/0هزار فقره انشعاب در مدت یادشده بوده است.
مشترکین برق استان تا پایان سال  1230760 ،31مگاوات ساعت برق در بخشهای خانگی،
عمومی ،کشاورزی ،صنعتی و سایر مصرف نمودهاند .تعداد مشترکین استان در مدت یادشده
 6/3میلیون بوده است .بخش خانگی  71/3درصد از مشترکین برق استان را تشكیل داده است.
ارزشافزوده تأمین آب ،برق و گاز طبیعی در دوره مورد بررسی  3193/3میلیارد ریال بـوده کـه
در مقایسه با سال قبل ( 3213/3میلیارد ریال) حدود  1درصد رشد داشته است .سهم اسـتان از
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این بخش در کل کشور  6/9درصد محاسبهشده است .همچنین سهم رشته فعالیتهای یادشده
در ارزشافزوده بخش خدمات استان  9/7درصد میباشد.
 عمدهفروشی ،خردهفروشی ،تعمیر وسایل نقلیه و کاالها
ارزشافزوده رشته فعالیتهای عمدهفروشی ،خردهفروشی ،تعمیر وسایل نقلیه و کاالهـا در سـال
 ،6933رقمی معادل  73142میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال قبـل ( 19447/9میلیـارد
ریال) حدود  63/0درصد افزایش داشته است.
 هتل و رستوران
بر اساس آخرین آمار در سـال  ،31اسـتان مازنـدران دارای  376واحـد اقـامتی شـامل هتـل و
مهمانپذیر ،هتل آپارتمان و مجتمع پذیرایی میباشد کـه ظرفیـت ایـن اقامتگاههـا نیـز حـدود
 41697تخت و  60323اتاق میباشد .هتل پنج ،چهار ،سـه و دو سـتاره بـه ترتیـب در اسـتان
تعداد  44 ،1 ،6و هتلهای دو و یك ستاره شامل  461واحـد کـه  620واحـد پـذیرایی شـامل
مهمانپذیر ،هتل آپارتمان و مجتمع پذیرایی میباشد.
 حملونقل ،انبارداری و ارتباطات
در سال  ،31طول خطوط راهآهن استان شامل  990کیلومتر اصلی 91 ،کیلومتر فرعی و مانوری
و  00کیلومتر صنعتی و تجاری با  00ایستگاه میباشد .در سال یادشده تعداد  6012هزار نفر و
 1062هزار تن بار توسط خطوط ریلی استان جابجا گردیـده اسـت .راه زمینـی و تحـت حـوزه
استحفاظی اداره کل راه و شهرسازی استان  62304/1کیلومتر بوده که شامل  0447/6کیلومتر
راه بینشهری ((آزادراه ،بزرگراه ،راه اصلی و فرعی)) و  1277/3کیلومتر راه روستایی ((آسـفالته
و شوسه)) میباشـد .ایـن اسـتان همچنـین دارای  66109وسـیله نقلیـه عمـومی شـامل 046
اتوبوس 603 ،مینیبوس و  66437تاکسی در بخش درونشهری میباشد 72772 .وسیله نقلیه
موتوری و موتورسیكلت شمارهگذاری شده در سطح استان در حال تـردد مـیباشـند .سـفرهای
ثبتشده زمینی درونشهری تا پایان سال  31تعداد  463077سفر با تعداد  0017/1هـزار نفـر
مسافر صورت پذیرفتـه اسـت .همچنـین تعـداد  916هـزار سـفر و  0121/0هـزار نفـر مسـافر
برونشهری تا پایان سال موردنظر انجامشده است.
در سال  ،31تعداد کل تلفنهای منصوبه استان در مناطق شهری و روستایی برابر با 0209040
تلفن ،تعداد تلفنهای مشغول به کار برابر با  6106109خط تلفن ،بوده است .همچنین در ایـن
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سال تعداد تلفنهـای همـراه واگذارشـده و مشـغول بـه کـار بـه ترتیـب برابـر بـا  7400002و
 4213707و تعداد خطوط اینترنت پرسرعت مشـغول بـه کـار برابـر بـا  432337بـوده اسـت.
واحدهای پستی شامل  00اداره کل و اداره 61 ،دفتـر پسـت شـهری و  676نماینـدگی پسـتی
شهری در بخش دولتی میباشد .در بخش غیردولتی نیز شامل  413دفتر پیشـخوان دولـت و 3
دفتر پست و مخابرات روستایی میباشد.
ارزشافزوده رشته فعالیتهای حملونقـل ،انبـارداری و ارتباطـات در سـال  ،33رقمـی معـادل
 32791میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال قبـل ( 49313/7میلیـارد ریـال) حـدود 63/4
درصد رشد داشته است.
 واسطهگرهای مالی
بانكهای استان بهعنوان واسطهگرهای مالی استان در مدت یادشده با  731واحد بانكی با تعداد
 60/3میلیون فقره سپرده حدود  024هزار میلیارد ریال سپرده جذب نمودهانـد .بانـك ملـی بـا
 9/7میلیون فقره سپرده و  10/3هزار میلیارد ریال بیشترین تعداد و مبلـغ سـپرده را دارا بـوده
است .واحدهای بانكی استان در مدت یادشده مبلـغ  013/6هـزار میلیـارد ریـال تسـهیالت در
بخشهای کشاورزی ،مسكن و ساختمان ،صنعت و معدن و خدمات و بازرگانی پرداختنمودهاند
که بخش خدمات و بازرگانی با  14/1هزار میلیارد ریال و بخش کشاورزی با  12/1هزار میلیـارد
ریال بیشترین تسهیالت را پرداخت نمودهاند.
در سال  31بیمهنامههای صادرشده استان 6/7 ،میلیون فقره به ارزش  1/7هـزار میلیـارد ریـال
بوده است ،میزان خسارت پرداختی بیمههای استان در مدت یادشده به ارزش  3/9هزار میلیارد
ریال بوده است .بیمه ایران با  349هزار فقره به ارزش  9/9هزار میلیارد ریال بیشترین خسـارت
را پرداختنموده است.
در سال  6933ارزشافزوده بخش واسطهگریهای مالی استان  1701میلیارد ریال بوده که در
مقایسه با سال گذشته ( 4173/1میلیارد ریال) حدود  11/7درصد رشد داشته است.
 اداره امور عمومی و خدمات شهری
خدمات شهری شـامل وسـعت فضـای سـبز شـهری ،پارکهـای عمـومی ،تعـداد ایسـتگاههای
آتشنشانی ،میادین میوه و ترهبار ،حمل زباله و مواردی دیگر شـامل تعـداد توالتهـای عمـومی
تعداد حمام و کشتارگاهها و گورستان میباشد .بر اساس آخرین آمار موجود تا پایـان سـال ،34
ایستگاههای آتشنشانی استان تعداد  14ایستگاه ،میدان میوه و ترهبار بـه تعـداد  61بـا وسـعت
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 631/7هزار مترمربع ،تعداد  901پارک عمومی به وسعت  4/1میلیون مترمربع ،حمل زبالـه بـا
 404خودرو به میزان  0621/4هزار تن در سال و همچنین وسعت فضای سبز شهری استان بـه
میزان  6211/7هكتار بوده است.
در سال  6933ارزشافزوده گروه اداره امور عمومی و خدمات شهری  37771میلیارد ریال بـوده
که  09/4درصد از ارزشافزوده بخش خدمات استان را تشكیل میدهد.
 آموزش
در سال تحصیلی  31-37تعداد  394232دانشآموز شامل  076410پسر و  010121دختر در
سطوح مختلف با تعداد  9777آموزشگاه و در  04321کالس آموزشی در مدارس سراسر استان
مشغول به تحصیل بودهاند.
در سال تحصیلی  31-37تعداد 639299نفر در دوره هـای مختلـف تحصـیلی در مؤسسـات
آموزش عالی استان مشغول تحصیل بوده اند .از کل دانشـجویان  02درصـد در مقطـع کـاردانی
(فوقدیپلم) 34 ،درصد در مقطع کارشناسی (لیسانس) 63/3 ،درصد در مقطع کارشناسی ارشـد
(فوقلیسانس) 0/1 ،درصد در مقطع دکترای حرفهای و  9/1درصد در مقطع دکتـرای تخصصـی
مشغول به تحصیل میباشند.
 بهداشت و مددکاری اجتماعی
در سال  ،31تعداد  41بیمارستان فعال استان با  1613تخت ثابت در سطح اسـتان آمـاده ارائـه
خدمات پزشكی به بیماران بودهاند .مراکز ارائهدهنده مراقبتهـای اولیـه بهداشـتی تعـداد 922
مرکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی 16 ،پایگاه بهداشت 62 ،مرکز ارائهدهنده تسـهیالت
زایمانی و  6011خانه بهداشت در کل استان فعالیت داشته اسـت .تعـداد آزمایشـگاههای طبـی
 ،922داروخانه  ،361مؤسسات تشخیصی و درمانی هستهای  ،633مرکز توانبخشی  471بـوده
است .کل پزشكان شاغل در دانشگاههای علـوم پزشـكی و خـدمات بهداشـتی و درمـانی 0311
پزشك در کلیه سطوح بوده است .پیراپزشـكان نیـز  69196در رشـتهها و نـوع تخصـص ارائـه
خدمات مینمودند.
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 .4-1جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی
بر اساس میزان تمایل سرمایهگذاران در بخشهای مختلف استان و طرحهایی که تاکنون
موردتوجه بیشتری قرارگرفته است ،نشان میدهد که جذابیت بخش خدمات در استان برای
سرمایهگذاران سهمی بیش  32درصد دارد ،بخش کشاورزی بهعنوان دومین بخش جذاب
استان با سهم  03درصد و بخش صنعت و معدن بهعنوان بخش جذاب برای سرمایهگذاری است
که البته بخش عظیمی از پروژهها را شامل میشود و توانسته سهم  60درصدی را از آن خود
کند.
بررسی تحوالت بخش خدمات استان نشاندهنده آن است که سـهم نسـبی ارزشافـزوده گـروه
خدمات در ارزشافزوده کل استان ،حدود  31/3درصد میباشد .با در نظر گـرفتن ایـن امـر کـه
مرکز ثقل فعالیتهای اقتصادی استان در بخش خدمات و سپس کشاورزی قرار دارد (بـا درصـد
وزنی به ترتیـب  31/3و  )00/4و همچنـین ایـن امـر کـه بیشـترین رشـد اقتصـادی اسـتان را
بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی دارا میباشند ،میتوان اذعان داشت در صورتی کـه رونـد
کنونی رشد اقتصادی در استان تداوم یابد ،اقتصاد استان تا حدودی با رشد متـوازن بـه حرکـت
خود ادامه میدهد ،ازاینرو در راستای گسترش پایههای رشد و درونی شدن آنها ،دستیابی بـه
رشد اقتصادی پایدار و هموار نمودن فضای کلی اقتصاد توصیههایی به شرح زیر ارائه میگردد:
 افزایش بهرهوری علیالخصوص در بخش کشاورزی استان با استفاده از تكنولوژی و
فنآوری روز دنیا در تولید و تبدیل محصوالت و...
 بهبود کیفیت و کاهش هزینه تولید در بخش تولیدات صنعتی و خدمات
 تغییر در ترکیب کاالهای تولیدی به سمت کاالهای با ارزشافزوده باالتر و فناوری برتر.
 برنامهریزی جهت افزایش رقابتپذیری کاالهای داخلی با کاالهای مشابه خارجی به منظور
ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی.
 بهبود شاخصهای فضای کسبوکار و نیز هدایت منابع مالی داخلی و خارجی به سمت
تولید.
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فصل هفتم
بخش حملونقل استان
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چکیده
بخش حملونقل به دلیل اهمیت ویژه و جایگاه مهمی که در اقتصاد جوامع
بشری دارد یكی از شاخصهای توسعهیافتگی کشورها محسوب میشود و
پیشرفت و توسعه آن نقش مهمی در ایجاد تحول در سایر بخشهای
صنعتی ،کشاورزی و تولیدی ایفا میکند تا جایی که امروزه بیشتر
اندیشمندان و صاحب نظران عرصه اقتصادی ،رشد و توسعه همه جانبه
کشورها را مشروط به توسعه حملونقل میدانند.
در سال  6931تعداد کل مسافرین جابهجا شده از طریق خطوط ریلی،
هوایی و جادهای در استان حدود اا  1/1میلیون نفر بوده که  79/3درصد از
مسافرین از طریق خطوط حملونقل جادهای 67/7 ،درصد از طریق خطوط
ریلی و  1/1درصد از طریق خطوط هوایی جابهجا شدند .همچنین کل بار
حمل شده از طریق خطوط ریلی ،هوایی و جادهای و دریایی  02/3میلیون
تن میباشد که  77درصد از این مقدار توسط خطوط حملونقل جادهای4 ،
درصد از طریق خطوط ریلی و  63درصد از طریق حملونقل دریایی منتقل
گردیدهاند .الزم به ذکر است خطوط هوایی استان سهم ناچیزی در
حملونقل کاالها در سال  6931داشتهاند.
واژههای کلیدی :حملونقل ،ارزشافزوده ،مازندران
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 .6-7سیاستهای اقتصادی بخش حملونقل و جهتگیریهای استان
به منظور تسریع در اجرای طرحهای تملك داراییهای سرمایهای با اولویت پروژههای اقتصاد
مقاومتی در سال  ،6931اجرای  6622کیلومتر بزرگراه و راه اصلی و  6222کیلومتر راه
روستایی از مهمترین طرحهای در دست اجرای دولت در بخش حملونقل بوده است .در همین
راستا ،در استان مازندران طول راه روستایی شوسه معادل  613کیلومتر ( 3/0درصد) نسبت به
سال قبل افزایش داشته است.
همچنین از مهمترین اهداف و راهبردهای سازمان بنادر و دریانوردی در زیربخش حملونقل
دریایی در برنامه ششم توسعه ،افزایش سهم کشور از بازار حملونقل دریایی منطقه و
بینالمللی ،افزایش ظرفیت حملونقل دریایی بار و مسافر ،افزایش جذب سرمایه داخلی و
خارجی و توسعه مشارکتهای بخش غیردولتی در فعالیتهای حملونقل دریایی میباشد .در
این راستا در سال  31در بندر امیرآباد میزان  31912میلیارد ریال سرمایهگذاری توسط بخش
خصوصی انجام پذیرفته و همچنین واگذاری زون گردشگری به سرمایهگذار بخش خصوصی از
طریق اکران عمومی ،ایجاد پایانه ریلی غالت از طرحهای در دست اجرا بوده است.
با توجه به اینكه از سال  11تا  33حملونقل عمومی در بخش ریلی با کاهش سهم مواجه بوده
بنابراین در سال  31مهمترین سیاست دولت در این بخش حمایت از حملونقل ریلی مسافری
بوده است .در همین راستا بیش از  732میلیارد تومان یارانه غیرمستقیم به بخش حملونقل
ریلی پرداخت گردید که بهتبع آن منجر به رشد  1درصدی در حوزه حملونقل مسافر گردیده
است.
 .2-7بررسی وضعیت تحوالت بخش حملونقل در استان
در سال  31در بخش حملونقل دریایی در بندر امیرآباد ،میزان واردات کاالها و خدمات 17
درصد رشد داشته و بخش ترانزیت این بندر رشد  04درصدی نسبت به سال قبل را به خود
اختصاص داده است .همچنین در این سال پورت تایم و زمان انتظار کشتیها در بندر از 03
ساعت به  06ساعت کاهش یافت و سرویس تایم نیز با کاهش  1ساعته از  37ساعت به 36
ساعت بهبود پیدا کرد.
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در بخش حملونقل هوایی و فرودگاههای استان ،افزایش  99درصدی درآمد مالی اداره کل
فرودگاههای استان نسبت به سال گذشته و وصول مطالبات فرودگاهها ،تملك اراضی
 62هكتاری به ارزش  64میلیارد تومان برای نصب سامانه  ILSفرودگاه ساری ،بهسازی
ساختمانهای ایمنی ،احیای اراضی فرودگاه رامسر ،توسعه یك هزار و  022مترمربعی پایانه
فرودگاه نوشهر و بازسازی برج مراقبت و مجتمع رفاهی و همچنین گیت فرودگاه و انجام
مطالعات طرح جامع فرودگاه ساری از مهمترین پروژههای اجرا شده و یا در حال اجرا میباشند.
در بخش حملونقل ریلی ،ایمنسازی  3گذرگاه و گذرگاههای همسطح ،بهسازی خطوط بارانداز
ایستگاه فیروزکوه ،خرید و نصب  3ست راهبند (تیرک) مكانیكی گذرگاه همسطح ،احداث سه
دهانه زیرگذر ماشینرو  ،احداث دیوار نگهبان و زهكش بالک از شهرستان زیرآب به قائمشهر،
خرید و نصب پانلهای الستیكی همسطح سازی گذرگاههای همسطح از مهمترین پروژههای
اجرا شده در دوره زمانی یاد شده میباشند.
در سال  6931جمع کل راههای تحت حوزه استحفاظی مازندران 62396/1 ،کیلومتر بوده که
نسبت به سال قبل  0/6درصد رشد داشته است .علت افزایش طول راه استان به دلیل افزایش
طول راه روستایی شوسه و خاکی استان به میزان  3/0درصد بوده و در بقیه موارد مانند طول
بزرگراه و آزادراه تغییر محسوسی مشاهده نگردیده است.
در بخش راه و شهرسازی ،کل اعتبار مصوب در حدود  6236/6میلیارد ریال بوده که از این
مقدار  414/49میلیارد ریال آن تخصیص یافته است .در بخش راهداری و حملونقل جادهای
کل اعتبار مصوب  302/4میلیارد ریال بوده که از این مقدار  961/7میلیارد ریال آن
تخصیصیافته است .در بخش فرودگاه نیز کل اعتبار مصوب  33میلیارد ریال بوده که از این
مقدار  43/37میلیارد ریال آن تخصیصیافته است.
 .9-7بررسی و تحلیل شاخصهای عملکردی بخش حملونقل
در سال  6931تعداد کل مسافرین جابهجا شده از طریق خطوط ریلی ،هوایی و جادهای در
استان حدود  1/1میلیون نفر بوده که  79/3درصد از مسافرین از طریق خطوط حملونقل
جادهای 67/7 ،درصد از طریق خطوط ریلی و  1/1درصد از طریق خطوط هوایی جابهجا شدند.
همچنین کل بار حمل شده از طریق خطوط ریلی ،هوایی و جادهای و دریایی  02/3میلیون تن
میباشد که  77/6درصد از این مقدار توسط خطوط حملونقل جادهای 4 ،درصد از طریق
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خطوط ریلی و  63درصد از طریق حملونقل دریایی منتقل گردیدهاند .الزم به ذکر است
خطوط هوایی استان سهم ناچیزی در حملونقل کاالها در سال  6931داشتهاند.
بررسیها نشان میدهد در حملونقل کاال بخش جادهای بیشترین سهم و بخش هوایی کمترین
سهم را به خود اختصاص داده است .همچنین در حملونقل مسافر نیز بخش جادهای بیشترین
سهم را به خود اختصاص داده و به دنبال بخش دریایی که هیچ سهمی در جابهجایی مسافر
ندارد بخش هوایی کمترین سهم را به خود اختصاص داده است.
با توجه به اطالعات دریافتی از دستگاههای اجرایی و برآورد جمعیت حدود اا  9/96میلیون نفری
استان در سال  ،6931نسبت بار جابهجاشده توسط بخشهای مختلف حملونقل (جادهای،
ریلی ،هوایی ،دریایی) به جمعیت استان  1/0تن بار به ازای هر نفر میباشد.
 .6-9-7حملونقل جادهای
در بخش حملونقل جادهای در سال  ،6931تعداد  910هزار سفر بروناستانی و همچنین تعداد
 3میلیون نفر مسافر از طریق پایانههای استان جابهجا شدند که نسبت به سال قبل به ترتیب ،با
 4/3درصد و  4/0درصد افزایش همراه بوده است .میزان کاالی حمل شده در استان از این
طریق  63/1میلیون تن بوده که نسبت به سال قبل معادل  00/3درصد افزایش داشته است.
همچنین در سال مورد بررسی ،تعداد وسایل نقلیه عمومی مسافری در استان  3039دستگاه و
تعداد وسیله نقلیه عمومی باری  60329دستگاه بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب 96/3
درصد کاهش و  7/7درصد افزایش پیدا کرده است.
به دلیل عدم افزایش قیمت حاملهای انرژی متناسب با نرخ تورم پس از آخرین اصالحات
قیمتی و ارزان بودن قیمت آنها تمایل مردم به استفاده از وسایل نقلیه شخصی به طور روز
افزون افزایش یافته به نحوی که این امر منجر به کاهش استفاده از وسایل نقلیه عمومی و نهایت اا
کاهش تعداد وسایل نقیله عمومی گردیده است.
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همچنین میزان ترانزیت کاال از طریق حملونقل جاده ای  660هزار تن میباشد که نسبت به
سال قبل  622درصد افزایش پیدا کرده است .وقوع برجام و رفع برخی از تحریمها و به دنبال
آن رشد اقتصادی کشور که در سال  31اثرات آن بیشتر نمایان گردید از مهمترین عوامل رشد
چشمگیر ترانزیت کاال در استان بوده است.
 .2-9-7حمل و نقل ریلی
در بخش حمل و نقل ریلی ،تعداد مسافر جا به جا شده از طریق خطوط راه آهن 6024/3 ،هزار
نفر و تعداد دستگاه لكوموتیو در گردش  3129عدد بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب
 2/3درصد افزایش و  02/7درصد کاهش داشته است.
همچنین در همین بخش میزان بار حمل شده  106هزار تن ،تعداد واگن باری در گردش 602
هزار دستگاه ،طول خطوط اصلی  996/33کیلومتر ،طول خطوط فرعی  93/04کیلومتر ،طول
خطوط صنعتی و تجاری  06/17کیلومتر بوده است که نسبت به زمان مشابه سال قبل میزان
بار حمل شده  9/4درصد افزایش ،تعداد واگن باری  1/0درصد افزایش ،طول خطوط فرعی و
طول خطوط اصلی و صنعتی و تجاری تغییر محسوسی نداشتهاند.
میزان ترانزیت کاال از طریق حملونقل ریلی  63/0هزار تن بوده که این مقدار نسبت به سال
قبل  636/4درصد افزایش داشته است.
بررسیها نشان میدهد نسبت طول خطوط ریلی اصلی به مساحت ( 0973142هكتار یا
 09731کیلومتر مربع) استان  2/264میباشد .این رقم نشان میدهد به ازای هر کیلومترمربع
از مساحت استان  64متر خطوط اصلی ریلی در استان ایجاد شده است که با توجه به وسعت
استان ناچیز بوده و خطوط جدیدی باستثنا اتصال بندر امیر آباد به راه آهن سراسری در استان
احداث نگردیده و مناطق غربی استان و برخی از واحدهای برزگ صنعتی کماکان از امكانات
ریلی بی بهرهاند.
در بخش حملونقل ریلی ،از میان  63ناحیه حملونقل ریلی در کشور ،استان مازندران و
راهآهن شمال رتبه  67را در حملونقل کاال و مسافر به خود اختصاص داده که نشاندهنده
وضعیت نامطلوب حملونقل ریلی استان در کشور میباشد .از میان ناحیههای مختلف
حملونقلی ریلی ،ناحیههای یزد ،هرمزگان و شرق رتبههای اول تا سوم را به خود اختصاص
دادهاند.
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 .9-9-7حملونقل دریایی
در بخش حملونقل دریایی در سال  ،6931مجموع اا حدود  9/3میلیون تن کاال به بنادر استان
وارد و یا خارج گردیده است که نسبت به سال گذشته حدود  92درصد رشد داشته است.
میزان تخلیه و بارگیری کاالهای نفتی در سال  6931بندر فریدونكنار  11/0هزار تن و بندر
امیرآباد  41/7هزار تن بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب با  61/1درصد و  690/6درصد
رشد همراه بوده است .همچنین میزان تخلیه و بارگیری کاالهای غیرنفتی در بندر نوشهر
 121/3هزار تن ،بندر امیرآباد  9/6میلیون تن و در بندر فریدونكنار  42/0هزار تن بوده که
نسبت به سال قبل به ترتیب  66/1کاهش 49/6،درصد افزایش و  2/9درصد کاهش داشته
است.
تعداد شناورهای فعال در بندر امیرآباد  103فروند بوده که این تعداد نسبت به سال قبل93/3 ،
درصد کاهش داشته است .تعداد شناورهای فعال در بندر نوشهر و فریدونكنار به ترتیب  094و
 99فروند بوده که نسبت به سال قبل ،به ترتیب  6/9و  62/1درصد کاهش داشته است.
بررسیها نشان میدهد تخلیه و بارگیری کاالهای نفتی و غیرنفتی در بنادر استان نسبت به
سال گذشته افزایش داشته است .این امر بیانگر آن است که در سال مورد بررسی با توجه به
قرار گرفتن کشور در بهترین وضعیت اقتصادی تجاری نسبت به سالهای قبل و رشد اقتصادی
 4/1درصد ،مبادالت تجاری با کشورهای خارجی مخصوصاا کشورهای همسایه از طریق بنادر
استان افزایش یافته که خود بیانگر رشد اقتصادی در سطح استان میباشد.
با توجه به چرخش تجاری کشور به سمت شرق و آسیا ،استفاده از کریدور شرق به غرب
می تواند در رونق بنادر تجاری استان های شمالی تاثیر بسزایی داشته باشد.
 .4-9-7حملونقل هوایی
در بخش حملونقل هوایی در سال  ،31تعداد مسافران داخلی که وارد فرودگاههای استان شده
و یا از آن خارج شدهاند مجموعاا  329/1هزار نفر بوده که این تعداد نسبت به سال قبل 93/7
درصد رشد داشته است .تعداد مسافر خارجی که وارد فرودگاههای استان شده و یا از آن خارج
شدهاند مجموع اا  31/6هزار نفر میباشد که این تعداد نسبت به سال قبل  00/7درصد کاهش
داشته است .همچنین میزان بار ورودی و یا خروجی به فرودگاههای استان مجموعاا  4/7هزار
تن میباشد که این تعداد نسبت به سال قبل  02درصد افزایش داشته است.
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تعداد پروازهای داخلی در استان مازندران معادل  3794فروند بوده که این تعداد نسبت به سال
قبل  91/4درصد افزایش داشته است .از این تعداد پرواز داخلی  9610فروند مربوط به فرودگاه
ساری  120فروند متعلق به فرودگاه نوشهر و  6772فروند متعلق به فرودگاه رامسر بوده است.
تعداد پروازهای بینالمللی از فرودگاههای استان  901فروند بوده که نسبت به سال قبل ،حدود
 04/0درصد کاهش داشته است.
استان مازندران در بخش حملونقل هوایی از میان استانهای کشور رتبه شانزدهم را به خود
اختصاص داده است .استانهای تهران ،خراسان رضوی و فارس به ترتیب جایگاه اول تا سوم را
در خصوص حملونقل هوایی در اختیار دارند .اهمیت و جایگاه شهر تهران به عنوان پایتخت
کشور ،جایگاه زیارتی شهر مشهد با توجه به حرم مطهر امام هشتم ،وضعیت و ساختار توریستی
شهر شیراز از مهمترین عوامل موفقیت این استانها در بخش حملونقل هوایی میباشند .الزم
به یادآوری است استان مازندران قبل از تعطیلی پروازهای حج عمره و تمتع رتبه پنجم را در
کشور در خصوص پروازهای خارجی به خود اختصاص داده بود اما بعد از تعطیلی حج عمره
جایگاه مناسبی در این خصوص در اختیار ندارد.
 .4-7جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی:
بررسیهای انجام شده در بخشهای مختلف حملونقل ،استان نشان میدهد که میزان
حملونقل کاال و مسافر سطح استان افزایش پیداکرده است .همچنین میزان ترانزیت کاال در
بخشهای جادهای و ریلی افزایش چشمگیری داشته است؛ بنابراین میتوان گفت استان
مازندران در سال  31با رشد اقتصادی در بخش حملونقل مواجه بوده است .همچنین با توجه
به سهم ناچیز بخشهای حملونقل ریلی و هوایی استان در حملونقل کاال در مقایسه با
بخشهای زمینی و دریایی و اهمیت این بخشها در حملونقل کاال و مسافر در کشور ،توجه
بیشتر به این بخشها و برنامهریزی و مطالعات و ارائه طرح در خصوص توسعه آنها ضرورت
مییابد.
مهمترین توصیههای سیاستی جهت رشد و توسعه این بخش عبارتاند از:
 استفاده از ظرفیتهای موجود در سرمایهگذاری مستقیم خارجی با سه راهبرد تأمین
مالی ،انتقال دانش فنی و سهم بازار تسریع در نوسازی ناوگان جادهای با تأکید بر ناوگان
باربری.
 کاهش نوسانات زمانهای ترخیص کاال از گمرک.
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 افزایش ظرفیت و ارتقای کیفیت خدمات هواپیمایی و فرودگاهی استان مطابق با استاندارد
جهانی.
 ارتقاء فرهنگ و آموزش دستاندرکاران بخش حملونقل.
 نوسازی و تجهیز ناوگان حملونقل جادهای ،هوایی و ریلی در استان.
 طراحی بستههای سرمایهگذاری مختلف با محوریت واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی
(نه واگذاری امكانات و تجهیزات) و نظارت عالیه توسط راهآهن.
 توسعه و تكمیل شبكه ریلی بر اساس میزان تقاضای بار و مسافر.
 کاهش زمان ،هزینه و اسناد موردنیاز برای ترخیص کاال در مبادی استان.
 افزایش ایمنی نظام تردد و کاهش مرگومیر ناشی از تصادفات.
جدول  .6-7عملکرد بخش راه و شهرسازی استان در طی سالهای  6935و 6931
واحد

سال 6933

سال 6931

شرح
جمع طول راههای حوزه استحفاظی استان

کیلومتر

62923/3

62396/1

طول آزادراه موجود در استان

کیلومتر

91

91

طول بزرگراه موجود در استان

کیلومتر

710/0

713/0

طول راه اصلی موجود در استان

کیلومتر

197/0

197/0

طول راه فرعی موجود در استان

کیلومتر

336/7

330/0

طول راه روستایی آسفالته موجود در استان

کیلومتر

4049/1

4013

طول راه روستایی شوسه و خاکی موجود در استان

کیلومتر

9163

9121

مأخذ :اداره کل راه و شهرسازی مازندران
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جدول  . 2-7اعتبارات مصوب و تخصیص یافته در بخش راه و شهرسازی در سال 6931
اعتبار مصوب
(میلیارد ریال)

محل تأمین اعتبار
 9درصد درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز

اعتبار تخصیص یافته
(میلیارد ریال)

10/6

97/19

399/99

671/20

42

3/01

ماده  60مدیریت بحران

99/13

66/31

استانی

612/37

691/14

الزامات قانونی-قانون استفاده متوازن

96/11

02/19

ارتقاء شاخصهای توسعه اقتصادی (استانی)

13

90/3

تملك موضوع جابجایی اعتبارات 332222-602

32

43

تسویه بدهی دولت به اشخاص

64/37

64/37

جمع کل

6236/6

414/49

جزء  47ردیف  332222قانون استفاده متوازن از امكانات
 33222-46معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

مأخذ :اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران
جدول  .9-7اعتبارات مصوب و تخصیصیافته در بخش راهداری در سال 6931
اعتبار مصوب
(میلیارد ریال)

اعتبار تخصیصیافته
(میلیارد ریال)

 9درصد درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز

07/77

61/34

ماده  60مدیریت بحران

04/3

1/36

041/30

063/21

محل تأمین اعتبار

استانی
قانون استفاده متوازن

3/20

7/90

جزء  47ردیف  332222قانون استفاده متوازن از امكانات

631/1

37/27

تسویه بدهی دولت به اشخاص

69/91

69/91

جمع کل

302/4

961/7

مأخذ :اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران
جدول  .4-7اعتبارات مصوب و تخصیصیافته در بخش فرودگاه در سال 6931
اعتبار مصوب
(میلیارد ریال)

اعتبار تخصیصیافته
(میلیارد ریال)

استانی

33

43/37

جمع کل

33

43/37

محل تأمین اعتبار

مأخذ :اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران
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جدول  .5-7عملکرد بخش جادهای استان در طی سالهای  6935و 6931
واحد

سال 6933

سال 6931

شرح
میزان کاالی حمل شده در استان

میلیون تن

60/3

63/1

تعداد مسافرین جابهجاشده

میلیون نفر

4/1

3

تعداد وسیله نقلیه عمومی مسافری در استان

دستگاه

7701

3039

تعداد وسیله نقلیه عمومی باری در استان

دستگاه

66127

60329

متوسط سن ناوگان باری عمومی در استان

سال

02/26

06/44

متوسط سن ناوگان مسافری عمومی در استان

سال

66/1

62/14

تعداد سفرهای بروناستانی

هزار سفر

914

910

میزان ترانزیت کاال از طریق حملونقل جادهای

هزار تن

31

660

مأخذ :اداره کل حملونقل و پایانههای استان

جدول  .1-7عملکرد بخش ریلی استان در طی سالهای  6935و 6931
واحد

سال 6933

سال 6931

شرح
میزان کاال (بار) حمل شده

هزار تن

734

106

مسافرین جابهجاشده

هزار نفر

6639/4

6024/3

تعداد لكوموتیو

دستگاه

7964

3129

تعداد واگن باری

دستگاه

660314

602264

تعداد واگن مسافری

دستگاه

01

01

طول خطوط اصلی

کیلومتر

996/33

996/33

طول خطوط فرعی و مانوری

کیلومتر

93/04

93/04

طول خطوط صنعتی و تجاری

کیلومتر

06/17

06/17

تعداد ایستگاه راهآهن در استان

عدد

00

00

میزان ترانزیت کاال از طریق حملونقل ریلی

تن

3002

63066

نسبت طول خطوط اصلی به مساحت استان

درصد

2/21

2/21

نسبت طول خطوط ریلی ( )mبه جمعیت استان (نفر)

درصد

2/26

2/26

مأخذ :اداره کل راهآهن شمال
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جدول  .7-7عملکرد بخش دریایی استان در طی سالهای  6935و 6931
شرح

مجموع کاالهایی که به بنادر استان وارد و یا خارج گردیده
است

تخلیه و بارگیری کاالهای نفتی

تخلیه و بارگیری کاالهای غیرنفتی

تعداد شناور فعال

واحد

سال 6933

سال 6931

بندر امیرآباد

تن

0061176

9630633

بندر نوشهر

تن

111911

121410

بندر فریدونكنار

تن

37601

621493

بندر امیرآباد

تن

02696

41794

بندر نوشهر

تن

2

2

بندر فریدونكنار

تن

31733

11007

بندر امیرآباد

تن

0637742

9643413

بندر نوشهر

تن

111911

121410

بندر فریدونكنار

تن

42999

42021

بندر امیرآباد

فروند

127

103

بندر نوشهر

فروند

097

094

بندر فریدونكنار

فروند

97

99

مأخذ :منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر و امیرآباد
جدول  .8-7عملکرد بخش هوایی استان در طی سالهای  6935و 6931
واحد

سال 6933

سال 6931

شرح
ورودی

هزار نفر

617/6

036/7

خروجی

هزار نفر

614/24

030/6

ورودی

هزار نفر

97/1

03/4

خروجی

هزار نفر

97/1

01/7

ورودی

هزار تن

0/9

0/1

خروجی

هزار تن

6/7

0/6

فروند

4020

3794

تعداد پرواز داخلی فرودگاه ساری

فروند

0164

9610

مسافر داخلی
مسافر خارجی
بار داخلی و خارجی
تعداد پرواز داخلی

تعداد پرواز داخلی فرودگاه نوشهر

فروند

411

120

تعداد پرواز داخلی فرودگاه رامسر

فروند

302

6772

تعداد پرواز بینالمللی

فروند

492

901

تعداد شرکتهای هواپیمایی استان

فروند

1

1

مأخذ :اداره کل فرودگاههای استان
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فصل هشتم
بخش انرژی استان
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چکیده
انرژی به عنوان یكی از مهمترین عوامل تولید و همچنین به عنوان یكی از
ضروریترین محصوالت نهایی ،جایگاه ویژهای در رشد و توسعهی اقتصادی
کشور داراست .کشور ایران بهعنوان یك کشور رو به رشد و برخوردار از
منابع انرژی غنی و گسترده و وجود مخازن بزرگ نفتی ،معادن عظیم
زیرزمینی و پتانسیل بالقوهی انرژی ،یكی از مصادیق الگوی رشد با فشار بر
منابع طبیعی محسوب میشود.
در سال  ،6933ارزشافزوده بخش انرژی در استان  3193/3میلیارد ریال
بوده که نسبت به سال قبل  1/6درصد رشد داشته است.
بررسیها نشان میدهد سرانه مصرف برق علیرغم افزایش تعداد مشترکین
در بیشتر زیر بخشهای مربوط به آن افزایش داشته که این امر بیانگر آن
است که نرخ رشد مصرف برق بیش از رشد تعداد مشترکین در این بخش
بوده است .همچنین با توجه به افزایش تعداد مشترکین و کاهش مصرف در
بخش گاز طبیعی ،سرانه مصرف گاز در بیشتر زیر بخشهای مربوطه کاهش
پیداکرده است.

واژههای کلیدی :انرژی ،ارزشافزوده ،مازندران
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 .6-8سیاستهای اقتصادی بخش انرژی و جهتگیریهای استان
در الیحه بودجه سال  ،31کسب درآمد نفتی بیش از  666هزار میلیارد تومانی ،واریز  02درصد
درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی ،انتشار سه میلیارد دالر اوراق مشارکت ارزی-ریالی توسط
شرکت ملی نفت و تسویه مبلغ  003هزار و  167میلیارد ریال از برداشتهای بیش از مجوز
قانونی دولت قبل از مهمترین برنامههای دولت در صنعت نفت میباشد.
با توجه به گرمای بیشازحد کشور در سال  31و ثبت رکورد  1درصدی مصرف برق در این
سال و طلب سنگین شرکتهای پیمانكاری از وزارت نیرو ،مهمترین سیاست دولت در بخش آب
و برق در این سال مدیریت بهینه مصرف بوده است .در این سال دولت از طریق تفاهم با
نهادهای عمومی و خصوصی توانست مصرف برق آنها را به ساعات غیر پیك انتقال دهد .بهتبع
آن در استان نیز از طریق تغییر ساعات کاری ادارات و شرکتها مصرف برق مدیریت گردید.
همچنین وزارت نیرو به منظور مدیریت مصرف آب و برق اصالح تعرفههای قیمتی در این بخش
را مدنظر قرار داده و آن را راهی برای ایجاد انگیزه برای صرفهجویی در مصرف معرفی کرد که
علیرغم مخالفتهای ابتدای امر از سوی نمایندگان مجلس و مردم ،در اواخر سال  31این
الیحه به تصویب مجلس رسید.
 .2-8بررسی وضعیت تحوالت بخش انرژی
چشمانداز توسعهای صنعت نفت کشورمان ،هدفگذاری برای افزایش ظرفیت تولید روزانه به
 4/7میلیون بشكه نفت 6/9 ،میلیارد مترمكعب گاز و  6/6میلیون بشكه مایعات و میعانات گازی
را در افق برنامه ششم توسعه ترسیم کرده است .در سال  6931ظرفیتسازی برای تولید نفت و
میعانات گازی از مهمترین برنامههای دولت دوازدهم بود که در این مسیر تالش کرد ،ظرفیت
تولید روزانه  4میلیون بشكه در روز را تثبیت کند .تولید نفت خام که تا مدتهای طوالنی به
واسطه تحریمهای ظالمانه به کمتر از  0میلیون بشكه در روز بود ،در سال  31و درنتیجهی
تالشهای انجام شده به  9/1تا  4میلیون بشكه در روز افزایش یافت .میانگین صدور نفت خام
در همین سال در مقایسه با سال گذشته حدود  12هزار بشكه افزایش داشت که باعث شد
مجموع تولید نفت و میعانات گازی کشور به  0/1میلیون بشكه در روز افزایش یابد .در همین
سال در فهرست مشتریان نفت ایران ،عالوه بر مشتریان قدیمی نام شرکتهایی از ایتالیا ،یونان،
روسیه ،فرانسه ،اسپانیا ،ترکیه ،رومانی ،اندونزی ،لهستان و هلند دیده میشود .همچنین حدود
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 12درصد صادرات نفت ایران به کشورهای آسیایی انجام شد و اروپاییها نیز  42درصد نفت و
میعانات گازی صادراتی ایران را خریداری کردند.
 .9-8بررسی و تحلیل وضعیت بخشهای انرژی
 .6-9-8بررسی وضعیت بخش انرژی
در سال  ،6933ارزشافزوده بخش انرژی در استان  3193/3میلیارد ریال بوده که نسبت به
سال قبل  1/6درصد رشد داشته است .با توجه به افزایش تعداد مشترکین و به دنبال آن
افزایش میزان فروش حاملهای انرژی در سال  33نسبت به سال قبل ،رشد ناچیز ارزشافزوده
در این بخش بدیهی به نظر میرسد.
 .2-9-8فرآوردههای نفتی
در سال  ،6931میزان مصرف نفت سفید در بخشهای مختلف  663/1هزار مترمكعب میباشد
که این میزان نسبت به سال قبل  1/6درصد کاهش داشته است .بخش خانگی بیشترین میزان
مصرف نفت سفید را در مقایسه با بخشهای دیگر (صنعتی ،نیروگاه ،سایر بخشها) به خود
اختصاص داده است .میزان مصرف نفت سفید در مقایسه با سال گذشته در بخش خانگی 1/1
درصد کاهش ،در بخش صنعتی تقریباا بدون تغییر و در سایر بخشها  63درصد افزایش داشته
است .به دلیل افزایش میزان انشعابات گازرسانی در استان و جایگزینی گاز در بخش خانگی
بهجای نفت سفید به منظور امور گرمایشی این بخش ،کاهش مصرف نفت سفید بدیهی به نظر
میرسد .همچنین میزان مصرف نفت کوره در بخشهای مختلف  6631/7هزار مترمكعب
میباشد که نسبت به سال قبل  03/0درصد افزایش داشته است .بخش نیروگاه بیشترین میزان
مصرف نفت کوره را در مقایسه با بخشهای دیگر (صنعتی ،سایر بخشها) به خود اختصاص
داده است .میزان مصرف نفت کوره در بخش صنعتی  01/3درصد کاهش در بخش نیروگاه
 92/1درصد افزایش و در سایر بخشها  41درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل
داشته است.
میزان مصرف بنزین در بخشهای مختلف  6169/1هزار مترمكعب میباشد که نسبت به سال
قبل  1/0درصد افزایش داشته است .وسایل نقلیه نسبت به بخشهای صنعتی و سایر بخشها
بیشترین میزان مصرف را به خود اختصاص داده است .متوسط مصرف روزانه نفت سفید ،نفت
کوره و بنزین به ترتیب  907/7و  9014/6و  4406/4مترمكعب میباشد که نسبت به سال
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قبل نفت سفید  1/6درصد کاهش و نفت کوره و بنزین به ترتیب  03/0و  1/0درصد افزایش
داشته است.
 .9-9-8گاز طبیعی
در سال  6931متوسط کل مصرف روزانه گاز طبیعی در استان  61میلیون مترمكعب بوده که
نسبت به سال قبل  1/4درصد کاهش داشته است .متوسط مصرف گاز در بخش خانگی 69/3
درصد کاهش ،در بخش صنعتی  3درصد افزایش ،در بخش تجاری  3/3درصد کاهش و در
بخش نیروگاه تغییر محسوسی نداشته است.
سرانه مصرف گاز (مصرف هر مشترک از گاز طبیعی) در بخش خانگی  0هزار مترمكعب ،بخش
صنعتی  669/3هزار مترمكعب ،بخش تجاری و ( 3/6 )CNGهزار مترمكعب و بخش نیروگاه
 439132/3میلیون مترمكعب میباشد که نسبت به سال قبل در بخش خانگی  02درصد
کاهش ،بخش صنعتی  6درصد افزایش ،بخش تجاری  3/7درصد و بخش نیروگاه  2/7درصد
کاهش داشته است.
تعداد مشترکین گاز طبیعی در بخش خانگی  6/0میلیون مشترک ،بخش صنعتی 1123
مشترک ،بخش تجاری و ( 17104 )CNGمشترک و نیروگاه  4مشترک میباشد که نسبت به
سال قبل در بخش خانگی ،صنعتی و تجاری به ترتیب  3/6درصد 7/4 ،درصد 7/67 ،درصد
افزایش و در بخش نیروگاه تغییر محسوسی نداشته است.
میانگین قیمت هر مترمكعب گاز طبیعی در بخش خانگی  6966ریال ،بخش صنعتی 6222
ریال ،بخش تجاری  6433ریال و بخش نیروگاه  716/9ریال میباشد که این مقادیر نسبت به
سال قبل تغییر محسوسی نداشته است.
بررسیها نشان میدهد سرانه مصرف گاز در بخشهای خانگی ،تجاری و نیروگاه کاهش و در
بخش صنعتی افزایش داشته است .کاهش مصرف و کاهش سرانه مصرف در بخشهای خانگی و
تجاری نشان میدهد که در این بخشها علیرغم افزایش تعداد مشترکین ،مصرف گاز هر
مشترک کاهش یافت که این امر بیانگر کاهش مصرف و صرفهجویی در مصرف گاز برای هر
مشترک در این بخشها میباشد .در بخش صنعتی با توجه به افزایش مصرف گاز ،سرانه مصرف
نیز افزایش پیدا کرده که نشان میدهد با توجه به افزایش مصرف گاز و تعداد مشترکین نرخ
رشد تعداد مشترکین در این بخش کمتر از رشد مصرف گاز بوده است که این امر بیانگر آن
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است که افزایش مصرف گاز بیش از آنكه متأثر از تعداد مشترکین باشد ناشی از افزایش مصرف
هر مشترک میباشد.
 .4-9-8برق
در سال  6931میزان مصرف (فروش) کل برق در بخشهای مختلف (خانگی ،تجاری ،صنعتی،
عمومی ،کشاورزی)  1241/3هزار مگاوات ساعت میباشد که نسبت به سال قبل  66/0درصد
افزایش داشته است .با توجه به مصرف  033/29میلیون مگاوات ساعت برق کشور ،استان
مازندران  9/0از مصرف برق کشور و رتبه نهم را در بین استانهای کشور به خود اختصاص داده
است .میزان مصرف برق نسبت به سال قبل در بخش خانگی  6/4درصد ،در بخش تجاری 3
درصد ،در بخش عمومی  7/9درصد ،در بخش صنعتی  4/7درصد و در بخش کشاورزی 62
درصد افزایش داشته است.
سرانه مصرف برق به ازای هر مشترک در بخش خانگی  0/3مگاوات ساعت ،بخش تجاری 9/7
مگاوات ساعت ،بخش عمومی  62/3مگاوات ساعت ،بخش صنعتی  627/0مگاوات ساعت و
بخش کشاورزی  64/0مگاوات ساعت بوده است که نسبت به سال قبل در بخشهای خانگی،
تجاری ،صنعتی و کشاورزی به ترتیب 1/7 ،درصد 3/7 ،درصد 9/9 ،درصد 9/1 ،درصد افزایش
داشته و در بخش عمومی تغییر محسوسی نداشته است.
در سال  6931تعداد کل مشترکین در بخشهای خانگی ،تجاری ،صنعتی ،عمومی و کشاورزی
 6/11میلیون مشترک بوده که این تعداد نسبت به سال قبل  0/3درصد افزایش داشته است.
همچنین رشد تعداد مشترکین طی سال  6931در بخش خانگی  6/4درصد ،بخش تجاری 3
درصد ،بخش عمومی  1/1درصد ،بخش صنعتی  4/7درصد و بخش کشاورزی  69/1درصد
میباشد.
قیمت برق به ازای هر کیلووات ساعت در بخشهای خانگی ،تجاری ،عمومی ،صنعتی و
کشاورزی به ترتیب  6242ریال 0133 ،ریال 139 ،ریال 133 ،ریال و  919ریال میباشد که
نسبت به سال قبل به ترتیب  67/0درصد 3/3 ،درصد 7/1 ،درصد 1/9 ،درصد و  3/7درصد
افزایش داشته است.
ظرفیت اسمی نیروگاههای برق تابع وزارت نیرو و برق منطقهای و بخش خصوصی 0949/1
هزار کیلووات ساعت میباشد که نسبت به سال قبل  2/1درصد افزایش داشته است31/4 .
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درصد از ظرفیت اسمی نیروگاههای استان مربوط به وزارت نیرو  9/1درصد از آن مربوط به
بخش خصوصی میباشد.
تولید ناویژه (ناخالص) برق در نیروگاههای وزارت نیرو و برق منطقهای و بخش خصوصی
 66140/7میلیون کیلووات ساعت بوده که نسبت به سال قبل  0/1درصد افزایش داشته است.
 37درصد از تولید ناخالص نیروگاههای استان مربوط به نیروگاههای وزارت نیرو و  9درصد از
آن مربوط به نیروگاههای بخش خصوصی میباشد.
بررسیها نشان میدهد مصرف برق و سرانه مصرف آن در بخشهای مختلف افزایش داشته
است .افزایش سرانه مصرف برق در بخشهای خانگی ،صنعتی ،تجاری و کشاورزی نشان
میدهد نرخ رشد تعداد مشترکین در این بخشها کمتر از نرخ رشد مصرف میباشد که بیانگر
آن است که افزایش مصرف در این بخشها بیشتر از آنكه متأثر از افزایش تعداد مشترکین باشد
ناشی از افزایش مصرف هر مشترک میباشد.
 .4-8جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی
افزایش رشد اقتصادی در افق  6424و افزایش ساالنه مصرف انرژی در کنار الگوی نامناسب
مصرف و کاهش ذخایر انرژی و پیامدهای زیستمحیطی ،ضرورت بازنگری سیاستهای ملی در
تولید ،توزیع و مصرف انرژی را بیشازپیش نمایان میسازد.
بررسیها نشان میدهد سرانه مصرف برق استان علیرغم افزایش تعداد مشترکین در بیشتر زیر
بخشهای مربوط به آن افزایش داشته که نشان میدهد نرخ رشد مصرف برق بیش از رشد
تعداد مشترکین در این بخش میباشد .همچنین با توجه به افزایش تعداد مشترکین و کاهش
مصرف در بخش گاز طبیعی ،سرانه مصرف گاز در بیشتر زیر بخشهای مربوطه کاهش پیدا
کرده است.
در راستای توسعه و بهبود وضعیت این بخش در استان ،راهكارهای ذیل توصیه میگردد:
 )6ایجاد تنوع در منابع انرژی استان و استفاده از آن با رعایت مسائل زیستمحیطی و تالش
برای افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر با اولویت انرژیهای آبی.
 )0احداث نیروگاههای برق با مقیاس کوچك ( )CHPدر استان جهت تقویت توزیع برق در
استان.
 )9ارتقای بهرهوری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و
نگهداری و مصرف آن.
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 )4تالش برای کسب فنآوری و دانش فنی انرژیهای نو و ایجاد نیروگاهها از قبیل بادی و
خورشیدی و پیلهای سوختی و زمینگرمایی در استان.
جدول  .6 -8مصرف فرآوردههای نفتی به تفکیک بخشها
شرح

میزان
مصرف

نوع
فرآورده

سال 6933
خانگی

صنعتی

نیروگاه

سال 6931
وسایل
نقلیه

سایر
بخشها

خانگی

صنعتی

نیروگاه

وسایل
نقلیه

سایر
بخشه
ا

نفت سفید
(هزار
مترمكعب)

664

2/69

2

2

69/9

624

2/69

2

2

63/9

نفت کوره
(هزار
مترمكعب)

2

32/3

113

2

6/3

2

11/3

6696

2

2/71

بنزین
(هزار
مترمكعب)

2

643
2

2/73

6/6

2

2

6/6

2

مأخذ :شرکت پخش فراوردههای نفتی ساری و چالوس

جدول  .2 -8متوسط مصرف فرآوردههای نفتی
شرح
متوسط مصرف

نوع فرآورده

سال 6933

سال 6931

نفت سفید (مترمكعب)

943/6

907/7

نفت کوره (مترمكعب)

0100/3

9014/6

بنزین (مترمكعب)

4217/3

4406/4

مأخذ :شرکت پخش فرآوردههای نفتی ساری و چالوس
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جدول  .9-8مصرف گاز طبیعی
سال 6933
شرح

خانگی

متوسط مصرف گاز
طبیعی به تفكیك
7/3
بخشها
(میلیون مترمكعب)
مشترکین
تعداد
6673337
(مشترک)
سرانه مصرف گاز
0/3
(هزار مترمكعب)
مآخذ :شرکت گاز استان مازندران

صنعتی

تجاری و
CNG

نیروگاه

سال 6931

خانگی

صنعتی

تجاری و
CNG

نیروگاه

0

6/1

3/4

1/1

0/6

6/7

3/4

1993

19237

4

6091026

1123

17104

4

660/1

62/9

437103/1

0

669/3

3/6

جدول  .4-8تعداد و مصرف برق مشترکین استان در سالهای  6935و 6931
سال 6931
سال 6933
شرح
6471166
6437161
خانگی
060010
020063
تجاری
629141
37019
عمومی
تعداد مشترکین برق
69639
60331
صنعتی
79132
17671
کشاورزی
9763/0
9033/7
خانگی
710/4
726/0
تجاری
فروش برق به تفكیك
6239/4
6261/1
عمومی
بخشها (هزار مگاوات
ساعت)
6462
6929/3
صنعتی
6247/3
302/9
کشاورزی
0/3
0/9
خانگی
9/7
9/3
تجاری
سرانه مصرف برق
62/3
62/3
عمومی
(مگاوات ساعت)
627/0
629/1
صنعتی
64/0
69/7
کشاورزی
6242
117
خانگی
0133
0331
تجاری
قیمت برق
193
332
عمومی
(ریال-کیلووات ساعت)
133
140
صنعتی
919
943
کشاورزی
مأخذ :شرکت توزیع برق استان مازندران (ساری و نوشهر)
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جدول  .5-8میانگین قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی -ریال
شرح

میانگین قیمت هر مترمكعب گاز طبیعی (ریال)

بخش

سال 6933

سال 6931

خانگی

6966

6966

صنعتی

6222

6222

تجاری

6433

6433

نیروگاه

716/9

716/9

مأخذ :شرکت گاز استان مازندران
جدول  .1-8ظرفیت مولدهای نصب شده و تولید ناخالص برق نیروگاههای تابع وزارت نیرو برحسب شرکتهای

نیروگاه

برق منطقهای ،صنایع بزرگ و بخش خصوصی سالهای  6935و 6931
تولید ناخالص
ظرفیت نامی
شهرستان محل
(میلیون کیلووات ساعت)
(هزار کیلووات)
استقرار
سال 6931
سال 6933
سال 6931
سال 6933

نیروگاه شهید سلیمی

نكا

0633

0633

62323/1

66636/9

نیروگاه نوشهر

نوشهر

32

32

19/1

602

نیروگاه جنت رودبار

رامسر

6

6

2/07

2

3/1

3/1

67/7

04/4

نیروگاه امیرآباد

بهشهر

7/10

7/10

31/1

71

نیروگاه باران نیرو بشل

سوادکوه

03/6

03/6

611

610

نیروگاه رعد سازان آمارد نیرو
(آمل)9

آمل

6/1

6/1

60/9

3

نیروگاه خزر برق ساحل

ساری

62/4

3/3

1/40

64

نیروگاه مایاژرف

آمل

-

6

-

3

نیروگاه ارم صنعت

ساری

-

6/3

-

1

نیروگاه مهربرق

آمل

-

6

-

0

نیروگاه نیرو پارسه

تنكابن

-

61/1

-

0

نیروگاه شهید رجایی

ساری

69/3

69/3

00/0

09

نیروگاه صیناکو (کله بست)

بابلسر

62

62

01/9

32

نیروگاه آریانا (تنكابن)0

تنكابن

مأخذ :شرکت برق منطقهای استان مازندران
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فصل نهم
سرمایهگذاری خارجی
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چکیده
از جمله عوامل مهم در رشد اقتصادی کشورها و به ویژه کشورهای در حـال
توسعه ،فراهم آوردن سرمایه بمنظور "تامین مالی" و پشتیبانی از پروژ های
صنعتی و زیر ساختی است و از این جهت است که اقتصاددانان موتور رشـد
و توسعه اقتصادی را سرمایه میدانند .در حقیقت مهمترین و مـؤثرترین راه
حل تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی و دستیابی بـه سـطوح بـاالی رشـد و
توسعه در یك کشور ،وجود اقتصاد توانمند با بـازار "سـرمایه فعـال و سـالم
"میباشد؛ اما به دلیل فقر حاکم و کمبود پسانداز مالی در اغلب کشـورهای
در حال توسعه ،امكانات داخلی در این کشورها برای تشكیل سرمایه جهـت
تحقق نرخ رشد های اقتصادی مورد نظر تكافو نمیکند .لذا کما بـیش ایـن
کشورها ناگزیرند کسری سرمایه مورد نیاز خود را از طریـق منـابع خـارجی
تامین نمایند و به همین علت است کـه گـرایش بـه سـمت جلـب و جـذب
سرمایههای خارجی شكل گرفته و توجیه پیدا میکند.
میزان سرمایه گذاری خارجی مصوب استان در سـال  32/3 ،6931میلیـون
دالر بوده که در مقایسـه بـا سـال گذشـته  62درصـد رشـد داشـته اسـت.
سرمایهگذاری شرکتهای یادشده در زمینه هـای احـداث نیروگـاه مقیـاس
کوچك با ظرفیت  622مگاوات ،احداث واحد تولیدی گلخانـهای ،تولیـد آب
الكترولیز شده میباشد.
واژههای کلیدی :سرمایهگذاری خارجی ،رشد اقتصادی ،توسعه کشور
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 .6-3سیاستهای اقتصادی سرمایهگذاری خارجی و جهتگیریهای استان
برنامهی توسعهی پنجسالهی کشور از جمله اسناد باالدستی است که جهتگیری اصولی
بخشهای مختلف کشور را مشخص میکند .در برنامه ششم توسعه جهت تأمین حداقل دو و
هشتدهم ( )0/1واحد درصد از رشد  %1اقتصاد از محل ارتقای بهرهوری کل عوامل تولید و
همچنین رشد سرمایهگذاری به میزان متوسط ساالنه بیستویك و چهاردهم درصد در طول
سالهای اجرائی برنامه ،تكالیف و اقداماتی برای دستگاههای اجرایی و دولت تعیین شده است.
جهتگیریها و سیاستهای الزم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایهگذاری از جمله
تأمین منابع مالی خارجی تا متوسط ساالنه  92میلیارد دالر از خطوط اعتباری بانكهای
خارجی در قالب تأمین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان با اولویت تأمین مالی اسالمی63 ،
میلیارد دالر به شكل سرمایهگذاری مستقیم خارجی و  02میلیارد دالر قراردادهای مشارکتی
خارجی ،جذب شرکتهای معتبر جهانی و منطقهای در زنجیره تولید داخلی به شكل مستقیم و
با اولویت مشارکت با سرمایهگذاران و تولیدکنندگان داخلی به منظور افزایش توانمندی،
رقابتپذیری و صادرات کاالها و خدمات تولیدی با رفع موانع قانونی و حقوقی بر اساس عزت،
حكمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربی ،اجازه حضور و مشارکت مؤسسات مالی
و اعتباری خارجی در ایران ،مجاز بودن دولت به اینكه برای تأمین مالی خارجی طرحهای
اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنی ،اقتصادی آن به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد،
تضامین الزم توسط بانك عامل و یا سازمانهای توسعهای را تضمین نماید از جمله سیاستهای
است که در کشور بهمنظور جلب و جذب سرمایههای بینالمللی اتخاذ گردیده است.
جهتگیریها و اقدامات استان در مقوله جلب و جذب سرمایهگذاری خارجی همسو باسیاستها
و جهتگیریهای اقتصادی کشور بوده است همچنین در زمینه توسعه فعالیتهای بازاریابی
برای فرصتهای سرمایهگذاری شناسایی شده ،ارائه خدمات به سرمایهگذاران خارجی ،اخذ
مجوز سرمایهگذاری خارجی جهت برخورداری از مزایای قانون تشویق و حمایت از
سرمایهگذاری خارجی و ...اقدامات مؤثری با همكاری دستگاههای اجرایی استان صورت پذیرفته
است.
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 .2-3بررسی وضعیت تحوالت سرمایهگذاری خارجی
فقدان ثبات از مهمترین مؤلفههای است که فعالیتهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار
میدهد  .ثبات اقتصادی به معنای وجود شرایط باثبات ،مطمئن و قابل پیشبینی برای فعالین
اقتصادی است به طوری که شهروندان سرمایههای خود را به طور مطمئن در جریان انداخته و
به طور مطمئن سود خود را برداشت کنند .در شرایط عدم ثبات اصوالا تشكیل سرمایه با مانع
روبرو است و سرمایههای جامعه به سمت فعالیتهای غیر مولد ،واسطهای و زودبازده سوق
مییابد  .در این شرایط فعالیت اقتصادی به طور غیر شفاف پیگیری شده و اطالعات اقتصادی
فعالین اقتصادی از طرف مراجع قانونی غیرقابل دسترس است.
وجود محیط باثبات اقتصادی بهمنظور جلب سرمایهگذاری مستقیم خارجی وسیله مناسبی
برای ورود به اقتصاد بینالملل و بازارهای جهانی و منبعی برای ایجاد اشتغال ،توسعه نیروی
انسانی و انتقال فناوری و درنهایت رسیدن به رشد اقتصادی و اجتماعی است .تمام دولتها در
جهان به دنبال دستیابی به ثبات اقتصادی هستند .نوسانات و بحرانهای اقتصادی منجر به
تعطیلی و بسته شدن بنگاههای اقتصادی میشود و این باعث تغییرات در نرخ بیكاری میشود.
اقتصاد باثبات ،زمینه را برای برنامهریزی بهتر و کاهش ریسك فعالیتهای اقتصادی مهیا
میسازد و در چنین شرایطی خطرات و تهدیدات متوجه بنگاههای اقتصادی به حداقل میرسد
و باعث ترغیب شرکتهای فراملیتی به سرمایهگذار میگردد .بر اساس نظر اکثر دانشمندان علم
اقتصاد مهمترین شاخصهای ثبات اقتصادی نوسانات نرخ تورم ،رشد یكنواخت تولید ناخالص
داخلی و بیكاری میباشد .در صورتی که مشكالت اقتصادی را مشكل اصلی کشور بدانیم ،در
راستای حل این معضل گامهای اساسی باید برداشته شود .شفافیت مالی کلیدواژه این حرکت
است .چه در داخل و چه در عرصه بینالمللی سرمایهگذاران به دنبال شفافیت هستند .هیچ
سرمایهگذاری حاضر به تأمین مالی طرحی در محیط گنگ ،مبهم و غیرشفاف نیست .عدم
شفافیت باعث افزایش ریسك سرمایهگذار و بنابراین از بین رفتن تمایل وی به سرمایهگذاری
میشود.
 .9-3بررسی و تحلیل عملکرد سرمایهگذاری خارجی
مجموع سرمایهگذاری خارجی مصوب در استان مازندران در سال  ،6931معادل  32/3میلیون
دالر بوده است .جلب سرمایهگذاری در سال مورد نظر مربوط به بخشهای صنعت ،انرژی و
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کشاورزی ،در زمینه احداث نیروگاه مقیاس کوچك با ظرفیت  622مگاوات ،احداث واحد
تولیدی گلخانهای ،تولید آب الكترولیز شده میباشد.
موضوع مهمی که در جذب سرمایهگذار خارجی وجود دارد ،این است که سرمایهگذار خارجی با
تكیه بر سرمایهگذاران داخلی وارد بازارهای کشورمان میشوند بنابراین باید در ابتدا از داخلیها
حمایت شود .به طور قطع یكی از معیارهای ورود سرمایهگذاران خارجی به اقتصاد ایران رصد
وضعیت سرمایهگذاران داخلی است و تا حمایت از بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی در داخل
کشور صورت نگیرد نمیتوان انتظار داشت که سرمایهگذاران خارجی با اطمینان وارد بازار ایران
شوند.
سرمایه وارده استان مازندران در سال ( 6931طرحهای پوششی) بالغ بر  0/6میلیون دالر
میباشد .سرمایههای وارده به روش سرمایهگذاری مستقیم خارجی  FDIبوده است .با توجه به
اینكه در حال حاضر استان نیازمند تأمین منابع مالی است ،ورود این منابع به کشور از طریق
سرمایهگذاری ،صحیح است .زیرا در سرمایهگذاری ریسك تجاری با سرمایهگذار است .بنابراین
بسترسازی و تالش در امر جذب و نگهداری سرمایهها نه تنها به توسعه و رونق اقتصادی و
اشتغال کمك شایانی مینماید ،بلكه به استقالل ،عدم وابستگی و حفظ منابع و سرمایه نیز
کمك خواهد نمود.
 .4-3عملکرد مرکز خدمات سرمایهگذاری خارجی
با توجه به نقش مهم سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،همۀ کشورها برای جذب این نوع سرمایه
تالش میکنند .بازار جهانی جذب این سرمایهها ،بسیار رقابتی است .این رقابت به ویژه میان
کشورهای درحالتوسعه ،با توجه به لزوم دستیابی سریع به توسعه و کمبود منابع ملی ،بیشتر
است .در این میان کشورهایی موفق هستند که بتوانند زمینه پذیرش موفق این سرمایه را
فراهم نمایند.
امروزه مناطق مستعد سرمایهگذاری خارجی ،در نحوه ارائه خدمات با یكدیگر رقابت مینمایند.
این خدمات هر روز شكل پیشرفتهتر آن میتواند در موفقیت سرمایهگذاری و جلب مشتریان
تأثیر بسزایی داشته باشد.
با توجه به نقش و اهمیتی که نوع خدمات قابل ارائه به سرمایهگذاران خارجی در زمینه جذب
سرمایههای بین المللی ایفاء مینماید در همین راستا مرکز خدمات سرمایهگذاری خارجی
مازندران مواردی به این شرح برای سرمایهگذاران خارجی ارائه نموده است.
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در مقوله خدمات پشتیبانی به طرحهای سرمایهگذاری خارجی 61 ،نشست رسمی و کارشناسی
مرکز خدمات برای رفع موانع و مشكالت پیش روی سرمایهگذاران برگزار گردید .همچنین 9
فقره درخواست سرمایهگذاران بینالمللی جهت صدور مجوز سرمایهگذاری خارجی دریافت که
پس از بررسی و ارسال آن به سازمان سرمایهگذاری در هیئت مربوطه مطرح و منجر به صدور
مجوز گردید.
انجام  61مورد بازدید از پروژههای سرمایهگذاری خارجی در راستای نظارت و راهبری طرحهای
سرمایهگذاری از دیگر خدمات ارائه شده به سرمایهگذاران بوده است .در خصوص بازاریابی برای
فرصتهای سرمایهگذاری میتوان به شرکت در همایش ولگاگراد روسیه و ارائه فرصتهای مهم
سرمایهگذاری استان ،شرکت در نمایشگاه بینالمللی تجاری ایران و کشورهای حاشیه دریای
خزر ،پذیرش  60هیئت سرمایهگذاری خارجی و برگزاری  63نشست با سرمایهگذاران مذکور از
کشورهای آلمان ،کره ،سوئیس ،امارات متحده عربی و  ...اشاره نمود .از دیگر اقدامات انجام شده
در این مقوله ،بازاریابی فرصتها از طریق دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان ،معرفی
استان و توانمندیهای اقتصادی آن با به کارگیری ابزارهای تبلیغاتی و اطالع رسانی و تهیه
نماهنگ سرمایهگذاری در مازندران ،ارسال  3طرح شاخص سرمایهگذاری استان در قالب
پاورپوینت به زبان انگلیسی برای سازمان سرمایهگذاری جهت بازاریابی بینالمللی میباشد.
شرکت در دورههای آموزشی برگزار شده توسط سازمان سرمایهگذاری ،اعزام کارشناس سرمایه
گذاری جهت شرکت در دوره آموزشی با موضوع بنگاههای کوچك و متوسط ( )SMEدر کشور
چین و گردآوری و مستندسازی تعداد  64فرصت جدید در بخشهای زیر بنایی ،گردشگری،
صنعت از اقدامات مرکز در مقوله امور اجرایی و محتوایی بوده است.
 .5-3جمعبندی و ارائه راهکارهای سیاستی
از مهمترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورها و بخصوص کشورهای درحالتوسعه ،فراهم
آوردن سرمایه و بهویژه سرمایههای خارجی ،به منظور تأمین مالی طرحهای سرمایهگذاری
است .چنانچه شرایط سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار
تضمین شود ،سرمایهگذاران بینالمللی میل و رغبت بیشتری برای حضور در این گونه بازارها
خواهند داشت .این امر به کشورهای میزبان نیز فرصت بهرهگیری از مزیتهای نسبی ،رشد
اقتصادی ،اشتغالزایی و دستیابی به دانش و فنآوری روز برای تولید کاالهای رقابتی در عرصه
86

سال 6931

گزارش اقتصادی استان مازندران

بینالمللی را میدهد؛ بنابراین ،تسریع جریان ورود سرمایهگذاری خارجی منافع متقابلی را برای
کشورهای میزبان و سرمایهگذاران بینالمللی فراهم میسازد.
به منظور کسب بیشترین منفعت از سرمایهگذاری خارجی و همچنین کاهش تهدیدات بالقوه
آن ،تأمین ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی ،بهبود زیرساختها ،وضع و اجرای قوانین و مقررات
مناسب الزم و ضروری است.
بدیهی است در رشد اقتصادی هر کشوری نمیتوان اهمیت توجه همهجانبه به انطباق فرهنگی،
مزیتی ،رقابت منافع ملی و  ...را نادیده گرفت .در این میان لزوم توجه ویژه به مناطق آزاد به
عنوان محدودههای جغرافیایی کنترل شده و مستعدترین فضاهای جذب سرمایهگذاری خارجی،
کامالا ضروری به نظر میرسد.
امروزه کشورهای متعددی در دنیا با ایجاد مناطق آزاد و تدوین سازوکارهای الزم ،محیطهای
جذاب و امنی را برای حضور و فعالیت سرمایهگذاران خارجی فراهم ساختهاند .در میان مناطق
آزاد موفق دنیا نیز ،مناطقی که شاخصههای امنیت سرمایهگذاری را در سطحی وسیعتر و
مؤثرتر ایجاد نمودهاند ،عملكردی مطلوبتر در مجموعه شاخصهای اقتصادی کسب نمودهاند .با
توجه به نقش مناطق آزاد در جلب و جذب سرمایهگذاری خارجی متاسفانه استان مازندران با
برخورداری از امكانات و شرایط الزم از منطقه آزاد محروم بوده؛ این در حالی است که
استان های همجوار موفق به ایجاد چنین مناطق شده است لذا ایجاد منطقه آزاد در استان
میتواند نقش مؤثری در جذب سرمایهگذاران بالقوه بینالمللی داشته باشد.
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فصل دهم
تجارت خارجی استان
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چکیده
ارتباط تجارت و توسعۀ اقتصادی همواره مورد توجه نظریهپردازان توسعه
اقتصادی بوده است ،طوری که نظریهپردازان کالسیك تجارت را موتور رشد
و توسعه میدانستند .تجارت ،شاهکلید و نقطۀ عظیمت توسعۀ اقتصادی
بسیاری از جوامع بشری است که حتی در مواردی فاقد کانیهای طبیعی
الزم میباشند.
جمع کل مبادالت تجاری (صادرات و واردات) استان مازندران سال 6931
از نظر ارزشی معادل  6997/7میلیون دالر و از نظر وزنی  9143هزار تن
بوده که نسبت به کل مبادالت استان در سال قبل از نظر وزنی (9661/0
هزار تن)  09/9درصد و از نظر ارزشی ( 6690/9میلیون دالر)  61/6درصد
افزایش داشته است ،از نظر وزن حدود  61/3درصد از مبادالت استان را
صادرات و  19/6درصد آن را واردات تشكیل میدهد .از نظر ارزشی نیز در
مدت یاد شده صادرات  03/4درصد و واردات  72/1درصد از مبادالت را
تشكیل میدهند.
با تو جه به ترکیب تجارت خارجی ،مازندران از توانایی بالقوهای در گسترش
صادرات برخوردار است؛ که در صورت استفاده از مزیتهای نسبی استان و
با توجه به دسترسی به بازار مناسب کشورهای حاشیه دریای خزر ،میتوان

نسبت به افزایش سطح تولیدات و مازاد تجاری اقدام نمود.
صادرات که یكی از ارکان مهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی به شمار
میرود ،در برنامه ششم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته است؛ چراکه
برنامه ششم توسعه آخرین فرصت برای تأمین و تحقق اهداف و
سیاستهای پیشبینی شده است.
واژههای کلیدی :تجارت خارجی ،مزیت نسبی ،تراز تجاری
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 .6-61سیاستهای اقتصادی تجارت خارجی و جهتگیریهای استان
هدف برنامه ششم توسعه در تطبیق با سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،توسعه صادرات غیرنفتی
میباشد که برای دستیابی به آن چهار راهبرد توصیه میشود؛ افزایش سهم صادرات خدمات و
محصوالت با فناوری برتر در صادرات کشور  ،تسهیل و گسترش خدمات تجاری و بازرگانی،
جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور تولید صادراتی ،جلوگیری از انحصار و بازارشكنی و
گسترش حضور مؤثر بخش خصوصی در بازارهای بینالمللی با تأکید بر بنگاههای خرد و
کوچك.
صادرات که یكی از ارکان مهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی به شمار میرود ،در برنامه ششم
توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته است؛ چراکه برنامه ششم توسعه آخرین فرصت برای تأمین و
تحقق اهداف و سیاستهای پیشبینی شده است .این در شرایطی است که مطابق آمارها،
اقتصاد ایران همچنان به درآمدهای نفتی وابسته است؛ بهطوری که کاهش این درآمدها
می تواند به اقتصاد ضربه وارد کند؛ از این رو ،توسعه صادرات غیرنفتی اهمیت زیادی در توسعه
اقتصادی کشور دارد .از طرفی زمانی که وضعیت توسعهای بر اقتصاد حاکم باشد ،کیفیت و
قیمت تمام شده کاال زمینه رقابت بینالمللی شدن محصوالت تولیدی ایران را فراهم خواهد
کرد؛ از این رو آمارها نشان میدهد که با سرمایهگذاری و افزایش تولید در حوزههای مختلفی
که صادرات اندکی داشته یا نرخ تغییرات صادرات آنها منفی بوده ،میتوان با افزایش و رشد
صادرات غیرنفتی به افزایش درآمدهایی که موجب افزایش نرخ اشتغال در بخشهای مربوطه
شود ،کمك کرد.
با توجه به جهتگیری دولت در سیاستهای تجارت خارجی که شامل تقویت ساختار رقابتی،
توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری ،جذب سرمایه خارجی ،نشانسازی تجاری و تقویت حضور
در بازارهای منطقه و جهان ،ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فناوری میباشد لذا
سیاستهای تجاری استان نیز میبایست در راستای اهداف برنامه و تحقق سیاستهای آن
باشد .از اینرو ،صادرات محصوالت کشاورزی و صنعتی و صنایع تبدیلی کشاورزی و شیالتی
جزو اولویتهای تجاری استان قرار گیرد که بر این اساس هرچه بیشتر از خامفروشی فاصله
بگیریم و عرضه تولیدات استان را به بازارهای بینالمللی افزایش دهیم.
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 .2-61بررسی وضعیت تحوالت تجارت خارجی
تصریح سند چشمانداز  02ساله طی دوره  6914-6424رقابتمندی اقتصاد به عنوان یكی از
محورهای اصلی سیاستی کشور مطرح گردید و متعاقب آن برنامههای چهارم و پنجم توسعه با
رویكردی متفاوت به مقوله تجارت تدوین شد و راهبردهای صادراتی به شكل برونگرا و سازگار
با شرایط و الزامات جهانی ،متكی به نیازها و استانداردهای جهانی ،مزیتهای بالقوه و بالفعل
کشور مدنظر قرار گرفت.
 .6-2-61مهمترین اقدامات استان در خصوص توسعه تجارت خارجی
-

پیگیری کاهش تعرفه تا صفر درصد پرتقال صادراتی ایران در روسیه (بر اساس اعالم
سازمان توسعه تجارت خارجی ایران).
برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در ولگاگراد روسیه با محوریت استان
مازندران.
برگزاری میز کشوری ترکمنستان با حضور رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی ایران در
ترکمنستان و فعاالن اقتصادی.
برگزاری میز تخصصی کشوری توسعه صادرات لبنیات در استان.
برگزاری میز تخصصی کشوری توسعه صادرات مرکبات و کیوی در استان.
پیگیری مشوق صادراتی بسته حمایتی سال  6931از طریق سازمان توسعه تجارت ایران.
اطالعرسانی محصوالت صادراتی استان بهویژه مرکبات و کیوی به رایزنان بازرگانی
کشورهای هدف.
پرداخت کمك سود تسهیالت بانكی به تعدادی از صادرکنندگان استان.
ارسال ظرفیتها و پتانسیلهای استان به رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای هدف.

 .9-61بررسی و تحلیل وضعیت شاخصها و متغیرهای کالن تجارت خارجی
 ارزش و حجم صادرات استان به تفکیک گروه کاالیی
جمع کل صادرات استان مازندران در سال  6931بر حسب وزن ،معادل  141/0هزار تن و از
نظر ارزش  939/1میلیون دالر بوده که به ترتیب از نظر وزنی  61درصد کاهش و از نظر ارزشی
 1/4درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بوده است .صادرات استان از نظر وزن و ارزش به
ترتیب  61/3درصد و  03/4درصد از کل مبادالت استان در سال یاد شده را تشكیل داده است.
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عمده ترین اقالم صادراتی از گمرکات استان مازندران از لحاظ ارزش در سال یاد شده را
فرآوردههای لبنی ( 14/9درصد) ،مصنوعات چوبی ( 0/3درصد) ،کاالهای صنعتی (69/3
درصد) ،شیرینیجات ( 6/7درصد) ،سیمان ( 0/3درصد) و مواد معدنی ( 6/7درصد) تشكیل
میدهد؛ که این کاالها  11/1درصد کل کاالهای صادراتی را بر اساس ارزش و بر اساس وزن
 30/4درصد کل کاالهای صادراتی را در سال یاد شده تشكیل میدهند .کشورهای عراق،
فدراسیو ن روسیه ،ترکمنستان ،قزاقستان و افغانستان کشورهای اصلی هدف صادرکنندگان
استان مازندران بودهاند.
 دالیل کاهش صادرات برخی از کاالهای صادراتی استان
-

راهاندازی کارخانه تولید سیمان در برخی کشورهای هدف (آذربایجان ،ترکمنستان،
قزاقستان).
افزایش تعرفه  72درصدی به سیمان توسط کشور آذربایجان و تعرفه  622درصدی به
سیمان حداقل  022دالر بابت هر تن توسط کشور ترکمنستان.
کاهش تقاضا خرید سیمان از عراق و کشورهای آسیای میانه.
کاهش شدید ارزش پولهای کشورهای روسیه ،قزاقستان و ترکمنستان درنتیجه کاهش
توان خرید.
تغییر و تحول کشورهای منطقه به خصوص عراق
کاهش قدرت مالی کشورهای آسیای میانه در نتیجه کاهش ارزش روبل.
محدودیت در تولید پروفیل در یكی از کارخانههای تولیدی استان.
و همچنین برخی از مشكالت جا مانده از سالهای گذشته که عبارتاند از:
باال بودن قیمت تمام شده برخی از کاالهای تولیدی استان مانند محصوالت کشاورزی و
عدم رقابتپذیری آنها با کاالهای مشابه در بازارهای هدف.
مشكالت مربوط به نقلوانتقال ارز حاصل از صادرات.
نبود کنسرسیوم صادراتی قوی در استان به منظور انعقاد قرارداد صادراتی بلندمدت و
دارای اعتبار.
عدم روابط دیپلماتیك مناسب با برخی از کشورهای هدف از جمله ترکمنستان و ...
نبود تعرفه ترجیحی با کشورهای هدف.
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مسائل و مشکالت صادرکنندگان استان
تنش های سیاسی از یكسو و اختالفات سیاسی حاکم بر روابط ایران با برخی از کشورهای
منطقه از سوی دیگر ،کاهش مراودات اقتصادی ایران را در پی داشته است .اگرچه کشورهای
منطقه باستثنا برخی از کشورهای حاشیه خلیجفارس روابط تجاری خوبی با ایران دارند و
میتوان آنها را پتانسیل بسیار خوبی برای افزایش صادرات غیرنفتی ارزیابی کرد ،اما نمیتوان
سودی که این کشورها از تجارت با ایران میبردند را نیز کتمان کرد .عالوه مشكالت
زیرساختی و بانكی تنشهای سیاسی نیز مزید بر علت شده و صادرات ایران به کشورهای
منطقه را تحت تأثیر قرار داده است .دراین ارتباط الزم است دولت در راستای ارتقای تجارت
ایران با کشورهای منطقه ،مشكالت پیشروی تجار و بازرگانان ایرانی را برطرف کند« .مشكالت
ساختاری و مالی»« ،حملونقل نامناسب و مشكالت ترانزیتی»« ،مسائل گمرکی»« ،تعدد و
تغییر قوانین در برخی از کشورها (مثل ایران و عراق)»« ،فقدان توان رقابت تولیدکننده داخلی
با رقبای خود در بازارهای جهانی به دلیل کیفیت پایین و قیمت باالی محصوالت»« ،مشكل
فروش و نبود بازار برای محصوالت»« ،نبود محیط مناسب کسبوکار در کشور» و «مشكل
مراودات بانكی با دیگر کشورها» از جمله موانعی است که فعاالن اقتصادی درخصوص صادرات
به کشورهای منطقه مطرح مینمایند .توجه به صادرات در شرایط کنونی ،یك الزام است نه
انتخاب .بازارهای هدف ما در منطقه باید بیشتر از سایر کشورها مدنظر متولیان تجارت کشور
قرار گیرند و باید از طریق ابزار اقتصادی و سیاسی رصد کرد.
به این ترتیب عالوه بر مشكالت فوق االشاره که طبیعت اا استان نیز از آن ناگزیر میباشد برخی
دیگر از مشكالت مربوط به این بخش (صادرات) را میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
 عدم وجود تشكل قدرتمند صادراتی در استان. تغییرات مداوم قوانین و مقررات. ضعف سیستم اطالعرسانی. عدم وجود سیستم حملونقل مطمئن ،ارزان و قابل دسترسجدا از مشكالت ارائه شده فوق که مشكالت بنیادی است مسائل و مشكالت اجرایی دیگری نیز
مانع صادرات و صادرکنندگان ما میگردد مواردی از قبیل:
 مشكالت گمرکی صادرات بخش کشاورزی استان مازندران به روسیه در کشور هدف.اعتبار اسنادی یا همان  LCیعنی نامه اعتباری یا همان ضمانتنامه که از طریق بانك
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قابل گشایش میباشد ،از آنجائی که اعتبار اسنادی روشی امن و مطمئن جهت پرداخت
وجه کاال به شمار می رود بنابراین عدم گشایش آن ،صادرکنندگان را با مشكل مواجه
نموده است.
اخذ روادید برای خریداران و بازرگانان استان در برخی از کشورهای  CISمیباشد که
مراودات آنها را با مشكل مواجه نموده است.
ارائه خدمات به صادرکنندگان از انسجام و کارایی و سرعت الزم برخوردار نیست.
اطالعات مدون ،منسجم و کارآمدی از صادرکنندگان و ساختار صادراتی کشور و استان
وجود ندارد ،در این ارتباط بانك اطالعاتی صادرکنندگان در حال تهیه میباشد ولی
متأسفانه اطالعات جمع آوری شده کامل نمیباشد.
عدم توجه به خسارات صادرکنندگان ناشی از نوسانات ارزی.
فقدان نظام سیاستگذاری واحد برای تصمیمگیری در مسائل صادرات کشور.
افزایش هزینههای حملونقل بینالمللی و عدم پرداخت یارانه حملونقل ،افزایش
هزینههای صادرکنندگان به دلیل اعمال تحریمها ،حذف یارانه نمایشگاههای بینالمللی،
اخذ مالیات بر ارزشافزوده توسط گمرک ازجمله دیگر مشكالت صادرکنندگان میباشد.

 ارزش و حجم واردات استان به تفکیک مصرفی ،واسطهای و سرمایهای
کل واردات استان در سال  6931از نظر وزن و ارزش به ترتیب برابر  9631/1هزار تن و 344
میلیون دالر بوده است ،بر اساس آمار ارائه شده توسط گمرکات استان ،واردات استان مازندران
در سال یاد شده نسبت به سال  33از نظر وزنی  97/3درصد و از نظر ارزشی  04درصد افزایش
داشته است که به ترتیب از نظر وزنی  19/6درصد و از نظر ارزشی  72/1درصد از کل مبادالت
استان را در سال یاد شده تشكیل داده است .اقالم عمده وارداتی به گمرکات استان مازندران در
این مدت به ترتیب شامل :جو به ارزش بیش از  937/3میلیون دالر و سهم ارزشی 97/3
درصد ،ذرت به ارزش بیش از  613/1میلیون دالر و سهم ارزشی  67/1درصد ،انواع روغن به
ارزش بیش از  37میلیون دالر و سهم ارزشی  62/9درصد ،آهنآالت به ارزش  43/9میلیون
دالر و سهم ارزشی  3/0درصد ،انواع ماشینآالت به ارزش  43/1میلیون دالر و سهم ارزشی
 4/1درصد ،دانههای روغنی به ارزش  97/0میلیون دالر و سهم ارزشی  9/3درصد ،کاغذ به
ارزش  03/0میلیون دالر و سهم ارزشی  9درصد و چوب و تخته با ارزشی بالغ بر  01میلیون
دالر و سهم ارزشی  0/1درصد از کل واردات را دارا بوده است؛ که این اقالم  13/3درصد کل
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کاالهای وارداتی را بر اساس ارزش و بر اساس وزن  34/7درصد کل کاالهای وارداتی را در سال
یاد شده تشكیل می دهند .کشورهای فدراسیون روسیه ،امارات متحده عربی ،سوئیس ،آلمان و
اسپانیا کشورهای اصلی واردات به استان مازندران بودهاند.
 متوسط قیمت کاالهای صادراتی
بر اساس آمارها میتوان گفت ،در سال  6931شاهد افزایش میانگین قیمت کاالهای صادراتی
کشور بودیم که از کاهش نسبتاا محسوس خامفروشی حكایت دارد ،بهطوریکه متوسط قیمت
هر تن کاالی صادراتی استان در سال  31به  127/0دالر رسید که در مقایسه با سال 33
( 417/6دالر) حدود  92درصد افزایش یافت.
 متوسط قیمت کاالهای وارداتی
متوسط قیمت هر تن کاالی وارداتی در سال  31به  033/9دالر رسید که نسبت به رقم مشابه
سال  907/7(33دالر) معادل  13/9درصد کاهش داشته و نشان میدهد سهم مواد اولیه از
واردات استان در سال گذشته افزایش یافته است.
 تراز بازرگانی
صادرات غیرنفتی همواره از مهمترین مسائل مورد نظر سیاستگذاران اقتصـادی بـوده و توجـه
خاصی را در برنامههای توسعه اقتصادی کشور را معطوف خود داشته است .لذا ایجاد تسـهیالت
در زمینههای صادرات موجب تحرک در مكانیزم تجارت خـارجی و نقـش مـؤثر در رشـد تولیـد
ناخالص ملی خواهد داشت .جمع کل مبادالت تجاری (صادرات و واردات) استان مازندران سـال
 6931از نظر ارزشی معادل  6997/7میلیون دالر و از نظر وزنی  9143هزار تن بوده که نسـبت
به کل مبادالت استان در سال قبل از نظر وزنی ( 9661/0هزار تـن)  09/9درصـد افـزایش و از
نظر ارزشی ( 6690/9میلیون دالر)  61/6درصد افزایش داشته است ،از نظـر وزن حـدود 61/3
درصد از مبادالت استان را صادرات و  19/6درصد آن را واردات تشكیل میدهد .از نظـر ارزشـی
نیــز در مــدت یــاد شــده صــادرات  03/4درص ـد و واردات  72/1درصــد از مبــادالت را تشــكیل
میدهند.
 .4-61جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی
بررسیها نشان میدهد با وجود تالشهای صورت گرفته ،نهتنها صادرات غیرنفتی کشور
همچنان در سطح پایینی قرار دارد؛ بلكه بیشترین وابستگی نیز به بخش گاز و نفت است.
صادرات کاالهای واسطهای و اولیه ،عمده صادرات ایران را تشكیل میدهد که شامل محصوالت
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«پتروشیمی ،گازها و سایر فرآوردهها و مشتقات نفتی» است که عمدتاا تولید این محصوالت نیز
از ساختاری دولتی تبعیت میکند .از این رو ،دو راهكار  )6توسعه سرمایهگذاری در صنایع
تبدیلی مرتبط با این محصوالت  )0گسترش صادرات خدمات فنی مهندسی پیشنهاد میشود؛
چراکه در این صورت ارزشافزوده بیشتری نصیب کشور خواهد شد .از این رو باید مواردی چون
«پشتیبانی از توسعه صادرات محصوالت صنایع پیشرفته و دانشبنیان ،پشتیبانی از
سرمایهگذاری داخلی و خارجی با رویكرد توسعه صادرات و انتقال فناوری و رویكرد توسعه
صادرات خدمات حمل ونقل و ترانزیت ،حمایت از پردازش محصوالت خام و اولیه داخلی به جای
حمایت از صادرات این محصوالت در راستای تكمیل زنجیره ارزش ،استفاده مناسب از
ظرفیتهای مناطق آزاد (که استان مازندران فاقد آن میباشد) در جهت گسترش تولیدات
صادرات گرا ،سرمایهگذاری مشترک با برندها و شرکتهای معتبر جهانی برای تولید ،توسعه
تولید و ارائه اثربخش اطالعات تجاری بازارهای بینالمللی ،توانمندسازی بنگاههای خرد و
کوچك برای حضور در بازارهای بینالمللی» جهت تحقق اهداف و توسعه صادرات غیرنفتی
مورد تأکید قرار گیرد.
در این راستا و با در نظر داشتن عوامل قابل کنترل ،میتوان توصیههای سیاستی زیرر
را ارائه داد:








زیرساختهای الزم برای صادرات محصوالت استان ایجاد گردد.
مسئله نقل و انتقاالت پولی که در زمینه صادرات از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد رفـع
گردد.
ورود بخش خصوصی جهت گسترش توسعه تجارت خارجی استان با کشورهای همسایه.
ساماندهی سیاستهای خارجی در بحث تجارت بینالملل.
تشكیل شرکت های بزرگ صادراتی از راهكارهای اصلی برای توسعه تجارت خارجی است و
باید از صادرات خرد فاصله بگیریم و با ایجاد شرکتهای بزرگ اقتصادی امكان صادرات
کاالها با حجم زیاد و متنوع را برای استان فراهم کنیم.
تسهیل روابط بانكی و گمرکی با روسیه و آذربایجان میتواند در صدور کاالهای استان به
آن کشورها کمك بسیاری نماید .براساس توافق ایران با کشورهای روسیه و آذربایجان
روابط بانكی و گمرکی فیمابین تسهیل شد و فضای خوب همكاری تجاری با این دو
کشور ایجاد شده است .با توافق انجام شده میتوان محصوالت صادراتی استان را از این دو
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کشور به سایر کشورهای آسیای مرکزی صادر کنیم و در این حوزه نقش استان مازندران
میتواند مؤثر باشد.
با در نظر گرفتن ترکیب اقالم وارداتی گمرکات استان ،پیشنهاد میگردد استان مازندران
در راستای مزیت های نسبی و دسترسی به بازار مناسب کشورهای حاشیه دریای خزر،
نسبت به جهتدهی تولیدات اقدام نماید ،در این راستا توصیه میگردد توجه ویژهای به
واحدهای تولیدی که محصوالت خود را جهت صادرات تولید مینمایند ،گردد تا تناسبی
میان صادرات و واردات استان ایجاد گردد.
توسعه تجارت محصوالت تولیدی دارای مزیتهای نسبی استان.
تجهیز گمرکات استان و حذف بروکراسی غیرضروری دستگاههای متولی بخش تجارت
خارجی و همچنین ترخیص کاالهای وارداتی و صادراتی مطابق استانداردهای بینالمللی.
ارائه تسهیالت خاص برای کاهش زمان ترخیص گمرکی محصوالت کشاورزی و
فاسدشدنی.
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فصل یازدهم
بازار سرمایه استان
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چکیده
بازار سرمایه به عنوان یكی از نهادهای مالی فعال در اقتصادها ،نقش
برجستهای در تقویت رشد اقتصادی ،اشتغالزایی ،سرمایهگذاری و  ...دارد.
برآیند رویدادهای اقتصادی و سیاسی کشور در سال  31منتج به این
گردیده که در سال  6931معادل  6313میلیون سهم به ارزش 1022
میلیارد ریال در بازار سرمایه استان مازندران مورد معامله قرارگرفته که
نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد  00/3درصد کاهش و از نظر
ارزش  46/1درصد رشد داشته است .از این تعداد  6213میلیون سهم
معادل ( 33/3درصد) مورد خرید و  173میلیون سهم معادل ( 44/3درصد)
مورد فروش قرار گرفته است .از نظر ارزش نیز سهام خریداری شده در
بورس منطقهای استان در سال  31معادل  4973میلیارد ریال (39/4
درصد) و سهام به فروش رفته در این مدت معادل  9103میلیارد ریال
( 41/1درصد) بوده است .نسبت ارزش معامالت استان به کشور نیز در سال
 6931برابر با  6/01درصد بوده که نسبت به سال گذشته  42/7درصد رشد
داشته است.
اصالح دستورالعمل نحوه بازگشایی نمادها و تسریع بازگشایی نمادهای
بانكی ،ابالغ دستورالعمل اصالحی نحوه توقف و بازگشایی نمادها،
خداحافظی با سود تضمین شده در صندوقهای سرمایهگذاری،
تصمیمگیری در خصوص مالیات ارزشافزوده دونرخی و لغو معافیتهای
مالیاتی در مجلس شورای اسالمی ،کاهش کارمزد معامالت بورسها و
کارگزاران ،اعالم دلیل مشمول نشدن نمادهای متوقف فعلی در دستورالعمل
جدید ،اعمال محدودیتهای شدید بر برجام در طرح مجلس سنای آمریكا،
ممنوعیت افتتاح و تمدید سپردههای کوتاهمدت ویژه  9،1و  3ماهه تا پایان
سال  6931و مطرحشدن افزایش قیمت حاملهای انرژی و قیمت بنزین و
گازوئیل از جمله عوامل تأثیرگذار در تحوالت بازار سرمایه استان در سال
 6931بوده است.
واژههای کلیدی :بورس ،ارزش سهام ،بازار سرمایه ،شاخص قیمت سهام
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 .6 – 66سیاستهای اقتصادی بازار سرمایه و جهتگیریهای استان
دستیابی به توسعه ،مستلزم بهکارگیری سازوکارهای مناسب است ،سازوکاری که با روند تحقق
رشد و توسعه همساز باشد .بایستی این امر بدیهی و آشكار را پذیرفت که توسعه در بعد اقتصاد
و بازرگانی ،اصلیترین عامل توسعه جوامع به شمارمیآید .با افزایش سرمایهگذاری در
شرکتهای تولیدی و صنعتی از طریق بورس اوراق بهادار و اتخاذ راهبردهای توسعه صادرات
میتوان عالوه بر حصول اهداف برنامه ،بخش بازرگانی را نیز رونق بخشید .پذیرش بعد اقتصادی
توسعه در محوریت گذار از جوامع سنتی به جوامع صنعتی و توسعهیافته ،نیاز به سازوکاری
بسیار پراهمیت ،یعنی بازار سهام و بدهی دارد.
بخش مالی نقش اس اسی در توسعه و رشد اقتصادی دارد و به دلیل ایفای نقش واسطهای در
تخصیص منابع به همه بخشهای اقتصادی از طریق کاهش هزینه تأمین مالی و نیز تشویق
پساندازها و استفاده کارا از آنها ،سهم عمدهای در رشد بلندمدت اقتصادی دارد .از سوی
دیگر ،بر اساس تئوری و نظریههای اقتصادی ،رشد اقتصادی با افزایش ظرفیت تولید و
سرمایهگذاری بر افزایش اشتغال تأثیرگذار است؛ بنابراین بر اساس مبانی نظری موجود ،توسعه
مالی به صورت مستقیم بر رشد اقتصادی و به صورت غیرمستقیم بر افزایش اشتغال تأثیر
میگذارد.
در چند سال اخیر نقش بازار سرمایه در تأمین مالی و توسعه بازار اولیه بیشازپیش مورد توجه
قرار گرفته است .تأکید بر توسعه بازار اولیه ،نه از منظر تقدم و تأخر بازار اولیه بر بازار ثانویه و
نه از نگاه اولویت یكی بر دیگری است ،بلكه از باب ضرورت توسعه متوان بازار سرمایه است .از
نگاه سیاستگذاران ،با زار اولیه و بازار ثانویه دو روی سكه بازار سرمایه هستند که رشد و
گسترش توأمان آنها میتواند بازار سرمایه را به رسالت اصلی خود که همانا تأمین مالی تولید و
بنگاههای اقتصادی است رهنمون سازد.
 .6-6 – 66تبیین رویکردها و سیاستهای دولت در بخش بازار سرمایه
بازار سرمایه به عنوان یكی از نهادهای مالی فعال در اقتصادها ،نقش برجستهای در تقویت رشد
اقتصادی ،اشتغالزایی ،سرمایهگذاری و  ...دارد .با توجه به نامگذاری سال  6931با عنوان
«اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال» و تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ،سازمان بورس
و اوراق بهادار در راستای تكالیف تعیین شده دربستههای رونق و اشتغال برای وزارت امور
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اقتصادی و دارایی و با تمرکز بر وظایف این سازمان در بسته «تأمین مالی و سرمایهگذاری»
تحقق سرفصلهای کلیدی ذیل را با همكاری سایر سازمانها و نهاد ذینفع در دستور کار خود
قرار داده است:
 توسعه بازار سرمایه و افزایش سهم آن در تأمین مالی کشور
 جذب سرمایههای خارجی برای خرید سهام شرکتهای مشمول واگذاری
 تسهیل فرآیند جذب منابع مالی خارجی (سرمایهگذاری خارجی) از طریق بازار سرمایه
ایران
 بسترسازی برای دریافت اطالعات نهادهای عمومی غیردولتی و تشویق به حضور
شرکتهای زیرمجموعه آنها در بازار سرمایه
 سهولت دسترسی و تنوعبخشی به ابزارهای تأمین مالی کسبوکارهای خرد ،کوچك و
متوسط
 سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای سرفصلهای کلیدی فوق و اهداف کالن «توسعه
بازار سرمایه و افزایش سهم آن در تأمین منابع مالی کشور»« ،افزایش ضریب نفوذ و نقد
شوندگی در بازار سرمایه» و «جذب سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه» اقدام به
تعریف  3هدف کمی و  93اقدام طرحریزیشده کرده است.
 .2- 66بررسی وضعیت تحوالت بازار سرمایه در سال 6931
 .6-2-66ارزش بازاری
در پایان سال  ،6931ارزش بازاری بورس اوراق بهادار و فرا بورس نسبت به مدت مشابه سال
قبل به ترتیب با رشد  61/7و  42درصدی همراه بودند .بررسی سهم صنایع از ارزش کل بورس
اوراق بهادار نشان میدهد که صنعت »محصوالت شیمیایی « در پایان سال  6931حدود 22
درصد از کل ارزش بورس تهران را تشكیل میدهد .پس از این صنعت ،سه صنعت فلزات
اساسی ،فرآوردههای نفتی ،کك و سوخت هستهای و مخابرات به ترتیب با سهم  3 ،64و 1
درصد در رتبههای بعدی قرار دارند .در بازار فرابورس نیز همانند بورس اوراق بهادار ،ارزش
بازاری صنعت محصوالت شیمیایی در پایان سال  6931با سهم  91درصدی از کل ارزش سهام
بازار ،در جایگاه نخست قرار دارد .پس ازاین صنعت ،دو صنعت فلزات اساسی و بانكها و
مؤسسات اعتباری به ترتیب با سهم  63و  60درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.
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جدول  .6 – 66ارزش بازار سهام بورس و فرا بورس سال  ) 6931هزار میلیارد ریال(
شرح

سال6935

سال 6931

درصد تغییرات

بورس

9002

9104

61/7

فرا بورس

6247

6472

42
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 .2-2-66شاخص و ارزش معامالت بازار سرمایه
شاخص کل بورس اوراق بهادار با رشد  04/7درصدی از  77092واحد در سال  6933به
 31032واحد در سال  6931افزایش یافت .در بازار فرا بورس بهموازات روند افزایشی بورس
اوراق بهادار ،شاخص کل این بازار نیز روند صعودی داشت .در مجموع شاخص کل فرا بورس از
 173واحد در سال  6933با رشد  03/4درصدی به  6237واحد در سال  6931افزایش یافت.
بررسی ارزش معامالت سهام نشان میدهد ،در سال  6931ارزش کل معامالت سهام در بورس
 149/6هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ( 191/3هزار میلیارد
ریال) با رشد  2/1درصدی همراه بوده است .طی این دوره حجم معامالت در بورس اوراق بهادار
نیز  010/3میلیارد سهام بوده که نسبت دوره مشابه سال قبل با رشد  0/4درصدی مواجه شد.
در بازار فرا بورس نیز همانند بورس اوراق بهادار ارزش کل معامالت و حجم معامالت سهام
منتهی به پایان سال  6931نسبت به سال  6933به ترتیب با رشد  03درصدی و  60درصدی
همراه بوده است.
جدول  .2 – 66شاخص کل و ارزش معامالت بورس اوراق بهادار و فرابورس طی سالهای  6935تا 6931
سال 6933
شرح

سال 6931
حجم معامالت
(میلیارد سهم)

شاخص کل

ارزش معامالت
(هزار میلیارد)

حجم معامالت
(میلیارد سهم)

شاخص کل

ارزش معامالت
(هزار میلیارد)

بورس

77092

191/3

031/7

31032

149/6

010/3

فرابورس

173

416/0

12/4

6237

333/4

32/6
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 .9-66وضعیت شاخصهای بازار سرمایه
 .6-9-66شاخص قیمت سهام
شاخص قیمت یكی از اصلیترین شاخصهای بورس است .این شاخص بیانگر روند عمومی
تغییر قیمت سهام همه شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار است و برخالف شاخص کل،
سود تقسیمی شرکتها در این شاخص لحاظ نمیشود .مثالا اگر شاخص قیمت بورس در مدت
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یك سال  02درصد رشد داشته باشد ،به این معنی است که سطح عمومی قیمتها در بورس
نسبت به یك سال گذشته به طور متوسط  02درصد رشد داشته است .تفاوت عمده این
شاخص با شاخص کل این است که در شاخص قیمت ،فقط قیمت سهام شرکتهای بورسی در
فرمول شاخص مورد محاسبه قرار میگیرد ،در صورتی که در شاخص کل عالوه بر قیمت ،سود
پرداختی سالیانه شرکتها هم در محاسبه شاخص لحاظ میشود .در این شاخص نیز مثل
شاخص کل ،وزن شرکتها در تأثیر آنها بر شاخص قیمت اهمیت دارد؛ یعنی هرچه شرکت
بزرگتر باشد ،تأثیر آن بر شاخص قیمت نیز بیشتر است.
شاخص قیمت بورس کشور از  01101واحد در سال  6933با رشد  69/1درصدی به 92394
واحد در سال  31افزایش یافت .شاخص کل بورس در سال  6931معادل  31032واحد بوده که
نسبت به سال  6933معادل ( 77092واحد) معادل  04/7درصد رشد را تجربه نموده است.
 .2-9-66تعداد و ارزش سهام مورد معامله
تعداد کل سهام مورد معامله در سال  6931در بورس منطقهای استان مازندران معادل 6313
میلیون سهم به ارزش  1022میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد
 00/3درصد کاهش و از نظر ارزش  46/1درصد رشد داشته است .همچنین از کل سهام مورد
معامله در بورس منطقه استان مازندران در سال  6931تعداد  6213میلیون سهم معادل
( 33/3درصد) مورد خرید و  173میلیون سهم معادل ( 44/3درصد) مورد فروش قرار گرفته
است .ازنظر ارزش نیز سهام خریداری شده در بورس منطقهای استان در سال  31معادل 4973
میلیارد ریال ( 39/4درصد) و سهام به فروش رفته در این مدت معادل  9103میلیارد ریال
( 41/1درصد) بوده است.
 .9-9-66نسبت ارزش معامالت سهام به کل ارزش سهام کشور
نسبت ارزش معامالت سهام بورس منطقهای مازندران نسبت به کل ارزش سهام کشور در سال
 31برابر  6/01درصد بوده که نسبت به سال  2/36( 6933درصد) به میزان  42/7درصد
افزایش داشته است.
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 .4-9-66دورههای آموزشی برگزار شده در بورس منطقهای مازندران
سرمایه گذاری در بورس نیاز به دوره آموزشی داشته و زمانی که ما بدون آموزش وارد بازار
بورس شده و اقدام به خرید سهم میکنیم عمالا ریسك باالیی را متحمل میشویم ،یعنی بدون
شناخت عواملی که در تغییرات قیمتی سهم مؤثر هستند ،سرمایه خود را در معرض نابودی قرار
میدهیم اما برتری افرادی که در زمینه بورس آموزش دیدهاند این است که میدانند چگونه
سود و زیان معامالتشان را مدیریت کرده تا از نابودی اصل سرمایهشان جلوگیری کنند .بورس
منطقهای مازندران باهدف آشنایی کامل عالقهمندان به سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار با
کلیات و مفاهیم اولیه بازار سرمایه و توانمندسازی و پاسخگویی به پرسشهای فعاالن بازار،
ساالنه دورههای آموزشی مرتبط را برگزار مینماید تا متقاضیان آمادگی الزم جهت ورود به
بورس اوراق بهادار و فعالیت حرفهای را پیدا کنند .لذا بدین منظور در سال  6931در مجموع به
میزان  3122نفر ساعت دوره آموزشی در بورس منطقهای مازندران برگزار گردیده که نسبت به
مدت مشابه سال قبل  2/3درصد رشد داشته است.
 .5-9-66کدهای معامالتی ایجاد شده در بورس منطقهای مازندران
دادوستد در سیستم معامالت از طریق کد معامالتی صورت میگیرد .کد معامالتی ،کد ثابتی
است که از طریق آن سرمایهگذار در سیستم معامالت شناسایی میشود .این کد که بر اساس
مشخصات فردی سرمایه گذار ایجاد شده است .متشكل از سه حرف اول نام خانوادگی فرد
سرمایه گذار و یك عدد پنج رقمی است که به صورت اتوماتیك توسط سیستم رایانهای مشخص
می شود .لذا خرید و فروش اوراق بهادار مشروط به دریافت کد معامالتی است که این امر از
طریق کارگزار و با ارائه مستندات شناسایی سرمایهگذار نظیر شناسنامه و کد ملی امكانپذیر
است .دریافت کد معامالتی برای اشخاص حقوقی (شرکتها) مستلزم ارائه اساسنامه و روزنامه
رسمی شرکت است .بر اساس آمار موجود در سال  6931در مجموع تعداد  7213کد جدید
معامالتی در بورس منطقهای مازندران ایجاد گردیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از
رشدی معادل  92/3درصد برخوردار بوده است.
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 .1-9-66بازرسی از دفاتر کارگزاریهای استان مازندران
بر اساس ماده ( ) 0قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران ،مهمترین اهداف سازمان
بورس و اوراق بهادار (مصوب آذرماه  ،)6914ساماندهی ،حفظ و توسعه بازار شفاف ،منصفانه و
کارای اوراق بهادار و نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور در راستای حمایت از حقوق
سرمایهگذاران میباشد .در راستای تحقق اهداف فوق ،مأموریت " اداره بازرسی کارگزاران"،
نظارت بر شرکتهای کارگزاری از لحاظ تطبیق عملكرد آنها با مقررات ،رتبهبندی آنها
بهصورت ساالنه و پیشنهاد مقررات جدید یا پیشنهاد اصالح مقررات قبلی میباشد .همچنین
عملكرد مدیریتهای امور اعضای شرکت های بورس اوراق بهادار ،مدیریت بازرسی و امور اعضای
شرکت بورس کاالی ایران ،مدیریت امور اعضای شرکت فرا بورس و کانون کارگزاران نیز با توجه
به دستورالعمل های تفویض وظایف و اختیارات مربوطه توسط این اداره بررسی و کنترل
می شود .در صورت وجود گزارش شكایات و تخلفات مربوط به حوزۀ کارگزاران ،این اداره اقدام
به بازرسی از شرکت کارگزاری نموده و مدارک و مستندات الزم جهت طرح تخلفات در مراجع
قانونی را جمعآوری و ارائه مینماید .در این راستا در سال  6931تعداد  99مورد بازرسی از
دفاتر کارگزاری بورس در استان مازندران توسط بورس منطقهای استان انجام پذیرفته است که
نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل  63/4درصد کاهش داشته است.
 .7-9-66کارگزاریهای فعال در سطح استان مازندران
بر اساس گزارش بورس منطقهای استان کارگزاریهای فعال در بازار سرمایه استان مازندران در
سال  6931تعداد  61کارگزاری بوده که نسبت به سال  6933معادل  62درصد است .همچنین
سه کارگزاری بانك توسعه صادرات ،سهم آشنا و آرمان تدبیر نقش جهان بیشترین حجم
معامالت را در سال  6931به خود اختصاص دادهاند.
 .4-66جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی
در سال  6931از مهمترین اخبار و رویدادهای سیاسی و اقتصادی که بازار سرمایه کشور را
تحت تأثیر قرار داده میتوان به اصالح دستورالعمل نحوه بازگشایی نمادها و تسریع بازگشایی
نمادهای بانكی ،ابالغ دستورالعمل اصالحی نحوه توقف و بازگشایی نمادها با تأیید وزیر امور
اقتصادی و دارایی ،خداحافظی با سود تضمین شده در صندوقهای سرمایهگذاری ،مخالفت با
ادغام صندوق بازنشستگی فوالد در صندوق بازنشستگی کشوری ،تصمیمگیری در خصوص
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مالیات ارزشافزوده دو نرخی و لغو معافیتهای مالیاتی در مجلس شورای اسالمی ،کاهش
کارمزد معامالت بورسها و کارگزاران ،اعالم دلیل مشمول نشدن نمادهای متوقف فعلی در
دستورالعمل جدید ،اعمال محدودیتهای شدید بر برجام در طرح مجلس سنای آمریكا،
ابالغیه جدید سازمان بورس برای صندوقهای سرمایهگذاری ،اعالم دالیل ممنوعیت صدور
واحدهای صندوق بانكها ،افزایش سقف تسهیالت اوراق خرید مسكن به  32میلیون تومان،
ممنوعیت افتتاح و تمدید سپردههای کوتاهمدت ویژه  9،1و  3ماهه تا پایان سال  6931و
مطرح شدن افزایش قیمت حاملهای انرژی و قیمت بنزین و گازوئیل اشاره کرد .برآیند
رویدادهای اقتصادی و سیاسی کشور در سال  31منتج به این گردیده که در سال 6931
معادل  6313میلیون سهم به ارزش  1022میلیارد ریال در بازار سرمایه استان مازندران مورد
معامله قرار گرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد  00/3درصد کاهش و از
نظر ارزش  46/1درصد رشد داشته است .از این تعداد  6213میلیون سهم معادل (33/3
درصد) مورد خرید و  173میلیون سهم معادل ( 44/3درصد) مورد فروش قرار گرفته است .از
نظر ارزش نیز سهام خریداری شده در بورس منطقهای استان در سال  31معادل 4973
میلیارد ریال ( 39/4درصد) و سهام به فروش رفته در این مدت معادل  9103میلیارد ریال
( 41/1درصد) بوده است .نسبت ارزش معامالت استان به کشور نیز در سال  6931برابر با
 6/01درصد بوده که نسبت به سال گذشته  42/7درصد رشد داشته است.
هم ه کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران بازار سرمایه براین نكته اتفاق نظر دارند که بورس
میتواند در بخش مالی ،نقش محوری در تأمین و تخصیص منابع داشته باشد .در بخش
حقیقی ،هدایتگر تجهیز و تخصیص بهینه پسانداز به سرمایهگذاری و تأمینکننده رشد
اقتصادی باالتر باشد .بورس میتواند از طریق انتقال پساندازهای افراد باعث توان بیشتر
اقتصاد شود و از این طریق موجب تسریع رشد اقتصادی گردد .در همین راستا توصیههای
سیاستی برای بخش بازار سرمایه به شرح زیر بیان میگردد:
 متناسب کردن نرخ بهره اقتصاد (ساختار بانكی کشور) ،سبب گسترش فعالیتهای بورس
میشود.
 شفافیت بیشتر فعالیتهای بورسی و شرکتهای فعال در بورس و مقابله بافساد استفاده از
اطالعات درونگروهی در جهت کسب اعتماد مردم به مشارکت در بورس .
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تعین تكلیف سهام عدالت :بالتكلیفی سهام عدالت با پرتفوی سنگین  02تا  42درصدی
ارزش بورس تهران ،عملكرد و اعتبار بورس تهران ،سهام و سهامداری و توانمندی
دولتمردان کشور را مورد سؤال قرار داده است.
تنوعبخشی اوراق بهادار و رونق بازارهای مرتبط مانند مشتقه ،آتیه ،آینده ،بدهی ،انواع
صندوقهای سرمایه گذاری .رشد جهشی چندسال گذشته این بازارهای مالی بیانگر
امكانات بالقوه باالی ا ین بازارها است .معرفی این بازارها در سطح عمومی ضروری است .از
این نكته نیز نباید غفلت شود که این بازارها به ویژه در شرایط نرخ بهره نامتناسب باالی
کشور ،زمینهساز بالقوهای برای سوء استفادههای بحرانساز است.
گسترش فرهنگ سهامداری از طریق صندوقهای سرمایهگذاری برای بازنشستگی تكمیلی
اشخاص برای هدایت پسانداز اقتصاد به سرمایهگذاری
پیشبینی معافیتهای مالیاتی برای اشخاص حقیقی در جهت سرمایهگذاریهای مالی
بلندمدت از طریق بورس.
اصالح دستورالعمل مربوط به معامالت ،پذیرش و افشای اطالعات به منظور افزایش
نقدشوندگی و شفافیت اطالعاتی
تدوین برنامه بینالمللی شدن بازار سرمایه ایران
جدول  .9-66شاخصهای عملکردی بورس منطقهای استان مازندران در سالهای  6935و 6931
مقیاس

سال 6933

سال 6931

درصد رشد

شرح

ردیف
6

حجم معامالت

میلیون سهم

0343

6313

-00/3

0

ارزش معامالت

میلیارد ریال

3739

1022

46/1

9

شاخص قیمت

واحد

77092

31032

04/7

4

نسبت ارزش معامالت استان به کشور

درصد

2/3

6/01

42/7

3

دورههای آموزشی

نفر ساعت

3362

3122

2/3

1

بازدیدهای تاالر و همایش

تعداد

0312

9142

09

7

کدهای معامالتی ایجاد شده

تعداد

3499

7213

92/3

1

بازرسی از دفاتر کارگزاری

تعداد

93

99

-63/4

3

فعالیتهای حقوقی

تعداد

631

397

044
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جدول  .4-66داد و ستد بورس منطقهای مازندران در سال  6931به تفکیک
نوع معامله و شرکتهای کارگزاری
(میلیون سهم /میلیارد ریال)
نام کارگزاری

ردیف

خرید

جمع

فروش

حجم

ارزش

حجم

ارزش

حجم

ارزش

60

6131/0

1/0

674/3

02/0

0279/6

903/3

37/3

6279/4

066/7

6429/9

6

بانك توسعه صادرات

0

سهم آشنا

669/1

9

آرمان تدبیر نقش جهان

616/0

923/0

633/6

033/1

902/9

122

4

آگاه

601/4

019/3

13

013

067

390

3

اقتصاد بیدار

33/3

630/9

33/0

093/9

663/6

407/1

1

صبا جهاد

30/3

060/6

33/1

023/6

630/6

467/0

7

نهایت نگر

623/0

060/6

17/0

617/9

631/9

973/4

1

بانك آینده

31/6

617/9

19/6

636/1

673/0

973

3

مفید

62/1

94

7/1

032/4

61/0

904/3

62

حافظ

77

627/9

31/4

619/1

693/9

076/6

66

بانك کشاورزی

17/7

613/6

00/3

624/7

32/1

013/1

60

سرمایهگذاری ملی ایران

41/9

620/9

49/7

632/7

30

030/3

69

بانك پارسیان

90/0

620/9

90/0

693/0

14/3

097/3

64

بانك پاسارگاد

03/0

72/6

03

663/6

34/0

613/0

63

پارس نمودگر

62/7

33/3

63/6

600/0

03/1

616/7

61

بانك سپه

61/0

13/1

64/7

39/9

92/3

671/1

67

راهنمای سرمایهگذاران

63

92/4

64

92/4

03

12/1

61

آراد ایرانیان

3/1

61

0/7

7/9

60/0

03/9

6213/7

4973

173/9

9103/9

6313

1022/9

جمع
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فصل دوازدهم
صنعت بیمه استان
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چکیده
صنعت بیمه در سالهای اخیر دوران گذار از حاکمیت و ساختار دولتی به
سمت ساختار خصوصی و آزادسازی صنعت را طی میکند .مسلم اا در این
مسیر با چالشهایی مواجه است .هرچند حرکت صنعت بیمه مثبت و
روبهجلو است ولی چالشهای بنیادین و کالن از قبیل ضریب نفوذ پایین،
قوانین و مقررات نامتناسب با فضای جدید کسبوکار ،شرایط اقتصادی و
تحریمها  ،ضعف فرهنگ بیمه ،همگی حرکت به سمت آزادسازی صنعت
بیمه را کند نموده است.
با بررسی عملكرد شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی شده استان مازندران
در سال  6931مشاهده میشود تعداد کل بیمهنامههای صادرشده
شرکتهای یادشده معادل  6/13میلیون مورد به ارزش  1,111میلیارد ریال
بوده است .همچنین در این بازه زمانی تعداد کل خسارتهای پرداختی نیز
در مدت یادشده معادل  6/63میلیون مورد به ارزش  3,933میلیارد ریال
بوده است .قابلذکر است در پایان سال  6931ضریب خسارت بازار بیمه
استان به  16درصد رسید که نسبت به سال گذشته ( 72/6درصد) معادل
 62/3درصد افزایش داشته است .این امر حاکی از افزایش نسبی خسارت
پرداختی بهحق بیمه دریافتی و به عبارتی زیاندهی بیشتر صنعت بیمه
نسبت به سال گذشته میباشد.
صنعت بیمه یا هر بخش دیگری در اقتصاد ،از عوامل اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی متأثر خواهد بود .قیمتگذاری دولتی ،دولتی بودن
اقتصاد ،وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی ،وضع عوارض متعدد بر
رشتههای بیمهای ،کمبود شرکتهای بیمه تخصصی ،نظام گسترده یارانهها
و ...صنعت بیمه را از کارایی و مفید بودن انداخته است.
واژههای کلیدی :صنعت بیمه ،رشد اقتصادی ،حق بیمه ،خسارت
پرداختی
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 .6 – 62سیاستهای اقتصادی صنعت بیمه و جهتگیریهای استان
 .6-6-62مقدمه
بیمهها به لحاظ نقش انتقال ریسك و جنبه سرمایهگذاری و پساندازی (بهویژه در بیمههای
زندگی) ،یكی از معیارهای سنجش رفاه عمومی و توسعه فرهنگی در اقشار جامعه محسوب
میشود لذا یك همبستگی مثبت بین شاخصهای بیمهای و شاخصهای اقتصادی و اجتماعی
وجود دارد و با افزایش مرتب رشد و پیشرفت هر کشور ،شاخصهای بیمهای نیز ارتقاء پیدا
خواهد کرد .ازاینرو عواملی چون موانع و محدودیتهای اقتصادی ،نحوه نگرش مردم به بیمه و
سطح فرهنگ عمومی ،میزان توجه و پشتیبانی دولت و مشارکت مردم در فعالیتهای بیمهای و
 ...در توسعه یا عدم توسعهیافتگی صنعت بیمه کشور نقش قابلتوجهی دارد.
 .2-6-62تبیین رویکردها و سیاستهای دولت در صنعت بیمه
جهت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و همسو با پروژههای اقتصاد مقاومتی ،احكام برنامه
ششم توسعه و برنامههای دولت ،منشور پروژههای راهبردی بیمه مرکزی ج.ا.ایران با هماهنگی
وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین گردید .افزایش ضریب نفوذ بیمه ،افزایش حق بیمه سرانه،
افزایش سهم بیمههای اختیاری در پرتفوی بازار بیمه کشور ،افزایش سهم بیمههای زندگی در
بازار بیمه کشور و توانمندسـازی صنعت بـیمه از مهمترین اهداف صنعت بیمه کشور بوده است.
قابلذکر است برخی از مهمترین فعالیتهای صنعت بیمه کشور در سال  6931افزایش فعالین
صنعت بیمه ،گسترش رشتههای بیمهای در بخشهای مختلف اقتصادی ،پوشش ریسكهای
ناشی از حوادث طبیعی از طریق صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ،افزایش سهم بیمههای
زندگی ،افزایش سهم بخش غیردولتی در بازار بیمه کشور ،افزایش سطح توانگری شرکتهای
بیمه ،افزایش سرمایه شرکتهای بیمه ،اصالح آییننامه سرمایهگذاری مؤسسات بیمه ،استقرار
نظام مدیریت ریسك شرکتی در مؤسسات بیمه کشور ،بهادارسازی ریسكهای بیمهای مربوط
به حوادث طبیعی بوده است.
 .2– 62بررسی وضعیت تحوالت صنعت بیمه
 .6-2-62عملکرد شرکتهای بیمه دولتی و دولتی خصوصی شده در سطح کشور
در سـال  6931شرکت بیمـه دولتی ایران و  9شرکت بیمهای دولتی خصوصی شده آسیا ،البرز،
دانا به این شرح میباشد .حجم حق بیمههای تولیدی بازار بیمه با  60/0درصد افزایش نسبت
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به سال گذشته به حدود  631/9هزار میلیارد ریال رسید .تعداد بیمهنامههای صادره در این
مدت نیز با حدود  0درصد رشد نسبت به سال قبل حدود  97/4میلیون فقره بوده است.
شرکتهای بیمه حدود  641/0هزار میلیارد ریال خسارت به بیمهگذاران پرداخت نمودند که در
مقایسه با مدت مشابه سال قبل 63/6 ،درصد رشد نشان میدهد .در سال  6931شرکتهای
بیمه بالغبر  97میلیون مورد خسارت به بیمهگذاران پرداخت نمودند که در مقایسه با مدت
مشابه سال قبل  02/4درصد رشد داشته است .در حال حاضر بر اساس آمار سال  ،6931ضریب
خسارت صنعت بیمه در این مدت معادل  74/4درصد بود و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
 6/3واحد رشد داشته است .سهم بخش دولتی (بیمه ایران) از کل حق بیمه تولیدی 31/7
درصد و سهم بخش غیردولتی (آسیا ،البرز ،دانا) از کل حق بیمه تولیدی  46/9درصد در سال
 6931بوده است .همچنین  97درصد از خسارتهای بازار بیمه توسط بخش غیردولتی جبران
گردید و  19درصد دیگر توسط بیمه ایران پرداخت شد.
 .2-2-62عملکرد شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی شده استان مازندران
تعداد و ارزش بیمهنامههای صادرشده
تعداد کل بیمهنامههای صادرشده شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی شده استان مازندران در
سال  31معادل  6/13میلیون مورد به ارزش  1111میلیارد ریال بوده که نسبت به سال  33به
ترتیب ازنظر تعداد  1/4درصد افزایش و از حیث ارزشی حدود  0/9درصد افزایش داشته است.
در خصوص رشتههای بیمهای ،بیش از  12/3درصد از حق بیمه تولیدی در استان ازنظر ارزش
مربوط به بیمه های اتومبیل بوده است که شامل بیمه بدنه ،حوادث سرنشین و شخص ثالث و
دیه میباشد که در این میان بیمه شخص ثالث و دیه با  370662مورد بیمهنامه صادره و حق
بیمه دریافتی  9063میلیارد ریال که  41/9درصد از کل حق بیمه دریافتی را تشكیل میدهد
که این رشته بیمهای بیشترین سهم را ازنظر تعداد بیمهنامههای صادره و حق بیمه دریافتی از
میان رشتههای بیمه دارا میباشد .قابلذکر است ،بیمه درمان تنها با  6973مورد بیمهنامه
صادره و با حق بیمه دریافتی  6214میلیارد ریال جایگاه دوم را از کل حق بیمه دریافتی
صنعت بیمه استان به خود اختصاص داده است.
در سال  6931بیشترین تعداد بیمهنامههای صادره مربوط به بیمه ایران  349304مورد به
ارزش  9914میلیارد ریال و کمترین آن مربوط به بیمه دانا  691960مورد به ارزش 942
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میلیارد ریال بوده است ،بیشترین حق بیمه دریافتی در بخش بیمه شخص ثالث مربوط به بیمه
ایران به تعداد  990902مورد و به ارزش  6101میلیارد ریال بوده است.
همچنین بیشترین حق بیمه دریافتی سرانه (نسبت حق بیمه دریافتی به تعداد نمایندگی) از
میان شرکتها ی بیمه استان ،مربوط به بیمه دانا به ارزش  1144میلیون ریال و کمترین حق
بیمه دریافتی سرانه مربوط به بیمه البرز به ارزش  9311میلیون ریال میباشد.
با بررسی ارزش مبالغ حق بیمه دریافتی و خسارتهای پرداختی کلیه رشتهها در استان
مازندران طی دوره موردبررسی مشاهده میشود که مجموع مبالغ دریافت شده بابت ارزش
بیمهنامههای صادرشده کلیه رشتههای بیمهای  1111میلیارد ریال بوده که حدود 6011
میلیارد ریال بیشتر از ارزش خسارت پرداختی است .به عبارت دیگر  16درصد از حق بیمه
دریافتی صرف پرداخت خسارت به بیمهشدگان شده است.
تعداد و ارزش خسارتهای پرداختی
تعداد کل خسارتهای پرداختشده شرکت های بیمه دولتی و خصوصی شده استان مازندران
در سال  6931معادل  6/63میلیون مورد به ارزش  5,399میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت
مشابه سال قبل به ترتیب از حیث تعداد  31درصد و ازنظر ارزش  17/5درصد افزایش داشته
است .بیشترین تعداد خسارتهای پرداختی مربوط به بیمه درمان معادل  6961621مورد بوده
( 33/9درصد از کل تعداد خسارت پرداختی) که نسبت به سال قبل ( 343329مورد) 106/6
درصد رشد داشته است .همچنین بیشترین مبلغ خسارت پرداختی مربوط به بیمهنامه شخص
ثالث و دیه به ارزش  0419میلیارد ریال ( 41درصد از کل مبلغ خسارت پرداختی) بوده است
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ( 0211میلیارد ریال) 63 ،درصد افزایش داشته است.
کمترین تعداد خسارت پرداختی مربوط به بیمه باربری معادل  74مورد بوده که نسبت به سال
قبل  31درصد کاهش داشته است .همچنین کمترین مبلغ خسارت پرداختی نیز مربوط به
بیمه باربری به مبلغ  0/3میلیارد ریال ( 2/6درصد از کل مبلغ خسارت پرداختی) بوده است که
نسبت به مدت مشابه سال قبل  11/1درصد کاهش داشته است .با بررسی عملكرد شرکتهای
بیمه استان مازندران طی دوره یادشده مشاهده میشود که بیشترین میزان خسارت پرداختی
توسط بیمه ایران  6620190مورد به ارزش  9932میلیارد ریال و کمترین آن مربوط به بیمه
البرز  3433مورد به ارزش  992/9میلیارد ریال بوده است.
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 .9 – 62بررسی و تحلیل شاخصهای عملکردی شرکتهای بیمه
 .6- 9 -62شاخص نسبت بیمهنامه به شعب
شاخص نسبت بیمهنامه به شعب استان در سال  6933حدود  13690فقره بیمهنامه به ازای هر
شعبه بوده است که با  1/4درصد رشد به  72196فقره در سال  6931رسید .مقادیر این
شاخص برای شرکتهای بیمه ایران ،آسیا ،دانا و البرز به ترتیب برابر با ،77197 ،34930
 94271و  97970فقره بوده که بیمه ایران دارای بیشترین سرانه بیمهنامه به ازای هر شعب و
بیمه دانا دارای کمترین میزان سرانه بیمهنامه به ازای هر شعب را داشته است.
 .2- 9 -62شاخص نسبت بیمهنامه به نمایندگی
در سال  6931هر یك از نمایندگیهای بیمه در استان بهطور متوسط حدود  6740فقره
بیمهنامه صادر نمودهاند که در مقایسه با سال قبل  9/6درصد کاهش داشته است .مقادیر این
شاخص برای شرکتهای بیمه ایران ،آسیا ،دانا و البرز به ترتیب برابر با  6036 ،6721 ،0237و
 6212فقره بوده که بیمه ایران دارای بیشترین سرانه بیمهنامه به ازای هر نمایندگی و بیمه
البرز دارای کمترین میزان سرانه بیمه نامه به ازای هر نمایندگی را داشته است.
 .9- 9 -62شاخص نسبت حق بیمه به شعب
این شاخص در استان در سال  6931برابر با  077میلیارد ریال به ازای هر شعبه میباشد که
 6/3درصد رشد را نسبت به سال گذشته تجربه نموده است .سرانه حق بیمه دریافتی به ازای
هر شعب در شرکتهای بیمه ایران ،آسیا ،دانا و البرز به ترتیب  093 ،033 ،991و 642
میلیارد ریال بوده که شرکت بیمه ایران و البرز به ترتیب بیشترین و کمترین میزان این
شاخص را در استان به خود اختصاص دادهاند.
 .4- 9 -62شاخص نسبت حق بیمه به نمایندگی
این شاخص در استان در سال  6933برابر با  1/3میلیارد ریال به ازای هر نمایندگی بوده است
که با نزدیك به  02درصد کاهش به  1/1میلیارد ریال در سال  6931رسیده است .سرانه حق
بیمه دریافتی به ازای هر نمایندگی در شرکتهای بیمه ایران ،آسیا ،دانا و البرز به ترتیب ،7/4
 1/1 ،1/1و  9/3میلیارد ریال بوده که شرکت بیمه دانا و البرز به ترتیب بیشترین و کمترین
میزان این شاخص را در استان به خود اختصاص دادهاند.

114

سال 6931

گزارش اقتصادی استان مازندران

 .5- 9 -62شاخص نسبت خسارت پرداختی به شعب
شاخص نسبت خسارت پرداختی به شعب استان در سال  6933معادل  636میلیارد ریال
خسارت به ازای هر شعبه بوده است که با  67/1درصد رشد به  003میلیارد ریال در سال
 6931رسید .مقادیر این شاخص برای شرکتهای بیمه ایران ،آسیا ،دانا و البرز به ترتیب برابر با
 649 ،632 ،993و  10میلیارد ریال بوده که بیمه ایران دارای بیشترین سرانه خسارت
پرداختی به ازای هر شعبه و بیمه البرز دارای کمترین میزان سرانه خسارت پرداختی به ازای
هر شعبه را داشته است.
 .1- 9 -62شاخص نسبت خسارت پرداختی به نمایندگی
در سال  6931هر یك از نمایندگیهای شرکتهای بیمه استان بهطور متوسط حدود 3/3
میلیارد ریال خسارت پرداخت نمودهاند که نسبت به سال گذشته  7درصد رشد داشته است.
این شاخص برای شرکتهای بیمه ایران ،آسیا ،دانا و البرز به ترتیب برابر با  3/9 ،4/0 ،7/4و
 0/4میلیارد ریال بوده که بیمه ایران و بیمه البرز به ترتیب دارای بیشترین سرانه خسارت
پرداختی به ازای هر نمایندگی را داشتهاند.
 .7- 9 -62ضریب خسارت (نسبت خسارت واقعشده بهحق بیمه عاید شده)
ضریب خسارت حاصل نسبت خسارت واقعشده بهحق بیمه عاید شده است .حق بیمه عاید
شده شامل مجموع حق بیمه صادره و تفاضل ذخیره حق بیمه ابتدا و پایان سال است .خسارت
واقعشده عبارت از حاصل جمع خسارتهای پرداختی و تفاوت بین خسارتهای معوق انتها و
ابتدای هرسال است .در پایان سال  6931ضریب خسارت بازار بیمه استان به  16درصد رسید
که نسبت به سال گذشته ( 72/3درصد) معادل  62/3درصد افزایش داشته است .این امر حاکی
از افزایش نسبی خسارت پرداختی بهحق بیمه دریافتی و به عبارتی زیاندهی بیشتر صنعت
بیمه نسبت به سال گذشته میباشد.
ضریب خسارت برای شرکت بیمه ایران  33/1درصد ،بیمه آسیا  19/1درصد ،بیمه دانا  12/3و
برای بیمه البرز  31/1درصد در سال  31محاسبه گردیده است .همانطور که مشاهده میشود
بیمه البرز در مقایسه با سایر شرکتهای بیمهای استان ضریب خسارت کمتری داشته و به
عبارتی سودآوری ناخالص این شرکت در مقایسه با سایر شرکتهای بیمه بیشتر بوده است.
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 .8-9–62تعداد مراکز بیمهای استان
بر اساس آمار دریافتی از شرکتهای بیمه استان در سال  6931تعداد بیمههای دولتی و
خصوصی شده استان با تعداد  04شعبه 379 ،نمایندگی و تعداد  436کارکنان مشغول ارائه
خدمات بیمهای در سطح استان مازندران بودهاند .در این سال بیمه ایران با  62شعبه432 ،
نمایندگی و تعداد  677نفر کارکنان ،بیمه آسیا با  1شعبه 079 ،نمایندگی و تعداد  602نفر
کارکنان ،بیمه البرز با  4شعبه 646 ،نمایندگی و تعداد  39نفر کارکنان و بیمه دانا با  4شعبه،
 623نمایندگی و تعداد  34نفر کارکنان خدمات بیمهای را در سطح استان ارائه نمودهاند.
 .3-9-62بیمه زندگی (عمر)
بیمه عمر نوعی بیمه است که در آن بیمهگر متعهد میشود مبلغ معینی بهصورت سرمایه و یا
مستمری به بیمهگذار و یا ذینفعانی که او تعیین کرده است پرداخت کند .بیمهگذار میتواند
برحسب شرط دریافت مزایای بیمهنامه زندگی (حیات و یا فوت بیمهشده) ،نحوه دریافت مزایا
(یكجا و یا مستمری)  ،زمان دریافت مزایا و نحوه پرداخت حق بیمه ،هر نوع بیمهنامهای را که
پاسخگوی نیازهایش باشد ،خریداری نماید .بر این اساس  1/7درصد از کل حق بیمههای استان
در سال  6931مربوط به بیمه زندگی و  36/9درصد مربوط به سایر رشتههای بیمهای میباشد.
هر چه سهم حق بیمههای زندگی از کل حق بیمههای تولیدی در استان بیشتر باشد صنعت
بیمه توانایی و امكان بیشتری در سرمایهگذاریهای مولد بلندمدت و مشارکت در بازار سرمایه
دارد در خصوص بیمههای عمر و پسانداز این نكته حائز اهمیت میباشد که نرخ باالی تورم،
انگیزه بیمهگذار را در خرید بیمه عمر و پسانداز تا حد قابلتوجهی کاهش میدهد .هرچند
درآمد تنها عامل تأثیرگذار بر عدم توفیق بیمههای عمر و پسانداز نمیباشد؛ لیكن همراهی آن
با تورم افسارگسیخته ،میتواند تقاضای بیمه عمر را بهشدت متأثر سازد.
 .4-62جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی
در پایان سال  6931ضریب خسارت بازار بیمه استان به  16درصد رسید که نسبت به سال
گذشته ( 72/6درصد) معادل  62/3درصد افزایش داشته است .این امر حاکی از افزایش نسبی
خسارت پرداختی بهحق بیمه دریافتی و به عبارتی زیاندهی بیشتر صنعت بیمه نسبت به سال
گذشته میباشد.
صنعت بیمه یا هر بخش دیگری در اقتصاد ،از عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی
متأثر خواهد بود .قیمتگذاری دولتی ،دولتی بودن اقتصاد ،وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی،
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وضع عوارض متعدد بر رشتههای بیمهای ،کمبود شرکتهای بیمه تخصصی ،نظام گسترده
یارانه ها و ،...صنعت بیمه را از کارایی و مفید بودن انداخته است .از عمده چالشهای این بخش
وجود تحریمهای بینالمللی و کمبو د ظرفیت اتكایی در داخل و عدم امكان استفاده بهینه از
ظرفیت اتكایی موجود در صنعت بیمه و وابستگی زیاد این صنعت به منابع اطالعاتی و فنی
مؤسسهها و کارشناسان خارجی است که منفی بودن تراز حق بیمه اتكایی کشور با خارج مؤید
این مطلب بوده و دلیل این امر عمدت اا رتبهبندی نشدن شرکتهای بیمه به دلیل وجود
تحریمهای بینالمللی میباشد .در واقع فقدان مكانیسمهای بازار رقابتی و درنتیجه عدم
استفاده بهینه از ظرفیتهای صنعت بیمه باعث حضور کمرنگ شرکتهای بیمه داخلی در بازار
جهانی بیمههای اتكایی شده است .راهكار مواجهه با این چالش ،گسترش ارتباطات با بازارهای
جهانی ،افزایش توان فنی شرکتهای بیمه ،افزایش سهم نگهداری در داخل با تشكیل
صندوقهای مشترک بیمه گران و بیمهگزاران اتكایی میباشد .درواقع بهجای مراجعه تكتك
بیمه گران به بازارهای بینالمللی جهت اخذ پوشش اتكایی ،میتوان از توان بازار داخلی بهره
گرفت و پس از اشباع ظرفیت داخلی برای تأمین مازاد به شرکتهای بینالمللی مراجعه نمود.
همچنین حرکت به سمت آزادسازی واقعی صنعت بیمه و ایجاد فضای رقابتی ،ظرفیت بیمه
گران ایرانی را جهت ایفای نقش فعال در عرصه بینالملل فراهم میآورد .جهت بهبود و توسعه
صنعت بیمه میتوان به راهكارهای ذیل اشاره نمود:
 .6طراحی محصوالت بیمهای متناسب با نیاز مشتریان
 .0بهبود فرآیند پرداخت خسارت شرکتهای بیمه و جلب رضایت بیمهگذاران
 .9استفاده کردن بهینه از فناوری و روشهای نوین برای معرفی محصوالت بیمهای
 .4تربیت نیروی انسانی حرفهای ،ماهر و متخصص و پایبند به اصول حرفهای بیمهگری
 .3بروزرسانی قوانین پایه بیمه کشور مصوب سال 6961
 .1جذب نیروی شرکتهای بیمه بهصورت نظاممند و بر اساس معیارها و شاخصهای علمی و
تجربی
 .7نظارت و غربالگری مستمر جهت تعیین نمایندگان کمتر موفق و اتخاذ تدابیری ازجمله
تلفیق چند نمایندگی با شایستگیهای تكمیلی و تشكیل شرکتهای نمایندگی
 .1ورود صنعت بیمه به حوزههای نو و شناسایی و پوشش ریسكهای جدید
 .3تغییر قوانین و مقررات صنعت بیمه با توجه به تحریمها
 .62استفاده از تجربه سایر کشورها در زمینه تقویت اقتصاد با استفاده از صنعت بیمه
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جدول  .6-62تعداد شعب و نمایندگی بیمههای دولتی استان مازندران در سال 6931

ردیف

شرکت بیمه

تعداد شعب

تعداد کارکنان

تعداد نمایندگی

سال 33

سال 31

سال 33

سال 31

سال 33

سال 31

6

ایران

62

62

919

432

633

677

0

آسیا

1

1

099

079

694

602

9

البرز

4

4

619

623

36

39

4

دانا

4

4

623

646

39

34

04

04

114

379

479

436

جمع کل

مأخذ :شرکتهای بیمه استان مازندران
جدول  .2-62حق بیمه دریافتی شرکتهای بیمههای استان مازندران در سالهای  6935و 6931
(مبالغ به میلیون ریال)
عنوان

حق بیمه دریافتی

تعداد بیمهنامه صادره

شرکت

سال 33

سال 31

درصد رشد

سال 33

سال 31

درصد رشد

ایران

880642

943524

7/1

3734933

3364405

-9/9

آسیا

416415

465822

11/9

1431709

1799136

25/7

البرز

148760

149488

0/5

524501

562320

7/2

دانا

117362

136312

16/1

825060

942182

14/2

جمع

1563179

1695146

8/4

6516203

6668043

2/3

مأخذ :شرکتهای بیمه استان مازندران
جدول  .9-62خسارتهای پرداختی شرکتهای بیمه استان مازندران در سالهای  6935و 6931
(مبالغ به میلیون ریال)
عنوان

مبلغ خسارت پرداختی

تعداد خسارت پرداختی

شرکت

سال 33

سال 31

درصد رشد

سال 33

سال 31

درصد رشد

ایران

509423

1102832

116/5

2783,588

3350177

20/4

آسیا

41468

47873

15/4

959,612

1144804

19/3

البرز

11906

9056

-23/9

378302

330373

-12/7

دانا

39612

32912

-16/9

471605

573810

21/7

جمع

602409

1192673

19/9

4593,107

5399165

17/5

مأخذ :شرکتهای بیمه استان مازندران
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جدول  .4-62حق بیمه دریافتی شرکتهای بیمه استان مازندران در سالهای  6935و  6931به تفکیک
رشتههای بیمه (مبالغ به میلیون ریال)
عنوان

مبلغ حق بیمه دریافتی

تعداد بیمهنامه صادره

اتومبیل

رشته

سال 33

سال 31

درصد رشد

سال 33

سال 31

درصد رشد

آتشسوزی

178999

172325

-3/7

291041

334886

15/1

باربری

3130

3986

27/3

19136

21472

12/2

بدنه

87409

97433

11/5

356758

416580

16/8

حوادث سرنشین

489874

556802

13/7

358438

428487

19/5

شخص ثالث

518302

572110

10/4

2659029

3219013

21/1

عمر

89305

95034

6/4

467994

581778

24/3

حوادث

152202

150583

-1/1

60068

63599

5/9

درمان

1439

1379

-4/2

1879882

1084455

-42/3

سایر

42519

45494

7

423857

517772

22/2

جمع

1563179

1695146

8/4

6516203

6668043

2/3

مأخذ :شرکتهای بیمه استان مازندران
جدول  .5-62خسارت پرداختی بیمههای استان مازندران در سالهای  6935و  6931به تفکیک رشتههای بیمه
(مبالغ به میلیون ریال)
عنوان

مبلغ خسارت پرداختی

تعداد خسارت پرداختی

اتومبیل

رشته

سال 33

سال 31

درصد رشد

سال 33

سال 31

درصد رشد

آتشسوزی

4425

1468

-66/8

163159

116185

-28/8

باربری

176

74

-58

26075

2975

-88/6

بدنه

9598

11458

19/4

239908

284221

18/5

حوادث سرنشین

295

369

25/1

153209

147,44

-3/9

شخص ثالث

29024

32075

10/5

2086192

2483035

19

عمر

4991

6934

38/9

154811

167538

8/2

حوادث

725

705

-2/8

18423

9726

-47/2

درمان

549903

1136106

106/6

1467760

1812979

23/5

سایر

3272

3923

19/9

283570

375262

32/3

جمع

602409

1192673

98

4593107

5399165

17/5
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فصل سیزدهم
بازار پول و اعتبار
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چکیده
رویكرد و جهتگیری بانكهای استان در بازار پول و اعتبار در راستای
رویكرد بانك مرکزی در سالهای اخیر بر هدایت منابع بانكی جهت حمایت
از تولید و اشتغال با توجه به وضعیت رشد اقتصادی تمرکز داشته است.
در سال  6931تعداد  69بانك دولتی و خصوصی شده با مجموع 703
شعبه بانكی و با  7202پرسنل مشغول خدماتدهی بودهاند که نسبت به
مدت مشابه سال قبل از نظر شعب  0/3درصد کاهش و از نظر تعداد پرسنل
نیز  4/9درصد کاهش داشته است.
تجزیهوتحلیل دادههای نظام بانكی استان در سال  6931نشان میدهد که
نرخ رشد سپردههای بانكی در استان ( 01/0درصد) معادل  6/6درصد کمتر
از نرخ رشد سپردههای بانكی در سطح کشور ( 03/9درصد) بوده است که
نشان میدهد که از نظر تصمیمگیری اقتصادی و رفتار مردم ساکن برای
نگهداری پولهایشان در بانكها در استان مازندران همسو و خیلی نزدیك
به ساکنین سایر نقاط کشور میباشد.
اما با نگاه به شاخص تسهیالت پرداختی بانكها مشاهده میشود که نرخ
رشد تسهیالت پرداختی بانكهای استان ( 63/1درصد) معادل  1درصد
کمتر از نرخ رشد تسهیالت پرداختی بانكها در سطح کشور ( 07/1درصد)
بوده است .اگرچه استان مازندران از نظر شاخص سپرده بانكی همسو و
نزدیك با سایر استانهای کشور بوده ولی از نظر شاخص تسهیالت
پرداختی فعاالن اقتصادی و آحاد مختلف استان کمتر از متوسط سایر
استانهای کشور از تسهیالت بانكی استفاده نمودهاند .مطالبات معوق و
سررسید گذشته و مشكوک الوصول شبكه بانكهای دولتی استان در سال
معادل  92هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
معادل  94/1درصد افزایش داشته است.
واژههای کلیدی :بازار پول ،تسهیالت اعطایی ،مانده سپرده ،مطالبات
معوق
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 .6 -69سیاستهای اقتصادی بازار پول و اعتبار و جهتگیریهای استان
رویكرد و جهتگیری بانكهای استان در بازار پول و اعتبار در راستای رویكرد بانك مرکزی در
سالهای اخیر بر هدایت منابع بانكی جهت حمایت از تولید و اشتغال با توجه به وضعیت رشد
اقتصادی تمرکز داشته است .براین اساس تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ،تأمین
مالی بنگاههای کوچك و متوسط ،طرحهای اشتغالزا و حمایت از تأمین مالی بخشهای مسكن
و کشاورزی همگی در این راستا ،تلقی میشود .از طرف دیگر حمایت از تأمین مالی خرد
خانوارها از قبیل اعطای تسهیالت قرضالحسنه ازدواج ،تسهیالت مسكن به اقشار مختلف
جامعه و تسهیالت خرد مصرفی خانوار از اولویتهای نظام بانكی بوده است .اهم اقدامات بانك
مرکزی برای کاهش هزینه تأمین مالی بانكها و نیز کاهش فشار بر تولید ،شامل مواردی
همچون ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز ،ساماندهی اضافه برداشت بانكها ،تأکید مجدد بر
سقف نرخ سود سپردهها ،تعیین سقف نرخ بازدهی قراردادهای مشارکتی خودروسازان ،انتقال
معامالت ثانویه سخاب به بازار سرمایه برای جلوگیری از ایجاد بازار غیرمتشكل و غیر شفاف
اوراق بدهی و اصالح رابطه صندوقهای سرمایهگذاری با بانكهاست.
بانك مرکزی ضمن تأکید مجدد بر رعایت نرخهای سود بانكی مصوب شورای پول و اعتبار،
موارد زیر را به شبكه بانكی سیاستهای پولی و اعتباری کشور در سال  6931ابالغ نمود:
 -6بانكها و مؤسسات اعتباری موظفاند بیشازپیش نسبت به رعایت نرخ سود علیالحساب
سپردههای سرمایهگذاری مدتدار یكساله که برابر بخشنامه شماره  33/661333مورخ
 6933/24/64حداکثر  63درصد ساالنه اعالم شده بود ،اهتمام ورزند .در همین راستا،
حداکثر نرخ سود علیالحساب برای سپردههای کوتاهمدت عادی (روز شمار)  62درصد
ساالنه است.
 -0نرخهای سود پرداختی به سپردههای سرمایهگذاری مدتدار به صورت علیالحساب بوده و
پس از اتمام دوره مالی بانكها و مؤسسات اعتباری ،باید مطابق بخشنامه شماره
 34/13919مورخ  6934/29/02موضوع "دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود
مشاع" ،نسبت به تسهیم مابهالتفاوت سهم سود قطعی سپرده و سود علیالحساب پرداختی
به هر یك از انواع سپردههای سرمایهگذاری مدتدار اقدام شود.
 -9در تعیین نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار ،باید بهگونهای عمل
شود که نرخ مؤثر سود علیالحساب سپرده فراتر از نرخهای مذکور در این بخشنامه نباشد.
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 -4در صورتی که سپردهگذار قبل از پایان مدت قرارداد ،اقدام به برداشت و یا بستن حساب
سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت ویژه و بلندمدت یكساله خود کند ،نرخ سود علیالحساب
اینگونه حسابها باید معادل نرخ سود سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی (روزشمار)
در نظر گرفته شود .وفق ضوابط موجود ،در افتتاح حساب سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت
عادی نیز ،حداقل مدتزمان ماندگاری سپرده برای برخورداری از سود ،یك ماه از زمان
افتتاح حساب میباشد.
 -3بانكها و مؤسسات اعتباری مكلفاند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ مؤثر
سود سپردهها شود از جمله اتخاذ روشهای مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال
تغییرات نرمافزاری در سیستمهای رایانهای اجتناب کنند .در غیر این صورت ،عوامل مؤثر
در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانكها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای نرمافزاری
طرف قرارداد آنها حسب مورد تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
 .2-69بررسی وضعیت تحوالت بازار پول و اعتبار استان
 .6-2-69وضعیت مانده سپرده بانکهای استان
سپرده وجوهی است که بهوسیله اشخاص حقیقی و حقوقی طبق ضوابطی به بانك سپردهشده و
سود آن طبق ضوابط و مقررات موجود بهصورت روزشمار و با نرخ سود علیالحساب محاسبه و
پرداخت می شود .بر اساس گزارش دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانكهای استان مازندران
مانده سپردههای بانكهای استان در سال  6931معادل  011هزار میلیارد ریال بوده است که
نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن از رشدی معادل  01/7درصد برخوردار بوده است.
بیشترین سهم ازنظر مبلغ در مدت یادشده مربوط به سپردههای بلندمدت هست که با مبلغی
معادل  661هزار میلیارد ریال از سهمی معادل  46درصد کل سپردههای بانكی استان را به
خود اختصاص داده است .همچنین بیشترین و کمترین میزان منابع بانكهای دولتی استان
مربوط به بانك ملی با مبلغ  10/3هزار میلیارد ریال و بانك توسعه صادرات با  2/61هزار
میلیارد ریال بوده است ،منتها با در نظر گرفتن تعداد شعب و محاسبه سرانه سپرده بانكها،
بانك ملی با مبلغ  331میلیارد ریال بیشترین و بانك توسعه صادرات با  30میلیارد ریال
کمترین مبلغ این شاخص را به خود اختصاص دادهاند .همچنین در دوره مورد بررسی بانك
قرضالحسنه مهر ایران و بانك کشاورزی به ترتیب با  47/0و  97/4درصد بیشترین رشد جذب
سپرده را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتهاند.
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در بعد کشوری بر اساس گزارش بانك مرکزی مانده کل سپردهها بانكهای کشور در سال
 6931بالغ بر  61414هزار میلیارد ریال گردیده است که نسبت به پایان سال قبل  9793هزار
میلیارد ریال ( 03/9درصد) افزایش نشان میدهد.
 .2 – 2-69وضعیت مانده تسهیالت بانکهای استان
اعطای تسهیالت اگر مهمترین وظیفه بانكها در نظر گرفته نشود اما بخشی از با اهمیتترین
فعالیتهای بانكها به شمار میآید که بانكها از طریق خرید اوراق بهادار دولتی (اسناد خزانه،
اوراق قرضه) یا اعتبارات مستقیم به بخش دولتی اعطا کرده و یا بهصورت قراردادهای مختلف
اسالمی به بخش غیردولتی اعطا میکنند .بر اساس گزارش دبیرخانه کمیسیون هماهنگی
بانكهای استان مازندران مانده تسهیالت اعطایی بانكهای استان مازندران تا پایان اسفندماه
سال  6931معادل  013هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشدی
معادل  63/1درصد برخوردار بوده است .در دوره مورد بررسی حوزههای خدمات و بازرگانی
 03/1درصد ( 14/1هزار میلیارد ریال) ،مسكن و ساختمان  03/1درصد ( 14/4هزار میلیارد
ریال) ،صنعت و معدن  69/6درصد ( 97/9هزار میلیارد ریال) ،کشاورزی  06/0درصد (12/3
هزار میلیارد ریال) ،قرضالحسنه  3/3درصد ( 61/1هزار میلیارد ریال) و صادرات  2/4درصد (6
هزار میلیارد ریال) از کل تسهیالت پرداختی استان را به خود اختصاص دادهاند.
در سال  6931بانك مسكن با  06/7درصد سهم بیشترین سهم را در پرداخت تسهیالت در
استان داشته و پسازآن بانكهای ملی با  02/1درصد ،کشاورزی با  60/6درصد ،ملت با 66/9
درصد صادرات با  62/3درصد و سایر بانكها  09/4درصد از مانده تسهیالت پرداختی را خود
اختصاص داده اند .از طرفی با در نظر گرفتن تعداد شعب هر بانك و مقایسه سرانه تسهیالت
بانكها ،بانك صنعت و معدن با  0/6هزار میلیارد ریال بیشترین و پست بانك با  2/66هزار
میلیارد ریال کمترین میزان پرداخت تسهیالت را تا پایان سال  6931به خود اختصاص دادهاند.
گزارش بانك مرکزی نشان میدهد که در بعد کشوری مانده کل تسهیالت اعطایی بانكها در
سال  6931بالغ بر  60317هزار میلیارد ریال میباشد که نسبت به سال گذشته  0702هزار
میلیارد ریال ( 07/1درصد) افزایش داشته است.
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 .9-69بررسی وضعیت بازار پول و اعتبار (وضعیت متغیرهای بانکی در استان)
 .6-9-69نسبت مانده تسهیالت به مانده سپرده نزد بانکها
با استفاده از این شاخص میتوان وضعیت مدیریت نقدینگی در بانكها را در یك دوره زمانی
خاص مورد بررسی قرارداد .نسبت مانده تسهیالت به مانده سپرده نزد بانكها در سال  6931در
شعب بانكهای عضو کمیسیون هماهنگی امور بانكهای استان معادل  33/1درصد بوده است و
این بدان معنی است که این دسته از بانكهای استان  4درصد کمتر از مانده سپرده خود
تسهیالت پرداخت نمودهاند .از مقایسه مانده تسهیالت اعطایی بانكهای استان در سال 6931
با مانده سپرده این بانكها در سال گذشته ،مشاهده میگردد که بانك توسعه صادرات با 0002
درصد ،صنعت و معدن با  194درصد ،مسكن  061درصد ،بیشترین نسبت مانده تسهیالت به
مانده سپرده را به خود اختصاص دادهاند .همچنین مقایسه آمارهای موجود در این خصوص
نشان میدهد ،مانده تسهیالت بانكهای استان به میزان  6/0هزار میلیارد ریال کمتر از مانده
سپردهها میباشد.
 .2-9-69مطالبات شبکه بانکهای استان
بر اساس گزارش دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانكهای استان مازندران مطالبات معوق و
سررسید گذشته و مشكوکالوصول بانكهای استان مازندران در سال  6931معادل  03/1هزار
میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل  93درصد افزایش داشته است.
بیشترین سهم مطالبات در مدت یادشده مربوط به بانك ملی و معادل  67/3درصد ( 3/4هزار
میلیارد ریال) و کمترین سهم متعلق بانك توسعه صادرات بوده که فاقد مطالبات معوق و
سررسید گذشته و مشكوک الوصول میباشد.
نسبت مطالبات معوق و سررسید گذشته و مشكوکالوصول به مانده تسهیالت اعطایی بانكهای
استان در سال  6931معادل  62/9درصد بوده که در این میان بانكهای صنعت و معدن و
تجارت با نسبتهای  44/4و  63/3درصد بیشترین درصد از تسهیالت پرداختیشان دچار
معوقات پرداخت اقساط گردیده است .بررسیهای کارشناسی نشان داده است که چنانچه
تمهیدات الزم درزمینه وصول مطالبات معوق و سررسید گذشته تسهیالت به عمل آید بخش
قابل توجهی از کمبود منابع بانكهای دولتی استان مرتفع میشود و کاهش مطالبات فوق
بهعنوان یكی از اقالم منابع ،کمك قابل مالحظهای به وضعیت مالی بانكهای استان خواهد
نمود.
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 .4-69بررسی و تحلیل اجزاء سپردهها و تسهیالت بانکی
 .6-4-69مانده انواع سپردههای بانکی به تفکیک نوع سپرده
مانده کل سپردههای بانكی استان در پایان سال  6931به میزان  011هزار میلیارد ریال
میباشد که در مقایسه با عملكرد سال گذشته از رشدی معادل  01/7درصد برخوردار بوده
است .تفكیك مانده کل سپردههای بانكی استان مازندران نمایانگر آن است که مانده سپردههای
دیداری با رقم  96/4هزار میلیارد ریال ،معادل  66درصد از کل سپردهها در سال  6931را
تشكیل داده و مانده سپردههای مدتدار طی این دوره بالغبر  000/3هزار میلیارد ریال و معادل
 77درصد از کل سپردههای بانكی بوده است .همچنین مانده سپردههای قرضالحسنه پسانداز
با رقم  02/0هزار میلیارد ریال 7 ،درصد از کل سپردهها را در این مدت به خود اختصاص داده
است .مانده کل سایر سپردهها در سال مذکور نیز رقمی بالغ بر  66/3هزار میلیارد ریال معادل
 4درصد از مانده کل سپردهها بوده است.
بر اساس اطالعات موجود مانده سپردههای دیداری ،سپردههای مدتدار ،سپردههای
قرضالحسنه پسانداز و سایر سپردهها در مقایسه با عملكرد سال قبل به ترتیب از رشد ،07/6
 96/6 ،01/1و  90/6درصدی برخوردار است.
 .2-4-69مانده انواع سپردههای بانکی به تفکیک بانکهای استان
میانگین مانده کل سپردههای بانكی استان مازندران در سال  6931بالغبر  22هزار میلیارد ریال
بوده که تنها  3بانك استان باالتر از سطح میانگین قرار دارند .بیشترین مانده کل سپردههای
بانكی مربوط به بانك ملی با رقم  10/3هزار میلیارد ریال (معادل  03درصد از مانده کل
سپردههای استان) و پس از آن بانكهای ملت و صادرات به ترتیب با سهمی معادل 69/3
درصد و  60/9درصد از مانده کل سپردههای بانكی استان باالترین رتبهها را به خود اختصاص
دادهاند .در مقابل مانده کل سپردههای بانك توسعه صادرات با رقم  613میلیارد ریال معادل
 2/6درصد از مانده کل سپردههای استان ،کمترین میزان بوده است.
 .9-4-69مانده تسهیالت اعطایی به تفکیک بخشهای اقتصادی
مانده کل تسهیالت بانكی در پایان سال  ،6931به میزان  013/6هزار میلیارد ریال میباشد که
در مقایسه با عملكرد سال قبل از رشدی معادل  63/1درصد برخوردار بوده است .بیشترین
سهم تسهیالت پرداختی بانك های استان طی دوره یادشده مربوط به بخش خدمات و بازرگانی
به میزان  14/1هزار میلیارد ریال و با سهمی معادل  03/1درصد از کل تسهیالت پرداختی
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میباشد .در بین بخشهای مختلف اقتصادی استان ،مانده تسهیالت اعطایی بخش قرضالحسنه
با  91/7درصد رشد نسبت به سال قبل بیشترین رشد را تجربه نمود .طی این دوره مانده
تسهیالت اعطایی به بخش کشاورزی به میزان  12،311میلیارد ریال بوده که رشدی معادل
 64/1درصد داشته و سهمی معادل  06/0درصد از کل تسهیالت اعطایی استان را به خود
اختصاص داده است .کمترین میزان مانده تسهیالت اعطایی بانكهای استان مربوط به بخش
صادرات میباشد که بالغبر  6،266میلیارد ریال و سهمی معادل  2/4درصد از مانده کل
تسهیالت اعطایی داشته است.
 .5-69بررسی کارایی بانکی
 .6-5-69شعب بانکهای استان
بانكها مؤسساتی هستند که از محل سپردههای مردم میتوانند سرمایههای الزم را در اختیار
صاحبان واحدهای صنعتی ،کشاورزی و بازرگانی و اشخاص قرار دهند .بانكها به دو
دسته بانكهای تجاری و بانكهای تخصصی تقسیم میشوند .بر اساس آمار کمیسیون
هماهنگی بانكهای استان در سال  6931تعداد  69بانك دولتی و دولتی خصوصی شده با
مجموع  703شعبه بانكی و با  7202کارکنان مشغول خدماتدهی بودهاند .در دوره مورد
بررسی بانك ملی با  643شعبه و  6303کارکنان بیشترین شعب و کارکنان و بانك توسعه
صادرات با  0شعبه و  62کارکنان کمترین شعب بانكی و کارکنان در استان را به خود اختصاص
دادهاند.
 .2-5-69تعداد دستگاههای  ATMبانکهای استان
طبق آخرین آمار کمیسیون هماهنگی بانكهای استان ،تحت عنوان آمار ابزارها و تجهیزات
پرداخت الكترونیك تا پایان اسفند  6931جمعاا  6396دستگاه خودپرداز در استان در حال ارائه
خدمت به مردم بودهاند که از این تعداد تقریب اا  00/0درصد آن متعلق به بانك ملی69/7 ،
درصد متعلق به بانك ملت 60/3 ،درصد متعلق به بانك سپه 60 ،درصد متعلق به بانك صادرات
و  93/1درصد باقیمانده متعلق به سایر بانكهای عضو کمیسیون هماهنگی بانكهای استان
بوده است.
 .9-5-69نسبت سپرده به شعب بانکهای استان
آمار کمیسیون هماهنگی بانكهای استان در سال  6931حكایت از آن دارد که  703شعبه
بانكی در استان در این سال مشغول ارائه خدمات بانكی بودهاند .از متغیرهای مهم کارایی نظام
127

سال 6931

گزارش اقتصادی استان مازندران

بانكی محاسبه شاخص نسبت سپردههای بانكی به شعب بانكی استان هست که این نسبت برای
استان مازندران در سال مورد بررسی معادل  422میلیارد ریال بوده است ،با در نظر گرفتن
تعداد شعب و محاسبه سرانه مانده سپرده بانكها ،بانك ملی با مبلغ  331میلیارد ریال و بانك
توسعه صادرات با  30میلیارد ریال بیشترین و کمترین مبلغ این شاخص را به خود اختصاص
دادهاند.
 .4-5-69نسبت تسهیالت به شعب بانکهای استان
از دیگر متغیرهای مهم کارایی نظام بانكی محاسبه شاخص نسبت تسهیالت بانكی به شعب
بانكی استان هست که این نسبت برای استان مازندران در سال  6931معادل  931میلیارد ریال
بوده است ،با در نظر گرفتن تعداد شعب هر بانك و مقایسه سرانه مانده تسهیالت اعطایی
بانكها ،بانك توسعه صادرات با  0،697میلیارد ریال بیشترین و پست بانك با  663میلیارد
ریال کمترین مبلغ این شاخص را به خود اختصاص دادهاند.
 .5-5-69نسبت سپرده به کارکنان بانکهای استان
آمار کمیسیون هماهنگی بانكهای استان در سال  6931حكایت از آن دارد که تعداد 7202
نفر در شعب بانكی استان در این سال مشغول ارائه خدمات بانكی بودهاند .از متغیرهای دیگر
برآورد کارایی نظام بانكی محاسبه شاخص نسبت سپردههای بانكی به کارکنان بانكی استان
هست که این نسبت برای استان مازندران در سال مورد بررسی معادل  42/7میلیارد ریال بوده
است.
 .1-5-69نسبت تسهیالت به کارکنان بانکهای استان
از دیگر متغیرهای ارزیابی کارایی نظام بانكی محاسبه شاخص نسبت تسهیالت بانكی به
کارکنان بانكی استان هست که این نسبت برای استان مازندران در سال مورد بررسی معادل
 42/1میلیارد ریال بوده است.
 .7-5-69نسبت  ATMبه شعب بانکی استان
نسبت  ATMبه شعب بانكی استان از دیگر متغیرهای ارزیابی کارایی نظام بانكی میباشد که
این نسبت برای استان مازندران در سال مورد بررسی معادل  0/6دستگاه برای هر شعبه بوده
است .پست بانك با نسبت  9/3بیشترین و توسعه صادرات با نسبت  2/3دستگاه  ATMبه
ازای هر شعبه کمترین میزان این شاخص را دارا میباشند.
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 .1-69چالشهای نظام بانکی
نظام بانكی کشور در سالهای اخیر با چالشهای بسیاری روبهرو بوده است که از آن جمله
میتوان به تنگنای اعتباری ،انجماد داراییها ،مطالبات معوق و رقابت غیرحرفهای در جذب
سپرده اشاره کرد .از سوی دیگر ،گسترش مؤسسات اعتباری بدون مجوز بانك مرکزی خصوصاا
در نیمه دوم دهه  12شمسی نیز خود مزید بر علت شد .بر همین اساس اصالح ساختار نظام
بانكی و مالی بهعنوان یكی از اولویتهای اصلی اقتصاد کشور در سال  33در دستور قرار گرفت
که در فاز اول آن ،بر تقویت نقش نظارتی بانك مرکزی ،کاهش مطالبات غیر جاری و افزایش
سرمایه بانكها تأکید شد .بهرغم آنكه دستاوردهای تمهیدات صورت گرفته در این فاز ،هنوز
بهصورت کامل آشكار نشده است ،اینگونه به نظر میرسد که فاز دوم این اصالح با محوریت
ادغام بانكها در سال  6931کلید خورده است .به نظر میرسد هدف اصلی از اجرای طرح
ادغام ،ایجاد بانكهایی بوده است که "بزرگتر از آن باشند که شكست بخورند " و ارتقای
سطح سالمت یا افزایش کارایی آنها  ،نتیجه اصلی مورد انتظار از ادغام آنها نبوده است .گرچه
بانكهای بزرگتر از صرفههای ناشی از مقیاس بهره میبرند؛ اما ریسكهایی نظیر ایجاد ریسك
سیستمی در نظام مالی را به همراه خود دارند که میتواند تهدیدات بزرگی برای کل سیستم
مالی کشور باشند .البته با توجه به جهتگیریهای فعلی ،به نظر میرسد مدلی که بانك
مرکزی برای ادغام بانكها انتخاب کرده است ،ادغام بانكهای مشكلدار در دل بانكهای سالم
یا نسبتاا سالم بهمنظور دستیابی به یك بانك نسبتاا سالم است.
الزم به ذکر است بانكهای مشكلدار با حجم بسیار باالیی از مطالبات و داراییهای تملیكی
مواجه هستند و افزوده شدن این اقالم به ترازنامه بانكهای بزرگ ،با خنثی کردن مزایای
احتمالی ادغام (صرفه مقیاس) ،وضعیت نهچندان رضایتبخش نسبت داراییهای غیر مولد این
بانكها را به محدوده بحرانی میکشاند .راهحلی که میتواند در چنین وضعیتی مورد استفاده
قرار گیرد ،تأسیس یك شرکت واسط یا یك شرکت مدیریت دارایی است که تحت نظارت بانك
مرکزی است و با برخورداری از ذخایر کافی و توان خرید داراییهای سمی ،از ورود این اقالم به
ترازنامه بانك ادغام کننده جلوگیری کند .ادغام بانكها در یكدیگر تنها در صورتی میتواند
مفید باشد که منجر به کاهش شدید هزینههای جاری بانك ادغامشده گردد .در صورت عدم
حمایت مالی دولت و بانك مرکزی برای کاهش هزینههای بانك ادغام شده (کاهش نیروهای
انسانی ،شعب و )...در بلندمدت نیز مشكالت بانك جدید حل نخواهد شد.
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نكته دیگری که باید به آن اشاره کرد ،کمبهره بودن بانكهای کشور از دانش و تخصص مربوط
به مدیر یت فرآیند ادغام است .لیكن مراکز دانشگاهی و تخصصی کشورمان ،بهواسطه عدم درک
خأل این تخصص ،برنامهای برای پرورش نیروهای واجد چنین تخصصی نداشتهاند بنابراین
ضروری است با برقراری رابطه ساختار یافته میان صنعت بانكی و مراکز دانشگاهی ،تدارک الزم
برای تقویت کادر تخصصی در این حوزه صورت گیرد.
 .7-69جمعبندی و ارائه راهکارهای سیاستی
تجزیهوتحلیل دادههای نظام بانكی استان در سال  6931نشان میدهد که نرخ رشد
سپردههای بانكی در استان ( 01/0درصد) معادل  6/6درصد کمتر از نرخ رشد سپردههای بانكی
در سطح کشور ( 03/9درصد) بوده است که نشان میدهد که از نظر تصمیمگیری اقتصادی و
رفتار مردم ساکن برای نگهداری پولهایشان در بانكها در استان مازندران همسو و خیلی
نزدیك به ساکنین سایر نقاط کشور میباشد.
اما با نگاه به شاخص تسهیالت پرداختی بانكها مشاهده میشود که نرخ رشد تسهیالت
پرداختی بانكهای استان ( 63/1درصد) معادل  1درصد کمتر از نرخ رشد تسهیالت پرداختی
بانكها در سطح کشور ( 07/1درصد) بوده است .اگر چه استان مازندران از نظر شاخص سپرده
بانكی همسو و نزدیك با سایر استانهای کشور بوده ولی از نظر شاخص تسهیالت پرداختی
فعاالن اقتصادی و آحاد مختلف استان کمتر از متوسط سایر استانهای کشور از تسهیالت
بانكی استفاده نمودهاند.
امروزه بانكها نقش اصلی را در رشد و توسعه کشورها ایفا میکنند ،بهطوریکه کاهش تورم،
افز ایش سطح اشتغال و کاهش میزان بیكاری ،کنترل نقدینگی ،افزایش رفاه و درآمد افراد
جامعه ،رونق تولید و ...از جمله آثار نظام بانكی کارآمد محسوب میشود .مهمترین دستاورد
بانك مرکزی در سال  ،6931ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز بود که پیشازاین نقش
بسیار مخربی در نظ ام پولی کشور داشته و تهدیدی جدی برای ثبات مالی و اقتصاد کشور به
حساب میآمدند .همچون سال گذشته ،سیاستهای اعتباری بانك مرکزی در سال  6931نیز
بر حمایت از فعالیتهای تولیدی با تأکید ویژه بر تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و
تأمین مالی واحدهای کوچك و متوسط متمرکز بود که نتایج آن در بهبود رشد غیرنفتی اقتصاد
و ایجاد فرصتهای شغلی جدید نمود یافت.
131

سال 6931

گزارش اقتصادی استان مازندران

علیرغم دستاوردهای مذکور ،بانك مرکزی نتوانست در ماههای پایانی سال روند رو به رشد نرخ
ارز که عمدت اا ریشه در عوامل غیراقتصادی داشت ،مهار کند و ثبات بازار ارز را در سطحی
مناسب و متناسب با اقتضائات اقتصاد کالن تأمین نماید .افزایش نرخ تسعیر ارز در اواخر سال
 6931موجب افزایش قیمت مواد اولیه و تجهیزات وارداتی و افزایش هزینه تولید شده و
بیشترین تأثیر را بر شاخصهای قیمت صنایع مختلف داشته است.
برخی راهكارهای اجرایی برای مقابله با چالشهای پیش روی نظام بانكی کشور به شرح ذیل
ارائه میشود:
 ایجاد یك نهاد مالی توسط دولت است که داراییهای سمی و غیر نقد و وامهای معوق
بانكها را از آنها خریداری کند.
 تزریق سرمایه جدید توسط دولت به بانكهایی است که با مشكل عدم کفایت سرمایه
مواجه هستند.
 بازنگری و اصالح نحوه نظارت بانك مرکزی بر نظام بانكی
 بانك مرکزی به جای تمرکز بر شیوه ارائه خدمات بانكی (مثل الزام بانكها به اعطای
تسهیالت ازدواج و )...و اعمال محدودیت بر نرخهای سود و تعیین تعرفه برای کارمزدهای
بانكی باید بر میزان ریسكپذیری بانكها و ترازنامه آنها تمرکز کند.
 اجماع سازی مسئوالن ارشد نظام در خصوص بحران نظام بانكی
 بهرهگیری از بازاریابی نوین ،برای طراحی و ارائه محصوالت بانكی مطابق با خواستههای
مشتریان
 ارتقاءدادن سطح مهارت منابع انسانی با آموزشهای مناسب و نوین جهت تعامل بیشتر
با مشتریان
 تأکید بیشتر بانكها و مؤسسات اعتباری استقرار سیستم مدیریت ریسك اعتباری
 بهکارگیری مؤثر سیستمهای یكپارچه اطالعاتی جهت ارائه اطالعات دقیق و به موقع و
آنالین از عملكرد نظام بانكی به منظور شفافسازی عملكرد آنان
 متناسب بودن گسترش بانكها ،مؤسسات مالی ،اعتباری با نیازهای جامعه
 حذف قوانین و مقررات زیاد و دست و پاگیر در نظام بانكی کشور
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جدول  .6 – 69مقایسه مانده سپردههای بانکی استان مازندران به تفکیک نوع سپرده در سالهای  6935و 6931
عنوان سپرده

سهم از کل
سپردهها
6931

رشد نسبت
به سال قبل
(درصد)

سهم از کل
سپردهها
6933
66

66
71

سال 6933
(هزار میلیارد ریال)

سال 6931
(هزار میلیارد
ریال)

مانده سپردههای دیداری

04/7

96/4

07/6

مانده سپردههای مدتدار

679/9

000/3

01/1

71

مانده سپردههای قرضالحسنه پسانداز

63/4

02/0

96/6

7

7

مانده سایر سپردهها

1/7

66/3

90/6

4

4

000/9

011/0

01/7

622

622

جمع (مانده سپردهها)

مأخذ :کمیسیون هماهنگی بانكهای استان مازندران
جدول  .2 – 69مانده سپردههای بانکی به تفکیک نوع سپرده و بانکهای استان در سال ( 6931میلیون ریال)
قرضالحسنه
جاری

سایر سپردهها

جمع کل

درصد
سهم بازار

انواع

سپرده

ملی

62,744,359

6,306,336

7,125,228

6,762,158

82,938,081

29

صادرات

28,234,599

2,752,086

3,570,775

735,417

35,292,877

12/3

ملت

28,976,769

2,261,148

6,583,028

941,018

38,761,963

13/5

مسكن

26,823,114

842,803

773,319

0

28,439,236

9/9

سپه

17,976,935

987,162

1,406,427

192,295

20,562,819

7/2

تجارت

15,010,663

1,273,063

2,138,986

1,040,394

19,463,106

6/8

کشاورزی

24,901,183

1,209,349

3,445,887

761,783

30,318,202

10/6

رفاه کارگران

14,597,364

882,934

4,657,464

121,688

20,259,450

7/1

توسعه صادرات

57,500

231

72,465

55,507

185,703

0/1

صنعت و معدن

740,733

1,229

191,860

90,743

1,024,565

0/4

پست بانك

1,424,512

34,365

455,293

80,792

1,994,962

0/7

توسعه تعاون

1,493,493

283,440

355,915

795,761

2,928,609

1

قرضالحسنه مهر ایران

0

3,422,880

701,520

0

4,124,400

1/4

جمع کل

222,981,224

31,478,167

11,577,556

286,293,973

100/0

نام بانك

سپرده
مدتدار

قرضالحسنه
پسانداز

20,257,026
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جدول  . 9 – 69مقایسه مانده تسهیالت اعطایی به تفکیک نوع بخشهای اقتصادی استان مازندران در سالهای  6935و 6931

مانده تسهیالت
بخش کشاورزی

سال 6933
(میلیون ریال)

سال 6931
(میلیون ریال)

رشد نسبت به سال
قبل (درصد)

سهم تسهیالت
پرداختی از مانده
کل تسهیالت
اعطایی 6933

سهم تسهیالت
پرداختی از مانده کل
تسهیالت اعطایی
6931

52,873,736

60,568,364

64/1

06/3

06/0

بخش صنعت و معدن

34,262,710

37,344,630

3

60/71

69/6

بخش ساختمان و مسكن

77,204,855

84,469,647

3/4

99/27

03/1

825,859

1,011,686

00/3

2/33

2/4

بخش خدمات و بازرگانی

69,058,392

84,826,444

00/1

01

03/1

بخش صادرات
قرضالحسنه

12,342,477

16,873,496

91/7

3/11

3/3

جمع کل

246,568,028

285,094,267

63/1

622

622

مأخذ :کمیسیون هماهنگی بانكهای استان مازندران
جدول  .4 – 69مقایسه مانده سپردهها و مانده تسهیالت اعطایی بانکهای استان مازندران
به تفکیک بانکهای عامل در سال 6931

ردیف

مانده سپردهها
(میلیارد ریال  /درصد)
بانك

مانده تسهیالت اعطایی
(میلیارد ریال /درصد)

نسبت مانده تسهیالت
اعطایی به مانده سپردهها

مبلغ

سهم

6

ملی

82,938

29

58,723

0

صادرات

35,292

12/3

31,072

9

ملت

38,761

13/5

32,349

11/3

4

مسكن

28,439

9/9

62,004

21/7

218

3

سپه

20,562

7/2

14,396

5/0

70

1

تجارت

19,463

6/8

14,463

5/1

74

7

کشاورزی

30,318

10/6

34,377

12/1

113

1

رفاه کارگران

20,259

7/1

15,087

5/3

74

3

توسعه صادرات

185

0/1

4,122

1/4

2,220

62

صنعت و معدن

1,024

0/4

8,550

3/0

835

66

پست بانك

1,994

0/7

1,966

0/7

99

60

توسعه تعاون

2,928

1/0

3,702

1/3

126

69

قرضالحسنه مهر ایران

4,124

1/4

4,277

1/5

104

286,293

622

285,094

622

33/1

جمع کل

مبلغ

سهم
20/6

71

10/9

88
83
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جدول  .5 – 69مقایسه میزان مطالبات بانکهای استان مازندران در سالهای  6935و ( 6931میلیارد ریال)

ردیف

میزان مطالبات

بانك

6

ملی

4,908

0

صادرات

2,088

2,226

9

ملت

3,629

5,545

52/8

4

مسكن

861

1,711

98/8

3

سپه

2,127

2,103

-1/1

1

تجارت

2,560

2,826

10/4

7

کشاورزی

2,955

4,812

62/8

1

رفاه کارگران

607

494

-18/7

3

توسعه صادرات

0

0

0/0

62

صنعت و معدن

1,598

3,796

137/5

66

پست بانك

221

220

-0/6

60

توسعه تعاون

345

465

35/0

69

قرضالحسنه مهر ایران

33

20

-91/9

21,938

29,618

94/1

جمع کل

درصد رشد

سال 33

سال 31
5,395

9/9
6/6
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فصل چهاردهم
نرخ تورم و شاخصهای قیمتی
استان
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چکیده
دولت دوازدهم تك رقمی کردن نرخ تورم را برای سال  6931هدفگذاری کرد
و در این راستا برخی از سیاستهای پولی و ارزی خود را تغییر داد که در حوزه
بازار پول تكیه اصلی بر کنترل نقدینگی و هدایت آن استوار است .بر اساس
اعالم دفتر آمارهای اقتصادی بانك مرکزی نرخ تورم کشور در سال 6931
معادل  3/1درصد برآورد گردیده است .همچنین بررسی نتایج شاخص بهای
کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری استان مازندران در سال ،6931
بیانگر این نكته است که در این سال ،شاخص کل بهای کاالها و خدمات
مصرفی در استان مازندران معادل  666/0واحد بوده که از رشدی معادل 66/0
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است.
بررسی شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی به تفكیك گروههای اصلی کشور
نشان میدهد باالترین نرخ تورم در سال  6931مربوط به گروه خوراکیها و
آشامیدنیها معادل  69/3درصد و کمترین نرخ نیز مربوط به گروه دخانیات
معادل  9/6درصد بوده است .همچنین با بررسی شاخصهای یاد شده در
مناطق شهری استان مازندران مشاهده میشود که بیشترین نرخ تورم در سال
 6931در این استان مربوط به دو گروه تحصیل و خوراکی آشامیدنیها به
ترتیب برابر با  61درصد و  64/1درصد بوده و همچنین کمترین میزان آن
مربوط به گروه دخانیات بوده که برابر با  4/1درصد بوده است که میتوان گفت
این میزان درصد رشد ،تقریب اا هماهنگ با نرخ کشور بوده است .مجموعه
تحوالت اقتصادی سال  6931حكایت از دستیابی توأم به رشد اقتصادی باال و
تورم پایین دارند که البته حفظ این دستاورد و تداوم آن متضمن هماهنگی و
سازگاری سیاستهای پولی ،مالی و ارزی است.
واژگان کلیدی :تورم ،شاخص بهای کاالها و خدمات
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 .6-64سیاستهای اقتصادی تورم و جهتگیریهای استان
تورم یكی از مهمترین پدیدههای اقتصادی قرن حاضر است و دامنه آن چنان وسیع و گسترده
است که هیچ کشوری در جهان از آثار و نتایج آن برکنار نمانده است .تورم به معنای افزایش
سطح عمومی قیمتهاست .ولی هر افزایش قیمتی را نمیتوان تورم خواند به طوری که یك
افزایش مالیم در قیمتها و یك افزایش کوتاهمدت را نمیتوان تورم خواند .بلكه تورم به معنی
یك افزایش پایدار و محسوس در سطح عمومی قیمتهاست.
یكی از ریشههای تورم ،نبود تعادل میان درآمدها و هزینههای دولت است به این معنی که
وقتی هزینههای دولت نسبت به درآمد آن افزایش یابد ،دولت با کسری بودجه مواجه خواهد
شد .اگر در این شرایط دولت برای حل مشكل کسری بودجهی خود از بانك مرکزی اقدام به
استقراض یا فروش درآمدهای ارزی خود به بانك مرکزی نماید ،پایه پولی در ادامه آن نقدینگی
در اقتصاد افزایش مییابد که این خود موجب تورم و بدتر شدن اوضاع اقتصادی خواهد شد.
یكی دیگر از علل افزایش نرخ تورم ،انتظارات تورمی است .اگر مردم با تجربیاتی که از گذشته
در بازار پیداکردهاند پیشبینی نمایند که در آینده قیمتها در بازار افزایش پیدا خواهد کرد و
برای اجناسی که امروزه خریداری میکنند .فردا باید پول بیشتری پرداخت نمایند .میزان هزینه
و خرید خود موجب به وجود آوردن تورم خواهد شد .بدیهی است که در چنین شرایطی عالوه
بر مردم ،تولیدکنندگان و فروشندگان نیز اگر بدانند که در آینده قیمتها باال میرود از فروش و
عرضهی کاالی خود خودداری کرده و فروش و عرضهی کاالی خود را تا زمان فرا رسیدن
افزایش قیمتها در انبار نگهداری خواهند کرد تا محصوالت خود را با قیمت باالتری به فروش
برسانند که این سیاست ،بر عرضه و تقاضا و قیمت اثر مستقیم داشته و موجب افزایش تورم
خواهد شد.
رشد اقتصادی ،یكی از مهمترین مؤلفههای سنجش و ارزیابی وضعیت اقتصاد در کشور است.
رشد اقتصادی از تغییرات تولید ناخالص داخلی ،محاسبه میشود .افزایش تولید باعث میشود
درآمدهای یك کشور بهتر شود و در نتیجه این موضوع باعث افزایش سرمایهگذاری یا مصرف
خواهد شد .ازاینرو اگر رشد اقتصادی در یك دوره به شكل مداوم افزایش یابد ،به دنبال آن
سطح رفاه برای مردم در کشورها نیز رشد خواهد کرد .بهعنوان مثال کشورهایی مانند چین و
کره جنوبی با یك برنامهریزی مشخص ،به رشد باال و پایدار دست یافتند و توانستند سطح رفاه
را در جامعه باال ببرند .رشد اقتصادی در کشور بیشتر از آنكه درونزا و برونگرا باشد ،تحت
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تأثیر شوکهای خارجی و داراییهای سرمایهای تغییر کرده است .از سوی دیگر ،سطح تورم
پایین و تثبیت شده یكی از معیارهای اقتصاد سالم است ،اگرچه که بسیاری از کشورها از
دغدغه تورم باال ،گذر کردهاند ،اما بررسی آمارهای تورمی در دهههای اخیر نشان میدهد که
حل این چالش همیشه برای اقتصاد کشور به یك مسئله اساسی تبدیل شده است.
بین تورم و رشد اقتصادی یك رابطه دو طرفه وجود دارد .از یك طرف تولید ناخالص داخلی به
قیمت ثابت ،بیانگر عرضه کل جامعه است ،بنابراین افزایش آن به منزله کاهش شكاف بین
عرضه و تقاضای کل و در نتی جه کاهش تورم است .در نتیجه ،افزایش تولید میتواند قسمتی از
آثار تورمی مازاد تقاضای کل ایجاد شده از طریق گسترش حجم پول را خنثی کند .همگام با
تورم ناشی از سیاستهای دولت ،تولید نیز میتواند رشد کند و با سیاستهای ضد تورمی
دولت ،به رشد اقتصادی لطمه وارد میشود .از طرف دیگر برخی نیز عقیده دارند که تورم
مخصوصاا تورمهای باال بر رشد اثر منفی دارد.
مجموعه تحوالت اقتصادی سال  6931حكایت از دستیابی توأم به رشد اقتصادی باال و تورم
پایین دارند که البته حفظ این دستاورد و تداوم آن متضمن هماهنگی و سازگاری سیاستهای
پولی ،مالی و ارزی است .لیكن در حوزه سیاستگذاری پولی ،با وجود الزامات موجود در
خصوص کنترل نرخ تورم و صیانت از موفقیتهای حاصله در زمینه مهار تورم ،به دلیل
حمایتهای نظام بانكی از تولید و نیز برخی تكالیف شبه بودجهای بر بانكها ،رشد نقدینگی در
سطح باالیی قرار دارد؛ بنابراین برای حفظ تورم در سطوح تك رقمی ،الزم است در تنظیم
سیاستهای اقتصادی به ظرفیت محدود سیاستهای پولی برای انگیزش تولید توجه شود و
کنترل رشد نقدینگی و تقویت انضباط در حوزه سیاستهای بودجهای دولت در دستور کار قرار
گیرد.
دولت دوازدهم تك رقمی کردن نرخ تورم را برای سال  6931هدفگذاری کرد و در این راستا
برخی از سیاست های پولی و ارزی خود را تغییر داد که در حوزه بازار پول تكیه اصلی بر کنترل
نقدینگی و هدایت آن استوار است .در نتیجه این سیاستها و برنامهها ،نرخ تورم از وضعیت
نگرانکننده ،فاصله گرفت و با طی مسیر نزولی از  42درصد در مهر ماه  6930به عدد نرخ تورم
تك رقمی سالیانه  3درصد و  3/1درصد به ترتیب در پایان سالهای  33و  31رسید که
دستاورد بزرگی در اقتصاد کشور به شمار میآید.
رویكرد کلی سیاستهای بانك مرکزی در سال  6931همانند سال  6933بر مبنای ارتقای
انضباط پولی ،مدیریت مناسب نقدینگی ،افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی ،حفظ ثبات
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بازار ارز ،تأمین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی استوار بوده است
که در کنار رویكردهای انضباط مالی ،زمینه مناسبی را برای کاهش نرخ تورم فراهم آورد .تجربه
تحریمها و اجرای سیاستهای کلی سیاستهای مقاومتی بر مبنای این تجربیات موجب شد تا
کشور ایران با کمترین آسیب سال  6931را سپری کند.
در نتیجه این رویكردهای انضباطی در سیاستهای پولی و مالی و مدیریت مناسب انتظارات
تورمی ،نرخ تورم از  3درصد در سال  6933با اندکی افزایش به  3/1درصد در سال 6931
تغییر یافت.
 .2-64بررسی وضعیت تحوالت نرخ تورم و شاخصهای قیمتی استان
شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی به عنوان معیار سنجش تغییرات قیمت کاالها و خدمات
مصرفی خانوارها مهمترین ابزار اندازهگیری میزان تورم در اقتصاد کشور میباشد .درصد تغییر
ساالنه این شاخص نرخ تورم نامیده میشود .متوسط شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در
مناطق شهری ایران در سال  6931به عدد  623/1رسید که نسبت به سال قبل (نرخ تورم)
معادل  3/1درصد رشد را نشان میدهد.
روند رشد شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در سطح کشور در فروردین ماه سال
(6931معادل  60/7درصد) تا مهر ماه (معادل  1/4درصد) نسبت به ماه مشابه سال قبل روند
نزولی داشته و از آبان ماه (معادل  3/1درصد) تا آذر ماه (معادل  62درصد) کمی روند صعودی
داشته و همچنین از آذر ماه تا اسفند ماه سال مذکور (معادل  1/9درصد) روند نزولی را به
همراه داشته است.
بیشترین میزان تأثیرگذاری در افزایش شاخص کل مربوط به گروه خوراکیها و آشامیدنیها
معادل  69/3درصد و کمترین آن مربوط به گروه دخانیات معادل  9/6درصد بوده است.
همچنین با بررسی شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در دو گروه اختصاصی کاال و خدمت
مالحظه میشود که در سال  6931گروه کاال معادل  62/0درصد تأثیر بیشتری در افزایش
شاخص کل داشته است (سال پایه .)6933=2
در سال  6931در میان استانهای کشور باالترین عدد شاخص متعلق به استان مازندران برابر
 660/0و پایینترین عدد شاخص مربوط به استان البرز برابر  621/0بوده است .در سال مورد
بررسی بیشترین نرخ تورم مربوط به استان مازندران معادل  66/0درصد بوده است .استان ایالم
و سیستان و بلوچستان و کهكیلویه و بویر احمد با  62/3درصد در رتبه بعدی قرار دارند .در این
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سال کمترین نرخ تورم مربوط به استان البرز معادل  1/0درصد بوده است .نرخ تورم استان
مازندران در سال  6931معادل  66/0درصد بوده که این استان از این حیث رتبه اول را در بین
استانهای کشور به خود اختصاص داده است که در واقع استان مازندران نسبت به سایر
استانها از نرخ تورم بیشتری برخوردار بوده است .هرچند که نسبت به نرخ تورم سال قبل
(معادل  3/1درصد) حدود  6/1درصد رشد داشتهاند.
گزارش منتشره شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور در سال 6931
نشان میدهد نرخ تورم پنج استان البرز ،بوشهر ،اردبیل ،فارس و آذربایجان شرقی به ترتیب
حدود  6/4درصد 6/9 ،درصد  6درصد 2/3 ،درصد و  2/1درصد از متوسط نرخ تورم در
استانهای کشور ( 3/1درصد) کمتر بودهاند.
 .9-64بررسی وضعیت شاخصهای قیمتی
متوسط شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در سال  6931به عدد
 623/1رسید که نسبت به سال قبل (نرخ تورم) معادل  3/1درصد رشد را نشان میدهد (سال
پایه .)6933=2
با بررسی شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی به تفكیك گروههای اصلی کشور مشاهده
میشود که باالترین نرخ تورم در سال  6931مربوط به گروه خوراکیها و آشامیدنیها برابر با
 69/3درصد و کمترین میزان نرخ تورم نیز مربوط به گروه دخانیات با  9/6درصد بوده است.
شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در استان مازندران معادل  666/0واحد بوده که
نسبت به سال قبل (نرخ تورم) معادل  66/0درصد رشد را نشان میدهد .همچنین با بررسی
شاخصهای یاد شده در مناطق شهری استان مازندران مشاهده میشود که بیشترین نرخ تورم
در سال  6931در این استان مربوط به دو گروه تحصیل و خوراکی آشامیدنیها به ترتیب برابر
با  61درصد و  64/1درصد بوده و همچنین کمترین میزان آن مربوط به گروه دخانیات بوده که
برابر با  4/1درصد بوده است که میتوان گفت این میزان درصد رشد ،تقریب اا هماهنگ با نرخ
کشور بوده است.
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 .4-64بررسی و تحلیل اجزاء شاخصهای قیمتی
.6-4-64گروه خوراکیها و آشامیدنیها:
شاخص بهای گروه خوراکیها و آشامیدنیها استان مازندران در سال  6931معادل 664/1
واحد بوده که نسبت به سال  64/1 ،6933درصد افزایش داشته است .همچنین در سال 6931
شاخص بهای گروه خوراکیها و آشامیدنیها در استان مازندران معادل  2/7واحد بیشتر از این
شاخص در کشور بوده است.
.2-4-64گروه دخانیات:
شاخص بهای گروه دخانیات استان مازندران معادل  624/1واحد در سال  6931بوده که نسبت
به سال  6933معادل  4/1درصد رشد داشته است .همچنین در سال  6931شاخص بهای گروه
دخانیات در استان مازندران معادل  6/3واحد بیشتر از این شاخص در کشور بوده است.
.9-4-64گروه پوشاک و کفش:
شاخص بهای گروه پوشاک و کفش استان مازندران در سال 6931معادل  621/1واحد بوده که
نسبت به سال  1/1 ،6933درصد افزایش داشته است .همچنین در سال  6931شاخص بهای
گروه پوشاک و کفش معادل  6/4واحد بیشتر از این شاخص در کشور بوده است.
.4-4-64گروه مسکن ،آب ،برق ،گاز و سایر سوختها:
بر اساس گزارش بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،در سال  6931شاخص بهای گروه
مسكن ،آب ،برق ،گاز و سایر سوختها در استان مازندران  662/3واحد بوده که در مقایسه با
مدت مشابه سال قبل ،معادل  62/3درصد رشد داشته است .همچنین در سال  6931شاخص
بهای گروه مسكن ،آب ،برق ،گاز و سایر سوختها معادل  0/1واحد بیشتر از این شاخص در
کشور بوده است.
.5-4-64گروه اثاث ،لوازم و خدمات مورداستفاده در خانه:
بر اساس گزارش بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،در سال  6931شاخص بهای گروه اثاث،
لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه در استان مازندران  623واحد بوده که در مقایسه با مدت
مشابه سال قبل ،معادل  3درصد رشد داشته است .همچنین در سال  6931شاخص بهای گروه
اثاث ،لواز م و خدمات مورد استفاده در خانه معادل  2/3واحد بیشتر از این شاخص در کشور
بوده است.
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.1-4-64گروه بهداشت و درمان:
شاخص بهای گروه بهداشت و درمان استان مازندران در سال  6931معادل  666/1واحد بوده
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ،معادل  66/1درصد رشد داشته است .همچنین در سال
 6931شاخص بهای گروه بهداشت و درمان معادل  6/3واحد بیشتر از این شاخص در کشور
بوده است.
.7-4-64گروه حملونقل:
شاخص بهای گروه حملونقل استان مازندران معادل  621/1واحد در سال  6931بوده که در
مقایسه با مدت مشابه سال قبل 1/1 ،درصد رشد داشته است .همچنین در سال  6931شاخص
بهای گروه حملونقل معادل  2/9واحد بیشتر از این شاخص در کشور بوده است.
.8-4-64گروه ارتباطات:
شاخص بهای گروه ارتباطات استان مازندران معادل  621واحد در سال  6931بوده که در
مقایسه با مدت مشابه سال قبل 1 ،درصد رشد داشته است .همچنین در سال  6931شاخص
بهای گروه ارتباطات معادل  2/6واحد کمتر از این شاخص در کشور بوده است.
.3-4-64گروه تفریح و امور فرهنگی:
در سال  6931شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی در استان مازندران معادل 621/1
واحد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 1/1 ،درصد رشد داشته است .همچنین در
سال  6931شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی معادل  6/1واحد کمتر از این شاخص در
کشور بوده است.
.61-4-64گروه تحصیل:
شاخص بهای گروه تحصیل استان مازندران معادل  661واحد در سال  6931بوده که در
مقایسه با مدت مشابه سال قبل 61 ،درصد رشد داشته است .همچنین در سال  6931شاخص
بهای گروه تحصیل معادل  4/7واحد بیشتر از این شاخص در کشور بوده است.
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.66-4-64گروه رستوران و هتل:
در سال  6931شاخص بهای گروه رستوران و هتل در استان مازندران معادل  662واحد بوده
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ،معادل  62درصد رشد داشته است .همچنین در سال
 6931شاخص بهای گروه رستوران و هتل معادل  6/9واحد کمتر از این شاخص در کشور بوده
است.
.62-4-64گروه کاالها و خدمات متفرقه:
در سال  6931شاخص بهای گروه کاالها و خدمات متفرقه در استان مازندران معادل 669/1
واحد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ،معادل  69/1درصد رشد داشته است.
همچنین در سال  6931شاخص بهای گروه کاالها و خدمات متفرقه معادل  9/4واحد بیشتر از
این شاخص در کشور بوده است.
 .5-64جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی
آمار منتشره از بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران حكایت از آن دارد که شاخص کل بهای
کاالها و خدمات مصرفی در استان مازندران معادل  666/0واحد بوده که نسبت به سال قبل
(نرخ تورم) معادل  66/0درصد رشد را نشان میدهد .همچنین با بررسی شاخصهای یاد شده
در مناطق شهری استان مازندران مشاهده میشود که بیشترین نرخ تورم در سال  6931در این
استان مربوط به دو گروه تحصیل و خوراکی آشامیدنیها به ترتیب برابر با  61درصد و 64/1
درصد بوده و همچنین کمترین میزان آن مربوط به گروه دخانیات بوده که برابر با  4/1درصد
بوده است که میتوان گفت این میزان درصد رشد ،تقریب اا هماهنگ با نرخ کشور بوده است.
در بعد استانی یكی از مهمترین دالیل ثبت نرخ تورم  66/0درصدی در استان موقعیت خاص
جغرافیایی و نزدیكی آن به پایتخت و گردشگر پذیر بودن استان مازندران میباشد آمار رسمی
حكایت از آن دارد که تنها در ایام نوروز قریب به  02میلیون گردشگر به استان مازندران سفر
مینمایند البته این روند با نرخ کمتری در  1ماهه اول سال ادامه مییابد حتی در سالیان اخیر
حجم ورود گردشگر به استان در فصلهای پاییز و زمستان نیز بهطور محسوسی افزایش یافته
است و در حقیقت این جم عیت سربار بر جمعیت ثابت استان افزایش تقاضا را برای کاالهای
مصرفی به دنبال خواهد داشت .از آنجائی که عمده سیاستهای اقتصادی استان بر مبنای
جمعیت ثابت استان تدوین گردیده است لذا شوک ناشی از افزایش تقاضا ،افزایش سطح
143

سال 6931

گزارش اقتصادی استان مازندران

قیمتها را به دنبال خواهد داشت .مصداق بارز این سخن قرار داشتن استان مازندران در بین
استانهای با تورم باالتر از متوسط نرخ تورم در بین استانهای کشور میباشد.
لذا بهمنظور کنترل این پدیده و جلوگیری از روند افزایشی نرخ تورم در استان میبایست در
تصمیمگیریهای اقتصادی استان جمعیتی حدود  02درصد جمعیت استان را به جمعیت
استان اضافه نمود تا با کمبود کاالها و خدمات در استان مواجه نباشیم.
اما در بعد کشوری همانطور که میدانیم تورم در ایران دارای ریشههای مالی است و عوامل
مالی موجب ایجاد و تشدید آن میشوند .از مهمترین عوامل مؤثر بر تورم در کشور میتوان به
کسری بودجه دولت باعث افزایش تورم میشود به طوری که افزایش در آن ،تورم را با نرخ رشد
فزایندهتری افزایش میدهد؛ و از سوی دیگر ،شاخص قیمت کاالهای وارداتی ،تأثیر افزایشی بر
تورم داشته و نشان دهنده این است که میزان تورم جهانی نیز نقش بسزایی در تورم داخل
ایران دارد .از دیگر مولفههای افزایش نرخ تورم در کشور افزایش درآمدهای نفتی و حجم
نقدینگی میباشد در صورت بروز این پدیده نرخ تورم در کشور افزایش مییابد .در مقابل نتایج
بررسیها و مطالعات صورت گرفته اقتصادی در حوزه شاخص بهای کاالها و خدمات نشان
میدهند که با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی در کشور ،تورم کاهش خواهد یافت.
با توجه به مطالعات صورت گرفته و تأثیری که عوامل مالی و کسری بودجه بر تورم دارند
پیشنهادهای زیر ارایه شده است :اگر دولت با حفظ محدوده فعالیتهای خود بخواهد نسبت به
کاهش هزینههای خود اقدام کند ،عمالا غیرممكن به نظر میآید اما چنانچه اقداماتی در جهت
کم کردن حوزه فعالیتهای دولت و واگذاری بعضی از فعالیتها به بخش خصوصی انجام گیرد،
میتوان انتظار داشت که از حجم پرداختیهای دولت کاسته و در نتیجه کسری بودجه تقلیل
یافته و اثر افزایشی آن بر تورم نیز کاهش یابد .با توجه به اینكه درصد باالیی از کسری بودجه
در ایران از طریق استقراض از بانك مرکزی تأمین میشود که تأثیر انبساطی قابل مالحظهای
بر تقاضای کل و سطح عمومی قیمتها به جای میگذارد ،الزم است که کسری بودجه دولت از
راه های دیگری بجز استقراض از نظام بانكی مانند استقراض از مردم تأمین شود تا این حلقه
ارتباطی کسری بودجه و تورم از بین برود.
از جمله راهكارهایی که میتوان برای کاهش کسری بودجه دولت به کار برد ،تالش برای
افزایش دریافتیهای دولت است که مهمترین گزینه ،افزایش درآمدهای مالیاتی است .در مورد
افزایش درآمد مالیاتی ،توجه به عملكرد دولت مبین عدم توفیق قابل مالحظهای در این بخش
است که این عدم موفقیت را میتوان ناشی از جنبه قانونی و اجرایی نظام مالیاتی کشور دانست.
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اگر دولت قادر به اصالح ساختار مالیاتی کشور شود ،آنگونه که سیاست مالیات ستانی قادر به
انجام وظائف خود شود ،میتوان آن را به عنوان یكی از روشهای مناسب برای افزایش
درآمدهای دولت ،تقلیل کسری بودجه و در نتیجه مهار تورم در شرایط موجود به شمار آورد.
کنترل تورم همواره از اولویتهای دولت بوده است .در این راستا اقدامات گوناگونی انجام شده
است که از جمله می توان به :نظارت بر خروج کاالهای اساسی ،بازتنظیم صادرات و واردات،
نظارت بر مرزها و مبارزه با قاچاق کاال ،جهتدهی نقدینگی از طریق توسعه بازار سرمایه ،ایجاد
ثبات نسبی در بازار ارز از طریق راهاندازی مرکز مبادالت ارزی و کنترل پایه پولی از طریق
مدیریت بر نحوه اضافهبرداشت بانكها اشاره کرد .به عالوه ،به نظر میرسد با اقدامات
(توصیههای سیاستی) ذیل می توان در جهت کنترل نرخ تورم گام برداشت:
 .6مدیریت بودجه دولت به جهت اجتناب از ایجاد کسری بودجه.
 .0مدیریت نقدینگی از طریق انتشار اوراق مشارکت ،نظاممند کردن بازار غیرمتشكل پولی،
ساماندهی معوقات بانكی.
 .9مدیریت بازار ارز از طریق مدیریت بر کاهش واردات و حصول اطمینان از بازگشت ارز
حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه تجاری کشور.
 .4مدیریت بازار مواد غذایی و سایر کاالهای اساسی از طریق ذخیرهگیری مناسب ،کنترل
قیمتها و نظارت دقیق بر توزیع کاالهای اساسی
 .3کنترل فضای روانی بازار و بیاثر سازی انتظارات تورمی.
 .1توسعه فرهنگ صرفهجویی و کاهش هزینههای غیرضروری خانوارها.
 .7تدوین سیاستهای افزایش بهرهوری و رونق تولیدات داخلی.
 .1کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و استفاده صحیح از درآمدهای نفتی
 .3مدیریت تأمین ،ذخیره سازی و توزیع کاالهای اساسی و ضروری.
 .62کنترل بازار کاالهای انحصاری و جلوگیری از قیمت گذاریهای فرصت طلبانه.
 .66اصالح شبكه های توزیع کاال و مقابله با احتكار و گران فروشی.
 .60تشویق و هدایت منابع پساندازی به امر سرمایهگذاریهای مولد و توسعهبخش مالی در
اقتصاد ایران به عنوان یك قاعده کلی و پذیرفته شده در سیاستگذاری کالن.
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جدول  .6-64جدول نرخ تورم و شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور و
استان مازندران طی سالهای 6981-6931
شرح

کشور
شاخص کل

استان مازندران

درصد تغییر ساالنه

شاخص کل

درصد تغییر ساالنه

سال
6911

06/9

61/9

63/1

61/9

6917

01/7

03/4

03/2

01/4

6911

03/3

62/3

01/0

60/1

6913

99/0

60/3

90/6

69/7

6932

42/9

06/4

91/3

06/0

6936

30/1

92/3

36/9

96/1

6930

72/3

94/1

13/6

94/3

6939

16/3

63/3

12/1

61/1

6934

36/7

60/2

36/0

60/7

6933

622/2

3/6

622/2

3/1

6931

623/1

3/1

666/0

66/0
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جدول  .2-64مقایسه نرخ تورم کشور و استان مازندران در سال های  6935و  6931به تفکیک گروههای اصلی
(درصد)
استان مازندران

کشور
شاخص
کل
33

شاخص کل
31

شاخص کل

622

623/1

3/1

 -6خوراکیها و آشامیدنی ها

622

669/3

69/3

 -0دخانیات

622

629/6

9/6

 -9پوشاک و کفش

622

623/4

3/4

 -4مسكن ،آب ،برق و گاز و سایر سوخت ها

622

621/6

1/6

گروه

درصد تغییر
ساالنه

شاخص کل
33

شاخص
کل
31

درصد
تغییر
ساالنه

622

666/0

66/0

622

664/1

4/1

622

624/1

4/1

622

621/1

1/1

622

662/3

62/3

 -3اثاث ،لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

622

621/6

1/6

622

623

3

 -1بهداشت و درمان

622

662/6

62/6

622

666/1

66/1

 -7حمل و نقل

622

621/3

1/3

622

621/1

1/1

 -1ارتباطات

622

623/3

3/3

622

621

1

 -3تفریح و امور فرهنگی

622

662/0

62/0

622

621/1

1/1

 -62تحصیل

622

666/9

66/9

622

661

61

 -66رستوران و هتل

622

666/9

66/9

622

662

62

 -60کاالها و خدمات متفرقه

622

662/0

62/0

622

669/1

69/1
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فصل پانزدهم
وضعیت مالی و بودجه استان
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چکیده
دولت منابع خود را از سه محل تأمین میکند :درآمدها (شامل درآمدهای
عمومی و درآمدهای اختصاصی) ،واگذاری داراییهای سرمایهای و واگذاری
داراییهای مالی .عملكرد درآمدهای عمومی استان شامل درآمدهای
مالیاتی (مستقیم و غیرمستقیم) و سایر درآمدها در سال  6931برابر با
 64291میلیارد ریال بوده که علیرغم رشد  66/6درصدی نسبت به مدت
مشابه سال قبل نتوانسته است رقم مصوب را پوشش دهد .درآمدهای
عمومی در سال مذکور نسبت به مصوب قانون بودجه  13/1درصد
تحققیافته است؛ بنابراین مبلغ  6109میلیارد ریال کسری درآمد رخداده
است.
مهمترین دالیل عدم تحقق در وصول درآمدهای عمومی استان عبارتاند از
انتقال برخی از ردیفهای درآمدی از محل استانی به ملی که عمالا وصولی
این ردیفها از مجموع درآمدهای استان خارج میشود و یا با ابالغ قانون
بودجه طی دو سال اخیر درآمد حاصل از مطالبات معوق جرائم رانندگی
بهحساب ملی واریز میشود و یا افزایش معافیت حقوق کارکنان در سال
 6931بیش از نرخ افزایش حقوق که نتایج منفی آن در وصولی سال 6931
دیده میشود
عملكرد اعتبارات استان مازندران در سال  6931برابر با  40004میلیارد
ریال بوده که نسبت به مدت سال قبل  1/1درصد رشد و نسبت به مصوب
قانون بودجه ( 36194میلیارد ریال) معادل  16/3درصد تحقق داشته است.
واژگان کلیدی :درآمد عمومی ،سایر درآمدهای عمومی ،اعتبارات تملك
داراییهای سرمایهای (عمرانی) ،اعتبارات هزینهای (جاری) و مالیات
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 .6-65سیاستهای اقتصادی مالی و بودجهای و جهتگیریهای استان
در سالهای اخیر ،بانك مرکزی با توجه به عوامل مؤثر در کنترل تورم نظیر مهار انتظارات
تورمی و ایجاد ثبات در بازار ارز توانسته به دستاوردهای قابل توجهی دست یابد؛ به طوری که
سال  6931نیز همانند سال  6933با تورم تك رقمی پایان یافت .دستیابی به تورم تك رقمی
در دو سال متوالی در چهار دهه گذشته بیسابقه بوده که نشاندهنده عزم جدی بانك مرکزی
و دولت در کنترل تورم و حفظ آن در محدوده تك رقمی است .در سال  6931تورم تك
رقمی در حالی محقق شد که در نیمه دوم سال بازار ارز با نوساناتی همراه شد .افزایش
نااطمینانی در خصوص خروج ایاالتمتحده آمریكا از برجام و به دنبال آن احتمال کاهش
درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی و بازگشت تحریمها ،باعث شد روند افزایشی نرخ ارز
در فصل چهارم سال  6931نیز تداوم یابد .با توجه به تحوالت صورت گرفته و خروج
ایاالتمتحده آمریكا از برجام و متأسفانه تأثیر منفی آن بر رشد بیرویه نرخ ارز ،افزایش
قیمتها در سال آتی ناگزیر میباشد که این تورم فشار مضاعفی را به دولت وارد مینماید و
میتواند بر کسری بودجه دولت بهویژه افزایش هزینه طرحهای تملك داراییهای سرمایهای و
نیز کاهش درآمدها منجر گردد و در اجرای برنامه توسعه اختالل ایجاد نماید .با توجه به موارد
فوق نیاز به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و اهمیت تأمین منابع درآمدی پایدار از جمله
مالیات بیشازپیش احساس میگردد.
استان مازندران همچون سایر استانها تمام تالش خود را در اجرای سیاستهای ابالغی از سوی
دولت محترم بكار بسته است تا دستیابی به اهداف کشور محقق گردد .این استان تالش دارد از
همه ظرفیتهای موجود برای وصول حقوق دولت در استان بهره گرفته و با شناسایی منابع
جدید درآمدی و نیز کاهش فرار مالیاتی نقش خود را آبادانی کشور ایفا نماید .ازجمله اقداماتی
که در استان بهمنظور دسترسی به اهداف مذکور صورت گرفته است به شرح ذیل میباشد:
 تالش برای افزایش درآمدهای عمومی و شناسایی منابع جدید درآمدی در کار گروه درآمدو تجهیز منابع استان
 بررسی و ارائه راهكارهای موجود در کارگروه درآمد و تجهیز منابع استان برای کاهش فرارمالیاتی
 تالش برای اجرایی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در کلیه دستگاهها هماهنگی دستگاههای اجرایی برای رفع موانع تولید و سرمایهگذاری151
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 انجام اقدامات الزم جهت رشد سرمایهگذاری بهویژه سرمایهگذاری خارجی هماهنگی دستگاههای اجرایی بهمنظور بهبود فضای کسبوکار اجرای طرح جامع مالیاتی و تالش برای گسترش پایههای مالیاتی .2-5بررسی وضعیت تحوالت مالی و بودجهای
وزارت امور اقتصادی و دارایی در سالهای اخیر اقدامات قابلتوجهی را در راستای بروز رسانی
فرآیندها و سیستمهای اجرایی ،مدیریتی و نظارتی خود در دست انجام دارد .شفافسازی و
هوشمند سازی عملیات مالی دولت یكی از مهمترین پروژهها است که بهمنظور استفاده مؤثر از
قابلیتهای فناوری اطالعات در انجام بهینه مأموریتها و رسالتهای این وزارتخانه در دستور
کار قرار دارد .از پروژههای تعریفشده در ذیل کالن پروژه شفافسازی و هوشمند سازی
عملیات مالی دولت ،پروژه خزانهداری الكترونیكی ،اجرای طرح حساب واحد ) (TSAو
همچنین ساماندهی و تجمیع حسابهای دولتی است .استان مازندران نیز همچون سایر
استانها با اجرای طرح مذکور در سطح استان نقش خود را در انجام این مهم ایفا مینماید و با
تالش و پشتكار کارشناسان خویش در حال بروز رسانی عملكرد خویش در قالبهای درخواستی
وزارت متبوع میباشد .خزانه معین استان مازندران نیز در راستای وظایف محوله از سوی وزارت
متبوع در سال  6931اقدامات ذیل را انجام داده است:
 .6تهیه نرمافزار جامع خزانه معین با ریز سیستم اعتبارات هزینهای و تملك داراییهای
سرمایهای (نقدی و اسناد خزانه) و درآمد عمومی و اختصاصی و سپرده و افتتاح حساب و
تنظیم حساب با رویكرد تعهدی در اجرای دستورالعمل شماره  34/041929مورخ
6933/60/61
 .2بهرهگیری از سامانه سافات جهت ارسال فایل حقوق و سپرده به صورت الكترونیكی به
خزانه معین و دریافت انواع تائیدیههای خزانه معین توسط ذیحسابان دستگاههای اجرایی
به صورت برخط در بستر شبكه دولت
 .9دریافت سپرده به صورت فایل الكترونیكی به تفكیك شماره قبض و تاریخ قبض و ...
 .4بهرهبرداری از سامانه ارسال پیامك به شماره همراه ذیحسابان دستگاههای اجرایی بعد از
پرداخت وجه به حساب دستگاههای اجرایی
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 .9-65بررسی و تحلیل کلی وضع مالی استان
 نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی استان
تولید ناخالص داخلی استان مازندران در سال  6934برابر با  461/7هزار میلیارد ریال بوده
است که با رشد  3درصدی به رقم  434/0هزار میلیارد ریال در سال  6933رسیده است( .الزم
به یادآوری است تا زمان تدوین گزارش آمار سال  6931شاخص مذکور از سوی مرکز آمار
ایران ارائه نگردیده است) مقایسه تولید ناخالص داخلی و مالیات وصولی استان در سالهای
مذکور نشان می دهد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی استان در سال  6934برابر با 0/0
درصد بوده است که با رشد  2/9درصدی به رقم  0/3درصد در سال  6933رسیده است .این
رشد نشان از تالش استان برای افزایش درآمدهای مالیاتی دارد.
 ضریب برداشت (نسبت مصارف عمومی استان به درآمدهای عمومی استان)
برای مقایسه میزان برخورداری استانها از درآمدهای استان نسبت به مصارف استان میتوان از
مفهوم ضریب برداشت (برخورداری) از درآمد استان استفاده کرد .این ضریب که همان نسبت
مصارف عمومی به درآمد استان میباشد ،میزان برخورداری هر استان از درآمدهای همان
استان را نشان میدهد .به عبارتی چقدر از درآمدهای استان به خود استان برمیگردد .این
ضریب برای استانهای دارای مازاد درآمدهای عمومی مصوب قانون بودجه کمتر از  622و
برای استانهای دارای کسری درآمدهای عمومی مصوب قانون بودجه بیشتر از  622است.
کمتر از  622بودن این شاخص بیانگر این نكته است که درآمدهای آن استان نهتنها مصارف
استان را پوشش داده بلكه مازاد درآمد آن به خزانه دولت واریز گردیده و صرف توسعه سایر
استانها نیز میگردد و اگر ضریب برداشت استانی بیشتر از  622باشد نشان دهنده سطح
محرومیت استان بوده و اینكه درآمدهای استان ،مصارف استان را نهتنها پوشش نداده بلكه به
میزان بیشتر از ضریب  622میبایست از درآمد سایر استانها جهت جبران کسری بودجه
استان محروم پرداخت گردد .ضریب برداشت استان مازندران در قانون بودجه سال 6931
معادل  14/4درصد تعیین گردیده است شایانذکر است این نسبت برای سال قبل  41/1درصد
مقرر گردیده بود .عملكرد اعتبارات استان حكایت از آن دارد علیرغم رشد  90درصدی در
مصوب ضریب برداشت استان در قانون بودجه سال  6931نسبت به سال گذشته در عمل این
شاخص برای استان مازندران  43/0درصد محقق گردیده است و استان نتوانسته  63/0درصد
از ضریب برداشت مصوب قانون بودجه خود را محقق نماید .این در حالی است که به لحاظ
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شرایط بد اقتصادی موجود در کشور استان مازندران در سال  6931توانسته درآمدهای عمومی
خود را نسبت به مصوب قانون بودجه حدود  13/1درصد محقق نماید؛ بنابراین مبلغ 6109
میلیارد ریال کسری درآمد در استان رخداده است .حال کسری  62/4درصدی تحقق درآمد
نسبت به مصوب قانون بودجه سال  31و از طرفی عدم تحقق (عدم بهرهمندی)  63/0درصدی
ضریب برداشت استان از درآمدهای استانی وصول شده منابع مالی استان از بودجه مصوب
دولت را در سال  31بهشدت محدود نموده است.
 .4-65بررسی و تحلیل وضعیت منابع و مصارف عمومی بودجه استان
 .6-4-65منابع عمومی دولت
 درآمدهای عمومی
بر اساس قانون بودجه سال  6931مصوب درآمدهای عمومی استان مبلغ  63133میلیارد ریال
شامل  69917میلیارد ریال درآمد مالیاتی و  0030میلیارد ریال سایر درآمدها میباشد .در
قانون بودجه سال  6931سهم درآمدهای مالیاتی از درآمدهای عمومی استان  13/4درصد
پیشبینیشده است.
عملكرد درآمدهای عمومی استان شامل درآمدهای مالیاتی (مستقیم و غیرمستقیم) و سایر
درآمدها در سال  6931برابر با  64291میلیارد ریال بوده که علیرغم رشد  66/6درصدی
نسبت به مدت مشابه سال قبل نتوانسته است رقم مصوب را پوشش دهد .عملكرد درآمدهای
عمومی در سال  6931نسبت به مصوب قانون بودجه حدود  13/1درصد تحققیافته است؛
بنابراین مبلغ  6109میلیارد ریال کسری درآمد رخداده است.
 درآمدهای مالیاتی به تفکیک مستقیم و غیرمستقیم
وصولی درآمدهای مالیاتی استان اعم از مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم در سال  6931مبلغ
 60339میلیارد ریال بوده که نسبت به مصوب قانون بودجه  34/0درصد تحقق و نسبت به
مدت مشابه سال قبل  60/9درصد افزایشیافته است .نسبت وصولی درآمدهای مالیاتی استان
بهکل درآمدهای عمومی در مدت یادشده  13/7درصد میباشد که نسبت به مدت مشابه سال
قبل ( 11/1درصد)  2/3درصد افزایش داشته است .عمدهترین دلیل عدم تحقق درآمدهای
مالیاتی استان در سال  6931عدم تحقق مالیات بر درآمد استان (تحقق  11/9درصد) این منبع
درآمدهای مالیاتی استان بوده است.
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 سایر درآمدها (وصولی خزانه معین استان)
وصولی خزانه معین استان بابت سایر درآمدهای پیشبینیشده در قانون بودجه سال ،6931
مبلغ  6449میلیارد ریال بوده که نسبت به مصوب قانون بودجه  10/3درصد تحقق و نسبت به
مدت مشابه سال قبل  6/3درصد افزایش داشته است .نسبت عملكرد درآمدهای غیر مالیاتی از
کل درآمدهای عمومی استان در سال  6931برابر  62/9درصد بوده که نسبت به مدت مشابه
سال قبل ( 66/0درصد) به میزان  2/3درصد کاهشیافته است.
عدم توفیق دستگاههای اجرایی استان نظیر نیروی انتظامی ( 44درصد تحقق) ،اداره کل
استاندارد و تحقیقات صنعتی ( 10/1درصد تحقق) ،اداره کل گمرک ( 33درصد تحقق) ،سازمان
صنعت ،معدن و تجارت ( 2درصد تحقق) ،اداره کل حفاظت محیطزیست ( 10/3درصد تحقق)،
اداره کل شیالت ( 93/7درصد تحقق) ،استانداری ( 2/1درصد تحقق) ،سازمان جهاد کشاورزی
( 0/1درصد تحقق) ،اداره کل بهزیستی ( 72/4درصد تحقق) و اداره کل انتقال خون استان
( 36/3درصد تحقق) در وصول سایر درآمدهای مصوب استان در قانون بودجه سال 6931
موجب گردید تا استان در وصول سایر درآمدهای خود با کسری معادل  97/6درصد و به مبلغ
 143میلیارد ریال کسری مواجه باشد
 واگذاری داراییهای سرمایهای (فروش اموال منقول و غیرمنقول ،سایر و کل
واگذاریهای داراییهای سرمایهای)
داراییهای سرمایهای همه اموال ملموس دستگاههای اجرایی استان هستند که در جهت
رسیدن به اهداف خود از آنها استفاده مینمایند و نمیتوان بهراحتی و در یك دوره فعالیت به
وجه نقد تبدیلشان کرد .در سال  6931واگذاری داراییهای سرمایه استان برابر با  6/1میلیارد
ریال بوده است که مربوط بهردیف درآمدی  062029اداره کل فنی و حرفهای استان با عنوان
«منابع حاصل از فروش ماشینآالت و تجهیزات دستگاههای دولتی» میباشد .این رقم در سال
 6933برابر با  6/4میلیارد ریال بوده که مربوط بهردیف درآمدی فوق بوده است.
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 -2-4-65مصارف عمومی دولت
 عملکرد اعتبارات استان به تفکیک تملک داراییهای سرمایهای و اعتبارات
هزینهای
عملكرد اعتبارات استان مازندران در سال  6931اعم از تملّك دارائیهای سرمایهای و هزینهای
برابر با  40004میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت سال قبل  1/1درصد رشد و نسبت به
مصوب قانون بودجه ( 36194میلیارد ریال) معادل  16/3درصد تحقق داشته است .از مجموع
عملكرد اعتبارات استان در سال یاد شده مبلغ  1933میلیارد ریال معادل  63/6درصد بابت
اعتبارات تملّك داراییهای سرمایهای و مبلغ  93113میلیارد ریال معادل  14/3درصد بابت
اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی استان توسط خزانه معین استان پرداخت و مصرف
گردیده است .الزم به ذکر است رقم اعتبارات تملّك داراییهای سرمایهای مندرج در فوق
پرداختیهای اسناد خزانه اسالمی که جهت بدهی دولت به پیمانکاران و شهرداریهای استان
پرداخت گردیده است را نیز شامل میشود.
 عملکرد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای به تفکیک محل تأمین آن (استانی،
ملی استانی شده)
عملكرد اعتبارات تملك داراییهای سرمایهای استان مازندران در سال برابر با  1934/3میلیارد
ریال بوده است که نسبت به مصوب قانون بودجه ( 64433/9میلیارد ریال) معادل  44درصد
تحقق و نسبت به مدت مشابه سال قبل با مبلغ  4141/7میلیارد ریال معادل  96/6درصد رشد
داشته است .الزم به ذکر است در رویكرد جدید دولت در پرداخت بدهی خود بر اساس تبصره
 91قانون اصالح بودجه سال  6933مبلغ  0914میلیارد ریال در قالب اسناد خزانه اسالمی
جهت بدهی دولت به پیمانکاران و شهرداریهای استان پرداخت گردیده است.
پرداختهای انجامشده اعتبارات تملك داراییهای سرمایهای در سال  6931به ترتیب 9063/1
میلیارد ریال معادل  32/1درصد از محل استانی و الزامات قانونی و سه درصد نفتی700/7 ،
میلیارد ریال معادل  66/4درصد از محل ملی استانی شده 001/3 ،میلیارد ریال معادل 9/1
درصد از محل منابع ملی 6194/1 ،میلیارد ریال معادل  01/3درصد از محل ردیفها046/1،
میلیارد ریال معادل  9/1از محل ملی دانشگاهها 7 ،میلیارد ریال معادل  2/6درصد از محل ماده
 621/6 ،62میلیارد ریال معادل  6/7درصد از محل ماده  60تملك صورت گرفته است.
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 عملکرد اعتبارات هزینهای به تفکیک هفت فصل (جبران خدمات کارکنان ،استفاده
از کاال و خدمات ،هزینه اموال و دارایی ،یارانهها و کمک بالعوض ،رفاه اجتماعی و
سایر)
عملكرد اعتبارات هزینهای استان مازندران در سال  6931برابر با  93113میلیارد ریال بوده که
نسبت به مدت مشابه سال قبل ( 94293میلیارد ریال) به میزان  3/4درصد رشد و نسبت به
مصوب قانون بودجه  31درصد تحقق داشته است.
از مجموع اعتبارات استان مبلغ  04094میلیارد ریال معادل  17/1درصد مربوط به فصل اول
اعتبارات هزینه (جبران خدمت کارکنان) 3601 ،میلیارد ریال معادل  64/9درصد مربوط به
فصل ششم (رفاه اجتماعی) و  9113میلیارد ریال معادل  62/1درصد مربوط به فصل دوم
(استفاده از کاالها و خدمات) بوده است و مابقی اعتبارات به مبلغ  0144میلیارد ریال بابت
فصول سوم (هزینههای اموال و دارایی) ،چهارم (یارانهها) و فصل هفتم سایر هزینهها بوده است.
 .5-65جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی
منابع دولت در استان:
عملكرد درآمدهای عمومی استان شامل درآمدهای مالیاتی (مستقیم و غیرمستقیم) و سایر
درآمدها در سال  6931برابر با  64291میلیارد ریال بوده که علیرغم رشد  66/6درصدی
نسبت به مدت مشابه سال قبل نتوانسته است رقم مصوب را پوشش دهد .عملكرد درآمدهای
عمومی در سال مذکور نسبت به مصوب قانون بودجه حدود  13/1درصد تحققیافته است؛
بنابراین مبلغ  6109میلیارد ریال کسری درآمد رخداده است.
این عدم تحقق در سالهای اخیر در حالی رخ داد که دستگاههای اجرایی متولی درآمد ،تالش
بسیاری را برای وصول انجام میدهند لیكن برخی موارد وجود دارد که موانعی جدی در وصول
درآمدهای استان ایجاد مینماید .ازجمله این موارد انتقال برخی از ردیفهای درآمدی از محل
استانی به ملی است که عمالا وصولی این ردیفها از مجموع درآمدهای استان خارج میشود و
یا با ابالغ قانون بودجه طی دو سال اخیر درآمد حاصل از مطالبات معوق جرائم رانندگی
بهحساب ملی واریز میشود و یا افزایش معافیت حقوق کارکنان در سال  6931بیش از نرخ
افزایش حقوق که نتایج منفی آن در وصولی سال  6931دیده میشود .عالوه بر این علیرغم
عدم تحقق کامل مصوب سال قبل رقم مصوب درآمدهای عمومی در سال  6931با رشد 1/4
درصدی در قانون بودجه اعمال میگردد که نسبت به عملكرد سال  6933به میزان 67/1
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درصد رشد داشته است .از طرف دیگر در سالهای اخیر با اجماع کارشناسان اقتصادی کشور از
رکود اقتصادی رنج میبرد و این خود تأثیر منفی بر وصول درآمدهای استان خواهد داشت.
بهمنظور ساماندهی درآمدهای استان و بهبود مستمر روشهای کسب درآمدهای استانی و
شناسایی منابع جدید درآمدی ،جلسات ستاد درآمد و تجهیز منابع استان به ریاست سازمان
مدیریت و برنامهریزی استان و دبیری این اداره کل در سال  6931برگزار گردیده که اهم
اقدامات آن به شرح ذیل میباشد:
 .6تهیه گزارش عملكرد درآمدهای عمومی استان در بازدههای ماهانه
 .0بررسی برنامه دستگاههای اجرایی منتخب در راستای تحقق درآمد مصوب قانون بودجه
6931
 .9بررسی پیشنهاد در خصوص تدوین نقشه راه تأمین مالی از منابع مختلف
 .4طرح موضوع طبیعتگردی (اکو توریسم) در مناطق حفاظتشده برای حیاتوحش و
درخواست تخصیص ردیف درآمدی به محیطزیست استان در این خصوص
 .3پیگیری ویژه در خصوص برنامه تحقق درآمد مصوب سال  6931مدیریت راهنمایی و
رانندگی استان
مصارف دولت در استان:
عملكرد اعتبارات استان مازندران در سال  6931اعم از تملك دارائیهای سرمایهای و هزینهای
برابر با  40004میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت سال قبل  1/1درصد رشد و نسبت به
مصوب قانون بودجه ( 36194میلیارد ریال) معادل  16/3درصد تحقق داشته است .نكته مهمی
که در بخش اعتبارات کشور و بالتبع استان دیده میشود سهم پایین اعتبارات تملك
داراییهای سرمایهای از مجموع اعتبارات استان است .بهطوریکه از مجموع عملكرد اعتبارات
استان در سال مذکور  1933میلیارد ریال معادل  63/6درصد اعتبارات تملّك داراییهای
سرمایهای و  93113میلیارد ریال معادل  14/3درصد اعتبارات هزینهای بوده است.
سیاستها و برنامههای عمرانی و زیر بنایی دولت ،از طریق بودجه عمرانی (تملك داراییهای
سرمایهای) به عنوان سندی مهم و جامع اعمال گردیده و به اجرا در میآید .بودجه عمرانی در
توسعه امور زیر بنایی و زیرساختهای اقتصادی ،اجتماعی نقش مهمی ایفا مینماید ولی
متأسفانه در سالیان اخیر بودجههای ساالنه نشان میدهد در اغلب سالها بودجه عمرانی
پیشبینی شده در بودجه کامل تحققنیافته و حتی هر سال میزان تحقق آن نسبت به بودجه
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مصوب کمتر شده است .بر این اساس با توجه به حجم باالی پروژههای عمرانی باقیمانده از
سالهای قبل اولویتبندی آنها برای پرداخت بودجه باید در دستور کار قرار گیرد و بر اساس
میزان پیشرفت و اهمیت پروژهها بر اساس اولویتهای ملی منابع به سمت این پروژهها برود.
مشكل دیگر بودجه عمرانی دخالت مسئوالن مختلف در این بودجه است .هر کسی بنا بر
مسئولیتی که دارد میخواهد سهم بیشتری از بودجه عمرانی را برای پیشبرد برنامههای بخشی
داشته باشد .جزیرهای فكر کردن باعث معطل ماندن بودجه پروژههای ملی شده است .سهم
خواهی مسئوالن استانی و نمایندگان مجلس از بودجههای عمرانی اولویتبندی پروژهها را
خدشهدار کرده است.
معضل دیگری که بودجه عمرانی با آن روبهرو است هزینههای باالی دولت و سهم بیشتر بودجه
جاری از کل بودجه است .اگر کنترلی بر این موضوع نباشد منجر به تله اقتصادی میشود .به
این معنی که منابع به جای اینكه صرف تولید و سرمایهگذاری شود صرف هزینههای جاری
میشود یعنی ما نمیتوانیم از منابع خود سود و درآمد کسب کنیم بلكه از درآمدها فقط برای
مصارف جاری استفاده میکنیم.
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جدول  .6-63مقایسه عملكرد درآمدهای عمومی استان در سال  6931با مصوب و عملكرد مدت مشابه سال قبل
(میلیارد ریال)
عملكرد سال
شرح

مصوب سال 6931

رشد نسبت به
عملكرد 6933

تحقق نسبت به
مصوب

66/6

13/1
34/0
10/3

6933

6931

کل درآمد عمومی

60193

64291

63133

درآمدهای مالیاتی

66064

60339

69917

60/9

سایر درآمدها

6406

6449

0030

6/3

مأخذ :واحد درآمد خزانه معین استان
جدول  .2-65عملکرد اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای استان مازندران در سال 6931
(میلیارد ریال)
عملکرد سال

عملکرد سال

مصوب سال

درصد رشد نسبت

درصد تحقق

6935

6931

6931

به سال قبل

نسبت به مصوب

4147

1933

64433

96/6

44/2

اعتبارات هزینهای

94293

93113

97973

3/4

31/2

جمع اعتبارات

91110

40004

36194

1/1

16/3

عنوان
اعتبارات تملک دارائیهای
سرمایهای

مأخذ :واحد درآمد خزانه معین استان
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جدول  .9-65عملکرد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان مازندران در سال ( 6931میلیارد ریال)
عنوان

عملكرد
سال
6933

عملكرد
سال 6931

مصوب سال
6931

درصد رشد
نسبت به
سال قبل

درصد تحقق
نسبت
مصوب

از محل استانی و الزامات قانونی و سه درصد نفتی

6333/7

9063/1

3030/3

621/7

16/0

از محل ملی استانی شده

333/2

700/7

0297/7

03/9

93/3

از محل منابع ملی

2

001/3

311/6

622

42/2

از محل ردیفها

136/6

6194/1

3311/2

623/3

92/1

از محل ملی دانشگاهها

04/0

046/1

944/6

329/2

72/9

از محل ماده  -62تملك

112/2

7/2

7/2

-31/3

622

از محل ماده  -60تملك

32/2

621/6

010/2

660/0

97/1

تبصره 91

6621/1

2/2

2/2

-622

2/2

جمع

4141/7

1934/3

64433/9

96/6

44/2

مأخذ :واحد درآمد خزانه معین استان
جدول  .4-65عملکرد اعتبارات هزینهای استان مازندران در سال  6931به تفکیک هفت فصل (میلیارد ریال)
عملكرد سال
33

عملكرد سال
31

مصوب
سال 31

درصد رشد سال 31
نسبت به سال قبل

درصد تحقق نسبت
به مصوب سال 31

فصل اول -جبران خدمت کارکنان

06،139

04،094

04،123

66/3

31/3

فصل دوم -استفاده از کاالها و خدمات

4،736

9،113

4،747

-61/7

16/4

فصل سوم -هزینههای اموال و دارایی

2/43

2

2

-622

2

فصل چهارم -یارانهها

636

929

979

622/7

16/0

فصل پنجم -کمكهای بالعوض

310

047

014

-37/1

39/7

فصل ششم -رفاه اجتماعی

4،121

3601

3،912

1/3

37/2

فصل هفتم -سایر هزینهها

0،213

0223

0،221

-4/2

622/2

جمع

94،293

93،113

97،973

3/4

31/2

عنوان

مأخذ :واحد درآمد خزانه معین استان
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فصل شانزدهم
نظام مالیاتی استان
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چکیده
در اقتصاد وابسته به نفت ایران وجـود یـك نظـام مالیـاتی کـارا عـالوه بـر
تخفیف شـوکهـای حاصـل از نوسـان قیمـت نفـت ،در ارتقـای شـفافیت
اقتصادی کشور نیز تأثیر بسزایی دارد .لذا در سالهای اخیر توجه ویـژهای
به موضوع مالیـات مـیشـود .وصـولی درآمـدهای مالیـاتی اسـتان اعـم از
مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم در سال  6931برابر با  60339میلیـارد
ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  60/9درصد رشـد و نسـبت
به مصوب قانون بودجه  34/0درصد تحقق داشـته اسـت؛ لـذا مبلـغ 779
میلیارد ریال کسری درآمدهای مالیاتی وصولی رخداده است.
یكی از مهمتـرین عوامـل عـدم تحقـق درآمـدهای مـذکور ابـالغ مصـوب
درآمدهای مالیاتی بیش از توان اقتصادی استان است .بهطوریکه مصـوب
درآمدهای مالیاتی استان مازندران در سال  6931نسبت به عملكرد سـال
گذشته بیش از  63درصد رشد داشته است که عالوه بر آن کاهش مالیات
ابرازشده شرکتها به دلیل رکود اقتصادی ،عدم گسترش فرهنگ مالیـاتی
در جامعه و عدم تعامل دسـتگاههای اجرایـی اسـتان در شناسـایی منـابع
مالیاتی موجود از مهمترین چالشهای استان در وصول مالیات است.
با عنایت به پتانسیلهای موجود و شرایط خاص اقتصـادی اسـتان تكمیـل
طرح جامع مالیاتی ،الزام دستگاههای اجرایی و نیـروی انتظـامی بـه ارائـه
اطالعات مؤدیان مالیاتی ازجمله تاالرهای پذیرایی و برخورد با پدیده اجاره
دادن کارتهای بازرگـانی و ارتقـا فرهنـگ مالیـاتی شـهروندان و مؤدیـان
مالیاتی از طریق تبلیغات رسانهای و غیر رسانهای در سطح استان ازجملـه
راهكارهایی است که جهت افـزایش وصـول و کسـب درآمـدهای مالیـاتی
استان پیشنهاد میگردد.
واژگان کلیدی :مالیات ،مالیات مستقیم ،مالیات غیرمستقیم ،مالیات بر
ارزشافزوده ،مالیات مشاغل،
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 .6-61سیاستهای مالیاتی و جهتگیریهای استان
همواره توصیه اقتصاددانان در این شرایط کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و طراحی نظام
مالیاتی مناسب برای تأمین مالی دولت بوده است و در این راستا به اذعان بسیاری از
کارشناسان ،طراحی و اجرای سیاستهای مالیاتی مناسب ،عالوه بر تأمین نیاز مالی دولت و
تخفیف شوک های حاصل از نوسان قیمت نفت ،در ارتقای شفافیت اقتصادی نیز تأثیر بسزایی
دارد .بر همین اساس نیز اصالح نظام مالیاتی باهدف افزایش درآمدهای مالیاتی که از
دغدغههای دولتهای مختلف بوده در قوانین باالدستی و سیاستهای کلی ابالغشده ،ازجمله
سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر آن تأکید شده است.
در همین چارچوب «طرح جامع مالیاتی» بهعنوان طرح جامع و همهجانبه تحول نظام مالیاتی
کشور در دستور کار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفت .در راستای تحقق اهداف سند
چشمانداز بیستساله کشور ،اهداف برنامههای توسعهای پنجساله و در چارچوب طرح تحول
اقتصادی دولت بهعنوان مبنای اصلی تحقق عدالت بهویژه در حوزه مالیات ،طرح جامع مالیاتی
در استان مازندران باهدف «ارتقاء بهرهوری»« ،افزایش میزان رضایتمندی صاحبان منافع»،
«کاهش هزینههای اجرایی عملیات مالیاتی» و «افزایش درآمدهای مالیاتی» طی پنج موج در
حال اجرا میباشد.
 .2-61بررسی وضعیت تحوالت مالیاتی
اطالعرسانی صحیح و به هنگام از نحوه مصارف حاصل از درآمدهای مالیاتی و همچنین تبیین و
تشریح کارکردها و آثار پرداخت مالیات در اقتصاد موجب همكاری و مشارکت بیشتر در
پرداخت مالیات میگردد .لزوم آشنایی مردم از چگونگی به مصرف رساندن وجوه مالیات در
پروژهها و هزینههای عمومی یك ضرورت اجتنابناپذیر است .اگر چنین حسی در مردم به
وجود آید که گرفتن مالیات بهوسیله دولت در راستای ساختن فردایی بهتر برای آنها و
فرزندانشان خواهد بود ،آن وقت تمایل و رغبت مردم برای پرداخت مالیات بیشتر خواهد بود.
تجربه سایر کشورها که در امر وصول مالیات موفق بودهاند نشان میدهد جامعه پذیرفته است
که اگر در زندگی روزمرهشان خدمتی دریافت میکنند ،باید هزینه آن را بهطور مستقیم یا
غیرمستقیم بپردازند پس در قبال خدماتی که دریافت میکنند ،با رغبت مالیات میپردازند .لذا
تبیین و تشریح چنین دیدگاهی در رسانهها و حتی در کتب درسی میتواند زمینه فكری جامعه
را برای تمكین مالیاتی و پرداخت حقوق دولتی فراهم نماید.
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برای این منظور توصیه میشود در هنگام احداث و بهرهبرداری از طرحهای زیربنایی و عمرانی
به منابع مالی آنها که بیشتر از طریق مالیات تأمین میگردد اشاره شود تا مردم با مشاهده
پروژههای فوق در جریان کامل نوع مصارف مالیاتها قرار گیرند .یكی از اقداماتی که کارگروه
درآمد و تجهیز منابع استان مازندران در سالهای اخیر توجه ویژهای به آن نموده است
اطالعرسانی مناسب در خصوص تخصیص و پرداخت  9درصد از مالیات بر ارزشافزوده موضوع
ماده  91قانون مالیات بر ارزشافزوده که ادارات کل امور مالیاتی وصول و به شهرداری و
دهیاریها پرداخت مینمایند .انتظار میرود این اطالعرسانی موجب گردد تمایل شهروندان به
پرداخت مالیات به عنوان منبعی برای پروژههای عمرانی و رفاهی شهر بیشتر گردد و اداره کل
امور مالیاتی را در راستای اجرای وظایف خویش یاری نمایند.
 .9-61بررسی و تحلیل عملکرد وصولی انواع درآمدهای مالیاتی
عملکرد درآمدهای مالیاتی به تفکیک مستقیم و غیرمستقیم
وصولی مالیات استانهای کشور در سال  6931برابر با  701144میلیارد ریال بوده که نسبت
به مصوب قانون بودجه  30/1درصد تحقق و نسبت به سال گذشته  66/7درصد رشد داشته
است .از میان استانهای کشور تهران ( ،)9313914اصفهان ( )44291و خوزستان ()46349
میلیارد ریال بیشترین وصولی درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص دادهاند .همچنین
استانهای ایالم ،خراسان شمالی و خراسان جنوبی به ترتیب با  0602 ،6973و  0462میلیارد
ریال کمترین میزان درآمدهای مالیاتی را وصول نمودند .وصولی درآمدهای مالیاتی استان اعم
از مالیات های مستقیم و غیرمستقیم در سال یادشده برابر با  60339میلیارد ریال بوده که
نسبت به مصوب قانون بودجه  34/0درصد تحقق داشته است؛ لذا مبلغ  779میلیارد ریال
کسری درآمدهای مالیاتی وصولی رخداده است.
سهم استان مازندران از درآمدهای مالیاتی کشور در سال  6933و  6931به ترتیب برابر با
 6/70و  6/79درصد بوده و این استان در هر دو سال جایگاه سیزدهم را از میان استانهای
کشور به خود اختصاص داده است.
درآمدهای مالیاتی استان مازندران در سال  6931نسبت به سال قبل  60/9درصد رشد داشته
و این استان از لحاظ رشد در میان استانهای کشور جایگاه پانزدهم را دار است و رشد
درآمدهای مالیاتی مازندران از میانگین کشوری که برابر با  66/7درصد است  2/1درصد باالتر
بوده است.
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بر اساس قانون بودجه سال  6931مصوب درآمدهای مالیاتی استان مازندران مبلغ 69917
میلیارد ریال بوده است که  37/0درصد آن را مالیات مستقیم و  40/1درصد آن را مالیاتی
غیرمستقیم تشكیل میدهد .عملكرد مالیاتهای مستقیم استان در سال  6931برابر با 1303
میلیارد ریال بوده که با رشد  4/3درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل  32/3درصد نسبت
به مصوب قانون بودجه تحقق داشته است .همچنین وصولی مالیات کاال و خدمات (غیرمستقیم)
در سال یادشده مبلغ  3113میلیارد ریال بوده که با رشد  00/1درصدی نسبت به مدت مشابه
سال  33/0درصد مصوب قانون بودجه تحققیافته است .سهم مالیات مستقیم و غیرمستقیم از
مجموع وصولی درآمدهای مالیاتی استان در سال  6931به ترتیب برابر با  33و  43درصد
میباشد.
مالیات مستقیم به تفکیک اجزاء
مالیات دارای انواع مختلفی است که هرکدام با توجه به کارکردهای خود در اقتصاد به کار
گرفته میشود .مالیات بر اساس چگونگی تعلق به کاالهای مورد مالیات به مالیات مستقیم و
غیرمستقیم تقسیم میشود .مالیات مستقیم مستقیم اا از دارایی یا درآمد افراد گرفته میشوند و
شامل مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد هستند .همانطور که از نام این مالیاتها مشخص
است بدون هیچ واسطهای بر درآمد افراد و یا سازمانها و مؤسسات اقتصادی اعمال میشوند و
توسط مأموران مالیاتی بهطور مستقیم وصول میشوند .وصولی مالیاتهای مستقیم استان در
سال  6931مبلغ  1303میلیارد ریال بوده که نسبت به مصوب قانون بودجه  32/3درصد تحقق
و نسبت به مدت مشابه سال قبل  4/3درصد افزایشیافته است .درمجموع از مهمترین دالیل
افزایش مالیات مستقیم استان در سال مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل میتوان به موارد
ذیل اشاره نمود:
افزایش ردیفهای مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی ،مشاغل ،مستغالت ،نقل و انتقاالت
سرقفلی ،نقلوانتقال سهام ،نقل و انتقاالت امالک ،مالیات بر ارث ،مالیاتهای اتفاقی و حق تمبر
و اوراق.
 مالیات بر شرکتها:این منبع مالیاتی از جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص
حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود پس از وضع زیانهای
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حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر بهاستثنای مواردی که طبق مقررات قانون
دارای نرخ جداگانهای میباشد مشمول مالیات به نرخ  03درصد وصول میشود .وصول مالیات
از شرکتهای غیردولتی استان در سال  6931مبلغ  0944میلیارد ریال بوده که نسبت به
مصوب قانون بودجه  661/1درصد تحقق و نسبت به مدت مشابه سال قبل  64/7درصد افزایش
را نشان میدهد .خروج برخی از بخشهای اقتصادی از رکود در سال  6933و بهبود صورت
گرفته در شاخصهای اقتصادی کشور و استان در سال  6931از مهمترین دالیل تحقق درآمد
این گروه از مؤدیان مالیاتی استان مازندران در سال  6931بوده است.
 مالیات بر درآمدعملكرد مالیات بر درآمد استان در سال  6931مبلغ  9732میلیارد ریال بوده که نسبت به
مصوب قانون بودجه  16/7درصد تحقق یافته و نسبت به مدت مشابه سال قبل  4/4درصد
کاهش داشته است .بررسی ردیفهای مذکور نشاندهنده آن است که فقط ردیفهای درآمدی
مالیات مستغالت و متفرقه بر درآمد نسبت به مصوب  31تحققیافتهاند .مالیات مشاغل استان
در مدت یادشده  6611میلیارد ریال بوده که نسبت به مصوب قانون بودجه  11/9درصد تحقق
و نسبت به مدت مشابه سال قبل  3/4درصد افزایشیافته است .الزم به ذکر است ردیفهای
درآمدی مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی به ترتیب  62/7و  69/1درصد نسبت
به مدت مشابه سال قبل کاهش داشتند که این کاهش به دلیل رشد باالی معافیت مالیات
حقوق در سال مذکور بوده است.
 مالیات بر ثروتوصولی مالیات بر ثروت استان در سال  6931مبلغ  736میلیارد ریال بوده که نسبت به مصوب
قانون بودجه  603/3درصد تحقق و نسبت به مدت مشابه سال قبل  94درصد افزایش داشته
است .از عمده ترین دالیل رشد باال و تحقق این گروه از درآمدهای مالیاتی رشد درآمد مالیات
نقلوانتقال سهام  627درصد ،مالیاتهای اتفاقی  413درصد ،مالیات نقلوانتقال سرقفلی 93
درصد و رشد  94درصدی مالیات نقلوانتقال امالک بوده است.
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 مالیات بر کاال و خدمات (غیرمستقیم)
این نوع مالیات با واسطه و به طور غیرمستقیم از شهروندان گرفته میشود و در شكلهای
گوناگونی قابل پیاده شدن میباشد و پرداخت آن نیز با اینكه بر دوش همگان میباشد ولی
محسوس نیست و بهطورمعمول عموم مردم وجود آن را احساس نمیکنند .این مالیات ،غالب اا بر
قیمت کاالها و خدمات اضافهشده و به مصرفکننده منتقل میگردد و شامل مالیات بر واردات و
مالیات بر معاملهها است.
وصولی مالیات بر کاال و خدمات استان در سال  6931مبلغ  3113میلیارد ریال بوده که
علیرغم رشد  00/1درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل  33/0درصد نسبت به مصوب
قانون بودجه تحقق داشته است .سهم وصولی مالیات بر کاال و خدمات استان از کل درآمدهای
مالیاتی در مدت مذکور  43درصد میباشد که این سهم در مدت مشابه سال قبل  46/0درصد
بوده است .همانطور که مالحظه میشود این شاخص نسبت به مدت مشابه سال قبل 9/1
واحد درصد افزایش را نشان میدهد.
از دالیل عدم تحقق مالیات بر کاال و خدمات استان در سال  6933عدم تحقق ردیف درآمد
حاصل از یك درصد نرخ مالیات بر ارزشافزوده -موضوع ماده  97قانون الحاق  "0در مدت
مذکور است .این ردیف درآمدی نسبت به مصوب قانون بودجه در سال  6931تنها  91/0درصد
تحققیافته و نسبت به مدت مشابه سال ماقبل بیش از  41درصد کاهش داشته است .الزم به
ذکر است عالوه بر مورد یادشده کاهش  622و  4/9و  11/4درصدی ردیفهای دو درصد
مالیات سایر کاالها و عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور و مالیات سیگار و محصوالت دخانی
نیز ازجمله دالیل عدم تحقق مالیات بر کاال و خدمات در مدت مذکور بوده است.
 مالیات بر ارزشافزوده
مالیات بر ارزشافزوده بهعنوان یكی از روشهای جدید دریافت مالیات جایگاه ویژهای در اقتصاد
کشورها ایفا میکند و مالیاتی است که کلیه عرضهکنندگان کاالها و خدمات بهعنوان مؤدیان
نظام مالیاتی باید عالوه بر بهای کاال یا خدمت عرضهشده ،بهصورت درصدی از بهای فروش کاال
یا خدمات ،در زمان فروش از خریداران اخذ و بهصورت دورهای (فصلی) بهحساب مشخصشده
توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند .چنانچه مالیات بر ارزشافزوده به شكل مؤثر و
مطلوب اجرا شود بسیاری از حلقههای زنجیره مبادلههای اقتصادی که در وضعیت موجود از
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نظارت دستگاه مالیاتی و بخش مالیات بر درآمد خارج است کنترل میشود و بهاینترتیب بخش
مالیات بر درآمد از پایه متحول خواهد شد.
مهمترین مزایای این نوع مالیات ،درآمد زدایی ،ثبات نسبی و فرار مالیاتی اندک میباشد که با
هزینه کرد درست و تخصیص منابع صحیح در تمام حوزهها ازجمله حوزههای اجتماعی میتوان
در جهت توسعهی رفاه اجتماعی ،تأثیرات مثبت خود را نمایان کند .بدون شك اتكا به
درآمدهای مالیاتی بهویژه مالیات بر ارزشافزوده که راحتتر از سایر منابع مالیاتی قابل وصول
میباشد ،توسعه و رفاه اجتماعی را در بر خواهد داشت و کشور را از توسل به درآمدهای نفتی
برای نیل به اهداف توسعهایی رفاه اجتماعی ،فارغ میسازد؛ زیرا ناپایداری در بازار نفت تمام
تدابیر اتخاذشده را دستخوش دگرگونی خواهد کرد و اجرای درست و منطقی مالیات بر
ارزشافزوده درنهایت منجر به رشد رفاه اجتماعی و همچنین توسعه عمومی کشور خواهد شد.
البته نباید ازنظر دور داشت که نحوه اجرای مالیات بر ارزشافزوده ،با چالشهایی مواجه است.
اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده نیازمند سازوکار و زیرساختهای الزم است و بر این اساس
باید تمام معامالت شناسنامهدار شوند تا با صدور فاکتور ،نوع ،مقدار ،قیمت ،تاریخ و محل
فروش کاال مشخص شود; فراهم ساختن زیرساختها در نظام بانكی برای اجرای این طرح نیز
یكی دیگر از ضرورتهای الزم است که باید به آن توجه شود; اما بدون شفافسازی و فراهم
کردن زیرساختهای الزم ،با اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده ،نوعی هیجان دور از واقعیت
اقتصادی بر بازار حاکم میشود .هماکنون ،دنیا به سمت اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده یا
مالیات بر مصرف پیش میرود تا افرادی که کمتر مصرف میکنند کمتر مالیات بپردازند که این
باعث ارتقای سطح پایه زندگی مردم میشود و بر آن اساس کاالی تولیدشده باید مالیات بیشتر
و کاالهای در حال تولید مالیات کمتری بپردازند .باید نظام اداری اجرای این قانون به شكل
شفاف و قانونمند فراهم شود تا اطمینان خاطر تمام طرفهای ذیربط حاصل شود و بتوان از
اثرات مثبت آن استفاده کرد.
 وصولی مالیات بر ارزشافزوده استان در سال  6931مبلغ  3223میلیارد ریال بوده که
رشدی معادل  97/1درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را تجربه نموده است.
همچنین  666/7درصد نسبت به مصوب قانون بودجه تحقق داشته است.
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 سهم مالیات بر ارزشافزوده از کل درآمدهای مالیاتی استان در سال  6931معادل 93/1
درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ( 90/3درصد) معادل  7/9درصد رشد
داشته است.
 سهم مالیات بر ارزشافزوده از کل درآمدهای غیرمستقیم مالیاتی استان در سال 6931
معادل  11/4درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ( 71/3درصد) معادل 3/3
درصد رشد داشته است.
اقالم عمده تشکیلدهنده درآمدهای مالیاتی
پنج ردیف درآمدی مالیات بر ارزشافزوده ،مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی ،مالیات حقوق
کارکنان بخش عمومی ،مالیات مشاغل ،مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی جمع اا 62341
میلیارد ریال معادل  11/3درصد از درآمدهای مالیاتی استان در سال  6931را به خود
اختصاص دادهاند و فقط  69/6درصد مابقی درآمدها از سایر ردیفهای مالیاتی وصول میگردد.
ردیفهای درآمدی مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل  63/9درصد رشد و نسبت به مصوب
قانون بودجه  31/3درصد تحقق داشتهاند.
 نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمدهای عمومی استان
نسبت وصولی درآمدهای مالیاتی بهکل درآمدهای عمومی استان در سال  6931برابر با 13/7
درصد میباشد این در حالی است که شاخص یادشده در سال  6933برابر با  11/1درصد بوده
است لذا این شاخص در سال  6931نسبت به مدت مشابه سال قبل  2/3درصد افزایشیافته
است.
 نسبت درآمدهای مالیاتی به اعتبارات هزینهای استان
نسبت وصولی درآمدهای مالیاتی ( 60339میلیارد ریال) به اعتبارات هزینهای استان
( 93113میلیارد ریال) در سال  6931برابر با  93/6درصد بوده است ،شاخص یادشده در
سال  6933برابر با  90/3درصد بوده لذا این شاخص در سال  6931نسبت به مدت مشابه
سال قبل  0/0درصد افزایشیافته است.
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 .4-61جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی
درصد تحقق درآمدهای مالیاتی را میتـوان بـهنوعی تـالش مالیـاتی عنـوان نمـود .بـهبیاندیگر،
اختالف بین مالیات مصوب و مالیات تحققیافته ،نشاندهنده میزان تالش مالیاتی بـوده و زمـانی
که مالیات مصوب برابر مالیات تحققیافته باشد ،تالش مالیاتی کامل اتفـاق میافتـد .درآمـدهای
مالیاتی استان مازندران علیرغم رشد  60/9درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل نتوانست رقـم
مصوب بودجه را بهطور کامل محقق سازد و درنهایت  34/0درصد تحقق داشته اسـت؛ کـه ایـن
امر منجر به کسری مبلغ  779میلیارد ریال از درآمدهای مالیاتی قابل وصول پیشبینیشـده در
قانون بودجه سال مذکور بوده است.
یكی از مهمتر ین عوامل عدم تحقق درآمدهای مذکور ابالغ مصوب درآمـدهای مالیـاتی بـیش از
توان اقتصادی استان است .بهطوریکه مصوب درآمدهای مالیاتی استان مازندران در سال 6931
نسبت به عملكرد سال گذشته بیش از  63درصد رشـد داشـته اسـت .ازجملـه مهمتـرین موانـع
وصول مالیات استان به شرح ذیل است:
.6
.0
.9
.4
.3
.1
.7
.1
.3

کاهش مالیات ابرازشده شرکتها به دلیل رکود اقتصادی
افزایش معافیت مالیاتی حقوق بیش از افزایش حقوق کارکنان
عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه
عدم تعامل دستگاههای اجرایی استان در شناسایی منابع مالیاتی موجود در استان
ضعیف بودن ضمانتهای اجرایی وصول مالیات
تشخیص علی الرأس و وجود ضعف در اجرای آن
فرار مالیاتی که حاصل عدم اشراف سازمان مالیاتی بر اطالعـات مـالی و اقتصـادی مؤدیـان
است
کمبود امكانات سختافزاری و نرمافزاری در کسب درآمدهای مالیاتی
عدم رشد استقرار واحدهای صنعتی بزرگ و توسعه صنایع کوچك در استان طی سـالهای
گذشته به دلیل معرفی استان بهعنوان قطب کشاورزی و جلوگیری از گسترش صـنایع کـه
عامل مهمی در پایین بودن پایههای و پتانسیل مالیاتی استان بوده است
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با عنایت به پتانسیل های موجود در استان مازندران و شرایط خاص اقتصادی استان بهمنظور
ساماندهی درآمدهای مالیاتی و افزایش وصول و کسب درآمدهای مالیاتی استان موارد زیر
پیشنهاد میگردد:
.6
.0
.9
.4
.3
.1
.7

.1

تكمیل طرح جامع مالیاتی
اجرای کامل و دقیق تبصره یك ماده  611قـانون مالیاتهـای مسـتقیم توسـط بانكهـای
استان
اجرایی شدن نصب صندوق مكانیزه فروش در واحدهای تجاری استان
الزام دستگاه های اجرایی و نیـروی انتظـامی بـه ارائـه اطالعـات مؤدیـان مالیـاتی ازجملـه
تاالرهای پذیرایی
برخورد با پدیده اجاره دادن کارتهای بازرگانی و اختصاص کارت به افـراد دارای اهلیـت و
توانمند مالی با سقفی از داراییها و نقدینگی
اصالح قانون تجارت و جلوگیری از ایجاد شرکتهای صوری
رصد حسابهای بانكی با تراکنشهای غیرمتعارف و اخذ مالیات اتفاقی از افراد و وابسـتگان
فعالین اقتصادی که دستگاههای پوز بانكی را بنام آنها دریافت و درآمد خود را جهت عـدم
افشا آن به نام آنها واریز مینمایند.
ارتقا فرهنگ مالیاتی شهروندان و مؤدیان مالیاتی از طریق تبلیغات رسانهای و غیر رسانهای
در سطح استان
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جدول  .6-61عملکرد درآمدهای مالیاتی استان مازندران در سال  6931به تفکیک منابع
(میلیارد ریال)
مصوب سال
6931

درصد رشد
نسبت به عملكرد
6933

درصد تحقق
نسبت به مصوب
6931

شرکتها

0244

0944

0429

64/7

37/1

درآمد

9313

9732

4197

-4/4

16/7

ثروت

332

736

162

94/2

603/3

کل

1333

1303

7132

4/3

32/3

مالیات کاال و خدمات

4163

3113

3767

00/1

33/0

جمع مالیات مستقیم و غیرمستقیم

66064

60339

69917

60/9

34/0

عملكرد سال

شرح

6933

6931

مالیات مستقیم

مأخذ :خزانه معین استان مازندران
جدول  .2-61عملکرد درآمدهای مالیاتی استان مازندران در سال  6931به تفکیک اقالم عمده درآمدی
(میلیارد ریال)
عملكرد سال
ردیف

ردیفهای درآمدی

مصوب
سال
6931

درصد رشد
نسبت به
عملكرد
6933

درصد
تحقق
نسبت به
مصوب
6931

97/1

666/7

93/1

37/1

61/1
69/0

سهم ردیف از
کل درآمد
مالیاتی

6933

6931

1

مالیات بر ارزشافزوده

9،142

3،223

4,485

2

مالیات اشخاص حقوقی
غیردولتی

0،244

0،944

2,403

64/7

3

مالیات حقوق کارکنان بخش
عمومی

6،119

6،114

2,046

-62/7

16/4

4

مالیات مشاغل

6،211

6،611

1,431

3/4

16/1

3/9

3

مالیات حقوق کارکنان بخش
خصوصی

114

710

983

-69/1

77/3

1/2

مجموع  5ردیف درآمدی عمده

3431

62341

66947

63/9

31/3

11/3

سایر ردیفهای درآمدی مالیاتی

6761

6143

0202

-4/0

16/4

69/6

جمع کل درآمدهای مالیاتی

66064

60339

69917

60/9

34/0

622
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فصل هفدهم
بازار کار استان
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چکیده
در این فصل ضمن تبیین برنامهها و راهكارهای دولت در قالب بسته
سیاستی  -اجرایی معطوف به حفظ و توسعه اشتغال ،گزیدهای از آمارهای
اقتصادی استان مازندران و کشور طی سالهای  6933 -6931ارائه شده
است .مستند به دادههای آماری ،نرخ مشارکت اقتصادی کشور و استان
مازندران به ترتیب از  93/4و  46درصد در سال  33به  42/9و 46/4
درصد در سال  31افزایش و نرخ بیكاری کشور و استان به ترتیب از  60/4و
 66/1درصد در سال  33به  60/6و  62درصد در سال  31کاهش یافت .بر
این اساس از نقطهنظر پایین بودن نرخ بیكاری ،استان با بهبود  3پلهای از
رتبه چهاردهم میان استانهای کشور در سال گذشته به رتبه پنجم در سال
 31رسید .اطالعات توزیع اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی نشان
می دهد سهم اشتغال بخش کشاورزی در کشور و استان در سالهای مورد
بررسی کاهش یافت که متأسفانه سرعت این کاهش در استان مازندران دو
برابر کشور گزارش شده است و استمرار این وضعیت میتواند امنیت غذایی
کشور را در آینده با مخاطرات و تهدیدات جدی مواجه میسازد.
واژگان کلیدی :بازار کار ،بیكاری ،نرخ مشارکت ،استان مازندران
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 .6-67سیاست ایجاد اشتغال و جهتگیریهای استان
سیاستهای دولت در بازار کار بیانکننده خطمشی و تصمیمگیریهای دولت در استقرار و
استمرار فرآیندهای توسعه بازار کار است که از طریق ایجاد زیرساختها ،بهبود عملكرد وظایف
حاکمیتی دولت ،اقدامات حمایتی برای بهبود فضای کسبوکار و تقویت و نهادینهسازی فرآیند
پایداری و توسعه اشتغال انجام میشود .اهمیت موضوع اشتغال و بازار کار در برنامه ششم
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی به حدی است که بهعنوان یكی از موضوعات خاص کالن
فرابخشی در بند ت ماده  0قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی گنجانده
شده است .همچنین نامگذاری سال  6931از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد
مقاومتی؛ تولید -اشتغال» مؤید اهمیت موضوع در کشور بوده که به طور مشخص به تقویت
بنیه اقتصادی کشور از منظر تولید و بازار کار تأکید داشته است .لذا برای تحرک بخشی به بازار
کار با هدف ایجاد فرصتهای شغلی بهخصوص برای جوانان و فارغالتحصیالن دانشگاهی،
سیاستهای مداخالتی و طرحهای اشتغالزای دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی
غیردولتی در قالب «برنامه اشتغال فراگیر» در شورای عالی اشتغال مطرح و کلیات آن در
جلسه مورخ  6933/66/3شورای مزبور و متعاقب آن در تاریخ  6931/6/3در هیئت دولت و در
جلسه سیوششم مورخ  6931/0/61ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید .این
برنامه در اجرای مفاد بند  9بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار مصوبه شماره  1733مورخ
 6931/6/92ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی میباشد .چارچوب مفهومی «برنامه اشتغال
فراگیر» در قالب  4مالحظه سیاستی تبیین گردید که در ادامه به عنوان سیاست ایجاد اشتغال
کشور در سال  31و جهتگیریهای استان تبیین میشود.
رویكرد اول رشد فراگیر (رشد اشتغالزا) است و بر لزوم شناخت جریان تحوالت و دینامیك
رشد کسبوکارها در الیههای فرعیتر هر یك از این بخشها با امكان ایجاد ارزشافزوده و
مستعد ایجاد اشتغال مولد عالوه بر سه بخش اصلی کشاورزی ،صنعت و خدمات تأکید دارد.
رویكرد دوم تحت عنوان اصالح نظام تدبیر در حوزه کسبوکار و اشتغال بر نقشآفرینی در
توسعه رابطه بخش خصوصی – بخش خصوصی و اصالح نظام تدبیر موجود کشور (رابطه بین
دولت – بخش خصوصی) تأکید دارد تا زمینه مناسبی برای ورود تدریجی و واسطهای به این
عرصه فراهم گردد .مطابق ماده  4برنامه ششم توسعه کشور ،در رویكرد سوم مبتنی بر توسعه
صنعتی عمودی در اتصال به بازار جهانی ،شرط حضور در بازار جهانی ،گسترش حجم تولید
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ملی و افزایش ثروت ملی ،اتصال به شبكه صنعتی مربوطه معرفی میشود ،نه صادر کردن یك
محصول خاص .رویكرد چهارم تحت عنوان اصالح نظام آموزش تخصصی و مهارتی به گذار از
«آموزش قبل از اشتغال» به «آموزش متصل» و سپس «آموزش مبتنی بر نیاز» تأکید میکند.
بر این اساس ،آموزش مهارتی میباید متناسب با رستههای منتخب باشد و نهادهای آموزشی
توانمند در آموزش مهارتی (به گونهای که نیاز رستههای منتخب را به درستی برآورده نمایند)
مورد حمایت و تشویق ویژه قرار میگیرند.
اهداف کمی برنامه اشتغال فراگیر در سال  6931شامل کاهش  2/1درصدی نرخ بیكاری کشور،
ایجاد  372هزار فرصت شغلی در بخشهای اقتصادی کشور ،حفظ و صیانت از اشتغال نزدیك
به  12درصد از شاغالن موجود کشور ،ارتقای مهارتآموزی و اشتغالپذیری بیش از  9میلیون
بیكار جویای کار و حداقل  332هزار نفر تازه واردین به بازار کار میشود .سیاستهای اجرایی
برنامه در دستیابی به اهداف کلی و کمی ،ایجاد اجماع ملی برای توسعه اشتغال و فعالسازی
تمامی ظرفیتهای ملی و منطقهای بهمنظور ایجاد فرصتهای شغلی به خصوص برای جوانان
دانشآموخته دانشگاهی ،کاهش هزینه بهکارگیری نیروی کار برای بنگاههای اقتصادی ،بازآرایی
کسبوکار و اشتغال مناطق کشور از طریق شناخت مزیتهای مناطق کشور ،احصاء گلوگاههای
تولید و اشتغال و اتصال به زنجیره ارزش تولید ملی ،منطقهای و بینالمللی ،ایجاد پیوند بین
نیروی کار و بنگاه از طریق مداخالت سیاستی ،تسهیل در جستجوی شغل و توسعه آموزش و
مهارتها بر مبنای نیاز واقعی ،تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی ،تولید ثروت و اشتغال مولد از
طریق مداخالت سیاستی ،نهادی و آموزشی ،بهرهگیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی
در ایجاد اشتغال و توسعه کسبوکار ،استقرار نظام ارزیابی ،پایش و ارزشیابی طرحهای اشتغالزا
در سطوح ملی و استانی میباشد .مطابق برنامه اشتغال فراگیر سال  6931منابع مالی طرحها و
اقدامات اشتغالزایی در رستهها ،مداخالت سیاسی و اشتغال حمایتی در قالب تسهیالت ،تأمین
یارانه تسهیالت موردنیاز و یا کمكهای فنی و اعتباری از طریق تسهیالت شبكه بانكی،
اعتبارات عمومی ،اعتبارات صندوق کارآفرینی امید ،اعتبارات داخلی نهادهای حمایتی و عمومی
غیردولتی و تسهیالت صندوق توسعه ملی پیشبینی گردید.
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 .2-67بررسی وضعیت تحوالت بازار کار
به طور کلی نتایج طرح آمارگیری نیرویکار در سال  6931حاکی از بهبود نسبی بازار کار و
اشتغال در استان مازندران در مقایسه با سال گذشته میباشد .همچنین یافتهها نشان میدهد
عملكرد استان مازندران در این حوزه بهتر از کشور بوده است .علیرغم آن ،الزم است بهویژه در
حوزه اشتغال استان اهتمام ویژهای در خصوص برخی مسائل اندیشیده شود ،از جمله سرعت
کاهش سهم اشتغال در بخش کشاورزی استان که در صورت استمرار موجب بروز نگرانیهای
جدی در آینده نزدیك خواهد شد .در ادامه پس از بررسی و تحلیل وضعیت شاخصها و
متغیرهای مرتبط با نیروی کار کشور و استان ،به اختصار توصیهها و پیشنهاداتی به منظور رفع
برخی از نگرانیها ارائه خواهد شد.
 .9-67بررسی و تحلیل وضعیت شاخصها و متغیرهای مرتبط با نیروی کار
 نرخ مشارکت اقتصادی کشور و استان مازندران به تفکیک جنسیت و نقاط شهری
و روستایی
مطابق نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال  42/9 ،6931درصد از جمعیت در سن کار
( 62ساله و بیشتر) کشور از نظر اقتصادی فعال بوده و در گروه شاغالن و بیكاران قرار میگیرند
که در مقایسه با سال گذشته با نرخ مشارکت اقتصادی معادل  93/4درصد 2/3 ،افزایش را
نشان میدهد .نرخ مشارکت اقتصادی به ترتیب در گروه مردان و زنان کشور به ترتیب از 14/6
و  64/3درصد در سال  6933به  14/3و  61درصد در سال  6931افزایش یافت .همچنین نرخ
مشارکت اقت صادی به ترتیب در نقاط شهری و روستایی کشور از  91/3و  46درصد در سال
 6933به  93/7و  40/4درصد در سال  6931افزایش یافت.
نرخ مشارکت اقتصادی استان مازندران از  46درصد در سال  6933با  2/4افزایش به 46/4
درصد در سال  6931رسید .این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی مردان استان با 2/9
افزایش از  11/6درصد در سال  6933به  11/4درصد در سال  31و نرخ مشارکت زنان استان
بدون تغییر نسبت به سال گذشته  63/1درصد گزارش شده است .همچنین نرخ مشارکت
اقتصادی به ترتیب در مناطق شهری و روستایی استان از  42/0و  40درصد در سال  6933به
 42/3و  40/3درصد در سال  6931افزایش یافته است.
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 نرخ بیکاری کشور و استان مازندران به تفکیک جنسیت و نقاط شهری و روستایی
بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال  ،6931نرخ بیكاری کشور از  60/4درصد در
سال  6933به  60/6درصد در سال  6931کاهش یافت .این در حالی است که به ترتیب نرخ
بیكاری مردان و زنان کشور از  62/3و  02/7درصد در سال  6933به  62/0و  63/1درصد در
سال  6931کاهش یافت .همچنین نرخ بیكاری به ترتیب در مناطق شهری و روستایی کشور از
 69/7و  1/3درصد در سال  6933به  69/4و  1/0درصد در سال  6931کاهش یافت.
نرخ بیكاری استان مازندران از  66/1درصد در سال  6933به  62درصد در سال  6931کاهش
یافت .کاهش نرخ بیكاری استان در حالی بوده است که به ترتیب نرخ بیكاری مردان و زنان
استان از  1/6و  01/4درصد در سال  6933به  7/0و  06/1درصد در سال  6931کاهش یافته
است .همچنین نرخ بیكاری به ترتیب در مناطق شهری و روستایی استان از  64/6و  1/1درصد
در سال  6933به  60/9و  1/7درصد در سال  6931کاهش یافتهاست.

12/1

مطابق نمودار فوق در سال  ،6931استان کرمانشاه با  06/1درصد باالترین و استانهای مرکزی
و سمنان با  7/3درصد پایینترین نرخ بیكاری را در کشور تجربه نمودند .نرخ بیكاری استان
مازندران نیز از  66/1درصد در سال  6933به  62درصد در سال  6931کاهش یافته و
پنجمین استان کشور از نقطهنظر پایین بودن نرخ بیكاری محسوب میشود در حالیكه مازندران
در سال  6933از این حیث در رتبه چهاردهم قرار گرفته بود .همچنین نرخ بیكاری استان
مازندران همانند سال گذشته کمتر از نرخ بیكاری کشور در سال  6931گزارش شدهاست.
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 نسبت اشتغال کشور و استان مازندران به تفکیک جنسیت و نقاط شهری و
روستایی
یافتههای طرح آمارگیری نیرویکار نشان میدهد  93/3درصد جمعیت  62ساله و بیشتر کشور
در سال  6931شاغل هستند و این در حالی است که نسبت اشتغال کشور در سال گذشته
 94/3درصد بودهاست .نسبت اشتغال به ترتیب برای مردان و زنان در کشور از  37/4و  66/1در
سال  6933به  37/3و  60/1درصد در سال  6931افزایش یافتهاست .همچنین نسبت اشتغال
به ترتیب در نقاط شهری و روستایی کشور از  99/1و  97/9درصد در سال  6933به  94/9و
 91/3درصد در سال  6931افزایش یافتهاست.
در استان مازندران نسبت اشتغال جمعیت  62ساله و بیشتر از  91/0درصد در سال  6933به
 97/9درصد در سال  6931افزایش یافتهاست .به نحوی که نسبت اشتغال به ترتیب برای
مردان و زنان استان از  12/1و  66/1درصد در سال  6933به  16/1و  60/4درصد در سال
 6931افزایش یافته و نسبت اشتغال به ترتیب برای مناطق شهری و روستایی استان از  94/3و
 91/4درصد در سال  6933به  93/3و  42درصد در سال  6931رسیدهاست.
 توزیع شاغالن در بخشهای اقتصادی کشور و استان مازندران
بر اساس یافتههای طرح آمارگیری نیرویکار در سال  ،6931بخش کشاورزی  67/1درصد،
صنعت  90درصد و خدمات  32/4درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص دادهاند .بدین
ترتیب در مقایسه با سال گذشته ،سهم بخش صنعت و خدمات از اشتغالزایی در کشور افزایش
و سهم بخش کشاورزی کاهش یافتهاست .این در حالی است که در سال  ،6931بخش
کشاورزی  63/9درصد ،صنعت  01/3درصد و خدمات  30/0درصد اشتغال استان مازندران را
به خود اختصاص داده اند .بر این اساس در مقایسه با سال گذشته ،سهم بخشهای صنعت و
خدمات از اشتغالزایی در استان افزایش و سهم بخش کشاورزی کاهش یافتهاست .مقایسه
چگونگی توزیع اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی کشور و استان مازندران نشان میدهد
سهم اشتغال در بخش کشاورزی و خدمات استان بیشتر از کشور و سهم اشتغال در بخش
صنعت استان کمتر از کشور میباشد .سرعت کاهش سهم اشتغال بخش کشاورزی استان
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مازندران حدوداا دو برابر کشور است که استمرار آن موجب نگرانیهای جدی در استان و کشور
خواهد شد.
 .4-67جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی
مطابق سند چشمانداز ،ایران در افق  6424کشوری است دستیافته به جایگاه اول اقتصادی،
علمی و فناوری در سطح منطقه جنوب غربی (شامل آسیای میانه قفقاز ،خاورمیانه و کشورهای
همسایه) با تأکید بر جنبش نرمافزاری و تولید علم ،رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی ،ارتقای
نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل .در مقدمه این فصل ،ابتدا بر اهمیت و
ضرورت توسعه اشتغال در کشور بهعنوان یكی از اساسیترین دغدغهها و موضوعات خاص کالن
فرا بخشی تأکید گردید و سپس ابعاد کلی برنامه فراگیر اشتغال بهعنوان مهمترین راهبرد و
سیاست دولت در پیگیری اهداف سند چشمانداز و توسعه اشتغال کشور در سال  6931تبیین
شد .مطابق این برنامه بر لزوم اتخاذ رویكردهای  4گانه شامل رشد فراگیر (رشد اشتغالزا)،
اصالح نظام تدبیر در حوزه کسبوکار و اشتغال ،توسعه صنعتی عمودی در اتصال به بازار
جهانی و اصالح نظام آموزش تخصصی و مهارتی تأکید شد .اهداف کمی برنامه مذکور در سال
 6931کاهش  2/1درصدی نرخ بیكاری ،ایجاد  372هزار فرصت شغلی ،حفظ و صیانت از
اشتغال نزدیك به  12درصد از شاغالن موجود ،ارتقای مهارتآموزی و اشتغالپذیری بیش از 9
میلیون بیكار جویای کار و حداقل  332هزار نفر تازه واردین به بازار کار پیشبینی شد.
راهبرد اساسی دیگر دولت ،بهبود محیط کسبوکار به ویژه با بهرهمندی از اقداماتی فناورانه
در جهت پیادهسازی و توسعه دولت الكترونیكی بوده است .متعاقب مصوبه شماره /39127ت
 32446ه مورخ  39/23/63هیئت محترم وزیران و استقرار مرکز ملی پایش محیط کسبوکار،
در گامهای بعدی مقرر گردید سامانههای تخصصی در خصوص صدور مجوز ،دریافت شكایات،
پاسخ به ابهامات و سؤاالت و  ...تحت عنوان «پیشخوان ملی مجوزهای کشور» با مدیریت
راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیریت فنی زیرساختی سازمان فناوری اطالعات
ایران ایجاد گردد  .سام (سامانه مجوزهای کشور) ،دادور (سامانه دریافت شكایات ،انعكاس،
پیگیری و رسیدگی به شكایات متقاضیان صدور مجوزهای کسبوکار ،یاور (مرکز فوریتهای
بهبود محیط کسبوکار و نما (نقشه ملی استعالمات کشور)  4سامانه الكترونیكی هستند که هر
کدام از آنها دارای نقشی اساسی و مستقل در زمینه تحقق و تأمین اهداف و مأموریتهای
حاکمیت در بهبود محیط کسبوکار کشور میباشند .در سال  6931سامانه دادور در استانهای
181

سال 6931

گزارش اقتصادی استان مازندران

کشور مستقر گردید و ظرفیتی فراهم شد که متقاضیان پس از اطالع از حقوق خود در این
سامانه ،بتوانند شكایات احتمالی خود را از فرآیندهای صدور مجوز کسبوکار ثبت و پیگیری
نمایند .اجرایی شدن فازهای متعدد طراحی شده در نهایت میتواند حداکثر شفافیت ،عدالت و
ارتقاء بهرهوری را برای بهبود محیط کسبوکار به همراه داشته باشد و به توسعه اشتغال در
کشور بیانجامد.
بررسی تحوالت بازار کار نشان میدهد در سال  ،6931نرخ مشارکت اقتصادی کشور و استان
مازندران افزایش یافته و این افزایش در گروههای مردان و زنان و همچنین در نقاط شهری و
روستایی نیز گزارش شده است .نرخ بیكاری کشور و استان مازندران کاهش یافته بهنحویکه
نرخ بیكاری مردان و زنان و همچنین در نقاط شهری و روستایی نیز در مقایسه با سال 6933
کاهشیافته است .مقایسه تطبیقی نرخ بیكاری استانهای کشور نشان میدهد استان مازندران
با نرخ بیكاری  62درصد ،پنجمین استان کشور از نقطهنظر پایین بودن نرخ بیكاری در سال
 6931محسوب می شود و این در حالی است که از این نظر مازندران در سال گذشته حائز رتبه
چهاردهم بوده است .نسبت اشتغال در کشور و استان مازندران افزایش یافته و این افزایش در
مردان و زنان و همچنین در نقاط شهری و روستایی نیز مشاهده میشود .بررسی توزیع شاغالن
در بخشهای اقتصادی بیانگر آن است که در مقایسه با سال گذشته ،سهم بخش صنعت و
خدمات از اشتغال زایی در کشور و استان مازندران افزایش و سهم بخش کشاورزی کاهشیافته
است .همچنان سهم اشتغال بخش صنعت استان مازندران کمتر از کشور گزارش میشود و این
مؤید عقبماندگی انباشت شده استان در بهرهمندی مناسب از ظرفیتهای اشتغال این بخش
است .متأسفانه سرعت کاهش سهم اشتغال بخش کشاورزی استان مازندران نهتنها کمتر از
کشور نی ست بلكه دو برابر کشور برآورد شده و استمرار آن امنیت غذایی کشور را با مخاطرات و
تهدیدات جدی در آینده مواجه میسازد .به جهت گستردگی و البته اهمیت موضوع ،مستند به
نقطه نظرات کشاورزان و دامداران استان مازندران ،اغلب توصیهها و پیشنهادهای سیاستی
معطوف به این حوزه ارائه خواهد شد:
 تدوین سند راهبردی ساماندهی مراتع استان مازندران با تأکید جدی بر مقوله تأمین
نهادهها و مواد اولیه تولیدات دامی


اهتمام جدی در اجرای کامل بیمه اجباری دام و طیور و تخصیص اعتبارات بالیای طبیعی
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 اجتناب از سرکوب قیمت تولیدات بخش کشاورزی به دالیل سیاسی و اجتماعی و
تجدیدنظر اساسی در رویه کنونی تهدید کشاورزان ،دامداران و باغداران از طریق واردات
 حمایت از احداث پاالیشگاه شیر ،صنایع تبدیلی محصوالت باغی و صنایع بستهبندی در
استان مازندران
 حمایت و اهتمام جدی در تشكیل کنسرسیوم و شرکتهای مدیریت صادرات بهویژه با
موضوع فعالیت در حوزه کشاورزی
 بازنگری اساسی در نحوه نظارت و ارزیابی بهویژه پس از اعطای تسهیالت بسته رونق تولید و
اشتغال (فرمولیزه کردن عملكرد)
 اولویت اختصاص منابع حمایتی محدود دولت به بنگاههای توانمند و فعال با ضریب
اشتغالزایی باال با هدف هدایت منابع به کانالهای کم ریسك و دستیابی به صرفههای ناشی از
مقیاس
 طراحی و پیادهسازی بانك اطالعات تجهیزات و ماشینآالت صنعتی و عمرانی استان
مازندران به دلیل مواجهه با تحریمها و دشواری ورود تجهیزات و ماشینآالت به کشور
 اهتمام جدی در حمایت از کسبوکارهای فناورانه و استارتآپهای بومی استان بهویژه
استارتآپهای حوزه گردشگری با توجه به ظرفیت اشتغالزایی باالی این بخش و قابلیت
ارزآوری مناسب آن
 اقدامات عملی و قابل نظارت در راستای بهبود ارکان اصلی و فرعی شاخصهای بهبود
محیط کسبوکار و شاخص رقابتپذیری
 طراحی و پیادهسازی بسترهای نرمافزاری مناسب و آسان دسترسی فعاالن اقتصادی به
اطالعات مهم اقتصادی با تأکید بر تسهیل ورود سرمایه
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جدول  .6-67نرخ مشارکت اقتصادی کشور و مازندران به تفکیک جنسیت و نقاط شهری و روستایی در سالهای  6931و 6935
(درصد)
نرخ مشارکت
اقتصادی

کل

شهری

روستایی

جمعیت  61ساله و بیشتر
سال 6931

جمعیت  65ساله و بیشتر

سال 6933

سال 6931

سال 6933

مازندران

کشور

مازندران

کشور

مازندران

کشور

مازندران

کشور

کل

46/4

42/9

46

93/4

44/1

44/0

44/4

49/0

مرد

11/4

14/3

11/6

14/6

70/6

72/3

76/1

72/4

زن

63/1

61

63/1

64/3

67/6

67/4

67

61/9

کل

42/3

93/7

42/0

91/3

49/4

49/0

49/4

40/4

مرد

19

19/7

19/9

19/9

11

13/3

11/1

13/6

زن

67/1

63/3

67

64/3

61/1

61/3

61/9

63/1

کل

40/3

40/4

40

46

41/3

47/4

43/1

43/7

مرد

76/0

11/1

13/1

11/9

71/6

73

73/3

74/3

زن

69/9

67/9

64/6

61/6

64/3

63/0

63/4

67/1

مآخذ :مرکز آمار ایران
جدول  .0-67نرخ بیكاری کشور و مازندران به تفكیك جنسیت و نقاط شهری و روستایی در سالهای  33و ( 31درصد)
نـرخ بیكـاری

کل

شهری

روستایی

جمعیت  62ساله و بیشتر
سال 6931

جمعیت  63ساله و بیشتر

سال 6933

سال 6931

سال 6933

مازندران

کشور

مازندران

کشور

مازندران

کشور

مازندران

کشور

کل

62

60/6

66/1

60/4

62

60/6

66/1

60/4

مرد

7/0

62/0

1/6

62/3

7/0

62/0

1/6

62/3

زن

06/1

63/1

01/4

02/7

06/1

63/3

01/4

02/7

کل

60/9

69/4

64/6

69/7

60/9

69/4

64/6

69/7

مرد

1/3

62/3

62/0

66/0

1/3

62/3

62/0

66/0

زن

04/3

04

01/3

04/1

04/3

04

01/3

04/1

کل

1/7

1/0

1/1

1/3

1/7

1/9

1/1

1/3

مرد

3/6

1/0

3/7

1/3

3/6

1/0

3/7

1/3

زن

63/7

1/3

09

62/9

63/7

1/3

09

62/4

مآخذ :مرکز آمار ایران
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جدول  .9-67نسبت اشتغال کشور و مازندران به تفکیک جنسیت و مناطق شهری و روستایی در سالهای

 6935و ( 6931درصد)
جمعیت  62ساله و بیشتر
نسبت اشتغال

کل

شهری

روستایی

سال 6931

جمعیت  63ساله و بیشتر
سال 6931

سال 6933

سال 6933

مازندران

کشور

مازندران

کشور

مازندران

کشور

مازندران

کشور

کل

97/9

93/3

91/0

94/3

42/4

91/3

93/9

97/1

مرد

16/1

37/3

12/1

37/4

11/3

19/7

11

19

زن

60/4

60/1

66/1

66/1

69/4

64

60/3

60/3

کل

93/3

94/9

94/3

99/1

91/6

97/4

97/9

91/1

مرد

37/3

31/1

31/3

31/0

10

10

16/7

16/9

زن

69/0

66/1

60/0

62/3

64/6

60/1

69

66/3

کل

42

91/3

91/4

97/9

49/1

49/4

46/3

46/1

مرد

17/1

16/0

13/1

12/7

74/6

11/1

76/1

11/6

زن

66/0

63/3

62/3

64/3

60/0

67/1

66/3

63/3

مآخذ :مرکز آمار ایران
جدول  .4-67سهم شاغلین جمعیت  61ساله و بیشتر در بخشهای مختلف اقتصادی کشور و مازندران به تفکیک جنسیت و
مناطق شهری و روستایی در سالهای  6935و ( 6931درصد)
سهم اشتغال
در بخش

کل

شهری

روستا
یی

کشاورزی
مازندران

صنعت
کشور

خدمات
کشور

مازندران

کشور

مازندران

31

33

31

33

31

33

31

33

31

33

31

33

کل

63/9

02/6

67/1

61/2

01/3

01/9

90

96/3

30/0

36/7

32/4

32/6

مرد

63/7

02/3

61/1

67/6

96/7

96/2

99/3

99/9

41/7

41/4

43/1

43/1

زن

67/9

67/3

06/9

00/2

60/0

69/1

03/3

03/0

72/3

11/7

39/0

30/1

کل

7/3

7/3

3/4

3/9

01

01/9

94/3

94/4

14/0

14/0

12/6

12/9

مرد

1/0

7/3

3/7

3/7

96/3

96/3

91/6

91/2

12/9

12/1

31/0

31/9

زن

1/3

3/4

4

9/9

60/4

69/0

01/3

01/6

16/0

16/4

13/3

72/1

کل

94/6

94/1

32

32/9

03/0

01/9

03/3

03/4

91/7

91/3

04/4

04/9

مرد

99/1

94/7

47/9

47/1

96/3

92/1

01/6

03/3

94/4

94/7

01/1

01/3

زن

91/9

93/0

12/1

16/9

60

64/7

09/9

09/0

36/7

32/6

63/1

63/4

مآخذ :مرکز آمار ایران
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فصل هیجدهم
بهبود فضای کسبوکار استان
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چکیده
کسبوکار از زمان شكلگیری تا انحالل کامل چرخهای را طی میکند که
در هر مرحله بر اساس قوانین و مقررات موجود برای شروع و تداوم فعالیت
خود متحمل مراجعات مختلف ،هزینههای گوناگون و صرف زمان میشود.
هر چه این مراحل پیچیدهتر ،زمانبرتر و پرهزینهتر باشد محیط کسبوکار
نامناسبتر است .در این فصل به منظور بررسی و تحلیل شاخص ملی
محیط کسبوکار استان مازندران ،زیرشاخصهای آن و همچنین ارزیابی
وضعیت استان در کشور از جمله در بخشهای مختلف اقتصادی از نتایج
پایش  01مؤلفه شاخص ملی محیط کسبوکار توسط اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی ایران و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران
در سال  6931و  6933استفادهشده است .نتایج نشان میدهد روند رو به
بهبود محیط کسبوکار استان طی سالهای اخیر به گونهای استمرار یافت
که مازندران در سال  ،6931از حیث سهولت انجام کسبوکار به عنوان
برترین استان کشور در رتبه اول قرار گرفت و با کمیت  3/42همانند سال
گذشته مساعدتر از کشور با کمیت  3/71ارزیابی شد .همچنین در این
سال ،محیط کسبوکار در هر  9بخش کشاورزی ،صنعت و خدمات
مازندران مساعدتر از کشور گزارش شد 9 .مؤلفه «دشواری تأمین مالی از
بانکها»« ،بیثباتی و غیرقابلپیشبینی بودن قیمتها (مواداولیه و
محصوالت)» و «بیثباتی سیاستها ،مقررات و رویههای اجرایی
ناظر به کسبوکار» به ترتیب به عنوان نامساعدترین زیرشاخصهای
محیط کسبوکار استان در سال  6931ارزیابی شدند.
واژگان کلیدی :کسبوکار ،پایش ،Business ،مازندران
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 .6-68سیاستهای مربوط به بهبود فضای کسبوکار و جهتگیریهای استان
در موضوع ماده ( )10قانون پنجساله پنجم توسعه کشور مصوب  6913/62/63تصریح شد که
کارگروهی با رویكرد تسهیل ،تسریع ،کاهش هزینه صدور و تمدید مجوزهای کسبوکار و حذف
مجوزهای غیرضرور ،اصالح ،جایگزینی و تجمیع آنها در چارچوب ضوابط قانونی و تأیید
ریاست محترم جمهور تشكیل گردد .همزمان در بهمنماه  6913طرح ایجاد فضای مساعد
کارآفرینی و رفع موانع کسبوکار در مجلس ارائه و در بهمن  6932قانون بهبود مستمر محیط
کسبوکار مشتمل بر  03ماده و  63تبصره در صحن علنی مجلس تصویب و پس از تأیید
شورای نگهبان به دولت ابالغ شد .در قانون اصالح مفادی از قانون اجرای سیاستهای اصل 44
قانون اساسی مصوب  ،6939/4/6تمامی وظایف و اختیارات «کارگروه موضوع ماده ( )10برنامه
پنجساله پنجم توسعه کشور» به «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار»
منتقل و ماده ( ) 10قانون پنجم توسعه لغو شد .پس از آن در ماده ( )37قانون رفع موانع تولید
رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب  02اردیبهشت  ،6934تبصره « 9قانون اصالح
مفادی از قانون اجرای سیاستهای اصل  44قانون اساسی» اصالح و  9تبصره دیگر به این ماده
الحاق شد .مستند به آن« ،هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» مستقر
در وزارت اموراقتصادی و دارایی با تأکید بر  9عامل کاهش زمان ،کاهش هزینه و کاهش مراحل
صدور مكلف به تسهیل و تسریع صدور مجوزها و تقلیل هزینهها و مراحل آن در کشور است به
نحوی که صدور مجوزها در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیح اا به صورت آنی و
غیرحضوری و راهاندازی آن با کمترین زمان ممكن (هدف نهایی) صورت پذیرد .همچنین
سازوکار اجرایی شدن تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار توسط دستگاههای اجرایی ،در
تبصرهای دیگر این ماده تشریح شده است.
در همین راستا به استناد مصوبه شماره /39127ت  32446مورخ  6939/23/63هیأت محترم
وزیران مقرر گردید مرکزی جامع با عنوان "مرکز ملی پایش محیط کسبوکار" ایجاد گردد.
این مرکز با بهرهمندی از اقداماتی فناورانه ،طراحی و اجرای سامانههای تخصصی سام (سامانه
مجوزهای کشور) ،دادور (سامانه دریافت شكایات ،انعكاس ،پیگیری و رسیدگی به شكایات
متقاضیان صدور مجوزهای کسبوکار) ،یاور (مرکز فوریتهای بهبود محیط کسبوکار) و نما
(نقشه ملی استعالمات کشور) را تحت عنوان «پیشخوان ملی مجوزهای کشور» با مدیریت
راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیریت فنی زیرساختی سازمان فناوری اطالعات
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ایران پیگیری میکند .هر یك از این  4سامانه دارای نقشی اساسی و مستقل در زمینه تحقق و
تأمین اهداف و مأموریتهای حاکمیت در بهبود محیط کسبوکار کشور میباشند که بخشی از
آن در سال  6931اجرایی گردید و همچنان استمرار دارد .جهتگیری استانهای کشور نیز
معطوف به آموزش و استقرار سامانههای مذکور و تحقق سیاستها و برنامههای مرکز ملی پایش
محیط کسبوکار بوده است.
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران ( )6931 – 6422مصوب اسفند ماه
 6933نیز در بخش  4تحت عنوان «محیط کسبوکار ،خصوصیسازی و مناطق آزاد» در مواد
 06تا  03صراحتاا و در موادی دیگر همچون ماده  61 ،69 ،66 ،62 ،4و  ...تلویحاا بر اتخاذ
سیاستهای تشویقی در حوزههای مختلف کسبوکار ،چگونگی افزایش مهارت و ارتقاء بهرهوری
نیرویکار ،تضامین دولتی روشهای تأمین مالی داخلی و خارجی ،طراحی سامانههای متمرکز با
امكان دریافت الكترونیكی و برخط استعالمات بهویژه در حوزه بانكی ،مردمیکردن اقتصاد و
کاهش تصدیگری دولت ،تضمین امنیت سرمایهگذاری و کارآفرینی در کشور ،واگذار کردن
کلیه اختیارات و وظایف قابل واگذاری به استانها ،توسعه بنگاههای رقابتپذیر و صادرات گرا از
طریق بخش خصوصی و تعاونی با تأکید بر توسعه خوشههای کسبوکار روستایی و نواحی
صنعتی روستایی ،متنوع سازی ابزارهای حمایتی از بخش کشاورزی از جمله اعطای تسهیالت به
این بخش در حوزههای سرمایهگذاری ،صنایع تبدیلی و تكمیلی و تشویق صادرات از محل
صندوق توسعه ملی ،اعمال مدیریت یكپارچه اخذ ،تكمیل و صدور مجوزات و  ...تصریح دارد که
در راستای بهبود محیط کسبوکار تبیین شده است.
عالوه بر چارچوب کلی سیاستها و تصمیمات راهبردی کشور و استانها به منظور بهبود محیط
کسبوکار در سال  ،6931دولت نیز از طریق اتخاذ سیاستهای کالن مقتضی و تفویض
اختیارات و وظایف به وزارتخانههای مرتبط ،دستیابی به اهداف مصرح در اسناد باالدستی
مذکور را به منظور بهبود محیط کسبوکار در کشور دنبال میکند.
 .2-68بررسی وضعیت تحوالت فضای کسبوکار
در این فصل ،وضعیت مؤلفههای ملی محیط کسبوکار کشور و استان مازندران بررسی و تحلیل
میگردد که اطالعات آماری آن از طریق فرمهای نظرسنجی ،پرسشنامه الكترونیكی وبسایت
اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران و همچنین نتایج پایش محیط کسبوکار انجام شده
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از سوی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران گردآوری شده است .موارد یاد شده
توسط نمایندگان عالی تشكل های بخش خصوصی ،فعالین و کارشناسان اقتصادی کشور و
استان تكمیل و ارسال گردیدهاند .ذکر این نكته حائز اهمیت است که در فرآیند پایش محیط
کسبوکار ،ارزیابیها در بازه عددی صفر تا  62اعالم شده است که اعداد نزدیك به  62به
معنای ارزیابی بدتر از شاخص مربوطه و اعداد نزدیك به صفر بیانگر ارزیابی بهتر از شاخص
مورداشاره میباشد.
 01مؤلفه شاخص ملی محیط کسبوکار عبارتاند از .Q6« :عدم استقبال همكاران و مشتریان
از نوآوری و ابتكار در ارائه خدمات و محصوالت» .Q0« ،برداشتهای سلیقهای و غیرقابل
پیشبینی مأموران از قوانین و مقررات (برق ،گاز ،محیطزیست ،تأمین اجتماعی و .Q9« ،»)...
بیتعهدی طرفهای قرارداد (دولتی یا خصوصی) به ایفای تعهدات و وعدههایشان».Q4« ،
بیثباتی سیاستها ،مقررات و رویههای اجرایی ناظر به کسبوکار» .Q3« ،بیثباتی و غیرقابل
پیشبینی بودن قیمتها (مواد اولیه و محصوالت)» .Q1« ،رویههای سختگیرانه در ادارات کار
و بیمه برای مدیریت نیروی انسانی» .Q7« ،تمایل شهروندان به خرید کاالهای خارجی و
بیرغبتی به خرید محصوالت ایرانی» .Q1« ،تولید و عرضه نسبتاا آزاد کاالهای غیراستاندارد و
تقلبی در بازار» .Q3« ،رقابت غیرمنصفانه شرکتها و مؤسسات دولتی یا شبهدولتی در بازار»،
« .Q62رویههای غیرمنصفانه و ناعادالنه ممیزی و دریافت مالیات» .Q66« ،دشواری تأمین
مالی از بانكها» . Q60« ،فقدان یا شفاف نبودن اطالعات موردنیاز برای فعالیت اقتصادی»،
« .Q69ضعف زیرساختهای حملونقل (جادهای ،ریلی ،هوایی ،دریایی و بندری)».Q64« ،
ضعف دادگاهها در رسیدگی به شكایات و پیگرد مؤثر متجاوزان به حقوق دیگران».Q63« ،
وجود انحصار ،امتیاز یا هر نوع رانت به یك یا تعدادی از رقبا در بازار» .Q61« ،ضعف نظام
توزیع و مشكل در رساندن محصول به بازار» .Q67« ،عرضه کاالهای قاچاق و رقابت
غیرمنصفانه محصوالت خارجی و داخلی در بازار ایران» .Q61« ،فقدان یا نقص ارتباطات
پسینی و پیشینی و خوشههای تولید» .Q63« ،قیمتگذاری و دخالتهای غیرمنطقی نهادهای
حاکمیتی در بازار» .Q02« ،کارگریزی عمومی و استقبال نیروی کار از تعطیلی روزهای کاری»،
« .Q06کمبود تقاضای مؤثر در بازار» .Q00« ،کمبود فناوریهای موردنیاز» .Q09« ،کمبود
نیروی کار ماهر» .Q04« ،محدودیتهای دسترسی به ارتباطات (تلفن ،همراه و اینترنت)»،
« .Q03محدودیت دسترسی به برق» .Q01« ،محدودیت دسترسی به سوخت (گاز ،گازوئیل و
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 .Q07« ،»)...مفاسد مالی و اداری در دستگاههای حكومتی» .Q01« ،موانع اداری کسبوکار
(ادارات و دستگاههای اجرایی مرتبط با کسبوکار)».
 وضعیت محیط کسبوکار مازندران به تفکیک بخشهای اقتصادی طی سالهای
6936-6931
مطابق نمودار زیر ،بخش صنعت استان مازندران عالوهبراینكه از محیطی مساعدتر از دو بخش
خدمات و کشاورزی برای انجام کسبوکار برخوردار است ،در سال  6931با کمیت  3/42در
بهترین وضعیت خود طی  1سال گذشته گزارش شده است.
نمودار  .6-68روند تغییرات ساالنه ارزیابی مشارکتکنندگان از محیط
کسبوکار مازندران طی سالهای  6936-31به تفکیک بخشهای اقتصادی

نتایج ارزیابی مشارکتکنندگان بیانگر آن است که  9بخش کشاورزی ،صنعت و خدمات استان
همچنان کمیتی باالتر از  3دارند و به همین دلیل الزم است تمهیدات و توجهات جهت بهبود
محیط کسبوکار استان با هدف رسیدن به شرایط ایدهآل و مطلوب استمرار یابد .در تواتر
زمانی سالیانه ،شاخص ملی محیط کسبوکار در بخش صنعت روند باثباتتری در جهت بهبود
داشته است ،این مهم مؤید آن است که سیاستهای اعمالشده در این بخش از کارایی و
اثربخشی نسبی باالتری برخوردار بوده است بهنحویکه در سال  6931نیز این بخش
مساعدترین شرایط را در انجام کسبوکار در قیاس با دو بخش دیگر داراست.
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 بررسی تطبیقی وضعیت محیط کسبوکار در بخشهای اقتصادی مازندران و
کشور
نتایج ارزیابی شاخص ملی محیط کسبوکار در سال  6931نشان میدهد محیط کسبوکار در
هر  9بخش خدمات ،صنعت و کشاورزی ،استان مازندران به ترتیب با کمیت  3/42 ،3/41و
 3/30در مقایسه با کشور به ترتیب با کمیت  3/79 ،3/79و  3/13مساعدتر است.
نمودار  .2-68وضعیت محیط کسبوکار در بخشهای مختلف اقتصادی استان مازندران و کشور در سال 6931

 بررسی تطبیقی تغییرات سالیانه شاخص سهولت انجام کسبوکار مازندران و
کشور
مستند به نتایج پایش شاخص ملی محیط کسبوکار در سال  ،6931محیط کسبوکار استان
مازندران در این سال با کمیت  3/42مساعدتر از کشور با کمیت  3/71گزارش شده است.
اطالعات آماری نمودار زیر برگرفته از گزارشات فصلی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
ایران است و با لحاظ نتایج پایش استانی انجام شده از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارایی
مازندران ،کمیت شاخص مذکور در این سال  3/47گزارش شده است.
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نمودار  .9-68تغییرات سالیانه شاخص ملی سهولت انجام کسبوکار مازندران و کشور طی سالهای 32-31

مطابق نمودار فوق ،علیرغم نوسانات فصلی ،شاخص ملی سهولت انجام کسبوکار برای استان
مازندران از کمیت  1/31در سال  6930به کمیت  3/42در سال  6931رسیده است .بدین
ترتیب ،با استمرار روند بهبود محیط کسبوکار استان از سال  6933به بعد شاخص مذکور
برای مازندران مساعدتر از کشور بوده است .محیط کسبوکار استان مازندران در فصول مختلف
سال  6931نیز همواره مساعدتر از کشور بوده است.
 رتبهبندی استانهای کشور بر اساس ارزیابی شاخص ملی سهولت انجام
کسبوکار
بر اساس نتایج پایش محیط کسبوکار در سال  ،6931استانهای مازندران ،گیالن ،فارس،
مرکزی و قزوین به ترتیب با کمیتهای  3/36 ،3/41 ،3/42 ،3/42و  3/31مساعدترین
استانهای کشور از حیث سهولت انجام کسبوکار ارزیابی شدهاند .بر این اساس در سال ،6931
مازندران از نظر سهولت محیط کسبوکار حائز رتبه اول از میان استانهای کشور شده است.
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نمودار  .4-68رتبهبندی استانهای کشور بر اساس نتایج پایش محیط کسبوکار در سال 6931

در سال  6931استانهای سیستانوبلوچستان ،کرمانشاه ،خراسان شمالی ،لرستان و ایالم
نامساعدترین استانهای کشور از نظر سهولت انجام کسبوکار ارزیابی شدهاند.
 .9-68بررسی و تحلیل وضعیت زیرشاخصهای بهبود محیط کسبوکار
نتایج ارزیابی مشارکتکنندگان از زیرشاخصهای بهبود محیط کسبوکار استان مازندران به
تفكیك فصول مختلف سال  6931در جدول زیر گزارش شده است .در استان مازندران
«دشواری تأمین مالی از بانکها»« ،بیثباتی و غیرقابلپیشبینی بودن قیمتها (مواد
اولیه و محصوالت)» و «بیثباتی سیاستها ،مقررات و رویههای اجرایی ناظر به
کسبوکار» به ترتیب با کمیت  7/93 ،7/41و  1/31به عنوان نامساعدترین زیرشاخصهای
محیط کسبوکار در سال  6931ارزیابی شدند.
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بهار

تابستان

پائیز

زمستان

کل

مؤلفههای شاخص ملی محیـط کسـبوکـار
6

عدم استقبال همكاران و مشتریان از نوآوری و ابتكار در ارائه
خدمات و محصول

4/93

4/36

4/37

4/29

4/47

0

برداشتهای سلیقهای و غیرقابلپیشبینی مأموران از قوانین و
مقررات (برق ،گاز ،محیط زیست )...

1/41

1/31

1/34

3/34

1/41

9

بی تعهدی طرف های قرارداد (دولتی یا خصوصی) به ایفای تعهدات
و وعدههایشان

3/34

1/71

1/74

1/10

1/37

4

بیثباتی سیاستها ،مقررات و رویههای اجرایی ناظر به کسبوکار

1/11

7/27

7/06

1/37

1/31

3

بیثباتی و غیرقابلپیشبینی بودن قیمتها (مواد اولیه و محصوالت)

1/13

7/26

1/00

7/39

7/93

1

رویههای سختگیرانه در ادارات کار و بیمه برای مدیریت نیروی
انسانی

1/73

1/13

1/91

3/33

1/93

7

تمایل شهروندان به خرید کاالهای خارجی و بیرغبتی به خرید
محصوالت ایرانی

4/02

4/71

3/29

4/02

4/33

1

تولید و عرضه نسبتاا آزاد کاالهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار

1/91

1/47

1/74

3/70

1/99

3

رقابت غیرمنصفانه شرکتها و مؤسسات دولتی یا شبهدولتی در بازار

3/42

3/04

3/12

3/76

3/74

62

رویههای غیرمنصفانه و ناعادالنه ممیزی و دریافت مالیات

7/21

7/00

1/99

3/37

1/13

66

دشواری تأمین مالی از بانكها

7/14

7/11

7/99

7/00

7/41

60

فقدان یا شفاف نبودن اطالعات موردنیاز برای فعالیت اقتصادی

1/21

1/91

3/34

3/97

3/34

69

ضعف زیر ساختهای حملونقل (جادهای ،ریلی ،هوایی ،دریایی و
بندری)

4/72

4/11

4/71

3/93

4/17

64

ضعف دادگاهها در رسیدگی به شكایات و پیگرد مؤثر متجاوزان به
حقوق دیگران

1/33

1/30

1/94

1/23

1/91

63

وجود انحصار ،امتیاز یا هرنوع رانت به یك یا تعدادی از رقبا در بازار

1/62

3/74

3/43

3/71

3/71

61

ضعف نظام توزیع و مشكل در رساندن محصول به بازار

4/41

3/26

3/02

9/11

1/14

67

عرضه کاالهای قاچاق و رقابت غیرمنصفانه محصوالت خارجی و
داخلی در بازار ایران

3/23

4/37

3/30

4/11

3/66

61

فقدان یا نقص ارتباطات پسینی و پیشینی و خوشههای تولید

4/01

4/46

4/96

4/64

4/01
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ادامه جدول
کل

مؤلفههای شاخص ملی محیرط کسربوکرار

بهار

تابستان

پائیز

زمستان

کل

63

قیمتگذاری و دخالتهای غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در
بازار

3/99

3/70

3/29

4/70

3/02

02

کارگریزی عمومی و استقبال نیروی کار از تعطیلی روزهای
کاری

3/91

3/30

3/96

4/13

3/07

06

کمبود تقاضای مؤثر در بازار

3/72

3/17

1/62

3/93

3/77

00

کمبود فناوریهای موردنیاز

3/21

4/11

3/01

3/91

3/64

09

کمبود نیروی کار ماهر

4/39

3/62

3/49

4/74

3/23

04

محدودیتهای دسترسی به ارتباطات
(تلفن همراه و اینترنت)

0/16

9/91

9/33

9/26

9/63

03

محدودیت دسترسی به برق

0/62

0/37

0/43

0/61

0/90

01

محدودیت دسترسی به سوخت (گاز ،گازوئیل و)...

0/11

9/03

0/70

0/91

0/73

07

مفاسد مالی و اداری در دستگاههای حكومتی

1/06

1/01

3/14

1/03

1/63

01

موانع اداری کسبوکار (ادارات و دستگاههای اجرایی مرتبط
با کسبوکار)

1/01

1/12

1/43

1/93

1/44

3/42

3/11

3/12

3/09

3/47

شاخص ملی محیط کسبوکار استان مازندران

 .4-68جمعبندی و ارائه راهکارهای سیاستی
در دهههای اخیر محیط کسبوکار از کلیدواژههای مهم مباحث اقتصاد کالن قلمداد میشود و
امروزه در مباحث پیرامون توسعه اقتصادی و پیشنیازهای یك اقتصاد شكوفا و رو به رشد این
مفهوم همواره مطرح است .امروزه بسیاری معتقدند سهولت انجام کسبوکار پیشنیاز اساسی و
کلیدی خصوصیسازی و جذب سرمایهگذاری خارجی به منظور دستیابی به افقهای روشن
اقتصادی است .در این فصل به منظور بررسی و تحلیل شاخص ملی محیط کسبوکار استان
مازندران ،زیرشاخصهای آن و همچنین ارزیابی وضعیت استان در کشور از جمله در بخشهای
مختلف اقتصادی از نتایج پایش  01مؤلفه شاخص ملی محیط کسبوکار توسط اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی ایران و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران در سال
 6931و  6933استفاده شده است.
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یافتهها نشان میدهد در سال  6931محیط کسبوکار در بخش صنعت مازندران با کمیت
 3/42مساعدتر از دو بخش خدمات و کشاورزی به ترتیب با کمیت  3/41و  3/30بوده است.
همچنین محیط کسبوکار  9بخش اقتصادی استان در مساعدترین وضعیت طی  1سال گذشته
گزارش شدهاند .بررسی تطبیقی بیانگر آن است که محیط کسبوکار هر  9بخش خدمات،
صنعت و کشاورزی استان مازندران در مقایسه با کشور به ترتیب با کمیتهای  3/79 ،3/79و
 3/13مساعدتر است.
بررسی شاخص ملی محیط کسبوکار نشان میدهد ،شاخص مذکور برای استان مازندران بهبود
قابل قبولی یافته و از کمیت  1/31در سال  6930به کمیت  3/42در سال )-6/61(6931
رسیده است .از طرفی مازندران با احراز کمیت  3/42در سال  6931همانند سال گذشته،
محیط کسب وکار مساعدتری در قیاس با کشور با کمیت  3/71تجربه کرد .روند بهبود محیط
کسبوکار استان مازندران طی سالهای مورد بررسی منجر شد که این استان در سال  6933با
کمیت  3/76در رتبه پنجم و در سال  6931با کمیت  3/42در رتبه اول کشور از این نظر قرار
گیرد.
در سال  6931از میان  01مؤلفه شاخص ملی محیط کسبوکار ،استان مازندران در  9مؤلفه
«دشواری تأمین مالی از بانكها»« ،بیثباتی و غیرقابلپیشبینی بودن قیمتها (مواد اولیه و
محصوالت)» و «بیثباتی سیاستها ،مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار» به ترتیب
با کمیتهای  7/93 ،7/41و  1/31نامساعدتر گزارش شده است.
برخی پیشنهادها به منظور بهبود محیط کسبوکار استان مازندران عبارتاند از:
 تغییر در ساختار نظام مجوزدهی و استعالمات (استقرار مرکز متمرکز مجوزدهی در
استانها ())SC
 مدلیزه کردن برنامه اعطای تسهیالت بسته رونق تولید ،آسیبشناسی مراحل قبلی و
بازنگری اساسی در شیوه نظارت بر برنامه مذکور
 اهتمام جدی در پیادهسازی برنامهها و سیاستهای مرکز ملی پایش محیط کسبوکار
کشور در استان
 ارزیابی مستمر عملكرد کلیه اقدامات و برنامههای اجرایی مرتبط بهویژه ارزیابی میزان
اثربخشی اقدامات فناورانه از جمله سامانههای الكترونیكی ،تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف
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 اقدام اساسی جهت رفع مشكل « فقدان یا شفاف نبودن اطالعات موردنیاز برای فعالیت
اقتصادی» از طریق طراحی و پیادهسازی سامانه مرتبط با بهکارگیری از تیم کارشناسی مجرب
 اجرای کامل ماده  64قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب  6932/66/61مجلس
شورای اسالمی
 استقرار دبیرخانه رسمی بهبود محیط کسبوکار مازندران ذیل شورای برنامهریزی و توسعه
در استان متشكل از مدیران عالی قوای مجریه و قضائیه با امكان بهرهمندی از هسته مطالعاتی
توانمند
 ترمیم اعتماد دولت و بخش خصوصی از طریق برگزاری منظم و زمانبندی شده جلسات
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ،تكریم بخش خصوصی ،اعتباربخشی به جایگاه
بخش خصوصی و مشارکت دادن آنان در تصمیمگیریها
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فصل نوزدهم
درآمد و هزینه خانوار و توزیع
درآمد استان

198

سال 6931

گزارش اقتصادی استان مازندران

چکیده
مطالعه بودجه خانوار با هدف برآورد متوسط هزینهها و درآمد یك خانوار
شهری و یك خانوار روستایی هر ساله انجام میشود .این طرح امكان
بررسی ترکیب هزینه و درآمد و چگونگی توزیع آن در خانوارها را فراهم
میآورد .جامعهی هدف این طرح شامل همهی خانوارهای معمولی ساکن و
گروهی در نقاط شهری یا روستایی است.
در این راستا وظیفه دولت بهمنظور کاهش نابرابری حكم میکند ،به بررسی
دقیق چگونگی هزینهها و درآمدهای خانوارها و روند تغییرات آنها پرداخته
و تغییرات درآمدهای افراد جامعه را با استفاده از ابزارهای موجود
تجزیهوتحلیل کند.
بر اساس آخرین آمار منتشره در سالنامه آماری سال  6931استان
مازندران ،متوسط هزینه خالص ساالنه و متوسط درآمد خالص ساالنه یك
خانوار شهری به ترتیب حدود  912322هزار ریال و  440134هزار ریال
بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب  06/4درصد و  67/4درصد افزایش
داشته است.
همچنین متوسط هزینه خالص ساالنه و متوسط خالص درآمد ساالنه یك
خانوار روستایی در سال  6931به ترتیب حدود  011113هزار ریال و
 939731هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب  00/1درصد و
 04/1درصد رشد داشته است.
واژههای کلیدی :توزیع درآمد ،ضریب جینی ،متوسط هزینه خالص
ساالنه ،متوسط خالص درآمد ساالنه
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 .6-63سیاستهای اقتصادی در زمینه درآمد هزینه خانوار و توزیع درآمد و
جهتگیریهای استان
دولت در سال  6931با تأکید بر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،موجب شكلدهی فضای
نوینی در اقتصاد کشور و بهتبع آن استانها شده است .تشكیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
در استانها در سال  6931با هدف رونق تولید و اشتغال و اجرایی نمودن پروژههای اولویتدار
بخشهای مختلف اقتصادی ،میتواند در کاهش فقر خانوارها تأثیر فراوانی داشته باشد.
از دیگر سیاستهای استان مازندران در این مقوله میتوان به ترویج الگوهای صحیح پسانداز،
مصرف و توجه به سرمایهگذاری در حوزههای بهداشت ،سالمت و تأمین اجتماعی ،آموزش،
فضای کسبوکار و سیاستهای حمایتی از اقشار محروم و خاص جامعه اشاره نمود تا همجهت
با کاهش نابرابری توزیع درآمد دستیابی به توزیع صحیح دیگر رویكردهای مرتبط با توزیع
درآمد نیز میسر گردد.
 .2-63بررسی وضعیت تحوالت مرتبط با توزیع درآمد
ضریب جینی ،مشهورترین شاخص نابرابری توزیع درآمد و متداولترین آنها ازنظر استفاده در
بررسیهای توزیع درآمد است که مقادیر این شاخص آماری بین صفر و یك میباشد.
ضریب صفر به برابری کامل توزیع درآمد اشاره داشته و ضریب یك بیانگر نابرابری کامل در
توزیع درآمدها یا مخارج میباشد .از همین رو ،این شاخص بیش از هر شاخص دیگر در معرض
قبول و رد قرارگرفته و محتوی خصوصیات مثبت و منفی است .ضریب جینی در مناطق شهری
کشور طی بازه زمانی  6913 -6933از  2/467به رقم  2/979کاهش یافته و در مناطق
روستایی از  2/937به  2/991کاهش یافته یافته که حاکی از بهتر شدن توزیع درآمد در
مناطق شهری و روستایی کشور میباشد.
 .9-63بررسی وضعیت شاخصهای توزیع درآمد بین خانوارها
ضریب جینی خانوار شهری استان مازندران در سال  33برابر با  2/924است که نسبت به سال
گذشته به میزان  2/263واحد افزایشیافته است .همچنین ضریب جینی خانوار شهری از
ضریب جینی خانوار روستایی در سال مذبور به میزان  2/29واحد بیشتر است که حاکی از
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بهبود توزیع درآمد در خانوار روستایی استان مازندران میباشد .این در حالی است که ضریب
جینی خانوار روستایی استان در سال  33نسبت به سال گذشته به میزان  2/26واحد
افزایشیافته و از مقدار  2/070در سال  34به مقدار  2/079در سال  33رسیده است.
مقایسه ضریب جینی خانوارهای روستایی استان ( )2/079و کشور ( )2/991حاکی از آن است
که میزان نابرابری درآمدی در خانوارهای روستایی استان در مقایسه با متوسط کشوری در
وضعیت مناسبتری قرارداد .همچنین مقایسه نابرابری درآمد خانوارهای شهری استان ()2/924
و کشور ( )2/997نیز نتیجه پیشین را تائید میکند.
 .4-63بررسی و تحلیل وضعیت توزیع درآمد بین خانوارها
 .6-4-63بررسی و تحلیل متوسط هزینه ناخالص خانوارها
در سال  6931متوسط کل هزینهی خالص 6ساالنهی یك خانوار روستایی استان  011113هزار
ریال بوده است که نسبت به سال گذشته  00/1درصد افزایش داشته است.
مقایسه میزان این شاخص در استان با شاخص کشوری آن به مبلغ  671172هزار ریال حاکی
از باالتر بودن متوسط هزینه خانوار روستایی مازندران از متوسط کشوری آن میباشد.
همچنین متوسط هزینه خوراکی  -دخانی و غیرخوراکی خانوار روستایی استان در این سال به
ترتیب  14433هزار ریال و  610094هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب  02/6و
 09/3درصد رشد داشته است .سهم هزینه خوراکی  -دخانی و غیرخوراکی از هزینه کل به
ترتیب  96/7و  11/9درصد بوده است.
درمجموع متوسط هزینه کل یك خانوار روستایی استان در سال  ،6931میزان  1/1درصد رشد
بیشتری نسبت به متوسط هزینه کل خانوار روستایی کشور برحسب استان داشته است.
در بین هزینههای خوراکی و دخانی ،بیشترین سهم با  01/1درصد مربوط به هزینهی آرد،
رشته ،غالت ،نان و فرآوردههای آن و مابقی به ترتیب میوهها و سبزیها با  61/1درصد ،گوشت
 6707درصد ،شیر و فرآوردههای آن و تخم پرندگان  3/1درصد ،قند و شكر ،شیرینیها ،چای،
قهوه و کاکائو  7/6درصد ،خشكبار و حبوبات  3/1درصد ،نوشابهها ،غذاهای آماده و دخانیات
 3/3درصد ،ادویهها ،چاشنیها و سایر ترکیباتخوراکی  4/9درصد و روغنها و چربیها 0/4
 -1هرگاه ارزش کاالی دسته دوم فروش رفته ،از ارزش کاالی مشابه خریداری شده ،در دوره آماری کسر شود ،باقی مانده،
هزینه خالص خانوار در کاالی مربوط خواهد بود.
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درصد از هزینه ناخالص یك خانوار روستایی مازندرانی را در این گروه هزینهای تشكیل
میدهند.
در بین هزینههای غیرخوراکی ،بیشترین سهم با  01/4درصد مربوط به مسكن و مابقی به
ترتیب بهداشت و درمان  ،63/6حملونقل و ارتباطات با  61/6درصد ،کاالها و خدمات متفرقه
خانوار با  63/7درصد ،بهداشت و درمان  60/3درصد ،پوشاک و کفش  1درصد ،لوازم ،اثاث،
ملزومات و خدمات خانوار  1/0درصد ،تفریحات ،سرگرمیها و خدمات فرهنگی  9/1درصد از
هزینه ناخالص یك خانوار شهری مازندرانی را در این گروه هزینهای تشكیل میدهند.
در مجموع متوسط هزینه خالص ساالنه یك خانوار شهری استان از  037041هزار ریال در
سال  6933به  912322هزار ریال در سال  6931رسیده و به میزان  3/7درصد رشد بیشتری
نسبت به متوسط هزینه کل خانوار شهری کشور در سال  6933داشته است.
متوسط هزینه خوراکی -دخانی و غیرخوراکی خانوارهای شهری استان در این سال به ترتیب
 11263هزار ریال و  070116هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب  64/3درصد و
 09/7درصد افزایش یافته است .سهم هزینه خوراکی و دخانی و غیرخوراکی از هزینه کل
خانوار شهری استان به ترتیب  04/4و  73/1درصد بوده است.
در بین هزینههای خوراکی و دخانی ،بیشترین سهم با  03/1درصد مربوط به هزینهی آرد،
رشته ،غالت ،نان و فرآوردههای آن و مابقی به ترتیب گوشت با  63درصد ،میوهها و سبزیها
 67/3درصد ،شیر و فرآوردههای آن و تخم پرندگان  62/6درصد ،قند و شكر ،شیرینیها ،چای،
قهوه و کاکائو  7/6 ...درصد ،نوشابهها ،غذاهای آماده و دخانیات  7/2درصد ،خشكبار و حبوبات
 1/3درصد ،ادویهها ،چاشنیها و سایر ترکیبات خوراکی  4/0درصد و روغنها و چربیها 0/9
درصد از هزینه ناخالص یك خانوار روستایی مازندرانی را در این گروه هزینهای تشكیل
میدهند.
در بین هزینههای غیرخوراکی ،بیشترین سهم با  96/9درصد مربوط به مسكن و مابقی به
ترتیب مربوط به بهداشت ودرمان با  67/3درصد ،حملونقل و ارتباطات با  61/3درصد ،کاالها و
خدمات متفرقه خانوار  63/6درصد ،لوازم ،اثاث ،ملزومات و خدمات خانوار  7درصد ،پوشاک و
کفش  1/7درصد ،تفریحات ،سرگرمیها و خدمات فرهنگی  3درصد از هزینه ناخالص یك
خانوار شهری مازندرانی را در این گروه هزینهای تشكیل میدهند.
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 .2-4-63نتایج بررسی درآمد خانوارها
بر اساس نتایج بهدستآمده در سال  6931متوسط درآمد ساالنهی یك خانوار روستایی استان
 939731هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل  04/1درصد افزایش داشته است.
مقایسه میزان این شاخص در استان با شاخص کشوری آن به مبلغ  026140هزار ریال حاکی
از باالتر بودن متوسط درآمد ساالنه خانوار روستایی مازندران از متوسط کشوری آن میباشد.
از کل درآمد خانوار روستایی استان در سال یاد شده 00/4 ،درصد آن مربوط به مشاغل مزد و
حقوقبگیری 42/2 ،درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی و  97/1درصد از منابع
متفرقه بوده است.
در این سال متوسط درآمد ساالنه خانوارهای روستایی استان مازندران  04/1درصد ،در بخش
مشاغل مزد و حقوقبگیری 7/1 ،درصد ،درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی 03/9
درصد و درآمد متفرقه به ترتیب به میزان  96/3درصد رشد داشته است.
در این سال متوسط درآمد ساالنه خانوارهای روستایی کشور  64/6درصد ،در بخش مشاغل
مزد و حقوقبگیری 62/7 ،درصد ،درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی  61/4درصد
و درآمد متفرقه به ترتیب به میزان  63/2درصد رشد داشته است.
در مجموع متوسط درآمد ساالنه یك خانوار روستایی استان در سال  ،6931میزان  62/3درصد
رشد بیشتری نسبت به متوسط درآمد ساالنه خانوار روستایی کل کشور برحسب استان داشته
است.
بر اساس نتایج بهدستآمده در سال  6931متوسط درآمد ساالنهی یك خانوار شهری 440134
هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل  67/4درصد افزایش داشته است.
مقایسه میزان این شاخص در استان با شاخص کشوری آن با مبلغ  911141هزار ریال حاکی از
باالتر بودن متوسط درآمد ساالنه خانوار شهری مازندران از متوسط کشوری آن میباشد.
در این سال درآمد خانوارهای استان مازندران از مشاغل مزد و حقوقبگیری 61/3 ،درصد،
درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی  0/3درصد و درآمد متفرقه به ترتیب به میزان
 01درصد رشد داشته است.
در این سال درآمد خانوارهای شهری کشور از مشاغل مزد و حقوقبگیری 63/6 ،درصد ،درآمد
از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی  3/3درصد و درآمد متفرقه به ترتیب به میزان 63/6
درصد رشد داشته است.
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سهم هریك از منابع درآمدی از کل درآمد خانوار شهری استان به ترتیب درآمد حاصل از
مشاغل مزد و حقوقبگیری  92درصد ،مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی  04/3درصد و از
منابع متفرقه  43/3درصد بوده است.
درمجموع متوسط درآمد ساالنه یك خانوار شهری استان در سال  6931به میزان  6/7درصد
رشد کمتری نسبت به متوسط درآمد خانوار شهری کل کشور داشته است.
بر اساس اطالعات بهدستآمده در سال  6931متوسط درآمد ناخالص ساالنه خانوارهای شهری
استان مازندران از متوسط هزینه ناخالص ساالنه آنها  16334هزار ریال بیشتر میباشد
بهعبارتیدیگر متوسط مازاد بودجه ساالنه خانوارهای شهری استان مازندران مبلغ آنها 16334
هزار ریال میباشد.
همچنین در همین سال متوسط درآمد ناخالص ساالنه خانوارهای روستایی استان مازندران از
متوسط هزینه ناخالص ساالنه آنها  17213هزار ریال بیشتر میباشد به عبارتی دیگر متوسط
مازاد بودجه ساالنه خانوارهای روستایی استان مازندران مبلغ آنها  11430هزار ریال میباشد.
 .5-63جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی
برخی از پیشنهادهای سیاستی برای بهبود وضعیت معیشتی و بودجه خانوار در سطح استان
عبارتاند از:
 جمعآوری اطالعات دقیق ،بهنگام و یكدست از جامعه آماری درآمد و هزینه خانوارهایشهری و روستایی در سطح استان به منظور سیاستگذاری الزم در جهت مشارکت مردم در
سرمایهگذاری و رشد اشتغال.
 اتخاذ سیاستهای حمایتی مانند گسترش بهداشت عمومی ،آموزش و تأمین اجتماعی جهتتوانمندسازی دهكهای پایین درآمدی با استفاده از منابع هدفمندسازی یارانهها
 تقویت فرایند توسعه زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی در مناطق محروم باألخص مناطقروستایی در راستای ایجاد زمینههای اشتغال مولد و کسب درآمد.
 کاهش نابرابری درآمد از طریق بهکارگیری سیاستهای افزایش تولید و عرضه برای کاهشتورم.
 هدایت یارانههای پرداختی از سوی دولت به سمت دهكهای کمدرآمد جامعه با حذف یارانهخانوارهای پردرآمد
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 اتخاذ سیاستهای حمایتی مانند گسترش آموزش ،بهداشت عمومی و تأمین اجتماعی جهتتوانمندسازی دهكهای پایین درآمدی با استفاده از منابع هدفمندسازی یارانهها.
 اتخاذ تدابیر مناسب ازجمله توسعه سرمایهگذاری ،نظارت دقیق بر اعتبارات اشتغالزایی،زمینهسازی برای تشویق سرمایهگذاری بخش خصوصی ،کاهش ریسك بخش خصوصی از طریق
ثبات سیاستها و بهطورکلی رفع موانع فضای کسبوکار ،در تعدیل نرخ بیكاری و کاهش
نابرابری اقدام جدی به عمل آورد.
 سیاستهای مخارج اجتماعی دولت با تكیهبر نرخ رشد اقتصادی پایدار و بهطور مستمر انجامشود .این امر به افزایش میزان تأثیرگذاری این مخارج در بهبود توزیع درآمد کمك میکند.
 تقویت فرآیند توسعه زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی در مناطق محروم باألخص مناطقروستایی در راستای ایجاد زمینههای اشتغال مولد و کسب درآمد.
 تحلیل و بررسی عوامل تأثیرگذار بر سطح معیشت خانوارهای شهری و روستایی با در نظرگرفتن شرایط اقتصادی حاکم بر مناطق شهری و روستایی استان.
 ایجاد انسجام و انتظام در بین دستگاههای اجرایی کشور در راستای اجرای کامل و بدون عیبو نقص قوانین و مقررات حمایتی دولت از گروههای آسیبپذیر و نیازمند جامعه.
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جدول  .6-63مقایسه ضریب جینی خانوارهای شهری و روستای استان مازندران و کشور
استان

شرح

درصد میزان تغییرات

کشور

سال 34

سال 33

سال 34

سال 33

استان

کشور

خانوار شهری

2/013

2/924

2/911

2/979

2/263

2/223

خانوار روستایی

2/070

2/079

2/991

2/991

2/226

2

اختالف شهری و روستایی

2/26

2/29

2/29

2/24

2/20

2/26

مأخذ :مرکز آمار ایران

جدول  .2-63مقایسه متوسط هزینه کل ،خوراکی و دخانی و غیرخوراکی ساالنه یک خانوار روستایی
(ارقام به هزار ریال)
شرح

سال 6931

سال 6933

درصد رشد

کشور

استان

کشور

استان

کشور

استان

متوسط هزینه کل ساالنه

631327

217451

671172

011113

69/3

00/1

هزینههای خوراکی -دخانی

33713

70313

11324

14433

66/9

02/6

هزینههای غیرخوراکی

37691

147138

660611

610094

63/3

09/3

مأخذ :مرکز آمار ایران

جدول  . 9-63مقایسه متوسط هزینه کل خوراکی و دخانی و غیرخوراکی ساالنه یک خانوار شهری
(ارقام به هزار ریال)
شرح

سال 6933

سال 6931

درصد رشد

کشور

استان

کشور

استان

کشور

استان

متوسط هزینه کل ساالنه

014102

037041

903303

912322

63/7

06/4

هزینههای خوراکی و دخانی

11191

71311

71732

11263

63/0

64/3

هزینههای غیرخوراکی

061613

002133

030773

070116

63/3

09/7

مأخذ :مرکز آمار ایران
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جدول  . 4-63مقایسه متوسط درآمد کل ساالنه یک خانوار روستایی به تفکیک انواع منابع تأمین درآمد
(ارقام به هزار ریال)
سال 6933

شرح

سال 6931

درصد رشد

کشور

استان

کشور

استان

کشور

استان

متوسط درآمد کل ساالنه

671111

019329

026140

939731

64/6

04/1

درآمد از مشاغل مزد و حقوقبگیری

39133

79366

33420

73629

62/7

7/1

درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر
کشاورزی

55089

623434

14623

646396

61/4

03/9

درآمد متفرقه

68122

622391

71993

699609

63

96/3

مأخذ :سالنامه آماری استان مازندران سال 6931

جدول  . 5-63مقایسه متوسط درآمد ساالنه یک خانوار شهری به تفکیک انواع منابع تأمین درآمد
(ارقام به هزار ریال)

شرح

سال 6931

سال 6933

درصد رشد

کشور

استان

کشور

استان

کشور

استان

متوسط درآمد کل ساالنه

967062

977033

911141

440134

63/1

67/4

درآمد از مشاغل مزد و حقوقبگیری

623717

669173

601240

690704

63/6

61/3

مأخذ :سالنامه آماری استان مازندران سال 6931
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فصل بیستم
هدفمند کردن یارانهها در استان
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چکیده
یكی از سیاستهای اقتصادی دولتها برای برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی
در جامعه و همچنین حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان پرداخت یارانه
میباشد .به همین دلیل دولتها با اعمال تخصیص عادالنه و بهینه منابع کشور
ناگزیر هستند با هدفمند کردن یارانهها گامی اساسی جهت تعدیل ثروت و
اصالح سیستم اقتصادی و اجتماعی بردارند.
پرداخت یارانههای نقدی به اقشار مختلف جامعه از آذر ماه سال  13آغاز و
تاکنون ادامه یافته است .یارانهای که از ابتدا مبلغ  43هزار و  322تومان در هر
ماه تعیین و پس از گذشت  7سال نیز بدون افزایش پرداخت میگردد.
بر این اساس در فاز اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها ،در اجرای ماده
هفت برای تعداد  313922خانوار استان مازندران ،یارانه نقدی به مبلغ 6401
میلیارد ریال بهصورت ماهانه واریز میگردید .تعداد خانوار ثبتنامشده در شروع
ثبتنام فاز دوم هدفمندی یارانهها حدود  363هزار خانوار میباشد که در
مقایسه با فاز اول ( 313/9هزار خانوار) حدود  3/9درصد خانوارها یا حذف یا بنا
به دالیلی مشمول دریافت یارانه نگردیدهاند .همچنین میزان مبلغ واریزی
یارانهها در فاز دوم حدوداا ماهانه  6032/1میلیارد ریال بوده که این میزان
نسبت به فاز اول ،حدود  3/1درصد کاهش داشته است.
بر اساس آمار دریافتی از شرکتهای توزیع آب و برق و گاز و فرآوردههای نفتی،
فروش حامل های انرژی و آب با احتساب سهم هدفمندی یارانهها در بخشهای
آب ،برق ،گاز و سوخت استان در سال  6931مبلغ  90200/6میلیارد ریال بوده
که نسبت به سال قبل حدود  3/1درصد افزایش داشته است.
واژگان کلیدی :هدفمندی یارانهها ،مازندران ،حاملهای انرژی
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 .6-21سیاستهای هدفمند کردن یارانهها و جهتگیریهای استان
در قالب تبصره  64قانون بودجه سال  31به دولت اجازه داده شد در این سال از محل
درآمدهای حاصل از اصالح قیمت کاالها و خدمات مذکور و ردیفهای یارانهای این قانون تا
مبلغ  412هزار میلیارد ریال با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیر نقدی به
خانوارهای هدف و نیازمند و ارائه خدمات حمایتی و کمك به بخش تولید و اشتغال اقدام نماید.
در حقیقت در الیحه بودجه  31مبلغ پیشبینیشده برای پرداخت یارانههای نقدی همانند
پیشبینی سال قبل ( 412هزار میلیارد ریال) بوده و متأسفانه هیچ برنامهریزی جهت حذف
یارانه ثروتمندان صورت نگرفته است.
بر همین اساس 446342 ،میلیارد ریال از محل اصالح قیمت حاملهای انرژی و 91412
میلیارد ریال از محل ردیف یارانهای قانون بودجه جهت تأمین منابع هدفمندی یارانهها
پیشبینی گردیده بود؛ اما بررسی عملكرد دولت در بخش هدفمندی یارانهها در پایان سال نشان
میدهد که  943222میلیارد ریال از محل اصالح قیمت حاملهای انرژی و  697222میلیارد
ریال از محل ردیف یارانهای قانون بودجه بهعنوان منابع تأمین یارانهها لحاظ گردیده و در
مجموع  410222میلیارد ریال مصارف هدفمندی یارانهها بوده است.
در بخش پرداخت یارانههای نقدی و غیر نقدی  400332میلیارد ریال یارانه به خانوارهای تحت
پوشش پرداخت گردیده که  17332میلیارد ریال بیش از میزان تخصیص یافته به این بخش در
قانون بودجه میباشد.
همچنین  32222میلیارد ریال از منابع هدفمندی به بخش سالمت ،توزیع واکسن و توسعه
مراکز فوریتهای اجتماعی اختصاص پیداکرده است؛ اما بررسیها در پایان سال نشان میدهد
سهم این بخشها از منابع هدفمندی مبلغ  1172میلیارد ریال از این منابع بوده است.
در بخش حمایت از تولید و اشتغال 62 ،هزار میلیارد ریال از منابع هدفمندی یارانهها در قانون
بودجه سال  31به این بخش اختصاص یافته اما بررسیها در پایان سال بیانگر  3062میلیارد
ریال از منابع تخصیصیافته به این بخش میباشد.
 .2-21بررسی وضعیت تحوالت مرتبط با هدفمندی یارانهها:
اگرچه بنا بر اظهارات بسیاری از کارشناسان در یك دوره زمانی کوتاه پس از اجرای قانون
هدفمندی یارانهها توزیع درآمد خانوارها متعادلتر گردید ،اما به دنبال اجرای نادرست و ناقص
این قانون و افزایش ضریب جینی در سطح استان از زمان اجرای فاز  0هدفمندی یارانهها از
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سال  6939تا پایان سال  6931و بررسی سایر سیاستهای اقتصادی در سطح کشور در
خصوص تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانهها بر توزیع درآمد خانوارها نشاندهنده اثر معكوس
هدفمندی یارانهها بر توزیع درآمد خانوارها میباشد .بهعبارتدیگر با اجرای قانون هدفمندی
یارانهها و به دنبال آن اجرای فاز  0هدفمندی در خالل دوره زمانی یادشده میزان ضریب جینی
افزایش یافته و به دنبال آن توزیع درآمد خانوارها در کشور و استان نامتعادلتر گردیده است.
همچنین بررسی و مطالعه دورههای اجرای قانون هدفمندی یارانهها و آزادسازی قیمت
حاملهای انرژی بیانگر آن است که میزان اشتغال در بخشهای صنعت و کشاورزی کاهش و در
بخش خدمات افزایش داشته است .در این میان ،بخش صنعت بیشترین اثرپذیری از آزادسازی
قیمت حاملهای انرژی را نسبت به بخشهای کشاورزی و خدمات به خود اختصاص داده است.
با توجه به اینكه به دلیل ناتوان مانده بخشهای صنعت و کشاورزی در جذب نیروی کار به
دلیل رکود حاکم بر این بخشها و مشكالتی در تولید بنا به مسائل اقتصادی و بعضاا تحریمهای
بینالمللی دالیل افزایش اشتغال در بخش خدمات و انتقال نیروی کار از بخشهای صنعت و
کشاورزی به این بخش به دنبال آزادسازی قیمت حاملهای انرژی را سبب گردیده است.
 .6-2-21برق مصرفی استان
بر اساس گزارش شرکت توزیع نیروی برق مازندران (ساری و نوشهر) ،برق مصرفی استان در
بخشهای خانگی ،عمومی ،کشاورزی ،صنعتی و تجاری در سال  31حدود  1241/3هزار مگاوات
میباشد که نسبت به سال قبل رشد  66/0درصد را در پی داشته است .بیشترین مصرف مربوط
به بخش خانگی بوده که نسبت به سال گذشته  6/4درصد رشد و کمترین مصرف مربوط به
تجاری بوده که نسبت به سال گذشته  3/3درصد رشد داشته است.
علیرغم افزایش متوسط قیمت برق در بخشهای مختلف (خانگی ،تجاری ،صنعتی و )...در این
سال نسبت به سال قبل به میزان  66/3درصد ،میزان مصرف برق افزایش داشته است که
مهمترین علت آن افزایش مصرف برق در بخش خانگی به دلیل گرمای بیشازحد هوا در فصل
تابستان و همچنین افزایش مصرف در بخش کشاورزی به دلیل افزایش تعداد گلخانهها در این
بخش میباشد.
 .2-2-21مصرف فرآوردههای نفتی
بر اساس اطالعات بهدستآمده از شرکت پخش فرآوردههای نفتی ساری و چالوس ،مصرف
حاملهای انرژی در بخش سوخت در استان مازندران در سال  ،31معادل  0107/3هزار
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مترمكعب میباشد که نسبت به سال قبل (با میزان مصرف  0371/1هزار مترمكعب)  3/7درصد
رشد داشته است.
میزان مصرف نفت سفید در بخشهای مختلف  663/1هزار مترمكعب میباشد که این میزان
نسبت به سال قبل  1/6درصد کاهش داشته است .بخش خانگی بیشترین میزان مصرف نفت
سفید را در مقایسه با بخشهای دیگر (صنعتی ،نیروگاه ،سایر بخشها) به خود اختصاص داده
است .همچنین میزان مصرف نفت سفید در بخش خانگی نسبت به سال قبل  1/1درصد کاهش
داشته است .با توجه به افزایش میزان انشعابات گازرسانی در استان و جایگزینی گاز در بخش
خانگی به جای نفت سفید به منظور امور گرمایشی این بخش ،کاهش مصرف نفت سفید در
بخش خانگی و صنعتی بدیهی به نظر میرسد.
میزان مصرف نفت کوره در بخشهای مختلف  6631/7هزار مترمكعب میباشد که نسبت به
سال قبل  03/0درصد افزایش داشته است .بخش نیروگاه با سهم  34/4درصد (معادل 6696/4
هزار مترمكعب) بیشترین میزان مصرف نفت کوره را در مقایسه با بخشهای دیگر (صنعتی،
سایر بخشها) به خود اختصاص داده است.
 .9-2-21آب و فاضالب روستایی
مصرف آب روستایی استان مازندران در بخشهای خانگی و غیر خانگی در مجموع 11/4
میلیون مترمكعب بوده که این مقدار مصرف نسبت به سال قبل  2/4درصد کاهش داشته است.
میزان مصرف در بخش خانگی  34/1میلیون مترمكعب بوده که نسبت به سال قبل  4/4درصد
کاهش داشته است .همچنین میزان مصرف در بخش غیر خانگی  66/1میلیون مترمكعب بوده
که نسبت به سال قبل  09/4درصد رشد داشته است .کاهش محدود در میزان مصرف آب در
این بخش به دلیل کاهش مصرف در بخش خانگی میباشد که علیرغم افزایش تعداد مشترکین
در بخش خانگی میزان مصرف آب نسبت به سال قبل کاهش داشته است که بنا به اظهارات
کارشناسان شرکت آب و فاضالب روستایی فرهنگسازی در زمینه کاهش مصرف آب ،مهمترین
عامل کاهش مصرف در بخش خانگی میباشد.
 .4-2-21آب و فاضالب شهری
بنا به گزارش شرکت آب و فاضالب شهری استان مازندران ،حجم مصرف در سال  ،31معادل
 671میلیون مترمكعب میباشد که نسبت به سال قبل با میزان مصرف  673میلیون مترمكعب،
با افزایش  6/7درصدی همراه بوده است .میزان مصرف در بخشهای خانگی  6/3درصد و در
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بخش غیر خانگی  0/4درصد رشد داشته است .با توجه به افزایش تعداد مشترکین بخشهای
خانگی و غیر خانگی آب و فاضالب شهری در استان ،افزایش مصرف در این
بخشها به میزان محدود نسبت به سال قبل بدیهی به نظر میرسد.
 .5-2-21مصرف گاز
متوسط مصرف گاز مشترکین استان حدود  61میلیون مترمكعب بوده که نسبت به سال قبل با
میزان  67/6میلیون مترمكعب  1/4درصد کاهش داشته است .تعداد کل مشترکین گاز طبیعی
استان در همین دوره برابر با  6/9میلیون مشترک بوده که نسبت به سال قبل  1/9درصد رشد
داشته است .با توجه به کاهش مصرف گاز در بخش نیروگاه در استان به دلیل پارهای از
مشكالت بوجودآمده در این بخش و همچنین فرهنگسازی در جهت کاهش مصرف در بخش
خانگی و افزایش انشعابات گازرسانی به برخی مناطق روستایی استان میزان مصرف گاز کاهش
و تعداد مشترکین در این بخش افزایش داشته است.
 .9-21منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانهها در استان
 .6-9-21منابع به تفکیک شرکتهای موضوع قانون
بر اساس آمار دریافتی از شرکتهای توزیع آب ،برق ،گاز و فرآوردههای نفتی ،فروش حاملهای
انرژی و آب با احتساب سهم هدفمندی در بخشهای آب ،برق ،گاز و سوخت استان در سال
 6931مبلغ  90200/6میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل ( 92073/9میلیارد ریال)
حدود  3/1درصد افزایش داشته است.
میزان درآمد حاصل از فروش آب در بخش آب و فاضالب روستایی در همین دوره زمانی مبلغ
 060/0میلیارد ریال میباشد که نسبت به سال گذشته (با درآمد  637/1میلیارد ریال) در
حدود  7/9درصد رشد داشته است .میزان سهم هدفمندی یارانهها از فروش در این بخش 114
میلیون ریال میباشد که  2/96درصد از درآمد فروش را شامل بوده و نسبت به سال قبل 2/4
درصد کاهش داشته است.
میزان درآمد حاصل از فروش آب در بخش آب و فاضالب شهری مبلغ  707میلیارد ریال
میباشد که نسبت به سال گذشته (با درآمد  133/9میلیارد ریال) در حدود  62/9درصد رشد
داشته است .میزان سهم هدفمندی یارانهها از فروش در این بخش  6710میلیون ریال میباشد
که  2/04درصد از درآمد فروش را شامل بوده و نسبت به سال قبل  6/3درصد رشد داشته
است.
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میزان درآمد حاصل از فروش شرکت گاز در حدود  3713/4میلیارد ریال میباشد که نسبت به
سال قبل با مبلغ فروش  1192میلیارد ریال ،حدود  63/9درصد کاهش داشته است .میزان
سهم هدفمندی یارانهها از فروش در این بخش  9931/7میلیارد ریال میباشد که  31درصد از
درآمد فروش را شامل بوده و نسبت به سال قبل ( 4333/1میلیارد ریال)  07درصد کاهش
داشته است.
شرکت توزیع برق ساری و نوشهر فروشی به میزان  1939/3میلیارد ریال داشته که نسبت به
مدت مشابه آن در سال قبل ( 1730/3میلیارد ریال) حدود  09/1درصد رشد داشته است.
میزان سهم هدفمندی یارانهها از فروش در این بخش  133/3میلیارد ریال میباشد که 7/1
درصد از درآمد فروش را شامل بوده و نسبت به سال قبل  94/3درصد کاهش داشته است.
میزان فروش شرکت پخش فرآوردههای نفتی ساری و چالوس با احتساب سهم هدفمندی
یارانهها مبلغ  61324میلیارد ریال میباشد که نسبت به سال گذشته ( 63733/7میلیارد
ریال) ،حدود  7درصد افزایش داشته است.
 .2-9-21مصارف ماده  7قانون هدفمند کردن یارانهها
ماده  :7دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد خالص وجوه حاصل از اجرا این قانون را در
قالب بندهای زیر هزینه نماید:
الف .یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه
خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
ب .اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:
 -6گسترش و تأمین بیمه های اجتماعی ،خدمات درمانی ،تأمین و ارتقاء سالمت جامعه و
پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعبالعالج.
 -0کمك به تأمین هزینه مسكن ،مقاومسازی مسكن و اشتغال.
 -9توانمندسازی و اجرا برنامههای حمایت اجتماعی.
ازآنجاییکه از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانهها علی الخصوص اجرای فاز  0این قانون،
اطالعات جامع و کاملی از قبیل تعداد خانوارهای تحت پوشش قانون هدفمندی یارانهها و تعداد
خانوارهایی که یارانه سرپرست یا یكی از اعضای خانوار قطع گردیده در استانها موجود نیست
لذا اطالعات موجود در خصوص پرداخت یارانههای نقدی به خانوارها حدودی و تقریبی
میباشد.
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بر این اساس ،از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانهها و در راستای اجرای ماده  7این قانون تا
پایان سال  ،31در طی  13مرحله پرداخت یارانهها مبلغی در حدود  661231میلیارد ریال به
حساب سرپرستا ن خانوارهای تحت پوشش قانون هدفمندی در استان واریز گردیده است.
در فاز اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها ،برای تعداد  313922خانوار استان مازندران،
یارانه نقدی به مبلغ  6401میلیارد ریال بهصورت ماهانه واریز گردید که  33/4درصد
خانوارهای استان را شامل میشود .از ابتدای اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها تا پایان
فروردین ماه سال  39که پرونده فاز اول اجرای قانون بسته میشود ،طی سیوهشت مرحله در
مجموع مبلغی حدود  33422میلیارد ریال یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوارهای استان
مازندران واریز گردیده است .در سطح کشور نیز با پرداخت آخرین یارانه نقدی ،در فاز اول مبلغ
یك میلیون و  143هزار تومان به هر ایرانی و  699هزار و  322میلیارد تومان در کل اجرای
قانون به تمام مشموالن در سراسر کشور پرداخت گردیده است.
از ابتدای اردیبهشت  39که آغاز واریز مرحله دوم یارانهها میباشد تا پایان سال  6931تعداد
 47مرحله یارانه پرداخت گردیده است که به طور متوسط ماهانه  6032/1میلیارد ریال و در
مجموع حدوداا  12131/3میلیارد ریال در استان به حساب سرپرستان خانوار واریز گردیده
است.
تعداد خانوار ثبت نام شده در شروع ثبت نام فاز  0هدفمندی یارانهها حدود  363هزار خانوار
میباشد که نسبت به تعداد خانوار ثبت نام شده در فاز اول ( 313/9هزار خانوار) حدود 3/9
درصد کاهش داشته است .همچنین میزان مبلغ واریزی یارانهها در فاز دوم حدوداا ماهانه
 6032/1میلیارد ریال بوده که این میزان نسبت به فاز اول ،حدود  3/1درصد کاهش داشته
است .دالیل این امر حذف یارانه افراد و گروههای پردرآمد جامعه ،عدم ثبتنام ازدواجهای
جدید در سامانه در فاز دوم ،حذف یارانه افراد مقیم خارج از کشور و همچنین حذف خانواری
افرادی که در موقع ثبتنام سرپرست آنها فوتشده یا طالق گرفته بودند که امكان ویرایش و
تغییر سرپرست نبوده و موفق به ثبتنام نگردیدند.
 .9-9-21مصارف ماده  8قانون هدفمند کردن یارانهها
ماده  :1دولت مكلف است سی درصد ( )%92خالص وجوه حاصل از اجرا این قانون را برای
پرداخت کمكهای بالعوض ،یا یارانه سود تسهیالت و یا وجوه اداره شده برای اجرا موارد زیر
هزینه کند:
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الف .بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی ،خدماتی و مسكونی و تشویق به
صرفهجویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی میشود.
ب .اصالح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهرهوری انرژی ،آب و توسعه
تولید برق از منابع تجدید پذیر.
ج .جبران بخشی از زیان شرکتهای ارائه دهنده خدمات آب و فاضالب ،برق ،گاز طبیعی و
فرآوردههای نفتی و شهرداریها و دهیاریها ناشی از اجرا این قانون.
د .گسترش و بهبود حملونقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت
مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده ( )3قانون مذکور.
ه .حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.
و .حمایت از تولید نان صنعتی.
ز .حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.
ح .توسعه خدمات الكترونیكی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفتوآمدهای غیر ضرور.
آخرین اقدامات صورت گرفته و تسهیالت پرداخت گردیده در راستای اجرای ماده  1قانون
هدفمندی یارانهها در استان مربوط به سال  6930میباشد که مبلغ  113/3میلیارد ریال
تسهیالت انرژی به بخشهای صنعت و کشاورزی تعلق گرفت و بعد از آن تا پایان سال 6931
هیچگونه تسهیالتی در راستای اجرای این ماده قانونی به بخشهای فوقالذکر پرداخت نگردیده
است .در حقیقت بخش اعظمی از وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها حاصل از
آزادسازی قیمتها صرف پرداخت یارانههای نقدی به خانوارهای تحت پوشش سازمان
هدفمندی یارانهها گردید و هیچگونه پرداختی در راستای اجرای ماده  1قانون هدفمندی
یارانهها در استان صورت نپذیرفت.
 .4-21جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی
بررسی عملكرد هدفمندی یارانهها در سال  31و پرداخت یارانههای نقدی و غیرنقدی انحراف از
تبصره  64قانون بودجه سال  31را نشان میدهد .در حقیقت قسمت اعظمی از منابع
هدفمندی یارانهها به جای آنكه بر اساس الیحه بودجه از محل اصالح قیمت حاملهای انرژی
تأمین گردد از محل ردیفهای یارانهای قانون بودجه تأمین گردیده است .محل اصالح قیمت
حاملهای انرژی کاهش (انحراف)  06/1درصدی از الیحه بودجه و محل ردیف یارانهای قانون
بودجه افزایش  031درصدی نسبت به الیحه بودجه  31را نشان میدهد.
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در اجرای ماده  7قانون هدفمندی یارانهها و پرداخت یارانه نقدی در سال  31نیز همانند سال
قبل
برنامهریزی برای حذف یارانه دهكهای باالی جامعه و ثروتمندان به دلیل عدم بانك اطالعاتی
دقیق از افراد جامعه با موفقیت همراه نبوده است و پرداخت یارانههای نقدی همانند سال
گذشته بوده است .در اجرای این ماده قانونی ،چنانچه جامعه هدف برای دریافت یارانه مستقیم
به درستی شناسایی می شد ،منابع جهت اجرای سایر مواد قانون همانند توانمندسازی و اجرای
برنامههای اجتماعی و کمك به تأمین هزینه مسكن ،مقاومسازی مسكن و اشتغال فراهم میشد.
همچنین در راستای اجرای ماده  1قانون هدفمندی یارانهها و اعطای یارانه به بخش تولید در
این سال نیز در استان همانند سالهای قبل هیچگونه یارانهای به بخش تولید و واحدهای
صنعتی و کشاورزی پرداخت نگردید .از آنجایی که منابع ناشی از هدفمندی یارانهها با اجرای
فاز دوم هدفمندی و اصالح دوباره قیمت حاملهای انرژی افزایش یافت ،با توجه به عدم افزایش
میزان پرداخت یارانه نقدی ،اگر دولت میتوانست منابع پیشبینیشده در قانون هدفمندی را
محقق سازد زمینه برای اجرای ماده  1قانون هدفمندی یارانهها در خصوص بهینهسازی مصرف
انرژی در واحدهای تولیدی ،خدماتی و مسكونی و اصالح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در
جهت افزایش بهرهوری انرژی فراهم میگردید.
به منظور اجرای هرچه بهتر قانون هدفمندی یارانهها موارد ذیل پیشنهاد میگردد:
 فعالسازی سازوکارها و تمهیدات اجرایی منتج به تبدیل دانش به ثروت ،توزیع عادالنه
فرصتهای اقتصادی ،همگامی سیاستهای حمایتی و تأکید بر تحقق این سیاستها،
تالش در جهت بهرهوری حداکثری از ظرفیت بنگاههای تولیدی و اقتصادی و استفاده از
تمام ابزارهای سرمایهای و اجرایی برای بهبود فضای اشتغال باید در اولویت تمامی اهداف
و برنامههای دولت در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانهها قرار گیرد.
 صدور دستورالعملی مبنی بر تعیین زمان ثبتنام و یا ویرایش ،برای آن دسته از افرادی که
به هر دلیل موفق به ثبتنام نگردیدهاند و یا نیاز به تغییرات اطالعات خانواری دارند.
 ازآنجاییکه در حال حاضر با حذف سرپرست ،اطالعات فرزندان خانوار نیز از سامانه
اطالعاتی سازمان هدفمندی حذف میگردد ،لذا فرزندان نیز پس از ازدواج و تشكیل
خانواده از دریافت یارانه محروم میشوند که در اینگونه موارد چه بسا فرزندان خانوار
متمكن نبوده و حتی نیازمند دریافت یارانه باشند لذا برای اینگونه افراد نیز فرصت
ثبتنام مجدد برقرار گردد.
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 با توجه به اینكه جلوگیری از رشد تورم یكی از پیشنیازهای اجرای هدفمندی
یارانهها ست ،با توجه به شرایط رکودی که کماکان در کشور وجود دارد ،نرخ حاملهای
انرژی با شیب مالیم به نرخ هدف حرکت کند و در دوره چندساله آثار منفی را به حداقل
ممكن برسانیم.
 تخصیص اعتبار الزم جهت اجرایی ماندن ماده  1قانون و حمایت از بنگاههای اقتصادی در
قالب تخصیص یارانه بخشی از سود بانكی و کاهش هزینه تأمین مالی بنگاههای اقتصادی،
بهسازی و نوسازی واحدها و...
 یارانه حاصل از افزایش بهای انرژی ،فقط به بخشهای تولید و دهكهای کمدرآمد
اختصاص یابد.
جدول  .6-21تعداد و مصرف برق مشترکین استان در سالهای  6935و 6931
شرح

تعداد مشترکین برق

فروش برق به تفكیك بخشها (هزار
مگاوات ساعت)

ارزش فروش
(میلیارد ریال)

سهم هدفمندی یارانهها از فروش
(میلیارد ریال)

سال 6933

سال 6931

خانگی

6437161

6471166

تجاری

020063

060010

عمومی

37019

629141

صنعتی

60331

69639

کشاورزی

17671

79132

خانگی

9033/7

9763/0

تجاری

726/0

710/4

عمومی

6261/1

6239/4

صنعتی

6929/3

6462

کشاورزی

302/9

6247/3

خانگی

0343

9113/9

تجاری

6126/6

0620/1

عمومی

127/9

110/0

صنعتی

6664/3

6079/6

کشاورزی

904/1

472/6

خانگی

491/4

921/6

تجاری

072/3

676/3

عمومی

13/4

39/9

صنعتی

637/3

30/0

کشاورزی

41/3

92

مأخذ :شرکت توزیع برق استان مازندران (ساری و نوشهر)
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جدول  .2 -21مصرف فرآوردههای نفتی به تفکیک بخشها
سال 6933

شرح

میزان
مصرف

ارزش
فروش

سال 6931

خانگی

صنعتی

نیروگاه

وسایل
نقلیه

سایر
بخشها

خانگی

صنعتی

نیروگاه

وسایل
نقلیه

سایر
بخشه
ا

نفت سفید
(هزار مترمكعب)

664

2/69

2

2

69/9

624/0

2/69

2

2

63/9

نفت کوره (هزار
مترمكعب)

2

32/3

113/0

2

6/3

2

11/3

6696/4

2

2/71

بنزین
(هزار مترمكعب)

2

6/6

2

6432/6

2/73

2

6/6

2

6160/6

2/16

نفت سفید
(میلیارد ریال)

676

2/0

-

63/3

631/9

2/0

-

-

09

نفت کوره
(میلیارد ریال)

-

039/3

763/9

-

9

-

633/3

111/7

-

0/9

بنزین
(میلیارد ریال)

-

62/1

-

64162/4

7/4

-

66/9

-

/7
63161

1

نوع فرآورده

مأخذ :شرکت پخش فرآوردههای نفتی ساری و چالوس
جدول  .9-21تعداد و مصرف آب مشترکین شهری استان در سالهای  6935و 6931
شرح
تعداد مشترکین
مصرف آب
(میلیون مترمكعب)
درآمد جاری حاصل از فروش
(میلیون ریال)
سهم هدفمندی یارانهها از فروش
(میلیون ریال)

سال 6933

سال 6931

خانگی

411320

324949

غیرخانگی

37339

33391

خانگی

699

693

غیرخانگی

40

49

خانگی

440103

439339

غیرخانگی

061176

099473

خانگی

6999

6934

غیرخانگی

400

401

مأخذ :شرکت آب و فاضالب شهری استان
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جدول  .4-21تعداد و مصرف آب مشترکین روستایی استان در سالهای  6935و 6931
شرح
تعداد مشترکین
مصرف آب
(میلیون مترمكعب)

درآمد جاری حاصل از فروش
(میلیون ریال)
سهم هدفمندی یارانهها از فروش
(میلیون ریال)

سال 6933

سال 6931

خانگی

916022

974122

غیرخانگی

42034

40919

خانگی

37/9

34/1

غیرخانگی

3/4

66/1

خانگی

633303

619170

غیرخانگی

40201

41973

خانگی

379

341

غیرخانگی

34

661

مأخذ :شرکت آب و فاضالب روستایی استان
جدول  .5-21مصرف گاز طبیعی
سال 6933
شرح

سال 6931

خانگی

صنعتی

تجاری و
CNG

نیروگاه

خانگی

صنعتی

تجاری و
CNG

نیروگاه

متوسط مصرف گاز طبیعی به
تفكیك بخشها (میلیون
مترمكعب)

7/3

0

6/1

3/4

1/1

0/6

6/7

3/4

تعداد مشترکین (مشترک)

6673337

1993

19237

4

6091026

1123

17104

4

ارزش فروش (میلیارد ریال)

9326/6

717/6

6970/4

6613/4

0341/4

170/4

6010/6

724/3

سهم هدفمندی (میلیارد ریال)

0934/1

302/3

6632/7

399/1

6122/9

391/6

6202/9

2

مآخذ :شرکت گاز استان مازندران
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منابع و مآخذ:














سالنامه آماری سال  6931استان مازندران ،سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مازندران
گزارش "آمار مقایسهای بانكهای استان" طی سالهای  ،6933-6931کمیسیون
هماهنگی بانكهای استان
نماگر اقتصادی سه ماه چهارم سال  ،6931بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران
گزارش وضعیت بودجه دولت در سال  ،6931بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران
نتایج آمارگیری نیروی کار سال  ،6931مرکز آمار ایران
چكیده آمار تجارت خارجی در سال  ،6931گمرک جمهوری اسالمی ایران
بررسی عملكرد بودجه دولت در سال  ،6931مرکز پژوهشهای مجلس
گزارش بازار اوراق بهادار منتهی به  ،6931/60/03بورس اوراق بهادار تهران
آمارنامه اقتصادی استان مازندران طی سالهای  ،6930-6931اداره کل امور اقتصادی و
دارایی مازندران
گزارش حساب تولید طی سالهای  ،6932-6934مرکز آمار ایران.
گزارش شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی طی سالهای  ،6936 -6933وبسایت بانك
مرکزی جمهوری اسالمی ایران
گزارش درآمد ،هزینه ،تملك داراییهای سرمایهای استان طی سالهای ،6939-6931
خزانه معین استان مازندران
عملكرد صنعت بیمه طی سالهای  ،6933-6931وبسایت بیمه مرکزی جمهوری
اسالمی ایران
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