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پیشگفتار
مبنا و زیر بنای هر نظام فعال فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و ...آمارهای دقیق و قابل اتکاست.تجربه نشان
داده در جامعه انسانی کمتر کاری با نظم انجام میگیرد ،مگر آن که اطالعات الزم و کافی از جوانب
مختلف آن کار در اختیار باشد .به همین لحاظ میزان قدرت اتخاذ تصمیم بهینه در جوامع پیشرفته
بستگی به عواملی دارد که از جمله مهمترین آن عوامل در اختیار داشتن آمار و اطالعات صحیح و بههنگام
است .مهم ترین اتفاق اقتصاد ایران در سال  ۷۹خروج آمریکا از معاهده برجام بود .انتظار آن بود که رشد
اقتصاد ایران در سال مذکور روند افزایشی ثابتی داشته باشد که باوجود خروج آمریکا از برجام این رشد
را تحت تاثیر قرار داد .سال  ،۷۹سال عقبگرد رشد اقتصادی ایران بود .شاخصی که با مشقت فراوان و
به مدد گشایشهای موقتی پسابرجامی وارد مدار مثبت شده بود دوباره در سال  ۷۹با بازگشت تحریمها
از مسیر درست منحرف شد .امریکا برای به هم زدن بازی فقط به خروج خودسرانه خود از برجام اکتفا
نکرد .مدتی بعد به طرق مختلف شرکتهای طرف معامله ایران را تهدید کرد که اگر به برقراری روابط
اقتصادی خود با ایران ادامه دهند قطع رابطه و تحریم از سوی امریکا و شرکتهای امریکایی در انتظارشان
است .با توجه به حجم گستردهتر مبادالت آن شرکتها با امریکا رفته رفته بسیاری از شرکتهایی که در
فضای پسابرجام به ایران آمده بودند ،یا بار سفر بستند یا مبادالت خود را بسیار محدودتر کردند .موضوع
مهمتری از مساله تردید و خروج شرکتها که اقتصاد ایران را تهدید میکرد ،مساله ایجاد محدودیت در
فروش نفت بود .فروش نفت ایران که در اواخر دولت یازدهم و در شرایط پسابرجام به روزانه تا  2میلیون
 ۹77هزار بشکه در روز رسیده بود ،بار دیگر با محدودیت روبهرو شد و رفته رفته به  6.1میلیون بشکه
در روز کاهش یافت .در چنین فضایی نا اطمینانی نسبت به آینده اقتصاد ایران ،بازارها را به هم ریخته و
بیم از کمبود ارز در آینده بسیاری را برآن داشت که سرمایههای ولو اندک خود را به سمت بازار ارز و
سایر بازارهایی که پیشبینی میشد کمتر از جریان کاهش ارزش مصون میمانند گسیل دارند .در کنار
این دستهای پنهان دالالن و سفتهبازان هم به میدان آمده و با انگیزه سودجویی به التهاب حاکم بر
بازارها و به ویژه بازار ارز دامن زد .بازار ارزی که التهاب آن معموال به کل اقتصاد سایه میاندازد و اینبار
نیز مستثنی نبود و با فاصله کوتاهی خود را در افزایش شدید قیمت کاالها و خدمات مصرفی مردم نشان
داد .کتابی که در پیش رو دارید برای ارائه تصویر اقتصادی استان در سال  69۷۹تدوینشده و در قالب
 6۷فصل 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 عملکرد 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 همکاران امور مالیاتی ،بانک¬ها ،بیمهها ،خزانه معین استان ،گمرک و بورس منطقهای
استان در ارائه آمار و اطالعات قدردانی نموده و از همکارانم در معاونت اقتصادی این اداره که در تهیه این
مجموعه همکاری مؤثر داشتهاند ،تشکر و تقدیر مینمایم.

موسی قاسم پیشه
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران
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چکیده
تولید ناخالص داخلی استان مازندران در سال  69۷5به قیمت بازار برابر با  454/2هزار میلیارد ریال و
در سال  69۷4برابر با  461/۹هزار میلیارد ریال بوده که رشدی معادل  ۷/72درصد داشته است .سهم
استان مازندران از مجموع تولید ناخالص داخلی کشور در سال  69۷5معادل  9/2درصد 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  69۷5ایجاد نموده
است .ارزشافزوده بخش انرژی و ساختمان استان نسبت به سال  62/2 ،69۷4درصد کاهش را نشان
میدهد درحالیکه در بخشهای کشاورزی ،صنعت و معدن و خدمات به ترتیب از رشد  9/9 ،26/4و 8
درصدی برخوردار بودهاند.
بر اساس آخرین اطالعات ،در سال  ۷5ارزشافزوده بخش کشاورزی استان مازندران معادل678495/1
میلیارد ریال بوده که  8/2درصد از ارزشافزوده بخش یادشده در کل کشور و  26/2درصد از تولید
ناخالص داخلی استان را به خود اختصاص داده است .سطح زیر کشت محصوالت زراعی استان حدود
 47۷هزار هکتار بوده که در مقایسه با سال زراعی قبل ( 467هزار هکتار) حدود  7/2درصد کاهش داشته
است .حدود  651هزار هکتار معادل  1/1درصد از وسعت استان مازندران در سال  69۷۹زیر کشت
محصوالت کشاورزی (باغی) بوده است.
بر اساس آخرین اطالعات دریافتی از سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مازندران در سال  69۷1تعداد
پروانههای ساختمانی صادره در کل گروه های مناطق شهری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش
داشته است ،به طوری که در کل مناطق شهری استان تعداد  4549فقره پروانه ساختمانی صادر شده
است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ،حدود  2/2درصد کاهش را نشان می دهد .متوسط قیمت فروش
یک مترمربع زیربنای ساختمانهای مسکونی در نیمه اول سال  ۷1در استان  ۹265/5هزار ریال بوده که
نسبت به نیمه دوم سال قبل  9/5درصد افزایش و نسبت به نیمه اول سال قبل  5/6درصد افزایش داشته
است .در نیمه دوم سال  ،69۷1متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای ساختمانهای مسکونی در
استان  8674هزار ریال بوده که نسبت به نیمه اول همین سال  62/9درصد افزایش و نسبت به نیمه دوم
سال قبل  61/2درصد افزایش داشته است.
ارزشافزوده بخش خدمات کشور در سال  69۷5به قیمت بازار معادل  ۹655/2هزار میلیارد ریال بوده
که نسبت به سال قبل  66/1درصد رشد داشته است .سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی کشور برابر
 55/۷درصد میباشد ارزشافزوده بخش خدمات استان مازندران در سال  69۷5به قیمت بازار برابر با
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 945/4هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال  69۷4به مبلغ  2۷6/9هزار میلیارد ریال 68/1 ،درصد
رشد داشته است .سهم بخش مذکور از تولید ناخالص داخلی استان  1۹/5درصد و سهم آن از تولید
ناخالص داخلی کشور  2/۹درصد میباشد.
در سال  69۷۹تعداد کل مسافرین جابه جا شده از طریق خطوط ریلی ،هوایی و جاده ای در استان حدود
 1/4میلیون نفر بوده که  ۹۹/1درصد از مسافرین از طریق خطوط حمل و نقل جاده ای 61 ،درصد از
طریق خطوط ریلی و  1/4درصد از طریق خطوط هوایی جابه جا شدند .با توجه به حدود  229میلیون
نفر مسافر جابه جا شده در سطح کشور ،حدود  2/۷درصد از مسافر جابه جا شده از طریق خطوط حمل
و نقل استان مازندران صورت گرفته است .همچنین کل بار حمل شده از طریق خطوط ریلی ،هوایی و
جاده ای و دریایی  29میلیون تن می باشد که  87درصد از این مقدار توسط خطوط حمل و نقل جاده
ای7/۹ ،درصد از طریق خطوط ریلی و  6۷/9درصد از طریق حمل و نقل دریایی منتقل گردیده اند .با
توجه به حدود  192/4میلیون تن کاالی جابه جا شده در سطح کشور ،حدود  9/1درصد از کاالی حمل
شده از طریق خطوط حمل و نقل استان مازندران صورت گرفته است .الزم به ذکر است خطوط هوایی
استان سهم بسیار ناچیزی در حمل و نقل کاالها در سال یاد شده داشتهاند.
در سال ، 69۷5ارزش افزوده بخش انرژی در استان  8155/9میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل
 ۷/4درصد رشد داشته است .با توجه به  562158میلیارد ریال تولید ناخالص داخلی استان(به قیمت
بازار) ،ارزش افزوده این بخش  6/۹درصد از تولید ناخالص داخلی استان را تشکیل می دهد .بررسیها
نشان می دهد سرانه مصرف برق استان مازندران علی رغم افزایش تعداد مشترکین بجز در بخش تجاری
که تقریبا ثابت مانده است در سایر زیربخشهای مربوط به آن(خانگی ،عمومی ،صنعتی ،کشاورزی) کاهش
داشته که بیانگر صرفه جویی و کاهش مصرف هر مشترک میباشد .همچنین سرانه مصرف گاز در
زیربخشهای خانگی و نیروگاه افزایش و در زیربخشهای تجاری و صنعتی کاهش پیدا کرده که کاهش
مصرف سرانه در زیربخش های تجاری و صنعتی با توجه به افزایش تعداد مشترکین و میزان مصرف گاز
بیانگر آن است که نرخ رشد تعداد مشترکین بیش از نرخ رشد مصرف بوده و افزایش مصرف گاز در این
بخشها ناشی از افزایش تعداد مشترکین میباشد.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی آنکتاد نشان می دهد ایران در سال  2768توانسته  9میلیارد و 487
میلیون دالر سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کند .ایران در سال  276۹بالغ بر  5میلیارد و 6۷
میلیون دالر سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که بدین ترتیب میزان جذب سرمایه گذاری
مستقیم خارجی ایران در سال  2768نسبت به سال قبل از آن افت  97درصدی داشته است .میزان
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سرمایه گذاری خارجی مصوب استان در سال  91 ، 69۷۹میلیون دالر بوده که در زمینه های احداث
نیروگاه مقیاس کوچک  ،تولید فرآورده های چوبی  ،پرورش ماهی در قفس  ،احداث نیروگاه برق آبی می
باشد .
حجم تجارت خارجی استان در سال  ۷۹به  4میلیون و  578هزار تن ،به ارزش  6528/1میلیون دالر
رسید .حجم صادرات غیرنفتی  188/5هزار تن بود که ارزش آن رقمی برابر  9۹5/5میلیون دالر بوده
است .در سال یاد شده  9827هزار تن کاال هم به ارزش  6659میلیون دالر وارد استان شد .به این ترتیب
تراز تجارت خارجی استان در سال  ۷۹منفی بوده و به میزان  ۹۹۹/1میلیون دالر به نفع واردات بوده
است .از نظر وزن حدود  65/9درصد از مبادالت استان را صادرات و  84/۹درصد آن را واردات تشکیل
میدهد .از نظر ارزشی نیز در مدت یاد شده صادرات  24/1درصد و واردات  ۹5/4درصد از مبادالت را
تشکیل میدهند.
شاخص کل بورس معادل  178,699واحد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل  81درصد رشد
را تجربه نموده است .تعداد کل سهام مورد معامله در بورس منطقهای استان مازندران معادل  1میلیارد
سهم به ارزش  26/۹هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد  271درصد
افزایش و از نظر ارزش 615درصد رشد داشته است .از کل سهام مورد معامله در بورس منطقه ای استان
مازندران در سال  ،69۷۹هم از نظر تعداد و هم از نظر ارزش  46درصد معامالت سهام مربوط به خرید و
 5۷درصد معامالت سهام مربوط به فروش بوده است .نسبت ارزش معامالت سهام بورس منطقهای
مازندران نسبت به کل ارزش سهام کشور در سال  ۷۹برابر  6/9درصد بوده که نسبت به سال 69۷1
( 6/28درصد) به میزان  7/72درصد افزایش داشته است.
بررسی شاخصهای عملکردی بازار پول استان ( بانکهای عضو کمیسیون هماهنگی بانکها ) در سال 69۷۹
نشان می دهد مانده سپردههای بانکهای استان معادل  919هزار میلیارد ریال بوده است که از رشدی
معادل  21/۷درصد نسبت به سال  ۷1برخوردار بوده است .مانده تسهیالت اعطایی بانکهای استان
مازندران معادل  952هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشدی معادل 29/5
درصد برخوردار بوده است .مطالبات معوق و سررسید گذشته و مشکوکالوصول بانکهای استان معادل
 92هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل  8/6درصد افزایش داشته است.
شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در سال  69۷۹بر مبنای (سال )69۷5=677برای کل کشور،
مناطق شهری و روستایی به ترتیب عدد  691/۷ ،69۹/9و  69۷/4میباشد که نسبت به سال قبل برای
کل کشور  21/۷درصد ،مناطق شهری  21/1درصد و مناطق روستایی  28/6درصد افزایش داشته است.
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استان مازندران در بین استان کشور با نرخ تورم  24/۹درصد جایگاه  22را به خود اختصاص داده است.
در سال  69۷۹شاخص کل خانوارهای شهری استان به  694رسید که نسبت به سال گذشته  24/2درصد
افزایش داشته است .همچنین در مناطق روستایی استان عدد شاخص کل قیمت کاالها و خدمات مصرفی
به  691/6افزایش یافت که نسبت به سال گذشته  25/2درصد را افزایش نشان میدهد .بررسیها آمارها
بیانگر این مطلب بوده که استان مازندران در مناطق شهری و روستایی به طور متوسط از نرخ تورم کمتری
در مقایسه با کشور طی سال مزبور برخوردار بوده است .به عبارتی خانوارهای استان مازندران به طور
متوسط کمتر از میانگین کل کشور نسبت به سال  69۷1برای خرید یک مجموعه کاال و خدمات یکسان
هزینه کردهاند.
مصوب درآمدهای عمومی استان مازندران مبلغ  6115۹میلیارد ریال شامل  649۹4میلیارد ریال درآمد
مالیاتی و  2289میلیارد ریال سایر درآمدها میباشد .عملکرد درآمدهای عمومی استان شامل درآمدهای
مالیاتی و سایر درآمدها در سال  69۷۹برابر با  65596میلیارد ریال بوده که علیرغم رشد  67/۹درصدی
نسبت به مدت مشابه سال قبل نتوانسته است رقم مصوب را پوشش دهد .عملکرد درآمدهای عمومی در
سال مذکور نسبت به مصوب قانون بودجه حدود  ۷9/2درصد تحققیافته است؛ لذا مبلغ  6621میلیارد
ریال کسری درآمد رخداده است .عملکرد اعتبارات استان مازندران در سال  69۷۹اعم از تملک دارائیهای
سرمایهای و هزینهای برابر با  48985میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت سال قبل  62/1درصد رشد و
نسبت به مصوب قانون بودجه ( 55226میلیارد ریال)  8۹/1درصد تحقق داشته است .از مجموع عملکرد
اعتبارات استان در سال مذکور  8۹86میلیارد ریال معادل  68/6درصد اعتبارات تملّک داراییهای
سرمایهای و  9۷174میلیارد ریال معادل  86/۷درصد اعتبارات هزینهای بوده است.
مصوب درآمدهای مالیاتی استان مازندران اعم از مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم در سال  69۷۹برابر
با  649۹4میلیارد ریال بوده است که در سال یادشده  69۹18میلیارد ریال از محل درآمدهای مالیاتی
وصول گردیده است؛ بنابراین مبلغ  171میلیارد ریال کسری درآمدهای مالیاتی وصولی رخداده است.
نسبت وصولی درآمدهای مالیاتی بهکل درآمدهای عمومی استان در سال  69۷۹برابر با  88/۹درصد
میباشد ،سهم استان مازندران از وصولی درآمدهای مالیاتی کشور در سال  69۷۹برابر با  6/28درصد
بوده که این نسبت در مقایسه با رقم سال  6/95( 69۷1درصد) به میزان  7/۹درصد کاهش داشته است.
نرخ مشارکت اقتصادی کشور و استان مازندران به ترتیب از  47/9و  46/4درصد در سال  69۷1به 47/5
و  46/4درصد در سال  69۷۹رسید و نرخ بیکاری کشور و استان به ترتیب از  62/6و  67درصد در سال
 ۷1به  62و  8/5درصد در سال  ۷۹کاهش یافت .مقایسه تطبیقی نرخ بیکاری استانهای کشور نشان
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میدهد استان مازندران با نرخ بیکاری  8/5درصد ،ششمین استان کشور از نقطهنظر پایین بودن نرخ
بیکاری در سال  69۷۹محسوب می شود و این در حالی است که از این نظر مازندران در سال گذشته
حائز رتبه پنجم بوده است.
مازندران در سال  ،69۷۹از حیث سهولت انجام کسبوکار به طور مشترک با استان فارس در رتبه چهارم
قرار گرفت و با کمیت  5/۷۷مساعدتر از کشور با کمیت  1/99ارزیابی شد .اما با توجه به کمیت 5/47
محیط کسب و کار استان در سال گذشته وضعیت استان از این حیث نسبت به سال گذشته نامساعدتر
گردیده و رتبه استان از جایگاه اول در سال گذشته به جایگاه چهارم در سال  ۷۹تنزل یافته است.
همچنین در این سال ،محیط کسبوکار در هر  9بخش کشاورزی ،صنعت و خدمات مازندران مساعدتر
از کشور گزارش شد 9 .مولفه ««بیثباتی و غیرقابلپیشبینی بودن قیمتها (مواداولیه و محصوالت)» ،
«بیثباتی سیاستها ،مقررات و رویههای اجرایی ناظر به کسبوکار» و دشواری تأمین مالی از بانکها»،
به ترتیب به عنوان نامساعدترین زیرشاخصهای محیط کسبوکار استان در سال  69۷۹ارزیابی شدند.
بررسیها نشان میدهد در سال  ۷۹نسبت به سال قبل ضریب جینی در کشور و استان مازندران و به
تبع آن نابرابری در توزیع درآمد افزایش یافته است .نرخ تورم فزاینده و رشد اقتصادی منفی در این سال
به کاهش درآمد حقیقی و رفاه خانوارها منجر شده و درصد خانوارهای زیر خط فقر مطلق نیز در نتیجه
آن افزایش یافته است .متوسط هزینه هر خانوار روستایی استان در سال  69۷۹نسبت به سال قبل68/6 ،
درصد افزایش و به  96/5میلیون تومان در سال رسیده و این در حالی است که درآمد متوسط هر خانوار
روستایی حدود  2درصد افزایش و به  91/6میلیون تومان رسیده است .به این ترتیب مازاد بودجه خانوار
روستایی  4/1میلیون تومان میباشد که نسبت به سال قبل  4۹/4درصد کاهش یافته است .متوسط
هزینه هر خانوار شهری استان در سال  69۷۹نسبت به سال قبل 1 ،درصد افزایش و به  98/9میلیون
تومان در سال رسیده و این در حالی است که درآمد متوسط هر خانوار شهری  4/9درصد افزایش و به
 41/2میلیون تومان رسیده است.
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چکیده:
دولت به منظور مقابله با تکانه های ناشی از تحریم ها و مخاطرات رکود تورمی با اتخاذ
راهبردهای واقع بینانه و مبتنی بر منافع ملی در سیاست خارجی و نگاه مثبت گرایانه،
مجاری تأثیر انواع تحریمها را ش ناس ایی کرده و بر اس اس آن ،راهبردها و سیاستهای
اقتص ادی مناس بی برای مقابله طراحی و به مورد اجرا گذارد .نتایج حاص ل از بررس ی
حس ابهای ملی فص لی مرکز آمار ایران در سال  69۷۹نشان می دهد ،ارزش محصول
ناخالص داخلی به قیمت بازار (بر مبنای س ال پایه  )69۷7معادل  ۹646هزار میلیارد
ریال بوده که در مقایس ه با سال  69۷1با رقمی معادل  ۹4۷5هزار میلیارد ریال ،از نرخ
رش د  -4/۹درص دی برخوردار بوده اس ت .همچنین محص ول ناخالص داخلی بدون
احتساب نفت خام و گاز طبیعی معادل  5۹4۷هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال
گذش ته با رقم  58۹4هزار میلیارد ریال به میزان  -2/6درص د رش د نش ان می دهد.
تش کیل س رمایه ثابت ناخالص در سال  69۷۹معادل  666۹هزار میلیارد ریال بوده که
در مقایس ه با س ال گذش ته با رقمی معادل  6684هزار میلیارد ریال از رشد منفی 5/1
درص دی برخوردار بوده اس ت .نرخ تورم (شاخص کل بر مبنای سال پایه )69۷5 =677
برای کل کشور  21/۷درصد ،مناطق شهری  21/1درصد و مناطق روستایی  28/6درصد
افزایش داش ته اس ت .درآمدهای عمومی دولت با  ۷/۹درصد رشد نسبت به سال 69۷1
به  6879هزار میلیارد ریال رسید که از این رقم  6214هزار میلیارد ریال آن درآمدهای
مالیاتی و  5۹4هزار میلیارد ریال آن س ایر درآمدها می باش د که به ترتیب نس بت سال
گذش ته  ۹۷/6درص د و  67/۷درص د رشد داشته است .نگاهی به عملکرد بازار بورس و
فرابورس در پایان سال 69۷۹نشان میدهد ارزش بازاری بورس اوراق بهادار و فرا بورس
نس بت به آخرین روز معامالتی سال گذشته به ترتیب با رشد  ۹8/1و ۹5درصدی همراه
بودهاند .در س ال  69۷۹حدود  42/1میلیارد دالر کاال به کش ور وارد ش ده اس ت که
کاهش ی  26/8درص دی را نس بت به سال قبل نشان میدهد .همچنین واردات کاال از
نظر وزنی 6۹/5درص د کاهش یافته اس ت .س هم ارزشی کاالهای سرمایهای ،مصرفی و
واس طهای از کل واردات به ترتیب 61/9 ،61/۷و  11/8درص د بوده که از کاهش سهم
کاالهای مص رفی و س رمایهای و افزایش س هم کاالهای واسطهای نسبت به سال 69۷1
حکایت دارد.
واژههای کلیدی :رشد اقتصادی ،اشتغال ،بودجه عمومی دولت ،بازار سرمایه ،درآمدهای
نفتی ،صادرات و واردات ،منابع پولی و مالی
۹
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 .7-7بررسی اجمالی سیاستهای اقتصادی کشور
اقتصاد ایران سال  69۷۹را با دشواریهای زیادی پشت سر گذاشت که خالصه آن تجربه مجدد
وضعیت رکود تورمی 6بود .پس از آنکه اقتصاد کشور در سال های  69۷6و 69۷2با دو معضل
رکود و تورم به طور همزمان مواجه و به سختی از آن خارج شده بود ،در کمتر از پنج سال این
پدیده دوباره تکرار شد ،با این تفاوت که این بار ریشه مشکالت عمیق تر و تعدد چالشها بیشتر
بود .عمده چالشهای داخلی و خارجی در این سال به سمت عرضه اقتصاد معطوف میشد.
مهمترین شوک خارجی ،خروج غیرمتعارف ایاالت متحده از توافق هستهای با ایران و تشدید
محدودیتهای نفتی بود که بخش بزرگی از اقتصاد کشور را تضعیف کرد .محدود شدن صادرات
و در پی آن تولید نفت ،نه تنها به طور مستقیم کشور را از درآمدها و ارزش افزوده آن محروم
کرد ،بلکه با کاهش منابع دولت ،توانایی هزینه کرد بخش دولتی که خود میتوانست عامل ایجاد
رشد در بخشهای دیگر باشد را تضعیف کرد .محدودیتهای بینالمللی البته منحصر به بخش
نفت نبود و بسیاری از مبادالت اقتصادی در حوزههای غیرنفتی را نیز در بر میگرفت .بدین
ترتیب تقویت همکاری و جذب سرمایهگذار ی خارجی در بخش عمده صنایع و معادن و انجام
فعالیتهای بانکی به شدت سخت شد و اقتصاد ایران را دچار چالشهای بیشتری کرد.
دولت به منظور مقابله با تکانه های ناشی از تحریم ها و مخاطرات رکود تورمی ،در چارچوب
نظام یکپارچه مدیریت بر تحریمها در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بوده است ،با
اتخاذ راهبردهای واقع بینانه و مبتنی بر منافع ملی در سیاست خارجی و نگاه مثبت گرایانه،
مجاری تأثیر انواع تحریمها را شناسایی کرده و بر اساس آن ،راهبردها و سیاستهای اقتصادی
مناسبی برای مقابله طراحی و به مورد اجرا گذارد و از آن به عنوان سکویی برای حرکت به سوی
پیشرفت و تعالی استفاده نمود .از جمله راهبردها و سیاستهایی که در سال  69۷۹به منظور
مقابله با تحریمها در نظر گرفته شد میتوان به مواردی نظیر؛ گسترش و تعمیق نظام جامع
تأمین مالی و ابزارهای آن ،افزایش سرمایهگذاری داخلی ،تکیه بر توان و تولید داخلی ،اصالح
الگوی مصرف از طریق صرفه جویی در هزینههای عمومی ،اصالح نظام درآمدی ،افزایش مقاومت
و انعطافپذیری صنایع اساسی کشور ،اصالح سیستم مالیاتی دولت ،کاهش اتکاء به نفت و ایجاد
Stagflation
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هماهنگی بین بخشهای مختلف اقتصادی کشور اشاره نمود .یکی از مهمترین سیاستهای مالی
دولت در سال  ،69۷۹اصالح ساختاری بودجه با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت
بوده که این سیاست چهار محور اصلی داشته است  .7 :تقویت نهادی بودجه  .2هزینهکرد
کارا  .9درآمدزایی پایدار و  .4ثباتسازی اقتصاد کالن و توسعه پایدار .همچنین لزوم
استقالل بانک مرکزی در راستای کاهش سلطه بودجه بر نظام پولی یکی از موارد مهم سیاستهای
دولت طی این سال بوده است .طی سال مزبور مقرر گردید ،صندوق توسعه ملی عالوه بر نقش
توسعهای نقش ثباتسازی برای بودجه دولت را ایفا کند.
 .2-7بررسی متغیرهای کالن اقتصاد ایران
 .7-2-7تولید ناخالص داخلی:
دستیابی به نرخ رشد اقتصادی باال یکی از مه مترین اهداف و شاخص های عملکردی اقتصاد
کالن است .این امر متضمن استفاده از سیاستهای مناسب اقتصادی ،ثبات سیاستهای اقتصادی
و همچنی ن شناخت بیشتر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است .در حقیقت ثبات اقتصاد کالن از
طریق کاهش نااطمینانی و بی ثباتی و پیشبرد برنامهریزی بلندمدت کمک بسیاری به رشد واقعی
اقتصاد میکند .نتایج حاصل از بررسی حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران در سال 69۷۹
نشان میدهد ،ارزش محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار (بر مبنای سال پایه  )69۷7معادل
 ۹646هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال  69۷1با رقمی معادل  ۹4۷5هزار میلیارد
ریال ،از نرخ رشد  -4/۹درصدی برخوردار بوده است .همچنین محصول ناخالص داخلی بدون
احتساب نفت خام و گاز طبیعی معادل  5۹4۷هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته
با رقم  58۹4هزار میلیارد ریال به میزان  -2/6درصد رشد نشان میدهد .نتایج مذکور حاکی
است رشته فعالیتهای گروه کشاورزی  -6/5درصد،گروه صنعت ( -۷/1شامل :استخراج نفتخام
و گازطبیعی ،سایر معادن ،صنعت ،انرژیو ساختمان) و فعالیتهای گروه خدمات  -7/72درصد
رشد داشته است.

۷

سال 7931

گزارش اقتصادی استان مازندران

 .2-2-7تشکیل سرمایه ثابت ناخالص:
موجودی سرمایه یکی از مهمترین نهادههای تولید است .کاالهای سرمایهای شامل کاالهای
مشهود نظیر ساختمانها و ماشینآالت و کاالهای نامشهود مانند نرمافزارها ،حق اکتشاف و...
میشوند .انباشت کاالهای سرمایهای در قالب «ماشینآالت و تجهیزات» و «ساختمان و
تأسیسات» موجب افزایش موجودی سرمایه و در پی آن منجر به گسترش تولید اقتصاد میشود.
به عبارت دیگر ،با پسانداز بخشی از درآمد و تبدیل آن به کاالهای سرمایهای میتوان درآمد و
تولید بیشتری در آینده تحصیل نمود .برآورد موجودی سرمایه از آن جهت که زمینه اندازهگیری
ثروت ملی ،توان تولیدی کشور ،کارایی و بازده سرمایه در اقتصاد و نسبت سرمایه به محصول و
بسیاری از تحلیلهای اقتصادی را فراهم میآورد ،دارای اهمیت خاصی است .بر اساس گزارش
نماگر اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 69۷۹
معادل  666۹هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال گذشته با رقمی معادل  6684هزار
میلیارد ریال از رشد منفی  5/1درصدی برخوردار بوده است .در برنامه ششم توسعه کشور ،متوسط
رشد ساالنه سرمایهگذاری  26/4درصد هدفگذاری شده است که عملکرد  6/4در رشد
سرمایهگذاری در سال  69۷1و  -5/1در سال  69۷۹گویای تفاوت قابل مالحظه عملکرد از اهداف
برنامه ششم است.
 .9-2-7اشتغال:
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال  47/5 ،69۷۹درصد از جمعیت در سن کار ( 67ساله
و بیشتر) کشور از نظر اقتصادی فعال بوده¬ و در گروه شاغالن و بیکاران قرار می گیرند که در
مقایسه با سال گذشته با نرخ مشارکت اقتصادی معادل  47/9درصد 7/2 ،افزایش را نشان
می¬دهد .نرخ مشارکت اقتصادی به ترتیب در گروه مردان و زنان کشور به ترتیب از  14/5و 61
درصد در سال  69۷1به  14/8و  61/6درصد در سال  69۷۹افزایش یافت .همچنین نرخ مشارکت
قتصادی به ترتیب در نقاط شهری و روستایی کشور از  9۷/۹و  42/4درصد در سال  69۷1به
 9۷/8و  42/1درصد در سال  69۷۹افزایش یافت .نرخ بیکاری کشور با کاهش  7/8درصدی از
 62/6درصد در سال  69۷1به  62درصد در سال  69۷۹رسید .نرخ بیکاری مردان در کشور طی
سال  69۷۹افزایشی بوده به طوری که از  67/2درصد در سال گذشته به  67/4رسید .همچنین
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نرخ بیکاری زنان طی سال مزبور  4/5درصد کاهش داشته و از  6۷/8درصد سال گذشته به 68/۷
درصد در سال  69۷۹رسید .در سال  69۷۹نرخ بیکاری مناطق شهری و روستایی کشور به ترتیب
معادل  69/5درصد و  ۹/۷درصد بوده که این رقم در سال گذشته رقمی معادل  69/4درصد و
 8/2درصد بوده است.
طی سال  ،69۷۹بخش خدمات بیشترین سهم در ایجاد اشتغال و سپس بخشهای صنعت و
کشاورزی در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند .اگرچه که به نظر میرسد اشتغال بخش صنعت ،در
سالهای اخیر به دلیل اعمال مجدد تحریم ها و افزایش نرخ ارز و وابستگی باالیی که این بخش
به واردات کاالهای سرمایهای و واسطه ای دارد مورد تهدید قرار گرفته است .از طرفی ،با عنایت
به اجرای قانون « حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده
از منابع صندوق توسعه» از روند کاهشی ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی کاسته شده است.
همچنین ،طی سالهای اخیر ،حجم عظیم متقاضیان دانشگاهی برای یافتن شغل ،وضعیت بازار
کار را بحرانی نموده است ،به طوری که در سال  ،69۷۹با شکستن رکورد ایجاد شغل جدید در
یک سال طی سالهای اخیر ،فقط از افزایش نرخ بیکاری جلوگیری نموده و در کاهش شاخصها
توفیقی حاصل نشده است.
 .4-2-7تورم:
تورم به عنوان یکی از عوامل مخرب در اقتصاد به شمار میرود که در بلندمدت میتواند صدمات
جدی بر ساختار توسعه کشور وارد نماید .از این رو ،با توجه به اثرات نگران کننده تورم در
اقتصاد ،همواره کنترل تورم و انتظارات تورمی به عنوان یکی از هدفهای سیاست کالن اقتصادی
مورد توجه اقتصاددانان ،برنامهریزان و سیاستگذاران کشور بوده است .شاخص کل بر مبنای
(سال )69۷5=677در سال  69۷۹برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی به ترتیب عدد
 691/۷ ،69۹/9و  69۷/4را نشان میدهد که نسبت به سال قبل برای کل کشور  21/۷درصد،
مناطق شهری  21/1درصد و مناطق روستایی  28/6درصد افزایش داشته است .نرخ تورم نسبت
به سال گذشته برای کل کشور  68/۹درصد ،مناطق شهری  68/5درصد و برای مناطق روستایی
 6۷/9درصد افزایش داشته است .در سال  69۷۹بیشترین نرخ تورم خانوارهای کشور مربوط به
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استان ایالم با  96/۹درصد (شاخص کل=  )645/1و کمترین میزان نرخ تورم مربوط به استان
کرمان با  26/1درصد (شاخص کل=  )696/۷میباشد .طبق گزارش اعالم شده توسط مرکز آمار
ایران ،استانهای ایالم ،کردستان و لرستان به ترتیب با  92درصد 96 ،درصد و  97/8درصد
باالترین میزان نرخ تورم در مناطق شهری در بین استانهای کشور داشتهاند .همچنین در مناطق
روستایی استانهای لرستان ،چهار و محال و بختیاری و قم با  94درصد 99/8 ،درصد و 99/1
درصد بیشترین نرخ تورم را طی سال  69۷۹داشتهاند.
 .5-2-7بودجه دولت:
براساس نظام نوین بودجهریزی ،منابع و دریافتیهای دولت به درآمدها ،منابع حاصل از واگذاری
داراییهای سرمایهای و منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی تقسیم بندی میشود .درآمدها
شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها می باشد .دریافتیهای ناشی از واگذاری دارایی های
سرمایه ای از اقالم فروش نفت خام ،ساختمانهای دولتی ،ماشین آالت و تجهیزات ،اموال منقول
و غیرمنقول و سایر اقالم تشکیل شده است .دریافتیهای ناشی از واگذاری دارایی های مالی
شامل فروش اوراق مشارکت ،تسهیالت خارجی ،واگذاری شرکتهای دولتی و سایر موارد است.
مصارف و پرداختیهای دولت در چارچوب طبقهبندی جدید آمارهای مالی دولت از سه جزء
اعتبارات هزینه ای( جاری) ،اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای (عمرانی) و اعتبارات تملک
داراییهای مالی تشکیل شده است .تقویت انضباط مالی و بودجهای ،کاهش کسری تراز عملیاتی
بودجه عمومی ،منطقی نمودن اندازه دولت و رقابتپذیر کردن اقتصاد و کاهش مداخله دولت در
اقتصاد از مهمترین سیاستهای دولت در سال  69۷۹بوده است .در قانون بودجه سال 69۷۹
منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی بالغ بر  66درصد کمتر از رقم مصوب سال 69۷1
پیشبینی گردید و در عوض مصوب درآمدهای مالیاتی با رشد  22درصدی نسبت به سال 69۷1
به رقم  6426هزار میلیارد ریال رسید و منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر
منقول نیز با رقم  25/5میلیارد ریال  14/5درصد نسبت به سال قبل پیشبینی گردید .در مبحث
مصارف نیز تملک داراییهای سرمایه ای از رقم  ۹69/۹هزار میلیارد ریال در سال  69۷1بالغ بر
 65درصد کاهش داشته است و به  127هزار میلیارد ریال در سال  69۷۹رسیده است .درآمدهای
عمومی دولت با  ۷/۹درصد رشد نسبت به سال  69۷1به  6879هزار میلیارد ریال رسید که از
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این رقم  6214هزار میلیارد ریال آن درآمدهای مالیاتی و  5۹4هزار میلیارد ریال آن سایر درآمدها
میباشد که به ترتیب نسبت سال گذشته  ۹۷/6درصد و  67/۷درصد رشد داشته است .اعتبارات
تملک داراییهای سرمایهای به  485هزار میلیارد رسید که نسبت به سال  69۷1از  69/۹درصد
رشد برخوردار بوده است .طی سال  69۷۹نسبت اعتبارات تملک هزینهای به کل تولید ناخالص
داخلی کشور معادل  66/4درصد بوده که نسبت به سال گذشته  9/2درصد کاهش نشان میدهد.
 .6-2-7درآمدهای مالیاتی:
نظام مالیاتی در کشورها ،تأمین کننده بخشی از اهداف اجتماعی ،اقتصادی و بودجهای دولت
است .سیاست مالیاتی همواره ابزار مهمی در سیاستهای اقتصادی و تأمین درآمد دولت و
دستیابی به الگوی صحیح تخصیص منابع ،توزیع درآمد و ثبات اقتصادی است و بر توزیع عادالنه
مناف ع توسعه اقتصادی مؤثر است .کل درآمدهای مالیاتی دولت در سال  69۷۹معادل  62۹۷هزار
میلیارد ریال بود که نسبت به سال گذشته  ۹/5درصد رشد داشته است .نسبت مالیات به منابع
بودجه عمومی کشور از  91/2درصد در سال  69۷1به  57/1درصد در سال  69۷۹افزایش یافت
که این امر بیانگر کمتر شدن وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی میباشد .مالیات مستقیم
با  65/8درصد رشد از  55۹هزار میلیارد ریال به  145هزار میلیارد ریال افزایش یافت .همچنین
مالیات غیرمستقیم (مجموع کاالها و خدمات و مالیات بر واردات) با  7/2درصد افزایش به رقمی
معادل  194هزار میلیارد ریال رسید .مالیات بر کاالها و خدمات از  475هزار میلیارد ریال در
سال  69۷1به رقم  441هزار میلیارد ریال افزایش یافت .مالیات بر واردات به عنوان یکی از اجزای
مالیات غیرمستقیم با کاهش  6۹/4درصدی از رقم  221/۹هزار میلیارد ریال به  68۹/2هزار
میلیارد ریال رسید.
 .1-2-7درآمدهای نفتی:
رشد اقتصادی جهان رابطه مستقیمی با انرژی ،قیمت و به ویژه امنیت عرضه انرژی دارد .در
صورت دستیابی کشور به اهداف حفظ و افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز خود ،میتواند قدرت و
اعتبار منطقهای و بینالمللی خود را احیا نموده و در پیشبرد اهداف خود در راستای توسعه داخلی
و نقش موثر در جهان موفق شود .سال  69۷۹به دلیل تحریمهای اعمال شده از سوی امریکا و
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خروج از برجام برای صنعت نفت کشور سال پر فراز و نشیبی بود .طبق گزارش حسابهای فصلی
مرکز آمار ایران ،ارزشافزوده بخش نفت و گاز طبیعی در سال ( 69۷۹به قیمت سال پایه )69۷7
میزان  69۷2هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال گذشته با رقم  6126هزار میلیارد
ریال 64/6 ،درصد کاهش داشته است .مرکز آمار ایران در گزارشی ،جداولی را در خصوص
وضعیت تولید و صادرات نفت خام ایران تا تابستان  ۷۹ارائه نموده ولی آمار تولید و صادرات نفت
از پاییز  ۷۹به بعد اعالم نکرده است .میزان تولید نفت به طور متوسط در شش ماهه اول سال
 69۷۹معادل  9/8هزار بشکه در روز بوده است .طبق آمارهای ارائه شده از این میزان تولید
روزانه ،به طور متوسط  2میلیون بشکه صادر و  6/۹میلیون بشکه به پاالیشگاههای کشور تحویل
داده شده است .از مهمترین چالشهای این بخش میتوان به شرایط تحریم ،باال بودن عمر مخازن
و افت تولید طبیعی آنها ،ضعف دسترسی و استفاده از فناوریهای پیشرفته ازدیاد برداشت از
مخازن ،باال بودن شدت مصرف انرژی در کشور و کاهش ظرفیتهای صادراتی ،باال بودن عمر
اکثر پاالیشگاههای نفتی اشاره کرد.
 .8-2-7وضعیت بورس:
بازار سرمایه به عنوان بهترین راه تجهیز منابع در کشور بوده و هم اکنون از جایگاه ویژهای در
اقتصاد برخوردار میباشد .این بازار پساندازها را جذب کرده و نقدینگی را برای سرمایهگذاری
فراهم میکند و به کاهش خطرات سرمایهگذاری ،ارائه شفافیت برای سرمایهگذاری و تشویق
کارآفرینی کمک مینماید بازار سرمایه به عنوان بهترین راه تجهیز منابع در کشور میباشد که
هم اکنون جایگاه ویژهای در اقتصاد دارد .توسعه بازار سرمایه به عنوان یکی از اولویتها و
پروژههای وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت داوزدهم و در راستای تقویت توان تولید داخلی،
تأمین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی بوده است .شاخص کل بورس اوراق
بهادار با رشد  81درصدی از  ۷12۷7واحد در سال  69۷1به  6۹815۷واحد در سال 69۷۹
افزایش یافت .در بازار فرا بورس به موازات روند افزایشی بورس اوراق بهادار ،شاخص کل این بازار
نیز روند صعودی داشت .در مجموع شاخص کل فرا بورس از  67۷۹واحد در سال  69۷1با رشد
 675درصدی به  2258واحد در سال  69۷۹افزایش یافت .نگاهی به عملکرد بازار بورس و
فرابورس در پایان سال 69۷۹نشان میدهد ارزش بازاری بورس اوراق بهادار و فرا بورس نسبت
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به آخرین روز معامالتی سال گذشته به ترتیب با رشد  ۹8/1و ۹5درصدی همراه بودهاند .بررسی
سهم صنایع از ارزش کل بورس اوراق بهادار نشان میدهد که صنعت « محصوالت شیمیایی »
در پایان سال  69۷۹حدود  29درصد از کل ارزش بورس تهران را تشکیل میدهد .پس از این
صنعت ،سه صنعت « فلزات اساسی» « ،استخراج کانیهای فلزی» و « فرآوردههای نفتی ،کک و
سوخت هستهای » به ترتیب با سهم  67 ،6۹و  67درصد در رتبههای بعدی قرار دارند .در بازار
فرابورس نیز همانند بورس اوراق بهادار ،ارزش بازاری صنعت « محصوالت شیمیایی » در پایان
سال  69۷۹با سهم  29درصدی از کل ارزش سهام بازار ،در جایگاه نخست قرار دارد .پس ازاین
صنعت ،دو صنعت « فلزات اساسی» و « استخراج کانیهای فلزی » به ترتیب با سهم  6۷و 1
درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.
 .3-2-7صادرات و واردات:
بر اساس آخرین آمارهای منتشره شده صادرات و واردات کشور ،در سال  69۷۹حدود 42/1
میلیارد دالر کاال به کشور وارد شده است که کاهشی  26/8درصدی را نسبت به سال قبل از آن
نشان میدهد .همچنین واردات کاال از نظر وزنی 6۹/5درصد کاهش یافته است .سهم ارزشی
کاالهای سرمایهای ،مصرفی و واسطهای از کل واردات به ترتیب 61/9 ،61/۷و  11/8درصد بوده
که از کاهش سهم کاالهای مصرفی و سرمایهای و افزایش سهم کاالهای واسطهای نسبت به سال
 69۷1حکایت دارد .در این سال بیشترین افت واردات از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب مربوط به
کاالهای سرمایه ای و کاالهای مصرفی بوده است .از سوی دیگر در دوره مذکور حدود 44/9
میلیارد دالر کاال از کشور صادر شده که نسبت به سال قبل از آن حاکی از کاهش ۹/5درصدی
است .البته میزان صادرات از نظر وزنی با کاهش بیشتری ( 66/8درصد) رو به رو شده است.
سهم ارزشی کاالهای سرمایهای ،مصرفی و واسطهای از کل صادرات کشور در این دوره به ترتیب
6۹/۷ ،2/5و  ۹۷/5درصد بوده که نشان دهنده افزایش سهم کاالهای سرمایهای و کاالهای
مصرفی و کاهش سهم کاالهای واسطهای در مقایسه با سال قبل از آن است .در این سال صادرات
کاالهای سرمایهای هم از نظر وزنی و هم از نظر ارزشی با رشد چشمگیری همراه بوده و نسبت
ارزش به وزن در مورد این کاالها نیز حدود 58/5درصد رشد کرده است.
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 .71-2-7متغیرهای پولی و اعتباری:
در نظام تأمین مالی کشور سهم بازار پول برای تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی باال بوده و بانک
محور است .از طرفی ،توسعه نظام بانکی در دستیابی به هدف رشد پرشتاب و پایدار اقتصادی از
نقش اساسی برخوردار است ،که از کارکردهای مهم شبکه بانکی در اقتصاد کشور میتوان به خلق
پول و ایفای نقش واسطهگری وجوه بین پسانداز کنندگان و تسهیالت گیرندگان اشاره کرد.
منابع بانکی شامل کل سپردههای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میشود که در انتهای
سال  69۷۹با  25/1درصد رشد نسبت به ابتدای این سال به  271۹9/4هزار میلیارد ریال بالغ
شده است .از این میان حدود  2765هزار میلیارد ریال (معادل  67/2درصد) به عنوان ذخیره
قانونی نزد بانک مرکزی مانده و بانکها روی مابقی آن قدرت وامدهی و خلق پول داشتهاند.
میانگین نسبت ذخیره قانونی در سال های  69۷5و  69۷1حدود  67/5درصد بوده است.
در سمت مصارف بانکها نیز مانده کل تسهیالت در انتهای این سال به  657۷7/2هزار میلیارد
ریال رسیده که در مقایسه با انتهای سال قبل از آن  6۷/۷درصد رشد داشته است .در نتیجه این
تحوالت ،نسبت مانده تسهیالت به سپردهها پس از کسر سپرده قانونی به  86/9درصد رسید که
 4/6واحد درصد کمتر از رقم ماه مشابه سال  69۷1است .این نسبت در ابتدای دهه  69۷7معادل
667درصد و در سال  69۷9معادل  ۷2/2درصد بوده و در سالهای اخیر به طور تقریباً مستمر
با کاهش همراه شده است .در سال 69۷4برخالف رشد قابل توجه سپردهها نسبت به سال قبل
از آن ،نرخ رشد تسهیالت تغییر چندانی نداشت و در نتیجه نسبت تسهیالت به سپردهها پس از
کسر سپرده قانونی به  82/۹درصد کاهش یافت .در سال  69۷5این روند اندکی برعکس شد و
نرخ رشد تسهیالت از نرخ رشد سپردهها پیشی گرفت که در نتیجه این نسبت با 7/4واحد درصد
افزایش به  81/۹درصد رسید .با این حال روند کاهشی نسبت مذکور در سال های  69۷1و 69۷۹
ادامه یافت.
حجم تسهیالت پرداختی بانک ها در طول سال  69۷۹بالغ بر ۹۹9۹/9هزار میلیارد ریال بوده که
با  65۷8/2هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به سال  ،69۷1حاکی از رشد 7/21درصدی است.
این نرخ رشد با توجه به تورم محقق شده در این سال ،از کاهش واقعی تسهیالت پرداختی بانکها
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حکایت دارد که یکی از مهمترین دالیل آن نرخ سود واقعی منفی تسهیالت بانکی طبق دستور
بانک مرکزی بوده است .سهم بخشهای کشاورزی ،صنعت و معدن و خدمات از تسهیالت بانکی
در سال  69۷۹به ترتیب  7/2۹ ،۹/1و  4/9۹درصد بود که در هر سه مورد کمتر از سال قبل از
آن است .در مقابل و به دنبال بروز رونق در بخش مسکن ،سهم بخش مسکن و ساختمان از
تسهیالت پرداختی بانکها از  8/4درصد در سال 69۷1به  69/4درصد در سال  69۷۹افزایش
یافت .سهم بخش بازرگانی از تسهیالت بانکی سال  69۷۹نیز با کمی افزایش نسبت به سال قبل
از آن به  64/1درصد رسید که اختصاص ارز ترجیحی به واردات برخی از کاالها در این زمینه
بیتأثیر نبوده است .در سال  69۷۹معادل  55/8درصد از کل تسهیالت بانکی به سرمایه در
گردش اختصاص یافت که  5/۷واحد درصد کمتر از سال قبل از آن بود.
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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  69۷5به قیمت
بازار برابر با  454/2هزار میلیارد ریال و در سال  69۷4برابر با
 461/۹هزار میلیارد ریال بوده که رشدی معادل  ۷/72درصد
داشته است .سهم استان مازندران از مجموع تولید ناخالص
داخلی کشور در سال  69۷5معادل  9/2درصد میباشد که از
میان استانهای کشور رتبه هفتم به این استان اختصاص
می یابد .ساختار اقتصادی استان مانند ساختار اقتصادی کشور
خدماتی است و این بخش بیشترین میزان ارزشافزوده را در
سال  69۷5ایجاد نموده است .ارزشافزوده بخش انرژی و
ساختمان استان نسبت به سال  62/2 ،69۷4درصد کاهش را
نشان میدهد درحالیکه در بخشهای کشاورزی ،صنعت و
معدن و خدمات به ترتیب از رشد  9/9 ،26/4و  8درصدی
برخوردار بودهاند.

واژههای کلیدی :رشد اقتصادی ،تولید ناخالص داخلی ،ارزشافزوده.

6۷

سال 7931

گزارش اقتصادی استان مازندران

 .7-2سیاستهای 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 اسا سی 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 مناطق کشور ،بیان و تکلیف شده است .افزایش اعطای تسهیالت اعتباری
با هدف احیاء و گسترش تولید داخلی ،اولویت تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی
در اعطای تسهیالت بانکی 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
 .7-2-2محصول ناخالص داخلی استان به قیمت بازار
بر اساس آمار و اطالعات حسابهای منطقهای منتشرشده مرکز آمار ایران ارزش تولید ناخالص
داخلی کشور در سال  69۷5به قیمت بازار  64667777هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال
 69۷4به مبلغ  62964هزار میلیارد ریال از رشد  64/5درصدی برخوردار بوده است.
تولید ناخالص داخلی استان مازندران در سال  69۷5به قیمت بازار برابر با  454/2هزار میلیارد
ریال بوده که نسبت به سال  69۷4برابر با  461/۹هزار میلیارد ریال از رشدی معادل  ۷/72درصد
برخوردار بوده است .سهم استان مازندران از مجموع تولید ناخالص داخلی کشور در سال 69۷5
معادل  9/2درصد میباشد که از میان استانهای کشور رتبه هفتم به این استان اختصاص دارد؛
که این رتبه نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است.
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در بین استانهای کشور ،استان تهران با تولید ناخالص داخلی  9779هزار میلیارد ریال معادل
 26/9درصد از تولید ناخالص داخلی کل کشور ،رتبه اول و استان خراسان جنوبی با  19/6هزار
میلیارد ریال معادل  7/45درصد در رتبه آخر قرار دارند.
 .9-2بررسی و تحلیل اجزاء محصول ناخالص داخلی استان
 .7-9-2ارزشافزوده 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  69۷5ایجاد نموده است .سهم بخش کشاورزی،
صنعت و معدن ،ساختمان و انرژی ،خدمات در سال  69۷5از تولید ناخالص داخلی کشور به
ترتیب  ۷/6 ،97/8 ،8/8و  57/1درصد میباشد.
نمودار  .7-2ساختار اقتصادی استان مازندران سال 7935

بخش کشاورزی.
%22.42

بخش خدمات.
%51.85

بخش صنعت و
معدن%64.46 .
بخش آب،برق و
گاز و ساختمان.
%5.59
مأخذ :سازمان برنامهوبودجه استان مازندران

ارزشافزوده بخش کشاورزی ،صنعت و معدن ،ساختمان و انرژی ،خدمات استان مازندران به
قیمت بازار در سال  69۷5به ترتیب برابر  25/6 ،15/5 ،676/۷و  258/2هزار میلیارد ریال بوده
که نسبت به سال  69۷4در بخش انرژی و ساختمان کاهش  62/2درصدی را نشان میدهد
درحالیکه در بخشهای کشاورزی ،صنعت و معدن و خدمات به ترتیب از رشد  9/26،9/4و 8
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درصدی برخوردار بوده است .قابلذکر است سهم بخش کشاورزی ،صنعت و معدن ،ساختمان،
انرژی و خدمات در سال  69۷4از تولید ناخالص داخلی استان به ترتیب  5/5 ،64/4 ،22/4و
 51/۷درصد میباشد.
 .7-7-9-2ارزشافزوده بخشهای کشاورزی
ارزشافزوده بخش کشاورزی به قیمت بازار در کشور  6244هزار میلیارد ریال در سال 69۷5
بوده که در مقایسه با سال قبل  5/1درصد رشد داشته است .سهم بخش مذکور از تولید ناخالص
داخلی کشور معادل  8/8درصد میباشد .ارزشافزوده بخش کشاورزی به قیمت بازار در استان
مازندران در سال  69۷5مبلغ  676/۷هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال  69۷4معادل
 26/4درصد رشد را نشان می دهد .سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی استان  22/4درصد
میباشد .این امر با توجه به سهم  44درصدی جمعیت روستایی استان و ساختار طبیعی و
کشاورزی استان دور از انتظار نمیباشد.
 .2-7-9-2ارزشافزوده بخش صنعت و معدن
ارزشافزوده بخش صنعت و معدن به قیمت بازار در کشور  4992هزار میلیارد ریال در سال
 69۷5بوده که در مقایسه با سال قبل  6۷/1درصد رشد داشته است .سهم بخش مذکور از تولید
ناخالص داخلی کشور معادل  97/8درصد میباشد .ارزشافزوده بخش صنعت و معدن به قیمت
بازار استان مازندران در سال  69۷5مبلغ  15/5هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال 69۷4
معادل  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 مشکالت و موانع زیست محیطی میباشد که عمالً
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  5۹/6درصد متعلق
به صنعت است .ارزشافزوده زیر بخش معدن کشور در سال  69۷5نسبت به سال قبل  96درصد
و ارزشافزوده زیر بخش صنعت  62/9درصد رشد داشته است .از طرفی ارزشافزوده زیر بخش
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معدن در استان مازندران در سال  69۷5نسبت به سال گذشته  99/2درصد کاهش و ارزشافزوده
زیر بخش صنعت  9/۷درصد رشد داشته است.
 .9-7-9-2ارزشافزوده 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  69۷5به قیمت
بازار مبلغ  6289/5هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال  69۷4به مبلغ  6624/۷هزار میلیارد
ریال از  64/6درصد رشد برخوردار میباشد که سهم آن از تولید ناخالص داخلی معادل ۷/6
درصد است .ارزشافزوده بخش ساختمان و تأمین آب و برق و گاز طبیعی در استان مازندران در
سال  69۷5به قیمت بازار برابر  25/6هزار میلیارد ریال که نسبت به سال گذشته به مبلغ 28/1
میلیارد ریال ،از کاهش  62/2درصدی برخوردار بوده است .سهم این بخش از تولید ناخالص
داخلی استان معادل  5/5درصد میباشد.
 .4-7-9-2ارزشافزوده بخش خدمات
ارزشافزوده بخش خدمات در کشور در سال  69۷5به قیمت بازار معادل  ۹622/5هزار میلیارد
ریال بوده که نسبت به سال قبل به مبلغ  1947/1هزار میلیارد ریال و با رشد  62/9درصدی
مواجه بوده است .سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی کشور برابر  57/1درصد میباشد.
ارزشافزوده بخش خدمات استان مازندران در سال  69۷5به قیمت بازار برابر با  258/2هزار
میلیارد ریال بوده که نسبت به سال  69۷4به مبلغ  29۷هزار میلیارد ریال 8 ،درصد رشد داشته
است .سهم بخش مذکور از تولید ناخالص داخلی استان  51/۷درصد و سهم آن از تولید ناخالص
داخلی کشور  6/8درصد 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.
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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

-

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 الکترونیک

-

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 بانکی در راستای حمایت از
تولید و مقابله با فعالیتهای داللی و سفتهبازی

جدول  .7-2ارزش و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی استان مازندران برحسب فعالیتهای اقتصادی

(هزار میلیارد ریال)

شرح

ارزشافزوده
سال 69۷4

ارزشافزوده
سال 69۷5

نرخ رشد (درصد)

تولید ناخالص داخلی

461/۹

454/2

۷/72

گروه کشاورزی

89/۷

676/۷

26/4

گروه صنعت و معدن

19/9

15/5

9/9

گروه ساختمان و تأمین آب و برق و گاز طبیعی

28/1

25/6

-62/2

گروه خدمات

29۷

258/2

8
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چکیده
بخش کشاورزی به دلیل تامین غذای مورد نیاز جامعه یکی از مهمترین حوزه
های اقتصادی کشور و استان محسوب می گردد .این بخش در ارزش افزوده
و هم در اشتغال از سهم باالیی برخوردار بوده و به همین دلیل سرمایه گذاری
و توجه ویژه به این بخش امری الزم و اجتناب ناپذیر می باشد .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  ۷5ارزشافزوده بخش کشاورزی استان
مازندران معادل 678495/1میلیارد ریال بوده که  8/2درصد از ارزشافزوده
بخش یادشده در کل کشور و  26/2درصد از تولید ناخالص داخلی استان را
به خود اختصاص داده است.
سطح زیر کشت محصوالت زراعی استان حدود  47۷هزار هکتار بوده که در
مقایسه با سال زراعی قبل ( 467هزار هکتار) حدود  7/2درصد کاهش داشته
است .حدود  651هزار هکتار معادل  1/1درصد از وسعت استان مازندران در
سال  69۷۹زیر کشت محصوالت کشاورزی (باغی) بوده است.
توسعه کشاورزی حفاظتی ،توسعه کشت نشایی ،افزایش تولید محصوالت
راهبردی و تبدیل  577هزار هکتار از اراضی شیبدار به باغات ،فراهم نمودن
امکانات مصرف بهینه سموم ،دفع آفات نباتی ،سرمایه گذاری مورد نیاز جهت
انجام امور تحقیقاتی و نظام نوین ترویج و انتقال فناوری ،توسعه کشت
محصوالت(ارگانیک) و انجام ایمن سازی دام های سبک و سنگین از مهمترین
سیاست های بخش کشاورزی در برنامه ششم اقتصادی می باشد.
واژههای کلیدی :سیاستهای حمایتی ،محصوالت کشاورزی ،مزیت نسبی،
صادرات غیرنفتی
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 .7-9سیاستهای اقتصادی بخش کشاورزی و جهتگیریهای استان
بخش هفتم قانون برنامه ششم توسعه به بخش کشاورزی اختصاص دارد که مواد  46تا  44آن را
شامل می شود .بر اساس این مواد موارد ذیل به عنوان سیاست های بخش کشاورزی احصاء
گردیده است.
 تامین امنیت غذایی و خودکفایی در محصوالت زراعی ،دامی ،و آبزی به میزان .%۷5 توسعه کشاورزی حفاظتی ،توسعه کشت نشایی ،به نژادی و به زراعی ،تولید و بکارگیری ارقاممقاوم ،خود اتکایی در تولید بذر و نهال.
 افزایش تولید محصوالت راهبردی و تبدیل پانصد هزار هکتار از اراضی شیبدار به باغات. سرمایه گذاری مورد نیاز جهت انجام امور تحقیقاتی و نظام نوین ترویج و انتقال فناوری ،تقویتشرکت های دانش بنیان.
 انجام ایمن سازی(واکسیناسیون) دام های سبک و سنگین و پرداخت یارانه مورد نیاز انها مطابققانون بودجه ساالنه.
 حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی. تکمیل زنجیره تولید بخش کشاورزی از طریق تعطای کمک های فنی-اعتباری به تشکل هایفراگیر کشاوزی و روستایی.
 بخشودگی سود و کارمزد و جریمه های وام های دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادثغیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین خسارت.
با توجه به اینکه در قانون برنامه ششم توسعه برای بخش کشاورزی تکالیفی در مورد توسعه
گیاهان دارویی ،کشاورزی حفاظتی ،گلخانه ها و توسعه باغات در اراضی شیبدار در نظر گرفته
شده است ،برای هر چهار مورد چهار ردیف اعتباری جدید پیشنهاد شده است که در دستور کار
قرار دارد .عالوه بر موارد ارائه شده فوق ،استمرار سیاست هایی نظیر :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 تکمیل
زنجیره ارزش محصوالت باغی می باشد که ضمن استمرار و تکمیل زنجیره سیاستهای یادشده
در این بخش میتوان به سیاستهای ذیل در سال یاد شده اشاره نمود:
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 رشد بهرهوری و فعالسازی ظرفیتهای مغفول بخش کشاورزی از راهبردهای بخش کشاورزیبرای 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  ۷7درصد کاهش و تولید محصوالت کشاورزی تا  67برابر افزایش
مییابد).
 همچنین برای تقویت زنجیره تولید مزرعه تا سفره باید صنایع تبدیلی و تکمیلی ،صنایع غذایی،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
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 امکان 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 .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.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی وزارت جهاد کشاورزی ،مازندران با تولید  2/8میلیون تن تولید
انواع محصوالت زراعی دارای رتبه نهم کشور میباشد که نسبت به سال گذشته از نظر مقدار
تولید تغییری نداشته 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 امکان 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.
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مازندران با مساحت  29527هزار هکتار از اراضی کشور معادل  6/5درصد مساحت اراضی کشور
را به خود اختصاص داده است .از مجموع  6۹میلیون هکتار جنگل موجود در کشور ،حدود 2
میلیون هکتار معادل  62/2درصد آن در نواحی شمالی کشور قرارداد که استان مازندران در بین
استانهای شمالی کشور (گیالن و گلستان)  59درصد سطح جنگلهای شمال را به خود اختصاص
داده است.
میزان موجودی جنگل در استان مازندران  667۹/9هزار هکتار میباشد که ارزش اقتصادی آن
بالغ بر  2۷24587میلیارد ریال برآورد میگردد که متوسط رویش ساالنه آن برابر  9/8مترمکعب
در هکتار میباشد که بر این اساس در جنگلهای تولیدی حدود  2میلیون مترمکعب تولید ساالنه
خواهیم داشت.
میزان بارش کشور در سال زراعی  ۷۹-۷8حدود  968/9میلیمتر بوده که نسبت به سال زراعی
 ۷1-۷۹به میزان  ۷5/1درصد و نسبت به بلند مدت  9۹درصد افزایش داشته است .همچنین
تمامی استان های کشور با افزایش بارش نسبت به بلند مدت خود مواجه بوده اند .این افزایش
بارش از حدود  ۷8/۹درصد در استان ایالم تا حدود  2/2درصد در استان کرمان متغیر بوده است.
میانگین بارندگی استان مازندران در سال زراعی  ۷۹-۷8حدود  6672/1میلی متر بوده که در
مقایسه با سال زراعی  18۹/4( ۷1-۷۹میلی متر) حدود  17/4درصد افزایش داشته است .بر
اساس دادههای بارش سال زراعی یاد شده بیشترین بارندگی به شهرستان رامسر با  6846/5میلی
متر و کمترین به شهرستان کجور با  958/۹میلی متر تعلق داشته است .گلوگاه با  657/2درصد
و کیاسر با  28/9درصد افزایش نسبت به سال گذشته در رتبهای اول و آخر افزایش حجم
بارندگیهای استان بودهاند.
 .9-9بررسی وضعیت شاخصهای بخش کشاورزی
 .7-9-9تولید 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 مکانی دارد و طوالنیمدت هم به طول میانجامد تعریف شده است .در سال ،۷5
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ارزشافزوده بخش کشاورزی استان مازندران معادل  678495/1میلیارد ریال بوده که  8/2درصد
از ارزشافزوده بخش یادشده در کل کشور را به خود اختصاص داده است و نسبت به سال ۷4
( ۷2728/9میلیارد ریال) از افزایشی معادل  6۹/8درصد برخوردار بوده است .بخشهای زراعت
و باغداری ،پرورش حیوانات ،جنگلداری و ماهیگیری زیربخشهای این گروه را تشکیل میدهند
که ارزش افزودههای آن به ترتیب  2799/8 ،6۷989/۹ ، 8619۹/6و  5987/۷میلیارد ریال بوده
که سهم  27 ، ۹/9 ، 8/4و  1/۷درصد از ارزشافزوده کل کشور را دارا بودهاند.
سطح زیر کشت و تولید محصوالت عمده بخش کشاورزی استان به تفکیک (زراعی،
باغی ،دامی و آبزیان)
بر اساس آمار دریافتی از سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در تولید مرکبات ،برنج ،کیوی،
نهالهای زینتی ،نهال زیتون ،قارچ خوراکی صدفی ،نباتات علوفهای ،گوشت سفید و جوجه
یکروزه رتبه اول را در کشور دارا میباشد.
میزان تولید گندم استان در سال زراعی  ۷1-۷۹بالغ بر  657هزار تن بوده است که در مقایسه با
سال زراعی گذشته ( 651هزار تن)  9/8درصد کاهش داشته است میزان تولید گندم در سال
زراعی یاد شده در سطح کشور  69977هزار تن بوده است .میزان تولید شلتوک برنج در مدت
یاد شده با افزایشی معادل  24/2درصد به رقمی حدود  6669/۹هزار تن رسیده است ،این میزان
در سال زراعی  ۷5-۷1حدود  6995/9هزار تن بوده است .میزان تولید شلتوک برنج در کل کشور
 9671/4هزار تن بوده است که استان مازندران مقام اول را در بین استانهای کشور دارا بوده
است .تولید جو در سال مذکور به رقمی حدود  59/2هزار تن بوده که در مقایسه با سال زراعی
قبل ( 52/8هزار تن) حدود  7/8درصد افزایش را نشان میدهد .میزان تولید مرکبات کشور در
سال یادشده معادل  5946/1هزار تن بوده است که شامل پرتقال ،نارنگی ،لیموترش و شیرین،
گریپفروت ،نارنج و سایر مرکبات بوده است .میزان تولید مرکبات استان در سال  ۷۹بالغ بر
 29۹۹هزار تن بوده است که در مقایسه با سال گذشته ( 297۹/۷تن) 9 ،درصد افزایش داشته
است .میزان تولید کیوی استان در سال یادشده معادل  6۷5/۷هزار تن بالغ گردیده است که در
مقایسه با سال قبل ( 685/1هزار تن) حدود  5/5درصد افزایش داشته است ،میزان تولید کیوی
کشور در سال یادشده معادل  912/2هزار تن بوده است که مازندران بیش از  54درصد از سهم
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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
 ۷۹حدود  ۹7/9هزار تن بوده است که در مقایسه با سال  1۷/5(۷1هزار تن) حدود  6/2درصد
افزایش داشته است ،جمعیت دام استان در مدت یادشده حدود  9/8میلیون راس بوده که این
میزان حدود  5/9درصد از جمعیت در کشور ( ۹2/2میلیون رأس) را تشکیل میدهد .جمعیت
دام کشور در مقایسه با مدت مشابه سال  ۷1حدود  9/2درصد کاهش داشته است.
جدول  .7-9مقایسه سطح زیرکشت ،میزان تولید و عملکرد در محصوالت عمده کشاورزی استان مازندران و
کشور در سالهای  31و 36
سطح زیرکشت (هکتار)
محصول

استان

عملکرد در هکتار ( تن )

میزان تولید ( تن )

69۷1

69۷۹

درصد
تغییرات

69۷1

69۷۹

درصد
تغییرات

69۷1

69۷۹

درصد
تغییرات

26695۷

264752

6/9

6995996

6669۹65

-61/1

1/92

5/2

-6۹/۹

برنج
کشور

5۷۹579

122۷۷6

4/9

9271712

9671987

-9/6

5/9۹

4/۷۷

-۹

استان

666957

6628۷۷

6/4

297۹817

29۹۹76۹

9

2/۹2
7

26

6/1

کشور

2۷۹81۷

2۷۷۹۷۷

7/۹

5669155

59465۹۷

4/5

6/6۹
۹

6/86
۹

9/8

استان

9421۹

28855

-65/8

52891

596۹9

7/1

6/54

6/84

6۷/9

کشور

64۹946۷

645917
۷

-6/9

2۷۹4798

9676۹۹4

4/9

9/2۹

2/69

-94/۷

استان

1996

14۹5

2/9

685512

6۷5815

5/1

2۷/9

9/24
7

9/2

کشور

62659

62941

6/1

9427۹1

912291

5/۷

2/65
8

2/94
۷

4/2

استان

54777

4۷462

-8/5

651768

65771۹

-9/8

2/8۷

9/9۹

61/1

کشور

549۹875

59۹5۷1
7

-6/6

62477777

69977777

۹/9

2/28

2/4۹

8/9

مرکبات

جو

کیوی

گندم
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نمودار  .7-9سطح زیرکشت محصوالت منتخب استان (هکتار)
251111 1
211111 1

751111 1
711111 1
51111 1
11
گندم

جو

کیوی

7931

برن

مرکبات

7936

نمودار  .2-9میزان تولید محصوالت منتخب استان(تن)
2511111 1

2111111 1
7511111 1
7111111 1
511111 1
11
گندم

کیوی

جو

7931

مرکبات

7936
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میزان تولید شیر خام نیز در مدت یادشده در استان  151هزار تن بوده که در مقایسه با سال
قبل ( 129/9هزار تن) حدود  5/2درصد افزایش داشته است ،این میزان تولید حدود  1/2درصد
از شیر خام کشور ( 67588هزار تن) را تشکیل میدهد .میزان تولید گوشت سفید نیز در سال
 ۷۹حدود  255/4هزار تن بوده که در مقایسه با سال گذشته ( 241هزار تن) حدود  9/8درصد
افزایش داشته است ،میزان تولید گوشت مرغ در مدت یاد شده در سطح کشور  2955تن بوده
که به این ترتیب استان مازندران حدود  67/8درصد از تولید آن را دارا می باشد.
برخورداری از  997کیلومتر نوار ساحلی از یک طرف و از طرف دیگر وجود تعداد نسبتاً 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 یکی از قطبهای شیالتی مطرح میباشد خاویار آن از اهمیت و شهرت جهانی برخوردار
است .میزان تولید استان در بخش آبزیپروری حدود  ۹1هزار تن بوده که  61درصد از تولیدات
کشور را در این بخش شامل می شود .مجموع تولیدات شیالتی( صید و آبزی پروری ) استان
 674/8هزار تن بوده که حدود  8درصد از تولیدات کشور را تشکیل می دهد .در بخش صید
ماهیانی از قبیل ماهیان خاویاری ،خاویار ،ماهیان استخوانی ،ماهی کیلکا به میزان  28/8هزار تن
بوده که  9/۹درصد از صید ماهیان کشور را دارا می باشد .تولید ماهیان دریایی در قفس ،ماهیان
سردابی ،ماهیان گرمابی و همچنین ماهیان خاویاری استان با بهرهگیری از منابع آبهای لبشور
و کاهش فشار بر منابع آب شیرین ،تولید محصول با کیفیت و شبه ارگانیک در محیط کامالً
طبیعی ،تولید محصول با هزینه کمتر با دارا بودن  68حلقه قفس ماهی در شهرستانهای تنکابن
و نوشهر بوده است .سهم استان از کشور در تولید آبزیان (آبزیپروری و صید) در سال  ۷۹برابر
 8درصد بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته 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  68گونه مهمترین خانواده ماهیان استخوانی آبهای ساحلی ایران در
دریای مازندران میباشند.
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صادرات انواع آبزیان دریایی و پرورشی در سال  ۷۹به میزان  ۹76۷تن به ارزش  2۷میلیون دالر
بوده که سهم  5درصدی در صادرات آبزیان کشور را دارا بوده است .صادرات آبزیان استان در
مقایسه با عملکرد سال  241۷( ۷1تن و ارزش  67/۷میلیون دالر) از لحاظ وزنی و ارزشی به
ترتیب 684/9و  611درصد افزایش داشته است.
سرانه مصرف ساالنه ماهی در جهان  26کیلوگرم است که این میزان در کشورهای توسعه یافته
بین  97تا  95کیلوگرم در ژاپن بیش از  ۹7کیلوگرم در سال می رسد .مصرف سرانه ماهی در
ایران  66/2کیلوگرم می باشد که تقریبا نصف مصرف سرانه جهان می باشد .در سال یاد شده
مصرف سرانه آبزیان استان حدود  69/8کیلوگرم بوده که از متوسط کشوری بیشتر بوده ولی در
مقایسه با متوسط جهانی همچنان فاصله زیادی دارد .میزان مصرف ماهی استان در مقایسه با
مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته است.
برای سالمت جامعه باید مصرف سرانه به  25کیلوگرم برسد .مصرف سرانه آبزیان در ایران کمتر
از متوسط مصرف جهانی میباشد .باالترین مصرف سرانه مربوط به کشورهای ژاپن ،اسپانیا ،ایسلند
و آمریکا میباشد .همچنین باالترین صید مربوط به کشورهای چین ،پرو ،شیلی ،ژاپن و روسیه با
بیش از  47میلیون تن می باشد ،میزان صید ماهی در جهان بهصورت رسمی حدود  ۷7میلیون
تن بوده که با صید قاچاق حدود  647میلیون تن می رسد.
افزایش تنوع محصوالت شیالتی به  16میلیون قوطی ،افزایش تولید فیله و بستهبندی و عملآوری
به  6727تن و افزایش تولید پودر ماهی به  5515تن ،تکثیر و رهاسازی بچه ماهی در دریای
خزر توسط مراکز بازسازی ذخایر آبزیان استان به  1۹/5میلیون قطعه ،شیل گذاری در
زیستگاههای طبیعی ماهیان دریایی در  ۷رودخانه و رهاسازی حدود  62/۹میلیون 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  ،۷۹معادل  617/9هزار تن محصوالت کشاورزی به ارزش  254/1میلیون دالر از گمرکات
استان به مقصد کشورهای عراق ،ترکمنستان ،افغانستان ،قزاقستان و فدراسیون روسیه صادر
گردیده است که در مقایسه با سال  ۷1از نظر وزنی (  6۹1/۹هزار تن) حدود  ۷/9درصد و از نظر
ارزش ( 289/4میلیون دالر) حدود  67/2درصد کاهش داشته است .مهمترین اقالم صادراتی
94

سال 7931

گزارش اقتصادی استان مازندران

بخش کشاورزی استان در سال  69۷۹شامل فرآورده های لبنی ،کیوی و مرکبات ،گل و گیاهان،
آب میوه ،خرما و خوراک آماده دام بوده است .سهم صادرات محصوالت کشاورزی استان از کل
صادرات استان در سال  ۷۹به ترتیب از حیث وزنی و ارزشی حدود  42/۹و  9۹درصد میباشد.
نمودار  .9-9مقایسه میزان و ارزش صادرات محصوالت کشاورزی استان
977.7
257.7
277.7
657.7

سال 31
سال 36

677.7
57.7
7.7
حجم صادرات

ارزش صادرات

واردات محصوالت کشاورزی استان نیز در سال  ،۷۹از لحاظ وزن  9122/5هزار تن به ارزش
 ۷۷7/۹میلیون دالر میباشد که سهمی معادل  ۷4/۹درصد از کل وزن و  85/۷درصد از ارزش
کل واردات کاالهای غیرنفتی استان را در سال مورد نظر تشکیل داده است .مهمترین اقالم وارداتی
بخش کشاورزی استان در سال  ،۷۹جو و ذرت دامی ،روغن های حیوانی و دانه و میوه های روغن
دار و کودها بوده است.
با توجه به اعداد و ارقام صادرات و واردات محصوالتی کشاورزی 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 مشکالت 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
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صادراتی و رقابت صادرکنندگان خرد با یکدیگر که در نهایت 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
اهمیت بخش کشاور زی به عنوان یک بخش مولد بر کسی پوشیده نیست ،مهمترین تاثیر این
بخش در اقتصاد عبارت از عرضه مواد غذایی و اشتغالزایی باالی مستقیم و غیرمستقیم می باشد.
رشد بخش کشاورزی موجب تقویت صادرات و کاهش واردات و ارزآوری برای کشور می شود،
همچنین مهاجرت از روستاها به شهرها را کنترل کرده و شاید می تواند جریان این مهاجرت را
وارونه سازد ،بدین ترتیب حمایت از بخش کشاورزی و قشر کشاورز امری مهم و ضروری است.
مطابق جدول ( )2-9طی سال  69۷۹تسهیالت اعطایی بانک ها به بخش کشاورزی با رشد قابل
توجه  ۷۷/8درصدی از  41۹6/1میلیارد ریال در سال  69۷1به رقم  ۷994/4میلیارد ریال در
سال  69۷۹افزایش پیدا کرده است .صنایع تبدیلی کشاورزی ،شیالت و تولیدات گیاهی به ترتیب
 691/5 ،277/8و  628/4درصد بیشترین رشد تسهیالت را در بین بخش های کشاورزی نسبت
به سال ماقبل آن داشته اند.
اعتبارات تخصیصیافته در بخش کشاورزی در سال  ۷۹مبلغ  ۷994/4میلیارد ریال بوده که در
بخشهای دام و طیور ،صنایع تبدیلی کشاورزی ،تولیدات گیاهی(گلخانه و باغبانی و زراعتکاری،
مکانیزاسیون بخش کشاورزی ،شیالت و سایر بوده است.
مبلغ تسهیالت بخش یاد شده در مقایسه با سال  69۷1که مبلغ( 41۹6/1میلیارد ریال) بوده
است  ،حدود  ۷۷/8درصد افزایش داشته است .از دالیل رشد میزان تسهیالت اختصاصیافته،
عملکرد جذب  677درصدی بخشهای صنایع تبدیلی و تکمیلی ،شیالت و همچنین جذب ۷7
درصدی بخش تولیدات گیاهی در سال زراعی گذشته بوده است که این امر موجبات افزایش
اعتبارات تخصیصیافته در سال  ۷۹را فراهم نموده است.
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جدول  . 2-9تسهیالت پرداخت شده به تفکیک بخش های کشاورزی(میلیارد ریال)

7931

7936

درصد تغییر

شرح
دام و طیور

68۷9/9

667۷/9

۹7/۹

صنایع تبدیلی کشاورزی

2456/۹

865

277/8

تولیدات گیاهی

944۹

657۷

628/4

مکانیزاسیون بخش کشاورزی

۷1۹/5

672۷

-1

شیالت

2۹1/2

661/8

691/5

سایر

2۷8/۹

۷2/5

222/۷

3994/4

4617/6

33/8

جمع کل
ماخذ :جهاد کشاورزی استان

نمودار  .4-9سهم تسهیالت پرداختی به تفکیک بخش های کشاورزی(درصد)

92
21 9
دام و طیور

91
71 9

صنایع تبدیلی
تولیدات گیاهی
مکانیزاسیون
شیالت
سایر

26 9

96 3

 .4-9جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی
فسادپذیری محصوالت ،هزینه باالی تأمین مالی ،دستدارمی بودن اسناد مالکیت و عدم وجود
اسناد رسمی مالکیت در راستای تأمین وثایق مورد نیاز بانکی ،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 تکنولوژی مدرن و فصلی بودن از
9۹

سال 7931

گزارش اقتصادی استان مازندران

مهمترین چالشهای بخش کشاورزی استان میباشد .در همین ارتباط توصیه های سیاستی ذیل
در بخش کشاورزی مورد نظر می باشد:
 برنامه های مدون جهت مدیریت تولید هر محصول کشاورزی تهیه گردد و اهداف ساالنه تولیدهر محصول متناسب با پیش بینی تقاضای مصرف داخلی و تقاضای صادراتی در آن برنامه مشخص
گردد به گونه ای که در پایان سال با کاهش تولید و یا اضافه عرضه محصوالت مواجه نباشیم.
 ایجاد بورس کاالهای استراتژیک استان شامل برنج و مرکبات می تواند در روند فروش محصوالتاستان تسریع بخشیده و بازارهای جدیدی را برای آن ایجاد نماید.
 استفاده از صنایع تبدیلی و فرآوری محصوالت جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر و حضور دربازارهای منطقه ای و جهانی الزم است.
 استفاده از دیپلماسی اقتصادی و عقد قرادادهایی در خصوص تسهیل و افزایش صادراتمحصوالت کشاورزی استان توسط مسئولین عالی استانی و اتاق بازرگانی استان از پیش شرط
های توسعه این بخش محسوب می گردد.
 نظارت بر روند تولید محصوالت و سموم بکار رفته در این بخش ،چرا که در سال های اخیر بهدلیل استفاده بیش از حد سموم بی کیفیت شاهد خسارات وارده از این ناحیه به کشاورزان و
همچنین خطرات تامین غذایی و عدم سالمت برای مصرف کنندگان محصوالت این بخش بودیم.
 مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی استان (مرکبات و برنج) نوآوری ها و مطالعات مناسبی در زمینههای مختلف محصوالت یاد شده انجام دهند تا در زمینه بهره وری و تنوع محصوالت و قیمت
تمام شده آن موثر واقع گردد.
 امروزه محصوالت ارگانیک به دلیل عدم استفاده از سموم شیمیایی و سالمت غذایی آن بسیارمورد توجه مصرف کنندگان قرار گرفته است .الزم است برنامه ریزان بخش کشاورزی استان در
این زمینه اهتمام جدی داشته و سمت و سوی تولیدات استان را به این حوزه متوجه سازند.
 به منظور نظارت بر روند صادرات محصوالت کشاورزی و سایر کاالهای تولیدی ،حفظ برندمحصوالت استان در بازارهای بین المللی ،تسهیل امر صادرات در کشورهای مقصد ،تضمین
کیفیت به خریداران و  ...ایجاد پایانه های صادراتی مرکبات و تقویت پایانه صادراتی برنج استان
امری بسیار ضروری و حیاتی است.
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فصل چهارم
بخش صنعت و معدن استان
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چکیده
بخش صنعت و معدن به عنوان یکی از اصلی ترین و تاثیرگذارترین بخش
های اقتصادی در روند توسعه به شماره می رود .استان مازندران به دلیل
ماهیت زمین های حاصلخیز و مستعد کشاورزی در واقع از حضور صنایع مادر
و استراتژیک رنج می برد .بر اساس آخرین آمار منتشر شده ،ارزشافزوده
بخش صنعت استان در سال  69۷5حدود  58898/9میلیارد ریال بوده که
نسبت به سال قبل ( 56846/1میلیارد ریال) حدود  69/5درصد افزایشیافته
ولی سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی استان حدود  66/5درصد
بوده که در مقایسه با سال قبل حدود  7/9درصد کاهش داشته است.
مهمترین شاخصهای بخش صنعت نشان میدهد که تعداد پروانههای
بهرهبرداری در سال مورد بررسی 261فقره و میزان سرمایهگذاری بر اساس
پروانههای بهرهبرداری  1659میلیارد ریال و میزان اشتغال نیز بر اساس
پروانههای بهرهبرداری  9۹19نفر میباشد و از سوی دیگر میزان صادرات
بخش صنعت استان در سال  69۷۹در حدود  9۹5میلیون دالر با وزن 18۷
هزار تن میباشد که نسبت به سال قبل به ترتیب از لحاظ ارزش  4/8درصد
کاهش و از لحاظ وزن  1/9درصد رشد داشته است .در بخش معدن 226
مجموع معادن استان با ترکیب  696فقره فعال و در حال تجهیز و  ۷7فقره
غیرفعال می باشد .میزان سرمایهگذاری  ۷96/8میلیارد ریال و استخراج
 27/5میلیون تن و ذخیره  ۷44/8میلیون تن بوده است.
در سال های اخیر سیاست های دولت متوجه تحریک تقاضا و خروج بخش
های اقتصادی به خصوص بخش صنعت و کارگاه های صنعتی از رکود
اقتصادی بوده است ،استان مازندران نیز سیاست های فوق را سرلوحه کار
خود قرار داده و بر همین مبنا تالش برای بهبود وضعیت بخش حقیقی اقتصاد
را بیشتر نموده و اقداماتی را در جهت حمایت از کارگاه ها انجا داده است.
سیاست های اقتصاد مقاومتی ،توسعه رقابتی بخش های مختلف ،بهبود قانون
فضای کسب و کار ،توسعه فناوری ،جذب سرمایه گذار و تامین و توسعه
زیرساخت مواردی از اجرای این سیاست ها بوده است.
واژههای کلیدی :صنعت و معدن ،سرمایه گردش ،پروانه بهرهبرداری
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 .7-4سیاستهای اقتصادی بخش صنعت و معدن و جهتگیریهای استان
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه در بخش صنعت و معدن دولت مکلف شده است:
-

به منظور حمایت ،توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی،
شورای معادن در هر استان به منظور انجام اقدامات مندرج در حکم تشکیل دهد.

-

به منظور رونق تولید ،نوسازی صنایع ،حمایت هدفمند از صنایع و توسعه صادرات غیرنفتی،
دولت و دستگاههای اجرائی ذیربط اقدامات الزم را اعمال نمایند.

-

وزارت صنعت ،معدن و تجارت فهرست اولویت های صنعتی(با اولویت صنایع معدنی) را با
رعایت مالحظات آمایش سرزمینی و تعادل بخشی منطقه ای به تصویب هیات وزیران برساند.

-

در راستای تقویت صادرات غیرنفتی و حمایت موثر از فعالیت صنایع کوچک و متوسط و
دریایی کشور و توسعه فعالیت های معدنی ،حمایت های الزم را از صندوق ضمانت صادرات
ایران ،صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ،تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک،
بیمه فعالیت های معدنی و صنایع دریایی به عمل آورد.

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 یکی 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.
رویکردهای معمول دولت برای حمایت و توسعه بخش صنعت و معدن از جمله ارتقاء فناوری،
استفاده از توان توسعهای باالی صنایع نوین ،تقویت مزیتهای رقابتی ،اصالح و تقویت نهادهای
پشتیبانیکننده توسعه کارآفرینی و صنایع کوچک 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
استان مازندران به دلیل کمبود زمین و باال بودن قیمت آن ،هزینه تملک و بهتبع آن آمادهسازی
جهت ایجاد یک صنعت ،هزینه تمام شده آن را افزایش میدهد؛ که این امر به عنوان یک عامل
منفی در مقابل سرمایهگذاران قرار میگیرد .همچنین با عدم مساعدت در ایجاد و توسعه
شهرکهای صنعتی ،مازندران بهزودی با عدم امکان استقرار صنایع و نیز سرمایهگذاری مواجه
خواهد شد.
پیرو سیاست های دولت در بخش صنعت و معدن و 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 زمینه محصوالت غذایی و آشامیدنی،
محصوالت چوبی و کاغذ ،محصوالت شیمیایی ،محصوالت کانی غیرفلزی ،ساخت فلزات اساسی
و محصوالت الستیکی و پالستیکی بوده است .این استان در زمینههای مختلف صنعتی و معدنی
رتبههای برتر را داراست که مهمترین آنها در حوزه صنعت عبارتاند از:
 رتبه چهارم قطعهسازی خودرو بین استانهای کشور با بیش از  677واحد فعال در این حوزه. رتبه منحصربهفرد در کشور در زمینه کاغذهای فلوتینگ ،کاغذ چاپ و تحریر و کاغذ روزنامه. قطب نئوپان و ام دی اف با حدود  45درصد ظرفیت تولید کشور. قطب صنعت لبنیات با توان جذب بیش از  2777تن شیر در روز (واحد کاله که بیش از 2777نفر پرسنل داشته و ظرفیت شیر آن روزانه  6777تن است).
همچنین استان مازندران در زمینه معدن از مزیتهای غیرقابل انکاری برخوردار است که
عمدهترین آنها به شرح ذیل میباشد:
 رتبه اول از نظر ذخیره فلورین در کشور 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...
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 .9-4بررسی و تحلیل شاخصها و متغیرهای بخش صنعت و معدن
 .7-9-4بررسی وضعیت تولید بخش صنعت و معدن
 ارزشافزوده ،زیر بخش گروه صنعت
بر اساس آخرین آمار منتشره توسط مرکز آمار سال  ،۷5ارزشافزوده بخش صنعت و معدن استان
مازندران به قیمت جاری برابر با  58898/9میلیارد ریال بوده که سهمی معادل  6/4درصد از
ارزشافزوده این بخش در کشور را داراست .و همچنین سهمی حدود  66/5درصد از تولید ناخالص
داخلی استان را به خود اختصاص داده است.
در این بخش رشته فعالیتهای ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنیها ،نساجی ،ساخت
کک ،تولید محصوالت فلزی ساخته شده به جز ماشین آالت و تجهیزات ،رشته فعالیتهای ساخت
چوب و محصوالت چوبی بیشترین افزایش و تولید محصوالت رایانه ای ،تولید مواد شیمیایی و
فراورده های شیمیایی بیشترین کاهش را داشتند .از مجموع ارزشافزوده بخش صنعت و معدن
کشور  41درصد مختص معدن و  54درصد متعلق به صنعت است که این شاخص در استان
مازندران به ترتیب  2و  ۷8درصد میباشد.
 .2-9-4بررسی وضعیت کارگاههای صنعتی
بر اساس گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت کشور در سال  1397تعداد  24414فقره جواز
تاسیس با پیش بینی سرمایه  2870807میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال  553445نفر صادر
گردیده است .مقایسه ارقام فوق با مدت مشابه سال قبل نشان دهنده افزایش  61/8درصد در
تعداد 57/1 ،درصدی در سرمایه گذاری و  65/5درصد در اشتغال می باشد .بیشترین تعداد جواز
تاسیس در استانهای سمنان ،قم و یزد به ترتیب با  2145و  1800و  1712فقره صادر شده است.
از  24414فقره جواز تاسیس صادره در سال  ، 1397بیشترین تعداد مربوط به گروه محصوالت
غذایی و انواع آشامیدنی و سایرمحصوالت کانی غیرفلزی با  3386و  2949فقرهمی باشد .باالترین
سهم پیش بینی سرمایهگذاری در گروه های صنعتی متعلق به گروه کک و فرآورده های حاصل
از نفت با سرمایه) 909203میلیارد ریال ( با سهم  96/۹درصد از کل گروهها می باشد
بر اساس آخرین آمار منتشره از سوی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان در سال  ،۷۹تعداد
جواز تأسیسهای صادره به تفکیک گروه صنعت  ۹79مورد بوده که در مقایسه با سال ماقبل آن
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( ۹75مورد) حدود  7/9درصد کاهش داشته است .میزان اشتغال بر اساس پروانههای جواز تأسیس
در سال مورد بررسی  69744نفر بوده که نسبت به سال گذشته  1/5درصد کاهش داشته است.
میزان سرمایهگذاری برای هر نفر شاغل به میزان  2/۹میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با
مدت مشابه سال قبل( 6/69میلیارد ریال) حدود  69۷درصد افزایش داشته است که بیانگر
افزایش هزینه های تولید این بخش از صنعت می باشد .در مجموع میزان سرمایه گذاری در این
بخش حدود  95275میلیارد ریال بوده است.
استان مازندران از حیث تعداد صدور جواز تاسیس رتبه دوازدهم را در کشور دارا می باشد که از
این حیث در مقایسه با سال گذشته(رتبه نهم) سه پله رتبه استان افزایش داشته است که بیانگر
کاهش تعداد مجوزهای صادر شده در سال مورد بررسی می باشد .از حیث میزان سرمایه گذاری
رتبه سیزدهم و میزان اشتغال ایجاده شده رتبه چهارم را در بین استان های کشور دارا بوده است.
در سال یاد شده 6178 ،فقره پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری  592351میلیارد ریال و
اشتغال  106203نفر در کل کشور صادر شده است .مقایسه ارقام فوق با مدت مشابه سال گذشته
 1/2درصد افزایش در تعداد و  ۷۷/۹درصدی در سرمایه گذاری و  6/۹درصدی در اشتغال می
باشد .از این تعداد پروانه بهره برداری صادره 3297 ،فقره آن ایجادی و  2881فقره توسعه ای می
باشد .بیشترین تعداد پروانه بهره برداری صادره در بین استانهای کشور مربوط به استان اصفهان
با  642فقره و کمترین خراسان شمالی با  16فقره به تعلق دارد .باالترین میزان سرمایه گذاری
مندرج در پروانه های بهره برداری صادره را ،استان هرمزگان با ) 193807میلیاردریال) با سهم
 92/۹درصدی به خود اختصاص داده است.
وضعیت موجود پروانه بهره برداری استان مازندران تا پایان سال  9782 ،۷۹فقره با  12/۹هزار
میلیادر ریال سرمایه گذاری و اشتغال  ۹8657نفر بوده است .پروانه بهرهبرداری صنعتی صادره
استان در زمینههای کانی غیرفلزی با  6778فقره و سرمایه گذاری  27/2هزار میلیارد ریال و
اشتغال  67885نفر در بخش فلزات اساسی و ماشین آالت با  597فقره و میزان سرمایه گذاری
 67/۷هزار میلیارد ریال و اشتغال  68891نفر و همچنین در بخش شیمیایی با  4۷7فقره و
میزان سرمایه گذاری  ۷/8هزار میلیارد ریال و اشتغال  67885نفر بیشترین پروانه های بهره
برداری را در بین بخش های صنعت دارا بوده اند.
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جدول  . 7-4وضعیت موجود پروانه های بهره برداری به تفکیک صنعت در استان مازندران
صنعت
فلزات اساسی و
ماشین آالت
کانی غیرفلزی
شیمیایی
سایر
جمع استان

تعداد

درصد

سرمایه گذاری
(میلیارد ریال)

درصد

اشتغال
(نفر)

درصد

597

6۹/2

67۷92

6۹/4

68891

24/6

6778
4۷7
6754
9782

92/۹
61
94/6
677

27299
۷817
2611۹
121۷2

92/9
65/۹
95
677

67885
67885
9۹544
۹8657

64
64
4۹/۷
677

ماخذ :اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان مازندران
نمودار  . 7-4وضعیت موجود سرمایه گذاری و اشتغال ایجاد شده به تفکیک صنعت استان در سال 31
40000
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سایر

شیمیایی

کانی غیرفلزی

فلزات اساسی و ماشین
آالت

اشتغال (نفر)

سرمایه گذاری (میلیارد ریال)

پروانه های بهره برداری استان مازندران در سال  ۷۹در بخش صنعت تعداد  261مورد با سرمایه
گذاری  1659میلیارد ریال و اشتغال  9۹19نفر بوده است که از حیث تعداد صدور پروانه های
بهره برداری رتبه یازدهم را در بین استان های کشور دارا بوده است.
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مسائل و مشکالت بخش صنعت همچنان در تمرکز فعالیت های صنعتی استان در سه شهر آمل،
ساری و بابل قرار دارد که حدود  4۹درصد از کارگاه های صنعتی استان را تشکیل می دهند.
توزیع نامتوازن شهرک های صنعتی و مکانیابی نامناسب و استفاده نامناسب از ظرفیت
شهرکهای صنعتی موجود از دیگر مشکالت این بخش می باشد که متاسفانه هنوز اقدامی در
جهت رفع آن صورت نپذیرفته است.
 .9-9-4بررسی وضعیت زیر بخش معدن
بخش معدن و صنایع معدنی یکی از حوزه های مهم و اثرگذار در تولید و تجارت کشور محسوب
میشود .در سال  ،69۷۹محصوالت معدنی و فلزی ،حدود  26درصد به ارزش  ۷/2میلیارد دالر
از صا درات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است که در این میان فوالد و محصوالت
فوالدی ،کنسانتره و گندله سنگ آهن ،مس و محصوالت مرتبط و سیمان بیشترین میزان
صادرات را از نظر ارزشی به خود اختصاص دادهاند .این بخش در سال یاد شده شاهد رشد تولید
در زنجیره ارزش فوالد ،زغال سنگ ،مس و روی بوده و در بخش هایی مانند آلومینیم ،میزان
تولید نسبت به مدت مشابه سال  69۷1با افت قابل توجه همراه بوده است .صادرات محصوالت
معدنی و فلزی نیز در سال  69۷۹در مجموع از نظر وزنی کاهش  5درصدی و از نظر ارزشی
کاهش  2درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است .بیشترین کاهش در صادرات
مربوط به زنجیره آلومینیم ،زنجیره سرب و روی ،سنگ ساختمانی و کاشی و سرامیک ،سیمان،
سنگ آهن دانه بندی ،آهن اسفنجی و فلزات گرانبها بوده است .حوزه هایی مانند فوالد و
محصوالت فوالدی ،کنسانتره و گندله سنگ آهن ،زغال سنگ و مس نیز با رشد صادرات روبه
روبوده اند.
عواملی مانند تحریمهای ایاالت متحده آمریکا ،نوسانات شدید نرخ ارز و مجموعه سیاستهای
اقتصادی و تجاری دولت در سال  69۷۹منجر به افزایش هزینه های تولید ،تالطم بازار ،افت
صادرات و از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی ،ایجاد رانت ،رونق واسطه گری و بروز
مشکالت متعدد در زمینه تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای معدن و صنایع معدنی
شد .آمارها و بررسی ها نشان میدهد که تأثیر عمده تحریمها در افزایش هزینه های تولید بوده
و اکثر تولیدکنندگان محصوالت معدنی و فلزی موفق شده اند تا با روشهای مختلف بر موانع و
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محدودیت های حاصل از تحریمها فائق آیند و نیازمند حمایتهای بیشتر دولت هستند ،اما
محدودیتها و موانع حاصل از سیاستهای اقتصادی و تجاری دولت مانند سیاستهای ارزی،
دخالت در بازار و قیمتگذاری دستوری محصوالت معدنی و فلزی توسط ستاد تنظیم بازار،
جلوگیری از صادرات و فراهم کردن زمینه های رانت و واسطهگری ،به مانع درونی بزرگی در سر
راه تولید کشور تبدیل شده و در شرایط رکود بازار داخل ،موجب افت صادرات اکثر محصوالت
معدنی و صنایع معدنی شده است و در میان فعاالن اقتصادی تحت عنوان «خود تحریمی»
شناخته میشود.
بررسی آمارهای موجود نشان میدهد که در سال  ،۷۹حدود  6799معدن در کشور کشفشده
این تعداد در استان  1معدن بوده است .در مدت یاد شده گواهی کشف صادر شده در کل کشور
 1۷1فقره به تناژ  27998۹5/5هزار تن با هزینه عملیاتی  ۷7۹/1میلیارد ریال بوده است .این
بخش در سال یاد شده با  278/۷هزار میلیارد تومان تسهیالت بعد از بخش خدمات دومین رتبه
را با  2۹درصد تشکیل داده است .مجموع حقوق دولتی وصول شده معادن در سال یاد شده برابر
 ۹568میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود  4/1درصد افزایش داشته
است.
در استان مازندران در مدت یاد شده ،تعداد  1فقره پروانه اکتشاف 9 ،فقره گواهی کشف و ۹
فقره پروانه بهرهبرداری با میزان استخراج اسمی  6648هزار تن با اشتغال  1۷نفر صادر شده
است؛ که در مجموع  226فقره پروانه بهرهبرداری تا پایان سال  ۷۹صادر گردیده که  696فقره
فعال و در حال تجهیز و  ۷7فقره غیرفعال می باشد .در مقایسه با مدت مشابه سال قبل پروانه
اکتشاف ،پروانه بهرهبرداری و گواهی کشف به ترتیب  62/5 ،47و  57درصد کاهش داشته است.
میزان حقوق دولتی وصول شده معادن استان در سال یاد شده برابر  49میلیارد ریال بوده که
نسبت به مدت مشابه سال قبل  58/۹درصد افزایش داشته است .وضعیت صدور پروانه بهره
برداری معادن استان در مدت یاد شده به شرح جدول ذیل می باشد.

4۹

سال 7931

گزارش اقتصادی استان مازندران
جدول  .2-4پروانه بهره برداری معدنی صادره طی سال  31و مقایسه با سال 36

سال

تعداد

سرمایه گذاری
(میلیارد ریال)

اشتغال
(نفر)

ذخیره قطعی
(هزار تن)

استخراج اسمی
(هزار تن)

69۷۹
69۷1
درصد
تغییرات

۹
1

21896
97926

۹9
42

648478
۹4۷۹

6979
5۷7

61/۹

-66/5

۹9/8

6887

627/8

ماخذ :اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان مازندران

 .4-9-4صادرات و واردات محصوالت بخش صنعت و معدن
صادرات محصوالتی صنعتی و معدنی استان در سال مورد بررسی از نظر وزنی حدود  18۷هزار
تن و از لحاظ ارزش به میزان  9۹5میلیون 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 ،ازبکستان و
ترکمنستان بوده است .واردات محصوالت صنعتی استان در سال  69۷۹معادل  9827هزار تن و
به ارزش  926میلیون دالر بوده که عمدتا شامل غالت ،انواع روغن ،آهنآالت ،انواع ماشینآالت،
کاغذ بوده است .مبدا واردات استان در سال یاد شده ،فدراسیون روسیه ،امارات متحده عربی،
سوئیس ،آلمان ،و اسپانیا بوده است.
 .5-9-4حمایتهای دولت از بخش صنعت و معدن
در سال های اخیر به دلیل شرایط رکود بازار و کمبود تقاضا ،بنگاه های نوپا و کم توان نیازمند
حمایت و پشتیبانی بودند .از طرفی به دلیل کمبود نقدینگی و سود باالی تسهیالت بانکی ،بنگاه
های جدید التاسیس با مشکل تامین منابع مالی روبرو بودند ،با توجه به اینکه بخش صنعت و
معدن نسبت به بخش های دیگر اقتصادی به سرمایه باالتری نیاز دارد تنگنای مالی در این بخش
بیشتر محسوس بوده است.
حمایت دولت از بخش صنعت و معدن در سال یاد شده شامل تسهیالت بانکی (تسهیالت طرح
رونق تولید) ،تأمین مالی از محل صندوق توسعه ملی و تسهیالت برنامه تولید و اشتغال (تبصره
 ، )68تامین گردیده است.
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 سرمایه ثابت (ارزی و ریالی)
در سال  69۷۹از محل تسهیالت رونق تولید تعداد  9۹2واحد ثبتنام نمودهاند که مبلغ ۹855
میلیارد ریال به  247واحد معرفی شده تخصیص یافت .و از میان به  12واحد به مبلغ 2625
میلیارد ریال تسهیالت پرداخت گردید.
 سرمایه بازسازی و نوسازی:
تعداد  96فقره در کارگروه مصوب گردیده که متاسفانه در سال مورد بررسی بودجهای به این
حوزه تعلق نگرفته است.
 .4-4جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی
عدم هدایت هدفمند منابع کشور به دلیل مشخص نبودن بخشهای اولویت داری که باید در آنها
خلق مزیت شود؛ از آثار نبود یک سیاست صنعتی هدفمند و مورد وفاق سایر وزارتخانه های
مرتبط در کل زنجیره تولید در کشور است .شایان ذکر است که عدم توجه به صادرات و تمرکز
بر نگاه به بازار داخل برای عرضه محصول و عدم سیاستهای حمایتی از صادرات متناسب با
ارزش آفرینی ،منجر به توسعه صادرات با نسبت فرآوری پایین در کشور شده است .به گونه ای
که محصوالت منبع محور از جمله محصوالت باالدستی پتروشیمی ،مواد خام معدنی و میعانات
گازی به عنوان اقالم عمده صادراتی کشور در سال  69۷۹سهمی حدود  52درصد از کل صادرات
کشور را به خود اختصاص داده اند.
توجه به سهم اندک(  6/5درصد از ارزش افزوده کشور) و سهم  64/4درصدی در تولید ناخالص
استان بیانگر کوچک بودن سهم صنعت استان می باشد .با این حال محصوالت سیمان ،ام دی
اف ،کاغذ ،خودرو ،روغن تصفیه شده و نئوپان عمده تولیدات استان را در این بخش تشکیل
می دهند .به منظور رشد هر چه بیشتر بخش صنعت و معدن موارد ذیل پیشنهاد می شود:
 ارائه تسهیالت و منابع مالی مورد نیاز کارگاه های صنعتی که با مشکل فروش و رکود مواجههستند.
 توسعه طرح های متناسب با تولیدات کشاورزی و صنایع تبدیلی آن محصوالت جهت تکمیلزنجیره ارزش تولیدات.
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 توسعه خدمات بیمه ای جهت حمایت از صنعتگران استان. گسترش و تجهیز پارک های علم و فناوری به منظور ادغام علم در صنعت استان. بازاریابی محصوالت تولیدی استان در بازارهای جهانی علی الخصوص در کشورهای همسایهایران و استان.
 لزوم ارتقای بهره وری تولیدات کارگاه های صنعتی جهت رقابت پذیری با دیگر کارگاه هایرقیب.
 چندنرخی بودن ارز ،کلید بسیاری از موانع و مشکالت تولید شناخته شده است .این مسئلهبه تنهایی موجب ایجاد رانت ،رونق واسطه گری ،ایجاد زمینه برای فرار از پیمانسپاری ارزی و
قاچاق کاال به کشورهای همسایه شده است که جای آن دارد که سیاست های ارزی درستی در
این ارتباط اتخاذ گردد.
 ناهماهنگی دستگاههای اجرایی اعم از بانک مرکزی ،گمرک ،مالیات ،بیمه و وزارت صنعت،معدن و تجارت بر پیچیدگی و بوروکراسی اداری حاکم بر فعالیتهای تولیدی افزوده است .لذا
ایجاد وحدت رویه در خصوص سیاست های اتخاذ شده مشکالت بوجود آمده را بهبود می بخشد.
 برنامه ریزی مدون و قابل اجرا برای دیپلماسی اقتصادی فعال در شرایط تحریم برای حفظبازارهای صادراتی و ایجاد فرصتها و بازارهای جدید نیز از دیگر عوامل مهم اثرگذار بر بخش تولید
و تجارت محصوالت معدنی و فلزی بوده است .
از جمله چالشهای کالن برون بنگاهی بخش صنعت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
تأمین مالی و نقدینگی واحدها توسط بانکها و بازار سرمایه ،وجود مقررات و تفسیرهای متعدد و
شفاف نبودن فرآیند رسیدگی به شکایات در نظام بیمه ای کشور ،مشکالت ناشی از اجرای قانون
مالیات بر ارزش افزوده و گسترده نبودن پایه های مالیاتی در کشور ،زمانبر بودن صدور مجوز و
عدم اجرای پنجره واحد ،تغییر مکرر و خلق الساعه سیاستها و مقررات از جمله چالشهای اصلی
محیط کسب و کار به شمار می آیند .جهش نرخ ارز و عدم ثبات آن موجب بی ثباتی در قیمت
مواد اولیه و افز ایش هزینه های تولید ،خسارت به پیمانکاران بخش خصوصی ،کمبود ارز با نرخ
نیمایی و استفاده بی رویه و ناصحیح از کارتهای بازرگانی شده است .تعیین ارزش کاالها در
سامانه تعیین ارزش گمرکی کاال  TSCو زمانبر شدن فرآیند ترخیص محموله های وارداتی نیز
از جمله چالشهای بخش صنعت در امور گمرکی محسوب میشود ،که می بایستی از سوی
مسئولین این بخش مورد توجه ویژه ای قرار بگیرد.
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فصل پنجم
بخش ساختمان و مسکن
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چکیده
بازار مسکن ،یکی از بخشهای مهم اقتصاد هر کشور است .داشتن یک مسکن
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 یک جامعه تأثیرگذار خواهد بود.
بررسیها نشان میدهد ارزشافزوده بخش ساختمان و مسکن استان مازندران
در سال  69۷5حدود  6548۷میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال قبل
از آن ( 6۷595/۹میلیارد ریال) با رشد منفی  27/۹درصدی مواجه بوده است.
بر اساس آخرین اطالعات دریافتی از سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
مازندران در سال  69۷1تعداد 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  4549فقره پروانه ساختمانی
صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ،حدود  2/2درصد کاهش
را نشان میدهد.
متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای ساختمانهای مسکونی در نیمه
اول سال  ۷1در استان  ۹265/5هزار ریال بوده که نسبت به نیمه دوم سال
قبل  9/5درصد افزایش و نسبت به نیمه اول سال قبل  5/6درصد افزایش
داشته است .در نیمه دوم سال  ،69۷1متوسط قیمت فروش یک مترمربع
زیربنای ساختمانهای مسکونی در استان  8674هزار ریال بوده که نسبت
به نیمه اول همین سال  62/9درصد افزایش و نسبت به نیمه دوم سال قبل
 61/2درصد افزایش داشته است.
واژگان کلیدی :مسکن ،مازندران ،ساختمان مسکونی ،پروانه ساختمانی
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 .7-5سیاستهای اقتصادی بخش ساختمان و مسکن و جهتگیریهای استان
در کشور ما بخش مسکن طی سالیان گذشته با سیاستهای موثر دولت در قالب برنامه های متنوع
و با اختصاص اعتبارات الزم ،جایگاه ویژه ای را در اقتصاد ایران به خود اختصاص داده و از رونق
خوبی برخوردار گردیده است .لیکن در چند سال اخیر همزمان با رکود اقتصادی ایجاد شده  ،این
بخش نیز در رکودی کم سابقه به سر می برد .به دلیل ارتباط تنگاتنگ و مستقیم این بخش با
رونق ده ها شغل ،دولتمردان هم اکنون به فکر تعریف و اجرای سیاست های مختلف اقتصادی
جهت تحریک این بخش حیاتی هستند ،لیکن کاهش قدرت خرید مردم و عدم تحریک بخش
تقاضای مسکن توفیق این تصمیمات را در هاله ای از ابهام قرار داده است.
در بررسی الیحه بودجه سال  69۷۹در بخش مسکن ،اعتبارات مسکن مهر در تخفیف عوارض
پروانه ،حمایتهای مالی و تراکم و زیرساخت مسکن مهر با اعتبار  225میلیارد تومان نسبت به
سال گذشته بدون تغییر مانده است .از این مقدار  677میلیارد تومان برای یارانه تخفیف عوارض
پروانه ،حمایت مالی و تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مسکن مهر و  625میلیارد تومان نیز به
یارانه زیرساخت مسکن مهر (سهم دولت) اختصاص پیدا کرده است.
از دیگر سیاستهای اقتصادی دولت در بخش مسکن در این سال اجرای طرح مسکن اجتماعی
بوده است .در این طرح ساالنه  677هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد در قالب های
مختلف شامل مسکن استیجاری ،اعطای وام ساخت مسکن ارزان قیمت به دارندگان زمین یا وام
خرید مسکن به اقشار آسیب پذیر تدارک دیده شود که نهایتا پس از  5سال در پایان سال ،6477
مجموعا به  577هزار واحد مسکونی می رسد.در اجرای این طرح در این سال علی رغم آنکه در
بعضی از مناطق زمین تخصیص داده شده و کار اجرایی مربوط به آن انجام شده است ،اما از
آنجاییکه منابع مالی متمرکز به این طرح اختصاص داده نشده ،اجرای این طرح در این سال
پیشرفت قابل مالحظه ای نداشته و عملیاتی نگردیده است.
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 .2-5بررسی وضعیت تحوالت بخش ساختمان و مسکن
در سال  69۷۹با توجه به وقوع تحریم اقتصادی کشور و افزایش شدید نرخ ارز و قیمت مواد اولیه
نظیر فوالد و سایر نهاده ها و به تبع آن افزایش شدید هزینه ساخت مسکن ،بازار مسکن با افزایش
چشمگیر و قابل مالحظه ای در قیمت مسکن علی الخصوص در نیمه دوم سال  ۷۹مواجه بوده
است .افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و همچنین انتظارات تورمی ناشی از آن منجر به
افزایش شدید قیمت مسکن در کشور و استان در تطابق با کاهش ارزش پول ملی گردیده است.
التهاب و نابسامانی در بازار ارز ابتدا به انتظارات تورمی در جامعه و تعجیل متقاضیان خرید مسکن
به انجام معامله منجر شد و در نهایت با هدایت تقاضای سرمایهای و سفتهبازی به بازار معامالت
ملک ،شرایط برای جهش قیمت مسکن را فراهم ساخت .در گام بعد ،شوکهای ارزی در نیمه
تابستان اثر منفی بر نوسانات قیمت مصالح ساختمانی و در نهایت قیمت تمامشده ساخت مسکن
گذاشت و باعث خروج برخی سازندهها از بازار ساخت و ساز شد.
در همین دوره زمانی و با توجه به افزایش تورم ناشی از افزایش نرخ ارز  ،هزینه اجاره مسکن نیز
افزایش چشمگیری در کشور و استان داشته به طوریکه متوسط هزینه اجاره یک متر مربع
ساختمان مسکونی در استان مازندران حدود  6۷درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته
است.
 .9-5بررسی و تحلیل شاخصها و متغیرهای بخش ساختمان و مسکن
بخش ساختمان و مسکن در سال  69۷5با ارزش افزوده ای معادل  2958/6میلیارد ریال (به
قیمت جاری) حدوداً سهمی معادل  4/1درصد از تولید ناخالص داخلی استان را به خود اختصاص
داده است و رشدی معادل  47/4درصد نسبت به سال  69۷4داشته است.
ارزش افزوده بخش ساختمان و مسکن شامل دو بخش ساختمان های مسکونی و سایر ساختمان
ها می باشد که بر همین اساس ارزش افزوده بخش ساختمان های مسکونی با رقمی معادل
 4۷62/۹میلیارد ریال نسبت به سال گذشته  4درصد کاهش داشته است که از مهمترین دالیل
آن می توان کاهش تعداد پروانه های ساختمانی و به تبع آن کاهش عرضه مسکن در این سال
اشاره کرد.
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براساس آخرین اطالعات دریافتی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران در سال
 69۷۹تعداد پروانه های ساختمانی صادره در کل مناطق شهری در مقایسه با مدت مشابه سال
قبل افزایش داشته است ،به طوری که در کل مناطق شهری استان تعداد  4۹98فقره پروانه
ساختمانی صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ،حدود  4/9درصد افزایش را نشان
می دهد.
با توجه به تعداد  652727پروانه ساختمانی صادر شده در کل کشور  ،استان مازندران سهم 9/6
درصد از پروانه ساختمانی صادر شده در کل کشور و رتبه یازدهم را در این خصوص از میان
استانهای کشور به خود اختصاص داده است .افزایش تعداد پروانه ساختمانی در استان نسبت به
سال قبل نشان می دهد بازار ساخت و ساز مسکن اندکی دچار رونق اقتصادی گردیده و با توجه
به این امر که این بخش بیشترین میزان اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم را نسبت به سایر
بخشهای اقتصادی داشته  ،به تبع آن میزان جذب سرمایه و میزان اشتغال در این بازار افزایش
پیدا کرده است .صدور تعداد پروانه های ساختمانی در مناطق شهری شهرستان ساری و بابل به
ترتیب  8/۹درصد و  1/1درصد افزایش  ،در شهرستان آمل  61/2درصدکاهش و در سایر مناطق
شهری استان  ۹/6درصد افزایش داشته است.
سطح زیربنای طبقات ساختمانهای مندرج در پروانه های ساختمانی صادر شده در سال 69۷۹
در تمامی مناطق شهری استان به میزان  2449هزار متر مربع بوده که این شاخص در شهرستان
ساری و آمل با کاهش  9۷/5درصد و  1/8درصد ،در شهرستان بابل با افزایش  ۷درصد و در سایر
مناطق شهری استان با کاهش  2/8درصد مواجه بوده است.با توجه به مقدار حدود  ۹2میلیون
متر مربع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه ساختمانی صادر شده در کل کشور  ،استان
مازندران سهم  9/4درصد از سطح زیر بنای تعیین شده در کل کشور و رتبه هفتم را در این
خصوص از میان استانهای کشور به خود اختصاص داده است.
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جدول  .7-5پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های مناطق شهری
تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده
در مناطق شهری(فقره)

شرح

برآوردهای سطح زیربنای طبقات ساختمانها براساس
پروانه های صادر شده(هزار متر مربع)

69۷1

69۷۹

درصد تغییر

69۷1

69۷۹

درصد تغییر

ساری

944

9۹4

8/۹

118

474

-9۷/5

بابل

9۷5

426

1/1

28۷

965

۷

آمل

518

4۹1

-61/2

918

949

-1/8

سایر مناطق شهری

9291

941۹

۹/6

6426

6986

-2/8

مجموع

4549

4۹98

4/2۷

2۹41

2449

-66
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از کل پروانه های صادرشده توسط شهرداری های استان ،تعداد  45۹4پروانه( ۷1/5درصد) مربوط
به احداث ساختمان و  614پروانه (9/5درصد) مربوط به افزایش بنا بوده است .با توجه به رقم
 64279۷پروانه احداث ساختمان و  ۷۷86پروانه افزایش بنای ساختمان در سطح کشور طی
سال  ،69۷۹استان مازندران  9/2درصد از سهم پروانه احداث ساختمان و  6/1درصد از سهم
پروانه افزایش بنای ساختمان در کل کشور را به خود اختصاص داده است.
جدول  .2-5تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده بر حسب نوع پروانه بخش متقاضی
احداث بنا

سال

احداث و افزایش بنا

69۷1

4549

494۷

69۷۹

4۹98

4557

4

درصدتغییر

4/9

4/1

-57

افزایش بنا

خصوصی

تعاونی

دولتی

خصوصی

تعاونی

دولتی

8

6۷

61۹

7

7

27

614

7

7

5/9

-6/8

7

7
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تعداد کل پروانه های صادر شده در زمینه احداث ساختمان نسبت به سال گذشته  4/5درصد
افزایش داشته است .بیشترین میزان افزایش پروانه های احداث ساختمان مربوط به بخش صنعتی
بوده که نسبت به سال قبل  19/1درصد افزایش داشته است.
جدول  . 9-5پروانه های احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده ساختمان در نقاط شهری در سال 7931
شرح

کل

مسکونی

مسکونی و
کارگاهی
توام

بازرگانی

تعداد

45۹4

9۷54

95۷

262

68

677

81/4

۹/۷

4.1

7.4

7.6

4/5

4/6

۹/8

-7/5

19/1

-28/1

سهم هر بخش از سهم
کل
درصد تغییر نسبت به
سال 69۷1

صنعتی

آموزشی

بهداشتی
و درمانی

سایر

5

۷

6۹

7.2

7.4

62/5

689/9
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نمودار  . 7-5سهم هر یک از بخش های پروانه های احداث ساختمان در نقاط شهری استان سال 7931
بهداشتی و درمانی.
7.2
مسکونی

آموزشی7.6 .

سایر7.4 .

صنعتی7.4 .

بازرگانی4.1 .
مسکونی و کارگاهی.
۹.۷

مسکونی و کارگاهی

بازرگانی
صنعتی
مسکونی81.4 .
آموزشی
بهداشتی و درمانی
سایر

5۹
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 .7-9-5وضعیت تحوالت قیمتی بخش ساختمان و مسکن
بررسی شاخص های بهای مسکن به عنوان معیاری از رشد و رکود اینبخش می تواند تلقی شود.
زیرا که در صورت عدم رشد قیمت مسکن ،انبوه سازان این بخش رغبتی به تولید نداشته و رکود
در این بازار حکمفرما خواهد بود .وجود حباب قیمتی مسکن در سال های اخیر موجبات توقف
رشد قیمت مسکن را فراهم کرده و باعث رکود در این بازار شده بود .شاخص بهای ارزش اجاری
مسکن به عنوان اصلی ترین شاخص این بخش شناخته می شود و بهصورت ماهانه و فصلی توسط
مرکز آمار ایران و بانک مرکزی محاسبه و منتشر می گردد ،منتها در سال  ۷۹به جز نیمه اول
سال ،اطالعات آماری نیمه دوم سال تا زمان تهیه گزارش محاسبه و ارائه نگردیده است .در نیمه
اول سال  ،69۷۹متوسط شاخص بهای مسکن اجاره ای در استان  668/1بوده که نسبت به نیمه
دوم سال قبل  9/۷درصد افزایش و نسبت به نیمه اول سال قبل  8/۷درصد افزایش داشته است.
 .2-9-5تسهیالت اعطایی به بخش ساختمان و مسکن
میزان تسهیالت پرداختی در بخش ساختمان و مسکن در سال  69۷1در استان  86۹1۹میلیارد
ریال بوده که نسبت به سال قبل  5/6درصد افزایش داشته است .بانک مسکن با توجه به رسالت
خود به عنوان یکی از بانکهای تخصصی در این زمینه با پرداخت 5۹888/6
میلیارد ریال تسهیالت مسکن ( ۹7/8درصد سهم) بیشترین سهم را در میان بانکهای استان از
حیث پرداخت تسهیالت به خود اختصاص داده است.
با توجه به سیاست دولت به منظور بهبود شرایط رکود در بازار مسکن ،بانکها اقدام به اعطای
تسهیالت بیشتری در این بخش نمودهاند و درنتیجه میزان تسهیالت نسبت به سال قبل افزایش
پیدا کرده است.
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جدول  .4-5تحوالت قیمتی بخش ساختمان و مسکن
سال 69۷1
شرح
نیمه اول نیمه دوم

سال 69۷۹
نیمه اول

نیمه دوم

شاخص بهای مسکن اجاره ای

678/۷

664/6

668/1

-

قیمت فروش یک متر مربع زمین(هزارریال)

27۷5

2258/5

2198

9291

قیمت فروش یک متر مربع زیر بنای ساختمان مسکونی
(هزارریال)

۹265.5

8674

۷277

66698/5

مبلغ اجاره ماهانه به اضافه سه درصد ودیعه برای اجاره یک متر
مربع ساختمان مسکونی (ریال)

57122

54484

17552/5

19۹4۹

ماخذ :مرکز آمار و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

در نیمه اول سال ،متوسط قیمت فروش یک متر مربع زمین در استان  2198هزار ریال بوده که
نسبت به نیمه اول سال قبل  25/۷درصد افزایش و نسبت به نیمه دوم سال قبل  61/8درصد
افزایش داشته است .در نیمه دوم همین سال ،متوسط قیمت فروش یک متر مربع زمین در
استان  9291هزار ریال بوده که نسبت به نیمه اول همین سال  22/۹درصد افزایش و نسبت به
نیمه دوم سال قبل 49/9درصد افزایش داشته است.
نمودار  . 2-5مقایسه نحوالت قیمتی بخش ساختمان و مسکن در سال های 7936 -7931
62777
67777
8777
1777
4777
2777
7
نیمه دوم سال 69۷۹

نیمه دوم سال 69۷1

نیمه اول سال 69۷۹

قیمت فروش یک متر مربع ساختمان مسکونی (هزار ریال)

5۷

نیمه اول سال 69۷1

قیمت فروش یک متر زمین ( هزار ریال)

سال 7931

گزارش اقتصادی استان مازندران

بررسی ها نشان می د هد متوسط قیمت فروش یک متر مربع زمین در استان  2۷9۹هزار ریال
می باشد که در مقایسه با دیگر استانهای کشور ناچیز می باشد .درحقیقت برخالف تصور قیمت
باالی فروش زمین در استانهای شمالی کشور ،استان مازندران از این حیث به همراه استانهای
دیگری نظیر کرمان ،گلستان ،بوشهر ،کهکیلویه و بویراحمد ،یزد ،در جایگاه پایین تری (بیست و
دوم) نسبت به استانهای دیگر قرار دارد.همچنین از لحاظ ارزش معامالت خرید و فروش زمین
در سطح کشور  ،استان مازندران با میانگین سهم  64/1درصدی از سهم معامالت کشور جایگاه
اول را به خود اختصاص داده است .مت وسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای ساختمانهای
مسکونی در نیمه اول سال  ۷۹در استان  ۷277هزار ریال بوده که نسبت به نیمه دوم سال قبل
 69/5درصد افزایش و نسبت به نیمه اول سال قبل  2۹/5درصد افزایش داشته است .در نیمه
دوم سال یاد شده ،متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای ساختمان های مسکونی در استان
 66698/5هزار ریال بوده که نسبت به نیمه اول همین سال  26/6درصد افزایش و نسبت به
نیمه دوم سال قبل  9۹/4درصد افزایش داشته است.
بررسی ها نشان می دهد از لحاظ میانگین قیمت یک متر مربع ساختمان مسکونی استان مازندران
جایگاه چهارده م را در بین استانهای کشور به خود اختصاص داده است.همچنین این استان در
سال  ۷۹با میانگین سهم  9/6درصدی از ارزش معامالت ساختمان های مسکونی کشور جایگاه
چهارم را بعد از استان های تهران ،البرز و فارس از این حیث به خود اختصاص داده است.
متوسط مبلغ اجاره ماهانه بعالوه 9درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی
در نیمه اول سال در استان  17/1هزار ریال بوده که نسبت به نیمه دوم سال قبل 66/6درصد
افزایش و نسبت به نیمه اول سال قبل  6۷/1درصد افزایش داشته است .در نیمه دوم سال ،
متوسط مبلغ اجاره ماهانه بعالوه 9درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای
مسکونی در استان  19/۹هزار ریال بوده که نسبت به نیمه اول همین سال  5/9درصد افزایش و
نسبت به نیمه دوم سال قبل  6۹درصد افزایش داشته است.
کاهش نرخ سود بانکی ،افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت نهادههای تولید و مصالح
ساختمانی از مهمترین عوامل مؤثر بر افزایش قیمت ساختمانهای مسکونی واجاره بهای آن در
استان طی سال  69۷۹میباشد.
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 .2-9-5تسهیالت اعطایی به بخش ساختمان و مسکن
میزان تسهیالت پرداختی در بخش ساختمان و مسکن در سال  69۷۹در استان ۷۷9۹6/8
میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل  6۹/2درصد افزایش داشته است .بانک مسکن با توجه
به رسالت خود به عنوان یکی از بانکهای تخصصی در این زمینه با پرداخت  18656میلیارد
ریال تسهیالت مسکن( 18/1درصد سهم) بیشترین سهم را در میان بانکهای استان از حیث
پرداخت تسهیالت به خود اختصاص داده است.
جدول .5-5تسهیالت پرداختی در بخش ساختمان و مسکن(میلیارد ریال)

شرح

سال 69۷1

سال 69۷۹

تسهیالت پرداختی

84۹۷4/2

۷۷9۹6/8

ماخذ :شورای عالی بانکهای استان مازندران

 .4-5جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی
بخش مسکن به عنوان یکی از شاخصههای تاثیرگذار در رشد اقتصادی در سطح کالن از اهمیت
باالیی برخوردار بوده بطوریکه رونق و یا رکود در این بخش بر سایر حوزههای اقتصادی نیز
تاثیرگذار خواهد بود ..از این رو هرگونه تغییر و تحول در فعالیت های این بخش می تواند باعث
تغییرات قابل توجهی در صنایع و خدمات مرتبط ،وضعیت اشتغال و در نهایت اقتصاد خانوارهای
کشور گردد.
وضعیت اقتصادی کشور در سال  ۷۹سبب شده است که مسکن نیز همانند بسیاری از بخش های
اقتصادی و تولیدی کشور دچار مشکل شود .تحریم ها ،کاهش فروش نفت ،کاهش ارزش پول
ملّی و سایر مشکالت اقتصادی علی الخصوص در نیمه دوم سال سبب تشدید مشکل تولید و
عرضه مسکن در کشور شده است .با افزایش قیمت مسکن فاصله بیشتری بین استطاعت خانوار
و قیمت مسکن ایجاد شده به نحوی که سهم وام های مسکن در توانمندسازی مالی خانوار به
خصوص در کالن شهرها به شدت کاهش یافته است .از طرفی فعالیتهای بدون محدودیت
سوداگران مسکن وضعیت پرتالطم اقتصاد مسکن را وخیم تر کرده که این مسئله به دنبال نوسان
های شدید ارز و سکه و ایجاد تناظر با این بازارهای موازی در این سال شدت بیشتری پیدا کرده
است .همچنین حرکت مسکن از سمت یک کاالی مصرفی به سمت یک کاالی سرمایه ای و
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معامالت پرسود آن در غیاب مالیات های کنترل کننده سبب تشویق دالالن و سوداگران به
فعالیت در این بازار و دامن زدن به نابسامانی آن شده است.
در این دوره زمانی افزایش تعداد پروانه های ساختمانی در استان بیانگر افزایش تولید و عرضه
مسکن می باشد.اما همانطور که اشاره شد کاهش نرخ سود بانکی و به تبع آن افزایش تقاضای
سرمایه گذاری در بخش مسکن و افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت مصالح ساختمانی
منجر به افزایش قیمت ساختمانهای مسکونی علی الخصوص در نیمه دوم سال گردیده است.
با توجه به موارد ذکر شده پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه می گردد:
-

حمایت از ساخت و عرضه واحدهای مسکونی کوچک متراژ متناسب با روند تقاضای
معامالت مسکن

-

وضع مالیات بر خانه های خالی ،و معامالت مکرر در جهت کنترل سوداگری وکاهش
سودآوری فعالیت های غیرمولد در مسکن به عنوان کاالی مصرفی

-

رفع موانع عملیاتی شدن و تسریع طرح های بازآفرینی شهری و نوسازی محالت هدف
در بافت فرسوده

-

پیشبرد طرح های مسکن حمایتی و اجتماعی و استیجاری با توجه به عدم پوشش دهک
های  6تا  9در طرح های جاری کالن مسکن

-

تأمین زمین برای طرحهای توسعه مسکن در طرح های جامع شهری در مناطق مناسب
متناسب با تقاضا

-

عملیاتی کردن واگذاری زمین های دولت و حاکمیت و بخش عمومی برای احداث
واحدهای مسکونی با اعطای سهم تشویقی از ظرفیت مسکن مربوطه برای افراد واجد
شرایط آن دستگاه

-

ایجاد پنجره واحد توسعه و احداث ساختمان به منظور کاهش عوارض صدور پروانه های
ساختمانی ،هزینه بیمه و انشعابات ساختمان

-

حمایت دولت از سرمایهگذاران خارجی به منظور ورود فناوری جدید در ساخت صنعتی
در راستای کاهش قیمت تمام شده ساخت

-

ایجاد بازار ثانویه رهن به منظور تامین مالی پرداخت تسهیالت از طریق بانکهای عامل
12
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ساماندهی تعاونیهای ساخت مسکن و حرفهای سازان به منظور رعایت الگوی مصوب
ساخت

-

ضرورت ایجاد پیوند مناسب و اثر بخش ،بین بخش مسکن و مراکز علمی و دانشگاهی

-

توانمند سازی بخش عرضه مسکن از طریق اعطای یارانه های مختص تامین خدمات در
بخش مسکن به سازندگان،ایجاد اتصال مستقیم و بدون واسطه سازندگان به کارخانه
های تولید کننده مصالح ساختمانی و اعطای وام و تسهیالت به تولیدکنندگان مصالح و
سازندگان مسکن.

-

درگیر کردن تمام ارگانها ،موسسهها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی ذیربط در
ساخت مسکن مانند تولیدکنندگان مصالح ساختمان و شرکتهای تامین خدمات
روبنایی همچون شرکتهای آب و فاضالب ،گاز ،آموزش و پرورش

19
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فصل ششم
بخش خدمات استان
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چکیده
مالحظه تحوالت ص ورت گرفته در جهان نشان می دهد بیشترین پیشرفت
ه ای علمی در دهه های اخیر مربوط به یخش تکنولوژی های رایانه ای می
باشد ،بخش خدمات نیز همگام با این تحوالت دچار تغییرات اساسی شده و
رش د چشمگیری داشته است .دستیابی به رفاه عمومی در بین مردم جهان،
نیاز به خدمات بیش تر به این جوامع را افزایش داده اس ت این امر موجب
رشد دو چندان بخش خدمات و گردشگری در سال های اخیر شده است.
از جمله مهمترین س یاس تهای کالن اقتص ادی که در راس تای ایجاد رشد
تولید بخشها اعمال میش وند ،افزایش ش فافیت و رقابت س الم در ارائه
خدمات های بانکی ،قض ایی ،گردشگری ،سالمت ،تعاون و راه اندازی سامانه
های الکترونیکی و میز خدمت می باشد.
ارزشافزوده بخش خدمات کش ور در س ال  69۷5به قیمت بازار معادل
 ۹655/2هزار میلیارد ریال بوده که نس بت به س ال قبل  66/1درص د رشد
داش ته اس ت .س هم این بخش از تولید ناخالص داخلی کش ور برابر 55/۷
درص د می باش د ارزشافزوده بخش خدمات استان مازندران در سال 69۷5
ب ه قیمت بازار برابر با  945/4هزار میلیارد ریال بوده که نس بت به س ال
 69۷4به مبلغ  2۷6/9هزار میلیارد ریال 68/1 ،درص د رش د داش ته است.
سهم بخش مذکور از تولید ناخالص داخلی استان  1۹/5درصد و سهم آن از
تولید ناخالص داخلی کشور  2/۹درصد میباشد.
علیرغم س هم باالی بخش خدمات در اقتص اد اس تان  ،س هم این بخش از
اقتص اد اس تان در کش ور بسیار ناچیز می باشد که از دالیل آن می توان به
عدم رونق و تو س عه کس ب و کارها در حیطه گردشگری و کسب و کارهای
جدید از جمله استار تاپ ها اشاره نمود .
واژههای کلیدی :خدمات ،ارزشافزوده خدمات ،زیر بخشهای خدمات

15

سال 7931

گزارش اقتصادی استان مازندران

 .7-6سیاستهای اقتصادی بخش خدمات و جهتگیریهای استان
رس یدن به توسعه پایدار در گرو استفاده بهینه از منابع و توانمندی های هر استان می باشد ،در
این راستا شناسایی مزیت های اقتصادی استان ها و اولویت بندی برنامه های اقتصادی بر اساس
این مزیت ها موجب تس ریع روند توسعه خواهد بود .امروزه کشورهای بسیاری بخش خدمات را
به عنوان پیشرانه توسعه خود انتخاب کرده اند که از آن جمله می توان سنگاپور ،مالزی و تایلند،
مصر و ترکیه را نام برد.
بخش خدمات حدود نیمی از تولید ناخالص کش ور را تش کیل میدهد ،این بخش همچون سایر
کش ورهای در حال توسعه و پیشرفته از اهمیت ویژهای برخوردار است .ایران با دارا بودن تمامی
پیش نیازهای توس عه بخش خدمات می تواند از ظرفیت های این بخش جهت نیل به توس عه
پایدار استفاده کند .از سیاست های این بخش می توان به موارد زیر اشاره کرد:
افزایش ش ف افی ت و رق ابت س الم در ارائه خدمات بانکی ،حمایت دولت در ایجاد پارک های
پش تیبانی ،احداث پایانه های حمل و نقل ترکیبی مس افری و باری و گس ترش بنادر خش ک
توس ط بخش خص وصی و تعاونی ،اتخاذ سیاست های تشویقی برای استفاده کاالها و خدمات از
نام و نش ان تجاری در بازار خرده فروشی و عمده فروشی توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
گس ترش س امانه الکترونیکی امن معامالت امالک و مس تغالت ،تس هیل در استفاده از خدمات
وک الی دادگس تری در س قف اعتبارات مصوب جهت احقاق حق افراد نیازمند ،اعطابی تسهیالت
مالی با نرخ ترجیحی تامین فض اهای فیزیکی به منظور فعالسازی و تاثیر بیشتر بخش غیردولتی
در توسعه آموزش های رسمی و غیررسمی مهارتی و علمی کاربردی کشور.
بخش خدمات در استان مازندران حدود  1۹/5درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد.
اهمیت بخش خدمات و بازارهای مرتبط به آن تا حدی است که دولت را بر آن داشت تا در قانون
برنامه ششم توسعه ،رویکردها و سیاستهایی را در راستای حمایت از این بخش تدوین نماید.
 .2-6بررسی وضعیت تحوالت بخش خدمات استان
بخش خدمات  1۹/5درص د از تولید (ناخالص داخلی) اس تان مازندران را به خود اختصاص داده
است و نسبت به بخشهای کشاورزی و صنعت سهم بیشتری در اقتصاد استان دارد.
11
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بر اساس آمار موجود در سال  59/1 ،69۷۹درصد 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  ،۷5ارزشافزوده بخش خدمات  945984میلیارد ریال بوده که در قیاس با سال گذشته
( 2۷692۷میلیارد ریال) حدود  68/1درصد رشد نشان میدهد .سهم استان از ارزشافزوده بخش
خدمات کشور  2/۹درصد بوده است .فعالیتهای عمدهفروشی و خردهفروشی با سهم  64/2درصد،
مستغالت و کرایه و خدمات کسبوکار با سهمی معادل  64/5درصد و حملونقل و ارتباطات با
سهم  67/9درصدی مجموعاً  9۷درصد از ارزشافزوده استان و مابقی آن را فعالیتهای مالی و
بیمهای ،اداره امور عمومی و خدمات شهری و سایر خدمات در این بخش تشکیل میدهند.
 .9-6بررسی و تحلیل شاخصها و متغیرهای بخش خدمات
 .7-9-6بررسی وضعیت ارزشافزوده بخش خدمات
 انرژی و آب
بر اساس آخرین آمار دریافتی از سالنامه آماری سال  ،۷۹میزان مصرف انواع فرآوردههای نفتی
استان به ترتیب ذیل میباشد:
گاز مایع  ۷۹/9هزار تن ،سوختهای هواپیما  8/4هزار مترمکعب ،بنزین  66۷5/9هزار مترمکعب،
نفت سفید  14/9هزار مترمکعب ،نفت گاز  166/1هزار مترمکعب ،نفت کوره  6728/۹هزار
مترمکعب بوده است.
همچنین تا پایان سال یادشده تعداد  51شهر و  2752روستاهای استان گازرسانی گردیده که
تعداد  ۹184۹2انشعاب و تعداد مصرفکننده نیز در بخشهای خانگی و تجاری و صنعتی
 69۹4۹27نفر بوده است که بخش خانگی حدود  ۷4/2درصد از مصرف گاز طبیعی استان را
تشکیل داده است .بخشهای یادشده درمجموع  115۷میلیون مترمکعب گاز طبیعی مصرف
نمودهاند .میزان مصرف آب شهری در مدت یادشده  686/2میلیون مترمکعب و با تعداد
 16۷هزار انشعاب بوده است که بخش خانگی بیشترین حجم فروش و تعداد انشعابات را به
ترتیب  695/۷میلیون مترمکعب و  529/2هزار دارا بوده است .آب روستایی استان نیز به میزان
 82میلیون مترمکعب و با تعداد  496/6هزار فقره انشعاب در مدت یادشده بوده است .مشترکین
1۹
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برق استان تا پایان سال  87۹1151 ،۷۹مگاوات ساعت برق در بخشهای خانگی ،عمومی،
کشاورزی ،صنعتی و سایر مصرف نمودهاند .تعداد مشترکین استان در مدت یادشده حدود 2
میلیون بوده است .بخش خانگی  ۹8/1درصد از مشترکین برق استان را تشکیل داده است.
ارزشافزوده تأمین آب ،برق و گاز طبیعی در دوره مورد بررس ی  8155/9میلیارد ریال بوده که
در مقایس ه با سال قبل ( ۹۷69میلیارد ریال) حدود  ۷/4درصد رشد داشته است .سهم استان از
این بخش در کل کش ور  7/71درص د محاس بهش ده اس ت .همچنین س هم رش ته فعالیتهای
یادشده در ارزشافزوده بخش خدمات استان  2/9درصد میباشد.
 عمدهفروشی ،خردهفروشی ،تعمیر وسایل نقلیه و کاالها
ارزشافزوده رش ته فعالیتهای عمدهفروش ی ،خردهفروشی ،تعمیر وسایل نقلیه و کاالها در سال
 ،69۷5رقمی معادل  ۹282۷/5میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال قبل ( 14988/۷میلیارد
ریال) حدود  69/6درصد افزایش داشته است.
 هتل و رستوران
بر اس اس آخرین آمار در س ال  ،۷۹اس تان مازندران دارای  5۹5واحد اقامتی ش امل هتل و
مهم انپ ذیر ،هت ل آپارتمان و مجتمع پذیرایی میباش د که ظرفیت این اقامتگاهها نیز حدود
 4۹22۹تخت و  69788اتاق میباش د .هتل پنج ،چهار ،س ه و دو س تاره به ترتیب در اس تان
تعداد  44 ،8 ،6و هتلهای دو و یک س تاره ش امل  461واحد که  671واحد پذیرایی ش امل
مهمانپذیر ،هتل آپارتمان و مجتمع پذیرایی میباشد.
 حملونقل ،انبارداری و ارتباطات
در سال  ،۷۹طول خطوط راهآهن استان شامل  992کیلومتر اصلی 91 ،کیلومتر فرعی و مانوری
و  22کیلومتر ص نعتی و تجاری با  22ایستگاه میباشد .در سال یادشده تعداد  6747هزار نفر و
 8۷۹/8هزار تن بار توس ط خطوط ریلی اس تان جابجا گردیده اس ت .راه زمینی و تحت حوزه
اس تحفاظی اداره کل راه و ش هرسازی استان  67924کیلومتر بوده که شامل  244۹/6کیلومتر
راه بینش هری ((آزادراه ،بزرگراه ،راه اصلی و فرعی)) و  ۹817/۷کیلومتر راه روستایی ((آسفالته
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و شوسه)) میباشد .این استان همچنین دارای  69۷۷۷وسیله نقلیه عمومی شامل  646اتوبوس،
 ۹۹مینیبوس و  69۹86تاکسی در بخش درونشهری میباشد ۷1791 .وسیله نقلیه موتوری و
موتورس یکلت ش مارهگذاری ش ده در س طح اس تان در حال تردد میباشند .سفرهای ثبتشده
زمینی درونش هری تا پایان س ال  ۷۹تعداد  445215س فر با تعداد  2476/2هزار نفر مس افر
ص ورت پذیرفته اس ت .همچنین تعداد  462هزار سفر و  2179/1هزار نفر مسافر برونشهری تا
پایان سال موردنظر انجامشده است.
در سال  ،۷۹تعداد کل تلفنهای منصوبه استان در مناطق شهری و روستایی برابر با 2729242
تلفن ،تعداد تلفنهای مش غول به کار برابر با  64171۹۷خط تلفن ،بوده است .همچنین در این
س ال تع داد تلفنه ای همراه واگ ذارش ده و مش غول به کار به ترتیب برابر با  154۹225و
 4944754و تعداد خطوط اینترنت پرس رعت مش غول به کار برابر با  44241۷بوده اس ت.
واحدهای پس تی ش امل  22اداره کل و اداره 61 ،دفتر پس ت ش هری و  61۹نمایندگی پس تی
ش هری در بخش دولتی میباش د .در بخش غیردولتی نیز ش امل  4۷9دفتر پیش خوان دولت
میباش د .ارزشافزوده رش ته فعالیتهای حملونقل ،انبارداری و ارتباطات در س ال  ،۷5رقمی
معادل  54۹98/۷میلیارد ریال بوده که در مقایس ه با سال قبل ( 4989۹/4میلیارد ریال) حدود
 24/۷درصد رشد داشته است.
 واسطهگرهای مالی
بانکهای استان بهعنوان واسطهگرهای مالی استان در مدت یادشده با  ۹41واحد بانکی با تعداد
 65میلیون فقره س پرده حدود  4۹1هزار میلیارد ریال سپرده جذب نمودهاند .بانک ملی با 9/5
میلیون فقره سپرده و  679/8هزار میلیارد ریال بیشتر ین تعداد و مبلغ سپرده را دارا بوده است.
واحدهای بانکی اس تان در مدت یادشده مبلغ  279/9هزار میلیارد ریال تسهیالت در بخشهای
کش اورزی ،مسکن و ساختمان ،صنعت و معدن و خدمات و بازرگانی پرداختنمودهاند که بخش
خ دم ات و ب ازرگانی با  ۷۹/2هزار میلیارد ریال و بخش کش اورزی با  45/۹هزار میلیارد ریال
بیشترین تسهیالت را پرداخت نمودهاند.
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در س ال  ۷۹بیمهنامههای ص ادرش ده استان 6/8 ،میلیون فقره به ارزش  8/4هزار میلیارد ریال
بوده است ،تعداد خسارت پرداختی بیمه های استان در سال یاد شده  99۷/2هزار فقره و میزان
خس ارت پرداختی بیمههای اس تان در مدت یادشده به ارزش  5/۷هزار میلیارد ریال بوده است.
بیم ه ایران ب ا  29۹/5هزار فقره ب ه ارزش  9/2هزار میلی ارد ری ال بیش ترین خس ارت را
پرداختنموده اس ت .در س ال  69۷5ارزشافزوده بخش واس طهگریهای مالی استان 5778/۷
میلیارد ریال بوده که در مقایس ه با سال گذشته ( 41۹2/۷میلیارد ریال) حدود  ۹/2درصد رشد
داشته است.
 اداره امور عمومی و خدمات شهری
خدمات ش هری ش امل وس عت فض ای س بز ش هری ،پارکهای عمومی ،تعداد ایس تگاههای
آتشنش انی ،میادین میوه و ترهبار ،حمل زباله و مواردی دیگر ش امل تعداد توالتهای عمومی
تعداد حمام و کش تارگاهها و گورس تان میباشد  .بر اساس آخرین آمار موجود تا پایان سال ،۷۹
ایس تگاههای آتشنش انی اس تان تعداد  85ایس تگاه ،میدان میوه و ترهبار به تعداد  68با وسعت
 685/9هزار مترمربع ،تعداد  919پارک عمومی به وس عت  4/8میلیون مترمربع ،حمل زباله با
 9۷1خودرو به میزان  2791/9تن در س ال و همچنین وس عت فض ای س بز ش هری اس تان به
میزان  6674/4هکتار بوده است.
در س ال  69۷5ارزشافزوده گروه اداره امور عمومی و خدمات ش هری  29695/8میلیارد ریال
بوده که در مقایس ه با س ال گذش ته (  6۷714/۷میلیارد ریال ) حدود  26/4درصد رشد داشته
است .این بخش  1/۹درصد از ارزشافزوده بخش خدمات استان را تشکیل میدهد.
 آموزش
در سال تحصیلی  ۷۹-۷8تعداد  511۷75دانشآموز شامل  281۷55پسر و  2۹۷۷57دختر در
س طوح مختلف و تعداد  24411معلم با تعداد 9۹۹5آموزشگاه و در  21۷88کالس آموزشی در
مدارس سراسر استان مشغول به تحصیل بودهاند.
در س ال تحص یلی  ۷۹-۷8تعداد  47842نفر در دوره های مختلف تحص یلی در مؤس س ات
آموزش عالی اس تان مشغول تحصیل بوده اند .از کل دانشجویان  66/۷درصد در مقطع کاردانی
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(فوقدیپلم) 17/5 ،درص د در مقطع کارش ناس ی (لیس انس) 22/1 ،درصد در مقطع کارشناسی
ارش د (فوقلیسانس) 2 ،درصد در مقطع دکترای حرفهای و  9درصد در مقطع دکترای تخصصی
مشغول به تحصیل میباشند.
 بهداشت و مددکاری اجتماعی
در س ال  ،۷۹تعداد  48بیمارس تان فعال اس تان با  1926تخت ثابت در سطح استان آماده ارائه
خدمات پزش کی به بیماران بودهاند .مراکز ارائهدهنده مراقبتهای اولیه بهداش تی تعداد 967
مرکز بهداش تی و درمانی ش هری و روس تایی 88 ،پایگاه بهداشت 5 ،مرکز ارائهدهنده تسهیالت
زایمانی و  6258خانه بهداش ت در کل اس تان فعالیت داش ته اس ت .تعداد آزمایشگاههای طبی
 ،977داروخانه  ،59۹مؤس سات تشخیصی و درمانی هستهای  ،6۹7مرکز توانبخشی  488بوده
اس ت .کل پزش کان ش اغل در دانش گاههای علوم پزش کی و خدمات بهداشتی و درمانی 2585
پزش ک در کلیه س طوح بوده اس ت .پیراپزش کان نیز  64199در رش تهها و نوع تخص ص ارائه
خدمات مینمودند.
 .4-6جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی
استان مازندران به دلیل جاذبه ها ی خاص خود از قبیل منابع عظیم طبیعی و جنگل و دریا و
همچنین آثار تاریخی ،صنایع دستی ،فرهنگی و آب و هوای معتدل ،وجود مراکز دانشگاهی و
علمی ،پزشکان حاذق و بیمارستان های مجهز ،محیط های مناسب ورزشی و  ...پتانسیل بسیاری
برای جذب گردشگران و همچنین تمایل سرمایهگذاران در بخشهای مختلف استان را سبب
گردیده است .این امر نشان میدهد که جذابیت بخش خدمات در استان برای سرمایهگذاران
سهمی بیش  1۹درصد دارد ،بخش کشاورزی بهعنوان دومین بخش جذاب استان با سهم 2/26
درصد و بخش صنعت و معدن بهعنوان بخش جذاب برای سرمایهگذاری است که البته بخش
عظیمی از پروژهها را شامل میشود و توانسته سهم  66/9درصدی را از آن خود کند .از این رو
کارشناسان مسیر توسعه استان را بخش خدمات و گردشگری عنوان می کنند.
از مهمترین توصیه های سیاستی در این بخش می توان به موارد زیر اشاره نمود:
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حمایت و جذب سرمایه گذار اعم از سرمایه گذار داخلی و خارجی در طرح های اولویت
دار بخش گردشگری استان.

-

بهبود شاخصهای فضای کسبوکار و نیز هدایت منابع مالی داخلی و خارجی به سمت
تولید.

-

ارتقاء و تجهیز پارک های علم و فناوری.

-

ارائه برنامه آموزشی و فرهنگ سازی در بخش خدمات و گردشگری.

-

سرمایه گذاری و یا جذب سرمایه گذار برای احداث هتل ،بیمارستان به دلیل همسایگی
با کشورهای متقاضی این خدمات.

-

شفاف سازی و تسریع در ارائه خدمات دولتی و استفاده از سیستم دولت الکترونیک.

-

افزایش بهرهوری علیالخصوص در بخش کشاورزی استان با استفاده از تکنولوژی و
فنآوری روز دنیا در تولید و تبدیل محصوالت و...

-

بهبود کیفیت و کاهش هزینه تولید در بخش تولیدات صنعتی و خدمات.
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فصل هفتم
بخش حملونقل استان
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چکیده
حمل و نقل از ضرورت های گریزناپذیر هر اجتماع انسانی است که موجب پویایی توسعه
اقتصادی می گردد .بسیاری از صاحب نظران به دلیل اهمیت حمل ونقل در بخش اقتصاد آن
را زیربنای توسعه پایدار می دانند و معتقدند که هرچه قدر که حمل و نقل کارآمدتر باشد در
نتیجه توسعه فراگیرتر است .در واقع زمانی نقش حمل ونقل می تواند پررنگ تر شود که در
ارتباط با رفاه عمومی و اقتصاد ملی باشد.
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از حساب های منطقه ای در سال  ،69۷5ارزش افزوده
بخش حمل و نقل استان مازندران 4۷685/8میلیارد ریال می باشد که  ۷2/1درصد از این
مقدار مربوط به حمل و نقل زمینی و بقیه مربوط به حمل و نقل هوایی و دریایی می باشد.
در سال  69۷۹تعداد کل مسافرین جابه جا شده از طریق خطوط ریلی ،هوایی و جاده ای در
استان حدود  1/4میلیون نفر بوده که  ۹۹/1درصد از مسافرین از طریق خطوط حمل و نقل
جاده ای 61 ،درصد از طریق خطوط ریلی و  1/4درصد از طریق خطوط هوایی جابه جا شدند.
با توجه به حدود  229میلیون نفر مسافر جابه جا شده در سطح کشور ،حدود  2/۷درصد از
مسافر جابه جا شده از طریق خطوط حمل و نقل استان مازندران صورت گرفته است .همچنین
کل بار حمل شده از طریق خطوط ریلی ،هوایی و جاده ای و دریایی  29میلیون تن می باشد
که  87درصد از این مقدار توسط خطوط حمل و نقل جاده ای7/۹ ،درصد از طریق خطوط
ریلی و  6۷/9درصد از طریق حمل و نقل دریایی منتقل گردیده اند .با توجه به حدود 192/4
میلیون تن کاالی جابه جا شده در سطح کشور ،حدود  9/1درصد از کاالی حمل شده از
طریق خطوط حمل و نقل استان مازندران صورت گرفته است .الزم به ذکر است خطوط
هوایی استان سهم بسیار ناچیزی در حمل و نقل کاالها در سال یاد شده داشتهاند.
با توجه به وضعیت حمل و نقل استان و اهمیت آن در رشد اقتصادی ،تکمیل شبکه های
جاده ای استان بر اساس حجم ترافیک و عرضه و تقاضا با تاکید بر طرحهای نیمه تمام،
نوسازی و تجهیز ناوگان حمل و نقل جاده ای ،هوایی و ریلی در استان  ،کاهش نوسانات
زمانهای ترخیص کاال از گمرک ،افزایش ظرفیت و ارتقای کیفیت خدمات هواپیمایی و
فرودگاهی استان مطابق با استاندارد جهانی ،پایش مداوم سطح رضایتمندی خدمت گیرندگان
از گمرکات استان ارتقاء فرهنگ و آموزش دستاندرکاران بخش حمل ونقل ،از مهمترین توصیه
های سیاستی جهت بهبود وضعیت حمل و نقل استان می باشد.
واژگان کلیدی:حمل و نقل،ارزش افزوده ،مازندران
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 .7-1سیاستهای اقتصادی بخش حملونقل و جهتگیریهای استان
شبکه حمل و نقل از جمله زیرساخت های اساسی هر کشوری بوده که از اهمیت و جایگاه ویژه
ای برخوردار است .بدون وجود شبکه حمل و نقل اساسا چرخ اقتصادی بخوبی نخواهد چرخید.
زیربناهای حمل و نقل ،عالوه بر تاثیر در شاخص های اقتصادی و اجتماعی ،نقش موثری در
پویایی اقتصادی آن جامعه دارد .همچنین بسترهای مناسب حمل و نقل و ترابری ،ضمن ایجاد و
امکان بهره مندی از قابلیت های ترانزیت و حمل و نقل بین المللی ،فرصت های ارزنده ای جهت
ایفای نقش فعال در معامالت بین المللی فراهم می کنند .و همچنین فرآیند تشکیل ارزش افزوده
در تمام فعالیت های اقتصادی بصورت غیرمستقیم از این بخش متاثر می گردد .اهداف کلی و
راهبردی بخش حمل و نقل در الیحه بودجه سال  ۷۹در قالب برنامه ششم توسعه عبارتست از :
-

اختصاص حدود  6177میلیارد تومان به منظور توسعه بخش حمل و نقل هوایی.

-

ساخت امکانات جدید در حوزه هوایی در قالب بودجههای عمرانی.

-

احداث فرودگاه سقز و مشارکت در تکمیل فرودگاههایی مانند رامسر ،ولیعصر و امام خمینی
(ره)

-

خرید هواپیمای آزمایش استاندارد ،در همین راستا بخشی از این اعتبارات به تکمیل فرودگاه
رامسر در استان مازندران اختصاص یافته است.

-

در بخش حمل و نقل ریلی ،اختصاص حدود ۹57هزار میلیارد ریال منابع اعتباری تا پایان
برنامه ششم توسعه.

-

اختصاص بیش از  47پروژه توسعه حملونقل ریلی که در این رابطه اتصال چند مرکز استان،
توسعه و بهسازی خطوط فعلی و بهبود شرایط برخی از مهمترین پروژه ها بوده است.

-

اختصاص حدود  61877میلیارد ریال در بخش حمل و نقل جاده ای(در این ارتباط نسبت
به سال گذشته  1/8درصد کاهش یافته است).

-

در بخش دریایی جهت انجام طرحها ،پروژهها و مباحث دریایی طرح هایی چون :مشارکت
در احداث پل خلیج فارس(قشم)  ۷5میلیارد ریال اعتبار  ،اختصاص 827میلیارد ریال اعتبار
به شرکت مادر تخصصی جهت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به منظور
احداث کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور.
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بر همین اساس در بنادر دریایی استان مازندران (نوشهر ،فریدونکنار ،امیرآباد) تا پایان سال ۷۹
حدود  175میلیارد ریال در بندر امیرآباد و  265میلیارد ریال در بنادر نوشهر و فریدونکنار سرمایه
گذاری از سوی سازمان بنادر و دریانوردی کشور صورت گرفته که نسبت به سال گذشته میزان
این سرمایه گذاری کاهش یافته است.
 .2-1بررسی وضعیت تحوالت بخش حملونقل در استان
در سال  ۷۹در بخش حمل و نقل دریایی در بندر امیرآباد ،احداث سیلوی غالت به ظرفیت
 57777تن به ارزش  667میلیارد ریال ،تکمیل پروژه احداث راه رستم کال -بندرامیرآباد به طول
 8کیلومتر ،اجرای عملیات محوطه سازی اراضی غربی و جنوب حوضچه و جاده های بندر،راه
اندازی مجدد کارخانه فوالد پس از وقفه یک ونیم ساله ،تامین دو دستگاه جرثقیل  45و  87تنی
ساخت شرکت منگان ،اجرای عملیات برق رسانی به تجهیزات اسکله رو ریلی از مهمترین تحوالت
و پروژه های اجرا شده در این بخش می باشد .در بخش حمل و نقل ریلی ،احداث زیرگذر
رستمکال ،احداث گاردباالست ،احداث دیوار نگهبان و زهکش بالک زیراب الی قائمشهر ،احداث
دیوار حریم حد فاصل شیرگاه الی بهشهر ،ایمن سازی گذرگاه های همسطح ،ایمن سازی ۷
دستگاه گذرگاه ،خرید و نصب پانل های الستیکی همسطح سازی گذرگاه های همسطح ،خرید
و نصب  ۷ست راهبند (تیرک) مکانیکی گذرگاه همسطح  ،خرید قطعات یدکی و تعمیر ماشین
آالت از مهمترین تحوالت و پروژه های اجرا شده در این بخش می باشد.
در بخش حمل و نقل هوایی و فرودگاه های استان ،توسعه اپرون توقفگاه هواپیما فرودگاه ساری
به مساحت  69577متر مربع  ،توسعه فاز  2ترمینال فرودگاه نوشهر ،محوطه سازی سایت لکوالیزر
 ،گالیدپس ،میعادگاه فرودگاه ساری ،احداث استخر  627متر مکعبی ذخیره آب ،ایمنی زمینی
و آتش نشانی فرودگاه نوشهر از مهمترین پروژه های اجرا شده می باشند.
در سال  69۷۹جمع کل راه های تحت حوزه استحفاظی مازندران 67524/1 ،کیلومتر بوده که
نسبت به سال قبل  ۹/1درصد رشد داشته است .از مهمترین دالیل افزایش طول راه استان افزایش
طول راه روستایی شوسه و خاکی ،طول بزرگراه و همچنین افزایش طول راه روستایی آسفالته
استان می باشد.
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جدول  .7-1عملکرد بخش راه و شهرسازی استان درطی سالهای  7936و 7931
واحد

7936

7931

شرح
جمع طول راههای حوزه استحفاظی استان

کیلومتر

۷۹84/۹

67524/1

طول آزاد راه موجود در استان

کیلومتر

91

91

طول بزرگراه موجود در استان

کیلومتر

۹8۷/2

874/4

طول راه اصلی موجود در استان

کیلومتر

197/2

165

طول راه فرعی موجود در استان

کیلومتر

۷۷6/۹

۷۷6/۹

طول راه روستایی آسفالته موجود در استان

کیلومتر

4249/۷

421۷

طول راه روستایی شوسه و خاکی موجود در استان

کیلومتر

97۷9/۹

9878/5

مأخذ:اداره کل راه و شهر سازی مازندران

در بخش راه و شهرسازی ،کل اعتبار مصوب در حدود  6666/2میلیارد ریال بوده که از این مقدار
 52۹/۹میلیارد ریال(  4۹/5درصد ) آن تخصیص یافته است.
جدول  . 2-1اعتبارات مصوب و تخصیص یافته در بخش راه و شهرسازی در سال 7931
اعتبار مصوب
(میلیارد ریال)

اعتبار تخصیص یافته
(میلیارد ریال)

66

66

اعتبارات ارتقا شاخص توسعه اقتصادی

۹18/72

268/6

قانون استفاده متوازن از امکانات کشور

47

5/28

۷2/۷

1۷/5

اعتبارات بند ه تبصره )59777-57( 5

8

8

جز  ۷ردیف  557777کمک به هزینه

45

45

سه درصد درآمد حاصل از صادرات نفت

45/9

44/6

21/5

21/5

تحرک بخشیدن به مناطق کمتر توسعه

94

94

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم

16/5

16/5

6666/2

52۹/۹

محل تامین اعتبار
سفر رهبری

استانی

کمک به بازسازی مناطق زلزله زده

جمع کل
مأخذ :اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران

۹۹
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در بخش راهداری و حمل و نقل جاده ای کل اعتبار مصوب  582/6میلیارد ریال بوده که از این
مقدار  457/5میلیارد ریال(  ۹۹/4درصد ) آن تخصیص یافته است.
جدول  .9-1اعتبارات مصوب و تخصیص یافته در بخش راهداری در سال 7931
اعتبار مصوب

اعتبار تخصیص یافته

(میلیارد ریال)

(میلیارد ریال)

661/2

661/2

جزء  ۷ردیف  557777کمک به هزینه

2/5

2/5

سه درصد درآمد حاصل از صادرات نفت

96/۷

91/1

تحرک بخشیدن به مناطق کمتر توسعه یافته

6/5

6/5

استانی

618/۹

6۹4/4

قانون استفاده از امکانات کشور

216/9

66۷/9

جمع کل

582/6

457/5

محل تامین اعتبار
کمک به بازسازی مناطق زلزله زده

مأخذ :اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران

در بخش فرودگاه نیز کل اعتبار مصوب  65میلیارد ریال بوده که از این مقدار حدود  69میلیارد
ریال( 81/۹درصد) آن تخصیص یافته است.
جدول  . 4-1اعتبارات مصوب و تخصیص یافته در بخش فرودگاه در سال 7931
اعتبارمصوب

اعتبارتخصیص یافته

(میلیارد ریال)

(میلیارد ریال)

استانی

65

69

جمع کل

65

69

محل تأمین اعتبار

مأخذ :اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران
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نمودار  -7-1مقایسه اعتبارات مصوب و تخصیص یافته راه و شهر سازی به تفکیک بخش در سال 31
6277
6666.2

6777
877
177

582.6

52۹.۹

457.5

477
277

69.7

65.7

اعتبار مصوب و تخصیص یافته
بخش فرودگاه

7
اعتبار مصوب و تخصیص یافته
بخش جاده ای
اعتبار تخصیص یافته

اعتبار مصوب و تخصیص یافته
بخش راه و شهرسازی

اعتبار مصوب

 .9-1بررسی و تحلیل شاخصهای عملکردی بخش حملونقل
در سال  ،69۷5ارزش افزوده بخش حمل و نقل استان  4۷685/8میلیارد ریال می باشد که این
میزان نسبت به سال قبل25/9درصد افزایش داشته است ۷2/1.درصد از این مقدار مربوط به
حمل و نقل زمینی و بقیه مربوط به حمل و نقل هوایی  ،دریایی می باشد.
ب ا توجه به کاهش متوسط سن ناوگانهای باری و مسافری و به تبع آن بروزرسانی این ناوگانها و
جایگزینی ماشینها و واگنهای نو و جدید به جای ماشینها و واگنهای فرسوده در سال  69۷5و
کاهش هزینه های سوخت  ،همچنین سهم باالی حمل و نقل زمینی و جاده ای نسبت به سایر
بخشهای حمل و نقل ،افزایش ارزش افزوده نسبت به سال قبل بدیهی به نظر می رسد.
در سال  69۷۹تعداد کل مسافرین جابه جا شده از طریق خطوط ریلی ،هوایی و جاده ای در
استان حدودا  1/4میلیون نفر بوده که  ۹۹/1درصد از مسافرین از طریق خطوط حمل و نقل جاده
ای 61 ،درصد از طریق خطوط ریلی و  1/4درصد از طریق خطوط هوایی جابه جا شدند .همچنین
کل بار حمل شده از طریق خطوط ریلی ،هوایی و جاده ای و دریایی  29میلیون تن می باشدکه
 87درصد از این مقدار توسط خطوط حمل و نقل جاده ای7/۹ ،درصد از طریق خطوط ریلی و
۹۷
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 6۷/9درصد از طریق حمل و نقل دریایی منتقل گردیده اند .الزم به ذکر است خطوط هوایی
استان سهم بسیار ناچیزی در حمل و نقل کاالها در سال  69۷1داشتهاند.
بررسی ها نشان می دهد در حمل و نقل کاال بخش جاده ای بیشترین سهم و بخش هوایی
کمترین سهم را به خود اختصاص داده است .همچنین در حمل و نقل مسافر نیز بخش جاده ای
بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و به دنبال بخش دریایی که هیچ سهمی در جابه جایی
مسافر ندارد بخش هوایی کمترین سهم را به خود اختصاص داده است.
باتوجه به اطالعات دریافتی از دستگاه های اجرایی و برآورد جمعیت حدودا  9/96میلیون نفری
استان در سال  ،69۷۹نسبت با ر جابجاشده توسط بخش های مختلف حمل و نقل (جاده ای،
ریلی ،هوایی ،دریایی) به جمعیت استان  ۹تن بار به ازای هر نفر می باشد .یعنی به ازای هر نفر
 ۹تن کاال حمل و نقل گردیده است.
 .7-9-1حملونقل جادهای
در بخش حمل و نقل جاده ای در سال  ،69۷۹تعداد  2195هزار سفر برون استانی و همچنین
تعداد  5میلیون نفر مسافر از طریق پایانه های استان جابه جا شدند که نسبت به سال قبل به
ترتیب ،با  7/2درصد و  9/8درصد کاهش همراه بوده است .میزان کاالی حمل شده در استان از
این طریق  68/4میلیون تن بوده که نسبت به سال قبل معادل  6۷/5درصد افزایش داشته است.
با توجه به تعداد  648/9میلیون مسافر و  442/6میلیون تن کاالی حمل شده از طریق حمل و
نقل جاده ای کشور ،استان مازندران سهم  9/4درصدی در حمل و نقل مسافر و همچنین سهم
 4/2درصدی در حمل و نقل کاال در این بخش را در اختیار دارد.
همچنین در سال مورد بررسی ،تعداد وسایل نقلیه عمومی مسافری در استان  52۷۹دستگاه
وتعداد وسیله نقلیه عمومی باری در استان  69178دستگاه بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب
حدود  7/78درصد و  8/8درصد افزایش پیدا کرده است .با توجه به  191۹5دستگاه وسیله نقلیه
عمومی مسافری و همچنین  479۹58وسیله نقلیه باری در بخش حمل و نقل جاده ای کشور،
 8/9درصد از وسیله نقلیه عمومی مسافری و  9/4درصد از وسیله نقلیه عمومی باری در کل کشور
به حمل و نقل جاده ای مازندران اختصاص دارد.
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همچنین میزان ترانزیت کاال از طریق حمل و نقل جاده ای  52/5هزار تن می باشد که نسبت به
سال قبل  59/6درصد کاهش پیدا کرده است .وقوع تحریم اقتصادی کشور در سال  ، ۷۹مهمترین
عامل کاهش چشمگیر ترانزیت کاال در استان می باشد.
جدول  .5-1عملکرد بخش جاده ای استان درطی سال های  7936و 7931
شرح
میزان کاالی حمل شده در استان
تعداد مسافرین جابه جا شده

واحد

7936

7931

میلیون تن

65/۷

68/4

میلیون نفر

5/2

5

تعداد وسیله نقلیه عمومی مسافری در استان

دستگاه

52۷9

52۷۹

تعداد وسیله نقلیه عمومی باری در استان

دستگاه

62579

69178

متوسط سن ناوگان باری عمومی در استان

سال

26/4

27/1

متوسط سن ناوگان مسافری عمومی در استان

سال

67/1

66

هزار سفر

2146

2195

هزارتن

662

52/5

تعداد سفرهای برون استانی
میزان ترانزیت کاال از طریق حمل و نقل جاده ای
مأخذ:اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان

نمودار  . -2-1مقایسه مسافر جابجاشده ،کاالی حمل شده و ترانزیت کاال در بخش جاده ای استان

662.7

52.5

65.۷ 68.4

سال 69۷۹

سال 69۷1

86

5.7

5.2
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 .2-9-1حمل و نقل ریلی
در بخش حمل و نقل ریلی ،تعداد مسافر جا به جا شده از طریق خطوط راه آهن 6725/۹ ،هزار
نفر و تعداد دستگاه لکوموتیو در گردش  4544عدد بوده که نسبت به سال قبل ،به ترتییب 64/8
درصد کاهش و  7/78درصد افزایش داشته است.با توجه به تعداد  2۹/1میلیون نفر مسافر جابه
جا شده از طریق خطوط حمل و نقل ریلی کشور 9/۹ ،درصد از مسافرین حمل و نقل ریلی کشور
توسط سیستم حمل و نقل ریلی استان مازندران و اداره کل راه آهن شمال جابه جا شده اند.
همچنین در همین بخش میزان بار حمل شده  616/۷هزار تن ،تعداد واگن باری در گردش655/۷
هزاردستگاه ،طول خطوط اصلی  996/۷5کیلومتر ،طول خطوط فرعی  91/2کیلومتر ،طول
خطوط صنعتی و تجاری  26/۷کیلومتر بوده است ،که نسبت به زمان مشابه سال قبل میزان بار
حمل شده  46/8درصد کاهش ،تعداد واگن باری  2۷/۷درصد افزایش ،طول خطوط فرعی 2/8
درصد افزایش و طول خطوط اصلی و صنعتی و تجاری تغییر محسوسی نداشته اند.
با توجه به  57/9میلیون تن بار حمل شده از طریق خطوط حمل و نقل ریلی کشور  7/9 ،درصد
از بار حمل شده در خطوط حمل و نقل ریلی کشور از طریق خطوط حمل و نقل ریلی استان
جابه جا گردیده است.همچنین با توجه به  67617کیلومتر طول خطوط اصلی ریلی کشور ،استان
مازندران  9/9درصد از سهم طول خطوط اصلی ریلی کشور را به خود اختصاص داده است .میزان
ترانزیت کاال از طریق حمل و نقل ریلی  2565تن بوده که این مقدار نسبت به سال قبل 89/2
درصد کاهش داشته است.با توجه به ترانزیت  6/1میلیون تن کاال از طریق خطوط حمل و نقل
ریلی کشور ،استان مازندران حدودا  7/2درصد از سهم ترانزیت کاال در بخش حمل و نقل ریلی
کشور را به خود اختصاص داده است.
بررسی ها نشان می دهد نسبت طول خطوط ریلی اصلی به مساحت و جمعیت استان به ترتیب
 6/4و7/77۹درصد می باشد .این ارقام نشان می دهد به ازای هر  6777کیلومتر مربع از مساحت
استان حدودا  64کیلومتر خطوط اصلی ریلی و به ازای هر 677هزار نفر از جمعیت استان حدودا
 ۹کیلومتر خطوط اصلی ریلی در استان ایجاد شده است که با توجه به وسعت و جمعیت استان
ناچیز می باشد.
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جدول  .6-1عملکرد بخش ریلی استان
واحد

69۷1

69۷۹

شرح

تن

2۹8977

616۷77

مسافرین جابه جاشده

هزار نفر

6274/5

6725/۹

تعداد لکوموتیو

دستگاه

521۹

4544

تعداد واگن باری

دستگاه

627764

6558۹1

تعداد واگن مسافری

دستگاه

24

2۹

طول خطوط اصلی

کیلومتر

996/۷5

996/۷5

طول خطوط فرعی و مانوری

کیلومتر

95/24

91/24

طول خطوط صنعتی و تجاری

کیلومتر

26/8۹

26/8۹

تعداد ایستگاه راه آهن در استان

عدد

22

22

میزان ترانزیت کاال از طریق حمل و نقل ریلی

تن

65769

2565

نسبت طول خطوط اصلی به مساحت استان

درصد

6/4

6/4

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

درصد

7/77۹

7/77۹

میزان کاال (بار) حمل شده

ماخذ :اداره کل راه آهن شمال
نمودار . 9-1حمل و نقل مسافر و کاال و میزان ترانزیت کاال در بخش ریلی

65769.7

2565.7

2۹8.9 616.۷
سال 7931

سال 7936
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6725.۹

سال 7931

گزارش اقتصادی استان مازندران

 .9-9-1حملونقل دریایی
در بخش حمل و نقل دریایی در سال یاد شده ،مجموعاً حدود  4/4میلیون تن کاال به بنادر استان
وارد و یا خارج گردیده است که نسبت به سال گذشته حدود  64درصد رشد داشته است .در
میان بنادر استان بیشترین میزان ورود و خروج کاال مربوط به بندر امیر آباد با  9/8میلیون تن
می باشد که نسبت به سال گذشته  68/8درصد رشد داشته است .با توجه به ورود و خروج 69۷/1
میلیون تن کاال و خدمات در بنادر کل کشور ،بنادر استان مازندران سهم  9/2درصدی از سهم
ورود و خروج کاال به بنادر کشور را به خود اختصاص داده است.
میزان تخلیه و بارگیری کاالهای نفتی در بنادر استان حدود  48هزار تن می باشد که نسبت به
سال گذشته  5۹/5درصد کاهش داشته است.بیشترین میزان تخلیه و بارگیری کاالهای نفتی
مربوط به بندر فریدونکنار با  21/6هزار تن می باشد که نسبت به سال گذشته  17/1درصد کاهش
داشته است .با توجه به حدودا  44میلیون تن تخلیه و بارگیری کاالهای نفتی در بنادر کشور،
بنادر استان مازندران سهم  7/66درصدی در این خصوص را به خود اختصاص داده است.
میزان تخلیه و بارگیری کاالهای غیرنفتی در بنادر استان حدود  4/4میلیون تن می باشد که
نسبت به سال گذشته  61/6درصد افزایش داشته است .بیشترین میزان تخلیه و بارگیری کاالهای
غیرنفتی مربوط به بندر امیرآباد با  9/8میلیون تن می باشد که نسبت به سال گذشته 6۷/۷
درصد افزایش داشته است .با توجه به حدودا  ۷5/1میلیون تن تخلیه و بارگیری کاالهای غیرنفتی
در بنادر کشور ،بنادر استان مازندران سهم  4/1درصدی در این خصوص را به خود اختصاص داده
است.
تعداد شناورهای فعال در بنادر استان مازندران  6689فروند می باشد که این تعداد نسبت به
سال قبل  8/4درصد افزایش داشته است .بیشترین تعداد شناور فعال مربوط به بندر امیرآباد با
 ۷22فروند می باشد که نسبت به سال قبل  66/8درصد افزایش داشته است .با توجه به تعداد
 4۹126شناور فعال در بنادر کل کشور  ،بنادر استان مازندران سهم  2/5درصدی از شناورهای
فعال در بنادر کشور را در اختیار دارد.
بررسی ها نشان می دهد تخلیه و بارگیری کاالهای نفتی در بنادر استان نسبت به سال گذشته
کاهش و کاالهای غیرنفتی افزایش داشته است .با توجه به تحریم اقتصادی کشور در سال  ۷۹و
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ممانعت بسیاری از کشورهای هدف (نظیر کشورهای هند و کره جنوبی که خریدار عمده نفت از
ایران می باشند) از خرید نفت ایران ،و به تبع آن کاهش صادرات نفت از ایران ،کاهش تخلیه و
بارگیری کاالهای نفتی از بنادر استان بدیهی به نظر می رسد.
جدول  .1-1عملکرد بخش دریایی استان
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

7936

7931

واحد
بندر امیرآباد

هزارتن

96۷2/2

9۹۷9

بندر نوشهر

هزارتن

178/5

514/1

بندر فریدونکنار

هزارتن

671/4

۷1/۹

بندر امیرآباد

هزارتن

41/۹

26/۷

بندر نوشهر

تن

7

7

بندر فریدونکنار

هزارتن

11/2

21/6

بندر امیرآباد

هزارتن

9645/5

9۹۹6

بندر نوشهر

هزارتن

178/5

514/1

بندر فریدونکنار

هزارتن

47/2

۹7/1

بندر امیرآباد

فروند

825

۷22

بندر نوشهر

فروند

299

225

بندر فریدونکنار

فروند

99

91

مأخذ :منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر و امیرآباد

 .4-9-1حملونقل هوایی
در بخش حمل و نقل هوایی در سال  ،۷۹تعداد مسافران داخلی که وارد فرودگاه های استان شده
و یا از آن خارج شده اند مجموعا  98۷/9هزارنفر بوده که این تعداد نسبت به سال قبل 22/۹
درصد کاهش داشته است .با توجه به تعداد  91۷27/5هزار نفر مسافر داخلی فرودگاه های کل
کشور ،فرودگاه های استان سهم حدود  6/6درصدی از حمل و نقل مسافران داخلی را در این
سال در اختیار دارد.
تعداد مسافر خارجی که وارد فرودگاه های استان شده و یا از آن خارج شده اند مجموعا 27/5
هزار نفر می باشد که این تعداد نسبت به سال قبل 14/۹درصد کاهش داشته است .با توجه به
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 67644/2هزار نفر مسافر خارجی ورودی و خروجی به فرودگاه های کل کشور ،فرودگاه های
استان سهم  7/2درصدی از حمل و نقل مسافران خارجی کشور را در اختیار دارد.
میزان بار ورودی به فرودگاه های استان و یا خروجی از آن مجموعا  9/۹هزارتن می باشد که این
تعداد نسبت به سال قبل  26/9درصد کاهش داشته است.با توجه به  4۹7/8هزار تن بار ورودی
و خروجی به فرودگاه های کشور ،فرودگاه های استان مازندران سهم  7/8درصدی از حمل و نقل
هوایی کشور را در اختیار دارد.
تعداد پروازهای داخلی در استان مازندران معادل  4869فروند بوده که این تعداد نسبت به سال
قبل  61/8درصد کاهش داشته است .از این تعداد پرواز داخلی  14/2درصد مربوط به فرودگاه
ساری  68/1درصد متعلق به فرودگاه نوشهر و  6۹/2درصد متعلق به فرودگاه رامسر بوده است.
تعداد پروازهای بین المللی از فرودگاه های استان  692فروند بوده که نسبت به سال قبل ،حدود
 5۷/5درصد کاهش داشته است .با توجه به تعداد  9272۹۷پرواز داخلی و  18127پرواز بین
المللی در فرودگاه های کشور ،فرودگاه های استان سهم  6/5درصد از پرواز داخلی و  7/2درصدی
از پرواز بین المللی را به خود اختصاص داده است.
بررسی ها نشان می دهد تعداد پروازهای داخلی و بین المللی و تعداد مسافرین داخلی و خارجی
در فرودگاه های استان کاهش یافته است.با توجه به تحریم اقتصادی کشور و به تبع آن افزایش
نرخ ارز و افزایش قیمت بلیطهای هواپیمایی و افزایش هزینه حمل و نقل از طریق هوایی ،کاهش
تعداد مسافرین در بخش هوایی و به تبع آن کاهش تعداد پروازهای داخلی و بین المللی بدیهی
به نظر می رسد.
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شرح

جدول .8-1عملکرد بخش هوایی استان
سال 69۷1
واحد

سال 69۷۹

ورودی

هزارنفر

256/۹

6۷9/8

خروجی

هزارنفر

252/6

6۷5/5

ورودی

هزارنفر

2۷/4

67/2

خروجی

هزارنفر

28/۹

67/9

ورودی

هزارتن

2/1

2

خروجی

هزارتن

2/6

6/۹

تعداد پروازهای داخلی

فروند

5۹85

4869

تعداد پرواز داخلی فرودگاه ساری

فروند

922۹

978۷

تعداد پرواز داخلی فرودگاه نوشهر

فروند

۹88

8۷4

تعداد پرواز داخلی فرودگاه رامسر

فروند

6۹۹7

897

تعداد پرواز بین المللی

فروند

921

692

مسافر داخلی
مسافر خارجی
بار داخلی و خارجی

مأخذ:اداره کل فرودگاههای استان
نمودار  . 4-1مقایسه حمل و نقل کاال و مسافر و تعداد پرواز داخلی فرودگاه های استان

5۹85.7
4869.7
9۹77.7
2۹77.7

516.۷ 47۷.8
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 .4-1جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی:
توسعه حمل ونقل پیوسته در سطح اقتصادی کالن باعث افزایش رشد اقتصادی نسبت به سرمایه
گذاری های می باشد و در سطح خرد نیز بهبود حمل و نقل به کاهش هزینه های تولید و توزیع
منجر شده که با توسعه فراگیر بازار ،زمینه را برای پیدایش رقابت سالم افزایش می دهد .ضمن
اینکه تکامل زیرساخت های حمل و نقلی در مناطق شهری به افزایش کارایی و بازدهی نیروی
کار و سرمایه منجر می گردد.
بررسی های انجام شده در بخش های مختلف حمل و نقل ،استان نشان می دهد که در سال
 69۷۹میزان حمل و نقل کاال و مسافر در بخش های ریلی ،هوایی و جاده ای کاهش پیدا کرده
است .همچنین میزا ن ترانزیت کاال در بخش های جاده ای و ریلی کاهش چشمگیری داشته
است .با وقوع تحریم اقتصادی و افزایش نرخ ارز و تورم و به تبع آن افزایش هزینه حمل و نقل
در سیستم حمل و نقل کشور و استان شاهد کاهش تعداد مسافر و کاالی جابه جا شده در بخش
های ریلی ،هوایی و جاده ای و همچنین کاهش ترانزیت کاال در بخش های ریلی و جاده ای بوده
ایم.در بخش دریایی نیز میزان تخلیه و بارگیری کاالهای نفتی در استان به دلیل تحریم نفتی و
عدم خرید نفت از کشورهای هدف خریدار نفت کاهش پیدا کرده است.بنابراین با توجه به اهمیت
بخش حمل و نقل در کشور و استان و وضعیت اقتصادی موجود  ،توجه مسئولین کشوری و
استانی نسبت به حل مسائل و مشکالت این بخش ضرورت می یابد.
مهمترین توصیه های سیاستی جهت رشد و توسعه این بخش عبارتند از:
-

توسعه سیستم حمل و نقل ریلی فیمابین نقاط مهم تولید و جذب بار

-

تسهیل حمل کاالی بنادر از طریق راهآهن

-

استفاده از ظرفیت های موجود در سرمایه گذاری مستقیم خارجی با سه راهبرد تامین
مالی ،انتقال دانش فنی و سهم بازار تسریع در نوسازی ناوگان جاده ای با تاکید بر ناوگان
باربری.

-

تکمیل شبکه های جاده ای استان بر اساس حجم ترافیک و عرضه و تقاضا با تاکید بر
طرحهای نیمه تمام.

-

متنوع سازی و توسعه و ارتقاء سطح کمی و کیفی حمل و نقل.
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-

کاهش نوسانات زمانهای ترخیص کاال از گمرک.

-

افزایش ظرفیت و ارتقای کیفیت خدمات هواپیمایی و فرودگاهی استان مطابق با
استاندارد جهانی.

-

ارتقاء فرهنگ و آموزش دستاندرکاران بخش حمل ونقل.

-

نوسازی و تجهیز ناوگان حمل و نقل جاده ای ،هوایی و ریلی در استان.

-

طراحی بسته های سرمایه گذاری مختلف با محوریت واگذاری فعالیت ها به بخش
خصوصی(نه واگذاری امکانات و تجهیزات) و نظارت عالیه توسط راه آهن.

-

توسعه و تکمیل شبکه ریلی براساس میزان تقاضای بار و مسافر.

-

واگذاری مدیریت فرودگاه ها به بخش خصوصی.

-

کاهش زمان ،هزینه و اسناد مورد نیاز برای ترخیص کاال در مبادی کشور.

-

افزایش ایمنی نظام تردد و کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات.

-

تسهیل حمل کاالی بنادر از طریق راهآهن.

-

پایش مداوم سطح رضایت مندی خدمت گیرندگان از گمرکات
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فصل هشتم
بخش انرژی استان
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چکیده
رشد اقتصادی جهان رابطه مستقیمی با انرژی ،قیمت و به ویژه امنیت عرضه انرژی
دارد .در حقیقت انرژی در بخش های مختلف اقتصادی به عنوان یک نهاده تولیدی در
کنار نیروی کار و سرمایه ،نقش مهمی ایفا می نماید و یکی از ضروریات رشد و توسعه
اقتصادی قلمداد می گردد .رشد سریع اقتصادی در کشورهای در حال توسعه ،و رشد
مداوم در کشورهای صنعتی ،سبب افزایش تقاضای انرژی گشته که جدای از تاثیر در
آموزش ،بهداشت و درمان ،امنیت و رفاه ،ارتباطات و حمل و نقل از نیازهای اساسی بشر
به شمار میرود.
در سال ، 69۷5ارزش افزوده بخش انرژی در استان  8155/9میلیارد ریال بوده که نسبت
به سال قبل  ۷/4درصد رشد داشته است .با توجه به  562158میلیارد ریال تولید ناخالص
داخلی استان(به قیمت بازار) ،ارزش افزوده این بخش  6/۹درصد از تولید ناخالص داخلی
استان را تشکیل می دهد.
بررسیها نشان میدهد سرانه مصرف برق استان مازندران علی رغم افزایش تعداد
مشترکین بجز در بخش تجاری که تقریبا ثابت مانده است در سایر زیربخشهای مربوط
به آن(خانگی ،عمومی ،صنعتی ،کشاورزی) کاهش داشته که بیانگر صرفه جویی و کاهش
مصرف هر مشترک میباشد .همچنین سرانه مصرف گاز در زیربخشهای خانگی و نیروگاه
افزایش و در زیربخشهای تجاری و صنعتی کاهش پیدا کرده که کاهش مصرف سرانه
در زیربخش های تجاری و صنعتی با توجه به افزایش تعداد مشترکین و میزان مصرف
گاز بیانگر آن است که نرخ رشد تعداد مشترکین بیش از نرخ رشد مصرف بوده و افزایش
مصرف گاز در این بخشها ناشی از افزایش تعداد مشترکین میباشد.
با توجه به اهمیت بخش انرژی در رشد و توسعه اقتصادی استان ،احداث نیروگاههای برق
با مقیاس کوچک( )CHPدر استان جهت تقویت توزیع برق  ،تالش برای کسب فنآوری
و دانش فنی انرژیهای نو و ایجاد نیروگاهها از قبیل پیلهای سوختی و زمین گرمایی در
استان ،گسترش فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی در امور انرژیهای گداخت هستهای و
مشارکت و همکاری علمی و تخصصی در این زمینه ،از مهمترین توصیه های سیاستی به
منظور توسعه و بهبود وضعیت بخش انرژی در استان می باشد.
واژگان کلیدی :انرژی ،مصرف ،ارزش افزوده ،مازندران
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 .7-8سیاستهای اقتصادی بخش انرژی و جهتگیریهای استان
در سال  69۷۹و در راستای اجرای قانون برنامه ششم توسعه در بخش نفت و گاز ،مهمترین
اقدامات و سیاست های اقتصادی دولت افزایش ظرفیتهای جدید و استفاده بهینه از منابع
وظرفیتهای بخش انرژی برای حداکثرسازی ارزشافزوده درزنجیره تولیدکشور و افزایش صادرات
نفت و فرآورده های نفتی وکسب منافع ارزی بیشتر ،حداکثرکردن تولید و بهره برداری از میادین
مشترک نفتی وگازی با تاکید برپارس جنوبی وغرب کارون ،افزایش بازیافت وکاهش هدرروی
درتولید و مصرف بارعایت مالحظات و استانداردهای زیست محیطی ،حفظ و ارتقای جایگاه کشور
در بازارهای جهانی و منطقه ای بوده است.
در همین سال عمده سیاستگذاریها در بخش برق به سه حوزه مدیریت مصرف ،ساخت
نیروگاههای جدید و تسویه بدهیها معطوف بوده است .در بخش مدیریت مصرف اقداماتی صورت
گرفته که به نوعی فرهنگ درست مصرف کردن را در میان مشترکان نهادینه کرده است .بررسی
کارشناسان نیز نشان میدهد در تابستان سال  ،۷۹با مدیریت مصرف برق 2 ،هزار مگاوات
صرفهجویی محقق شده که میتوان این موضوع را یکی از زمینههای مثبت در بخش برق برشمرد.
در این سال ظرفیت نصب شده نیروگاه های تجدیدپذیر به  ۹77مگاوات رسیده و حدود  66هزار
میلیارد تومان از بدهیها تسویه شده است.
در همین راستا مهمترین بخش از سیاست های کالن بخش انرژی عبارتند از:
-

جایگزینی صادرات فرآوردههای نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی

-

افزایش ظرفیت تولید گاز ،متناسب با حجم ذخیره کشور به منظور تأمین مصرف داخلی و
حداکثر جایگزینی با فرآوردههای نفتی

-

بهینهسازی مصرف و کاهش شدت انرژی

-

تالش بری کسب فنآوری و دانش فنی انرژیهای نو و ایجاد نیروگاهها از قبیل بادی و
خورشیدی و پیلهای سوختی و زمین گرمایی

-

گسترش فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی در امور انرژیهای گداخت هستهای و مشارکت و
همکاری علمی و تخصصی در این زمینه
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 .2-8بررسی وضعیت تحوالت بخش انرژی
در سال  69۷۹ارزش افزوده بخش تامین آب ،برق و گاز طبیعی به قیمت ثابت (سال پایه )69۷7
در کشور  4۷5968میلیارد ریال بوده که نسبت به مقدار آن در سال قبل  5/1درصد کاهش
داشته است.همچنین این بخش  1/۷درصد از سهم تولید ناخالص داخلی کشور را به خود
اختصاص داده است.
در همین سال در بخش برق میزان  25۷69۷مگاولت آمپر پست های انتقال و فوق توزیع برق
توسعه و نوسازی یافته که حدود  ۷8/2درصد از اهداف مصوب در برنامه ششم توسعه محقق
گردیده است .میزان ظرفیت اسمی نیروگاه های کشور به  87175مگاوات رسیده که نسبت به
سال قبل رشد  2درصدی داشته و  ۷۷/۹درصد از اهداف برنامه در این بخش محقق گردیده
است .در استان مازندران نیز میزان ظرفیت اسمی نیروگاه ها با افزایش  6/4درصدی نسبت به
سال گذشته همراه بوده است.
همچنین میزان تولید انرژی برق ناخالص کشور ر این سال معادل  966میلیارد کیلووات ساعت
می باشد که میزان تحقق این شاخص نسبت به اهداف برنامه حدود  ۷۷درصد می باشد .به تبع
آن در استان مازندران نیز میزان تولید ناخالص برق با افزایش  6/4درصدی نسبت به سال گذشته
همراه بوده است .در بخش نفت و گاز طبیعی در این سال بیش از  27هزار کیلومتر شبکه
گازرسانی در کشور احداث شده است که بدین ترتیب مجموع شبکهای توزیع گاز کشور در
پایان سال  952/9هزار کیلومتر رسیده است.
 .9-8بررسی و تحلیل وضعیت بخشهای انرژی
 .7-9-8بررسی وضعیت بخش انرژی
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از حساب های منطقه ای در سال ، 69۷5ارزش افزوده بخش
انرژی در استان  8155/9میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل  ۷/4درصد رشد داشته است.
با توجه به  562158میلیارد ریال تولید ناخالص داخلی استان(به قیمت بازار) ،ارزش افزوده این
بخش  6/۹درصد از تولید ناخالص داخلی استان را تشکیل می دهد.
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 .2-9-8فرآوردههای نفتی
بنابر آخرین آمار و اطالعات در سال  ، 69۷۹مصرف کل فراورده های نفتی استان  2۷12/۹هزار
متر مکعب می باشد که این میزان نسبت به سال قبل  26/1درصد کاهش داشته است .میزان
مصرف نفت سفید در بخشهای مختلف  14/2هزار مترمکعب می باشد که این میزان نسبت به
سال قبل  41/4درصد کاهش داشته است .به دلیل افزایش میزان انشعابات گازرسانی در استان
و جایگزینی گاز طبیعی در بخش خانگی به جای نفت سفید به منظور امورگرمایشی این بخش،
کاهش مصرف نفت سفید بدیهی به نظر می رسد .میزان مصرف نفت کوره در بخش های مختلف
 6728/۹هزار متر مکعب می باشد که نسبت به سال قبل  64/2درصد کاهش داشته است .میزان
مصرف نفت گاز ،بنزین  ،گاز مایع و سوخت هواپیما به ترتیب  54/5 ، 66۷5/9 ،166/1و 8/4
هزار متر مکعب می باشد که این مقادیر نسبت به سال قبل به ترتیب  5/۹ ، 25/۷ ،26/6و 91/4
درصد کاهش داشته است.
جدول .7 -8مصرف فرآورده های نفتی در سال های  7936و 7931
شرح

میزان مصرف

نوع فرآورده

واحد

سال 69۷1

سال 69۷۹

نفت سفید

هزارمتر مکعب

66۷/8

14/2

نفت کوره

هزارمتر مکعب

66۷8/1

6728/۹

نفت گاز

هزارمتر مکعب

۹۹5/2

166/1

بنزین

هزارمتر مکعب

6169/2

66۷5/9

گاز مایع

هزارمتر مکعب

5۹/8

54/5

سوخت هواپیما

هزارمتر مکعب

69/2

8/4

ماخذ :سالنامه آماری استان مازندران سال 69۷۹
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گزارش اقتصادی استان مازندران
جدول .2 -8متوسط مصرف فرآورده های نفتی
نوع فرآورده

سال 69۷1

سال 69۷۹

شرح

نفت سفید(متر مکعب)

928/2

6۹1

نفت کوره(مترمکعب)

9289/8

2868/4

نفت گاز(متر مکعب)

2629/8

61۹5/1

بنزین(مترمکعب)

446۷/۹

92۹4/۷

گاز مایع(متر مکعب)

658/9

64۷/9

سوخت هواپیما(متر مکعب)

91/2

29

متوسط مصرف

ماخذ :سالنامه آماری استان مازندران سال 69۷۹

همانطور که نمودار  6-8نشان می دهد بنزین با  47/9درصد بیشترین سهم از مصرف فرآورده
های نفتی را در سال  69۷۹به خود اختصاص داده است.به دنبال آن نفت کوره با سهم 94/۹
درصد و نفت گاز با سهم  27/1درصد جایگاه های دوم و سوم را در اختیار دارند.
نمودار  .7-8سهم بخش های مختلف از مصرف فرآورده های نفتی در سال 7931

سوخت هواپیما7.4 .

نفت سفید2.2 .

نفت کوره 94.۹ .

گاز مایع6.8 .

بنزین47.9 .

نفت گاز27.1 .

سوخت هواپیما

گاز مایع

بنزین

نفت گاز

۷5

نفت کوره

نفت سفید
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گزارش اقتصادی استان مازندران

 .9-9-8گاز طبیعی
در سال  69۷۹مصرف کل گاز طبیعی در استان  ۹269میلیون متر مکعب بوده که نسبت به سال
قبل  ۷/5درصد افزایش داشته است .مصرف گاز در بخش های خانگی ،صنعتی ،تجاری و نیروگاه
به ترتیب  1/4درصد 5/6 ،درصد  6/8 ،درصد و  68/8درصد افزایش داشته است.
جدول .9-8مصرف گاز طبیعی
سال 69۷۹

سال 69۷1
خانگی

صنعتی

تجاری
و
CNG

نیروگاه

خانگی

صنعتی

تجاری
و
CNG

نیروگاه

مصرف گاز طبیعی به
تفکیک بخشها
(میلیون مترمکعب)

9662

894

111

6۷۹1

9966

8۹۹

1۹8

294۹

تع دادمش ترکین(هزار
مشترک)

6291/2

1/8

1۹/1

7/774

62۷5/۷

۹/9

۹2

7/774

2/5

622/1

۷/8

4۷4777

2/1

627

۷/4

شرح

سرانه مصرف گاز
(هزار متر مکعب)

581۹57

مآخذ :شرکت گاز استان مازندران

سرانه مصرف گاز(مصرف هر مشترک از گاز طبیعی) در بخش خانگی  2/1هزارمتر مکعب ،بخش
صنعتی  627هزار مترمکعب ،بخش تجاری و ) ۷/4 )CNGهزار مترمکعب و بخش نیروگاه
 581/۹میلیون متر مکعب میباشد که نسبت به سال قبل در بخش های خانگی و نیروگاه به
ترتیب  4درصد و  68/8درصد افزایش ،و در بخش های صنعتی و تجاری به ترتیب  2/6درصد و
 4/6درصد کاهش داشته است.
تعداد مشترکین گاز طبیعی در بخش خانگی  6/9میلیون مشترک ،بخش صنعتی  ۹971مشترک،
بخش تجاری و ( ۹2749 )CNGمشترک و نیروگاه  4مشترک می باشد که نسبت به سال قبل
در بخش خانگی،صنعتی و تجاری به ترتیب  4/8درصد  ۹/4 ،درصد 1/5 ،درصد افزایش و در
بخش نیروگاه تغییر محسوسی نداشته است.

۷1

سال 7931

گزارش اقتصادی استان مازندران
نمودار  .2-8سهم بخش های مختلف از مصرف گاز طبیعی در سال 7931

نیروگاه92.5 .

خانگی45.۷ .

صنعتی62.2 .

نیروگاه

تجاری و CNG

صنعتی

CNG,تجاری و
۷.4

خانگی

همانطور که نمودار  2-8نشان می دهد بخش خانگی با  45/۷درصد بیشترین سهم را از حیث
مصرف گاز در میان بخش های دیگر به خود اختصاص داده و پس از آن بخش نیروگاه با 92/5
درصد سهم جایگاه بعدی را در اختیار دارد.
جدول  .4-8میانگین قیمت هر متر مکعب گاز طبیعی -ریال
شرح
میانگین قیمت هر متر مکعب گاز طبیعی (ریال)

ماخذ:شرکت گاز استان مازندران

۷۹

بخش

سال 69۷1

سال 69۷۹

خانگی

66۹8/8

66۹1

صنعتی

6645

661۹

تجاری

2286

2611/5

نیروگاه

4۹2

441
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میانگین قیمت هر متر مکعب گاز طبیعی در بخش خانگی  66۹1ریال ،بخش صنعتی 661۹
ریال ،بخش تجاری  2611/5ریال و بخش نیروگاه  441ریال می باشد که این مقادیر نسبت به
سال قبل در بخش خانگی  7/2درصد کاهش ،در بخش صنعتی  6/۷درصد افزایش ،در بخش
تجاری و نیروگاه به ترتیب  5درصد و  5/5درصدکاهش داشته است.
بررسی ها نشان می دهد سرانه مصرف گاز در بخشهای خانگی و نیروگاه افزایش و در بخشهای
صنعتی و تجاری کاهش داشته است .افزایش سرانه مصرف در بخش خانگی نشان می دهد که
در این بخش نرخ رشد مصرف گاز بیشتر از نرخ رشد تعداد مشترکین بوده است .در بخش نیروگاه
افزایش مصرف سرانه با توجه به ثابت بودن تعداد مشترکین بیانگر افزایش مصرف گاز به ازای هر
مشترک(نیروگاه) می باشد  .در بخش های صنعتی و تجاری علی رغم افزایش مصرف گاز ،سرانه
مصرف کاهش پیدا کرده که نشان می دهد نرخ رشد تعداد مشترکین در این بخش بیشتر از رشد
مصرف گاز بوده است که این امر بیانگر آن است که افزایش مصرف گاز ناشی از افزایش تعداد
مشترکین میباشد و به عبارتی دیگر مصرف هر مشترک کاهش پیدا کرده است.
 .4-9-8برق
کل مصرف برق استان مازندران طی سال  69۷۹در بخشهای مختلف (خانگی  ،تجاری و آزاد،
صنعتی ،عمومی  ،کشاورزی)  87۹1/1هزار مگاوات ساعت بوده که نسبت به سال قبل  7/9درصد
افزایش داشته است .با توجه به مصرف  216/4میلیون مگاوات ساعت برق کشور ،استان مازندران
 9/6درصد از سهم مصرف برق کشور را در بین استانهای کشور به خود اختصاص داده است.
میزان مصرف برق ن سبت به سال قبل در بخش های خانگی و تجاری به ترتیب  7/۹درصد و
 5/6درصد افزایش و در بخش های عمومی  ،صنعتی و کشاورزی به ترتیب  9/9درصد7/9 ،
درصد و  7/6درصد کاهش داشته است.

۷8
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جدول .5-8تعداد و مصرف برق مشترکین استان
سال 69۷1

سال 69۷۹

شرح
خانگی

6562/2

6514/9

تجاری و آزاد

262/5

222

عمومی

679/8

678/6

صنعتی

69/6

69/8

کشاورزی

۹9/۷

87/1

خانگی

9۹65/2

9۹47/6

فروش برق به تفکیک

تجاری و آزاد

۹81/1

821/1

بخشها(هزارمگاوات

عمومی

67۷9/4

675۹/۹

ساعت)

صنعتی

6467

6475/۷

کشاورزی

674۹/5

6741/9

خانگی

2/5

2/4

تجاری و آزاد

9/۹

9/۹

عمومی

67/5

۷/8

صنعتی

67۹/2

672

کشاورزی

64/2

69

خانگی

6747

6718/۷

تجاری و آزاد

21۷۷

9744/2

عمومی

195/9

۹97/4

صنعتی

8۷5/2

۷۷7/4

کشاورزی

989

98۹/2

تعداد مشترکین
برق(هزار مشترک)

سرانه مصرف
برق(مگاوات ساعت)

قیمت برق
(ریال-کیلووات ساعت)

ماخذ:شرکت توزیع برق استان مازندران(ساری و نوشهر)

۷۷

سال 7931

گزارش اقتصادی استان مازندران
نمودار  .9-8سهم بخش های مختلف از مصرف برق در سال 7931

کشاورزی69 .
خانگی41.9 .

صنعتی6۹.4 .
تجاری و
آزاد67.2 .

کشاورزی

صنعتی

عمومی

عمومی69.6 .

تجاری و آزاد

خانگی

همانطور که نمودار  9-8نشان می دهد بخش خانگی با  41/9درصد بیشترین سهم را از حیث
مصرف برق نسبت به بخش های دیگر به خود اختصاص داده است.بخش صنعتی نیز با 6۹/4
درصد جایگاه بعدی را از این حیث در اختیار دارد .سرانه مصرف برق به ازای هر مشترک در
بخش خانگی  2/4مگاوات ساعت ،بخش تجاری 9/۹مگاوات ساعت ،بخش عمومی  ۷/8مگاوات
ساعت ،بخش صنعتی  672مگاوات ساعت و بخش کشاورزی  69مگاوات ساعت بوده است که
نسبت به سال قبل در بخش های خانگی  ،عمومی ،صنعتی و کشاورزی به ترتیب 4 ،درصد1/۹ ،
درصد 4/8 ،درصد 8/4 ،درصد کاهش داشته و در بخش تجاری تغییر محسوسی نداشته است.
تعداد کل مشترکین در بخش های خانگی ،تجاری ،صنعتی ،عمومی و کشاورزی معادل  2میلیون
مشترک بوده که این تعداد نسبت به سال قبل  9/8درصد افزایش داشته است .تعداد مشترکین
در بخش خانگی  ۹8/۹درصد  ،بخش تجاری  66/2درصد ،بخش عمومی  5/4درصد ،بخش
صنعتی  7/۹درصد و بخش کشاورزی  4درصد از سهم تعداد کل مشترکین را تشکیل می دهد.
قیمت برق به ازای هر کیلووات ساعت در بخشهای خانگی ،تجاری ،عمومی،صنعتی و کشاورزی
به ترتیب  6718/۷ریال 9744/2 ،ریال ۹97/4 ،ریال ۷۷7/4 ،ریال و  98۹/2ریال می باشد که
نسبت به سال قبل به ترتیب 2/8درصد 62/8 ،درصد 65 ،درصد  67/1 ،درصد و  6/6درصد
افزایش داشته است.
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نمودار  .4-8سهم بخش های مختلف از تعداد مشترکین برق در سال 7931
۰.۷
۴.۰

۵.۴

۱۱.۲

۷۸.۷

کشاورزی

صنعتی

عمومی

تجاری و آزاد

خانگی

بررسی ها نشان می دهد سرانه مصرف برق در اکثر زیربخش های مربوطه کاهش داشته است.
کاهش سرانه مصرف برق در بخش خانگی با توجه به افزایش مصرف در این بخش نشان می دهد
نرخ رشد تعداد مشترکین در این بخش بیشتر از نرخ رشد مصرف می باشد که بیانگر آنست که
افزایش مصرف در این بخش ها بیشتر از آنکه متأثر از افزایش مصرف هر مشترک باشد ناشی از
افزایش تعداد مشترکین می باشد.در بخش های صنعتی و عمومی و کشاورزی علی رغم افزایش
تعداد مشترکین  ،مصرف کل برق کاهش یافته و به تبع آن سرانه مصرف برق یا به عبارت دیگر
مصرف هر مشترک کاهش پیدا کرده است.در بخش تجاری افزایش مصرف برق و عدم تغییر
مصرف سرانه بیانگر آن است که نرخ رشد تعداد مشترکین تقریبا به اندازه نرخ رشد مصرف برق
می باشد بنابراین مصرف هر مشترک تغییر محسوسی نداشته است.
ظرفیت اسمی نیروگاه های برق تابع وزارت نیرو و برق منطقهای و بخش خصوصی 2467/96
هزار کیلووات ساعت می باشد که نسبت به سال قبل  6/4درصد افزایش داشته است 677 .درصد
از ظرفیت اسمی نیروگاههای استان مربوط به بخش خصوصی میباشد .همانطور که جدول -8
.1نشان می دهد نیروگاه شهید سلیمی نکا با  26۷5هزار کیلووات ساعت  ۷6/6درصد از کل
ظرفیت اسمی تولید برق استان را تشکیل می دهد و سایر نیروگاه ها سهم چندانی ندارند .تولید
ناویژه (ناخالص) برق در نیروگاه های وزارت نیرو و برق منطقه ای و بخش خصوصی6682۹/۹
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میلیون کیلووات ساعت بوده که نسبت به سال قبل  6/4درصد افزایش داشته است677 .درصد
تولیدات ناخالص نیروگاه های استان مربوط به نیروگاههای بخش خصوصی می باشد.همانطور
که جدول  1-8نشان می دهد نیروگاه شهید سلیمی نکا با  67۷۷۷/8میلیون کیلووات ساعت
 ۷9درصد از کل تولید ناخالص برق استان را تشکیل می دهد.
جدول  .6-8ظرفیت مولدهای نصب شده و تولید ناخالص برق نیروگاههای تابع وزارت نیرو برحسب شرکتهای
برق منطقهای ،صنایع بزرگ و بخش خصوصی سالهای  7936و 7931
نیروگاه

شهرستان محل
استقرار

ظرفیت نامی
(هزار کیلو وات)

تولید ناخالص
(میلیون کیلو وات ساعت)

سال 69۷1

سال 69۷۹

سال 69۷1

سال 69۷۹

نیروگاه شهید سلیمی

نکا

26۷5

26۷5

66656/9

67۷۷۷/8

نیروگاه نوشهر

نوشهر

57

57

66۷/2

678

نیروگاه جنت رودبار

رامسر

6

6

7

7

الکتروقدرت شمال

بهشهر

۷/1

6

6۹/۹

6/18

نیروگاه امیرآباد

بهشهر

92/8

99/۷2

۹۹/1۹

677/1

نیروگاه باران نیرو بشل

سوادکوه

25/64

25/64

616/۷

6۹1/9

باران نیرو بشل(طبرستان)

ساری

-

2۷/6۷

-

226/54

برنا نیرو تابان طبرستان

ساری

-

6/5

-

5/26

نیروگاه رعدسازان آمارد نیرو(آمل)9

آمل

6/1

9/1

4/۹6

65/94

نیروگاه خزر برق ساحل(واحد  6و )2

ساری

۹/2

6/1

-

-

نیروگاه خزر برق ساحل(واحد )9

ساری

6/1

6/1

4/2۹

5/4۹

نیروگاه مایاژرف

آمل

6

6

5/4۷

5/1۷

نیروگاه ارم صنعت

ساری

-

6/5

5/59

8/16

نیروگاه مهربرق

آمل

6

6

2/79

۹/7۹

نیروگاه مولد ستاره(کله بست)

بابلسر

-

6/4

-

4/۷9

نیروگاه نیرو پارسه

تنکابن

61/۹1

61/۹1

2/65

56/78

الکترو بنیان شایگان(تشبندان)

محمودآباد

نیروگاه شهید رجایی

ساری

69/5

62
69/5

29

69/1۷
1/44

آریانا پترو توان(تنکابن)2

تنکابن

۷/1

۷/1

92/۹4

92/۹4

نیروگاه صنعت یاران نیروگاهی
ایرانیان(کله بست)

بابلسر

67
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 .4-8جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی
انرژی در بخشهای مخ تلف اقتصادی به عنوان یک نهاده تولیدی در کنار نیروی کار و سرمایه،
نقش مهمی ایفا می نماید و یکی از ضروریات رشد و توسعه اقتصادی قلمداد می گردد .صنعت
برق به عنوان صنعت زیربنایی و یکی از زیرشاخه های بخش انرژی نقش مهمی در توسعه اقتصادی
و رفاه جامعه دارد .برق عالوه بر شکوفایی اقتصادی سبب رفاه ،امنیت و آسایش برای هر یک از
آحاد جامعه گردیده است .همچنین در بخش نفت و گاز در صورت دستیابی کشور به اهداف
حفظ و افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز خود به ویژه در اوپک ،می تواند قدرت و اعتبار منطقه
ای و بین المللی خود را احیا نموده و در پیشبرد اهداف خود در راستای توسعه داخلی و نقش
موثر در جهان موفق شود .بررسی ها نشان می دهد در بخش گاز طبیعی سرانه مصرف گاز(مصرف
هر مشترک) در بخشهای خانگی و نیروگاه افزایش و در بخش های صنعتی و تجاری کاهش
داشته است .افزایش سرانه مصرف در بخش خانگی نشان می دهد که در این بخش مصرف هر
مشترک افزایش یافته و به عبارت دیگر نرخ رشد مصرف گاز بیشتر از نرخ رشد تعداد مشترکین
بوده است.در بخش برق نیز سرانه مصرف برق به جز در بخش تجاری که تقریبا ثابت مانده در
سایر بخش ها (خانگی ،عمومی ،صنعتی و کشاورزی ) کاهش داشته است.
در راستای توسعه و بهبود وضعیت این بخش در استان ،راهکارهای ذیل توصیه می گردد:
 )6ایجاد تنوع در منابع انرژی و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست محیطی و تالش برای
افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر با اولویت انرژیهای آبی
 )2گسترش فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی در امور انرژیهای گداخت هستهای و مشارکت و
همکاری علمی و تخصصی در این زمینه
)9احداث نیروگاههای برق با مقیاس کوچک( )CHPدر استان جهت تقویت توزیع برق در استان
 )4ارتقای بهره وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و
نگهداری و مصرف آن
 )5تالش برای کسب فنآوری و دانش فنی انرژیهای نو و ایجاد نیروگاهها از قبیل پیلهای
سوختی و زمین گرمایی در استان
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فصل نهم
سرمایهگذاری خارجی
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چکیده
س رمایهگذاری مس تقیم خارجی مزایای زیادی برای اقتص اد جهانی،
س رمایهگذاران و پذیرندگان در پی دارد .جریان س رمایه در س رتاس ر
جهان به سوی کسب وکارهایی که دارای پتانسیل رشد باالیی هستند،
سرازیر میگردد .سرمایه گذاران به دنبال بهترین نرخ بازگشت سرمایه
به همراه کمترین ریسک تحمیلی هستند.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی آنکتاد نشان می دهد ایران در سال
 2768توانسته  9میلیارد و  487میلیون دالر سرمایه گذاری مستقیم
خ ارجی ج ذب کن د .ایران در س ال  276۹بالغ بر  5میلیارد و 6۷
میلیون دالر سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که بدین
ترتیب میزان جذب س رمایه گذاری مس تقیم خارجی ایران در س ال
 2768نسبت به سال قبل از آن افت  97درصدی داشته است.
میزان س رمایه گذاری خارجی مص وب اس تان در س ال 91 ، 69۷۹
میلیون دالر بوده ک ه در زمینه های احداث نیروگاه مقیاس کوچک ،
تولی د فرآورده ه ای چوبی  ،پرورش م اهی در قفس  ،احداث نیروگاه
برق آبی می باشد .
واژههای کلیدی :سرمایهگذاری خارجی ،رشد اقتصادی ،توسعه کشور
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 .7-3سیاستهای اقتصادی سرمایهگذاری خارجی و جهتگیریهای استان
مقدمه الزم برای رش د ،سرمایه گذاری است  .این عنصر اساسی رشد ،نیازمند انباشت سرمایه و
پس انداز اس ت  .جامعه باید بخش مناس بی از تولید ملی خود را کنار بگذارد تا با استفاده از آن
در سرمایه گذاری ،بت واند از درآمد حاصل از آن در آینده استفاده نماید  .اما در کشورهای جهان
سوم دو دغدغه اساسی در این ارتباط مطرح است :اول این که مقدار پس اندازی که توسط مردم
این کش وره ا تحقق می ی اب د به اندازه کافی نیس ت  .دیگر این که مقدار مزبور از تنوع الزم
برخوردار نیس ت  .جلب س رمایه خارجی برای تکمیل نقص کیفی پس انداز داخلی ض روری به
نظر می رس د  .بنابراین س رمایه گذاری از جهت راهبردهای گوناگونی چون اش تغال ،صادرات و
رشد ،دارای اهمیت بسیار است.
دستیابی به رشد باالی اقتصادی در چند دهه ی گذشته به ویژه از ابتدای دهه ی هشتاد میالدی
با ب رونگرایی اقتصادی همراه بوده است و کشورهای با رشد باال و پایدار اقتصادی حداقل در
دورهایی سیاست های برونگرایی را در پیش گرفته و سعی کرده تا از منابع و فرصت های اقتصاد
جهانی در جهت افزایش بهره وری ،دسترسی به تکنولوژی و بهبود در قواعد اداره ی اقتصاد
بهرمند شوند .
یکی از اولویت های اصلی اقتصاد ایران در جهت افزایش رشد اقتصادی طراحی چارچوبی باثبات
و تعریف شده برای بهره برداری از منابع بین المللی است .بنابراین یکی از استراتژی های که در
برنامه اصالحات اقتصادی دولت دوازدهم برای دستیابی به رشدهای باال و پایدار مورد تأکید قرار
گرفته و یکی از محورهای اصلی سند اقتصاد مقاومتی است ،برونگرایی و تعامل با جهان برای
جذب منابع و دسترسی به بازارهای جدید است .این برنامه شامل :ترسیم نقشه تعامل با کشورهای
مختلف و انتخاب شرکای تجاری پایدار؛ اصالح سیاست های تجاری و تسهیل در تجارت؛ حضور
در زنجیره ارزش تولید جهانی؛ جذب سرمایه گذاری خارجی با محوریت صرفه جویی انرژی می
باشد  .برنامه حاضر می تواند اقتصاد ایران را از یک اقتصاد درون گرا به یک اقتصاد برون گرا
تبدیل کند که نقش آفرینی قابل توجهی در سطح اقتصاد جهانی و منطقه ای خواهد داشت .
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بازنگ ری در برخی قوانین بازدارنده و کاهنده تولید ،شروع اصالحات بنیادی و ساختاری در نظام
پولی و مالی و فراهم کردن مقدمات ورود سرمایه گذاران خارجی از دیگر سیاست های دولت در
جهت جذب منابع مالی خارجی می توان نام برد .جهت گیری ها و اقدامات استان در مقوله جذب
سرمایه گذاران بالقوه خارجی همسو با سیاست ها و جهت گیری های اقتصادی کشور بوده است
همچنین در زمینه افزایش مراودات بین المللی  ،احصا مشوق های حمایتی  ،تالش در جهت رفع
موانع و مشکالت سرمایه گذاران خارجی و  ....اقدامات موثری با همکاری دستگاههای اجرایی
استان صورت پذیرفته است .
 .2-3بررسی وضعیت تحوالت سرمایه گذاری خارجی
برای کشورهایی که در حال توسعه هستند یا به اصطالح بازارهای نوظهوری دارند ،سرمایهگذاری
مستقیم خارجی بسیار حیاتی است .شرکتهایی که در این کشورها مشغول به فعالیت هستند،
برای گسترش فروش بینالمللیِ خود ،به سرمایه و تجربه شرکتهای چندملیتی نیاز مبرم دارند.
این کشورها به سرمایهگذاری خصوصی خارجی در حوزههای زیرساختها ،انرژی ،و منابع آبی
نیاز دارند تا بتوانند شغل های بیشتری ایجاد کنند و به تبع آن سطح عمومی دستمزدها افزایش
یابد.
در سال  ،2768کشورهای در حال توسعه بیشترین سرمایهگذاری مستقیم خارجی را جذب
کردهاند .سهم کشورهای در حال توسعه از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده در
جهان نزدیک به  54.4درصد برابر با  ۹71میلیارد و  49میلیون دالر بوده است .اقتصادهای درحال
گذار نیز حدود  2.1درصد از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان را در این سال به خود
اختصاص دادند.
کشورهای توسعه یافته نیز  551میلیارد و  8۷2میلیون دالر سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب
کردند که  42.۷درصد کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان است .اقتصادهای
توسعهیافته ،مانند اتحادیۀ اروپا و ایاالت متحده نیز به سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیاز دارند.
کسبوکارهای این اقتصادها به دالیل مختلف به سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیاز دارند .بیشتر
سرمایهگذاری های مستقیم خارجی که در این اقتصادها انجام میشود ،از طریق ادغام مالکیت
میان شرکتهای کهنهکار صورت میپذیرد .سرمایهگذاریهای شرکتهای جهانی در بیشتر موارد،
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یا برای ساختاردهی مجدد و یا برای تمرکز مجدد بر کسبوکارهای کلیدی ،مورد استفاده قرار
گرفتهاند.
 .9-3بررسی و تحلیل عملکرد سرمایه گذاری خارجی
آنکتاد رقم سرمایه گذاری خارجی در جهان طی سال  2768را نیز  62۷۹میلیارد دالر اعالم
کرده است که این رقم نسبت به سال قبل از آن  277میلیارد دالر معادل  69درصد افت داشته
است .سهم ایران از این میزان برابر با  7.21درصد است و ایران جایگاه  55در میان کشورهای
مورد بررسی را دارد که نسبت به گزارش سال گذشته  67پله نزول داشته است .جایگاه ایران در
سال  276۹برابر با  45بود.
بر اساس گزارش «سرمایهگذاری خارجی جهان  ،»276۷میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی
در ایران طی سال  2768به  9میلیارد و  487میلیون دالر رسیده است.
میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران در سال  276۹به  5میلیارد و  6۷میلیون دالر
رسیده بود؛ یعنی میزان سرمایهگذاری خارجی در ایران در سال  2768با کاهش  97.11درصدی
مواجه شده است.
این نهاد بینالمللی در بخشی از گزارش قبلی خود آورده بود ،میزان جذب سرمایهگذاری خارجی
ایران در سال  276۹نزدیک به  57درصد افزایش داشته که به علت مشارکت شرکتهای خارجی
در اکتشاف و تولید بخش نفت و گاز بوده است .در جوالی « ،276۹توتال» و «سیانپیسی»
چین و شرکت ملی نفت ایران قراردادی برای توسعه فاز  66پارس جنوبی ،بزرگترین میدان
گازی جهان امضا کردند.
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نمودار شماره -7-3روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران طی دوره  6ساله () 2179-2178
1777.7

5173 1

5777.7

2151 1

2715 1

2015

2014

9777.7
2777.7

ارقام به میلیون دالر

9481 1

9912 1

9151 1

4777.7

6777.7
7.7

2018

2017

2016

2013

سال های مورد بررسی

اما در دوم اردیبهشت  8( 69۷۹می  )2768با خروج ترامپ از برجام و بازگشت دوباره تحریمهای
ایران ،شرکت های بزرگی نظیر توتال و خودروسازان اروپایی از ایران خارج شدند و شرکتهای
مانند بوئینگ و ایرباس قراردادهای خود با ایران را فسخ کردند.
مجموع سرمایه گذاری خارجی مصوب در استان مازندران در سال  ، 69۷۹معادل  91میلیون
دالر بوده است  .جلب سرمایه گذاری در سال مورد نظر مربوط به بخش های صنعت  ،انرژی و
کشاورزی  ،در زمینه احداث نیروگاه مقیاس کوچک  ،تولید مصنوعات چوبی  ،احداث نیروگاه
برق آبی و پرورش ماهی در قفس با سرمایه گذارانی از کشورهای چین  ،تاجیکستان  ،ایتالیا ،
ترکیه و هموطنان عزیز ایرانی مقیم آلمان و فرانسه می باشد .
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جدول  -7-3پروژه های سرمایه گذاری خارجی مصوب در سال  -7931هزار دالر

ردیف

عنوان پروژه

کشور

حجم سرمایه گذاری

6

احداث نیروگاه مقیاس کوچک با ظرفیت  62مگاوات

آلمان

16۷4

2

احداث نیروگاه مقیاس کوچک با ظرفیت  25مگا وات

چین

68247

9

احداث نیروگاه برق آبی کوچک به ظرفیت  9.4مگا وات

ایتالیا

2۹91

4

تولید مصنوعات چوبی

روسیه

۹729

5

احداث نیروگاه مقیاس کوچک

فرانسه

6618

1

پرورش ماهی در قفس

ترکیه

1۹8

ورود و خروج سرمایه های خارجی از جهت اقتصادی و سیاسی شایان توجه است  .از نظر اقتصادی،
اکنون بسیاری از کشورها از سرمایه گذاری خارجی یعنی جریان رو به داخل سرمایه استفاده می
کنند  .به دلیل این که معموال سرمایه خارجی به شکل مکمل سرمایه داخلی و به قصد انتقال
فن آوری جذب می شود و از اهمیت بیش تری برخوردار می باشد .
نمودار  -2-۷سهم بخش های اقتصادی از سرمایه گذاری خارجی مصوب در سال 69۷۹
کشاورزی
%2
0%
برق  ،آب و
ساختمان
%13

کشاورزی

صنعت

667

برق  ،آب و ساختمان
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سرمایه وارده استان مازندران در سال  ( 69۷۹طرح های پوششی) بالغ بر  ۹.2میلیون دالر
می باشد  .سرمایه های وارده به روش سرمایه گذاری مستقیم خارجی  FDIبوده است .
در نظام تامین مالی« ،سرمایهگذاری خارجی» یکی از  4پایه اصلی تامین مالی در یک اقتصاد در
کنار «بانکها»« ،بازار سرمایه» و «خزانه» است که البته کشور ما به واسطه تحریمها از این پایه
تا حدود زیادی محروم شده است.
ورود سرمایهگذاری خارجی به کشور در کمک به رشد اقتصادی و کاهش تورم بسیار موثر خواهد
بود ،این در حالی است که همه این مقدمات با دیپلماسی فعال و منطقی به نفع کشور رقم خواهد
خورد .
 .4-3عملکرد مرکز خدمات سرمایهگذاری خارجی
با توجه به فلسفه وجودی و وظایف تعیین شده برای مراکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استانها
 ،این مرکز در سال  69۷۹و در راستای ارایه خدمات به سرمایه گذاران بالقوه خارجی بمنظور
جلب و جذب منابع مالی بین المللی اقداماتی را به شرح زیر ارایه نموده است .
در مقوله خدمات پشتیبانی به طرح های سرمایه گذاری خارجی 6۷ ،نشست رسمی و کارشناسی
مرکز خدمات برای رفع موانع و مشکالت پیش روی سرمایه گذاران برگزار گردید .همچنین 1
فقره درخواست سرمایه گذاران بین المللی جهت صدور مجوز سرمایهگذاری خارجی دریافت که
پس از بررسی و ارسال آن به سازمان سرمایهگذاری در هیات مربوطه مطرح و منجر به صدور
مجوز گردید .
انجام  62مورد بازدید از پروژههای سرمایهگذاری خارجی در راستای نظارت و راهبری طرح های
سرمایه گذاری از دیگر خدمات ارائه شده به سرمایه گذاران بوده است .در خصوص توسعه فعالیت
های بازاریابی برای فرصتهای سرمایهگذاری میتوان به شرکت در نمایشگاه سرمایه گذاری
 Kishinvex 2018در جزیره کیش ،شرکت در نمایشگاه سرمایه گذاری کشاورزی مازندران و
کشور های  CISو شرکت در نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته در عرصه
نمایشگاهی دهکده نیاوران ساری ،برگزاری بیش از  65نشست با سرمایه گذاران مختلف از
کشورهای آلمان ،ترکیه ،روسیه ،چین ،عراق ،تایوان ،ایتالیا و ...متقاضی سرمایه گذاری در زمینه
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های مختلف از جمله گردشگری ،گردشگری سالمت ،نساجی ،احداث نیروگاههای مقیاس کوچک،
پوشاک ،دارو ،احداث نیروگاه های زباله سوز ،پرورش ماهی در قفس و  ...اشاره کرد .
از دیگر اقدامات انجام شده در این مقوله ،بازاریابی فرصت ها از طریق دفتر نمایندگی وزارت امور
خارجه در استان ،اعزام نائب رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی به جمهوری آذربایجان
 ،معرفی استان و توانمندیهای اقتصادی آن با به کارگیری ابزارهای تبلیغاتی می باشد .شرکت در
دوره های آموزشی مباحث سرمایه گذاری خارجی با حضور مدرسین اسکاپ  ،شرکت در دوره
آموزشی غیر حضوری مشارکت عمومی – خصوصی و گردآوری و مستند سازی تعداد  97فرصت
جدید در بخش های زیر بنایی ،گردشگری ،صنعت از اقدامات مرکز در مقوله امور اجرایی و
محتوایی بوده است .
 .5-3جمعبندی و ارائه راهکارهای سیاستی
جذب سرمایه گذاری خارجی نقش حیاتی در رشد اقتصادی پایدار دارد ولی از طرف دیگر ،
اقتصاد ایران شرایط الزم برای برونگرایی و بهره گیری از مزیت های آن را ندارد .
نکته مهم این است که بسیاری از چالش ها و مسائل اقتصاد ایران از جمله موانع سرمایه گذاری
خارجی به تنهایی ناشی از فشارهای خارجی نیست  .اگرچه رفع تعارضات خارجی و بهبود تعامل
با دنیای خارج بسیار اهمیت دارد ولی به موازات الزم است اصالحات گسترده و عمیق در ساختارها
و سیاست های اقتصادی داخلی نیز انجام شود .
-

بهبود فضای کسب و کار و کار آفرینی در کشور .

-

ایجاد ثبات اقتصادی .

-

شکل گیری بخش خصوصی واقعی در کشور ( خصوصی سازی اقتصاد ایران ) .

-

تخصیص بهیه منابع در کشور به گونه ای که سرمایه در همه بخش ها جریان داشته
باشد و منحصر به بخش ها و طبقات خاصی نباشد .

-

اعمال سیاست های ارزی مناسب .

-

عدم دخالت دولت در بازار و قیمت گذاری .

-

بهبود نظام بانکی و مالی .

-

برطرف نمودن ضعف زیر ساخت های اساسی .
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فصل دهم
تجارت خارجی استان
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چکیده
برای اقتصاد ایران ،توسعه صادرات حائز اهمیت بوده و توسعه صادرات ،زمینه دستیابی به
رشد اقتصادی باال و پایدار را فراهم می کند .اساسا مزیت های اصلی اقتصاد ایران در
بخش هایی است که توسعه آن مستلزم برونگرایی و دستیابی به بازارهای جهانی است.
همچنین توسعه صادرات و دسترسی به بازارهای بین المللی می تواند به تولید پایدار و
کامل شدن چرخه تامین مالی ،سرمایه گذاری ،تولید و تجارت کمک کند .در نتیجه دولت
و به تبع آن مسئولین استانی می بایست در راستای افزایش صادرات غیر نفتی با اعمال
سیاست گذاریها و برنامه ریزیهای مطلوب برای دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه
اقتصادی گام بردارد تا از این طریق بتواند منابع درآمدی خود را با توجه به اهداف مهم
افزایش اشتغال در کشور تأمین کند.
براساس آمار گمرک استان ،حجم تجارت خارجی استان در سال  ۷۹به  4میلیون و 578
هزار تن ،به ارزش  6528/1میلیون دالر رسید .حجم صادرات غیرنفتی  188/5هزار تن
بود که ارزش آن رقمی برابر  9۹5/5میلیون دالر بوده است .در سال یاد شده  9827هزار
تن کاال هم به ارزش  6659میلیون دالر وارد استان شد .به این ترتیب تراز تجارت خارجی
استان در سال  ۷۹منفی بوده و به میزان  ۹۹۹/1میلیون دالر به نفع واردات بوده است.
از نظر وزن حدود  65/9درصد از مبادالت استان را صادرات و  84/۹درصد آن را واردات
تشکیل میدهد .از نظر ارزشی نیز در مدت یاد شده صادرات  24/1درصد و واردات ۹5/4
درصد از مبادالت را تشکیل میدهند.
صادرات غیرنفتی ایران به اروپا پس از تحریمهای آمریکا با شرایطی متفاوت روبرو شد و
ایران تالش کرد کشورهای همسایه را جایگزین مقاصد صادراتی خود کند .به همین دلیل
از حدود  44میلیارد و  97۷میلیون دالر صادراتی که در سال  ۷۹انجام شد ،حدود 24
میلیارد دالر آن به  65کشور همسایه بود؛ این آمار به این معنی است که بیش از 54
درصد صادرات کشورمان به مقصد کشورهای همسایه بوده است .همچنین در جهت رفع
چالش های صادراتی استان ،تغییرات هزینه ها و
تعرفه های گمرکی و رفع ضعف سیستم حمل و نقل ،رفع بسته شدن متعدد مرزها و
بازارچه ها که سبب تسلط کشورهای رقیب بربازار می گردد و رفع دستورالعمل های
متعدد ممنوعیت صادرات برخی از محصوالت ،پیشنهاد می شود.
واژههای کلیدی :تجارت خارجی ،نرخ رشد اقتصادی ،مزیت نسبی ،تراز تجاری
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 .7-71سیاستهای اقتصادی تجارت خارجی و جهتگیریهای استان
بعد از تحریمهای  ۷۹و محدودیت مبادالت مالی ایران ،سبد تجارت خارجی ایران دچار
دگرگونیهایی شد که این دگرگونی ،باعث خروج برخی کشورها از این سبد و وارد شدن کشورهای
جدید به لیست شرکای تجاری ایران شد .اما با وجود اعمال «باالترین سطح از تحریمهای
اقتصادی» از سوی ایاالت متحده آمریکا ،سال  ۷۹در تجارت خارجی ایران ،آنطور که آنان به
دنبال آن بودند پیش نرفت و علیرغم آنکه برخی کشورهایی که تا پیش از خروج آمریکا از برجام،
در سبد تجاری ایران قرار داشتند ،از ادامه روابط تجاری با ایران صرفنظر کردند ،ولی کشورهای
جدیدی جایگزین آنها شدند؛ تغییراتی که باعث شد تا شرکای تجاری ایران در پایان سال ،۷۹
تفاوت معنیداری با شرکای تجاری ما در سالهای گذشته داشته باشند.
محدودیتهایی که علیه تجارت خارجی ایران در سال  ۷۹به اجرا درآمد ،در سال  ۷۹و بعد از
اعمال تحریمهای آمریکا ،سوئیفت و تبادالت مالی بهصورت جدی دچار محدودیت شد و بر این
اساس کشورهایی همچون ژاپن ،کره جنوبی ،کشورهای اروپایی و برخی کشورهای آسیای دور از
ما فاصله گرفتند چراکه به واسطه بُعد مسافت ،تجارت این کشورها با ایران نیازمند ساپورت
سیستم کشتیرانی و مالی سوئیفت بود .علیرغم کاهش میزان تجارت کشورهای مذکور با ایران،
سطح تجارت کشور ایران با کشورهای همسایه افزایش یافت چراکه افزایش نرخ دالر در برابر
ریال ،توجیه اقتصادی واردات کاال از ایران را برای کشورهای همسایه به شدت باال برد .در صورت
فراهم بودن ظرفیت و زیرساخت صادرات کشورمان ،در سال  ۷۹میتوانستیم صادرات بیشتری
به کشورهای همسایه داشته باشیم .صادرات غیرنفتی ایران به اروپا پس از تحریمهای آمریکا با
شرایطی متفاوت روبرو شد و ایران تالش کرد کشورهای همسایه را جایگزین مقاصد صادراتی
خود کند .به همین دلیل از حدود  44میلیارد و  97۷میلیون دالر صادراتی که در سال  ۷۹انجام
شد ،حدود  24میلیارد دالر آن به  65کشور همسایه بود؛ این آمار به این معنی است که بیش از
 54درصد صادرات کشورمان به مقصد کشورهای همسایه بوده است .وضعیت واردات ایران از
کشورهای همسایه متفاوت از صادرات آن است ،چراکه در سال  ۷۹از مجموع  42میلیارد و 162
میلیون دالر کل واردات کشور 66 ،میلیارد و  546میلیون دالر کاال از مبدأ کشورهای همسایه
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وارد خاک ایران شده است و این یعنی تنها  2۹درصد واردات ایران در سال گذشته از کشورهای
همسایه انجام شده است.
 .2-71بررسی وضعیت تحوالت تجارت خارجی
توسعه صادرات ،اساسا راهبردی بلندمدت است و چنانچه توسعه صادرات به عنوان یک راهبرد
اساسی و بلند مدت کشور به منظور دستیابی به رشد اقتصادی باال تعین شود ،الزم است سایر
برنامه ها و سیاست های کشور هم جهت با آن تدوین شوند .توسعه صادرات به مجموعه ای از
اصالحات و اقدامات در حوزه های مختلف در جهت اصالح بازارهای داخلی ،توسعه زیرساخت ها،
توانمندسازی بنگاه ها ،بهبود محیط نهادی و توسعه بازارهای خارجی نیاز دارد .همچنین در سند
چشم انداز  27ساله طی دوره  6984-6474رقابتمندی اقتصاد به عنوان یکی از محورهای اصلی
سیاستی کشور مطرح گردید و متعاقب آن برنامههای چهارم و پنجم توسعه با رویکردی متفاوت
به مقوله تجارت تدوین شد و راهبردهای صادراتی به شکل برونگرا و سازگار با شرایط و الزامات
جهانی ،متکی به نیازها و استانداردهای جهانی ،مزیتهای بالقوه و بالفعل کشور مدنظر قرار گرفت.
 .7-2-71مهمترین اقدامات استان در خصوص توسعه تجارت خارجی
برگزاری جلسات و پیگیری مصوبات آن که حدود  65جلسه با  25دستور کار و  665مصوب در
زیر بخش های کمیته تخصصی نمایشگاهی ،کمیته تخصصی صادرات ،انتخاب صادرکننده نمونه
استانی ،پذیرش هیات های تجاری و برگزاری پاویون نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و
کشاورزی در کشور ازبکستان بوده است .صدور کارت بازرگانی شامل صدور  272کارت بازرگانی
و  969تمدید کارت ،اعزام و پذیرش هیات تجاری از کشور های ازبکستان و روسیه ،بازاریابی و
نمایشگاه خارجی و همچنین برگزاری نمایشگاه های تخصصی داخلی شامل  96مورد نمایشگاه
تخصصی داخلی توسط شرکت های نمایشگاهی استان از اهم اقدامات دبیرخانه ستاد استانی بوده
است.
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 .9-71بررسی و تحلیل وضعیت شاخصها و متغیرهای کالن تجارت خارجی
 ارزش و حجم صادرات استان به تفکیک گروه کاالیی
جمع کل صادرات از مبانی گمرک استان مازندران در سال  69۷۹بر حسب وزن ،معادل 188/5
هزار تن و از نظر ارزش  9۹5/5میلیون دالر بوده که به ترتیب از نظر وزنی حدود  1درصد افزایش
و از نظر ارزشی حدود  5درصد کاهش در مقایسه با سال قبل داشته است .صادرات گمرک استان
از نظر وزن و ارزش به ترتیب  65/9درصد و  24/1درصد از کل مبادالت استان در دوره زمانی
یاد شده را تشکیل داده است .با توجه به صادرات  44/4میلیارد دالری کشور  ،گمرکات استان
مازندران سهم  7/8درصدی از صادرات کل کشور را در اختیار دارد .عمدهترین اقالم صادراتی از
گمرک استان مازندران از لحاظ ارزش در دوره زمانی یاد شده را فرآوردههای لبنی ( 19/6درصد)،
بستنی ( 1/9درصد) ،مواد پالستیکی( 9/1درصد)  ،سیمان (9/1درصد) ،مواد و محصوالت
معدنی( 2/1درصد) تشکیل میدهد .که این کاالها حدودا  ۹۷/2درصد کل کاالهای صادراتی را
بر اساس ارزش و  88/4درصد کل کاالهای صادراتی را بر اساس وزنی تشکیل میدهند .کشورهای
عراق ،فدراسیون روسیه ،ترکمنستان ،قزاقستان  ،افغانستان و ترکیه کشورهای اصلی هدف
صادرکنندگان استان مازندران بودهاند.
نمودار  .7-71اقالم صادراتی گمرک استان مازندران در سال 7931
سیمان

مواد پالستیکی

فرآورده های لبنی

سایر محصوالت

بستنی

مواد و محصوالت معدنی

21%
6%
63%
3%
4%
3%
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جدول  -7-71مهمترین اقالم کاالیی صادر شده از استان در سال 7931
شرح کاال

ردیف

ارزش ۷۹

ارزش ۷1

(میلیون دالر)

(میلیون دالر)

6

فرآورده های لبنی

29۹

259/9

2

بستنی و سایر شربت های یخ زده

29/5

68/۷

9

مواد پالستیکی

69/۹

۹/5

4

سیمان

69/5

66/4

5

محصوالت معدنی

۷/8

1/۷

مآخذ :اداره کل گمرک استان

مسائل و مشکالت صادرکنندگان استان
در سال  ،۷۹تحریم اقتصادی و سیاسی کشور و اختالفات سیاسی حاکم بر روابط کشور با برخی
کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عربستان و امارات متحده عربی کاهش مراودات اقتصادی
ایران را در پی داشته است .در کنار تحریم اقتصادی مشکالت دیگری تحت عنوان موانع توسعه
صادرات سر باز می کند موانعی از قبیل :حضور قدرتمند بخش دولتی در صادرات ،سیاست های
ضد صادرات و متناقض ،نبود اراده سیاسی ،دخالت دولت در ارز ،عدم ثبات نرخ ارز برای
سرما یه گذاری ،مشکالت مربوط به افزایش قیمت ها و هزینه تمام شده کاالها ،قوانین و مقررات
محدود کننده ممنوعیت صادرات ،بخشنامه پی درپی و تغییر قوانین و مقررات.
همچنین مشکالت ساختاری و مالی ،حملونقل نامناسب و مشکالت 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 ،مشکل فروش
و نبود بازار برای محصوالت ،نبود محیط مناسب کسبوکار در کشور و مشکل مراودات بانکی با
دیگر کشورها ،از جمله موانعی است که فعاالن اقتصادی استان درخصوص صادرات به کشورهای
منطقه مطرح می نمایند .به این ترتیب عالوه بر مشکالت فوق االشاره که طبیعتا استان نیز از آن
ناگزیر می باشد برخی دیگر از مشکالت مربوط به این بخش(صادرات) را می توان به موارد ذیل
اشاره نمود:
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 قطع سامانه بانکی و یا عدم تخصیص به موقع ارز برای واردکنندگان مواد اولیه واحدهای تولیدیو کاالهای اساسی
 طوالنی شدن فرآیند ترخیص کاالهای وارده به گمرکات استان علی الخصوص کاالهایکشاورزی همانند غالت و یا نهاده های دامی با توجه الزام اخذ مجوز از سازمانهای زیربط مانند
استاندارد و دامپزشکی و طوالنی شدن فرایند پاسخ دهی این سازمان ها
 نقل و انتقال سخت و طاقت فرسای کاالهای ترخیص شده در بنادر و گمرکات استان به دلیلمسائل و مشکالت مربوط به ناوگان حمل و نقل استان و عدم وجود سیستم حمل و نقل
مطمئن ،ارزان و قابل دسترس
 ضعف ساختار ی گمرکات استان مازندران با توجه به محدودیت هایی که برای توسعه تشکیالتدر برنامه های پنجم و ششم توسعه پیش بینی شده است.
 فراهم نبودن زیرساخت برای توسعه فعالیت های گمرکی مانند مشکالت زیربنایی گمرکفریدونکنار
 عدم وجود تشکل های قدرتمند صادراتی در استان عدم توجه به خسارات صادرکنندگان ناشی از نوسانات ارزی مشکالت گمرکی صادرات بخش کشاورزی استان مازندران به روسیه در کشور هدف اخذ روادید برای خریداران و بازرگانان استان در برخی از کشورهای CIS ارزش و حجم واردات استان به تفکیک مصرفی ،واسطهای و سرمایهای
کل واردات توسط گمرک استان مازندران در سال  69۷۹بر حسب وزن ،معادل  9/8میلیون تن
و از نظر ارزش  6659/6میلیون دالر بوده که به ترتیب از نظر وزنی حدود  6۷درصد و از نظر
ارزشی حدود  22درصد افزایش در مقایسه با سال قبل داشته است .واردات استان از نظر وزن و
ارزش به ترتیب  84/۹درصد و  ۹5/4درصد از کل مبادالت استان در سال یاد شده را تشکیل
داده است .با توجه به واردات  42/1میلیارد دالری کشور  ،استان مازندران سهم  2/۹درصدی از
واردات کل کشور را در اختیار دارد.
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 -2-71جدول مهمترین اقالم کاالیی وارد شده به استان در سال 7931

ردیف

ارزش (میلیون دالر)

شرح کاال

جو دامی
ذرت دامی
روغن حیوانی،نباتی
کاغذ
وسایل برقی

7
2
9
4
5

4۷۷/1
21۷/4
277/1
99/1
2۷/6

مآخذ:اداره کل گمرک استان

اقالم عمده وارداتی به گمرک استان مازندران در این دوره زمانی از لحاظ ارزش را جو
دامی(سهم ارزشی  49/9درصد) ،ذرت دامی( سهم ارزشی  29/4درصد) ،چربی و روغن های
حیوانی و نباتی( سهم ارزشی  6۹/4درصد) ،کاغذ(سهم ارزشی  2/۷درصد) می باشد که این
اقالم  8۹درصد کل کاالهای وارداتی را بر اساس ارزش و  ۷4/4درصد کاالهای وارداتی را از
لحاظ وزنی در دوره زمانی یادشده تشکیل میدهند .کشورهای فدراسیون روسیه ،امارات متحده
عربی ،سوئیس ،آلمان ،اسپانیا و قزاقستان کشورهای اصلی واردات به استان مازندران بودهاند.

نمودار . 2-71اقالم وارداتی گمرک استان مازندران در سال 7931
سایر کاالها

کاغذ

چربی و روغن های حیوانی و نباتی

جو دامی

ذرت دامی
% 69

%9
% 49

% 6۹

% 24
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مقایسه صادرات و واردات استان و کشور:
با توجه به وضعیت صادرات و واردات استان در مقایسه با کشور مشاهده می گردد که صادرات
گمرک استان از حیث حجم معادل  7/1درصد و از حیث ارزش سهمی معادل  7/8درصد از
صادرات کل کشور را تشکیل داده است .عمده اقالم صادراتی کشور را مواد نفتی و پتروشیمی
شامل میعانات گازی ،گاز طبیعی مایع شده ،پروپان مایع شده ،سایر روغن های سبک و فرآورده
ها به جز بنزین ،متانول تشکیل داده اما در استان پنج قلم عمده کاالهای صادراتی را فرآورده
های لبنی ،بستنی و سایر شربت های یخ زده ،مواد پالستیکی ،سیمان و محصوالت معدنی تشکیل
داده است که کامال سمت و سوی متفاوتی با اقالم صادراتی کشور داشته و این امر از دالیل مهم
سهم اندک صادرات استان در کشور بوده است.
همچنین مقایسه واردات استان در مقابل کشور از لحاظ حجم معادل  66/۷و از لحاظ ارزش
معادل  2/۹درصد بوده است .اقالم مهم وارداتی کشور ذرت ذامی ،برنج نیمه سفید شده ،قطعات
منفصله برای تولید اتومبیل سواری ،جو به استثنای بذر ،کنجاله و سایر آخال های جامد بوده
است .این اقالم در خصوص استان شامل جو دامی ،ذرت دامی ،روغن حیوانی و نباتی ،کاغذ و
وسایل برقی بوده است که بخشی از واردات ،مواد اولیه برخی از شرکتهای تولیدی استان بوده و
مابقی نیاز سایر استان های کشور بوده است .که این امر بیانگر این مهم می باشد که این استان
دروازه ورود بخش مهمی از نیازهای کشور می باشد.
 متوسط قیمت کاالهای صادراتی
متوسط قیمت هر تن کاالی صادراتی  545/5دالر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال
قبل( 17۹دالر) حدود  67/6درصد کاهش داشته است .پنج بازار نخست صادراتی استان :عراق،
افغانستان ،قزاقستان ،فدارسیون روسیه و ترکمنستان بوده است.
 متوسط قیمت کاالهای وارداتی
متوسط هر تن کاالی وارداتی استان در سال  ۷۹معادل  972دالر بوده است .که نسبت به مدت
مشابه سال قبل( 2۷5/9دالر) حدود  2/9درصد رشد داشته است.
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 تراز بازرگانی
براساس آمار گمرک استان ،حجم تجارت خارجی استان در سال  ۷۹به  4میلیون و  578هزار
تن ،به ارزش  6528/1میلیون دالر رسید .حجم صادرات غیرنفتی  188/5هزار تن بود که ارزش
آن رقمی برابر  9۹5/5میلیون دالر بوده است .در سال یاد شده  9827هزار تن کاال هم به ارزش
 6659میلیون دالر وارد استان شد .به این ترتیب تراز تجارت خارجی استان در سال  ۷۹منفی
بوده و به میزان  ۹۹۹/1میلیون دالر به نفع واردات بوده است .متوسط قیمت هر تن کاالی وارداتی
در سال یاد شده حدود  976/8دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن (  2۷5/5دالر
) حدود  2/6درصد افزایش داشته است ،از طرفی متوسط قیمت هر تن کاالی صادراتی در سال
 ۷۹حدود  545/5دالر بوده که در مقایسه با سال ماقبل آن ( 17۹دالر) حدود  67/6درصد
کاهش داشته است.
جدول -9-71متوسط قیمت هر تن کاالی وارداتی و صادراتی در سال  7936و مقایسه آن با 7936

سال 7931

سال 7936

درصد تغییرات

عنوان
متوسط قیمت هر تن کاالی وارداتی(دالر)

976/8

2۷5/5

2/6

متوسط قیمت هر تن کاالی صادراتی(دالر)

545/5

17۹

-67/6

مآخذ :اداره کل گمرک استان

 .4-71جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی
بررسی تحوالت اقتصادی طی سال  ،۷۹حاکی از افزایش صادرات و در مقابل کاهش واردات است.
بر اساس آخرین آمار منتشرشده از سوی سازمان توسعه تجارت ،واردات کشور طی سال جاری
به  92میلیون و  41هزار تن و به ارزش  42میلیارد و  162میلیون دالر بوده است .همچنین،
متوسط قیمت هر تن کاالی وارداتی نیز  692۷/۹دالر بوده است.
افزایش نرخ ارز در طی سال یاد شده ،ممنوعیت ورود برخی کاالها ،پرداخت مابهالتفاوت ارزی
برای کاالهایی که توانستند با دالر  4277تومان وارد شوند و در نتیجه عدم تخصیص برخی کاالها
از گمرکات را میتوان بهعنوان مهمترین دالیل کاهش ارزش واردات از ابتدای سال جاری دانست.
اگر شرایط اقتصادی در وضعیت خاص نبود میتوانستیم ادعا کنیم که ایران بعد از سالها با
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کاهش واردات و افزایش صادرات به اصلیترین خواسته خود که همان مثبت شدن تراز تجاری
است ،رسیده است .شرایطی که هم ایدهآل همه فعاالن بخش خصوصی و هم آروزی دولت است.
رشد صادراتی که در نیمسال اول اتفاق افتاده است ،رشد مطلوبی نمیتواند به شمار آید .به این
معنی است که بخشی از صادرات صورت گرفته در نیمسال اول به کاالهایی اختصاص دارد که ارز
دولتی به آنها تخصیص دادهشده است و به دلیل یارانهای بودن در بازارهای اطراف خریدار
داشتهاند .مؤید آنهم بخشنامههای محدودیت و ممنوعیت صادرات این قبیل کاالهاست که بعد
از گذشت  4ماه صادرشده است.
فدراسیون روسیه و امارات متحده عربی مهمترین مبدا واردات کاال به استان در سال ۷۹بودهاند.
در سال یاد شده به تفکیک گروههای اقتصادی نشان میدهد ،برخالف کشورهای حوزه اتحادیه
اروپا ،همکاری اسالمی ،شورای همکاری خلیجفارس ،سازمان همکاری اقتصادی و کشورهای عضو
همکاری جنوب شرق آسیا ،واردات استان از کشورهای حوزه  CISنهتنها با کاهش بلکه از نظر
وزن و ارزش رشد داشته است.
شاخص ارزش واحد صادرات و واردات نیز گویای نکات قابل تأمل است .طی سال هایگذشته
متوسط ارزش واحد واردات استان همواره بیش از متوسط ارزش واحد صادرات بوده است .این
بدان معنی است که ارزان تر از آنچه از بازار جهانی خریداری می کنیم ،محصوالت تولیدی خود
را در بازار جهانی به فروش می رسانیم .به این ترتیب این شاخص در سال های مورد بررسی(۷۹
و  )۷1بیانگر آن است که صادرات بر واردات پیشی گرفته است یعنی صادرات محصوالت تولیدی
استان با قیمتی بیش از واردات در کشورهای هدف به فروش رسیده است.
بنابراین در راستای سهولت و سرعت بخشیدن به بخش تجارت خارجی استان موارد ذیل جهت
طرح مساله و رفع مشکالت آن ،پیشنهاد می گردد:
-

تغییرات هزینه ها وتعرفه های گمرکی و ضعف سیستم حمل و نقل.

-

در کشور قطر و عمان مدارک مربوط به حمل بار و صادرات کاال باید به تاییدیه سفارت آن
کشور برسد که هزینه آن بسیار باال می شود ،لذا رسیدگی به این مورد ضروری به نظر می
رسد.
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هزینه گمرکی درجهت پلمپ کردن بار و %۷هزینه افزایش ارزش افزوده مورد بازبینی قرار
گیرد.

-

بسته شدن بی مورد مرزها و بازارچه ها که سبب تسلط کشورهای رقیب بربازار می گردد.

-

باال بودن تعرفه های گمرکی تعدادی از کشورها(بطور مثال مرز پاکستان).

-

عدم استرداد اظهارنامه ورود موقت توسط بازارچه ها.

-

ت هیه بارکد صادراتی محصوالت استان به منظور شناسایی و ردیابی صادرات محصوالت از
طریق گمرک سایر استان های کشور.

-

مسائل سیاسی و امنیتی در بعضی از کشورهای همسایه.
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فصل یازدهم
بازار سرمایه استان
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چکیده:
بازار سرمایه به عنوان بهترین راه تجهیز منابع در کشور بوده و هم اکنون از
جایگاه ویژهای در اقتصاد برخوردار میباشد .این بازار پساندازها را جذب
کرده و نقدینگی را برای سرمایهگذاری فراهم میکند و به کاهش خطرات
سرمایهگذاری ،ارائه شفافیت برای سرمایهگذاری و تشویق کارآفرینی کمک
مینماید.شاخص های عملکردی بازار سرمایه استان مازندران در سال 69۷۹
به شرح ذیل می باشد :
-

شاخص کل بورس معادل  178,699واحد بوده که نسبت به مدت مشابه
سال قبل معادل  81درصد رشد را تجربه نموده است.

-

تعداد کل سهام مورد معامله در بورس منطقهای استان مازندران معادل
 1میلیارد سهم به ارزش  26/۹هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت
مشابه سال قبل از نظر تعداد  271درصد افزایش و از نظر ارزش
615درصد رشد داشته است.

-

از کل سهام مورد معامله در بورس منطقه ای استان مازندران در سال
 ، 69۷۹هم از نظر تعداد و هم از نظر ارزش  46درصد معامالت سهام
مربوط به خرید و  5۷درصد معامالت سهام مربوط به فروش بوده است.

-

نسبت ارزش معامالت سهام بورس منطقهای مازندران نسبت به کل
ارزش سهام کشور در سال  ۷۹برابر  6/9درصد بوده که نسبت به سال
6/28 ( 69۷1درصد) به میزان  7/72درصد افزایش داشته است.

واژههای کلیدی :بورس ،ارزش سهام ،بازار سرمایه ،شاخص قیمت سهام

621

سال 7931

گزارش اقتصادی استان مازندران

 .7 – 77سیاستهای اقتصادی بازار سرمایه و جهتگیریهای استان
بازار سرمایه تأمین کننده منابع مالی به ویژه بلند مدت فعالیتها ،هدایتگر بهینه پس اندازها به
سرمایهگذاریها و نماد مجموعه فعالیتهای اقتصادی به ویژه بخش مالی است .همچنین این
بازار از طریق انتقال پساندازهای افراد باعث توان بیشتر اقتصاد شده و از این طریق موجب تسریع
رشد اقتصادی میگردد.
در ادبیات اقتصادی به ویژه ادبیات اقتصاد مالی ،بازار سرمایه نقشی اساسی در رشد اقتصادی از
طریق )6 :تسهیل تأمین مالی بنگاهها  ) 2 ،تخصیص بهینه منابع  ) 9 ،افزایش شفافیت مالی ،
 ) 4بهبود راهبری شرکتی و  ) 5بهبود نقدشوندگی دارایی ها در اقتصاد دارد.
در سال  69۷۹همزمان با تغییرات و تحوالت اقتصادی ،نگاه سیاست گذاران اقتصادی بیش از
پیش معطوف به ظرفیتهای داخلی کشور شد و از این رو ضرورت اصالح ساختارها و ارتقای
بهرهوری اقتصاد ملی بیشتر از گذشته خود نمایی کرد .مطرح شدن اصالحات ساختاری از یک
سو و حمایت از تولید داخل از سوی دیگر زمینههای مناسبی را برای ایفای نقش بازار سرمایه در
اقتصاد کشور و استان فراهم کرد .سیاست اقتصادی کشور در حوزه بازار سرمایه طی سال مذکور
مبتنی بر پنج محور یادشده بوده که جهت گیری عمده استان استفاده از ظرفیتهای موجود در
این بازار برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی  ،بهبود راهبری بنگاه های اقتصادی و توسعه
فرهنگ سهامداری و سرمایه گذاری در استان بوده است .
 .7-7 – 77تبیین رویکردها و سیاستهای دولت در بخش بازار سرمایه
بازار سرمایه به عنوان بهترین راه تجهیز منابع در کشور میباشد که هم اکنون جایگاه ویژهای در
اقتصاد دارد .توسعه بازار سرمایه به عنوان یکی از اولویتها و پروژههای وزارت امور اقتصادی و
دارایی در دولت داوزدهم و در راستای تقویت توان تولید داخلی ،تأمین مالی پایدار دولت و کاهش
اتکا به درآمدهای نفتی بوده است .طی سال  ،69۷۹گسیل نقدینگیهای سرگردان به سمت این
بازار در کنار افزایش آگاهی عموم مردم از مزیتهای سرمایه گذاری در بازار سرمایه ،باعث شد تا
نگاه دولت مردان به بازار سرمایه معطوف شود.
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از مهمترین اقدامات مرتبط دولت با بازار سرمایه در سال  69۷۹انتشار اوراق مالی اسالمی (ریالی-
ارزی) جهت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمه تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها
بود که نسبت به سال گذشته با افزایش  97درصدی از رقم  277هزار میلیارد ریال به  217هزار
میلیارد ریال رسید .آمارها در بودجه سال  ،69۷۹حاکی از افزایش قابل توجه سهم بازار بدهی
در تأمین مالی از طریق بازار سرمایه میباشد .همچنین انتشار اوراق توسط شهرداریها در بودجه
سال  ۷۹نسبت به سال  ،۷1با افزایش  17درصدی مواجه بوده است .مهمترین دستورالعملهای
ابالغی سازمان بورس اوراق بهادار در سال  69۷۹عبارتاند از:
-

انجام معامالت قراردادهای آتی سبد سهام توسط صندوقهای سرمایهگذاری

-

ابالغ دستورالعمل تأسیس صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه و خصوصی و نمونه اساسنامه
صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی

-

ابالغ فهرست نهادهای مالی مجاز به فعالیت در زمینه تأمین مالی جمعی و ضوابط مربوط به
نحوه انجام فعالیت آنها

-

ابالغ مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص سرمایهگذاری صندوقها
در سهام دارای اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی

-

ابالغ کارمزدهای ارائه خدمات تأمین مالی جمعی

-

اصالح دستورالعمل تأسیس و فعالیت مؤسسات رتبهبندی ابالغ دستورالعمل تأمین مالی
جمعی

 .2- 77بررسی وضعیت تحوالت بازار سرمایه در سال 7931
 .7-2-77ارزش بازاری
نگاهی به عملکرد بازار بورس وفرابورس در پایان سال 69۷۹نشان میدهد ارزش بازاری بورس
اوراق بهادار و فرا بورس نسبت به آخرین روز معامالتی سال گذشته به ترتیب با رشد  ۹8/1و
۹5درصدی همراه بودهاند.
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جدول  .7 – 77ارزش بازار سهام بورس و فرا بورس سال  ) 7931هزار میلیارد ریال(
شرح

سال7936

سال 7931

درصد تغییرات

بورس

9227

1828

۹8/1

فرا بورس

64۹7

25۹2

۹5

مجموع بورس و فرابورس

41۷7

1477

91/4

منبع :بورس اوراق بهادار ،فرا بورس

بررسی سهم صنایع از ارزش کل بورس اوراق بهادار نشان میدهد که صنعت »محصوالت
شیمیایی « در پایان سال  69۷۹حدود  29درصد از کل ارزش بورس تهران را تشکیل میدهد.
پس از این صنعت ،سه صنعت »فلزات اساسی«» ،استخراج کانیهای فلزی« و »فرآوردههای
نفتی ،کک و سوخت هستهای« به ترتیب با سهم  67 ،6۹و  67درصد در رتبههای بعدی قرار
دارند .در بازار فرابورس نیز همانند بورس اوراق بهادار ،ارزش بازاری صنعت »محصوالت
شیمیایی « در پایان سال  69۷۹با سهم  29درصدی از کل ارزش سهام بازار ،در جایگاه نخست
قرار دارد .پس ازاین صنعت ،دو صنعت» فلزات اساسی« و »استخراج کانیهای فلزی« به
ترتیب با سهم  6۷و  1درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.
 .2-2-77شاخص و ارزش معامالت بازار سرمایه
شاخص کل بورس اوراق بهادار با رشد  81درصدی از  ۷12۷7واحد در سال  69۷1به 6۹815۷
واحد در سال  69۷۹افزایش 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  67۷۹واحد
در سال  69۷1با رشد  675درصدی به  2258واحد در سال  69۷۹افزایش یافت.
بررسی ارزش معامالت سهام نشان میدهد ،در سال  69۷۹ارزش کل معامالت سهام در بورس
 6117هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ( 149/6هزار میلیارد ریال)
با رشد 658درصدی همراه بوده است .طی این دوره حجم معامالت در بورس اوراق بهادار نیز
 527/9میلیارد سهام بوده که نسبت دوره مشابه سال قبل با رشد  ۷۹/8درصدی مواجه شد .در
بازار فرا بورس نیز همانند بورس اوراق بهادار ارزش کل معامالت و حجم معامالت سهام منتهی
به پایان سال  69۷۹نسبت به سال  69۷1به ترتیب با رشد  ۹7/8درصدی و  88/8درصدی همراه
بوده است.
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جدول  .2 – 77شاخص کل و ارزش معامالت بورس اوراق بهادار و فرابورس طی سالهای  7936و 7931
سال 69۷1
شرح

سال 69۷۹

شاخص کل

ارزش معامالت
(هزار میلیارد)

حجم معامالت
(میلیارد سهم)

شاخص کل

ارزش معامالت
(هزار میلیارد)

حجم معامالت
(میلیارد سهم)

بورس

۷12۷7

149/6

212/۷

6۹815۷

6117

527/2

فرابورس

67۷۹

5۷5/4

۷7/6

2258

676۹

6۹7/6

منبع :بورس اوراق بهادار ،فرابورس

 .9-77وضعیت شاخصهای بازار سرمایه
 .7-9-77شاخص قیمت سهام
معیارهای رکود و یا رونق اقتصادی در بازار سرمایه از طریق بررسی روند شاخصهای اقتصادی
مرتبط با بازار سرمایه مشخص میشود؛ به بیان دیگر فعاالن بازار سرمایه از این طریق میتوانند
وضعیت کلی بازار را بسنجند و حتی تغییرات احتمالی قیمتها را در آینده پیش بینی نمایند.
شاخص کل از شاخصهای اصلی بورس است .این شاخص در بین انواع شاخص های بورس در
بین فعالین بورس از پرکاربردترین و حیاتیترین شاخصها است .این شاخص نشان دهنده سطح
عمومی قیمت و سود سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس میباشد و تغییرات آن میانگین
بازدهی سرمایه گذاران در بورس را نشان میدهد .شاخص کل بورس در سال  69۷۹معادل
 6۹8/۹هزار واحد بوده که نسبت به سال  69۷1معادل ( ۷1/9هزار واحد) معادل  81درصد رشد
را تجربه نموده است.
شاخص قیمت یکی از اصلیترین شاخصهای بورس است .این شاخص بیانگر روند عمومی تغییر
قیمت سهام همه شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار است و برخالف شاخص کل ،سود
تقسیمی شرکتها در این شاخص لحاظ نمیشود .شاخص قیمت بورس کشور از  97/5هزار واحد
در سال  69۷1با رشد  1۷درصدی به  56/5هزار واحد در سال  69۷۹افزایش یافت.
 .2-9-77تعداد و ارزش سهام مورد معامله
تعداد کل سهام مورد معامله در سال  69۷۹در بورس منطقهای استان مازندران معادل  1میلیارد
سهم به ارزش  26/8میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد 271
درصد افزایش و از نظر ارزش 615درصد رشد داشته است .همچنین از کل سهام مورد معامله در
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بورس منطقه استان مازندران در سال  69۷۹تعداد 2/5میلیارد سهم معادل (46درصد) مورد
خرید و  9/1میلیارد سهم معادل ( 5۷درصد) مورد فروش قرار گرفته است .ازنظر ارزش نیز سهام
خریداری شده در بورس منطقهای استان در سال  ۷۹معادل  8/۷هزار میلیارد ریال (46درصد)
و سهام به فروش رفته در این مدت معادل  62/۷هزار میلیارد ریال ( 5۷درصد) بوده است.
نمودار  .77-7ارزش معامالت و حجم معامالت طی سالهای 7931-7936
27166 1

6175 1

8211 1
7365 1

ارزش معامالت (میلیارد ریال)

حجم معامالت (میلیون سهم)

 .9-9-77نسبت ارزش معامالت سهام به کل ارزش سهام کشور
نسبت ارزش معامالت سهام بورس منطقهای مازندران نسبت به کل ارزش سهام کشور در سال
 ۷۹برابر  6/9درصد بوده که نسبت به سال 6/28 ( 69۷1درصد) به میزان  7/72درصد افزایش
داشته است .
 .4-9-77دورههای آموزشی برگزار شده در بورس منطقهای مازندران
آموزش در بازار سرمایه به دورههای آموزشهای عمومی ،آموزش کارگزاران ،ناشران ،سهامداران
و آموزش کودکان و نوجوانان تقسیم میشود .دورههای آموزشی مرتبط با سهامداران که از
استقبال زیادی در میان اقشار جامعه برخوردار است شامل بورس اوراق بهادار و ارکان آن ،ساختار
شرکتهای بورسی ،نهادهای مالی ،شاخصها و سرمایهگذاری میباشد .در سال  69۷۹در مجموع
به میزان  66/4هزار نفر ساعت دوره آموزشی در بورس منطقهای مازندران برگزار گردیده که
نسبت به مدت مشابه سال قبل  6۷درصد رشد داشته است.
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 .5-9-77کدهای معامالتی ایجاد شده در بورس منطقهای مازندران
کد معامالتی ،کد ثابتی است که از طریق آن سرمایهگذار در سیستم معامالت شناسایی میشود.
این کد متشکل از سه حرف اول نام خانوادگی فرد سرمایهگذار و یک عدد پنج رقمی است که به
صورت اتوماتیک توسط سیستم رایانهای مشخص میشود .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 امکانپذیر است .بر اساس آمار موجود در سال  69۷۹در مجموع تعداد
 5/8هزار کد جدید معامالتی در بورس منطقهای مازندران ایجاد گردیده است که نسبت به مدت
مشابه سال قبل از رشد منفی معادل  68درصد برخوردار بوده است.
 .6-9-77بازرسی از دفاتر کارگزاریهای استان مازندران
مهمترین اهداف سازمان بورس و اوراق بهادار ساماندهی ،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 شرکت¬های کارگزاری از لحاظ تطبیق عملکرد آنها با مقررات ،رتبهبندی آنها بهصورت
ساالنه و پیشنهاد مقررات جدید یا پیشنهاد اصالح مقررات قبلی می¬باشد .همچنین عملکرد
مدیریتهای امور اعضای شرکتهای 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
دستورالعملهای تفویض وظایف و اختیارات مربوطه توسط این اداره بررسی و کنترل میشود .در
صورت وجود گزارش شکایات 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  69۷۹تعداد  95مورد بازرسی از دفاتر کارگزاری
بورس در استان مازندران توسط بورس منطقهای استان انجام پذیرفته است که نسبت به مدت
مشابه سال قبل معادل  1درصد رشد داشته است.
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 .1-9-77کارگزاریهای فعال در سطح استان مازندران
بر اساس گزارش بورس منطقهای استان کارگزاریهای فعال در بازار سرمایه استان مازندران در
سال  69۷۹تعداد  6۹کارگزاری بوده که نسبت به سال  69۷1معادل  5/5درصد کاهش داشته
است .قابل ذکر است سه کارگزاری سهم آشنا ،صبا جهاد و بانک آینده بیشترین حجم معامالت
و ارزش معامالت را در سال  69۷۹به خود اختصاص دادهاند.
 .4-77جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی
سازمان بورس و اوراق بهادار در سال  69۷۹توانست عضو عادیِ سازمان بینالمللی
کمیسیونهای اوراق بهادار (آیسکو  -سازمان بینالمللی اوراق بهادار) شود که ارتقای عضویت
در این نهاد بین المللی را میتوان نمایانگر رشد بازار سرمایه ایران در سطح بینالملل دانست.
در سال  69۷۹مهمترین اتفاقاتی که بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار داد میتوان به خروج آمریکا
از برجام ،تحریمهای بینالمللی ،نوسانات نرخ ارز ،افزایش قیمت مسکن ،افزایش بی رویه و
متحیر کننده قیمت خودرو ،نوسان در اقتصاد و سبد معیشتی شهروندان اشاره نمود .همچنین
رخدادهای مؤثر بر این بازار در سال مذکور مواردی نظیر قرار دادن حد اعتباری برای
کارگزاریها ،آغاز معامالت آتی و کاهش مالیات بر نقل و انتقال و حق و تقدم (از  7/5درصد به
 7/6درصد) شرکتهای بورسی بوده است.
طی سال  69۷۹حجم زیادی از نقدینگی که عمدتاً حاصل از آزادسازی شبه پول بود وارد بازار
ارز و طال و سپس خودرو و مسکن شد و در نتیجه شاهد بازدهی زیاد در این بازارها بودهایم .در
نهایت پس از گذشت مدت زمان کوتاهی از نوسانات نرخ ارز و فروکش التهابات دیگر بازارها،
پولهای سرگردان که از رشد سایر بازارهای مالی مأیوس شده روانه بازار سرمایه شدند که این
امر منجر به افزایش بازدهی در این بازار گردید .جهت ارتقای بیشتر جایگاه بازار سرمایه در
اقتصاد کشور توصیههای سیاستی به شرح زیر بیان میگردد:
-

توجه به اثر گذاری تصمیات اقتصادی در زمینههای ارزی ،پولی ،بانکی ،تجارت خارجی،
بودجهای و مالیاتی در مجامع تصمیمگیریهای سیاستی بر بورس

-

توسعه و نوآوری در ابزارهای مالی همچون اوراق مشارکت و انواع صکوک ،اوراق فروش
استقراضی ،اختیار معامله سبد سهام
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-

نظارت دقیق تر بر حسن اجرای قانون بازار اوراق بهادار در کشور

-

ایجاد بسترهای الزم برای جذب سرمایه گذاری های خارجی

-

افزایش معافیتهای مالیاتی برای ناشران بورسی

-

تقویت بازار اولیه و ثانویه تأمین مالی جهت مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی

-

بهرهگیری از معامالت الگوریتمی که منجر به انجام بهتر و دقیقتر استراتژیهای معامالتی
سرمایه گذاران میگردد.

-

انتقال تکنولوژی ،تخصص و استفاده از برنامه های آموزشی آیسکو

جدول  .9-77داد و ستد بورس منطقهای مازندران در سال  7931به تفکیک نوع معامله و شرکتهای کارگزاری
(میلیون سهم /میلیارد ریال)
فروش

ردیف

خرید

جمع

نام کارگزاری

6

بانک توسعه صادرات

194

2

سهم آشنا

219

9

آرمان تدبیر نقش جهان

157

568

4

آگاه

126

454

128

5

اقتصاد بیدار

237

859

269

975

1

صبا جهاد

272

986

321

1,162

۹

نهایت نگر

236

854

205

743

441

8

بانک آینده

217

786

329

1,189

546

۷

مفید

66

240

224

810

290

1,050

67

حافظ

169

612

285

1,032

454

1,643

66

بانک کشاورزی

149

538

122

440

270

978

62

سرمایهگذاری ملی ایران

84

303

191

693

275

995

حجم

ارزش

حجم

ارزش

حجم

ارزش

1,148
3,614

701

123

447

317

793

779

2,821

998

222

802

378

1,370

463

253

918

506

1,833

594

2,149
1,597
1,975

69

بانک پارسیان

9

33

11

41

20

74

64

بانک پاسارگاد

202

731

207

751

409

1,482

65

بانک سپه

58

210

96

349

154

559

61

راهنمای سرمایهگذاران

31

111

33

120

64

231

6۹
جمع

آراد ایرانیان

30

109

14

50

44

159

2,455

8,887

3,560

12,889

6,016

21,776
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جدول  .4-77شاخصهای عملکردی بورس منطقهای استان مازندران در سالهای  7936و 7931
مقیاس

سال 69۷1

سال 69۷۹

درصد رشد

شرح

ردیف
6

حجم معامالت

میلیون سهم

1,965

6,015

206

2

ارزش معامالت

میلیارد ریال

8,200

21,766

165

9

شاخص قیمت

واحد

96,290

178,699

86

4

نسبت ارزش معامالت استان به کشور

درصد

6/28

6/9

2

5

دورههای آموزشی

نفر ساعت

9,600

11,440

19

1

بازدیدهای تاالر و همایش

تعداد

3,640

5,550

52

۹

کدهای معامالتی ایجاد شده

تعداد

7,089

5,817

-18

8

بازرسی از دفاتر کارگزاری

تعداد

33

35

6

۷

فعالیتهای حقوقی

تعداد

537

883

64
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فصل دوازدهم
صنعت بیمه استان
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چکیده
صنعت بیمه در تسهیل و رونق فعالیت های اقتصادی در جامعه نقش اساسی
دارد و این صنعت در اقتصاد و بازار سرمایه یکی از بخش های پیشرو و مهم
است .تعداد کل بیمهنامههای صادرشده شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی
شده استان مازندران در سال  69۷۹معادل  6/8میلیون مورد به ارزش 8/9
هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل ازنظر تعداد و ارزش به ترتیب
 67/8درصد و  21/2درصد افزایش نشان میدهد .تعداد کل خسارتهای
پرداختشده شرکتهای مذکور طی سال  69۷۹معادل  957هزار فقره به
ارزش  5/۷هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به
ترتیب از حیث تعداد  ۹7/5درصد کاهش و از نظر ارزش  67/2درصد افزایش
داشته است .همچنین بیشترین مبلغ خسارت پرداختی مربوط به بیمهنامه
شخص ثالث و دیه به ارزش  9/9هزار میلیارد ریال ( 51درصد از کل مبلغ
خسارت پرداختی) بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (2/4
هزار میلیارد ریال) 95/5 ،درصد رشد نشان میدهد .در پایان سال 69۷۹
ضریب خسارت بازار بیمه استان به  ۹6درصد رسید که نسبت به سال گذشته
( 87درصد) معادل  ۷درصد کاهش داشته است.
شناسایی و استفاده از ظرفیتهای اتکایی کشورهای آسیای و آفریقایی به
عنوان جایگزین شرکتهای بیمه اروپایی دارای سهامدار آمریکایی که در
نتیجه تحریمها همکاری خود را قطع کردهاند بهترین راهکار در شرایط فعلی
جهت مدیریت ریسکهای خارجی صنعت بیمه میباشد.
واژههای کلیدی :صنعت بیمه ،رشد اقتصادی ،حق بیمه ،خسارت
پرداختی
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 .7 – 72سیاستهای اقتصادی صنعت بیمه و جهتگیریهای استان
 .7-7-72مقدمه
پیشرفت بیمه در کشور ،میتواند منجر به حفظ ثروت ملی و تشکیل پساندازهای بزرگ شود و
در ارتباطی متقابل با رشد و توسعه اقتصادی ،افزایش مبادالت و توسعه سرمایهگذاریها میباشد.
در واقع صنعت بیمه ،با توجه به نقش آن به عنوان یک نهاد سرمایهگذار و تعهدش در جبران
خسارت ،میتواند بر فعالیتهای اقتصاد کالن و نیز در رشد اقتصادی کشور ،تأثیر بسزایی داشته
باشد .از جمله خدمات بیمه به اقتصاد میتوان به واکنش سریع به رویدادهای فردی و گروهی در
زیانهای مالی ،واگذاری ریسک فعالیتها ،حفاظت سرمایهها ،مشارکت در سیاستهای اجتماعی،
حفظ زنجیره تولید ،تزریق سرمایه به اقتصاد ملی ،سازندگی ،حمایت از ایجاد زیربناهای کشور
اشاره نمود .صنعت بیمه با ایجاد آرامش روحی و امنیت ،باعث از بین رفتن نگرانیهای ناشی از
حوادث ناگهانی شده و از این طریق ،به بهبود کیفیت زندگی مردم و فعالیتهای اقتصادی کمک
میکند .یکی از مهمترین الزامات افزایش نقش بیمه در اقتصاد کشور گسترش فرهنگ بیمه در
بین احاد مردم میباشد که این امر موجب باال رفتن درجه خوداتکایی افراد شده و نهایتاً باعث
کاهش هزینههای دولتی گردیده و این هزینهها میتواند در امور زیربنایی کشور به مصرف برسند
و منجر به رشد و توسعه اقتصادی کشور شوند.
 .2-7-72تبیین رویکردها و سیاستهای دولت در صنعت بیمه
صنعت بیمه کشور همواره به دنبال مدیریت ریسکهای بزرگ ،متنوعتر کردن سبد داراییها ،به
روزتر کردن ساختار مالی و مدیریت شرکتها بوده و مهمتر اینکه تمایل مردم به استفاده از
خدمات بیمهای را تقویت نمایند .استقرار و توسعه سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه
(سنهاب) و الکترونیکی کردن بخش زیادی از ارتباط اطالعاتی و کاری بیمه مرکزی با شرکتهای
بیمه و به ویژه عملیاتی نظارتی بیمه مرکزی از یک سو و طراحی و پیادهسازی سیستم اعطای
کد یکتا به تمامی بیمهنامههای شخص ثالث صادره شرکتهای بیمه بهصورت برخط از سوی
دیگر ،بیانگر توجه ویژه بیمه مرکزی به مقوله شفاف سازی و کاهش تخلفات بوده است .مهمترین
مصوبات شورای عالی بیمه کشور در سال  69۷۹به این شرح میباشد:
 .6تصویب آیین نامه نمایندگیهای فروش بیمههای زندگی مشتمل بر  65ماده و  2تبصره
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 .2اعالم نرخ بیمه پایه شخص ثالث برای سال 69۷8
 .9اصالح آییننامه کارمزد نمایندگی و داللی رسمی بیمه(کارمزد بیمه برای خودروهایی که
اولین بار شمارهگذاری میشوند  ۷درصد تعیین شد).
 .4تعدیل نرخ حق بیمه شخص ثالث ماشین آالت کشاورزی (تعرفه گروه ماشین آالت
کشاورزی برای سال  ،69۷۹با اعمال  97%تخفیف معادل ۹7%تعرفه تعیین گردید).
 .5تعرفه هزینه ارزیابی خسارت موضوع تبصره ماده ( )9۷قانون بیمه اجباری خسارات واردشده
به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب سال  ،)69۷5به ازای هر فقره
ارزیابی برای سال  69۷۹به میزان یک میلیون ریال تعیین گردید.
 .1اصالح آییننامه حاکمیت شرکتی در مؤسسات بیمه (مؤسسه بیمه نمیتواند شخصی را که
برای چهار سال متوالی حسابرسی آن مؤسسه را بر عهده داشته است ،برای سال بعد به
عنوان حسابرس و بازرس قانونی خود انتخاب نماید).
 .۹ابالغ موارد خارج از تعهد شرکت های بیمه (تبصره  2ماده  26قانون شخص ثالث)
 .2– 72بررسی وضعیت تحوالت صنعت بیمه
 .7-2-72عملکرد شرکتهای بیمه دولتی و دولتی خصوصی شده در سطح کشور
وقایع و اتفاقات مهمی که در سال  69۷۹صنعت بیمه کشور را تحت تأثیر قرار داده میتوان به
تغییر رئیس کل بیمه مرکزی ،خروج ایاالت متحده از برجام (این خروج سبب گردید برخی
قراردادهای بیمه گران با خارج دچار ابهام شود) ،افزایش ناگهانی قیمت دالر (به دلیل اعمال
تحریمهای جدید بود که بدون شک بهصورت مستقیم و غیر مستقیم بر عملکرد شرکتهای بیمه
تأثیر داشت که در همین راستا اغلب شرکتهای بیمه طی اطالعیهای از بیمه گذاران خود
درخواست کردند تا به افزایش سرمایه بیمه رشته های بیمهای به خصوص بدنه اتومبیل اقدام
کنند) و وقوع حوادث طبیعی در ماههای پایانی اشاره کرد .مرور آمار صنعت بیمه کشور طی
شش ماهه نخست سال  ۷۹نشان می دهد ،حجم حق بیمههای تولیدی صنعت با  25.4درصد
افزایش نسبت به  1ماهه اول سال گذشته به حدود  689/9هزارمیلیارد ریال رسید .از این میزان
 91/9درصد حقبیمههای تولیدی به رشته بیمه شخصثالث و مازاد اختصاص دارد و  27/۷درصد
از حق بیمه های تولیدی مرتبط با بیمه درمان است وسهم بیمه زندگی نیز به  64/8درصد از
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پرتفوی حق بیمه تولیدی بازار رسید .شرکتهای بیمه در این بازه زمانی در حدود 678/۹
هزارمیلیارد ریال خسارت به بیمهگذاران پرداخت کردند که در مقایسه با  1ماهه اول سال قبل،
معادل 29/2درصد رشد نشان میدهد 11/1 .درصد از خسارتهای بازار بیمه توسط بخش غیردولتی
جبران شد که جایگاه ویژه و اهمیت شرکتهای خصوصی بیمه ای را نشان می دهد .نسبت
خسارت صنعت بیمه در این مدت  5۷/9درصد بود و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 6/6
واحد کاهش نشان داد.
 .2-2-72عملکرد 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  69۷۹معادل  6/8میلیون مورد به ارزش  8/9هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل
ازنظر تعداد و ارزش به ترتیب  67/8درصد و  21/2درصد افزایش نشان میدهد .در خصوص
رشتههای بیمهای ،بیش از  15درصد از حق بیمه تولیدی در استان ازنظر ارزش مربوط به
بیمههای 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  192هزار مورد بیمهنامه صادره و حق بیمه دریافتی
 4هزار میلیارد ریال که 48درصد از کل حق بیمه دریافتی را تشکیل 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  6/9هزار مورد بیمهنامه صادره و با حق بیمه
دریافتی  6/71هزار میلیارد ریال جایگاه دوم را از کل حق بیمه دریافتی صنعت بیمه استان به
خود اختصاص داده است.
در سال  69۷۹بیشترین تعداد بیمهنامههای صادره مربوط به بیمه ایران  6میلیون مورد به ارزش
 4/2هزار میلیارد ریال و کمترین آن مربوط به بیمه البرز  652هزار مورد به ارزش  7/۹هزار
می لیارد ریال بوده است ،بیشترین حق بیمه دریافتی در بخش بیمه شخص ثالث مربوط به بیمه
ایران به تعداد  918هزار مورد و به ارزش  2/9هزار میلیارد ریال بوده است.
همچنین بیشترین حق بیمه دریافتی سرانه (نسبت حق بیمه دریافتی به تعداد نمایندگی) از
میان شرکتهای بیمه استان ،مربوط به بیمه ایران به ارزش  8/5میلیارد ریال و کمترین حق
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بیمه دریافتی سرانه مربوط به بیمه البرز به ارزش  4/8میلیارد 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  8/9هزار میلیارد ریال بوده که حدود  2/4هزار میلیارد ریال بیشتر از
ارزش خسارت پرداختی است .به عبارت دیگر  ۹6درصد از حق بیمه دریافتی صرف پرداخت
خسارت به بیمهشدگان شده است.
نمودار .7-72تعداد بیمه نامههای صادره و حق بیمه دریافتی شرکتهای بیمه استان در سال 7931
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تعداد و ارزش خسارتهای پرداختی
تعداد کل خسارتهای پرداختشده شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی شده استان مازندران در
سال  69۷۹معادل  957هزار مورد به ارزش  5/۷هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه
سال قبل به ترتیب از حیث تعداد  ۹7/5درصد کاهش و از نظر ارزش  67/2درصد افزایش داشته
است .بیشترین تعداد خسارتهای پرداختی مربوط به بیمه درمان معادل  273هزار مورد بوده
( ۹8درصد از کل تعداد خسارت پرداختی) که نسبت به سال قبل ( 6/6میلیون مورد) از کاهش
چشمگیر  ۹5/8درصدی برخوردار میباشد .همچنین بیشترین مبلغ خسارت پرداختی مربوط به
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بیمهنامه شخص ثالث و دیه به ارزش  9/9هزار میلیارد ریال ( 51درصد از کل مبلغ خسارت
پرداختی) بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ( 2/4هزار میلیارد ریال) 95/5 ،درصد
رشد نشان میدهد.
کمترین تعداد خسارت پرداختی مربوط به بیمه باربری معادل  ۹6مورد بوده که نسبت به سال
قبل ۷درصد کاهش داشته است .همچنین کمترین مبلغ خسارت پرداختی نیز مربوط به بیمه
باربری به مبلغ  9/2میلیارد ریال ( 7/6درصد از کل مبلغ خسارت پرداختی) بوده است که نسبت
به مدت مشابه سال قبل از رشد  ۹/5درصدی برخوردار بوده است .با بررسی عملکرد شرکتهای
بیمه استان مازندران طی دوره یادشده مشاهده میشود که بیشترین میزان خسارت پرداختی
توسط بیمه ایران  29۹هزار مورد به ارزش  9/2هزار میلیارد ریال و کمترین آن مربوط به بیمه
البرز  69/1هزار مورد به ارزش  7/4هزار میلیارد ریال بوده است.
نمودار .2-72تعداد و میزان خسارت پرداختی شرکتهای بیمه استان در سال 7931
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 .9 – 72بررسی و تحلیل شاخصهای عملکردی شرکتهای بیمه
 .7- 9 -72شاخص نسبت بیمهنامه به شعب
شاخص نسبت بیمهنامه به شعب استان در سال  69۷1حدود  ۹7هزار فقره بوده که با 66/4
درصد رشد به  ۹8هزار فقره در سال  69۷۹رسید .مقادیر این شاخص برای شرکتهای بیمه
ایران ،آسیا ،دانا و البرز به ترتیب برابر با  676هزار فقره ۷۹/۹ ،هزار فقره 98/۹ ،هزار فقره و 98/6
هزار فقره بوده که بیمه ایران دارای بیشترین سرانه بیمهنامه به ازای هر شعب و بیمه البرز دارای
کمترین میزان سرانه بیمهنامه صادره به ازای هر شعب را داشته است.
 .2- 9 -72شاخص نسبت بیمهنامه به نمایندگی
در سال  69۷۹هر یک از نمایندگیهای بیمه در استان بهطور متوسط حدود  6۹42فقره بیمهنامه
صادر نمودهاند .مقادیر این شاخص برای شرکتهای بیمه ایران ،آسیا ،دانا و البرز به ترتیب برابر
با  2726فقره 68۷5 ،فقره 66۹4 ،فقره و  6766فقره 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 -72شاخص نسبت حق بیمه به شعب
این شاخص برای استان در سال  69۷۹برابر با  94۷میلیارد ریال به ازای هر شعبه میباشد که
 21درصد 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  259 ،9۷1 ،425و  684میلیارد
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 -72شاخص نسبت حق بیمه به نمایندگی
در سال  69۷1میزان این شاخص برای استان برابر با  1/8میلیارد ریال به ازای هر نمایندگی بوده
که با  69/2درصد رشد به  ۹/۹میلیارد ریال در سال  69۷۹رسیده است .سرانه حق بیمه دریافتی
به ازای هر نمایندگی در شرکتهای بیمه ایران ،آسیا ،دانا و البرز به ترتیب  ۹/1 ،۹/۷ ،8/5و 4/8
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میلیارد ریال بوده که شرکت بیمه ایران و البرز به ترتیب بیشترین و کمترین میزان این شاخص
را در استان به خود اختصاص دادهاند.
 .5- 9 -72شاخص نسبت خسارت پرداختی به شعب
شاخص نسبت خسارت پرداختی به شعب استان در سال  69۷1معادل  225میلیارد ریال خسارت
به ازای هر شعبه بوده است که با  67/2درصد رشد به  248میلیارد ریال در سال  69۷۹رسید.
مقادیر این شاخص برای شرکتهای بیمه ایران ،آسیا ،دانا و البرز به ترتیب برابر با ،251 ،924
 689و  67۷میلیارد 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 میباشد.
 .6- 9 -72شاخص نسبت خسارت پرداختی به نمایندگی
در سال  69۷۹هر یک از نمایندگیهای شرکتهای بیمه استان به طور متوسط حدود 5/4
میلیارد ریال خسارت پرداخت نمودهاند که نسبت به سال گذشته  6درصد کاهش داشته است.
این شاخص برای شرکت های بیمه ایران ،آسیا ،دانا و البرز به ترتیب برابر با  5/5 ،5/6 ،1/4و 2/8
میلیارد ریال بوده که بیمه ایران و بیمه البرز به ترتیب دارای بیشترین سرانه خسارت پرداختی
به ازای هر نمایندگی را داشتهاند.
 .1- 9 -72ضریب 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  69۷۹ضریب خسارت بازار بیمه استان به  ۹6درصد رسید
که نسبت به سال گذشته ( 87درصد) معادل  ۷درصد کاهش داشته است .این امر حاکی از
کاهش نسبی خسارت پرداختی بهحق بیمه دریافتی و به عبارتی سوددهی بیشتر صنعت بیمه
نسبت به سال گذشته میباشد .ضریب خسارت برای شرکت بیمه ایران  ۹1/2درصد ،بیمه آسیا
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 14/8درصد ،بیمه دانا  ۹2/5و برای بیمه البرز  5۷/2درصد در سال  69۷۹میباشد .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.
 .8-9–72تعداد مراکز بیمهای استان
بر اساس آمار دریافتی از شرکتهای بیمه استان در سال  69۷۹تعداد بیمههای دولتی و خصوصی
شده استان با تعداد  24شعبه 6789 ،نمایندگی و تعداد  454کارکنان مشغول ارائه خدمات
بیمهای در سطح استان مازندران بودهاند .در این سال بیمه ایران با  67شعبه 577 ،نمایندگی و
تعداد  6۹9نفر کارکنان ،بیمه آسیا با  1شعبه 977 ،نمایندگی و تعداد  699نفر کارکنان ،بیمه
البرز با  4شعبه 656 ،نمایندگی و تعداد  54نفر کارکنان و بیمه دانا با  4شعبه 692 ،نمایندگی
و تعداد  ۷4نفر کارکنان خدمات بیمهای را در سطح استان ارائه نمودهاند.
 .3-9-72بیمه زندگی (عمر)
بیمه عمر یکی از انواع بیمه اشخاص میباشد و از آن میتوان به عنوان یک پسانداز طالیی برای
آینده یاد کرد .این بیمه یک سرمایهگذاری با سود تضمینی است و هدف آن تأمین آتیه و کاهش
دغدغه و نگرانی افراد در طول زندگی میباشد .افراد با پرداخت مبلغ معینی به عنوان حقبیمه،
عالوه بر سرمایهگذاری با سود تضمینی برای آتیه خود و استفاده از پوششهای متنوع و مفید در
زمان حیات و در طول مدت اعتبار بیمهنامه ،امکان استفاده از پوششهای مخصوص در مقابل
خطر فوت و بعد از آن را نیز خواهند داشت .بر این اساس  ۷درصد ( ۹۹5میلیارد ریال) از کل
حق بیمههای استان در سال  69۷۹مربوط به بیمه زندگی و  ۷6درصد مربوط به سایر رشتههای
بیمهای میباشد که نسبت به سال گذشته از رشد  9/4درصدی برخوردار بوده است .قابل ذکر
است در سال مذکور تعداد  61۷هزار فقره بیمه نامه مربوط به بیمه عمر صادر گردیده که نسبت
به مدت مشابه سال گذشته  ۹۹/8درصد رشد نشان میدهد .در ایران بیمه هاى زندگی کمتر از
ده درصد از سطح بیمهها را به خود اختصاص داده ولى در دنیا این نسبت بسیار باالتر بوده،
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بهطوریکه در برخی از کشورها به  58درصد نیز میرسد .با توجه به نقش و اهمیت بیمههای
زندگی ،فرهنگسازی و برنامهریزی مورد نیاز در این زمینه ،میتواند عالوه بر ارتقاء شاخصهای
توسعه انسانی جامعه ،موجبات رشد و ارتقاء شاخصهای اقتصادی را نیز فراهم نماید.
 .4-72جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی
به طور کلی ،بیمه به دو گروه بیمههای اجتماعی و بازرگانی تقسیم میشود .بیمههای اجتماعی
مجموعهای از رشته خدماتی است که به منظور تأمین رفاه عمومی یا مواردی از آن به نفع عامه
یا طبقات معینی از جامعه صورت میگیرد .بیمههای بازنشستگی ،بیمههای دولتی درمانی،
بیمههای بیکاری و بیمه حوادث و تصادفات از انواع بیمههای اجتماعی به شمار میروند .بیمههاى
بازرگانی که به بیمههاى اختیاری هم معروف میباشند ،در آن بیمهگذار به میل خود و آزادانه به
تهیه انواع پوششهاى بیمهاى اقدام مىنماید .بیمههاى بازرگانی ،با توجه بهنوع و طبیعت خطر،
به دو دسته بزرگ بیمههاى دریائى و غیردریائى تقسیم مىشوند.
در پایان سال  69۷۹ضریب خسارت بازار بیمه استان به  ۹6درصد رسید که نسبت به سال
گذشته ( 87درصد) معادل  ۷درصد کاهش داشته است .این امر حاکی از کاهش نسبی خسارت
پرداختی بهحق بیمه دریافتی و به عبارتی سوددهی بیشتر صنعت بیمه نسبت به سال گذشته
میباشد .خروج آمریکا از توافق هستهای برجام در سال  69۷۹سبب شده تا تمایل شرکتهای
بیمهگر اتکایی بینالمللی برای همکاری و حضور در بازار بیمه اتکایی ایران افت محسوسی پیدا
کرده به گونهای که کمتر کشور اروپایی و غربی حاضر به پذیرش ریسکهای بزرگ در حوزههای
استراتژیک نظیر حملونقل ،تجارت بینالملل و ریسکهای عرصههایی چون انرژی هستند و در
این میان گزینه نهایی بیمه مرکزی ،انتقال ریسکهای بزرگ به شرکتهای بیمهگر اتکایی
خارجی عمدتاً در شرق آسیا خواهد بود .از سوی دیگر بخش زیادی از ریسک بیمههای اتکایی به
شرکتهای بیمه اتکایی داخلی یا توزیع ریسک بین شرکتهای بیمهگر کشور منتقل شده و
ضرورت ایجاب میکند تا نسبتهای کلیدی از جمله کفایت سرمایه و ظرفیت نگهداری ریسک
این شرکتها بهگونه ای مدیریت و صیانت شود که به هنگام بروز حوادث بزرگ بتوانند در برابر
تعهدات خود پاسخگو باشند .افزون بر اینکه همچنان در رأس پیگیری مطالبات برجامی یکی از
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گزینههای مهم پیش روی مذاکره کنندگان ایرانی میتواند استفاده از ظرفیتهای اتکایی
بیمهگران اروپایی باشد .جهت بهبود و توسعه صنعت بیمه میتوان به راهکارهای ذیل اشاره نمود:
 .6نظارت بر وضعیت مالی و توانگری شرکتهای بیمه
 .2یکپارچه سازی و تسهیل تبادل اطالعات از طریق اتصال به سامانههای ارتباطی درون
صنعت بیمه و با دستگاه های مرتبط.
 .9جلب حضور اشخاص خارجی در بازار بیمه کشور
 .4افزایش تعامل بیمه گیران از طریق استارتاپهای جدید بیمهای جهت تسهیل در فروش
و تمدید بیمهنامهها
.5

ارتقا همکاری با شرکت های بیمه خارجی.

 .1شناسایی و استفاده از ظرفیتهای اتکائی کشورهای آسیای و آفریقایی بعنوان جایگزین
شرکتهای بیمه اروپایی دارای سهامدار آمریکایی که در نتیجه تحریمها همکاری خود
را قطع کردهاند.
 .۹تحت پوشش قراردادن ریسکهایی که به جهت تحریمها امکان اخذ پوششهای اتکایی
در بازارهای بینالمللی برای آنها وجود ندارد با کمک و حمایت دولت
 .8گسترش هدایتشده شبکه فروش (نمایندگان و کارگزاران و ارزیابان خسارت بیمهای)
 .۷توسعه بیمه های اعتبار صادراتی
 .67گسترش پوششهای بیمه درمان تکمیلی
 .66افزایش سهم بیمه زندگی در صنعت بیمه
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جدول  .7-72تعداد شعب و نمایندگی بیمههای دولتی استان مازندران در سال 7931

تعداد نمایندگی

ردیف

تعداد شعب

تعداد کارکنان

شرکت بیمه

6

ایران

67

2

آسیا

1

1

9

البرز

4

4

67۷

4

دانا

4

4

646

692

24

24

۷۹9

6789

جمع کل

سال ۷1

سال ۷۹

سال ۷1

سال ۷۹

سال ۷1

سال ۷۹

67

457

577

6۹۹

6۹9

299

977

627

699

656

59

54

۷4

۷4

456

454

مأخذ :شرکتهای بیمه استان مازندران
جدول  .2-72حق بیمه دریافتی شرکتهای بیمههای استان مازندران در سالهای  7936و 7931
(مبالغ به میلیون ریال)
عنوان

حق بیمه دریافتی

تعداد بیمهنامه صادره

شرکت

سال ۷1

سال ۷۹

درصد رشد

سال ۷1

سال ۷۹

درصد رشد

ایران

951,267

1,010,592

1/2

3,364,841

4,257,410

21/5

آسیا

465,824

568,513

22

1,799,155

2,379,726

92/9

البرز

94149,4

152,642

2/6

581562,

737,934

96/2

دانا

136,836

154,932

69/2

920,401

1,011,813

۷/۷

جمع

1,703,361

1,886,679

67/۹

6,646,983

8,386,883

21/6
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جدول  .9-72خسارتهای پرداختی شرکتهای بیمه استان مازندران در سالهای  7936و 7931
(مبالغ به میلیون ریال)
عنوان

مبلغ خسارت پرداختی

تعداد خسارت پرداختی

شرکت

سال ۷1

سال ۷۹

درصد رشد

سال ۷1

سال ۷۹

درصد
رشد

ایران

1,096,997

237,538

-۹8/9

3,329,901

3,245,002

-2/5

آسیا

47,873

57,970

26/6

1,144,805

1,540,880

94/1

البرز

9,448

13,656

44/5

354,779

436,857

29/6

دانا

33,098

41,679

25/۷

575,647

733,339

2۹/4

جمع

1,187,416

350,843

-۹7/4

5,405,132

5,956,078

67/2
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جدول  .4-72حق بیمه دریافتی شرکتهای بیمه استان مازندران در سالهای  7936و  7931به تفکیک
رشتههای بیمه (مبالغ به میلیون ریال)
عنوان

مبلغ حق بیمه دریافتی

تعداد بیمهنامه صادره

رشته

سال ۷1

سال ۷۹

درصد رشد

سال ۷1

سال ۷۹

درصد رشد

اتومبیل

آتشسوزی

172,441

171,826

-7/4

333,619

418,837

25/5

باربری

3,945

2,993

-24/6

23,390

51,042

668/2

بدنه

96,133

105,817

67/6

417,991

737,291

۹1/4

حوادث سرنشین

562,179

613,395

۷/6

442,409

620,133

47/2

شخص ثالث

577,776

632,259

۷/4

3,281,370

4,058,410

29/۹

عمر

95,116

169,662

۹8/4

560,138

775,099

98/4

حوادث

149,390

142,218

-4/8

61,602

72,760

68/6

درمان

1,580

1,325

-61/6

1,056,689

1,067,749

6

سایر

44,801

47,184

5/9

469,775

585,562

24/1

جمع

1,703,361

1,886,679

67/8

6,646,983

8,386,883

21/2

مأخذ :شرکتهای بیمه استان مازندران
جدول  .5-72خسارت پرداختی بیمههای استان مازندران در سالهای  7936و  7931به تفکیک رشتههای بیمه
(مبالغ به میلیون ریال)
عنوان

مبلغ خسارت پرداختی

تعداد خسارت پرداختی

اتومبیل

رشته

سال ۷1

سال ۷۹

درصد رشد

سال ۷1

سال ۷۹

درصد رشد

آتشسوزی

1,498

2,307

54

106,785

162,825

52/5

باربری

78

71

-۷

2,975

3,198

۹/5

بدنه

11,809

13,528

64/1

289,826

402,258

98/8

حوادث سرنشین

352

1,223

2۹4/4

150,832

312,922

67۹/5

شخص ثالث

32,946

41,851

2۹

2,475,235

3,354,851

95/5

عمر

6,881

7,714

62/6

193,053

218,359

69/6

حوادث

711

686

-9/5

10,251

12,638

29/9

درمان

1,129,608

273,194

-۹5/8

1,807,016

1,131,246

-9۹/4

سایر

3,533

10,269

6۷7/۹

369,157

357,781

-9/6

جمع

1,187,416

350,843

۹7/5

5,405,132

5,956,078

67/2
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فصل سیزدهم
بازار پول و اعتبار
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چکیده
حفظ منافع بانک با تکیه بر اصل مشتری مداری و ارزش مشتری و بر اساس
تحصیل منافع مشترک ،افزایش ضریب اطمینان از بازگشت به موقع منابع و
تسهیلگری بهبود وضعیت تولیدکنندگان در فضای کسب و کار ،حمایت از
اشتغالزایی آنان و در نهایت رفاه عمومی مردم به عنوان برنامه عملیاتی سال
 69۷۹بانکهای استان مازندران بوده است .شاخصهای عملکردی بازار پول
استان ( بانکهای عضو کمیسیون هماهنگی بانکها ) در سال  69۷۹به شرح
ذیل می باشد :
مانده سپردههای بانکهای استان معادل  919هزار میلیارد ریال بوده است
که از رشدی معادل  21/۷درصد نسبت به سال  ۷1برخوردار بوده است.
مانده تسهیالت اعطایی بانکهای استان مازندران معادل  952هزار میلیارد
ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشدی معادل  29/5درصد
برخوردار بوده است.
مطالبات معوق و سررسید گذشته و مشکوکالوصول بانکهای استان معادل
 92هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل 8/6
درصد افزایش داشته است.
علیرغم تنگناهای اعتباری فرآروی نظام بانکی در سالهای اخیر ،همچنان
بیش از  87درصد از تأمین مالی اقتصاد توسط شبکه بانکی انجام میشود،
در حالی که انتظار میرود رویکرد نظام بانکی بر تأمین مالی کوتاه مدت و
بنگاههای خرد و کوچک و متوسط متمرکز باشد و بازار سرمایه و
سرمایهگذاری خارجی نیز تأمین مالی بنگاههای بزرگ را بر عهده گیرند.
واژههای کلیدی :بازار پول ،تسهیالت اعطایی ،مانده سپرده ،مطالبات معوق
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 .7 -79سیاستهای اقتصادی بازار پول و اعتبار و جهتگیریهای استان
بانکهای استان در راستای سیاستها و خط مشی اعتباری ابالغی از بانک مرکزی در سال 69۷۹
حمایت از فعاالن عرصه تولید و تجارت و ارائه خدمات حداکثری به مشتریان متناسب با شرایط
موجود و منطبق با قوانین و مقررات ،حفظ منافع بانک با تکیه بر اصل مشتری مداری و ارزش
مشتری و بر اساس تحصیل منافع مشترک ،افزایش ضریب اطمینان از بازگشت به موقع منابع و
تسهیلگری بهبود وضعیت تولیدکنندگان در فضای کسب و کار ،حمایت از اشتغالزایی آنان و در
نهایت رفاه عمومی مردم به عنوان برنامه عملیاتی سال  69۷۹در نظر گرفته اند  .اعطای انواع
تسهیالت تکلیفی و تبصرهای مانند مسکن روستایی ،مسکن نخبگان ،حوادث غیرمترقبه ،بافت
فرسوده ،تاکسی فرسوده و ...در راستای انجام مسئولیتهای اجتماعی از دیگر سیاستهایی است
که بانکهای استان در راستای نظام بانکی کشور با توجه به ابالغیههای دولت محترم و بانک
مرکزی طی سال  69۷۹در دستور کار خود قرار دادند.
مهمترین بخشنامههای و دستورالعملهای ابالغی از سوی بانک مرکزی و همچنین مصوبات
شورای پول و اعتبار در سال  69۷۹شامل موارد ذیل می باشد :
 .6افزایش سقف تسهیالت ساخت مسکن با قابلیت تبدیل به فروش اقساطی در بانکهای تجاری
و بانک مسکن
 .2تصویب طرح ادغام بانک سپه با پنج بانک و مؤسسه اعتباری
 .9ابالغ ساز و کار اجرایی بسته تسهیل واردات مواد اولیه و واسطهای بخش تولید از محل ارز
حاصل از صادرات
.4

تصویب راه اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان

 .5تصویب مقررات مربوط به بازار متشکل معامالت ارزی
 .1ابالغ دستورالعمل نحوه پذیرش اوراق اسناد مالی اسالمی به عنوان ضمانت اعطای تسهیالت
به پیمانکاران مجری طرحهای عمرانی
 .۹اجرای طرح اتصال کارتهای بانکی به نظام مدیریت مصرف سوخت کشور با بهرهگیری از
زیرساخت های تبادل داده و ابزارهای تسویه و پرداخت .
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 .2-79بررسی وضعیت تحوالت بازار پول و اعتبار استان
 .7-2-79وضعیت مانده سپرده بانکهای استان
سپرده وجوهی است که بهوسیله اشخاص حقیقی و حقوقی طبق ضوابطی به بانک سپردهشده و
سود آن طبق ضوابط و مقررات موجود بهصورت روز شمار و با نرخ سود علیالحساب محاسبه و
پرداخت میشود .بر اساس گزارش دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان مازندران مانده
سپردههای بانکهای استان در سال  69۷۹معادل  919هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت
به مدت مشابه سال ماقبل آن از رشدی معادل  21/۷درصد برخوردار بوده است .سهم بانکهای
استان از کل سپرده های بانکی کشور 6در سال مورد بررسی معادل  6/۹1درصد بوده است.
بیشترین سهم از نظر مبلغ در مدت یادشده مربوط به سپردههای کوتاهمدت بوده که با مبلغی
معادل  69۷هزار میلیارد ریال از سهمی معادل  98/5درصد کل سپردههای بانکی استان را به
خود اختصاص داده است .همچنین بیشترین و کمترین میزان منابع بانکهای دولتی استان
مربوط به بانک ملی با مبلغ  679/۹هزار میلیارد ریال و بانک توسعه صادرات با  7/65هزار میلیارد
ریال بوده است.
قابل ذکر است با در نظر گرفتن سرانه سپرده بانکهای استان به ازای هر شعبه ،بانک ملی با
مبلغ  ۹76میلیارد ریال بیشترین و بانک توسعه صادرات با  ۹۷میلیارد ریال کمترین میزان این
شاخص را به خود اختصاص دادهاند .همچنین در دوره مورد بررسی پست بانک ،بانک رفاه کارگران
و توسعه تعاون به ترتیب با  5۹/8 ،۷7/4و  47/2درصد بیشترین رشد جذب سپردهها را نسبت
به مدت مشابه سال قبل داشتهاند و بانک توسعه صادرات از رشد منفی  64/2درصدی برخوردار
بوده است.
 .2 – 2-79وضعیت مانده تسهیالت بانکهای استان
اعطای تسهیالت بخش مهمی از عملیات هر بانک را تشکیل میدهد و از این رو هر نظام اقتصادی،
یک نظام بانکی را متناسب با اهداف و نیازهای خود سازمان میدهد و به کار میگیرد .در هر
نظام کارآ ،مسئولیت واسطههای مالی مانند بانکها ،جمعآوری منابع ،تجهیز و هدایت آنها به
 - 6صرفا آمار بانکهای عضو کمیسیون هماهنگی بانکهای مدنظر می باشد
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سمت و سوی بهترین فرصتهای سرمایهگذاری است.
بر اساس گزارش دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان مازندران مانده تسهیالت اعطایی
بانکهای استان تا پایان اسفندماه سال  69۷۹معادل  952هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به
مدت مشابه سال قبل از رشدی معادل  29/5درصد برخوردار بوده است .سهم بانکهای استان از
کل تسهیالت پرداختی شبکه بانکی کشور 6در سال مورد بررسی معادل  2/99درصد بوده است .
در دوره مورد بررسی بخشهای خدمات و بازرگانی  94/8درصد ( 622هزار میلیارد ریال) ،مسکن
و ساختمان  28/2درصد ( ۷۷هزار میلیارد ریال) ،کشاورزی  27/5درصد ( ۹2هزار میلیارد ریال)،
صنعت و معدن  67/1درصد ( 9۹هزار میلیارد ریال) ،قرضالحسنه  5/4درصد ( 68هزار میلیارد
ریال) و صادرات  7/5درصد ( 6/8هز ار میلیارد ریال) از کل تسهیالت پرداختی استان را به خود
اختصاص دادهاند.
در سال  69۷۹بانک ملی با  25/9درصد سهم بیشترین سهم را در پرداخت تسهیالت در استان
داشته و پسازآن بانکهای مسکن با  27درصد ،کشاورزی با  66/5درصد ،ملت با  67/۷درصد،
صادرات با  67/5درصد و سایر بانکها  26/8درصد از مانده تسهیالت پرداختی را خود اختصاص
داده اند .با در نظر گرفتن تعداد شعب هر بانک و مقایسه سرانه تسهیالت بانکها ،بانک توسعه
صادرات با  2/5هزار میلیارد ریال بیشترین و بانک توسعه تعاون با  7/68هزار میلیارد ریال کمترین
میزان پرداخت تسهیالت را تا پایان سال  69۷۹به خود اختصاص دادهاند .بر اساس گزارش بانک
مرکزی مانده کل تسهیالت اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری کشور در سال  69۷۹بالغ بر
 657۷7هزار میلیارد ریال میباشد که نسبت به سال گذشته  2579هزار میلیارد ریال (6۷/۷
درصد) افزایش داشته است.
 .9-79بررسی وضعیت بازار پول و اعتبار (وضعیت متغیرهای بانکی در استان)
 .7-9-79نسبت مانده تسهیالت به مانده سپرده نزد بانکها
با استفاده از این شاخص میتوان وضعیت مدیریت نقدینگی در بانکها را در یک دوره زمانی
خاص مورد بررسی قرار داد .نسبت مانده تسهیالت به مانده سپرده نزد بانکها در سال  69۷۹در
 - 6صرفا آمار بانکهای عضو کمیسیون هماهنگی بانکهای مدنظر می باشد .
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شعب بانکهای عضو کمیسیون هماهنگی امور بانکهای استان معادل  ۷۹درصد بوده است و
این بدان معنی است که این دسته از بانکهای استان  9درصد کمتر از مانده سپرده خود تسهیالت
پرداخت نمودهاند .از مقایسه مانده تسهیالت اعطایی بانکهای استان در سال  69۷۹با مانده
سپرده این بانکها در سال گذشته ،مشاهده میگردد که بانک توسعه صادرات با  92واحد ،صنعت
و معدن با  4/5واحد ،مسکن  2واحد ،بیشترین نسبت مانده تسهیالت به مانده سپرده را به خود
اختصاص دادهاند .همچنین مقایسه آمارهای موجود در این خصوص نشان میدهد ،مانده
تسهیالت بانکهای استان به میزان 66هزار میلیارد ریال کمتر از مانده سپردهها میباشد.
 .2-9-79مطالبات شبکه بانکهای استان
بر اساس گزارش دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان مازندران مطالبات معوق و
سررسید گذشته و مشکوکالوصول بانکهای استان مازندران در سال  69۷۹معادل  92هزار
میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل  8/6درصد افزایش داشته است.
بیشترین سهم مطالبات در مدت یادشده مربوط به بانک ملت با  26/9درصد ( 1/8هزار میلیارد
ریال) و کمترین سهم متعلق بانک توسعه صادرات بوده که فاقد مطالبات معوق و سررسید گذشته
و مشکوک الوصول میباشد.
نسبت مطالبات معوق و سررسید گذشته و مشکوکالوصول به مانده تسهیالت اعطایی بانکهای
استان در سال  69۷۹معادل  ۷/2درصد بوده که در این میان بانکهای صنعت و معدن و ملت با
نسبتهای  95/4و  6۹/۷درصد بیشترین درصد از تسهیالت پرداختیشان دچار معوقات پرداخت
اقساط گردیده است.
 .4-79بررسی و تحلیل اجزاء سپردهها و تسهیالت بانکی
 .7-4-79مانده انواع سپردههای بانکی به تفکیک نوع سپرده
مانده کل سپردههای شبکه بانکی عضو کمیسیون هماهنگی بانکهای استان در پایان سال 69۷۹
به میزان  919هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با عملکرد سال گذشته از رشدی معادل
 21/۷درصد برخوردار بوده است.
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نمودار .7-79مانده کل سپردههای بانکی به تفکیک نوع سپرده در سال 7931
69۷.8

69۹.7
647
627
677
87

57.4

17
21.۷

47

8.۷

27
7

سایر سپردهها

قرضالحسنه
جاری

سایر سپردهها

قرضالحسنه جاری

قرضالحسنه پس سپرده کوتاهمدت سپرده بلندمدت
انداز

قرضالحسنه پس انداز

سپرده کوتاهمدت

سپرده بلندمدت

همان طور که نمودار ( )6-69نشان میدهد مانده سپردههای دیداری با رقم  57/4هزار میلیارد
ریال معادل  69/۷درصد از کل سپردهها در سال  69۷۹را تشکیل داده و مانده سپردههای
مدتدار(کوتاه مدت و بلندمدت) طی این دوره بالغبر  2۹1/۷هزار میلیارد ریال بوده که معادل
 ۹1/2درصد از کل سپردههای بانکی میباشد .همچنین مانده سپردههای قرضالحسنه پسانداز
با رقم  21/۷هزار میلیارد ریال ۹/4 ،درصد از کل سپردهها را در این مدت به خود اختصاص داده
است .مانده کل سایر سپردهها در سال مذکور نیز رقمی بالغ بر  8/۷هزار میلیارد ریال معادل 2/5
درصد از مانده کل سپردهها بوده است .بر اساس اطالعات موجود مانده سپردههای دیداری،
سپردههای مدتدار ،سپردههای قرضالحسنه پسانداز در مقایسه با عملکرد سال قبل به ترتیب
از رشد  24/۷ ،24/2 ،17/5و  92/6درصدی برخوردار است .مانده سایر سپردهها در سال 69۷۹
نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد منفی  22/1درصدی داشته است.
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 .2-4-79مانده انواع سپردههای بانکی به تفکیک بانکهای استان
میانگین مانده کل سپردههای بانکی استان مازندران در سال  69۷۹بالغبر  2۹/۷هزار میلیارد
ریال بوده که تنها  1بانک استان باالتر از سطح میانگین قرار دارند .بانک ملی با رقم  679/۹هزار
میلیارد ریال (معادل  28/5درصد از مانده کل سپردههای استان) و پس از آن بانکهای صادرات
و ملت به ترتیب با مبلغی معادل  4۹/8و  9۷/۷هزار میلیارد ریال رتبههای اول تا سوم در بین
بانکهای استان را از لحاظ مانده کل سپردههای بانکی استان به خود اختصاص دادهاند .در مقابل
مانده کل سپردههای بانک توسعه صادرات با رقم  65۷میلیارد ریال معادل  7/74درصد از مانده
کل سپردههای استان ،کمترین میزان بوده است.
 .9-4-79مانده تسهیالت اعطایی به تفکیک بخشهای اقتصادی
مانده کل تسهیالت شبکه بانکی عضو کمیسیون هماهنگی بانکهای استان در پایان سال 69۷۹
در پایان سال  ،69۷۹به میزان  952/2هزار میلیارد ریال میباشد که در مقایسه با عملکرد سال
قبل از رشدی معادل  29/5درصد برخوردار بوده است.
نمودار  .2-79مانده تسهیالت اعطایی به تفکیک بخشهای اقتصادی در سال 7931
741

622.1

721

۷۷.6

711

۹2.2

81
61

9۹.2

41

68.۷
6.8

21
1

صادرات

مسکن و

صنعت و معدن

کشاورزی

ساختمان

صادرات

مسکن و ساختمان

خدمات و

قرضالحسنه

بازرگانی

صنعت و معدن

کشاورزی

65۹
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بیشترین سهم تسهیالت پرداختی بانکهای استان طی دوره یادشده مربوط به بخش خدمات و
بازرگانی به میزان  622/1هزار میلیارد ریال و با سهمی معادل  94/8درصد از کل تسهیالت
پرداختی میباشد .در بین بخشهای مختلف اقتصادی استان ،مانده تسهیالت اعطایی بخش
صادرات با  85درصد رشد نسبت به سال قبل بیشترین رشد را تجربه نمود .بخش مسکن و
ساختمان با مبلغ  ۷۷/6هزار میلیارد ریال و سهمی معادل  28/2درصد در رتبه دوم از لحاظ
تسهیالت دریافتی قرار گرفته است.
طی این دوره مانده تسهیالت اعطایی به بخش کشاورزی به میزان  ۹2/2هزار میلیارد ریال بوده
که با رشد  6۷درصدی و سهمی  27/5درصد از کل تسهیالت اعطایی استان ،رتبه سوم در بین
بخشهای مختلف اقتصادی استان را به خود اختصاص داده است .کمترین میزان مانده تسهیالت
اعطایی بانکهای استان مربوط به بخش صادرات میباشد که بالغبر  6/8هزار میلیارد ریال و
سهمی معادل  7/5درصد از مانده کل تسهیالت اعطایی داشته است.
 .5-79بررسی کارایی بانکی
 .7-5-79شعب بانکهای استان
بر اساس آمار کمیسیون هماهنگی بانکهای استان در سال  69۷۹تعداد  69بانک دولتی و دولتی
خصوصی شده با مجموع  ۹78شعبه بانکی و با  1862کارکنان مشغول خدماتدهی بودهاند .در
دوره مورد بررسی بانک ملی با  648شعبه و  64۹1کارکنان بیشترین شعب و کارکنان و بانک
توسعه صادرات با  6شعبه و  67کارکنان کمترین شعب بانکی و کارکنان در استان را به خود
اختصاص دادهاند.
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نمودار  .9-79تعداد شعب بانکهای استان در سال 7931
2۹.7

مهر ایران

22.7

توسعه تعاون

6۹.7

پست بانک

4.7

صنعت ومعدن

2.7

توسعه صادرات

17.7

رفاه کارگران

۷2.7

کشاورزی

5۹.7

تجارت

17.7

سپه

59.7

مسکن

1۹.7

ملت

۷۷.7

صادرات

648.7
761

ملی

741

721

711

61

81

41

21

1

 .2-5-79تعداد دستگاههای  ATMبانکهای استان
طبق آخرین آمار کمیسیون هماهنگی بانکهای استان ،تحت عنوان آمار ابزارها و تجهیزات
پرداخت الکترونیک تا پایان اسفند  69۷۹جمعاً  6۹41دستگاه خودپرداز در استان در حال ارائه
خدمت به مردم بودهاند که از این تعداد تقریباً  22/6درصد آن متعلق به بانک ملی 69/2 ،درصد
متعلق به پست بانک 66/۹ ،درصد متعلق به بانک ملت 66/5 ،درصد متعلق به بانک سپه و 46/5
درصد باقیمانده متعلق به سایر بانکهای عضو کمیسیون هماهنگی بانکهای استان بوده است.
 .9-5-79نسبت سپرده به شعب بانکهای استان
آمار کمیسیون هماهنگی بانکهای استان در سال  69۷۹حکایت از آن دارد که  ۹78شعبه بانکی
در استان در این سال مشغول ارائه خدمات بانکی بودهاند .از متغیرهای مهم کارایی نظام بانکی
محاسبه شاخص نسبت سپردههای بانکی به شعب بانکی استان هست که این نسبت برای استان
65۷
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مازندران در سال مورد بررسی معادل  569میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته رشد
 28/9درصدی داسته است .با در نظر گرفتن تعداد شعب و محاسبه سرانه مانده سپرده بانکها،
بانک ملی با مبلغ  ۹76میلیارد ریال و بانک توسعه صادرات با  ۹۷میلیارد ریال بیشترین و کمترین
مبلغ این شاخص را به خود اختصاص دادهاند.
 .4-5-79نسبت تسهیالت به شعب بانکهای استان
از دیگر متغیرهای مهم کارایی نظام بانکی محاسبه شاخص نسبت تسهیالت بانکی به شعب بانکی
استان میباشد که این نسبت برای استان مازندران در سال  69۷۹معادل  4۷۹میلیارد ریال بوده
است؛ با در نظر گرفتن تعداد شعب هر بانک و مقایسه سرانه مانده تسهیالت اعطایی بانکها،
بانک توسعه صادرات با  2/1هزار میلیارد ریال بیشترین و بانک قرضالحسنه مهر ایران با 658
میلیارد ریال کمترین مبلغ این شاخص را به خود اختصاص دادهاند.
 .5-5-79نسبت سپرده به کارکنان بانکهای استان
آمار کمیسیون هماهنگی بانکهای استان در سال  69۷۹حکایت از آن دارد که تعداد  1862نفر
در شعب بانکی استان در این سال مشغول ارائه خدمات بانکی بودهاند .از متغیرهای دیگر برآورد
کارایی نظام بانکی محاسبه شاخص نسبت سپردههای بانکی به کارکنان بانکی استان هست که
این نسبت برای استان مازندران در سال مورد بررسی معادل  59/9میلیارد ریال بوده که نسبت
به سال گذشته  96درصد رشد داشته است.
 .6-5-79نسبت تسهیالت به کارکنان بانکهای استان
از دیگر متغیرهای ارزیابی کارایی نظام بانکی محاسبه شاخص نسبت تسهیالت بانکی به کارکنان
بانکی استان میباشد که این نسبت برای بانکهای استان مازندران در سال  69۷۹معادل 56/۹
میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد  2۹/9درصدی را نشان میدهد.
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نمودار . 4-79نسبت تسهیالت و سپرده به کارکنان بانکهای استان در سال 7931

59.5

ارقام  :میلیارد ریال

59 9

59.7
52.5
52.7

57 1

56.5
56.7
57.5

نسبت تسهیالت به

نسبت سپرده به کارکنان

کارکنان بانکهای استان

بانکهای استان

 .1-5-79نسبت  ATMبه شعب بانکی استان
نسبت  ATMبه شعب بانکی استان از دیگر متغیرهای ارزیابی کارایی نظام بانکی میباشد که
این نسبت برای استان مازندران در سال مورد بررسی معادل  2/5دستگاه برای هر شعبه بوده
است .پست بانک با نسبت  69/1بیشترین و توسعه صادرات با نسبت  7/5دستگاه  ATMبه ازای
هر شعبه کمترین میزان این شاخص را دارا میباشند.
 .6-79چالشهای نظام بانکی
یکی از مهمترین چالش مدیریت کارآمد در نظام بانکی کشور محدودیتها و موانع ناشی از ابالغ
ضوابط ،مقررات ،دستورالعملها ،بخشنامهها و مصوبات نهادهای خارج از بانک میباشد .تعدد،
تنوع ،پیچیدگی ،ابهام و حجم زیاد مصوبات شورای عالی بانکها ،بخشنامهها و دستورالعملهای
صادره از سوی بانک مرکزی ،مصوبات مجلس شورای اسالمی ،مصوبات شورای پول و اعتبار و ...
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از دیگر عوامل بازدارنده برای اعمال مدیریت کارآمد در بانکهای کشور است .حجم انبوه مطالبات
معوق نظام بانکی ایران را به طور کلی میتوان معلول عواملی همچون رکود اقتصادی و تحریمهای
بینالمللی ،عدم اعتبارسنجی و ظرفیت سنجی صحیح مشتریان ،وجود رانت و فساد اداری در
فرآیند اعطای تسهیالت ،نبود وثایق و تضامین کافی و در نهایت وجود مشکالت متعدد قانونی و
حقوقی در وصول مطالبات غیرجاری برای بانکها دانست .از طرفی تحریمهای اقتصادی از دو
مسیر بانکهای کشور را در تنگنا قرار داده است .بخشی از تحریم بهصورت مستقیم نظام بانکی
را هدف قرار داده و بانک های ایرانی را از کار کردن با شرکای خارجی و امکان ادامه فعالیت در
عرصه بین المللی محروم کرده و در نتیجه سودآوری بانکها به شدت کاهش یافته است.
اثر غیر مستقیم تحریم اقتصادی افزایش هزینه مبادله در اقتصاد میباشد که بنگاههای اقتصادی
را با مشکالت جدی مواجه کرده؛ در نتیجه نیاز به نقدینگی آنها افزایش یافته و در کنار آن بنگاهها
در بازپرداخت بدهی خود به نظام بانکی دچار مشکل شدهاند .نتیجه این امر نیز منجر به کاهش
سودآوری بانکها و افزایش مطالبات غیرجاری آنها میگردد .از دیگر مهمترین چالشها و مشکالت
نظام بانکی کشور میتوان به عدم تجربه کافی نظام بانکی در حوزه ابزارهای جدید پولی و مالی ،
نداشتن حضور پررنگ در عرصه بینالمللی ،فاصله با استانداردهای بینالمللی
همچون  IFRSو ، FATFعدم پیادهسازی ساختارهای مربوط به حاکمیت
شرکتی ) (Corporate Governanceو بانکداری متمرکز ) ،(Core Bankingدخالتهای
دستوری از سوی دولت اشاره کرد.
 .1-79جمعبندی و ارائه راهکارهای سیاستی
بر اساس گزارش بانک مرکزی مانده کل سپردهها بانکها و مؤسسات اعتباری کشور در سال
 69۷۹بالغ بر  271۹9هزار میلیارد ریال گردیده است که نسبت به پایان سال قبل  427۷هزار
میلیارد ریال ( 25/1درصد) افزایش نشان میدهد .سپردههای بانکهای استان در سال 69۷۹
معادل  919هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن از رشدی معادل
 21/۷درصد برخوردار میباشد .آمارها نشان میدهد رشد سپردههای بانکی در استان طی سال
 69۷۹نسبت به سال گذشته به میزان  6/9درصد بیشتر از سپرده بانکی کشور طی دوره مذکور
است .قابل ذکر است مانده تسهیالت اعطایی بانکهای استان مازندران تا پایان اسفندماه سال
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 69۷۹معادل  952هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشدی معادل
 29/5درصد برخوردار بوده است.
همچنین مانده کل تسهیالت اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری کشور در سال  69۷۹بالغ بر
 657۷7هزار میلیارد ریال میباشد که نسبت به سال گذشته  2579هزار میلیارد ریال (6۷/۷
درصد) افزایش داشته است .رشد تسهیالت اعطایی بانکهای استان در مقایسه با رشد تسهیالت
اعطایی توسط بانکهای کشور طی سال  69۷۹نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 9/1
درصد بیشتر بوده است.
علیرغم تنگناهای اعتباری فرآروی نظام بانکی در سالهای اخیر ،همچنان بیش از  87درصد از
تأمین مالی اقتصاد توسط شبکه بانکی انجام میشود ،در حالی که انتظار میرود رویکرد نظام
بانکی بر تأمین مالی کوتاه مدت و بنگاههای خرد و کوچک و متوسط متمرکز باشد و بازار سرمایه
و سرمایهگذاری خارجی نیز تأمین مالی بنگاههای بزرگ را بر عهده گیرند .استمرار فعالیتهای
واسطهگری و حمایتگرانه بانکها از تولید منوط به رعایت مدیریت منابع ،مصارف ،مدیریت
ریسکهای نقدینگی و اعتباری و تأمین مالی کوتاهمدت بانکها از طریق بازار بین بانکی است .
برخی راهکارهای اجرایی برای مقابله با چالشهای پیش روی نظام بانکی کشور و استان عبارتند
از:
 .6تالش در جهت کاهش هزینههای سرمایه برای بنگاههای تولیدی استان در بهره مندی از
تسهیالت تبصره ای و تکلیفی
 .2رعایت کامل اصول اعطای تسهیالت از طریق بانکهای استان
 .9یکسانسازی نرخ سودهای متفاوت در بخش های مختلف اقتصاد توسط بانک مرکزی و
اجرای آن توسط بانکهای استان
 .4تعیین و اعمال نرخ سود و نرخ تسهیالت بهصورت واقعی
 .5توسعه قانونی ابزارهای مالی اسالمی در حوزه تجهیز و تخصیص منابع توسط بانکهای استان
به منظور برخورداری متقاضیان سرمایه گذاری در استان
 .1اجرای سیاستهای پولی و مالی صحیح در جهت کاهش ریسکهای اعتباری توسط
بانکهای استان
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 .۹ایجاد اصالحات و تغییر الزم در ساختار مقررات بانکی و اجرای آن توسط بانکهای استان
بمنظور استفاده از استانداردهای بینالمللی مربوط به مدیریت ریسک
 .8استقرار سیستمهای سخ ت افزاری و نرم افزاری به منظور جریان صحیح و شفاف اطالعات
در شعب بانکهای استان
 .۷اعمال رتبه اعتباری جهت پرداخت تسهیالت به متقاضیان بخش های مختلف اقتصادی
استان
 .67بهره گیری از نقشه راه تامین مالی پروژه های اقتصادی استان در اعطای تسهیالت تکلیفی
و تبصرهای بانکها برای متقاضیان سرمایه گذاری

جدول  .7 – 79مانده سپردههای بانکی به تفکیک نوع سپرده و بانکهای استان در سال ( 7931میلیون ریال)
انواع

سپرده
مدتدار

قرضالحسنه
پسانداز

قرضالحسنه
جاری

سایر سپردهها

جمع کل

درصد سهم
بازار

ملی

79,549,036

9,451,731

11,703,173

3,094,074

103,798,014

28/5۹

صادرات

36,321,019

3,849,102

6,775,372

938,231

47,883,724

69/68

ملت

28,829,108

2,552,813

8,412,545

200,043

39,994,509

66/76

مسکن

32,057,123

1,097,259

1,016,485

0

34,170,867

۷/46

سپه

23,178,780

1,390,826

2,656,506

333,255

27,559,367

۹/5۷

تجارت

19,738,394

1,557,565

3,943,870

1,730,862

26,970,691

۹/42

کشاورزی

29,496,055

1,791,913

5,490,884

641,082

37,419,934

67/9

رفاه کارگران

22,717,786

1,207,526

7,474,538

576,825

31,976,675

8/8

توسعه صادرات

32,768

233

105,433

20,971

159,405

7/74

صنعت و معدن

700,693

41,659

543,031

45,910

1,331,293

7/9۹

پست بانک

2,608,669

80,936

1,086,328

21,313

3,797,246

6/75

توسعه تعاون

1,733,792

507,875

521,304

1,343,851

4,106,822

6/69

قرضالحسنه مهر
ایران

0

3,422,880

701,520

.

4,124,400

6/64

جمع کل

276,963,223

26,952,318

50,430,989

8,946,417

363,292,947

677

سپرده
نام بانک
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جدول  .2 – 79مقایسه مانده سپردههای بانکی استان مازندران به تفکیک نوع سپرده در سالهای  7936و 7931
سال 69۷1
(هزار میلیارد
ریال)

سال 69۷۹
(هزار
میلیارد
ریال)

رشد
نسبت به
سال قبل
(درصد)

سهم از
کل
سپردهها
69۷1

سهم از کل
سپردهها
69۷۹

96/4

57/4

17/5

66

69/۷

مانده سپردههای مدتدار

222/۷

2۹1/۷

24/2

۹8

۹1/2

مانده سپردههای قرضالحسنه پسانداز

27/2

21/۷

96/6

۹

۹/4

مانده سایر سپردهها

66/5

8/۷

99/6

4

2/5

جمع (مانده سپردهها)

281/2

919/2

21/۷

677

677

عنوان سپرده

مانده سپردههای دیداری
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جدول  .9 – 79مقایسه مانده سپردهها و مانده تسهیالت اعطایی بانکهای استان مازندران به تفکیک
بانکهای عامل در سال 7931

ردیف

مانده سپردهها
(میلیارد ریال  /درصد)

مانده تسهیالت اعطایی
(میلیارد ریال /درصد)

نسبت مانده تسهیالت
اعطایی به مانده سپردهها

بانک

مبلغ

سهم

مبلغ

سهم

درصد

6

ملی

103,798

28/5۹

89,063

25/2۷

7/81

2

صادرات

47,884

69/68

37,119

67/54

7/۹8

9

ملت

39,995

66/76

38,274

67/8۹

7/۷1

4

مسکن

34,171

۷/46

70,509

27/72

2/71

5

سپه

27,559

۹/5۷

17,620

5

7/14

1

تجارت

26,971

۹/42

16,366

4/14

7/16

۹

کشاورزی

37,420

67/9

40,333

66/45

6/78

8

رفاه کارگران

31,977

8/8

19,907

5/15

7/12

۷

توسعه صادرات

159

7/74

5,112

6/45

92/7۹

67

صنعت و معدن

1,331

7/9۹

6,094

6/۹9

4/58

66

پست بانک

3,797

6/75

3,439

7/۷8

7/۷6

62

توسعه تعاون

4,107

6/69

4,100

6/61

6

69

قرضالحسنه مهر ایران

4,124

6/64

4,277

6/26

6/74

363,293

677

352,214

677

7/۷۹

جمع کل
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جدول  . 4 – 79مقایسه مانده تسهیالت اعطایی به تفکیک نوع بخشهای اقتصادی استان مازندران
در سالهای  7936و 7931
سال 69۷1
(میلیون ریال)

سال 69۷۹
(میلیون ریال)

رشد نسبت به
سال قبل
(درصد)

سهم تسهیالت
پرداختی از مانده
کل تسهیالت
اعطایی 69۷1

سهم تسهیالت
پرداختی از مانده
کل تسهیالت
اعطایی 69۷۹

بخش کشاورزی

60,568,364

72,272,597

6۷/9

26/2

27/5

بخش صنعت و معدن

37,344,630

37,228,166

-7/9

69/6

67/1

بخش ساختمان و مسکن

84,469,647

99,153,597

6۹/9

2۷/1

28/2

بخش صادرات

1,011,686

1,876,672

85/5

7/4

7/5

بخش خدمات و بازرگانی

84,826,444

122,698,990

44/1

2۷/8

94/8

قرضالحسنه

16,873,496

18,983,547

62/5

5/۷

5/4

جمع کل

285,094,267

352,213,569

29/5

677

677

مانده تسهیالت
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جدول  .5 – 79مقایسه میزان مطالبات بانکهای استان مازندران در سالهای  7936و 7931

ردیف

میزان مطالبات

(میلیارد ریال)

بانک

6

ملی

5,395

2

صادرات

2,226

2,087

9

ملت

5,545

6,857

23.7

4

مسکن

1,711

2,440

42.6

5

سپه

2,103

2,028

-3.6

1

تجارت

2,826

2,655

-6.1

۹

کشاورزی

4,812

6,305

31.0

8

رفاه کارگران

494

416

-15.8

۷

توسعه صادرات

0

0

0/0

67

صنعت و معدن

3,796

2,160

-43

66

پست بانک

220

128

-42

62

توسعه تعاون

465

493

6

69

قرضالحسنه مهر ایران

20

21

5

29,618

32,250

۷

جمع کل

درصد رشد

سال ۷1

سال ۷۹
6,659

23.4
-6.2
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فصل چهاردهم
نرخ تورم و شاخصهای قیمتی
استان

61۹
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چکیده
کاربردهای اساسی و متنوع در فعالیتها و تصمیمگیریهای اقتصادی از جمله برآورد قدرت
خرید پول کشور ،اندازهگیری روند درآمد و هزینه واقعی خانوارها ،تعدیل دستمزد و حقوقها
و برآورد حسابهای ملی به قیمت ثابت ،اهمیت و جایگاه شاخص قیمت را در بررسیها و
برنامهریزیهای اقتصادی نشان میدهد.
شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در سال  69۷۹بر مبنای (سال )69۷5=677برای کل
کشور ،مناطق شهری و روستایی به ترتیب عدد  691/۷ ،69۹/9و  69۷/4میباشد که نسبت
به سال قبل برای کل کشور  21/۷درصد ،مناطق شهری  21/1درصد و مناطق روستایی 28/6
درصد افزایش داشته است .استان مازندران در بین استان کشور با نرخ تورم  24/۹درصد
جایگاه  22را به خود اختصاص داده است .در سال  69۷۹شاخص کل خانوارهای شهری
استان به  694رسید که نسبت به سال گذشته  24/2درصد افزایش داشته است .همچنین
در مناطق روستایی استان عدد شاخص کل قیمت کاالها و خدمات مصرفی به  691/6افزایش
یافت که نسبت به سال گذشته  25/2درصد را افزایش نشان میدهد .بررسیها آمارها بیانگر
این مطلب بوده که استان مازندران در مناطق شهری و روستایی به طور متوسط از نرخ تورم
کمتری در مقایسه با کشور طی سال مزبور برخوردار بوده است .به عبارتی خانوارهای استان
مازندران به طور متوسط کمتر از میانگین کل کشور نسبت به سال  69۷1برای خرید یک
مجموعه کاال و خدمات یکسان هزینه کردهاند.
بررسی شاخص بها ی کاال و خدمات مصرفی استان به تفکیک دو گروه عمده «خوراکیها،
آشامیدنیها و دخانیات» و «غیرخوراکی و خدمات» در سال  69۷۹نشان میدهد ،در گروه
خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات نرخ تورم معادل  99/4درصد بوده که  4/8درصد کمتر از
نرخ تورم کشور در این گروه میباشد .استانهای سمنان ،مازندران و زنجان با  99/5درصد،
 99/4درصد و  92/6درصد از کمترین میزان نرخ تورم در گروه خوراکیها ،آشامیدنیها و
دخانیات برخوردار بودهاند .همچنین در گروه عمده «غیرخوراکی و خدمات» نرخ تورم استان
معادل  27/۷درصد بوده که در مقایسه با نرخ تورم این گروه در کشور  6/5درصد پایینتر
میباشد به طوری که استان مازندران جایگاه 27ام را بین استانهای کشور در گروه مذکور
به خود اختصاص داده است.
واژگان کلیدی :شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی ،نرخ تورم ،مناطق شهری ،مناطق
روستایی
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 .7-74سیاستهای اقتصادی تورم و جهتگیریهای استان
نرخ تورم از مهمترین شاخصهای اقتصاد کالن است که ارتباط تنگاتنگی با ثبات اقتصادی داشته
و بر ریسک سرمایهگذاری در یک اقتصاد تأثیرگذار است .زمانی که نرخ تورم به مدت طوالنی باال
باشد و یا به عبارت بهتر اقتصاد تورم مزمن را تجربه کند و همچنین در شرایط نوسانات شدید
قیمتها ،فعاال ن اقتصادی از اطمینان کافی نسبت به آینده اقتصاد برخوردار نیستند .در چنین
شرایطی دستیابی به تورم تک رقمی در بعضی از سالها نیز کمک چندانی به بهبود وضعیت
نخواهد کرد ،زیرا درخصوص تورم دو عامل کاهش تورم و دستیابی به تورم زیر  5درصد و همچنین
پایداری این نرخ است که اهمیت دارد.
وضعیت ناپایدار شاخص قیمتها در ایران به گونهای بوده که نرخ تورم به عنوان یکی از دغدغههای
اصلی سیاستمدار و مردم مطرح بوده است .در سالهای اخیر کشور ایران دچار تحریمهای
سیاسی و بینالمللی زیادی شده است که تأثیر بسزایی بر قیمت منابع ،تولید ناخالص داخلی،
صادرات ،واردات و بالطبع قیمت کاالهای داخلی داشته و ثبات قیمتها را دچار تغییراتی نموده
است .از آنجا که کنترل نرخ تورم همواره از عمدهترین دغدغههای سیاستگذاران اقتصادی بوده
و هزینههایی که تورم بر جامعه تحمیل میکند ،میتواند بسیار جدیتر از هزینههای ناشی از
کند شدن رشد اقتصادی باشد .بیثباتی قیمتها ،تورم باال و نوسانات تورم میتواند اختالالتی را
در نظام تخصیص و توزیع درآمد ایجاد نماید و موجب کاهش اعتبار سیاستگذار شده و بیثباتی
سیاسی را در پی داشته باشد .تورم مزمن و دورقمی در ایران به طور پیوسته قدرت خرید مردم
را کاهش داده و ریسک فعالیت های اقتصادی را افزایش داده است .اقتصاد ایران طی چهار دهه
اخیر سال به طور مرتب از تورم مزمن و دورقمی رنج برده و تنها در چهار سال (،691۷ ،6914
 69۷5و  )69۷1توانسته تورم تک رقمی را تجربه کند .علت افزایش قیمتها در سال  69۷۹به
این دلیل است که با تهدیدهای آمریکا در خصوص تحریمها در سالهای 69۷5و  69۷1و با نقض
برجام در سال  ،69۷۹شوک بیرونی بر اقتصاد وارد شده و در اثر آن صادرات نفت در سال 69۷۹
کاهش یافته و با کاهش عرضه منابع ارزی کشور و کاهش واردات نهادههای تولیدی و مواد
واسطهای و مصرفی ،پیشبینی افزایش سفتهبازی ارز و انباشت نقدینگی در اقتصاد در مجموع
باعث افزایش قیمتها در کشور شد .با توجه به نقش پر رنگ نرخ ارز در شکل دادن انتظارات
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تورمی و همچنین نااطمینانی اقتصاد کالن ،ترجیح داده شد که روشی برای کنترل نرخ ارز
اندیشیده شود که .6 :تقاضای سفته بازی را تا حد امکان محدود نماید  .2نیازمند تزریق مستمر
از محل ذخایر ارزی و لذا از دست رفتن ذخایر ارزی نباشد  .9زمینه بازگشت ارزهای حاصل از
صادرات غیرنفتی را فراهم نموده و سبب انتقال رانت به واردکنندگان از محل این عواید ارزی
نشود  .4امکان تأ مین نیازهای وارداتی بخش تولید و همچنین نیازهای اساسی مصرفی را فراهم
آورد  .5امکان نوسان شدید و آسیب پذیری نرخ ارز از تحوالت سیاسی خارجی کشور را کاهش
دهد  .1مانع خروج سرمایه از کشور و نگهداری ارز توسط اشخاص شود .بر همین اساس ،بانک
مرکزی تعمداً به دنبال آن بوده است که عواید ارزی صرف تأمین نیازهای اساسی و رفع موانع
تولید شود و به چرخه اقتصاد برگردد .در کنار این رویکرد بانک مرکزی ،انضباط مالی دولت از
طریق کاهش نسبت هزینههای جاری به تولید ناخالص داخلی و از طرفی افزایش هزینههای
عمرانی از مهمترین سیاستهای مالی در جهت کاهش نرخ تورم طی سال  69۷۹بوده است.
 .2-74بررسی وضعیت تحوالت نرخ تورم و شاخصهای قیمتی استان
شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفکننده که بهعنوان شاخص مبنای محاسبهی نرخ تورم مورد
استفاده قرار میگیرد؛ از نماگرهای مهم ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها است و از این رو همواره
مورد توجه تحلیلگران و سیاستگذاران اقتصادی بوده است .این شاخص از مشهورترین شاخصها
بوده است که قیمت یک سبد متوسط نوعی کاالها که توسط مصرفکنندگان خریداری میشود
را اندازه میگیرد .در واقع هدف از محاسبهی شاخص قیمت مصرفکننده این است که تغییر
قیمت یک سبد معین و تعریف شدهای از کاالها و خدمات پیگیری شود .شاخص کل بر مبنای
(سال )69۷5=677در سال  69۷۹برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی به ترتیب عدد
 691/۷ ،69۹/9و  69۷/4را نشان میدهد که نسبت به سال قبل برای کل کشور  21/۷درصد،
مناطق شهری  21/1درصد و مناطق روستایی  28/6درصد افزایش داشته است .نرخ تورم نسبت
به سال گذشته برای کل کشور  68/۹درصد ،مناطق شهری  68/5درصد و برای مناطق روستایی
 6۷/9درصد افزایش داشته است.
در سال  69۷۹بیشترین نرخ تورم خانوارهای کشور مربوط به استان ایالم با  96/۹درصد (شاخص
کل=  )645/1و کمترین میزان نرخ تورم مربوط به استان کرمان با  26/1درصد (شاخص کل=
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 )696/۷میباشد .طبق گزارش اعالم شده توسط مرکز آمار ایران ،استانهای ایالم ،کردستان و لرستان
به ترتیب با  92درصد 96 ،درصد و  97/8درصد باالترین میزان نرخ تورم در مناطق شهری در
بین استانهای کشور داشتهاند .همچنین در مناطق روستایی استانهای لرستان ،چهار و محال و
بختیاری و قم با  94درصد 99/8 ،درصد و  99/1درصد بیشترین نرخ تورم را طی سال 69۷۹
داشتهاند.
نمودار  .7-74نرخ تورم خانوارهای کشور و استان در سال 7931
44.2
44

چهارمحال وبختیاری
بوشهر
هرمزگان
خوزستان
خراسان رضوی
یزد
کردستان
ایالم
سیستان و بلوچستان
لرستان
کرمانشاه
اصفهان
گلستان
همدان
خراسان شمالی
فارس
آذربایجان شرقی
مرکزی
کشور
آذربایجان غربی
تهران
خراسان جنوبی
قم
البرز
اردبیل
گیالن
کهگیلویه وبویراحمد
کرمان
قزوین
سمنان
مازندران
زنجان

47.۷
47.۷
47.1
47.5
47.9
9۷.1
9۷.1
9۷.5
9۷.4
9۷.9
98.۷
98.1
98.5
98.5
98.9
98.2
98.2
9۹.۷
9۹.9
91.۷
91.۷
91.8
95.۷
95.5
95.4
94.2
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99.5
99.4
92.6
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استان مازندران در بین استان کشور با نرخ تورم  24/۹درصد (شاخص کل=  )694/۹رتبه  22را
به خود اختصاص داده است .به عبارت خانوارهای استان مازندران به طور متوسط  2/2درصد
کمتر از میانگین کل کشور نسبت به سال  69۷1برای خرید یک مجموعه کاال و خدمات یکسان
هزینه کردهاند .عدد شاخص کل خانوارهای شهری استان مازندران در سال )69۷5=677( 69۷۹
به  694رسید که نسبت به سال گذشته  24/2درصد افزایش نشان میدهد .همچنین طی سال
مذکور در مناطق روستایی استان عدد شاخص کل قیمت کاالها و خدمات مصرفی به 691/6
رسید که نسبت به سال گذشته  25/2درصد افزایش نشان میدهد .بررسیها نشان میدهد استان
مازندران در مناطق شهری و روستایی به طور متوسط از نرخ تورم کمتری در مقایسه با کشور
طی سال  69۷۹برخوردار بوده است.
 .9-74بررسی وضعیت شاخصهای قیمتی
هدف اصلی از تهیه شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوار ،اندازهگیری متوسط تغییرات
قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوار در طول زمان است که این تغییرات باعث تغییر قدرت
خرید مصرفکننده میشود و در نهایت رفاه مصرف کننده را تحت تأثیر قرار میدهد .بر اساس
آخرین گزارش اعالم شده تو سط مرکز آمار ایران ،شاخص گروه عمده»خوراکیها ،آشامیدنیها
و دخانیات» در سال  69۷۹برای کل کشور ،مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب به عدد
 655/4 ،655و  659/4رسید که نسبت به سال قبل برای کل کشور ،مناطق شهری و مناطق
روستایی به ترتیب  98/2درصد  98/4درصد و  9۹/9درصد افزایش داشته است .نرخ تورم گروه
خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات نسبت به سال  69۷1در کشور  21درصد ،مناطق شهری
 21/6درصد و مناطق روستایی  25/5درصد افزایش یافته است .شاخص گروه عمده » کاالهای
غیر خوراکی و خدمات» در سال  69۷۹برای کل کشور ،مناطق شهری و مناطق روستایی به
ترتیب به عدد  697/8 ،697/۹و  697/2رسید که نسبت به سال قبل برای کل کشور ،مناطق
شهری و مناطق روستایی به ترتیب  22/4درصد 22/5 ،درصد و  26/8درصد افزایش داشته است.
نرخ تورم گروه خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات نسبت به سال  69۷1در کشور  65/1درصد،
مناطق شهری  65/8درصد و مناطق روستایی  64/۷درصد افزایش یافته است.
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نمودار  .2-74نرخ تورم گروه خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات سال  7931به تفکیک استانهای کشور
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چهارمحال وبختیاری
بوشهر
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بررسی شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی (نرخ تورم) استان به تفکیک دو گروه عمده
«خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» و «غیرخوراکی و خدمات» در سال  69۷۹نشان میدهد،
در گروه خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات نرخ تورم معادل  99/4درصد بوده که  4/8درصد
کمتر از نرخ تورم کشور در این گروه عمده میباشد .استانهای چهار محال و بختیاری ،بوشهر،
6۹9

سال 7931

گزارش اقتصادی استان مازندران

هرمزگان و خوزستان به ترتیب با  44/2درصد 44 ،درصد و  47/۷درصد بیشترین نرخ تورم این
را در بین استانهای کشور دارا میباشند .استانهای سمنان ،مازندران و زنجان با  99/5درصد،
 99/4درصد و  92/6درصد از کمترین میزان نرخ تورم در گروه خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات
برخوردارند.
نمودار  .2-74نرخ تورم گروه غیر خوراکیها و خدمات سال  7931به تفکیک استانهای کشور
2۹.9
2۹.2
21.۹
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25
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29.۷
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زنجان
خوزستان
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همچنین در گروه عمده «غیرخوراکی و خدمات» طی سال مذکور نرخ تورم استان معادل 27/۷
درصد بوده که در مقایسه با نرخ تورم این گروه در کشور  6/5درصد پایینتر است .استانهای
لرستان ،ایالم و تهران به ترتیب با  2۹/9درصد 2۹/2 ،درصد و  21/۹درصد بیشترین میزان نرخ
تورم و استانهای اردبیل با  61/2درصد ،هرمزگان با  65درصد و کرمان با  65درصد به ترتیب
کمترین میزان نرخ تورم را در بین استانهای کشور در این گروه به خود اختصاص دادهاند .استان
مازندران جایگاه 27ام را طی سال مزبور در این گروه داشته است.
 .4-74بررسی و تحلیل اجزاء شاخصهای قیمتی
در ایران همانند سایر کشورهای دنیا ،بانک مرکزی متولی کنترل تورم و ارائه گزارشها درخصوص
وضعیت آن است .با این حال تاکنون گزارشها و آمارهای منظم و ادواری ازسوی این نهاد
درخصوص وضعیت تورم از آبان ماه سال  69۷۹به بعد ارائه نشده است .مرکز آمار ایران نیز آمار
مربوط به شاخص بهای کاال و خدمات استانها را در سال  69۷۹به تفکیک گروههای  62گانه
زیر منتشر ننموده و تنها به تفکیک «خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخانیات» و «کاالهای غیر
خوراکی و خدمات» اکتفا کرده است .لذا در گزارش حاضر به دلیل عدم ارائه آمار گروههای
اختصاصی برای استان به آن پرداخته نشده و آمار کشوری آن مورد بررسی قرار گرفته است.
شاخص بهای گروه «خوراکیها و آشامیدنیها» کشور در سال  69۷۹معادل  659/1واحد بوده
که نسبت به سال  91/8 ،69۷1درصد افزایش داشته است .گروه «دخانیات» با  672/4درصد
بیشترین میزان تورم و گروه مسکن ،آب ،برق ،گاز و سایر سوختها با  61/8درصد کمترین میزان
نرخ تورم را بین گروههای  62گانه به خود اختصاص دادهاند.
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جدول  .7-74خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات خانوارهای کشور و تغییرات شاخص در سالهای 7936-7931
سال 7936
گروه

سال 7931

درصد تغییر
شاخص

نسبت به سال

درصد تغییر
شاخص

قبل
خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات

نسبت به سال
قبل

772/2

72/2

755

98/2

 -6خوراکیها و آشامیدنیها

662/9

62/9

659/1

91/8

 -2دخانیات

671/۷

1/۷

261/4

672/4

 -9پوشاک و کفش

671/6

1/6

69۹/5

2۷/1

 -4مسکن ،آب ،برق ،گاز و سایر سوختها

67۹/9

۹/9

625/9

61/8

 -5مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری
معمول آنها

675/4

5/4

657/۹

49

 -1بهداشت و درمان

67۹/2

۹/2

625/1

6۹/2

 -۹حمل و نقل

674/۷

4/۷

699/4

2۹/2

 -8ارتباطات

679/6

9/6

62۹/6

29/9

 -۷تفریح و فرهنگ

67۹/5

۹/5

654/9

49/5

 -67آموزش

666/9

66/9

697/8

6۹/5

 -66هتل و رستوران

671/8

1/8

62۷/۷

26/1

 -62کاالها و خدمات متفرقه

67۹/۷

۹/۷

645/4

94/8
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 .5-74جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی
عوامل متعددی در سال  69۷۹بر نرخ تورم کشور تأثیرگذار بودهاند؛ یکی از این عوامل نرخ ارز
میباشد که از طریق سه کانال افزایش قیمت کاالهای وارداتی ،افزایش انتظارات تورمی و افزایش
خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی و در نتیجه پایه پولی بر نرخ تورم کشور مؤثر بوده است.
خروج یک جانبه ایاالت متحده آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال 69۷۹و شروع مرحله دوم
تحریم هادر آبان ماه نقش به سزایی در افزایش نرخ ارز طی سال مذکور داشته است .از طرفی
رشد نقدینگی در سالهای اخیر نگرانیهای جدی در رابطه با نرخ تورم ایجاد کرده و اولویت
مسئله مدیریت نقدینگی در اقتصاد با هدف کنترل تورم را آشکار میکند .بر اساس ترازنامه
سیستم بانکی منتشرشده از سوی بانک مرکزی در سال  69۷۹نقدینگی  29/6درصد رشد داشته
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و به  68828/۷هزار میلیارد ریال بالغ شده است .بنابراین هر واحد پول پرقدرت در انتهای سال
 69۷۹با ضریب فزایندهای معادل  1/1واحد به نقدینگی تبدیل شده است .ضریب فزاینده
نقدینگی سال  69۷1در سطح  8/۹واحد بوده است .پول (شامل اسکناس و مسکوک در دست
اشخاص و سپردههای دیداری) از رشد  41/5درصدی و شبه پول از رشد 6۷/1درصدی در سال
 69۷۹نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد.
اتکای بخش قابل توجهی از هزینههای باثبات دولت به درآمدهای بیثبات نفتی ،که در شاخص
کسری تراز عملیاتی ظهور یافته ،نشانهای از وضعیت ناپایدار مالی دولت است .نتیجهی این
وضعیت ،آسیبپذیری ناگزیر سیاستهای پولی از نوسانات درآمدی دولت است .لذا ،گام اساسی
برای دستیابی پایدار به تورم تکرقمی ،حاکمیت انضباط بر هزینههای دولت از یکسو و افزایش
درآمدهای پایدار مالیاتی تا رسیدن به هدف اولیه حذف کسری تراز عملیاتی بودجه از سوی
دیگر است.
یکی از سیاست های دولت جهت کنترل پایین نگه داشتن نرخ تورم ،نرخ باالی سود بانکی است
که پیامدهای مخربی بر اقتصاد در پی دارد و الزم است کاهش یابد .همزمان با این کاهش ،الزم
رشد نقدینگی کاهش یافته و سهم هزینههای عمرانی نیز افزایش یابد زیرا افزایش سهم هزینههای
عمرانی به تحرزیک سرمایهگذاری بخش خصوصی نیز منجر شده و میتواند به رشد اقتصادی
کمک کند و منابع بانکی را به سمت تولید هدایت کند .در راستای کنترل تورم و مدیریت حجم
نقدینگی کشور اقدامات زیر پیشنهاد میشود:
.6
.2
.9
.4
.5

کنترل سپردههای کالن و تراکنشهای آنها
کاهش نرخ سود سپردههای کوتاه مدت
اعطای مجوز افتتاح سپردههای سرمایهگذاری دو ساله و باالتر
جلوگیری از ورود بانک ها به سفته بازی در ارز و طال
فروش اوراق و داراییهای دولتی و سپردهگذاری منابع حاصله در بانکها (با هدف
جمعآوری نقدینگی مردم و وارد نکردن آن به اقتصاد)
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 .1سیاستهای انقباضی مالی ،مانند افزایش مالیاتها از طریق گسترش پایههای مالیاتی بهویژه
تالش برای اخذ مالیاتی از بخشهای سوداگر در قالب مالیات بر عایدی سرمایه ) (CGTو
مالیات بر مجموع درآمد و کاهش مخارج دولت و بهینهکردن آن برای کاهش کسری بودجه
دولت
 .۹ثبات بخشی به بازار ارز و سکه
 .8فروش اموال مازاد بانکها
 .۷تسویه مطالبات غیرجاری بدهکاران بانکها با سپردههای این بدهکاران در بانکهای دیگر
 .67جلب اعتماد فعاالن اقتصادی و مردم توسط دولت جهت کاهش انتظارات تورمی
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فصل پانزدهم
وضعیت مالی و بودجه استان
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چکیده
در تدوین قانون بودجه سال  69۷۹دولت به منظور مواجهه با بروز التهابات ارزی و کاهش
درآمدهای نفتی ناشی از تحریمهای یکجانبه آمریکا سعی نمود خود را آماده کند به طوریکه
در قانون بودجه سال  69۷۹منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی بالغ بر  66درصد
کمتر از رقم مصوب سال  69۷1پیش بینی گردید و در عوض مصوب درآمدهای مالیاتی با
رشد  22درصدی نسبت به سال  69۷1به رقم  6426هزار میلیارد ریال رسید و منابع
حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول نیز با رقم  25/5میلیارد ریال 14/5
درصد نسبت به سال قبل پیش بینی گردید .در مبحث مصارف نیز تملک دارائیهای سرمایه
ای از رقم  ۹69/۹هزار میلیاردریال در سال  69۷1بالغ بر  65درصد کاهش داشته است و
به  127هزار میلیارد ریال در سال  69۷۹رسیده است .در بعد استانی بودجه سال : 69۷۹
مصوب درآمدهای عمومی استان مازندران مبلغ  6115۹میلیارد ریال شامل  649۹4میلیارد
ریال درآمد مالیاتی و  2289میلیارد ریال سایر درآمدها میباشد .در قانون بودجه سال
 69۷۹سهم درآمدهای مالیاتی از درآمدهای عمومی استان  81/9درصد پیشبینیشده
است.
عملکرد درآمدهای عمومی استان شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها در سال 69۷۹
برابر با  65596میلیارد ریال بوده که علیرغم رشد  67/۹درصدی نسبت به مدت مشابه
سال قبل نتوانسته است رقم مصوب را پوشش دهد .عملکرد درآمدهای عمومی در سال
مذکور نسبت به مصوب قانون بودجه حدود  ۷9/2درصد تحققیافته است؛ لذا مبلغ 6621
میلیارد ریال کسری درآمد رخداده است.
عملکرد اعتبارات استان مازندران در سال  69۷۹اعم از تملک دارائیهای سرمایهای و
هزینهای برابر با  48985میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت سال قبل  62/1درصد رشد
و نسبت به مصوب قانون بودجه ( 55226میلیارد ریال)  8۹/1درصد تحقق داشته است.
از مجموع عملکرد اعتبارات استان در سال مذکور  8۹86میلیارد ریال معادل  68/6درصد
اعتبارات تملّک داراییهای سرمایهای و  9۷174میلیارد ریال معادل  86/۷درصد اعتبارات
هزینهای بوده است.
واژگان کلیدی :درآمد عمومی ،سایر درآمدهای عمومی ،اعتبارات تملک داراییهای
سرمایهای (عمرانی) ،اعتبارات هزینهای (جاری) و مالیات

687

سال 7931

گزارش اقتصادی استان مازندران

 .7-75سیاستهای اقتصادی مالی و بودجهای و جهتگیریهای استان
وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم تصمیم به اجرای طرحی با عنوان هوشمندسازی و شفافسازی
عملیات مالی دولت گرفت .طرحی که به دنبال کاهش تعداد حسابها از یک سو و متمرکز سازی آنها در
هسته مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسالمی برای دریافت و پرداخت از سوی دیگر بود .در نهایت وزارت
امور اقتصادی و دارایی توانست در وهله اول تعداد حسابهای بانکی دستگاههای اجرایی کل کشور را در
طرح ساماندهی حسابهای دولتی کاهش دهد ،در وهله دوم حسابهای دولتی که نزد بانکهای مختلف
افتتاح شده بودند همگی به بانک مرکزی انتقال یافت و در نهایت طرح حساب واحد خزانه سبب شد که
حساب خزانهداری کل و خزانه معین استانها با یکدیگر تجمیع شود .رهآورد این اقدامات در نهایت این
خواهد بود که زین پس افتتاح حساب نهادهای مختلف صرفا از طریق «خزانهداری کل کشور» انجام شده
و این حسابها «صرفا» نزد «بانک مرکزی» نگهداری خواهد شد .خزانه معین استان مازندران نیز در
راستای وظایف محوله از سوی وزارت متبوع در سالهای اخیر بهره برداری از سامانه ارسال پیامک به شماره
همراه ذیحسابان دستگاههای اجرایی بعد از پرداخت وجه به حساب دستگاههای اجرایی ،تهیه نرم افزار
جامع خزانه معین با زیر سیستم اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای ،بهره گیری از سامانه
سافات ،دریافت سپرده بصورت فایل الکترونیکی و  ...انجام داده است.

از طرفی استان مازندران همچون سایر استانها تالش دارد با استفاده از تمام ظرفیتهای موجود
وظیفه خود را در اجرای سیاست های ابالغی از سوی دولت محترم به نحو احسن انجام دهد تا
دستیابی به اهداف کشور محقق گردد .اهم توجه اداره کل امور اقتصادی و دارایی وصول حقوق
دولت در استان از جمله درآمدهای مالیاتی است که با شناسایی منابع جدید درآمدی و نیز کاهش
فرار مالیاتی میسر است .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 درکارگروه درآمد
و تجهیز منابع استان

-

بررسی و ارائه راهکارهای موجود در کارگروه درآمد و تجهیز منابع استان برای کاهش
فرار مالیاتی

-

هماهنگی دستگاههای اجرایی برای رفع موانع تولید و سرمایهگذاری
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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

 .2-75بررسی وضعیت تحوالت مالی و بودجهای
در برهه های مختلف تاریخ کشور هرگاه تحریم نفتی بر پیکره کشور اعمال شد ارز و بودجه،
بیشترین تاثیر را دیده اند .با وجود هشدارها درباره عدم وابستگی به درآمدهای نفتی ،بخش
زیادی از بودجه دولت در یک دهه گذشته وابسته به صادرات نفت بوده است .بسیاری از آگاهان
اقتصادی موافق این موضوع هستند که تحریم نفتی می تواند پیامدهایی چون ناتوانی دولت در
ایجاد اشتغال پایدار ،تمدید رکود تولید ،افزایش ناگهانی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و
همچنین کاهش قدرت خرید دهکهای درآمدی مختلف جامعه را در پی داشته باشد.
در اردیبهشت ماه سال  69۷۹آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک ( 6+5برجام) خارج شد .طبق
برنامه آمریکا ،پس از  ۷7روز تنفس و فرصت برای تجار و فعاالن اقتصادی بخش اول تحریمها و
پس از  687روز بخش دوم و پایانی تحریم ها را اجرایی نمود .به طوریکه در  64آبان سال
مذکور رسماً دورِ جدید تحریمهای جمهوری اسالمی ایران را اعالم کرد .لذا در سال  69۷۹کشور
یکی از ظالمانه ترین تحریم ها را به خود دیده است .با توجه به اینکه تمدید معافیت برخی از
کشورهای وارد کننده نفت ایران تا اوایل سال  69۷8ادامه داشت و عمالً فشارهای مالی ناشی از
این تحریمها باید در سال  69۷8در کشور نمایان می شد لیکن جو روانی حاکم بر جامعه در آن
زمان موجب التهابات شدید ارزی گردید و ماراتنی به وجود آورد تا ایرانی ها سرمایه های سرگردان
خود را به بازارهای دالر و سکه و مسکن و خودرو کوچ دهند و موجی تازه از گرانی بی سابقه در
اقتصاد بروز یابد  .در همین راستا تالش دولت در راستای خنثی سازی اثرات تحریم و کاهش
اثرات آن در حد امکان شدت یافت.
الزم به ذکر است با توجه به کشمکش های موجود در خصوص خروج آمریکا از برجام ،این
التهابات دور از انتظار نبود و دولت سعی نمود برای مواجه با چنین امری خود را آماده کند به
طوریکه در قانون بودجه سال  69۷۹منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی بالغ بر  66درصد
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کمتر از رقم مصوب سال  69۷1پیش بینی گردید و در عوض مصوب درآمدهای مالیاتی با رشد
 22درصدی نسبت به سال  69۷1به رقم  6426هزار میلیارد ریال رسید و منابع حاصل از فروش
و واگذاری اموال منقول و غیر منقول نیز با رقم  25/5میلیارد ریال  14/5درصد نسبت به سال
قبل پیش بینی گردید .در مبحث مصارف نیز تملک دارائیهای سرمایه ای از رقم  ۹69/۹هزار
میلیاردریال در سال  69۷1بالغ بر  65درصد کاهش داشته است و به  127هزار میلیارد ریال در
سال  69۷۹رسیده است .در حقیقت دولت رویکرد درآمدی خود را از منابع نفتی به منابع پایدار
و مالیاتی نزدیک نموده است.
 .9-75بررسی و تحلیل کلی وضع مالی استان
 نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی استان
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ( ،)T/GDPنشانگر میزان توانایی دریافت مالیات از تولید
ناخالص داخلی استان است .این نسبت به متغیرهای زیادی از جمله ضریب نفوذ مالیات در
بخشهای مختلف اقتصادی استان ،میزان معافیتها ،تخفیفها و ترجیحهای مالیاتی ،ترکیب
تولید ناخالص داخلی ،عملکرد دستگاه وصولکننده مالیات و … بستگی دارد  .از این نسبت به
عنوان معیاری برای جمعآوری مالیات و مقایسه میزان استفاده از ظرفیت مالیاتی استان استفاده
میشود
تولید ناخالص داخلی استان مازندران در سال  69۷4برابر با  461هزار میلیارد ریال بوده است
که با رشد  8/6درصدی به رقم  457هزار میلیارد ریال در سال  69۷5رسیده است6 .مقایسه
تولید ناخالص داخلی و مالیات وصولی استان در سالهای مذکور نشان میدهد نسبت مالیات به
تولید ناخالص داخلی استان در سال  69۷4برابر با  2/24درصد بوده است که با رشد 7/26
درصدی به رقم  2/45درصد در سال  69۷5رسیده است .در واقع این عدد نشان میدهد که
تنها  2/45درصد از تولید ناخالص داخلی استان مازندران با استفاده از درآمدهای مالیاتی به
دست آمده است.

 . 1تا زمان تدوین گزارش آمار سال  69۷۹شاخص مذکور از سوی مرکز آمار ایران ارائه نگردیده است
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نمودار .7-75سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی ( )GDPاستان سال 7935

 2/45درصد

درآمدهای مالیاتی

تولید ناخالص داخلی استان

 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 درآمد کمتر از  677و برای استانهای دارای کسری درآمد بیشتر از 677
است که برای کمتر از  677نشان میدهد درآمدهای آن استان نهتنها مصارف استان را پوشش
داده بلکه مازاد درآمد آن به خزانه دولت نیز واریز گردیده و صرف توسعه سایر استانها نیز
میگردد و بیشتر از  677نشان از سطح محرومیت استان و اینکه درآمدهای استان مصارف استان
را نهتنها پوشش نمیدهد بلکه به میزان بیشتر از ضریب  677میبایست از درآمد سایر استانها
جهت جبران کسری آن پرداخت گردد .ضریب برداشت استان مازندران در قانون بودجه سال
 69۷۹معادل  ۹2/4درصد تعیین گردیده است شایانذکر است این نسبت برای سال قبل برابر
با  15/2درصد بود و عملکرد اعتبارات استان حکایت از آن دارد در عمل در سال  69۷۹این
شاخص برای استان مازندران  1۷/4درصد محقق گردیده است.
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 .4-75بررسی و تحلیل وضعیت منابع و مصارف عمومی بودجه استان
 .7-4-75منابع عمومی دولت
 درآمدهای عمومی
درآمدهای عمومی دولت عبار ت است از مجموع درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز  ،مالیات
و سایر درآمدهایی که در بودجه کل دولت تحت عنوان درآمدهای عمومی استانی  ،درآمدهای
مالیاتی ( مالیات بر شرکت ها  ،مالیات بر درآمد  ،مالیات بر ثروت و غیره ) .درآمد حاصل از
انحصارات و مالکیت دولت  ،درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کاال و غیره برابر قانون وصول
به خزانه کشور واریز می گردد  .بر اساس قانون بودجه سال  69۷۹مصوب درآمدهای عمومی
استان مبلغ  6115۹میلیارد ریال شامل  649۹4میلیارد ریال درآمد مالیاتی و  2289میلیارد
ریال سایر درآمدها میباشد .در قانون بودجه سال  69۷۹سهم درآمدهای مالیاتی از درآمدهای
عمومی استان  81/9درصد پیشبینیشده است.
عملکرد درآمدهای عمومی استان شامل درآمدهای مالیاتی (مستقیم و غیرمستقیم) و سایر
درآمدها در سال مذکور برابر با  65596میلیارد ریال بوده که علیرغم رشد  67/۹درصدی نسبت
به مدت مشابه سال قبل نتوانسته است رقم مصوب را پوشش دهد .عملکرد درآمدهای عمومی
در سال  69۷۹نسبت به مصوب قانون بودجه حدود  ۷9/2درصد تحققیافته است؛ لذا مبلغ 6621
میلیارد ریال کسری درآمد رخداده است.
جدول  -7-75مقایسه عملکرد درآمدهای عمومی استان در سال 7931
با مصوب و عملکرد مدت مشابه سال قبل (میلیارد ریال)

شرح

عملکرد سال

مصوب سال 69۷۹

رشد نسبت به
عملکرد 69۷1

تحقق نسبت
به مصوب

67/۹

۷9/2
۷5/8
۹۹/2

69۷1

69۷۹

کل درآمد عمومی

64791

65596

6115۹

درآمدهای مالیاتی

625۷9

69۹1۷

649۹4

۷/9

سایر درآمدها

6449

6۹12

2289

22/1
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 درآمدهای مالیاتی به تفکیک مستقیم و غیرمستقیم
درآمدهای مالیاتی عبارت از وجوهی است که دولت از درآمد و اموال و دارایی های اشخاص
حقیقی و حقوقی مشمول مالیات ،دریافت می کند  ،مانند مالیات بر شرکتها  ،مالیات بر درامد ،
مالیات بر ثروت  ،مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش  .وصولی درآمدهای مالیاتی استان
اعم از مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم در سال  69۷۹مبلغ  69۹1۷میلیارد ریال بوده که
نسبت به مصوب قانون بودجه  ۷5/8درصد تحقق و نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۷/9درصد
افزایشیافته است .نسبت وصولی درآمدهای مالیاتی استان بهکل درآمدهای عمومی در مدت
یادشده  88/۹درصد میباشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ( 8۷/۹درصد) یک درصد کاهش
داشته است.
 سایر درآمدها (وصولی خزانه معین استان)
وصولی خزانه معین استان بابت سایر درآمدهای پیشبینیشده در قانون بودجه سال  ،69۷۹مبلغ
 6۹12میلیارد ریال بوده که نسبت به مصوب قانون بودجه  ۹۹/2درصد تحقق و نسبت به مدت
مشابه سال قبل  22/1درصد افزایش داشته است .نسبت عملکرد درآمدهای غیر مالیاتی از کل
درآمدهای عمومی استان در سال مذکور برابر  66/9درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال
قبل ( 67/9درصد) به میزان  6درصد افزایشیافته است.
 واگذاری داراییهای سرمایهای (فروش اموال منقول و غیرمنقول ،سایر و کل
واگذاریهای داراییهای سرمایهای)
در سال  69۷۹واگذاری داراییهای سرمایه استان برابر با  6/2میلیارد ریال بوده است که مربوط
بهردیف درآمدی  267279اداره کل فنی و حرفهای استان با عنوان «منابع حاصل از فروش
ماشینآالت و تجهیزات دستگاههای دولتی» میباشد .این رقم در سال  69۷1برابر با  6/8میلیارد
ریال بوده که مربوط بهردیف درآمدی فوق بوده است.
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 -2-4-75مصارف عمومی دولت
مصارف عمومی دولت در حقیقت همان بودجه پرداخت های دولت است .بخشی در اجرای وظایف
حاکمیتی دولت بهصورت اعتبارات هزینه ای (جاری) در جهت حفظ و نگهداری از ظرفیت های
ایجاد شده و اعمال حاکمیت دولت هزینه می شوند و به هزینه های عمومی مرسومند .بخشی
بهصورت طرحهای عمرانی در ایجاد ظرفیت های جدید یا توسعه ظرفیت های موجود بهصورت
سرمایه گذاری ثابت هزینه می شوند و گاهی بهصورت تثبیت یا افزایش عمر ظرفیت ها بهصورت
سرمایه گذاری ثابت یا دارایی ها هزینه می شوند و به تملک دارایی های سرمایه ای مشهور
هستند .بخشی نیز بهصورت بازپرداخت تعهدات مالی دولت بهصورت باز پرداخت وام ها یا
بازپرداخت اوراق مشارکت دولت یا تنظیم سیاستهای مالی و پولی تحت عنوان تملک دارایی های
مالی ظاهر می شوند .قسمتی از هزین ه ه ا نی ز از محل درآمدهای اختصاصی سهمی از اعتبارات
هزینه ای را عموماً پوشش می دهند و پاره ای از مواقع درصدی از هزینه اجرای عملیات طرحهای
عمرانی را شامل می شوند.
 عملکرد اعتبارات استان به تفکیک تملک داراییهای سرمایهای و اعتبارات هزینهای
عملکرد اعتبارات استان مازندران در سال  69۷۹اعم از تملک دارائیهای سرمایهای و هزینهای
برابر با  48985میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت سال قبل  62/1درصد رشد و نسبت به
مصوب قانون بودجه ( 55226میلیارد ریال)  8۹/1درصد تحقق داشته است .از مجموع عملکرد
اعتبارات استان در سال مذکور  8۹86میلیارد ریال معادل  68/6درصد اعتبارات تملّک داراییهای
سرمایهای و  9۷174میلیارد ریال معادل  86/۷درصد اعتبارات هزینهای بوده است .الزم به ذکر
است رقم اعتبارات تملّک 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.
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جدول  -2-75عملکرد اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای استان مازندران در سال 7931
(میلیارد ریال)
عنوان

عملکرد
سال
69۷1

عملکرد
سال
69۷۹

مصوب
سال
69۷۹

درصد رشد
نسبت به سال
قبل

درصد تحقق
نسبت به
مصوب

اعتبارات تملک دارائیهای
سرمایهای

۹676

8۹86

64165

29/۹

17/6

اعتبارات هزینهای

9581۷

9۷174

47171

67/4

۷۹/5

جمع اعتبارات

42۷۹7

48985

55226

62/1

8۹/1
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 عملکرد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای به تفکیک محل تأمین آن (استانی،
ملی استانی شده)
عملکرد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان مازندران در سال  69۷۹برابر با  8۹86میلیارد
ریال بوده است که نسبت به مصوب قانون بودجه ( 64165میلیارد ریال) معادل  17/6درصد
تحقق و نسبت به مدت مشابه سال قبل ( ۹676میلیارد ریال) به میزان  29/۹درصد رشد داشته
است.
پرداختهای انجامشده اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در سال  69۷۹به ترتیب 6812/2
میلیارد ریال معادل  26/2درصد از محل استانی و الزامات قانونی و سه درصد نفتی2781/4 ،
میلیارد ریال معادل  29/8درصد از محل ملی استانی شده 691 ،میلیارد ریال معادل  6/5درصد
از محل منابع ملی 9487/2 ،میلیارد ریال معادل  9۷/1درصد از محل ردیفها 277/4 ،میلیارد
ریال معادل  2/9از محل ملی دانشگاهها 8۷۹/8 ،میلیارد ریال معادل  67/2درصد از محل ماده
 66۹/۹ ،67میلیارد ریال معادل  6/94درصد از محل ماده  62صورت گرفته است.
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جدول  -9-75عملکرد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان مازندران در سال ( 7931میلیارد ریال)

عنوان

عملکرد
سال 69۷1

عملکرد
سال 69۷۹

مصوب
سال
69۷۹

درصد رشد
نسبت به سال
قبل

درصد
تحقق
نسبت
مصوب

از محل استانی و الزامات
قانونی و سه درصد نفتی و
مالیات بر ارزشافزوده

9261/1

6812/2

2499/4

-42/6

۹1/5

از محل ملی استانی شده

62۹6/6

2781/4

29۷2/4

14/6

8۹/2

از محل منابع ملی

221/5

691/7

9۷7/7

-47/7

94/۷

از محل ردیفها

2768/۷

9487/2

۹859/۹

۹2/4

44/9

از محل ملی دانشگاهها

242/9

277/4

987/2

-6۹/9

52/۹

از محل ماده  -67تملک

69/7

8۷۹/8

۷۹2/۹

1781/2

۷2/9

از محل ماده  -62تملک

666/۷

66۹/۹

6۷2/۹

5/2

16/6

جمع

۹676/7

8۹87/۹

64165/6

29/۹

17/6
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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)
عملکرد اعتبارات هزینهای استان مازندران در سال  69۷۹برابر با  9۷174میلیارد ریال بوده که
نسبت به مدت مشابه سال قبل ( 9581۷میلیارد ریال) به میزان  67/4درصد رشد و نسبت به
مصوب قانون بودجه  ۷۹/5درصد تحقق داشته است .از مجموع اعتبارات استان مبلغ 2۹748
میلیارد ریال معادل  18/9درصد مربوط به فصل اول اعتبارات هزینه (جبران خدمت کارکنان)،
 5۹95میلیارد ریال معادل  64/5درصد مربوط به فصل ششم (رفاه اجتماعی) و  91۷1میلیارد
ریال معادل  ۷/9درصد مربوط به فصل دوم (استفاده از کاالها و خدمات) بوده است و مابقی
اعتبارات به مبلغ  9625میلیارد ریال معادل  ۹/۷درصد بابت فصول سوم (هزینههای اموال و
دارایی) ،چهارم (یارانهها) و فصل هفتم سایر هزینهها بوده است.
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جدول  -4-75عملکرد اعتبارات هزینهای استان مازندران در سال  7931به تفکیک هفت فصل (میلیارد ریال)

عملکرد
سال ۷۹

مصوب
سال ۷۹

درصد رشد سال
 ۷1نسبت به
سال قبل

درصد تحقق
نسبت به مصوب
سال ۷1

2۹،748 24،294

2۹،444

66/1

۷8/1

فصل دوم -استفاده از کاالها و
خدمات

9،815

9،1۷1

4،671

-4/4

۷7/7

فصل سوم -هزینههای اموال و
دارایی

7

9/6

9/8

-

86/1

فصل چهارم -یارانهها

979

679

679

-11/7

677.7

فصل پنجم -کمکهای بالعوض

24۹

972.8

926.7

22/1

۷4/9

فصل ششم -رفاه اجتماعی

5،621

5،۹95

5،۷72

66/۷

۷۹/2

فصل هفتم -سایر هزینهها

2،775

2،۹61

2،۹25

95/5

۷۷/۹

جمع

95،81۷

9۷،174

47،171

67/4

۷۹/5

عنوان
فصل اول -جبران خدمت
کارکنان

عملکرد
سال ۷1
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 .5-75جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی
عملکرد درآمدهای عمومی استان شامل درآمدهای مالیاتی (مستقیم و غیرمستقیم) و سایر
درآمدها در سال مذکور برابر با  65596میلیارد ریال بوده که علیرغم رشد  67/۹درصدی نسبت
به مدت مشابه سال قبل نتوانسته است رقم مصوب را پوشش دهد .عملکرد درآمدهای عمومی
در سال  69۷۹نسبت به مصوب قانون بودجه حدود  ۷9/2درصد تحققیافته است؛ لذا مبلغ 6621
میلیارد ریال کسری درآمد رخداده است.
الزم به ذکر است بسیاری از ردیفهای درآمدی استان به دلیل ماهیت آن ردیف بسته به استقبال
ذی نفعان و نیاز جامعه دارد و دستگاههای اجرایی و متولیان درآمد استان نقشی در افزایش
وصول این ردیفهای درآمدی ندارند .ازجمله اکثریت ردیفهای درآمدی نیروی انتظامی ،انتقال
خون و پزشکی قانونی .همچنین تعدادی از ردیفهای درآمدی بابت ارائه خدمات دستگاههای
اجرایی به مردم است که تعرفه و میزان وصولی آنها بر اساس سیاستهای کشوری تعریف
6۷7
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گردیده است .برخی از دستگاههای اجرایی نیز ازجمله ادارات کل گمرک و استاندارد و تحقیقات
صنعتی نیز بخش اعظم درآمدهای آنها تحت تأثیر سیاستهای کالن اقتصادی و سیاسی کشور
است و نقش تصمیمات کشوری پررنگ از تأثیر استان است .با توجه به موارد مذکور استان خود
را متعهد میداند از تمام اختیارات و توان خود برای بهبود منابع درآمدی استان بهره گرفته و با
بسیج همگانی دستگاههای اجرای حداکثر تالش خود را برای وصول حقوق دولتی بنماید.
عملکرد اعتبارات استان مازندران در سال  69۷۹اعم از تملک دارائیهای سرمایهای و هزینهای
برابر با  48985میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت سال قبل  62/1درصد رشد و نسبت به
مصوب قانون بودجه ( 55226میلیارد ریال)  8۹/1درصد تحقق داشته است .از مجموع عملکرد
اعتبارات استان در سال مذکور  8۹86میلیارد ریال معادل  68/6درصد اعتبارات تملّک داراییهای
سرمایهای و  9۷174میلیارد ریال معادل  86/۷درصد اعتبارات هزینهای بوده است .در خصوص
افزایش درآمدهای استان موارد زیر پیشنهاد میگردد:
-

جلوگیری از تغییر ردیفهای استانی به ملی و حتی انتقال تعدادی از ردیفهای درآمدی
ملی که استان نقش چشمگیری در وصول آن دارد مجدد به محل استانی.

-

توجه همهجانبه دولت و مجلس در هنگام اخذ تصمیمات کالن اقتصادی و وضع قوانین
کشوری تا منابع درآمدی استان تحت شعاع قرار ندهد

-

اجرایی شدن نصب صندوق مکانیزه فروش در واحدهای تجاری استان

-

شناسایی و تجمیع اطالعات و آمار دقیق تاالرهای پذیرایی استان بهمنظور وصول مالیات
بر ارزشافزوده و مالیات بر درآمد

-

برگزاری جلسات هماهنگی دستگاههای اجرایی مرتبط در خصوص شناسایی منابع جدید
درآمد مالیاتی استان و جلوگیری از فرار مالیاتی

-

ارتقا فرهنگ مالیاتی شهروندان و مؤدیان مالیاتی از طریق تبلیغات رسانهای و غیر
رسانهای در سطح استان
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فصل شانزدهم
نظام مالیاتی استان
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چکیده
سازمان امور مالیاتی تالش دارد با اتخاذ سیاستها و رویکردهایی همچون اعتمادآفرینی در
جامعه و مؤدی مداری ،برقراری عدالت مالیاتی و رفع تبعیضهای مالیاتی ،مبارزه با فرار
مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید ،گسترش پایههای مالیاتی ،ارتقای سالمت نظام اداری،
ایجاد فرهنگ برخورد مناسب کارکنان مالیاتی با مؤدیان و افزایش تعامل و تسهیل
خدمترسانی به مؤدیان از عهده تکالیف قانونی موضوعه بهخوبی برآید.
عملکرد اداره کل امور مالیاتی استان به شرح ذیل بوده است :
-

مصوب درآمدهای مالیاتی استان در قانون بودجه سال  69۷۹برابر با  649۹4میلیارد
ریال بوده که مبلغ  69۹18میلیارد ریال مالیات در سال  ۷۹در استان وصول گردیده
است .

-

مبلغ  171میلیارد ریال کسری درآمدهای مالیاتی وصولی رخداده است.

-

سهم استان مازندران از وصولی درآمدهای مالیاتی کشور در سال  69۷۹برابر با 6/28
درصد بوده است.

-

نسبت وصولی درآمدهای مالیاتی بهکل درآمدهای عمومی استان در سال  69۷۹برابر
با  88/۹درصد میباشد،

استان مازندران در وصول درآمدهای مالیاتی با چالشهایی چون عدم شفافیت مالی و حجم
باالی اقتصاد زیرزمینی ،کاهش مالیات ابرازی شرکتها به دلیل رکود اقتصادی ،کاهش
معامالت مسکن و خودرو به دلیل تنشهای ارزی ،عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه
و ...مواجه است لذا برای وصول بیشتر مالیات در سالهای آتی مواردی مانند اجرای کامل
و دقیق تبصره یک ماده  681قانون مالیاتهای مستقیم توسط بانکهای استان ،تکمیل
طرح جامع مالیاتی ،اجرایی شدن نصب صندوق مکانیزه فروش در واحدهای تجاری استان
و ارتقا فرهنگ مالیاتی شهروندان و مؤدیان مالیاتی از طریق تبلیغات رسانهای و غیر
رسانهای در سطح استان تأثیر بسزایی خواهد داشت.
واژگان کلیدی :درآمدهای مالیاتی  ،مالیات مستقیم  ،مالیات غیر مستقیم  ،مالیات بر
ارزش افزوده
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 .7-76سیاستهای مالیاتی و جهتگیریهای استان
حمایت از تولید داخل سالهاست که در ادامه تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،مدنظر
صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی قرار گرفت .به دلیل اهمیت موضوع سال  69۷۹از جانب
مقام معظم رهبری ،سال حمایت از کاالی ایرانی نامگرفته است .لذا هر یک از نهادها و دستگاههای
اجرایی کشور موظفاند با اجرای برخی سیاستها و بهکارگیری تدابیر خاص ،در مسیر تحقق این
شعار و عملی ساختن آن بهزعم خود گام بردارند .در این میان الزم است نظام مالیاتی کشور نیز
در راستای حمایت از تولیدکنندگان نقش خود را ایفا نماید .سیاست اصلی اقتصادی کشور ،اداره
کشور از طریق درآمدهای غیرنفتی است که مهمترین منبع آن درآمدهای مالیاتی محسوب
میشود که طبعاً این سیاست ،نقش مالیات در کشور و جامعه را قابللمستر از گذشته کرده
است .اصلیترین سیاست نظام مالیاتی کشور ،شناسایی مؤدیان و منابع جدید مالیاتی و کشف
فرار مالیاتی و فعالیتهای زیرزمینی و پنهان است و سازمان امور مالیاتی بر آن است که افزایش
مالیات از طریق منابع جدید و کشف فرار مالیاتی جبران شود.
همچنین اعمال نرخ مالیاتی صفر در خصوص کاالها و خدمات صادراتی و استرداد مالیات دریافتی
از آنها ،معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری و برخورداری از تخفیفهای مالیاتی ازجمله مباحث
مطرحشده در قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص بهرهمندی از معافیتها و تسهیالت مالیاتی
در نظام مالیاتی کشور است .سازمان امور مالیاتی کشور از سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی،
مالیات اخذ می کند و چنانچه شعار حمایت و استفاده از کاالهای تولید داخل ،عملیاتی و نهادینه
شود ،بهطور یقین درآمدهای مالیاتی نیز افزایش مییابد و بهتبع آن ،اتکای کشور به درآمدهای
متزلزل و ناپایدار نفتی که همواره با زنگ خطر کسری بودجه مواجه است ،کاهشیافته و ضمن
امکان افزایش ذخیره منابع طبیعی در کشور ،بودجه موردنیاز از منابع کامالً پایدار داخلی تأمین
میشود .اداره کل امور مالیاتی استان مازندران در راستای اجرای سیاستهای سازمان امور
مالیاتی کشور تالش مینماید تعامل سازندهای با بنگاههای اقتصادی استان برقرار نموده و تا
بنگاهها ی مذکور شرایط سخت اقتصادی را با همکاری و همیاری همه ارکان کشور با موفقیت
سپری نمایند .از مهمترین برنامهها ی اداره کل مالیاتی استان در سال جاری عالوه بر نظارت
مستمر بر کلیه پروندههای مالیاتی ،نظارت ویژه بر  677پرونده بزرگ مالیاتی استان است .در این
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برنامه  677پرونده بزرگ استان تحت نظر مستقیم و ویژه مدیرکل و معاونان امور مالیاتی استان
موردبررسی و ممیزی قرار می گیرد .همچنین در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش
پایههای مال یاتی استان کارگروه درآمد و تجهیز منابع استان جلسات متعددی با دستگاههای
اجرایی جهت همکاری و هماهنگی بیشتر برگزار نموده است تا دستگاههای مذکور اداره کل
مالیاتی را در دستیابی به آمار و اطالعات شفاف و بروز یاری نمایند.
 .2-76بررسی وضعیت تحوالت مالیاتی
دهه  69۷7شمسی با تحریمهای بزرگ نفتی و مالی آغاز شد و اقتصاد ایران را وارد دوره سخت
رکود تورمی کرد ،بهطوریکه پایینترین نرخ رشد اقتصادی پس از جنگ در سال  69۷6رقم
خورد و باالترین نرخ تورم پس از سال  69۹4در سال  69۷2حادث شد .سال  69۷۹دومین تنش
بزرگ را در دهه  ۷7به همراه آورد .خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریمهای یکجانبه آمریکا
علیه ایران بار دیگر فضای سیاسی را بر هم زد و اقتصاد را به التهاب کشاند .آرامش بازار ارز و طال
پس از چهار سال جای خود را به بیثباتی و هیجان داد تا قیمت ارز به سه برابر افزایش یابد.
بدیهی است فشارها و تحریمهای بینالمللی و بهتبع آن کاهش درآمدهای نفتی در سال جاری،
شرایط خطیر و پرمسئولیتی را در پیش روی سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده و مسئولیت
تحقق درآمدهای مالیاتی و تأمین بخش مهمی از هزینههای جاری کشور طی سال جاری بر عهده
دستگاه مالیاتی قرارگرفته است .لذا نظام مالیاتی ایران در برهه مهم تاریخی قرار دارد.
سازمان امور مالیاتی کشور تالش دارد با اتخاذ سیاستها و رویکردهایی همچون اعتمادآفرینی
در جامعه و مؤدی مداری ،برقراری عدالت مالیاتی و رفع تبعیضهای مالیاتی ،مبارزه با فرار مالیاتی
و شناسایی مؤدیان جدید ،گسترش پایههای مالیاتی ،ارتقای سالمت نظام اداری ،ایجاد فرهنگ
برخورد مناسب کارکنان مالیاتی با مؤدیان و افزایش تعامل و تسهیل خدمترسانی به مؤدیان از
عهده این مهم بهخوبی برآید.
راهاندازی سامانه ثبتنام و دریافت شماره اقتصادی ،سامانه دریافت الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی
اشخاص حقوقی ،اشخاص حقیقی و اجاره امالک و ارزشافزوده ،همراه با امضای الکترونیکی،
سامانه ارسال صورت معامالت فصلی برای ثبت و ارسال اطالعات خریدوفروش و همچنین
قراردادها ،سامانه فهرست مالیات بر درآمد حقوق ،سامانه خالصه پرونده الکترونیکی برای مشاهده
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اطالعات پرونده مالیاتی توسط مؤدیان و سامانه پرداخت الکترونیک قبوض مالیاتی ازجمله
اقداماتی است که در سالهای اخیر توسط سازمان امور مالیاتی کشور صورت گرفته است .در
شرایطی که اقتصاد کشور در معرض یک جنگ اقتصادی است ،فرار مالیاتی ،اصل و کیان کشور
را هدف قرار داده؛ لذا مقابله جدی و فرا قوهای با این پدیده شوم یک ضرورت اساسی است .توفیق
در مبارزه با فرار مالیاتی در کشور ،منوط به همکاری و همافزا کردن اقدامات دستگاههای اجرایی
ذیربط در سطح سه قوه است و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص مقابله با فرار
مالیاتی و جرم انگاری آن ،سازمان امور مالیاتی کشور مصمم است در سالهای آتی عالوه بر
یکپارچهسازی و انسجام اقدامات برای مبارزه با این پدیده شوم ،مالیات هوشمند را در کشور
اجرایی نماید که یک راهکار مؤثر برای مقابله با فرار مالیاتی و یک راهحل اساسی برای تحول در
نظام مالیاتی همچون کشورهای توسعهیافته به شمار میرود.
مدرن سازی و هوشمند سازی نظام مالیاتی به این معنا است که تمامی ریز دادههای مربوط به
ثروت ،درآمد و مصرف مؤدیان طبق مواد  61۷و  61۷مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ،از
دستگاههای ذیربط اخذ و در بانک اطالعاتی سازمان ذخیره شود .همچنین عملیاتی سازی سامانه
پایانههای فروشگاهی کشور نیز بخش مهم دیگر مدرن سازی نظام مالیاتی است که نظام مالیاتی
کشور سعی در اجرای آن در سال آتی دارد.
 .9-76بررسی و تحلیل عملکرد وصولی انواع درآمدهای مالیاتی
عملکرد درآمدهای مالیاتی به تفکیک مستقیم و غیرمستقیم
مصوب درآمدهای مالیاتی کشور در سال ( 69۷۹بدون احتساب مالیات بر واردات) برابر با 6628/۹
هزار میلیارد ریال بوده و در سال مذکور  67۹1/۹هزار میلیارد ریال مالیات وصول گردید بوده که
نسبت به سال قبل ( ۷96/۹هزار میلیارد ریال)  65/1درصد رشد و نسبت به مصوب قانون بودجه
 ۷5/4درصد تحقق داشته است .مصوب درآمدهای مالیاتی استان مازندران اعم از مالیاتهای
مستقیم و غیرمستقیم در سال  69۷۹برابر با  649۹4میلیارد ریال بوده است که در سال یادشده
 69۹18میلیارد ریال از محل درآمدهای مالیاتی وصول گردیده است؛ بنابراین مبلغ  171میلیارد
ریال کسری درآمدهای مالیاتی وصولی رخداده است .سهم استان مازندران از وصولی درآمدهای
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مالیاتی کشور در سال  69۷۹برابر با  6/28درصد بوده که این نسبت در مقایسه با رقم سال
 6/95( 69۷1درصد) به میزان  7/۹درصد کاهش داشته است.
مالیات مستقیم به تفکیک اجزاء
عملکرد مالیاتهای مستقیم استان در سال  69۷۹برابر با  ۹،۹71میلیارد ریال بوده که نسبت به
سال قبل  66/9درصد رشد و نسبت مصوب قانون بودجه  ۷4/2تحقق داشته است .سهم مالیات
بر شرکتها ،مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت از مالیات مستقیم استان در سال  69۷۹به ترتیب
برابر با  55/8 ،2۷/۹و  64/5درصد بوده است .از مجموع ردیفهای درآمدی مالیاتهای مستقیم
تنها درآمدی مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی ،مستغالت ،مالیاتهای متفرقه درآمد ،مالیاتهای
اتفاقی ،مالیات نقلوانتقال سرقفلی ،مالیات نقل و انتقاالت امالک نسبت به مصوب قانون بودجه
تحقق یافتند و سایر ردیفهای درآمدی موفق به تحقق مصوب نشدند.

نمودار  -7-76سهم بری اجزای مالیات مستقیم در سال ( 7931درصد)
مالیات بر ثروت
74.5
مالیات بر شرکتها،
23.1

مالیات بر درآمد
55.8

-
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مالیات بر شرکتها:
وصول مالیات از شرکتهای غیردولتی استان در سال  69۷۹مبلغ  2281میلیارد ریال بوده که
نسبت به مصوب قانون بودجه  677/5درصد تحقق و نسبت به مدت مشابه سال قبل  2/5درصد
کاهش را نشان میدهد .سهم مالیات بر شرکتها از مجموع مالیات مستقیم در سال مذکور 2۷/۹
درصد بود که این نسبت در مقایسه با سال قبل ( 99/۷درصد)  4/2درصد کاهش داشت.
 مالیات بر درآمدعملکرد مالیات بر درآمد استان در سال  69۷۹مبلغ  4977میلیارد ریال بوده که نسبت به مصوب
قانون بودجه  85/4درصد تحققیافته و نسبت به مدت مشابه سال قبل  69/5درصد رشد داشته
است .بررسی ردیفهای مذکور نشاندهنده آن است که فقط ردیفهای درآمدی مالیات مستغالت
و متفرقه بر درآمد نسبت به مصوب قانون بودجه تحققیافتهاند و مالیات حقوق کارکنان بخش
خصوصی ،مشاغل و حقوق کارکنان بخش عمومی باوجوداینکه نسبت به سال قبل به ترتیب رشد
 6۷/۷ ،26/4و  2/5درصدی تجربه نمودند نتوانستند مصوب قانون بودجه را تحقق بخشند.
 مالیات بر ثروتوصولی مالیات بر ثروت استان در مدت یادشده مبلغ  666۷میلیارد ریال بوده که نسبت به مصوب
قانون بودجه  696/5درصد تحقق و نسبت به مدت مشابه سال قبل  46/1درصد افزایش داشته
است .از شش ردیف بند درآمدی ردیفهای مالیات بر نقلوانتقال امالک ،مالیات اتفاقی و مالیات
نقل و انتقاالت سرقفلی نسبت به مصوب قانون بودجه تحقق یافتند لیکن حق تمبر و اوراق بهادار
و مالیات بر ارث با رشد  2۷/6و  26درصدی موفق به وصول رقم مصوب نشدند .مالیات بر
نقلوانتقال سهام نیز در سال  69۷۹نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از  ۹7درصد کاهش
داشته است و تنها  96/1درصد مصوب قانون بودجه تحقق داشته است .الزم به یادآوری عمده
مبلغ این ردیف درآمدی مربوط به فروش سهام شرکتهای خارج از بورس است که به دلیل
کاهش معامالت شرکتهای استان رخداده است.
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مالیات بر کاال و خدمات (غیرمستقیم)
وصولی مالیات کاال و خدمات (غیرمستقیم) در سال  69۷۹برابر با  1719میلیارد ریال بوده که
علیرغم رشد  ۹درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۷۹/5درصد مصوب قانون بودجه تحقق
داشته است .سهم وصولی مالیات بر کاال و خدمات استان از کل درآمدهای مالیاتی در سال یادشده
برابر با  44درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ( 45درصد) به میزان  6واحد درصد
کاهش نشان میدهد .در سال  69۷۹ردیفهای "درآمد حاصل از یک درصد نرخ مالیات بر ارزش
افزوده-موضوع ماده  9۹قانون الحاق " ،"2مالیات بر شمارهگذاری خودرو""،مالیات بر فروش
سیگار " و"عوارض خروج مسافر از کشور " نتوانستند مصوب قانون بودجه را تحقق بخشند .الزم
به ذکر است افزایش بیش از ظرفیتهای استان ازجمله دالیل عدم تحقق این بند درآمدی است
بهطوریکه عوارض خروج مسافر از کشور و مالیات بر فروش سیگار علیرغم رشد  699/4و 95/9
درصدی نسبت به سال قبل تنها  ۷6/۹و  27/1درصد تحقق داشتند .مشکالت موجود درزمینهٔ
تولید و واردات خودرو در سالهای اخیر موجب کاهش شدید ردیف مالیات بر شمارهگذاری
خودرو گردیده است بهطوریکه در سال  69۷۹این ردیف درآمدی با کاهش  89/4درصدی نسبت
به سال قبل مواجه گردید.
جدول  -7-76عملکرد درآمدهای مالیاتی استان مازندران در سال  7931به تفکیک منابع (میلیارد ریال)

عملکرد سال
شرح

مصوب
سال
69۷۹

درصد رشد
نسبت به
عملکرد 69۷1

درصد تحقق
نسبت به
مصوب 69۷۹

2/5

677/5
85/4

شرکتها

2944

2281

22۹4

درآمد

9۹۷7

4977

5799

69/5

ثروت

۹۷6

666۷

856

46/1

696/5

کل

1۷25

۹۹71

8681

66/9

۷4/2

مالیات کاال و خدمات

511۷

1719

1261

۹/7

۷۹/5

جمع مالیات مستقیم و غیرمستقیم

625۷9

69۹1۷

649۹4

۷/9

۷5/8

مالیات مستقیم

69۷1

69۷۹
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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 جمعاً 6689۹
میلیارد ریال معادل  81/1درصد از درآمدهای مالیاتی استان در سال  69۷۹را به خود اختصاص
دادهاند و فقط  69/4درصد مابقی درآمدها از سایر ردیفهای مالیاتی وصول میگردد .ردیفهای
درآمدی مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل  8/۷درصد رشد و نسبت به مصوب قانون بودجه
 677/۹درصد تحقق داشتهاند.
جدول  -2-76عملکرد درآمدهای مالیاتی استان مازندران در سال  7931به تفکیک اقالم عمده درآمدی
(میلیارد ریال)
عملکرد سال
ردیف

ردیفهای درآمدی

1

مالیات بر ارزشافزوده

2

مالیات اشخاص حقوقی

مصوب
سال
69۷۹

درصد
رشد
نسبت به
عملکرد
69۷1

درصد
تحقق
نسبت به
مصوب
69۷۹

سهم
ردیف از
کل
درآمد
مالیاتی

66/8

66۹/7

47/۹

677/5

61/1
62/4

69۷1

69۷۹

577۷

5179

4۹88

2،944

2281

22۹4

-2/5

6،114

6۹71

271۷

2/5

82/4

6،618

6476

6191

6۷/۷

85/۹

67/2

۹12

۷25

67۹7

26/4

81/4

1/۹

مجموع  5ردیف درآمدی عمده

67۷48

66۷26

6689۹

8/۷

677/۹

81/1

سایر ردیفهای درآمدی مالیاتی

6145

6848

259۹

62/9

۹2/8

69/4

جمع کل درآمدهای مالیاتی

625۷9

69۹1۷

649۹4

۷/9

۷5/8

677

غیردولتی
3

مالیات حقوق کارکنان بخش
عمومی

4

مالیات مشاغل

5

مالیات حقوق کارکنان بخش
خصوصی
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نمودار -2-76سهم بری ردیف های درآمدی از مجموع درآمدهای مالیاتی استان در سال 7931
سایر ردیفهای مالیاتی.
6145
مالیات حقوق کارکنان
بخش خصوصی۹12 .
مالیات مشاغل6618 .

مالیات بر ارزشافزوده.
5179

مالیات حقوق کارکنان
بخش عمومی6114 .
مالیات اشخاص حقوقی
غیردولتی2944 .

نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمدهای عمومی استان

نسبت وصولی درآمدهای مالیاتی بهکل درآمدهای عمومی استان در سال  69۷۹برابر با 88/۹
درصد میباشد ،رقم یادشده در سال  69۷5برابر با  8۷/8درصد بوده است لذا این شاخص در
سال  69۷۹نسبت به مدت مشابه سال قبل  6/6درصد کاهشیافته است.
 .4-76جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی
عملکرد درآمدهای مالیاتی استان مازندران در سال  69۷۹برابر با  69۹18میلیارد ریال بود که
علی الرغم رشد  ۷/9درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل نتوانست رقم مصوب بودجه را بهطور
کامل محقق سازد و درنهایت  ۷5/8درصد تحقق داشته است؛ لذا مبلغ  175میلیارد ریال کسری
درآمدهای مالیاتی وصولی رخداده است .یکی از مهمترین عوامل عدم تحقق درآمدهای مذکور
عدم تحقق مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی ،مالیات مشاغل ،مالیات حقوق کارکنان بخش
خصوصی و مالیات بر ارزشافزوده (درآمد حاصل از یک درصد نرخ مالیات بر ارزشافزوده موضوع
ماده ( )9۹قانون الحاق) میباشد.
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از مهمترین دالیل عدم تحقق درآمدهای مالیاتی ابالغ مصوب قانون بودجه بیش از توان اقتصادی
استان است بهطوریکه مصوب درآمدهای مالیاتی استان مازندران در سال  69۷۹نسبت به
عملکرد سال گذشته بیش از  64درصد رشد داشته است .ازجمله مهمترین چالشهای وصول
مالیات استان به شرح ذیل است:
-

عدم شفافیت مالی و اقتصاد زیرزمینی

-

کاهش مالیات ابرازی شرکتها به دلیل رکود اقتصادی

-

کاهش معامالت مسکن و خودرو به دلیل تنشهای ارزی و درنهایت کاهش مالیات
وصولی از ردیفهای مربوطه

-

عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه

-

فرار مالیاتی که حاصل عدم اشراف سازمان مالیاتی بر اطالعات مالی و اقتصادی مؤدیان
است

-

کمبود امکانات سختافزاری و نرمافزاری در کسب درآمدهای مالیاتی

-

عدم همکاری برخی از دستگاههای اجرایی و بانکها در راستای وصول مالیات

بهمنظور ساماندهی درآمدهای مالیاتی استان و افزایش وصول و کسب درآمدهای مالیاتی استان
موارد زیر پیشنهاد میگردد:
-

پیگیری و اهتمام جدی اداره کل امور مالیاتی استان در تکمیل طرح جامع مالیاتی

-

اجرای کامل و دقیق تبصره یک ماده  681قانون مالیاتهای مستقیم توسط بانکهای
استان

-

اجرایی شدن نصب صندوق مکانیزه فروش در واحدهای تجاری استان

-

جمع آوری آمار و اطالعات تاالرهای پذیرایی استان جهت وصول مالیات بر ارزشافزوده
و مالیات بر درآمد در استان

-

برگزاری جلسات هماهنگی دستگاههای اجرایی مرتبط در خصوص شناسایی منابع
جدید درآمد مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی استان

-

همکاری مراجع قضایی در بحث ماده  2۹4قانون مالیاتهای مستقیم در استان
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ارتقا فرهنگ مالیاتی شهروندان و مؤدیان مالیاتی از طریق تبلیغات رسانهای و غیر
رسانهای در سطح استان

-

همکاری شهرداریها ،شوراها ،ائمه جماعات و سمنها در ترویج فرهنگ
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فصل هفدهم
بازار کار استان
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چکیده
در این فصل ضمن تبیین برنامهها و راهکارهای دولت در
قالب بسته سیاستی  -اجرایی معطوف به حفظ و توسعه
اشتغال ،گزیدهای از آمارهای اقتصادی استان مازندران و
کشور طی سالهای  69۷۹ -69۷1ارائه شده است.
مستند به دادههای آماری ،نرخ مشارکت اقتصادی کشور
و استان مازندران به ترتیب از  47/9و  46/4درصد در
سال  69۷1به  47/5و  46/4درصد در سال  69۷۹رسید
و نرخ بیکاری کشور و استان به ترتیب از  62/6و 67
درصد در سال  ۷1به  62و  8/5درصد در سال  ۷۹کاهش
یافت .بر این اساس از نقطهنظر پایین بودن نرخ بیکاری،
استان با افزایش  6پلهای از رتبه پنجم میان استانهای
کشور در سال گذشته به رتبه ششم در سال  ۷۹رسید.
اطالعات توزیع اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی
نشان میدهد سهم اشتغال بخش صنعت و خدمات در
استان در سالهای مورد بررسی کاهش یافته است.
واژگان کلیدی :بازار کار ،بیکاری ،نرخ مشارکت ،استان
مازندران
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 .7-71سیاست 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 زیرساخت¬ها ،بهبود عملکرد وظایف
حاکمیتی دولت ،اقدامات حمایتی برای بهبود فضای کسب¬وکار و تقویت و نهادینهسازی فرآیند
پایداری و توسعه اشتغال انجام می¬شود .اهمیت موضوع اشتغال و بازار کار در برنامه ششم توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی به حدی است که به¬عنوان یکی از موضوعات خاص کالن
فرابخشی در بند ت ماده  2قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی گنجانده
شده است  .همچنین برای تحرک بخشی به بازار کار با هدف ایجاد فرصت¬های شغلی
به¬خصوص برای جوانان و فارغ¬التحصیالن دانشگاهی ،سیاست¬های مداخالتی و طرح¬های
اشتغالزای دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در قالب برنامه های تولید
و اشتغال زایی در سال  69۷۹مدون گردید .این برنامه شامل موارد و مشوق هایی به شرح ذیل
می باشد:
طرح کارورزی دانشآموختگان دانشگاهی؛ این طرح با هدف افزایش مهارت و اشتغال
پذیری جوانان فارغالتحصیل دانشگاهی و تسهیل در جذب و بهکارگیری جوانان در بنگاههای
اقتصادی می باشد.
طرح مشوق بیمه سهم کارفرمایی؛ این طرح در راستای تحرک بخشی به بازار کار کشور،
حمایت از کارفرمایان و کارآفرینان و ایجاد اشتغال از طریق ترغیب و تشویق کارفرمایان
کارگاههای تولیدی و خدمات ی به استفاده از نی روی کار جدید می باشد.
طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار؛ این طرح با هدف آشنایی با محیط کسب وکار،
کسب تجربه و آماده سازی و ایجاد خودباوری در مهارت آموز برای ورود به عرصه اشتغال و
کارآفرینی ،کمک به واحدهای اقتصادی فعال به منظور شناسایی نیروی کار مستعد و توانمند،
زمینهسازی برای کاهش هزینههای جذب و بکارگیری نیروهای فاقد مهارت و استفاده از ظرفیت
و توان آموزشی عملی بنگاههای اقتصادی برای جوانان شغل اولی می باشد.
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طرح یارانه دستمزد؛ این طرح با هدف افزایش اشتغالزایی جوانان در مناطق محروم و
کمتربرخوردار و کمک به هزینه های جذب و بکارگیری جوانان در بنگاههای اقتصادی برای
جوانان شغل اولی در مناطق محروم و کمتربرخوردار می باشد.
طرح توسعه تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی؛ این طرح با هدف افزایش توسعه
کسب و کارهای خرد و خانگی در مناطق روستایی ،توانمندسازی افراد و ایجاد و توسعه کسب و
کارهای خرد و بهبود معیشت مناطق مورد نظر برای روستاییان تنگدست و آسیبپذیری که
دسترسی آنها به تسهیالت بانکی بدون ضمانت و وثیقه ،تنها از طریق راهبردهای تامین مالی
خرد میسر است و افراد آسیب پذیر و کم درآمد در مناطق شهری و روستایی با رویکرد اشتغال
زایی جوانان و زنان می باشد.
توسعه و حمایت از مشاغل خانگی؛ این برنامه جهت ایجاد توازن بین مسئولیت خانوادگی
زنان و اشتغال آنان ،حذف هزینههای مربوط به خرید ،رهن و اجاره کارگاه و ایاب و ذهاب ،استفاده
از نیروی کار سایر اعضای خانواده و ایجاد زمینه های کار خانوادگی ،امکان انتقال تجارب از طریق
آموزش غیررسمی به شیوه استاد -شاگردی بین اعضاء خانواده می باشد.
برنامه توسعه اشتغال در بخش کشاورزی؛ این برنامه شامل دو زیر برنامه اصلی به این شرح
است :پیشبینی منابع برنامههای تولید و ایجاد فرصتهای شغلی بر مبنای رسته فعالیتهای
اولویتدار بخش ک شاورزی و برنامه ارتقای توان تولید ملی و تثبیت اشتغال در قالب بازسازی،
نوسازی و سرمایه درگردش واحدها.
برنامه توسعه اشتغال در بخش صنعت این برنامه شامل دو زیر برنامه اصلی به این شرح
است :برنامه اشتغال در حوزه صنایع کوچک و خوشههای صنعتی اشتغال زا و برنامه تکمیل
طرحهای نیمه تمام صنعتی خاتمه  ۷۹بخش خصوصی در پنج رشته فعالیت اشتغال زا.
 .2-71بررسی وضعیت تحوالت بازار کار
به طور کلی نتایج طرح آمارگیری نیروی¬کار در سال  69۷۹حاکی از بهبود نسبی بازار کار و
اشتغال در استان مازندران در مقایسه با سال گذشته می¬باشد .همچنین یافته¬ها نشان
می¬دهد عملکرد استان مازندران در این حوزه بهتر از کشور بوده است .علی¬رغم آن ،الزم است
بهویژه در حوزه اشتغال استان اهتمام ویژه¬ای در خصوص برخی مسائل اندیشیده شود ،از جمله
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سرعت کاهش سهم اشتغال در بخش صنعت استان که در صورت استمرار موجب بروز نگرانی
هایی در آینده نزدیک خواهد شد.
 .9-71بررسی 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  47/5 ،69۷۹درصد از جمعیت در سن کار
( 67ساله و بیشتر) کشور از نظر اقتصادی فعال بوده و در گروه شاغالن و بیکاران قرار میگیرند
که در مقایسه با سال گذشته با نرخ مشارکت اقتصادی معادل  47/9درصد 7/2 ،افزایش را نشان
می دهد .نرخ مشارکت اقتصادی به ترتیب در گروه مردان و زنان کشور به ترتیب از  14/5و 61
درصد در سال  69۷1به  14/8و  61/6درصد در سال  69۷۹افزایش یافت .همچنین نرخ مشارکت
اقتصادی به ترتیب در نقاط شهری و روستایی کشور از  9۷/۹و  42/4درصد در سال  69۷1به
 9۷/8و  42/1درصد در سال  69۷۹افزایش یافت.
نرخ مشارکت اقتصادی استان مازندران در عدد  46/4درصد در سال های  69۷1و  69۷۹ثابت
ماند .این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی مردان استان با  6/2افزایش از  11/4درصد
در سال  69۷1به  1۹/1درصد در سال  69۷۹و نرخ مشارکت زنان استان با  7/1کاهش از 65/8
درصد در سال  69۷1به  65/2درصد در سال 69۷۹رسیده است .همچنین نرخ مشارکت اقتصادی
به ترتیب در مناطق شهری و روستایی استان از  47/5و  42/۷درصد در سال  69۷1به  47/5و
 42/۹درصد در سال  69۷۹رسید.
 نرخ بیکاری کشور و استان مازندران به تفکیک جنسیت و نقاط شهری و روستایی
بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال  ،69۷۹نرخ بیکاری کشور از  62/6درصد در
سال  69۷1به  62/7درصد در سال  69۷۹رسید .این در حالی است که به ترتیب نرخ بیکاری
مردان و زنان کشور از  67/2و  6۷/8درصد در سال  69۷1به  67/4و  68/۷درصد در سال 69۷۹
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رسید .همچنین نرخ بیکاری به ترتیب در مناطق شهری و روستایی کشور از  69/4و  8/2درصد
در سال  69۷1به  69/5و  ۹/۷درصد در سال  69۷۹رسید.
نرخ بیکاری استان مازندران از  67درصد در سال  69۷1به  8/5درصد در سال  69۷۹کاهش
یافت .کاهش نرخ بیکاری استان در حالی بوده است که به ترتیب نرخ بیکاری مردان و زنان استان
از  ۹/2و  26/8درصد در سال  69۷1به  1/2و  68/1درصد در سال  69۷۹رسید .همچنین نرخ
بیکاری به ترتیب در مناطق شهری و روستایی استان از  62/9و  1/۹درصد در سال  69۷1به
 67/4و  1درصد در سال  69۷۹رسید.
نمودار  .7-71نرخ بیکاری جمعیت  71ساله و بیشتر استان های کشور در سال ( 7931درصد)
7.2
8.3
8.4
8.5
8.5
8.5
8.9
9.3
9.8
10.4
10.5
10.7
10.8
10.9
11
11.2
11.2
11.4
11.4
12.2
13.3
13.5
13.7
13.9
14.6
14.7
14.7
15.7
16
17.4
18.7

۲۰.۰
۱۸.۰
۱۶.۰

۱۴.۰
۱۲.۰
۱۰.۰
۸.۰
۶.۰
۴.۰
۲.۰
۰.۰

طابق نمودار فوق در سال  ،69۷۹استان کرمانشاه با  68/۹درصد باالترین و استان سمنان با ۹/2
درصد پایینترین نرخ بیکاری را در کشور تجربه نمودند .نرخ بیکاری استان مازندران نیز برابر با
 8/5درصد در سال  69۷۹می باشد که ششمین استان کشور از نقطه¬نظر پایین بودن نرخ
بیکاری محسوب می¬شود در حالیکه مازندران در سال  69۷1از این حیث در رتبه پنجم قرار
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گرفته بود .همچنین نرخ بیکاری استان مازندران در سال  69۷۹همانند سال گذشته کم¬تر از
نرخ بیکاری کشور گزارش شده ¬است.
 نسبت اشتغال کشور و استان مازندران به تفکیک جنسیت و نقاط شهری و روستایی
یافته¬های طرح آمارگیری نیروی¬کار نشان می¬دهد  95/1درصد جمعیت  67ساله و بیشتر
کشور در سال  69۷۹شاغل هستند و این در حالی است که این عدد در سال گذشته  95/5درصد
بوده¬است .نسبت اشتغال به ترتیب برای مردان و زنان در کشور از  5۹/۷و  62/8در سال 69۷1
به  58/6و  69درصد در سال  69۷۹افزایش یافته ¬است .همچنین نسبت اشتغال به ترتیب در
نقاط شهری و روستایی کشور از  94/9و  98/۷درصد در سال  69۷1به  94/4و  9۷/2درصد در
سال  69۷۹افزایش یافته¬است.
در استان مازندران نسبت اشتغال جمعیت  67ساله و بیشتر از  9۹/9درصد در سال  69۷1به
 9۹/۷درصد در سال  69۷۹افزایش یافته ¬است .به نحوی که نسبت اشتغال به ترتیب برای
مردان و زنان استان از  16/1و  62/4درصد در سال  69۷1به  19/4و  62/4درصد در سال 69۷۹
رسید و نسبت اشتغال به ترتیب برای مناطق شهری و روستایی استان از  95/5و  47درصد در
سال  69۷1به  91/9و  47/2درصد در سال  69۷۹افزایش یافته است .در استان مازندران نسبت
اشتغال جمعیت  67ساله و بیشتر از  91/2درصد در سال  69۷5به  9۹/9درصد در سال 69۷1
افزایش یافتهاست .به نحوی که نسبت اشتغال به ترتیب برای مردان و زنان استان از  17/8و
 66/1درصد در سال  69۷5به  16/1و  62/4درصد در سال  69۷1افزایش یافته و نسبت اشتغال
به ترتیب برای مناطق شهری و روستایی استان از  94/5و  98/4درصد در سال  69۷5به 95/5
و  47درصد در سال  69۷1رسیدهاست.
 توزیع شاغالن در بخشهای اقتصادی کشور و استان مازندران
بر اساس یافتههای طرح آمارگیری نیرویکار در سال  ،69۷۹بخش کشاورزی  6۹/1درصد ،صنعت
 92درصد و خدمات  57/9درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص دادهاند که این نسبت برای
سال گذشته به ترتیب  6۹/1درصد 92 ،درصد و  57/4درصد بوده است و بدین ترتیب در مقایسه
با سال گذشته ،سهم بخش های کشاورزی ،صنعت و خدمات از اشتغالزایی در کشور تغییر
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چندانی را نشان نمی دهد .این در حالی است که در سال  ،69۷۹بخش کشاورزی  6۷/۷درصد،
صنعت  28/6درصد و خدمات  52درصد اشتغال استان مازندران را به خود اختصاص دادهاند که
این نسبت برای سال گذشته به ترتیب  6۷/9درصد 28/5 ،درصد و  52/2درصد بوده است و بر
این اساس در مقایسه با سال گذشته ،سهم بخش کشاورزی از اشتغالزایی در استان افزایش و
سهم بخش های صنعت و خدمات 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.
 .4-71جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی
مطابق سند چشمانداز ،ایران در افق  6474کشوری 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.
راهبرد اساسی دولت ،بهبود محیط کسبوکار به ویژه با بهرهمندی از اقداماتی فناورانه در جهت
پیادهسا زی و توسعه دولت الکترونیکی بوده است .متعاقب مصوبه شماره /5917۹ت  57446ه
مورخ  ۷9/75/65هیئت محترم وزیران و استقرار مرکز ملی پایش محیط کسبوکار ،در گامهای
بعدی مقرر گردید سامانههای تخصصی در خصوص صدور مجوز ،دریافت شکایات ،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 شکایات ،انعکاس ،پیگیری و رسیدگی به
شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسبوکار ،یاور (مرکز فوریتهای بهبود محیط کسبوکار و
نما (نقشه ملی استعالمات کشور)  4سامانه الکترونیکی 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  69۷۹سامانه یاور در استانهای کشور مستقر گردید و
ظرفیتی فراهم شد که مشاوره های الزم در خصوص اخذ مجوز های الزم به متقاضیان ارائه گردد.
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اجرایی شدن فازهای متعدد 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  ،69۷۹نرخ مشارکت اقتصادی کشور و افزایش
یافته و در استان مازندران ثابت مانده است ،این افزایش در سطح کشور و در گروههای مردان و
همچنین در نقاط شهری و روستایی نیز گزارش شده است .نرخ بیکاری کشور و استان مازندران
کاهش یافته بهنحویکه نرخ بیکاری مردان و زنان استان و همچنین در نقاط شهری و روستایی
استان نیز در مقایسه با سال  69۷1کاهشیافته است.
مقایسه تطبیقی نرخ بیکاری استانهای کشور نشان میدهد استان مازندران با نرخ بیکاری 8/5
درصد ،ششمین استان کشور از نقطهنظر پایین بودن نرخ بیکاری در سال  69۷۹محسوب میشود
و این در حالی است که از این نظر مازندران در سال گذشته حائز رتبه پنجم بوده است .نسبت
اشتغال در کشور و استان مازندران افزایش یافته و این افزایش در مردان و زنان کشور و همچنین
در نقاط روستایی کشور و مردان استان و نقاط شهری و روستایی استان مشاهده میشود .بررسی
توزیع شاغالن در بخشهای اقتصادی بیانگر آن است که در مقایسه با سال گذشته ،سهم بخش
کشاورزی از اشتغال زایی در استان افزایش و سهم بخش های صنعت و خدمات کاهش یافته
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.
توصیهها و پیشنهادهای سیاستی معطوف به این حوزه بیه شرح ذیل ارائه خواهد شد:


اقدامات عملی و قابل نظارت در راستای بهبود ارکان اصلی و فرعی شاخصهای بهبود محیط
کسبوکار و شاخص رقابتپذیری



اهتمام جدی در اجرای کامل بیمه اجباری و تخصیص اعتبارات بالیای طبیعی



حمایت و اهتمام جدی در تشکیل کنسرسیوم و شرکتهای مدیریت صادرات بهویژه با موضوع
فعالیت در حوزه کشاورزی
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اولویت اختصاص منابع حمایتی محدود دولت به بنگاههای توانمند و فعال با ضریب
اشتغالزایی باال با هدف هدایت منابع به کانالهای کم ریسک و دستیابی به صرفههای ناشی
از مقیاس



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



طراحی و پیادهسازی بسترهای نرمافزاری مناسب و آسان دسترسی فعاالن اقتصادی به
اطالعات مهم اقتصادی با تأکید بر تسهیل ورود سرمایه

جدول  .7-71نرخ مشارکت اقتصادی کشور و مازندران به تفکیک جنسیت و نقاط شهری و روستایی در سالهای  7936و 7931
(درصد)

جمعیت  71ساله و بیشتر

نرخ مشارکت

سال 69۷1

اقتصادی

کل

شهری

روستایی

سال 69۷۹

مازندران

کشور

مازندران

کشور

کل

46/4

47/9

46/4

47/5

مرد

11/4

14/5

1۹/1

14/8

زن

65/8

61

65/2

61/6

کل

47/5

9۷/۹

47/5

9۷/8

مرد

19

19/۹

15/5

19/۹

زن

6۹/1

65/5

61/4

65/۹

کل

42/۷

42/4

42/۹

42/1

مرد

۹6/2

11/1

۹7/2

18

زن

69/9

6۹/9

62/5

6۹/9
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جدول  .2-71نرخ بیکاری کشور و مازندران به تفکیک جنسیت و نقاط شهری و روستایی در سالهای  7936و ( 7931درصد)

جمعیت  67ساله و بیشتر

ن رخ بیک اری

کل

شهری

روستایی

سال 69۷۹

سال 69۷1
مازندران

کشور

مازندران

کشور

کل

67

62/6

8/5

62

مرد

۹/2

67/2

1/2

67/4

زن

26/8

6۷/8

68/1

68/۷

کل

62/9

69/4

67/4

69/5

مرد

8/۷

67/۷

۹/5

66/2

زن

24/۷

24

26/8

22/8

کل

1/۹

8/2

1

۹/۷

مرد

5/6

8/2

4/۹

۹/۷

زن

65/۹

8/5

69

۹/۷

مآخذ :مرکز آمار ایران
جدول  .9-71نسبت اشتغال کشور و مازندران به تفکیک جنسیت و مناطق شهری و روستایی در سالهای
 7936و ( 7931درصد)

جمعیت  67ساله و بیشتر
نسبت اشتغال

کل

شهری

روستایی

سال 69۷۹

سال 69۷1
مازندران

کشور

مازندران

کشور

کل

9۹/9

95/5

9۹/۷

95/1

مرد

16/1

5۹/۷

19/4

58/6

زن

62/4

62/8

62/4

69

کل

95/5

94/9

91/9

94/4

مرد

5۹/5

51/8

17/۹

51/1

زن

69/2

66/8

62/8

62/6

کل

47

98/۷

47/2

9۷/2

مرد

1۹/1

16/2

1۹

12.1

زن

66/2

65/۷

66/۹

65/۷
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جدول  .4-71سهم شاغلین جمعیت  71ساله و بیشتر در بخشهای مختلف اقتصادی کشور و مازندران به تفکیک جنسیت و
مناطق شهری و روستایی در سالهای  7936و ( 7931درصد)
کشاورزی

سهم اشتغال
در بخش

کل

شهری

روستایی

مازندران

صنعت
مازندران

کشور

خدمات
کشور

کشور

مازندران

۷1

۷۹

۷1

۷۹

۷1

۷۹

۷1

۷۹

۷1

۷۹

۷1

۷۹

کل

6۷/9

6۷/۷

6۹/1

6۹/1

28/5

28/6

92

92

52/2

52

57/4

57/9

مرد

6۷/۹

27/8

61/8

6۹/6

96/۹

97/9

99/5

99/2

48/۹

48/8

4۷/8

4۷/1

زن

6۹/9

64/۷

26/9

6۷/1

62/2

61/۷

25/5

21/8

۹7/5

18/2

59/2

59/1

کل

۹/۷

8/5

5/4

1/6

28

28/5

94/5

94

14/2

19

17/6

5۷/۷

مرد

8/2

۷/1

5/۹

1/1

96/5

96

91/6

95/5

17/9

5۷/4

58/2

5۹/۷

زن

1/5

9/4

4

9/9

62/4

6۹/6

21/5

2۹/2

86/2

۹۷/5

1۷/5

1۷/5

کل

94/6

94/2

57

48/۷

2۷/2

2۹/۹

25/5

21/۹

91/۹

98/6

24/4

24/4

مرد

99/8

94/9

4۹/9

41/۹

96/۷

2۷/5

21/6

21/۷

94/4

91/6

21/1

21/4

زن

91/9

99/9

17/8

5۹/۷

62

61/5

29/9

25/8

56/۹

57/2

65/8

61/9
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فصل هیجدهم
بهبود فضای کسبوکار استان
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چکیده
کسبوکار از زمان شکلگیری 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  28مولفه شاخص ملی محیط کسبوکار توسط اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی ایران و ادارهکل اموراقتصادی و دارایی استان مازندران در سال 69۷1
و  69۷۹استفاده شدهاست .نتایج نشان میدهد مازندران در سال  ،69۷۹از حیث
سهولت انجام کسب وکار به طور مشترک با استان فارس در رتبه چهارم قرار گرفت و
با کمیت  5/۷۷مساعدتر از کشور با کمیت  1/99ارزیابی شد .اما با توجه به کمیت
 5/47محیط کسب و کار استان در سال گذشته وضعیت استان از این حیث نسبت به
سال گذشته نامساعدتر گردیده و رتبه استان از جایگاه اول در سال گذشته به جایگاه
چهارم در سال  ۷۹تنزل یافته است .همچنین در این سال ،محیط کسبوکار در هر 9
بخش کشاورزی ،صنعت و خدمات مازندران مساعدتر از کشور گزارش شد 9 .مولفه
««بیثباتی و غیرقابلپیشبینی بودن قیمتها (مواداولیه و محصوالت)» « ،بیثباتی
سیاستها ،مقررات و رویههای اجرایی ناظر به کسبوکار» و دشواری تأمین مالی از
بانکها» ،به ترتیب به عنوان نامساعدترین زیرشاخصهای محیط کسبوکار استان در
سال  69۷۹ارزیابی شدند.
تغییر در ساختار نظام مجوزدهی و استعالمات (استقرار مرکز متمرکز مجوزدهی در
استانها ( ،))SCتاکید ویژه استاندار و سایر مقامات عالی استان بر مقوله بهبود محیط
کسبوکار و استقرار نظام نظارتی و انگیزشی مناسب جهت ایفای تکالیف و وظایف محوله
پیرامون موضوع ،ارزیابی مستمر عملکرد کلیه اقدامات و برنامههای اجرایی مرتبط بویژه
ارزیابی میزان اثربخشی اقدامات فناورانه از جمله سامانههای الکترونیکی ،تقویت نقاط
قوت و رفع نقاط ضعف ،اهتمام جدی در پیادهسازی برنامهها و سیاستهای مرکز ملی
پایش محیط کسبوکار کشور در استان ،از مهمترین توصیه های سیاستی به منظور
بهبود محیط کسب و کار در استان می باشد.
واژگان کلیدی :کسبوکار ،پایش ،مازندران
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 .7-78سیاستهای مربوط به بهبود فضای کسبوکار و جهتگیریهای استان
در موضوع ماده ( )12قانون پنجساله پنجم توسعه کشور مصوب  698۷/67/65تصریح شد که
کارگروهی با رویکرد تسهیل ،تسریع ،کاهش هزینه صدور و تمدید مجوزهای کسبوکار و حذف
مجوزهای غیرضرور ،اصالح ،جایگزینی و تجمیع آنها در چارچوب ضوابط قانونی و تایید ریاست
محترم جمهور تشکیل گردد .همزمان در بهمن ماه  698۷طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و
رفع موانع کسبوکار در مجلس ارائه و در بهمن  69۷7قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار
مشتمل بر  2۷ماده و  6۷تبصره در صحن علنی مجلس تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان به
دولت ابالغ شد .در قانون اصالح مفادی از قانون اجرای سیاستهای اصل  44قانون اساسی مصوب
 ،69۷9/4/6تمامی وظایف و اختیارات «کارگروه موضوع ماده ( )12برنامه پنجساله پنجم توسعه
کشور» به «هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» منتقل و ماده ( )12قانون
پنجم توسعه لغو شد .پس از آن در ماده ( )5۹قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام
مالی کشور مصوب  27اردیبهشت  ،69۷4تبصره « 9قانون اصالح مفادی از قانون اجرای
سیاستهای اصل  44قانون اساسی» اصالح و  9تبصره دیگر به این ماده الحاق شد .مستند به
آن« ،هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» مستقر در وزارت اموراقتصادی
و دارایی با تاکید بر  9عامل کاهش زمان ،کاهش هزینه و کاهش مراحل صدور مکلف به تسهیل
و تسریع صدور مجوزها و تقلیل هزینهها و مراحل آن در کشور است بنحوی که صدور مجوزها
در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً بهصورت آنی و غیرحضوری و راهاندازی آن با
کم ترین زمان ممکن (هدف نهایی) صورت پذیرد .همچنین سازوکار اجراییشدن تسهیل صدور
مجوزهای کسبوکار توسط دستگاههای اجرایی ،در تبصرهای دیگر این ماده تشریح شدهاست.
در همین راستا به استناد مصوبه شماره /5917۹ت  57446مورخ  69۷9/75/65هیأت 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 شکایات ،انعکاس ،پیگیری و رسیدگی به شکایات
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
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راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیریت فنی زیرساختی سازمان فناوری اطالعات ایران
پیگیری میکند .هر یک از این  4سامانه دارای نقشی اساسی و مستقل در زمینه تحقق و تأمین
اهداف و ماموریتهای حاکمیت در بهبود محیط کسبوکار کشور میباشند که بخشی از آن در
سال  69۷1اجرایی 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 ( )69۷1 – 6477مصوب اسفند ماه
 69۷5نیز در بخش  4تحت عنوان «محیط کسبوکار ،خصوصیسازی و مناطق آزاد» در مواد
 26تا  25صراحتاً و در موادی دیگر همچون ماده  68 ،69 ،66 ،67 ،4و  ...تلویحاً 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
امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعالمات بویژه در حوزه بانکی ،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 صادراتگرا از طریق
بخش خصوصی و تعاونی با تاکید بر توسعه خوشههای کسبوکار روستایی و نواحی صنعتی
روستایی ،متنوعسازی ابزارهای حمایتی از بخش کشاورزی از جمله اعطای تسهیالت به این بخش
در حوزههای سرمایه گذاری ،صنایع تبدیلی و تکمیلی و تشویق صادرات از محل صندوق توسعه
ملی ،اعمال مدیریت یکپارچه اخذ ،تکمیل و صدور مجوزات و  ...تصریح دارد که در راستای بهبود
محیط کسبوکار تبیین شدهاست.
در سطح استان نیز به موجب ماده  69قانون بهبود محیط کسب و کار مصوب سال  69۷7شورای
گفتگوی دولت و بخش خصوصی به منظور تبادل نظر دولت و بخش خصوصی و تعاونی و تسهیل
فعالیت این بخش ها  ،بررسی و رفع موانع کسب و کار در سطح استان تشکیل و به بررسی و رفع
موانع کسب و کار فعالین اقتصادی استان می پردازد.همچنین ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
استان نیز اقدامات چشمگیری به منظور رفع مسائل و مشکالت پیش روی فعالین اقتصادی استان
انجام داده است.
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 .2-78بررسی وضعیت تحوالت فضای کسبوکار
بنا بر آخرین گزارش بانک جهانی از فضای کسب و کار کشورها که در این گزارش وضعیت 6۷7
کشور جهان از نظر سهولت فعالیتهای اقتصادی و وضعیت فضای کسبوکار مقایسه و مورد
بررسی قرار گرفته است در دوره زمانی یکساله منتهی به ماه می  276۷ایران در رتبه  62۹جهان
قرار گرفته که نسبت به سال قبل یک پله صعود داشته است.بر این اساس از میان  67محور
کسب و کار (سهولت آغاز کسب وکار  ،کسب مجوز  ،ثبت داراییها  ،کسب اعتبارات  ،حمایت از
سرمایه گذاری  ،مالیات  ،تجارت  ،اجرای قراردادها  ،ورشکستگی ،دریافت انرژی برق) وضعیت
ایران در دو محور کسب مجوز و دریافت انرژی برق نسبت به سال قبل بهبود یافته در دو محور
ثبت دارایی ها و ورشکستگی نسبت به سال قبل بدتر شده و در  1محور دیگر تغییر محسوسی
نداشته است.در سال  69۷۹استان مازندران نیز در میان استان های کشور رتبه چهارم را از حیث
سهولت انجام کسب و کار به خود اختصاص داده که نسبت به سال قبل(رتبه اول)  9پله تنزل
داشته است.
در این فصل ،وضعیت مولفههای ملی محیط کسبوکار کشور و استان مازندران بررسی و تحلیل
میگردد که اطالعات آماری آن از طریق فرمهای نظرسنجی ،پرسشنامه الکترونیکی وبسایت
ادارهکل اموراقتصادی و دارایی مازندران و همچنین نتایج پایش محیط کسبوکار انجام شده از
سوی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران گردآوری شده است .موارد یاد شده توسط
نمایندگان عالی تشکلهای بخش خصوصی ،فعالین و کارشناسان اقتصادی کشور و استان تکمیل
و ارسال گردیده اند .ذکر این نکته حائز اهمیت است که در فرآیند پایش محیط کسبوکار،
ارزیابیها در بازه عددی صفر تا  67اعالم شدهاست که اعداد نزدیک به  67به معنای ارزیابی بدتر
از شاخص مربوطه و اعداد نزدیک به صفر بیانگر ارزیابی بهتر از شاخص مورداشاره میباشد.
 28مولفه شاخص ملی محیط کسبوکار عبارتند از .Q6« :عدم استقبال همکاران و مشتریان از
نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصوالت» .Q2« ،برداشتهای سلیقهای و غیرقابل پیشبینی
ماموران از قوانین و مقررات (برق ،گاز ،محیطزیست ،تأمین اجتماعی و  .Q9« ،»)...بیتعهدی
طرف های قرارداد (دولتی یا خصوصی) به ایفای تعهدات و وعدههایشان» .Q4« ،بیثباتی
سیاستها ،مقررات و رویههای اجرایی ناظر به کسبوکار» .Q5« ،بیثباتی و غیرقابل پیشبینی
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بودن قیمتها (مواداولیه و محصوالت)» .Q1« ،رویههای سختگیرانه در ادارات کار و بیمه برای
مدیریت نیروی انسانی» .Q۹« ،تمایل شهروندان به خرید کاالهای خارجی و بیرغبتی به خرید
محصوالت ایرانی» .Q8« ،تولید و عرضه نسبتاً آزاد کاالهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار».Q۷« ،
رقابت غیرمنصفانه شرکتها و موسسات دولتی یا شبهدولتی در بازار» .Q67« ،رویههای
غیرمنصفانه و ناعادالنه ممیزی و دریافت مالیات» .Q66« ،دشواری تأمین مالی از بانکها»،
« .Q62فقدان یا شفاف نبودن اطالعات موردنیاز برای فعالیت اقتصادی» .Q69« ،ضعف
زیرساختهای حملونقل (جادهای ،ریلی ،هوایی ،دریایی و بندری)» .Q64« ،ضعف دادگاهها در
رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران» .Q65« ،وجود انحصار ،امتیاز یا
هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار» .Q61« ،ضعف نظام توزیع و مشکل در رساندن
محصول به بازار» .Q6۹« ،عرضه کاالهای قاچاق و رقابت غیرمنصفانه محصوالت خارجی و داخلی
در بازار ایران» . Q68« ،فقدان یا نقص ارتباطات پسینی و پیشینی و خوشههای تولید».Q6۷« ،
قیمتگذاری و دخالتهای غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در بازار» .Q27« ،کارگریزی عمومی و
استقبال نیرویکار از تعطیلی روزهای کاری» .Q26« ،کمبود تقاضای موثر در بازار».Q22« ،
کمبود فناوریهای موردنیاز» .Q29« ،کمبود نیرویکار ماهر» .Q24« ،محدودیتهای دسترسی
به ارتباطات (تلفن ،همراه و اینترنت)» .Q25« ،محدودیت دسترسی به آب» .Q21« ،محدودیت
دسترسی به انرژی (برق،گاز ،گازوئیل و  .Q2۹« ،»)...مفاسد مالی و اداری در دستگاههای
حکومتی» .Q28« ،موانع اداری کسبوکار (ادارات و دستگاههای اجرایی مرتبط با کسبوکار)».
 وضعیت محیط کسبوکار مازندران به تفکیک بخشهای اقتصادی طی سالهای
37-31
مطابق نمودار زیر ،در سال  69۷۹بخش کشاورزی استان مازندران با کمیت  5/۹9از محیطی
مساعدتر از دو بخش خدمات و کشاورزی برای انجام کسبوکار برخوردار است.
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نمودار  .7-78روند تغییرات ساالنه ارزیابی مشارکتکنندگان از محیط کسبوکار مازندران طی سالهای
 7937-31به تفکیک بخشهای اقتصادی
۹.5
1.18
1.۹6
1.2۷
5.۹۷
5.۹9
69۷۹

1.26
1.66
5.52

5.48
5.4
69۷1

1.98

1.95
1.22
5.۷6

5.۷8

۹.2
۹

1.16
1.96

1.5
1.79

5.16

69۷5
صنعت

۹

1
5.5

69۷9

69۷4
خدمات

69۷2

69۷6

5
69۷7

کشاورزی

در تواتر زمانی سالیانه ،از سال  69۷2لغایت  69۷1شاخص ملی محیط کسبوکار در بخش
صنعت روند باثباتتری در جهت بهبود داشته این مهم موید آنست که سیاستهای اعمالشده
در طی این سالها در این بخش از کارایی و اثربخشی نسبی باالتری برخوردار بودهاست .همچنین
از سال  69۷4لغایت  69۷1عالوه بر بخش صنعت بخش های کشاورزی و خدمات نیز روند رو به
بهبود از جهت محیط کسب و کار داشته اند.اما همانطور که نمودار فوق نشان می دهد در سال
 69۷۹در هر سه بخش یاد شده وضعیت محیط کسب و کار نسبت به سال قبل نامساعدتر و
نامطلوبتر گردیده به طوریکه بخش خدمات با کمیت  1/2۷نامساعدترین وضعیت محیط کسب و
کار را نسبت به دو بخش دیگر دارا می باشد.بنابراین ضروریست تمهیدات و توجهات جهت بهبود
محیط کسب وکار استان علی الخصوص در بخش خدمات با هدف رسیدن به شرایط ایدهآل و
مطلوب استمرار یابد .
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 بررسی تطبیقی وضعیت محیط کسبوکار در بخشهای اقتصادی مازندران و
کشور
نتایج ارزیابی شاخص ملی محیط کسبوکار در سال  69۷۹نشان میدهد محیط کسبوکار در
هر  9بخش خدمات ،صنعت و کشاورزی ،استان مازندران به ترتیب با کمیت  5/۹۷ ،1/2۷و 5/۹9
در مقایسه با کشور به ترتیب با کمیت  1/95 ،1/9۹و  1/25مساعدتر است.
نمودار  .2-78وضعیت محیط کسبوکار در بخشهای مختلف اقتصادی استان مازندران و کشور در سال 7931

۶.۱۶

1.945

۶.۵۲

1.2

1.24
1.42

5.۹۷

5.11

5.14

5.12
5.۹2

۵.۷۷

5.۹925

1.62

1.26

۶.۲۹

1.62
1.9۹

۵.۷۵

1.74

1.24۹5

1.۷1

1.2۷25

1.42

1.9۹25

1.58

1.96

1.6۷
1.46

۹
1.5
1

5.4

5.5
5
4.5
4

کشور

مازندران
صنعت

کشور

مازندران

مازندران

کشاورزی
سال ۷۹

زمستان

پاییز

کشور
خدمات

تابستان

بهار

 بررسی تطبیقی تغییرات سالیانه شاخص سهولت انجام کسبوکار مازندران و کشور
مستند به نتایج پایش شاخص ملی محیط کسبوکار در سال  ،69۷۹محیط کسبوکار استان
مازندران در این سال با کمیت  5/۷۷مساعدتر از کشور با کمیت  1/99گزارش شدهاست.
اطالعات آماری نمودار زیر برگرفته از گزارشات فصلی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
ایران است و بر این اساس کمیت شاخص مذکور در این سال  5/۷۷گزارش شدهاست.
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نمودار  -9-78تغییرات سالیانه شاخص ملی سهولت انجام کسبوکار مازندران و کشور
طی سالهای 32-31

1.4۷
1.2۹
5.۷5

1.66

1.58
1.4
1.6

1.2۹

1.65
5.8

5.۹8

5.۷4
5.۹6

5.۷9

1.28
5.8۷
5.88

5.4

کشور

1.8
1.1
1.4
1.2
1
5.8
5.1
5.4
5.2
5

مازندران

مطابق نمودار فوق ،علیرغم نوسانات فصلی ،شاخص ملی سهولت انجام کسبوکار برای استان
مازندران از کمیت  1/58در سال  69۷2به کمیت  5/۷۷در سال  69۷۹رسیدهاست .بدینترتیب،
با توجه به کمیت شاخص بهبود محیط کسب و کار در سطح کشور در دوره زمانی یاد شده
شاخص مذکور برای مازندران مساعدتر از کشور بودهاست .محیط کسبوکار استان مازندران در
فصول مختلف سال  69۷۹نیز همواره مساعدتر از کشور بودهاست.الزم به ذکر است محیط کسب
و کار استان در سال  ۷۹نسبت به سال گذشته با کمیت  5/47نامساعدتر گردیده است.
 رتبهبندی استانهای کشور بر اساس ارزیابی شاخص ملی سهولت انجام کسبوکار
بر اساس نتایج پایش محیط کسبوکار در سال  ،69۷۹استانهای گیالن ،زنجان ،آذربایجان
غربی ،فارس و مازندران به ترتیب با کمیتهای  5/۷۷ ،5/۷5 ،5/۷2 ،5/۹۷و  5/۷۷مساعدترین
استانهای کشور از حیث سهولت انجام کسبوکار ارزیابی شدهاند .بر این اساس در سال ،69۷۹
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مازندران از نظر سهولت محیط کسب وکار به طور مشترک با استان فارس حائز رتبه چهارم از
میان استانهای کشور شدهاست.

نمودار  .4-78رتبهبندی استانهای کشور بر اساس نتای پایش محیط کسبوکار در سال 7931

گیالن5.۹۷ .

1.4

1.5

1.1

1.۹

همدان1.98 .
بوشهر1.9۷ .
تهران1.46 .
خوزستان1.44 .
ایالم1.41 .
اصفهان1.4۹ .
البرز1.4۹ .
چهارمحال وبختیاری1.4۷ .
کردستان1.56 .
لرستان1.59 .
کرمانشاه1.54 .
خراسان شمالی1.5۷ .
سیستان و بلوچستان1.1 .

نامساعدترین استانهای کشور از نظر سهولت انجام کسبوکار ارزیابی شدهاند.
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5.8

5.۷

1

1.6

1.2

زنجان5.۷2 .
آذربایجان
فارس5.۷۷ .
مازندران5.۷۷ .
آذربایجان شرقی1.78 .
یزد1.78 .
قم1.7۷ .
خراسان جنوبی1.69 .
خراسان رضوی1.69 .
قزوین1.64 .
سمنان1.65 .
هرمزگان1.68 .
کهگیلویه وبویراحمد1.26 .
اردبیل1.25 .
مرکزی1.25 .
کرمان1.2۹ .
گلستان1.2۹ .

1.9
کشور 1.99

5.۹

در سال  69۷۹استانهای سیستان و بلوچستان ،خراسان شمالی،کرمانشاه،لرستان و کردستان
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 .9-78بررسی و تحلیل وضعیت زیرشاخصهای بهبود محیط کسبوکار
نتایج ارزیابی مشارکتکنندگان از زیرشاخصهای بهبود محیط کسبوکار استان مازندران به
تفکیک فصول مختلف سال  69۷۹در جدول زیر گزارش شدهاست .در استان مازندران
««بیثباتی و غیرقابلپیشبینی بودن قیمتها (مواداولیه و محصوالت)» « ،بیثباتی
سیاستها ،مقررات و رویههای اجرایی ناظر به کسبوکار» و دشواری تأمین مالی از
بانکها» ،و به ترتیب با کمیت  ۹/۷1 ،۷و  ۹/84به عنوان نامساعدترین زیرشاخصهای محیط
کسبوکار در سال  69۷۹ارزیابی شدند.
جدول .7-78ارزیابی مشارکت کنندگان از زیرشاخص های بهبود محیط کسب و کار استان مازندران
بهار

تابستان

پائیز

زمستان

کل

6

عدم استقبال همکاران و مشتریان از نوآوری و ابتکار در
ارائه خدمات و محصول

9/6۷

2/۷۷

9/۹1

9/۷۷

9/48

2

برداشتهای سلیقهای و غیرقابل پیش بینی ماموران از
قوانین و مقررات (برق ،گاز ،محیط زیست )...

1/69

1

1/18

5/۷5

1/6۷

9

بیتعهدی طرفهای قرارداد (دولتی یا خصوصی) به
ایفای تعهدات و وعده هایشان

5/18

5

5/95

5/15

5/42

4

بیثباتی سیاستها ،مقررات و رویههای اجرایی ناظر به
کسبوکار

۹/5۷

8/2۷

8/72

۹/۷9

۹/۷1

5

بیثباتی و غیرقابل پیشبینی بودن قیمتها (مواد اولیه
و محصوالت)

8/95

۷/49

۷/6۷

۷/72

۷

1

رویه های سختگیرانه در ادارات کار و بیمه برای مدیریت
نیروی انسانی

1/74

1/9۹

1/48

5/۷8

1/22

۹

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

4/81

5/24

5/57

5/44

5/21

8

تولید و عرضه نسبتا آزاد کاالهای غیر استاندارد و تقلبی
در بازار

۹/78

۹/64

1/1۷

1/46

1/89

۷

رقابت غیرمنصفانه شرکتها و موسسات دولتی یا
شبهدولتی در بازار

1/44

1/68

1/68

1/27

1/25

67

رویه های غیرمنصفانه و ناعادالنه ممیزی و دریافت
مالیات

1/28

1/۹2

1/84

1/41

1/5۹

66

دشواری تامین مالی از بانکها

۹/۹۹

۹/88

۹/۹6

8/76

۹/84

مولفـههـای شاخص ملی محیـط کسـبوکـار
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بهار

تابستان

پائیز

زمستان

کل

62

فقدان یا شفاف نبودن اطالعات موردنیاز برای فعالیت
اقتصادی

1/64

۹/65

1/14

1/49

1/5۷

69

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

5/66

5/57

1/61

5/94

5/59

64

ضعف دادگاه ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر
متجاوزان به حقوق دیگران

۹

۹/18

1/81

۹/62

۹/61

65

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

1/98

1/۹6

1/58

1/89

1/12

61

ضعف نظام توزیع و مشکل در رساندن محصول به بازار

4/۷5

5/65

5/55

5/96

5/24

6۹

عرضه کاالهای قاچاق و رقابت غیر منصفانه محصوالت
خارجی و داخلی در بازار ایران

1/64

1/1۹

1/76

1/69

1/24

68

فقدان یا نقص ارتباطات پسینی و پیشینی و خوشه های
تولید

4/88

1/45

5/81

1/76

5/8

6۷

قیمتگذاری و دخالت های غیرمنطقی نهادهای
حاکمیتی در بازار

1/18

1/۹5

1/۹۷

۹/65

1/84

27

کارگریزی عمومی و استقبال نیروی کار از تعطیلی
روزهای کاری

5/8۷

۹/78

1/8۷

5/۷4

1/45

26

کمبود تقاضای موثر در بازار

5/7۷

4/۷4

5/8۹

5/66

5/25

22

کمبود فناوریهای مورد نیاز

5/56

1/5۹

5/۷1

5/17

5/۷6

29

کمبود نیروی کار ماهر

4/87

5/85

5/۷8

4/58

5/97

24

محدودیتهای دسترسی به ارتباطات
(تلفن همراه و اینترنت)

9/۷4

9/۷4

9/۹۹

9/42

9/۹۹

25

محدودیت دسترسی به آب

2/۹۷

9/4۷

2/۹6

2/۷1

2/۷۷

21

محدودیت دسترسی به حامل های انرژی (برق،گاز،
گازوئیل و)...

2/8۷

9/9۹

9/7۷

9/24

9/65

2۹

مفاسد مالی و اداری در دستگاههای حکومتی

۹/7۹

1/84

1/87

۹/2۷

۹

28

موانع اداری کسب وکار (ادارات و دستگاههای اجرایی
مرتبط با کسب وکار)

مولفـههـای شاخص ملی محیـط کسـبوکـار

شاخص ملی محیط کسبوکار استان مازندران

1/49

۹/71

۹/4۷

5/87

1/67

1/66

ماخذ:اتاق بازرگانی ،صنایع معادن و کشاورزی ایران ،اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران

22۹

۹/2۷
5/۷5

۹/7۹
5/33
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 .4-78نتیجهگیری و ارائه راهکارهای سیاستی
فضای کسب و کار از جمله شاخصهای تعیینکننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با
استناد به آن میتوان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت .تاثیر فضای
کسب و کار مساعد بر افزایش جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی ،ایجاد اشتغال و رشد تولید
ناخالص داخلی مشهود است .براین اساس اصالح زیرساخت ها در ایجاد فضای کسب و کار امری
ضروری به نظر می رسد.در این فصل به منظور بررسی و تحلیل شاخص ملی محیط کسبوکار
استان مازندران ،زیرشاخص های آن و همچنین ارزیابی وضعیت استان در کشور از جمله در
بخشهای مختلف اقتصادی از نتایج پایش  28مولفه شاخص ملی محیط کسبوکار توسط اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران و ادارهکل اموراقتصادی و دارایی استان مازندران در
سال  69۷۹استفاده شدهاست.
بررسی ها نشان میدهد در سال  69۷۹محیط کسبوکار در بخش کشاورزی مازندران با کمیت
 5/۹9مساعدتر از دو بخش صنعت و خدمات به ترتیب با کمیت  5/۹۷و  1/2۷بودهاست .بررسی
تطبیقی بیانگر آن است که محیط کسبوکار هر  9بخش خدمات ،صنعت و کشاورزی مازندران
در مقایسه با کشور به ترتیب با کمیتهای  1/95 ،1/9۹و  1/25مساعدتر است.
بررسی شاخص ملی محیط کسبوکار نشان میدهد،علی رغم آنکه شاخص مذکور برای استان
مازندران از سال  69۷2تا سال 69۷1بهبود قابل قبولی یافته اما در سال  69۷۹با کمیت 5/۷۷
نسبت به سال قبل با کمیت  5/47نامساعدتر گردیده است.به طوریکه از رتبه استان از لحاظ
شاخص بهبود محیط کسب و کار استان از رتبه اول در سال گذشته به رتبه چهارم در سال 69۷۹
تنزل پیدا کرده است .از طرفی دیگر مازندران با احراز کمیت  5/۷۷در سال  69۷۹همانند سال
گذشته ،محیط کسبوکار مساعدتری در قیاس با کشور با کمیت  1/99تجربه کرد.
در سال  69۷۹از میان  28مولفه شاخص ملی محیط کسبوکار ،مازندران در  9مولفه ««بیثباتی
و غیرقابلپیشبینی بودن قیمتها (مواداولیه و محصوالت)» « ،بیثباتی سیاستها ،مقررات و
رویههای اجرایی ناظر به کسبوکار» و دشواری تأمین مالی از بانکها» به ترتیب با کمیتهای
 ۹/۷1 ،۷و  ۹/84نامساعدتر گزارش شدهاست.
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برخی پیشنهادات به منظور بهبود محیط کسبوکار استان مازندران عبارتند از:




















شروع مطالعه پژوهشی – کاربردی جهت شناسنامه دار شدن کلیه بنگاههای اقتصادی
استان به منظور مدلیزه کردن نظام اعتبارسنجی کارآمد) گرید بندی (جهت برخوردار
از خدمات سیستم بانکی ،مالیاتی ،بیمه ای و  ...در استان
تاکید ویژه استاندار و سایر مقامات عالی استان بر مقوله بهبود محیط کسبوکار و استقرار
نظام نظارتی و انگیزشی مناسب جهت ایفای تکالیف و وظایف محوله پیرامون موضوع
عدم دخالت غیرضرور در مکانیزم بازار و اجتناب از ایجاد ناامنی برای فعاالن بخش
کشاورزی و صنعتی با بهرهگیری سوء از ابزار واردات
تغییر در ساختار نظام مجوزدهی و استعالمات (استقرار مرکز متمرکز مجوزدهی در
استانها ())SC
اهتمام جدی در پیادهسازی برنامهها و سیاستهای مرکز ملی پایش محیط کسبوکار
کشور در استان
ارزیابی مستمر عملکرد کلیه اقدامات و برنامههای اجرایی مرتبط بویژه ارزیابی میزان
اثربخشی اقدامات فناورانه از جمله سامانههای الکترونیکی ،تقویت نقاط قوت و رفع نقاط
ضعف
برنامه ریزی و اتخاذ سیاستهای الزم جهت حمایت جدی از شتاب دهنده ها ،مراکز
نوآوری و شتابدهی ،جلب حمایت های مالی از ردیف های بودجه ای تعریف شده دولتی
با هدف افزایش سهم بری استان از استارت آپها و کسب وکارهای فناورانه نوپا
تعیین کارشناس خبره ،تام االختیار و دائمی در تمامی دستگاههای مرتبط و مراجع
مجوزدهنده و استعالم شونده بعنوان کارشناس کسب وکار
استقرار دبیرخانه رسمی بهبود محیط کسبوکار مازندران در استان متشکل از مدیران
عالی قوای مجریه و قضائیه با امکان بهرهمندی از هسته مطالعاتی توانمند
برگزاری مستمر و منظم نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در استان
مطابق زمان بندی تعیین شده در ابتدای سال (یا نیمسال)
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فصل نوزدهم
درآمد و هزینه خانوار و توزیع
درآمد استان
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چکیده

وجود نابرابریهای گسترده در توزیع درآمد به بروز فقر و افزایش آن و
ایجاد شکاف بیشتر در طبقات جامعه منجر میشود و از عوامل کاهنده
رشد اقتصادی نیز به شمار میرود .بررسیها نشان میدهد در سال ۷۹
نسبت به سال قبل ضریب جینی در کشور و استان مازندران و به تبع
آن نابرابری در توزیع درآمد افزایش یافته است .نرخ تورم فزاینده و رشد
اقتصادی منفی در این سال به کاهش درآمد حقیقی و رفاه خانوارها
منجر شده و درصد خانوارهای زیر خط فقر مطلق نیز در نتیجه آن
افزایش یافته است .متوسط هزینه هر خانوار روستایی استان در سال
 69۷۹نسبت به سال قبل 68/6 ،درصد افزایش و به  96/5میلیون
تومان در سال رسیده و این در حالی است که درآمد متوسط هر خانوار
روستایی حدود  2درصد افزایش و به  91/6میلیون تومان رسیده است.
به این ترتیب مازاد بودجه خانوار روستایی  4/1میلیون تومان میباشد
که نسبت به سال قبل  4۹/4درصد کاهش یافته است .متوسط هزینه
هر خانوار شهری استان در سال  69۷۹نسبت به سال قبل 1 ،درصد
افزایش و به  98/9میلیون تومان در سال رسیده و این در حالی است
که درآمد متوسط هر خانوار شهری  4/9درصد افزایش و به 41/2
میلیون تومان رسیده است .به این ترتیب مازاد بودجه خانوار شهری
 ۹/۷میلیون تومان میباشد که نسبت به سال قبل  9/5درصد کاهش
یافته است .مجموع این موارد نیاز جدی و فوری به اجرای یک سیاست
حمایتی به خصوص از گروههای آسیبپذیر را نشان میدهد که در این
راستا پیشنهاداتی در انتهای فصل ارائه شده است.
واژههای کلیدی :توزیع درآمد ،ضریب جینی ،هزینه کل ،درآمد کل
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 .7-73سیاستهای اقتصادی در زمینه درآمد هزینه خانوار و توزیع درآمد و
جهتگیریهای استان
در ماده سوم قانون برنامه ششم توسعه 6به بهبود توزیع درآمد به عنوان یکی از مهمترین
اهداف و دغدغههای سیاستگذاران کشور توجه شده است که این مهم در سال  69۷۹سرلوحه
اقدامات دولت در این حوزه بوده است .بر اساس آن «کاهش خانوارهای مواجه با هزینههای
کمرشکن»« ،مشارکت عادالنه در تأمین منابع مالی» و «پایداری منابع» به عنوان اهداف و برنامه-
های اساسی تعیین گردید .سیاست تخصیص ارز با نرخ ترجیحی ( 4277تومان به ازای هر دالر)
برای واردات کاالهای اساسی از فروردین ماه  69۷۹اجرا و از مرداد ماه این سال با تعیین  25قلم
کاال به عنوان کاالهای اساسی ،با شدت بیشتری به عنوان یکی دیگر از جدیترین سیاستهای
کالن یارانه ای دولت جهت ثابت نگه داشتن قیمت کاالهای اساسی پیگیری شد .اجرای سیاست
کالن پرداخت یارانه نقدی نیز که در اواخر  698۷در کشور آغاز شد در سال  69۷۹تداوم یافت.
چند مورد توزیع سبد کاال بین برخی اقشار نیز بویژه جهت کمک به مسئله معیشت خانوارهای
زیر خط فقر در این سال به اجرا گذاشته شد.
 .2-73بررسی وضعیت تحوالت مرتبط با توزیع درآمد
وجود نابرابری های گسترده در توزیع درآمد به بروز فقر و افزایش آن و ایجاد شکاف بیشتر
در طبقات جامعه منجر میشود و از عوامل کاهنده رشد اقتصادی نیز به شمار میرود .ضریب
جینی کشور در سال  69۷۹با  7/7662واحد درصد افزایش نسبت به سال قبل ،به 7/47۷9
رسیده است و نابرابری در کشور افزایش یافته است .2در سال  69۷1درآمد هر خانوار شهری
 67/2درصد و هر خانوار روستایی  66/5درصد نسبت به کل هزینههایش بیشتر بوده است که
این نسبت در سال  69۷۹در هر خانوار شهری به  ۷/1درصد و هر خانوار روستایی به  8درصد
کاهش یافته است .9شاخص قیمت مصرفکننده و تولیدکننده کاالهای اساسی مشمول ارز
ترجیحی در سال  69۷۹نسبت به سال قبل ،به ترتیب بیش از  59و  4۹درصد رشد قیمت را
 . 6هدف دستیابی به ضریب جینی  7/94در پایان سال  6477میباشد.
 . 2سازمان برنامه و بودجه کشور
 . 9مرکز آمار ایران
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تجربه کردند .6همچنین در سال  69۷7سهم درآمد یارانه نقدی از کل درآمد یک خانوار شهری
و روستایی به ترتیب  66و  27درصد بوده است .این در حالی است که در سال  69۷۹سهم یارانه
نقدی از کل درآمد یک خانوار به طور متوسط در مناطق شهری  4درصد و در مناطق روستایی
 8درصد بوده است که با توجه به نرخ تورم رسمی کشور امری بدیهی است.2
 .9-73بررسی وضعیت شاخصهای توزیع درآمد بین خانوارها
ضریب جینی خانوار شهری استان مازندران در سال  ۷5برابر با  7/974است که نسبت به
سال گذشته به میزان  7/76۷واحد افزایش یافته است .ضریب جینی خانوار شهری از ضریب
جینی خانوار روستایی در سال مزبور به میزان  7/79واحد بیشتر است که حاکی از کمتر بودن
نابرابری توزیع درآمد در خانوار روستایی در مقایسه با خانوار شهری استان میباشد .این در حالی
است که ضریب جینی خانوار روستایی استان در سال  ۷5نسبت به سال گذشته به میزان 7/76
واحد افزایش یافته و از مقدار  7/2۹2در سال  ۷4به مقدار  7/2۹9در سال  ۷5رسیده است.
ضریب جینی کل کشور در سال  69۷۹با  7/7662واحد درصد افزایش نسبت به سال قبل،
به  7/47۷9رسیده است .به طوری که در سال  69۷۹به ترتیب ضریب جینی شهری و روستایی
با  7/764۹و  7/7791واحد درصد افزایش نسبت به قبل ،به  7/9۷47و  7/95۷5رسیده است و
نابرابری در کشور افزایش یافته است.
 .4-73بررسی و تحلیل وضعیت توزیع درآمد بین خانوارها
 .7-4-73بررسی و تحلیل متوسط هزینه ناخالص خانوارها
در س ال  69۷۹متوس ط کل هزینه خالص 9س االنه یک خانوار روس تایی اس تان 96/4۷9
میلیون تومان بوده اس ت که نس بت به س ال گذش ته  68/6درصد افزایش داشته است .مقایسه
این شاخص در استان با کشور در خانوار روستایی ( 26/44۹میلیون تومان) حاکی از باالتر بودن

 . 6مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
 . 2مرکز آمار ایران
 . 9هرگاه 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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متوسط هزینه خانوار روستایی مازندران از متوسط کشوری آن میباشد.
همچنین متوسط هزینه خوراکی  -دخانی و غیرخوراکی ساالنه خانوار روستایی استان در
این سال به ترتیب  ۷/454میلیون تومان و  22/79۷میلیون تومان بوده که نسبت به سال قبل
به ترتیب  66/۷و  27/۷درصد رشد داشته است .سهم هزینه خوراکی  -دخانی و غیرخوراکی از
هزینه کل به ترتیب  97و  ۹7درصد میباشد .به این ترتیب ،در سال  69۷۹متوسط هزینه کل
یک خانوار روستایی استان  6/۷واحد درصد رشد کمتری نسبت به متوسط هزینه کل خانوار
روستایی کشور داشته است .در بین هزینههای خوراکی  -دخانی ،بیشترین سهم با  28/9درصد
مربوط به هزینه آرد ،رشته ،غالت ،نان و فرآوردههای آن و مابقی به ترتیب مربوط به گوشت
( 27/5درصد) ،میوهها و سبزیها ( 68/4درصد) ،شیر و فرآوردههای آن و تخم پرندگان (۷/4
درصد) ،نوشابهها ،غذاهای آماده و دخانیات ( 1/1درصد) ،قند و شکر ،شیرینیها ،چای ،قهوه و
کاکائو ( 5/8درصد) ،خشکبار و حبوبات ( 4/9درصد) ،ادویهها ،چاشنیها و سایر ترکیبات خوراکی
( 4/9درصد) و روغنها و چربیها ( 2/4درصد) از هزینه ناخالص یک خانوار روستایی مازندرانی
را در این گروه هزینهای تشکیل میدهند .در بین هزینههای غیرخوراکی ،بیشترین سهم با 2۹
درصد مربوط به مسکن و مابقی به ترتیب بهداشت و درمان ( 6۷/5درصد) ،حملونقل و ارتباطات
( 6۹/۹درصد) ،کاالها و خدمات متفرقه خانوار ( 65/۷درصد) ،بهداشت و درمان ( 62/۷درصد)،
لوازم ،اثاث ،ملزومات و خدمات خانوار ( ۷/4درصد) ،پوشاک و کفش ( 5/8درصد) ،تفریحات،
سرگرمیها و خدمات فرهنگی ( 9/۷درصد) از هزینه ناخالص یک خانوار شهری مازندرانی را در
این گروه هزینهای تشکیل میدهند.
در مجموع متوسط هزینه خالص ساالنه یک خانوار شهری استان از  91/6میلیون تومان در
سال  69۷1به  98/9میلیون تومان در سال  69۷۹رسیده ( 1درصد رشد) و این در حالی است
که  69/9واحد درصد رشد کمتری نسبت به متوسط هزینه کل ساالنه خانوار شهری کشور در
سال  69۷۹نسبت به سال قبل ( 6۷/9درصد رشد) داشته است.
متوسط هزینه «خوراکی -دخانی» و «غیرخوراکی» خانوارهای شهری استان در این سال
به ترتیب  8/1میلیون تومان و  2۷/1میلیون تومان بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب 6/8
درصد کاهش و  8/1درصد افزایش یافته است .سهم هزینه های خوراکی و دخانی و هزینههای
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غیرخوراکی از هزینه کل خانوار شهری استان به ترتیب  22/1و  ۹۹/4درصد بوده است .در بین
هزینههای خوراکی و دخانی ،بیشترین سهم با  22/۹درصد مربوط به هزینه آرد ،رشته ،غالت،
نان و فرآوردههای آن و مابقی به ترتیب گوشت با  27درصد ،میوهها و سبزیها با  6۷/4درصد،
شیر و فرآوردههای آن و تخم پرندگان با  67/9درصد ،نوشابهها ،غذاهای آماده و دخانیات با 8
درصد ،قند و شکر ،شیرینیها ،چای ،قهوه و کاکائو با  1/9درصد ،خشکبار و حبوبات با  5/4درصد،
ادویهها ،چاشنیها و سایر ترکیبات خوراکی با  5/6درصد و روغنها و چربیها با  2/۹درصد از
هزینه ناخالص یک خانوار شهری مازندرانی را در این گروه هزینهای تشکیل میدهند.
در بین هزینههای غیرخوراکی ،بیشترین سهم با  94/۷درصد مربوط به مسکن و مابقی به
ترتیب مربوط به بهداشت و درمان با  6۷/6درصد ،حملونقل و ارتباطات با  64/۹درصد ،کاالها
و خدمات متفرقه خانوار با  64/2درصد ،پوشاک و کفش با  1/1درصد ،لوازم ،اثاث ،ملزومات و
خدمات خانوار با  1/9درصد ،تفریحات ،سرگرمیها و خدمات فرهنگی با  4/2درصد از هزینه
ناخالص یک خانوار شهری مازندرانی را در این گروه هزینهای تشکیل میدهند.
 .2-4-73نتای بررسی درآمد خانوارها
نتایج طرح آمارگیری در سال  69۷۹نشان میدهد متوسط درآمد ساالنه هر خانوار روستایی
استان  91/6میلیون تومان بوده است که نسبت به سال قبل نزدیک به  2درصد افزایش داشته
است .این در حالی است که متوسط درآمد ساالنه هر خانوار روستایی در کشور  29/9میلیون
تومان گزارش شده است که نسبت به سال قبل  65/5درصد افزایش یافته است .از کل درآمد
خانوار روستایی استان در سال یاد شده 21/6 ،درصد آن مربوط به مشاغل مزد و حقوقبگیری،
 95درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و  98/۷درصد از منابع متفرقه بوده است .در
این سال متوسط درآمد ساالنه خانوارهای روستایی استان در بخش مشاغل مزد و حقوقبگیری
 6۷درصد ،مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی  -67/۷درصد و موارد متفرقه  5/5درصد تغییر
کرده است .در این سال متوسط درآمد ساالنه خانوارهای روستایی کشور در بخش مشاغل مزد و
حقوقبگیری  27/5درصد ،مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی  61درصد و موارد متفرقه 66/9
درصد تغییر کرده است .در مجموع استان مازندران از حیث «متوسط درآمد ساالنه هر خانوار
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روستایی» در سال  69۷۹نسبت به سال قبل  69/5واحد درصد رشد کمتری نسبت به کشور
داشته است.
نتایج طرح آمارگیری در سال  69۷۹نشان میدهد متوسط درآمد ساالنه هر خانوار شهری استان
مازندران  41/2میلیون تومان بوده است که نسبت به سال قبل  4/9درصد افزایش داشته است.
مقایسه میزان این شاخص در استان با کشور (معادل  49/5میلیون تومان با  68/5درصد رشد
نسبت به سال قبل) حاکی از باالتر بودن متوسط درآمد ساالنه هر خانوار شهری استان در مقایسه
با کشور میباشد .در این سال درآمد خانوارهای شهری استان از بخش مشاغل مزد و حقوقبگیری
 67/4درصد کاهش ،از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و موارد متفرقه به ترتیب  29/2و
 9/۹درصد افزایش داشته است .این در حالی است که در سال  69۷۹نسبت به سال قبل ،درآمد
خانوارهای شهری کشور از مشاغل مزد و حقوقبگیری  65/2درصد ،از مشاغل آزاد کشاورزی و
غیرکشاورزی  25/2درصد و موارد متفرقه  68/۹درصد افزایش داشته است .سهم درآمد حاصل
از «مشاغل مزد و حقوقبگیری»« ،مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی» و «موارد متفرقه» از
کل درآمد خانوار شهری استان به ترتیب  2۷ ،25/8و  45/2درصد بوده است .در مجموع استان
مازندران از حیث «متوسط درآمد ساالنه هر خانوار شهری» در سال  69۷۹نسبت به سال قبل
 64/9واحد درصد رشد کمتری نسبت به کشور داشته است.
بر اساس اطالعات بدست آمده از طرح آمارگیری سال  69۷۹متوسط درآمد ناخالص ساالنه
خانوارهای شهری استان مازندران از متوسط هزینه ناخالص ساالنه آنها  ۹/۷میلیون تومان بیشتر
میباشد ( 9/5درصد کاهش نسبت به سال قبل) در حالی که مقدار این مازاد بودجه در کشور
 4/2میلیون تومان ( 66/۹درصد کاهش نسبت به سال قبل) گزارش شده است .همچنین در این
سال متوسط درآمد ناخالص ساالنه خانوارهای روستایی استان از متوسط هزینه ناخالص ساالنه
آنها  4/1میلیون تومان بیشتر میباشد ( 4۹/4درصد کاهش نسبت به سال قبل) در حالی که
مقدار این مازاد بودجه در کشور  6/۷میلیون تومان بوده است ( 6۷/5درصد کاهش نسبت به سال
قبل).
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 .5-73جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی
بررسیها نشان میدهد در سال  ،69۷۹افزایش هزینههای زندگی مردم به دلیل نوسانات
اساسی و نرخ تورم باال و افزایش بیکاری که ناشی از رکود اقتصادی در کشور بوده باعث بدتر
شدن وضعیت معیشت گروههای پایین درآمدی شده است .زیرا در این دهکها سهم درآمد ناشی
از کار ،باالتر از درآمد ناشی از دارایی بوده و با بدتر شدن وضعیت اقتصاد ،آثار ناخوشایند اقتصاد
در زندگی آنها بیشتر نمود پیدا کرده است که در نتیجه ضریب جینی افزایش و شکاف بین
دهکهای درآمدی مختلف بیشتر شده است.
نابرابری در دریافتیها ،توزیع نامناسب منابع حاصل از هدفمندی یارانهها ،تأثیرپذیری منابع
مالی حمایتی دولت از نوسانات غیرقابل پیشبینی قیمت نفت ،متعادل نبودن میزان بهرهمندی
اقشار آسیبپذیر و محروم جامعه از یارانهها از جمله مهمترین چالشهای اساسی این حوزه است
که باید مدنظر سیاستگذاران قرار گیرد .از این رو برخی توصیههای سیاستی که میتواند در
تحقق بیشتر عدالت اجتماعی و بهبود توزیع عادالنه درآمدها ثمربخش باشد پیشنهاد میشود:
 بازنگری در سیاست یارانهای اختصاص ارز ترجیحی و جایگزینی آن با سیاستی (پرداخت نقدی،نقدی – کاالیی ،کوپن الکترونیک) که ضریب اصابت باالتری به خانوارهای هدف داشته باشد.6
 تنظیم مناسب سیاست پولی ،مالی و ارزی کشور در جهت کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی حفظ یا افزایش میزان و سهم مخارج فقرزدایی و حمایت از این رویکرد در سراسر کشور تأمین حداقل معیشت گروههای کمدرآمد و اقشار آسیبپذیر جامعه حذف یارانه نقدی خانوارهای با درآمدهای باال جمعآوری اطالعات دقیق ،بهنگام و یکدست از جامعه آماری درآمد و هزینه خانوارهای شهریو روستایی در سطح استان با هدف سیاستگذاری الزم
 -حمایت از صندوقهای اجتماعی مردمنهاد و گسترش حمایتهای اجتماعی

 . 6برآوردها نشان می دهد در شیوه اختصاص ارز ترجیحی ،دهک دهم د ر حدود چهار برابر بیشتر از دهک اول از یارانه پرداختی بهرهمند
می شود .این اقدام منجر به مصرف بیشتر نیز شده است که اختصاص یارانه بیشتری را نیز در پی داشته است .فشاد و نشت ،شفافیت کم
عملکردی ،نیاز به سیستم توزیع گسترده ،نیاز به دستگاههای اجرایی زیاد و  ...به عنوان دیگر ضعفهای این سیاست یارانهای مطرح شده
است.
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جدول  . 7-73مقایسه ضریب جینی خانوارهای شهری و روستای استان مازندران و کشور

مازندران

کشور

7936

7931

درصد
تغییرات

7936

خانوار شهری

7/285

7/974

1/1۹ %

7/9۹۷

7/9۷4

خانوار روستایی

7/2۹2

7/2۹9

7/9۹ %

7/951

7/95۷

6/76 %

اختالف شهری و روستایی

7/76

7/79

-

7/72

7/79

-

شرح

7931

درصد
تغییرات
9/88 %

مأخذ :مرکز آمار ایران

جدول  . 2-73مقایسه هزینه و درآمد ساالنه کل خانوارهای شهری و روستای استان مازندران و کشور

هزینه کل
7936

7931

درصد
تغییرات

7936

شهری

917.۷77

982.184

% 1/74

442.8۷4

416.879

روستایی

211.18۷

964.۷21

% 68/7۷

959.۹58

917.۹96

% 6/۷۹

شهری

92۷.525

9۷9.22۹

% 6۷/99

911.848

494.۷75

% 68/55

روستایی

6۹8.1۹7

264.4۹2

% 27/74

276.842

299.664

% 65/4۷

هزینه کل و درآمد کل
(هزار ریال)
مازندران
کشور

7931

درصد
تغییرات

درآمد کل

% 4/2۹

مأخذ :مرکز آمار ایران

جدول  .9-73مقایسه متوسط هزینه کل ،خوراکی  -دخانی و غیرخوراکی ساالنه یک خانوار روستایی

ارقام به هزار ریال

7931

7936

درصد تغییرات

کشور

مازندران

کشور

مازندران

کشور

مازندران

متوسط هزینه کل ساالنه

6۹81۹7

21118۷

2644۹2

964۷25

27 %

68/6 %

هزینههای خوراکی -دخانی

11574

84455

87241

۷4547

27/۹ %

66/۷ %

هزینههای غیرخوراکی

662611

682294

694221

227985

6۷/۹ %

27/۷ %

مأخذ :مرکز آمار ایران
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جدول  .4-73مقایسه متوسط هزینه کل ،خوراکی  -دخانی و غیرخوراکی ساالنه یک خانوار شهری

7936

ارقام به هزار ریال

درصد تغییرات

7931

کشور

مازندران

کشور

مازندران

کشور

مازندران

متوسط هزینه کل ساالنه

92۷525

917۷77

9۷922۹

982189

6۷/9 %

1%

هزینههای خوراکی -دخانی

۹1۹57

8876۷

۷4575

81452

29/6 %

-6/8 %

هزینههای غیرخوراکی

252۹۹5

2۹2886

2۷8۹22

2۷1296

68/2 %

8/1 %

مأخذ :مرکز آمار ایران
جدول  . 5-73مقایسه متوسط درآمد کل ساالنه یک خانوار روستایی به تفکیک انواع منابع تأمین درآمد

7936

ارقام به هزار ریال

7931

درصد تغییرات

کشور

مازندران

کشور

مازندران

کشور

مازندران

متوسط درآمد کل ساالنه

276842

959۹58

299664

917۹96

65/5 %

2%

درآمد از مشاغل مزد و
حقوقبگیری

5۷472

۹۷679

۹6511

۷4626

27/5 %

6۷ %

درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی
و غیرکشاورزی

14675

646596

۹4919

621642

61 %

-67/۷ %

درآمد متفرقه

۹8995

699629

8۹685

64741۷

66/9 %

5/5 %

مأخذ :سالنامه آماری استان مازندران
جدول  . 6-73مقایسه متوسط درآمد کل ساالنه یک خانوار شهری به تفکیک انواع منابع تأمین درآمد

7936

ارقام به هزار ریال

7931

درصد تغییرات

کشور

مازندران

کشور

مازندران

کشور

مازندران

متوسط درآمد کل ساالنه

911848

4428۷4

494۷75

416879

68/1 %

4/9 %

درآمد از مشاغل مزد و
حقوقبگیری

621742

692۹24

645258

668۷59

65/2 %

-67/4 %

درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی
و غیرکشاورزی

5۷75۷

678۹14

۹9۷94

699۷۷2

25/2 %

29/2 %

درآمد متفرقه

686۹4۹

27647۹

265۹69

278858

68/۹ %

9/۹ %

مأخذ :سالنامه آماری استان مازندران
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