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پیشگفتار :

بررسی عملکرد اقتصادی کشور و استان توسط سازمانهای تخصصی از اهمیت ویژهای برخودار است.
جهت دستیابی به این امر مهم ،دو مجموعهای از شاخصها باید مورد بررسی قرار گیرند .ابتدا ،مجموعه
شاخصهای مؤثر بر عملکرد اقتصاد کشور مثل درآمدهای نفتی به عنوان شاخص تأثیرپذیری اقتصاد از
شوکهای اقتصاد جهانی ،مخارج دولت به عنوان شاخصی از سیاستهای مالی ،نرخ رشد نقدینگی به
عنوان شاخصی از سیاستهای پولی و همچنین نرخ ارز به عنوان شاخصی از سیاستهای تجاری اشاره نمود.
تغییر این شاخصها از مسیرهای مختلف بر عملکرد اقتصاد ایران تأثیر میگذارند ،بنابراین بررسی و
تحلیل این شاخصها می تواند درک بهتری از اقتصاد کشور ارائه دهد .مجموعه بعدی ،شاخصهای
عملکردی اقتصاد کشور بوده که عملکرد اقتصاد کالن را تبیین مینمایند ،از جمله آنها میتوان به رشد
اقتصادی ،نرخ بیکاری ،نرخ تورم ،میزان اشتغال ،و شاخص قیمت بورس اشاره نمود .بنابراین بررسی
عملکرد اقتصادی در سطح کشور و استان مستلزم بررسی این شاخصها میباشد.
اگر چه دستیابی به توافق هستهای و انتظار به گشایشهای انجام شده پسا تحریم شرایط مثبتی را برای
خروج از ر شد منفی اقتصادی فراهم نمود لکن بدلیل تداوم کاهش قیمت نفت و عدم همکاری بانکهای
بینالمللی با بانک های کشور و در نتیجه عدم استفاده فعالین اقتصادی و دولت از تأمین مالی خارجی
عمالً کاهش رشد اقتصادی را موجب گردید ،اگر چه دولت یازدهم اولویت اول خود را در حوزه اقتصادی
ال مشکالت زیادی را برای بخش خصوصی و
به کاهش تورم اختصاص داد اما تداوم رکود اقتصادی عم ً
دولت فراهم نمود که از جمله آن افزایش نرخ بیکاری ،کاهش منابع درآمدی و عدم تحقق درآمدها،
کاهش واردات ،کاهش حجم سرمایهگذاری خارجی و  ....میتوان اشاره نمود.
به رغم همه این مشکالت دولت یازدهم تالش نمود با اجرای مجموعه هماهنگی از سیاستهای مالی،
پولی ،تجاری و ارزی ،موفقیتهایی را در حوزههای مختلف کسب نماید .تجربه تحریمها و اجرای
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی موجب شد که کشور ایران با کمترین آسیب این سال را سپری کند .از
جمله مهمترین اقدامات دولت در این سال استمرار کاهش نرخ تورم ،توقف جهش نرخ ارز علی رغم
کاهش قیمت نفت و درآمدهای ارزی ،بهبود ترکیب نقدینگی از طریق کاهش رشد پایه پولی(پول
پرقدرت) ،کاهش نرخ سود بانکی ،اعطای تسهیالت اعتباری با هدف احیاء و گسترش تولید داخلی،
کا هش وابستگی بودجه دولت به نفت از طریق افزایش سهم درآمدهای غیرنفتی در منابع عمومی دولت و
خاتمه دادن به کسری تراز تجاری غیرنفتی کشور ،بهبود فضای کسب و کار ،واقعیتر کردن خصوصی
سازی ،افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی و تالش برای مدیریت بدهیهای دولت از طریق اصالح
نظام تأمین مالی با انتشار اوراق خزانه اسالمی ،انتشار اوراق تسویه ،انتشار اوراق رهنی و توسعه بازار
بدهی ،بوده است.
کتابی که در پیش رو دارید به ارائه عملکرد اقتصادی استان در سال  4931اختصاص داشته و در قالب
 02فصل 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 الزم است از تالشهای ارزنده و کمک همکاران امور مالیاتی ،بانکها ،بیمهها ،خزانه معین استان،
گمرک و بورس منطقه ای استان در ارائه اطالعات الزم قدردانی نموده و شایسته است از همکارانم در
معاونت اقتصادی این اداره که با همکاری مؤثر و تالش بیشائبه خویش توانستهاند تدوین این کتاب را به
سرانجام رسانند کمال تشکر و امتنان را داشته باشم.
موسی قاسم پیشه
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران
ز

سال4931

گزارش اقتصادی استان مازندران

فهرست مطالب
صفحه

عنوان

چکیده4..............................................................................................................................................................................
فصل اول :اقتصاد ملی
 -4-4بررسی اجمالی سیاستهای اقتصادی کشور در سال 6......................................................................4931
 -0-4بررسی متغیرهای کالن اقتصاد ایران 6.........................................................................................................
فصل دوم :محصول ناخالص داخلی استان
 -4-0سیاستهای اقتصادی تولید و جهتگیریهای استان 46...............................................................................
 -0-0بررسی و تحلیل محصول ناخالص داخلی استان 46.......................................................................................
 -9-0بررسی و تحلیل اجزاء محصول ناخالص داخلی استان 47............................................................................
 -1-0جمع بندی و ارائه توصیههای سیاستی 04......................................... ..........................................................
فصل سوم :بخش کشاورزی
 -4-9سیاستهای اقتصادی بخش کشاورزی و جهتگیریهای استان 06............................................................
 -0-9بررسی وضعیت تحوالت بخش کشاورزی استان 06.......................................................................................
 -9-9بررسی وضعیت شاخصهای بخش کشاورزی 07...........................................................................................
 -1-9جمع بندی و ارائه توصیه های سیاستی94.................................................................................................
فصل چهارم :بخش صنعت و معدن
 -4-1سیاستهای اقتصادی بخش صنعت و معدن و جهتگیریهای استان96...................................................
 -0-1بررسی وضعیت تحوالت بخش صنعت و معدن96..........................................................................................
 -9-1بررسی و تحلیل شاخصها و متغیرهای بخش صنعت و معدن97...............................................................
 -1-1جمع بندی و ارائه توصیههای سیاستی 10......................................................................................................
ح

سال4931

گزارش اقتصادی استان مازندران

فصل پنجم :ساختمان و مسکن
 -4-5سیاستهای اقتصادی بخش ساختمان و مسکن و جهتگیریهای استان 16.......................................
 -0-5بررسی وضعیت تحوالت بخش ساختمان و مسکن16....................................................................................
 -9-5بررسی و تحلیل شاخصها و متغیرهای بخش ساختمان و مسکن17..........................................................
 -1-5جمع بندی و ارائه توصیههای سیاستی52 ......................................................................................................
فصل ششم :بخش خدمات
 -4-6سیاستهای اقتصادی بخش خدمات و جهتگیریهای استان56...............................................................
 -0-6بررسی وضعیت تحوالت بخش خدمات56........................................................................................................
 -9-6بررسی و تحلیل شاخصها و متغیرهای بخش خدمات57.............................................................................
 -1-6جمع بندی و ارائه توصیههای سیاستی69........................................................................................................
فصل هفتم  :حمل و نقل
 -4-7سیاستهای اقتصادی بخش حمل و نقل و جهتگیریهای استان66.......................................................
 -0-7بررسی وضعیت تحوالت بخش حمل و نقل در استان مازندران66.............................................................
-9-7بررسی و تحلیل شاخصهای عملکردی بخش حمل و نقل63......................................................................
 -1-7جمع بندی و ارائه توصیههای سیاستی70........................................................................................................
فصل هشتم :انرژی
 -4-6سیاستهای اقتصادی بخش انرژی و جهتگیریهای استان76..................................................................
 -0-6بررسی وضعیت تحوالت بخش انرژی76...........................................................................................................
 -9-6بررسی و تحلیل وضعیت بخشهای انرژی73....................................................................................................
 -1-6جمع بندی و ارائه توصیههای سیاستی69........................................................................................................
فصل نهم :سرمایهگذاری خارجی
 -4-3سیاستهای اقتصادی سرمایهگذاری خارجی و جهتگیریهای استان66...............................................
 -0-3بررسی وضعیت تحوالت سرمایهگذاری خارجی 66........................................................................................
ط

سال4931

گزارش اقتصادی استان مازندران

 -9-3بررسی و تحلیل عملکرد سرمایهگذاری خارجی 63......................................................................................
 -1-3عملکرد مرکز خدمات سرمایهگذاری خارجی32.............................................................................................
 -5-3جمع بندی و ارائه توصیههای سیاستی34.....................................................................................................
فصل دهم :تجارت خارجی
 -4-42تبیین رویکردها و سیاستهای دولت در توسعه صادرات غیرنفتی36.......................................................
 -0-42بررسی وضعیت تحوالت تجارت خارجی36...................................................................................................
 -9-42بررسی و تحلیل وضعیت شاخصها و متغیرهای کالن تجارت خارجی 37............................................
 -1-42جمع بندی و ارائه توصیههای سیاستی422..................................................................................................
فصل یازدهم :بازار سرمایه
 -4-44سیاستهای اقتصادی بازار سرمایه و جهتگیریهای استان426...............................................................
 -0- 44بررسی وضعیت تحوالت بازار سرمایه در سال 427....................................................................... 4931
 -9-44وضعیت شاخصهای بازار سرمایه 427...........................................................................................................
 -1-44جمع بندی و ارائه توصیههای سیاستی423..................................................................................................
فصل دوازدهم :صنعت بیمه
-4-40سیاستهای اقتصادی صنعت بیمه و جهتگیریهای استان441.................................................................
 -0– 40بررسی وضعیت تحوالت صنعت بیمه445...................................................................................................
 -9 – 40بررسی و تحلیل شاخصهای عملکردی شرکتهای بیمه 447................................................................
 -1-40جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی446....................................................................................................
فصل سیزدهم :بازار پول و اعتبار
 -4-49سیاستهای اقتصادی بازار پول و اعتبار و جهتگیریهای استان 401....................................................
 -0-49بررسی وضعیت تحوالت بازار پول و اعتبار استان401................................................................................
 -9-49بررسی وضعیت بازار پول و اعتبار ( وضعیت متغیرهای بانکی در استان )406.....................................
 -1-49بررسی کارایی بانکی 407..................................................................................................................................
ي

سال4931

گزارش اقتصادی استان مازندران

 -5-49چالشهای نظام بانکی403..................................................................................................................................
 -6-49جمع بندی و ارائه توصیههای سیاستی492..................................................................................................
فصل چهاردهم :نرخ تورم و شاخصهای قیمتی
-4-41سیاستهای اقتصادی تورم و جهتگیریهای استان 496.............................................................................
 -0– 41بررسی وضعیت تحوالت نرخ تورم و شاخصهای قیمتی استان496........................................................
 -9 – 41بررسی وضعیت شاخصهای قیمتی497.......................................................................................................
 -1-41بررسی گروههای اصلی شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی496........................................................
 - 5-41جمع بندی و ارائه توصیههای سیاستی412.................................................................................................
فصل پانزدهم :وضعیت مالی و بودجه
 -4-45سیاستهای اقتصادی مالی و بودجهای و جهتگیریهای استان 416......................................................
 -0–45بررسی وضعیت تحوالت مالی و بودجهای417.............................................................................................
 -9–45بررسی و تحلیل کلی وضع مالی استان416..................................................................................................
 -1-45بررسی و تحلیل وضعیت منابع و مصارف عمومی بودجه استان413.......................................................
 -5-45جمع بندی و ارائه توصیههای سیاستی454..................................................................................................
فصل شانزدهم :نظام مالیاتی
 -4-46سیاستهای مالیاتی و جهتگیریهای استان456.........................................................................................
 -0–46بررسی وضعیت تحوالت مالیاتی456..............................................................................................................
 -9 –46بررسی و تحلیل علمکرد وصولی انواع درآمدهای مالیاتی462................................................................
 -1-46نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمدهای عمومیآستان464........................................................................
 -5-46جمع بندی و ارائه توصیههای سیاستی464..................................................................................................

ك

سال4931

گزارش اقتصادی استان مازندران

فصل هفدهم :بازار کار
 -4-47تبیین رویکردها و سیاستهای اقتصادی دولت در اشتغال466................................................................
 -0–47بررسی وضعیت تحوالت بازار کار466............................................................................................................
 -9 –47بررسی و تحلیل وضعیت شاخصها و متغیرهای مرتبط با نیروی کار463...........................................
 -5-47جمع بندی و ارائه توصیههای سیاستی479..................................................................................................
فصل هجدهم :بهبود فضای کسب و کار
 -4-46سیاستهای مربوط به بهبود فضای کسبوکار و جهتگیری های استان 476.....................................
 -0-46بررسی وضعیت تحوالت فضای کسبوکار473.............................................................................................
 -9-46بررسی و تحلیل وضعیت زیرشاخصهای بهبود فضای کسب و کار462.................................................
 -6-46جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی460....................................................................................................
فصل نوزدهم :درآمد و هزینه خانوار و توزیع درآمد
 -4-43سیاستهای اقتصادی در زمینه درآمد هزینه خانوار و توزیع درآمد و جهتگیریهای استان466.....
 -0-43بررسی وضعیت شاخصهای توزیع درآمد بین خانوارها466......................................................................
-9-43بررسی و تحلیل وضعیت توزیع درآمد بین خانوارها467.............................................................................
 -1-3جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی 463 ...................................................................................................
فصل بیستم :هدفمند کردن یارانه ها
 -4-02تبیین رویکردها و سیاستهای دولت در هدفمند سازی قیمتها 431......................................................
 -0-02منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانهها در استان431.....................................................................
 -9-02سیاستهای هدفمند کردن یارانهها و جهتگیریهای استان437...........................................................
 -1-02جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی433....................................................................................................
منابع و مآخذ024...............................................................................................................................................................
چکیده انگلیسی 202.........................................................................................................................................................

ل

سال4931

گزارش اقتصادی استان مازندران

چکیده
در سال  4931همانند سال گذشته برقراری انضباط مالی و پولی با وجود شرایط دشوار ناشی از
تحریمهای اقتصادی و کاهش قیمت نفت ،در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت .در نتیجه این
رویکردهای انضباطی در سیاستهای پولی و مالی و مدیریت مناسب انتظارات تورمی ،نرخ تورم از 45/5

درصد در سال  4939به  40درصد در سال  4931کاهش یافت .متوسط تولید نفت خام در سال
 4931با  5/5درصد افزایش نسبت به سال قبل به میزان  9094هزار بشکه در روز رسید.
درآمدهای مالیاتی دولت در سال  4931به  734هزار میلیارد ریال بالغ گردید که در مقایسه با سال قبل
 44/6درصد افزایش داشته است .در سال  4931تراز تجاری غیرنفتی برای اولین بار طی  97سال گذشته
مثبت شد و به حدود یک میلیارد دالر رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود  1میلیارد دالر
بهبود داشت .نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت ثابت  )4932در سال یاد شده منفی
 4/6درصد بوده و نرخ بیکاری کشور به  44درصد رسید.
رشد تولید ناخالص داخلی استان مازندران در سال  4939به قیمت جاری معادل  42/6درصد بوده که
نسبت به سالهای قبل کمترین رشد را به قیمت اسمی داشته است.
با توجه به تداوم تحریمها و رکود اقتصادی ،میزان سرمایهگذاری خارجی جذب شده در سال  ،4931مبلغ
 079هزار دالر بوده که به روش سرمایهگذاری مستقیم  FDIانجام پذیرفته است .جمع کل مبادالت
تجاری (صادرات و واردات) استان مازندران سال  4931از نظر ارزشی معادل  4062/3میلیون دالر بوده
که نسبت به سال قبل  42/5درصد کاهش داشته است.
نرخ تورم در استان همانند کشور روند کاهشی داشته و به 40/7درصد رسید که اندکی از رقم کشور
باالتر بوده است در همین سال نرخ بیکاری به  40/4درصد کاهش یافت که اندکی باالتر از متوسط
کشوری ( 44درصد) بوده است.
درآمدهای عمومی استانی مبلغ  42399میلیارد ریال بوده که علیرغم رشد  49/6درصدی نتوانسته است
رقم مصوب را پوشش دهد .پرداختی مجموع اعتبارات استانی مازندران در سال  4931برابر 5921
میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل  47/6درصد رشد داشته است .رشد اعتبارات هزینهای معادل
 91/3درصد و رشد اعتبارات تملک دارائیهای سرمایهای معادل منفی  04/7درصد بوده است.
بر اساس آخرین آمار منتشره در سالنامه آماری ،متوسط هزینه و درآمد خالص ساالنه یک خانوار شهری
به ترتیب حدود  067343هزار ریال و  065572هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب 04/6
درصد و 46/7درصد افزایش نشان میدهد.
فضای کسب و کار استان اگر چه روند رو به بهبودی داشته لکن کماکان از فضای مطلوبی جهت
سرمایهگذاری برخوردار نبوده و نیازمند بهبود در کلیه شاخصها بخصوص تسهیالت بانکی میباشد.
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چکیده
رویکرد کلی دولت یازدهم در سومین سال استقرار خود همانند سال
 4939بر انضباط مالی و پولی استوار بود .نرخ رشد محصول ناخالص
داخلی بدون نفت (به قیمت ثابت  )4932در سال  ،4931منفی 4/6
اعالم شد .نرخ بیکاری کشور در سال مذکور  44درصد برآورد گردید .در
عین حال به رغم افزایش نسبی در تعداد شاغالن کشور ،نرخ بیکاری
نسبت به سال قبل  2/1واحد درصد افزایش داشته است .متوسط تغییرات
شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در این سال نسبت به متوسط
سال گذشته(نرخ تورم) 40 ،درصد بوده که از کاهش  9/5درصدی
برخوردار بوده است.
درآمدهای عمومی دولت در سال 4931مبلغ 4409/7هزار میلیارد ریال
بود که نسبت به سال قبل  45درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب
بودجه  67/0درصد تحقق داشت.
در سال  4931شاخص کل بورس با  06/9درصد افزایش به سال قبل
به  62043واحد رسید .کل طرحهای مصوب سرمایهگذاری خارجی در
سال مذکور حدود  7میلیارد دالر است.

واژههای کلیدی :رشد اقتصادی ،تورم ،تشکیل سرمایه ،اشتغال ،تراز
تجاری ،بودجه دولت
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 .4-4بررسی اجمالی سیاستهای اقتصادی کشور در سال 4931
در سال  4931همانند سال گذشته برقراری انضباط مالی و پولی با وجود شرایط دشوار ناشی
از تحریم های اقتصادی و کاهش قیمت نفت ،در دستور کار قرار گرفت .مهار رشد نقدینگی و
بهبود ترکیب آن ،استفاده از فرصت پسابرجام و تداوم اجرای سیاستهای صحیح اقتصادی و
علیرغم کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور ،استمرار روند کاهشی نرخ تورم در سال  4931و
بازگرداندن ثبات و آرامش به بازار کاالها و خدمات ،افزایش اعطای تسهیالت اعتباری با هدف
احیاء و گسترش تولید داخلی ،کاهش نرخ سود بانکی (با اقداماتی نظیر ساماندهی بدهی
بانکها به بانک مرکزی ،مداخله فعال بانک مرکزی در بازار بین بانکی ،کاهش نسبت سپرده
قانونی بانکها) ،کاهش وابستگی اقتصاد به نفت(اتخاذ سیاستهای مناسب برای گسترش
صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات) ،کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت(اصالح ساختار نظام
مالیاتی ،کاهش اندازه و هزینههای دولت) ،اصالح نظام تأمین مالی(با انتشار اوراق خزانه
اسال می ،انتشار اوراق تسویه ،انتشار اوراق رهنی و توسعه بازار بدهی ،افزایش سهم بازار سرمایه
در تأمین مالی تولید و آغاز تالش برای مدیریت بدهیهای دولت از طریق تغییر ترکیب آن)،
بهبود ساالنه  6رتبهای در محیط کسب و کار از رویکردهای دولت در این سال بوده است.
 .2-4بررسی متغیرهای کالن اقتصاد ایران
.4-2-4تولید ناخالص داخلی
نرخ رشد اقتصادی ،کارنامه اقتصادی یک کشور محسوب میشود و بیانگر کیفیت و کمیت
فضای کار و فعالیت در آن کشور است .در سال  4939به مدد دستاوردهای ناشی از توافق
موقت ژنو و وجود ظرفیتهای خالی ،شاهد نرخ رشد اقتصادی  9درصدی (اعالمیتوسط بانک
مرکزی) بودیم .به دنبال گذار از سال  ،4939اقتصاد ایران در حالی وارد سال  4931شد که از
همان ابتدا شواهدی مبنی بر دشواری شرایط اقتصادی کشور در سال  4931وجود داشت .در
کنار چالش طرف تقاضای اقتصاد ،طرف عرضه اقتصاد ایران نیز در سال  4931با چالشهای
اساسی مواجه بوده است .اصلیترین چالش طرف عرضه عالوه بر مشکالت ساختاری مزمن
اقتصاد ایران (عمدت ًا مشکالت فضای نامناسب کسب وکار) ،عبارت از تنگنای مالی(بانکها و به
تبع آن بنگاهها) است که بارزترین نشانه آن باال ماندن هزینه تأمین منابع شبکه بانکی علیرغم
کاهش نرخ تورم بوده و از دالیل آن میتوان به انجماد منابع بانکها در بخشهایی همانند مسکن،
مطالبات غیرجاری و مطالبات از دولت و شرکتهای دولتی ،وجود و عملکرد مؤسسات اعتباری
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غیرمجاز و توسعه نیافتگی بازار سرمایه اشاره کرد .بر اساس نتایج حسابهای ملی فصلی بانک
مرکزی ایران ،نرخ رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت ثابت  )4932در کل سال
 ،4931منفی  4/6درصد بوده است .نتایج مذکور حاکی است رشته فعالیت های گروه کشاورزی
 1/6درصد ،گروه صنعت و معدن منفی  6/4درصد و فعالیتهای گروه خدمات منفی  0/9درصد
رشد داشته است .همچنین بر اساس آمار تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخشهای
مختلف اقتصادی سال (4931به قیمت ثابت سال  )4932منتشر شده توسط بانک مرکزی،
تولید ناخالص داخلی(به قیمت ثابت  5316662 )4932میلیارد ریال میباشد .ارزش افزوده
گروه کشاورزی( 101479میلیارد ریال) ،گروه صنعت و معدن ( 4515619میلیارد ریال) و
گروه خدمات( 9024353میلیارد ریال) بوده که سهم آنها از تولید ناخالص داخلی کشور به
ترتیب  06 ،7/4و  51درصد میباشد.
.2-2-4تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یکی دیگر از اجزای مهم و کلیدی تقاضای کل میباشد .تشکیل
سرمایه ثابت ناخالص متشکل از دو جزء دولتی و خصوصی است .به دنبال سپری شدن سالهای
توأم با رکود تورمی و در نتیجه افزایش صادرات و درآمدهای نفتی ناشی از توافق ژنو و بهبود
عملکرد بودجه عمرانی دولت ،در سال 4939نرخ رشد سرمایهگذاری حقیقی بعد از تجربه دو
سال رشد منفی ،وارد فاز مثبت(9درصد)شد ،اما این روند از فصل چهارم سال 4939متوقف
شده و در سال  4931نیز ادامه یافت .یکی از دالیل این رویداد نیز افت محسوس قیمت نفت و
در مضیقه قرار گرفتن دولت به لحاظ درآمدهای نفتی برای تخصیص بودجههای عمرانی و در
نتیجه کاهش رشد تشکیل سرمایه دولتی بود .مرکز آمار ایران در گزارش رشد  ،4931رشد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص را به تفکیک دولتی و خصوصی ارائه نکرده ،اما کل رشد این جزء
تقاضای کل را در سال  4931برابر با  -45/6درصد اعالم کرده است .مهمترین شاهد آماری
برای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش دولتی ،عبارت از پرداختهای عمرانی دولت است .رشد
عملکرد اسمی اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در سال  )-7/5(4931درصد در مقایسه با
رشد عملکرد این اعتبارات در سال 96(4939درصد) بسیار پایینتر بوده و حتی به لحاظ اسمی
منفی است ضمن اینکه با در نظر گرفتن رشد شاخص قیمت ،رشد واقعی پرداختهای عمرانی به
مراتب کمتر از این میزان خواهد .از مهمترین شواهد آماری برای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
بخش خصوصی ،میتوان به تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده در مناطق شهری « و »
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سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمان« اشاره کرد .بررسی نماگر اقتصادی بانک مرکزی
برای فصل چهارم سال  4931نشان میدهد که رشد » سرمایهگذاری بخش خصوصی در
ساختمان« در سال 4931نسبت به دوره مشابه سال قبل برابر با  - 49/3و رشد »تعداد
پروانههای ساختمانی صادر شده در مناطق شهری« در  4931نسبت به دوره مشابه سال قبل
برابر با  -4931درصد بوده است.
 .9-2-4اشتغال
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال 4931جمعیت کشور با نرخ رشد  4/0درصد به
76/7میلیون نفر رسید .در سال مورد اشاره  57/9میلیون نفر در مناطق شهری و  04/1میلیون
نفر در مناطق روستایی ساکن بودهاند .همچنین جمعیت فعال 4کشور  01/7میلیون نفر
میباشد که نرخ رشد آن  9/7درصد است .نرخ مشارکت 0نیروی کار در سال  4931با  4درصد
افزایش به سطح  96/0درصد میباشد .نرخ بیکاری 9کشور در سال مذکور  44درصد برآورد شد.
در عین حال به رغم افزایش نسبی در تعداد شاغالن کشور ،نرخ بیکاری نسبت به سال قبل
 2/1واحد درصد افزایش داشته است .الزم به ذکر است این نرخ در مناطق شهری با  2/6واحد
درصد افزایش به  40/0درصد و در مناطق روستایی با  2/0واحد درصد افزایش به  634درصد
رسید .در این سال نرخ بیکاری مردان در مقایسه با سال قبل با  235واحد درصد افزایش ،به
 339درصد رسید در حالی که نرخ بیکاری زنان با  2/9واحد درصد کاهش به  43/1درصد
رسید .سهم اشتغال 1بخش صنعت از کل اشتغال کشور با  4/9درصد کاهش نسبت به سال
گذشته به 90/5درصد رسید .همچنین سهم اشتغال بخش کشاورزی از کل اشتغال کشور با

 .4جمعیت فعال :عبارت است از تمامی افراد  42ساله و بیشتر که در هفته قبل از هفته آمارگیری
 .0نرخ مشارکت (نرخ فعالیت) :عبارت است از نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار)  42ساله و بیشتر (یا  45ساله و
بیشتر) به
جمعیت در سن کار42 ،ساله و بیشتر (یا  45ساله و بیشتر) ،ضربدر 422
 .9نرخ بیکاری عبارت است :از نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال (شاغل و بیکار) ،ضربدر 422
 .1سهم شاغالن :عبارت است از نسبت جمعیت شاغل با ویژگی موردنظر به کل جمعیت شاغل ،ضرب در 422
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رشدی معادل 2/4واحد درصد به  96درصد افزایش یافت .سهم اشتغال بخش خدمات نیز از
16/9درصد در سال  4939به 13/1درصد در سال  4931رسید.
.1-2-4تورم
رویکرد کلی سیاستهای بانک مرکزی در سال  4931همانند سال  4939بر مبنای ارتقای
انضباط پولی ،مدیریت مناسب نقدینگی ،افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی ،حفظ ثبات
بازار ارز ،تأمین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی استوار بوده است
که در کنار رویکردهای انضباط مالی ،زمینه مناسبی را برای کاهش نرخ تورم فراهم آورد .تجربه
تحریمها و اجرای سیاستهای کلی سیاستهای مقاومتی بر مبنای این تجربیات موجب شد تا
کشور ایران با کمترین آسیب سال  4931را سپری کند .در نتیجه این رویکردهای انضباطی در
سیاستها ی پولی و مالی و مدیریت مناسب انتظارات تورمی ،نرخ تورم از  45/5درصد در سال
 4939به  40درصد در سال  4931کاهش یافت .در سال  4931شاخص کل بهای کاالها و
خدمات مصرفی و شاخص بهای تولید کننده نسبت به سال قبل به ترتیب 44/3و  1/3درصد
افزایش و شاخص بهای کاالهای صادراتی با  46درصد کاهش تغییر قابل مالحظهای داشته
است .متوسط تغییرات شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در این سال نسبت به
متوسط سال گذشته(نرخ تورم) 40 ،درصد بوده که با کاهش  9/5درصدی مواجه گردید .در
سال مذکور شاخص بهای بهداشت و درمان ،تحصیل ،رستوران و هتلداری با رشد 46/1 ،09/6
و 46/0درصد ،بیشترین رشد را در بین گروههای اصلی دارا میباشند.
 .5-2-4بودجه دولت
قوانین بودجهای سالیانه به عنوان یکی از ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی باید دارای
جهتگیریهای زمانی مشخص باشد .تداوم تحریمهای اقتصادی ،کاهش مخارج دولت ،کاهش
قیمت نفت و وجود طرحهای عمرانی نیمه تمام از جمله مشکالت فعلی کشور در سال جاری
است .طبق جداول قانون بودجه سال ،4931مجموع درآمدها ،واگذاری داراییهای سرمایهای و
واگذاری داراییهای مالی مبلغ  0022/9هزار میلیارد ریال و مجموع پرداختهای هزینهای،
تملک داراییهای سرمایهای و تملک داراییها ی مالی مبلغ 0022/9هزار میلیارد ریال بود.
سهم درآمدها ،واگذاری داراییهای سرمایهای و واگذاری داراییهای مالی از مجموع منابع
بودجه عمومی دولت به ترتیب 05/7 ،56/5و  45/6درصد بود .پرداختهای هزینهای ،تملک
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داراییهای سرمایهای و تملک داراییهای مالی نیز به ترتیب  04/6 ،71و 1/1درصد از مصارف
قانون بودجه را به خود اختصاص دادند.
عملکرد درآمدهای عمومی دولت در سال 4931مبلغ 4409/7هزار میلیارد ریال بود که نسبت
به سال قبل  45درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب بودجه  67/0درصد تحقق داشت .سهم
درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها از کل درآمدهای عمومی دولت در سال  4931به ترتیب
72/5و 03/5درصد و در سال  4939به ترتیب 70/6و 07/1درصد بود.
پرداختهای هزینهای(جار ی) در سال4931مبلغ 4726/6هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه
با سال قبل 46/7درصد افزایش و در مقایسه با رقم مصوب بودجه  421درصد تحقق داشت.
پرداختهای هزینهای دولت در سال  4939از  02/4درصد رشد برخوردار بود .در سال ،4931
از مجموع پرداختهای هزینهای دولت معادل 35/6درصد به صورت ملی و  1/1درصد به صورت
استانی پرداخت گردید .طی سال مورد بررسی پرداخت بابت تملک داراییهای(پرداختهای
عمرانی) با  7/5درصد کاهش نسبت به سال قبل به  076/3هزار میلیارد ریال رسید و در
مقایسه با رقم مصوب بودجه 56/1درصد تحقق داشت.
 .6-2-4درآمدهای مالیاتی
یکی از رویکردهای دولت یازدهم کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت از طریق اصالح ساختار
نظام مالیاتی بوده است .درآمدهای مالیاتی دولت در سال  4931به  734هزار میلیارد ریال بالغ
گردید که در مقایسه با سال قبل  44/6درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب بودجه
63/5درصد تحقق داشت .در بین اجزای درآمدهای مالیاتی ،مالیات حقوق کارکنان بخش
عمومی با 15/0درصد از بیشترین افزایش و مالیات بر فروش فرآوردههای نفتی با  2/5واحد
درصد از کمترین افزایش برخوردار بودند.
 .7-2-4درآمدهای نفتی
بخش انرژی یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی است که ارزش افزوده آن نقش مؤثری در
رشد تولید ناخالص داخلی داشته و به نوعی موتور محرک طرف تقاضای اقتصاد ایران نیز
میباشد .عناصر تشکیل دهنده ارزش افزوده بخش نفت شامل صادرات نفت خام ،صادرات
میعانات گازی ،خوراک پاالیشگاهها و فرآوردههای نفتی است .با به نتیجه رسیدن مذاکرات
هستهای و رفع تدریجی محدودیهای ناشی از آن ،فعالیتهای حوزه نفت و گاز رشد شتابانی یافته
و باعث شد تا مطابق آمارهای بانک مرکزی ایران ،رشد ارزش افزوده آن در نه ماهه سال 4931
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حدود  9/7درصد رشد یابد و در مجموع رشد ارزش افزوده بخش یاد شده در سال 4931به
 7/0درصد برسد .بر اساس گزارش وزارت نفت ،متوسط تولید نفت خام در سال  4931با 5/5
درصد افزایش نسبت به سال قبل به میزان  9094هزار بشکه در روز رسید .کلیدیترین عنصر
اثرگذار بر ارزش افزوده بخش نفت ،مقدار صادرات نفت میباشد .مقدار صادرات نفت خام و
خالص صادرات فرآوردههای نفتی با  4571هزار بشکه در روز ،رشدی معادل  3/7درصد را نشان
داده که عمدت ًا متأثر از اجرای برجام و افزایش محسوس صادرات نفت در ماههای بهمن و
اسفند  4931است.
 .8-2-4وضعیت بورس
بازار سرمایه در سال  4931فراز و فرود زیادی از خود نشان داد به طوری که زیان هنگفت
سهامداران در نیمه اول سال را به سودهای عجیبی در ماههای آخر سال تبدیل کرد .بر این
اساس عواملی مانند کاهش نرخ سود بین بانکی ،تغییر مبنای حسابداری(نقدی به تعهدی)،
ابالغ دستورالعمل انتشار سهام خزانه ،ابالغ فرمول پیشنهادی نرخ خوراک پتروشیمی از سوی
وزارت نفت ،لغو تحریمهای هستهای ،امضا تفاهمنامه همکاری مشترک میان شرکت بورس و
سازمان تأمین اجتماعی ،بازگشایی شبکه بینالمللی سوئیفت بانکی حائز اهمیت بوده است .در
سال  4931شاخص کل بورس با  06/9درصد افزایش نسبت به سال قبل به  62043واحد
رسید .به طور کلی تمام شاخص های قیمتی در بورس اوراق بهادار(مالی و صنعتی) نسبت به
سال گذشته با افزایش همراه بودند .همچنین تعداد شرکتهای درج شده روی تابلو از  941به
 943افزایش پیدا کرد .تعداد سهام داد و ستد شده طی این سال  97/3درصد افزایش داشته در
حالی که ارزش سهام داد و ستد شده  40/7درصد نسبت به پایان سال قبل کاهش داشت.
ارزش جاری بازار سهام در پایان سال  4931به 9111/5هزار میلیارد ریال رسید که از رشد
 00/1درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار بوده است.
بر اساس گزارشهای شرکت بورس کاال و فرابورس ایران  09/9میلیون تن به ارزش 037/0
هزار میلیارد ریال در سال  4931داد و ستد شد که نسبت به سال قبل به لحاظ حجم و ارزش
به ترتیب  0/0درصد و  06درصد کاهش نشان میدهد .همچنین شاخص کل فرابورس با 02/6
درصد افزایش نسبت به سال قبل به  626واحد رسید .ارزش بازار فرابورس نیز با  45/6درصد
افزایش به  366/1هزار میلیارد ریال رسید .در سال مذکور ارزش کل معامالت بورس به حدود
 159/5هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با سال قبل از رشد 96/1درصدی برخوردار بود.
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 .41-2-4سرمایهگذاری خارجی
در حال حاضر تنگنای مالی و بنابراین ناکافی بودن سرمایهگذاری و کاهش تقاضای داخلی به
عنوان موانعی جدی بر سر راه فرآیند خروج از رکود و رونق فعالیتهای اقتصادی میباشند .کل
طرحهای مصوب سرمایهگذاری خارجی سال  31حدود  7میلیارد دالر است .سرمایهگذاران در
اکثر حوزههای اقتصادی از جمله حوزههایی مانند انرژیهای تجدید پذیر ،خودرو ،دارو ،بهداشت
و درمان ،حمل و نقل و ارتباطات و گردشگری ورود کردهاند .سرمایهگذاران خارجی پس از
برجام بیشترین تمایل را برای سرمایهگذاری در استانهای خراسان رضوی ،تهران ،البرز،
آذربایجان شرقی نشان دادهاند.
 .44-2-4صادرات و واردات
سیاست های توسعه صادرات به عنوان یکی از محورهای اصلی تحریک سمت تقاضا در دستور
کار دولت قرار گرفته است .در سال  4931تراز تجاری غیرنفتی برای اولین بار طی  97سال
گذشته مثبت شد و به حدود یک میلیارد دالر رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود
 1میلیارد دالر بهبود داشت ..براساس آمار دریافتی از گمرک جمهوری اسالمی ایران در سال
 4931مقدار صادرات غیرنفتی  77564هزار تن و به لحاظ ارزش  95752میلیون دالر
میباشد که به ترتیب  5درصد و  0/0درصد نسبت به سال  4939کاهش داشته که کمبود
تقاضای خارجی یکی از مهمترین عواملی میباشد که صادارت کشور را در سال 4931تحت
تأثیر قرار دادهاست .از دالیل کمبود تقاضای خارجی میتوان به برقراری تحریمها و عدم تغییر
محسوس در دو ماه بعد از اجرایی شدن برجام ،کاهش رشد اقتصاد جهانی باالخص اقتصادهای
نوظهور ،کندی فعالیتهای اقتصادی چین به عنوان یکی از مهمترین مقاصد صادراتی کشور،
روند کاهش قیمت در بازار کاالها و افت جهانی قیمت نفت و به تبع آن افت جهانی قیمت
محصوالت پتروشیمی اشاره کرد.
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فصل دوم

محصول ناخالص داخلی
استان
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چکیده
تولید ناخالص داخلی معموالً بهعنوان سنجش سالمت اقتصاد کشورها
شناخته میشود .اقتصاد ایران پس از شرایط نامساعد سالهای  4934و
 ،4930در سال  4939از نرخ رشد اقتصادی  9درصدی(اعالمیتوسط
بانک مرکزی) برخوردار بوده است .با توجه به عدم انتشار آمار و اطالعات
تولید منطقهای در سال  ،4931اقتصاد استان در سال 4939مورد بررسی
قرار گرفته است.
تولید ناخالص داخلی استان مازندران در سال  4939به قیمت جاری برابر
با  122306میلیارد ریال و در سال 4930برابر با  960141میلیارد ریال
بوده که رشدی معادل  42/6درصد داشته است .سهم استان مازندران از
مجموع تولید ناخالص داخلی کشور در سال 4939معادل  9/5میباشد 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 ارزش افزوده را در سال  4939ایجاد نموده است.
ارزش افزوده بخش کشاورزی استان نسبت به سال  4930منفی  9درصد
کاهش نشان میدهد در حالی که در بخشهای صنعت ،معدن ،ساختمان،
انرژی و خدمات به ترتیب از رشد  40و  46درصدی برخوردار بودهاند.
واژههای کلیدی :رشد اقتصادی ،تولید ناخالص داخلی سرانه ،ارزش
افزوده ،مصرف واسطه ،ستانده
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 .4-2سیاستهای اقتصادی تولید و جهتگیریهای استان
توسعه اقتصادی استانها با تمرکززدایی بیشتر که توسط دولت صورت میگیرد در بسیاری از
حوزه ها قابل افزایش می باشد و مدیران محلی در اجرایی سیاستهای خرد اقتصادی میتوانند
نقش اساسی را داشته و در پیشرفت و توسعه محلی ،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 قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید ،توانمندسازی
نیروی کار ،تقویت رقابتپذیری اقتصاد ،ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری
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 کسب و کار ،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 که در راستای سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم میباشد.
 .2-2بررسی و تحلیل وضعیت محصول ناخالص داخلی استان
 .4-2-2محصول ناخالص تولیدی استان به قیمت جاری
بر اساس آمار و اطالعات حسابهای منطقهای منتشر شده مرکز آمار ایران ارزش تولید ناخالص
کشور در سال  4939به قیمت جاری  44167463میلیارد ریال بوده که از رشد  49/5درصدی
نسبت به سال قبل برخوردار بوده است.
تولید ناخالص داخلی استان مازندران در سال  4939به قیمت جاری برابر با  122306میلیارد
ریال بوده که نسبت به سال 4930برابر با  960141میلیارد ریال از رشدی معادل  42/6درصد
برخوردا ربوده است .سهم استان مازندران از مجموع تولید ناخالص داخلی کشور در سال
4939معادل  9/5میباشد که از میان استان های کشور رتبه هفتم به این استان اختصاص دارد.
در بین استانهای کشور ،استان تهران با تولید ناخالص داخلی  0746366میلیارد ریال معادل
 09/6درصد از تولید ناخالص داخلی کل کشور ،رتبه اول و استان خراسان جنوبی با 69760
میلیارد ریال معادل  2/55درصد در رتبه آخر قرار دارند.
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 .2-2-2محصول ناخالص داخلی سرانه
سرانه تولید ناخالص داخلی کشور با نفت در سال 4939برابر با  417/5میلیون ریال بوده است
که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد  40/4درصدی مواجه بوده است .در این سال سرانه
تولید ناخالص داخلی استان مازندران برابر  407میلیون ریال بوده که در مقایسه با سرانه
کشوری تفاوت معنیداری دارد که بیشتر ناشی از درآمد حاصل از فروش نفت میباشد .تولید
ناخالص داخلی سرانه استان مازندران در سال  4930حدود  445636هزار ریال میباشد در
حالی که سرانه آن در سطح کشور معادل  494620هزار ریال بوده است.
نمودار .4-2مقایسه روند تولید سرانه کشور با استان مازندران

مأخذ :سازمان برنامه و بودجه استان مازندران

 .9-2بررسی و تحلیل اجزاء محصول ناخالص داخلی استان
 .4-9-2ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی
آمارها نشان می دهد که ساختار اقتصادی استان مانند ساختار اقتصادی کشور خدماتی است و
این بخش بیشترین میزان ارزش افزوده را در سال  4939ایجاد نموده است .سهم بخش
کشاورزی ،صنعت ،معدن ،ساختمان ،انرژی و خدمات در سال  4939از تولید ناخالص داخلی
کشور به ترتیب  96 ،49و  54درصد میباشد.
ارزش افزوده بخش کشاورزی ،صنعت ،معدن ،ساختمان ،انرژی و خدمات استان مازندران به
قیمت جاری در سال  4939به ترتیب برابر  70214 ،426624و  043966میلیارد ریال بوده
که نسبت به سال  4930در بخش کشاورزی منفی  9درصد کاهش را نشان میدهد در حالی
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که در بخش های صنعت ،معدن ،ساختمان ،انرژی و خدمات به ترتیب از رشد  40و  46درصدی
برخوردار بوده است .قابل ذکر است سهم بخش کشاورزی ،صنعت ،معدن ،ساختمان ،انرژی و
خدمات در سال  4939از تولید ناخالص داخلی استان به ترتیب  46 ،07و  51/7درصد
میباشد.
 .4-4-9-2ارزش افزوده بخشهای کشاورزی
ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت جاری کشور  4179035میلیارد ریال در سال 4939
بوده که در مقایسه با سال قبل  45درصد رشد داشته است .سهم بخش مذکور از تولید ناخالص
داخلی کشور معادل  49درصد میباشد .ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت جاری استان
مازندران در سال  4939مبلغ  426624میلیارد ریال است که نسبت به سال  4930معادل 9/0
درصد کاهش نشان میدهد .سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی استان  07درصد میباشد.
رشد ارزش افزوده رشته فعالیتهای بخش کشاورزی که شامل زارعت و باغداری ،ماهیگیری،
دامداری(مرغداری ،پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار) و جنگلداری به ترتیب برابر
99/6 ،94 ،49/3و  45درصد میباشد.
نمودار .2-2ساختار اقتصادی استان مازندران سال 4939

مأخذ :سازمان برنامه و بودجه استان مازندران

 .2-4-9-2ارزش افزوده بخش صنعت و معدن
ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به قیمت جاری در کشور  0715262میلیارد ریال در سال
 4939بوده که در مقایسه با سال قبل  5/4درصد رشد داشته است .سهم بخش مذکور از تولید
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ناخالص داخلی کشور معادل  09/6درصد میباشد .ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به قیمت
جاری استان مازندران در سال  4939مبلغ  96451میلیارد ریال است که نسبت به سال 4930
معادل  0/3درصد رشد نشان میدهد .سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی استان  3/5درصد
میباشد.
از مجموع ارزش افزوده بخش صنعت و معدن کشور  96درصد مختص معدن و  61درصد
متعلق به صنعت است .ارزش افزوده زیربخش معدن کشور در سال  4939نسبت به سال قبل
 44/1درصد کاهش داشته در حالی که ارزش افزوده زیربخش صنعت از رشد  47/1درصدی
برخودار بوده است .از طرفی ارزش افزوده زیربخش معدن در استان مازندران در سال 4939
نسبت به سال گذشته  92درصد و ارزش افزوده زیربخش صنعت  0/1درصد رشد داشته است.
استان مازندران در سال  4939در بخش صنعت با دارا بودن سهم  0/0درصد از ارزش افزوده
کل کشور در این بخش رتبه  41و در بخش معدن با دارا بودن سهم  2/26درصد از ارزش
افزوده کل کشور رتبه  02را به خود اختصاص داده است .در بخش صنعت بیشترین افزایش در
رشته فعالیتهای ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنیها ،ساخت منسوجات و ساخت
محصوالت از توتون و تنباکو ایجاد شده در حالی که کمترین کاهش مربوط به رشته
فعالیتهای انتشار ،چاپ و تکثیر رسانههای ضبط شده ،ساخت محصوالت از الستیک و
پالستیک میباشد.
 .9-4-9-2ارزش افزوده بخش ساختمان و تأمین آب و برق و گاز طبیعی
ارزش افزوده بخش ساختمان و تأمین آب و برق و گاز طبیعی در کشور در سال  4939به
قیمت جاری مبلغ  4944034میلیارد ریال بوده که نسبت به سال  4930به مبلغ 4014174
میلیارد ریال از رشد  5/6درصد برخوردار میباشد که سهم آن از تولید ناخالص داخلی
معادل 44/1درصد است .ارزش افزوده بخش ساختمان و تأمین آب و برق و گاز طبیعی در
استان مازندران در سال  4939به قیمت جاری برابر 99667میلیارد ریال که نسبت به سال
گذشته به مبلغ  07464میلیارد ریال ،رشد  01/6درصد داشته است .سهم این بخش از تولید
ناخالص داخلی استان معادل  6/5درصد میباشد.
 .1-4-9-2ارزش افزوده بخش خدمات
ارزش افزوده بخش خدمات در سال  4939به قیمت جاری معادل  5656416میلیارد ریال
بوده که نسبت به سال قبل به مبلغ  1366109و با رشد  46درصدی مواجه بوده است .سهم
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این بخش از تولید ناخالص داخلی کشور برابر  52/3درصد میباشد .ارزش افزوده بخش خدمات
استان مازندران در سال  4939به قیمت جاری برابر با  043966میلیارد ریال بوده که نسبت به
سال 4930به مبلغ  465715میلیارد ریال 46/4 ،درصد رشد داشته است .سهم بخش مذکور از
تولید ناخالص داخلی استان  51/7درصد و سهم آن از تولید ناخالص داخلی کشور  4/3درصد
میباشد.
ارزش تولید زیر بخش بازرگانی به تفکیک به دو زیربخش عمده فروشی و خرده فروشی ،بخش
رستوران و هتلداری تقسیم میگردد .در زیر بخش بازرگانی ،رستوران و هتلداری با ارزش
افزوده  69664میلیارد ریال سهمی در حدود  04درصد از تولید ناخالص داخلی استان و 1/5
درصد از ارزش افزوده کل کشور در این بخش را به خود اختصاص داده است .قابل ذکر است
زیربخش حمل و نقل ،انبارداری و ارتباطات با ارزش افزوده  96224میلیارد ریال سهمی در
حدود  6/3درصد از تولید ناخالص داخلی استان و  9/5درصد از ارزش افزوده کل کشور را در
این بخش دارا میباشد.
 .2-9-2مصرف واسطه بخشهای مختلف اقتصادی
مصرف واسطه عبارت است از ارزش کاالها و خدماتی که به صورت دادههای یک فرآیند مصرف
میشوند ،به استثنای مصرف داراییهای ثابت که به عنوان مصرف سرمایه ثابت ثبت میشود.
کاالها و خدمات ممکن است در یک فرآیند تولید تغییر شکل داده یا کامالً مصرف شوند .بعضی
از داده ها بعد از تغییر شکل و تشکیل ستانده ،مجدداً وارد یک فرآیند تولید مصرف میشوند.
اجزای تشکیل دهنده ارزش مصارف واسطه شامل .4هزینه مواد مستقیم مصرف شده  .0هزینه
مواد غیرمستقیم مصرف شده  .9ملزومات مصرفی و لوازم بستهبندی  .1تعمیرات و نگهداری
انجام شده توسط خارج از مؤسسه  .5بیمه و اجاره محل  .6هزینه برق و آب و گاز  .7حمل و
نقل  .6هزینه دریافت تسهیالت اعتباری  .3پرداخت بابت خدمات قراردادی میباشد .مصرف
واسطه کل کشور در سال  4939معادل  7067469میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته
 47/4درصد رشد داشته است .مصرف واسطه استان مازندران در سال  4939برابر 077409
میلیارد ریال بوده و رشد  42/6درصدی نسبت به سال قبل داشته است .سهم مصرف واسطه
استان مازندران از مصرف واسطه کل کشور  9/6درصد میباشد.
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 .9-9-2ستانده بخشهای مختلف اقتصادی
طبق تعریف ستانده عبارت است از کاالها و خدماتی است که در یک واحد تولیدی ،تولید شده
و برای استفاده در خارج از آن واحد در دسترس قرار میگیرد .کاالها و خدماتی که در یک
واحد در یک دوره حسابداری معین تولید و در همان دوره در فرآیندهای دیگر آن واحد مصرف
میشود ،ستانده آن به حساب نمیآید .ستانده به سه دسته کل .4 :ستانده بازاری .0ستانده
تولید شده برای خود مصرفی نهایی  .9ستانده غیربازاری تقسیم میشود .ستانده کشور در سال
 4939به میزان  46706420میلیارد ریال میباشد که نسبت به سال گذشته با مبلغ
 46035096میلیارد ریال رشدی معادل  41/3درصد داشته است .ستانده استان مازندران در
سال 4939برابر  676047میلیارد ریال بوده و نسبت به سال  4930از رشد  42/6درصدی
برخوردار میباشد .همچنین سهم آن از کل ستانده کشور معادل  9/6درصد بوده که رتبه
هشتم در بین استانهای به خود اختصاص داده است.
. 1-9-2نسبت مصرف واسطه به ستانده بخشهای مختلف اقتصادی
نسبت مصرف واسطه به ستانده کشور در سال  4939معادل  96/3درصد بوده که نسبت به
سال گذشته با  96/4درصد ،از متوسط رشد هندسی ساالنه  96/25درصد برخوردار بوده است.
نسبت مصرف واسطه به ستانده در استان مازندارن در سال  4939برابر  12/3درصد بوده که از
نسبت مصرف واسطه به ستانده کشور  0درصد بیشتر میباشد و از متوسط رشد هندسی
ساالنه 14/21درصد برخوردار بوده است.
 .1-2جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی
بررسی توانمندهای و پتانسیلهای موجود در استان نشان میدهد که اقتصاد استان از
ظرفیت های قابل توجهی برخوردار است ،در عین حال بررسی عملکرد متغیرهای کلیدی
اقتصادی استان بیانگر این بوده که با وجود برخورداری از ظرفیتهای باال و همچنین تالش
مسئوالن در دستیابی به سطوح باالتر توسعه ،همچنان شکاف بین وضعیت مطلوب مورد انتظار
و آنچه که در واقعیت و عمل تحقق پیدا میکند ،وجود دارد .در همین راستا توصیههای
سیاستی برای بخشهایاقتصادی استان به شرح زیر بیان میگردد:
 توسعه صنایع تبدیلی
 ایجاد تسهیالت در عرضه محصوالت کشاورزی
 تقویت و حمایت از بورس کاالی کشاورزی
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 گسترش نظام بیمه محصوالت کشاورزی
 اصالح نظام قیمتهای تضمینی
 استفاده از شیوههای نوین بازاریابی و تنظیم بازار
 تالش جدی و مؤثر به مقوله فضای کسب و کار و لزوم اقدامات الزم 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
 تخفیفات باالی هتلها در فصلهای کم رونق گردشگری به مسافران
 جلوگیری از توسعه فرهنگ استفاده از اماکن غیررسمی
 تدوین طرحهای جامع گردشگری برای استان با توجه به ویژگیهای تاریخی -مذهبی
 توجه ویژه به اکوتوریسم(طبیعت گردی)
 توسعه اماکن اقامتی ،پذیرایی ،ورزشی و تفریحی
جدول  .4-2ارزش و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی استان مازندران بر حسب فعالیتهای اقتصادی
(میلیارد ریال)
شرح

تولید ناخالص داخلی

ارزش افزوده

ارزش افزوده

سال 4932

سال 4939

نرخ رشد

درصد
وزنی

962149

111328

41/6

4

گروه کشاورزی

442244

418614

- 9/ 2

27/5

گروه صنعت و معدن

97174

98451

2 /3

41/8

گروه ساختمان و تأمین آب و برق و گاز طبیعی

27484

99887

21/6

8/8

485715

243986

48/4

52/3

گروه خدمات
مأخذ :سازمان برنامه و بودجه استان مازندران
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فصل سوم

بخش کشاورزی
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چکیده
استان مازندران بدلیل موقعیت خاص جغرافیایی و آب و هوایی از
ظرفیتها و توانمندیهای باالیی در بخش کشاورزی و تأمین امنیت
غذائی کشور برخوردار بوده و میتواند جایگاه مناسبی در صنعت غذایی
کشور داشته باشد.
مازندران با داشتن  0/9درصد از اراضی تحت کشت  6/7درصد
تولیدکشور را به خود اختصاص داده که حدود سه برابر میانگین کشور
است.
بر اساس آخرین اطالعات ،در سال  39ارزش افزوده بخش کشاورزی
استان مازندران معادل  426624/3میلیارد ریال بوده که  7/1درصد از
ارزش افزوده بخش یاد شده در کل کشور و  07درصد از تولید ناخالص
داخلی استان را به خود اختصاص دادهاست.
سطح زیر کشت محصوالت زراعی استان حدود  969/5هزار هکتار بوده
که در مقایسه با سال زراعی قبل ( 976/6هزار هکتار) حدود  4/0درصد
افزایش داشته است .میزان تولیدات استان مازندران حدود  0/0میلیون
تن میباشد که نسبت به سال گذشته تغییرات چندانی نداشته است.
حدود  423/3هزار هکتار معادل  1/7درصد از وسعت استان مازندران
در سال  4931زیرکشت محصوالت کشاورزی (باغی) بوده است .فراهم
کردن امکانات بهینهسازی ،بهبود و ازدیاد تولید انواع محصوالت
کشاورزی در جهت بهبود نسبی شاخص تغذیه و افزایش متوسط درآمد
سرانه شاغالن بخش ،به منظور نیل به خودکفایی در تأمین نیازهای
کشور از رویکردهای اقتصادی دولت در بخش کشاورزی در سال 31
بوده است.
واژههای کلیدی :محصوالت کشاورزِی ،مزیت نسبی ،صادرات غیرنفتی
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 .4-9سیاستهای اقتصادی بخش کشاورزی و جهتگیریهای استان
فراهم کردن امکانات بهینهسازی ،بهبود و ازدیاد تولید انواع محصوالت کشاورزی ،بهبود نسبی
شاخص تغذیه و افزایش متوسط درآمد سرانه شاغالن بخش در راستای نیل به خودکفایی در
تأمین نیازهای کشور از مهمترین رویکردهای اقتصادی دولت در بخش کشاورزی است .بطور
کلی بخشی از سیاستهای این بخش در سال یاد شده شامل موارد ذیل میباشد:
 .4حمایت از توسعه باغات در اراضی شیبدار بصورت دائم و آبیاری شده.
 .0حمایت از افزایش تولید در محیطهای کنترل شده(گلخانهای).
 .9حمایت از جایگزینی ارقام مرغوب تجاری دارای مزیت صادراتی در باغات.
 .1حذف باغات غیر اقتصادی  ،اصالح و نوسازی باغات موجود.
 .5تقویت و تکمیل زنجیره ارزش محصوالت باغی.
 .6بهبود افزایش عملکرد در واحد سطح و....
در این خصوص می توان به استمرار حمایت از تولید در این بخش از طریق تداوم سیاست خرید
تضمینی محصوالت اساسی ،پرداخت یارانه به نهادههای تولیدی ،تأمین و پرداخت بخشی از
سود تسهیالت بانکی اعطایی و همچنین استفاده از ابزار بیمه به منظور کاهش ریسک
سرمایهگذاری در بخش کشاورزی اشاره نمود.
 .2-3بررسی وضعیت تحوالت بخش کشاورزی استان
استان مازندران با دارا بودن ظرفیتها و توانمندیهای باالی طبیعی  ،اقتصادی و انسانی نقش و
جایگاه ویژهای در تأمین امنیت غذائی کشور برخوردار بوده و جایگاه مناسبی در اقتصاد
کشاورزی کشور دارد.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت جهاد ،مازندران با تولید  0/5میلیون تن تولید انواع
محصوالت زراعی دارای رتبه سیزدهم کشور میباشد که نسبت به سال گذشته از نظر مقدار
تولید هفت رتبه کاهش داشته است .این استان از حیث میزان تولید شلتوک ،مرکبات و کیوی
در بین سایر استانها حائز رتبه نخست میباشد .با توجه به برخورداری از دریای خزر و
آبگیرهای داخلی این امکان برای بخش شیالت مهیا است تا از طریق پرورش گونههای مختلف
ماهیان خاویاری ،استخوانی و سایر ماهیان پرورشی نقش مؤثرتری در افزایش ارزش افزوده
رشته فعالیتهای ماهیگیری و سهم قابل توجهای در تولید ناخالص داخلی استان داشته باشد.
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مازندران با مساحت  09502222هکتار از اراضی کشور معاادل  4/5درصاد مسااحت اراضای
کشور را به خود اختصاص داده است .از مجموع  47میلیون هکتار جنگال موجاود در کشاور،
حدود  0میلیون هکتار معادل  40/0درصد آن در نواحی شامالی کشاور قاراردارد کاه اساتان
مازندران در بین استانهای شمالی کشور (گیالن و گلستان)  59/1درصاد ساطح جنگالهاای
شمال را بخود اختصاص داده است.
میزان موجودی جنگل در استان مازندران  4427/9هزار هکتار میباشد که ارزش اقتصادی آن
بالغ بر  4016/6هزار میلیارد ریال برآورد میگردد .متوسط رویش ساالنه این جنگل برابر 0/4
مترمکعب در هکتار می باشد که بر این اساس در جنگلهای تولیدی حدود  4/1میلیون
مترمکعب تولید ساالنه خواهیم داشت.
میزان بارش کشور در سال آبی  39-31حدود  024/1میلی متر باوده کاه نسابت باه میاانگین
درازمدت  45/7درصد کاهش و در مقایسه با سال آبی گذشته حدود  6/4درصد کااهش داشاته
است .حجم بارش کشور در سال آبی  39-31معادل  994/3میلیارد متر مکعاب باوده اسات در
حالیکه حجم بارش کشور در سال آبی  30-39معادل  964/9میلیارد متر مکعب بوده که حدود
 3/9درصد کاهش را نشان میدهد.
ارتفاع بارش کشور در سال  39حدود  046میلیمتر ،نسبت باه میاانگین دراز مادت  42درصاد
کاهش و در مقایسه با سال آبی گذشته حدود  6درصد کاهش داشته است.
میانگین بارندگی استان مازندران در سال زراعی  39-31حادود  799میلای متار باوده کاه در
مقایسه با سال زراعی  621/1( 30-39میلی متر) حدود  04/1درصد افزایش داشاته اسات .بار
اساس دادههای بارش سال زراعی  39-31بیشترین بارندگی باه شهرساتان رامسار باا 0400/9
میلی متر و کمترین به شهرستان بلده با  079میلیمتار تعلاق داشاته اسات .رامسار باا 426/5
درصد افزایش و بندر امیرآباد با  01/4درصد کاهش نسبت به سال گذشته در رتبهای اول و آخر
افزایش و کاهش حجم بارندگیهای استان بودهاند.
 .9-9بررسی وضعیت شاخص های بخش کشاورزی
.4-9-9تولید محصوالت اساسی بخش کشاورزی
 ارزش افزوده ،مصرف واسطه و ستانده زیر بخشهای گروه کشاورزی
کشاورزی پایدار همان زراعت با استفاده از اصول اکولوژی مطالعه روابط بین موجودات زنده و
محیط آنها میباشد .ک شاورزی پایدار بصورت سیستم منسجم کشت و زرع و دامپروری که
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کاربرد خاص مکانی دارد و طوالنی مدت هم به طول میانجامد تعریف شده است .در سال ،39
ارزش افزوده بخش کشاورزی استان مازندران معادل  426620میلیارد ریال بوده که 7/1درصد
از ارزش افزوده بخش یاد شده در کل کشور را به خود اختصاص داده است و نسبت به سال 30
( 440040میلیارد ریال) از کاهشی معادل  9/0درصد برخوردار بوده است .مصرف واسطه بخش
کشاورزی استان مازندران در سال  39معادل  57605میلیارد ریال بوده که تقریبا  6/6درصد
مصرف واسطه کشور را تشکیل میدهد .ستانده این بخش نیز در مدت یاد شده 472196/6
میلیارد ریال بوده است که  6/1درصد از ستانده کشور را دارا میباشد.
 سطح زیر کشت و تولید محصوالت عمده بخش کشاورزی استان به تفکیک (زراعی،
باغی ،دامی و آبزیان)
استان مازندران در تولید مرکبات ،برنج ،کیوی ،نهالهای زینتی ،نهال زیتون ،قارچ خوراکی
صدفی ،نباتات علوفه ای ،گوشت سفید و جوجه یک روزه رتبه اول را در کشور دارا میباشد .لذا
میتوان گفت مازندران نقش مهمی را در تأمین مواد غذایی کشور به عهده دارد.
میزان تولید گندم استان در سال زراعی  39-31بالغ بر  042/1هزار تن بوده است که در
مقایسه با سال زراعی گذشته (456/9هزار تن) با  90/3درصد افزایش داشته است .میزان تولید
شلتوک برنج در سال زراعی 39-31با افزایشی معادل  6/6درصد به رقمی حدود  373/6هزار
تن رسیده است ،این میزان در سال زراعی  30-39حدود  320/0هزار تن بوده است .تولید جو
در سال مذکور به رقمی حدود  14/3هزار تن بوده که در مقایسه با سال زراعی قبل( 15/6هزار
تن) حدود  6/5درصد کاهش را نشان میدهد .میزان تولید مرکبات استان در سال 31بالغ بر
 4774/6هزار تن بوده است که در مقایسه با سال گذشته ( 0262تن) با  41/6درصد کاهش
داشته است ،میزان تولید کیوی استان در سال یاد شده با افزایشی معادل  4/7درصد رشد به
رقمی معادل  462هزار تن بالغ گردیده است ،این میزان در سال  39حدود  477هزار تن بوده
است .گوشت قرمز ،شیر ،گوشت مرغ و تخممرغ از اقالم عمده زیر بخش دام در بخش کشاورزی
میباشند .بر اساس آمارهای موجود میزان تولید گوشت قرمز استان در سال  31حدود 65/5
هزار تن بوده است که در مقایسه با سال 69/5( 39هزار تن) حدود  9/0درصد افزایش داشته
است ،این میزان تولید حدود  6/4درصد از گوشت قرمز کشور ( 626هزار تن) را تشکیل
میدهد.
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میزان تولید شیر خام نیز در مدت یاد شده در استان  565/3هزارتن بوده که در مقایسه با سال
قبل( 576/9هزارتن) حدود  4/7درصد افزایش داشته است ،این میزان تولید حدود  6/1درصد
از شیر خام کشور( 3412هزارتن) را تشکیل میدهد .میزان تولید گوشت سفید نیز در سال 31
حدود  437/5هزار تن بوده که در مقایسه با سال گذشته( 045/7هزار تن) حدود  6/1درصد
کاهش داشته است ،این مقدار تولید حدود  3/9درصد از گوشت سفید کشور را تشکیل میدهد.
میزان تولید گوشت سفید کشور حدود  0/4میلیون تن بوده است.
برخورداری از  992کیلومتر نوار ساحلی و از طارف دیگار وجاود تعاداد نسابتا زیااد آببنادان و
رودخانهها و منابع آبی مناسب از سوی دیگر بستر مناسبی را جهت توسعه فعالیتهاای آبازی
پروری در استان مهیا نموده است.
مهمترین انواع ماهیان خاویاری شامل ازون برون ،تاس ماهی ،فیال مااهی و همچناین خاانواده
کپور ماهیان با  6گونه که مهمترین آنها شامل سفید ،کفال ،کپور میباشند .به عالوه گاو ماهیان
با  96گونه و سنگ ماهیان با  46گونه مهمترین خانواده ماهیان استخوانی آبهای سااحلی ایاران
در دریای مازندران میباشند.
صید ماهیان دریایی با هدف تثبیت اشتغال در بخش صید و صیادی به میزان  47609تان باوده
است که در مقایسه با سال  09965( 39تن) حدود  09/7درصد کاهش داشاته اسات .تکثیار و
رهاسازی بچه ماهی در دریای خزر به تعداد  56میلیون قطعه ،تولید ماهی در قفسهای دریایی
با بهره گیری از منابع آبهای لب شور و کاهش فشاار بار مناابع آب شایرین ،تولیاد محصاول باا
کیفیت و شبه ارگانیک در محیط کامالً طبیعی با  5عدد قفس در چهار مزرعه و با تولید بیش از
 602تن بوده است.
احداث بزرگترین مزرعه پرورش ماهی خاویاری در خاورمیانه باه منظاور تولیاد گوشات ماهیاان
خاویاری با استفاده از آب دریای خزر ،ایجاد اشتغال ،استفاده از اراضی سااحلی بارای فعالیتهاای
تولیدی  0222تن گوشت ماهیان خاویاری و 92تن خاویار پرورشی درآینده زمینهسازی گردید.
صادرات انواع آبزیان دریایی و پرورشی به میزان  6376تن به ارزش  93میلیون دالر باوده اسات
که در مقایسه با عملکرد سال  6511( 39تن و ارزش  95/9میلیاون دالر) باه ترتیاب در وزن 5
درصد و از لحاظ ارزشی نیز  42/5درصد رشد داشته است.
میزان سرمایهگذاری مورد نیاز در سال  31حدود  091/1میلیارد ریال ،تعداد مراکز صید صیادی
 36واحد صیدی ،تعداد مراکز آبزی پروری  9907مزرعه بوده است.
29

سال4931

گزارش اقتصادی استان مازندران

در استان  062شناور (که شامل 479 :قایق 62 ،کرجی و  17لنج) و  426شرکت صیادی فعال
و تعداد  1967نفر صیادان که در قالب تعاونی فعالیت مینمایند .مصرف سرانه محصوالت
دریایی در سال  31به میزان  49/6کیلوگرم میباشد که در مقایسه با سال گذشته (49/4
کیلوگرم) از افزایش  9/6درصدی برخوردار بوده است .از مهمترین آبزیان تولید شده در استان
مازندران در سال  31میتوان به انواع ماهیان استخوانی (شامل ماهیهای سفید ،آزاد ،کپور و
 )...کیلکا و ماهیان خاویاری نام برد .تولید کنسرو و تولید فیله و بستهبندی و عملآوری و
همچنین تولید پودرماهی در جهت افزایش تنوع محصوالت شیالتی به ترتیب به میزان 55
میلیون قوطی 352 ،تن و  5222تن از دیگر تولیدات شیالتی استان در سال  31بوده است.
 .2-9-9صادرات و واردات محصوالت بخش کشاورزی استان
در سال  ،31معادل  7522تن محصوالت کشاورزی به ارزش  7/5میلیون دالر از گمرکات
استان به مقصد کشورهای عراق ،ترکمنستان ،افغانستان ،قزاقستان و فدراسیون روسیه صادر
گردیده است که در مقایسه با سال  39از نظر وزنی حدود  9درصد و از نظر ارزش  46/5درصد
کاهش داشته است  .مهمترین اقالم صادراتی بخش کشاورزی استان در سال  4931شامل
مرکبات ،کیوی و گل و گیاهان بوده است.
سهم صادرات محصوالت کشاورزی استان از کل صادرات استان در سال  31به ترتیب از حیث
وزنی و ارزشی حدود  2/6و  4/6درصد میباشد.
واردات محصوالت کشاورزی استان نیز در سال  ،31از لحاظ وزن  4745/6هزار تن و به ارزش
 545/4میلیون دالر میباشد که سهمی معادل  76/6درصد از کل وزن و  64/7درصد از ارزش
کل واردات کاالهای غیرنفتی استان را در سال مورد نظر تشکیل داده است .مهمترین اقالم
وارداتی بخش کشاورزی استان در سال  4931جو،گندم و ذرت بوده است که به لحاظ وزنی
 4729/1هزار تن بوده که  33/9درصد از واردات محصوالت کشاورزی استان و  76درصد از
واردات کل محصوالت استان را در سال یاد شده تشکیل داده است.
با یک نگاه ساده می توان متوجه شد که سهم صادرات محصوالت کشاورزی استان در سبد
محصوالت صادراتی استان بسیار ناچیز میباشد که عالوه بر مواردی همچون ،تحریمهای
اقتصادی ،مشکالت ورود ارز به کشور عواملی از قبیل ،باال بودن قیمت تمام شده 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 ،حمل و نقل
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نادرست ،بستهبندی نامناسب محصوالت کشاورزی ،عدم وجود کنسرسیوم 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.
 .9-9-9حمایتهای صورت گرفته از بخش کشاورزی
اعتبارات تخصیص یافته در بخش کشاورزی در سال  31مبلغ  7334/0میلیارد ریال بوده کاه
در بخشهای صنایع تبدیلی و تکمیلای کشااورزی ،مکانیزاسایون ،شایالت ،صانایع طبیعای،
تولیدات گیاهی ،دام و طیور ،اجرای طرح آب و خاک کشاورزی ،تساهیالت خساارت دیادگان
باغها و کشت پاییزه گندم ،جو و کلزا میباشد .مبلغ  4491/0میلیاارد ریاال از اعتباارات یااد
شده معادل  41/0درصد آن در سال جاری جذب گردیده است.
مبلغ اعتبارات و تسهیالت تخصیص یافته و جذب شده سال  31در مقایسه با سال  39که به
ترتیب مبلغ  9261و  4360/5میلیارد ریال بوده اسات ،در تخصایص حادود  453/4درصاد
افزایش و جذب حدود  77/3درصد کاهش داشته است .قابل ذکر مایباشاد میازان تساهیالت
جذب شده به تخصیص یافته در سال  39حدود  61/9درصد بوده است .از دالیل رشد میازان
تسهیالت اختصاص یافته باه عملکارد جاذب  422درصادی بخاشهاای صانایع تبادیلی و
تکمیلی ،مکانیزاسیون و شیالت و همچنین جذب  32درصدی بخش تولیدات گیاهی در ساال
زراعی گذشته بوده است ،که این امر موجبات افزایش اعتبارات تخصیص یافته در ساال  31را
فراهم نموده است .بخش دام و طیور و کشت پاییزه گندم ،جو و کلزا  422درصاد اعتباارات را
در سال جاری جذب نمودهاند .بخشهای زراعای ،بااغی و شایالت باه ترتیاب  42/5 ،46/5و
 74/1درصد از اعتبارات اختصاص یافته را جذب نمودهاند .همان طوری که مالحظه میگاردد
بخشهای زراعی و باغی کمترین میزان اعتبارات اختصاص یافته را جذب نمودهاند که یکای از
دالیل آن مکانیزه نبودن باغ ها و شالیزارهای اساتان و همچناین صانایع تبادیلی و تکمیلای
وابسته به آنها بوده است.
 .1-9جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی
بخش کشاورزی و منابع طبیعی بدلیل ماهیت آن از ویژگیهای مهمی همچون ،اشتغالزایی به
صورت مستقیم و غیرمستقیم ،توسعه فقرزدایی و عدالت محوری ،پیوند پیشین و پسین با
بخش خدمات و صنعت ،کنترل مهاجرت ،مزیت نسبی جهانی ،تأمین امنیت ملی از طریق
امنیت غذایی و ..میباشد.
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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 بکارگیری ماشینآالت و سیستمهای آبیاری با تکنولوژی مدرن و فصلی بودن از
مهمترین چالشهای بخش کشاورزی استان میباشد.
با توجه به روند شاخصهای بخش کشاورزی طی سالهای اخیر و همچنین چالشهای
پیشروی این بخش ،راهکارهای زیر برای رشد و توسعه آن پیشنهاد میگردد:
 بکارگیری استعدادهای بومی و منطقهای در سطح روستاهای استان از منظر گردشگریروستایی و کشاورزی ،صنایع دستی و مشاغل خرد و خانگی جهت ایجاد اشتغال در روستاها.
 استفاده مناسب از سیاستهای جایگزینی واردات و توسعه صادرات در بخش استمرار سیاست تسطیح ویکپارچهسازی اراضی شالیزاری و صدور اسناد مالکیت برایبهرهبرداران
 واردات هدفمند محصوالت کشاورزی به منظور جلوگیری از نوسانات شدید قیمت محصوالتیاد شده
 تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی در خصوص توسعه کسب وکارهای کشاورزی (صنایع وخدمات مرتبط با تولید کشاورزی)
 جهتدهی تولید و برنامهریزی جهت حمایت از محصوالت کشاورزی استان در راستای نیل بهتولیدات دارای مزیتهای نسبی کشوری و منطقهای
 ایجاد و توسعه صنایع فرآوری و تبدیلی بخش کشاورزی به منظور کاهش ضایعات و صادراتکاالهای با ارزش افزوده بیشتر
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فصل چهارم
بخش صنعت و معدن
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چکیده
از دهههای گذشته نگاه طبیعت محور حاکم بر استان به صنعت و
معدن ،باعث عدم رشد صنعتی و معدنی استان و عدم استفاده از
پتانسیل بخش یاد شده که قریب به چهل درصد اقتصاد کشور را شامل
می شود ،گردیده است.
علیرغم محدودیت یاد شده تا پایان سال  4931حدود 9690واحد
صنعتی در استان دارای پروانه بهرهبرداری میباشند که  1/3درصد از
پروانه بهرهبرداریهای موجود کشور را به خود اختصاص دادهاند.
در بخش معدن تا پایان سال  4931در مجموع تعداد  091معدن در
استان با ترکیب  459واحد فعال و در حال تجهیز 64 ،واحد غیرفعال
میباشد .بهرهبرداران با ترکیب  0واحد دولتی 15 ،واحد در قالب تعاونی
و  467واحد بخش خصوصی بوده که با تعداد  9664نفر اشتغال و
میزان سرمایهگذاری بالغ بر  763/5میلیارد ریال بوده است.
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 پشتیبانی کننده
توسعه کارآفرینی و صنایع کوچک و متوسط ،از سیاستهای دولت بوده
است.

واژههای کلیدی :صنعت و معدن ،سرمایه گردش ،پروانه بهرهبرداری
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 .4-1سیاستهای اقتصادی بخش صنعت و معدن و جهتگیریهای استان
بخش صنعت ،معدن و تجارت ایران با دارا بودن بیشترین سهم اقتصادی کشور ،دارای تعامل
گستردهای با سایر بخشهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی جامعه ایران است و میتواند یکی از
موثرترین پیشرانهای اقتصادی کشور باشد.
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
پشتیبانی کننده توسعه کارآفرینی و صنایع کوچک و متوسط ،در سال  4931نیز تداوم یافت.
همچنین اجرای مناسب بستههای حمایتی به منظور نوسازی ماشین آالت و تجهیزات تولیدی
و ارتقای بهرهوری و همچنین تالش به منظور تنظیم تراز تجاری بخش صنعت و معدن ،از
جمله مهمترین توصیههایی است که میتوان مورد توجه قرار داد.
 .2-1بررسی وضعیت تحوالت بخش صنعت و معدن
با توجه به تغییر نگرش به عمل آمده در سیاست توسعه استان مازندران و تغییر استراتژی
توسعه صنعتی ،از سال های گذشته طرحهای صنعتی زیادی در استان در دست اجرا بوده است
که از جمله آن میتوان به  443طرح مهم صنعتی استان با پیشبینی اشتغال  0547نفر و
سرمایهگذاری به مبلغ  5952/3میلیارد ریال نام برد ،که در این ارتباط به بهرهبرداری رسیدن
بنگاههای اقتصادی با سرمایهگذاری کوچک در فضای اقتصادی کشور و از طرفی رشد میزان
سرمایهگذاری نسبت به مدت مشابه سالهای قبل ،دلیل به بهرهبرداری رسیدن تعداد انگشت
شمار واحدهای بزرگ استان میباشد .طرحهای یاد شده در زمینه محصوالت غذایی و
آشامیدنی ،محصوالت چوبی و کاغذ ،محصوالت شیمیایی ،محصوالت کانی غیر فلزی ،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 عبارتند از:
 رتبه چهارم قطعه سازی خودرو در بین استانهای کشور با بیش از  422واحد فعال دراین حوزه
 سرمایهگذاری بیش از  6222میلیارد ریال در زمینه تولید پمپ انژکتور ،کمربندایمنی خودرو  ،کفپوش خودرو و ).....
 رتبه منحصر به فرد در کشور در زمینه کاغذهای فلوتینگ ،کاغذ چاپ و تحریر و کاغذروزنامه
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 قطب نئوپان و ام دی اف با حدود  15درصد ظرفیت تولید کشور قطب صنعت لبنیات با توان جذب بیش از  0222تن شیر در روز (واحد کاله که بیشاز  0222نفر پرسنل داشته و ظرفیت شیر آن روزانه  4222تن 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 درکشور دارای آنومالیهای طال ،مس ،تنگستن ،باریت ،سرب ،روی  ،بوکسیت و.... .9-1بررسی و تحلیل شاخصها و متغیرهای بخش صنعت و معدن
 .4-9-1بررسی وضعیت تولید بخش صنعت و معدن
 ارزش افزوده ،مصرف واسطه و ستانده زیر بخشهای گروه صنعت
بر اساس آخرین آمار منتشره توسط مرکز آمار استان سال  ،39ارزش افزوده بخش صنعت و
معدن استان مازندران به قیمت جاری برابر با  96451/1میلیارد ریال بوده که سهمی معادل
 4/1درصد از ارزش افزوده کشور( 0715262میلیارد ریال) و همچنین سهمی حدود  3/5درصد
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 ،فرآوردههای حاصل از تصفیه نفت و سوختهای هستهای ،ساخت مواد شیمیایی و
محصوالت شیمیایی بیشترین افزایش و رشته فعالیتهای ساخت چوب و محصوالت چوبی
بیشترین کاهش را داشتند .از مجموع ارزش افزوده بخش صنعت و معدن کشور  55/3درصد
مختص معدن و  11/4درصد متعلق به صنعت است که این شاخص در استان مازندران با
ترکیب متفاوت به ترتیب  0/4و  37/3درصد میباشد.
مصرف واسطه بخش صنعت و معدن استان معادل  402413میلیارد ریال بوده که تقریبا 9
درصد از کل کشور را دارا میباشد .ستانده بخش یاد شده در سال  39حدود 456929/1
میلیارد ریال میباشدکه  0/1درصد از ستانده کل کشور را دارا میباشد .از آن حیث که نفت
خاک و گاز طبیعی در استان دارای فعالیت نمیباشد به همان ترتیب سهم استان را در مصرف
واسطه و ستانده کل کشور تقلیل داده است.
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 .2-9-1بررسی وضعیت کارگاههای صنعتی
بر اس اس آخرین آمار منتشره از سوی سازمان صنعت ،معدن و تجارت تا پایان سال5964 ،31
فقره (5/6درصد از کل کشور) جواز تأسیس با حجم سرمایهگذاری  091137میلیارد ریال (4/5
درصد از کل کشور) و اشتغال  490493نفر ( 5درصد از کل کشور) صادر گردیده است .که
تعداد  156فقره جواز تأسیس با سرمایهگذاری  00775میلیارد ریال و اشتغال  6596نفر در
سال  31انجام گرفته است .که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن در تعداد مجوز (726
فقره در سال  )39حدود  95درصد کاهش ،در میزان سرمایهگذاری( 45119میلیارد ریال) 17
درصد افزایش و در اشتغال ( 40594نفر در سال  )39حدود  94درصد کاهش داشته است.
استان مازندران از حیث تعداد مجوز صادره رتبه هفتم ،ازحیث میزان سرمایهگذاری رتبه
دوازدهم و از حیث اشتغال رتبه هفتم را در بین استانهای کشور به خود اختصاص داده است.
در راستای بهنگامسازی اطالعات بنگاههای اقتصادی تعداد  45مجوز تغییر نام پروانه
بهره برداری 67 ،فقره پروانه بهرهبرداری بدون طرح و  00فقره پروانه بهرهبرداری ناشی از طرح
صورت پذیرفته است.
بر اساس گزارش سازمان صنعت ،معدن و تجارت طی سال  31از مجموع  9690واحد تولیدی
استان ،میزان  029فقره پروانه بهرهبرداری با میزان سرمایهگذاری  6626میلیارد ریال و اشتغال
 9539نفر صادر گردیده است .در سال یاد شده میزان  156فقره جواز تأسیس با پیشبینی
سرمایهگذاری  00775میلیارد ریال و پیشبینی اشتغال  6596نفر و تعداد  96فقره طرح
توسعه با پیش بینی سرمایهگذاری  0011میلیارد ریال و اشتغال  632نفر ،صادر گردیده است.
در سال  31بیشترین سرمایهگذاری مربوط به محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی و سپس
صنایع محصوالت کانی غیرفلزی با حدود 40222میلیارد ریال بوده است.
استان مازندران از نظر تعداد پروانه بهرهبرداری صادر شده در سال  31رتبه هشتم و از نظر
سرمایهگذاری ایجاد شده رتبه سیزدهم  ،از نظر اشتغال رتبه دوازدهم کشور را به خود اختصاص
داده است .از لحاظ جایگاه استانی در این شاخص در مقایسه با مدت مشابه سال  ،39از نظر
تعداد پروانههای بهرهبرداری تغییری نداشته است ،اما در میزان سرمایهگذاری با سه رتبه سقوط
حدود  09درصد کاهش و در اشتغال نیز با یک رتبه سقوط حدود  2/9درصد کاهش داشته
است.
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در پایان سال  4931تعداد شهرک صنعتی مصوب در استان مازندران  15واحد ،تعداد شهرکها
و نواحی در حال واگذاری  97واحد و تعداد شهرکها و نواحی دارای سند ثبتی  91واحد
میباشدو همچنین تعداد شهرکها و نواحی دارای زمین  93واحد بوده که در مقایسه با سال
 39تغییرات خاصی نداشته است .فقط در تعداد شهرکها و نواحی دارای سند ثبتی در سال یاد
شده حدود  5واحد کمتر از سال  39بوده است.
تعداد واحدهای صنعتی به بهرهبرداری رسیده در شهرکهای صنعتی استان معادل  4614واحد
که تعداد  30واحد در سال  4931به بهرهبرداری رسیده است .این تعداد در مقایسه با سال 39
(4516واحد) حدود  6درصد افزایش داشته است .میانگین کشوری این شاخص  65واحد بوده
است.
تعداد قراردادهای منعقد شده در شهرکها و نواحی صنعتی استان تا پایان سال  31معادل
 0973قرارداد بوده که از این تعداد حدود  73قرارداد در سال  31منعقد گردیده و مابقی
مربوط به سالهای گذشته بوده است .استان مازندران در بحث انعقاد قراردادها در سال یاد شده
حائز رتبه نهم کشوری میباشد و میانگین کشوری این شاخص در سال یاد شده  443قرارداد
بوده است .در این شاخص نیز جایگاه استان دو رتبه در موقعیت بهتری قرار گرفته است.
میزان سرمایهگذاری انجام شده واحدهای تولیدی استان تا پایان سال  31در شهرکهای
صنعتی مبلغ  04660میلیارد ریال بوده که  0214میلیارد ریال مربوط به سال  31بوده است.
 90درصد از سرمایهگذاری واحدهای تولیدی استان در شهرکها و نواحی صنعتی اجرا شده
است.
سرانه سرمایهگذاری ثابت به ازای هر نفر اشتغال در استان  53میلیون تومان (با توجه به
واحدهای تولیدی موجود استان) و متوسط سرمایهگذاری ثابت برای هر واحد تولیدی در استان
حدود  41میلیارد ریال بوده است.
بیشترین سرمایهگذاری صورت پذیرفته در ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی و سپس
صنایع محصوالت کانی غیرفلزی است و همچنین کمترین سرمایهگذاری در سایر خدمات
مهندسی و پشتیبانی صورت پذیرفته است.
 90درصد از سرمایهگذاری واحدهای تولیدی استان در شهرکها و نواحی صنعتی اجرا شده
است .با احتساب این نکته حدود یک سوم سرمایهگذاری صنعتی استان در شهرکها و نواحی
صنعتی صورت پذیرفته که مبین نقش مهم و بارز شهرکها و نواحی صنعتی میباشد 69 .درصد
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از سرمایهگذاری و بیش از نیمی از اشتغال واحدهای تولیدی را واحدهای با اشتغال  52نفر به
باال دارا میباشند.
بر اساس بررسیهای بعمل آمده برخی از مسائل مهم بخش صنعت در استان عبارتند از :تمرکز
فعالیتهای صنعتی استان به طور عمده در چند شهرستان بنحوی که حدود  17درصد از
کارگاههای صنعتی استان در سه شهرستان آمل ،ساری و بابل قرار دارند و سهم سایر
شهرستانهای استان  59درصد است .توزیع نامتوازن شهرکهای صنعتی استان یکی دیگر از
مشکالت صنعتی در استان است 96 .شهرک و ناحیه صنعتی در استان به صورت نامتوازن
وجود دارد ،به طوری که برخی شهرستانها بدون شهرک و برخی تا  1شهرک صنعتی دارند.
عالوه بر توزیع نامتوازن شهرکهای صنعتی در استان ،مکانیابی نامناسب و استفاده نامناسب از
ظرفیتهای شهرکهای صنعتی موجود استان یکی دیگر از مشکالت حوزه صنعت در مازندران است.
تعداد اندک کارگاههای صنعتی باالتر از  422نفر کارکن در مازندران نیز نشان میدهد که
بخش صنعت در مازندران سهم شایستهای در ایجاد اشتغال ندارد .بر اساس اطالعات به دست
آمده تنها  07درصد از کارگاههای صنعتی استان باالتر از  422نفر کارگر دارند .در حالی که این
رقم در سطح کارگاههای صنعتی کشور  97درصد است 19/0 .درصد کارگاههای صنعتی استان
را کارگاههای یک نفره تشکیل میدهد .در حالی که این سهم در کارگاههای صنعتی کشور
 96/0درصد است ،که این امر بیانگر کوچک بودن واحدهای صنعتی استان در مقایسه با کشور
است.
 .9-9-1بررسی وضعیت زیر بخش معدن
تا پایان سال  31تعداد  091فقره پروانه بهرهبرداری معدنی در زمینههای گچ و سیلیس ،سنگ
الشه ،فلورین ،ذغالسنگ و واریزه کوهی ،دولومیت و ...با میزان سرمایهگذاری  763/5میلیارد
ریال و اشتغال  9664نفر ،ظرفیت استخراج  02/0میلیون تن و ذخیره قطعی  06/9میلیون تن
صادر گردیده است .از  091پروانه بهرهداری معدنی استان تعداد  459معدن فعال و در حال
تجهیز و  64معدن در حال حاضر غیر فعال میباشند.
در سال  31تعداد  42فقره گواهینامه کشف با ذخیره قطعی  2/9میلیون تن و هزینه عملیات
حدود  4میلیارد ریال صادر گردیده است .همچنین تعداد  40فقره اجازه برداشت با استخراج
اسمی  2/6میلیون تن و  7فقره پروانه اکتشاف در زمینه سنگ الشه و سنگ آهک صادرگردیده
است.
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 .1-9-1صادرات و واردات محصوالت بخش صنعت و معدن
صادرات محصوالتی صنعتی و معدنی استان در سال مورد بررسی از نظر وزنی حدود 4237/6
هزار تن و از از لحاظ ارزش به میزان  424میلیون ریال بوده است .از لحاظ وزن حدود 75
درصد محصوالت صادراتی و از حیث ارزشی حدود  09درصد از ارزش صادراتی استان را این
بخش به خود اختصاص داده است .بیشترین میزان صادرات از لحاظ وزنی به سیمان با 306/5
هزار تن و  57درصد صادرات استان را به خود اختصاص داده است .همچنین از لحاظ ارزشی
بیشترین ارزش صادراتی مربوط به لوله و پروفیل با  96/6میلیون دالر و حدود  3درصد از
میزان ارزش صادراتی استان را دارا بوده است.
 .5-9-1حمایتهای دولت از بخش صنعت ومعدن
حمایت دولت از بخشهای یاد شده همچون سال ماقبل آن در سال  31نیز در  1محور ذیل
بوده است:
 اعتبارات قانون بودجه. تسهیالت بانکی. تأمین مالی از محل صندوق توسعه ملی. بسته حمایتی در چارچوب قانون هدفمندی یارانه.سرمایه ثابت (ارزی و ریالی)
از محل صندوق توسعه ملی در بخش طرحهای نیمه تمام  16واحد با رقم 4657میلیارد ریال،
 12/3میلیون دالر و  476میلیون یورو درخواست تسهیالت خود را ارائه نمودند که به بانکهای
عامل معرفی گردیدند .یک طرح به ارزش  57میلیون یورو مصوب و پرداخت گردیده است.
سرمایه در گردش
در سال  ،39تعداد  671در خواست تسهیالت سرمایه در گردش با مبلغ  3605میلیارد ریال در
کارگروه استانی تعیین تکلیف شده و به کارگروه مرکزی ارسال شده است که از این تعداد57 ،
درخواست به مبلغ  302میلیارد ریال توسط وزارت تابعه بررسی ،تأیید و مصوب گردید .در این
مدت تعداد  99درخواست تسهیالت سرمایه در گردش با مبلغ  645میلیارد ریال توسط
بانکهای عامل پرداخت گردیده است.
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تعداد  435طرح به ارزش  4205میلیارد ریال به منظور دریافت سرمایه در گردش به بانکهای
عامل معرفی گردیده اند .که جهت بررسی و تأیید به وزارت صنعت ،معدن و تجارت ارسال
گردید.
 .1-1جمع بندی و ارائه توصیههای سیاستی
برای شکوفایی بخش صنعت و معدن استان راهکارهای زیر پیشنهاد میگردد:
 ارتقای سطح فناوری در بخشهای صنعت ،معدن و تجارت و دستیابی به فناوریهایپیشرفته و گسترش اقتصاد دانش.
 تکمیل هدفمند طرحهای نیمهتمام و توسعه سرمایهگذاری در صنایع پیشرفته وزیرساختهای بخش صنعت معدن و تجارت.
 ایجاد و توسعه طرحهای صنعتی ،معدنی و تجاری هدفمندگرا با فناوری پیشرفته دارایمزیت نسبی و ارزش افزوده باال.
 حمایت از ایجاد کنسرسیومهای تحقیقاتی ،شرکتهای دانش بنیان و توسعه پارکهایفناوری.
 بهینهسازی مصرف انرژی و کاهش هزینهها در واحدهای تولیدی. توسعه منابع مالی و خدمات بیمهای در سرمایهگذاری صادراتگرا ،صرفهجویی ارزی،فناوری پیشرفته و ارزش افزوده باال.
 توسعه طرح های صنایع تبدیلی و تکمیلی و زنجیره ارزش صنایع پایین دستی با ارزشافزوده باال.
 تشکیل کارگروه استانی جهت پیگیری و اجرایی شدن مصوبات ستاد تسهیل و البته باتأمین اعتبارات مربوطه.
 حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از واردات کاالهای مشابه خارجی -اتخاذ سیاستهای حمایتی مناسب از صنایع کوچک.
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فصل پنجم
ساختمان و مسکن
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چکیده
ا همیت بازار مسکن چه به عنوان یک کاالی ضروری برای متقاضیان
مصرفی و چه به عنوان یک کاالی سرمایهای برای متقاضیان غیرمصرفی
موجب شده است که چرخههای رونق و رکود این بازار مورد توجه
اکثریت اقشار جامعه قرار گیرد .از طرف دیگر تأثیرگذاری این بازار بر
بسیاری از متغیرهای اقتصادی و در نتیجه اقتصاد کالن ،چرخههای
رونق و رکود مسکن را برای تحلیلگران اقتصادی و سیاستگذاران
پراهمیت مینماید.
بررسیها نشان میدهد ارزش افزوده بخش ساختمان و مسکن استان
مازندران در سال  4939با رشد اسمی  14/3درصدی به 46293/6
میلیارد ریال رسید.
در سال  4931حدود  1660فقره پروانه ساختمانی با  0500هزار متر
مربع مساحت زیر بنا توسط شهرداریهای استان صادر شده که نسبت
به سال قبل به ترتیب  42/4درصد و  0/3درصد افزایش یافته است.
الزم به ذکر است حدود  66/9درصد از تعداد پروانههای صادر شده

مربوط به واحدهای مسکونی میباشد.

واژههای کلیدی :بازار مسکن ،پروانه ساختمانی ،ارزش افزوده
ساختمان ،شاخص بهای مسکن
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 .4-5سیاستهای اقتصادی بخش ساختمان و مسکن و جهتگیریهای استان
برنامه دولت در بخش مسکن در سال 31با تغییر رویکرد اساسی آغاز شد .چراکه دولت خواهان
تکرار تجربههای تلخ مسکن مهر و اتکاء صرف به منابع بانکی نبود .ورود مسکن به بازار سرمایه،
راهکاری بود که وزارت راه و شهرسازی دولت تدبیر و امید اتخاذ کرد تا ابزارهای مالی ناجی
مسکن از رکود باشد .برای تنوعبخشی به شیوههای سرمایهگذاری در حوزه مسکن ،صندوقهای
زمین و ساختمان با قابلیتهای مختلف راهاندازی شد .در واقع دولت بهدنبال تقویت بازار رهنی
و کمرنگ کردن نقش نظام بانکی در این حوزه بود .با اینحال ،ضعف زیرساختهای مالی بازار
سرمایه مانع از توسعه اوراق رهنی در رونقبخشی به بازار مسکن شد.
مهمترین سیاستها و اقدامات دولت در این بخش عبارتند از:
)4شفافسازی اطالعات زمین و مسکن از طریق نرم افزارهای معامالتی.
)0افزایش سقف تسهیالت مسکن تا  52میلیون تومان جهت رونق بازار مسکن.
 .2-5بررسی وضعیت تحوالت بخش ساختمان و مسکن
با توجه به بررسیهای انجام شده ،در سال  4931میزان تسهیالت اعطایی بخش مسکن در
استان افزایش پیدا کرده است و این موضوع بیانگر رویکرد سیاستی دولت و تالش برای بهبود
شرایط رکود حاکم بر بازار مسکن میباشد .نتایج نشان میدهد علی رغم اتخاذ این تدابیر
تحرکات امیدوارکننده ای در بخش مسکن دیده نشده و در شرایطی که بازار مسکن همچنان
بازار مسکن در شرایط رکودی به سر برده است بازار اجاره مسکن تاحدودی با تحرکات مثبتی
همراه بوده است .در خصوص مسکن مهر بررسیها نشان میدهد دولت تالش کرده پروژه
مسکن مهر را که میراث دولت گذشته بوده است را به اتمام رسانده که با وجود عملیات
ساختاری صورت گرفته در بخش مسکن پیشبینی میشود اتمام این پروژه و تحویل آن به
مردم در آیندهای نزدیک صورت پذیرد .به اذعان کارشناسان ،بخش مسکن قریب به  07درصد
اقتصاد کشور را تشکیل میدهد که تداوم رکود حاکم بر این بخش آسیبهای جدی به رفاه
اقتصادی خانوار و تشدید بیکاری وارد نموده که الزم است از تمامی ظرفیتهای موجود جهت
برون رفت از این معضل مهم استفاده شود.
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 .9-5بررسی و تحلیل شاخصها و متغیرهای بخش ساختمان و مسکن
بخش ساختمان و مسکن در سال  4939با ارزش افزودهای معادل  46293/6میلیارد ریال (به
قیمت جاری) سهمی معادل  1درصد از تولید ناخالص داخلی استان را به خود اختصاص
دادهاست و رشدی معادل  14/3درصد نسبت به سال  4930داشته است.
در سال  4931حدود  1660فقره پروانه ساختمانی با  0500هزار متر مربع مساحت زیر بنا
توسط شهرداریهای استان صادر شده که نسبت به سال قبل به ترتیب  42درصد و  0/3درصد
افزایش یافته است .الزم به ذکر است حدود  66/9درصد از پروانههای صادر شده مربوط به
واحدهای مسکونی میباشد.
براساس آخرین اطالعات دریافتی از سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مازندران در سال
 4931تعداد پروانههای ساختمانی صادره در کل گروههای مناطق شهری در مقایسه با مدت
مشابه سال قبل از افزایش قابل مالحظهای برخوردار بوده است ،به طوری که در کل مناطق
شهری استان تعداد  1660فقره پروانه ساختمانی صادر شده است که نسبت به مدت مشابه
سال قبل ،حدود  42/4درصد افزایش را نشان میدهد.
صدور تعداد پروانههای ساختمانی در مناطق شهری شهرستان ساری  06/0درصد کاهش ،در
شهرستانهای بابل و آمل به ترتیب با و  96/6و 4/6درصد افزایش و در سایر مناطق شهری
 49/6درصد افزایش یافته است.
افزایش تعداد پروانه ساختمانی نشان میدهد بازار ساخت و ساز مسکن نسبت به سال قبل به
استثناء مرکز استان رونق بیشتری گرفته و به تبع آن میزان جذب سرمایه و میزان اشتغال در
این بازار افزایش پیدا کرده است.
سطح زیربنای طبقات ساختمانهای مندرج در پروانههای ساختمانی صادر شده در سال 4931
در تمامی مناطق شهری به میزان  0500هزار متر مربع بوده که این شاخص در شهرستان
ساری با کاهش  97/5درصدی و در شهرستانهای بابل ،آمل و مجموع سایر مناطق شهری
استان به ترتیب با 44/7 ، 2/6 ،94/4درصد رشد مواجه بوده است.
براساس نتایج حاصل از آمار و اطالعات دریافتی از سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران در
سال  4931تعداد  1660پروانه ساختمانی توسط شهرداریهای استان صادر شده است .از کل
پروانههای صادر شده تعداد  1146پروانه ( 31/7درصد) مربوط به احداث ساختمان و 016
پروانه ( 5/9درصد) مربوط به افزایش بنا بوده است.
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از تعداد  1146پروانههای صادر شده ،تعداد  9640پروانه ( 66/9درصد) مربوط به احداث
ساختمانهای مسکونی ،تعداد  955پروانه (6/21درصد) مربوط به احداث ساختمانهای مسکونی
و کارگاه توأم ،تعداد 099پروانه ( )5/25مربوط احداث ساختمانهای بازرگانی ،تعداد  7پروانه
( 2/46درصد) مربوط به احداث ساختمانهای صنعتی ،تعداد  5پروانه مربوط به احداث
ساختمانهای آموزشی( 2/4درصد) 0 ،پروانه مربوط به احداث ساختمانهای بهداشتی و درمانی و
 40پروانه با سایر کاربریها بوده است که نسبت به سال گذشته از لحاظ تعداد پروانههای صادر
شده برای احداث ساختمان 1/9درصد افزایش ،ساختمانهای مسکونی 1/6درصد افزایش،
ساختمانهای مسکونی و کارگاه توأم  7/6درصد کاهش و ساختمانهای بازرگانی  06درصد
افزایش یافته است .بدین ترتیب بخش اعظم پروانههای ساختمانی ،برای احداث ساختمانهای
مسکونی صادر شدهاند.
از آنجاییکه تعداد سرمایهگذاران خرد (سرمایهگذاران فعال در زمینه ساخت ساختمانهای
مسکونی) نسبت به سرمایهگذاران کالن(سرمایهگذاران فعال در زمینه ساخت واحدهای تجاری)
بیشتر است و سرمایهگذاری در واحدهای تجاری نیازمند سرمایه کالن است که آن هم در
اختیار تعداد محدودی از شرکتهای سرمایهگذاری میباشد و همچنین بسیاری از واحدهای
تجاری ساخته شده خالی از سکنه و در اختیار فروشندهها و کاسبان بازار میباشد ،میزان تقاضا
برای احداث واحدهای مسکونی بیشتر از واحدهای تجاری میباشد.
 .4-9-5وضعیت تحوالت قیمتی بخش ساختمان و مسکن
در نیمه اول سال  ،4931متوسط شاخص بهای مسکن اجارهای در استان  463/4بوده که
نسبت به نیمه دوم سال قبل  7/9درصد افزایش و نسبت به نیمه اول سال قبل  43/0درصد
افزایش داشته است .همچنین در نیمه دوم سال  ،4931متوسط شاخص بهای مسکن اجارهای
در استان  461/6بوده که نسبت به نیمه اول همین سال  3/9درصد افزایش و نسبت به نیمه
دوم سال قبل  47/0درصد افزایش داشته است.
در نیمه اول سال  ،4931متوسط مبلغ اجاره ماهانه بعالوه  9درصد ودیعه پرداختی برای اجاره
یک متر مربع زیربنای مسکونی در استان  19/6هزار ریال بوده که نسبت به نیمه دوم سال قبل
 5/3درصد افزایش و نسبت به نیمه اول سال قبل 3/0درصد افزایش داشته است .همچنین
استان مازندران در همین دوره زمانی 0/4 ،درصد از سهم معامالت از کل کشور را دارا میباشد.
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در نیمه اول سال  ،4931متوسط قیمت فروش یک متر مربع زمین در استان  4316هزار ریال
بوده که نسبت به نیمه اول سال قبل  4/1درصد افزایش و نسبت به نیمه دوم سال قبل 2/5
درصد افزایش داشته است .همچنین استان مازندران در همین دوره زمانی 44/7 ،درصد از سهم
معامالت زمین در کل کشور را دارا میباشد .در نیمه دوم همین سال ،متوسط قیمت فروش
یک متر مربع زمین در استان  4374هزار ریال بوده که نسبت به نیمه اول همین سال 4/0
درصد افزایش و نسبت به نیمه دوم سال قبل  4/6درصد افزایش داشته است .همچنین استان
مازندران در همین دوره زمانی 44/3 ،درصد از سهم معامالت زمین در کل کشور را دارا
میباشد.
افزایش قارچ گونه بنگاه های معامالتی امالک خصوصا در نیمه غربی استان ،تفکیک زمینهای
کشاورزی و فروش آن جهت احداث ویال یکی از مهمترین دالیل باال بودن شاخص یاد شده
استان در این زمینه میباشد.
در نیمه اول سال  ،4931متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای ساختمانهای مسکونی در
استان  6744هزار ریال بوده که نسبت به نیمه دوم سال قبل  4/1درصد کاهش و نسبت به
نیمه اول سال قبل  0/7درصد افزایش داشته است .همچنین استان مازندران در همین دوره
زمانی 0/3 ،درصد از سهم معامالت ساختمانهای مسکونی در کل کشور را دارا میباشد .در نیمه
دوم سال  ،4931متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای ساختمانهای مسکونی در استان
 6644هزار ریال بوده که نسبت به نیمه اول همین سال  4/5درصد کاهش و نسبت به نیمه
دوم سال قبل  0/3درصد کاهش داشته است .همچنین استان مازندران در همین دوره زمانی،
 9/7درصد از سهم معامالت ساختمانهای مسکونی در کل کشور را دارا میباشد.
با بررسی قیمت فروش زمین و زیربنای ساختمانهای مسکونی مشاهده میگردد قیمت زمین
افزایش و قیمت ساختمانهای مسکونی کاهش یافته است .با توجه به رکود اقتصادی در بازار
مسکن در سال  4931و کاهش تقاضای خرید مسکن قیمت یک متر زیربنای ساختمانهای
مسکونی کاهش پیدا کرده است .در حالی که با توجه به کمبود اراضی در استان به خصوص در
مناطق شهری و محتمل دانستن خروج بازار مسکن از رکود از سوی سرمایهگذاران بخش
مسکن ،افزایش قیمت یک متر زمین در استان بدیهی به نظر میرسد.
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 .2-9-5تسهیالت اعطایی به بخش ساختمان و مسکن
میزان تسهیالت پرداختی در بخش ساختمان و مسکن در سال  4931در استان 74164/7
میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل  3/0درصد افزایش داشته است .بانک مسکن با
پرداخت  16639/6میلیارد ریال تسهیالت مسکن ( 65/6درصد سهم) بیشترین سهم را دربین
بانکهای استان در زمینه پرداخت تسهیالت مسکن دارا میباشد.
با توجه به سیاست دولت به منظور بهبود شرایط رکود در بازار مسکن ،بانکها اقدام به اعطای
تسهیالت بیشتری در این بخش نمودهاند و در نتیجه میزان تسهیالت نسبت به سال قبل
افزایش پیدا کرده است.
 .1-5جمع بندی و ارائه توصیههای سیاستی
وجود چرخههای رونق و رکود بازار که از ماهیت آن نشأت میگیرند و با یک نظم نسبی تکرار
میشوند ،ممکن است مورد توجه عمده خریداران و سرمایهگذاران قرار نگیرد اما شناخت آن
برای سیاستگذار امری حیاتی است و هر تصمیمی در بخش مسکن بدون در نظر گرفتن این
ادوار تجاری حتی میتواند نتیجهای معکوس در پی داشته باشد .شناخت این چرخهها از طرف
خریداران و سرمایه گذاران نیز این مطلوبیت را دارد که از رفتار موجی و ورود و خروجهای
ناگهانی آنها میکاهد و در نهایت با کاهش هیجان ،تقاضای سفتهبازی را از این بازار دور
میکند.کاهش تقاضای سفتهبازی به خودی خود میتواند از شدت رونق و عمق رکود بکاهد و با
مالیمتر کردن چرخهها ،زمینه را برای سیاستگذاری مناسبتر با افقی بلندمدتتر فراهم آورد.
از اینرو هدف اصلی سیاستگذار در مواجهه با بازار مسکن باید جلوگیری از شدت رونق و عمق
رکود و همچنین کوتاه کردن بازه زمانی این دورهها باشد که در نهایت به ثبات نسبی بازار
منجر شود.
بر این اساس پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه میگردد:
 سیگنالدهی صحیح به عرضهکنندگان و متقاضیان و در کل فعاالن این بازار(کنترل
رفتا ر این گروه در بازار مسکن با استفاده از ابزارهایی مثل صدور پروانه ساخت ،تنظیم
عوارض و مالیات و همچنین تسهیالت اعطایی) است که میتواند از حرکت موجی
برای خرید و فروش و همچنین تمرکز سرمایهگذاری بکاهد و بنابراین شدت رونق و
رکود را خفیفتر کند.
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توانمندسازی بخش عرضه مسکن از طریق اعطای یارانههای مختص تأمین خدمات در
بخش مسکن به سازندگان ،ایجاد اتصال مستقیم و بدون واسطه سازندگان به
کارخانههای تولید کننده مصالح ساختمانی و اعطای وام و تسهیالت به تولیدکنندگان
مصالح و سازندگان مسکن.
تقویت بخش تقاضای مسکن از طریق اعطای تسهیالت به متقاضیان این بخش اعم از
گروههای پردرآمد و کم درآمد و تأسیس صندوق ضمانت بازپرداخت تسهیالت مسکن
جهت کاهش ناتوانی گروه کم درآمد در بازپرداخت وام بانکی.
توسعه و بهبود ابزارهای تأمین مالی در این بخش از طریق متنوعسازی ابزارهای مالی،
تخصصیسازی نهادهای سرمایهگذاری و نهادهای وام دهی در بخش مسکن و .....که
در کوتاه شدن ادوار تجاری به خصوص دوره رکود تأثیر بسزایی دارد.
اجرای طرح آمایش سرزمین جهت توزیع مناسب تقاضای مسکن در همه نقاط استان
حتی در شهرهایی با امکانات کمتر و جلوگیری از تراکم تقاضا در بعضی از نقاط خاص
کشور.
به منظور رونق ساخت و ساز در بافتهای فرسوده شهری یک ستاد به منظور تسریع
در هماهنگ سازی سیستم بانکی ،شهرداریها و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و
سایر دستگاههای ذیربط ایجاد گردد.
اصالح نظام مالیات و عوارض شهرداریها با هدف سرمایهگذاری در بافتهای فرسوده
ایجاد بانک اطالعاتی زمین و مسکن.
با توجه به تجربه موفق بسیاری از کشورها ،طراحی مدل پیش فروش نظامند مسکن،
جهت تقویت همزمان عرضه و تقاضای مسکن،
مشارکت در ساماندهی بازار سرمایه در امر زمین و مسکن.
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فصل ششم
بخش خدمات
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چکیده
بخش خدمات نزدیک  52درصد از تولید (ناخالص داخلی) ایاران را باه
خود اختصاص داده است و نسابت باه بخشهاای کشااورزی و صانعت
سهم بیشتری در اقتصاد ایران دارد.
این در حالی است که نگاه افکار عمومی و حتی برخی از سیاساتمداران
به بخش خدمات در اقتصاد ملی در مقایسه باا بخشهاای دیگار یعنای
صنعت و کشاورزی نگاه احترامآمیزی نیست و در ایان ناوع برداشات از
بخش خدمات در عمل بهعنوان یک مانع برای توساعه اقتصاادی ایاران
یاد میشود.
بایااد توجااه داشاات کااه بخااش خاادمات معااادل فعالیتهااای داللاای و
واسطهگری ،آنچنان که در ذهنیت موجود شکل گرفته است ،نبوده بلکه
در بخش خدمات فعالیتهای مهمی چاون بانکاداری ،بیماه ،آماوزش و
پرورش و مدیریت ،بهداشت و درمان ،حملونقل ،گردشاگری ،بازرگاانی
بهویژه صادرات و واردات نیز وجود دارد کاه هرکادام از ایان فعالیتهاا
میتواند نقش مهمی در اقتصاد ایران بازی کند.
بخش خدمات یکی از مهمتارین بخاشهاای عماده اقتصاادی اساتان
مازندران میباشد .ارزش افزوده این بخش در کشور به قیمت جااری در
سال  4939معادل  5656416/6میلیارد ریاال باوده کاه در اساتان در
سال یاد شده معادل  043966/7میلیارد ریال بوده است که  55درصاد

ارزش افزوده کل استان را به خود اختصاص داده است.
واژههای کلیدی :خدمات ،ارزش افزوده خدمات ،زیر بخشهای خدمات
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 .4-6سیاستهای اقتصادی بخش خدمات و جهتگیریهای استان
اهمیت بخش خدمات و بازارهای مرتبط به آن تا حدی است که دولت را برآن داشت تا در
قانون برنامه پنجم توسعه رویکردها و سیاستها را در راستای حمایت از این بخش تدوین
نماید .بخش خدمات با داشتن سهم  52درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور ،یکی از
مهمترین بخشهای اقتصادی است که داشتن چشماندازی از رشد این بخش در سال 4931
نقش مهمی در تبیین چشمانداز رشد اقتصادی سال یاد شده دارد.
از اهم این سیاستها در رشته فعالیتهای واسطهگریهای مالی تشویق و حمایت مالی و حقوقی
از صندوقهای قرضالحسنه مردمی تحت نظارت بانک مرکزی توسط دولت ،افزایش شفافیت و
رقابت سالم در ارائه خدمات بانکی در جهت کاهش هزینه خدمات بانکی ،حمایت دولت از ایجاد
پارکهای پشتیبانی (لجستیک) ،احداث پایانهها ،شهرکهای حمل و نقل ترکیابی مسافری و
باری و گساترش بنادر خشک توسط بخاش خصوصی و تعاونی ،اتخاذ سیاستهای تشویقی برای
استفاده از کاالها و خدمات از نام و نشان تجاری در بازار خرده فروشی و عمده فروشی توسط
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،گسترش سامانه الکترونیکی امن معامالت امالک و مستغالت،
تسهیل در استفاده از خدمات وکالی دادگستری در سقف اعتبارات مصوب جهت احقاق حق
افراد نیازمند ،اعطای تسهیالت مالی با نرخ ترجیحی و تأمین فضاهای فیزیکی به منظور فعال و
موثر بخش غیردولتی در توسعه آموزشهای رسمی و غیررسمی مهارتی و علمی –کاربردی
کشور و  ...از دیگر اقدامات مهم دولت در راستای توسعه و حمایت از رشته فعالیتهای بخش
خدمات میباشد.
 .2-6بررسی وضعیت تحوالت بخش خدمات
بخش خدمات  51/7درصد از تولید (ناخالص داخلی) استان مازندران را به خاود اختصااص داده
است و نسبت به بخشهای کشاورزی و صنعت سهم بیشتری در اقتصاد استان دارد.
بر اساس آمار موجود  16/5درصد از شاغلین استان مازندران در بخش خدمات فعالیت دارند و
از جمله 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  ،39ارزش افزوده بخش خدمات استان  043966/7میلیارد ریال بوده که در قیاس با
سال گذشته ( 465715/3میلیارد ریال) حدود  46/4درصد رشد نشان میدهد .سهم استان از
ارزش افزوده بخش خدمات کشور  4/3درصد بوده است فعالیتهای عمده فروشی و خرده
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فروشی با سهم  45/3درصد ،مستغالت و کرایه و خدمات کسب و کار با سهمی معادل 0/3
درصد و حمل و نقل و ارتباطات با سهم  5/3درصدی مجموعاً  01/7درصد از ارزش افزوده این
بخش را تشکیل میدهند.
نسبت مصارف واسطه (  7067469/1میلیارد ریال) به ستانده (  46706420/7میلیارد ریال)
بخش خدمات برای کشور  96/3درصد و در سطح استان به ترتیب مصرف واسطه( 077409/1
میلیارد ریال) و ستانده بخش خدمات( 676047/0میلیارد ریال) حدود  14درصد بوده که
نشانگر هزینه تولید خدمت باالتر در استان نسبت به کشور است.
 .9-6بررسی و تحلیل شاخصها و متغیرهای بخش خدمات
سالیان دراز کشور های در حال توسعه با تصور این که سرمایهگذاری در صانعت و ساخت افازار
میتواند توسعه صنعتی را تسریع و تسهیل کند ،از پرداختن به خادمات غفلات مایکردناد اماا
تحوالت قرن اخیر و توجه به سهم خدمات در تولید ناخالص داخلای کشاورها و مقایساه آن در
کشورهای صنعتی با کشورهای در حال توسعه نشان داد که پیشرفت و توسعه رابطه مستقیم باا
رشد و توسعه بخش خدمات داشته و دارد .نزدیک به  72درصد تولید ناخاالص ملای و بایش از
 62درصد فرصتهای اشتغال در کشورهای پیشرفته از بخش خدمات تأمین میشود.
 .4 -9-6بررسی وضعیت ارزش افزوده بخش خدمات
 ارزش افزوده ،مصرف واسطه و ستانده زیربخشهای خدمات
 انرژی و آب
بر اساس آخرین آمار دریافتی از سالنامه آماری سال  ،39میزان مصرف انواع فرآوردههای نفتی
استان به ترتیب ذیل میباشد:
گاز مایع  429/7هزار تن ،سوختهای هواپیما  46/9هزار متر مکعب ،بنزین  4910هزار متر
مکعب ،نفت سفید  465/9هزار مترمکعب ،نفت گاز  664/6هزار متر مکعب ،نفت کوره 0262/1
هزار متر مکعب بوده است.
همچنین تا پایان سال یاد شده تعداد  13شهر و  4615روستاهای استان گاز رسانی گردیده که
تعداد  660546انشعاب و تعداد مصرف کننده نیز در بخشهای خانگی و تجاری و صنعتی
 4232650نفر بوده است ،که بخش خانگی حدود  31/5درصد از مصرف گاز طبیعی استان را
تشکیل داده است .بخشهای تجاری و صنعتی به ترتیب  5و  2/5درصد از مصرف گاز طبیعی
استان را به خود اختصاص دادهاند .میزان مصرف آب شهری در مدت یاد شده  470/4میلیون
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متر مکعب و با تعداد  556/0هزار انشعاب بوده است که بخش خانگی بیشترین حجم فروش و
تعداد انشعابات را به ترتیب  403/6میلیون مترمکعب و  163/6هزار دارا بوده است .آب
روستایی استان نیز به میزان  79/0میلیون مترمکعب و با تعداد  975/0هزار فقره انشعاب در
مدت یاد شده بوده است.
مشترکین برق استان تا پایان سال  6732213 ،39مگا وات ساعت برق در بخشهای خانگی،
عمومی ،کشاورزی ،صنعتی و سایر مصرف نمودهاند .تعداد مشترکین استان در مدت یاد شده
 4/7میلیون بوده است .بخش خانگی  62/1درصد از مشترکین برق استان را تشکیل داده است.
ارزش افزوده تأمین آب ،برق و گاز طبیعی در دوره مورد بررسی  47617/6میلیارد ریاال باوده
که در مقایسه با سال قبل ( 45664/6میلیارد ریال) حدود  40/1درصد رشد داشته است .سهم
استان از این بخاش در کال کشاور  0/0درصاد محاسابه شاده اسات .همچناین ساهم رشاته
فعالیتهای یادشده در ارزش افزوده بخش خادمات اساتان  6/4درصاد مایباشادکه باه لحااظ
سهمبری جایگاه سوم را در میان رشته فعالیتهای بخش خدمات به خود اختصاص داده اسات.
رشته فعالیت یادشده استان در میان رشتههای فعالیتهای بخاش خادمات در ساطح کشاور و
استان حائز رتبه  6بوده است.
 عمده فروشی ،خرده فروشی ،تعمیر وسایل نقلیه و کاالها
ارزش افزوده رشته فعالیتهای عمده فروشی ،خرده فروشی ،تعمیار وساایل نقلیاه و کاالهاا در
دوره مورد بررسی  77356/6میلیارد ریال بوده که در مقایسه با ساال قبال(  65567/0میلیاارد
ریال) حدود  46/3درصد رشد داشته است .سهم استان از این بخش در کال کشاور  1/5درصاد
محاسبه شده است .همچنین سهم رشته فعالیتهای یادشاده در ارزش افازوده بخاش خادمات
استان  95/5درصد میباشدکه بیشترین سهم را در میان رشته فعالیتهاای بخاش خادمات باه
خاود اختصااص داده اسات .همچناین رشاته فعالیات ماذکور رتباه  5را در میاان رشاتههاای
فعالیتهای بخش خدمات بخود اختصاص داده است.
 هتل و رستوران
بر اساس آخرین آمار در سال  ،39استان مازندران دارای  136واحد اقامتی شامل هتل و مهمان
پذیر ،هتل آپارتمان و مجتمع پذیرایی میباشدکه ظرفیت ایان اقامتگاههاا نیاز حادود 16026
تخت و  42361اتاق میباشد .هتل پنج ،چهار و سه ستاره به ترتیب در استان تعداد  5 ،4و 05
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و هتلهای دو و یک ستاره شامل  976واحد و  34واحد پذیرایی شامل هتل آپارتمان و مجتمع
پذیرایی و مهمانپذیر میباشد.
در سال  4939ارزش افزوده گروه هتل و رستوران  5321/3میلیارد ریال بوده که  0/7درصاد از
ارزش افزوده بخش خدمات استان را تشکیل میدهد .سهم استان از ایان بخاش در کال کشاور
 1/6درصد محاسبه شده که از سهم  GDPاستان در  GDPکشور بزرگتر است.
رشته فعالیتهای ذیل این گروه هتل و خوابگاه ،رستوران است که فعالیات رساتوران (1316/3
میلیارد ریال) در سال مورد مطالعه دارای ارزش افزوده باالتری نسبت به رشاته فعالیات هتال و
خوابگاه( 356میلیارد ریال) بوده است.
 حمل و نقل ،انبارداری و ارتباطات
در استان تعداد  49420وسیله نقلیه عمومی شامل  469اتوبوس 402 ،مینای باوس و 40643
تاکساای در بخاش درون شااهری ماایباشااد 59775 .وساایله نقلیااه موتااوری و موتااور ساایکلت
شمارهگذاری شده در سطح استان در حال تردد میباشاند .سافرهای ثبات شاده زمینای درون
شهری تا پایان سال  39تعداد  944769سفر با تعداد  4501/5هزار نفر مسافر صورت پذیرفتاه
است .همچنین تعداد  991هزار سفر و  0976هزار نفر مسافر برون شهری تا پایان ساال ماورد
نظر انجام شده است.
ارزش افزوده رشاته فعالیاتهاای حمال و نقال ،انباارداری و ارتباطاات در دوره ماورد بررسای
 96224/4میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال قبال(  03622میلیاارد ریاال) حادود 02/6
درصد رشد داشته است .سهم استان از این بخش در کل کشور  9/5درصد محاسبه شاده اسات.
همچنین سهم رشته فعالیتهای یادشده در ارزش افازوده بخاش خادمات اساتان 46/1درصاد
میباشدکه به لحاظ سهمبری جایگاه سوم را در میان رشته فعالیتهای بخش خدمات باه خاود
اختصاص دادهاست.
واسطه گرهای مالی
بانکهای استان به عنوان واسطهگریهای مالی استان در مدت یاد شده باا  763واحاد باانکی باا
تعداد  46/0میلیون فقره سپرده حدود  455/3هزار میلیارد ریاال ساپرده جاذب نماودهاناد .در
سال  39بیمهنامههای صادر شده استان 4/1 ،میلیون فقره به ارزش  1/6هزار میلیارد ریال باوده
است.
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در سال  4939ارزش افزوده بخش واسطهگریهای مالی استان  1129/3میلیارد ریال بوده
است .سهم استان در ارزش افزوده بخش واسطهگریهای مالی کشور  9/6درصد محاسبه شده
همچنین سهم این بخش در  GDPاستان  4/6درصد میباشدکه جزء بخشهای با ارزش
افزوده پایین در اقتصاد استان است.
رشته فعالیتهای ذیل این گروه بانک ،سایر واسطهگریهای مالی و فعالیتهای جانبی ،بیمه
است که فعالیت بیمه در سال مورد مطالعه دارای ارزش افزوده باالتری نسبت به دو رشته
فعالیت دیگر بوده است .در سال گذشته فعالیت بانک در دارای ارزش افزوده باالتری بوده است.
مستغالت،کرایه و خدمات کسب و کار
ارزش افزوده رشته فعالیتهای مستغالت ،کرایه و خدمات کساب و کاار در دوره ماورد بررسای
 93651/9میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال قبل(  95951/7میلیارد ریاال) حادود 40/7
درصد رشد داشته است .سهم استان از این بخش در کل کشور  0/3درصد محاسبه شاده اسات.
همچنین سهم رشته فعالیتهای یادشده در ارزش افزوده بخاش خادمات اساتان  46/0درصاد
میباشد ،که جایگاه دوم را به لحاظ سهمبری در میان رشته فعالیتهای بخش خدمات به خاود
اختصاص داده است.
اداره امور عمومی و خدمات شهری
خدمات شهری شامل وسعت فضای سبز شهری ،پارکهای عماومی ،تعاداد ایساتگاههای آتاش
نشانی ،میادین میوه و ترهبار ،حمل زباله و مواردی دیگر شامل تعداد توالتهاای عماومی تعاداد
حمام و کشتارگاهها و گورستان میباشد .بار اسااس آخارین آماار موجاود تاا پایاان ساال ،31
ایستگاههای آتش نشانی استان تعداد  75ایستگاه ،میدان میوه و ترهبار به تعداد  45باا وساعت
 026/6هزار متر مربع ،تعداد  940پارک عمومی به وسعت  9/7میلیون متر مربع ،حمل زباله باا
 199خودرو به میزان  0055تن در روز و همچنین وسعت فضای سبز شهری استان باه میازان
 6/9میلیون متر مربع بوده است.
در سال  4939ارزش افزوده گروه اداره امور عمومی و خدمات شهری  46579میلیارد ریال بوده
که  7/6درصد از ارزش افزوده بخش خدمات استان را تشکیل میدهد .سهم استان از این بخش
در کل کشور  9درصد محاسبه شاده کاه از ساهم  GDPRاساتان در  GDPکشاور کاوچکتر
است.
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رشته فعالیتهای ذیل این گروه امور عمومی ،خدمات شهری ،امور دفاعی ،امور انتظامی ،تاأمین
اجتماعی اجباری است که فعالیت امورعمومی و خادمات شاهری در ساال ماورد مطالعاه دارای
بیشترین ارزش افزوده میباشد.
آموزش
در سال تحصیلی  39-31تعداد  173637دانش آموز شامل  015094پسر و  091666دختار و
در سطوح مختلف با تعداد  9691آموزشگاه و در  00076کاالس آموزشای در مادارس سراسار
استان مشغول به تحصیل بودهاند.
آموزشگران دانشگاهی تمام وقت مؤسسات آموزش عالی استان در سال تحصیلی  39-31حادود
 9671نفر شامل  0363مرد و  665زن در دانشاگاههای اساتان مشاغول مایباشاند .در ساال
تحصیلی یاد شده تعداد  015949دانشجو شامل  490679مرد و  440612زن در دانشگاههای
استان در رشتههای مختلف و در سطوح مختلف آموزش عالی مشغول به تحصیل بودهاند.
ارزش افزوده رشته فعالیتهای آموزش در دوره مورد بررسی  41943/1میلیارد ریاال باوده کاه
در مقایسه با سال قبل(  40970میلیارد ریال) حادود  45/7درصاد رشاد داشاته اسات .ساهم
استان از این بخش در کل کشور  1درصد محاسبه شده اسات .همچناین ساهم ایان بخاش در
 GDPRاستان  6/5درصد میباشد.
بهداشت و مددکاری اجتماعی
در سال  ،39تعداد  10بیمارستان فعال استان با  5133تخت ثابت در سطح اساتان آمااده ارائاه
خدمات پزشکی به بیماران بودهاند .مراکز ارائه دهنده مراقبتهای اولیاه بهداشاتی تعاداد 924
مرکز بوده که  421مرکز در شهر و  437مرکز در روستا بوده است .تعداد  66پایگاه بهداشاتی و
 4067خانه های بهداشت فعال در سطح استان نیز خدمات بهداشتی و درمانی را ارائه میدهند.
تعداد آزمایشگاههای طبی  ،073داروخانه  ،160مؤسسات تشخیصی و درماانی هساتهای ،401
مرکز توانبخشی  151بوده است .کل پزشکان شاغل در دانشاگاههای علاوم پزشاکی و خادمات
بهداشتی و درماانی  0936پزشاک در کلیاه ساطوح باوده اسات .پیراپزشاکان نیاز  49646در
رشتهها و نوع تخصص ارائه خدمان مینمودند.
ارزش افزوده گروه بهداشت و مددکاری اجتماعی  47492/6میلیارد ریال بوده که در مقایسه باا
سال قبل( 49697/0میلیارد ریال) حدود  05/6درصد رشد داشته است .ارزش افزوده بخش یااد
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شده  7/6درصد از ارزش افزوده بخش خدمات استان را تشکیل مایدهاد .ساهم اساتان از ایان
بخش در کل کشور  1/6درصد محاسبه شده است.
رشته فعالیتهاای ذیال ایان گاروه بهداشات و درماان دولتای ،بهداشات و درماان خصوصای،
دامپزشکی و مددکاری اجتماعی است که فعالیت بهداشت و درمان دولتی در سال مورد مطالعاه
با  42473/0میلیارد ریال ارزش افزوده بیشترین سهم را بخود اختصاص داده است.
سایر خدمات عمومی ،اجتماعی ،شخصی و خانگی
در سال  4939ارزش افزوده رشته فعالیتهاای مرباوط باه ساایر خادمات عماومی ،اجتمااعی،
شخصی و خانگی  6797/3میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال قبل(  6256/6میلیارد ریال)
حدود  44/0درصد رشد داشته است .سهم استان از این بخش در کل کشور  9/6درصد محاسبه
شده است .همچنین سهم رشته فعالیتهای یاد شده در ارزش افزوده بخاش خادمات اساتان 9
درصد میباشد.
نسبت مصرف واسطه به ستانده زیربخشهای خدمات
نسبت مصرف واسطه به ستانده(  )I/Oاز حاصل تقسیم مصرف واسطه باه ساتانده هار فعالیات
بدست میآید .هر چه این نسبت کوچکتر باشد نشان دهنده بهرهوری باالتر و هر چه این نسبت
بزرگتر باشد بیانگر بهرهوری کمتری میباشد .این نسبت در بخاشهاای آماوزش ،مساتغالت و
کرایه و خدمات کسب و کار به ترتیب  49/6و  49/7در استان بوده و بیشترین بهارهوری را دارا
میباشند که نسبت به کشور نیز از بهرهوری باالتری در بخشهای یاد شده برخوردار مایباشاد.
واسطهگری مالی و هتل و رستوران از زبر بخشهایی میباشند که در استان از بهرهوری پاایینی
برخوردار میباشند.
 .2-9-6بررسی وضعیت زیر بخش میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
وجود انواع مراکز اقامتی نظیر هتل ،متل ،هتل آپارتماان ،مهمانپاذیر و همچناین مجتماعهاای
توریستی ،کمپینگ و خانه مسافر و اقامتگردی دارای پروانه از اداره کل ذیربط میباشادکه باه
جهت وضعیت اقلیمی و شرایط خاص آب و هوایی و جنگل و دریا و مراکز گردشگری هار سااله
شاهد مسافرانی است که از این مراکز استفاده مینمایند .درصد اشغال ایان مراکاز  12درصاد و
روزهای اقامت مسافران نیز  1شب و  5روز میباشد.
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آثار ملی ثبت شده
استان مازندران دارای آثار متعدد تاریخی ،معنوی و طبیعی است که برخای از آنهاا بارای ثبات
ملی معرفی شده است و از بین آنها بتازگی دو اثر معناوی و هفات اثار تااریخی باه ثبات ملای
رسیده است که در مجموع تعداد آثار ملی ثبت شده استان تا پایان سال  754 ،31اثر میباشاد.
کشتی مشت و بندبازی مربوط به شهرستان رامسر دو اثر معنوی است که در فهرست آثار ملای
ثبت شد .تعدد آثار تاریخی در استان مازندران زیاد میباشد ،لذا تعداد اثر یااد شاده بار اسااس
اطالعات دریافتی از اداره کل میاراث فرهنگای ،صانایع دساتی و گردشاگری اساتان مازنادران
میباشد.
بر اساس آمار ارائه شده توسط ساازمان میاراث فرهنگای و گردشاگری اساتان در ساال 4931
حدود  90/0میلیون نفر گردشگر داخلی و  69هزار نفر گردشگر خارجی وارد استان شده اند.
 .1-6جمع بندی و ارائه توصیههای سیاستی
بررسی تحوالت بخش خدمات استان نشان دهنده آن است که سهم نسبی ارزش افازوده گاروه
خدمات در ارزش افزوده کال اساتان کاه حادود  55درصاد مایباشادکه در مقایساه باا ساال
گذشته( 54/6درصد) حدود  6/6درصد افزایش یافته است.
مهمترین توصیههای سیاستی در این بخش عبارتند از:
 تعمیر و تجهیز دفاتر پستی استان و توسعه دفتر خدمات  ICTدر روستاهای استان
 تکمیل و توسعه ناوگانهای حمل و نقل درون شهری و برون شهری در سطح استان
 سرمایهگذاری بر روی احداث و تکمیل مراکز بهداشتی و درمانی
 تعمیر و تجهیز مدارس و بهسازی و نوسازی فضاهای آموزشی استان
 حفظ و احیای نمادهای برجسته فرهنگی در استان
 توسعه و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفهای در استان
 ارتقاء سطح هتلینگ مراکز بیمارستانی استان
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فصل هفتم
حمل و نقل

65

سال4931

گزارش اقتصادی استان مازندران

66

سال4931

گزارش اقتصادی استان مازندران

چکیده
اساسا در رشد و توسعه اقتصاد و تجارت جهانی در مقطع زمانی فعلی و
روند گسترش آن ،نمیتوان نقش سیستمهای حمل و نقل در
بهینهسازی هزینهها ،زمان سفر ،سرعت جابجایی ،ایمنی و سطح
خدمات ارائه شده را نادیده گرفت .ساماندهی و نظارت بر حمل و نقل
بار سبک توسط سازمان راهداری و حمل و نقل ،کمک به توسعه ناوگان
ریلی برون شهری ،توانمندسازی شرکتهای خصوصی و تعاونی حمل و
نقل بار و مسافر ،توسعه شبکه بزرگراهی و ایمن سازی راههای برون
شهری و روستایی استان از مهمترین توصیههای سیاستی این بخش
میباشد.
در سال  ،4939ارزش افزوده بخش حمل و نقل استان مازندران
 94695/4میلیارد ریال میباشدکه  33/0درصد از این مقدار مربوط به
حمل و نقل زمینی و بقیه مربوط به حمل و نقل هوایی و دریایی
میباشد.
در سال 4931در بخش حمل و نقل جادهای ،تعداد  966هزار سفر
برون استانی و همچنین تعداد  1/6میلیون نفر مسافر از طریق این
پایانههای استان جابه جا شده و میزان کاالی حمل شده در استان از
این طریق  49/7میلیون تن میباشد .در بخش حمل و نقل ریلی ،تعداد
مسافر جا به جا شده از طریق خطوط راه آهن4/9 ،میلیون نفر و میزان
بار حمل شده از این طریق 4/24میلیون تن میباشد.در بخش حمل و
نقل دریایی مجموعاً حدود  1میلیون تن کاال به بنادر استان وارد و یا
خارج گردیده است.
واژگان کلیدی :حمل و نقل ،ارزش افزوده ،مازندران
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 .4-7سیاستهای اقتصادی بخش حمل و نقل و جهتگیریهای استان
ی کپارچگی در نظام حمل و نقل درون شهری و برون شهری و همچنین حمل و نقل چند
وجهی و ترکیبی به عنوان مهمترین رویکردهای دولت در بخش حمل و نقل عمومی مطرح
میباشند .ساماندهی و نظارت بر حمل و نقل بار سبک توسط سازمان راهداری و حمل و نقل،
کمک به توسعه نا وگان ریلی برون شهری ،توانمندسازی شرکتهای خصوصی و تعاونی حمل و
نقل بار و مسافر ،توسعه شبکه بزرگراهی و ایمن سازی راههای برون شهری و روستایی از جمله
مهمترین توصیههای سیاستی این بخش میباشند.
 .2-7بررسی وضعیت تحوالت بخش حمل و نقل در استان مازندران
حمل و نقل کاالها و مسافر در سطح استان از طریق خطوط ریلی ،هوایی ،دریایی و جادهای
صورت میگیرد  .بیشترین میزان حمل و نقل در استان از طریق حمل و نقل جادهای صورت
میگیرد.
در بخش راه ،کل اعتبار مصوب در حدود  732میلیارد ریال بوده که از این مقدار 067/1میلیارد
ریال آن تخصیص یافته است .در بخش فرودگاه نیز کل اعتبار مصوب 60میلیارد ریال بوده که
از این مقدار  06/3میلیارد ریال آن تخصیص یافته است.
در سال 4931جمع کل راههای تحت حوزه استحفاظی مازندران 42923/3 ،کیلومتر میباشد.
این راهها شامل96کیلومتر آزادراه و  760/0کیلومتر بزرگراه 697/0،کیلومتر راه اصلی334/7 ،
کیلومتر راه فرعی 1019 ،کیلومتر راه روستایی آسفالته و  9643/6کیلومتر راه روستایی شوسه
و خاکی موجود در استان میباشد.
درهمین سال تعداد شناورهای فعال در بندر امیرآباد  765فروند بوده که این تعداد نسبت به
سال قبل 90،فروند کاهش داشته است .همچنین تعداد شناورهای فعال در بندر نوشهر و
فریدونکنار به ترتیب  927و  77فروند بوده که نسبت به سال  ،4939بندر نوشهر  90فروند
افزایش و بندر فریدونکنار  41فروند کاهش داشته است.
تعداد پروازهای داخلی در استان مازندران معادل  9172فروند بوده که این تعداد نسبت به سال
قبل قریب به  69فروند (معادل  4/61درصد) افزایش داشته است .از این تعداد پرواز داخلی
 0191فروند مربوط به فرودگاه ساری  141فروند متعلق به فرودگاه نوشهر و  600فروند
متعلق به فرودگاه رامسر بوده است .تعداد پروازهای بینالمللی از فرودگاههای استان  996فروند
بوده که نسبت به سال قبل ،حدود 51/5درصد کاهش داشته است .علت اصلی افزایش مربوط
68

سال4931

گزارش اقتصادی استان مازندران

به پروازهای داخلی ،افزایش مسیرهای پروازی در مسیرهای ساری-کیش و ساری  -مشهد بوده
است.
 .9-7بررسی و تحلیل شاخصهای عملکردی بخش حمل و نقل
در سال  ،4939ارزش افزوده بخش حمل و نقل استان  94695/4میلیارد ریال میباشدکه این
میزان نسبت به سال قبل 00/0درصد افزایش داشته است 33/0.درصد از این مقدار مربوط به
حمل و نقل زمینی و بقیه مربوط به حمل و نقل هوایی و دریایی میباشد.
به دلیل بروزرسانی ناوگانهای جادهای و ریلی و جایگزینی ماشینها و واگنهای نو و جدید به
جای ماشینها و واگنهای فرسوده در سال  4939و به تبع آن کاهش هزینههای سوخت و
افزایش آزادراهها و بزرگراهها همچنین سهم باالی حمل و نقل زمینی و جادهای نسبت به سایر
بخشهای حمل و نقل ،افزایش ارزش افزوده نسبت به سال قبل و سهم باالی ارزش افزوده حمل
و نقل جادهای نسبت به سایر بخشها بدیهی به نظر میرسد.
در سال  4931تعداد کل مسافرین جا به جا شده از طریق خطوط ریلی ،هوایی و جادهای در
استان حدوداً  6/1میلیون نفر بوده که  71/5درصد از مسافرین از طریق خطوط حمل و نقل
جادهای 02/0،درصد از طریق خطوط ریلی و  2/9درصد از طریق خطوط هوایی جابه جا شدند.
همچنین کل بار حمل شده از طریق خطوط ریلی ،هوایی و جادهای  46/6میلیون تن میباشد
که  79/1درصد از این مقدار توسط خطوط حمل و نقل جادهای 5/1،درصد از طریق خطوط
ریلی و  04/4درصد از طریق حمل و نقل دریایی و  2/4درصد نیز از طریق خطوط هوایی
منتقل گردیدهاند.
از آنجاییکه تعداد ناوگانهای جادهای نسبت به تعداد ناوگانهای سایر بخشهای حمل و نقل
بیشتر بوده و همچنین به دلیل ارزان بودن هزینه حمل مسافر و حمل بار در حمل و نقل
جادهای نسبت به سایر بخشها ،حمل و نقل جادهای بیشترین سهم را در بخش حمل و نقل
مسافر و کاال و خدمات دارا میباشد.
باتوجه به اطالعاتی دریافتی از دستگاههای اجرایی و برآورد جمعیت حدود ًا  9/0میلیون نفری
استان در سال  ،4931نسبت بار جابجا شده توسط بخشهای مختلف حمل و نقل (جادهای،
ریلی ،هوایی ،دریایی) به جمعیت استان  5/6میلیون تن بار به ازای هر نفر میباشد .یعنی به
ازای هر نفر  5/6میلیون تن کاال حمل و نقل گردیده است.
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. 4-9-7حمل و نقل جادهای
در بخش حمل و نقل جادهای در سال  ،4931تعداد  966هزار سفر برون استانی و همچنین
تعداد  1/6میلیون نفر مسافر از طریق پایانههای استان جابه جا شدند که نسبت به سال قبل به
ترتیب ،با  92/1درصد و  46/0درصد افزایش همراه بوده است .میزان کاالی حمل شده در
استان از این طریق  49/7میلیون تن بوده که نسبت به سال  4939معادل  9/5درصد کاهش
داشته است.
همچنین در سال مورد مطالعه ،تعداد وسایل نقلیه عمومی مسافری در استان  7565دستگاه
وتعداد وسیله نقلیه عمومی باری در استان  44646دستگاه بوده که نسبت به سال 4939به
ترتیب حدود40/6و  05/3درصدکاهش پیدا کرده است.
دالیل کاهش این امر مربوط میشود به اینکه ،از سال  4931سیستم کارت هوشمند در اداره
کل حمل و نقل و پایانهها اجرایی و فعال گردید ،در این سیستم رانندگانی که کارت سالمت یا
معاینه فنی را دریافت نکرده باشند ،کارت هوشمند آنها غیرفعال گردیده و در نتیجه این
رانندگان و اتوبوسهای آنها از لیست حمل و نقل مسافری و باری کنار گذاشته میشوند .به
همین خاطر تعداد وسیله نقلیه مسافری و باری در سال  31نسبت به سال  39کاهش پیدا
کرده است.
همچنین میزان ترانزیت کاال از طریق حمل و نقل جادهای  005هزار تن میباشدکه نسبت به
سال قبل  16/4درصد افزایش پیدا کرده است.با توجه به بهبود سیاست خارجی در سال 4931
نسبت به سال قبل این مقدار افزایش بدیهی به نظر میرسد.
 .2-9-7حمل و نقل ریلی
در بخش حمل و نقل ریلی ،تعداد مسافر جا به جا شده از طریق خطوط راه آهن4/9 ،میلیون
نفر بوده ،تعداد دستگاه لکوموتیو در گردش  7416عدد که نسبت به سال قبل ،به ترتیب ،46/0
 6/0درصد افزایش داشته است.
همچنین در همین بخش میزان بار حمل شده 4/24میلیون تن ،تعداد واگن باری در
گردش43426دستگاه ،طول خطوط اصلی  992/7کیلومتر ،طول خطوط فرعی  95/4کیلومتر،
طول خطوط صنعتی و تجاری  04/6کیلومتر بوده است ،که نسبت به زمان مشابه سال قبل
میزان بار حمل شده 45/6درصدکاهش ،تعداد واگن باری  46/1درصد کاهش ،طول خطوط
فرعی و طول خطوط اصلی و صنعتی و تجاری تغییرمحسوسی نداشتهاند.
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میزان ترانزیت کاال از طریق حمل و نقل ریلی 6535تن بوده که این مقدار نسبت به سال قبل
 57/9درصد کاهش داشته است.
با توجه به بررسیهای به عمل آمده نسبت طول خطوط ریلی اصلی به مساحت و جمعیت
استان به ترتیب  2/241و  2/224میباشد .این ارقام نشان میدهد به ازای هر کیلومتر مربع از
مساحت استان  2/241کیلومتر خطوط اصلی ریلی و به ازای هر نفر از جمعیت استان 2/224
کیلومتر خطوط اصلی ریلی در استان ایجاد شده است که با توجه به وسعت و جمعیت استان
بسیار ناچیز میباشد.
از آنجایی که در سال گذشته راه آهن استان گلستان بطور کامل(از لحاظ مدیریتی و نیروی
انسانی) از استان مازندران جدا و مسقل گردید ،به همین دلیل تعداد واگن باری و میزان بار
حمل شده از طریق خطوط ریلی مازندران نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است.
 .9-9-7حمل و نقل دریایی
در بخش حمل و نقل دریایی در سال یاد شده ،مجموعاً حدود  1میلیون تن کاال به بنادر استان
وارد و یا خارج گردیده است که نسبت به سال گذشته حدود  49درصد کاهش داشته است.
میزان تخلیه و بارگیری کاالهای نفتی در سال  4931در بندر نوشهر  46/3هزار تن ،بندر
فریدونکنار  04هزار تن و بندر امیرآباد  420/0هزارتن بوده که نسبت به سال قبل در بنادر
امیرآباد و فریدونکنار به ترتیب دارای رشد  13/1درصد و  49/4درصدی و در بندر نوشهر با
کاهش 74/7درصد همراه بوده است .همچنین میزان تخلیه و بارگیری کاالهای غیرنفتی در
بندر نوشهر  661/0هزارتن ،بندر امیرآباد  0/6میلیون تن و در بندر فریدونکنار  466/0هزار تن
بوده که نسبت به سال 4939در بندر امیرآباد و فریدونکنار به ترتیب  46/6و  50/5درصد
کاهش و در بندر نوشهر  07/6درصد افزایش داشته است.
از آنجایی که قرارداد نفتی سواپ بین کشورهای ایران و روسیه لغو شد و زیرساختهای الزم در
بندر فریدونکنار جهت تخلیه واردات نفتی فراهم گردید ،به همین خاطر میزان واردات نفتی در
بندر نوشهر کاهش یافت و بدنبال آن ،واردات نفتی که در گذشته در بندر نوشهر تخلیه میشد
در سال  4931در بندر فریدونکنار تخلیه گردیده و میزان واردات نفتی در بندر فریدونکنار
افزایش یافت .همچنین از آنجایی که سرمایهگذاران بخش خصوصی اقدام به ایجاد و گسترش
انبار در بندر نوشهر نمودند ،میزان واردات کاالهای غیرنفتی در بندر نوشهر افزایش یافت .در
71

سال4931

گزارش اقتصادی استان مازندران

بندر فریدونکنار نیز به دلیل عقبنشینی سطح دریا پهلو گرفتن بسیاری از کشتیها در این
بندر با مشکل مواجه شد و به همین خاطر واردات غیرنفتی در این بندر کاهش یافت.
 .1-9-7حمل و نقل هوایی
در بخش حمل و نقل هوایی در سال  ،31تعداد مسافران داخلی که وارد فرودگاههای استان
شده 419/9هزارنفر و تعداد مسافران داخلی که از فرودگاه خارج شدهاند  496/9هزار نفر بوده
که این تعداد نسبت به سال 4939به ترتیب 9/6درصد و  0/7رشد داشته است .تعداد مسافر
خارجی که وارد فرودگاههای استان شده  92/6هزار نفر و تعداد مسافرین خارجی که از
فرودگاههای استان خارج شدهاند 92/1هزارنفر بوده که این تعداد نسبت به سال  4939به
ترتیب  69/9و  60/0درصد کاهش داشته است ،همچنین میزان بار ورودی در سال  4931به
فرودگاههای استان  4634/9تن و میزان بار خروجی از فرودگاههای استان  4966/9تن بوده
که نسبت به سال قبل به ترتیب حدود 93/1درصد کاهش و 43درصد کاهش داشته است.
از آنجاییکه در سال  4931پروازهای حج عمره لغو شد ،به همین خاطر تعداد مسافران خارجی
که از فرودگاههای استان خارج گردیدند و میزان بار همراه این مسافران که از فرودگاهها خارج
شدند ،کاهش چشمگیری داشته است.
 .1-7جمع بندی و ارائه توصیههای سیاستی:
برطبق بررسی انجام شده در بخش حمل و نقل در سال  ،4931بخش جادهای بیشترین سهم را
در خصوص حمل و نقل مسافر و بار نسبت به سایر بخشهای حمل و نقل دارا بوده که آن هم به
دلیل هزینه پایین حمل و نقل و توسعه مسیرهای جادهای نسبت به سایر بخشها میباشد.
بنابراین به منظور توسعه هرچه بیشتر بخش حمل و نقل باید تالش و پیگیریهای بیشتری
جهت توسعه مسیرهای ریلی ،دریایی و هوایی صورت گیرد.
مهمترین توصیههای سیاستی جهت رشد و توسعه این بخش عبارتند از:
 فراهم ساختن زمینه مشارکت بخش غیردولتی و سرمایهگذاری سودآور با استفاده از
انواع
شیوههای تأمین مالی نظیر فاینانس BOO ،BOT ،و ...در بخش توسعه ناوگان
عمومی حمل و نقل و توسعه شبکه و زیرساختها و پایانهها.
 کمک به توسعه ناوگان ریلی برون شهری.
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 فراهم آوری امکان کنترل بار در مبدا ،مسیر و مقصد از طریق ردیابی بار و ایجاد بارنامه
الکترونیکی.
 توسعه و تقویت زیرساختها و شبکه حمل و نقل استان.
 توانمندسازی شرکتهای خصوصی و تعاونی حمل و نقل بار و مسافر.
 رفع انحصارات دولتی و ایجاد انگیزه رقابت بخش خصوصی در عرصه حمل و نقل
استان.
 توسعه شبکه بزرگراهی و ایمن سازی راههای برون شهری و روستایی
 ساماندهی و نظارت بر حمل و نقل بار سبک توسط سازمان راهداری و حمل و نقل.
 کمک به تأمین هزینههای توسعه ،نگهداری و بهرهبرداری زیرساختها و روبنای حمل و
نقل از محل اخذ مالیات و عوارض از سوخت.
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فصل هشتم
انرژی
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چکیده
در جهان امروزی به دلیل اهمیت روز افزون بخش اقتصادی و تغییر
نگرش بیشینهسازی قدرت از حوزه نظامی به حوزه اقتصاد ،حوزه انرژی
از یک پشتیبان صرف برای تقویت بنیه نظامی به عرصه اصلی رقابت
بین کشورها تبدیل شده است .با ظهور قدرتهای جدید اقتصادی مانند
چین و هند و رشد شتابان اقتصاد این کشورها بحران کمیابی منابع
انرژی بیش از پیش نمایان شده است .از این رو وابستگی متقابل و
همگرایی اقتصادی و بدنبال آن رشد اقتصادی و امنیت انرژی از عوامل
تعیین کننده روابط بین کشورهاست.
در سال  ،4939ارزش افزوده بخش انرژی (نفت،آب،برق،گاز طبیعی)در
استان مازندران  47617/6میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل
 40/1درصد رشد داشته است.
بررسیها نشان میدهد علی رغم افزایش مصرف برق و گاز طبیعی در
استان ،سرانه مصرف این بخشها کاهش پیدا کرده است که نشان
میدهد افزایش مصرف این بخشها فقط به دلیل افزایش تعداد
مشترکین میباشد و درحقیقت مصرف هر مشترک کاهش پیدا کرده
است.

واژگان کلیدی :انرژی ،ارزش افزوده بخش انرژی ،مازندران
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 .4-8سیاستهای اقتصادی بخش انرژی و جهتگیریهای استان
سیاستهای اقتصادی مناسب ،مصرف انرژی را تحت تأثیر قرار میدهد .بعضی معتقدند
موثرترین راه برای مدیریت مصرف انرژی استفاده از سیاستهای اقتصادی بخصوص افزایش
بهای حاملهای انرژی است.
وزارتخانههای نیرو و نفت در این بخش عهده دار سیاستگذاری و برنامهریزی کالن انرژی و
حفظ کیفیت آن در راستای توسعه پایدار و امنیت عرضه انرژی کشور میباشند .دولت در این
بخش با سیاستگذاری ،برنامهریزی ،سازماندهی ،تدوین ضوابط و مقررات و لوایح مرتبط،
بسترهای مناسب را برای ایجاد هماهنگی بین نقش آفرینان ،فعالیت بخشهای عمومی،
خصوصی و تعاونی را در تمامی عرصهها فراهم نموده و با حمایت از بهینهسازی مصرف ،رونق
بخشی به فضای کسب و کاردر عرصه ملی و فراملی حقوق کلیه ذینفعان خود را رعایت میکند.
به طور کلی مهمترین برنامههای دولت در این بخش به شرح ذیل میباشد:
بخش نفت و گاز
)4گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع انرژی کشور.
)0افزایش ظرفیت تولید گاز متناسب با حجم ذخیره کشور به منظور تأمین مصارف داخلی و
حداکثر جایگزینی با فرآوردههای نفتی.
)9بهینهسازی مصرف و کاهش شدت انرژی.
بخش آب و برق
)4ارتقای بهرهوری و توجه به ارزش سیاسی ،امنیتی و اقتصادی آب و برق در استحصال ،عرضه
و مصرف آن.
)0افزایش میزان استحصال آب ،به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیرطبیعی آب در کشوراز
هر طریق ممکن.
)9مهار آبهای مرزی که از کشور خارج میشود و اولویت استفاده از منابع آبی مشترک.
 .2-8بررسی وضعیت تحوالت بخش انرژی
مهمترین تحول ایجادشده در سطح ملی که در سطح استانی نیز مؤثر بوده تسهیل در ورود
سرمایهگذاران خارجی به کشور و به تبع آن به استان بوده است .در سال  4931و با تصویب و
اجرای برجام و لغو بسیاری از تحریمهای اقتصادی ،سرمایهگذاران خارجی بسیاری در زمینه
احداث نیروگاههای فوق توزیع برق وارد کشور و به تبع آن وارد استان گردیده و اقدام به عقد
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قراردادهای تجاری و صنعتی در خصوص احداث نیروگاه فوق توزیع برق نمودند که در صورت
اتمام و اجرای طرحها و پروژههای مربوطه ،برق رسانی به بسیاری از مناطق شهری و روستایی
استان به نحو مطلوبتری صورت میگیرد .همچنین با اجرای برجام ،صادرات نفت خام و گاز
طبیعی و خرید و فروش آن و به تبع آن ورود ارز به کشور تسهیل گردید.
 .9-8بررسی و تحلیل وضعیت بخشهای انرژی
 .4-9-8بررسی وضعیت بخش انرژی
در سال  ،4939ارزش افزوده بخش انرژی(نفت،آب،برق،گاز طبیعی) در استان 47617/6
میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل  40/1درصد رشد داشته است .در این بخش ،گاز
طبیعی با  49403/4میلیارد ریال ( 79/6درصد) بیشترین و نفت با صفر درصد کمترین سهم
ارزش افزوده استان را دارا میباشد .همچنین در سال  4931میزان مصرف گاز طبیعی 5/5
میلیارد متر مکعب ،مصرف برق  6979/6هزار مگاوات ساعت و میزان مصرف فرآوردههای
نفتی 9/4میلیون مترمکعب میباشد.
از عوامل عمده افزایش ارزش افزوده نسبت به سال قبل میتوان به احداث نیروگاههای برق
تجدیدپذیر( ) chpو افزایش زهکشی آب در استان اشاره کرد که مانع هدر رفت آب میشود.
همچنین از آنجایی که مخازن مناسبی از گاز در استان وجود دارد نتایج حاکی از اینست که
تولید و تبدیل فرآورده ها از گاز در مقایسه با برق و نفت بیشتر است و در نتیجه میزان سهم
ارزش افزوده این بخش در مقایسه با بخشهای دیگر انرژی بیشتر است.
 .2-9-8فرآوردههای نفتی
در سال  ،4931میزان مصرف نفت سفید در بخش خانگی 496/6مترمکعب ،در بخش صنعتی
 2/00هزار متر مکعب و در سایر بخشها  41/6هزار متر مکعب بوده که نسبت به سال قبل به
ترتیب  02درصد کاهش 62/7،درصد کاهش و  06/3درصد افزایش داشتهاند .به دلیل افزایش
میزان انشعابات گازرسانی در استان و جایگزینی گاز در بخش خانگی به جای نفت سفید به
منظور امورگرمایشی این بخش کاهش مصرف نفت سفید در بخش خانگی و صنعتی بدیهی به
نظر میرسد .میزان مصرف نفت کوره در بخش صنعتی  74/1هزار مترمکعب ،در بخش نیروگاه
 4547/0هزارمترمکعب و در سایر بخشها  4/49هزار مترمکعب میباشد که نسبت به سال قبل
به ترتیب 97درصد  00/6درصد و  43/9درصد کاهش داشته است.
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از آنجایی که عمده مصرف نفت کوره و در بخشهای صنعتی و نیروگاه میباشد و به دلیل وقوع
تحریم های اقتصادی و تعطیلی و یا نیمه فعال گردیدن بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی
کاهش مصرف نفت کوره در این بخشها نیز بدیهی به نظر میرسد .میزان مصرف بنزین در
بخش صنعتی  4/4هزارمتر مکعب در وسایل نقلیه 4966/0هزار مترمکعب و در سایر بخشها 2/6
هزار مترمکعب میباشدکه نسبت به سال قبل به ترتیب  45/1درصد کاهش 1/4 ،درصد افزایش
و در سایر بخشها تغییر محسوسی نداشته است.
با توجه به بررسیها ی انجام شده و کاهش مصرف نفت سفید و نفت کوره و افزایش مصرف
بنزین در بسیاری از بخشها ،متوسط مصرف روزانه نفت سفید ،نفت کوره و بنزین به ترتیب
 145و  1955/5و  9620/0مترمکعب میباشد که نسبت به سال قبل نفت سفید و نفت کوره
به ترتیب  47/9و  09/6درصد کاهش و بنزین  1/0درصد افزایش داشته است .به دلیل افزایش
قیمت بنزین در سال  4931و آزادسازی قیمت در این سال میزان مصرف بنزین در واحدهای
صنعتی کاهش یافته است .همچنین به دلیل افزایش تعداد وسایل نقلیه در همین سال نسبت
به سال قبل علی رغم افزایش قیمت بنزین ،میزان مصرف بنزین در وسایل نقلیه افزایش پیدا
کرده است.
 .9-9-8گاز طبیعی
در سال  4931متوسط مصرف روزانه گاز طبیعی در استان ،در بخش خانگی  6/71میلیون
مترمکعب ،بخش صنعتی  0/26میلیون مترمکعب ،بخش تجاری و) 4/70 )CNGمیلیون
مترمکعب و نیروگاه  1/5میلیون مترمکعب میباشد که نسبت به سال قبل در بخش خانگی،
صنعتی و تجاری به ترتیب 3/1درصد 40 ،درصد 5/5 ،درصد کاهش و در بخش نیروگاه 93/7
درصد افزایش داشته است .سرانه مصرف گاز (مصرف هر مشترک از گاز طبیعی) در بخش
خانگی  0هزار متر مکعب ،بخش صنعتی  422هزارمتر مکعب ،بخش تجاری و) 3 )CNGهزار
متر مکعب و بخش نیروگاه  123/1میلیون مترمکعب میباشدکه نسبت به سال قبل در بخش
خانگی ،صنعتی و تجاری به ترتیب  09درصد 46/7 ،درصد 42 ،درصد کاهش و در بخش
نیروگاه  93درصد افزایش داشته است.
تعداد مشترکین گاز طبیعی در بخش خانگی  4/4میلیون مشترک ،بخش صنعتی 7264
مشترک ،بخش تجاری و) 70003 )CNGمشترک و نیروگاه  1مشترک میباشدکه نسبت به
سال قبل در بخش خانگی ،صنعتی و تجاری به ترتیب  7/79درصد 0/6 ،درصد 3/1 ،افزایش و
81

سال4931

گزارش اقتصادی استان مازندران

در بخش نیروگاه تغییر محسوسی نداشته است .میانگین قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی در
بخش خانگی در 7ماهه گرم ( 46فروردین تا  45آبان ماه) و  5ماهه سرد ( 46آبان تا 45
فروردین سال بعد) سال  4931به ترتیب  4656و  366ریال میباشدکه این مقادیر نسبت به
سال قبل به ترتیب  42/1درصد افزایش و  16/9درصد کاهش داشته است.
میانگین قیمت هر متر مکعب گاز طبیعی در بخش صنعتی در 7ماهه گرم و  5ماهه سرد سال
 4931به ترتیب  4706/7و  4694ریال میباشدکه این مقادیر نسبت به سال قبل به ترتیب
 49درصد و  45/9درصد افزایش داشته است .همچنین میانگین قیمت هر مترمکعب گاز
طبیعی در بخش تجاری در 7ماهه گرم و  5ماهه سرد سال  4931به ترتیب 4656و  366ریال
میباشدکه این مقادیر نسبت به سال قبل به ترتیب  11/9درصد و  2/5درصد افزایش داشته
است.
بررسیها نشان میدهد متوسط مصرف گاز طبیعی و همچنین سرانه مصرف گاز در بخشهای
خانگی ،تجاری و صنعتی نسبت به سال قبل کاهش داشته است .احداث ساختمانهای نوساز و
استفاده از پنجرههای دوجداره در آن و به تبع آن جلوگیری از هدر رفت گاز و همچنین پلکانی
شدن تعرفه گاز طبیعی و آگاهی مصرف کنندگان از این امر از مهمترین دالیل کاهش متوسط
مصرف روزانه و همچنین سرانه مصرف گاز میباشد.
 .1-9-8برق
در سال  4931میزان مصرف (فروش) برق در بخشهای خانگی  9435هزار مگاوات ساعت،
بخش تجاری  657/3هزار مگاوات ساعت ،بخش کشاورزی  323/6هزار مگاوات ساعت ،بخش
صنعتی  4064/6هزار مگاوات ساعت بوده است که نسبت به سال قبل به ترتیب  9/27درصد
 6/4،درصد 3/9 ،درصد افزایش و در بخش صنعتی  1/3درصد کاهش داشته است سرانه
مصرف برق به ازای هر مشترک در بخش خانگی  0مگاوات ساعت ،بخش تجاری  9مگاوات
ساعت ،بخش کشاورزی  45مگاوات ساعت ،بخش صنعتی  442مگاوات ساعت بوده است که
نسبت به سال قبل در بخش خانگی و تجاری تغییر محسوسی نداشته و در بخش کشاورزی و
صنعتی به ترتیب  47درصد و  6/9درصد کاهش داشته است.
تعداد مشترکین در بخش خانگی  4126446مشترک ،بخش تجاری  439029مشترک ،بخش
صنعتی  44664مشترک و بخش کشاورزی  56573مشترک میباشدکه نسبت به سال قبل در
بخشهای خانگی ،تجاری و کشاورزی به ترتیب  1درصد 1/0 ،درصد 3/9،درصد افزایش و در
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بخش صنعتی  1/3درصد کاهش داشته است .قیمت برق به ازای هر کیلووات ساعت در
بخشهای خانگی ،تجاری ،صنعتی و کشاورزی به ترتیب  654ریال 0930 ،ریال 613 ،ریال،
 915ریال میباشدکه نسبت به سال قبل به ترتیب  02درصد 02/3 ،درصد 43/3 ،درصد و 0/4
درصد افزایش داشته است.
ظرفیت اسمی نیروگاههای برق تابع وزارت نیرو و برق منطقهای  0016هزار کیلووات ساعت
میباشدکه نسبت به سال قبل  2/6درصد کاهش داشته است .همچنین ظرفیت اسمی انواع
نیروگاههای برق وابسته به بخش خصوصی در استان 76/9،هزار کیلووات ساعت بوده که این
مقدار نسبت به سال قبل  47درصد افزایش داشته است.
تولید ناویژه (ناخالص) برق در نیروگاههای وزارت نیرو و برق منطقهای  44733/0میلیون
کیلووات ساعت بوده که نسبت به سال قبل  0/6درصد کاهش داشته است .همچنین تولید
ناویژه برق در نیروگاههای برق وابسته به بخش خصوصی  039/0میلیون کیلووات ساعت
میباشدکه نسبت به سال قبل  0/0درصد افزایش داشته است.
بررسیها نشان میدهد مصرف برق در بخشهای خانگی ،تجاری و کشاورزی افزایش داشته اما
در بخش صنعتی کاهش داشته است .از مهمترین عوامل کاهش مصرف برق در بخش صنعتی
می توان به وقوع رکود اقتصادی و به دنبال آن تعطیلی و یا نیمه فعال شدن بسیاری از
واحدهای صنعتی اشاره کرد .علی رغم افزایش مصرف در بخشهای خانگی ،تجاری و کشاورزی،
از آنجایی که نرخ افزایش تعداد مشترکین در بخش کشاورزی بیش از نرخ افزایش مصرف این
بخش بوده و در بخشهای خانگی و تجاری تقریبا برابر بوده بنابراین سرانه مصرف هر مشترک
در بخش خانگی و تجاری تغییر محسوسی نداشته و در بخش کشاورزی با کاهش همراه بوده
است .بنابراین افزایش میزان مصرف برق در سال  4931به دلیل افزایش تعداد مشترکین بوده
است.
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 .1-8جمع بندی و ارائه توصیههای سیاستی
بررسیها نشان میدهد علی رغم افزایش مصرف برق و گاز طبیعی در استان ،سرانه مصرف این
بخشها کاهش پیدا کرده است که نشان میدهد افزایش مصرف این بخشها فقط به دلیل
افزایش تعداد مشترکین میباشد و درحقیقت مصرف هر مشترک کاهش پیدا کرده است.
در راستای توسعه و بهبود وضعیت این بخش در استان ،راهکارهای ذیل توصیه میگردد:
 )4احداث و توسعه برق روستایی و برقی کردن چاههای کشاورزی استان.
 )0سرمایهگذاری جهت اصالح شبکه های توزیع آب و برق و جلوگیری از اتالف انرژی در
شبکه.
 )9توسعه گازرسانی به روستاهای استان.
 )1احداث نیروگاههای برق با مقیاس کوچک( )CHPدر استان جهت تقویت توزیع برق در
استان.
 )5سرمایهگذاری در ارتقا بازده و راندمان تولید برق نیروگاه شهید سلیمی نکا.
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فصل نهم
سرمایه گذاری خارجی
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چکیده
سرمایهگذاری مستقیم خارجی یکای از اصالیترین نمودهاای ”جهاانی
شدن“ است .امروزه اقتصاددانان و دولتهاا همگای بار اهمیات حیااتی
سرمایهگذاری خارجی اتفاق نظر دارند .از دید آنها این مسأله به نیرویی،
به ویژه در کشاورهای در حاال توساعه ،بارای ایجااد طیاف وسایعی از
تحوالت اقتصادی به حساب میآید.
سرمایهگذاری خارجی میتواند ابزاری برای رشد و توسعه باشد و اغلاب
کشورها ،به ویژه کشورهای در حال توسعه که امکانات اقتصادی کمتر و
نقدینگی پاائینتری دارناد ،بارای اجارای طرحهاای اقتصاادی و رشاد
اقتصادی – صنعتی خود ،به دنبال جذب سرمایههای خاارجی هساتند.
بدین سابب سارمایهگذاری خاارجی دارای ابعااد سیاسای و اقتصاادی
وسیعی میباشد.
میاازان ساارمایهگااذاری خااارجی مصااوب اسااتان در سااال 752 ،4931
میلیون دالر بوده که در مقایسه باا ساال  39رشاد بسایار چشامگیری
داشته است .الزم بذکر است میزان منابع جاذب شاده در ساال ،4931
 079هزار دالر بوده که به روش سارمایهگاذاری مساتقیم  FDIانجاام
پذیرفته است.
واژههای کلیدی :سرمایهگذاری خارجی ،رشد اقتصادی ،توسعه کشور
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 .4-3سیاستهای اقتصادی سرمایهگذاری خارجی و جهتگیریهای استان
از آغاز دولت یازدهم برنامههای اقتصادی و اقدامهای مؤثری برای مهاار تاورم ،انضاباط پاولی و
مالی ،ثبات بازارهای مختلف از جمله بازار ارز ،انجام اقادامات قابال توجاهای در زمیناه تساویه
معوقات به شرکتهای بیمهای ساچه ایتالیا ،اوکاباه اتاریش ،کوفااس فرانساه و هارمس آلماان
همچنین تالشها و گشایشهای بسیاری در راستای برقراری روابط بانکی با کشورهای آسایایی
و اروپایی رخ داده است.
از این رو دولت سعی دارد تا با تالش برای افزایش امنیت سرمایهگذاری ازطریق ثبات در
سیاستهای دولت ،عدم تغییر مداوم قوانین ،بهبود شرایط فرهنگی و اجتماعی ،گشایش و
گسترش روابط با کشورهای مهم دنیا  ،کاهش بوروکراسی اداری از طریق بهبود فضای کسب و
کار و  ...ضمن تغییر رویکرد شرکتهای خارجی نسبت به سرمایهگذاری در کشور زمینههای
الزم را برای جذب سرمایههای بالقوه خارجی فراهم نماید .
تالشها و اقدامات مسئولین و مقامات سیاسی و اقتصادی استان در مقوله سرمایهگذاری
خارجی در راستا و همگام با سیاستهای اقتصادی کشور بوده است همچنین در زمینه فرهنگ
سازی برای مشارکت فعاالن اقتصادی استان با سرمایهگذاران خارجی اقدامات مؤثری از طریق
برگزاری نشست با صاحبان بنگاهها پیرامون مزیتهای حاصل از مشارکتهای مذکور و
شناسایی قوانین مخل و مزاحم و پیشنهاد برای حذف و یا اصالح این قوانین به منظور تسریع
در صدور مجوزها انجام پذیرفته است.
 .2-3بررسی وضعیت تحوالت سرمایهگذاری خارجی
یکی از عوامل اصلی که در دو دهه اخیر موجب رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه
خصوصاً در جنوب شرق آسیا شده ،استفاده از مزایای سرمایهگذاری خارجی است .طی سالهای
گذشته در کشور ،با اتخاذ تدابیر اصالحی در حوزه اقتصاد ملی و اجرای سیاستهای کلی اصل
 11قانون اساسی از جمله واگذاری تصدیگریهای دولتی به بخش خصوصی ،توسعه صادرات
غیرنفتی ،تشویق و جذب سرمایهگذاری خارجی به کشور ،نقش مراکز خدمات سرمایهگذاری
خارجی در پیش برد اهداف نظام اقتصادی کشور در برش استانی ،اهمیتی بخصوص یافته و با
اتفاقات اخیر در حوزه روابط بینالملل ،از قبیل حذف تحریمها و فرجام "برجام" ،مسیر
اقتصادی کشور و به تبع آن ،استان تغییر خواهد کرد.
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با سیاستهای اتخاذ شده دولت تدبیر و امید ،جذب سرمایهگذاری در اولویت برنامههای استان
قرار گرفته و علیرغم مشکالتی که تا قبل از اجرایی شدن برجام پیشروی سرمایهگذاران بوده،
فعالیتهای زیادی در زمینه جذب و نگهداشت سرمایههای خارجی در سطح استان انجام شده
است.
در دوران پسا برجام تحوالتی در راستای جذب سرمایهگذاران خارجی در سطح ملی و بالتبع آن
در استانها که بصورت مستقیم متأثر از سیاستهای دولت میباشد ،صورت پذیرفته است.
که میتوان به تصویب قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور در مقوله
ایجاد تسهیالت قانونی و مقرراتی در زمینه معافیتهای مالیاتی که مشوقهای مالیاتی را برای
سرمایهگذاران خارجی تعیین شده و بهبود فضای کسب و کار کشور اشاره کرد .تغییرات قانونی
ایجاد شده تأثیر زیادی را در مذاکره با هیات سرمایهگذاری در استان داشته است.
کشورها در تالش هستند تا به بهترین نحو از ظرفیتهای بینالمللی در راستای جذب
سرمایهگذاری خارجی استفاده نمایند به صورتی که در ابتدا ظرفیتها و پتانسیلهای داخلی
خود را به خوبی شناسایی و سپس از طریق رایزنیهای بینالمللی و انعقاد تفاهم نامهها ،عضویت
در موافقتنامههای دو یا چند جانبه سعی در معرفی این ظرفیتها به سرمایهگذاران خارجی
دارند .استان مازندران بمنظور برخورداری از این مهم یاداشت تفاهمهای جداگانهای را با استان
مانگستائو قزاقستان و آستراخان روسیه منعقد نموده است.
این تفاهم نامهها عالوه بر اینکه امکان معرفی ظرفیتها و فرصتهای سرمایهگذاری برای استان را
فراهم مینماید ،در ایجاد همگرایی و یکپارچگی در فرآیندهای جذب سرمایه خارجی نیز کمک
شایانی مینماید .به عبارت دیگر در قالب این تفاهمات و موافقتنامهها و پس از اطالع استانها از
امکانات و زیرساختهای یکدیگر ،میتوانند مهمترین موانع و نارساییها را در زیر ساختهای
داخلی و خارجی شناسایی و در راستای مرتفع نمودن آنها اقدام نمایند و از این طریق
یکپارچگی مابین فرایندها و اقدامات در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی افزایش خواهد
یافت.
 .9-3بررسی و تحلیل عملکرد سرمایهگذاری خارجی
مجموع سرمایهگذاری خارجی مصوب در استان مازندران در سال  ،4931معادل  752میلیون
دالر بوده است .این میزان سرمایهگذاری در مقایسه با سال  4939رشد چشمگیری داشته
است.
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اهمیت تأثیر سرمایهگذاری خارجی بر توسعه کشور قابل انکار نیست تا حدی که بدون آن
توسعه حداقل در کشورهای در حال توسعه امکانپذیر نیست .امروزه حتی کشورهای صنعتی
برای جذب سرمایه خارجی با هم رقابت میکنند.
در سال های گذشته ،پسانداز در کشور ما همیشه بیشتر از سرمایهگذاری بوده است .همچنین
در گذشته کشور ما با فرار سرمایه و تخصیص غیربهینه منابع سرمایهگذاری روبه رو بوده است.
این پدیده در وهله اول نشان دهنده محیط نامساعد سرمایهگذاری در کشور است.
پائین بودن سطح سرمایهگذاری به تولید و نسبت ناچیز سرمایهگذاری خارجی به سرمایه
داخلی نشان دهنده آن است که باید محیط را برای سرمایهگذاری داخلی ساماندهی کرده و آن
را به صورتی جدی تشویق کنیم و همزمان با آن ،به سرمایهگذاری خارجی نیز به عنوان مکملی
ضروری بپردازیم .سرمایهگذاری در هر کشوری پس از مالکیت خصوصی دارای بیشترین اهمیت
است .سرمایهگذاری از یک سو اشتغال زاست و از سوی دیگر موجب افزایش تولید و عرضه
کاالها میشود و بدین وسیله از هدر رفتن منابع و همچنین افزایش قیمتها جلوگیری میکند.
این مسأله ،ضمن کاستن از ضرورت افزایش مداوم یارانهها ،امکان صادرات بیشتر و بهبود تراز
پرداخت ها را فراهم میکند.
سرمایه وارده استان مازندران در سال  (4931طرحهای پوششی) بالغ بر 079هزار دالر میباشد.
سرمایههای وارده به روش سرمایهگذاری مستقیم خارجی  FDIبوده است .با توجه به میزان
سرمایه مصوب و توانمندیهای اقتصادی موجود در استان میزان سرمایه وارد بسیار ناچیز بوده
که میتوان وجود قوانین و مقررات سخت در واگذاری اراضی ملی ،فرآیند طوالنی در تغییر
کاربری اراضی کشاورزی و در برخی موارد مخالفت با تغییر کاربری ،عدم صدور مجوز زیست
محیطی برای اجرای پروژههای سرمایهگذاری در بخش نفت و پتروشیمی علیرغم تعیین ذون
نفتی ،تنشهای اجتماعی ناشی از ممانت مردم در برخی مناطق جهت اجرای پروژههای مصوب،
وجود مناطق حفاظت شده ،مراتع ،جنگل که موجب محدودیت در تأمین اراضی برای اجرای
پروژه شده همچنین مشکالت مربوط به ورود ارز به کشور در اثر تحریمهای اعمال شده که
کماکان تأثیرگذار میباشد را به عنوان دالیل این امر برشمرد.
 .1-3عملکرد مرکز خدمات سرمایهگذاری خارجی
با توجه به اهمیت جذب سرمایهگذاریهای خارجی در رشد و توسعه اقتصادی کشور ،مراکز
خدمات سرمایهگذاری خارجی استانها بعنوان مکانی برای مراجعه متقاضیان سرمایهگذاری
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خارجی در سطح استان و نماینده سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران جهت
ارائه خدمات در زمینه ،پذیرش متقاضیان سرمایهگذاری در استان ،اخذ مجوزهای مورد نیاز،
انجام هماهنگیهای الزم در امور مربوط ثبت شرکت مشترک ،ثبت سفارش برای ورود
ماشینآالت و تجهیزات ،امور مربوط به ورود و خروج سرمایه ،مسایل گمرکی و مالیاتی ،پیگیری
مشکالت اداری متقاضیان سرمایهگذاری ،معرفی استان و توانمندیهای اقتصادی ،شناسایی و
گردآوری فرصتهای سرمایهگذاری استان تشکیل و مشغول فعالیت و ارائه خدمات به متقاضیان
میباشد.
در سال  ،4931تعداد  46فرصت در بخش انرژی و زیر بنایی ،گردشگری و صنعت شناسایی
شده است .در مجموع تا پایان این سال ،تعداد  053فرصت سرمایهگذاری توسط مرکز خدمات
سرمایهگذاری خارجی با همکاری دستگاههای تخصصی متولی شناسایی گردیده است .در زمینه
بازاریابی برای فرصتهای شناسایی شده این مرکز در همایش و نمایشگاه اختصاصی جمهوری
اسالمیآیران در اکتائو قزاقستان حضور فعالی داشته همچنین مشارکت مجدانهای در برگزاری
همایش مازندرانیها مقیم خارج از کشور با رئیس جمهور محترم داشته است.
از دیگر اقدامات این مرکز در زمینه بازاریابی برای فرصتهای سرمایهگذاری میتوان به برگزاری
بیش از  45نشست رسمی با سرمایه گذاران و هیأتهای سرمایهگذاری خارجی و توزیع بیش
از  4522پکیج توانمندیهای اقتصادی و فرصتهای سرمایهگذاری استان از طریق اتاق
بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی مازندران ،سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و
فنی ایران ،نمایندگی وزارت امور خارجه در استان و  ....اشاره کرد.
یکی از وظایف مرکز ،ارائه خدمات به سرمایهگذاران خارجی میباشد .در این خصوص تعداد 46
جلسه با سرمایهگذاران خارجی و سرمایهگذاران ایرانی مقیم خارج از کشور برگزار و  55مصوبه
در جهت رفع موانع سرمایهگذاران در جهت تسریع در اجرای پروژههای سرمایهگذاری ،به روز
رسانی فرصتها و  ....برگزار گردید .در زمینه نظارت و راهبری پروژه سرمایهگذاری تعداد 09
بازدید از طرح سرمایهگذاری خارجی تحت پوشش قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری
خارجی صورت پذیرفت.
 .5-3جمع بندی و ارائه توصیه های سیاستی
با وجود اهمیت سرمایهگذاری مستقیم خارجی در فرآیند حرکت به سمت اقتصاد جهانی،
متأسفانه سهم ایران از سرمایهگذاری مستقیم خارجی جهان ناچیز بوده است .علت عدم جذب
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مؤفق سرمایهگذاری خارجی در ایران را از زوایای متعدد میتوان بررسی کرد .برخی از
کارشناسان بر موانع اقتصادی و برخی دیگر بر موانع سیاسی ،حقوقی و فرهنگی تأکید دارند.
در این ارتباط باید زیر ساختهایی ایجاد شود تا جذب سرمایه به صورت بهینه انجام گیرد برخی
از آنها به جذب سرمایه داخلی و برخی به جذب سرمایه خارجی بیشتر کمک می نماید که اهم
آنها عبارتند از:
تشکیل کنسرسیومهای مختلف در اکثر رشتههای صنعتی و معدنی و فعالسازی و عملیاتی
نمودن آنها ،نگاه ویژه به تشکلهای صنعتی و معدنی( NGOها) ،تشکیل کانون تفکر صنعت و
معدن در مناطق مختلف ،بهبود محیط کسب و کار ،ایجاد نمایشگاه دائمی صادرات و همچنین
نمایشگاه معرفی پروژههای دارای توجیه اقتصادی که نیاز به تأمین مالی در این مورد میتوان
به نکات مهمی توجه نمود از قبیل :مذاکره با کشورهای دوست در جهت دعوت سرمایهگذاران
آنها برای تأمین مالی پروژهها ،تالش جهت تسهیل امور بانکی بین کشور سرمایهگذار ،کشور ما،
کشورهای خریدار محصوالت ما و کشورهای تأمینکننده مواد اولیه و تکنولوژی ،امنیت محیط
سرمایه و حذف موانع فرهنگی سرمایهگذاری ،بازبینی قوانین مانند :قوانین کار ،تجارت،
مالیاتها و غیره ،اجازه به سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای بهینهسازی در درون بنگاه خود
از جمله فروش در داخل و خارج ،تشویق انضباط مالی دولت و هدفگذاری حذف مطلق کسری
بودجه ،منضبط کردن شرکتهای دولتی و بنگاههای بخش عمومی در ارتباط با اخذ و
بازپرداخت تسهیالت مالی به نظام بانکی ،کاهش تورم به و غیره.
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فصل دهم
تجارت خارجی
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چکیده
بررسی نظریات رشد عمدت ًا مؤید رابطه مثبت بین تجارت خارجی و
رشد اقتصادی است .در چارچوب نظریات رشد درونزا ،تجارت خارجی از
طریق مبادلة کاالها و خدمات ،به ویژه کاالهای سرمایهای و واسطهای
منجر به انتقال دانش و فناوری میشود .بر این اساس توسعه صادرات
غیرنفتی به عنوان یکی از مهمترین اولویتها تجارت خارجی کشور
مطرح بوده است .جمع کل مبادالت تجاری (صادرات و واردات) استان
مازندران سال  4931از نظر ارزشی معادل  4056/3میلیون دالر و از
نظر وزنی 9403/3هزارتن بوده که نسبت به کل مبادالت استان در
سال قبل از نظر وزنی(  9327/7هزار تن)  43/3درصد و از نظر ارزشی
(  4126میلیون دالر)  42/6درصد کاهش داشته است ،از نظر وزن
حدود  92/0درصد از مبادالت استان را صادرات و  63/6درصد آن را
واردات تشکیل میدهد .از نظر ارزشی نیز در مدت یاد شده صادرات
 99/7درصد و واردات  66/9درصد از مبادالت را تشکیل میدهند.
با توجه به ترکیب تجارت خارجی ،مازندران از توانایی بالقوهای در
گسترش صادرات برخوردار است .که در صورت استفاده از مزیتهای
نسبی استان و با توجه به دسترسی به بازار مناسب کشورهای حاشیه
دریای خزر ،میتوان نسبت به افزایش سطح تولیدات و مازاد تجاری

اقدام نمود.
واژههای کلیدی :تجارت خارجی ،مزیت نسبی ،تراز تجاری
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 .4-41تبیین رویکردها و سیاستهای دولت در توسعه صادرات غیرنفتی
ارز حاصل از فروش نفت خام و فرآوردههای نفتی تبعات متعددی را برای اقتصاد کشورها در پی
دارد که کشور ایران نیز از این امر مستثنی نیست ،در این راستا سیاستها و قوانین متعددی
برای توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی که در حال حاضر در زمره
درآمدهای ناپایدار قرار دارد در نظر گرفته شده است عالوه بر قوانین یاد شده دولت یازدهم نیز
خط مشی و اصول کلی را در راستای توسعه صادرات غیرنفتی مد نظر داشته است که از جمله
آن کاهش نوسانات نرخ ارز با اعمال کنترل بر رشد نقدینگی و رفع تدریجی فقدان قطعیتهای
غیراقتصادی ،ثبات در نرخ ارز حقیقی و جلوگیری از تقویت مصنوعی آن برای توسعه صادرات
غیرنفتی ،کاهش محدودیتهای تعرفهای و غیرتعرفهای متناظر با یکسانسازی نرخ ارز ،کاهش
تدریجی کسری تراز تجاری غیرنفتی.
در سطح کالن ،عمدهترین موارد را میتوان شامل دو بخش سیاستگذاری و ایجاد ساختارهای
نهادی الزم برای هماهنگی بین نهادی در این حوزه دانست.
 .2-41بررسی وضعیت تحوالت تجارت خارجی
تصریح سند چشم انداز  02ساله طی دوره  4121-4961رقابت مندی 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.
 .4-2-41مهمترین اقدامات استان درخصوص توسعه تجارت خارجی
-

برقراری خطوط منظم کشتیرانی به بنادر اکتائو و آستاراخان.
پیگیری و تحقق تخصیص کانتینرهای یخچالدار از سوی کشتیرانی جمهوری اسالمی
ایران.
پیگیری اجرایی نمودن تفاهم نامه رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و مدیر کل بنادر
و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران.
برگزاری جلسه با وزارت نفت و مشاور وزیر نفت و نماینده ویژه در صادرات کاال و
خدمات فنی و مهندسی جهت استفاده از ظرفیت تهاتر فروش گاز ترکمنستان به ایران
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به منظور توسعه صادرات محصوالت غیرنفتی و اطالع رسانی پکیج تهاتر به فعاالن
اقتصادی استان.
برگزاری جلسه و مذاکره با شرکت هواپیمایی آسمان در خصوص برقراری پرواز به
کشور قزاقستان در راستای سفر هیأت تجاری استان به قزاقستان.
ابالغ سند توسعه صادرات میوه و مرکبات استان پس از تأیید استاندار محترم به اعضاء
کارگروه.
پروتکل ایجاد سرای تجاری با آستاراخان روسیه به منظور توسعه صادرات محصوالت
غیرنفتی بخصوص میوه و مرکبات.
حضور تجار و بازرگانان در همایش فرصتهای تجاری ایران و روسیه ،همایش فرصتهای
تجاری ایران و ترکیه ،همایش فرصتهای تجاری ایران و قزاقستان.
پذیرش هیأت رسانهای آذربایجان ،هیأت تجاری-بازاریابی قرقیزستان ،هیأت
اقتصادی-بازرگانی از کشور قزاقستان ،هیأتهای سرمایهگذاری از کشورهای آلمان،
سوئد ،روسیه و ترکیه ،اعزام هیأت تجاری و اقتصادی به کشور قزاقستان ،هیات تجاری
و اقتصادی به کشور روسیه.

 .9-41بررسی و تحلیل وضعیت شاخصها و متغیرهای کالن تجارت خارجی
 ارزش و حجم صادرات استان به تفکیک گروه کاالیی
جمع کل صادرات استان مازندران در سال  4931بر حسب وزن ،معادل  316هزار تن و از نظر
ارزش 109/6میلیون دالر بوده که به ترتیب از نظر وزنی  92/0درصد و از نظر ارزشی 99/7
درصد از کل مبادالت استان را در سال  4931را تشکیل داده است.
عمدهترین اقالم صادراتی از گمرکات استان مازندران از لحاظ ارزش در سال  4931را
فرآوردههای لبنی ( 56در صد) ،سایر مواد غذایی( 42درصد) ،لوله و پروفیل(  3درصد) ،سایر
کاالهای صنعتی( 6درصد) ،سیمان ( 5درصد) و مواد نفتی(نفت سفید و نفت گاز  9درصد)
تشکیل میدهد .که این کاالها  39درصد کل کاالهای صادراتی را بر اساس ارزش و بر اساس
وزن  37درصد کل کاالهای صادراتی را در سال یاد شده تشکیل میدهد .کشورهای عراق،
ترکمنستان ،آذربایجان ،فدراسیون روسیه و افغانستان کشورهای اصلی هدف صادرکنندگان
استان مازندران بودهاند.
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 مسائل و مشکالت صادرکنندگان استان
اقتصاد ایران در حال حاضر در پیچ و خم مسایل و مشکالت گوناگون اقتصادی ،چنان در هم
گره خورده است که علیرغم رشد اقتصادی بسیار در زمینههای مختلف کشاورزی ،صنعت و
معدن ،هنوز در تبادالت بازرگانی حتی با کشورهای همجوار با مشکالت عدیدهای روبروست که
امکان رقابت جدی در خصوص توسعه صادرات در سطح جهانی وجود ندارد.
از جمله مسائل اساسی در این زمینه می توان به موارد ذیل اشاره نمود
 عدم وجودتشکل قدرتمند صادراتی در استان تغییرات مداوم قوانین و مقررات ضعف سیستم اطالع رسانی عدم وجود سیستم حمل و نقل مطمئن ،ارزان و قابل دسترسجدا از مشکالت ارائه شده فوق که مشکالت بنیادی است مسائل و مشکالت اجرایی دیگری نیز
مانع صادرات و صادرکنندگان ما میگردد مواردی از قبیل:
 مشکالت گمرکی صادرات بخش کشاورزی استان مازندران به روسیه در کشور هدف.اعتبار اسنادی یا همان  LCیعنی نامه اعتباری یا همان ضمانتنامه که از طریق بانک
قابل گشایش میباشد ،از آنجائیکه اعتبار اسنادی روشی امن و مطمئن جهت پرداخت
وجه کاال به شمار میرود بنابراین عدم گشایش آن ،صادرکنندگان را با مشکل مواجه
نموده است.
 اخذ روادید برای خریداران و بازرگانان استان در برخی از کشورهای  CISمیباشدکهمراودات آنها را با مشکل مواجه نموده است.
 ارایه خدمات به صادرکنندگان از انسجام و کارآیی و سرعت الزم برخوردار نیست. اطالعات مدون ،منسجم و کارآمدی از صادرکنندگان و ساختار صادراتی کشور واستان وجود ندارد ،در این ارتباط بانک اطالعاتی صادرکنندگان در حال تهیه میباشد
ولی متأسفانه اطالعات جمع آوری شده کامل نمیباشد.
 عدم توجه به خسارات صادرکنندگان ناشی از نوسانات ارزی. فقدان نظام سیاستگذاری واحد برای تصمیمگیری در مسایل صادرات کشور. افزایش هزینههای حمل و نقل بینالمللی و عدم پرداخت یارانه حمل و نقل ،افزایشهزینههای صادرکنندگان به دلیل اعمال تحریمها ،حذف یارانه نمایشگاههای
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بینالمللی ،اخذ مالیات بر ارزش افزوده توسط گمرک ازجمله دیگر مشکالت
صادرکنندگان میباشد.
موارد ارائه شده فوق از جمله مشکالت صنعتگران و صنایع و همچنین صادرکنندگان استان
بوده که مورد اشاره قرار گرفته است که میبایست مسئولین امر ،توجه بیشتری به رفع مشکالت
بخش تولید و صنعت استان داشته باشند .البته در خصوص موارد فوق االشاره و در راستای
حذف پیمان سپاری ارزی و اختصاص تسهیالتی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان و گشایش
 LCتوسط بانکهای دولتی که جزء مصوبات جلسات کمیتههای تخصصی توسعه صادرات
استان نیز بوده است مکاتباتی با سازمان توسعه تجارت گردیده است اما هنوز راهکاری ،ارائه
ننمودهاند.
 ارزش و حجم واردات استان به تفکیک مصرفی ،واسطهای و سرمایهای
کل واردات استان در سال  4931از نظر وزن و ارزش به ترتیب برابر  0469/5هزار تن و 695/4
میلیون دالر بوده است ،بر اساس آمار ارائه شده توسط گمرکات استان ،واردات استان مازندران
در سال  31نسبت به سال  39از نظر وزنی  5/6درصد افزایش و از نظر ارزشی  49/5درصد
کاهش داشته است که به ترتیب از نظر وزنی  63/6درصد و از نظر ارزشی  66/9درصد از کل
مبادالت استان را در سال یاد شده را تشکیل داده است .اقالم عمده وارداتی به گمرکات استان
مازندران در این مدت به ترتیب شامل :جو به ارزش بیش از  000میلیون و  673هزار دالر و
سهم ارزشی  07درصد ،گندم به ارزش بیش از  436میلیون و  419هزار دالر و سهم ارزشی
 01درصد ،آهن آالت به ارزش  443میلیون و  661هزار دالر و سهم ارزشی  41درصد ،پنبه به
ارزش بیش از  74میلیون و  65هزار دالر و سهم ارزشی  3درصد و خوراک آماده برای دام با
ارزشی بالغ بر  50میلیون و  361هزار دالر و سهم ارزشی  6درصد از کل واردات را دارا بوده
است .که این اقالم  32درصد کل کاالهای وارداتی را بر اساس ارزش و بر اساس وزن  35درصد
کل کاالهای وارداتی را در سال یاد شده تشکیل میدهند .کشورهای امارات ،فدراسیون روسیه،
ترکیه ،ترکمنستان و چین کشورهای اصلی واردات به استان مازندران بودهاند.
 متوسط قیمت کاالهای صادراتی
بر اساس آمارها میتوان گفت ،در سال  4931شاهد افزایش میانگین قیمت کاالهای صادراتی
کشور بودیم که از کاهش نسبتا محسوس خامفروشی حکایت دارد ،بهطوریکه متوسط قیمت
هر تن کاالی صادراتی کشور در سال گذشته به  164دالر رسید و  4 /00درصد افزایش یافت.
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 متوسط قیمت کاالهای وارداتی
متوسط قیمت هر تن کاالی وارداتی به یک هزار و  469دالر رسید که نسبت به رقم مشابه
سال  ،39معادل  5درصد کاهش داشته و نشان میدهد سهم مواد اولیه از واردات ایران در سال
گذشته افزایش یافته است.
 تراز بازرگانی
صادرات غیرنفتی همواره از مهمترین مسایل مورد نظر سیاستگذاران اقتصاادی باوده و توجاه
خاصی را در برنامههای توسه اقتصادی کشور را معطوف خود داشته است .لاذا ایجااد تساهیالت
در زمینههای صادرات موجب تحرک در مکانیزم تجارت خاارجی و نقاش ماؤثر در رشاد تولیاد
ناخالص ملی خواهد داشت .جمع کل مبادالت تجاری (صادرات و واردات) استان مازندران ساال
 4931از نظر ارزشی معادل  4062/3میلیون دالر و از نظر وزنی  9412/5میلیون تن بوده کاه
نسبت به کل مبادالت استان در سال قبل از نظر وزنای  43/6درصاد کااهش و از نظار ارزشای
 42/5درصد کاهش داشته است ،از نظر وزن حدود  92/5درصد از مبادالت استان را صاادرات و
 63/5درصد آن را واردات تشکیل میدهد .از نظر ارزشی نیز در مدت یااد شاده صاادرات 99/6
درصد و واردات  66/0درصد از مبادالت را تشکیل میدهند.
 .1-41جمع بندی و ارائه توصیههای سیاستی
برای گسترش توسعه تجارت خارجی با کشورهای همسایه باید بخش خصوصی ورود مستقیم و
فعالتری داشته باشند و دولت هم زیرساختهای مورد نیاز را در این حوزه تأمین کند .دولت
در حوزه تجارت خارجی فراهم کردن زیرساختها و تسهیل روابط تجاری با کشورهای هدف را
با بهرهگیری از دیپلماسی سیاسی از وظایف مهم خود میداند و در این بخش نیز دولت خوب
عمل کرد .ساماندهی سیاستهای خارجی و سپردن اقتصاد به بخش خصوصی ،دو برنامه اصلی
دولت تدبیر و امید در سال  35میباشد.
تشکیل شرکتهای بزرگ صادراتی از راهکارهای اصلی برای توسعه تجارت خارجی است و باید
از صادرات خرد فاصله بگیریم و با ایجاد شرکتها ی بزرگ اقتصادی امکان صادرات کاالها با
حجم زیاد و متنوع را برای استان فراهم کنیم.
تسهیل روابط بانکی و گمرکی با روسیه و آذربایجان میتواند در صدور کاالهای استان به آن
کشورها کمک بسیاری نماید .براساس توافق ایران با کشورهای روسیه و آذربایجان روابط بانکی
و گمرکی فی مابین تسهیل شد و فضای خوب همکاری تجاری با این دو کشور ایجاد شده است.
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با توافق انجام شده میتوان محصوالت صادراتی استان را از این دو کشور به سایر کشورهای
آسیای مرکزی صادر کنیم و در این حوزه نقش استان مازندران میتواند موثر باشد.
با در نظر گرفتن ترکیب اقالم وارداتی گمرکات استان ،پیشنهاد مایگاردد اساتان مازنادران در
راستای مزیتهای نسبی و دسترسی به بازار مناسب کشورهای حاشیه دریای خازر ،نسابت باه
جهتدهی تولیدات اقدام نماید ،همچنین پیشنهاد میشود توجه ویژهای به واحادهاای تولیادی
که محصوالت خود را جهت صادرات تولید مینمایند گردد تا تناسابی میاان صاادرات و واردات
استان ایجاد گردد .در این راستا و با در نظر داشتن عوامل قابل کنتارل ،مایتاوان توصایههاای
سیاستی زیر را ارائه داد:
 برنامهریزی مناسب برای اجرای بسته حمایت از صادرات غیرنفتی و نظارت بر حسناجرای آن.
 جستجوی بازارهای کاالهای مازاد تولیدی بخشهای اقتصای استان. توسعه تجارت محصوالت گرمسیری و معتدل بخش کشاورزی. توسعه تجارت محصوالت تولیدی دارای مزیتهای نسبی استان. تجهیز گمرکات استان و حذف بروکراسی غیرضروری دستگاههای متولی بخش تجارتخارجی و همچنین ترخیص کاالهای وارداتی و صادراتی مطابق استانداردهای بینالمللی.
 ارائه تسهیالت خاص برای کاهش زمان ترخیص گمرکی محصوالت کشاورزی و فاسدشدنی.
 بهبود کیفیت و کاهش هزینه در بخش تولیدات صادراتی تغییر در ترکیب کاالهای صادراتی از مواد اولیه و فرآوری نشده به سمت صادرات باارزش افزوده باالتر و فناوری برتر.
 افزایش رقابتپذیری کاالهای داخلی با کاالهای مشابه خارجی به منظورایجاد اشتغال ودستیابی به رشد پایدار اقتصادی.
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فصل یازدهم
بازار سرمایه
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چکیده
براساس آمار ارائه شده از بورس منطقهای استان مازندران ،حجم
معامالت صورت گرفته در بورس منطقهای استان مازندران در سال
 4931معادل  0545میلیون سهم به ارزش  5494میلیارد ریال بوده
که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد و از نظر ارزش به
ترتیب  19و  3درصد کاهش داشته است .همچنین از کل سهام مورد
معامله در بورس منطقه استان مازندران در سال  4931تعداد 4199/4
میلیون سهم معادل (  57درصد) مورد خرید و  4264/3میلیون سهم
معادل ( 19درصد) مورد فروش قرار گرفته است .از نظر ارزش نیز سهام
خریداری شده در بورس منطقهای استان در سال  31معادل 9220/9
میلیارد ریال ( 56/5درصد) و سهام به فروش رفته در این مدت معادل
 0406/1میلیارد ریال ( 14/5درصد) بوده است.
همچنین در سطح کشور از ابتدای سال  4931متوسط روزانه حجم و
ارزش معامالت به ترتیب برابر با  4447میلیون سهم و  0900میلیارد
ریال بوده است .همچنین شاخص بورس ،به میزان  0994واحد افزایش
یافت و از  77266واحد به  62043واحد رسید.

واژههای کلیدی :بورس ،ارزش سهام ،بازار سرمایه ،شاخص قیمت
سهام
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 .4 – 44سیاستهای اقتصادی بازار سرمایه و جهتگیریهای استان
بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان بازار مالی نقش بهسزایی در بسیج امکانات مالی و سرمایهای
در جهت تخصیص بهینه منابع به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد .نقش و اهمیت
نظام مالی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها به صورتی است که میتوان تفاوت
اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته را در درجه کارآمدی و کارآیی نظام مالی آنها
جستوجو کرد .رشد غیرتورمی بلندمدت اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال ،نیازمند تجهیز
منابع مالی و تخصیص بهینه آنها در اقتصاد ملی است و این مهم با کمک بازارهای مالی سازمان
یافته و متشکل و کارآمد که در آن تنوع ابزارهای مالی و شفافیت اطالعات وجود دارد ،میسر
خواهد بود.
نظریهها و تجربه جهانی حاکی از آن است که میان توسعه بخش مالی اقتصاد و توسعه اقتصادی
رابطه بسیار نزدیکی وجود دارد ،چنان که حجم باالی معامالت ،قدرت نقد شوندگی باال و تعداد
قابل توجه سرمایهگذاران در بورسهای کشورهایی با اقتصاد پیشرفته نیز مؤکد این رابطه است.
بازار سرمایه با توجه به پتانسیلهای خود به ویژه در تجمیع سرمایههای خرد جامعه ،تأمین
مالی با هزینههایی به مراتب کمتر از سایر روشها و شناساندن فرصتهای مناسب
سرمایهگذاری میتواند نقش بسیار مؤثری در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.
 .4-4 – 44تبیین رویکردها و سیاستهای دولت در بخش بازار سرمایه
بازار سرمایه میتواند نقش مهم و بیبدیلی را در تأمین مالی فعالیتهای بنگاههای اقتصادی و
بودجه دولت ایفا نماید .لذا ،سیاست قطعی دولت ،تقویت این نهاد به منظور نقشآفرینی مؤثرتر
در روند توسعه اقتصاد ملی است .در شرایط کنونی اقتصاد ایران که بسیاری از بنگاههای
اقتصادی و دولت در تنگنای شدید مالی به سر میبرند و تأمین مالی غیرتورمی بنگاهها و بودجه
دولت برای ایجاد تحرک در اقتصاد و خروج غیرتورمی از رکود یکی از نیازهای مهم اقتصاد
کشور است ،نقش و اهمیت بازار سرمایه بیش از پیش برجسته و نمایان میشود .دولت در
چارچوب سیاستهای خروج از رکود اقتصادی در سال  4931کماکان سیاستهای گذشته خود
را در این خصوص دنبال نموده به گونهای که با بهرهگیری از مجموعه سیاستهای ذیل که
برای تنظیم و توسعه بازار اوراق بهادار و بورسهای کاالیی تهیه کرده در جهت توسعه بازار
سرمایه اقدام نموده است :
 تقویت نقش بازار اولیه در تشکیل سرمایه
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گسترش بازار اوراق بهادار دولتی
جذب سرمایهگذاری خارجی در بازار اوراق بهادار
افزایش نقش تأمین مالی مبتنی بر کاال
کمک به تأمین مالی بنگاههای اقتصادی از طریق اوراق بهادار
تنوع دادن به ابزارها و نهادهای تأمین مالی به منظور پوشش دادن کلیه نیازهای
سرمایهگذاران و شرکتهای سرمایهپذیر

 .2- 44بررسی وضعیت تحوالت بازار سرمایه در سال 4931
شاید بتوان سال  4931را عجیبترین سال بورس در حیات  17ساله آن دانست ،زیرا در این
سال به دلیل برطرف شدن یک ابهام مهم سیاسی 462 ،درجه تغییر مسیر داد و زیان
سهامداران را به سودآوریهای جالبی تبدیل کرد .بر این اساس بورس ایران که سال  4939را
با ابهامات سیاسی و اقتصادی و برخی تصمیات دولت در رکود سپری کرده بود ،سال  4931را
به دلیل تفاهم هستهای لوزان با شروع طوفانی آغاز کرد و با رشد  6222واحدی در هفت روز
نوید روزهای پررونقی را به سهامداران داد ،اما این روند دوام چندانی نداشت و کسی تصور
نمیکرد که روزهای خوب بورس به سرعت تمام شود و رکودی عمیق و شدتدار دامن بورس را
بگیرد ،به طوری که از همان ابتدای سال امیدواری سهامداران زیر سایه نگرانی از به نتیجه
نرسیدن توافق هستهای و همچنین افت قیمتهای جهانی به ناامیدی تبدیل شد و در نهایت
بورس به دوران رکود خود برگشت .به این ترتیب بورس ایران به غیر از روزهای ابتدایی سال،
روند کاهشی به خود گرفت و مسیر نزولی و محتاطانه خود را در اردیبهشت ماه نیز ادامه داد،
به طوری که کاهش انگیزه سهامداران برای خرید سهم موجب ادامه مسیر نزولی تاالر شیشهای
شد ،تا جایی که خوشبینی نسبت به ادامه مذاکرات هسته ای هم نتوانست بورس را به موج
مثبت بکشاند.
 .9-44وضعیت شاخصهای بازار سرمایه
 .4-9-44شاخص قیمت سهام
شاخص قیمت سهام مهمترین معیار سنجش عملکرد بورس اوراق بهادار است که نگاه
سرمایهگذاران را برای تصمیمگیری درباره خرید ،نگهداری و فروش سهام فراسوی خود دارد .از
این رو ،تغییرات شاخص مزبور باید بتواند واقعیتهای موجود در این بازار را به خوبی نشان
دهد .شاخص قیمت سهام بورس منطقهای مازندران در سال  4931معادل  62043واحد بوده
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که نسبت به سال  4939معادل (  60590واحد ) معادل  06درصد افزایش را تجربه نموده
است.
 .2-9-44تعداد و ارزش سهام مورد معامله
براساس گزارش بورس منطقهای استان مازندران تعداد کل سهام مورد معامله در سال 4931
در بورس منطقهای استان مازندران معادل  0545میلیون سهم به ارزش  5494میلیارد ریال
بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد و از نظر ارزش به ترتیب  19و  3درصد
کاهش داشته است .همچنین از کل سهام مورد معامله در بورس منطقه استان مازندران در
سال  4931تعداد  4199/4میلیون سهم معادل ( 57درصد) مورد خرید و  4264/3میلیون
سهم معادل ( 19درصد) مورد فروش قرار گرفته است .از نظر ارزش نیز سهام خریداری شده در
بورس منطقهای استان در سال  31معادل  9220/9میلیارد ریال ( 56/5درصد) و سهام به
فروش رفته در این مدت معادل  0406/1میلیارد ریال ( 14/5درصد) بوده است.
 .9-9-44نسبت ارزش معامالت سهام به کل ارزش سهام کشور
نسبت ارزش معامالت سهام بورس منطقها ی مازندران نسبت به کل ارزش سهام کشور در سال
 4931برابر  4/4درصد بوده که نسبت به سال  4939معادل ( 2/3درصد) به میزان  00درصد
افزایش داشته است.
 .1-9-44دورههای آموزشی برگزار شده در بورس منطقهای مازندران
بورس منطقهای مازندران با هدف آشنایی کامل عالقمندان به سرمایهگذاری در بورس اوراق
بهادار با کلیات و مفاهیم اولیه بازار سرمایه و توانمندسازی و پاسخگویی به پرسشهای فعاالن
بازار ،ساالنه دورههای آموزشی مرتبط را برگزار مینماید تا متقاضیان آمادگی الزم جهت ورود
به بورس اوراق بهادار و فعالیت حرفهای را پیدا کنند .لذا بدین منظور در سال  4931در مجموع
به میزان  6322نفر ساعت دوره آموزشی در بورس منطقهای مازندران برگزار گردیده که نسبت
به مدت مشابه سال قبل  65درصد رشد داشته است.
 .5-9-44کدهای معامالتی ایجاد شده در بورس منطقهای مازندران
کد معامالتی ،شناسهای  6کاراکتری است که براساس مشخصات و اطالعات فردی سرمایهگذار
از جمله کد ملی وی و به صورت ترکیبی از حرف و عدد تعیین میشود .این کد در واقع از سه
حرف اول نام خانوادگی و یک عدد تصادفی ،تشکیل شده است .کد معامالتی سرمایهگذار
منحصر به فرد است و هر سرمایهگذار یک کد معامالتی دارد .دریافت کد معامالتی از طریق
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کارگزار و با ارائه مدارک شناسایی ( کپی شناسنامه و شماره ملی ) و فقط برای یکبار انجام
میشود .براساس آمار موجود در سال  4931در مجموع تعداد  9916کد جدید معامالتی در
بورس منطقهای مازندران ایجاد گردیده ا ست که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشدی
معادل  - 69درصد برخوردار بوده است.
 .6-9-44بازرسی از دفاتر کارگزاریهای استان مازندران
به منظور مساعدت در جهت توسعه متناسب شرکتهای کارگزاری به عنوان یکی از مهمترین
نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه و به روز نمودن امور آنها در استان ،بورس منطقهای
مازندران وظیفه بررسی و تهیه گزارشها جهت صدور و تمدید انواع مجوزها ،یا جهت تأسیس
شرکتهای کارگزاری جدید و فعالیتهای گوناگون آنها در بورسها و بازار فرابورس و بازرسی از
شرکتهای کارگزاری در هنگام بررسی شکایات و تخلفات رسیده را دارد و به صورت ساالنه یک
بار شرکتهای کارگزاری را از طریق بازرسی و بررسی معیارهایی از قبیل دفاتر ،پرسنل،
سیستمهای کارگزاری و مالی ،سایت ،مشتریان ،معامالت و غیره امتیازبندی و رتبهبندی
مینماید .در این راستا در سال  4931تعداد  09مورد بازرسی از دفاتر کارگزاری بورس در
استان مازندران توسط بورس منطقها ی استان انجام پذیرفته است که نسبت به مدت مشابه
سال قبل معادل  06درصد رشد داشته است.
 .7-9-44کارگزاریهای فعال در سطح استان مازندران
براساس گزارش بورس منطقهای استان کارگزاریهای فعال در بازار سرمایهاستان مازندران در
سال  4931تعداد  02کارگزاری بوده که نسبت به سال  47 ( 4939کارگزاری فعال ) معادل
 47/6درصد رشد داشته است .همچنین سه کارگزاری سهم آشنا ،صبا جهاد و آگاه بیشترین
حجم معامالت را در سال  4931به خود اختصاص دادهاند.
 .1-44جمع بندی و ارائه توصیههای سیاستی
آخرین گزارش ارائه شده از سوی سازمان بورس از عملکرد بازار در سال گذشته ،حاکی از
روند رو به بهبود شاخص در ماههای پایانی سال است .دوره پایانی همچنین با منفیشدن
سرمایهگذاری خالص اشخاص حقوقی همراه بوده است .بر اساس گزارش سازمان بورس و
اوراق بهادار ،از ابتدای سال گذشته متوسط روزانه حجم و ارزش معامالت به ترتیب برابر با
 4447میلیون سهم و  0900میلیارد ریال بوده است .همچنین شاخص بورس ،به میزان
 0994واحد برابر تا سه درصد افزایش یافت و از  77266واحد به  62043واحد رسید.
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اگر چه تجزیه و تحلیل آمارهای ارائه شده از بورس منطقهای مازندران حکایت از کاهش
شدید حجم و ارزش معامالت صورت گرفته در بورس منطقهای مازندران در سال  4931دارد
اما از مقایسه خریداران و فروشندگان سهام در این بازار مشاهده میگردد که معاملهگران
مازندرانی از نظر تعداد خرید  57درصد و همچنین از نظر ارزش نیز  56/5درصد خریدار
سهام مورد معامله در بازار بودهاند .این امر حکایت از توجه مازندرانیها به بازار سرمایه و
مثبت بودن نگرش سرمایهگذاری در این بازار از دیدگاه آنان میباشد .از جمله عوامل مؤثر بر
رشد شاخص کل در سال  4931میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
 مشخص شدن نتیجه مذاکرات هستهای و امیدوار شدن معاملهگران به آینده اقتصادی
کشور
 کاهش میزان سود بانکی و باال رفتن ریسک سپردهگذاری در مؤسسات پولی و
اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی که در چند سال اخیر بطور چمشگیری در سطح
کشور افزایش یافته بودند.
 تغییر رویکرد معامله گران به تکنیک نوسانگیری
 ورود سهامداران و افزایش نقدینگی بازار
با توجه به گسترش نهادی و ابزاری ایجاد شده در بازار سرمایه طی سالهای اخیر و به منظور
بهرهبرداری مناسب از فرصتهای سرمایهگذاری برای فعاالن در این بازار واحد ،راهکارهای زیر
توصیه میگردد :
 اطالع رسانی و ارائه اطالعات جامع راجع به شرکتهایی که قرار است وارد بورس شوندو اطالعات جامع نظیر اطالعات مالی شرکتها و ...
 گسترش مشاورههای تخصصی در تحلیل در بازار سرمایه و تجهیز بیشتر نرم افزاریبازار سرمایه.
 تعامل بیشتر مسئوالن بازارهای پول و سرمایه به منظور اتخاذ سیاستهای هماهنگ. توسعه فعالیتهای بورس اوراق بهادار در شهرستانها. ایجاد بازارهای فرعی (بازارهایی خارج از بورس که جهت معامله اوراق بهاداری کهشرایط کافی برای پذیرش در بورس اصلی را ندارند).
 تشویق انگیزههای سرمایهگذاری به سمت سرمایهگذاری بلند مدت در بازار سرمایه. ایجاد شفافیت اطالعاتی در بازار سهام با هدف اعتماد آفرینی111
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فصل دوازدهم
صنعت بیمه
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چکیده
شرکتهای بیمه بر حسب طبیعت فعالیتشان از کانالهای مهم
پسانداز و از نهادهای مهم و محوری مالی و تجهیز و تخصیص سرمایه
و تامین مالی واحدهای اقتصادی به شمار میآیند .زیرا صنعت بیمه با
جذب حق بیمه دریافتی و به جریان انداختن منابع پولی جمعآوری
شده به صورت کارا و سرمایهگذاری آن میتواند بستر مناسبی برای
رشد و توسعه اقتصادی فراهم آورد.
با بررسی عملکرد شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی شده استان
مازندران در سال  31مشاهده میشود که شرکتهای فوق الذکر دارای
 01شعبه 601،نمایندگی و  166پرسنل میباشد .همچنین تعداد کل
بیمهنامههای صادر شده شرکتهای یاد شده معادل  4/16میلیون مورد
به ارزش 5150/6میلیارد ریال بوده است .همچنین این بازه زمانی
تعداد کل خسارتهای پرداختی نیز در مدت یاد شده معادل 013/9
هزار مورد به ارزش  9744/9میلیارد ریال بوده است .همچنین میزان
ضریب خسارت در استان (نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه
دیافتی)  66/4درصد بوده است.

واژههای کلیدی :صنعت بیمه ،رشد اقتصادی ،حق بیمه ،خسارت
پرداختی
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 4. - 42سیاستهای اقتصادی صنعت بیمه و جهتگیریهای استان
 4.-4-42مقدمه
صنعت بیمه در اقتصاد کنونی جهان یکی از بخشهای پیشرو در بازار سرمایه اسات .بیمه باه
عناوان یکی از ابزارهای کارای مدیریت ریسک وتأمین امنیت وآرامش خاطر از یک سو سبب
گسترش رفااه اجتماعی گردیده و از سوی دیگر باعث رشد سرمایهگذاری شده و در پی آن،
تولید با سرعت بیشتری رشد نموده و اقتصاد رونق میگیرد.
 .2-4-42تبیین رویکردها و سیاستهای دولت در صنعت بیمه
نقش اصلی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران به عنوان نهاد ناظر ،حمایت از بیمهگذاران
است از طریق اطمینان یافتن به اینکه شرکتها برطبق قوانین و مقررات مربوط به بیمه عمل
میکنند ،است .به منظور دستیابی به این هدف و رسیدن به چشمانداز ترسیم شده برای بیمه
مرکزی جمهوری اسالمی ایران و صنعت بیمه ،به شرحی که بیان شد ،اهداف کالن زیر پیگیری
خواهد شد :
. 4سیاستگذاری در صنعت بیمه و توان بخشی بازار بیمه
. 0تقویت اثربخشی اقدامات نظارتی در فضای کسب و کار بیمهای
. 9باال بردن بهرهوری عملیاتی شرکتهای بیمه و ایجاد بازار رقابتی
. 1تشویق و هدایت شرکتهای بیمه به توسعه و تنوع بخشی محصوالت بیمهای
. 5ارتقای سطح کیفیت ارائهی خدمات بیمهای به منظور افزایش رضایت بیمهگذاران
. 6توسعه سیستمهای حمایت از حقوق بیمهگذاران و ارتقای حس اعتماد عامه مردم به صنعت
بیمه
. 7توسعهی همکاریهای بینالمللی و یکپارچهسازی روابط بینالمللی در بخش بیمه
. 6جلب مشارکت ،سرمایه ،تکنولوژی و دانش مدیریت بیمهای از داخل و خارج کشور
بر این اساس سیاست کلی صنعت بیمه ،احیای نقش اصلی بیمه به عنوان یک فعالیت مفید
اجتماعی در حمایت از منافع مادی افراد ،نهادهای تجاری و دولت براساس توسعه رقابت،
گسترش و توسعه زیرساخته ا و تکنولوژی مدرن از طریق ایجاد خدمات و ابزارهای بیمهای
باکیفیت و جذاب ،باالبردن سطح اطمینان در زمینه رعایت حقوق مشتری ،ایجاد قوانین
کارآمد ،ایجاد روشهای نظارتی استاندارد و نهادهای خود تنظیم در سال  4931بوده است.
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 9.-4-42ماموریت و چشمانداز بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
ماموریت صنعت بیمه ،ایجاد اطمینان و آرامش خاطر برای آحاد جامعه در جریان زندگی و همه
فعالیتهای اقتصادی(کشاورزی ،صنعتی و خدماتی)آنان ،از طریق تولید و عرضه انواع
محصوالت بیمهای با قیمت و کیفیت مناسب است چشمانداز صنعت بیمه در افق چشمانداز
بیست ساله جمهوری اسالمی ایران به این شرح است:
آینده صنعت بیمه ایران در افق  ،4141صنعتی است اقتصادی ،عدالت محور ،پایدار ،سالم و
قابل اعتماد ،برخوردار از اخالق حرفهای و عجین شده با جامعه که از مختل شدن روند طبیعی
زندگی آحاد شهروندان و چرخه عادی فعالیتهای کشاورزی ،صنعتی و خدماتی کشور که در
نتیجه حوادث ناشی از عوامل طبیعی و یا انسانی اتفاق میافتد به شیوهای آسان ،سریع ،مشتری
مدار و با کمترین هزینه و به شکلی همه جانبه جلوگیری میکند و الگو برای بیمهگران آسیای
میانه ،خاور میانه و شمال آفریقا در این زمینه است.
در این راستا و در یک نگاه کلی ،فعالیت شرکتهای بیمه درمکانیزم انتقال ریسک و تبعات آن
از بیمه گذار به بیمهگر خالصه میشود و نتیجه آن کاهش نگرانی و ایجاد امنیت و آرامش
خاطر برای مردم است و غالباً ماموریت شرکتهای بیمه ،تامین منافع ذی نفعان از طریق ارائه
خدمات بیمهای و سرمایهگذاری بهینه تعریف شده است .بر اساس مجموعه وظایف تعریف شده
برای بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران در قانون تأسیس بیمه مرکزی مصوب ،4952/29/92
ماموریت بیمه مرکزی به عنوان ابزار اعمال نظارت دولت بر فعالیت بیمهگری میباشد.
 .2– 42بررسی وضعیت تحوالت صنعت بیمه
 .4-2-42عملکرد شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی شده در سطح کشور
بر اساس آمار و اطالعات دریافت شده از بیمه مرکزی در سال  ،4931میزان حق بیمه دریافتی
شرکتهای بیمه در سطح کشور  006/4هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل در حدود
 3/7درصد افزایش داشته است .همچنین در همین سال تعداد بیمهنامه صادره از سوی
شرکتهای فوق  52/7میلیون مورد بوده که نسبت به سال قبل  42/1درصد افزایش داشته
است .در سال  4931میزان خسارت پرداختی از سوی شرکتهای فوق  411/9هزار میلیارد ریال
بوده که نسبت به سال قبل حدود  46/5درصد افزایش داشته است .همچنین تعداد کل
خسارتهای پرداخت شده از سوی شرکتهای فوق  01/3میلیون مورد بوده که نسبت به سال
قبل  94/1درصد افزایش داشته است .ضریب خسارت صنعت بیمه کشور(نسبت خسارت
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پرداختی به حق بیمه دریافتی) در سال  4931معادل  69/6درصد بوده که نسبت به سال قبل
در حدود  0/0درصد کاهش داشته است .این نسبت حاکی از کاهش نسبت خسارت پرداختی به
حق بیمه دریافتی شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی شده کشور یا عبارت دیگر افزایش
سوددهی این شرکتها میباشد.
 .2-2-42عملکرد شرکتهای بیمه دولتی و دولتی خصوصی شده استان مازندران
تعداد و ارزش بیمهنامههای صادر شده
تعداد کل بیمهنامههای صادر شده شرکتها ی بیمه دولتی و خصوصی شده استان مازندران در
سال  31معادل 4/16میلیون مورد به ارزش  5150/3میلیارد ریال بوده که نسبت به سال 39
به ترتیب از حیث تعداد حدود  6درصد افزایش و از حیث ارزش حدود  41درصد افزایش داشته
است .در مورد رشتههای بیمهای ،بیش از  52/1درصد از حق بیمه تولیدی در استان از نظر
ارزش مربوط به بیمههای اتومبیل بوده است ،که شامل بیمه حوادث ،شخص ثالث و بدنه
میباشدکه در این میان بیمه شخص ثالث با  169695مورد بیمهنامه صادره و حق بیمه
دریافتی 0416/7میلیارد ریال که  93/1درصد از کل حق بیمه دریافتی را تشکیل میدهد که
این رشته بیمهای بیشترین سهم را هم از حیث تعداد بیمهنامههای صادره و هم از حیث حق
بیمه دریافتی از میان رشتههای بیمه دارا میباشد .همچنین بیمه درمان تنها با 4234مورد
بیمهنامه صادره و با حق بیمه دریافتی 4611/1میلیارد ریال جایگاه دوم را از کل حق بیمه
دریافتی صنعت بیمه استان به خود اختصاص داده است.
در مدت یاد شده بیشترین تعداد بیمهنامههای صادره مربوط به بیمه ایران  621600مورد به
ارزش0303/5میلیارد ریال و کمترین آن مربوط به بیمه دانا  61315مورد به ارزش 100/9
میلیارد ریال بوده است ،بیشترین حق بیمه دریافتی در بخش بیمه شخص ثالث مربوط به بیمه
ایران به تعداد  015356مورد و به ارزش 4456/6میلیارد 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  7563/7میلیون ریال و کمترین حق
بیمه دریافتی سرانه مربوط به بیمه دانا به ارزش  9516/7میلیون ریال میباشد.
تعداد و ارزش خسارتهای پرداختی
تعداد کل خسارتهای پرداخت شده شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی شده استان مازندران
در سال  31معادل  013/9هزار مورد به ارزش  9744/9میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت
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مشابه سال قبل به ترتیب از حیث تعداد  5/0درصد و از نظر ارزش  47/4درصد افزایش داشته
است  .بیشترین تعداد خسارتهای پرداختی مربوط به بیمه درمان معادل  024460مورد بوده (
 62/7درصد از کل تعداد خسارت پرداختی) که نسبت به سال قبل ) 432097مورد ) 5/6
درصد رشد داشته است  .همچنین بیشترین مبلغ خسارت پرداختی مربوط به بیمهنامه شخص
ثالث به ارزش  4639/7میلیارد ریال (  15/6درصد از کل مبلغ خسارت پرداختی) بوده است
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ( 4629/5میلیارد ریال) 5/6 ،درصد افزایش داشته است.
کمترین تعداد خسارت پرداختی مربوط به بیمه باربری معادل  66مورد بوده که نسبت به سال
قبل  5/5درصد کاهش داشته است .همچنین کمترین مبلغ خسارت پرداختی نیز مربوط به
بیمه باربری به مبلغ  9/5میلیارد ریال (  2/97درصد از کل مبلغ خسارت پرداختی) بوده است
که نسبت به مدت مشابه سال قبل  16/5درصد کاهش داشته است .با بررسی عملکرد
شرکتهای بیمه استان مازندران طی دوره یاد شده مشاهده میشود که بیشترین میزان
خسارت پرداختی توسط بیمه ایران  457912مورد به ارزش  0936/0میلیارد ریال و کمترین
آن مربوط به بیمه البرز  40374مورد به ارزش  075/7میلیارد ریال بوده است.
با بررسی تعداد و ارزش خسارتهای پرداختی مجموع خسارتهای پرداختی کلیه رشتهها در
استان مازندران طی دوره مورد بررسی مشاهده میشود که مجموع مبالغ دریافت شده بابت
ارزش بیمهنامههای صادر شده کلیه رشتههای بیمهای  5150/6میلیارد ریال و از مجموع
خسارت پرداختی  9744/9میلیارد ریال ،حدود  4714/5میلیارد ریال بیشتر بوده است .به
عبارت دیگر  66/4درصد از حق بیمه دریافتی صرف پرداخت خسارت به بیمهشدگان شده
است.
 .9 – 42بررسی و تحلیل شاخصهای عملکردی شرکتهای بیمه
 .4- 9 -42ضریب خسارت ( نسبت خسارت واقع شده به حق بیمه عاید شده )
ضریب خسارت حاصل نسبت خسارت واقع شده به حق بیمه عاید شده است .حق بیمه عاید
شده شامل مجموع حق بیمه صادره و تفاضل ذخیره حق بیمه ابتدا و پایان سال است .خسارت
واقع شده عبارت از حاصل جمع خسارتهای پرداختی و تفاوت بین خسارتهای معوق انتها و
ابتدای هر سال است .در پایان سال  4931ضریب خسارت بازار بیمه استان به  66/4درصد
رسید که نسبت به سال گذشته ( 66/6درصد ) معادل  4/5درصد افزایش داشته است .این امر
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حاکی از کاهش نسبی خسارت پرداختی به حق بیمه دریافتی و به عبارتی سوددهی کمتر
صنعت بیمه نسبت به سال گذشته میباشد.
ضریب خسارت برای شرکت بیمه ایران  76/5درصد ،بیمه آسیا  62درصد ،بیمه البرز 57/7
درصد و برای بیمه دانا  52/7درصد در سال  31محاسبه گردیده است .همانطور که مشاهده
میشود بیمه دانا در مقایسه با سایر شرکتهای بیمهای استان ضریب خسارت کمتری داشته و
به عبارتی سودآوری ناخالص این این شرکت در مقایسه با سایر شرکتهای بیمه کمتر بوده
است.
 .2-9–42تعداد مراکز بیمهای استان
براساس آمار دریافتی از شرکتهای بیمه استان در سال  4931تعداد بیمههای دولتی و
خصوصی شده استان با تعداد  01شعبه 601 ،نمایندگی و تعداد  166پرسنل مشغول ارائه
خدمات بیمهای در سطح استان مازندران بودهاند .در این سال بیمه ایران با  42شعبه972 ،
نمایندگی و تعداد  023نفر پرسنل ،بیمه آسیا با  6شعبه 049 ،نمایندگی و تعداد  497نفر
پرسنل ،بیمه البرز با  1شعبه 407 ،نمایندگی و تعداد  51نفر پرسنل و بیمه دانا با  1شعبه،
 441نمایندگی و تعداد  66نفر پرسنل خدمات بیمهای را در سطح استان ارائه نمودهاند.
 .9-9-42بیمه زندگی
بیمه زندگی از رایجترین و گستردهترین رشتههای بیمه در جهان بویژه در کشورهای پیشرفته
میباشد .هدف اساسی بیمههای زندگی ایجاد وجمعآوری ذخایر مالی ،سرمایهگذاری وکسب
سود حاصل از سرمایه و نهایتاً ایفای تعهدات بیمهگر در قبال استفادهکنندگان میباشد .بر این
اساس  6/6درصد از کل حق بیمه تولیدی در سال  4931مربوط به بیمه زندگی و  39/0درصد
مربوط به بیمه غیر زندگی میباشد.
 .1-42جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی
شاخص ضریب خسارت بازار بیمه استان در سال  4931به میزان  66/4درصد حکایت از آن
دارد که صنعت بیمه استان نسبت به حق بیمه دریافتی خود خسارت کمتری را پرداخت
نمودند که این امر نشان دهنده سوددهی صنعت بیمه در سال گذشته میباشد .از جمله
راهکارهای سیاستی که میتوان جهت افزایش و رونق صنعت بیمه به آن اشاره کرد عبارتند از:
 . 4آموزش دورهای و مداوم نمایندگان ،کارگزاران و ارزیابان خسارت
 . 0تشویق شرکتهای بیمه به فعالیت در بازارهای بیمه خارجی
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 . 9استقرار نظام شایسته ساالری واهتمام به ارتقای صالحیتهای حرفهای در صنعت بیمه
 . 1تعامل با سایر حوزههای تامین مالی در کشور از جمله سیستم بانکی و بازار سرمایه
 . 5توسعه پوششهای جدید بیمهای
 . 6افزایش ضریب نفوذ بیمه به عنوان مهمترین شاخص بیمهای به بیش از میانگین جهانی
 . 7گسترش پوششهای بیمه درمان تکمیلی
 . 6ارتقای آگاهی عمومی از بیمه و تعامل مناسب با ذینفعان
 . 3توسعه محصوالت جدید بیمهای و گسترش بیمههای زندگی
 . 42تدوین قوانین درجهت استقالل وتقویت اختیارات قانونی نهاد ناظر و توسعه صنعت بیمه
 .44یکپارچهسازی وتسهیل تبادل اطالعات ازطریق اتصال به سامانههای ارتباطی درون صنعت
بیمه و با دستگاههای مرتبط
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چکیده
براساس آمار منتشره در آمارنامه اقتصادی استان مازندران در سال
 4931تعداد  49بانک دولتی و خصوصی شده با مجموع  715شعبه
بانکی و با  7569پرسنل مشغول خدماتدهی بودهاند که نسبت به سال
گذشته از نظر شعب  2/9درصد کاهش و از نظر تعداد پرسنل نیز 4/3
درصد کاهش داشته است.
براساس گزارش مذکور مانده سپردههای مذکور در شبکه بانکهای
استان معادل  465/5هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت
مشابه سال ماقبل آن از رشدی معادل  04/7درصد برخوردار بوده است.
همچنین مانده تسهیالت اعطایی شبکه بانکهای استان مازندران تا پایان
اسفند ماه سال  4931معادل  041/6هزار میلیارد ریال بوده که نسبت
به مدت مشابه سال قبل از رشدی معادل  49/4درصد برخوردار بوده
است.
مطالبات معوق و سررسید گذشته و مشکوک الوصول شبکه بانکهای
استان مازندران در سال  4931معادل  02/3هزار میلیارد ریال بوده که
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل 45/6درصد افزایش یافته
است.

واژههای کلیدی :بازار پول ،تسهیالت اعطایی ،ماندهسپرده ،مطالبات معوق

 .4 -49سیاستهای اقتصادی بازار پول و اعتبار و جهتگیریهای استان
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حوزه بازار پول پس از یک دوره طوالنی سرکوب مالی ،نرخ سود واقعی تسهیالت و سپردههای
بانکی به دلیل تداوم روند کاهشی نرخ تورم ،از میانه سال  4939مثبت شد و به تدریج افزایش
یافت ،به طوری که نرخ بازدهی بازار پول با فاصله قابل مالحظهای باالتر از بازدهی دیگر
دارایی ها از جمله مسکن ،ارز ،طال و سهام قرار گرفت .علیرغم شرایط مزبور و با وجود روند
کاهشی نرخ تورم ،نرخهای سود بانکی نه تنها کاهش نیافت بلکه فشارهای رو به باالیی را نیز
برای نرخ سود بانکی شاهد بودیم .این امر در حوزه سپردهگیری به صورت تخطی برخی بانکها
از سقف های مورد توافق شبکه بانکی و در حوزه اعطای تسهیالت نیز به شکل نرخهای سود
غیرمتعارف و ناسازگار با بازدهی فعالیتهای بخش واقعی اقتصاد و نامتناسب با شرایط اقتصاد
کالن کشور نمود داشت که در مجموع حاکی از ورود فعالیتهای پرریسک به ترازنامه بانکها بود.
عالوه بر الزامات احتیاطی ،این شرایط با پیشنیازهای بهرهبرداری از ظرفیتهای خالی اقتصاد و
تسریع فرایند خروج از رکود اقتصادی نیز همخوانی نداشت که در مجموع بازبینی نرخهای سود
بانکی و ورود بانک مرکزی به این مقوله را الزامی مینمود.
الزم به ذکر است که اولویت اساسی سیاستهای پول و اعتباری بانک مرکزی در سال  4931نیز
بر تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان و تشویق فعالیتهای تولیدی به ویژه بنگاههای
کوچک و متوسط و در راستای اشتغالزایی میباشد.
 . 2-49بررسی وضعیت تحوالت بازار پول و اعتبار استان
شبکه بانکی استان در سال  4931شامل  49بانک دولتی و خصوصی شده است که نقش
فوقالعاده مهمی در تخصیص اعتبارات و تأمین مالی استان بازی میکنند .شبکه بانکی کشور و
به تبع آن استان در سالهای اخیر با چالشها و مشکالت زیادی روبرو شده است .مجموعه
مؤلفههای مربوط به وضعیت سالمت و کارایی شبکه بانکی و نیز عملکرد تأمین مالی و
تسهیالت اعطایی نشان دهنده عملکرد نامطلوب نظام بانکی (بانک مرکزی و شبکه بانکی) است
به نحوی که وضعیت شاخصهای سالمت و کارایی شبکه بانکی از جمله کفایت سرمایه
( متوسط شبکه بانکی حدود  6درصد ) ،نسبت تسهیالت غیرجاری به کل تسهیالت (حدود 40
درصد) ،کیفیت دارایی ها (حجم باالی داراییهای غیرنقد) ،حجم بدهیها (بدهی بسیار زیاد
بانکها به بانک مرکزی) ،حجم بازار غیرمتشکل پولی (سهم باالی موسسات غیرمجاز در
عملیات بانکی) ،به ویژه در سالهای اخیر وضعیت نامطلوبی داشته است.
 .4-2-49وضعیت مانده سپرده بانکهای استان
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سپرده بانکی ،سپرده نقدی است که مردم نزد بانکها ودیعه میگذارند و بانکها نیز متعهد
میشوند که هنگام درخواست مشتری یا بر اساس شروط معینی معادل آن را برگردانند.
سپردهها از ابزارهای مهم پرداخت تعهدات بانکها هستند.
براساس گزارش دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان مازندران مانده سپردههای
بانکهای استان در سال  4931معادل  450/5هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت
مشابه سال ماقبل آن از رشدی معادل  05/9درصد برخوردار بوده است .بیشترین سهم از نظر
مبلغ در مدت یادشده مربوط به سپردههای بلندمدت میباشدکه با مبلغی معادل  61/3هزار
میلیارد ریال از سهمی معادل  10/6درصد کل سپردههای بانکی استان را به خود اختصاص
داده ا ست .همچنین بیشترین و کمترین میزان منابع بانکهای دولتی استان مربوط به بانک ملی
با مبلغ  14/4هزار میلیارد ریال و بانک توسعه صادرات با  406میلیارد ریال بوده است ،منتها با
در نظر گرفتن تعداد شعب و محاسبه سرانه منابع بانکها ،بانک ملت با مبلغ  973میلیارد ریال و
بانک قرضالحسنه مهر ایران با  61/1میلیارد ریال بیشترین و کمترین مبلغ این شاخص را به
خود اختصاص دادهاند .همچنین در دوره مورد بررسی بانک توسعه صادرات و بانک
قرضالحسنه مهر ایران به ترتیب با  77و  76درصد بیشترین رشد جذب منابع مالی را نسبت
به مدت مشابه سال  4939داشتهاند.
 .2 – 2-49وضعیت مانده تسهیالت بانکهای استان
تسهیالت بانکی همان خروجیهای اصلی بانکها هستند که از طریق آنها نقدینگیهای سرگردان
جامعه ،به مبادی تعریف شده و هدفمند اقتصادی تزریق میشود .بدین معنی که یک بانک با
تجهیز منابع( شامل سرمایه و حقوق صاحبان سهام و انواع سپردهها و یا سایر بدهیها ) آنها را
در راستای اهداف از قبل تعیین شده به مصرف میرساند.
بر اساس گزارش دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان مازندران مانده تسهیالت اعطایی
بانکهای استان مازندران تا پایان اسفند ماه سال  4931معادل  047/4هزار میلیارد ریال بوده
که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشدی معادل  49/4درصد برخوردار بوده است .در دوره
مورد بررسی حوزههای مسکن و ساختمان  90/3درصد (  74/5هزار میلیارد ریال ) ،خدمات و
بازرگانی  06/6درصد (  57/7هزار میلیارد ریال ) ،کشاورزی  04/6درصد (  17هزار میلیارد
ریال ) ،صنعت و معدن  40/6درصد ( 07/1هزار میلیارد ریال ) ،قرضالحسنه  5/7درصد( 40/9
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هزار میلیارد ریال) و صادرات  2/6درصد (  4/9هزار میلیارد ریال) از کل تسهیالت پرداختی
استان را به خود اختصاص دادهاند.
در سال  4931بانک مسکن با  00درصد سهم بیشترین سهم را در پرداخت تسهیالت در استان
داشته و پس از آن بانکهای ملی با  02درصد ،ملت با  40درصد ،صادرات با  40درصد،
کشاورزی با  44درصد و سایر بانکها  09/7درصد از مانده تسهیالت پرداختی را خود اختصاص
دادهاند .اما در همان سال با در نظر گرفتن تعداد شعب هر بانک و مقایسه سرانه شعب بانکها،
بانک توسعه صادرات با  05/0درصد بیشترین و پست بانک با  4/6درصد کمترین سهم را در
پرداخت تسهیالت به خود اختصاص دادهاند .بعلت تعدیل نرخ سود تسهیالت اعطایی و
همچنین افزایش نرخ تورم تقاضا وام جهت سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی از
قبیل صنعت و معدن ،کشاورزی ،بازرگانی ،خدمات و مسکن بطور محسوس افزایش داشته
است.
 . 9-49بررسی وضعیت بازار پول و اعتبار ( وضعیت متغیرهای بانکی در استان )
 .4-9-49نسبت مانده تسهیالت به مانده سپرده نزد بانکها
یکی دیگر از شاخصهای مدیریت منابع و مصارف بانکها ،نسبت مانده تسهیالت به مانده
سپردهها است .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  4931در شعب بانکهای عضو کمیسیون هماهنگی امور بانکهای استان معادل 445
درصد بوده است و این بدان معنی است که این دسته از بانکهای استان  45درصد بیشتر از
منابع خود تسهیالت پرداخت نمودهاند .از مقایسه مانده تسهیالت اعطایی بانکهای استان در
پایان اسفند ماه سال  4931با مانده سپرده این بانکها در دوره قبل مشاهده میگردد که بانک
توسعه صادرات با  4593درصد ،صنعت و معدن با  521درصد ،مسکن  059درصد بیشترین
نسبت مصارف به منابع را به خود اختصاص دادهاند .همچنین مقایسه آمارهای موجود در این
خصوص نشان میدهد ،بانکهای استان به میزان  07657میلیارد ریال بیش از منابع موجود
تسهیالت پرداخت نمودهاند.
 .2-9-49مطالبات شبکه بانکهای استان
بر اساس گزارش دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان مازندران مطالبات معوق و
سررسید گذشته و مشکوک الوصول بانکهای استان مازندران در سال  4931معادل  04/9هزار
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میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل  47/7درصد افزایش داشته
است .بطور کلی در سال  4931معادل  42درصد از تسهیالت پرداختی شبکه بانکی استان جزء
مطالبات معوق و سررسید گذشته و مشکوک الوصول بوده است .بیشترین سهم مطالبات در
مدت یاد شده مربوط به بانک ملی و معادل  00درصد ( 1/7میلیارد 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 مشکوک الوصول به مصارف بانکهای استان در سال
 4931معادل  42درصد بوده که در این میان بانکهای صنعت و معدن و سپه با نسبتهای  16و
 06درصد بیشترین درصد از تسهیالت پرداختیشان دچار معوقات پرداخت اقساط گردیده
است .بررسیهای کارشناسی نشان داده است که چنانچه تمهیدات الزم در زمینه وصول
مطالبات معوق و سررسید گذشته تسهیالت بعمل آید بخش قابل توجهی از کمبود منابع
بانکهای دولتی استان مرتفع میشود و کاهش مطالبات فوق به عنوان یکی از اقالم منابع ،کمک
قابل مالحظهای به وضعیت مالی بانکهای استان خواهد نمود.
 . 1-49بررسی کارایی بانکی
 .4-1-49شعب بانکهای استان
بانک نهادی اقتصادی است که وظیفههایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات ،عملیات اعتباری،
عملیات مالی ،خرید و فروش ارزها ،نقل و انتقال وجوه ،وصول مطالبات اسنادی و سود سهام
مشتریان ،پرداخت بدهی مشتریان ،قبول امانات ،نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی
مشتریان ،انجام وظیفه قیمومیت و وصایت برای مشتریان ،انجام وکالت خریدها و فروش را بر
عهده دارند .بر اساس آمار موجود تا پایان اسفند ماه  4931تعداد  49بانک دولتی و دولتی
خصوصی شده با مجموع  717شعبه بانکی و با  7796پرسنل مشغول خدمات دهی بودهاند .در
دوره مورد بررسی بانک ملی با  413شعبه و 4663پرسنل بیشترین شعب و پرسنل و بانک
توسعه صادرات با  0شعبه و  91پرسنل کمترین کمترین واحد بانکی استان و پرسنل را به خود
اختصاص دادهاند.
 .2-1-49تعداد دستگاههای  ATMبانکهای استان
طبق آخرین آمار کمیسیون هماهنگی بانکهای استان ،تحت عنوان آمار ابزارها و تجهیزات
پرداخت الکترونیک تا پایان اسفند  4931جمعا  4970دستگاه خودپرداز در استان در حال
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ارائه خدمت به مردم بودهاند که از این تعداد تقریبا  00درصد آن متعلق به بانک ملی42 ،
درصد متعلق به بانک صادرات 42 ،درصد متعلق به بانک تجارت و  56درصد باقیمانده متعلق
به سایر بانکهای عضو کمیسیون هماهنگی بانکهای استان بوده است.
 .9-1-49نسبت سپرده به شعب بانکهای استان
آمار کمیسیون هماهنگی بانکهای استان در سال  4931حکایت از آن دارد که  717شعبه
بانکی در استان در این سال مشغول ارائه خدمات بانکی بودهاند .از متغیرهای مهم کارائی نظام
بانکی محاسبه شاخص نسبت سپردههای بانکی به شعب بانکی استان میباشدکه این نسبت
برای استان مازندران در سال مورد بررسی معادل  021میلیارد ریال بوده است ،با در نظر
گرفتن تعداد شعب و محاسبه سرانه منابع بانکها ،بانک ملت با مبلغ  973میلیارد ریال و بانک
قرضالحسنه مهر ایران با  61/1میلیارد ریال بیشترین و کمترین مبلغ این شاخص را به خود
اختصاص دادهاند.
 .1-1-49نسبت تسهیالت به شعب بانکهای استان
از دیگر متغیرهای مهم کارائی نظام بانکی محاسبه شاخص نسبت تسهیالت بانکی به شعب
بانکی استان میباشد که این نسبت برای استان مازندران در سال مورد بررسی معادل 032/6
میلیارد ریال بوده است ،با در نظر گرفتن تعداد شعب هر بانک و مقایسه سرانه شعب بانکها،
بانک توسعه صادرات با  05/0درصد بیشترین و پست بانک با  4/6درصد کمترین سهم را در
پرداخت تسهیالت به خود اختصاص دادهاند .بعلت تعدیل نرخ سود تسهیالت اعطایی و
همچنین افزایش نرخ تورم تقاضا وام جهت سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی از
قبیل صنعت و معدن ،کشاورزی ،بازرگانی ،خدمات و مسکن بطور محسوس افزایش داشته
است.
 .5-1-49نسبت سپرده به پرسنل بانکهای استان
آمار کمیسیون هماهنگی بانکهای استان در سال  4931حکایت از آن دارد که تعداد  7796نفر
در شعب بانکی استان در این سال مشغول ارائه خدمات بانکی بودهاند .از متغیرهای دیگر برآورد
کارائی نظام بانکی محاسبه شاخص نسبت سپردههای بانکی به پرسنل بانکی استان
میباشد که این نسبت برای استان مازندران در سال مورد بررسی معادل  43/7میلیارد ریال
بوده است.
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 .6-1-49نسبت تسهیالت به پرسنل بانکهای استان
از دیگر متغیرهای ارزیابی کارائی نظام بانکی محاسبه شاخص نسبت تسهیالت بانکی به پرسنل
بانکی استان میباشدکه این نسبت برای استان مازندران در سال مورد بررسی معادل 06/4
میلیارد ریال بوده است.
 .7-1-49نسبت  ATMبه شعب بانکی استان
نسبت  ATMبه شعب بانکی استان از دیگر متغیرهای ارزیابی کارائی نظام بانکی محاسبه
میباشد که این نسبت برای استان مازندران در سال مورد بررسی معادل  4/6دستگاه برای هر
شعبه بوده است.
 .5-49چالشهای نظام بانکی
امروزه در کشور ما برای تأمین مالی فقط یک بازار وجود دارد و آن هم بانکها هستند درحالی
که در بسیاری از کشورهای دنیا «بازار سرمایه» جزء بزرگترین تأمینکنندگان مالی به شمار
میروند و پروژههای بسیاری از این طریق تأمین مالی میشوند .از مهمترین چالشهای نظام
بانکی در کشور ،شامل :
افزایش سیالیت نقدینگی ،افزایش سیالیت نقدینگی به معنی افزایش سهم سپردههای با
سررسید کوتاه در نقدینگی است .در شرایطی که مواجهه با بحرانهای مالی محتمل باشد ،این
عامل میتواند نگرانکننده باشد .نااطمینانیهای ناشی از افزایش تنشهای سیاسی با دنیای
غرب نیز در افزایش سیالیت نقدینگی مؤثر بوده است.
باال بودن سهم پایه پولی در رشد نقدینگی ،افزایش سهم پایه پولی در رشد نقدینگی به دلیل
ایجاد پتانسیل رشدهای آتی نقدینگی و کاهش کارایی ساز و کار خلق پول از اهمیت ویژهای
برای بانک مرکزی و البته نظام اقتصادی ایران برخوردار است .تأثیرپذیری شدید پایه پولی از
عملکرد بودجه دولت و کافی نبودن اختیارات بانک مرکزی در کنترل تغییرات پایه پولی عنوان
شده است .مدیریت غیرحرفهای شماری از بانکهای دولتی است که کنترل بازار پول و مدیریت
نقدینگی را برای بانک مرکزی مشکل کرده است.
کاهش نرخ سود تسهیالت ،که در مقابل افزایش نرخ سود سپردهها به شدت به عدم تعادل
منابع بانکی منجر شده است .بر این اساس بانک مرکزی اعالم کرده است کاهش نرخ سود
تسهیالت موجب افزایش تقاضا برای تسهیالت شده است .اصرار بر نرخهای کاهش یافته در
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شرایط تورم فزاینده ،فشار بر منابع بانکها را مضاعف کرده است .به عالوه این امر به دلیل
ایجاد نظاممند رانت در سیستم بانکی موجب بروز فساد مالی و اداری در شبکه بانکی میشود.
تحت فشار بودن نرخ سود سپردهها ،به دلیل عدم انعطافپذیری در هزینههای بانک ،کاهش
نرخ سود تسهیالت ،نرخهای سود سپردهها را تحت فشار قرار داده است .اعمال سقف بر
نرخهای سود سپردهها است که باعث شده فاصله بین نرخهای سود سپردههای کوتاهمدت و
بلندمدت ،تفاوت معنیدار خود را از دست بدهد .برهم خوردن ساختار زمانی نرخهای سود
سپرده بروز کرده است که سبب شده سهم سپردههای کوتاهمدت در منابع بانکها افزایش یابد.
فشارهای سیاسی  -اجتماعی بسیار زیاد بر بانکها ،تأمین مالی طرحهای توسعهای دولت از یک
سو و ضعف مدیریت نقدینگی بانکها از سوی دیگر موجب شده بانکها برای پر کردن شکاف
بین منابع و مصارف خود ،به اضافه برداشت از منابع بانکمرکزی روی بیاورند.
عدم گسترش ابزارهای نوین پرداخت در شبکه بانکی و سهم اندک بانکداری الکترونیک از دست
رفتن کارایی ابزارهای اعمال سیاست پولی با تشدید فشار رشد نقدینگی طی سالهای اخیر در
مدیریت نقدینگی است که بیشتر به ابزاری جهت جلوگیری از آزاد شدن نقدینگی جمعآوری
شده در سالهای قبل تبدیل شده است .عالقهمندی کمتر بانکها در اعطای تسهیالت به
بنگاههای کوچک و کارآفرین از جمله چالشهای دیگری است که نظام بانکی کشور با آن
مواجه است .بنابراین ایجاد یک ساختار قانونی مناسب به منظور حل مسائل موجود بانکها
نظیر کاهش مطالبات معوقه بانکها ضروری است.
 .6-49جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی
طبیعی است نظام بانکی کشور با وجود چالشها و معضالت مذکور قادر به ایفای نقش مؤثر
خود در اجرای سیاستهای پولی نخواهد بود ،بنابراین برخی راهکارهای اجرایی برای مقابله با
چالشهای پیش روی نظام بانکی کشور به شرح ذیل ارائه میشود :
 مدیریت مطالبات معوق بانکها
 اعتمادسازی از راه شفافیت و اعمال سیاستهای با ثبات در بخش پولی و بازار سرمایه.
 بازسازی نظام موسسات مالی و اعتباری با اهرمزدایی از نظام بانکی.
 افزایش کیفیت خدمات بانکی :اهمیت این موضوع در اینجاست که پس از رفع
تحریمها ،نظام بانکی میتواند به فعالیتهای گذشته خود در حوزه عملیات بانکی
بینالمللی ادامه دهد.
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 ارتقای تکنولوژی بانکی ،در این راستا الزم است بانک مرکزی با دارا بودن امکانات الزم
از جمله شرکت بزرگ در زمینه فناوری اطالعات ،نسبت به ارتقای سیستم بانکها و
بهویژه سامانههای مرکزی و جامع بانکی ) (Core Bankingاقدام کند یا شرایط
الزم را برای اجرای آن فراهم کند.
 تأکید بر نظارت پیشگیرانه و قبل از وقوع مشکل در نظام بانکی.
 تعامل سازنده بانک مرکزی با مراکز سیاستگذاری و اجرایی و نیز نظام بانکی کشور،
برقرا ری ارتباط نزدیک و مستمر بین بانک مرکزی و نهادهای سیاستگذاری نظیر
مجلس شورای اسالمی از یک سو و نیز نظام بانکی کشور به عنوان بازوان اجرایی بانک
مرکزی در عملیاتی کردن سیاستهای پولی از سوی دیگر ضروری است.
 رتبهبندی اعتباری مشتریان بانکها برای جلوگیری از پدیده معوقات
با به کار گرفته شدن پیشنهادهای فوقالذکر امید آن میرود تا با کارآمد شدن نظام بانکی،
اجرای صحیح سیاست های پولی کشور توسعه پیدا کند و رونق اقتصادی ،کاهش تورم ،افزایش
سطح اشتغال و تولید و درآمد را در پی داشته باشیم و در چنین شرایطی ،آسیبهایی نظیر
سوءمدیریت منابع و مصارف و عدم کفایت سرمایه ،افزایش و انباشت هنگفت مطالبات سررسید
گذشته ،معوق و مشکوکالوصول ،بدهی دولت به بانکها ،فساد مالی و اداری و ...در نظام بانکی
کشور کاهش پیدا کند.
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فصل چهاردهم
نرخ تورم و شاخصهای قیمتی
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چکیده
بر اساس اعالم دفتر آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نرخ تورم کشور در
سال  4931معادل  40درصد برآورد گردیده است .همچنین بررسی
نتایج شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری استان
مازندران در سال  ،4931بیانگر این نکته است که در این سال ،شاخص
کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در استان مازندران معادل  099واحد
بوده که از رشدی معادل 40/7درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل
برخوردار بوده است.
بررسی شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی به تفکیک گروههای
اصلی کشور نشان میدهد باالترین تورم در سال  4931مربوط به گروه
بهداشت و درمان معادل  09/6درصد و کمترین نرخ نیز مربوط به گروه
دخانیات (با رشد منفی) معادل  -9/4درصد بوده است .همچنین نرخ
تورم گروه بهداشت و درمان استان مازندران در سال  4931برابر با
 09/3درصد و برای گروه دخانیات(با رشد منفی) برابر  -0/6درصد بوده
که به ترتیب بیشترین و کمترین میزان رشد را از میان گروههای اصلی
شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی را به خود اختصاص داده و تقریباً
هماهنگ با نرخ کشور بوده است.

واژههای کلیدی :نرخ تورم ،شاخص قیمتها ،تغییرات شاخص
قیمتها
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 .4-41سیاستهای اقتصادی تورم و جهتگیریهای استان
تورم و رشد بیکاری از شاخصهای عمده و مهم اقتصاد کالن هستند که همواره مورد توجه
اقتصاددانان و سیاستمداران کشورها قرار میگیرد تا با تنظیم آن شرایط اقتصادی در جامعه را
بهبود بخشیده و مردم جامعه را به رفاه برسانند .کاهش نرخ تورم ،کاهش نرخ بیکاری ،افزایش
رشد اقتصادی سه مقوله جدی در مباحث اقتصاد کالن است .در این میان اهمیت نرخ تورم
بیشتر از شاخصهای دیگر است ،زیرا تغییر در این نرخ یا تحت تأثیر دو نرخ دیگر قرار میگیرد
یا آنان را تحت تأثیر قرار میدهد.
یکی از ریشههای تورم ،نبود تعادل میان درآمدها و هزینههای دولت است .یکی دیگر از علل
افزایش نرخ تورم ،انتظارات تورمی است .به این معنی که اگر مردم براساس تجربیات گذشته
خود یا بر مبنای مشاهدات بازار پیشبینی کنند که در آینده نزدیک قیمتها رو به افزایش
خواهد بود ،میزان هزینه و خریدهای خود را افزایش میدهند .از طرف دیگر تولیدکنندگان و
فروشندگان از فروش و عرضه کاالهای خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری میکنند،
بدیهی است در این صورت با این سیاست ،عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمتها خواهد داشت
و موجب افزایش تورم میگردد.
عالوه بر آثار اقتصادی ،تورم بر ساختار اقتصاد و متغیرهای کالن اقتصادی تأثیرگذار است.
 .2-41بررسی وضعیت تحوالت نرخ تورم و شاخصهای قیمتی استان
 .4-2-41تبیین رویکردهای دولت در کنترل شاخص قیمتها ( نرخ تورم)
رویکرد کلی سیاستهای بانک مرکزی در سال  4931همانند سال  4939بر مبنای ارتقای
انضباط پولی ،مدیریت مناسب نقدینگی ،افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی ،حفظ ثبات
بازار ارز ،تأ مین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی استوار بوده است
که در کنار رویکردهای انضباط مالی ،زمینه مناسبی را برای کاهش نرخ تورم فراهم آورد .تجربه
تحریمها و اجرای سیاستهای کلی سیاستهای مقاومتی بر مبنای این تجربیات موجب شد تا
کشور ایران با کمترین آسیب سال  4931را سپری کند .در نتیجه این رویکردهای انضباطی در
سیاستها ی پولی و مالی و مدیریت مناسب انتظارات تورمی ،نرخ تورم از  45/5درصد در سال
 4939به  40درصد در سال  4931کاهش یافت .این کاهش حدود  9/5واحد درصدی نرخ
تورم در طول این مدت ،آن هم به همراه ایجاد رشد مثبت اقتصادی ،که در نتیجه سازگاری
میان سیاستهای پولی ،ارزی ،اعتباری و مالی حاصل شده است .بدون شک تشکیل ستاد
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هماهنگی سیاستهای اقتصادی دولت ،نقش بیبدیلی در ایجاد سازگاری میان این سیاستها و
مدیریت مناسب تحوالت اقتصاد کالن ایفا نموده است .به طور کلی میتوان گفت بر اثر
سیاستها و اقدامات به عمل آمده در سال های  4939و  ،4931زمینه فعالیتهای سفته بازی
در بازارهای دارایی به شدت کمرنگ شده و این دستاورد از طریق مدیریت صحیح و رویکرد
اصولی برای مدیریت تحوالت بازارها حاصل گردیده است.
 .9-41بررسی وضعیت شاخصهای قمتی
 .4-9-41مقایسه شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور و
استان مازندران
شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در ایران معیار سنجش تغییرات قیمت کاالها و خدماتی
است که توسط خانوارهای شهرنشین ایرانی به مصرف میرسد .درصد تغییر ساالنه این شاخص
نرخ تورم نامیده میشود .متوسط شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران
در سال  4931به عدد  007/5رسید که نسبت به سال قبل  40درصد افزایش یافت .روند رشد
شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در سطح کشور در فروردین ماه سال (4931معادل
 46/5درصد) تا آذر ماه (معادل  3/1درصد) نسبت به ماه مشابه سال قبل روند نزولی داشته و
در دی ماه کمی رشد داشته(معادل  3/6درصد) و از بهمن ماه روند نزولی داشته بطوریکه در
اسفند ماه سال مذکور معادل  6/9درصد بوده است .بیشترین میزان تأثیرگذاری در افزایش
شاخص کل مربوط به گروه بهداشت و درمان معادل  09/6درصد و کمترین آن مربوط به گروه
دخانیات معادل  -9/4درصد بوده است .همچنین با بررسی شاخص بهای کاالها و خدمات
مصرفی در دو گروه اختصاصی کاال و خدمت مالحظه میشود که در سال  4931گروه
خدمت(معادل  46درصد) تأثیر بیشتری در افزایش شاخص کل داشته است.
در سال  4931در میان استانهای کشور باالترین عدد شاخص متعلق به استان همدان برابر
 014/6و پایینترین عدد شاخص مربوط به استان تهران برابر  045/9بوده است.
 .2-9-41نرخ تورم در مناطق شهری کشور و استان مازندران
در سال مورد بررسی بیشترین نرخ تورم مربوط به استان سمنان معادل  49/6درصد بوده است.
استان گیالن و فارس به ترتیب با  49/5درصد و  49/0درصد در رتبه های بعدی قرار دارند .در
این سال کمترین نرخ تورم مربوط به استان خراسان جنوبی معادل  42درصد بوده است .نرخ
تورم استان مازندران در سال  4931معادل  40/7درصد بوده که این استان از این حیث رتبه
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هفتم را در بین استانهای کشور به خود اختصاص داده است که در واقع استان مازندران نسبت
به سایر استانها از نرخ تورم بیشتری برخوردار بوده و جزو  7استانی است که بیشترین نرخ
تورم را در سطح کشور به خود اختصاص داده است .هرچند که نسبت به نرخ تورم سال
قبل(معادل  46/6درصد) حدود  9/3درصد کاهش داشتهاند.
از نکات حائز اهمیت گزارش منتشره شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری
کشور در سال  4931میتوان به نرخ پائین تورم پنج استان خراسان جنوبی ،اردبیل،کرمانشاه،
خراسان شمالی و قزوین در این سال را اشاره نمود که به ترتیب  42درصد 42/5 ،درصد و
 42/6درصد از متوسط نرخ تورم در استانهای کشور ( 45/5درصد) کمتر بودهاند.
 .1-41بررسی گروههای اصلی شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی
بررسی شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی به تفکیک گروههای اصلی کشور نشان میدهد
باالترین تورم در سال  4931مربوط به گروه بهداشت و درمان برابر با  09/6درصد و کمترین
نرخ نیز مربوط به گروه دخانیات با  -9/4درصد بوده است .نرخ تورم گروه بهداشت و درمان
استان مازندران در سال  4931برابر با  09/3درصد و برای گروه دخانیات برابر  -0/6که به
ترتیب بیشترین و کمترین میزان رشد را از میان گروههای اصلی شاخصهای اصلی شاخص
بهای کاالها و خدمات مصرفی را به خود اختصاص دادهاند و تقریب ًا هماهنگ با نرخ کشور بوده
است.
 .4-1-41بررسی گروههای اصلی شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در استان
مازندران
 .4- 4-1-41گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها
در سال  4931شاخص بهای گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در استان مازندران معادل 017/6
واحد بوده که نسبت به سال  42/3 ،4939درصد افزایش داشته است .همچنین در سال 4931
شاخص بهای گروه خوراکیها و آشامیدنیها در استان مازندران  4/9واحد بیشتر از این شاخص
در کشور بوده است.
 .2-4-1-41گروه دخانیات
در سال  4931شاخص بهای گروه دخانیات در استان مازندران معادل  010/6واحد بوده که
نسبت به سال  0/6 ،4939درصد کاهش داشته است .همچنین در سال  4931شاخص بهای
گروه دخانیات معادل  2/7واحد کمتر از این شاخص در کشور بوده است.
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 .9-4-1-41گروه پوشاک و کفش
در سال  4931شاخص بهای گروه پوشاک و کفش در استان مازندران معادل  034/7واحد بوده
که نسبت به سال  3/3 ،4939درصد افزایش داشته است .همچنین در سال  4931شاخص
بهای گروه پوشاک و کفش معادل  1/5واحد بیشتر از این شاخص در کشور بوده است.
 .1-4-1-41گروه مسکن ،آب ،برق ،گاز و سایر سوختها
بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،در سال  4931شاخص بهای گروه
مسکن ،آب ،برق ،گاز و سایر سوختها در استان مازندران  476/0واحد بوده که در مقایسه با
مدت مشابه سال قبل ،معادل  46/6درصد رشد داشته است .همچنین در سال  4931شاخص
بهای گروه مسکن ،آب ،برق ،گاز و سایر سوخت ها معادل  4/5واحد کمتر از این شاخص در
کشور بوده است.
 .5-4-1-41گروه اثاث ،لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه
در سال  4931شاخص بهای گروه اثاث ،لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه در استان
مازندران  031واحد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ،معادل  6/6درصد رشد داشته
است .همچنین در سال فوقالذکر شاخص بهای گروه اثاث ،لوازم و خدمات مورد استفاده در
خانه معادل  01/9واحد بیشتر از این شاخص در کشور بوده است.
 .6-4-1-41گروه بهداشت و درمان
در سال مورد بررسی شاخص بهای گروه بهداشت و درمان در استان مازندران  066/7واحد بوده
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ،معادل  09/3درصد رشد داشته است .شاخص یاد شده
معادل  5/9واحد بیشتر از این شاخص در کشور بوده است.
 .7-4-1-41گروه حمل و نقل
در سال  4931شاخص بهای گروه حمل و نقل در استان مازندران  095/6واحد بوده که در
مقایسه با مدت مشابه سال قبل ،معادل  44/0درصد رشد داشته است .همچنین شاخص یاد
شده استان  9/3واحد کمتر از شاخص کشور بوده است.
 .8-4-1-41گروه ارتباطات
شاخص بهای گروه ارتباطات مازندران در سال  4931معادل  494واحد بوده که در مقایسه با
مدت مشابه سال قبل ،معادل  9/7درصد رشد داشته است .همچنین این شاخص معادل 4/0
واحد کمتر از شاخص کشور بوده است.
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 .3-4-1-41گروه تفریح و امور فرهنگی
در سال  4931شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی در استان مازندران  063واحد بوده که
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ،معادل  45/4درصد رشد داشته است .همچنین در سال
 4931شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی معادل  00واحد بیشتر از این شاخص در کشور
بوده است.
 .41-4-1-41گروه تحصیل
شاخص بهای گروه تحصیل استان در سال مورد بررسی معادل  462/1واحد بوده که در
مقایسه با مدت مشابه سال قبل ،معادل  5/3درصد رشد داشته است .همچنین در سال 4931
شاخص بهای گروه تحصیل معادل  6/9واحد کمتر از این شاخص در کشور بوده است.
 .44-4-1-41گروه رستوران و هتل
در سال  4931شاخص بهای گروه رستوران و هتل در استان مازندران  067/1واحد بوده که در
مقایسه با مدت مشابه سال قبل ،معادل  46/6درصد رشد داشته است .شاخص استان معادل
 2/7واحد بیشتر از این شاخص در کشور بوده است.
 .42-4-1-41گروه کاالها و خدمات متفرقه
در سال مورد بررسی شاخص بهای گروه کاالها و خدمات متفرقه در استان مازندران 033/7
واحد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ،معادل  42/7درصد رشد داشته است.
همچنین در سال  4931شاخص بهای گروه کاالها و خدمات متفرقه معادل  45/5واحد بیشتر
از این شاخص در کشور بوده است.
 .5-41جمع بندی و ارائه توصیههای سیاستی
یکی از راههای مهار تورم اتخاذ صحیح سیاستهای پولی مناسب است ،یعنی رشد باثبات و
پیشبینی شده حجم پول بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی ،مکزیک ،نیوزیلند و انگلستان با
اعمال سیاستهای پولی اصولی ،موفق به کاهش تورم به ارقام یکرقمی (معمو ًال زیر  5درصد)
شدهاند که یکی از دالیل عمده آن استقالل بانک مرکزی در این کشورها برای پیشبرد
سیاستهای پولی بوده است.
محور سیاستهای پولی بانک مرکزی ،مهار سه متغیر کلیدی اقتصاد کالن شامل کنترل نرخ
تورم ،ثبا ت نسبی در بازار ارز و اصالح نرخ سود بانکی است و سیاستگذار پولی ضمن توجه به
رشد اقتصادی در اجرای سیاستهای اعتباری ،پولی و ارزی ،مهار تورم را اولویت اصلی قرار داده
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است .با توجه به ارتباط سه گانه میان سه متغیر کلیدی نرخ ارز ،نرخ تورم و نرخ سود بانکی در
اقتص اد و آثار متقابل متغیرهای مذکور ،از آنجا که بر اساس مبانی نظری نرخ تورم بر نرخ ارز اثر
گذاشته و نیز نرخ سود بانکی از نرخ تورم اثر میپذیرد،
کنترل تورم همواره از اولویتهای دولت بوده است و در این راستا اقدامات گوناگونی انجام شده
است که از جمله میتوان به:
نظارت بر خروج کاالهای اساسی ،بازتنظیم صادرات و واردات ،نظارت بر مرزها و مبارزه با قاچاق
کاال ،جهت دهی نقدینگی از طریق توسعه بازار سرمایه ،ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز از طریق
راه اندازی مرکز مبادالت ارزی و کنترل پایه پولی از طریق مدیریت بر نحوه اضافه برداشت
بانکها اشاره نمود .به عالوه ،به نظر میرسد با اقدامات ذیل میتوان در جهت کنترل نرخ تورم
گام برداشت :
 مدیریت تأمین ،ذخیره سازی و توزیع کاالهای اساسی و ضروری.
 انضباط مالی دولت در زمینه کسری بودجه و عدم اتکا به درآمدهای نفتی.
 حمایت دولت از سرمایهگذاری بخش خصوصی و تهیه الیحه حمایت از تولید.
 کنترل بازار کاالهای انحصاری و جلوگیری از قیمت گذاریهای فرصت طلبانه.
 اصالح شبکههای توزیع کاال و مقابله با احتکار و گران فروشی.
 مدیریت بازار ارز از طریق مدیریت بر کاهش واردات و حصول اطمینان از بازگشت ارز
حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه تجاری کشور.
 مدیریت بازار مواد غذایی و سایر کاالهای اساسی از طریق ذخیرهگیری مناسب ،کنترل
قیمتها و نظارت دقیق بر توزیع کاالهای اساسی.
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جدول .4-41نرخ تورم و شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور واستان مازندران طی سالهای
4989-4931

شرح

کشور

شاخص کل

استان مازندران

درصد تغییر

شاخص کل

درصد تغییر

سال
4989

98/4

_

95/2

_

4981

12/4

41/1

93/7

42/3

4985

17/4

44/3

19/1

3 /2

4986

52/7

48/1

51/3

47/2

4987

66/4

25/1

61/1

26/1

4988

79/2

41/7

72/6

42/8

4983

82/9

42/1

82/5

49/7

4931

411

24/5

411

24/2

4934

491/5

91/5

494/8

94/8

4932

475/3

91/8

477/9

91/5

4939

219/2

45/5

216/7

46/6

4931

227/5

42

299

42/7

مأخذ اعداد شاخص :بانک مرکزی جمهوری اسالمیآیران
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فصل پانزدهم
وضعیت مالی و بودجه
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چکیده
عملکرد درآمدهای عمومی استان در سال  4931مبلغی معادل 42399
میلیارد ریال بوده که علیرغم رشد  49/6درصدی نسبت به مدت مشابه
سال قبل نتوانسته است رقم مصوب را پوشش دهد .عملکرد درآمدهای
عمومی به مصوب قانون بودجه در سال جاری  66/6درصد تحقق یافته
است .لذا مبلغ  4149میلیارد ریال کسری درآمد رخ داده است.
مصوب اعتبارات از محل استانی اعم از اعتبارات هزینهای و تملک
دارائیهای سرمایهای استان مازندران در سال  4931برابر با 6995
میلیارد ریال بوده که از این مبلغ  1060میلیارد ریال معادل 67/9
درصد اعتبارات هزینهای و  0279میلیارد ریال معادل  90/7درصد
اعتبارات تملک دارائیهای سرمایهای بوده است .پرداختی مجموع
اعتبارات استانی مازندران در سال  4931برابر  5921میلیارد ریال بوده
نسبت به سال قبل  47/6درصد رشد داشته است.

واژههای کلیدی :بودجه ،درآمدهای عمومی ،اعتبارات
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 .4-45سیاستهای اقتصادی مالی و بودجهای و جهتگیریهای استان
ب ودجه یک کشور نشان دهنده جایگاه دولت در اقتصاد و به عبارتی حدود و ثغور حضور دولت
در جامعه بوده بنا بر این بودجه آینه تمام نمای همه برنامهها و فعالیتهای دولت بوده و نقش
بسیار مهم و حیاتی در توسعه اقتصاد ملی ایفا مینماید.
آنچه که در نگاه نخست قانون بودجه سال  4931مشهود است افزایش اندک آن نسبت
سالهای گذشته است .به طوریکه بودجه سال  4931نسبت به سال 4939به میزان  5/1درصد
رشد داشته است .این درحالیست که بودجه سال  4939و  4930نسبت به سال ما قبل خود به
ترتیب  42و  06/3درصد رشد داشته است.
کاهش تکیه بر نفت و افزایش سهم مالیات در بودجه کشور یکی از اهدافی است که دولتهای
مختلفی به دنبال آن بودند و این دولت نیز به شدت پیگیر آن است زیرا اثرات اقتصادی و
سیاسی آن شگرف است .در سال  4931سهم درآمدهای مالیاتی از  99/9درصد در سال 4939
به  12/0درصد در سال  4931رسیده است و سهم منابع حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی در
بودجه سال  4931نسبت به سال  4939کاهش چشمگیری داشته است به طوریکه از 96/6
درصد به  01/1درصد رسیده است که نشان از رویکرد جدی دولت به کاهش وابستگی بودجه
کشور به منابع حاصل از نفت دارد.
 .4-4-45تبیین رویکردها و سیاستهای دولت در خصوص درآمدها و اعتبارات استانی
اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی یکی از مهمترین اهداف بخشنامه بودجه سال 4931
کل کشور بوده است .در این میان ،قصد دولت بر این بوده است با اولویت اقتصاد مقاومتی،
ایج اد ثبات در محیط اقتصاد کالن ،انضباط پولی ،کاهش نوسانات نرخ ارز ،کاهش تنشهای
خارجی ،مدیریت منابع و مصارف بودجه و افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد را در سال 31
عملیاتی کند.
دولت در مقدمه بخشنامه بودجه سال  31اجرای سند چشمانداز و آخرین سال اجرای قانون
برنامه پنجم توسعه را مورد تأکید قرار داده و در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
ابالغی از سوی مقام معظم رهبری ،عوامل مؤثر بر بروز شرایط رکود تورمی شناسایی شده و
راهکارهای الزم برای خروج از این شرایط در دستور کار دولت قرار گرفت .مهمترین
رویکردهای بودجه سال  4931کل کشور به شرح ذیل میباشد:
 اجرایی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی146
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 تنش زدایی در سیاست خارجی مدیریت بدهیهای بخش دولتی تداوم اجرای هدفمندی یارانهها کاهش نرخ تورم به همراه ارتقا قدرت خرید مردم بهبود رفاه اجتماعیرویکردهای فوق که در بودجه سال  4931ملحوظ گردیده است دستیابی به اهداف زیر در
اقتصاد کشور را دنبال می نماید:
 رشد سرمایهگذاری رشد تولید محدود کردن رشد نقدینگی مهار تورم افزایش اشتغال .2-4-45جایگاه بودجه استانی در قانون بودجه سال 4931
بودجه استانی در قانون بودجه  4931در دو بخش دریافتها و پرداختها درج گردیده است که
بخش دریافتها مشتمل بر درآمدهای استانی از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای
اختصاصی است .درآمدهای استانی از محل درآمدهای عمومی خود مشتمل بر درآمد از محل
منابع استانی و از محل درآمدهای ملی میباشد .الزم به ذکر است درآمدهای ملی که در بودجه
استانی لحاظ شده است خود شامل دو درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی و
سایر میباشد .درآمدهای استانی نیز شامل ردیفهای درآمدی تعریف شده در بودجههای
سنواتی از جمله درآمدهای مالیاتی ،سایر درآمدها ،درآمدهای متفرقه و فروش اموال منقول و
غیرمنقول است .بودجه استانی در بخش پرداختها نیز شامل پرداختها از محل بودجه عمومی
و از محل درآمدهای اختصاصی است .پرداختها از محل بودجه عمومی شامل پرداختی بابت
اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای است.
 .2-45بررسی وضعیت تحوالت مالی و بودجهای
در سال  4931علیرغم تداوم رکود اقتصادی و کاهش بهای جهانی نفت خام ،درآمدهای عمومی
مصوب استان افزایش چشمگیری یافت به منظور تحقق درآمدهای مصوب اقدامات ذیل جهت
وصول درآمدهای یاد شده انجام گردید.
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 .4تشکیل مستمر جلسات ستاد درآمد و تجهیز منابع استان به ریاست استاندار محترم
استان و دبیری این اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران
 .0بررسی عملکرد ماهانه درآمدهای عمومی وصولی توسط دستگاههای اجرایی و پیگیری
در جهت کاهش کسری درآمد
 .9پیگیری در خصوص اجرایی نمودن تبصره یک ماده  466قانون مالیاتهای مستقیم
توسط بانکهای استان.
 .1برگزاری جلسات متعدد در کمیته های زیرمجموعه ستاد مذکور درخصوص شناسایی
منابع جدید درآمدی در استان اعم از درآمدهای عمومی و اختصاصی
در خصوص اعتبارات نیز اقدام ذیل در استان انجام گردیده است .
 .4پیگیری مطالبات و تعهدات عمومی دولت (سامانه سماد)
 .0پیاده سازی نظام حسابداری بخش عمومی (حسابداری تعهدی)
 .9تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه و راهاندازی کامل سامانه سناما به صورت آنالین
در دستگاههای اجرایی استان

 .9-45بررسی و تحلیل کلی وضع مالی استان
 .4-9-45نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی استان
مالیات وصولی استان مازندران در سال  4931برابر با  3911میلیارد ریال بوده که نسبت آن به
تولید ناخالص داخلی استان با احتساب نفت خام وگاز طبیعی ( مبلغ  12735هزار میلیارد ریال
برآورد گردیده ) برابر  0/9درصد برآورد گردیده که به رقم کشوری با احتساب نفت خام وگاز
طبیعی  6/3درصد فاصله معناداری دارد.
 .2-9-45ضریب برداشت ( نسبت مصارف عمومیاستان به درآمدهای عمومیاستان
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  422و برای استانهای دارای کسری درآمد بیشتر
از  422است که برای کمتر از  422نشان میدهد درآمدهای آن استان نه تنها مصارف استان را
پوشش داده بلکه مازاد درآمد آن به خزانه دولت نیز واریز گردیده و صرف توسعه سایر استانها
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نیز میگردد و بیشتر از  422نشان از سطح محرومیت استان و اینکه درآمدهای استان مصارف
استان را نه تنها پوشش نمیدهد بلکه به میزان بیشتر از ضریب  422میبایست از درآمد سایر
استانها جهت جبران کسری آن پرداخت گردد.
شایان ذکراست ضریب برداشت استان مازندران در قانون بودجه سال  4931معادل 91/5
درصد تعیین گردیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل  90/6درصد کاهش یافته است.
عملکرد اعتبارات استان حکایت از آن دارد در عمل در سال  4931این شاخص برای استان
معادل  96/6درصد محقق گردیده است.
 .1-45بررسی و تحلیل وضعیت منابع و مصارف عمومی بودجه استان
 .4-1-45منابع عمومی دولت
 درآمدهای عمومی استان مصوب و عملکرد
مصوب درآمدهای عمومی استان در سال  4931مبلغ  40916میلیارد ریال شامل 42641
میلیارد ریال درآمد مالیاتی و  4799میلیارد ریال سایر درآمدها میباشد .در قانون بودجه سال
 4931همچون سال گذشته سهم درآمدهای مالیاتی از درآمدهای عمومیآستان  66درصد
پیش بینی شده است.
عملکرد درآمدهای عمومی استان شامل درآمدهای مالیاتی (مستقیم و غیرمستقیم) و سایر
درآمدها در سال  4931مبلغی معادل  42399میلیارد ریال بوده که علیرغم رشد49/6درصدی
نسبت به مدت مشابه سال قبل نتوانسته است رقم مصوب را پوشش دهد .عملکرد درآمدهای
عمومی در سال  4931نسبت به مصوب قانون بودجه حدود  66/6درصد تحقق یافته است.
بنابراین مبلغ  4149میلیارد ریال کسری درآمد رخ داده است.
 درآمدهای مالیاتی به تفکیک مستقیم وغیرمستقیم
وصولی درآمدهای مالیاتی استان اعم از مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم در سال  4931مبلغ
 3911میلیارد ریال بوده که نسبت به مصوب قانون بودجه  66درصد تحقق و نسبت به مدت
مشابه سال قبل  46درصد افزایش یافته است .نسبت وصولی درآمدهای مالیاتی استان به کل
درآمدهای عمومی در مدت یاد شده  65/5درصد میباشد ،نسبت یاد شده در مدت مشابه سال
قبل  69/7درصد بوده است ،که نسبت به مدت مشابه سال قبل  4/6درصد افزایش داشته است.
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 سایر درآمدها ) وصولی خزانه معین استان (
وصولی خزانه معین استان بابت سایر درآمدهای پیشبینی شده در قانون بودجه سال ،4931
مبلغ 4563میلیارد ریال بوده که نسبت به مصوب قانون بودجه  34/7درصد تحقق و نسبت به
مدت مشابه سال قبل  4/9درصد رشد داشته است .نسبت عملکرد درآمدهای غیرمالیاتی از کل
درآمدهای عمومی استان در سال  4931برابر 41/5درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال
قبل(  46/9درصد) به میزان  4/6درصد کاهش یافته است.
 .2-1-45مصارف عمومی دولت
 عملکرد اعتبارات استان
مصوب اعتبارات از محل استانی اعم از اعتبارات هزینهای و تملک دارائیهای سرمایهای استان
مازندران در سال  4931برابر با  6995میلیارد ریال بوده که از این مبلغ  1060میلیارد ریال
معادل  67/9درصد اعتبارات هزینهای و  90/7درصد اعتبارات تملک دارائیهای سرمایهای بوده
است .پرداختی مجموع اعتبارات استانی مازندران در سال  4931برابر  5921میلیارد ریال بوده
نسبت به سال قبل  47/6درصد رشد داشته است .سهم اعتبارات هزینه و تملک دارائیهای
سرمایهای از مجموع اعتبارات استانی مازندران در سال  4931به ترتیب برابر  62/1و 43/6
درصد بوده است.
 اعتبارات هزینهای
مصوب اعتبارات هزینهای استانی در سال  31به مبلغ  1060میلیارد ریال بوده که شامل 0596
میلیارد ریال اعتبار حقوق و مزایا و  4701میلیارد ریال سایر هزینهها میباشد .پرداخت اعتبار
حقوق و مزایای استانی در سال  31مبلغ  0594میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه
سال  39به مبلغ  4773میلیارد ریال به میزان  10/9درصد افزایش را نشان میدهد .همچنین
در سال  31مبلغ  4723میلیارد ریال بابت سایر هزینههای دستگاههای اجرایی استانی پرداخت
شده که در مقایسه با مدت مشابه سال ماقبل به مبلغ  4961میلیارد ریال به میزان 05/9درصد
افزایش نشان میدهد .در مجموع پرداخت اعتبارات هزینهای استانی در سال  31برابر 1012
میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال ( 4939مبلغ  9419میلیارد ریال) به میزان
 91/3درصد افزایش را نشان میدهد.
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 اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای
مصوب اعتبار تملک داراییهای سرمایهای از محل منابع استانی در سال  31مبلغ 0279
میلیارد ریال بوده که از این میزان اعتبار مبلغ  4261میلیارد ریال معادل  54/9درصد در سال
مذکور به دستگاههای اجرایی استان پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با
پرداخت  4953میلیارد ریال  04/7درصد کاهش داشته است .اعتبار مصوب تملک داراییهای
سرمایهای از محل  %0درآمد حاصل از صادرات نفت در سال  31مبلغ 466میلیارد ریال
میباشدکه با پرداخت مبلغ  466/5میلیارد ریال نسبت به مدت مشابه سال قبل (پرداخت مبلغ
 016میلیارد ریال) معادل  90/6درصد کاهش نشان میدهد.
 .5-45جمع بندی و ارائه توصیههای سیاستی
در سالهای  4930و  4939رکود تورمی کشور را با مشکالت زیادی مواجه نمود که این وضعیت
به افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم انجامید تحریمهای اقتصادی شامل تحریم نفتی
و مالی از دالیل عمده بروز رکود شدید در سالهای اخیر بوده است .این تحریمها از چند مسیر
به رکود اقتصادی کشور منتهی میشود از جمله :کاهش شدید درآمدهای نفتی ،جهش نرخ ارز
و بیثباتی ارزی ،سخت تر شدن مبادالت مالی و کاالیی با کشورهای خارج ،افزایش ریسک و
نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی .لذا با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور کاهش اتکا به
درآمدهای نفتی و افزایش مالیات که در سالهای اخیر در صدر توجهات دولتها بوده با چالش
جدی مواجه شده است.
لذا عدم تحقق درآمدهای عمومی استان در سال مذکور را میتوان تحت تأثیر رکود اقتصادی
حاکم بر اقتصاد کشور دانست .بطوریکه تحقق  66درصدی مالیات بر مشاغل و کاهش 99
درصدی مالیات نقل و انتقال سهام و کاهش  12درصدی مالیات شمارهگذاری خودرو استان را
میتوان از جمله قرائن رکود اقتصادی بر شمرد.
از طرفی دیگر بدلیل ارتباط معیشت کارکنان با هزینههای جاری ،این بخش از اعتبارات دولت
قریب به  33درصد محقق گردید لکن در اعتبارات تملک دارائیهای سرمایهای بدلیل عدم
تأمین منابع ،معادل  54درصد از اعتبارات یاد شده پرداخ ت گردید به عبارتی عدم پرداخت
کامل اعتبار یاد شده در افزایش بدهی دولت و کاهش سرمایهگذاری در بخش دولتی را به
همراه داشته است.
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لذا موارد ذیل جهت افزایش منابع درآمدی و بهبود پرداختها در اعتبارات تملک هزینهای و
دارائیهای سرمایهای پیشنهاد میگردد.
 احصاء و تفکیک کامل ردیفهای درآمدی استانی در طی برنامه ششم و ممانعت ازمداخالت دستگاههای اجرایی ملی در تغییر ردیف درآمد استانی به ملی
 افزایش اختیارات مقامات استانی در برقراری درآمدهای جدید با توجه به پتانسیل وظرفیتهای استانی در چارچوب قانون
 تععین ظرفیت دقیق درآمدی استان ها با توجه به متغیرهای نظیر ،جمعیت ،تولید ناخالصداخلی ،ساختار تولید ،معافیتهای قانونی و...
 برقراری ارتباط بین درآمد عمومی استان و اعتبارات تملک با ضریب مناسب و تخصیصمازاد درآمد به استانها
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جدول .4-45مقایسه عملکرد درآمدهای عمومی استان در سال  4931با مصوب و عملکرد مدت مشابه
سال قبل (میلیارد ریال)

مصوب

درصد رشد نسبت

درصد تحقق

عملکرد سال
4939

4931

سال 4931

به عملکرد 4939

نسبت به مصوب

کل درآمد عمومی

3624

41399

42916

49/6

88/6

درآمدهای مالیاتی

8151

3911

41641

46/1

88/1

سایر درآمدها

4568

4583

4799

4/9

34/7

شرح

مأخذ :واحد درآمد خزانه معین استان
جدول .2-45عملکرد اعتبارات هزینهای استان مازندران در سال  4931و مقایسه به سال ما قبل
(میلیارد ریال)

حقوق
سال

سال

4939

4931

4773

2594

سایر
رشد

سال

سال

4939

4931

4961

4713

12/9

جمع
رشد
25/9

سال

سال

4939

4931

9419

1211

رشد
91/3

مأخذ :واحد اعتبارات خزانه معین استان
جدول  .9-45عملکرد اعتبارات تملک دارائی سرمایهای استان مازندران در سال  4931و مقایسه به سال ما قبل
(میلیارد ریال)

اعتبارات تملک داراییهای

مصوب سال

سرمایه ای

پرداختی

درصد رشد نسبت

4931

سال 4939

سال 4931

به عملکرد 4939

از محل استانی

2172/6

4958/7

4161/9

-24/7

از محل ملی استانی شده

136/3

227/6

492/9

-14/3

از محل منابع ملی

4772/2

4113/6

151/4

-56/7

1

4956/1

993/9

-75/1

از محل  %2نفتی

468/1

217/3

466/5

-92/8

از محل ملی دانشگاهها

188/4

279/1

248/2

-21/2

از محل ماده  -41تملک

24/1

299/5

24/1

-34/1

از محل ردیفها
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از محل ماده  -42تملک

911/1

475/8

مأخذ :واحد اعتبارات خزانه معین استان
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فصل شانزدهم
نظام مالیاتی
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چکیده
برنامهریزی برای وصول کامل مالیات و جایگزین کردن درآمدهای
مالیاتی بجای درآمدهای ناپایدار نفتی از اساسیترین محورهای
برنامهریزی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور در سالهای اخیر
است .یکی از مهمترین اقدامات در دست اجرای نظام مالیاتی کشور در
این خصوص طرح جامع مالیاتی است .این طرح در همه استانها و بالتبع
استان مازندران با هدف ارتقاء بهرهوری ،افزایش میزان رضایتمندی
صاحبان منافع ،کاهش هزینههای اجرایی عملیات مالیاتی و افزایش
درآمدهای مالیاتی در حال اجرا میباشدکه با اجرای این طرح انتظار
می رود شکاف میان وصول درآمدهای مالیاتی و ظرفیت مالیاتی استانها
کاهش یابد.
مصوب درآمدهای مالیاتی استان مازندران اعم از مالیاتهای مستقیم و
غیرمستقیم در سال  4931مبلغ  42641میلیارد ریال بوده است .در
سال مذکور مبلغ  3911میلیارد ریال درآمدهای مالیاتی وصول شده
است که نسبت به مصوب قانون بودجه  66درصد تحقق و نسبت به
مدت مشابه سال قبل  46درصد رشد داشته است .نسبت وصولی
درآمدهای مالیاتی استان به کل درآمدهای عمومی در مدت یاد شده
 65/5درصد میباشد که نسبت به مدت مشابه سال ( 69/7درصد) 4/6
درصد افزایش را نشان میدهد.

واژههای کلیدی :درآمدهای مالیاتی ،درآمد پایدار ،ظرفیت مالیاتی
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 .4-46سیاستهای مالیاتی و جهتگیریهای استان
در حال حاضر یکی از مهمترین و کلیدیترین منابع درآمدی دولتها که نقش بسزایی در ایجاد
استقالل و قدرت تصمیمگیری برای آنها دارد ،مالیات میباشد.
تکیه دولت به منابع مالیاتی از یک سو سبب کاهش وابستگی دولت و ملت به منابع زیرزمینی
می گردد که تنها در اختیار ما نبوده و آیندگان نیز به نوبه خود در بهرهگیری از آن صاحب حق
و امتیاز میباشند .از سوی دیگر نیز زمینه ساز پویایی و نشاط در بازارهای کشور و فعالیتهای
تولیدی و صنعتی میگردد اما این مسئله زمانی میتواند مایه امیدواری در اقتصاد کشور گردد
که نظام مالیاتی ما نظامی کارآمد و موفق باشد .خوشبختانه تجربه موفق سازمان امور مالیاتی
کشور در طول سالهای اخیر و در زمینه اجرایی شدن قوانین اثربخش و مؤثری همچون قانون
مالیات بر ارزش افزوده و اجرای آزمایشی موفق مراحلی از طرح جامع مالیاتی بیانگر این مهم
است که نظام مالیاتی ایران چه در زمینه بهرهمندی از نیروهای نخبه و کارشناس در بدنه
اجرایی خود موفق بوده و هم در زمینه بکارگیری از آخرین ابزارها و امکانات به روز دنیا در
زمینه نرم افزاری و سختافزاری از پیشگامان این مسئله در کشور میباشد .پس با عنایت به
وجود ابزارها و ظرفیتهای بسیار مفید نظام مالیاتی کشور در زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی
و نیز تجربه موفق ایشان در خصوص اجرایی شدن قوانین و طرحهای جدید مالیاتی در سطح
کشور میتوان گفت که یکی از مهمترین زمینهها و شاخصها در خصوص اجرایی شدن اقتصاد
مقاومتی در کشور مهیا شده است و با تداوم حرکت هایی از این دست میتوان به شکوفایی
هرچه بیشتر اقتصاد مقاومتی و به تبع آن اعتالی نظام اقتصاد ایران چشم امید داشت.
 .2-46بررسی وضعیت تحوالت مالیاتی
اهمیت و جایگاه نظام مالیاتی در اقتصاد هر کشور بر هیچ یک از متخصصین و خبرگان این
حوزه پوشیده نیست و با توجه به نقاط ضعف و کاستیهای نظام مالیاتی کشور ،تحول نظام
مالیاتی همواره مورد توجه عالقمندان اعم از فعاالن دولتی و بخش خصوصی بوده است .ضرورت
اجرای این تحول در اسناد باالدستی و برنامهای کشور نیز به دفعات مورد توجه قرار گرفته
است .هم اینک نیز تحول نظام مالیاتی به عنوان یکی از محورهای اصلی طرح تحول اقتصادی
دولت جمهوری اسالمی ایران اعالم گردیده است .در همین چارچوب "طرح جامع مالیاتی" به
عنوان طرح جامع و همه جانبه تحول نظام مالیاتی کشور در دستور کار سازمان امور مالیاتی
کشور قرار گرفت.
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در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور ،اهداف برنامههای توسعهای پنج ساله و در
چارچوب طرح تحول اقتصادی دولت به عنوان مبنای اصلی تحقق عدالت به ویژه در حوزه مالیات ،طرح
جامع مالیاتی در استان مازندران با هدف " ارتقاء بهرهوری" " ،افزایش میزان رضایتمندی
صاحبان منافع" " ،کاهش هزینههای اجرایی عملیات مالیاتی" و " افزایش درآمدهای
مالیاتی" طی پنج موج در حال اجرا میباشد .عمده اقدامات صورت گرفته در این خصوص به شرح
ذیل میباشد:
 .4برگزاری کالسهای آموزش فرآیندها به صورت کارگاه عملی در محیط آموزشی اریس ( نرم
افزار یکپارچه مالیاتی ) ،برای کلیه همکاران مالیاتی استان در سال 4931
 .0انجام تغییرات فیزیکی و فضاسازی الزم به طور کامل در ادارت مالیاتی بهشهر ،نکا،
میاندورود ،ساری (ساختمان شماره  ،)4قائمشهر (ساختمان شماره  ،)0آمل ،بابلسر،
فریدونکنار ،نور ،نوشهر ،چالوس ،کالردشت ،عباس آباد و تنکابن.
 .9ثبت  4762اظهارنامه مالیاتی در نرمافزار یکپارچه مالیاتی پس از پیادهسازی طرح در
شهرستانهای یادشده تا تیرماه .4935
پیشبینی اقدامات سال : 4935
.4
.0
.9

.1
.5
.6
.7

ادامه تغییرات فیزیکی و فضاسازی الزم در سایر ادارات مالیاتی استان درصورت تأمین اعتبار.
تکمیل ساختمانهای نیمه تمام اداری در حال احداث.
تعیین تکلیف اداراتی که فاقد مالکیت ملکی بوده و در مکانهای استیجاری مشغول فعالیت
میباشند از جمله امور مالیاتی :خلیل شهر ،رستمکال ،سیمرغ ،سوادکوه شمالی ،امیرکال،
الریجان ،سرخرود ،چمستان ،مرزن آباد ،کتالم و سادات شهر.
اجرای برنامه اریس در ادارات اطالعات و خدمات مالیاتی ،ارزش افزوده و اجرائیات.
برنامهریزی جهت تکمیل اصالح ثبت نام مؤدیان مالیاتی و ایجاد بایگانی الکترونیکی اوراق به
صورت بایگانی متمرکز.
افتتاح حساب درآمد و استرداد و بهرهبرداری از دستگاه پوز جهت پرداخت حضوری از سوی
مؤدیان مالیاتی.
بررسی و نظارت مستمر از ادارات مالیاتی درخصوص رصد فرآیندهای در دست اقدام
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 .9-46بررسی و تحلیل علمکرد وصولی انواع درآمدهای مالیاتی
 .4-9-46عملکرد درآمدهای مالیاتی به تفکیک مستقیم و غیرمستقیم
مصوب درآمدهای مالیاتی استان مازندران در سال  4931مبلغ  42641میلیارد ریال بوده است.
وصولی درآمدهای مالیاتی استان اعم از مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم در سال یادشده نسبت
به مصوب قانون بودجه  66درصد تحقق یافته و نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 46
درصد افزایش را نشان میدهد .بنابراین مبلغ  4072میلیارد ریال کسری درآمدهای مالیاتی
وصولی رخ داده است.
عملکرد درآمدهای مالیاتی استان اعم از مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم در سال یادشده مبلغ
 3911میلیارد ریال بوده که  53/6درصد آنرا مالیاتهای مستقیم و  12/1درصد آنرا مالیاتهای
غیرمستقیم تشکیل میدهد.
 .2-9-46مالیات مستقیم و غیرمستقیم به تفکیک اجزاء
وصولی مالیاتهای مستقیم استان در سال  4931مبلغ  5574میلیارد ریال بوده که نسبت به
مصوب قانون بودجه 442/6درصد تحقق و نسبت به مدت مشابه سال قبل  45درصد افزایش
یافته است .در مجموع از دالیل افزایش مالیات مستقیم استان در سال مذکور نسبت به مدت
مشابه سال قبل ،افزایش ردیفهای درآمدی مالیات مستقیم از جمله مالیات اشخاص حقوقی
غیر دولتی ،مالیات بر ارث ،مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی و مالیاتهای اتفاقی
بوده است.
 .4-2-9-46مالیات بر شرکتها
وصول مالیات از شرکتهای غیردولتی استان در سال  4931مبلغ  4391میلیارد ریال بوده که
نسبت به مصوب قانون بودجه  404درصد تحقق و نسبت به مدت مشابه سال قبل  2/5درصد
افزایش را نشان میدهد.
 .2-2-9-46مالیات بر درآمد
عملکرد مالیات بر درآمد استان در سال  4931مبلغ  9451میلیارد ریال بوده که نسبت به
مصوب قانون بودجه  426/6درصد تحقق یافته و نسبت به مدت مشابه سال قبل  06/4درصد
افزایش داشته است .بررسی ردیفهای مذکور نشان دهنده آن است که فقط ردیفهای درآمدی
مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی نسبت به مصوب  31تحقق یافتهاند .مالیات
مشاغل استان در مدت یاد شده  612میلیارد ریال بوده که نسبت به مصوب  31معادل 66/9
درصد تحقق و نسبت به مدت مشابه سال قبل  46/1درصد افزایش یافته است.
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 .9-2-9-46مالیات بر ثروت
وصولی مالیات بر ثروت استان در مدت یاد شده مبلغ  169میلیارد ریال بوده که نسبت به
مصوب قانون بودجه  421/7درصد تحقق و نسبت به مدت مشابه سال قبل  5/5درصد رشد
داشته است .مالیاتهای اتفاقی و مالیات بر ارث به ترتیب با رشد  494و  53درصدی تأثیر
بسزایی بر افزایش مالیات بر ثروت داشتهاند و مالیات نقل و انتقال سهام با  99درصد کاهش
نسبت به مدت مشابه سال قبل تأثیر منفی داشته است.
 .1-2-9-46مالیات بر کاال و خدمات (غیر مستقیم)
وصولی این نوع مالیات در سال  4931مبلغ  9779میلیارد ریال بوده که علیرغم رشد 47/5
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها  67/5درصد نسبت به مصوب قانون بودجه
تحقق داشته است .از دالیل عدم تحقق مالیات این بخش ،کاهش  93/5و  45/6درصدی
مالیات شمارهگذاری خودرو و عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور و نیز عدم تحقق
ردیفهای درآمدی مالیات بر ارزش افزوده در مدت مذکور بوده است به طوریکه این ردیف
درآمدی تنها  66درصد تحقق یافته است .الزم به ذکر است این ردیف درآمدی بیش از 52
درصد درآمد مصوب مالیاتی و  19درصد از مصوب کل درآمدهای عمومی استان را شامل
میشود .لذا عدم تحقق آن علیرغم رشد  43/6درصدی موجب بروز کسری شدید درآمدهای
استان شده است.
 .1-46نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمدهای عمومیآستان
نسبت وصولی درآمدهای مالیاتی به کل درآمدهای عمومی استان در مدت یاد شده  65/5درصد
میباشد ،رقم یاد شده در سال 4939برابر با  69/7درصد بوده است لذا این شاخص در سال
 4931نسبت به مدت مشابه سال قبل  4/6درصد افزایش یافته است .همچنین درآمدهای
مالیاتی  11/4درصد از اعتبارات هزینهای استان در سال ( 4931اعتبارات هزینهای استان
مازندران شامل اعتبارات دستگاههای اجرائی استانی و ملی و دانشگاهها و ردیف و تبصرهها ) را
پوشش داده است.
 .5-46جمع بندی و ارائه توصیههای سیاستی
تحریم های اقتصادی شامل تحریم نفتی و مالی از دالیل عمده بروز رکود شدید در سالهای اخیر
بوده است .این تحریم ها از چند مسیر به رکود اقتصادی کشور منتهی میشود از جمله :کاهش
شدید درآمدهای نفتی ،جهش نرخ ارز و بیثباتی ارزی ،سختتر شدن مبادالت مالی و کاالیی با
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کشورهای خارج ،افزایش ریسک و نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی .لذا با توجه به رکود
حاکم بر اقتصاد کشور کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و افزایش مالیات که در سالهای اخیر در
صدر توجهات دولتها بوده با چالش جدی مواجه شده است .بطوریکه تحقق  66درصدی مالیات
بر مشاغل و کاهش  99درصدی مالیات نقل و انتقال سهام و کاهش  12درصدی مالیات
شمارهگذاری خودرو استان را میتوان از جمله قرائن رکود اقتصادی بر شمرد.
از طرفی دیگر عدم تطابق درآمد مصوب استان با وضیت رکودی و افزایش بیش از ده درصدی
درآمد مصوب استان با متوسط کشور ،موجب عدم تحقق درآمدهای مالیاتی پس از چند سال
تحقق بیش از  422درصدی درآمدهای یاد شده در استان گردید .به منظور وصول کامل
درآمدهای مالیاتی موارد ذیل توصیه میگردد :
 اجرای کامل طرح جامع مالیاتی دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده و نصب صندوقهای مکانیزه در واحدهایمشمول
 ایجاد واحد رسیدگی به پروندهای مؤدیان بزرگ اعم از مالیات عملکرد و ارزش افزوده درادارات مالیاتی و ممانعت از مداخالت گروههای ذی نفوذ در تعیین مالیات.
 پیگیری معوقات مالیاتی در واحدهای اجرائی و تشکیل جلسات مستقل به تفکیک اداراتو ارائه برنامه به منظور وصول به موقع معوقات مالیاتی علی الخصوص پروندهای با اهمیت
و ارزیابی عملکرد.
 کشف و شناسائی منابع جدید مالیاتی به منظور ایجاد عدالت مالیاتی و وصول مالیاتواقعی از کلیه فعاالن اقتصادی.
 اجرای برنامههای سازمانی و ایجاد روشها و فعالیتهای فوق برنامه مؤثر در وصول مالیاتپیشبینی شده و دستیابی به اهداف سازمانی.
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جدول مقایسه عملکرد درآمدهای عمومی استان در سال  4931با مصوب و عملکرد مدت مشابه سال
قبل (میلیارد ریال)
عملکرد سال

مصوب سال

درصد رشد نسبت

درصد تحقق

4939

4931

4931

به عملکرد 4939

نسبت به مصوب

کل درآمد عمومی

3624

41399

42916

49/6

88/6

درآمدهای مالیاتی

8151

3911

41641

46/1

88/1

سایر درآمدها

4568

4583

4799

4/9

34/7

شرح

مأخذ :واحد درآمد خزانه معین استان

جدول مقایسه اجزاء درآمدهای مالیاتی استان سال  4931با مصوب و مدت مشابه سال قبل
عملکرد سال
شرح
4939

4931

مصوب

درصد رشد

سال

نسبت به

(میلیارد ریال)
درصد تحقق
نسبت به مصوب

مالیات مستقیم

4931

عملکرد 4931

شرکتها

4325

4391

4533

1/5

424/1

درآمد

2164

9451

2361

28/4

416/6

ثروت

158

189

164

5/5

411/7

جمع مالیات مستقیم

1811

5574

5121

45/1

441/8

مالیات کاال و خدمات

9241

9772

5539

47/5

67/5

جمع کل

8151

3911

41641

46/1

مأخذ :واحد درآمد خزانه معین

163

سال4931

گزارش اقتصادی استان مازندران

164

سال4931

گزارش اقتصادی استان مازندران

فصل هفدهم
بازار کار
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چکیده
در این فصل ضمن تبیین برنامهها و راهکارهای دولت در قالب بسته
سیاستی-اجرایی معطوف به توسعه اشتغال ،گزیدهای از آمارهای
اقتصادی استان و کشور ارائه شده است .نرخ مشارکت اقتصادی استان
در سال  93/4 ،4939درصد بوده که با  0درصد افزایش به  14/4درصد
در سال  4931رسیده است که باالتر از متوسط کشوری ( 96/0درصد)
است .همچنین نرخ بیکاری در سال  40/7 ،4939درصد بوده که با 2/6
درصد کاهش به  40/4درصد در سال  4931رسیده است که باالتر از
متوسط کشوری ( 44درصد) است .در ادامه این فصل بررسی سهم
شاغلین بخشهای مختلف اقتصادی استان نشان داده است که در سال
 4931در مقایسه با سال  ،4939سهم بخشهای کشاورزی و خدمات از
اشتغال به ترتیب  4و  4/5درصد افزایش لیکن سهم صنعت  0/5درصد
کاهش یافته است .در بخش پایانی این فصل برخی توصیههای سیاستی
به منظور بهبود وضعیت اشتغال در استان مطرح و تأکید شده است.

واژگان کلیدی :بازار کار ،بیکاری ،نرخ مشارکت ،مازندران

167

سال4931

گزارش اقتصادی استان مازندران

.4-47تبیین رویکردها و سیاستهای اقتصادی دولت در اشتغال
برنامهها و راهکارهای مختلفی توسط دولت در قالب بسته سیاستی– اجرایی معطوف به توسعه
اشتغال با رویکردهای مؤثر و هدفمند در هر دو طرف عرضه و تقاضای بازار کار تهیه و تدوین
شده است .حفظ و صیانت از اشتغال موجود و توسعه پایدار در این بسته سیاستی– اجرایی به
عنوان یکی از اهداف کالن و وظایف اصلی دولت یازدهم شناخته میشود .اگر چه راهبردهای
جزئی و مشخصی متناسب با وضعیت حاکم در دو طرف عرضه و تقاضای بازار کار در این بسته
ترسیم شده که شامل  55اقدام اجرایی است ،راهبرد اساسی اجرای این برنامهها در دولت
یازدهم بهبود فضای کسب وکار و رفع موانع تولید و سرمایهگذاری است.
همسو با راهبردهای اساسی ،تأکید ویژه دولت یازدهم از ابتدای سال  4931حرکت اقتصاد به
سمت خروج از رکود و آغاز فصل جدید رونق اقتصادی با نگاه ویژه به ایجاد اشتغال در متن
سیاستهای عمومی کشور بوده است .ایجاد فضای مثبتاندیشی سرمایهگذاری با تأکید بر
ضرورت توجه به امنیت سرمایهگذاری داخلی و خارجی ،راهکار دیگر دولت در راستای بهبود
فضای اشتغال در سال مذکور بود.
 .2-47بررسی وضعیت تحوالت بازار کار
بر اساس آمارهای اقتصادی ،استان مازندران در سال  4931در قیاس با سال گذشته با تحوالت
مثبتی در بازار کار مواجه بوده است بنحوی که نرخ بیکاری در این سال در قیاس با سال قبل
با  2/6واحد درصد کاهش از  40/7به  40/4درصد رسیده است و این میزان کاهش نرخ بیکاری
در حالی است که در سطح کشور ،آمار بیکاری از  42/6در سال  39به  44درصد در سال 31
رسیده است .ضمن اینکه مازندران از لحاظ کاهش نرخ بیکاری طی این دو سال در رتبه پنجم
قرار داشته است ،کاهش نرخ بیکاری همزمان با افزایش  0واحد درصدی نرخ مشارکت در طی
این دو ،سال اهمیت این موضوع را دوچندان میکند و بیانگر این است که برآیند رویکردها و
اقدامات در استان در مراقبت و تقویت بازار کار مثبت بوده است .دستیابی به این عملکرد مثبت
دولت یازدهم در بازار کار مستند به دادههای طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در
نتیجه ایجاد  60هزار شغل جدید در استان مازندران طی سال  4931گزارش میشود .در این
سال فراهم شدن  1هزار و  522فرصت شغلی از سوی سازمان جهادکشاورزی ،یک هزار و 64
شغل توسط اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری 6 ،هزار و  516شغل توسط
نهاد کمیته امداد 0 ،هزار و  034شغل توسط سازمان بهزیستی 0 ،هزار و  561شغل توسط
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بسیج سازندگی و  01هزار و  422فرصت شغلی توسط سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
مازندران به استناد مصوبات کارگروه تخصصی اشتغال و سرمایهگذاری مازندران گزارش شده
است.
افزایش صد هزار نفر شب اقامت در هتل های مازندران در دور دوم سفرهای نوروزی ،اسکان
بیسابقه بیش از  42میلیون گردشگر از جمله جذب و اقامت بیش از  5میلیون گردشگر در
روستاهای مازندران ،مشغول به کار شدن قبولشدگان آزمون استخدامی سال  4934در
دستگاههای اجرایی ،فراهمسازی  149میلیارد تومان منابع مالی بانکی در قالب اعطای
تسهیالت به بخش تولید در جهت ارتقاء اشتغال استان ،اراده جدی در تسهیل فرآیند اعطای
مجوزات ،استعالمات ،افزایش ضریب نفوذ برونسپاری خدمات پیشخوانها ،تفویض اختیارات
توسط وزارتخانهها به دستگاههای اجرایی استان ،تسهیل شرایط اعطای تسهیالت به مددجویان
کمیته امداد ،اهتمام جدید از سوی دستگاههای اجرایی ذیربط در تسریع روند جذب وامهای
خوداشتغالی در مازندران ،تقویت پیگیریها ،مذاکرات باالدستی و حمایت و پشتیبانی الزم در
روند اعطای تسهیالت ،تصویب بالغ بر  622مصوبه در جهت رفع موانع تولید در ستاد تسهیل
استان ،تقویت مهارتآموزی از طریق برخوردار نمودن  72هزار نفر در سال  4931از
آموزشهای فنی و حرفهای ،ایجاد  46هزار شغل خرد ،خانگی و کوچک با اتخاذ سیاستهای
ویژه در این حوزه از جمله رویکردهای مثبت اتخاذ شده در استان مازندران در این سال به
منظور ارتقاء شاخصهای بازارکار به شمار میروند.
 .9-47بررسی 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
بررسی نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت کشور بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال
 ،4931نشان میدهد که  96/0درصد از جمعیت در سن کار ( 42ساله و بیشتر) کشور از نظر
اقتصادی فعال بودهاند ،یعنی در گروه شاغالن و بیکاران قرار گرفتهاند ،این شاخص در سال
 4939برابر با  97/0درصد بوده است که یک درصد افزایش را نشان میدهد .نرخ مشارکت
اقتصادی در هر دو گروه مردان و زنان افزایش یافته است به طوری که نرخ مشارکت مردان و
زنان کشور به ترتیب از  60/5و  40درصد در سال  4939به  69/0و  49/9در سال 4931
رسیده است.
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به همین ترتیب نرخ مشارکت اقتصادی استان مازندران در سال  4939برابر  93/4درصد بوده
که با  0واحد درصد افزایش به  14/4درصد در سال  4931رسیده است .نرخ مشارکت مردان
در مازندران با  4/6واحد درصد افزایش نسبت به سال گذشته ( 65/3 )61/9درصد و زنان با
 4/7واحد درصد افزایش نسبت به سال گذشته ( 46 )41/9درصد را نشان میدهد .همچنین
نرخ مشارکت در مناطق شهری استان با  4/3واحد درصد افزایش نسبت به سال گذشته (،)93
 12/3و در مناطق روستایی با  4/3واحد درصد افزایش نسبت به سال گذشته (14/0 )93/9
درصد میباشد.
نمودار  .4-47نرخ مشارکت اقتصادی استانهای کشور در سال ( 4931درصد)

 نرخ بیکاری کشور و استان مازندران به تفکیک جنسیت و نقاط شهری و
روستایی
بررسیها نشان میدهد از  01/7میلیون نفر جمعیت فعال اقتصادی کشور در سال  4931بالغ
بر  0/7میلیون نفر معادل  44درصد ،بیکار بودهاند .به عبارتی نرخ بیکاری سال  4931نسبت به
سال گذشته ( )42/6حدود  2/1واحد درصد افزایش یافته است .نرخ بیکاری مردان در سال
مذکور  3/9درصد و زنان  43/1درصد بوده است .بر اساس این نتایج نرخ بیکاری در بین زنان
نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.
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همچنین نرخ بیکاری نقاط شهری کشور  40/0و نقاط روستایی  6/4درصد بوده است .شایان
ذکر است شکاف موجود در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته است ،به طوریکه
اختالف نرخ بیکاری در نقاط شهری و روستایی از  9/7درصد در سال گذشته به  1/4درصد در
سال جاری رسیده است .استانهای کهگیلویه و بویراحمد و کرمانشاه با نرخ بیکاری 47/7
درصد بیشترین و استان آذربایجان شرقی با  7/9درصد کمترین نرخ بیکاری را از میان
استانهای کشور به خود اختصاص دادهاند.
نرخ بیکاری در استان مازندران در سال  4931برابر با  40/4درصد بوده است که نسبت به سال
 4939با  40/7درصد معادل  2/6واحد درصد کاهش را نشان میدهد .علیرغم این کاهش،
استان مازندران یازدهمین استان بیکار از میان  94استان کشور در سال  4931محسوب
می شود .نرخ بیکاری مردان در استان بدون تغییر نسبت به سال گذشته ( 6/9 )6/9درصد و
زنان  1/6واحد کاهش نسبت به سال گذشته ( 07/6 )90/1درصد را نشان میدهد .همچنین
نمودار  .2-47نرخ بیکاری جمعیت  41ساله و بیشتر استانهای کشور در سال 4931

نرخ بیکاری در نقاط شهری استان با  2/7واحد درصد کاهش نسبت به سال گذشته ()41/6
 41/4درصد و در نقاط روستایی با  2/1واحد درصد کاهش نسبت به سال گذشته (3/7 )42/4
درصد میباشد.
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 نسبت اشتغال کشور و استان مازندران به تفکیک جنسیت و نقاط شهری و
روستایی
بررسیها نشان میدهد نسبت اشتغال سال  4931کشور نسبت به سال گذشته ( )99/9حدود
 0واحد درصد افزایش یافته است و  91درصد جمعیت  42ساله و بیشتر در این سال شاغل
بودهاند بنحوی که با افزایش نسبت به سال گذشته ( 57درصد)  57/9درصد جمعیت مردان و
افزایش نسبت به سال گذشته ( 3/7درصد)  42/7درصد زنان در سال مذکور شاغل بودهاند .بر
اساس این نتایج نسبت اشتغال در بین مردان نسبت به زنان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط
شهری بیشتر بوده است.
بر همین اساس در سال  4931در استان مازندران  96/4درصد جمعیت  42ساله و بیشتر
شاغل بودهاند که نسبت به سال گذشته ( 4/3 )91/0درصد افزایش داشته است .به همین
ترتیب با افزایش  4/1واحد درصدی نسبت به سال گذشته ( 62/1 )53درصد مردان و افزایش
 0واحد درصدی نسبت به سال گذشته ( 44/6 )3/6درصد زنان استان شاغل و نسبت اشتغال
در مناطق شهری  95/4درصد و در مناطق روستایی  97/0درصد میباشد.
 توزیع شاغالن در بخشهای اقتصادی کشور و استان مازندران
بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد که بخش خدمات  42/6میلیون نفر
معادل  13/1درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است .در مراتب بعدی بخشهای
صنعت با  7/4میلیون نفر معادل  90/5درصد و کشاورزی با بیش از  9/3میلیون نفر معادل 46
درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاصاند .با مقایسه آمارهای سال  4931با  4939میتوان
دریافت سهم بخش صنعت در اشتغال کشور  4/9درصد کاسته و به ترتیب به سهم بخشهای
کشاورزی و خدمات  2/4و  4/4درصد افزوده شده است.
در سال  4931سهم بخش کشاورزی ،صنعت و خدمات در اشتغال استان مازندران به ترتیب
برابر با  03/6 ،02/0و  52درصد بوده است .بررسیها نشان میدهد سهم بخشهای کشاورزی و
خدمات از اشتغال استان مازندران نسبت به سال گذشته به ترتیب  4و  4/5درصد افزایش
یافتهاست لیکن سهم بخش صنعت  0/5درصد کاهش یافته است .از دالیل این امر تداوم رکود
اقتصادی و اثر آن بر این بخش میباشد.
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 .1-47جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی
از جمعیت  01/7میلیون نفری فعال اقتصادی کشور در سال  4931بالغ بر  0/7میلیون نفر
معادل  44درصد ،بیکار بودهاند .به عبارتی نرخ بیکاری سال  4931نسبت به سال 42/6( 4939
درصد) حدود  2/1درصد افزایش یافته است در حالی که نرخ بیکاری استان  2/6درصد کاهش
یافته است از طرف دیگر نیز در سال مذکور نرخ مشارکت اقتصادی استان  0درصد افزایش
داشته است ،لذا میتوان نتیجه گرفت علیرغم اینکه مازندران در جمع نیمه استانهای بیکار
کشور قرار دارد اما در مقایسه با سال گذشته عملکرد مطلوبی در ایجاد اشتغال و حفظ اشتغال
موجود داشته است .در سال  4931سهم بخش کشاورزی ،صنعت و خدمات در اشتغال استان
مازندران به ترتیب برابر با  03/6 ،02/0و  52درصد بوده است .بررسیها نشان میدهد سهم
بخش های کشاورزی و خدمات نسبت به سال گذشته به ترتیب  4و 4/5درصد افزایش یافته
است لیکن سهم بخش صنعت  0/5درصد کاهش یافته است.
بایستی این واقعیت را در نظر داشت که همزمانی مسائل بازار کار با تحوالت جمعیتی در کشور،
عبور از شرایط خاص کنونی را به فرآیندی زمانبر مبدل میسازد که طی سالهای آینده نیز
همواره از مهمترین موضوعات مطرح اقتصادی ایران خواهد بود و انتظار نمیرود مسئله بیکاری
به سادگی مهار شود .الزم است با ممارست در سیاستگذاری صحیح و عقالئی ،در جهت
دستیابی به شرایط مطلوب در بازار کار تالش کرد.
با توجه به موارد مذکور جهت رفع و یا تعدیل چالشهای بازار کار پیشنهادات ذیل ارائه
میگردد:
 کوچکسازی اندازه دولت با هدف کاهش اختالف و شکاف میان هزینههای جاری و بودجه
عمرانی در بودجه سنواتی کشور
 تداوم سیاست دولت در خصوص توسعه صادرات بویژه غیرنفتی به عنوان یکی از محورهای
اصلی تحریک تقاضا جهت خروج از رکود اقتصادی و اجتناب از افزایش اجزای پایه پولی
 توانمندسازی صنایع کوچک از طریق ارتباط با صنایع متوسط و بزرگ و تعمیق و تقویت
این تعامل و ارتباط در قالب ایجاد خوشهها ،شبکهها و برندها در تدوین سیاستهای صنعتی
 تشویق مصرف تولیدات داخلی (فرهنگ سازی) و اعتباربخشی به جایگاه تولیدکننده و
کارآفرین
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 اولویتدادن به اجرای طرحهای اشتغالزا و استفاده از تکنولوژیهای کاربر به جای
سرمایهبر
 آموزش به گروه های هدف از جامعه بیکاران با اهداف مشخص و سوق دادن آنها به
طرحهای خود اشتغالی
 توانمندسازی نیرویکار شاغل در واحدهای صنعتی به منظور تثبیت اشتغال آنها و
حمایت از آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد
 لحاظ نمودن میزان بهبود رتبه زیرشاخصهای مرتبط با کسبوکار با افزایش بودجه
ساالنه دستگاههای اجرایی
 مکلف نمودن کلیه دستگاه های اجرایی به احصاء و اصالح تمامی مصوبات ،آییننامهها،
بخشنامهها و دستورالعملهای داخلی و رویههای اجرایی مزاحم و مخل کسبوکار و ارائه
گزارش اقدامات صورت گرفته
 افزایش توان تسهیالتدهی بانکها ،گسترش عمق و سطح بازار بینبانکی ،هدایت منابع
اعتباری بانکها به سمت فعالیتهای تولیدی با تاکید بر فعالسازی ظرفیتهای بالاستفاده و
انضباط بخشی به بازار پولی و ساماندهی مؤسسات اعتباری فاقد مجوز با تأکید بر اجرای قانون
تنظیم بازار غیرمتشکل پولی
 جهتگیری سیاستهای بانکی و اعتباری در خصوص تأمین مالی بنگاههای کوچک و
متوسط توسط بانکها و هدایت بنگاههای بزرگ به سمت بازار سرمایه و تأمین مالی از آن منبع
 گسترش زمینههای فعالیت صندوقهای زمین و ساختمان در بازار سرمایه برای تأمین
مالی بخش ساختمان
 بسط و توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی همچون صندوق پروژه و گواهی سپرده خاص به
منظور تأمین منابع مالی پروژهها و طرحهای تولیدی
 پیشبینی ردیف یارانه تسهیالت بهرهوری و ارتقاء دانش فنی در بودجههای سنواتی جهت
افزایش بهرهوری واحدهای تولیدی و خدماتی
 اتخاذ سیاست های تشویقی مالیاتی از جمله اعطای اعتبار مالیاتی برای سرمایهگذاریهای
مشترک داخلی و خارجی ،تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده کاالهای صادراتی ،افزایش
معافیت مالیاتی حقوقبگیران و صاحبان مشاغل و ...
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فصل هیجدهم
بهبود فضای کسب و کار
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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
فضای کسبوکار نامناسبتر است .در این گزارش مستند به دادههای
پایش کسبوکار مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی مختص
استان مازندران ،بخش های مختلف اقتصادی این استان در دوره زمانی
بهار  4934الی زمستان  4931بررسی گردید .نتایج نشان میدهد
علیرغم نوسانات شدید ،روند درازمدت محیط کسبوکار استان اگرچه
از سرعت و کیفیت مطلوبی برخوردار نیست اما رو به بهبود است .استان
مازندران از جمله استانهایی است که نسبت به متوسط کشوری نیز در
سال 4931شرایط نامساعدتری در شاخصهای سهولت انجام کسبوکار
داراست و در مقایسه با استانهای کشور در ردههای میانی قرار دارد.

واژگان کلیدی :کسبوکار ،پایش ،Business ،مازندران
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 .4-48سیاستهای مربوط به بهبود فضای کسبوکار و جهتگیریهای استان
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمیآیران ( )4932 – 4931مصوب دی ماه
 4963در فصل پنجم در مواد  75 ،72 ،63و  76صراحتاً و در موادی دیگر همچون ماده 466
تلویحاً بر اتخاذ سیاست های تشویقی ،اعمال مدیریت یکپارچه اخذ ،تکمیل و صدور مجوزات،
تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ،تدوین سازوکار احصاء قوانین ،مقررات و
بخشنامههای مخل تولید و سرمایهگذاری ،حذف اخذ مجوزات غیرضرور تصریح داشت که در
راستای بهبود محیط کسبوکار تبیین شده بود .در بهمن ماه  4963طرح ایجاد فضای مساعد
کارآفرینی و رفع موانع کسبوکار در مجلس ارائه و در بهمن  4932تحت عنوان قانون بهبود
مستمر محیط کسبوکار مشتمل بر  03ماده و  43تبصره در صحن علنی مجلس تصویب و
پس از تأیید شورای نگهبان به دولت ابالغ شد .بدین ترتیب چارچوب کلی سیاستها و
تصمیمات راهبردی به منظور بهبود محیط کسبوکار در کشور متعاقب این قانون تدوین گردید
و به تدریج آییننامه اجرایی مفاد قانونی آن نگارش شد.
در سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی ابالغی سال  4930مقام معظم رهبری نیز بر این ضرورت
مهم از جمله در بندهای  47 ،46و  43تأکید شد .در بند  46سیاستهای اقتصاد مقاومتی به
صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها ،منطقیسازی
اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زائد ،بند  47اصالح نظام
درآمدی دولت و نقش طبقات کم درآمد و متوسط و همچنین بند  43به شفافسازی اقتصاد و
سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات ،فعالیتها و زمینههای فسادزا از جمله در حوزههای
پولی ،تجاری و ارزی اشاره دارد .دولت از طریق اتخاذ سیاستهای کالن مقتضی و تفویض
اختیارات و وظایف به وزارتخانههای مرتبط ،دستیابی به اهداف مصرح در اسناد باالدستی
مذکور را به منظور بهبود محیط کسبوکار در کشور دنبال میکند.
در ایران پایش محیط کسبوکار به منظور بررسی وضعیت محیط کسبوکار کشور از
اردیبهشت  4963توسط گروه مطالعات کسبوکار مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
تهیه و منتشر شد .در گزارش این مرکز به منظور محاسبه شاخص ارزیابی هر مولفه ابتدا
میانگین ارزیابی تشکلهای استان در هر بخش  Piمحاسبه شد .در فرمول زیر  Pikارزیابی
تشکلهای اقتصادی مشارکتکننده استان (  ) nدر هر بخش (  ) iاست و اندیس k
نشاندهنده تشکل مورد نظر است.
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 .2-48بررسی وضعیت تحوالت فضای کسبوکار
گزارشات و تحلیلهای ارائه شده بر اساس دادههای خام دریافتی از مرکز پژوهشهای مجلس
(بهار  4934الی زمستان  )4931تنظیم شده است که به تحلیل و بررسی تطبیقی محیط
کسبوکار استان مازندران در سطح کشور میپردازد .ذکر این نکته مهم است که در فرآیند
پایش مرکز پژوهشها ارزیابیها در بازه عددی صفر تا  42اعالم شدهاست که اعداد نزدیک به
 42به معنای ارزیابی بدتر از شاخص مربوطه و اعداد نزدیک به صفر بیانگر ارزیابی بهتر از
شاخص مورد اشاره میباشد.
 بررسی مقایسهای محیط کسبوکار بخشهای مختلف اقتصادی استان مازندران:

بررسیها نشان میدهد شاخصهای محیط کسب وکار بخش کشاورزی در فصول مختلف سال
 4939شرایط مطلوبتر و باثباتتری
در مقایسه با فصول دیگر داشته
است که البته در فصول بعاادی
وضعیاات به سماات بدترشدن رفت
بنحوی که در پاییز  4931شاخص
محیط کسبوکار در این بخش رقم
 7/41را نشان میدهد .در مجموع
همانطور که در نمودار مشاهده
میشود روند بلند مدتی شاخصهای
کسب وکار بخش کشاورزی با شیب
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بسیار کمی به سمت بهترشدن میرود که احتما ًال روند کنونی با اهاداف اسنااد باالدستای
کشور و افق چشم انداز ترسیمی برای استان مازندران همخوانی چندانی ندارد.
شاخصهای محیط کسبوکار بخش صنعتومعدن در سالهای  4930و  4939اوضاع نامطلوبی
داشتهاند .در زمستان  4939کسب وکار در این بخش شرایط بهتری را تجربه کرد و تا حدودی
با بستههای سیاستی  -حمایتی دولت وضعیت بهتر اما زودگذری را تجربه کرد چرا که در ادامه
عمیق بودن رکود اقتصادی در کشور مجدد ًا سر باز کرد و وضعیت به سمت بدتر شدن رفت .به
طور کلی روند بلندمدتی و سالیانه شاخصهای کسبوکار بخش صنعت و معدن به سمت بهتر
شدن است .همچنین در مجموع علیرغم پرنوسان بودن وضعیت شاخصها در فصول مختلف
هر سال ،شاخصهای سالیانه محیط کسبوکار بخش خدمات در استان مازندران با شیب
مناسبی به سمت بهترشدن میرود.
با استناد به بررسیهای انجامشده میتوان به بررسی تطبیقی بخشهای مختلف اقتصادی استان
مازندران پرداخت .بر همین اساس طی سالهای موردبررسی ( 4934الی  )4931بخشهای
خدمات ،صنعت و معدن به سمت بهترشدن و بخش کشاورزی به سمت بدتر شدن میروند .این
رویکرد احتماالً در درازمدت میتواند به بخش کشاورزی در استان مازندران آسیبهای بیشتری
وارد کند که از این حیث با سیاستهای کلی استان و سیاستهای اقتصاد مقاومتی در تعارض و
نیازمند بازنگری است .استان مازندران در برنامه چشمانداز توسعه کشور به عنوان یکی از
قطبهای برتر کشاورزی در کشور معرفی شده است که این موضوع نیازمند حمایتها و
نظارتهای بیشتری است.
 .9-48بررسی و تحلیل وضعیت زیرشاخصهای بهبود فضای کسب و کار
 شاخص سهولت انجام کسبوکار در استان مازندران
علی رغم نوسانات شدید فصلی ،روند بلندمدت و سالیانه شاخصهای محیط کسبوکار استان
مازندران رو به بهبود است .در مجموع روند بهبود محیط کسبوکار استان مازندران مناسب اما
ناکافی ارزیابی میشود.
 بررسی تطبیقی محیط کسبوکار استان مازندران و کشور
بررسی تطبیقی شاخص کسبوکار استان مازندران و کشور نشان میدهد شاخص محیط
کسب وکار استان اصطالح ًا یک سطح بدتر از میانگین کشوری است .روند رو به بهبود و مطلوب
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قابل مشاهدهای در شاخص محیط کسب وکار استان در مقایسه با کشور تا اواخر زمستان 4939
مالحظه میشود که پس از آن مجدداً این شاخص بدتر میشود.
متوسط ساالنه شاخصهای محیط کسبوکار نیز نتایج فوق را تایید میکند که بیانگر بدتر
بودن وضعیت کسبوکار استان مازندران در مقایسه با میانگین متوسط کشوری است .متأسفانه
اختالف سهولت در کسبوکار مقایسهای قابل توجه به نظر میرسد که این مهم بر ضرورت
انجام مطالعات الزم ،شناسایی موانع و مشکالت ،ارائه و اجرای سیاستهای راهبردی در این
خصوص تأکید میکند.
 سهولت انجام کسبوکار استانهای کشور و جایگاه استان مازندران
تبیین جایگاه مازندران در قیاس با استانهای کشور نشان میدهد استان مازندران در ردههای
میانی از جهت سهولت انجام کسب وکار کشور قرار دارد .به عنوان مثال مطابق تصویر زیر و بر
اساس بررسیهای وضعیت محیط کسبوکار در سراسر کشور سال  ،4931استان مازندران حائز
امتیاز  6/9شده است که بر اساس همین معیار بوشهر با  7/6و اردبیل با  5به ترتیب بدترین و
بهترین وضعیت محیط کسبوکار را در کشور دارا میباشند
.

قابل ذکر است در شرایط کنونی کشور ،بر اساس مطالعات صورت گرفته ،اولین مشکل همه
بخشها ،مربوط به بحث تأمین منابع مالی است ولی برای مؤلفههای دیگر ،اهمیت موانع
کسبوکار بخشها از یکدیگر متفاوت میباشد.
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 .1-48جمع بندی و ارائه توصیههای سیاستی
امروزه بسیاری معتقدند سهولت انجام کسبوکار پیشنیاز اساسی و کلیدی خصوصیسازی و
جذب سرمایهگذاری خارجی به منظور دستیابی به افقهای روشن اقتصادی است .بر اساس
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی در دوره  4931-4934شاخصهای محیط
کسب وکار در استان مازندران با شیب مالیمی رو بهبود است .طی مدت بررسی ،شاخص
سهولت انجام کسبوکار بخش صنعتومعدن در مازندران از  6به  ،5/3شاخص سهولت انجام
کسبوکار بخش کشاورزی از  7به  6/7و در نهایت شاخص سهولت انجام کسبوکار بخش
خدمات نیز از  7/0به  6/1بهبود یافت .نکته حائز اهمیت آن است که برخالف ترسیم چشمانداز
قطب کشاورزی برای مازندران در کشور ،بهبود سهولت کسبوکار در این بخش بیشتر مرهون
بهبود آن در بازه سال  4934تا  4930است و پس از آن با شیب معناداری تا انتهای سال
 4931به سمت بدترشدن می رود .در مجموع نیز ،شاخص سهولت کسبوکار بخشهای مختلف
اقتصادی استان مازندران از سال  )6/6(4934تا  )6/0(4939روند رو به بهبودی داشته و در
سال  )6/5(4931نسبت به سال قبل( )6/0بدتر شده است .مازندران در مقایسه با متوسط
کشور وضعیت بدتری در شاخص سهولت انجام کسبوکار دارد و صرفاً در زمستان 4939
توانسته تقریب ًا با متوسط کشوری این شاخص برابری کند و مجدد ًا شکاف اختالف این دو
افزایشی بوده است .بر اساس محاسبات پایش سال  ،4931استان مازندران در میان  90استان
کشور هیجدهمین استان از لحاظ سهولت انجام کسبوکار بوده در حالیکه در همان سال بوشهر
با  7/6و اردبیل با  5به ترتیب بدترین و بهترین استانهای کشور از این حیث معرفی شدند.
به منظور ارتقاء و بهبود فضای کسب و کار استان موارد ذیل توصیه می گردد:
 اجرایی نمودن اقدامات اجرایی دستگاههای اجرایی استان در برنامه آمایش
 تدوین نقشه راه سرمایهگذاری استان و یکپارچگی اقدامات سرمایهگذاری در یک دستگاه
و جلوگیری از پراکندگی آن در دستگاههای دیگر
 تدوین برنامه زمانبندی شده برگزاری جلسات مستمر و منظم «شورای گفتوگوی دولت
و بخش خصوصی» بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب  4932و اختصاص
چند کرسی به چهرههای برجسته بخش خصوصی
 تعیین هسته مطالعاتی پایش و بهبود کسبوکار استان مازندران و تکلیف دستگاهها در
تعامل و همکاری حداکثری با این هسته مطالعاتی
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فصل نوزدهم
درآمد و هزینه خانوار و توزیع
درآمد
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چکیده
یکی از مهمترین وظایف اقتصادی دولت ،کنترل وضعیت نابرابری درآمد
افراد کشور است .وظیفه توزیع دولت به منظور کاهش نابرابری حکم
میکند ،به بررسی دقیق چگونگی هزینهها و درآمدهای خانوارها و روند
تغییرات آنها پرداخته و تغییرات درآمدهای افراد جامعه را با استفاده از
ابزارهای موجود تجزیه و تحلیل کند.
بر اساس آخرین آمار منتشره در سالنامه آماری سال  4931استان
مازندران ،متوسط هزینه خالص ساالنه و متوسط درآمد خالص ساالنه
یک خانوار شهری به ترتیب حدود  067/3میلیون ریال و  065/6میلیون
ریال بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب  04/6درصد و 46/6درصد
افزایش داشته است.
همچنین متوسط هزینه خالص ساالنه و متوسط خالص درآمد ساالنه
یک خانوار روستایی در سال  4931به ترتیب حدود  430/9میلیون
ریال و 000/6میلیون ریال بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب 41/4
درصد و  02/6درصد رشد داشته است.

واژههای کلیدی :توزیع درآمد ،ضریب جینی ،متوسط هزینه خالص
ساالنه ،متوسط خالص درآمد ساالنه
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 .4-43سیاستهای اقتصادی در زمینه درآمد هزینه خانوار و توزیع درآمد و
جهتگیریهای استان
توزیع درآمد مناسب یکی از اهداف اقتصادی دولت است و دولت موظف است که در نیل به
عدالت اجتماعی و فراهم نمودن اسباب توزیع درآمد ،در جهت کسب حداکثر رفاه اجتماعی
تالش کند .در بعد اقتصادی ،عدالت به رابطه بین فعالیت اقتصادی احاد جامعه و عایدی این
فعالیتها مربوط میشود .به این معنا که تالش هر فرد و بازدة اقتصادی وی چه رابطههای با
درآمد حاصل از تالش مزبور دارد.
سیاستهای استان مازندران نیز در این مقوله عالوه بر ترویج الگوهای صحیح پسانداز ،مصرف و
سرمایهگذاری به توجه بیشتر به حوزههای بهداشت ،سالمت و تأمین اجتماعی ،آموزش ،فضای
کسب و کار و سیاستها ی حمایتی از اقشار محروم و خاص جامعه معطوف شده تا هم جهت با
کاهش نابرابری توزیع درآمد دستیابی به توزیع صحیح دیگر رویکردهای مرتبط با توزیع درآمد
نیز میسر گردد.
 .2-43بررسی وضعیت شاخصهای توزیع درآمد بین خانوارها
ضریب جینی ،مشهورترین شاخص نابرابری توزیع درآمد و متداولترین آنها از نظر استفاده در
بررسیهای توزیع درآمد است .از همین رو ،این شاخص بیش از هر شاخص دیگر در معرض
قبول و رد قرار گرفته و محتوی و خصوصیات مثبت و منفی آن ارائه شده است.
ضریب جینی خانوار شهری استان مازندران در سال  31برابر با  2/03است که نسبت به سال
گذشته به میزان 2/24واحد افزایش یافته است .همچنین ضریب جینی خانوار شهری از ضریب
جینی خانوار روستایی در سال مذبور به میزان  2/20واحد بیشتر است ،که حاکی از بهبود
توزیع درآمد در خانوار روستایی استان مازندران میباشد .این در حالیست که ضریب جینی
خانوار روستایی استان در سال  31نسبت به سال گذشته به میزان  2/29واحد کاهش یافته و از
مقدار  2/92در سال  39به مقدار  2/07در سال  31رسیده است.
مقایسه ضریب جینی خانوارهای روستایی استان ( )2/03و کشور ( )2/97حاکی از آن است که
میزان نابرابری درآمد ی در خانوارهای روستایی استان در مقایسه با متوسط کشوری در وضعیت
مناسبتری قراردارد .همچنین مقایسه نابرابری درآمد خانوارهای شهری استان ( )2/07و کشور
( )2/91نیز نتیجه پیشین را تائید میکند.
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 .9-43بررسی و تحلیل وضعیت توزیع درآمد بین خانوارها
 .4-9-43بررسی و تحلیل متوسط هزینه ناخالص خانوارها
در سال  4931متوسط کل هزینهی خالص 4ساالنهی یک خانوار روستایی استان 430/9
میلیون ریال بوده است که نسبت به سال گذشته  41/4درصد افزایش داشته است.
مقایسه میزان این شاخص در استان با شاخص کشوری آن به مبلغ  417میلیون ریال حاکی از
باالتر بودن متوسط هزینه خانوار روستایی مازندران از متوسط کشوری آن میباشد.
همچنین متوسط هزینه خوراکی  -دخانی و غیرخوراکی خانوار روستایی استان در این سال به
ترتیب 79/7میلیون ریال و  446/6میلیون ریال بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب  40/4و
 45/5درصد افزایش یافته است .سهم هزینه خوراکی  -دخانی و غیر خوراکی از هزینه کل به
ترتیب  96/9و  64/7درصد بوده است.
در مجموع متوسط هزینه کل یک خانوار روستایی استان در سال  ،4931میزان  6درصد رشد
بیشتری نسبت به متوسط هزینه کل خانوار روستایی کشور برحسب استان داشته است.
در بین هزینههای خوراکی و دخانی ،بیشترین سهم با  04/9درصد مربوط به هزینهی آرد،
رشته ،غالت ،نان و فرآوردههای آن و مابقی به ترتیب گوشت با  04درصد ،میوهها و سبزیها
 02/7درصد ،شیر و فرآوردههای آن و تخم پرندگان  44/4درصد ،نوشابهها ،غذاهای آماده و
دخانیات  7/0درصد ،قندو شکر ،شیرینیها ،چای ،قهوه و کاکائو  6/6درصد ،خشکبار و حبوبات
 5/9درصد ،ادویهها ،چاشنیها و سایر ترکیبات خوراکی  9/6درصد و روغنها و چربیها 0/3
درصد از هزینه ناخالص یک خانوار روستایی مازندرانی را در این گروه هزینهای تشکیل
میدهند.
در بین هزینههای غیرخوراکی ،بیشترین سهم با  97/5درصد مربوط به مسکن و مابقی به
ترتیب حمل و نقل و ارتباطات با  45/3درصد ،کاالها وخدمات متفرقه خانوار با  41/7درصد،
بهداشت و درمان  44/5درصد ،لوازم ،اثاث ،ملزومات وخدمات خانوار  6/9درصد ،پوشاک و
کفش  7/0درصد ،تفریحات ،سرگرمیها وخدمات فرهنگی  1/3درصد از هزینه ناخالص یک
خانوار شهری مازندرانی را در این گروه هزینهای تشکیل میدهند.
 -1هرگاه ارزش کاالی دسته دوم فروش رفته ،از ارزش کاالی مشابه خریداری شده ،در دوره آماری کسر شود ،باقی مانده،
هزینه خالص خانوار در کاالی مربوط خواهد بود.
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در سال  4931متوسط کل هزینهی خالص ساالنهی یک خانوار شهری استان  067/3میلیون
ریال بوده است که نسبت به سال گذشته 04/6درصد افزایش داشته است.
مقایسه میزان این شاخص در استان با شاخص کشوری آن به مبلغ  417میلیون ریال حاکی از
باالتر بودن متوسط هزینه خانوار روستایی مازندران از متوسط کشوری آن میباشد.
متوسط هزینه خوراکی -دخانی و غیرخوراکی خانوارهای شهری استان در این سال به ترتیب
 70/3میلیون ریال و  435میلیون ریال بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب  09/1درصد و
 04/9درصد افزایش یافته است .سهم هزینه خوراکی و دخانی و غیرخوراکی از هزینه کل
خانوار شهری استان به ترتیب  07/0و  70/6درصد بوده است.
در مجموع متوسط هزینه کل خوراکی و غیرخوراکی ساالنه یک خانوار شهری استان در سال
 4931به میزان  42/4درصد رشد بیشتری نسبت به متوسط هزینه کل خانوار شهری کشور در
سال  4939داشته است.
بیشترین میزان افزایش نسبت به سال 4939در بین هزینههای خوراکی -دخانی مربوط به گروه
آرد ،رشته ،غالت ،نان و فرآوردههای آن و آرد و خشکبار و حبوبات به ترتیب با  62درصد و
16/3درصد و در بین هزینههای غیر خوراکی مربوط به گروه لوازم ،اثاث وخدمات خانوار و حمل
و نقل و ارتباطات به ترتیب با  74/9درصد و  09/7رشد درصد بوده است.
همچنین کمترین میزان افزایش نسبت به سال  4939در بین هزینههای غیر خوراکی مربوط
به گروه تفریحات ،سرگرمیها وخدمات فرهنگی و پوشاک و کفش به ترتیب با  42/5درصد و
 40/6درصد و در بین هزینههای خوراکی مربوط به گروه ادویهها ،چاشنی ها و سایر ترکیبات
خوراکی با  6/5درصد رشد بوده است .شایان ذکر است در سال  4931میزان مصرف گروه
نوشابهها ،غذاهای آماده و دخانیات در خانوارهای شهری استان مازندران  6/5درصد نسبت به
سال قبل کاهش یافته است.
 .2-9-43نتایج بررسی درآمد خانوارها
بر اساس نتایج بدست آمده در سال  4931متوسط درآمد ساالنهی یک خانوار روستایی استان
 000/6میلیون ریال بوده است که نسبت به سال قبل  02/6درصد افزایش داشته است.
مقایسه میزان این شاخص در استان با شاخص کشوری آن به مبلغ  464میلیون ریال حاکی از
باالتر بودن متوسط درآمد ساالنه خانوار روستایی مازندران از متوسط کشوری آن میباشد.
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از کل درآمد خانوار روستایی استان در سال یاد شده 07/3 ،درصد آن مربوط به مشاغل مزد و
حقوق بگیری 90/3 ،درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و  93/0درصد از منابع
متفرقه بوده است.
در مجموع متوسط درآمد ساالنه یک خانوار روستایی استان در سال  ،4931میزان  1/3درصد
رشد بیشتری نسبت به متوسط درآمد ساالنه خانوار روستایی کل کشور برحسب استان داشته
است.
بر اساس نتایج بدست آمده در سال  4931متوسط درآمد ساالنهی یک خانوار شهری 065/6
میلیون ریال بوده است که نسبت به سال قبل  46/6درصد افزایش داشته است.
مقایسه میزان این شاخص در استان با شاخص کشوری آن با مبلغ  076/3میلیون ریال حاکی
از باالتر بودن متوسط درآمد ساالنه خانوار شهری مازندران از متوسط کشوری آن میباشد.
در این سال درآمد خانوارهای استان مازندران از مشاغل مزد و حقوق بگیری43/2 ،درصد،
درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی  05/3درصد و درآمد متفرقه به ترتیب به میزان
45/2درصد رشد داشته است.
در این سال درآمد خانوارهای کشور از مشاغل مزد و حقوق بگیری43/5 ،درصد ،درآمد از
مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی  45/6درصد و درآمد متفرقه به ترتیب به میزان
49/4درصد رشد داشته است.
سهم هریک از منابع درآمدی در کل درآمد خانوار شهری استان به ترتیب درآمد حاصل از
مشاغل مزد و حقوق بگیری  03/6درصد ،مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی  01/1درصد و
از منابع متفرقه  15/6درصد بوده است .در مجموع متوسط درآمد ساالنه یک خانوار شهری
استان در سال  4931به میزان  9/4درصد رشد بیشتری نسبت به متوسط درآمد خانوار شهری
کل کشور داشته است.
 .1-43جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی
بررسی بودجه خانوار استان در سال  4931نشان می دهد متوسط درآمد و هزینه خالص
ساالنهی خانوار روستایی استان در سال یاد شده به ترتیب از رشد معادل  02/6و  41/4درصد
نسبت به سال گذشته داشته اند و درآمدهای خانوار از رشد بیشتری نسبت به هزینههای خانوار
داشته و بدین ترتی ب خانوار روستایی استان بطور متوسط از مازاد درآمدی به مبلغ 92/0
میلیون ریال برخوردار بوده اند.
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متوسط درآمد خالص ساالنه و کل هزینه خانوار شهری استان در سال فوقالذکر به ترتیب
 46/6و  04/6درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است نشان میدهد که علیرغم اینکه
هزینه خانوارها از رشد بیشتری نسبت به درآمد برخوردار بوده لکن خانوارهای یاد شده بطور
متوسط از پس اندازی به مبلغ  47/6میلیون ریال برخوردار گردیدند.
با توجه به وجود مازاد درآمد در خانوارهای روستایی و شهری  ،هدایت صحیح منابع یاد شده به
فعالیت های مولدزا می تواند در افزایش ثروت آفرینی و اشتغال استان کمک شایانی نماید لذا
برخی از پیشنهادهای سیاستی جهت بهبودمعیشت و ثروت آفرینی عبارتند از:
 محدود کردن حیطه تصدی دولت در امور اقتصادی و واگذاری امور به بخشهای تعاونیوخصوصی با توجه به وجود مازاد درآمد در خانوارهای شهری و روستایی
 کاهش نابرابری درآمد از طریق بکارگیری سیاستهای افزایش تولید و عرضه برای کاهش تورمو هدایت یارانههای پرداختی از سوی دولت به سمت دهکهای کم درآمد جامعه با حذف یارانه
خانوارهای پردرآمد
 اتخاذ تدابیر مناسب از جمله توسعه سرمایهگذاری ،نظارت دقیق بر اعتبارات اشتغالزایی،زمینهسازی برای تشویق سرمایهگذاری بخش خصوصی ،کاهش ریسک بخش خصوصی از طریق
ثبات سیاستها و به طور کلی رفع موانع فضای کسبوکار به منظور تعدیل نرخ بیکاری و
کاهش نابرابری
 سیاست های مخارج اجتماعی دولت با تکیه بر نرخ رشد اقتصادی پایدار و به طور مستمرانجام شود .این امر به افزایش میزان تأثیرگذاری این مخارج در بهبود توزیع درآمد کمک
می کند .
 تقویت فرآیند توسعه زیر ساختهای اقتصادی و اجتماعی در مناطق محروم باالخص مناطقروستایی در راستای ایجاد زمینه های اشتغال مولد و کسب درآمد.
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فصل بیستم
هدفمند کردن یارانه ها
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چکیده
پرداخت یارانه از جمله ابزارهای سیاستی دولتها جهت توزیع عادالنه
درآمد ،ایجاد ثبات اقتصادی ،حمایت از اقشار خاص و تولید برخی از
کاالها و خدمات و  ...است.
بر این اساس در فاز اول اجرای قانون هدفمند سازی یارانهها ،در اجرای
ماده هفت برای تعداد  363922خانوار استان مازندران ،یارانه نقدی به
مبلغ  4106میلیارد ریال بصورت ماهانه واریز گردید.
در فاز دوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها که از ابتدای اردیبهشت
 39که آغاز واریز مرحله دوم یارانهها میباشد ،خانوارهای استان برای
دریافت یارانه نقدی ثبت نام و تعداد اندکی از دریافت یارانه نقدی
انصراف دادهاند .تا پایان اسفند ماه سال  09 ،4931مرحله یارانه نقدی
به حساب خانوارهای استان واریز گردید.
بر اساس آمار دریافتی از شرکتهای توزیع آب و برق و گاز و
فرآوردههای نفتی ،فروش حاملهای انرژی و آب با احتساب سهم
هدفمندی در بخش های آب ،برق ،گاز و سوخت استان در سال 4931
مبلغ  92369میلیارد ریال بوده که نسبت به سال 4939به
مبلغ 05236میلیارد ریال حدود  09درصد افزایش داشته است.
مصرف برق ،فرآوردههای نفتی و آب روستایی در سال  31نسبت به
سال گذشته روند کاهشی داشته است .در حالی که مصرف آب و
فاضالب شهری و گاز در سال  4931نسبت به مدت مشابه آن در سال
 ،4939افزایش داشته است که از دالیل آن روند افزایشی تعداد
مشترکین ،حجم آب و گاز مصرفی نیز افزایش داشته است.
واژگان کلیدی :هدفمندی یارانهها ،مازندران ،Subsidحاملهای
انرژی
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 .4-21تبیین رویکردها و سیاستهای دولت در هدفمند سازی قیمتها
هدفمند کردن یارانهها بعنوان یکی از محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی در راستای
اصالح ساختار اقتصادی کشور مطرح گردید .دولت برای اجرای گام دوم نیازمند آسیب شناسی
فاز اول بوده است .یکی از مهمترین مسائل تخصیص یارانه نقدی به تمامی گروهها و دهکهای
درآمدی بوده است که این امر بار مالی زیادی را برای دولت در پی داشته است وتبعاتی از جمله
کسری بودجه ،عدم تخصیص منابع ناشی از اصالح قیمتها به دیگر بخشها از جمله بخش تولید،
عدم پرداخت سهم دستگاه های ارائه خدمات در اجرای طرح های توسعه ای آنها و ...را گردیده
است .به همین دلیل دولت مجدداً جهت تخصیص یارانه نقدی مرحله جدید ثبت نامی را در
تاریخ  02فروردین  4939اقدام نمود و تقریباً تعداد قابل توجهی از مردم جهت دریافت یارانه
نقدی ثبت نام نمودند .در گام بعد دولت به موجب تبصره  02قانون بودجه مجلس شورای
اسالمی در سال  4931به حذف خانوارهای پردرآمد جهت دریافت یارانه نقدی پرداخت.
با توجه به اجرای فاز دوم و افزایش منابع ناشی از رشد قیمتهای حاملها ،اختصاص منابع به
بخش تولید در قالب سیاستهای حمایتی ضرورت خاصی مییابد.
مصرف حامل های انرژی آب ،برق،گاز و بنزین بعد از اجرای قانون و در سال سوم و چهارم
اجرای قانون هدفمندی یارانهها بعد از گذراندن مراحل پراسترس و تب و تاب قیمتی دیگر
مسی ر ثابتی را طی نموده است .همچنین دولت در راستای تحقق اهداف خود تالش نموده است
که قیمت حاملهای انرژی با شیب مالیمی افزایش یابد.
 .2-21منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانهها در استان
 .4-2-21منابع به تفکیک شرکت های موضوع قانون
بر اساس آمار دریافتی از شرکتهای توزیع آب و برق و گاز و فرآوردههای نفتی ،فروش
حاملهای انرژی و آب با احتساب سهم هدفمندی در بخشهای آب ،برق ،گاز و سوخت استان
در سال  4931مبلغ  92369میلیارد ریال بوده که نسبت به سال  4939به مبلغ05236
میلیارد ریال حدود  09درصد افزایش داشته است.
میزان فروش آب و فاضالب شهری در سال  4931و  4939با احتساب سهم هدفمندی
یارانهها به ترتیب مبلغ  570/1و  176میلیارد ریال میباشد که در حدود  02درصد نسبت به
سال گذشته رشد داشته است.
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مجموع فروش سهم شرکت گاز و سهم هدفمندی در سال  4931در حدود  6946میلیارد ریال
می باشد که نسبت به سال  7/3 ،4939درصد رشد داشته است.
شرکت توزیع برق ساری و نوشهر در سال  4931فروشی به میزان  5655/9میلیار ریال داشته
که نسبت به مدت مشابه آن در سال  4939به مبلغ  1167/5میلیارد ریال  06/6،درصد رشد
داشته است.
میزان فروش شرکت پخش فرآوردههای نفتی ساری و چالوس در سال  4931و  4939به
ترتیب  46147و  41922میلیارد ریال میباشد که نسبت به سال گذشته 06/6 ،درصد رشد
داشته است.
 .2-2-21مصارف ماده  7قانون هدفمند کردن یارانهها
ماده :7
دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب
بندهای زیر هزینه نماید:
الف -یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه
خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
ب-اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:
-4گسترش و تأمین بیمههای اجتماعی ،خدمات درمانی ،تأمین و ارتقاء سالمت جامعه و
پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العالج .
-0کمک به تأمین هزینه مسکن ،مقاوم سازی مسکن و اشتغال.
-9توانمندسازی و اجراء برنامههای حمایت اجتماعی.
بر این اساس در فاز اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها ،در اجرای ماده هفت برای تعداد
 363922خانوار استان مازندران ،یارانه نقدی به مبلغ  4106میلیارد ریال بصورت ماهانه واریز
گردید که  3331درصد خانوارهای استان را شامل میشود .از ابتدای اجرای طرح هدفمند کردن
یارانهها تا پایان فروردین ماه سال  39که پرونده فاز اول اجرای قانون بسته میشود ،طی سی و
هشت مرحله در مجموع مبلغی حدود  55122میلیارد ریال یارانه نقدی به حساب سرپرستان
خانوارهای استان مازندران واریز گردیده است .در سطح کشور نیز با پرداخت آخرین یارانه
نقدی ،در فاز اول مبلغ یک میلیون و  615هزار تومان به هر ایرانی و  499هزار و  522میلیارد
تومان در کل اجرای قانون به تمام مشموالن در سراسر کشور پرداخت گردیده است.
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در فاز دوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها که از ابتدای اردیبهشت  39که آغاز واریز
مرحله دوم یارانهها می باشد ،تعدادی از خانوارهای استان برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام و
تعدادی از خانوارها از دریافت یارانه نقدی انصراف دادهاند .تا پایان اسفند ماه سال جاری09 ،
مرحله یارانه نقدی به حساب خانوارهای استان واریز گردید.
در این مرحله نیز از اردیبهشت ماه سال  4931یارانه پنج گروه دیگر شامل :اعضای هیئت
علمی دانشگاهها ،هیئت مدیره بانکها و شرکتهای دولتی ،مالکان خودروهای خارجی برند،
پزشکان و واحدهای صرافی نیز حذف گردیده است.
 .9-2-21مصارف ماده  8قانون هدفمند کردن یارانهها
ماده :6
دولت مکلف است سی درصد ()%92خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت
کمکهای بالعوض ،یا یارانه سود تسهیالت و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند:
الف -بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی ،خدماتی و مسکونی و تشویق به
صرفهجویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی میشود.
ب -اصالح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهرهوری انرژی ،آب و توسعه
تولید برق از منابع تجدیدپذیر.
ج -جبران بخشی از زیان شرکتهای ارائه دهنده خدمات آب و فاضالب ،برق ،گاز طبیعی و
فرآوردههای نفتی و شهرداریها و دهیاریها ناشی از اجراء این قانون.
د -گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و
مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده( )3قانون مذکور.
ه -حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.
و-حمایت از تولید نان صنعتی.
ز -حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.
ح -توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت و آمدهای غیر ضرور.
مصرف حاملهای انرژی آب ،برق،گاز و بنزین بعد از اجرای قانون و در سال سوم و چهارم
اجرای قانون هدفمندی یارانهها بعد از گذراندن مراحل پراسترس و تب و تاب قیمتی دیگر
مسیر ثابتی را دارا بوده و مردم بر اساس نیاز مصرف مینمایند و نیازهای غیرمنطقی را مدیریت
نموده اند.
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در همین ارتباط بر اساس آخرین پایش سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تا پایان سال
 ،31درصد قیمتی برخی از انواع اقالم کاالیی شامل  :مرغ ،گوشت قرمز ،تخم مرغ ،پیاز ،سیب
زمینی ،گوجه فرنگی ،برنج داخلی و خارجی روغن نباتی ،میلگرد و الستیک خودرو ،انواع میوه،
حبوبات و تیرآهن و  ...که خوشبختانه تغییرات چندانی نداشته است.
در ارتباط با بخش صنعت و معدن ،سوخت و همچنین بخش کشاورزی تسهیالتی در سال
 4931به هیچ یک از بخش های فوق تعلق نگرفته و مشکالت تولیدکنندگان همچنان موجود
می باشد.
اجرای گام دوم قانون مطمئناً با ملحوظ قراردادن مسائل و مشکالت ناشی از اجرای قانون در
مرحله اول و همچنین با اتخاذ تمهیدات دولت تدبیر و امید از استمرار تحریم بر بخشهای
مختلف اقتصادی و همچنین برآورد اثر آن بر بخشها ،اجرایی گردیده است .در همین ارتباط
توجه به مسائل ،مشکالت و چالشها و رفع موانع از تولید داخل و توجه به عنصر کار و سرمایه
ضرورت داشته که این امر موجب بهبود اشتغال ،افزایش سطح درآمد خانوار و عامل مهمی در
کاهش بحرانهای اجتماعی میگردد.
ضمن اینکه بیثباتی در قیمت ارز ،طال ،مسکن و ....بر بخش تولید هم بیتاثیر نبوده و عمالً
نقدینگی الزم را به جای تولید به بخشهای غیر مولد انتقال میدهد .لذا بایستی تدابیری اتخاذ
گردد تا از جهشهای قیمتی در بخشهای مختلف جلوگیری بعمل آید که بالطبع آثار روانی این
جهشهای قیمتی اثرات منفی بر بخش تولید و کار مولد خواهد داشت.
 .9-21سیاستهای هدفمند کردن یارانهها و جهتگیریهای استان
 .4-9-21برق مصرفی استان
بر اساس گزارش شرکت توزیع نیروی برق مازندران( ساری و نوشهر ) ،برق مصرفی استان در
بخشهای خانگی ،عمومی ،کشاورزی ،صنعتی و سایر موارد در سال  31حدود  6979/6هزار
مگا وات میباشد که نسبت به سال  4939با میزان مصرف  6566/0هزار مگاوات ،رشد کاهشی
 -0/3را در پی داشته است که از مهمترین علتهای آن میتوان به رکود صنعتی اشاره نمود.
بیشترین مصرف مربوط به بخشهای عمومی و کشاورزی بوده که به ترتیب  46/6و  5/6درصد
و کمترین مصرف مربوط به بخش های سایر و صنعتی بوده که به ترتیب  -40/5و  -7/6درصد
رشد نسبت به سال گذشته به خود اختصاص داده است.
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 .2-9-21مصرف فرآوردههای نفتی
طی اطالعات بدست آمده از شرکت پخش فرآوردههای نفتی ساری و چالوس ،مصرف
حاملهای انرژی در بخش سوخت در استان مازندران در سال  1219/0 ،31هزارمتر مکعب
میباشد که نسبت به سال  4939با میزان مصرف  1532/3هزارمتر مکعب -44/3 ،درصد رشد
نزولی داشته است .در سال  4931مصرف بنزین  4932/0هزارمترمکعب ،نفت سفید ،نفت گاز،
نفت کوره در مدت یاد شده به ترتیب  4563/7 ،735 ،454/6هزار مترمکعب مصرف گردیده
است.
بطور کلی مصرف اکثر فرآوردههای نفتی در سال  31در مقایسه با سال  39روند کاهشی
داشته است و تنها بنزین با  9/6درصد رشد و گاز مایع با  0/5درصد رشد روند افزایشی را
نسبت به سال  4939دنبال نموده است .افزایش قیمت حاملهای انرژی ،صدور کارت هوشمند
سوخت و سهمیهای کردن مصارف فرآوردهها در بخشهای مختلف ،جلوگیری از قاچاق سوخت
کاال همزمان با اجرای سیاست صدور کارت هوشمند سوخت و  ...از جمله سیاستهای اجرای
قانون در این بخش بوده است.
.9-9-21آب و فاضالب روستایی
مصرف آب روستایی استان مازندران در سال  31در بخشهای خانگی و غیرخانگی در مجموع
 67369هزار متر مکعب بوده ،که این مقدار مصرف نسبت به سال  4939با میزان  79042هزار
متر مکعب رشد کاهشی  -7/41درصدی را در پی داشته است .میانگین مصرف ماهانه خانگی
در سالهای  39و  31به ترتیب  41/6و  41/3متر مکعب بوده که به میزان  4/45درصد رشد
داشته است که دالیل این ا مر فروش بخشی از آب روستایی به آب شهری که متعاقب آن
افزایش مصرف را در بر داشته است و همچنین افزایش نرخ بهای آب مصرفی بوده است.
میانگین مصرف ماهانه غیرخانگی در سال های  39و  31به ترتیب  6/1و  6/4متر مکعب بوده
که به میزان  -5/0درصد رشد داشته است.
 .1-9-21آب و فاضالب شهری
بنا به گزارش شرکت آب و فاضالب شهری استان مازندران ،حجم مصرف در سال 476 ،4931
میلیون مترمکعب میباشد که نسبت به سال  4939با میزان مصرف  470میلیون مترمکعب،
رشد  0/9درصدی را دنبال نموده است .تعداد مشترکین در بخشهای خانگی و غیرخانگی در
مجموع در سالهای یاد شده  556013و  572545مشترک بوده است.
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با توجه به روند افزایشی تعداد مشترکین استان ،حجم آب مصرفی نیز افزایش داشته است .در
سال  31تعداد مشترکین  572545مشترک بوده که حجم مصرفی آب  476میلیون مترمکعب
بوده است .همچنین در سال  31درآمد جاری از محل فروش آب و فاضالب در استان 659906
میلیون ریال میباشد که نسبت به سال  01/4 ، 4939درصد رشد داشته است.
 .5-9-21مصرف گاز
مصرف گاز مشترکین استان در سال های  31در حدود  5363میلیون مترمکعب بوده که
نسبت به سال  4939رشد  6/0درصدی را در پی داشته است .تعداد کل مشترکین نیز به
ترتیب در سال های 39و  31روندی افزایشی داشته و از  66هزار مشترک به  61هزار مشترک
افزایش یافته است این افزایش در مشترکین خانگی 01/1درصد  ،مشترکین تجاری 06/1
درصد و مشترکین صنعتی  -04/7درصد بوده است که دلیل عمده افزایش مصرف گاز علیرغم
کاهش مشترکین صنعتی  ،مشترکین خانگی و تجاری بوده است.
تعداد کل مشترکین استان مازندران از ابتدا تا پایان  31برابر با  4466657مشترک بوده که
تعداد 61647مشترک در سال  31به مشترکین شرکت ملی گاز استان افزوده شده است.
 .1-21جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی
هدفمند کردن یارانهها بعنوان یکی از محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی در راستای
اصالح ساختار اقتصادی کشور مطرح گردید ،بر اساس مفاد طرح مقرر گردید با اصالح قیمتها
بخشی از منابع ناشی از آن بصورت نقدی به هفت دهک درآمدی جهت جبران کاهش قدرت
خرید پرداخت گردد که عمالً با اعالم ثبت نام و عدم شیوه مناسب جهت شناسایی خانوارها
تقریبا  33درصد خانوارهای استان در گام دوم هدفمندی ثبت نام نموده و برخی از خانوارها
دهکهای پایین درآمدی بدالیل مختلف از ثبت نام جا ماندهاند که در همین ارتباط بند د
تبصره  92قانون بودجه  31به دولت اجازه داد تا امکان ثبت نام را برای افراد یاد شده از طریق
فرمانداریها فراهم نماید که عمالً دولت اقدامی در این خصوص انجام نداد ضمن اینکه بند ح
قانون نیز به دولت اجازه حذف خانوارهای پردرآمد جامعه از دریافت یارانه نقدی را داده بود که
عمالً بدلیل عدم وجود بانک اطالعاتی کامل ،اقدام اساسی در این زمینه انجام نگرفت.
درخصوص مصارف ماده  6قانون هدفمندی یارانهها با بخش صنعت و معدن ،سوخت و
همچنین بخش کشاورزی تسهیالتی در سال  4931به هیچ یک از بخش های فوق تعلق نگرفته
و مشکالت تولیدکنندگان همچنان موجود میباشد .ضمن اینکه بدلیل ثابت بودن قیمتها
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بتدریج اثر قیمتی در کاهش مصرف نیز تا حدودی از بین رفت و کاهش مصرف حاملها عمدتاً
بدلیل رکود اقتصادی ،تغییر نوع حامل انرژی در مصارف بوده است.
با توجه به مطالب مطروحه توصیههای سیاستی ذیل جهت بهتر اجرایی نمودن طرح هدفمندی یارانهها
در کشور پیشنهاد میگردد:

 مشخص نمودن مرکزی در استانها جهت پاسخگویی به آندسته از افرادی که یارانه خود و افرادتحت تکفل آنها قطع گردیده است ،چرا که ایجاد سامانه یاد شده کارآیی خوبی در ارائه
پاسخگویی به ارباب رجوع و رضایت آنها را در بر نداشته است .یا اینکه سامانه یاد شده با
طراحی و قابلیت بهتری جهت پاسخگویی به ارباب رجوع ایجاد گردد.
 در حال حاضر با توجه به اینکه اطالعات کل اعضای خانوار جهت برقراری یارانه مورد استنادقرار میگیرد و چنانچه عضوی از اعضای خانوار بر اساس آمار و اطالعات دریافتی متمکن
شناخته شد ،یارانه کل خانوار حذف میگردد و چه بسا بسیاری از سرپرستان خانوار بازنشسته
و یا از کار افتاده تامین اجتماعی و مستمری بگیر بوده که حذف یارانه آنها مشکالتی زیادی را
برای آنها ایجاد مینماید لذا در اینگونه موارد یارانه فرد متمکن خانوار حذف گردد.
 از آنجایی که در حال حاضر با حذف سرپرست ،اطالعات فرزندان خانوار نیز از سامانه اطالعاتیسازمان هدفمندی حذف می گردد لذا فرزندان نیز پس از ازدواج و تشکیل خانواده از دریافت
یارانه محروم می شوند که در اینگونه موارد چه بسا فرزندان خانوار متمکن نبوده و حتی نیازمند
دریافت یارانه باشند لذا برای اینگونه افراد نیز فرصت ثبت نام مجدد برقرار گردد.
 افزایش قیمت برق و گاز برای صنایع با شیب مالیمتری لحاظ گردد تا فرصت الزم به منظوربازسازی و نوسازی در اختیار این بخش قرار گیرد.
 تخصیص اعتبار الزم جهت اجرایی ماندن ماده  6قانون و حمایت از بنگاههای اقتصادی در قالبتخصیص یارانه بخشی از سود بانکی و کاهش هزینه تأمین مالی بنگاههای اقتصادی ،بهسازی و
نوسازی واحدها و..
 -تخصیص بخشی از منابع هدفمندی جهت طرح های اشتغالزایی
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Abstract
In 0245, despite hurdles caused by economic sanctions and falling oil prices,
financial and monetary discipline set on government's agenda, as in previous
years. As a result of mentioned disciplinary approach in the monetary and
financial policies and appropriate management of inflation expectations, the
inflation descended from 4535% in 0241 to 40% in 0245. The average
production of crude oil in 0245, reached to 9094 thousand barrels per day with
535% increase in comparison to previous year. Tax revenues of the government
reached to 734 thousand Billion Rial in 2115, which in comparison with the
year before, faced 1116% increase. Non-oil trade balance become positive for
the first time during past 37 years and reached to about 1 billion dollar, which
encounter 4 billion dollar increase in comparison to the same period in
previous year. Growth of non-oil gross domestic product (with the fix prices
of 2111) was -1161 in mentioned year and unemployment rate reaches to
111.
The growth of gross domestic production of Mazandaran in 0241 in nominal
price was 4236% and comparing to the previous years had the lowest growth in
nominal price.
Due to the continuity of sanctions and economic stagnation, the amount of
foreign investment inflow in 0245, amounted to 079 thousand dollars through
foreign direct investment -FDI. Total trade transaction (exports and imports)
of Mazandaran in 0245 was 406233 million dollars in terms of value, which
reveal 4235% reduction comparing to previous year.
The inflation rate of the province decreased as in the country and dropped to
4037%, which was slightly higher than the country, at the same year
unemployment rate fell to 4034%, which was slightly higher than the average
of the country (44%).
Government revenues of the province was 42399 billion Rial that despite
growth of 4936% couldn’t cover the approved figure. Total some of
Mazandaran's allotment in 0245 was 5921 billion Rial which shows 4736%
increase in comparison to previous year. Expense appropriate growth equals
to 9133% and appropriate of assets acquisition of capital droped to 0437%.
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Base on the available statistical data in the Statistical Yearbook, average cost
and an annual net income of urban households are respectively 067343 and
065572 thousand Rial which shows 0436% and 4637% increase respectively.
Although the ease of doing business of the province shows improvements, but
still is deprive of a favorable environment for investment and improvement
requires in all indexes particularly Bank facilities.
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