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دیدگاه

خروج نسبی سرمایه گذاری ها از بخش صنعت و معدن و تمایل به سایر 

بخش های اقتصاد ایران

 صنعت به عنوان موتور رشد اقتصادی و سرمایه گذاری به 
عنوان نيروی محرکه و پيشبرنده ی آن از مهمترین موضوعات 
اقتصادی یک کشور به شمار می آید. توان توليد و رشد پایدار 
صنعت چسبندگی بسيار نزدیک و اجتناب پذیری به سرمایه 
گذاری دارد. به دليل اهميت زیاد این ارتباط، مرکز پژوهش 
های مجلس شورای اسالمی در گزارشی به شماره ی 14717 
چشم انداز سرمایه گذاری صنعتی در ایران را بررسی و برای 
برنامه ی ششم توسعه  سياست هایی را خاطرنشان کرده است. 
طبق این گزارش، سرمایه گذاری ها به طور نسبی از بخش 
صنعت و معدن خارج شده و به سایر بخش های اقتصاد 
کشور تمایل پيدا کرده است. گزیده یی خالصه شده از شواهد 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی که منجر 

به چنين نتيجه یی شده به شرح زیر است:
نمودار )1( روند سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن را 

در یک دوره ی 23 ساله، از سال پس از توقف جنگ تحميلی 
تا سال 91، نشان می دهد. در طی این دوره ی زمانی، بجز 
نزول های مقطعی در سال های 74، 85 و 86، روند سرمایه 
گذاری در بخش صنعت و معدن صعودی بوده است، تا این که 
در سال 91 در پی بحران ارزی و تشدید تحریمهای اقتصادی، 
به شدت کاهش یافته است. روند افزایشی در دوره ی زمانی 
یاد شده ممکن است موجب این تصور شود که طی سال 
های گذشته بخش صنعت و معدن وضعيت سرمایه گذاری 
مناسبی داشته است، در صورتی که اگر سهم این بخش از کل 
سرمایه ی ثابت ناخالص تشکيل شده در اقتصاد ایران بررسی 
و مقایسه شود، مشخص خواهد شد که این بخش در طی 
زمان در حال ضعيف شدن بوده است. نمودار )2( که سهم  
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خروج نسبی سرمایه گذاری ها از بخش صنعت و معدن و تمایل به 
 سایر بخش های اقتصاد ایران

آن از  یبه عنوان نیروی محرکه و پیشبرنده اقتصادی و سرمایه گذاریصنعت به عنوان موتور رشد  
توان تولید و رشد پایدار صنعت چسبندگی  د.ت اقتصادی یک کشور به شمار می آیمهمترین موضوعا

بسیار نزدیک و اجتناب پذیری به سرمایه گذاری دارد. به دلیل اهمیت زیاد این ارتباط، مرکز پژوهش 
چشم انداز سرمایه گذاری صنعتی در  41141 یشورای اسالمی در گزارشی به شماره های مجلس

کرده است. طبق این  ت هایی را خاطرنشانسیاس ی ششم توسعهمهایران را بررسی و برای برنا
ها به طور نسبی از بخش صنعت و معدن خارج شده و به سایر بخش های سرمایه گذاری  ،گزارش

خالصه شده از شواهد گزارش مرکز پژوهش های  ور تمایل پیدا کرده است. گزیده ییاقتصاد کش
:استشده به شرح زیر  ییاسالمی که منجر به چنین نتیجه مجلس شورای  

ساله، از  32 یدر بخش صنعت و معدن را در یک دورهروند سرمایه گذاری (  4 ی )نمودار شماره
زمانی، بجز نزول های  ینشان می دهد. در طی این دوره ،14جنگ تحمیلی تا سال سال پس از توقف 

 مقطعی

 

 

 

-تا این ،، روند سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن صعودی بوده است58و  58، 11در سال های  
روند به شدت کاهش یافته است.  ،در پی بحران ارزی و تشدید تحریمهای اقتصادی 14که در سال 

زمانی یاد شده ممکن است موجب این تصور شود که طی سال های گذشته بخش  یدر دوره افزایشی
که اگر سهم این بخش از کل وضعیت سرمایه گذاری مناسبی داشته است، در صورتی و معدن صنعت

مشخص خواهد شد که این  ،ثابت ناخالص تشکیل شده در اقتصاد ایران بررسی و مقایسه شود یسرمایه
بخش صنعت و  که سهم (  3 ی )بوده است. نمودار شماره شدن ضعیفر حال بخش در طی زمان د

 4214تا  4285در طی سال های  های صورت گرفته در اقتصاد کشورمعدن از کل سرمایه گذاری 
را نشان می دهد، ثابت می کند سهم صنعت و معدن از کل سرمایه گذاری ها در اقتصاد ایران بعد از 

4251سال   

 

 

 

درصد در سال  45ایران از  ادنزولی بوده است. طبق این نمودار سهم بخش صنعت و معدن از اقتص 
کاهش  4214درصد در سال  44، که باالترین سهم در سالهای پس از جنگ تحمیلی است، به 4252

این روند به معنای خروج تدریجی سرمایه گذاری از بخش صنعت و معدن و تمایل به سایر  یافته است.
و معدن و کاهش توان تولید بخش صنعت  شدن ضعیفروند،  تداوم این. استبخش های اقتصاد ایران 

 بخش صنعت و ی( نسبت سرمایه گذاری به ارزش افزوده 2 ی )در پی دارد. نمودار شماره آن را
از این نشان می دهد.  داخلی این بخش از کل تولید ناخالص یمعدن را در کنار سهم ارزش افزوده

بخش صنعت و معدن از  ینسبت سرمایه گذاری به ارزش افزودهنمودار به خوبی مشخص است که 
کاهش یافته که یک کاهش مداوم و معنادار  4214درصد در سال  41به  4252درصد در سال  25

این بخش، سرمایه گذاری کافی در آن  یه در طی زمان به نسبت ارزش افزودهاست. بدین معنا ک
کل اقتصاد ایران این بخش از  یسهم ارزش افزوده فته و این موضوع در بلندمدت کاهشصورت نگر

را در پی داشته است. این موضوع به خوبی در روند نزولی سهم این بخش دیده می شود که از سال 
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بخش صنعت و معدن از کل سرمایه گذاری های صورت 
گرفته در اقتصاد کشور در طی سال های 1368 تا 1391 
را نشان می دهد، ثابت می کند سهم صنعت و معدن از کل 
سرمایه گذاری ها در اقتصاد ایران بعد از سال 1384 نزولی 
بوده است. طبق این نمودار سهم بخش صنعت و معدن 
از اقتصاد ایران از 18 درصد در سال 1383، که باالترین 
سهم در سال های پس از جنگ تحميلی است، به 11 درصد 
در سال 1391 کاهش یافته است. این روند به معنای خروج 
تدریجی سرمایه گذاری از بخش صنعت و معدن و تمایل به 
سایر بخش های اقتصاد ایران است. تداوم این روند، ضعيف 
شدن بخش صنعت و معدن و کاهش توان توليد آن را در 
پی دارد. نمودار )3( نسبت سرمایه گذاری به ارزش افزوده ی 
بخش صنعت و معدن را در کنار سهم ارزش افزوده ی این 
بخش از کل توليد ناخالص داخلی نشان می دهد. از این نمودار 
به خوبی مشخص است که نسبت سرمایه گذاری به ارزش 
افزوده ی بخش صنعت و معدن از 38 درصد در سال 1383 
به 19 درصد در سال 1391 کاهش یافته که یک کاهش مداوم 
و معنادار است. بدین معنا که در طی زمان به نسبت ارزش 
افزوده ی این بخش، سرمایه گذاری کافی در آن صورت نگرفته 
و این موضوع در بلندمدت کاهش سهم ارزش افزوده ی این 

بخش از کل اقتصاد ایران را در پی داشته است. این موضوع 
به خوبی در روند نزولی سهم این بخش دیده می شود که 
از سال 1384 شروع شده و در سال 1391 به کمترین 
ميزان رسيده است. بنابراین، به طور نسبی در بخش صنعت 
و معدن سرمایه گذاری کافی صورت نگرفته و به دنبال آن 

توان توليد به تدریج کاهش یافته است.
الزم به توضيح است که در نمودار )3( سهم بخش 
صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلی بر حسب مقادیر جاری 
حساب شده است. اگر این سهم بر حسب قيمت های ثابت 
حساب شود) یعنی ارزش افزوده ی بخش صنعت و معدن بر 
حسب قيمت های ثابت سال 1383 بر توليد ناخالص داخلی 
به قيمت های ثابت سال 1383 تقسيم شود(، آنگاه شاهد 
روند افزایشی سهم این بخش خواهيم بود. این تفاوت نشان 
می دهد که بخش صنعت و معدن بر حسب مقادیر حقيقی 
سهم بيشتری از کاالها و خدمات را در اقتصاد ایران توليد 
کرده است و روند نزولی سهم آن بر اساس قيمت های 
جاری حاکی از آن است که قيمت کاالهای صنعتی در مقایسه 
با قيمت سایر کاالها و خدمات در اقتصاد ایران کمتر افزایش 
یافته است. این موضوع می تواند به این دليل باشد که در 
مقایسه با افزایش قيمت کاالهای غيرقابل مبادله در اقتصاد 
ایران، مانند بخش مسکن، قيمت نسبی در بخش صنعت و 
معدن کاهش یافته است، زیرا کاالهای وارداتی همواره رقيب 
توليدات این بخش هستند و بجز برخی حوزه های انحصاری و 
محدود شده ی این بخش، مانند خودرو و امثال آن، عمال بخش 
صنعت و معدن در معرض رقابت با کاالهای وارداتی است 
و امکان افزایش قيمت توليدات آن متناسب با سایر بخش ها، 
مانند خدمات؛ مسکن و مستغالت، وجود ندارد. مجموع این 
عوامل باعث شده است که قيمت های نسبی در بخش صنعت 
و معدن کمتر از سایر بخش ها در اقتصاد ایران افزایش یافته 
 و در بخش زیادی از سال های گذشته شاهد کاهش سهم آن 
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به کمترین میزان رسیده است. بنابراین، به طور نسبی در بخش  4214شروع شده و در سال  4251
تدریج کاهش یافته ه آن توان تولید ب صورت نگرفته و به دنبال صنعت و معدن سرمایه گذاری کافی

 است.

   

 
  

 

سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی بر حسب (  2 ) الزم به توضیح است که در نمودار
-ثابت حساب شود) یعنی ارزش افزوده مقادیر جاری حساب شده است. اگر این سهم بر حسب قیمت های

بر تولید ناخالص داخلی به قیمت های  4252بخش صنعت و معدن بر حسب قیمت های ثابت سال  ی
روند افزایشی سهم این بخش خواهیم بود. این تفاوت نشان می  ، آنگاه شاهدتقسیم شود( 4252ثابت سال 

اقتصاد سب مقادیر حقیقی سهم بیشتری از کاالها و خدمات را در بر ح بخش صنعت و معدن دهد که
ایران تولید کرده است و روند نزولی سهم آن بر اساس قیمت های جاری حاکی از آن است که قیمت 

صنعتی در مقایسه با قیمت سایر کاالها و خدمات در اقتصاد ایران کمتر افزایش یافته است.  کاالهای
غیرقابل مبادله در این موضوع می تواند به این دلیل باشد که در مقایسه با افزایش قیمت کاالهای 

بخش مسکن، قیمت نسبی در بخش صنعت و معدن کاهش یافته است، زیرا کاالهای اقتصاد ایران، مانند 
این  یرخی حوزه های انحصاری و محدود شدهوارداتی همواره رقیب تولیدات این بخش هستند و بجز ب

ت با کاالهای وارداتی است بخش، مانند خودرو و امثال آن، عمال بخش صنعت و معدن در معرض رقاب
وجود و امکان افزایش قیمت تولیدات آن متناسب با سایر بخش ها، مانند خدمات؛ مسکن و مستغالت، 
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باشيم.
نمودار )4( نشان می دهد سرمایه گذاری در درون بخش 
صنعت ایران توزیعی بسيار نامتفارن داشته است. بيش از یک 
سوم سرمایه گذاری در این بخش در صنعت توليد فلزات 
اساسی صورت گرفته و بعد از آن، با فاصله ی زیاد، صنایع 
توليد کانی غيرفلزی، موادغذایی و آشاميدنی و صنایع توليد 
مواد و محصوالت شيميایی قرار دارد. این وضعيت حاکی 
از آن است که سرمایه گذاری در بخش صنعت ایران بسيار 
متمرکز بر صنایع فلزی و صنایع کانی غيرفلزی بوده که مبتنی 
بر ذخایر معدنی است. این سياست و الگوی سرمایه گذاری 
نشان از ضعيف شدن سایر صنایع در ایران دارد، زیرا  با 
تداوم این وضعيت، به تدریج این گروه از صنایع جایگاه خود 
را از دست می دهند. اگرچه صنایع مبتنی بر بخش معدن 
با توجه به وفور و تنوع ذخایر معدنی کشور و به منظور 

رهایی از وابستگی صرف به صادرات نفتی اهميت بسيار 
باالیی دارد، اما از یک سو به دليل سرمایه بر بودن، قابليت 
اشتغال زایی باالیی ندارند و از سوی دیگر، توسعه ی متوازن 
ایجاب می کند که سایر صنایع - که در واقع تکميل کننده ی 
حلقه های پيوند بين ذخایر و منابع طبيعی با فعاليتهای سایر 
بخش های اقتصادی هستند- نيز توسعه یابند. این موضوع 
نيازمند اصالح نگرش های موجود و تغيير نگرش درباره ی  

بخش صنعت و معدن در سياست گذاری هاست. 
یافته های گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
نشان می دهد که ترکيبی از سياست های نامناسب ارزی، 
سياست های نامناسب پولی و بانکی و کاهش نسبی هزینه 
های عمرانی در طی یک دهه ی گذشته سبب شده است سهم 
بخش صنعت از کل سرمایه گذاری ها در اقتصاد ایران کاهش 

یابد.   
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بخش صنعت و معدن کمتر از سایر  که قیمت های نسبی در ندارد. مجموع این عوامل باعث شده است
های گذشته شاهد کاهش سهم آن بخش ها در اقتصاد ایران افزایش یافته و در بخش زیادی از سال 

 باشیم.

سرمایه گذاری در درون بخش صنعت ایران توزیعی بسیار  ( نشان می دهد 1 ی )شمارهنمودار 
. بیش از یک سوم سرمایه گذاری در این بخش در صنعت تولید فلزات اساسی نامتفارن داشته است

 صورت

 

 

 

صنایع تولید کانی غیرفلزی، موادغذایی و آشامیدنی و صنایع  ،زیاد ی، با فاصلهگرفته و بعد از آن 
د. این وضعیت حاکی از آن است که سرمایه گذاری در بخش مواد و محصوالت شیمیایی قرار دارتولید 

صنعت ایران بسیار متمرکز بر صنایع فلزی و صنایع کانی غیرفلزی بوده که مبتنی بر ذخایر معدنی 
سایر صنایع در ایران دارد، زیرا  با  شدن ضعیفرمایه گذاری نشان از ت و الگوی س. این سیاساست

صنایع مبتنی  ست می دهند. اگرچهگاه خود را از دجای این گروه از صنایع تداوم این وضعیت، به تدریج
ذخایر معدنی کشور و به منظور رهایی از وابستگی صرف به بر بخش معدن با توجه به وفور و تنوع 

د، اما از یک سو به دلیل سرمایه بر بودن، قابلیت اشتغال زایی اهمیت بسیار باالیی داررات نفتی صاد
که در واقع تکمیل  -متوازن ایجاب می کند که سایر صنایع  یالیی ندارند و از سوی دیگر، توسعهبا

نیز  -دحلقه های پیوند بین ذخایر و منابع طبیعی با فعالیتهای سایر بخش های اقتصادی هستن یکننده

بخش صنعت و معدن کمتر از سایر  که قیمت های نسبی در ندارد. مجموع این عوامل باعث شده است
های گذشته شاهد کاهش سهم آن بخش ها در اقتصاد ایران افزایش یافته و در بخش زیادی از سال 

 باشیم.

سرمایه گذاری در درون بخش صنعت ایران توزیعی بسیار  ( نشان می دهد 1 ی )شمارهنمودار 
. بیش از یک سوم سرمایه گذاری در این بخش در صنعت تولید فلزات اساسی نامتفارن داشته است

 صورت

 

 

 

صنایع تولید کانی غیرفلزی، موادغذایی و آشامیدنی و صنایع  ،زیاد ی، با فاصلهگرفته و بعد از آن 
د. این وضعیت حاکی از آن است که سرمایه گذاری در بخش مواد و محصوالت شیمیایی قرار دارتولید 

صنعت ایران بسیار متمرکز بر صنایع فلزی و صنایع کانی غیرفلزی بوده که مبتنی بر ذخایر معدنی 
سایر صنایع در ایران دارد، زیرا  با  شدن ضعیفرمایه گذاری نشان از ت و الگوی س. این سیاساست

صنایع مبتنی  ست می دهند. اگرچهگاه خود را از دجای این گروه از صنایع تداوم این وضعیت، به تدریج
ذخایر معدنی کشور و به منظور رهایی از وابستگی صرف به بر بخش معدن با توجه به وفور و تنوع 

د، اما از یک سو به دلیل سرمایه بر بودن، قابلیت اشتغال زایی اهمیت بسیار باالیی داررات نفتی صاد
که در واقع تکمیل  -متوازن ایجاب می کند که سایر صنایع  یالیی ندارند و از سوی دیگر، توسعهبا

نیز  -دحلقه های پیوند بین ذخایر و منابع طبیعی با فعالیتهای سایر بخش های اقتصادی هستن یکننده
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دیدگاه: خروج نسبی سرمایه گذاری ها از بخش ...


