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نگاهی به تغییر تولیدات صنعتی طی ده سال اخیر

بخش صنعت در سال  5931سهمی در حدود  ..22درصد از تولید ناخالص داخلی و  9.درصد از اشتغال کشور را به خود
اختصاص داده است .اما طی سالهای اخیر وضعیت این بخش چندان مطلوب نبوده است.
شاخص کل تولید کارگاههای بزرگ صنعتی کشور (کارگاههای دارای  511نفر کارکن و بیشتر) در سال  5931بر مبنای
سال پایه  5931به عدد  3329رسیده که در مقایسه با سال  5931معادل  223درصد افزایش یافته است .با این حال مقدار
این شاخص هنوز به شاخص سال  5931نرسیده است (شکل .)5

منبع دادهها :بانکمرکزی.

میزان تولید کاالهای صنعتی و معدنی

میزان تولید کاالهای منتخب صنعتی و معدنی کشور در جدول  5نمایش داده شده است .همانطور که مشاهده میشود
بیشترین رشد تولید سال  5931را سه محصول کمباین با  114دستگاه ( 4529درصد رشد) ،ماشین لباسشوئی با 4.522
هزار دستگاه ( 2124درصد رشد) و اتوبوس و مینی بوس با  ..51دستگاه ( .3درصد رشد) داشتهاند.
شایان ذکر است که رشد بیش از  41درصدی تولید کمباین در سال  ،5931به دلیل دریافت تسهیالت بانکی متقاضیان
(طی قرارداد مشترکی با بانک کشاورزی ،وزارت جهاد و واحد تولیدی) بوده است.
کمترین رشد تولید سال  5931را هم سه کاالی دی متیل ترفتاالت با تولید  .25هزار تن (کاهش بیش از  21درصدی)،
الیاف اکریلیک با تولید  .23هزار تن (حدود  .1درصد کاهش) و نخ پلی استر با تولید  .5.21هزار تن (کاهش حدود 53
درصدی) داشتهاند.
شایان ذکر است کاهش بیش از  21درصدی دی متیل ترفتاالت به دلیل فوت سهامدار اصلی این شرکت و وجود اختالف
میان شرکاء آنها بوده است.
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نسبت تولید سال  5931به 5931

در بین  11محصول منتخب صنعتی و معدنی 53 ،محصول نسبت تولید سال  5931به تولید سال  5941کوچکتر یا
مساوی  5بوده ،که نشان میدهد تولید این محصوالت در سال  5931نسبت به ده سال قبل کاهش یافته یا بدون تغییر
مانده است .کمترین این نسبت مربوط به محصول دی متیل ترفتاالت بوده که تولید این محصول در سال  5931حدود
 125تولید سال  5941است.
بیشترین رشد محصوالت منتخب صنعتی و معدنی نسبت به ده سال قبل به ترتیب شامل فیبر با نسبت  ،5125الیاف و
تاپس پلی استر با نسبت  225و نخ پلی استر با نسبت  125بوده است .همچنین تنها  1محصول وجود دارد که در این ده
سال بیش از  .برابر رشد کرده است.
جدول  : 1میزان تولید محصوالت منتخب صنعتی و معدنی در سال 1931
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تولید در

سال  1931به

سال 1931
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ماشین لباسشوئی
اتوبوس و مینی بوس
کامیون کشنده
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دوده
الیاف و تاپس پلی استر
تراکتور
انواع یخچال و فریزر
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* با توجه به نبود آمار این محصوالت در سال  ،5941از نسبت سال  5931به  594.استفاده شده است.
** با توجه به نبود آمار این محصول در سالهای 5941و  ،594.از نسبت سال  5931به  5942استفاده شده است.
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منبع دادهها :وزارت صنعت ،معدن و تجارت.

نسبت بهرهبرداری

نسبت بهرهبرداری از تقسیم تولید سال  5931نسبت به ماکزیمم تولید ده سال اخیر بدست میآید .این نسبت در واقع
میزان بهره برداری از ظرفیت تولیدات صنعتی در سال  5931نسبت به باالترین تولید ده سال اخیر را نشان میدهد.
شایان ذکر است در این ارزیابی صرفاً میزان تولیدات ده سال اخیر مالک عمل قرار گرفته و ارزیابی از افزایش ظرفیت
های بعمل آمده طی سالهای مذکور صورت نگرفته است.
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نسبت بهرهبرداری در بین محصوالت منتخب صنعتی

در بین  9.محصول منتخب تنها  2محصول بوده که در سال  5931نسبت بهرهبرداری تولید  511درصدی داشتهاند
(شکل  .).به عبارتی دیگر بیشترین میزان تولید این رشته فعالیتهای صنعتی در سال  5931اتفاق افتاده است.

منبع دادهها :وزارت صنعت ،معدن و تجارت.
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نکته قابل توجه آن است که برخی محصوالت صنعتی مانند کمباین و اتوبوس و مینی بوس که بیشترین رشد تولید را در
سال  5931داشتهاند ،با این حال نسبت بهرهبرداری پاینی دارند .پایین بودن نسبت بهرهبرداری در بین این محصوالت
ظرفیت باالی آنها را برای رشد تولید در سالهای آتی نشان میدهد.
در بین محصوالت منتخب صنعتی سه محصول دی متیل ترفتاالت ،الیاف اکریلیک و اتوبوس و مینی بوس با نسبتهای
به ترتیب  53 ،3و  99درصد،کمترین نسبت بهرهبرداری را در بین محصوالت منتخب صنعتی دارند.
نسبت بهرهبرداری در بین محصوالت منتخب معدنی

در بین محصوالت منتخب معدنی نیز در بین  59محصول منتخب تنها دو محصول فوالد خام و محصوالت فوالدی
نسبت بهرهبرداری  511درصدی دارند .کمترین نسبت این محصوالت متعلق به شیشه جام است که میزان تولید سال
 5931تنها به  .1درصد از ماکزیمم تولید ده سال اخیر رسیده است.

منبع دادهها :وزارت صنعت ،معدن و تجارت.
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بنابراین پایین بودن نسبت بهرهبرداری در بین محصوالت صنعتی و معدنی نشان میدهد که اگر فضای کسب و کار
مساعد شده و موانع موجود برای بخش تولید کشور برداشته شود ،بخش صنعت ظرفیت باالیی برای رشد و رسیدن به
ماکزیمم تولید در سالهای آتی دارد.
منبع
بانک مرکزی ،گزارش نتایج بررسی کارگاههای بزرگ صنعتی کشور سالهای .5931-5931
مرکز آمار ایران ،گزارش نتایج آمارگیری نیروی کار در سال .5931
وزارت صنعت ،معدن ،تجارت ،گزارش عملکرد صنعت در سالهای .5941-5931
تهیه شده توسط پیام نوروزی
شهریور ماه 1931
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