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ل
پیشگفتار مولفان
واکاوی و آگاهی از نقش و اهمیت فعالیتهای اقت صادی ک شورها ،مناطق مختلف و ا ستانها از جمله
مو ضوعات موردعالقه برنامهریزان و سیا ستگذاران اقت صادی ا ست و از منظر تو سعهای ،تأکید بر این
مو ضوع منجر به شکلگیری مفهوم «بخش کلیدی» شده ا ست تا در نظام پیچیده اقت صادی-اجتماعی
کشاورها ،تبیینی دقیق ،جامع و سااده از بخشهای اقتصاادی ارائه شاده و بر مبنای آن ،نظام اولویتها
احصا و بررسی گردد .عالوه بر این ،کمبود منابع سرمایهگذاری بهویژه در کشورهای درحالتوسعه نیز
بر ضارورت شاناساایی بخشهای اولویتدار و کاربسات راهبردهای رشاد نامتوازن ،افزوده اسات .از
بسترهای مهم پرداختن به تحلیل بخشها و فعالیتهای اقتصادی ،جدول داده-ستانده است.
تکامل ،تدوین و جهش در این چارچوب مدل سازی را میتوان در آثار وا سیلی لئونتیف م شاهده نمود.
از منظر طبقهبندی ،کاربردهای مدلهای اقت صادی ،جدول داده -ستانده معموالً در دو زمینه کلی تحلیل
و بررساای ساااختارهای پیچیده اقتصاااد و برنامهریزی اقتصااادی مورد اسااتفاده قرار میگیرد .همچنین
بهعنوان ابزاری جهت تنظیم و ارائه یك ت صویر از ساختار تعامالت میان بخشی ،کلیه دادوستدهای بین
فعالیتهای مختلف اقتصادی و یا محصوالت تولیدی در یك اقتصاد ،به تفکیك در قالب جدول داده-
ستانده و مدلهای آن مورد ا ستفاده قرار میگیرد .در سالهای اخیر از یك طرف به دلیل تنوع فزاینده
در برنامه ها و سااایاسااات های اقتصاااادی ،تعامالت میان منطقهای ،ظهور پدیده های جهانی همچون
دغدغههای محیطزیستی و انرژیهای تجدیدپذیر ،تحول اساسی در تکنولوژی ارتباطات و شکلگیری
پیمان های دو جانبه و چند جانبه ،امکان بهکارگیری این نظریه و چارچوب ،در جهان روبه گساااترش
نهادهاسااات و کاربردهای آن بهدلیل امکان ترکیب و تلفیق با دیگر تکنیكها و مدلهای بهینهساااازی و
شبیهسازی و ابزارهای تحلیل و پیشبینی اقتصادی-اجتماعی فراگیرتر شدهاست.
در این مجموعه اثر که شاااامل دو جلد و تحت عناوین «تحلیل زیربخش های اولویتدار بلوک های
کلیدی اقتصاااد ایران؛ کاربرد تکنیك  MICMACو الگوهای تحلیل حساااساایت در داده-سااتانده» و
«تحلیل زیربخش های اولویتدار بلوک های کلیدی اقتصااااد ایران؛ تحلیل تعامل زیربخش های بلوک
صنعت و معدن» تنظیم شدهاست ،نویسندگان تالش نمودهاند تا با تحلیل ساختار بلوک صنایع و معادن
و زیربخش های آن ها بر مب نای تلفیق چارچوب داده-سااا تا نده و تکن یك  ،MICMACبخش های
اولویتدار بلوک را شناسایی و وضعیت تعامالت را در سطح اقتصاد کشور و استانها تحلیل نمایند .در

م
جلد نخ ست ،مبانی علمی و نظری تحلیل تعامالت میان بخ شی اقت صاد ،شنا سایی بخشهای کلیدی،
تحلیل حساسیت ارزی و تحلیل حساسیت صنعت در مقابل تغییرات قیمتهای حاملهای انرژی بیان
شااادهاسااات و بر مبنای همین توضااایحات و بهکارگیری روش های مذکور ،در جلد دوم ،روابط 33
زیربخش بلوک صااانایع و معادن مورد ارزیابی و سااانجش قرار گرفتهاسااات و بخش های کلیدی و
زیربخشهای اولویتدار ،در بُعد کشوری و استانی معرفی شدهاند.
در پایان برخود الزم میدانیم از حمایتهای سرکار خانم فریال م ستوفی ،ریا ست محترم مرکز خدمات
م شاوره سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و ک شاورزی تهران و سرکار خانم مریم خزاعی
معاون محترم برر سیهای اقت صادی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و ک شاورزی تهران که م شوق ا صلی
انجام و نگارش این مجموعه بودهاند ،ت شکر نماییم .همچنین از تالشها ،همکاری و م ساعدت سرکار
خانم محمدی ،ساارکار خانم تفتی ،ساارکار خانم گندمی و ساارکار خانم خدادادی در مجموعه اتاق
بازرگانی ،صاانایع ،معادن و کشاااورزی تهران که با دقت نظر خود ما را در نگارش این مجموعه یاری
نمودند ،و آقای وحید کدخدامرادی که زحمات ویرایش ادبی این اثر را متقبل شاادند ،کمال تشااکر را

داریم .در انتها از خوانندگان محترم این مجموعه اثر تقاضاااا میشاااود با ارساااال نقطه نظرات و
پیشنهادات خود به ایمیل  books.eco.ac@gmail.comما را در بهبود کیفی و رفع چالشهای
احتمالی مجموعه مجلد حاضاار یاری نمایند .ایمیل یادشااده به منظور برقراری ارتباط خوانندگان با
مولفان نیز در نظر گرفته شااده اساات .امیدواریم این اثر بتواند گامی در جهت معرفی ظرفیت عظیم
اقتصادی ایران به اقتصاددانان ،سیاستگذاران ،سرمایهگذاران و فرهیختگان باشد.
دکتر مهدی قائمی اصل (عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی)
سجاد رجبی (کارشناس و پژوهشگر اقتصادی)
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فصل اول :معرفی و آشنایی با صنعت و معدن

از مهمترین و ا ستراتژیكترین نکات پیش از پرداختن و تحلیل م سائل و مفاهیم ،تر سیم و ضعیت کلی
تعامالت و مولفهها در چارچوبی سی ستمی ا ست .تفکّر سی ستمی به مدیران کمك میکند تا ساختار،
الگوها و وقایع را در پیوند با یکدیگر مورد بررسااای قرار دهند و تنها به مشااااهده اکتفا نکنند .تفکّر
س ایسااتمی مبتنی بر نوعی کلّینگری اساات که با تحلیل ،قابل درک نیساات .در این فصاال نیز پیش از
پرداختن به وضعیت زیربخشهای بلوک صنعت به این مهم پرداخته میشود.
در این فصال به بررسای هر یك از زیربخشهای صانعت و معدن اقتصااد ایران ،پرداخته میشاود .در
بخش نخسااات نگاهی کلی به تولیدات واساااطهای هر زیربخش ،تولیدات کاالهای نهایی زیربخشها،
عرضااه کل آنها در اقتصاااد ایران ،ارزش افزوده  33فعالیت صاانعتی و معدنی ،صااادرات و واردات در
سالهای  1394 ،1390و  1396خواهیم داشت.
 -1-1کلیات
آمارهای مورد استفاده در این کتاب از منابع آماری مرکز آمار ایران بخش حسابهای ملی ،حسابهای
منطقهای و صادرات و واردات میباشد .در خصوص آمارهای سال ( 1396در این فصل و سایر ف صول
کتاب) ،در مواردی از تقریبهای آماری و نیمهآماری استفاده شده است و دادههای ارائه شده ،دادههای
قطعی و اطالعات نهایی ارائه شده توسط مرکز آمار ایران نیست.
الزم به ذکر است که منظور از زیربخشهای  33گانه صنایع بر اساس طبقهبندی جدید Series ( ISIC
 ،)2008 ،M No. 4/Rev.4ردیفهای ذکر شده در جدول ( )1-1است:

3
 زیربخشهای مختلف صنعت و معدن در اقتصاد ایران- 1-1 جدول
شماره

معادل اصلی

در جدول

عنوان فارسی

ردیف

زیربخش

-داده
ستانده
Mining of coal and lignite

7

استخراج ذغال سنگ و لینیت

1

Mining of iron ores

9

استخراج کانههای فلزی آهنی

2

Mining of copper

10

استخراج سنگ مس

3

Quarrying of stone, sand
and clay

11

 شن و خاک رس،استخراج سنگ

4

Mining of other metal and
nonmetallic ores

12

Mining support service
activities
Manufacture of food
products
Manufacture of vegetable
and animal oils and fats

استخراج سایر کانههای فلزی و
غیرفلزی

5

13

خدمات پشتیبانی استخراج معدن

6

14

ساخت محصوالت غذایی

7

15

ساخت انواع روغن ها و چربی ها

8

Manufacture of beverages

16

ساخت انواع آشامیدنی ها

9

Manufacture of tobacco
products

17

Manufacture of textiles

18

ساخت منسوجات

11

Manufacture of carpets
and rugs

19

ساخت قالی و قالیچه

12

Manufacture of wearing
apparel

20

ساخت پوشاک

13

ساخت فراوردههای توتون و
تنباکو

10

4
شماره

معادل اصلی

در جدول

عنوان فارسی

ردیف

زیربخش

ساخت چرم و محصوالت وابسته

14

-داده
ستانده
Manufacture of leather and
related products

21

ساخت چوب و فراوردههای
Manufacture of wood and of
products of wood and cork,
except furniture;

22

 به جز مبلمان؛،چوب و چوبپنبه
ساخت کاالها از نی و مواد

15

حصیربافی
Manufacture of paper and
paper products

23

Manufacture of coke and
refined petroleum products

24

Manufacture of chemicals
and chemical products

25

ساخت کاغذ و محصوالتکاغذی
ساخت کُك و فراوردههای حاصل
از پاالیش نفت
ساخت مواد شیمیایی و
فراوردههای شیمیایی

16
17

18

 مواد،ساخت محصوالت دارویی
Manufacture of basic
pharmaceutical products and
pharmaceutical preparations

26

شیمیایی مورد استفاده در
داروسازی و محصوالت دارویی

19

گیاهی
Manufacture of rubber and
plastics products

27

Manufacture of glass and
glass products

28

ساخت محصوالت از الستیك و
پالستیك
ساخت شیشه و محصوالت شیشه
ای

20

21

5
شماره
زیربخش

ردیف

عنوان فارسی

در جدول

معادل اصلی

داده-
ستانده
ساخت محصوالت کانی غیرفلزی

29

Manufacture of non-metallic
.mineral products n.e.c

23

ساخت آهن و فوالد پایه

30

Manufacture of basic iron
and steel

24

ساخت محصوالت اساسی مس

31

production of copper

32

production of aluminum

33

Casting of metals

22

25

26

طبقه بندی نشده در جای دیگر

ساخت محصوالت اساسی
آلومینیوم
ساخت سایر فلزات اساسی و
ریخته گری
ساخت ،تعمیر و نصب

27

محصوالت فلزی ساخته شده ،به

34

جز ماشینآالت و تجهیزات
ساخت ،تعمیر و نصب
28

محصوالت رایانهای ،الکترونیکی

35

Manufacture of computer,
electronic and optical
products

36

Manufacture of electrical
equipment

و نوری
29

ساخت ،تعمیر و نصب تجهیزات
برقی

Manufacture of fabricated
metal products, except
machinery and equipment

6
شماره
زیربخش

ردیف

عنوان فارسی

در جدول

معادل اصلی

داده-
ستانده
ساخت ،تعمیر و نصب
30

ماشینآالت و تجهیزات طبقهبندی

37

نشده درجای دیگر
ساخت وسایل نقلیهی موتوری،
31

تریلرو نیم تریلر و تعمیر سایر

38

Manufacture of motor
vehicles, trailers and semitrailers and other transport
equipment

39

Manufacture of furniture

تجهیزات حمل ونقل
32

ساخت مبلمان

Manufacture of machinery
.and equipment n.e.c

ساخت ،تعمیر و نصب سایر
33

مصنوعات طبقه بندی نشده در
جای دیگر

منبع :طبقهبندی ISIC 2008

40

Other manufacturing

7
 -1-1-1تولید کاالهای واسطهای
بر اساااس آمار سااالهای  1394 ،1390و  1396مرکز آمار ایران 33 ،بلوک صاانعت و معدن به شاارح
جدول ( )3-1که در ادامه مشااااهده میکنید ،مقادیر زیر را به عنوان کاالی واساااطهای تولید نمودهاند.
کاالهای وا سطهای به کاالهایی اطالق می شود که پس از تولید به صنعت یا فعالیت اقت صادی دیگری
تحویل میشود تا آن بخش یا فعالیت آن را به کاالی نهایی تبدیل کند.

جدول  - 2-1تولید کاالی واسطه ای در زیربخش های  33گانه صنایع و معادن در سال های ،1390
 1394و 1396

تولید کاالی

تولید کاالی

تولید کاالی

واسطه ای

واسطه ای

واسطه ای

در سال

در سال

در سال

1390

1394

1396

(میلیون

(میلیون

(میلیون

ریال)

ریال)

ریال)

2944035.8

2480169.4

25944934

ردیف

عنوان فعالیت

1

استخراج ذغال سنگ و لینیت

1957609.6

2

استخراج کانی های فلزی آهنی

19076363

35188423

3

استخراج سنگ مس

11121274

25384926

20434195

4

استخراج سنگ ،شن و خاک رس

15327033

26268089

25799119

8

ردیف

5

عنوان فعالیت

استخراج سایر کانی های فلزی و
غیرفلزی

تولید کاالی

تولید کاالی

تولید کاالی

واسطه ای

واسطه ای

واسطه ای

در سال

در سال

در سال

1390

1394

1396

(میلیون

(میلیون

(میلیون

ریال)

ریال)

ریال)

5746053.7

10250492

10002668

18714945

56442410

62620310

275731914 108698049

318814879

37168256

42011861

8325596.6

6

خدمات پشتیبانی استخراج معدن

7

ساخت محصوالت غذایی

8

ساخت انواع روغن ها و چربی ها

23791404

9

ساخت انواع آشامیدنی ها

3052420.8

7237967.8

10

ساخت فراوردههای توتون و تنباکو

395614.9

790443.5

847576.6

11

ساخت منسوجات

33285373

59193032

54587995

12

ساخت قالی و قالیچه

3047180.4

5391959.1

5335872.2

13

ساخت پوشاک

9075085.5

16674570

18328232

9

ردیف

عنوان فعالیت

14

ساخت کفش و محصوالت چرمی

تولید کاالی

تولید کاالی

تولید کاالی

واسطه ای

واسطه ای

واسطه ای

در سال

در سال

در سال

1390

1394

1396

(میلیون

(میلیون

(میلیون

ریال)

ریال)

ریال)

5401665.6

10167974

9316268

ساخت چوب و فرآورده های حاصل از
15

چوب ،چوب پنبه ،نی و مواد حصیر

43184964

80589373

78762194

بافی به جز مبلمان
16

17

18

ساخت کاغذ ،محصوالت کاغذی و
چاپ
ساخت کُك و فراوردههای حاصل از
پاالیش نفت

ساخت مواد و فراَوردههای شیمیایی

93286943

104225298

40403149

407408960 195152051

410312334

458046288 223113259

463511454

ساخت محصوالت دارویی ،مواد
19

شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و
محصوالت دارویی گیاهی

15770942

34693081

40011168

10
تولید کاالی

تولید کاالی

تولید کاالی

واسطه ای

واسطه ای

واسطه ای

در سال

در سال

در سال

1390

1394

1396

(میلیون

(میلیون

(میلیون

ریال)

ریال)

ریال)

170412845

183207125

11870370

12682932

231304402 133905630

236438015

518383793 304436967

485666426

15992738

16291237

29373579

54316167

ردیف

عنوان فعالیت

20

ساخت محصوالت الستیکی و پالستیکی

83928150

21

ساخت شیشه و محصوالت شیشه ای

6547377.1

22

ساخت محصوالت کانی غیرفلزی طبقه
بندی نشده در جای دیگر

23

ساخت محصوالت اساسی آهن و فوالد

24

ساخت محصوالت اساسی مس

9360530.9

25

ساخت محصوالت اساسی آلومینیوم

18462195

31644757

32848262

57653721

26

ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته
گری فلزات

11

ردیف

عنوان فعالیت

تولید کاالی

تولید کاالی

تولید کاالی

واسطه ای

واسطه ای

واسطه ای

در سال

در سال

در سال

1390

1394

1396

(میلیون

(میلیون

(میلیون

ریال)

ریال)

ریال)

ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت فلزی
27

ساخته شده ،به جز ماشینآالت و

177750167 103411867

181786689

تجهیزات

28

29

30

ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت
رایانهای ،الکترونیکی و نوری
ساخت ،تعمیر و نصب تجهیزات برقی
ساخت ،تعمیر و نصب ماشینآالت و
تجهیزات طبقهبندی نشده درجای دیگر

14928513

28488686

31046483

52288787

92884856

93160934

47548670

86747913

93243489

ساخت وسایل نقلیهی موتوری و سایر
31

تجهیزات حمل و نقل و قطعات و

333363032 194820146

333982618

وسایل الحاقی آنها
32

ساخت مبلمان

8993659

15198599

15015000

12

ردیف

33

عنوان فعالیت

ساخت ،تعمیر و نصب سایر مصنوعات
طبقه بندی نشده در جای دیگر

تولید کاالی

تولید کاالی

تولید کاالی

واسطه ای

واسطه ای

واسطه ای

در سال

در سال

در سال

1390

1394

1396

(میلیون

(میلیون

(میلیون

ریال)

ریال)

ریال)

14718065

26450430

28152924

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

 -1-1-2تولید کاالهای نهایی
جدول ( )4-1نشااان میدهد زیربخشهای بلوک صاانعت و معدن به تفکیك ،هریك چه مقدار کاالی
نهایی تولید نمودهاست .مشخصا کاالهای نهایی پاسخگوی تقاضای نهایی که شامل تقاضای خانوارها،
صادرات ،تقا ضای دولت و تقا ضای انبا شت سرمایه میبا شد ،ه ستند و همانطور که مالحظه شد در
بخش قبل ،تولیدات واسطهای از این نوع تولیدات تمییز داده شدهاست.

13
جدول  - 3-1تولید کاالی نهایی در زیربخش های  33گانه صنایع و معادن در سال های ،1390
 1394و 1396
تولید کاالی

تولید کاالی

تولید کاالی

نهایی در سال

نهایی در سال

نهایی در سال

( 1390میلیون

( 1394میلیون

1396

ریال)

ریال)

(میلیون ریال)

32573.7

1251242.08
9990343.9

ردیف

عنوان فعالیت

1

استخراج ذغال سنگ و لینیت

346745.1

2

استخراج کانی های فلزی آهنی

8347136

7226669.1

3

استخراج سنگ مس

4402550.8

4744687.2

10281898.3

4

استخراج سنگ ،شن و خاک رس

1962179.5

7782204.8

14424014.1

953873.7

4494100.2

7718940.9

6

خدمات پشتیبانی استخراج معدن

405949.5

13528658.1

93501673.9

7

ساخت محصوالت غذایی

409421119.1

1041548094

1279089749

8

ساخت انواع روغن ها و چربی ها

19451172.4

46039635.8

57013647.4

9

ساخت انواع آشامیدنی ها

13957365.5

29929699.8

27494121.7

5

استخراج سایر کانی های فلزی و
غیرفلزی

14
تولید کاالی

تولید کاالی

تولید کاالی

نهایی در سال

نهایی در سال

نهایی در سال

( 1390میلیون

( 1394میلیون

1396

ریال)

ریال)

(میلیون ریال)

12692554.3

12931173.4
24887130.1

ردیف

عنوان فعالیت

10

ساخت فراوردههای توتون و تنباکو

8985222.6

11

ساخت منسوجات

18258467.4

10824741.07

12

ساخت قالی و قالیچه

34637868.7

92435276.3

94946034.2

13

ساخت پوشاک

87954201.3

41400487.5

43978667.8

14

ساخت کفش و محصوالت چرمی

36638932.5

24346915.2

28682465.9

ساخت چوب و فرآورده های
15

حاصل از چوب ،چوب پنبه ،نی و

95344787.06 83539746.01 17985064.03

مواد حصیر بافی به جز مبلمان

16

17

ساخت کاغذ ،محصوالت کاغذی و
چاپ

ساخت کُك و فراوردههای حاصل
از پاالیش نفت

8484183.4

52871811.7

57159292.2

900233359.3 860593620.4 693678190.4

15

ردیف

18

عنوان فعالیت

ساخت مواد و فراَوردههای
شیمیایی

تولید کاالی

تولید کاالی

تولید کاالی

نهایی در سال

نهایی در سال

نهایی در سال

( 1390میلیون

( 1394میلیون

1396

ریال)

ریال)

(میلیون ریال)

533096949.5 485618954.4 211092801.8

ساخت محصوالت دارویی ،مواد
19

شیمیایی مورد استفاده در
داروسازی و محصوالت دارویی

29628373.7

188059556.2 138739484.8

گیاهی

20

21

22

23

ساخت محصوالت الستیکی و
پالستیکی
ساخت شیشه و محصوالت شیشه
ای

ساخت محصوالت کانی غیرفلزی
طبقه بندی نشده در جای دیگر

ساخت محصوالت اساسی آهن و
فوالد

11861095.6

58343024.8

65497490.2

3589138.9

7272732.3

9903387.7

43561626.6

34411125.9

45219920.2

27638739.9

20302958.8

1115213993

16

ردیف

عنوان فعالیت

24

ساخت محصوالت اساسی مس

25

26

ساخت محصوالت اساسی
آلومینیوم
ساخت سایر فلزات اساسی و
ریخته گری فلزات

تولید کاالی

تولید کاالی

تولید کاالی

نهایی در سال

نهایی در سال

نهایی در سال

( 1390میلیون

( 1394میلیون

1396

ریال)

ریال)

(میلیون ریال)

14773147.4

91561810.3

85212063.7

5032551.6

26664454.6

31357168.5

12967145.8

52503554.7

75153894

ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت
27

فلزی ساخته شده ،به جز

180799779.1 127529142.9 128590212.6

ماشینآالت و تجهیزات

28

29

ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت
رایانهای ،الکترونیکی و نوری

ساخت ،تعمیر و نصب تجهیزات
برقی

38508795.2

279150918.4 176200104.9

50530730.6

161855193.4 146267870.9

17

ردیف

عنوان فعالیت

تولید کاالی

تولید کاالی

تولید کاالی

نهایی در سال

نهایی در سال

نهایی در سال

( 1390میلیون

( 1394میلیون

1396

ریال)

ریال)

(میلیون ریال)

ساخت ،تعمیر و نصب ماشینآالت
30

و تجهیزات طبقهبندی نشده درجای

85710740.3

230509593.9 186620965.1

دیگر

ساخت وسایل نقلیهی موتوری و
31

سایر تجهیزات حمل و نقل و

371694357.7 339703999.8 284004814.1

قطعات و وسایل الحاقی آنها

32

ساخت مبلمان

30293064.8

23270097.08

20765987.7

ساخت ،تعمیر و نصب سایر
33

مصنوعات طبقه بندی نشده در
جای دیگر

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

23088593.2

39279920.02

56879380.2

18
 -1-1-3عرضه کل
هریك از زیربخشهای 33گانه صاانعت و معدن بر اساااس جدول زیر طی سااالهای  1394 ،1390و
 ،1396در اقتصاااد ایران عرضااه داشااتهاند ،که این میزان برابر تمامی تولیدات واسااطهای و نهایی آنها
است.
جدول  – 4-1عرضه کل زیربخش های  33گانه صنایع و معادن در سال های  1394 ،1390و
1396
عرضه کل در
ردیف

عنوان فعالیت

سال 1390
(میلیون ریال)

عرضه کل در عرضه کل در
سال 1394

سال 1396

(میلیون ریال) (میلیون ریال)

1

استخراج ذغال سنگ و لینیت

2304354.7

2976609.6

3731411.4

2

استخراج کانی های فلزی آهنی

27423498.5

42415092.1

35935277.6

3

استخراج سنگ مس

15523825.3

30129613.1

30716093.2

4

استخراج سنگ ،شن و خاک رس

17289212.5

34050294.1

40223133.2

6699927.4

14744592.2

17721609

19120894.5

69971068.2

156121984

5

استخراج سایر کانی های فلزی و
غیرفلزی

6

خدمات پشتیبانی استخراج معدن

7

ساخت محصوالت غذایی

1597904628 1317280007 518119168.5

19
عرضه کل در
ردیف

عنوان فعالیت

سال 1390

عرضه کل در عرضه کل در
سال 1394

سال 1396

(میلیون ریال)

(میلیون ریال) (میلیون ریال)

8

ساخت انواع روغن ها و چربی ها

43242576.9

83207892

99025508.6

9

ساخت انواع آشامیدنی ها

17009786.3

37167667.6

35819718.3

10

ساخت فراوردههای توتون و تنباکو

9380837.5

13482998

13778750.1

11

ساخت منسوجات

51543840.5

70017773.3

79475124.9

12

ساخت قالی و قالیچه

37685049.1

97827235.4

100281906

13

ساخت پوشاک

97029286.9

58075057.2

62306899.4

14

ساخت کفش و محصوالت چرمی

42040598.1

34514889.1

37998733.9

ساخت چوب و فرآورده های حاصل
15

از چوب ،چوب پنبه ،نی و مواد

61170027.6

164129119

174106981

حصیر بافی به جز مبلمان

16

ساخت کاغذ ،محصوالت کاغذی و
چاپ

48887331.9

146158755

161384590

20
عرضه کل در
ردیف

عنوان فعالیت

سال 1390
(میلیون ریال)

17

18

ساخت کُك و فراوردههای حاصل از
پاالیش نفت

ساخت مواد و فراَوردههای شیمیایی

عرضه کل در عرضه کل در
سال 1394

سال 1396

(میلیون ریال) (میلیون ریال)

1310545693 1268002580 888830241.8

434206061.2

943665242

996608404

ساخت محصوالت دارویی ،مواد
19

شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و 45399316.01

173432565

228070724

محصوالت دارویی گیاهی

20

21

22

ساخت محصوالت الستیکی و
پالستیکی
ساخت شیشه و محصوالت شیشه ای

ساخت محصوالت کانی غیرفلزی
طبقه بندی نشده در جای دیگر

95789245.1

228755870

248704615

10136516.01

19143102.6

22586320.2

177467256.4

265715528

281657936

21
عرضه کل در
ردیف

عنوان فعالیت

سال 1390

عرضه کل در عرضه کل در
سال 1394

سال 1396

(میلیون ریال)

(میلیون ریال) (میلیون ریال)

332075707.3

538686752

1600880419

24

ساخت محصوالت اساسی مس

24133678.3

107554548

101503301

25

ساخت محصوالت اساسی آلومینیوم

23494746.5

58309211.7

60730747.1

45815407.8

110157276

129470061

23

26

ساخت محصوالت اساسی آهن و
فوالد

ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته
گری فلزات

ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت
27

فلزی ساخته شده ،به جز ماشینآالت

232002080

305279310

362586468

و تجهیزات

28

ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت
رایانهای ،الکترونیکی و نوری

53437308.1

204688791

310197402

22
عرضه کل در
ردیف

29

عنوان فعالیت

سال 1390

عرضه کل در عرضه کل در
سال 1394

سال 1396

(میلیون ریال)

(میلیون ریال) (میلیون ریال)

ساخت ،تعمیر و نصب تجهیزات برقی 102819517.6

255016127

239152727

ساخت ،تعمیر و نصب ماشینآالت و
30

تجهیزات طبقهبندی نشده درجای

133259410.6

273368878

323753083

دیگر
ساخت وسایل نقلیهی موتوری و
31

سایر تجهیزات حمل و نقل و قطعات

478824960.5

673067031

705676976

و وسایل الحاقی آنها
32

ساخت مبلمان

39286723.8

38468695.7

35780987.4

ساخت ،تعمیر و نصب سایر
33

مصنوعات طبقه بندی نشده در جای
دیگر

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

37806658.4

65730349.8

85032304.7

23
 -1-1-4ارزش افزوده
ارزش افزوده یا  Value addedبه ارزشااای که در فرایند تولید به ارزش کاالهای واساااطهای افزوده
می شود ،گفته می شود .این مفهوم به فرایند تولید مربوط است و نه به کاالی خاص .ارزشافزوده ایجاد
شده در زیربخشهای صنعت و معدن ،به تفکیك هریك طبق جدول زیر است:
جدول  – 5-1ارزش افزوده زیربخش های  33گانه صنایع و معادن در سال های  1394 ،1390و
1396
ارزش افزوده ارزش افزوده ارزش افزوده
در سال

در سال

در سال

1390

1394

1396

(میلیون

(میلیون

(میلیون

ریال)

ریال)

ریال)

490320.1

527568.9

12700075.8

ردیف

عنوان فعالیت

1

استخراج ذغال سنگ و لینیت

1454117.1

2

استخراج کانی های فلزی آهنی

20361223.5

11803392

3

استخراج سنگ مس

12373320.2

6225492.6

6698432.8

4

استخراج سنگ ،شن و خاک رس

12385972.1

2774649.3

2985434.7

3254286.6

1348839.4

1451308.4

6450427.2

574038.9

617647.7

5

6

استخراج سایر کانی های فلزی و
غیرفلزی
خدمات پشتیبانی استخراج معدن

24
ارزش افزوده ارزش افزوده ارزش افزوده
در سال

در سال

در سال

1390

1394

1396

(میلیون

(میلیون

(میلیون

ریال)

ریال)

ریال)

331360292

389825483

18520204.1

ردیف

عنوان فعالیت

7

ساخت محصوالت غذایی

138305906

8

ساخت انواع روغن ها و چربی ها

2266461.9

15742583.6

9

ساخت انواع آشامیدنی ها

5143890.4

12989544.9

11422567.1

10

ساخت فراوردههای توتون و تنباکو

1533932.01

4453887.06

7196579.5

11

ساخت منسوجات

12468820.1

20090624.7

20790784.8

12

ساخت قالی و قالیچه

18666301.5

38113627.2

39441890.4

13

ساخت پوشاک

22162628.3

29485102.3

36741241.3

14

ساخت کفش و محصوالت چرمی

10053375.7

15475579.6

22713411.2

25
ارزش افزوده ارزش افزوده ارزش افزوده

ردیف

عنوان فعالیت

در سال

در سال

در سال

1390

1394

1396

(میلیون

(میلیون

(میلیون

ریال)

ریال)

ریال)

ساخت چوب و فرآورده های حاصل
15

از چوب ،چوب پنبه ،نی و مواد

26675448.7

73631445.5

86919538.6

حصیر بافی به جز مبلمان

16

17

18

ساخت کاغذ ،محصوالت کاغذی و
چاپ

ساخت کُك و فراوردههای حاصل از
پاالیش نفت

ساخت مواد و فراَوردههای شیمیایی

13890387.1

53822383.5

57411718.2

28663670.6

252187885

318496745

105267836

390359273

471967631

26
ارزش افزوده ارزش افزوده ارزش افزوده

ردیف

عنوان فعالیت

در سال

در سال

در سال

1390

1394

1396

(میلیون

(میلیون

(میلیون

ریال)

ریال)

ریال)

ساخت محصوالت دارویی ،مواد
19

شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و

6527304.7

70645661.4

99895688.8

محصوالت دارویی گیاهی

20

21

22

23

ساخت محصوالت الستیکی و
پالستیکی
ساخت شیشه و محصوالت شیشه ای

ساخت محصوالت کانی غیرفلزی
طبقه بندی نشده در جای دیگر

ساخت محصوالت اساسی آهن و
فوالد

26640041.4

75128000.6

77907859.7

4157589

10021769.4

11268410.7

89464957.8

121634906

136765476

64450076.6

118389551

125211057

27
ارزش افزوده ارزش افزوده ارزش افزوده
در سال

در سال

در سال

1390

1394

1396

(میلیون

(میلیون

(میلیون

ریال)

ریال)

ریال)

63280247.5

66926401.7

22798836.4

10927060.4

ردیف

عنوان فعالیت

24

ساخت محصوالت اساسی مس

8276897.1

25

ساخت محصوالت اساسی آلومینیوم

5274053.9

21556754.5

10588114.2

9210253.2

26

ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته
گری فلزات

ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت
27

فلزی ساخته شده ،به جز ماشینآالت

62134073.1

91334550.4

108359469

و تجهیزات

28

ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت
رایانهای ،الکترونیکی و نوری

6047508.6

30424873.6

39039989

28
ارزش افزوده ارزش افزوده ارزش افزوده

ردیف

29

عنوان فعالیت

در سال

در سال

در سال

1390

1394

1396

(میلیون

(میلیون

(میلیون

ریال)

ریال)

ریال)

61232537.6

51852558.8

ساخت ،تعمیر و نصب تجهیزات برقی 19842416.4

ساخت ،تعمیر و نصب ماشینآالت و
30

تجهیزات طبقهبندی نشده درجای

22808779.6

75502019.5

93301456.4

دیگر

ساخت وسایل نقلیهی موتوری و سایر
31

تجهیزات حمل و نقل و قطعات و

80374215.8

165776632

53853789.4

وسایل الحاقی آنها

32

ساخت مبلمان

18930047.5

17985798.6

19304177.7

ساخت ،تعمیر و نصب سایر
33

مصنوعات طبقه بندی نشده در جای
دیگر

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

13123629.6

30971487.6

36155472.1

29

 -1-1-5واردات
واردات کاالهای زیربخشهای  33گانه بلوک صنعت و معدن بر اساس آمارهای  1394 ،1390و 1396
به شرح جدول ( )8-1( ،)7-1و ( )9-1بودهاست:
جدول  – 6-1واردات زیربخش های  33گانه صنایع و معادن در سال 1390
درصد %
ردیف

عنوان زیربخش

واردات نسبت
به واردات کل
صنعت و معدن

درصد %
واردات
زیربخش
نسبت به کل
واردات ایران

1

استخراج ذغال سنگ و لینیت

0.004

0.0031

2

استخراج کانی های فلزی آهنی

0.0019

0.0015

3

استخراج سنگ مس

0.0039

0.0030

4

استخراج سنگ ،شن و خاک رس

0.046

0.035

5

استخراج سایر کانی های فلزی و غیرفلزی

0.25

0.198

6

خدمات پشتیبانی استخراج معدن

0.0004

0.0003

7

ساخت محصوالت غذایی

5.91

4.56

8

ساخت انواع روغن ها و چربی ها

1.99

1.54

9

ساخت انواع آشامیدنی ها

0.21

0.16

30

درصد %
ردیف

عنوان زیربخش

واردات نسبت
به واردات کل
صنعت و معدن

درصد %
واردات
زیربخش
نسبت به کل
واردات ایران

10

ساخت فراوردههای توتون و تنباکو

0.77

0.6005

11

ساخت منسوجات

1.35

1.045

12

ساخت قالی و قالیچه

0.12

0.092

13

ساخت پوشاک

7.73

5.97

14

ساخت کفش و محصوالت چرمی

2.82

2.17

1.205

0.93

ساخت کاغذ ،محصوالت کاغذی و چاپ

2.06

1.59

ساخت کُك و فراوردههای حاصل از پاالیش

3.51

2.71

ساخت مواد و فراَوردههای شیمیایی

8.72

6.73

15

16

17

18

ساخت چوب و فرآورده های حاصل از چوب،
چوب پنبه ،نی و مواد حصیر بافی به جز مبلمان

نفت

31

درصد %
ردیف

عنوان زیربخش

واردات نسبت
به واردات کل
صنعت و معدن

درصد %
واردات
زیربخش
نسبت به کل
واردات ایران

ساخت محصوالت دارویی ،مواد شیمیایی مورد
19

استفاده در داروسازی و محصوالت دارویی

2.16

1.67

گیاهی

20

ساخت محصوالت الستیکی و پالستیکی

2.04

1.57

21

ساخت شیشه و محصوالت شیشه ای

0.009

0.007

1.47

1.13

23

ساخت محصوالت اساسی آهن و فوالد

12.35

9.53

24

ساخت محصوالت اساسی مس

0.07

0.05

25

ساخت محصوالت اساسی آلومینیوم

0.33

0.25

26

ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری فلزات

1.12

0.87

22

ساخت محصوالت کانی غیرفلزی طبقه بندی
نشده در جای دیگر

32

درصد %
عنوان زیربخش

ردیف

واردات نسبت
به واردات کل
صنعت و معدن

درصد %
واردات
زیربخش
نسبت به کل
واردات ایران

ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته

6.76

5.22

ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت رایانهای،

4.75

3.67

ساخت ،تعمیر و نصب تجهیزات برقی

4.36

3.37

ساخت ،تعمیر و نصب ماشینآالت و تجهیزات

10.45

8.06

15.44

11.92

0.28

0.22

1.56

1.207

*

مجموع در  33زیربخش

100

77.17

**

مجموع در اقتصاد ایران در سال 1390

77.17

-

27

28

29

30

31

شده ،به جز ماشینآالت و تجهیزات

الکترونیکی و نوری

طبقهبندی نشده درجای دیگر
ساخت وسایل نقلیهی موتوری و سایر تجهیزات
حمل و نقل و قطعات و وسایل الحاقی آنها

32

33

ساخت مبلمان
ساخت ،تعمیر و نصب سایر مصنوعات طبقه
بندی نشده در جای دیگر

منبع :محاسبات مولف

33

جدول  - 7-1واردات زیربخشهای  33گانه صنعت و معدن در سال 1394
درصد  %واردات درصد  %واردات
نسبت به واردات

زیربخش نسبت

کل صنعت و

به کل واردات

معدن

ایران
0.08

ردیف

عنوان زیربخش

1

استخراج ذغال سنگ و لینیت

0.18

2

استخراج کانی های فلزی آهنی

2.307

0.98

3

استخراج سنگ مس

1.82

0.77

4

استخراج سنگ ،شن و خاک رس

2.407

1.02

5

استخراج سایر کانی های فلزی و غیرفلزی

1.04

0.44

6

خدمات پشتیبانی استخراج معدن

5.46

2.33

7

ساخت محصوالت غذایی

3.82

1.63

8

ساخت انواع روغن ها و چربی ها

4.13

1.76

9

ساخت انواع آشامیدنی ها

0.01

0.004

10

ساخت فراوردههای توتون و تنباکو

0.44

0.19

34
درصد  %واردات درصد  %واردات
نسبت به واردات

زیربخش نسبت

کل صنعت و

به کل واردات

معدن

ایران
0.48

ردیف

عنوان زیربخش

11

ساخت منسوجات

1.13

12

ساخت قالی و قالیچه

0.51

0.21

13

ساخت پوشاک

0.24

0.103

14

ساخت کفش و محصوالت چرمی

0.028

0.012

1.75

0.75

15

16

17

18

ساخت چوب و فرآورده های حاصل از چوب،
چوب پنبه ،نی و مواد حصیر بافی به جز مبلمان

ساخت کاغذ ،محصوالت کاغذی و چاپ
ساخت کُك و فراوردههای حاصل از پاالیش

2.75

1.17

0.59

0.25

نفت
ساخت مواد و فراَوردههای شیمیایی

6.85

2.92

35
درصد  %واردات درصد  %واردات
ردیف

عنوان زیربخش

نسبت به واردات

زیربخش نسبت

کل صنعت و

به کل واردات

معدن

ایران

ساخت محصوالت دارویی ،مواد شیمیایی مورد
19

استفاده در داروسازی و محصوالت دارویی

4.04

1.72

گیاهی

20

ساخت محصوالت الستیکی و پالستیکی

5.01

2.13

21

ساخت شیشه و محصوالت شیشه ای

0.23

0.10

0.93

0.39

22

ساخت محصوالت کانی غیرفلزی طبقه بندی
نشده در جای دیگر

23

ساخت محصوالت اساسی آهن و فوالد

7.23

3.08

24

ساخت محصوالت اساسی مس

0.15

0.06

25

ساخت محصوالت اساسی آلومینیوم

0.77

0.33

5.38

2.29

26

ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری
فلزات

36
درصد  %واردات درصد  %واردات
ردیف

27

28

29

30

عنوان زیربخش

ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته

نسبت به واردات

زیربخش نسبت

کل صنعت و

به کل واردات

معدن

ایران

1.59

0.68

شده ،به جز ماشینآالت و تجهیزات
ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت رایانهای،

11.08

4.72

الکترونیکی و نوری
ساخت ،تعمیر و نصب تجهیزات برقی
ساخت ،تعمیر و نصب ماشینآالت و تجهیزات

7.06

3.01

10.12

4.32

طبقهبندی نشده درجای دیگر
ساخت وسایل نقلیهی موتوری و سایر

31

تجهیزات حمل و نقل و قطعات و وسایل

9.803

4.18

الحاقی آنها
32

33

ساخت مبلمان
ساخت ،تعمیر و نصب سایر مصنوعات طبقه

0.03

0.01

0.99

0.42

بندی نشده در جای دیگر

*

مجموع در  33زیربخش

100

43

**

مجموع در اقتصاد ایران در سال 1394

43

-

منبع :محاسبات مولف
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جدول  - 8-1واردات زیربخشهای  33گانه صنعت و معدن در سال 1396
درصد  %واردات درصد  %واردات
ردیف

عنوان زیربخش

نسبت به واردات زیربخش نسبببت
کل صنعت و
معدن

به کل واردات
ایران

1

استخراج ذغال سنگ و لینیت

0.101

0.07

2

استخراج کانی های فلزی آهنی

0.7

0.51

3

استخراج سنگ مس

0.75

0.55

4

استخراج سنگ ،شن و خاک رس

1.18

0.87

5

استخراج سایر کانی های فلزی و غیرفلزی

0.52

0.38

6

خدمات پشتیبانی استخراج معدن

5.06

3.72

7

ساخت محصوالت غذایی

2.62

1.93

8

ساخت انواع روغن ها و چربی ها

2.02

1.49

9

ساخت انواع آشامیدنی ها

0.014

0.010

38
درصد  %واردات درصد  %واردات
ردیف

عنوان زیربخش

نسبت به واردات زیربخش نسبببت
کل صنعت و
معدن

به کل واردات
ایران

10

ساخت فراوردههای توتون و تنباکو

0.13

0.10

11

ساخت منسوجات

0.83

0.61

12

ساخت قالی و قالیچه

0.36

0.26

13

ساخت پوشاک

0.21

0.15

14

ساخت کفش و محصوالت چرمی

0.07

0.05

ساخت چوب و فرآورده های حاصل از چوب،
15

چوب پن به ،نی و مواد حصااایر بافی به جز 0.77

0.56

مبلمان
16

17

18

ساخت کاغذ ،محصوالت کاغذی و چاپ
ساخت کُك و فراوردههای حا صل از پاالیش

1.49

1.09

0.27

0.201

نفت
ساخت مواد و فراَوردههای شیمیایی

4.58

3.37

39
درصد  %واردات درصد  %واردات
ردیف

عنوان زیربخش

نسبت به واردات زیربخش نسبببت
کل صنعت و
معدن

به کل واردات
ایران

ساااخت محصااوالت دارویی ،مواد شاایمیایی
19

مورد اسااتفاده در داروسااازی و محصااوالت 2.19

1.61

دارویی گیاهی

20

ساخت محصوالت الستیکی و پالستیکی

2.77

2.04

21

ساخت شیشه و محصوالت شیشه ای

0.18

0.13

0.83

0.61

22

ساخت مح صوالت کانی غیرفلزی طبقه بندی
نشده در جای دیگر

23

ساخت محصوالت اساسی آهن و فوالد

40.36

29.72

24

ساخت محصوالت اساسی مس

0.12

0.090

25

ساخت محصوالت اساسی آلومینیوم

0.59

0.44

2.64

1.94

26

ساااخت سااایر فلزات اساااساای و ریخته گری
فلزات

40
درصد  %واردات درصد  %واردات
ردیف

عنوان زیربخش

نسبت به واردات زیربخش نسبببت
کل صنعت و
معدن

27

28

29

30

ساااخت ،تعمیر و نصااب محصااوالت فلزی

1.07

به کل واردات
ایران

0.79

ساخته شده ،به جز ماشینآالت و تجهیزات

ساخت ،تعمیر و ن صب مح صوالت رایانهای،

7.94

5.85

الکترونیکی و نوری

ساخت ،تعمیر و نصب تجهیزات برقی

ساخت ،تعمیر و نصب ماشینآالت و تجهیزات

4.406

3.24

5.272

3.883

طبقهبندی نشده درجای دیگر
سااااخت وساااایل نقلیهی موتوری و ساااایر

31

تجهیزات ح مل و ن قل و قط عات و وساااا یل 9.05

6.67

الحاقی آنها
32

33

ساخت مبلمان
ساخت ،تعمیر و ن صب سایر م صنوعات طبقه
بندی نشده در جای دیگر

0.03

0.02

0.77

0.57

41
درصد  %واردات درصد  %واردات
ردیف

عنوان زیربخش

نسبت به واردات زیربخش نسبببت
کل صنعت و
معدن

به کل واردات
ایران

*

مجموع در  33زیربخش

100

74

**

مجموع در اقتصاد ایران در سال 1396

74

-

منبع :محاسبات مولف
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 -1-1-6صادرات
یکی از بخشهای مهم و حساااس صاانایع در هر کشااوری که مبتنی بر تعامالت میان منطقهای و بین
کشوری است ،صادرات میباشد .پیش از تدقیق و بررسی زیربخشهای 33گانه صنعت و معدن ،الزم
است تا با میزان صادرات و درصد آنها به تفکیك هر زیربخش آشنا شویم .بر اساس آمارهای ،1390
 1394و  1396میتوانید در صد صادرات  33زیربخش صنعت و معدن را ن سبت به کل صادرات این
بلوک و همچنین ن سبت به کل صادرات اقت صاد ایران در جداول ( )11-1( ،)10-1و ( )12-1مالحظه
کنید.
جدول  – 9-1صادرات زیربخش های  33گانه صنایع و معادن در سال 1390

ردیف
1

2
3
4

عنوان زیربخش
استخراج ذغال سنگ
و لینیت
استخراج کانی های
فلزی آهنی
استخراج سنگ مس
استخراج سنگ ،شن
و خاک رس

درصد  %صادرات نسبت به

درصد  %صادرات زیربخش

صادرات کل صنعت و معدن

نسبت به کل صادرات ایران

0.04

0.026

0.001

0.001

0.21

0.13

0.95

0.61

استخراج سایر کانی
5

های فلزی و

0.98

0.63

غیرفلزی
6

خدمات پشتیبانی
استخراج معدن

0.14

0.095

43

ردیف
7

8

9

10
11
12
13
14

عنوان زیربخش
ساخت محصوالت
غذایی
ساخت انواع روغن
ها و چربی ها
ساخت انواع
آشامیدنی ها
ساخت فراوردههای
توتون و تنباکو
ساخت منسوجات
ساخت قالی و
قالیچه
ساخت پوشاک
ساخت کفش و
محصوالت چرمی

درصد  %صادرات نسبت به

درصد  %صادرات زیربخش

صادرات کل صنعت و معدن

نسبت به کل صادرات ایران

9.14

5.89

0.55

0.35

0.0

0.0

0.11

0.073

0.32

0.21

5.26

3.39

0.88

0.57

0.95

0.61

ساخت چوب و
فرآورده های حاصل
15

از چوب ،چوب پنبه،
نی و مواد حصیر
بافی به جز مبلمان

0.83

0.53

44

ردیف

عنوان زیربخش

درصد  %صادرات نسبت به

درصد  %صادرات زیربخش

صادرات کل صنعت و معدن

نسبت به کل صادرات ایران

ساخت کاغذ،
16

محصوالت کاغذی و

0.15

0.101

چاپ
ساخت کُك و
17

فراوردههای حاصل

0.000

0.000

از پاالیش نفت
18

ساخت مواد و
فراَوردههای شیمیایی

37.58

24.21

ساخت محصوالت
دارویی ،مواد
شیمیایی مورد
19

استفاده در

0.83

0.53

داروسازی و
محصوالت دارویی
گیاهی
20

21

ساخت محصوالت
الستیکی و پالستیکی
ساخت شیشه و
محصوالت شیشه ای

3.99

2.57

0.063

0.040

45

ردیف

عنوان زیربخش

درصد  %صادرات نسبت به

درصد  %صادرات زیربخش

صادرات کل صنعت و معدن

نسبت به کل صادرات ایران

ساخت محصوالت
22

کانی غیرفلزی طبقه
بندی نشده در جای

10.31

6.64

دیگر
23

24

25

ساخت محصوالت
اساسی آهن و فوالد
ساخت محصوالت
اساسی مس
ساخت محصوالت
اساسی آلومینیوم

0.24

0.15

7.27

4.68

2.72

1.75

ساخت سایر فلزات
26

اساسی و ریخته

2.91

1.87

گری فلزات
ساخت ،تعمیر و
نصب محصوالت
27

فلزی ساخته شده ،به
جز ماشینآالت و
تجهیزات

0.91

0.58

46

ردیف

عنوان زیربخش

درصد  %صادرات نسبت به

درصد  %صادرات زیربخش

صادرات کل صنعت و معدن

نسبت به کل صادرات ایران

ساخت ،تعمیر و
28

نصب محصوالت
رایانهای ،الکترونیکی

2.94

1.89

و نوری
29

ساخت ،تعمیر و
نصب تجهیزات برقی

0.37

0.24

ساخت ،تعمیر و
30

نصب ماشینآالت و
تجهیزات طبقهبندی

2.62

1.68

نشده درجای دیگر
ساخت وسایل
نقلیهی موتوری و
31

سایر تجهیزات حمل

2.33

1.503

و نقل و قطعات و
وسایل الحاقی آنها
32

ساخت مبلمان

0.07

0.04

ساخت ،تعمیر و
نصب سایر
33

مصنوعات طبقه
بندی نشده در جای
دیگر

4.19

2.704

47

ردیف
*

**

عنوان زیربخش
مجموع در 33
زیربخش
مجموع در اقتصاد
ایران در سال 1390

درصد  %صادرات نسبت به

درصد  %صادرات زیربخش

صادرات کل صنعت و معدن

نسبت به کل صادرات ایران

100.0

64.43

64.43

-

منبع :محاسبات مولف

جدول  - 10-1صادرات زیربخشهای  33گانه صنعت و معدن در سال 1394
رد
ی

عنوان زیربخش

ف
1

2
3
4

استخراج ذغال سنگ

درصد  %صادرات نسبت به

درصد  %صادرات زیربخش

صادرات کل صنعت و معدن

نسبت به کل صادرات ایران

0.025

0.019

و لینیت
استخراج کانی های

0.000

0.000

فلزی آهنی
استخراج سنگ مس
استخراج سنگ ،شن

0.097

0.072

0.76

0.57

و خاک رس
استخراج سایر کانی

5

های فلزی و
غیرفلزی

0.59

0.44

48
رد
ی

عنوان زیربخش

ف
6

7

8

9

10
11

خدمات پشتیبانی

14

صادرات کل صنعت و معدن

نسبت به کل صادرات ایران

0.17

0.12

استخراج معدن
ساخت محصوالت

8.98

6.71

غذایی
ساخت انواع روغن

0.21

0.15

ها و چربی ها
ساخت انواع

0.00

0.00

آشامیدنی ها
ساخت فراوردههای

0.101

0.075

توتون و تنباکو
ساخت منسوجات

 12ساخت قالی و قالیچه
13

درصد  %صادرات نسبت به

درصد  %صادرات زیربخش

ساخت پوشاک

ساخت کفش و
محصوالت چرمی

0.26

0.19

3.33

2.49

0.87

0.65

0.27

0.204

49
رد
ی

عنوان زیربخش

ف

درصد  %صادرات نسبت به

درصد  %صادرات زیربخش

صادرات کل صنعت و معدن

نسبت به کل صادرات ایران

ساخت چوب و
فرآورده های حاصل
15

از چوب ،چوب پنبه،

0.51

0.38

نی و مواد حصیر
بافی به جز مبلمان
ساخت کاغذ،
16

محصوالت کاغذی و

0.21

0.16

چاپ
ساخت کُك و
17

فراوردههای حاصل

0.00

0.00

از پاالیش نفت
18

ساخت مواد و

35.45

26.48

فراَوردههای شیمیایی
ساخت محصوالت
دارویی ،مواد

19

شیمیایی مورد
استفاده در داروسازی
و محصوالت دارویی
گیاهی

1.26

0.94

50
رد
ی

عنوان زیربخش

ف
20

21

ساخت محصوالت

درصد  %صادرات نسبت به

درصد  %صادرات زیربخش

صادرات کل صنعت و معدن

نسبت به کل صادرات ایران

18.11

13.53

الستیکی و پالستیکی
ساخت شیشه و

0.03

0.029

محصوالت شیشه ای
ساخت محصوالت

22

کانی غیرفلزی طبقه

8.75

6.53

بندی نشده در جای
دیگر

23

24

25

ساخت محصوالت

0.36

0.26

اساسی آهن و فوالد
ساخت محصوالت

0.14

0.11

اساسی مس
ساخت محصوالت

0.05

0.04

اساسی آلومینیوم
ساخت سایر فلزات

26

اساسی و ریخته
گری فلزات

13.17

9.84

51
رد
ی

عنوان زیربخش

ف

درصد  %صادرات نسبت به

درصد  %صادرات زیربخش

صادرات کل صنعت و معدن

نسبت به کل صادرات ایران

ساخت ،تعمیر و
نصب محصوالت
27

فلزی ساخته شده ،به

0.94

0.704

جز ماشینآالت و
تجهیزات
ساخت ،تعمیر و
28

نصب محصوالت

1.805

1.34

رایانهای ،الکترونیکی
و نوری

29

ساخت ،تعمیر و

0.28

0.21

نصب تجهیزات برقی
ساخت ،تعمیر و

30

نصب ماشینآالت و

1.73

1.29

تجهیزات طبقهبندی
نشده درجای دیگر
ساخت وسایل
نقلیهی موتوری و

31

سایر تجهیزات حمل
و نقل و قطعات و
وسایل الحاقی آنها

1.27

0.95

52
رد
ی

عنوان زیربخش

ف
32

ساخت مبلمان

درصد  %صادرات نسبت به

درصد  %صادرات زیربخش

صادرات کل صنعت و معدن

نسبت به کل صادرات ایران

0.03

0.02

ساخت ،تعمیر و
نصب سایر
33

مصنوعات طبقه

0.105

0.07

بندی نشده در جای
دیگر
*

مجموع در 33

100
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-

100
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جدول  – 11-1صادرات زیربخشهای  33گانه صنعت و معدن در سال 1396

ردیف
1

عنوان زیربخش
استخراج ذغال سنگ
و لینیت

درصد  %صادرات نسبت به

درصد  %صادرات زیربخش

صادرات کل صنعت و معدن

نسبت به کل صادرات ایران

0.07

0.04

53

ردیف
2
3
4

عنوان زیربخش
استخراج کانی های

درصد  %صادرات نسبت به

درصد  %صادرات زیربخش

صادرات کل صنعت و معدن

نسبت به کل صادرات ایران

0.005

0.003

فلزی آهنی
استخراج سنگ مس
استخراج سنگ ،شن

0.09

0.05

1.06

0.66

و خاک رس
استخراج سایر کانی

5

های فلزی و

2.29

1.43

غیرفلزی
6

7

8

9

10
11

خدمات پشتیبانی

0.105

0.06

استخراج معدن
ساخت محصوالت

9.44

5.91

غذایی
ساخت انواع روغن

0.25

0.15

ها و چربی ها
ساخت انواع

0.000

0.000

آشامیدنی ها
ساخت فراوردههای

0.07

0.04

توتون و تنباکو
ساخت منسوجات

0.49

0.30

54

ردیف
12
13
14

عنوان زیربخش
ساخت قالی و

درصد  %صادرات نسبت به

درصد  %صادرات زیربخش

صادرات کل صنعت و معدن

نسبت به کل صادرات ایران

3.41

2.13

قالیچه
ساخت پوشاک
ساخت کفش و

1.03

0.64

0.33

0.21

محصوالت چرمی
ساخت چوب و
فرآورده های حاصل

15

از چوب ،چوب پنبه،

0.47

0.29

نی و مواد حصیر
بافی به جز مبلمان
ساخت کاغذ،
16

محصوالت کاغذی و

0.42

0.26

چاپ
ساخت کُك و
17

فراوردههای حاصل

0.00

0.00

از پاالیش نفت
18

ساخت مواد و
فراَوردههای شیمیایی

30.85

19.29

55

ردیف

عنوان زیربخش

درصد  %صادرات نسبت به

درصد  %صادرات زیربخش

صادرات کل صنعت و معدن

نسبت به کل صادرات ایران

ساخت محصوالت
دارویی ،مواد
شیمیایی مورد
19

استفاده در

0.70

0.44

داروسازی و
محصوالت دارویی
گیاهی
20

21

ساخت محصوالت

17.04

10.66

الستیکی و پالستیکی
ساخت شیشه و

0.05

0.03

محصوالت شیشه ای
ساخت محصوالت

22

کانی غیرفلزی طبقه

8.50

5.31

بندی نشده در جای
دیگر

23

24

25

ساخت محصوالت

0.56

0.35

اساسی آهن و فوالد
ساخت محصوالت

0.15

0.09

اساسی مس
ساخت محصوالت
اساسی آلومینیوم

0.05

0.03

56

ردیف

عنوان زیربخش

درصد  %صادرات نسبت به

درصد  %صادرات زیربخش

صادرات کل صنعت و معدن

نسبت به کل صادرات ایران

ساخت سایر فلزات
26

اساسی و ریخته

16.49

10.31

گری فلزات
ساخت ،تعمیر و
نصب محصوالت
27

فلزی ساخته شده ،به

0.60

0.37

جز ماشینآالت و
تجهیزات
ساخت ،تعمیر و
28

نصب محصوالت

2.09

1.31

رایانهای ،الکترونیکی
و نوری

29

ساخت ،تعمیر و

0.25

0.15

نصب تجهیزات برقی
ساخت ،تعمیر و

30

نصب ماشینآالت و
تجهیزات طبقهبندی
نشده درجای دیگر

1.95

1.22

57

ردیف

عنوان زیربخش

درصد  %صادرات نسبت به

درصد  %صادرات زیربخش

صادرات کل صنعت و معدن

نسبت به کل صادرات ایران

ساخت وسایل
نقلیهی موتوری و
31

سایر تجهیزات حمل

0.62

0.39

و نقل و قطعات و
وسایل الحاقی آنها
32

ساخت مبلمان

0.01

0.01

ساخت ،تعمیر و
نصب سایر
33

مصنوعات طبقه

0.43

0.27

بندی نشده در جای
دیگر
*

**

مجموع در 33

100
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فصل دوم:
زیربخش های اولویتدار صنعت و
معدن (زیربخشهای پیوندی)
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-2

فصل دوم :زیربخش های اولویتدار صنعت و معدن (زیربخشهای پیوندی)

همان طور که در توضاایحات جلد اول بیان شااد ،پس از اجرای مدل و نمایش نمودار ،MICMAC
زیربخشهای مورد تحلیل طبق برآیند تعامالت میان بلوکی به چهار ماهیت تقساایم میشااوند .یکی از
این چهار زیربخش ،فعالیتهایی از صااانعت و معدن اسااات که پیوندی میباشاااند .پیوندی بودن یك
زیربخش دال لت بر این مسااائله دارد که زیربخش مذکور دارای تعامالت پیش و پساااینی با ساااایر
زیربخشهای بلوک صنعت و معدن میباشد و نقشی اساسی در زنجیره عرضه اقتصاد ایفا میکند .این
بخشها نفوذ باالیی در سایر بخشهای بلوک خود دارند و تامین کننده مهم مواد وا سطهای برای سایر
فعالیتها میباشند .از سویی دیگر بخشهای پیوندی متقاضی مهم و عمده مواد اولیه و مواد واسطهای
هستند.
نتایج مدل  MICMACبرای صنعت و معدن داللت بر پیوندی بودن  6زیربخش از  33زیربخش این
بلوک دارد که در ادامه ضمن معرفی این شش زیربخش ،مشخصات ،تعامالت و خصوصیات هریك به
تفصیل بررسی میشود.
 -2-1ساخت محصوالت غذایی
زیربخش ساخت مح صوالت غذایی بر ا ساس مدل  MICMACبلوک صنعت ایران ،به عنوان اولین
زیربخش پیوندی این بلوک شنا سایی شدها ست .در این بخش ابتدا و ضعیت کلی زیربخش ساخت
محصوالت غذایی که شامل شاخصهای ارزشافزوده ،عرضه کل ،تولیدات واسطهای و تولیدات نهایی
ساخت محصوالت غذایی را بررسی نموده و پس از تناسب صادارت و واردات زیربخش مورد ارزیابی
قرار میگیرد .پس از آن الزم اساات دادههای واسااطهای زیربخش ساااخت محصااوالت غذایی با ساایر
بخشهای اقت صاد ایران در دو ساحت روابط م ستقیم و غیرم ستقم برر سی و تبیین گردد .در انتها نیز
ستانده زیربخش ساخت مح صوالت غذایی از سایر بخشهای اقت صاد مورد ارزیابی –به دو صورت
مستقیم و غیرمستقیم -قرار خواهد گرفت.
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 -2-1-1وضعیت کلی زیربخش
وضعیت کلی « ساخت محصوالت غذایی» با  4شاخص ارزش افزوده ،عرضه کل ،تولیدات واسطهای و
تولیدات نهایی طی سااال  1396طبق جدول زیر مشااخص شااده اساات .همچنین ذیل هریك از این 4
شاخص ،ن سبت اندازه آنها به کل بلوک صنعت و معدن و همچنین ن سبت آن به کل اقت صاد ن شان
دادهشده است.
جدول  - 1-2وضعیت کلی «ساخت محصوالت غذایی» در سال 1396
شاخص  /درصد

سال 1396

ارزش افزوده زیربخش (میلیون ریال)

389825482.7

درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به ارزش افزودهای که در
صنعت و معدن ایران ایجاد شده
درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به کل ارزش افزوده ایجاد
شده در اقتصاد ایران
عرضه کل این زیربخش در اقتصاد ایران (میلیون ریال)
درصد عرضه کل از این زیربخش در اقتصاد نسبت به کل عرضه
صنعت و معدن
درصد عرضه کل از این زیربخش نسبت به کل عرضهی اقتصاد ایران
تولیدات واسطه ای (تولیداتی که از این زیربخش در سایر صنایع
استفاده شده) (میلیون ریال)
درصد تولیدات واسطهای این زیربخش به کل تولیدات واسطهای تولید
شده در بلوک صنعت و معدن
درصد تولیدات واسطهای به کل تولیدات واسطهای تولید شده در
اقتصاد ایران

15.84

2.73
1597904628.0
16.46
5.91
318814879.4

9.11

3.69
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شاخص  /درصد

سال 1396

تولیدات کاالی نهایی این زیربخش (میلیون ریال)

1279089749.0000

درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی کل بخشهای صنعت و
معدن
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی در اقتصاد

20.59
6.95

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

 -2-1-2صادرات و واردات
صادرات و واردات این زیربخش بر ا ساس سال  1396و همچنین ن سبت آن به صادرات و واردات
بلوک صنعت و معدن و همچنین نسبت به واردات و صادرات کل اقتصاد ،مطابق جدول زیر بودهاست:

جدول  - 2-2صادرات و واردات «ساخت محصوالت غذایی» در سال 1396
درصد  %صادرات درصد  %صادرات
عنوان زیربخش

ساخت محصوالت غذایی

میزان صادرات
(میلیون ریال)

95743900.05

نسبت به صادرات زیربخش نسبت به
کل صنعت و

کل صادرات

معدن

ایران

9.44

5.91

62
درصد  %واردات
میزان واردات

نسبت به واردات

(میلیون ریال)

کل صنعت و
معدن

80353714.5

2.62

درصد  %واردات
زیربخش نسبت به
کل واردات ایران
1.93

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

 -2-1-3دادههای واسطهای زیربخش با سایر بخشهای اقتصاد
این زیربخش از صنعت نیز همچون سایر زیربخشهای اقت صاد ،مقداری از تولیدات خود را به عنوان
کاالی نهایی عر ضه میکند و مقداری از آن را نیز به عنوان کاالی وا سطهای در اختیار سایر بخشها و
تولیدکنندگان قرار میدهد .در این قساامت ،برای سااال  1396دو نوع جدول مشااخص شاادهاساات .در
جدول نخساات ،ده فعالیت یا زیربخشاای از اقتصاااد که بیشااترین تقاضااا را برای کاالهای واسااطهای
زیربخش مورد نظر دارند م شخص شدهاند به طوری که در ستون نخ ست رتبه آن زیربخش ،در ستون
دوم عنوان فعالیتی که بیشترین تقاضای کاالی واسطهای را از این زیربخش داشتهاست ،در ستون سوم
کل تقاضاای واساطهای ،تقاضاا شاده از همه بخشها ذکر شاده اسات ،در ساتون چهارم مقدار کاالی
واسطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به آن فعالیت داده مشخص شدهاست و در انتها نیز
م شخص شدها ست که این مقدار کاالی وا سطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به این ده
فعالیت میدهد ،چند درصد از کاالهای واسطهای مورد استفاده آنها است.
در جدول دوم میتوان ضااریب معکوس ماتریس لئونتیف را برای  10زیربخش نخسااتی که بیشااترین
کاالی واسطهای را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از این زیربخش از بلوک صنعت
و معدن تقاضا کردهاند را مشاهدهنمود.
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جدول  - 3-2دادههای واسطهای زیربخش «ساخت محصوالت غذایی» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی
کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

1

ساخت محصوالت غذایی

1127725431

157379174.40

13.95

2

دامداری

516453720.5

69577348.6

13.47

عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

نیاز

فعالیتهای خدماتی مربوط به
3

غذا و آشامیدنی ها (رستوران

107238947.1

41413612.8

38.61

ها)
4

ماهیگیری

49323701.65

5849538.9

11.85

5

ساخت انواع آشامیدنی ها

23969406.88

5751156.9

23.99

6

امور دفاعی

94423358.18

4889260.4

5.17

384401528.4

3067417.1

0.79

74159081.98

3034187.9

4.09

ساخت مواد و فراوردههای
7

شیمیایی
سایر خدمات عمومی ،

8

اجتماعی  .شخصی و خانگی

64
9

ساختمان های غیرمسکونی
فعالیت های مربوط به

10

سالمت انسان

469227038.1

2594198.7460

0.55

104739095.9

2041607.3770

1.94

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

جدول  – 4-2تاثیرگذاری کل «ساخت محصوالت غذایی» در سال  1396بر ده زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
ضریب

رتبه

نام فعالیت

1

ساخت محصوالت غذایی

1.15

2

ساخت انواع آشامیدنی ها

0.19

3

فعالیتهای خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها (رستوران ها)

0.16

4

دامداری

0.13

5

ماهیگیری

0.053

6

تأمین جا (اقامتگاه ها)

0.041

7

سایر خدمات عمومی  ،اجتماعی  .شخصی و خانگی

0.017

8

امور دفاعی

0.015

9

حمل و نقل آبی

0.014

لئونتیف

65
ساخت کفش و محصوالت چرمی

10

0.012

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO

 -2-1-4ستانده زیربخش از سایر بخشهای اقتصاد
در این قسمت ،کاالهای واسطهای مورد نیاز این زیربخش بررسی شدهاند .به طور مثال اگر زیربخش i
را در نظر بگیریم ،این زیربخش برای تولید یك واحد کاالی  ،iبه کاالهای واساااطهای نیاز دارد .بر این
اساس و در سال  1396کاالهای مورد نیاز این زیربخش از بلوک صنعت و معدن مشخص شدهاند و در
جداول مستقیم ،منعکس شدهاند .البته جهت اختصار و همچنین کوچك بودن ارقام سایر بخشها ،تنها
 10زیربخش نخستی که بیشترین کاالی واسطهای را به زیربخش مورد نظر ما دادهاند ،ذکر شدهاست.
در جدول دوم ،ضااریب ماتریس معکوس لئونتیف این کاالهای واسااطهای که نشااانگر تمام کاالهای
واسااطهای دادهشااده توسااط بخش  jبه زیربخش مورد نظر ما یعنی زیربخش iام اساات( ،در بردارنده
دادههای واسطهای به صورت مستقیم و غیرمستقیم است) محاسبه و نشان داده شده است .البته همچون
جدول اول ،تنها  10بخشی که بیشترین کاالی واسطهای را به صورت مجموع مستقیم و غیرمستقیم به
زیربخش مورد نظر دادهاند ،مشاهده میشود.

جدول  - 5-2ستانده زیربخش «ساخت محصوالت غذایی» در سال 1396
مستقیم
نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

درصد کاالی

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت
به کل کاالهای
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زیربخش(میلیون

واسطهای که می

ریال)

دهد

1

دامداری

607530635.4

493252984

81.18

2

زراعت و باغداری

399175465.1

198872054.2

49.82

3

ساخت محصوالت غذایی

318814879.4

157379174.4

49.36

عمده فروشی و خرده فروشی
4

و تعمیر وسایل نقلیه موتوری

711687126

140317737.9

19.71

و موتورسیکلت
حمل و نقل زمینی به جز راه
5

آهن
ساخت کاغذ ،محصوالت

6

کاغذی و چاپ
ساخت انواع روغن ها و

7

چربی ها
ساخت محصوالت الستیکی

8
9

و پالستیکی
ماهیگیری

392982420.9

23934814.7

6.09

104225297.6

13695893.7

13.14

42011861.07

12496924.1

29.74

183207125

10951747.07

5.97

15728791.7

9898931.5

62.93

67
ساخت مواد و فراوردههای
10

463511454.4

شیمیایی

7011135.38

1.51

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

جدول  – 6-2تاثیرپذیری کل ،زیربخش «ساخت محصوالت غذایی» در سال  1396از ده زیربخش
نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
ضریب

رتبه

نام فعالیت

1

ساخت محصوالت غذایی

1.15

2

دامداری

0.41

3

زراعت و باغداری

0.22

4

عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت

0.17

5

حمل و نقل زمینی به جز راه آهن

0.046

6

ساخت مواد و فراوردههای شیمیایی

0.036

7

ساخت انواع روغن ها و چربی ها

0.020

8

ساخت کُك و فراوردههای حاصل از پاالیش نفت

0.018176

9

جنگلداری

0.018171

10

ساخت محصوالت الستیکی و پالستیکی

0.014

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO

لئونتیف

68

 -2-2ساخت مواد و فراوردههای شیمیایی
زیربخش ساااخت مواد و فراوردههای ش ایمیایی بر اساااس مدل  MICMACبلوک صاانعت ایران ،به
عنوان دومین زیربخش پیوندی این بلوک شناسایی شدهاست .در این بخش ابتدا وضعیت کلی زیربخش
ساخت مواد و فراوردههای شیمیایی که شامل شاخصهای ارزشافزوده ،عرضه کل ،تولیدات واسطهای
و تولیدات نهایی ساخت مواد و فراوردههای شیمیایی را برر سی نموده و پس از تنا سب صادارت و
واردات زیربخش مورد ارزیابی قرار میگیرد .پس از آن الزم است دادههای واسطهای زیربخش ساخت
مواد و فراوردههای شیمیایی با سایر بخشهای اقتصاد ایران در دو ساحت روابط مستقیم و غیرمستقم
بررساای و تبیین گردد .در انتها نیز سااتانده زیربخش ساااخت مواد و فراوردههای شاایمیایی از سااایر
بخشهای اقتصاد مورد ارزیابی –به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم -قرار خواهد گرفت.

 -2-2-1وضعیت کلی زیربخش
و ضعیت کلی « ساخت مواد شیمیایی و فراوردههای شیمیایی» با  4شاخص ارزش افزوده ،عر ضه کل،
تولیدات واسطهای و تولیدات نهایی طی سال  1396طبق جدول زیر مشخص شده است .همچنین ذیل
هریك از این  4شاخص ،ن سبت اندازه آنها به کل بلوک صنعت و معدن و همچنین ن سبت آن به کل
اقتصاد نشان دادهشده است.
جدول  - 7-2وضعیت کلی «ساخت مواد شیمیایی و فراوردههای شیمیایی» در سال 1396
شاخص  /درصد

سال 1396

ارزش افزوده زیربخش (میلیون ریال)

471967630.9

درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به ارزش افزودهای که در صنعت
و معدن ایران ایجاد شده

19.18

69
شاخص  /درصد
درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به کل ارزش افزوده ایجاد شده در
اقتصاد ایران
عرضه کل این زیربخش در اقتصاد ایران (میلیون ریال)
درصد عرضه کل از این زیربخش در اقتصاد نسبت به کل عرضه صنعت و
معدن
درصد عرضه کل از این زیربخش نسبت به کل عرضهی اقتصاد ایران
تولیدات واسطه ای (تولیداتی که از این زیربخش در سایر صنایع استفاده
شده) (میلیون ریال)
درصد تولیدات واسطهای این زیربخش به کل تولیدات واسطهای تولید شده
در بلوک صنعت و معدن
درصد تولیدات واسطهای به کل تولیدات واسطهای تولید شده در اقتصاد
ایران
تولیدات کاالی نهایی این زیربخش (میلیون ریال)
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی کل بخشهای صنعت و
معدن
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی در اقتصاد

سال 1396
3.31
996608404
10.26
3.68
463511454

13.25

5.37
533096950
8.58
2.89

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

 -2-2-2صادرات و واردات
صادرات و واردات این زیربخش بر ا ساس سال  1396و همچنین ن سبت آن به صادرات و واردات
بلوک صنعت و معدن و همچنین نسبت به واردات و صادرات کل اقتصاد ،مطابق جدول زیر بودهاست:
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جدول  - 8-2صادرات و واردات «ساخت مواد شیمیایی و فراوردههای شیمیایی» در سال 1396
درصد  %صادرات درصد  %صادرات
عنوان زیربخش

میزان صادرات
(میلیون ریال)

نسبت به صادرات زیربخش نسبت به
کل صنعت و

کل صادرات

معدن

ایران

30.85

19.29

312627859.7

درصد  %واردات
ساخت مواد و فراوردههای

میزان واردات

نسبت به واردات

شیمیایی

(میلیون ریال)

کل صنعت و
معدن

140239244.5

4.58

درصد  %واردات
زیربخش نسبت به
کل واردات ایران
3.37

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

 -2-2-3دادههای واسطهای زیربخش با سایر بخشهای اقتصاد
این زیربخش از صنعت نیز همچون سایر زیربخشهای اقت صاد ،مقداری از تولیدات خود را به عنوان
کاالی نهایی عر ضه میکند و مقداری از آن را نیز به عنوان کاالی وا سطهای در اختیار سایر بخشها و
تولیدکنندگان قرار میدهد .در این قساامت ،برای سااال  1396دو نوع جدول مشااخص شاادهاساات .در
جدول نخساات ،ده فعالیت یا زیربخشاای از اقتصاااد که بیشااترین تقاضااا را برای کاالهای واسااطهای
زیربخش مورد نظر دارند م شخص شدهاند به طوری که در ستون نخ ست رتبه آن زیربخش ،در ستون
دوم عنوان فعالیتی که بیشترین تقاضای کاالی واسطهای را از این زیربخش داشتهاست ،در ستون سوم
کل تقاضاای واساطهای ،تقاضاا شاده از همه بخشها ذکر شاده اسات ،در ساتون چهارم مقدار کاالی
واسطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به آن فعالیت داده مشخص شدهاست و در انتها نیز

71
م شخص شدها ست که این مقدار کاالی وا سطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به این ده
فعالیت میدهد ،چند درصد از کاالهای واسطهای مورد استفاده آنها است.
در جدول دوم میتوان ضااریب معکوس ماتریس لئونتیف را برای  10زیربخش نخسااتی که بیشااترین
کاالی واسطهای را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از این زیربخش از بلوک صنعت
و معدن تقاضا کردهاند را مشاهدهنمود.
جدول  - 9-2دادههای واسطهای زیربخش «ساخت مواد شیمیایی و فراوردههای شیمیایی» در سال
1396
مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

429068189

97331809.5

22.68

384401528.4

77399971.2

20.13

85899761.4

40614847.5

47.28

نیاز
1

زراعت و باغداری
ساخت مواد و فراوردههای

2

شیمیایی
ساخت محصوالت الستیکی

3

و پالستیکی

72
مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد
نیاز

عمده فروشی وخرده فروشی
4

به جز وسایل نقلیه موتوری و

367628263

28275495.1

7.69

موتورسیکلت
ساخت محصوالت دارویی،
مواد شیمیایی مورد استفاده در
5

داروسازی و محصوالت

60993204.6

22627363.3

37.09

دارویی گیاهی
ساخت کُك و فراوردههای

983676977.1

22320842.9

2.26

7

ساخت قالی و قالیچه

49785707.4

19932665.5

40.03

8

دامداری

516453720.5

14384906.6

2.78

9

ساختمان های مسکونی

380790019.4

12229609.5

3.21

6

حاصل از پاالیش نفت

73
مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
کاالهای واسطهای این

رتبه

زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

104739095.9

11193993.5

نیاز
فعالیت های مربوط به
10

سالمت انسان

10.68

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

جدول  – 10-2تاثیرگذاری کل «ساخت مواد شیمیایی و فراوردههای شیمیایی» در سال  1396بر ده
زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف

رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

1

ساخت مواد و فراوردههای شیمیایی

1.090

2

ساخت قالی و قالیچه

0.241

3

ساخت محصوالت الستیکی و پالستیکی

0.191

74
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف

رتبه
4

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

ساخت منسوجات

0.129

ساخت محصوالت دارویی ،مواد شیمیایی مورد استفاده در

0.117

5

داروسازی و محصوالت دارویی گیاهی

6

زراعت و باغداری

0.072

7

ساخت انواع آشامیدنی ها

0.059

8

دامداری

0.051

9

ساخت شیشه و محصوالت شیشه ای

0.049

10

تولید ،انتقال و توزیع برق

0.049

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO

 -2-2-4ستانده زیربخش از سایر بخشهای اقتصاد
در این قسمت ،کاالهای واسطهای مورد نیاز این زیربخش بررسی شدهاند .به طور مثال اگر زیربخش i
را در نظر بگیریم ،این زیربخش برای تولید یك واحد کاالی  ،iبه کاالهای واساااطهای نیاز دارد .بر این
اساس و در سال  1396کاالهای مورد نیاز این زیربخش از بلوک صنعت و معدن مشخص شدهاند و در
جداول مستقیم ،منعکس شدهاند .البته جهت اختصار و همچنین کوچك بودن ارقام سایر بخشها ،تنها
 10زیربخش نخستی که بیشترین کاالی واسطهای را به زیربخش مورد نظر ما دادهاند ،ذکر شدهاست.
در جدول دوم ،ضااریب ماتریس معکوس لئونتیف این کاالهای واسااطهای که نشااانگر تمام کاالهای
واسااطهای دادهشااده توسااط بخش  jبه زیربخش مورد نظر ما یعنی زیربخش iام اساات( ،در بردارنده
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دادههای واسطهای به صورت مستقیم و غیرمستقیم است) محاسبه و نشان داده شده است .البته همچون
جدول اول ،تنها  10بخشی که بیشترین کاالی واسطهای را به صورت مجموع مستقیم و غیرمستقیم به
زیربخش مورد نظر دادهاند ،مشاهده میشود.
جدول  - 11-2ستانده زیربخش «ساخت مواد شیمیایی و فراوردههای شیمیایی» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

1

تولید و توزیع گاز طبیعی
ساخت مواد و فراوردههای

2

شیمیایی
ساخت کُك و فراوردههای

3

حاصل از پاالیش نفت

211315478

89431205.7

42.32

463511454.4

77399971.2

16.69

410312333.6

64060105.4

15.61

عمده فروشی و خرده فروشی
4

و تعمیر وسایل نقلیه موتوری
و موتورسیکلت

711687126

30410604.2

4.27

76
مستقیم
درصد کاالی
کل کاالهای

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

واسطهای داده

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

حمل و نقل زمینی به جز راه

392982420.9

29043275.2

7.39

884050050

6747129.4

0.76

7

بانك و موسسات مالی

242555939.5

6626000.3

2.73

8

تأمین جا (اقامتگاه ها)

22590901.3

4677777.5

20.706

183207125

4431936.2

2.41

38811509.6

4370752.2

11.26

5

آهن
استخراج نفت خام و گاز

6

طبیعی

ساخت محصوالت الستیکی
9

و پالستیکی
سایر فعالیتهای حرفهای،

10

علمی و فنی

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple
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جدول  – 12-2تاثیرپذیری کل ،زیربخش «ساخت مواد شیمیایی و فراوردههای شیمیایی» در سال
 1396از ده زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف

رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

1

ساخت مواد و فراوردههای شیمیایی

1.09006

2

تولید و توزیع گاز طبیعی

0.102

3

ساخت کُك و فراوردههای حاصل از پاالیش نفت

0.076

4

استخراج نفت خام و گاز طبیعی

0.058

عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و
5

موتورسیکلت

0.04009

6

حمل و نقل زمینی به جز راه آهن

0.036

7

بانك و موسسات مالی

0.012

8

ساخت محصوالت الستیکی و پالستیکی

0.0079

9

تولید ،انتقال و توزیع برق

0.0061

10

حمل و نقل از طریق لوله

0.00608

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO
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 -2-3ساخت محصوالت الستیكی و پالستیكی
زیربخش ساخت محصوالت الستیکی و پالستیکی بر اساس مدل  MICMACبلوک صنعت ایران ،به
عنوان سااومین زیربخش پیوندی این بلوک شااناسااایی شاادهاساات .در این بخش ابتدا وضااعیت کلی
زیربخش ساخت مح صوالت ال ستیکی و پال ستیکی که شامل شاخصهای ارزشافزوده ،عر ضه کل،
تولیدات وا سطهای و تولیدات نهایی ساخت مح صوالت ال ستیکی و پال ستیکی را برر سی نموده و پس
از تناسااب صااادارت و واردات زیربخش مورد ارزیابی قرار میگیرد .پس از آن الزم اساات دادههای
وا سطهای زیربخش ساخت مح صوالت ال ستیکی و پال ستیکی با سایر بخشهای اقت صاد ایران در دو
ساااحت روابط مسااتقیم و غیرمسااتقم بررساای و تبیین گردد .در انتها نیز سااتانده زیربخش ساااخت
مح صوالت ال ستیکی و پال ستیکی از سایر بخشهای اقت صاد مورد ارزیابی –به دو صورت م ستقیم و
غیرمستقیم -قرار خواهد گرفت.

 -2-3-1وضعیت کلی زیربخش
و ضعیت کلی « ساخت مح صوالت از ال ستیك و پال ستیك» با  4شاخص ارزش افزوده ،عر ضه کل،
تولیدات واسطهای و تولیدات نهایی طی سال  1396طبق جدول زیر مشخص شده است .همچنین ذیل
هریك از این  4شاخص ،ن سبت اندازه آنها به کل بلوک صنعت و معدن و همچنین ن سبت آن به کل
اقتصاد نشان دادهشده است.
جدول  - 13-2وضعیت کلی «ساخت محصوالت از الستیك و پالستیك» در سال 1396
شاخص  /درصد

سال 1396

ارزش افزوده زیربخش (میلیون ریال)

77907859.7

درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به ارزش افزودهای که در
صنعت و معدن ایران ایجاد شده
درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به کل ارزش افزوده ایجاد
شده در اقتصاد ایران

3.167

0.547

79
شاخص  /درصد

سال 1396

عرضه کل این زیربخش در اقتصاد ایران (میلیون ریال)

248704615.2

درصد عرضه کل از این زیربخش در اقتصاد نسبت به کل عرضه
صنعت و معدن
درصد عرضه کل از این زیربخش نسبت به کل عرضهی اقتصاد
ایران
تولیدات واسطه ای (تولیداتی که از این زیربخش در سایر صنایع
استفاده شده) (میلیون ریال)
درصد تولیدات واسطهای این زیربخش به کل تولیدات واسطهای
تولید شده در بلوک صنعت و معدن
درصد تولیدات واسطهای به کل تولیدات واسطهای تولید شده در
اقتصاد ایران
تولیدات کاالی نهایی این زیربخش (میلیون ریال)
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی کل بخشهای
صنعت و معدن
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی در اقتصاد

2.562

0.9205

183207125

5.2404

2.125
65497490.2
1.054
0.356
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 -2-3-2صادرات و واردات
صادرات و واردات این زیربخش بر ا ساس سال  1396و همچنین ن سبت آن به صادرات و واردات
بلوک صنعت و معدن و همچنین نسبت به واردات و صادرات کل اقتصاد ،مطابق جدول زیر بودهاست:
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جدول  - 14-2صادرات و واردات «ساخت محصوالت از الستیك و پالستیك» در سال 1396
درصد  %صادرات درصد  %صادرات
عنوان زیربخش

میزان صادرات
(میلیون ریال)

نسبت به صادرات زیربخش نسبت به
کل صنعت و

کل صادرات

معدن

ایران

17.044

10.6609

172705702

درصد  %واردات
ساخت محصوالت الستیکی

میزان واردات

نسبت به واردات

و پالستیکی

(میلیون ریال)

کل صنعت و
معدن

84896994.1

2.77

درصد  %واردات
زیربخش نسبت به
کل واردات ایران
2.042
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 -2-3-3دادههای واسطهای زیربخش با سایر بخشهای اقتصاد
این زیربخش از صنعت نیز همچون سایر زیربخشهای اقت صاد ،مقداری از تولیدات خود را به عنوان
کاالی نهایی عر ضه میکند و مقداری از آن را نیز به عنوان کاالی وا سطهای در اختیار سایر بخشها و
تولیدکنندگان قرار میدهد .در این قساامت ،برای سااال  1396دو نوع جدول مشااخص شاادهاساات .در
جدول نخساات ،ده فعالیت یا زیربخشاای از اقتصاااد که بیشااترین تقاضااا را برای کاالهای واسااطهای
زیربخش مورد نظر دارند م شخص شدهاند به طوری که در ستون نخ ست رتبه آن زیربخش ،در ستون
دوم عنوان فعالیتی که بیشترین تقاضای کاالی واسطهای را از این زیربخش داشتهاست ،در ستون سوم
کل تقاضاای واساطهای ،تقاضاا شاده از همه بخشها ذکر شاده اسات ،در ساتون چهارم مقدار کاالی
واسطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به آن فعالیت داده مشخص شدهاست و در انتها نیز
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م شخص شدها ست که این مقدار کاالی وا سطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به این ده
فعالیت میدهد ،چند درصد از کاالهای واسطهای مورد استفاده آنها است.
در جدول دوم میتوان ضااریب معکوس ماتریس لئونتیف را برای  10زیربخش نخسااتی که بیشااترین
کاالی واسطهای را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از این زیربخش از بلوک صنعت
و معدن تقاضا کردهاند را مشاهدهنمود.
جدول  - 15-2دادههای واسطهای زیربخش «ساخت محصوالت از الستیك و پالستیك» در سال
1396
مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

321709537.5

65063966.02

20.22

85899761.4

12667903.08

14.74

نیاز
حمل و نقل زمینی به جز راه
1

آهن
ساخت محصوالت الستیکی

2

و پالستیکی
عمده فروشی وخرده فروشی

3

به جز وسایل نقلیه موتوری و
موتورسیکلت

367628263

11606056.1

3.157

82
مستقیم
درصد کاالی
کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

4

ساخت محصوالت غذایی

1127725431

10951747.07

0.97

5

زراعت و باغداری

429068189

8681774.07

2.023

عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

نیاز

ساخت وسایل نقلیهی
موتوری و سایر تجهیزات
6

حمل و نقل و قطعات و

374487924.7

8651965.09

2.31

وسایل الحاقی آنها
7

ساختمان های غیرمسکونی

469227038.1

8114349.9

1.72

8

ساختمان های مسکونی

380790019.4

5401922.7

1.41

68288588.3

4497545.2

6.58

384401528.4

4431936.2

1.15

ساخت ،تعمیر و نصب
9

تجهیزات برقی
ساخت مواد و فراوردههای

10

شیمیایی

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple
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جدول  – 16-2تاثیرگذاری کل «ساخت محصوالت از الستیك و پالستیك» در سال  1396بر ده
زیربخش نخست

رتبه

اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
نام فعالیت

ضریب لئونتیف

1

ساخت محصوالت الستیکی و پالستیکی

1.056

2

ساخت انواع آشامیدنی ها

0.1305

3

حمل و نقل زمینی به جز راه آهن

0.057

4

ساخت کفش و محصوالت چرمی

0.034

5

ساخت مبلمان

0.032

ساخت وسایل نقلیهی موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل و
6

قطعات و وسایل الحاقی آنها

0.02169

7

ساخت ،تعمیر و نصب تجهیزات برقی

0.02158

8

ساخت کاغذ ،محصوالت کاغذی و چاپ

0.02062

9

ماهیگیری

0.02019

10

ساختمان های غیرمسکونی

0.01791
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84
 -2-3-4ستانده زیربخش از سایر بخشهای اقتصاد
در این قسمت ،کاالهای واسطهای مورد نیاز این زیربخش بررسی شدهاند .به طور مثال اگر زیربخش i
را در نظر بگیریم ،این زیربخش برای تولید یك واحد کاالی  ،iبه کاالهای واساااطهای نیاز دارد .بر این
اساس و در سال  1396کاالهای مورد نیاز این زیربخش از بلوک صنعت و معدن مشخص شدهاند و در
جداول مستقیم ،منعکس شدهاند .البته جهت اختصار و همچنین کوچك بودن ارقام سایر بخشها ،تنها
 10زیربخش نخستی که بیشترین کاالی واسطهای را به زیربخش مورد نظر ما دادهاند ،ذکر شدهاست.
در جدول دوم ،ضااریب ماتریس معکوس لئونتیف این کاالهای واسااطهای که نشااانگر تمام کاالهای
واسااطهای دادهشااده توسااط بخش  jبه زیربخش مورد نظر ما یعنی زیربخش iام اساات( ،در بردارنده
دادههای واسطهای به صورت مستقیم و غیرمستقیم است) محاسبه و نشان داده شده است .البته همچون
جدول اول ،تنها  10بخشی که بیشترین کاالی واسطهای را به صورت مجموع مستقیم و غیرمستقیم به
بخش مورد نظر دادهاند ،مشاهده میشود.
جدول  - 17-2ستانده زیربخش «ساخت محصوالت از الستیك و پالستیك» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

ساخت مواد و فراوردههای
1

شیمیایی

463511454.4

40614847.5

8.76

85
مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

ساخت محصوالت الستیکی
2

و پالستیکی

183207125

12667903.08

6.91

عمده فروشی و خرده فروشی
3

و تعمیر وسایل نقلیه موتوری

711687126

8516619.7

1.19

و موتورسیکلت
حمل و نقل زمینی به جز راه

392982420.9

3386261.7

0.86

5

ساخت منسوجات

54587994.7

2415694.9

4.42

6

جنگلداری

116784968.4

2096255.07

1.79

7

تولید ،انتقال و توزیع برق

149452733.9

1465392.1

0.98

28152924.4

1350654.8

4.79

4

آهن

ساخت ،تعمیر و نصب سایر
8

مصنوعات طبقه بندی

86
مستقیم
درصد کاالی
کل کاالهای

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

واسطهای داده

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

ساخت ،تعمیر و نصب
محصوالت فلزی ساخته
9

شده ،به جز ماشینآالت و

181786688.6

1343893.009

0.73

تجهیزات
ساخت وسایل نقلیهی
موتوری و سایر تجهیزات
10

حمل و نقل و قطعات و
وسایل الحاقی آنها
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333982618

1336911.1

0.4003
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جدول  – 18-2تاثیرپذیری کل ،زیربخش «ساخت محصوالت از الستیك و پالستیك» در سال 1396
از ده زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف

رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

1

ساخت محصوالت الستیکی و پالستیکی

1.0567

2

ساخت مواد و فراوردههای شیمیایی

0.1912

عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و
3

موتورسیکلت

0.0473

4

حمل و نقل زمینی به جز راه آهن

0.0235

5

ساخت کُك و فراوردههای حاصل از پاالیش نفت

0.0225

6

تولید و توزیع گاز طبیعی

0.0220

7

استخراج نفت خام و گاز طبیعی

0.0165

8

ساخت منسوجات

0.0118

ساخت وسایل نقلیهی موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل و
9
10

قطعات و وسایل الحاقی آنها
ساخت محصوالت اساسی آهن و فوالد

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO

0.00936
0.00921
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 -2-4ساخت محصوالت اساسی آهن و فوالد
زیربخش ساخت محصوالت اساسی آهن و فوالد بر اساس مدل  MICMACبلوک صنعت ایران ،به
عنوان چهارمین زیربخش پیوندی این بلوک شااناسااایی شاادهاساات .در این بخش ابتدا وضااعیت کلی
زیربخش ساخت مح صوالت ا سا سی آهن و فوالد که شامل شاخصهای ارزشافزوده ،عر ضه کل،
تولیدات واسطهای و تولیدات نهایی ساخت محصوالت اساسی آهن و فوالد را بررسی نموده و پس از
تناساااب صاااادارت و واردات زیربخش مورد ارزیابی قرار میگیرد .پس از آن الزم اسااات داده های
وا سطهای زیربخش ساخت مح صوالت ا سا سی آهن و فوالد با سایر بخشهای اقت صاد ایران در دو
ساااحت روابط مسااتقیم و غیرمسااتقم بررساای و تبیین گردد .در انتها نیز سااتانده زیربخش ساااخت
مح صوالت ا سا سی آهن و فوالد از سایر بخشهای اقت صاد مورد ارزیابی –به دو صورت م ستقیم و
غیرمستقیم -قرار خواهد گرفت.

 -2-4-1وضعیت کلی زیربخش
و ضعیت کلی « ساخت آهن و فوالد پایه» با  4شاخص ارزش افزوده ،عر ضه کل ،تولیدات وا سطهای و
تولیدات نهایی طی سااال  1396طبق جدول زیر مشااخص شااده اساات .همچنین ذیل هریك از این 4
شاخص ،ن سبت اندازه آنها به کل بلوک صنعت و معدن و همچنین ن سبت آن به کل اقت صاد ن شان
دادهشده است.
جدول  - 19-2وضعیت کلی «ساخت آهن و فوالد پایه» در سال 1396
شاخص  /درصد

سال 1396

ارزش افزوده زیربخش (میلیون ریال)

125211056.7

درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به ارزش افزودهای که در
صنعت و معدن ایران ایجاد شده

5.08

89
شاخص  /درصد
درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به کل ارزش افزوده ایجاد
شده در اقتصاد ایران
عرضه کل این زیربخش در اقتصاد ایران (میلیون ریال)
درصد عرضه کل از این زیربخش در اقتصاد نسبت به کل عرضه
صنعت و معدن
درصد عرضه کل از این زیربخش نسبت به کل عرضهی اقتصاد ایران
تولیدات واسطه ای (تولیداتی که از این زیربخش در سایر صنایع
استفاده شده) (میلیون ریال)
درصد تولیدات واسطهای این زیربخش به کل تولیدات واسطهای
تولید شده در بلوک صنعت و معدن
درصد تولیدات واسطهای به کل تولیدات واسطهای تولید شده در
اقتصاد ایران
تولیدات کاالی نهایی این زیربخش (میلیون ریال)
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی کل بخشهای صنعت
و معدن
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی در اقتصاد

سال 1396
0.879
1600880419
16.49
5.92
485666426

13.89

5.63
1115213993
17.96
6.061

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

 -2-4-2صادرات و واردات
صادرات و واردات این زیربخش بر ا ساس سال  1396و همچنین ن سبت آن به صادرات و واردات
بلوک صنعت و معدن و همچنین نسبت به واردات و صادرات کل اقتصاد ،مطابق جدول زیر بودهاست:
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جدول  - 20-2صادرات و واردات «ساخت آهن و فوالد پایه» در سال 1396
درصد  %صادرات درصد  %صادرات
عنوان زیربخش

میزان صادرات
(میلیون ریال)

نسبت به صادرات زیربخش نسبت به
کل صنعت و

کل صادرات

معدن

ایران

0.56

0.35

5715980.9

درصد  %واردات
ساخت محصوالت اساسی

میزان واردات

نسبت به واردات

آهن و فوالد

(میلیون ریال)

کل صنعت و
معدن

1235591758

40.36

درصد  %واردات
زیربخش نسبت به
کل واردات ایران
29.72

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

 -2-4-3دادههای واسطهای زیربخش با سایر بخشهای اقتصاد
این زیربخش از صنعت نیز همچون سایر زیربخشهای اقت صاد ،مقداری از تولیدات خود را به عنوان
کاالی نهایی عر ضه میکند و مقداری از آن را نیز به عنوان کاالی وا سطهای در اختیار سایر بخشها و
تولیدکنندگان قرار میدهد .در این قساامت ،برای سااال  1396دو نوع جدول مشااخص شاادهاساات .در
جدول نخساات ،ده فعالیت یا زیربخشاای از اقتصاااد که بیشااترین تقاضااا را برای کاالهای واسااطهای
زیربخش مورد نظر دارند م شخص شدهاند به طوری که در ستون نخ ست رتبه آن زیربخش ،در ستون
دوم عنوان فعالیتی که بیشترین تقاضای کاالی واسطهای را از این زیربخش داشتهاست ،در ستون سوم
کل تقاضاای واساطهای ،تقاضاا شاده از همه بخشها ذکر شاده اسات ،در ساتون چهارم مقدار کاالی
واسطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به آن فعالیت داده مشخص شدهاست و در انتها نیز
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م شخص شدها ست که این مقدار کاالی وا سطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به این ده
فعالیت میدهد ،چند درصد از کاالهای واسطهای مورد استفاده آنها است.
در جدول دوم میتوان ضااریب معکوس ماتریس لئونتیف را برای  10زیربخش نخسااتی که بیشااترین
کاالی واسطهای را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از این زیربخش از بلوک صنعت
و معدن تقاضا کردهاند را مشاهدهنمود.

جدول  - 21-2دادههای واسطهای زیربخش «ساخت آهن و فوالد پایه» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

240077604.6

130315608.1

نیاز
ساخت محصوالت اساسی
1

آهن و فوالد

54.28

ساخت ،تعمیر و نصب
محصوالت فلزی ساخته
2

شده ،به جز ماشینآالت و
تجهیزات

221291900.5

123022231.5

55.59
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مستقیم
درصد کاالی
کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

3

ساختمان های غیرمسکونی

469227038.1

68889460.3

14.68

4

ساختمان های مسکونی

380790019.4

62996839.1

16.54

عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

نیاز

ساخت وسایل نقلیهی
موتوری و سایر تجهیزات
5

حمل و نقل و قطعات و

374487924.7

23755583.9

6.34

وسایل الحاقی آنها
ساخت ،تعمیر و نصب
6

ماشینآالت و تجهیزات

69070924.4

19733467.9

28.56

طبقهبندی نشده درجای دیگر
ساخت سایر فلزات اساسی و
7

ریخته گری فلزات
ساخت ،تعمیر و نصب

8

تجهیزات برقی

37709807.05

9153940.8

24.27

68288588.3

7360920.6

10.77
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مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد
نیاز

ساخت محصوالت کانی
9

غیرفلزی طبقه بندی نشده در

119442732.9

4997568.3

4.18

جای دیگر
عمده فروشی وخرده فروشی
10

به جز وسایل نقلیه موتوری و

367628263

3010512.4

0.81

موتورسیکلت
منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

جدول  – 22-2تاثیرگذاری کل «ساخت آهن و فوالد پایه» در سال  1396بر ده زیربخش نخست

رتبه

اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
نام فعالیت

ضریب لئونتیف

1

ساخت محصوالت اساسی آهن و فوالد

1.0904
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رتبه

اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
نام فعالیت
ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده ،به
2

جز ماشینآالت و تجهیزات

ضریب لئونتیف

0.387

3

ساختمان های مسکونی

0.132

4

ساختمان های غیرمسکونی

0.112

ساخت وسایل نقلیهی موتوری و سایر تجهیزات حمل و
5
6

نقل و قطعات و وسایل الحاقی آنها
ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری فلزات
ساخت ،تعمیر و نصب ماشینآالت و تجهیزات طبقهبندی

7

نشده درجای دیگر

0.084
0.084
0.0788

8

ساخت مبلمان

0.0670

9

ساخت ،تعمیر و نصب تجهیزات برقی

0.048

10

ساخت محصوالت اساسی آلومینیوم

0.039

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO
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 -2-4-4ستانده زیربخش از سایر بخشهای اقتصاد
در این قسمت ،کاالهای واسطهای مورد نیاز این زیربخش بررسی شدهاند .به طور مثال اگر زیربخش i
را در نظر بگیریم ،این زیربخش برای تولید یك واحد کاالی  ،iبه کاالهای واساااطهای نیاز دارد .بر این
اساس و در سال  1396کاالهای مورد نیاز این زیربخش از بلوک صنعت و معدن مشخص شدهاند و در
جداول مستقیم ،منعکس شدهاند .البته جهت اختصار و همچنین کوچك بودن ارقام سایر بخشها ،تنها
 10زیربخش نخستی که بیشترین کاالی واسطهای را به زیربخش مورد نظر ما دادهاند ،ذکر شدهاست.
در جدول دوم ،ضااریب ماتریس معکوس لئونتیف این کاالهای واسااطهای که نشااانگر تمام کاالهای
واسااطهای دادهشااده توسااط بخش  jبه زیربخش مورد نظر ما یعنی زیربخش iام اساات( ،در بردارنده
دادههای واسطهای به صورت مستقیم و غیرمستقیم است) محاسبه و نشان داده شده است .البته همچون
جدول اول ،تنها  10بخشی که بیشترین کاالی واسطهای را به صورت مجموع مستقیم و غیرمستقیم به
زیربخش مورد نظر دادهاند ،مشاهده میشود.
جدول  - 23-2ستانده زیربخش «ساخت آهن و فوالد پایه» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

ساخت محصوالت اساسی
1

آهن و فوالد

485666426

130315608.1

26.83

96
مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

استخراج کانی های فلزی
2

آهنی
ساخت کُك و فراوردههای

3

حاصل از پاالیش نفت

25944933.6

24810448.2

95.62

410312333.6

18059737.9

4.401

عمده فروشی و خرده فروشی
4

و تعمیر وسایل نقلیه موتوری

711687126

13928982.1

1.95

و موتورسیکلت
حمل و نقل زمینی به جز راه
5
6
7

آهن
تولید ،انتقال و توزیع برق
ساخت ،تعمیر و نصب
محصوالت فلزی ساخته

392982420.9

13664689.5

3.47

149452733.9

7342931.7

4.91

181786688.6

5099145.8

2.805
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مستقیم
درصد کاالی
کل کاالهای

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

واسطهای داده

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

شده ،به جز ماشینآالت و
تجهیزات
ساخت مواد و فراوردههای

463511454.4

4988452.5

1.076

9

تولید و توزیع گاز طبیعی

211315478

4265759.9

2.018

10

حمل و نقل هوایی

64322435.01

2711356.5

4.21

8

شیمیایی

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple
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جدول  – 24-2تاثیرپذیری کل ،زیربخش «ساخت آهن و فوالد پایه» در سال  1396از ده زیربخش
نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف

رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

1

ساخت محصوالت اساسی آهن و فوالد

1.0904

2

استخراج کانی های فلزی آهنی

0.0169

3

ساخت کُك و فراوردههای حاصل از پاالیش نفت

0.0153

عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و
4

موتورسیکلت

0.0110

5

حمل و نقل زمینی به جز راه آهن

0.0108

6

استخراج نفت خام و گاز طبیعی

0.0105

7

تولید ،انتقال و توزیع برق

0.0059

8

ساخت مواد و فراوردههای شیمیایی

0.00489

9

تولید و توزیع گاز طبیعی

0.0047

ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده ،به جز
10

ماشینآالت و تجهیزات

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO

0.0039
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 -2-5ساخت و سایل نقلیهی موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل و قطعات و و سایل الحاقی
آنها
زیربخش ساخت وسایل نقلیهی موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل و قطعات و وسایل الحاقی آنها
بر اسااااس مدل  MICMACبلوک صااان عت ایران ،به عنوان پنجمین زیربخش پیو ندی این بلوک
شنا سایی شدها ست .در این بخش ابتدا و ضعیت کلی زیربخش که شامل شاخصهای ارزشافزوده،
عرضه کل ،تولیدات واسطهای و تولیدات نهایی ساخت وسایل نقلیهی موتوری و سایر تجهیزات حمل
و نقل و قطعات و و سایل الحاقی آنها را برر سی نموده و پس از تنا سب صادارت و واردات زیربخش
مورد ارزیابی قرار میگیرد .پس از آن الزم است دادههای واسطهای زیربخش با سایر بخشهای اقتصاد
ایران در دو ساااحت روابط مسااتقیم و غیرمسااتقم بررساای و تبیین گردد .در انتها نیز سااتانده زیربخش
ساخت و سایل نقلیهی موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل و قطعات و و سایل الحاقی آنها از سایر
بخشهای اقتصاد مورد ارزیابی –به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم -قرار خواهد گرفت.

 -2-5-1وضعیت کلی زیربخش
وضعیت کلی « ساخت وسایل نقلیهی موتوری ،تریلرو نیم تریلر و تعمیر سایر تجهیزات حمل ونقل» با
 4شاخص ارزش افزوده ،عر ضه کل ،تولیدات وا سطهای و تولیدات نهایی طی سال  1396طبق جدول
زیر مشخص شده است .همچنین ذیل هریك از این  4شاخص ،نسبت اندازه آنها به کل بلوک صنعت
و معدن و همچنین نسبت آن به کل اقتصاد نشان دادهشده است.
جدول  - 25-2وضعیت کلی «ساخت وسایل نقلیهی موتوری ،تریلرو نیم تریلر و تعمیر سایر
تجهیزات حمل ونقل» در سال 1396
شاخص  /درصد

سال 1396

ارزش افزوده زیربخش (میلیون ریال)

53853789.3

100
شاخص  /درصد
درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به ارزش افزودهای که در صنعت
و معدن ایران ایجاد شده
درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به کل ارزش افزوده ایجاد شده
در اقتصاد ایران
عرضه کل این زیربخش در اقتصاد ایران (میلیون ریال)
درصد عرضه کل از این زیربخش در اقتصاد نسبت به کل عرضه صنعت و
معدن
درصد عرضه کل از این زیربخش نسبت به کل عرضهی اقتصاد ایران
تولیدات واسطه ای (تولیداتی که از این زیربخش در سایر صنایع استفاده
شده) (میلیون ریال)
درصد تولیدات واسطهای این زیربخش به کل تولیدات واسطهای تولید
شده در بلوک صنعت و معدن
درصد تولیدات واسطهای به کل تولیدات واسطهای تولید شده در اقتصاد
ایران
تولیدات کاالی نهایی این زیربخش (میلیون ریال)
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی کل بخشهای صنعت و
معدن
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی در اقتصاد
منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

سال 1396
2.18

0.378
705676975.7
7.27
2.61
333982618

9.55

3.87
371694357.7
5.986092907
2.0203
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 -2-5-2صادرات و واردات
صادرات و واردات این زیربخش بر ا ساس سال  1396و همچنین ن سبت آن به صادرات و واردات
بلوک صنعت و معدن و همچنین نسبت به واردات و صادرات کل اقتصاد ،مطابق جدول زیر بودهاست:
جدول  - 26-2صادرات و واردات «ساخت وسایل نقلیهی موتوری ،تریلرو نیم تریلر و تعمیر سایر
تجهیزات حمل ونقل» در سال 1396
درصد  %صادرات درصد  %صادرات
عنوان زیربخش

میزان صادرات
(میلیون ریال)

نسبت به صادرات زیربخش نسبت به
کل صنعت و

کل صادرات

معدن

ایران

0.62

0.3906

6329153.5

درصد  %واردات

ساخت وسایل نقلیهی
موتوری و سایر تجهیزات

میزان واردات

نسبت به واردات

حمل و نقل و قطعات و

(میلیون ریال)

کل صنعت و

وسایل الحاقی آنها

معدن
277335261.6

9.059

درصد  %واردات
زیربخش نسبت به
کل واردات ایران
6.67

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

 -2-5-3دادههای واسطهای زیربخش با سایر بخشهای اقتصاد
این زیربخش از صنعت نیز همچون سایر زیربخشهای اقت صاد ،مقداری از تولیدات خود را به عنوان
کاالی نهایی عر ضه میکند و مقداری از آن را نیز به عنوان کاالی وا سطهای در اختیار سایر بخشها و
تولیدکنندگان قرار میدهد .در این قساامت ،برای سااال  1396دو نوع جدول مشااخص شاادهاساات .در
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جدول نخساات ،ده فعالیت یا زیربخشاای از اقتصاااد که بیشااترین تقاضااا را برای کاالهای واسااطهای
زیربخش مورد نظر دارند م شخص شدهاند به طوری که در ستون نخ ست رتبه آن زیربخش ،در ستون
دوم عنوان فعالیتی که بیشترین تقاضای کاالی واسطهای را از این زیربخش داشتهاست ،در ستون سوم
کل تقاضاای واساطهای ،تقاضاا شاده از همه بخشها ذکر شاده اسات ،در ساتون چهارم مقدار کاالی
واسطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به آن فعالیت داده مشخص شدهاست و در انتها نیز
م شخص شدها ست که این مقدار کاالی وا سطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به این ده
فعالیت میدهد ،چند درصد از کاالهای واسطهای مورد استفاده آنها است.
در جدول دوم میتوان ضااریب معکوس ماتریس لئونتیف را برای  10زیربخش نخسااتی که بیشااترین
کاالی واسطهای را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از این زیربخش از بلوک صنعت
و معدن تقاضا کردهاند را مشاهدهنمود.
جدول  - 27-2دادههای واسطهای زیربخش «ساخت وسایل نقلیهی موتوری ،تریلرو نیم تریلر و
تعمیر سایر تجهیزات حمل ونقل» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

374487924.7

213406459.3

نیاز
1

ساخت وسایل نقلیهی
موتوری و سایر تجهیزات

56.98
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مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد
نیاز

حمل و نقل و قطعات و
وسایل الحاقی آنها
عمده فروشی وخرده فروشی
2

به جز وسایل نقلیه موتوری و

367628263

61690687.02

16.78

موتورسیکلت
حمل و نقل زمینی به جز راه

321709537.5

19414246.4

6.034

4

ساختمان های غیرمسکونی

469227038.1

5094542.5

1.085

5

امور دفاعی

94423358.1

5067273.1

5.36

3

آهن

ساخت ،تعمیر و نصب
6

ماشینآالت و تجهیزات

69070924.4

2469075.9

3.57

طبقهبندی نشده درجای دیگر
7

ساختمان های مسکونی

380790019.4

2347595.06

0.61
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مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

68288588.3

1721880.04

2.52

98668728.1

1684684.3

1.707

85899761.4

1336911.1

1.55

نیاز
ساخت ،تعمیر و نصب
8
9

تجهیزات برقی
آموزش
ساخت محصوالت الستیکی

10

و پالستیکی

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

جدول  – 28-2تاثیرگذاری کل «ساخت وسایل نقلیهی موتوری ،تریلرو نیم تریلر و تعمیر سایر
تجهیزات حمل ونقل» در سال  1396بر ده زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
رتبه

نام فعالیت
ساخت وسایل نقلیهی موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل و

1

قطعات و وسایل الحاقی آنها

ضریب لئونتیف
1.435
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اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

2

فعالیتهای پست و پیك

0.124

عمده فروشی وخرده فروشی به جز وسایل نقلیه موتوری و
3

موتورسیکلت

0.0512

4

حمل و نقل زمینی به جز راه آهن

0.026

5

امور دفاعی

0.0211

6

ساخت انواع آشامیدنی ها

0.0145

7

ساختمان های غیرمسکونی

0.0127

ساخت ،تعمیر و نصب ماشینآالت و تجهیزات طبقهبندی نشده
8

درجای دیگر

0.0121

9

ساخت ،تعمیر و نصب تجهیزات برقی

0.0115

10

حمل و نقل هوایی

0.0114

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO

 -2-5-4ستانده زیربخش از سایر بخشهای اقتصاد
در این قسمت ،کاالهای واسطهای مورد نیاز این زیربخش بررسی شدهاند .به طور مثال اگر زیربخش i
را در نظر بگیریم ،این زیربخش برای تولید یك واحد کاالی  ،iبه کاالهای واساااطهای نیاز دارد .بر این
اساس و در سال  1396کاالهای مورد نیاز این زیربخش از بلوک صنعت و معدن مشخص شدهاند و در
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جداول مستقیم ،منعکس شدهاند .البته جهت اختصار و همچنین کوچك بودن ارقام سایر بخشها ،تنها
 10زیربخش نخستی که بیشترین کاالی واسطهای را به زیربخش مورد نظر ما دادهاند ،ذکر شدهاست.
در جدول دوم ،ضااریب ماتریس معکوس لئونتیف این کاالهای واسااطهای که نشااانگر تمام کاالهای
واسااطهای دادهشااده توسااط بخش  jبه زیربخش مورد نظر ما یعنی زیربخش iام اساات( ،در بردارنده
دادههای واسطهای به صورت مستقیم و غیرمستقیم است) محاسبه و نشان داده شده است .البته همچون
جدول اول ،تنها  10بخشی که بیشترین کاالی واسطهای را به صورت مجموع مستقیم و غیرمستقیم به
زیربخش مورد نظر دادهاند ،مشاهده میشود.
جدول  - 29-2ستانده زیربخش «ساخت وسایل نقلیهی موتوری ،تریلرو نیم تریلر و تعمیر سایر
تجهیزات حمل ونقل» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

ساخت وسایل نقلیهی
موتوری و سایر تجهیزات
1

حمل و نقل و قطعات و
وسایل الحاقی آنها

333982618

213406459.3

63.89
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مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

ساخت ،تعمیر و نصب
محصوالت فلزی ساخته
2

شده ،به جز ماشینآالت و

181786688.6

33878035.5

18.63

تجهیزات
عمده فروشی و خرده فروشی
3

و تعمیر وسایل نقلیه موتوری

711687126

26286610.4

3.69

و موتورسیکلت
ساخت محصوالت اساسی
4

آهن و فوالد

485666426

23755583.9

4.89

ساخت ،تعمیر و نصب
5

ماشینآالت و تجهیزات

93243488.7

10917286.3

11.708

طبقهبندی نشده درجای دیگر
ساخت محصوالت الستیکی
6

و پالستیکی

183207125

8651965.09

4.72
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مستقیم
درصد کاالی
کل کاالهای

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

واسطهای داده

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

ساخت سایر فلزات اساسی و
7

ریخته گری فلزات
حمل و نقل زمینی به جز راه

8

آهن
ساخت مواد و فراوردههای

9
10

شیمیایی
ساخت مبلمان

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

54316166.8

8315545.4

15.309

392982420.9

6541047.6

1.66

463511454.4

4451362.8

0.96

15014999.6

3707371.7

24.69
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جدول  – 30-2تاثیرپذیری کل ،زیربخش «ساخت وسایل نقلیهی موتوری ،تریلرو نیم تریلر و تعمیر
سایر تجهیزات حمل ونقل» در سال  1396از ده زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
رتبه

نام فعالیت
ساخت وسایل نقلیهی موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل و

1
2

قطعات و وسایل الحاقی آنها
ساخت محصوالت اساسی آهن و فوالد
ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده ،به جز

3

ماشینآالت و تجهیزات
عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و

4

موتورسیکلت
ساخت ،تعمیر و نصب ماشینآالت و تجهیزات طبقهبندی نشده

5

درجای دیگر

ضریب لئونتیف

1.4356
0.0845
0.0735

0.0646

0.0232

6

ساخت محصوالت الستیکی و پالستیکی

0.0216

7

حمل و نقل زمینی به جز راه آهن

0.0207

8

ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری فلزات

0.0198

9

ساخت مواد و فراوردههای شیمیایی

0.0186

10

ساخت کُك و فراوردههای حاصل از پاالیش نفت

0.0093

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO
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 -2-6ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده ،به جز ماشینآالت و تجهیزات
زیربخش ساخت ،تعمیر و ن صب مح صوالت فلزی ساخته شده ،به جز ما شینآالت و تجهیزات بر
اساس مدل  MICMACبلوک صنعت ایران ،به عنوان ششمین زیربخش پیوندی این بلوک شناسایی
شدهاست .در این قسمت ابتدا وضعیت کلی زیربخش که شامل شاخصهای ارزشافزوده ،عرضه کل،
تولیدات واساطهای و تولیدات نهایی سااخت ،تعمیر و نصاب محصاوالت فلزی سااخته شاده ،به جز
ماشینآالت و تجهیزات را بررسی نموده و پس از تناسب صادارت و واردات بخش مورد ارزیابی قرار
میگیرد .پس از آن الزم ا ست دادههای وا سطهای زیربخش ساخت ،تعمیر و ن صب مح صوالت فلزی
ساااخته شااده ،به جز ماش اینآالت و تجهیزات با سااایر بخشهای اقتصاااد ایران در دو ساااحت روابط
مسااتقیم و غیرمسااتقم بررساای و تبیین گردد .در انتها نیز سااتانده زیربخش ساااخت ،تعمیر و نصااب
مح صوالت فلزی ساخته شده ،به جز ما شینآالت و تجهیزات از سایر بخشهای اقت صاد مورد ارزیابی
–به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم -قرار خواهد گرفت.

 -2-6-1وضعیت کلی زیربخش
وضعیت کلی « ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده ،به جز ماشینآالت و تجهیزات» با
 4شاخص ارزش افزوده ،عر ضه کل ،تولیدات وا سطهای و تولیدات نهایی طی سال  1396طبق جدول
زیر مشخص شده است .همچنین ذیل هریك از این  4شاخص ،نسبت اندازه آنها به کل بلوک صنعت
و معدن و همچنین نسبت آن به کل اقتصاد نشان دادهشده است.
جدول  - 31-2وضعیت کلی «ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده ،به جز
ماشینآالت و تجهیزات» در سال 1396
شاخص  /درصد

سال 1396

ارزش افزوده زیربخش (میلیون ریال)

108359468.5
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شاخص  /درصد
درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به ارزش افزودهای که در
صنعت و معدن ایران ایجاد شده
درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به کل ارزش افزوده ایجاد
شده در اقتصاد ایران
عرضه کل این زیربخش در اقتصاد ایران (میلیون ریال)
درصد عرضه کل از این زیربخش در اقتصاد نسبت به کل عرضه صنعت
و معدن
درصد عرضه کل از این زیربخش نسبت به کل عرضهی اقتصاد ایران
تولیدات واسطه ای (تولیداتی که از این زیربخش در سایر صنایع
استفاده شده) (میلیون ریال)
درصد تولیدات واسطهای این زیربخش به کل تولیدات واسطهای تولید
شده در بلوک صنعت و معدن
درصد تولیدات واسطهای به کل تولیدات واسطهای تولید شده در
اقتصاد ایران
تولیدات کاالی نهایی این زیربخش (میلیون ریال)
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی کل بخشهای صنعت و
معدن
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی در اقتصاد
منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

سال 1396
4.404

0.760
362586467.7
3.73
1.34
181786688.6

5.19

2.108
180799779.1
2.91
0.982
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 -2-6-2صادرات و واردات
صادرات و واردات این زیربخش بر ا ساس سال  1396و همچنین ن سبت آن به صادرات و واردات
بلوک صنعت و معدن و همچنین نسبت به واردات و صادرات کل اقتصاد ،مطابق جدول زیر بودهاست:
جدول  - 32-2صادرات و واردات «ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده ،به جز
ماشینآالت و تجهیزات» در سال 1396
درصد  %صادرات درصد  %صادرات
عنوان زیربخش

میزان صادرات
(میلیون ریال)

نسبت به صادرات زیربخش نسبت به
کل صنعت و

کل صادرات

معدن

ایران

0.602

0.377

6107365.1

درصد  %واردات

ساخت ،تعمیر و نصب
محصوالت فلزی ساخته شده،

میزان واردات

نسبت به واردات

به جز ماشینآالت و

(میلیون ریال)

کل صنعت و

تجهیزات

معدن
32935098.6

1.075

درصد  %واردات
زیربخش نسبت به
کل واردات ایران
0.79

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

 -2-6-3دادههای واسطهای زیربخش با سایر بخشهای اقتصاد
این زیربخش از صنعت نیز همچون سایر زیربخشهای اقت صاد ،مقداری از تولیدات خود را به عنوان
کاالی نهایی عر ضه میکند و مقداری از آن را نیز به عنوان کاالی وا سطهای در اختیار سایر بخشها و
تولیدکنندگان قرار میدهد .در این ق سمت ،برای سال دو نوع جدول م شخص شدها ست .در جدول
نخست ،ده فعالیت یا زیربخشی از اقتصاد که بیشترین تقاضا را برای کاالهای واسطهای زیربخش مورد
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نظر دارند مشااخص شاادهاند به طوری که در سااتون نخساات رتبه آن زیربخش ،در سااتون دوم عنوان
فعالیتی که بیشترین تقاضای کاالی واسطهای را از این زیربخش داشتهاست ،در ستون سوم کل تقاضای
واسطهای ،تقاضا شده از همه بخشها ذکر شده است ،در ستون چهارم مقدار کاالی واسطهای که این
زیربخش از بلوک صاانعت و معدن به آن فعالیت داده مشااخص شاادهاساات و در انتها نیز مشااخص
شدها ست که این مقدار کاالی وا سطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به این ده فعالیت
میدهد ،چند درصد از کاالهای واسطهای مورد استفاده آنها است.
در جدول دوم میتوان ضااریب معکوس ماتریس لئونتیف را برای  10زیربخش نخسااتی که بیشااترین
کاالی واسطهای را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از این زیربخش از بلوک صنعت
و معدن تقاضا کردهاند را مشاهدهنمود.
جدول  - 33-2دادههای واسطهای زیربخش «ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده ،به
جز ماشینآالت و تجهیزات» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد
نیاز

ساخت وسایل نقلیهی
موتوری و سایر تجهیزات
1

حمل و نقل و قطعات و
وسایل الحاقی آنها

374487924.7

33878035.5

9.04
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مستقیم
درصد کاالی
کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

2

ساختمان های غیرمسکونی

469227038.1

18815902.5

4.010

3

ساختمان های مسکونی

380790019.4

15210046.6

3.99

4

امور دفاعی

94423358.1

13568762.6

14.37

عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

نیاز

ساخت ،تعمیر و نصب
محصوالت فلزی ساخته
5

شده ،به جز ماشینآالت و

221291900.5

11402543.7

5.15

تجهیزات
عمده فروشی وخرده فروشی
6

به جز وسایل نقلیه موتوری و

367628263

6875061.7

1.87

موتورسیکلت
ساخت ،تعمیر و نصب
7

ماشینآالت و تجهیزات
طبقهبندی نشده درجای دیگر

69070924.4

6304354.6

9.12
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مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

68288588.3

5836068.5

نیاز
ساخت ،تعمیر و نصب
8

تجهیزات برقی

8.54

ساخت چوب و فرآورده های
حاصل از چوب ،چوب پنبه،
9

نی و مواد حصیر بافی به جز

63540154.3

5536177.3

8.71

مبلمان
ساخت محصوالت اساسی
10

آهن و فوالد

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

240077604.6

5099145.8

2.12
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جدول  – 34-2تاثیرگذاری کل «ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده ،به جز
ماشینآالت و تجهیزات» در سال  1396بر ده زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
رتبه

نام فعالیت
ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده ،به جز

1

ماشینآالت و تجهیزات
ساخت وسایل نقلیهی موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل و

2
3

قطعات و وسایل الحاقی آنها
ساخت انواع آشامیدنی ها
ساخت چوب و فرآورده های حاصل از چوب ،چوب پنبه ،نی و

4

مواد حصیر بافی به جز مبلمان

ضریب لئونتیف
1.036

0.073
0.056
0.041

5

امور دفاعی

0.0402

6

ساختمان های مسکونی

0.0305

7

ساختمان های غیرمسکونی

0.02964

8

ساخت مبلمان

0.02958

9

ساخت ،تعمیر و نصب تجهیزات برقی

0.0270

10

ساخت فراوردههای توتون و تنباکو

0.025

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO
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 -2-6-4ستانده زیربخش از سایر بخشهای اقتصاد
در این قسمت ،کاالهای واسطهای مورد نیاز این زیربخش بررسی شدهاند .به طور مثال اگر زیربخش i
را در نظر بگیریم ،این زیربخش برای تولید یك واحد کاالی  ،iبه کاالهای واساااطهای نیاز دارد .بر این
اساس و در سال  1396کاالهای مورد نیاز این زیربخش از بلوک صنعت و معدن مشخص شدهاند و در
جداول مستقیم ،منعکس شدهاند .البته جهت اختصار و همچنین کوچك بودن ارقام سایر بخشها ،تنها
 10زیربخش نخستی که بیشترین کاالی واسطهای را به زیربخش مورد نظر ما دادهاند ،ذکر شدهاست.
در جدول دوم ،ضااریب ماتریس معکوس لئونتیف این کاالهای واسااطهای که نشااانگر تمام کاالهای
واسااطهای دادهشااده توسااط بخش  jبه زیربخش مورد نظر ما یعنی زیربخش iام اساات( ،در بردارنده
دادههای واسطهای به صورت مستقیم و غیرمستقیم است) محاسبه و نشان داده شده است .البته همچون
جدول اول ،تنها  10بخشی که بیشترین کاالی واسطهای را به صورت مجموع مستقیم و غیرمستقیم به
زیربخش مورد نظر دادهاند ،مشاهده میشود.
جدول  - 35-2ستانده زیربخش «ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده ،به جز
ماشینآالت و تجهیزات» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

118
ساخت محصوالت اساسی
1

آهن و فوالد

485666426

123022231.5

25.33

عمده فروشی و خرده فروشی
2

و تعمیر وسایل نقلیه موتوری

711687126

15807413.9

2.22

و موتورسیکلت
ساخت ،تعمیر و نصب
محصوالت فلزی ساخته
3

شده ،به جز ماشینآالت و

181786688.6

11402543.7

6.27

تجهیزات
ساخت محصوالت اساسی
4

آلومینیوم
ساخت محصوالت اساسی

5

مس
حمل و نقل زمینی به جز راه

6

آهن
ساخت مواد و فراوردههای

7

شیمیایی
ساخت سایر فلزات اساسی و

8

ریخته گری فلزات
ساخت محصوالت الستیکی

9

و پالستیکی

29373578.6

10917434.6

37.16

16291236.8

9722005.4

59.67

392982420.9

9141472.1

2.32

463511454.4

7208661.1

1.55

54316166.8

6684589.03

12.306

183207125

3030637.1

1.65

119
10

149452733.9

تولید ،انتقال و توزیع برق

1.75

2629082.08
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جدول  – 36-2تاثیرپذیری کل ،زیربخش «ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده ،به
جز ماشینآالت و تجهیزات» در سال  1396از ده زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف

رتبه

نام فعالیت

ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده ،به جز
1
2

ماشینآالت و تجهیزات
ساخت محصوالت اساسی آهن و فوالد
عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و

3

موتورسیکلت

ضریب لئونتیف

1.036
0.3873
0.0562

4

حمل و نقل زمینی به جز راه آهن

0.03630

5

ساخت محصوالت اساسی آلومینیوم

0.0357

6

ساخت مواد و فراوردههای شیمیایی

0.02953

7

ساخت محصوالت اساسی مس

0.02869

8

ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری فلزات

0.0222

120
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف

رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

9

ساخت کُك و فراوردههای حاصل از پاالیش نفت

0.0153

10

تولید ،انتقال و توزیع برق

0.0139

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO
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فصل سوم:
زیربخش های مستقل صنعت و معدن
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-3

فصل سوم :زیربخش های مستقل صنعت و معدن

یکی دیگر دیگر از چهار ماهیتی که نمودار  MICMACنشااان میدهد ،بخشهایی با ماهیت مسااتقل
در صنعت و معدن میبا شد .نتایج این مدل سازی برای اقت صاد ایران در بلوک صنعت و معدن ن شان
میدهد تنها زیربخش مستقل این بلوک ،زیربخش « ساخت کُك و فراوردههای حاصل از پاالیش نفت»
میباشاااد .ویژگی خاص این زیربخش این اسااات که در ابتدای زنجیره عرضاااه قرار دارد و به غیر از
زیربخش نفت خام و گاز طبیعی –که این زیربخش نیز در بلوک انرژی جای میگیرد و جز صاانعت و
معدن محسااوب نمیشااود -که مهمترین عرضااه کننده مواد واسااطهای و خوراک برای این زیربخش
میباشااد ،سااایر بخشهای بلوک صاانعت و معدن ،عرضااه مواد اولیه یا واسااطهای به این زیربخش
ندا شتهاند .این درحالی ا ست که زیربخش م ستقل یعنی ساخت کك و فراوردههای حا صل از پاالیش
نفت ،تامین کننده مهم و محوری مواد اولیه و واسااطهای سااایر بخشها میباشااد .در این فصاال این
زیربخش مورد تدقیق قرار می گیرد و روابط و مشخصات آن تحلیل میشود.
 -3-1ساخت کُک و فراوردههای حاصل از پاالیش نفت
زیربخش ساخت کُك و فراوردههای حاصل از پاالیش نفت بر اساس مدل  MICMACبلوک صنعت
ایران ،به عنوان تنها زیربخش م ستقل این بلوک شنا سایی شدها ست .در این ق سمت ابتدا و ضعیت کلی
زیربخش ساخت کُك و فراوردههای حاصل از پاالیش نفت که شامل شاخصهای ارزشافزوده ،عرضه
کل ،تولیدات وا سطهای و تولیدات نهایی ساخت کُك و فراوردههای حا صل از پاالیش نفت را برر سی
نموده و پس از تنا سب صادارت و واردات زیربخش مورد ارزیابی قرار میگیرد .پس از آن الزم ا ست
دادههای واسااطهای زیربخش ساااخت کُك و فراوردههای حاصاال از پاالیش نفت با سااایر بخشهای
اقتصاااد ایران در دو ساااحت روابط مسااتقیم و غیرمسااتقم بررساای و تبیین گردد .در انتها نیز سااتانده
زیربخش ساخت کُك و فراوردههای حاصل از پاالیش نفت از سایر بخشهای اقتصاد مورد ارزیابی –
به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم -قرار خواهد گرفت.
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 -3-1-1وضعیت کلی زیربخش
و ضعیت کلی « ساخت کُك و فراوردههای حا صل از پاالیش نفت» با  4شاخص ارزش افزوده ،عر ضه
کل ،تولیدات واسطهای و تولیدات نهایی طی سال  1396طبق جدول زیر مشخص شده است .همچنین
ذیل هریك از این  4شاخص ،ن سبت اندازه آنها به کل بلوک صنعت و معدن و همچنین ن سبت آن به
کل اقتصاد نشان دادهشده است.
جدول  - 1-3وضعیت کلی «ساخت کُك و فراوردههای حاصل از پاالیش نفت» در سال 1396
شاخص  /درصد

سال 1396

ارزش افزوده زیربخش (میلیون ریال)

318496744.8

درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به ارزش افزودهای که در
صنعت و معدن ایران ایجاد شده
درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به کل ارزش افزوده ایجاد
شده در اقتصاد ایران
عرضه کل این زیربخش در اقتصاد ایران (میلیون ریال)
درصد عرضه کل از این زیربخش در اقتصاد نسبت به کل عرضه
صنعت و معدن
درصد عرضه کل از این زیربخش نسبت به کل عرضهی اقتصاد ایران
تولیدات واسطه ای (تولیداتی که از این زیربخش در سایر صنایع
استفاده شده) (میلیون ریال)
درصد تولیدات واسطهای این زیربخش به کل تولیدات واسطهای
تولید شده در بلوک صنعت و معدن
درصد تولیدات واسطهای به کل تولیدات واسطهای تولید شده در
اقتصاد ایران

12.94

2.23
1310545693
13.503
4.85
410312334

11.73

4.75
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شاخص  /درصد

سال 1396

تولیدات کاالی نهایی این زیربخش (میلیون ریال)

900233359

درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی کل بخشهای صنعت
و معدن
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی در اقتصاد

14.49
4.89

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف
 -3-1-2صادرات و واردات
صادرات و واردات این زیربخش بر ا ساس سال  1396و همچنین ن سبت آن به صادرات و واردات
بلوک صنعت و معدن و همچنین نسبت به واردات و صادرات کل اقتصاد ،مطابق جدول زیر بودهاست:
جدول  - 2-3صادرات و واردات «ساخت کُك و فراوردههای حاصل از پاالیش نفت» در سال 1396
درصد  %صادرات درصد  %صادرات
عنوان زیربخش

میزان صادرات
(میلیون ریال)

1450.8

نسبت به صادرات زیربخش نسبت به
کل صنعت و

کل صادرات

معدن

ایران

0.00014

0.00009

درصد  %واردات
ساخت کُك و فراوردههای

میزان واردات

نسبت به واردات

حاصل از پاالیش نفت

(میلیون ریال)

کل صنعت و
معدن

8371970.9
منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

0.273

درصد  %واردات
زیربخش نسبت به
کل واردات ایران
0.201
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 -3-1-3دادههای واسطهای زیربخش با سایر بخشهای اقتصاد
این زیربخش از صنعت نیز همچون سایر زیربخشهای اقت صاد ،مقداری از تولیدات خود را به عنوان
کاالی نهایی عر ضه میکند و مقداری از آن را نیز به عنوان کاالی وا سطهای در اختیار سایر بخشها و
تولیدکنندگان قرار میدهد .در این قساامت ،برای سااال  1396دو نوع جدول مشااخص شاادهاساات .در
جدول نخساات ،ده فعالیت یا زیربخشاای از اقتصاااد که بیشااترین تقاضااا را برای کاالهای واسااطهای
زیربخش مورد نظر دارند م شخص شدهاند به طوری که در ستون نخ ست رتبه آن زیربخش ،در ستون
دوم عنوان فعالیتی که بیشترین تقاضای کاالی واسطهای را از این زیربخش داشتهاست ،در ستون سوم
کل تقاضاای واساطهای ،تقاضاا شاده از همه بخشها ذکر شاده اسات ،در ساتون چهارم مقدار کاالی
واسطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به آن فعالیت داده مشخص شدهاست و در انتها نیز
م شخص شدها ست که این مقدار کاالی وا سطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به این ده
فعالیت میدهد ،چند درصد از کاالهای واسطهای مورد استفاده آنها است.
در جدول دوم میتوان ضااریب معکوس ماتریس لئونتیف را برای  10زیربخش نخسااتی که بیشااترین
کاالی واسطهای را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از این زیربخش از بلوک صنعت
و معدن تقاضا کردهاند را مشاهدهنمود.
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جدول  - 3-3دادههای واسطهای زیربخش «ساخت کُك و فراوردههای حاصل از پاالیش نفت» در
سال 1396
مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد
نیاز

عمده فروشی وخرده فروشی
1

به جز وسایل نقلیه موتوری و

367628263

82057735.3

22.32

موتورسیکلت
ساخت مواد و فراوردههای
2

شیمیایی
حمل و نقل زمینی به جز راه

3
4

آهن
تولید ،انتقال و توزیع برق
ساخت کُك و فراوردههای

5
6

حاصل از پاالیش نفت
زراعت و باغداری

384401528.4

64060105.4

16.66

321709537.5

56118465.5

17.44

137574055.3

47592500.9

34.59

983676977.1

33804808.4

3.43

429068189

18963859.03

4.41
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مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

240077604.6

18059737.9

نیاز
ساخت محصوالت اساسی
7

آهن و فوالد

7.52

ساخت محصوالت کانی
8

119442732.9

غیرفلزی طبقه بندی نشده در

13303160.1

11.13

جای دیگر
9

حمل و نقل آبی

85014050.7

11369782.8

13.37

10

ماهیگیری

49323701.6

9245229.6

18.74

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple
جدول  – 4-3تاثیرگذاری کل «ساخت کُك و فراوردههای حاصل از پاالیش نفت» در سال  1396بر
ده زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
رتبه

نام فعالیت

ضریب
لئونتیف
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1

ساخت کُك و فراوردههای حاصل از پاالیش نفت

1.031

2

تولید ،انتقال و توزیع برق

0.283

3

حمل و نقل آبی

0.116

4

ماهیگیری

0.0803

5

ساخت مواد و فراوردههای شیمیایی

0.076

6

ساخت محصوالت کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده در جای دیگر

0.068

7

حمل و نقل هوایی

0.0607

8

حمل و نقل زمینی به جز راه آهن

0.0528

9

عمده فروشی وخرده فروشی به جز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت

0.0527

10

حمل و نقل از طریق راه آهن بین شهری

0.0418

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO

 -3-1-4ستانده زیربخش از سایر بخشهای اقتصاد
در این قسمت ،کاالهای واسطهای مورد نیاز این زیربخش بررسی شدهاند .به طور مثال اگر زیربخش i
را در نظر بگیریم ،این زیربخش برای تولید یك واحد کاالی  ،iبه کاالهای واساااطهای نیاز دارد .بر این
اساس و در سال  1396کاالهای مورد نیاز این زیربخش از بلوک صنعت و معدن مشخص شدهاند و در
جداول مستقیم ،منعکس شدهاند .البته جهت اختصار و همچنین کوچك بودن ارقام سایر بخشها ،تنها
 10زیربخش نخستی که بیشترین کاالی واسطهای را به زیربخش مورد نظر ما دادهاند ،ذکر شدهاست.
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در جدول دوم ،ضااریب ماتریس معکوس لئونتیف این کاالهای واسااطهای که نشااانگر تمام کاالهای
واسااطهای دادهشااده توسااط بخش  jبه زیربخش مورد نظر ما یعنی زیربخش iام اساات( ،در بردارنده
دادههای واسطهای به صورت مستقیم و غیرمستقیم است) محاسبه و نشان داده شده است .البته همچون
جدول اول ،تنها  10بخشی که بیشترین کاالی واسطهای را به صورت مجموع مستقیم و غیرمستقیم به
زیربخش مورد نظر دادهاند ،مشاهده میشود.
جدول  - 5-3ستانده زیربخش «ساخت کُك و فراوردههای حاصل از پاالیش نفت» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

استخراج نفت خام و گاز
1

طبیعی
ساخت کُك و فراوردههای

2
3

حاصل از پاالیش نفت
تولید و توزیع گاز طبیعی
ساخت مواد و فراوردههای

4

شیمیایی

884050050

858791326.7

97.14

410312333.6

33804808.4

8.23

211315478

26012625.1

12.309

463511454.4

22320842.9

4.81
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عمده فروشی و خرده فروشی
5

و تعمیر وسایل نقلیه موتوری

711687126

12643314.7

1.77

و موتورسیکلت
سایر فعالیت های خدمات
6

مالی و بیمه
حمل و نقل زمینی به جز راه

7
8

آهن
حمل و نقل از طریق لوله
ساخت محصوالت اساسی

9
10

آهن و فوالد
بانك و موسسات مالی

63255040.8

6744154.9

10.66

392982420.9

4825532.8

1.22

37204550.7

3127093.5

8.405

485666426

2308209.1

0.47

242555939.5

1734427.6

0.71

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

جدول  – 6-3تاثیرپذیری کل ،زیربخش «ساخت کُك و فراوردههای حاصل از پاالیش نفت» در سال
 1396از ده زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف

رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

1

ساخت کُك و فراوردههای حاصل از پاالیش نفت

1.0317
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2

استخراج نفت خام و گاز طبیعی

0.6775

3

خدمات پشتیبانی استخراج معدن

0.0254

4

تولید و توزیع گاز طبیعی

0.0242

5

ساخت مواد و فراوردههای شیمیایی

0.0221

عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و
6

موتورسیکلت

0.0137

7

بانك و موسسات مالی

0.00884

8

حمل و نقل زمینی به جز راه آهن

0.00851

9

سایر فعالیت های خدمات مالی و بیمه

0.00652

10

فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی

0.006107

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO
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فصل چهارم:
زیربخش های خودمختار صنعت و معدن
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فصل چهارم :زیربخش های خودمختار صنعت و معدن

سومین ماهیتی که نمودار  MICMACبر آن داللت دارد بخشهای خودمختار صنعت و معدن

است1.

این نوع از بخشها معموال متقا ضی بزرگی برای کاالهای وا سطهای نی ستند و تامین کننده مواد اولیه و
مواد وا سطهای برای سایر بخشها نیز مح سوب نمی شوند .هریك از این بخشها دارای زیربخشهایی
میباشااند که با خود همین زیربخشها تشااکیل زنجیره ارزش میدهند و در نهایت محصااول نهایی را
عرضه میکنند .بیشترین ماهیت رفتاری بخشهای بلوک صنعت و معدن نیز ،خودمختار میباشد و 26
زیربخش اینگونه تعامل داشتهاند .در ادامه مشخصات و رفتار هریك از این  26زیربخش مورد تحلیل و
ارزیابی قرار میگیرد.
 -4-1استخراج ذغال سنگ و لینیت
زیربخش «ا ستخراج ذغال سنگ و لینیت» بر ا ساس مدل  MICMACبلوک صنعت ایران ،به عنوان
اولین زیربخش خودمختار این بلوک شنا سایی شدها ست .در این ق سمت ابتدا و ضعیت کلی زیربخش
«ا ستخراج ذغال سنگ و لینیت» که شامل شاخصهای ارزشافزوده ،عر ضه کل ،تولیدات وا سطهای و
تولیدات نهایی «ا ستخراج ذغال سنگ و لینیت» را برر سی نموده و پس از تنا سب صادارت و واردات
زیربخش مورد ارزیابی قرار میگیرد .پس از آن الزم است دادههای واسطهای زیربخش «استخراج ذغال
سنگ و لینیت» با سایر بخشهای اقت صاد ایران در دو ساحت روابط م ستقیم و غیرم ستقم برر سی و
تبیین گردد .در انتها نیز ستانده زیربخش استخراج ذغال سنگ و لینیت از سایر بخشهای اقتصاد مورد
ارزیابی –به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم -قرار خواهد گرفت.
 -4-1-1وضعیت کلی زیربخش
وضااعیت کلی «اسااتخراج ذغال ساانگ و لینیت» با  4شاااخص ارزش افزوده ،عرضااه کل ،تولیدات
وا سطهای و تولیدات نهایی طی سالهای  1396طبق جدول ( )1-4م شخص شده ا ست .همچنین ذیل
1

چهارمین ماهیت ،بخشهای وابساااته هساااتند که نفوذ پایینی در ساااایر بخشها دارند اما متقاضااای مهمی برای کاالهای

وا سطهای مح سوب می شوند .نتایج ن شان دهنده آن ا ست که هیچ یك از بخشهای بلوک صنعت و معدن چنین رفتاری از
خود نشان ندادهاست.

134
هریك از این  4شاخص ،ن سبت اندازه آنها به کل بلوک صنعت و معدن و همچنین ن سبت آن به کل
اقتصاد نشان دادهشده است.
جدول  - 1-4وضعیت کلی «استخراج ذغال سنگ و لینیت» در سال 1396
شاخص  /درصد

سال 1396

ارزش افزوده زیربخش (میلیون ریال)

527568.97

درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به ارزش افزودهای
که در صنعت و معدن ایران ایجاد شده
درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به کل ارزش افزوده
ایجاد شده در اقتصاد ایران
عرضه کل این زیربخش در اقتصاد ایران (میلیون ریال)
درصد عرضه کل از این زیربخش در اقتصاد نسبت به کل
عرضه صنعت و معدن
درصد عرضه کل از این زیربخش نسبت به کل عرضهی
اقتصاد ایران
تولیدات واسطه ای (تولیداتی که از این زیربخش در سایر
صنایع استفاده شده) (میلیون ریال)
درصد تولیدات واسطهای این زیربخش به کل تولیدات
واسطهای تولید شده در بلوک صنعت و معدن
درصد تولیدات واسطهای به کل تولیدات واسطهای تولید شده
در اقتصاد ایران
تولیدات کاالی نهایی این زیربخش (میلیون ریال)

0.021

0.0037
3731411.4
0.0384

0.0138

2480169.37

0.0709

0.0288
1251242.080
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سال 1396

شاخص  /درصد
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی کل بخشهای

0.0202

صنعت و معدن

0.0068

درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی در اقتصاد
منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

 -4-1-2صادرات و واردات
صادرات و واردات این زیربخش بر اساس سال 1396و همچنین نسبت آن به صادرات و واردات بلوک
صنعت و معدن و همچنین نسبت به واردات و صادرات کل اقتصاد ،مطابق جدول زیر بودهاست:
جدول  - 2-4صادرات و واردات «استخراج ذغال سنگ و لینیت» در سال 1396
درصد  %صادرات درصد  %صادرات
عنوان زیربخش

میزان صادرات
(میلیون ریال)

782571.4

نسبت به صادرات زیربخش نسبت به
کل صنعت و

کل صادرات

معدن

ایران

0.077

0.048

درصد  %واردات
استخراج ذغال سنگ و لینیت

میزان واردات

نسبت به واردات

(میلیون ریال)

کل صنعت و
معدن

3084289.6
منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

0.1007

درصد  %واردات
زیربخش نسبت به
کل واردات ایران
0.0742
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 -4-1-3دادههای واسطهای زیربخش با سایر بخشهای اقتصاد
این زیربخش از صنعت نیز همچون سایر زیربخشهای اقت صاد ،مقداری از تولیدات خود را به عنوان
کاالی نهایی عر ضه میکند و مقداری از آن را نیز به عنوان کاالی وا سطهای در اختیار سایر بخشها و
تولیدکنندگان قرار میدهد .در این قساامت ،برای سااال 1396دو نوع جدول مشااخص شاادهاساات .در
جدول نخساات ،ده فعالیت یا زیربخشاای از اقتصاااد که بیشااترین تقاضااا را برای کاالهای واسااطهای
زیربخش مورد نظر دارند م شخص شدهاند به طوری که در ستون نخ ست رتبه آن زیربخش ،در ستون
دوم عنوان فعالیتی که بیشترین تقاضای کاالی واسطهای را از این زیربخش داشتهاست ،در ستون سوم
کل تقا ضای وا سطهای ،تقا ضا شده از همه بخشها ذکر شده ا ست ،در ستون چهارم مقدار کاالی
واسطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به آن فعالیت داده مشخص شدهاست و در انتها نیز
م شخص شدها ست که این مقدار کاالی وا سطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به این ده
فعالیت میدهد ،چند درصد از کاالهای واسطهای مورد استفاده آنها است.
در جدول دوم میتوان ضااریب معکوس ماتریس لئونتیف را برای  10زیربخش نخسااتی که بیشااترین
کاالی واسطهای را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از این زیربخش از بلوک صنعت
و معدن تقاضا کردهاند را مشاهدهنمود.

جدول  - 3-4دادههای واسطهای زیربخش «استخراج ذغال سنگ و لینیت» در سال 1396
مستقیم
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

درصد کاالی

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

واسطه ای گرفته

شده از همه

شده از این

شده از این

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

زیربخش نسبت

(میلیون ریال)

ریال)

به کل کاالهای
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واسطه ای مورد
نیاز

ساخت محصوالت اساسی
1

آهن و فوالد
ساخت کُك و فراوردههای

2
3

حاصل از پاالیش نفت
ساخت محصوالت غذایی
ساخت مواد و فراوردههای

4

شیمیایی

240077604.6

1204405.82

0.501

983676977.1

1058381.2

0.107

1127725431

75204.2

0.0067

384401528.4

38231.2

0.0099

ساخت محصوالت کانی
5

غیرفلزی طبقه بندی نشده در

119442732.9

31567.03

0.026

جای دیگر
ساخت ،تعمیر و نصب
محصوالت فلزی ساخته
6

شده ،به جز ماشینآالت و

221291900.5

16979.6

0.0077

تجهیزات
7
8

استخراج ذغال سنگ و لینیت
ساخت وسایل نقلیهی
موتوری و سایر تجهیزات

119552.8

9579.5

8.012

374487924.7

4477.5

0.0012
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حمل و نقل و قطعات و
وسایل الحاقی آنها
9

حمل و نقل آبی

85014050.7

4161.3

0.0049

10

آموزش

98668728.1

3328.5

0.0034

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

جدول  – 4-4تاثیرگذاری کل «استخراج ذغال سنگ و لینیت» در سال  1396بر ده زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

1

استخراج ذغال سنگ و لینیت

1.0025

2

ساخت کُك و فراوردههای حاصل از پاالیش نفت

0.000841

3

ساخت محصوالت اساسی آهن و فوالد

0.000836

ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده ،به جز

0.00035

4

ماشینآالت و تجهیزات

5

تولید ،انتقال و توزیع برق

0.00024

6

ساخت محصوالت کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده در جای دیگر

0.00019

7

ساختمان های مسکونی

0.000145

8

حمل و نقل آبی

0.000143
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اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

9

ساختمان های غیرمسکونی

0.00012

10

ساخت مواد و فراوردههای شیمیایی

0.000109

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO

 -4-1-4ستانده زیربخش از سایر بخشهای اقتصاد
در این قسمت ،کاالهای واسطهای مورد نیاز این زیربخش بررسی شدهاند .به طور مثال اگر زیربخش i
را در نظر بگیریم ،این زیربخش برای تولید یك واحد کاالی  ،iبه کاالهای واساااطهای نیاز دارد .بر این
اساس و در سال  136کاالهای مورد نیاز این زیربخش از بلوک صنعت و معدن مشخص شدهاند و در
جداول م ستقیم منعکس شدهاند .البته جهت اخت صار و همچنین کوچك بودن ارقام سایر بخشها ،تنها
 10زیربخش نخستی که بیشترین کاالی واسطهای را به زیربخش مورد نظر ما دادهاند ،ذکر شدهاست.
در جدول دوم ،ضااریب ماتریس معکوس لئونتیف این کاالهای واسااطهای که نشااانگر تمام کاالهای
واسااطهای دادهشااده توسااط بخش  jبه زیربخش مورد نظر ما یعنی زیربخش iام اساات( ،در بردارنده
دادههای واسطهای به صورت مستقیم و غیرمستقیم است) محاسبه و نشان داده شده است .البته همچون
جدول اول ،تنها  10بخشی که بیشترین کاالی واسطهای را به صورت مجموع مستقیم و غیرمستقیم به
زیربخش مورد نظر دادهاند ،مشاهده میشود.
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جدول  - 5-4ستانده زیربخش «استخراج ذغال سنگ و لینیت» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

ساخت چوب و فرآورده های
حاصل از چوب ،چوب پنبه،
1

نی و مواد حصیر بافی به جز

78762194.3

16854.8

0.021

مبلمان
خدمات پشتیبانی استخراج

62620310.4

12950.6

0.0207

58322149.1

10734.4

0.018

4

ساختمان های غیرمسکونی

88956683.5

9649.2

0.010

5

استخراج ذغال سنگ و لینیت

2480169.3

9579.5

0.386

2

معدن
فعالیت های اداری و خدمات

3

پشتیبانی
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مستقیم
درصد کاالی
کل کاالهای

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

واسطهای داده

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

عمده فروشی و خرده فروشی
6

و تعمیر وسایل نقلیه موتوری

711687126.0

8675.8

0.0012

و موتورسیکلت
حمل و نقل زمینی به جز راه
7
8

آهن
تولید ،انتقال و توزیع برق
ساخت مواد و فراوردههای

9

شیمیایی
ساخت کُك و فراوردههای

10

حاصل از پاالیش نفت

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

392982420.9

8564.7

0.0022

149452733.9

7560.1

0.0051

463511454.4

5082.1

0.0011

410312333.6

3793.04

0.0009
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جدول  – 6-4تاثیرپذیری کل ،زیربخش «استخراج ذغال سنگ و لینیت» در سال  1396از ده زیربخش
نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

1

استخراج ذغال سنگ و لینیت

1.0025

ساخت چوب و فرآورده های حاصل از چوب ،چوب پنبه ،نی و
2
3

مواد حصیر بافی به جز مبلمان
خدمات پشتیبانی استخراج معدن
عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و

4

موتورسیکلت

0.005607
0.00354
0.00336

5

حمل و نقل زمینی به جز راه آهن

0.00312

6

فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی

0.00301

7

ساختمان های غیرمسکونی

0.00281

8

تولید ،انتقال و توزیع برق

0.00256

9

ساخت کُك و فراوردههای حاصل از پاالیش نفت

0.00213

10

ساخت مواد و فراوردههای شیمیایی

0.00207

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO
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 -4-2استخراج کانی های فلزی آهنی
زیربخش اسااتخراج کانی های فلزی آهنی بر اساااس مدل  MICMACبلوک صاانعت ایران ،به عنوان
دومین زیربخش خودمختار این بلوک شناسایی شدهاست .در این قسمت ابتدا وضعیت کلی زیربخش
ا ستخراج کانی های فلزی آهنی که شامل شاخصهای ارزشافزوده ،عر ضه کل ،تولیدات وا سطهای و
تولیدات نهایی ا ستخراج کانی های فلزی آهنی را برر سی نموده و پس از تنا سب صادارت و واردات
زیربخش مورد ارزیابی قرار میگیرد .پس از آن الزم ا ست دادههای وا سطهای زیربخش ا ستخراج کانی
های فلزی آهنی با سایر بخشهای اقت صاد ایران در دو ساحت روابط م ستقیم و غیرم ستقم برر سی و
تبیین گردد .در انتها نیز سااتانده زیربخش اسااتخراج کانی های فلزی آهنی از سااایر بخشهای اقتصاااد
مورد ارزیابی –به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم -قرار خواهد گرفت.

 -4-2-1وضعیت کلی زیربخش
وضاااعیت کلی «اساااتخراج کانههای فلزی آهنی» با  4شااااخص ارزش افزوده ،عرضاااه کل ،تولیدات
واسااطهای و تولیدات نهایی طی سااال  1396طبق جدول ( )7-4مشااخص شااده اساات .همچنین ذیل
هریك از این  4شاخص ،ن سبت اندازه آنها به کل بلوک صنعت و معدن و همچنین ن سبت آن به کل
اقتصاد نشان دادهشده است.

جدول  - 7-4وضعیت کلی «استخراج کانههای فلزی آهنی» در سال 1396
شاخص  /درصد

سال 1396

ارزش افزوده زیربخش (میلیون ریال)

12700075.7

درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به ارزش افزودهای که در
صنعت و معدن ایران ایجاد شده
درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به کل ارزش افزوده ایجاد
شده در اقتصاد ایران

0.51

0.089
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شاخص  /درصد

سال 1396

عرضه کل این زیربخش در اقتصاد ایران (میلیون ریال)

35935277.6

درصد عرضه کل از این زیربخش در اقتصاد نسبت به کل عرضه
صنعت و معدن
درصد عرضه کل از این زیربخش نسبت به کل عرضهی اقتصاد ایران
تولیدات واسطه ای (تولیداتی که از این زیربخش در سایر صنایع
استفاده شده) (میلیون ریال)
درصد تولیدات واسطهای این زیربخش به کل تولیدات واسطهای تولید
شده در بلوک صنعت و معدن
درصد تولیدات واسطهای به کل تولیدات واسطهای تولید شده در
اقتصاد ایران
تولیدات کاالی نهایی این زیربخش (میلیون ریال)
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی کل بخشهای صنعت و
معدن
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی در اقتصاد

0.37
0.13
25944933.6

0.74

0.3009
9990343.9
0.16
0.054

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

 -4-2-2صادرات و واردات
صادرات و واردات این زیربخش بر ا ساس سال  1396و همچنین ن سبت آن به صادرات و واردات
بلوک صنعت و معدن و همچنین نسبت به واردات و صادرات کل اقتصاد ،مطابق جدول زیر بودهاست:
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جدول  - 8-4صادرات و واردات «استخراج کانههای فلزی آهنی» در سال 1396
درصد  %صادرات درصد  %صادرات
عنوان زیربخش

میزان صادرات
(میلیون ریال)

نسبت به صادرات زیربخش نسبت به
کل صنعت و

کل صادرات

معدن

ایران

0.0045

0.0028

45679.8

درصد  %واردات
استخراج کانی های فلزی

میزان واردات

نسبت به واردات

آهنی

(میلیون ریال)

کل صنعت و
معدن

21561167.2

0.704

درصد  %واردات
زیربخش نسبت به
کل واردات ایران
0.51

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

 -4-2-3دادههای واسطهای زیربخش با سایر بخشهای اقتصاد
این زیربخش از صنعت نیز همچون سایر زیربخشهای اقت صاد ،مقداری از تولیدات خود را به عنوان
کاالی نهایی عر ضه میکند و مقداری از آن را نیز به عنوان کاالی وا سطهای در اختیار سایر بخشها و
تولیدکنندگان قرار میدهد .در این قساامت ،برای سااال  1396دو نوع جدول مشااخص شاادهاساات .در
جدول نخساات ،ده فعالیت یا زیربخشاای از اقتصاااد که بیشااترین تقاضااا را برای کاالهای واسااطهای
زیربخش مورد نظر دارند م شخص شدهاند به طوری که در ستون نخ ست رتبه آن زیربخش ،در ستون
دوم عنوان فعالیتی که بیشترین تقاضای کاالی واسطهای را از این زیربخش داشتهاست ،در ستون سوم
کل تقاضاای واساطهای ،تقاضاا شاده از همه بخشها ذکر شاده اسات ،در ساتون چهارم مقدار کاالی
واسطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به آن فعالیت داده مشخص شدهاست و در انتها نیز
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م شخص شدها ست که این مقدار کاالی وا سطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به این ده
فعالیت میدهد ،چند درصد از کاالهای واسطهای مورد استفاده آنها است.
در جدول دوم میتوان ضااریب معکوس ماتریس لئونتیف را برای  10زیربخش نخسااتی که بیشااترین
کاالی واسطهای را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از این زیربخش از بلوک صنعت
و معدن تقاضا کردهاند را مشاهدهنمود.

جدول  - 9-4دادههای واسطهای زیربخش «استخراج کانههای فلزی آهنی» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

240077604.6

24810448.20

نیاز
ساخت محصوالت اساسی
1

آهن و فوالد

10.33

ساخت محصوالت کانی
2

غیرفلزی طبقه بندی نشده در
جای دیگر

119442732.9

779661.7

0.65
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مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

321709537.5

153968.8

0.047

139501461.3

48828.8

0.035

19645938.2

14476.62

0.073

429068189

11108.6

0.002

74159081.9

10539.05

0.014

85014050.7

10119.2

0.011

1674034.5

8706.8

0.52

نیاز
حمل و نقل زمینی به جز راه
3

آهن
استخراج نفت خام و گاز

4

طبیعی
ساخت محصوالت اساسی

5
6

آلومینیوم
زراعت و باغداری
سایر خدمات عمومی ،

7
8

اجتماعی  .شخصی و خانگی
حمل و نقل آبی
استخراج کانی های فلزی

9

آهنی
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مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد
نیاز

عمده فروشی وخرده فروشی
10

367628263

به جز وسایل نقلیه موتوری و

8126.5

0.002

موتورسیکلت
منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

جدول  – 10-4تاثیرگذاری کل «استخراج کانههای فلزی آهنی» در سال  1396بر ده زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

1

استخراج کانی های فلزی آهنی

1.00028

2

ساخت محصوالت اساسی آهن و فوالد

0.0169

ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده ،به جز
3
4

ماشینآالت و تجهیزات
ساخت محصوالت کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده در جای دیگر

0.00603
0.0033
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اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

5

ساختمان های مسکونی

0.0025

6

ساختمان های غیرمسکونی

0.002

ساخت وسایل نقلیهی موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل و
7
8

قطعات و وسایل الحاقی آنها
ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری فلزات
ساخت ،تعمیر و نصب ماشینآالت و تجهیزات طبقهبندی نشده

9
10

درجای دیگر
ساخت مبلمان

0.001338
0.001328
0.001237
0.00106

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO

 -4-2-4ستانده زیربخش از سایر بخشهای اقتصاد
در این قسمت ،کاالهای واسطهای مورد نیاز این زیربخش بررسی شدهاند .به طور مثال اگر زیربخش i
را در نظر بگیریم ،این زیربخش برای تولید یك واحد کاالی  ،iبه کاالهای واساااطهای نیاز دارد .بر این
اساس و در سال  1396کاالهای مورد نیاز این زیربخش از بلوک صنعت و معدن مشخص شدهاند و در
جداول م ستقیم منعکس شدهاند .البته جهت اخت صار و همچنین کوچك بودن ارقام سایر بخشها ،تنها
 10زیربخش نخستی که بیشترین کاالی واسطهای را به زیربخش مورد نظر ما دادهاند ،ذکر شدهاست.
در جدول دوم ،ضااریب ماتریس معکوس لئونتیف این کاالهای واسااطهای که نشااانگر تمام کاالهای
واسااطهای دادهشااده توسااط بخش  jبه زیربخش مورد نظر ما یعنی زیربخش iام اساات( ،در بردارنده
دادههای واسطهای به صورت مستقیم و غیرمستقیم است) محاسبه و نشان داده شده است .البته همچون
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جدول اول ،تنها  10بخشی که بیشترین کاالی واسطهای را به صورت مجموع مستقیم و غیرمستقیم به
زیربخش مورد نظر دادهاند ،مشاهده میشود.

جدول  - 11-4ستانده زیربخش «استخراج کانههای فلزی آهنی» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

حمل و نقل زمینی به جز راه
1

آهن
خدمات پشتیبانی استخراج

2

معدن
فعالیت های اداری و خدمات

3

پشتیبانی
ساخت کُك و فراوردههای

4

حاصل از پاالیش نفت

392982420.9

380904.8

0.096

62620310.4

362586.05

0.579

58322149.1

102321.7

0.175

410312333.6

101184.1

0.024
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مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

5

ساختمان های غیرمسکونی
ساخت مواد و فراوردههای

6

شیمیایی

88956683.5

90836.4

0.102

463511454.4

89234.04

0.0192

ساخت وسایل نقلیهی
موتوری و سایر تجهیزات
7

حمل و نقل و قطعات و

333982618

66416.5

0.0198

وسایل الحاقی آنها
عمده فروشی و خرده فروشی
8

و تعمیر وسایل نقلیه موتوری

711687126

60460.5

0.0085

و موتورسیکلت
عمده فروشی وخرده فروشی
9

به جز وسایل نقلیه موتوری و
موتورسیکلت

77377315.3

46086.4

0.0595

152
مستقیم
درصد کاالی
کل کاالهای

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

واسطهای داده

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

ساخت محصوالت اساسی
10

485666426

آهن و فوالد

39842.2

0.0082

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

جدول  – 12-4تاثیرپذیری کل ،زیربخش «استخراج کانههای فلزی آهنی» در سال  1396از ده
زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف

رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

1

استخراج کانی های فلزی آهنی

1.00028

2

حمل و نقل زمینی به جز راه آهن

0.01153

3

خدمات پشتیبانی استخراج معدن

0.01021
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اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف

رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

4

ساخت کُك و فراوردههای حاصل از پاالیش نفت

0.00418

5

ساخت مواد و فراوردههای شیمیایی

0.00344

6

استخراج نفت خام و گاز طبیعی

0.00326

ساخت وسایل نقلیهی موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل و
7
8

قطعات و وسایل الحاقی آنها
فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی
عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و

9
10

موتورسیکلت
ساختمان های غیرمسکونی

0.003105
0.00298
0.00292
0.00274

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO

 -4-3استخراج سنگ مس
زیربخش اسااتخراج ساانگ مس بر اساااس مدل  MICMACبلوک صاانعت ایران ،به عنوان سااومین
زیربخش خودمختار این بلوک شااناسااایی شاادهاساات .در این قساامت ابتدا وضااعیت کلی زیربخش
ا ستخراج سنگ مس که شامل شاخصهای ارزشافزوده ،عر ضه کل ،تولیدات وا سطهای و تولیدات
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نهایی استخراج سنگ مس را بررسی نموده و پس از تناسب صادارت و واردات زیربخش مورد ارزیابی
قرار میگیرد .پس از آن الزم است دادههای واسطهای زیربخش استخراج سنگ مس با سایر بخشهای
اقتصاااد ایران در دو ساااحت روابط مسااتقیم و غیرمسااتقم بررساای و تبیین گردد .در انتها نیز سااتانده
زیربخش اسااتخراج ساانگ مس از سااایر بخشهای اقتصاااد مورد ارزیابی –به دو صااورت مسااتقیم و
غیرمستقیم -قرار خواهد گرفت.

 -4-3-1وضعیت کلی زیربخش
وضااعیت کلی «اسااتخراج ساانگ مس» با  4شاااخص ارزش افزوده ،عرضااه کل ،تولیدات واسااطهای و
تولیدات نهایی طی سااال  1396طبق جدول زیر مشااخص شااده اساات .همچنین ذیل هریك از این 4
شاخص ،ن سبت اندازه آنها به کل بلوک صنعت و معدن و همچنین ن سبت آن به کل اقت صاد ن شان
دادهشده است.

جدول  - 13-4وضعیت کلی «استخراج سنگ مس» در سال 1396
شاخص  /درصد

سال 1396

ارزش افزوده زیربخش (میلیون ریال)

6698432.8

درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به ارزش افزودهای که در
صنعت و معدن ایران ایجاد شده
درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به کل ارزش افزوده
ایجاد شده در اقتصاد ایران
عرضه کل این زیربخش در اقتصاد ایران (میلیون ریال)
درصد عرضه کل از این زیربخش در اقتصاد نسبت به کل عرضه
صنعت و معدن

0.272

0.0470
30716093.2
0.316
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شاخص  /درصد
درصد عرضه کل از این زیربخش نسبت به کل عرضهی اقتصاد
ایران
تولیدات واسطه ای (تولیداتی که از این زیربخش در سایر صنایع
استفاده شده) (میلیون ریال)
درصد تولیدات واسطهای این زیربخش به کل تولیدات واسطهای
تولید شده در بلوک صنعت و معدن
درصد تولیدات واسطهای به کل تولیدات واسطهای تولید شده در
اقتصاد ایران
تولیدات کاالی نهایی این زیربخش (میلیون ریال)
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی کل بخشهای
صنعت و معدن
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی در اقتصاد

سال 1396
0.113

20434194.9

0.584

0.237
10281898.3
6698432.8
0.272

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

 -4-3-2صادرات و واردات
صادرات و واردات این زیربخش بر ا ساس سال  1396و همچنین ن سبت آن به صادرات و واردات
بلوک صاانعت و معدن و همچنین نساابت به واردات و صااادرات کل اقتصاااد ،مطابق جدول ()14-4
بودهاست:
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جدول  - 14-4صادرات و واردات «استخراج سنگ مس» در سال 1396
درصد  %صادرات درصد  %صادرات
عنوان زیربخش

میزان صادرات
(میلیون ریال)

نسبت به صادرات زیربخش نسبت به
کل صنعت و

کل صادرات

معدن

ایران

0.094

0.058

955167.4

درصد  %واردات
استخراج سنگ مس

میزان واردات

نسبت به واردات

(میلیون ریال)

کل صنعت و
معدن

23000365.6

0.75

درصد  %واردات
زیربخش نسبت به
کل واردات ایران
0.55

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

 -4-3-3دادههای واسطهای زیربخش با سایر بخشهای اقتصاد
این زیربخش از صنعت نیز همچون سایر زیربخشهای اقت صاد ،مقداری از تولیدات خود را به عنوان
کاالی نهایی عر ضه میکند و مقداری از آن را نیز به عنوان کاالی وا سطهای در اختیار سایر بخشها و
تولیدکنندگان قرار میدهد .در این قساامت ،برای سااال  1396دو نوع جدول مشااخص شاادهاساات .در
جدول نخساات ،ده فعالیت یا زیربخشاای از اقتصاااد که بیشااترین تقاضااا را برای کاالهای واسااطهای
زیربخش مورد نظر دارند م شخص شدهاند به طوری که در ستون نخ ست رتبه آن زیربخش ،در ستون
دوم عنوان فعالیتی که بیشترین تقاضای کاالی واسطهای را از این زیربخش داشتهاست ،در ستون سوم
کل تقاضاای واساطهای ،تقاضاا شاده از همه بخشها ذکر شاده اسات ،در ساتون چهارم مقدار کاالی
واسطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به آن فعالیت داده مشخص شدهاست و در انتها نیز
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م شخص شدها ست که این مقدار کاالی وا سطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به این ده
فعالیت میدهد ،چند درصد از کاالهای واسطهای مورد استفاده آنها است.
در جدول دوم میتوان ضااریب معکوس ماتریس لئونتیف را برای  10زیربخش نخسااتی که بیشااترین
کاالی واسطهای را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از این زیربخش از بلوک صنعت
و معدن تقاضا کردهاند را مشاهدهنمود.
جدول  - 15-4دادههای واسطهای زیربخش «استخراج سنگ مس» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

30831579.2

15094184.6

48.95

37709807.05

4712136.2

12.49

139501461.3

353951.1

0.253

429068189

63193.6

0.014

نیاز
ساخت محصوالت اساسی
1

مس
ساخت سایر فلزات اساسی و

2

ریخته گری فلزات
استخراج نفت خام و گاز

3
4

طبیعی
زراعت و باغداری
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مستقیم
درصد کاالی
کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

384401528.4

32141.6

0.008

6

حمل و نقل آبی

85014050.7

23072.5

0.027

7

ساختمان های غیرمسکونی

469227038.1

20187.7

0.004

94971351.5

15393.6

0.016

137574055.3

13795.5

0.010

321709537.5

11419.9

0.0035

عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

نیاز
ساخت مواد و فراوردههای
5

شیمیایی

امور عمومی و خدمات
8
9

شهری
تولید ،انتقال و توزیع برق
حمل و نقل زمینی به جز راه

10

آهن

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple
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جدول  – 16-4تاثیرگذاری کل «استخراج سنگ مس» در سال  1396بر ده زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

1

استخراج سنگ مس

1.000076

2

ساخت محصوالت اساسی مس

0.1520

3

ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری فلزات

0.0392

ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده ،به جز
4

ماشینآالت و تجهیزات

0.0051

5

ساخت ،تعمیر و نصب تجهیزات برقی

0.0024

6

ساخت محصوالت اساسی آلومینیوم

0.0018

ساخت وسایل نقلیهی موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل و
7

قطعات و وسایل الحاقی آنها
ساخت ،تعمیر و نصب ماشینآالت و تجهیزات طبقهبندی نشده

8

درجای دیگر

0.0013

0.00075

9

ساخت ،تعمیر و نصب سایر مصنوعات طبقه بندی

0.00057

10

ساختمان های غیرمسکونی

0.00045

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO
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 -4-3-4ستانده زیربخش از سایر بخشهای اقتصاد
در این قسمت ،کاالهای واسطهای مورد نیاز این زیربخش بررسی شدهاند .به طور مثال اگر زیربخش i
را در نظر بگیریم ،این زیربخش برای تولید یك واحد کاالی  ،iبه کاالهای واساااطهای نیاز دارد .بر این
اساس و در سال  1396کاالهای مورد نیاز این زیربخش از بلوک صنعت و معدن مشخص شدهاند و در
جداول مستقیم ،منعکس شدهاند .البته جهت اختصار و همچنین کوچك بودن ارقام سایر بخشها ،تنها
 10زیربخش نخستی که بیشترین کاالی واسطهای را به زیربخش مورد نظر ما دادهاند ،ذکر شدهاست.
در جدول دوم ،ضااریب ماتریس معکوس لئونتیف این کاالهای واسااطهای که نشااانگر تمام کاالهای
واسااطهای دادهشااده توسااط بخش  jبه زیربخش مورد نظر ما یعنی زیربخش iام اساات( ،در بردارنده
دادههای واسطهای به صورت مستقیم و غیرمستقیم است) محاسبه و نشان داده شده است .البته همچون
جدول اول ،تنها  10بخشی که بیشترین کاالی واسطهای را به صورت مجموع مستقیم و غیرمستقیم به
زیربخش مورد نظر دادهاند ،مشاهده میشود.
جدول  - 17-4ستانده زیربخش «استخراج سنگ مس» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

خدمات پشتیبانی استخراج
1

معدن

62620310.4

365027.5

0.58
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2

تولید ،انتقال و توزیع برق
ساخت محصوالت الستیکی

3

و پالستیکی
ساخت کُك و فراوردههای

4

حاصل از پاالیش نفت
فعالیت های اداری و خدمات

5

پشتیبانی
آبرسانی ،مدیریت پسماند،

6

فاضالب و فعالیتهای تصفیه
حمل و نقل زمینی به جز راه

7

آهن
ساخت مواد و فراوردههای

8
9

شیمیایی
تحقیق وتوسعه

149452733.9

103458.5

0.069

183207125

76847.6

0.041

410312333.6

70028.3

0.017

58322149.1

62267.8

0.106

67859427.2

48211.6

0.071

392982420.9

39869.7

0.0101

463511454.4

36543.7

0.0079

18959711.2

33279.4

0.175

عمده فروشی و خرده فروشی
10

و تعمیر وسایل نقلیه موتوری
و موتورسیکلت

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

711687126

30252.8

0.0043
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جدول  – 18-4تاثیرپذیری کل ،زیربخش «استخراج سنگ مس» در سال  1396از ده زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
ضریب

رتبه

نام فعالیت

1

استخراج سنگ مس

1.000076

2

خدمات پشتیبانی استخراج معدن

0.0120006

3

تولید ،انتقال و توزیع برق

0.00405

4

ساخت کُك و فراوردههای حاصل از پاالیش نفت

0.00369

5

استخراج نفت خام و گاز طبیعی

0.00302

6

ساخت محصوالت الستیکی و پالستیکی

0.00283

7

فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی

0.00229

8

ساخت مواد و فراوردههای شیمیایی

0.00224

9

حمل و نقل زمینی به جز راه آهن

0.00198

10

آبرسانی ،مدیریت پسماند ،فاضالب و فعالیتهای تصفیه

0.00186

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO
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 -4-4استخراج سنگ ،شن و خاک رس
زیربخش استخراج سنگ ،شن و خاک رس بر اساس مدل  MICMACبلوک صنعت ایران ،به عنوان
چهارمین زیربخش خودمختار این بلوک شااناسااایی شاادهاساات .در این قساامت ابتدا وضااعیت کلی
زیربخش ا ستخراج سنگ ،شن و خاک رس که شامل شاخصهای ارزشافزوده ،عر ضه کل ،تولیدات
واسااطهای و تولیدات نهایی اسااتخراج ساانگ ،شاان و خاک رس را بررساای نموده و پس از تناسااب
صاااادارت و واردات زیربخش مورد ارزیابی قرار میگیرد .پس از آن الزم اسااات دادههای واساااطهای
زیربخش اسااتخراج ساانگ ،شاان و خاک رس با سااایر بخشهای اقتصاااد ایران در دو ساااحت روابط
م ستقیم و غیرم ستقم برر سی و تبیین گردد .در انتها نیز ستانده زیربخش ا ستخراج سنگ ،شن و خاک
رس از سایر بخشهای اقتصاد مورد ارزیابی –به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم -قرار خواهد گرفت.

 -4-4-1وضعیت کلی زیربخش
و ضعیت کلی «ا ستخراج سنگ ،شن و خاک رس» با  4شاخص ارزش افزوده ،عر ضه کل ،تولیدات
وا سطهای و تولیدات نهایی طی سال  1396طبق جدول زیر م شخص شده ا ست .همچنین ذیل هریك
از این  4شاخص ،ن سبت اندازه آنها به کل بلوک صنعت و معدن و همچنین ن سبت آن به کل اقت صاد
نشان دادهشده است.
جدول  - 19-4وضعیت کلی «استخراج سنگ ،شن و خاک رس» در سال 1396
شاخص  /درصد

سال 1396

ارزش افزوده زیربخش (میلیون ریال)

2985434.7

درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به ارزش افزودهای که
در صنعت و معدن ایران ایجاد شده
درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به کل ارزش افزوده
ایجاد شده در اقتصاد ایران
عرضه کل این زیربخش در اقتصاد ایران (میلیون ریال)

0.121

0.0210
40223133.1
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شاخص  /درصد
درصد عرضه کل از این زیربخش در اقتصاد نسبت به کل
عرضه صنعت و معدن
درصد عرضه کل از این زیربخش نسبت به کل عرضهی اقتصاد
ایران
تولیدات واسطه ای (تولیداتی که از این زیربخش در سایر
صنایع استفاده شده) (میلیون ریال)
درصد تولیدات واسطهای این زیربخش به کل تولیدات
واسطهای تولید شده در بلوک صنعت و معدن
درصد تولیدات واسطهای به کل تولیدات واسطهای تولید شده
در اقتصاد ایران
تولیدات کاالی نهایی این زیربخش (میلیون ریال)
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی کل بخشهای
صنعت و معدن
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی در اقتصاد

سال 1396
0.414

0.148

25799119.02

0.738

0.299
14424014.1
0.232
0.078

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

 -4-4-2صادرات و واردات
صادرات و واردات این زیربخش بر ا ساس سال  1396و همچنین ن سبت آن به صادرات و واردات
بلوک صنعت و معدن و همچنین نسبت به واردات و صادرات کل اقتصاد ،مطابق جدول زیر بودهاست:
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جدول  - 20-4صادرات و واردات «استخراج سنگ ،شن و خاک رس» در سال 1396
درصد  %صادرات درصد  %صادرات
عنوان زیربخش

میزان صادرات
(میلیون ریال)

نسبت به صادرات زیربخش نسبت به
کل صنعت و

کل صادرات

معدن

ایران

1.064

0.665

10785423.3

درصد  %واردات
استخراج سنگ ،شن و خاک

میزان واردات

نسبت به واردات

رس

(میلیون ریال)

کل صنعت و
معدن

36219363.5

1.18

درصد  %واردات
زیربخش نسبت به
کل واردات ایران
0.871

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

 -4-4-3دادههای واسطهای زیربخش با سایر بخشهای اقتصاد
این زیربخش از صنعت نیز همچون سایر زیربخشهای اقت صاد ،مقداری از تولیدات خود را به عنوان
کاالی نهایی عر ضه میکند و مقداری از آن را نیز به عنوان کاالی وا سطهای در اختیار سایر بخشها و
تولیدکنندگان قرار میدهد .در این قساامت ،برای سااال  1396دو نوع جدول مشااخص شاادهاساات .در
جدول نخساات ،ده فعالیت یا زیربخشاای از اقتصاااد که بیشااترین تقاضااا را برای کاالهای واسااطهای
زیربخش مورد نظر دارند م شخص شدهاند به طوری که در ستون نخ ست رتبه آن زیربخش ،در ستون
دوم عنوان فعالیتی که بیشترین تقاضای کاالی واسطهای را از این زیربخش داشتهاست ،در ستون سوم
کل تقاضاای واساطهای ،تقاضاا شاده از همه بخشها ذکر شاده اسات ،در ساتون چهارم مقدار کاالی
واسطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به آن فعالیت داده مشخص شدهاست و در انتها نیز
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م شخص شدها ست که این مقدار کاالی وا سطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به این ده
فعالیت میدهد ،چند درصد از کاالهای واسطهای مورد استفاده آنها است.
در جدول دوم میتوان ضااریب معکوس ماتریس لئونتیف را برای  10زیربخش نخسااتی که بیشااترین
کاالی واسطهای را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از این زیربخش از بلوک صنعت
و معدن تقاضا کردهاند را مشاهدهنمود.
جدول  - 21-4دادههای واسطهای زیربخش «استخراج سنگ ،شن و خاک رس» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد
نیاز

ساخت محصوالت کانی
1

غیرفلزی طبقه بندی نشده در

119442732.9

9907171.6

8.29

جای دیگر
2

ساختمان های غیرمسکونی

469227038.1

6280962.8

1.338

3

ساختمان های مسکونی

380790019.4

5813944.09

1.526

4

زراعت و باغداری

429068189

625541.6

0.145
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مستقیم
درصد کاالی
کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

74159081.9

377068.1

0.508

43778569.9

357939.03

0.817

50400350.7

327209.6

0.649

8

تولید و توزیع گاز طبیعی

72098252.2

203444.5

0.282

9

آموزش

98668728.1

175268.1

0.177

22027561.8

162929.7

0.739

عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

نیاز
سایر خدمات عمومی ،
5

اجتماعی  .شخصی و خانگی
خدمات واحدهای غیر

6

مسکونی
خدمات واحدهای مسکونی

7

شخصی

خدمات واحدهای مسکونی
10

اجاری

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple
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جدول  – 22-4تاثیرگذاری کل «استخراج سنگ ،شن و خاک رس» در سال  1396بر ده زیربخش
نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
ضریب

رتبه

نام فعالیت

1

استخراج سنگ ،شن و خاک رس

1.000089

2

ساخت محصوالت کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده در جای دیگر

0.0369

3

ساختمان های مسکونی

0.0153

4

ساختمان های غیرمسکونی

0.01208

5

خدمات واحدهای غیر مسکونی

0.0049

6

سایر خدمات عمومی  ،اجتماعی  .شخصی و خانگی

0.00256

7

فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی

0.00134

8

خدمات دالالن مستغالت

0.001205

9

تأمین جا (اقامتگاه ها)

0.00099

10

خدمات واحدهای مسکونی شخصی

0.000904

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO

لئونتیف
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 -4-4-4ستانده زیربخش از سایر بخشهای اقتصاد
در این قسمت ،کاالهای واسطهای مورد نیاز این زیربخش بررسی شدهاند .به طور مثال اگر زیربخش i
را در نظر بگیریم ،این زیربخش برای تولید یك واحد کاالی  ،iبه کاالهای واساااطهای نیاز دارد .بر این
اساس و در سال  1396کاالهای مورد نیاز این زیربخش از بلوک صنعت و معدن مشخص شدهاند و در
جداول مستقیم ،منعکس شدهاند .البته جهت اختصار و همچنین کوچك بودن ارقام سایر بخشها ،تنها
 10زیربخش نخستی که بیشترین کاالی واسطهای را به زیربخش مورد نظر ما دادهاند ،ذکر شدهاست.
در جدول دوم ،ضااریب ماتریس معکوس لئونتیف این کاالهای واسااطهای که نشااانگر تمام کاالهای
واسااطهای دادهشااده توسااط بخش  jبه زیربخش مورد نظر ما یعنی زیربخش iام اساات( ،در بردارنده
دادههای واسطهای به صورت مستقیم و غیرمستقیم است) محاسبه و نشان داده شده است .البته همچون
جدول اول ،تنها  10بخشی که بیشترین کاالی واسطهای را به صورت مجموع مستقیم و غیرمستقیم به
زیربخش مورد نظر دادهاند ،مشاهده میشود.
جدول  - 23-4ستانده زیربخش «استخراج سنگ ،شن و خاک رس» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

حمل و نقل زمینی به جز راه
1

آهن

392982420.9

179656.8

0.0457
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مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

ساخت کُك و فراوردههای
2
3

حاصل از پاالیش نفت
ساختمان های غیرمسکونی

410312333.6

134706.9

0.032

88956683.5

91109.3

0.102

عمده فروشی و خرده فروشی
4

و تعمیر وسایل نقلیه موتوری

711687126

69329.4

0.0097

و موتورسیکلت
فعالیت های اداری و خدمات
5

پشتیبانی
خدمات پشتیبانی استخراج

6

معدن
ساخت مواد و فراوردههای

7

شیمیایی

58322149.1

59556.3

0.102

62620310.4

54111.5

0.086

463511454.4

54018.8

0.011
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مستقیم
درصد کاالی
کل کاالهای

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

واسطهای داده

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

8

تولید ،انتقال و توزیع برق

ساخت محصوالت الستیکی
9

و پالستیکی

149452733.9

44403.6

0.029

183207125

42414.7

0.023

ساخت ،تعمیر و نصب
محصوالت فلزی ساخته
10

شده ،به جز ماشینآالت و
تجهیزات

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

181786688.6

35126.7

0.0193
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جدول  – 24-4تاثیرپذیری کل ،زیربخش «استخراج سنگ ،شن و خاک رس» در سال  1396از ده
زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف

رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

1

استخراج سنگ ،شن و خاک رس

1.000088

2

حمل و نقل زمینی به جز راه آهن

0.00513

3

ساخت کُك و فراوردههای حاصل از پاالیش نفت

0.00435

4

استخراج نفت خام و گاز طبیعی

0.00301

عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و
5

موتورسیکلت

0.00258

6

ساختمان های غیرمسکونی

0.00244

7

ساخت مواد و فراوردههای شیمیایی

0.0021

8

فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی

0.00159

9

ساخت محصوالت الستیکی و پالستیکی

0.001525

10

ساخت محصوالت اساسی آهن و فوالد

0.001518

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO
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 -4-5استخراج سایر کانیهای فلزی و غیرفلزی
زیربخش ا ستخراج سایر کانیهای فلزی و غیرفلزی بر ا ساس مدل  MICMACبلوک صنعت ایران،
به عنوان پنجمین زیربخش خودمختار این بلوک شناسایی شدهاست .در این قسمت ابتدا وضعیت کلی
زیربخش ا ستخراج سایر کانیهای فلزی و غیرفلزی که شامل شاخصهای ارزشافزوده ،عر ضه کل،
تولیدات واسطهای و تولیدات نهایی استخراج سایر کانیهای فلزی و غیرفلزی را بررسی نموده و پس
از تناسااب صااادارت و واردات زیربخش مورد ارزیابی قرار میگیرد .پس از آن الزم اساات دادههای
وا سطهای زیربخش ا ستخراج سایر کانیهای فلزی و غیرفلزی با سایر بخشهای اقت صاد ایران در دو
ساحت روابط م ستقیم و غیرم ستقم برر سی و تبیین گردد .در انتها نیز ستانده زیربخش ا ستخراج سایر
کانیهای فلزی و غیرفلزی از ساااایر بخشهای اقتصااااد مورد ارزیابی –به دو صاااورت مساااتقیم و
غیرمستقیم -قرار خواهد گرفت.

 -4-5-1وضعیت کلی زیربخش
وضااعیت کلی «اسااتخراج سااایر کانههای فلزی و غیرفلزی» با  4شاااخص ارزش افزوده ،عرضااه کل،
تولیدات واسطهای و تولیدات نهایی طی سال  1396طبق جدول زیر مشخص شده است .همچنین ذیل
هریك از این  4شاخص ،ن سبت اندازه آنها به کل بلوک صنعت و معدن و همچنین ن سبت آن به کل
اقتصاد نشان دادهشده است.
جدول  - 25-4وضعیت کلی «استخراج سایر کانههای فلزی و غیرفلزی» در سال 1396
شاخص  /درصد

سال 1396

ارزش افزوده زیربخش (میلیون ریال)

1451308.4

درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به ارزش افزوده-
ای که در صنعت و معدن ایران ایجاد شده
درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به کل ارزش
افزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران

0.059

0.0102
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شاخص  /درصد

سال 1396

عرضه کل این زیربخش در اقتصاد ایران (میلیون ریال)

17721609.02

درصد عرضه کل از این زیربخش در اقتصاد نسبت به کل
عرضه صنعت و معدن
درصد عرضه کل از این زیربخش نسبت به کل عرضهی
اقتصاد ایران
تولیدات واسطه ای (تولیداتی که از این زیربخش در سایر
صنایع استفاده شده) (میلیون ریال)
درصد تولیدات واسطهای این زیربخش به کل تولیدات
واسطهای تولید شده در بلوک صنعت و معدن
درصد تولیدات واسطهای به کل تولیدات واسطهای تولید
شده در اقتصاد ایران
تولیدات کاالی نهایی این زیربخش (میلیون ریال)
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی کل
بخشهای صنعت و معدن
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی در اقتصاد

0.182

0.065

10002668.08

0.286

0.116
7718940.9
0.124
0.042

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

 -4-5-2صادرات و واردات
صادرات و واردات این زیربخش بر ا ساس سال  1396و همچنین ن سبت آن به صادرات و واردات
بلوک صنعت و معدن و همچنین نسبت به واردات و صادرات کل اقتصاد ،مطابق جدول زیر بودهاست:
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جدول  - 26-4صادرات و واردات «استخراج سایر کانههای فلزی و غیرفلزی» در سال 1396
درصد  %صادرات درصد  %صادرات
عنوان زیربخش

میزان صادرات
(میلیون ریال)

نسبت به صادرات زیربخش نسبت به
کل صنعت و

کل صادرات

معدن

ایران

2.29

1.43

23278135.4

درصد  %واردات
استخراج سایر کانی های

میزان واردات

نسبت به واردات

فلزی و غیرفلزی

(میلیون ریال)

کل صنعت و
معدن

16002743.5

0.52

درصد  %واردات
زیربخش نسبت به
کل واردات ایران
0.38

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

 -4-5-3دادههای واسطهای زیربخش با سایر بخشهای اقتصاد
این زیربخش از صنعت نیز همچون سایر زیربخشهای اقت صاد ،مقداری از تولیدات خود را به عنوان
کاالی نهایی عر ضه میکند و مقداری از آن را نیز به عنوان کاالی وا سطهای در اختیار سایر بخشها و
تولیدکنندگان قرار میدهد .در این قساامت ،برای سااال  1396دو نوع جدول مشااخص شاادهاساات .در
جدول نخساات ،ده فعالیت یا زیربخشاای از اقتصاااد که بیشااترین تقاضااا را برای کاالهای واسااطهای
زیربخش مورد نظر دارند م شخص شدهاند به طوری که در ستون نخ ست رتبه آن زیربخش ،در ستون
دوم عنوان فعالیتی که بیشترین تقاضای کاالی واسطهای را از این زیربخش داشتهاست ،در ستون سوم
کل تقاضاای واساطهای ،تقاضاا شاده از همه بخشها ذکر شاده اسات ،در ساتون چهارم مقدار کاالی
واسطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به آن فعالیت داده مشخص شدهاست و در انتها نیز
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م شخص شدها ست که این مقدار کاالی وا سطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به این ده
فعالیت میدهد ،چند درصد از کاالهای واسطهای مورد استفاده آنها است.
در جدول دوم میتوان ضااریب معکوس ماتریس لئونتیف را برای  10زیربخش نخسااتی که بیشااترین
کاالی واسطهای را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از این زیربخش از بلوک صنعت
و معدن تقاضا کردهاند را مشاهدهنمود.

جدول  - 27-4دادههای واسطهای زیربخش «استخراج سایر کانههای فلزی و غیرفلزی» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد
نیاز

ساخت محصوالت کانی
1

غیرفلزی طبقه بندی نشده در

119442732.9

3731533.3

3.124

جای دیگر
2

ساخت محصوالت غذایی

1127725431

1487896.8

0.131

3

ساختمان های غیرمسکونی

469227038.1

872886.6

0.186

4

دامداری

516453720.5

767582.9

0.148
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مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

384401528.4

542265.01

0.141

380790019.4

454379.6

0.119

5550707.2

326185.7

5.8

19645938.2

254147.1

1.293

85899761.4

233201.6

0.271

نیاز
ساخت مواد و فراوردههای
5
6

شیمیایی
ساختمان های مسکونی
ساخت شیشه و محصوالت

7

شیشه ای
ساخت محصوالت اساسی

8

آلومینیوم
ساخت محصوالت الستیکی

9

و پالستیکی
ساخت محصوالت دارویی،
مواد شیمیایی مورد استفاده در

10

داروسازی و محصوالت
دارویی گیاهی

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

60993204.6

227966.9

0.373
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جدول  – 28-4تاثیرگذاری کل «استخراج سایر کانههای فلزی و غیرفلزی» در سال  1396بر ده
زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

1

استخراج سایر کانی های فلزی و غیرفلزی

1.000305

2

ساخت شیشه و محصوالت شیشه ای

0.0153

3

ساخت محصوالت کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده در جای دیگر

0.0139

4

ساخت محصوالت اساسی آلومینیوم

0.0048

5

ساختمان های مسکونی

0.0029

6

ساختمان های غیرمسکونی

0.0027

7

ساخت محصوالت غذایی

0.00166

8

دامداری

0.00162

9

ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری فلزات

0.00133

ساخت محصوالت دارویی ،مواد شیمیایی مورد استفاده در
10

داروسازی و محصوالت دارویی گیاهی

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO

0.00126
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 -4-5-4ستانده زیربخش از سایر بخشهای اقتصاد
در این قسمت ،کاالهای واسطهای مورد نیاز این زیربخش بررسی شدهاند .به طور مثال اگر زیربخش i
را در نظر بگیریم ،این زیربخش برای تولید یك واحد کاالی  ،iبه کاالهای واساااطهای نیاز دارد .بر این
اساس و در سال  1396کاالهای مورد نیاز این زیربخش از بلوک صنعت و معدن مشخص شدهاند و در
جداول مستقیم ،منعکس شدهاند .البته جهت اختصار و همچنین کوچك بودن ارقام سایر بخشها ،تنها
 10زیربخش نخستی که بیشترین کاالی واسطهای را به زیربخش مورد نظر ما دادهاند ،ذکر شدهاست.
در جدول دوم ،ضااریب ماتریس معکوس لئونتیف این کاالهای واسااطهای که نشااانگر تمام کاالهای
واسااطهای دادهشااده توسااط بخش  jبه زیربخش مورد نظر ما یعنی زیربخش iام اساات( ،در بردارنده
دادههای واسطهای به صورت مستقیم و غیرمستقیم است) محاسبه و نشان داده شده است .البته همچون
جدول اول ،تنها  10بخشی که بیشترین کاالی واسطهای را به صورت مجموع مستقیم و غیرمستقیم به
زیربخش مورد نظر دادهاند ،مشاهده میشود.
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جدول  - 29-4ستانده زیربخش «استخراج سایر کانههای فلزی و غیرفلزی» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده شده

شده به این

به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

خدمات پشتیبانی استخراج
1

معدن
حمل و نقل زمینی به جز راه

2
3

آهن
ساختمان های غیرمسکونی
ساخت کُك و فراوردههای

4

حاصل از پاالیش نفت
ساخت مواد و فراوردههای

5

شیمیایی
فعالیت های اداری و خدمات

6

پشتیبانی

62620310.4

112445.9

0.179

392982420.9

25051.502

0.0064

88956683.5

20001.4

0.0225

410312333.6

14346.1

0.0035

463511454.4

13584.08

0.0029

58322149.1

13083.5

0.0224
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مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده شده

شده به این

به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

عمده فروشی و خرده فروشی
7

و تعمیر وسایل نقلیه موتوری

711687126

9397.8

0.0013

و موتورسیکلت
استخراج سایر کانی های
8

فلزی و غیرفلزی
ساخت محصوالت الستیکی

9

و پالستیکی
استخراج نفت خام و گاز

10

طبیعی

10002668.08

5288.2

0.052

183207125

4680.5

0.0026

884050050

4603.8

0.0005

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple
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جدول  – 30-4تاثیرپذیری کل ،زیربخش «استخراج سایر کانههای فلزی و غیرفلزی» در سال 1396
از ده زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف

رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

1

استخراج سایر کانی های فلزی و غیرفلزی

1.000304

2

خدمات پشتیبانی استخراج معدن

0.00638

3

حمل و نقل زمینی به جز راه آهن

0.00166

4

ساختمان های غیرمسکونی

0.001209

5

ساخت کُك و فراوردههای حاصل از پاالیش نفت

0.00114

6

استخراج نفت خام و گاز طبیعی

0.00103

7

ساخت مواد و فراوردههای شیمیایی

0.00102

عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و
8

موتورسیکلت

0.00082

9

فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی

0.00078

10

ساخت محصوالت اساسی آهن و فوالد

0.00048

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO
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 -4-6خدمات پشتیبانی استخراج معدن
زیربخش خدمات پ شتیبانی ا ستخراج معدن بر ا ساس مدل  MICMACبلوک صنعت ایران ،به عنوان
ششمین زیربخش خودمختار این بلوک شناسایی شدهاست .در این قسمت ابتدا وضعیت کلی زیربخش
خدمات پشتیبانی استخراج معدن که شامل شاخصهای ارزشافزوده ،عرضه کل ،تولیدات واسطهای و
تولیدات نهایی خدمات پشتیبانی استخراج معدن را بررسی نموده و پس از تناسب صادارت و واردات
زیربخش مورد ارزیابی قرار میگیرد .پس از آن الزم اسااات داده های واساااطهای زیربخش خدمات
پ شتیبانی ا ستخراج معدن با سایر بخشهای اقت صاد ایران در دو ساحت روابط م ستقیم و غیرم ستقم
بررسی و تبیین گردد .در انتها نیز ستانده زیربخش خدمات پشتیبانی استخراج معدن از سایر بخشهای
اقتصاد مورد ارزیابی –به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم -قرار خواهد گرفت.

 -4-6-1وضعیت کلی زیربخش
وضااعیت کلی «خدمات پشااتیبانی اسااتخراج معدن» با  4شاااخص ارزش افزوده ،عرضااه کل ،تولیدات
وا سطهای و تولیدات نهایی طی سال  1396طبق جدول ( )31-4م شخص شده ا ست .همچنین ذیل
هریك از این  4شاخص ،ن سبت اندازه آنها به کل بلوک صنعت و معدن و همچنین ن سبت آن به کل
اقتصاد نشان دادهشده است.
جدول  - 31-4وضعیت کلی «خدمات پشتیبانی استخراج معدن» در سال 1396
شاخص  /درصد

سال 1396

ارزش افزوده زیربخش (میلیون ریال)

617647.7

درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به ارزش افزودهای که در
صنعت و معدن ایران ایجاد شده
درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به کل ارزش افزوده ایجاد
شده در اقتصاد ایران
عرضه کل این زیربخش در اقتصاد ایران (میلیون ریال)

0.025

0.0043
156121984.4

184
سال 1396

شاخص  /درصد
درصد عرضه کل از این زیربخش در اقتصاد نسبت به کل عرضه
صنعت و معدن
درصد عرضه کل از این زیربخش نسبت به کل عرضهی اقتصاد ایران
تولیدات واسطه ای (تولیداتی که از این زیربخش در سایر صنایع
استفاده شده) (میلیون ریال)
درصد تولیدات واسطهای این زیربخش به کل تولیدات واسطهای تولید
شده در بلوک صنعت و معدن
درصد تولیدات واسطهای به کل تولیدات واسطهای تولید شده در
اقتصاد ایران
تولیدات کاالی نهایی این زیربخش (میلیون ریال)
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی کل بخشهای صنعت و
معدن
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی در اقتصاد

1.608
0.57
62620310.4

1.79

0.72
93501673.9
1.505
0.508

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

 -4-6-2صادرات و واردات
صادرات و واردات این زیربخش بر ا ساس سال  1396و همچنین ن سبت آن به صادرات و واردات
بلوک صنعت و معدن و همچنین نسبت به واردات و صادرات کل اقتصاد ،مطابق جدول زیر بودهاست:
جدول  - 32-4صادرات و واردات «خدمات پشتیبانی استخراج معدن» در سال 1396
عنوان زیربخش

میزان صادرات

درصد  %صادرات درصد  %صادرات

(میلیون ریال)

نسبت به صادرات زیربخش نسبت به

185
کل صنعت و

کل صادرات

معدن

ایران

0.104

0.065

1061258.9

درصد  %واردات
خدمات پشتیبانی استخراج

میزان واردات

نسبت به واردات

معدن

(میلیون ریال)

کل صنعت و
معدن

154974003.2

5.062

درصد  %واردات
زیربخش نسبت به
کل واردات ایران
3.72

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

 -4-6-3دادههای واسطهای زیربخش با سایر بخشهای اقتصاد
این زیربخش از صنعت نیز همچون سایر زیربخشهای اقت صاد ،مقداری از تولیدات خود را به عنوان
کاالی نهایی عر ضه میکند و مقداری از آن را نیز به عنوان کاالی وا سطهای در اختیار سایر بخشها و
تولیدکنندگان قرار میدهد .در این قساامت ،برای سااال  1396دو نوع جدول مشااخص شاادهاساات .در
جدول نخساات ،ده فعالیت یا زیربخشاای از اقتصاااد که بیشااترین تقاضااا را برای کاالهای واسااطهای
زیربخش مورد نظر دارند م شخص شدهاند به طوری که در ستون نخ ست رتبه آن زیربخش ،در ستون
دوم عنوان فعالیتی که بیشترین تقاضای کاالی واسطهای را از این زیربخش داشتهاست ،در ستون سوم
کل تقاضاای واساطهای ،تقاضاا شاده از همه بخشها ذکر شاده اسات ،در ساتون چهارم مقدار کاالی
واسطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به آن فعالیت داده مشخص شدهاست و در انتها نیز
م شخص شدها ست که این مقدار کاالی وا سطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به این ده
فعالیت میدهد ،چند درصد از کاالهای واسطهای مورد استفاده آنها است.

186
در جدول دوم میتوان ضااریب معکوس ماتریس لئونتیف را برای  10زیربخش نخسااتی که بیشااترین
کاالی واسطهای را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از این زیربخش از بلوک صنعت
و معدن تقاضا کردهاند را مشاهدهنمود.

جدول  - 33-4دادههای واسطهای زیربخش «خدمات پشتیبانی استخراج معدن»در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

139501461.3

61618444.05

44.17

1017294.7

365027.5

35.88

1674034.5

362586.05

21.65

267557.02

112445.9

42.026

نیاز
استخراج نفت خام و گاز
1
2

طبیعی
استخراج سنگ مس
استخراج کانی های فلزی

3

آهنی
استخراج سایر کانی های

4

فلزی و غیرفلزی

187
مستقیم
درصد کاالی
کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

1018334.9

54111.5

5.31

530333.4

25958.3

4.89

7

استخراج ذغال سنگ و لینیت

119552.8

12950.6

10.83

8

زراعت و باغداری

429068189

9400.7

0.0022

9

ساخت محصوالت غذایی

1127725431

7342.9

0.0007

384401528.4

6133.3

0.0016

عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

نیاز
استخراج سنگ ،شن و خاک
5

رس
خدمات پشتیبانی استخراج

6

معدن

ساخت مواد و فراوردههای
10

شیمیایی

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple
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جدول  – 34-4تاثیرگذاری کل «خدمات پشتیبانی استخراج معدن» در سال  1396بر ده زیربخش
نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
ضریب

رتبه

نام فعالیت

1

خدمات پشتیبانی استخراج معدن

1.00017

2

استخراج نفت خام و گاز طبیعی

0.0376

3

ساخت کُك و فراوردههای حاصل از پاالیش نفت

0.0254

4

استخراج سنگ مس

0.012

5

استخراج کانی های فلزی آهنی

0.01021

6

تولید ،انتقال و توزیع برق

0.0074

7

استخراج سایر کانی های فلزی و غیرفلزی

0.0063

8

استخراج ذغال سنگ و لینیت

0.0035

9

حمل و نقل آبی

0.00306

10

ساخت مواد و فراوردههای شیمیایی

0.0022

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO

لئونتیف
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 -4-6-4ستانده زیربخش از سایر بخشهای اقتصاد
در این قسمت ،کاالهای واسطهای مورد نیاز این زیربخش بررسی شدهاند .به طور مثال اگر زیربخش i
را در نظر بگیریم ،این زیربخش برای تولید یك واحد کاالی  ،iبه کاالهای واساااطهای نیاز دارد .بر این
اساس و در سال  1396کاالهای مورد نیاز این زیربخش از بلوک صنعت و معدن مشخص شدهاند و در
جداول مستقیم ،منعکس شدهاند .البته جهت اختصار و همچنین کوچك بودن ارقام سایر بخشها ،تنها
 10زیربخش نخستی که بیشترین کاالی واسطهای را به زیربخش مورد نظر ما دادهاند ،ذکر شدهاست.
در جدول دوم ،ضااریب ماتریس معکوس لئونتیف این کاالهای واسااطهای که نشااانگر تمام کاالهای
واسااطهای دادهشااده توسااط بخش  jبه زیربخش مورد نظر ما یعنی زیربخش iام اساات( ،در بردارنده
دادههای واسطهای به صورت مستقیم و غیرمستقیم است) محاسبه و نشان داده شده است .البته همچون
جدول اول ،تنها  10بخشی که بیشترین کاالی واسطهای را به صورت مجموع مستقیم و غیرمستقیم به
زیربخش مورد نظر دادهاند ،مشاهده میشود.

190
جدول  - 35-4ستانده زیربخش «خدمات پشتیبانی استخراج معدن» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

فعالیت های اداری و خدمات
1

پشتیبانی
حمل و نقل زمینی به جز راه

2

آهن
ساخت کُك و فراوردههای

3

حاصل از پاالیش نفت

58322149.1

147644.7

0.25

392982420.9

75098.3

0.019

410312333.6

45847.7

0.011

ساخت ،تعمیر و نصب
محصوالت فلزی ساخته
4

شده ،به جز ماشینآالت و

181786688.6

34480.5

0.019

تجهیزات
عمده فروشی و خرده فروشی
5

و تعمیر وسایل نقلیه موتوری
و موتورسیکلت

711687126

26154.1

0.0037

191
مستقیم
درصد کاالی
کل کاالهای

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

واسطهای داده

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

خدمات پشتیبانی استخراج
6

معدن

62620310.4

25958.3

0.041

ساخت ،تعمیر و نصب
7

ماشینآالت و تجهیزات

93243488.7

19048.8

0.0204

طبقهبندی نشده درجای دیگر
ساخت مواد و فراوردههای

463511454.4

16211.2

0.0035

9

حمل و نقل آبی

33526501.6

15604.2

0.0465

10

بانك و موسسات مالی

242555939.5

14808.2

0.0061

8

شیمیایی

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple
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جدول  – 36-4تاثیرپذیری کل ،زیربخش «خدمات پشتیبانی استخراج معدن» در سال  1396از ده
زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف

رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

1

خدمات پشتیبانی استخراج معدن

1.00017

2

فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی

0.00095

3

حمل و نقل زمینی به جز راه آهن

0.000562

4

ساخت کُك و فراوردههای حاصل از پاالیش نفت

0.00038

عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و
5
6

موتورسیکلت
استخراج نفت خام و گاز طبیعی
ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده ،به جز

7

ماشینآالت و تجهیزات

0.000276
0.0002707
0.000253

8

خدمات واحدهای غیر مسکونی

0.00019

9

ساخت مواد و فراوردههای شیمیایی

0.000171

10

بانك و موسسات مالی

0.00015

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO
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 -4-7ساخت انواع روغنها و چربیها
زیربخش ساخت انواع روغنها و چربیها بر ا ساس مدل  MICMACبلوک صنعت ایران ،به عنوان
هفتمین زیربخش خودمختار این بلوک شناسایی شدهاست .در این قسمت ابتدا وضعیت کلی زیربخش
ساخت انواع روغنها و چربیها که شامل شاخصهای ارزشافزوده ،عرضه کل ،تولیدات واسطهای و
تولیدات نهایی ساخت انواع روغنها و چربیها را برر سی نموده و پس از تنا سب صادارت و واردات
زیربخش مورد ارزیابی قرار میگیرد .پس از آن الزم اسات دادههای واساطهای زیربخش سااخت انواع
روغنها و چربیها با سایر بخشهای اقتصاد ایران در دو ساحت روابط مستقیم و غیرمستقم بررسی و
تبیین گردد .در انتها نیز ستانده زیربخش ساخت انواع روغنها و چربیها از سایر بخشهای اقت صاد
مورد ارزیابی –به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم -قرار خواهد گرفت.

 -4-7-1وضعیت کلی زیربخش
وضااعیت کلی «ساااخت انواع روغنها و چربیها» با  4شاااخص ارزش افزوده ،عرضااه کل ،تولیدات
وا سطهای و تولیدات نهایی طی سال  1396طبق جدول زیر م شخص شده ا ست .همچنین ذیل هریك
از این  4شاخص ،ن سبت اندازه آنها به کل بلوک صنعت و معدن و همچنین ن سبت آن به کل اقت صاد
نشان دادهشده است.
جدول  - 37-4وضعیت کلی «ساخت انواع روغنها و چربیها» در سال 1396
شاخص  /درصد

سال 1396

ارزش افزوده زیربخش (میلیون ریال)

18520204.1

درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به ارزش افزودهای که در
صنعت و معدن ایران ایجاد شده
درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به کل ارزش افزوده ایجاد
شده در اقتصاد ایران

0.75

0.13
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شاخص  /درصد

سال 1396

عرضه کل این زیربخش در اقتصاد ایران (میلیون ریال)

99025508.5

درصد عرضه کل از این زیربخش در اقتصاد نسبت به کل عرضه
صنعت و معدن
درصد عرضه کل از این زیربخش نسبت به کل عرضهی اقتصاد ایران
تولیدات واسطه ای (تولیداتی که از این زیربخش در سایر صنایع
استفاده شده) (میلیون ریال)
درصد تولیدات واسطهای این زیربخش به کل تولیدات واسطهای
تولید شده در بلوک صنعت و معدن
درصد تولیدات واسطهای به کل تولیدات واسطهای تولید شده در
اقتصاد ایران
تولیدات کاالی نهایی این زیربخش (میلیون ریال)
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی کل بخشهای صنعت
و معدن
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی در اقتصاد

1.0203
0.36
42011861.07

1.201

0.48
57013647.4
0.91
0.309

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

 -4-7-2صادرات و واردات
صادرات و واردات این زیربخش بر ا ساس سال  1396و همچنین ن سبت آن به صادرات و واردات
بلوک صاانعت و معدن و همچنین نساابت به واردات و صااادرات کل اقتصاااد ،مطابق جدول ()38-4
بودهاست:
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جدول  - 38-4صادرات و واردات «ساخت انواع روغنها و چربیها» در سال 1396
درصد  %صادرات درصد  %صادرات
عنوان زیربخش

میزان صادرات
(میلیون ریال)

نسبت به صادرات زیربخش نسبت به
کل صنعت و

کل صادرات

معدن

ایران

0.25

0.159

2583270.5

درصد  %واردات
ساخت انواع روغن ها و

میزان واردات

نسبت به واردات

چربی ها

(میلیون ریال)

کل صنعت و
معدن

62024916.7

2.02

درصد  %واردات
زیربخش نسبت به
کل واردات ایران
1.49

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

 -4-7-3دادههای واسطهای زیربخش با سایر بخشهای اقتصاد
این زیربخش از صنعت نیز همچون سایر زیربخشهای اقت صاد ،مقداری از تولیدات خود را به عنوان
کاالی نهایی عر ضه میکند و مقداری از آن را نیز به عنوان کاالی وا سطهای در اختیار سایر بخشها و
تولیدکنندگان قرار میدهد .در این ق سمت ،برای سال دو نوع جدول م شخص شدها ست .در جدول
نخست ،ده فعالیت یا زیربخشی از اقتصاد که بیشترین تقاضا را برای کاالهای واسطهای زیربخش مورد
نظر دارند مشااخص شاادهاند به طوری که در سااتون نخساات رتبه آن زیربخش ،در سااتون دوم عنوان
فعالیتی که بیشترین تقاضای کاالی واسطهای را از این زیربخش داشتهاست ،در ستون سوم کل تقاضای
واسطهای ،تقاضا شده از همه بخشها ذکر شده است ،در ستون چهارم مقدار کاالی واسطهای که این
زیربخش از بلوک صاانعت و معدن به آن فعالیت داده مشااخص شاادهاساات و در انتها نیز مشااخص
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شدها ست که این مقدار کاالی وا سطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به این ده فعالیت
میدهد ،چند درصد از کاالهای واسطهای مورد استفاده آنها است.
در جدول دوم میتوان ضااریب معکوس ماتریس لئونتیف را برای  10زیربخش نخسااتی که بیشااترین
کاالی واسطهای را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از این زیربخش از بلوک صنعت
و معدن تقاضا کردهاند را مشاهدهنمود.
جدول  - 39-4دادههای واسطهای زیربخش «ساخت انواع روغنها و چربیها» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی
کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

1

دامداری

516453720.5

15855683.8

3.0701

2

ساخت محصوالت غذایی

1127725431

12496924.1

1.108

18480387.7

7841343.5

42.43

عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

نیاز

ساخت انواع روغن ها و
3

چربی ها
فعالیتهای خدماتی مربوط به

4

غذا و آشامیدنی ها (رستوران
ها)

107238947.1

1747607.9

1.62
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مستقیم
درصد کاالی
کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

384401528.4

1527546.4

0.397

6

امور دفاعی

94423358.1

240547.4

0.254

7

ساخت قالی و قالیچه

49785707.4

195551.05

0.392

8

ساختمان های غیرمسکونی

469227038.1

194211.6

0.041

عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

نیاز
ساخت مواد و فراوردههای
5

شیمیایی

ساخت محصوالت دارویی،
مواد شیمیایی مورد استفاده در
9

داروسازی و محصوالت

60993204.6

181871.9

0.298

دارویی گیاهی
10

امور انتظامی

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

17902515.5

169340.002

0.945
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جدول  – 40-4تاثیرگذاری کل «ساخت انواع روغنها و چربیها» در سال  1396بر ده زیربخش
نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
ضریب

رتبه

نام فعالیت

1

ساخت انواع روغن ها و چربی ها

1.086

2

دامداری

0.031

3

ساخت محصوالت غذایی

0.0202

4

فعالیتهای خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها (رستوران ها)

0.0095

5

ساخت انواع آشامیدنی ها

0.0049

6

تأمین جا (اقامتگاه ها)

0.0035

7

ساخت قالی و قالیچه

0.0032

8

ساخت منسوجات

0.002727

9

ساخت پوشاک

0.002725

10

ساخت مواد و فراوردههای شیمیایی

0.00204

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO

لئونتیف
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 -4-7-4ستانده زیربخش از سایر بخشهای اقتصاد
در این قسمت ،کاالهای واسطهای مورد نیاز این زیربخش بررسی شدهاند .به طور مثال اگر زیربخش i
را در نظر بگیریم ،این زیربخش برای تولید یك واحد کاالی  ،iبه کاالهای واساااطهای نیاز دارد .بر این
اساس و در سال  1396کاالهای مورد نیاز این زیربخش از بلوک صنعت و معدن مشخص شدهاند و در
جداول مستقیم ،منعکس شدهاند .البته جهت اختصار و همچنین کوچك بودن ارقام سایر بخشها ،تنها
 10زیربخش نخستی که بیشترین کاالی واسطهای را به زیربخش مورد نظر ما دادهاند ،ذکر شدهاست.
در جدول دوم ،ضااریب ماتریس معکوس لئونتیف این کاالهای واسااطهای که نشااانگر تمام کاالهای
واسااطهای دادهشااده توسااط بخش  jبه زیربخش مورد نظر ما یعنی زیربخش iام اساات( ،در بردارنده
دادههای واسطهای به صورت مستقیم و غیرمستقیم است) محاسبه و نشان داده شده است .البته همچون
جدول اول ،تنها  10بخشی که بیشترین کاالی واسطهای را به صورت مجموع مستقیم و غیرمستقیم به
زیربخش مورد نظر دادهاند ،مشاهده میشود.
جدول  - 41-4ستانده زیربخش «ساخت انواع روغنها و چربیها» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

ساخت انواع روغن ها و
1

چربی ها

42011861.07

7841343.5

18.66
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مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

عمده فروشی و خرده فروشی
2

و تعمیر وسایل نقلیه موتوری

711687126

3771075.9

0.529

و موتورسیکلت
3

زراعت و باغداری

399175465.1

2780450.6

0.69

ساخت ،تعمیر و نصب
محصوالت فلزی ساخته
4

شده ،به جز ماشینآالت و

181786688.6

1537540.08

0.84

تجهیزات
ساخت محصوالت اساسی
5
6

آهن و فوالد
ساخت محصوالت غذایی
ساخت محصوالت الستیکی

7

و پالستیکی

485666426

392439.3

0.0808

318814879.4

277645.1

0.087

183207125

257635.8

0.14
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مستقیم
درصد کاالی
کل کاالهای

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

واسطهای داده

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

حمل و نقل زمینی به جز راه
8

آهن
ساخت کاغذ ،محصوالت

9

کاغذی و چاپ
ساخت مواد و فراوردههای

10

شیمیایی

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

392982420.9

219392.1

0.055

104225297.6

156852.4

0.15

463511454.4

130953.2

0.028
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جدول  – 42-4تاثیرپذیری کل ،زیربخش «ساخت انواع روغنها و چربیها» در سال  1396از ده
زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف

رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

1

ساخت انواع روغن ها و چربی ها

1.08609

عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و
2
3

موتورسیکلت
زراعت و باغداری
ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده ،به جز

4

ماشینآالت و تجهیزات

0.044
0.0324
0.0178

5

ساخت محصوالت اساسی آهن و فوالد

0.0117

6

ساخت مواد و فراوردههای شیمیایی

0.0055

7

حمل و نقل زمینی به جز راه آهن

0.00509

8

ساخت محصوالت الستیکی و پالستیکی

0.00391

9

ساخت محصوالت غذایی

0.00379

10

ساخت کاغذ ،محصوالت کاغذی و چاپ

0.00245

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO
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 -4-8ساخت انواع آشامیدنی ها
زیربخش ساخت انواع آشامیدنیها بر اساس مدل  MICMACبلوک صنعت ایران ،به عنوان هشتمین
زیربخش خودمختار این بلوک شناسایی شدهاست .در این قسمت ابتدا وضعیت کلی زیربخش ساخت
انواع آشامیدنیها که شامل شاخصهای ارزشافزوده ،عرضه کل ،تولیدات واسطهای و تولیدات نهایی
ساخت انواع آشامیدنیها را بررسی نموده و پس از تناسب صادارت و واردات زیربخش مورد ارزیابی
قرار میگیرد .پس از آن الزم اساات دادههای واسااطهای زیربخش ساااخت انواع آشااامیدنیها با سااایر
بخشهای اقت صاد ایران در دو ساحت روابط م ستقیم و غیرم ستقم برر سی و تبیین گردد .در انتها نیز
ستانده زیربخش ساخت انواع آ شامیدنیها از سایر بخشهای اقت صاد مورد ارزیابی –به دو صورت
مستقیم و غیرمستقیم -قرار خواهد گرفت.

 -4-8-1وضعیت کلی زیربخش
وضعیت کلی « ساخت انواع آشامیدنیها» با  4شاخص ارزش افزوده ،عرضه کل ،تولیدات واسطهای و
تولیدات نهایی طی سااال  1396طبق جدول زیر مشااخص شااده اساات .همچنین ذیل هریك از این 4
شاخص ،ن سبت اندازه آنها به کل بلوک صنعت و معدن و همچنین ن سبت آن به کل اقت صاد ن شان
دادهشده است.
جدول  - 43-4وضعیت کلی «ساخت انواع آشامیدنیها» در سال 1396
شاخص  /درصد

سال 1396

ارزش افزوده زیربخش (میلیون ریال)

11422567.09

درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به ارزش افزودهای که در
صنعت و معدن ایران ایجاد شده
درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به کل ارزش افزوده ایجاد
شده در اقتصاد ایران

0.46

0.0802
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شاخص  /درصد

سال 1396

عرضه کل این زیربخش در اقتصاد ایران (میلیون ریال)

35819718.3

درصد عرضه کل از این زیربخش در اقتصاد نسبت به کل عرضه
صنعت و معدن
درصد عرضه کل از این زیربخش نسبت به کل عرضهی اقتصاد ایران
تولیدات واسطه ای (تولیداتی که از این زیربخش در سایر صنایع
استفاده شده) (میلیون ریال)
درصد تولیدات واسطهای این زیربخش به کل تولیدات واسطهای
تولید شده در بلوک صنعت و معدن
درصد تولیدات واسطهای به کل تولیدات واسطهای تولید شده در
اقتصاد ایران
تولیدات کاالی نهایی این زیربخش (میلیون ریال)
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی کل بخشهای صنعت
و معدن
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی در اقتصاد

0.36
0.13
8325596.5

0.238

0.096
27494121.7
0.44
0.14

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

 -4-8-2صادرات و واردات
صادرات و واردات این زیربخش بر ا ساس سال  1396و همچنین ن سبت آن به صادرات و واردات
بلوک صاانعت و معدن و همچنین نساابت به واردات و صااادرات کل اقتصاااد ،مطابق جدول ()44-4
بودهاست:
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جدول  - 44-4صادرات و واردات «ساخت انواع آشامیدنیها» در سال 1396
درصد  %صادرات درصد  %صادرات
عنوان زیربخش

میزان صادرات
(میلیون ریال)

نسبت به صادرات زیربخش نسبت به
کل صنعت و

کل صادرات

معدن

ایران

0

0

0

درصد  %واردات
ساخت انواع آشامیدنی ها

میزان واردات

نسبت به واردات

(میلیون ریال)

کل صنعت و
معدن

427744.3

0.013

درصد  %واردات
زیربخش نسبت به
کل واردات ایران
0.0102

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

 -4-8-3دادههای واسطهای زیربخش با سایر بخشهای اقتصاد
این زیربخش از صنعت نیز همچون سایر زیربخشهای اقت صاد ،مقداری از تولیدات خود را به عنوان
کاالی نهایی عر ضه میکند و مقداری از آن را نیز به عنوان کاالی وا سطهای در اختیار سایر بخشها و
تولیدکنندگان قرار میدهد .در این قساامت ،برای سااال  1396دو نوع جدول مشااخص شاادهاساات .در
جدول نخساات ،ده فعالیت یا زیربخشاای از اقتصاااد که بیشااترین تقاضااا را برای کاالهای واسااطهای
زیربخش مورد نظر دارند م شخص شدهاند به طوری که در ستون نخ ست رتبه آن زیربخش ،در ستون
دوم عنوان فعالیتی که بیشترین تقاضای کاالی واسطهای را از این زیربخش داشتهاست ،در ستون سوم
کل تقاضاای واساطهای ،تقاضاا شاده از همه بخشها ذکر شاده اسات ،در ساتون چهارم مقدار کاالی
واسطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به آن فعالیت داده مشخص شدهاست و در انتها نیز
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م شخص شدها ست که این مقدار کاالی وا سطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به این ده
فعالیت میدهد ،چند درصد از کاالهای واسطهای مورد استفاده آنها است.
در جدول دوم میتوان ضااریب معکوس ماتریس لئونتیف را برای  10زیربخش نخسااتی که بیشااترین
کاالی واسطهای را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از این زیربخش از بلوک صنعت
و معدن تقاضا کردهاند را مشاهدهنمود.
جدول  - 45-4دادههای واسطهای زیربخش «ساخت انواع آشامیدنیها» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد
نیاز

فعالیتهای خدماتی مربوط به
1

غذا و آشامیدنی ها (رستوران

107238947.1

4102401.5

3.82

ها)
2

ساخت محصوالت غذایی

1127725431

570985.7

0.0506

3

ساخت انواع آشامیدنی ها

23969406.8

492469.5

2.05

74159081.9

358097.2

0.48

سایر خدمات عمومی ،
4

اجتماعی  .شخصی و خانگی
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مستقیم
درصد کاالی
کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

5

ساختمان های غیرمسکونی

469227038.1

354750.3

0.075

6

دامداری

516453720.5

304212.6

0.058

52455866.2

257250.7

0.4904

8

ماهیگیری

49323701.6

210885.2

0.42

9

تأمین جا (اقامتگاه ها)

9579854.6

140281.3

1.46

10

آموزش

98668728.1

121954.6

0.123

عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

نیاز

سایر فعالیت های اطالعات و
7

ارتباطات

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple
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جدول  – 46-4تاثیرگذاری کل «ساخت انواع آشامیدنیها» در سال  1396بر ده زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
ضریب

رتبه

نام فعالیت

1

ساخت انواع آشامیدنی ها

1.0141

2

فعالیتهای خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها (رستوران ها)

0.0139

3

تأمین جا (اقامتگاه ها)

0.0032

4

سایر خدمات عمومی  ،اجتماعی  .شخصی و خانگی

0.00175

5

ماهیگیری

0.00171

6

سایر فعالیت های اطالعات و ارتباطات

0.00165

7

سایر فعالیت های خدمات مالی و بیمه

0.00161

8

حمل و نقل آبی

0.00096

9

ساخت محصوالت غذایی

0.000680

10

دامداری

0.000671

لئونتیف

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO

 -4-8-4ستانده زیربخش از سایر بخشهای اقتصاد
در این قسمت ،کاالهای واسطهای مورد نیاز این زیربخش بررسی شدهاند .به طور مثال اگر زیربخش i
را در نظر بگیریم ،این زیربخش برای تولید یك واحد کاالی  ،iبه کاالهای واساااطهای نیاز دارد .بر این
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اساس و در سال  1396کاالهای مورد نیاز این زیربخش از بلوک صنعت و معدن مشخص شدهاند و در
جداول مستقیم ،منعکس شدهاند .البته جهت اختصار و همچنین کوچك بودن ارقام سایر بخشها ،تنها
 10زیربخش نخستی که بیشترین کاالی واسطهای را به زیربخش مورد نظر ما دادهاند ،ذکر شدهاست.
در جدول دوم ،ضااریب ماتریس معکوس لئونتیف این کاالهای واسااطهای که نشااانگر تمام کاالهای
واسااطهای دادهشااده توسااط بخش  jبه زیربخش مورد نظر ما یعنی زیربخش iام اساات( ،در بردارنده
دادههای واسطهای به صورت مستقیم و غیرمستقیم است) محاسبه و نشان داده شده است .البته همچون
جدول اول ،تنها  10بخشی که بیشترین کاالی واسطهای را به صورت مجموع مستقیم و غیرمستقیم به
زیربخش مورد نظر دادهاند ،مشاهده میشود.
جدول  - 47-4ستانده زیربخش«ساخت انواع آشامیدنیها» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

1

ساخت محصوالت غذایی

318814879.4

5751156.9

1.803

عمده فروشی و خرده فروشی
2

و تعمیر وسایل نقلیه موتوری
و موتورسیکلت

711687126

4705925.8

0.66
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مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

ساخت محصوالت الستیکی
3

و پالستیکی

183207125

4138640.1

2.25

ساخت ،تعمیر و نصب
محصوالت فلزی ساخته
4

شده ،به جز ماشینآالت و

181786688.6

1813256.3

0.99

تجهیزات
5

دامداری
حمل و نقل زمینی به جز راه

6
7

آهن
زراعت و باغداری
ساخت مواد و فراوردههای

8

شیمیایی

607530635.4

993360.1

0.163

392982420.9

978288.9

0.248

399175465.1

752471.6

0.188

463511454.4

726655.2

0.156
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مستقیم
درصد کاالی
کل کاالهای

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

واسطهای داده

ای زیربخش مورد نظر را

شده به 75

تامین میکند

زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

ساخت شیشه و محصوالت
9

شیشه ای
ساخت کاغذ ،محصوالت

10

کاغذی و چاپ

12682932.4

659482.4

5.199

104225297.6

566372.8

0.543

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

جدول  – 48-4تاثیرپذیری کل ،زیربخش «ساخت انواع آشامیدنیها» در سال  1396از ده زیربخش
نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

1

ساخت انواع آشامیدنی ها

1.0141

2

ساخت محصوالت غذایی

0.1933
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اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
رتبه

نام فعالیت
عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و

3

موتورسیکلت

ضریب لئونتیف

0.18409

4

ساخت محصوالت الستیکی و پالستیکی

0.1305

5

دامداری

0.1026

6

زراعت و باغداری

0.0657

7

ساخت مواد و فراوردههای شیمیایی

0.0597

ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده ،به جز
8

ماشینآالت و تجهیزات

0.0568

9

حمل و نقل زمینی به جز راه آهن

0.0480

10

ساخت محصوالت اساسی آهن و فوالد

0.0265

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO

 -4-9ساخت فراوردههای توتون و تنباکو
زیربخش ساااخت فراوردههای توتون و تنباکو بر اساااس مدل  MICMACبلوک صاانعت ایران ،به
عنوان نهمین زیربخش خودمختار این بلوک شنا سایی شدها ست .در این ق سمت ابتدا و ضعیت کلی
زیربخش ساخت فراوردههای توتون و تنباکو که شامل شاخصهای ارزشافزوده ،عرضه کل ،تولیدات
واسااطهای و تولیدات نهایی ساااخت فراوردههای توتون و تنباکو را بررساای نموده و پس از تناسااب
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صاااادارت و واردات زیربخش مورد ارزیابی قرار میگیرد .پس از آن الزم اسااات دادههای واساااطهای
زیربخش ساااخت فراوردههای توتون و تنباکو با سااایر بخشهای اقتصاااد ایران در دو ساااحت روابط
م ستقیم و غیرم ستقم برر سی و تبیین گردد .در انتها نیز ستانده زیربخش ساخت فراوردههای توتون و
تنباکو از سااایر بخشهای اقتصاااد مورد ارزیابی –به دو صااورت مسااتقیم و غیرمسااتقیم -قرار خواهد
گرفت.

 -4-9-1وضعیت کلی زیربخش
و ضعیت کلی « ساخت فراوردههای توتون و تنباکو» با  4شاخص ارزش افزوده ،عر ضه کل ،تولیدات
وا سطهای و تولیدات نهایی طی سال  1396طبق جدول ( )49-4م شخص شده ا ست .همچنین ذیل
هریك از این  4شاخص ،ن سبت اندازه آنها به کل بلوک صنعت و معدن و همچنین ن سبت آن به کل
اقتصاد نشان دادهشده است.
جدول  - 49-4وضعیت کلی «ساخت فراوردههای توتون و تنباکو» در سال 1396
شاخص  /درصد

سال 1396

ارزش افزوده زیربخش (میلیون ریال)

7196579.5

درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به ارزش افزودهای که در
صنعت و معدن ایران ایجاد شده
درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به کل ارزش افزوده ایجاد
شده در اقتصاد ایران
عرضه کل این زیربخش در اقتصاد ایران (میلیون ریال)
درصد عرضه کل از این زیربخش در اقتصاد نسبت به کل عرضه
صنعت و معدن
درصد عرضه کل از این زیربخش نسبت به کل عرضهی اقتصاد
ایران

0.292

0.0505
13778750.07
0.142

0.0510
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شاخص  /درصد
تولیدات واسطه ای (تولیداتی که از این زیربخش در سایر صنایع
استفاده شده) (میلیون ریال)
درصد تولیدات واسطهای این زیربخش به کل تولیدات واسطهای
تولید شده در بلوک صنعت و معدن
درصد تولیدات واسطهای به کل تولیدات واسطهای تولید شده در
اقتصاد ایران
تولیدات کاالی نهایی این زیربخش (میلیون ریال)
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی کل بخشهای
صنعت و معدن
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی در اقتصاد

سال 1396
847576.6

0.024

0.0098
12931173.4
0.208
0.0703

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

 -4-9-2صادرات و واردات
صادرات و واردات این زیربخش بر ا ساس سال  1396و همچنین ن سبت آن به صادرات و واردات
بلوک صاانعت و معدن و همچنین نساابت به واردات و صااادرات کل اقتصاااد ،مطابق جدول ()50-4
بودهاست:
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جدول  - 50-4صادرات و واردات «ساخت فراوردههای توتون و تنباکو» در سال 1396
درصد %
عنوان زیربخش

میزان صادرات

صادرات نسبت

(میلیون ریال)

به صادرات کل
صنعت و معدن

752932.6

0.074
درصد %

ساخت فراوردههای توتون

میزان واردات

واردات نسبت

و تنباکو

(میلیون ریال)

به واردات کل
صنعت و معدن

4169320.5

0.136

درصد %
صادرات
زیربخش نسبت
به کل صادرات
ایران
0.046
درصد %
واردات
زیربخش نسبت
به کل واردات
ایران
0.1003

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

 -4-9-3دادههای واسطهای زیربخش با سایر بخشهای اقتصاد
این زیربخش از صنعت نیز همچون سایر زیربخشهای اقت صاد ،مقداری از تولیدات خود را به عنوان
کاالی نهایی عر ضه میکند و مقداری از آن را نیز به عنوان کاالی وا سطهای در اختیار سایر بخشها و
تولیدکنندگان قرار میدهد .در این قساامت ،برای سااال  1396دو نوع جدول مشااخص شاادهاساات .در
جدول نخساات ،ده فعالیت یا زیربخشاای از اقتصاااد که بیشااترین تقاضااا را برای کاالهای واسااطهای
زیربخش مورد نظر دارند م شخص شدهاند به طوری که در ستون نخ ست رتبه آن زیربخش ،در ستون
دوم عنوان فعالیتی که بیشترین تقاضای کاالی واسطهای را از این زیربخش داشتهاست ،در ستون سوم
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کل تقاضاای واساطهای ،تقاضاا شاده از همه بخشها ذکر شاده اسات ،در ساتون چهارم مقدار کاالی
واسطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به آن فعالیت داده مشخص شدهاست و در انتها نیز
م شخص شدها ست که این مقدار کاالی وا سطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به این ده
فعالیت میدهد ،چند درصد از کاالهای واسطهای مورد استفاده آنها است.
در جدول دوم میتوان ضااریب معکوس ماتریس لئونتیف را برای  10زیربخش نخسااتی که بیشااترین
کاالی واسطهای را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از این زیربخش از بلوک صنعت
و معدن تقاضا کردهاند را مشاهدهنمود.
جدول  - 51-4دادههای واسطهای زیربخش «ساخت فراوردههای توتون و تنباکو» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد
نیاز

فعالیتهای خدماتی مربوط به
1

غذا و آشامیدنی ها (رستوران

107238947.1

366580.5

0.34

ها)
ساخت وسایل نقلیهی
موتوری و سایر تجهیزات
2

حمل و نقل و قطعات و
وسایل الحاقی آنها

374487924.7

109080.4

0.029
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مستقیم
درصد کاالی
کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

3

ساختمان های غیرمسکونی

469227038.1

59693.2

0.012

4

ساختمان های مسکونی

380790019.4

42466.4

0.0112

عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

نیاز

ساخت ،تعمیر و نصب
محصوالت فلزی ساخته
5

شده ،به جز ماشینآالت و

221291900.5

34876.8

0.0158

تجهیزات
ساخت چوب و فرآورده های
حاصل از چوب ،چوب پنبه،
6

نی و مواد حصیر بافی به جز

63540154.3

20806.7

0.032

مبلمان
فعالیت های مربوط به
7

سالمت انسان

104739095.9

15822.2

0.0151
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مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد
نیاز

ساخت ،تعمیر و نصب
8

69070924.4

ماشینآالت و تجهیزات

14006.07

0.0203

طبقهبندی نشده درجای دیگر
ساخت محصوالت اساسی
9

آهن و فوالد
ساخت ،تعمیر و نصب

10

تجهیزات برقی

240077604.6

13099.01

0.0055

68288588.3

11861.9

0.0174

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

جدول  – 52-4تاثیرگذاری کل «ساخت فراوردههای توتون و تنباکو» در سال  1396بر ده زیربخش
نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

1

ساخت فراوردههای توتون و تنباکو

1.00019
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اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

2

فعالیتهای خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها (رستوران ها)

0.0012

ساخت وسایل نقلیهی موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل و
3
4

قطعات و وسایل الحاقی آنها
ساخت انواع آشامیدنی ها
ساخت چوب و فرآورده های حاصل از چوب ،چوب پنبه ،نی و

5

مواد حصیر بافی به جز مبلمان
ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده ،به جز

6

ماشینآالت و تجهیزات

0.00023
0.00021
0.000154

0.000109

7

ساخت مبلمان

0.000104

8

ساختمان های غیرمسکونی

0.00009

9

ساخت کفش و محصوالت چرمی

0.000089

10

ساختمان های مسکونی

0.000088

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO

 -4-9-4ستانده زیربخش از سایر بخشهای اقتصاد
در این قسمت ،کاالهای واسطهای مورد نیاز این زیربخش بررسی شدهاند .به طور مثال اگر زیربخش i
را در نظر بگیریم ،این زیربخش برای تولید یك واحد کاالی  ،iبه کاالهای واساااطهای نیاز دارد .بر این
اساس و در سال  1396کاالهای مورد نیاز این زیربخش از بلوک صنعت و معدن مشخص شدهاند و در
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جداول مستقیم ،منعکس شدهاند .البته جهت اختصار و همچنین کوچك بودن ارقام سایر بخشها ،تنها
 10زیربخش نخستی که بیشترین کاالی واسطهای را به زیربخش مورد نظر ما دادهاند ،ذکر شدهاست.
در جدول دوم ،ضااریب ماتریس معکوس لئونتیف این کاالهای واسااطهای که نشااانگر تمام کاالهای
واسااطهای دادهشااده توسااط بخش  jبه زیربخش مورد نظر ما یعنی زیربخش iام اساات( ،در بردارنده
دادههای واسطهای به صورت مستقیم و غیرمستقیم است) محاسبه و نشان داده شده است .البته همچون
جدول اول ،تنها  10بخشی که بیشترین کاالی واسطهای را به صورت مجموع مستقیم و غیرمستقیم به
زیربخش مورد نظر دادهاند ،مشاهده میشود.
جدول  - 53-4ستانده زیربخش «ساخت فراوردههای توتون و تنباکو» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

1

زراعت و باغداری

399175465.1

1112282.9

0.278

ساخت ،تعمیر و نصب
محصوالت فلزی ساخته
2

شده ،به جز ماشینآالت و
تجهیزات

181786688.6

327733.03

0.18

221
مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

ساخت کاغذ ،محصوالت
3

کاغذی و چاپ
ساخت مواد و فراوردههای

4

شیمیایی

104225297.6

222882.8

0.21

463511454.4

216708.2

0.04

عمده فروشی و خرده فروشی
5

و تعمیر وسایل نقلیه موتوری

711687126

135660.08

0.019

و موتورسیکلت
ساخت سایر فلزات اساسی و
6

ریخته گری فلزات

54316166.8

38289.8

0.07

ساخت چوب و فرآورده های
حاصل از چوب ،چوب پنبه،
7

نی و مواد حصیر بافی به جز
مبلمان

78762194.3

29143.5

0.037
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مستقیم
درصد کاالی
کل کاالهای

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

واسطهای داده

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

حمل و نقل زمینی به جز راه
8

آهن

392982420.9

27430.6

0.0070

ساخت وسایل نقلیهی
موتوری و سایر تجهیزات
9

حمل و نقل و قطعات و

333982618

25788.8

0.0077

وسایل الحاقی آنها
ساخت ،تعمیر و نصب
10

تجهیزات برقی

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

93160933.6

25724.7

0.027
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جدول  – 54-4تاثیرپذیری کل ،زیربخش «ساخت فراوردههای توتون و تنباکو» در سال  1396از ده
زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف

رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

1

ساخت فراوردههای توتون و تنباکو

1.00019

2

زراعت و باغداری

0.0839

ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده ،به جز
3

ماشینآالت و تجهیزات

0.02548

4

ساخت مواد و فراوردههای شیمیایی

0.02531

5

ساخت کاغذ ،محصوالت کاغذی و چاپ

0.0203

عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و
6

موتورسیکلت

0.01592

7

ساخت محصوالت اساسی آهن و فوالد

0.0112

8

حمل و نقل زمینی به جز راه آهن

0.0067

9

ساخت کُك و فراوردههای حاصل از پاالیش نفت

0.00563

10

جنگلداری

0.00561

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO
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 -4-10ساخت منسوجات
زیربخش سااااخت منساااوجات بر اسااااس مدل  MICMACبلوک صااانعت ایران ،به عنوان دهمین
زیربخش خودمختار این بلوک شناسایی شدهاست .در این قسمت ابتدا وضعیت کلی زیربخش ساخت
منسوجات که شامل شاخصهای ارزشافزوده ،عرضه کل ،تولیدات واسطهای و تولیدات نهایی ساخت
من سوجات را برر سی نموده و پس از تنا سب صادارت و واردات زیربخش مورد ارزیابی قرار میگیرد.
پس از آن الزم است دادههای واسطهای زیربخش ساخت منسوجات با سایر بخشهای اقتصاد ایران در
دو ساااحت روابط مسااتقیم و غیرمسااتقم بررساای و تبیین گردد .در انتها نیز سااتانده زیربخش ساااخت
منسوجات از سایر بخشهای اقتصاد مورد ارزیابی –به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم -قرار خواهد
گرفت.

-4-10-1

وضعیت کلی زیربخش

وضااعیت کلی «ساااخت منسااوجات» با  4شاااخص ارزش افزوده ،عرضااه کل ،تولیدات واسااطهای و
تولیدات نهایی طی سااال  1396طبق جدول زیر مشااخص شااده اساات .همچنین ذیل هریك از این 4
شاخص ،ن سبت اندازه آنها به کل بلوک صنعت و معدن و همچنین ن سبت آن به کل اقت صاد ن شان
دادهشده است.
جدول  - 55-4وضعیت کلی «ساخت منسوجات» در سال 1396
شاخص  /درصد

سال 1396

ارزش افزوده زیربخش (میلیون ریال)

20790784.7

درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به ارزش افزودهای که در
صنعت و معدن ایران ایجاد شده
درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به کل ارزش افزوده ایجاد
شده در اقتصاد ایران
عرضه کل این زیربخش در اقتصاد ایران (میلیون ریال)

0.845

0.145
79475124.9
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شاخص  /درصد
درصد عرضه کل از این زیربخش در اقتصاد نسبت به کل عرضه
صنعت و معدن
درصد عرضه کل از این زیربخش نسبت به کل عرضهی اقتصاد ایران
تولیدات واسطه ای (تولیداتی که از این زیربخش در سایر صنایع
استفاده شده) (میلیون ریال)
درصد تولیدات واسطهای این زیربخش به کل تولیدات واسطهای
تولید شده در بلوک صنعت و معدن
درصد تولیدات واسطهای به کل تولیدات واسطهای تولید شده در
اقتصاد ایران
تولیدات کاالی نهایی این زیربخش (میلیون ریال)
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی کل بخشهای صنعت
و معدن
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی در اقتصاد

سال 1396
0.818
0.294
54587994.7

1.561

0.633
24887130.1
0.4008
0.13

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

-4-10-2

صادرات و واردات

صادرات و واردات این زیربخش بر ا ساس سال  1396و همچنین ن سبت آن به صادرات و واردات
بلوک صنعت و معدن و همچنین نسبت به واردات و صادرات کل اقتصاد ،مطابق جدول زیر بودهاست:
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جدول  - 56-4صادرات و واردات «ساخت منسوجات» در سال 1396
درصد  %صادرات درصد  %صادرات
عنوان زیربخش

میزان صادرات
(میلیون ریال)

4969740.7

نسبت به صادرات زیربخش نسبت به
کل صنعت و

کل صادرات

معدن

ایران

0.49

0.306

درصد  %واردات
ساخت منسوجات

میزان واردات

نسبت به واردات

(میلیون ریال)

کل صنعت و
معدن

25428205.8

0.83

درصد  %واردات
زیربخش نسبت به
کل واردات ایران
0.61

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

-4-10-3

دادههای واسطهای زیربخش با سایر بخشهای اقتصاد

این زیربخش از صنعت نیز همچون سایر زیربخشهای اقت صاد ،مقداری از تولیدات خود را به عنوان
کاالی نهایی عر ضه میکند و مقداری از آن را نیز به عنوان کاالی وا سطهای در اختیار سایر بخشها و
تولیدکنندگان قرار میدهد .در این قساامت ،برای سااال  1396دو نوع جدول مشااخص شاادهاساات .در
جدول نخساات ،ده فعالیت یا زیربخشاای از اقتصاااد که بیشااترین تقاضااا را برای کاالهای واسااطهای
زیربخش مورد نظر دارند م شخص شدهاند به طوری که در ستون نخ ست رتبه آن زیربخش ،در ستون
دوم عنوان فعالیتی که بیشترین تقاضای کاالی واسطهای را از این زیربخش داشتهاست ،در ستون سوم
کل تقاضاای واساطهای ،تقاضاا شاده از همه بخشها ذکر شاده اسات ،در ساتون چهارم مقدار کاالی
واسطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به آن فعالیت داده مشخص شدهاست و در انتها نیز
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م شخص شدها ست که این مقدار کاالی وا سطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به این ده
فعالیت میدهد ،چند درصد از کاالهای واسطهای مورد استفاده آنها است.
در جدول دوم میتوان ضااریب معکوس ماتریس لئونتیف را برای  10زیربخش نخسااتی که بیشااترین
کاالی واسطهای را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از این زیربخش از بلوک صنعت
و معدن تقاضا کردهاند را مشاهدهنمود.
جدول  - 57-4دادههای واسطهای زیربخش «ساخت منسوجات» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی
کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

1

ساخت قالی و قالیچه

49785707.4

15534166.9

31.202

2

ساخت پوشاک

19024992.7

10422999.2

54.78

3

ساخت منسوجات

33256134.3

6636178.6

19.95

4

زراعت و باغداری

429068189

2894113.3

0.67

85899761.4

2415694.9

2.81

1127725431

1686526.4

0.14

عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

نیاز

ساخت محصوالت الستیکی
5
6

و پالستیکی
ساخت محصوالت غذایی
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مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

469227038.1

1206876.8

نیاز
7

ساختمان های غیرمسکونی

0.25

ساخت وسایل نقلیهی
موتوری و سایر تجهیزات
8

حمل و نقل و قطعات و

374487924.7

1111469.9

0.29

وسایل الحاقی آنها
ساخت چوب و فرآورده های
حاصل از چوب ،چوب پنبه،
9

نی و مواد حصیر بافی به جز

63540154.3

1038009.4

1.63

مبلمان
ساخت مواد و فراوردههای
10

شیمیایی

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

384401528.4

969968.1

0.25
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جدول  – 58-4تاثیرگذاری کل «ساخت منسوجات» در سال  1396بر ده زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

1

ساخت منسوجات

1.092

2

ساخت پوشاک

0.184

3

ساخت قالی و قالیچه

0.171

4

ساخت کفش و محصوالت چرمی

0.029

5

ساخت مبلمان

0.027

6

ساخت محصوالت الستیکی و پالستیکی

0.011

ساخت چوب و فرآورده های حاصل از چوب ،چوب پنبه ،نی
7

و مواد حصیر بافی به جز مبلمان

0.0093

8

تأمین جا (اقامتگاه ها)

0.0079

9

ساخت انواع آشامیدنی ها

0.0050

10

سایر خدمات عمومی  ،اجتماعی  .شخصی و خانگی

0.0044

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO

-4-10-4

ستانده زیربخش از سایر بخشهای اقتصاد

در این قسمت ،کاالهای واسطهای مورد نیاز این زیربخش بررسی شدهاند .به طور مثال اگر زیربخش i
را در نظر بگیریم ،این زیربخش برای تولید یك واحد کاالی  ،iبه کاالهای واساااطهای نیاز دارد .بر این
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اساس و در سال  1396کاالهای مورد نیاز این زیربخش از بلوک صنعت و معدن مشخص شدهاند و در
جداول مستقیم ،منعکس شدهاند .البته جهت اختصار و همچنین کوچك بودن ارقام سایر بخشها ،تنها
 10زیربخش نخستی که بیشترین کاالی واسطهای را به زیربخش مورد نظر ما دادهاند ،ذکر شدهاست.
در جدول دوم ،ضااریب ماتریس معکوس لئونتیف این کاالهای واسااطهای که نشااانگر تمام کاالهای
واسااطهای دادهشااده توسااط بخش  jبه زیربخش مورد نظر ما یعنی زیربخش iام اساات( ،در بردارنده
دادههای واسطهای به صورت مستقیم و غیرمستقیم است) محاسبه و نشان داده شده است .البته همچون
جدول اول ،تنها  10بخشی که بیشترین کاالی واسطهای را به صورت مجموع مستقیم و غیرمستقیم به
زیربخش مورد نظر دادهاند ،مشاهده میشود.
جدول  - 59-4ستانده زیربخش «ساخت منسوجات» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

ساخت مواد و فراوردههای

463511454.4

7821403.9

1.68

2

زراعت و باغداری

399175465.1

6655509.8

1.66

3

ساخت منسوجات

54587994.7

6636178.6

12.15

1

شیمیایی
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مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

عمده فروشی و خرده فروشی
4

و تعمیر وسایل نقلیه موتوری

711687126

3688160.6

0.51

و موتورسیکلت
5

دامداری

607530635.4

2820681.1

0.46

6

تولید ،انتقال و توزیع برق

149452733.9

1028121.5

0.68

183207125

557496.5

0.304

392982420.9

477427.7256

0.12

ساخت محصوالت الستیکی
7

و پالستیکی
حمل و نقل زمینی به جز راه

8

آهن
ساخت ،تعمیر و نصب
محصوالت فلزی ساخته

9

شده ،به جز ماشینآالت و
تجهیزات

181786688.6

476711.03

0.26
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مستقیم
درصد کاالی
کل کاالهای

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

واسطهای داده

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

ساخت مواد و فراوردههای
10

463511454.4

شیمیایی

7821403.9

1.68

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

جدول  – 60-4تاثیرپذیری کل ،زیربخش «ساخت منسوجات» در سال  1396از ده زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف

رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

1

ساخت منسوجات

1.092

2

ساخت مواد و فراوردههای شیمیایی

0.129

3

زراعت و باغداری

0.104
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اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف

نام فعالیت

رتبه

عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و
4

موتورسیکلت

ضریب لئونتیف

0.0682

5

دامداری

0.048

6

ساخت کُك و فراوردههای حاصل از پاالیش نفت

0.0204

7

حمل و نقل زمینی به جز راه آهن

0.0187

8

تولید و توزیع گاز طبیعی

0.018

9

تولید ،انتقال و توزیع برق

0.0186

10

ساخت منسوجات

1.092

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO

 -4-11ساخت قالی و قالیچه
زیربخش ساخت قالی و قالیچه بر ا ساس مدل  MICMACبلوک صنعت ایران ،به عنوان یازدهمین
زیربخش خودمختار این بلوک شناسایی شدهاست .در این قسمت ابتدا وضعیت کلی زیربخش ساخت
قالی و قالیچه که شااامل شاااخصهای ارزشافزوده ،عرضااه کل ،تولیدات واسااطهای و تولیدات نهایی
ساخت قالی و قالیچه را بررسی نموده و پس از تناسب صادارت و واردات زیربخش مورد ارزیابی قرار
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میگیرد .پس از آن الزم اساات دادههای واسااطهای زیربخش ساااخت قالی و قالیچه با سااایر بخشهای
اقتصاااد ایران در دو ساااحت روابط مسااتقیم و غیرمسااتقم بررساای و تبیین گردد .در انتها نیز سااتانده
زیربخش ساااخت قالی و قالیچه از سااایر بخشهای اقتصاااد مورد ارزیابی –به دو صااورت مسااتقیم و
غیرمستقیم -قرار خواهد گرفت.

-4-11-1

وضعیت کلی زیربخش

و ضعیت کلی « ساخت قالی و قالیچه» با  4شاخص ارزش افزوده ،عر ضه کل ،تولیدات وا سطهای و
تولیدات نهایی طی سال  1396طبق جدول ( )61-4مشخص شده است .همچنین ذیل هریك از این 4
شاخص ،ن سبت اندازه آنها به کل بلوک صنعت و معدن و همچنین ن سبت آن به کل اقت صاد ن شان
دادهشده است.
جدول  - 61-4وضعیت کلی «ساخت قالی و قالیچه» در سال 1396
شاخص  /درصد

سال 1396

ارزش افزوده زیربخش (میلیون ریال)

39441890.4

درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به ارزش افزودهای که
در صنعت و معدن ایران ایجاد شده
درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به کل ارزش افزوده
ایجاد شده در اقتصاد ایران
عرضه کل این زیربخش در اقتصاد ایران (میلیون ریال)
درصد عرضه کل از این زیربخش در اقتصاد نسبت به کل عرضه
صنعت و معدن
درصد عرضه کل از این زیربخش نسبت به کل عرضهی اقتصاد
ایران

1.603

0.27
100281906.5
1.03

0.37
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سال 1396

شاخص  /درصد
تولیدات واسطه ای (تولیداتی که از این زیربخش در سایر صنایع
استفاده شده) (میلیون ریال)
درصد تولیدات واسطهای این زیربخش به کل تولیدات واسطهای
تولید شده در بلوک صنعت و معدن
درصد تولیدات واسطهای به کل تولیدات واسطهای تولید شده در
اقتصاد ایران
تولیدات کاالی نهایی این زیربخش (میلیون ریال)

5335872.2

0.15

0.061
94946034.2

درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی کل بخشهای
صنعت و معدن
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی در اقتصاد

1.52
0.51

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

-4-11-2

صادرات و واردات

صادرات و واردات این زیربخش بر ا ساس سال  1396و همچنین ن سبت آن به صادرات و واردات
بلوک صنعت و معدن و همچنین نسبت به واردات و صادرات کل اقتصاد ،مطابق جدول زیر بودهاست:
جدول  - 62-4صادرات و واردات «ساخت قالی و قالیچه» در سال 1396
درصد  %صادرات درصد  %صادرات
عنوان زیربخش

میزان صادرات
(میلیون ریال)

نسبت به صادرات زیربخش نسبت به
کل صنعت و

کل صادرات

معدن

ایران

236
34604068.1

3.41
درصد  %واردات

ساخت قالی و قالیچه

میزان واردات

نسبت به واردات

(میلیون ریال)

کل صنعت و
معدن

11054308.5

0.36

2.13
درصد  %واردات
زیربخش نسبت به
کل واردات ایران
0.26

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

-4-11-3

دادههای واسطهای زیربخش با سایر بخشهای اقتصاد

این زیربخش از صنعت نیز همچون سایر زیربخشهای اقت صاد ،مقداری از تولیدات خود را به عنوان
کاالی نهایی عر ضه میکند و مقداری از آن را نیز به عنوان کاالی وا سطهای در اختیار سایر بخشها و
تولیدکنندگان قرار میدهد .در این قساامت ،برای سااال  1396دو نوع جدول مشااخص شاادهاساات .در
جدول نخساات ،ده فعالیت یا زیربخشاای از اقتصاااد که بیشااترین تقاضااا را برای کاالهای واسااطهای
زیربخش مورد نظر دارند م شخص شدهاند به طوری که در ستون نخ ست رتبه آن زیربخش ،در ستون
دوم عنوان فعالیتی که بیشترین تقاضای کاالی واسطهای را از این زیربخش داشتهاست ،در ستون سوم
کل تقاضاای واساطهای ،تقاضاا شاده از همه بخشها ذکر شاده اسات ،در ساتون چهارم مقدار کاالی
واسطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به آن فعالیت داده مشخص شدهاست و در انتها نیز
م شخص شدها ست که این مقدار کاالی وا سطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به این ده
فعالیت میدهد ،چند درصد از کاالهای واسطهای مورد استفاده آنها است.
در جدول دوم میتوان ضااریب معکوس ماتریس لئونتیف را برای  10زیربخش نخسااتی که بیشااترین
کاالی واسطهای را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از این زیربخش از بلوک صنعت
و معدن تقاضا کردهاند را مشاهدهنمود.
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جدول  - 63-4دادههای واسطهای زیربخش «ساخت قالی و قالیچه» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد
نیاز

ساخت وسایل نقلیهی
موتوری و سایر تجهیزات
1

حمل و نقل و قطعات و

374487924.7

679844.3

0.18

وسایل الحاقی آنها
2

ساخت قالی و قالیچه

49785707.4

508813.74

1.02

3

ساختمان های غیرمسکونی

469227038.1

388088.4

0.082

4

ساخت پوشاک

19024992.7

302448.5

1.58

5

ساختمان های مسکونی

380790019.4

267482.4

0.0702

6

زراعت و باغداری

429068189

261108.6

0.0609
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مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

33256134.3

226310.1

نیاز
7

ساخت منسوجات

0.68

ساخت ،تعمیر و نصب
محصوالت فلزی ساخته
8

شده ،به جز ماشینآالت و

221291900.5

222866.5

0.1007

تجهیزات
ساخت مواد و فراوردههای
9

شیمیایی
ساخت محصوالت الستیکی

10

و پالستیکی

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

384401528.4

192130.6

0.05

85899761.4

169377.4

0.19
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جدول  – 64-4تاثیرگذاری کل «ساخت قالی و قالیچه» در سال  1396بر ده زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

1

ساخت قالی و قالیچه

1.0057

2

ساخت پوشاک

0.0054

3

ساخت منسوجات

0.0032

4

ساخت مبلمان

0.00155

ساخت وسایل نقلیهی موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل و
5

قطعات و وسایل الحاقی آنها

0.00153

6

ساخت انواع آشامیدنی ها

0.00146

7

ساخت کفش و محصوالت چرمی

0.00142

ساخت چوب و فرآورده های حاصل از چوب ،چوب پنبه ،نی و
8
9

مواد حصیر بافی به جز مبلمان
ساخت محصوالت الستیکی و پالستیکی
ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده ،به جز

10

ماشینآالت و تجهیزات

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO

0.00113
0.00083
0.00074
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-4-11-4

ستانده زیربخش از سایر بخشهای اقتصاد

در این قسمت ،کاالهای واسطهای مورد نیاز این زیربخش بررسی شدهاند .به طور مثال اگر زیربخش i
را در نظر بگیریم ،این زیربخش برای تولید یك واحد کاالی  ،iبه کاالهای واساااطهای نیاز دارد .بر این
اساس و در سال  1396کاالهای مورد نیاز این زیربخش از بلوک صنعت و معدن مشخص شدهاند و در
جداول مستقیم ،منعکس شدهاند .البته جهت اختصار و همچنین کوچك بودن ارقام سایر بخشها ،تنها
 10زیربخش نخستی که بیشترین کاالی واسطهای را به زیربخش مورد نظر ما دادهاند ،ذکر شدهاست.
در جدول دوم ،ضااریب ماتریس معکوس لئونتیف این کاالهای واسااطهای که نشااانگر تمام کاالهای
واسااطهای دادهشااده توسااط بخش  jبه زیربخش مورد نظر ما یعنی زیربخش iام اساات( ،در بردارنده
دادههای واسطهای به صورت مستقیم و غیرمستقیم است) محاسبه و نشان داده شده است .البته همچون
جدول اول ،تنها  10بخشی که بیشترین کاالی واسطهای را به صورت مجموع مستقیم و غیرمستقیم به
زیربخش مورد نظر دادهاند ،مشاهده میشود.
جدول  - 65-4ستانده زیربخش «ساخت قالی و قالیچه» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

ساخت مواد و فراوردههای
1

شیمیایی

463511454.4

19932665.5

4.3004
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مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

2

ساخت منسوجات

54587994.7

15534166.9

28.45

عمده فروشی و خرده فروشی
3

و تعمیر وسایل نقلیه موتوری

711687126

5912357.9

0.83

و موتورسیکلت
ساخت ،تعمیر و نصب
محصوالت فلزی ساخته
4

شده ،به جز ماشینآالت و

181786688.6

1784438.4

0.98

تجهیزات
5

دامداری

607530635.4

709199.2

0.11

6

تولید ،انتقال و توزیع برق

149452733.9

555709.4

0.37

392982420.9

542541.2

0.13

حمل و نقل زمینی به جز راه
7

آهن
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مستقیم
درصد کاالی
کل کاالهای

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

واسطهای داده

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

ساخت محصوالت الستیکی
8
9

و پالستیکی
ساخت قالی و قالیچه

183207125

511366.3

0.27

5335872.2

508813.7

9.53

ساخت وسایل نقلیهی
موتوری و سایر تجهیزات
10

حمل و نقل و قطعات و
وسایل الحاقی آنها

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

333982618

329354.3

0.098
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جدول  – 66-4تاثیرپذیری کل ،زیربخش «ساخت قالی و قالیچه» در سال  1396از ده زیربخش
نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف

رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

1

ساخت قالی و قالیچه

1.0057

2

ساخت مواد و فراوردههای شیمیایی

0.2412

3

ساخت منسوجات

0.1712

عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و
4

موتورسیکلت

0.083

5

تولید و توزیع گاز طبیعی

0.028

6

ساخت کُك و فراوردههای حاصل از پاالیش نفت

0.0249

ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده ،به جز
7

ماشینآالت و تجهیزات

0.0215

8

زراعت و باغداری

0.0204

9

حمل و نقل زمینی به جز راه آهن

0.01893

10

استخراج نفت خام و گاز طبیعی

0.01859

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO
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 -4-12ساخت پوشاک
زیربخش ساااخت پوشاااک بر اساااس مدل  MICMACبلوک صاانعت ایران ،به عنوان دوازدهمین
زیربخش خودمختار این بلوک شناسایی شدهاست .در این قسمت ابتدا وضعیت کلی زیربخش ساخت
پو شاک که شامل شاخصهای ارزشافزوده ،عر ضه کل ،تولیدات وا سطهای و تولیدات نهایی ساخت
پوشاک را بررسی نموده و پس از تناسب صادارت و واردات زیربخش مورد ارزیابی قرار میگیرد .پس
از آن الزم ا ست دادههای وا سطهای زیربخش ساخت پو شاک با سایر بخشهای اقت صاد ایران در دو
ساحت روابط مستقیم و غیرمستقم بررسی و تبیین گردد .در انتها نیز ستانده زیربخش ساخت پوشاک
از سایر بخشهای اقتصاد مورد ارزیابی –به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم -قرار خواهد گرفت.

-4-12-1

وضعیت کلی زیربخش

و ضعیت کلی « ساخت پو شاک» با  4شاخص ارزش افزوده ،عر ضه کل ،تولیدات وا سطهای و تولیدات
نهایی طی سال  1396طبق جدول زیر م شخص شده ا ست .همچنین ذیل هریك از این  4شاخص،
نسبت اندازه آنها به کل بلوک صنعت و معدن و همچنین نسبت آن به کل اقتصاد نشان دادهشده است.
جدول  - 67-4وضعیت کلی «ساخت پوشاک» در سال 1396
شاخص  /درصد

سال 1396

ارزش افزوده زیربخش (میلیون ریال)

36741241.2

درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به ارزش افزودهای که در
صنعت و معدن ایران ایجاد شده
درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به کل ارزش افزوده ایجاد
شده در اقتصاد ایران
عرضه کل این زیربخش در اقتصاد ایران (میلیون ریال)
درصد عرضه کل از این زیربخش در اقتصاد نسبت به کل عرضه
صنعت و معدن

1.49

0.25
62306899.4
0.64
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شاخص  /درصد

سال 1396

درصد عرضه کل از این زیربخش نسبت به کل عرضهی اقتصاد ایران

0.23

تولیدات واسطه ای (تولیداتی که از این زیربخش در سایر صنایع
استفاده شده) (میلیون ریال)

18328231.5

درصد تولیدات واسطهای این زیربخش به کل تولیدات واسطهای

0.52

تولید شده در بلوک صنعت و معدن
درصد تولیدات واسطهای به کل تولیدات واسطهای تولید شده در

0.21

اقتصاد ایران
تولیدات کاالی نهایی این زیربخش (میلیون ریال)

43978667.8

درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی کل بخشهای صنعت
و معدن
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی در اقتصاد

0.70
0.23

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

-4-12-2

صادرات و واردات

صادرات و واردات این زیربخش بر ا ساس سال  1396و همچنین ن سبت آن به صادرات و واردات
بلوک صاانعت و معدن و همچنین نساابت به واردات و صااادرات کل اقتصاااد ،مطابق جدول ()68-4
بودهاست:
جدول  - 68-4صادرات و واردات «ساخت پوشاک» در سال 1396
عنوان زیربخش

میزان صادرات

درصد  %صادرات درصد  %صادرات

(میلیون ریال)

نسبت به صادرات زیربخش نسبت به
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10456843.2

کل صنعت و

کل صادرات

معدن

ایران

1.03

0.64

درصد  %واردات
ساخت پوشاک

میزان واردات

نسبت به واردات

(میلیون ریال)

کل صنعت و
معدن

6540665.4

0.21

درصد  %واردات
زیربخش نسبت به
کل واردات ایران
0.15

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

-4-12-3

دادههای واسطهای زیربخش با سایر بخشهای اقتصاد

این زیربخش از صنعت نیز همچون سایر زیربخشهای اقت صاد ،مقداری از تولیدات خود را به عنوان
کاالی نهایی عر ضه میکند و مقداری از آن را نیز به عنوان کاالی وا سطهای در اختیار سایر بخشها و
تولیدکنندگان قرار میدهد .در این قساامت ،برای سااال  1396دو نوع جدول مشااخص شاادهاساات .در
جدول نخساات ،ده فعالیت یا زیربخشاای از اقتصاااد که بیشااترین تقاضااا را برای کاالهای واسااطهای
زیربخش مورد نظر دارند م شخص شدهاند به طوری که در ستون نخ ست رتبه آن زیربخش ،در ستون
دوم عنوان فعالیتی که بیشترین تقاضای کاالی واسطهای را از این زیربخش داشتهاست ،در ستون سوم
کل تقاضاای واساطهای ،تقاضاا شاده از همه بخشها ذکر شاده اسات ،در ساتون چهارم مقدار کاالی
واسطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به آن فعالیت داده مشخص شدهاست و در انتها نیز
م شخص شدها ست که این مقدار کاالی وا سطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به این ده
فعالیت میدهد ،چند درصد از کاالهای واسطهای مورد استفاده آنها است.
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در جدول دوم میتوان ضااریب معکوس ماتریس لئونتیف را برای  10زیربخش نخسااتی که بیشااترین
کاالی واسطهای را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از این زیربخش از بلوک صنعت
و معدن تقاضا کردهاند را مشاهدهنمود.

جدول  - 69-4دادههای واسطهای زیربخش «ساخت پوشاک» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

94423358.1

2958668.2

نیاز
1

امور دفاعی

3.13

ساخت وسایل نقلیهی
موتوری و سایر تجهیزات
2

حمل و نقل و قطعات و

374487924.7

1301592.4

0.34

وسایل الحاقی آنها
3

ساختمان های غیرمسکونی

469227038.1

1300263.5

0.277

عمده فروشی وخرده فروشی
4

به جز وسایل نقلیه موتوری و
موتورسیکلت

367628263

1127821.4

0.306

248
مستقیم
درصد کاالی
کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

5

ساختمان های مسکونی

380790019.4

1075710.3

0.282

6

زراعت و باغداری

429068189

828731.8

0.19

52455866.23

755607.5

1.44

17902515.5

678412.8

3.78

104739095.9

671162.1

0.64

عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

نیاز

سایر فعالیت های اطالعات و
7
8

ارتباطات
امور انتظامی
فعالیت های مربوط به

9

سالمت انسان
ساخت ،تعمیر و نصب
محصوالت فلزی ساخته

10

شده ،به جز ماشینآالت و
تجهیزات

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

221291900.5

638557.5

0.28
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جدول  – 70-4تاثیرگذاری کل «ساخت پوشاک» در سال  1396بر ده زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

1

ساخت پوشاک

1.0042

2

امور دفاعی

0.00802

3

امور انتظامی

0.0062

4

سایر فعالیت های اطالعات و ارتباطات

0.0048

5

ساخت قالی و قالیچه

0.0037

6

آبرسانی ،مدیریت پسماند ،فاضالب و فعالیتهای تصفیه

0.0033

7

ساخت انواع آشامیدنی ها

0.0031

ساخت وسایل نقلیهی موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل و
8
9

قطعات و وسایل الحاقی آنها
سایر خدمات عمومی  ،اجتماعی  .شخصی و خانگی
ساخت چوب و فرآورده های حاصل از چوب ،چوب پنبه ،نی و

10

مواد حصیر بافی به جز مبلمان

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO

0.0029
0.002508
0.002409
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-4-12-4

ستانده زیربخش از سایر بخشهای اقتصاد

در این قسمت ،کاالهای واسطهای مورد نیاز این زیربخش بررسی شدهاند .به طور مثال اگر زیربخش i
را در نظر بگیریم ،این زیربخش برای تولید یك واحد کاالی  ،iبه کاالهای واساااطهای نیاز دارد .بر این
اساس و در سال  1396کاالهای مورد نیاز این زیربخش از بلوک صنعت و معدن مشخص شدهاند و در
جداول مستقیم ،منعکس شدهاند .البته جهت اختصار و همچنین کوچك بودن ارقام سایر بخشها ،تنها
 10زیربخش نخستی که بیشترین کاالی واسطهای را به زیربخش مورد نظر ما دادهاند ،ذکر شدهاست.
در جدول دوم ،ضااریب ماتریس معکوس لئونتیف این کاالهای واسااطهای که نشااانگر تمام کاالهای
واسااطهای دادهشااده توسااط بخش  jبه زیربخش مورد نظر ما یعنی زیربخش iام اساات( ،در بردارنده
دادههای واسطهای به صورت مستقیم و غیرمستقیم است) محاسبه و نشان داده شده است .البته همچون
جدول اول ،تنها  10بخشی که بیشترین کاالی واسطهای را به صورت مجموع مستقیم و غیرمستقیم به
زیربخش مورد نظر دادهاند ،مشاهده میشود.
جدول  - 71-4ستانده زیربخش «ساخت پوشاک» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

1

ساخت منسوجات

54587994.7

10422999.2

19.093
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مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

عمده فروشی و خرده فروشی
2

و تعمیر وسایل نقلیه موتوری

711687126

3727430.3

0.52

و موتورسیکلت
خدمات واحدهای غیر
3

مسکونی

190113675

771336.2

0.405

ساخت ،تعمیر و نصب
محصوالت فلزی ساخته
4

شده ،به جز ماشینآالت و

181786688.6

561331.8

0.308

تجهیزات
5

تولید ،انتقال و توزیع برق
حمل و نقل زمینی به جز راه

6
7

آهن
ساخت قالی و قالیچه

149452733.9

498600.5

0.33

392982420.9

360357.6

0.09

5335872.2

302448.5

5.66
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مستقیم
درصد کاالی
کل کاالهای

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

واسطهای داده

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

ساخت محصوالت الستیکی
8
9

و پالستیکی
ساخت پوشاک
ساخت مواد و فراوردههای

10

شیمیایی

183207125

264189.8

0.14

18328231.5

232927.2

1.27

463511454.4

196480.8

0.042

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

جدول  – 72-4تاثیرپذیری کل ،زیربخش «ساخت پوشاک» در سال  1396از ده زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف

رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

1

ساخت پوشاک

1.0042
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اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف

رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

2

ساخت منسوجات

0.1844

عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و
3

موتورسیکلت

0.0752

4

ساخت مواد و فراوردههای شیمیایی

0.0288

5

زراعت و باغداری

0.018

6

خدمات واحدهای غیر مسکونی

0.0154

7

تولید ،انتقال و توزیع برق

0.0131

8

حمل و نقل زمینی به جز راه آهن

0.0118

ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده ،به جز
9
10

ماشینآالت و تجهیزات
دامداری

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO

0.0116
0.0085
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 -4-13ساخت کفش و محصوالت چرمی
زیربخش ساخت کفش و محصوالت چرمی بر اساس مدل  MICMACبلوک صنعت ایران ،به عنوان
ساایزدهمین زیربخش خودمختار این بلوک شااناسااایی شاادهاساات .در این قساامت ابتدا وضااعیت کلی
زیربخش ساخت کفش و مح صوالت چرمی که شامل شاخصهای ارزشافزوده ،عر ضه کل ،تولیدات
واسااطهای و تولیدات نهایی ساااخت کفش و محصااوالت چرمی را بررساای نموده و پس از تناسااب
صاااادارت و واردات زیربخش مورد ارزیابی قرار میگیرد .پس از آن الزم اسااات دادههای واساااطهای
زیربخش ساااخت کفش و محصااوالت چرمی با سااایر بخشهای اقتصاااد ایران در دو ساااحت روابط
م ستقیم و غیرم ستقم برر سی و تبیین گردد .در انتها نیز ستانده زیربخش ساخت کفش و مح صوالت
چرمی از سااایر بخشهای اقتصاااد مورد ارزیابی –به دو صااورت مسااتقیم و غیرمسااتقیم -قرار خواهد
گرفت.

-4-13-1

وضعیت کلی زیربخش

و ضعیت کلی « ساخت چرم و مح صوالت واب سته» با  4شاخص ارزش افزوده ،عر ضه کل ،تولیدات
وا سطهای و تولیدات نهایی طی سال  1396طبق جدول زیر م شخص شده ا ست .همچنین ذیل هریك
از این  4شاخص ،ن سبت اندازه آنها به کل بلوک صنعت و معدن و همچنین ن سبت آن به کل اقت صاد
نشان دادهشده است.
جدول  - 73-4وضعیت کلی «ساخت چرم و محصوالت وابسته» در سال 1396
شاخص  /درصد

سال 1396

ارزش افزوده زیربخش (میلیون ریال)

22713411.2

درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به ارزش افزودهای که در
صنعت و معدن ایران ایجاد شده
درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به کل ارزش افزوده ایجاد
شده در اقتصاد ایران

0.92

0.15
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شاخص  /درصد

سال 1396

عرضه کل این زیربخش در اقتصاد ایران (میلیون ریال)

37998733.9

درصد عرضه کل از این زیربخش در اقتصاد نسبت به کل عرضه
صنعت و معدن
درصد عرضه کل از این زیربخش نسبت به کل عرضهی اقتصاد ایران
تولیدات واسطه ای (تولیداتی که از این زیربخش در سایر صنایع
استفاده شده) (میلیون ریال)
درصد تولیدات واسطهای این زیربخش به کل تولیدات واسطهای تولید
شده در بلوک صنعت و معدن
درصد تولیدات واسطهای به کل تولیدات واسطهای تولید شده در
اقتصاد ایران
تولیدات کاالی نهایی این زیربخش (میلیون ریال)
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی کل بخشهای صنعت و
معدن
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی در اقتصاد

0.39
0.14
9316267.9

0.26

0.108
28682465.9
0.46
0.15

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

-4-13-2

صادرات و واردات

صادرات و واردات این زیربخش بر ا ساس سال  1396و همچنین ن سبت آن به صادرات و واردات
بلوک صنعت و معدن و همچنین نسبت به واردات و صادرات کل اقتصاد ،مطابق جدول زیر بودهاست:
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جدول  - 74-4صادرات و واردات «ساخت چرم و محصوالت وابسته» در سال 1396
درصد  %صادرات درصد  %صادرات
عنوان زیربخش

میزان صادرات
(میلیون ریال)

3408226.4

نسبت به صادرات زیربخش نسبت به
کل صنعت و

کل صادرات

معدن

ایران

0.33

0.21

درصد  %واردات
ساخت کفش و محصوالت

میزان واردات

نسبت به واردات

چرمی

(میلیون ریال)

کل صنعت و
معدن

2235174.3

0.073

درصد  %واردات
زیربخش نسبت به
کل واردات ایران
0.053

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

-4-13-3

دادههای واسطهای زیربخش با سایر بخشهای اقتصاد

این زیربخش از صنعت نیز همچون سایر زیربخشهای اقت صاد ،مقداری از تولیدات خود را به عنوان
کاالی نهایی عر ضه میکند و مقداری از آن را نیز به عنوان کاالی وا سطهای در اختیار سایر بخشها و
تولیدکنندگان قرار میدهد .در این قساامت ،برای سااال  1396دو نوع جدول مشااخص شاادهاساات .در
جدول نخساات ،ده فعالیت یا زیربخشاای از اقتصاااد که بیشااترین تقاضااا را برای کاالهای واسااطهای
زیربخش مورد نظر دارند م شخص شدهاند به طوری که در ستون نخ ست رتبه آن زیربخش ،در ستون
دوم عنوان فعالیتی که بیشترین تقاضای کاالی واسطهای را از این زیربخش داشتهاست ،در ستون سوم
کل تقاضاای واساطهای ،تقاضاا شاده از همه بخشها ذکر شاده اسات ،در ساتون چهارم مقدار کاالی
واسطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به آن فعالیت داده مشخص شدهاست و در انتها نیز
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م شخص شدها ست که این مقدار کاالی وا سطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به این ده
فعالیت میدهد ،چند درصد از کاالهای واسطهای مورد استفاده آنها است.
در جدول دوم میتوان ضااریب معکوس ماتریس لئونتیف را برای  10زیربخش نخسااتی که بیشااترین
کاالی واسطهای را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از این زیربخش از بلوک صنعت
و معدن تقاضا کردهاند را مشاهدهنمود.
جدول  - 75-4دادههای واسطهای زیربخش «ساخت چرم و محصوالت وابسته» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی
کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

13050148.3

3650030.6

27.96

429068189

710056.1

0.16

52455866.2

677042.6

1.29

4

آموزش

98668728.1

496605.5

0.503

5

دامداری

516453720.5

381758.4

0.073

عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

نیاز
ساخت کفش و محصوالت
1
2

چرمی
زراعت و باغداری
سایر فعالیت های اطالعات و

3

ارتباطات
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مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد
نیاز

عمده فروشی وخرده فروشی
6

به جز وسایل نقلیه موتوری و

367628263

360612.2

0.098

موتورسیکلت
فعالیت های مربوط به
7
8

سالمت انسان
ساختمان های غیرمسکونی
سایر خدمات عمومی ،

9

اجتماعی  .شخصی و خانگی

104739095.9

238884.1

0.22

469227038.1

222934.1

0.04

74159081.9

203641.3

0.27

ساخت چوب و فرآورده های
حاصل از چوب ،چوب پنبه،
10

نی و مواد حصیر بافی به جز
مبلمان

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

63540154.3

195975.6

0.308
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جدول  – 76-4تاثیرگذاری کل «ساخت چرم و محصوالت وابسته» در سال  1396بر ده زیربخش
نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
ضریب

رتبه

نام فعالیت

1

ساخت کفش و محصوالت چرمی

1.106

2

سایر فعالیت های اطالعات و ارتباطات

0.0046

3

امور انتظامی

0.0016

4

ساخت چوب و فرآورده های حاصل از چوب ،چوب پنبه ،نی و مواد حصیر بافی به جز مبلمان

0.0015

5

ساخت مبلمان

0.0012

6

آبرسانی ،مدیریت پسماند ،فاضالب و فعالیتهای تصفیه

0.00110

7

سایر خدمات عمومی  ،اجتماعی  .شخصی و خانگی

0.00109

8

تأمین جا (اقامتگاه ها)

0.001015

9

دامداری

0.00094

10

آموزش

0.00089

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO

لئونتیف
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-4-13-4

ستانده زیربخش از سایر بخشهای اقتصاد

در این قسمت ،کاالهای واسطهای مورد نیاز این زیربخش بررسی شدهاند .به طور مثال اگر زیربخش i
را در نظر بگیریم ،این زیربخش برای تولید یك واحد کاالی  ،iبه کاالهای واساااطهای نیاز دارد .بر این
اساس و در سال  1396کاالهای مورد نیاز این زیربخش از بلوک صنعت و معدن مشخص شدهاند و در
جداول مستقیم ،منعکس شدهاند .البته جهت اختصار و همچنین کوچك بودن ارقام سایر بخشها ،تنها
 10زیربخش نخستی که بیشترین کاالی واسطهای را به زیربخش مورد نظر ما دادهاند ،ذکر شدهاست.
در جدول دوم ،ضااریب ماتریس معکوس لئونتیف این کاالهای واسااطهای که نشااانگر تمام کاالهای
واسااطهای دادهشااده توسااط بخش  jبه زیربخش مورد نظر ما یعنی زیربخش iام اساات( ،در بردارنده
دادههای واسطهای به صورت مستقیم و غیرمستقیم است) محاسبه و نشان داده شده است .البته همچون
جدول اول ،تنها  10بخشی که بیشترین کاالی واسطهای را به صورت مجموع مستقیم و غیرمستقیم به
زیربخش مورد نظر دادهاند ،مشاهده میشود.
جدول  - 77-4ستانده زیربخش «ساخت چرم و محصوالت وابسته» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

ساخت کفش و محصوالت
1

چرمی

9316267.9

3650030.6

39.17
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مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

عمده فروشی و خرده فروشی
2

و تعمیر وسایل نقلیه موتوری

711687126

2561850.1

0.36

و موتورسیکلت
3

دامداری
ساخت محصوالت الستیکی

4
5

و پالستیکی
ساخت منسوجات
ساخت مواد و فراوردههای

6

7

شیمیایی
ساخت ،تعمیر و نصب
محصوالت فلزی ساخته

607530635.4

1226463.2

0.201

183207125

1061111.4

0.57

54587994.7

894642.5

1.6

463511454.4

835122.7

0.18

181786688.6

753972.7

0.41
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مستقیم
درصد کاالی
کل کاالهای

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

واسطهای داده

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

شده ،به جز ماشینآالت و
تجهیزات
حمل و نقل زمینی به جز راه
8

آهن
ساخت کاغذ ،محصوالت

9
10

کاغذی و چاپ
ساخت محصوالت غذایی

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

392982420.9

248101.4

0.063

104225297.6

243670.4

0.23

318814879.4

214618.1

0.067
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جدول  – 78-4تاثیرپذیری کل ،زیربخش «ساخت چرم و محصوالت وابسته» در سال  1396از ده
زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
ضریب

رتبه

نام فعالیت

1

ساخت کفش و محصوالت چرمی

1.1063

2

عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت

0.0913

3

دامداری

0.0474

4

ساخت مواد و فراوردههای شیمیایی

0.0402

5

ساخت محصوالت الستیکی و پالستیکی

0.034

6

ساخت منسوجات

0.0296

7

ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده ،به جز ماشینآالت و تجهیزات

0.0243

8

حمل و نقل زمینی به جز راه آهن

0.015

9

ساخت محصوالت غذایی

0.012827

10

زراعت و باغداری

0.012816

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO

لئونتیف
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 -4-14ساخت چوب و فرآورده های حا صل از چوب ،چوب پنبه ،نی و مواد ح صیر بافی به جز
مبلمان
زیربخش ساااخت چوب و فرآورده های حاصاال از چوب ،چوب پنبه ،نی و مواد حصاایر بافی به جز
مبلمان بر اساس مدل  MICMACبلوک صنعت ایران ،به عنوان چهاردهمین زیربخش خودمختار این
بلوک شنا سایی شدها ست .در این ق سمت ابتدا و ضعیت کلی زیربخش ساخت چوب و فرآورده های
حاصل از چوب ،چوب پنبه ،نی و مواد ح صیر بافی به جز مبلمان که شامل شاخصهای ارزشافزوده،
عرضه کل ،تولیدات واسطهای و تولیدات نهایی ساخت چوب و فرآورده های حاصل از چوب ،چوب
پنبه ،نی و مواد حصااایر بافی به جز مبلمان را بررسااای نموده و پس از تناساااب صاااادارت و واردات
زیربخش مورد ارزیابی قرار میگیرد .پس از آن الزم ا ست دادههای وا سطهای زیربخش ساخت چوب
و فرآورده های حاصاال از چوب ،چوب پنبه ،نی و مواد حصاایر بافی به جز مبلمان با سااایر بخشهای
اقتصاااد ایران در دو ساااحت روابط مسااتقیم و غیرمسااتقم بررساای و تبیین گردد .در انتها نیز سااتانده
زیربخش ساااخت چوب و فرآورده های حاصاال از چوب ،چوب پنبه ،نی و مواد حصاایر بافی به جز
مبلمان از سااایر بخشهای اقتصاااد مورد ارزیابی –به دو صااورت مسااتقیم و غیرمسااتقیم -قرار خواهد
گرفت.

-4-14-1

وضعیت کلی زیربخش

و ضعیت کلی « ساخت چوب و فراوردههای چوب و چوبپنبه ،به جز مبلمان؛ ساخت کاالها از نی و
مواد حصیربافی» با  4شاخص ارزش افزوده ،عرضه کل ،تولیدات واسطهای و تولیدات نهایی طی سال
 1396طبق جدول زیر م شخص شده ا ست .همچنین ذیل هریك از این  4شاخص ،ن سبت اندازه آنها
به کل بلوک صنعت و معدن و همچنین نسبت آن به کل اقتصاد نشان دادهشده است.
جدول  - 79-4وضعیت کلی «ساخت چوب و فراوردههای چوب و چوبپنبه ،به جز مبلمان؛ ساخت
کاالها از نی و مواد حصیربافی» در سال 1396
شاخص  /درصد

سال 1396

ارزش افزوده زیربخش (میلیون ریال)

86919538.6
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شاخص  /درصد
درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به ارزش افزودهای که در
صنعت و معدن ایران ایجاد شده
درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به کل ارزش افزوده ایجاد
شده در اقتصاد ایران
عرضه کل این زیربخش در اقتصاد ایران (میلیون ریال)
درصد عرضه کل از این زیربخش در اقتصاد نسبت به کل عرضه
صنعت و معدن
درصد عرضه کل از این زیربخش نسبت به کل عرضهی اقتصاد ایران
تولیدات واسطه ای (تولیداتی که از این زیربخش در سایر صنایع
استفاده شده) (میلیون ریال)
درصد تولیدات واسطهای این زیربخش به کل تولیدات واسطهای
تولید شده در بلوک صنعت و معدن
درصد تولیدات واسطهای به کل تولیدات واسطهای تولید شده در
اقتصاد ایران
تولیدات کاالی نهایی این زیربخش (میلیون ریال)
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی کل بخشهای صنعت
و معدن
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی در اقتصاد
منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

سال 1396
3.53

0.61
174106981.4
1.79
0.64
78762194.3

2.25

0.91
95344787.06
1.53
0.51
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-4-14-2

صادرات و واردات

صادرات و واردات این زیربخش بر ا ساس سال  1396و همچنین ن سبت آن به صادرات و واردات
بلوک صنعت و معدن و همچنین نسبت به واردات و صادرات کل اقتصاد ،مطابق جدول زیر بودهاست:
جدول  - 80-4صادرات و واردات «ساخت چوب و فراوردههای چوب و چوبپنبه ،به جز مبلمان؛
ساخت کاالها از نی و مواد حصیربافی» در سال 1396
درصد  %صادرات درصد  %صادرات
عنوان زیربخش

میزان صادرات
(میلیون ریال)

4771308.06

نسبت به صادرات زیربخش نسبت به
کل صنعت و

کل صادرات

معدن

ایران

0.47

0.29

درصد  %واردات

ساخت چوب و فرآورده های
حاصل از چوب ،چوب پنبه،

میزان واردات

نسبت به واردات

نی و مواد حصیر بافی به جز

(میلیون ریال)

کل صنعت و

مبلمان

معدن
23647288.4

0.77

درصد  %واردات
زیربخش نسبت به
کل واردات ایران
0.56

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

-4-14-3

دادههای واسطهای زیربخش با سایر بخشهای اقتصاد

این زیربخش از صنعت نیز همچون سایر زیربخشهای اقت صاد ،مقداری از تولیدات خود را به عنوان
کاالی نهایی عر ضه میکند و مقداری از آن را نیز به عنوان کاالی وا سطهای در اختیار سایر بخشها و
تولیدکنندگان قرار میدهد .در این قساامت ،برای سااال  1396دو نوع جدول مشااخص شاادهاساات .در
جدول نخساات ،ده فعالیت یا زیربخشاای از اقتصاااد که بیشااترین تقاضااا را برای کاالهای واسااطهای
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زیربخش مورد نظر دارند م شخص شدهاند به طوری که در ستون نخ ست رتبه آن زیربخش ،در ستون
دوم عنوان فعالیتی که بیشترین تقاضای کاالی واسطهای را از این زیربخش داشتهاست ،در ستون سوم
کل تقاضاای واساطهای ،تقاضاا شاده از همه بخشها ذکر شاده اسات ،در ساتون چهارم مقدار کاالی
واسطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به آن فعالیت داده مشخص شدهاست و در انتها نیز
م شخص شدها ست که این مقدار کاالی وا سطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به این ده
فعالیت میدهد ،چند درصد از کاالهای واسطهای مورد استفاده آنها است.
در جدول دوم میتوان ضااریب معکوس ماتریس لئونتیف را برای  10زیربخش نخسااتی که بیشااترین
کاالی واسطهای را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از این زیربخش از بلوک صنعت
و معدن تقاضا کردهاند را مشاهدهنمود.
جدول  - 81-4دادههای واسطهای زیربخش «ساخت چوب و فراوردههای چوب و چوبپنبه ،به جز
مبلمان؛ ساخت کاالها از نی و مواد حصیربافی» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد
نیاز

ساخت چوب و فرآورده های
حاصل از چوب ،چوب پنبه،
1

نی و مواد حصیر بافی به جز
مبلمان

63540154.3

28849633.3

45.403
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مستقیم
درصد کاالی
کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

2

ساختمان های غیرمسکونی

469227038.1

17535309.5

3.73

3

ساختمان های مسکونی

380790019.4

8685747.08

2.28

4

ساخت مبلمان

15338172.9

6142212.01

40.04

5

زراعت و باغداری

429068189

4500070.9

1.04

عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

نیاز

ساخت وسایل نقلیهی
موتوری و سایر تجهیزات
6

حمل و نقل و قطعات و

374487924.7

2530326.3

0.67

وسایل الحاقی آنها
7

دامداری

516453720.5

1563751.8

0.302

ساخت ،تعمیر و نصب
محصوالت فلزی ساخته
8

شده ،به جز ماشینآالت و
تجهیزات

221291900.5

784374.3

0.35
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مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

45436534.9

660889.8

1.45

52455866.2

547577.8

1.04

نیاز
سایر فعالیتهای حرفهای،
9

علمی و فنی
سایر فعالیت های اطالعات و

10

ارتباطات

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

جدول  – 82-4تاثیرگذاری کل «ساخت چوب و فراوردههای چوب و چوبپنبه ،به جز مبلمان؛
ساخت کاالها از نی و مواد حصیربافی» در سال  1396بر ده زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
رتبه

نام فعالیت
ساخت چوب و فرآورده های حاصل از چوب ،چوب پنبه ،نی و

1

مواد حصیر بافی به جز مبلمان

ضریب لئونتیف
1.203
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اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

2

ساخت مبلمان

0.209

3

ساختمان های غیرمسکونی

0.028

4

ساختمان های مسکونی

0.0191

5

فعالیتهای پست و پیك

0.0125

ساخت وسایل نقلیهی موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل و
6

قطعات و وسایل الحاقی آنها

0.0082

7

سایر فعالیتهای حرفهای ،علمی و فنی

0.0073

8

ساخت ،تعمیر و نصب سایر مصنوعات طبقه بندی

0.00709

9

خدمات واحدهای غیر مسکونی

0.0058

10

استخراج ذغال سنگ و لینیت

0.0056

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO

-4-14-4

ستانده زیربخش از سایر بخشهای اقتصاد

در این قسمت ،کاالهای واسطهای مورد نیاز این زیربخش بررسی شدهاند .به طور مثال اگر زیربخش i
را در نظر بگیریم ،این زیربخش برای تولید یك واحد کاالی  ،iبه کاالهای واساااطهای نیاز دارد .بر این
اساس و در سال  1396کاالهای مورد نیاز این زیربخش از بلوک صنعت و معدن مشخص شدهاند و در
جداول مستقیم ،منعکس شدهاند .البته جهت اختصار و همچنین کوچك بودن ارقام سایر بخشها ،تنها
 10زیربخش نخستی که بیشترین کاالی واسطهای را به زیربخش مورد نظر ما دادهاند ،ذکر شدهاست.
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در جدول دوم ،ضااریب ماتریس معکوس لئونتیف این کاالهای واسااطهای که نشااانگر تمام کاالهای
واسااطهای دادهشااده توسااط بخش  jبه زیربخش مورد نظر ما یعنی زیربخش iام اساات( ،در بردارنده
دادههای واسطهای به صورت مستقیم و غیرمستقیم است) محاسبه و نشان داده شده است .البته همچون
جدول اول ،تنها  10بخشی که بیشترین کاالی واسطهای را به صورت مجموع مستقیم و غیرمستقیم به
زیربخش مورد نظر دادهاند ،مشاهده میشود.
جدول  - 83-4ستانده زیربخش «ساخت چوب و فراوردههای چوب و چوبپنبه ،به جز مبلمان؛
ساخت کاالها از نی و مواد حصیربافی» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

ساخت چوب و فرآورده های
حاصل از چوب ،چوب پنبه،
1

نی و مواد حصیر بافی به جز

78762194.3

28849633.3

36.62

مبلمان
2

ساخت ،تعمیر و نصب
محصوالت فلزی ساخته

181786688.6

5536177.3

3.04
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مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

شده ،به جز ماشینآالت و
تجهیزات
عمده فروشی و خرده فروشی
3

و تعمیر وسایل نقلیه موتوری

711687126

4736380.7

0.66

و موتورسیکلت
4

ساخت مبلمان
ساخت مواد و فراوردههای

5

شیمیایی
حمل و نقل زمینی به جز راه

6

آهن
ساخت محصوالت اساسی

7
8

آهن و فوالد
جنگلداری

15014999.6

2991858.3

19.9

463511454.4

2658359.07

0.57

392982420.9

2489603.3

0.63

485666426

1868863.3

0.38

116784968.4

1677817.1

1.43
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مستقیم
درصد کاالی
کل کاالهای

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

واسطهای داده

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

ساخت محصوالت الستیکی
9

و پالستیکی

10

تولید ،انتقال و توزیع برق

183207125

1568811.7

0.85

149452733.9

1472992.2

0.98

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

جدول  – 84-4تاثیرپذیری کل ،زیربخش «ساخت چوب و فراوردههای چوب و چوبپنبه ،به جز
مبلمان؛ ساخت کاالها از نی و مواد حصیربافی» در سال  1396از ده زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف

رتبه

نام فعالیت

ساخت چوب و فرآورده های حاصل از چوب ،چوب پنبه ،نی
1

و مواد حصیر بافی به جز مبلمان

ضریب لئونتیف

1.203
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اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف

رتبه

نام فعالیت

عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و
2

موتورسیکلت
ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده ،به جز

3

ماشینآالت و تجهیزات

ضریب لئونتیف

0.04154

0.04148

4

ساخت محصوالت اساسی آهن و فوالد

0.0321

5

ساخت مواد و فراوردههای شیمیایی

0.0271

6

حمل و نقل زمینی به جز راه آهن

0.0232

7

ساخت مبلمان

0.021

8

ساخت محصوالت الستیکی و پالستیکی

0.0145

9

تولید ،انتقال و توزیع برق

0.0135

10

جنگلداری

0.0119

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO
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 -4-15ساخت کاغذ ،محصوالت کاغذی و چاپ
زیربخش ساخت کاغذ ،مح صوالت کاغذی و چاپ بر ا ساس مدل  MICMACبلوک صنعت ایران،
به عنوان پانزدهمین زیربخش خودمختار این بلوک شنا سایی شدها ست .در این ق سمت ابتدا و ضعیت
کلی زیربخش ساخت کاغذ ،مح صوالت کاغذی و چاپ که شامل شاخصهای ارزشافزوده ،عر ضه
کل ،تولیدات وا سطهای و تولیدات نهایی ساخت کاغذ ،مح صوالت کاغذی و چاپ را برر سی نموده و
پس از تنا سب صادارت و واردات زیربخش مورد ارزیابی قرار میگیرد .پس از آن الزم ا ست دادههای
وا سطهای زیربخش ساخت کاغذ ،مح صوالت کاغذی و چاپ با سایر بخشهای اقت صاد ایران در دو
ساحت روابط م ستقیم و غیرم ستقم برر سی و تبیین گردد .در انتها نیز ستانده زیربخش ساخت کاغذ،
محصااوالت کاغذی و چاپ از سااایر بخشهای اقتصاااد مورد ارزیابی –به دو صااورت مسااتقیم و
غیرمستقیم -قرار خواهد گرفت.

-4-15-1

وضعیت کلی زیربخش

و ضعیت کلی « ساخت کاغذ و مح صوالت کاغذی» با  4شاخص ارزش افزوده ،عر ضه کل ،تولیدات
وا سطهای و تولیدات نهایی طی سال  1396طبق جدول زیر م شخص شده ا ست .همچنین ذیل هریك
از این  4شاخص ،ن سبت اندازه آنها به کل بلوک صنعت و معدن و همچنین ن سبت آن به کل اقت صاد
نشان دادهشده است.
جدول  - 85-4وضعیت کلی «ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی» در سال 1396
شاخص  /درصد

سال 1396

ارزش افزوده زیربخش (میلیون ریال)

57411718.2

درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به ارزش افزودهای که در
صنعت و معدن ایران ایجاد شده
درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به کل ارزش افزوده ایجاد
شده در اقتصاد ایران

2.33

0.403
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شاخص  /درصد

سال 1396

عرضه کل این زیربخش در اقتصاد ایران (میلیون ریال)

161384589.9

درصد عرضه کل از این زیربخش در اقتصاد نسبت به کل عرضه
صنعت و معدن
درصد عرضه کل از این زیربخش نسبت به کل عرضهی اقتصاد ایران
تولیدات واسطه ای (تولیداتی که از این زیربخش در سایر صنایع
استفاده شده) (میلیون ریال)
درصد تولیدات واسطهای این زیربخش به کل تولیدات واسطهای
تولید شده در بلوک صنعت و معدن
درصد تولیدات واسطهای به کل تولیدات واسطهای تولید شده در
اقتصاد ایران
تولیدات کاالی نهایی این زیربخش (میلیون ریال)
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی کل بخشهای صنعت
و معدن
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی در اقتصاد

1.66
0.59
104225297.6

2.98

1.208
57159292.2
0.92
0.31

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

-4-15-2

صادرات و واردات

صادرات و واردات این زیربخش بر ا ساس سال  1396و همچنین ن سبت آن به صادرات و واردات
بلوک صنعت و معدن و همچنین نسبت به واردات و صادرات کل اقتصاد ،مطابق جدول زیر بودهاست:
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جدول  - 86-4صادرات و واردات «ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی» در سال 1396
درصد  %صادرات درصد  %صادرات
عنوان زیربخش

میزان صادرات
(میلیون ریال)

4265854.4

نسبت به صادرات زیربخش نسبت به
کل صنعت و

کل صادرات

معدن

ایران

0.42

0.26

درصد  %واردات
ساخت کاغذ ،محصوالت

میزان واردات

نسبت به واردات

کاغذی و چاپ

(میلیون ریال)

کل صنعت و
معدن

45642040.8

1.49

درصد  %واردات
زیربخش نسبت به
کل واردات ایران
1.09

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

-4-15-3

دادههای واسطهای زیربخش با سایر بخشهای اقتصاد

این زیربخش از صنعت نیز همچون سایر زیربخشهای اقت صاد ،مقداری از تولیدات خود را به عنوان
کاالی نهایی عر ضه میکند و مقداری از آن را نیز به عنوان کاالی وا سطهای در اختیار سایر بخشها و
تولیدکنندگان قرار میدهد .در این قساامت ،برای سااال  1396دو نوع جدول مشااخص شاادهاساات .در
جدول نخساات ،ده فعالیت یا زیربخشاای از اقتصاااد که بیشااترین تقاضااا را برای کاالهای واسااطهای
زیربخش مورد نظر دارند م شخص شدهاند به طوری که در ستون نخ ست رتبه آن زیربخش ،در ستون
دوم عنوان فعالیتی که بیشترین تقاضای کاالی واسطهای را از این زیربخش داشتهاست ،در ستون سوم
کل تقاضاای واساطهای ،تقاضاا شاده از همه بخشها ذکر شاده اسات ،در ساتون چهارم مقدار کاالی
واسطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به آن فعالیت داده مشخص شدهاست و در انتها نیز
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م شخص شدها ست که این مقدار کاالی وا سطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به این ده
فعالیت میدهد ،چند درصد از کاالهای واسطهای مورد استفاده آنها است.
در جدول دوم میتوان ضااریب معکوس ماتریس لئونتیف را برای  10زیربخش نخسااتی که بیشااترین
کاالی واسطهای را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از این زیربخش از بلوک صنعت
و معدن تقاضا کردهاند را مشاهدهنمود.
جدول  - 87-4دادههای واسطهای زیربخش «ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

58330830.8

29366377.5

50.34

1127725431

13695893.7

1.21

45436534.9

7086888.4

15.59

52455866.2

5708247.7

10.88

نیاز
ساخت کاغذ ،محصوالت
1
2

کاغذی و چاپ
ساخت محصوالت غذایی
سایر فعالیتهای حرفهای،

3

علمی و فنی
سایر فعالیت های اطالعات و

4

ارتباطات
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مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

98668728.1

4597438.2

4.65

56248178.1

3128768.6

5.56

384401528.4

2938077.3

0.76

104739095.9

2687550.2

2.56

نیاز
5

آموزش
فعالیت های اداری و خدمات

6

پشتیبانی
ساخت مواد و فراوردههای

7

شیمیایی
فعالیت های مربوط به

8

سالمت انسان
ساخت محصوالت دارویی،
مواد شیمیایی مورد استفاده در

9

داروسازی و محصوالت

60993204.6

2536965.6

4.15

دارویی گیاهی
امور عمومی و خدمات
10

شهری

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

94971351.5

2434037.2

2.56
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جدول  – 88-4تاثیرگذاری کل «ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی» در سال  1396بر ده زیربخش
نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
ضریب

رتبه

نام فعالیت

1

ساخت کاغذ ،محصوالت کاغذی و چاپ

1.223

2

سایر فعالیتهای حرفهای ،علمی و فنی

0.069

3

سایر فعالیت های اطالعات و ارتباطات

0.044

4

فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی

0.033

5

تأمین اجتماعی اجباری

0.032

6

ساخت انواع آشامیدنی ها

0.023

7

ساخت فراوردههای توتون و تنباکو

0.0203

8

مددکاری اجتماعی

0.0165

9

تحقیق وتوسعه

0.0161

10

سایر فعالیت های خدمات مالی و بیمه

0.0159

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO

لئونتیف
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-4-15-4

ستانده زیربخش از سایر بخشهای اقتصاد

در این قسمت ،کاالهای واسطهای مورد نیاز این زیربخش بررسی شدهاند .به طور مثال اگر زیربخش i
را در نظر بگیریم ،این زیربخش برای تولید یك واحد کاالی  ،iبه کاالهای واساااطهای نیاز دارد .بر این
اساس و در سال  1396کاالهای مورد نیاز این زیربخش از بلوک صنعت و معدن مشخص شدهاند و در
جداول مستقیم ،منعکس شدهاند .البته جهت اختصار و همچنین کوچك بودن ارقام سایر بخشها ،تنها
 10زیربخش نخستی که بیشترین کاالی واسطهای را به زیربخش مورد نظر ما دادهاند ،ذکر شدهاست.
در جدول دوم ،ضااریب ماتریس معکوس لئونتیف این کاالهای واسااطهای که نشااانگر تمام کاالهای
واسااطهای دادهشااده توسااط بخش  jبه زیربخش مورد نظر ما یعنی زیربخش iام اساات( ،در بردارنده
دادههای واسطهای به صورت مستقیم و غیرمستقیم است) محاسبه و نشان داده شده است .البته همچون
جدول اول ،تنها  10بخشی که بیشترین کاالی واسطهای را به صورت مجموع مستقیم و غیرمستقیم به
زیربخش مورد نظر دادهاند ،مشاهده میشود.
جدول  - 89-4ستانده زیربخش «ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

1

ساخت کاغذ ،محصوالت
کاغذی و چاپ

104225297.6

29366377.5

28.17
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مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

عمده فروشی و خرده فروشی
2

و تعمیر وسایل نقلیه موتوری

711687126

9627800.5

1.35

و موتورسیکلت
3

4

5
6
7

ساخت مواد و فراوردههای
شیمیایی
ساخت محصوالت الستیکی
و پالستیکی
حمل و نقل زمینی به جز راه
آهن
تولید ،انتقال و توزیع برق
ساخت ،تعمیر و نصب سایر
مصنوعات طبقه بندی

463511454.4

4110921.6

0.88

183207125

2333626.06

1.27

392982420.9

1780353.5

0.45

149452733.9

1474652.9

0.98

28152924.4

1087153.4

3.86
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مستقیم
درصد کاالی
کل کاالهای

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

واسطهای داده

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

ساخت ،تعمیر و نصب
8

محصوالت فلزی ساخته
شده ،به جز ماشینآالت و

181786688.6

950861.7

0.52

تجهیزات
9

جنگلداری

116784968.4

788361.95

0.67

10

تولید و توزیع گاز طبیعی

211315478

639738.4

0.302

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple
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جدول  – 90-4تاثیرپذیری کل ،زیربخش «ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی» در سال  1396از ده
زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف

رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

1

ساخت کاغذ ،محصوالت کاغذی و چاپ

1.223

عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری
2

و موتورسیکلت

0.0794

3

ساخت مواد و فراوردههای شیمیایی

0.04009

4

ساخت محصوالت الستیکی و پالستیکی

0.02062

5

حمل و نقل زمینی به جز راه آهن

0.01866

6

تولید ،انتقال و توزیع برق

0.01419

7

تولید و توزیع گاز طبیعی

0.01142

8

ساخت کُك و فراوردههای حاصل از پاالیش نفت

0.0107

9

ساخت ،تعمیر و نصب سایر مصنوعات طبقه بندی

0.0089

ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده ،به
10

جز ماشینآالت و تجهیزات

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO

0.0087
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 -4-16ساخت مح صوالت دارویی ،مواد شیمیایی مورد ا ستفاده در دارو سازی و مح صوالت
دارویی گیاهی
زیربخش ساخت مح صوالت دارویی ،مواد شیمیایی مورد ا ستفاده در دارو سازی و مح صوالت دارویی
گیاهی بر اساس مدل  MICMACبلوک صنعت ایران ،به عنوان شانزدهمین زیربخش خودمختار این
بلوک شناسایی شدهاست .در این قسمت ابتدا وضعیت کلی زیربخش ساخت محصوالت دارویی ،مواد
شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصوالت دارویی گیاهی که شامل شاخصهای ارزشافزوده،
عرضه کل ،تولیدات واسطهای و تولیدات نهایی ساخت محصوالت دارویی ،مواد شیمیایی مورد استفاده
در داروسااازی و محصااوالت دارویی گیاهی را بررساای نموده و پس از تناسااب صااادارت و واردات
زیربخش مورد ارزیابی قرار میگیرد .پس از آن الزم اسااات داده های واساااطهای زیربخش سااااخت
مح صوالت دارویی ،مواد شیمیایی مورد ا ستفاده در دارو سازی و مح صوالت دارویی گیاهی با سایر
بخشهای اقت صاد ایران در دو ساحت روابط م ستقیم و غیرم ستقم برر سی و تبیین گردد .در انتها نیز
ستانده زیربخش ساخت مح صوالت دارویی ،مواد شیمیایی مورد ا ستفاده در دارو سازی و مح صوالت
دارویی گیاهی از سااایر بخشهای اقتصاااد مورد ارزیابی –به دو صااورت مسااتقیم و غیرمسااتقیم -قرار
خواهد گرفت.

-4-16-1

وضعیت کلی زیربخش

و ضعیت کلی « ساخت مح صوالت دارویی ،مواد شیمیایی مورد ا ستفاده در دارو سازی و مح صوالت
دارویی گیاهی» با  4شاخص ارزش افزوده ،عر ضه کل ،تولیدات وا سطهای و تولیدات نهایی طی سال
 1396طبق جدول زیر م شخص شده ا ست .همچنین ذیل هریك از این  4شاخص ،ن سبت اندازه آنها
به کل بلوک صنعت و معدن و همچنین نسبت آن به کل اقتصاد نشان دادهشده است.
جدول  - 91-4وضعیت کلی «ساخت محصوالت دارویی ،مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و
محصوالت دارویی گیاهی» در سال 1396
شاخص  /درصد

سال 1396

ارزش افزوده زیربخش (میلیون ریال)

99895689

286
شاخص  /درصد
درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به ارزش افزودهای که در صنعت
و معدن ایران ایجاد شده
درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به کل ارزش افزوده ایجاد شده
در اقتصاد ایران
عرضه کل این زیربخش در اقتصاد ایران (میلیون ریال)
درصد عرضه کل از این زیربخش در اقتصاد نسبت به کل عرضه صنعت و
معدن
درصد عرضه کل از این زیربخش نسبت به کل عرضهی اقتصاد ایران
تولیدات واسطه ای (تولیداتی که از این زیربخش در سایر صنایع استفاده
شده) (میلیون ریال)
درصد تولیدات واسطهای این زیربخش به کل تولیدات واسطهای تولید
شده در بلوک صنعت و معدن
درصد تولیدات واسطهای به کل تولیدات واسطهای تولید شده در اقتصاد
ایران
تولیدات کاالی نهایی این زیربخش (میلیون ریال)
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی کل بخشهای صنعت و
معدن
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی در اقتصاد
منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

سال 1396
4.06

0.701
228070724
2.35
0.84
40011168

1.14

0.46
188059556
3.02
1.02
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-4-16-2

صادرات و واردات

صادرات و واردات این زیربخش بر ا ساس سال  1396و همچنین ن سبت آن به صادرات و واردات
بلوک صنعت و معدن و همچنین نسبت به واردات و صادرات کل اقتصاد ،مطابق جدول زیر بودهاست:
جدول  - 92-4صادرات و واردات «ساخت محصوالت دارویی ،مواد شیمیایی مورد استفاده در
داروسازی و محصوالت دارویی گیاهی» در سال 1396
درصد  %صادرات درصد  %صادرات
عنوان زیربخش

میزان صادرات
(میلیون ریال)

7188219.2

نسبت به صادرات زیربخش نسبت به
کل صنعت و

کل صادرات

معدن

ایران

0.709

0.44

درصد  %واردات

ساخت محصوالت دارویی،
مواد شیمیایی مورد استفاده در

میزان واردات

نسبت به واردات

داروسازی و محصوالت

(میلیون ریال)

کل صنعت و

دارویی گیاهی

معدن
67181830.8

2.19

درصد  %واردات
زیربخش نسبت به
کل واردات ایران
1.61

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

-4-16-3

دادههای واسطهای زیربخش با سایر بخشهای اقتصاد

این زیربخش از صنعت نیز همچون سایر زیربخشهای اقت صاد ،مقداری از تولیدات خود را به عنوان
کاالی نهایی عر ضه میکند و مقداری از آن را نیز به عنوان کاالی وا سطهای در اختیار سایر بخشها و
تولیدکنندگان قرار میدهد .در این قساامت ،برای سااال  1396دو نوع جدول مشااخص شاادهاساات .در
جدول نخساات ،ده فعالیت یا زیربخشاای از اقتصاااد که بیشااترین تقاضااا را برای کاالهای واسااطهای

288
زیربخش مورد نظر دارند م شخص شدهاند به طوری که در ستون نخ ست رتبه آن زیربخش ،در ستون
دوم عنوان فعالیتی که بیشترین تقاضای کاالی واسطهای را از این زیربخش داشتهاست ،در ستون سوم
کل تقاضاای واساطهای ،تقاضاا شاده از همه بخشها ذکر شاده اسات ،در ساتون چهارم مقدار کاالی
واسطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به آن فعالیت داده مشخص شدهاست و در انتها نیز
م شخص شدها ست که این مقدار کاالی وا سطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به این ده
فعالیت میدهد ،چند درصد از کاالهای واسطهای مورد استفاده آنها است.
در جدول دوم میتوان ضااریب معکوس ماتریس لئونتیف را برای  10زیربخش نخسااتی که بیشااترین
کاالی واسطهای را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از این زیربخش از بلوک صنعت
و معدن تقاضا کردهاند را مشاهدهنمود.
جدول  - 93-4دادههای واسطهای زیربخش «ساخت محصوالت دارویی ،مواد شیمیایی مورد استفاده
در داروسازی و محصوالت دارویی گیاهی» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

516453720.5

13135455.2

2.54

104739095.9

9365100.02

8.94

نیاز
1

دامداری
فعالیت های مربوط به

2

سالمت انسان

289
مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد
نیاز

ساخت محصوالت دارویی،
مواد شیمیایی مورد استفاده در
3

داروسازی و محصوالت

60993204.6

9056852.03

14.84

دارویی گیاهی
1127725431

1700117.5

0.15

384401528.4

1046075.02

0.27

6

فعالیت های دامپزشکی

1851362.9

775230.1

41.87

7

مددکاری اجتماعی

12174286.5

686653.52

5.64

8

تحقیق وتوسعه

20654976.1

565036.46

2.73

9

آموزش

98668728.1

502834.25

0.509

10

زراعت و باغداری

429068189

448284.4

0.104

4

ساخت محصوالت غذایی
ساخت مواد و فراوردههای

5

شیمیایی

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple
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جدول  – 94-4تاثیرگذاری کل «ساخت محصوالت دارویی ،مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی
و محصوالت دارویی گیاهی» در سال  1396بر ده زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
رتبه

نام فعالیت
ساخت محصوالت دارویی ،مواد شیمیایی مورد استفاده در

1

داروسازی و محصوالت دارویی گیاهی

ضریب لئونتیف
1.041

2

فعالیت های دامپزشکی

0.116

3

دامداری

0.024

4

فعالیت های مربوط به سالمت انسان

0.016

5

مددکاری اجتماعی

0.013

6

ساخت محصوالت غذایی

0.0098

7

تحقیق وتوسعه

0.0088

8

ساخت انواع آشامیدنی ها

0.0028

9

ماهیگیری

0.0025

10

فعالیتهای خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها (رستوران ها)

0.0018

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO
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-4-16-4

ستانده زیربخش از سایر بخشهای اقتصاد

در این قسمت ،کاالهای واسطهای مورد نیاز این زیربخش بررسی شدهاند .به طور مثال اگر زیربخش i
را در نظر بگیریم ،این زیربخش برای تولید یك واحد کاالی  ،iبه کاالهای واساااطهای نیاز دارد .بر این
اساس و در سال  1396کاالهای مورد نیاز این زیربخش از بلوک صنعت و معدن مشخص شدهاند و در
جداول مستقیم ،منعکس شدهاند .البته جهت اختصار و همچنین کوچك بودن ارقام سایر بخشها ،تنها
 10زیربخش نخستی که بیشترین کاالی واسطهای را به زیربخش مورد نظر ما دادهاند ،ذکر شدهاست.
در جدول دوم ،ضااریب ماتریس معکوس لئونتیف این کاالهای واسااطهای که نشااانگر تمام کاالهای
واسااطهای دادهشااده توسااط بخش  jبه زیربخش مورد نظر ما یعنی زیربخش iام اساات( ،در بردارنده
دادههای واسطهای به صورت مستقیم و غیرمستقیم است) محاسبه و نشان داده شده است .البته همچون
جدول اول ،تنها  10بخشی که بیشترین کاالی واسطهای را به صورت مجموع مستقیم و غیرمستقیم به
زیربخش مورد نظر دادهاند ،مشاهده میشود.

جدول  - 95-4ستانده زیربخش «ساخت محصوالت دارویی ،مواد شیمیایی مورد استفاده در
داروسازی و محصوالت دارویی گیاهی» در سال 1396
مستقیم

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

درصد کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش(میلیون

زیربخش نسبت

ریال)

به کل کاالهای

292
واسطهای که می
دهد

ساخت مواد و فراوردههای
1

شیمیایی

463511454.4

22627363.3

4.88

عمده فروشی و خرده فروشی
2

و تعمیر وسایل نقلیه موتوری

711687126

11983030.8

1.68

و موتورسیکلت
ساخت محصوالت دارویی،
مواد شیمیایی مورد استفاده در
3

داروسازی و محصوالت

40011168.1

9056852.03

22.63

دارویی گیاهی
ساخت کاغذ ،محصوالت
4

کاغذی و چاپ
ساخت محصوالت الستیکی

5

و پالستیکی
حمل و نقل زمینی به جز راه

6

آهن
ساخت شیشه و محصوالت

7

شیشه ای

104225297.6

2536965.6

2.43

183207125

2323400.4

1.26

392982420.9

1968718.8

0.501

12682932.4

1510537.3

11.91

293
8

زراعت و باغداری

399175465.1

1433493.6

0.35

9

ساخت محصوالت غذایی

318814879.4

560927.2

0.17

10

ساخت منسوجات

54587994.7

519548.58

0.95

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

جدول  – 96-4تاثیرپذیری کل ،زیربخش «ساخت محصوالت دارویی ،مواد شیمیایی مورد استفاده در
داروسازی و محصوالت دارویی گیاهی» در سال  1396از ده زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف

رتبه

نام فعالیت

ساخت محصوالت دارویی ،مواد شیمیایی مورد استفاده در
1
2

داروسازی و محصوالت دارویی گیاهی
ساخت مواد و فراوردههای شیمیایی
عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و

3

موتورسیکلت

ضریب لئونتیف

1.0415
0.1172
0.0632

4

حمل و نقل زمینی به جز راه آهن

0.01540

5

ساخت کاغذ ،محصوالت کاغذی و چاپ

0.0151

6

تولید و توزیع گاز طبیعی

0.0135

294
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف

رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

7

ساخت محصوالت الستیکی و پالستیکی

0.01335

8

ساخت کُك و فراوردههای حاصل از پاالیش نفت

0.0123

9

استخراج نفت خام و گاز طبیعی

0.0092

10

زراعت و باغداری

0.0084

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO

 -4-17ساخت شیشه و محصوالت شیشهای
زیربخش ساخت شی شه و مح صوالت شی شهای بر ا ساس مدل  MICMACبلوک صنعت ایران ،به
عنوان هفدهمین زیربخش خودمختار این بلوک شناسایی شدهاست .در این قسمت ابتدا وضعیت کلی
زیربخش ساخت شیشه و محصوالت شیشهای که شامل شاخصهای ارزشافزوده ،عرضه کل ،تولیدات
وا سطهای و تولیدات نهایی ساخت شی شه و مح صوالت شی شهای را برر سی نموده و پس از تنا سب
صاااادارت و واردات زیربخش مورد ارزیابی قرار میگیرد .پس از آن الزم اسااات دادههای واساااطهای
زیربخش ساخت شی شه و مح صوالت شی شهای با سایر بخشهای اقت صاد ایران در دو ساحت روابط
م ستقیم و غیرم ستقم برر سی و تبیین گردد .در انتها نیز ستانده زیربخش ساخت شی شه و مح صوالت
شی شهای از سایر بخشهای اقت صاد مورد ارزیابی –به دو صورت م ستقیم و غیرم ستقیم -قرار خواهد
گرفت.
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-4-17-1

وضعیت کلی زیربخش

وضعیت کلی « ساخت شیشه و محصوالت شیشه ای» با  4شاخص ارزش افزوده ،عرضه کل ،تولیدات
وا سطهای و تولیدات نهایی طی سال  1396طبق جدول زیر م شخص شده ا ست .همچنین ذیل هریك
از این  4شاخص ،ن سبت اندازه آنها به کل بلوک صنعت و معدن و همچنین ن سبت آن به کل اقت صاد
نشان دادهشده است.
جدول  - 97-4وضعیت کلی «ساخت شیشه و محصوالت شیشه ای» در سال 1396
شاخص  /درصد

سال 1396

ارزش افزوده زیربخش (میلیون ریال)

11268410.6

درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به ارزش افزودهای که در
صنعت و معدن ایران ایجاد شده
درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به کل ارزش افزوده
ایجاد شده در اقتصاد ایران
عرضه کل این زیربخش در اقتصاد ایران (میلیون ریال)
درصد عرضه کل از این زیربخش در اقتصاد نسبت به کل عرضه
صنعت و معدن
درصد عرضه کل از این زیربخش نسبت به کل عرضهی اقتصاد
ایران
تولیدات واسطه ای (تولیداتی که از این زیربخش در سایر صنایع
استفاده شده) (میلیون ریال)
درصد تولیدات واسطهای این زیربخش به کل تولیدات واسطهای
تولید شده در بلوک صنعت و معدن

0.45

0.07
22586320.1
0.23

0.083

12682932.4

0.36

296
سال 1396

شاخص  /درصد
درصد تولیدات واسطهای به کل تولیدات واسطهای تولید شده در
اقتصاد ایران
تولیدات کاالی نهایی این زیربخش (میلیون ریال)

0.14
9903387.7

درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی کل بخشهای
صنعت و معدن
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی در اقتصاد

0.15
0.053

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

-4-17-2

صادرات و واردات

صادرات و واردات این زیربخش بر ا ساس سال  1396و همچنین ن سبت آن به صادرات و واردات
بلوک صنعت و معدن و همچنین نسبت به واردات و صادرات کل اقتصاد ،مطابق جدول زیر بودهاست:

جدول  - 98-4صادرات و واردات «ساخت شیشه و محصوالت شیشه ای» در سال 1396
درصد  %صادرات درصد  %صادرات
عنوان زیربخش

میزان صادرات
(میلیون ریال)

510170.7

نسبت به صادرات زیربخش نسبت به
کل صنعت و

کل صادرات

معدن

ایران

0.05

0.031
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درصد  %واردات
ساخت شیشه و محصوالت
شیشه ای

میزان واردات

نسبت به واردات

(میلیون ریال)

کل صنعت و
معدن

5767202.2

0.18

درصد  %واردات
زیربخش نسبت به
کل واردات ایران
0.13

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

-4-17-3

دادههای واسطهای زیربخش با سایر بخشهای اقتصاد

این زیربخش از صنعت نیز همچون سایر زیربخشهای اقت صاد ،مقداری از تولیدات خود را به عنوان
کاالی نهایی عر ضه میکند و مقداری از آن را نیز به عنوان کاالی وا سطهای در اختیار سایر بخشها و
تولیدکنندگان قرار میدهد .در این قساامت ،برای سااال  1396دو نوع جدول مشااخص شاادهاساات .در
جدول نخساات ،ده فعالیت یا زیربخشاای از اقتصاااد که بیشااترین تقاضااا را برای کاالهای واسااطهای
زیربخش مورد نظر دارند م شخص شدهاند به طوری که در ستون نخ ست رتبه آن زیربخش ،در ستون
دوم عنوان فعالیتی که بیشترین تقاضای کاالی واسطهای را از این زیربخش داشتهاست ،در ستون سوم
کل تقاضاای واساطهای ،تقاضاا شاده از همه بخشها ذکر شاده اسات ،در ساتون چهارم مقدار کاالی
واسطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به آن فعالیت داده مشخص شدهاست و در انتها نیز
م شخص شدها ست که این مقدار کاالی وا سطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به این ده
فعالیت میدهد ،چند درصد از کاالهای واسطهای مورد استفاده آنها است.
در جدول دوم میتوان ضااریب معکوس ماتریس لئونتیف را برای  10زیربخش نخسااتی که بیشااترین
کاالی واسطهای را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از این زیربخش از بلوک صنعت
و معدن تقاضا کردهاند را مشاهدهنمود.
جدول  - 99-4دادههای واسطهای زیربخش «ساخت شیشه و محصوالت شیشه ای» در سال 1396
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مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

321709537.5

2105343.5

نیاز
حمل و نقل زمینی به جز راه
1

آهن

0.65

ساخت محصوالت دارویی،
مواد شیمیایی مورد استفاده در
2

داروسازی و محصوالت

60993204.6

1510537.3

2.47

دارویی گیاهی
ساخت شیشه و محصوالت

5550707.2

1136799.4

20.48

4

ساختمان های غیرمسکونی

469227038.1

991860.1

0.21

5

ساخت محصوالت غذایی

1127725431

916487.02

0.08

6

ساختمان های مسکونی

380790019.4

682097.3

0.17

104739095.9

676601.4

0.64

3

شیشه ای

فعالیت های مربوط به
7

سالمت انسان
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مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

23969406.8

659482.4

نیاز
ساخت انواع آشامیدنی ها

8

2.75

ساخت محصوالت کانی
غیرفلزی طبقه بندی نشده در

9

119442732.9

508128.5

0.42

جای دیگر
ساخت ،تعمیر و نصب
10

68288588.3

تجهیزات برقی

315808.2

0.46

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple
جدول  – 100-4تاثیرگذاری کل «ساخت شیشه و محصوالت شیشه ای» در سال  1396بر ده
زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
رتبه

نام فعالیت

1

ساخت شیشه و محصوالت شیشه ای

ضریب
لئونتیف
1.053

300
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
رتبه

نام فعالیت

2

ساخت انواع آشامیدنی ها
ساخت محصوالت دارویی ،مواد شیمیایی مورد استفاده در

3

داروسازی و محصوالت دارویی گیاهی

ضریب
لئونتیف
0.02006
0.0073

4

ساخت محصوالت کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده در جای دیگر

0.0021

5

حمل و نقل زمینی به جز راه آهن

0.0019

6

ساختمان های غیرمسکونی

0.0018

7

ساختمان های مسکونی

0.00174

8

خدمات واحدهای غیر مسکونی

0.001468

9

ساخت ،تعمیر و نصب تجهیزات برقی

0.001467

ساخت چوب و فرآورده های حاصل از چوب ،چوب پنبه ،نی و
10

مواد حصیر بافی به جز مبلمان

0.0013

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO

-4-17-4

ستانده زیربخش از سایر بخشهای اقتصاد

در این قسمت ،کاالهای واسطهای مورد نیاز این زیربخش بررسی شدهاند .به طور مثال اگر زیربخش i
را در نظر بگیریم ،این زیربخش برای تولید یك واحد کاالی  ،iبه کاالهای واساااطهای نیاز دارد .بر این
اساس و در سال  1396کاالهای مورد نیاز این زیربخش از بلوک صنعت و معدن مشخص شدهاند و در
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جداول مستقیم ،منعکس شدهاند .البته جهت اختصار و همچنین کوچك بودن ارقام سایر بخشها ،تنها
 10زیربخش نخستی که بیشترین کاالی واسطهای را به زیربخش مورد نظر ما دادهاند ،ذکر شدهاست.
در جدول دوم ،ضااریب ماتریس معکوس لئونتیف این کاالهای واسااطهای که نشااانگر تمام کاالهای
واسااطهای دادهشااده توسااط بخش  jبه زیربخش مورد نظر ما یعنی زیربخش iام اساات( ،در بردارنده
دادههای واسطهای به صورت مستقیم و غیرمستقیم است) محاسبه و نشان داده شده است .البته همچون
جدول اول ،تنها  10بخشی که بیشترین کاالی واسطهای را به صورت مجموع مستقیم و غیرمستقیم به
زیربخش مورد نظر دادهاند ،مشاهده میشود.
جدول  - 101-4ستانده زیربخش «ساخت شیشه و محصوالت شیشه ای» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

ساخت شیشه و محصوالت
1

شیشه ای

12682932.4

1136799.4

8.96

عمده فروشی و خرده فروشی
2

و تعمیر وسایل نقلیه موتوری
و موتورسیکلت

711687126

1014062.3

0.14
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مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

ساخت مواد و فراوردههای
3

شیمیایی
حمل و نقل زمینی به جز راه

4
5

آهن
تولید و توزیع گاز طبیعی
استخراج سایر کانی های

6
7

فلزی و غیرفلزی
تولید ،انتقال و توزیع برق

463511454.4

911876.8

0.19

392982420.9

383821.1

0.097

211315478

367777.7

0.174

10002668.08

326185.7

3.26

149452733.9

276713.3

0.18

ساخت محصوالت کانی
8

غیرفلزی طبقه بندی نشده در

236438015.3

162260.09

0.068

جای دیگر
ساخت محصوالت الستیکی
9

و پالستیکی

183207125

135735.4

0.074
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مستقیم
درصد کاالی
کل کاالهای

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

واسطهای داده

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

ساخت کاغذ ،محصوالت
10

104225297.6

کاغذی و چاپ

104104.2

0.099

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

جدول  – 102-4تاثیرپذیری کل ،زیربخش «ساخت شیشه و محصوالت شیشه ای» در سال  1396از
ده زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف

رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

1

ساخت شیشه و محصوالت شیشه ای

1.0531

عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و
2

موتورسیکلت

0.05301
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اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف

رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

3

ساخت مواد و فراوردههای شیمیایی

0.0499

4

تولید و توزیع گاز طبیعی

0.0249

5

حمل و نقل زمینی به جز راه آهن

0.02307

6

تولید ،انتقال و توزیع برق

0.0159

7

استخراج سایر کانی های فلزی و غیرفلزی

0.0153

8

ساخت کُك و فراوردههای حاصل از پاالیش نفت

0.0132

9

استخراج نفت خام و گاز طبیعی

0.0104

10

ساخت محصوالت الستیکی و پالستیکی

0.0087

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO

 -4-18ساخت محصوالت کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده در جای دیگر
زیربخش سااااخت محصاااوالت کانی غیرفلزی طبقه بندی نشاااده در جای دیگر بر اسااااس مدل
 MICMACبلوک صااانعت ایران ،به عنوان هجدهمین زیربخش خودمختار این بلوک شاااناساااایی
شدها ست .در این ق سمت ابتدا و ضعیت کلی زیربخش ساخت مح صوالت کانی غیرفلزی طبقه بندی
ن شده در جای دیگر که شامل شاخصهای ارزشافزوده ،عر ضه کل ،تولیدات وا سطهای و تولیدات
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نهایی ساااخت محصااوالت کانی غیرفلزی طبقه بندی نشااده در جای دیگر را بررساای نموده و پس از
تناساااب صاااادارت و واردات زیربخش مورد ارزیابی قرار میگیرد .پس از آن الزم اسااات داده های
واسااطهای زیربخش ساااخت محصااوالت کانی غیرفلزی طبقه بندی نشااده در جای دیگر با سااایر
بخشهای اقت صاد ایران در دو ساحت روابط م ستقیم و غیرم ستقم برر سی و تبیین گردد .در انتها نیز
ستانده زیربخش ساخت مح صوالت کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده در جای دیگر از سایر بخشهای
اقتصاد مورد ارزیابی –به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم -قرار خواهد گرفت.

-4-18-1

وضعیت کلی زیربخش

وضعیت کلی « ساخت محصوالت کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده در جای دیگر» با  4شاخص ارزش
افزوده ،عرضه کل ،تولیدات واسطهای و تولیدات نهایی طی سال  1396طبق جدول زیر مشخص شده
اساات .همچنین ذیل هریك از این  4شاااخص ،نساابت اندازه آنها به کل بلوک صاانعت و معدن و
همچنین نسبت آن به کل اقتصاد نشان دادهشده است.
جدول  - 103-4وضعیت کلی «ساخت محصوالت کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده در جای دیگر» در
سال 1396
شاخص  /درصد

سال 1396

ارزش افزوده زیربخش (میلیون ریال)

136765476.4

درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به ارزش افزودهای
که در صنعت و معدن ایران ایجاد شده
درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به کل ارزش
افزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران
عرضه کل این زیربخش در اقتصاد ایران (میلیون ریال)
درصد عرضه کل از این زیربخش در اقتصاد نسبت به کل
عرضه صنعت و معدن

5.55

0.96
281657935.6
2.902
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سال 1396

شاخص  /درصد
درصد عرضه کل از این زیربخش نسبت به کل عرضهی
اقتصاد ایران
تولیدات واسطه ای (تولیداتی که از این زیربخش در سایر
صنایع استفاده شده) (میلیون ریال)
درصد تولیدات واسطهای این زیربخش به کل تولیدات
واسطهای تولید شده در بلوک صنعت و معدن
درصد تولیدات واسطهای به کل تولیدات واسطهای تولید
شده در اقتصاد ایران
تولیدات کاالی نهایی این زیربخش (میلیون ریال)

1.042

236438015.3

6.7630

2.74
45219920.2

درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی کل

0.72

بخشهای صنعت و معدن
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی در اقتصاد

0.24

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

-4-18-2

صادرات و واردات

صادرات و واردات این زیربخش بر ا ساس سال  1396و همچنین ن سبت آن به صادرات و واردات
بلوک صنعت و معدن و همچنین نسبت به واردات و صادرات کل اقتصاد ،مطابق جدول زیر بودهاست:
جدول  - 104-4صادرات و واردات «ساخت محصوالت کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده در جای
دیگر» در سال 1396
عنوان زیربخش

میزان صادرات

درصد  %صادرات درصد  %صادرات

(میلیون ریال)

نسبت به صادرات زیربخش نسبت به

307

86156146.05

ساخت محصوالت کانی
غیرفلزی طبقه بندی نشده در
جای دیگر

کل صنعت و

کل صادرات

معدن

ایران

8.502

5.31

درصد  %واردات
میزان واردات

نسبت به واردات

(میلیون ریال)

کل صنعت و
معدن

25449726.2

0.83

درصد  %واردات
زیربخش نسبت به
کل واردات ایران
0.61

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

-4-18-3

دادههای واسطهای زیربخش با سایر بخشهای اقتصاد

این زیربخش از صنعت نیز همچون سایر زیربخشهای اقت صاد ،مقداری از تولیدات خود را به عنوان
کاالی نهایی عر ضه میکند و مقداری از آن را نیز به عنوان کاالی وا سطهای در اختیار سایر بخشها و
تولیدکنندگان قرار میدهد .در این قساامت ،برای سااال  1396دو نوع جدول مشااخص شاادهاساات .در
جدول نخساات ،ده فعالیت یا زیربخشاای از اقتصاااد که بیشااترین تقاضااا را برای کاالهای واسااطهای
زیربخش مورد نظر دارند م شخص شدهاند به طوری که در ستون نخ ست رتبه آن زیربخش ،در ستون
دوم عنوان فعالیتی که بیشترین تقاضای کاالی واسطهای را از این زیربخش داشتهاست ،در ستون سوم
کل تقاضاای واساطهای ،تقاضاا شاده از همه بخشها ذکر شاده اسات ،در ساتون چهارم مقدار کاالی
واسطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به آن فعالیت داده مشخص شدهاست و در انتها نیز
م شخص شدها ست که این مقدار کاالی وا سطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به این ده
فعالیت میدهد ،چند درصد از کاالهای واسطهای مورد استفاده آنها است.
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در جدول دوم میتوان ضااریب معکوس ماتریس لئونتیف را برای  10زیربخش نخسااتی که بیشااترین
کاالی واسطهای را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از این زیربخش از بلوک صنعت
و معدن تقاضا کردهاند را مشاهدهنمود.
جدول  - 105-4دادههای واسطهای زیربخش «ساخت محصوالت کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده در
جای دیگر» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی
کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

1

ساختمان های مسکونی

380790019.4

89113200.9

23.402

2

ساختمان های غیرمسکونی

469227038.1

87439016.4

18.63

50400350.7

13872275.1

27.524

عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

نیاز

خدمات واحدهای مسکونی
3

شخصی
ساخت محصوالت کانی

4

غیرفلزی طبقه بندی نشده در

119442732.9

12518414.2

10.48

جای دیگر
خدمات واحدهای غیر
5

مسکونی

43778569.9

6559939.2

14.98
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مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

22027561.8

4138184.6

18.7

74159081.9

2433032.5

3.28

نیاز
خدمات واحدهای مسکونی
6

اجاری
سایر خدمات عمومی ،

7

اجتماعی  .شخصی و خانگی
عمده فروشی وخرده فروشی

8

به جز وسایل نقلیه موتوری و

367628263

1945348.6

0.52

موتورسیکلت
9

آموزش

98668728.1

1400027.3

1.41

10

دامداری

516453720.5

1396882.3

0.27

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple
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جدول  – 106-4تاثیرگذاری کل «ساخت محصوالت کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده در جای دیگر»
در سال  1396بر ده زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
ضریب

رتبه

نام فعالیت

1

ساخت محصوالت کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده در جای دیگر

1.047

2

ساختمان های مسکونی

0.157

3

ساختمان های غیرمسکونی

0.116

4

خدمات واحدهای غیر مسکونی

0.054

5

سایر خدمات عمومی  ،اجتماعی  .شخصی و خانگی

0.016

6

خدمات واحدهای مسکونی شخصی

0.0138

7

فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی

0.0123

8

خدمات دالالن مستغالت

0.0121

9

خدمات واحدهای مسکونی اجاری

0.0106

10

ساخت شیشه و محصوالت شیشه ای

0.0083

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO

لئونتیف
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-4-18-4

ستانده زیربخش از سایر بخشهای اقتصاد

در این قسمت ،کاالهای واسطهای مورد نیاز این زیربخش بررسی شدهاند .به طور مثال اگر زیربخش i
را در نظر بگیریم ،این زیربخش برای تولید یك واحد کاالی  ،iبه کاالهای واساااطهای نیاز دارد .بر این
اساس و در سال  1396کاالهای مورد نیاز این زیربخش از بلوک صنعت و معدن مشخص شدهاند و در
جداول مستقیم ،منعکس شدهاند .البته جهت اختصار و همچنین کوچك بودن ارقام سایر بخشها ،تنها
 10زیربخش نخستی که بیشترین کاالی واسطهای را به زیربخش مورد نظر ما دادهاند ،ذکر شدهاست.
در جدول دوم ،ضااریب ماتریس معکوس لئونتیف این کاالهای واسااطهای که نشااانگر تمام کاالهای
واسااطهای دادهشااده توسااط بخش  jبه زیربخش مورد نظر ما یعنی زیربخش iام اساات( ،در بردارنده
دادههای واسطهای به صورت مستقیم و غیرمستقیم است) محاسبه و نشان داده شده است .البته همچون
جدول اول ،تنها  10بخشی که بیشترین کاالی واسطهای را به صورت مجموع مستقیم و غیرمستقیم به
زیربخش مورد نظر دادهاند ،مشاهده میشود.
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جدول  - 107-4ستانده زیربخش «ساخت محصوالت کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده در جای دیگر»
در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

حمل و نقل زمینی به جز راه
1

آهن
ساخت کُك و فراوردههای

2

حاصل از پاالیش نفت

392982420.9

14559531.9

3.704

410312333.6

13303160.1

3.24

عمده فروشی و خرده فروشی
3

و تعمیر وسایل نقلیه موتوری

711687126

12711219.7

1.78

و موتورسیکلت
ساخت محصوالت کانی
4

غیرفلزی طبقه بندی نشده در

236438015.3

12518414.2

5.29

جای دیگر
استخراج سنگ ،شن و خاک
5

رس

25799119.02

9907171.6

38.401
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مستقیم
درصد کاالی
کل کاالهای

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

واسطهای داده

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

6

تولید ،انتقال و توزیع برق

149452733.9

9012338.7

6.03

7

تولید و توزیع گاز طبیعی

211315478

8475160.9

4.01

463511454.4

8466394.2

1.82

485666426

4997568.3

1.02

10002668.08

3731533.3

37.305

ساخت مواد و فراوردههای
8

شیمیایی
ساخت محصوالت اساسی

9

آهن و فوالد
استخراج سایر کانی های

10

فلزی و غیرفلزی

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple
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جدول  – 108-4تاثیرپذیری کل« ،ساخت محصوالت کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده در جای دیگر»
در سال  1396از ده زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف

رتبه

نام فعالیت

ساخت محصوالت کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده در جای
1

دیگر

ضریب لئونتیف

1.0475

2

ساخت کُك و فراوردههای حاصل از پاالیش نفت

0.0685

3

حمل و نقل زمینی به جز راه آهن

0.0627

عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و
4

موتورسیکلت

0.0565

5

استخراج نفت خام و گاز طبیعی

0.0486

6

تولید و توزیع گاز طبیعی

0.0434

7

ساخت مواد و فراوردههای شیمیایی

0.0418

8

تولید ،انتقال و توزیع برق

0.0395

9

استخراج سنگ ،شن و خاک رس

0.0369

10

ساخت محصوالت اساسی آهن و فوالد

0.0249

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO
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 -4-19ساخت محصوالت اساسی مس
زیربخش ساخت مح صوالت ا سا سی مس بر ا ساس مدل  MICMACبلوک صنعت ایران ،به عنوان
نوزدهمین زیربخش خودمختار این بلوک شااناسااایی شاادهاساات .در این قساامت ابتدا وضااعیت کلی
زیربخش ساخت مح صوالت ا سا سی مس که شامل شاخصهای ارزشافزوده ،عر ضه کل ،تولیدات
واسطهای و تولیدات نهایی ساخت محصوالت اساسی مس را بررسی نموده و پس از تناسب صادارت
و واردات زیربخش مورد ارزیابی قرار میگیرد .پس از آن الزم اسااات داده های واساااطهای زیربخش
ساااخت محصااوالت اساااسای مس با سااایر بخشهای اقتصاااد ایران در دو ساااحت روابط مسااتقیم و
غیرمستقم بررسی و تبیین گردد .در انتها نیز ستانده زیربخش ساخت محصوالت اساسی مس از سایر
بخشهای اقتصاد مورد ارزیابی –به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم -قرار خواهد گرفت.

-4-19-1

وضعیت کلی زیربخش

و ضعیت کلی « ساخت مح صوالت ا سا سی مس» با  4شاخص ارزش افزوده ،عر ضه کل ،تولیدات
وا سطهای و تولیدات نهایی طی سال  1396طبق جدول ( )109-4م شخص شده ا ست .همچنین ذیل
هریك از این  4شاخص ،ن سبت اندازه آنها به کل بلوک صنعت و معدن و همچنین ن سبت آن به کل
اقتصاد نشان دادهشده است.
جدول  - 109-4وضعیت کلی «ساخت محصوالت اساسی مس» در سال 1396
شاخص  /درصد

سال 1396

ارزش افزوده زیربخش (میلیون ریال)

66926401.6

درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به ارزش افزودهای که در
صنعت و معدن ایران ایجاد شده
درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به کل ارزش افزوده ایجاد
شده در اقتصاد ایران
عرضه کل این زیربخش در اقتصاد ایران (میلیون ریال)

2.72

0.46
101503300.6
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شاخص  /درصد
درصد عرضه کل از این زیربخش در اقتصاد نسبت به کل عرضه
صنعت و معدن
درصد عرضه کل از این زیربخش نسبت به کل عرضهی اقتصاد
ایران
تولیدات واسطه ای (تولیداتی که از این زیربخش در سایر صنایع
استفاده شده) (میلیون ریال)
درصد تولیدات واسطهای این زیربخش به کل تولیدات واسطهای
تولید شده در بلوک صنعت و معدن
درصد تولیدات واسطهای به کل تولیدات واسطهای تولید شده در
اقتصاد ایران
تولیدات کاالی نهایی این زیربخش (میلیون ریال)
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی کل بخشهای
صنعت و معدن
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی در اقتصاد

سال 1396
1.045

0.37

16291236.8

0.46

0.18
85212063.7
1.37
0.46

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

-4-19-2

صادرات و واردات

صادرات و واردات این زیربخش بر ا ساس سال  1396و همچنین ن سبت آن به صادرات و واردات
بلوک صنعت و معدن و همچنین نسبت به واردات و صادرات کل اقتصاد ،مطابق جدول زیر بودهاست:

317
جدول  - 110-4صادرات و واردات «ساخت محصوالت اساسی مس»در سال 1396
درصد  %صادرات درصد  %صادرات
عنوان زیربخش

میزان صادرات
(میلیون ریال)

1557166.3

نسبت به صادرات زیربخش نسبت به
کل صنعت و

کل صادرات

معدن

ایران

0.15

0.096

درصد  %واردات
ساخت محصوالت اساسی

میزان واردات

نسبت به واردات

مس

(میلیون ریال)

کل صنعت و
معدن

3745319.6

0.12

درصد  %واردات
زیربخش نسبت به
کل واردات ایران
0.0901

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

-4-19-3

دادههای واسطهای زیربخش با سایر بخشهای اقتصاد

این زیربخش از صنعت نیز همچون سایر زیربخشهای اقت صاد ،مقداری از تولیدات خود را به عنوان
کاالی نهایی عر ضه میکند و مقداری از آن را نیز به عنوان کاالی وا سطهای در اختیار سایر بخشها و
تولیدکنندگان قرار میدهد .در این قساامت ،برای سااال  1396دو نوع جدول مشااخص شاادهاساات .در
جدول نخساات ،ده فعالیت یا زیربخشاای از اقتصاااد که بیشااترین تقاضااا را برای کاالهای واسااطهای
زیربخش مورد نظر دارند م شخص شدهاند به طوری که در ستون نخ ست رتبه آن زیربخش ،در ستون
دوم عنوان فعالیتی که بیشترین تقاضای کاالی واسطهای را از این زیربخش داشتهاست ،در ستون سوم
کل تقاضاای واساطهای ،تقاضاا شاده از همه بخشها ذکر شاده اسات ،در ساتون چهارم مقدار کاالی
واسطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به آن فعالیت داده مشخص شدهاست و در انتها نیز
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م شخص شدها ست که این مقدار کاالی وا سطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به این ده
فعالیت میدهد ،چند درصد از کاالهای واسطهای مورد استفاده آنها است.
در جدول دوم میتوان ضااریب معکوس ماتریس لئونتیف را برای  10زیربخش نخسااتی که بیشااترین
کاالی واسطهای را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از این زیربخش از بلوک صنعت
و معدن تقاضا کردهاند را مشاهدهنمود.

جدول  - 111-4دادههای واسطهای زیربخش «ساخت محصوالت اساسی مس» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد
نیاز

ساخت ،تعمیر و نصب
محصوالت فلزی ساخته
1

شده ،به جز ماشینآالت و

221291900.5

9722005.4

4.39

تجهیزات
ساخت محصوالت اساسی
2

مس

30831579.2

2048087.06

6.64
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مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

37709807.05

1574104.9

4.17

68288588.3

1024238.3

1.49

نیاز
ساخت سایر فلزات اساسی و
3

ریخته گری فلزات

ساخت ،تعمیر و نصب
4

تجهیزات برقی

ساخت وسایل نقلیهی
موتوری و سایر تجهیزات
5

حمل و نقل و قطعات و

374487924.7

754177.8

0.201

وسایل الحاقی آنها
ساخت ،تعمیر و نصب
6

ماشینآالت و تجهیزات
طبقهبندی نشده درجای دیگر

69070924.4

372790.6

0.53
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مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد
نیاز

ساخت ،تعمیر و نصب
7

محصوالت رایانهای،

27877835.1

256598.3

0.92

الکترونیکی و نوری
8

امور دفاعی
سایر خدمات عمومی ،

9

اجتماعی  .شخصی و خانگی
ساخت ،تعمیر و نصب سایر

10

مصنوعات طبقه بندی

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

94423358.1

105336.9

0.11

74159081.9

88972.8

0.12

25203430.1

52430.4

0.208
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جدول  – 112-4تاثیرگذاری کل «ساخت محصوالت اساسی مس» در سال  1396بر ده زیربخش
نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

1

ساخت محصوالت اساسی مس

1.0208

ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده ،به جز
2

ماشینآالت و تجهیزات

0.028

3

ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری فلزات

0.013

4

ساخت ،تعمیر و نصب تجهیزات برقی

0.0056

ساخت وسایل نقلیهی موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل و
5

قطعات و وسایل الحاقی آنها
ساخت ،تعمیر و نصب ماشینآالت و تجهیزات طبقهبندی نشده

6

درجای دیگر

0.0038

0.002

7

ساخت انواع آشامیدنی ها

0.0017

8

امور دفاعی

0.0016

ساخت چوب و فرآورده های حاصل از چوب ،چوب پنبه ،نی و
9
10

مواد حصیر بافی به جز مبلمان
ساخت محصوالت اساسی آلومینیوم

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO

0.00147
0.00146
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-4-19-4

ستانده زیربخش از سایر بخشهای اقتصاد

در این قسمت ،کاالهای واسطهای مورد نیاز این زیربخش بررسی شدهاند .به طور مثال اگر زیربخش i
را در نظر بگیریم ،این زیربخش برای تولید یك واحد کاالی  ،iبه کاالهای واساااطهای نیاز دارد .بر این
اساس و در سال  1396کاالهای مورد نیاز این زیربخش از بلوک صنعت و معدن مشخص شدهاند و در
جداول مستقیم ،منعکس شدهاند .البته جهت اختصار و همچنین کوچك بودن ارقام سایر بخشها ،تنها
 10زیربخش نخستی که بیشترین کاالی واسطهای را به زیربخش مورد نظر ما دادهاند ،ذکر شدهاست.
در جدول دوم ،ضااریب ماتریس معکوس لئونتیف این کاالهای واسااطهای که نشااانگر تمام کاالهای
واسااطهای دادهشااده توسااط بخش  jبه زیربخش مورد نظر ما یعنی زیربخش iام اساات( ،در بردارنده
دادههای واسطهای به صورت مستقیم و غیرمستقیم است) محاسبه و نشان داده شده است .البته همچون
جدول اول ،تنها  10بخشی که بیشترین کاالی واسطهای را به صورت مجموع مستقیم و غیرمستقیم به
زیربخش مورد نظر دادهاند ،مشاهده میشود.
جدول  - 113-4ستانده زیربخش «ساخت محصوالت اساسی مس» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

1

استخراج سنگ مس

20434194.9

15094184.6

73.86
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مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

حمل و نقل زمینی به جز راه
2

آهن
ساخت محصوالت اساسی

3

مس
ساخت محصوالت اساسی

4
5

آهن و فوالد
تولید ،انتقال و توزیع برق

392982420.9

3081565.7

0.78

16291236.8

2048087.06

12.57

485666426

1581758.2

0.32

149452733.9

1193033.8

0.79

عمده فروشی و خرده فروشی
6

و تعمیر وسایل نقلیه موتوری

711687126

1084693.7

0.15

و موتورسیکلت
ساخت ،تعمیر و نصب سایر
7

مصنوعات طبقه بندی

28152924.4

859774.36

3.053
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مستقیم
درصد کاالی
کل کاالهای

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

واسطهای داده

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

ساخت مواد و فراوردههای
8
9

شیمیایی
تولید و توزیع گاز طبیعی
ساخت سایر فلزات اساسی و

10

ریخته گری فلزات

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

463511454.4

695644.4

0.15

211315478

609951.4

0.28

54316166.8

560322.2

1.03
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جدول  – 114-4تاثیرپذیری کل ،زیربخش «ساخت محصوالت اساسی مس» در سال  1396از ده
زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف

رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

1

ساخت محصوالت اساسی مس

1.0208

2

استخراج سنگ مس

0.152

3

حمل و نقل زمینی به جز راه آهن

0.0346

4

ساخت محصوالت اساسی آهن و فوالد

0.02014

عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و
5

موتورسیکلت

0.01523

6

تولید ،انتقال و توزیع برق

0.0149

7

ساخت مواد و فراوردههای شیمیایی

0.0107

8

تولید و توزیع گاز طبیعی

0.0102

9

ساخت کُك و فراوردههای حاصل از پاالیش نفت

0.0096

10

ساخت ،تعمیر و نصب سایر مصنوعات طبقه بندی

0.0093

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO
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 -4-20ساخت محصوالت اساسی آلومینیوم
زیربخش ساخت مح صوالت ا سا سی آلومینیوم بر ا ساس مدل  MICMACبلوک صنعت ایران ،به
عنوان بی ستمین زیربخش خودمختار این بلوک شنا سایی شدها ست .در این ق سمت ابتدا و ضعیت کلی
زیربخش ساخت محصوالت اساسی آلومینیوم که شامل شاخصهای ارزشافزوده ،عرضه کل ،تولیدات
وا سطهای و تولیدات نهایی ساخت مح صوالت ا سا سی آلومینیوم را برر سی نموده و پس از تنا سب
صاااادارت و واردات زیربخش مورد ارزیابی قرار میگیرد .پس از آن الزم اسااات دادههای واساااطهای
زیربخش ساخت مح صوالت ا سا سی آلومینیوم با سایر بخشهای اقت صاد ایران در دو ساحت روابط
م ستقیم و غیرم ستقم برر سی و تبیین گردد .در انتها نیز ستانده زیربخش ساخت مح صوالت ا سا سی
آلومینیوم از سایر بخشهای اقت صاد مورد ارزیابی –به دو صورت م ستقیم و غیرم ستقیم -قرار خواهد
گرفت.

-4-20-1

وضعیت کلی زیربخش

و ضعیت کلی « ساخت مح صوالت ا سا سی آلومینیوم» با  4شاخص ارزش افزوده ،عر ضه کل ،تولیدات
وا سطهای و تولیدات نهایی طی سال  1396طبق جدول زیر م شخص شده ا ست .همچنین ذیل هریك
از این  4شاخص ،ن سبت اندازه آنها به کل بلوک صنعت و معدن و همچنین ن سبت آن به کل اقت صاد
نشان دادهشده است.
جدول  - 115-4وضعیت کلی «ساخت محصوالت اساسی آلومینیوم» در سال 1396
شاخص  /درصد

سال 1396

ارزش افزوده زیربخش (میلیون ریال)

22798836.4

درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به ارزش افزودهای که در
صنعت و معدن ایران ایجاد شده
درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به کل ارزش افزوده ایجاد
شده در اقتصاد ایران

0.92

0.16
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شاخص  /درصد

سال 1396

عرضه کل این زیربخش در اقتصاد ایران (میلیون ریال)

60730747.1

درصد عرضه کل از این زیربخش در اقتصاد نسبت به کل عرضه
صنعت و معدن
درصد عرضه کل از این زیربخش نسبت به کل عرضهی اقتصاد ایران
تولیدات واسطه ای (تولیداتی که از این زیربخش در سایر صنایع
استفاده شده) (میلیون ریال)
درصد تولیدات واسطهای این زیربخش به کل تولیدات واسطهای
تولید شده در بلوک صنعت و معدن
درصد تولیدات واسطهای به کل تولیدات واسطهای تولید شده در
اقتصاد ایران
تولیدات کاالی نهایی این زیربخش (میلیون ریال)
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی کل بخشهای صنعت
و معدن
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی در اقتصاد

0.62
0.22
29373578.6

0.84

0.34
31357168.5
0.505
0.17

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

-4-20-2

صادرات و واردات

صادرات و واردات این زیربخش بر ا ساس سال  1396و همچنین ن سبت آن به صادرات و واردات
بلوک صنعت و معدن و همچنین نسبت به واردات و صادرات کل اقتصاد ،مطابق جدول زیر بودهاست:
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جدول  - 116-4صادرات و واردات «ساخت محصوالت اساسی آلومینیوم» در سال 1396
درصد  %صادرات درصد  %صادرات
عنوان زیربخش

میزان صادرات
(میلیون ریال)

575938.2

نسبت به صادرات زیربخش نسبت به
کل صنعت و

کل صادرات

معدن

ایران

0.05

0.035

درصد  %واردات
ساخت محصوالت اساسی

میزان واردات

نسبت به واردات

آلومینیوم

(میلیون ریال)

کل صنعت و
معدن

18285972.45

0.59

درصد  %واردات
زیربخش نسبت به
کل واردات ایران
0.43

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

-4-20-3

دادههای واسطهای زیربخش با سایر بخشهای اقتصاد

این زیربخش از صنعت نیز همچون سایر زیربخشهای اقت صاد ،مقداری از تولیدات خود را به عنوان
کاالی نهایی عر ضه میکند و مقداری از آن را نیز به عنوان کاالی وا سطهای در اختیار سایر بخشها و
تولیدکنندگان قرار میدهد .در این قساامت ،برای سااال  1396دو نوع جدول مشااخص شاادهاساات .در
جدول نخساات ،ده فعالیت یا زیربخشاای از اقتصاااد که بیشااترین تقاضااا را برای کاالهای واسااطهای
زیربخش مورد نظر دارند م شخص شدهاند به طوری که در ستون نخ ست رتبه آن زیربخش ،در ستون
دوم عنوان فعالیتی که بیشترین تقاضای کاالی واسطهای را از این زیربخش داشتهاست ،در ستون سوم
کل تقاضاای واساطهای ،تقاضاا شاده از همه بخشها ذکر شاده اسات ،در ساتون چهارم مقدار کاالی
واسطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به آن فعالیت داده مشخص شدهاست و در انتها نیز
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م شخص شدها ست که این مقدار کاالی وا سطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به این ده
فعالیت میدهد ،چند درصد از کاالهای واسطهای مورد استفاده آنها است.
در جدول دوم میتوان ضااریب معکوس ماتریس لئونتیف را برای  10زیربخش نخسااتی که بیشااترین
کاالی واسطهای را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از این زیربخش از بلوک صنعت
و معدن تقاضا کردهاند را مشاهدهنمود.
جدول  - 117-4دادههای واسطهای زیربخش «ساخت محصوالت اساسی آلومینیوم» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد
نیاز

ساخت ،تعمیر و نصب
محصوالت فلزی ساخته
1

شده ،به جز ماشینآالت و

221291900.5

10917434.6

4.93

تجهیزات
ساخت محصوالت اساسی
2

آلومینیوم
ساخت ،تعمیر و نصب

3

تجهیزات برقی

19645938.2

6784667.9

34.53

68288588.3

2378905.6

3.48
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مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد
نیاز

ساخت وسایل نقلیهی
موتوری و سایر تجهیزات
4

حمل و نقل و قطعات و

374487924.7

1595271.6

0.42

وسایل الحاقی آنها
ساخت ،تعمیر و نصب
5

ماشینآالت و تجهیزات

69070924.4

1199234.5

1.73

طبقهبندی نشده درجای دیگر
ساخت سایر فلزات اساسی و
6

ریخته گری فلزات

37709807.05

992937.05

2.63

عمده فروشی وخرده فروشی
7

به جز وسایل نقلیه موتوری و

367628263

782340.6

0.21

موتورسیکلت
ساخت محصوالت اساسی
8

آهن و فوالد

240077604.6

778452.6

0.32
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مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد
نیاز

ساخت ،تعمیر و نصب
محصوالت رایانهای،

9

27877835.1

592182.2

2.12

الکترونیکی و نوری
ساخت محصوالت کانی
10

119442732.9

غیرفلزی طبقه بندی نشده در

482649.07

0.404

جای دیگر
منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

جدول  – 118-4تاثیرگذاری کل «ساخت محصوالت اساسی آلومینیوم» در سال  1396بر ده زیربخش
نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

1

ساخت محصوالت اساسی آلومینیوم

1.126
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اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
رتبه

نام فعالیت
ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده ،به جز

2

ماشینآالت و تجهیزات

ضریب لئونتیف
0.035

3

ساخت ،تعمیر و نصب تجهیزات برقی

0.012

4

ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری فلزات

0.0094

ساخت وسایل نقلیهی موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل و
5

قطعات و وسایل الحاقی آنها
ساخت ،تعمیر و نصب ماشینآالت و تجهیزات طبقهبندی نشده

6

درجای دیگر
ساخت چوب و فرآورده های حاصل از چوب ،چوب پنبه ،نی

7

و مواد حصیر بافی به جز مبلمان

0.0066

0.0054

0.0053

8

ساخت مبلمان

0.0051

9

ساخت ،تعمیر و نصب سایر مصنوعات طبقه بندی

0.0030

10

ساخت انواع آشامیدنی ها

0.0027

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO

-4-20-4

ستانده زیربخش از سایر بخشهای اقتصاد

در این قسمت ،کاالهای واسطهای مورد نیاز این زیربخش بررسی شدهاند .به طور مثال اگر زیربخش i
را در نظر بگیریم ،این زیربخش برای تولید یك واحد کاالی  ،iبه کاالهای واساااطهای نیاز دارد .بر این
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اساس و در سال  1396کاالهای مورد نیاز این زیربخش از بلوک صنعت و معدن مشخص شدهاند و در
جداول مستقیم ،منعکس شدهاند .البته جهت اختصار و همچنین کوچك بودن ارقام سایر بخشها ،تنها
 10زیربخش نخستی که بیشترین کاالی واسطهای را به زیربخش مورد نظر ما دادهاند ،ذکر شدهاست.
در جدول دوم ،ضااریب ماتریس معکوس لئونتیف این کاالهای واسااطهای که نشااانگر تمام کاالهای
واسااطهای دادهشااده توسااط بخش  jبه زیربخش مورد نظر ما یعنی زیربخش iام اساات( ،در بردارنده
دادههای واسطهای به صورت مستقیم و غیرمستقیم است) محاسبه و نشان داده شده است .البته همچون
جدول اول ،تنها  10بخشی که بیشترین کاالی واسطهای را به صورت مجموع مستقیم و غیرمستقیم به
زیربخش مورد نظر دادهاند ،مشاهده میشود.
جدول  - 119-4ستانده زیربخش «ساخت محصوالت اساسی آلومینیوم» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

ساخت محصوالت اساسی
1
2

آلومینیوم
تولید ،انتقال و توزیع برق
ساخت سایر فلزات اساسی و

3

ریخته گری فلزات

29373578.6

6784667.9

23.09

149452733.9

2342944.5

1.56

54316166.8

2300046.2

4.23

334
مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

ساخت محصوالت اساسی
4

آهن و فوالد

485666426

1391799.6

0.28

عمده فروشی و خرده فروشی
5

و تعمیر وسایل نقلیه موتوری

711687126

1346849.2

0.18

و موتورسیکلت
حمل و نقل زمینی به جز راه
6

آهن

392982420.9

956089.09

0.24

ساخت ،تعمیر و نصب
محصوالت فلزی ساخته
7

شده ،به جز ماشینآالت و

181786688.6

946349.06

0.52

تجهیزات
ساخت مواد و فراوردههای
8

شیمیایی

463511454.4

809237.6

0.17
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مستقیم
درصد کاالی
کل کاالهای

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

واسطهای داده

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

ساخت کُك و فراوردههای
9

حاصل از پاالیش نفت
ساخت ،تعمیر و نصب سایر

10

مصنوعات طبقه بندی

410312333.6

360282.6

0.08

28152924.4

288319.3

1.02

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

جدول  – 120-4تاثیرپذیری کل ،زیربخش «ساخت محصوالت اساسی آلومینیوم» در سال  1396از ده
زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف

رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

1

ساخت محصوالت اساسی آلومینیوم

1.12
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اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف

رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

2

تولید ،انتقال و توزیع برق

0.05

3

ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری فلزات

0.0443

4

ساخت محصوالت اساسی آهن و فوالد

0.0396

عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری
5

و موتورسیکلت

0.0326

6

حمل و نقل زمینی به جز راه آهن

0.0255

7

ساخت کُك و فراوردههای حاصل از پاالیش نفت

0.0234

8

ساخت مواد و فراوردههای شیمیایی

0.0216

ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده ،به جز
9
10

ماشینآالت و تجهیزات
استخراج نفت خام و گاز طبیعی

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO

0.0196
0.0166
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 -4-21ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری فلزات
زیربخش ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری فلزات بر اساس مدل  MICMACبلوک صنعت
ایران ،به عنوان بیست و یکمین زیربخش خودمختار این بلوک شناسایی شدهاست .در این قسمت ابتدا
وضااعیت کلی زیربخش ساااخت سااایر فلزات اساااسای و ریخته گری فلزات که شااامل شاااخصهای
ارزشافزوده ،عر ضه کل ،تولیدات وا سطهای و تولیدات نهایی ساخت سایر فلزات ا سا سی و ریخته
گری فلزات را بررسی نموده و پس از تناسب صادارت و واردات زیربخش مورد ارزیابی قرار میگیرد.
پس از آن الزم است دادههای واسطهای زیربخش ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری فلزات با
سایر بخشهای اقت صاد ایران در دو ساحت روابط م ستقیم و غیرم ستقم برر سی و تبیین گردد .در انتها
نیز ستانده زیربخش ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری فلزات از سایر بخشهای اقتصاد مورد
ارزیابی –به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم -قرار خواهد گرفت.

-4-21-1

وضعیت کلی زیربخش

و ضعیت کلی « ساخت سایر فلزات ا سا سی و ریخته گری» با  4شاخص ارزش افزوده ،عر ضه کل،
تولیدات واسطهای و تولیدات نهایی طی سالهای  1396طبق جدول زیر مشخص شده است .همچنین
ذیل هریك از این  4شاخص ،ن سبت اندازه آنها به کل بلوک صنعت و معدن و همچنین ن سبت آن به
کل اقتصاد نشان دادهشده است.
جدول  - 121-4وضعیت کلی «ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری» در سال 1396
شاخص  /درصد

سال 1396

ارزش افزوده زیربخش (میلیون ریال)

10927060.4

درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به ارزش افزودهای که در
صنعت و معدن ایران ایجاد شده
درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به کل ارزش افزوده ایجاد
شده در اقتصاد ایران

0.44

0.076
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شاخص  /درصد

سال 1396

عرضه کل این زیربخش در اقتصاد ایران (میلیون ریال)

129470060.8

درصد عرضه کل از این زیربخش در اقتصاد نسبت به کل عرضه
صنعت و معدن
درصد عرضه کل از این زیربخش نسبت به کل عرضهی اقتصاد
ایران
تولیدات واسطه ای (تولیداتی که از این زیربخش در سایر صنایع
استفاده شده) (میلیون ریال)
درصد تولیدات واسطهای این زیربخش به کل تولیدات واسطهای
تولید شده در بلوک صنعت و معدن
درصد تولیدات واسطهای به کل تولیدات واسطهای تولید شده در
اقتصاد ایران
تولیدات کاالی نهایی این زیربخش (میلیون ریال)
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی کل بخشهای
صنعت و معدن
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی در اقتصاد

1.33

0.47

54316166.8

1.55

0.63
75153894
1.21
0.40

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

-4-21-2

صادرات و واردات

صادرات و واردات این زیربخش بر ا ساس سال  1396و همچنین ن سبت آن به صادرات و واردات
بلوک صنعت و معدن و همچنین نسبت به واردات و صادرات کل اقتصاد ،مطابق جدول زیر بودهاست:
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جدول  - 122-4صادرات و واردات «ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری» در سال 1396
درصد  %صادرات درصد  %صادرات
عنوان زیربخش

میزان صادرات
(میلیون ریال)

167112016.1

نسبت به صادرات زیربخش نسبت به
کل صنعت و

کل صادرات

معدن

ایران

16.49

10.31

درصد  %واردات
ساخت سایر فلزات اساسی و

میزان واردات

نسبت به واردات

ریخته گری فلزات

(میلیون ریال)

کل صنعت و
معدن

80833193.3

2.64

درصد  %واردات
زیربخش نسبت به
کل واردات ایران
1.94

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

-4-21-3

دادههای واسطهای زیربخش با سایر بخشهای اقتصاد

این زیربخش از صنعت نیز همچون سایر زیربخشهای اقت صاد ،مقداری از تولیدات خود را به عنوان
کاالی نهایی عر ضه میکند و مقداری از آن را نیز به عنوان کاالی وا سطهای در اختیار سایر بخشها و
تولیدکنندگان قرار میدهد .در این قساامت ،برای سااال  1396دو نوع جدول مشااخص شاادهاساات .در
جدول نخساات ،ده فعالیت یا زیربخشاای از اقتصاااد که بیشااترین تقاضااا را برای کاالهای واسااطهای
زیربخش مورد نظر دارند م شخص شدهاند به طوری که در ستون نخ ست رتبه آن زیربخش ،در ستون
دوم عنوان فعالیتی که بیشترین تقاضای کاالی واسطهای را از این زیربخش داشتهاست ،در ستون سوم
کل تقاضاای واساطهای ،تقاضاا شاده از همه بخشها ذکر شاده اسات ،در ساتون چهارم مقدار کاالی
واسطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به آن فعالیت داده مشخص شدهاست و در انتها نیز
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م شخص شدها ست که این مقدار کاالی وا سطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به این ده
فعالیت میدهد ،چند درصد از کاالهای واسطهای مورد استفاده آنها است.
در جدول دوم میتوان ضااریب معکوس ماتریس لئونتیف را برای  10زیربخش نخسااتی که بیشااترین
کاالی واسطهای را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از این زیربخش از بلوک صنعت
و معدن تقاضا کردهاند را مشاهدهنمود.
جدول  - 123-4دادههای واسطهای زیربخش «ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری» در سال
1396
مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

68288588.3

10427565.5

نیاز
ساخت ،تعمیر و نصب
1

تجهیزات برقی

15.26

ساخت وسایل نقلیهی
موتوری و سایر تجهیزات
2

حمل و نقل و قطعات و

374487924.7

8315545.4

2.22

وسایل الحاقی آنها
3

ساخت ،تعمیر و نصب
محصوالت فلزی ساخته

221291900.5

6684589.03

3.02

341
مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد
نیاز

شده ،به جز ماشینآالت و
تجهیزات
عمده فروشی وخرده فروشی
4

به جز وسایل نقلیه موتوری و

367628263

4237924.8

1.15

موتورسیکلت
ساخت ،تعمیر و نصب
5

ماشینآالت و تجهیزات

69070924.4

3224856.5

4.66

طبقهبندی نشده درجای دیگر
ساخت سایر فلزات اساسی و
6
7

ریخته گری فلزات
ساختمان های غیرمسکونی
ساخت محصوالت اساسی

8

آلومینیوم

37709807.05

2964644.3

7.86

469227038.1

2481735.2

0.52

19645938.2

2300046.2

11.707
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مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

240077604.6

1816770.5

0.75

380790019.4

1502374.01

0.39

نیاز
ساخت محصوالت اساسی
9
10

آهن و فوالد
ساختمان های مسکونی

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

جدول  – 124-4تاثیرگذاری کل «ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری» در سال  1396بر ده
زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

1

ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری فلزات

1.024

2

ساخت ،تعمیر و نصب تجهیزات برقی

0.045

3

ساخت محصوالت اساسی آلومینیوم

0.044

343
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
رتبه

نام فعالیت
ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده ،به جز

4

ماشینآالت و تجهیزات
ساخت وسایل نقلیهی موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل و

5

قطعات و وسایل الحاقی آنها
ساخت ،تعمیر و نصب ماشینآالت و تجهیزات طبقهبندی نشده

6

درجای دیگر

ضریب لئونتیف
0.022

0.019

0.012

7

ساخت ،تعمیر و نصب سایر مصنوعات طبقه بندی

0.009

8

ساخت مبلمان

0.0069

9

ساختمان های غیرمسکونی

0.0067

10

ساخت محصوالت اساسی مس

0.0062

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO

-4-21-4

ستانده زیربخش از سایر بخشهای اقتصاد

در این قسمت ،کاالهای واسطهای مورد نیاز این زیربخش بررسی شدهاند .به طور مثال اگر زیربخش i
را در نظر بگیریم ،این زیربخش برای تولید یك واحد کاالی  ،iبه کاالهای واساااطهای نیاز دارد .بر این
اساس و در سال  1396کاالهای مورد نیاز این زیربخش از بلوک صنعت و معدن مشخص شدهاند و در
جداول مستقیم ،منعکس شدهاند .البته جهت اختصار و همچنین کوچك بودن ارقام سایر بخشها ،تنها
 10زیربخش نخستی که بیشترین کاالی واسطهای را به زیربخش مورد نظر ما دادهاند ،ذکر شدهاست.

344
در جدول دوم ،ضااریب ماتریس معکوس لئونتیف این کاالهای واسااطهای که نشااانگر تمام کاالهای
واسااطهای دادهشااده توسااط بخش  jبه زیربخش مورد نظر ما یعنی زیربخش iام اساات( ،در بردارنده
دادههای واسطهای به صورت مستقیم و غیرمستقیم است) محاسبه و نشان داده شده است .البته همچون
جدول اول ،تنها  10بخشی که بیشترین کاالی واسطهای را به صورت مجموع مستقیم و غیرمستقیم به
زیربخش مورد نظر دادهاند ،مشاهده میشود.

جدول  - 125-4ستانده زیربخش «ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

ساخت محصوالت اساسی
1
2

آهن و فوالد
استخراج سنگ مس

485666426

9153940.8

1.88

20434194.9

4712136.2

23.06

عمده فروشی و خرده فروشی
3

و تعمیر وسایل نقلیه موتوری
و موتورسیکلت

711687126

3603775.1

0.506

345
مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

حمل و نقل زمینی به جز راه
4

آهن
ساخت سایر فلزات اساسی و

5

ریخته گری فلزات
ساخت ،تعمیر و نصب سایر

6

مصنوعات طبقه بندی
ساخت محصوالت اساسی

7

مس
ساخت مواد و فراوردههای

8

9

شیمیایی
ساخت ،تعمیر و نصب
محصوالت فلزی ساخته

392982420.9

3371593.8

0.85

54316166.8

2964644.3

5.45

28152924.4

2589778.9

9.19

16291236.8

1574104.9

9.66

463511454.4

1424990.6

0.307

181786688.6

1121997.9

0.61

346
مستقیم
درصد کاالی
کل کاالهای

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

واسطهای داده

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

شده ،به جز ماشینآالت و
تجهیزات
تولید ،انتقال و توزیع برق

10

149452733.9

1017736.9

0.68

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

جدول  – 126-4تاثیرپذیری کل ،زیربخش «ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری» در سال 1396
از ده زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف

رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

1

ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری فلزات

1.024

2

ساخت محصوالت اساسی آهن و فوالد

0.084

347
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف

رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

3

استخراج سنگ مس

0.039

عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و
4

موتورسیکلت

0.034

5

حمل و نقل زمینی به جز راه آهن

0.031

6

ساخت ،تعمیر و نصب سایر مصنوعات طبقه بندی

0.021

7

ساخت مواد و فراوردههای شیمیایی

0.016

8

ساخت محصوالت اساسی مس

0.013

9

ساخت کُك و فراوردههای حاصل از پاالیش نفت

0.01159

10

تولید ،انتقال و توزیع برق

0.01117

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO

 -4-22ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت رایانهای ،الكترونیكی و نوری
زیربخش ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت رایانهای ،الکترونیکی و نوری بر اساس مدل MICMAC
بلوک صنعت ایران ،به عنوان بیست و دومین زیربخش خودمختار این بلوک شناسایی شدهاست .در این
ق سمت ابتدا و ضعیت کلی زیربخش ساخت ،تعمیر و ن صب مح صوالت رایانهای ،الکترونیکی و نوری
که شامل شاخصهای ارزشافزوده ،عر ضه کل ،تولیدات وا سطهای و تولیدات نهایی ساخت ،تعمیر و

348
ن صب مح صوالت رایانهای ،الکترونیکی و نوری را برر سی نموده و پس از تنا سب صادارت و واردات
زیربخش مورد ارزیابی قرار میگیرد .پس از آن الزم ا ست دادههای وا سطهای زیربخش ساخت ،تعمیر
و نصب محصوالت رایانهای ،الکترونیکی و نوری با سایر بخشهای اقتصاد ایران در دو ساحت روابط
مسااتقیم و غیرمسااتقم بررساای و تبیین گردد .در انتها نیز سااتانده زیربخش ساااخت ،تعمیر و نصااب
محصااوالت رایانهای ،الکترونیکی و نوری از سااایر بخشهای اقتصاااد مورد ارزیابی –به دو صااورت
مستقیم و غیرمستقیم -قرار خواهد گرفت.

-4-22-1

وضعیت کلی زیربخش

و ضعیت کلی « ساخت ،تعمیر و ن صب مح صوالت رایانهای ،الکترونیکی و نوری» با  4شاخص ارزش
افزوده ،عرضه کل ،تولیدات واسطهای و تولیدات نهایی طی سال  1396طبق جدول زیر مشخص شده
اساات .همچنین ذیل هریك از این  4شاااخص ،نساابت اندازه آنها به کل بلوک صاانعت و معدن و
همچنین نسبت آن به کل اقتصاد نشان دادهشده است.
جدول  - 127-4وضعیت کلی «ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت رایانهای ،الکترونیکی و نوری» در
سال 1396
شاخص  /درصد

سال 1396

ارزش افزوده زیربخش (میلیون ریال)

39039988.9

درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به ارزش افزودهای که در
صنعت و معدن ایران ایجاد شده
درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به کل ارزش افزوده ایجاد
شده در اقتصاد ایران
عرضه کل این زیربخش در اقتصاد ایران (میلیون ریال)
درصد عرضه کل از این زیربخش در اقتصاد نسبت به کل عرضه
صنعت و معدن

1.58

0.27
310197401.8
3.19

349
شاخص  /درصد
درصد عرضه کل از این زیربخش نسبت به کل عرضهی اقتصاد
ایران
تولیدات واسطه ای (تولیداتی که از این زیربخش در سایر صنایع
استفاده شده) (میلیون ریال)
درصد تولیدات واسطهای این زیربخش به کل تولیدات واسطهای
تولید شده در بلوک صنعت و معدن
درصد تولیدات واسطهای به کل تولیدات واسطهای تولید شده در
اقتصاد ایران
تولیدات کاالی نهایی این زیربخش (میلیون ریال)
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی کل بخشهای
صنعت و معدن
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی در اقتصاد

سال 1396
1.14

31046483.3

0.88

0.36
279150918.4
4.49
1.51

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

-4-22-2

صادرات و واردات

صادرات و واردات این زیربخش بر ا ساس سال  1396و همچنین ن سبت آن به صادرات و واردات
بلوک صنعت و معدن و همچنین نسبت به واردات و صادرات کل اقتصاد ،مطابق جدول زیر بودهاست:
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جدول  - 128-4صادرات و واردات «ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت رایانهای ،الکترونیکی و
نوری» در سال 1396
درصد  %صادرات درصد  %صادرات
عنوان زیربخش

میزان صادرات
(میلیون ریال)

21258927.01

نسبت به صادرات زیربخش نسبت به
کل صنعت و

کل صادرات

معدن

ایران

2.098

1.31

درصد  %واردات

ساخت ،تعمیر و نصب
محصوالت رایانهای،
الکترونیکی و نوری

میزان واردات

نسبت به واردات

(میلیون ریال)

کل صنعت و
معدن

243279577.7

7.94

درصد  %واردات
زیربخش نسبت به
کل واردات ایران
5.85

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

-4-22-3

دادههای واسطهای زیربخش با سایر بخشهای اقتصاد

این زیربخش از صنعت نیز همچون سایر زیربخشهای اقت صاد ،مقداری از تولیدات خود را به عنوان
کاالی نهایی عر ضه میکند و مقداری از آن را نیز به عنوان کاالی وا سطهای در اختیار سایر بخشها و
تولیدکنندگان قرار میدهد .در این قساامت ،برای سااال  1396دو نوع جدول مشااخص شاادهاساات .در
جدول نخساات ،ده فعالیت یا زیربخشاای از اقتصاااد که بیشااترین تقاضااا را برای کاالهای واسااطهای
زیربخش مورد نظر دارند م شخص شدهاند به طوری که در ستون نخ ست رتبه آن زیربخش ،در ستون
دوم عنوان فعالیتی که بیشترین تقاضای کاالی واسطهای را از این زیربخش داشتهاست ،در ستون سوم
کل تقاضاای واساطهای ،تقاضاا شاده از همه بخشها ذکر شاده اسات ،در ساتون چهارم مقدار کاالی

351
واسطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به آن فعالیت داده مشخص شدهاست و در انتها نیز
م شخص شدها ست که این مقدار کاالی وا سطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به این ده
فعالیت میدهد ،چند درصد از کاالهای واسطهای مورد استفاده آنها است.
در جدول دوم میتوان ضااریب معکوس ماتریس لئونتیف را برای  10زیربخش نخسااتی که بیشااترین
کاالی واسطهای را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از این زیربخش از بلوک صنعت
و معدن تقاضا کردهاند را مشاهدهنمود.

جدول  - 129-4دادههای واسطهای زیربخش «ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت رایانهای،
الکترونیکی و نوری» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی
کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

104739095.9

6116729.08

5.84

2

ساختمان های غیرمسکونی

469227038.1

4332233.5

0.92

3

امور دفاعی

94423358.1

2109837.6

2.23

عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

نیاز
فعالیت های مربوط به
1

سالمت انسان

352
مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد
نیاز

ساخت ،تعمیر و نصب
4

محصوالت رایانهای،

27877835.1

2070857.8

7.42

الکترونیکی و نوری
5

ساختمان های مسکونی
سایر فعالیت های اطالعات و

6

ارتباطات
ساخت ،تعمیر و نصب

7

تجهیزات برقی

380790019.4

1973498.6

0.51

52455866.2

1738089.5

3.31

68288588.3

1610629.4

2.35

عمده فروشی وخرده فروشی
8

به جز وسایل نقلیه موتوری و

367628263

1025810.6

0.27

موتورسیکلت
سایر فعالیتهای حرفهای،
9

علمی و فنی

45436534.9

1005733.7

2.21

353
مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد
نیاز

ساخت وسایل نقلیهی
موتوری و سایر تجهیزات
10

374487924.7

حمل و نقل و قطعات و

883405.7

0.23

وسایل الحاقی آنها
منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

جدول  – 130-4تاثیرگذاری کل «ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت رایانهای ،الکترونیکی و نوری»
در سال  1396بر ده زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
ضریب

رتبه

نام فعالیت

1

ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت رایانهای ،الکترونیکی و نوری

1.0069

2

سایر فعالیت های اطالعات و ارتباطات

0.01105

لئونتیف

354
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
ضریب

رتبه

نام فعالیت

3

فعالیت های مربوط به سالمت انسان

0.0104

4

سایر فعالیتهای حرفهای ،علمی و فنی

0.0083

5

ساخت ،تعمیر و نصب تجهیزات برقی

0.0068

6

ساختمان های غیرمسکونی

0.0061

7

امور دفاعی

0.0059

8

فعالیت های دامپزشکی

0.0058

9

تحقیق وتوسعه

0.0047

10

ساختمان های مسکونی

0.0038

لئونتیف

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO

-4-22-4

ستانده زیربخش از سایر بخشهای اقتصاد

در این قسمت ،کاالهای واسطهای مورد نیاز این زیربخش بررسی شدهاند .به طور مثال اگر زیربخش i
را در نظر بگیریم ،این زیربخش برای تولید یك واحد کاالی  ،iبه کاالهای واساااطهای نیاز دارد .بر این
اساس و در سال  1396کاالهای مورد نیاز این زیربخش از بلوک صنعت و معدن مشخص شدهاند و در
جداول مستقیم ،منعکس شدهاند .البته جهت اختصار و همچنین کوچك بودن ارقام سایر بخشها ،تنها
 10زیربخش نخستی که بیشترین کاالی واسطهای را به زیربخش مورد نظر ما دادهاند ،ذکر شدهاست.

355
در جدول دوم ،ضااریب ماتریس معکوس لئونتیف این کاالهای واسااطهای که نشااانگر تمام کاالهای
واسااطهای دادهشااده توسااط بخش  jبه زیربخش مورد نظر ما یعنی زیربخش iام اساات( ،در بردارنده
دادههای واسطهای به صورت مستقیم و غیرمستقیم است) محاسبه و نشان داده شده است .البته همچون
جدول اول ،تنها  10بخشی که بیشترین کاالی واسطهای را به صورت مجموع مستقیم و غیرمستقیم به
زیربخش مورد نظر دادهاند ،مشاهده میشود.

جدول  - 131-4ستانده زیربخش «ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت رایانهای ،الکترونیکی و نوری»
در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

ساخت ،تعمیر و نصب
1

تجهیزات برقی

93160933.6

5526777.2

5.93

عمده فروشی و خرده فروشی
2

و تعمیر وسایل نقلیه موتوری

711687126

3355098.6

0.47

و موتورسیکلت
3

خدمات دالالن مستغالت

41402599.1

2113672.7

5.105

356
مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

ساخت ،تعمیر و نصب
4

محصوالت رایانهای،

31046483.3

2070857.8

6.67

الکترونیکی و نوری
ساخت محصوالت اساسی
5

آهن و فوالد
سایر فعالیتهای حرفهای،

6

علمی و فنی
ساخت محصوالت الستیکی

7

و پالستیکی
حمل و نقل زمینی به جز راه

8

آهن

485666426

1409042.5

0.29

38811509.6

1252911.07

3.22

183207125

1066210.9

0.58

392982420.9

1060463.6

0.26

357
مستقیم
درصد کاالی
کل کاالهای

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

واسطهای داده

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

ساخت ،تعمیر و نصب
9

ماشینآالت و تجهیزات

93243488.7

853014.9

0.91

طبقهبندی نشده درجای دیگر
ساخت وسایل نقلیهی
موتوری و سایر تجهیزات
10

حمل و نقل و قطعات و
وسایل الحاقی آنها

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

333982618

642102.5

0.19

358
جدول  – 132-4تاثیرپذیری کل ،زیربخش «ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت رایانهای ،الکترونیکی
و نوری» در سال  1396از ده زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف

رتبه

نام فعالیت

ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت رایانهای ،الکترونیکی و
1
2

نوری
ساخت ،تعمیر و نصب تجهیزات برقی
عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و

3

موتورسیکلت

ضریب لئونتیف

1.00696
0.019
0.0135

4

ساخت محصوالت اساسی آهن و فوالد

0.0078

5

خدمات دالالن مستغالت

0.00707

6

حمل و نقل زمینی به جز راه آهن

0.00509

7

ساخت محصوالت الستیکی و پالستیکی

0.00464

8

سایر فعالیتهای حرفهای ،علمی و فنی

0.00434

ساخت وسایل نقلیهی موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل و
9
10

قطعات و وسایل الحاقی آنها
ساخت مواد و فراوردههای شیمیایی

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO

0.00358
0.00341

359

 -4-23ساخت ،تعمیر و نصب تجهیزات برقی
زیربخش ساخت ،تعمیر و ن صب تجهیزات برقی بر ا ساس مدل  MICMACبلوک صنعت ایران ،به
عنوان بیست و سومین زیربخش خودمختار این بلوک شناسایی شدهاست .در این قسمت ابتدا وضعیت
کلی زیربخش ساخت ،تعمیر و ن صب تجهیزات برقی که شامل شاخصهای ارزشافزوده ،عر ضه کل،
تولیدات وا سطهای و تولیدات نهایی ساخت ،تعمیر و ن صب تجهیزات برقی را برر سی نموده و پس از
تناساااب صاااادارت و واردات زیربخش مورد ارزیابی قرار میگیرد .پس از آن الزم اسااات داده های
واسااطهای زیربخش ساااخت ،تعمیر و نصااب تجهیزات برقی با سااایر بخشهای اقتصاااد ایران در دو
ساحت روابط مستقیم و غیرمستقم بررسی و تبیین گردد .در انتها نیز ستانده زیربخش ساخت ،تعمیر و
ن صب تجهیزات برقی از سایر بخشهای اقت صاد مورد ارزیابی –به دو صورت م ستقیم و غیرم ستقیم-
قرار خواهد گرفت.

-4-23-1

وضعیت کلی زیربخش

وضعیت کلی «ساخت ،تعمیر و نصب تجهیزات برقی» با  4شاخص ارزش افزوده ،عرضه کل ،تولیدات
وا سطهای و تولیدات نهایی طی سال  1396طبق جدول زیر م شخص شده ا ست .همچنین ذیل هریك
از این  4شاخص ،ن سبت اندازه آنها به کل بلوک صنعت و معدن و همچنین ن سبت آن به کل اقت صاد
نشان دادهشده است.
جدول  - 133-4وضعیت کلی «ساخت ،تعمیر و نصب تجهیزات برقی» در سال 1396
شاخص  /درصد

سال 1396

ارزش افزوده زیربخش (میلیون ریال)

51852558.8

درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به ارزش افزودهای که در
صنعت و معدن ایران ایجاد شده

2.107

360
شاخص  /درصد
درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به کل ارزش افزوده ایجاد
شده در اقتصاد ایران
عرضه کل این زیربخش در اقتصاد ایران (میلیون ریال)
درصد عرضه کل از این زیربخش در اقتصاد نسبت به کل عرضه
صنعت و معدن
درصد عرضه کل از این زیربخش نسبت به کل عرضهی اقتصاد
ایران
تولیدات واسطه ای (تولیداتی که از این زیربخش در سایر صنایع
استفاده شده) (میلیون ریال)
درصد تولیدات واسطهای این زیربخش به کل تولیدات واسطهای
تولید شده در بلوک صنعت و معدن
درصد تولیدات واسطهای به کل تولیدات واسطهای تولید شده در
اقتصاد ایران
تولیدات کاالی نهایی این زیربخش (میلیون ریال)
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی کل بخشهای
صنعت و معدن
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی در اقتصاد
منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

سال 1396
0.36
255016127
2.62

0.94

93160933.6

2.66

1.08
161855193.4
2.60
0.87

361
-4-23-2

صادرات و واردات

صادرات و واردات این زیربخش بر ا ساس سال  1396و همچنین ن سبت آن به صادرات و واردات
بلوک صاانعت و معدن و همچنین نساابت به واردات و صااادرات کل اقتصاااد ،مطابق جدول ()134-4
بودهاست:
جدول  - 134-4صادرات و واردات «ساخت ،تعمیر و نصب تجهیزات برقی» در سال 1396
درصد  %صادرات درصد  %صادرات
عنوان زیربخش

میزان صادرات
(میلیون ریال)

2565456.3

نسبت به صادرات زیربخش نسبت به
کل صنعت و

کل صادرات

معدن

ایران

0.25

0.15

درصد  %واردات
ساخت ،تعمیر و نصب

میزان واردات

نسبت به واردات

تجهیزات برقی

(میلیون ریال)

کل صنعت و
معدن

134874979.9

4.405

درصد  %واردات
زیربخش نسبت به
کل واردات ایران
3.24

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

-4-23-3

دادههای واسطهای زیربخش با سایر بخشهای اقتصاد

این زیربخش از صنعت نیز همچون سایر زیربخشهای اقت صاد ،مقداری از تولیدات خود را به عنوان
کاالی نهایی عر ضه میکند و مقداری از آن را نیز به عنوان کاالی وا سطهای در اختیار سایر بخشها و
تولیدکنندگان قرار میدهد .در این قساامت ،برای سااال  1396دو نوع جدول مشااخص شاادهاساات .در
جدول نخساات ،ده فعالیت یا زیربخشاای از اقتصاااد که بیشااترین تقاضااا را برای کاالهای واسااطهای

362
زیربخش مورد نظر دارند م شخص شدهاند به طوری که در ستون نخ ست رتبه آن زیربخش ،در ستون
دوم عنوان فعالیتی که بیشترین تقاضای کاالی واسطهای را از این زیربخش داشتهاست ،در ستون سوم
کل تقاضاای واساطهای ،تقاضاا شاده از همه بخشها ذکر شاده اسات ،در ساتون چهارم مقدار کاالی
واسطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به آن فعالیت داده مشخص شدهاست و در انتها نیز
م شخص شدها ست که این مقدار کاالی وا سطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به این ده
فعالیت میدهد ،چند درصد از کاالهای واسطهای مورد استفاده آنها است.
در جدول دوم میتوان ضااریب معکوس ماتریس لئونتیف را برای  10زیربخش نخسااتی که بیشااترین
کاالی واسطهای را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از این زیربخش از بلوک صنعت
و معدن تقاضا کردهاند را مشاهدهنمود.
جدول  - 135-4دادههای واسطهای زیربخش «ساخت ،تعمیر و نصب تجهیزات برقی» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

469227038.1

35450445.1

7.55

68288588.3

10844877.9

15.88

نیاز
1

ساختمان های غیرمسکونی
ساخت ،تعمیر و نصب

2

تجهیزات برقی

363
مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد
نیاز

عمده فروشی وخرده فروشی
3

به جز وسایل نقلیه موتوری و

367628263

5886495.8

1.601

موتورسیکلت
ساخت ،تعمیر و نصب
4

ماشینآالت و تجهیزات

69070924.4

5795674.1

8.39

طبقهبندی نشده درجای دیگر
ساخت ،تعمیر و نصب
5

محصوالت رایانهای،

27877835.1

5526777.2

19.82

الکترونیکی و نوری
6

امور دفاعی

94423358.1

3943738.9

4.17

7

ساختمان های مسکونی

380790019.4

3471569.2

0.91

374487924.7

2974159.5

0.79

8

ساخت وسایل نقلیهی
موتوری و سایر تجهیزات

364
مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد
نیاز

حمل و نقل و قطعات و
وسایل الحاقی آنها
ساخت ،تعمیر و نصب
محصوالت فلزی ساخته
9

221291900.5

شده ،به جز ماشینآالت و

2325050.4

1.05

تجهیزات
10

1127725431

ساخت محصوالت غذایی

2140165.05

0.18

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple
جدول  – 136-4تاثیرگذاری کل «ساخت ،تعمیر و نصب تجهیزات برقی» در سال  1396بر ده
زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

1

ساخت ،تعمیر و نصب تجهیزات برقی

1.045

2

ساختمان های غیرمسکونی

0.0480

365
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
رتبه

نام فعالیت
ساخت ،تعمیر و نصب ماشینآالت و تجهیزات طبقهبندی نشده

3

درجای دیگر
ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت رایانهای ،الکترونیکی و

4

نوری

ضریب لئونتیف
0.0197

0.0190

5

امور دفاعی

0.0128

6

ساختمان های مسکونی

0.0080

ساخت وسایل نقلیهی موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل و
7

قطعات و وسایل الحاقی آنها
ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده ،به جز

8

ماشینآالت و تجهیزات

0.0077

0.0076

9

امور انتظامی

0.0074

10

آبرسانی ،مدیریت پسماند ،فاضالب و فعالیتهای تصفیه

0.0063

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO

-4-23-4

ستانده زیربخش از سایر بخشهای اقتصاد

در این قسمت ،کاالهای واسطهای مورد نیاز این زیربخش بررسی شدهاند .به طور مثال اگر زیربخش i
را در نظر بگیریم ،این زیربخش برای تولید یك واحد کاالی  ،iبه کاالهای واساااطهای نیاز دارد .بر این
اساس و در سال  1396کاالهای مورد نیاز این زیربخش از بلوک صنعت و معدن مشخص شدهاند و در
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جداول مستقیم ،منعکس شدهاند .البته جهت اختصار و همچنین کوچك بودن ارقام سایر بخشها ،تنها
 10زیربخش نخستی که بیشترین کاالی واسطهای را به زیربخش مورد نظر ما دادهاند ،ذکر شدهاست.
در جدول دوم ،ضااریب ماتریس معکوس لئونتیف این کاالهای واسااطهای که نشااانگر تمام کاالهای
واسااطهای دادهشااده توسااط بخش  jبه زیربخش مورد نظر ما یعنی زیربخش iام اساات( ،در بردارنده
دادههای واسطهای به صورت مستقیم و غیرمستقیم است) محاسبه و نشان داده شده است .البته همچون
جدول اول ،تنها  10بخشی که بیشترین کاالی واسطهای را به صورت مجموع مستقیم و غیرمستقیم به
زیربخش مورد نظر دادهاند ،مشاهده میشود.
جدول  - 137-4ستانده زیربخش «ساخت ،تعمیر و نصب تجهیزات برقی» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

ساخت ،تعمیر و نصب
1

تجهیزات برقی
ساخت سایر فلزات اساسی و

2

ریخته گری فلزات
ساخت محصوالت اساسی

3

آهن و فوالد

93160933.6

10844877.9

11.64

54316166.8

10427565.5

19.19

485666426

7360920.6

1.51
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مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

عمده فروشی و خرده فروشی
4

و تعمیر وسایل نقلیه موتوری

711687126

6289244.2

0.88

و موتورسیکلت
ساخت ،تعمیر و نصب
محصوالت فلزی ساخته
5

شده ،به جز ماشینآالت و

181786688.6

5836068.5

3.21

تجهیزات
ساخت محصوالت الستیکی
6

و پالستیکی

183207125

4497545.2

2.45

ساخت ،تعمیر و نصب
7

ماشینآالت و تجهیزات

93243488.7

4395027.5

4.71

طبقهبندی نشده درجای دیگر
حمل و نقل زمینی به جز راه
8

آهن

392982420.9

3109056.3

0.79
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مستقیم
درصد کاالی
کل کاالهای

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

واسطهای داده

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

ساخت محصوالت اساسی
9

آلومینیوم
ساخت مواد و فراوردههای

10

شیمیایی

29373578.6

2378905.6

8.09

463511454.4

1961263.8

0.42

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

جدول  – 138-4تاثیرپذیری کل ،زیربخش «ساخت ،تعمیر و نصب تجهیزات برقی» در سال  1396از
ده زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف

رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

1

ساخت ،تعمیر و نصب تجهیزات برقی

1.0454
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اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف

رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

2

ساخت محصوالت اساسی آهن و فوالد

0.0489

3

ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری فلزات

0.0453

عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و
4

موتورسیکلت
ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده ،به جز

5
6

ماشینآالت و تجهیزات
ساخت محصوالت الستیکی و پالستیکی
ساخت ،تعمیر و نصب ماشینآالت و تجهیزات طبقهبندی نشده

7

درجای دیگر

0.0333

0.027
0.0215
0.0188

8

حمل و نقل زمینی به جز راه آهن

0.01819

9

ساخت مواد و فراوردههای شیمیایی

0.0155

10

ساخت محصوالت اساسی آلومینیوم

0.0125

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO

370
 -4-24ساخت ،تعمیر و نصب ماشینآالت و تجهیزات طبقهبندی نشده درجای دیگر
زیربخش ساخت ،تعمیر و نصب ماشینآالت و تجهیزات طبقهبندی نشده درجای دیگر بر اساس مدل
 MICMACبلوک صنعت ایران ،به عنوان بیست و چهارمین زیربخش خودمختار این بلوک شناسایی
شدهاست .در این قسمت ابتدا وضعیت کلی زیربخش ساخت ،تعمیر و نصب ماشینآالت و تجهیزات
طبقهبندی ن شده درجای دیگر که شامل شاخصهای ارزشافزوده ،عر ضه کل ،تولیدات وا سطهای و
تولیدات نهایی ساخت ،تعمیر و نصب ماشینآالت و تجهیزات طبقهبندی نشده درجای دیگر را بررسی
نموده و پس از تنا سب صادارت و واردات زیربخش مورد ارزیابی قرار میگیرد .پس از آن الزم ا ست
دادههای وا سطهای زیربخش ساخت ،تعمیر و ن صب ما شینآالت و تجهیزات طبقهبندی ن شده درجای
دیگر با سایر بخشهای اقت صاد ایران در دو ساحت روابط م ستقیم و غیرم ستقم برر سی و تبیین گردد.
در انتها نیز ستانده زیربخش ساخت ،تعمیر و ن صب ما شینآالت و تجهیزات طبقهبندی ن شده درجای
دیگر از سااایر بخشهای اقتصاااد مورد ارزیابی –به دو صااورت مسااتقیم و غیرمسااتقیم -قرار خواهد
گرفت.

-4-24-1

وضعیت کلی زیربخش

وضااعیت کلی «ساااخت ،تعمیر و نصااب ماشااینآالت و تجهیزات طبقهبندی نشااده درجای دیگر» با 4
شاخص ارزش افزوده ،عرضه کل ،تولیدات واسطهای و تولیدات نهایی طی سال  1396طبق جدول زیر
م شخص شده ا ست .همچنین ذیل هریك از این  4شاخص ،ن سبت اندازه آنها به کل بلوک صنعت و
معدن و همچنین نسبت آن به کل اقتصاد نشان دادهشده است.
جدول  - 139-4وضعیت کلی «ساخت ،تعمیر و نصب ماشینآالت و تجهیزات طبقهبندی نشده
درجای دیگر» در سال 1396
شاخص  /درصد

سال 1396

ارزش افزوده زیربخش (میلیون ریال)

93301456.3

درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به ارزش افزودهای که در
صنعت و معدن ایران ایجاد شده

3.79
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شاخص  /درصد
درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به کل ارزش افزوده ایجاد شده
در اقتصاد ایران
عرضه کل این زیربخش در اقتصاد ایران (میلیون ریال)
درصد عرضه کل از این زیربخش در اقتصاد نسبت به کل عرضه صنعت
و معدن
درصد عرضه کل از این زیربخش نسبت به کل عرضهی اقتصاد ایران
تولیدات واسطه ای (تولیداتی که از این زیربخش در سایر صنایع استفاده
شده) (میلیون ریال)
درصد تولیدات واسطهای این زیربخش به کل تولیدات واسطهای تولید
شده در بلوک صنعت و معدن
درصد تولیدات واسطهای به کل تولیدات واسطهای تولید شده در اقتصاد
ایران
تولیدات کاالی نهایی این زیربخش (میلیون ریال)
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی کل بخشهای صنعت و
معدن
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی در اقتصاد

سال 1396
0.65
323753082.7
3.33
1.1982
93243488.7

2.66

1.08
230509593.9
3.71
1.25

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

-4-24-2

صادرات و واردات

صادرات و واردات این زیربخش بر ا ساس سال  1396و همچنین ن سبت آن به صادرات و واردات
بلوک صنعت و معدن و همچنین نسبت به واردات و صادرات کل اقتصاد ،مطابق جدول زیر بودهاست:
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جدول  - 140-4صادرات و واردات «ساخت ،تعمیر و نصب ماشینآالت و تجهیزات طبقهبندی نشده
درجای دیگر» در سال 1396
درصد  %صادرات درصد  %صادرات
عنوان زیربخش

میزان صادرات
(میلیون ریال)

19798410.7

نسبت به صادرات زیربخش نسبت به
کل صنعت و

کل صادرات

معدن

ایران

1.95

1.22

درصد  %واردات

ساخت ،تعمیر و نصب
ماشینآالت و تجهیزات
طبقهبندی نشده درجای دیگر

میزان واردات

نسبت به واردات

(میلیون ریال)

کل صنعت و
معدن

161380701.8

5.27

درصد  %واردات
زیربخش نسبت به
کل واردات ایران
3.88

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

-4-24-3

دادههای واسطهای زیربخش با سایر بخشهای اقتصاد

این زیربخش از صنعت نیز همچون سایر زیربخشهای اقت صاد ،مقداری از تولیدات خود را به عنوان
کاالی نهایی عر ضه میکند و مقداری از آن را نیز به عنوان کاالی وا سطهای در اختیار سایر بخشها و
تولیدکنندگان قرار میدهد .در این ق سمت ،برای سال دو نوع جدول م شخص شدها ست .در جدول
نخست ،ده فعالیت یا زیربخشی از اقتصاد که بیشترین تقاضا را برای کاالهای واسطهای زیربخش مورد
نظر دارند مشااخص شاادهاند به طوری که در سااتون نخساات رتبه آن زیربخش ،در سااتون دوم عنوان
فعالیتی که بیشترین تقاضای کاالی واسطهای را از این زیربخش داشتهاست ،در ستون سوم کل تقاضای
واسطهای ،تقاضا شده از همه بخشها ذکر شده است ،در ستون چهارم مقدار کاالی واسطهای که این
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زیربخش از بلوک صاانعت و معدن به آن فعالیت داده مشااخص شاادهاساات و در انتها نیز مشااخص
شدها ست که این مقدار کاالی وا سطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به این ده فعالیت
میدهد ،چند درصد از کاالهای واسطهای مورد استفاده آنها است.
در جدول دوم میتوان ضااریب معکوس ماتریس لئونتیف را برای  10زیربخش نخسااتی که بیشااترین
کاالی واسطهای را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از این زیربخش از بلوک صنعت
و معدن تقاضا کردهاند را مشاهدهنمود.
جدول  - 141-4دادههای واسطهای زیربخش «ساخت ،تعمیر و نصب ماشینآالت و تجهیزات
طبقهبندی نشده درجای دیگر» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

94423358.1

26634976.1

نیاز
1

امور دفاعی

0.28

ساخت وسایل نقلیهی
موتوری و سایر تجهیزات
2

حمل و نقل و قطعات و
وسایل الحاقی آنها

374487924.7

10917286.3

0.029

374
مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد
نیاز

عمده فروشی وخرده فروشی
3

به جز وسایل نقلیه موتوری و

367628263

8003641.6

0.021

موتورسیکلت
4

ساختمان های مسکونی

380790019.4

6847870.5

0.018

5

ساختمان های غیرمسکونی

469227038.1

6511674.4

0.013

321709537.5

5741828.5

0.017

حمل و نقل زمینی به جز راه
6

آهن
ساخت ،تعمیر و نصب

7

ماشینآالت و تجهیزات

69070924.4

4762595.5

0.069

طبقهبندی نشده درجای دیگر
8

امور انتظامی
ساخت ،تعمیر و نصب

9

تجهیزات برقی

17902515.5

4567389.6

0.25

68288588.3

4395027.5

0.06

375
مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

139501461.3

2449215.7

نیاز
استخراج نفت خام و گاز
10

طبیعی

0.017

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

جدول  – 142-4تاثیرگذاری کل «ساخت ،تعمیر و نصب ماشینآالت و تجهیزات طبقهبندی نشده
درجای دیگر» در سال  1396بر ده زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
رتبه

نام فعالیت
ساخت ،تعمیر و نصب ماشینآالت و تجهیزات طبقهبندی

1

نشده درجای دیگر

ضریب لئونتیف
1.015

2

امور دفاعی

0.071

3

امور انتظامی

0.042
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اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
رتبه

نام فعالیت
ساخت وسایل نقلیهی موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل

4

و قطعات و وسایل الحاقی آنها

ضریب لئونتیف
0.023

5

ساخت ،تعمیر و نصب تجهیزات برقی

0.018

6

ساختمان های مسکونی

0.013

7

ساختمان های غیرمسکونی

0.010

عمده فروشی وخرده فروشی به جز وسایل نقلیه موتوری و
8

موتورسیکلت

0.0058

9

حمل و نقل زمینی به جز راه آهن

0.0057

10

حمل و نقل از طریق راه آهن بین شهری

0.0041

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO

-4-24-4

ستانده زیربخش از سایر بخشهای اقتصاد

در این قسمت ،کاالهای واسطهای مورد نیاز این زیربخش بررسی شدهاند .به طور مثال اگر زیربخش i
را در نظر بگیریم ،این زیربخش برای تولید یك واحد کاالی  ،iبه کاالهای واساااطهای نیاز دارد .بر این
اساس و در سال  1396کاالهای مورد نیاز این زیربخش از بلوک صنعت و معدن مشخص شدهاند و در
جداول مستقیم ،منعکس شدهاند .البته جهت اختصار و همچنین کوچك بودن ارقام سایر بخشها ،تنها
 10زیربخش نخستی که بیشترین کاالی واسطهای را به زیربخش مورد نظر ما دادهاند ،ذکر شدهاست.

377
در جدول دوم ،ضااریب ماتریس معکوس لئونتیف این کاالهای واسااطهای که نشااانگر تمام کاالهای
واسااطهای دادهشااده توسااط بخش  jبه زیربخش مورد نظر ما یعنی زیربخش iام اساات( ،در بردارنده
دادههای واسطهای به صورت مستقیم و غیرمستقیم است) محاسبه و نشان داده شده است .البته همچون
جدول اول ،تنها  10بخشی که بیشترین کاالی واسطهای را به صورت مجموع مستقیم و غیرمستقیم به
زیربخش مورد نظر دادهاند ،مشاهده میشود.
جدول  - 143-4ستانده زیربخش «ساخت ،تعمیر و نصب ماشینآالت و تجهیزات طبقهبندی نشده
درجای دیگر» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

ساخت محصوالت اساسی
1

آهن و فوالد

485666426

19733467.9

4.06

ساخت ،تعمیر و نصب
محصوالت فلزی ساخته
2

شده ،به جز ماشینآالت و
تجهیزات

181786688.6

6304354.6

3.46

378
مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

عمده فروشی و خرده فروشی
3

و تعمیر وسایل نقلیه موتوری

711687126

5916618.3

0.83

و موتورسیکلت
ساخت ،تعمیر و نصب
4

تجهیزات برقی

93160933.6

5795674.1

6.22

ساخت ،تعمیر و نصب
5

ماشینآالت و تجهیزات

93243488.7

4762595.5

5.107

طبقهبندی نشده درجای دیگر
ساخت سایر فلزات اساسی و
6

ریخته گری فلزات
حمل و نقل زمینی به جز راه

7

8

آهن
ساخت وسایل نقلیهی
موتوری و سایر تجهیزات

54316166.8

3224856.5

5.93

392982420.9

2902800.9

0.73

333982618

2469075.9

0.73

379
مستقیم
درصد کاالی
کل کاالهای

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

واسطهای داده

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

حمل و نقل و قطعات و
وسایل الحاقی آنها
9

ساختمان های غیرمسکونی
ساخت مواد و فراوردههای

10

شیمیایی

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

88956683.5

1832548.7

2.06

463511454.4

1808337.3

0.39
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جدول  – 144-4تاثیرپذیری کل ،زیربخش «ساخت ،تعمیر و نصب ماشینآالت و تجهیزات طبقهبندی
نشده درجای دیگر» در سال  1396از ده زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
رتبه

نام فعالیت
ساخت ،تعمیر و نصب ماشینآالت و تجهیزات طبقهبندی

1
2

نشده درجای دیگر
ساخت محصوالت اساسی آهن و فوالد
عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری

3

و موتورسیکلت
ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده ،به

4

جز ماشینآالت و تجهیزات

ضریب لئونتیف

1.0157
0.0788
0.0248

0.0225

5

ساخت ،تعمیر و نصب تجهیزات برقی

0.019

6

حمل و نقل زمینی به جز راه آهن

0.0134

7

ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری فلزات

0.01217

ساخت وسایل نقلیهی موتوری و سایر تجهیزات حمل و
8

نقل و قطعات و وسایل الحاقی آنها

0.01216

9

ساخت مواد و فراوردههای شیمیایی

0.01008

10

ساخت محصوالت الستیکی و پالستیکی

0.0079

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO

381
 -4-25ساخت مبلمان
زیربخش ساخت مبلمان بر ا ساس مدل  MICMACبلوک صنعت ایران ،به عنوان بی ست و پنجمین
زیربخش خودمختار این بلوک شناسایی شدهاست .در این قسمت ابتدا وضعیت کلی زیربخش ساخت
مبلمان که شامل شاخصهای ارزشافزوده ،عر ضه کل ،تولیدات وا سطهای و تولیدات نهایی ساخت
مبلمان را بررسی نموده و پس از تناسب صادارت و واردات زیربخش مورد ارزیابی قرار میگیرد .پس
از آن الزم اساات دادههای واسااطهای زیربخش ساااخت مبلمان با سااایر بخشهای اقتصاااد ایران در دو
ساحت روابط مستقیم و غیرمستقم بررسی و تبیین گردد .در انتها نیز ستانده زیربخش ساخت مبلمان از
سایر بخشهای اقتصاد مورد ارزیابی –به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم -قرار خواهد گرفت.

-4-25-1

وضعیت کلی زیربخش

وضعیت کلی « ساخت مبلمان » با  4شاخص ارزش افزوده ،عرضه کل ،تولیدات واسطهای و تولیدات
نهایی طی سال  1396طبق جدول زیر م شخص شده ا ست .همچنین ذیل هریك از این  4شاخص،
نسبت اندازه آنها به کل بلوک صنعت و معدن و همچنین نسبت آن به کل اقتصاد نشان دادهشده است.
جدول  - 145-4وضعیت کلی «ساخت مبلمان» در سال 1396
شاخص  /درصد

سال 1396

ارزش افزوده زیربخش (میلیون ریال)

19304177.6

درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به ارزش افزودهای که در
صنعت و معدن ایران ایجاد شده
درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به کل ارزش افزوده ایجاد
شده در اقتصاد ایران
عرضه کل این زیربخش در اقتصاد ایران (میلیون ریال)
درصد عرضه کل از این زیربخش در اقتصاد نسبت به کل عرضه
صنعت و معدن

0.78

0.13
35780987.3
0.36

382
سال 1396

شاخص  /درصد
درصد عرضه کل از این زیربخش نسبت به کل عرضهی اقتصاد

0.13

ایران
تولیدات واسطه ای (تولیداتی که از این زیربخش در سایر صنایع
استفاده شده) (میلیون ریال)

15014999.6

درصد تولیدات واسطهای این زیربخش به کل تولیدات واسطهای

0.42

تولید شده در بلوک صنعت و معدن
درصد تولیدات واسطهای به کل تولیدات واسطهای تولید شده در

0.17

اقتصاد ایران
تولیدات کاالی نهایی این زیربخش (میلیون ریال)

20765987.7

درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی کل بخشهای
صنعت و معدن
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی در اقتصاد

0.33
0.11

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

-4-25-2

صادرات و واردات

صادرات و واردات این زیربخش بر ا ساس سال  1396و همچنین ن سبت آن به صادرات و واردات
بلوک صنعت و معدن و همچنین نسبت به واردات و صادرات کل اقتصاد ،مطابق جدول زیر بودهاست:
جدول  - 146-4صادرات و واردات «ساخت مبلمان» در سال 1396
عنوان زیربخش

میزان صادرات

درصد  %صادرات درصد  %صادرات

(میلیون ریال)

نسبت به صادرات زیربخش نسبت به

383

159572.4

کل صنعت و

کل صادرات

معدن

ایران

0.015

0.009

درصد  %واردات
ساخت مبلمان

میزان واردات

نسبت به واردات

(میلیون ریال)

کل صنعت و
معدن

1138636.7

0.037

درصد  %واردات
زیربخش نسبت به
کل واردات ایران
0.027

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

-4-25-3

دادههای واسطهای زیربخش با سایر بخشهای اقتصاد

این زیربخش از صنعت نیز همچون سایر زیربخشهای اقت صاد ،مقداری از تولیدات خود را به عنوان
کاالی نهایی عر ضه میکند و مقداری از آن را نیز به عنوان کاالی وا سطهای در اختیار سایر بخشها و
تولیدکنندگان قرار میدهد .در این قساامت ،برای سااال  1396دو نوع جدول مشااخص شاادهاساات .در
جدول نخساات ،ده فعالیت یا زیربخشاای از اقتصاااد که بیشااترین تقاضااا را برای کاالهای واسااطهای
زیربخش مورد نظر دارند م شخص شدهاند به طوری که در ستون نخ ست رتبه آن زیربخش ،در ستون
دوم عنوان فعالیتی که بیشترین تقاضای کاالی واسطهای را از این زیربخش داشتهاست ،در ستون سوم
کل تقاضاای واساطهای ،تقاضاا شاده از همه بخشها ذکر شاده اسات ،در ساتون چهارم مقدار کاالی
واسطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به آن فعالیت داده مشخص شدهاست و در انتها نیز
م شخص شدها ست که این مقدار کاالی وا سطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به این ده
فعالیت میدهد ،چند درصد از کاالهای واسطهای مورد استفاده آنها است.

384
در جدول دوم میتوان ضااریب معکوس ماتریس لئونتیف را برای  10زیربخش نخسااتی که بیشااترین
کاالی واسطهای را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از این زیربخش از بلوک صنعت
و معدن تقاضا کردهاند را مشاهدهنمود.
جدول  - 147-4دادههای واسطهای زیربخش «ساخت مبلمان» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد
نیاز

ساخت وسایل نقلیهی
موتوری و سایر تجهیزات
1

حمل و نقل و قطعات و

374487924.7

3707371.7

0.99

وسایل الحاقی آنها

2

3

ساختمان های غیرمسکونی
ساخت چوب و فرآورده های
حاصل از چوب ،چوب پنبه،

469227038.1

3113398.03

0.66

63540154.3

2991858.3

4.708

385
مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد
نیاز

نی و مواد حصیر بافی به جز
مبلمان
4

ساختمان های مسکونی

380790019.4

2259266.8

0.59

5

ساخت مبلمان

15338172.9

450583.8

2.93

6

زراعت و باغداری

429068189

292521.6

0.068

ساخت ،تعمیر و نصب
محصوالت فلزی ساخته
7

شده ،به جز ماشینآالت و

221291900.5

188893.2

0.085

تجهیزات
حمل و نقل زمینی به جز راه
8
9

آهن
دامداری

321709537.5

138967.18

0.043

516453720.5

134108.59

0.026

386
مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
کاالهای واسطهای این

رتبه

زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

1127725431

104073.3

نیاز
ساخت محصوالت غذایی

10

0.009

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

جدول  – 148-4تاثیرگذاری کل «ساخت مبلمان» در سال  1396بر ده زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

1

ساخت مبلمان

1.0165

ساخت چوب و فرآورده های حاصل از چوب ،چوب پنبه ،نی و
2

مواد حصیر بافی به جز مبلمان
ساخت وسایل نقلیهی موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل و

3
4

قطعات و وسایل الحاقی آنها
ساختمان های غیرمسکونی

0.021

0.0078
0.0046

387
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

5

ساختمان های مسکونی

0.0043

6

فعالیتهای پست و پیك

0.0016

7

ساخت انواع آشامیدنی ها

0.0013

8

ساخت ،تعمیر و نصب سایر مصنوعات طبقه بندی

0.00096

9

خدمات واحدهای غیر مسکونی

0.00094

10

سایر فعالیتهای حرفهای ،علمی و فنی

0.00086

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO

-4-25-4

ستانده زیربخش از سایر بخشهای اقتصاد

در این قسمت ،کاالهای واسطهای مورد نیاز این زیربخش بررسی شدهاند .به طور مثال اگر زیربخش i
را در نظر بگیریم ،این زیربخش برای تولید یك واحد کاالی  ،iبه کاالهای واساااطهای نیاز دارد .بر این
اساس و در سال  1396کاالهای مورد نیاز این زیربخش از بلوک صنعت و معدن مشخص شدهاند و در
جداول مستقیم ،منعکس شدهاند .البته جهت اختصار و همچنین کوچك بودن ارقام سایر بخشها ،تنها
 10زیربخش نخستی که بیشترین کاالی واسطهای را به زیربخش مورد نظر ما دادهاند ،ذکر شدهاست.
در جدول دوم ،ضااریب ماتریس معکوس لئونتیف این کاالهای واسااطهای که نشااانگر تمام کاالهای
واسااطهای دادهشااده توسااط بخش  jبه زیربخش مورد نظر ما یعنی زیربخش iام اساات( ،در بردارنده
دادههای واسطهای به صورت مستقیم و غیرمستقیم است) محاسبه و نشان داده شده است .البته همچون
جدول اول ،تنها  10بخشی که بیشترین کاالی واسطهای را به صورت مجموع مستقیم و غیرمستقیم به
زیربخش مورد نظر دادهاند ،مشاهده میشود.
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جدول  - 149-4ستانده زیربخش «ساخت مبلمان» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

ساخت چوب و فرآورده های
حاصل از چوب ،چوب پنبه،
1

نی و مواد حصیر بافی به جز

78762194.3

6142212.01

7.79

مبلمان
ساخت محصوالت اساسی
2

آهن و فوالد

485666426

1660530.1

0.34

عمده فروشی و خرده فروشی
3

و تعمیر وسایل نقلیه موتوری

711687126

1209380.6

0.16

و موتورسیکلت
ساخت محصوالت الستیکی
4
5

و پالستیکی
ساخت منسوجات

183207125

929788.01

0.507

54587994.7

806584.8

1.47

389
مستقیم
درصد کاالی
کل کاالهای

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

واسطهای داده

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

ساخت ،تعمیر و نصب
محصوالت فلزی ساخته
6

شده ،به جز ماشینآالت و

181786688.6

704460.8

0.38

تجهیزات
حمل و نقل زمینی به جز راه
7
8

آهن
ساخت مبلمان
خدمات واحدهای غیر

9

مسکونی
ساخت مواد و فراوردههای

10

شیمیایی

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

392982420.9

629008.8

0.16

15014999.6

450583.8

3.0009

190113675

420945.3

0.22

463511454.4

404535.6

0.087
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جدول  – 150-4تاثیرپذیری کل ،زیربخش «ساخت مبلمان» در سال  1396از ده زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

1

ساخت مبلمان

1.0165

ساخت چوب و فرآورده های حاصل از چوب ،چوب
2
3

پنبه ،نی و مواد حصیر بافی به جز مبلمان
ساخت محصوالت اساسی آهن و فوالد
عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه

4
5

موتوری و موتورسیکلت
ساخت محصوالت الستیکی و پالستیکی
ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده ،به

6

جز ماشینآالت و تجهیزات

0.2095
0.067
0.0499
0.03275
0.0295

7

ساخت مواد و فراوردههای شیمیایی

0.0281

8

ساخت منسوجات

0.0276

9

حمل و نقل زمینی به جز راه آهن

0.0273

10

خدمات واحدهای غیر مسکونی

0.0158

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO
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 -4-26ساخت ،تعمیر و نصب سایر مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر
زیربخش ساااخت ،تعمیر و نصااب سااایر مصاانوعات طبقه بندی نشااده در جای دیگر بر اساااس مدل
 MICMACبلوک صنعت ایران ،به عنوان بیست و ششمین زیربخش خودمختار این بلوک شناسایی
شدها ست .در این ق سمت ابتدا و ضعیت کلی زیربخش ساخت ،تعمیر و ن صب سایر م صنوعات طبقه
بندی نشااده در جای دیگر که شااامل شاااخصهای ارزشافزوده ،عرضااه کل ،تولیدات واسااطهای و
تولیدات نهایی ساخت ،تعمیر و نصب سایر مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر را بررسی نموده
و پس از تناسب صادارت و واردات زیربخش مورد ارزیابی قرار میگیرد .پس از آن الزم است دادههای
وا سطهای زیربخش ساخت ،تعمیر و ن صب سایر م صنوعات طبقه بندی ن شده در جای دیگر با سایر
بخشهای اقت صاد ایران در دو ساحت روابط م ستقیم و غیرم ستقم برر سی و تبیین گردد .در انتها نیز
ستانده زیربخش ساخت ،تعمیر و ن صب سایر م صنوعات طبقه بندی ن شده در جای دیگر از سایر
بخشهای اقتصاد مورد ارزیابی –به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم -قرار خواهد گرفت.

-4-26-1

وضعیت کلی زیربخش

وضعیت کلی « ساخت ،تعمیر و نصب سایر مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر » با  4شاخص
ارزش افزوده ،عرضه کل ،تولیدات واسطهای و تولیدات نهایی طی سال  1396طبق جدول زیر مشخص
شده ا ست .همچنین ذیل هریك از این  4شاخص ،ن سبت اندازه آنها به کل بلوک صنعت و معدن و
همچنین نسبت آن به کل اقتصاد نشان دادهشده است.
جدول  - 151-4وضعیت کلی «ساخت ،تعمیر و نصب سایر مصنوعات طبقه بندی نشده در جای
دیگر» در سال 1396
شاخص  /درصد

سال 1396

ارزش افزوده زیربخش (میلیون ریال)

36155472.1

392
شاخص  /درصد
درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به ارزش افزودهای که در صنعت
و معدن ایران ایجاد شده
درصد ارزش افزوده این زیربخش نسبت به کل ارزش افزوده ایجاد شده
در اقتصاد ایران
عرضه کل این زیربخش در اقتصاد ایران (میلیون ریال)
درصد عرضه کل از این زیربخش در اقتصاد نسبت به کل عرضه صنعت و
معدن
درصد عرضه کل از این زیربخش نسبت به کل عرضهی اقتصاد ایران
تولیدات واسطه ای (تولیداتی که از این زیربخش در سایر صنایع استفاده
شده) (میلیون ریال)
درصد تولیدات واسطهای این زیربخش به کل تولیدات واسطهای تولید
شده در بلوک صنعت و معدن
درصد تولیدات واسطهای به کل تولیدات واسطهای تولید شده در اقتصاد
ایران
تولیدات کاالی نهایی این زیربخش (میلیون ریال)
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی کل بخشهای صنعت و
معدن
درصد تولیدات کاالی نهایی به تولیدات نهایی در اقتصاد
منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

سال 1396
1.46

0.25
85032304.7
0.87
0.31
28152924.4

0.805

0.32
56879380.2
0.91
0.309
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-4-26-2

صادرات و واردات

صادرات و واردات این زیربخش بر ا ساس سال  1396و همچنین ن سبت آن به صادرات و واردات
بلوک صنعت و معدن و همچنین نسبت به واردات و صادرات کل اقتصاد ،مطابق جدول زیر بودهاست:
جدول  - 152-4صادرات و واردات «ساخت ،تعمیر و نصب سایر مصنوعات طبقه بندی نشده در
جای دیگر» در سال 1396
درصد  %صادرات درصد  %صادرات
عنوان زیربخش

میزان صادرات
(میلیون ریال)

4445049.8

نسبت به صادرات زیربخش نسبت به
کل صنعت و

کل صادرات

معدن

ایران

0.43

0.27

درصد  %واردات
ساخت ،تعمیر و نصب سایر

میزان واردات

نسبت به واردات

مصنوعات طبقه بندی

(میلیون ریال)

کل صنعت و
معدن

23673402.5

0.77

درصد  %واردات
زیربخش نسبت به
کل واردات ایران
0.56

منبع :مرکز آمار ایران ،محاسبات مولف

-4-26-3

دادههای واسطهای زیربخش با سایر بخشهای اقتصاد

این زیربخش از صنعت نیز همچون سایر زیربخشهای اقت صاد ،مقداری از تولیدات خود را به عنوان
کاالی نهایی عر ضه میکند و مقداری از آن را نیز به عنوان کاالی وا سطهای در اختیار سایر بخشها و
تولیدکنندگان قرار میدهد .در این قساامت ،برای سااال  1396دو نوع جدول مشااخص شاادهاساات .در
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جدول نخساات ،ده فعالیت یا زیربخشاای از اقتصاااد که بیشااترین تقاضااا را برای کاالهای واسااطهای
زیربخش مورد نظر دارند م شخص شدهاند به طوری که در ستون نخ ست رتبه آن زیربخش ،در ستون
دوم عنوان فعالیتی که بیشترین تقاضای کاالی واسطهای را از این زیربخش داشتهاست ،در ستون سوم
کل تقاضاای واساطهای ،تقاضاا شاده از همه بخشها ذکر شاده اسات ،در ساتون چهارم مقدار کاالی
واسطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به آن فعالیت داده مشخص شدهاست و در انتها نیز
م شخص شدها ست که این مقدار کاالی وا سطهای که این زیربخش از بلوک صنعت و معدن به این ده
فعالیت میدهد ،چند درصد از کاالهای واسطهای مورد استفاده آنها است.
در جدول دوم میتوان ضااریب معکوس ماتریس لئونتیف را برای  10زیربخش نخسااتی که بیشااترین
کاالی واسطهای را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از این زیربخش از بلوک صنعت
و معدن تقاضا کردهاند را مشاهدهنمود.
جدول  - 153-4دادههای واسطهای زیربخش «ساخت ،تعمیر و نصب سایر مصنوعات طبقه بندی
نشده در جای دیگر» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

25203430.1

4012769.6

نیاز
ساخت ،تعمیر و نصب سایر
1

مصنوعات طبقه بندی

15.92

395
مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

37709807.05

2589778.9

نیاز
ساخت سایر فلزات اساسی و
2

ریخته گری فلزات

6.86

ساخت ،تعمیر و نصب
محصوالت فلزی ساخته
3

شده ،به جز ماشینآالت و

221291900.5

1891423.4

0.85

تجهیزات
فعالیت های مربوط به
4

سالمت انسان
سایر فعالیت های اطالعات و

5

ارتباطات
ساخت محصوالت الستیکی

6
7

و پالستیکی
ساختمان های غیرمسکونی

104739095.9

1640580.3

1.56

52455866.2

1531277.7

2.91

85899761.4

1350654.8

1.57

469227038.1

1144126.3

0.24

396
مستقیم
درصد کاالی
عنوان فعالیتی که متقاضی
رتبه

کاالهای واسطهای این
زیربخش از بلوک صنعت و
معدن است

کل کاالهای

میزان کاالی

واسطه ای گرفته

واسطهای گرفته

واسطهای گرفته

شده از این

شده از همه

شده از این

زیربخش نسبت

بخشهای اقتصاد

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

(میلیون ریال)

ریال)

واسطه ای مورد

58330830.8

1087153.4

1.86

240077604.6

1038049.1

0.43

نیاز
ساخت کاغذ ،محصوالت
8

کاغذی و چاپ
ساخت محصوالت اساسی

9

آهن و فوالد
ساخت وسایل نقلیهی
موتوری و سایر تجهیزات

10

374487924.7

حمل و نقل و قطعات و

1019508.5

0.27

وسایل الحاقی آنها
منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple
جدول  – 154-4تاثیرگذاری کل «ساخت ،تعمیر و نصب سایر مصنوعات طبقه بندی نشده در جای
دیگر» در سال  1396بر ده زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

1

ساخت ،تعمیر و نصب سایر مصنوعات طبقه بندی

1.0501

397
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف
رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

2

ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری فلزات

0.021

3

سایر فعالیت های اطالعات و ارتباطات

0.0105

4

ساخت محصوالت اساسی مس

0.0093

5

ساخت کاغذ ،محصوالت کاغذی و چاپ

0.0089

ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده ،به جز
6

ماشینآالت و تجهیزات

0.007

7

ساخت محصوالت اساسی آلومینیوم

0.0068

8

ساخت محصوالت الستیکی و پالستیکی

0.0063

9

آبرسانی ،مدیریت پسماند ،فاضالب و فعالیتهای تصفیه

0.0049

10

ماهیگیری

0.0048

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO

-4-26-4

ستانده زیربخش از سایر بخشهای اقتصاد

در این قسمت ،کاالهای واسطهای مورد نیاز این زیربخش بررسی شدهاند .به طور مثال اگر زیربخش i
را در نظر بگیریم ،این زیربخش برای تولید یك واحد کاالی  ،iبه کاالهای واساااطهای نیاز دارد .بر این
اساس و در سال  1396کاالهای مورد نیاز این زیربخش از بلوک صنعت و معدن مشخص شدهاند و در
جداول مستقیم ،منعکس شدهاند .البته جهت اختصار و همچنین کوچك بودن ارقام سایر بخشها ،تنها
 10زیربخش نخستی که بیشترین کاالی واسطهای را به زیربخش مورد نظر ما دادهاند ،ذکر شدهاست.
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در جدول دوم ،ضااریب ماتریس معکوس لئونتیف این کاالهای واسااطهای که نشااانگر تمام کاالهای
واسااطهای دادهشااده توسااط بخش  jبه زیربخش مورد نظر ما یعنی زیربخش iام اساات( ،در بردارنده
دادههای واسطهای به صورت مستقیم و غیرمستقیم است) محاسبه و نشان داده شده است .البته همچون
جدول اول ،تنها  10بخشی که بیشترین کاالی واسطهای را به صورت مجموع مستقیم و غیرمستقیم به
زیربخش مورد نظر دادهاند ،مشاهده میشود.
جدول  - 155-4ستانده زیربخش «ساخت ،تعمیر و نصب سایر مصنوعات طبقه بندی نشده در جای
دیگر» در سال 1396
مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

عمده فروشی و خرده فروشی
1

و تعمیر وسایل نقلیه موتوری

711687126

4827392.8

0.67

و موتورسیکلت
ساخت ،تعمیر و نصب سایر
2

مصنوعات طبقه بندی
ساخت مواد و فراوردههای

3

شیمیایی

28152924.4

4012769.6

14.25

463511454.4

2442891.3

0.52

399
مستقیم
درصد کاالی

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

کل کاالهای
واسطهای داده
شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

4

تولید و توزیع گاز طبیعی
ساخت کُك و فراوردههای

5

حاصل از پاالیش نفت

211315478

2037174.7

0.96

410312333.6

1794509.9

0.43

ساخت ،تعمیر و نصب
محصوالت فلزی ساخته
6

شده ،به جز ماشینآالت و

181786688.6

1370212.5

0.75

تجهیزات
ساخت محصوالت الستیکی
7

و پالستیکی
حمل و نقل زمینی به جز راه

8

آهن
ساخت سایر فلزات اساسی و

9

ریخته گری فلزات

183207125

1173362.4

0.64

392982420.9

829442.6

0.21

54316166.8

693070.09

1.27

400
مستقیم
درصد کاالی
کل کاالهای

نام بخشی که کاالی واسطه
رتبه

واسطهای داده

ای زیربخش مورد نظر را
تامین میکند

شده به 75
زیربخش اقتصاد

میزان کاالی

واسطهای داده

واسطهای داده

شده به این

شده به این

زیربخش نسبت

زیربخش(میلیون

به کل کاالهای

ریال)

واسطهای که می
دهد

ساخت محصوالت اساسی
10

485666426

آهن و فوالد

534977.7

0.11

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار Maple

جدول  – 156-4تاثیرپذیری کل ،زیربخش «ساخت ،تعمیر و نصب سایر مصنوعات طبقه بندی نشده
در جای دیگر» در سال  1396از ده زیربخش نخست
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف

رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

1

ساخت ،تعمیر و نصب سایر مصنوعات طبقه بندی

1.0501

2
3

عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری
و موتورسیکلت
ساخت مواد و فراوردههای شیمیایی

0.067
0.039

401
اثرات کل بر اساس ماتریس معكوس لئونتیف

رتبه

نام فعالیت

ضریب لئونتیف

4

تولید و توزیع گاز طبیعی

0.03

5

ساخت کُك و فراوردههای حاصل از پاالیش نفت

0.028

6

استخراج نفت خام و گاز طبیعی

0.021

ساخت ،تعمیر و نصب محصوالت فلزی ساخته شده ،به جز

0.019

7

ماشینآالت و تجهیزات

8

ساخت محصوالت الستیکی و پالستیکی

0.0174

9

ساخت محصوالت اساسی آهن و فوالد

0.0167

10

حمل و نقل زمینی به جز راه آهن

0.0157

منبع :محاسبات مولف در نرم افزار PyIO
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