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 سازي ايران طي يك دهه گذشتهنگاهي به صنعت قطعه

 )ويرايش اول(

 
 

 

 

 چکيده

سلللازي كشلللور با روش ارزيابي روند هدف اصلللاي ايط مطا عه بررسلللي صلللنعت قطعه

 .است 1333تا  1382هاي كالن طي دوره زماني شاخص

حدود  1332دهد كه طي دوره چهارسا ه منتهي به سال هاي ايط مطا عه نشان مييافته 

اند كه ايط امر با توجه به تو ید حذف شده هسازي كشور تعطیل و يا از چرخواحد قطعه 122

 دهد. هاي اخیر، دورنماي مناسبي از ايط صنعت را نشان نميتداوم ايط روند در سال

اه جايگ در دوره مورد بررسي، افزايشي بوده اماسازي افزوده صنعت قطعهارزش روند میزان 

افزوده كل ارزش است.دچار افول شده به نوعي هاي اخیر آن در خروجي بخش صنعت در سال

میایارد ريال بود كه سهم آن در  00362حدود  1332سازي كشور در سال صنعت قطعه

هاي اخیر سازي كشور در سال. صنعت قطعهاستدرصد  6/3خروجي بخش صنعت حدود 

درصد كل اشتغال ايجاد شده در بخش صنعت را به خود اختصاص داده و با دارا  6بیش از 

نقش مهمي در ، (واحدهاي ده نفر كاركط و بیشتر)در هزار نفر شاغل  82تا  02ودن حدود ب

 كند. اقتصاد كشور ايفا مي

هاي اخیر سازي كشور در سالگذاري در صنعت قطعهوضعیت روند میزان سرمايه 

قطعي و فاقد ا گوي مگذاري در ايط صنعت امري گوياي ايط حقیقت است كه سرمايه

هاي گذاري اندك و پرنوسان از مهمتريط ويژگياي كه سرمايهگونهمشخص و هدفمند بوده به
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هاي میایارد ريال طي سال 0222انه كمتر از یگذاري سا آن است كه مصاديق بارز آن سرمايه

 1380ل میایارد ريال فقط در دو سا 10222گذاري به مرز و افزايش سرمايه 1382تا  1382

تا  222هاي اخیر عموماً در دامنه باشد. حجم واردات قطعات به كشور در سالمي 1332و 

ها در حول و حوش میایون دالر قرار داشته و در مقابل ارزش صادرات در ايط سال 1222

ازي سمیایون دالر در نوسان بوده است. نسبت واردات قطعات به صادرات صنعت قطعه 122

 0/21به  1333برابر بوده كه ايط نسبت در سال  12اي اخیر عمدتاً بیش از هكشور در سال

باشد. مي 1380گرد تراز تجاري قطعات به شرايط سال برابر رسید كه ايط امر بیانگر عقب

میایون دالر قطعات وسايل نقایه موتوري  0/3066معادل  1333ي است كه در سال نگفت

میایون  3/3233م واردات خودرو به كشور معادل به كشور وارد شده كه با احتساب حج

فقط از محل واردات خودرو و قطعات به كشور  1333توان نتیجه گرفت كه در سال دالر مي

 نامناسبمیایون دالر ارز از كشور خارج شده كه با توجه به وضعیت  6362جمعاً معادل 

 تأمل دارد.  جاي بسيخیر هاي ادر دسترس( در سالارزي )حداقل منابع  كشور منابع ارزي

سر هسازي كشور در شرايط بدي بگیري نهايي بايد گفت كه صنعت قطعهدر نتیجه 

برد، فاقد برنامه و سیاست مشخصي است و با توجه به روند تعطیاي واحدهاي مي

هاي آتي و سهم چشمگیر آن در اشتغال بخش صنعت، سازي و تداوم آن در سالقطعه

و قابل انتظار است. بنابرايط  محتومل بیکاري در اقتصاد كشور امري عضتر شدن معمیق

سازي از طريق نظام بانکي، او یط و مهمتريط راهکار حل مشکل منابع ما ي صنعت قطعه

 هايگذاري مشترك با طرفهاي خودروسازي و سرمايهشركت اتتعییط و تکایف معوق

سازي تحت يه در صنعت قطعهمعتبر خارجي با هدف تقويت و افزايش تشکیل سرما

 اي هدفمند و زمانبندي شده ازسوي دو ت است. برنامه
 



 

 ___________________________________________________  

 

 

3 

 مقدمه

سیك ا مااي آيبندي بیطسازي كشور برحسب طبقهدر ايط مطا عه وضعیت صنعت قطعه

(ISIC)1  سازي براي وسايل نقایه موتوري و ساخت تو ید بدنه و اتاقدر قا ب دو فعا یت

و تو ید قطعات و ماحقات براي وسايل نقایه موتوري  3202كد آيسیك تريار با تريار و نیم

مورد بررسي قرار  1333تا  1382طي دوره زماني  3232و موتور آنها با كد آيسیك 

 گیرد. مي

هاي كالن مشتمل بر شاخص تعداد روش تحقیق در ايط مطا عه ارزيابي روند شاخص 

گذاري، واردات و صادرات با استفاده از نتايج افزوده، اشتغال، سرمايهاي فعال، ارزشهكارگاه

یشتر مركز آمار ايران و آمار صادرات و بهاي صنعتي ده نفر كاركط و آمارگیري كارگاه

 باشد. واردات گمرك جمهوري اسالمي ايران مي

 

 سازيتعداد كارگاه فعال صنعت قطعه

ور سازي كشیشتر صنعت قطعهبهاي فعال ده نفر كاركط و كارگاه روند تعداد 1در جدول 

شود، مشاهده ميدر جدول زير گونه كه ارائه شده است؛ همان 1332تا  1382طي دوره 

واحد در سال  632به  1382واحد در سال  322سازي از تعداد كارگاه فعال صنعت قطعه

ازده سا ه مورد بررسي تعداد ايط عبارت ديگر در ايط مدت يافزايش يافته و به 1332

 واحدها به بیش از دو برابر افزايش يافته است. 

سازي و جايگاه آن در بخش صنعت هاي صنعت قطعهاي تعداد كارگاهتحایل مقايسه 

                                                 
1. International Standard Industrial Classification  
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هاي صنعتي ده نفر سازي از تعداد كل كارگاهحکايت از ايط دارد كه سهم صنعت قطعه

 1332درصد در سال  0/2به  1382رصد در سال د 8/0كاركط و بیشتر بخش صنعت از 

 افزايش يافته است. 

 

 1831-1831سازي ايران طي دوره هاي فعال صنعت قطعهتعداد كارگاه. 1جدول 

سازي للل براي وسايل  تو ید بدنه للل اتاق 

ي موتوري و سللللاخللت تريار و نقایلله

 (3202)كد آيسیك تريارنیم

 

قات براي      عات و ماح ید قط يل   تو  وسلللا

 هاموتوري و موتور آن نقایه

(3232)كد آيسیك 

 765سازيصنعت قطعههاي فعال كارگاه كل

  1صنعتهاي صنعتي بخش كارگاهكل 

كل تعداد سللازي از سللهم صللنعت قطعه

)درصد( صنعتهاي صنعتي كارگاه
  

سازي للل براي وسايل  تو ید بدنه للل اتاق 

 ترياري موتوري و ساخت تريار و نیمنقایه

(3202)كد آيسیك 

20 2221

ید ق  عات تو  يل     ط قات براي وسلللا و ماح

 هاموتوري و موتور آن نقایه

(3232)كد آيسیك 

660632233

 سازيصنعت قطعههاي فعال كارگاه كل

 صنعتهاي صنعتي بخش كارگاهكل 

كل تعداد سللازي از سللهم صللنعت قطعه

 )درصد( صنعتهاي صنعتي كارگاه

 .محاسبات تحقیق براساس آمار مركز آمار ايران خذ:أم
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 1سازي كشور در دوره مورد بررسي كه در نمودار هاي صنعت قطعهروند تعداد كارگاه 

تعداد واحدهاي فعال در ايط  1380تا  1382هاي دهد كه در فاصاه سالنشان مي آمده،

اما از  ،واحد فعال افزايش يافت 033صنعت داراي روند ماليم صعودي بوده و به تعداد 

به تعداد  1332در سال  كه ايگونهروند نزو ي تعداد ايط واحدها شروع شد به 1380سال 

تا  1380هاي عبارت ديگر طي چهار سال يعني سالهواحد كاهش يافته است. ب 632

اند كه ايط امر وضعیت سازي كشور تعطیل و يا حذف شدهواحد قطعه 33حدود  1332

دهد، همچنیط بررسي روند سهم تعداد كارگاه صنعت صنعت را نشان نمي از ايطمناسبي 

را در سطح هاي اخیر سازي در سالسازي در بخش صنعت، جايگاه صنعت قطعهقطعه

دهد كه ايط امر بیانگر اهمیت آن در بخش صنعت و اقتصاد كشور درصد نشان مي 2باالي 

 باشد. مي
 

 سازي و جايگاه آنهاي فعال صنعت قطعه. روند تعداد كارگاه1نمودار 

 1831-1831در بخش صنعت طي دوره 

 
 .محاسبات تحقیق براساس آمار مركز آمار ايران مأخذ:

1382 1381 1380 1383 1382 1382 1386 1380 1388 1383 1332

تعداددرصد رونللد سللهم تعللداد كارگاههللاي   

تصنعت قطعه سازي از كل صنع

رونلللد تعلللداد كارگاههلللاي  

صنعت قطعه سازي 
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 سازيصنعت قطعه افزودهارزش

افزوده بخش صنعت سازي در مقايسه با ارزشافزوده صنعت قطعهمیزان ارزش 0در جدول 

دهد میزان گونه كه ارقام جدول زير نشان ميطي دوره مورد بررسي ارائه شده است. همان

میایون ريال در  002210330كشور به قیمت جاري از  يسازصنعت قطعهافزوده ارزش

 افزايش يافته است.  1332در سال ريال میایون  0003620222به حدود  1382سال 
 

  1831-1831سازي ايران به قيمت جاري طي دوره صنعت قطعه افزوده. ارزش جدول
 )میایون ريال(

 

 براي ل سازي اتاق ل تو ید بدنه 

سايل نقایه  ساخت   و موتوري و 

 )كد آيسلللیك   تريارتريار و نیم

3202) 

ید ق  قات براي    تو  عات و ماح ط

موتوري و موتور  وسلللايل نقایه  

(3232)كد آيسیك  هاآن

  

عت     افزوده  ارزش كل  صننن

سازيقطعه
2011103328086803334071506146014308535054303621107660164

صنعتبخش كل افزوده ارزش

از كل سازي  صنعت قطعه سهم  

)درصد( صنعتافزوده ارزش

ل براي  ل اتاق تو ید بدنه  سازي 

سايل نقایه  ساخت   و موتوري و 

تريارتريار و نیم

طعللات و ماحقللات براي       تو یللد ق   

اهموتوري و موتور آن وسايل نقایه
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عت     افزوده  ارزش كل  صننن

سازيقطعه

صنعتبخش كل افزوده ارزش

از كل سازي  صنعت قطعه سهم  

)درصد( صنعتافزوده ارزش

 همان. :خذأم

 

سازي و جايگاه آن در بخش صنعت افزوده صنعت قطعهروند میزان ارزش 0در نمودار  

هاي شود؛ در فاصاه سالمودار زير مشاهده ميگونه كه در ننشان داده شد. همان كشور

 1382و از سال سازي كامالً صعودي افزوده صنعت قطعهروند ايجاد ارزش 1332تا  1382

كه با كاهش اندكي مواجه  1383)بجز سال  به بعد با رشد بیشتري نیز همراه بوده است

طور كاي افزايشي سازي در ايط دوره، بهافزوده صنعت قطعهشده است(. روند سهم ارزش

سازي در خروجي بخش ريج از جايگاه صنعت قطعهتدبه 1332تا  1388بوده اما از سال 

درصد  6/3به  1388درصد در سال  2/2اي كه از سهم حدود گونهصنعت كاسته شد به

 كاهش يافته است.  1332در سال 
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 سازي و جايگاه آن صنعت قطعه افزوده. روند ميزان ارزش2نمودار 

 1831-1831صنعت طي دوره در بخش 

 
 مأخذ: همان.

 

 سازياشتغال صنعت قطعه

در  1332تا  1382سازي كشور طي دوره میزان اشتغال در صنعت قطعه 3در جدول 

هاي صنعتي ده نفر كاركط و بیشتر كل بخش صنعت ارائه مقايسه با میزان اشتغال كارگاه

 شده است. 

میزان  1332تا  1382هاي ه سالدهد؛ در فاصاقام جدول زير نشان ميگونه كه ارهمان 

نفر افزايش يافته و به بیش از دو برابر  00122نفر به  32263سازي از اشتغال در صنعت قطعه

سازي در اشتغال كل بخش صنعت نیز با افزايش روبرو بوده و رسیده است. سهم صنعت قطعه

 داده است. درصد اشتغال بخش صنعت را به خود اختصاص  6هاي اخیر بیش از در سال

 

2/3

3/1 3/2 3/4
3/7

4/3
3/7 3/9

4/4

3/7 3/6

 -

 5,000,000

 10,000,000

 15,000,000

 20,000,000

 25,000,000

1382 1381 1380 1383 1382 1382 1386 1380 1388 1383 1332

ميليون ريالدرصد
روند سهم ارزش افزوده صنعت 

قطعه سازي از كل صنعت

روند میزان ارزش افزوده
صنعت قطعه سازي  
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 1831-1831سازي ايران طي دوره صنعت قطعه ميزان اشتغال. 8جدول 
 )نفر(

ــ ات   ــ بياي اس    توليد بدنه ـ س زي ـ

 تي ليموتوري ا س خت تي لي ا نيم  نقليه

 (0243)كد آ سيك 

ــ     توليد قطع ت ا ملحق ت بياي     اسـ

 ه موتوري ا موتور آن نقليه

(0203)كد آ سيك 

سازيصنعت قطعهاشتغال مجموع 

صنعتبخش ك  اشتغ ل 

صنعت قطعه    شتغ ل  س زي از ك   سهم  ا

 )درصد( صنعت

ــ ات   ــ بياي اس    توليد بدنه ـ س زي ـ

 تي ليموتوري ا س خت تي لي ا نيم  نقليه

(0243)كد آ سيك 

ــ          توليد قطع ت ا ملحق ت بياي اسـ

 ه موتوري ا موتور آن نقليه

(0203)كد آ سيك 

 سازيصنعت قطعهاشتغال مجموع 

صنعتبخش ك  اشتغ ل 

صنعت قطعه    شتغ ل  س زي از ك   سهم  ا

)درصد( صنعت

 همان. خذ:أم
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سازي و سهم آن در بخش صنعت روند میزان اشتغال در صنعت قطعه 3در نمودار  

در نمودار زير قابل مشاهده است؛ میزان اشتغال در صنعت گونه كه نمايش داده شد. همان

هاي اخیر دستخوش تغییرات جدي رغم تحوالت جدي ايط صنعت در سالسازي بهقطعه

يا حداقل متناسب با حذف تعداد واحدهاي فعال ايط صنعت نشده است و روند اشتغال در 

ند با رو زخش صنعت نیايط صنعت تقريباً صعودي بوده و جايگاه آن نیز در اشتغال ب

نفر هزار  82هاي اخیر با دارا بودن حدود اي كه در سالگونهبه افزايشي توأم بوده است

 درصد اشتغال بخش صنعت را به خود اختصاص داده است.  6شاغل تقريباً بیش از 

 

 سازي و جايگاه آن در بخش صنعت . روند ميزان اشتغال در صنعت قطعه8نمودار 

 1831-1831طي دوره 

 
 مأخذ: همان.

 
 

1382 1381 1380 1383 1382 1382 1386 1380 1388 1383 1332

نفردرصد روند سلهم اشلتغال صلنعت    

قطعه سازي از كل صنعت

روند اشتغال صنعت

قطعه سازي 
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 سازيتشکيل سرمايه صنعت قطعه

 1332تا  1382سازي كشور طي دوره گذاري در صنعت قطعهمیزان سرمايه 2در جدول 

گذاري بخش صنعت ارائه شده است. براساس ارقام جدول زير، در مقايسه با كل سرمايه

روبرو بوده است و از سازي با نوسانات زيادي میزان تشکیل سرمايه در صنعت قطعه

 ،میایون ريال افزايش يافته 1100160212به رقم  1382میایون ريال در سال  2320262

 ها نوسانات زيادي را تجربه كرده است. اما در فاصاه ايط سال
 

  1831-1831سازي ايران طي دوره صنعت قطعه ميزان تشکيل سرمايه. 4جدول 
 )میایون ريال(

سازي لللل براي وسايل    تو ید بدنه لللل اتاق

  يارترموتوري و سلللاخت تريار و نیم  نقایه 

(3202)كد آيسیك 

تو ید قطعات و ماحقات براي وسلللايل     

سیك  موتوري و موتور آنها نقایه  )كد آي

3232) 

يه       ما يل سننر عت   كل تشننک صننن

سازيقطعه

صنعتبخش  كل تشکیل سرمايه

كل تشکیل   از  سازي صنعت قطعه  سهم 

(درصد) صنعتبخش  سرمايه

 

سازي لللل براي وسايل    تو ید بدنه لللل اتاق

  يارترموتوري و سلللاخت تريار و نیم  نقایه 

(3202)كد آيسیك 

ماحقات براي وسلللايل   تو ید قطعات و   

 موتوري و موتور آنها نقایه

(3232)كد آيسیك 
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ازيسصنعت قطعه كل تشکیل سرمايه

صنعتبخش  كل تشکيل سرمايه

كل تشکیل   از  سازي صنعت قطعه  سهم 

(درصد) صنعتبخش  سرمايه

 .همان خذ:أم

 

سازي و سهم آن در بخش روند میزان تشکیل سرمايه در صنعت قطعه 2در نمودار  

گونه كه روند تغییرات میزان شد. همان نمايش داده 1332تا  1382صنعت طي دوره 

 1382تا  1382هاي دهد؛ در فاصاه سالسازي نشان ميتشکیل سرمايه در صنعت قطعه

میایارد ريال بود و بجز  0222انه كمتر از یسازي سا در صنعت قطعهگذاري میزان سرمايه

د ريال میایار 10222گذاري حول و حوش كه میزان سرمايه 1332و  1380هاي سال

 222گذاري پايیط بوده و كمتر از رقم حجم سرمايه ،هاي مورد بررسيبود، در بقیه سال

 گذاري انجام شدهسازي از كل سرمايهگذاري صنعت قطعه. سهم سرمايهاستمیایارد ريال 

 0ها بیط در بقیه سال 1332و  1380هاي در بخش صنعت بجز افزايش مقطعي در سال

 بوده است.  درصد در نوسان 2تا 
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 سازي و جايگاه آن . روند ميزان تشکيل سرمايه در صنعت قطعه4نمودار 

 1831-1831صنعت طي دوره در بخش 

 
 مأخذ: همان.

 

 1سازيموازنه تجاري صنعت قطعه

 الف( روند واردات قطعات براي وسايل نقليه موتوري

كشور و جايگاه آن در كل قطعات وسايل نقایه موتوري به ارزش واردات  2در جدول 

ارائه شده است. براساس ارقام جدول زير  1333تا  1382طي دوره  كشور صنعتيواردات 

 3202میزان واردات قطعات براي استفاده در وسايل نقایه موتوري در قا ب دو كد آيسیك 

 1333میایون دالر در سال  0/3066به  1382میایون دالر در سال  2/812از  3232و 

                                                 
سازي كشور مستقیماً از آمار و اطالعات      . الزم به ذكر است كه در استخراج آمار واردات قطعات و صادرات صنعت قطعه     1

سال  شده و براي تبديل كدهاي   خام گمرك در  ستفاده  ستفاده     HSبه  ISICهاي مختاف ا ستورا عمل بانك جهاني ا از د

 هايي با ارقام نهايي گمرك مشاهده شود.  تشده است. به همیط د یل ممکط است در برخي ارقام تفاو

1382 1381 1380 1383 1382 1382 1386 1380 1388 1383 1332

ميليون ريالدرصد

روند سلهم تشلکیل سلرمايه صلنعت    

قطعه سازي از كل بخش صنعت

ازي روند میزان تشکیل سرمايه صنعت قطعه س
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 واردات به قطعات خودرو اختصاص دارد.  ايط يش يافته كه عمده حجمافزا
 

  1838-1831. ارزش واردات قطعات وسايل نقليه موتوري به ايران طي دوره 7جدول
 )میایون دالر(

 1831183118321838183418371836

ل براي ل اتاق تو ید بدنه    سازي 

موتوري و ساخت    وسايل نقایه 

ك )كد آيسللی تريارتريار و نیم

3202)

0/000/226/382/80800/330/60

قات براي      عات و ماح ید قط تو 

موتوري و موتور   وسللايل نقایه

(3232)كد آيسیك  هاآن

0/0880/06033/02663/0636/6220/682833

كل واردات قطعات وسننايل 

نقليه موتوري
4/3173/26533/21143/3716/5423/5132/361

12،22202213،22202202،12202232،32202232،32202230،30200223،302022واردات صنعتي كشور كل

كل      عات از  سلللهم واردات قط

(درصد) واردات صنعتي كشور
3/20/132/88/00/03/10/0

1835183318331831183118321838

ل براي ل اتاق تو ید بدنه    سازي 

موتوري و ساخت    وسايل نقایه 

تريارتريار و نیم

2/00830/1238/1300/383/1223233

قات براي      عات و ماح ید قط تو 

موتوري و موتور   وسللايل نقایه

هاآن

1،2380021،1230221،2810121،132002638022320210300

كل واردات قطعات وسننايل 

نقليه موتوري
5/11517/11332/12847/12686/5865/7375/8266

20،22206220،02203220،22302228،03101222،88602233،11801238،830082كل واردات صنعتي كشور

كل      عات از  سلللهم واردات قط

(درصد) واردات صنعتي كشور
2/02/06/06/08/12/12/8

  همان. مأخذ:
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روند واردات قطعات وسايل نقایه موتوري به كشور و جايگاه آن در كل  2در نمودار  

نمايش داده شد. بررسي روند حجم واردات  1333تا  1382واردات بخش صنعت طي دوره 

و  1380، 1381هاي بدنه و قطعات به كشور حکايت از ايط امر دارد كه به استثناي سال

میایون دالر  1222تا  222 بیطر تقريباً در دامنه ، حجم واردات قطعات به كشو1333

تاكنون  1332خصوص از سال هاي اخیر بهبوده است. بررسي روند واردات قطعات در سال

تو ید خودرو در كشور ت شديد افهمزمان با  1330و  1331هاي دهد كه در سالنشان مي

ر تنزل شد و تقريباً اچدرصدي، حجم واردات قطعات نیز به شدت د 22و كاهش بیش از 

 1333رسیده است. میزان واردات قطعات در سال  1332به كمتر از نصف واردات سال 

 0/3066)براي وسايل نقایه موتوري كه عمدتاً به صنعت خودروسازي تعاق دارد( معادل 

سابقه بوده است كه ايط امر با توجه به روند در ده سال گذشته بيبوده كه میایون دالر 

سازي كشور محل تأمل هاي قبل و پتانسیل صنعت قطعهت قطعه به كشور در سالواردا

 . داردو بررسي بیشتر 

همچنیط سهم واردات قطعات به كشور از كل واردات صنعتي بجز ابتدا و انتهاي دوره  

 . استدرصد در نوسان  0مورد بررسي عمدتاً در حول و حوش رقم 
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 قطعات براي وسايل نقليه موتوري و جايگاه آن. روند ارزش واردات 7نمودار 

 1838-1831در كل واردات صنعتي طي دوره 

 
 مأخذ: همان.

 

 سازيب( روند صادرات صنعت قطعه

سازي كشور و جايگاه آن در كل صادرات صنعتي كشور ارزش صادرات قطعه 6در جدول 

زير، ارزش صادرات م جدول انمايش داده شد. براساس ارق 1333تا  1382طي دوره 

میایون دالر  8/120به رقم  1382میایون دالر در سال  1/16سازي كشور از صنعت قطعه

سازي كشور ارزش صادرات صنعت قطعه 1333افزايش يافته اما در سال  1330در سال 

 . ه استمیایون دالر تنزل يافت 2/08به رقم 

 

 

 

1382 1381 1380 1383 1382 1382 1386 1380 1388 1383 1332 1331 1330 1333

ميليون دالردرصد

روند سهم واردات قطعلات  

از كل واردات صنعتي

روند ارزش واردات 

قطعات به كشور
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 1838-1831ره سازي ايران طي دو. ارزش صادرات صنعت قطعه6جدول
 )میایون دالر(

 0831083008310838083108310831

ــ بياي اس    ـــ ات  توليد بدنه  س زيـ 

 تي ليموتوري ا س خت تي لي ا نيم  نقليه

(0243)كد آ سيك 

9/13/52/59/65/102/426/04

يد ق  ق ت بياي    تول ع ت ا ملح ط

ــ    نقليه    تورموتوري ا مو اسـ

(0203 )كد آ سيك ه آن

4/127/198/499/023/22504/52

عت        ن كل صاااات ان صااا

سازيقطعه
0/017/111/817/171/171/773/31

0515215305090103255411335526915375846133135183193115891133ك  ص درات صنعتی كشور

ســ زي از ك  ســهم صــنعت قطعه

(درصد) ص درات صنعتی كشور
51/370/378/351/370/376/370/3

0837083308310811081008110818

س زي ـــ بياي ـــ ات  توليد بدنه 

س    نقليه  س خت   ا موتوري ا 

  تي ليتي لي ا نيم

(0243)كد آ سيك 

7/025/461/56025/464/71137

يد ق  ق ت بياي    تول ع ت ا ملح ط

ــ    نقليه    تورموتوري ا مو اسـ

(0203آ سيك )كد  ه آن

762/665/861/731/836/712/72

عت        ن كل صاااات ان صااا

سازيقطعه
7/0011/111/0110/0111/0113/0111/73

155473113175883183415366173485281173455477193455426103485625123ك  ص درات صنعتی كشور

ســ زي از ك  ســهم صــنعت قطعه

(درصد) ص درات صنعتی كشور
74/354/368/307/324/357/347/3

 همان. خذ:أم
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سازي و جايگاه آن در صادرات صنعتي كشور روند صادرات صنعت قطعه 6در نمودار  

 نمايش داده شد.  1333تا  1382طي دوره 

سازي كشور گونه كه در نمودار زير نشان داده شد؛ روند صادرات صنعت قطعههمان 

میایون  02 زيراي كه از گونهتقريباً صعودي بود به 1383تا  1382هاي در فاصاه سال

هاي اخیر اما در سال ،افزايش يافته است 1383میایون دالر در سال  122دالر به بیش از 

سازي از وضعیت صادرات صنعت قطعه 1333و  1331، 1332هاي خصوص در سالبه

هاي گذشته تداوم بخشد كه واقع نتوانست به روند سال مناسبي برخوردار نبود و در

وضعیت نامناسب فضاي  و هامهمتريط د یل آن ركود حاكم بر اقتصاد كشور در ايط سال

يط نرخ ارز در ارغم افزايش سه برابري و نکته قابل تأمل ايط است كه به استوكار كسب

 هاي قبل، عمالًجاي تحريك صادرات و افزايش چندبرابري آن در مقايسه با سالهها، بسال

هاي الزم به ذكر است كه در سال .سازي كاهش يافتمیزان صادرات صنعت قطعه

سازي میایون دالر از ارزش صادرات قطعه 22حدود  1383مقايسه با سال  ا ذكر درفوق

 . كشور كاسته شد

دهد كه طي دوره مورد سازي نیز نشان ميبررسي روند سهم صادرات صنعت قطعه 

سازي ، جايگاه صنعت قطعه1333تا  1383هاي رغم نوسانات زياد، در فاصاه سالبررسي به

اي ونهگدر كل صادرات صنعتي كشور با روند نزو ي همراه بود و به شدت دچار افول شد، به

عبارت كاهش پیدا كرد. به 1333درصد در سال  00/2به  1383ل درصد در سا 68/2 كه از

نرخ ارز در سازي از فرصت ايجاد شده ناشي از افزايش سه برابري ديگر صنعت قطعه

در راستاي  (ريال 32222ريال به بیش از  12222حدود  از )افزايش نرخ ارز هاي اخیرسال

 تحريك و افزايش صادرات خود استفاده نکرده است. 
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 سازي و جايگاه آن در كل صادرات صنعتي. روند ارزش صادرات صنعت قطعه6نمودار 

  1838-1831طي دوره 

 
 مأخذ: همان.

 

نمايش  1333تا  1382سازي طي دوره نسبت موازنه تجاري صنعت قطعه 0در نمودار  

تجاري يا نسبت موازنه شود، روند در نمودار زير مشاهده ميكه گونه . همانه استداده شد

 1382سازي كشور حکايت از ايط امر دارد كه به استثناي دوره واردات به صادرات صنعت قطعه

هاي مورد بررسي ايط نسبت در محدوده كه داراي ارقام فاحشي بوده، در بقیه سال 1383تا 

 عتهاي اخیر بیش از ده برابر ارزش صادراتي صنعبارت ديگر در سالرقم ده بوده است. به

آن  رغم روند بهبود نسبيسازي كشور، قطعات به كشور وارد شده است كه ايط نسبت بهقطعه

برابر افزايش  0/21به رقم فزاينده  1333مجدداً در سال  1330تا  1332هاي در فاصاه سال

 كند. برابري مي 1380سال  نسبت موازنه دريافته كه تقريباً با 

1382 1381 1380 1383 1382 1382 1386 1380 1388 1383 1332 1331 1330 1333

ميليون دالردرصد روند سهم ارزش صادرات صلنعت قطعله   

سازي از كل صادرات صنعتي كشور
روند ارزش صادرات صنعت قطعه سازي
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 سازي كشور ات به صادرات صنعت قطعه. روند نسبت واردات قطع5نمودار 

 1838-1831طي دوره 

 
 

 گيريبندي و نتيجهجمع

سازي كشور از طريق ارزيابي روند هدف اصاي ايط مطا عه بررسي وضعیت صنعت قطعه

 . است 1333تا  1382هاي كالن طي دوره زماني شاخص

يران؛ مركز آمار او بیشتر هاي صنعتي ده نفر كاركط براساس نتايج آمارگیري كارگاه 

واحد و جايگاه  632حدود  1332سازي كشور در سال تعداد كارگاه فعال در صنعت قطعه

هاي صنعت . بررسي روند تعداد كارگاهاستدرصد  0/2آن در بخش صنعت نیز حدود 

سازي واحد قطعه 122، حدود 1332تا  1380دهد كه از سال سازي كشور نشان ميقطعه

اند كه ايط امر بیانگر ركود در ايط صنعت و نامساعد بودن يا حذف شده و لكشور تعطی

 . استهاي اخیر شرايط فعا یت تو یدي در ايط قسمت طي سال

سازي افزوده در صنعت قطعهروند ايجاد ارزش 1332تا  1382هاي در فاصاه سال 

1382 1381 1380 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1392 1391 1390 1393

رونللد نسللبت موازنلله تجللاري   

صنعت قطعه سازي 
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ه است. جايگاه به بعد با رشد بیشتري نیز همراه بود 1382و از سال كامالً صعودي 

طور كاي افزايشي بوده اما از سال سازي در دوره مورد بررسي بهافزوده صنعت قطعهارزش

افزوده صنعت اي كه سهم ارزشگونهبه به بعد با افت محسوسي مواجه شده است 1388

كاهش يافته  1332درصد در سال  6/3به  1388درصد در سال  2/2سازي از حدود قطعه

افزوده كل سازي در ارزشامر حکايت از افول جايگاه و نقش صنعت قطعهاست كه ايط 

 هاي اخیر دارد.بخش صنعت در سال

سازي از اهمیت زيادي برخوردار است بررسي وضعیت اشتغال در صنعت قطعه 

درصد اشتغال كل بخش صنعت را  6هاي اخیر ايط صنعت بیش از اي كه در سالگونهبه

هاي كالن بررسي شده، میزان ست. برخالف روند ديگر شاخصبه خود اختصاص داده ا

با روندي تقريباً صعودي همراه  1332تا  1382سازي در دوره اشتغال در صنعت قطعه

مهمي را در  ل نقشهزار نفر شاغ 82تا  02بودن حدود  هاي اخیر با دارابوده و در سال

از يك  زايي در ايط بخشقوه اشتغالكند كه با توجه به پتانسیل با اقتصاد كشور بازي مي

 توانكرده كشور از سوي ديگر ميطرف و مشکل حاد بیکاري در سطح جوانان تحصیل

 سیاستگذاران كشور را به ايط نکته مهم جاب كرد. و توجه مديران 

هاي اخیر وضعیت مناسبي سال سازي كشور درگذاري در صنعت قطعهوضعیت سرمايه 

گوياي ايط حقیقت  1332تا  1382هاي گذاري در ايط صنعت طي سالهسرمايو روند  نداشته

و  ا گوي مشخص و فاقد يك بطئيسازي كشور امري گذاري در صنعت قطعهاست كه سرمايه

هاي مهم گذاري اندك و پرنوسان از ويژگيمدون يا رويکرد هدفمند است. سرمايه

 . استهاي اخیر سازي كشور طي سالهاي انجام شده در صنعت قطعهگذاريسرمايه

ازي سگذاري انجام شده در صنعت قطعهايط نکته قابل تأمل است كه میزان سرمايه 
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ط در میایارد ريال بوده و فق 0222انه كمتر از یسا  1382تا  1382هاي كشور طي سال

 میایارد ريال رسیده است.  10222 مقطعي به مرزبا افزايش  1332و  1380دو سال 

سازي از ايط حیث اهمیت دارد كه میزان در صنعت قطعه يمبحث موازنه تجار 

گذارد. میزان واردات قطعات آوري به داخل و خروج منابع ارزي كشور را به نمايش ميارز

 حجم ها، عمدهدهد كه به استثناي برخي سالان ميبه كشور طي دوره مورد بررسي نش

تا  222واردات قطعات به كشور كه به صنايع خودروسازي تعاق دارد عموماً در دامنه بیط 

همزمان با افت شديد  1331و  1332هاي میایون دالر قرار داشته است. در سال 1222

هاي تقريباً به نصف سالواردات قطعات به كشور نیز به شدت افت كرد و  ،تو ید خودرو

 باعث كاهش در وارداتا زاماً قبل رسید. ا بته بديط معني نیست كه كاهش تو ید خودرو 

تحريم  د یلباکه برعکس ايط امر بیشتر محتمل است كه به ،قطعات به كشور شده است

هاي فرانسوي طرف و عدم پايبندي شركت و سوئیفت ما ي LCو مشکالت در گشايش 

امکان واردات قطعات و تو ید بیشتر خودرو وجود نداشته است. ذكر ايط نکته الزم  قرارداد،

توان فقط به عدم دسترسي به هاي اخیر را نميتو ید خودرو در سالاست كه افت شديد 

م ركود تورمي حاك ،باکه متغیرهاي مهمي مانند سه برابر شدن نرخ ارز ،قطعات نسبت داد

ه تتوانند نقش پررنگي داش، عدم ثبات اقتصادي و... در ايط امر ميبر اقتصاد داخل، تورم باال

 خارج است.  گزارشوصاه ايط باشند كه پرداختط به آنها از ح

ميليون دالر قطعات وسايل  5/8266معادل  1838گفتني است كه در سال  

به كشور وارد شده است كه با احتساب حجم واردات خودرو به  ينقليه موتور

ميليون دالر  81/8138( كه در اين سال معادل 8411بناي كد آيسيك كشور )برم

ل واردات خودرو و قطعات به كشور حفقط از م 1838؛ بايد گفت كه در سال است
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ميليون دالر ارز از كشور خارج شده است كه با توجه به كمبود منابع  6861معادل 

 هاي اخير جاي بسي تأمل دارد. ارزي كشور در سال

سازي كشور در مقايسه با واردات قطعات به كشور، اندك ارزش صادرات صنعت قطعه 

(، از وضعیت 1330)بجز سال  1333تا  1332هاي هاي اخیر يعني سالبوده و در سال

هاي سازي كشور نه تنها نتوانست روند افزايشي سالقطعه صنعتمناسبي برخوردار نبود و 

ت ايجاد شده در نتیجه افزايش سه برابري نرخ ارز در ايط باکه از فرص ،قبل را تداوم بخشد

ها نیز نتوانست براي تحريك صادرات و افزايش چند برابري آن استفاده كند. عمده سال

ها كه با افزايش قطعي به مرز سازي كشور )بجز برخي سالارزش صادرات صنعت قطعه

 82به حدود  1333ر سال میایون دالر بود كه د 122میایون دالر رسید( حدود  122

 میایون دالر تنزل يافته است. 

 هايسازي در كل صادرات صنعتي كشور نیز در سالهمچنیط جايگاه صنعت قطعه 

درصد در  68/2اي كه از گونهبود و به شدت دچار افول شد به اخیر با روندي نزو ي مواجه

 كاهش پیدا كرد.  1333درصد در سال  00/2به  1383سال 

ه اي بودگونههاي مورد بررسي بهسازي در سالت موازنه تجاري در صنعت قطعهنسب 

 استبرابر ارزش قطعات صادر شده  12كه عمدتاً میزان واردات قطعات به كشور بیش از 

ايط نسبت به  1333هاي اخیر، مجدداً در سال رغم بهبود نسبي ايط نسبت در سالو به

تجاري قطعات، تقريباً به  ترازگرد به نوعي باعث عقببر رسید كه ابر 0/21رقم فزاينده 

 شده است.  1380شرايط سال 

اي هگيري نهايي اين تحقيق بايد گفت كه بررسي روند شاخصدر نتيجه 

 برد وسر ميهبدي بسازي كشور در شرايط دهد كه صنعت قطعهكالن نشان مي
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كند ادامه روند موجود، بر سرعت تعطيلي سياست مشخصي پيروي نمي از يك

واحد  111نزديك به گونه كه در چهار سال اخير )همان افزودخواهد اين واحدها 

خش زايي باند( و با توجه به سهم باالي اين صنعت در اشتغالشده يا حذفتعطيل 

اين نکته الزم  همچنين ذكرتر خواهد شد. صنعت، معضل بيکاري كشور عميق

سازي كشور اي قطعهههاي خودروساز به شركتهاي معوق شركتاست كه بدهي

هاي كنوني صنايع سازان در ايجاد چالشسازان و قطعهو نحوه تعامل بين خودرو

 كند كه به بررسي بيشتر نياز دارد. سازي نقش پررنگي ايفا ميقطعه
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