
 ايران سازينگاهي به صنعت قطعه
 طي يك دهه گذشته

و امور توليديمعاونت پژوهش  هاي زيربنايي
و معدن دفتر: مطالعات انرژي، صنعت

 310: موضوعي كد

 14278 شماره مسلسل:

1394خردادماه



 به نام خدا

 فهرست مطالب

1 ............................................................................................................................................................................دهيچك
3 ............................................................................................................................................................................. مقدمه
3 ......................................................................................................................سازيقطعه صنعت فعال كارگاه تعداد
6.................................................................................................................................. سازيقطعه صنعت افزودهارزش

8 ......................................................................................................................................... سازيقطعه صنعت اشتغال
11 ........................................................................................................................ سازيقطعه صنعت سرمايه تشكيل
13 ........................................................................................................................... سازيقطعه صنعت تجاري موازنه
20 ......................................................................................................................................... گيرينتيجهو بنديجمع
24 ............................................................................................................................................................. مĤخذو منابع



___________________________________________________�

سازي ايران طي يك دهه گذشتهنگاهي به صنعت قطعه

 چكيده

سـازي كشـور بـا روش ارزيـابي رونـد هدف اصـلي ايـن مطالعـه بررسـي صـنعت قطعـه

.است 1393تا 1380هاي كالن طي دوره زماني شاخص

مييافته  1390دهد كه طي دوره چهارساله منتهي به سال هاي اين مطالعه نشان

و يا از چرخواحد قطعه 100حدود اند كه اين امر با توليد حذف شدههسازي كشور تعطيل

 دهد. هاي اخير، دورنماي مناسبي از اين صنعت را نشان نميتوجه به تداوم اين روند در سال

و جايگاه آن در خروجي بخش صنعت در افزوده صنعت قطعهوضعيت ارزش سازي

و كل ارزشسال  1390سازي كشور در سال افزوده صنعت قطعههاي اخير دچار افول شده

. استدرصد2/0ميليارد ريال بود كه سهم آن در خروجي بخش صنعت حدود 1353حدود

در6هاي اخير بيش از سازي كشور در سالصنعت قطعه درصد كل اشتغال ايجاد شده

و با دارا بودن حدود  (در هزار نفر شاغل80تا70بخش صنعت را به خود اختصاص داده

و بيش مي،)ترواحدهاي ده نفر كاركن  كند. نقش مهمي در اقتصاد كشور ايفا

هاي اخير سازي كشور در سالگذاري در صنعت قطعهوضعيت روند ميزان سرمايه

و فاقد الگويمگذاري در اين صنعت امري گوياي اين حقيقت است كه سرمايه قطعي

و هدفمند بوده به و پرنوسان از مهمتريناي كه سرمايهگونهمشخص  گذاري اندك

ازيگذاري سالهاي آن است كه مصاديق بارز آن سرمايهويژگي ميليارد 2000انه كمتر
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ميليارد ريال 12000گذاري به مرزو افزايش سرمايه 1385تا 1380هاي ريال طي سال

هاي باشد. حجم واردات قطعات به كشور در سالمي 1390و 1387فقط در دو سال 

و در مقابل ارزش صادرات 1000تا 500اخير عموماً در دامنه  ميليون دالر قرار داشته

و حوش در اين سال ميليون دالر در نوسان بوده است. نسبت واردات 100ها در حول

برابر10هاي اخير عمدتاً بيش از سازي كشور در سالقطعات به صادرات صنعت قطعه

گرد تراز بيانگر عقب برابر رسيد كه اين امر7/41به 1393بوده كه اين نسبت در سال 

معادل 1393ي است كه در سالنباشد. گفتمي 1382تجاري قطعات به شرايط سال 

ميليون دالر قطعات وسايل نقليه موتوري به كشور وارد شده كه با احتساب 7/3266

مي 3/3093حجم واردات خودرو به كشور معادل  توان نتيجه گرفت كه در ميليون دالر

از 1393سال  و قطعات به كشور جمعاً معادل فقط ميليون 6360محل واردات خودرو

(حداقل كشور منابع ارزي نامناسبدالر ارز از كشور خارج شده كه با توجه به وضعيت 

 تأمل دارد. جاي بسيهاي اخير در دسترس) در سالارزي منابع

سرهب سازي كشور در شرايط بديگيري نهايي بايد گفت كه صنعت قطعهدر نتيجه

و با توجه به روند تعطيلي واحدهاي مي و سياست مشخصي است برد، فاقد برنامه

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

معميق و قابل انتظار است. بنابراين محتومل بيكاري در اقتصاد كشور امريعضتر شدن

و مهمترين راهكار حل مش سازي از طريق نظام بانكي، كل منابع مالي صنعت قطعهاولين

و تكليف معوق و سرمايهشركتاتتعيين هاي گذاري مشترك با طرفهاي خودروسازي

و افزايش تشكيل سرمايه در صنعت قطعه سازي تحت معتبر خارجي با هدف تقويت

و زمانبندي شده ازسوي دولت است. برنامه  اي هدفمند
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 مقدمه

المللي آيسيك بندي بينسازي كشور برحسب طبقهالعه وضعيت صنعت قطعهدر اين مط

)ISIC(1و اتاقدر قالب دو فعاليت و ساخت توليد بدنه سازي براي وسايل نقليه موتوري

و نيم و ملحقات براي وسايل نقليه 3420تريلر با كد آيسيك تريلر و توليد قطعات

و موتور آنها با كد آيسيك مورد بررسي 1393تا 1380طي دوره زماني 3430موتوري

 گيرد. قرار مي

هاي كالن مشتمل بر شاخص شاخص روش تحقيق در اين مطالعه ارزيابي روند

و صادرات با استفاده افزوده، اشتغال، سرمايهاي فعال، ارزشهتعداد كارگاه گذاري، واردات

و از نتايج آمارگيري كارگاه و آماربهاي صنعتي ده نفر كاركن يشتر مركز آمار ايران

و واردات گمرك جمهوري اسالمي ايران مي  باشد. صادرات

 سازياه فعال صنعت قطعهتعداد كارگ

و روند تعداد كارگاه1در جدول سازي كشور يشتر صنعت قطعهبهاي فعال ده نفر كاركن

ميدر جدول زير گونه كه ارائه شده است؛ همان 1390تا 1380طي دوره  شود، مشاهده

در 634به 1380واحد در سال 304سازي از تعداد كارگاه فعال صنعت قطعه واحد

به 1390سال  و عبارت ديگر در اين مدت يازده ساله مورد بررسي تعداد افزايش يافته

 اين واحدها به بيش از دو برابر افزايش يافته است. 

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

 
1. International Standard Industrial Classification  
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صسازي از تعداد كل كارگاهصنعت حكايت از اين دارد كه سهم صنعت قطعه نعتي هاي

و بيشتر بخش صنعت از  درصد در سال2/4به 1380درصد در سال8/2ده نفر كاركن

 افزايش يافته است. 1390

 1390- 1380سازي ايران طي دوره هاي فعال صنعت قطعهتعداد كارگاه.1جدول
138013811382138313841385

ـ اتاق ـ بـراي وسـايلتوليد بدنه سـازي
ونقليـــه وي موتـــوري ســـاخت تريلـــر

)3420(كد آيسيك تريلرنيم
36  5548485149

و ملحقــات بـراي وســايلتوليـد قطعـات
آن نقليه و موتور هاموتوري

)3430(كد آيسيك
268 512 609 631 611 650 

 699 662 679 567657 304سازيصنعت قطعههاي فعالكارگاهكل
  16,057 16,018 116,283 6,649  16,305  10,987صنعتهاي صنعتي بخش كارگاهكل

كـلتعـداد سـازي از سهم صنعت قطعـه
(درصد) صنعتهاي صنعتي كارگاه

2.8   3.5  3.9  4.2  4.1  4.4  

13861387138813891390
ـ اتاق ـ بـراي وسـايلتوليد بدنه سـازي

ونقليـــه و ســـاخت تريلـــر ي موتـــوري
)3420آيسيك(كد تريلرنيم

47   48  42 4441

ق و ملحقــات بـراي وســايلتوليـد طعـات
آن نقليه و موتور هاموتوري

)3430(كد آيسيك
669   685 667 635 593 

  634  679  709 733  716سازيصنعت قطعههاي فعالكارگاهكل
 14,962 16,98015,301 17,962 15,878صنعتهاي صنعتي بخش كارگاهكل

كـلتعـداد سـازي از سهم صنعت قطعـه
(درصد) صنعتهاي صنعتي كارگاه

4.5   4.1   4.2  4.4   4.2  

.محاسبات تحقيق براساس آمار مركز آمار ايران خذ:أم

1سازي كشور در دوره مورد بررسي كه در نمودار هاي صنعت قطعهروند تعداد كارگاه
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مي آمده، تعداد واحدهاي فعال در اين 1387تا 1380هاي دهد كه در فاصله سالنشان

و به تعداد  از،واحد فعال افزايش يافت 733صنعت داراي روند ماليم صعودي بوده اما

به 1387سال  به 1390در سالكهايگونهروند نزولي تعداد اين واحدها شروع شد

ب 634تعداد  1387هاي عبارت ديگر طي چهار سال يعني سالهواحد كاهش يافته است.

و يا حذف شدهواحد قطعه99حدود 1390تا اند كه اين امر سازي كشور تعطيل

دهد، همچنين بررسي روند سهم تعداد صنعت را نشان نمي از اينوضعيت مناسبي 

هاي اخير سازي در سالسازي در بخش صنعت، جايگاه صنعت قطعهكارگاه صنعت قطعه

مي4را در سطح باالي  و درصد نشان دهد كه اين امر بيانگر اهميت آن در بخش صنعت

 باشد. اقتصاد كشور مي

آنهاي فعال صنعت قطعه. روند تعداد كارگاه1نمودار و جايگاه  سازي
 1390-1380در بخش صنعت طي دوره

.محاسبات تحقيق براساس آمار مركز آمار ايران مأخذ:
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 سازيصنعت قطعه افزودهارزش

افزوده بخش سازي در مقايسه با ارزشافزوده صنعت قطعهميزان ارزش3در جدول

گونه كه ارقام جدول زير نشان صنعت طي دوره مورد بررسي ارائه شده است. همان

ازيسازصنعت قطعهافزوده دهد ميزان ارزشمي ميليون 58,403كشور به قيمت جاري

 ريال افزايش يافته است. 1,353,000به حدود 1380ريال در سال 

 1390-1380سازي ايران به قيمت جاري طي دوره صنعت قطعه افزوده. ارزش2 جدول
(ميليون ريال)

138013811382138313841385
بـرايـسازي اتاقـتوليد بدنه

و سـاخت وسايل نقليه موتوري
و نيم (كـد آيسـيك تريلرتريلر

3420(

58,403  115,877  258,118   310,476  32,702  614,286  

ق و ملحقـات بـرايتوليد طعات
و موتـور وسايل نقليه موتـوري

)3430(كد آيسيكهاآن
1,943,589 3,248,012  4,249,496 5,838,903 7,317,160  10,951,878 

ــزودهارزشكــل صــنعتاف
 سازيقطعه

58,403  115,877  258,118   310,476   432,702   614,286  

269,399,384 208,200,898 142,420,878181,268,171 110,069,701 86,675,563 صنعتبخشكل افزوده ارزش

از كـلسازي صنعت قطعهسهم
(درصد) صنعتافزوده ارزش

0.07 0.11 0.18 0.17 0.21 0.23 

13861387138813891390
ـ بـرايـ اتاقتوليد بدنه سازي

و سـاخت وسايل نقليه موتوري
و نيم تريلرتريلر

1,165,369 1,051,891   772,450   1,092,901   1,353,000 

ق ــد ــرايتولي ــات ب و ملحق ــات طع
آن وسايل نقليه و موتور هاموتوري

11,538,353 14,703,430   17,717,879 17,336,618 21,012,000 
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ــزودهارزشكــل صــنعتاف
 سازيقطعه

1,165,369 1,051,891   772,450   1,092,901 1,353,000 

 624,332,432 494,629,946 420,761,791 348,002,955408,300,275صنعتبخشكل افزوده ارزش
از كـلسازي قطعه صنعتسهم
(درصد) صنعتافزوده ارزش

0.33 0.26 0.18 0.22 0.22  
 همان.:خذأم

و جايگاه آن در بخش افزوده صنعت قطعهروند ميزان ارزش2در نمودار سازي

ننشان داده شد. همان صنعت كشور ميگونه كه در شود؛ در فاصله مودار زير مشاهده

،سازي كامالً صعودي بودهافزوده صنعت قطعهايجاد ارزشروند 1386تا 1380هاي سال

 1386افزوده اين صنعت نسبت به سال ميزان ارزش 1389تا 1387 هاياما در سال

سازي در بخش صنعت افزوده صنعت قطعهدچار افول شد. همچنين روند سهم ارزش

درسبه بعد جايگاه صنعت قطعه 1386كشور حكايت از اين دارد كه از سال  ازي

بهارزش 33/0اي كه از سهم حدود گونهافزوده كل بخش صنعت به شدت افت كرد

تنزل پيدا كرد. ذكر 1390و 1389هاي درصد در سال22/0به 1386درصد در سال

همزمان با افزايش ميزان 1386تا 1380هاي اين نكته الزم است كه در فاصله سال

آ،سازيافزوده صنعت قطعهارزش ن در كل بخش صنعت نيز درحال افزايش بوده سهم

افزوده صنعت ايشي ارزشرغم روند افزبه 1390تا 1388هاي در فاصله سالاما،است

درقطعه كه سازي سهم آن خروجي كل بخش صنعت با افزايش متناسب همراه نبوده

و نقش صنعت قطعه و اقتصاد اين امر حكايت از افول جايگاه سازي در بخش صنعت

. استكشور 
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و جايگاه آن صنعت قطعه افزوده. روند ميزان ارزش2نمودار  سازي
دودر بخش  1390- 1380ره صنعت طي

 مأخذ: همان.

 سازياشتغال صنعت قطعه

در 1390تا 1380سازي كشور طي دوره ميزان اشتغال در صنعت قطعه3در جدول

و بيشتر كل بخش صنعت مقايسه با ميزان اشتغال كارگاه هاي صنعتي ده نفر كاركن

 ارائه شده است. 

ارهمان ميگونه كه  1390تا 1380هايه سالدهد؛ در فاصلقام جدول زير نشان

به 30563سازي از ميزان اشتغال در صنعت قطعه به 77100نفر و نفر افزايش يافته

سازي در اشتغال كل بخش صنعت نيز بيش از دو برابر رسيده است. سهم صنعت قطعه

و در سال به6هاي اخير بيش از با افزايش روبرو بوده درصد اشتغال بخش صنعت را

 خود اختصاص داده است. 
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 1390- 1380ايران طي دوره سازي صنعت قطعه ميزان اشتغال.3جدول
(نفر)

138013811382138313841385
ـ اتاق ـ بـراي وسـايلتوليد بدنه سازي

و نيم نقليه و ساخت تريلر تريلرموتوري

)3420(كد آيسيك

1,777   2,905   3,950   4,816  4,655   4,609  

و ملحقـات بـراي وسـايلتوليد قطعات

و موتور نقليه هاآن موتوري

)3430(كد آيسيك

28,786   42,060   53,665  58,591  57,694  61,157  

  65,766  62,349  63,407   57,615   44,965 30,563 سازيصنعت قطعهاشتغال مجموع
1,071,383 1,061,319 1,076,693 1,085,363  1,052,541 921,106صنعتبخشكلاشتغال

اشـتغالسازي از كـلسهم صنعت قطعه

(درصد) صنعت
3.3   4.3  5.3   5.9   5.9   6.1  

13861387138813891390
ـ اتاق ـ بـراي وسـايلتوليد بدنه سازي

و نيم نقليه و ساخت تريلر تريلرموتوري

)3420(كد آيسيك

4,678   4,648   4,641   4,853   4,600  

و ملحقـات بـراي وسـايلتوليد قطعات

آن نقليه و موتور هاموتوري

)3430(كد آيسيك

65,771   75,753   75,070   75,762   72,500  

  77,100   80,615   79,711   80,401  70,449 سازيصنعت قطعهاشتغال مجموع

1,214,237 صنعتبخش كل اشتغال
1,261,298   1,251,512 1,248,649 1,242,983 

اشـتغالسازي از كـلسهم صنعت قطعه

(درصد) صنعت
5.8   6.4   6.4   6.5   6.2  

 همان. خذ:أم
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و سهم آن در بخش صنعت روند ميزان اشتغال در صنعت قطعه3در نمودار سازي

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

بهقطعهصنعت  هاي اخير دستخوش رغم تحوالت جدي اين صنعت در سالسازي

تغييرات جدي يا حداقل متناسب با حذف تعداد واحدهاي فعال اين صنعت نشده است 

و جايگاه آن نيز در اشتغال بخش  و روند اشتغال در اين صنعت تقريباً صعودي بوده

هاي اخير با دارا بودن كه در سالايگونهبه با روند افزايشي توأم بوده استزصنعت ني

درصد اشتغال بخش صنعت را به خود6شاغل تقريباً بيش از نفر هزار80تا70حدود 

 اختصاص داده است. 

و جايگاه آن در بخش صنعت . روند ميزان اشتغال در صنعت قطعه3نمودار  سازي
 1390- 1380طي دوره

 مأخذ: همان.
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نفردرصد
روند سـهم اشـتغال صـنعت

كل صنعت قطعه سازي از

 روند اشتغال صنعت
قطعه سازي
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 سازيقطعهتشكيل سرمايه صنعت

 1390تا 1380سازي كشور طي دوره گذاري در صنعت قطعهميزان سرمايه4در جدول

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

و از ميزان تشكيل سرمايه در صنعت قطعه سازي با نوسانات زيادي روبرو بوده است

در 590,560 ميليون ريال افزايش يافته 11,216,410به رقم 1380سال ميليون ريال

 ها نوسانات زيادي را تجربه كرده است. اما در فاصله اين سال،است

 1390- 1380سازي ايران طي دوره صنعت قطعه ميزان تشكيل سرمايه.4جدول
(ميليون ريال)

138013811382138313841385
ـ اتـاق ـ توليد بدنه بـراي وسـايلسـازي

و نـيم نقليه و ساخت تريلـر تريلـر موتوري
)3420(كد آيسيك

3,022  14,443   44,922  223,893  168,026  312,304  

و ملحقـات بـراي وسـايل توليد قطعات
و موتور آنها نقليه (كد آيسيك موتوري

3430(
587,538   588,551   884,240  1,729,003   683,943  1,106,835 

ــرمايه ــكيل س ــل تش ــنعتك ص
 سازيقطعه

590,560  602,994   929,162  1,952,896   851,969  1,419,139 

59,171,739 43,708,516 47,202,246 41,015,595 17,314,93524,069,961صنعتبخشكل تشكيل سرمايه
كل تشكيلاز سازيصنعت قطعه سهم

)درصد( صنعتبخش سرمايه
3.4 2.5 2.3 4.1 1.9 2.4 

13861387138813891390
ـ اتـاق ـ بـراي وسـايلتوليد بدنه سـازي

و نـيم نقليه و ساخت تريلـر تريلـر موتوري
)3420(كد آيسيك

270,450   238,857   (5,081) (18,707) (648,824) 
 

و ملحقـات بـراي وسـايل توليد قطعات
و موتور نقليه  آنهاموتوري

)3430(كد آيسيك
2,742,229 11,793,848 1,617,405 3,500,285 11,865,234 
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 11,216,410 3,481,578 1,612,324 12,032,705 3,012,679سازيصنعت قطعهكل تشكيل سرمايه
 91,510,095147,628,235151,297,317 105,853,352107,217,478صنعتبخشكل تشكيل سرمايه

كل تشكيلاز سازيصنعت قطعه سهم
)درصد( صنعتبخش سرمايه

2.8 11.2 1.8 2.4 7.4 
 

.همان خذ:أم

و سهم آن در بخش روند ميزان تشكيل سرمايه در صنعت قطعه4در نمودار سازي

گونه كه روند تغييرات ميزان نمايش داده شد. همان 1390تا 1380صنعت طي دوره 

ميتشكيل سرمايه در صنعت قطعه  1385تا 1380هاي دهد؛ در فاصله سالسازي نشان

ازيسازي سالدر صنعت قطعهگذاري ميزان سرمايه و 2000انه كمتر ميليارد ريال بود

و حوش كه ميزان سرمايه 1390و 1387هاي بجز سال ميليارد 12000گذاري حول

و كمتر از رقم حجم سرمايه،هاي مورد بررسي، در بقيه سالريال بود گذاري پايين بوده

گذاري سازي از كل سرمايهگذاري صنعت قطعه. سهم سرمايهاستميليارد ريال 400

در بقيه 1390و 1387هاي انجام شده در بخش صنعت بجز افزايش مقطعي در سال

 درصد در نوسان بوده است.4تا2ها بين سال
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و جايگاه آن . روند ميزان تشكيل سرمايه در صنعت قطعه4نمودار  سازي
 1390-1380صنعت طي دوره در بخش

 مأخذ: همان.

2سازيموازنه تجاري صنعت قطعه

 الف) روند واردات قطعات براي وسايل نقليه موتوري

و جايگاه آن در كل واردات ارزش واردات صنعت قطعه5در جدول  صنعتيسازي كشور

ارائه شده است. براساس ارقام جدول زير ميزان واردات 1393تا 1380طي دوره كشور

از 3430و 3420قطعات براي استفاده در وسايل نقليه موتوري در قالب دو كد آيسيك 

افزايش 1393ميليون دالر در سال 7/3266هب 1380ميليون دالر در سال 4/815

 
و صادرات صنعت قطعه2 و اطالعـات . الزم به ذكر است كه در استخراج آمار واردات قطعات سازي كشـور مسـتقيماً از آمـار

و براي تبديل كدهاي خام گمرك در سال از دسـتورالعمل بانـك جهـاني اسـتفادهHSبه ISICهاي مختلف استفاده شده
 هايي با ارقام نهايي گمرك مشاهده شود. شده است. به همين دليل ممكن است در برخي ارقام تفاوت
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ميليون ريالدر��

 روند سـهم تشـكيل سـرمايه صـنعت
قطعه سازي از كل بخش صنعت

س ازي روند ميزان تشكيل سرمايه صنعت قطعه
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 واردات به قطعات خودرو اختصاص دارد. اين يافته كه عمده حجم

 1393-1380. ارزش واردات قطعات وسايل نقليه موتوري به ايران طي دوره5جدول
(ميليون دالر)

1380138113821383138413851386
ـ برايـ اتاقتوليد بدنه سازي

و ساخت وسايل نقليه موتوري
و نيم (كد آيسـيك تريلرتريلر

3420(

2/277/556/385/8287 7/392/67

و ملحقات بـراي توليد قطعات
و موتـور وسايل نقليه موتوري

)3430(كد آيسيكهاآن
2/788 2/2623 3/2066 3/769 6/655 2/680 893 

كل واردات قطعات وسايل
 نقليه موتوري

4/815 9/2678 9/2104 8/851 6/742 9/719 2/960 

15،400,0019،500,0025،100,0030،900,0034،300,0037،374,2043،370,00كل واردات صنعتي كشور
ســهم واردات قطعــات از كــل

)درصد( واردات صنعتي كشور
3/57/134/88/22/29/12/2

1387138813891390139113921393
ـ برايـ اتاقتوليد بدنه سازي

و ساخت وسايل نقليه موتوري
و نيم تريلرتريلر

5/7289 2/153 8/132 2/983/100 3093 

و ملحقات بـراي توليد قطعات
و موتـور وسايل نقليه موتوري

هاآن
1،098,20 1،109,50 1،081,10 1،130,70 638,4 495,4 173,7 

كل واردات قطعات وسايل
 موتورينقليه

7/1170 5/1198 2/1234 5/1263 6/736 7/595 7/3266 

47،504,6047،745,9047،403,0048،291,1040،886,4039،118,1038،892,80كل واردات صنعتي كشور
ســهم واردات قطعــات از كــل

)درصد( واردات صنعتي كشور
5/25/26/26/28/15/14/8

 همان. مأخذ:

كل5در نمودار و جايگاه آن در روند واردات قطعات وسايل نقليه موتوري به كشور
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نمايش داده شد. بررسي روند حجم 1393تا 1380واردات بخش صنعت طي دوره

و قطعات به كشور حكايت از اين امر دارد كه به استثناي سال ، 1381هاي واردات بدنه

 1000تا 500 بينر تقريباً در دامنه، حجم واردات قطعات به كشو1393و 1382

بهميليون دالر بوده است. بررسي روند واردات قطعات در سال خصوص از سال هاي اخير

مي 1390 با 1392و 1391هاي دهد كه در سالتاكنون نشان ت شديدافهمزمان

و كاهش بيش از درصدي، حجم واردات قطعات نيز به شدت50توليد خودرو در كشور

و تقريباً به كمتر از نصف واردات سالاچد رسيده است. ميزان واردات 1390ر تنزل شد

(براي وسايل نقليه موتوري كه عمدتاً به صنعت خودروسازي 1393قطعات در سال 

بيبوده كه ميليون دالر 7/3266تعلق دارد) معادل سابقه بوده است در ده سال گذشته

و پتانسيل صنعتت قطعه به كشور در سالكه اين امر با توجه به روند واردا هاي قبل

و بررسي بيشتر قطعه . داردسازي كشور محل تأمل

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

و حوش رقم  . استدرصد در نوسان2دوره مورد بررسي عمدتاً در حول
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آن. روند ارزش واردات5نمودار و جايگاه  قطعات براي وسايل نقليه موتوري
 1393-1380در كل واردات صنعتي طي دوره

 مأخذ: همان.

 سازيب) روند صادرات صنعت قطعه

و جايگاه آن در كل صادرات صنعتي كشور ارزش صادرات قطعه6در جدول سازي كشور

م جدول زير، ارزش صادراتانمايش داده شد. براساس ارق 1393تا 1380طي دوره 

ميليون 8/142به رقم 1380ميليون دالر در سال1/16سازي كشور از صنعت قطعه

ارزش صادرات صنعت 1393افزايش يافته است. اما در سال 1392دالر در سال 

 ميليون دالر تنزل يافت.4/78سازي كشور به رقم قطعه
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روند سهم واردات قطعـات
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روند ارزش واردات قطعات به

 كشور
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 1393- 1380ن طي دوره سازي ايرا. ارزش صادرات صنعت قطعه6جدول
(ميليون دالر)

1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 
ـايلـ اتاقتوليد بدنه ـراي وس ـ ب سازي

تريلرموتوريو ساخت تريلرو نيم نقليه

)3420(كد آيسيك

9/10/54/5٩/٦5/134/246/32

ق و ملحقـات بـرايتوليد طعات

مو وسايل نقليه و تـورموتـوري

)3430(كد آيسيكهاآن

2/147/198/29٩/٢٠0/4453 2/54

ــنعت ــادرات صـ ــل صـ كـ

 سازيقطعه
1/167/242/357/275/574/778/86

3،154,503،393,304،521,005،469,507،826,0010،180,9011،891,00كل صادرات صنعتي كشور

سـازي از كـلسهم صنعت قطعـه

)درصد( صادرات صنعتي كشور
51/073/078/051/073/076/073/0

1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 
ـ بـرايـ اتاقتوليد بدنه سازي

و سـاخت وسايل نقليه موتوري

و نيم  تريلرتريلر

)3420(كد آيسيك

7/345/261/5634 5/262/71107 

ق و ملحقـات بـرايتوليد طعات

مو وسايل نقليه و تـورموتـوري

)3430(كد آيسيكهاآن

76 4/665/861/701/806/714/74

ــنعت ــادرات صـ ــل صـ كـ

 سازيقطعه
7/110 9/926/142 1/104 6/106 8/142 4/78

15،270,1017،880,8021،066,7028،481,7025،277,9025،246,3028،645,40كل صادرات صنعتي كشور

سـازي از كـلسهم صنعت قطعـه

)درصد( صادرات صنعتي كشور
72/052/068/037/042/057/027/0

 همان. خذ:أم
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و جايگاه آن در صادرات صنعتي روند صادرات صنعت قطعه6در نمودار سازي

 نمايش داده شد. 1393تا 1380كشور طي دوره 

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

به 1389تا 1380هاي در فاصله سال ميليون20 زيراي كه از گونهتقريباً صعودي بود

هاي اما در سال،افزايش يافته است 1389ميليون دالر در سال 140دالر به بيش از 

سازي از صادرات صنعت قطعه 1393و 1391، 1390هاي خصوص در سالاخير به

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

وضعيت نامناسبوهاكه مهمترين دليل آن ركود حاكم بر اقتصاد كشور در اين سال

به استوكار فضاي كسب نرخ ارز رغم افزايش سه برابريو نكته قابل تأمل اين است كه

بدر اين سال و افزايش چندبرابري آن در مقايسه با سالهها، هاي جاي تحريك صادرات

در.سازي كاهش يافتقبل، عمالً ميزان صادرات صنعت قطعه الزم به ذكر است كه

درهاي فوقسال ميليون دالر از ارزش صادرات40حدود 1389مقايسه با سال الذكر

شدقطعه . سازي كشور كاسته

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

، جايگاه صنعت 1393تا 1389هاي رغم نوسانات زياد، در فاصله سالبررسي به

و به شدت دچار افول قطعه سازي در كل صادرات صنعتي كشور با روند نزولي همراه بود

ازگونهشد، به سا68/0 اي كه كاهش 1393درصد در سال27/0به 1389ل درصد در

سازي از فرصت ايجاد شده ناشي از افزايش سه عبارت ديگر صنعت قطعهپيدا كرد. به

از 10000حدوداز(افزايش نرخ ارز هاي اخيرنرخ ارز در سالبرابري  ريال به بيش

و افزايش صادرات خود استفاده نكرده است.)ريال 30000  در راستاي تحريك
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و جايگاه آن در كل صادرات صنعتي. روند ارزش صادرات صنعت قطعه6نمودار  سازي
 1393- 1380طي دوره

 مأخذ: همان.

نمايش 1393تا 1380سازي طي دوره نسبت موازنه تجاري صنعت قطعه7در نمودار

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

سازي كشور حكايت از اين امر دارد كه به استثناي دوره واردات به صادرات صنعت قطعه

هاي مورد بررسي اين نسبت در كه داراي ارقام فاحشي بوده، در بقيه سال 1383تا 1380

هاي اخير بيش از ده برابر ارزش صادراتي عبارت ديگر در سالمحدوده رقم ده بوده است. به

بهعت قطعهصن رغم روند بهبود سازي كشور، قطعات به كشور وارد شده است كه اين نسبت

7/41به رقم فزاينده 1393مجدداً در سال 1392تا 1390هاي نسبي آن در فاصله سال

دربرابر افزايش يافته كه تقريباً با مي 1382سال نسبت موازنه  كند. برابري
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ميليون دالردرصد روند سهم ارزش صادرات صـنعت قطعـه
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 قطع7نمودار
 1393- 1380طي دوره

و نتيجهجمع  گيريبندي

سازي كشور از طريق ارزيابي روند هدف اصلي اين مطالعه بررسي وضعيت صنعت قطعه

. است 1393تا 1380هاي كالن طي دوره زماني شاخص

مركز آمار ايران؛و بيشتر هاي صنعتي ده نفر كاركن براساس نتايج آمارگيري كارگاه

و 634حدود 1390سازي كشور در سال تعداد كارگاه فعال در صنعت قطعه واحد

هاي . بررسي روند تعداد كارگاهاستدرصد2/4جايگاه آن در بخش صنعت نيز حدود 

ميصنعت قطعه واحد 100، حدود 1390تا 1387دهد كه از سال سازي كشور نشان

و يا حذف شدهولسازي كشور تعطيقطعه اند كه اين امر بيانگر ركود در اين صنعت

. استهاي اخير نامساعد بودن شرايط فعاليت توليدي در اين قسمت طي سال

سازي افزوده در صنعت قطعهروند ايجاد ارزش 1386تا 1380هاي در فاصله سال
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ــاري ــه تج ــبت موازن ــد نس رون
صنعت قطعه سازي 
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ش 1387اما از سال،كامالً صعودي بوده و جايگاه آن به به بعد تقريباً دچار افول د

و تقليل يافتافزوده كل بخش صنعت به شدت به بعد در ارزش 1386خصوص از سال

حتي با افزايش در ميزان 1390تا 1388هاي قبل، در دوره برخالف روند سال

سازي، سهم آن در خروجي بخش صنعت با رشد اندكي همراه افزوده صنعت قطعهارزش

و نقش صنعت قطعه بوده است كه اين امر حاكي از افزوده سازي در ارزشافول جايگاه

افزوده صنعت كل ارزش 1390طور تدريجي دارد. در سال كل بخش صنعت به

ميليارد ريال بوده كه سهم آن از خروجي كل بخش 1353سازي كشور حدود قطعه

. استدرصد22/0صنعت نيز حدود 

يت زيادي برخوردار است سازي از اهمبررسي وضعيت اشتغال در صنعت قطعه

را6هاي اخير اين صنعت بيش از اي كه در سالگونهبه درصد اشتغال كل بخش صنعت

هاي كالن بررسي شده، ميزان به خود اختصاص داده است. برخالف روند ديگر شاخص

با روندي تقريباً صعودي همراه 1390تا 1380سازي در دوره اشتغال در صنعت قطعه

و در سا درل نقشهزار نفر شاغ80تا70بودن حدود هاي اخير با دارالبوده مهمي را

زايي در اين بخش از كند كه با توجه به پتانسيل بالقوه اشتغالاقتصاد كشور بازي مي

و مشكل حاد بيكاري در سطح جوانان تحصيل كرده كشور از سوي ديگر يك طرف

راو توان توجه مديران مي  به اين نكته مهم جلب كرد. سياستگذاران كشور

درگذاري در صنعت قطعهوضعيت سرمايه هاي اخير وضعيت مناسبي سال سازي كشور

گوياي اين 1390تا 1380هاي گذاري در اين صنعت طي سالسرمايهو روند نداشته

يك بطئيسازي كشور امري گذاري در صنعت قطعهحقيقت است كه سرمايه الگويو فاقد

و  و پرنوسان از ويژگيمدون يا رويكرد هدفمند است. سرمايهمشخص هاي مهم گذاري اندك
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. استهاي اخير سازي كشور طي سالهاي انجام شده در صنعت قطعهگذاريسرمايه

سازي گذاري انجام شده در صنعت قطعهاين نكته قابل تأمل است كه ميزان سرمايه

كيسال 1385تا 1380هاي كشور طي سال در 2000متر از انه و فقط ميليارد ريال بوده

 ميليارد ريال رسيده است. 12000 مقطعي به مرزبا افزايش 1390و 1387دو سال 

سازي از اين حيث اهميت دارد كه ميزان در صنعت قطعهيمبحث موازنه تجار

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

ها، دهد كه به استثناي برخي سالقطعات به كشور طي دوره مورد بررسي نشان مي

دا حجم عمده رد عموماً در واردات قطعات به كشور كه به صنايع خودروسازي تعلق

 1391و 1390هاي ميليون دالر قرار داشته است. در سال 1000تا 500دامنه بين 

و،همزمان با افت شديد توليد خودرو واردات قطعات به كشور نيز به شدت افت كرد

هاي قبل رسيد. البته بدين معني نيست كه كاهش توليد خودرو تقريباً به نصف سال

والزاماً  بلكه برعكس اين امر بيشتر،اردات قطعات به كشور شده استباعث كاهش در

و مشكالت در گشايش محتمل است كه به و عدمو سوئيفت ماليLCدليل تحريم

و توليد بيشتر خودرو هاي فرانسوي طرف قرارداد،پايبندي شركت امكان واردات قطعات

هاي خودرو در سالتوليد وجود نداشته است. ذكر اين نكته الزم است كه افت شديد 

بلكه متغيرهاي مهمي،توان فقط به عدم دسترسي به قطعات نسبت داداخير را نمي

ركود تورمي حاكم بر اقتصاد داخل، تورم باال، عدم ثبات،مانند سه برابر شدن نرخ ارز

و... در اين امر مي ه باشند كه پرداختن به آنها از توانند نقش پررنگي داشتاقتصادي

اح  خارج است. گزارشين وصله
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ميليون دالر قطعات وسايل 7/3266معادل 1393گفتني است كه در سال

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

(برمبناي كد آيسيك  ميليون 30/3093) كه در اين سال معادل 3410كشور

از 1393؛ بايد گفت كه در سال استدالر  بهحمفقط و قطعات ل واردات خودرو

به 6360كشور معادل ميليون دالر ارز از كشور خارج شده است كه با توجه

 هاي اخير جاي بسي تأمل دارد. كمبود منابع ارزي كشور در سال

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

و در سال سااندك بوده )، از 1392(بجز سال 1393تا 1390هايلهاي اخير يعني

و سازي كشور نه تنها نتوانست روند قطعه صنعتوضعيت مناسبي برخوردار نبود

سه،هاي قبل را تداوم بخشدافزايشي سال بلكه از فرصت ايجاد شده در نتيجه افزايش

و افزايش چندبرابري نرخ ارز در اين سال برابري ها نيز نتوانست براي تحريك صادرات

(بجز برخي سالآن استفاده كند. عمده ارزش صادرات صنعت قطعه ها كه با سازي كشور

ميليون دالر بود كه در سال 100ميليون دالر رسيد) حدود 140افزايش قطعي به مرز 

 ميليون دالر تنزل يافته است.80به حدود 1393

كشهمچنين جايگاه صنعت قطعه هاي ور نيز در سالسازي در كل صادرات صنعتي

به اخير با روندي نزولي مواجه و به شدت دچار افول شد درصد68/0اي كه از گونهبود

 كاهش پيدا كرد. 1393درصد در سال27/0به 1389در سال 

بهسازي در سالنسبت موازنه تجاري در صنعت قطعه اي بوده گونههاي مورد بررسي

از كه عمدتاً ميزان واردات قطعات به  استبرابر ارزش قطعات صادر شده10كشور بيش

به 1393هاي اخير، مجدداً در سال رغم بهبود نسبي اين نسبت در سالو به اين نسبت
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به ترازگرد بر رسيد كه به نوعي باعث عقبابر7/41رقم فزاينده تجاري قطعات، تقريباً

 شده است. 1382شرايط سال 

هاي تحقيق بايد گفت كه بررسي روند شاخصگيري نهايي اين در نتيجه

بسازي كشور در شرايط دهد كه صنعت قطعهكالن نشان مي ميهبدي و سر برد

كند ادامه روند موجود، بر سرعت تعطيلي سياست مشخصي پيروي نمي از يك

واحد 100نزديك به گونه كه در چهار سال اخير(همان افزودخواهد اين واحدها 

و با توجه به سهم باالي اين صنعت در اشتغالشده يا حذفتعطيل  زايي اند)

همچنين ذكر اين نكته تر خواهد شد. بخش صنعت، معضل بيكاري كشور عميق

سازي اي قطعهههاي خودروساز به شركتهاي معوق شركتالزم است كه بدهي

و نحوه تعامل بين خودرو و قطعهكشور ي هاي كنونسازان در ايجاد چالشسازان

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

و مĤخذ  منابع
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