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  اي ايران  تخمين كمي منابع رشد صنعتي در صنايع كارخانه
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عنوان موتور محركه توسعه اقتصادي، شناسايي منابع رشد  اي بهبا توجه به اهميت صنايع كارخانه

گونه كه  در اين مقاله از مدل چنري آن. ريزي حايز اهميت استگذاري و برنامهصنعتي از نظر سياست
هاي آماري مربوط به توليدات صنعتي داده. شود وسيله كاووسي اصالح شده است، استفاده مي به

دو رقمي و اطالعات مربوط به ارزش واردات و صادرات براساس  ISICاي اي با كدهصنايع كارخانه
دهد، اگرچه ارتقاي صادرات نتيجه مطالعه نشان مي. به قيمت ثابت محاسبه شده است SITCكدهاي 

در رشد توليدات صنعتي ايران در دوره يادشده مثبت بوده، اما اهميت آن در رشد توليدات صنعتي 
واردات نيز منفي بوده و به معناي آن است كه واردات جايگزين توليدات  ناچيز است و جايگزيني

اين . زدايي صورت گرفته استبه عبارت ديگر، در دوره يادشده در كشور صنعت. داخلي شده است
  .ترين عامل رشد توليدات صنعتي را گسترش تقاضاي داخلي نشان داده است مهم ،يافته
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  مقدمه  -1
كننده تحول از نظام سنتي به نظام توليدي است و  صنعتي شدن در مفهوم جامع و گسترده خود بيان

شدن را  صنعتي ،طوري كه بسياري از انديشمندان رود، بهيافتگي به شمار مي ترين عامل توسعه مهم
اي را ) صنايع كارخانه1984جان ويز ( ).1978(هاگاس، كنند يافتگي مترادف فرض مي با توسعه

وري، افزايش سريع توليد و حقيقت افزايش مداوم بهره كند. درموتور رشد اقتصادي معرفي مي
رشد اقتصادي، جذب نيروي كار و مازاد بخش كشاورزي، ايجاد سرريزهاي مثبت و انتقال آن به 

نياز فناوري جديد دركشاورزي، جهيزات مورد هاي ديگر، توليد و تأمين تأسيسات و ت بخش
افزايش اقتدار سياسي و ظرفيت فرهنگي، ايجاد تنوع در مصرف و مقابله با بحران جمعيت از نتايج 

(كيرك پاتريك و  اندمهمي هستند كه انديشمندان اقتصادي و توسعه براي صنعتي شدن برشمرده
هاي اقتصاد نيز  خش صنعت به سود ديگر بخش)، توسعه ب1958). از نظر هيرشمن (1985نيكسون، 

هاي كشاورزي، صنعت و خدمات است. بنابراين،  هست. علت اين امر ارتباط تنگاتنگ بين بخش
لي بين اين سه بخش ضروري است. رشد بخش صنعت و به دنبال كشيدن ساير رعايت توا

عالوه صنعتي  خواهد داد. بههاي اقتصادي، اشتغال، توليد و درآمد را در كل اقتصاد افزايش  بخش
هاي بااليي است كه اين امر در نتيجه آموزش بهتر نيروي كار، جوييشدن داراي نرخ بازده و صرفه

 يادآور همچنين بايدتر بين صنايع و... است.  استفاده از تسهيالت زيربنايي، روابط بيشتر و محكم

 و اندازيابد، بر پسمي افزايش بيشتري سرعت با درآمدها ،صنعتي شدن فرآيند با چون ،شد
 دهد. در را افزايش مي خدمات و كاالها تقاضاي و عرضه نتيجه، در افزايد و مي هاگذاريسرمايه

 عبارت به .شود مي مهمي تغييرات دستخوش صنايع نقش و تركيب جامعه، صنعتي شدن فرآيند

 و جديد انتظارات بروز جامعه و مصرفي رفتارهاي تغيير در دليل به سرانه درآمد رشد با ديگر،
 دگرگوني دچار گسترش، بر  عالوه نيز صنعتي ساختار افراد، تقاضاهاي و نيازها ساختار در تغيير

 منابع)، 1989( سركين چنري و تغييرات، و همساني در قانونمندي اين منظور تبيين به. شودمي

جايگزيني واردات، ارتقاي كه در رشد صنعتي دارند به  اهميتي و نقش برحسب را مختلف
دهند كه در اين تحقيق نيز مورد توجه قرار صادرات، رشد و تغييرات تقاضاي داخلي نسبت مي

گيرند. هدف اين تحقيق، بررسي نقش جايگزيني واردات، ارتقاي صادرات، رشد و تغييرات مي
دمه، ابتدا اهميت اي ايران است. پس از اين مقتقاضاي داخلي در رشد توليدات صنايع كارخانه

گيرد. در واردات و صادرات محصوالت صنعتي در اقتصاد ايران مورد تجزيه و تحليل قرار مي
شود.  شناسي تحقيق در بخش چهارم عرضه مي شود. روشبخش سوم به پيشينه تحقيق اشاره مي
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ها اختصاص دارد و در نهايت، در بخش آخر، يعني بخش ششم،  بخش پنجم به تحليل يافته
  شود. گيري بحث ارايه مي نتيجه

  
  اهميت واردات و صادرات محصوالت صنعتي در اقتصاد ايران  -2

خيز شناخته شده كه درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، عنوان يك كشور نفت اگرچه ايران به
ترين منبع تأمين ارز واردات و درآمد دولت بوده و نقش مهمي در اقتصاد كشور داشته است  مهم

)، اما همواره تالش كرده تا خود را از وابستگي به درآمدهاي نفتي برهاند. وجود 1995(يوسفي، 
ذخاير عظيم نفت و گاز در ايران و نياز كشورهاي پيشرفته از يك سو و نياز ايران به فناوري 

با نمايد. ايران كشورهاي پيشرفته از سوي ديگر، همكاري اقتصادي متقابل دو طرف را سودمند مي
زمان  تحصيل منابع عظيم سرمايه به شكل ارز خارجي، از اين مزيت برخوردار است كه بتواند هم

استراتژي جايگزيني واردات و ارتقاي صادرات را دنبال كند. در حقيقت، اين رويكرد دولت، 
شمسي بوده است  1340هاي دهه  ويژه از ابتداي برنامه سوم عمراني قبل از انقالب در سال به
هاي پس از انقالب  ). در سال1984و  1977و لوني  1967، بالدوين 1971موزگار و فكرت (آ

تأكيد بيشتري بر جايگزيني واردات و ارتقاي صادرات صورت گرفته است. ارزيابي عملكرد 
هاي توسعه صنعتي از طريق جايگزيني واردات و ارتقاي صادرات از اهميت بااليي  سياست

رسي اين موضوع، ابتدا، روند تغييرات نسبت واردات به تقاضاي داخلي و برخوردار است. براي بر
گيرد. نتايج ناشي از كاربرد نسبت صادرات به توليدات صنعتي مورد تجزيه و تحليل قرار مي

  ، ارايه شده است.1هاي يادشده در جدول شماره شاخص
گونه كه مالحظه  اندهد، هم، نسبت واردات را به تقاضاي داخلي نشان مي1جدول شماره 

 1375درصد در سال  28شود، در مجموع، نسبت واردات به تقاضاي داخلي از حدود كمتر از  مي
رسيده است، اما پس از  1379-1380هاي  درصد طي سال 14ابتدا كاهش يافته و به حدود كمتر از 

ت، اما  از آن پس بالغ شده اس 1385درصد در سال  44هايي افزايش يافته و به حدود  آن با نوسان
ها  رسيده كه اين تغييرات در همه بخش 1388درصد در سال  29كاهش يافته و به حدود كمتر از 

يكسان نبوده است. نسبت واردات به تقاضاي داخلي غير از صنايع غذايي و آشاميدني ( كه از كمتر 
كاهش يافته است) و  1388درصد در سال  10هايي به كمتر از  با نوسان 1375درصد در سال  11از 

درصد) و  1/37به  9/40درصد) و توليد وسايل برقي (از  21به  24توليد محصوالت شيميايي (از 
درصد)، در ساير صنايع افزايش يافته است كه بر  8/7به  7/16توليد وسايل نقليه موتوري (از 
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ت مربوط به محصوالت وابستگي به واردات در اين دوره داللت دارد، اما كمترين افزايش اين نسب
درصد در همين مدت و بيشترين كاهش اين نسبت مربوط به توليد وسايل  4/2فلزي فابريكي با تنها 

درصد كاهش بوده  1/1درصد و كمترين كاهش آن مربوط به صنايع غذايي با  9/8نقليه موتوري با 
  است.

  
توليدات داخلي طي بررسي نسبت واردات به تقاضاي داخلي و نسبت صادرات به  - 1جدول 

  1375 -1388هاي  سال

نفر  10تر از  هاي بزرگ هاي آمارگيري از كارگاه براساس اطالعات مستخرج از طرحهاي تحقيق  مأخذ: يافته
  هاي مختلف. مركز آمار ايران، سال

M/D  X/Q ها  نسبت 
 1375 1380 1385 1388 1375 1380 1385 1388                 صنايع

 كل صنعت 8/1 3/7 17/2 13/9 9/27 13/9 40/1 28/9
 آشاميدنيصنايع موادغذايي و 4/3 1/1 7/1 7/5 10/8 3/2 16/1 9/7
 تنباكوتوتون و توليد 2/1 0/4 2/3 9/5 4/4 3/1 74/6 51/3
 منسوجات توليد 20/7 11/7 26/3 9/28 13/9 8/6 32/8 32/3
 پالستيكيومحصوالت الستيكي 9/2 10/3 41/5 9/75 37/6 37/0 60/4 77/7
 دباغي وعمل آوردن چرم 21/9 13/2 44/8 51/9 0/2 0/2 6/0 14/8
 محصوالت چوبيچوب و توليد 1/9 2/8 23/3 11,9 18/4 18/7 60/6 70/6
محصوالت كاغذيو كاغذ توليد 0/7 0/3 3/8 1/9 39/3 19/5 54/1 52/9
 هارسانهتكثيرچاپ و و انتشار 0/1 0/8 7/3 6/8 14/6 6/3 8/9 7/1
 محصوالت شيمياييو مواد توليد 5/2 3/1 13/1 18/4 24/0 12/2 27/8 21/2
 كاني غيرفلزيمحصوالت توليد 1/4 1/4 8/5 7/5 9/3 1/8 7/4 6/3
 فلزات اساسي توليد 3/9 2/7 18/9 12/5 22/3 13/4 39/2 38/8
 محصوالت فلزي فابريكي توليد 0/1 0/3 0/8 0/6 4/2 3/1 7/7 5/4
 تجهيزاتآالت وماشين توليد 0/6 0/8 8/3 14/9 9/45 43/5 73/5 73/3
 وسايل برقي توليد 0/9 0/9 4/7 5/3 40/9 22/0 48/3 37/1
 اپتيكيپزشكي و ابزار توليد 1/5 0/6 4/8 3/2 57/9 44/7 77/1 67/7
 وسايل نقليه موتوري توليد 0/6 0/3 2/1 1/8 16/7 6/4 8/6 7/8
 ونقلوسايل حملساير توليد 0/6 1/2 3/1 0/16 15/8 13/3 30/7 51/7

 مبلمان توليد 9/11 3/5 7/8 6/5 9/1 1/7 15/2 9/21
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شود نسبت صادرات به توليدات در مجموع از مالحظه مي 1در جدول شماره گونه كه  همان
از آن با افزايش يافته و پس  1385درصد در سال  17به باالي  1375درصد در سال  8باالي 
رسيده است. نسبت صادرات به توليدات داخلي طي  1388درصد در سال  14هايي به حدود  نوسان
در بيشتر صنايع سير صعودي داشته و بيشترين سهم صادرات نسبت به  1375-1388هاي  سال

درصد)، صنايع  76درصد به كمتر از  9توليدات مربوط به صنايع الستيك و پالستيك (از باالي 
درصد)، صنايع محصوالت شيميايي (از حدود  52درصد به حدود  22غي و چرم (از كمتر از دبا
درصد)  16درصد به  6/0نقل (از حدود  و درصد) و صنايع وسايل حمل 4/18درصد به باالي  2/5

در اين مدت، نسبت  .گونه صنايع است دهنده ارتقاي صادرات در اين افزايش يافته است كه نشان
درصد، توتون و تنباكو از  5/7به  3/4توليدات در صنايع مواد غذايي و آشاميدني از صادرات به 

درصد، افزايش يافته است. در خصوص  29درصد به  21درصد، منسوجات از حدود  9/5به  1/2
درصد به كمتر از  9محصوالت الستيكي و پالستيكي سهم صادرات به توليدات داخلي از باالي 

درصد به  2رسيده است. توليد چوب و محصوالت چوبي نيز از كمتر از  1388درصد در سال  76
براي بررسي بهتر تأثير جايگزيني واردات و ارتقاي  .درصد افزايش يافته است 12كمتر از 

صادرات در تغيير تقاضاي داخلي از معادالت السپيرز و پاشه استفاده شده و منابع رشد براساس 
  اي صادرات و تغيير تقاضاي داخلي مورد بررسي قرار گرفته است.سهم جايگزيني واردات و ارتق

  
  پيشينه تحقيق -3
اگرچه درخصوص نقش جايگزيني واردات، ارتقاي صادرات و تقاضاي داخلي در ايران  

عنوان منبع  گيري كمي سهم آنها به خصوص اندازه هاي نظري زيادي صورت گرفته، اما در بحث
نقش )، در تحقيق خود به بررسي كمي 1994يوسفي (ه زيادي صورت نگرفته است. عرشد، مطال

هاي  در رشد و توسعه صنعتي طي سال جايگزيني واردات، ارتقاي صادرات و تقاضاي داخلي
اقدام كرده و به اين نتيجه رسيده است كه جايگزيني واردات تا مرحله توليد  1366تا  1339

اي اي و سرمايهاما جايگزيني واردات در مورد كاالهاي واسطهكاالهاي مصرفي صورت گرفته، 
دهد كه ارتقاي صادرات نقش ناچيزي در رشد ناچيز بوده است. اين تحقيق همچنين نشان مي

بانويي، شركا و صنعتي داشته، اما نقش تقاضاي داخلي بر رشد صنعتي ايران برجسته بوده است. 
اده ـ ستانده سعي در تخمين كمي نقش جايگزيني واردات، )، با استفاده از جدول د1384عسگري (
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عنوان منابع مهم رشد  ارتقاي صادرات و تقاضاي داخلي و تحوالت تكنولوژيكي (فناورانه) به
ترين عامل رشد صنعتي، گسترش تقاضاي داخلي  صنعتي كردند و به اين نتيجه رسيدند كه مهم

محصوالت صنعتي طي دوره زماني ه منابع رشد به تجزي ميرزاييبوده است. در تحقيق ديگري، 
ستانده پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه گسترش تقاضاي داخلي، عامل اصلي رشد  1367-1348

درصد از اين رشد را ايجاد كرده، در حالي كه نقش راهبرد  50صنعتي ايران بوده و همواره بيش از 
ده صنعتي ايران بسيار اندك و همواره كمتراز ستانجايگزيني واردات و توسعه صادرات در رشد 

بخش   رشد صنعتي بر  صادرات اثردر تحقيقي ، )1389پور ( امامي و اديب درصد بوده است. 20
دست آمده از تحقيق آنها  بررسي قرار دادند. نتايج بهمورد  1338-1386 دوره كشور را در صنعت 

افزوده بخش صنعت، آثار مثبت و ارزش رشد  صادرات صنعتي بر كننده اين است كه  بيان
گيري ، در تحقيقي به بررسي رابطه بين جهت)1380غالمي ( قطميري واست.  معناداري داشته

توسعه و از جمله ايران  كشور درحال 36اقتصادي براي هاي تجاري، توسعه صنعت و رشد  سياست
بر تشويق  گرا مبتنياهبردهاي تجاري بروناي را در تأييد ردست آمده شواهد تازه پرداختند. نتايج به
ها حاكي از آن است كه رابطه مثبت و معناداري بين ميزان گسترش  دهد و آزمون صادرات ارايه مي

دهد، كشورهايي كه استراتژي گيري تجاري وجود دارد. يافته آنها نشان مي بخش صنعت و جهت
شورهايي كه استراتژي جايگزيني واردات را ك اند، در مقايسه با ارتقاي صادرات را اتخاذ كرده

اند. همچنين اين مطالعه نشان اند، از نرخ رشد باالتري در بخش صنعت برخوردار شده دنبال كرده
اند. صادرات بيشتري در مقايسه با ساير كشورها برخوردار بوده دهد، اين كشورها از نرخ رشدمي

صنعتي ايران از مجراي ميزان رشد  گيري اندازه) نيز در مطالعه خود به 1376شركا و صفوي (
اقدام كردند و  1368 -1372و  1358 -1368توسعه صادرات با استفاده از مدل چنري طي دو دوره 

به  بخش صنعت ايران متكيمطالعه، رشد  در نهايت، به اين نتيجه رسيدند كه در هر دو دوره مورد
صورت )، 1387بزازان و محمدي ( كه توسطيگر اي دگسترش تقاضاي داخلي است. در مطالعه

 1367-1378 زماني طي دوره   داده ـ ستانده تحليل چهارچوب در  صنعتي رشد منابع  گرفت،
 رشد اصلي عامل داخلي، تقاضاينتايج حاكي از آن بود كه گسترش  و گرفت قرار بررسي مورد 

دهد كه بيشتر صنايع مطالعه خود نشان ميدر ، )1376كريمي ( بوده است. در كشور  توليد صنعتي
اند و وجود آمده گيري صادراتي ندارند و براي پاسخگويي تقاضاي مؤثر داخلي بهايران جهت

داخلي از كارايي بيشتري نسبت به عوامل به كارگرفته عوامل تخصيص به بخش توليد براي بازار 
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هاي محاسبه شده براي بخش صنعت ايران پارامترها و شاخصبراي صادرات برخوردارند. مقادير 
افزوده بخش صنعت، عوارض سرريز و  ارزش مثبت صادرات صنعتي بر رشد دهد كه اثرنشان مي

صنعتي و صنعتي به دليل اتكا به درآمدهاي نفتي داشته  خارجي كمتري در مقايسه با كشورهاي نيمه
صنعت پايين باشد، تخصيص مجدد  است. همچنين هر اندازه سهم صادرات صنعتي در كل توليد

وري نهايي اجتماعي صادرات گيري صادرات صنعتي، بهرههايي با جهت منابع به سمت بخش
افزوده بخش  ارزشطوري كه رشد  دهد، بهصنعتي را در ابتداي امر با سرعت بيشتري افزايش مي

وري نهايي اجتماعي شتاب صادرات صنعتي بر بهرهاقتصادي نيز متناسب با شدت اثر صنعت و رشد 
كل صنعتي بر رشد  منابع رشدكاووسي صورت گرفت، اثر در مطالعه ديگري كه توسط گيرد. مي

بخش مورد آزمون قرار گرفت و نتايج نشان داد كه رشد  1963-1977بخش صنعت طي دوره 
 1رماوانهو آكيتا به گسترش تقاضاي داخلي بوده است. در ساير كشورها،  صنعت تنها متكي

مورد تجزيه و  1995تا  1985هاي  سال اندونزي بين منابع رشد صنعتي را در كشور )، 2000(
 آميزي موفقيت  گذار اندونزي گذشته، دهه سه   در آن بود كه  نتايج حاكي از  .تحليل قرار دادند

در تحقيق  .است داشته ارتقاي صادرات استراتژي يك به  جايگزيني واردات استراتژي از
 ييراتتغ يبررسبه ساختاري  يلو تحل يهاز تجزبا استفاده  ،)2010( 2كمارودين و ماسرونديگري، 
پرداختند.  2000 تا1970دوره طي يمالز صنعتي دراي و منابع رشد صنايع كارخانهدر  يساختار
 1980و  1970 توسعه صادرات طي دو دههكه  دادنشان  يلو تحل يهتجزاين حاصل از  نتايج
هايي به تجزيه و تحليل ) در مقاله1978 و 1976احمد ( .ي بوده استرشد صنعت ترين عامل مهم

جايگزيني پرداخت و نشان داد كه  1950-1965اي هند طي دوره منابع رشد در صنايع كارخانه
  هند بوده است. ستانده صنعتي در اقتصاد واردات، منبع عمده رشد
قيقات صورت گرفته درخصوص سهم نسبي منابع رشد صنعتي در ايران، نتايج حاصل از تح

هاي مختلف (روش چنري، روش اصالح شده  كارگيري روش رغم به كننده اين است كه به بيان
ها بر نقش  دست آمده است. اين يافته ستانده) نتايج يكساني به -چنري توسط كاووسي و روش داده

نقش  ،به عبارت ديگر .كنند ميكيد أترين منبع رشد صنعتي ت عنوان مهم تقاضاي داخلي ايران به
  كننده نبوده است.    تعيينزياد جايگزيني واردات و ارتقاي صادرات در رشد صنعتي ايران 

                                                                                                                   
1- Akita,T.and Hermawan,A 
2- Kamaruddin and Masron 
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هاي مختلف زماني و  شود كه آيا طي دورهاين پرسش مطرح مي ،هاي يادشدهبا توجه به يافته 
ادرات يا جايگزيني واردات تفاوتي در منابع رشد و هاي صنعتي شدن از طريق ارتقاي صتالش

شود؟ و آيا اصوالً تأثير جايگزيني واردات و ارتقاي صادرات  عملكرد صنعتي ايران مالحظه نمي
عنوان منابع رشد صنعتي ايران مشابه بوده است؟ آيا صنايع مختلف از نظر منابع رشد مشابه يا  به

عت جايگزيني واردات و در كدام صنعت ارتقاي صادرات اند و اينكه در كدام صن متفاوت بوده
يافتن پاسخي براي اين  ،هدف اين تحقيق اند؟ مهم بوده است و در طول زمان چه تغييري داشته

  هاي اساسي است.  پرسش
  

  روش تحقيق -4
هاي مختلفي براي محاسبه منابع رشد صنعتي وجود دارد كه متناسب با اهداف تحقيق  روش
از روش چنري و اصالح شده آن توسط كاووسي، استفاده  ،استفاده شوند. در اين تحقيقتوانند  مي

) كه متخصص اقتصاد كمي بوده، اين است كه اين روش  1979( 1شده است.  توصيه گيالمونت
رو، اطالعات مربوط به  هاي ديگر از سازگاري بيشتري برخوردار است. ازاين نسبت به روش

با اطالعات مربوط  ISICالمللي صنعتي  استاندارد بيندو رقمي كدهاي توليدات صنعتي براساس 
و با فرض  SITCبندي كاالهاي تجاري  المللي طبقه هاي بين به واردات و صادرات برحسب كد

همگن و مشابه بودن يا به عبارتي، رقابتي بودن كاالهاي وارداتي با توليدات داخلي مطابقت داده 
روش اصالح شده الت مربوط به عرضه و تقاضا استخراج شده است. معاد ،شده و از اين طريق

 چنري توسط كاووسي در معادالت زير نشان داده شده است:

(1)  Qi
2 – Qi

1 = (1- mi
1) (Di

2- Di
1) + (mi

1- mi
2) Di

2 + (Xi
2- Xi

1) 

(2)  Qi
2 – Qi

1 = (1- mi
2) (Di

2- Di
1) + (mi

1- mi
2) Di

1 + (Xi
2- Xi

1) 

مقدار تقاضاي داخلي   Dمقدار  صادرات و Xمقدار واردات،   mمقدار توليد، Qدر اين روابط، 
(Q+m –X) انديس ،i  صنعت كننده  بيانi مقايسه در هر دوره  هاي مورد دهنده سال نشان 2و  1ام و

بررسي  مورد 1388و  1374و  1388و  1385، 1380و  1375هاي  زماني است. در اين تحقيق، سال
هاي يادشده  براي هر صنعت و  اند و براساس اين روابط، منابع رشد صنعتي  براي سال قرار گرفته

  همچنين براي كل صنايع  محاسبه شده است.
                                                                                                                   
1- Guillamount 
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(1- mi
2) (Di

2- Di
mi -1)و   (1

1) (Di
2- Di

 سهم گسترش تقاضاي داخلي،: (1

(mi
1- mi

2) Di
mi)و 1

1- mi
2) Di

Xi)و سهم جايگزيني واردات : 1
2- Xi

سهم ارتقاي : (1
شود، مدل يادشده كاالهاي وارداتي و توليدات  يادآوري ميصنعتي است.  صادرات در رشد

رو،  اي است و ازاين كند كه البته فرضيه محدودكننده داخلي را مشابه و همگن فرض مي
ممكن تواند به صورت قطعي قلمداد شود. از سوي ديگر، از آنجا كه   هاي تحقيق نمي يافته

هاي السپيرز و پاشه نتايج متفاوتي ارايه دهند، به پيروي از توصيه گيالمونت كه از است فرمول
شود،  شناسي جايگزيني واردات است، از ميانگين ساده آن دو معادله استفاده مي طراحان روش

  گيرد: ) به شكل زير مورد استفاده قرار مي4) و (3اما براي كل صنعت روابط (

(3)  Q2 – Q1 = (1- m2) (D2- D1) + (m1- m2) D2 + (X2- X1)    

(4)  Q2– Q1 = (1- m2) (D2- D1)+D1∑i di
1(mi

1- mi
2) - D1 ∑i mi

2(di
2 – di

1) 

+ (X2-X1) 

سهم  كننده مشترك و به ترتيب بيان (X2- X1)و  (D2- D1) (m2 -1)در اين معادالت، 
صنعتي هستند. بايد توجه داشت، در  گسترش تقاضاي داخلي و سهم ارتقاي صادرات در رشد

D1 ∑i di)، 4و در معادله (  D1 (m1- m2))، 3معادله (
1 (mi

1- mi
سهم  كننده بيان  (2

صنعتي  )، چهار منبع رشد4شود، در معادله ( صنعتي است. يادآوري مي جايگزيني واردات در رشد
يادشده، شامل تغيير در تركيب تقاضا نيز است كه عالوه بر سه منبع براي كل صنعت معرفي شده 

D1 ∑i miبا   هست كه اين منبع رشد
2 (di

2 – di
شود. از آنجا كه استفاده از  مي نشان داده (1

دهند، به همين منظور،  ميانگين ساده آنها  دست مي هاي السپيرز و پاشه نتايج متفاوتي به مدل
بع رشد صنعتي، ابتدا ميزان رشد صنعتي با توجه شود. براي محاسبه سهم هر يك از منامحاسبه مي

شود مبناي محاسبه طور كه در اين جدول مالحظه مي محاسبه شده است. همان ،1به جدول شماره 
و به صورت تفاوت ارزش توليدات  1388و  1385، 1380، 1375هاي  رشد صنعتي براساس سال

است. سپس، با توجه به  1388و 1375، 1388و 1385، 1385و  1380، 1380و  1375هاي  سال
، سهم هر يك از منابع رشد صنعتي به صورت درصدي از رشد صنعتي 3و  2هاي شماره  جدول

، با سهم تغيير ساختار  DEمحاسبه شده است. بايد توجه داشت سهم گسترش تقاضاي داخلي با 
ان داده شده نش XPو سهم ارتقاي صادرات با  ISتقاضاي داخلي، سهم جايگزيني واردات با 

  است.
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 ) براي كل صنعت)،4) و (3) براي صنايع و معادالت (2) و (1در همه اين معادالت (معادالت (

  Q2 – Q1و  1375هاي  صنعتي است كه با محاسبات صورت گرفته براساس سال رشدكننده  بيان
1388 ،Q88 – Q75  ارتقاي (رشد صنعتي) را به گسترش تقاضاي داخلي، جايگزيني واردات و

محاسبه  Q88 – Q75صادرات تجزيه و سپس، برمبناي اين روابط، نسبت هر يك از اين منابع را به 
آيد و دست  كرده است تا سهم گسترش تقاضاي داخلي، جايگزيني واردات و ارتقاي صادرات به

است، براي كل صنعت) متفاوت  4و  3براي صنايع و  2و  1چون نتايج حاصل از اين روابط (رابطه 
صنعتي بيشتر تحت رشد  ،دهيم تا مشخص شودگيري قرار ميميانگين ساده آنها را مبناي تصميم

  دارد. يك از اين منابع قرار كدام تأثير
 

  هاتحليل يافته -5
گونه  ارايه شده است. همان 3و  2هاي شماره  در جدول 4تا  1هاي ناشي از كاربرد معادالت  يافته

بيشترين منبع رشد صنعتي مربوط به افزايش تقاضاي داخلي بوده كه سهم آن شود كه مالحظه مي
اي ايران است. البته در درصد در رشد صنايع كارخانه 5/87نزديك به  1375 -1388هاي  طي سال

هاي زماني، گسترش تقاضاي داخلي همواره بيشترين سهم را در رشد صنعتي داشته تمام دوره
ها حتي منفي بوده و داللت بر آن دارد  قاضا بسيار ناچيز و در برخي دورهاست، اما تغيير ساختار ت

كه در ايران تغييرات ساختاري كه بتواند تقاضا را از كاالهاي مصرفي به سمت تقاضا براي 
صورت  ،آالت توليدي سوق دهد و به افزايش توليد و اشتغال بينجامد اي و ماشين كاالهاي واسطه

  جنبه مصرفي داشته و اين وضعيت تغيير نكرده است. نگرفته و بيشتر تقاضا
كه منفي  بوده،  1380تا  1375هاي  استثناي سال تأثير ارتقاي صادرات ناچيز بوده است. اگرچه به

ها مثبت و در بيشتر موارد نسبتاً پايين است. در مجموع، سهم ارتقاي صادرات در كل در ساير دوره
خوبي  ها به گونه كه جدول در مورد جايگزيني واردات، همان درصد بوده است. 8دوره، كمتر از 

سهم آن  1375-1388هاي  دهند، روند ثابتي طي نشده اگرچه در طول دوره زماني سالنشان مي
درصد است. سهم جايگزيني واردات در دوره زماني  4/5مثبت بوده، اما بسيار ناچيز و حدود 

منفي و برابر  1380-1385ه، اما در دوره زماني درصد بود 5/13، مثبت و حدود 1375 -1380
درصد افزايش يافته،  54دوباره مثبت و به حدود  1385-1388هاي  تغيير كرده، اما طي سال 8/21

  اما اين تغييرات در همه صنايع مشابه نبوده است.
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 1375- 1388هاي  ارزش و سهم منابع رشد صنعتي در ايران طي سال - 2جدول 

  نفركاركن و بيشتر.هاي صنعتي ده طرح آمارگيري كارگاه هاي آماري منتج ازمأخذ: محاسبات تحقيق براساس داده 
  

، رشد توليدات 1375-1388هاي  شود، طي سال ، مالحظه مي3گونه كه در جدول شماره  همان
ترين عامل رشد صنعتي، افزايش تقاضاي داخلي در  اي مثبت بوده، اما مهمدر تمام صنايع كارخانه

درصد) و توليد  76/1تمام صنايع است. در اين مدت، جايگزيني واردات غير از انتشار و چاپ (
درصد)، در ساير صنايع منفي بوده و داللت بر آن دارد كه جايگزيني  98/2وسايل نقليه موتوري (

واردات معكوس صورت گرفته، يعني افزايش واردات جايگزين افزايش توليدات داخلي شده كه 
  اي بر رشد توليد و اشتغال صنعتي كشور داشته است.اين مسأله تأثير بازدارنده

ش ارتقاي صادرات در صنايع مختلف مثبت، اما ناچيز بوده است. بيشترين نقش ارتقاي نق
 65درصد)، محصوالت الستيكي و پالستيكي (حدود  74/566صادرات مربوط به دباغي و چرم (

درصد)، انتشار  79/12درصد)، چوب و محصوالت چوبي ( 31/13درصد)، محصوالت شيميايي (
 56/12درصد) و توليد فلزات اساسي ( 71/7ونقل ( ساير وسايل حملدرصد)، توليد  5/9و چاپ (

  درصد) بوده است.
  

اني
 زم
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1375-80 35340/21 96/56 3043/31 8/32 896/73 2/45 -2680/50 -7/32 36599/75 100 

1380-85 147068/50 109/27 -29375/85 -21/83 -4647/08 -3/45 21550/72 16/01 134596/28 100 

1385-88 143469/20 41/84 185490/90 54/09 1589/56 0/46 12378/87 3/61 342928/53 100 

1375-88 344937/78 87/42 18119/57 4/59 283/42 0/07 31249/09 7/92 394589/86 100 
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  1375- 1388هاي  سهم منابع رشد صنعتي  طي سال - 3جدول 

 نام صنعت

DEISXP ∆Q 

زش
ار

 

هم صد)
(در

 

زش
ار

هم  
س

صد)
(در

 

زش
ار

هم   صد)
(در

 

زش
ار

 

هم صد)
(در

 

 100 19664/00 6/19 1218/07 13/84- 2722/60- 107/65 21168/53 صنايع موادغذايي و آشاميدني

 100 486/63 4/65 22/64 209/55- 1019/78- 304/90 1483/77 توليد توتون و تنباكو

 100 1715/12 3/09 53/02 188/23- 3228/42- 285/14 4890/52 توليد منسوجات

 100 5832/84 64/93 3787/51 85/81- 5005/51- 120/88 7050/84 محصوالت الستيكي و پالستيكي

 100 13/95 566/74 79/08 1019/28- 142/23- 552/54 77/10 دباغي و عمل آوردن چرم

 100 413/44 12/79 52/91 388/98- 1608/23- 476/18 1968/76 توليد چوب و محصوالت چوبي

 100 1345/37 1/69 22/76 129/42- 1741/22- 227/73 3063/82 توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

 100 397/97 9/45 37/64 1/76 7/01 88/77 353/31 انتشار و چاپ

 100 42142/54 13/31 5610/14 13/32- 5615/42- 100/01 42147/82 توليد مواد و محصوالت شيميايي

 100 13621/67 6/84 932/46 10/40- 1416/72- 103/55 14105/92 توليد محصوالت كاني غيرفلزي

 100 24466/27 12/56 3073/11 85/62- 20948/24- 173/06 42341/41 توليد فلزات اساسي

 100 13515/06 0/27  37/01 2/79- 378/29- 102/52 13856/36 توليد محصوالت فلزي فابريكي

 100 14267/37 7/73 1103/78 106/99- 15265/86- 199/26 28429/45 آالت و تجهيزات توليد ماشين

 100 19420/18 2/27 441/64 6/48- 1258/69- 104/21 20237/24 توليد وسايل برقي

 100 1608/13 2/09 33/66 92/62- 1489/53- 190/53 3064/001 توليد ابزار پزشكي و اپتيكي

 100 108647/49 0/70 765/21 2/98 3240/77 96/31 104641/5 توليد وسايل نقليه موتوري

 100 2311/86 7/71 178/20 64/36- 1487/90- 156/65 3621/55 ونقلتوليد ساير وسايل حمل

 100 2757/91 0/74 20/53 19/72- 543/98- 118/98 3281/37 توليد مبلمان

 100 272627/80 6/40 17469/37 22/23- 60624/84- 115/82 315783/27  كل صنعت

  ده نفركاركن و بيشتر.هاي صنعتي طرح آمارگيري كارگاه هاي آماري منتج ازمأخذ: محاسبات محقق براساس داده
  

ترين عامل رشد صنعتي در ايران افزايش تقاضاي  توان نتيجه گرفت كه مهمبدين ترتيب مي
اين  .داخلي بوده و نقش جايگزيني واردات و ارتقاي صادرات نيز پرنوسان و بسيار ناچيز است

صادرات صنعتي  -2واردات جايگزين توليدات داخلي شده است.  -1دهند كه  ها نشان مي يافته
ترين منبع رشد صنعتي، افزايش تقاضاي  مهم -3نقشي بسيار ناچيزي در رشد صنعتي داشته است. 

 توان چنين استنباط كرد كه براي كشوري مانند ايران، افزايش داخلي بوده است. بدين ترتيب مي
تنها موجب افزايش واردات شده، بلكه انگيزه ارتقاي صادرات را كاهش داده  درآمدهاي نفتي نه
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است. در عين حال افزايش صادرات نفت و تزريق درآمدهاي ارزي به داخل كشور به افزايش 
  تقاضا براي كاالهاي صنعتي منجر شده است.

  
  گيري نتيجه -6 

سبي نقش جايگزيني واردات و ارتقاي صادرات در رشد هدف اين مقاله بررسي و تخمين اهميت ن
بوده است. بدين منظور مدل چنري  1388تا  1375اي طي دوره زماني توليدات صنايع كارخانه

هاي آماري مربوط به وسيله كاووسي اصالح شد، مورد استفاده قرار گرفت. داده گونه كه به آن
دو رقمي و اطالعات مربوط به ارزش واردات   ISICاي با كدهاي توليدات صنعتي صنايع كارخانه

دهد، اگرچه ارتقاي هاي تحقيق نشان ميو صادرات به قيمت ثابت محاسبه شده است. يافته
صادرات در رشد توليدات صنعتي ايران طي دوره يادشده مثبت بوده، اما اهميت آن در رشد 

دهد، اثر جايگزيني واردات  نشان مي هاي تحقيق همچنين توليدات صنعتي بسيار ناچيز است. يافته
نيز منفي بوده و به معناي آن است كه واردات جايگزين توليدات داخلي شده است. به عبارت 

ترين عامل  زدايي صورت گرفته است. نتيجه مطالعه مهمديگر، طي دوره يادشده در كشور صنعت
حالي بوده كه تغيير ساختار  داند و اين در رشد توليدات صنعتي را گسترش تقاضاي داخلي مي

هاي تقاضا نيز ناچيز و حتي در برخي مواقع، منفي بوده است. اين يافته تقريباً در تمام زيرشاخه
توان نتيجه گرفت كه طي دوره مورد بررسي،  ها مي با توجه به اين يافته صنعتي صادق بوده است.

سيار ناچيزي در رشد صنعتي واردات جايگزين توليدات داخلي شده و صادرات صنعتي نقش ب
توان چنين  ترين منبع رشد صنعتي افزايش تقاضاي داخلي بوده است. بدين ترتيب مي داشته و مهم

تنها موجب افزايش واردات شده، بلكه انگيزه  استنباط كرد  كه افزايش درآمدهاي نفتي كشور نه
ت و تزريق درآمدهاي ارتقاي صادرات را كاهش داده است. در عين حال افزايش صادرات نف

 ارزي به داخل كشور به افزايش تقاضا براي كاالهاي صنعتي منجر شده است. 

كننده صادرات صنعتي، واردات و توانند عوامل تعيينهاي تحقيق محققان مييافته به توجه با
رشد تقاضاي داخلي را مورد بررسي قرار دهند و عواملي را بررسي كنند كه باعث شده است 
  استراتژي جايگزيني واردات و ارتقاي صادرات نتواند تأثير مثبتي بر رشد صنعتي ايران داشته باشند.
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 منابع 

  فارسي - الف 
، فصلنامه بخش صنعتصادرات صنعتي و رشد )، 1389پور (بهار امامي، كريم و مهدي اديب

 .1چهارم، شماره   سازي اقتصادي، سال مدل

 توليد توسعه صادرات در رشدعيين جايگاه راهبرد ت)، 1387بزازان، فاطمه و نفيسه محمدي (زمستان 
 .4، شماره 5مقداري، دوره ، فصلنامه اقتصاد استفاده از روش داده ـ ستانده) صنعتي ايران (با 

هاي  نقش صادرات بخش)، 1378اصغر بانوئي و منوچهر عسگري ( شركا حميدرضا، علي
 استفاده از هاي اقتصادي با رشد بخش تأثير آن بر خدمات در ايران و كشاورزي، صنعت و

 هاي بازرگاني. دومين همايش اقتصادي ايران، مؤسسه پژوهش ،جدول داده ـ ستانده

توسعه صادرات  بررسي رشد صنعتي ايران: راهبرد)، 1376شركا حميدرضا و بيژن صفوي (تابستان
 .3بازرگاني، شماره ، پژوهشنامه صنعتي

بخش جاري و رشد گيري تجهت)، 1380قطميري، محمدعلي و محمد غالمي (پاييز و زمستان 
 .59مجله تحقيقات اقتصادي، شماره  ،توسعه درحال صنعت دركشورهاي

 .79هاي اقتصاد، شماره ، مجله تازهصادرات صنعتيكريمي، صمد، 

نفتي و ارزش واردات برحسب رزش صادرات غير، اسالنامه آماري ايرانايران، آمار مركز 
 .1375-1388 هاي  هاي تعرفه گمركي براي سال متيق

، ارزش توليدات هاي صنعتي ده نفر كاركن و بيشترنتايج آمارگيري از كارگاهايران، آمار مركز 
 .1375 -1388  هاي اي براي سالصنايع كارخانه

صنعتي توليد  جايگزيني واردات در رشدي نقش راهبرد بررسي تحليل)، 1376اهللا ( ميرزايي، حجت
  .37، مجله برنامه و بودجه، شماره ايران با استفاده از فن داده ـ ستانده
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