


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 پيشگفتار

براساس بند يك مادة يك قانون تشكيل وزارت صنايع و معادن، مسئوليت تدوين استراتژي                   
بر اين اساس و با فاصلة        . توسعة صنعتي كشور، به عهدة وزارت صنايع و معادن گذاشته شده است                

رم صنايع و   ، وزير محت  آقاي مهندس جهانگيري  كوتاهي پس از تصويب و ابالغ اين قانون، جناب            
از آنجا كه   . ، مسئوليت انجام اينكار را به اينجانب واگذار كردند        ٢٠/١١/١٣٧٩معادن، طي حكمي در تاريخ      

 صنعتي ايران و پس از       -كار تدوين استراتژي توسعة صنعتي براي اولين بار در تاريخ توسعة اقتصادي              
گرديد، انتظار مي رفت كه براي      گذشت بيش از چهل سال از شروع فرآيند صنعتي شدن، پايه ريزي مي               

لذا بررسي هاي اوليه   . انجام اين كار، حجم عظيمي از فعاليت هاي مطالعاتي و تحقيقاتي مورد نياز باشد               
مشخص كرد كه بخش اصلي كار، بيش از آنكه جنبة اداري از نوع تشكيل جلسات با سازمان ها و                         

اين ويژگي دقيقاً به دليل آن بود كه تدوين            گروه هاي مختلف داشته باشد، ماهيت مطالعاتي دارد و            
طبيعتاً تهيه اين سند در مراحل بعدي، با توجه         . استراتژي توسعة صنعتي براي اولين بار صورت مي گرفت       

به .  تحقيقاتي خواهد داشت   -به اسناد و تحقيقات متعدد پشتيبان موجود، به صورت توأمان، ماهيتي اداري           
 شد، شيوة انجام كار، به عنوان يك طرح مطالعاتي به دانشكدة مديريت و              هر حال، براساس آنچه كه گفته     
 . اقتصاد صنعتي شريف سپرده شد



 ٢ استراتژي توسعه صنعتي كشور

اولين قدم، تهيه چارچوب سند و متدلوژي انجام كار و پس از آن حصول به توافق در مورد آن                      
ي هاي مقدماتي بر   بنابراين، در مرحلة اول و پيش از سازماندهي و تجهيز گروه هاي كارشناسي، بررس             . بود

روي اسناد مشابه در كشورهاي ديگر از يك سو و عملكرد بخش صنعت كشور از سوي ديگر صورت                      
براساس مطالعات مقدماتي انجام شده، متدلوژي انجام مطالعه تهيه شد كه پس از برگزاري                    . گرفت

، شرح خدمات   ١٣٨٠ال  جلسات متعدد با مسئوالن محترم وزارت صنايع و معادن، سرانجام در مرداد ماه س             
تفصيلي طرح مطالعاتي تدوين استراتژي توسعة صنعتي كشور با يازده پروژه در وزارت صنايع و معادن به                  

 . تصويب رسيد

پس از صرف يك ماه براي انتخاب مديران پروژه ها و نيز كارشناسان طرح، فعاليت هاي مطالعاتي   
 نفر  ١١ نفر فوق ليسانس،      ٣٩حصيلي دكتري،    نفر با درجة ت     ١١ نفر محقق با تركيب        ٦٧با شركت   

 ١٣٨٠ نفر ليسانس و سه نفر كادر پاره وقت اداري و فني عمالً از مهرماه                   ٦دانشجوي فوق ليسانس و     
مديران پروژه ها و كارشناسان اصلي پروژه ها را تركيبي از محققان و كارشناسان باتجربة                 . ١آغاز گرديد 

 پنج سالة توسعة كشور مسئوليت هاي اصلي را عهده دار بوده اند و نيز             كشور كه بويژه در تدوين سه برنامة      
عناوين . پژوهشگران جواني كه داراي تحصيالت مرتبط با حوزه كاري انتخاب شده، بودند تشكيل مي داد              

 . يازده پروژة تشكيل دهندة  طرح و مديران هر پروژه  به شرح زير است

 
 ات محيطي ايجاد فضاي توسعه صنعتي بررسي اصول و الزام:  ١پروژه شماره 

  حسن درگاهي :مدير پروژه 

 : زير پروژه ها 

 نقش دولت در توسعة صنعتي  -١

 توسعة بخش خصوصي  -٢

 سرمايه گذاري خارجي و توسعة صنعتي -٣

 ساختار صنعت و سياست هاي صنعتي  : ٢پروژه شمارة 

  مسعود نيلي :مدير پروژه 

 : زير پروژه ها 



٣ پيشگفتار

  تأثيرگذار بر آن در سطح رشته فعاليت هاي صنعتي ساختار توليد وعوامل -١
 برآورد تقاضاي خانوار  از محصوالت صنعتي  -٢
  تجاري كشورهاي منطقه - صنعتي-شناخت وضعيت اقتصادي -٣
  سياست ها و راهبردها -تكنولوژي -٤
 بررسي تجربة توسعه صنعتي در جهان  -٥
 تبيين گزينه هاي مختلف توسعة صنعتي  -٦
 ة صنعتي شناخت محيط سياسي توسع -٧

 ويژگي ها، پيامدها و الزامات ناشي از جهاني شدن اقتصاد  : ٣پروژه شماره 

 كورس صديقي : مدير پروژه 

 :زير پروژه ها 

 جهاني شدن اقتصاد -١
 جهاني شدن صنعت  -٢

بررسي اثرات تحوالت متغيرها و عوامل سياستگذاري اقتصاد كالن در           : ٤پروژه شماره   
 توسعة صنعتي 

 سن درگاهي  ح:مدير پروژه 

 : زير پروژه ها 

 )پولي، اعتباري، مالي و ارزي(سياست هاي اقتصاد كالن  -١

  صنعت -طراحي الگوي اقتصاد سنجي كالن -٢

 پيش بيني آيندة اقتصاد و صنعت در گزينه هاي مختلف -٣

 مطالعة آماري زير بخش هاي صنعت كشور از ديد خرد : ٥پروژة شمارة 

  محمد طبيبيان :مدير پروژه 

 :روژه ها زير پ

 تهيه بانك اطالعات تفصيلي بخش صنعت  -١

 تجزيه و تحليل عملكرد صنعت از ديد خرد -٢

                                                                                                                                        
 .ققان محترم طرح، در جدول پاياني كتاب و به ترتيب حروف الفبا ارايه شده است اسامي كليه مح-١



 ٤ استراتژي توسعه صنعتي كشور

تجزيه و تحليل مشكالت صنعت براساس جمع آوري اطالعات مستقيم از واحدهاي توليدي              -٣
 صنعتي 

 بررسي راه هاي توسعه و تجهيز منابع سرمايه گذاري در بخش صنعت : ٦پروژة شمارة 

  طبيبيان  محمد:مدير پروژه 

 بررسي قوانين تأثيرگذار بر بخش صنعت : ٧پروژة شمارة 

 محمد طبيبيان : مدير پروژه 

 :زير پروژه ها 

 قانون ماليات  -١

 قانون كار -٢

 قانون تأمين اجتماعي  -٣

 ساير قوانين  -٤

مل مؤثر بر رشد و توسعة صنايع كوچك و متوسط و نقش            ابررسي عو  : ٨پروژة شمارة   
 ايران آنها در توسعة اقتصادي 

 فريد كيمرام: مدير پروژه

 بررسي راه هاي ارتقاء و توان مديريتي و سياستگذاري بخش صنعت : ٩پروژة شمارة 

  محمد مدرس :مدير پروژه 

 : زير پروژه ها 

 نظام سياستگذاري صنعتي كشور -١

 نقش و جايگاه تشكل ها -٢

 خصوصي سازي و ساماندهي بنگاه هاي دولتي  : ١٠پروژة شمارة 

 سعيد كالنترنيا: وژه مدير پر

 طراحي چارچوب ملي جهت سرآمدي عملكرد بنگاه هاي صنعتي  : ١١پروژة شمارة 

  منوچهر نجمي :مدير پروژه 



٥ پيشگفتار

، چارچوب تفصيلي سند استراتژي توسعة صنعتي كشور تهيه گرديد و از              ١٣٨٠در آذر ماه سال     
همچنين به طور همزمان،    . ه شد طريق درج در مطبوعات به نظرخواهي كارشناسان و صاحبنظران گذاشت          

مجموعة ساختار نظام و تشكيالت طرح كه دربرگيرندة محورهاي اصلي فعاليت و چگونگي سازماندهي                
انجام مطالعه و ارتباط آن با وزارت صنايع و معادن بود نيز از طريق وزير محترم صنايع و معادن به منظور                     

 . يدنظرخواهي براي كليه مديران بخش صنعت ارسال گرد

 ماه، شورايي متشكل از      ٨در طول مراحل اولية شكل گيري فعاليت هاي مطالعاتي و به  مدت               

، آقاي محمدعلي نجفي  معاونان محترم تخصصي وزارت صنايع و معادن، تحت مسئوليت جناب                
 در مراحل پاياني كار نيز، از مهرماه       . مشاور محترم وزير، بر چگونگي پيشرفت كار اعمال نظارت مي كرد          

سال گذشته تا فروردين سال جاري، نتايج تحقيقات، در جلسات شوراي مشاوران بخش خصوصي وزارت                
صنعتي، مديران بخش خصوصي، معاونان و مديران كل وزارت            صنايع و معادن متشكل از تشكل هاي      

 . صنايع و معادن به رياست وزير محترم صنايع و معادن، ارائه و به بحث گذاشته شد

يت هاي مطالعاتي طرح تدوين استراتژي توسعة صنعتي كشور در بخش تحقيقات             مجموعة فعال 
 ماه به   ٢١ ماه و در نتيجه در مجموع         ٣ ماه و در بخش تلفيق و تدوين نهايي            ١٨گروه هاي مطالعاتي   

 ماه بود، لكن از آنجايي كه با          ١٨مدت زمان اولية پيش بيني شده براي انجام تحقيق            . طول انجاميد 
العات، ضرورت انجام تحقيقاتي جديد مطرح شد كه انجام آنها را اجتناب ناپذير مي نمود، در                 پيشرفت مط 

 . عمل طول دورة تحقيق سه ماه طوالني تر شد

 گزارش و در مجموع بيش از ده هزار صفحه مطلب           ٣٨حاصل تحقيق گروه هاي مطالعاتي تعداد      
اين . رت گزارشي يكجا درآمده است     است كه طي سه مرحله تهيه شده و سپس در هر عنوان به صو                 

گزارش هاي اصلي  . نتايج مطالعات است  “ خالصه”كتاب، همان گونه كه در عنوان آن ذكر شده است،             
پس از بازبيني و ويرايش نهايي، تحت عنوان مستندات طرح تدوين استراتژي توسعة صنعتي منتشر                     

ه هر يك از موضوعات، امكان دسترسي به        خواهد شد تا از اين طريق، محققان و صنعتگران عالقه مند ب           
 . مباني و مآخذ نتايج به دست آمده را داشته باشند

طرح مطالعاتي تدوين استراتژي توسعة صنعتي كشور، با وجود آنكه توسط كساني تهيه و تدوين                
 شده است كه بخش اعظم عمر كاري خود را صرف انجام تحقيقات كرده اند، به داليلي كه ذكر مي گردد،                  

 . در تاريخ فعاليت هاي تحقيقي كشور، تجربه اي كامالً نو و در نوع خود منحصر بفرد تلقي مي شود



 ٦ استراتژي توسعه صنعتي كشور

 استراتژي توسعة صنعتي براي نخستين بار تدوين مي شود و لذا از طراحي شكل                 :اول آنكه   
 . سند تا متدولوژي انجام كار، كامالً جديد است

 تا كنون تحقيقي با اين گستردگي و تنوع        ري مي كند،  تا آنجا كه اطالعات نگارنده يا      :دوم آنكه   
 . موضوع در كشور صورت نگرفته است

 درصد آنها را    ٧٥ نفر كه  حدود      ٧٠ با شكل گيري يك گروه تحقيقاتي نزديك به          :سوم آنكه   
دارندگان مدارك دكتري و كارشناسي ارشد تشكيل مي دهد و مديران پروژه هاي مختلف آن از محققان                 

 هستند، ظرفيتي ارزشمند ايجاد شده است كه بويژه در كشوري كه يكي از بزرگترين ضعف هايش،                باسابقه
 .سازماندهي فعاليت هاي جمعي است،  شايد در نوع خود كم  نظير باشد

اينك نتايج مطالعات تدوين استراتژي توسعه صنعتي، پيش روي نظام تصميم گيري، جامعه                 
فعاليت انجام شده كاري پرتالش و بويژه در سه ماه آخر           . رفته است كارشناسي و صنعتگران كشور قرار گ     
مهمترين عاملي كه پژوهشگران اين طرح را در سطوح مختلف به            . تقريباً شبانه روزي و دشوار بوده است     

. هم پيوند داده، اميد به پيشرفت كشور و بهبود سطح رفاه جامعه تحت تأثير نتايج اين مطالعه بوده است                    
به هر ميزان كه نتايج اين تحقيق در شكل گيري صنعتي رقابت پذير و بالنده در كشور مؤثر افتد،                    طبيعتاً  

 .گرد خستگي از چهره همه دست اندركاران اين طرح زدوده خواهد شد

بخش پاياني اين پيشگفتار به بيان احساسات و عواطف نگارنده در قدرداني از كساني كه در                     
هر چند ادبيات فارسي، همساز با خصوصيات روحي          . اند اختصاص دارد  توليد اين محصول نقش داشته      

جامعه ايراني، از غناي زياد در واژه پردازيهاي عاطفي برخوردار است، لكن گاه حتي معاني اين واژه ها، از                   
اما به  هرحال اين كلماتند كه همچون قاصداني، مكنونات          . بيان همه آنچه كه در قلب مي گذرد ناتوانند        

لذا الزم مي دانم مراتب    . ي را به يكديگر مي رسانند و از اين طريق روابط انساني را لعاب مي بخشند                قلب
 .تشكر و قدرداني خود را از اين طريق و در قالب كلمات زير ابراز بدارم

اعتبار شكل دادن به نقطه شروع و راه اندازي اين حركت، بدون ترديد به وزير محترم صنايع و                    
مي گيرد كه خواستار انجام اين كار شدند و در كليه مراحل با درك بسيار خوب از نتايج،                      معادن تعلق   

 .مشوق و پشتيبان تداوم كار بوده اند

مديران پروژه هاي اين طرح با دقت، دلسوزي، وسواس علمي و پشتكار، در مدتي طوالني تحقيق    
. ايج كار نيز از قوام الزم برخوردار نمي گرديد        خود را به پيش برده اند و اگر اين ويژگي ها نبود، مسلماً نت             



٧ پيشگفتار

مديران محترم پروژه ها، افزون بر پيگيري تحقيقاتي كه مسئوليت آن را به عهده داشته اند، با شركت در                   
بيش از هشتاد جلسه شوراي راهبردي طرح، در جمع بنديهاي تحقيقات ديگران نيز مشاركت كردند و به                  

اين همكاران، همچنين دشواريهاي تلفيق      . ن ابعاد بزرگ ياري رساندند     هماهنگي محتوايي تحقيق با اي     
نهايي را كه متضمن اعمال تغييراتي در متن گزارشهاي نهايي و تلخيص آنها بود، در حدي كه با                          

لذا الزم مي دانم از همه     . محدوديت فضاي موجود در كتاب بگنجد را با صميمت و فروتني پذيرا شدند              

 كه بسيار فراتر از     آقاي حسن درگاهي  بويژه از دوست بسيار عزيز جناب       .  را بنمايم  آنان كمال قدرداني  
 .حد متعارف، در انجام اين تحقيق متحمل زحمت شده اند تشكر مي كنم

، عالوه بر آنكه به عنوان يك محقق ارزنده با اين طرح همكاري             كاووس صديقي جناب آقاي   
ايشان در تمام طول مدت فعاليت        . نيز عهده دار بوده اند   كرده اند، مسئوليت مديريت اجرايي طرح را          

 .تحقيقاتي، امور مختلف اجرايي را پيگيري كرده و از بروز هر گونه وقفه در كار جلوگيري نمودند

، معاون محترم برنامه ريزي و توسعه فناوري و           آقايان اسالمي در وزارت صنايع و معادن،        

 نوسازي صنايع ايران در فراهم آوردن پشتيباني براي             مدير عامل محترم سازمان گسترش و        ويسه

 از سوي وزارت صنايع و معادن به        اشرف سمناني جناب آقاي   . پيشبرد طرح كمك هاي موثري كرده اند    
طور منظم در همه جلسات شوراي راهبردي طرح شركت كرده و ارتباط ها و هماهنگي هاي الزم را با                     

 آقاياندوستان عزيز   . ند كه از زحمات ايشان نيز تشكر مي شود          وزارت صنايع و معادن برقرار كرده ا       
 در جلسات اوليه    اماني و   ثقفي،  دهكردي صميمي ، سيامك عسلي مهدي ،مردوخي بايزيد

 .راهبردي طرح شركت داشتند، كه به دليل مشغله زياد حضور آنها در طرح تداوم نيافت

كل ها و مديران بخش خصوصي، در       اعضاي شوراي مشورتي وزارت صنايع و معادن، بويژه تش         
طول جلساتي كه در مورد استراتژي توسعه صنعتي برگزار مي شد، از يك سو با راهنمائيهاي خود در مسير                  
انجام كار تآثيرگذار بوده اند و از سوي ديگر با تشويق ها و ابراز احساساتشان جمع محققان را در انجام                      

يان تشويق ها و حمايت ها، به طور طبيعي مانع از داشتن               هر چند ب   . تحقيق، بيشتر دلگرم كرده اند    
 .ديدگاه هاي اصالحي و انتقادي از طرح پس از انتشار نخواهد بود

مركز آمار ايران كه مجموعه اي ارزشمند از آمار كارگاه هاي صنعتي كشور را همه ساله جمع آوري               
عتي كشور، اطالعات مورد نياز را در        مي كند، با درك صحيح از اهميت طرح تدوين استراتژي توسعه صن           

مطمئناً بدون چنين اطالعاتي، اين مطالعه نمي توانست به شناخت              . اختيار اينجانب قرار داده است      
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لذا جا دارد كه از مسئوالن و كارشناسان محترم اين مركز تشكر              . صحيحي از بخش صنعت دست بيابد     
 .بنمايم

 در گردآوري نهايي متن      يرضا ساعدي عل و   رحمان خاكبان ،  آقايان مهدي بركچيان  

، رئيس محترم دانشكده    آقاي دكترعلينقي مشايخي  از  . كتاب با اينجانب همكاري صميمانه داشته اند     

 معاون محترم پژوهشي دانشگاه، به خاطر        آقاي دكتر محمد كرمانشاه   مديريت و اقتصاد همچنين      

 ويرايش  آقاي منصور مدرسي  . ي نمايمفراهم كردن پشتيباني هاي اداري و مالي تشكر و قدرداني م           
 .كتاب را عهده دار بوده اند، كه به رغم حجم زياد و زمان كم به خوبي از عهده اين كار برآمده اند

 مسئوليت هاي امور مالي، اداري و امور كامپيوتر را به            محمودي و   قهرماني،  آقايان زارع 

 طرح روي جلد را طراحي       اهللا داد  مليحه خانمكار  سر. عهده داشته اند كه جا دارد از آنان نيز تشكر كنم         
  كرده اند كه به خوبي در آن محتواي استراتژي توسعه صنعتي را منعكس نموده اند و باالخره سركار                       

 كار حجيم تايپ اين مجموعه را با صبر و دقت به انجام رسانده اند كه زحماتشان در                   خانم مينو رضي  
حجم زياد و تنوع عنوان ها به طور طبيعي نمي تواند حاصل كار يك              مجموعه حاضر با    . خور تقدير است  

اين كار حاصل تالش هماهنگ و هدفدار مجموعه اي بزرگ از پژوهشگران با اميد تحقق                   . فرد باشد 
 .فردايي بهتر براي كشور  عزيز ما ايران مي باشد

 
 
 مسعود نيلي      
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 مقدمه

ارائه هر گونه تصويري از نقش و جايگاه بخش صنعت در آيندة اقتصاد كشور، نيازمند انجام                     
مطالعه اي وسيع و همه جانبه پيرامون تحوالت گذشته و وضع موجود اين بخش در اقتصاد كشور و                       

از اين رو   . ي باشدمقايسه آن با وضعيت كشورهاي توسعه يافته و همچنين كشورهاي نوخاسته صنعتي م             
تهيه تصويري از سيماي صنعتي كشور و آگاهي از عملكرد ويژگي هاي بنگاه هاي صنعتي بر مبناي آمار و                 

در اختيار داشتن چنين تصويري كه      . اطالعات، نخستين گام ضروري در انجام اين مطالعه به شمار مي آيد          
بود، بي گمان مي تواند در اصالح مسير       نشاندهنده نقاط ضعف و قوت روندهاي گذشته و كنوني خواهد             

 صنعتي، رفع تنگناها و محدوديت هاي رشد، بهره گيري بهتر از امكانات و فرصت ها و                -توسعه اقتصادي 
 .حركت در جهت روند هاي مثبت بلندمدت، مؤثر واقع شود

 با  اطالعات گذشته در زمينه عملكردها، زماني مي تواند مورد بررسي و تفسير قرار گيرد كه                   
اين معيارها همان شاخص هايي هستند     . مالك ها و معيارهاي مشابهي مورد مقايسه و سنجش قرار گيرد          

اين . كه توسعه صنعتي را در كشورهايي كه اين مسير را به گونه اي موفق طي كرده اند، توضيح مي دهد                   
طالعه، مبنايي خواهد شد    مقايسه در كنار ارزيابي سياست ها و راهبردهاي اتخاذ شده در كشورهاي مورد م             

كه ما را درانتخاب مسير سازگار با شرايط جامعه خود، براي حركت از وضع موجود به سوي وضعيت                       
 .مطلوب ياري مي دهد
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 :در اين مطالعه، تحليل عملكرد بخش صنعت در دو قسمت انجام شده است 

  تحليل عملكرد صنعت از ديدگاه كالن-قسمت اول

 د صنعت از ديدگاه خرد تحليل عملكر-قسمت دوم

در قسمت اول، روند شاخص هاي كالن صنعتي كشور نظير رشد ارزش افزوده صنعت، سهم                  
صنعت در توليد ناخالص داخلي، رشد و سهم سرمايه گذاري، اشتغال و صادرات صنعتي، مورد بررسي قرار                 

شامل (صنعتي  گرفته است و روند تحوالت برخي از شاخص هاي مهم صنعتي در دو گروه كشورهاي                   
و برخي از كشورهاي صنعتي     ) آمريكا، انگليس، آلمان، فرانسه، سوئيس، ايتاليا، كانادا، سوئد، اسپانيا، ژاپن          

در . با ايران مقايسه شده است    ) جنوبي، سنگاپور، مالزي، تايلند، اندونزي     شامل كره (نوپاي آسياي شرقي    
صرفي كم دوام، صنايع مصرفي با دوام و صنايع         ادامه اين مطالعه، تحوالت شاخص ها به تفكيك صنايع م        

 واسطه اي تحليل شده است و سهم و نقش فناوري به عنوان عامل رشد در توليد و صادرات                    -سرمايه اي
در اين قسمت همچنين مطالعه اي در زمينه          . كاالهاي صنعتي كشور مورد ارزيابي قرار گرفته است          

 . تأثيرآن بر بخش صنعت انجام شده استوابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي و

در قسمت دوم با توجه به عوامل تشكيل دهنده ساختار بنگاه هاي صنعتي كشور وكميت هاي                  
 .عمده اقتصادي، عملكرد بخش صنعت از ديدگاه خرد مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است

 ها و مشكالت و تنگناهاي     در اين فصل در پايان، بر اساس مطالعات انجام شده، مهم ترين يافته            
نتايج اين مطالعه در كنار بررسي سياست ها و خط مشي هاي گذشته،              . بخش صنعت ارائه شده است      

وضعيت و شرايط موجود بخش صنعت را مشخص خواهد كرد، كه بي ترديد مي تواند ضرورت دگرگوني در                
 صنعتي آينده كشور را مورد        سياستي توسعه  -جهت گيري ها، نيازهاي راهبردي و الزام هاي ساختاري        

 .تأكيد قراردهد
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 كالنعملكرد صنعت از ديدگاه  -١-١

  عملكرد كلي شاخص هاي كالن صنعتي كشور-١ -١ -١

گذاري،  افزوده، سرمايه  ارزش مانند    هاي كمي بخش صنعت      تحوالت شاخص   ،در اين بخش   
 . مورد بررسي قرار مي گيرداشتغال و صادرات صنعتي 

افزوده ايجاد شده در بخش صنعت بين         ارزش، آمده است  ١-١شماره   نمودار   كه در  طور همان
با آهنگي ماليم در طول زمان در حال افزايش بوده            ) ۱۳۶۱به قيمت ثابت    ( ۱۳۸۰ تا   ۱۳۴۳هاي   سال
 . است

 

ارزش افزوده بخش صنعت به قيمت ثابت 1361  نمودار 1 -1: 
 طي سال هاي 1380 - 1343
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 چشمگيري كه رشد   است بوده درصد   ۹۶/۲ معادل   مذكور،هاي   سالرشد ساالنه طي    متوسط  
 .  مشاهده كرد١-٢  ناپايداري در رشد را نيز مي توان در نمودار شماره .محسوب نمي شود
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۴۰

رشد ارزش افزوده بخش صنعت     نمودار 2 -1 : 
طي سال هاي 1350 تا 1380
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 مستقل از فرآيندهاي توليدي در داخل       ،افزوده ايجاد شده در بخش نفت       ارزش با توجه به اين كه    
هاي عمده اقتصادي ايران، سهم       ضعيت بخش اي از و    ارائه تصويري مقايسه    ، براي اقتصاد كشور است  

 در توليد ناخالص داخلي      ،افزوده ايجاد شده در هر يك از سه بخش كشاورزي، صنعت و خدمات                ارزش
 ).١-٣نمودار    (شده است كشور محاسبه بدون نفت 

 درصد از   ۱۵طور متوسط   ه   ب ،۱۳۵۸-١٣۷۸هاي    بين سال  ،شود كه بخش صنعت     مشاهده مي 
افزوده به قيمت ثابت به توليد ناخالص داخلي          بر حسب نسبت ارزش   (ي اقتصادي كشور    ها حجم فعاليت 

)  درصد ۵۰(خدمات   اين سهم در مقايسه با سهم دو بخش          است، كه را به خود اختصاص داده      ) بدون نفت 
 .بوده استبه مراتب كمتر )  درصد۲۷(كشاورزي و 

 ۱۹۹٠ -۱۹٩٩ دوره   ي با ارقام متوسط   ارزش افزوده صنعت در توليد ناخالص داخل        مقايسه سهم 
دهد كه سهم صنعت     نشان مي ) ۲۵، سنگاپور   ۲۷، مالزي   ۴/۲۹كره  (كشورهاي صنعتي شده آسياي شرقي      

 تنها  ،هاي مختلف   افزايش نسبي اين سهم طي سال        است كه  نكته مهم آن  . اقتصاد ملي پايين است   در  



 روند تحوالت بخش صنعت در ايران

 

۴۱

مي بايست   اين سهم    ،ثر صنعتي  مؤ هاي تدر صورت وجود سياس    روند طبيعي بوده است و        يكناشي از   
 . ديگري مي داشتوضعيت

 

سهم هر يك از بخش هاي عمده اقتصاد ايران در GDP بدون نفت نمودار 1-3: 
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 تهيه  ٢٠٠٠ سال   بر اساس آمار و اطالعات موجود در گزارش توسعه جهاني           ١-٤ مارهشنمودار  
با  را در توليد ناخالص داخلي كشورهاي        توليدات كارخانه اي افزوده بخش    شده است و متوسط سهم ارزش     

 .دهد درآمد باال، كشورهاي با درآمد متوسط و ايران نشان مي

نشان كشور   كل اشتغال    ازهاي اقتصادي را     سهم اشتغال هر يك از بخش       ١-٥نمودار شماره   
 درصد  ۲۳ درصد به    ۵۰سهم اشتغال كشاورزي طي سه دهه گذشته از حدود           كه   دوش مشاهده مي . دهد مي

 سهم  . درصد افزايش پيدا كرده است      ۴۵ درصد به بيش از       ۲۵كاهش و سهم اشتغال بخش خدمات از         
لكن طي ده سال  بود درصد ثابت ۲۵ در سطح اً دهه تقريبهر چند براي مدت دو  اشتغال بخش صنعت نيز     

 .اخير آهنگي افزاينده داشته است
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GDP سهم ارزش افزوده بخش توليدات كارخانه اي در نمودار 1-4: 
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   نمودار 5-1 : سهم اشتغال هر يك از بخشهاي اقتصادي 
طي سال هاي 1375 -1345
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افزوده ايجاد   واند نشاندهنده وضعيت عملكرد يك بخش باشد، ارزش         ت بارزترين متغيري كه مي   
افزوده ايجاد شده در دو بخش كشاورزي و           روند ارزش  ١-٦ نمودار شماره . شده توسط آن بخش است     

 نسبت به يك مبدأ      ، به منظور مقايسه    اين نمودار ارقام  . دهد هاي ثابت نشان مي     صنعت را به قيمت    
 .اند مشترك و ثابت محاسبه شده
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روند ارزش افزوده ايجاد شده در دو بخش كشاورزي و صنعت  نمودار 1-6:  
(به قيمت ثابت 1361)
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هاي انجام شده در دو بخش كشاورزي و صنعت را به                   گذاري  سرمايه ١-٧ نمودار شماره 
هاي  گذاري شود كه سرمايه   مشاهده مي  .دهد هاي ثابت و بر اساس محاسبه مبدأ مشترك نشان مي          قيمت

اين نكته  . ورزي رشد كرده است   صورت گرفته در بخش صنعت با نرخي به مراتب بيشتر از بخش كشا              
گذاري در بخش صنعت هدايت شده         آن است كه منابع اقتصادي كشور بيشتر به سوي سرمايه             گوياي
 .است

رو  از اين .  اين تصوير مي بايست در ميزان سرمايه موجود در دو بخش مذكور نيز ديده شود               طبعاً
 مشترك به   أعت به قيمت ثابت و با مبد       موجودي سرمايه دو بخش كشاورزي و صن       ١-٨در نمودار شماره    

 .منظور مقايسه ارائه شده است

 

نمودار 7-1: روند تغييرات نسبي سرمايه گذاري انجام شده در دو بخش 
كشاورزي و صنعت (  به قيمت ثابت 1361)
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 در  ۱۳۷۸ تا   ۱۳۵۸شود روند انباشت سرمايه طي دوره        مشاهده مي همان طور كه در اين نمودار       
متوسط دهد كه     انجام شده نشان مي    مطالعاتنتايج  . بخش صنعت بيشتر از بخش كشاورزي بوده است        

   و ۹/۱ به ترتيب    ۱۳۷۸ تا   ۱۳۵۸هاي   طي سال  هاي كشاورزي و صنعت    افزوده در بخش   رشد ارزش نرخ  
بخش كشاورزي و صنعت به       گذاري در دو   رشد سرمايه متوسط نرخ   همچنين  . بوده است درصد   ۵/۲

زماني در واقع روندهاي    .  است  بوده  درصد ۵/۱ و   ۲/۰درصد و براي موجودي سرمايه       ۳/۱  و ۹/۰ ترتيب
بخش صنعت نسبت به بخش كشاورزي در اقتصاد        سرمايه گذاري در    شده حاكي از بازدهي كمتر       مشاهده

 . استبوده ايران 

توان در قالب نسبت اين دو       را مي و موجودي سرمايه    افزوده   ارزشهاي  تغيرمروند تغييرات نسبي    
.  ناميده مي شود  ١ستانده -ت سرمايه اين نسبت در ادبيات اقتصاد تحت عنوان نسب       . متغير نيز محاسبه كرد   

 .دهد افزوده را در دو بخش كشاورزي و صنعت نشان مي به ارزش  نسبت سرمايه١-٩شماره نمودار 

 

نمودار8-1: روند تغييرات نسبي سرمايه موجود در دو بخش كشاورزي و صنعت
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بوده شود كه اين نسبت براي بخش صنعت به مراتب بيشتر از بخش كشاورزي                   مشاهده مي 
بخش صنعت نسبت   در  هاي مذكور،    در هر يك از بخش     حد سرمايه به عبارت ديگر به ازاي يك وا      . است

 .شده استايجاد افزوده كمتري  ارزشبه بخش كشاورزي 

 

                                                           
1 - Capital – Output  Ratio 
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نسبت موجودي سرمايه به ارزش افزوده در دو بخش كشاورزي و صنعت نمودار 1-9 : 
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افزوده ايجاد شده به ذخاير سرمايه در چهار بخش عمده              اين تصوير به صورت نسبت ارزش       
مشاهده مي شود كه ميزان اين شاخص در بخش         . ستارائه شده ا   ١-١٠اقتصاد ايران در نمودار شماره       

  . از دو بخش ساختمان و كشاورزي استكمترصنعت 

حكايت از بهره وري كم سرمايه از يك سو و خروج قسمتي از                 شده  بررسي هاي انجام     
سوي ديگر  از  ده است   هاي دولت به بخش صنعت تزريق مي ش        با پشتيباني و سياست   سرمايه اي كه   

 . دارد

. وند تغييرات صادرات صنعتي كشور را طي چهار دهه گذشته نشان مي دهد            ر ١-١١ه  ر شمار نمودا
 مشاهده مي شود كه در هر يك از دهه هاي مذكور وضعيت متفاوتي در زمينه صادرات صنعتي وجود داشته                

  .است
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نسبت ارزش افزوده به ذخاير سرمايه در بخش هاي اقتصادي نمودار1-10: 
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نمودار 11-1: صادرات صنعتي كشو ر در چهار دهه گذشته 
                     (ميليون دالر- به قيمت ثابت 1992)
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در .  يكنواخت ادامه داشته است    و پايين    نسبتاً يراتي كشور در سطح    وضعيت صاد  ١٣۴۰در دهه   
تحوالت جانبي اقتصاد كشور    محصول   شاهد افزايش ميزان صادرات صنعتي كشور هستيم كه          ١٣٥٠ دهه

 ١٣٦٠ دهه. هاي وسيع در بخش صنعت بود      از جمله افزايش شديد درآمدهاي نفتي و انجام سرمايه گذاري        
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كه ميزان صادرات صنعتي طي اين       طوريه  باست،  االهاي صنعتي همراه بوده     با افت شديد صادرات ك    
 به دليل    عمدتاً ١٣۶۰افت شديد صادرات صنعتي در دهه        . استبوده  نيز كمتر    ١٣٤٠دهه حتي از دهه     

در . هاي جايگزيني واردات بوده است     وجود شرايط جنگي در كشور و ايجاد فضايي براي اعمال سياست           
اجتماعي  - پس از گذار از دوران جنگ و ورود به عرصه جديد بازسازي ساختار اقتصادي      ، يعني ١٣٧٠دهه  
 . توجهي را نشان مي دهددرخور صادرات صنعتي رشد ،كشور

اگرچه حجم صادرات صنعتي و روند تغييرات آن، معياري براي بررسي وضعيت صادراتي كشور                
به . ت صادراتي اين بخش از اقتصاد ايران ارائه دهد         به شمار مي آيد، اما نمي تواند تصوير كاملي از وضعي         

 به تنهايي معيار مناسبي جهت نمايش توان صادراتي بازارهاي صنعتي           دتوان متغير مذكور نمي  عبارت ديگر   
 و آن نسبت ارزش صادرات صنعتي به         شود  معرفي مي  موردشاخص ديگري در اين     ازاين رو   . كشور باشد 

دهد كه چه حجمي از        در واقع اين شاخص نشان مي       . ست ا ن بازارها افزوده ايجاد شده در اي       ارزش
توان براي ديگر    ميرا  اخص  اين ش . شود صادراتي انجام مي   گيري  هاي صنعتي كشور با جهت      فعاليت

هاي صادراتي در اين      گيري جهتمقايسه اي از ميزان     كشورهاي منتخب نيز محاسبه كرد و تصويري           
 .كشورها ارائه داد

 

مقايسه جهت گيري صادراتي بخش صنعت در ايران و ساير كشورها نمودار1-12: 
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روند تغييرات شاخص ميزان جهت گيري صادراتي را در بخش صنعت ايران             ١-١٢ره  نمودار شما 
تقسيم بندي كشورهاي جهان در قالب      .  نشان مي دهد  ۱۹۹۸ تا   ۱۹۸۰هاي   و ساير كشورها طي سال     

ها  اين گروه . ست صورت گرفته ا    ١هاي درآمدي و منطقه اي بر اساس گزارش توسعه جهاني           گروه بندي
كشورهاي جنوب آسيا و كشورهاي      ، درآمد پايين ، درآمد متوسط ، كشورهاي با درآمد باال    : عبارتند از 

مشاهده مي شود كه شاخص ميزان جهت گيري صادراتي در ايران   در اين نمودار،     .خاورميانه و شمال آفريقا   
گوياي  ،وضعيت موجود . استبوده  د پايين   حتي گروه كشورهاي با درآم    ، هاي مذكور  پايين تر از ساير گروه   

 بازارهاي داخلي را مد نظر قرار        كه فرآيند توليدات صنعتي در ايران با نگاهي درونگرا، عمدتاً            آن است 
 .اند داده

 
  مقايسه شاخص هاي صنعتي كشورهاي منتخب با ايران-١-١-٢

منتخب بررسي  در اين بخش روند تحوالت برخي از شاخص هاي مهم صنعتي در كشورهاي                 
شامل آمريكا، انگليس،   (كشورهاي مورد مطالعه در اين بخش در دو گروه كشورهاي صنعتي             . خواهد شد 

و برخي از كشورهاي صنعتي نوپاي آسياي        ) آلمان، فرانسه، سوئيس، ايتاليا، كانادا، سوئد، اسپانيا، ژاپن         
  .اند بندي شدهطبقه ) جنوبي، سنگاپور، مالزي، تايلند، اندونزي شامل كره(شرقي 

 :شاخص هاي صنعتي مورد مطالعه براي هر گروه از كشورهاي منتخب به شرح زير است

 نرخ رشد سرانه توليدات صنعتي •

 سهم ارزش افزوده صنعت در توليد ناخالص داخلي •

 سهم واردات صنعتي در کل واردات •

 سهم صادرات صنعتي در کل صادرات •

 افزوده صنعت به سرمايه  نسبت ارزش •

ها در چهار دهه گذشته از        تبيين كلي روند شاخص هاي مزبور، متوسط مقادير شاخص          نظوربه م 
 .شود ، محاسبه شده و با ارقام مشابه اقتصاد ايران مقايسه مي۱۹۹۹ تا ۱۹۶۰

 

                                                           
-١  World Development Report 2000 
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 صنعتيتوليدات رشد سرانه  نرخ -١-١-٢-١

 نوب کشورهاي آسياي ج     در ١٩٦٠-١٩٩٩هاي    متوسط رشد سرانه توليدات صنعتي در سال        

هاي      کشورهاي مزبور حداکثر رشد توليدات صنعتي را در سال             .  درصد بوده است    ۱۵شرقي معادل    
هاي   با توجه به بحران اقتصادي سال       ١٩۹۰در دهه   . اند  درصد تجربه کرده   ۹/۲۳ معادل   ١٩۸۰-۱۹۷۰
وب  کشورهاي آسياي جن    است ليكن پيش بيني مي شود     كاهش يافته     ۳/۹اين رشد به      ١٩٩٨  و ١٩۹۷

هاي اخير همچنان به عنوان پوياترين اقتصادهاي جهان در              شرقي پس از بهبود اقتصادي در سال         
 . هاي آتي باقي خواهند ماند سال

 درصد  ۹/۳متوسط رشد سرانه توليدات صنعتي كشورهاي صنعتي در دوره مورد مطالعه معادل                
 درصد شاهد   ۷معادل  ١٩٦٠ه  اين كشورها بيشترين متوسط رشد سرانه صنعتي را در ده             . بوده است 

 .)١-١٣نمودار شماره  ( درصد گزارش شده است۴/۲رشد مزبور در دهه گذشته معادل . اند بوده
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متوسط رشد سرانه توليدات صنعتي (درصد) نمودار 1-13: 
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 درصد را طي    ۶/۵در مقايسه با كشورهاي مورد مطالعه، ايران متوسط رشد سرانه صنعتي معادل              
ذكور بيشترين و كمترين متوسط رشد به ترتيب مربوط به دهه           در دوره م  .  داشته است  ۱۹۶۰-١٩٩٩دوره  
با توجه به   .  رشد صنعتي ايران يك روند كاهشي است         بلندمدتروند  .  بوده است  ۱۹۹۰ و   ۱۹۶۰هاي  

برخالف اقتصادهاي  توليد ناخالص داخلي،     آن در    انددكمقياس كوچك توليدات صنعتي ايران و سهم         
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يافتگي صنعتي و كاهش اثرپذيري اقتصاد ملي از رشد صنعتي              نعهصنعتي، روند مذكور نشاندهنده توس     
 .است

 
 افزوده صنعت در توليد ناخالص داخلي سهم ارزش -١-١-٢-٢

هاي   سال توليد ناخالص داخلي طي   افزوده صنعت در     در کشورهاي صنعتي متوسط سهم ارزش      
 ۳۱هد كه مقدار آن از       د روند تحوالت اين شاخص نشان مي      . درصد است  ۷/۲۵ معادل   ۱۹۹۹ تا   ۱۹۶۰

اين پديده به علت رشد سهم خدمات       . يافته است   كاهش ۱۹۹۰ درصد در دهه     ۲۱ به   ۱۹۶۰درصد در دهه    
در کشورهاي آسياي شرقي متوسط اين شاخص طي         . صنعتي در مراحل توسعه صنعتي اين كشورهاست      

     به  ۱۹۶۰رصد در دهه     د ۸/۱۲كه از    طوريه   درصد است ولي روند آن صعودي است ب        ۳/۲۰ دوره مذكور 
كه اين   در مورد ايران با اين     . )١-١٤نمودار شماره    ( افزايش يافته است    ۱۹۹۰ درصد در دهه      ۸/۲۶

افزايش داشته است ولي مقدار آن در مقايسه با         )  درصد ۳در هر دهه معادل     (شاخص در يك روند طبيعي      
تداوم .  درصد است  ۵/۱۴ معادل   ۱۹۹۰ كه در دهه   طوريه  ب است،   اقتصادهاي صنعتي بسيار پايين بوده    

هاي صنعتي در اقتصاد ملي ولي با آهنگ كند باعث خواهد شد كه توسعه                   روند افزايشي سهم فعاليت    
طبيعي است  . صنعتي در اقتصاد ايران در يك فرايند طوالني و واگرا از تحوالت صنعت جهاني شكل گيرد               

هاي اقتصادي در سطح ملي ناچيز بوده و رشد          اليت خارجي بخش صنعت بر ساير فع      آثاركه در اين حالت     
 .اقتصادي مبتني بر رشد صنعتي شكل نخواهد گرفت
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GDP (درصد) نسبت ارزش افزوده صنعت به  نمودار 1-14: 
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 سهم واردات صنعتي در کل واردات -١-١-٢-٣

 ۱۹۹۰ تا   ۱۹۶۰متوسط سهم واردات صنعتي از كل واردات در كشورهاي صنعتي طي دوره                  
 درصد در دهه    ۶/۵۰دهد كه مقدار آن از       ن شاخص نشان مي   ايروند تحوالت   .  درصد است  ۸/۶۰ معادل
 متوسط سهم   ،در کشورهاي آسياي شرقي    .  افزايش يافته است    ۱۹۹۰درصد در دهه      ۳/۷۴ به   ۱۹۶۰

روند زماني واردات صنعتي در كشورهاي      .  درصد بوده است   ۴/۶۶واردات صنعتي طي دوره مذكور معادل       
 درصد در دهه    ۲/۶۱ است و از      بوده هاي صنعتي در چهار دهه گذشته صعودي      مذكور نيز همچون اقتصاد   

مشاهده اين دو روند    . )١-١٥نمودار شماره    ( افزايش داشته است   ۱۹۹۰ درصد در دهه      ۳/۷۶ به   ۱۹۶۰
افزاينده، بيانگر بروز پديده اي است كه توجه به آن حايز اهميت است و آن توسعه وابستگي متقابل                        

در حقيقت برخالف آنچه انتظار مي رود تا        . گر، همزمان با افزايش توانمندي توليد است       كشورها به يكدي  
كشورهاي مختلف، همزمان با افزايش توانمندي توليد از ميزان واردات خود بكاهند، افزايش تجارت، خود               

 . عاملي مهم در افزايش رشد اقتصادي و بهبود مستمر كيفيت كاال و خدمات بوده است

 

������
������

������
������
������

������
������
������
������
������

������
������
������
������
������
������
������
������
������

������
������
������
������
������

������
������
������
������
������

�������
�������
�������
�������
�������
�������

�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������

نمودار 15-1: نسبت واردات صنعتي به كل واردات (درصد)
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 كاهنده است و با ساختار واردات اقتصادهاي        ۱۹۸۰روند شاخص مذكور در اقتصاد ايران از دهه          
هاي مهم ساختار تجاري اقتصادهاي صنعتي و         يكي از ويژگي  . صنعتي و آسياي شرقي سازگاري ندارد      

كه در   ت صنعتي است در حالي    مين منابع ارزي مورد نياز واردات صنعتي از محل صادرا          أآسياي شرقي ت  
با . آيد شمار مي ه  مين مالي واردات ب   أترين منبع ت    مهم ،اقتصاد ايران منابع ارزي حاصل از صادرات نفت        
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شود كه واردات صنعتي،     توجه به محدوديت و همچنين نوساني بودن درآمدهاي ارزي نفت، مشاهده مي            
تداوم چنين ساختاري امكان    .  مواجه بوده است   گذاري و در نتيجه توليدات صنعتي با محدوديت         سرمايه

 .جاد رشد مستمر و پوياي صنعتي را در اقتصاد ايران در پي نخواهد داشتيا

 
  سهم صادرات صنعتي در کل صادرات -١-١-٢-٤

سهم صادرات صنعتي از كل صادرات يكي از مهم ترين شاخص هاي توسعه صنعتي است به                   
وسيله ه  پذيري ب  ي رقابت هاالگو. مي شودپذيري استفاده     رقابت براي به عنوان شاخصي  گونه اي كه از آن     

تحليل مي شود چرا كه       در توليد كاالها      وري مورد استفاده      اتقسيم صادرات صنعتي بر حسب فن        
اين ساختارها مبين   . كنند وري را منعكس مي   اساختارهاي صادراتي الگوهاي اصلي رقابتي و تخصصي فن        

نهادها و  تجارت،  يند  آوري و بر   اهاي فن  ها، فعاليت  ودي عوامل، مهارت   فرايندهاي يادگيري، موج   
 در رشد    يساختارهاي متفاوت صادرات منجر به نتايج متفاوت          بنابراين  . هاي صنعتي هستند    سياست

ساختارهاي متكي بر محصوالتي كه بر پايه بر اساس تجربه اقتصادهاي صنعتي و آسياي شرقي     . گردد مي
 . رنداتايج رشد بهتري دوري استوارند نافن

 داراي يك   ١٩٦٠-١٩٩٩سهم صادرات صنعتي از كل صادرات در اقتصادهاي صنعتي در دوره              
در اقتصادهاي شرق آسيا نيز در      .  درصد بالغ شده است    ٥/٨٢ به   ١٩٩٠روند نسبتاً باثبات بوده و در دهه         

 درصد  ٥/٢٠وند فزاينده، از    دوره مذكور شاخص فوق به عنوان يكي از مولفه هاي صنعتي شدن در يك ر              
بايد توجه داشت   ). ١-١٦نمودار شماره   ( افزايش يافته است     ١٩٩٠ درصد در دهه     ٣/٧٢ به   ١٩٦٠در دهه   

 ءكننده استراتژي صنعتي جهت ارتقا         ترين عوامل هدايت      مهم  ،هاي فناوري و صادرات       كه مولفه  
 .كشورها بوده استاين پذيري، در تجربه  رقابت

شاخص مزبور در دهه     . داشته است ه با دو گروه ديگر وضعيت بسيار ضعيفي            ايران در مقايس  
 توجه به اين مولفه مهم در تدوين          لزومهنده  داين عملكرد نشان  .  درصد بوده است    ۷/۶ معادل   ۱۹۹۰

 در ارتباط با توسعه فناوري و شرايط آزادسازي تجاري           مي بايست استراتژي صنعتي آينده ايران است كه       
 . الملل در نظر گرفته شود اقتصاد بيندر فضاي آتي 
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نمودار 16-1: نسبت صادرات صنعتي به كل صادرات (درصد)

0
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1960 -1970 1970 -1980 1980 -1990 1990 -1999

����������������ايران
صنعتي

����������������
آسياي شرقي
Poly. (صنعتي )
Poly. (آسياي شرقي )

 
 
 )بهره وري متوسط سرمايه( نسبت ارزش افزوده صنعت به سرمايه -١-١-٢-٥

بهره وري متوسط سرمايه به عنوان شاخص بازدهي استفاده از عامل سرمايه در توليدات صنعتي،               
اين شاخص در   .  داراي روند باثبات بوده است     ١٩٦٠-١٩٩٩در كشورهاي صنعتي و آسياي شرقي در دوره         

نمودار ( محاسبه مي شود    ٨/٠ و در اقتصادهاي آسياي شرقي معادل          ١مورد اقتصادهاي صنعتي معادل      
 ٧٨/٠ به   ١٩٩٠روند شاخص مذكور در مورد ايران نسبتاً افزايشي بوده است و در دهه                 ). ١-١٧شماره  

 در صنعت ايران با ارقام مشابه در اقتصادهاي صنعتي و آسياي شرقي             مقايسه ارقام بهره وري  . رسيده است 
قابل تأمل است، زيرا بهره وري در اقتصادهاي اخير تحت تأثير بهبود فناوري، آموزش، تجارت و روابط                   

در حالي كه در    . بين بنگاهي تعيين شده و به همراه سرمايه، نقش مهمي در توليدات صنعتي ايفا مي كند               
ران ارز حاصل از صادرات نفت از طريق تأمين واردات واسطه اي يكي از مهم ترين                          اقتصاد اي 

تعيين كننده هاي رشد اقتصادي و صنعتي است و در گذشته اين عامل بيشتر باعث ايجاد بازدهي موجودي                
ازاين رو در سال هايي كه ميزان ارز تزريقي به بخش صنعت منجر به توليدات صنعتي                . سرمايه شده است  

 .يشتر شده است مقدار نسبت ارزش افزوده صنعت به سرمايه نيز بيشتر نشان داده مي شودب

هاي صنعتي در دو گروه كشورهاي صنعتي و          روند تحوالت شاخص   ١-٣ و   ١-٢،  ١-١جداول  
 .دهد آسياي شرقي را نشان مي
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 ١٩٦٠-١٩٩٩روند شاخص هاي صنعتي در كشورهاي صنعتي و آسياي شرقي، : ١-١جدول شماره 

كشورهاي آسياي شرقي كشورهاي صنعتي  عنوان شاخص دوره زماني ايران

15/3 3/9 5/6 1960-1999
14/0 7/1 10/4 1960-1970
23/9 3/9 4/8 1970-1980
12/2 2/7 3/3 1980-1990
9/3 2/4 2/8 1990-1999

 متوسط رشد سرانه
 توليدات صنعتي

 )درصد(
 

0/79 0/99 0/68 1960-1999
0/78 1/05 0/63 1960-1970
0/77 0/97 0/62 1970-1980
0/77 0/96 0/69 1980-1990
0/82 0/96 0/78 1990-1999

 ت ارزش افزودهنسب
 صنعت به سرمايه

 
 

20/3 25/6 9/7 1960-1999
12/8 31/1 5/7 1960-1970
19/3 26/4 8/0 1970-1980
23/3 23/5 11/7 1980-1990
26/7 21/1 14/5 1990-1999

 نسبت ارزش افزوده
ليمتوليد ناخالص  صنعت به

 )درصد(

66/4 60/8 66/9 1960-1999
61/2 50/6 58/3 1960-1970
62/2 54/6 71/9 1970-1980
64/8 62/0 70/1 1980-1990
76/3 74/3 67/1 1990-1999

 نسبت واردات صنعتي
 به کل واردات

 )درصد(

44/1 77/6 2/47 1960-1999
20/4 71/9 1/57 1960-1970
31/3 76/6 0/77 1970-1980
47/8 78/4 0/99 1980-1990
72/3 82/5 6/74 1990-1999

 نسبت صادرات صنعتي
 به کل صادرات

 )درصد(
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 ۱۹۶۰-۱۹۹۹ هاي صنعتي در كشورهاي منتخب آسياي شرقي روند شاخص :١- ۲  شمارهجدول

 عنوان شاخص دوره زماني اندونزي  جنوبيکره مالزي سنگاپور تايلند

13/55 16/66 14/25 16/85 17/04 1960-1970

12/81 22/17 10/82 16/00 18/86 1960-1970
19/56 24/38 24/71 24/89 26/03 1970-1980
13/97 12/33 8/63 15/96 10/06 1980-1990
7/33 9/70 11/06 8/12 10/04 1990-1999

متوسط رشد سرانه
 توليدات صنعتي

 )درصد(

0/81 0/70 0/71 0/94 0/75 1960-1999
0/76 0/73 0/61 0/97 - 1960-1970
0/80 0/67 0/72 0/93 0/56 1970-1980
0/80 0/70 0/71 0/98 0/64 1980-1990
0/86 0/71 0/79 0/85 0/89 1990-1999

نسبت ارزش افزوده
 صنعت به سرمايه

21/29 23/97 18/45 24/93 14/54 1960-1999
14/31 17/13 9/75 16/59 9/12 1960-1970
19/21 24/33 17/25 24/94 10/65 1970-1980
23/67 26/88 20/77 29/42 15/67 1980-1990
28/70 24/93 27/10 29/42 23/57 1990-1999

نسبت ارزش افزوده
توليد  صنعت به
 ليمناخالص 

 )درصد(

69/61 61/41 69/53 57/64 74/40 1960-1999
75/14 45/37 52/31 55/90 80/12 1960-1970
64/23 55/95 63/08 53/28 74/66 1970-1980
62/88 61/44 73/04 55/93 70/58 1980-1990
77/68 80/15 84/52 64/53 74/09 1990-1999

نسبت واردات 
 صنعتي

 به کل واردات
 )درصد(

33/80 53/00 32/77 84/02 17/49 1960-1999
2/92 27/22 5/38 63/08 1/93 1960-1970
15/38 40/97 13/71 84/60 1/65 1970-1980
40/73 57/55 32/90 91/63 16/37 1980-1990
70/32 80/54 70/83 92/51 47/25 1990-1999

نسبت صادرات 
 صنعتي

 به کل صادرات
 )درصد(
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 ۱۹۶۰-۱۹۹۹، كشورهاي منتخب صنعتيهاي صنعتي در  روند شاخص :١-٣  شمارهجدول

آمريکا انگلستان سوئيس سوئد اسپانيا ايتاليا ژاپن آلمان فرانسه کانادا  عنوان شاخص دوره زماني

2/4 1/5 1/7 2/6 4/5 4/8 3/1 2/4 2/1 2/4 1960-1999

4/6 2/6 3/5 5/4 10/6 12/6 6/7 4/4 4/4 5/0 1960-1970

2/2 1/7 1/1 1/3 4/8 4/1 3/3 2/4 2/9 2/5 1970-1980

1/1 1/3 1/9 1/6 1/5 3/5 1/8 1/2 0/5 1/1 1980-1990

2/1 0/6 1/1 2/2 1/6 -0/3 1/0 1/0 1/0 1/1 1990-1999

  
 متوسط رشد 

  توليداتسرانه
 صنعتي

 )درصد(  

.. .. .. .. .. 0/99 1/11 .. .. 0/82 1960-1999

.. .. .. .. .. 1/09 1/06 .. .. 0/92 1960-1970

.. .. .. .. .. 0/97 1/12 .. .. 0/80 1970-1980

.. .. .. .. .. 0/99 1/12 .. .. 0/77 1980-1990

.. .. .. .. .. 0/87 1/07 0/99 .. 0/83 1990-1999

  
 افزوده نسبت ارزش

 صنعت 
 به سرمايه

  

.. .. .. .. .. 30/5 24/8 .. .. 17/7 1960-1999

.. .. .. .. .. 34/7 27/7 .. .. 21/1 1960-1970

.. .. .. .. .. 32/1 28/6 .. .. 18/4 1970-1980

.. .. .. .. .. 28/8 25/1 .. .. 16/5 1980-1990

.. .. .. .. .. 25/6 20/5 22/3 .. 15/4 1990-1999

افزوده  نسبت ارزش 
 صنعت

توليد ناخالص   به
 داخلي

 )درصد (

63/5 60/3 75/9 70/7 55/8 31/6 51/2 58/3 62/4 78/4 1960-1999

51/3 36/3 68/2 65/7 53/4 21/8 40/7 44/4 51/0 73/6 1960-1970

55/7 52/6 71/9 67/3 46/6 21/6 43/4 53/4 57/0 76/2 1970-1980

66/6 68/5 77/8 70/1 51/4 30/1 51/8 60/8 63/4 79/3 1980-1990

77/7 78/9 84/5 78/6 72/3 51/3 67/6 72/4 76/2 83/0 1990-1999

نسبت واردات  
 صنعتی

 به کل واردات
  )درصد (

69/7 77/8 91/4 77/8 65/6 94/4 84/4 86/8 74/7 53/6 1960-1999

64/5 80/7 89/4 69/8 42/4 91/5 79/2 87/1 71/4 42/8 1960-1970

66/1 78/8 90/1 77/2 66/6 94/2 83/0 86/7 73/9 49/5 1970-1980

68/9 70/9 92/4 80/3 71/5 96/0 85/9 86/5 74/6 57/1 1980-1990

78/3 81/6 93/3 82/5 76/9 95/2 88/7 87/1 78/4 62/4 1990-1999

 نسبت صادرات 
 صنعتی

 به کل صادرات
  )درصد(
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نسبت ارزش افزوده صنعت به سرمايه نمودار 17- 1: 

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1960 -19701970 -19801980 -19901990 -1999

����������������ايران
����������������صنعتي
آسياي شرقي
Poly. (آسياي شرقي )
Poly. (صنعتي )

 
 

  صنعتوابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي و تأثير آن بر بخش -١-١-٣

 كه سهم عمده درآمدهاي     كند  مي مشخصبه وضعيت كل صادرات ايران در چند دهه اخير          توجه  
نسبت درآمدهاي نفتي و      ١-١٨ نمودار شماره . استحاصل شده    ارزي كشور از محل صدور نفت          

 . نشان مي دهد۱۳۴۲-١٣۷۹توليد ناخالص داخلي در اقتصاد ايران طي سال هاي هزينه هاي دولت را به 

 

نسبت درآمدهاي نفتي و هزينه هاي دولت به  GDP (درصد) نمودار 1-18: 
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در اكثر كشورهاي صادركننده نفت ديده مي شود و هر          ،سهم قابل توجه بخش دولتي در اقتصاد      
چه سهم درآمدهاي ناشي از صدور نفت در اقتصاد اين كشورها بيشتر باشد، اندازه دولت نيز تحت تأثير                    

 . راي اقتصاد ايران نشان داده شده استب ١-١٩  اين ارتباط مثبت در نمودار شماره.آن بزرگتر است

گسترده دولت در اقتصاد ايران شده است، پس        نقش   بر عامل درآمدهاي نفتي كه منجر به         افزون
تأثيرگذار بوده هاي اقتصادي   افزايش سهم دولت در فعاليتزمينهامل ديگري نيز در و ع،از پيروزي انقالب  

 . اشاره كردصنايع  گستردهملي شدن است كه از جمله مي توان به 
 

GDP نمودار 19-1 : ارتباط بين سهم درآمدهاي نفتي و هزينه هاي دولت در

y = 0.7736x + 15.798
R2 = 0.6813
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هاي  براي تعيين اندازه واقعي دولت از نقطه نظر سهم آن در اقتصاد ضروري است پرداخت                    
 اين ايده كه مفهوم لحاظ      .١ضمني به صورت يارانه ها را نيز به جمع هزينه هاي صريح دولت اضافه كرد              

كار گرفته شده است    ه  براي اقتصاد ايران ب    2بردارد، در مطالعه اي  كردن هزينه فرصت منابع اقتصادي را در      
هاي   مقادير هزينه  ،كه بر اساس آن با در نظر گرفتن يارانه نفت خام، يارانه ارز خارجي و يارانه نرخ بهره                   

در . اند و اندازه دولت با مقادير تعديل شده محاسبه شده است             دولت و توليد ناخالص داخلي تعديل شده       

                                                           
1- Vito Tanzi, 1997,The Changing Role of the State in Economy: A Historical 
Perspective, Washington D.C.: International Tlonetary Fund. 

كتاب اقتصاد ايران، چاپ ، ، منابع خارج از بودجه در اقتصاد ايران۱۳۷۸،  صالحي اصفهاني ، هادي و طاهري پور، فرزاد  2-
  تهران، ايران،دوم، طبيبيان، محمد، موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه
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هاي   نشان داده شده است كه با در نظر گرفتن مقادير خارج از بودجه دولت كه همان يارانه                   ، مطالعه اين
 . كار گرفته شوده پرداختي است، اندازه دولت بزرگتر از حالتي است كه مقادير تعديل نشده ب

سهم  اما صرف . شود كه دامنه حضور دولت در اقتصاد ايران قابل توجه است           بنابراين مشاهده مي  
تواند معيار مناسبي براي ميزان دخالت دولت در نظام اقتصادي جامعه              دولت در اقتصاد نمي   هزينه هاي  

هاي دولت مربوط به ارائه خدمات آموزش همگاني، بهداشت            د كه قسمتي از هزينه     كربايد توجه   . باشد
در . دمات عمومي است  ها و ديگر خ    عمومي، تأمين امنيت نظامي و انتظامي، خدمات مربوط به شهرداري          

شده توسط دولت به منظور ارائه كاالها و خدماتي است كه در ادبيات                هاي صرف  واقع قسمتي از هزينه   
 اقتصادي خاصي كه    ويژگي هاياين كاالها به دليل      . شوند اقتصاد به عنوان كاالي عمومي شناخته مي       

 و توليد آنها تشكيل      عرضهازاري براي   به عبارت ديگر هيچ ب     . شوندعرضه  د توسط بازار    ندارند نمي توان 
شود  در اين وضعيت كه يكي از موارد شكست بازار است، دولت با دخالت خود جايگزين بازار مي                . نمي شود

 كاالهاي عمومي يكي از مواردي       عرضه.  مي نمايد مبادرت چنين كاالها و خدماتي       عرضه به و مستقيماً 
كننده  در واقع موارد شكست بازار تبيين     . تئوريك الزم مي داند  است كه حضور دولت در اقتصاد را از لحاظ          

اما وضعيتي نيز وجود دارد كه حضور دولت در اقتصاد فراتر از            . نقش اصلي دولت در اقتصاد جامعه هستند      
هاي  سساتي است كه فعاليت    ؤها و م   نقش اصلي آن است و آن دخالت دولت به صورت ايجاد شركت              

ها كه به عنوان     گونه فعاليت ن  حجم اي . تواند انجام گيرد   هاي خصوصي نيز مي   اقتصادي آنها توسط واحد   
شود نشاندهنده ميزان دخالت مستقيم دولت در بازارهاي اقتصادي           هاي بازاري دولت شناخته مي      دخالت

سسات انتفاعي  ؤها و م   بنابراين با تفكيك بودجه عمومي به بودجه دولت و بودجه شركت             . جامعه است 
 اين تصوير    .هاي بازاري دولت در اقتصاد كشور ارائه داد             توان تصويري از حجم دخالت      دولتي مي 

 .١هاي بازاري دولت در اقتصاد ايران است نشاندهنده سهم قابل توجه دخالت
 مشاهده مي شود كه يك ارتباط مثبت بين نسبت درآمد نفت به              ١-٢٠ بر اساس نمودار شماره   

 وجود  ۱۳۴۵-١٣۷۳هاي   اي بزرگ صنعتي در بخش عمومي طي سال       ه هسيس كارگا أكل درآمد دولت و ت    
به عبارت ديگر با افزايش سهم درآمد نفتي، تمايل براي انجام سرمايه گذاري در قالب تاسيس                     . دارد
 .هاي صنعتي گسترش يافته است بنگاه

                                                           
، نحوه تخصيص اعتبارات بانكي و پيامدهاي تورمي حضور دولت )۱۳۸۱(كريمي، ليال و سيدمحمد فريور، افشين جعفري،   1-

 در بازارهاي اقتصادي 
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ورد نياز براي منابع م. در واقع درآمد نفتي منجر به ايجاد ساختاري براي جذب درآمدهاي بعدي شده است
بودجه عمومي دولت است كه در هر بر سسات عمومي، يك عامل فشار ؤها و م اداره و ادامه كار اين بنگاه

دهي اين زيان از طرفي، وضعيت . مي دهد  خود را نشان،دوره به شكل تمايل به افزايش صادرات نفت
 .ها بيانگر عملكرد غير اقتصادي آنها است بنگاه

 -هاي مختلف، نظام اقتصادي    يران به درآمدهاي ناشي از فروش نفت از جنبه         وابستگي اقتصاد ا  
طوركلي به رشد اقتصادي كشور در تمام       ه  اين تأثيرگذاري ب  . اجتماعي كشور را تحت تأثير قرار داده است       

كه با كاهش درآمدهاي    از زمان   كه در مقاطعي     طوريه  ب. شود هاي توليدي و مصرفي مربوط مي       زمينه
از . شود  مي مشاهدههاي اقتصادي جامعه     اجه هستيم، تأثير ركودي آن بر دامنه وسيعي از فعاليت          نفتي مو 

 مستقل از فرآيندهاي داخلي اقتصاد كشور تعيين      اًزا و تقريب   گونه درآمدها به صورت برون     كه اين يي  جا آن
نفتي به    منابع ،نعالوه بر آ  . شود گردد، كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي يك ضرورت محسوب مي          مي

بايست نوعي ثروت به حساب بيايد و ارز حاصل از صدور               مي ،عنوان يك منبع فناپذير در اقتصاد كشور       
 .١هاي جاري و مقطعي شود هزينه، صرف نفت نبايد به صورت درآمد

 

ارتباط بين سهم درآمدهاي نفتي در كل بودجه دولت و تاسيس  نمودار 1-20: 
بنگاههاي بزرگ صنعتي در بخش عمومي

y = 0.3341x - 1.9386
R2 = 0.1443
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وابستگي فزاينده در گذشته و استراتژي استفاده عقاليي در آينده، : درآمد نفت "،١٣٧٣ مشايخي،علينقي،  1-

  ۸، شماره فصلنامه برنامه و توسعه، دوره دوم
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 اجتماعي  -اقتصادي وابستگي فرآيندهاي جاري توليدي و مصرفي در نظام           كه تحت اين شرايط  
 در نتيجه در مقاطعي كه درآمدهاي نفتي          و يابد كشور به منابع ارزي حاصل از صادرات نفت كاهش مي          

هاي اقتصادي  كند، تأثير ركودي ناشي از آن بر فعاليت المللي كاهش پيدا مي كشور به واسطه تحوالت بين   
 .شود جامعه كم مي

ز هاي بخش صنعت چگونه فراهم شده است را ا           كه منابع الزم در سرمايه گذاري     پرسش  اين  
٢١شماره   منحني شاخص ماليات تورمي در نمودار      .نيز مي توان بررسي كرد   نقطه نظر ماليه عمومي داخلي      

   اين متغير در حقيقت اختالف حجم پول      . دهد اين جنبه خاص از موضوع را از ديد تاريخي نشان مي            ١-
)M2 (  واقعي)      اين فرض اتخاذ   . از روند زماني آن است    ) كننده قيمت مصرف حجم پول تقسيم بر شاخص

بيني شده براي نقدينگي را نشان مي دهد و          تقاضاي پيش  ، است كه عامل روند در حجم پول واقعي        شده
 تقريبي از غافلگير شدن مردم در برابر تغيير ارزش پول در               ،تفاوت حجم پول واقعي از روند زماني آن         

 ممكن است داراي عالمت جبري مثبت يا منفي         ،ص بسته به شرايط اقتصادي    اين شاخ . دسترسشان است 
بيني مي شود بهبود يابد،     به اين معني كه اگر وضعيت اقتصادي بيش از آنچه كه توسط عموم پيش              . باشد

 سال قبل از انقالب اين اتفاق رخ داد، شاخصي كه تحت عنوان شاخص ماليات تورمي ايجاد                 ۵چنانچه در   
ي هاي نقدي مردم   يبود يعني به صورت پيش بيني نشده ارزش دارا         راي عالمت مثبت خواهد   مي شود دا 

كه ماليات تورمي، تعادل ارزش پول حقيقي در دست مردم را            در غير اين صورت هنگامي    . افزايش مي يابد 
زش زند، يعني زماني كه به صورت غير منتظره، نرخ تورم افزايش يافته و ار                   به زيان مردم برهم مي     

ها اين اختالف،    در هر كدام از اين حالت     .  اين شاخص منفي است     يابدي هاي نقدي آنها كاهش مي    يدارا
و به صورت ماليات    ) در زماني كه اين شاخص مثبت است       (به عنوان تقريبي براي يارانة پولي به مردم          

 . تفسير مي شود) وقتي كه منفي است(تورمي از مردم 

هاي بودجه اي   كمك،هاي مورد بررسي، دولت  قابل مالحظه اي از سالهاي در دوره كه   يياز آنجا 
 اگر  ،است هاي عمومي و خصوصي بويژه در بخش صنعت فراهم كرده               و اعتبارات ارزان براي بنگاه     

درستي ه   ، اين بحث ب    بعد از انقالب نداشته باشيم      ه ويژه اشاره اي به شيوه غالب در تأمين منابع مالي ب          
 است به اندازه شش درصد      كه فقط قادر بوده   (علت فقدان يك سيستم مالياتي كارا       ه  ب. دبيان نخواهد ش  

 اصلي  ء، پيوسته در ايران تأمين مالي دولت دو جز        ) را براي بودجه دولت تجهيز كند      توليد ناخالص داخلي  
نقش اين  .  است دادهمي  درآمد نفت بوده كه بخش غالب درآمد بودجه را تشكيل             عامل اول، . داشته است 
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 ، به اين معني كه     شود، تغيير كرده   ديده مي  ١-٢١شماره   نمودار   درطور كه    عامل طي دو دهة اخير، همان     
 و يك كاهش پايدار پس از آن قابل تشخيص           ۱۳۵۵ تا   ۱۳۴۸يك افزايش در درآمد سرانه نفت از سال          

 . است

 
در  گذاري سرانه واقعي سرمايه ، روند تغييرات سرانه درآمدهاي واقعي نفت :١-٢١ رنمودا

 ١٣٣٨-١٣٧٩ هاي و شاخصي از ماليات تورمي در اقتصاد ايران طي سال بخش صنعت

 
 و روند آن    ه است قبل از انقالب اسالمي درآمد نفت بر كل اقتصاد و بر بودجه دولت، تسلط داشت              

 خود را در    اين امر به دولت كمك كرد تا سهم        . ه است  از انقالب فزاينده بود    پيشطي حدود يك دهه     
اقتصاد افزايش دهد و يك بخش عمومي نسبتاً بزرگ بر روي زمينه هاي سنتي موجود براي اقتصاد                      

پس از انقالب روند درآمدهاي واقعي       . وجود آورد ه  دولتي، كه از آغاز سلسلة پهلوي ايجاد شده بود، ب            
 ليكن  ، به خود گرفت    روند نزولي  ،يعني در دسترس بودن درآمد حقيقي نفت      . حاصل از نفت معكوس شد    

حتي سهم بخش عمومي در اقتصاد افزايش هم          . نقش نسبي بخش عمومي در اقتصاد كاهش نيافت         
نقش عامل دوم كه افزايش حجم پول يا دريافت ماليات تورمي است             طي اين دوره،    يعني در واقع    . يافت

 از طريق افزايش پايه پولي       بيشتر دولت، كسري بودجه    لذا .استداشته  منابع دولت   قابل توجهي در تأمين     
 نرخ رشد نقدينگي به طور متوسط          اسالمي، انقالبپيروزي   از   پسنحوي كه در دوره      ه   ب ،تأمين شد 

 .  درصد بوده است۲۲ساالنه 
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هاي كالن صنعتي به تفكيك صنايع مصرفي كم دوام، بادوام           عملكرد شاخص  -١-١-٤
 اي  اي و سرمايه و صنايع واسطه

دوام، صنايع   هاي كالن صنعتي به تفكيك صنايع مصرفي كم            شاخص در اين بخش عملكرد    
هاي  بندي فعاليت  اين نوع از طبقه    . شود اي و واسطه اي بررسي مي        مصرفي بادوام، و صنايع سرمايه      

 .است ز اهميتيصنعتي در تبيين اصول راهبردي توسعه صنعتي حا

ه صنايع مختلف در كل       افزود  روند تحوالت سهم ارزش      ١-٢٣ و ١-٢٢ شماره    مودارهاين
 در سه دهه گذشته نشان        را  و ميانگين سهم مزبور     ۱۳۵۰-١٣۸۰هاي   افزوده صنعت را طي سال      ارزش
ترين تحول در روندهاي مزبور، روند نزولي سهم صنايع مصرفي كم دوام و روند افزايشي                   مهم. دهد مي

 كم دوام،   باده صنايع مصرفي    افزو  سهم ارزش  ۱۳۸۰در سال   . اي است  اي و واسطه   سهم صنايع سرمايه  
 . استبوده  درصد ۱/۵۵، و ٣/٢٦ ، ٨/١٨اي به ترتيب  اي و واسطه دوام و صنايع سرمايه

شايان ذكر است كه روند تحوالت صنايع به گونه فوق، منعكس كننده راهبرد جايگزيني واردات                
 واسطه اي تقويت   -ه اياست كه در مرحله اول، صنايع مصرفي كم دوام و در مرحله بعد صنايع سرماي                  

مي شود، در حالي كه غالب كشورهاي درحال توسعه كه فرآيند موفق صنعتي شدن را طي كرده اند، از                     
 .رشد صنايع مصرفي با دوام بهره برده اند كه داراي كشش درآمدي بيش از يك بوده اند

. دهد ميافزوده صنايع مختلف را نشان           روند رشد ارزش    ١-٢٥ و    ١-٢٤ شماره    نمودارهاي
كمترين مقدار را   درصد،   ۲/۳ درصد و    ۷/۱ با   ١٣٧٠ميانگين رشد صنايع مصرفي كم دوام و بادوام در دهه           

اي با   اي و واسطه   كه در دهه مزبور صنايع سرمايه        در حالي . طي سه دهه گذشته تجربه كرده است        
 از رشد كمتري    ١٣۵۰دهه   رشد بيشتر ولي نسبت به       از ،١٣۶۰ درصد در مقايسه با دهه       ۹/۸ميانگين رشد   

دهد كه در اين سال صنايع        نشان مي  ۱۳۸۰تصوير رشد صنايع مزبور در سال        آخرين. برخوردار بوده است  
اي با   اي و واسطه    درصد و صنايع سرمايه    ۵/۹ درصد، صنايع مصرفي بادوام با        ۵/۱۱ مصرفي كم دوام با   

 . داشته استقرار  ١٣٧٠ درصد در سطح رشد باالتري نسبت به ميانگين دهه ۱۰

بايد توجه داشت كه توسعه صنعتي نيازمند رشد مستمر و باالي بخش صنعت و روند افزايشي                   
هاي يك استراتژي معطوف به  سازي مولفه رشد مستمر نيز نيازمند پياده . سهم صنعت در اقتصاد ملي است     

 . پذير است صنعت رقابت
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سهم ارزش افزوده صنايع مختلف نمودار1-22: 
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ميانگين سهم ارزش افزوده صنايع مختلف نمودار1-23 :  
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رشد ارزش افزوده صنايع مختلف نمودار 1-24: 
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 ۱۳۵۰-١٣٨٠هاي   افزوده صنايع مختلف را در سال      انحراف معيار رشد ارزش    ١-٢٦شماره  نمودار  
هاي مورد   صنايع مصرفي كم دوام به علت ماهيت محصوالت اين بخش در مجموع سال             . دهد نشان مي 

 .وام با بيشترين نوسان رشد همراه بوده استمطالعه داراي كمترين نوسان و صنايع مصرفي باد
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ميانگين رشد ارزش افزوده صنايع مختلف نمودار 1-25 : 
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انحراف معيار رشد ارزش افزوده صنايع مختلف نمودار 1-26 : 
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روند تحوالت موجودي سرمايه در صنايع مختلف را نشان            ١-٣١ تا   ١-٢٧شماره  نمودارهاي  
موجودي روند كاهشي سهم موجودي سرمايه صنايع مصرفي كم دوام و روند افزايشي سهم                  . دهد مي

اين  .، قابل توجه بوده است    اي در كل موجودي سرمايه بخش صنعت       اي و واسطه   سرمايه سرمايه صنايع 
گذاري ساالنه در صنايع مصرفي كم دوام در مقايسه با روند كل              واقعيت نشاندهنده روند كاهشي سرمايه    

دهد كه اين سهم در       نشان مي  ۱۳۸۰ارقام محاسبه شده براي سال      . گذاري در بخش صنعت است     سرمايه
 درصد  ۹/۴۴، و   ۹/۱۶،  ۱/۳۸اي به ترتيب     اي و واسطه   صنايع مصرفي كم دوام، بادوام و صنايع سرمايه        

  .بوده است
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موجودي سرمايه در صنايع مختلف نمودار 1-27 : 
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سهم موجودي سرمايه صنايع مختلف دركل موجودي سرمايه صنعت نمودار 1-28:    
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ميانگين سهم موجودي سرمايه در صنايع مختلف نمودار 1-29:   
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مقدار اين  . دهد يع مختلف نشان مي    وري متوسط سرمايه را در صنا        بهره ١-٣١شماره  نمودار  

طور قابل توجهي نسبت به صنايع مصرفي بادوام و صنايع              ه  شاخص در صنايع مصرفي كم دوام ب         
 .  است تراي پايين اي و واسطه سرمايه
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رشد موجودي سرمايه در صنايع مختلف نمودار 1-30: 
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بهره وري متوسط سرمايه در صنايع مختلف نمودار 1-31: 
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مختلف و سهم آن را در كل اشتغال          ميزان اشتغال صنايع      ١-٣٣  و ١-٣٢شماره  نمودارهاي  

 هر  ۱۳۸۰اي در سال     اي و واسطه    صنايع مصرفي كم دوام و صنايع سرمايه       نتعداد شاغال . دهد نشان مي 
با اين حال رشد اشتغال     . ن صنايع مصرفي بادوام است     هزار نفر حدود دو برابر شاغال      ۴۰۰يك با بيش از     
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هاي مورد مطالعه بيشتر از رشد اشتغال        ي بادوام طي سال   اي و صنايع مصرف    اي و واسطه   در صنايع سرمايه  
 . استبوده صنايع مصرفي كم دوام در 
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ميزان اشتغال در صنايع مختلف نمودار 1-32: 
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تركيب سهم اشتغال صنايع مختلف از كل اشتغال صنعتي نمودار 1-33: 

0

10

20

30

40

50

60

70

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

صد
در

صنايع مصرفي كم دوام صنايع مصرفي با دوام صنايع سرمايه اي-واسطه اي

 
 



 استراتژي توسعه صنعتي كشور                                                                                                       

 

۷۰

 نشان داده شده    ١-٣٤ شماره    در نمودار  ،وري متوسط نيروي كار در صنايع مختلف        مقايسه بهره 
اي، مصرفي بادوام و مصرفي      اي و واسطه   دهد كه صنايع سرمايه    نشان مي وري   روند تحوالت بهره  . است

هاي اخير   كه در سال    طوريه   ب نسبي مي باشند، وري    بهره منعكس كننده مرتبه كم دوام به ترتيب       
 درصد و از     ۳۰وري صنايع مصرفي بادوام        اي از بهره    اي و واسطه    وري متوسط صنايع سرمايه     بهره
 .استبوده  درصد بيشتر ۵۰ كم دوام وري صنايع مصرفي بهره

 

بهره وري متوسط نيروي كار در صنايع مختلف نمودار 1-34 :  

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

61
ت 

 ثاب
ت
قيم

به 
ال 

 ري
ون

ميلي

صنايع مصرفي كم دوام صنايع مصرفي با دوام صنايع سرمايه اي-واسطه اي

 

اذوام ا صنايع مصرفي ب ايع سرمايه اي و واسطه اي ب صن نمودار 35-1: ارتباط 
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بهره وري در صنايع مصرفي كم دوام و با دوام طي سال هاي گذشته تقريباً ثابت بوده و افزايش                   
از . بوده است  واسطه اي   -بهره وري در صنعت عمدتاً به دليل تغييرات اين شاخص در صنايع سرمايه اي             

 واسطه اي مي توان به وزن باالي صنايع واسطه اي در           -داليل باال بودن بهره وري در صنايع سرمايه اي       
 واسطه اي و بهره مندي اين صنايع از منابع طبيعي داخلي با هزينه كم و                  -مجموعه صنايع سرمايه اي  

 .استفاده از ماشين آالت بيشتر در اين صنايع اشاره كرد

 صنايع مصرفي كم دوام، در اقتصاد        ،دهد كه طي سه دهه گذشته        فوق نشان مي   شاخص هاي 
 درصد  ۳۸كه اين بخش با در اختيار داشتن          طوريه  ب. ايران به تدريج نقش خود را از دست داده است          

وري سرمايه و     داراي كمترين بهره    ، درصد اشتغال صنعتي    ۴۰موجودي سرمايه كل بخش صنعت و         
اين . استبوده  اي و صنايع مصرفي بادوام       اي و واسطه    در مقايسه با صنايع سرمايه     نيروي كار بهره وري  

اي با صنايع مصرفي، بويژه صنايع مصرفي        اي و واسطه   هماهنگ صنايع سرمايه  نا  نكته نشاندهنده توسعه    
كه در توسعه صنعتي ايران تعميق صنعتي به مفهوم توسعه پيوندهاي                طوريه   است ب   بوده كم دوام 

اي  دهندگي رشد صنايع سرمايه     ميزان توضيح  ١-٣٦ و   ١-٣٥شماره  نمودارهاي  . تي ضعيف بوده است   صنع
تر   توجه ارتباط ضعيف   درخورنكته  . دهد اي را توسط صنايع مصرفي كم دوام و بادوام نشان مي            و واسطه 

ر صنايع  عبارت ديگ ه  ب. اي با توسعه صنايع مصرفي كم دوام است          اي و واسطه   توسعه صنايع سرمايه  
 .اي عمل كرده است اي و واسطه مصرفي كم دوام كمتر به عنوان محرك توسعه صنايع سرمايه

 

ارتباط صنايع سرمايه اي و واسطه اي با صنايع مصرفي كم دوام نمودار 1-36: 
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 ١  فناوري-١-١-۵

يافته در قرن بيستم، رشد فناوري در فرآيند            ترين عامل رشد اقتصادي كشورهاي توسعه        مهم
 درصد رشد اقتصادي فرانسه مرهون      ۷۶اقتصادي آلمان و     درصد رشد    ۷۸. توليدات صنعتي آنها بوده است    

 فناوري،هاي   ترين ويژگي  از مهم . استبوده   درصد   ۵۰ اين رقم براي امريكا      . بوده است  فناوري آنها رشد  
وجود آمدن و   ه  كه انتقال آن هزينه اندكي دارد و پس از ب           بازده فزاينده آن نسبت به مقياس است و اين        

 . دانش آن استفاده مي كنندزيرها از سر ه ساير بنگاهكشف آن توسط يك بنگا

 :دكرتقسيم زير،  صنايع را به چهار گروه عمده  با معيار فناوري، مي توانور كليبه ط

مزيت در اين   . عمدتاً در بر گيرنده محصوالت ساده و كاربر هستند        اين توليدات   : اگر  منبع -الف
توان در اين     به عنوان مثال مي    .ناشي مي شود كشور  در يك    منابع طبيعي    نوع محصوالت معموالً از وجود    

موادغذايي، محصوالت متكي به نفت و توليداتي مانند           گروه از انواع محصوالت كشاورزي و جنگلي،        
 .سيمان و شيشه نام برد

محصوالت اين گروه، به طور عمده، در فرآيند توليد نياز به               :  سطح پايين  فناوري -ب
بسياري از محصوالت آن يكسان بوده و رقابت عمدتاً روي قيمت             . تاً ساده دارند  مهارت هاي كاري نسب   

 محصوالت نساجي مانند پارچه،     .شايان ذكر است كه مقياس اين محصوالت معموالً بزرگ نيست          . است
 .كفش و محصوالت ساده فلزي در زمره اين صنايع قرار مي گيرند

وه، نيازمند به فناوري هاي پيچيده،      توليد محصوالت اين گر    :  سطح متوسط  فناوري -ج
صنايع توليد خودرو و قطعات آن،       . سطح نسبتاً باالي تحقيق و توسعه و مهارت هاي پيشرفته است             

 ماشين آالت صنعتي در زمره       و توليدات شيميايي و پالستيك و فرآيندهاي مهندسي مانند توليد موتور           
 . متوسط قرار مي گيرندفناوريتوليدات با 

اين دسته از محصوالت احتياج به هزينه هاي تحقيق و توسعه زياد،              : سطح باال  ريفناو -د
 از جمله اين محصوالت      .فناوري هاي پيشرفته و سريع التغيير و تأكيد فراوان بر طراحي محصول دارند            

 .مي توان محصوالت الكترونيكي را نام برد

                                                           
دراين قسمت، به اختصار و تنها با هدف تكميل          .  در فصل هفدهم با تفصيل بيشتر به اين موضوع پرداخته شده است              -1  

 .مشخصه هاي صنعت كشور، مطالب مرتبط ارائه گرديده است
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 رت جهاني به سمت محصوالت    بررسي روند حركت اقتصاد جهاني نشاندهنده اين است كه تجا          
افزوده بسيار    ارزش ،كه اين محصوالت    حركت مي كند و با توجه به اين       برخوردار از فناوري  هاي پيشرفته   

وجود مي آورند و حاشيه سود زيادي دارند، كشورهايي كه بتوانند اين محصوالت را توليد و                   ه  بااليي ب 
 درصد صادرات   ۳۰ تقريباً   ،هاي گذشته  طي سال . ند، رشد بااليي در بخش صنعت خواهند داشت       كنصادر  

البته الزم به   .  تشكيل داده اند   برخوردار از فناوري  هاي پيشرفته    كشورهاي در حال توسعه را محصوالت      
 اطالعات  فناوريذكر است كه كشورهاي در حال توسعه عمدتاً در بخش توليدات صنايع الكترونيك و                 

 به  ۱۹۸۵ ميليارد دالر در سال      ۱۹/۴ات محصوالت الكترونيك آنها از      رشد كرده اند، به گونه اي كه صادر     
برخوردار از  ساير محصوالت   صادرات  در همين مدت    .  بالغ شده است   ۱۹۹۸ ميليارد دالر در سال       ۲۹۰

در مورد صنايع الكترونيك    .  ميليارد دالر رسيده است    ۲۵ ميليارد دالر به     ۳/۶ آنها از    فناوري هاي پيشرفته 
 درصد صادرات كشورهاي در حال توسعه توسط كشورهاي آسياي جنوب               ۸۷كر است كه     الزم به ذ  

 .شرقي انجام مي شود

با اين مقدمه كه در مورد وضعيت صادرات كاالهاي با فناوري باال در كشورهاي در حال توسعه                  
 سهم  توجه به . مطرح شد، وضعيت فناوري كاالهاي توليد شده در كشور را مورد بررسي قرار مي دهيم                

طور ه   در ايران نشان مي دهد كه ب      ۱۳۷۸ الي   ۱۳۷۳هاي   افزوده توليدات با فناوري مختلف در سال       ارزش
شده است افزوده صنعتي ايران توسط صنايع متكي به منابع طبيعي ايجاد     درصد از ارزش   ۵۰متوسط حدود   

 با يك روند تقريباً     ۱۳۷۳ل   درصد در سا   ۲۱ سهم صنايع با فناوري پايين از حدود         ).١-٣٧نمودار شماره   (
 تقريباً  ، در همين مدت سهم صنايع با فناوري متوسط          . رسيده است  ۱۳۷۸ درصد در سال      ۱۵نزولي به   

و صنايع با فناوري باال نيز كمترين سهم را در توليد           است  افزوده صنعتي بوده      درصد از كل ارزش    ۳۱برابر  
 درصد از كل    ۵/۲ به   ۱۳۷۳ درصد در سال     ۷/۱ از   ،وديبا يك روند صع    و سهم آنها     افزوده دارا بوده   ارزش
بوده كه بخش عمده آن توليد محصوالت الكترونيكي          است   افزايش يافته     ۱۳۷۸افزوده در سال      ارزش
 .است

سطوح مختلف فناوري نشان مي دهد كه در        هاي توليدات صنعتي در    بررسي سهم صادرات گروه   
صادرات   درصد از  ۵/۰سيار پايين است، به گونه اي كه تنها         اين قسمت نيز سهم صنايع با فناوري باال ب         

هاي اخير اين رقم      به توليدات كاالهاي با فناوري باال مربوط است كه طي سال             ۱۳۷۸صنعتي در سال    
  .)١-٣٨نمودار شماره  ( است بودهبيشترين مقدار



 استراتژي توسعه صنعتي كشور                                                                                                       

 

۷۴

 صنايع وابسته   هاي اخير مربوط به     بطور متوسط طي سال    ،بيشترين ميزان صادرات صنعتي كشور    
 درصد از   ۴۵ها تقريباً حدود     هر كدام از اين گروه    . طبيعي و صنايع با فناوري متوسط بوده است         منابع   به

 .سهم صادرات صنعتي را به خود اختصاص داده اند

 
 هاي مختلف در بخش صنعت افزوده فناوري سهم ارزش :١-٣٧ نمودار شماره

 ۱۳۷۸ الي ۱۳۷۳هاي  طي سال 
 

0  

50  

100  

H T  
M T  
LT  
R B  

H T  1.726  1.876  2.036  2.931  2.147  2.503  
M T  28.9  33.52  33  27.53  31.47  30.59  
LT  20 .36  21.52  19.84  21.21  16.66  15.05  
R B  49.01  43.08  45.13  48.33  49.72  51.86  

1373  1374  1375  1376  1377  1378  

 
 

  محصوالت  و صادرات  داشاره به سهم بسيار پايين تولي      ١-٣٨ و   ١-٣٧ شماره   هايمقادير نمودار 
هاي  كه اشاره شد، طي سال     همانطور   .با فناوري باال از كل توليدات و صادرات بخش صنعت ايران دارند            

 باال اختصاص داشته است،      درصد صادرات كشور به محصوالت با فناوري       ۵/۰گذشته در بهترين شرايط     

.  درصد بوده است   ۶۰ بيش از    فيليپين و   سنگاپور،  مالزيكه اين رقم براي كشورهايي مانند        در حالي 
 كاالهاي با فناوري باال داراي كشش درآمدي بزرگتر از يك هستند و تقاضا براي آنها در                           بيشتر

 روزافزون اين كاالها در تجارت جهاني،        به همين دليل و با توجه به اهميت        .كشورهاي پردرآمد زياد است   
 . گونه كاالها در كشور امري ضروري است حركت در جهت گسترش دانش توليد اين

ه هاي گذشته ب    ديگر مقدار بسيار كم صادرات محصوالت صنعتي كشور كه طي سال              سوياز  
نه تنها سهم صادرات    نيز نشان مي دهد كه     است   ميليارد دالر در نوسان بوده       ۵/۲ تا   ۱طور متوسط بين    



 روند تحوالت بخش صنعت در ايران

 

۷۵

 بلكه مقادير مطلق اين صادرات نيز با صادرات كشورهاي          ،محصوالت با فناوري باال در كشور پايين است       
 . پيشرفته قابل مقايسه نمي باشد

هاي طي سال هاي مختلف در بخش صنعت سهم صادرات فناوري: ١-٣٨ نمودار شماره
 ۱۳۷۸ تا ۱۳۷۷

 
در صادرات  او سهم آن      ارزش صادرات كاالهاي با فناوري باال        ١-٥ و   ١-٤ه  ول شمار جدا

  .و رتبه ايران را در جهان نشان مي دهدصنعتي 

 
 ارزش صادرات كاالهاي با فناوري باال و رتبه ايران :١-٤جدول شماره 

1999 1998 1997  

9/31 3/91 2/47 
ارزش صادرات كاالهاي با فناوري 

 ) دالرميليون(باال

 رتبه ايران در جهان 87 84 76

 World Development Indicators, 2001 :مأخذ
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ادر   ارزش صادرات كاالهاي با فناوري بال       ۱۹۹۹ تا   ۱۹۹۷هاي   مشاهده مي شود كه طي سال     
 به  ۱۹۹۹كه صادرات آمريكا و ژاپن در سال         ميليون دالر رسيده است، در حالي       ۳۱/۹ به   ۴۷/۲ايران از   
 در واقع صادرات امريكا و ژاپن براي كاالهاي با فناوري بال           . بوده است   ميليارد دالر  ۱۰۴ و   ۲۴۰ترتيب  

رتبه ايران در بين    .  است  بوده رقم مشابه در ايران     هزار برابر بيشتر از     ۱۰ هزار و    ۲۵ابه ترتيب تقريباً    
را نشان مي دهد و لزوم     كشورهاي دنيا نيز جايگاه نامطلوب ايران در صادرات محصوالت با فناوري باال               

 .سازد مي آشكاربيش از پيش را  شرايط مناسب براي پيوستن ايران به اين حركت جهاني كردنفراهم 

 
 سهم صادرات كاالهاي با فناوري باال و رتبه ايران :١-٥ه جدول شمار

1999 1998 1997 
 

0/56 0/27 0/15 
سهم صادرات كاالهاي با فناوري باال در 

 )درصد(ي صنعتي صادرات كاالها

 رتبه ايران در دنيا 98 91 84

 World Development Indicators, 2001: مأخذ
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 عملكرد صنعت از ديدگاه خرد -١-٢

  تصوير عمومي-١-٢-١

هاي صنعتي كشور و بررسي        دهنده ساختار بنگاه     عوامل تشكيل   با توجه به   در اين قسمت     
 بخش  اين، عملكرد   ۱۳۷۸   الي ۱۳۷۳هاي   ي سال هاي عمده اقتصادي مربوط به بخش صنعت ط        كميت

 . گيرد مي مورد تجزيه و تحليل قرار

 هزار بنگاه صنعتي در كشور مشغول به فعاليت         ۳۲۰ حدود   ۱۳۷۵ نتايج سرشماري سال     بر اساس 
ها،   نفر و بيشتر و بقيه بنگاه        ۱۰ هزار بنگاه داراي تعداد كاركنان         ۱۲ اين تعداد، حدود   كه از بوده اند  

 به فعاليت صنعتي مشغول      ،طور عمده با يك يا دو نفر شاغل          ه  دهاي كوچك صنعتي بوده كه ب       واح
 درصد بوده   ۲۰افزوده ايجاد شده بخش صنعت حدود         هاي كوچك صنعتي از ارزش      سهم بنگاه . بوده اند

فر كاركن   ن ۱۰هاي   ها اشتغال داشته اند و بنگاه      هزار نفر كاركن در اين بنگاه      ۷۵۰كه حدود    است؛ در حالي  
 .افزوده بخش صنعت را در اختيار داشته اند  درصد ارزش۸۰ هزار نفر شاغل، در حدود ۸۵۰و بيشتر با 

نتايج آمارگيري كارگاه هاي صنعتي ده نفر كاركن به باال در          ( در دسترس    آمارآخرين  با استفاده از    
 : ان حاصل شده استاي در اير كارخانه مورد وضعيت كلي بخش صنعت زير در نتايج ،)۱۳۷۸سال 

لكيت با ما )  درصد ۹( بنگاه صنعتي    ۹۱۴ تعداد   ۱۳۷۸ بنگاه سرشماري شده در سال        ۱۰۴۳۳از  
بخش .  به امر توليد مشغول بوده اند      ٢ي بنگاه صنعتي با مالكيت بخش خصوص       ۹۵۱۹ و   ١وميبخش عم 

عمدتاً شامل   (د تعدا از نظر ها    درصد بنگاه  ۹در اختيار داشتن مالكيت      وجود  عمومي صنعت كشور با      
 درصد  ۴۱افزوده،    درصد ارزش  ۵۹ درصد كاركنان،    ۳۹، در حدود    )بنگاه هاي بزرگ و صنايع ملي كشور      

 درصد صادرات انجام گرفته بخش      ۷۱ درصد هزينه انرژي پرداخت شده و        ۶۵سرمايه گذاري انجام شده،    
 عمومي در توليدات صنعتي      سهم باالي بخش   نشاندهنده مقادير    كه اين  صنعت كشور را در اختيار دارد      

هاي صنعتي در بخش خصوصي و عمومي و تعداد           مقايسه تعداد بنگاه  . )١-٦جدول شماره    (كشور است 
 بزرگتر از   ،هاي بخش عمومي به مراتب     هاي اين دو بخش نشان مي دهد كه بنگاه         افراد شاغل در بنگاه   

                                                           
بانك ها، نهاد هاي انقالب  در صد سرمايه آن متعلق به وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي، ٥٠ بنگاهي كه تمام يا بيش از -١

 . اسالمي، شهرداري ها و ساير مؤسسات بخش عمومي باشد
  در صد سرمايه آن متعلق به افراد حقيقي باشد٥٠ بنگاهي كه تمام يا بيش از -٢
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 كاركن و هر    ۵۶خصوصي داراي   در واقع به طور متوسط هر بنگاه         . هاي بخش خصوصي هستند    بنگاه
 . كاركن است۳۶۸بنگاه عمومي داراي 

 كه با تعداد كاركنان بنگاه  انداز گيري       ، اندازه بنگاه  رظنهاي بخش صنعت از      بررسي ساختار بنگاه  
 تا  ١٠٠، بنگاه هاي   درصد ٨٦ حدود نفر كاركن،    ١٠٠ تا   ١٠بنگاه هاي صنعتي   مي شود، نشان مي دهد كه     

ي كشور را   هاي صنعت  كل بنگاه  درصد   ٣ نفر به باال تنها       ٥٠٠ درصد و بنگاه هاي      ١١ نفر حدود     ٥٠٠
 ).١-٧جدول شماره (تشكيل داده اند 

بر حسب اندازه   هاي   هاي بخش عمومي در گروه      توجه به تعداد بنگاه    ،از نكات قابل توجه ديگر    
 افزايش مي يابد به    ، عمومي هاي مشاهده مي شود كه با افزايش تعداد كاركنان، سهم بنگاه          .  است بنگاه

با مالكيت  )  درصد ٦٧ ( بنگاه ۷۹ نفر،   ۱۰۰۰ بنگاه صنعتي با تعداد كاركن بيش از           ۱۱۸گونه اي كه از     
 نفر در مالكيت    ٥٠ تا   ١٠ درصد بنگاه هاي بين     ٩٦ و اين در حالي است كه         بخش عمومي اداره مي شود   

مالكيت بنگاه هاي بزرگ به مراتب     به عبارت ديگر، مشاركت بخش خصوصي در         . بخش خصوصي است  
 .كمتر از بخش عمومي بوده است

نظر هاي مختلف از     هاي بخش عمومي در گروه      توجه به تعداد بنگاه    ،از نكات قابل توجه ديگر    
 .هاي عمومي افزايش مي يابد    مشاهده مي شود كه با افزايش تعداد كاركنان، سهم بنگاه        . تعداد كاركن است  
 عمومي   بنگاه با مالكيت بخش    ۷۹ نفر،   ۱۰۰۰ بنگاه صنعتي با تعداد كاركن بيش از         ۱۱۸به گونه اي كه از     

 .مي شوداداره 

ن ايجاد شده و سهم آ     افزوده هاي طبقه بندي شده براساس تعداد كاركنان، مقدار ارزش        براي گروه 
 شود كه   اين بررسي مشاهده مي     براساس .افزوده بخش صنعت مورد بررسي قرار گرفته است        كل ارزش از  

 نفر كاركن توليد مي شود     ۱۰۰۰هاي با بيش از      افزوده بخش صنعت توسط بنگاه      درصد از ارزش   ۴۵حدود  
در واقع در حدود نيمي     .  نفر كاركن است   ۱۰۰۰ تا   ۵۰۰هاي بين    افزوده مربوط به بنگاه     درصد ارزش  ۱۷و  

بويژه هاي ديگر    سهم بنگاه  بنگاه صنعتي توليد مي شود و       ۱۲۰افزوده بخش صنعت توسط حدود       از ارزش 
 نفر  ۱۰۰هاي زير     كه سهم بنگاه    به طوري  ، است ناچيزافزوده بسيار    هاي كوچك در توليد ارزش      بنگاه

 ۸۶ تعداد،   رظنها از    كه اين بنگاه   در حالي . افزوده بخش صنعت است     درصد از كل ارزش    ۱۴كاركن، تنها   
هاي كوچك سهم زيادي از       در دنيا بنگاه    اكنون هم. هاي بخش صنعت را تشكيل مي دهند      درصد از بنگاه  

 .دداده انتوليدات بخش صنعت را در كشورهاي صنعتي به خود اختصاص 
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بخش عمومي  متغيرهاي عمده اقتصادي براي بخش صنعت به تفكيك :١-٦جدول شماره 
 و خصوصي

سهم بخش 
عمومي ازكل 

 )درصد(

سهم بخش 
خصوصي ازكل

 )درصد(
  وصيخص عمومي ها كل بنگاه

 ها تعداد بنگاه 9519 914 10433 91 9

 تعداد كاركنان 531669 336453 868122 61 39

52 48 14036670 7243241 6793429
 هزينه پرداختي به كاركنان

 )ميليون ريال(

59 41 55758655 32791285 2296737
)ميليون ريال( ارزش افزوده 0

41 59 7562631 3071671 4490960
يه گذاري ميزان سرما 
 )ميليون ريال(

65 35 4534001 2950564 1583437  )ميليون ريال( هزينه انرژي

 )ميليون دالر( صادرات 369 887 1257 29 71

 ، مركز آمار ايران١٣٧٨آمار كارگاه هاي صنعتي كشور، سال : مأخذ

 
 هاي بررسي سهم بخش هاي عمومي و خصوصي از ميزان ارزش افزوده ايجاد شده توسط بنگاه              

صنعتي نيز حاكي از آن است كه با بزرگي اندازه بنگاه ها، سهم بخش عمومي به نحو چشمگيري افزايش                   
 نفر كاركن، سهم بخش عمومي از ارزش افزوده ايجاد         ١٠٠٠مي يابد، تا جايي كه براي بنگاه هاي بيشتر از         

 . درصد مي باشد ٨٣شده بالغ بر 

افزوده   ارزش ، در دو دسته از بنگاه ها        مي شود هدهشا م ١-٣٩  نمودار شماره  درطور كه    همان
 نفر است و قسمت ديگر مربوط       ۵۰هاي كوچك و زير       قسمت مربوط به بنگاه    يك. بيشتري ايجاد مي شود  

 سهم بسيار كم     ، از نكات مشخص ديگر     .مي باشد نفر كاركن      ١٠٠٠از  هاي بزرگ و بيشتر       به بنگاه 
ي موجود در   گ نفر است كه دوگان    ۲۵۰ تا   ۵۰ تعداد كاركن بين     باي  ها افزوده ايجاد شده توسط بنگاه     ارزش

هاي  سرمايه گذاري انجام شده توسط بنگاه      نمودار   .هاي صنعتي را به خوبي نشان مي دهد         بخش بنگاه 
  نشان مي دهدنيز مشابه نمودار ارزش افزوده بوده و  تعداد كاركن نظرهاي مختلف از  گروهدر صنعتي 
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 هاي صنعتي در گروههاي مختلف اندازه بنگاه از تعداد بنگاه :١-٧جدول شماره 

 تعداد كاركن لحاظ

سهم گروه 
 صنعت ازكل

 )درصد(

سهم بخش خصوصي
 از كل در گروه

 )درصد( 

سهم بخش عمومي 
 از كل در گروه

 )درصد( 

كل 
 ها بنگاه

خصوصي  تعداد كاركن عمومي

75 96 4 7828 7525   نفر۵۰ تا ۱۰بين  303

  نفر۱۰۰ تا ۵۰بين  133 999 1132 12 88 11

 نفر۲۰۰تا ۱۰۰بين  135 531 666 20 80 6

نفر۵۰ ۰ تا ۲۰۰بين  177 323 500 35 65 5

 نفر۱۰۰۰ تا ۵۰۰بين  87 102 189 46 54 2

 نفر۱۰۰۰بيشتر از  79 39 118 67 33 1

100 91 9 10433 9519  ها كل بنگاه 914

 ، مركز آمار ايران١٣٧٨، سال  آمار كارگاه هاي صنعتي كشور:مأخذ

 
  هاي مختلف اندازه هاي صنعتي در گروه ميزان ارزش افزوده بنگاه :١-٨جدول شماره 

 بنگاهاز لحاظ تعداد كاركن
 )ميليون ريال(

سهم گروه ازكل
  صنعت

 )درصد(

سهم بخش 
خصوصي از كل

 )درصد ( 

سهم بخش عمومي
  از كل در گروه

 )درصد(
ها كل بنگاه خصوصي  تعداد كاركن وميعم

  نفر۵۰ تا ۱۰بين  326 4950 5275 6 94 9

  نفر۱۰۰ تا ۵۰بين  433 2382 2815 15 85 5

  نفر۲۰۰تا ۱۰۰بين  888 2752 3641 24 76 7

17 54 46 9493 5118 4374 نفر۵۰ ۰ تا ۲۰۰بين 

17 38 62 9348 3524 5825  نفر۱۰۰۰ تا ۵۰۰بين 

45 17 83 25187 4241 20946  نفر۱۰۰۰تر از بيش

100 41 59 55759 22967 32791  ها كل بنگاه

 ، مركز آمار ايران١٣٧٨آمار كارگاه هاي صنعتي كشور، سال  :مأخذ
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 و بيشتر انجام  نفر كاركن۱۰۰۰ هاي صنعت توسط بنگاه   بخش انجام شده در    درصد سرمايه گذاري  ۲٥كه  
هاي خصوصي    برابر بنگاه  ۱۱ذاري تقريباً   شده است كه سهم بنگاه هاي عمومي اين بخش در سرمايه گ            

 نفت و كمبود منابع ارزي دولت،          قيمت  دليل پايين بودن    به ۱۳۷۸ كه در سال      قابل ذكراست . است
هاي  و ميزان سرمايه گذاري بنگاه    است  دولت فراهم نبوده      عمومي توسط     هاي  امكان حمايت از بنگاه    

بيشترين ميزان سرمايه گذاري در گروه     ها نشان مي دهد    بررسي . بزرگ به ميزان زيادي كاهش يافته است      
 درصد از كل     ۱۷اين گروه با در اختيار داشتن         .  نفر كاركن اتفاق افتاده است       ۵۰۰ تا   ۲۰۰هاي   بنگاه

 .  درصد از سرمايه گذاري اين بخش را به خود اختصاص داده  است۲۵كاركنان شاغل در بخش صنعت، 

 
 هاي صنعتي به تفكيك كاركنان گاهافزوده بن ارزش -١-٣٩نمودار 
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در . هاي صنعتي نيز حاوي مطالب مشابه است         بررسي ميزان صادرات انجام شده توسط بنگاه        
 نفر كاركن و بيشتر انجام مي شود كه در حدود           ۱۰۰۰هاي   واقع سهم عمده صادرات صنعتي توسط بنگاه      

 نفر كاركن نيز     ۱۰۰۰ تا   ۵۰۰هاي   سهم صادرات بنگاه  . ت است  درصد از كل صادرات بخش صنع        ۶۵
كه  طوريه  هاي كوچك تحقق مي يابد؛ ب      صادرات انجام شده توسط بنگاه      ه درصد است و بقي    ۱۵حدود  

 . درصد است۱۰ نفر كاركن از كل صادرات كمتر از ۱۰۰هاي زير  سهم بنگاه

 كه سهم عمده اي از انرژي مصرفي        هاي صنعتي نشان مي دهد    بررسي هزينه انرژي براي بنگاه    
با .  بنگاه صنعتي بزرگ صنعتي مصرف مي شود      ۱۱۸ درصد آن، تنها توسط      ۵۰بخش صنعت يعني بيش از      
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كه نمادي از سرمايه     هاي صنعتي    كه عمده انرژي مصرفي توسط ماشين آالت و دستگاه          توجه به اين  
عمده اي از سرمايه بخش صنعت در         سهم  بنابراين مشاهده مي شود     مصرف مي شود    بنگاه ها است،    

 .هاي بيش از هزار نفر كاركن انباشت شده است كه درصد عمده آن متعلق به بخش عمومي است                    بنگاه
 .عموماً صنايع وابسته به منابع طبيعي كه در انحصار دولت است، در اين گروه قرار مي گيرند

 ميليون ريال بوده است و      ۲/۱۶ در بخش صنعت     ۱۳۷۸متوسط پرداختي به هر كاركن در سال         
طور متوسط هر   ه  مقايسه پرداختي به كاركنان در بخش خصوصي و عمومي گوياي اين مطلب است كه ب              

.  درصد بيشتر از فرد شاغل در بنگاه خصوصي دريافت مي كند              ۷۰هاي عمومي    فرد كاركن در بنگاه    
 ۸/۱۲ و در بخش خصوصي        ميليون ريال در سال    ۵/۲۱   هاي بخش عمومي   پرداختي متوسط در بنگاه   

 .)١-٩جدول شماره  (در سال بوده استريال ميليون 

 
سرانه پرداختي به كاركنان بخش صنعت به تفكيك نوع مالكيت و تعداد : ١-٩ شماره جدول

  كاركنان
 )ميليون ريال(

 تعداد كاركن عمومي خصوصي ها كل بنگاه

  نفر۵۰ تا ۱۰بين  11/6 8.7 8.8
  نفر۱۰۰ تا ۵۰بين  13/5 10/1 10/5
  نفر۲۰۰تا ۱۰۰بين  16/9 11/9 12/9
نفر ۵۰ ۰ تا ۲۰۰بين  18/6 14/5 16/0  
  نفر۱۰۰۰ تا ۵۰۰بين  20/1 16/9 18/5
نفر۱۰۰۰بيشتر از  24/2 20/9 23/4  
 ها كل بنگاه 21/5 12/8 16/2

  بر اساس آمارهاي مركز آمار ايران:مأخذ
 

 ۱۳۷٣هاي    اقتصادي بخش صنعت طي سال     هاي بررسي روند تغييرات كميت    -١-٢-٢
 ۱۳۷۸الي 

هاي   روند تغييرات متغيرهاي عمده اقتصادي بخش صنعت براي بنگاه۱۳۷۸ الي ۱۳۷۳طي دوره   
ل م شا،ها  اين كميت  .و نرخ رشد آنها محاسبه شده است       عمومـي و خصوصـي مـورد بررسـي قـرار گرفته           

 . سرانه به كاركنان است     پرداختي افزوده، صادرات و   شهـا، ارزش توليدات، سرمايه گذاري، ارز       تعـداد بـنگاه   
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 نفر كاركن و بيشتر انجام      ۱۰۰بيشتر و همچنين      نفر كاركن و   ۲۰هاي صنعتي    ايـن بررسـي بـراي بـنگاه       
  ) .١-١١ و١-١٠    ول شمارهاجد( گرفته است

 حالي در    است،  داشته افزايشهاي خصوصي    مشـاهده مي شود كه طي دوره مورد نظر تعداد بنگاه          
ها   بررسي روند تغييرات تعداد بنگاه     . درصد كاهش يافته اند    -۴/۳هاي بخش عمومي با نرخ رشد        كـه بنگاه  

 ۷/۷هاي خصوصي طي اين دوره حدود        بـراي واحدهـاي بزرگتر صنعتي نشان مي دهد كه نرخ رشد بنگاه            
وره تعداد  در واقع طي اين د    . درصـد بـوده است     ۸/۱هـاي بخـش عمومـي        درصـد و نـرخ كـاهش بـنگاه        

 همچنين  .هاي كوچك افزايش يافته است     هاي بزرگ بخش خصوصي با نرخ رشدي بيشتر از بنگاه          بـنگاه 
هاي بزرگ اين بخش كاسته      هاي كوچك در مقايسه با بنگاه       تعداد بيشتري از بنگاه     نيز در بخـش عمومي   

 .شده است

متوسط ساالنه به   ور  به ط هاي بخش عمومي و خصوصي طي دوره مورد نظر           افـزوده بنگاه   ارزش
اين  صادي كل كشور در   ت درصـد رشـد داشته اند كه اين نرخ رشد بيشتر از نرخ رشد اق               ۴/۷ و   ۶/۹ترتيـب   

 درصد بوده   ۸۵/۸ بزرگ خصوصي برابر با       هاي افزوده بنگاه   نـرخ رشـد ارزش     همچنيـن  .بـوده اسـت   دوره  
ه بنگاه هاي بخش خصوصي،     فزونـي نـرخ رشـد ارزش افزوده در بنگاه هاي بخش عمومي نسبت ب              . اسـت 

 درصد در سال    ٥٩ به   ١٣٧٣ درصد در سال     ٥٠سـهم ارزش افـزوده بـنگاه هـاي بخش عمومي را از حدود               
 . ارتقاء داده است١٣٧٨

 درصد رشد داشته    ۸/۳ و   ۷/۲ ارزش صادرات بخش خصوصي و عمومي به ترتيب          ،طي اين دوره  
   هاي بزرگ خصوصي برابر با     صادرات بنگاه هـاي بزرگ نشان مي دهد كه نرخ رشد            بررسـي بـنگاه    .اسـت 
 .هاي كوچك بوده است  درصد و بيشتر از نرخ رشد بنگاه۱۵/۳

هاي  ان دهيم چه وزني از توليدات انجام شده در بخش عمومي توسط بنگاه                شكه ن  براي اين 
د مواد  در رشته هاي تولي     بنگاه بزرگ صنعتي كه    ۲۰شود،   بزرگ و انحصاري فعال در اين بخش انجام مي        

كنند را از نمونه آماري در       خودرو فعاليت مي   هاي نفت، توليد فلزات اساسي و توليد        توليد فرآورده  ،شيميايي
نتايج حاصله نشاندهنده   .  كنار گذاشته و سپس نرخ رشد محاسبه شده است           ١٣٧٨ الي   ۱۳۷۳هاي   سال

 .نقش تعيين كننده عملكرد اين بنگاه ها در عملكرد كل صنعت است

هاي بخش خصوصي    ميزان سرمايه گذاري انجام شده توسط بنگاه     ،  ١-١٠ساس جدول شمارة    بر ا 
 ۶/۳ با نرخ رشد     ،ها و عمومي بيانگر اين مطلب است كه در بخش خصوصي سرمايه گذاري در كل بنگاه              
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.  درصد مي باشد  ٧/٩، معادل   ١-١١اين رقم براي بنگاه هاي بزرگ، مطابق جدول        . استدرصد همراه بوده    
درخور توجهي  هاي بزرگ خصوصي از نرخ رشد         واقع طي دوره مورد نظر ميزان سرمايه گذاري در بنگاه         در

 درصد كاهش   ۳/۱۷  هاي بخش عمومي با نرخ رشد        ليكن سرمايه گذاري در بنگاه     ،برخوردار بوده است  
 درآمدهاي  دليل كاهش بي سابقه  ه   ب ۱۳۷۸ و   ۱۳۷۷هاي    البته الزم به ذكر است كه طي سال        .يافته است 

هاي  و بنگاه است  هاي بخش عمومي از دولت سلب شده             امكان حمايت بنگاه    ،دولت از بخش نفت    
 با كمبود منابع مواجه شدند و به         وابسته هستند، دولت  به  منابع مالي خود    در تأمين   عمومي كه معموالً    

زان زيادي كاهش    به مي  ۱۳۷۸ و   ۱۳۷۷هاي   هاي بخش عمومي در سال     همين دليل سرمايه گذاري بنگاه   
 .يافته است
 

طي نوع مالكيت هاي عمده اقتصادي به تفكيك   نرخ رشد كميت:١-١٠ه جدول شمار
  ۱۳۷۸ تا ۱۳۷۳هاي  سال

 )درصد(

متوسط پرداختي به 
 صادرات هر كاركن

ارزش 
گذاري سرمايه افزوده  

  فروش
)ارزش توليدات(  

ها تعداد بنگاه  مالكيت

 خصوصي 3/07 8/04 3/63 7/37 2/69 1/63-

 عمومي 3/36- 10/76 17/27- 9/64 3/77 0/70

 ، مركز آمار ايران١٣٧٣-١٣٧٨آمار كارگاه هاي صنعتي كشور، سال : مأخذ

 
متوسط پرداختي به هر كاركن در    ،  ١٣٧٨ تا   ١٣٧٣،طـي سـال  هـاي        ١-١٠طـبق جـدول شـمارة       

هاي بخش   براي بنگاه  درصد كاهش ساالنه همراه بوده است و در همين دوره            ۶/۱بخـش خصوصـي بـا       
  .دهد  نشان مي رشد درصد۷/۰عمومي اين رقم 

مطالعات نشان مي دهد شاخص درصد پرداختي به كاركنان در كل ارزش افزوده طي سال هاي                
اتكاء فرآيندهاي  به عبارت ديگر    ). ١-٤٠نمودار شماره   ( روندي كامالً نزولي داشته است        ١٣٥٧-١٣٧٧

دهد كه   ي روند نزولي اين شاخص نشان م       .ر به تدريج كم شده است      توليد صنعتي به عامل نيروي كا      
  براي اين  .ساختار توليد در بخش صنعت به تدريج به سمت استفاده كمتر از نيروي كار پيش رفته است                  

اي ديگر آزمون كنيم، ميزان پرداختي به كاركنان كه توسط يك بنگاه متوسط               كه اين فرضيه را به شيوه     
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 پرداخت به   مورددر   را    اين شاخص رفتار يك بنگاه صنعتي نمونه       .نيمك ا بررسي مي   ر  است صورت گرفته 
 به  يپرداختميزان   كل   نسبت شاخص مذكور     .دهد كاركنان و استفاده از خدمات نيروي كار نشان مي           

 .را نشان مي دهدهاي فعال صنعتي   به تعداد بنگاه)به قيمت ثابت (كاركنان

 
نوع مالكيت براي هاي عمده اقتصادي به تفكيك  يتنرخ رشد كم :١-١١هجدول شمار

  ۱۳۷۸ الي ۱۳۷۳هاي  طي سال)  نفر كاركن به باال١٠٠(بنگاه هاي بزرگ 
 )درصد(

پرداختي به 
 هر كاركن

 صادرات
ارزش 
 افزوده

گذاري سرمايه  
 فروش

)ارزش توليدات(  
تعداد 
 بنگاهها

 مالكيت

 خصوصي 7/75 ۱۰/8۳ ۹/71 8/85 ۳/۱۵ ۰/۸۷-

 عمومي ۱/78- ۱۰/۸۲ ۱۷/۵۵- ۹/۶۳ ۳/۶۹ ۰/72

۰/۳۱ -1۰/۰۶ ۴/88 7/۲۱ ۶/۱۱ -۱/85 
بخش عمومي بدون 

  بنگاه بزرگ۲۰

 ، مركز آمار ايران١٣٧٣-١٣٧٨آمار كارگاه هاي صنعتي كشور، سال : مأخذ

 

درصد پرداختي به كاركنان از ارزش افزوده بخش صنعت نمودار 1-40: 

y = -2.673x + 58.894
R 2 = 0.882
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يد ؤزولي اين شاخص نيز م    روند ن  .دهد  روند تغييرات اين شاخص را نشان مي       ١-٤١شماره  نمودار  
 .دان اين فرضيه است كه فرآيندهاي توليد صنعتي به تدريج به سمت استفاده كمتر از نيروي كار پيش رفته
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وجود پديده جايگزيني بين      مورددر   فرضيه ديگري     ،با ارائه اين تصوير از ساختار توليدات صنعتي           
 امكان جايگزين   در نظر گرفتن  ين فرضيه با     در واقع ا   .شود هاي توليد در بخش صنعت مطرح مي        نهاده

كند كه فرآيندهاي توليد صنعتي در       مطرح مي   اين گزاره را   ، با يكديگر  )كار و سرمايه  (شدن عوامل توليد    
 روند تغييرات نهاده    مطالعه با   .اند رفتهپيش  سرمايه  عامل  با   عامل كار با      به سمت جايگزين كردن     كشور

هاي   بين نهاده  يتوان وجود يا عدم وجود پديده جايگزين         جريان توليد، مي   كار گرفته شده در   ه  سرمايه ب 
 روند تغييرات موجودي    ،به منظور آزمون كلي اين فرضيه      .توليدي كار و سرمايه را مورد بررسي قرار داد         

روند  ١-٤٢ شماره   نمودار .دهيم سرمايه يك بنگاه صنعتي را طي همان دوره زماني مورد بررسي قرار مي             
  .دهد ييرات اين شاخص را نشان ميتغ

 

ميزان پرداختي به كاركنان به قيمت ثابت1361 نمودار 1-41: 
       متوسط هر بنگاه (ميليون ريال)

y = -3.5244x + 79.757
R2 = 0.7913
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ده يكند كه مقدم بر فرضيه وجود پد       مان مطرح مي  أروند نزولي اين شاخص فرضيه ديگري را تو       
هاي صنعتي تحت     كه بنگاه   اين امر است   گوياياين فرضيه اساسي    . است بين عوامل توليد      يجايگزين
به عبارت  . در حال كوچك شدن هستند    به طور متوسط     ، اجتماعي كشور  -ظام اقتصادي  موجود ن  شرايط

هاي فعال در بازارهاي صنعتي كشور به تدريج به سمت استفاده كمتر از هر دو                 بنگاهاندازه  ديگر متوسط   
هاي  به گسترش فعاليت  نداشتن  روند و اين رفتار نشاندهنده تمايل         پيش مي كار و سرمايه    نهاده توليدي   

اين پديده ناشي از خروج نسبي سرمايه هاي فيزيكي و انساني از جريان توليد             . ها است  سط بنگاه صنعتي تو 
 .در بخش صنعت كشور است
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موجودي سرمايه به قيمت ثابت 1361 - متوسط هر بنگاه (ميليون ريال) نمودار 1-42: 

y = -6.5213x + 291.7
R 2 = 0.3056
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مشاهده با   ، در بخش صنعت   عامل كار با عامل سرمايه     يفرضيه وجود پديده جايگزين   از طرفي   
در د كه   شو  صورت مطرح مي   ه اين شود، بلكه ب    نمي ردگاه نمونه   روند نزولي متغير موجودي سرمايه يك بن      

متغير ميزان پرداختي به     سرعت كاهش    اگر  ، حالتي كه هر دو عامل توليد داراي روند نزولي باشند             
 وجود   نيز  متغير موجودي سرمايه باشد، پديده جايگزيني در فرآيند توليد         سرعت كاهش  از   بيشتر ،كاركنان

، ابتدا  دكركه بتوان روندهاي نزولي دو متغير مذكور را با يكديگر مقايسه                ور اين به منظ . خواهد داشت 
 و سپس روند هر     كردمحاسبه  )  مشترك أمبد( مقياس مشترك    ازماني هر دو متغير را ب      بايست سري  مي

 .يك از آنها را رسم كرد

لي متغير پرداخت   شود كه روند نزو    مشاهده مي . هد داين مقايسه را نشان مي     ١-٤٣نمودار شماره   
 . از روند نزولي متغير موجودي سرمايه استشديدتربه كاركنان 

 اين گزاره را    ،توان در توصيف ساختار فرآيند توليد در بخش صنعت          طور خالصه مي  ه   ب ،بنابراين
هاي  عاليتف تمايلي به رشد و گسترش          ۱۳۵۸-١٣۷۷هاي   هاي صنعتي طي سال     بيان كرد كه بنگاه    

 ،هاي صنعتي  هاي توليد در بنگاه    كارگيري و استفاده از نهاده    ه  كه روند ب   طوريه  اند، ب  هصنعتي خود نداشت  
 جايگزين شدن تدريجي نهاده كار با سرمايه در         ،در اين مطالعه  ديگر  ز اهميت   ينكته حا  . است بودهنزولي  

 توليدي، نيروي   هاي كارگيري نهاده ه  هاي صنعتي در ب    ترتيب كه بنگاه  ه اين   ب. ساختار توليد صنعتي است   
هاي          كه طي سال    طوريه  ب .اند سرعت بيشتري نسبت به سرمايه موجود كاهش داده             كار را با   

) ها متوسط موجودي سرمايه بنگاه   (متوسط نرخ رشد موجودي سرمايه براي يك بنگاه           ، ١٣٥٨ -١٣٧٨
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 -۶/۸نان در هر بنگاه برابر با       كه اين نرخ رشد براي پرداختي به كارك        در حالي ، درصد بوده  -۱/۳برابر با   
 .درصد بوده است

 

مقايسه روندهاي نزولي دو متغير پرداختي به كاركنان و موجودي سرمايه  نمودار 1-43: 
متوسط هر بنگاه
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پرداختي به كاركنان موجودي سرمايه

 
 

  صنعت بررسي وضع موجود نيروي انساني شاغل در بخش-١-٢-٣

 كيفيت نيروي كار آن است به گونه اي كه رشد           ،يكـي از عوامـل مهـم در بخش صنعت كشورها          
. ش بسـزايي در رشـد صنعتي ايفا مي كند          بهـره وري آن نقـ      افـزايش هـاي فـردي نـيروي كـار و           قابليـت 

دهد كه ارتقاء كيفيت      نشان مي  ،يافته  داليل رشد كشورهاي صنعتي توسعه     در مورد بررسي هاي انجام شده     
نيروي شاغل در بخش صنعت و تفاوت سطح كيفي افراد شاغل در اين كشورها با كشورهاي ديگر، نقش                  

 در اين قسمت با استفاده از بانك اطالعاتي موجود براي           بنابراين .مهمـي در رشد صنعتي آنها داشته است       
 و سابقه كار مورد     ، ميزان مهارت  طح تحصيالت سبخـش صـنعت، كيفيـت نـيروي كـار بـه لحاظ ميزان               

 .بررسي قرار گرفته است

 
 سطح تحصيالت -١-٢-٣-١

 بيانگر اين   ۱۳۷۸بررسـي سهم افراد شاغل در بخش صنعت به تفكيك سطوح تحصيلي در سال               
 ۲۴. سواد تشكيل مي دهند     درصد از نيروي كار بخش صنعت را افراد زيرديپلم و بي           ۶۵طلـب اسـت كـه       م

 درصد از كل شاغالن بخش صنعت  ۱۱درصـد كاركـنان داراي ديپلم و افراد داراي تحصيالت دانشگاهي            
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طور متوسط درصد   ه  مقايسـه نيروي كار شاغل در بخش عمومي و خصوصي نشان مي دهد كه ب               .هسـتند 
 اين نكته ضروري    ذكر .افـراد با تحصيالت باالتر در بخش عمومي اندكي بيشتر از بخش خصوصي است             

 صنعتي مشغول فعاليت نيستند     اسـت كه درصد زيادي از افراد با تحصيالت دانشگاهي نيز در فرآيند توليد             
شاغل در كل   همچنين مقايسه سطح تحصيالت كاركنان       .و در زمـره كاركـنان غيرتوليدي قرار مي گيرند         

هـاي اقتصـادي كشـور با كاركنان شاغل در بخش صنعت نشاندهنده اين مطلب است كه كيفيت                   بخـش 
ن كشور است كه اين      تحصيالت پايين تر از متوسط شاغال      نظرنـيروي كـار شـاغل در بخـش صـنعت از             

يا  به نيروي متخصص در بخش صنعت ي نيازبيمطلـب مـي توانـد بـه داليلي مختلفي از جمله احساس          
 .تواني صنعت در جذب نيروي با كيفيت باشدنا

١٣٧٣طي سال هاي  كيفيت نيروي كار     ، مشاهده مي شود   ١-١٢ جدول شماره    همـان گونه كه در    
بخش در  به اين صورت كه     .  توجهي بهبود يافته است    درخوراز لحاظ سطح تحصيالت به ميزان        ١٣٧٨تا  

. سواد كاهش يافته است  تعداد كاركنان بيخصوصيش در بخو سواد و زيرديپلم    تعداد كاركنان بي  عمومي  
 و باالتر با نرخ رشد ساالنه با مدرك كارشناسياز طـرف ديگر در بخش خصوصي، افزايش تعداد كاركنان        

با توجه به نرخ رشد تعداد كاركنان در        .  است  بوده  درصد ۹در بخـش عمومي حدود      و   درصـد    ۱۲بـيش از    
درصدي كاركنان بخش عمومي مي توان اظهار كرد         ۷/۱هش   و كا  ) درصد   ۷/۴حدود  (بخـش خصوصـي     

طور نسبي كيفيت نيروي كار در بخش عمومي به لحاظ تحصيالت در مقايسه با بخش خصوصي                ه  كـه ب  
 .از رشد بيشتري برخوردار بوده است

 
بخش به تفكيك  نرخ رشد كيفيت تحصيلي كاركنان بخش صنعت :١-١٢ه جدول شمار

  ۱۳۷۸ الي ۱۳۷۳اي ه عمومي و خصوصي طي سال
 )درصد(

كارشناس ارشد دكترا  مالكيت بي سواد زير ديپلم ديپلم فوق ديپلم كارشناس

 خصوصي 1/37- 3/00 9/36 9/59 15/46 12/70 12/52

 عمومي 8/60- 4/35- 3/47 4/94 9/42 9/77 7/88

 ، مركز آمار ايران١٣٧٣-١٣٧٨آماركارگاه هاي صنعتي كشور، سال : مأخذ
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 وضعيت مهارتي -١-٢-٣-٢

 درصد از كاركنان بخش صنعت كاركنان ۲۷طور متوسط حدود    ه   ب بررسـي هاي نشان مي دهد كه      
هاي بخش عمومي بيشتر از      سـهم كاركـنان غيرتولـيدي از كـل كاركـنان در بنگاه            . غيرتولـيدي هسـتند   

رتوليدي  درصد كاركنان غي   ، با افزايش اندازه بنگاه    شايان ذكر است  . هـاي بخـش خصوصـي اسـت        بـنگاه 
ن و  ا درصد آنها مهندس   ۶ درصـد كاركـنان تولـيدي شاغل تنها          ۷۳از طـرف ديگـر از       . افـزايش مـي يـابد     

 مقايسه بخش عمومي    . درصد است  ۳۵ و   ۳۲هـا هستند و سهم كاركنان ماهر و ساده به ترتيب             سـين يتكن
كنان  ميزان مهارت كار   ططور متوس ه   است كه در بخش عمومي ب      مطلبيـد اين    ؤبـا بخـش خصوصـي م      

 .سين ها و كارگران ماهر بيشتر استين و تكنا است و سهم مهندسخصوصيبيشتر از بخش 

 
تفكيك  به نرخ رشد كيفيت مهارتي كاركنان شاغل بخش صنعت: ١-١٣جدول شماره 

  ۱۳۷۸ الي ۱۳۷۳هاي  عمومي و خصوصي سال
 )درصد(

كل كاركنان
كاركن 

 غيرتوليدي
 مالكيت هكارگر ساد كارگر ماهر تكنيسين مهندس

 خصوصي 5/66 3/26 4/18 13/86 5/60 4/73

 عمومي 1/61- 1/03- 6/54- 10/60 1/76- 1/73-

 ، مركز آمار ايران١٣٧٣-١٣٧٨آمار كارگاه هاي صنعتي كشور، سال : مأخذ

 
طور ه   ب ۱۳۷۸ الي   ۱۳۷۳هاي   طي سال  مشاهده مي شود،     ١-١٣همـان طور كه در جدول شماره        

 ۶/۱۰ و   ۹/۱۳به ترتيب    خصوصي و عمومي   هاي بخش صنعت در بنگاه    ناندستعداد مه  متوسـط سـاالنه   
در همين دوره تعداد كاركنان غيرتوليدي در بخش خصوصي رشد داشته و در            .  اسـت   درصـد رشـد داشـته     

كه در دوره مورد نظر كالً تعداد كاركنان بخش          بـا توجـه بـه اين      . بخـش عمومـي كـاهش يافـته اسـت         
 درصد كاهش   ۷۳/۱و كاركنان بخش عمومي با نرخ       است  رصد مواجه بوده     د ۷۳/۴خصوصـي با نرخ رشد      

 نرخ رشد كاركنان در سطوح مختلف مهارتي مي توان دريافت كه در تركيب نيروي كار،                بررسي ، با اند يافته
ين با كاهش همراه بوده     يس ليكن سهم كارگر ماهر و تكن      ،ن و كاركنان ساده افزايش يافته     اسـهم مهندسـ   

 افزايش  ۲۶/۳ در مورد بخش خصوصي مشاهده مي شود كه كارگر ماهر با نرخ رشد               ،وان مثال عنه  ب. است
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طور ه  يعني ب .  است  درصد افزايش يافته     ۷۳/۴ كل كاركنان بخش خصوصي با نرخ رشد          تعداد  ليكن ،يافته
.  درصد كاهش همراه بوده است۴۱/۱متوسـط سـهم كاركـنان ماهـر از كـل كاركنان بخش خصوصي با              

ن اارتباط الزم بين كاركنان ساده و مهندس      قطع  سـهم كاركنان ماهر و تكنيسين مي تواند موجب          كـاهش   
 . ، مشكالت خاص خود را دارددر بخش صنعت شود كه اين موضوع

 
 وضعيت سابقه كار  -١-٢-٣-٣

 ، پس از اين گروه. سال سابقه كار دارند۵ درصد از كاركنان شاغل در بخش صنعت زير   ۳۷حدود  
 درصد در ۲۳ و ۲۵ سال سابقه كار به ترتيب با   ۹ تا   ۵ سال و كاركنان بين      ۱۹ تا   ۱۰ن با سابقه بين     كاركنا

هاي عمومي و خصوصي نشان مي دهد كه سابقه افراد در             مقايسه بنگاه  .رتـبه هـاي بعـدي قـرار مي گيرند         
ي بخش عمومي در    ها  در واقع بنگاه   .هاي خصوصي است   طور متوسط بيشتر از بنگاه    ه  هاي عمومي ب   بنگاه

 روند .نوسـانات و ناماليمـات اقتصـادي بهـتر از بخش خصوصي توانايي حفظ نيروي كار خود را داشته اند     
 كاركنان با سابقه     كه  حاكي از آن است    ،هاي گذشته  تغيـيرات سـابقه نـيروي كـار بخش صنعت طي سال           

 سال  ۱۰عداد كاركنان زير     سـال داراي رشـد زيادي بوده اند و همچنين در بخش خصوصي ت              ۱۹بيشـتر از    
 سال در واقع ۱۹ كاركنان با سابقه بيش از   ).١-١٤جـدول شماره     (سـابقه كـار نـيز افـزايش يافـته اسـت           

هاي صنعتي كشور   كه تعداد زيادي از بنگاه   ۱۳۵۷ الي   ۱۳۵۰هاي   كاركنانـي هسـتند كـه عمدتـاً در سـال          
س از اين دوره با يك ركود چند ساله        بخش صنعت پ  . شروع به فعاليت نمودند جذب بخش صنعت شده اند        

به همين خاطر مشاهده مي شود   . ه است دكر فعاليت خود را مجدداً شروع       ،مواجه بوده و پس از اتمام جنگ      
هاي   سال شاهد رشد منفي طي سال      ۱۹ تا   ۱۰ن يعنـي افـراد با سابقه        در رده ميانـي سـابقه كـار شـاغال         

  .گذشته بوده ايم
 

 از كاالهاي صنعتيتقاضاي خانوارها  -١-٢-٤

 ، صنعتيمحصوالتيكي از مطالعات انجام گرفته در بخش صنعت به بررسي تقاضاي خانوارها از         
 ميزان  ،براي اين كار با استفاده از آمار هزينه و درآمد خانوار           .  اختصاص داشته است   كشاورزي و خدماتي  

ر اقالم هزينه هاي خانوارها     و با ساي   محاسبه شده     ۱۳۷۸مصرف خانوارها از كاالهاي صنعتي در سال          
 . استگرديده مقايسه )مسكن، خدمات و مواد غذاييي غيرصنعتي(
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  به تفكيك نوع مالكيتوضعيت نيروي كار بخش صنعت  از لحاظ ميزان سابقه كار :١-١٤جدول شماره
سهم هر 
 گروه از كل

 )درصد (

كل 
 بنگاه ها

سهم بخش 
خصوصي از كل 

 )درصد(

بخش 
 خصوصي

سهم بخش 
 ومي از كلعم

 )درصد (

بخش 
 عمومي

 سابقه كار

  سال٥زير  ٦٨٩٧٤ ٢١ ٢٥٥٨٢٩ ٧٩ ٣٢٤٨٠٣ ٣٧

  سال٩ تا ٥بين  ٧٢٦١٧ ٣٦ ١٢٨٥٤١ ٦٤ ٢٠١١٥٨ ٢٣
  سال١٩ تا ١٠بين  ١١٦١٤٠ ٥٣ ١٠١٤٥٨ ٤٧ ٢١٧٥٩٨ ٢٥
  سال٢٠بيش از  ٧٧٦٥٥ ٦٠ ٥١٠٢٠ ٤٠ ١٢٨٦٧٥ ١٥
 كل كاركنان ٣٣٥٣٨٦ ٣٨ ٥٣٦٨٤٨ ٦٢ ٨٧٢٢٣٤ ١٠٠

 ، مركز آمار ايران١٣٧٨آمار كارگاه هاي صنعتي كشور، سال : مأخذ
 

 درصد هزينه خانوارهاي روستايي     ٦٣ درصد هزينه خانوارهاي شهري و       ٥٠بر اساس اين مطالعه،     
پس از كاالهاي صنعتي، بيشترين سهم هزينه اي مربوط به             . صرف خريد كاالهاي صنعتي مي شود      

 .غذايي غيرصنعتي استگروه هاي مسكن، خدمات و مواد 

 ٤٧همچنين سهم هزينه اي كاالهاي صنعتي براي خانوارهاي شهري با يك سير صعودي از                  
در واقع با   .  درصد كل هزينه ها در دهك دهم افزايش مي يابد         ٥٤درصد كل هزينه ها در دهك اول به         

مشابه اين  . ي يابدافزايش درآمد خانوارها سهم مصرف كاالهاي صنعتي در سبد مصرفي آنان افزايش م              
 ٥٨خانوارهاي روستايي در كم درآمدترين دهك،       . امر در مورد خانوارهاي روستايي نيز مشاهده مي شود         

 درصد هزينه خود را به مصرف كاالهاي صنعتي اختصاص              ٦٧درصد هزينه و پردرآمدترين دهك،        
 . مي دهند

ي بخش صنعت مربوط به      درصد از تقاضاي مصرف    ٤٣از سوي ديگر، مشاهده مي شود كه حدود        
 درصد از خانوارهاي شهري و      ٢٠در واقع تنها    . دهك هاي نهم و دهم خانوارهاي شهري و روستايي است        

 درصد از كاالهاي صنعتي مصرف شده توسط خانوارهاي ايراني هستند و                ٤٣روستايي، مصرف كننده    
 درصد از كل كاالهاي      ١٢در مجموع فقط حدود      ) دهك هاي كم درآمد (دهك هاي اول و دوم و سوم         

اين عدم تقارن در ميزان مصرف كاالهاي صنعتي نشان دهنده اين           . صنعتي مصرفي را مصرف مي نمايند    
آنها نيز با   . نكته است كه درصد عمده تقاضا براي كاالهاي صنعتي در دهك هاي پردرآمد موجود است               

 از كاالهاي با كيفيت باالتر وارداتي       توجه به سطح درآمدشان متقاضي كاالهاي با كيفيت هستند و عمدتاً          
 . استفاده مي كنند
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 ساختار انحصاري بازارهاي صنعتي  -١-٢-٥

در بازارهاي صنعتي   ) قدرت انحصاري (  وجود تمركز شديد   ،بخش صنعت مسائل مهم   از  يكي  
 .ط مي شود وحد صنعت كشور مرب    البته اين مشكل نيز تا حد زيادي به دولتي بودن بيش از            . كشور است 

ها به    و بنگاه  وجود دارد مطالعات نشان مي دهد كه در بسياري از بازارهاي صنعتي كشور تمركز زيادي                
ميزان تمركز در بازارهاي صنعتي كشور به        ١-١٥ماره  جدول ش . هاي انحصاري مبادرت مي ورزند    فعاليت

 . دو رقمي را نشان مي دهدISICتفكيك كد 

وجود مي آورد نه تنها در بازار فروش       ه  نعتي كشور ب  مشكلي كه قدرت انحصاري در بازارهاي ص      
هاي صنعتي در بازار خريد عوامل نيز داراي قدرت          كه بسياري از بنگاه    دليل اين ه  محصوالت است، بلكه ب   

كننده قطعات و مواد     هاي متوسط را كه ارائه      بنگاه خواهند بود ، قادر   هستندانحصاري و حالت تك خريدار      
 .و مانع از رشد بنگاه هاي كوچك شوند كنند اوليه هستند استثمار

بنگاه هاي انحصاري همچنين از قدرت بيشتري براي جذب و به كارگيري نهاده هاي توليد                   
برخوردارند و مجموعة نهاده هاي سرمايه و نيروي متخصص را با استفاده از قدرت پرداخت بيشتر، به                     

، ١-٤٤نمودار  . اري بيشتري كسب مي نمايند   سمت خود جذب كرده و از اين طريق مجدداً قدرت انحص            
 .همبستگي مثبت بين شاخص تمركز در بازار را با ميزان جذب نهاده هاي كمياب در صنعت نشان مي دهد

 

ارتباط بين ميزان تمركز بازارهاي صنعتي و  وضعيت جذب منابع  نمودار 1-44: 
محدود اقتصادي

y = 0.0203x - 35.775
R2 = 0.31
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  دو رقميISICكد  شاخص تمركز براي بازارهاي صنعتي كشور به تفكيك :١–١٥ جدول شماره

نوان فعاليتع كدISIC شاخص تمركز  

 توليد محصوالت از توتون وتنباكو 16 100
 توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر 34 77/2
 توليد ساير وسايل حمل و نقل 35 74/3
 توليد راديو و تلويزيون و  وسايل ارتباطي 32 72/3
 توليد ماشينهاي اداري و حسابگر و محاسباتي 30 69/6
  ابزار اپتيكي و ابزار دقيقتوليد ابزار پزشكي و 33 68/8
 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي 24 67/6
 توليد فلزات اساسي 27 67/4
 صنايع توليد ذغال كك 23 67/2
 انتشار و چاپ 22 66/1
 توليد ماشين آالت مولد و انتقال برق 31 51/6
 توليد كاغذ و محصوالت كاغذي 21 50/7
 ت چوبيتوليد چوب و محصوال 20 49/3
 صنايع مواد غذايي و آشاميدني 15 44

 توليد ماشين آالت و تجهيزات طبقه بندي نشده 29 43/8
 توليد محصوالت فلزي  بجز ماشين آالت 28 43/3
 توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي 25 41/5
 توليد ساير محصوالت كاني غير فلزي 26 31

 بندي نشدهتوليد مبلمان و مصنوعات طبقه  36 29/8

 توليد پوشاك 18 22/6

 دباغي و عمل آوردن چرم 19 21/5
 توليد منسوجات 17 11/8
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 جمع بندي مباحث مربوط به تحليل عملكرد بخش صنعت -١-٣

  سطح كالن-١-٣-١

از روند كم رشد و       ۱۳۸۰ تا   ۱۳۴۳هاي   افزوده ايجاد شده در بخش صنعت بين سال          ارزش •
 . استبوده درصد ۹۶/۲عادل م مذكورهاي  سالرشد ساالنه طي متوسط . بي ثباتي برخوردار بوده است

بخش صنعت نسبت به     سرمايه گذاري در    انجام شده حاكي از بازدهي كمتر          مطالعاتنتايج   •
با پشتيباني و   نشان مي دهد قسمتي از سرمايه اي كه         مشاهدات   . است بخش كشاورزي در اقتصاد ايران    

 . خارج شده استاز اين بخشده زريق مي شهاي دولت به بخش صنعت ت سياست

مقايسه ارقام بهره وري در صنعت ايران با ارقام مشابه در اقتصادهاي صنعتي و آسياي شرقي                  •
زيرا بهره وري در اقتصادهاي اخير تحت تأثير بهبود فناوري، آموزش، تجارت و روابط                . قابل تأمل است  

در حالي كه در    . همي در توليدات صنعتي ايفا مي كند     بين بنگاهي تعيين شده و به همراه سرمايه نقش م          
اقتصاد ايران، ارز حاصل از صادرات نفت از طريق تأمين واردات واسطه اي، يكي از مهم ترين                           

به طوري كه در گذشته، اين عامل به طور عمده باعث             . تعيين كننده هاي رشد اقتصادي و صنعتي است      
ازاين رو، در سال هايي كه ميزان ارز تزريقي به بخش صنعت،            . ايجاد بازدهي موجودي سرمايه شده است     

منجر به توليدات صنعتي بيشتر شده است، مقدار نسبت ارزش افزوده صنعت به سرمايه نيز باالتر نشان                    
 .داده مي شود

  آسياي جنوب  دركشورهاي ١٩٦٠-۱٩٩٩هاي   متوسط رشد سرانه توليدات صنعتي در سال         •

 طي   رشد صنعتي ايران   بلندمدت روند   .بوده است  درصد   ۶/۵يران معادل    ا و در  درصد   ۱۵شرقي معادل   
 آن  اندكبا توجه به مقياس كوچك توليدات صنعتي ايران و سهم           . بوده است  يك روند كاهشي     چهار دهه 

يافتگي صنعتي و    ن دهنده توسعه   برخالف اقتصادهاي صنعتي، روند مذكور نشان       توليد ناخالص داخلي،  در  
 . اقتصاد ملي از رشد صنعتي استكاهش اثرپذيري 

-١٣۷۸      هاي در توليد ناخالص داخلي بدون نفت بين سال       بخش صنعت   افزوده   سهم ارزش  •
و )  درصد ۵۰(خدمات  در مقايسه با سهم دو بخش           بوده است كه     درصد ۱۵طور متوسط   ه   ب ۱۳۵۸

ين سهم در مقايسه با      ا. نشان از نبود جايگاه مناسب آن در اقتصاد كشور است            )  درصد ۲۷( كشاورزي
باعث خواهد طي سه دهه اخير  با آهنگ كند   آن تداوم روند افزايشي     كشورهاي صنعتي بسيار پايين بوده و     
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شد كه توسعه صنعتي در اقتصاد ايران در يك فرايند طوالني و واگرا از تحوالت صنعت جهاني شكل                      
هاي اقتصادي در سطح ملي      ير فعاليت  خارجي بخش صنعت بر سا     آثارطبيعي است كه در اين حالت       . گيرد

 .ناچيز بوده و رشد اقتصادي مبتني بر رشد صنعتي شكل نخواهد گرفت

  درصد كاهش  ۲۳ درصد به    ۵۰ كشاورزي طي سه دهه گذشته از حدود           بخش سهم اشتغال  •
 درصد افزايش پيدا كرده است و سهم        ۴۵ درصد به بيش از      ۲۵سهم اشتغال بخش خدمات از      يافته است،   

 . درصد ثابت مانده است۲۵ در سطح اًغال بخش صنعت نيز طي سه دهه مذكور تقريباشت

طور يكنواخت ادامه داشته    ه   پايين ب   كشور در يك سطح نسبتاً     صادرات صنعتي  ،١٣٤٠در دهه    •
شاهد افزايش ميزان صادرات صنعتي كشور هستيم كه نتيجه تحوالت جانبي اقتصاد        ،  ١٣٥٠در دهه   . است

دهه . هاي وسيع در بخش صنعت بود      فزايش شديد درآمدهاي نفتي و انجام سرمايه گذاري      كشور از جمله ا   
كه ميزان صادرات صنعتي طي اين       طوريه   با افت شديد صادرات كاالهاي صنعتي همراه بوده ب          ١٣٦٠
 به دليل وجود     عمدتاً ١٣۶۰افت شديد صادرات صنعتي در دهه       .  نيز كمتر است   ١٣۴۰ حتي از دهه     ،دهه

در دهه  . هاي جايگزيني واردات بوده است       جنگي در كشور و ايجاد فضايي براي اعمال سياست           شرايط
اجتماعي  -گذار از دوران جنگ و ورود به عرصه جديد بازسازي ساختار اقتصادي               مقارن با    كه   ١٣۷۰

نسبت ارزش صادرات صنعتي به      .  توجهي را نشان مي دهد     درخورصادرات صنعتي رشد     ، كشور است 
صادراتي  گيري  هاي صنعتي كشور با جهت     دهد كه چه حجمي از فعاليت      فزوده ايجاد شده نشان مي    ا ارزش

 گروه   در مورد ايران، در مقايسه با        ١٩٩٧ تا   ١٩٨٠بررسي اين شاخص طي سال هاي         .شود انجام مي 
 و شمال كشورهاي جنوب آسيا و كشورهاي خاورميانه، درآمد پايين، درآمد متوسط، كشورهاي با درآمد باال   

حتي گروه كشورهاي با درآمد     ، هاي مذكور  ساير گروه بودن اين شاخص نسبت به      پايين  آفريقا نشاندهنده   
 اًگرا، عمدت  كه توليدات صنعتي در ايران با نگاهي درون          حاكي از آن است   وضعيت موجود   . پايين است 

 . است بازارهاي داخلي را مد نظر قرار داده

درات يكي از مهم ترين شاخص هاي توسعه صنعتي است به          سهم صادرات صنعتي از كل صا       •
بر اساس تجربه اقتصادهاي صنعتي و .  استدهشپذيري استفاده  به عنوان شاخصي جهت رقابت  طوري كه   

وري استوارند نتايج رشد بهتري     امتكي بر محصوالتي كه بر پايه فن       صادراتي  ساختارهاي  آسياي شرقي،   
 داراي يك روند    ١٩٦٠-١٩٩٩ صادرات در اقتصادهاي صنعتي در دوره        سهم صادرات صنعتي از كل    . رنداد

در اقتصادهاي شرق آسيا    .  درصد بالغ شده است    ٥/٨٢ به   ١٩٩٠و در دهه    )  درصد ٦/٧٧(نسبتاً باثبات بوده    
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 ٥/٢٠نيز در دوره مذكور شاخص فوق به عنوان يكي از مؤلفه هاي صنعتي شدن در يك روند فزاينده، از                     
هاي  لفهؤكه م بايد توجه داشت    .  افزايش يافته است   ١٩٩٠ درصد در دهه     ٣/٧٢، به   ١٩٦٠درصد در دهه    

پذيري، در تجربه    كننده استراتژي صنعتي جهت ارتقاء رقابت       ترين عوامل هدايت   فناوري و صادرات مهم   
ي طشاخص مزبور   . دو ديگر وضعيت بسيار ضعيفي دارد     اين  ايران در مقايسه با      .كشورها بوده است  اين  

 توجه  لزوماًدهنده   اين عملكرد نشان  .  درصد بوده است   ۷/۶ معادل   ۱۹۹۰در دهه    درصد و    ٧/٢دوره مذكور   
لفه مهم در تدوين استراتژي صنعتي آينده ايران است كه بايد در ارتباط با توسعه فناوري و                      ؤبه اين م  

 .شرايط آزادسازي تجاري در فضاي آتي اقتصاد بين الملل در نظر گرفته شود

 ۱۹۹۰ تا   ۱۹۶۰صنعتي از كل واردات در كشورهاي صنعتي طي دوره             واردات متوسط سهم  •
 درصد در دهه    ۶/۵۰دهد كه مقدار آن از       ن شاخص نشان مي   يروند تحوالت ا  .  درصد است  ٨/٦٠ معادل
در کشورهاي آسياي شرقي متوسط سهم واردات  .  افزايش يافته است   ۱۹۹۰درصد در دهه     ۳/۷۴ به   ۱۹۶۰

روند واردات صنعتي در كشورهاي مذكور نيز         .  درصد بوده است    ۴/۶۶دوره مذكور معادل     صنعتي طي   
۳ به   ۱۹۶۰ درصد در دهه     ۲/۶۱است و از    بوده  همچون اقتصادهاي صنعتي در چهار دهه گذشته صعودي         

مشاهده اين دو روند صعودي، بيانگر بروز پديده اي است          .  افزايش داشته است   ۱۹۹۰ درصد در دهه     ۷۶/
وجه به آن شايان اهميت است و آن توسعه وابستگي متقابل كشورها به يكديگر همزمان با افزايش                   كه ت 

در حقيقت برخالف آنچه انتظار مي رود تا كشورهاي مختلف همزمان با افزايش               . توانمندي توليد است  
رشد اقتصادي  توانمندي توليدي از ميزان واردات خود بكاهند، افزايش تجارت خود عاملي مهم در افزايش               

 ۱۹۸۰روند زماني شاخص مذكور در اقتصاد ايران از دهه     . و بهبود مستمر كيفيت كاال و خدمات بوده است        
هاي  يكي از ويژگي  . كاهنده است و با ساختار واردات اقتصادهاي صنعتي و آسياي شرقي سازگاري ندارد             

زي مورد نياز واردات صنعتي از       مين منابع ار  أمهم ساختار تجاري اقتصادهاي صنعتي و آسياي شرقي ت          
ترين   مهم ،كه در اقتصاد ايران منابع ارزي حاصل از صادرات نفت            در حالي  .محل صادرات صنعتي است   

با توجه به محدوديت و همچنين نوسان درآمدهاي ارزي نفت،           . آيد شمار مي ه  مين مالي واردات ب   أمنبع ت 
در نتيجه توليدات صنعتي با محدوديت مواجه بوده         گذاري و    شود كه واردات صنعتي، سرمايه     مشاهده مي 

 .تداوم چنين ساختاري امكان رشد مستمر و پوياي صنعتي را در اقتصاد ايران در پي نخواهد داشت. است

 نظري يكي از مواردي است كه حضور دولت در اقتصاد را از لحاظ               ،ارائه كاالهاي عمومي   •
اما . استكننده نقش اصلي دولت در اقتصاد جامعه            بيين موارد شكست بازار ت     ،در واقع . توجيه مي كند 
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 فراتر از نقش اصلي آن است و آن دخالت دولت به              ،وضعيتي نيز وجود دارد كه حضور دولت در اقتصاد         
هاي اقتصادي آنها توسط واحدهاي خصوصي نيز          سساتي است كه فعاليت    ؤها و م   صورت ايجاد شركت  

شود  هاي بازاري دولت شناخته مي      ها كه به عنوان دخالت      فعاليتگونه   حجم اين . تواند انجام گيرد   مي
 مطالعات انجام شده نشان      .نشاندهنده ميزان دخالت مستقيم دولت در بازارهاي اقتصادي جامعه است            

هاي بزرگ صنعتي    هيك ارتباط مثبت بين نسبت درآمد نفت به كل درآمد دولت و تاسيس كارگا              مي دهد  
به عبارت ديگر با افزايش سهم درآمد نفتي، تمايل براي انجام سرمايه گذاري            . در بخش عمومي وجود دارد    

 درآمد نفتي منجر به ايجاد ساختاري براي        ،در واقع  .يافته است  هاي صنعتي گسترش   در قالب تاسيس بنگاه   
ومي، سسات عم ؤها و م   منابع مورد نياز براي اداره و ادامه كار اين بنگاه         . جذب درآمدهاي بعدي شده است    

بهره مندي يك عامل فشار بر روي بودجه عمومي دولت است كه در هر دوره به شكل تمايل به افزايش                     
هاي   از جنبه  ،وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي ناشي از فروش نفت           .مي دهد  خود را نشان   از درآمد 

طوركلي به رشد   ه  گذاري ب اين تأثير .  اجتماعي كشور را تحت تأثير قرار داده است        -مختلف، نظام اقتصادي  
كه از زمان   كه در مقاطعي     طوريه  ب. شود هاي توليدي و مصرفي مربوط مي      اقتصادي كشور در تمام زمينه    

هاي اقتصادي جامعه    با كاهش درآمدهاي نفتي مواجه هستيم، تأثير ركودي آن بر دامنه وسيعي از فعاليت              
 . شود ديده مي

 طي  ،افزوده صنعت  صنايع مختلف در كل ارزش     افزوده   روند تحوالت سهم ارزش   بررسي   •
در سه دهه مذكور     ميانگين سهم صنايع مصرفي كم دوام         مي دهد كه    نشان ،۱۳۵۰-١٣۸۰ هاي سال

در سال  . صعودي بوده است  روند  داراي  اي   اي و واسطه    سهم صنايع سرمايه   ميانگينو  داراي روند نزولي    
 ،۳/۲۶اي به ترتيب     اي و واسطه   ا دوام و صنايع سرمايه    افزوده صنايع مصرفي كم دوام، ب       سهم ارزش  ۱۳۸۰

 . درصد محاسبه شده است۱/۵۵، و ۱۸/٨

درصد،  ۲/۳  درصد و    ۷/۱ با   ١٣۷۰ميانگين رشد صنايع مصرفي كم دوام و بادوام در دهه            •
اي و   كه در دهه مزبور صنايع سرمايه       در حالي . كمترين مقدار را طي سه دهه گذشته تجربه كرده است          

 از  ۵۰ رشد بيشتر ولي نسبت به دهه         از ،١٣۶۰ درصد در مقايسه با دهه        ۹/۸اي با ميانگين رشد      طهواس
دهد كه در اين      نشان مي  ۱۳۸۰آخرين تصوير رشد صنايع مزبور در سال        . رشد كمتري برخوردار بوده است    

اي و   سرمايه درصد و صنايع     ۵/۹ درصد، صنايع مصرفي بادوام با        ۵/۱۱سال صنايع مصرفي كم دوام با        
 . قرار دارد۷۰ در سطح رشد باالتري نسبت به ميانگين دهه ، درصد۱۰اي با  واسطه
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دهنده نشانصنايع مختلف طي سه دهه گذشته        موجودي سرمايه   انجام شده در    تحوالت   •
روند كاهشي سهم موجودي سرمايه صنايع مصرفي كم دوام و روند افزايشي سهم موجودي سرمايه                     

روند گوياي  اين واقعيت   . اي در كل موجودي سرمايه بخش صنعت است           و واسطه اي   صنايع سرمايه 
گذاري در بخش    گذاري ساالنه در صنايع مصرفي كم دوام در مقايسه با روند كل سرمايه              كاهشي سرمايه 

دهد كه اين سهم در صنايع مصرفي كم دوام،           نشان مي  ۱۳۸۰ارقام محاسبه شده براي سال      . صنعت است 
 .  درصد بوده است۹/۴۴، و ۹/۱۶، ۱/۳۸اي به ترتيب  اي و واسطه ايع سرمايهبادوام و صن

نتايج بررسي هاي انجام شده در زمينه متوسط سرمايه در صنايع مختلف حاكي از آن است                 •
توجهي نسبت به صنايع مصرفي بادوام و       درخورطور  ه  مقدار اين شاخص در صنايع مصرفي كم دوام ب        كه  

 . اي پايين است طهاي و واس صنايع سرمايه

 هر  ۱۳۸۰اي در سال     اي و واسطه   ن صنايع مصرفي كم دوام و صنايع سرمايه       تعداد شاغال  •
با اين حال رشد اشتغال     . ن صنايع مصرفي بادوام است     هزار نفر حدود دو برابر شاغال      ۴۰۰يك با بيش از     

طالعه بيشتر از رشد اشتغال     هاي مورد م   اي و صنايع مصرفي بادوام طي سال       اي و واسطه   در صنايع سرمايه  
 . است بودهصنايع مصرفي كم دوام

اي، مصرفي بادوام، و     اي و واسطه   دهد كه صنايع سرمايه    وري نشان مي   روند تحوالت بهره   •
هاي اخير   كه در سال   طوريه   ب .نسبي مي باشند وري    بهره داراي بيشترين مصرفي كم دوام به ترتيب       

وري   درصد و از بهره ۳۰وري صنايع مصرفي بادوام      اي از بهره    واسطه اي و  وري متوسط صنايع سرمايه    بهره
 بهره وري در صنايع مصرفي كم دوام و با دوام طي            .استبوده   درصد بيشتر    ۵۰صنايع مصرفي كم دوام     

سال هاي گذشته تقريباً ثابت و افزايش بهره وري در صنعت، عمدتاً به دليل تغييرات اين شاخص در صنايع                 
 واسطه اي مي توان   -از داليل باال بودن بهره وري در صنايع سرمايه اي        .  واسطه اي بوده است   -سرمايه اي

 واسطه اي و بهره مندي اين صنايع از منابع        -به وزن باالي صنايع واسطه اي در مجموعه صنايع سرمايه اي        
 . كرد طبيعي داخلي با هزينه پايين و استفاده از ماشين آالت بيشتر در اين صنايع اشاره

طي سه دهه گذشته صنايع      بررسي روند شاخص هاي صنايع مختلف نشان مي دهد كه             •
كه اين بخش با در      طوريه  مصرفي كم دوام در اقتصاد ايران به تدريج نقش خود را از دست داده است ب                

 داراي كمترين   ، درصد اشتغال صنعتي   ۴۰ درصد موجودي سرمايه كل بخش صنعت و          ۳۸اختيار داشتن   
. اي و صنايع مصرفي بادوام است      اي و واسطه   وري سرمايه و نيروي كار در مقايسه با صنايع سرمايه           بهره
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اي با صنايع مصرفي، بويژه صنايع       اي و واسطه   هماهنگ صنايع سرمايه  نيافتن  اين نكته نشاندهنده  توسعه      
فهوم توسعه   تعميق صنعتي به م      ، در توسعه صنعتي ايران      به عبارت ديگر،    .مصرفي كم دوام است    

 .پيوندهاي صنعتي ضعيف بوده است

 اين است كه تجارت جهاني به سمت               گوياي بررسي روند حركت اقتصاد جهاني        •
ه افزوده بسيار بااليي ب    كه اين محصوالت ارزش     حركت مي كند و با توجه به اين       Hi-Techمحصوالت  

، كنند محصوالت را توليد و صادر        وجود مي آورند و حاشيه سود زيادي دارند، كشورهايي كه بتوانند اين            
 مختلف در   فناوريافزوده توليدات با     توجه به سهم ارزش    .رشد بااليي در بخش صنعت خواهند داشت        

افزوده   درصد از ارزش   ۵۰طور متوسط حدود    ه   در ايران نشان مي دهد كه ب       ۱۳۷۸ الي   ۱۳۷۳هاي   سال
 ۲۱پايين از حدود    فناوري   سهم صنايع با     .دشو صنعتي ايران توسط صنايع متكي به منابع طبيعي ايجاد مي         

 در همين مدت    . رسيده است  ۱۳۷۸ درصد در سال     ۱۵ با يك روند تقريباً نزولي به         ۱۳۷۳درصد در سال    
فناوري افزوده صنعتي بوده و صنايع با         درصد از كل ارزش    ۳۱متوسط تقريباً برابر    فناوري  سهم صنايع با    

 درصد  ٧/۱ اند و سهم آنها با يك روند صعودي از         افزوده دارا بوده   د ارزش باال نيز كمترين سهم را در تولي      
 افزايش يافته است كه بخش عمده آن         ۱۳۷۸افزوده در سال      درصد از كل ارزش    ۵/۲ به   ۱۳۷۳در سال   

سطوح مختلف   هاي توليدات صنعتي در    بررسي سهم صادرات گروه    .توليد محصوالت الكترونيكي است   
 به گونه اي كه    .باال بسيار پايين است   فناوري   سهم صنايع با     ، كه در اين قسمت نيز     نشان مي دهد فناوري  

باال مربوط است كه    فناوري   به توليدات كاالهاي با      ۱۳۷۸ درصد از صادرات صنعتي در سال        ۵/۰     تنها
  بطور متوسط  ،بيشترين ميزان صادرات صنعتي كشور     . هاي اخير اين رقم بيشترين مقدار است        طي سال 
هر . متوسط بوده است  فناوري  هاي اخير مربوط به صنايع وابسته به منابع طبيعي و صنايع با                 طي سال 

 . درصد از سهم صادرات صنعتي را به خود اختصاص داده اند۴۵ها تقريباً حدود  كدام از اين گروه

 
 خرد سطح -١-٣-٢

مشغول به فعاليت    هزار بنگاه صنعتي در كشور        ۳۲۰ حدود   ۱۳۷۵طبق نتايج سرشماري سال      •
ها، شامل    بنگاه ساير نفر و بيشتر و      ۱۰ هزار بنگاه داراي تعداد كاركنان       ۱۲ كه از اين تعداد حدود    بوده اند  

. طور عمده با يك يا دو نفر شاغل به فعاليت صنعتي مشغول بوده اند            ه  واحدهاي كوچك صنعتي بوده كه ب     
 ۲۰ حدود   ،افزوده ايجاد شده بخش صنعت      از ارزش  تي،با تعداد كمتر از ده نفر كاركن صنع       هاي   سهم بنگاه 
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 ۱۰هاي    بنگاه .ها اشتغال داشته اند    هزار نفر كاركن در اين بنگاه      ۷۵۰كه حدود    درصد بوده است در حالي    
افزوده بخش صنعت را در اختيار         درصد ارزش  ۸۰ هزار نفر شاغل، در حدود        ۸۵۰نفر كاركن و بيشتر با       

 .داشته اند

 نشاندهنده آن است    ١٣٧٨ري كارگاه هاي صنعتي ده نفر كاركن به باال در سال             نتايج آمارگي  •
 درصد با مالكيت بخش خصوصي به امر توليد مشغول          ٩١ درصد بنگاه ها با مالكيت بخش عمومي و         ٩كه  

به رغم سهم كم    ) عمدتاً شامل بنگاه هاي بزرگ و صنايع ملي كشور        (بنگاه هاي بخش عمومي    . بوده اند 
مقايسه تعداد  .  درصد صادرات بخش صنعت كشور را در اختيار دارد            ٧١رصد ارزش افزوده و      د ٥٩آن،  
هاي اين دو بخش نشان       هاي صنعتي در بخش خصوصي و عمومي و تعداد افراد شاغل در بنگاه                بنگاه

 . هاي بخش خصوصي هستند هاي بخش عمومي به مراتب بزرگتر از بنگاه مي دهد كه بنگاه

اندازه بنگاه كه با تعداد كاركنان بنگاه  انداز گيري نظر  هاي بخش صنعت از      گاهبررسي ساختار بن   •
 تا  ١٠٠ بنگاه هاي   درصد، ٨٦ حدود نفر كاركن    ١٠٠ تا   ١٠بنگاه هاي صنعتي   مي شود، نشان مي دهد كه     

ي كشور را   هاي صنعت  كل بنگاه  در صد     ٣ نفر به باال تنها       ٥٠٠ درصد و بنگاه هاي      ١١ نفر حدود     ٥٠٠
 .كيل داده اندتش

 بنگاه  ۱۱۸هاي عمومي افزايش مي يابد به گونه اي كه از          با افزايش تعداد كاركنان، سهم بنگاه      •
 و  با مالكيت بخش عمومي اداره مي شود     )  درصد ٦٧ ( بنگاه ۷۹ نفر،   ۱۰۰۰صنعتي با تعداد كاركن بيش از       

به عبارتي  .  بخش خصوصي است    نفر در مالكيت   ٥٠ تا   ١٠ درصد بنگاه هاي بين     ٩٦اين در حالي است كه      
 .مشاركت بخش خصوصي در مالكيت بنگاه هاي بزرگ كمتر از بخش عمومي است

 نفر توليد مي شود    ٥٠ تا   ١٠بنگاه هاي  افزوده بخش صنعت توسط      از ارزش  درصد   ٩حدود  تنها   •
 افزوده  درصد از ارزش٤٥در مقابل .  درصد مي باشد ٩٤كه سهم بخش خصوصي از ارزش افزوده توليد شده         

 درصد و   ٨٣ نفر به باال توليد مي شود كه سهم بخش عمومي از اين توليد بالغ بر                 ١٠٠٠ بنگاه   ١١٨توسط  
 .  درصد است١٧سهم بخش خصوصي تنها 

 نفر  ١٠٠٠ بنگاه صنعتي با تعداد كاركنان بيش از            ١١٨ درصد صادرات صنعتي توسط        ٦٥ •
.  درصد است  ٨صد و سهم بخش خصوصي       در ٩٢صورت مي گيرد كه سهم بخش عمومي از آن معادل            

 درصد كل صادرات صنعتي كشور را       ٩ نفر كاركن، كمتر از      ١٠٠شايان ذكر است صادرات بنگاه هاي زير       
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تشكيل مي دهد و اين درحالي است كه در بسياري از كشورهاي صادركننده محصوالت صنعتي، بخش                  
 .مهمي از صادرات توسط بنگاه هاي كوچك انجام مي گيرد

 ۱۱۸ درصد آن، تنها توسط       ۵۰ عمده اي از انرژي مصرفي بخش صنعت يعني بيش از             سهم •
كه عمده انرژي مصرفي توسط ماشين آالت و           با توجه به اين    . بنگاه بزرگ صنعتي مصرف مي شود      

بنابراين مشاهده مي شود كه      ،مصرف مي شود كه نمادي از سرمايه بنگاه ها است،         هاي صنعتي    دستگاه
هاي بيش از هزار نفر كاركن انباشت شده است كه درصد            ز سرمايه بخش صنعت در بنگاه     سهم عمده اي ا  

عمده آن متعلق به بخش عمومي است و عموماً صنايع وابسته به منابع طبيعي كه در انحصار دولت است،                   
 .در اين گروه قرار مي گيرند

طور ه  است كه ب  مقايسه پرداختي به كاركنان در بخش خصوصي و عمومي گوياي اين مطلب              •
 درصد بيشتر از فرد شاغل در بنگاه خصوصي دريافت            ۷۰هاي عمومي    متوسط هر فرد كاركن در بنگاه      

طور متوسط پرداختي به كاركنان     ه  از نكات قابل توجه ديگر اين است كه با افزايش اندازه بنگاه، ب            . مي كند
 نفر كاركن و بيشتر     ۱۰۰۰هاي   ن در بنگاه  به گونه اي كه متوسط پرداختي به هر فرد كارك        . افزايش مي يابد 

 ميليون  ۸/۸هاي كوچك در حدود      كه اين رقم براي بنگاه      ميليون ريال در سال بوده در حالي       ۴/۲۳حدود  
يكي از داليلي كه مي توان براي اين مسئله ذكر كرد، قدرت انحصاري بنگاه هاي بزرگ                   . ريال است 

تي هستند و امكان جذب رانت برايشان فراهم است و             صنعتي است كه اكثرآنها وابسته به بخش دول         
 .كاركنان بنگاه از اين رانت بهره مند مي شوند

  در حالي  . است  داشته افزايش  درصد ٧/٣ هاي خصوصي  تعداد بنگاه  ۱۳۷۸ الي   ۱۳۷۳طي دوره    •
ومي هاي بخش عم   افزوده بنگاه  ارزش.  درصد كاهش يافته اند   ۴/۳هاي بخش عمومي با نرخ رشد        كه بنگاه 

داشته اند كه اين   رشد درصد   ۴/۷ و   ۶/۹ متوسط ساالنه به ترتيب      ، به طور  و خصوصي طي دوره مورد نظر     
ارزش همچنين  طي اين دوره     . داين دوره مي باش   صادي كل كشور در    تنرخ رشد بيشتر از نرخ رشد اق        

در بنگاه هاي  و ميزان سرمايه گذاري     درصد   ۸/۳ و   ۷/۲ خصوصي و عمومي به ترتيب        بنگاه هايصادرات  
ميزان سرمايه گذاري در بنگاه هاي دولتي در همين دوره، ساالنه به          .  درصدرشد داشته  است   ٦/٣خصوصي  

 ۶/۱خصوصي با   بنگاه هاي  متوسط پرداختي به هر كاركن در       .  درصد كاهش يافته است    ٣/١٧طور متوسط   
 درصد ۷/۰خش عمومي اين رقم هاي ب درصد كاهش ساالنه همراه بوده است و در همين دوره براي بنگاه      

 .دهد نشان ميرشد 
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 تمايلي به رشد و گسترش      ۱۳۵۸-۷۷هاي   هاي صنعتي طي سال    بنگاهمطالعات نشان مي دهد     •
هاي توليد در     كارگيري و استفاده از نهاده      ه  كه روند ب    طوريه  اند، ب  هاي صنعتي خود نداشته     عاليتف

 جايگزين شدن تدريجي نهاده     ،در اين مطالعه  ديگر  هميت  نكته حائز ا   . است بوده نزولي   ،هاي صنعتي  بنگاه
هاي  كارگيري نهاده ه  هاي صنعتي در ب    ترتيب كه بنگاه  ه اين   ب. كار با سرمايه در ساختار توليد صنعتي است       

كه طي   طوريه  ب .اند توليدي، نيروي كار را با سرعت بيشتري نسبت به سرمايه موجود كاهش داده                 
متوسط موجودي سرمايه   (ط نرخ رشد موجودي سرمايه براي يك بنگاه           متوس، ۱۳۵۸-١٣۷۸هاي   سال
كه اين نرخ رشد براي پرداختي به كاركنان در هر بنگاه برابر              در حالي ، درصد بوده  -۱/۳برابر با   ) ها بنگاه

 . درصد بوده است-۶/۸با 

 در  ١٣٧٨ تا   ١٣٧٣با وجودي كه كيفيت نيروي كار از نظر سطح تحصيالت طي سال هاي                 •
هردو بخش عمومي و خصوصي به ميزان درخور توجهي بهبود يافته است ليكن هنوز شاغالن بخش                     

بررسي سهم افراد شاغل در بخش       . صنعت از لحاظ تحصيالت، پايين تر از متوسط شاغالن كشور است           
 درصد از نيروي كار      ۶۵ بيانگر اين مطلب است كه        ۱۳۷۸صنعت به تفكيك سطوح تحصيلي در سال          

 داراي ديپلم بوده و افراد      ، درصد كاركنان  ۲۴. سواد تشكيل مي دهند    را افراد زيرديپلم و بي     بخش صنعت 
 . درصد از كل شاغالن بخش صنعت هستند۱۱داراي تحصيالت دانشگاهي 

 نرخ رشد كاركنان در سطوح مختلف مهارتي مي توان دريافت كه در تركيب نيروي                بررسي با •
سين با كاهش همراه    ي ليكن سهم كارگر ماهر و تكن       ،يافته  افزايش ن و كاركنان ساده   اكار، سهم مهندس  

الزم بين كاركنان ساده و       ارتباط  فقدان كاهش سهم كاركنان ماهر و تكنيسين مي تواند موجب       . بوده است 
بررسي سهم   .داردبه همراه    ، مشكالت خاص خود را       ن در بخش صنعت شود كه اين موضوع         امهندس

 ۲۷طور متوسط حدود    ه  مهارتي از كل كاركنان گوياي اين مطلب است كه ب          كاركنان در سطوح مختلف     
 .درصد از كاركنان بخش صنعت كاركنان غيرتوليدي هستند

 پس از اين    . سال سابقه كار دارند    ۵ درصد از كاركنان شاغل در بخش صنعت زير            ۳۷حدود   •
 ۲۳ و   ۲۵سابقه كار به ترتيب با       سال   ۹ تا   ۵ سال و كاركنان بين      ۱۹ تا   ۱۰گروه كاركنان با سابقه بين      

هاي عمومي و      مقايسه بنگاه   .ددرصد كاركنان شاغل بخش صنعت در رتبه هاي بعدي قرار مي گيرن              
هاي خصوصي   طور متوسط بيشتر از بنگاه    ه  هاي عمومي ب   خصوصي نشان مي دهد كه سابقه افراد در بنگاه       
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ات اقتصادي بهتر از بخش خصوصي توانايي       هاي بخش عمومي در نوسانات و ناماليم       است در واقع بنگاه   
 .حفظ نيروي كار خود را داشته اند

 درصد هزينه   ٦٣ درصد هزينه خانوارهاي شهري         ٥٠بر اساس تحقيقات انجام گرفته حدود         •
همچنين سهم هزينه اي كالهاي صنعتي در . خانوارهاي روستايي به خريد كاالهاي صنعتي اختصاص دارد       

 درصد از خانوارهاي شهري و        ٢٠در واقع، حدود     . زايش درآمد، افزايش مي يابد    بودجه خانوارها، با اف    
 درصد از كاالهاي صنعتي مصرف شده توسط       ٤٣، مصرف كننده   )دهك هاي نهم و دهم درآمدي    (روستايي  

 . درصد است١٢در حالي كه اين رقم براي دهك پايين درآمدي، فقط حدود . خانوارهاي ايراني هستند

در بازارهاي صنعتي   ) قدرت انحصاري (  وجود تمركز شديد   ،بخش صنعت  مهم   مسائلاز  يكي   •
. حد صنعت كشور مرتبط مي شود     البته اين مشكل نيز تا حد زيادي به دولتي بودن بيش از             . كشور است 

وجود مي آورد نه تنها در بازار فروش           ه  مشكلي كه قدرت انحصاري در بازارهاي صنعتي كشور ب             
هاي صنعتي در بازار خريد عوامل نيز داراي قدرت           دليل اينكه بسياري از بنگاه     همحصوالت است، بلكه ب   

كننده قطعات و مواد     هاي متوسط را كه ارائه      ، قادر هستند بنگاه   مي باشندانحصاري و حالت تك خريدار       
ري از  مطالعات نشان مي دهد كه در بسيا     . مانع از رشد بنگاه هاي كوچك شوند      و   كننداوليه هستند استثمار    

 .هاي انحصاري مبادرت مي ورزند ها به فعاليت  و بنگاهوجود دارد تمركز زيادي ،بازارهاي صنعتي كشور

 
  مشكالت و تنگناها-١-٣-٣

توسعة صنعتي در فرآيند برنامه ريزي و سياست گذاري اقتصادي در ايران همواره جزء اهداف                  
هاي حمايتي دنبال     كه با اعمال انواع سياست     دستيابي به اين هدف   . برنامه هاي توسعة كشور بوده است    

نيم قرن از   يك قرن از شروع فرآيند صنعتي شدن و بيش از              شده است، در حال حاضر كه بيش از            
 ، عملكرد اين بخش   طلوببرنامه ريزي توسعه در كشور مي گذرد نه تنها محقق نشده بلكه وضعيت نام              

و  و تدوين استراتژي صنعتي در اقتصاد ايران فراهم كرده           زمينه را براي انجام دور جديدي از برنامه ريزي       
آغاز  دولت و تزريق منابع عمومي به اين بخش           درخواست كمك از  جديدي از مباحث مربوط به       مرحله  

 بخش صنعت حاكي از آن است كه ساختار موجود در اين بخش و                     طلوبعملكرد نام . گشته است 
البته ساختار  . آوردبخش را فراهم    اين  شد و توسعة مطلوب     سازوكارهاي مرتبط با آن نتوانسته شرايط ر       
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موجود در بخش صنعت معلول شرايط كالن اقتصادي در كشور است كه در طول زمان شكل گرفته و به                    
 . صورت كنوني درآمده است

در اين قسمت، تالش شده است، بطور اجمالي به برخي از مشكالت كليدي و مهم بخش                      
 :  و ايجاد روند هاي نامناسب در اين بخش شده است اشاره شودصنعت كه باعث ناكارايي

 
  آنهش دولت و نهادهاي وابسته بقمشكالت ناشي از ن -١-٣-٣-١

ل بسيار مهم در بخش صنعت كشور، نقش مسلط بخش عمومي و دولتي در فرآيند               ييكي از مسا  
مومي در ساختار توليدات     كه سهم بخش ع    در بررسي هاي آماري مشاهده شده    . توليد صنعتي كشور است   

 بسيار بيشتر از بخش خصوصي است و با توجه به ناكارآمدي بخش عمومي و تجربه ساير                  ،صنعتي كشور 
هاي عمده بخش صنعت كشور       هاي اقتصادي يكي از چالش      كشورها، دخالت گسترده دولت در فعاليت      

 در نظام   ،شتغال در بخش صنعت   گذاري و ا   در واقع دولت با حضور خود در فرآيند توليد، سرمايه           . است
 زيرا  .دشوميزان كار آمدي ساختار اقتصادي مي      كاهش   و باعث    كند  ميايجاد  تشاش  غبازارهاي مربوط، ا  

كه قدرت    اين هبخش عمومي در بسياري از موارد ناكاراتر از بخش خصوصي عمل مي كند و با توجه ب                  
زم با وضع قوانين و تصويب مقررات مطلوب          قانونگذاري و حاكميت در اختيار دولت است، در موارد ال           

ها بخش خصوصي را      بخش خصوصي وارد ميدان شده و در بسياري از زمينه          زيانهاي خود به     براي بنگاه 
افزوده و برخي ديگر از       گرچه آمار و ارقام نشان مي دهد كه رشد ارزش          ا .داز صحنه رقابت خارج مي كن     

خش عمومي بهتر از بخش خصوصي است اما مسئله قابل            هاي اقتصادي وابسته به صنعت در ب        كميت
توجه اين است كه بخش عمومي درصد زيادي از رشد خود را مرهون صنايعي است كه يا به دليل                          

كه وابسته به منابع طبيعي كشور بوده و از بابت              سود فراوان كسب مي كنند و يا اين         ،انحصاري بودن 
 بنگاه بزرگ   ۲۰بررسي ها حاكي از آن است كه چنانچه        . آورنددست مي  ه  افزوده بااليي ب   فروش آن ارزش  

هاي توليد فرآورده هاي نفتي، توليد مواد و محصوالت شيميايي و توليد فلزات                صنعتي در رشته فعاليت    
افزوده،   رشد ارزش  ود،هاي صنعتي بخش عمومي كنار گذاشته ش       اساسي و توليد خودرو از مجموعه بنگاه       

 اين بدان معني است كه     .نشان مي دهد  توجهي كاهش    درخورش عمومي به مقدار     توليدات و صادرات بخ   
هاي بزرگ اين     از بنگاه   محدود عمده كاركرد اقتصادي صنايع بخش عمومي مربوط به كاركرد تعدادي           

 .بخش است
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  و نيل به خودكفاييجايگزيني واردات اتخاذ استراتژي -١-٣-٣-٢

ذشته در بخش صنعت كشور اجرا شده است، حمايت از          هاي گ  هايي كه طي سال    يكي از سياست  
در راستاي پيگيري اين سياست، دروازه       . صنايع نوزاد و پيگيري سياست جايگزيني واردات بوده است           

. دشوكشور به روي اكثر كاالهاي صنعتي بسته شده و سعي شده كه اين كاالها در داخل كشور توليد                       
هاي توليدكننده محصوالت صنعتي با نگرش       اعث شده كه بنگاه   حمايت بي چون و چرا از صنايع داخلي ب       

 باشند و اين   با اتكاء به حمايت هاي دولت       كننده داخل كشور     گرا فقط به فكر توليد براي مصرف         درون
پذيري خود را از دست بدهند و مقياس توليد           هاي صنعتي كشور توان رقابت     سياست باعث شده كه بنگاه    

تقاضاي خانوارها نشان مي دهد كه     درباره   شدهمطالعات انجام   . اخلي باقي بماند  آنها در سطح تقاضاي د    
تقاضاي خانوارها در داخل كشور با توجه به سطح درآمد خانوارها براي برخي از محصوالت صنعتي به                     

 اين  .شكل بگيرد اندازه اي نيست كه صنعت مورد نظر با تكيه بر تقاضاي داخل بتواند در مقياس اقتصادي                
 .كاالها عمدتاً در حيطه صنايع توليد محصوالت صنعتي بادوام هستند

ي گسترده تر از   ابعاد از    در ايران پيگيري شده است      آنچنان كه  “خودكفايي” نيل به     استراتژي
 ابعاد سياست پيگيري خودكفايي شامل موارد       ، براي مثال  .استراتژي جايگزيني واردات برخوردار بوده است     

 به حضور در بازارهاي جهاني، هزينه      يتوجهبي سياست پذيرش انزواي تجاري كشور و       زير است؛ پيگيري    
توليد هر نوع كااليي كه نياز داخلي تلقي مي شود بدون توجه به كارايي توليد آن كاال در                    در امر   كردن  
 و مانند    به اندازة بازار داخلي    ي توجه بي هاي كهنه و نامناسب،     فناوري  هاي پرهزينه و     قبول روش ، داخل
 حمايتدر نظام سياسي از      خودكفايي  بررسي اسناد موجود نشان مي دهد كه در كشور ما سياست              . آن

،  در نتيجه بر اين سياست بيش از سياست شناخته شده جايگزيني واردات               و بيشتري برخوردار بوده است  
، تأكيد شده    توجه قرار مي داد   كه الزاماً رعايت مزيت هاي نسبي و توجه به اندازة بازار داخلي را نيز مورد               

هاي   پيگيري سياست خودكفايي همراه با وجود درآمدهاي نفت همواره لزوم ارزيابي پروژه                     .است
 به اين معني كه     .ها را تحت الشعاع خود قرار داده است        سرمايه گذاري و بازنگري مستمر كارايي سياست      

تزريق منابع  .  است رداتي را نيز منتفي  كرده     حتي مقايسة هزينه توليد كاالهاي داخلي با كاالهاي وا           
كننده اي مانند رقابت،     سرپوش نهاده و عوامل تعيين     ضعف ها بسياري از     همواره بر  حاصل از صادرات نفت   

هاي حسابداري و مانند آن را غير ضرور بلكه مزاحم به حساب                  مديريت مناسب، پايدار كردن روش      
 .مي آورده است
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 به درآمدهاي نفتي  صنعت وابستگي بخش-١-٣-٣-٣

 -هاي مختلف، نظام اقتصادي    وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي ناشي از فروش نفت از جنبه           
طوركلي به رشد اقتصادي كشور در تمام       ه  اين تأثيرگذاري ب  . اجتماعي كشور را تحت تأثير قرار داده است       

با كاهش درآمدهاي نفتي،    از زمان   طعي  كه در مقا   طوريه   ب ،شود هاي توليدي و مصرفي مربوط مي      زمينه
. بويژه در بخش صنعت كامالً ملموس بوده استهاي اقتصادي  تأثير ركودي آن بر دامنه وسيعي از فعاليت      

بررسي ها نشاندهنده آن است كه در شرايط افزايش سهم درآمدهاي نفتي، تمايل براي انجام                          
هاي ارزي  درآمدافزايش  . ي گسترش يافته است   سرمايه گذاري در قالب تأسيس بنگاه هاي صنعتي عموم       

گرفته شود و   انگيزه صادرات بخصوص صادرات صنعتي ناديده       حاصل از نفت همواره باعث شده است كه         
 .گردديا از آن صرف نظر 

 
  ساختار انحصاري بازار-١-٣-٣-٤

ار دولت  راي هزينه شدن در اختي    بتوجه حاصل از صدور نفت در ايران كه           وجود درآمدهاي قابل  
 منجر به ايجاد ساختاري شده است كه بيشتر به صورت يك شبكة توزيع درآمد عمل مي كند                  ،گرفتهقرار  

اجتماعي كشور ديده    -ش در كل نظام اقتصادي     بيو   اين ساختار كه كم    . تا يك فرآيند توليد درآمد     
عمومي در بخش صنعت نيز     هاي   درآمدهاي نفتي در قالب ايجاد بنگاه     مي شود، به تدريج همراه با افزايش       

 با موج ملي شدن بسياري از صنايع همراه شد       اسالمي  انقالب  اين حركت پس از وقوع      . شكل گرفته است  
كه همواره سهم    طوريه  ب.  منجر به حضور گسترده بخش عمومي در بازارهاي صنعتي كشور گرديد             و

 .  اين بخش بوده استهاي عمومي فعال در هاي صنعتي در اختيار بنگاه عمده اي از فعاليت

ها و مؤسسات دولتي در اقتصاد ايران        ها كه تحت عنوان شركت     گونه بنگاه  گستردگي فعاليت اين  
به . اي بوده است كه عملكرد كالن اقتصاد كشور را نيز تحت تأثير قرار داده اند                گونهه  فعاليت مي كنند، ب  

ي، يكي از عوامل اصلي در بسط پاية پولي         مؤسسات دولتي به سيستم بانك     ها و   بدهي شركت  ،عنوان مثال 
هاي عمومي در    از طرفي حضور و فعاليت بنگاه       . و به تبع آن ايجاد تورم در اقتصاد ايران بوده است              

و هاي جايگزيني واردات     هاي حمايتي كه عمدتاً در قالب سياست       بازارهاي صنعتي همراه با اعمال سياست     
 به ايجاد ساختاري انحصاري و متمركز در اكثر بازارهاي صنعتي  منجر،انجام شده استبه نيت خودكفايي    

هاي حمايتي دولت،    قدرت انحصاري موجود در اين بازارها كه در ساية اعمال سياست            .شده است كشور  
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ن نگر، همواره به دنبال    روهمواره بازار داخلي را بصورت تضمين شده در اختيار داشته، با نگاهي صرفاً د               
 ،فضاي حمايتي بي قيد و شرطي كه در اقتصاد ايران وجود داشته           . تي بيشتر بوده است   كسب منابع حماي  

منجر به ايجاد ساختاري وابسته به حمايت بيشتر و بيشتر در بخش صنعت شده است كه بدون توجه به                     
تحوالت بازارهاي جهاني، به حضور خود در نظام اقتصادي كشور همواره به عنوان صنايع نوزاد                         

 بخش صنعت به يك شبكه توزيع درآمد براي هزينه شدن درآمدهاي نفتي              ،تحت اين شرايط  . دمي انديش
با بررسي  . هاي رانت جويانه را نيز به دنبال داشته است        تبديل شده كه بروز انواع فعاليت     و اعتباري كشور    

 هايي كه قصد    حجم منابع هدايت شده به بخش صنعت مي توان به جذابيت اين بخش براي گروه                    
 مي شود كه در حل مسئله         باعث انههاي رانت جوي  منافع حاصل از فعاليت     . رانت جويي دارند پي برد   

كننده اي داشته   گونه منافع و مقدار آن نقش تعيين        بهينه سازي براي فرآيند توليد، امكان دستيابي به اين        
آوري، مشتري مداري، كاهش    رو مي توان انتظار داشت در چنين ساختاري، ارتقاء كيفيت، نو           از اين . باشد

هاي رانت جويانه   هزينه هاي توليد و كالً مفاهيم مرتبط با رقابت در بازارهاي رقابتي جاي خود را به فعاليت               
ه ارزش رانت هاي ايجاد شده در مراحل بهره برداري بخش صنعت معادل         بررسي ها نشان مي دهد ك   . بدهند
د انحصار در بازار فروش محصوالت و خريد عوامل از دو           وجو.  درصد از توليد بخش مزبور است      ۱۴حدود  

هاي انحصاري به دليل اينكه رقيب در         اول آنكه بنگاه   .جهت باعث ضربه به بخش صنعت گرديده است        
د و سود انحصاري    نبازار محصول ندارند كاالهاي با كيفيت نامناسب را با قيمت باال به فروش مي رسان                

هايي كه   از طرف ديگر بنگاه   . نداء بهره وري و بهبود كيفيت احساس نمي كن      كسب نموده و دليلي براي ارتق     
هاي كوچكتري هستند كه     اي از بنگاه   در بازار خريد عوامل انحصار دارند معموالً خريدار عوامل واسطه           

 كمترين قيمت ممكن    هاي بزرگ با قدرت انحصاري خود معموالً       بنگاه. كاالهاي واسطه اي توليد مي كنند   
هاي كوچك را از     و امكان رشد بنگاه    ند كنن هاي كوچك پرداخت مي    براي خريد محصوالت به بنگاه    را  

 .آنها سلب مي نمايند

 
  وجود دوگانگي بين بنگاه هاي صنعتي-١-٣-٣-٥

به . هاي صنعتي است   يكي ديگر از مشكالت موجود در بخش صنعت وجود دوگانگي بين بنگاه            
هاي كوچك هستند و درصد كمي        بنگاه ء جز ، اندازه از نظر هاي كشور    اهاين مفهوم كه درصد زيادي از بنگ      

هاي متوسط و سهم آنها در توليدات صنعتي         هم بنگاه بزرگ در كشور مشغول فعاليت است و تعداد بنگاه           
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هاي كوچك   هاي بزرگ و بنگاه    طور عمده توسط بنگاه   ه  در واقع توليد صنعتي ب     . كشور بسيار كم است   
هاي متوسط را پيدا نمي كنند و همچنين        هاي كوچك امكان رشد و رسيدن به بنگاه         بنگاه انجام مي شود و  

ها  در واقع در صنعت ايران بنگاه     . هاي بزرگ نمي رسند   هاي متوسط نيز توسعه پيدا نكرده و به بنگاه         بنگاه
منابع دولت تغذيه   هاي دولتي و از بودجه و ساير          يكباره بزرگ متولد مي شوند و اكثر آنها نيز با حمايت           

صنعت افزوده    درصد ارزش  ۸۰ شده در قسمت هاي قبل نشان مي دهد كه حدود           هاي ارايه آمار. مي گردند
 ۱۴ حدود   نيز  نفر ١٠٠-١٠هاي    نفر و بيشتر ايجاد مي گردد و سهم بنگاه          ۲۰۰هاي   كشور توسط بنگاه  

 . درصد است٦حدود تنها   نفر٢٠٠-١٠٠هاي   سهم بنگاهودرصد 

وع مي توان نتيجه گيري نمود كه نقش مسلط بنگاه هاي بزرگ بخش عمومي با عملكردي                   در مجم 
انحصاري و در ساية بهره مندي از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام همراه با محور قرار دادن                        
بازارهاي داخلي و پيگيري استراتژي نيل به خودكفايي، موجب گرديده تا در كشور ما اصلي ترين عواملي                 

 سال گذشته، محرك اصلي رشد صنعتي در كشورهاي در حال توسعة موفق بوده است، در                   ٥٠ه طي   ك
تعامل تجاري و سرمايه اي با جهان خارج، رشد مستمر فناوري و محوريت بخش                  . حاشيه قرار گيرد  

در فصل بعد، با مروري بر چالش هاي        . خصوصي در توليد و سرمايه گذاري مهمترين اين عوامل هستند         
 صنعتي كشور طي سال هاي آينده، تنگناها و نابساماني هاي ناشي از تداوم روند موجود را                   –تصادي  اق

 . مورد تجزيه و تحليل قرار خواهيم داد
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 محمد نوفرستي •
 حسن زيبايي •
 نعمت فليحي •

روند تحوالت اقتصاد كالن و 
رو هاي پيش چالش  
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 دوم



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 مقدمه

متغـيرهاي اقتصـاد كالن، ضمن آن كه از متغيرهاي فراوان در حوزه هاي خرد به دست مي آيند،                   
. خـود تبييـن كنـندة محيطـي هسـتند كه متغيرهاي خرد در آن رشد مي كنند و يا به اضمحالل مي گرايند                       

واهد كرد تا محيطي را كه      آگاهـي داشتن از روندهاي بلندمدت متغيرهاي كالن در گذشته، به ما كمك خ             
بخـش صـنعت در آن رشـد كرده است بهتر بشناسيم و از اين طريق، نقش عوامل محيطي را در عملكرد                      

بخـش صـنعت، به عنوان زيرمجموعه اي از اقتصاد كشور، به ميزان             . صـنعت مـورد ارزيابـي قـرار دهـيم         
قواعــد مــربوط بــه . ســتچشــمگيري مــتأثر از ســازوكارهايي اســت كــه در مجموعــة اقتصــاد برقــرار ا 

سـرمايه گذاري، تجارت خارجي، حقوق مالكيت، انحصارات، دخالت هاي دولت از جمله مواردي هستند كه                
البته بايد به اين نكته     . بخـش هـاي مخـتلف اقتصـادي از جمله بخش صنعت را تحت تأثير قرار مي دهند                 

گيرد، مجموعة سازوكارهاي حاكم بر توجه كرد كه اگر جامعه اي به طور جدي در مسير صنعتي شدن قرار              
 .اقتصاد، به گونه اي تنظيم مي شود كه اين امر ميسر شود

شوك جمعيتي دهة شصت . اقتصـاد كشـور، در مسـير آينده با چالش هاي متعددي رو به رو است      
طـرف عرضـه بـازار كـار را تحـت تاثير قرار مي دهد و توسعة روزافزون آموزش و افزايش قابل توجه نرخ             

 .اركت زنان، طرف تقاضاي نيروي كار و نيز تحوالت بزرگ اجتماعي آينده را گوشزد مي نمايدمش
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از سوي ديگر، رشد كند درآمد سرانه كشور در كنار رشد سريع درآمد سرانة بسياري از كشورهاي                 
. در حـال توسـعه، مـنجر به تضعيف موقعيت نسبي اقتصاد ايران در مقايسة با كشورهاي ديگر شده است                   

فقـيرتر شـدن نسـبي اقتصاد كشور در مقايسة با اقتصاد جهاني، در زماني به وقوع پيوسته است كه عامل                     
اصـلي تعييـن كنـنده در موفقيت كشورهاي مختلف در عرصة سياسي بين المللي نيز از تجهيزات نظامي و                    

ري از آيندة اقتصاد    از اين رو، داشتن تصوي    . نظايـر آن، بـه قدرت اقتصادي و تكنولوژيك تغيير يافته است           
كشـور در صـورت تـداوم سـازوكارهاي موجود حاكم بر اقتصاد كالن، ابعاد چالش هاي داخلي و بيروني را       
روشـن خواهـد كرد و در نتيجة آن مي توان با ترسيم مسيرهاي اصالحي و تبيين نقشي كه بخش صنعت                     

عة صنعتي را در جهت تحقق      در اصـالح مسـير اقتصـاد كـالن كشـور به عهده خواهد داشت، راهبرد توس                
 .تصوير مطلوب تدوين كرد

ته و  روندهاي گذشته متغيرهاي اقتصاد كالن مورد بررسي و ارزيابي قرار گرف ابتدا ايـن فصـل   در  
 .تداوم روند موجود ارائه شده استصورت  تصوير اقتصاد كالن و صنعت كشور در سپس،
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  تحليل عملكرد اقتصاد كالن كشور -٢-١

ت، روندهاي بلندمدت عملكرد اقتصاد كالن كشور به همراه متغيرهاي عمدة بخش             در اين قسم  
اين امر كمك خواهد كرد تا در يك تحليل             . صنعت در سطح كالن مورد بررسي قرار گرفته است            

مقايسه اي با اقتصادهاي صنعتي و كشورهاي تازه صنعتي شده آسياي شرقي، به اين پرسش بپردازيم كه                 
 اقتصاد كالن كشور، چارچوب و شرايط محيطي الزم براي يك رشد اقتصادي باال و                   آيا ساختار فعلي  

توسعه صنعتي مستمر را مي تواند امكان پذير سازد؟ در اين راستا ابتدا عملكرد شاخص ها ي رشد اقتصادي،               
 سرمايه گذاري، اشتغال و بيكاري و همچنين شاخص ها ي پولي، مالي، ارزي و تجاري بررسي مي شود و                 

چالش اول در ارتباط با ساختار اقتصادي       . سپس دو چالش اصلي اقتصاد ايران مورد بررسي قرار مي گيرد          
است كه تا كنون به عنوان مانعي در مسير رشد باالي اقتصادي و                ) نفتي(مبتني بر وفور منابع طبيعي       

د رو به افزايش    توسعه صنعتي عمل كرده است و چالش دوم، مربوط به ساختار جمعيت است كه با رون                  
. عرضه نيروي كار و ايجاد نشدن فرصت ها ي شغلي مناسب، موجب نرخ بيكاري باال و فزاينده شده است                 

در گزينه  ) ١٣٨٠-١٣٩٠(در بخش آخر نيز، به تحليل وضعيت اقتصاد ايران در يك چشم انداز ده ساله                   
اوم عملكرد سياست  ها ي اقتصادي    بررسي اين گزينه، نتايج تد     . تداوم روند ها ي موجود خواهيم پرداخت     

موجود را به خوبي نمايان مي كند و سياستگذاران را به ضرورت اصالحات اين سياست  ها  بيش از پيش                    
 .    رهنمون خواهد كرد

 
 نگاهي به عملكرد شاخص ها ي اقتصاد كالن ايران -٢-٢

 سرمايه گذاريو  رشد اقتصادي، درآمد سرانه، -٢-٢-١

) ١٣٤٠-١٣٨٠( خ رشد توليد ناخالص داخلي ايران در چهار دهه گذشته               روند تحوالت نر   
 به ترتيب به    ١٣٤٠ درصدي سال ها ي دهه      ٦/١٠متوسط رشد   . نشاندهنده حركت كند اين متغير است      

 كاهش يافته است      ١٣٧٠ و    ١٣٦٠،  ١٣٥٠ درصد در دهه ها  ي       ٨/٣ و    ٢/٤،  ٧/٢رشد ها يي معادل    
 ).٢-٢ و ٢-١نمودارهاي (

 



            استراتژي توسعه صنعتي كشور                                                                                                   

 

۱۱۶

 

��
��

��
��

��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��
��

��
��

���
���
���

��
��
��

��
��
��
��

���
���
���
���

��
��
��

��
��
��

���
���

��
��
��
�� �� ���

���
���

��
��

��
��
��

���

��
��
��

��
��
�� ��� �� ��

��
��� ��

��
��

���
���
���

��
��
��

��
��

���
��� ��

��
��

���
���

��
�� ��

���
���

��
��

��
��

نمودار1-2: روند نرخ رشد توليد ناخالص داخلي ايران در چهار دهه 80 -1340
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نمودار2-2:  متوسط نرخ رشد GDP در دهه هاي مختلف
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 ١٣٥٠تحقق نيافتن رشد اقتصادي باال در سه دهه گذشته، ريشه در دو پديده اي دارد كه از دهه                   

شكل گرفته است، ولي هماهنگ با يكديگر مديريت اقتصادي كشور را تا كنون در جهت كاهش                        
ل كه در حوزه اقتصاد اتفاق افتاده است، ناشي از شوك نفتي سال             پديده او . رقابت پذيري متأثر كرده است   

 و افزايش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت بوده است كه در نتيجه آن ساختار رشد                         ١٣٥٣
از اين زمان به بعد به علت بي نيازي به ارز حاصل از             . اقتصادي ايران بر وفور منابع نفتي بنيان نهاده شد        

أمين منابع ارزي مورد نياز كشور از صادرات نفت، برخالف استراتژي صنعتي                   صادرات صنعتي و ت    
كشورهاي آسياي شرقي كه از مرحله جايگزيني واردات به توسعه صادرات رسيدند، اقتصاد ايران با شدت                 

نكته مهم آن است كه شوك نفتي و تزريق درآمدهاي            . بيشتري سياست جايگزيني واردات را ادامه داد       
در زماني به وقوع پيوست كه اقتصاد ايران هنوز صنعتي شدن را تجربه نكرده بود و قرار                      ارزي نفت   

گرفتن رشد اقتصاد ملي بر پايه منابع طبيعي نفت نه تنها كمكي به فرايند توسعه صنعتي ايران نكرد، بلكه             
ت از طريق توسعه بخش غير تجاري اقتصاد و توسعه نيافتن بخش تجاري بويژه صادرات محصوال                    

 . صنعتي، به عامل ضد توسعه صنعتي تبديل شد
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 از حوزه نگرش ها ي سياسي و اجتماعي بر مديريت اقتصادي كشور            انقالب بعد از    پديده دوم كه  
و كمرنگ شدن نقش سازوكار بازار در تخصيص منابع          اقتصادي   نظام نقش مسلط دولت در      تأثير گذاشت، 

فرايند توسعه  ، و بدون توجه به       خش خصوصي كارآفرين   باعث شد بدون نياز به توسعه ب         اين امر . بود
. گيرداي از سرمايه گذاري ها  از طريق شركت ها ي دولتي انجام          بخش عمده ،  صنعتي صادرات گرا و رقابتي    

 به منظور برقراري توازن در        و نيز حضور دولت در امور اقتصادي        تملك واحدهاي توليدي توسط دولت     
باعث شد كه نقش دولت      ، قانون اساسي  ۴۴اصل   در بستر    جنگ و بحران  امور معيشتي مردم در شرايط      

ايش زمجموعه تحت تصدي دولت اف    در اقتصاد، به هزينه كاهش كارايي در تخصيص منابع،گسترده تر و            
 . يابد

نكـته مهـم آن اسـت كـه هـر دو پديـده فـوق در اقتصـاد ايـران بـه عـنوان عـامل ضد توسعه                
 يك سو مهمترين مشخصه رشد اقتصادي مبتني بر منابع طبيعي، كه در             از. رقابت پذيري عمل كرده است    

بخش بعد بدان خواهيم پرداخت، توسعه بخش غير تجاري اقتصاد و كاهش رقابت پذيري است و از سوي                  
اي از   قرار گرفتن بخش عمدهومنابع بـازار در تخصـيص كـارآمد        مكانـيزم   ديگـر بـي توجهـي بـه نقـش           

، مانند  اختيار دولت به همراه سياست ها ي اقتصادي سازگار با اين حوزه اختيارات            فعاليـت ها ي اقتصادي در       
رقابت اقتصادي در كشور شده     شكل نگرفتن فرايندهاي    باعث   سياسـت هـا ي مداخله گر و حمايتي دولت،         

  در بازارهاي مختلف، انگيزه ها ي اقتصادي براي رقابت از طريق توليد              نيز سياسـت كنترل قيمت ها    . اسـت 
به  و انحصارات را در اقتصاد ايران        برده است كاالهـا و خدمـات بـا هزيـنه كمتر و كيفيت بهتر را از ميان                 

مالكيت و تصدي بنگاه ها ي عمده ، سهم بسيار باالي دولت و بخش عمومي از درآمد عموميداليلي چون  
،  و تجارت خارجي سياست ها ي اقتصادي محدودكننده مكانيزم قيمت ها         ،  اقتصـادي توسـط بخـش دولتـي       

  . متداول كرده استفراهم نبودن چارچوب حقوقي و قانوني روشن براي مالكيت خصوصي،

همـزمان بـا رونـد كند رشد اقتصادي كشور در چهار دهه گذشته، اقتصادهاي آسياي شرقي رشد        
مانند كره  بااليـي را در اقتصاد جهاني به نمايش گذاشته اند، به طوري كه متوسط رشد ساالنه كشورهايي                  

 درصد بوده است    ٨ تا   ٦ درصد، و كشورهاي مالزي، تايلند، اندونزي معادل         ١٠ تا   ٦جنوبـي و چين معادل      
 ). ٢-٣نمودار (

رشـد پاييـن اقتصادي ايران، به همراه تحوالت جمعيتي، درآمد سرانه كشور را در مقايسه با ساير                 
بر اساس داده ها ي حساب ها ي ملي،         . كشـورهاي در حـال توسـعه صنعتي به شدت پايين نگهداشته است            
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 ١٣٦١ ميليون ريال و به قيمت ثابت سال         ٥/٩ به قيمت جاري معادل      ١٣٨٠درآمد سرانه ايران براي سال      
 نيز ٢٠٠٢شاخص ها ي توسعه جهاني سال ). ٢-٤نمودار   ( هـزار ريـال محاسـبه شـده است     ٢٩٨معـادل   

 ٥٩١٠ و   ١٦٨٠به ترتيب معادل    ،  PPP نرخ ارز و روش      درآمـد سـرانه ايران را برحسب دالر و بر دو پايه           
 دالر، و براي مالزي معادل      ١٧٣٠٠ و   ٨٩١٠ارقام مشابه براي كره جنوبي معادل       . دالر گزارش كرده است   

روند نوساني درآمد سرانه واقعي ايران طي دهه ها ي گذشته           . )٢-٥نمودار  ( دالر بوده است     ٨٣٣٠ و   ٣٣٨٠
 برابري مي كند، كه در ١٣٥٨ و  ١٣٥١ با ارقام سال ها ي       ١٣٨٠ر مزبور در سال     نشـان مي دهد كه رقم متغي      

 . واقع نشاندهنده عدم رشد قدرت خريد مردم در دوره مورد بررسي بوده است
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GDP واقعي كشورهاي آسياي شرقي منتخب در سه دهه نمودار3-2: متوسط رشد 
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نمودار 4-2: روند درآمد سرانه ايران به قيمت ثابت سال 1361
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نمودار 5-2: درآمد سرانه ايران و كشورهاي آسياي شرقي برحسب دالر
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نمودار 6-2: روند زماني سرمايه گذاري كل به قيمت ثابت 1361
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 ن١٣٤٠-١٣٨٠روند تحوالت سرمايه گذاري در اقتصاد ايران نيز در دوره             

متوسط نرخ رشد ساالنه سرمايه گذار.  است ١٣٦٠ و   ١٣٥٠بويژه در دو دهه     
 ٧/٢٤ به علت وقوع شوك نفتي اول معادل          ١٣٥١-١٣٥٥درصد، در دوره    

 درصد، و در دوره -٧يعني سال ها ي وقوع انقالب و جنگ تحميلي معادل         
 ).٢-٦نمودار ( درصد بوده است ٩/٧
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نمودار 7-2: سهم سرمايه گذاري در توليد ناخالص داخلي (درصد)
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اول آن كه نوسان هاي همراه با افت . در ارتباط با روند سرمايه گذاري چند نكته حايز اهميت است         

دوم آن كه   .  ، منجر به پايين ماندن روند زماني بلندمدت شده است         سرمايه گذاري در برخي از سال ها    شديد  
 و  ١٣٥٠پس از نوسان هاي شديد دهه ها ي       ) ٢-٧نمودار  (سهم سرمايه گذاري در توليد ناخالص داخلي        

اس ارقام  اين سهم بر اس    .  روند نسبتاً با ثبات ولي كندي را طي كرده است               ١٣٧٠، در دهه     ١٣٦٠
 درصد بوده   ١/١٥ معادل   ١٣٨٠، در سال     ١٣٦١سرمايه گذاري و توليد حساب ها ي ملي به قيمت سال           

 درصد  ٣٥رقم مشابه براي كشورهاي آسياي شرقي مانند كره، مالزي، سنگاپور و تايلند معادل                  . است
 )٢-٨نمودار  (ت  سوم آن كه نوسان هاي سرمايه گذاري خصوصي و دولتي به قيمت ثاب          . گزارش شده است  

 با هم همخواني داشته است و هم حركتي روندهاي دو متغير مزبور چشمگير بوده                  ١٣٦٠تا پايان دهه    
 سرمايه گذاري دولتي تقريباً ثابت باقي مانده و سرمايه گذاري          ١٣٧٠است، در حالي كه در سال ها ي دهه         

ايه گذاري خصوصي و دولتي نشان     تركيب سرم . خصوصي به طور نسبي روند فزاينده اي پيدا كرده است         
 سرمايه گذاري دولتي سهم بيشتري از كل سرمايه گذاري را به خود اختصاص              ١٣٥٠مي دهد كه در دهه     

 درصد افزايش   ٦٠ سهم سرمايه گذاري بخش خصوصي تا       ١٣٧٠اگر چه در دهه     ). ٢-٩نمودار  (داده است   
جدول شماره  (طق جهان، رقم قابل توجهي نيست       يافته است، ليكن در مقايسه با ارقام مشابه در ساير منا          

٢-١ .( 
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نمودار8-2: روند سرمايه گذاري خصوصي و دولتي (به قيمت ثابت 61)
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سهم سرمايه گذاري بخش خصوصي به كل سرمايه گذاري در مناطق : ٢-١جدول شماره 
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نمودار9-2: سهم سرمايه كذاري بخش خصوصي در كل سرمايه گذاري
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  اشتغال و بيكاري-٢-٢-٢

خ رشد  افزايش نر . تحوالت بازار كار در اقتصاد ايران در دو بعد عرضه و تقاضا حايز اهميت است               
 بيكاران و نرخ    تعدادبا كند بودن نرخ رشد تقاضاي نيروي كار موجب افزايش             همراه  عرضه نيروي كار    

 برابر دوره   ۵/۱ تقريباً   ۱۳٧٥-۱۳٨٠ در سال هاي رشد چشمگير عرضه نيروي كار      نرخ  . شده است بيكاري  
مان نسبت رشد نكرده     اين دوره به ه    دركه تقاضاي نيروي كار      حالي در. بوده است ۱۳٤٥-۱۳٧٥طوالني  
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به علت كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني و تأثير منفي آن بر              نيز  ۱۳۷۷تا  ۱۳۷۵در سال ها ي   . است
 هزار  ۱۴۵۷۲نرخ ها ي رشد توليد و سرمايه گذاري، جمعيت شاغل كشور با نرخ رشد بسيار كندي از حدود                 

 هزار فرصت شغلي در هرسال      ۱۰۷ حدود    هزار نفر افزايش يافت كه به معني ايجاد        ۱۴۷۸۶نفر به حدود    
 با پايان روند    ۱۳۷۸سال   ر د .بوده است )  از آن  پيش درصد فرصت ها ي شغلي در دوره پنج ساله         ۳۶يعني  (

 سرمايه گذاري و    ،نزولي قيمت نفت در بازارهاي جهاني و آغاز روند صعودي آن، نرخ ها ي رشد توليد                  
 هزار  ۳۰۰ديك به سه برابر ميانگين دو سال قبل از آن يعني             در اين سال نز   . اشتغال افزايش يافته است   

.  هزار فرصت شغلي ايجاد شده است      ۴۶۰ و   ۴۱۰، به ترتيب    ۱۳۸۰ و   ۱۳۷۹فرصت شغلي و در سال ها ي      
تعداد سوم  بيني برنامه     اساس پيش  بر. ست ا ولي با اين حال همچنان نرخ بيكاري در كشور باال              

بنابراين، .  هزار برسد۶۸۵ و ۴۹۹ل ها ي مذكور به ترتيب مي بايست به       فرصت ها ي شغلي ايجاد شده در سا     
ه از مقايسه تعداد اشتغال ايجاد شده در برنامه با عملكرد مالحظه مي شود در هر يك از اين سال ها  ب                       

 بدين ترتيب نرخ بيكاري بر    . هزار فرصت شغلي كمتر از هدف برنامه ايجاد شده است          ۲۲۵ و   ۸۹ترتيب  
 ۱۳۷۵ درصد در سال     ۱/۹ افزايش يافته است و از     ،مطالعه  مركز آمار ايران طي دوره مورد       هايدادهاساس  

  .١ رسيده است۱۳۸۰ درصد در سال ۲/۱۴به 

 از رشد جمعيت، سطح  مي توانثر بر عرضه نيروي كارؤمهمترين عوامل م  در تحوالت بازار كار از      
اين  بديهي است هر يك از        .نام برد خانوار  د  سطح تحصيالت و بع    هزينه فرصت نيروي كار،      ،دستمزدها

 نرخ رشد   افزايشبا   .اقتصادي قرار دارند  اجتماعي و   عوامل خود تحت تأثير عوامل ديگري مانند عوامل          
 رغم كاهش آن در سال ها ي بعد، انتظار مي رفت نرخ رشد نيروي كار از                به ١٣٥٧-١٣٦٧جمعيت در دهه    

 ليكن به علت گسترش پوشش تحصيلي       ،ر افزايش چشمگيري يابد    يعني سن ورود به بازار كا      ۱۳۷۲سال  
اين امر سبب تأخير ورود     .  از آنها جذب مراكز آموزشي شدند      تعداد بسياري بويژه گسترش آموزش عالي،     

  غير از عامل ساختار جمعيت، مسائل اجتماعي، اقتصادي ديگري نيز مانند افزايش              .شدافراد به بازار كار     
  افزايش سطح هزينه زندگي خانوار        و  شدن بعد خانوار، افزايش سن ازدواج         كوچك ،سطح تحصيالت 

 .به بازار نيروي كار گرديد ، بويژه زنان داراي تحصيالت باالتر از ديپلم،ورود بيشتر نيروي انسانيموجب 

___________________________________________________________________ 
،سازمان مديريت و برنامه ريزي ١٣٨٠گزارش اقتصادي و نظارت بر عملكرد سال دوم برنامه سوم توسعه،   نگاه كنيد به -١

 .كشور
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 با افزايش عرضه نيروي كار صورت         ي تحوالت متناسب  ،در مقابل در بعد تقاضاي نيروي كار        
 مي دانيم تقاضاي نيروي كار مستقيماً تحت تأثير سرمايه گذاري و توليد، هزينه ها ي             نانكهچ. نگرفته است 

 بويژه در بخش رسمي      نيز  سرمايه گذاري .قرار دارد استفاده از نيروي كار و سرمايه و چسبندگي بازار كار            
 نبود،  امنيتي شدت تحت تأثير عواملي چون امنيت، مالكيت خصوصي، ثبات سياسي و                ه   ب ،اقتصاد

تنش ها ي سياسي در داخل و در سطح منطقه و جهان و پس ازآن تحت تأثير قوانين و مقررات ناظر بر                       
 قانون تعزيرات حكومتي     و  ، قانون تجارت  قانون كار، قانون تأمين اجتماعي، قانون ماليات ها        مانند   بازار

 به رغم   وامل ياد شده،  ع. فزايش دهد را براي بنگاه ها  ا   سرمايه گذاري  سبب مي شود هزينه مبادله     است كه   
 از جمله برخورداري از نيروي انساني        -ال براي ايجاد فرصت ها ي شغلي     برخورداري از شرايط بالقوه ايده    

مناسب، تنوع آب و هوايي، موقعيت راهبردي جغرافيايي در سطح منطقه و جهان، ذخاير عظيم انرژي و                   
  .يار خطرناك بيكاري رنج ببردكشور از عارضه بسباعث شده است كه  -معدني

بيشتر برحسب وضع شغلي طي دوره                  ساله و   ۱۰داده ها ي توزيع نسبي شاغالن        تحليل  
 ن سهم ناچيز و قابل اغماض شاغال      گوياي برحسب سه بخش خصوصي، عمومي و تعاوني         ١٣٧٦-١٣٨٠

 را در كل اشتغال     ده ايكاهن روند   ،هم اشتغال بخش عمومي طي دوره مورد مطالعه       س. بخش تعاوني است  
 سهم بخش   .استكُند بوده   بسيار   ١٣٨٠ تا   ١٣٧٧اين روند در طي سال ها ي        . كشور نشان مي دهد   

 درصد آن متعلق به     ۲/۴۵است كه   بوده   درصد   ۸/۷۷  در حدود  ۱۳۸۰خصوصي در اشتغال كشور در سال       
المللي اين دو گروه     يف بين اساس تعار  بر. دو گروه كاركنان مستقل و كاركنان فاميلي بدون مزد است           

نشاندهنده ساختار سنتي و معيشتي بخش خصوصي در ايران          كه  د  نعمدتاً به بخش غير رسمي تعلق دار       
 . است

 همواره در حدود     كه  توزيع نسبي شاغالن برحسب وضع سواد و سطح تحصيالت نشان مي دهد          
 درصد  ۴/۲۲تغييرات اين شاخص از     روند  اگرچه  . سوادان تشكيل مي دهند   ن كشور را بي    درصد شاغال  ۲۰

 گوياي ساختار سنتي     آن ميزان   ، ليكن  كاهش يافته است    ۱۳۸۰ درصد در سال      ۲/۱۸به ۱۳۷۶درسال  
ن داراي تحصيالت ابتدايي در كشور       اگر اين شاخص با سهم شاغال      . اشتغال در بازار كار ايران مي باشد      

ور را بي سوادان يا افراد داراي تحصيالت          ن كش جمع شود، مشاهده مي شود كه تقريباً نيمي از شاغال          
 ٦/٢٧    عالي در حدود   آموزش ن داراي مدرك تحصيلي ديپلم و      سهم شاغال . ابتدايي تشكيل مي دهند  

منظر ديگر، داده ها ي موجود نشان مي دهد كه سهم بيكاران           زا. استگزارش شده    ۱۳۸۰ درصد در سال  
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ن آنها كه   در مقابل سهم شاغال    (۱۳۸۰ران كشور در سال     سواد در كل بيكا    داراي تحصيالت ابتدايي و بي    
كه سهم بيكاران داراي تحصيالت ديپلم و باالتر          در حالي  ، درصد بوده است   ۲۳فقط  )  درصد است  ۹/۴۲
  . درصد است۴/۴۱در همين سال )  درصدي اشتغال آنها۶/۲۷درمقابل سهم (

يعني جمعيتي  ( ساله   ١٥-٦٤يت بيكار   توزيع نسبي جمع  در  براساس يافته ها ي مركز آمار ايران،       
برحسب گروه ها ي عمده سني و به       كه  )  و طبيعي انتظار مي رود وارد بازار كار شوند          نظري لحاظ   ازكه  

 ساله قرار   ١٥-٢٤  درصد بيكاران در گروه سني     ۴/۶۲ كه   انجام شده است، مشاهده مي شود    تفكيك جنس   
ارقام مذكور گواهي بر بحران     .  درصد است  ۹/۷۱ و   ۹/۵۹ اين ميزان براي مردان و زنان به ترتيب        . دارند

گاه بيشتر نمايان    شدت بحران بيكاري براي زنان آن       . بيكاري جوانان بويژه زنان جوان دركشور است        
 درصد دراين گروه سني با      ۹۵/۵۲ با نرخ مشاركت مردان      ) درصد ۹۵/۱۲(مي شود كه نرخ مشاركت آنان      

 درصد نرخ   ۴/۲۴كه نرخ مشاركت زنان در اين گروه سني فقط            غم اين  ر بهيعني  . يكديگر مقايسه شوند  
۲ كه زنان در اين گروه سني به خود اختصاص مي دهند    را ولي نسبتي از بيكاراني،مشاركت مردان است

 در وهله   مي بايستاين مسئله نشان مي دهد كه نوك پيكان مقابله با بحران بيكاري            .  برابر مردان است   ۱/
 . جوانان و در وهله دوم متوجه زنان گردداول متوجه

 ساله به باال به     ٣٠-٣٤ نشان مي دهد كه نرخ بيكاري از گروه سني          همچنينيافته ها ي مركز آمار    
اين شاخص براي   . ه است دي ساله رس  ٢٥-٢٩ي   و حتي به كمتر از نصف گروه سن        فته است شدت كاهش يا  
اين عوامل نشان مي دهد كه     . فته است  درصد كاهش يا   ۴  ساله به باال حتي به كمتر از       ۴۰گروه ها ي سني   

 مهارت و   فقدان به عبارت ديگر     . نقشي اساسي در كاريابي و اشتغال نيروي كار ايفا مي كند           ،تجربه كاري 
كارگيري آموزه ها ي خود، موجب استقبال      ه  در ب  ) حتي تحصيلكرده ها (نيروي كار جوان     نزد  تخصص  

آموزش با  نداشتن  اين امر حاكي از غير كاربردي بودن و تناسب           . ا مي شود بازار كار در جذب آنه    نكردن  
يش از آن كه آموزش ها  سبب افزايش مهارت نيروي كار            ب به طوري كه      ،نيازهاي بازار كار كشور است     

 نظام ها ي آموزش عمومي،    از اين رو  . مي شودتوقعات متناسب با مدارك تحصيلي آنها       ، باعث افزايش    شود
چسبندگي و  افزون بر آن     . استتناسب با شرايط بازار كار        نيازمند بازنگري م  اي و عالي      رفهفني و ح  

 يكمترتمايل  كه بنگاه ها ي اقتصادي باعث شده استمحدوديت ها ي ناشي از قانون كار در بخش رسمي        
  .  استفاده از نيروي كار قبلي خود بسنده كنندشان دهند و بهنيروي كار جديد جذب نبه جذب 
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ن كشور  كامل شاغال نداشتن  يكي از وجوه بيكاري، بيكاري پنهان است كه به مفهوم اشتغال               
بررسي ها  نشان مي دهد كه    . وري نيروي كار قابل سنجش است       اين پديده از طريق محاسبه بهره      . است

چه اگر . افزايش يافته است   ۱۳۸۰ در سال    ٧/١٠٧ به   ۱۳۷۶ در سال    ۱۰۰شاخص بهره وري نيروي كار از      
 ولي به حدي نيست كه موجب         ، بهره وري نيروي كار نشان مي دهد      افزايش اندكي را در    روند مذكور   

 رغم اين رشد، به نظر مي رسد هنوز در مقايسه با           بهكه   بويژه آن . شودتوسعه و رشد اقتصاد در حد انتظار        
ه وري نيروي كار مواجه    ين بودن بهر  ي كشور با پديده بيكاري پنهان يعني پا       ،۱۳۵۵شاخص بهره وري سال    

 درصد  ۳/۸۷ معادل۱۳۸۰ شاخص بهره وري نيروي كار در سال          هاي انجام شده  اساس برآورد  بر .است
 ۱۳۵۵ با سطح بهره وري نيروي كار سال        ۱۳۸۰ن سال   به عبارت ديگر اگر شاغال    . استبوده   ۱۳۵۵سال  

.  نياز بود  ي نفر نيروي كاري كمتر     به دو ميليون   ،۱۳۸۰به كار اشتغال داشتند، براي توليدي معادل سال          
 در نظر   ۱۳۵۵ نسبت به سال     ۱۳۸۰تعداد را بايد به عنوان بيكاران پنهان سال          معادل اين   بدين ترتيب   

 . گرفت

 اقتصادي در جامعه     و بازار كار حاصل تعامل اجتماعي    به طور كلي بايد توجه داشت كه تحوالت         
ي است كه از نتيجه كنش ها ي متقابل نهادهاي مزبور           ايجاد اشتغال متضمن فرآيند    ،بدين ترتيب . است

تصور رايج مبني بر تزريق و تخصيص اعتبارات به عنوان تنها راه دستيبابي به اين مهم،                   و   دشوحاصل  
 .صورت مسئله را مخدوش مي سازد و به حل آن نظري نداردنگري است كه  ناشي از نوعي ساده

 
  شاخص ها ي مالي دولت-٢-٢-٣

 سهم  ١٣٦٤-٦٨آمدهـاي دولـت در گذشـته بـه گونـه اي بـوده اسـت كـه بجز دوره                     تركيـب در  
 درصد از   ٣٠عالوه بر اين بالغ بر      .  درصد درآمدهاي دولت تجاوز نكرده است      ٥٠درآمدهـاي غـير نفتي از       

 درصـد از ساير درآمدها نيز به طور مستقيم و غير مستقيم وابسته به درآمد نفت    ٢٠درآمدهـاي مالياتـي و      
اين در  .  درصد افزايش داده است    ٨٠اين امر وابستگي كل درآمدهاي دولت به نفت را تا حدود            . استبوده  

نسبت درآمدهاي دولت به توليد     . حالي است كه از ظرفيت ها ي درآمدي كشور استفاده مطلوب نشده است            
تدريج تا   ب ١٣٥٢ درصد و با افزايش قيمت نفت در سال          ١/٢٥ معادل   ١٣٥٠ناخـالص داخلـي كـه در سال         

نسبت .  درصد باقي مانده است٢٠ درصـد افـزايش يافـته بـود، در سـال هـا ي اخـير در سـطح                    ٤٠حـدود   
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 درصد از هزينه ها ي جاري       ٤٠ تا   ٣٥درآمدهاي مالياتي به هزينه ها ي جاري نشان مي دهد كه ماليات تنها              
 ).٢-١١ و ٢-١٠نمودارهاي (را پوشش مي دهد 

 

نمودار 10-2: سهم درآمدهاي نفت از كل درآمدهاي دولت
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با ) ٢-١٣ و ٢-١٢نمودار  (از طـرف ديگـر رونـد هزيـنه هـا ي عمومـي دولت به قيمت ها ي ثابت                     

رشـدهاي پر نوسان، نشان مي دهد كه نسبت متغير مزبور به توليد ناخالص داخلي در سال ها ي اخير حدود                     
ا و چسبندگي   با توجه به ساختار بودجه دولت با دو مشخصه آسيب پذير بودن درآمده            .  درصد بوده است   ٢٢

هزيـنه هـا  بـا طـيف گسـترده اي از وظـايف، طي سال ها ي گذشته يكي از مشكالت اصلي دولت، كسري             
به طوري كه نسبت تغييرات خالص بدهي دولت به بانك مركزي           . بودجه و چگونگي تأمين آن بوده است      

 درصد در   ١٥ تا   ٤ز   ا ١٣٥٠-٧٧به توليد ناخالص داخلي به عنوان شاخص ثبات مالي دولت طي سال ها ي               
   ).٢-١٤نمودار (نوسان بوده است 

 

نمودار 11-2: نسبت درآمدهاي مالياتي به هزينه هاي جاري دولت
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نمودار 12-2: هزينه هاي عمومي دولت به قيمت ثابت سال 1361
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نمودار 13-2: روند نرخ رشد هزينه هاي دولت به قيمت ثابت
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نمودار 14-2: شاخص هاي ثبات مالي دولت

-2

3

8

13

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

G
D

P 
 به
صد
در

�����������
كسري بودجه  تغييرات خالص بدهي دولت به بانك مركزي

 
 
   تورم شاخص ها ي پولي و-٢-٢-٤

ثر از  أ و مت  منفعل ر عموماً  سياست ها ي پولي كشو      كه بررسـي هـا ي انجـام شـده نشـان مـي دهـد              
 به طوري كه تغييرات خالص بدهي بخش دولتي به بانك مركزي در گذشته      اري مالي بوده است   ذسياستگ

از اجـزاي مسـلط پايه پولي و در نتيجه از عوامل مؤثر بر رشد نقدينگي و سطح عمومي قيمت ها  به شمار                        
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 جراي وظايفي بوده كه در قالب قوانين برنامه پنج         طي دهه ها ي گذشته سيستم بانكي ناچار از ا          .آمده است 
اعمال سياست سقف ها ي . شده استمي سـاله، بودجـه هـا ي سـاالنه و تبصـره هـا ي تكليفي بدان تحميل            

اعتـباري، اعتـبارات دسـتوري، نـرخ هـا ي اداري سـود سـپرده ها  و تسهيالت، منجر به آن گرديد كه رشد                 
. ه اول و دوم توسعه، از مقادير پيش بيني شده در برنامه فزوني گيرد      نقدينگـي و تـورم در سـال هـا ي برنام           

 درصد بود كه به مراتب از       ۱/۲۵متوسـط رشـد نقدينگي طي سال ها ي برنامة اول توسعة اقتصادي معادل               
افزايش در خالص بدهي . تر بوده استيش درصـد پـيش بينـي شـده براي دورة مذكور ب       ۲/۸متوسـط رشـد     

مركـزي مهمترين عامل افزايش پايه پولي و در نتيجه نقدينگي در دوره مذكور              بخـش دولتـي بـه بـانك         
 درحالي كه ميانگين عملكرد     ، درصد بود  ۴/۱۴اين دوره    نيز در    ميانگيـن پيش بيني شده براي تورم      . اسـت 

برنامة دوم توسعة اقتصادي نيز نتايج مشابهي در        .  درصد رسيد  ۹/۱۸تـورم در سـال هـا ي بـرنامة اول بـه              
 در حالي كه   درصد پيش بيني شده بود       ۵/۱۲ معادلنقدينگي،  رشد  در اين برنامه متوسط ساالنه      . اشـت برد

شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي .  درصد شد۲۶معادل متغير مزبور در عمل     رشـد     سـاالنه  متوسـط 
عملكرد ساالنة   درصد داشته باشد، با متوسط       ۴/۱۲     اي معادل    نيز كه قرار بود نرخ رشد متوسط ساالنه       

خالص بدهي دولت به    مانند  متوسط نرخ رشد عملكرد ساير متغيرهاي پولي        .  درصـد مواجـه گـرديد      ۶/۲۶
كزي نيز به همين ترتيب تفاوت فاحشي با ارقام پيش بيني شده            ر به بانك م   انك ها بانك مركزي و بدهي ب    
 .در قانون برنامه دوم دارد

شده در واقع نشاندهنده بي ثباتي سياست ها ي پولي به            تفـاوت بين عملكرد و سياست ها ي اعالم          
 بدهي ها ي دولت به سيستم بانكي، افزايش مداوم اين بدهي ها  و غفلت               زيادحجم  . داليـل فوق بوده است    

د كه نقش   ش باعث   گذشتهاز محدوديـت هـا ي ناظـر بـر عملكـرد فعـال سياست ها ي پولي طي سال ها ي                       
 بروز  ،تضعيف لنگر پول به طور طبيعي     . دشوتضعيف  ثبات سازي   ت ها ي    مطلـوب پول به عنوان لنگر سياس      

اعتباري سياست تأمين رشد پايدار غير تورمي و تضعيف تجهيز و تخصيص بهينه              فشـارهاي تورمـي و بي     
 همچنين. ه است كردمـنابع مالـي را بـه دنـبال داشته كه به نوبه خود تعادل مالي اقتصاد را دچار اختالل                     

ـ      نظير تخصيص غير     ، ول باعث شد كه شيوه ها ي اداري جايگزين در زمينه كنترل قيمت ها             فقـدان لـنگر پ
 كه عالوه بر زيان ها ي       ،رايج گردد  استفاده از لنگر نرخ ارز در سياست ها ي اقتصادي،         بويژه  بهيـنه مـنابع و      

رمايه گذاري و  ، باعث بروز اختالالت قيمتي، كاهش سفشـار بـر تراز پرداخت ها  مانـند   اقتصـادي مسـتقيم     
تحوالت  مطالعات تجربي در مورد اقتصاد ايران نشان مي دهد كه         نتايج  . اختالل در تخصيص منابع گرديد    
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 توليد ناخالص   شـاخص هـا ي پولـي مانـند حجـم پول، يا حجم نقدينگي و يا پايه پولي به همراه تحوالت                     
  نمودار( تعيين كننده تورم هستند     از مهمترين عوامل  انتظارات تورمي   و  قيمـت كاالهـاي وارداتـي       ،  داخلـي 

٢-١٥ .( 
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نمودار 15-2: شاخص هاي ثبات پولي : نرخ رشد نقدينگي و تورم
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نرخ رشد نقدينگي نرخ تورم 

 
وجـود لختـي و همچنيـن كـندي سـرعت تعديل سطح عمومي قيمت ها ي                 از ويژگـي هـا ي تـورم ايـران           

 . استمدت به سمت روند بلندمدت خود  كوتاه

ه طي سال ها ي     ك ستن ا در اقتصـاد ايران نشاندهنده آ     اعتـباري   جـارب موجـود سياسـت هـا ي          ت
تعيين . گذشـته، توزيـع تسـهيالت بانكي همواره بر ابزارهاي مستقيم سياستگذاري پولي متكي بوده است               

 سيستم بانكي، درصد ها ي ناظر بر توزيع تسهيالت بانكي و            يـي حداكـثر تغيـير در مـانده تسـهيالت اعطا         
ستقيم كنترل سياست ها ي پولي كشور      ترين ابزارهاي م   نـرخ ها ي اداري سود سپرده ها  و تسهيالت از عمده            

دليل تورم باال، در كنار ساير      ه  رخ ها ي واقعي سود سپرده ها  از جمله ب          نمنفي بودن   از يك سو    . بـوده اسـت   
 ديگر اتكاء به كنترل ها ي سوي از .شده استانداز داخلي   عوامـل اثـرگذار، مـنجر بـه تضـعيف انگيزه پس           

 و ريسك   دارايي و نظام بانكي را از مديريت مؤثر          انك ها  ب ري عمالً مسـتقيم در سياسـت ها ي پولي و اعتبا         
 كردهپذير   ساختار نامناسب مالي آسيب    از نظر در عملـيات مالـي و تجـاري دور كـرده و سيسـتم بانكي را                 

 بسياري هزينه ها ي     ،آثار و عوارض ناشي از فقدان چارچوب سياستي متكي بر ابزارهاي غير مستقيم            . است
 و فاصله نظام بانكي و پولي كشور را با استانداردهاي مرسوم دنيا             كرده است صـاد كشور تحميل     را بـه اقت   

نرخ ها ي سود    نيافتن  صورت گسترده و تعديل     ه   كاربرد ابزارهاي مستقيم ب    افزون بر آن  . عمـيق كرده است   
خارج ه دليل   شده است، كه ب    باعث گسترش بازارهاي مالي موازي با سيستم بانكي          ،بـر اسـاس روند تورم     
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براي كشور  بـودن اين بازارها از حوزه ها ي كنترلي و نظارت بانك مركزي، مشكالتي را در شرايط موجود                   
  .يجاد كرده است

اساس تصميم شوراي     بر ،، توزيـع كل اعتبارات بانكي بين بخش ها        ۱۳۷۹در سـال هـا ي قـبل از          
نكي توسط اين شورا تعيين و تصويب    پـول و اعتـبار صـورت مـي گرفـت و سـهم بخـش ها  از اعتبارات با                    

 به بعد اين سياست اندكي تغيير يافت و بخشي از اعتبارات بانكي دراختيار              ۱۳۷۹ ولي از سال     ،مـي گـرديد   
ـ   درصد افزايش در اعتبارات     ۲۰ا  اجازه داده شد معادل       انك ه بديـن ترتيـب كه به ب      .  قـرار گرفـت    انك هـا  ب

 و صادراتي خارج از نسبت ها ي        ياولويت به بخش ها ي توليد      با   ،بـرنامه ريـزي شده براي بخش غيردولتي       
بدين ترتيب سهم هر يك از بخش ها ي اقتصادي از اعتبارات بانكي        . ندكنمـربوط بـه سهم بخش ها  اعطا          

 درصد فوق الذكر و تسهيالت تبصره هاي تكليفي بخش غيردولتي از     ۲۰بـه بخـش غيردولتي پس از كسر         
پس .  درصد افزايش يافت   ۲۵ به   ۱۳۸۰اين نسبت در سال     . ، تعيين گرديد  محـل سپرده هاي قرض الحسنه     

كشاورزي، صنعت و معدن، مسكن و      از كسـر درصـدهاي مذكـور، بقـيه تسهيالت بانكي بين بخش ها ي                
 ٥/١٢، و   ٢٩،  ٥/٣٣،  ٢٥به ترتيب با سهم      ۱۳۷۹ ـ   ١٣٨٠ در سـال هـا ي        سـاختمان، صـادرت و بازرگانـي      

 كاهش سقف   ، تغيير ديگري كه در سياست اعتباري كشور اتفاق افتاد         ۱۳۷۹از سـال    . درصـد توزيـع شـد     
ه نيز  جو در قوانين بود   است   قانون برنامه سوم به آن تأكيد شده         ۸۴ كه در ماده     بودتبصـره هـاي تكليفـي       

بـر اين اساس، بايد افزايش در مانده تسهيالت تكليفي در طول سال ها ي برنامه سوم،                 . رعايـت مـي شـود     
 درخوراين سياست تأثير   .  كاهش يابد  ۱۳۷۸ درصـد نسبت به مانده تسهيالت تكليفي در سال           ۱۰سـاالنه   

 به طوري كه در سال      ،توجهـي در كـاهش سـهم تسـهيالت تكليفي در كل تسهيالت بانكي داشته است               
 . درصد كاهش يافت۲۰ سهم تسهيالت تكليفي از كل تسهيالت بانكي به ۱۳۸۰

 
 ود اسمي و واقعينرخ ها ي س: ٢-٢جدول شماره 

 نوع نرخ سود ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹

 نرخ سود موزون اسمي سپرده ها  ۹/۱۲ ۹/۱۲ ۱/۱۳ ۱/۱۳ ۲۵/۱۳ ۲۵/۱۳

 نرخ سود موزون تسهيالت بانكي  ۹/۱۸ ۶/۱۸ ۴/۱۸ ۸/۱۸ ۳/۱۸ ۳/۱۸

۰۵/۵ ۰۵/۵ ۷/۵ ۳/۵ ۷/۵ ۶ 
شكاف بين نرخ سود موزون اسمي 

 سپرده ها و تسهيالت 
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۰۴/ ۷/۵- ۲/۴- ۵/۳- ۸- ۲۴- 
نرخ سود واقعي سپرده ها بر اساس 

 CPIشاخص 

۸/۳ ۸- ۳/۱ ۸/۲ ۷/۹- ۵/۲۹- 
نرخ سود واقعي سپرده بر اساس 

 شاخص عمده فروشي

۵/۴ ۴/۱- ۶/۰ ۹۴/۰ ۷/۳- ۳/۳۰- 
نرخ سود واقعي تسهيالت بر اساس 

 CPIشاخص 

۳/۸ ۸/۳- ۴/۶ ۷/۷ ۱/۵- ۷/۲۵- 
ر اساس نرخ سود واقعي تسهيالت ب

  يشاخص عمده فروش

 محاسبه شده بر اساس آمارهاي بانك مركزي :مأخذ

 
همچنانكه آن كه اشاره شد تنطيم اداري نرخ سود سپرده ها  و تسهيالت از جمله مشكالت                     

محاسبات نشان مي دهد كه در      ). ٢-٢جدول شماره   (سياست ها ي اعتباري كشور در گذشته بوده است          
نرخ سود اسمي   اسمي سپرده ها و    موزون   درصدي بين نرخ سود      ۵ف حداقل   اختال يك   ١٣٧٤-٧٩دوره  

بسيار ، وجود داشته است كه      ها نكا صرف پوشش هزينه هاي واسطه گري مالي ب      ،تسهيالت بانكي موزون  
 سپرده ها، به   واقعينرخ سود   همچنين  . تر از نرخ هاي معمول در بانكداري كشورهاي ديگر است           يشب

كنندگان وجوه در بازار      عرضهكه  نشان مي دهد   اين امر    .هميشه منفي بوده است    ،  ۱۳۷۹استثناء سال   
به قيمت هاي ثابت   نيز   و اصل وجه خود را       اند كرده  زيان نيز  بلكه   ،دريافت نكرده اند سودي  رسمي نه تنها    

 محدويت عرضه وجوه از يك سو باعث به وجود آمدن بازار غير رسمي شده                . دريافت كنند نتوانسته اند  
 و از سوي ديگر به      اعمال مي شود نيز در آن    نرخ بهره هاي اسمي بااليي     است كه به جهت ريسك باال        

به صورت بهينه و فقط براي پروژه ها ي        ناگزير ،توزيع اين منابع محدود مالي    جهت مازاد تقاضاي اعتبار،     
هاي  ربازده ترين طرح  تالش براي يافتن كارآمدترين و پ       ، در چنين شرايطي   .سودآور، تخصيص نمي يابد  

 .مي شودبيشتر رانت به منظور استفاده از جستجوي تسهيالت بانكي تبديل به  ،سرمايه گذاري

 
   شاخص ها ي تجارت و نرخ ارز-٢-٢-٥

در تركيب صادرات ايران نفت همواره نقش مسلط را داشته و در سال ها ي بسياري تحوالت آن،                 
 ).٢-١٧ و ٢-١٦نمودارهاي (قرار داده است تراز پرداخت ها ي كشور را تحت تأثير 
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نمودار 16-2: تركيب صادرات
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 درصد و سهم صادرات صنعتي و        ٧٧ معادل   ١٣٨٠سهم صادرات نفت از كل صادرات در سال          
 .  درصد گزارش شده است٣/١٤ و ٧/٨صادرات غير نفتي ـ غير صنعتي به ترتيب معادل 
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نمودار 17-2: صادرات نفت و تراز پرداخت ها
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صادرات نفت����������� تراز پرداخت ها

 
ردات كاال نيز در سال ها ي مختلف حاكي از سهم عمده واردات واسطه اي در مقايسه با     تركيـب وا  

 واردات كاال به تفكيك سه طبقه بندي مزبور به ترتيب          ١٣٨٠در سال   . واردات سـرمايه اي و مصرفي است      
رف به  در اقتصاد ايران به طور مستقيم توليد، سرمايه گذاري، و مص          .  درصد برآورد شده است    ١٥ و   ٣٤،  ٥١

با توجه به درآمد ارزي     . ترتيـب تحـت تأثـير واردات واسـطه اي، سـرمايه اي، و مصـرفي قرار داشته است                  
حاصـل از صـادرات نفـت بـه عنوان منبع مهم تأمين مالي واردات مي توان گفت كه نوسانات درآمد ارزي       

. ليت ها ي صنعتي بوده استنفـت به عنوان مهمترين منبع ايجاد نوسان در توليد و سرمايه گذاري بويژه فعا             
بنابرايـن يكي از مشكالت ساختاري بخش تجارت ايران كه بر ساختار توليد، به صورت توسعه بخش غير                  
تجـاري و توسـعه نيافتـن بخـش تجاري، سايه انداخته است وابستگي شديد آن به صادرات منابع طبيعي                    
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به توليد ناخالص داخلي    ) واردات + صادرات(نكته دوم آن است كه نسبت حجم تجارت         . نفـت بـوده است    
اين نسبت كه شاخصي براي درجه باز بودن اقتصاد است، در سال ها ي اخير               . در اقتصـاد ايران پايين است     

 درصد  ٦٠ درصـد بالغ شده است، در حالي كه در كشورهاي آسياي شرقي به طور متوسط بيش از                   ٢٥بـه   
ايران به عنوان يك عامل رشد درون زاي اقتصادي و          نكته سوم آن است كه تجارت در اقتصاد         . مـي باشـد   

بويـژه توسـعه صنعتي عمل نكرده و محرك افزايش رقابت پذيري از طريق بهبود فناوري و توسعه بازارها                   
نـبوده است، در حالي كه اين امر در كشورهاي آسياي شرقي مشهود است و تجارت يكي از عوامل اصلي                    

 .  افزايش بهره وري مي باشد

شـكالت ديگـري كـه اقتصـاد ايران تا سال ها ي اخير آن را تجربه كرده، سياست ها ي ارزي                      از م 
اسـت كـه بـا نگرش درون نگر ساختار تجاري فوق، سازگار بوده است و موجب تقويت بيشتر آن نيز شده                      

 بـه طور عمده محور سياست ها ي ارزي گذشته را مي توان انتخاب لنگر نرخ ارز براي كنترل هدف                   . اسـت 
اين سياست، به جز در مقاطعي خاص، نه تنها كمكي در كنترل تورم ايفا نكرده است، بلكه           . تـورم برشمرد  

در شـرايط تورمي ناشي از سياست ها ي مالي و پولي انبساطي ناهماهنگ با سياست ارزي مزبور، منجر به                    
ت قوي نسبت به هدف نرخ      تعهدا ايران   در اقتصاد ). ٢-١٨نمودار  (رقابـت ناپذيـري نرخ ارز نيز شده است          

ايـن سياسـت تـبعات خوبـي بـر اقتصـاد داخلي و همچنين بر تراز           . اسـت ارز و تثبيـت آن وجـود داشـته          
اختالل در قيمت ها ي نسبي، تخصيص       . نداشته است  به علت تقويت نرخ ارز واقعي        پرداخـت هـا ي كشـور      

خش ها ي صادراتي، و گسترش      مـنابع ارزي، تضـعيف موقعيـت رقابـت توليدات داخلي و ب            نيافتـن   بهيـنه   
 .  رانت جويي اقتصادي از جمله آثار اين سياست بر سرمايه گذاري و توليد بوده است

 

نمودار 18-2: شاخص رقابت پذيري : نرخ ارز واقعي 
نسبت قيمت كاالهاي صادراتي به قيمت كاالهاي توليد و مصرف شده داخلي
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 در كشـور عـالوه بـر نـرخ ارز بازار آزاد، سه نوع نرخ ارز رسمي،                  ١٣٧٦-١٣٧٨طـي سـال هـا ي        
به طور كلي   .  نرخ ارز صادراتي حذف گرديد     ١٣٧٩صـادراتي، و واريـزنامه اي وجـود داشـت كـه در سـال                

، به پشتوانه مازاد منابع ارزي دولت در حساب ذخيره ارزي، در ١٣٧٩-١٣٨١سياسـت نرخ ارز در سال ها ي         
اين سياست  . جهـت حفـظ نرخ ارز اسمي نسبتاً باثبات و حركت به سمت يكسان سازي نرخ ارز بوده است                  

سياست .  ادامه داشت اصالح شود    ١٣٦٧خ ارز واقعي كه از سال       باعـث شـد كـه رونـد نامطلوب تقويت نر          
اخـير يكسـان سـازي نـرخ ارز بايد در چارچوب مديريت نرخ ارز انعطاف پذير و با هدف ثبات سازي نرخ ارز              

 ۱۳۷۲سازي نرخ ارز در سال       در عين حال تجربه يكسان    . واقعـي و تـبديل پذيـري پـول ملـي تـداوم يابد             
از جمله . كننده است  اتخاذ اين سياست، بسيار تعيين  برايتـدارك زمينه ها ي الزم       حكايـت از آن دارد كـه        

 بويژه انضباط مالي و پولي جهت       ،ن شرايط محيطي مساعد   كرد را مي توان فراهم       در ايـن زميـنه     الـزامات 
    .انستحفظ ثبات نسبي نرخ ارز د

 
  چالش ها ي پيش رو در اقتصاد ايران -٢-٣

 ي مبتني بر منابع طبيعي رشد پايين اقتصاد-

  تحوالت عرضه نيروي كار و روند فزاينده نرخ بيكاري-

در ادامه بررسي عملكرد اقتصاد كالن ايران، در اين بخش به دو چالش اصلي اقتصاد كشور                     
در حوزه عوامل تعيين كننده    ) نفت(چالش اول با توجه به وابستگي اقتصاد به منابع طبيعي             . مي پردازيم
 تبيين استراتژي توسعه صنعتي بدون توجه به سازوكار هاي رشد در چنين ساختاري با شكست                .رشد است 

زيرا وفور منابع طبيعي در تجربه كشورهاي در حال توسعه موجب رشد اقتصادي پايين               . مواجه خواهد شد  
چالش دوم در   . شده است و به عنوان عاملي در جهت ضد توسعه صنعتي رقابت پذير عمل كرده است                  

روند فزاينده  . اقتصاد ايران با توجه به تحوالت ساختار جمعيتي و اجتماعي، در حوزه بازار نيروي كار است                
عرضه نيروي كار با تركيبي جديد و اشتغالزايي ناكافي در تداوم روندهاي موجود، موجب افزايش نرخ                     

در بخش بعد متغيرهاي اقتصاد     بنابراين ابتدا به تحليل دو چالش مزبور مي پردازيم و           . بيكاري خواهد شد  
 .    ، در گزينه تداوم روند موجود مورد پيش بيني قرار مي گيرند١٣٩٠كالن ايران تا 

 
 رشد اقتصاديو وفور منابع طبيعي، سياست ها ي اقتصاد كالن  -٢-٣-١
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۱۳۵

 

كه  ست ا  هاي عجيب ادبيات رشد اقتصادي آن        ويژگييكي از    :  شواهد تجربي   -٢-٣-١-١
، ٢-١٩نمودار  . تري نسبت به كشورهاي با منابع غني تجربه كرده اند          يش رشد ب  ،بع فقير كشورهاي با منا  

 با سهم سرمايه طبيعي در      ،۱۹۶۵-١٩٨٩در دوره   را   كشور   ۸۶رابطه معكوس توليد ناخالص داخلي سرانه       
اساس  بر   .١ددهمي نشان  ) شامل سرمايه فيزيكي، سرمايه انساني، و سرمايه طبيعي       (كل سرمايه ملي آنها     

 رابطه رشد اقتصادي با شاخص ها ي وفور منابع طبيعي نشان مي دهد كه به طور                   ،اين شواهد تجربي  
 و يا با سرمايه طبيعي باال داراي رشد اقتصادي          غنيمتوسط كشورهاي با صادرات مبتني بر منابع طبيعي         

 درصد افزايش   ۱۰ ،بر اساس همبستگي منفي شاخص وفور منابع طبيعي و رشد اقتصادي           .  هستند پاييني
در سهم سرمايه طبيعي از يك كشور به كشور ديگر، با يك درصد كاهش در متوسط رشد سرانه ساالنه                     

ابع فقير مانند سوئيس و ژاپن از كشوري مانند         ن نوزدهم و بيستم كشورهاي با م      سده هايدر  . همراه است 
، اقتصادهاي  گان عملكرد اقتصادي  در سي سال گذشته بهترين دارند      . با منابع غني پيشي گرفتند     روسيه

 در  ،)كره جنوبي، تايوان، هنگ كنگ، سنگاپور     (ه اندابع طبيعي فقير بود   نشده آسياي شرقي با م    تازه صنعتي   
 ي كشورهاي نفتي داراي رشد اقتصادي ضعيف       :ي مانند نحالي كه بسياري از كشورهاي با منابع طبيعي غ         

 -١ سرانه ايران و ونزوئال به طور متوسط           د ناخالص ملي   تولي  رشد متوسط  ۱۹۹۸ تا   ۱۹۶۵از  . نده ابود
توليد ناخالص  رشد سرانه   .  درصد بوده است   -۶ درصد، و قطر     -۳ درصد، كويت و عراق      -۲درصد، ليبي   

 در حالي كه اين رقم      ، درصد كاهش داشته است    ۳/۱ در كل كشورهاي اوپك در دوره مشابه تا سطح           ملي
 كشور كه به عنوان      ۶۵از ميان   .  درصد بوده است    ۲/۲ و متوسط     مكبراي كشورهاي با درآمد سرانه       

 فقط كشورهاي اندونزي، مالزي، و تايلند، نسبت          شده اند،كشورهاي با منابع طبيعي غني طبقه بندي          
 درصد را   ۴تر از   يش ب توليد ناخالص ملي   درصد و رشد      ۲۵ بيش از    توليد ناخالص ملي  سرمايه گذاري به   

ي توانسته اند با   ياين سه كشور آسيا    ). د ساير كشورهاي صنعتي فاقد منابع طبيعي        مانن(تجربه كرده اند   
 . تنوع سازي اقتصاد خود و توسعه صنعتي به اين موفقيت دست يابند

زيرا منابع طبيعي،   . رابطه منفي بين وفور منابع طبيعي و رشد يك تضاد مفهومي ايجاد مي كند              
 ، بنابراين انتظار مي رود كه وفور منابع طبيعي             . دهدثروت و قدرت خريد واردات را افزايش مي             

كارگيري ه  بسياري از اقتصادهاي نفتي قصد داشته اند تا با ب            . سرمايه گذاري و رشد را افزايش دهد       

___________________________________________________________________ 
 ,Sachs and Warner (1995), Working Paper 5398 همچنين نگاه كنيد به                     -١

NBER  
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.  و توسعه صنعتي را تسريع بخشند      نند سرمايه گذاري ها ي متنوع را تأمين مالي ك      ، نفتي  هنگفت درآمدهاي
به  داراي هزينه ها ي حمل و نقل زيادي است قابل دسترس بودن فيزيكي              ،يي كه يك منبع طبيع    هنگام

اگر چه با   . دكني جديد فراهم مي    فناورجاد يك صنعت جديد و يا        ي زمينه اي براي ا   ،آن در داخل اقتصاد   
 محسوب كمتر به عنوان مزيت       ، گذشته سده اين امر نيز در مقايسه با         ،كاهش هزينه ها ي حمل و نقل     

كه ژاپن و كره، با وابستگي كامل به واردات سنگ آهن، موفق شده اند توليدكننده                  ه طوري   ب. مي شود
 . اول جهاني شوندفوالد در سطوح

 

 رابطه توليد ناخالص داخلي سرانه و سهم سرمايه هاي طبيعي: ٢-١٩نمودار 

 
                   Source: T. Gylfason / European Economic Review45 (2001)  

 

  تبيين رشد اقتصادي پايين مبتني بر منابع طبيعي -٢-٣-١-٢
 ۱۹۸۰ و   ۱۹۷۰را در دهه ها ي    طبيعي  بسياري از تحقيقات گذشته، شكست رشد مبتني بر منابع           

 و  داردريشه   در حوزه اقتصاد سياسي      ،رهيافتيك  . ي چند بيان كرده اند   يو در اين رابطه فرضيه ها    بررسي  
هاي با منابع غني در مقايسه با اقتصادهاي با منابع فقير به شدت به رفتار                      كه اقتصاد بيان مي كند    

 رانت حاصله از     انداختن در  به طوري كه سياست ملي تمايل به چنگ               ،ي گرفتار مي شوند   يجو رانت
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ثروت بادآورده از بهبود رابطه مبادله تجاري و يا از              اين رهيافت    در  . موهبت ها ي منابع طبيعي دارد    
نابع طبيعي حاصل مي شود و در رقابت منازعات گروهي براي استفاده از رانت منابع طبيعي، به                 اكتشاف م 

كه  توضيح اين به عبارت ديگر در     . اقتصاد تزريق شده و به صورت كاالهاي عمومي ناكارا پايان مي پذيرد          
ي يجو فتن رفتار رانت  ر گر ظبا در ن  اين نظريه    ،چرا وفور منابع طبيعي منجر به درآمد و رفاه كمتر مي شود           

 و  هدكر تعداد زيادي از كارآفرينان را به  رانت جويي مشغول          ، كه افزايش درآمد منابع طبيعي     مي دهدنشان  
 .از تعداد كارآفريناني كه بنگاه ها ي با بهره وري باال را هدايت مي كنند مي كاهد

 و  ۱۹۴۰وسعه دهه ها ي   بر اساس ادبيات ت   فوق  برخي ديگر از فرضيات مربوط به توضيح پديده          
يكي از مباحث اوليه در     .  اقتصادي هستند   كامالً ١ و بويژه بر اساس مدل ها ي اخير مرض هلندي         ١٩٥٠

 اين است كه قيمت ها ي جهاني مواد اوليه         ،ادبيات توسعه در رابطه با غير مؤثر بودن رشد بر پايه منابع             
تمايل به كاهش دارد و تقاضا براي كاال ها ي         صادراتي نسبت به كاال ها ي صنعتي ساخته شده به شدت           

 اقتصادهاي  ،همچنين كشورهاي غني  . صنعتي ساخته شده تندتر از تقاضا براي مواد اوليه رشد مي كند             
با توجه به   . عتي بيشتر حمايت مي كنند   نخود را در مقابل ورود مواد اوليه در مقايسه با واردات كاالهاي ص             

 آمريكاي التين، آسيا و آفريقا       ين اقتصادي سازمان ملل به كشورها      فرضيه فوق توصيه عملي كميسيو    
اين بود كه كشورهاي در حال توسعه بايد از طريق صنعتي شدن با هدايت دولت، از وابستگي به صادرات                   

اشتباه بزرگ تاريخي چنين تفكري توصيه صنعتي شدن با جهت گيري                . منابع طبيعي اجتناب كنند    
يق اعمال موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي، به جاي جهت گيري توسعه صادرات               جايگزيني واردات از طر   

 .بود
دسته دوم از مباحث اقتصادي بر عليه رشد مبتني بر منابع طبيعي، بر ويژگي ها ي اقتصاد داخلي                  

ين اين ايده بيان مي كند كه منافع حاصل از پيوندهاي پيشين و پس           . رغم اقتصاد بين المللي تأكيد دارند    به  
 بخش ها ي اقتصادي ناچيز است و توليد صنعتي، بر خالف توليد منابع                سايرصادرات مواد اوليه براي      

. د و مي تواند سطح استاندارد زندگي را افزايش دهد        وشمي طبيعي، منجر به بخش پيچيده اي از نيروي كار         
 بررسي نقش     به ،است ٢“يادگيري حين عمل   ”كه صنعت داراي ويژگي        با فرض اين   اين رهيافت    

 و نتيجه مي گيرد كه به علت مشخصه           زدپردامي بخش ها ي كشاورزي و صنعتي در توسعه اقتصادي           

___________________________________________________________________ 
1- Dutch Disease 
1- learning by doing 
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يادگيري بخش صنعت، توسعه اقتصادي از صنعتي شدن فاصله و تمايل به كشاورزي دارد كه اين امر                     
 . منجر به كاهش رشد اقتصادي مي شود

ت ارزش پول داخلي همراه است به طوري كه          در مدل مرض هلندي وفور منابع طبيعي با تقوي         
. ت مي شود اصادر  ساير  و در نتيجه كاهش    ارز حقيقي    تقويت نرخ    باعث   رونق صادرت منابع طبيعي     

 و از اين    ددهمي  نرخ ارز را افزايش        هاي نوسان ، حاصله در صادرات منابع طبيعي       هاي نوسان همچنين
ي باال و ساير صادرات كاالها      فناورصادرات با   نيافتن  ا توسعه   اين امر ب  . طريق نيز صادرات كاهش مي يابد    

كه در نتيجه با باز نبودن سياست ها ي تجاري،          است  و خدمات صنعتي در تركيب صادرات همراه بوده           
بخش قابل  : در مدل مرض هلندي اقتصاد داراي سه بخش است           . اقتصاد را دچار رشد پايين مي كند      

وفور موهبت منابع طبيعي با     . ل تجارت صنعت، و بخش غير قابل تجارت       تجارت منابع طبيعي، بخش قاب    
و در نتيجه سهم    است  افزايش تقاضا براي كاالهاي غيرقابل تجارت و تقويت نرخ ارز واقعي همراه بوده               

بنابراين وقتي منابع طبيعي     . كمتري از منابع نيروي كار و سرمايه به بخش صنعت تخصيص مي يابد               
 توليد قابل رقابت در بخش منابع طبيعي، به جاي بخش صنعت، متمركز مي شود و                    داراي وفور باشد  

كار گرفته شود به بخش توليد كاالهاي غيرقابل رقابت انتقال          ه  نيروي كار و سرمايه كه در صنعت بايد ب        
ود به علت بهب  ( يك رونق را درصادرات منابع طبيعي خود تجربه كند            ،در اين حالت وقتي اقتصاد    . مي يابد

بخش قابل تجارت صنعت، به علت تقويت نرخ ارز واقعي،           ) رابطه مبادله تجاري و يا كشف منابع جديد        
اگر منبع رشد صنعت عامل خاصي مانند       . تضعيف و بخش كاالهاي غيرقابل تجارت داخلي توسعه مي يابد        

 رثاآاقعي با    مرض هلندي مي تواند يك مرض و        ،پيوندهاي پسين و پيشين و يا فرايند يادگيري باشد           
خارجي باشد، تضعيف صنعت توسط وفور       آثار  عبارت ديگر اگر صنعت در توليد داراي         ه  ب. گسترده باشد 

 . دشمنابع طبيعي منجر به ناكارآمدي و كاهش بيشتر رشد اقتصادي خواهد 
 تمايل به افزايش قيمت ها ي      ،كه در اقتصادهاي با منابع طبيعي      ات نشان مي دهد     مطالعنتايج  

مبتني بر  عدم رشد   وجود دارد كه در نتيجه اين امر منجر به            ) در نتيجه تقويت نرخ ارز واقعي      (ي  داخل
 بلندمدت كالن و بخشي شوك ها ي رابطه مبادله تجاري در              آثار  همچنين بررسي   .صادرات مي شود 

   كه شوك ها ي مثبت رابطه مبادله تجاري طي دوره                     نشان مي دهد  ،كشورهاي صادركننده نفت   
، مصرف و بدتر شدن تراز         )بويژه سرمايه گذاري دولتي   ( باعث افزايش سرمايه گذاري        ۱۹۶۵-١٩٨٩

 .توليد بخش غير قابل تجارت به علت تقويت نرخ ارز واقعي افزايش يافته استو پرداخت ها  شده 
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ده تأكيد ش  انتقال از وفور منابع طبيعي به رشد اقتصادي             سازوكارچهار  در مطالعه اي ديگر بر      

اين .  عدم توسعه آموزش   -د اطمينان بيش از حد، و        -ج  رانت جويي،   -ب مرض هلندي،    -الف: است
آموزش از چندين كانال    . مطالعه به آموزش بهتر و بيشتر به عنوان پيش شرط توسعه اقتصادي تأكيد دارد             

خش عمومي،  ي نيروي كار، توسعه دموكراسي و تأمين شرايط بهتر براي حاكميت ب             يچون افزايش كارا  
اين رهيافت  . ارتقاء سالمتي جامعه و توسعه برابري منجر به رشد اقتصادي و ارتقاء رفاه اجتماعي مي شود              

براي مثال در   . نتيجه مي گيرد كه سرمايه طبيعي داراي اثر جانشيني جبري بر سرمايه انساني بوده است               
 درصد در كل    ۶۴در مقايسه با    (بند   درصد واجدين به دوره متوسطه راه مي يا        ۵۷كشورهاي اوپك تنها    

در مقايسه با   (صرف هزينه آموزشي مي شود       توليد ناخالص ملي       درصد ۴و كمتر از    ) كشورهاي جهان 
 باقي ماندن نيروي كار     ،يكي از ريسك ها ي همراه منابع طبيعي      بنابراين   ). درصد در سطح جهان    ۵حداقل  

از طرف ديگر مقامات كشورهاي      . بع طبيعي است  در سطح مهارت پايين بويژه در صنايع متكي بر منا           
متكي بر منابع طبيعي داراي اطمينان بيش از حد بوده و به سياست ها ي اقتصادي مناسب و سياست ها ي                  

 ،به عبارت ديگر جوامعي كه معتقدند سرمايه طبيعي         . مرتبط با توسعه آموزش اهميت كمتري مي دهند       
 زيرا بر اساس منابع طبيعي      ،توجهي مي كنند  شت سرمايه انساني بي    در مورد انبا   ،ي آنهاست يمهمترين دارا 

زندگي خوبي را تجربه    )  به توسعه آموزش   يتوجهبي حتي با سياست ها ي اقتصادي ضعيف و        (در دوراني   
سرمايه گذاري در   نظريه   . منابع طبيعي در اين مورد زمينه كمتري براي اشتباه دارند           بدونجوامع  . مي كنند

آموزش بيشتر و بهتر باعث انتقال مزيت نسبي از         . ه عنوان موتور رشد مورد تأكيد قرار مي دهد       آموزش را ب  
 .   توليد كاالهاي اوليه به سمت كاالها و خدمات صنعتي شده و موجب يادگيري فزاينده و رشد مي گردد

 بلكه  ،ستبايد اين نكته مورد تأكيد قرار گيرد كه وجود ثروت منابع طبيعي خود پديده شومي ني                 
اين در  .  بروز آثار منفي وجود منابع طبيعي بسيار مهم است           جلوگيري از سياست ها ي بخش عمومي در      

 ا ب دولت نروژ . مثال خوبي است  ) دومين صادركننده بزرگ نفتي بعد از عربستان سعودي           (رابطه نروژ 
لوگيري از تزريق يكباره    جبا   و آتي و همچنين      كنونيتقسيم منافع حاصل از منابع طبيعي بين نسل ها ي          

 بر  نروژ،در تجربه   .  از نفت را در خارج سرمايه گذاري مي كند        كسب شده درآمد به اقتصاد داخلي، درآمد       
ه آموزش و توسعه سرمايه انساني مشاهده          بي توجهي ب خالف كشورهاي نفتي اوپك، به هيچ وجه            

منابع طبيعي مي تواند با اعمال        مطالعات تجربي نيز نشان مي دهد كه آثار منفي وفور                 . نمي شود
بنابراين  .كاهش يابد كه در بخش توصيه سياست ها ي اقتصاد كالن بدان خواهيم پرداخت             سياست ها يي  



            استراتژي توسعه صنعتي كشور                                                                                                   

 

۱۴۰

 

در تبيين استراتژي توسعه صنعتي رقابت پذير، شناخت سازوكار ها ي رشد در ساختار اقتصادي مبتني بر                  
 . صادرات نفت بسيار ضروري است

 ساختار رشد    ، و فزوني درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت            ۱۳۵۳ شوك نفتي سال   با  
 صنعتي  راهبردهاياز اين دوره به بعد بر خالف        . ه شد ان نهاد ياقتصادي ايران مبتني بر وفور منابع نفتي بن       

 اقتصاد ايران با شدت     ،كشورهاي آسياي شرقي كه از مرحله جايگزيني واردات به توسعه صادرات رسيدند           
 اين شوك نفتي و     است كه  مهم   توجه به اين نكته   . ر سياست جايگزيني واردات خود باقي ماند      بيشتري د 

تزريق درآمدهاي ارزي نفت در زماني به وقوع پيوست كه اقتصاد ايران هنوز صنعتي شدن را تجربه                       
توسعه  نه تنها كمكي به فرايند        ، رشد اقتصاد ملي به منابع طبيعي نفت         از اين رو وابستگي   . نكرده بود 

بخش تجاري بويژه   نيافتن   بلكه از طريق توسعه بخش غير تجاري اقتصاد و توسعه             ،صنعتي ايران نكرد  
 . صنعتي تبديل گرديدتضعيف توسعةصادرات محصوالت صنعتي، به عامل 

 
  بررسي تحوالت جمعيت و عرضه نيروي كار-٢-٣-٢

 و اجتماعي، در حوزه بازار نيروي       چالش دوم در اقتصاد ايران با توجه به تحوالت ساختار جمعيتي          
روند فزاينده عرضه نيروي كار با تركيبي جديد و اشتغالزايي ناكافي در تداوم روندهاي موجود،                . كار است 

كيفي جمعيت از آن رو داراي اهميت است    بررسي تحوالت كمي و   . موجب افزايش نرخ بيكاري خواهد شد     
ي سطح زندگي مردم، مقصد غايي تمامي تالش ها ي توسعه          اعتال ارتقاء و    كه تأمين نيازهاي اساسي و       

به همين دليل است كه جمعيت از       . همچنين، تحقق اين هدف در گرو توسعه سرمايه انساني است          . است
اين ماهيت دو   . ترين عامل و وسيله نيل به هدف         شود و هم كليدي     منظر توسعه، هم هدف تلقي مي      

ي ها ي كّمي و ساختاري جمعيت را در فرآيند توسعه اقتصادي             وجهي طبعاً شناخت هرچه دقيقتر ويژگ      
 .ضروري مي سازد

 
  ساختار جمعيت و پيش بيني روندهاي آتي-٢-٣-٢-١

 هزار نفر برآورد شده است كه با رشد          ٦٤٨١٨ رقمي معادل    ١٣٨٠حجم جمعيت ايران در سال       
نسبت جنسي جمعيت   . اهد يافت  هزار نفر افزايش خو    ٦٦٩٢٧ به   ١٣٨٢ درصد در سال     ٦/١متوسط ساالنه   

 ٧/٥٠به طوري كه    .  درصد است  ١٠٣، در حدود      )تعداد مردان به ازاي هر يك صد نفر جمعيت زن         (ايران  
ميانه و ميانگين سني جمعيت نيز به       .  درصد بقيه را زنان تشكيل مي دهند      ٣/٤٩درصد جمعيت را مردان و      
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 سال بوده اند، انتظار    ٥/٢٥ و   ٧/٢٠ به ترتيب    ١٣٧٨اين شاخص ها كه درسال     . تدريج در حال افزايش است    
افزايش تدريجي اين دو شاخص، نمايانگر تجمع .  سال ارتقا يابد٨/٢٦ و    ٨/٢٢ به ١٣٨٢مي رود در سال 

اين پديده بازتاب   . و تراكم نسبي جمعيت در ميانه هرم سني، و در واقع، در سنين كار و فعاليت است                    
.  به طور بارزتري نمود پيدا مي كند       ١٣٨٠ است كه در دهه       ١٣٦٠معيت دهه   مواليد و رشد انفجارآميز ج    

اين امر يكي از چالش ها ي اصلي توسعه اقتصاد ايران است كه الزامات و ضرورت ها يي را به علت انبوه                     
، به  ١٣٧٠با مهار رشد باال و جلوگيري از باروري بي رويه در دهه              . شدن جمعيت جوان، طلب مي نمايد     

. بهبود يافت)  ساله به كل جمعيت    ١٥نسبت جمعيت كمتر از     ( وضعيت ضريب جواني جمعيت كشور       تدريج
 درصد بوده است، انتظار مي رود كه با تداوم          ٠٨/٣٥ حدود   ١٣٧٨به گونه اي كه اين نسبت كه در سال          

قوه فعال  در نتيجه اين فرآيند، نسبت جمعيت بال      .  كاهش يابد  ١٣٨٢ درصد در سال     ٢٩/٣٠روند نزولي، به    
 درصد در   ٣٩/٦٠بويژه بخش جوان و آغازين آن، روندي صعودي را طي خواهد كرد و از                )  ساله ١٥-٦٤(

 خواهد رسيد، كه به منزله گسترده تر شدن جمعيت          ١٣٨٢ درصد جمعيت در سال      ٩٨/٦٤، به   ١٣٧٨سال  
در نتيجه اين   . شتر است بالقوه فعال و عرضه نيروي كار جديد، و لزوم توجه به ايجاد فرصت ها ي شغلي بي              

 ساله ٦٥(تحوالت كه در ساختار سني جمعيت به وقوع پيوسته است، به تدريج بر حجم جمعيت سالخورده    
 درصد از جمعيت كشور بوده است،       ٥٣/٤ در حد    ١٣٧٨افزوده خواهد شد و نسبت آن كه در سال          ) و بيشتر 

با توجه به ساختار جمعيتي فوق و        ). ٢-٣جدول شماره    (١ درصد خواهد بود   ٧٣/٤ معادل   ١٣٨٢در سال   
/٩ به   ١٤٠٠جمعيت كل كشور در سال        جمعيت زنان و مردان، بر حسب گروه هاي سني        ٢برآورد مقدماتي 

با توجه به فروض برآورد مذكور، متوسط نرخ رشد          ). ٢-٢٠نمودار  ( ميليون نفر افزايش خواهد يافت        ٨٧
 . درصد پيش بيني مي شود٤/١ و ٥/١ به ترتيب معادل ١٣٩٠ و ١٣٨٠جمعيت در دو دهه 

 

___________________________________________________________________ 
گزارش اقتصادي و نظارت بر : ر بر متغيرها و شاخص ها ي عمده جمعيتي مراجعه كنيد به براي آشنايي با عوامل مؤث-١

 .١٣٨٠عملكرد برنامه سوم توسعه، جلد اول، فصل چهارم، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، 
 برنامه ريزي ، دفتر اقتصاد كالن، سازمان مديريت و١٤٠٠ برآورد مقدماتي پيش بيني جمعيت زنان و مردان تا سال  -٢

 ١٣٨٠كشور، 
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نمودار 20-2: پيش بيني جمعيت تا سال 1400
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 )١٣٧٨-١٣٨٢(توزيع جمعيت كشور بر حسب گروه ها ي سني : ٢-٣جدول شماره 
 )جمعيت به هزار نفر(

١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢ 

 جمعيت درصد جمعيت درصد جمعيت درصد جمعيت درصد جمعيت درصد
 گروه ها ي سني

٣/٣٠ 

٠/٦٥ 

٧/٤ 

٢٠٢٧٢ 

٤٣٤٨٩ 

٣١٦٦ 

٢/٣١ 

٠/٦٤ 

٨/٤ 

٢٠٥٧١ 

٤٢١٧٨ 

٣١٢٢ 

٢/٣٢ 

٠/٦٣ 

٨/٤ 

٢٠٨٧٨ 

٤٠٨٦١ 

٣٠٧٩ 

٦/٣٣ 

٧/٦١ 

٧/٤ 

٢١٤٧٢ 

٣٩٤٢٥ 

٢٩٦٥ 

١/٣٥ 

٣/٦٠ 

٦/٤ 

٢٢٠٣٧ 

٣٧٩٣٣ 

٢٨٤٧ 

  ساله ١٥كمتراز 

  ساله١٥-٦٤

  ساله و بيشتر٦٥

 جمع ٦٢٨١٧ ١٠٠ ٦٣٨٦٢ ١٠٠ ٦٤٨١٨ ١٠٠ ٦٥٨٧١ ١٠٠ ٦٦٩٢٧ ١٠٠

ساله ١٠ از مستندات برنامه سوم توسعه، جلد سوم، روند گذشته، جاري و آينده نگري                 ٧٩ و   ٧٨ سال ها ي    اطالعات :مأخذ
 . مورد اصالح قرار گرفته است١٣٨٠جمعيت ايران، استفاده شده و مقادير سال ها ي بعد بر پايه برآورد جديد جمعيت سال 

 
    ساختار عرضه نيروي كار و پيش بيني روندهاي آتي-٢-٣-٢-٢

 مجموع جمعيت شاغل و  كه ازاستعرضه نيروي كار يا جمعيت فعال يكي از ابعاد مهم بازار كار     
عرضه نيروي كار نشاندهنده تعداد افرادي است كه در دستمزدهاي متعارف وارد              . دست مي آيد ه  بيكار ب 

اشد، بيكاري نيز    عرضه نيروي كار بيشتر ب      هبا ثابت بودن تقاضاي نيروي كار، هر چ        . بازار كار مي شوند  
ز اهميت  يبر اين اساس بررسي تحوالت عرضه نيروي كار و عوامل مؤثر بر آن بسيار حا              . تر خواهد بود  يشب

 و سپس پيش بيني عرضه      ودشبررسي مي  نيروي كار   عوامل مؤثر بر عرضه      در اين قسمت ابتدا      . است
 .ارائه مي گردد ١٣٩٠ به تفكيك مردان و زنان در گروه ها ي سني مختلف، تا سالنيروي كار 

 الف ـ عوامل مؤثر بر عرضه نيروي كار
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 دستمزدهاي متعارف وارد بازار كار مي شوندبا  عرضه نيروي كار نشاندهنده تعداد افرادي است كه         
 بر اساس مباني نظري، عرضه نيروي       .است  و اجتماعي   متأثر از متغيرهاي جمعيتي، اقتصادي     آنميزان  و  

، سطح دستمزد، ميزان درآمد غيركاري    ميزان جمعيت در آن گروه سني،        تأثر از   مدر هر گروه سني،     كار  
 افزون بر   تجربي در مطالعات . است... سطح تحصيالت، وضعيت تأهل و      ميزان پوشش تحصيلي،      

در . استفاده مي شود نيز   بيكاري و نرخ تورم      رخمتغيرهاي فوق، از متغيرهاي توليد ناخالص داخلي سرانه، ن        
نسبت جمعيت فعال اقتصادي    ( از نرخ مشاركت نيروي كار       ،لعات به جاي عرضه نيروي كار     بعضي از مطا  

 رخ و با توجه به اختالف قابل توجه بازار كار زنان و مردان، ن                است استفاده شده ) به جمعيت فعال بالقوه   
ت ده ساله و    معموالً انتظار مي رود كه با رشد جمعي      . گرفته است مشاركت زنان و مردان مورد بررسي قرار        

 مختلفي بر بازار كار زنان و   و اجتماعي آثار   ولي متغيرهاي اقتصادي     ،بيشتر، عرضه نيروي كار افزايش يابد     
 ١٠-١٩در گروه ها ي سني              در اين مطالعه عرضه نيروي كار به تفكيك زنان و مردان               .دارندمردان  
چون دستمزدهاي  هاي اقتصادي و اجتماعي      به متغير  توجهو با    ساله و بيشتر،     ٢٥ ساله، و    ٢٠-٢٤ساله،  

  .واقعي، توليد ناخالص داخلي سرانه، پوشش تحصيلي، سطح تحصيالت عالي، و جمعيت برآورد شده است

پوشش تحصيلي، كه از تقسيم      نتايج برآورد الگوي عرضه نيروي كار زنان نشان مي دهد كه              
 آيد، تأثير منفي بر عرضه نيروي كار       دست مي ه  جمعيت در يك گروه سني ب     به   تحصيل   حالجمعيت در   

 جمعيت بيشتري تعداد كههر به عبارت ديگر ه  ب دارد ساله۲۰-۲۴ ساله و ۱۰-۱۹ گروه هاي سني    درزنان  
 . گروه سني مورد اشاره به تحصيل مشغول باشند، عرضه نيروي كار نيز كمتر خواهد بوداز

.  مثبتي بر عرضه نيروي كار زنان داردأثيرتات تجربي مطالعر اساس  ب، توليد ناخالص داخليمتغير
 طريق ايجاد ظرفيت هاي جديد اقتصادي، فرصت هاي        ازعبارت ديگر افزايش توليد ناخالص داخلي،        ه  ب

 و زنان را تشويق مي كند كه از فعاليت هاي خانگي به سمت              دنكمي شغلي بيشتري را براي زنان فراهم        
مچنين جمعيت زنان داراي تحصيالت عالي تأثير مثبتي بر           ه.  حركت كنند  منزلفعاليت هاي بيرون از    

 طريق، از   به تحصيل مشغولند  اگرچه تا زماني كه افراد       .  ساله و بيشتر دارد     ۲۰ زنان   كارعرضه نيروي   
 از  شدند، ولي پس از فارغ التحصيل       شون موجب كاهش عرضه نيروي كار مي        ،افزايش پوشش تحصيلي  

و  در دهه هاي اخير      دانشگاه هاگسترش سريع   . شدت افزايش مي يابد   هدانشگاه ها، عرضه نيروي كار ب     
 يربيشت آموزش عالي داراي نرخ مشاركت        فاقدافزايش فارغ التحصيالن دانشگاه ها، كه نسبت به افراد          

 .  كار بوده استنيرويهستند، از داليل عمده رشد عرضه 
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 بر عرضه   منفياثر   ،تحصيليپوشش  نتايج الگوي عرضه نيروي كار مردان نشان مي دهد كه            
 تأثير مثبت و    ، تحصيالت عالي  داراي ساله   ٢٠-٢٤جمعيت مردان   . رد ساله دا  ۱۰-۱۹ نيروي كار مردان  

 اين گروه سني نتيجه مشابهي همانند الگوي عرضه نيروي كار           درمعني داري بر عرضه نيروي كار دارد و        
 . مردان دارد  كارثير مثبتي بر عرضه نيروي       تأ ، شاخص دستمزد واقعي   همچنين. دست آمده است  ه  زنان ب 

 غلبه  ي دستمزد واقعي، اثر جانشيني بر اثر درآمد        افزايشبا  ه بيان كننده آن است كه      دست آمد ه  نتيجه ب 
 تأثير  مختلفجمعيت مردان در گروه هاي سني       همچنين   . مي يابد افزايشنيز   و عرضه نيروي كار      مي كند

 .ردمثبت بر عرضه نيروي كار مردان دا

 
 ١٣٩٠  سالتا عرضه نيروي كار پيش بيني -ب

الگوهاي با در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر عرضه نيروي كار و با استفاده از برآورد مجموعه اي از                   
انجام  گروه سني    ٣در  و زنان   مردان   به تفكيك    ١٣٩٠تا سال    نيروي كار    عرضهپيش بيني  اقتصادسنجي،  

 ٢٠٣٧٦ به   ١٣٧٦ هزار نفر در سال      ١٦٨٩٠عرضه نيروي كار از      نتايج نشان مي دهد كه كل        .شده است 
متوسط ). ٢-٢١نمودار  ( افزايش خواهد يافت     ١٣٩٠ هزار نفر در سال      ٢٤٨٤٠ و   ١٣٨٢هزار نفر در سال     

 ١٣٨٠ درصد بوده است، طي سال ها ي دهه ٣/٣معادل  ۱۳۷۶-١٣٨٠طي دوره كه رشد عرضه نيروي كار 
تداوم بحران عرضه   .  درصد كاهش خواهد يافت    ٦/٢ميانه هرم سني به     به علت جا به جايي جمعيت به         

 بيش از نيمه دوم است، به طوري كه متوسط رشد عرضه نيروي              ٨٠باالي نيروي كار در نيمه اول دهه         
 .  درصد پيش بيني مي شود٤٤/٢ و ٧٥/٢ به ترتيب معادل ١٣٨٥-١٣٩٠ و ١٣٨٠-١٣٨٥كار طي سال ها ي 

 هزار  ۱۴۷۷۸مردان از   نشان مي دهد كه عرضه نيروي كار        نيروي كار    عرضهپيش بيني تركيب   
 خواهد افزايش ١٣٩٠ هزار نفر در سال ١٨٣٩٠ و به  ۱۳۸٢ هزار نفر در سال      ١٦٢٤٤ به   ۱۳۷۶ سال   درنفر  
 به   و ۱۳۸٢ نفر در سال     هزار ٤١٣٢ به   ۱۳۷۶ هزار نفر در سال      ۲۱۲۲از  نيز  عرضه نيروي كار زنان     . يافت
 .يافت افزايش خواهد ١٣٩٠ر در سال هزار نف ٦٤٥٠
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نمودار 21-2: پيش بيني جمعيت و عرضه نيروي كار
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 تركيب تغييرات عرضه نيروي     ١٣٨٠از نكات قابل توجه در تحوالت عرضه نيروي كار در دهه             

تغييرات عرضه نيروي كار مردان عمدتاً به جهت تغيير ساختار جمعيت، داراي              . كار مردان و زنان است     
 هزار نفر در سال ها ي     ٢٤٠ و   ٢٧٠ به   ١٣٨٠ هزار نفر در سال       ٤٤٧ي كه از    روند كاهنده است، به طور    

در حالي كه تغييرات عرضه نيروي كار زنان طي سال ها ي          ). ٢-٢٢نمودار  ( كاهش مي يابد  ١٣٩٠ و   ١٣٨٥
مزبور به علت افزايش جمعيت داراي تحصيالت عالي و همچنين افزايش سطح هزينه زندگي خانوار،                   

 هزار نفر در    ٣٦٠ و   ٢٧٠ به   ١٣٨٠ هزار نفر در سال       ١٨٨دي است، به طوري كه از        داراي روند صعو  
بدين ترتيب تغييرات كل عرضه نيروي       ). ٢-٢٣نمودار  ( افزايش خواهد يافت      ١٣٩٠ و   ١٣٨٥سال ها ي  

 كاهش مي يابد ١٣٨٥ هزار نفر در سال ٥٤٠ شكل به U در يك روند ١٣٨٠ هزار نفر در سال ٦٣٥كار، از   
 افزايش خواهد يافت    ١٣٩٠ هزار نفر در سال      ٦٠٠در اثر روند فزاينده عرضه نيروي كار زنان، به          و سپس   

 ).٢-٢٤نمودار (

تحوالت آينده عرضه نيروي كار نشان مي دهد كه ضرورت ايجاد فرصت ها ي شغلي در اقتصاد                
.  سال ها ي آتي است   كشور، بويژه با توجه به روند نرخ مشاركت زنان، همچنان از چالش ها ي پيش رو در               

 هزار فرصت   ٣٠٠ معادل   ١٣٧٨بر اساس گزارش اقتصادي و نظارت بر عملكرد برنامه سوم، در سال                 
بنابراين .  هزار فرصت شغلي ايجاد شده است      ٤٦٠ و   ٤١٠ به ترتيب    ١٣٨٠ و   ١٣٧٩شغلي، و در سال ها ي     

بيكاري را تجربه خواهد كرد كه در         اگر روند اشتغالزايي افزايش نيابد، اقتصاد كشور روند فزاينده نرخ              
 .بررسي پيش بيني وضعيت اقتصاد كالن ايران در گزينه ادامه روند موجود بدان خواهيم پرداخت
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نمودار 22-2: پيش بيني تغييرات عرضه نيروي كار مردان
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نمودار 23-2: پيش بيني تغييرات عرضه نيروي كار زنان
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نمودار24-2: پيش بيني تغييرات عرضه نيروي كار
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  تداوم روندهاي موجودگزينه:  بررسي چشم انداز ده ساله اقتصاد ايران-٢-٤

يك الگوي اقتصادسنجي كالن ـ صنعت، متغيرهاي مهم            در اين قسمت، بر اساس طراحي       
در اين  . پيش بيني شده است  ) ١٣٨١-١٣٩٠(اقتصاد كالن و صنعت كشور در يك چشم انداز ده ساله               

د تا با برآوردهاي    اين بررسي امكان مي ده   . گزينه تأكيد بر تداوم ساختار و سياست هاي موجود بوده است         
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زيرا شناخت ابعاد اصالحات     . كمي، ابعاد چالش هايي كه در بخش گذشته بدان پرداختيم، تبيين شود              
اقتصادي الزم براي تغيير روندهاي نامطلوب به جهت گيري هاي يك رشد اقتصادي مبتني بر توسعه                   

 . صنعتي كمك شاياني مي كند

 معادله رفتاري كوتاه مدت و      ٨٠عادله با بيش از       م ١١٢الگوي اقتصادسنجي مورد بحث، داراي       
بخش هاي توليد، مصرف و سرمايه گذاري، اشتغال و بيكاري،         : بلندمدت است كه در سطح كالن شامل       

بودجه دولت، تجارت، پول و تورم است و در سطح بخش صنعت نيز متغيرهايي مانند ارزش افزوده،                       
ي كم دوام، بادوام، و صنايع سرمايه اي و واسطه اي برآورد          سرمايه گذاري، اشتغال به تفكيك صنايع مصرف     

 .شده است

 
 ١٣٨١-١٣٩٠ فروض پيش بيني براي دوره -٢-٤-١

دسته اول فروض   .  در دو دسته طبقه بندي شده است      ١٣٨١-١٣٩٠فروض پيش بيني براي دوره     
خش نفت، و    مربوط به متغيرهاي برون زاست كه مهمترين آنها نرخ رشد جمعيت، تصوير آينده ب                     

با توجه به بررسي تحوالت جمعيت در بخش قبل، متوسط نرخ رشد ساالنه                 . قيمت هاي جهاني است  
نرخ رشد قيمت هاي جهاني نيز با توجه به گزارش بانك              .  درصد فرض مي شود    ٥/١جمعيت معادل    

ول شماره  در مورد تصوير آتي بخش نفت با توجه به جد         .  درصد در نظر گرفته شده است      ٢ معادل   ١جهاني
 ميليون بشكه در روز افزايش يابد و تا          ٤/٤ تا سطح    ١٣٨٥فرض اين است كه توليد نفت تا سال          ) ٢-٤(

 ميليون بشكه در    ٢/٢ و   ٦٤/١مصرف داخلي نفت با توجه به روند مصرف معادل          .  ثابت بماند  ١٣٩٠سال  
نه، تداوم روند مصرف     بنابراين در اين گزي    .  در نظر گرفته شده است      ١٣٩٠ و   ١٣٨٥روز در سال هاي     

. داخلي با توجه به محدود بودن ظرفيت توليد موجب كاهش صادرات و درآمدهاي ارزي نفت مي شود                   
همچنين در اين گزينه فرض شده است، كه با توجه به تحوالت منطقه و احتمال كاهش قيمت هاي                      

 ١٣٩٠ش يابد و تا سال       كاه ١٣٨٠ دالر به قيمت ثابت سال       ١٥ به   ١٣٨٥جهاني نفت، قيمت نفت تا سال       
با توجه به فروض فوق درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت در اين گزينه به قيمت ثابت سال                   . ثابت باشد 

 .  ميليون دالر خواهد شد١٥٠٦٣ و ١٨٨٥٧ به ترتيب معادل ١٣٩٠ و ١٣٨٥ در سال هاي ١٣٨٠

___________________________________________________________________ 
-١  Global Economic Prospects, 2002, World Bank. 
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تصاد كالن و صنعت در     آنچه در اين گزينه مهم است، تأكيد بر پيش بيني روندهاي متغيرهاي اق            
طبيعي است كه با تغيير فروض      . سال هاي آتي و توجه به مشكالت ساختاري و چالش هاي پيش روست           

در واقع هدف آن است كه نشان داده شود كه در           . فوق، ارقام ساالنه مورد پيش بيني نيز تغيير خواهد كرد        
رشد، اقتصاد ايران به تدريج حساسيت خود       تداوم ساختارهاي موجود به دليل نبود ساز وكارهاي درون زاي          

را به درآمدهاي ارزي نفت از دست مي دهد و وفور منابع طبيعي در تداوم روندهاي گذشته كمك چنداني                   
در اين رابطه   . دسته دوم از فروض پيش بيني، فروض سياستگذاري است        . به رشد اقتصادي نخواهد كرد    

د جاري سياست هاي اقتصاد كالن مانند سياست هاي        فرض شده است كه تا حد امكان چارچوب عملكر         
 . مالي و پولي و ارزي به صورت زير تداوم يابد

 
 فروض بخش نفت در گزينه ادامه روندهاي موجود: ٢-٤جدول شماره      

١٣٨٠ ١٣٨٥ ١٣٩٠  

٤/٤  ٤/٤  ٥/٣  )يون بشكه در روزلمي( نفت توليد 

٢/٢  ٦٤/١  ٢٢/١  )يون بشكه در روزلمي( نفت مصرف 

٢/٢  ٧٦/٢  ٢٨/٢  )يون بشكه در روزلمي( نفت صادرات 

٦/٢٣ ١٥ ١٥  )دالر( نفت قيمت 

 )ميليون دالر( نفت ارز ١٩٣٣٩ ١٨٨٥٧ ١٥٠٦٣

 
  :دولت اي بودجهسياست  - الف

 ) درصد٥/١٥( در حد عملكرد موجود  توليد ناخالص داخلي بهجاري هزينه ها ي سهم •
  درصد۳معادل خلي توليد ناخالص دا به ساير درآمدها سهم •
 ) پولانتشارروش ( كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي تأمين •
 ) پايه پوليدربدون احتساب ( مازاد تراز تجاري در صندوق ذخيره ارزي ذخيره •
 
  : نرخ ارزسياست -ب

  مديريت شدهارزي نظام •
 ها اي نرخ ارز رسمي بر اساس وضعيت تراز پرداخت  پلهافزايش •
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 در نتيجه افزايش ذخاير ارزي و پايه        و ميليارد دالر ارز توسط بانك مركزي        ٥/٢ نهساال خريد •
 پولي

 : پوليسياست -ج

  درصد۱۱ هاي بانكي معادل  اسكناس و مسكوك به سپردهنسبت •
  درصد۱۶ سپرده قانوني معادل نسبت •
  درصد۳ ذخاير آزاد سيستم بانكي معادل نرخ •
  درصد۲ها معادل  خشبت و ساير  سود واقعي تسهيالت براي بخش صنعنرخ •
 

 ١٣٨١-١٣٩٠ پيش بيني تحوالت متغيرهاي اقتصاد كالن -٢-٤-٢

 نشان مي دهد   ١٣٨١-١٣٩٠با توجه به فروض فوق، پيش بيني متغيرهاي كالن براي سال هاي            
كه ابعاد دو چالش مهم اقتصاد ايران، يعني چالش ساختار وابستگي رشد به منابع طبيعي و چالش ساختار                   
جمعيت و عرضه نيروي كار، منجر به روند كاهنده نرخ رشد اقتصادي و درآمد سرانه و همچنين تعميق                     

در گزينه تداوم روند موجود، متوسط نرخ رشد           . عدم تعادل ها ي بازار كار و بودجه دولت خواهد شد            
پيش بيني  درصد   ٤/٢ و   ٩/٣اقتصادي و نرخ رشد درآمد سرانه براي دوره مورد پيش بيني به ترتيب                  

در حالي كه متوسط رشد اقتصادي و درآمد سرانه كشورهاي آسياي شرقي براي              ). ٢-٢٥نمودار  (مي شود  
اين مقايسه ها  .  درصد پيش بيني مي شود   ٦ تا   ٥ و   ٧ تا   ٦دوره مورد نظر در مطالعات مختلف به ترتيب           

 ٢٠١٠ دالر در    ٧٧٥٩به  ) PPPبر پايه   (٢٠٠٠ دالر در سال     ٥٩١٠نشان مي دهد كه درآمد سرانه ايران از        
 و  ١٧٣٠٠افزايش خواهد يافت و همچنين درآمد سرانه كشورهايي چون كره جنوبي و مالزي به ترتيب از                 

به عبارت ديگر   ). ٢-٢٦نمودار  ( فزوني خواهد يافت     ٢٠١٠ دالر در سال     ١٤٢٤٧ و   ٢٩٥٨٩ دالر تا    ٨٣٣٠
 درصد  ٣٤ و   ٧١ به ترتيب    ٢٠٠٠جنوبي كه در سال     نسبت درآمد سرانه ايران به درآمد سرانه مالزي و كره           

 ). ٢-٢٧نمودار ( درصد كاهش خواهد يافت ٢٦ و ٥٤ به ٢٠١٠بوده است در سال 

با توجه به رشد اقتصادي كند مورد پيش بيني در اين گزينه، دو برابر شدن درآمد سرانه ايران                     
اف فزاينده اقتصاد ايران از تحوالت       روندهاي مذكور حاكي از تداوم شك      .  سال زمان نياز دارد     ٣٠حدود  

پيش بيني رشد درآمد سرانه واقعي مناطق مختلف جهان نشان            .  است ١٣٩٠اقتصاد بين الملل در دهه      
 درصد  ٥مي دهد كه در اين دهه ، اقتصادهاي آسياي شرقي با متوسط رشد ساالنه معادل بيش از                        
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دوره مذكور معادل نصف رشد اقتصاد كشورهاي       رشد درآمد سرانه ايران در      . همچنان پيشتاز خواهند بود   
 ). ٢-٢٨نمودار . (آسياي شرقي، و در حدود رشد كشورهاي آمريكاي التين خواهد بود
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نمودار 25-2: پيش بيني نرخ رشد توليد ناخالص داخلي و توليد سرانه (1380-1390)
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نمودار 26-2: مقايسه پيش بيني درآمد سرانه ايران ، مالزي ، كره
 در سالهاي  2000 و 2010
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نمودار 27-2: مقايسه پيش بيني نسبت درآمد سرانه ايران به مالزي و كره
 در سالهاي 2000 و 2010
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نمودار 28-2: رشد درآمد سرانه واقعي در مناطق مختلف جهان
1991-2010 
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 ايران در سال هاي آتي، روند رشد كاهنده انباشت سرمايه و نيروي              علت كاهش رشد اقتصادي   
كار از يك سو، و رشد كاهنده نرخ استفاده از ظرفيت از سوي ديگر است كه ريشه در تحوالت طرف                         

درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت، به عنوان سقف واردات واسطه اي           . عرضه و تقاضاي كل اقتصاد دارد     
 كاهش يافته و توليد و سرمايه گذاري را از طريق كاهش نرخ             ١٣٨٠از نيمه دوم دهه     و سرمايه اي، بويژه    

از سوي ديگر روند كاهنده رشد تقاضا در سطح          . استفاده از ظرفيت ها ي موجود، تحت تأثير قرار مي دهد        
 نوبه خود به    روند رشد كاهنده متغير اخير به     . اقتصاد كالن نيز بر نرخ استفاده از ظرفيت ها  اثر منفي دارد           

عنوان عالمتي براي وجود مازاد ظرفيت، اثر منفي بر انباشت سرمايه خواهد داشت كه توليد را مجدداً                     
همچنين به علت بي توجهي به توسعه فناوري و آموزش، بهره وري نقش                  . تحت تأثير خواهد داد     

 درصد رشد خواهد    ٨/١االنه  تعيين كننده اي در رشد اقتصادي نداشته و در تداوم روند رشد پايين خود، س              
 . داشت
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با توجه به عوامل تعيين كننده سرمايه گذاري چون تغييرات توليد، واردات سرمايه اي، و نرخ                   
 درصد  ٦/٤استفاده از ظرفيت، روند زماني رشد اين متغير نيز كاهنده بوده و متوسط ساالنه آن معادل                     

گذاري سال ها ي آتي، رشد سرمايه گذاري دولتي به        در تركيب سرمايه   ). ٢-٢٩نمودار  (پيش بيني مي شود   
 درصدي سرمايه گذاري   ٧/٤ درصد، كمتر از رشد       ٥/٣علت محدوديت بودجه دولت، با متوسط ساالنه          

 .  بخش خصوصي خواهد بود

به طوري  . رشد كاهنده اقتصادي در سال ها ي آتي منجر به روند كاهنده اشتغال زايي خواهد شد              
١٣٩٠     الت طرف تقاضاي بازار كار، متوسط رشد تقاضاي نيروي كار طي سال ها ي كه با توجه به تحو 

 ١٣٨٠ ميليون نفر در سال      ٤/١٦اين ميزان رشد، سطح اشتغال را از        .  درصد خواهد شد   ٨/١ معادل   ١٣٨١-
 ٥/٢با اين حال همان طور كه بيان شد، متوسط رشد       .  افزايش مي دهد  ١٣٩٠ ميليون نفر در سال      ٦/١٩به  

درصدي عرضه نيروي كار، به عنوان يكي از چالش ها ي اصلي اقتصاد ايران در تركيبي جديد از عرضه                    
بر پايه داده ها ي مركز آمار      (١٣٨٠ درصد در سال     ٧/١٤مردان و زنان، باعث خواهد شد تا نرخ بيكاري از           

ني اين دهه، تعداد بيكاران     به عبارت ديگر در سال پايا     .  افزايش يابد  ١٣٩٠ درصد در سال     ٨/٢٠به  ) ايران
 ). ٢-٣٠نمودار  (       ميليون نفر افزايش خواهد يافت٥ به بيش از ١٣٨٠ ميليون نفر در سال ٨/٢از 
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نمودار 29-2: پيش بيني نرخ رشد سرمايه گذاري كل (1380-1390)
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نمودار 30-2: پيش بيني نرخ تورم و بيكاري (1380-1390)
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ه عدم  پيش بيني وضعيت بودجه دولت نيز در گزينه تداوم روند موجود نشاندهنده روند فزايند                

با توجه به فرض حفظ ساختار هزينه ها ي جاري دولت نسبت به توليد ناخالص               . تعادل مالي دولت است   
 درصد و پيش بيني ساير اقالم بودجه اي، ميزان كسري بودجه دولت در سال ها ي               ٥/١٥داخلي در سطح    

 خواهد  ١٣٨٠سال   ميليارد ريال به قيمت ها ي ثابت        ٨١٨٢٧ و   ٤٧٢٣٠ به ترتيب معادل      ١٣٩٠ و   ١٣٨٥
به طوري كه شاخص نسبت كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي، به عنوان شاخص ثبات مالي                    . شد

 ).٢-٣١نمودار (  افزايش خواهد يافت١٣٩٠ درصد در سال ٥/٩ به ١٣٨١ درصد در سال ٣دولت، از حدود 
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نمودار 31-2: پيش بيني نسبت كسري بودجه به ناخالص ملي 
(1381-1390)
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ت از طريق استقراض از بانك مركزي و انتشار پول،          با فرض تأمين منابع مالي كسري بودجه دول       

به همراه تحوالت ساير اجزاي پايه پولي، بويژه تغييرات خالص دارايي ها ي خارجي بانك مركزي كه در                  
٨   سال ها ي اخير با هدف حفظ ثبات نرخ ارز و نبود تقاضا براي ارز افزايش داشته است، رشد نقدينگي از                 

.  افزايش خواهد يافت   ١٣٩٠ و   ١٣٨٥ درصد در سال ها ي      ٧/٣٧ و   ٢/٣٥ه   ب ١٣٨٠ درصد در سال      ٢٨/
پيش بيني مي شود كه رشد نقدينگي مزبور به همراه عدم تعادل عرضه و تقاضاي كل و همچنين تحوالت                 
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 و  ٥/١٨شاخص قيمت كاالهاي وارداتي، و انتظارات تورمي، منجر به رشد سطح عمومي قيمت ها  معادل                
اين تصوير نشاندهنده برگشت اقتصاد ايران      ). ٢-٣٠نمودار  ( شود   ١٣٩٠ و   ١٣٨٥ا ي   درصد در سال ه   ٢٢

 درصدي سال ها ي گذشته است، در حالي كه در پيش بيني تورم مناطق             ٢٠به وضعيت تورم مزمن باالي      
 ). ٢-٣٢نمودار (، جهان كمتر مواجه با تورم ها ي باال خواهد شد ٢٠١٠مختلف تا سال 
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نمودار 32-2: نرخ تورم در مناطق مختلف جهان (شاخص قيمت ضمني توليد)
1991-2010 

0

5

10

15

20

25

اقتصادهاي با
درآمد باال

آسياي شرقي و
پاسيفيك

آسياي جنوبي آمريكاي التين اروپاو آسياي
مركزي

خاورميانه و
آفريقاي شمالي

صحراي آفريقا

صد
در

���
��� 1991-2000

����
����2000-2010

 
در گزينه ادامه روند موجود نشاندهنده      ) ٢-٣٣نمودار  ( پيش بيني صادرات و واردات و تراز تجاري        

با توجه به بدتر شدن وضعيت      .  است ١٣٩٠مازاد تجاري در نيمه اول و كسري تجاري در نيمه دوم دهه              
اين امر موجب افزايش نرخ ارز اسمي     تراز تجاري در نيمه دوم، امكان تداوم تثبيت نرخ ارز وجود نداشته و              

ولي به جهت انعطاف ناپذيري نرخ ارز اسمي و عدم تعديل كامل آن با تورم باالي مورد                      . خواهد شد 
پيش بيني، نرخ ارز حقيقي تقويت شده و آثار منفي خود را بر توسعه نيافتن بخش تجاري اقتصاد خواهد                     

 . گذاشت
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پيش بيني صادرات و واردات و تراز تجاري به قيمت ثابت 1380 نمودار 2-33:   
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 ١٣٨١-١٣٩٠ پيش بيني تحوالت متغيرهاي بخش صنعت -٢-٤-٣

 ١٣٨٠ درصدي بخش صنعت در سال ها ي       ١١ و   ١٠در گزينه ادامه روند موجود، تداوم رشدهاي        
، كه به طور عمده به علت شوك طرف عرضه از طريق افزايش درآمدهاي ارزي نفت و همچنين                  ١٣٨١و  

در سال ها ي آتي   . اتفاق افتاد، امكان پذير نخواهد بود    به دنبال رشد پايين اين بخش در سال ها ي گذشته           
كاهش تدريجي درآمدهاي ارزي نفت از يك سو و تداوم كافي نبودن تقاضاي داخلي و خارجي براي                      
محصوالت صنعتي داخلي از سوي ديگر و در شرايط تورمي كه منجر به افزايش هزينه ها ي توليد و                       

د ارزش افزوده و سرمايه گذاري بخش صنعت كاهش خواهد           كاهش قدرت خريد خانوارها مي شود، رش      
   و  ٨/٥ به ترتيب معادل     ١٣٨٢-٩٠به طوري كه متوسط رشد ساالنه متغيرهاي مزبور براي دوره             . يافت

تركيب توليدات صنعتي در چارچوب صنايع        ). ٢-٣٥ و    ٢-٣٤نمودار  ( درصد پيش بيني مي شود       ٣/٥
 نيز همچون گذشته، نشاندهنده كاهش رشد صنايع مصرفي،            مصرفي و صنايع سرمايه اي و واسطه اي      

بويژه مصرفي كم دوام، نسبت به صنايع سرمايه اي و واسطه اي است كه اين امر گوياي توسعه نيافتن                    
 ).٢-٣٦نمودار (پيوندهاي صنعتي و تداوم هر چه بيشتر ركود صنايع مصرفي است 
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نمودار 34-2:  رشد ارزش افزوده بخش صنعت (1380-90)
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نمودار 35-2:  رشد سرمايه گذاري بخش صتعت (1380-90)
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نمودار 36-2:  رشد ارزش افزوده صنايع سرمايه اي و واسطه اي و صنايع مصرفي
(1380-90) 
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صنايع كم دوام صنايع با دوام صنايع واسطه اي سرمايه اي
 

  جمع بندي-٢-٥



 روند تحوالت اقتصاد كالن و چالش هاي پيش رو

 

۱۵۷

 

 نشان مي دهد كه     ١٣٨١-١٣٩٠پيش بيني متغيرهاي اقتصاد كالن ايران براي دوره سال ها ي            
رشد اقتصادي پايين مبتني بر منابع طبيعي و همچنين نرخ بيكاري فزاينده به علت ساختار جمعيت جوان،                 

. صاد ايران، ابعاد گسترده اي پيدا كرده و ركود اقتصادي را تداوم خواهد داد             به عنوان دو چالش اصلي اقت     
 درصد در سال ها ي پاياني دوره      ٢٠ درصدي، با تورم و نرخ بيكاري باالي          ٤/٢متوسط رشد درآمد سرانه     

مورد بحث، به همراه رشد فزاينده بي ثباتي در وضعيت مالي دولت و تراز تجاري كشور، فاصله اقتصاد                     
اين گزينه از چشم    . يران را با ساير كشورهاي رو به رشد در فضاي آتي اقتصاد جهاني بيشتر خواهد كرد                ا

انداز، اگرچه مبتني بر فرض كاهش قيمت نفت شكل گرفته است، ليكن انجام شبيه سازي ها ي مختلف                  
 دالر  ١٨ مثال   براي(الگوي طراحي شده در اين مطالعه نشان مي دهد كه با در نطر گرفتن قيمت باال                    

اين نتيجه حاكي از    . نيز تحول عمده اي در شاخص ها ي كالن رخ نمي دهد        )  دالر ثابت  ١٥ثابت به جاي    
آن است كه در ساختار موجود، به علت فقدان تعيين كننده ها ي درونزاي رشد، افزايش درآمد ارزي حاصل                 

ايجاد مازاد  . د اقتصادي ايران نمي كند   از صادرات نفت منجر به مازاد تراز ارزي مي شود كه كمكي به رش             
در گزينه . تراز ارزي در ساختار فعلي اقتصاد كشور در حالي اتفاق مي افتد كه رشد اقتصادي نيز پايين است       

چشم انداز توسعه صنعتي،كه در بخش ها ي بعد بدان خواهيم پرداخت، مشاهده خواهد شد كه در حالي كه                 
ت، تراز ارزي منفي بوده و كشور نيازمند استفاده از منابع مالي                رشد اقتصادي و صنعتي كشور باالس       

همچنين نتايج نشان مي دهد كه در سال ها ي آينده        . بين المللي بويژه سرمايه گذاري مستقيم خارجي است     
كاهش تدريجي درآمدهاي ارزي نفت از يك سو و مهمتر از آن تداوم كافي نبودن تقاضاي داخلي و                       

ت صنعتي داخلي از سوي ديگر، به همراه افزايش هزينه ها ي توليد و كاهش قدرت              خارجي براي محصوال  
خريد خانوارها، رشد ارزش افزوده بخش صنعت را با تركيبي ناهمگون از صنايع سرمايه اي و واسطه اي و                  

اگر چه انتظار مي رود كه در دوره مورد بررسي، متوسط رشد سرانه               . صنايع مصرفي، كاهش خواهد داد     
 درصد پيش بيني مي شود، بيش از متوسط رشد درآمد سرانه            ٣/٤زش افزوده بخش صنعت،كه معادل       ار

باشد، ولي روند مزبور در تداوم ساختارهاي گذشته، توسعه يافتگي صنعتي را نتيجه نمي دهد و آثار آن را در                 
 . توسعه اقتصاد ملي و افزايش رفاه اجتماعي ظاهر نمي سازد
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 مقدمه
های انقالب صنعتی در اروپا تا ورود به مرحله   اگرچه از نخستين بارقه،تاريخ صنعتی جهان

 شاهد روندهای مختلف و متنوعی در مسير پيشرفت خود كنوني،فراصنعتی و عصر اطالعات در دوران 
همراه داشته ه ي فوري را ب همواره اين تلق، در صنعتي شدنها آميز اخير آسيايي تجارب موفقيتاما  ،هبود

با  .هاست برداري و اجرا در ساير كشور  عيناً قابل نسخه،اين كشورهادر اي  هاي توسعه است كه سياست
 ،در واقع. ٢در دست نيست براي صنعتي شدن ١یطرح يكسانيا واحد و   كه نقشهكرداذعان  بايد حال اين

سط تاريخ سياسي و اقتصادي آن و بويژه روابط آن اي تو الگوي توسعه صنعتي در هر كشور به طور يگانه
پذير شرايط تاريخي تكرار و از آنجا که  استو شرايط اقتصاد جهانی تعيين شدهبا جهان خارج کشور 
كه در يك مجموعه خاص ملي عملكرد مناسبي صنعتی ها و نهادهاي   ممكن است سياست، لذانيست
همواره ين امكان  اوصف، با اين .دنبال داشته باشنده  بناسبینامپيامدهاي هاي ديگر   در مكان،اند داشته

. يابندهايي دست   به موفقيتآن  باانطباقفرا گيرند و در كه كشورها بتوانند تجارب يكديگر را  وجود دارد

                                                           

١- Blueprint , Roadmap 
٢- Benzanson K. (May ٢٠٠٠), “A Science Technology & Industry Strategy for 

Vietnam”, UNDP, UNIDO, MPI   
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هيچ  و ست نيپذير امكاننيز مراحل الزامي توسعه صنعتي   بهتوجهي بي و ١پرش يكبارهحال  هره اما ب
تغيير شرايط به با توجه همچنين .  و پشت سر گذاشتتوان با جهش، ناديده گرفت را نمي ز آناي ا مرحله

ان  كه در دوریا نيروهاي ويژهنقش  بايست مي همواره ،تطبيقیدر مطالعات در طول زمان، جهاني 
 با  ودقرار دااند، مد نظر  ثير داشتهأها ت وريا خارجي و فنمنابع ميزان دسترسي به مختلف تاريخی بر

 هاي هدفبه  آنها اقتصادی كشورها بر اساس اندازه اقتصاد، حجم منابع طبيعي و نوع نگرش بندی دسته
 بويژه. داد مورد بررسی قرار  رااند  شدهتیصنعهای  گيری جهت كه سبب تغيير الگو و یاجتماعي، اثر عوامل

دهاي مديريت شده و دولتي، بسياري با توجه به پيشينه طوالني كشورهاي كمتر توسعه يافته در اقتصاکه 
 ٢در قالب يك روند تثبيت شده قبليو هاي متمركز  مند هستند كه از طريق برنامه هدر اين كشورها عالق

 درازمدت توسعه صنعتي داراي حالي است كه هيچ يك از راهبردهاي اين در .وارد مسير توسعه شوند
تژيك نيز اهاي استر اند و حتي پيش فرض آينده نبودهدر ذهنيت و يا برآورد دقيقي از تغييرات و تحوالت 

ه  ب،قالب عمليات سعي و خطاي علمي  در،م بازار و در جهت پيروي از قواعد آنيهمواره با الهام از عال
 . اند سرعت مورد بازنگري و تجديد نظر قرار گرفته

                                                           

١- Leapfrogging 

٢- Ex-Ante 
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  عمده صنعتی شدنراهكارهاي آن بر  ديناميزم جهاني و تأثير-٣-١
تـوان پـنج    ور کلی و فارغ از جزييات و موارد تمايز در هريک از تجارب صنعتی جهـان، مـی    طه  ب

دوره عمومی را از نظر زمان، شرايط و تفکر حاکم بر توسعه صنعتی در طـول تـاريخ معاصـر و در سـطح                        
ص  خاهاي روش در تکوين ،های مشترک زمانی و مکانی از آنجا که ويژگی. جهان مورد شناسايی قرار داد    

عمـده   راهكارهـاي اند، لـذا پـنج دوره مـذکور بـا             صنعتی شدن نيز نقش يگانه و مجزايی بر عهده داشته         
 .اند تفكيك قابل صنعتي به شكل زير

 

 ) صنعتی شدن در غربروند تكامل( ميالدي ١٩١٠ تا ١٨٧٠هاي  سال -٣-١-١
ته قرار داشت و  كل توليد محصوالت صنعتي در اختيار كشورهاي توسعه ياف،ن دورهطی ايدر 

مانده فقط از طريق صادرات مواد اوليه در تجارت جهاني نقش داشتند و اين سبب شده  كشورهاي عقب
گونه تالش   هيچ،در اين دوران. وسعه يافته شكل گيردت كشورهاي كمتر به زيانبود تا رابطه مبادله 

 روند انقالب صنعتی در ي كهدر حال، شود قب مانده مشاهده نميعجدي براي صنعتي شدن در كشورهاي 
و همچنين )  هواپيما– کشتی –هن آ راه( حمل و نقل فناوریغرب با وقوع تحوالت بزرگی در 

رشد مبادالت . رسيد ميهای گسترده نيروی کار بويژه از اروپا به آمريکا به مراحل اوج خود  جابجايی
  و يک موج جهانی شدن بود بروز ازهايی  نشانه، کشف و گسترش بازارهای مستعمراتیبه دليل ،تجاری

اگرچه عوامل موثر در انقالب . وقوع پيوسته  اولين مرحله جهانی شدن در اين دوران ب،عبارت بهتره ب
تفصيل توسط صاحبنظران مورد بررسی قرار گرفته ه  و ببه طور مكررصنعتی اروپا و علل پيدايش آن 

 شهرنشين صنعتی در اين منطقه، موضوع وامعجاست و تغيير شکل جوامع فئودالی و روستايی به 
مدهای اين تحوالت ا به داليل و پيخالصهطور ه مطالعات بسياری بوده است، اما در اين قسمت نيز ب

 . شود  اشاره می، در غرببويژه
گيری مفاهيم نوينی درباره خردگرايی و  طور کلی ورود به عصر روشنگری در اروپا با شکله ب

 در يهای جديد از شد که اين شيوه جديد از تفکر علمی خود موجب ابداع روشاحترام به علم آغ
وری در بخش کشاورزی و قطبی  دنبال کاهش بهرهه  ب،از سوی ديگر. تحقيقات علمی و اختراعات گرديد

شدن توزيع درآمد و مواهب در جوامع فئودالی و همزمانی آن با اختراعات و ابداعات جديد در صنعت، 
.  سرازير شدبيشتر،وری   يعنی صنعت با بهره،سوی کسب و کار جديده اد از بخش کشاورزی بمنابع ماز



 استراتژي توسعه صنعتي كشور                                                                                               

 

١٦٤

تدريج تعريف نوينی را از نقش دولت در ه  تغييرات سياسی ناشی از تحوالت اقتصادی نيز بافزون بر آن،
های   موجب افزايش نقش شهروندی و هسته“ ملت–دولت ”ظهور نهاد جديد . اقتصاد ارائه کرد

ردگرايانه شد که اين خود در نتيجه، سبب تحقق و خلق نهادهای نوظهوری مانند قوانين مدرن مالکيت ف
سازد، روند کالسيک، همه   آنچه که تجربه غرب را از ساير موارد متمايز می،با اين وصف. فردی گرديد

 در تعامل “ه به مرحلهمرحل”تغييرات . جانبه و البته گام به گام توسعه متوازن در اين منطقه بوده است
موجب ) طول انجاميده که فراهم آمدن مقدمات آن حدود دو قرن ب(درونی اقتصادی، سياسی و اجتماعی 

های مشخص در اين جوامع شکل گيرند  مرور و بر اساس نياز به کارکرده شد تا نهادهای مالی مدرن نيز ب
 و نه دستوری رشد ١رت پسينی و پيشينیصوه و ارتباطات صنعتی بر اساس نيازهای واقعی اقتصاد و ب

های الزم، با گذشت زمان و در   رشد همزمان خدمات حقوقی و مالی و ساير زمينه،عبارت ديگره ب. کنند
 در طول اين دوران، غرب با هيچ تهديد و ،از سويی. پاسخ به نيازهای روزافزون صنعت صورت گرفت

ا اين فرصت در اختيار جوامع مذکور قرار گرفت تا فارغ از  لذ.رو نبوده ب رقابت جهانی در عرصه صنعت رو
. مرور برطرف سازنده های سعی و خطا، مشکالت را شناسايی و موانع را ب تعجيل در امور، بتوانند با تالش

رسد که تکرار چنين روند موفقی از يک توسعه کامالً اصيل و متوازن، ناممکن  نظر میه در مجموع ب
 .باشد

 

 گرای صنعتی  درونهاي روشگيری    و شکل   ميالدي ١٩٥٠ تا   ١٩١٠هاي   سال -٣-١-٢
 )تجربه بلوک شرق و آمريکای التين(

همراه درجه بااليي از تنش ه  ب،وقوع دو جنگ بزرگ جهانيمانند تحوالت بزرگي  ،دورانن ايدر 
ب کمونيستی و وقوع انقالدر كشورهاي صنعتي ميالدي  ١٩٣٠در دهه اقتصادی المللي و ركود بزرگ  بين

نظر ه بالملل به شدت تيره   افق اقتصاد بين، كه طي آنشدشرايطي وجود آمدن ه  سبب ب،در شوروی
 گرايش ،ها  در طی اين سال. در اين دوره گرديد، مرحله اول جهانی شدنقفرسيد و در واقع سبب تو می
طقه آمريکای التين در اوايل اين گرايش در من. درونگرايی در نزد کشورهای در حال توسعه تقويت شده ب

خير نسبت به منطقه آمريکای التين، بر تفکر توسعه صنعتی أاين دوره و در کشورهای بلوک شرق و با ت
اما بايد متذکر شد که داليل و عوامل گزينش اين رويکرد در اين دو منطقه با يکديگر متفاوت . غلبه کرد

                                                           

١- Forward & Backward Linkage. 
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 مورد جداصورت ه  ب،گرايی جه به روح مشترک درون با تو، الگواين دولذا در اين بخش . بوده است
 .گيرند بررسی قرار می

 

 بلوک شرق اروپا  -٣-١-٢-١
های اقتصادی   موج جديدی از تئوری،قدرت رسيدن تفکرات جديد در شوروی سابقه با ب
ی  نه برا،در اين رويکرد، هدف توسعه صنعتی. عنوان راه نوين توسعه صنعتی مطرح شده  ب،سوسياليستی

ای برخوردار شده بود و در  مين اهداف اجتماعی و سياسی از اهميت ويژهأ بلکه برای ت،مقاصد اقتصادی
 اقتصاد در کل ،عبارت ديگره ب. رفت  توزيع يکسان درآمد مهمترين هدف اقتصادی به شمار می،اين بين

فکار و ايدئولوژی عنوان يک بخش عمده از آن، به عنوان ابزاری برای گسترش و اعمال اه و صنعت ب
بايد توجه داشت که الگوی توسعه صنعتی بلوک . شد حاکمان سياسی و بسط حاکميت آنان قلمداد مي

 بلکه مدلی از توسعه سياسی ايدئولوژيک صنعتی با محوريت ،الگوی جايگزينی وارداتنه شرق سابق، 
بنابراين . عد بيرونی بوده استها در داخل و تعارض با جهان صنعتی غرب در ب نفی کارکرد مکانيزم قيمت

رسالت صنعت، نه افزايش سطح رفاه آحاد جامعه، بلکه قدرتمند کردن نظام سوسياليستی و کاهش 
گرديد و در نتيجه شاخص ارزيابی موفقيت واحدهای  وابستگی اين نظام به نظام سياسی رقيب تلقی می

که چند  اين.  ديگر بودسويوليد از  و مقياس فيزيکی تسوجويی ارزی از يک  توليدی، ميزان صرفه
اين .  براي مديريت سياسی بسيار مهم بود،توليد شود... ميليون تن فوالد و يا چند ميليون متر پارچه و 

 .جايگزين کيفيت شود احجام و اوزان توليدبه مرور زمان مسئله باعث شد که 
دئولوژيک جـدی بـا دنيـای    ها در بلوک شرق از آنجا که در تعـارض ايـ             دولت ،عبارت خالصه ه  ب
هـای    هـا و واقعيـت      کيد بر خودکفايی و نگاه به درون و بدون توجه به مزيت           أبردند، با ت   سر می ه  صنعتی ب 
امـا بـا ايـن      .  درصدد قطع هرگونه وابستگی و ارتباط با بلوک مقابل يعنی دنيای غرب برآمدنـد              ،اقتصادی
سـرعت  ه  ب،گاه به کارکرد اقتصادی در جهان آزاد با ن، سياستگذاران در سطوح عالی در بلوک شرق       وجود،

خاطر تقاضای محدود داخلی    ه   ب ، تکيه مطلق به داخل    ناپذيري  و امکان  های ساختاری   متوجه برخی ضعف  
 تقسيم کار در داخل اين اردوگاه شـکل         سيستمهر حال نوعی از     ه  شدند و اين تجديد نظر باعث شد که ب        

 که در کل بلوک مـورد       كردهای خود اقدام به توليد محصوالتی         زيتکشور بر اساس م     هر ،در ادامه . گيرد
در اصـل نيـز همـين       . بين اعضا رواج پيدا کرد      نوعی از مبادالت تهاتری در     ، بر اين اساس   ، لذا .تقاضا بود 
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ـ          رغم بسياری از ضعف    بهای توانست      همکاری منطقه  سازوكار مـدت  ه  های اساسی در صنعت و اقتصاد، ب
هـای توسـعه       همـواره برنامـه    ، در اين کشورها   .م روسی را تضمين کند    س عملی سوسيالي   بقای ،هفتاد سال 

کـه در   آنمهـم   شـد و نکتـه       های سياسی تدوين مـی       به مشکالت و آرمان    گويي با انگيزه پاسخ   ،صنعتی
 بلکه ،های سياسی  نه نارسايی،نهايت، آنچه که عامل اساسی اضمحالل و سقوط سياسی اين بلوک گرديد

. نفع مسائل سياسی مورد غفلت قرار گرفته بـود        ه   ضعيف صنعت در رقابت با جهان غرب بود که ب          کارکرد
افزاری و فيزيکـی توسـعه صـنعتی         های سخت   ها، بنادر، الکتريسيته و ساير بنيان        راه  اگرچه در اين جوامع،  
صـادی صـنعتی    هـای اقت    دليـل سياسـت   ه  ها، ب    رغم گسترش زير بناها توسط دولت      به اما   ،ايجاد شده بود  

 ،در ايـن الگـو    .  منجر به بهبود مناسب سطح رفـاه جامعـه نشـد           سرانجام ،نامناسب، فرايند توسعه صنعتی   
کننده شدت و ضعف هـر فعاليـت صـنعتی بـود و لـذا               تعيين ،ريزی متمرکز و تخصيص اداری منابع      برنامه
گرفـت کـه     دولت صورت مـی    توسط   ،مندی از منابع   ها و محصوالت برای بهره      بندی رشته فعاليت   اولويت

 .  حاصل آن تخصيص ناکارآی منابع و شکست و اضمحالل اين نظام بود
 ارتباطات تکنولوژيکی با خارج و فقدان يک فضای رقابتی در داخل و نبود نظام نبود ،در مجموع

در . تر باقی بماند تر و عقب مانده روز فرسودهه مالکيت کارآ، همگی سبب شد تا ساختار صنعت روز ب
 با مرور زمان و با کاهش درآمد و گسترش فقر، نارضايی عمومی نيز افزايش پيدا کرد و اعتماد و ،نتيجه

ها در اين ناحيه، موفق به تحقق وعده  در واقع، دولت. رنگ شد اعتقاد به شعارهای سوسياليستی کم
دليل شكست عان داشت، توان اذ طور کلی میه ب.  اما برابری در توزيع فقر عمومی،برابری شده بودند

شد كه كشورهاي مذكور با تكيه بر اصول  در اين موضوع خالصه مي،  در شرق اروپاصنعتیهاي  سياست
 هر گونه ارتباط با بازارهاي برابر با ايجاد ممنوعيت در ،ايدئولوژيك خود و بدون توجه به مباني اقتصادي

  .هاي خود را ادامه دادند هر شكل حمايته  ب به منظور حفاظت از صنايع داخلي، به طور دائم ویخارج
 

 آمريکای التين -٣-١-٢-٢
هـاي    مـيالدي انگيـزه    ١٩٥٠ تـا    ١٩١٣ فضاي جهاني در دوران       و  شرايط ، نيز آمريكاي التين در  

ـ . عنوان تنها راه صنعتي شدن به شدت تقويت كرده بـود ه جايگزيني واردات را ب  گيری استراتژی    شکل ه ب
 ميالدي و كاهش تقاضـاي جهـاني بـراي مـواد اوليـه              ١٩١٠ جهاني شدن در دهه      دنبال توقف موج اول   

 ضمن آنكـه    .صادراتي كشورهاي آمريكاي التين، درآمدهاي ارزي اين كشورها به شدت كاهش پيدا كرد            
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در چنـين   . ه بود كماكان تقاضا براي واردات كاالهاي مصرفي و صنعتي در داخل در سطح قبلي باقي ماند              
 شدن رابطه مبادله به ضرر كشورهاي آمريكاي التين و همچنين مشـكل كسـري در تـراز           شرايطي، بدتر 

در . هاي ارزي گرديـد     جويي در هزينه   منظور صرفه ه   سبب اتخاذ استراتژي جايگزيني واردات ب      ،ها  پرداخت
آن  بنا شده بود که در ادامه بـه توضـيح            نظري الگوی جايگزينی واردات بر مبنای اصول        ،آمريکای التين 

  ١.دشو پرداخته می
مترادف بـا افـزايش محصـوالت سـاخت داخـل بـه منظـور               لزوماً  جايگزيني واردات   در بدو امر،    

د كه سهم واردات بـه      اد  هنگامي در صنعت رخ مي     ،شکل صحيح آن    بلکه .نبودواردات  با   كردنجايگزين  
تـرين هـدف       فوري  اگرچه ،عبارت بهتر ه  ب .درك می كاهش پيدا    ،كل عرضه محصول در يك بخش خاص      

 اما بر اساس    ، بعضي از اقالم وارداتي توسط توليدات داخلي بود        جايگزيني،  جايگزينی واردات هاي    سياست
در صنايع داخلـی   هدف نهايي يك سياست جايگزيني واردات نمونه، دستيابي به توان توليد       ،اصول نظري 
شواهد در بسـياري  . استبوده ز خارجي منظور كسب اره بو بازارهاي صادراتي ورود به   براي  حمايت شده   

اسـتراتژي   و   دهد كه اين ترتيب، صـورت عمـل بـه خـود نگرفـت               از كشورهاي در حال توسعه نشان مي      
جايگزيني واردات در اين كشورها صرفاً تحت القائات ناشي از نيازهـاي بـازار داخلـي و بـدون توجـه بـه                       

 بـه  ،اخل، در يك بازار انحصاري حمايـت شـده   رانت ناشي از فروش به دچراکه .گيري شد  صادرات جهت 
ـ  .شـد   ها و فضاي رقابت جهاني حاصل مـي          از منافعي بود كه از طريق صادرات در قيمت         ترمراتب بيش  ه ب
ـ  اساسـي مطـرح   پرسـش هاي جايگزيني واردات دو  در اجراي سياستدر اين منطقه و    طور كلي    اول  :ودب

دوم آنكـه ابـزار مناسـب و       و ارتقاء پيدا كننـد؟    يابند  ش  آنكه كدام محصوالت و يا چه صنايعي بايد گستر        
بسياري  اول، پرسشبه كار برده شوند؟ در پاسخ ه مؤثر سياستگذاري صنعتي چگونه تعيين و به چه نحو ب         

زيـرا  . از كشورها، ابتدا صنايع مربوط به توليد كاالهاي مصرفي را براي جايگزيني واردات در نظر گرفتنـد                
تمام شده بين توليدات مصرفي داخلي و كاالهاي مصرفي وارداتي بـه مراتـب كمتـر از                 فاصله قيمت   اوالً  

 ثانياً  . ٢ در داخل و خارج از كشور بود        اي  اي و واسطه    هاي توليدي كاالهاي سرمايه     فاصله موجود در هزينه   
نياز داشت، در سنگينی گذاري اوليه   به سرمايه در داخل   اي    اي و واسطه    ايجاد تقاضا براي كاالهاي سرمايه    

                                                           

١- Balassa B., ١٩٨٩, “Outward Orientation”, Handbook of Development Economics, 

Volume II. 
Cost Disadvantage-٢ 
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 در پاسخ  .نياز بود  كه وجود تقاضاي دايمي و منظم در داخل براي كاالهاي مصرفي از اين مسئله بي               حالي
هـای تجـاری بـرای ورود کاالهـای           دوم، تز حمايت از صنايع نوزاد از طريق ايجاد محـدوديت           پرسشبه  

ای ارزان قيمت، پايين      ای و سرمايه   گذاری پول ملی برای فراهم آوردن کاالی واسطه        مشابه، اضافه ارزش  
های مالياتی معطوف به تشـويق   گذاری و نيز اتخاذ سياست منظور تشويق سرمايه  ه  نگه داشتن نرخ بهره ب    

رايط مصنوعی انگيزشی برای رشد توليد داخلـی      شهای توليدی به منظور فراهم آوردن         توليد و ارايه يارانه   
 ابتـدا شـامل جـايگزيني    ،هـاي جـايگزيني واردات   ا در سياسـت  رونـد اجـر  ،بدين ترتيب. دنبال می گرديد 

ـ   .شـد   مـی اي  كاالهـاي سـرمايه  سرانجاماي و   كاالهاي مصرفي و سپس توليد كاالهاي واسطه       ه يعنـی ب
شـد مرحلـه اول در    مـی  حجم توليد كاالهـاي مصـرفي از ظرفيـت تقاضـاي داخلـي بيشـتر           محض آنکه 

ميسـر بـود   توليداتی ظ رشد صنعتي در اين مرحله تنها در قالب  و حف  رسيد می به پايان    ١جايگزيني واردات 
 در حقيقـت در اسـتراتژی       ).اي  اي و واسـطه     سـرمايه (گرديـد     وارد مي  اشان  محصوالت مشابه  همچنانكه  

 .٢تر شدن آن تر شدن صنعت بود و نه بزرگ  توسعه صنعتی به معنی عميق،جايگزينی واردات
 

 گزيني وارداتهاي جاي تبعات استراتژي -٣-١-٢-٣
هاي وارداتي بر كاركرد صادراتي  ، حمايتدر نتيجة به كارگيري استراتژي جايگزيني واردات

ه بي وارداتي ها  افزايش قيمت نهادهاز يک سو  زيرا .گذاشتجای  بركشورهاي در حال توسعه اثر منفي 
باال نگه نيز  د و از سوی ديگردا های توليد صادراتی را افزايش  زينه ه،داخلیي ها نهاده از حمايتهمراه 

در  .را کاهش داد صادركنندگان داخلي در بازارهاي جهاني ی قدرت رقابت،داشتن مصنوعي ارزش پول ملي
اين کاهش  . در مجموع تضعيف شد،داخلبازار انگيزه توليد براي صادرات در مقايسه با توليد براي نتيجه، 
 :  داشتپیدر نيز ديگری را  مخرب آثار داخل، دهي بازار جهتهای صادراتی ناشی از  انگيزه

يکی از اين   توليد زير ظرفيت وهاي توليدي در مقياس كوچك  تشكيل هسته
هاي   شركتمحصوالت كه يیهاي صنايع پيشرو ر عمل با افزايش هزينهدجانشيني واردات . مدها بوداپي

                                                           

- Primary Import Substitution Industrialization ١ 
٢- Auty, R. M., ١٩٩٤, “Industrial Policy Reform in Six Large Newly Industrializing 

countries”, World Development, Vol.٢٢, No.١  .& Vogel, E.F., “The Four Little 
Dragon”, Harvard University Press 

 



 تجربه توسعه صنعتي در جهان

 

١٦٩

ه بمحصوالت از آن يا و ند ردك ري مي خريداهای مورد نياز برای توليد نهادهعنوان ه حمايت شده را ب
 گسترش صنايع انباشت سرمايه برایمانع کردند،  استفاده میيند توليد آدر فرای  عنوان کاالی واسطه

خود امر ين اداد و  را افزايش ميدر اين صنايع  سودآوري ،حمايت از صنايع داخلياز سويی . بزرگ شد
 در نتيجه با ظهور تعداد زيادي بنگاه موازي .شد ميت شده واردان به حوزه صنايع محافظ موجب جذب تازه

که   در حالی.شد فراهم نمی داخلي، امكان توليد در مقياس بزرگ محدودكوچك در توليد براي بازار و 
ست نتوا هاي ثابت بسيار سنگين، فقط توليد در مقياس بزرگ مي بر با هزينه  صنايع سرمايهبرای توسعه

ر سطح رقابت با كشورهاي پيشرفته شود كه توجه به بازار داخل سبب غفلت از د ها سبب كاهش هزينه
گيري  توسط دولت، موجب شكل واحدهای بزرگ صنعتی أسيست ،عالوهه  ب.شد میچنين فرصتي 

هاي جايگزيني  در روشديگر پيامدی بود که  جويي رانت.  در صنايع بزرگ گرديدشرايط انحصاري
، وارداتيهای  کسب سهميه در روند ،اي يي به اشكال پيچيده در نظام تعرفهجو  رانت. مشاهده شدواردات

چه كه در  هراز اين رو  .ظاهر شد کسب ساير مجوزها  ياهای جديد و کسب مجوزهای احداث کارخانه
جويي نيز  هاي رانت ، فرصت فعاليتشد می معيار انتخاب صنايع پيچيده تر ،جايگزينی واردات های نظام

كاهش انگيزه در پاسخگويي به نيازهاي با  حفاظت شده هایبازار همچنين، .يافت ميافزايش 

گيري بازار فروشنده و  شكلو در نتيجه وري  بهرهدر براي بهبود   كاهش انگيزهسبب ،كننده مصرف
 وشد صنعتي نيز منجر به نوعي گسترش معكوس اين رويکرد . شد می كاهش انگيزه براي نوآوري

با تصاحب سازندگان كوچك قطعات را عرضه خود در بازار  شدند تا مشكالت تشويقده توليدكنندگان عم
 سبب افزايش نيز اين موضوع .و توليدكنندگان الزامات مورد نياز خط توليد خود، به حداقل برسانند

 .  توليد موازي در سطح كالن گرديدخاطره  ب،ها هزينه

در . جای گذاشت نيز از خود بر صاد كالن منفي بر اقتآثار های جايگزينی واردات سياست
 كاالي توليدشده داخلي به جاي استفاده در صنايع ،استراتژي جايگزيني وارداتبسياری کشورها و در 

 كه اين خود سبب قرار گرفت داخلي یصنايع مصرف مورد استفاده در ،و کسب ارز خارجیصادراتي 
 از دست رفتنهاي خارجي و  بحران بدهيبروز يجه برای تحصيل ارز خارجی و در نتها  اثري سياست كم

 و با تأخير نامنظمهاي  هاي مختلف صنايع در زمان  بخش، نيزديگردر برخي . ها شد تعادل در تراز پرداخت
 ، با ايجاد دستاوردهاي متضاد،شدند كه در نتيجه مختلف جايگزينی واردات حل ا وارد مر،نسبت به يكديگر

ه هاي باال ب  تورمبروزدر نتيجه و ه و باعث اتالف منابع ملی و کمبود منابع مالی درک اثر يكديگر را خنثي 
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 شدنتر  با وخيم راهبردها اجرای اين ، در مجموع.در سطح کالن شدندهاي متوالي  دليل كسري بودجه
رو ه ب اي رو هاي اجتماعي گسترده با بحرانها را  ، دولت صاحبان صنايع سرمايه بربه سودتوزيع درآمد 

  .ساخت

  توزيع درآمد در كشورهاي مختلف آسيايي و آمريكاي التين و ساير نقاط:٣-١جدول شماره 

اقتصاد 
 منطقه/

 درصد باال ٢٠نسبت 
  درصد پايين٢٠به 

سهم درآمدي 
  درصد باال٢٠

سهم درآمدي 
  درصد پايين٢٠

 سال
رشد ساالنه توليد 

 ناخالص ملي

 )١٩٦٥-١٩٩٠( سرانه 
 ٦,٢ ١٩٨٠ ٥,٤ ٤٧,٠ ٨,٧ كنگ هنگ

 ٤,٥ ١٩٧٦ ٦,٦ ٤٩,٤ ٧,٤ اندونزي
 ٤,١ ١٩٦٩ ٧,٩ ٤١,٠ ٥,٢ ژاپن
 ٧,١ ١٩٧٦ ٥,٧ ٤٥,٣ ٧,٩٥ كره
 ٤,٠ ١٩٧٣ ٣,٥ ٥٦,١ ١٦,٠٣ مالزي
 ٦,٥ ١٩٨٢-٨٣ ٥,١ ٤٨,٩ ٩,٦ سنگاپور
  ١٩٧٦ ٩,٥ ٣٥,٠ ٣,٦٨ تايوان
 ٤,٤ ١٩٧٥-٧٦ ٥,٦ ٤٩,٨ ٨,٨٩ تايلند
 ١,٣ ١٩٧٠-٧١ ٥,٥ ٥٣,٩ ١٤,٦ فيليپين

      آمريكا التين
 ٣,٣ ١٩٧٢ ٢,٠ ٦٦,٦ ٣٣,٣ برزيل
 ٢,٨ ١٩٧٧ ٢,٩ ٥٧,٧ ١٩,٩ مكزيك
 -٠,٢ ١٩٧٢ ١,٩ ٦١,٠ ٣٢,١١ پرو

 -٠,١ ١٩٧٠ ٣,٠ ٥٤,٠ ١٨,٠ ونزوئال
      آفريقا
 -١,٤ ١٩٨٨-٨٩ ٧,١ ٤٣,٧ ٦,٢ غنا
 ١,٩ ١٩٧٦ ٢,٦ ٦٠,٤ ٢٣,٢ كنيا

      جنوب آسيا
 ١,٩ ١٩٦٤-٦٥ ٦,٧ ٩,٤٨ ٧,٢ هند

 ٢,٥ ١٩٨٤-٨٥ ٧,٨ ٤٥,٦ ٥,٩ پاكستان

 
 برزيل و .کامالً مشهود استسيا و آمريكاي التين  آ  شكاف بين منطقه،در زمينه توزيع درآمد

 الگوي ،كه كره و تايوان  در حالي.اند  داراي نابرابرترين الگوي توزيع درآمد در جهان بوده،مكزيك
 توزيع درآمد و الگوی  بينرابطه در نگاهی ديگر به چگونگی. اند را تجربه كردهها  توزيع درآمدازبرابرتري 
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که بازار  که در استراتژی جايگزينی واردات، به دليل آنپي برد توان به اين موضوع   می،توسعه صنعتی
لذا  ،شود گذاری ايجاد می داخلی تنها عنصر تقاضای صنعتی است که از آن طريق مازاد الزم برای سرمايه

انداز  چرا که پس. شود الگوی نابرابر توزيع درآمد به شکلی عامدانه تبديل به الزام توسعه صنعتی می
دهد كه  مطالعات نشان مي. گذاری داخلی خواهد بود ترين منبع سرمايه  اصلی،های پردرآمد جامعه گروه

 به يك و در كره ٢٠مكزيك  به يك، در ٣٣ن در درآمد خانوار در برزيل يينسبت پنجك باال به پنجك پا
جدول .  به يك بوده است٣/٤ به يك و در ژاپن ٥ به يك و در تايوان ٥/٧ به يك و در اياالت متحده ٨

 وميالدي  ١٩٩٣ از انتشارات بانک جهانی در سال ١ برگرفته از کتاب معجزه اقتصادی آسيا٣-١شماره 
 .دهد ورها نشان مي كشبيننحوه توزيع درآمد را در مقايسه  ٣-٢ جدول شماره

 
 مقايسه الگوي توزيع درآمد در كشورهاي در حال توسعه: ٣-٢جدول شماره 

  درصد سهم درآمد خانوار
 

 هاي درآمدي خانوار  گروه

 برزيل
)١٩٧٢( 

 مكزيك
)١٩٧٧( 

 كره جنوبي
)١٩٧٦( 

 تايوان
)١٩٧٣( 

 ژاپن
)١٩٧٩( 

  آمريكااياالت متحده
)١٩٨٠( 

  ) درصد٢٠( پائين ترين پنجك 
 دومين پنجك
 سومين پنجك

 چهارمين پنجك
 ) درصد٢٠(باالترين پنجك 

  درصد١٠باالترين 
نسبت باالترين پنجك به 

 ترين پنجك پايين

٠/٢ 
٠/٥ 
٤/٩ 
٠/١٧ 
٦/٦٦ 
٦/٥ 

٣٣ 

٩/٢ 
٠/٧ 
٠/١٢ 
٤/٢٠ 
٧/٥٧ 
٦/٤٠ 

٢٠ 

٧/٥ 
٢/١١ 
٤/١٥ 
٤/٢٢ 
٣/٤٥ 
٥/٢٧ 

٨ 

٨/٧ 
٧/١٣ 
٤/١٥ 
٤/٢٤ 
٧/٣٨ 

NA 
٥ 

٧/٨ 
٢/١٣ 
٥/١٧ 
١/٢٣ 
٥/٣٧ 
٤/٢٢ 
٣/٤ 

٣/٥ 
٩/١١ 
٩/١٧ 
٠/٢٥ 
٩/٣٩ 
٣/٢٣ 
٥/٧ 

 ٢٢٣.١٩٨٩a   P بانك جهاني، :مأخذ

 
استراتژي جايگزيني واردات در آمريكاي التين در اغلب موارد با  که گفتتوان   می،در مجموع

 اي از  هاي خارجي بودند كه توانستند در پس ديوارهاي تعرفه  شركت، اصليسودبرنده و  شدروبروشكست 

                                                           

١- World Bank, ١٩٩٣, "The East Asian Miracle: Economic Growth  & Public Policy", 
Oxford University Press. 
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واردات بسيار زياد در اين منطقه، . مند شوند بهره یهاي ماليات گذاري و معافيت هاي سرمايه تشويق
ها   تراز پرداخت،هاي خارجي و داخلي با كمك مالي دولت اي توسط شركت اي و واسطه كاالهاي سرمايه

ي مصرفي ثروتمندان  موافق عادات و الگواغلب كه ی شدبر  ايجاد صنايع سرمايهد و منجر بهرا بدتر كر
 در بازار ارز موجب تنبيه دخالتهمچنين  .بود و تاثير ناچيزي بر اشتغال و در نتيجه توزيع درآمد داشت

گونه كاالها بر حسب پول خارجي   اوليه سنتي از طريق افزايش مصنوعي قيمت اينموادبخش صادرات 
و از لحاظ توزيع  ارهاي جهاني باز بمانند داخلي از رقابت در بازكشاورزاناين امر خود سبب شد تا . شد
 .رندي قرار گفقر ر د، سود صاحبان سرمايهافزايش به بهاي مددرآ

 

  ١ صنعتي شدن از طريق گسترش صادراتروندو  ١٩٧٠ تا ١٩٥٠هاي  سال -٣-١-٣

 سياآشرق  توسعه صنعتي -٣-١-٣-١ 

  جهـانی اقتصـاد در ثبـات   بـا  دورهيـك   آغـاز  شواهد حكايـت از  ،دوم جهانی جنگ  پايان  پس از   
دوره رونـق اقتصـادي     تحت برنامه بازسازی مارشال،      ،با افزايش تقاضا در كشورهاي صنعتي     زيرا  . كرد  مي

 كشـورهاي شـرق آسـيا صـادرات         ،دوران خاص از شرايط اقتصادي جهان     اين  در  . بار ديگر آغاز شده بود    
 ٦/٥  توليد صـنعتي جهـان  ، ميالدي١٩٦٠ و ١٩٥٠ در طي دو دهه  .انگيز صنعتي خود را آغاز كردند       شتاب

بازار صادراتي منطقـه  اولين عنوان ه  ب، درصد رشد داشت و كشورهاي صنعتي٣/٧درصد و تجارت جهاني  
 دسترسي مطلوب به بازارهاي .مند بودند ين، نرخ اشتغال باال و نظام مالي باثباتي بهرهي از نرخ تورم پا    ،آسيا

هـاي توليـد توسـط        هاي جهاني، سهولت جابجـايي روش        سرمايه كشورهاي صنعتي، افزايش دسترسي به    
 منجـر بـه بـروز    بـود کـه      از جملـه شـرايط خاصـي         ،كـم هاي چند مليتي به كشورهاي با دسـتمزد           بنگاه

بـا ايجـاد امکـان     ،اين زمـان  در المللی بينشرايط عبارت بهتر، ه  ب.شدی صنعتی در شرق آسيا   ها  موفقيت
ی از سو . شرق آسيا بوده است   در   يكي از داليل مهم موفقيت       ،د جهان جذب محصوالت آسيايي در اقتصا    

هاي جايگزيني واردات در آمريكاي التين كـه          سياستوخيم  با مشاهده نتايج     ،در اواسط اين دوران    ديگر،
ـ    ،اي مورد تكيه قرار گرفته بود       به شكل سرابگونه  پيش از اين     عنـوان تنهـا راه حـل    ه  گسترش صادرات ب

 از كشـورهاي جهـان توجـه بـه گسـترش            زيادی محور توسعه قرار گرفت و تعداد        ،منابعبهينه  تخصيص  
هاي نسبي كشـورهاي در       مزيت در اين الگو،     . صنعتي خود برگزيدند   راهبردهاي    عنوان پايه ه  صادرات را ب  

                                                           

١- Export Oriented Industrialization 
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يـن  ا و از گرديد  ه می ردبكار  ه  ب در جهت تشويق صادرات    و   هتعيين شد  بازار   سازوكارحال توسعه از طريق     
 نصيب صنايع بزرگ،مقياس  در صنعتيتوليد  منافع ناشي از ، با توجه به نامحدود بودن بازار جهاني،طريق

در ايـن   .گرديـد  می توسعه صنايع كاربر صادراتي موجب بهبود توزيع درآمد نيز   ،همچنين. شد  میصادراتي  
، يابنـد يـد جهـاني دسـت    هـاي رقـابتي در تول    براي آنكه صادركنندگان داخلـي بـه سـطح قيمـت           ،فرآيند

 درهـاي وارداتـي       و كاهش تعرفـه   مقداری  هاي    هاي آزادسازي تجاري به مفهوم حذف محدوديت        سياست
 از ديدگاه مكتب نئوكالسـيك و بـر اسـاس           زيرا.  درصد به مورد اجرا گذاشته شد      ١٥سطح عمومي حدود    

ان، تضمين دسترسي به مـواد مـورد اسـتفاده در           گ تنها راه مؤثر براي كمك به صادركنند       ،هاي آماري   داده
 از آنجـا كـه ورود بـه يـك بـازار جديـد       ،همچنين. بودهاي جهاني  صادرات به مقدار نامحدود و در قيمت    

 مـورد توجـه قـرار       ، كمك به صادركنندگان نوپا    ، بود ابیيزارابصادراتي مستلزم عمليات دشوار و پر هزينه        
 در .به كار گرفتـه شـد    ،عنوان يك ابزار قدرتمند در جهت جبران      ه  ي ب هاي صادرات   گرفت و در عمل يارانه    

بـه  هـاي صـادراتي    ها در اشكال پنهان و آشكار و در قالب يارانه  اين تشويق، ميالدي١٩٧٠ و  ١٩٦٠دهه  
 منجـر بـه   کـه پـذيرفت   صورت ميی  ها در حد    البته استفاده از اين يارانه    . كار برده شد  ه  اي ب    گسترده طور

هـاي    بـين يارانـه  ،در آن دوران گـات بر اسـاس قـوانين     كهبويژه .هاي تجاري نشود ه مثل طرف مقابله ب 
 در شرايطي بود كه با مشـاهده آثـار جـانبي            همه اين. صورت گرفته بود  ها تفكيك     صادراتي و ساير يارانه   

 . يدگرد از اهميت بيشتري برخوردار ميروز بروز ها، توسعه صادرات  مثبت صادرات به ساير بخش

 :كرداند، اشاره  كار برده شدهه  برويکرداين هاي مختلفي كه در  توان به سياست در ادامه مي

اي بـراي واردات مـورد اسـتفاده در صـنايع      هـاي تعرفـه   هاي مالياتي و معافيت    بخشودگي -الف
 .صادراتي

 . كاربرد در صادراتموردي انرژي و ساير خدمات عمومي ها هزينهكاهش  -ب
 .رخ بهره براي صادركنندگانكاهش ن -ج
  .گذاري هاي توليدي و سرمايه ارائه وام -د
 .هاي ارزي ارائه اعتبارات صادراتي و وام -ه
 .اي و اعتبارات براي بازاريابي و تحقيق و توسعه گسترش خدمات بيمه -و
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 مدهاي تشويق صادراتاپي -٣-١-٣-١
 : برداشته استل اقتصاد در اي را براي ك  توسعه صادرات منافع بالقوهمجموع،در 

 .ارتقاء توان توليدي و مديريتي در سايه رقابت با خارج •

 .هاي نوين هاي نوآورانه و فراگيري فني از طريق تماس با ايده پيشرفت •

 .گيري بازار با محوريت خريدار شكل •

 .توسعه صنايع كاربر و در نتيجه اشتغال بيشتر •

 .تر در درآمد توزيع مناسب •

 گستردگي بازار جهـاني در مقايسـه بـا بازارهـاي            به دليل يري امكان فروش    محدوديت ناپذ  •
 .محدود داخلي

 .هاي بودجه و كمبود ازر خارجي و در نتيجه تورم كمتر اجتناب از مواجهه با كسري •
 

 )رويکرد دوباره به درونگرايی: ( ١٩٨٠ تا ١٩٧٠هاي  سال -٣-١-٤
 شـوك بـزرگ     ناشـی از دو   در كشورهاي صـنعتي      ود تورمي کپديده ر  بروز   به دليل  ،دورهدر اين   

هاي جهاني نيز در دوران جنگ سرد بـه اوج خـود              رو شد و تنش   ه  نفتي، روند اقتصاد جهاني با كندي روب      
در  . درصد كاهش يافـت    ٥/٤به  ميالدي   ١٩٧٠نرخ رشد تجارت جهاني تا پايان دهه        که   طوریه  ب. رسيد

هـای جـايگزينی       سياست  ترتيب به كارگيري   ،ر حال توسعه  در بسياري از كشورهاي د    ،   نيز طی اين دوران  
 .اي رعايـت نشـد    كاالهاي سرمايهسرانجاماي و   در كاالهاي مصرفي و سپس در كاالهاي واسطه    واردات

هـاي   عبارت ديگر حمايت از توليد داخلي كاالهاي مصرفي به صـورت يـك الـزام دايمـي در سياسـت      ه  ب
هـا در آسـتانه دهـه جديـد در             سبب شـد تـا آسـيايي       شرايط جهاني واقعيات  . صنعتي اين كشورها در آمد    

 رونـد   ،هاي صادراتي خود تجديد نظر كنند و از طريق گسترش صنايع شيميايي و سنگين داخلـي                 سياست
شـرق  اقتصادهاي از  محصوالت ساده و متكي به نيروي كار،      رشد سريع صادرات     .گيرند  پيتوسعه خود را    

 تا بازار بزرگي در داخل براي واردات كاالهـاي  ه بود شداعثب توسعه صادرات به خارج در مرحله اول   آسيا
ورود بـه مرحلـه دوم   کـه  شـكل گيـرد      ،مورد استفاده در صنايع صـادراتی مزبـور        ،اي  اي و سرمايه    واسطه

بـرای صـنايع   اي در داخـل   اي و واسـطه  با هدف ساخت كاالهـاي وارداتـي سـرمايه   را جايگزيني واردات  
 و ١٩٦٠ دهـه  دوكشورهاي تـايوان و كـره در طـول     اگرچه ،برای مثال. ق الزامی می ساختصادراتی فو 
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ـ    يافته بودنـد هاي چشمگيري در توسعه صادرات دست        موفقيت  ميالدي به  ١٩٧٠ ه ، امـا صـنايع داخلـي ب
تدريج در پاسخ به نيازهاي حاصل از صادرات گسترده كاال و توليد محصـوالت مـورد اسـتفاده در صـنايع       

 صادرات بيش از پيش به مواد و كاالهاي وارداتـي           دليلهمين  ه  راتي مزبور به كندي عمل كردند و ب       صاد

در نتيجه چنين . شدرو ه ب رو١كم عمقي  اصطالح اقتصاد با پديدهاي متكي شد و در       اي و سرمايه    واسطه
هـا    كار ايـن دولـت      در دستور  ٢اي و مشاهده كاهش در روند صادرات، مرحله دوم جايگزيني واردات            پديده

 امـا ايـن     .كردنـد اقـدام    وري باال ابر و با فن     گسترش صنايع سرمايه  به   بسياري   مرحله،اين   در   .قرار گرفت 
 .نبودمنطبق هاي نسبي در اين اقتصادها  هاي مربوط به مزيت  لزوماً با واقعيت نيزانتخاب

 

 مرحله دوم جايگزيني واردات  -٣-١-٤-١
 بـوده  يني واردات با جايگزيني واردات به شكل عمومي آن متفاوت         طوركلي مرحله دوم جايگز   ه  ب

اي در داخل كشـور       اي و سرمايه    محلي كاالهاي واسطه  توليد   اوالً در مرحله دوم جايگزيني واردات،        .ستا
بعضاً و   كه در مرحله اول جايگزيني واردات هدف ساخت كاالهاي مصرفي             گرفت، در حالي     قرار مي  هدف

 هـاي  استيساقتصاد در مقياس،    مزايا و لزوم دستيابي به       ثانياً با در نظر گرفتن       . بوده است  در داخل بادوام  
كه مرحلـه    در حالي.اند بر بوده بر و تكنولوژي معطوف به صنايع سرمايه   طبعاً  مرحله دوم جايگزيني واردات     

اربر و متكـي بـه منـابع        غالباً به صنايع ك    ،مصرفيكاالهاي   هاي  ويژگيبا توجه به    اول جايگزيني واردات    
 علـت    درباره ،وارداتهاي جايگزيني     با گذشت زمان و مشاهده آثارسوء سياست       .طبيعي توجه داشته است   

پـيش   تحقق مطرح شد و در پاسخ مشخص شد که  جديدي و ابهاماتها پرسشها  شكست اين استراتژي 
بـرای موفقيـت در عمـل    اردات، جـايگزيني و های مرحله دوم     سياستاقدام به اجراي    از   پيش،  هايی  شرط

 كهرسيد مي حدي بهبايد آنكه رشد سريع صادرات در مرحله اول جايگزيني واردات اول  :استبوده الزامي 
 قوي  قابليتيك  و در نتيجه     داد اي افزايش مي    اي و سرمايه     براي كاالهاي واسطه   داخليدر بازار   را  تقاضا  

شد   بايد به نحوي آماده مي    شرايط  آنكه  دوم   .آمد   مي وجوده   ب ٣ارتباطات پسيني صنعتي  براي ايجاد   

                                                           

-١  Shallow Economy 

٢-Secondary Import Substitution Industrialization 

٣- Backward Linkage. 
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اجـراي مرحلـه اول جـايگزيني    طـول زمـان    درنيـروي كـار   مازاد كميابي نسبي سرمايه و   به   توجهبا  که  

 و  يهـاي فنـ     آنكـه توانـايي   سـوم    .گرفت  نيروي كار ماهر به آرامي شكل مي      و   انباشت سرمايه    ،واردات
 بـا  ،در كشـورهاي موفـق  . كرد كشور ارتقاء پيدا مي در داخل   ر كافي   تجارب صنعتي در طول زمان به مقدا      

 ترتيب روند جايگزيني واردات در توليد سه دسته محصوالت فـوق بـه              ،بندي به اصول الگوي توسعه     پاي
تدريج و در طول زمان و از يك نوع به نوع ه هاي حمايتي اين سه نوع كاال نيز ب درستي حفظ شد و تعرفه 

 . گرديد جاه ب بعدي جا
 ١بودتوسط اقتصاددانان تبيين شده      اي كه در كره     هاي تعرفه   انواع حمايت در اين دهه    براي مثال   

 صـنايع    حمايـت از   ، دهـه   ايـن  تا پايـان  و   مرحله اول  در   :دش اعمال   ١٩٦٠های دهه     در تکميل سياست  
د اسـتفاده در  اي مـور  گونه حمايـت از كاالهـاي واسـطه    بدون هيچ (سبك، محصوالت و كاالهاي نهايي      

حمايت از صنايع ميالدي  ١٩٧٠تا اواسط دهه  و مرحله دوم در  .قرار گرفت  در دستور کار     )صنايع سبك 
 اي مورد نياز آن و قطع حمايت از محصوالت نهايي توليـد شـده صـنايع سـبك                   سبك و كاالهاي واسطه   

ين و كاالهـاي نهـايي   حمايت از صنايع سنگ   ميالدي  ١٩٧٠ تا پايان دهه     و مرحله سوم اعمال شد و در     
اي مـورد   اي و سـرمايه  بدون هيچ حمايتي از كاالهـاي واسـطه  (توليد شده در بخش شيميايي و مهندسي     

 از اوايـل   و مرحله چهـارم   و در    سرانجام.  مورد توجه قرار گرفت    )استفاده در صنايع سنگين و شيميايي     
ي مـورد نيـاز در صـنايع سـنگين و     ا اي و سـرمايه  محصوالت واسـطه  از توليد داخلی    ميالدي   ١٩٨٠دهه  

 پس اگرچه. عمل آمده  حمايت ب،شيميايي، بدون حمايت از محصوالت نهايي توليد شده در صنايع مذكور         

جـايگزيني در  ”بـه اصـطالح     مخـتلط   هـاي     سياستهاي ناشي از      موفقيتدنبال  ه  از طي اين دوره و ب     
ه دبـو رانـه   كااخط و حتي    توجيهبدون  ات  رحله اول جايگزيني وارد   د كه اجراي م   شچنين تلقي    ٢صادرات

سـازي سـنگين در        ماشـين   اي در زمينـه     ها در جايگزيني واردات در كاالهـاي سـرمايه          اوج موفقيت . است
هاي كره در حمايـت از صـنايع نوپـا بايـد فـرا                درسي كه از موفقيت   .  تجربه شد  ١٩٧٥ تا   ١٩٧٠هاي    سال

 در صنايع نوپا در طول يك زمان محدود و مشـخص    اين اصل است كه دستيابي به توان صادراتي        گرفت
 .پذيري جهاني است ها و كسب رقابت  مهم براي تعيين قابليت آن صنعت در كاهش هزينهعامليك 

                                                           

١-Helen, Hughes. ١٩٨٨, “Achieving Industrialization in East Asia”, Cambridge 
University Press. 

Export-Substitution-٢ 
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 های جايگزينی واردات و توسعه صادرات ارتباط سياست -٣-١-٤-٢
ل اوليـه و    يا جايگزيني واردت در مراحـ     و  روش توسعه صادرات    دو  بندي    دسته ،طور کالسيک ه  ب

 :دپذير  صنعتي و تنوع صنايع صورت ميتوليداتثانويه براساس تركيب 

ر ومرحله اوليه گسترش صادرات از طريـق صـد        : PEOI ١مرحله اول در توسعه صادرات    
شامل محصوالت متكي بر منـابع طبيعـي، معـدن،     ،به خارج از کشور  فرآوري شده   نيمهمحصوالت خام و    

 .شود گيري مي  پي،ع كاربري مانند نساجي صنايتوسعهنفت و كشاورزي و 

واردات محصـوالت اوليـه و      وضـعيت   انتقال از    :PISI ٢مرحله اول در جايگزيني واردات    
 .مانند پوشاك، پارچه و مواد غذايي به مرحله توليد داخلي اين محصوالتخارجی كاالهاي مصرفي 

خلي و امكانـات محلـي   به كارگيري توليدات دا :SISI ٣مرحله دوم در جايگزيني واردات 
اي   كاالهاي سـرمايه    كردن منظور جايگزين ه  بر در داخل كشور ب      بر و تكنولوژي    براي ايجاد صنايع سرمايه   

 مواد پتروشيمي، فوالد و كاالهاي مصـرفي بـادوام ماننـد            ،آالت سنگين   مانند ماشين  ،ای وارداتی   و واسطه 
 .خودرو

سترش صـادرات از طريـق ايجـاد و    گروند ادامه : SEOI ٤مرحله دوم گسترش صادرات  
 به وجود و بيشترهاي باالي فني با ارزش افزوده  توسعه صنايع متكي بر مهارت

 . در داخلو تکنولوژيکهاي صنعتي پيشرفته   پايهآوردن
طور مكمل در طي مراحل ه  براهبرد هر دو ، در كرهفقطدهند كه در كره و البته  شواهد نشان مي

در آنها  يافت كه شواهد ديگری را نيزتوان  حال مي با ايناما .  شده استصنعتي شدن به كار بسته
لزوماً به صورت مكمل و يا در ادامه يكديگر به كار برده استراتژي جايگزيني واردات و توسعة صادرات، 

 به صورت مجزا و در يك ساختار صنعتي دوگانه، اين دو استراتژي، براي مثال در تايلند و مالزي .نشدند
 .اند  شدهاجراطور همزمان و موازي ه ب

ـ شرق بايد متذكر شد كه جدا سازي   حال   با اين  ر مبنـای تفـاوت در   آسيا و آمريكاي التين تنها ب
 اشـكال هر دو منطقـه هـر دو الگـو بـه            در   ، زيرا در اصل   .رسد  نظر مي ه  نگارانه ب ا  کمی ساده  ،الگواين دو   

                                                           

١- Primary Export Oriented Industrialization 
٢- Primary Import Substitution Industrialization 
٣- Secondary Import Substitution Industrialization 
٤- Secondary Export Oriented Industrialization 
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در هاي صنعتي راهبرداين الگوها در   گيري   قه گزينش و شكل    در هر دو منط    .اند  بودهاستفاده  مورد  مختلف  
 اقتصـادي   دينـاميزم  شـرايط مختلـف       و رونـد ناشـی از    هاي سيستماتيك     ها و محدوديت    فرصتپاسخ به   
با حمايت از ) به غير از بريتانيا در زمان انقالب صنعتي (ی مختلف كشورها. است  شده انجامجهانسياسی 

اند و پس از طي اين مرحله در ادامه رونـد        له اول جايگزيني واردات عبور كرده     صنايع نوپاي داخلي از مرح    
 تشـويق صـادرات   پيشـرفته و انـواع       جـايگزيني واردات  هاي مختلفي را از الگوهاي         تركيب ،صنعتي شدن 

 آسيا با آمريكاي التين     شكل حمايت از صنايع داخلي در منطقه شرق       و در واقع نقطه تمايز در        اند  برگزيده
ها حتـي در گـذار از مرحلـه اول توسـعه صـادرات بـه مرحلـه دوم جـايگزيني واردات،             آسيايي .وده است ب

  و توجـه بـه درون،  شـرق  نگاه بـه هاي كالن اقتصادي خود را تغيير ندادند و حتـي در دوران           سياست
 بـراي  اين كشورها. داشتندمد نظر را  كسب فرصت مناسب براي ورود مجدد به بازارهاي جهاني  همچنان

هـاي    تركيـب اسـتفاده    خارجي، با    طور هميناحتراز از وابستگي بيش از حد به ظرفيت بازارهاي داخلي و            
 ايجاد تنوع در سـاختار صـنعت در        با اند تا   صدد بوده صورت مکمل يکديگر در   ه  ب ISI و   EOIمختلفي از   

يك دو منطقه شرق آسـيا و       كارگيري اين الگوها را به تفك     ه  ترتيب ب  ٣-١شكل. گام بردارند  ،مسير توسعه 
 . دهد آمريكاي التين نشان مي

 

  )١جهاني شدن:(ی جديد اقتصاد جهانشرايط-به بعدميالدي  ١٩٨٠هاي  سال -٣-١-٥
عموم يک واقعيت در نزد صورت ه تغييرات بنيادين در تركيب اقتصاد جهان برخداد  ،هم اكنون 

دهنده آن تحت تأثير افزايش  مللي و اجزاء تشكيلال  اقتصاد بين،شک بیمورد پذيرش قرار گرفته است و 
توسعه اقتصادي در ، ة اين تحوالتدر نتيج. ای پيدا کرده است سابقه و اطالعات، گسترش بیارتباطات 

 جهاني ،عبارت بهتره  و بامکان پذير شدهكشورهاي مختلف  اي در طور فزايندهه  ب،طول چند دهه گذشته
 .٢شده است

تجارت بعضي كاالها در طول  و  پديده جديدي نيست،هاي اقتصادي ليتالمللي شدن فعا بين
در طول دوران صنعتي شدن اروپا در المللی  تجارت بينروند .  جهاني داشته استويژگي متمادي هاي سده

                                                           

١- Globalization  
٢-Dicken, P., ١٩٩٨, “ Global Shift:Transforming the Global Economy”, Paul 
Chapman Publishing Ltd. 
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در محدوده تقريباً  توليد فرآيند ،و تا چندي پيشحال  اما با اين . شتاب بيشتري پيدا كرد،قرن هجدهم
در بازارهاي داخلي مورد فقط  محصوالت نهايي نيز . ملي سازمان يافته و محدود شده بوداقتصادهاي

 . گرفتند و تجارت جهاني جز در مبادله مواد خام و مواد غذايي مفهوم ديگري نداشت مبادله قرار مي
براي  و ديگر مرزهاي ملي شد تغيير دچار طبيعت اقتصاد جهاني ،به اين سوميالدي  ١٩٥٠اما از دهه 

صنايع  ،نيم قرنحدود  پس از  اينكکه  جايیات. رسيد نظر نميه  توليدي كافي بفرآيندهایمحدود كردن 
حجم انبوهي از امروزه . دهي شده باشند اي جهت صورت محلي يا منطقهه معدودي وجود دارند كه فقط ب

 افزايش به دليل  وهستندجهاني قابل تحقق ارتباطات  تنها در سايه مفهوم ،هاي جديد اقتصادي فعاليت
بسيار هاي توليد بين كشورهاي مختلف، تشخيص مبدأ واقعي يك محصول خاص  پيچيدگي در روش

 تعداد زيادي از اجزايي باشد كه دركشورهاي محصول ،اصکاالی خچه بسا يك .  استشدهدشوار 
ست كه كل اجزا در شوند و معموالً نشان روي محصول نهايي نيز مربوط به كشوري ا مختلف توليد مي

 يك اتومبيل بريتانيايي و يا يك كامپيوتر آمريكايي، ط،در اين شراي. اند بندي شده آن جا جمع و سرهم
  دوربين آلماني و يا تلويزيون هلندي چه مفهومي خواهد داشت؟

 چارچوب .شدت پيچيده شده استه نيز بالمللی  بين جريان تجارت ،در طول چند دهه گذشته
 ،براساس تقسيم گسترده نيروي كار بين كشورهاي اقماري و مركزي شكل گرفته بودکه دالت مبا گذشته

هاي توليدي و استقرار  منجر به تجزيه بسياري از روشدر ادامه  شده كه گستردهتبديل به يك ساختار 
شماره  جدولدر  صنعتی  آمار توليددرمقادير كالن .  است گرديدهمجدد آنها در مناطق جديد جغرافيايي

آمريكاي شمالي،  هم اكنون به صورت اساسي حول سه قطب ، كه اقتصاد جهاندهد  نشان می٣-٣
 ٨٧اين سه ناحيه ميالدي  ١٩٩٤ سال اگرچه در:  استگسترش يافته اروپا و آسيا و شرق آسيا

صنعتي حال مراكز   اما با اين،را به خود اختصاص دادند  درصد صادرات كاال٨٠درصد توليد كل جهان و 
 در كنار ساير مراكز با واند  فرصت ظهور پيدا كردههمزمان  ١در كشورهاي تازه توسعه يافتهنيز جديدي 

 . اند سابقه جهان و در قالب ترتيبات نوين در شكل يك پازل جهاني گردهم آمده
 

                                                           

١- Newly Industrialized Economies NIE’s 
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 )اوليه(جايگزيني واردات
انتقال از واردات به سوي توليد داخلي كاالهاي 

 اوليه مصرفي
 )منسوجات، پوشاك، كفش، مواد غذايي (

)اوليه(توسعه صادرات
تأكيد روي صادرات كاالهاي  

 صنعتي در صنايع كاربر

 )ثانويه( جايگزيني واردات
جايگزيني واردات كاالهاي 

اي و تكنولوژي بر شامل  سرمايه
هاي بادوام مانند خودرو و كاال

اي مانند پتروشيمي  كاالهاي واسطه
اي مانند  فوالد و كاالهاي سرمايه

 سنگينآالت  ماشين

)ثانويه(جايگزيني واردات
 احداث صنايع سنگين و شيميايي

 )ثانويه (توسعه صادرات 
الو وي صنايع با ارزش افزوده بارتمركز 

هاي  فن آوري باالتر كه نياز به پايه
 .اي دارد صنعتي توسعه يافته

توسعه تنوع سازي در 
جايگزيني  و ادامه صادرات

 واردات ثانويه

شرق آسيا

١٩٤٥ تا ١٨٩٥ : تايوان
 ١٩٤٥ تا ١٩١٠: كره

آمريكاي التين

١٩٣٠ تا ١٨٨٠: مكزيك
١٩٣٠ تا ١٨٨٠: برزيل

١٩٥٥تا١٩٣٠:مكزيك
١٩٥٥ تا ١٩٣٠:برزيل

 ١٩٥٩ تا ٩٥٠: تايوان
 ١٩٦٠تا١٩٥٣:كره

 ١٩٧٢تا١٩٦٠:تايوان
 ١٩٧٢تا١٩٦١:كره

  تا بحال١٩٧٣: تايوان
  تا بحال١٩٧٣: كره

  تا بحال١٩٧٠: مكزيك
  تا بحال١٩٦٨: برزيل

١٩٧٠تا١٩٥٥: مكزيك
١٩٦٨ تا ١٩٥٥: برزيل

 صادرات کاالهای اوليه
شده کاالهای  روسهپمواد خام و نيمه 

 کشاورزی، معدنی و نفتی

هاي حركت در مسير صنعتي شدن در دو منطقه شرق آسيا و  استراتژي و تفاوت -٣-١شكل 
  التين يآمريكا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Path of Industrialization: An Overview" in" ,١٩٩٠ ,Gereffi:                      مأخذ
Manufacturning Miracles, Princeton University Press, NJ, Chapter ١, Fig ١,١ & p.١٧ 
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  برترين كشورهاي صنعتي جهان :٣-٣ شماره جدول

 درصد سهم از كل توليد جهان  ارزش افزوده بخش صنعت كشور رتبه

 ٩/٢٦ ١٦١١٧٦٣ اياالت متحده ١
 ٠/٢١ ١٢٥٧٧٦١ ژاپن ٢
 ٦/١١ ٦٩٢١٩١ آلمان ٣
 ٥/٤ ٢٦٥٦١١ فرانسه ٤
 ١/٤ ٢٤٣٦٥٣ بريتانيا ٥
 ٧/٢ ١٥٩١٧٢ كره جنوبي ٦
 ٦/٢ ١٥٤٤٢٥ برزيل ٧
 ٣/٢ ١٣٩٠٣١ چين ٨
 ٢/٢ ١٢٨٤٨٦ ايتاليا ٩
 ٧/١ ١٠٠٣٢٢ داكانا ١٠
 ٥/١ ٨٨٣٦٦ آرژانتين ١١
 ٤/١ ٨١١٩٦ اسپانيا ١٢
 ٢/١ ٧٣٢٩٥ تايوان ١٣
 ١/١ ٦٤٤١٧ استراليا ١٤
 ٠/١ ٦٠١١١ سوئيس ١٥
 ٨/٨٥  كل 

 )١٩٩٦(UNIDO اطالعات :مأخذ

 بود كه به ١در واقع يك هماهنگي سطحيميالدي  ١٩١٣ از پيشالملل تا  انسجام اقتصاد بين
جايي سرمايه در سطح  ههاي مستقل و از طريق جاب  بين بنگاه،در كاال و خدماتصرف شكل تجارت 

هاي   توسط شركتنخستكه در وهله اقتصادی  ٢ امروزه انسجام عميقاما. گرفت ميجهاني صورت 
توليد كاال و از  یوق به سطوح مختلفففهوم م وورد توجه قرار گرفته است م، استه فرامليتي سازمان يافت

هاي   يك تعميم ساده از فعاليتتنها ٣المللي شدن روند بينچندی پيش تا . ه استدرميم پيدا كخدمات تع

                                                           

١- Shollow Integration 

٢- Deep – Integration 
٣- Internationalization. 
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 به يك الگوي توليدي بزرگ منطقه اي اشاره فقط ،می اين مفهوم ك واقتصادي بين مرزهاي ملي بود
بلكه  .شود ميشامل گسترش جغرافيايي نتنها  يك مفهوم كيفي است كه ١اما روند جهاني شدن. كرد مي

 . المللي است  انسجام كاركردي در زنجيره توليد بينحاویكه گيرد  می ر بتري را در مهمتر و  عاممفهوم 

 
 هاي فرامليتي  توليد جهاني و شركت هایزنجيره -٣-١-٥-١

 كه در هر مرحله از روند کند میزنجيره توليد به يك سري عمليات اجرايي و مرتبط بهم اشاره 
 شامل ، يك زنجيره توليد پايه دراجزاء. شود  ميبيشتریافزوده   ارزش ايجادات، موجبتوليد كاال يا خدم

ساز   قوانين و مقررات هماهنگ وها ها و ورودي وريا فندر، ارتباطات اجرايي  توليدیاجزاءمواردي مانند 
يد جهاني هاي تول زنجيرهبين سازي  در هماهنگرا اي  هاي فرامليتي نقش عمده امروزه شركت. باشد مي

هاي  اساس سطوح مالكيتي دارايي هاي چند مليتي كه بر برعهده دارند و ديگر تعريف سنتي شركت
هاي فرامليتي   شركت كهبا اين .رسد نظر ميه اكارآ بنسامان پيدا كرده بود، ها  اين شرکتالمللي  بين

اي از ارتباطات  ال پيچيدهاي در سطح جهان هستند و اغلب نيز در اشك هاي گسترده  مالك داراييهمچنان
 هاي  هستند اما بر اساس مفاهيم مدرن، شركتعاملهاي مستقل در سطح جهاني در ت با ساير بنگاه

هايي هستند كه بدون آنكه لزوماً از حق مالكيت مستقيم برخوردار باشند از قدرت اد نه)TNC (٢فرامليتي
 .ميباشندمند  هرهدر كشورهاي مختلف بصنعتی سازي و كنترل عمليات  هماهنگ
جهـان   مختلـف  نقاطهاي توليدي در    شركت فرامليتي بدون آنكه صاحب دارايي      ،عبارت ديگر ه  ب

بر اين  . كند اعمال كنترل    مختلفهاي توليدي در كشورهاي       هاي استفاده از دارايي     تواند بر شيوه     مي ،باشد
هاي مستقل انجام شـود        توسط بنگاه  ، اين امكان وجود دارد كه توليد      ، در يك زنجيره توليد جهاني     ،اساس

و بـا حضـور      از طريـق بـازار       ٣در اين زنجيره شامل يك سري از مبادالت خارجي        المللی   بيناما ارتباطات   
توانـد در درون يـك بنگـاه          از سوي ديگر گاه تمام زنجيره توليد مـي        . صورت بگيرد های فرامليتی     شرکت

 شـامل   ، ارتباطات درون زنجيـره توليـد      ، در اين حالت   .شکل گيرد  ٤صورت انسجام عمودي  ه  و ب فرامليتی  

                                                           

١- Globalization. 
٢- Transnational Corporations. 
٣- Externalized Transaction 
٤- Vertical Integration 
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. پـذيرد    سلسله مراتبي در آن شركت صورت مي       ي است كه در قالب ساختار     ١سري از مبادالت داخلي    يك
بين مبادالت بازارگرايانه خارجي و مبـادالت        يعنی   ،٢در مورد تركيب اين دو    ها    بنگاهگيري   در واقع تصميم  

و چه عملياتي را بـه خـارج از بنگـاه    سامان بخشند كه چه نظامي را در داخل اين و سلسله مراتبي داخلي    
 : هاي اقتصادي جهاني شده است وجود آمدن دو طيف مختلف از شبكهه  باعث بكنند،منتقل 

 كنـد  دسته از صنايع اشاره مي     به آن که  : هاي توليد با محوريت توليدكننده      زنجيره -الف
هاي بزرگ صنعتي نقشي مركزي در كنترل سيسـتم توليـد             ساير شركت  هاي فرامليتي يا    كه در آن شركت   

 در صـنايع بـا   ويژگـي ايـن  ). ها پيش توليد و پس توليد آن صـنعت       شامل ارتباطات و فعاليت   (كنند    ايفا مي 
 .خورد هاي الكتريكي به چشم مي بر چون خودرو، كامپيوتر، هواپيما و ماشين وري باال و سرمايهافن

كند   دسته از صنايع اشاره مي     به آن که  : كننده  وليد با محوريت مصرف   هاي ت   زنجيره -ب
تجاري نقـش  چند مليتی   هاي    المللي و شركت     بازرگانان بزرگ بين   همراه شبکه ه  بفروشان    كه در آن خرده   

 ماننـد صـنايع     .كننـد   صـادركننده بـازي مـي     عمده  هاي توليد از كشورهاي       در تمركززدايي شبكه  را  مهمي  
 .ساجينکاربری چون 

هـاي ملـي     ليد جهاني توسط مقـررات دولـت      توهاي    زنجيرهدر مرحله بعدی بايد توجه داشت که        
ـ .بـاقي مانـده اسـت   موثر  كماكان به شكل چشمگيري     ، بر صنعت  ها  نفوذ دولت دارد و   تحت نفوذ قرار     ه  ب

ي كـه   صـنعت های  سياستنوع ساختارهاي مت  در تمامي اجزاي يك چرخه توليدي هم اكنون         ،عبارت ديگر 
همچنـين نهادهـاي فراملـي      . قرار گرفته است   تحت نفوذ قوانين     ، است ها   براساس نظرات دولت   هابنياد آن 

اتحاديـه  اي مانند     هاي اقتصادي منطقه     و يا گروه   الملل پول و سازمان تجارت جهانی       صندوق بين  چون
عنوان نيـروي  ه ها ب   دولت که   مهم اين است   نکته   .ثير دارند أقوانين ت رشته   نيز بر اين     نفتا و   اپك،  اروپا

طبيعتـاً ايـن    حضـور دارنـد و       ،هاي اقتصادي كه هدف آن ارتقاء رفاه ملي است          محركه در تدوين سياست   
 ،نيـز هـاي چنـد مليتـي         تمامي نهادهاي تجاري، صنعتي و شركت      ،لذا. ها نيز از يکديگر متمايزند      سياست

 اين در حالی  .  ببرند  نون در كشورهاي ميزبان بهره    هاي قا   هاي ناشي از تفاوت     درصدند تا از مزيت   همزمان  
. اي را بـه حـداقل برسـانند         هاي منطقه   ها و تفاوت    ها نيز درصدند تا اين اختالف        دولت ،در مقابل ست که   ا

                                                           

١- Internalized  
٢- Dichotomy 
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هـا شـده     و دولـت ی چند مليتـی ها اي از بازي قدرت بين بنگاه منجربه وضعيت پيچيده ،تعاملاين  امروزه  
 .است

 

 جمع بندی -٣-١-٦
 ذکر شده توسعه صنعتی، چهار الگوی زير غيـر  راهكاربا توجه به شرايط فعلی جهان از ميان پنج      

ای شـکل      که الگوی اصيل توسعه صنعتی است در فضای جهـانی ويـژه             اول راهكار. قابل تکرار هستند  

 يهـا  هدف که هدف صنعت را خودکفايی بر مبنای       دوم راهكار. گرفته و متاخر به انقالب صنعتی است      
کند، الگوی صنعتی کشورهای منفصل از نظام جهانی است که در اين الگو  سياسی ايدئولوژيک تعريف می

رفاه آحاد مردم يک متغير فرعی در مقايسه با کسب استقالل به معنی وابستگی تجاری کمتـر بـه جهـان       

 اوالً هـيچ     يا جايگزينی واردات در فضايی از اقتصاد جهانی شکل گرفـت کـه              سوم راهكار. غرب است 
کشوری در جهان در حال توسعه وجود نداشت که بتواند محصول صنعتی را به کشورهای بـا درآمـد بـاال          
بفروشد و ثانياً اقتصاد جهانی به دليل مواجه با دو جنگ بزرگ جهانی و يک رکود فراگيـر در کشـورهای                     

 کـه بـر خـالف شـرايط      در شرايطی ايجاد شـد  چهارمراهكار.  بودشدهشدت دچار انقباض  ه  صنعتی ب 
، اقتصاد کشورهای صنعتی پس از جنگ با حرکتی پر شتاب رشد می کرد و زمينه مساعدی بـرای                  گذشته
هـای اقتصـادی      در آن زمـان، نقـش سياسـت       . گرايی کشورهای در حال توسعه فراهم کرده بـود         صادرات

خ ارز، نرخ بهره، پرداخـت      های نر   سياست. کننده بود  صنعتی داخلی در تحقق صادرات صنعتی بسيار تعيين       
شـرايط الزم و کـافی را بـرای        .... های مالياتی برای صـادرکنندگان و       های صادراتی، اعطای معافيت     يارانه

 .آورد توسعه صادرات فراهم می
 که در عصر جهانی شدن قابل دستيابی است          يا همان راهكار پنجم     اخير توسعه صنعتی   روشاما  

های تجـاری، الگـوی مشـارکت در          شود و شامل الگوی حاکميت نشان      در قالب صنعت جهانی تعريف می     
در ايـن الگـو،     . زنجيره ارزش و الگوی پيوندهای عميق صنعتی تجاری در مناطق مختلـف جهـان اسـت               

 برای رشد صنعتی اسـت      شرط الزم  تنها   ،در داخل   اقتصادی صنعتی  های مناسب   اتخاذ سياست 

قرار گرفتن در زنجيره توليد ه صنعتی در سطح جهان،  و در واقع شرط کافی برای توسع   نه کافی و  
 .  استجهانی و نظام تقسيم کار جهانی
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 مقدمه

به بررسي سياست هاي توسعه صنعتي در چارچوب برنامه هاي عمراني اول تا پنجم            فصل  در ايـن    
پـيش از انقـالب و بـرنامه هـاي اول تا سوم توسعه بعد از انقالب، و همچنين عملكرد شاخص هاي كالن                       

مگي برنامه عمراني هستند    البته از آنجا كه برنامه هاي پيش از انقالب ه         . بخـش صـنعت خواهيم پرداخت     
با اين حال برخي از مواردي      . ، برداشت سياست هاي صنعتي شفاف از آنها مشكل است         )نـه بـرنامه توسعه    (

براي امكان ارزيابي تحوالت توسعه صنعتي، سياست هاي صنعتي         . كه جنبة سياستي دارند مرور خواهد شد      
سرمايه (، بازار عوامل    ) تجاري و سياست رقابتي    سياست(برنامه ها در بازارهاي مختلف چون بازار محصول         

  صنايع كوچك و متوسط    ، بازار فناوري و همچنين در ارتباط با توسعه زيرساخت هاي نهادي،           )و نيروي كار  
)SMEs(سرمايه گذاري مستقيم خارجي و  )FDI(بررسي مي شوند  . 



١٨٨ استراتژي توسعه صنعتي كشور

  سياست هاي صنعتي در برنامه هاي عمراني پيش از انقالب -٤-١

 )١٣٢٧-١٣٣٤(  برنامه عمراني هفت سالة اول -٤-١-١

 ٣/١٤ ميليارد ريال بود كه      ٢١بـرنامه مذكـور نخسـتين بـرنامه عمرانـي كشور با اعتباري معادل               
درصد از آن به بخش صنايع ومعادن اختصاص داشت، اما پس از ملي شدن صنعت نفت و تبعات ناشي از                    

 ميليارد ريال   ٣/١ معادل   ١٣٣٢ارد ريال اعتبار محقق تا سال        ميلي ٣/٥آن، تمام اين اعتبار محقق نشد و از         
 . به بخش مذكوراختصاص يافت

 
  بازار محصول -٤-١-١-١

در مورد نقش دولت در اين بازار از طريق اعمال سياست هاي تجاري و رقابتي در راستاي توسعه            
 . صنعتي، سياست هاي تصريح شده اي در اين برنامه وجود ندارد

 
  بازار عوامل-٤-١-١-٢

 مذاكره با بانك بين المللي توسعه و ترميم، مؤسسات داخلي غير دولتي،             : بازار سرمايه  -الـف 
 .و مؤسسات تجاري خارجي به منظور تكميل منابع مالي برنامه

  سياستي تصريح نشده است : بازار كار-ب

 
  فناوري و آموزش -٤-١-١-٣

  ايجاد شهر صنعتي كرج -الف

 اكز حرفه اي  شروع كار مر-ب

 
  توسعه زيرساخت ها-٤-١-١-٤

  اصالح و تكميل وسائط ارتباط: توسعه زيرساخت هاي فيزيكي-الف

 تأسيس سازمان برنامه و بودجه، ارائه اعتبار، راهنمايي         : توسعه زيرساخت هاي نهادي    -ب
كه به  و سـاير كمـك هـاي فنـي بـه افـراد و مؤسسـات خصوصي براي تشويق آنها به فعاليت در اموري                         

 . مصلحت باشد



١٨٩ تجربه سياستگذاري صنعتي در ايران

 . سياستي تصريح نشده است:SMEs توسعه -ج

  سياستي تصريح نشده است : توسعه سرمايه گذاري خارجي-د

 
 )١٣٣٤-١٣٤١( برنامه عمراني هفت سالة دوم -٤-١-٢

 ١/١٥( ميليارد ريال    ٤/٩ ، معادل اعتبار تجديد نظر شدة نهايي فصل صنايع ومعادن در اين برنامه          
طي اين برنامه تسهيالت    .  ميليون ريال از آن هزينه شد      ٨٨٢٣ برنامه   پايانبود كه تا    ) ارات كل اعتب  درصد

 حمايـت و جلـب بخش خصوصي در بخش صنعت به اجرا درآمد كه تأسيس بانك                 بـراي و بـرنامه هايـي      
اين قانون جلب حمايت از سرمايه هاي خارجي نيز در          . نها بود آتوسـعه صنعتي و معدني ايران نمونه اي از          

 ميليارد ريال وام خارجي در      ٢٥اعتباري معادل   ،  در اين برنامه با انعقاد قراردادي     . بـرنامه بـه تصويب رسيد     
هاي صنعتي، بانك اعتبارات     منظور اعطاي وام  ه  سـازمان برنامه نيز ب    . اختـيار سـازمان بـرنامه قرارگرفـت       

 . بدين شرح استرنامه هاي دولت در بخش صنعت طي اين ب ياسترئوس س. صنعتي را تأسيس كرد

 
 بازار محصول  -٤-١-٢-١

معافيت گمركي و بخشودگي عوارض راه وشهرداري براي كارخانه ها          :سياست تجاري  -الف
 . شوند طعات يدكي منفصله كه براي اجراي برنامه ازخارج وارد ميقها و و ماشين

 . سياستي تصريح نشده است:رقابت داخلي -ب

 

  بازار عوامل -٤-١-٢-٢

 اعطاي وام صنعتي از طريق سازمان برنامه: بازار سرمايه -لفا

 .سياستي تصريح نشده است: بازار كار - ب

 



١٩٠ استراتژي توسعه صنعتي كشور

  و آموزشفناوري -٤-١-٢-٣

  هاي فني به سرمايه گذاران خصوصي كمك

 
 ها زير ساخت توسعه -٤-١-٢-٤

 اولويت به كارهاي توليدي مانند راه سازي، تكميل         :هاي فيزيكي  زيرساخت توسعه   -الف
 راه آهن، ايجاد كارخانجات، تهيه وسايل بهره برداري از معادن و افزايش توليد سيمان براي شهرسازي 

تأسيس بانك توسعه صنعتي و معدني و بانك             :  توسعه زيرساخت هاي نهادي    -ب
اعتبارات صنعتي جهت ارائة طرح ها، راهنمايي ها، مشاركت و اعطاي اعتبار به منظور تشويق و به كار                    

 ن سرمايه هاي خصوصي افتاد

 تالش سازمان برنامه در راه حفظ و تقويت صنايع كوچك دستي : SMEs توسعه -ج

 تصويب قانون جلب وحمايت سرمايه هاي خارجي :  توسعه سرمايه گذاري خارجي-د

 
 )١٣٤٢-١٣٤٦( برنامه عمراني پنج ساله سوم -٤-١-٣

اعتبار آن  .  جامع پيش از انقالب مي دانند     برنامه عمراني سوم را اكثر كارشناسان نخستين برنامه        
اين برنامه آغاز تحول    .  درصد از آن به بخش صنايع و معادن تعلق داشت           ٧/١١ ميليارد ريال بود كه      ٢٧

بخش صنايع و معادن در اين      . كشور از يك جامعه سنتي كشاورزي به يك جامعه صنعتي تلقي مي شود            
ايه گذاري مورد هدف قرارگرفتند كه از نظر مواد خام و            دوره گسترش نسبي يافت و صنايعي براي سرم        

در . مهارت هاي فني وامكانات بازار فروش بر صنايع ديگرمزيت داشته باشند و اشتغال را افزايش دهند                 
 .  طرح صنعتي و معدني به اجرا در آمد١٣٠اين برنامه بيش از 

وسعه وسايل مختلف ارتباطي     درصد از اعتبارات عمراني اين برنامه صرف ترميم و ت            ٤٠حدود  
سازمان برق و برخي از نهادهاي زيربنايي ديگر نيز در اين             . شد... مثل راه، راه آهن، بنادر، فرودگاه ها و      

 :مهمترين سياست هاي دولت در بخش صنعت در اين برنامه به شرح زير است. برنامه ايجاد شدند

 



١٩١ تجربه سياستگذاري صنعتي در ايران

  بازار محصول -٤-١-٣-١

گمركي ماشين آالت و بعضي لوازم يدكي آنها، تشويق             معافيت    : سياست تجاري  -الف
، اعطاي تسهيالت اعتباري و مشاركت از طريق بانك صنعتي و معدني              FDIصادرات از طريق توسعه     

 ايران، بانك اعتبارات صنعتي و صندوق ضمانت صنعتي 

 حمايت ازصنايع داخلي از طريق جلوگيري از ورود كاالهاي مشابه                 : رقابت داخلي  -ب
 وعات ايرانمصن

  
  بازار عوامل-٤-١-٣-٢

 اعطاي وجوه الزم از طريق مؤسسات اعتباري به افراد و مؤسسات                 : بازار سرمايه  -الف
 خصوصي 

 تشكيل مدارس حرفه اي و دانشكده هاي صنعتي، استفاده از آموزش حين                : بازار كار  -ب
 مديريت، انعقاد قرارداد با     خدمت، آموزش مديريت صنعتي و حسابداري صنعتي، افزايش سطح مهارت هاي         

براي انجام مطالعات فني و تهيه برآوردها و           ) داخلي و خارجي  (مهندسان مشاور و ديگر كارشناسان        
 . نقشه ها و نظارت فني در اجراي طرح ها

 
  بازار فناوري -٤-١-٣-٣

 اعطاي كمك و فراهم كردن تسهيالت فني از طريق استخدام كارشناسان داخلي و خارجي -

  
  توسعه زيرساخت ها-٤-١-٣-٤

ترميم و توسعه وسايل مختلف ارتباطي مثل راه،          :  توسعه زيرساخت هاي فيزيكي   -الف
 و تأسيس سازمان برق و برخي از نهادهاي زيربنايي... راه آهن، بنادر، فرودگاه و

 .سياستي تصريح نشده است:  زيرساخت هاي نهادي-ب

تي و تأسيس نواحي صنعتي براي كمك به         ايجاد آزمايشگاه هاي صنع  : SMEs توسعه   -ج
 توسعه صنايع كوچك و متوسط و تمركز آنها در يك ناحيه 

 تشويق سرمايه گذاري و كمك فني خارجي :  توسعه سرمايه گذاري خارجي-د



١٩٢ استراتژي توسعه صنعتي كشور

 )١٣٤٧-١٣٥١( برنامه عمراني پنج ساله چهارم -٤-١-٤

سهم . يليارد ريال افزايش يافت    م ٥٦٨ ميليارد ريالي اين برنامه پس از سه سال به             ٤٨٠اعتبار  
به دليل  . در اين برنامه نيز پاية بخشي از صنايع زيربنايي نهاده شد            .  درصد بود  ٢٠صنايع ازاين اعتبار    

. تعقيب سياست جانشيني واردات، سهم كاالهاي واسطه اي و سرمايه اي در واردات كشور افزايش يافت                
 :ودند ازمهمترين سياست هاي دولت در اين دوره عبارت ب

 
  بازار محصول-٤-١-٤-١

 حمايت از كاالهاي داخلي در قابل كاالهاي خارجي، افزايش صدور            : سياست تجاري  -الف
كاالهاي صنعتي از طريق مذاكره با ساير دولت ها و عقد موافقتنامه هاي بازرگاني، تنوع بخشي به                       

 .  جديد خارجيكاالهاي صادراتي و گسترش بازارهاي موجود و دستيابي به بازارهاي

 اعمال حداكثر معافيت ماليات بر درآمد براي فعاليت هاي صنعتي، كمك             : رقابت داخلي  -ب
 به توسعه و ترويج روش هاي جديد فروش و پخش كاالهاي صنعتي 

 
  بازارعوامل-٤-١-٤-٢

تجهيز پس اندازهاي كوچك از طريق توسعه فعاليت بورس اوراق بهادار،           :  بازار سرمايه  -الف
ة تسهيالت اعتباري از طريق وام و مشاركت بانك هاي تخصصي، تجديد نظر در مدت وام هاي                     ادام

 . صنعتي و تعيين نرخ هاي مخصوص براي صنايع و نواحي مختلف كشور

 تأسيس، تقويت و حمايت از صنايع كاربر، جانشين كردن كادرهاي تخصصي              : بازار كار  -ب
) خارجي و داخلي  (رداد با مهندسان مشاور و ديگر كارشناسان         خارجي توسط كارشناسان ايراني، انعقاد قرا     

 .براي انجام مطالعات فني و تهية برآوردها و نقشه ها و نظارت فني در اجراي طرح ها

  
  بازار فناوري -٤-١-٤-٣

ايجاد شهرهاي صنعتي، توجه به كيفيت محصوالت صنعتي براي ايجاد رقابت با كاالهاي مشابه              
نجـام تحقـيقات علمـي بـراي شتاب رشد صنعتي، مشاركت در هزينه هاي مربوط به     خارجـي، توجـه بـه ا     

اسـتخدام كارشناسـان فنـي بـراي صـنايع در مـورد تخصـص  هـاي بسيار دقيق، اجراي مطالعات و تهيه                        



١٩٣ تجربه سياستگذاري صنعتي در ايران

طـرح هـاي صنعتي توسط دولت و قراردادن نتيجة مطالعات در دسترس سرمايه گذاران خصوصي، تشكيل                 
 .ر زمينه صنايعهمايش هاي آموزنده د

  
  توسعه زيرساخت ها-٤-١-٤-٤

بهبود خدمات اداري از طريق ايجاد تحول اساسي در         :  توسعه زيرساخت هاي نهادي    -الف
 نظام اداري 

 . سياستي تصريح نشده است:SMEs توسعه -ب

جلـب سرمايه گذاري در رشته هاي خاصي كه صدور          :  توسـعه سـرمايه گذاري خارجي      -ج
 . خارج نياز به سرمايه گذاري خارجي داردمحصوالت آنها به 

 
 )١٣٥٢-١٣٥٦(  برنامة عمراني پنج سالة پنجم -٤-١-٥

 درصد به بخش صنعت     ١٠ ميليارد ريال بود، كه از اين ميزان          ١٩٩٤اعتبار اين برنامه قريب به      
ر  ميليارد دال  ٥/٢، حدود   FDIدر اين برنامه به علت حمايت دولت از بخش خصوصي و               . تعلق داشت 

 و فزوني درآمدهاي ارزي،      ١٣٥٣به دليل شوك نفتي سال        . سرمايه خارجي بلندمدت وارد ايران شد       
سياست هاي جانشيني واردات رها شده و با گشودن بي رويه مرزها به روي واردات، صنايعي كه در آستانه                  

ة صنايع بر اساس     بر مبناي ايجاد صنايع جديد و توسع        . رقابت جهاني قرارداشتند، رو به زوال گذاردند        
مزيت نسبي و افزايش صادرات صنعتي براي نخستين بار، جهت گيري صادراتي در برنامه ريزي كشور                   

دولت براي ايجاد انگيزه براي صادرات صنعتي، اخذ           . تأسيس شد “ مركز توسعة صادرات   ”منظور و    
 صدور بخشي از توليدات     گواهينامه ارزي براي واردات نهاده هاي ضروري بسياري از صنايع را مشروط به           

در مورد جلب همكاري سرمايه گذاران خارجي نيز كميته ها و همايش هاي              . اين صنايع به خارج كرد      
 :سياست هاي صنعتي دولت در اين برنامه عبارت بودند از. بين المللي متعددي تشكيل شد

  بازار محصول-٤-١-٥-١

رد كاالهاي مصرفي به منظور     كاهش تدريجي حمايت گمركي در مو     :  سياست تجاري  -الف
افـزايش كيفيت كاالهاي ساخت داخل، حمايت گمركي از صنايع سازنده كاالهاي واسطه اي و سرمايه اي                 

 به منظور كاهش واردات آنها 



١٩٤ استراتژي توسعه صنعتي كشور

 .سياستي تصريح نشده است:  رقابت داخلي-ب

 
  بازار عوامل -٤-١-٥-٢

 بخش دولتي به بخش خصوصي به   افزايش ميزان انتقال منابع مالي از     :  بـازار سرمايه   -الـف 
صـورت وام، حداكـثر اسـتفاده از پس انداز بخش خصوصي از طريق فروش اوراق قرضه، توسعه اعتبارات            
سيسـتم بانكـي متناسـب بـا احتياجات سرمايه اي بخش ها، توسعة خدمات بانك هاي تخصصي به مناطق                    

ذاري عام و پذيره نويسي توسط دولت       مخـتلف بـه منظور ايجاد واحدهاي صنعتي، ايجاد سازمان سرمايه گ           
 .به منظور تجهيز پس اندازها و حمايت از سهامداران كوچك

استفاده از فناوري كاربر درصنايع بزرگ و سنگين، ايجاد مراكز آموزشي و تربيت        :  بازار كار  -ب
 .حرفه اي به منظور تعليم تكنسين و كارگر ماهر

 
  بازار فناوري و آموزش-٤-١-٥-٣

دستگاه هاي تحقيقاتي و آموزشگاه ها جهت آموزش كيفيت كاالها و استاندارد كردن               ايجاد   -
آنها، تأكيد بر افزايش و تشويق تحقيقات صنعتي در سطح دانشگاه ها، مدارس عالي و واحد هاي توليدي،                 
 مراقبت دائم در كنترل مرغوبيت محصوالت داخلي، تجديد نظر اساسي در رشته هاي تحصيلي دانشگاه ها              
و مؤسسات عالي از نظر كيفي وكمي، ايجاد بورس هاي آموزشي براي دوره هاي كارآموزي كوتاه مدت و                 
درازمدت در خارج از كشور، توسعة استاندارد كاال و تحقيقات صنعتي كشور و نظارت دائم بر كيفيت                       

 كاالها 

 
  توسعه زيرساخت ها -٤-١-٥-٤

زمين، راه،  :  تسهيالت زيربنايي مانند   فراهم كردن :  توسعه زيرساخت هاي فيزيكي    -الـف 
 .آب، برق، تلفن و كارگاه آموزشي به منظور استقرار صنايع كوچك در نقاط مستعد

 تشويق بيشتر سرمايه گذاران در صنايع كوچك و اشتغالزا، احداث صنايع      :SMEs توسعه   -ب
نايع بزرگ، ايجاد اقمـاري، جنبـي و تكميلـي بـه صـورت صـنايع كوچـك تغذيه كننده و تغذيه شونده ص                   

مشـوق هـاي مالـي مانـند نرخ هاي بهرة ترجيهي براي ايجاد صنايع كوچك بويژه در مناطق عقب افتاده،                     



١٩٥ تجربه سياستگذاري صنعتي در ايران

شـناخت صـنايع كوچـك خـاص از نقطـه نظر ايجاد همبستگي با ساير صنايع، اعطاي كمك هاي فني و                      
 تخصصي صنعتي براي آموزشي به صنايع كوچك، تأسيس شعب و ادارات مستقل و جداگانه در بانك هاي             

اعطـاي وام و كمـك هـاي مالـي بـه صنايع كوچك، موظف كردن سازمان ها و مؤسسات دولتي به خريد                       
 .محصوالت صنايع كوچك، ايجاد مراكز پيمانكاري بين صنايع كوچك و بزرگ

تأكـيد بر جلب سرمايه هاي خارجي در رشته هاي          :  توسـعه سـرمايه گـذاري خارجـي        -ج
ذ وام هـاي بلندمدت خارجي و پرهيز از اخذ وام هاي كوتاه مدت، تشويق وحمايت                تولـيدي، تأكـيد بـر اخـ       

 .سرمايه گذاري خارجي به منظور جذب دانش هاي فني و فناوري پيشرفته

 
  سياست هاي صنعتي در برنامه هاي توسعه بعد از انقالب-٤-٢

ب، باعث شد كه    نگـرش حاكم به نقش مسلط دولت در مديريت اقتصادي، بعد از سال هاي انقال              
 ،  بـدون نـياز بـه توسـعه بخـش خصوصي كارآفرين و بدون توجه به توسعه صنعتي صادرات گرا و رقابتي                     

به علت بدهكار بودن    . بخـش عمـده اي از سـرمايه گـذاري هـا از طريق شركت هاي دولتي به انجام رسد                   
 دولت در امور اقتصادي     برخـي از واحدهـاي توليدي و تجاري به بانك هاي كشور و نيز حضور گسترده تر                

 ، همچنين در بستر قانوني اصل       بـه منظور برقراري توازن در امور معيشتي مردم در شرايط جنگ و بحران             
به .  قـانون اساسـي، واحدهاي بسياري به مالكيت دولت درآمد و تحت اداره مديران دولتي قرار گرفت                 ٤٤

استاي نياز به اصالح شرايط محيطي و ايجاد        مـنظور رفع مشكالت حاصل از ساختار اقتصاد دولتي و در ر           
ساله بعد از انقالب به شكل  الـزامات توسـعه در سـطح اقتصـاد ملـي، تنظـيم و اجـراي بـرنامه هـاي پنج           

برنامه هاي .  آغاز شد  ١٣٦٨ ، از سال     بـرنامه هاي توسعه اي، و متفاوت از برنامه هاي عمراني پيش از انقالب             
مـي تـوان از نـوع برنامه هاي ارشادي طبقه بندي كرد، ولي تفاوت هاي                توسـعه بعـد از انقـالب را اگـرچه           

در برنامه هاي اول و دوم، تخصيص تفصيلي منابع . عمـده اي در روش برنامه ريزي آنها قابل مشاهده است      
به طوري كه ويژگي جامعيت آنها نه در . تـا سـطوح بخـش و منطقه بر جنبه سياستگذاري آن سايه افكند            

است هاي يكپارچه، بلكه در جنبه تخصيص منابع نمايان شد، كه شايد در فضاي سال هاي                بعـد تنظـيم سي    
برنامه سوم با نگرشي متفاوت به امر الزامات تحقق توسعه ملي در            . سازندگي بعد ازجنگ قابل توجيه باشد     

رسي با اين حال بر   . سـطوح فرابخشـي و بخشـي و با تاكيد بر اصالحات ساختاري و نهادي تنظيم گرديد                
سياسـت هـاي صـنعتي برنامه هاي اول تا سوم حاكي از آن است كه مجموعه اين سياست ها در چارچوب                      



١٩٦ استراتژي توسعه صنعتي كشور

يك جهت گيري عمومي يا استراتژي صنعتي تعريف نشده است و مشخص نيست كه مجموعه سياست ها                 
 در اين   با توجه به نكات فوق    . بـا تـنوع زيـاد در چه مسيري و به دنبال كدام هدف از توسعه صنعتي است                 

بخش سياست هاي صنعتي را در برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بعد از سال هاي انقالب                  
 .مورد بررسي قرار مي دهيم

 
 )١٣٦٨ -١٣٧٢( برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  -٤-٢-١

صادي در  ويژگي برنامه اول را از جنبه سياستگذاري مي توان شروع سياست هاي آزادسازي اقت              
در اين راستا   . سال هاي بعد از انقالب، و بازسازي و توسعه زيرساخت ها بعد از سال هاي جنگ دانست                 

شكستن انحصار دولتي تجارت خارجي، حذف تشكل هاي انحصاري، خصوصي سازي، فعال كردن بازار               
شويق و حمايت از     ، ت  ، اصالح ساختار اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن          ، ايجاد شهرك هاي صنعتي    بورس

ايجاد تشكل هاي صنعتي و معدني و تخصصي، تاكيد بر ايجاد صنايع كوچك و همچنين سياست هايي در                
بي توجهي به اجراي يكپارچه اين       . رابطه با توسعه فناوري از مهمترين جهت گيري هاي برنامه بود             

ين منابع مالي، آثار سياست هاي سياست ها و تحت الشعاع قرار گرفتن آن با مسئله بازسازي و چگونگي تام     
در سطح كالن ناسازگاري سياست هاي آزادسازي با سياست هاي پولي و            . مثبت برنامه را تضعيف نمود     

در بخش صنعت نيز     . مالي و ارزي، منجر به بهره گيري نامطلوب از سياست هاي اعمال شده گرديد                
در فرآيند توسعه صنعتي  و تنها با نگرش        مجموعه سياست ها، بدون توجه به امر نهادسازي هاي ضروري          

متوسط .  ، اين بخش را در مسير توسعه بلندمدت خود قرار نداد             بازسازي  و افزايش ظرفيت هاي موجود     
 درصد بوده   ١٦ساالنه نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت كه در آخرين برنامه عمراني پيش از انقالب                 

 درصدي سال هاي   ٢، با توجه به رشد پايين        )١٣٦٨-١٣٧٢ (است در اولين برنامه توسعه بعد از انقالب        
 . درصد رسيد١/٩جنگ، به 

در ارتباط با صنعت و در چارچوب بازارهاي        ) در سطح كالن و بخش    (سياسـت هاي برنامه اول را       
 :  توان بشرح زير برشمرد مختلف مي

 
 
 
 



١٩٧ تجربه سياستگذاري صنعتي در ايران

  بازار محصول -٤-٢-١-١

  سياست تجاري-الف

رات كاال و خدمات به اشخاص حقيقي و حقوقي بخش هاي خصوصي             واگذاري واردات و صاد    -١
 و تعاوني از طرف دولت با توجه به انحصار دولتي تجارت خارجي 

 اختصاص درصد معيني از توليدات كاالهاي غير ضروري صنعتي داخلي به صادرات -٢

ول لغـو بخشودگي هاي حقوق گمركي و سود بازرگاني كاالهاي واسطه اي و سرمايه اي در ط                 -٣
 برنامه 

وضع سود بازرگاني در صورت لزوم و اعمال محدوديت هاي وارداتي به كاالهاي واسطه اي و                 -٤
 سرمايه اي

افـزايش صـادرات بخـش صـنايع و معادن از طريق استفاده حداكثر از ظرفيت هاي موجود و              -٥
 انجام سرمايه گذاري هاي تكميلي

 : رقابت داخلي-ب

وزيع كاال با تأكيد بر جلوگيري از انحصار توزيع         حـذف تشـكل هـاي انحصـاري در توليد و ت            -١
سـهميه كاالهـاي توليدي بخش دولتي توسط اتحاديه هاي صنفي و ممانعت از دسترسي به                

 سودهاي كالن ناشي از وجود قيمت هاي دوگانه در اقتصاد كشور 

  جلب مشاركت مردم در امور مشاركت پذير و هدايت و سازماندهي مردم در جهت ادارة امور -٢

واگـذاري بخشـي از فعاليـت هـاي اجرايي، بويژه امور عمومي و خدماتي، مناسب با امكانات                   -٣
 بخش هاي غيردولتي

 
  بازار عوامل-٤-٢-١-٢ 

 : بازارسرمايه-الف

حمايت از سرمايه گذاري هاي بخش تعاوني و خصوصي و ايجاد تسهيالت و اتخاذ روش هاي                 -١
 وليدات صنعتيمناسب براي هدايت سرمايه هاي غيرمولد در ت

  فعال كردن بازار بورس سهام و جلب مشاركت مردم در اين بازار  -٢

 : بازار كار-ب



١٩٨ استراتژي توسعه صنعتي كشور

 فعال كردن صندوق كارآموزي در جهت تقويت مهارت هاي فني مورد نياز -١

” و                                    “ آموزش وپرورش ” مشاركت و همكاري واحدهاي صنعتي با وزارت           -٢
و تشويق اين واحدها به تأسيس و توسعه مراكز          از طريق حمايت    “ فرهنگ و آموزش عالي   

 آموزشي در جوار واحدهاي صنعتي

 
  بازار فناوري -٤-٢-١-٣

حركت در جهت به كارگيري درآمد حاصل از صادرات نفت و ديگر كاني ها در سرمايه گذاري،     -١
 انتقال فناوري و ارتقاء علمي وفني كشور 

وري كمي وكيفي و اعمال نظارت كامل بر توسـعه تحقيقات و فناوري در جهت افزايش بهره       -٢
 كيفيت كاالهاي توليدي و رعايت استانداردها 

  ايجاد مركز توسعه فناوري صنعتي -٣

  مشاركت وحمايت دولت در انجام فعاليت هاي توسعه فناوري صنعتي -٤

  برقراري نظام مديريت پژوهشي بر مبناي كمك وتشويق-٥

 اي كاري انتقال نتايج پژوهشي به حوزه ه-٦

 معافيت درآمد مراكز آموزشي،  مطالعاتي و تحقيقاتي بخش صنعت از پرداخت ماليات -٧

 تشويق واحدها، اتحاديه ها و انجمن هاي صنعتي به ايجاد مراكز توسعه فناوري از طريق                   -٨
 اعطاي تسهيالت مالي و تأمين ابزاركافي و بخشودگي هاي مالياتي 

 سسات پژوهشي دولتي و مراكز مذكور  انجام پروژه هاي مشترك توسط مؤ-٩

  ايجاد موسسه اعتباري توسعه وفناوري صنعتي براي اعطاي كمك هاي مالي -١٠

  ايجاد مؤسسات آموزشي تخصصي صنعتي -١١

  به كارگيري متخصصان خارجي در سطوح عالي سازمان هاي تحقيقاتي و پژوهشي-١٢

 در خارج از كشور در برخي از زمينه هاي           اجراي برنامه هاي پژوهشي، آموزشي و كارآموزي      -١٣
 خاص

برقراري زمينه هاي پرورش و ارتقاي محقق با استفاده از قراردادها و تفاهم نامه هاي                   -١٤
 صنعتي با شركت ها و كشورهاي خارجي

 



١٩٩ تجربه سياستگذاري صنعتي در ايران

  توسعه زيرساخت ها-٤-٢-١-٤

 : توسعه زيرساخت هاي فيزيكي-الف

اطق، نواحي و شهرك هاي صنعتي به منظور         تـالش در زمينه تمركز فعاليت هاي صنعتي در من          -
 اجراي سريعتر و ارزانتر عمليات زيربنايي براي سرمايه گذاري صنعتي

  توسعه زيرساخت هاي نهادي-ب 

 يكسـان نمـودن فـرم هـا و دسـتورالعمل ها، حذف تشريفات زائد و به حداقل رساندن مراحل                      -١
 بررسي و صدور مجوزهاي صنعتي 

ر در قوانين مالياتي به شكلي كه فعاليت هاي صنعتي در مقابل تجارت از               اصـالح و تجديد نظ     -٢
 . سود بيشتري برخوردار شوند

 بـيمه كاالهـاي صـادراتي با شرايط آسان در مقابل خطرات احتمالي توسط شركت هاي بيمه                  -٣
 دولتي 

ات  تشـويق وحمايـت از ايجاد تشكل هاي صنعتي و معدني و تخصصي به منظور ايجاد امكان                 -٤
 مشاركت آنها در روندهاي برنامه ريزي توسعه صنعتي و معدني كشور و سياستگذاري

  ايجاد واحدهاي خدمات مشورتي، صنعتي براي بررسي و تهيه طرح و نيز نظارت بر اجرا -٥

 اصـالح سـاختار اتـاق بازرگاني و صنايع ومعادن به منظور مشاركت كليه واحدهاي صنعتي و                -٦
  وغير دولتيمعدني اعم از دولتي

  رعايت سهولت، سادگي و رفع پيچيدگي در تصويب و اجراي قوانين و مقررات-٧

  :SMEs توسعه -ج

 تأكيد بر ايجاد صنايع كوچك به منظور ايجاد امكان مشاركت گسترده تر مردم در فعاليت هاي                 -١
 صنعتي و افزايش اشتغال 

 هاي توليدي ورقابتي آنها  حمايت و هدايت صنايع كوچك و تقويت وتوسعة قابليت -٢

 :توسعه سرمايه گذاري خارجي -د

 . سياستي تصريح نشده است

 
 



٢٠٠ استراتژي توسعه صنعتي كشور

 )١٣٧٤-١٣٧٨(  برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي -٤-٢-٢

 ، با وقفه    اجـراي بـرنامه دوم توسعه، به علت طوالني شدن فرآيند بررسي و تصويب اليحه برنامه               
اگرچه با توجه به مسئله بحران بدهي هاي خارجي و همچنين بي ثباتي             .  آغـاز شد   ١٣٧٤يكسـاله  از سـال       

 ، سياست هاي آزادسازي اقتصادي در برنامه  ، مالي و ارزي سال هاي پاياني برنامه اول         سياسـت هـاي پولـي     
دوم بـا سرعت كمتري دنبال شد، ولي روش برنامه ريزي و جهت گيري هاي كلي اين برنامه همانند برنامه                    

 ، واگذاري    ، مقابله با انحصارگرايي    در بـرنامه دوم نـيز مجدداً سياست هايي مانند تشويق صادرات           . داول بـو  
بويژه واگذاري تمام شركت ها و      (شـركت هـاي دولتـي و تحـت پوشـش دولـت بـه بخش هاي خصوصي                   

) واحدهـاي صـنعتي تحـت پوشـش سازمان صنايع ملي ايران و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران                  
 ،  عه وتقويـت بـازار بورس اوراق بهادار، كمك به ايجاد و توسعة تشكل هاي مناسب در بخش صنعت                  توسـ 

 ، حمايت مالي از تحقيقات و توسعه        اصـالح بخـش هايـي از قـانون كـار در جهت تنظيم روابط منطقي كار                
جهت تحكيم   ، فراهم كردن شرايط الزم        ، توسعه سرمايه گذاري خارجي     صـنايع بـا فناوري پيشرفته و برتر       

 ، پـيوندهاي داخلي و بين بخشي با توسعه اقماري صنايع كوچك و زنجيرهاي توليد بين واحدهاي كوچك        
اگرچه تنوع سياستي برنامه دوم فراتر از برنامه اول است،          . متوسـط و بزرگ صنعتي مورد توجه قرار گرفت        

 نتيجه عدم تحقق مجموعه اي ولـي بـا اين حال به دليل نبود هدف و استراتژي تعريف شده صنعتي و در            
.  ، مشكل اساسي بخش صنعت همچنان تداوم يافت       از سياسـت هاي هماهنگ و يكپارچه و الزامات نهادي         

مقايسـه ميزان رشد ارزش افزوده و سرمايه گذاري اين بخش در دو برنامه نشان مي دهد كه در سال هاي                     
ه طوري كه متوسط رشد ارزش افزوده و        ب. بـرنامه دوم هـر دو متغـير بـا افـت شـديد مواجـه بـوده است                  
.  درصد گزارش شده است    -٩/٨ درصد و    ٥سرمايه گذاري صنعت در سال هاي برنامه دوم به ترتيب معادل            

در ارتباط با صنعت و در چارچوب بازارهاي مختلف         ) در سطح كالن و بخش    (سياسـت هـاي برنامه دوم را        
 :   به شرح زير بوده است

 
 ل  بازار محصو-٤-٢-٢-١

 سياست تجاري -الف

اصـالح قـانون صـادرات و واردات و اتخـاذ سياست هاي ارزي وتعرفه اي مناسب براي ثبات                    -١
 سياست ها و تشويق صادرات 



٢٠١ تجربه سياستگذاري صنعتي در ايران

 اتخاذ سياست هاي اعتباري ومالياتي مناسب جهت صادرات  -٢

 عودت حقوق و عوارض گمركي كاالهاي صادراتي  -٣

ي براي شركت هاي داخلي كه در         ايجاد تسهيالت الزم براي صدور ضمانت هاي ارز           -٤
 . مناقصه هاي بين المللي برنده مي شوند

 كمك به بازاريابي براي كاالهاي توليد داخلي  -٥

 تقويت بانك توسعه صادرات در جهت كمك به صادركنندگان  -٦

 انطباق استانداردها با سليقه كشورهاي واردكننده  -٧

 منسجم كردن تشكيالت موجود در امور صادرات  -٨

 از وسايل ارتباط جمعي كشورهاي خارجي براي بازاريابي و تبليغات استفاده  -٩

  تقويت صندوق ضمانت صادرات وايجاد سيستم بيمه صادراتي  -١٠

  شناسايي بازارهاي جديد براي توسعه صادرات كنوني  -١١

  تسهيل مراحل ترخيص كاال جهت واردات وصادرات -١٢

 غير تعرفه اي با اقدامات تجاري  اعمـال مقررات ضد دامپينگ از طريق برخورد تعرفه اي يا         -١٣
 نامطلوب كشور مقابل 

حـذف معافيت هاي خاص تعرفه اي و جايگزين كردن اعتبارات الزم براي دستگاه هايي كه                 -١٤
 . امكان تأمين هزينه هاي مذكور را از محل عرضه كاال و خدمات ندارند

  اصالح مقررات و ساختار و تشكيالت گمرك در جهت توسعة صادرات -١٥

 ابت داخلي رق-ب

كـاهش تمركـز قدرت اقتصادي مؤسسات و دستگاه ها و يا شركت هاي دولتي و غيردولتي و                   -١
 مقابله با انحصارگرايي

لغـو كليه تخفيف ها، ترجي هات معافيت هاي حقوق گمركي و سود بازرگاني دستگاه هايي كه                  -٢
 شمول آنها مستلزم ذكرنام است به منظور ارتقاء توان رقابت داخلي

ز حجم بخش دولتي از طريق حذف برخي تشكيالت، ادغام وزارتخانه ها و مؤسسات              كاستن ا  -٣
 و شركت هاي دولتي و واگذاري برخي فعاليت ها به بخش هاي خصوصي وتعاوني 



٢٠٢ استراتژي توسعه صنعتي كشور

ادامـه وتسـريع واگذاري شركت هاي دولتي و تحت پوشش دولت به بخش هاي خصوصي و                  -٤
 تعاوني 

  زمينه هاي مختلفتشويق وحمايت از ايجاد تشكل هاي تخصصي در -٥

واگـذاري بخشـي از فعاليـت هـاي اقتصادي و اجرايي و عمراني دولت به مردم كه به اعمال                     -٦
 .حاكميت دولت لطمه نمي زند

واگـذاري تمام شركت ها و واحدهاي صنعتي تحت پوشش سازمان عنايع ملي ايران، سازمان                -٧
 تيگسترش و نوسازي صنايع ايران و شركت ملي فوالد به بخش غير دول

 واگذاري سهام شركت هاي صنعتي و معدني متعلق به بانك ها به بخش غير دولتي -٨

 
  بازار عوامل-٤-٢-٢-٢

  بازار سرمايه-الف

  طراحي ابزارهاي مالي نوين -١

 توسعه وتقويت بازار بورس اوراق بهادار از طريق اصالح قوانين و بهبود و توسعه شبكة                      -٢
 اطالع رساني 

  فعال در بازار سرمايه توسط بخش هاي خصوصي و تعاوني ايجاد سازمان هاي-٣

  بازار كار -ب

بها دادن به آموزش هاي فني و حرفه اي و تربيت نيروي انساني ماهر و نيمه ماهر و تكميل                   -١
 حلقه هاي مفقوده مورد نياز بخش هاي گوناگون در زمينه نيروي انساني 

 اختار اداري شغل خود را از دست مي دهندتأكيد بر اشتغال افرادي كه در رابطه با اصالح س -٢

 ايجاد شرايط كارآفريني و شغل هاي جديد -٣

 تقويت شبكة جمع آوري و پردازش اطالعات بازار كار -٤

تنظـيم قوانيـن، مقـررات و آئيـن نامـه هايـي كـه امكـان جابجايي نيروي انساني دستگاه ها،                       -٥
 ر سازدمؤسسات و شركت هاي دولتي و غير دولتي را تسهيل و امكانپذي

ايجاد امكان كارآموزي ها و آموزش هاي فني و حرفه اي بوسيله واحدهاي توليدي،                      -٦
 سازمان هاي دولتي و سازمان ها و تشكل هاي خصوصي و تعاوني



٢٠٣ تجربه سياستگذاري صنعتي در ايران

 اصالح بخش هايي از قانون كار در جهت تنظيم روابط منطقي كار -٧

و بخش هاي   تربيت تكنسين در رشته هاي مختلف در سطح گسترده توسط واحدهاي صنعتي              -٨
 غير دولتي با تأئيد وزارت كار و ايجاد مشوق هاي الزم از جانب دولت 

 
  فناوري و آموزش-٤-٢-٢-٣

اصالح قوانين سثبتي در جهت حفظ حقوق مربوط به اختراعات و اكتشافات و نوآوري هاي                -١
 صنعتي، مالكيت هاي معنوي، علمي و فني 

ازطريق تدوين، كاربرد و نظارت بر استاندارد       سازماندهي الزم به منظور توسعه استانداردها        -٢
 فعاليت هاي توليدي 

 برقراري رابطه هر چه بيشتر بين مراكز علمي، تحقيقاتي و مراكز توليدي صنعتي -٣

 افزايش درصد اعتبارات تحقيقاتي از توليد ناخالص ملي  -٤

 حمايت موثر از تحقيقات در بخش هاي غير دولتي  -٥

 نظور استفاده از تجهيزات و امكانات موجود توسعه نرم افزاري فناوري به م -٦

 همراه نمودن انتقال فناوري با خريد خدمات و تجهيزات از خارج -٧

 به كارگيري هر چه بيشتر دانشگاه ها در امر انتقال فناوري -٨

 تقويت مراكز تحقيقاتي كشور با مراكز بين الملل -٩

  تقويت ارتباط بين تحقيقات،كاربرد و آموزش -١٠

 هزينه هاي آموزشي كاربردي و تحقيقات كاربردي صنايع توسط دولت  پرداخت بخشي از  -١١

 واگذاري خريد فناوري، خدمات مهندسي و بررسي هاي فني مورد نياز دولت به بخش هاي               -١٢
 غير دولتي داخلي 

 حمايت مالي از تحقيقات و توسعه صنايع با فناوري پيشرفته و برتر از محل منابع حاصل از         -١٣
 يفروش كارخانجات دولت

  ارتقاء كيفي نظام آموزشي كشور -١٤

 بهـبود شـاخص هـاي كمـي و كيفـي و افزايش درصد سهم اعتبارات بخش هاي آموزش                    -١٥
 وپرورش، فني و حرفه اي و آموزش عالي

 



٢٠٤ استراتژي توسعه صنعتي كشور

  توسعه زير ساخت ها-٤-٢-٢-٤

  توسعه زير ساخت هاي نهادي-الف

ي و كاهش   بازبينـي شـرح وظـايف سـازمان هـاي مرتـبط بـا صادرات و حذف اقدامات مواز                   -١
 بوروكراسي دست وپاگير

كمـك بـه ايجـاد و توسعة تشكل هاي مناسب در بخش صنعت به منظور مشاركت گسترده                   -٢
 آنها در تدوين سياست ها و برنامه ريزي هاي صنعتي كشور

سـازماندهي و ايجـاد سيسـتم هـاي اطـالع رساني و ارائه اطالعات و خدمات فني، صنعتي،                    -٣
ك بـه ارتقـاء بهره وري و افزايش كمي و بهبود كيفي             تكنولوژيكـي و مديريتـي جهـت كمـ        

 توليدات صنعتي

تمركـز زدايي و حفظ بوروكراسي اداري و استفاده از روش هاي ساده براي انجام امور مربوط                  -٤
 و واگذاري كارها به استان ها 

اصـالح تشـكيالت اداري و سـازماني با جهت گيري واگذاري كارهاي مربوط به بخش هاي                  -٥
 اونيخصوصي و تع

تدويـن حـدود وظـايف دولـت در اعمال حاكميت و تصدي با جهت گيري تقويت واحدهاي                   -٦
 مسئول اعمال حاكميت و كاهش وظايف تصدي تا حد ضرورت

 بازنگري و اصالح قوانين و مقررات جهت تسهيل و تسريع هرچه بهتر امور  -٧

 تشويق و حمايت از ايجاد تشكل هاي تخصصي در زمينه هاي مختلف -٨

رايعالي صـادرات بـه منظور ارائه پيشنهادهاي الزم جهت هماهنگي، تشويق و             تشـكيل شـو    -٩
 توسعه صادرات 

 ايجـاد نظـام تحقيقاتـي جهـت افـزايش سـاماندهي و هماهنگـي فعاليت هاي تحقيقاتي و                    -١٠
 ارزشيابي آنها 

 بـاال بردن سرعت جريان اجراي امور از طريق كاهش مراحل انجام كار و حذف مراحل زايد    -١١
  سازمان هاي دولتي در

 بازنگري در روش هاي اجرايي با توجه به رعايت سهولت، سادگي و رفع پيچيدگي در اجراي        -١٢
 قوانين و مقررات 



٢٠٥ تجربه سياستگذاري صنعتي در ايران

  SMEs توسعه -ب

فـراهم نمـودن شـرايط الزم جهـت تحكيم پيوندهاي داخلي و بين بخشي با توسعه اقماري               -١
دهاي كوچك، متوسط و بزرگ    صـنايع كوچـك و ايجـاد توسـعه زنجـيرهاي تولـيد بين واح              

 صنعتي 

 .اعطاي حمايت هاي ويژه فني، مالي، اعتباري، آموزشي و زير بنايي به صنايع كوچك -٢

  توسعه سرمايه گذاري خارجي -ج

 حمايت از سرمايه گذاري خارجي در كشور بويژه در جهت جذب فناوري پيشرفته و توسعه                   -١
 صنعتي 

 ن از طرق مختلف جلب سرمايه گذاري خارجي و تسهيل آ-٢

 
  تحليل عملكرد سياستي بخش صنعت در زمان تدوين برنامه سوم توسعه -٤-٢-٣

پس از بررسي اجمالي سياست هاي صنعتي طي پنج برنامه قبل و دو برنامه بعد از انقالب،                      
. عملكرد بخش صنعت بر اساس مستندات برنامه سوم توسعه در زمان تدوين اين برنامه مرور مي شود                   

به يادآوري است كه اگر چه جهتگيري هاي كلي توسعه صنعتي از برنامه هاي گذشته قابل استنتاج                 الزم  
گيري ها و سياستگذاري هاست، ولي بايد توجه        بوده و بخشي از عملكرد صنعت نيز منتج از اين جهت             

 برخي از   چون. داشت كه نتايج و اثربخشي سياست هاي توسعه صنعتي به طور كامل قابل ارزيابي نيستند              
برخي نيز در    . سياست ها در كليت خود باقي مانده و هيچ وقت فرصت اجرا و عملياتي شدن نيافتند                   

بنابراين وضعيت عملكرد بخش صنعت در مقطع       . ناهماهنگي با ساير سياست ها به طور ناقص پياده شدند        
 توسعه صنعتي كشور    زماني مورد بررسي، برآيند موفقيت ها و شكست هاي سياست هاي گذشته و مديريت          

نكته مهم آن كه بخشي از سياست ها در برنامه هاي مختلف تكرار شده،             . بعد از تدوين هفت برنامه است     
 .ولي در زمان بررسي عملكرد، مجدداً از نبود آن سياست به عنوان مشكل ياد مي شود

 هاي با توجه به نكات فوق، مشكالت بخش صنعت در زمان تدوين برنامه سوم در موضوع                    
 :مختلف طبقه بندي و به شرح زير گزارش شده است

 
 
 



٢٠٦ استراتژي توسعه صنعتي كشور

  سازماندهي وتشكيالت بخش صنعت-٤-٢-٣-١

عدم تمركز و ناهماهنگي درسياستگذاري صنعتي و پراكندگي اين مقوله در مجموعه وسيعي              -١
 از دستگاه ها 

 عدم توفيق شورايعالي صنايع به دليل تداخل وظايف وعدم تناسب اختيارات قانوني -٢

م تقش سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران در جهت تهيه و ارائه برنامه براي توسعه                عد -٣
ونوسازي صنايع، فناوري هاي نو، بررسي هاي علمي و صنعتي، تهيه و تربيت كادر مديريت،              

 كمك و راهنمائي هاي فني به واحدهاي توليدي 

 يمات اين بخش   تاثير شديد سازمان ها و دستگاه هاي خارج از بخش صنعت بر تصم -٤

اختصاص حجم وسيعي از سرمايه گذاري هاي صنعتي به شركت هاي مهم مادر دولتي به                 -٥
 دليل فضاي قانوني در دهه گذشته و عدم تحول جدي در فضاي سرمايه گذاري غيردولتي 

سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران در واگذاري واحدهاي تحت پوشش            نيافتن  توفيق   -٦
 موانع اجرايي و فضاو بافت مالكيت پس از انقالب خود به دليل وجود 

 طرح جديد به رغم اهداف اوليه خود مبني بر          ٤٨سرمايه گذاري سازمان صنايع ملي ايران در        -٧
 وظيفه سرپرستي واحدهاي مصادره و ملي شده 

 شركت ملي صنايع پتروشيمي در زمينة رقابت پذيري  نيافتن توفيق -٨

ي از واحدهاي صنعتي توسط سازمان ها و نهادهاي          تحت مالكيت درآمدن مجموعه وسيع      -٩
 . عمومي وابسته به دولت كه عمدتاً عهده دار وظايف اجتماعي هستند

 
  ظرفيت هاي قانوني بخش صنعت-٤-٢-٣-٢

  قانون ماليات ها و عوارض -الف

 موثر نبودن مشوق هاي مالياتي در مورد فعاليت هاي صنعتي  -١

  ثبات آنهابيتنوع عوارض صنعتي و  -٢

 ماليات متناسب با نسبت سود و اعمال نرخ هاي تصاعدي بر عدد مطلق سود و                  نكردن اخذ -٣
 عدم تغييرآن متناسب با زمان 

 اخذ ماليات مضاعف از سهامداران -٤



٢٠٧ تجربه سياستگذاري صنعتي در ايران

صورت بخشي درآورده كه رجحاني براي         ه   تنوع عوارض ملي و محلي، صنعت را ب             -٥
 . سرمايه گذاري ندارد

 كي قوانين و مقررات تجاري و گمر-ب

 عدم تأثير سياست هاي تعرفه اي و قوانين حمايتي به جهت عدم شكل گيري رقابت پذيري                 -١
 صنايع داخلي با رقباي خارجي  

 استنباط هاي شخصي از تعرفه ها به دليل مشكالت موجود در نظام تعرفه ها و عدم جامعيت و                -٢
 مانعيت طبقه بندي آنها 

 خاص و عدم اعمال سياست هاي بازرگاني از طريق            وجود موانع و تسهيالت غير تعرفه اي       -٣
 تعرفه ها و ايجاد خدشه در شرايط رقابت 

 طوالني بودن زمان ترخيص كاال و مراحل ثبت سفارش كه بيشتر ريشه در رويه هاي اداري                 -٤
 .دارد

  قانون كار-ج

 نگرش واحد قانون كار به تمام بخش هاي اقتصادي و كليه طبقات كارگاه هاي صنعتي  -١

 انتقال هزينه هاي اجتماعي به بنيه مالي كارگاه هاي صنعتي  -٢

 عدم تعادل حقوق كارگر و كارفرما در قانون كار  -٣

 وجود تنگناهاي شديد در جهت تعديل نيروي انساني واحدهاي توليدي  -٤

 عدم انعطاف براي واحدهاي توليدي در شرايط ركود -٥

 شاغل جديدحمايت از كارگران موجود به قيمت حذف امكان توسعه م -٦

 ايجاد محدوديت در پويايي و تغيير نيروي كار  -٧

عدم توجه به اختيارات مديريت در توسعه واحدها و تغيير فناوري و موكول نمودن آن به اخذ                  -٨
 مجوز از ادارات كار

  قانون استاندارد-د

 عدم استقالل صريح موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و آميختگي بافت اداري  -١

با وظايف  ) تدوين استانداردها و فعاليت هاي نظارتي و تحقيقاتي      (يف حكومتي   آميختگي وظا  -٢
 )ايجاد و اداره آزمايشگاه هاي صادركننده گواهي(اجرايي 



٢٠٨ استراتژي توسعه صنعتي كشور

  قوانين مالكيت معنوي و حمايت از نوآوران و اختراع -ه 

 كارايي آن در شرايط جديد ناقديمي بودن قانون ثبت عالئم تجاري و اختراعات و  -١

 قانون حق تاليف در مناسبات صاحبان داخلي آثار و ابداعات كه موجب عدم امنيت                ننپذيرفت -٢
 . شكل گيري فرايند تبديل آنها به امتيازات تجاري مي گردد

 
  ظرفيت سياستگذاري و مديريتي بخش صنعت-٤-٢-٣-٣

ر روزمرگي سياستگذاري به دليل درونگرايي مزمن اقتصاد كشور و عملكرد انفعالي آن در براب              -١
 تحوالت جهاني 

 حافظة تصميم گيري در مجموعه مديريتي و سياستگذاري به دليل گسيختگي             نيافتنشكل   -٢
 در نظام برنامه ريزي، نظارتي و اجرايي 

 ضعف ارتباط نهادي بخش صنعت در سياستگذاري هماهنگ بازرگاني و صنعتي  -٣

 عدم ايفاي نقش مثبت توسط شوراهاي عالي در مقولة سياستگذاري  -٤

 ن رويكرد پروژه اي در حوزه هاي طرح و برنامه جريا -٥

 كامل اساسنامه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مبني بر صرف حداقل              نيافتن تحقق -٦
  درصد از سود خالص اين سازمان براي تعليمات فني و آموزش و مطالعات٢٥

ه به عمل   سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان عمالً حمايني از توليد كنند                -٧
 .نياورده و در جهت تأمين اهداف درآمدي براي دولت عمل كرده است

 
  تأمين منابع مالي و تجهيز صنايع جديد-٤-٢-٣-٤

بانك صنعت ومعدن به دليل تبديل به يك بهره بردار بزرگ صنعتي از اهداف اصولي خود                   -١
اي در جهت   مبني برتوسعه كارآفريني و ايفاي نقش به عنوان يك بانك تخصصي توسعه               

 .تجهيز منابع دور افتاده است

كاهش ظرفيت اعطاي تسهيالت به بخش غير دولتي به جهت فشار دولت به سيستم بانكي                -٢
 از طريق تبصره هاي تكليفي

 
 



٢٠٩ تجربه سياستگذاري صنعتي در ايران

  سرمايه گذاري خارجي-٤-٢-٣-٥

  ربط عليرغم وجود قانون جلب سرمايه هاي خارجييضعف عملكرد سازمان هاي ذ -١

قابل در بخش صنعت به رغم پيش بيني هاي به عمل آمده در قانون             عدم توفيق شيوة بيع مت     -٢
 برنامه اول

 
  تحقيق و توسعه-٤-٢-٣-٦

 ضعف نظام آمار و اطالعات در بخش صنعت -١

روند نامطلوب انتقال فناوري به كشور به جهت توفيق نيافتن بخش صنعت در جذب                      -٢
 سرمايه گذاري خارجي

 
 )١٣٧٩-١٣٨٣(فرهنگي برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و  -٤-٢-٤

برنامه سوم در كليت خود اصوالً يك برنامه اصالح ساختار در سطح اقتصاد ملي است كه                       
مهمترين جهت گيري آن انجام اصالحات ساختاري و نهادي در بخش عمومي براي افزايش كارايي                   

چهار موضوع مهم   در اين زمينه،    . دولت، باال بردن بهره وري منابع ملي، و تقويت بخش غير دولتي است            
با اجراي  . نظام اداري، شركت هاي دولتي، انحصارات، و تمركززدايي در برنامه مورد توجه قرار گرفته است             

كامل و هماهنگ سياست هاي اين برنامه ميتوان اميدوار بود كه بخشي از الزامات و شرايط محيطي براي                 
است هاي صنعتي برنامه به طور پراكنده در       اگرچه بخشي از سي   . توسعه فعاليت هاي صنعتي فراهم مي شود    

راستاي اصالحات ساختاري و نهادي كليت برنامه شكل گرفته است ولي در نبود استراتژي توسعه صنعتي                
يادآوري اين نكته   . همچنان در برنامه سوم نيز جهت گيري هاي توسعه صنعتي تعريف مشخصي ندارد             

يازمند مجموعه اي از سياست هاي اقتصاد كالن،          صنعتي ن  راهبردضروري است كه پياده سازي يك         
نهادسازي، بازنگري و توسعه قوانين، توسعه فناوري و مهارت ها، سازماندهي فعاليت هاي صنعتي، تامين               

با توجه به نكات فوق      . منابع مالي، و توسعه زيرساخت ها در جهت تحقق اهداف توسعه صنعتي است               
در ارتباط با صنعت و در چارچوب بازارهاي مختلف         ) ن و بخش  در سطح كال  (سياست هاي برنامه سوم را     

 :مي توان بشرح زير طبقه بندي كرد
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  بازار محصول-٤-٢-٤-١

  سياست تجاري-الف

 رعايت حدود حمايت ازصنعت داخلي در جهت تقويت رقابت پذيري منطقه اي و جهاني  -١

 به صورت بيع    بويژهتشويق، تسهيل و كمك به شكل گيري مشاركت هاي ايراني، خارجي             -٢
 متقابل به عنوان ابزاري براي توسعه صادرات 

استرداد حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه و واسطه اي وارداتي مورد استفاده در                     -٣
 توليدكاالهاي صادراتي پس از صدور محصوالت توليدي 

 معافيت كاالها و خدمات صادراتي از پرداخت عوارض و ماليات  -٤

ا و خدمات صادراتي از اخذ هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجباري و             معافيـت كااله   -٥
 گواهي هاي مرسوم در تجارت بين الملل

 حذف موانع غيرتعرفه اي و غير فني براي رونق تجارت خارجي  -٦

ايجاد زمينه هاي الزم جهت حضور فعال شركت ها و مؤسسات فني و مهندسي اعم از مشاور                  -٧
  در بازارهاي جهانيو پيمانكاري ايراني

مجـاز بـودن صـدور كلـيه كاالها و خدمات به استثناي عتيقه، ذخاير استراتژيك و كاالهاي                   -٨
 مشمول يارانه مستقيم

  رقابت داخلي-ب 

فـروش سـهام شركت هاي قابل واگذاري بخش دولتي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي                -١
 . غيرضروري است

 راي انجام امر خصوصي سازي سازماندهي الزم به صورت متمركز ب -٢

 فراهم آوردن محيط آزاد و برخوردار از امنيت براي واحد هاي فعال در بخش خصوصي  -٣

بازنگـري و اصـالح كلـية قوانيـن ومقررات موجد انحصار در توليد وتوزيع كاالها وخدمات و              -٤
حصارات سرمايه گذاري و تهيه و تصويب قوانين و مقررات الزم براي مقابله با شكل گيري ان               

 .جديد

لغـو انحصـاراتي كـه بـه موجـب دسـتورالعمل ها و مقررات مصوب دولت و يا اعطاي امتياز                      -٥
 . تخصيص منابع ايجاد شده اند طي يك سال
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لغو كليه قوانين و مقرراتي كه اجازة ورود به بازارها را به عهدة انحصارات موجود درآن زمينه                  -٦
 . گذارده است

ربوط به نظام صنفي در جهت رفع انحصارات غير ضرور و           بازنگـري در قوانين و مقررات م       -٧
 .  موانع موجود در جهت ايجاد فرصت هاي شغلي جديدكردنبرطرف 

تدويـن ضـوابط ومقـررات الزم بـراي تعـريف وتشـخيص درجة انحصار و تنظيم عملكرد                   -٨
 . انحصارات طبيعي و ساير انحصاراتي كه لغو نمي گردند

ي اعم از سياست هاي پولي، ارزي، مالي، و بازرگاني          اصـالح مجموعه سياست هاي اقتصاد      -٩
داخلـي و خارجي به گونه اي كه امكان كسب رانت اقتصادي در بخش هاي مختلف از بين                  

 . برود

 جلوگـيري از تـبديل شـدن انحصـارات بخـش عمومـي بـه انحصـارات بخش تعاوني و                     -١٠
 خصوصي در اجراي سياست خصوصي سازي 

يع عوارض مأخوذه از توليدات صنعتي در قالب يك نرخ          كـاهش تعدد و حتي االمكان تجم       -١١
 مالياتي

 نرخ هاي ترجيحي    كردنو نيز متناسب    ...) آب، برق، گاز،  ( منطقـي سـاختن هزينه نهاده ها         -١٢
 در جهت حمايت از توليد  

 
  بازار عوامل-٤-٢-٤-٢

  بازار سرمايه-الف

نه اي  كه انگيزه    اصالح فروش اوراق مشاركت و تعيين و تخمين نرخ سود آن به گو                     -١
 . سرمايه گذاري در بخش هاي توليدي كاهش نيابد

ايجاد صندوق هاي خاص سپرده گيري توسط بانك صنعت و معدن براي رشته ها و طرح هاي              -٢
 معين 

فراهم سازي زمينه فعاليت مجاز انواع مؤسسات، سازمان ها و واحدهاي اعتباري غيربانكي                -٣
ي بانك ها و گسترش بازارهاي مالي و تشويق پس           جهت افزايش شرايط رقابت   ) غيردولتي(

 انداز داخلي 
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 راه اندازي بورس هاي منطقه اي در سطح كشور  -٤

تأميـن مالـي طرح هاي غيردولتي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي از منابع خارجي توسط                  -٥
 بانك هاي صنعت و معدن، كشاورزي و توسعه صادرات 

 در جهت تجهيز منابع مالي بخش صنعت و  فعـال كـردن بـانك تخصصـي صـنعت و معدن            -٦
معـدن ازطـريق واگـذاري سـهام كلـيه شـركت هـاي تحـت پوشش به بخش هاي تعاوني و          

 خصوصي، ايجاد صندوق هاي خاص سپرده گيري براي رشته ها يا طرح هاي معين

 
  بازار فناوري -٤-٢-٤-٣

 يافته و ايجاد زيربناهاي    استفاده بهينه از نتايج تحقيقاتي و تحوالت فناوري كشورهاي توسعه          -١
 علمي، فني و توليدي براي استفاده از آثار سرريز فناوري به كشور 

ايجاد شرايط الزم براي جذب و بومي كردن فناوري هاي وارداتي در بنگاه هاي صنعتي و                   -٢
 معدني از طريق مشوق هاي مالياتي 

 شده نزد بانك ها به      تأمين تسهيالت اعتباري از محل بودجة عمومي در قالب وجوه اداره              -٣
 منظور سرمايه گذاري هاي مولد و اعطاي كمك هاي مالي و فناوري

 
  توسعه زير ساخت ها-٤-٢-٤-٤

  توسعه زير ساخت هاي نهادي-الف

تفكيك حوزه هاي سياستگذاري از امور تصدي گري و تمركز سياستگذاري در حوزه صنعت              -١
 و معدن 

  تقويت توان رقابت محصوالت صادراتيراه اندازي مراكز اطالع رساني به منظور -٢

تشكيل شورايعالي توسعة صادرات غيرنفتي به منظور تنظيم خط مشي هاي صادرات كشور و             -٣
 تعيين كمك ها و تسهيالت قابل ارائه به بخش صادرات و رفع مشكالت و موانع آن

اصالح قانون تأسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران در جهت ساماندهي فعاليت هاي                -٤
 ش غيردولتيبخ
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سازماندهي جغرافيايي واحدهاي صنعتي در جهت كاهش هزينه ها، ايجاد هم افزايي و كاهش             -٥
 مشكالت زيست محيطي

  حمايت از اصناف توليدي مستقر در شهرها در جهت استقرار در شهرك هاي صنعتي  -٦

  SMEs توسعه -ب

 اختصاص بودجه سنواتي وجوه اداره شده به صنايع كوچك و اشتغالزا -١

 يجاد خطوط اعتباري خاص براي حمايت از صنايع كوچك در بانك صنعت و معدنا -٢

  توسعه سرمايه گذاري خارجي-ج

 فراهم كردن شرايط الزم براي توسعه سرمايه گذاري خارجي در بخش صنعت و معدن -١

 
 ١ اهم عملكرد سياست هاي صنعتي در دو سال اول برنامه سوم توسعه-٤-٢-٥

  بازار محصول-٤-٢-٥-١

  سياست تجاري-فال

 گروه كااليي وزارت صنايع و افزايش نرخ سود بازرگاني كاالهاي           ٢١٠٠ حذف مجوز واردات     -١
  درصد ١٥٠ درصد به ٢٠صنعتي بطور متوسط از 

تداوم لزوم اخذ مجوز براي صادرات برخي اقالم به رغم آزادسازي صادرات به جز استثنائات                 -٢
 ذكر شده در قانون 

  رقابت داخلي-ب

  تدوين برنامه واگذاري شركت هاي تحت پوشش تا پايان برنامه سوم  -١

 عدم عملكرد مطلوب واگذاري شركت هاي تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع              -٢
  ١٣٨٠ايران بويژه در سال 

تدوين برنامه اجرايي آماده سازي شركت ها براي فروش يا واگذاري به شركت هاي مادر در                 -٣
 صنعت و معدن هيئت مديره بانك 

                                                           
زارش اقتصادي و نظارت بر عملكرد سال       گ:  بـراي آشـنايي بيشتر با عملكرد دو سال اول برنامه سوم توسعه نگاه كنيد به                  -١

 .همچنين به جدول هاي ضميمه اين بخش مراجه شود. ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور١٣٨٠دوم برنامه سوم توسعه، 
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امتناع وزارتخانه ها از معرفي شركت هاي تحت پوشش براي واگذاري به دليل الزام به واريز                -٤
  درصد از منابع حامل از فروش سهام به خزانه٤٨

كه در مطالعات آماده سازي تدوين برنامه       (بازبيني اليحه ضد انحصار و تسهيل كننده رقابت          -٥
 ) ه استسوم تهيه شده بود و هنوز نهايي نشد

 
  بازار عوامل-٤-٢-٥-٢

  بازار سرمايه -الف

 نمايندگي در بانك صنعت و معدن در قالب سياست حمايت و            ٢٨اعطاي تسهيالت از طريق      -١
 هدايت فعاليت هاي صنعتي و معدني

 ايجاد رديف بودجه اي جهت تشويق صادرات خدمات فني و مهندسي -٢

قالب لوايح بودجه سنواتي و از طريق        تسهيالت در طرح هاي اشتغالزا و صنايع كوچك در            -٣
 .وجوه اداره شده و اعتبارات بانكي

 . درصد از سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز براي امكان تهيه وسايل كار٧٠پرداخت حداقل  -٤

  بازار كار -ب

تجديد ساختار نيروي انساني از طريق جذب و به كارگيري نيروهاي متخصص و بازخريد                  -١
 ديپلم و پائين تر در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايرانكاركنان با تحصيالت 

 كاهش سهم اشتغال بخش عمومي دركل اشتغال  -٢

تخفيف در ميزان حق بيمه سهم كارفرما و كاهش ماليات كارفرمايان كارگاه هاي موجود به                -٣
 .منظور تشويق در استخدام نيروي كار جديد معرفي شده از مراكز خدمات اشتغال

وق و عوارض دولتي پرداخت قسمتي از سود تسهيالت اعطايي به                     معافيت از حق     -٤
سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني به منظور ايجاد اشتغال در مناطق كمتر توسعه                  

 .يافته

اختصاص سهميه خاص از طرف دولت در پرداخت يارانه سود تسهيالت به سرمايه گذاران                 -٥
 .اد فني و حرفه ايخصوصي و تعاوني در زمينه ايجاد آموزشگاه هاي آز
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برنامه ريزي و تمهيدات الزم از نظر قوانين و مقررات براي اعزام نيروي كار به خارج از                       -٦
 .كشور

تسهيالت در طرح هاي اشتغالزا و صنايع كوچك در قالب لوايح بودجه سنواتي و از طريق                   -٧
 . وجوه اداره شده و اعتبارات بانكي

 
  بازار فناوري-٤-٢-٥-٣

   درصد٦٤/٠بودجه تحقيقات دولت به توليد ناخالص داخلي به  افزايش نسبت -١

ثابت ماندن شاخص هزينه هاي    ( عدم بهبود وضعيت نسبي تحقيقات در بنگاه هاي صنعتي            -٢
  )٢٥/٠تحقيقات به ارزش افزوده واحدهاي صنعتي در حد 

 
  توسعه زير ساخت ها-٤-٢-٥-٤

 تشكيل وزارت صنايع و معادن  -١

 الي واگذاري و سازمان خصوصي سازي تشكيل هيات ع-٢

 شركت  ٤ شركت تخصصي مادر، و تصويب       ١١سـاماندهي كليه شركت هاي دولتي در قالب          -٣
تخصصـي گسترش و نوسازي صنايع ايران، توسعه و نوسازي معادن ايران، شركت دخانيات،              

 .و صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه الكترونيك ايران در هيات دولت

 هرك هاي صنعتي توسط بخش خصوصياجازة احداث ش -٤

برخورداري شهرك هاي صنعتي غير دولتي از امتيازات مقرر در قانون راجع به تأسيس                    -٥
 شركت شهرك هاي صنعتي ايران

تهيه پيش نويس قانون و آئين نامه، دستورالعمل ها و ضوابط وقراردادهاي نمونه در                       -٦
 شهرك هاي صنعتي

خصوص واگذاري زمين در شهرك هاي صنعتي به       افزايش درصد و زمان تقسيط پرداخت در         -٧
 منظور تشويق سرمايه گذاران

انجام اقدامات اوليه براي تأسيس و سازماندهي شركت هاي پيمانكاري عمومي در زمينه هاي               -٨
نفت و گاز و پتروشيمي، سيستم هاي حمل و نقل ريلي و فلزات با مشاركت بخش خصوصي                 

 ندر سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايرا
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اصالح ساختار سازمان صنايع كوچك ايران در جهت تعديل نيروهاي مازاد و تفكيك وظايف            -٩
 .حاكميتي از تصدي و واگذاري فعاليت هاي تجاري به بخش غير دولتي

تقويـت سـازمان صـنايع كوچـك ايـران در جهـت بسـط فرصت هاي شغلي در واحدهاي                     -١٠
 .كوچك و متوسط

 واحد  ٧٥اجي كشور و شروع اجراي عمليات در        تهـيه و تدويـن قـانون بازسازي صنايع نس          -١١
 .بزرگ

  تهيه طرح و تصويب مصوبه نوسازي صنايع كشور در دولت  -١٢

 تهيه اليحه تجميع عوارض -١٣

 
  عملكرد شاخص هاي كالن بخش صنعت-٤-٣

در اين بخش تحوالت شاخص هاي كمي بخش صنعت چون ارزش افزوده، سرمايه گذاري،                 
جدول ( سال هاي برنامه هاي مختلف عمراني و توسعه مرور مي شود        اشتغال، و صادرات صنعتي در طي        

جايگاه صنعت ايران در سطح اقتصاد ملي و در اقتصاد جهاني پس از اجراي هفت برنامه                   ). ٤-١شماره  
سير برنامه هاي مختلف نشان    . عمراني و توسعه و در سال هاي پاياني هشتمين برنامه جاي تاُمل دارد              

ي صنعتي از يك برنامه به برنامه ديگر از نظر تنوع وتعداد افزايش يافته ولي                     مي دهد كه سياست ها  
اگرچه عملكرد كلي شاخص هاي كالن صنعتي در بخش        . اثربخشي سياست ها رو به كاهش گذاشته است      

اول مورد بررسي قرار گرفت، ولي در ادامه عملكرد اين متغيرها به طور خالصه به تفكيك برنامه هاي                     
 .ر مي شودمختلف مرو

سهم ارزش افزوده صنعت در توليد ناخالص داخلي به علت كاهش روند نرخ رشد ارزش افزوده                  
نكته مهم آن كه افزايش نسبي اين       .  درصد رسيده است   ١٦صنعت پس از انقالب، در سال هاي اخير به          

 مُوثر  سهم طي برنامه هاي مختلف تنها يك روند طبيعي بوده است، كه در صورت وجود سياست هاي                  
متوسط نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت در آخرين         . صنعتي اين سهم بايد تصوير ديگري مي داشت       

اين رقم در اولين برنامه توسعه بعد از انقالب، با توجه      .  درصد بوده است   ١٦برنامه عمراني پيش از انقالب      
 درصد كاهش   ٥مه دوم به     درصد و در برنا    ١/٩به حجم توسعه زير ساخت ها بعد از سال هاي جنگ، به             

 ).٤-١نمودار (يافته است 
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بر اساس روند تحوالت سرمايه گذاري صنعتي، نرخ رشد سرمايه گذاري بخش كه در آخرين                  
 درصد رسيده بود، تنها در برنامه اول توسعه به علت حجم                 ٣/٣٢برنامه عمراني پيش از انقالب به         

 -٩/٨ن در حالي است كه رقم مشابه در برنامه دوم            سرمايه گذاري سال هاي بعد از جنگ تكرار شد و اي         
در ) ١٣٦١به قيمت ثابت سال     (مقايسه كلي ارقام مطلق سرمايه گذاري       ). ٤-٢نمودار  (درصد بوده است    

ميزان سرمايه گذاري  ) سال آخر برنامه پنجم عمراني     (١٣٥٦برنامه هاي مختلف نشان مي دهد كه در سال         
 ميليارد  ٤٠٥به  ) سال آخر برنامه اول توسعه     (١٣٧٢اين رقم در سال     . است ميليارد ريال بوده     ٣٥٤معادل  

.  ميليارد ريال كاهش يافته است     ٦/٢٧٣به  ) سال آخر برنامه دوم توسعه     (١٣٧٨ريال افزايش، و در سال      
سهم سرمايه گذاري بخش صنعت در كل سرمايه گذاري به جز سال پاياني برنامه اول توسعه كه به خاطر                  

 درصد، معادل   ١١ درصد بالغ شد، در سال هاي بعد نيز همچنان در سطح             ١٩اص اين برنامه به     ويژگي خ 
 .، ثابت باقي مانده است١٣٥٦اين رقم در سال 

 بر اساس روند تحوالت اشتغال صنعتي، متوسط نرخ رشد اشتغال صنعتي نيز كه در برنامه هاي                 
 درصد  ٨/٠ و   -٦/٠نامه هاي بعد از انقالب به        درصد بوده است در بر      ٥عمراني پيش از انقالب بيش از        

با اين حال سهم اشتغال صنعتي از كل اشتغال در يك روند افزايشي كند، در سال                   . كاهش يافته است  
 . درصد رسيده است٨/٥ به ١٣٨٠

سهم صادرات صنعتي در كل     ١٣٨٠روند تحوالت صادرات صنعتي نيز نشان مي دهد كه در سال           
مقايسه متوسط نرخ   .  درصد افزايش يافته است    ٧/٣٧ و   ٨/٨ير نفتي به ترتيب به      صادرات و در صادرات غ    

رشد صادرات صنعتي طي سال هاي برنامه هاي مختلف نشان مي دهد كه برنامه اول، شاهد رشد باالي                  
 . صادرات صنعتي بوده است
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متوسط رشد ارزش افزوده صنعت در دوره هاي مختلف نمودار 4-1: 
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متوسط رشد سرمايه گذاري صنعت در دوره هاي مختلف نمودار 4-2: 
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 ) است١٣٨٠ و ١٣٧٩ق ارقام مربوط به برنامه سوم، متوسط رشد سال هاي در نمودارهاي فو(
 

  جمع بندي و نتيجه گيري-٤-٤

 تحليل عملكرد سياست هاي صنعتي گذشته

از شرايط اثر بخشي سياست هاي صنعتي آنست كه، سياست ها مي بايست در يك مجموعه                     
 خالصه مهمترين مُولفه هاي يك      به طور . هماهنگ و در چارچوب يك استراتژي صنعتي تعريف شوند          

استراتژي صنعتي را مي توان توسعه بخش خصوصي، حركت به سمت آزادسازي تجاري و توجه به                      
بنابراين . تحوالت اقتصاد جهاني، توسعه فناوري، ارتقاء مهارت ها، و توسعه سرمايه گذاري خارجي برشمرد            

 گذشته ايران را از نظر توجه به فناوري صنعتي          با اين نگرش مي توان برنامه هاي مختلف عمراني و توسعه        
با بررسي سير جهت گيري هاي كلي برنامه هاي صنعتي پيش از انقالب، بويژه                . مورد ارزيابي قرار داد    

برنامه هاي سوم و چهارم و پنجم مي توان چارچوب فناوري توسعه صنعتي را در دوره هاي مزبور ترسيم                   
 .كرد

تسهيالت و برنامه هايي جهت حمايت و جلب بخش           ) ١٣٣٤-١٣٤١(در برنامه عمراني دوم       
خصوصي در بخش صنعت به اجرا درآمد كه ارائه كمك هاي فني و تأسيس بانك توسعه صنعتي و معدني                  

. قانون جلب حمايت از سرمايه هاي خارجي نيز در اين برنامه به تصويب رسيد            . ايران نمونه اي از آن ها بود    
 .نظور اعطاي وام هاي صنعتي، بانك اعتبارات صنعتي را تأسيس كردسازمان برنامه نيز به م
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 :٤-١جدول شماره 



٢٢٠ استراتژي توسعه صنعتي كشور

با ايجاد تحول در تركيب فعاليت هاي اقتصادي بخش          ) ١٣٤٢-١٣٤٦(در برنامه سوم عمراني      
صنايع گسترش نسبي يافت و صنايعي براي سرمايه گذاري مورد هدف قرار گرفتند كه از نظر مواد خام و                   

همچنين بخش عمده اي از      . اي فني و امكانات بازار فروش، بر صنايع ديگر مزيت داشتند              مهارت ه
در بعد سياست تجاري، واردات كاالهاي سرمايه اي       . اعتبارات عمراني دولت صرف توسعه زير بناها گرديد       

. تسهيل گشت و صنايع داخلي از طريق جلوگيري از ورود كاالهاي مشابه مورد حمايت قرار گرفت                      
هادهاي تأمين اعتبار مالي بخش خصوصي چون بانك اعتبارات صنعتي و بانك صنعتي و معدني ايران                  ن

در اين برنامه   . سرمايه گذاري خارجي و كمك هاي فني خارجي مورد تشويق قرار گرفت            . توسعه يافت 
ديريت تشكيل مدارس حرفه اي و دانشكده هاي صنعتي، استفاده از آموزش حين خدمت و بويژه آموزش مي              

 .صنعتي مورد توجه قرار گرفت

نيز پايه هاي مجموعه اي از صنايع زيربنايي        ) ١٣٤٧-١٣٥١(ساله چهارم    در برنامه عمراني پنج   
به دليل تعقيب سياست جايگزيني واردات، سهم كاالهاي واسطه اي و سرمايه اي در واردات                . نهاده شد 

تسهيالت . عه فعاليت هاي صنعتي اتخاذ شد      حداكثر معافيت مالياتي براي توس      . كشور افزايش يافت   
فعاليت بازار بورس اوراق بهادار توسعه      . اعتباري از طريق وام و مشاركت بانك هاي تخصصي ادامه يافت          

زمينه هاي توسعه فناوري با ايجاد شهرهاي صنعتي، توجه به كيفيت محصوالت صنعتي، انجام                 . يافت
 استخدام كاركنان فني براي صنايع، بويژه در تخصص هاي         تحقيقات علمي، مشاركت دولت در هزينه هاي     

سرمايه گذاري خارجي در رشته هاي خاصي كه صدور محصوالت آنها به خارج نياز به               . دقيق فراهم شد  
سرمايه گذاري داشت فراهم شد و صدور كاالهاي صنعتي از طريق مذاكره با ساير كشورها و عقد                        

 با تنوع بخشي كاالهاي صنعتي و گسترش بازارهاي موجود و               موافقتنامه هاي بازرگاني، و همچنين     
 .  دستيابي به بازارهاي جديد خارجي افزايش يافت

سياست هاي صنعتي اتخاذ شده در دوران برنامه هاي عمراني سوم و چهارم با راهبرد جايگزيني                
از . اني داشت  در اقتصادهاي صنعتي شده آسياي شرقي رخ داده است، همخو            ١٩٦٠واردات كه در دهه     

ويژگي هاي مهم اين راهبرد، حمايت از صنايع نوزاد و توسعه صنايع سنگين محصوالت سرمايه اي و                    
 .واسطه اي جهت تعميق توسعه صنعتي بوده است

حمايت دولت از بخش خصوصي و           ) ١٣٥٢-١٣٥٦(در برنامه عمراني پنجساله پنجم           
در .  ميليارد دالر سرمايه خارجي وارد ايران شد       ٥/٢سرمايه گذاري خارجي ادامه يافت، به طوري كه حدود         



٢٢١ تجربه سياستگذاري صنعتي در ايران

اين برنامه بر مبناي ايجاد صنايع جديد و توسعه صنايع بر اساس مزيت نسبي و افزايش صادرات صنعتي                   
براي نخستين بار، جهت گيري صادراتي در برنامه ريزي كشور منظور و مركز توسعه صادرات تأسيس                   

اي صادرات صنعتي، اخذ گواهينامه ارزي براي واردات نهاده هاي            دولت در جهت ايجاد انگيزه بر       . شد
ضروري بسياري از صنايع را مشروط به صدور بخشي از توليدات اين صنايع به خارج كرد و به منظور                       
افزايش كيفيت كاالهاي ساخت داخل به تدريج حمايت گمركي در مورد كاالهاي مصرفي را كاهش داد                 

اسطه اي و سرمايه اي را به منظور كاهش واردات آنها مورد حمايت گمركي              و صنايع سازنده كاالهاي و     
به منظور توسعه بخش خصوصي ميزان انتقال منابع مالي از بخش دولتي به بخش خصوصي                  . قرار داد 

در اين برنامه مراكز    . اعتبارات سيستم بانكي و خدمات بانك هاي تخصصي توسعه يافت          . افزايش يافت 
سياست هايي جهت تجديد نظر در رشته هاي تحصيلي           . ء مهارت ها ايجاد شد     آموزشي جهت ارتقا   

همچنين توسعه صنايع كوچك و متوسط      . دانشگاه ها، تحقيقات، استاندارد، و كيفيت محصوالت اتخاذ شد       
با تشويق بيشتر سرمايه گذاران، احداث صنايع اقماري و تغذيه كننده صنايع بزرگ، اعطاي كمك هاي فني               

، ايجاد مراكز پيمانكاري بين صنايع كوچك و بزرگ، به عنوان سياست هاي اين برنامه بوده                  و آموزشي 
همچنين در ادامه سال هاي گذشته، سرمايه گذاري خارجي به منطور جذب دانش هاي فني و فناوري          . است

 . پيشرفته مورد تشويق و حمايت قرار گرفت

اني در جهت گيري هاي فوق پيش آمد،        مهمترين اختاللي كه در سال هاي برنامه پنجم عمر          
 و فزوني درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت بود كه باعث گشودن بي رويه                ١٣٥٣شوك نفتي سال    

از اين سال به بعد به      . مرزها به روي واردات شد و صنايعي كه در پي رقابت بودند به شدت آسيب ديدند                
مين منابع ارزي مورد نياز از صادرات نفت، جهتگيري         علت بي نيازي به ارز حاصل از صادرات صنعتي و تأ         

صادراتي استراتژي صنعتي كشور از بين رفت و بر خالف استراتژي صنعتي كشورهاي آسياي شرقي كه                  
از مرحله جايگزيني واردات به توسعه صادرات رسيدند، اقتصاد ايران با شدت بيشتري در سياست                        

هم آن كه اين شوك نفتي و تزريق درآمدهاي ارزي نفت در               نكته م . جايگزيني واردات خود باقي ماند     
بدين جهت قرار گرفتن    . زماني به وقوع پيوست كه اقتصاد ايران هنوز صنعتي شدن را تجربه نكرده بود               

رشد اقتصاد ملي بر پايه منابع طبيعي نفت نه تنها كمكي به فرآيند توسعه صنعتي ايران نكرد، بلكه از                       
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جاري اقتصاد و توسعه نيافتن بخش تجاري، بويژه صادرات محصوالت صنعتي،           طريق توسعه بخش غير ت    
 .  ١به عامل ضد صنعتي تبديل گرديد

در سال هاي بعد از انقالب، تداوم افزايش درآمدهاي نفتي از يك سو و نگرش حاكم به نقش                     
وسعه بخش  مسلط دولت در مديريت اقتصادي بعد از سال هاي انقالب، باعث شد كه بدون نياز به ت                     

 ، بخش عمده اي از سرمايه       خصوصي كارآفرين و بدون توجه به توسعه صنعتي صادرات گرا و رقابتي              
به علت بدهكار بودن برخي از واحدهاي توليدي و          . گذاري ها از طريق شركت هاي دولتي به انجام رسد        

ور برقراري توازن در    تجاري به بانك هاي كشور و نيز حضور گسترده تر دولت در امور اقتصادي به منظ                
 قانون اساسي واحدهاي    ٤٤ ، همچنين در بستر قانوني اصل       امور معيشتي مردم در شرايط جنگ و بحران       

در چنين شرايطي به منظور رفع      . بسياري به مالكيت دولت درآمد و تحت اداره مديران دولتي قرار گرفت            
 اصالح شرايط محيطي و ايجاد الزامات        مشكالت حاصله از ساختار اقتصاد دولتي و در راستاي نياز به             

توسعه در سطح اقتصاد ملي، تنظيم و اجراي برنامه هاي پنجساله  بعد از انقالب به شكل برنامه هاي                      
برنامه هاي توسعه بعد از    .  آغاز گرديد  ١٣٦٨توسعه اي و متفاوت از برنامه هاي پيش از انقالب، از سال              

مه هاي ارشادي طبقه بندي كرد، ولي تفاوت هاي عمده اي در روش           انقالب را اگرچه مي توان از نوع برنا       
در برنامه هاي اول و دوم، تخصيص تقصيلي منابع تا سطوح بخش و            . برنامه ريزي آنها قابل مشاهده است    

منطقه بر جنبه سياستگذاري آن سايه افكند، به طوري كه ويژگي جامعيت آنها نه در بعد اجراي                          
كه در جنبه تخصيص منابع نمايان شد كه شايد در فضاي سال هاي سازندگي بعد              سياست هاي يكپارچه، بل  
 .از جنگ قابل توجيه باشد

ويژگي برنامه اول توسعه را از جنبه سياستگذاري مي توان شروع سياست هاي آزادسازي در                   
 راستا  در اين . سال هاي بعد از انقالب و بازسازي و توسعه زيرساخت ها بعد از سال هاي جنگ دانست                 

شكستن انحصار دولتي تجارت خارجي، حذف تشكل هاي انحصاري، خصوصي سازي، فعال كردن بازار               
بورس، ايجاد شهرك هاي صنعتي، اصالح ساختار اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، تشويق و حمايت از                   

ابطه با  ايجاد تشكل هاي صنعتي و معدن، تأكيد بر ايجاد صنايع كوچك و همچنين سياست هاي در ر                   
بي توجهي به اجراي يكپارچه اين سياست ها به   . توسعه فناوري از مهمترين جهت گيري هاي اين برنامه بود       

                                                           
بررسي اثرات عوامل و متغيرهاي :  بـراي آشـنايي بيشـتر با ويژگي هاي رشد اقتصادي مبتني بر منابع طبيعي نگاه كنيد به                  -١

 . تگذاري اقتصاد كالن بر توسعه صنعتي كشور، از مجموعه مطالعات طرح تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشورسياس



٢٢٣ تجربه سياستگذاري صنعتي در ايران

همراه تحت الشعاع قرار گرفتن آن با مسئله بازسازي و چگونگي تأمين منابع مالي، آثار سياست هاي مثبت                
ن توجه به امر نهادسازي هاي       در بخش صنعت نيز مجموعه سياست ها، بدو         . برنامه را تضعيف نمود    

ضروري در فرآيند توسعه صنعتي و تنها با نگرش بازسازي و افزايش طرفيت هاي موجود، اين بخش را در                  
 .مسير توسعه بلندمدت خود قرار نداد

اجراي برنامه دوم توسعه با وقفه اي يكساله، به علت طوالني شدن فرآيند بررسي و تصويب                    
اگرچه با توجه به مسئله بحران بدهي هاي خارجي و همچنين            .  آغاز شد  ١٣٧٤اليحه برنامه،  از سال       

بي ثباتي سياست هاي پولي، مالي و ارزي سال هاي پاياني برنامه اول، سياست هاي آزادسازي اقتصادي در               
برنامه دوم با سرعت كمتري دنبال شد، ولي روش برنامه ريزي و جهت گيري هاي كلي اين برنامه همانند                 

در برنامه دوم نيز مجدداً سياست هايي چون تشويق صادرات، مقابله با انحصارگرايي،                . مه اول بود  برنا
بويژه واگذاري تمام شركت ها    (واگذاري شركت هاي دولتي و تحت پوشش دولت به بخش هاي خصوصي           

) و واحدهاي صنعتي تحت پوشش سازمان صنايع ملي ايران و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران                 
توسعه و تقويت بازار بورس اوراق بهادر، كمك به ايجاد و توسعة تشكل هاي مناسب در بخش صنعت،                    
اصالح بخش هايي از قانون كار در جهت تنظيم روابط منطقي كار، حمايت مالي از تحقيقات و توسعه                     

 جهت تحكيم   صنايع با فناوري پيشرفته و برتر، توسعه سرمايه گذاري خارجي، فراهم كردن شرايط الزم              
پيوندهاي داخلي و بين بخشي با توسعه اقماري صنايع كوچك و ايجاد توسعه زنجيرهاي توليد بين                      

اگرچه تنوع سياستي برنامه دوم فراتر      . واحدهاي كوچك، متوسط و بزرگ صنعتي، مورد توجه قرار گرفت         
شده صنعتي و در نتيجه     از برنامه اول بود، ولي با اين حال به دليل نبود جهت گيري مشخص و تعريف                  

تحقق نيافتن مجموعه اي ازسياست هاي هماهنگ و يكپارچه و الزامات نهادي، مشكل اساسي بخش                 
 .صنعت همچنان تداوم يافت

برنامه سوم با نگرشي متفاوت به امر الزامات تحقق و توسعه ملي در سطوح فرابخشي و بخشي و        
اين برنامه در كليت    .  آغاز شد  ١٣٧٩اجراي آن از سال     با تأكيد بر اصالحات ساختاري و نهادي تنظيم و           

خود اصوالً يك برنامه اصالح ساختار در سطح اقتصاد ملي است، كه مهمترين جهت گيري آن انجام                     
اصالحات ساختاري و نهادي در بخش عمومي براي افزايش كارايي دولت، افزايش دادن بهره وري منابع                

 اين زمينه چهار موضوع مهم نظام اداري، شركت هاي دولتي،            در. ملي و تقويت بخش غيردولتي است      
با اجراي كامل و هماهنگ       . انحصارات و تمركززدايي در برنامه سوم مورد توجه قرار گرفته است                



٢٢٤ استراتژي توسعه صنعتي كشور

سياست هاي اين برنامه مي توان اميدوار بود كه بخشي از الزامات و شرايط محيطي براي توسعه                        
ه بخش از سياست هاي صنعتي برنامه به طور پراكنده و در راستاي             اگرچ. فعاليت هاي صنعتي فراهم شود   

اصالحات ساختاري و نهادي كليت برنامه شكل گرفته است، ولي همچنان در برنامه سوم نيز هدف ها و                   
 .جهت گيري هاي توسعه صنعتي در چارچوب يك استراتژي تعريف شده نيست

موانع تعرفه اي، آزادسازي نسبي تجاري،      در سال هاي اخير اگرچه اقدامات مثبتي چون كاهش           
انجام گرفته كه داراي پيامدهاي مثبتي بوده است،        ... حذف مقررات غيرضروري، يكسان سازي نرخ ارز و        

ولي يادآوري اين نكته ضروري است كه پياده سازي يك استراتژي صنعتي نيازمند مجموعه اي يكپارچه و               
دسازي، بازنگري و توسعه قوانين، توسعه فناوري و مهارت ها،          هماهنگ از سياست هاي اقتصاد كالن، نها     

سازماندهي فعاليت هاي صنعتي، تأمين منابع مالي و توسعه زيرساخت هاست و مهمتر آنكه جهت گيري و                
بنابراين عدم توفيق در    . چگونگي تحقق اين مجموعه اقدامات نيز نسبت به نوع استراتژي خنثي نيست             

از يك سو   . عد از انقالب را مي توان به طور عمده در دو دسته طبقه بندي كرد              توسعه صنعتي سال هاي ب   
الزامات و شرايط محيطي توسعه صنعتي در سطح اقتصاد ملي فراهم نشده است و سياست هاي اصالح                   
ساختار در چارچوب برنامه هاي توسعه به دليل فقدان اراده سياسي و اجراي ناقض چندان اثربخش نبوده                  

سوي ديگر جهت گيري عمومي توسعه صنعتي كشور تاكنون يك روش درون گرا بوده كه موجب              از  . است
 و مهارت، توسعه نيافتن بازارهاي صادراتي و جذب نشدن منابع           فناوريحذف فضاي رقابت، ارتقاء نيافتن      

بنابراين تدوين استراتژي توسعه صنعتي ايران از يك سو نيازمند              . مالي در بخش صنعت، شده است       
 توسعه  ١پرداختن به الزامات و شرايط محيطي است تا سياست هاي صنعتي بتواند چشم انداز و مطلوب                 

صنعتي را فراهم سازد و از سوي ديگر نيازمند جهت دادن فعاليت هاي صنعتي و رفع كاستي ها از طريق                    
فرآيند توسعه  ضعف  در اين راستا نكات كلي زير را به عنوان            . مداخالت موافق بازار توسط دولت است      

 : صنعتي ايران مي توان برشمرد
 فقدان اهداف و جهتگيري هاي روشن توسعه صنعتي  -١

 اطالعات ضعيف سياست گذاران و غفلت از تجربه ساير كشورها -٢

 ، و انعطاف ناپذيري در تطابق سياست ها با       عدم نظارت و كنترل بر سياست صنعتي و آثار آن           -٣
 زار جهاني و شرايط تكنولوژيكشرايط متغير، در واكنش به تغيير با

                                                           
1-Vision 



٢٢٥ تجربه سياستگذاري صنعتي در ايران

 ، و استفاده نكردن از ابزارها و فشارهاي رقابت صادراتي           حمايت هاي بيش از حد و طوالني      -٤
 در جهت ايجاد انگيزش براي يادگيري و ارتقاء 

 ، نظارت و حفظ     ، ارتقاء نبود قانون رقابت داخلي و همچنين نهاد حافظ رقابت به منظور ايجاد            -٥
 فضاي رقابتي 

ن ارتباط بين سياست هاي بازار محصول و بازار عوامل از جمله آموزش و كارآموزي،                  فقدا -٦
 حمايت فناوري، بازارهاي سرمايه  و توسعه صادرات

  و هدفگذاري آن در صنايع كارآمد FDIناتواني در جذب و ارتقاء  -٧

ت ها  ، مهار فناوري: ساختار نهادي ضعيف براي حمايت از توسعه قابليت ها در زمينه هاي               -٨
  و عدم ارتباط منطقي با صنعت R&D ، SMEs ، استاندارد و كيفيت، وكارآموزي

  ساختار قانوني و حقوقي ضعيف در ايجاد و تأمين حقوق مالكيت  -٩

 WTOضعف قدرت مذاكره و آمادگي در مورد پيوستن به  -١٠

 


	�ÑæŽå ÔãÇÑå 1:  ÈÑÑÓí ÇÕæá æ ÇáÒÇã�
	�ÑæŽå ÔãÇÑÉ 2 : ÓÇÎÊÇÑ ÕäÚÊ æ ÓíÇÓ�

	�ÑæŽå ÔãÇÑå 3 : æíŽ�í�åÇ¡ �íÇãÏåÇ �
	�ÑæŽÉ ÔãÇÑÉ 5 : ãØÇáÚÉ ÂãÇÑí ÒíÑ È�
	�ÑæŽÉ ÔãÇÑÉ 10 : ÎÕæÕí�ÓÇÒí æ ÓÇãÇ�
	sec01.pdf
	Sec01All.pdf
	1- 1- 1- ÚãáßÑÏ ßáí ÔÇÎÕ�åÇí ßáÇä Õ�
	1-2-1-1- äÑÎ ÑÔÏ ÓÑÇäå ÊæáíÏÇÊ ÕäÚÊ�
	
	
	
	ßÔæÑåÇí ÕäÚÊí
	ÇíÑÇä
	ÏæÑå ÒãÇäí
	ÚäæÇä ÔÇÎÕ
	ÊæáíÏÇÊ ÕäÚÊí


	äÓÈÊ ÇÑÒÔ�ÇÝÒæÏå
	ÕäÚÊ Èå ÊæáíÏ äÇÎÇáÕ ãáí
	
	
	äÓÈÊ ÕÇÏÑÇÊ ÕäÚÊí

	ÊæáíÏÇÊ ÕäÚÊí


	äÓÈÊ ÇÑÒÔ�ÇÝÒæÏå
	ÕäÚÊ Èå ÊæáíÏ äÇÎÇáÕ ãáí
	
	
	äÓÈÊ ÕÇÏÑÇÊ ÕäÚÊí


	ÏæÑå ÒãÇäí
	ÚäæÇä ÔÇÎÕ




	3-1-1- æÇÈÓÊ�í ÇÞÊÕÇÏ ÇíÑÇä Èå ÏÑÂ�
	
	
	
	
	
	1999
	1998
	9/31




	ÑÊÈå ÇíÑÇä ÏÑ ÌåÇä
	ÑÊÈå ÇíÑÇä ÏÑ ÏäíÇ


	ãÃÎÐ: World Development Indicators, 2001
	
	Úãæãí
	ÊÚÏÇÏ Èä�Çå�åÇ
	61
	48
	14036670
	32791285

	3071671
	
	ÌÏæá ÔãÇÑå 7-1: ÊÚÏÇÏ Èä�Çå�åÇí Õä
	áÍÇÙ ÊÚÏÇÏ ßÇÑßä

	303

	Èíä 10 ÊÇ 50 äÝÑ
	Èíä 50 ÊÇ 100 äÝÑ
	35
	Èíä 200 ÊÇ 0 50äÝÑ

	Èíä 10 ÊÇ 50 äÝÑ
	ÊÚÏÇÏ ßÇÑßä

	18/6
	Èíä 500 ÊÇ 1000 äÝÑ
	ÈíÔÊÑ ÇÒ 1000äÝÑ

	ÎÕæÕí
	10/76
	ãÇáßíÊ
	8/85
	9/71

	7/75
	ÎÕæÕí

	�
	�
	3-2-1- ÈÑÑÓí æÖÚ ãæÌæÏ äíÑæí ÇäÓÇä�
	1-3-2-1- ÓØÍ ÊÍÕíáÇÊ
	
	ßÇÑÔäÇÓ ÇÑÔÏ
	ÝæÞ Ïí�áã

	ãÇáßíÊ
	ÎÕæÕí


	2-3-2-1- æÖÚíÊ ãåÇÑÊí
	ãÇáßíÊ

	ãÃÎÐ: ÂãÇÑ ßÇÑ�Çå�åÇí ÕäÚÊí ßÔæÑ�
	3-3-2-1- æÖÚíÊ ÓÇÈÞå ßÇÑ
	4-2-1- ÊÞÇÖÇí ÎÇäæÇÑåÇ ÇÒ ßÇáÇåÇí �
	
	
	
	ÓÇÈÞå ßÇÑ
	ÒíÑ 5 ÓÇá





	ãÃÎÐ: ÂãÇÑ ßÇÑ�Çå�åÇí ÕäÚÊí ßÔæÑ�
	5-2-1- ÓÇÎÊÇÑ ÇäÍÕÇÑí ÈÇÒÇÑåÇí ÕäÚ�
	ÚäæÇä ÝÚÇáíÊ
	ÊæáíÏ ãÍÕæáÇÊ ÇÒ ÊæÊæä æÊäÈÇßæ
	ÕäÇíÚ ÊæáíÏ ÐÛÇá ßß


	1-3-1- ÓØÍ ßáÇä
	2-3-1- ÓØÍ ÎÑÏ
	
	2-3-3-1- ÇÊÎÇÐ ÇÓÊÑÇÊŽí ÌÇí�Òíäí æÇ�




	sec02.pdf
	Sec02-1.pdf
	1-2-3-2- ÓÇÎÊÇÑ ÌãÚíÊ æ �íÔ�Èíäí Ñæ�


	sec04.pdf
	Sec04.pdf
	1-2-1-4- ÈÇÒÇÑ ãÍÕæá
	3-2-1-4- ÝäÇæÑí æ ÂãæÒÔ
	ßãß�åÇí Ýäí Èå ÓÑãÇíå��ÐÇÑÇä ÎÕæ�
	4-2-1-4- ÊæÓÚå ÒíÑ ÓÇÎÊ�åÇ
	
	1-3-1-4- ÈÇÒÇÑ ãÍÕæá
	2-3-1-4- ÈÇÒÇÑ ÚæÇãá
	3-3-1-4- ÈÇÒÇÑ ÝäÇæÑí
	4-3-1-4- ÊæÓÚå ÒíÑÓÇÎÊ�åÇ
	1-4-1-4- ÈÇÒÇÑ ãÍÕæá





	1-4-2-4- ÈÇÒÇÑ ãÍÕæá
	
	
	
	3-4- ÚãáßÑÏ ÔÇÎÕ�åÇí ßáÇä ÈÎÔ ÕäÚÊ












