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  دورنماي رشد صنعتي در اقتصاد ايران 
 

 

 چکيده

در ایران در بلندمدت افزوده بخش صنعت هدف از این گزارش، الگوسازی عوامل مؤثر بر ارزش

 1381های اقتصادسنجی بهره گرفته شده است. در طول دهه منظور از روشباشد. بدینمی

ارتی عبهای جاری و بهبراساس قیمت یک روند مداوم نزولی در سهم صنعت از کل اقتصاد ایران

شود. نگاهی به ساختار فعلی بخش صنعت در ایران مالحظه می کوچک شدن بخش صنعت

دهد که به غیر از صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی، عمده بخش صنعت در ایران ان مینش

نعت توان بخش صبر نفت و گاز و مواد معدنی متمرکز شده است و درواقع میبر صنایع مبتنی

 در ایران را بخشی متکی بر منابع دانست. 

طور متوسط هب 1313تا  1368های افزوده بخش صنعت و معدن طی سالارزش 

درصد رشد کرده است. روند رشد بالقوه بخش صنعت و معدن که نشانگر  6/6سالیانه 

 ورو به کاهش بوده  1381های ابتدایی دهه باشد، از سالهای این بخش میظرفیت

با توجه به  .به حدود صفر درصد رسیده است 1313و  1312خصوص های اخیر بهسال

های تحریم ،های نامناسب ارزیترکیبی از سیاست توان گفت کهنتایج گزارش می

گذاری در بخش صنعت و معدن کاهش منابع نفتی، کاهش انگیزه برای سرمایه ،اقتصادی

 المللی سببروز از طریق بازارهای بینآالت و تجهیزات بهو کاهش دسترسی به ماشین

با توجه  بنابراین ش یابد.شد تا در نهایت توان بالقوه این بخش و رشد صنعتی در ایران کاه

برنامه ششم توسعه،  ، نباید درای اخیرهبه کاهش توان بالقوه رشد بخش صنعت در سال
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 رشد باالی صنعتی شکل داد. راستایانتظارات زیادی را در 

 

 مقدمه

عنوان یک بخش مولد و دارا بودن با توجه به اهمیت بخش صنعت در اقتصاد کشور به

تولید ناخالص داخلی کشور، بررسی عوامل و متغیرهای اثرگذار بر  زپنجم احدود یک

راهکارهای ارتقای آن از اهمیت باالیی برخوردار است.  یافزوده این بخش و احصاارزش

ریزی اقتصادی دارد. علیرغم الگوسازی روابط اقتصادی نقشی اساسی در برنامه

سازی روابط اقتصادی یزمینه کمّهای اخیر در هایی که در علم اقتصاد در دههپیشرفت

موجود یل پتانس متناسب باسازی کشور سفانه هنوز در مراکز تصمیمأصورت گرفته است مت

 استفاده نشده است.  به نحو مطلوب در مراکز دانشگاهی از این الگوها

های موجود کمبودها و خأل ،با این حال، در زمینه مطالعات تجربی و کمی بخشیییی 

رو هدف از گزارش حاضر این است که با استفاده از مدلسازی اینسیت. از بسییار بیشیتر ا  

های مذکور و بخشی از خأل کردهاقتصادسنجی متغیرهای مهم بخش صنعت را مدلسازی 

 د.  هپوشش درا 

 

 . جايگاه بخش صنعت و معدن در اقتصاد ايران1

به این دلیل  1صنعت بخش صنعت اهمیتی بسیار زیاد در روند توسعه کشور دارد. اهمیت بخش

ست شود و بخشی اعنوان موتور رشد اقتصادی و انباشت سرمایه شناخته میاست که صنعت به

                                                 
 .  است)ساخت(  Manufacturing. در اینجا منظور از بخش صنعت، 1



 

دو ویژگی  1که منبع بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس تولید است. برخی از دانشمندان توسعه

 اند: ویژه در مراحل اولیه آن برشمردههبرای نقش صنعت در توسعه، ب

صنعت در درآمدزایی برای کل اقتصاد در طول زمان )در فرآیند توسعه( سهم . 1 

 یابد.افزایش می

 سهم نیروی کار بخش صنعت نیز در طول فرآیند توسعه روندی صعودی دارد.. 2 

ترکیب این دو ویژگی در طول فرآیند توسعه موجب افزایش درآمد سرانه خواهد شد.  

این هستیم که نوآوری و تالش برای توسعه حتی در مراحل نهایی توسعه نیز شاهد 

 رو، صنعتیاینهای جدید در اغلب موارد در بخش صنعت متمرکز بوده است. ازفناوری

ساختار اقتصاد به سمت پیچیدگی و افزایش  یو ارتقا 3تنوع در تولید یسبب ارتقا 2شدن

  4.کارگیری مهارت در تولید خواهد شدبه

همواره  های جاریبراساس قیمت بخش صنعت از اقتصاد ایرانبا وجود این اهمیت، سهم  

کمترین سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی مربوط  با نوسان روبرو بوده است.

درصدی از کل تولید ناخالص  8/7باشد که در آن سال صنعت و معدن سهم می 1358به سال 

م بخش صنعت با فراز و فرودهایی تا سال داخلی را به خود اختصاص داده بود. بعد از آن سه

. این سهم استتاکنون  1338که بیشترین سهم این بخش از سال رسید درصد  18به  1376

یک  1381به بعد و در طول دهه  1381اما از سال  ،در همین حدود باقی ماند 1381تا سال 

سهم  1311در سال شود. روند مداوم نزولی در سهم صنعت از کل اقتصاد ایران مالحظه می

                                                 
1. Datta (1952), Kaldor (1966). 

2. Industrialization 

3. Diversification 

4. Fajnzylber, )1983(. 
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های درصد رسید که کمترین سهم این بخش در طول سال 8/11صنعت از کل اقتصاد ایران به 

شاهد  1313و  1312های باشد. البته در سالمی 1311های ابتدایی دهه و سال 1381دهه 

 درصد رسیده است.  13به  هستیم که سهم این بخش حدوداً

 

 هاي جاريبراساس قيمتسهم بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلي  .1نمودار 
 )درصد(

 
 انه و نماگرهای اقتصادی.یهای ملی سال: بانک مرکزی، آمار حسابمأخذ

 

اگر سهم صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی بر حسب ارقام حقیقی )یعنی به  

خواهیم بود که این بخش همواره سهمی ( محاسبه شود، شاهد این 1383های ثابت سال قیمت

 فزاینده در تولید ناخالص داخلی داشته است. تفاوت این دو روش محاسباتی که دو روند کامالً

دانست. به این معنا که در  های نسبیتوان در تغییر در قیمتدهند را میمتفاوت را نشان می
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های بخش صنعت و قیمت ، عمالًهای جاریمحاسبه سهم صنعت با استفاده از ارقام به قیمت

شود و لذا کاهش قیمت نسبی بخش صنعت و های کل اقتصاد ایران تقسیم میمعدن به قیمت

ر نوسان ثیأتواند این سهم را کاهش دهد. برای اینکه تمعدن نسبت به کل اقتصاد ایران نیز می

ص داخلی جدا های نسبی را در محاسبه سهم بخش صنعت و معدن از کل تولید ناخالقیمت

( محاسبه 1383های ثابت )سال توان سهم بخش صنعت و معدن را برحسب قیمتکنیم، می

شود که سهم بخش لحاظ شده است. بر این اساس مشاهده می 2کرد که این موضوع در نمودار 

 های ثابت رو به افزایش بوده است. صنعت و معدن براساس قیمت

های جاری محاسبه شده است، نشان که براساس قیمت 1مقایسه این روند با روند نمودار  

دهد که بخش صنعت و معدن برحسب مقادیر حقیقی سهم بیشتری از کاالها و خدمات می

اری های جرا در اقتصاد ایران تولید کرده است. با این حال، روند نزولی سهم آن براساس قیمت

ها در اقتصاد ایران کمتر سایر قیمتدهد که قیمت کاالهای صنعتی در مقایسه با نشان می

تواند به این دلیل باشد که در مقایسه با افزایش قیمت افزایش یافته است. این موضوع می

کاالهای غیرقابل مبادله در اقتصاد ایران مانند بخش مسکن، قیمت نسبی در بخش صنعت و 

 رقیب تولیدات این بخشه دلیل اینکه کاالهای وارداتی همواربه زیرامعدن کاهش یافته است، 

این بخش در معرض  های محدود مانند خودرو و امثال آن، عمالًجز برخی بخشهستند و ب

رقابت با کاالهای وارداتی است، لذا امکان افزایش قیمت محصوالت در این بخش متناسب با 

 رسد کهنظر میها مانند خدمات و مسکن و مستقالت نیست. ازسوی دیگر، بهسایر بخش

ها باشد. لذا مجموع این عوامل همگی های قیمتی در این بخش بیش از سایر بخشکنترل

اد ها در اقتصهای نسبی در بخش صنعت و معدن کمتر از سایر بخشاند که قیمتباعث شده

 های گذشته شاهد کاهش سهم این بخش باشیم. ایران افزایش یافته و در بخش بزرگی از سال
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 1030براساس قيمت ثابت سال صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلي سهم بخش  .2 نمودار
 )درصد( 

 
 .همان: مأخذ

 

 ساختار بخش صنعت در ايران. 2

شود. الزم بررسی می ISICرقمی  در این بخش، ساختار صنعت ایران برحسب کدهای دو

ل کذکر است که با توجه به هدف از این گزارش که الگوسازی بخش صنعت در سطح به

 شود پرداخته میصنعت بخش فعلی ساختار  بیشتر به چگونگیباشد، بخش می

های صنعتی در ایران در بخش صنایع تولید ترین فعالیتافزوده، عمدهاز نظر ارزش 

مواد و محصوالت شیمیایی، تولید فلزات اساسی، صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی، 
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های نفت غال کک، پاالیشگاهزصنایع تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی و صنایع تولید 

دهد که به غیر گیرد. نگاهی به ساختار فعلی نشان میای صورت میهای هستهو سوخت

از صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی، عمده بخش صنعت در ایران بر صنایع مبتنی بر 

توان بخش ی بر مواد معدنی متمرکز شده است و درواقع مینفت و گاز و صنایع مبتن

 دانست.  1صنعت در ایران را بخشی متکی بر منابع

 

نفر كاركن و  13هاي صنعتي افزوده كارگاههاي مختلف از كل ارزشسهم فعاليت .0نمودار 

  ISICرقمي  بيشتر برحسب كدهاي دو
 )درصد(

 
 .1312نفرکارکن و بیشتر،  11های صنعتی ایران، نتایج آمارگیری از کارگاه: محاسبات براساس: مرکز آمار مأخذ

                                                 
1. Resource Based 

بازیافت

…دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان و زین و یراق و 

انتشار و چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده  

تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی

تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر

تولید سایر وسایل حمل و نقل

تولید منسوجات

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات

ه ایصنایع تولید زغال کک ی پاالیشگاه های نفت و سوخت های هست

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی
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 عملکرد رشد اقتصادي در بخش صنعت و معدن. 0

رشد اقتصادی مهمترین شاخص عملکرد برای یک بخش اقتصاد است، اگرچه به تنهایی 

عنوان مکمل برای ارزیابی عملکرد یک بخش ها بهتوان از سایر شاخصکافی نیست و می

افزوده بخش صنعت دهد که ارزش. بررسی آمارهای رسمی نشان میکرداقتصادی استفاده 

 درصد رشد کرده است.  6/6طور متوسط سالیانه به 1313تا  1368های و معدن طی سال

 

 افزوده محقق شده در بخش صنعت و معدن و رشد بالقوه آن مقايسه بين رشد ارزش .0نمودار 
 1)درصد(

 
 .محاسبات پژوهش براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی خذ:أم

 

                                                 
-Hodrickبخش صیینعت و معدن، از فیلتر هودریک پروسییکات ) افزوده بالقوه برای محاسییبه نرر رشیید ارزش . 1

Prescott Filter.استفاده شده است ) 
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رشد واقعی رشد بالقوه



 

افزوده بخش صنعت و معدن با رشد بالقوه آن ، رشد محقق شده ارزش4در نمودار  

 1311سال دهد که در نشان می 4نمودار  های مختلف مقایسه شده است. بررسیدر دوره

های اقتصادی، بروز شوک ارزی و مشکالتی که در پی آن ایجاد دلیل تشدید تحریمو به

تجربه کرد که در دوران پس از جنگ تحمیلی  را درصد -5/8منفی  رشد شد، بخش صنعت

نیز ادامه داشت. به غیر از این دو سال، در  1312سابقه بوده است. رشد منفی در سال بی

وجود آمد و هها و مشکالت ارزی که بدر پی بروز بحران سررسید بدهیو  1372های سال

های نفت بخش صنعت شاهد رشد منفی دلیل کاهش شدید قیمتو به 1377نیز در سال 

کند، تداوم متمایز می 1372و  1377های های اخیر را از سالبوده است. آنچه که سال

ابل ق الذکرفوقش صنعت در نمودار رشد منفی است که با بررسی روند رشد بالقوه بخ

 توجیه است. 

دهد های اقتصادسنجی محاسبه شده است و نشان میرشد بالقوه با استفاده از روش 

، به چه میزان بوده است. را داشته که در هر زمان، رشدی که این بخش توان تحقق آن

ای ابتدایی دهه هدهد که روند رشد بالقوه این بخش از سالنشان می 4 بررسی نمودار

رشد  1383روندی نزولی داشته است. براساس محاسبات اقتصادسنجی، در سال  1381

درصد بوده است، بدین معنا که بخش صنعت در  8بالقوه بخش صنعت و معدن حدود 

درصدی در سال را داشته است. با  8مدت و بلندمدت در آن زمان توان رشد حدود میان

ن که ایبخش صنعت بعد از آن سال نزولی شده است به طوریاین حال روند رشد بالقوه 

کاهش یافته است. بدین معنا که بخش  1313درصد در سال  5/1به حدود  بالقوه رشد

مدت و درصد در سال، البته در میان 5/1توان بالقوه رشد بیش از  1313صنعت در سال 

های اصالح سیاست سازی جدید وبلندمدت را نخواهد داشت، مگر اینکه با ظرفیت
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ه ب اقتصادی این توان رشد افزایش یابد. درواقع کاهش توان رشد بالقوه این بخش لزوماً

دهد طی یک دوره معنای کاهش رشد بخش صنعت در همان سال نیست، بلکه نشان می

شرایط اولیه این وضعیت به وجود آمده است و باید انتظار  ساله( 5سه الی  مدت )مثالًمیان

متوسط رشد محقق شده بخش نیز  ،نیز برنامه ششم توسعه رویهای پیش سال درداشت 

خالی  هایبر به فعلیت در آوردن ظرفیتعالوه . لذا برای افزایش رشد این بخشیابدکاهش 

شد ر ،سازی جدید در آن صورت بگیرد تا بتوان در آینده از طریق آنباید ظرفیت موجود،

های برنامه ششم توسعه باید توهم رسد در سالنظر میبه بنابرایناین بخش را حفظ کرد. 

های استفاده از ظرفیت ها باید معطوف بهرشد صنعتی باال را کنار گذاشت و تمامی تالش

 د. گرد های بعدبرای سال و کمک به توان بالقوه رشد صنعت جدید سازیظرفیت موجود،

توان رشد بلندمدت را در می شود این است که چگونهآنچه که در اینجا مطرح می 

کننده را افزایش داد؟ برای این منظور باید ابتدا عوامل تعیین بخش صنعت حفظ کرد و آن

های رشد بخش صنعت در بلندمدت شناسایی شوند، در آن صورت با اعمال سیاست

توان ظرفیت و توان بالقوه رشد بخش صنعت را افزایش داد. مناسب بر روی این عوامل می

 ین موضوع در ادامه گزارش بررسی شده است.ا

 

 افزوده صنعت در ايرانالگوي مناسب براي ارزش. 0

افزوده بخش صنعت و معدن در ایران، ابتدا باید با استفاده از مبانی برای الگوسازی تجربی ارزش

افزوده ثر بر تولید صنعتی را معین کرد. باید توجه کرد که رشد ارزشؤنظری اقتصادی، عوامل م

قرار ثیر أثیر همان عواملی است که تولید در کشور را تحت تأبخش صنعت نیز در مجموع تحت ت



 

ثیرگذار بر بخش صنعت با کل اقتصاد أ. با این حال ممکن است نقش عوامل مختلف تدهدمی

 توان از طریق ضرایب برآوردی مالحظه کرد. یکسان نباشد، که این موضوع را می

بت اگذارند که تجربه تاریخی ثمل متعددی بر رشد اقتصادی اثر میطور کلی عوابه 

 1کنندهای مهم رشد اقتصادی هستند.یکی از تعیین کند که تولید و انتقال فناوریمی

ر بر ثؤگذاری و انباشت سرمایه فیزیکی نیز یکی از عوامل اساسی مبر آن، سرمایهعالوه

ن که صادرکننده منابع زیرزمینی هستند، رشد اقتصادی است. در کشورهایی مانند ایرا

ع با افزایش یا کاهش این منابزیرا نوسانات این منابع نیز بر رشد اقتصادی اثرگذار است، 

 و شوندها دچار نوسان میسو منابع الزم برای دولت جهت فراهم کردن زیرساختاز یک

آالت مورد نیاز برای ماشینسوی دیگر منابع الزم برای تجارت خارجی و واردات مواد و از

شوند. بنابراین، نقش نفت و درآمدهای ویژه تولید صنعتی نیز دچار اختالل میهتولید، ب

 نفتی را نیز در رشد صنعتی باید در نظر گرفت. 

از مهمترین عواملی است که بر رشد تولید در ایران دیگر سیاست ارزی نیز یکی  

رزی های اهای گذشته نیز تجربه شد. سیاستسال اثرگذار است. این موضوعی است که در

های ارز متناسب با دهند. اگر نررثیر قرار میأتوان رقابت محصوالت صنعتی را تحت ت

ویژه نرر تورم تعدیل نشوند، در نهایت محصوالت صنعتی توان رقابت هشرایط اقتصادی، ب

 شود. خود را از دست داده و بخش صنعت دچار مشکل می

افزوده بخش صنعت در ایران را به ثر بر رشد ارزشؤتوان عوامل من صورت میدر ای 

 صورت زیر در نظر گرفت:

 Vaa=f(I, OIL, RER, CAP) (1)معادله 

                                                 
1. Rosenberg, 1994 ; Mokyr, 2005. 
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، 1383های ثابت سال افزوده بخش صنعت و معدن به قیمتارزش Vaaدر رابطه باال  

I 1383های ثابت سال تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش صنعت و معدن به قیمت ،

OIL حسب میلیون دالر، صادرات نفت و گاز برRER  نرر ارز حقیقی است که از ضرب

کننده آمریکا به ایران حاصل شده است، و نرر ارز اسمی در نسبت شاخص قیمت مصرف

CAP حسب دالر است. ای برواردات کاالهای سرمایه 

با این منطق صورت گرفته است که  در این مدل گذاری صنعتیسرمایه لحاظ شدن 

کند. درآمدهای نفتی نیز با های تولید در بلندمدت را تعیین میگذاری ظرفیتسرمایه

های سیاست ثیرأنرر ارز حقیقی با توجه به ت وثیرگذار نفت در اقتصاد ایران أتوجه به نقش ت

( 2111حدث و پسران )اند. این الگو با مطالعه صالحی اصفهانی، مارزی در الگو لحاظ شده

نیز مطابقت دارد که در آن برای تولید در اقتصاد ایران متغیرهای مذکور در نظر گرفته 

عنوان نماینده و جانشین انتقال فناوری از ای نیز بهشده است. واردات کاالهای سرمایه

ثیرگذار این نوع از أطریق تجارت خارجی در نظر گرفته شده است، که نشانگر نقش ت

واقع مطالعات نشان داده است که سازی اقتصادی در بلندمدت است. درردات در ظرفیتوا

آالت و رشد اقتصادی وجود گذاری در تجهیزات و ماشینیک ارتباط قوی بین سرمایه

تجارت خارجی به کشورهای درحال  1.(1113و  1112، 1111النگ و سامرز، )دی دارد

تری ای با کیفیت بهتر و متنوعو تجهیزات سرمایهآالت توسعه امکان دسترسی به ماشین

های فنی به کشورهای دهد. در واقع تجارت خارجی مسیر عمده انتقال نوآوریرا می

 درحال توسعه است. 

                                                 
1. De Long and Summers, 1991. 



 

 ها و نتايج حاصل از برآورد الگوداده. 5

را  1313تا  1338های انه بوده و دامنه زمانی بین سالیهای مطالعه همگی سالداده

های سری زمانی اقتصاد کالن و نامانایی اکثر این دهند. با توجه به ساختار دادهپوشش می

های مناسب سری ( باید از روش1متغیرها در سطح، برای برآورد اقتصادسنجی رابطه )

ج نتای وزمانی استفاده کرد. در اینجا از روش برآورد جوهانسون جوسلیوس استفاده شده 

شود. خالصه نتایج حاصل از برآورد الگوی و تفسیر آنها ارائه می حاصل از برآورد الگو

 1:شرح زیر استبلندمدت بخش صنعت به

 :(2معادله )
Log(vaa)=7.5+0/48*log(OIL)+0/9*log(I)+0/56*log(RER)+0/39*log(CAP/OIL) 

 

استفاده از شکل لگاریتمی در تحقیقات اقتصادسنجی این مزیت را دارد که ضرایب  

ب شود که ضریمالحظه می ،پذیر خواهند بود. با توجه به نتایجصورت کشش تفسیربه

درصدی درآمدهای  111دست آمده است، به این معنا که با افزایش هب 48/1صادرات نفتی 

کند. این نتیجه درصد رشد می 48افزوده بخش صنعت و معدن ارزش 2،نفتی در بلندمدت

                                                 
. با توجه به ماهیت این گزارش که با هدف ارائه به نمایندگان تهیه شیده اسیت، سیعی شده است تا در داخل متن آن    1

و نیز  t( در این بخش نسیییبت 2لمقدور از بیان موضیییوعات و جزئیات فنی پرهیز شیییود. ازجمله اینکه در رابطه )احتی

درصیید  5اند، هرچند که ضییرایب همگی در سییطح خطای نوع اول انحراف معیارهای مربوط به ضییرایب گزارش نشییده

 های کامپیوتری در پیوست گزارش برای عالقمندان ارائه شده است.معنادار هستند. موارد مذکور در خروجی

نی دارد، از جمله اینکه بلندمدت مدت زمانی الزم به توضیح است که بلندمدت از نظر اقتصادی معنای خاص و ف. 2

های خود را به راحتی به میزان مورد نظر خود تغییر ها بتوانند تمامی عوامل تولید و اندازه کارخانهاسیییت کیه بنگاه 

میدت این امکان تنها برای برخی از عوامل تولید مانند نیروی کار و یا مواد اولیه فراهم  دهنید، حیال آنکیه در کوتیاه    

ت. با این حال بحث بیشیتر در این باره از حوصیله این گزارش خارا است، اما شاید بتوان با اغماض بلندمدت را   اسی 
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سازی بخش صنعت توسط دولت نابع الزم برای ظرفیتتواند هم از حیث فراهم شدن ممی

باشد و هم از این حیث که بخش مهمی از بخش صنعت در ایران نیز به بخش نفت و گاز 

های قبلی در بخش 3طور که از نمودار وابسته است و با آن ارتباط مستقیمی دارد. همان

ا از صنعت در ایران رای صنایع پاالیشگاهی بخش عمده مشخص است، صنایع شیمیایی و

با افزایش صادرات نفتی بخشی از عواید این درآمدها نیز نصیب  دهند که طبعاًتشکیل می

 شوند.شود و در مجموع بخش صنعت و معدن از این موضوع منتفع میاین صنایع می

درصد افزایش در  111دهد که ( نشان می2گذاری در معادله )ضریب سرمایه 

درصدی در  11خش صنعت و معدن در بلندمدت موجب افزایش گذاری در بسرمایه

گذاری صنعتی رابطه بسیار شود. بنابراین سرمایهافزوده بخش صنعت و معدن میارزش

های اریگذتنگاتنگی با تولید صنعتی در ایران دارد. هر سیاستی که موجب شود سرمایه

تولید صنعتی نیز  ،درصدی 11شود که با ضریب صنعتی کاهش یابند، در نهایت باعث می

های قبل مالحظه شد، نرر رشد بالقوه در بخش 4طور که در نمودار آسیب ببیند. همان

کاهش یافته است که در نهایت کاهش  1381های میانه دهه بخش صنعت در ایران از سال

دنبال داشته است. شاید بتوان بخشی از رشد محقق شده بخش صنعت را در بلندمدت به

گذاری در این بخش نسبت کاهش رشد بالقوه بخش صنعت را به کاهش رشد سرمایهاین 

طور متوسط گذاری در بخش صنعت و معدن بهسرمایه 1383تا  1368های داد. بین سال

های ست که همین متغیر در سالا درصد رشد کرده است، این درحالی  5/11سالیانه 

  درصد را تجربه کرده است. -5/5انه یسالرشد منفی و به میزان متوسط  1311تا  1384

                                                 
ها مشیییخص شیییده و های اقتصییادی دولت ثیر سییییاسیییتأسییال در نظر گرفت که در آن ت  5دوره زمانی بیش از 

 ها در این بازه زمانی قابل انجام هستند.گذاریسرمایه



 

های اقتصادی سبب کاهش شدید دلیل تشدید تحریمرا که به 1311البته اگر سال 

انه یگذاری در کل اقتصاد ایران شد را در نظر نگیریم، رشد متوسط سالسرمایه

باشد که بسیار اندک است. به درصد می 4/1گذاری بخش صنعت و معدن تنها سرمایه

واقع ن دلیل بسیار طبیعی است که شاهد باشیم رشد بالقوه بخش صنعت )که درهمی

نمودار  که در دهد( در همین دوران روندی نزولی را طی کرده باشدظرفیت آن را نشان می

 .به خوبی نشان داده شد 4

دهد که اگر نرر ارز حقیقی افزایش ضریب نرر ارز حقیقی در رابطه باال نشان می 

کند. درصد رشد می 56افزوده بخش صنعت به میزان پیدا کند، ارزش درصدی 111

طور که بیان شد، نرر ارز حقیقی عبارتست از نرر ارز اسمی ضربدر نسبت شاخص همان

کنندگان در آمریکا تقسیم بر شاخص مذکور در ایران. بنابراین نرر ارز قیمت مصرف

رو، اگر با ثابت بودن تورم خارجی، اینحقیقی رابطه معکوسی با نرر تورم داخلی دارد. از

درصد افزایش یابد و در صورتی که دولت نرر ارز اسمی  111های داخلی به میزان قیمت

درصد  56افزوده بخش صنعت به میزان را برای تعدیل آثار تورمی افزایش ندهد، ارزش

رگذار ثیأعت تدهد که سیاست ارزی تا چه میزان بر بخش صنیابد. این نشان میکاهش می

است و در صورتی که سیاست ارزی مناسبی اتخاذ نشود، در بلندمدت بخش صنعت آسیب 

 خواهد دید.

ای ( وجود دارد، نسبت واردات کاالهای سرمایه2در نهایت متغیر مهمی که در رابطه ) 

درصدی در این نسبت،  111دهند که با افزایش به درآمدهای نفتی است. نتایج نشان می

یابد. این موضوع اهمیت استفاده درصد افزایش می 31افزوده بخش صنعت به میزان ارزش

 دهد. روز را در بخش صنعت نشان میآالت و تجهیزات مدرن و بهها، ماشیناز دستگاه
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قوه های بالبنابراین، در پاسخ به این پرسش که چه عواملی باعث شده است تا ظرفیت 

های های نامناسب ارزی، تحریمباید گفت که ترکیبی از سیاستصنعت در ایران کاهش یابد 

گذاری در بخش صنعت و معدن که اقتصادی و کاهش منابع نفتی، کاهش انگیزه برای سرمایه

خود معلول عوامل متعددی است که از حوصله این گزارش خارا است و کاهش دسترسی به 

المللی سبب شد تا در نهایت توان بالقوه ینروز از طریق بازارهای بآالت و تجهیزات بهماشین

 این بخش کاهش یافته و رشد صنعتی در ایران کاهش یابد. 

 

 گيري و ارائه راهکارنتيجه

افزوده بخش صنعت در ایران در ثر بر ارزشؤهدف از این گزارش، الگوسازی عوامل م

 بهره گرفته شد.  های اقتصادسنجیمنظور از روش. بدیناستبلندمدت 

براساس بررسی سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی و تحوالت آن  

یک روند مداوم نزولی در سهم  1381دهد که در طول دهه نشان میهای جاری قیمت

 هایبراساس قیمت ، هرچندشودمالحظه می و کوچک شدن آن صنعت از کل اقتصاد ایران

های اخیر به صعودی داشته و در سال، سهم بخش صنعت و معدن روند 1383ثابت سال 

 درصد رسید.  18حدود 

های صنعتی در ایران در بخش صنایع تولید ترین فعالیتافزوده، عمدهاز نظر ارزش 

مواد و محصوالت شیمیایی، تولید فلزات اساسی، صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی، 

های نفت غال کک، پاالیشگاهزید صنایع تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی و صنایع تول

دهد که به غیر گیرد. نگاهی به ساختار فعلی نشان میای صورت میهای هستهو سوخت

از صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی، عمده بخش صنعت در ایران بر صنایع مبتنی بر 



 

توان بخش واقع می نفت و گاز و صنایع مبتنی بر مواد معدنی متمرکز شده است و در

 صنعت در ایران را بخشی متکی بر منابع دانست. 

افزوده بخش صنعت و معدن طی دهد که ارزشبررسی آمارهای رسمی نشان می 

ها درصد رشد کرده است. بررسی 6/6طور متوسط سالیانه به 1313تا  1368های سال

 این بخش هاینشان داد که روند رشد بالقوه بخش صنعت و معدن که نشانگر ظرفیت

رو به کاهش بوده است. بحران تعطیلی  1381های ابتدایی میانی دهه باشد، از سالمی

های اقتصادی که های مذکور، سیاست نادرست ارزی و سایر سیاستکارخانجات در سال

گذاری را کاهش داد، توان رقابت محصوالت صنعتی را کاهش داده و انگیزه برای سرمایه

کاهش یابد و منابع  1381ی بالقوه این بخش به تدریج از میانه دهه هاسبب شد تا ظرفیت

ی سازها از این بخش خارا شوند. لذا برای افزایش رشد این بخش باید ظرفیتو سرمایه

جدید در آن صورت بگیرد تا بتوان در آینده از طریق آن رشد این بخش را افزایش داده 

 را حفظ نمود.  و آن

ارتقای تقویت رشد صنعتی )توان راهکارهای طالعه میبراساس نتایج این م 

 را بدین شرح برشمرد:  (افزوده بخش صنعتارزش

های صنعتی و جبران رشد بالقوه بخش صنعت که در گذاری. تقویت سرمایه1 

ه به ای کگونهعنوان مهمترین متغیر اثرگذار بههای اخیر روند نزولی داشته است، بهسال

افزوده بخش صنعت با گذاری صنعتی، رشد ارزشد افزایش در سرمایهدرص 111ازای هر 

 شود. درصد تحریک می 11ضریب 



  اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

تواند از طریق صندوق توسعه ملی در . افزایش درآمدهای نفتی بلندمدت که می2 

سازی در بخش صنعت به کار گرفته شود که با تأمین منابع الزم برای ظرفیتراستای 

 کند.رشد صنعت کمک میدرصد به  51ضریب حدود 

ای که نرر ارز حقیقی تعدیل یابد که این امر گونه. اتخاذ سیاست ارزی مناسب به3 

 کند. درصد کمک می 56افزوده بخش صنعت با ضریب به تقویت ارزش

های ترکیبی از سیاست گیری نهایی این مطالعه باید گفت کهبنابراین در نتیجه 

اقتصادی و کاهش منابع نفتی، کاهش انگیزه برای های نامناسب ارزی، تحریم

آالت و تجهیزات و کاهش دسترسی به ماشین گذاری در بخش صنعت و معدنسرمایه

سبب شد تا در نهایت توان بالقوه های اخیر در سالالمللی روز از طریق بازارهای بینبه

 و رشد صنعتی در ایران کاهش یابد.صنعت بخش 
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