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  چكيده
دليـل امكـان ايجـاد      تغييـر سـاختاري بـه   جا كه در ادبيات نظري و تجربـي،   از آن
ماننـد   ،كننـدة رشـد   كنار عوامل سنتي تعيين تر و بهتر از منابع، در  برداري كامل   بهره

، شود  مي شناختهامل بالقوة رشد وع ي ازكيعنوان   به ،و فناوريسرمايه ، نيروي كار
                 ً              تواند تصوير نسـبتا  روشـني از     هاي تغيير ساختاري يك اقتصاد مي شناخت ويژگي

مقايسـه بـا    ويژه هنگامي كه اين شناخت در دست دهد، به  امكانات رشد اقتصاد به
تطبيقـي،   يعنـوان معيـار    هاي تغيير ساختاري در اقتصـادهاي نمونـه، بـه    شاخصه

  .صورت پذيرد
اسـاس فيلتـر    ، كه برايراناقتصاد ر در اين مقاله، روند بلندمدت تغيير ساختاري د

مقايسـه بـا متغيرهـاي متنـاظر در كشـورهاي       دست آمده، در  هودريك ـ پرسكات به 
براي اين كـار، وضـعيت متغيرهـاي سـاختاري در     . ارزيابي شده است شده صنعتي تازه
تـا   1352(، دورة نفتـي  )1352قبـل از   هـاي  سـال (هاي قبل از جهش اول نفتـي    دوره

و ) 1377تـا   1368(، دورة بازسـازي  )1367تـا   1357(، دورة انقالب و جنگ )1356
نتـايج  . تحليل شـده اسـت   و  تجزيه) 1383تا  1378(دورة اجراي برنامة سوم توسعه 

گر آن است كه در دوران پيش از جهش قيمت نفت، همـة متغيرهـاي سـاختاري     بيان
اند ولـي    شده داشته صنعتي در اقتصاد ايران روندهايي مشابه كشورهاي تازهبحث  مورد

هاي متعدد اقتصادي و سياسي،  توجه به شوك هاي نفتي و انقالب و جنگ، با  در دوره
هاي بازسازي و برنامة سوم، هرچند برخـي از    در دوره. دچار تغييرات نامناسبي شدند
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و نيمة  1340   ايسه با سطح و روند خود در دهةمق ها بهبودي نسبي يافتند، در  شاخص
مقايسه با سطح و روند متغيرهاي متنـاظر در اقتصـادهاي    و نيز در 1350نخست دهة 

  .        ً                    يت نسبتا  نامناسبي قرار دارندچنان در وضع شده، هم صنعتي تازه
تغيير ساختاري، رشد اقتصادي، توسعة اقتصادي، فيلتر هودريـك ـ پرسـكات،     :ها كليدواژه

  .شده، ايران صنعتي  كشورهاي تازه
  

  مقدمه. 1
هـاي    را تغيير در وزن نسبي اجزاي مهم شاخص )structural change( تغيير ساختاري
 ،مانند توليد و مخارج ملي، صادرات و واردات، جمعيت و نيـروي كـار   ،كالن اقتصاد

در ايـن تعريـف،    ).Eatwell, Milgate and Newman, 1987: 523( انـد  تعريـف كـرده  
نظر نيسـت، بلكـه وزن نسـبي     ها و يا متغيرهاي اقتصاد كالن مد  اندازة مطلق شاخص

اين تعريفي از تغيير ساختاري اسـت كـه در   . ها و تغييراتشان است كه اهميت دارد آن
كـار    ه و كاربرد داشته و در اين پژوهش نيز بهاغلب مطالعات در اين زمينه مطرح شد

تـوان بـه     هايي از كـاربرد ايـن تعريـف مـي      براي نمونه. رفته و بر آن تأكيد شده است
اشاره كرد كه در آن تركيب اجزاي مهـم  ) Kuznets( )1966 -1954( كارهاي كوزنتس

  همگـي بـه  كـه  (تقاضا، توليد، اشتغال، بخش خارجي اقتصـاد و متغيرهـاي جمعيتـي    
 )Chenery( چنـري . ، ساختار اقتصاد را مشخص كرده است)صورت وزن نسبي است

بندي فرايندهاي تغيير ساختاري به فراينـدهاي انباشـت     نيز با تقسيم) 1986و  1979(
منابع، تخصيص منابع و توزيعي و جمعيتي، در هر فرايند شماري از متغيرهاي اقتصاد 

عنـوان    هاي نسبي را بـه   عرفي و تغييرات در اين وزنصورت وزن نسبي م  كالن را به
  .كند  تغييرات ساختاري قلمداد مي

و  )فيزيكي و انساني( سرمايه، مانند نيروي كار ،كنندة رشد ركنار عوامل سنتي تعييند  
جـا   از آن. شده استنظر گرفته  رشد درتأثيرگذار بر  يتغيير ساختاري نيز عامل ،فناوري

شده در فرايند رشد اقتصادي خـود، طـي حـدود چهـار دهـه،       صنعتي تازهكه كشورهاي 
جملـه   از(اساس مطالعات پيشين  اند و بر  تغييرات مهم ساختاري مناسبي را تجربه كرده

، اين تغييرات كمك زيادي به رشـد اقتصـادي در كشـورهاي    )1387مشيري و التجائي، 
در اقتصاد ايران، تغيير شكل ه آيا يادشده كرده است، پرسشي كه وجود دارد اين است ك

از . صورت گرفته است ،شده اتفاق افتاده صنعتي گونه كه در اقتصادهاي تازه ساختاري آن
گـرفتن اهميـت تغييـر سـاختاري      نظـر  اين رو، در اين مطالعه سعي شده است كه با در
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غييـر  تشـده،   صـنعتي  مند كشـورهاي تـازه   براي رشد اقتصادي و با توجه به تجربة ارزش
 در ،)نفـت (عنوان يـك كشـور داراي منـابع طبيعـي غنـي       به ،ايراناقتصاد ساختاري در 

درواقـع، از تجربـة كشـورهاي    . شـده ارزيـابي شـود    صـنعتي  مقايسه با كشـورهاي تـازه  
عنـوان معيـاري بـراي ارزيـابي تغييـر        شده در رشد و تغييرات ساختاري بـه  صنعتي تازه

  .شود  استفاده مي ساختاري و رشد اقتصادي در ايران
خصوص ضرورت اين مطالعه بايد گفت كه تغييرات سـاختاري و اهميـت آن    در  

براي رشد اقتصادي هنوز يكي از موضـوعات بسـيار مـورد توجـه و مهـم در مراكـز       
هـاي سياسـتي مهمـي دارد؛      نتايج اين مطالعات داللت. مطالعات اقتصادي جهان است

عنوان يكي از عوامل مهم تأثيرگذار بـر    ساختاري بهبراي نمونه، با شناسايي تغييرات 
جهـت   تـوان در   رشد اقتصادي و با آگاهي از عوامل مؤثر بر تغييـرات سـاختاري مـي   

عالوه بر اين، . گونه تغييرات اقدام كرد برداشتن موانع تغييرپذيري و تسهيل انجام اين
رانبهايي براي رشـد و  هاي گ  تواند درس  شده مي صنعتي شناخت تجربة كشورهاي تازه

 منزلـة   كه بخش نفت، بـه  نبه دليل اي ،در ايران. توسعة اقتصادي كشور ما داشته باشد
بخش توليدكنندة يك منبع طبيعي فراوان براي صادرات، بر اقتصاد مسلط است و تأثير 

گـر  يهـاي د   بـا بخـش   آنكه ناشي از ارتباطـات   اصلي اين بخش بر اقتصاد بيش از آن
درآمدي آن است، مطالعة وضعيت تغيير شكل ساختاري اهميتي كسب جة اثر نتي ،باشد

اي تطبيقـي ميـان متغيرهـاي                                 ً         به هر حال، در اين مقاله صرفا  مطالعـه  .يابد  دوچندان مي
نظـر   شـده مـد   صـنعتي  دهندة پديدة تغيير ساختاري در ايران و كشورهاي تازه تشكيل

هـاي تسـهيل آن    تغيير ساختاري و راهاست و بحث و بررسي پيرامون عوامل مؤثر بر 
  .شود به مطالعات بعدي موكول مي

تطبيقي  اي كه بررسي ،ابتدا ويژگي اين مطالعه: دهي اين مقاله بدين صورت است سازمان  
بيان خواهد شد؛ سپس دربارة داليل اهميت تغيير سـاختاري بـراي رشـد اقتصـادي،      ،است

بحثي اجمالي صورت خواهد گرفت؛ پـس از آن، متغيرهـاي سـاختاري اقتصـاد ايـران در      
، تخصيص نيروي كار، ساختار بازرگـاني  ديتولچهارچوب ساختار تقاضاي داخلي، ساختار 
 در شده مقايسه و صنعتي شابه در كشورهاي تازهخارجي و متغيرهاي جمعيتي با متغيرهاي م

  .شود گيري مقاله ارائه مي    بندي و نتيجه    نهايت، جمع
  

  ويژگي اين مطالعه. 2
در زمينة تغييرات ساختاري و جايگاه آن در فرايند رشد اقتصادي، مطالعات زيـادي انجـام    
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) Ricardo( )1817( و ريكـاردو ) Smith( )1776( هـا بـه اسـميت    شده است كه سابقة آن
 و مراحـل رشـد روسـتو   ) Lewis( )1954( هـاي اقتصـاد دوگانـة لـويس      مدل. گردد  برمي

)Rostow( )1960(از مطالعات جديـدتر  . گونه مطالعات هستند  هاي كالسيك اين  ، از نمونه
) Modern Economic Growth( )1966( رشد نـوين اقتصـادي  توان به كار كوزنتس در   مي

قـرن   ليـ اوا ازاشاره كرد؛ كه طبق آن، در گروه كشورهايي كـه رشـد اقتصـادي مـدرن را     
 ديـ تول يبـاال  رشـد  يها  نرخ انيم يخيتار يهمراه كيآغاز كردند،  1880 ةده تا دهمجه

. قابـل مشـاهده اسـت    ديـ تحـول سـاختار تول   ريـ گ چشم اريبس ةانداز و يور بهره و سرانه
به شرايط سياسي و اجتماعي الزم براي توسعه، شـرايط اقتصـادي   كنار توجه  در كوزنتس

 يارچوبهـ بلندمـدت و در چ  يشـكلي دقيـق در فراينـد     كشورهاي مـورد بررسـي را بـه   
  .دكن اي مطالعه مي مقايسه

نظر نـوع   و از) 1966(اي به مطالعة كوزنتس   نظر تحليل مقايسه در اين مطالعه كه از  
شباهت نيست، تالش شده است با ابزار توصيف  بي) 1979(متغيرها به مطالعات چنري 

با تغييـر   ،عنوان يك اقتصاد وابسته به نفت  به ،تغيير ساختاري در اقتصاد ايران  و تحليل،
دادن   هـدف ايـن مطالعـه، نشـان    . شده مقايسه شـود  صنعتي ساختاري در كشورهاي تازه

. هاسـت      ً                 صرفا  مستندسازي واقعيت         ّ                                      ارتباط عل ي ميان رشد و تغيير ساختاري نيست، بلكه 
فرض مـورد تأييـد ادبيـات كـه       داشتن اين پيش نظر در اين مقاله سعي شده است با در

تغيير ساختاري در مراحل اولية رشد متأثر از رشد اقتصادي اسـت و در مراحـل بعـدي    
تداوم رشد مستلزم ايجاد سـاختارهاي مناسـب اسـت و ايـن موضـوع كـه كشـورهاي        

اند، با استفاده از ابزار مقايسه و تطبيق،   خوبي بهره برده ده از اين دو رابطه بهش صنعتي تازه
گونه كـه   در اقتصاد ايران، تغيير شكل ساختاري آنبه اين پرسش پاسخ داده شود كه آيا 

پاسـخ بـه ايـن سـؤال     . صورت گرفته است ،شده اتفاق افتاده صنعتي در اقتصادهاي تازه
تر روند رشد و تغيير ساختاري اقتصاد ايران طي حدود نيم قـرن   عميقتواند در درك   مي

  .اخير مفيد باشد
انـد از كـرة جنـوبي، مـالزي،      شدة برگزيده در اين مطالعه عبارت صنعتي كشورهاي تازه  
اين گـزينش  . ، چين، سنگاپور، تايلند، تركيه، ايرلند و پرتغال)چين تايپه(كنگ، تايوان  هنگ

كـه در ايـن كشـورها طـي چهـار دهـة اخيـر         اول ايـن : رت گرفته استبه چهار دليل صو
تغييـرات و  كه اين  تغييرات مهم ساختاري و رشد اقتصادي مناسبي رخ داده است؛ دوم اين

دورة رشـد   مقايسـه بـا   در        ً         اي نسبتا  كوتـاه    در دوره در اين كشورها رشد اقتصادي شگرف
بـراي نمونـه،   (صورت گرفته اسـت   فتهيا اقتصادي و تغيير ساختاري در كشورهاي توسعه
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بـيش از سـه    1970درآمد سرانة اغلب اين كشورها ظرف حدود چهار دهه پـس از سـال   
كه دورة تغييرات ساختاري و رشد اقتصـادي ايـن كشـورها بـه      ؛ سوم اين)برابر شده است

اي اسـتثن  كه در بسياري از اين كشـورها، بـه   زمان كنوني ما بسيار نزديك است؛ چهارم اين
كنـد    عنوان بخش مسلط اقتصاد ايفاي نقش مي  كنگ، هنوز بخش صنعت به تايوان و هنگ

يا هنوز فرا نرسيده يا در  ،يابد  سهم بخش خدمات افزايش مي كه در آن ،و دورة فراصنعتي
  ).86: 1387مشيري و التجائي، ( آغاز راه است

 كارهـاي گيـري از      بـا بهـره  اساس تعريف ايـن مطالعـه از تغييـر سـاختاري و      بر  
عنـوان    جزء اقتصاد كالن به 22شامل اي از متغيرها     طيف گسترده ،چنريو  كوزنتس

تـرين   در اين انتخاب تالش شده است مهـم . متغيرهاي ساختاري انتخاب شده است
اسـاس   لحاظ تركيب تقاضاي كل، ساختار توليد ملي بر هاي تغيير ساختاري از  جنبه
هـاي مختلـف، تجـارت      ، تخصيص دوبارة عوامل به بخشهاي مختلف اقتصاد  بخش

ايـن  . خارجي و ساختار آن، نقش و جايگاه دولت و متغيرهاي جمعيتي بررسي شود
خصوص بازة زماني مورد استفاده، اين نكته  در. اند    معرفي شده 1متغيرها در جدول 

دليـل تعـداد زيـاد      هنگام، به هاي به اهميت دارد كه ضمن تالش براي استفاده از داده
كـار رفتـه اسـت،      ها بـه  آوري داده كشورها و متغيرها و منابع متنوعي كه براي جمع

اغلـب  . پـذير شـد   امكـان  2004ها براي همة كشورها تنها تا سـال   سازي داده همگن
بـودن آمـار     دسترس دردليل  چنين، به هم. هاي مربوط به ايران منبع داخلي دارد  داده

بررسـي در ايـران،    هـاي مـورد    تر شاخص ، بيش)ميالدي 1959( 1338ايران از سال 
هاي مورد بررسي در كشورهاي   و شاخص) 1383تا  1338( 2004تا  1959هاي   سال
هـا در      منابع استخراج داده(گيرد   را دربر مي 2004تا  1970هاي   شده سال صنعتي تازه

  ).پايان مقاله فهرست شده است
هـاي پرشـماري     بحث در همـة كشـورها نوسـان    اختاري مورددر روند متغيرهاي س  

آنچـه از ديـدگاه ايـن پـژوهش اهميـت دارد، رونـد كلـي بلندمـدت ايـن          . وجود دارد
هاي موقتي و گذرا از اين متغيرها را بايد تفكيـك كـرد تـا      بنابراين، نوسان. متغيرهاست

 متغيرهـاي سـاختاري مـورد   بـه همـين منظـور، تمـامي     . روند بلندمدت آن آشكارتر شود
بـه يـك رونـد     )Hodrick-Prescott Filter( بررسي با استفاده از فيلتر هودريك ـ پرسكات 

                                                              در ايـن روش، متغيـر اصـلي بـه دو جـزء  رونـد  بلندمـدت و        . هموار تبديل شـده اسـت  
، مقاله شد، كانون توجه در اينگفته كه  شود و چنان  هاي متغير پيرامون آن تجزيه مي  نوسان

 .                          جزء  روند  بلندمدت متغيرهاست
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  متغيرهاي ساختاري. 1جدول 
  داخليتركيب تقاضاي  )الف

انداز ناخالص داخلي از توليد ناخالص سهم پس .1
  داخلي

  گذاري از توليد ناخالص داخلي سهم سرمايه .2

گذاري خصوصي از تشكيل سرمايةسهم سرمايه .3
  ثابت ناخالص داخلي

تشكيل سرماية گذاري خارجي از  سهم سرمايه .4
  ثابت ناخالص داخلي

  سهم مخارج دولت از توليد ناخالص داخلي .6 سهم مصرف خصوصي از توليد ناخالص داخلي .5

  سهم درآمدهاي دولت از توليد ناخالص داخلي .7
سهم درآمدهاي مالياتي دولت از توليد ناخالص  .8

  داخلي
  ساختار توليد )ب

  سهم بخش كشاورزي از توليد ناخالص داخلي .9
بخش صنايع و معادن از توليد ناخالص سهم .10

  داخلي

  سهم بخش خدمات از توليد ناخالص داخلي .11
شده از توليد  سهم بخش كاالهاي ساخته .12

  ناخالص داخلي
 تخصيص نيروي كار )پ
  سهم صنايع و معادن از نيروي كار شاغل .14 سهم بخش كشاورزي از نيروي كار شاغل .13
  سهم بخش خدمات از نيروي كار شاغل .15
  ساختار بازرگاني خارجي )ت
  نسبت واردات كل به توليد ناخالص داخلي .17 نسبت صادرات كل به توليد ناخالص داخلي .16
سهم صادرات كاالهاي اوليه و كشاورزي از كل .18

  صادرات كااليي
سهم صادرات كاالهاي صنعتي از كل صادرات  .19

  كااليي
 متغيرهاي جمعيتي )ث
  ولد ونرخ زاد .21 نرخ شهرنشيني .20
  ميرونرخ مرگ .22

  
  چرا تغيير ساختاري براي رشد اقتصادي اهميت دارد؟  . 3

هاي متفاوتي دربارة اهميت تغيير ساختاري بـراي رشـد اقتصـادي و                         از ب عد نظري، استدالل 
توان به مواردي مانند فرضـية اقتصـاد     رابطة ميان اين دو پديده وجود دارد كه از آن ميان مي

انگل، تعميق سرمايه و نوآوري، تخصص باالتر و رشد، چندبخشي، كشش درآمدي و قانون 
  .اشاره كرد )norm structure( هنجارشدن و فرضية ساختار مناسب يا   صنعتي
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هـا    شود و اهميـت بخـش    ، اقتصاد به چند بخش تقسيم ميچندبخشياقتصاد فرضية در   
 بـازدهي عوامـل در  جا كـه   اساس اين فرضيه، از آن بر. يابد  متناسب با رشد درآمد تغيير مي

وري   هاي داراي بهـره   منابع به بخشمجدد ، تخصيص نيستنوا  شكل و هم هم ها  ميان بخش
هـاي    توان مدل جمله مطالعات اصلي در تأييد اين فرضيه مي از. كند  باالتر به رشد كمك مي

  .را مثال زد) 1954(اقتصاد دوگانة لويس 
كنـد و    ي مصرفي متناسب با تغيير درآمد تغيير مـي مطابق قانون انگل، ساختار تقاضا  

روي  تر، دوباره بـر  نيازهاي تازه و تحريك نوآوري بيش آمدن وجود  به بااين تغييرات، 
نيروهاي عرضه نيـز  ، تر سرمايه و نوآوري عمق بيشاساس فرضية  بر. گذارد  رشد اثر مي

بـراي  جانشـيني سـرمايه   . شـوند تغييرات منظم در ساختارهاي توليـد  موجب د نتوان  مي
سـهم   شـود  باعـث مـي  تـر سـرمايه    عمق بـيش ، يا به عبارت ديگر، نيروي كار در توليد

يي آبـا كـار   بتوان هاي مواد خام و منابع طبيعي  دادهاز  يابد واي افزايش   كاالهاي سرمايه
  .كردتر استفاده  بيش
در . وري است مد و بهرهبناي سطوح باالتر درآم ،ند كه تخصصمعتقداغلب اقتصاددانان   

بـه ايـن شـرط كـه     البتـه  ، است وري باالتر بهره ، ميزانتر  كشورهاي داراي صنايع تخصصي
بسـياري از   نظـر  چنـين، از  هـم  .اين كشورها در صنايع و بازارهاي پويا باشـد در تخصص 

در ايـن ديـدگاه،   . كليـدي در فراينـد رشـد اقتصـادي دارد     يشدن نقش  ، صنعتيداناناقتصاد
كه ناشـي  يك بخش مدرن صنعتي سهم بسيار بااليي در پويايي رشد توليد كل دارد  ةتوسع

هاي ناشي از مقياس، نوآوري و يادگيري هنگام كار   وري آن بخش، صرفه از رشد باالي بهره
 اند بـا اتخـاذ راهبـرد صـنعتي      توانستهشده  صنعتي يافته و تازه اغلب كشورهاي توسعه .است

واردات و يا توسعة صادرات، به حد مطلوبي از يني نشجاهاي خاصي مانند   شدن و سياست 
  .رشد و توسعة اقتصادي دست يابند

اگر هر سطح درآمد يك ساختار خاص صنعتي ايجـاد  ، فرضية ساختار هنجاراساس  بر  
انتظار ايـن  . دكرنجار وابسته به درآمد را محاسبه طور فرضي يك ساختار ه  توان به  كند، مي

گذارنـد، يـا بـه سـخني ديگـر،        نمايش مي  است كه كشورهايي كه اين ساختار هنجار را به
كشورهايي  اماتر رشد كنند،   توانند سريع  ساختاري طبيعي و سازگار با سطح درآمد دارند، مي

 ،اند  كه ساختار طبيعي يا سازگار با سطح درآمد ندارند، يعني از ساختار هنجار منحرف شده
آن اين فرضـيه   مهم داللت سياستي). Aiginger, K.(، 2001( نريآ( كندتر رشد خواهند كرد

  .آور است كه موانع تغيير ساختاري براي رشد زياناست 
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درآمد، در كشورهاي صادركنندة نفت خام كه فرضية سازگاري ساختار با سطح   
اهميت  ،شده استها  آن ةدرآمدهاي سرشار نفتي موجب افزايش سطح درآمد سران

هاي ديگر   با بخش خود طريق ارتباطات رو رشد را از يك بخش پيش. ي داردزياد
ولي در اقتصاد كشورهاي صادركنندة نفت خام، تأثير اصلي  ؛دهد  اقتصاد افزايش مي

هاي   كه ناشي از پيوندهاي اين بخش با بخش تر از آن بخش نفت بر اقتصاد بسيار بيش
ادبيات دربارة نظرية رشد . افزايش درآمد استآن بر  هاياثرنتيجة  ،ديگر اقتصاد باشد

برداري از منابع طبيعي دارد كه با   مبناي بهره هايي از رشد سريع بر  مثال ،محصولي تك
شكل ساختاري با سرعت مناسب  پيوسته و تغيير ةوجود افزايش درآمد، به توسع

» رشد بدون توسعه«به موضوع ) Syrquin, M.( )1988( نيركويس. منجر نشده است
مورد  در دتريجد يها  افتيدر ره. شود  يم جاديكه به دنبال آن ركود اكند   اشاره مي
 يا  شهيعلل ر از را يـ اجتماع ياقتصاد يدر حال توسعه، ساختارها يكشورها
  .ددانن يم يافتگين توسعه

مشكل مهمي در فرايند  ،يافته نيز سرعت نامناسب تغيير ساختاري حتي در كشورهاي توسعه  
  :است ح كردهمطرهاي سياستي را   گيري  اين مسئله دو شاخة متفاوت از نتيجه. است   توسعه بوده

هاي صنعتي براي   تواند با شناسايي بخش  اول، دخالت دولت است كه مي ةشاخ  
هاي اين سياست،   نمونه. گذاري و پژوهش در آن انجام شود شدن سرمايه متمركز

، سياست )french sectoral planning system( ريزي بخشي فرانسه  سيستم برنامه
انگليس و  )industrial policy( آلمان، سياست صنعتي )structur politik( ساختاري

و اوايل  1960 ةژاپن بود كه در اواخر ده )structural targeting( هدف گيري ساختاري
  .شيوع داشت 1970 ةده

ها و موانع   دنبال شد، عبارت بود از حذف چسبندگي 1980 ةدر ده             ًًدوم كه عمدتا   ةشاخ  
هاي شغل و   سازي و حذف چسبندگي آزادسازي، خصوصيطريق  تغيير ساختاري از

پذيري  افزايش انعطافو تغيير ساختاري با كاهش دخالت دولت در اين ديدگاه، . مزد دست
  .پذير است  اقتصادي امكان و آزادسازي

هاي                                                                 ب عد تجربي، ضرورت و اهميت تغيير ساختاري براي رشد اقتصادي در گروه از  
 از اي نمونه براي. است                                    عات پ رشماري بررسي و نشان داده شده مختلف كشورها، در مطال

 كار صورت  به اي ييتنها به كه كرد اشاره يچنر كارهاي به توان مي مطالعات گونه اين
 رييتغ مختلف يها  جنبه به توجه نظر از يجامع مطالعات گر،يد اقتصاددانان با مشترك
 بر ديتأك با گرانيد را مطالعات نيا. داد انجام يالديم 1980 تا 1960 يها  دهه در يساختار
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 نيتم جمله از كردند؛ دنبال ياقتصادسنج يابزارها با و مصرف و ديتول ساختار راتييتغ
)Temin( )1967 (يصنعت يدر كشورها يرشد صنعت ،يمشابه رشد صنعت يالگوها يكه برا 

 )Hoffmann( هافمن ؛كرد سهيمقا و مطالعه يزمان يسر يها  آزمون اساس بر را افتهي توسعه
به دو  ياقتصاد ستميس ميكشور را با تقس نيچند يرشد صنعت يكه الگو) 1958، 1931(

 داد حيتوض) يا  هيسرما يكاالها عيصنا يگريو د يمصرف يكاالها عيشامل صنا يكي(گروه 
 19 يبرا را اقتصاد ساختار و يداخل ناخالص ديتول رشد انيم ةرابط كه) 1986( نيركويس و

  .كرد مطالعه ياقتصادسنج ابزار با 1982 تا 1960 يها  سال يط نيالت يكايامر كشور
 و صادرات ينسب يها  سهم انيمثبت م ةرابط) Peneder( )2003( پندر ر،ياخ ةدور در  

 ديو رشد تول )high-skilled industries( باال سطح يها  مهارت از مند  بهره عيصنا واردات
 عضو يكشورها از يا  نمونه يبرا )panel( يقيمدل تلف كيسرانه را در  يناخالص داخل

 )Nelson and Pack( نلسون و پك. نشان داده است 1ياقتصاد يهمكار و توسعه سازمان
 ةفاصل در ييايآس ياقتصادها از يشمار در عيسر رشد كه اند  نشان داده زين) 1999(

 و ها  بنگاه ةانداز ژهيو به ها آن اقتصاد ساختار در عمده راتييتغ با 1996 و 1960 يها  سال
 يكارها به توان  يم نهيزم نيا در مهم مطالعات گريد از. است بوده همراه ييگرا تخصص

 )Pasinetti( ينت  يپس، )Hirschman( )1958( رشمنيه ،)Svennilson( )1954( لسونيسون
 برانسون،، )Echevarria( )1997( اياچوار، )Abramovitz( )1986( تزيآبرامو، )1981(

و ) Laitner( )2000( تنريال، )Branson, Guerrero and Gunter( )1998( گانتر و رويگور
و رشد  يساختار رييتغ انيمطالعات، وجود رابطه م نيا يدر تمام. دكراشاره ) 2001( نريآ

 راتييتغ لزوم عنوان با مطالعات از ياريبس در رابطه نيا. است  شده  دييتأ ياقتصاد
 ويژه به. است شده انينما ياقتصاد رشد گرفتن  شتاب و تداوم يراستا در مناسب يساختار
 يساختار راتييتغ ميان ارتباط) 1388( يالتجائ و يريمش شده، صنعتي تازه كشورهاي ةدربار

 مدل كي قيطر از و پويا عامل تحليل از استفاده با را كشورها اين در ياقتصاد رشد و
  .اند  داده نشان مذكور يكشورها تلفيقي هاي  داده روي ياقتصادسنج

  
تغييـرات سـاختاري اقتصـاد ايـران در مقايسـه بـا       بررسي تجربة رشـد و  . 4

  شده صنعتي كشورهاي تازه
كشـورهاي   ازبهتـر   يعملكـرد ، 1970 ةاقتصاد ايران، تـا ميانـة دهـ    ،سرانه توليدازنظر رشد  

، اين روند شاخص 1976ولي از سال داشته است؛  مقالهمورد بررسي در اين  ةشد صنعتي تازه
  ).1نمودار (ز ايران پيش افتادند تدريج اغلب كشورهاي مورد بررسي، ا وارونه شد و به
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براي بررسي بهتر روند تغييرات ساختاري در ايران، بـا توجـه بـه اهميـت نفـت در        
جنگ عراق، دورة مطالعه در اين مقاله به پـنج  اقتصاد ملي و وقوع دو رويداد انقالب و 

هاي ملي ايـران،    يعني زمان گردآوري رسمي آمار حساب 1338دورة ويژه، از آغاز سال 
  :تقسيم شده است

 1351شـود و تـا سـال      آغاز مي) 1338سال (دورة نخست از اوايل برنامة دوم عمراني   
گـذاري صـنايع    واردات و بنيـان يني نشـ جاويژگي مهم اين دوره، آغاز برنامـة  . يابد  ادامه مي

سمت بخـش صـنعت و     ريزان به بنيادي مانند فوالد و صنايع شيميايي و گرايش كلي برنامه
اي بخش نفت در اين دوره در مقايسه   تر از آن، نقش حاشيه مهم. گذاري صنعتي بود  سرمايه
گير سهم ايران از درآمـدهاي نفتـي طبـق     ه با وجود افزايش چشماست؛ چراك 1350با دهة 

قرارداد كنسرسيوم نفتي، بهاي نفت در بازارهـاي جهـاني هنـوز رشـد چنـداني نداشـت و       
  ).2نمودار (صادرات آن در حدي بسيار ناچيز بود 

انگيز درآمدهاي نفتـي ايـران در    گيري بهاي نفت خام و جهش شگفت دورة دوم، با اوج  
ويژگي بارز ايـن دوره كـه بـه دورة    . يابد ادامه مي 1356شود و تا سال   آغاز مي 1352سال 

نفتي معروف است، نقش نزديك به صددرصدي نفت در كسب درآمـدهاي ارزي و سـهم   
ويژگي مهم ديگر اين دوره، تعديل برنامة ). 3نمودار (بسيار باالي آن در بودجة دولت است 

شدن درهـاي اقتصـاد كشـور بـه      از توليد داخلي و باز واردات و كاهش حمايتيني نشجا
  .جهان خارج بود

هـاي    گيـري جريـان    هاي اوج  ، دربردارندة سال1367تا  1357هاي   دورة سوم، سال  
. انقالب، كاهش توليد و صادرات نفت و پس از آن افت بهـاي نفـت و جنـگ اسـت    

برنامة خاص بـراي توسـعة   ويژگي مشخص اين دوره، افول درآمدهاي نفتي و نبودن 
  .اقتصادي است

آغـاز   1368دورة چهارم، با پايان جنگ و آغـاز برنامـة اصـالحات اقتصـادي در سـال        
زمـان   ويژگي مهم اين دوره، باز هم اتكا به نفت، هـم . يابد  ادامه مي 1377شود و تا سال   مي

در ايـن  . اسـت  1368با آغاز روند افزايشي ماليم درآمدهاي ناشي از صادرات آن در سـال  
هاي اول و دوم توسعه، تاحدي كوشيدند ساختار اقتصـاد را دگرگـون كننـد      دوره، در برنامه

هاي آغازين برنامة اول توسعه، با توجه بـه پيـدايش بحـران      ولي پس از موفقيت كوتاه سال
ي هـا   برنامـة دوم نيـز بـا گـرايش    . شـده متوقـف مانـد    گرفته نظر هاي در  ها، سياست  بدهي

 .نامشخص و پراكنده، در اصالح بسياري از روندهاي اقتصاد كالن ناكام ماند
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با آغاز دوبارة رشد بهاي نفت و درآمـدهاي آن آغـاز    1378، دورة پنجم از سال خرهباال
  .يابد  ادامه مي 1383و تا سال شود   مي

  
 )2000دالر ثابت (شده  صنعتي تازهواقعي ايران و كشورهاي  ةسرانتوليد ناخالص داخلي  .1نمودار 
 World Bank Group, World Development Indicators, http://databank.worldbank.org  :مأخذ

 

 )ميليون دالر(صادرات و واردات  .2نمودار 
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 )درصد( رانيسهم نفت در كسب درآمد ارزي و درآمدهاي دولت در ا .3 نمودار
  هاي زماني اقتصادي  بانك مركزي، بانك اطالعات سري: مأخذ

  ).1376(و معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي 
  
  ساختار تقاضاي داخلي 1.4  
رود در فرايند رشد اقتصادي، با افزايش درآمد، تركيـب اجـزاي تقاضـاي داخلـي       انتظار مي  

تغيير اين تركيب خـود آثـار متفـاوتي بـر تغييـرات      خوش تغيير شود و در بازگشت،  دست
جـا كـه    در اين قسمت، عالوه بر اجزاي تقاضـاي داخلـي، از آن  . جاي گذارد درآمد ملي بر

دليـل اهميـت     انداز است و نيز بـه   نفتي پس گذاري در كشورهاي غير  ترين منبع سرمايه مهم
ابت ناخالص داخلي، اين هاي خارجي در تشكيل سرماية ث  نقش بخش خصوصي و سرمايه

  .شود متغيرها هم بررسي مي

                             انداز در توليد ناخالص داخلي                                     سهم تشكيل سرماية ثابت ناخالص و پس       1.1.4
 يداخل ناخالص ديتول از انداز  پس و يگذار  هيسرما سهم رييتغ مهم، اريبس يساختار رييتغ دو

 تسهيل و يداخل انداز  پس زيتجه مهم هدف دو شده يصنعت تازه يكشورها يها  دولت. است
. مـالي خـود قـرار دادنـد     ةتوسـع  ةبرنامـ  ةرا سـرلوح  يا  هيسرما وجوه به اندازها  پس ليتبد

 ســهم ه،يــترك و لنــديتا ،يمــالز ،يجنــوب ةكــر ،يانــدونز ن،يچــ كشــور 6در  درمجمــوع،
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 32 بـه  1970 سال در درصد 21 از نيانگيم طور  به يداخل ناخالص ديتول در يگذار    هيسرما
 توانسـت  كـه  بـود  يجنوب ةكر نه،يزم نيا در كشور نيتر  موفق. ديرس 1995 سال در درصد
 43 حـدود  بـه  1970 ةدهـ  لياوا در درصد 20 حدود از وستهيپ روند كي با را مذكور سهم

 ياقتصـادها  در دولـت  يهـا   تـالش  گـر يمهـم د  اريبس ةجنب 2.برساند 1996 سال در درصد
 بـه  هـا   تـالش  نيا. بود يخصوص بخش يگذار  هيسرما يبرا تيجذاب جاديا شده، يصنعت تازه
 نيتر  موفق. شد منجر يداخل ناخالص ثابت يةسرما ليتشك از يخصوص بخش سهم شيافزا

 را يگـذار   هيدر سـرما  يبود كه توانست مشاركت بخش خصوصـ  نيچ نهيزم نيا در كشور
  .برساند برابر دو به سال 16 يط

انـداز از توليـد ناخـالص داخلـي و       گذاري و پس  متغيرهاي سهم سرمايهدر ايران، روند   
گــذاري، متفــاوت از كشــورهاي  گــذاري بخــش خصوصــي از كــل ســرمايه  ســهم ســرمايه

گـذاري از توليـد     در ايران، سهم سـرمايه ). 6و  5، 4نمودارهاي (شده بوده است  صنعتي تازه
هـاي درآمـد نفـت،      بـا فـراز و نشـيب                            ً                   طي يك روند طوالني و تقريبا  يكنواخت، متناسـب  

، بررسياين سهم در دورة نخست مورد ). 10نمودار (هاي بسيار شديدي داشته است   نوسان
گـذاري دولـت در     واردات و سرمايهيني نشجامتأثر از برنامة  ،1351تا  1338هاي   يعني سال

. درصد رسيد 31به درصد  26سال از  14اي داشته است و طي   صنايع زيربنايي، رشد آهسته
گذاري   هاي سرمايه دستي در اختصاص آن به طرح در دورة نفتي، وفور منابع ارزي و گشاده

 4درصد افزايش يابـد، يعنـي طـي يـك دورة      54گذاري از توليد به   سبب شد سهم سرمايه
 كـاهش  ليـ دل  بـه  ابتـدا ، 1367 تـا  1356 سـال  از. درصد افزايش يافت 74ساله، اين سهم 

 از ينسـبت  و هيسـرما  انباشـت  انقالب، از پس يرخدادها ةجينت در سپس و ينفت يادرآمده
 بـه  1367 سـال  در و كرد افت شدت به شد، يگذار  هيسرما صرف كه يداخل ناخالص ديتول

 اسـت؛  شـده  متـأثر  جنگ و انقالب يامدهايپ از      ًمسلما  كاهش نيا. ديرس 1338 سال سطح
  .كند اصالح را آن روند نتوانست زين ياقتصاد اصالحات يها  برنامه يحت يول

گذاري از توليد در ايران، دربردارندة سه ويژگي بسيار مهم است كه درواقع   سهم سرمايه  
  :شود  به منابع تأمين انباشت مربوط مي

. كه اين سهم به درآمدهاي حاصل از صـادرات نفـت بسـيار وابسـته اسـت      نخست اين  
دهد كه   در ايران نشان مي GDPگذاري از   سهم سرمايه بستگي درآمدهاي نفتي و ضريب هم
انـداز بـا نفـت      گذاري و پـس   بستگي سرمايه هايي كه درآمد نفت افزايش يافته، هم  در دوره

تر شده است و بديهي است كه در شرايطي كه درآمدهاي نفتي در اقتصـاد ايـران يـك     بيش
گذاري به نفـت تعبيـر كـرد      ابستگي سرمايهتوان به و  بستگي را مي زاست، اين هم متغير برون
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هــاي اوج ســهم   روشــني پيداســت كــه ســال نيــز بــه 10و  2از نمودارهــاي ). 2جــدول (
است  1370، و 1362، 1355داخلي در دورة مورد بررسي، ناخالص  ديتولگذاري در  سرمايه

 .هاي اوج درآمدهاي نفتي بوده است  كه بدون استثنا سال

  
 )درصد(شده و ايران  صنعتي تازهدر كشورهاي  GDPگذاري از  سرمايهسهم  .4نمودار 

  
 )درصد(شده و ايران  صنعتي تازهدر كشورهاي  GDPانداز از  پسسهم . 5نمودار 
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ثابت ناخالص داخلي در كشورهاي  ةسرمايگذاري خصوصي از تشكيل  سرمايهسهم  .6نمودار 

 )درصد(شده و ايران  صنعتي تازه

 )درصد(در ايران  GDPانداز از   گذاري و پس  ضريب همبستگي درآمدهاي نفتي و سهم سرمايه. 2جدول 

  كل دوره 1383-1368  1367-1356 1355-1352 1351-1338  
  58  68 51 78 71 گذاريسهم سرمايه
  57  51 69 97 79 اندازسهم پس

از توليـد در كشـورهاي   گـذاري    كه ويژگي بسيار مهم رونـد سـهم سـرمايه    دوم اين  
شده افزايش پيوستة نقـش و سـهم بخـش خصوصـي در ايـن زمينـه اسـت         صنعتي تازه

گـذاري را    درصد سـرمايه  90كه در برخي كشورها، حتي بيش از   طوري  ، به)6نمودار (
هـاي    تا سـه دهـه، سياسـت   دو و در بقيه، طي ) مثل ايرلند(بخش خصوصي انجام داده 

اسـت مشـاركت ايـن      گذاري براي بخش خصوصي باعـث شـده    ايجاد جذابيت سرمايه
كه در ايران، طي   حالي در. نحو شايان توجهي افزايش يابد  گذاري كل به بخش در سرمايه

اين . گذاري رخ داده است  سال، يك روند كاهشي در سهم بخش خصوصي از سرمايه 40
، 1350نخسـت، در دهـة   : استزمان با دو اتفاق مهم روي داده                     ً   كاهش در ايران عمدتا  هم

زمـان بـا گـرايش     ، هـم 1360زمان با رشد سريع درآمدهاي نفتي دولتي؛ دوم، در دهـة   هم
  .ها به افزايش نقش دولت در اقتصاد و پيامدهاي اقتصادي انقالب و جنگ  سياست

در اغلـب  . گذاري خارجي مربـوط اسـت    گذاري، به منبع سرمايه  سومين ويژگي سرمايه  
، يكـي از منـابع مهـم تـأمين مـالي انباشـت،       1970شده، از آغاز دهة  صنعتي كشورهاي تازه
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كـردن    هاي ايـن كشـورها بـراي فـراهم      گذاري مستقيم خارجي بوده است و دولت  سرمايه
ـ      اي كـرده   بسترهاي الزم براي ورود سـرماية خـارجي تـالش ويـژه     وع و در جـذب ايـن ن

در ايـران،  ). 9تـا   7و نمودارهاي  3جدول (اند   اي موفق بوده  گذاري در حد گسترده  سرمايه
 1348هاي   گذاري ثابت ناخالص طي سال  گذاري مستقيم خارجي از كل سرمايه  سهم سرمايه

اين نسبت در دو دهة نخست پـس  . درصد افزايش يافت 41/2درصد به  78/0، از 1353تا 
با اندكي افزايش در بهتـرين وضـعيت در    1380شدت كاهش يافت و در دهة  از انقالب به

حسـاب    مقايسه با ساير كشورها بسـيار نـاچيز بـه    درصد رسيد كه در 79/0به  1383سال 
شده براي جـذب سـرماية    صنعتي تازانة كشورهاي تازه رغم حركت پيش  بنابراين، به. آيد  مي

ران در سه دهة اخير موفقيتي در جذب ايـن منبـع   ميالدي تاكنون، اي 1970خارجي از دهة 
  .مهم تأمين انباشت نداشته است

ترين دورة پيوسته و پايدار در انباشت سرمايه در   درمجموع، گذشته از منبع تأمين، طوالني  
طـور    گـذاري بـه    خورشيدي بود؛ كـه در آن، ميـزان سـرمايه    1355تا  1342هاي   ايران، سال

گذاري ثابت ناخالص در توليد ناخالص   درصد رشد كرد و سهم سرمايه 4/19متوسط ساالنه 
روند سـهم مـذكور در ايـن دوره،    . درصد رسيد 54درصد به رقم شايان توجه  22داخلي از 

بـا ايـن تفـاوت كـه      ،شده است صنعتي مشابه دورة رشد و تغيير ساختاري در كشورهاي تازه
مراتب بـاالتر از كشـورهاي يادشـده     نفتي، به ويژه در دورة سطح شاخص مذكور در ايران، به

  گـذاري از توليـد رونـد كاهشـي يافـت، بـه        ، سهم سرمايه1376تا  1356از سال . بوده است
 .تري قرار گرفت  كه در مقايسه با برخي از كشورهاي مورد مطالعه در سطح پايين  طوري

 

 )ميليون دالر( 1989تا  1970از  گذاري مستقيم خارجي سرمايهروند  .7نمودار 
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 )ميليون دالر( 2004تا  1970از  گذاري مستقيم خارجي سرمايهروند  .8نمودار 

  
  ناخالص داخلي  ةسرمايگذاري خارجي از تشكيل  سرمايهسهم  .9نمودار 
 )درصد(شده و ايران  صنعتي تازهدر كشورهاي  2004تا  1970هاي  سال

  
  )درصد( ايران به صورت سهم از توليد ناخالص داخليتركيب تقاضاي كل اقتصاد . 10نمودار 

 )1376(هاي زماني اقتصادي و معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي  سريبانك مركزي، بانك اطالعات : مأخذ
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گـذاري    بيش شبيه سـهم سـرمايه   و  انداز از توليد ناخالص داخلي نيز كم  روند سهم پس  
تـا   1340هـاي    انداز نيز طي سـال   ترين دورة رشد پيوسته و پايدار پس  است؛ يعني، طوالني

درصد رشد كرد و سـهم   4/20طور متوسط ساالنه   دست آمد كه در اين مدت، به  به 1355
 1355درصد در سال  8/72درصد به رقم شايان توجه  6/25آن در توليد ناخالص داخلي از 

مشـابه رونـد ايـن متغيـر در كشـورهاي       1355انـداز نيـز تـا سـال       روند سهم پـس . رسيد
به اين سو با يك شـيب   1377كه از سال  اين شده بود و پس از آن وارونه شد تا صنعتي تازه

 ).5نمودار (كند، دوباره در مسير افزايش قرار گرفت 

  گذاري مستقيم خارجي و نسبت آن با  خالص سرمايه. 3جدول 
  )ميليون دالر ـ درصد(شده و ايران  صنعتي تازهگذاري ثابت ناخالص در كشورهاي  سرمايه
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  سهم مصرف خصوصي از توليد ناخالص داخلي 2.1.4  
 اي دارند، چراكه  مولد و افزايش توليد تأكيد ويژه برخي از اقتصاددانان بر كاهش مصرف غير  

گـذاري    تري براي سـرمايه  اين كاهش در مراحل آغازين رشد و توسعة اقتصادي، منابع بيش
كوزنتس در بررسي روندهاي استفاده از محصول در كشـورهاي صـنعتي از   . آورد  فراهم مي

كه سهم مصرف بخش عمـومي و   ميانة قرن نوزدهم تا پيش از جنگ جهاني دوم با بيان اين
گيـرد كـه     ناخالص ملي در بلندمدت افزايش يافته است، نتيجـه مـي   گذاري از توليد  سرمايه

ايـن  هـاي مربـوط بـه      داده. سهم نسبي مخارج مصرفي خصوصي بايد كاهش يافتـه باشـد  
گـر آن   شدن تا كنون نيـز بيـان   شده از آغاز دوران صنعتي صنعتي كشورهاي تازهشاخص در 
و انـدونزي كـه   ) اند  دورة فراصنعتي شده         ً      كه تقريبا  وارد (كنگ  هنگ و جز تايوان است كه به

در بقية كشورها اين رونـد از دهـة    ،ها روند ثابت يا فزاينده داشته سهم مصرف از درآمد آن
درصـد   64شده از  صنعتي كشور تازه 11ميانگين اين شاخص در . كاهش داشته است 1970

 1984يه تـا سـال   اين روند در ترك. رسيده است 2004درصد در سال  54به  1970در سال 
 مذكورروند كاهش سهم . داشته است يهاي شديد و از اين سال به بعد كاهش ماليم  نوسان

درصـد   71كه از   طوري  به ،تر است  شده جالب صنعتي از بقية كشورهاي تازه جنوبيدر كرة 
بحران  .رسيده است 2004درصد در سال  50با كاهشي ماليم و پيوسته به حدود  1970در 

شرقي تأثير زيادي بر روند سهم مصرف گذاشت   كشورهاي آسياي جنوب 1997مالي سال 
  .و باعث افزايش نسبي آن در كشورهاي تايلند، كرة جنوبي، مالزي و سنگاپور شد

، تا پيش از افـزايش بهـاي نفـت، سـهم مصـرف      1351تا  1338هاي   در ايران، طي سال  
گـذاري و مصـرف بخـش      مقابل افزايش سهم سرمايه رخصوصي از توليد ناخالص داخلي د

درصـد در سـال    27بـه   1338درصد در سال  57شدت كاهش يافت و از حدود  عمومي، به
زمان با افـزايش ارزش صـادرات    ، هم1352پس از سال ). 11و  10نمودارهاي (رسيد  1351

گيري رشـد   شمنفت و فراواني منابع ارزي، سهم مصرف در تركيب تقاضاي كل با سرعت چ
 57به رقم  1367افزايش يافت و در نقطة حداكثر خود در سال  1367كرد و رشد آن تا سال 
با اين حال، ادامة افزايش سهم مصرف در . بود 1338اندازة رقم سال                     ًً   درصد رسيد كه دقيقا   به

رشـد  ي و ناخالص ملـ  ديتولنتيجة افت شديد  دليل وفور منابع ارزي كه در  نه به 1360دهة 
انداز و مصرف دولتي و كاهش شديد سهم سه متغير اخير از  گذاري، پس  منفي شديد سرمايه

اي تـا    پس از آن، با وجود اجراي سه برنامـة توسـعه  . داخلي صورت پذيرفتناخالص  ديتول
  .           ًً          درصد تقريبا   ثابت ماند 53هاي جزئي پيرامون   ، روند سهم مصرف طي نوسان1383سال 
زمان با افزايش سهم مصرف خصوصي از توليد ناخالص داخلي، تركيب واردات نيـز   هم  
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، 12در نمـودار  . دگرگون شد و سهم كاالهاي مصـرفي از واردات شـروع بـه افـزايش كـرد     
اي و مـواد    اي و كاالهاي واسـطه   گانة مصرفي، سرمايه هاي سه  اساس گروه تركيب واردات بر

اسـت؛ يعنـي    1350تـا   1338هم كاالهـاي مصـرفي طـي دورة    گر روند كاهندة س اوليه، بيان
هنگامي كه روند سهم مصرف كاهنده بود، روند سـهم واردات مصـرفي از كـل واردات نيـز     

. داد  اي تشـكيل مـي    اي و واسـطه   تري از واردات را كاالهاي سرمايه كاهنده بود و بخش بزرگ
گذاري در صـنايع    كه با سرمايه ،اري از توليدگذ                 ًً                           اين وضعيت دقيقا   با روند فزايندة سهم سرمايه

از دهة . هماهنگ است ،سازي، مواد شيميايي و پتروشيمي همراه بود اساسي مانند فوالد، ماشين
شـدت   زمان با رشد درآمدهاي نفتي، سهم كاالهـاي مصـرفي در واردات بـه    به بعد، هم 1350

 .بع ارزي اين روند را كاهش دادكه پس از انقالب، محدوديت در منا اين افزايش يافت تا

 

 )درصد(شده و ايران  صنعتي تازهدر كشورهاي  GDP سهم مصرف خصوصي از .11نمودار 

  
  )درصد(تركيب واردات در ايران . 12نمودار 

 )1376(هاي زماني اقتصادي و معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي  سريبانك مركزي، بانك اطالعات : مأخذ
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  سهم درآمدها و مخارج دولت از توليد ناخالص داخلي 3.1.4  
 نشان صنعتي كشور ده در محصول از استفاده در شده تجربه روندهاي بررسي در كوزنتس

 از بيش مراتب به دوم جهاني جنگ از پس دورة در عمومي بخش مصرف سهم كه دهد  مي
 يمصرف ينةرشد هز ينا ياگرچه و. از جنگ بوده است يشپ هاي  سال در مشابه ارقام

 اين ديگر هاي بررسي اساس بر داند،  مي دفاعي مخارج افزايش از ناشي را عموميبخش 
 داشته توجهي درخور افزايش صنعتي كشورهاي در نيز دوم جهاني جنگ از پس سهم
 دهة در امريكا در درصد 26 و اروپا جامعة در درصد 30 از سهم اين نمونه، براي است؛

در ). Angresano(، 1991 :221( انگرسانو( است رسيده درصد 35 و 45 به ترتيب به 60
 دهة از داخلي ناخالص توليد از دولت مخارج سهم شده، صنعتي تازه كشورهاي تر يشب

 1970 از دهه ونيم سه طي سهم اين. است يافته توسعه كشورهاي از تر كم مراتب به 1970
 در و يافته افزايش تركيه و تايلند سنگاپور، پرتغال، چين، كشورهاي در 2004 تا

 نسبي ثبات دليل). 13 نمودار( است يافته كاهش اندكي يا و مانده ثابت يا ديگر كشورهاي
 در بايد را نظر مورد كشورهاي از برخي در داخلي ناخالص توليد در دولت مخارج سهم
 توسعة و خصوصي بخش گستردة مشاركت با داخلي ناخالص توليد توجه قابل رشد

 و يافته توسعه كشورهاي در اين، بر عالوه. كرد وجو جست بخش اين انگيز  شگفت
 رشد زمينة كردن  فراهم و اقتصادي كالن ثبات ايجاد مسئوليت دولت شده، صنعتي تازه

  .است گرفته عهده  به را بلندمدت
عهده داشـته و از ايـن طريـق در      نفتي را به كنندة درآمدهاي در ايران، دولت نقش توزيع  
سهم مخارج دولـت  . سزايي داشته است گيري ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي تأثير به  شكل

رونـد افزايشـي داشـت و پـس از آن بـا      ) 1354تـا   1338از (سال  17از توليد در ايران طي 
سـر    س روند ثابت را پشتگام با درآمد نفت، در دو دهه روند كاهشي و سپ هايي هم  نوسان

شـده رونـدي همـوار و     صـنعتي  كه اين شاخص در اغلب كشورهاي تازه  حالي گذاشت؛ در
سهم درآمدهاي دولت نيز در كشـورهاي يادشـده و ايـران،    .      ًً                       نسبتا   افزايشي را طي كرده است

هـاي    به هر روي، گذشته از موضوع كسـري . روندي همانند سهم مخارج دولت داشته است
  ).14نمودار (ه، اين دو متغير بايا و بايستة يكديگرند بودج
سزايي دارد، سهم درآمـدهاي   توسعه اهميت به در اين ميان، آنچه براي كشورهاي روبه  

اين سهم بنا بر انتظار اقتصـاددانان بايـد در مراحـل    . مالياتي از توليد ناخالص داخلي است
كـه درآمـد     چنـان  يعني هم ؛داشته باشدبستگي مثبت  اولية رشد با سطح رشد اقتصادي هم

سـتاني   هاي نظام ماليات  دليل آن هم نارسايي. يابد  اين سهم نيز افزايش مي ،يابد  افزايش مي



  ...مطالعة تطبيقي روند بلندمدت تغييرات ساختاري در اقتصاد ايران    170

  

بخشي اقتصاد در مراحل ابتدايي توسعه و تغييـر ايـن تركيـب در مراحـل بعـدي       و تركيب
 ،يد سنتي و خدمات ابتداييمانند كشاورزي، تول ،هاي اولية اقتصاد  جا كه بخش از آن. است

                           ًً    توليد در مراحل توسـعه معمـوال     يبخش تغيير تركيبو  دنتري دار توان پرداخت ماليات كم
كـه تـوان    ،هـاي صـنعتي و پيشـرفته     نفع بخش  هاي اوليه به  بخش صورت كاهش سهم  به

توليـد  رود سـهم ماليـات از     ، انتظار مياست ،دنتري در تحمل و پرداخت ماليات دار بيش
هـاي نظـام     همـراه بـا رشـد اقتصـادي، نارسـايي      ،چنـين  هم. ناخالص داخلي افزايش يابد

اين موضـوع   .به افزايش سهم ماليات منجر شودتواند   كه ميشود   ستاني برطرف مي ماليات
 خوبي اتفـاق افتـاده اسـت    ها به شده در مرحلة توسعة صنعتي آن صنعتي در كشورهاي تازه

 ).15نمودار (

  
 )درصد(شده و ايران  صنعتي تازهدر كشورهاي  GDP سهم مخارج دولت از .13مودار ن

  
 )درصد(سهم درآمدهاي دولت از توليد ناخالص داخلي  .14نمودار 
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 )درصد(شده و ايران  صنعتي تازهسهم درآمدهاي مالياتي از توليد ناخالص داخلي در كشورهاي  .15نمودار 

  
 )درصد(در ايران  GDP دولت ازسهم درآمدهاي  .16نمودار 
  هاي زماني اقتصادي و   سريبانك مركزي، بانك اطالعات : مأخذ

 )1376(معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي 

در ايران سهم درآمدهاي مالياتي از توليد ناخالص داخلي هميشه در سطح پـاييني قـرار     
يكي از علل . افزايشي بوده است شده غير صنعتي تازهخالف كشورهاي  داشته و روند آن بر

، 1384در سال . مهم اين موضوع، وجود درآمدهاي سرشار نفتي متعلق به دولت بوده است
 عنوان ماليات دريافت شده، در  از درآمد ملي در ايران به) 1346در حد سال (درصد  8تنها 
 25و تركيـه   23، پرتغال 16كرة جنوبي ، تايلند و 15كه در اين سال اين رقم در چين   حالي

  .درصد است
  

  ديتولساختار  2.4  
در  شـده و خـدمات   هاي كشـاورزي، صـنايع، كاالهـاي سـاخته      سهم بخشبررسي تغييرات  
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كشور مورد  11 تماميدهد كه سهم بخش كشاورزي در   شده نشان مي صنعتي كشورهاي تازه
تغييـر سـهم   با اين حال، شدت  .يافته استشدت كاهش  به 2004تا  1970بررسي طي دورة 

در سه كشور . شده در همة كشورها يكسان نبوده است بخش صنايع و بخش كاالهاي ساخته
هـاي    دليل ماهيت و مرحلة توسعة اين كشورها، سـهم بخـش    به ،كنگ، پرتغال و تايوان هنگ

ه كشـور  كاهش سـهم بخـش كشـاورزي در سـ    نيز اين كاهش و . يادشده كاهش يافته است
در ديگـر كشـورها، سـهم    . با افزايش شديد سهم بخش خدمات جبران شده اسـت  ،يادشده

ها در   ترين افزايش بيش. ته استداش يشده افزايش قابل توجه بخش صنايع و كاالهاي ساخته
سهم بخش  .به كشورهاي اندونزي، كرة جنوبي، مالزي و تايلند مربوط بوده است ،اين بخش

اسـتثناي تايلنـد و سـنگاپور افـزايش      اخالص داخلي در همة كشـورها بـه  خدمات از توليد ن
 72(بـا افـزايش شـديد     ،كاهش خفيف اين سهم در كشـور تايلنـد  . است گيري داشته چشم

در سنگاپور، سهم بخش خدمات از ابتـدا در   .سهم بخش صنايع همراه بوده است) درصدي
افزايش سهم بخش صنايع و كاالهـاي  آن با توجه به  اندك سطح بااليي قرار داشت و كاهش

  .استتر به توليد در بخش يادشده  گر گرايش بيش شده بيان ساخته
سهم بخش كشـاورزي در  . در ايران، اين روندها متفاوت از كشورهاي يادشده است  

هـاي دوم تـا پـنجم      هاي توسعة صنعتي كشـور در برنامـه    توليد، از آغاز اجراي سياست
بـه كمينـة مقـدار     1356كه در سال  انقالب رو به كاهش گذاشت تا اينعمراني پيش از 

اين كاهش طي حـدود دو دهـه   . رسيد) درصد 3/7(خود در تاريخ معاصر اقتصاد ايران 
درصد  3/4طور متوسط   هاي مذكور به  حالي صورت پذيرفت كه اين بخش طي سال در

، 1357ولـي از سـال   . داشت وري نيروي كار  درصد رشد بهره 2/5رشد ارزش افزوده و 
 ةدهـ يعني وارون مسير خود در دو  ،روند سهم بخش كشاورزي از توليد، مسير افزايشي

 را آغـاز كـرد، بـه    ،شـده  صنعتي قبل از آن و نيز وارون روند اين سهم در كشورهاي تازه
از اين سال به بعد، بخش كشاورزي . رسيد1341به اندازة سال  1367كه در سال   طوري 

هـاي    برنامـه  ).21و  17نمودارهـاي  (چنان حفظ كـرده اسـت    م خود را در توليد همسه
گـذاري گسـترده در     قالب برنامة عمراني دوم تا پنجم، سـرمايه  توسعة صنعتي دولت در

ويژه صنايع اساسي و صنايع توليد كاالهاي مصرفي، تأمين مالي انباشت  بخش صنايع، به
گيـري از درآمـدهاي نفـت، و      نعتي و سـپس بـا بهـره   هاي توسعة ص  ابتدا با كمك بانك

تـا   1338مجموعة اقدامات ديگر در اين راستا موجب شد تا بخـش صـنايع طـي دورة    
مند شود و سهم خود در توليد را   درصد بهره 2/14طور متوسط از رشد ساالنة   به 1356

د سـاالنه بـيش از   وري نيروي كار در اين بخش رش  چنين، بهره هم. بيش از دو برابر كند
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شـدن صـنايع و جنـگ، رشـد       هايي مانند ملـي   با وقوع بحران. درصد را تجربه كرد 10
سال متوقف و منفي شد، سـهم آن از توليـد    11ارزش افزودة بخش صنايع براي حدود 

كـه   وري نيـروي كـار آن نيـز منفـي شـد؛ تـا ايـن         در اين مدت ثابت ماند و رشد بهـره 
اي به بهبودي وضـع در ايـن     اندازه قتصادي و بازسازي صنعتي تاهاي اصالحات ا  برنامه

ارزش افزودة بخش صنايع  1383تا  1368هاي   كه طي سال  طوري  بخش كمك كرد، به
. درصـد رشـد كـرد    5/4و  8طور ميانگين ساالنه   ترتيب به وري نيروي كار آن به  و بهره

رونـدي مشـابه كشـورهاي     1356تا  1338هاي   درمجموع، سهم بخش صنايع طي سال
شده را پيمود، طي دهة نخست انقالب ثابت ماند و پس از آن روندي رو بـه   صنعتي تازه

تـر   شده كم صنعتي باال داشت، ولي شيب آن تاحدودي از شيب مشابه در كشورهاي تازه
  ).21و  18نمودارهاي (بود 
، 1330ولت در پايان دهة هاي توسعة صنعتي د  زمان با آغاز برنامه بخش خدمات، هم  

سهم آن از توليـد نـه تنهـا افـزايش      1350           ً                              روندي نسبتا  ثابت را طي كرد و تا آغاز دهة 
، با جهش درآمدهاي نفتي، اين بخـش  1350در دهة . نيافت، كه اندكي هم كاهش يافت

هنگام خود را چنان آغاز كرد كه در پايان ايـن دهـه، سـهم آن از     گيري سريع و نابه  اوج
» هنگـام  نابـه «از اين رو به تغيير روند مـذكور، صـفت   . درصد رسيد 70ليد به نزديك تو

شـدن فراينـد     گذاشـته  سر  نسبت داده شد كه افزايش سهم بخش خدمات، بدون پشت
                                             ً                                   پايدار و مطمئن توسعة صنعتي اتفاق افتاد و صرفا  پاسخي بر افزايش شـديد درآمـدهاي   

كردن تب نفـت پـس از انقـالب، سـهم بخـش        بعد از فروكش. بود 1350نفتي در دهة 
 1370تدريج افت كرد و در اوايل دهة  درصدي به 2خدمات با رشد ارزش افزودة منفي 

چنـان ثابـت مانـد     درصد رسيد و از آن پس براي بـيش از يـك دهـه هـم     50به حدود 
  ).21و  20نمودارهاي (

گروه خـدمات از كـل   هاي   نكتة شايان توجه اين است كه تغييرات تركيب زيربخش  
، سـهم  1350و  1340در دو دهة . گروه در سه دهة اخير روند مطلوبي طي نكرده است

ترتيب از  گيري داشت و به خدمات عمومي و خدمات مؤسسات پولي و مالي رشد چشم
زمان،  هم. رسيد 1356درصد در سال  12و  40، به 1338درصد در سال  3و  20حدود 

درصـد   20درصـد بـه حـدود     50فروشـي از   فروشي و عمده خردهسهم بخش خدمات 
ها، سهم خـدمات    شدن بانك  پس از انقالب، پيامدهاي اقداماتي مانند ملي. كاهش يافت

رسـاند و   1370درصد در اوايل دهة  2مؤسسات پولي و مالي را كاهش داد و به حدود 
هـاي    ي نيـز كـه در دهـه   سهم خدمات عمـوم . چنان باقي ماند اين رقم هم 1384تا سال 
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سرعت كـاهش يافـت و رونـد     رشد مناسبي كرده بود، پس از انقالب به 1350و  1340
 16كـه در ايـن سـال بـا رقـم        طوري  ادامه داشت، به 1384چنان تا سال  كاهندة آن هم
مقابـل ايـن دو كـاهش، سـهم زيـربخش       در. قرار گرفت 1338تر از سال   درصد، پايين
دوبـاره رو بـه افـزايش نهـاد      1360فروشي از اوايل دهـة   و عمده فروشي خدمات خرده

وري نيروي كـار در ايـن     اين تركيب تازة بخش خدمات باعث شد تا بهره). 22نمودار (
شدت افت كند و در دوران بازسازي اقتصاد طي  بخش در دهة نخست پس از انقالب به

 .هاي اول تا سوم توسعه نيز رشد چنداني نيابد  برنامه

  
 )درصد(شده و ايران  صنعتي تازهدر كشورهاي  GDP بخش كشاورزي از ةافزودسهم ارزش  .17نمودار 

  
 )درصد(شده و ايران  صنعتي تازهدر كشورهاي  GDP بخش صنايع از ةسهم ارزش افزود .18نمودار 
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 )درصد( ايران و شدهصنعتيتازه يكشورها در GDP از ايكارخانه يعصنا بخش افزودةارزش  سهم. 19 نمودار

 

 )درصد(شده و ايران  صنعتي تازهدر كشورهاي  GDP بخش خدمات از ةافزودسهم ارزش  .20نمودار 

هاي خدمات و كشاورزي طي بيش از يـك    مجموع، روند يكنواخت و ثابت بخش در  
بودن سـاختار اقتصـاد ايـران و نـاتواني بخـش صـنعت در         چسبنده دهندة دهة اخير، نشان

كـه بخـش    نكتة آخر اين. وزن و اهميت فزايندة سريع در اقتصاد و توليد ملي استكسب 
نتيجـه در مقايسـة    شناسـند، در  نفت در ايـران را جزئـي از بخـش صـنايع و معـادن مـي      

 .شده بايد احتياط كرد صنعتي كشورهاي تازه هاي مربوط به صنايع ايران با ساير  شاخص
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 )درصد(در ايران  GDP بخش اصلي و زيربخش صنعت از چهار ةافزودسهم ارزش  .21نمودار 

 

 )درصد(تركيب بخش خدمات اقتصاد ايران  .22نمودار 
هاي زماني اقتصادي و معاونت امور اقتصادي وزارت امور  سريبانك مركزي، بانك اطالعات : مأخذ

 )1376(اقتصادي و دارايي 

  تخصيص نيروي كار 3.4  
هاي عمدة اقتصادي نيز   ميان فعاليت توزيع نيروي كار شاغل دربخشي توليد،  دركنار تركيب  

 مطالعات مربوط به تغيير تركيب اشتغال بـر . هاي مهم تغيير ساختاري است  يكي از شاخص
هاي مختلف اقتصاد در كشورهاي صنعتي پيشرفته حاكي از آن است كه ابتـدا    حسب بخش

تـر    يافته دهد و در مراحل توسعه  مي بخش صنعت سهم خود از نيروي كار شاغل را افزايش
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اين . آورد  دست مي  ترين سهم را به بخش خدمات پيشرفته در جذب نيروي كار شاغل بيش
كشـور   11 تمـامي در  .پـذيرد   مقابل كاهش سهم بخش كشاورزي صورت مي ها در  افزايش

كـل   سهم نيروي كار شاغل در بخش كشـاورزي نسـبت بـه    ،مورد بررسي ةشد صنعتي تازه
در حتـي  كـه    طوري  كاهش يافته، بهشدت  به 2000تا ميانة دهة  1970اشتغال، از آغاز دهة 

كـاهش   .تسـ ا درصد افـت كـرده   90مانند كرة جنوبي و سنگاپور اين سهم تا  يكشورهاي
، با كاهش سهم اين بخش از توليد ناخالص داخلـي  اشتغالشديد سهم بخش كشاورزي از 

  .كشور هماهنگ است 11 تماميدر 
افزايش سهم نيروي كار شـاغل  . نيست آشكاريمورد بخش صنعت، موضوع به اين  در  

در بخش صنعت نسبت به كل اشتغال همراه با رشد اقتصادي مـورد انتظـار اسـت ولـي در     
 جز سه كشور  بهكلي،  طور  به .بررسي، اين روند يكسان نبوده است دوره و كشورهاي مورد

از كشورها سهم بخش صنعت از نيروي كـار شـاغل   كنگ، تايوان و سنگاپور، در بقية  هنگ
سهم بخش خدمات از نيروي كار شـاغل نيـز   . است افزايش داشتهدرصد  25درصد به  20

افزايش يافته  نواختطور يك              ً   بررسي تقريبا  به در همة كشورهاي مورد صنعتهمانند بخش 
  ).25تا  23نمودارهاي (صد رسيده است در 55به  35و ميانگين آن از 

در ايران، با انتخاب راهبرد جايگزيني واردات در برنامة دوم عمراني پيش از انقالب   
و اهتمام به ايجاد صنايع سنگين، اساسي و صنايع توليدكننـدة كاالهـاي مصـرفي، سـهم     

ر سـال  درصـد د  5/53     ً            نسـبتا  تنـد از    يسال با روند 19بخش كشاورزي از اشتغال طي 
با اين حال، قسمت عمدة كاهش سهم . كاهش يافت 1357درصد در سال  33به  1338

 ،1350هـاي آغـاز دهـة     يعني سال ،نيروي كار شاغل در بخش كشاورزي، به دورة نفتي
واحـد   9/14از . درصد افت كـرد  5/33به  4/48سال، اين سهم از  5مربوط بود كه طي 

نصـيب  ) درصد 55يعني (واحد  2/8ال نفتي، س 5كاهش سهم كشاورزي از اشتغال طي 
 1/5مقابـل، از   در. نصيب بخـش صـنايع شـد   ) درصد 45(واحد  7/6بخش خدمات و 

واحد  2/4سالة پيش از دوران نفتي، 14واحد كاهش سهم كشاورزي از اشتغال در دورة 
واحد نصيب بخش خدمات شد؛ و ايـن   9/0به بخش صنايع و تنها ) درصد 82بيش از (

دهد كه در دورة جهش درآمد نفت، بخش خدمات هم در زمينة ارزش افـزوده    مينشان 
كـه   جالـب آن . و هم در زمينة جذب نيروي كار بيش از بخش صنعت متورم شده است

رغم افزايش شـديد سـهم ارزش افـزوده و اشـتغال بخـش خـدمات،         در دورة نفت، به
 ،يعني كشاورزي و صنعت ،اقتصادوري نيروي كار در اين بخش از دو بخش ديگر   بهره

 .تري داشت رشد كم
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تـر    در دهة نخست پس از انقالب، بخش خدمات در جذب نيروي كار باز هـم متـورم    
 8/4سـهم اشـتغال بخـش كشـاورزي      )1367تا  1357از (سال  11كه طي   طوري  شد، به

جداشده  واحد كاهش يافت و همة اين نيروي كار 2/7واحد و سهم اشتغال بخش صنايع 
، 1368تـا   1359حالي بود كه از سال  اين در. از دو بخش مذكور وارد بخش خدمات شد

سـو بـا    شدت كاهش يافت و تركيب آن هـم  سهم ارزش افزودة بخش خدمات از توليد به
هـاي    فروشـي و در خـالف جهـت فعاليـت     فروشي و عمده هاي سطح پايين خرده  فعاليت
 ،نتيجة اين وضـع . و مالي و خدمات عمومي تغيير كرد تر خدمات مؤسسات پولي  پيشرفته
طـور ميـانگين     وري نيروي كار بخش خـدمات بـه    افت شديد بهره ،شدبيان طور كه  همان
هـاي اصـالحات     پـس از آغـاز برنامـه   . سـال بـود   11درصد ساالنه براي مدت  5/6منفي 

توسـعه، كمـي بهبـود    هاي اول، دوم و سـوم    ، اين وضع در برنامه1368اقتصادي در سال 
يافت؛ به اين ترتيب كه سهم نيروي كار شاغل در بخش خدمات انـدكي كـاهش يافـت و    

بخـش  . اين نيروي كـار جداشـده از بخـش خـدمات وارد بخـش صـنايع و معـادن شـد        
كشاورزي نيز كاهشي بسيار جزئي در ايـن زمينـه داشـت و سـهم آن از اشـتغال در دهـة       

  .ثابت ماند       ًًتقريبا   1380و آغاز دهة  1370
 هسـاالن طور ميـانگين    به 1355تا  1338سالة 17سهم بخش صنايع از اشتغال طي دورة   

از ايـن  . فرد خود رسـيد   به به نقطة اوج منحصر 1355درصد افزايش يافت و در سال  7/2
سـاله،  12سال به بعد، دوران تنزل وزن اشتغال صنعتي در كل اشتغال آغاز و طي يـك دورة  

. بازگشت 1338قبلي جبران شد و سهم بخش صنايع از اشتغال به سطح سال  سالة17رشد 
اگرچه از . درصد افت كرد 9/2طور متوسط ساالنه   سال، سهم اشتغال صنعتي به 12در اين 

، با پايان جنگ، برنامة بازسازي صنعتي آغاز و افـزايش سـهم بخـش صـنايع از     1367سال 
 1376شد؛ ولي اين روند ديري نپاييـد و از سـال    شروع 1340اشتغال با آهنگي مشابه دهة 

  .يافته است       ًً                                                ظاهرا   به يك نقطة ايستا و پايدار رسيد كه تاكنون ادامه 
گرفتن اقتصـاد ايـران در    توان دورة قرار  را مي 1351تا  1338سالة 14مجموع، دورة  در  

ر اين دوره، كاهش شده ناميد؛ چراكه د صنعتي شدن هماهنگ با كشورهاي تازه  مسير صنعتي
                                                     ًً                    سهم بخش كشاورزي و افزايش سهم بخش صنايع از اشتغال كامال   هماهنگ با كاهش سهم 
ارزش افزودة بخش كشاورزي از توليد ناخالص داخلي و افزايش سهم مشابه بـراي بخـش   

وري نيروي كار در بخش صنايع نسبت به دو بخـش    تر از آن، رشد باالتر بهره صنايع و مهم
 ).26تا  23نمودارهاي (ت پذيرفت ديگر صور
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 )درصد(شده و ايران  صنعتي تازهسهم اشتغال بخش كشاورزي از كل اشتغال در كشورهاي  .23نمودار 

  
 )درصد(شده و ايران  صنعتي تازهسهم بخش صنايع از اشتغال در كشورهاي  .24نمودار 

 

 )درصد(شده و ايران  صنعتي تازهسهم بخش خدمات از اشتغال در كشورهاي  .25نمودار 
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 )درصد(اقتصادي در ايران  ةعمدتوزيع اشتغال در سه گروه  .26نمودار 

  هاي زماني اقتصادي  سريبانك مركزي، بانك اطالعات : مأخذ
 )1376(و معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي 

 

  ساختار بازرگاني خارجي 4.4  
نقش بازرگاني خارجي و تركيب و ساختار آن در رشـد و توسـعة   بر  در اغلب نظريات، 

ــد شــده اســت اقتصــادي  ــاني خــارجي در كشــورهاي  . تأكي ــرات ســاختار بازرگ تغيي
قـرار  توسـعه و رشـد اقتصـادي     در مسـير شده طي دوراني كه اين كشـورها   صنعتي تازه
داخلي در  نسبت صادرات و واردات به توليد ناخالص. بسيار شايان توجه است ،ندگرفت

كـه ميـانگين     طـوري   به ،رو به افزايش نهاد 1970شده از آغاز دهة يادكشور  11 تمامي
 78و  84سال به اين درصد در  49و  45از ترتيب  بهدر اين كشورها هاي يادشده   نسبت

 هبه كشور چين مربوط بودزمينه، اين در ترين افزايش  يشب. رسيد 2004در سال درصد 
. داشته اسـت درصد رشد  1062و  1200ترتيب  دو نسبت مذكور بهدر  كه در اين مدت،

. هاي بعدي قرار دارند  درصد در رتبه 240و  370درصد و تايلند با  550و  580تركيه با 
نسبت مذكور در  نظر ميزان مطلق دو چين و تركيه با اين رشد بسيار باال، از با اين حال،

گرايي ميان كشورهاي  گر هم اين موضوع بيان. دارند ترين مرتبه قرار  در پايين 2004سال 
  .بررسي است مورد
ها  تركيب صادرات همة آن ،شدن  صنعتي سمت  با حركت اين كشورها بهعالوه،  به  
نسـبت   ،طـور ميـانگين    به. نفع صادرات كاالهاي صنعتي تغيير كرده است  شدت به به
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بـه   1970درصـد در سـال    16از صادرات كاالهاي كشاورزي و اوليه به كل صادرات 
رشـد منفـي ارقـام نسـبت صـادرات      . كـاهش يافتـه اسـت    2004درصد در سال  3/2

ً  تقريبـا    بررسـي  ي مـورد ا كشاورزي به كل صادرات، در همة كشورهايكاالهاي اوليه  ً       
ترين نسـبت   بيش. است داشتهدرصد كاهش  99تا  66 حدوداين ارقام  ويكسان بوده 

 ايـن كشـور  به كشور چين مربوط بـوده ولـي    ،2004در سال  صادرات كاالهاي اوليه
 در .اسـت  داشتهكاهش در رقم مطلق نسبت مذكور را طي بيش از سه دهه  ينتر بيش

درصد در سال  49به كل صادرات از  نسبت صادرات كاالهاي صنعتيميانگين مقابل، 
صادرات  ترين رشد نسبت بيش. افزايش يافته است 2004درصد در سال  84به  1970

بـا  (، تايلنـد  )درصد 4774با (به كشورهاي اندونزي  ،كاالهاي صنعتي به كل صادرات
اين  .مربوط بوده است) درصد 303با (و مالزي ) درصد 850با (، تركيه )درصد 1300

و  ندصـادرات كاالهـاي صـنعتي را داشـت    نسـبت  ترين  كم 1970چهار كشور در سال 
بـا   ،انـد   را به خود اختصاص داده ها رتبهترين   يينچنان پا نيز هم 2004اگرچه در سال 

شدت كاهش  هاي رشد توانستند فاصلة خود با ديگر كشورها را به  باالترين نرخ داشتن
 6/98با (به كشورهاي تايوان  ،2004ترين نسبت صادرات صنعتي در سال  بيش. دهند
) درصـد  92با ( و كرة جنوبي) درصد 93با (، چين )درصد 97با (كنگ  ، هنگ)درصد
  .)30و  29نمودارهاي (است  مربوط

ميان صادرات كاالهاي صنعتي، صادرات كاالهاي داراي فناوري سطح باال اهميـت   در  
بسيار مهم و كليدي  ينقشاين بخش  ،بسياري از اقتصاددانان اعتقاد  بهچراكه  د؛اي دار  ويژه

 شد كـه بـه  بيان تر و رشد نيز اساس فرضية تخصص باال بر. كند ايفا ميدر رشد اقتصادي 
تواند مبناي سـطوح    يافتن كشورها در صنايع و بازارهاي پويا، تخصص مي  شرط تخصص 

نظـر نشـان    بررسي اين قلم صادرات در كشـورهاي مـورد  . وري باشد  باالتر درآمد و بهره
هاي آغازين   اي ميان سال  كشورهاي تركيه و ايرلند، بقية كشورها در دوره جز دهد كه به  مي

در نسـبت صـادرات كاالهـاي داراي فنـاوري      گيـري  چشمرشد  2004تا سال  1990دهة 
 نداشته است،رشد نسبت مذكور البته ايرلند اگرچه در . اند  هاشتسطح باال به كل صادرات د

 ،2004در سـال  . ر داردقـرا ي يسـطح بـاال  بررسـي در   مقايسه با ساير كشورهاي مورد در
بـه كشـورهاي    ،باالترين نسبت صادرات كاالهاي داراي فناوري سطح باال به كل صادرات

تـرين  به. مربـوط اسـت  ) درصـد  54(و تـايوان  ) درصد 55(، مالزي )درصد 59(سنگاپور 
 458حـدود   2004تـا   1992هاي   سال طياندونزي است كه       ِاز آن  ،پيشرفت در اين زمينه

  .)4جدول ( است داشتهدرصد رشد 
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  )درصد(نسبت صادرات كاالهاي داراي فناوري سطح باال به كل صادرات . 4دول ج
 )2004تا 1992(رشد  2004 2000 1995 1992 1988 

1/6  چين  10 6/18  8/29  9/387  

1/12  كنگهنگ  4/16  6/23  32 5/165  

3/42 ايرلند  5/36  8/45  5/47  8/33  3/7-  

9/2  اندونزي  2/7  2/16  1/16  1/458  

8/15 جنوبيكرة  6/19  9/25  8/34  8/32  2/67  

6/40 مالزي  6/37  1/46  5/59  4/55  1/47  

5/4 پرتغال  8/3  4/5  4/6  7/8  3/132  

5/44  سنگاپور  9/53  6/62  9/58  3/32  

8/21 16 تايلند  4/24  3/33  33 2/51  

2/1  تركيه  3/1  8/4  2 8/65  

6/22 تايوان  5/29  5/36  5/42  54 1/83  

World Bank, WDI (2006). 

كه در روند سهم صادرات و واردات از توليـد ناخـالص داخلـي و نيـز رونـد        حالي در  
اند، اين رونـدها    شده شرايط يكساني طي كرده صنعتي تركيب صادرات، همة كشورهاي تازه
  :در ايران وضعيتي متفاوت داشته است

درصد رشد كرد و  18طور ميانگين ساالنه   طي دورة پيش از شوك نفتي، كل صادرات به  
درصـد بـه    7/9                                                     ًً              سهم آن از توليد ناخالص داخلي طي يك روند افزايشي نسبتا   يكنواخـت از  

همة اين افزايش سهم در دورة مذكور ناشي از رشد صادرات نفت بـود؛  . درصد رسيد 9/16
 5/2حـدود   1352تـا   1338نفتي از توليد ناخالص داخلـي از سـال    زيرا سهم صادرات غير

                     ًً                                            درصدي ساالنة آن تقريبا   معادل رشـد توليـد ناخـالص داخلـي بـود      12ثابت و رشد درصد  
بهـاي نفـت و گسـترش سـريع ارزش صـادرات آن، سـهم كـل           دليل جهش  به). 5جدول (

زمـان،   رسيد و هم 1353درصد در سال  3/50سرعت به  صادرات از توليد ناخالص داخلي به
پـس از  . اخلي بـه نزديـك صـفر كـاهش يافـت     نفتي از توليد ناخالص د سهم صادرات غير

دنبال آن بـا    و به 1350تأثيرگذاري رشد ارزش افزودة نفت بر توليد ناخالص داخلي در دهة 
زمان با سال انقالب و پس از آن، سهم صـادرات   كاهش بهاي نفت و افت صادرات نفت هم

يعني حـدود   رسيد، به رقم حدود يك دهة قبل از آن 1360از توليد ناخالص داخلي در سال 
، ايـن  1383سال، يعنـي تـا سـال     23از اين زمان به بعد، نزديك به . درصد كاهش يافت 19

هاي ارزش   ها نيز مطابق با نوسان  درصد نوسان كرده و تمامي نوسان 20سهم همواره پيرامون 
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خص ، اين شا1350بنابراين، پس از افت سهم مذكور در پايان دهة . صادرات نفت بوده است
  ).31و  27نمودارهاي (هيچ روي روند بلندمدت افزايشي نداشته است   به 1383تا سال 

  )درصد(ساختار بازرگاني خارجي ايران  .5جدول 
 1338-1351 1352-1356 1357 -1367  1368 -1377 1378 -1383  

  24  4  5/2 74 18 رشد كل صادرات
  15  15  11 9 3/12 ينفتريرشد صادرات غ

  5/18  5/5  - 3/2 53 8/13 رشد واردات
درGDPصادرات از كلسهم 

  2/18  22  5/24  2/36  7/9 آغاز دوره

ازينفتريسهم صادرات غ
GDP 3  8/1  8/0  6/2  8/2 در آغاز دوره  

در آغازGDPسهم واردات از
  9/11  7/22  21  4/19  4/14 دوره

از كلينفتريسهم صادرات غ
  16  8  4/3  *4/15  6/28 صادرات در آغاز دوره

ازيسهم صادرات صنعت
  9/9  9/0  1  *6/3  3/1 در آغاز دورهييصادرات كاال

ويسهم صادرات سنت
 يياز صادرات كاال يكشاورز

 در آغاز دوره
3/27  8/11*  3/2  7  4/7  

  .آورده شده است ،يعني يك سال پيش از جهش قيمت نفت ،1351ارقام مربوط به سال  ،براي امكان مقايسة بهتر *
 .هاي زماني اقتصادي  بانك مركزي بانك اطالعات سريهاي   اساس داده شده بر محاسبه

بيش همانند روند سهم صادرات  و  سهم واردات از توليد ناخالص داخلي نيز روندي كم  
دنبـال    ، بـه 1350تـا   1338از توليد ناخالص داخلي داشته است؛ با اين تفاوت كه در دورة 

هـاي خـارجي، واردات در سـطحي بـاالتر از       از خارج كشـور و كمـك  هاي زياد   گيري  وام
ولي پس از شوك نفتـي و در دوران پـس از    ،صادرات قرار داشت و سهم آن نيز باالتر بود

تـر از سـهم     جز چند مورد استثنا، سهم واردات از توليد با انـدكي فاصـله، پـايين    انقالب، به
هـاي اجـراي برنامـة اول      اين اسـتثناها، سـال  يكي از . صادرات از توليد حركت كرده است

گيري از خارج و ايجاد بدهي خارجي براي كشور،   دليل اتخاذ سياست وام  توسعه بود كه به
  ).31و  28نمودارهاي ( واردات بر صادرات فزوني يافت
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مقايسة دو شاخص سهم واردات و صادرات از توليد ناخالص داخلـي ايـران حتـي بـا       
هـاي متنــاظر در كشــورهاي    هــاي زيـادي بــا شــاخص   نفـت، تفــاوت  احتسـاب صــادرات 

 نفتـي بـه   گرفتن صـادرات غيـر   نظر تر، با در دهد؛ اما مقايسة دقيق  شده نشان مي صنعتي تازه
نفتي به توليد ناخالص داخلـي   شاخص نسبت صادرات غير. جاي كل صادرات خواهد بود 

ايـن نسـبت پـس از    . درصـد ثابـت بـود    5/2، همواره پيرامون 1352تا سال  1338از سال 
 1370، به نزديك صفر رسيد و تا اوايل دهـة  1350گيري ارزش صادرات نفت در دهة   اوج

هاي تشويقي صادرات، اين   واسطة سياست  در برنامة اول توسعه، به. در همين حد باقي ماند
بـه حـدود    1373فرد خود در سال   به تدريج افزايش يافت و در نقطة اوج منحصر نسبت به

اين نقطة اوج نيز تنها ناشـي از سياسـت   . ولي پس از آن دوباره افت كرد ،درصد رسيد 5/7
كاهش ارزش پول ملي در سال قبل از آن و جهش ارقـام مربـوط بـه تبـديل ارزش دالري     

تر بود، چراكـه صـادرات دالري    صادرات به ارزش ريالي با استفاده از نرخ ريال بسيار ارزان
هاي قبل و پس از آن تغييرات مهمي   يسه با سالامق در 1374تا  1371هاي   در سال غير نفتي
نفتي به توليد ناخـالص داخلـي پـس از گذشـت      به هر روي، نسبت صادرات غير. نداشت

هـاي    درصد خود رسيد و تنها در سـال  5/2دوران بحراني انقالب و جنگ به رقم بلندمدت 
درصد افـزايش   4صادرات كاالهاي پتروشيمي به حدود  دليل رشد نسبي  به 1385تا  1383
  ).31و  27نمودارهاي ( يافت
ويژه پس از شوك نفتـي، متفـاوت از رونـد متنـاظر در      تركيب صادرات نيز در ايران، به  

پيش از جهش درآمدهاي نفتي، روند تغييرات تركيب . شده بوده است صنعتي كشورهاي تازه
سو با افزايش سهم نفت و  كاالهاي سنتي و كشاورزي، همصورت كاهش سهم   صادرات به

سـهم صـادرات    1354تـا   1338كه از سـال    اي  گونه  اندكي صادرات صنعتي اتفاق افتاد، به
درصد افت كرد و اين رقم براي  2/2درصد به  3/27سنتي و كشاورزي در كل صادرات از 

، سـهم صـادرات صـنعتي در كـل     مقابل در. پايدار ماند 1364سال يعني تا سال  10حدود 
رسيد و پـس از آن بـه    1351درصد در سال  6/3به  1338درصد در سال  3/1صادرات از 

. به همين صورت باقي ماند ،1370يعني تا سال  ،ونيم دهه نزديك صفر سقوط كرد و تا يك
ي هاي بازسازي صنعتي پس از پايان جنگ، صادرات كاالهـاي صـنعت    زمان با آغاز برنامه هم

سـال، در سـال    16نهايـت پـس از    كـه در  اين تدريج افزايش يافت تا با يك روند آهسته به
كه پيش از افزايش  جالب آن. درصد كل صادرات را كاالهاي صنعتي تشكيل داد 12، 1384

 سهم صادرات صنعتي، سهم صادرات سنتي و كشاورزي دوباره شروع به افزايش كرده بـود 
  ).31ا ت 29و نمودارهاي  5جدول (
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شـده، صـادرات اوليـه كاالهـاي      صـنعتي  نكتة مهم اين است كه در كشـورهاي تـازه    
كـه    حالي شود؛ در  كشاورزي، معدني و صنايع دستي و كاالهاي سنتي ديگر را شامل مي

در  ،طـور طبيعـي كـااليي اوليـه و سـنتي اسـت        كـه بـه   ،در ايران ارزش صادرات نفت
صورت افزودن صادرات نفـت بـه گـروه     براين، دربنا. صادرات اوليه لحاظ نشده است

صادرات كاالهاي اوليه و سنتي، شاخص نسبت صادرات اين كاالهـا بـه كـل صـادرات     
  .بسيار باالتر خواهد بود

 

 )درصد(شده و ايران  صنعتي تازهدر كشورهاي  GDP سهم صادرات كاالها و خدمات از .27نمودار 

  
 )درصد(شده و ايران  صنعتي تازهدر كشورهاي  GDP سهم واردات از .28نمودار 
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  سهم صادرات كاالهاي كشاورزي و اوليه از كل صادرات كااليي  .29نمودار 

 )درصد(شده و ايران  صنعتي تازهدر كشورهاي 

  
 )درصد( ايران و شده صنعتي تازه يدر كشورها يياز كل صادرات كاال يصنعت يصادرات كاالها سهم. 30 نمودار

  
 )درصد(ساختار بازرگاني خارجي ايران  .31نمودار 

 .هاي زماني اقتصادي  بانك مركزي بانك اطالعات سريهاي   اساس داده شده بر محاسبه: مأخذ
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  متغيرهاي جمعيتي 5.4  
هـاي زاد و    هاي بنيادي تغيير ساختاري در كشورهاي رشديابنده، كاهش نرخ  يكي از ويژگي  

ويـژه   تغيير تركيب جمعيت شهري و روستايي با مهاجرت جمعيت، بـه ولد و مرگ و مير و 
شده نيز اتفاق افتاد  صنعتي اين ويژگي در كشورهاي تازه. نيروي كار، از روستا به شهر است

  ).6جدول ( جا نهاد و تأثيرات مثبت خود را بر توليد و رشد اقتصاد بر
  شده صنعتي متغيرهاي جمعيتي در كشورهاي تازه. 6جدول 

 1970 به نسبت2004 درصدي تغيير197019802004ريمتغكشور

  كشور 11ميانگين 
  شده صنعتي تازه

10/300/377/555/85
25/40/37/12/62- 

35/99/66/51/41- 

  :يادداشت
         سنگاپور      كنگ،     هنگ    در   ي ن ي     شهرنش     نرخ      ضمن،    در  .  ر ي م   و     مرگ نرخ  :  3   ر ي   متغ      ولد،   و     زاد نرخ  :  2   ر ي   متغ  ،  )    درصد (   ي ن ي     شهرنشنرخ : 1 ريمتغ
   .   شود     نمي    ها    آن      شامل         ميانگين     اين   و     است      بوده     درصد    100        همواره     وان ي  تا   و

       نـرخ    و       نفـر         هـزار       هـر       ازاي        بـه          ميرهـا    و     مرگ       تعداد      صورت      به     مير   و     مرگ     نرخ     زن،    هر      ازاي      به      تولد       تعداد      صورت      به     ولد   و     زاد     نرخ
  .   شود    مي        محاسبه       جمعيت    كل    از         شهرنشين       جمعيت      درصد      صورت      به          شهرنشيني

World Bank, WDI (2006). 

هـاي زاد و ولـد و مـرگ و ميـر و افـزايش درصـد جمعيـت          در ايران نيز كاهش نـرخ   
اي   هـاي توسـعه    برنامـه ). 7جـدول  (سرعت اتفاق افتـاد   شهرنشين، در چهار دهة گذشته به

امكانات پزشكي و بهداشتي را ها و درآمدهاي نفتي، فرصت استفاده از   اجراشده در اين سال
هاي   هاي زندگي و گسترش شيوه  فراهم كرد و نرخ مرگ و مير را كاهش داد و تغيير عادت

هـا    بعـد خـانواده   مصرفي هماهنگ با شهرنشيني باعث شد فرهنگ زندگي سنتي تغيير كند، 
تر از  بيشبا اين حال، نرخ مرگ و مير با سرعتي . كوچك شود و نرخ زاد و ولد كاهش يابد
درصد جمعيت شهرنشين ايران نيز در مقايسه بـا  . نرخ زاد و ولد در ايران كاهش يافته است

  .گيري داشته است شده افزايش چشم صنعتي كشورهاي تازه
  متغيرهاي جمعيتي در ايران .7جدول 

 ينينرخ شهرنشنرخ زاد و ولدرينرخ مرگ و م سال
133987/18711/34 
134906/1456/69/41 
135912/1158/663/49 
136925/784/433/56 
137493/525/324/60 
137937/529/242/64 
138324/509/233/67 

  .يادداشت زير جدول پيشين را ببينيد
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تفاوت مهم مسئلة مهـاجرت جمعيـت و نيـروي كـار از روسـتا بـه شـهر در ايـران بـا            
تـر از   نيروي كار مهاجر ايـران بـه امـور خـدماتي بـيش     شده، اشتغال  صنعتي كشورهاي تازه

تـوان    بنـابراين مـي  ). هاي پيش شرح آن رفت  كه در قسمت(هاي صنعتي بوده است   فعاليت
نتيجه گرفت كه افزايش درصد جمعيت شهري در ايران نيز تـا حـد بـااليي متـأثر از رشـد      

  .تدنبال آن رشد سهم بخش خدمات بوده اس  درآمدهاي نفتي و به
  

  گيري  بندي و نتيجه  جمع. 5
گيـر كشـورهاي    ترديد يكي از تحوالت شگرف اقتصاد جهاني، رشـد اقتصـادي چشـم    بي
تـر   رشد اقتصادي پايدار و بـاالي بـيش  . هاي آخر قرن بيستم است  شده در دهه صنعتي تازه

هـا بـه سـطح موجـود در كشـورهاي       اين كشورها، بـه ارتقـاي سـطح زنـدگي مـردم آن     
در ايـران نيـز تغييـرات    . يافته و تغيير اساسي در توزيع درآمـد جهـاني منجـر شـد     توسعه

زمان با اين گـروه از كشـورها                            ً   شدن و رشد اقتصادي تقريبا  هم  سمت صنعتي  ساختاري به
هاي سختي رخ داد كه ادامة رونـد را بـا اخـتالل مواجـه       آغاز شد؛ ولي در ميانة راه، تكانه

                       ِ        ِ                       مداران و يا نبود  ساختار  سـازماني  مناسـب باعـث شـد      آمادگي سياست متأسفانه عدم. كرد
اي نيز بر روند رشد اقتصادي كشـور    كننده توانستند آثار مثبت و تقويت  كه مي ،ها  اين تكانه

بررسـي رونـد متغيرهـاي    . كننـد هـاي جـدي بـه اقتصـاد ايـران وارد        آسيب ،داشته باشند
چنان حفـظ شـده    سلط بخش نفت در اقتصاد ايران همساختاري ايران نشان داد كه نقش م

هاي مختلـف اقتصـادي     ها در چهارچوب برنامه  هاي دولت  است؛ به عبارت ديگر، سياست
در شكستن ساختاري كه در آن نفت بخش مسلط اقتصاد است، با شكست مواجه شـده و  

                                                    هاي اقتصاد ايران و رشد اقتصادي ايران را در ب رد پرتو   چنان تمامي بخش اين مادة سياه هم
  . خود قرار داده است

مقايسة تجربي روند متغيرهاي ساختاري اقتصاد ايران با روندهاي مشابه در اقتصـادهاي    
متغيـر سـاختاري نشـان داد كـه ميـان رونـدهاي بلندمـدت         20مبنـاي   شده بـر  صنعتي تازه

هـا    خالصة اين يافته. هاي مهمي وجود دارد  مذكور تفاوتشده در ايران و كشورهاي  تجربه
  .ارائه شده است 8نظر در ايران در جدول  در پنج دورة مورد

طور مشخص، جايگزيني   و به(اي   هاي توسعه  طور خالصه، در دورة اجراي سياست  به  
ز يـك  ، همة متغيرهاي سـاختاري اقتصـاد ايـران، جـ    1351تا  1338هاي   طي سال) واردات

، رونـدي هماننـد متغيرهـاي    گـذاري   سرمايهخصوصي از كل  گذاري  سهم سرمايهشاخص 
. ها را طـي كردنـد   شده در دورة رشد و تغيير ساختاري آن صنعتي متناظر در اقتصادهاي تازه
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در ايـن دوره هنـوز   گذاري  گذاري مستقيم خارجي از كل سرمايه  سهم سرمايهالبته شاخص 
  .بود اهميت چنداني نيافته

، افزايش شديد درآمدهاي صادرات نفت خـام  )1356تا  1352هاي   سال(در دورة نفتي   
تفاوت عمدة ايـن  . هايي در روند متغيرها ايجاد كرد  هاي دولت اختالل  در تركيب با سياست

توليـد ناخـالص داخلـي،    سهم مصـرف خصوصـي از   دوره با دورة پيش از آن، در افزايش 
سـهم  توليد ناخالص داخلي، افـزايش تنـد آهنـگ    الياتي دولت از سهم درآمدهاي مكاهش 

سـهم صـادرات كاالهـاي    توليد ناخالص داخلي و كـاهش  ارزش افزودة بخش خدمات از 
  .نمود يافت صنعتي از كل صادرات كااليي

        ً                            ، تقريبا  همـة متغيرهـاي سـاختاري    )1367تا  1357هاي   سال(در دورة انقالب و جنگ   
شده طي كردنـد،   صنعتي روند متغيرهاي ساختاري اقتصاد كشورهاي تازه روند ناسازگاري با

سهم ارزش افـزودة  توليد ناخالص داخلي و سهم ارزش افزودة بخش صنايع از كه  جز آن به
سـهم نيـروي كـار    توليد ناخالص داخلي افزايش بسيار جزئي و از  اي  كارخانه بخش صنايع

  .بسيار جزئي يافت كاهش شاغل در بخش كشاورزي از كل اشتغال
هاي اول و دوم توسعه و برخـي    كه برنامه ،)1377تا  1368هاي   سال(در دورة بازسازي   

سـهم نيـروي كـار شـاغل در     ها مانند   برخي از شاخص ،اجرا درآمد  اصالحات اقتصادي به
 سهم صـادرات كاالهـاي صـنعتي از كـل صـادرات كـااليي      و  كل اشتغال بخش صنعت از
تر متغيرهاي ديگر روند ناسازگار خود در دهة پيش از آن  ح شدند ولي بيشتاحدودي اصال
  .را ادامه دادند

  شده صنعتي هاي مقايسة روند بلندمدت متغيرهاي ساختاري در اقتصاد ايران با اقتصادهاي تازه  چكيدة يافته. 8جدول 

  
1351 -1338  

راهبرد (
  )توسعه

1356 -1352  
  )ينفت ةدور(

1367 -1357  
 وانقالب (

  )جنگ

1377 -1368  
و  يبازساز(

 يبرخ
اصالحات 

  )ياقتصاد

1383 -1378  
سوم و  ةبرنام(

آغاز روند 
 يبها يشيافزا

  )نفت

  )موافق( شيافزا GDPاز  يگذار  هيسهم سرما
 شيافزا

  )موافق(
  )مخالف( كاهش

 كاهش
  )مخالف(

 كند شيافزا
  )موافق(

از  يخصوص يگذار  هيسهم سرما
  يگذار  هيكل سرما

 كاهش
  )مخالف(

 كاهش
  )مخالف(

  )مخالف( كاهش
 كاهش

  )مخالف(
  )موافق( شيافزا

 ميمستق يگذار  هيروند سرما
 يخارج

---  
 شيافزا

  )موافق(
  )مخالف( يمنف

 يمنف
  )مخالف(

 زيناچ مثبت
  )مخالف(

 زيناچ مثبت يمنف  )مخالف( يمنف شيافزا  --- ميمستق يگذار  هيسهم سرما
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1351 -1338  

راهبرد (
  )توسعه

1356 -1352  
  )ينفت ةدور(

1367 -1357  
 وانقالب (

  )جنگ

1377 -1368  
و  يبازساز(

 يبرخ
اصالحات 

  )ياقتصاد

1383 -1378  
سوم و  ةبرنام(

آغاز روند 
 يبها يشيافزا

  )نفت
  )مخالف(  )مخالف(  )موافق( يگذار  هيسرما كل از يخارج

  )موافق( شيافزا GDPانداز از   سهم پس
 شيافزا

  )موافق(
  )مخالف( كاهش

 كاهش
  )مخالف(

 كند شيافزا
  )موافق(

  )موافق( كاهش GDPاز  يسهم مصرف خصوص
 شيافزا

  )مخالف(
  )مخالف( شيافزا

 باال      ًنسبتا  ثابت
  )مخالف(

 باال      ًنسبتا  ثابت
  )مخالف(

  )موافق(شيافزا GDPسهم مخارج دولت از 
 شيافزا

  )موافق(
  )مخالف(ثابت  )مخالف(كاهش

 كند شيافزا
  )موافق(

  )موافق( شيافزا GDPدولت از  يسهم درآمدها
 شيافزا

  )موافق(
  )مخالف( كاهش

 كند شيافزا
  )موافق(

  )مخالف( ثابت

دولت از  ياتيمال يسهم درآمدها
GDP 

  )موافق( شيافزا
 كاهش

  )مخالف(
  )مخالف( كاهش

 ثابت
  )مخالف(

 اريبس شيافزا
  )موافق( زيناچ

بخش  ةسهم ارزش افزود
 GDPاز  يكشاورز

  )موافق( كاهش
 كاهش

  )موافق(
  )مخالف( شيافزا

 ثابت
  )مخالف(

  )مخالف( ثابت

از  عيبخش صنا ةسهم ارزش افزود
GDP 

  )موافق( شيافزا
 كند شيافزا
  )موافق(

 زيناچ شيافزا
  )موافق(

 كند شيافزا
  )موافق(

 كند شيافزا
  )موافق(

 عيبخش صنا ةسهم ارزش افزود
  GDPاز  يا  كارخانه

  )موافق( شيافزا
 كند شيافزا
  )موافق(

 زيناچ شيافزا
  )موافق(

 كند شيافزا
  )موافق(

 كند شيافزا
  )موافق(

بخش خدمات  ةسهم ارزش افزود
 GDPاز 

  )موافق(ثابت
 تند شيافزا
  )مخالف(

  )موافق( ثابت  )موافق( ثابت  )مخالف( كاهش

 بخش در شاغل كار يرويسهم ن
 كل اشتغال از صنعت

  )موافق(شيافزا
 شيافزا

  )موافق(
  )مخالف( كاهش

 شيافزا
  )موافق(

  )مخالف( ثابت

 بخش در شاغل كار يرويسهم ن
  اشتغال كل از يكشاورز

  )موافق( كاهش
 كاهش

  )موافق(
  )موافق( كاهش

 ثابت      ًنسبتا 
  )مخالف(

 ثابت      ًنسبتا 
  )مخالف(

 بخش در شاغل كار يرويسهم ن
  اشتغال كل از خدمات

 كند شيافزا
  )موافق(

 كند شيافزا
  )موافق(

 تند شيافزا
  )مخالف(

 تند شيافزا
  )مخالف(

 باال و ثابت      ًنسبتا 
  )مخالف(

سهم صادرات كاالها و خدمات از 
GDP 

  )موافق( شيافزا
 شيافزا

  )موافق(
  )مخالف( كاهش

ثابت و       ًنسبتا 
 نييپا اريبس
  )مخالف(

 اريثابت و بس      ًنسبتا 
  )مخالف( نييپا

كاالها و خدمات از  تسهم واردا
GDP 

 كند شيافزا
  )موافق(

موافق(شيافزا
(  

  )مخالف(كاهش
 و ثابت      ًنسبتا 
 نييپا اريبس
  )مخالف(

 اريبس و ثابت      ًنسبتا 
  )مخالف( نييپا

از  يصنعت يسهم صادرات كاالها
 ييكل صادرات كاال

 كند شيافزا
  )موافق(

 كاهش
  )مخالف(

  )مخالف( كاهش
 كند شيافزا
  )موافق(

 اريبس و ثابت      ًنسبتا 
  )مخالف( نييپا
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1351 -1338  

راهبرد (
  )توسعه

1356 -1352  
  )ينفت ةدور(

1367 -1357  
 وانقالب (

  )جنگ

1377 -1368  
و  يبازساز(

 يبرخ
اصالحات 

  )ياقتصاد

1383 -1378  
سوم و  ةبرنام(

آغاز روند 
 يبها يشيافزا

  )نفت
 ه،ياول يسهم صادرات كاالها

از كل صادرات  يو كشاورز يسنت
 )نفت جز  به( ييكاال

  )موافق( كاهش
 كاهش

  )موافق(
  )مخالف( شيافزا

 ثابت      ًنسبتا 
  )مخالف(

 كند كاهش
  )موافق(

و ارتباط آن با » ثابت«و يا » كاهش«، »افزايش«صورت   ايران به روند تغييرات متغيرهاي ساختاري اقتصاد
  .شده درون دو كمان نشان داده شده است صنعتي روندهاي متناظر در كشورهاي تازه

كـه بـا آغـاز دوبـارة      ،)1383تا  1378هاي   سال(در دورة اجراي برنامة سوم توسعه   
از انـداز    و پـس گذاري   سرمايه سهمهاي   شاخص ،زمان شد روند افزايشي بهاي نفت هم

مقايسه  ، درگذاري  سرمايهخصوصي از كل  گذاري  سهم سرمايهتوليد ناخالص داخلي و 
گذاري خـارجي و سـهم آن     روند سرمايه. هاي پس از انقالب، بهبود نسبي يافتند  با دوره

توليـد  سـهم درآمـدهاي ماليـاتي دولـت از     گذاري كمي رو به باال گراييـد و    در سرمايه
هـا، متغيرهـاي مـذكور      رغـم ايـن بهبـود     ولي بـه . ناخالص داخلي اندكي افزايش يافت

و نيـز   1350و نيمـة نخسـت دهـة     1340چنان نسبت به سطح و روند خود در دهة  هم
شـده در وضـعيت    صـنعتي  نسبت به سطح و روند متغيرهاي متناظر در اقتصادهاي تـازه 

  .     ً                    نسبتا  نامناسبي قرار دارند
تـوان گفـت در دوران پـيش از      شده در اين مقاله، مي راين در پاسخ به پرسش مطرحبناب  

بحث در اقتصاد ايران رونـدهايي مشـابه    جهش قيمت نفت، همة متغيرهاي ساختاري مورد
توجـه بـه    هاي نفتي و انقالب و جنگ، با  ولي در دوره ؛اند  شده داشته صنعتي كشورهاي تازه

هاي بازسازي و   در دوره. سياسي دچار تغييرات نامناسبي شدندهاي متعدد اقتصادي و  شوك
ها بهبود نسبي يافتند، نسبت به سـطح و رونـد     برنامة سوم، هرچند شمار اندكي از شاخص

و نيز نسبت به سطح و روند متغيرهاي متناظر  1350و نيمة نخست دهة  1340خود در دهة 
 .        ً                    يت نسبتا  نامناسبي قرار دارندچنان در وضع شده هم صنعتي در اقتصادهاي تازه

  
  ها داده منابع
گذاري و مخارج دولـت از توليـد ناخـالص داخلـي در همـة        هاي مصرف، سرمايه  ــ سهم

  : كشورها، از
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