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  چکیده

 را یافته توسعهدر همگرایی با کشورهاي  موفق کشورهاي شده طی مسیر دارد تالش جدید ساختاري اقتصاد

 نماید که در این خصوص روشی حصول قابل و کاربردي توسعه حال در کشورهاي دیگر براي و بازسازي

در بخش کاربرد این چارچوب براي توسعه اقتصادي ایران، . دهد می ارائه GIF چارچوب قالب را در

ایران با ساختار بهینه  دهنده فاصله نشان بررسی ساختار اقتصادي از نگاه این دیدگاه صورت گرفت که نتایج،

در مرحله . به سمت اصالح ساختار حرکت نمود ها آنتوان با الگوبرداري از  و می باشد میکشورهاي موفق 

بررسی سپس با و انتخاب گردیدند  کننده مقایسهکشورهاي چین، هند، اندونزي و ترکیه به عنوان بعد 

پیشران پرداخته  هاي بخشبه انتخاب  ساله 19براي دوره  ها آنمحرك  هاي بخشصادرات این کشورها و 

 و تکنولوژي سطح به توجه با که آمد بدست کننده مقایسه ورهايکش پیشران رقمی سه کاالي گروه 25. شد

 اولویت پیشرانهاي  بخش عنوان به) رقمی 5 کاالي گروه 25( رقمی سه کاالي گروه 14 ایران، هاي مزیت

 خارجی گذاري سرمایه مشارکت جهت باال تکنولوژي به عنوان سطح رقمی سه کاالي گروه 11 و اول

 مجموع که طوريه ب ،باشد می نامناسب بسیار ایران صادرات در کاالیی گروه 25 این وضعیت. شد تعیین

                                                           
1. Growth Identification and Facilitation Framework (GIFF) 
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 به ترکیه و اندونزي هند، چین، براي میزان این که حالی در است درصد 7/7 ایران صادرات در ها آن سهم

موفق داخلی از  هاي بخشهمچنین تحلیل ساختار واردات و نیز تعیین  .است درصد 41 و 19 ،43 ،30 ترتیب

  .که در خصوص اقتصاد ایران صورت گرفت باشد میدیگر مراحل چارچوب 

 

 .پیرو، رشد اقتصادي، اقتصاد ایران- مدل پیشرواقتصادي، اقتصاد ساختاري جدید،  توسعه :کلیدي واژگان
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  مقدمه -1

كه تلفيقي از دو ديدگاه ساختاري  است اي توسعه دگاهيد جديدموج  انيب ديجد ياقتصاد ساختار
 يها ييايبه مطالعه پو يكينئوكالس كرديبا استفاده از رو دگاهيد نيا. باشد مي قديم و نئوكالسيك

عوامل،  ي، نسبت به ساختار موجوديكه ساختار اقتصاد كند ميفرض و  پردازد ميساختار اقتصاد 
 نيعوامل و همچن هاي موجوديدر  راتييتغ لهيبه وس داريپا يتوسعه اقتصاد نيست و همچنزا درون
 ي به هسته يساختار رييبرگرداندن تغ اين نظريههدف . آيد ميمستمر بدست  يكيتكنولوژ ينوآور

 افتد ياتفاق نم يساختار راتييبدون تغ داريپا يرشد اقتصادطبق اين نظريه . مطالعات توسعه است
ه ب ينسب هاي مزيتآن كشور و  ينسب هاي مزيت لهيوسه كشور ب كي يصنعت ي نهيساختار بهو 
 ازمنديكشور ن كيدر  يساختار صنعت بهبود .شوند مي نييعوامل آن كشور تع هاي موجودي لهيوس

 هيسرما يبه وفور نسب يعيكار و منابع طب يروين يوفور نسباول، يعني  .بهبود ساختار عوامل است
در  ليها جهت تسه ساخت ريدر ز سوم،بكار گرفته شود و  ديجد يها يتكنولوژ دوم، .ابدي رييتغ

اين نظريه به دنبال ارائه راهكاري كاربردي  .دحاصل گرد شرفتيبهبود و پ ،ياقتصاد هاي فعاليت
موفق و شرو پي پيشران با الگو برداري از كشورهاي هاي بخشدر خصوص رشد پايدار و انتخاب 

ي رودريك، ريكاردو جاستين لين، دنتوان از  مياز جمله نظريه پردازان اين تئوري  .باشد مي
ري ساختا اقتصاد سوال اساسي .نام برد 1هاسمن، آندرس والسكو، آن هاريسون، مونگا و ديگران

در طول كه  طوريه ب. گردد مياز چرايي همگرايي تعداد معدودي كشورهاي موفق آغاز  2جديد
همچون چين، دهه اول اين قرن همگرايي اتفاق افتاد كه طي آن برخي كشورهاي در حال توسعه 

اگر چه اين نرخ . تر از كشورهاي درآمد باال رشد نمودند طور قابل توجهي سريعه بهند و برزيل 
استثناء و موارد در برخي از كشورها اتفاق افتاد اما هنوز به عنوان  21رشد باال و پايدار در قرن 

اغلب هنوز كه بتوان براي تمامي كشورها منظور نمود و شود تا قاعده مشخص  ص ازآن ياد ميخا
اين روند واگرايي در ميان اقتصادهاي دنيا . برند كشورهاي در حال توسعه از رشد ضعيف رنج مي

ها  سعه براي دههبه عنوان معمايي درآمده است و موضوع اصلي تحقيق براي اقتصاددانان حوزه تو
پيرو و نيز توجه به  -نظريه اقتصاد ساختاري جديد نيز با الگوبرداري از مدل پيشرو. بوده است

تاكنون . باشد مياهميت تغييرات ساختاري در صدد ارائه مسيري براي كشورهاي در حال توسعه 
اخير رشد توجه خود را به انواع  هاي مدلاند و  بسياري بر تغييرات ساختاري تاكيد داشته هاي مدل

                                                            
1. Justin Lin, Dani Rodrik, Ricardo Hausmann, Andres Velasco, Ann Harrison, Célestin 
Monga 
2. New Structural Economics 
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كنكاش و بررسي تغييرات عمدتا به  ها آناكثر . دارند تغييرات ساختاري گوناگون معطوف مي
 كه آنپردازند بدون   كشاورزي، صنعت و خدمات مي هاي بخشمدت در تركيب سهم روند بلند
را مورد بررسي قرار ت درون هر بخش مانند بررسي چگونگي ارتقاء مستمر صنايع ساخ هاي پويايي
 براي و بازسازي را موفق كشورهاي شده طي مسير تا دارد تالش جديد ساختاري اقتصاد .دهند
در اين مسير البته چگونگي فرآيند  .نمايد حصول قابل و كاربردي توسعه حال در كشورهاي ديگر

هركدام اصول خاصي مختلفي تبيين و تفسير شده و و نظريات توسط افراد  پيرو-پيشرواين حركت 
 دهد ميدر اين مسير روشي را ارائه  اين نظريهاند كه  را جهت حركت در اين مسير تعريف نموده

در اين تحقيق ابتدا مباني نظري  .گردد ميارائه  GIFالب چارچوب قكه كاربرد اين تئوري در 
چارچوب كاربردي آن هاي اين نظريه و نيز  اعم از بيان اصول و شاخصه(اقتصاد ساختاري جديد 

و سپس چارچوب كاربردي اين نظريه براي اقتصاد ايران و با هدف  گردد ميتبيين ) از حيث نظري
   .مورد استفاده قرار خواهد گرفت ،پيشران هاي بخششناسايي 

  

  پيشينه تحقيق -2

 اين در جديد ساختاري اقتصاد تئوري و آن عوامل و رشد مساله بررسي به) 2010( 1مونگا و لين
شده نظريه ساختاري جديد كه مبناي چارچوب  آشكار در اين بررسي حقايق .پردازند مي رابطه
GIF تاريخي شواهد و ها بررسي طبق. ، تبيين و با حقايق تاريخي مطابقت داده شده استباشد مي 
 ارائه در دشواري دليله ب اما اند بوده رشد ي كننده تعيين عوامل تعيين دنبال به محققان ابتدا

 هاي توصيه استخراج امكان عدم دليله ب همچنين و رشد چگونگي هاي سوال به واضح هاي جواب
 عوامل جستجوي جايه ب كه دريافتند رشد محققان از برخي رشد، هاي تحليل از عملياتي سياستي
 تواند مي حقايق اين كه باشند شده آشكار حقايق يافتن دنباله ب است بهتر رشد، ي كننده تعيين

   .باشد توسعه حال در كشورهاي در اقتصادي هاي سياست تعيين جهت گذاران سياست راهنماي
 اين در مختلف هاي ديدگاه و صنعتي سياست در انديشي باز موضوع به 2)2013(و لين  استيگليتز
دست آمده در چارچوب كاربردي ساختاري جديد ه اند و برخي از اصول ب پرداخته خصوص

صنعتي و ضرورت حمايت و هدايت دولت را نتيجه  هاي سياستهمچون توجه به مزيت نسبي در 
 صنايع و معين هاي بنگاه شامل دولت هاي دخالت كه است اين خصوص اين در مهم نكته .اند گرفته

                                                            
1. Lin and Monga (2010)  
2. Stiglitz and Lin (2013) 
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 نظريات از بسياري مطالعه اين طبق بنابراين .گردد ميپيشران باشد،  هاي بخشد نتوان كه مي مشخص
  .گردد مي ارائه نيز آن تجربي شواهد و تاييد مورد جديد ساختاري اقتصاد
 در ساختاري تغييرات بررسي به 2محصول فضاي رويكرد از استفاده با) 2007( 1كلينگر و هاسمن

 آن در كه است محصوالت از اي شبكه شامل محصول فضاي .اند پرداخته جهان كشورهاي بين
 مبتني لين رويكرد. دهد مي نشان را هستند شبيه يكديگر به ساختاري نظر از كه محصولي دو فضا،
 رويكرد كه حالي در ،باشد ميخارجي پيشرو  كشورهايمسير  از استفاده و پنهان نسبي مزيت بر
 كشور داخل موجود كاالهاي از ناشي نسبي مزيت بر مبتني منتشرگرديده لين از قبل كه مطالعه اين
 اين ،ها آن مشابه محصوالت كشف و كشور صادراتي محصوالت روي بر تمركز دليل .باشد مي

 آن صادراتي كاالهاي ضمني درآمدهاي و كشور يك سرانه درآمد ميان مثبتي كه رابطه است
 داليل از صادرات و اقتصادي رشد يعني دو اين ميان تنگاتنگ ارتباط بنابراين .دارد وجود كشور
  .است بوده ها آن به نزديك و مشابه كاالهاي كشف و صادراتي كاالهاي بر تمركز

را براي كشور نيجريه به كار اقتصاد ساختاري جديد كاربردي  چارچوب) 2012( 3تريچل و لين
 جمله از .است گرفته قرار بررسي مورد كشور اين اقتصادي ساختار ابتدا تحقيق اين در .اند گرفته
 اندك آن تنوع ي دهنده نشان كشور اين صادرات و توليد آمده اين است كه ساختار بدست نتايج
 تسلط در نيجريه نفتي غير اقتصادي آن وابسته به نفت و ساختار% 98كه  طوريه ب باشد مي

پيشران، صنعت  هاي بخشهمچنين در انتخاب . است فروشي خرده و فروشي عمده كشاورزي،
كودها انتخاب  و گياهي روغن موتوري، نقليه وسيله قطعات پروري، بخش آبزي نساجي، كفش،
  .اند شده

  

  4مباني نظري -3

چرا . باشد ميمباني نظري شامل توضيح اجمالي نظريه و اصول آن و نيز تبيين چارچوب كاربردي 
كه بايستي  استهاي نظريه مذكور  كه چارچوب كاربردي اين نظريه برآمده از اصول و شاخصه

                                                            
1. Hausmann and Klinger (2007) 
2. Product space 
3. Lin and Treichel (2012) 

هاي ساختاري جديد به صورت  خصوص اصول و شاخصهه دليل محدوديت در حجم تحقيق، مباني نظري به ب. 4
گيري شده  خالصه ارائه گرديده ليكن در رساله دكتري به صورت كامال مبسوط همراه با حقايق تاريخي بيشتر، نتيجه

دليل جديد بودن موضوع و طرح ه رو ب از اين. هاي ديگر نيز صادق است اين موضوع در خصوص برخي بخش. است
  .توانند به رساله دكتري مراجعه نمايند آن براي اولين بار در اقتصاد ايران، محققين محترم مي
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 ،رو با توجه به اينكه هدف از اين تحقيق از اين .دست آيده قبل از كاربرد، شناخت كلي از نظريه ب
، تبيين هر دو موضوع يعني باشد مي GIFكاربرد نظريه ساختاري جديد در قالب چارچوب 

است،  ها ي نظريه و چارچوب كاربردي نظريه كه برگرفته از آن شاخصهها شاخصهشناخت كلي از 
  .ضروري است

  

 استدالالت و حقايق تاريخي در خصوص اصول استخراجي اقتصاد ساختاري -3-1

  جديد

هاي  و از روند گذشته و تحليل پردازد مياين بخش به حقايق اقتصادي كشورهاي موفق و ناموفق 
، گردد ميبردي اجرايي و كار ،GIFآن اصول اقتصاد ساختاري جديد را كه طبق چارچوب 

   .نمايد استخراج مي
ي ردر خصوص چگونگي الگوبردا روشياولين شاخصه تئوري اقتصاد ساختاري جديد، ارائه 

اقتصاد ساختاري جديد با ارائه حقايقي از روند گذشته . باشد ميكشورهاي پيرو از پيشرو 
و نيز فاصله  است نزديك شان به يكديگرساختاركه  يكشورهاي موفق، الگوبرداري از كشورهاي

در مجموع تجارب تاريخي انقالب . نمايد مي گيري نتيجهرا كمي از نظر نسلي به يكديگر دارند 
پيرو در روند كشورهاي  –اول اينكه مدل پيشرو  ؛دهد ميها و مسيرها را ارائه  صنعتي، برخي بينش

كشورهاي پيشرويي توان گفت كشورهاي پيرو با قدم گذاشتن در مسير  شود و مي موفق ديده مي
يافتگي  ، توانستند به توسعهو از نظر نسلي به يكديگر نزديك بودند كه درست انتخاب شده بودند

از آلمان و اياالت  ژاپن و بريتانيا از فرانسهو  متحده،آلمان اياالت ،نمود تقليد هلند از بريتانيا. برسند
 تايوان، كره، توسط ترتيب به ژاپن از. كردند تقليدمتحده و ديگر كشورهاي اروپاي غربي 

 تايوان و كره، از 1980 دهه در چين. شد تقليد 1970 و 1960 هاي دهه در سنگاپور و كنگ هنگ
 نكته). شود مشاهده مي 1اي از اين الگوبرداري در جدول شماره  خالصه( نمود تقليد كنگ هنگ
 كشورهاي به رسيدن براي كشورها كه دهد مي نشان گذشته تجربيات ي برمرور كه است اين مهم

دوم، كشورهاي متاخر . اند داده پيشرو را هدف قرار كشورهاي در رسيده بلوغ به صنايع تر، پيشرفته
د توانند به سرعت به كشور پيشرو خو هستند و تحت شرايط معين، مي 1داراي امتياز عقب ماندگي

  . )2012 ،2چاندرا، لين و وانگ( برسند و حتي از آن پيشي بگيرند

                                                            
1. Backwardness 
2. Chandra, Lin and Wang (2012) 
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كه يكي از اصول مهم تئوري  باشد ميشاخصه دوم، توجه كشورهاي پيرو به مزيت نسبي خود 
اقتصاد ساختاري جديد مدعي است مساله موفقيت ژاپن و آسياي . استاقتصاد ساختاري جديد 

 پيرو مزيت نسبي هاي سياستشان يا همان اتخاذ  از مزيت نسبي ها آندليل تبعيت ه شرقي ب
)CAF(1  بوده است) صنعت نساجي در دوره ميجي، صنايع ساخت سنگين شامل اتومبيل در

هايشان نيز نقش  و دولت) 1990و  1980 هاي دههو الكترونيك در  1970و  1960هاي  دهه
هنگ كنگ، كره (وسيله نسل دوم اقتصادها ه مسير موفق ژاپن ب. نمودند ه را ايفاكنند تسهيل

اندونزي، مالزي، (نسل سوم  به وسيله 1980در دهه و  1970در دهه ) جنوبي، سنگاپور و تايوان
و  الگوبرداري شد) چين و ويتنام(نسل چهارم  به وسيله 1990و در دهه )) آ س آن(فيليپين و تايلند 
 لين و مونگا،( داشتند پيرو نسل قبلي خود بودند ها با توجه به مزيت نسبي كه همگي اين نسل

2010(.  

اكنون در چين و ديگر كشورهاي هم نسل اين بنابراين استدالل ساختاري جديد اين است كه 
ميليون نفر در  100تا  85حدود كه در چين،  طوريه ب ستشور اين اتفاق در حال روي دادن اك

كاربر  هاي بخشبر يا در صنايع كار ها آنتند كه اكثريت كار هسه بخش صنعت ساخت مشغول ب
با  هاي بخشبر مشغول هستند كه با افزايش دستمزدها اين كشور مجبور خواهد بود به  صنايع سرمايه

با تر حركت نمايد و اين مشاغل موجود را به ديگر كشورهاي بر رزش افزوده باالتر و تكنولوژيا
ي است كه در ا اين فرصت خوبي براي كشورهاي در حال توسعه تر جابجا نمايد و دستمزد پايين

   .يافتگي قرار دارند تر نردبان توسعه هاي پايين پله
  

  )10/2009(اشتغال در بخش صنعت ساخت : 2 جدول
 جمع اندونزي هند چين برزيل شاخص

 119/3 12/5 8/7 85 13/1 )ميليون نفر(شاغلين صنعت ساخت 
 2934 277 1140 1324 192 )نفر ميليون( جمعيت

 96/8 2/7 14/6 68 11/5 )ميليارد دالر( FDIجريان به بيرون 
  2012لين،  :منبع        

 

و  ها را كه همان مزيت نسبي است در زيربخشخود اصل مهم تئوري اقتصاد ساختاري جديد 
مطالعات به آن ؛ موضوعي كه كمتر در دهد ميي مختلف مورد توجه قرار ها نسلدر  ها آنانتقال 

دمات و ها يعني كشاورزي، صنعت و خ توجه شده است، چرا كه در مطالعات بيشتر به سهم بخش
  .شود توجه مي ها آنتغييرات 

                                                            
1. Comparative-Advantage-Following 
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با از نمودارها رتيب
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در نسل پنج(جاري 
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مزيت نسبي  جا آنجايي است كه كشور پيشرو در  ،برعكس وجود دارد Uيك  ،1ي در نمودارها
هر زير بخش داراي  .كشور پيرو واگذار شده است بهخود را در آن زير بخش از دست داده و 

مختلف  يها Ĥنزمچندين نسل از كشورهاست كه نقش پيشرو را به صورت متوالي و به ترتيب در 
  .ندا هار موجودي عواملشان ايفا كردو با توجه به تغييرات ساخت

بنابراين تاكيد . باشد ميشاخصه بعدي نظريه اقتصاد ساختاري جديد، صنعتي شدن صادرات محور 
 .اين نظريه بر روي قدم گذاشتن در مسير كشور پيشرو از نظر صنعتي شدن صادرات محور است

دليل تقليد ه ب يافتگي توسعهعدم موفقيت بسياري از كشورهاي در حال توسعه در رسيدن به مرز 
نمودند كه همان  ي رايج آن زمان را اتخاذ كه پارادايم ساختارگرايانه طوريه ب. بود ها آننادرست 

در كشورهاي  اي بود كه براي توسعه صنايع پيشرفته IS(1(استراتژي مبتني بر جايگزيني واردات 
 . )2010 لين،( صنعتي نيز وجود داشت

پرورش و توسعه  EP(2(را از طريق استراتژي توسعه صادرات  CAFاما دولت كره جنوبي، صنايع 
هايي كه به دنبال  حمايتي كمتري نسبت به دولت هاي نرخبه  ها آنبنابراين براي حمايت از  ،داد

  . بودند، نياز داشت CAD(3( مقابل مزيت نسبي پرورش و توسعه صنايع
  

  4استراتژي تجاري اتخاذ شده توسط كشورها و نرخ موثر حمايت: 3 جدول
 ERPدامنه  صنعت ساخت ERPمتوسطاستراتژي تجاريدوره

 1958IS 106 17-502 برزيل
1963IS 184 60-687 
1967MIS 63 4-252 

 1967IS 175 -23-1140 شيلي
 1969MIS 19 -8-140 كلمبيا
 1971MIS 33 -19-5400 اندونزي
 1973EP 41 -25-278 ساحل عاج
 64IS 356 -6-595-1963 پاكستان

1970-1971IS 200 36-595 
 1968EP -1 -15-82 كره جنوبي

 1973MIS 27 -43-236 تايلند
 1972IS 250 1-737 تونس
 1965IS 384 17-1014 اروگوئه

  2012 چاندرا، لين و وانگ، :منبع
  

                                                            
1. Import Substitution 
2. Export Promotion 
3. Comparative-Advantage-Defying 
4. Ep: Export Promotion; IS: Import Substitution; MIS: Moderate Import Substitution 
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مستقيم خارجي به بيرون از كشورهاي در حال توسعه به ديگر  گذاري سرمايهدرصد از  60
-2005هاي  بين سال. شده است گذاري سرمايه ها آنوارد شده و در  كشورهاي در حال توسعه

به چين بر صنعت ساخت متمركز بوده است  FDIدرصد از جريان ورودي  70-80حدود  1993
كه نسبت سرمايه به  طوريه ب ،سرمايه در چين كمك نموده استانباشت كه اين امر به افزايش 

 ه استدر بخش صنعت ساخت رسيد 4يك به نزد 1985در سال  0.4نيروي كار اين كشور از 
  . )2010، 1وزارت بازرگاني چين(
  

  كشور هدف ياقتصاد توسعه يبرا GIFچارچوب تبيين  -3-2

 ييشناسا يرا برا يروش ،يعقب ماندگ تيو مز ينسب تيمز ميبا استفاده از مفاه GIFچارچوب 
و خدمات  عيروش بتوان صنا نيكه با استفاده از ا كند مي شنهاديپهدف كشور  2پنهان ينسب تيمز

 هاي دههتر در  عيرشد سر يكه دارا ييرشد را در كشورها يدارا دهيبه بلوغ رسو قابل تجارت 
 ككه ياست  نيو روش مذكور ا يشنهاديطرح پ نيا منطق. نمود ييجستجو و شناسا ،اند بوده رياخ

ساخت را كه  عياز صنا يستيتواند ل يكار و كمبود منابع، م يرويكشور در حال توسعه با وفور ن
 يدوره طوالن يط يكشور كه يوقت. ديپنهان در آن كشور هستند كشف نما ينسب تيمز يدارا
 شيو نرخ دستمزد افزا رديگ يدر آن كشور صورت م هينرخ رشد باال باشد، انباشت سرما يدارا
بوده  ها آندر  ينسب تيمز يكه قبال دارا يعيخود در صنا ينسب تيآن كشور مز نيو بنابرا ابدي يم

پنهان در  ينسب تيمز يدارا عيبه صنا ليتبد عيصنا نيحال ا نيدر هم. دهد مياز دست را است 
اين چارچوب در شش گام ارائه . شوند ميمشابه آن كشور  يبا ساختار موجود ييكشورها

   .گردد مي
از اين گام، كه هدف  باشد مي GIFو مهمترين گام چارچوب است گام اول داراي مراحل مختلف 

اولين مرحله شناخت كلي از . باشد ميهدف داراي مزيت نسبي پنهان كشور  هاي بخشتعيين 
پيشران در  هاي بخشتا بهتر بتوان به شناسايي  باشد ميساختار اقتصادي از نگاه ساختارگرايي جديد 

                                                            
1. Ministry of Commerce People's Republic of China (MOFCOM) (2010) 

 صادرات محركه موتور و پيشران هاي بنگاه انتخاب در پنهان نسبي مزيت جديد ساختارگرايي ديدگاه طبق. 2
 كه موجب هستندهستند، صنايعي  كشور آن در پنهان نسبي مزيت داراي كه صنايعي يعني باشد؛ مي موفق كشورهاي

 خدمات و صنايع كاربردي چارچوب از استفاده توان با طبق اين تئوري مي .اند گرديده موفق كشورهاي ديگر در رشد
 و جستجو اند داشته اخير هاي دهه در سريع رشد كه كشورهايي در را رشد و داراي رسيده بلوغ به تجارت قابل

  .نمايد هدف هستند،كشف كشور آن در پنهان نسبي مزيت داراي كه را ساخت صنايع از ليستي و نمود شناسايي
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به معيارهاي نظريه با توجه ) كننده مقايسه(مرحله دوم تعيين كشورهاي پيشرو . اين كشور اقدام نمود
به  دنيرس يكه كشورها برادهد  ت گذشته نشان ميتجربيا رمروري ب .باشد ميساختارگرايي جديد 

از نظر نسلي فاصله اند كه آن كشورها  را مورد هدف قرار داده ييتر، كشورها شرفتهيپ يكشورها
 يكشورهاچرا كه زيادي با كشور هدف نداشته باشند و در عين حال داراي رشد باال نيز باشند 

متاخر  يكشورها يرا برا ياقتصاد ينما نقش قطب) كه اغلب ناخواسته بوده است( شهيهم شرويپ
سال داراي  20مرحله سوم اين است كه كاالها و خدمات قابل تجارت كه حدود  .اند كرده يباز

كه استراتژي صنعتي اصلي  جا آناز . شناسايي شوند ،اند بودهكننده  مقايسهرشد پويا در كشورهاي 
در مرحله سوم بايد موتور محركه صادرات كشورهاي پيشرو و  استاين نظريه توسعه صادرات 

داراي مزيت نسبي پنهان كشور  هاي بخشبه عنوان  ها بخشاين . دست آورده كننده را ب مقايسه
بنابراين در اين گام بعد از كسب شناخت كلي از ساختار اقتصادي كشور  .گردند ميهدف معرفي 

بنابراين با توجه به . هدف، ابتدا بايد كشورهاي پيشرو مناسب براي كشور هدف انتخاب گردد
بعد . تا الگويي براي كشور هدف باشند گردند ميكننده تعيين  معيارهاي مذكور، كشورهاي مقايسه

صادراتي  هاي بخش، نوبت به بررسي صادرات اين كشورها و كننده يسهمقااز انتخاب كشورهاي 
آن است  كننده مقايسهدر كشورهاي  ها بخشهدف از انتخاب اين . رسد مي ها آنمحرك و پيشرو 

نظر قرار  ي بايد مدهاي بخشرو  تشخيص داده شوند و از اين ها آنتا موتورهاي محرك صادرات 
ين روند بوده و همچنين سهم قابل توجهي در كل صادرات كشور گيرند كه داراي رشد باال در ا

 يهمچنين بايد سطح تكنولوژي كاالي مورد نظر نيز با ساختار موجود. دنداشته باش كننده مقايسه
كه كشور  دهد ميبه طور كلي اين گام اجازه  .داشته باشد يعوامل توليد كشور هدف سازگار

 ها آنبتواند صنايعي را شناسايي نمايد كه براي كشورش جديد هستند و يا توجه كافي به هدف 
تجاري خوبي را براي اين كشور فراهم خواهند نمود چرا  هاي فرصتاما در عين حال است، نشده 

   .اند بوده كننده مقايسهموتور محرك صادرات كشورهاي  ها بخشكه اين 
 در كه صنايعي از برخي. باشد ميكه مكمل گام اول خارجي است  گذاران سرمايه جذبگام دوم 

 جديد كامال بنابراين و ناشناخته داخلي، هاي بنگاه براي است ممكن دارند گام اول قرار ليست
 جذب بايد گذاران سياست ندارد، حضور آن در داخلي بنگاه هيچ كه صنايعي در. باشند
 در شده برداري  كپي يا يافته سازمان هاي برنامه كه كشورهايي از خارجي مستقيم گذاري سرمايه
 ميمستق گذاري سرمايهبه جذب  يعني .دهند قرار هدف را دارند، جديد هاي بنگاه پرورش زمينه
منسجم در خصوص  ايشده  يبردار يكپ يها بپردازند كه آن كشورها برنامه يياز كشورها يخارج
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توسط آن كشورها  يخارج ميمستق گذاري سرمايه يكار وقت نيبا ا. دارند ديجد هاي بنگاه ورشپر
در را  ديجد هاي بنگاهجهت پرورش  ياتيعمل يها برنامه ها آنم شود، جانادر كشور مورد نظر 
گذاران خارجي براي  يعني جذب سرمايه( كار نيااگر چه . ندينما مي ادهيكشور مورد نظر پ

البته اين موضوع  .آن است مجانادر  يمتعدد ياياما مزا ستيساده ن ي، امر)نو و جديد هاي بخش
رو  از اين ،پيشران در كشور هدف وجود داشته باشند هاي بخشو ممكن است تمامي نسبي است 

خارجي در جهت تسريع در فرآيند  گذاري سرمايهمندي از مزاياي  جهت بهرهبه پيشنهاد اين تحقيق 
ي هاي بخشاما بخش جديدي وجود نداشت پيشران گام اول  هاي بخشاگر در ارتقاء صنعتي، 

و كشور براي ارتقاء ساختار صنعتي خود در مراحل بعد  دارند بااليي بري سرمايهكه وجود داشتند 
 ،كمبود سرمايه مواجه هستبا از طرفي كشور هدف دارد و  ها آنياز به توسعه ن يافتگي توسعه
  .استفاده نمايد خارجي گذاري سرمايهاز  ها بخشتواند جهت توسعه آن  مي

هدف از اين . باشد ميشناسايي كاالهاي وارداتي كاربر و تكنولوژي پايين و متوسط گام سوم 
مرحله، آن است كه كاالهايي كه در داخل امكان توليد دارند و سهم بااليي هم در واردات كشور 

، طبق نظريه ساختاري جديد. ات كشور را تغيير دادرددارند را بدست آوريم تا بهتر بتوان ساختار وا
بدين . است كه با مزيت نسبي كشور سازگاري داشته باشدوارداتي مورد قبول  يياست جايگزينس

معني كه در كشوري كه با وفور نيروي كار مواجه است اگر كاالي وارداتي وجود دارد كه كاربر 
ها قرار داد تا  د، را نيز بايد در ليست حمايتاست و همچنين سهم بااليي در واردات كشور دار

، دشو ميكه در داخل هم توليد  و يا در صورت اين را فراهم نمود ها آنبتوان زمينه توليد 
 .نيز گردد ها آنها و تسهيالت شامل حال  زيرساخت

گام كه در  يعيصنابايستي موانع رشد  دولت. استدست و پاگير  يها تيرفع محدودگام چهارم 
 هاي بخشپس از شناسايي  نيبنابرا .را از نظر زيرساخت سخت و نرم از ميان بردارد قرار دارند اول

دولت  ديبا گونه نيا چراسوال اين است كه . بپردازد ها آن تيبه حما ديدولت اكنون باپيشران، 
 يها عالوه بر نهاده زيرا موانع مذكور بپردازد؟ ييبخش به بخش و صنعت به صنعت به شناسا

 يالزم است، برخ عيتمام صنا يو خدمات كه برا التيو تسه نيزم ،يمشترك همچون منابع مال
خاص آن صنعت، مورد نياز دانش  ،يخام محلاوليه خاص همچون مواد  يها نهاده يدارا عيصنا
نياز  ها آنو به  باشند يم ليقب نيكار خاص آن صنعت و از ا يروين يها مهارت ،يا واسطه يها نهاده

  .هاي دولتي در اين مسير الزم و ضروري است دارند و حمايت
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 هاي بخشكه هدف تعيين  باشد ميهاي داخلي  داخلي موفق و خوديابي هاي بخشتعيين  پنجمگام 
عالوه بر صنايعي كه در گام اول شناسايي شدند، . داراي مزيت نسبي آشكار كشور مورد نظر است

داشته باشد كه كشور  يفرده منحصر ب ينسب هاي مزيتها و  يممكن است موجود يكشور هر
كه  جا آنو از موفق داخلي است  هاي بخشبنابراين اين گام شناسايي . دررا ندا ها آن كننده مقايسه

در ليست كه  گردد ميي هاي بخششامل  ،توسعه صادرات استاستراتژي اصلي ساختاري جديد 
به بيان ديگر گام اول . در صادرات كشور هدف موفق باشند اند ستهنگام اول قرار ندارند اما توا

  .كند ميمزيت نسبي آشكار كشور هدف را شناسايي  پنجممزيت نسبي پنهان كشور هدف و گام 
هاي در حال توسعه ها در اقتصاد دليل كمبود زيرساخته توجه به نواحي ويژه صنعتي ب ششمگام 
 رساختيتوان بر كمبود ز ياست كه چگونه م نيا يسوال بزرگ در توسعه اقتصاد كي. است
در حال  يدر كشورها يور بر سر راه رشد بهره يبه عنوان مانع اصل يافزار و سخت يافزار نرم

خصوص  نياقتصاددانان در ا انيدر م يا كه اجماع گسترده ستيتعجب ن يجا افت؟يتوسعه، غلبه 
تجارت را كاهش  يها نهيهزو  كند مي ليرا تسه اسيدرست، صرفه به مق رساختيوجود دارد كه ز

 يكاالها و خدمات امر ياو مصرف كار ديشدن و داشتن تول يتخصص يبرا نيو بنابرا دهد مي
خود  زين نياست كه ا يرشد و توسعه اقتصاد يبرا ياتيح ياملع نيهمچن. باشد ميو مهم  يديكل
 و افزاري نرم زيرساخت كمبود برراه غلبه . باشد مي يزندگ يدر ارتقاء استانداردها يديكل يامر

، توجه توسعه حال در كشورهاي در وري بهره رشد راه سر بر اصلي مانع عنوان به افزاري سخت
 سطح اگر كه است نموده برآورد 2009 جهاني پايش گزارش. است خاص به نواحي ويژه صنعتي

 2.7 ها نآ هناسالي رشد نرخ، برسدجنوبي  كره سطح به فريقاآ صحراي جنوب كشورهاي زيرساخت
   .يافت خواهد افزايش درصد

  

  رانيا ياقتصاد توسعه يبرا GIFچارچوب  كاربرد -4

براي اقتصاد ايران جهت شناسايي در اين بخش چارچوب كاربردي نظريه ساختاري جديد 
البته مهمترين گام اين چارچوب، گام اول آن يعني . گيرد پيشران مورد استفاده قرار مي هاي بخش

پيشران جهت الگوبرداري  هاي بخشو تعيين ) پيشرو( كننده مقايسهچگونگي تعيين كشورهاي 
داراي اولويت  هاي بخشهاي دوم، سوم و پنجم مكمل گام اول هستند تا بتوان  و نيز گام باشد مي

اي دارند كه توضيحات  ها بيشتر جنبه توصيه گامهاي مختلف شناسايي نمود و بقيه  را از جنبه
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هاي مرتبط با تعيين  دليل محدوديت در حجم تحقيق، در اينجا گامه و ب شدمختصري ارائه 
  . شود ميپيشران در اقتصاد ايران به كار برده  هاي بخش

  

  از نگاه ساختارگرايي جديد بررسي ساختار اقتصاد ايران -4-1

تا بهتر بتوان به  باشد ميشناخت كلي از ساختار اقتصادي  GIFم چارچوب جااناولين مرحله 
است كه داليل انتخاب كشورهاي به توضيح الزم . پيشران اقدام نمود هاي بخششناسايي 

هايي از  اما در برخي از موارد در اين بخش مقايسه گردد ميدر قسمت بعدي تبيين  كننده مقايسه
بررسي ساختار  كه آندليل ه صورت گرفته كه ب كننده مقايسهنظر ساختاري بين ايران با كشورهاي 

 3كه در نمودار  طور همان. اقتصاد ايران در يك بخش گنجانده شود، اين امر صورت پذيرفته است
به  2010 تا 1990هاي  طي سال به نيروي كار در ايران نسبت موجودي سرمايه، گردد ميمشاهده 

طبق . ها داراي شيب بسيار ماليم و يا ثابت بوده است صورت صعوي بوده، گرچه در برخي از سال
تفاوت اين نسبت در اين . نماييد را نيز مشاهد مي كننده مقايسهاين نمودار سير افزايشي چهار كشور 

   .خوبي مشخص استه اي همچون ژاپن نيز ب يافته توسعهكشورها با كشور 
  

  
 

موجودي سرمايه به ) (كننده و ژاپن ايران، چهار كشور مقايسه(نسبت موجودي سرمايه به نيروي كار : 3 نمودار
  )و نيروي كار به نفر 2005ليون دالر به قيمت ثابت سال مي

  )بانك جهاني :ها داده(محاسبات نويسنده  :منبع   
  

گرچه روند نسبت سرمايه به نيروي كار در اقتصاد ايران فزاينده بوده است اما اين نسبت در بخش 
اين روند در برخي  گردد ميكه مشاهده  طور همان. صنعت ساخت از روند مطلوبي برخودار نيست

هاي  اين شاخص يكي از مهمترين شاخص .ها كاهنده و با نوسانات بااليي مواجه بوده است سال
  ). 4مطابق با نمودار (يين بررسي روند ارتقاء صنعتي است نظريه ساختاري جديد جهت تع
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 به ميليارد ريال به سرمايه موجودي(بخش صنعت ساخت ايران  كار نيروي به سرمايه موجودي نسبت: 4 نمودار
  )نفر به كار نيروي و 1383 سال ثابت قيمت

  )هاي ملي مركز آمار هاي زماني بانك مركزي و حساب بانك سري :ها داده( محاسبات نويسنده :منبع     
  

خصوص كشورهاي موفق مورد در نظريه ساختاري جديد در ترين تغييراتي كه  يكي از اساسي
كه  باشد مياصلي اقتصاد يك كشور  هاي بخش، تغييرات اشتغال و ارزش افزوده گيرد ميبررسي 

. م گرفته استجاان... خوبي در كشورهاي موفقي همچون كره، ژاپن، چين، اياالت متحده و ه ب
گذشته هيچ تغيير محسوسي در  هاي دههطي  شود شاهده ميرد اقتصاد ايران مدر مو 5 طبق نمودار

 .صورت نگرفته و ثابت مانده است ها آنسهم ارزش افزوده و  ها بخشسهم اشتغال 

به نحوي كه . سهم بخش صنعت ساخت نيز كم و بيش برقرار بوده استاين پديده در خصوص 
ايران طي چهار دهه گذشته ثابت مانده است و برخالف  GDPخش از ، سهم اين ب6طبق نمودار 

، تغيير محسوسي در اين سهم ديده ه شدخوبي نشان داده قبل ب هاي بخشكشورهاي موفق كه در 
   .شود مين
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                             )1357-1391( )نمودار پايين(و سهم ارزش افزوده ) 1376-1393) (نمودار باال( اشتغال كل شاغالنسهم : 5 نمودار

   )بانك مركزي :ها داده( نويسنده محاسبات :ها داده   

  

  
                            )1960- 2014(سهم صنعت ساخت از كل توليد ناخالص داخلي ايران  :6 نمودار

  )World Bank :ها داده(محاسبات نويسنده  :منبع  
  

مدت از روندي افزايشي درآمد سرانه ايران اگرچه در بلندكه  شود ميمشاهده  7در نمودار 
كه در  در حالي. باشد ميبرخوردار بوده است اما داراي نوسانات فراواني طي دوره مورد بررسي 
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ويژه اين موضوع در ه هند و اندونزي روندي با ثبات و فزاينده را داشته است كه بكشورهاي چين، 
  .خوبي مشخص استه مورد كشور چين ب

  

  
 )بر اساس برابري قدرت خريد(روند درآمد سرانه : 7 نمودار

  ي بانك جهانيها داده :منبع      
 

، تركيب صادرات گيرد مي ساختاري مورد توجه قراريكي ديگر از موارد مهمي كه در تغييرات 
نفت  ها آنكه عمده (سهم عمده و اصلي در صادرات ايران را كاالهاي اوليه و مواد خام  .است
  ). 8مطابق با نمودار (يرگذاري در صادرات ايران ندارند دهند و مابقي سهم تاث ، تشكيل مي)باشد مي

 صورت جديد ساختاري اقتصاد نگاه از كشور اقتصادي ساختاربنابراين با بررسي كه در خصوص 
فاصله  جديد ساختاري ديدگاه از موفق كشورهايايران با  ساختارتوان بيان داشت كه  مي گرفت

دارد و طبق نظريه ساختاري جديد براي بهبود اين ساختار بايستي از كشورهاي پيشرو الگوبرداري 
  . گيرد صورت مي GIFنمود كه اين الگوبرداري با توصيه اين نظريه در قالب چارچوب 
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  1هاي مختلف كااليي بر اساس سطح تكنولوژي در صادرات ايران سهم طبقه: 8 نمودار

  )UN Comtrade  :ها داده(محاسبات نويسنده  :منبع       

  
  

                                                            
 كاالهاي گروه كهشد  استفاده UNCTAD بندي طبقه از تكنولوژي سطوح اساس بر كاالها بندي جهت دسته. 1

 با ساخت صنايع تا اوليه محصوالت طيف در كه نحويه ب است داده قرار گروه 11 در را SITC سوم ويرايش
 اين يازده گروه شامل محصوالت. هستند نيز هايي زيربخش داراي ها آن از برخي البته كه گيرند مي قرار باال تكنولوژي

 ديگر بر مبتني بر منابع ساخت ، صنايع)RBMA( كشاورزي محصوالت بر مبتني بر منابع ساخت ، صنايع)PP( اوليه
 با ساخت ، صنايع)LTMT( كفش و پوشاك نساجي،: پايين تكنولوژي با ساخت ، صنايع)RBMO( محصوالت
 موتوري نقليه وسائل به مربوط: متوسط تكنولوژي با ساخت ، صنايع)LTMO( محصوالت ديگر: پايين تكنولوژي

)MTMA(پردازش و فرآيند بر مبتني متوسط تكنولوژي با ساخت ، صنايع )پليمري، شيميايي، محصوالت مانند 
 آالت، ماشين انواع مانند( مهندسي محصوالت: متوسط تكنولوژي با ساخت ، صنايع)MTMP( )غيره و الستيكي
 الكترونيكي و الكتريكي محصوالت: باال تكنولوژي با ساخت ، صنايع)MTME( )غيره و سازي ساعت سازي، كشتي

)HTME(محصوالت ديگر: باال تكنولوژي با ساخت ، صنايع )HTMO (نشده  بندي طبقه و محصوالت )UP( 
  .باشد مي
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تعدادي از ويژه 
در برخي از . م

ت يا سي سال 
داشتند كه سهم 
كي داشت و به 

ه دليل آن هم ك
) ، هند و چين

  
  يافته هاي توسعه

ر توليد جهاني 
ذشته فقط چين 
رهاي برزيل و 
ه از كشورهاي 

                     
1. Rosenblatt (

صادي ايران در قالب چ

وه حال توسعه ب
هستيم  و روسيه

 رشد باال به بيست
ص داخلي دنيا د
ستم افزايش اندك

ت كش گرفته اس
، روسيهل برزيل

كاهش سهم كشوره

ز نظر سهمشان د
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  )1960- 2010(پانزده كشور برتر سهيم در رشد جهاني به تفكيك پنج دهه گذشته  :4 جدول

 كشور
1960 

تا 
1970 

 كشور
1970 
 تا

1980 
 كشور

1980 
 تا

1990 
  كشور

1990 
تا 

2000 
 كشور

2000 
 تا

2010 
اياالت 
اياالت   %27/3 متحده

اياالت  %27/5 متحده
اياالت  %30/5 متحده

 %23/4 چين %36/1 متحده

 %9/6 چين %24/0 ژاپن %18/3 ژاپن %22/9 ژاپن
اياالت 
 %20/4 متحده

 %5/8 هند %6/6 ژاپن %5/0 آلمان %6/0 آلمان %7/2 آلمان
 %4/5 ژاپن %4/5 آلمان %4/3 انگلستان %5/1 فرانسه %5/5 فرانسه
 %3/1 برزيل %4/2 انگلستان %4/2 چين %4/7 برزيل %4/8 ايتاليا

 %3/1 كره جنوبي %3/0 كره جنوبي %3/7 فرانسه %4/5 ايتاليا %3/9 انگلستان
 %2/5 انگلستان %3/0 فرانسه %3/2 ايتاليا %3/2 مكزيك %2/6 اسپانيا
 %2/0 آلمان %2/4 هند %2/7 كره جنوبي %3/0 انگلستان %2/4 كانادا
 %1/8 فرانسه %2/3 كانادا %2/1 كانادا %2/6 كانادا %1/9 مكزيك

عربستان  %1/9 برزيل
 %1/8 روسيه %2/1 مكزيك %1/8 هند %2/1 سعودي

 %1/7 آرژانتين %2/0 ايتاليا %1/8 اسپانيا %1/9 اسپانيا %1/5 هلند
 %1/7 كانادا %1/8 برزيل %1/3 استراليا %1/6 چين %1/4 استراليا
 %1/7 استراليا %1/8 اسپانيا %1/2 تركيه %1/3 كره جنوبي %1/3 سوييس
 %1/5 اسپانيا %1/5 استراليا %1/1 برزيل %1/2 هلند %1/1 آرژانتين
 %1/4 تركيه %1/3 هلند %1/1 مكزيك %1/1 استراليا %1/1 سوئد

   2012 لين و روزن بالت، :منبع
  

كشورهايي همچون چين، هند و تركيه بينيم  ورها در توزيع رشد نيز مياز نظر سهم كشبنابراين 
  .نيز استفاده كرد ها بخشدر زير  ها نسلتوان از  ب ميابراي انتخ. دارندحضور 

در صنعت نساجي پنج نسل حضور دارند كه چين در نسل سوم، اندونزي نسل چهارم و ويتنام نسل 
توان با دنباله روي از او از سهم بازاري كه در  است پس مي) گذار(پنجم است و چين در حال افول 

نسل در تركيه  شود مشاهده مييا در صنعت پوشاك و . برداري نمود ماند، بهره نبود چين خالي مي
 .باشد ميقعيت مناسبي براي ايران است و اين مو) گذار(دوم حضور دارد و در حال افول 

قطب رشد دنيا قرار دارند و  10در ميان  BRICكشورهاي  2020در دهه  دهد ميها نشان  بيني پيش
  ). 10مطابق با نمودار (رد در اين ليست قرار خواهد گرفت البته اندونزي هم به عنوان تازه وا

  
  
  



 

  

 
 

 255   ......چارچوب
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د الگوي پيشرون
نكته مه .باشد ي

دي جديد ساخت
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  كننده مقايسهصادراتي كليدي كشورهاي  هاي بخششناسايي  -4-3

اكنون به بررسي صادرات و ) چين، هند، اندونزي و تركيه( كننده مقايسهبعد از انتخاب چهار كشور 
م الز ها آنكه بررسي و تحليل روند صادرات  جا آناز . شود پرداخته مي ها آنمحرك  هاي بخش

همچنين در تعيين . ه شده استبرگزيد 2014و  2005، 1995سه مقطع ساله و طي  19است، دوره 
تعيين  كه ذكر استه الزم ب .شده استويرايش سوم استفاده  SITCبندي  كاالهاي هدف از طبقه

جهت تعيين . شده است انجامسطح گروه كااليي سه رقمي و پنج رقمي  دوپيشران در  هاي بخش
استفاده شده است كه اين  UNCTADبندي  پيشران بر اساس سطح تكنولوژي از طبقه هاي بخش
بر اساس گروه كاالهاي سه رقمي صورت گرفته است چرا كه گروه كاالهاي دو رقمي  بندي طبقه

رو گروه  پذير نيست و از اين ح تكنولوژي امكانكلي هستند و امكان تفكيك بر اساس سط
اند كه نه  كاالها بر اساس سطوح تكنولوژي تعيين شده بندي طبقهكاالهاي سه رقمي به عنوان حد 

به عنوان نمونه در گروه كاالهاي (خيلي كلي و نه خيلي به صورت گروه كاالهاي جزئي باشند 
يز چنداني در سطوح چهار رقمي از نظر سطوح گروه كاال وجود دارد كه تما 1033 ،چهار رقمي

در گروه كاالهاي منتخب از گروه  كه آناز طرف ديگر براي تعيين ). تكنولوژي وجود ندارد
تعيين ) باشد ميسوم  ويرايش SITCبندي كاالها در  ترين سطح دسته كه پايين(رقمي  پنجكاالهاي 

  نامفهوم بوده اصالح نشدهجمله  .دست آيده نموديم تا الگويي كامال عملياتي ب
با استفاده از كدنويسي، ) گروه كااليي چهار كشور در سه مقطع 261(دليل كثرت آمارها ه ب

هاي كااليي با سهم بسيار  در اين ميان گروه .بندي كاالها بر اساس تكنولوژي صورت گرفت دسته
هدف از انتخاب اين  رازيناچيز و يا رشد بسيار پايين و حتي منفي قرار داشتند كه حذف شدند 

 ها آنموتورهاي محرك صادرات  كهآن است  ،كننده مقايسههاي كااليي در كشورهاي  گروه
طي اين دوره بيش از نرخ رشدشان هاي كاالهايي كه  بدين منظور ابتدا گروه. تشخيص داده شوند

  . اند گرديدهمعرفي  ها بخشترين  به عنوان محركبوده  كننده مقايسهمتوسط رشد صادرات كشور 
  

  كننده مقايسهدر كشورهاي ) از نظر رشد و سهم(آمار گروه كاالهاي پيشران سه رقمي : 5 جدول
تعداد گروه   كشور

  كااليي پيشران
سهم گروه كااليي پيشران 

  در كل صادرات
تعداد كل گروه 
  كاالهاي صادراتي

  258  80  63  چين
  249  71  44  هند

  250  70  40  اندونزي
  254  77  65  تركيه

  )UN Comtrade :ها داده(محاسبات نويسنده  :منبع                     



 
 

  257   ......كاربرد نظريه اقتصاد ساختاري جديد در توسعه اقتصادي ايران در قالب چارچوب

گروه كااليي كه چين در  258از ( گروه كااليي چين 63 ، تعداد5و مطابق جدول  طبق اين معيار
گيرند كه  هاي پيشران صادراتي اين كشور قرار مي ، جزو گروه)صادرات داشته است 2014سال 

 پيشران هاي بخشنكته بسيار مهم در  .است ها آندرصد صادرات اين كشور متعلق به  80
تكنولوژي باال تشكيل  هاي گروهآن است كه سه بخش اول پيشرو چين را  كننده مقايسهكشورهاي 

 كه در در حالي. همچنين از ده گروه كااليي برتر چين، شش مورد تكنولوژي باال هستند. دهند مي
دارد كه نو در اندونزي و تركيه، هيچ موردي وجود گروه كااليي تنها دو اين ميزان، مورد هند 
گروه  سپس .باشد ها آنو تغييرات ساختاري بين  ها نسلد داللت بر تفاوت توان ميهمين امر 

گروه كااليي  25( اند انتخاب شدند مشترك بوده كننده مقايسهكاالهايي كه حداقل در سه كشور 
در مرحله بعد گروه كاالهاي در سطح تكنولوژي باال و نيز دسته . )مشترك ميان سه كشور بودند

كه در ( ترين دسته به تكنولوژي باال است محصوالت صنعت ساخت محركه و مهندسي كه نزديك
موجودي و چرا كه با توجه به ساختار كنوني اقتصاد ايران  شد، منظور ن)ليست باال قرار داشتند

طبق  گروه كااليي 25گروه كااليي از  14( سرمايه فعلي داراي مزيت در شرايط كنوني نيستند
  .)6جدول 

  
هستند و در طيف  ها آنپيشرو و محرك صادرات  كننده مقايسهي مشترك كه در كشورهاي گروه كاالها: 6 جدول

  )اولويت اول(كاربر و يا در سطح تكنولوژي متوسط قرار دارند 
  كد  گروه كااليي  طبقه  رديف

1 LTMO جواهرات و محصوالت ساخته شده از مواد گرانبها )n.e.s.1( 897 

2 LTMO 821 مبلمان و قطعات مربوطه 

3 LTMT 851 كفش 

4 LTMT  پوشاك)n.e.s.( 845 

5 RBMO 334 محصوالت نفتي، پتروشيمي و مواد معدني هيدروكربني 

6 LTMO صنايع فزات اساسي )n.e.s.( 699 

7 LTMT 842 پوشاك زنان 

8 LTMT  محصوالت نساجي)n.e.s.( 658 

9 RBMA 625 هاي تاير و تيوب داخلي آن تايرهاي الستيكي، آج 

10 MTMP 679 ، اتصاالت از جنس آهن، فوالدلوله و پروفيل توخالي 

11 LTMO آلومينيوم  فوالد، آهن، قطعات و سازه)n.e.s.( 691 

12 PP 684 آلومينيوم 

13 MTMP 582 ي، ورق، فويل و نوار پالستيكصفحه 

14 LTMT 651 الياف و نخ بافندگي و نساجي 

  )UN Comtrade :ها داده(محاسبات نويسنده  :منبع               

                                                            
1. Not Elsewhere Specified 
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گروه كاالهاي در سطح تكنولوژي باال و نيز دسته محصوالت صنعت ساخت در مورد همچنين 
د موتور نتوان ميهاي آينده و با ارتقاء صنعتي ايران،  دوره مهندسي به عنوان گروه كاالهايي كه در

در داخل تا حدي فعال  ها بخشبرخي از اين كه به اين دليل محرك صادراتي كشور شوند و 
 گذاري سرمايه با مشاركتبا توجه به تئوري اقتصاد ساختاري جديد  گردد ميپيشنهاد  ،هستند

  .)7طبق جدول  گروه كااليي 25گروه كااليي از  11( توسعه يابندخارجي 
  

هستند و در سطح  ها آنپيشرو و محرك صادرات  كننده مقايسهمشترك كه در كشورهاي  گروه كاالهاي: 7 جدول
  تكنولوژي باال قرار دارند

  كد  گروه كااليي  طبقه  رديف

1 HTME ماشين آالت و لوازم الكتريكي )n.e.s.( 778 

2 MTME  772 ها الكتريكي مانند بوردها و پنللوازم مربوط به مدارهاي 

3 MTME  الكتريكي و غير الكتريكي(لوازم خانگي( ) n.e.s.( 775 

4 HTME 761 هاي تلويزيون گيرنده 

5 MTME  لوازم توزيع برق)n.e.s.( 773 

6 MTME 793 ها و شناورها كشتي، قايق 

7 MTME 747 ها، بدنه ديگ بخار، مخازن و غيره لوله 

8 MTME 723 تجهيزات مهندسي عمران و پيمانكاري 

9 MTME  ها آن لوازمو موتورهاي پيستوني احتراق داخلي )n.e.s.( 713 

10 MTMA 781 وسائل نقليه موتوري براي جابجايي اشخاص 

11 MTMA 784 783، 782، 781، 722ي گروه كاالهاي  قطعات و لوازم مربوط به وسائل نقليه 

  )UN Comtrade :ها داده(محاسبات نويسنده  :منبع        
  

كااليي در  بندي طبقهيعني آخرين (رقمي  پنجي هاكاال هاي گروهگروه كاال، زير  14از هر اكنون 
SITC تا  ندشدانتخاب  اند، بوده كننده مقايسهداراي بيشترين سهم ميان كشورهاي كه ) 3 ويرايش

كاالي موجود  3121يعني از ميان . است سهم باالنوع كاالي خاص داراي مشخص گردد دقيقا چه 
 پنجاي از كاالهاي  تا به عنوان نمونه، نماينده شدندرقمي استخراج  پنجبندي، كاالهاي  در دسته

 8رقمي مورد نظر باشند كه نتايج به دست آمده در جدول  سهي هاوه كاالرقمي موفق در گر
  .گردد مشاهده مي
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  رقمي داراي اولويت اول 5 گروه كاالهاي: 8 جدول
  كد  گروه كااليي  طبقه  رديف

1 LTMO 
يي كه تبديل به تختخواب ها آناعم از  ،)است 8724 كد مشمول كه ييها آن از غير( ها صندلي

 ).n.e.s) (با قاب چوبي( ها آنو قطعات و لوازم  شوند مييا ن شوند مي
82116 

2 LTMO 
جنس  از(بالشت  هاي تشك، ها و نگه دارنده فريم تشك، مالفه، ؛ها آن قطعات و اجزاء و مبلمان
 n.e.s.(  82159( )خواب اتاق و آشپزخانه ادارات، در و قابل استفاده چوب

3 LTMT 
رويه با  كه باشد ميآب نيز  هاي ضد شامل كفش( پالستيك و الستيك رويه و بيروني كف با كفش
 ).n.e.s( )به هم دوخته نشده باشنديندهاي مشابه آيا فر و به وسيله كوك، ميخ، پرچ كف

85132 

4 LTMT با كف بيروني چرمي( كفش با رويه چرمي يا تركيبي از چرم( )n.e.s.( 85148 

5 LTMT  85151 )با كف بيروني الستيكي يا پالستيكي(كفش با رويه از جنس پارچه 

6 LTMT 84551 ها آن قطعات و اجزاء و محصوالت مشابه و كش، كمربند، بند، سينه 

7 LTMT 84512 )قالب دوزي شده يا كشباف( لباس جانبي اجزاء و نوزادان لباس 

8 LTMT ،84211 مشابه محصوالت زنان و هاي كت شنل، باراني، پالتو 

9 LTMT 
 و حمام  لباس خواب،  لباس راحتي، شلوارهاي زير،  زيرپوش و زير پيراهني زنان و ديگر لباس

 زنان  مشابه محصوالت
84289 

10 LTMT 65893 نجات و كمربند نجات و ديگر محصوالت مشابه جليقه 

11 LTMT 65847 اي دستمال توالت و آشپزخانه پنبه 

12 LTMT 65133 )پنبه بيشتر يا ٪85 حاوي( پنبه غير از نخ دوخت نخ 

13 LTMT 65152 واحد دسي تكس از پلي استر 67هاي كمتر از  داراي رشته) غير از نخ دوخت(اي مصنوعي  نخ رشته 

14 LTMT 65182 مصنوعي از الياف وزن بيشتر يا ٪85 حاوي) دوخت نخ از غير( نخ 
15 LTMO  محصوالت آهن و فوالد)n.e.s.( 69962 

16 LTMO  محصوالت مسي، نيكلي، آلومينيوم، سرب، روي و حلب)n.e.s.( 69979 

17 LTMO 
از جنس ) كند ميبرق عمل  به وسيله كه هايي هاي كليدي يا قفل قفل(ها  هاي آويز و ديگر قفل قفل

 هاي فلزي؛ كليدها از جنس فلز فلز؛ گيره
69911 

18 MTMP 
از جنس (گيرند  هاي حفاري كه در حفاري نفت يا گاز مورد استفاده قرار مي هاي جداري و لوله لوله

 )آهن يا فوالد
67913 

19 MTMP فوالد يا آهن از لوله اتصاالت و لوله )n.e.s.( 67959 

20 LTMO 

 عنوان به( ها قطعات سازه ؛)811 گروه ها ناساخته براي ساختم پيش جز به(آهني و فوالدي  هاي سازه
 در استفاده براي آن مانند ها و لوله ها، ميله ها، ورق فوالد؛ يا آهن از) غيره ها و اجزاء پل و ها پل مثال،
 فوالد يا ها ازآهن سازه

69119 

21 PP 68423 ميليمتر 0.2 از بيش ضخامت با ،آلومينيومي نوار و ورق ،صفحات 

22 RBMA  62551 )هاي چپ و راست و مشابه آن هستند كه داراي آج(تايرهاي بادي جديد 

23 MTMP 
مشابه  مواد با يا داراي روكش، محافظ و سلولي غير پالستيكي نوارهاي و فويل ها، ورق صفحات،

 تركيب شده باشد )استري ديگر مواد پلي و كربنات پلي( ديگر
58226 

24 RBMO 334 هيدروكربني معدني مواد و پتروشيمي نفتي، محصوالت 

25 LTMO 
و محصوالت طاليي يا ) ها به جز ساعت(جواهرات و اشياي قيمتي از فلزات طال، نقره يا پالتينيوم 

 )قطعات جواهري محصوالت و) (هاي گرانبها شامل سرويس(اي  نقره
89731 

   )UN Comtrade :ها داده( نويسنده محاسبات :منبع
موجود نبودند و از  781رقمي گروه كاالهاي  پنجآمار كاالهاي . موجود نيستند 334رقمي گروه كاالهاي  پنجو  چهار آمار كاالهاي :توضيحات

  . ها استفاده گرديده است رقمي اين گروه چهارگروه كاالهاي 
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گروه مربوط به محصوالت الستيكي  يك گروه مربوط به محصوالت پتروشيمي، دو، نگاه كلياز 
و پالستيكي، دو گروه مربوط به منسوجات و پوشاك، سه گروه مربوط به فلزات اساسي، يك 
گروه مبلمان، يك گروه كفش، يك گروه مربوط به وسائل نقليه و يك گروه هم مربوط به 

يد جواهرات محصوالت متفرقه است كه زير گروه آن كه در ليست سه رقمي آمده مربوط به تول
پتروشيمي، الستيكي و پالستيكي، (در هشت دسته  توان ميبنابراين به طور خالصه . باشد مي

بندي  را جمع ها آن) وسائل نقليه و جواهرات ،منسوجات و پوشاك، فلزات اساسي، مبلمان، كفش
 .نمود

 

  بررسي وضعيت گروه كاالهاي اولويت اول در ايران -4-3-1

 كه آنبراي . شود بررسي مياز صادرات ايران گروه كاالهاي اولويت اول در اين قسمت سهم 
   .مده است، سهم اين گروه كاالها در صادرات غير نفتي بدست آيددست آه تري ب تصوير دقيق

  
  وضعيت گروه كاالهاي اولويت اول در صادرات ايران: 9 جدول

درصد از كل صادرات   كد  گروه كااليي  طبقه  رديف
  )2011(ايران غير نفتي 

1 LTMO جواهرات و محصوالت ساخته شده از مواد گرانبها )n.e.s.( 897 30/1  

2 LTMO 03/0 821 مبلمان و قطعات مربوطه  

3 LTMT 32/0 851 كفش  

4 LTMT  پوشاك)n.e.s.( 845 06/0  

5 RBMO 33/2 334 محصوالت نفتي، پتروشيمي و مواد معدني هيدروكربني  

6 LTMO  فزات اساسيصنايع )n.e.s.( 699 21/0  

7 LTMT 02/0 842 پوشاك زنان  

8 LTMT  محصوالت نساجي)n.e.s.( 658 14/0  

9 RBMA 08/0 625 هاي تاير و تيوب داخلي آن تايرهاي الستيكي، آج  

10 MTMP 51/0 679 ، اتصاالت از جنس آهن، فوالدلوله و پروفيل توخالي  

11 LTMO آلومينيوم  فوالد، آهن، قطعات و سازه)n.e.s.( 691 19/0  

12 PP 87/0 684 آلومينيوم  

13 MTMP 26/0 582 ي، ورق، فويل و نوار پالستيكصفحه  

14 LTMT 05/0 651 الياف و نخ بافندگي و نساجي  

37/6  جمع    

  )UN Comtrade :ها داده(محاسبات نويسنده  :منبع    
  

به غير از دو گروه كااليي، سهم بقيه گروه كاالها بسيار  شود ميمشاهده  9در جدول  كه طور همان
براي كشورهاي چين، هند، ) 821(به عنوان نمونه سهم گروه كااليي مبلمان . باشد ميپايين 
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كه اين ميزان  در حالي باشد ميدرصد  53/1و  03/1و  32/0و  56/2اندونزي و تركيه به ترتيب 
دليل حجم باالي صادرات در ه تر آن است كه ب كته مهمن. باشد ميدرصد  03/0براي ايران فقط 

به عنوان . ها اعداد بزرگي خواهد شدچون چين، هند و اندونزي اين درصدكشورهاي بزرگي هم
و ميليارد دالر بوده  60تقريبا برابر با  2014نمونه براي كشور چين ميزان صادرات مبلمان در سال 

اين عدد براي هند، بيش از يك . باشد ميران بسيار بيشتر يعني از تمام صادرات غير نفتي اياين 
 در حالي. بوده است 2014ميليارد دالر در سال  4/2ميليارد دالر و تركيه  8/1ميليارد دالر، اندونزي 
گروه كااليي كفش نيز . باشد ميميليون دالر  15براي ايران فقط  2011كه اين رقم در سال 
كه سهم اين گروه كااليي براي چين، هند، اندونزي و تركيه به  طوريه وضعيت مشابهي دارد ب

كه از نظر ارزش به  باشد ميدرصد نسبت به كل صادرات  46/0و  33/2و  94/0و  4/2ترتيب، 
براي  2011كه اين رقم در سال  در حالي. باشد ميميليارد دالر  8/0و  4و  3و  56ترتيب برابر با 

هاي كااليي پيشرو در كشورهاي  بنابراين در اكثر گروه. ر بوده استميليون دال 113ايران برابر با 
گروه كاالهايي كه جهت .شود مين هشاهدم، وضعيت خوبي در صادرات ايران كننده مقايسه

با وضعيت بسيار بدتري  ه شد،خارجي با بخش خصوصي ايران پيشنهاد داد گذاري سرمايهمشاركت 
   .بيني بود امر قابل پيش در ايران مواجه هستند كه البته اين

  
  خارجي در صادرات ايران يگذار يههاي اولويت اول جهت مشاركت سرماوضعيت گروه كاال: 10 جدول

  كد  گروه كااليي  طبقه  رديف
درصد از كل 

صادرات غير نفتي 
  )2011(ايران 

1 HTME ماشين آالت و لوازم الكتريكي )n.e.s.( 778 02/0 

2 MTME  06/0 772 ها مدارهاي الكتريكي؛ بوردها و پنللوازم مربوط به 

3 MTME  الكتريكي و غير الكتريكي(لوازم خانگي( )n.e.s.( 775 05/0 

4 HTME 00/0 761 هاي تلويزيون گيرنده 

5 MTME  لوازم توزيع برق)n.e.s.( 773 47/0 

6 MTME 02/0 793 ها و شناورها كشتي، قايق 

7 MTME 06/0 747 بخار، مخازن و غيرهها، بدنه ديگ  لوله 

8 MTME 01/0 723 تجهيزات مهندسي عمران و پيمانكاري 

9 MTME  ها آن لوازمو موتورهاي پيستوني احتراق داخلي )n.e.s.( 713 02/0 

10  MTMA 391/0 781 وسائل نقليه موتوري براي جابجايي اشخاص 

11  MTMA 18/0 784 783، 782، 781، 722گروه كاالهاي   قطعات و لوازم مربوط به وسائل نقليه  

28/1  جمع    

  )UN Comtrade :ها داده(محاسبات نويسنده  :منبع   
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سهم اين گروه كااليي در صادرات ايران بسيار پايين و در  شود ميمشاهده  10مطابق با جدول 
گروه كااليي اولويت اول  25كه مجموع سهم اين  نكته قابل تامل اين. باشد ميبيشتر موارد ناچيز 
كه اين ميزان براي چين، هند، اندونزي و تركيه به  درصد است در حالي 7/7در صادرات ايران 

گروه  25صادرات چين در  به بيان ديگر حدود يك سوم. درصد است 41و  19، 43، 30ترتيب 
همچنين حدود نيمي از صادرات . است متمركز شده) گروه كااليي صادراتي خود 258از (كااليي 

   .گروه كااليي متمركز شده كه بسيار قابل توجه است 25هند و تركيه در اين 
  

  شناسايي كاالهاي وارداتي كاربر و تكنولوژي پايين و متوسط -4-4

سهم بااليي در كاربر و تكنولوژي پايين و متوسط كه اين بخش آن است كه كاالهاي هدف از 
چارچوب اول گام و اين مراحل مكمل مرحله اصلي يعني  ، مشخص شوددارند واردات كشور

GIF دنباش مي .  

  
           

  )2011( تكنولوژي سطح نظر تركيب دسته كاالهاي وارداتي ايران از: 11 نمودار       
   )UN Comtrade :ها داده(محاسبات نويسنده  :منبع     

 

و بر  واردات كشور را گروه كااليي مواد اوليه و صنايع منابعدرصد از  30حدود ، 11طبق نمودار 
گروه كاالهايي كه بيشترين همچنين . دهند تشكيل ميدرصد را محصوالت با تكنولوژي پايين  15

   .شده استآورده  11ان دارند در جدول سهم را در واردات اير
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  )2011( واردات ايراني داراي سهم باالي يك درصد در گروه كاالها :11 جدول
  سهم از واردات  كد  گروه كااليي  طبقه  رديف

1 MTMP 17/5 672 فوالد يا آهن اوليه و اشكال شمش  

2 LTMO 99/3 673  روكش و پوشش بدون آلياژي، غير فوالد آهن، تخت نورد محصوالت  

3 MTME خاص صنايع براي آالت ماشين ساير )n.e.s.( 728 82/2  

4 LTMO 63/2 676  فوالد و آهني اشكال ها، فرم ها، ميله  

5 PP  33/2 044 آسياب نشده) غير از ذرت شيرين(ذرت  

6 HTME مخابراتي قطعات و تجهيزات )n.e.s.(   764 32/2  

7 HTMO 23/2 542 )دامپزشكي داروهاي شامل( داروها  

8 MTME  ها آن لوازمو موتورهاي پيستوني احتراق داخلي )n.e.s.( 713 97/1  

9 RBMA 91/1 641 كاغذ و مقوا  

10 MTME تجهيزات سرمايشي و گرمايشي و قطعات مربوطه )n.e.s.( 741 90/1  

11 HTME هاي اتوماتيك هاي پردازش داده ماشين )n.e.s.( 752 83/1  

12 MTME 77/1 743 هاي گازي كمپرسورها و فن ها، پمپ  

13 PP 76/1 042 برنج  

14 RBMA تصفيه شده و خام(گياهي  هاي ها و چربي روغن)(soft(  421 74/1  

15 PP  71/1 081 )غير از غالت آسياب نشده(خوراك طيور  

16 MTMA 69/1 784  783 ،782 ،781 ،722 كاالهاي گروه ي نقليه وسائل به مربوط لوازم و قطعات  

17 LTMO 54/1 674 روكش و پوشش داراي آلياژي، غير فوالد آهن، تخت نورد محصوالت  

18 MTME الكتريكي غير و الكتريكي( خانگي لوازم( )n.e.s. ( 775 52/1  

19 MTMA 51/1 781 اشخاص جابجايي براي موتوري نقليه وسائل  

20 MTMP 44/1 575 اوليه اشكال در ساير محصوالت پالستيكي  

21 PP 39/1 011 زده يخ يا سرد تازه، گاو، گوشت  

22 MTME 32/1 723 پيمانكاري و عمران مهندسي تجهيزات  

23 MTMP 30/1 679 و فوالد آهن اتصاالت از جنس توخالي، پروفيل و لوله  

24 MTMA اي جاده موتوري نقليه وسايل )n.e.s.( 783 30/1  

25 RBMA خام و شده تصفيه( گياهي هاي چربي و ها روغن( )Non Soft(  422 25/1  

26 RBMO 24/1 325 كربن سنگ، زغال كك نيمه و كك  

27 HTME ماشين آالت و لوازم الكتريكي )n.e.s.( 778 21/1  

28 MTME ها آنهاي غير برقي و قطعات  موتورها و محركه )n.e.s.( 714 13/1  

29 PP 12/1 057 خشك يا تازه ،)روغني هاي دانه جز به( آجيل و ها ميوه  

30 RBMA 12/1 061 شكر، شيره و عسل  

31 HTMO 05/1 541 542 استثناي گروه كااليي به دارويي محصوالت  

32 MTMP 04/1 791 مرتبط و تجهيزات آهن راه نقليه وسايل  

  )UN Comtrade :ها داده(محاسبات نويسنده  :منبع
 

هاي كااليي همچون آهن و فوالد، كاغذ، برنج، گوشت و  گروهبه  توان ميبندي  در اين رده
 توان به مي همچنين. از اين قبيل اشاره نمود كه سهم بااليي در واردات كشور دارند يموارد



جود دارند و در 
ردات در چهار 

  .باشد مي باال 

در اينجا طبق  
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  سال 14مطلق باال طي  SRCAو يا داراي  SRCAدرصد رشد در  100گروه كاالهاي سه رقمي صادراتي باالي : 12 جدول
  2011  1997  كد  گروه كااليي  طبقه  رديف

1 RBMO محصوالت پسماندي نفتي و محصوالت مرتبط)n.e.s.( 335 -45/0  
2 PP 36/0- 273 و شنسنگ، ماسه  
3 RBMO 24/0- 522 هالوژننمكواكسيدهاآلي،شيميايي غيرعناصر  
4 RBMO ،54/0- 661 )رس خاكوايمواد شيشه(مصالح ساختمانيوسيمانآهك  
5 PP گازيهايهيدروكربنسايرنفتي،گازهاي)n.e.s.( 344 -93/0  
6 MTMP 61/0- 512 سولفونات، نيتراتهالوژنه،فنل،ها،الكل  
7 PP 13/0- 054 سبزيجات  
8 RBMO 22/0- 662 مواد ساختماني از خاك و مواد ساختماني مقاوم  
9 MTMP 59/0- 571 اوليهاشكالدراتيلنازپليمرهاي توليدي  

10 PP 45/0- 686 روي  
11 PP 31/0- 685 سرب  
12 MTMP 30/0- 562 )272به جز گروه(كودها  
13 PP ،07/0- 022 )و پنيرجز كرهبه(محصوالت شيرشير،وخامهشير  
14 MTMP 07/0- 581 لوله و شيلنگ پالستيكي  
15 PP 49/0 075 هاي غذاها و چاشنيادويه  69/0  
16 PP 71/0 342 شدهبوتان مايعوپروپان  81/0  
17 PP 47/0 057 خشكياتازه،)روغنيهايدانهجزبه(آجيلوهاميوه  52/0  
18 PP ،93/0 333 خامطبيعي، مواد نفتي و نفتقيرازنفتنفت  79/0  
19 LTMT 89/0 659 غيرهوكفهايپوشش  76/0  

  )UN Comtrade :ها داده( نويسندهمحاسبات  :منبع       
 

كدام از گروه كاالهاي  توان دريافت كه هيچ اولويت اول مي هاي بخشو نيز  12با مقايسه جدول 
البته گروه كاالهاي نزديك به يكديگر از نظر نوع كاال در  .اولويت اول در اين ليست قرار ندارند

 .اشاره نمود 686و  685، 581توان به گروه كاالهايي همچون  اين دو ليست وجود دارند كه مي
يك بخش مربوط به صادرات  نمود كه در بخش صادرات، گيري نتيجهگونه  اين توان ميبنابراين 
، سه بخش مربوط به كشاورزي ط به پتروشيمي و محصوالت شيميايي، چهار بخش مربونفت خام

ها و سبزيجات كه كاالهاي صادراتي شاخص اين بخش شامل خرما،  هشامل گروه كاالي ميو(
جات، پسته و انگور است و گروه كاالي قهوه، ادويه و چاي كه كاالي صادراتي شاخص  صيفي

هاي لبني و تخم مرغ كه كاالي شاخص اين  و گروه كاالي فرآورده باشد مياين بخش زعفران 
كه كاالي صادراتي شاخص (، يك بخش مربوط به مواد معدني خام )بخش ماست و بستني است

لزي يا ، يك بخش مربوط به محصوالت معدني غير ف)ي و غيره استهاي ساختمان اين بخش سنگ
بخش سيمان و كاشي و سراميك  اين شاخص صادراتي كه كاالي(هاي غير فلزي  همان كاني

، )باشد ميكه كاالي شاخص صادراتي اين بخش فرش  (، يك بخش نيز مربوط به نساجي )تاس
نكته ديگر كه  .بوط به فلزات استيك بخش مرو دو گروه مربوط به محصوالت پالستيكي 

 ول اولويت اولادو ج 12بين جدول نتيجه گرفت آن است كه گروه كاالهايي كه  توان مي
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اند و در كشورهاي  هايي هستند كه در ايران موفق عمل نموده مشترك هستند، گروه )7و 6جداول (
كاالهايي كه در ليست فوق قرار دارند همچنين گروه . باشند نيز به عنوان پيشران مي كننده مقايسه

  .هاي موفق در ايران هستند اما در اولويت اول حضور ندارند، خوديابي
  

  گيري نتيجه - 5

جديد، چارچوب كاربردي اين  ساختاري اقتصادنظري  هاي پايه و اصول تبيين در اين تحقيق ضمن
 اين قوت نقاطاز اين چارچوب كه از  .گرفتتئوري براي توسعه اقتصادي ايران مورد استفاده قرار 

پيشرو بر اساس  كشورهاي از الگوبرداري با پيشران هاي بخش انتخاب ، جهتباشد مينيز  تئوري
از  نتيجه بدست آمده .گيرد مورد استفاده قرار مي و استراتژي توسعه صادرات ها آنمسير طي شده 

در اقتصاد ايران  كننده مقايسهپيشران كشورهاي  هاي بخشبه اين است كه  GIFكاربرد چارچوب 
 ها بخشاين . ترين سهم در صادرات اين كشور هستند توجه كافي نشده است و داراي پايين

هستند كه در طول منتخب شورهاي كپيشران و محركه اصلي  هاي بخشكه بيان شد  طور همان
ليكن طبق آمار و . اند دادهبه سمت باال ارتقاء حدود بيست سال صادرات اين كشورها را 

. محروم بوده است ها بخشم شده به جز موارد محدود، اقتصاد ايران از پيشراني اين جاانهاي  تحليل
ه ت نسبي اقتصاد ايران نيز ببا مزي متناسبواردات  ينكته مهم ديگر آن است كه سياست جايگزين

كاالهاي اوليه، به  اختصاصاي از واردات ايران  م نگرفته و در حال حاضر بخش عمدهجاانخوبي 
قابليت  هاوه كاالبسياري از اين گركه  داردبر، كاربر و در سطح پايين و متوسط تكنولوژي  منابع

بنابراين اگر از . دارندتوليد در داخل را داشته و در برخي موارد جايگاه خوبي در توليد داخلي 
دست آورد كه توجه بيشتر به ه را ب گيري نتيجهتوان اين  مي شود،ابعاد به قضيه نگاه  تمامي
 گردد ميپيشنهاد  .باشد مينسبي اقتصاد ايران ضروري  هاي مزيتپيشران متناسب با  هاي بخش

مورد  اي توسعههاي دولتي و اسناد  دست آمده در حمايته چارچوب كاربردي اين تئوري و نتايج ب
ه الملل ب داراي مزيت نسبي پنهان در تجارت بين هاي بخشتوجه قرار گيرد تا بتوان سهم بيشتري از 

وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مديريت و  گردد مي پيشنهادهمچنين . دست آورد
ريزي كشور به بررسي مستمر ساختارهاي موجود عوامل كشور پرداخته و با توجه به  برنامه
توجه  ها آنهاي دست و پاگير  پيشران و محدويت هاي بخشآن طي زمان به شناسايي  هاي ييپويا
و  ي پيشرانها بخشطبق نظريه اقتصاد ساختاري جديد يكي از وظايف دولت شناسايي . كنند

  .باشد مي ها آناز  حمايت
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