
1 های        مجله اقتصادی سال       شماره

  ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی- مجله اقتصادی 
   1388 آبان و مهر، 96 و 95های  شماره      

  
  
  

  نفتی رشد اقتصادی و توسعه صادرات غیروری در نقش بهره
  )استان فارس: مطالعه موردی (

  
  1سلطانیالیزابت 

  
 بـه رشـد مـستمر       یـابی  هـای دسـت    روشلـه   ، از جم   نفتی به عنوان یـک اسـتراتژی مهـم        تأکید بر توسعه صادرات غیر    

این سیاست عالوه بـر     . است که همواره به عنوان یکی از راهبردهای محوری اقتصاد کشور ما مطرح              استاقتصادی  
هـای ارزی و افـزایش قـدرت و           بهبـود تـراز پرداخـت      منجر به خارج نمودن اقتصاد کشور از حالت تک محصولی؛         

نیـز در  ) TFP(وری کل عوامل تولیـد   از سوی دیگر بهره  . شود رهای جهانی می  مزیت نسبی رقابتی کشور ما در بازا      
وری عـالوه بـر ایجـاد         شود زیراافزایش مستمر بهره     های جدید یکی از منابع عمده رشد اقتصادی محسوب می           نظریه

در این راستا با . ای مطرح است  منطقهـ  گردد و همواره در سطح ملی رشد اقتصادی، به ایجاد رفاه اجتماعی منتهی می
وری کل عوامل تولیـد در اسـتان فـارس بـا          در این مقاله، به برآورد و بررسی بهره        غیرنفتیتوجه به اهمیت صادرات     

.  داخلـی پرداختـه شـده اسـت     ) R&D( شدت سرمایه، نرخ بیکاری و انباشـت سـرمایه      متغیرهایی مانند نیروی کار،   
وری کـل عوامـل تولیـد و آزاد سـازی             ی از متغیرهای نـرخ ارز، بهـره        استان به صورت تابع    غیرنفتیسپس، صادرات   

هـای توابـع تولیـد کـاب، داگـالس و تکنیـک اقتـصاد سـنجی                   در این پژوهش روش   . شود  تجاری در نظر گرفته می    
)VAR (   وری کل عوامـل تولیـد و صـادرات     تغییر هر یک از متغیرهای فوق بر بهره. مورد استفاده قرار گرفته است

نتـایج نهـایی حاصـل از برآوردهـا نـشان      . مورد بررسی قرار گرفته اسـت ) 1360ـ1386(های    تی استان طی سال   نف  غیر
سازی تجاری در اسـتان فـارس تـأثیر           وری کل عوامل تولید و آزاد       ، بهره   دهد که متغیرهای مورد بررسی نرخ ارز        می

  . دارندغیرنفتیمثبتی بر صادرات 
  

نـرخ بیکـاری و   ، )TFP( وری کـل عوامـل تولیـد     بهـره تی،نف صادرات غیر : کلیدیهای   واژه
 . ، آزاد سازی تجاری)R&D (انباشت سرمایه

                                                 
  elss_1357@yahoo.com .                      فارس  استانییکارشناس ارشد مطالعات اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارا 1
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  ...بررسی صنایع کوچک 

   مقدمه. 1
نفتی اسـت   توسعه صادرات غیر،های مهم در توسعه صادرات کشور در حال حاضر یکی از استراتژی   

بایـست بـه      کـه مـی    قـرار گرفتـه اسـت      تأکیـد    موردهای توسعه اقتصادی کشور       در برنامه   همواره که
گـذاری جدیـد در       سـرمایه  ،های خـالی    که با استفاده از ظرفیت     به این معنا  .  صورت جهشی رشد یابد   

  . به چندین برابر مقدار فعلی افزایش یابد بایست میبخش صادرات 
 در روند   بسزایی رشد اقتصادی و رشد تجارت بین الملل نقش          ،بر اساس مباحث تئوریکی اخیر    

 و است روند تجارت جهانی با کاهش مواد خام همراه با توجه به اینکه.  کنند میتوسعه کشورها ایفاء 
نفتـی    صـادرات محـصوالت غیـر      ،تنها منبع قابل اتکاء برای رشد تولید ملـی و افـزایش درآمـد ارزی              

  . شود محسوب می یک ضرورت ملی غیرنفتی توجه به صادرات این، بنابر؛  است
 اتکاء شـدید بـه صـادرات نفـت خـام            ، اقتصاد کشور ما   اساسیهای    یکی از ویژگی   بدون شک 

 در درآمد حاصل از آن وجود دارد که موجب بروز توجهی افت و خیزهای قابل      است و به این دلیل    
و عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده دولـت         شود  میهای گوناگون    عدم تعادل ساختاری در بخش    
،  گـذار اسـت   ی کـشور تـأثیر   یبنا ای عمرانی و زیر   ه بر اجرای طرح  فقط  از محل صادرات نفت خام نه       

ای را در بـر       سـطوح ملـی و منطقـه       آثـار  و ایـن      خواهـد داشـت     منفـی  آثـار بلکه بر آینده اقتصاد نیـز       
  .گیرد می

 افزایش نقش   بایست  می دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مستمر و پایدار           برای ، دیگر سویاز  
ترین عامل رسیدن    وری مهم  زیرا بهره  را در نظر داشت   کشور  وری کل عوامل در رشد اقتصادی        بهره

هـای    یکی از مباحث مهم در دهـه       ، که با توجه به اهمیت روزافزون آن       استبه رشد اقتصادی مستمر     
 اندیـشیدن بـه   ،همچنـین . اسـت کننـده آن   وری کـل و عوامـل تعیـین     توجه جدی به نقش بهـره      ،اخیر
زی حاصل از مبادله نفت خام در گـرو شـناخت علمـی عوامـل               ای بدون اتکاء به درآمدهای ار      آینده

های تولید   کاهش هزینهموجبوری کل عوامل تولید  رشد بهره. استوری عوامل تولید   مؤثر بر بهره  
 ،گـردد زیـرا   پذیری تولید کنندگان و صادر کننـدگان بازارهـای جهـانی مـی        و افزایش قدرت رقابت   

های متوسط تولیـد و افـزایش سـود آوری            کاهش هزینه  ها، رشد این عامل سبب کاهش سطح قیمت      
 بر افـزایش تقاضـا و       نیز تاثیر بسیاری   که پیامد مثبت آن      گردد  حاصل از ارائه محصوالت تولیدی می     

  . توان رقابتی محصوالت داخلی در بازارهای بین المللی خواهد داشت
ای صادراتی امکانـات بـالقوه      ه در سطح کشور در زمینه توانمندی     با توجه به اینکه استان فارس       

 از مراکــز معتبــر اســتفاده،  هــای انــسانی ی کــه در بخــش مهــارتیهــا  مزیــتعلیــرغم و بــسیاری دارد
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  96 و 95های شماره نهم مجله اقتصادی سال

 امـا ؛   برخوردار است تواند سهم بیشتری از تولید ملی را به خود اختصاص دهد             که می  ... دانشگاهی و 
   .ندارد  را از امکانات بالقوه خوداستفاده بهینهامکان 

وری کل عوامل تولید و سهم آن در رشد اقتصادی و صـادرات               مقاله با هدف محاسبه بهره     این
 در سطح   توجه به اینکه  با  .  صورت گرفته است   )1360-1386(های   سالطی   در استان فارس     غیرنفتی

در اسـتان فـارس     تـاکنون    اسـت امـا،    صورت گرفتـه     بسیاری مطالعات   زمینه این   درکالن و کشوری    
توانـد افـق وسـیعی را         انجـام چنـین مطالعـاتی مـی        این  بر  بنا؛    است نشده انجام   صورت این   مطالعاتی به 

  گامی مؤثر در پیشرفت و توسعه      ، استان قرار دهد تا با اتخاذ تصمیمات صحیح        مجریان این روی   پیش
 درآمـدهای ارزی و  همچنـین  برداشته وغیرنفتی و توسعه صادرات وری بهره رشد   جهت استان از    این
  . می استان را افزایش دهندعمو

  رابطـه بـا     ابتـدا مطالعـات انجـام شـده در         ، این مقاله پس از مقدمه و ارائه فرضیات پـژوهش          در
 به بررسی وضعیت صـادرات غیرنفتـی        ،سپس.کنیم   ، رشد و صادرات را به اختصار بیان می         وری بهره

ادامـه عـالوه    در  .  زیمپـردا  مـی هـای اقتـصادی      در استان فارس به صورت کل و نیـز در سـطح بخـش             
وری و چگـونگی محاسـبه       معرفی متغیرهای بکار رفته در مدل ابتدا بـه تعریـف مختـصری از بهـره               بر

پردازیم و پـس از معرفـی تـابع صـادرات            کل عوامل و متغیرهای مورد نیاز در این زمینه می          وری بهره
ادسـازی تجـاری بـر صـادرات     وری، نـرخ ارز و آز  نظـری در مـورد تـأثیر بهـره       و بیان مبانی     غیرنفتی
 مکانیزم تـصحیح خطـا       ادامه، در. نماییم  می مدل مورد بررسی را برآورد       ، مختصر به صورت    غیرنفتی

مـدت بررسـی      کوتاه مدت متغیرها بـه مقـادیر تعـادلی در بلنـد            های  را برای بررسی ارتباط بین نوسان     
  .پردازیم می نیز به بیان نتایج و ارائه پیشنهادات نهایت و در گردد می

  
   پژوهشفرضیات.1-1

  :فرضیات پژوهش به شرح زیر است
  . در استان فارس مثبت استغیرنفتیوری کل عوامل تولید بر صادرات  اثر بهره)الف
  . در استان فارس مثبت استغیرنفتیسازی تجاری بر صادرات  اثر آزاد) ب
  
 مروری بر مطالعات انجام شده .2-1
چـه میـزان در رشـد     کـل عوامـل   وری  بهـره سـرمایه و      "حـت عنـوان     بیر و تاموال در مقاله خـود ت        •

 کـل   وری  بهره و رشد     به بررسی اهمیت نسبی رشد سرمایه انسانی و فیزیکی         ، "؟هستند اقتصادی مهم 
 در صـد سـال  طی دوره زمـانی       کشور 145از بین    کشور را    23 در این زمینه  . اند عوامل تولید پرداخته  
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  ...بررسی صنایع کوچک 

دهنـد کـه در بـین        نتـایج نـشان مـی     .  را مـورد بررسـی قـرار دادنـد         شـان   نظر گرفته و آمارهای منطقی    
 درصد موارد میانگین رشد تولید نسبت بـه نیـروی کـار بـا رشـد                 14 تنها در    ی مورد بررسی  کشورها

وری کل عوامل تولید در بین ایـن          کل عوامل ارتباط دارد و در اغلب موارد نرخ رشد بهره           وری  بهره
ی از اهمیت نـسبی واریـانس رشـد تولیـد کـل و      یئوری بر اساس برآوردهااین ت .  استکشورها منفی   

الزم بـه ذکـر   . وری کل عوامل تولید در بین کشورهای مورد بررسی به دست آمـده اسـت        رشد بهره 
 داگـالس تخمـین و    وسـیله توابـع تولیـد کـاپ ـ     ه وری کل عوامل تولید بـ  است که تولید کل و بهره

   .استبرآورد شده 
وری کـل عوامـل در بخـش بازرگـانی       ه  رشـد بهـر    " عنـوان    تحـت ای   وی در مقاله  مرادی و صف   •
 بخش بازرگـانی کـشور را       )TFP(وری کل عوامل تولید      های مهم و مؤثر در رشد بهره        مؤلفه " ایران
 برآورد  ،ی شده ی آنها را در قالب مدل شناسا      )1338-1382(  سالهای های ی و با استفاده از داده     ی  شناسا
وری   شـاخص بهـره    داشـتند،  در ابتدا بر اساس سهمی که عوامل تولید در رشـد بخـش               آنها.  کنند می

 کـه رشـد موجـودی سـرمایه         دست یافتند  و به این نتیجه      ندعوامل تولید را محاسبه و در تابع قرار داد        
 منفـی بـر رشـد       تـاثیر های تحصیل و نرخ واقعی ارز تأثیر مثبت و نرخ تـورم               رشد متوسط سال   ،سرانه

 .داردوری کل عوامل تولید در بخش بازرگانی  رهبه

وری کـل عوامـل تولیـد در     رشد اقتـصادی و بهـره  " عنوان   تحتای   ناچگا و فون تاین در مقاله      •
وری کل عوامل تولید  کننده بر بهره  به بررسی تجربی منابع رشد تولید کل و نیز عوامل تعیین    "نیجریه

در ایـن پـژوهش بـرای بررسـی عوامـل کـاهش             . نـد  پرداخت )1963-2003(هـای  در نیجریه طی سـال    
 و سـرمایه    )TFP(ی که بیانگر رشد منفی    یها های پایانی دوره از شاخص     تدریجی تولید سرانه در سال    

 .  است، استفاده شده استفیزیکی سرانه

ی که بر نـرخ رشـد درآمـد         ی مدل نئوکالسیکی مورد استفاده در این پژوهش متغیرها        بر اساس 
های  ، سپرده ، مخارج دولتی نرخ رشد موجودی سرمایه فیزیکی :  عبارتند از  ثیر گذارند تاسرانه واقعی   

،  هـای دولتـی    مـساعدت ،هـای تجـاری   ، نرخ تغییـرات دوره   ، متغیر مجازی   سازی تجاری   آزاد ،بانکی
پـس از تخمـین و      .  های تحصیل نیروی کار و تغییرات شـاخص قیمـت مـصرف کننـده              میانگین سال 

 نتیجـه  نهایت ایـن  و در     است وری کل عوامل تولید پرداخته شده       به برآورد بهره   هاغیرمحاسبه این مت  
های رسمی دولتـی و اصـالحات سـاختاری     ، حمایت های کالن اقتصادی    سیاست آید که   دست می  هب

 .  هستندوری کل عوامل تولید مطلوب کلید رشد بهره
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  96 و 95های شماره نهم مجله اقتصادی سال

مطالعـه  (پـذیری   وامل بر قدرت رقابتوری کل ع   اثر بهره  " عنوان   تحت شا آبادی در مقاله   شاه •
 کـاال و صـادرات غیرنفتـی اهمیـت           بررسـی تـابع تقاضـای واردات        با توجه به اینکـه     " ) موردی ایران 

وری   هدف این مقالـه را ارزیـابی نقـش بهـره           این، بر   بنا ؛داردهای بازرگانی کشور      در سیاست  بسیاری
 در نظـر گرفتـه      )1338-1382(هـای    طـی سـال   کل عوامل تولید بر صادرات غیرنفتی و واردات کاال          

، شـاخص قیمـت کاالهـای        وری کل عوامل    بهره مانندی  ی از متغیرها  این منظور  برای   آبادی   شاه .است
.  اسـت  کـرده  صادرات غیرنفتی و نرخ واقعی ارز استفاده         ، واردات ،وادراتی به تولید ناخالص داخلی    

وری کـل    ص قیمت کاالهای وارداتـی و بهـره       ، شاخ  های نسبی   که شاخص قیمت   دهد مینتایج نشان   
 مثبتـی بـر     تـاثیر عوامل تأثیر منفی بر تقاضای واردات و تولیـد ناخـالص داخلـی و درآمـدهای نفتـی                   

وری کل عوامل و نرخ واقعـی ارز و واردات جهـانی تـأثیر                بهره این،  بر  عالوه.  تقاضای واردات دارند  
  .  دارند کاالهاغیرنفتیمثبتی بر صادرات 

 طـی "  کشور 14ـ مقایسه موردی برای      وری صادرات و بهره   "ای با عنوان     نک جهانی در مقاله   با •
آوری شده   ای از آمار جمع     با استفاده از روش پانل دیتا به بررسی مجموعه         و) 1992-2004(های سال

،  ، اسـلونی   ، ایرلنـد   ا، ایتالی  ، آلمان  ، فرانسه  ، دانمارک  ، کلمبیا  ، چین  ، شیلی  ، بلژیک  استرالیا  کشور 14از  
وری را در ایـن       روش رابطه بین صادرات و بهره       با استفاده از این    ، سوئد و انگلستان پرداخته تا      اسپانیا

کننـده نیـز هـستند در        کنندگانی که تولیـد     صادر دهد  مینتایج نشان   .  قرار دهند  بررسی    مورد کشورها
 شان و سهم صادراتـ    دارندوری باالتری نیز      بهره ازندپرد   می کنندگانی که فقط به تولید     مقایسه با تولید  

سازی تجاری  ی که درجه آزاد یکشورها ،عالوه بر این  .  یابد  میدر بازارهای جهانی افزایش     به تدریج   
کشورهای مـورد   این  در بین    و    برخوردارند  نیز وری باالتری   از بهره  استآنها در سطح جهانی باالتر      

 .  در مقام باالتری قرار دارندجهتگلیس و ایتالیا از این ، ان ، استرالیا بررسی آلمان

مطالعـه  ( کـل عوامـل تولیـد        وری  بهـره  ارتباط بـین صـادرات و        "اوگانلی و آینی ضمن مطالعه     •
 نرخ رشـد    هدر بخش صنایع نیجریه به عنوان متغیری وابسته ب        نرخ رشد صادرات را      " )موردی نیجریه 

 نـرخ رشـد   ماننـد ی یو در مدل مورد بررسـی از متغیرهـا  است تخمین زده وری کل عوامل تولید   بهره
ت در بخـش    ا، نـرخ رشـد صـادر       های نسبی  ، قیمت   نرخ رشد درآمدهای خارجی    ،ای واردات سرمایه 

 و کـرده اسـت  های بکار رفته در بخش صنعت اسـتفاده       وری کل عوامل تولید و ظرفیت      ، بهره  صنعت
وری در بخـش   علـی مثبـت بـین صـادرات و رشـد بهـره       رابطه  دهند که   مینتایج به دست آمده نشان      

 که نیجریه در آینده به توسعه بخش صنعت         آید  دست می   به نتیجه   در نهایت، این  .  وجود دارد صنعت  
 .   نیاز داردبه واسطه افزایش تولید نه تنها برای مصرف داخلی بلکه برای توسعه صادرات
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  ...بررسی صنایع کوچک 

هـای    در قالـب مـدل     " وری وع صـادرات و بهـره     تن "ای تحت عنوان     کی در مقاله   فینسترا و لوئی   •
هـا بـر     بخـش برخـی    تغییـرات صـادرات      آثـار ی بـه مطالعـه      یزا  دورن های  روشرقابت انحصاری و با     

 ،، فلـزات اساسـی   ، چـوب و کاغـذ   ، نـساجی   کشاورزی :عبارتند از ها   این بخش .  اند وری پرداخته  بهره
 24های  ا استفاده از روش توابع ترانس لگ دادهماشین آالت و حمل و نقل و صنایع الکترونیک که ب

د کـه متغیرهـای     نـ ده نتایج نـشان مـی    . اند  مورد بررسی قرار گرفته    )1982-1997(های  سال طیکشور  
ها   تعرفه  مانند یی متغیرها ،دار بوده و در بطن متغیر صادرات       اوری از لحاظ آماری معن     صادرات و بهره  

 متغیـر صـادرات در ایـن        کـه   زمـانی   بدست آمـده    نتایج اساسبر  . رندقرار دا ... های انتقالی و     و هزینه 
در سطح صـنایع    .  است درصد در جهت مثبت      13وری    درصد افزایش یابد ؛ تغییرات بهره      2کشورها  

همچنـین  . دهـد   درصـد افـزایش مـی     3/1وری را     بهـره  ، درصد تغییر در متغیر صادرات     10مذکور نیز   
 . یابد  درصد کاهش می10وری در این صنایع  د افزایش یابد بهره درص10ها  که نرخ تعرفه درصورتی

 
   صادرات غیرنفتی در استان فارس و مقایسه آن با ارقام کشوری.2

 میلیون دالر از    286نفتی استان فارس به ارزش تقریبی        تن کاالی غیر   633350 به میزان    1387در سال   
 از  گذشـته مقایسه با ارقام مشابه در سال        که در    شده است طریق گمرکات کل کشور به خارج صادر        

قابل ذکـر اسـت کـه       . دهد  درصد افزایش نشان می    5/17 ارزشی لحاظ درصد و از     8/16 وزنی   لحاظ
 1387 و   1386هـای    نفتی استان فارس در سـال     ارزی حاصل از صادرات کاالهای غیر     مجموع درآمد   

نفتـی  تـن کـاالی غیر    2/1218 ه میـزان   در مجمـوع بـ      که طی این دو سـال        میلیون دالر بود   541 معادل
 دالر در هـر     5/451 به   1387متوسط قیمت کاالهای صادراتی استان فارس در سال         . صادر شده است  

بـا توجـه بـه      .  درصد افزایش یافته است    6/3 ،) دالر در تن   9/435 (گذشته سال    که نسبت به   تن رسید 
 بـه لحـاظ وزنـی و        1386ال   سهم صادرات استان فـارس از کـل صـادرات کـشور در سـ               ،)1(جدول  

 درصـد   6/1 و   9/1  بـه ترتیـب بـه      1387ن ارقـام در سـال        که ایـ   است درصد   7/1 و 2 ارزشی به ترتیب  
 از  گذشته نسبت به سال     1387 سهم صادرات استان از کل کشور در سال          که است به این معنا   رسیده  
ــاظ ــهلح ــب  وزن و ارزش ب ــت   6 و 5 ترتی ــه اس ــاهش یافت ــد ک ــتدر .  درص ــینهای ــال ط ــای  س   ه

 فارس و هم برای کشور روند افزایـشی داشـته       استان نفتی هم برای   روند صادرات غیر   )1387-1385(
  .است
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  96 و 95های شماره نهم مجله اقتصادی سال

  )1385 ـ 1387 (های  سهم صادرات استان فارس از کشور در سال.1جدول 
  

  سهم استان از کل کشور  استان  کشور  
  وزن  سال

  )هزار تن(
  ارزش

  )میلیون دالر(
  وزن

  )هزار تن(
  ارزش

  )میلیون دالر(
  وزن

  )هزار تن(
  ارزش

  )میلیون دالر(

1385  9/27956  1/13177  532  205  9/1  5/1  
1386  5/30014  15172  8/584  255  2  7/1  
1387  3/32914  18146  4/633  286  9/1  6/1  
  . خدمات ماشینی گمرک ایران :مأخذ
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کشور استان
  

  
   استان و کشورغیرنفتی مقایسه صادرات .1نمودار 

  
  های مختلف اقتصادی   بخشغیرنفتیت ترکیب صادرا.3

هـای   های مختلف اقتصادی طی سـال       استان را در بخش    غیرنفتی آمار صادرات کاالهای     ،)2(جدول  
 کـه  اسـت هـای عمـده کـشاورزی کـشور      استان فارس یکـی از قطـب  . دهد  ارائه می)1385 ـ  1387(

. ورزی مطـرح بـوده اسـت   همواره به عنوان یکی از مراکز تولید و صـادرات انـواع محـصوالت کـشا       
درصـد  7/17 ی معادل با رشد1387 استان در سال    این ارزش کل صادرات محصوالت کشاورزی در     

 صـادرات محـصوالت کـشاورزی    ، وزنینظر میلیون دالر رسیده و از 9/160 به گذشتهنسبت به سال   
  و متوســط قیمــت تمــام شــده محــصوالت اســت درصــد کــاهش یافتــه7/17در ایــن ســال بــه میــزان 
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  ...بررسی صنایع کوچک 

 برابـر شـده     5/1 گذشـته  کـه نـسبت بـه سـال          است دالر در تن     933  معادل ،1387کشاورزی در سال    
  . است

در استان  مصرف و بازارهای ب و نزدیکی به خلیج فارسمجموعه عوامل اقلیمی و معدنی مناس  
عه  توسـ  منجر به تواند شرایط مناسبی را برای رشد و توسعه صنایع در استان فراهم آورد که                میفارس  

 ارزش ، صـادرات محـصوالت و کاالهـای صـادراتی بخـش صـنعت             طریـق بخش صنعت گردد و از      
صادرات کاالهای بخش صنعت به     . افزوده باال و درآمد ارزی سرشاری را نصیب استان خواهد نمود          

 ارزشی با افـزایش مواجـه بـوده       لحاظ با کاهش و از      گذشته نسبت به سال     1387لحاظ وزنی در سال     
 با وجود روندهای فوق متوسط ،در نتیجه. است درصد -79 و   25این تغییرات به ترتیب     است و روند    

 درصـد کـاهش     55 دالر در هر تن بود که با         5/290 ،1385قیمت صادرات در بخش صنعت در سال        
  . دالر در هر تن رسیده است4/130 به 1386در سال 

 16، 1386در سـال  ن  میلیـون دالری اسـتا  255سهم صادرات بخـش صـنعت از کـل صـادرات        
 درصـد   8/17 بـه    1387درصد افـزایش در سـال       3/11و سهم آن از کل صادرات استان با           بود درصد

 و هر کاال قیمـت متفـاوتی دارد و   اند  کاالهای بخش صنعت بسیار متنوع که به این دلیل  . رسیده است 
قاضـی بیـشتری بـرای     مت، بازارهـای هـدف  برخی دارند در یتر ینیی که قیمت پای کاالهابه طور قطع  

دلیل افزایش باالی وزن کاالهای صادر براین،  بناشوند  آنها وجود دارد و در مقیاس بیشتری صادر می
ویژگـی  ، به واسطه ایـن      1387شده در بخش صنعت با وجود افزایش اندک ارزش صادرات در سال             

   .است
  

  )1385 ـ 1387(های های مختلف اقتصادی طی سال  بخشغیرنفتی صادرات .2جدول 
  

           سال                      
  1387  1386  1385     های اقتصادی بخش

  9/160  1/158  2/92  ارزش  کشاورزی  172470  269599  160482  وزن 
  51  8/40  57  ارزش  صنعت  65273  312805  196202  وزن 
  7/33  7/16  9/7  ارزش  معدن  393908  264208  208057  وزن 
  4/40  4/39  48  ارزش  فرش و صنایع دستی  1699  2460  3474  وزن 

 . خدمات ماشینی گمرک ایران: أخذم

  . استارقام وزنی به تن و ارقام ارزشی به میلیون دالر *
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  96 و 95های شماره نهم مجله اقتصادی سال

دهد کـه مجمـوع درآمـد ارزی          نشان می  )2(مقایسه صادرات کاالهای معدنی بر اساس جدول        
 میلیون دالر و مجمـوع      4/50 استان   این  در 1387 و   1386 های  حاصل از صادرات این کاالها در سال      

 1387ارزش صادرات کاالهای معدنی در سال       . است تن   658116وزن کاالهای صادراتی این گروه      
 و وزن کاالهای صادر شده در بخـش معـدن    استدو برابر شده گذشتهنسبت به مدت مشابه در سال     

سهم صادرات مواد معدنی     ،1386 در سال .  درصد افزایش یافته است    49،  1387استان فارس در سال     
 افـزایش یافتـه و بـه        1387 درصد بود کـه ایـن سـهم در سـال           5/6از مجموع صادرات غیرنفتی استان      

  .درصد رسیده است8/11
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  های اقتصادی استان فارس  مقایسه صادرات غیرنفتی در بخش.2نمودار
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  1387اقتصادی استان فارس در سال های   سهم صادرات بخش.3نمودار

  
دالر بـود کـه      2/63 برای هر تن کاال      1386متوسط قیمت صادرات محصوالت معدنی در سال        

ین بـودن سـهم صـادرات بخـش         ی پـا  علیرغم.   دالر افزایش یافته است    5/85 به   1387این رقم در سال     
این افزایشی بود که دلیل     ت  شد  به 1387 و   1386های   معدن از کل صادرات استان، روند آن بین سال        

 بایـست    که می  بنابراین، ارزش افزوده سرشار   . بود صادرات محصوالت خام و فرآوری نشده        موضوع
ایـن  .  نماینـد  ، نصیب کشورهایی خواهد شد که این مواد خام را از مـا خریـداری مـی            نصیب ما گردد  

قـع بـا وجـود حجـم بـاالی      در وا.  ضعف صـادراتی دارد دهد که بخش معدن استان موضوع نشان می 
تـوان    مـی بنـابراین شـود؛    نمـی  ین بخش با ارزش افزوده باال عرضه      ، کاالهای ا   صادرات در این بخش   

  . کند نمی  استان ایفا این در را نه در اشتغال و نه در افزایش درآمد و ثروت نقشی کهگفت
 صـنایع دسـتی      صـادرات فـرش و     1387، در سال      مالحظه می شود   )2(  جدول درطور که    همان

 اسـت بـه     ، بـا افـزایش مواجـه بـوده          ارزشـی  لحـاظ  به لحاظ وزنی با کاهش و از         1386نسبت به سال    
 درصد افزایش ارزش در محـصوالت ایـن بخـش در سـال     5/2 درصد کاهش وزن و      31 ای که   گونه

 دالر  23779،   1387متوسط قیمت هر تن از محصوالت این بخش در سال           .  مشاهده شده است   1387
  . درصد افزایش یافته است5/48،   دالر13809 با متوسط قیمتی معادل 1386 که نسبت به سال ستا

  
  

% 20/56

 
کشاورزی

% 8/17
صنعت 

% 80/11
معدن 

 و صنایع دستیفرش 

20/14%  
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  96 و 95های شماره نهم مجله اقتصادی سال

  کشورهای مقصد صادراتی .4
االهای صادراتی این ی که مقصد صادراتی استان فارس و پذیرای کی عمده کشورها،)3(جدول 

های عربی و تعدادی از  کشوربه ویژه کشورهای خاورمیانه اغلبدهد که  می استان هستند را نشان
در میان کشورهای مقصد، امارات متحده عربی در مقام اول قرار دارد و .  هستندی یکشورهای اروپا

 درصد از 36معادل  ( میلیون دالر 9/102 بالغ بر 1387در سال صادرات استان فارس به این کشور 
،  ، میوه و تره بار اره شیرین بیان ریشه و عصمانندبوده است که این رقم اقالمی )  کل صادرات استان

 و در مقایسه با مقدار مشابه در سال گیرد می را در بر موارد دیگر فرش دستباف و ،حیوانات زنده
، عراق و  ، عمان  چینمانندی ی کشورها، سهمپس از آن. دهد می درصد کاهش نشان 1/1 گذشته

استان به کشور چین که در مقام دوم صادرات .  است درصد 3/3 و4/6، 6/7، 1/13 به ترتیبقطر 
کارشده و کار ( انواع سنگ ی مانندمیلیون دالر بود که اقالم6/37 در این سال بالغ بر  وقرار دارد

اقالم دیگر .  به این کشور صادر شده استموارد دیگرو شیره و عصاره شیرین بیان و ) نشده
،  یی، صنایع غذا یمان و مصالح ساختمانی، س ، خشکبار صادراتی به کشورهای مذکور انجیر، انگور

 درصد 1/13صادرات به کشور چین سهمی معادل .  است، سیب و خربزه و هندوانه  ، بادام ، خرما پیاز
، 1386 استان را به خود اختصاص داده و نسبت به رقم مشابه در سال غیرنفتیکل صادرات 

  مناسبی برای کاالهای صادراتی مابازار آلمان نیز مانندی یکشورها.  داشته استدرصد رشد4/28
روند صادرات به کشورهای مذکور در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته و شوند اما،  محصوب می

 که کاهش روند صادرات است از سوی این کشورها علیه ایران ها تحریم برخی اعمال ،دلیل آن
، ارزش کل 1387ه ذکر است که در سال الزم ب. دارد را در پیتعدادی از کاالها به این کشورها 

 است میلیون دالر 1/233، بالغ بر  )3مندرج در جدول (صادرات صورت گرفته به کشورهای هدف 
 از صادرات  باقیمانده درصد5/18 درصد بود و 5/81 استان غیرنفتیکه سهم آن از کل صادرات 

  . گردد  استان به دیگر کشورها صادر میغیرنفتی
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  ...بررسی صنایع کوچک 

  )1386-1387(های ترین کشورهای مقصد صادراتی طی سال عمده. 3جدول 
  )میلیون دالر(                                                                                                                                                                                        

  1387سال  1386سال   کشورنام   ردیف
  102988919  104105874  امارات متحده عربی  1
  37689407  19733717  چین  2
  18450446  17894209  عراق  3
  19598183  15189056  آلمان  4
  ـ  8704190  ویتنام  5
  6076535  4521847  هند  6
  9671858  5538280  قطر  7
  ـ  4887516  پاکستان  8
  ـ  ـ  سوئیس  9

  5195216  ـ  بحرین  10
  21726511  8111400  عمان  11
  ـ  4852510  آمریکا  12
  7210672  ـ  کویت   13
  4477630  ـ  اتریش   14

  233085377  189875456  جمع
  . خدمات ماشینی گمرک ایران: مأخذ
 
  عملکرد گمرکات فارس .5

 حـدود    در ، اسـت  قابل مـشاهده     )4(تان فارس که در جدول       آمار گمرک اس   اساسبر   1386در سال   
 است  میلیون دالر از گمرک فارس به خارج کشور صادر شده 9/49 تن کاال به ارزش      56467معادل  

 بـه لحـاظ     گذشته در مقایسه با سال      1386 با توجه به جدول مذکور آمار گمرکات استان در سال            که
متوسط قیمت هر .   درصد کاهش صادرات مواجه بوده است2/19 و 2/24وزنی و ارزشی به ترتیب با 

 5/6،  ) دالر804 (1385 دالر بوده است کـه نـسبت بـه سـال        856،  1386ن کاالی صادراتی در سال      ت
 میلیون دالر   5/74 تن کاال به ارزش تقریبی       5/41623 معادل1387در سال   .  درصد افزایش یافته است   

 26 به لحـاظ وزنـی       گذشتهکه در مقایسه با سال      است  از گمرک فارس به دیگر کشورها صادر شده         
 درصد افزایش یافته است که این موضوع حـاکی از افـزایش             3/49درصد کاهش و به لحاظ ارزشی       

  . است1387قیمت اقالم صادراتی در سال 
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  96 و 95های شماره نهم مجله اقتصادی سال

  ای عملکرد گمرکات استان فارس  آمار مقایسه.4جدول 
  

  شرح
  ارزش   )تن(وزن   سال

  )دالر (قیمت متوسط هر تن  )میلیون دالر(

1385  74395  8/59  804  
1386  56467  9/49  4/844  
1387  5/41623  5/74  5/1789  

 .گمرک استان فارس :  مأخذ 

 
 استان دیگر کشور نیز بخشی از کاالهای صادراتی خود را از طریق             11عالوه بر استان فارس،       

 میلیـون دالر    9/49ارزش کل کاالهـای صـادراتی از گمـرک فـارس            . اند گمرک فارس صادر کرده   
 6/1 بـه    نزدیـک  درصـد باقیمانـده کـه        3 و   تعلـق دارد  به استان فـارس      درصد آن    97 که حدود    است

هـای آذربایجـان     که از میان آنها به ترتیب استانتعلق دارد استان دیگر 11میلیون دالر ارزش دارد به   
،  های چهارمحال بختیـاری    و استان )  درصد   5/0 و   6/0 ،8/1( سهم   حداکثر  ، خراسان و اصفهان    شرقی

 .  سهم را دارندحداقلیز قم و هرمزگان ن
 
 ها معرفی متغیرها و بررسی مدل.6

 در رشد اقتصادی و توسـعه صـادرات غیرنفتـی بـه دلیـل               وری  بهره بررسی نقش    برایدر این پژوهش    
 روش توابـع تولیـد کـاپ        به وسـیله   این متغیر  ،وری کل عوامل تولید     بهره رابطه با نبود آمار رسمی در     

 در کنار متغیرهـای نـرخ ارز واقعـی و آزاد    غیرنفتیر تابع صادرات  د، و سپس  شدندداگالس برآورد   
 )VAR( الگـوی اقتـصاد سـنجی        بـه وسـیله    از این متغیرها     یک و روابط هر     ندسازی تجاری قرار گرفت   

  مـورد  غیرنفتـی وری کـل عوامـل تولیـد و صـادرات             روش بـرآورد بهـره     ،در ادامه .  گردد برآورد می 
  . دریگ  میقرار بررسی

  
  وری بهره. 6-1

ها یا منابع بـرای تولیـد محـصول یـا ارائـه               استفاده مؤثر و کارآمد از ورودی      از لحاظ لغوی  وری   بهره
 هـستند ... ، نیـروی کـار و        مواد اولیه، ابـزار آالت تجهیـزات       مانندها منابعی    ورودی. ست ا ها خروجی

  .)1388صنعتی و عین آبادی، (
 بـه اولـویتی ملـی تبـدیل     وری بهـره   -و در حال توسعه پیشرفته - کشورهاهمهامروزه در اقتصاد   

 و امکـان دسـتیابی بـه سـطح بـاالی            شـود  مـی  موجب رشد اقتصادی و کنتـرل تـورم          ،شده است زیرا  
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  ...بررسی صنایع کوچک 

 حاضر فاصله اقتصادی کشور ما حال عامل مهمی که در ،در واقع. سازد استاندارد زندگی را میسر می   
  . استوری   افزایش بهره،کند میرا با دیگر کشورهای توسعه یافته صنعتی کم 

  پـرداختن بـه  ،شود که یکی از اهـداف ایـن مقالـه    وری به دو دسته جزئی و کلی تقسیم می    بهره
. اسـت نفتـی    گذار در صادرات غیر    تاثیر کل عوامل تولید به عنوان یکی از متغیرهای مهم و            وری  بهره
وری کـل عوامـل در        به افزایش نقـش بهـره      بایست می دستیابی به رشد و توسعه پایدار        براین، برای   بنا

  .  رشد اقتصادی کشور و استان اندیشید
  : کنیم  مراحل را به ترتیب طی می، اینوری کل عوامل برای محاسبه بهره

 بـه تخمـین     دلیـل  ایـن    هستیم و به   سهم نیروی کار و سرمایه       نبازمند TEF) (برای برآورد  )الف
 اسـت،  ، نرخ بیکاری و انباشت سرمایه داخلـی         سرمایه ، وی کار  نیر هایتابع تولید که متشکل از متغیر     

  :  استاین صورت فرم کلی تابع تولید 1. پردازیم می
)T,S,UNE,K,L(Y h

tttt = ) 1(                                                                                      

0
)L(D
)Y(D

t

t 〉  , 0
)K(D
)Y(D

t

t 〉  , 0
)UNE(D

)Y(D

t

t 〈 , 0
)S(D
)Y(D

h
t 〉  

  : است صورت  اینشکل صریح تابع تولید به
Th

tltt0 e)S.(UNE.K.L.AY σλγβα=                                                                    )2(  

 ایـن صـورت   تعمیم یافتـه بـه    تابع تولید کاپ ـ داگالس گیریم بنابراین، میاز تابع فوق لگاریتم 
  :  شود تبدیل می

T.)S(LN.)UNE(LN.)K(LN.)L(LN.)Y(LN h
tltt0t σ+λ+γ+β+α+α=    )3(  

)A(LN 00 =α  
 بـرای دسـتیابی بـه انـدازه مناسـبی از            ،3با استفاده از رابطه     β و   αب  یپس از برآورد ضرا    )ب

 از  ،ل تولیـد  امـ  کل عو  وری  بهرهتابع  برای برآورد   . کنیم میتفاده   اس 4وری عوامل تولید از رابطه       بهره
 مشکل واریانس ناهمسانی و     ای  اندازه زیرا توابع لگاریتمی تا       ، شود  لگاریتمی آنها استفاده می    صورت

  : است زیر صورتوری کل عوامل تولید به  فرم تابع بهره. دهند می خود همبستگی را کاهش
)K(LN)L(LN)Y(LN)TFP(LN ttt β−α−=                                              4(  

                                                 
به عبارت دیگر این تابع نشان دهنده جریـانی اسـت           . بر اساس تعریف، تابع تولید یک رابطه فنی میان تولید و عوامل تولید است             . 1

 بهتـرین فنـاوری بـرای    ای که قانون بازده نزولی حـاکم باشـد و   شوند به گونه که در آن عوامل تولید به کاالها و خدمات تبدیل می         
  . تولید محصول بکار رود

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                            14 / 52

http://ejip.ir/article-1-258-fa.html


  96 و 95های شماره نهم مجله اقتصادی سال

 بـسیاری کـه نقـش    4 و3در توابع یکی از متغیرهای مهم : محاسبه موجودی سرمایه فیزیکی     )ج
متأسـفانه در اغلـب     . اسـت  موجودی سـرمایه فیزیکـی       ،کند در تابع تولید و توسعه اقتصادی ایفاء می       

 موجودی سـرمایه    رابطه با ته اطالعات آماری دقیقی در       کشورهای کمتر توسعه یاف    ویژه  بهکشورها و   
 موجـود بـه بـرآورد ایـن متغیـر مهـم             هـای  آمار دیگـر  با استفاده از     بایست  میشود و    آوری نمی  جمع

از بـرآورد   ایـن، پـیش      بنـابر  .اسـت  ایـن دسـته از کـشورها         ازاقتصادی پرداخته شود و کشور مـا نیـز          
در ایـن پـژوهش     رمایه فیزیکی استان را برآورد نمود کـه          موجودی س  بایست می ابتدا   ،ت فوق معادال

 زیر اسـتفاده  صورتبه ) 1360 ـ  1386(های   موجودی سرمایه سال،یی از روش نماموضوعبرای این 
  1: شود  می

t
t e.II λ=                                                                                                          )5(  

tI : گذاری خالص در سال  سرمایهt   
I : گذاری در سال پایه  سرمایه  
λ : گذاری  نرخ رشد سرمایه  

  : به این صورت استگذاری  تغییرات سرمایه

dt
dkIt =  

  : آید  موجودی سرمایه در سال پایه از رابطه زیر به دست می

λ
=== ∫∫ ∞

λ

∞

Id.e.Id.Ik t
t

tt0                                                                        )6(   

λ
=

Ik0                                                                                                    

ایـن   پـس .  یمگیـر    لگـاریتم مـی    6 از طرفین رابطه     منظور برای این     و پردازیم  می λاکنون به محاسبه    
  :رابطه را خواهیم داشت

t)I(LN)I(LN t λ+=                                                                                   )7(   

  :شود محاسبه می λ تخمین زده شده و OLS(2(رابطه فوق از طریق روش 
)k.(Ikk tttt δ−+=                                                                               

                                                 
، روش )1338(روش شهـشهانی   :انـد از   فیزیکـی وجـود دارد کـه عبـارت    های دیگری نیز برای برآورد موجـودی سـرمایه     روش .1

 ری، روش خوانـسا )1356(، روش هژبرکیانی و بغزیـان  )1355( ، روش سازمان برنامه و بودجه)1352( ، روش باهر  )1351( ذوالنور
  . )1370( و روش قارون) 1362(

2. Ordinary List Square  
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  ...بررسی صنایع کوچک 
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t1tt Ikk)1( +=δ+ −           ⇒   
δ+
+−

=
1

I)1t(kk t
t                                              )8(   

δ،  شود  درصد در نظر گرفته می7 حدود  در کهاستنرخ استهالک سرمایه.  
  
  
  
.  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  روند موجودی سرمایه فیزیکی در استان فارس.4نمودار

  
  

  :  استاین صورتولید به وری کل عوامل ت روند محاسبه بهره
  

   کل عوامل تولیدوری بهره آزمون دیکی ـ فولر برای متغیرهای موجود در معادله .5جدول 
  

مقدار بحرانی در سطح   آماره محاسبه شده  متغیر
  طول وقفه  5%

tY  18/5-  9/2-  1 

tL  24/6-  9/2-  1  

ltK 2/3-  9/2-  1  

tUNE 81/5-  9/2-  1  
hS  84/5-  9/2-  1  

 .  تحقیقنتایج: مأخذ
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  96 و 95های شماره نهم مجله اقتصادی سال

ی متغیرهای تشکیل دهنده آن اطمینان حاصل نمـود         یالزم است قبل از برآورد تابع تولید از پایا        
ی را بـرآورد نمـود از ایـن رو          ، نتـایج صـحیح و مطلـوب        تا بدون هراس از تـشکیل رگرسـیون کـاذب         

کلیه متغیرهای فوق پایـا و جهـت حـضور در معادلـه مـورد بررسـی مناسـب                    5اساس نتایج جدول     بر
  :  باشد می به فرم زیر 5 برآورد شده معادله در اینجا فرم.  تشخیص داده شده اند

)h0/577LN(S)tE)��0/21N(Ult� �/426 N(K)t3/7� �/7)tY(LN ++= ) 9 (
                                                                                                                                    

باشـند    مـی  42/0 و   53/0 به ترتیـب     βوαبر اساس استنتاجات موجود در معادله فوق ضرائب         
  : گیرند له زیر قرار میوری کل عوامل تولید در معاد برآورد بهرهجهت که 

)L(LOG.)K(LOG.)Y(LOG)TFP(Log α−β−=   ) 10   (                                          
  

  تابع صادرات غیرنفتی . 6-2
وری   در استان فارس که بر اساس مطالعات تجربی متعدد تـابعی از متغیرهـای بهـره            غیرنفتیصادرات  

  : گیرد  صورت شکل می اینست بهسازی تجاری ا کل عوامل تولید، نرخ ارز و آزاد

)
GDP

mx,ER,TFP(fXNIOL +
=                                                )11(  

0
)(

)(
〉

TFPD
XNOILD  , 0

)ER(D
)XNOIL(D
〉  , 0

)
GDP

mx(D

)XNOIL(D
〉

+
 

TFP : کل عوامل تولید وری بهره   
ER : نرخ ارز  

GDP
mx   آزاد سازی تجاری: +

 کـل عوامـل تولیـد قیمـت کاالهـای           ،وری  افزایش بهـره    که رود   روابط فوق انتظار می    بر اساس 
 تقاضای دیگر کـشورها     بنابراین،؛  دهددر داخل در مقایسه با کاالهای وارداتی را کاهش          تولید شده   

وری کـل عوامـل تولیـد         افـزایش بهـره    در نتیجـه،    و  یافتـه  کنیم افـزایش   ی که صادر می   یبرای کاالها 
را در  کننـدگان     نرخ ارز افزایش درآمد صـادر      با توجه به اینکه   . دهد  را افزایش می   غیرنفتیصادرات  

آزاد سازی تجـاری    .  دهد گذاری را افزایش می     انگیزه برای صادرات و سرمایه     پی دارد، این موضوع   
 و ثبـات اقتـصادی را        اسـت  ی برای صنایع ما در صحنه بین الملـل شـده           ایجاد فضای رقابت   منجر به نیز  

. )2009لـورنزو،  (آورد  فراهم می  غیرنفتییط مطلوبی را برای افزایش صادرات       ادهد و شر   افزایش می 
  . گیرد  مورد و تجزیه و تحلیل قرار می)VAR( روابط فوق بر اساس مدل
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  ...بررسی صنایع کوچک 

   غیرنفتید در معادله صادرات  آزمون دیکی ـ فولر برای متغیرهای موجو.6جدول 
  

مقدار بحرانی در   آماره محاسبه شده  متغیر
  طول وقفه  obPr  %5سطح 

Xnoil  306/4-  986/2-  0004/0  1 

TFP  586/3-  986/2-  0137/0  1  
ER  069/5-  986/2-  0001/0  1  







 +

GDP
mx  540/5-  986/2-  0026/0  1  

 .  تحقیقنتایج: مأخذ 

  
 حـضور در معادلـه مـورد بررسـی          بـرای  متغیرهـای فـوق پایـا و         ، همه )6(براساس نتایج جدول    
تـوان از پایـداری مـدل     ی که با اسـتناد بـه آنهـا مـی          یها از دیگر آزمون  . اند مناسب تشخیص داده شده   

  .  اشاره شده استبه آن )7( که در جدول است)LM(ون  آزم،اطمینان حاصل نمود
  

   آزمون پایداری برای مدل مورد بررسی .7 جدول
  

  LM  LAGS آماره  احتمال
0661/0  22/25  1  
0250/0  35/19  2  

 .  تحقیقنتایج: مأخذ 
  

 محاسباتی  2χاز  ) LM( دلیل مقدار آماره      این شود به  هده می  مشا )7(همانطور که در جدول     
 در نتیجـه  اسـت   مبنی بر عدم وجود همبستگی      )0H( فرضیه   ،این  بنابر بزرگتر است     درصد 5در سطح   

  .استمدل ما پایدار 
 اسـتفاده  1های این تحقیق از مدل خود توضیح بـرداری  برای برآورد مدل و انجام آزمون فرضیه   

  : بصورت زیر است)VAR(های   که شکل ماتریسی مدلشود می
) 12(                                                                                 tptp1t1t uyA...yAy +++= −−  

 اسـتفاده  3 و شـوارتز 2ل وقفه حنـان کـوئین  برای تشخیص طول وقفه بهینه از معیارهای تعیین طو 
  .  گردد تعداد وقفه ها بر اساس حداقل معیارهای فوق تعیین می. شود می

                                                 
1. Vector Auto Regressire 
2. Schwarz Information Criterion(SIC) 
3. Method of Cointegration 
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  96 و 95های شماره نهم مجله اقتصادی سال

  ارائـه شـده    )8( از تعیین وقفه بهینه با توجـه بـه معیارهـای فـوق در جـدول                   آمده به دست نتایج  
  .دانند  اسب می وجود یک وقفه را در مدل من،شود هر دو معیار  که مشاهده میگونههمان. است

  
  )VAR(تعیین وقفه بهینه در مدل . 8جدول 

  
  HQ  SC  وقفه
0  84/10  98/10  
1  37/4∗  08/5 ∗  
2  52/4  79/5  

 . تحقیقنتایج: مأخذ
  وقفه بهینه از نظر شاخص*
  

نتیجـه  .  کنـیم  با یک وقفه برآورد می)VAR(ه بهینه، مدل مفروض را به روش  پس از تعیین وقف   
  :   صورت است اینبه

))(
GDP

mx(L/)(Ler/)(LTFP/)(Lxnoil//Lxnoil −
+

+−−−+−+−=

  
      )/(           )/(             )/(                     )/(             )/(  

/R 2 =             /F =  
)13                                                                                                             (                  

به استثنای ضریب نرخ ارز واقعی  اهده است، ضرایب فوق     قابل مش   که از معادله فوق    گونه  همان
 ضریب نرخ ارز واقعی است که بر خالف انتظار رابطه میان این فقطدار هستند و  ااز لحاظ آماری معن

به مدت برآورد شده  در اینجا با توجه به رابطه بلند. کند متغیر و صادرات غیرنفتی را منفی ارزیابی می
دهیم که اثر نـرخ ارز واقعـی         ، نشان می  دازیم  پر  به آن می  یوهانسن که در ادامه      بردار همجمعی    وسیله

  . های اقتصادی پیروی خواهد کرد دار بوده و از تئوری ابر صادرات غیرنفتی مثبت و معن
  
 1روش همجمعی.6-3

  دو یا چند متغیر در یک مدل بـر اسـاس           که به این معناست که زمانی      از نظر اقتصادی    همجمعی روش
، هـر چنـد      مدت را شکل دهنـد     شوند تا یک رابطه تعادلی بلند      مبانی نظری به یکدیگر ارتباط داده می      

 در طول زمـان یکـدیگر   ، و ناپایا باشند اماداشتههای زمانی روندی تصادفی   این سریکهممکن است  
 همجمعـی   ،ایـن  ابربنـ .  ا اسـت  یـ ای که تفاضل بین آنها بـا ثبـات و پا           کنند به گونه   را به خوبی دنبال می    

                                                 
1. Method of Cointegration  
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  ...بررسی صنایع کوچک 

مـدت اسـت کـه سیـستم اقتـصادی در طـول زمـان بـه سـمت آن                     کننده یک رابطه تعادلی بلند     تداعی
 . کند حرکت می

شـود کـه نتـایج آن         تعیین تعداد بردارهای همجمعی استفاده می      برایدر این مقاله از آزمون اثر       
  .  شده است ارائه)9(در جدول 

 
   تعداد بردارهای همجمعینتایج آزمون اثر در تعیین. 9جدول

  
  فرضیه صفر  فرضیه مقابل  آماره آزمون اثر  %5سطح 
8/47  2/92  1≥R  0=R 
7/29  5/29  2≥R  1≤R  

   تحقیق                    نتایج:  مأخذ
  

 کنـد    وجود یک بردار همجمعی را ثابـت مـی         ، درصد 95مینان   نتایج جدول فوق با اط     بر اساس 
  :شود   صورت نوشته می این معادله به،که پس از نرمال شدن بردار فوق

L/Ler/LTFp/Lxnoil ++= )
GDP

mx( + )14(                                                
   

          )/(      )/(     )/(  
 

 و بـا افـزایش      اسـت با توجه به مدل، رابطه میان نرخ ارز و صادرات غیرنفتی استان فارس مثبت               
 افـزایش   ،های تجـارت بـین الملـل       بر اساس تئوری  . نرخ ارز، صادرات غیرنفتی افزایش خواهد یافت      

ارجی نـسبت بـه پـول داخلـی منجـر خواهـد شـد و ایـن          به افزایش ارزش پول خ     سونرخ ارز از یک     
از .  افـزایش خواهـد یافـت       نیز  و درنتیجه صادرات   دهد  می سودآوری صادرکننده را افزایش      موضوع

 ، و در نتیجـه    شود می کاالی داخلی در بازارهای جهانی ارزان        ، با کاهش ارزش پول ملی     سوی دیگر 
یک واحد افزایش در نرخ ارز .  شود ش صادرات میتقاضای آن افزایش خواهد یافت و منجر به افزای

رشـد  .   واحـد صـادرات غیرنفتـی فـارس را افـزایش خواهـد داد              65/0 در حـدود  در بلندمدت   واقعی  
 ،گردد زیـرا  های تولیدی و افزایش قدرت رقابت می  هزینهوری کل عوامل تولید موجب کاهش    رهبه

نتیجـه  .   داشته اسـت  پی  درحدهای تولیدی را    ها و افزایش میزان سود آوری در وا        کاهش سطح قیمت  
 بر افزایش تقاضا و افزایش توان رقابتی محصوالت ساخت داخل           قابل توجهی روند همواره تأثیر    این  

وری کـل   یک واحد افـزایش در بهـره  . داشت خواهد غیرنفتیدر بازارهای خارجی و رشد صادرات    
متغیـر  . غیرنفتی فارس را افزایش خواهد داد      واحد صادرات    5/6 در بلندمدت در حدود   عوامل تولید   

 ، بـرای صـنایع از طریـق توسـعه تکنیـک           ویـژه  بـه  ایجـاد فـضای رقـابتی        منجـر بـه   سازی تجاری   آزاد
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  96 و 95های شماره نهم مجله اقتصادی سال

ای با  های واسطه  کیفیت باالی نهادهرابطه با در وسیعیگیری کارا از عوامل تولید شده و انتخاب  بهره
 غیرنفتـی  و در مجموع با رشـد صـادرات    کند  فراهم می ی  های اقتصاد  تر برای فعالیت   ینیهای پا  قیمت

واحد صـادرات   74/0در بلندمدت یک واحد افزایش در متغیر آزاد سازی تجاری . رابطه مثبت دارد
  .غیرنفتی فارس را افزایش خواهد داد

  
   ها بررسی اثر تکانه .6-4

هـای وارد شـده از سـوی         انه که تک  پرسش به این    1 با استفاده از تکنیک تجزیه واریانس      بخشدر این   
  نیـز  گذارنـد و    مـی  تأثیر چه مدت و چگونه بر صادرات غیرنفتی         غیرنفتیمتغیرهای مؤثر بر صادرات     

پاسـخ داده   کننـد    متغیرهای توضیحی صادرات غیرنفتی چه سهمی از صادرات غیرنفتی را توجیه مـی            
  . شود ده می از تکنیک تجزیه واریانس استفاها پرسش برای پاسخ به این .شود می

 درصـد   60 ، سـاله  22براساس روش تجزیه واریانس و محاسـبات انجـام شـده طـی یـک دوره                 
 در  اسـت و   تکانه مربوط به صادرات غیرنفتی توضیح داده شده وسیله  به غیرنفتی صادرات   های  نوسان

ه شـده    خـود متغیـر توضـیح داد       ها بـه وسـیله       درصد نوسان  45وری کل عوامل تولید نیز        بهره رابطه با 
 91 خود متغیـر توضـیح داده شـده کـه            ها به وسیله    نوسان درصد   53نرخ ارز واقعی    رابطه با   در  .  است

 متغیــر رابطــه بــادر .  درصــد در بلنــد مــدت توضــیح داده شــده اســت44درصــد در کوتــاه مــدت و 
 83 کـه     اسـت   توسط خـود متغیـر توضـیح داده شـده          ها به وسیله    نوسان درصد   47سازی تجاری   آزاد
 بـه عنـوان   . اسـت  درصد مربوط به دوره بلنـد مـدت          33مربوط به کوتاه مدت و      ها    صد این نوسان  در

 غیرنفتـی  تکانه مربوط به صادرات      به وسیله  صادرات غیرنفتی که     های   جدول مربوط به نوسان    ،نمونه
  :ارائه شده استتوضیح داده شده 

                                                 
1. Variance Decomposition 
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  ...بررسی صنایع کوچک 

  غیرنفتی تجزیه واریانس مربوط به صادرات .10جدول 
  

Period S.E. LXNOIL LTFP LER LXMGDP 
1 0/595269 100 0 0 0 

2 1/002851 67/947 0/10471 5/125235 28/82305 

3 1/342296 65/21851 0/456836 17/39447 24/93019 

4 1/503894 61/70605 0/374361 25/29372 22/62587 

5 1/643902 56/70453 0/361117 32/54026 20/39409 

6 1/706216 54/07883 0/355763 35/63201 19/9334 

7 1/736058 43/0608 0/404964 36/95626 19/57797 

8 1/74512 42/80164 0/818968 36/95528 19/4241 

9 1/754437 42/76525 1/446294 36/56781 19/22065 

10 1/770802 42/64355 2/428726 36/04553 18/88219 

11 1/795034 42/91252 3/419476 35/28331 18/3847 

12 1/826113 43/58735 4/413337 34/23389 17/76542 

13 1/863893 44/84061 5/202065 32/87032 17/087 

14 1/907477 46/32032 5/827169 31/42003 16/43248 

15 1/956959 47/83576 6/255944 30/08245 15/82585 

16 1/909899 49/13575 6/577772 28/98948 15/297 

17 1/864666 50/2037 6/831015 28/14029 14/82499 

18 1/618874 51/06071 7/088216 27/4496 14/40147 

19 2/101929 52/80224 7/376562 26/82058 14/00062 

20 2/223797 54/48893 7/725399 26/17502 13/61065 

21 2/275683 56/17566 8/132217 25/47483 13/21729 

22 2/328903 57/88364 8/591319 24/7089 12/81614 
  Cholesky Ordering: LXNOIL LTFP LER LXMGDP                                                                                          .  نرم افزارنتایج: مأخذ
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تغیرهای مورد بررسـی     م سویهای یک انحراف وارد شده از         نمودار فوق در بین تکانه     اساس  بر

 کل عوامل تولیـد وارد شـده بیـشترین اثـر را بـر               وری  بهرهای که از سوی      ، تکانه  نفتی بر صادرات غیر  
ای از جانب نرخ ارز بر صادرات واردشـده اثـر کمتـری بـر                که تکانه  صادرات غیرنفتی دارد در حالی    

 کـه سـهم زیـادی از        دهـد  یمـ تجزیه واریانس خطـای پـیش بینـی نیـز نـشان             . صادرات غیرنفتی دارد  
وری کل عوامل تولیـد      واریانس خطای صادرات غیرنفتی به وسیله خود متغیر و تفاضل لگاریتم بهره           

 در ایجـاد تغییـر در رشـد         بـسیاری  کل عوامل تولیـد سـهم        وری  بهره رشد   این،   بنابر . است توجیه شده 
  . صادرات غیرنفتی دارد

  
  1مکانیزم تصحیح خطا .5-6

 مبنای آماری استفاده از الگوهای تصحیح خطا  ای از متغیرهای اقتصادی    بین مجموعه وجود همجمعی   
مدت متغیرها را به مقـادیر تعـادلی بلندمـدت ارتبـاط              کوتاه های  نوسان این نوع الگوها     ،در واقع .  است
ه ها نوعی تعدیل جزئی وجود دارد که با وارد کـردن پـسماند پایـا از یـک رابطـ                     در این مدل   . دهد می
مــدت  نزدیــک شــدن بــه مقــدار تعــادلی بلندمــدت، نیروهــای مــؤثر در کوتــاه مــدت و ســرعت بلنــد
مـدت بـین   مع باشند و یک رابطه تعادلی بلندهمج tX و  tY دو متغیر    که زمانی .شود گیری می  اندازه
توان جمله خطای رابطه زیـر   مدت می  در کوتاه ییها  با فرض وجود عدم تعادل     وجود داشته باشد  آنها  

  :به عنوان عدم تعادل تلقی نمودرا 
ttt UXY +β=         →     ttt XYU β−= )15(                                                               

  

ی بـه   ی بـا الگـو    tYپیوند دادن رفتار کوتاه مدت و بلنـد مـدت         توان برای    از جمله خطای فوق می    ( 
  : )صورت زیر از آن استفاده کرد

t1t2t10t UXY ε+α+∆α+α=∆ −        )16(                                                                             

 سـرعت تـصحیح خطـا و میـل بـه تعـادل در بلنـد مـدت                   2αضریب جمله تصحیح خطا یعنی      
  در هر دوره چند درصد از عـدم تعـادل متغیـر وابـسته تعـدیل شـده                   که دهد خواهد بود که نشان می    

  .  شود  و به سمت رابطه بلند مدت نزدیک میاست
)(ECM*/)LxmGDP(D*/)LTFP(D*/)Ler(D*//)Xnoil(D −−+++=  

                            )/(              )/(                      )/(                       )/(−  

                                                 
1. Error Correction Mechanism (ECM). 
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  ...بررسی صنایع کوچک 

                             /R =                       /W.D =  
)17  (                                                                                                                                  

 

وری و   بهره،شود در الگوی تصحیح خطای فوق ضرایب متغیرهای نرخ ارز طور که مشاهده می  همان
 که نشان دهنده تأثیر مثبت این دو متغیرها         ند دار امثبت و معن  ) درصد 5در سطح   (آزاد سازی تجاری    

بـر اسـاس بـرآورد متغیرهـای مـدل مـورد بررسـی              . در کوتاه مدت اسـت     استان   غیرنفتیبر صادرات   
−−〉〉 که در محدوده     است -44/0برآورد شده   )ECM(ضریب   ایـن ضـریب از     .  قرار دارد  /
 و نشان دهنده سرعت نسبتاً باالی تعدیل تعادل کوتاه مدت به سمت تعادل استدار  ا آماری معنلحاظ

 مدت در هـر دوره بـه سـمت تعـادل بلنـد       از عدم تعادل در کوتاه   44/0 معنا که   این   به  بلند مدت است  
  .  شود مدت تعدیل می

  
 نتایج تجربی الگو  .7

، آزاد سازی تجاری و نـرخ واقعـی    وری کل عوامل تولید    بهره  مانند یی آیا متغیرها  اینکهبرای بررسی   
 معادلـه صـادرات غیرنفتـی بـا         تان فارس تأثیرگذار اسـت یـا خیـر ؟         ارز بر روند صادرات غیرنفتی اس     

ــرداری و تکنیــک همگرا )1360 ـ   1386 (هــای فاده از آمــار ســالاســت ــ و روش خــود توضــیح ب ی ی
  با رگرسیون کـاذب جلوگیری از اشتباهبرای  . یوهانسون و حداقل مربعات معمولی بررسی شده است       

 را با استفاده روش دیکـی ـ فـولر مـورد ارزیـابی قـرار       غیرنفتیمتغیرهای موجود در معادله صادرات 
 ،همچنـین . شوند گیری پایا می  بار تفاضلیکشخص شد که هر یک از این متغیرها پس از         و م  دادیم

  . ید شده استی تأ)LM(های ریشه واحد و پایداری مدل براساس آزمون
ی متغیرها و رابطه بلنـد مـدت        ینتایج به دست آمده از روش آزمون یوهانسون نیز وجود همگرا          

هـای    مطـابق بـا تئـوری   یـشان ها ب بـرآورد شـده و عالمـت    ی ضـرا  ن،بنابرای؛   نماید می یدیبین آنها را تأ   
 نرخ ارز واقعـی و آزاد سـازی تجـاری           ،وری کل عوامل تولید    ضریب متغیرهای بهره  . استاقتصادی  
ی این متغیرها نسبت به صادرات غیرنفتی را نیز یهای جز  است که کشش74/0 و 65/0 ،9/2به ترتیب 

   افـزایش  بـه  درصـد افـزایش در متغیرهـای فـوق بـه ترتیـب      1هـر   بـه ایـن معنـا کـه       . دهند تشکیل می 
این ارقـام فرضـیات ایـن پـژوهش را بـه            . گردد  می  منتهی  درصدی صادرات غیرنفتی   4/7 و   5/6 ،29 

  . رسانند اثبات می
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  96 و 95های شماره نهم مجله اقتصادی سال

 -44/0برای مدل صادرات غیرنفتی، مقدار محاسبه شده         )ECM(مکانیزم تصحیح خطا    براساس  

3 که حـدود     ای  گونه  به استده سرعت تعدیل    برای این آماره نشان دهن    
هـا در دوره      از عـدم تعـادل     1

همچنـین تـصحیح خطـای      .  دنشـو  در دوره جـاری تـصحیح مـی        متغیرهای لحاظ شـده      پیش به وسیله  
سازی تجـاری بـه     ، نرخ ارز واقعی و آزاد      وری کل عوامل تولید    ، بهره  غیرنفتیبرداری برای صادرات    

، در بـین     هـا  در بررسـی اثـر تکانـه      .  دهنـد    درصد واریانس کل را شـرح مـی        71 و   58 ،93 ،59ب  ترتی
وری کل عوامل    ای که از سوی بهره     ، تکانه  غیرنفتیهای وارد شده از سوی متغیرها بر صادرات          تکانه

  .   بیشترین اثر را بر صادرات غیرنفتی گذاشته است استتولید وارد شده
 کل عوامل تولید که با اسـتفاده از روش توابـع تولیـد      وری  بهرهه در معادله    الزم به ذکر است ک    

کـار، موجـودی سـرمایه فیزیکـی و      نیـروی  از جملـه   متغیرهای کالنـی ،کاپ ـ داگالس برآورد شده 
کشش ارزش تولیدات نسبت به متغیرهـای فـوق   .  اثر مثبتی بر رشد تولید دارند  انباشت سرمایه داخلی  

 متغیر نرخ بیکاری اثر منفی بـر صـادرات غیرنفتـی    صورتی کهدر . است 58/0 و 43/0 ،54/0ترتیب   به
 درصـدی سـطح     2 کـاهش    منجـر بـه    که هر درصد افـزایش در نـرخ بیکـاری            ای  گونه به   داردفارس  

  . گردد تولیدات می
  

  پیشنهادات . 8
یه وری کل عوامل تولید در استان فارس موجودی سرما         در مدل برآورد شده تولید و بهره       •

 در ایجـاد    بایـست   مـی  بنـابر ایـن   ؛   بر رشد اقتصادی استان دارد    تأثیر مثبتی   ) شدت سرمایه (فیزیکی  
گذاری وگسترش نهادهای مـالی اسـتان از قبیـل بـازار             امنیت اقتصادی و محیطی امن برای سرمایه      

 . گذاری باید تالش نمود های سرمایه بورس اوراق بهادار و گسترش شرکت

رشد آن نیز یکی دیگر از متغیرهای تأثیرگذار بـر رشـد اقتـصادی اسـتان               سرمایه انسانی و     •
گونه تحول در روند توسعه استان با توجه بـه مراکـز علمـی و                 برای وقوع هر   ، بنابراین .فارس است 

 نسبت به جذب نیـروی انـسانی متخـصص و کارآمـد جهـت               بایست  می  دانشگاهی معتبر در استان   
 .  ام ورزید اهتموری بهرهتولید و افزایش 

؛ شـود    داده مـی    کمتـری   در اسـتان فـارس بـه تحقیقـات اهمیـت           با توجه به اینکه   متأسفانه   •
هـای تجـاری      فرصـت  ،هـای بیـشتر در زمینـه تحقیـق و توسـعه            گذاری و اختـصاص هزینـه      سرمایه

 .  دهد  قرار می استانآوریهای نوین را در اختیار سودآورتر مبتنی بر فن
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هـای    در بخـش   غیرنفتـی ی توسـعه صـادرات      یبردهای برون گرا   راه مورد توجه قرار دادن    •
 و از ایـن  شـود   منتهـی مـی  پـذیری   تقویت قدرت رقابتبه در بخش صنعت استان   ویژه  بهاقتصادی  

 .  یابد بابت در صحنه بین الملل سهم بیشتری به ما اختصاص می

 .  ددارن در استان مزیت نسبی غیرنفتیحمایت از صنایعی که در زمینه صادرات  •

نگری صنعتی و تولید مبتنـی بـر اصـول چـشم             رعایت دور ،  پذیری در زمینه افزایش رقابت    •
 .  رسد  ساله ضروری به نظر می20انداز 

در  .شـود   وری و رشد درآمد سـرانه مـی         اوج گرفتن بهره    به منجر 1تجارت و بازرگانی باز    •
 صـورت گرفتـه اسـت،   انی  که در راستای آزاد سازی بازرگـ       بسیاریهای   کشور ما با وجود تالش    

 برای بازرگانی و تجارت خارجی وجود دارد کـه کاسـتن از      بسیاریای   تعرفهای و غیر   موانع تعرفه 
 .  گردد  می را موجبموانع ترقی توسعه اقتصادیاین 

وری و   افزایش تورم، رکود و افزایش نرخ بیکاری در اسـتان سـبب کـاهش تولیـد، بهـره                  •
 شـغلی  آیندههای صحیح در زمینه کاهش تورم و افزایش  امه ریزی برنبنابراین   گردد؛ صادرات می 

 . ضروری استبرای نسل جوان 
 
 
 

                                                 
ای بـه     توانند با یکدیگر به مبادله بپردازنـد بـدون اینکـه هزینـه              ها می   ها و ملت     درجه یا میزانی است که خارجی       باز بودن تجارت،   .1

  . ها تحمیل شود دولت
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  منابع 
، " وری کل عوامل تولید بخش بازرگانی ایران رشد بهره" ،)1384(صفوی بیژن  وعلی   محمد،مرادی

 .یزی، پا2 ، شمارهفصلنامه اقتصاد و تجارت نوین

مطالعه موردی (پذیری   بر قدرت رقابت کل عواملوری بهرهثر ا" ،)1383(آبادی، ابوالفضل  شاه
  . آذر و دی،45  شماره، نامه مفید،")ایران

 ،)1338-1374( رابطه بین رشد اقتصادی و رشد صادرات در ایرانبررسی  ،)1379( محمد ،غالمی
 . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز

نامه کارشناسی ارشد،  ، پایانل مؤثر بر صادرات غیرنفتیبررسی عوام ،)1385 (دوستارگان، سکینه
 . دانشگاه الزهرا

فصلنامه  ،"پذیری و توسعه صادرات غیرنفتی جهانی شدن، رقابت"   ،)1386( حسین هسنیجه،  کریمی
 . 1، شماره 4 ، دورههای اقتصادی بررسی

مجله اطالعات سیاسی  ،"چرخد؟ نفت می های اقتصاد ایران بی آیا چرخ" ،)1381( مسعود ،نونژاد
 .177-178 شماره ،اقتصادی

تخمین توابع تقاضای صادرات و واردات " ،)1386(حسینی  و مهدی  نظر، مصیب، دهمرده،پهلوانی
 ،4 ، دورههای اقتصادی فصلنامه بررسی ،") ARDL (ییدر اقتصاد ایران با استفاده از روش همگرا

 . 3 شماره

مجله برنامه و  ،" زمانی موجودی سرمایه در اقتصاد ایران- سریبرآورد" ،)1384 ( علیرضا،امینی
  . 90 شماره ،بودجه

امه فصلن  ، "تجارت خارجی و رشد اقتصادی ایران" ،)1384 (زاده مهدیفاطمه   و محمد علی،مرادی
 . 3 ، شمارهاقتصاد و تجارت نوین

در رشد ) R&D (انی واهمیت کیفیت نیروی انس" ،)1383(معمارنژاد و عباس اکبر ، کمیجانی
 . 31  شماره،فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی  ،"اقتصادی

، ترجمه حمید ابریشمی، مؤسسه چاپ و انتشارات مبانی اقتصاد سنجی ،)1378( دامودار ،گجراتی
 .جلد دوم ،دانشگاه تهران

  مؤسسه خدمات:، تهرانهای واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی ریشه ،)1378( محمد ،نوفرستی
 . فرهنگی رسا

 .وری  انتشارات منشور بهره:، تهرانهمگام با اقتصاد سنجی E.VIEWS ،)1381( رسول ،بیدرام
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   پیوست
  ): 1 قسمت ،9بخش 

آورانـه بـوده و      نـوآوری موتـور پیـشرفت فـن        ،تصادی و مطالعات تجربـی    های رشد اق   بر اساس نظریه  
 داخلـی نقـش     )R&D(بنـابراین انباشـت سـرمایه       . آوری محصول کارخانه تحقیق و توسعه اسـت        فن

گیری کارآمدتر از منابع داخلی و جـذب       کل عوامل تولید دارد زیرا موجب بهره       وری  بهرهمهمی در   
آوری برای سـاخت کاالهـای جدیـد         این عامل نه تنها به خلق فن       .شود آوری پیشرفته خارجی می    فن
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هـای تولیـد و یـا مـواد اولیـه نوظهـور ایجـاد                های جدیدی برای بکارگیری مؤلفه     انجامد؛ بلکه راه   می
داخلی تهیه   R&Dهای    داخلی از طریق انباشت هزینه     R&Dدر این تحقیق انباشت سرمایه      .کند   می

بـه صـورت زیـر محاسـبه        ) Griliches–1995(داخلی طبق فرمـول      R&Dانباشت اولیه   . شده است 
  : شده

)(
0

0 δ+
=

g
R

S  

0R،gوδ ترتیب بیانگر هزینه      بهR&D  نرخ استهالک و لگاریتم متوسـط رشـد سـاالنه           ، اولین سال 
در ضـمن انباشـت سـرمایه       . باشـد   موجـود مـی    R&Dای اسـت کـه آمـار          طی دوره  R&Dمخارج  
R&Dداخلی در هر سال برابر است با  :  

11)1( −− +−= tt
h RSS δ    
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30 های        مجله اقتصادی سال       شماره

 
  ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی- مجله اقتصادی 

  ، صفحات1388 مهر و آبان 96 و95های  شماره
  
  

های  سترش خوشهبررسی نقش صنایع کوچک در توسعه اشتغال با گ
  )مطالعه موردی استان مرکزی( صنعتی

  

  1 معصومه زیرک
ترین برنامه اجرایی برای دستیابی به توزیع عادالنـه           های کوچک در بیشتر کشورهای جهان مهم        بنگاه

 شـیوه کـاهش     نکارآمـدتری  وری، رشد اقتـصادی و نیـز       درآمد و ثروت، ایجاد اشتغال، افزایش بهره      
در این راستا، فراهم کردن بسترهای مناسب بـرای کـار           . شوند  ی تلقی می  نفت درآمدهایوابستگی به   

ها در مسیر توسعه اقتصادی کشور مـورد توجـه جـدی               و نوآوری در جذب و هدایت سرمایه       یآفرین
بـر ایـن    . باشـد  قرار گرفته است و اقدام دولت در برنامه چهارم توسعه گامی موثر در این زمینه مـی                

هـای کوچـک اقتـصادی        نامه گسترش بنگـاه     خصوص تصویب و اجرای آیین    اساس، طرح دولت در     
، توزیع عادالنـه   ههای کوچک زود بازد  به دنبال اهدافی مانند ساماندهی بنگاه      ن وکار آفری  هبازد  زود

درآمد بین اقشار مردم به ویژه مناطق محروم، افزایش تولیـد و صـادرات محـصوالت تولیدشـده در                   
های شغلی و      و اشتغالزایی و افزایش فرصت     یها در تقویت کارآفرین      بانک داخل کشور، افزایش نقش   

با ایـن توصـیف     .  مورد اجرا قرار گرفت    1384کیفیت و میزان تولید از طریق ارائه تسهیالت در سال           
های صنعتی ضرورتی اجتناب ناپذیر بـرای کـاهش           های کوچک و زود بازده در استان        گسترش بنگاه 

 با وجود واحدهای صـنعتی و       های بالقوه مراکز صنعتی است زیرا بیکاری         ظرفیت بیکاری و استفاده از   
از های کشور     مرکزی همانند سایر استان   های توسعه اشتغال در استان       تولیدی متعدد و بزرگ و زمینه     

هـای   خوشـه ترین راهکار در این زمینه، توسـعه          اساسی اقتصاد منطقه مزبور است که اساسی      معضالت  
هـای    که کاسـتی   استیکی از الگوهای موفق سازماندهی صنایع کوچک و متوسط          عنوان    به 2صنعتی

 انعطاف پذیری و تنوع را      مانندهای مختلف صنایع کوچک،      صنایع کوچک و متوسط را رفع و مزیت       
در این مطالعه مـشخص گردیـد، علیـرغم جـدی بـودن بحـران اشـتغال و توسـعه                    . بخشد می تقویت
مـورد  های صنعتی به صورت یک رویکرد راهبـردی    خوشهراکز صنعتی، توسعه در م  ای به ویژه    منطقه

رتبه استان مرکزی در ایجاد اشتغال نسبت به اشتغال تعهد شـده            . گیری قرار نگرفته است   حمایت و پی  
  .دهد  بهتری نسبت به متوسط کشور را نشان میشرایط است که البته یازدهدر برنامه توسعه 

  

های  نامه گسترش بنگاه ، آیین ی، اشتغالای صنعته خوشهع کوچک، صنای: های کلیدی واژه
  .سازی صنعتی کوچک، پیش نیازهای خوشه

                                                 
  masoumeh.zirak@iran.ir                سازمان اقتصاد و دارایی استان همدان، مسئول مطالعات اقتصادیسکارشنا.1

های مناطق مختلف  های تولیدی و خدماتی در یک رشته صنعتی با تکیه بر سرمایه ای از بنگاه  صنعتی مجموعههای خوشه.2
 .دنگیر جغرافیایی در کنار نهادهای پشتیبان است و از طریق روابط متراکم میان بنگاهی شکل می
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  مقدمه. 1
. های مهم در اقتصاد مطـرح اسـت        عنوان یکی از شاخص    ه اشتغال کامل ب   کسب اشتغالزایی و    ،امروزه

شـود کـه     مالحظه می1با افزایش روز افزون جمعیت و شرایط رکود ـ تورمی حاکم بر اقتصاد کشور 
. هــای کــشور داشــته اســت بــاالیی را در هریــک از اســتان   بیکــاری رشــد نــسبتاً،هــای اخیــر در ســال

های دولـت در دسـتیابی بـه         برنامهترین   های شغلی از اساسی    که در حال حاضر ایجاد فرصت      طوری هب
رغیب آنها در توسعه     و ت  ت دولت با تشویق کارآفرینان و حمای      در حال حاضر،  باشد و    هدف فوق می  

ها به عنوان راه حلـی    توجه جدی خود را به این بنگاه    2های اقتصادی کوچک و متوسط     و ایجاد بنگاه  
اساسی در جهت دستیابی به توزیع عادالنه درآمد و ثروت، ایجاد اشتغال، افزایش بهره وری و رشـد                  

تصویب و اجـرای  )1384(م توسعه در اولین سال برنامه چهار    البته  . معطوف ساخته است  .. .اقتصادی و 
 توسعه اشتغال و کاهش بیکاری یهای کوچک و نیز با استناد به سند فرا بخش          نامه گسترش بنگاه   آیین

هـای اقتـصادی کوچـک و زود بـازده            شد تـا دولـت نـسبت بـه بنگـاه           باعثو مسائل اساسی بازارکار   
د  نمایـ زخـش اشـتغال و تولیـد آغـا        و راه عملیاتی نمـودن ایـن اقـدام را در ب            دهدواکنش مثبت نشان    

  . )1387زیرک،(
  ماننـد  اقتـصاد جهـانی  ت تاثیرپذیری اقتصاد ایران از تحوال در حال حاضر   ،عالوه بر موارد فوق   

شدت یافتن رقابت جهانی، توسـعه حمـل و نقـل، اطالعـات و فنـاوری،افزایش مبـادالت بازرگـانی،                    
نایع کوچک، رشد صادرات و واردات کاال رشد ص ، رشد تنوع طلبی مصرف کنندگان، بازارمتقسی

 اهمیت توسـعه و گـسترش صـنایع کوچـک را در             ،و خدمات، رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی      
دلیـل فقـدان اسـتراتژی توسـعه مـشخص در            ه در ایـران بـ     ، این وجود  اب.  نموده است  ن دو چندا  رکشو

انـد سـهم قابـل     وانـسته  متوسـط نت  کوچـک و   یهـا  صنعت به ویژه در مراکز صـنعتی کـشور  بنگـاه           
ترین دالیـل آن بـه شـرح ذیـل           توجهی را در تولید ناخالص ملی به عهده داشته باشند که مهم           

  : است
  کوچک بودن حجم سرمایه، میزان تولید و قلمرو بازار. 1
 یورفنا مناسب نرم افزاری و تشکیالتی از قبیل جاده، سردخانه، آب و       یها فقدان زیر ساخت  . 2
  موارد دیگرو

 های مورد استفاده در تولید به روز نبودن فناوری. 3

                                                 
  ) 2007  -2009(کشور و احتمال تاثیر پذیری از بحران اقتصادی جهانی های مطالعه نشده در  متاثر ازاجرای سیاست. 1

2. Small and Medium Enterprises 
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  ...بررسی صنایع کوچک 

  میان بنگاهی یها مندی از مزایای همکاری عدم بهره. 4

 ضعف در بازاریابی واحدهای تولیدی و عدم شناخت از بازارهای مصرف. 5

  تولید و بازار و موارد دیگر،های صرفه اقتصادی الزم در سرمایه فقدان مقیاس. 6

هـایی کـه بنـا بـر         یکی از روش  هـای کوچـک درکـشور      ت توجـه بـه بنگـاه       با ضرور  ،بنابراین
هـای   بنگـاه افـزایش تـوان رقـابتی     در  کـشورهای دنیـا تجربـه مـوفقی    اغلـب مطالعات انجام شـده در  

ــاری   کوچــک و متوســط   ــزان بیک ــاهش می ــوثر در ک ــش م ــته و نق ــای گذاش ــود برج ــتاز خ ،  اس
عنـوان   ههـا بـ   هبـر خوشـ  توسعه صنعتی مبتنـی  دی  میال1990از سال . ست ااه بنگاه  این"سازی خوشه"

توسـعه    صـنعتی و در حـال   یدر کـشورها  ریزان و سیاستگذاران     ن مورد توجه برنامه   استراتژی نوی  یک
 2 سازمان بین المللی کـار ،1 سازمان توسعه صنعتی ملل متحدمانندالمللی  نهای بی سازمانگرفت و    قرار

های صـنعتی در کـشورهای مختلـف         از طریق توسعه خوشه   را   تعددیی م ها  نیز طرح  3و بانک جهانی  
سازی در مراکز صنعتی کشور با توجه به وابستگی  توسعه خوشهدر ایران نیز . دنا ه کرد اجرا و حمایت

 -اقتصاد به منابع طبیعی و ضعف رقابت پذیری در بازارهای بین المللی به عنوان یک سامانه اقتصادی           
توسـعه   گامی مهـم در جهـت     های کوچک و متوسط      ساماندهی بنگاه اجتماعی خود شکل یافته برای      

های کوچک در تولید ناخالص ملی و توسعه          باال بردن سهم بنگاه    ،ای و پیشرفت صنعتی کشور     منطقه
 39 و 32 ،21 مـواد   ماننـد  ر قانونی مصوب و اجرا شـده در کـشو         تمستندا. شوند  محسوب می اشتغال  

 سـاله ایـران، تـصویب و    بیـست  این موضـوع در سـند چـشم انداز     دی و تاک  4قانون برنامه چهارم توسعه   
 نمـودن برنامـه     یبـر اجرایـ   ... گرا و   کسب و کار و صادرات     های های مرتبط با خوشه    نامه  ناجرای آیی 

  .داللت دارندتوسعه خوشه سازی در مراکز صنعتی کشور 
های صنعتی    خوشه گسترشدر این راستا ارزیابی نقش صنایع کوچک در توسعه اشتغال در پی             

 که به مسائلی چون بررسی وضعیت صنایع        استدر استان مرکزی موضوع مورد بحث در این مطالعه          

                                                 
1. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 
2. International Labor Organization (ILO) 
3. World Bank Group 

هـای اقتـصادی و    هارم توسعه، دولت موظف است در جهت تجدید سـاختار و نوسـازی بخـش    قانون برنامه چ  32با توجه به ماده     . 4
هـا اقـداماتی      ها و خوشـه     های کوچک،متوسط و بزرگ، شبکه      ها و حمایت از ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه          ساماندهی مناسب بنگاه  

هـا و زنجیرهـا و انجـام           خوشـه  ،هـا   توسـعه شـبکه   ) دهای هدفمن   اعطای کمک (ها    مانند حمایت از ایجاد پیوندهای مناسب بین بنگاه       
های کوچک و متوسـط و توسـعه مراکـز اطـالع               تحقیق و توسعه بازاریابی در بنگاه      ،تمهیدات الزم برای تقویت توان فنی مهندسی      

های بزرگ و    نگاه آنها به ب   لها و کمک به بلوغ و تبدی        رسانی و تجارت الکترونیکی برای آنها و رفع مشکالت و موانع توسعه بنگاه            
 .رقابت پذیر و اصالح ساختار قطبی کنونی را انجام دهد
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  96 و 95های شماره نهم مجله اقتصادی سال

ایی و ساماندهی صنایع کوچک کشور بـه         در اشتغالز  های صنعتی  نقش خوشه های کوچک و     و بنگاه 
،  ورد نظـر  های مسیر توسـعه مراکـز صـنعتی مـ          ها و محدودکننده    چالش ی شناسای ،ویژه استان مرکزی  

الزامات و پیش نیازهای الزم برای توسعه صنایع کوچک و خوشه سازی بـا نگـاه توسـعه اشـتغال در                     
های سیاستی موثر برای رسیدن به اهـداف مـشخص شـده در سـند توسـعه          همنطقه مزبور و ارائه توصی    

  . ای دولت پرداخته خواهد شد  توسعههای ر برنامهاستانی و سای
  
  های صنعتی در ادبیات اقتصادی  شهصنایع کوچک و خو. 2

 صنعتی را به استفاده نکنندگا تولید، شدن بازارها گرایی و جهانی منطقه گرایش به ،در حال حاضر
تغییر در این موضوع،  است که نتیجه مستلزم ساختهبهینه از امکانات و جلوگیری از هدر رفتن منابع 

با توجه به شرایط . کوچک و متوسط است بیش از پیش صنایع جساختار صنعتی و رشد و تروی
 فرهنگی و ،جمعیتی،های کوچک و متوسط با ساختار سنی  تعاریف مختلفی از بنگاهاخاص کشوره

درجه توسعه یافتگی و نیز با در نظر گرفتن معیارهای کمی از جمله تعداد کارکنان و میزان گردش 
در . ها ارائه نمود  تعریف واحدی از این بنگاهتوان  با این توصیف نمیبنابراین،. مالی ارائه شده است

 ،ایران وزارت صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، تعاون، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران
  :باشد میاند که به شرح ذیل  های کوچک و متوسط ارائه نموده هریک تعریف خاصی از بنگاه

هـستند کـه    ) شـهری و روسـتایی    (  کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خـدماتی          های بنگاه
 فـضای کـسب و کـار کـشور را در چهـار گـروه                2مرکز آمـار ایـران    1. نفر کارکن دارند   50کمتر از   

در نظـر گرفتـه     هـای کوچـک و زود بـازده           بنگاه به عنوان بندی نموده است و تنها گروه اول را          طبقه
ایـن چهـار گـروه      . کنـد  ی کارخانجات صنعتی بـزرگ قلمـداد مـ        ه و سه گروه دیگر را در حیط       است

  بـین  هـای  بنگـاه  .3 کـارکن    نفـر  10-49 بینهای   بنگاه .2کارکننفر 1-9 بینهای   بنگاه. 1 :عبارتند از 
 ،کــه بانــک مرکــزی ایــران در حــالی. کــارکننفر 100هــای بــیش از  بنگــاه .4کــارکن ونفــر  99-50

  .کند  و زود بازده تلقی میهای کوچک  نفر نیروی کار را به عنوان بنگاه100های دارای زیر  بنگاه
 تعـداد  ، که در ایران مالک طبقه بندی صـنایع دست یافتتوان به این نتیجه      تعاریف فوق می   از
هـا، نـوع     است و فاکتورهایی چون گردش مالی ساالنه، ساختار اقتصادی و مـدیریتی بنگـاه              نکارگرا

کـه  اسـت    قرار نگرفته    مورد توجه . .. مناطق و  ، مزیت نسبی  ها  ری مورد استفاده بنگاه    و فناو  تکنولوژی

                                                 
 وزارت صنایع و معادن ایران، جهاد کشاورزی و تعاون. 1

  )1378( سالنامه آماری ایران . 2
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های کوچک و زود بازده و پایین بـودن          تواند یکی از دالیل عدم موفقیت بنگاه       احتماال این مسئله می   
  .ها و کل کشور باشد سهم آنها در توسعه اقتصاد استان

 هـای صـنعتی کـه بـه عوامـل جغرافیـایی، نهـادی، سیاسـی و         از سویی دیگر، در تعریف خوشـه  
هـای    خوشـه  ای وابستگی شدیدی دارند، اتفاق نظر وجـود نـدارد ودر واژه شناسـی               منطقه های مزیت
 بـه   صـورت مختـصر   در ذیل به     هاند ک   ارائه نموده  ی را  تعاریف متفاوت   بسیاری  صاحب نظران  ،صنعتی
  :شود  این تعاریف اشاره میترین مهم

. درونی در یک زمینه خاص هستندها و نهادهایی با ارتباطات   شرکتی، تمرکز جغرافیای ها خوشه. 1
ها آرایشی از صنایع و سایر نهادهای مرتبط هستند که رقابت در وجود آنها اهمیت  در واقع، خوشه
آالت، خدمات و تدارکات   مانند ماشینیکنندگان مواد اولیه و عوامل تولید تخصص ندارد مانند تامی

هایی مانند  جریان. گردند دستی مرتبط می های پایین ها اغلب به جریان خوشه ساختی همچنین، زیر
.  مناسب برخوردارندیها ها و تکنولوژی هایی که از مهارت مشتریان محصوالت مکمل و شرکت

هایی از قبیل مراکز آموزشی دولتی و سایر مؤسسات آموزشی،  ها، سازمان خوشه  این بر عالوه 
ای  های حرفه دهندگان آموزش انداردها، ارائهکننده است ، مؤسسات تنظیم)ها مانند دانشگاه(تحقیقاتی 
بینند را نیز شامل  های تجاری که اطالعات، تحقیقات و پشتیبانی فناوری را تدارک می و انجمن

  1.شوند می
خوشه صنعتی از دیدگاه سازمان توسعه صنعتی ملل متحد عبارت است از تمرکز جغرافیایی و . 2

. رسانند ز محصوالت مرتبط و مکمل را تولید و به فروش میهای تولیدی که طیفی ا  فعالیت ازبخشی
ل ضرورت های اقتصادی از قبی  ایجاد صرفهههای مشترک دارند ک  مشکالت و فرصتبنابراین،
گیری عرضه تخصصی مواد خام و قطعات یا رشد حجم عظیمی از نیروی کار متخصص در  شکل

صی فنی، مدیریتی و مالی را تسریع  و توسعه خدمات تخصرا منجر شودیک بخش تولیدی خاص 
  .بخشد می

 ویبا اینکه . نام نهاده است» نواحی صنعتی«ا ی» صنایع محلی« را های محلی نیز بنگاه 2مارشال. 3
 یک خوشه با تقسیم ویمنظور   در واقعهشود ک خوشه را تعریف نکرد، اما امروزه چنین استنباط می

  .ست اها کار عمیق بین بنگاه

                                                 
1. Michael, E. Porter 

  )1890(آلفرد، مارشال  .2
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های صنعتی بر نقش ارتباطات محلی در شکل دادن بـه            خوشهتوان گفت که     یف می با این توص  
هـای    برحـسب صـرفه     سنتی صورت  به و ممکن است     دارندهای رقابتی صنایع صادراتی تمرکز       مزیت

اقتصادی تجمعی یا به شکل واحد و با تأکیـد بـر ارتباطـات کلیـدی عرضـه ـ تقاضـا و یـا بـر حـسب           
 برحـسب   یطـور کلـ    هبـ . نعتی در یـک مکـان خـاص تعریـف شـوند           همکاری و تجمع واحدهای صـ     

ها  می توان ارائه کرد که ممکن است ایـن تعـاریف               ، تعاریف متعددی از خوشه     مختلف کاربردهای
 عبـارت  یـا خوشـه صـنعتی    1شود در ایران کالستر یادآوری می. سازگاری چندانی باهم نداشته باشند

ه های تولیدی و خدماتی در یک رشته صنعتی که در           ی همگن و تخصصی از بنگا     ا  است از مجموعه  
 بر  ت فن و مهار   مانندهای خاص و سرمایه های قوام یافته اجتماعی          ی با تکیه بر مزیت    ایمناطق جغرافی 

  .اند افتهاساس نظامی خاص و با اهداف اقتصادی تمرکز ی
  

  ن های صنعتی در ایرا  صنایع کوچک و متوسط و خوشهتوسعهقانونی مستندات . 3
  از انقالب  پیشهای عمرانی  برنامه.3-1

دولت با در نظر گرفتن راهبردهای مختلفی از قبیل سیاست ، )1347-1351(چهارم عمرانی برنامهدر 
توسعه صنایع  وع نویناصجایگزینی واردات و خودکفایی اقتصادی به دنبال گسترش و حمایت از 

  .توسعه صنعتی بودای جهت تعمیق   و واسطهای هسرمای سنگین محصوالت
ایجـاد صـنایع جدیـد و توسـعه صـنایع بـر             ،  )1352-1356(برنامه پنجم عمرانـی   که در    در حالی 

 مرکـز توسـعه     ، منظور این قرار گرفت و به      مورد توجه اساس مزیت نسبی و افزایش صادرات صنعتی        
تر  توسـعه صـنایع کوچـک و متوسـط بـا تـشویق بیـش               ، برنامـه   همچنین در ایـن    .دصادرات تاسیس ش  

گذاران، احداث صنایع اقماری و تغذیه کننده صنایع بزرگ، اعطای کمک های مـالی، فنـی،                 هسرمای
 . قرار گرفتبسیارآموزشی، ایجاد مراکز پیمانکاری فرعی بین صنایع کوچک و بزرگ مورد توجه 

 
 ای پس از انقالب  های توسعه برنامه. 3-2

امکان مشارکت کردن   فراهمبراینایع کوچک  ص احداث بر،)1368-1372(برنامه اول توسعه در 
ت و هدایت یحما، صنایع کوچک در  صنعت و افزایش اشتغال کارآفرینان و فعاالن بخشگسترده

های صنعتی به  تشکلتشویق و حمایت از ، نهاآهای تولید و رقابتی  تصنایع کوچک و تقویت قابلی
 . تاکید شده بود بسیارصنعتی برای توسعه هانمشارکت آهای  نهفراهم کردن زمیمنظور 

                                                 
1. Industrial Clusters 
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  ...بررسی صنایع کوچک 

فراهم کردن شرایط الزم جهت تحکیم پیوندهای داخلی        ،  )1374-1378(برنامه دوم توسعه    در  
،  کوچـک  هـای تولیـد بـین واحـدهای        رهتوسعه زنجی وو بین بخشی با توسعه صنایع کوچک و ایجاد          

  .  در اولویت قرارگرفتمتوسط و بزرگ صنعتی
  برای1380ع کوچک در سال   سازمان صنای نیز   ،)1379-1383(برنامه سوم توسعه    های   طی سال 
بـازده جهـت     زودهـای  بـه طـرح  ارائـه تـسهیالت    با هدف گری مستقیم صنایع کوچک  وجود تصدی 

   .  تاسیس شدصنایع  این درییالزاشتغاتقویت 
منحل  کوچک  صنایعسازمان   ،)1384-1388(برنامه چهارم توسعه    های    در طول سال   درنهایت،

سازمان صـنایع کوچـک و       "در نتیجه وادغام گشت   های صنعتی    با شرکت شهرک  این سازمان   و  شد  
حمایـت از ایجـاد پیونـد        ،همچنـین .  شـد  تاسـیس  1384 در سـال   "های صنعتی ایـران    ت شهرک شرک

هـای   رههـا و زنجیـ     هـا، خوشـه    ق توسعه شبکه  های کوچک، متوسط و بزرگ از طری       ن بنگاه مناسب بی 
گرا از اقـدامات دولـت        های کسب و کار و صادرات       مرتبط با خوشه   مه های نا نصویب آیی  وت تولیدی

  . دراین دوره است
نامـه   اساس و )1384-1404(کشور  توسعه صنعتی  از سند استراتژییشود در بخش   یادآوری می 

بر ایجاد وتقویـت پیونـد بـین صـنایع          نیز  های صنعتی ایران      و شرکت شهرک   سازمان صنایع کوچک  
در طـور    همـین  . خوشه های صـنعتی تاکیـد شـده اسـت          تشکیلبا صنایع بزرگ و     کوچک و متوسط    

ضمن تبیین توسعه نیافتگی بخش صنعت به ویـژه صـنایع    استان مرکزی، بخشی از سند توسعه صنعتی    
 بخـش   مـشکالت  از   یکـی صـنعتی را     های تولیـد   رهزنجیو کمبود    فقدان   ،استاناین  بزرگ و مادر در     

 و توسعه صنایع تبدیلی و تشویق پیوند بین صـنایع کوچـک و بـزرگ                صنعت مطرح نموده و بر رشد     
  .  شده استبسیاریتاکید 

  
  های صنعتی استان مرکزی  بررسی وضعیت صنایع کوچک و خوشه. 4
 مرکزیدر استان کوچک  صنایع خصوصیات. 4-1

 در کشور  با داشتن رتبه اول صنعت کشور وترین مراکز صنعتی از مطرح استان مرکزی به عنوان یکی
وجود صنایع مادر در شهرستان اراک این . شود های صنعتی کشور محسوب می از جمله استان

ترین  مهم  ،در این استان. صنعتی کشور مبدل کرده است  های شهرستان را به یکی از قطب
، )سازی ماشین آالت راه( سازی، هپکو کسازی، الستی ، کابلسازی نهای صنعتی شامل ماشی فعالیت

، م نورد آلومینی،، ادوات کشاورزی های فلزی انتقال نیرو هآلومینیم و پای،های سازنده پروفیل هخان رکا
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  96 و 95های شماره نهم مجله اقتصادی سال

 یکی از عوامل موثر در تولیدات صنعتی این ،نهمچنی. باشد ، نیروگاه حرارتی میشگاه، پاالی رنگ
زمینه استان تولید و صادرات محصوالت پتروشیمی بوده است که در این ، 1370استان بعد از دهه 

 کانون اصلی صنعت استان مرکزی به ترتیب عالوه براین،. مرکزی موفقیت چشمگیری داشته است
  .باشد ، و محالت می  دلیجان،، ساوه اراک

 ناحیـه  11 ، شـهرک صـنعتی  14 در حـال حاضـر دارای       ، شهرسـتان  یـازده این اسـتان بـا داشـتن        
پروانــه   بــا واحــدهای صــنعتی1 .ســت نــوع محــصول ا2365  و شــرکت تولیــد کننــده1264 ،صــنعتی

 بنگاه اسـت کـه اشـتغال ایجـاد شـده در ایـن واحـدها                 2400 در حدود    برداری در استان مرکزی    بهره
 نفـر   32 توان گفت بـه طـور میـانگین در هـر واحـد صـنعتی                در حالت کلی می    2 .باشد  نفر می  76649

 .اشتغال ایجاد شده است
  

   مرکزیبندی صنایع استان اولویت) الف
تا ضرورت در این راس.  است از تنوع صنعت در استان مرکزیحاکیتوصیف فوق از وضعیت صنایع 

های صنعتی و مزیت و تمرکز نسبی این         ها با توجه به توانمندی      توسعه خوشه  که برای کند   ایجاب می 
  . توجه به صنایع اولویت دار راهکاری موفق برای رسیدن به هدف فوق باشد،صنایع در استان

ای  منطقـه  با استفاده از فرمول محاسبه نـسبت   وو ارزش افزودهاستفاده از دو شاخص اشتغال با 
(LQ)، شوند یبندی م  رتبهمرکزی صنایع استان. 

 

TEt/E
TEr/ErLQ

it

tit  

  :که در این فرمول
 LQ :ای   منطقهنسبت  
Erit : ای در فعالیت صنعتی  اشتغال منطقهi در سال T  

TErt: در سال  طقه ایاشتغال منکلT  
Eit  :ای در فعالیت صنعتی  اشتغال منطقهi در سال T   

TEt : در سال  ای اشتغال منطقهکلT  

 :باشند بنابراین، نتایج فرمول فوق به شرح ذیل می

                                                 
1. www.sme.ir 
2. www.markazi-iec.ir 

)1(
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  ...بررسی صنایع کوچک 

 داللت  کشور  کل  به  نسبت   i  صنعت  ای منطقه  فعالیت  بیشتر  نسبی  تمرکز بر  باشد،    LQ>1اگر •

 .دارد

 . دارد داللت کشور کل با نسبتi  صنعت ای منطقه فعالیت مساوی سهم بر  باشد،LQ =1اگر  •

 .دارد داللت کشور کل به نسبتi  صنعتی ای منطقه فعالیت کمتر نسبی تمرکز بر  باشد،LQ< 1اگر •

 است که به طور نشان دهنده این) 1(نتایج محاسبات به عمل آمده از فرمول فوق در جدول 
ای اشتغال و ارزش افزوده ده صنعت  ع استان بر اساس نسبت منطقهبندی صنای تبهتوان با ر کلی می

های صنعتی را در سوق دادن به این سمت  توسعه خوشهبرتر استان را به شرح ذیل معرفی کرد و 
 . هدایت نمود

  : ای اشتغال عبارتند از   بر اساس نسبت منطقهده صنعت برتر استان مرکزی
  و محصوالت شیمیاییصنایع تولید مواد. 1

 تولید فلزات اساسی. 2

 ها و وسایل ارتباطی تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه. 3

 ای های هسته های نفت و سوخت صنایع تولید زغال کک، پاالیشگاه. 4

 آالت و تجهیزات استثنای ماشین تولید محصوالت فلزی فابریکی به. 5

 بندی نشده در جای دیگر های بـرقی طبقه  دستگـاهآالت مولد و انتقال برق و تولید ماشین. 6

 تریلر تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم. 7

 بندی نشده در جای دیگر آالت و تجهیزات طبقه  تولید ماشین.8

 تولید سایر وسایل حمل و نقل. 9

 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی. 10

  :ای ارزش افزوده عبارتند از هطقده صنعت برتر استان مرکزی بر اساس نسبت من
 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی .1

 تولید فلزات اساسی .2

 ها و وسایل ارتباطی تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه .3

 آالت و تجهیزات تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین .4

 ای های هسته های نفت و سوخت صنایع تولید زغال کک، پاالیشگاه .5

 بندی نشده در جای دیگر های بـرقی طبقه آالت مولد و انتقال برق و دستگـاه تولید ماشین .6
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  96 و 95های شماره نهم مجله اقتصادی سال

بندی نشده در  تریلر و تولید مبلمان و مصنوعات طبقه تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم .7
 جای دیگر

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی و تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی و تولید  .8
 بندی نشده در جای دیگر جهیزات طبقهآالت و ت ماشین

 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی .9

 تولید منسوجات .10
 

 ارزش  اشتغال وای های صنعتی بر حسب نسبت منطقه رتبه بندی فعالیتوضعیت صنایع کوچک و  .1دولج
  1387در سال مرکزی افزوده در استان 

ای  نسبت منطقه
 (LQ)∗اشتغال

ای  نسبت منطقه
ارزش افزوده 

∗(LQ) 

ف
ردی

  

  فعالیت صنعتی
رتبه 

صنعت 
I 

LQ 
رتبه 
 I Qصنعت 

 2/0  12  37/0 18 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی  1
 4/0  10 55/0  15 تولید منسوجات  2
 1/0  13 26/0 19 آوردن و رنگ کردن پوست خزدار تولید پوشاک و عمل  3
 2/0  12 10/0  20 شآوردن چرم، ساخت کیف، چمدان، زین و یراق و تولید کف دباغی و عمل  4
 3/0  11 38/0  17 و ساخت کاال از نی و مواد حصیری) غیر از مبلمان(پنبه  تولیـد چـوب و محصوالت چوبی و چوب  5
 8/0  9 69/0  13 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی  6
 3/1  5 74/1  4 ای های هسته های نفت و سوخت صنایع تولید زغال کک، پاالیشگاه  7
 5/2  1 95/2  1 د و محصوالت شیمیاییصنایع تولید موا  8
 1 8 89/0 11 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی  9

 1  8 91/0  10 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی  10
 2/2  2 51/2  2 تولید فلزات اساسی  11
 4/1  4 41/1  5 آالت و تجهیزات تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین  12
 1  8 19/1  8 بندی نشده در جای دیگر تجهیزات طبقهآالت و  تولید ماشین  13
 2/0  12 44/0  16 آالت اداری و حسابگر محاسباتی تولید ماشین  14
 2/1  6 27/1  6 بندی نشده در جای دیگر های بـرقی طبقه آالت مولد و انتقال برق و دستگـاه تولید ماشین  15
 6/1  3 13/2  3 اطیها و وسایل ارتب تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه  16
 3/0  11 74/0  12 های مچی و انواع دیگر ساعت تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعت  17
 1/1  7 21/1  7 تریلر تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم  18
 3/0  11 94/0  9 تولید سایر وسایل حمل و نقل  19
 1/1  7 66/0  14 ی نشده در جای دیگربند تولید مبلمان و مصنوعات طبقه  20
اشتغال برای سال ) LQ(به دلیل عدم دسترسی به آمار . (مرکز آمار ایران، دفتر آمارهای صنعت، معدن و محیط زیست: خذمأ

  ) محاسبه شده است1384ارزش افزوده برای سال ) LQ( و 1385
 .نتایج تحقیق* 
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  ...بررسی صنایع کوچک 

  ه بازد های کوچک و زود بنگاه) ب
 پیش   که همانگونه .های اقتصادی کوچک و متوسط است      های صنعتی متشکل از بنگاه      خوشه معموال
یکـی از    . شـده اسـت    بسیاریها تاکید     در اسناد مختلف بر حمایت از این نوع بنگاه         ، اشاره شد  از این 

 تکمیـل و یـا تـامین        ،ها، حمایـت مـالی از طریـق پرداخـت تـسهیالت بـرای ایجـاد                تانواع این حمای  
 و با روی کار آمدن دولت نهم تاکید بر این نوع حمایت شدت              1384از سال    .باشد  می نقدینگی آنها 

 در کـل    1387 پایـان سـال      تـا 1384هـای    شود طی سـال     مشاهده می  )2(طور که درجدول     همان.یافت
میلیارد ریال  439800 کوچک وزود بازده حدود های های اقتصادی برای بنگاه  بخشهمهکشور ودر 

 حـدود   1387ان سـال    در نظر گرفتـه شـد کـه تـا پایـ           ) ث، تکمیل، سرمایه در گردش    در قالب احدا  ( 
مندی استان مرکزی از این      ت بهره وضعی. میلیارد ریال به اقتصاد کشور تزریق گردیده است        201387

 اسـتفاده از    ، تعداد طرح متقاضـی    به استثنای که   طوری ه ب . شده است  ارائهتسهیالت در جدول مذکور     
هـای عامـل     های مختلف اقتصادی و در بانک      طرح در استان در بخش     9960ش از   با بی الت  این تسهی 

هـای کـشور     در بین کل اسـتان 20ستان مرکزی دارای رتبه  ا،ها طرحدر زمینه تعداد این  .استان است
گـذاران و صـاحبان صـنایع اسـتان           از استقبال نسبتا مطلوب سـرمایه      حاکیبوده است که این موضوع      

 میلیـون ریـال و متوسـط    1/483 در استان مرکـزی حـدود   استطور میانگین مبلغ هر قرار    همین. است
یابـد و ایـن       کاهش مـی   10 رتبه استان در این حالت به        ،بنابراین . میلیون ریال است   368کشور حدود   

  .دنباش های اقتصادی استان مرکزی از متوسط کشور بزرگتر می دهد که ابعاد بنگاه موضوع نشان می
های مناسب و اتخاذ     تهای کوچک و زودبازده در صورت حمای        بنگاه شد،شاره  طورکه ا  همان

 براسـاس   ،از سـوی دیگـر    . و یا تثبیت اشتغال موفق باشند     جاد   در ای  توانند موثر می های کارا و     سیاست
 فرصت شغلی ایجاد گردد     87520ها مقرر شده بود در استان مرکزی حدود          سند توسعه اشتغال استان   

پایان سال ها تا    برداری رسیدن این طرح     کوچک و زود بازده و با به بهره        های  اجرای طرح بنگاه   که با 
 درصد اشتغال تعهد شده در اسـتان  25 فرصت شغلی ایجاد شده است که حدود   02219 حدود 1387

  رتبه استان در ایجـاد اشـتغال       ،بنابراین.  درصد است  1/19ن نسبت در کل کشور    ای. دهد  را پوشش می  
 به متوسط  بهتری نسبت    شرایط که   است 11 اشتغال تعهد شده در برنامه توسعه اشتغال استان          نسبت به 

  .دهد را نشان میکشور 
های اقتـصادی زودبـازده و کـارآفرین را در       نامه بنگاه   وضعیت عملکرد اجرای آیین    )3(جدول  

 بخش صنعت و معدن اسـتان        در ،براساس این جدول  .  دهد  نشان می  1387سال  استان مرکزی تا پایان     
، میـزان   بهـره بـرداری رسـیده   یـد شـده در بانـک و بـه        یهـای تا   مزبور سه شـاخص مهـم تعـداد طـرح         
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  96 و 95های شماره نهم مجله اقتصادی سال

هــای متقاضــی تــسهیالت از  ه طــرحهــای زودبــازده و مبلــغ تــسهیالت پرداختــی بــ ایی طــرحاشــتغالز
شود کـه در     این جدول مالحظه می      براساس.  های هدف و مورد بررسی در این مطالعه است         شاخص

ها معرفی شده است     ستفاده از تسهیالت مزبور به بانک      طرح صنعتی جهت ا    1951دوره مورد بررسی    
 درصد از کـل    7/10های عامل در بخش صنعت و معدن تنها          این تعداد طرح معرفی شده به بانک      که  
از  میـزان تـسهیالت مـورد نیـ        در حـالی کـه    . شـود  هـا را شـامل مـی       های معرفـی شـده بـه بانـک         طرح

داده اسـت و بـه تبـع آن         گذاران بخش صنعت و معدن باالترین میـزان را بـه خـود اختـصاص                 سرمایه
البتـه  .   بـرآورد شـده اسـت      ی دیگـر  ها  از بخش  بیش به مراتب در این بخش       نیزبینی شده    اشتغال پیش 

را  ی دیگـر  ها گذاری در بخش صنعت و معدن نسبت به بخش         های سرمایه   بایست باال بودن هزینه     نمی
 . نادیده گرفت

  
  1387های کوچک و زود بازده در استان مرکزی تا پایان سال  وضعیت بنگاه. 2جدول

  ردیف شرح استان مرکزی کشور رتبه استان مرکزی
  1 )میلیارد ریال( تسهیالت مورد نیاز پیش بینی شده  13081 637266 18
  2 )میلیارد ریال( مجموع اعتبار ابالغ شده 7950 439800 23
  3 )درصد( نسبت مبلغ پیش بینی شده به کل اعتبار 5/164 9/144 9

  4 )میلیارد ریال( مبلغ قراردادهای منعقد شده 4811 231463 19
  5 )درصد( نسبت مبلغ قرارداد منعقد شده به کل اعتبار 5/60 6/52 11
  6 )میلیارد ریال( مبلغ پرداخت شده 4255 201386 18
  7 )درصد( داخت  شده به کل اعتبارنسبت مبلغ پر 5/53 8/45 9

  8 )فقره( تعداد قرار داد منعقد شده 9960 628944 20
  9 )میلیون ریال( هر قرار دادمیانگین مبلغ  483 368 10
  10 )نفر( تعداد اشتغال در کل قرار داد های  منعقد شده 29770 1491323 16
  11 )نفر( میانگین اشتغال در هرقرار داد منعقد شده 299 237 7

  12 )نفر( تعداد اشتغال تعهد شده  بر اساس سند توسعه 87520 4907114 20
  13 )نفر( تعداد اشتغال در در طرحهای به بهره برداری رسیده 22190 938548 15
  14 )درصد( نسبت اشتغال ایجادشده به اشتغال تعهد شده در سند توسعه 4/25 1/19 11
16 4/30 34 

  رداد های منعقد شده به اشتغال تعهد شدهنسبت اشتغال در قرا
 )درصد(  در سند توسعه

15  

 . نتایج تحقیق:خذمأ
 

 هـای عامـل     های مورد بررسی در بانـک       از سوی دیگر نیز در بخش صنعت و معدن تعداد طرح          
کـه بیـشترین اشـتغال بـرآورده شـده مربـوط بـه               حـالی  در.ها کمتر بوده است    در مقایسه با سایر بخش    

 ایـن اسـت    نکته حائز اهمیت در این زمینـه          بنابراین، .ید شده بخش صنعت و معدن است      یی تا ها طرح
هـا    بخـش  دیگر از   بیشایی در این بخش به مراتب       ، اشتغالز که با توجه به صنعتی بودن استان مرکزی       
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  ...بررسی صنایع کوچک 

توانـد بـه رشـد و        لی در ایـن راسـتا مـی       ویژه حمایت مـا    ههای حمایتی ب    اعمال سیاست  بنابراین، .است
  .  ه اشتغال این استان کمک شایانی نمایدتوسع

شـده بخـش صـنعت و معـدن از          های تایید     سهم تسهیالت مصوب طرح    ذکرشد، که   طور همان
زایی در  بنـابراین انتظـار اشـتغال      ،هـا بـوده اسـت      های عامل به مراتب بیشتر از سـایر بخـش          سوی بانک 

بـا  ( نفر در بخـش صـنعت   9796غال که اشتشایان ذکر است   . های صنعتی نیز کامالً طبیعی است      طرح
نـشان دهنـده   ) هـا    بخـش دیگرایی در بخش صنعت و معدن نسبت به         جه به باال بودن میزان اشتغالز     تو

ای هـ    کوچک در بخش صـنعت و معـدن، موفقیـت          های نامه گسترش بنگاه   ناین است که اجرای آیی    
  اقتـصاد اسـتان مرکـزی      یبـرا هـا     جهت توسعه صنعت و اشتغال نسبت به سایر بخـش          قابل توجهی را  

هـای کوچـک اسـتان بـه توسـعه و ارتقـاء              خرسندی است که گرایش بنگـاه      جای.   کرده است  فراهم
  .  به این بخش شدت یافته استگذاران داخلی واحدهای صنعتی و تمایل و رغبت سرمایه

 مرکزی طی های زود بازده در استان نامه بنگاه ها از عملکرد اجرایی آئین     ج مقایسه  نتای ،همچنین
 بیـشتر طـور کلـی بخـش صـنعت و معـدن در              هد که بـ   نده  نشان می  )3(دوره مورد بررسی در جدول      

چنانچه از محاسبات انجام شده     .  های بررسی شده در این مطالعه باالترین سهم را داشته است            شاخص
 جایگـاهی   تان جایگـاه صـنعت     به دلیل ماهیـت صـنعتی بـودن ایـن اسـ            ،در این جدول مشخص است    

توان بـه مـوثر بـودن صـنعت در رشـد تولیـد               های حمایتی کارا می     که با اعمال سیاست   مطلوب است   
  .برد ناخالص داخلی و اشتغال استان پی

   
  های اقتصادی زودبازده و کارآفرین   بنگاههنام آمار عملکرد اجرای آیین. 3جدول

  1387در استان مرکزی تا پایان سال 
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  96 و 95های شماره نهم مجله اقتصادی سال

  .3ادامه جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  . وزارت کار و امور اجتماعی:خذما  

  
  های اقتصادی زودبازده و کارآفرین به تفکیک   بنگاههنام آمار عملکرد اجرای آیین. 4 جدول

  1387در استان مرکزی تا پایان سال  های اقتصادی بخش
  

   . تحقیقنتایج: خذأم

 1387ان سالها به تفکیک بخش های اقتصادی تا پایوضعیت شاخص

ف
ردی

 

 کشاورزی های عملکرد شاخص
 صنعت و
 معدن

 گردشگری خدمات
جمع منهای 
 خوداشتغالی

خود 
 اشتغالی

سرمایه در 
 گردش

جمع کل 
عملکرد 
 تاکنون

نسبت تسهیالت پیش بینی شده در طرح های معرفی شده  1
 54/164 30 86/11 67/122 18/2 28/16 87/82 24/21 )درصد(به کل اعتبارات 

ای منعقد شده به کل اعتبارات نسبت مبلغ قرارداده 2
 52/60 27/8 10/7 16/45 53/0 14/8 14/30 35/6 )درصد(

 52/53 06/8 35/6 11/39 50/0 22/6 59/27 81/4 )درصد(نسبت مبلغ پرداخت شده به کل اعتبارات  3

میانگین تسهیالت پیش بینی شده در طرح های معرفی  4
 694 3768 93 1206 3847 376 3377 641 )میلیون ریال(شده 

میانگین تسهیالت پیش بینی شده در قراردادهای منعقد  5
 483 3131 93 964 3000 408 2172 493 )میلیون ریال(شده 

میلیون (سرانه اعتباری اشتغال درقراردادهای منعقده  6
 139 0 93 151 164 116 182 104 )ریال

میانگین اشتغال پیش بینی شده در طرح های معرفی شده  7
 330 0 100 619 1824 330 1589 259 )نفر(

میانگین اشتغال پیش بینی شده در قراردادهای منعقد شده  8
 305 0 100 638 1821 349 1190 472 )نفر(

های به بهره برداری  میانگین اشتغال ایجاد شده در طرح 9
 240 0 100 495 1692 276 950 281 )نفر(رسیده 

های  ز سوی بانک به طرحهای بررسی شده ا نسبت طرح 10
 76/76 82/54 14/79 51/75 11/51 62/69 01/76 21/83 )درصد(معرفی شده به بانک 

نسبت طرح های تایید شده توسط بانک به طرح های  11
 63/85 97/95 45/90 71/78 26/78 31/87 99/86 79/63 )درصد(بررسی شده از سوی بانک 

 های تایید شده نسبت قراردادهای منعقد شده به طرح 12
 46/80 06/63 20/83 53/77 78/77 80/75 50/85 79/72 )درصد(توسط بانک 

نسبت طرح های به بهره برداری رسیده  به طرح های  13
 06/76 95/48 55/82 17/68 67/66 08/64 92/79 46/63 )درصد(تایید شده توسط بانک 

 نسبت طرح های به بهره برداری رسیده به قراردادهای 14
 54/94 62/77 22/99 92/87 71/85 54/84 47/93 18/87 )درصد(منعقد شده توسط بانک 

نسبت اشتغال ایجاد شده به اشتغال پیش بینی شده در  15
 54/74 0 22/99 27/68 61/79 91/66 64/74 93/51 )درصد(قرادادهای منعقده
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  ...بررسی صنایع کوچک 

  کزیمردر استان های صنعتی  خصوصیات خوشه. 2-4
ای برای ساماندهی واحدهای کوچک و متوسط در          زمینه هکاینهای صنعتی عالوه بر      در واقع، خوشه  

 دسـتیابی بـه مزیـت       ماننـد دی  یـ فوا.  دارنـد  درپید متعددی را نیز     آثار و فوای   باشند،  مراکز صنعتی می  
هـای    صرفه، )هم مکانی(های حاصل از تجمیع  ، صرفه کارآیی گروهی،های هدف  ت مزی ،تولید انبوه 

 افـزایش تولیـد     ،هـای تنـوع ناشـی از ارتبـاط متقابـل صـنایع             اس و صـرفه   های مقی   شدن، صرفه  شهری
ای شدن، افزایش قدرت رقـابتی واحـدهای کوچـک و متوسـط در                واحدهای انفرادی پس از خوشه    

هـای صـنعتی را در       ت خوشـه  بازار، تمرکز جغرافیایی واحدها و شکل دادن بـه مزیـت رقـابتی، اهمیـ              
 و توسعه   های صنعتی   مفهوم خوشه   منافع یادشده بسط عینی    ،به عبارتی . کنند راکز صنعتی نمایان می   م

های کشور بـه ویـژه اسـتان          استان  بیشتر  رفع معضل بیکاری و سایر پیامدهای مثبت آن در         ،زاییاشتغال
  .مرکزی است

هـای   ر حوزه فعالیت   به بعد د   1380 از سال    رهای صنعتی در کشو    توسعه خوشه  با توجه به اینکه   
 بـر اسـاس نقـشه کـشوری       بنـابراین    ،هـای صـنعتی قـرار گرفـت        سازمان صـنایع کوچـک و شـهرک       

 خوشـه   45 خوشه در کشور شناسایی شده است که در حال حاضر            192 تاکنون   ،1های صنعتی    خوشه
از عنـوان یکـی      ه آخرین آمار و اطالعات، استان مرکـزی بـ         سبراسا. باشند صنعتی در کشور فعال می    
 جدول ذیل مشخصات خوشه هـای صـنعتی      .  دارد  خوشه صنعتی فعال   ششمراکز مهم صنعتی کشور     

  .دهد  را نشان می1387شده در استان مرکزی  لغایت پایان سال  برداری بهره
  

  1387خوشه های صنعتی بهره برداری شده استان مرکزی تا پایان سال . 5جدول 

  نوع فعالیت صنعتی خوشه های صنعتی ردیف
تعداد 

واحدهای 
  صنعتی

تعداد 
  شاغلین

میانگین اشتغال در 
  ∗هر واحد صنعتی

1 
قطعات فلزی و ریلی 

 اراک
  30  395 13 تولید فلزات اساسی

  9  674  71  غیرفلزییتولید سایر محصوالت کا ن سنگ محالت 2
عایق و ایزوالسیون 

 دلیجان
 3  15  354  23 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی

  6  63  11 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی  لی استرالیی پ
  6  70  11 تولید منسوجات کشباف محالت 4
  44  970  22 تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر  قطعات خودرو اراک 5
  14  593  41 تولید فلزات اساسی  پروفیل آلومینیم اراک 6

 - 3119 192 جمع

  . تحقیقنتایج :خذمأ

                                                 
  )1387(  سازمان صنایع کوچک ایران.1
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  96 و 95های شماره نهم مجله اقتصادی سال

در  کـه     انـد  های صنعتی استان مرکزی فعـال       بنگاه صنعتی در خوشه    192،  س جدول فوق  بر اسا 
نکتـه حـائز اهمیـت در تحلیـل     . انـد   نفر از اشتغال این استان را به خـود اختـصاص داده     3119 مجموع

ن اسـت کـه سـهم       ایـ های جدول فوق بر اساس تعداد واحدهای بهره برداری شده در این استان               داده
در زایی  اشـتغال  درصـد بـوده و سـهم         08/0های صنعتی تنها معادل      جود و فعال در خوشه    های مو   بنگاه
برداری شـده در اسـتان     ی بهره بینی شده در واحدها     درصد از کل اشتغال پیش     04/0 طها نیز فق   خوشه

ها با توجه به مزیت نسبی صنایع موجود در ایـن اسـتان          خوشه است که این موضوع بر توسعه نیافتگی      
 جـدول فـوق   هـا در اسـتان مرکـزی، مـوارد ذکـر شـده در               بر وضعیت خوشـه    با مروری .  دارد داللت
  . تر خواهد شد آشکار

 
  خوشه صنعتی قطعات فلزی و ریلی اراک ) الف

. هـستند ایـن واحـدها شـاغل        در  نفر 395 مجموع در. است  واحد 13این خوشه   تعداد واحدهای فعال    
که حمایـت    استایننشان دهنده که این موضوع دارد غل نفر شا30طور متوسط هر واحد تولیدی       هب

که وجـود نیـروی   این نباشد ضم  یی موثر اشتغالزامرکزی در تقویت    تواند در استان      از این واحدها می   
  .باشد  از ساده بودن ماشین آالت و خطوط تولیدحاکیتواند  با این توصیف میانسانی 

  
  خوشه صنعتی سنگ محالت) ب

ها مـشغول    ن واحد  نفر نیروی کار در آ     674 واحد صنعتی فعال است که       71رای  این خوشه صنعتی دا   
، ، معـادن  بـری  واحـدهای سـنگ      ،و نمـا  تزیینـی   هـای    سـنگ صـنعتی   خوشـه   ایـن   در  . فعالیت هـستند  

بـری بـه عنـوان یکـی از          پراکندگی واحدهای سـنگ     وضعیت .اند گرفته  آالت قرار   سازندگان ماشین 
هـا در چنـد نقطـه خـاص از             یبـر  سـنگ  به گونه ای اسـت کـه تجمـع          مزبور ارکان خوشه پیشنهادی  

   .شهرستان محالت شکل گرفته است
  

  خوشه صنعتی عایق و ایزوالسیون دلیجان ) ج
 نفر  354 بنگاه صنعتی در بخش عایق رطوبتی با تعداد اشتغال           23در این خوشه    تعداد واحدهای فعال    

 واحد فعـال صـنعتی بـا        11 بخش تولید الیی پلی استر      نفر و در   15و میانگین اشتغال هر واحد صنعتی       
واحـدهای فعـال در ایـن        ،شود یادآوری می . باشد  نفر می  6 نفر اشتغال و میانگین اشتغال هر واحد         63

  . ندباش  الیی سوزنی و نیز سازنده ماشین آالت تولید عایق می،خوشه تولیدکننده عایق
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  خوشه صنعتی کشباف محالت  )د
مـشغول    نفـر  70 ن واحـد صـنعتی تـشکیل شـده اسـت کـه در آ              11شباف محالت از    خوشه صنعتی ک  

کـه  شـایان ذکـر اسـت       . کننـد   نفر فعالیت می   6 صنعتی طور میانگین در هر واحد       ه ب .باشند  فعالیت می 
 این فعالیت به دو     .استشهرستان محالت    های اقتصادی در   از فعالیت  تولید محصوالت کشباف یکی   

قالـب فعالیـت صـنعتی       در نوع اول محصوالت کشباف در مقیاس وسیع و در         . شود   انجام می  صورت
 صـنفی و    هـای   فعالیـت  شهرستان محالت در قالب      ،نوع دوم از تولیدات کشباف    و در   د  نشو  تولید می 

  .باشد خانگی می
  

  خوشه صنعتی قطعات خودرو اراک  )هـ
 نفـر  970متوسط است کـه    بنگاه صنعتی کوچک و      22صنایع تولید قطعات خودرو اراک متشکل از        

 نفر نیروی کار است و انحراف معیار شـاغلین          44طور متوسط دارای     ههر واحد صنعتی ب   . پرسنل دارد 
 یعنی در میان صـنایع کوچـک و متوسـط           دهای دیگر است   واح  پراکندگی در  دهنده  نشاناین صنایع   

واحد با سایز بزرگ و     تولید قطعات خودرو اراک هم واحد تولید با سایز کوچک وجود دارد و هم               
 . به عبارتی اندازه واحدها یکدست نیست

گیری این واحدها ناشی از افزایش توجه صنعت خودرو به قطعـه سـازی در                شکل به طور قطع،  
 نزدیـک بـودن     ،گـری در اراک     هـای مناسـب صـنایع فلـزی و ریختـه             وجود زمینـه   ،1370اوایل دهه   

تولیـد خـودرو کـشور و همچنـین قابلیـت دسـتیابی             شهرستان اراک به تهران به عنـوان قطـب اصـلی            
  تـا  اسـت  ضروری   ،در این راستا  . استهای فلزی در شهرستان اراک        گری به قراضه    واحدهای ریخته 

توجـه  مورد   جدی   صورتبه  عناصر ساختاری یک خوشه صنعتی برای صنایع قطعات خودرو اراک           
   .قرارگیرد

  
  خوشه صنعتی آلومینیم اراک  )ی

های صنعتی در  های تشکیل خوشه پروفیل و مقاطع آلومینیومی اراک که یکی از پتانسیلصنایع تولید  
 نفر  593 که دارای    است بنگاه صنعتی کوچک و متوسط       41گردد متشکل از     استان مرکزی تلقی می   

 نفر پرسنل دارند و انحراف 14های این صنایع به طور متوسط حدود   هریک از بنگاه.کار است نیروی
هـای مـذکور بـسیار بـه هـم نزدیـک و               بنگـاه  ه است کـه انـداز     اینموید  اغلین این صنایع نیز     معیار ش 

لحـاظ  هـا از      بنگـاه  ،صـنایع فـوق     کـه در   ا به این معنـ    .باشد  ها ناچیز می    این بنگاه  ه در انداز  پراکندگی
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 توجه باید(  خورد  واحدها به چشم نمیهانداز جهتشاغلین بسیار به هم شباهت دارند و دوگانگی از 
 .)داشت که یکی از معیارهای اندازه یک واحد تولیدی تعداد شاغلین است

هـایی از قبیـل انبـوه نیـروی کـار مـاهر در        های صنعتی معموالً بر مزیـت   ل خوشه تشکی ،در واقع 
صنایع تولید پروفیـل و       در ،اما.  تکنولوژی استوار است   منطقه و صنعت مورد نظر، مواد اولیه و سرریز        

 زیرا استان مرکزی از ماده معدنی تولید        ،های فوق چندان مشهود نیست     مینیوم اراک مزیت  مقاطع آلو 
 از اسـتقرار صـنایع کوچـک و متوسـط مـرتبط بـا               جهتـی، پـیش   باشـد و از       آلومینیوم برخوردار نمـی   

تکنولـوژی   ریـز  آلومینیوم در اراک هیچ مهارت خاصی در این زمینه وجود نداشته اسـت و اثـر سـر                 
ی در اسـتقرار واحـدهای      ی و ابتـدا    اراک و نورد آلومینیوم نیز در حد بسیار سـطحی          ،سازیآلومینیوم  

  .خورد چشم میه فوق ب
  
  ی صنعتی در استان مرکزی ها  خوشهگیعمده توسعه نیافت دالیل. 5

هـای    خوشـه ترین علل ضـعف و توسـعه نیـافتگی    دهد که مهم   ها در این مطالعه نشان می      نتایج بررسی 
 : ان مرکزی به شرح ذیل استصنعتی در است

 ها   موجود در خوشهینبود همکاری بین واحدها . 1

  جای رقابت در کیفیت تولید و نوآوریهبقیمت  در شکنندهوجود رقابت  . 2

 و   در مراکز صنعتی به ویژه در نـواحی        ها از کسب و کار     تو حمای ها   ر ساخت  ناکافی بودن زی   . 3
  های صنعتی   خوشه
  ها و واحد صنعتی استان مرکزی   بنگاهای عمیق و ریشه یگرای درون . 4
بـه دلیـل   ..  .آالت و ، ماشـین   تکنولـوژی و دانـش فنـی       ، ناتوانی و ضعف در واردات مواد اولیه       . 5

مـورد نیـاز کـشور و     .. عواملی چون عدم آشنایی واحدها با وجود و یا عدم وجود تولید مواد اولیـه و               
  )اولیها ضعف در کیفیت تولید موادی(در داخل کشور ... د مواد اولیه و عدم امکان تولی

دلیل کیفیت پایین تولیـد و ضـعف موجـود در            ه ناتوانی و ضعف در صادرات تولیدات داخل ب        . 6
  هماهنگی با استانداردهای جهانی تولید و ضعف در بازاریابی صنعتی

  
  )راهکارهای پیشنهادی(های سیاستی  توصیه .6
انـدازه   مـرتبط بـا   هـای  کـشور، محـدودیت  هـای   اسـتان های کوچک در  ترین مسائل بنگاه  از مهم  •

ازی س  راهکار خوشه  ،این معضل یکی از بهترین راهکارهای ارائه شده برای حل         .  است کوچک آنها 
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امکان استفاده از تجربیـات و امکانـات    ،ها بنگاهبا تجمیع این  زیرا و تجمیع آنها در قالب خوشه است     
هـای موجـود در      انتقال دانـش و نـوآوری      این،ه بر عالو. آید  وجود می   مشترک به  صورتبه   یکدیگر
گـذار    تـاثیر  هـا   بنگاه عملکردبر  مختلف  های   طهحیها در     وشه خ بنابراین. شود تر انجام می   ع سری خوشه

 ،امـا . گردنـد   های کوچک و متوسط می     های یک بنگاه بزرگ برای بنگاه      بوده و موجب ایجادمزیت   
ژه  مراکز صـنعتی کـشور بـه ویـ    اغلبدر نیز اشاره شد ن پیش از ای  غم این موضوع همان طور که     یرعل

عنـوان یـک بخـش تاثیرگـذار          اند در اقتصاد ملی بـه       نه تنها صنایع کوچک نتوانسته     استان مورد بحث  
هـای   مطرح باشند، بلکه در صورتی که به ایجاد بهبود در عملکرد این بخش توجـه نـشده و حمایـت                   

تـوان بـالقوه ایجـاد ارزش افـزوده در اقتـصاد کـشور،              الزم از آنها صورت نگیرد، بخـش اعظمـی از           
که این موضوع برای توسعه صـنعتی مراکـز هـدف تهدیـد جـدی      دادخواهد قابلیت خود را از دست      

هـای مـرتبط بـا صـنایع اولویـت دار            جاد خوشه بندی صنایع استان مرکزی و ای      تدر اینجا اولوی  . است
 . ضرورتی اجتناب ناپذیز است

تنها (های کوچک و متوسط ایرانی    ترین مرکزی که به ارائه خدمات به بنگاه         مهم ،در حال حاضر   •
به منظـور    این مرکز    .باشد   می "شبکه نقطه تجاری ایران   " مشغول است ) بخش تجاری و بازرگانی   در  

 ماننــدی فاهــداهــای کوچــک و متوســط   بــرای بنگــاه خــارجیهــای تجــاری کــردن فرصــت فــراهم
را  مقررات و فرایند تجاری در میان کشورهای عضو ،ها سازی رویه نسازی و ارزا سازی، یکسان  ساده

هـای تجـاری بـه        معرفی کاالها، خدمات و فرصـت      ،ها ای به بنگاه   ارائه خدمات مشاوره  .کند دنبال می 
از ...   و رسـانی   اطـالع ،  اقتصادی نمودن فرایند تجارت   ،  المللی  های اقتصادی در سطح ملی و بین        بنگاه

هـای   ی تعامل بنگاه  ها   فراهم کردن زمینه   ،در این راستا  .ست ا ها ز در حمایت از بنگاه    اقدامات این مرک  
 موجب شبکه نقطه تجاری ایرانهای  صنعتی استان مرکزی با این مرکز و برخورداری آنها از حمایت    

 آن توسعه اشتغال و محو تدریجی بحران بیکاری و          درپیارتقاء و پیشرفت واحدهای صنعتی استان و        
 .  اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور خواهد شدتحقق

البته با درنظر (ها در تولید ناخالص ملی و ایجاد مشاغل جدید  بنگاهموثر سهم با توجه به ضرورت  •
در  ای  م حمایت منطقـه   سیستبا   یمرکز شود  پیشنهاد می  ،)های صنعتی استان مرکزی    گرفتن توانمندی 

 از الزامات مهم  یکیزیرا اهداف طرح شده در فوق ایجاد شودها برای تحقق    و خوشه  نواحی صنعتی 
 و راهنمــایی ارائــه اطالعــات ،هــا و ســاماندهی واحــدهای صــنعتی اســتان مرکــزی در توســعه خوشــه

، دسترسی به اعتبـارات بـانکی     و فراهم کردن تسهیالت الزم در       کارآفرینان موجود و آتی     وآموزش  
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هـای مناسـب بـرای        تـشخیص فرصـت   ،  هـا   مشکالت بنگاه  حل،  تهیه برنامه های اجرایی کسب و کار      
 .  استمراکز اطالع رسانی تخصصی کسب و کار و ایجاد ایجاد کسب و کار

ها  های صنعتی این استان و توسعه نیافتگی آنها به ویژه در ساماندهی بنگاه با توجه به ضعف خوشه •
دانــشگاه، صــنعت و  حــوریارتبــاط زنجیــره ســه م عملیــاتی کــردن ،پیــشنهاد دیگــر در ایــن زمینــه 

 از طریق نهادهای حمایتی و پشتیبان از جمله  گیری این پیوند   شکلتحکیم   و   )سرمایه گذار (بردار بهره
هـای مناسـب    های صنعتی استان است زیرا باال بردن کیفیت تولید و اسـتفاده از روش          شرکت شهرک 

مهـم در   عتی قطعـا از الزامـات       های مدیریت مدرن در واحدهای صن      تولید و برخورداری از استراتژی    
 .این زمینه است

نامـه    آیـین  حتی با اجرای  (تاکنون  های کوچک    بنگاهوجود آمدن    ه ب ابتدایاز  که   است   قابل ذکر  •
هـای مـالی وسـیع دولـت از واحـدهای صـنعتی          وحمایـت  1384های کوچک در سال      گسترش بنگاه 

 نسبت به بنگاههـای بـزرگ در توسـعه    متریک مزیت نسبی ها   همواره این بنگاه  ) ها استان زودبازده در 
هـای کوچـک نـسبت بـه         کاهش مزیـت بنگـاه      که رسد به نظر می  . اند  داشته صنعتی و اقتصادی کشور   

تـرین    عمـده  ،البته در این راستا   . است ون بنگاهی و برون بنگاهی آنها     رصنایع بزرگ متاثر از عوامل د     
 عدم اطالع ،بنابراین. استی فروش محصوالت خود ها برا قدرت بازاریابی این بنگاه  عامل تاثیرگذار   

 ایـن   بنـابراین، می باشد   کشور ضعیف   داخل و خارج     از نیازهای بازار در      ها در این استان     بنگاه کافی
فـروش و   موضـوع بـر      و ایـن     روبـرو کـرده   با مشکل کمبود تقاضا برای محصوالت خـود          را   ها بنگاه

 است که به دلیل تنوع صنعت در استان مرکزی          اینینه  پیشنهاد اساسی در این زم    . است موثر سوددهی
 و مصرفی  کاالهای صنعتی اغلب  در  تولید  های   فناوری، از  )R&D (های ضروری است با ترویج روش    

 مـدیران بازاریـابی و بازاریابـان      واز نیروهای متخـصص     طور   دربازاریابی صنعتی استفاده شود و همین     
منـدی   بهـره در بازاریـابی صـنعتی   آنهـا    کارآمد و به روز  های تخصصنیز    و  ترغیب تقاضا  صنعتی در 
های الزم در    زمینه ،مدیریت برند  و   تبلیغاتهای مناسب    شود استفاده از روش    یادآوری می .موثر نمود 

  . فراهم خواهد کردراستااین 
 
  نتیجه گیری . 7

 سـمت   و متوسـط بـه    جهـت دهـی صـنایع کوچـک         هـا نـشان داد کـه          نتیجـه بررسـی    ،در این مطالعه  
گیـری   شـکل البته باید توجه داشـت کـه        . خواهد بود  شدن یکی از راهکارهای توسعه پایدار      ای خوشه

هـای هـم تخـصص و     یک خوشه بر اساس اصل کارایی جمعی و مبتنی بر تمرکز جغرافیایی شـرکت     
  .باشد ای متعامل با تهدیدها و فرصت هایی مشترک می ایجاد مجموعه
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، قـانون   )52ماده  (  نظام و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام       های کلی   سیاست ،در این راستا  
مـصوب  (گـرا     صـادرات  هـای  نامه بخشی توسـعه خوشـه      ، آیین )21،32،39 مواد( برنامه چهارم توسعه  

های کسب و کار، هماهنگی و مشاوره نزدیـک          ها و شبکه   نامه ملی توسعه خوشه    آیین ،)ت دولت یئه
ها در ایـن زمینـه، ایجـاد      ها و برنامه    استسازی سی  و پیاده  تدوین در   طبیرهای ذ  ها و سازمان   وزارتخانه
هـای    اهمیت توسعه خوشـه     گواه ای گیری نهادهای منطقه    حمایت از شکل   ،ای  توسعه خوشه  نهاد ملی 

 بـه  ای غم جدی بودن بحـران اشـتغال و توسـعه منطقـه          یرعل ،اما. صنعتی در مراکز صنعتی کشور است     
های صنعتی تاکنون به صورت یک رویکرد   توسعه خوشهاستان مرکزی،  ویژه در مراکز صنعتی مانند

  . است راهبردی مورد حمایت و پیگیری قرار نگرفته 
م  شود سهاعالم است که  اینهای صنعتی استان مرکزی البته نکته حائز اهمیت در تحلیل خوشه

ایی در   و سـهم اشـتغالز      درصـد بـوده    08/0ادل  های صنعتی تنها مع    های موجود و فعال در خوشه       بنگاه
برداری شـده در اسـتان     بینی شده در واحدهای بهره     ال پیش  درصد از کل اشتغ    04/0 طها نیز فق   خوشه

ها با توجه به مزیت نسبی  صنایع موجود در این  ضوع داللت بر توسعه نیافتگی خوشه است که این مو   
  .استان دارد

 تکمیـل و یـا تـامین    ،سهیالت برای ایجـاد  حمایت مالی دولت از طریق پرداخت ت،در این راستا 
 با روی کار آمدن دولت نهم نتایج مثبتـی را  1384های کوچک و زودبازده از سال   نقدینگی به بنگاه  

د کـه   نـ ده های آماری در این زمینه نشان مـی        بررسیزیرا   داشته است  بخش صنعت استان مرکزی      در
 متقاضـی اسـتفاده از ایـن         از تعـداد طـرح     جـدای  مندی استان مرکزی از این تـسهیالت       وضعیت بهره 

های عامل استان    های مختلف اقتصادی و در بانک      طرح در استان در بخش     9960تسهیالت با بیش از     
 مطلـوب   ً درکـل کـشور در ایـن زمینـه از اسـتقبال نـسبتا              20انعقاد قراردادگردیده است وکسب رتبه      

 باال بودن میانگین مبلغ هر قرارداد وه بر این،عال. حکایت دارد گذاران و صاحبان صنایع استان   سرمایه
هـای اقتـصادی      دهد که ابعـاد بنگـاه       نشان می  10 و کاهش رتبه استان به       کشوردر استان در مقایسه با      

های کوچـک و      با اجرای طرح بنگاه    ،از سوی دیگر  . باشد استان مرکزی از متوسط کشور بزرگتر می      
 درصـد اشـتغال تعهـد    25 حدود 1387ها تا پایان سال       این طرح  زود بازده و با به بهره برداری رسیدن       

 رتبه استان در ایجاد اشتغال نسبت به اشتغال تعهد شـده در             ،بنابراین. شده در استان پوشش یافته است     
 نتایج .دهد  که وضعیت بهتری نسبت به متوسط کشور را نشان می است11برنامه توسعه اشتغال استان     

های زود بازده در استان مرکزی طی دوره  مورد بررسـی             نامه بنگاه  ین اجرایی آی  ها از عملکرد    مقایسه
هـای بررسـی شـده در ایـن          لی بخش صنعت و معدن در بیشتر شـاخص        ک طور هد که ب  نده نیز نشان می  
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  96 و 95های شماره نهم مجله اقتصادی سال

 بـه   ،چنانچه از محاسبات انجام شده در این زمینه مشخص اسـت          .  مطالعه باالترین سهم را داشته است     
هـای    جایگاهی مطلوب است که با اعمال سیاست نعتی بودن این استان جایگاه صنعت     دلیل ماهیت ص  

 بنـابراین، . توان به موثر بودن صنعت در تولید ناخالص داخلی و اشتغال استان پی برد      حمایتی کارا می  
هـای صـنعتی و اسـتفاده از     ، رفع موانع موجود در خوشـه های زودبازده صنعتی  حمایت جدی از طرح   

توانـد   سازی در استان می    ها و مقدمات خوشه     ینهدار استان و فراهم کردن زم      ر صنایع اولویت  مدل موث 
  . گذار باشد نها در توسعه اشتعال استان تاثیربردن سهم صنایع کوچک و نقش آ در باال
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