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د رش"و " فشار بزرگ"هیرشمن سال ها پیش نظریه رشد نامتوازن را در مقابل نظریه ⚫

به این معنی که در اقتصادهای در حال توسعه، " رشد نامتوازن".مطرح کرد" متوازن

به بجای سرمایه گذاری همه جانبه در بخش های مختلف اقتصادی و تالش برای دستیابی

مایه تعادل گسترده، ضروری است سرمایه های محدود روی صنایع و فعالیت های خاصی سر

.گذاری شود تا آن صنایع و فعالیت ها توسعه سریع تری پیدا کنند

ن بخش ها صنعت خاص،  و به دلیل وابستگی های متقابل اقتصادی بی/با توسعه این بخش⚫

یک واند صنایع، می ت/صنعت اصلی قبل از دیگر بخش ها/و صنایع مختلف، توسعه یک بخش

اه ضرب العجل را به همررشته تحرکات و تغییرات نسبی قیمت ها و سیاست های عمومی

ه پاسخ بیاورد تا نارضایتی های نسبت به کمبودهای ایجادشده رفع شود، به عدم توازن اولی

.  صنعت بینجامد/داده شود و به رشد قابل توجه در آن بخش

نین تحرکاتی تاثیر چشمگیری بر ایجاد چفعالیت ها یا صنایعی که می توانستند شناختلذا ⚫

از مرتبط داشته باشد، به یکیصنعتی و اعمال سیاست های عمومی /در صحنه اقتصادی

و دغدغه های اصلی اقتصاددانان و سیاستگزاران توسعه برای طرح ریزی رشد اقتصادی

.صنعتی بدل شد



Linkage in Development Economies

برندهپیشصنایعایجادهمچونمختلفیعناوینتحتبعداکههاییسیاست⚫

(Propulsive Industries)،پارکصنعتی،شهرکصنعتی،قطبمادر،صنایع

.بودندرویکرداینکردناجراییجهتدرهمگیشدطرح.......وفناوری

وانتمیچگونهراکلیدیهایفعالیت/صنایعچنینکهبوداینمحوریسوالحال⚫

.باشدداشتهدنبالبهرانظرموردآثارآنها،توسعهتاکردشناسایی

یلهوسبهکلیدیصنایعکهدادنداینگونهرافوقسوالپاسخدیگرانوهیرشمن⚫

ردنمتمرکزکباوشوندمیشناختهجلوبهروپیوندهایوعقببهروپیوندهایقوت

وانسانینیرویآموزشها،زیرساختتوسعهظرفیت،ایجادرویهاگذاریسرمایه

R&Dو،آنهارفعوکمبودهاظاهرشدنتوجه،قابلتحرکزمینهصنعت،آنبامرتبط

.آیدمیفراهمنامتوازنرشدنتیجهدر



چیست؟پیوندهااینازمنظور

نایعص/هافعالیتباخاصصنعتیافعالیتیکتبادالتوپیوندهامیزان:عقببهروپیوند

.میکندخریداریایواسطههاینهادهآنهاازکهباالدست

پاییننایعص/هافعالیتباخاصصنعتیافعالیتیکتبادالتوپیوندهامیزان:جلوبهروپیوند
.میشودبردهبکارنهادهعنوانبهآنهادرکهدست
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روش محاسبه ضرایب



صادیاقتسیاست گذاری هایوبرنامه ریزیبرایشدهشناختهابزارهایازیکی❖

یاقتصادنظامیکدرمختلففعالیت هایمیانتعامالتوروابطبیانگر❖

آنهامصرفوتوزیعنحوههمچنینوخدماتومحصوالتتولیدساختارتجلی❖

عقببهروپیوندهایضرایبمحاسبهیادشده،تعامالتوروابطازاستفادهبا❖
rev)اساسبراقتصادی،فعالیت هایبینبه جلوروو 4)ISICبررسیجهت

اقتصادیفعالیت هایسایربرصنعتیافعالیتیکتاثیر

یا5هرایراندر(اقتصادیفعالیتیا)کاالییاقالمبرایجداولاینمحاسبه❖
سال10

Input-Output Tables (IOTs)و پیوندها                    ستاندهـجداول داده



1365محاسبه در مرکز آمار ایران و بانک مرکزی این جدول از سال ❑



نها در این جداول ساختار و روش های محاسباتی پبچیده ای به ویژه در رابطه با پیوندها دارد که پرداختن به آ-

این مقال نیست و صرفا نتایج بدست آمده بازگو می شود

صنایع و محاسبات بر اساس طبقه بندی های استاندارد بین المللی برای این جداول انجام می شود که متاسفانه-

مگر )آن فعالیت های مرتبط با فراورده های الستیک و پالستیک را در یک ردیف ارائه می کند و امکان تفکیک
.وجود ندارد( مرکز آمار و انجام هزینه های سنگین/با درخواست از بانک مرکزی



بخش دوم

جایگاه صنعت الستیک و پالستیک در 
ستانده بر اساس قوت پیوندها -جدول داده



شدهلیستاقتصادیفعالیت89میاندرپالستیکوالستیکصنعتجایگاهدادننشان•
ستانده-دادهجداولدر

لو،جبهرووعقببهروپیوندهایمنظرازپالستیکوالستیکصنعتبندیرتبه•
ردتغییراتچگونگیو،کشورکلیدیصنعت5درپیوندهاباپیوندهااینقوتمقایسه

1395تا1380زمانیفاصلهدرهابندیرتبهاین

شافزایضرورتفعالیت،یکدرتولیدافزایشبرای:عقببهرو پیوندهایاهمیت•
اقتصادیتحرکبهمنجرهانهادهازایمجموعهتولید

هبخاصفعالیتیککاالهایومحصوالتبکارگیری:جلوبهروپیوندهایاهمیت•
هافعالیتوصنایعسایردرمحصوالتتولیدجهتنهادهعنوان

جداولساختارباآشناییضرورت•



13951380نام فعالیت اقتصادیردیف

ضریبرتبهضریبرتبه

12/68281/9تولید سایر فرآورده های غذایی و غذای آماده 1

22/63411/6(هغیرپاالیشگا)های حاصل از تصفیه نفتتولید سایر فرآورده2

3
تولید خودرو

(تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر)
32/5652/4

42/55142/2تولید فرآورده های الستیکی و پالستیکی4

52/5442/5تولید انواع آشامیدنی ها5

62/42461/5تماعیبیمه، بیمه اتکایی و تامین وجوه بازنشستگی بجز تامین اج6

72/41222/1تولید تجهیزات برقی7
82/39202/1ساختمان دولتی8
92/3832/7هاي گیاهي و حیوانيتولید روغنها و چربي9
102/35242/0ساختمان خصوصی10
112/3482/3تولید آهن و فوالد پایه11

فعالیت اقتصادی 89در ضرایب پیوند روبه عقبتغییرات در رتبه بندی -1جدول 

و جایگاه صنعت الستیک و پالستیک1380-1395طی دوره 



دتولی"،"نفتیفرآورده هایسایر"،"غذاییفرآورده هایسایر"فعالیت هایاهمیت•
فعالیت89میاندر)جدولایندر"پالستیکوالستیک"و"موتورینقلیهوسایل

(اقتصادی

تولیداتثلمدیگرفعالیت هایبسیاریازباالترجایگاهیدرپالستیکوالستیکصنعت•
(فعالیت80بربالغ)دیگربسیارمواردوسازیساختمانفوالد،وآهنتولیدبرقی،

باالشتاببیانگرکه4به14رتبهازپالستیکوالستیکجایگاهدرچشمگیرتحول•
درهکباالبسیاراحتمالو(بیشترنهاده هایتقاضای)عقببهروپیوندهایایجاددر

گیردقرارخودروازباالترصنعتاین(1400)جدیدترجداول

کصنعت الستیک و پالستیضرایب پیوند روبه عقب تحلیل 



فعالیت اقتصادی 89در ضرایب پیوند روبه جلوتغییرات در رتبه بندی -2جدول 

و جایگاه صنعت الستیک و پالستیک1380-1395طی دوره 
ردیف

13951380نام فعالیت اقتصادی
ضریبرتبهضریبرتبه

16/1253/8تولید محصوالت رایانه ای، الکترونیکی و نوری1

23/43541/1(هتل )فعالیت های خدماتی مربوط به تامین جا  2

33/4241/97استخراج سایر معادن3

43/34471/2استخراج کانه های فلزی 4

52/88741/02حمل و نقل از طریق خطوط لوله5

62/88851/01فعالیت اجاره داری6

72/85581/15فعالیت های خدمات مالی، بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی7

82/84331/54فعالیت های جنبی خدمات مالی و فعالیت های بیمه8

92/82391/44تولید محصوالت اساسی مس و آلومنیوم9

102/8134/15تولید آهن و فوالد پایه10

112/81122/54تولید سایر فلزات اساسی و ریخته گری11

182/57172/31تولید فرآورده های الستیکی و پالستیکی



ازرتبهییرتغ)نیستقبلیجایگاهمشابهجلوبهروپیوندهایدرپالستیکوالستیکجایگاه•

(18به17

(اتیخدموتولیدیفعالیت هایازبسیاریدراستفادهمورد)رایانه/الکترونیکصنایعباالیاهمیت•

نایعصمی ماند،باقیآنچهخدماتی،فعالیت هایکنارگذاشتنباورایانه/الکترونیکازغیر•

وانعنبهکههستندایواسطهکاالهایطبیعتاکهاستاساسیفلزاتانواعتولیدومعدنی

ودشمیظاهرکهصنعتیاولینانهاازبعد.روندمیکاربهصنایع/هافعالیتانواعدرنهاده

واختسهایفعالیتسایربامقایسهدرآنباالیاهمیتازنشانکهاستپالستیکوالستیک

.دارد(مانوفاکتور)تولید

کصنعت الستیک و پالستیضرایب پیوند روبه جلو تحلیل 



13951380نام فعالیت اقتصادیردیف

ضریبرتبهضریبرتبه

1
تولید خودرو 

تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر
32/5652/4

42/55142/22الستیک و پالستیک 2

72/432/7(از فعالیت های صنایع غذاییمتوسط تعدادی)صنایع غذایی3

فلزات اساسی 4

تولید آهن و فوالد 

112/3482/3

الکترونیک و مخابرات 5

تولید محصوالت رایانه ای، الکترونیکی و نوری

192/1113/1

311/97371/7مواد و محصوالت شیمیایی6

ستیک میان الضرایب پیوند رو به عقب مقایسه قوت پیوندها و تغییرات در رتبه بندی -3جدول 

(مورد توجه سیاستگزاران و افکار عمومی)و پالستیک و پنج صنعت مهم 



خب صنعت الستیک و پالستیک و پنج صنعت منتضرایب رو به عقب تحلیل مقایسه 

مقایسهدرپالستیکوالستیکصنعت(ناشناختهحدودیتااما)کلیدیجایگاهبرمجددیتاکید•

النیکهایگذاریسرمایهواستسیاستگزاراناکثرتوجهموردکهکشورمهمصنعتپنجبا

.گیردمیصورتآنهادر

درودروخصنعتجایگزینیاحتمالبررسیوسیاستگزارانبهجایگاهاینشناساندنضرورت•

ره،غیومجلسوزارتخانه،اتاق،درآنفعاالنصدایکهصنعتیعقب،بهروپیوندهایقوت

استتاثیرگذاربسیارهمچنان



13951380نام فعالیت اقتصادیردیف

ضریبرتبهضریبرتبه

الکترونیک و مخابرات 1
تولیدمحصوالترایانهای،الکترونیکیونوری

16/12102/61

فلزات اساسی 2
تولیدآهنوفوالد

102/8134/15

شیمیایی3
(اه هاغیر پاالیشگ)تولید سایر فرآورده های حاصل از تصفیه نفت 

152/6726/7

شیمیایی3
تولیدموادشیمیاییوفرآوردههایشیمیایی

332/3226/7

182/57172/31الستیک و پالستیک 4

5
صنایع غذایی

تولیدانواعروغنهایگیاهیوحیوانی
461/93271/7

تولید خودرو 6
تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر

601/63192/14

ضرایب پیوند رو به جلومقایسه قوت پیوندها با کمک تغییرات در رتبه بندی -4جدول 

میان الستیک و پالستیک و پنج صنعت منتخب



ب صنعت الستیک و پالستیک و پنج صنعت منتخضرایب رو به جلو تحلیل مقایسه 

درجلوبهروپیوندهایایجاددرپالستیکوالستیکفراوریهایفعالیتمحوریجایگاه•

اییغذصنایعازایمجموعهمتوسطوخودرو،ازباالتر–کلیدیصنعتپنجاینبامقایسه



بخش سوم 

ابعاد و ویژگی های 

پیوندهای روبه عقب و رو به جلو در الستیک و پالستیک 
و مقایسه با صنایع منتخب



13951380مین کنندهفعالیت های تا

درصددرصد

4649تولید مواد و فرآورده های شیمیایی1

170/6پالستیکیوالستیکیهایفرآوردهتولید2

1113فروشیخردهوفروشیعمده3

54/7بارایجادهنقلوحمل4

3/26/5الیافومنسوجاتتولید5

2/32پایهفوالدوآهنتولید6

1/80/5گیبازنشستوبیمهوجوهتامینبجزمالی،خدماتفعالیتهای7

1/40/7(هاپاالیشگاه)نفتیهایفراوردهتولید8

1/12/5برقتوزیعوانتقالتولید،9

11مصنوعاتسایرتولید10

9081(%)فوقدهگانههایفعالیتجمع

کلجمع
100100درصد

2085/2لایرمیلیاردهزار

آنهاراتتغییو،هانهادهکنندهتامیناصلیصنایعباپالستیکوالستیکصنعتعقببهروپیوندابعاد-5جدول

بهنزدیکبازاری،ارزش
1380سالبرابر40

افزایش چشمگیر

تجارت درون صنعتی



ده نهاده ها صنعت الستیک و پالستیک با صنایع اصلی تامین کننضرایب رو به عقب تحلیل ابعاد 

وضیح بیانگر جریان مبادله کاالهای مورد تقاضا از درون یک صنعت را تتجارت درون صنعتی •
مثال صادرات خودرو از اروپا و در عین حال واردات آن از )می تواند بین المللی باشد . می دهد

.فعالیت در یک کشور/، یا عرضه و تقاضای نهاده ها درون یک صنعت(سایر کشورها

از صنعت الستیک و پالستیک به میزان قابل توجهی استفاده(: 5)در جدول فوق تغییر عمده •
.کاالهای تولید شده توسط همین صنعت را افزایش داده است که پدیده مثبتی است

تخصص "اما این تغییر می تواند ناشی از افزایش واردات باشد یا اینکه ناشی از توسعه نسبی•
الزم است به آن پاسخ داده شود . باشدspecializaiton"  گرایی



13951390داده ستانده جداول 

0/790/67ضرایب فنی  

0/220/31نسبت واردات از مصارف واسطه ای  

0/570/36سهم صنایع داخلی از مصارف واسطه  

سایرازایواسطهمحصوالتلایر67متقاضی،خودریالی100ستاندهبرای1390درپولنعتص⚫3

.داخلیصنایعازلایر36ولایر،31واردات:ایواسطهمصرفاینتامین.خارجوداخلازاعم،بخشها

ازلایر22کهداردایواسطهنهادهبرایتقاضالایر79صنعت،ستاندهلایر100هربرای1395دراما

.دهشتأمینداخلصنایعازلایر57وواردات

.یافتهکاهشوارداتبالتبعویافتهافزایشتوجهیقابلمیزانبهداخلیهاینهادهازاستفادهلذا⚫

1395و 1390تغییرات در استفاده صنعت الستیک و پالستیک از مصارف واسطه ای داخلی و وارداتی بین سالهای 



بخش چهارم 

نتیجه گیری و پیشنهادات 



:مرتبط با این تحقیق

عالیت صنعت الستیک و پالستیک از جایگاه ویژه ای خصوصا در رابطه با پیوندهای رو به عقب و به تحرک واداشتن ف❑

اخته هایی که از آنها نهاده می خرد، برخوردار است که این جایگاه به ویژه برای سیاستگزاران و افکار عمومی چندان شن

.  شده نیست

اینجا ستانده استخراج نمود که اگرچه در–تاثیرات این پیوندها را می توان در رابطه با اشتغال زایی نیز از  جداول داده ❑

.  طرح نشد ولی بر اساس مطالعات قبلی، این صنعت در انجا نیز مسلما جایگاه ویژه ای دارد

الستیک برای دقیقتر کردن بررسی ها و توصیه ها،  و نشان دادن اهمیت صنعت ضروری است تفکیک میان الستیک و پ❑

صورت گیرد که نیازمند همکاری با بانک مرکزی و مرکز آمار و انجام بررسی های آماری تکمیلی است
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گمی و فقدان رویکرد استراتژیک از سوی دولت، ضروری است اتاق، تشکل های جمعی و انجمن ملیدربا توجه به سر❑

تیک تحقیقات الزم را در رابطه با نقش دولت، تشکل ها و بنگاه ها و تدوین سیاست ها و استراتژی های صنعت پالس

هنوز سند مورد وفاقی در رابطه با این صنعت ارائه نشده و عدم تدوین چنین . انجام داده و به مسوولین ارائه دهند

سندی، صحنه را همچنان به دست پتروشیمی ها می دهد که امروز دیگر صحبت نه از پروژه های چندصد ملیون دالری

های صحبت های حمایتگرانه مسولین و نهاد. بلکه صحبت از پروژه های چند ملیارد دالری پتروپاالیشگاهی می کنند

.   ذیربط را دیروز شنیدیم

شرکت های این صنعت، و با محدودیت های دولت در حمایت از % 98با توجه به کوچک و متوسط بودن اندازه بیش از ❑

یم تا در زمینه های تامین مالی، تقس. خوشه ای توجه جدی کنید/تولید و صادرات، ضروری است به ساختارهای چمعی

.فعالیت های مشترک تدریجا شکل گیرد... کار، انجام تحقیق و توسعه، و بازاریابی و توزیع، 
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ابطه با تشکل ها باید نقش فعال تر و موثرتری در رابطه با تفکیک واحدهای حقیقتا فعال از بنگاه های مصلحتی در ر❑

این کار مشکلی است ولی اگر انجام شود کارهای بزرگی در پی آن می آید. دریافت مواد ایفا کنند

صنعت به بلوغی رسیده و از جایگاهی برخوردار است که دیگر می توان صحبت از شهرک یا شهرک های صنعتی ❑

تخصصی پلیمری یا پارک فناوری پالستیک های سبز انجام داد

در در رابطه با مباحث تحقیق و توسعه ، ضرورت مشارکت با دستگاه های دولتی متولی سازمان های پژوهشی، حضور❑

سبز و رو به آینده R&Dساختارهای تصمیم سازی آنها و هدایت آنان به سمت 


