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کشش جانشینی مثبت به ترتیب عبارت از صنایع "دباغی  کمترین  ترکیبات ازت" و صنایع دارای 

کشتی" هستند. الزم به ذکر است  و تکمیل چرم" و "تولید و تعمیر انواع قایق و سایر شناورها به جز 

تولید  کاالهای  با  خارجی  مصرف  کردن  جایگزین  امکان  مثبت،  جانشینی  کشش  با  صنایع  در 

داخلی، وجود دارد.

F17, L6, C8, C23 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

کاال یا خدمت، به تغییرات قیمت در جایگزین های  کنش خریداران یک  کشش جانشینی، وا
میان  جانشینی  از  درجه ای  نشان دهنده ی  کشش  این  عبارتی  به  است1.  خدمت  یا  کاال  آن 
بررسی  طریق  از  جانشینی،  کشش  همچنین  است.  خارج  تولید  کاالی  و  داخل  تولید  کاالی 
اندازه گیری  کاالها  آن  نسبی  قیمت  تغییرات  به  کاال،  دو  نسبی  تقاضای  در  تغییرات  نسبت 
گرچه  ا شوند2.  یکدیگر  جایگزین  می توانند  که  است  خدماتی  یا  کاال  نشان دهنده  که  می شود 
مطالعه  واسطه  به  مختلف  کشورهای  در  شده  تولید  کاالهای  میان  جانشینی  کشش  مفهوم 
آرمینگتون در ادبیات اقتصادی مصطلح شده است، اما  کشش های  آرمینگتون )1969( با نام 
آن را به طور مستقل،  کشش جانشینی را معرفی و سپس رابینسون4  که مفهوم  ابتدا هیکس3 بود 

کرد5. با استفاده از فرمول ریاضی ارائه 
کروگمن )1984( باید توجه داشت  عالوه بر این با توجه به نظریه تمایل به تنوع در مصرف6 
کشور وارد و  کاالی مشابه آن به  کشور تولید شود و هم  کاالی خاص، هم در داخل یک  که یک 
کره ای و  که بین شرکت های چینی،  گوشی های هوشمند  به مصرف می رسد؛ به عنوان مثال بازار 
آمریکایی در رقابت شدید هستند، نمونه ای بارز و مشخص از این موضوع هستند. حال سوال 
کنش  بازار محصوالت داخلی  گر تغییری در قیمت های نسبی رخ دهد؛ وا که ا اساسی آن است 

و وارداتی به این تغییرات به چه صورت است.
جانشینی  نیز  و  آنها  مبدأ  حسب  بر  مشابه،  محصوالت  بین  تفاوت  کشش بر  این  همچنین 
که  است  حالی  در  این  است.  شده  نهاده  بنا  داخل  تولیدات  و  وارداتی  کاالی  بین  ناقص 
از  بسیاری  توسعه  استراتژی  مثال  به عنوان  باشد.  مهم  بسیار  می تواند  کشش ها  این  محاسبه 
کشورها در نیمه دوم قرن بیستم جایگزینی واردات بود و دولت ها به منظور دستیابی به اهداف 
کشش ها  با محاسبه این  را اتخاذ می نمودند.  بر جایگزینی واردات  اقتصادی، سیاست مبتنی 
در واقع میزان مقاومت محصوالت تولید داخل در مقابل محصوالت مشابه وارداتی اندازه گیری 

1. Feenstra et al., (2014)
2. Armington, (1969)
3. Hicks, (1932)
4. Robinson, (1933)
5. Cabrall et al., (2017)
6. Love of Variety
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بود1. همچنین در مقابل تصمیمات  گویای میزان عملی بودن سیاست فوق خواهد  که  می شود 
به  جهانی  تجارت  سازمان  به  پیوستن  تا  اقتصادی  و  تجاری  یکپارچگی های  مانند  کالنی 
کدام صنایع در معرض بیشترین زیان های رفاهی و  که  کمک شایانی می نماید  سیاست گذاران 

کارگران قرار می گیرند. از دست دادن اشتغال 
اقتصادی  خرد  داده های  سطح  در  کارخانه ای  صنایع  به  توجه  که  است  حالی  در  این 
صنعتی  جامع  نقشه  ترسیم  در  ویژه  به  و  است  صنعتی  سیاست گذاران  اصلی  نیازهای  از  یکی 
آینده ای نزدیک در مراحل ادغام و  کشور در  کشور مقوله ای اجتناب ناپذیر است، زیرا صنایع 
موضوع  این  درباره  که  صورتی  در  و  می گیرند  قرار  جهانی  مشابه  تولیدات  با  رقابت  معرض  در 
کافی صورت نپذیرفته باشد، می تواند مشکالت جدی و اساسی در پی  شناخت و برنامه ریزی 
وجود   2)ISIC( طبقه بندی  رقمی  چهار  سطح  در  صنعتی  125رشته  اینکه  ضمن  باشد.  داشته 
کلیات صنایع در سطح دو رقمی جهت سیاست گذاری راهگشا نمی باشد. دارد و پرداختن به 
منتخب  صنایع  آرمینگتون  جانشینی  کشش های  برآورد  هدف  با  حاضر  مطالعه  رو  این  از 
گستره ی  کارخانه ای ایران طراحی شده است. دوره زمانی مورد بررسی سال های 1396-1371 و 
تعداد  از  )ISIC(3 است.  رقمی  کارخانه ای در سطح چهار  تمامی صنایع  این مطالعه  صنعتی 
125 رشته صنعتی موجود در این طبقه بندی تعداد 23 رشته صنعتی به دلیل تحوالت نسخه های 
پایه ی  سال های  در  تغییر  همچنین  و  صنایع  بین المللی  استاندارد  طبقه بندی  سیستم  مختلف 
زمانی  102 رشته صنعتی طی دوره  و مابقی  نبوده است  و متقن  اتکا  قابل  آمار  مختلف، دارای 
کثر مطالعات داخلی و بین المللی این  گرفته است. روش تخمین مطابق ا فوق تحت پوشش قرار 
که نسبت به پایایی و نگرانی نسبت  حوزه با استفاده از روش ARDL است، زیرا عالوه بر این 
آن به دلیل پرهیز از خودهمبستگی و  کاذب خنثی است، در عین حال برآوردهای  به رگرسیون 
کوتاه مدت بین متغیر  کارا هستند4. همچنین این روش، روابط بلندمدت و  درونزایی، نااریب و 
تحت  وابسته  متغیر  و  می زند  تخمین  همزمان  به طور  را  الگو  توضیحی  سایرمتغیرهای  و  وابسته 

کفایی و میری، 1383  .1
منتشر شده است  و  ملل متحد طراحی  آماری سازمان  زیربخش  توسط  که  اقتصادی  فعالیت های  بین المللی  2. طبقه بندی 
کشورها قابلیت مقایسه داشته باشند. الزم به ذکر است محوریت اصلی این طبقه بندی بر  گزارش شده توسط  آمارهای  تا 

کشورها در این قالب منتشر می گردد. مباحث صنعتی تمرکز دارد و معمواًل داده های تولیدی 
3. International Standard Industrial Classification (ISIC)

1389 ، 4. ابونوری و خانعلی پور



درخ رب کشد هار  انشفنی وربا هناخر کارآانه ر با یتیابه ی ببه هار آرب 5

به خوبی  نیز  را  وقفه  با  اثرات  که  دارد  قرار  متغیرهای مستقل  و سایر  متغیر  این  وقفه های  تأثیر 
نظر  مد  بلندمدت  کشش های  تخمین  خاص  صورت  به  نیز  مطالعه  این  در  می نماید1.  آشکار 

ARDL انتخاب شده است. است، لذا روش 
و  کشش  نظری  ادبیات  دوم،  بخش  در  که  است  صورت  این  به  مقاله  این  سازماندهی 
قرار  بررسی  بین المللی مورد  و  گرفته داخلی  ادامه  مطالعات صورت  و در  آن  چگونگی تخمین 
گرفته است. الگو و روش پژوهش در قسمت سوم تشریح شده است. در قسمت چهارم الگوی 
گرفته و نتایج تجربی حاصل از تخمین الگو تفسیر شده است و  طراحی شده مورد برازش قرار 

در نهایت در قسمت پنجم، نتیجه گیری و توصیه های سیاستی ارائه شده است.

1. ادبیات نظری

میالدی   1940 دهه  از  غیرتجمعی  و  تجمعی  داده های  سطح  در  کشش  مفهوم  به  پرداختن 
اورکات2 است. در  اولین مطالعات در این زمینه، مطالعه پیشگام  از  مطرح شده و تقریبًا یکی 
تقاضای  تابع  تغییرات  حساسیت  میزان  دنبال  به  بین الملل  تجارت  حوزه  اقتصاددانان  واقع 
صورت  متعددی  مطالعات  خصوص  این  در  بوده اند.  خارجی  قیمت های  تغییر  به  نسبت  کل 
شلز  خان7،  و  گلداشتاین  همکاران6،  و  استرن  مگی5،  استرن4،  و  لیمر  چنگ3،  است.  گرفته 
این  در  نووی12  چن  و  میجان11  و  ایمبس  وینستین10،  و  برودا  مارکوئز9،  فینسترا،  همکاران8،  و 

خصوص مطالعاتی انجام داده اند.
تقاضای  به  وارداتی  تقاضای  نسبت  تأثیرپذیری  شدت  آرمینگتون  کشش  کلی  به طور 
کشش در  کاال را از تغییر نسبی قیمت داخلی به وارداتی آن محاسبه می کند. این  داخلی یک 

1. جلیل و محمود، 2009
2. Orcutt, (1950)
3. Cheng, (1959)
4. Limer, (1970)
5. Magi, (1975)
6. Estern, (1976)
7. Goldshtine, (1985)
8. Shelz, (1986)
9. Markoez, (2012)
10. Beroda and Weinstein, (2006)
11. Imbes, (2009-2015)
12. Chen and Novvy, (2011)
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به  و  وارداتی  یا  مقابل محصوالت مشابه خارجی  در  کشور  رقابتی محصوالت یک  توان  واقع، 
، درجه یا شدت جانشینی محصوالت مشابه را نشان می دهد1. بیان دیگر

در  اساسی  فرض  یک  اقتصادی  اثرگذار  نظریه های  سایر  مطابق   )1969( آرمینگتون 
لت های نظری  آن به دنبال دال مطالعات مربوط به تجارت بین الملل را نقض می نماید و برای 
تجاری  جریان های  به  مربوط  "مطالعات  می نماید  عنوان  خود  مقاله  در  او  می گردد.  تجربی  و 
طبقه بندی  مقصد  کشور  و  مبدا  کشور  تجارت،  مورد  کاالی  نوع  مولفه  سه  اساس  بر  کشورها 
می شود  فرض  صریح  صورت  به  مبادله  قابل  کاالهای  تقاضای  تابع  نظریه پردازی  در  می گردد. 
جانشین  کاال،  این  متمایزکننده  ویژگی های  از  صرف نظر  دیگر  کشور  از  شده  وارد  کاالی  که 
است".  شده  وارد  دیگری  کشور  از  که  است  کاالیی  و  داخل  تولید  مشابه  کاالی  برای  کاملی 
به عدد بی نهایت مبدل می کند  ریاضیاتی  به صورت  را  کاالها  این  کشش جانشینی  این فرض 
آرمینگتون این فرض تورش  که از نظر  آن ها برای همیشه ثابت است  که نسبت قیمت های  چرا 
ماهیت،  اساس  بر  کاالها  تفکیک  بر  عالوه  واقع  در  نظریه  این  می کند.  ایجاد  نتایج  در  بزرگی 
کاال نیز متمایز می کند و ماشین آالت فرانسوی و ژاپنی و محصوالت  آن ها را بر اساس مبدا تولید 
محصوالت  و  ماشین آالت  کاالیی  گروه  دو  مرسوم  الگوهای  در  که  ژاپنی  و  فرانسوی  شیمیایی 
معرفی  کاال  تولید  مبدا  و  ماهیت  نظر  از  متفاوت  کاالیی  گروه  چهار  واقع  در  بودند،  شیمیایی 
که با تعیین تعرفه های مختلف )با هر هدفی(،  کشوری را در نظر بگیرید  می کند2. برای مثال، 
کاسته  تعرفه  از  دلیل  هر  به  چنانچه  حال  است.  شده  خدمات  و  کاالها  آزاد  تجارت  از  مانع 
به  که  کاهش می یابد  کاالی داخلی  به  وارداتی  کاالی  نسبی  قیمت  آزاد شود،  و تجارت  شده 

جانشینی واردات نسبت به تولید داخل منجر می گردد3.
به  لحاظ  به  مختلف(،  )مبدأهای  مختلف  کشورهای  در  شده  تولید  محصوالت  طرفی  از 
نظر  از  آنها  تفاوت  سبب  به  نیز  و  منابع  و  تکنولوژی  سرمایه،  غیرهمگن،  کار  نیروی  کارگیری 
و  بوده  متمایز  یکدیگر  از  کاالها(،  کمبود  یا  )وفور  تولیدی  خالی  ظرفیت های  نبود  یا  وجود 
کیفیت محصوالت تولید شده نیز متفاوت است. همچنین در اغلب موارد هزینه تولید  بنابراین، 
یکدیگر  با  هرچند  متفاوت،  مکان های  در  شده  تولید  محصول  یک  نیست.  یکسان  نیز  آنها 

کفایی و میری، 1383  .1
2. آرمینگتون، 1969

کفایی و میری، 1383  .3
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مالحظه ای  قابل  تفاوت های  دارای  خریداران  نظر  از  است  ممکن  ولی  مشابهند،  کلی  نظر  از 
کیفیتی محصوالت  باشند. این تفاوت ممکن است به دالیل دیگری همچون تفاوت در سابقه 
یک موسسه، استفاده از مواد اولیه مرغوب و یا حتی شهرت خوب آن بروز نماید )همان منبع(.
توجه  با  هستند،  مشابه  عرضه  محل  از  صرفنظر  کاالها  می شود  فرض  که  الگوهایی  در 
که  الگوهایی  در  ولی  است.  پسماند1  تقاضای  واردات،  برای  تقاضا   ، کشور داخل  عرضه  به 
تقاضای  واردات،  برای  کشور  یک  تقاضای  متفاوتند،  تولید  مکان  به  توجه  با  محصوالت 
پسماند به حساب نخواهند آمد. بنابراین تقاضا برای هر محصول به صورت مجزا قابل تعریف 
کاال به نوعی پوشش دهنده شکاف بین  که در الگوهای سنتی بحث واردات  است. به این معنا 
تولید و مصرف داخلی بوده است2، اما در الگوهای جدیدتر مبتنی بر تنوع محصول، واردات 
نمی گردد  متصور  کشور  یک  داخل  مصرف  و  تولید  بین  شکاف  پوشش دهنده  به عنوان  کاال 
تابع  دارای  می دهند،  قرار  مصرف کنندگان  اختیار  در  که  تنوعی  به دلیل  مختلف  کاالهای  و 
تولید  محصول   ، کشور هر  در  کن  سا خریداران  نظر  از  اساس  این  بر  هستند3.  مجزا  تقاضای 

کاملی برای محصول مشابه وارداتی نیست5,4. داخل، جایگزین 
گرچه  ا جانشینی  کشش  مفهوم  که  داشت  عنوان  باید  نظری  ادبیات  بحث  جمع بندی  در 
توجه  مورد  کاالیی  و  صنایع  خرد  سطح  در  آن  به  مربوط  محاسبات  جدیدًا  اما  نیست،  نوپا 
تجارت  عرصه  در  رقابت  فضای  شدن  پیچیده تر  با  و  است  گرفته  قرار  بین المللی  مطالعات 
از فروض  گرفته است. مبنای اصلی این نظریه رد یکی  آن صورت  بین الملل، توجه ویژه ای به 
کاالها است. در خصوص  کالسیک الگوهای تجارت بین الملل یعنی عدم توجه به مبدا تولید 
از  معمواًل  و  می شود  مشاهده  نظرات  و  آرا  قرابت  نیز  آن  اقتصادسنجی  تخمین  روش های 
که البته تکنیک های آن متفاوت  الگوهای تقاضا برای واردات جهت تخمین استفاده می شود 
است.  شده  بهره گیری  گون  گونا روش های  از  مطالعه  اهداف  و  الگوسازی  نوع  به  بسته  و  بوده 
کید می شود توجه به سطوح خرد علی الخصوص  که اخیرًا در مطالعات بسیار به آن تا مسأله ای 

کمبود عرضه داخلی است. 1. بنابر تعریف چن و نووی )2011( تقاضای پسماند به معنی تقاضا برای واردات به اندازه 
2. Redding and Venables, (2008)
3. Helpman and Krugman, (1985-1989)
4. Bergstrand and Etall, (2014)
5. Broda and Weinstein, (2006)
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کدهای ISIC و HS1 است و برای مباحث مربوط به سیاست گذاری های  رشته صنایع در سطح 
اقتصادی بسیار با ارزش و قابل توجه است.

1-1. مطالعات پیشین

کشور  برای  آرمینگتون  کشش های  تخمین  عنوان  تحت  مقاله ای  در  کاپوسینسکی2  و  وار 
کشور موردنظر نمودند. در این مقاله به این نکته  کشش ها، برای  فیلیپین، اقدام به برآورد این 
بر اساس  نامیده می شود،  آرمینگتون  کشش های  به اصطالح  که  آن چیزی  که  مهم اشاره شده 
شده  نهاده  بنا  داخلی  تولیدات  و  واردات  بین  ناقص  جانشینی  و  مبدأ  در  محصوالت  تفاوت 
کشش های جانشینی از سه روش اقتصادسنجی روش حداقل مربعات  است. آن ها برای برآورد 
از  کی  حا کلی  نتایج  کرده اند.  استفاده  خطا4  تصحیح  روش  و  جزئی3  تعدیل  روش  معمولی، 
مثبت  عالمت  یعنی   ، انتظار مطابق  عالمت  دارای  تخمین ها  این  از  نیمی  از  بیش  که  بوده  آن 
منفی  تخمین ها  این  از  پنجم  یک  حدود  در  هستند،  معنادار  نیز  آماری  لحاظ  از  و  هستند 
آماری معنادار نیستند. محدوده  هستند، یعنی عالمت مخالف انتظار را دارا بودند و از لحاظ 

معناداری این تخمین ها در روش حداقل مربعات معمولی بین 0/169 الی 3/789 است. 
در  تنوع  از  ناشی  رفاهی  عواید  خصوص  در  جامع  مطالعه ای  به   )2006( وینستین  و  برودا 
 1972  -2001 از داده های  ایشان  پرداختند.  ایاالت متحده  کشور  برای  محصوالت عرضه شده 
ورود  از  ناشی  رفاهی  اثرات  بررسی  منظور  به  فینسترا  پژوهش  مانند  مطالعه  این  برده اند.  بهره 
آن  به نوعی در  تنوع  که بحث  توابع قیمتی جدید دارد  به تخمین  نیاز  و متنوع  کاالهای جدید 
کاالی  وارد شده باشد. به این منظور مهم ترین عامل اثرگذار در انتخاب یا عدم انتخاب یک 
تا  شود  محاسبه  باید  واردات  جانشینی  کشش  یعنی  داخل،  تولید  کاالی  مقابل  در  وارداتی 
سادگی  منظور  به  مطالعات  از  بسیاری  در  که  کشش ها  این  گرفتن  یکسان  از  ناشی  تورش های 
روش  استفاده  مورد  تخمینی  روش  گردد.  خنثی  حتی االمکان  یا  ننماید  بروز  نمی شود،  لحاظ 

آماری  زیربخش  و  گمرک  جهانی  سازمان  توسط  که  است  طبقه بندی  نوعی   )HS: Harmonized System( طبقه بندی   .1
گزارش  کشورها در این قالب  سازمان ملل متحد طراحی و منتشر شده است و غالبًا آمار منتشره در زمینه تجارت بین المللی 

می گردد تا قابلیت مقایسه بین کشوری داشته باشد.
2. War and Kapvscinski, (2001).
3. Partial Adjustment Model (PAM)
4. Error Correction Model (ECM) 
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کدهای سه رقمی طبقه بندی استاندارد  گشتاورهای تعمیم یافته1 بوده است. واردات بر حسب 
و وینستین )2006( اجازه  برودا  گروه صنعتی طبقه بندی شده است.  تجارت بین المللی2 به ده 
میزان  اساس  بر  و  زمان  طی  )محصول(  تنوع  حسب  بر  صادرات  عرضه  تابع  که  می دهند 
 -2001 و   1972  -1988 دوره  دو  به  گرفته  صورت  تخمین  اساس  این  بر  نماید  تغییر  صادرات 
و فوالد و  آهن  گروه های نفت خام،  ترتیب  به  اول  گردیده است. در تخمین دوره  1990 تقسیم 
کشش های جانشینی بوده اند. در  محصوالت وابسته و محصوالت پاالیشگاهی دارای بیشترین 
ک و وسایل نقلیه موتوری دارای  دوره تخمینی دوم به ترتیب صنایع نفت خام، نساجی و پوشا

بوده اند. کشش جانشینی  بیشترین 
اندازه گیری  برای  جانشینی  کشش های  از  بهره گیری  به  مطالعه ای  در   )2011( نووی  و  چن 
ناهمگنی و در نهایت رتبه بندی رشته صنایع مختلف پرداختند. نتایج مطالعه نشان داده است 
کارخانه ای در اتحادیه اروپا به عنوان مثال درجه یکپارچگی در  که در میان 163 رشته صنعت 
که دلیل این موضوع هم هزینه های باالی  گچ و سیمان اندک ارزیابی شده است   ، آجر صنایع 
همچون  شونده  فاسد  غذایی  صنایع  خصوص  در  همچنین  است.  صنایع  این  در  نقل  و  حمل 
و  فسادپذیری  بحث  به  که  است  اندک  تجاری  یکپارچگی  درجه  هم  کیک  و  شیرینی  نان، 
خوبی  به  که  صنایعی  مقابل  نقطه  در  بازمی گردد.  مصرف  و  تولید  بین  اندک  زمانی  فاصله 
جمله  از  زیاد  پیچیدگی  و  باال  تکنولوژی های  با  مختلف  صنایع  رشته  به  می گردند  یکپارچه 
ساخت فضاپیما و صنایع فضایی، ساخت موتورها و توربین ها و صنایع رایانه ای ارتباط دارند.
عنوان  کاربردی  و  نظری  لحاظ  از  جامع  بسیار  مطالعه ای  در   )2016( میجان  و  ایمبس 
واردات  جانشینی  کشش های  محاسبه  و  تخمین  خصوص  در  سازگار  استراتژی  می نمایند 
دو  میان  دوجانبه  تجاری  جریان  که  است  تقاضا(  و  )عرضه  تعادلی  الگوی  یک  از  استفاده 
گونه های  بین  ثابت  جانشینی  کشش  دارای  الگو  تقاضا،  سمت  در  و  نماید  لحاظ  را  کشور 
در  می گردد.  صادر  و  تولید  مختلف  کشورهای  بوسیله  که  است  تولیدی  محصوالت  مختلف 
نظر  در  تجارت  هزینه های  شوک های  و  ترجیحات  به  مربوط  شوک های  از  ترکیبی  الگو  این 
و  متغیرها  سایر  از  مستقل  شوک ها  این  که  می شود  فرض  این ها  بر  عالوه  است.  شده  گرفته 
توسعه  حال  در  و  یافته  توسعه  کشورهای  شامل  و   28 کشورها  تعداد  هستند.  کامالً خوش رفتار 

1. Generalized Method of Moments (GMM)
2. Standard International Trade Classification (SITC)
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و  توتون  صنعت  به  مربوط  کشش  کمترین  نتایج  مطابق  است.  زمانی1995-2004  دوره  برای 
می توان  کم کشش  صنایع  دیگر  از  است.  ک  پوشا صنعت  به  مربوط  کشش  بیشترین  و  کو  تنبا
پرکشش  صنایع  دیگر  از  مقابل  نقطه  در  و  کرد  اشاره  مبلمان  و  سفال  کاغذی،  محصوالت  به 
و قطعات  نقل  و  لوازم حمل  ابزارهای دقیق، منسوجات،  و  اندازه گیری  به محصوالت  می توان 

کرد. اشاره  الکترونیکی 
محاسبه  به  مربوط  که  مطالعه ای  در   )2019( استرر  و  قدسی  و   )2016( همکاران  و  قدسی 
تعرفه های غیرقیمتی و ارزیابی سایر عوامل اثرگذار بر جریانات تجاری است، اقدام به بررسی 
مطالعه  زمانی  دوره  و  کشور   45 بررسی  مورد  کشورهای  تعداد  نموده اند.  جانشینی  کشش های 
گروه صنعتی در سطح  که شامل 17  گرفته شده  حد فاصل سال های 2014-2000 میالدی در نظر 
صنایع  به  مربوط  کشش  کمترین  مطالعه  این  نتایج  مطابق  است.  رقمی  شش   HS طبقه بندی 
»غذا،  و  هسته ای«  سوخت  و  پتروشیمی  محصوالت  سنگ،  »ذغال  آبرسانی«،  و  گاز  »برق، 
اندازه گیری  و  برقی  »تجهیزات  صنایع  به  مربوط  کشش  بیشترین  و   » کو تنبا و  توتون  و  نوشیدنی 

دقیق«، »ماشین آالت« و »وسایل حمل و نقل« است.
تجارت  بر  تجاری  آزادسازی  اثرات  بررسی  به  مطالعه ای  در   )1387( سالم  و  بختیاری 
معدود  جزء  که  پرداخته اند   1372-1381 دوره  برای  ایران  صنعتی  زیر بخش های  محصوالت 
کاالیی  از سطح  و  قرار داده  بررسی  را به صورت همزمان مورد  که رشته صنایع  مطالعاتی است 
کالن  که وجه  آیسیک استفاده نموده است  کرده است. در عین حال از سطح دو رقمی  عبور 
واردات  کشش  نتایج  طبق  است.  رنگ تر  پر  آن  خرد  وجه  به  نسبت  سیاست  گذاری  برای  آن 
کدهای 33 )چوب و محصوالت چوبی(،  نسبت به درآمد بزرگ است و اندازۀ آن در صنایع با 
اساسی(  فلزات  )تولید   37 و  سنگ(  ذغال  و  نفت  جز  به  غیرفلزی  و  کانی  )محصوالت   36
قیمت  شاخص  با  را  جانشینی  کشش های  مطالعه  این  در  است.  زیربخش ها  سایر  از  بزرگتر 
که در این مورد نتایج،  عمده فروشی صادراتی تقسیم بر نرخ ارز مؤثر واقعی سنجیده شده است 
بعضًا ناسازگار می نماید. به عنوان مثال در صنایع 31 )مواد غذایی، آشامیدنی ها و دخانیات(، 
و زغال  انتشارات( و 35 )شیمیایی  و  کاغذ مقوا، چاپ  ک و چرم(، 34 ) 32 )نساجی، پوشا
صنایع  سایر  در  که  حالی  در  نیست؛  معنا دار  جانشینی  کشش  پالستیک(  و  الستیک  سنگ، 
کشش جانشینی منفی و معنادار است؛ یعنی هر چه قیمت این  معنادار است. در صنعت 33 
صنعت  برای  می یابد.  کاهش  واردات  کند،  رشد  بیشتر  داخلی  قیمت  به  نسبت  وارداتی  کاال 



درخ رب کشد هار  انشفنی وربا هناخر کارآانه ر با یتیابه ی ببه هار آرب 11

کشش مثبت است؛ در حالی  کشش منفی با مقدار آن 0/44- و در بخش 37 این  36 نیز این 
که در بخش های 38 )ماشین آالت، تجهیزات، ابزار و محصوالت فلزی( و 39 )صنایع متفرقه( 

منفی است.
صنایع  سطح  در  صنعت   23 برای  آرمینگتون  کشش های  برآورد  به   )1390( میری  و  کفایی 
کشش های آرمینگتون  که محدوده  کی از آن است  دورقمی پرداختند. نتایج به دست آمده حا
گروه های دارای بیشترین  در روش حداقل مربعات معمولی، بین 0/38 تا 16/88 محاسبه شده 

ک و چرم. : میوه و سبزیجات، پوشا کشش عبارت بود از
به  جهانی  قیمت های  انتقال  بررسی  به  مطالعه ای  در   )1394( همکاران  و  شعبان زاده 
گندم،  کشاورزی شامل  کاالی اصلی بخش  10 قلم  بازارهای داخلی برای دوره 1391-1360 و 
و  مرغ  گوشت  مرغ،  تخم   ، شکر آفتابگردان(،  و  )سویا  روغن  سویا،  کنجاله  ذرت،  برنج،   ، جو
گرفت،  کشش ها بهره  گوشت قرمز پرداختند. به طور معمول برای بررسی انتقال قیمت ها باید از 
قسمت  مهم ترین   ARDL الگوی  از  استفاده  با  ارزی  کشش  و  آرمینگتون  کشش  محاسبه  لذا 
که نوسان قیمت های  از برآورد نشان می دهد  کلی نتایج حاصل  این پژوهش است. به صورت 
انتقال  محصوالت  داخلی  بازار  به  مدت  کوتاه  دوره  از  بیشتر  بلندمدت  دوره  طی  جهانی 
می یابد. همچنین چنان چه محصول تولیدی با شکاف تقاضای داخل مواجه باشد و یا تعداد 

آن در بازار داخلی اندک باشد، بیشتر از قیمت های جهانی متاثر خواهد شد. جانشین های 
لیانی و همکاران )1394( در مطالعه ای جهت بررسی چگونگی انتقال قیمت جهانی غالت 
کشش  و  آرمینگتون  جانشینی  کشش  کاربرد  از  ایران  در  محصوالت  این  داخلی  بازارهای  به 
کشش های  محاسبه  به   ARDL الگوی  از  استفاده  با  راستا  این  در  نموده اند.  استفاده  ارزی 
بر  تأثیرگذار  عوامل  ادامه  در  و  پرداخته  اند  کوتاه مدت  و  بلندمدت  در  ارزی  و  آرمینگتون 
گروه عمده غالت  این تحقیق چهار  واقع شده است. در  و تحلیل  واردات غالت مورد تجزیه 
 1360-1390 سال های  طی  زمانی  سری  داده های  و  انتخاب  برنج  و  ذرت   ، جو گندم،  شامل 
کننده  مصرف  نظر  از  ذرت  و  جو  گندم،  نتایج،  اساس  بر  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد 
اول سیاست های  گروه  برای سه  آن است.  وارداتی  نمونه  ایرانی مکمل  برنج  و  ایرانی جانشین 
آنها را افزایش خواهد داد. البته در  آنها شود، سهم وارداتی  گرانتر شدن نسبی  که باعث  قیمتی 
افزایش قیمت جهانی می تواند باعث  که  ارزی منفی نشان دهنده این است  کشش  مورد ذرت 
که در  آن است  از  کی  کشورها شود. همچنین نتایج حا افزایش صادرات این محصول به سایر 
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اثر  گمرکی  تعرفه  نرخ  و  غالت  داخلی  تولید  داخلی،  ناخالص  تولید  بلندمدت  و  کوتاه مدت 
غالت  واردات  تنظیم  منظور  به  است  شده  توصیه  لذا  داشته اند.  غالت  واردات  بر  معناداری 
بازار  به  جهانی  بازار  از  قیمت  انتقال  چگونگی  بر  عالوه  آنها،  داخلی  بازار  تنظیم  و  کشور  به 
داخلی، دولت به اثر عواملی همچون نرخ تعرفه و نرخ ارز بر واردات این محصوالت نیز توجه 

نماید.
تقاضای  درآمدی  و  قیمتی  کشش های  برآورد  به  مطالعه ای  در   )1395( همکاران  و  پناهی 
کشش های قیمتی و درآمدی  واردات دارو در ایران پرداخته اند. هدف این مطالعه محاسبه ی 
)سوئیس،  ایران  در  واردات  مبدأ  عمده  کشورهای  تفکیک  به  و  کلی  صورت  به  دارو  واردت 
روش  به کارگیری  با   ،1371-1393 سال های  فاصله ی  در  و  کشورها(  سایر  و  فرانسه  آلمان، 
ARDL و روش سیستم تقاضای تقریبًا ایده آل درجه ی دوم با مبدأ متفاوت1 است. نتایج نشان 
و  بوده  یک  از  کوچک تر  دو  هر   ، دارو واردات  قیمتی  کشش  و  درآمدی  کشش  که  می دهد 
مبادی  تفکیک  به  کشش  دو  این  برآورد  با  است.  قیمتی  کشش  از  بزرگ تر  درآمدی  کشش 
آلمان  و  فرانسه  کشور  دو  از  دارو  واردات  درآمدی  کشش  که  شده  مشخص  مذکور  وارداتی 
کوچک تر  کشش قیمتی واردات از تمامی مبادی مورد مطالعه  بزرگ تر از یک است. همچنین 

از یک است.
که  است  این  می گردد،  استخراج  مطالعات  این  بررسی  جمع بندی  از  که  اصلی  نکته ی 
تایید نمی نماید. همچنین  را  و همدیگر  بوده  نتایج مطالعات مختلف متناقض یکدیگر  بعضًا 
صنعتی  و  تولید  گروه های  جانشینی  کشش های  خرد،  سطح  داده های  خصوص  در  مطالعات 
کشش های  نیز  نموده اند2. در مطالعات داخلی  از هم محاسبه  و دور  را بسیار متفرق  مختلف 
در  هم  آن  که   )1387( سالم  و  بختیاری  و   )1390( میری  و  کفایی  مطالعه  در  به جز  جانشینی 
سطح دو رقمی سیستم طبقه بندی استاندارد بین المللی صنایع محاسبه شده است، نمونه های 
سایر  اصلی  تمرکز  شد،  مشاهده  فوق  مطالعات  در  که  همان طور  و  ندارد  دیگری  مشابه 
کشش های  بررسی  به  کاالیی  سطح  در  که  است  کشاورزی  محصوالت  زمینه  در  مطالعات 
کرد؛  استفاده  آن  از  کشاورزی  سیاست  گذاری  جهت  می توان  گرچه  ا که  پرداخته اند  جانشینی 
اما نسبت به قسمت اعظمی از تولید ناخالص داخلی یعنی بخش صنعت غفلت شده است. 

1. SDQUAIDS

2. چن و نووی، 2011
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کالن باید به صورت توامان اتخاذ شود  طبق ادعای چن و نووی )2011( ترکیبی از سطح خرد و 
که طبقه بندی صنایع در سطح چهار رقمی می تواند پاسخگوی این نیاز باشد.

2. الگو و روش پژوهش

واردات  جانشینی  کشش های  نهایی  رابطه  به  رسیدن  جهت  مختلفی  تبعی  فرم های  گرچه  ا
که به نوعی دربردارنده یک  کامل ترین فرم موجود  آمده است، اما در اینجا  در ادبیات نظری 
واردات  و  توابع صادرات  با  را همراه  تقاضای محصول  و  و عرضه  تعادل عمومی است  الگوی 

مورد توجه می دهد، استفاده شده است. 
و  داخلی  الف-تولیدات  که  است  شده  طراحی  زیر  فروض  اساس  بر  شده  مطرح  الگوی 
آرمینگتون(، ب-محصوالت  ناقص یکدیگر هستند )فرضیه  وارداتی جانشین های  محصوالت 
تولید  محصوالت  برای  ناقصی  جانشین  می رسند،  فروش  به  داخلی  بازار  در  که  داخلی  تولید 
که  کشور می تواند به هر میزان  که در بازارهای صادراتی به فروش می رسند، ج- داخلی هستند 
صادر  یا  وارد  کاالها  از  جهانی  مشخص  قیمت های  در  باشد  بیرونی  و  داخلی  تقاضای  مورد 
دوره  در  آن  افزایش  امکان  و  است  ثابتی  مقدار  کل  د-تولید  کوچک1(،  کشور  )فرضیه  نماید 
به طوری که  است  برقرار  کاالیی  تجاری  موازنه  برقراری  ه-قید  و  ندارد  وجود  کوتاه مدت  بسیار 
از پیش تعیین شده است و عرضه و  اختالف بین صادرات و واردات به یک میزان مشخص 

تقاضا در بازار داخل برابر و تعادل برقرار است.
از  توابعی  که  ( هستند  X کل3 ) تابع صادرات  و   ) Q کل2 ) واردات  تابع  و )2(  روابط )1( 

( هستند. sD ( و عرضه داخل ) dD (، تقاضای داخل ) E (، صادرات ) M واردات )

( , )dQ F M D=  )1(

( , )sX G E D=  )2(

اسمی  ارز  نرخ  از  تابعی  که  بوده   ) ep ( صادرات  و   ) mp ( واردات  قیمت   )4( و   )3( روابط 

کشور در صحنه بین المللی قیمت پذیر بوده و نمی تواند بر تحوالت جهانی  که این  کوچک به این معنا است  کشور  1. فرضیه 
اثر مستقیم بگذارد.

2. Import Aggregation Function
3. Export Transformation Function
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صادراتی  کاالی  جهانی  ثابت  قیمت  و   ) mπ ( وارداتی  کاالهای  جهانی  ثابت  قیمت  و   ) r ( 
( هستند: eπ (

m mp rπ=   )3(
e ep rπ=   )4(

که تابعی  ( بوده  xp ( و تولید کننده ) qp روابط )5( و )6( به ترتیب قیمت های مصرف کننده )
قیمت  و   ) ep ( صادارتی  کاالهای  داخلی  قیمت   ،) mp ( وارداتی  کاالهای  داخلی  قیمت  از 

( خواهند بود dp کاالهای تولید داخل ) داخلی 

1( , )q m dp f p p=   )5(

1( , )x e dp g p p=   )6(
( و معادله عرضه صادرات  / dM D روابط )7( و )8( نیز به ترتیب معادله تقاضای واردات )
کاالهای  (، قیمت داخلی  mp کاالهای وارداتی ) که تابعی از قیمت داخلی  ( بوده  / sE D (

( هستند dp کاالهای تولید داخل ) ( و قیمت داخلی  ep صادارتی )

2 ( , )m d
d

M f p p
D

=   )7(

2 ( , )e d
s

E g p p
D

=   )8(

( است B رابطه )9( قید برقراری تراز تجاری )
m eM E Bπ π− =   )9(

 ) sD ( و عرضه داخلی ) dD و نهایتًا رابطه )10( شراط برقراری تعادل بین تقاضای داخلی )
است.

0d sD D− =   )10(
در الگو شرط تعادل والراسی1 برقرار است. 

مازاد  و  جهانی  قیمت های  به  صادرات  از  تابعی  و  می نماید  بازگو  را  کل  درآمد   )11( رابطه 
که با نرخ ارز اسمی تبدیل شده است:  تجاری است 

کلیت سیستم باهم حل می شود و هر تاثیری در یک بخش در  که در آن  1. تعادل والراسی اشاره به الگوی تعادل عمومی دارد 
که مجموع مازاد تقاضا ها در این سیستم  بخش دیگر اثرگذار خواهد بود و هم چنین قانون والراس برقرار است به این معنی 
گر )n-1( بازار در تعادل باشد  که در یک سیستم n  بازاری ا اقتصادی برابر صفر است. در واقع قانون والراس بیان می دارد 

)مازاد تقاضا وجود نداشته باشد(، باید بازار nُام نیز در تعادل باشد.
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xp X rB+   )11(
ارزش تولید ناخالص داخلی بوسیله رابطه زیر نمایش داده می شود:

x e d sp X p E p D= +   )12(
کل جذب یا مخارج داخلی هم به صورت زیر تصریح می گردد؛

q m d dp Q p M p D= +   )13(
کل  کل و مخارج  که همواره درآمد  12 و 13( نشان می دهد  و  رابطه )11  ارتباط متقابل این سه 
گر از رابطه )1(  کل الگو ا کل( باهم برابر است و قانون والراس برقرار است. برای حل  )جذب 

گرفته شود؛ گرانژ  نسبت به روابط )2( و )9( ال
 [ ( , )] [ ]m e

x bL Q X G E D B M Eλ λ π π= − − − − +  )14( 
با برقراری شرایط مرتبه اول می توان نوشت:

 0x
L Q G
D D D

λ∂ ∂ ∂ = + = ∂ ∂ ∂   )15(
 0m

b
L Q
M M

λ π∂ ∂  = + = ∂ ∂
  )1-15(

0e
x b

L G
E E

λ λ π∂ ∂ = − = ∂ ∂ 

  )2-15(

با حل رابطه )2-15( عبارت زیر حاصل می گردد:
e

b x
G
E

λ λ π∂ =  ∂   )16(
گر این رابطه در رابطه )2( جایگذاری  شود؛ ا

m
x

Q G
M E

π λ∂ ∂
= −

∂ ∂   )17(
گر رابطه فوق بر رابطه )1( تقسیم شود؛ در نهایت ا

e

m

Q D G D
Q M G E

π
π

∂ ∂ ∂ ∂
= =

∂ ∂ ∂ ∂   )18(
1e رابطه زیر بدست می آید: mπ π= = و با فرض؛

d q

m q

Q D p p
Q M p p

∂ ∂
=

∂ ∂
  )19(

تابعی  که  تابع تقاضای واردات مطرح می شود   ، کسر از صورت و مخرج   ) qp با ساده سازی )
dاز قیمت های نسبی یا نسبت قیمت های داخلی به خارجی است.

m

Q D p
Q M p

∂ ∂
=

∂ ∂   )20(
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با  که  است  وارداتی  کاالهای  و  داخل  تولید  کاالهای  بین  جانشینی  کشش  همان  واقع  در  که 
به  اقتصاد سنجی  رابطه  یک  صورت  به  اخالل،  جزء  کردن  اضافه  و  لگاریتمی  فرم  در  نوشتن 

صورت زیر خواهد شد.
0 1( ) ( )

m

t t td

D pLn Ln
M p

α α ε= + +
  )21(

، داده های صنایع برای 125  کشور کارخانه ای  کشش های آرمینگتون در صنایع  به منظور برآورد 
کدهای چهار رقمی سیستم طبقه بندی استاندارد بین المللی طی دوره ی زمانی  رشته صنعتی با 
کاالهای صنعتی )ISIC( طی  گردید. به دلیل تغییرات نسخ طبقه بندی  1396-1371 استخراج 
بانک  و  آمار  مرکز  نمونه گیری های  چرخه  از  زمان  مرور  به  صنعتی  رشته های  از  تعدادی  زمان 
به دامنه رشته های صنعتی  از صنایع جدید  به دلیل تحوالت صنایع، تعدادی  و  مرکزی حذف 
این دوره زمانی چهار مرتبه  که در  پایه  افزوده شده است. همچنین به دلیل تغییرات سال های 
این  ناچار  به  که  است  شده  خارج  دسترس  از  صنایع  از  تعدادی  قیمت های  است1،  داده  رخ 
گمرک جمهوری اسالمی  گردید. در خصوص صادرات و واردات صنایع از آمار  صنایع حذف 
کاالها  کدگذاری  که بر اساس طبقه بندی نظام هماهنگ توصیف و  ایران استفاده شده است 
 )ISIC( کدهای  به  داده ها  این  تبدیل  برای  که  می پردازد  تجاری  داده  های  انتشار  به   )HS(
فرآیند های  این  ماحصل  است.  شده  پیروی  متحد  ملل  سازمان  کدهای  تبدیل  دستورالعمل  از 
کدهای )ISIC( بوده  کارخانه ای در سطح چهار رقمی  کد رشته صنایع  آماری دسترسی به 103 

که دارای داده های قابل اتکا جهت استفاده در الگو هستند. است 
است.  شده  استفاده  صادرات  منهای  ستانده  ارزش  متغیر  از  داخل  تولید  داده های  برای 
برودا  البته  که  است  نموده  استفاده  ستانده  ارزش  از  خود  مطالعه  در   )2014 و   1994( فینسترا 
شود  استفاده  داخلی  کل  جذب  از  ستانده  ارزش  جای  به  باید  دارند  اعتقاد   )2006( وینستین 
کل  داخلی  جذب  زیرا  می گردد.  حاصل  صادرات  منهای  ستانده  ارزش  به  التفاوت  ما  از  که 
نتایج  و  می کند  خارج  داده ها  از  را  است  شده  تولید  صادرات  منظور  به  که  ستانده ای  میزان 
بر  و  ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک  اطالعات  از  واردات  آمار  دارد.  همراه  به  مستحکم تری 
کدهای  به  و  استخراج   )HS( کاالها  کدگذاری  و  توصیف  هماهنگ  نظام  طبقه بندی  اساس 
کاالهای  طبقه بندی بین المللی فعالیت های اقتصادی )ISIC( تبدیل شد. شاخص های قیمت 

1. سال های پایه 1376، 1383، 1390 و 1395
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طبقه بندی  نظام  اساس  بر  مرکزی  بانک  توسط  شده  منتشر  داده های  از  وارداتی  و  داخلی 
گرفته است.  استاندارد بین المللی صنایع، مورد استفاده قرار 

3. نتایج تجربی

بوسیله  متغیرها  پایایی  خصوص  در  تشخیصی  آزمون های  نهایی،  تخمین  انجام  از  قبل 
فیلیپس-پرون4  و  تعمیم یافته3  دیکی-فولر  ایم-پسران-شین2،  چو1،  لوین-لین-  آزمون های 
کاذب  رگرسیون  بابت  از  نگرانی  نبود  و  واحد  ریشه  وجود  عدم  موید  همگی  که  گرفت  انجام 
آزمون  هاسمن و  بودند. همچنین انتخاب بین الگوی تابلویی با اثرات ثابت و تصادفی توسط 
که روش تابلویی با اثرات ثابت برگزیده شد. مطابق با جدول )1( از  گرفت  آماره F لمیر صورت 
 ، کشش مثبت معنادار 103 رشته صنعت چهار رقمی تخمین زده شده تعداد 82 صنعت دارای 
کشش منفی معنادار و تعداد  کشش مثبت اما بی معنا، تعداد 5 صنعت دارای  8 صنعت دارای 
کشش  کشش منفی بی معنا است. از این تعداد حدود 33 رشته صنعتی دارای  8 صنعت دارای 
از  کوچکتر  جانشینی  کشش  دارای  صنعتی  رشته   57 تعداد  و  یک  از  بزرگتر  مثبت  جانشینی 

یک هستند. بازه ی ضرایب تخمینی در حد فاصل )4/000+ تا 2/269-( قرار دارند.
کدهای سیستم  کشش جانشینی مثبت به ترتیب عبارت از صنایع با  صنایع دارای بیشترین 
2411 “تولید مواد شیمیایی   ،” و ماءالشعیر طبقه بندی استاندارد بین المللی؛ 1553 “تولید مالتا 
کشتی"، 1533 "تولید فراورده های  کود و ترکیبات ازت"، 3511 "تولید و تعمیر انواع  اساسی به جز 
هستند.  ساختمانی"  پنجره های  و  در  و  قفسه بندی  نجاری،  مصنوعات  "تولید   2022 و  لبنی" 
کدهای  با  صنایع  از  عبارت  ترتیب  به  مثبت  جانشینی  کشش  کمترین  دارای  صنایع  همچنین 
تعمیر  و  "تولید   3512 چرم"،  تکمیل  و  "دباغی   1911 بین المللی  استاندارد  طبقه بندی  سیستم 
کننده"،  جابه جا و  باالبرنده  تجهیزات  "تولید   2915 کشتی"،  به جز  شناورها  سایر  و  قایق  انواع 
و  بروشور  و  کتاب  "انتشار   2211 و  ساختمان"  و  استخراج  و  معدن  ماشین آالت  "تولید   2924

کتاب های موسیقی و سایر نشریات" هستند.

1. Levin, Lin and Chui
2. Im, Pesaran and Shin
3. Augemented Dicky-Fuller
4. Phillips-Perron
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شروع   15 رقمی  دو  عدد  با  که  تعرفه هایی  کد  در  می دهد  نشان  نتایج  اقتصادی  تحلیل 
رشته  دو  تعداد  است،  آشامیدنی ها"  غذایی  و  مواد  تولید  "صـنایع   آن  کلی  عنوان  و  می شوند 
"تولید   1544 و  فساد"  از  گوشتی  فراورده های  و  گوشت  حفاظت  و  "عمل آوری   1531 صنعت 
رشته  پنج  تعداد  منفی،  کشش  دارای  مشابه"  آردی  محصوالت  ورمیشل  و  و  کارونی   ما رشته  و 
 1532 ،" کشتار دام و طیور کی "، 1520 " صنعت 1514 "تولید روغن  و چربی  حیوانی  و نباتی  خورا
 " "عمل آوری و حفاظت میوه ها و سبزی ها از فساد به جز خرما و پسته"، 1542 "تولید قند و شکر
کوچکتر  اما  مثبت  کشش  دارای  آدامس"  و  کائو  کا نقل ،  شکالت ،  آب نبات ،  "تولید   1543 و 
و  فرآورده های  ماهی  ماهی  و  1512 "عمل آوری  و حفاظت   تعداد چهار رشته صنعت  و  از یک 
مواد  از  اتیلیک  الکل  "تولید   1551 لبنی"،  فراورده های  "تولید   1533 فساد"،  از  حیوانات  سایر 
کشش مثبت و بزرگتر از یک هستند. در  " دارای  تخمیر شده" و 1553 "تولید مالتا و ماءالشعیر
نمی شوند  تفسیر  و  شده  لحاظ  نظریه  با  انطباق  عدم  به عنوان  منفی  کشش  معمواًل  مطالعات 
مثاًل  مطالعات  از  تعدادی  در  البته   .))1383( میری  و  کفایی  به  کنید  نگاه  مثال  )به عنوان 
مکمل  کاالهای  به عنوان   )1392( مقدسی  و  متقاعد  یوسفی  و   )1394( همکاران  و  شعبان زاده 
جانشین  معنای  به  مثبت  کشش  مقابل  نقطه  در  شده اند.  برده  نام  خارجی(  و  داخل  )برنج 
کوچکتر از یک به معنی تمایل اندک  کشش  کاالی مشابه وارداتی و  کاالی تولید داخل و  بودن 
افزایش قیمت  وارداتی حتی در صورت  کاالی  تولید داخل به جای  کاالی  به جانشین نمودن 
کشور  کاالی وارداتی دچار افزایش قیمت در سبد وارداتی  که نتیجتًا سهم  کاالی وارداتی است 
می یابد.  افزایش  می شود،  صرف  کاالها  این  واردات  بابت  که  ارزی  میزان  و  نمی یابد  کاهش 
کاالی  کشش های مثبت و بزرگتر از یک به معنای امکان جانشنی زیاد بین  در حالت متقابل 
کاالی  سهم  کاهش  و  وارداتی  کاالهای  قیمت  افزایش  هنگام  به  وارداتی  کاالی  و  داخل  تولید 
در  حتی  صنایع  قبیل  این  است.  کشور  وارداتی  کاالهای  سبد  در  یافته  قیمت  افزایش  وارداتی 
و  سریع  جایگزینی  به دلیل  شوند،  مواجه  وارداتی  کاالهای  قیمت  افزایش  با  گر  ا کوتاه مدت 
را به خود جذب  از ذائقه مصرف کننده داخلی  تولیدات داخلی می توانند سهم زیادی  شدید 
که منجر به افزایش  گاهانه مانند افزایش تعرفه یا وضع محدودیت هایی  نماید و سیاست های آ

کاالها بیانجامد. کاهش واردات این قبیل  قیمت شود، می تواند به 
ل  استدال با   ") )سیگار کو  تنبا توتون  و  از  محصوالت  تولید  "صـنایع    1600 صنعت  رشته 
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و  می شود  نگریسته  داخل  تولید  مکمل  کاالی  صورت  به  قبلی  تحلیل  در  شده  کار گیری  به 
کوی خارجی  نیز تمایل دارد توتون و تنبا افزایش قیمت  مصرف کننده داخلی حتی در صورت 
کند و حتی سهم هزینه ای آن را در سبد مصرفی خود افزایش دهد و لذا سهم آن در  را مصرف 
مشارکت  برای  خوبی  توضیح دهنده  شاید  شاخص  این  که  می شود  افزوده  کشور  وارداتی  سبد 
کسب  کشور در دوره اوج تحریم ها و  شرکت ژاپنی JTI1 در تولید سیگارهای خارجی در داخل 
معافیت از وزارت خزانه داری آمریکا باشد؛ زیرا مصرف کننده داخلی حتی در صورت مواجهه 
کاالی داخلی تغیر سلیقه نمی دهد. لذا اتخاذ هرگونه  کاالی وارداتی به سمت  با افزایش قیمت 
کوی خارجی به داخل  ، توتون و تنبا سیاست تحدید واردات می تواند به افزایش قاچاق سیگار
این اساس  بر  و رسمی منجر شود.  قانونی  مالیاتی  تعرفه ای-  از درآمدهای  و محرومیت دولت 
که  گونه ای  به  کرد،  توجه  بیشتر  با دقت  وارداتی  کاالهای  افزایش قیمت  به  زمینه  این  باید در 
به  منجر  قیمتی  و  مقداری  محدودیت های  طریق  از  وارداتی  کاالهای  قیمت  افزایش  گرچه  ا
کل یا قسمت اعظمی از  افزایش درآمد برای دولت می شود، ولی قاچاق در این زمینه می تواند 

کند. این درآمد را حذف 
"صـنایع  تولید  از  عبارت  ترتیب  به  که   19 و   18  ،17 رقمی  دو  کدهای  با  صنایع  رشته  در 
ک" و "صـنایع  تولید چرم  و مصـنوعات  چرمی" هستند، تمامی  منسوجات"، "صـنایع  تولید پوشا
کاالی  تا حدودی جانشینی میان  که نشان می دهد  کشش های مثبت بوده  رشته صنایع دارای 
کاالی مشابه وارداتی وجود دارد. البته در این بین صرفًا رشته صنایع 1729 "تولید  تولید داخل و 
که فاصله زیاد از یک ندارد و 1810 "تولید  کشش 1/057  طناب، ریسمان، نخ قند و توری" با 
کشش های بزرگتر از یک  کشش 1/269 دارای  " با  ک از پوست خزدار ک به استثنای پوشا پوشا
با سرعت  تولید داخل  کاالی  وارداتی، جایگزینی  کاالهای  افزایش قیمت  و در صورت  هستند 
لذا  و  بودند  یک  از  کوچکتر  کشش های  دارای  صنایع  رشته  مابقی  و  می گیرد  صورت  مناسب 
کاالی  افزایش قیمت  که باعث  سیاست های برنامه ریزی شده ی داخلی یا تحوالت بین المللی 
را  داخلی  مصرف کننده  ذائقه  و  داخل  تولید  غیرفزاینده  و  نامتناسب  صورت  به  شود  وارداتی 
که پتانسیل های  کفش است  تحت تاثیر قرار می دهد. نمونه عملی این موضوع در صنعت تولید 
سلطه  در  چین  کشور  ساخت  محصوالت  پایین  قیمت  وجود  با  مصرف کننده  سلیقه  و  داخلی 

1. Japan Tobacco International
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گرفته است.  کاالی چینی قرار  کشور صنعتی و واردکنندگان  کامل تولیدکنندگان این 
چوب ،  تولید  "صـنایع   محصوالت  به  ترتیب  به  که   21 و   20 رقمی  دو  کد  با  صنایع  رشته  در 
محصوالت  و  کاغـذ  تولید  "صـنایع   و  مبلمان("  از  )غیر  پنبه ای  چوب   و  چوبی   محصوالت 
ارتباط دارد، رشته صنایع 2021 "تولید ورقه های  روکش شده  و تخته  چندالیی ، نئوپان  کاغـذی " 
مقوایی"  و  کاغذی  وسایل  بسته بندی  سایر  کارتن  و  جعبه ،  "تولید   2102 و  تخته"  انواع  سایر  و 
کاالی  کشش جانشینی منفی است و امکان جانشنی حتی در صورت افزایش قیمت با  دارای 
و  در  قفسه بندی  و  مصنوعات  نجاری ،  "تولید   2022 صنایع  رشته  ندارد.  وجود  داخل  تولید 
بزرگتر  مثبت  کشش  دارای  مقوایی"  کاغذی  و  کاالهای   سایر  "تولید   2109 و  ساختمانی"  پنجره 
شدید  و  سریع  جانشینی  امکان  وارداتی،  کاالی  قیمت  افزایش  صورت  در  و  هستند  یک  از 
رشته صنایع  مابقی  که  در حالی است  این  دارد.  وارداتی وجود  کاالی  به جای  کاالی داخلی 
کوچکتر از یک هستند. بررسی جزئی تر این صنایع نشان از  کشش های جانشینی مثبت  دارای 
کابینت، درب و پنجره های UPVC1، درب های ضدسرقت،  تقاضای مصرف کننده داخلی به 
ایتالیا  و  آلمان  ترکیه،  کشور های  و لمینت های خارجی و عمدتًا ساخت  پارکت  کاغذ دیواری، 

که تمایل به استفاده از آن ها در مقایسه با تولیدات داخلی قابل توجه است. است 
کشش جانشینی  22 شروع می شوند غالبًا دارای  کد  با  که  بروشور  و  و تکثیر  صنعت چاپ 
"صـنایع   23 رقمی  دو  کد  با  صنعت  رشته  در  همچنین  است.  یک  از  کوچکتر  اما  مثبت 
جایگزینی  امکان  عدم  و  وارداتی  محصوالت  به  داخل  نیاز  به دلیل  نفتی"  فرآورده های    تولید 
نفتی  فرآورده های  "تولید   2320 صنعتی  رشته  حتی  و  ناچیز  صنایع  این  کشش  درستی  به  آن 
کشش  گاز مایع، سوخت جت و بنزین هواپیما دارد،  که عمدتًا اشاره به  تصفیه شده سوختی" 
وارداتی  سوخت های  از  برخی  گفت  می توان  نوعی  به  و  است  آمده  دست  به  منفی  جانشینی 

نیز هستند. نه تنها جانشین محصول داخلی نیست، بلکه مکمل 
رشته  به  از یک می توان  بزرگتر  و  مثبت  کشش جانشینی  دارای  از جمله دیگر بخش های 
مواد  "تولید   2413 ازت"،  ترکیبات  و  کود  به جز  شیمیایی  اساسی  مواد  "تولید   2411 صنایع 
انواع  رنگ  و روغن  جال  "تولید   2422 پالستیکی  به  شکل  اولیه  و ساخت الستیک مصنوعی"، 
 2511 پزشکی"،  در  استفاده  مورد  شیمیایی   مواد  و  دارو  "تولید   2423 مشابه"،  پوشش های   و 

1. Unplasticized Poly Vinyl Chloride
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"تولید   2695 رویی"،  الستیک های  بازسازی  و  روکش  مجدد  تویی ،  رویی  و  الستیک   "تولید 
ظروف  فلزی  و  انباره ها  مخازن ،  "تولید   2812 گچ"،  سیمان  و  بتن ،  شده  از  ساخته  محصوالت 
 مشابه"، 2813 "تولید مولدهای  بار به جز دیگ های  آب  گرم  و حرارت مرکزی"، 2911 "تولید موتور 
 ،" ترانسفورماتور و  ژنراتور  "تولید موتورهای  برق ،   3110 نقلیه("،  توربین  )بجز موتورهای  وسایل  و 
کنترل ،  "تولید وسایل  اندازه گیری ،  3312 کنترل  نیروی  برق"،  و  "تولید دستگاه های  توزیع    3120
کشتی"  آزمایش و دریانوردی"، 3410 "تولید وسایل  نقلیه  موتوری"(، 3511 "تولید و تعمیر انواع  
امکان  نیز  صنایع  این  در  اساس  این  بر  داشت.  اشاره  اسباب بازی"  و  بازی  "تولید   3694 و 

جانشینی تولیدات داخلی با محصوالت وارداتی مشابه وجود دارد.
کشش منفی عبارتند از صنایع 2430 )تولید الیاف مصنوعی  در نهایت دیگر صنایع دارای 
کفش (، 2923 "تولید ماشین آالت متالوژی  (، 2520 )تولید محصوالت پالستیکی به جز  و نخ تایر
کنترل  تجهیزات  "تولید   3313 و  شده"  کابل  عایق  بندی   سیم  و  "تولید   3130  ،" فلز ذوب  و 

صنعتی". عملیات 

کارخانه ای کشش های آرمینگتون صنایع  جدول 1- نتایج تخمین 

کد  ISIC کشش اندازه  .Prob کد  ISIC کشش اندازه  .Prob

عرض از مبدا -4.312 0.000 2695 1.824 0.000

1512 1.483 0.000 2696 1.916 0.000

1514 0.965 0.000 2699 0.733 0.025

1520 0.760 0.000 2710 0.522 0.142

1531 -0.415 0.521 2811 0.938 0.000

1532 0.926 0.000 2812 1.521 0.000

1533 2.493 0.000 2813 2.307 0.000

1542 0.877 0.004 2893 0.857 0.000

1543 0.513 0.000 2899 2.167 0.000

1544 -0.423 0.255 2911 1.065 0.028

1551 1.730 0.000 2912 0.608 0.001

1553 4.000 0.000 2913 0.840 0.000

1600 -0.051 0.893 2914 0.742 0.000
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کد  ISIC کشش اندازه  .Prob کد  ISIC کشش اندازه  .Prob

1711 0.414 0.009 2915 0.127 0.596

1721 0.898 0.011 2919 1.149 0.000

1723 0.781 0.003 2921 0.650 0.065

1729 1.057 0.071 2922 0.643 0.070

1810 1.269 0.000 2923 -0.510 0.000

1820 0.470 0.256 2924 0.159 0.403

1911 0.016 0.959 2925 0.652 0.000

1912 0.458 0.163 2926 0.560 0.000

1920 0.635 0.276 2929 0.608 0.029

2010 0.455 0.000 2930 0.772 0.000

2021 -0.765 0.079 3000 0.594 0.000

2022 2.353 0.000 3110 1.626 0.002

2023 0.953 0.006 3120 1.025 0.136

2029 0.335 0.253 3130 -2.269 0.000

2101 0.685 0.001 3140 0.772 0.017

2102 -0.089 0.780 3150 0.475 0.005

2109 1.161 0.000 3190 1.475 0.000

2211 0.298 0.070 3210 1.010 0.000

2212 0.200 0.004 3220 0.421 0.000

2219 0.368 0.107 3230 0.761 0.000

2221 -0.654 0.034 3311 1.071 0.000

2222 1.497 0.000 3312 1.557 0.000

2310 0.328 0.335 3313 -0.711 0.179

2320 -0.198 0.832 3320 0.383 0.507

2411 2.770 0.000 3330 0.481 0.000

2412 0.965 0.041 3410 1.372 0.000

2413 1.305 0.001 3420 0.789 0.049

2421 0.480 0.325 3430 1.445 0.007

2422 1.060 0.000 3511 2.525 0.000
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کد  ISIC کشش اندازه  .Prob کد  ISIC کشش اندازه  .Prob

2423 1.171 0.000 3512 0.026 0.930

2424 0.456 0.038 3520 0.435 0.000

2429 1.210 0.000 3591 0.715 0.001

2430 -0.707 0.197 3592 0.401 0.032

2511 1.098 0.000 3599 -0.072 0.903

2519 0.560 0.007 3610 0.799 0.033

2520 -2.254 0.014 3692 0.237 0.040

2691 0.601 0.000 3693 0.948 0.003

2692 0.806 0.000 3694 1.655 0.026

2694 1.921 0.000 3699 0.470 0.001

R-squared 857/0 Adjusted R-squared 845/0

F-statistic 72/372 )Prob )F-statistic 000/0

Hausman Test 
F-statistic = 80/243

Prob (0/000)

منبع: یافته های پژوهش

کل رگرسیون  که نشان دهنده خوبی برازش   F آماره  ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و 
است همگی دارای نتایج قابل انتظار هستند و صحت تخمین های حاصله را تایید می کنند.

نتیجه گیری و توصیه های سیاستی

گاالوی و همکاران  که برگستراند و همکاران )2013، 2007(، چن و نووی )2011، 2009(،  همان طور 
ویژگی های  به  که  مطالعاتی  عطف  نقطه  کرده اند،  کید  تا  )2006( میجان  و  ایمبس  و   )2003(
مطالعات  به  توجه  با  همچنین  است.  آن ها  جانشینی  کشش  محاسبه  می پردازند،  صنایع 
داده های  از  استفاده  استرر1،  و  قدسی   ،)2006( وینستین  برودا   ،)2014( همکاران  و  فینسترا 
صنعتی  رهنمودهای  ارائه  و  سیاست گذاری  به  مربوط  مطالعات  برای  شده  غیرتجمعی  و  خرد 

1. Ghodsi and Stehrer, (2019).
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از تورش های  آن ها تصمیم گیری نماید و همچنین  اجتناب ناپذیر است؛ زیرا می تواند بر اساس 
ناشی از داده های تجمعی شده دوری  نماید. بر این اساس این مطالعه با استفاده از داده های 
و  کاال  بین المللی  طبقه بندی  اساس  بر  رقمی  چهار  کدهای  با  کشور  کارخانه ای  صنایع  تولید 
کشش های  محاسبه  به  اقدام  گمرکی  واردات  و  صادرات  و  قیمت،  شاخص های  از  استفاده 
صنعتی  رشته   125 تعداد  است.  پرداخته  آرمینگتون  کشش های  به  موسوم  صنایع  جانشینی 
 )ISIC( طبقه بندی  نسخ  در  گرفته  صورت  تغییرات  به دلیل  که  گرفت  قرار  محاسبه  مبنای 
مورد  نهایی  داده های  به عنوان  صنعتی  رشته   103 تعداد  پایه،  سال های  تحوالت  همچنین  و 
تمامی  و  است  بوده   1371-1396 سال  از  شده  استفاده  گستره ی زمانی  گرفت.  قرار  استفاده 
گرفته است. بنابر نتایج حاصله توصیه های  کارخانه ای در این تحقیق مورد بررسی قرار  صنایع 
شرح  و  می گردد  ارائه  فهرست وار  صورت  به  می گردد  استخراج  مطالعه  این  از  که  سیاستی 

گردیده است. آن در قسمت تفسیر نتایج ذکر  تفصیلی 
تولید . 1 آن "صـنایع   کلی  و عنوان  15 شروع می شوند  رقمی  با عدد دو  که  تعرفه هایی  کد  در 

و   1542  ،1532  ،1520  ،1514 پنج رشته صنعت  آشامیدنی ها" است، تعداد  مواد غذایی  و 
کوچکتر از یک و تعداد چهار رشته صنعت، 1533، 1551  کشش مثبت اما  1543 دارای 
کشش مثبت و بزرگتر از یک هستند، امکان جانشینی تولیدات داخلی با  و 1553 دارای 

محصوالت وارداتی مشابه وجود دارد.
نشان . 2 نتایج   ") کو )سیگار تنبا توتون  و  از  تولید محصوالت  1600 "صـنایع   رشته صنعت  در 

داخلی  مصرف کننده  و  می شود  نگریسته  داخل  تولید  مکمل  وارداتی  کاالی  که  می دهد 
کند  مصرف  را  خارجی  کوی  تنبا و  توتون  دارد  تمایل  نیز  قیمت  افزایش  صورت  در  حتی 
سبد  در  آن  سهم  لذا  و  دهد  افزایش  خود  مصرفی  سبد  در  را  آن  هزینه ای  سهم  حتی  و 
کشور افزوده می شود. لذا اتخاذ هرگونه سیاست تحدید واردات باعث جانشینی  وارداتی 
 ، سیگار قاچاق  افزایش  به  می تواند  و  نگردیده  وارداتی  محصوالت  با  داخلی  تولیدات 
مالیاتی  تعرفه ای-  درآمدهای  از  دولت  محرومیت  و  داخل  به  خارجی  کوی  تنبا و  توتون 

قانونی و رسمی منجر شود.
"صـنایع  تولید . 3 از  عبارت  ترتیب  به  که   19 و   18  ،17 رقمی  دو  کدهای  با  صنایع  رشته  در 

هستند،  چرمی"  مصـنوعات   و  چرم   تولید  "صـنایع   و  ک"  پوشا "صـنایع  تولید  منسوجات"، 
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تا حدودی جانشینی  که نشان می دهد  بوده  کشش های مثبت  تمامی رشته صنایع دارای 
سیاست های  با  می توان  و  دارد  وجود  وارداتی  مشابه  کاالی  و  داخل  تولید  کاالی  میان 

کرد. تحدید واردات نسب به این جانشینی اقدام 
که به ترتیب به محصوالت "صـنایع  تولید چوب ، . 4  21 20 و  کد دو رقمی  با  در رشته صنایع 

و محصوالت  کاغـذ  تولید  و "صـنایع   مبلمان("  از  پنبه ای )غیر  محصوالت چوبی  و چوب  
و  است  منفی  جانشینی  کشش  دارای   2102 و   2021 صنایع  رشته  دارد،  ارتباط  کاغـذی " 
در  ندارد.  وجود  داخل  تولید  کاالی  با  قیمت  افزایش  صورت  در  حتی  جانشنی  امکان 
صورت  در  و  هستند  یک  از  بزرگتر  مثبت  کشش  دارای   2109 و   2022 صنایع  رشته  مقابل 
جای  به  داخلی  کاالی  شدید  و  سریع  جانشینی  امکان  وارداتی،  کاالی  قیمت  افزایش 

کاالی وارداتی وجود دارد.
کشش . 5 دارای  غالبًا  می شوند  شروع   22 کد  با  که  بروشور  و  تکثیر  و  چاپ  صنعت  در 

وارداتی،  کاالی  قیمت  افزایش  صورت  در  است  یک  از  کوچکتر  اما  مثبت  جانشینی 
رخ  سرعت  به  اما  دارد.  وجود  وارداتی  کاالی  جای  به  داخلی  کاالی  جانشینی  امکان 

نمی دهد.
کشش های جانشینی . 6 کد دو رقمی 23 "صـنایع  تولید فرآورده های  نفتی"  در رشته صنعت با 

گفت برخی از سوخت های وارداتی نه تنها  آمده است و به نوعی می توان  منفی به دست 
جانشین محصول داخلی نیست، بلکه مکمل نیز هستند و امکان جانشینی وجود ندارد.

کدهای چهاررقمی و شش رقمی،  در پایان توصیه می شود در سایر مطالعات در طبقه بندی  با 
شود.  بررسی  تجاری-صنعتی  سیاست گذاری های  جهت  مختلف  صنایع  رشته  کشش های 
کشش های مثبت بزرگتر از یک احصاء شدند به  که در این مطالعه با  هم چنین رشته صنایعی 
گرفته تا نسبت به اتخاذ  کارشناسی در سطوح تصمیم سازی قرار  صورت فوری مورد بررسی های 
کمک  که این موضوع هم به تولیدات داخلی  سیاست های تجاری-تعرفه ای جدید اقدام شود 

کشور نقش به سزایی دارد. که در صرفه جویی ارزی  شایانی می نماید، هم این 
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پیوست ها

کاالهای صنعتی جدول 2- معرفی صنایع بر حسب طبقه بندی  

 ISIC
کد نام صنعت  ISIC

کد نام صنعت

1512 عمل آوری  و حفاظت  ماهی  و فرآورده های  ماهی و 
سایر حیوانات از فساد 2696 بریدن و شکل دادن و تکمیل سنگ

1514 کی  تولید روغن  و چربی  حیوانی  و نباتی  خورا 2699 کانی غیر فلزی طبقه بندی  تولید سایر محصوالت 
نشده در جای دیگر

1520 کشتار دام  و طیور 2710 تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد

1531 گوشت  و فرآورده های گوشتی  عمل آوری  و حفاظت  
از فساد 2811 تولید محصوالت فلزی ساختمانی

1532 عمل آوری  و حفاظت  میوه ها و سبزی ها از فساد 
)بجز خرما و پسته( 2812 تولید مخازن و انباره ها و ظروف فلزی مشابه

1533 تولید فرآورده های  لبنی  2813 گرم و  تولید مولدهای بخار به جز دیگ های آب 
حرارت مرکزی

1542 تولید قند و شکر 2893 تولید آالت برنده و ابزار دستی و یراق آالت عمومی

1543 کائو و آدامس کا تولید آب نبات ، شکالت ، نقل ،  2899 تولید سایر محصوالت فلزی طبقه بندی نشده در 
جای دیگر

1544 کارونی  و ورمیشل  و محصوالت آردی  تولید رشته  و ما
مشابه 2911 تولید موتور و توربین به جز موتورهای وسایل نقلیه و 

موتورهای دوچرخه و سه چرخه

1551 تولید الکل اتیلیک از مواد تخمیر شده 2912 کمپرسور و شیر و سوپاپ تولید پمپ و 

1553 تولید مالتا و ماءالشعیر 2913 تولید یاتاقان و دنده و چرخ  دنده و دیفرانسیال

1600 ) کو )سیگار تولید محصوالت از توتون  و تنبا 2914 کوره کوره و مشعل های  تولید اجاق و 

1711 آماده سازی  و ریسندگی  الیاف  منسوج  )بافت 
منسوجات( 2915 کننده تولید تجهیزات باالبرنده و جابه جا 

1721 تکمیل منسوجات  2919 کاربرد عام تولید سایر ماشین آالت با 

1723 کاالهای  نساجی ساخته شده  به  استثنای  تولید 
ک پوشا 2921 کشاورزی و جنگلداری تولید ماشین آالت 

1729 تولید طناب ، ریسمان ، نخ  قند و توری  2922 تولید ماشین ابزارها

1810 ک از پوست خزدار ک به استثنای پوشا تولید پوشا 2923 تولید ماشین آالت متالوژی ذوب فلز

1820 کاالهای  کردن پوست خزدار و  عمل آوردن و رنگ 
ساخته شده از آن 2924 تولید ماشین آالت معدن و استخراج و ساختمان

1911 دباغی  و تکمیل  چرم  2925 تولید ماشین آالت عمل آوری مواد غذایی و نوشابه و 
کو توتون و تنبا
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 ISIC
کد نام صنعت  ISIC

کد نام صنعت

1912 کیف و چمدان و محصوالت مشابه و زین  تولید 
و یراق 2926 تولید ماشین آالت برای تولید منسوجات و البسه و 

چرم

1920 کفش  تولید  2929 کاربرد خاص تولید سایر ماشین آالت با 

2010 اره کشی  و رنده کاری  2930 تولید وسایل خانگی طبقه بندی نشده در جای 
دیگر

2021 تولید ورقه های  روکش شده  و تخته  چندالیی ، نئوپان 
و سایر انواع تخته 3000 تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی

2022 تولید مصنوعات  نجاری ، قفسه بندی  و در و پنجره 
ساختمانی 3110 تولید موتورهای برق و ژنراتور و ترانسفورماتور

2023 تولید ظروف و محفظه های چوبی 3120 کنترل نیروی برق تولید دستگاه های توزیع و 

2029 کاال از چوب  تولید سایر محصوالت چوبی و تولید 
پنبه و نی و مواد حصیری 3130 کابل عایق بندی شده تولید سیم و 

2101 کاغذ و مقوا کاغذ و  تولید خمیر  3140 تولید انباره ها و پیل ها و باطری های اولیه

2102 کارتن و سایر وسایل بسته بندی  تولید جعبه و 
کاغذی و مقوایی 3150 تولید المپ های الکتریکی و تجهیزات روشنایی

2109 کاغذی و مقوایی کاالهای  تولید سایر  3190 تولید سایر تجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده 
در جای دیگر

2211 کتاب های موسیقی و سایر  کتاب و بروشور و  انتشار 
نشریات 3210 تولید المپ ها و المپ های لوله ای الکترونیکی و 

سایر اجزای الکترونیکی

2212 انتشار روزنامه و مجله و نشریات ادواری 3220
تولید فرستنده های تلویزیونی و رادیویی و 

دستگاه های مخصوص سیستم های ارتباط  تلفنی  
و تلگرافی

2219 سایر انتشارات 3230 ، دستگاه های  گیرنده های تلویزیون و رادیو تولید 
کاالهای وابسته ضبط یا پخش صوت و ویدئو و 

2221 چاپ 3311 تولید تجهیزات پزشکی و جراحی و وسایل ارتوپدی

2222 فعالیت های خدماتی مربوط به چاپ 3312
کنترل  تولید ابزارها و وسایل ویژه  ی اندازه گیری و 

و آزمایش و دریانوردی و مقاصد دیگر به جز 
کنترل عملیات صنعتی تجهیزات 

2310 کک کوره  تولید فراورده های  3313 کنترل عملیات صنعتی تولید تجهیزات 

2320 تولید فراورده های نفتی تصفیه شده 3320 تولید ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی

2411 کود و ترکیبات  تولید مواد شیمیایی اساسی به جز 
ازت 3330 تولید ساعت های مچی و انواع دیگر ساعت وسایل 

اندازه گیری زمان

2412 کود شیمیایی و ترکیبات ازت تولید  3410 تولید وسایل نقلیه ی موتوری
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 ISIC
کد نام صنعت  ISIC

کد نام صنعت

2413 تولید مواد پالستیکی به شکل اولیه و ساخت 
الستیک مصنوعی 3420 تولید بدنه اتاق سازی برای وسایل نقلیه ی موتوری و 

ساخت تریلر و نیم تریلر

2421 تولید سموم دفع آفات و سایر فراورده های شیمیایی 
مورد استفاده درکشاورزی 3430 تولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه ی 

موتوری و موتور آن ها

2422 تولید انواع رنگ و روغن جال و پوشش های مشابه 
و بتانه 3511 کشتی تولید و تعمیر انواع 

2423 تولید دارو و مواد شیمیایی مورد استفاده در پزشکی 
و محصوالت دارویی گیاهی 3512 کشتی تولید و تعمیر انواع قایق و سایر شناورها به جز 

2424 ک کننده و لوازم بهداشت و  تولید صابون و مواد پا
نظافت و عطرها و لوازم آرایش 3520 تولید و تعمیر تجهیزات راه آهن

2429 تولید سایر محصوالت شیمیایی طبقه بندی نشده 
در جای دیگر 3591 تولید انواع موتور سیکلت

2430 تولید الیاف مصنوعی 3592 تولید انواع دوچرخه و صندلی چرخ دار معلولین

2511 کردن مجدد و  تولید الستیک رویی و تویی و روکش 
بازسازی الستیک های رویی 3599 تولید سایر وسایل حمل و نقل طبقه بندی نشده در 

جای دیگر

2519 تولید سایر محصوالت الستیکی 3610 تولید مبلمان

2520 کفش تولید محصوالت پالستیکی به جز  3692 تولید آالت موسیقی

2691 کاالهای سرامیکی غیرنسوز غیرساختمانی تولید  3693 کاالهای ورزشی تولید 

2692 تولید محصوالت سرامیکی نسوز عایق حرارت 3694 تولید وسایل بازی و اسباب بازی

2694 گچ تولید سیمان و آهک و 
3699 تولید سایر مصنوعات طبقه بندی نشده در جای 

2695دیگر گچ تولید محصوالت ساخته شده از بتن و سیمان و 

International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, ISIC Rev. 3.1, and 
Version submitted to the United Nations Statistical Commission, 5-8 March 2002
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