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چکیده مدیریتی

افزایــش بی ســابقه قیمت هــای 	  کــه در دوره  گذشــته اشــتغال صنعتــی نشــان می دهــد  بررســی روندهــای 

گرفتــن منابــع عظیــم بین نســلی  اســمی نفــت و افزایــش چشــم گیر درآمدهــای ارزی، بــا وجــود در اختیــار قــرار 

بــرای توســعه، اشــتغال متناســب بــا آن تحقــق نمی یابــد. تحلیل گــران بــرای ایــن موضــوع در اقتصــاد ایــران پنــج 

عامــل اساســی را از یکدیگــر تفکیــک می کننــد: ۱- رانــت، ۲- موانــع ورود، ۳- بیمــاری هلنــدی، ۴- تکنولــوژی 

و ۵- مقیــاس و تنــوع. 

خ واقعــی ارز از دو مســیر بــر تولیــدات صنعتــی موثــر بــوده اســت: ۱- 	  گذشــته تغییــرات نــر طــی چهــار دهــه 

ظرفیت هــای  ایجــاد  و  ســرمایه گذاری  میــزان   -۲ و  اقتصــاد  موجــود  تولیــدی  ظرفیــت  از  اســتفاده  میــزان 

خ ارز نســبت بــه تورم هــای داخلــی و جهانــی، ایــن متغیــر نســبی مهــم  تولیــدی جدیــد. عــدم بهنگام  ســازی نــر

گهانــی آن، خــود عواقــب  اقتصــادی را تبدیــل بــه عامــل تضعیــف نمــوده و در مواقــع تعدیــل نیــز پرش هــای نا

منفــی دیگــری بــه همــراه داشــته اســت. عــدم ماحظــه سیاســت های تدریجــی در اصــاح قیمت هــای نســبی، 

خ هــای ارز  کشــور را در ســال های مختلــف دچــار عــوارض بیمــاری هلنــدی نمــوده اســت. در دوره نر اقتصــاد 

واقعــی پاییــن در نتیجــه واردات ارزان، تولیــد صنعتــی داخلــی بــا بحــران محصــوالت وارداتــی ارزان مواجــه 

ــت.  ــده اس ــه ش گرفت ــازار  ــعه ب ــزی و توس ــه برنامه ری گون ــر  ــازه ه خ ارز، اج ــر ــای ن ــرده و در دوره پرش ه ک

کــه 	  کشــور اســت. بــه ایــن معنــا  خ حقیقــی ارز بــر صــادرات  در شــرایط عــادی، اصــل بــر اثرگــذاری نامتقــارن نــر

کاهــش داده، منجــر بــه عــدم  ج  کاالهــای صنعتــی را در داخــل و خــار خ حقیقــی ارز، تقاضــای  کاهــش نــر قطعــا 

خ حقیقــی ارز و بــا اســتفاده  کاهــش نــر کامــل از ظرفیــت تولیــدی می شــود و تولیــد داخلــی از مســیر  اســتفاده 

کــه بــا پرش هــای  مانــدن ظرفیت هــای صنعتــی و واردات ارزان، تضعیــف می شــود. امــا انتظــار بــر ایــن اســت 

ج از بخــش  خ ارز نیــز بــه دلیــل ایجــاد بازارهــای مــوازی نامولــد و انحــراف جریــان منابــع ســرمایه ای بــه خــار نــر

صنعــت، رونــق تقاضــای ســفته بازی، افزایــش قیمــت نهاده هــای وارداتــی و اثــرات تورمــی، ایــن افزایــش منجــر 

خ   کارشناســی بــرای اثرگــذاری مثبــت تعدیل هــای نــر بــه افزایــش میــزان صــادرات صنعتــی نشــود. تحلیل هــای 

ارز حقیقــی شــرایطی ماننــد تدریجــی بــودن، بهنــگام بــودن و متناســب بــودن را توصیــه می کننــد. 

کشــور هنــد خواهــد بــود، متوســط 	  بــر اســاس پیش بینی هــا، پررونق تریــن بــازار صادراتــی ایــران تــا ســال ۱۴۰۵ 

کــه در میــان بازارهــای اصلــی صادراتــی  خ رشــد هنــد طــی پنــج ســال آتــی حــدود ۷ درصــد خواهــد بــود  نــر

ــگاه دوم اســت، پیش بینی هــا نشــان می دهــد  بیشــترین رشــد را خواهــد داشــت. بعــد از هنــد، چیــن در جای

خ رشــد ۸ درصــد  کــه رشــد اقتصــادی چیــن در ســال های آتــی رونــد نزولــی خواهــد داشــت، انتظــار مــی رود نــر

کاهــش یابــد، امــا به طــور متوســط اقتصــاد چیــن ظــرف پنــج ســال  کشــور تــا ســال ۱۴۰۵ بــه ۵ درصــد  فعلــی ایــن 
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آتــی ســاالنه ۵/9 درصــد رشــد خواهــد داشــت. عــراق و ترکیــه نیــز بــه لحــاظ متوســط رشــد اقتصــادی طــی پنــج 

کــه  ــا ایــن ماحظــه  ــد ب کــه در رتبه هــای ســوم و چهــارم قــرار می گیرن ــازار مهــم بعــدی هســتند  ســال آتــی دو ب

کشــور پیش بینــی می شــود. امــارات متحــد عربــی، در جایــگاه پنجــم  نوســان رشــد قابــل توجــه ای بــرای ایــن دو 

خ رشــد بــا ثبــات بــا متوســط ۲/9 درصــد برخــوردار خواهــد بــود. قــرار دارد و تــا ســال ۱۴۰۵ از یــک نــر

کــه طــی یــک دهــه 	  رونــق  بازارهــای صادراتــی بــه ویــژه بازارهــای صادراتــی اصلــی، می توانــد بــه زیربخش هایــی 

ــه دلیــل تحریم هــا،  کمــک رســان باشــد. ب ــد  ــا اشــتغال زایی ضعیــف بوده ان کاهــش اشــتغال ی گذشــته شــاهد 

کشــش پذیری  ــوری،  ــر ن ــای فیب کابل ه ــد  ــور و توربیــن و تولی ــد موت ــه جــز در دو فعالیــت تولی ــال حاضــر ب در ح

کشــش درآمدی  که بیشــترین  درآمــدی زیــادی نســبت بــه محصــوالت ایرانی دیده نمی شــود. چهار زیربخشــی 

کاهــش اشــتغال بوده انــد. تنهــا در  گذشــته دچــار  را نســبت بــه رونــق بازارهــای صادراتــی دارنــد، طــی یــک دهــه 

خصــوص فعالیــت ســاخت ملزومــات و وســایل پزشــکی و دندانپزشــکی حساســیت درآمــدی پاییــن بــازار هــدف 

نســبت بــه محصــول نشــان از وابســتگی و نیــاز بــازار صادراتــی بــه واســطه هایتــک بــودن تولیــدات دارد و بــرای 

کشــش پذیری پاییــن درآمــدی می توانــد عــاوه بــر تحریــم، نشــان از وجــود رقبــای قــوی در  ســایر محصــوالت 

کــه بــا افزایــش درآمــد تقاضــای خریــدار بــه ســمت آنهــا مــی رود. در ازای رونــق بازارهــای  بــازار صادراتــی باشــد 

کــه در حــال حاضــر صــادرات باالیــی  صادراتــی، بــه دلیــل پاییــن بــودن حساســیت درآمــدی فعالیت هایــی 

دارنــد، میــزان افزایــش صــادرات ناشــی از رونــق ایــن بازارهــا )و ثابــت بــودن ســایر شــرایط( پاییــن اســت و صرفــا 

کــه در ســال  طــی پنــج ســال آتــی ۱۲ میلیــون دالر بــه حجــم صــادرات فعالیت هایــی منتخــب اضافــه می شــود 

۱۳9۸ جمــع صــادرات مســتقیم آنهــا حــدود ۱۴۲ میلیــون دالر بــوده اســت. 

گذشــته )ســاالنه ۳۸ درصــد(، فعالیت هــای منبع پایــه، بیشــترین 	  خ ارز طــی پنــج ســال  بــا توجــه بــه افزایــش نــر

کارخانــه ای از حساســیت پایینــی  اســتفاده را در صــادرات و خام فروشــی می کننــد و صــادرات فعالیت هــای 

کــه بیشــترین  خ واقعــی ارز برخــوردار هســتند. صــادرات فعالیت هــای منبع پایــه  نســبت بــه تغییــرات شــدید نــر

کمتریــن  گذشــته بــا  خ ارز نشــان می دهنــد طــی یــک دهــه  کنــش را نســبت بــه ســناریوی افزایــش شــدید نــر وا

گفــت در  کــه می تــوان  میــزان اشــتغال زایی یــا در بهتریــن حالــت بــا اشــتغال زایی ضعیــف مواجــه بوده انــد، 

ایــن ســناریو، مجمــوع اشــتغال ایجــاد شــده در بخش هــای منتفــع از ایــن ســناریو طــی پنــج ســال آتــی حــدود 

۶۶ هــزار نفــر خواهــد بــود. 

بــر اســاس پیش بینــی صنــدوق بین المللــی پــول، بازارهــای اصلــی صادراتــی ایــران طــی پنج ســال آتــی همگــی 	 

کشــور عــراق(، نتایــج نشــان می دهــد ســایر بازارهــا )کشــورها(  از رونــق مناســبی برخــوردار خواهنــد بــود )بــه جــز 

گرفتــن ایــن رونــق، نتایــج مطالعــه نشــان داد  از نوســان رشــد مناســبی نیــز برخــوردار خواهــد بــود. بــا در نظــر 
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کنشــی نشــان  ــق بازارهــای اصلــی وا ــه رون ــران در حــال حاضــر ب ــی ای ــه فعالیت هــای اصلــی منتخــب صادرات ک

نمی دهنــد و لــذا حجــم بــرآورد شــده از میــزان افزایــش صــادرات صنعتــی میــزان اندکــی بــرآورد می شــود، 

کنــش مناســب نســبت بــه  کــه فعالیت هــای اصلــی صادراتــی ایــران در نتیجــه رفــع تحریم هــا از وا تــا زمانــی 

کــه تحــوالت مثبــت جهانــی اثــر مثبــت قابل توجــه ای بــر  بازارهــای صادراتــی برخــوردار نباشــند انتظــار نمــی رود 

ارزش صادراتــی صنعتــی ایــران داشــته باشــد. هم چنیــن در ســناریوی ادامــه پرش هــای ارزی، مشــاهده شــده 

ــدت  ــه ش ــی و ب ــک محصول ــه ت ــای منبع پای ــه فعالیت ه ــوط ب ــده مرب ــاد ش ــد ایج ــتغال های جدی ــوم اش ــه عم ک

گذشــته عمومــا اشــتغال زایی منفــی یــا ضعیفــی  کــه اتفاقــا طــی ســال های  متاثــر از بازارهــای جهانــی اســت 

داشــته اند و لــذا همیــن اشــتغال ناچیــز ایجــاد شــده نیــز پایــدار نخواهــد بــود. 

کــه ارتقــاء تــوان صادراتــی منتــج 	  بــر ایــن اســاس، تــا زمــان دســتیابی بــه یــک فضــای مســاعد بین المللــی، 

ــناریوهای  ــه س ــرف ب ــکاء ص ــد، ات ــته باش ــراه داش ــی را بهم ــدف صادرات ــای ه ــدی بازاره ــرایط درآم ــود ش از بهب

قیمتــی بــه تنهایــی چنــدان موثــر نخواهــد بــود، بــه بیــان دیگــر، ارتقــاء تــوان صادراتــی نیازمنــد اتخــاذ سیاســت 

کاهــش قــدرت خریــد خانوارهــا،  کــه ســعی در رفــع چالش هــای مهمــی ماننــد  گیــر اســت  صنعتــی پایــدار و فرا

کاهــش قــدرت رقابت پذیــری را در  کاهــش تــوان واردات بنگاه هــای تولیــدی و  کاهــش ســطح تقاضــای موثــر، 

نتیجــه بدتــر شــدن رابطــه مبادلــه داشــته باشــد.
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۱- مقدمه

کــه در دوره افزایــش بی ســابقه قیمت هــای اســمی نفــت  گذشــته اشــتغال صنعتــی نشــان می دهــد  بررســی روندهــای 

گرفتــن منابــع عظیــم بین نســلی بــرای توســعه، اشــتغال  و افزایــش چشــم گیر درآمدهــای ارزی، بــا وجــود در اختیــار قــرار 

متناســب بــا آن تحقــق نمی یابــد. تحلیل گــران بــرای ایــن موضــوع در اقتصــاد ایــران پنــج عامــل اساســی را  از یکدیگــر 

تفکیــک می کننــد: ۱- رانــت، ۲- موانــع ورود، ۳- بیمــاری هلنــدی، ۴- تکنولــوژی و ۵- مقیــاس و تنــوع. 

کار مناســب جهــت توســعه فعالیت هــای خــود باشــند  بنگاه هــای اقتصــادی بجــای اینکــه در مســیر جــذب نیــروی 

کــه رانت هــا بیشــتر در حــوزه انــرژی، ســرمایه و منابــع مالــی  به دنبــال جــذب دولتمــردان و رانــت بــوده و از آنجــای 

وجــود داشــته، لــذا ســرمایه ها در اقتصــاد ایــران بیشــتر وارد حوزه هــای ســرمایه بر و انرژی بــر شــده اســت. در ایــن 

کــه ســرمایه بر بــوده و از پیوندهــای  کــرد  کشــور اشــاره  زمینــه می تــوان بــه صنایــع فرآورده هــای نفتــی و پتروشــیمی 

کــه ایــن حمایت هــا همیشــه  پســین و پیشــین ضعیفــی بــا ســایر زیــر بخش هــای اقتصــادی، برخوردارنــد. واضــح اســت 

ــدارد و در ابزارهــای مختلــف دیگــر، در جنبــه حمایــت هدفمنــد، مشــخص و پررنــگ از برخــی صنایــع  جنبــه رانــت ن

ــه  کــه موانــع ورود ب کاهــش ســطح اشــتغال زایی ایجــاد می کنــد  ــد و همیــن امــر عامــل دوم دیگــری را در  نمــود می یاب

حــوزه صنایــع منتخــب اســت. در واقــع، ایــن صنایــع خــود به دلیــل تــدوام اســتفاده از منابــع حمایتــی دولتــی جهــت 

تــدوام فعالیــت، ورود و خــروج دیگــر بنگاه هــا را مختــل خواهنــد نمــود. مســاله ســوم یعنــی بیمــاری هلنــدی، مشــکل 

مزمــن و قدیمــی اقتصــاد ایــران اســت. امــروزه، از یــک ســو بخــش دولتــی از اشــتغال خدماتــی، آموزشــی و بهداشــتی 

کار قابــل توجــه ای در ایــن بخــش  اشــباع شــده و در نتیجــه عــدم ماحظــه شــاخص های بهــره وری، مــازاد نیــروی 

گرفتــه و عمــا آن اشــتغال مدنظــر شــاخص های توســعه در بخــش دولتــی ایجــاد نشــده اســت و از طــرف دیگــر،  شــکل 

در بخــش خصوصــی به واســطه تنظیــم نادرســت منظومــه قیمت هــای نســبی به ویــژه سیاســت های ارزی و واردات 

بی رویــه ناشــی از آن، بخــش صنعــت و اشــتغال صنعتــی رونــق نیافتــه اســت. پــس می تــوان ادعــا نمــود در چهــار دهــه 

خ واقعــی ارز از دو مســیر بــر تولیــدات صنعتــی اثرگــذار شــده اســت: ۱- میــزان اســتفاده از ظرفیــت  گذشــته تغییــرات نــر

خ  تولیــدی موجــود اقتصــاد و ۲- میــزان ســرمایه گذاری و ایجــاد ظرفیت هــای تولیــدی جدیــد. عــدم بهنگام  ســازی نــر

کــرده بــود  ارز نســبت بــه تورم هــای داخلــی و جهانــی، ایــن متغیــر نســبی مهــم اقتصــادی را تبدیــل بــه عامــل تضعیــف 

گهانــی آن، خــود عواقــب منفــی دیگــری به همــراه داشــته اســت. عــدم ماحظــه  و در مواقــع تعدیــل نیــز پرش هــای نا

کشــور را در ســال های مختلــف دچــار عــوارض بیمــاری  سیاســت های تدریجــی در اصــاح قیمت هــای نســبی، اقتصــاد 

خ هــای ارز واقعــی پاییــن در نتیجــه واردات ارزان، تولیــد صنعتــی داخلــی بــا بحــران  هلنــدی نمــوده اســت. در دوره نر

گونــه برنامه ریــزی و توســعه بــازار  خ ارز، اجــازه هــر  کــرده و در دوره پرش هــای نــر محصــوالت وارداتــی ارزان مواجــه 

گرفتــه شــده اســت. 
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کــه قطعــا  کشــور اســت. بــه ایــن معنــا  خ حقیقــی ارز بــر صــادرات  در شــرایط عــادی، اصــل بــر اثرگــذاری نامتقــارن نــر

کاهــش داده، منجــر بــه عــدم اســتفاده  ج  کاالهــای صنعتــی را در داخــل و خــار خ حقیقــی ارز، تقاضــای  کاهــش نــر

ــدن  ــل مان ــتفاده عاط ــا اس ــی ارز و ب خ حقیق ــر ــش ن کاه ــیر  ــی از مس ــد داخل ــود و تولی ــدی می ش ــت تولی ــل از ظرفی کام

خ ارز نیــز بــه  ــا پرش هــای نــر کــه ب ــر ایــن اســت  ظرفیت هــای صنعتــی و واردات ارزان، تضعیــف می شــود. امــا انتظــار ب

ج از بخــش صنعــت، رونــق تقاضــای  دلیــل ایجــاد بازارهــای مــوازی نامولــد و انحــراف جریــان منابــع ســرمایه ای بــه خــار

ســفته بازی، افزایــش قیمــت نهاده هــای وارداتــی و اثــرات تورمــی، ایــن افزایــش منجــر بــه افزایــش میــزان صــادرات 

خ  ارز حقیقــی شــرایطی ماننــد  کارشناســی بــرای اثرگــذاری مثبــت تعدیل هــای نــر صنعتــی نمی شــود. تحلیل هــای 

تدریجــی بــودن، بهنــگام بــودن و متناســب بــودن را توصیــه می کننــد. طــی ســال های اخیــر فنــاوری  و اتوماســیون 

کــرده، امــا به دلیــل فقــدان راهبردهــا و مدیریــت فــن آوری، شــغل های جدیــد در زمینــه  شــغل های زیــادی را حــذف 

ــی شــدن و دیگــر حوزه هــای انقــاب چهــارم صنعتــی ایجــاد نشــده اســت. نهایتــا این کــه  خدمــات صنعتــی، دیجیتال

کــرده و  کوچــک  مقیــاس  در مجمــوع، در حــال حاضــر قــدرت خریــد پاییــن و نابرابــری شــدید، بنگاه هــای صنعتــی را 

محدودیت هــای ناخواســته تحریمــی نیــز مانــع دسترســی بــه بازارهــای خارجــی شــده اســت. ضمــن این کــه به واســطه 

کرونــا، طــی ســال های اخیــر  تنــوع پاییــن محصــوالت صادراتــی و نوســانات شــدید قیمت هــای جهانــی و البتــه پاندمــی 

کــرده اســت. امــروز بخــش صنعــت به ویــژه  نوســانات زیــادی بــه حــوزه اشــتغال صنعتــی وارد شــده و شــغل ها را ناپایــدار 

کــه بــا  کوچــک و متوســط بیــش از هــر زمــان دیگــر، وابســته بــه بــازار داخلــی محــدود و ضعیــف اســت  در حــوزه صنایــع 

ــرو اســت. محدودیت هــای شــدیدی در توســعه مقیــاس  روب

۲- تحوالت اقتصادی بازارهای اصلی صادراتی در سال ۱۴۰۱

در یــک الگــوی ســاده و موثــر تحلیلــی، نظــام تدابیــر توســعه صــادرات صنعتــي مولفه هــای ســه گانه سیاســت های 

کشــورهای   ارزی، درآمــد شــرکای تجــاری و نوســانات درآمــد شــرکا را مــورد توجــه ویــژه قــرار می دهــد. رونــد درآمــدی 

ــی اســت.  ــادرات صنعت ــر ص ــذاری ب ــم اثرگ ــای مه ــران از مولفه ه ــی ای ــی اصل صادرات
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جدول 1. صادرات غیرنفتی ایران به بازارهای اصلی

خ رشد )درصد( نر وزن صادرات )هزار تن( ارزش صادرات )میلیون دالر(
صادرات ایران به 

وزن ارزش 1۴۰۰ 1۳99 1۴۰۰ 1۳99

۸ ۵۸ ۲۸9۸۵ ۲۶9۳۲ ۱۴۳۲۳ 9۰۷۱ چین

۱۷ ۲۰ ۲9۸۸۲ ۲۵۶۱۵ ۸9۱۶ ۷۴۳۱ عراق

۱۴۷ ۱۴۰ ۱۵۷۳۸ ۶۳۸۳ ۶۰۸۷ ۲۵۳۴ ترکیه

-۲9 ۸ ۱۰۷۶۳ ۱۵۰۸۳ ۴9۲9 ۴۵۶۷ امارات متحده عربی

-۴۰ -۲۰ ۴۱۸۷ ۶99۷ ۱۸۳9 ۲۲9۶ افغانستان

-۱۲ ۴۲ ۶۷۲۲ ۷۵99 ۱۸۱۷ ۱۲۸۱ هند

ماخذ: گمرک جمهوری اسالمی ایران

کشــور مقصــد صادراتــی ایــران( را بــر صــادرات صنعتــی  تحلیــل حاضــر، اثــر نوســانات اقتصــاد جهانــی )درآمــد شــش 

گــزارش منظــور از اقتصــاد جهانــی شــرکای عمــده صادراتــی  کــه در ایــن  ایــران  بررســی نمــوده اســت.  الزم بــه ذکــر اســت 

ایــران، چیــن، هنــد، ترکیــه، امــارات متحــده عربــی، عــراق و افغانســتان اســت. اســتراتژي توســعه صــادرات غیرنفتــي 

بــه بازارهــای همســایه و همجــوار بویــژه توســعه صــادرات صنعتــي طــی ســال های اخیــر مــورد توجــه بــوده اســت. در 

ایــن راهبــرد بنــا بــر آن بــوده صــادرات بــه همســایگان بــه ۵۰ میلیــارد دالر برســد. در ســال ۱۴۰۰ حــدود ۳۸ میلیــارد دالر 

کــه حــدود ۷۶ درصــد صــادرات اســت. بــه عبارتــی ایــن راهبــرد  گرفتــه  کشــور مــورد بررســی صــورت  صــادرات بــه شــش 

کشــور عــراق،  کشــورهای همســایه ســه  بــه لحــاظ بازارهــای هــدف و مقادیــر صادراتــی از اهــداف فاصلــه دارد. در بیــن 

کاالی ایرانــی  ترکیــه و امــارات متحــده عربــی مهمتریــن بازارهــای صادراتــی هســتند و از ظرفیــت دیگــر بازارهــا در جــذب 

کنــار  کشــور دیگــر( حــدود ۴۴ درصــد اســت صــادرات اســت. در  کمتــر اســتفاده شــده اســت. ســهم ارزشــی مابقــی )ســه 

کــرده و بــه ۱۴ و  کشــورهای همســایه، ارزش صادراتــی بــه چیــن و هنــد در ســال ۱۴۰۰ بــه ترتیــب ۵۸ و ۴۱ درصــد رشــد 

کشــورهای مذکــور اســت. کل صــادرات بــه  کــه ۱۶ درصــد  ۱/۸ میلیــارد دالر رســیده 
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خ ارز با مالحظه رشد اقتصادی بازارهای هدف و تغییرات نر

ماخذ: صندوق بین المللی پول – گزارش چشم انداز اقتصاد جهان – اکتبر ۲۰۲۱

کشور تا سال 1۴۰۵ نمودار 1. پیش بینی درآمد شش بازار اصلی صادراتی 

کشــور هنــد خواهــد بــود،  کــه پررونق تریــن بــازار صادراتــی ایــران تــا ســال ۱۴۰۵  نمــودار فــوق نشــان می دهــد 

کــه در میــان بازارهــای اصلــی صادراتــی بیشــترین  خ رشــد هنــد طــی پنــج ســال آتــی حــدود ۷ درصــد اســت  متوســط نــر

کــه رشــد اقتصــادی چیــن  رشــد اســت. بعــد از هنــد، چیــن در جایــگاه دوم اســت، پیش بینی هــا نشــان می دهــد 

ــا ســال ۱۴۰۵  کشــور ت خ رشــد ۸ درصــد فعلــی ایــن  در ســال های آتــی رونــد نزولــی خواهــد داشــت و انتظــار مــی رود نــر

کاهــش یابــد، امــا به طــور متوســط اقتصــاد چیــن طــی پنــج ســال آتــی ســاالنه ۵/9 درصــد رشــد خواهــد  بــه ۵ درصــد 

کــه در  کــرد. عــراق و ترکیــه نیــز بــه لحــاظ متوســط رشــد اقتصــادی طــی پنــج ســال آتــی دو بــازار مهــم بعــدی هســتند 

کــه نوســان رشــد اقتصــادی قابــل توجــه ای بــرای ایــن دو  ــا ایــن ماحظــه  رتبه هــای ســوم و چهــارم قــرار می گیرنــد. ب

ــا  ــد ب خ رش ــر ــک ن ــال ۱۴۰۵ از ی ــا س ــرار دارد و ت ــم ق ــگاه پنج ــی، در جای ــد عرب ــارات متح ــود. ام ــی می ش ــور پیش بین کش

ــود. ــا متوســط ۲/9 درصــد برخــوردار خواهــد ب ثبــات ب

کالن سنجی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ۳- مدل 

ــق  ــرخ ارز و رون ــه تغییــرات ن ــر تحلیــل حساســیت زیربخش هــای صنعتــی نســبت ب ــه اهــداف تحقیــق مبنــی ب ــا توجــه ب ب

کان و بخش هــای صنعــت،  بازارهــای صادراتــی در ســال های آتــی، قلمــرو تحقیــق شــامل متغیرهــای عمــده اقتصــاد 

ــامل دوره زمانــی )۴(۱۳9۸ - )۱(۱۳۸۱  کــه شــــ معــدن و تجــارت اســت. داده هــای مــورد اســتفاده به صــورت فصلــی اســت 

گرفتــه شــده اســت. به طور متوســط ســهم  می شــود و در مدل ســازی ۴۰ رشــته فعالیــت صنعتــی )ISIC چهــار رقمــی( در نظــر 

فعالیت هــای ۴۰ گانــه از کل فعالیت هــای بخــش صنعــت )ســاخت(، در دوره 9۸-۱۳۸۱ بالــغ بــر ۶۵ درصــد ارزش افــزوده، ۷۲ 

درصــد ســتانده، ۷۴ درصــد نهــاده، ۷۸ درصــد صــادرات مســتقیم و 9۰ درصــد ســرمایه گذاری صنعتــی را شــامل می شــود. 

 ۱۴۰۱چشم انداز صادرات صنعتی : گزارشعنوان 
  

  

 

 [.]نام پژوهشکده پژوهشکده
 غير قابل انتشار  -ويرايش اوليه   .

 
 8صفحه:  ۱۴۰۰اسفند  تاريخ:

 

ب  عبر ت   ین   هبرد ب  لحرظ برز  هری  .  سو  د صوو صورد       76صور   ررته  ک  دودد  مر د بر سو   کشور   
مهحوه  د  مر        ی ترک ، سو  کشور  عر     ی همسوری  کشور هر   ن ی د  ب ف د مقردیر صورد  ت   ز  هو ف ترصو   د  د.  هو 

 سووهدرده هوووه  کمهر     ر ن ی     ی برز  هر د  جذب کرل   گر ی د     ی هسووه و د  ز فرت     صوورد  ت   ی برز  هر  ن ی مهمهر عرب   
   ، ی همسور  ی  سو . د  ک ر  کشور هر د صوو  سو  صورد      44دودد    )سو  کشور  دیگر      مربق      سو . سوها   زهو
دل     ر د ی   ی م   1/ 8د    14  د صوو  هوو کرده د ب    41د    58ب  ترتیب    1400د  سور  د ه و    ن ی ب  چ      زش صورد  ت 

 . ب  کشر هری مذکر   س   د صو کل صرد      16ک     وه ی  س 
 

 
 1405تر سر   بی   د آمو هش برز    ص   صرد  ت  کشر  پیش.  1  نمودار

 ۲0۲1 کهبر  – نو ز  قهصرد جهرن رز  ش چشا – لم    پر  ص ود  بینمرخذ:  

 
  ،کشوور  ه و خر هو برد   1405تر سوور    ر نی    برز   صوورد  ت  نیترپر دنقدهو ک   نمرد   تر  نشوورن م 

  صوورد  ت    صوو  یبرز  هر  رنید صووو  سوو  ک  د  م 7دودد     پ ج سوور  آت   مهرسوون نرر  هووو ه و  
  ی قهصورد ک   هوو    دهو نشورن م  هر  یبشی، پ سو د  جریگره ددم   نی هوو  سو . ب و  ز ه و، چ  نیشوهریب
تر سر   ین کشر      د صو ت    8   هوو   نرر   دد  نهظر  مد    خر هو د هو     دنو نزدل   آت یهرد  سور  نیچ

د صوو  هوو   9/5پ ج سور  آت  سورلن       نی ر  مهرسون  قهصورد چ مر ب  ،ربو ید صوو کرهش    5ب     1405
ب وی برز   مها  ب  لحرظ مهرسوون  هووو  قهصووردی    پ ج سوور  آت  دد    زین   یخر هو کرد. عر   د ترک

 ی قربل ترج  قهصردی  مالدظ  ک  نرسورن  هوو   نیبر    .رنو یر قر   مسورم د چهر م   یهرهسوه و ک  د   تب 
 ز   1405تر سوور     ، د  جریگره پ جا قر   د  د د مهحو عرب.  مر     هوورد م    یبشیدد کشوور  پ نی   یبر 
 .خر هو بردد صو برخر د    9/۲ رسن نرر  هو بر ثبر  بر مه کی

 
 های بازرگانیسنجی موسسه مطالعات و پژوهش مدل کالن  -۳

هری صوو  ه  نسووب  ب  تاییر   نرر   ز د دسوورسووی  زیرب شبر ترج  ب   هو ف تحقیق مب   بر تح یل  
هری ق مرد تحقیق هورمل مهایرهری عموه  قهصورد کالن د ب شهری آت ،  سور د      دنق برز  هری صورد  ت 



9 چشم انداز صادرات صنعتی در 1401
خ ارز با مالحظه رشد اقتصادی بازارهای هدف و تغییرات نر

کالن سنجی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، ویراست 1/۰1 نمودار ۲. مدل 

که شــامل؛ ۱- بلوک بخش خصوصی )دو معادله رفتاری  الگوی مورد اســتفاده در این تحقیق شــامل پنج بلوک اســت 

کــه در هــر دو معادلــه، هرگونــه اثــر احتمالــی سیاســت نــرخ  مصــرف واقعــی خصوصــی و ســرمایه گذاری واقعــی خصوصــی دارد 

بهــره بــر بخــش خصوصی و سیاســت های پولــی قابل اندازه گیری اســت. در معادله ســرمایه گذاری خصوصی، از متغیرهای 

مســتقل شــامل نــرخ بهــره، ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی، اعتبــارات دولتی و ســایر متغیرهــای کنترلی و دامی اســتفاده 

کــه اثــرات احتمالــی سیاســت های دولــت در تأثیرگــذاری بــر ســرمایه گذاری ها را نشــان می دهــد(، ۲- بلــوک دولــت  می شــود 

)هــدف از ایــن بلــوک ارائــه الگویــی بــرای رفتــار دولت نیســت بلکه بیشــتر معــادالت مربوط به مالیات ها را شــامل می شــود(، 

کــه معــادالت عرضــه صــادرات صنعتــی، عرضــه صــادرات  ۳- بلــوک تجــاری )ایــن بلــوک دارای نقــش اساســی در مــدل اســت 

کاالهــا  کاالهــای واســطه ای، تقاضــای واردات ســایر  کاالهــای ســرمایه ای، تقاضــای واردات  غیرصنعتــی، تقاضــای واردات 

کاالهــای صنعتــی صادراتــی را تصریــح می کنــد(، ۴- بلــوک تولیــد )در ایــن بلــوک تابــع تولیــد و اشــتغال در  و رقابت پذیــری 

بخش هــای صنعــت و معــدن ارائــه شــده اســت( و ۵- بلــوک بخــش مالــی )ایــن بخــش شــامل بــازار پــول، بــازار اوراق قرضــه 

و بــازار ارز اســت. معــادالت ایــن قســمت شــامل تقاضــای پــول، ســطح قیمت هــای داخلــی و اتحــاد درآمــد ملــی می شــود(. 

 ۱۴۰۱چشم انداز صادرات صنعتی : گزارشعنوان 
  

  

 

 [.]نام پژوهشکده پژوهشکده
 غير قابل انتشار  -ويرايش اوليه   .

 
 9صفحه:  ۱۴۰۰اسفند  تاريخ:

 

ــامم دوره  ما ی های مورد استفاده بهصنعت، معدن و تجارت است. داده ـــ ـــ ـــ صورت فصلی است که شـ
 ظر   چهار رقمی( در ISICرشــته فعات ت صــنعتی )  40ســا ی  شــود و در مد می  13۸1(1)  -  139۸(4)

ت ده اـس هف فعات تبه. گرفته ـش ا(ت(، در گا ه ا  کم فعات ت40های  طور متوـس  ـس نعت )ـس های بخش ـص
د ار   افووده،    ۶۵باتغ بر   13۸1-9۸دوره   تا ده،   ۷۲درـص د ـس د  هاده،    ۷4درـص ادرات   ۷۸درـص د ـص درـص

 شود. گذاری صنعتی را شامم میدرصد سرمایه 90و مستق ف 

 
 01/1، ویراست یبا رگا   ی هاموسسه مطاتعات و پژوهش یسنجمد  کالن.  2نمودار  

 
  



چشم انداز صادرات صنعتی در 101401
خ ارز با مالحظه رشد اقتصادی بازارهای هدف و تغییرات نر

۴- چشم انداز تحوالت بخش صنعت در ۱۴۰۱ در سناریوهای درآمدی و ارزی

در ایــن قســمت حساســیت درآمــدی زیربخش هــای رشــته فعالیــت صنعتــی بــر اســاس رونــد پیش بینــی شــده از رشــد 

کــه بــه تغییــرات رشــد بازارهــای صادراتــی  اقتصــادی بازارهــای هــدف و همچنیــن رونــد صــادرات زیربخش هایــی 

کــه نتیجــه در قالــب ۱۳ رشــته فعالیــت نمــودار )۳( منعکــس شــده  کنــش نشــان می دهنــد بررســی می شــود  اصلــی وا

اســت. ایــن نمــودار نشــان می دهــد فعالیت هــا حســب میــزان حساســیت، شــاخص اشــتغال زایی و شــاخص فــن آوری 

ــل اســتخراج اســت. مهم تریــن پیام هــای نمــودار )۳( عبارتنــداز: ــز شــده اند و تحلیل هــای مفیــدی از آن قاب متمای

کــه طــی یــک دهــه  رونــق  بازارهــای صادراتــی به ویــژه بازارهــای صادراتــی اصلــی، می توانــد بــه زیربخش هایــی 

کمــک رســان باشــد. به دلیــل تحریم هــا، در حــال  ــد  ــا اشــتغال زایی ضعیــف بوده ان کاهــش اشــتغال ی گذشــته شــاهد 

ــی  ــدی باالی ــش پذیری درآم کش ــوری،  ــر ن ــای فیب کابل ه ــد  ــن و تولی ــور و توربی ــد موت ــت تولی ــز در دو فعالی ــر به ج حاض

کشــش درآمــدی را نســبت بــه رونــق  کــه بیشــترین  نســبت بــه محصــوالت ایرانــی دیــده نمی شــود. چهــار زیربخشــی 

ــد.  کاهــش اشــتغال بوده ان گذشــته دچــار  ــد، طــی یــک دهــه  ــی دارن بازارهــای صادرات

تنهــا در خصــوص فعالیــت ســاخت ملزومــات و وســایل پزشــکی و دندانپزشــکی حساســیت درآمــدی پاییــن بــازار 

هــدف نســبت بــه محصــول نشــان از وابســتگی و نیــاز بــازار صادراتــی بــه واســطه هایتــک بــودن تولیــدات دارد و بــرای 

کشــش پذیری پاییــن درآمــدی می توانــد عــاوه بــر تحریــم، نشــان از وجــود رقبــای قــوی در بــازار  ســایر محصــوالت 

کــه بــا افزایــش درآمــد تقاضــای خریــدار بــه ســمت آنهــا مــی رود. صادراتــی باشــد 

کــه در حــال حاضــر  در ازای رونــق بازارهــای صادراتــی، بــه دلیــل پاییــن بــودن حساســیت درآمــدی فعالیت هایــی 

صــادرات باالیــی دارنــد، میــزان افزایــش صــادرات ناشــی از رونــق ایــن بازارهــا )و ثبــات ســایر شــرایط( پاییــن اســت و 

کــه در ســال ۱۳9۸ جمــع  صرفــا طــی پنــج ســال آتــی ۱۲ میلیــون دالر بــه حجــم صــادرات فعالیت هایــی اضافــه می شــود 

صــادرات آنهــا ۱۴۲ میلیــون دالر بــوده اســت.
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نمودار ۳. حساسیت زیربخش های صنعتی نسبت به رونق بازارهای صادراتی اصلی 

کــه بر حســب شــاخص های  خ واقعــی ارز در نمــودار )۴( نشــان داده شــده اســت  اثــرات پرش هــای ارزی و افزایــش نــر

ســطح تکنولــوژی و اشــتغال زایی ایــن دو نتیجــه مهــم به دســت آمده اســت:

خ واقعــی ارز، فعالیت هــای منبع پایــه بیشــترین اســتفاده را در صــادرات و خام فروشــی می کننــد و  بــا افزایــش نــر

خ واقعــی ارز برخــوردار هســتند. کارخانــه ای از حساســیت پایینــی نســبت بــه تغییــرات شــدید نــر صــادرات فعالیت هــای 

خ ارز نشــان می دهنــد،  ــر ــه افزایــش شــدید ن کنــش را نســبت ب ــه بیشــترین وا ک ــه  صــادرات فعالیت هــای منبع پای

کمتریــن میــزان اشــتغال زایی یــا در بهتریــن حالــت اشــتغال زایی ضعیــف مواجــه بوده انــد. گذشــته بــا  طــی یــک دهــه 

گذشــته(، مجمــوع اشــتغال ایجــاد شــده در  خ ارز در هــر ســال )متوســط پنــج ســال  پرش هــای ۳۸ درصــدی نــر

ــود.  ــد ب ــر خواه ــزار نف ــال، ۶۶ ه ــج س ــی پن ــر ط ــن تغیی ــع از ای ــای منتف بخش ه

 ۱۴۰۱چشم انداز صادرات صنعتی : گزارشعنوان 
  

  

 

 [.]نام پژوهشکده پژوهشکده
 غير قابل انتشار  -ويرايش اوليه   .

 
 ۱۱صفحه:  ۱۴۰۰اسفند  تاريخ:

 

های، ک  در سال فعایلردر ازای رونق بازارهای صاادرای،  ب  دیل  اایل  بدد  ساااتالر دری  ی   ▪
 (شرایط بات تایر  ساضر صادرات باالی، دارن    لزا  افزایش صادرات ناش، از رونق ای  بازارها )و ث

های، اضاااف   لللد  دالر ب  سجم صااادرات فعایلر  ۱۲انج تااال یی،  ط، اایل  اتاار و صاارفا  
  لللد  دالر بدده اتر. ۱۴۲جمع صادرات ینها  ۱۳۹۸شدد ک  در تال  ،

▪  

 

 
   های صنعت، نابر ب  رونق بازارهای صادرای، اصل،سااتلر زیربخش.  3  نمودار

 
های  بر ساب شاخصک   داده ش ه اتر  نشا   (  ۴)   نمددار در  های ارزی و افزایش نرخ واقع، ارز  ارش اثرات  

 زای، ای  دو نتلج   هم ب  دتر ی  ه اتر:تطح یکندیدژی و اشتغال 
افزا ▪ واقع  شیبا  فعای  ،نرخ  خام   یشترلب   یاا نبع   یهارلارز   و  صادرات  در  را    ، فروش اتتفاده 

  ،نرخ واقع    یش    راتللنابر ب  یغ  ،نیلاا  رلاز ساات   یاکارخان    یهار لو صادرات فعای  کنن  ،  
 ارز برخدردار هاتن . 

فعای ▪ ب   ی اا نبع   یهارلصادرات  ب    یشترلک   نابر  را  نشا       یش    شیافزا  واکنش  ارز  نرخ 
کمتر  کیط،    دهن  ،   با  گذشت   بهتر  ای  ی،زااشتغال  زا ل    یده   اشتغال   یدر    ی،زاسایر 

 .ان   داج  بدده  فلضع
درص ی نرخ ارز در هر تال ) تدتط انج تال گذشت (   جمدع اشتغال ایجاد ش ه   ۳۸های ارش  ▪

 هزار نفر خداه  بدد.   ۶۶  ط، انج تال یغللرهای  نتفع از ای  در بخش 
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خ واقعی ارز  نمودار ۴. حساسیت زیربخش های صنعتی نسبت به افزایش نر

فهرســت فعالیت منتفع و حســاس در هر دو تغییرات نرخ ارز و حساســیت درآمدی در جدول )۱( نشــان داده شــده 

گذشــته و میــزان فــن آوری فعالیت هــا نیــز در ایــن جــدول ذکــر شــده اســت. و شــاخص های اشــتغال زایی ده ســال 

۵- نتیجه گیری

کــه طــی پنج ســال آتــی همگــی از رونــق مناســبی  بازارهــای اصلــی صادراتــی ایــران بجــز عــراق، پیش بینــی شــده اســت 

ــی  ــه فعالیت هــای اصلــی صادرات ک ــق، نتایــج مطالعــه نشــان داد  گرفتــن ایــن رون ــا در نظــر  ــود. ب برخــوردار خواهنــد ب

کنشــی نشــان نمی دهنــد و لــذا حجــم بــرآورد شــده از میــزان افزایــش  ایــران در حــال حاضــر بــه رونــق بازارهــای اصلــی وا

ــی ایــران در نتیجــه رفــع تحریم هــا  کــه فعالیت هــای اصلــی صادرات ــی  ــا زمان ــود. ت صــادرات صنعتــی اندکــی خواهنــد ب

کــه تحــوالت مثبــت جهانــی اثــر  کنــش مناســب نســبت بــه بازارهــای صادراتــی برخــوردار نباشــند، انتظــار نمــی رود  از وا

مثبــت قابــل  توجــه ای بــر ارزش صادراتــی صنعتــی ایــران داشــته باشــد. همچنیــن در سیاســت ادامــه پرش هــای ارزی، 

ــه  ــی ب ــک محصول ــه ت ــای منبع پای ــه فعالیت ه ــوط ب ــده مرب ــاد ش ــد ایج ــتغال های جدی ــوم اش ــه عم ک ــده  ــاهده ش مش

ــا ضعیفــی  گذشــته عمومــا اشــتغال زایی منفــی ی ــه اتفاقــا ظــرف ســال های  ک ــر از بازارهــای جهانــی اســت  شــدت متاث

داشــته اند و لــذا همیــن اشــتغال ناچیــز ایجــاد شــده نیــز پایــدار نبــوده اســت. 

کــه ارتقــاء تــوان صادراتــی در نتیجــه بهبــود  بــر ایــن اســاس، تــا زمــان دســتیابی بــه یــک فضــای مســاعد بین المللــی 

 ۱۴۰۱چشم انداز صادرات صنعتی : گزارشعنوان 
  

  

 

 [.]نام پژوهشکده پژوهشکده
 غير قابل انتشار  -ويرايش اوليه   .

 
 ۱۱صفحه:  ۱۴۰۰اسفند  تاريخ:

 

های، ک  در سال فعایلردر ازای رونق بازارهای صاادرای،  ب  دیل  اایل  بدد  ساااتالر دری  ی   ▪
 (شرایط بات تایر  ساضر صادرات باالی، دارن    لزا  افزایش صادرات ناش، از رونق ای  بازارها )و ث

های، اضاااف   لللد  دالر ب  سجم صااادرات فعایلر  ۱۲انج تااال یی،  ط، اایل  اتاار و صاارفا  
  لللد  دالر بدده اتر. ۱۴۲جمع صادرات ینها  ۱۳۹۸شدد ک  در تال  ،

▪  

 

 
   های صنعت، نابر ب  رونق بازارهای صادرای، اصل،سااتلر زیربخش.  3  نمودار

 
های  بر ساب شاخصک   داده ش ه اتر  نشا   (  ۴)   نمددار در  های ارزی و افزایش نرخ واقع، ارز  ارش اثرات  

 زای، ای  دو نتلج   هم ب  دتر ی  ه اتر:تطح یکندیدژی و اشتغال 
افزا ▪ واقع  شیبا  فعای  ،نرخ  خام   یشترلب   یاا نبع   یهارلارز   و  صادرات  در  را    ، فروش اتتفاده 

  ،نرخ واقع    یش    راتللنابر ب  یغ  ،نیلاا  رلاز ساات   یاکارخان    یهار لو صادرات فعای  کنن  ،  
 ارز برخدردار هاتن . 

فعای ▪ ب   ی اا نبع   یهارلصادرات  ب    یشترلک   نابر  را  نشا       یش    شیافزا  واکنش  ارز  نرخ 
کمتر  کیط،    دهن  ،   با  گذشت   بهتر  ای  ی،زااشتغال  زا ل    یده   اشتغال   یدر    ی،زاسایر 

 .ان   داج  بدده  فلضع
درص ی نرخ ارز در هر تال ) تدتط انج تال گذشت (   جمدع اشتغال ایجاد ش ه   ۳۸های ارش  ▪

 هزار نفر خداه  بدد.   ۶۶  ط، انج تال یغللرهای  نتفع از ای  در بخش 
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شــرایط درآمــدی بازارهــای هــدف صادراتــی راه بــه همــراه آورد، اتــکاء صــرف بــه سیاســت های قیمتــی بــه تنهایــی 

کــه ســعی در  گیــر اســت  چنــدان موثــر نخواهــد بــود و ارتقــاء تــوان صادراتــی نیازمنــد اتخــاذ سیاســت صنعتــی پایــدار و فرا

کاهــش تــوان واردات  کاهــش ســطح تقاضــای موثــر،  کاهــش قــدرت خریــد خانوارهــا،  رفــع چالش هــای مهمــی ماننــد 

کاهــش قــدرت رقابت پذیــری در نتیجــه بدتــر شــدن رابطــه مبادلــه داشــته باشــد. بنگاه هــای تولیــدی و 
خ ارز واقعی کالن سنجی در تفکیک فعالیت های حساس در سناریوهای درآمد و نر پیوست 1 . نتایج مدل 

گذشته کشورهای هدف صادراتی به میزان متوسط پنج سال  فعالیت های حساس به افزایش تولید ناخالص داخلی 

تکنولوژی بری اشتغال زایی درآمد 
حقیقی ح شر فعالیت

تکنولوژی متوسط پایین کاهش اشتغال ۱.۱۷ تولیــد موتــور و توربیــن- بجــز موتورهــای وســایل نقلیــه هوایــی، 
موتورســیکلت و  خــودرو  ۲۸۱۱

تکنولوژی متوسط پایین کاهش اشتغال ۰.۸۱ کابل هــای  تولیــد ســایر ســیم ها و  نــوری،  کابل هــای فیبــر  تولیــد 
الکترونیکــی و برقــی ۲۷۳۱

بدون تکنولوژی کاهش اشتغال ۰.۵۵ گیاهی و حیوانی- بجز روغن ذرت تولید روغن ها و چربیهای  ۱۰۴۰

تکنولوژی متوسط پایین کاهش اشتغال ۰.۴۸ تولید ماشین آالت برای تولید منسوجات و البسه و چرم ۲۸۲۶

تکنولوژی هایتک اشتغال زایی 
ضعیف ۰.۴۵ ساخت ملزومات و وسایل پزشکی و دندانپزشکی ۳۲۵۰

تکنولوژی متوسط پایین اشتغال زایی 
ضعیف ۰.۴۲ کمپرسورها، شیرها و سوپاپ ها تولید سایر پمپ ها،  ۲۸۱۳

تکنولوژی پایین اشتغال زایی 
ضعیف ۰.۴۲ ــای  ــده در ج ــدی نش ــیمیایی طبقه بن ــای ش ــایر فرآورده ه ــد س تولی

دیگــر ۲۰۲9

تکنولوژی متوسط پایین اشتغال زایی 
ضعیف ۰.۴۱ ــع  ــتگاه های توزی ــفورماتور و دس ــام و ترانس ــی، دین ــور برق ــد موت تولی

کنتــرل بــرق و  ۲۷۱۰

تکنولوژی متوسط باال اشتغال زایی 
ضعیف ۰.۴۱ تولید وسایل نقلیه موتوری ۲9۱۰

تکنولوژی متوسط پایین کاهش اشتغال 
شدید ۰.۳۳ تولید موتور سیکلت ۳۰9۱

تکنولوژی متوسط پایین کاهش اشتغال ۰.۳۳ تولید سایر تجهیزات برقی ۲۷9۰
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تکنولوژی متوسط پایین اشتغال زایی 
ضعیف ۰.۳۲ کاربــرد  تولیــد ابــزار دســتی موتــوردار، تولیــد ســایر ماشــین آالت بــا 

عــام ۲۸۱۸

گذشته )۳۸ درصد در هر سال( خ ارز به میزان متوسط پنج سال  فعالیت های حساس به افزایش نر

تکنولوژی بری اشتغال زایی خ ارز  نر
واقعی ح شر فعالیت

تکنولوژی پایین تکنولوژی 
متوسط پایین ۰.۶۶ تولید ماشین آالت براي تولید منسوجات و البسه و چرم ۲۸۲۶

تکنولوژی متوسط پایین تکنولوژی 
پایین ۰.۶۶ تولید فرآورده هاي پاستیکي- به جزکفش ۲۲۲۰

تکنولوژی پایین تکنولوژی 
پایین ۰.۶۱ کودشیمیایي و ترکیبات نیتروژن تولید  ۲۰۱۲

تکنولوژی پایین بدون تکنولوژی ۰.۴۶ گیاهي و حیواني- بجز روغن ذرت تولید روغن ها و چربي هاي  ۱۰۴۰

تکنولوژی متوسط پایین تکنولوژی 
پایین ۰.۴۲ کاغذ و مقوا تولید خمیرکاغذ،  ۱۷۰۱

تکنولوژی متوسط باال بدون تکنولوژی ۰.۴ تولید نشاسته و فرآورده هاي نشاسته اي ۱۰۶۲

تکنولوژی متوسط پایین تکنولوژی 
متوسط باال ۰.۳۷ تولید وسایل نقلیه موتوري ۲9۱۰

تکنولوژی متوسط پایین تکنولوژی 
پایین ۰.۳۳ ــاي  ــده در ج ــدي نش ــیمیایي طبقه بن ــاي ش ــایر فرآورده ه ــد س تولی

دیگــر ۲۰۲9

بدون تکنولوژی تکنولوژی 
متوسط پایین ۰.۲9 تولید موتور سیکلت ۳۰9۱

تکنولوژی متوسط پایین تکنولوژی 
پایین ۰.۲9 تولید الیاف مصنوعي ۲۰۳۰

تکنولوژی پایین تکنولوژی 
متوسط پایین ۰.۲۶ تولید باتري و انباره ۲۷۲۰

تکنولوژی پایین تکنولوژی 
متوسط پایین ۰.۲۵ تولیــد موتــور و توربیــن- بجــز موتورهــاي وســایل نقلیــه هوایــي، 

موتورســیکلت و  خــودرو  ۲۸۱۱
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دکتر منصور عسگری 
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تهیه شده در:
گروه پژوهش های مدل سازی و مطالعات منطقه ای
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فروردین ماه 1401


