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چیست؟

مقدمه:
يکی از پرسشهاي مهم در اقتصاد ايران اينستکه چرا رشد صنعتی محرک ایجاد اشتغال در کشور نیست؟
افزايش رشد صنعتی ،زمینه افزايش تقاضا براي نیروي کار و کاهش نرخ بیکاري را فراهم میسازد ،اما شواهد
نشان میدهند که به رغم تحقق رشد صنعتی در دهههاي گذشته ،اين رشد نتوانسته نرخ بیکاري را کاهش
دهد .بر اساس مطالعات بعمل آمده ،سه دلیل عمده براي پاسخ به پرسش مزبور وجود دارد:

 -1فراز و فرود فراوان نرخ رشد صنعتی
در ادبیات اقتصادي ،رشدي اشتغالزا است که پایدار و مستمر باشد .اين وضعیت موجب می شود که بنگاهها
براساس چشمانداز باثبات رشد اقتصادي ،نسبت به جذب نیروي کار اقدام نمايند .اما اگر اقتصاد داراي رشدي
نوسانی و پر فرازو نشیب و فاقد ثبات الزم باشد ،بنگاهها به جاي افزايش تعداد شاغالن براي افزايش تولید،
ساعات کار کارگران را افزايش میدهند و يا حتی از شاغالن با قراردادهاي موقتی استفاده میکنند .اين روند
در حال حاضر نیز در بازار کار ايران جريان دارد .اين نکات موجب می شود که تغییرات چشمگیري در بهبود
وضعیت نرخ بیکاري بوجود نیايد .بنابراين هر نوع رشدي متضمن افزايش اشتغال نمیباشد ،بلکه تنها در
صورتی وضعیت اشتغال افزايش میيابد و نرخ بیکاري کاهش پیدا میکند که رشد اقتصادي تداوم داشته
باشد(مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی.)1395،

بررسیها نشان میدهد نرخ رشد اقتصادي در بخش صنعت ،در سالهاي  ، 1378-93داراي تغییرات و
نوسانات فراوانی بوده است .جدول ذيل وضعیت رشد بخش صنعت و معدن را نمايان می سازد.
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رشد اقتصادی در بخش صنعت و معدن
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همانطور که مشاهده می شود ،نوسان رشد اقتصادي در بخش صنعت و معدن در سالهاي مزبور بسیار زياد بوده
است .رشد  12/9درصدي در سال  1380به رشد منفی  3/6درصدي در سال  ،1392کاهش پیدا کرده است.

 -2ساختار بخش صنعت
از ديگر عوامل عدم اشتغالزايی باال در بخش صنعت ،به ساختار بخش صنعت و معدن در ايران بازگشت دارد.
بدين معنی که تمرکز فعالیتهاي صنعتی بر صنايعی است که اشتغالزايی آنها بهطور نسبی کمتر است.
باالترين سهم فعالیتهاي صنعتی در ايران طی دوره زمانی  1383تا ، 1392به طور متوسط متعلق به صنايع
تولید مواد و محصوالت شیمیايی ،تولید فلزات اساسی و تولید وسايل نقلیه موتوري بوده است .در مقابل
صنايعی مانند نساجی و پوشاک که توان اشتغالزايی بااليی به ازاي هر واحد سرمايهگذاري دارند ،سهم کمتري
در بخش صنعت دارند و حتی اين رشته فعالیتها رو به افول هستند .اين موضوع سبب شده است تا بخش
صنعت در ايران به طور نسبی اشتغالزايی بااليی نداشته باشد؛ چراکه عمده فعالیت در آن به صنايع بزرگی
تمرکز يافته است که سرمايه برمیباشند(مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی.)1395،

صندوق بینالمللی پول در گزارش اخیر توان پايین خلق شغل در صنايع ايران را مورد توجه قرار داده است .بر
اين اساس ،متوسط کشش اشتغال در کل اقتصاد ايران بین سالهاي  1990تا  2011میالدي  0/3بوده است؛
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بدين معنی که با افزايش هر یک درصد به رشد اقتصادي ،تنها  0/3درصد به میزان شاغالن اضافه میشود
که در مقايسه با اقتصادهاي نوظهور و کشورهاي نزديک به اقتصاد ايران پايینتر است.
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 -3فقدان زنجیره ارزش در صنعت
رشته فعالیتهاي صنعتی در ج.ا.ايران ،اصل زنجیره ارزش را رعايت نمی نمايند .بعبارت ديگر ،بیش از آنکه به
اکوسیستم فعالیتها توجه شود ،به تولید محصول تاکید می شود .بعنوان نمونه ،می توان به کاستی هاي
اساسی زنجیره ارزش در حوزه پتروشیمی و بخش کشاورزي اشاره داشت.در بخش کشاورزي و امور دامی به
تولید محصوالتی همچون گندم و گوشت توجه می شود ،اما به حوزه هاي باال دستی (بذر و يانژاد اصالح شده)
و يا پايین دستی (صنايع تبديلی و بازار) توجه نشده است .اين امر ضايعات فراوان در بخش کشاورزي را بدست
داده است .حال آنکه هرگاه به زنجیره ارزش (حوزه هاي باال دستی ،تولید و پايین دستی) تاکید گردد ،از
يکسو منجر به کاهش ضايعات و از سوي ديگر به افزايش میزان ارزش آفرينی و اشتغال زايی در اين بخش می
شود .بر اساس محاسبات بعمل آمده ضريب اشتغال فزاينده در تولید کشاورزي  1.4است  ،اما ضريب مزبور در
صنايع کشاورزي حدود  4.4است .يعنی به ازاي هر شغل مستقیم ،حدود  3.4شغل غیر مستقیم بدست
میآيد .ضريب فزاينده اشتغال در بخش تولیدات نفت و گاز  1.6است ،اما ضريب مزبور در صنايع ساخت
فراوردهاي نفتی ،مواد و محصوالت شیمیايی ،الستیک و پالستیک حدود  2.1می باشد .يعنی به ازاي هر شغل
مستقیم ،حدود  1.1شغل غیر مستقیم بدست میآيد.

*راهکارهای خلق شغل درصنعت
با توجه به موارد ذکر شده ،به نظر میرسد راهبرد رشد صنعتی که متناسب با اهداف اشتغالزايی باشد ،بايد
به سه محور زير توجه نمايد:
* ایجاد ثبات اقتصادی و پیروی از یک راهبرد رشد صنعتی پایدار،
* رفع موانع تولید و احیای صنایع اشتغالزا و کاربر مانند صنایع نساجی.
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* تکمیل حلقههای مفقوده بخش صنعت و تقویت پیوندها بین فعالیتهای صنعتی بزرگ و
سرمایهبر و سایر صنایع به منظور سرریز کردن آثار رشد صنایع بزرگ به صنایع کوچک و اشتغالزا.

