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ارزيابي پتانسيل اشتغالزايي در بخش 

 صنعت ايران

 
 

 

 

 

 چکيده

هتای مختفتص صتنعتی و    هدف از این گزارش بررسی پتانسیل اشتغالزایی رشتته ععالیتت  

دهتد کته اعتزایش    تقاضای نیروی کار آنهاست. نتایج نشتان متی  نقش ساختار صنایع در 

هتای ستاختاری بتر تقاضتای نیتروی کتار در بختش        لفهؤعنوان یکی از ممقیاس تولید به

ضای با اعزایش در مقیاس تولید در صنایع، تقاای که گونهبهثیرگذار است. أصنعت ایران ت

 دهتد کته  ای گتزارش نشتان متی   هت یابد. همچنین یاعتهاعزایش میتحریك و  نیروی کار

پذیری صادراتی صنایع موجب اعتزایش استتخدام نیتروی کتار توستا آنهتا       رقابت یارتقا

گراتتر باشتد، اشتتغالزایی نیتز در آن بیشتتر      شود. هر چقدر صنعت مورد نظر صادراتمی

ذکر این نکته الزم است کته در ایتن ملالعته موضتوت اشتتغالزایی در کتالن       خواهد شد. 

در یتك صتنعت    مقیتاس عنوان نمونه ممکتن استت بتا اعتزایش     نظر است و بهاقتصاد مد

دیگر صتنایع،   پیشین و پسین بادلیل ارتباطات اشتغال مستقیم زیادی ایجاد نشود اما به

 اشتغال غیرمستقیم زیادی ایجاد کرد. 

دهد که با توجه به سهم صنایع بررسی پتانسیل اشتغالزایی صنایع مختفص نشان می 

مقیاس تولید و عمفکرد صادراتی آنها، بته ترتیتب صتنایع تولیتد     بهبود  دراز کل شاغالن 

مواد غذایی و آشامیدنی، تولید مواد و محصوالت شیمیایی و تولید سایر محصوالت کتانی  



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ________________________________________ 

 

 

2 

کته در   الزم بته ذکتر استت    گیرنتد. غیرعفزی در رتبه اول صنایع با پتانسیل باال قرار متی 

بر باید موضوت جدی بحران آب را لحاظ کرد و در قالب سند اولویت قرار دادن صنایع آب

استفاده کترد تتا اشتتغال پایتدار و     تغالزایی شجامع آب از این صنایع در راستای اهداف ا

)از قبیتل بته روز شتدن     توان با تغییر ستاختار  صنایعی که می یکی از مولد حاصل شود.

هتای  ، ارتقای کیفیت، کتاهش هزینته  های جدید و مشتركفاده از پفتفرمتکنولوژی و است

پذیر کردن آنها پتانسیل اشتغال باالیی ایجاد کترد،  و رقابت (سربار و قیمت تمام شده و...

باشتد. در صتورتی کته در ایتن صتنعت نگتاه       متی )در کل زنجیره تولیتد(  صنعت خودرو 

 مناسبی برای آن تصور کرد.   زاییتوان پتانسیل اشتغالصادراتی حاکم شود، می

گزارش این است که اگر هتدف دولتت اعتزایش اشتتغالزایی در بختش       نتیجه نهایی 

ها و توجه جدی بته  اعزایش اندازه بنگاهیا اقتصادی کردن مقیاس صنعت و  ؛صنعت است

 .بودخواهد بسیار مؤثر به این هدف در دستیابی محور شدن آنها صادرات

 

 مقدمه

هتای جامعته و   ویتهه بترای جوانتان همتواره یکتی از دغدغته      همین اشتتغال، بت  أتایجاد و 

هتای  سیاستگذاران اقتصادی بوده است. درحال حاضر، با توجه به رشد جمعیت در دهته 

 قبل و جذب ناکاعی نیروی کار در مشاغل و نیز ترکیب نیروی کار که بخش بزرگی از آن

د، اشتغال به یك چالش مهتم بترای دولتت    دهنالتحصیالن دانشگاهی تشکیل میرا عارغ

درصتد   5/2طور متوسا سال آینده به 5دهد که در تبدیل شده است. برآوردها نشان می
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ایتن موضتوت توجته جتدی بته       1.به اعراد متقاضی کار در جامعه ایران اضاعه خواهد شتد 

 .سازدمینمایان منظور پاسخگویی به این موضوت را های اقتصادی بهاشتغالزایی ععالیت

طتور بتالقوه نقتش مهمتی در جتذب نیتروی کتار دارد. بتا         در این میان بخش صنعت به 

، ایتن  ینکته رشتد صتنعتی در گذشتته رد داده    دهند که عفیرغم اها نشان میحال، بررسیاین

رشد به میزان قابل توجهی عرصت جذب بیکاران و کاهش نرد بیکاری را عراهم نکترده استت.   

های صنعتی طی یك دهته گذشتته را یکتی از دالیتل عتدم      بخشی از کارگاهتوان تعلیفی می

هتای موجتود   اشتتغال در بنگتاه  متوستا  اشتغالزایی کاعی در کل بخش صنعت، عفیرغم رشد 

هتا و  بر بنگاه دانست. یکی دیگر از عرضیات این است که ساختار بخش صنعت در ایران عمدتاً

ال ؤکننتد. ازستوی دیگتر، ست    ایی کمتری ایجاد میهایی متمرکز شده است که اشتغالزععالیت

اشتتغال   ،ریتزی مناستب  توانند در آینده در صتورت برنامته  مهم این است که کدام صنایع می

های آینده با عرضته قابتل توجته    بیشتری ایجاد کنند. با توجه به اینکه اقتصاد ایران طی سال

هتای  توانتد عرصتت  صتنعت متی  نیروی کار با تحصیالت دانشگاهی روبرو است، تقویت بخش 

فه این است که چه عوامفی بتر میتزان   ئشغفی مناسب را برای این اعراد عراهم کند. درواقع مس

هتای  ثر هستتند و نقتش ویهگتی   ؤاشتغال و استخدام نیروی کار در بخش صنعت در ایران مت 

هتتا بتته ستتاختاری در تقاضتتای نیتتروی کتتار صتتنعتی چیستتت؟ پاستتخگویی بتته ایتتن پرستتش

قترار  اولویتت  در صتنایعی را   ،های اشتتغال ریزیسیاستگذاران کمك خواهد کرد که در برنامه

 دهند که پتانسیل باالتری برای ایجاد اشتغال دارند.  

 

                                                 
1. International Monetary Fund, (2015), “Islamic Republic of Iran 2015 Article IV 

Consultation”, IMF Country Report No. 15/349, P.20.  
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 ثر بر استخدام نيروي كار در بخش صنعت ايرانؤعوامل م. 1

ایش هتا در صتورتی تقاضتای نیتروی کتار ختود را اعتز       ملابق با نظریات اقتصادی، بنگتاه 

دهند که دستمزدهای حقیقی )که اثتر تتورم از آن کستر شتده استت( کتاهش یابتد،        می

عروش آنها بیشتر شود و قیمت محصوالت آنها اعتزایش یابتد. همچنتین اعتزایش هزینته      

تواند بر اشتغال اثر منفی داشته باشد، مگر اینکه بنگاه از نظر عنی سرمایه می کارگیریبه

های ساختاری حاکم بر نیروی کار جایگزین کند. ازسوی دیگر، ویهگیبتواند سرمایه را با 

کته   تتر مقیتاس تولیتد بتزر    ثر است. ؤبخش صنعت نیز در تقاضای آنها برای اشتغال م

باشد، تقاضای بیشتری نیز برای نشانگر بزر  بودن تقاضا برای محصوالت آن صنعت می

پذیری در یك صنعت بیشتر باشتد،  قدر رقابت. همچنین هر ایجاد خواهد کردنیروی کار 

هتا  نیز بیشتر خواهد بود، چراکه بنگاهیا صنایع مرتبا استخدام نیروی کار در آن صنعت 

کار بگیرند و در این صورت صورت کارآمدتری بهپذیری باید عوامل تولید را بهبرای رقابت

ین، اگتر یتك صتنعت    وری نیروی کار نیز در آن صنعت باالتر خواهد بود. به غیر از ابهره

انتداز  تتر بتوده و چشتم   پذیری بیشتری داشته باشد، در عروش محصوالت نیز موعقرقابت

 تر خواهد بود.روشنو صنایع مرتبا گذاری و استخدام نیروی کار نیز در آن سرمایه

در مجموت، تقاضای نیتروی کتار بته دستتمزد حقیقتی نیتروی کتار، نترد حقیقتی           

هتای  های ساختاری صنعت متوردنظر بستتگی دارد. ویهگتی   سرمایه و ویهگی کارگیریبه

بری صنعت مورد نظر، مقیتاس تولیتد در صتنعت و    توانند کاربری یا سرمایهساختاری می

گذاری توان نسبت سرمایهرو، میاینهای آن را نمایندگی کند. ازپذیری بنگاهسلح رقابت

بتری صتنعت متورد    عنوان معیاری از سرمایهت را بهبه ازای هر نفر از شاغالن در آن صنع

 ،بر هستتند طور معمول انتظار بر این است که صنایعی که سرمایه. بهبه حساب آوردنظر 
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عبارت دیگتر، میتزان   گذاری به ازای هر نفر از شاغالن در آن باالتر باشد. بهسلح سرمایه

بتر بتاالتر خواهتد بتود.     یع سرمایهای که هریك از شاغالن در اختیار دارند در صناسرمایه

طور نسبی سبب تقاضای کمتتر بنگتاه بترای    بری بیشتر بهانتظار بر این است که سرمایه

های ساختاری یتك  عنوان ویهگیتواند بهنیروی کار شود. یکی دیگر از متغیرهایی که می

 هتای هتر چقتدر مقیتاس    صنعت ملرح باشد، مقیاس تولید در آن صنعت است. طبیعتتاً 

هتای مقیتاس در آن   کتارگیری صترعه  تری در یك صنعت متداول باشد، امکتان بته  بزر 

تتری ععالیتت   های بتزر  بیشتر خواهد بود. انتظار بر این است که صنایعی که با مقیاس

باعث تحریتك بیشتتر    پسین بیشتر با سایر صنایعو  پیشینهای دلیل ارتباطبهکنند، می

 . شونداشتغالزایی موجب رو اینو از هتقاضای نیروی کار شد

را نشتان   هتای ستاختاری آن  های یك صنعت نیز ویهگیپذیری بنگاهرقابتمیزان  

پتذیری در یتك صتنعت بتاالتر باشتد،      دهد. انتظار بر این است که هر چقدر رقابتت می

ها در آن صنعت قادر بته  وری عوامل تولید در آن باالتر بوده و بنگاهطور طبیعی بهرهبه

رو وضعیت عروش در آن صنعت نیز بهتر اینتولید محصوالت با هزینه کمتری باشند. از

داشت. یکی از معیارهایی خواهد بوده و لذا تقاضای بیشتری نیز برای نیروی کار وجود 

ها در یك صنعت در نظر گرعت، نسبت صادرات به پذیری بنگاهتوان برای رقابتکه می

هتا در ایتن   دهتد بنگتاه  این نسبت باالتر باشد، نشتان متی  اعزوده است. هر چقدر ارزش

تر بوده و قتادر بته تولیتد محصتوالت بتا هزینته       در رقابت با بازار جهانی موعق ،صنعت

وری نیروی کار را در بازار جهانی عرضه کنند. لذا بهره توانند آنکمتری هستند که می

ر در آن صنعت سودآور خواهد در آن صنعت باالتر بوده و در نتیجه استخدام نیروی کا

 بود. 
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دهد که بین نشان می در این ملالعه 1های حاصل از مدلسازی اقتصادسنجیبررسی 

اعزوده تولید شتده بته ازای هتر بنگتاه )کته شاخصتی از       ارزش 1392تا  1383های سال

متوستتا مقیتتاس تولیتتد در هتتر رشتتته ععالیتتت صتتنعتی استتت( و نستتبت صتتادرات بتته  

مثبتت و معنتاداری بتر     آثتار پذیری صتنعت متورد نظتر(    )شاخصی از رقابتاعزوده ارزش

دهتد کته نترد    اند. در مقابل، نتایج نشان متی استخدام نیروی کار صنعتی در ایران داشته

دستمزد )حقیقی( نقش مهمی در تقاضای نیروی کار صتنایع در ایتران نتدارد. بته بیتان      

رسد کته  نظر میتمزد نیروی کار ندارد. بهدیگر، تقاضای نیروی کار در ایران ربلی به دس

هتای  دستمزد نیروی کار عامل محدودکننده مهمی در تقاضای نیروی کار توستا بنگتاه  

پایین بودن دستمزد حقیقی در ایران و عتدم تعتدیل متناستب     وصنعتی در ایران نیست 

در ثیرگتذاری دستتمزد   أهتا عامتل مهمتی در عتدم ت    آن با نرد تورم در بسیاری از ستال 

 های صنعتی در ایران باشد.تصمیمات بنگاه

اعزوده هتر  ثیر ارزشأاعزوده که درواقع نشانگر تدهد که ضریب ارزشنتایج نشان می 

ثیر أباشد. این ضتریب نشتانگر تت   می 4/0باشد، معنادار و مثبت بوده و مقدار آن بنگاه می

نیتروی کتار در بختش    هتای ستاختاری بتر تقاضتای     لفهؤعنوان یکی از ممقیاس تولید به

درصدی در مقیتاس متوستا تولیتد در صتنایع،      1صنعت ایران است. بنابراین با اعزایش 

تتوان  یابد. این ضریب را میدرصد اعزایش می 4/0تقاضای آنها برای استخدام نیروی کار 

کشش اشتغال نسبت به رشد اقتصادی در بخش صنعت ایتران تفستیر کترد. ایتن یاعتته      

توانتد موجتب   اعزایش رشد اقتصادی در یك صنعت در طول زمان متی دهد که نشان می

                                                 
استفاده شده است. های صنعتی کد دو رقمی آیسیك کارگاه 23های در این ملالعه از روش پنل دیتا و از داده .1

 برآورد الگو با استفاده از روش اثرات ثابت است.
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های مختفص صنعتی، صنایعی اعزایش اشتغالزایی شود. ازسوی دیگر در بین رشته ععالیت

 شتری نیز خواهند داشت.یتری دارند، توان اشتغالزایی بکه مقیاس بزر 

ثیر أصنایع در ایران تت  بر یا کاربر بودندهد که نوت عناوری و سرمایهنتایج نشان می 

معناداری بر تقاضای نیروی کار آنها نداشته است. همچنتین ضتریب نترد ستود حقیقتی      

تسهیالت پرداختی به بخش صنعت نیز اگرچه منفی استت، امتا از نظتر آمتاری معنتادار      

توان پذیرعت که سود تسهیالت پرداختی به بختش صتنعت نیتز بتر     نیست. در نتیجه می

 یر معناداری نداشته است.ثأاشتغالزایی آن ت

پتذیری صتنایع موجتب اعتزایش     دهتد کته رقابتت   های اقتصادسنجی نشان مییاعته 

اعتزوده کته   شتود. ضتریب نستبت صتادرات بته ارزش     استخدام نیروی کار توسا آنها می

پذیری در صنعت مورد نظر استت مثبتت و معنتادار استت. ایتن      شاخصی از میزان رقابت

گراتر باشتد، اشتتغالزایی نیتز در آن    صنعت مورد نظر صادرات دهد که هر چقدرنشان می

پتذیر و  های صنعتی، صنایعی که رقابتبیشتر خواهد شد. همچنین در بین رشته ععالیت

 گرا هستند، پتانسیل بیشتری برای اشتغالزایی دارند.صادرات

رکتز کترد چتون    الزم به ذکر است که موضوت اشتغالزایی را نباید صرعاً در داخل بنگاه متم 

یك صنعت و  مقیاسعزایش بحث تحریك اشتغال در سلح کالن اقتصاد ملرح است. چه بسا با ا

بر، به اشتغال مستقیم منجر نشود اما دلیل استفاده از تکنولوژی سرمایهگرا شدن آن بهیا صادرات

 تواند به ایجاد اشتغال بیانجامد. بر دیگر صنایع می)اثرات خارجی مفید( الغایی آن  آثار
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 كدام صنايع پتانسيل باالتري براي اشتغالزايي در بخش صنعت دارند؟. 2

اعتزوده  تتر، رشتد ارزش  های اقتصادسنجی نشان داد که مقیاس تولید بزر نتایج بررسی

آنها نیز اعزایش یابد. شود پتانسیل اشتغالزایی گرا بودن صنایع سبب میبیشتر و صادرات

یك از صتنایع پتانستیل بتاالتری     توان مشخص کرد که کداملذا براساس این معیارها می

ریتزی بترای   تواند در برنامهبرای اشتغالزایی در بخش صنعت دارند. نتایج این بررسی می

 بخش صنعت از منظر موضوت اشتغال مفید باشد.

 

 ي مقياس توليدپتانسيل اشتغالزايي صنايع برمبنا. 1-2

و رشتد اقتصتادی    دهد، صنایعی که مقیاس تولید باالترها نشان میطور که بررسیهمان

ایتن   ظرعیت باالتری نیز برای استخدام نیروی کار در آنها وجود دارد. بتر  ،بیشتری دارند

توان از این معیارها برای تعیین پتانسیل اشتغالزایی صتنایع مختفتص استتفاده    اساس می

پتانستیل   ،لتذا صتنایعی کته مقیتاس تولیتد در آنهتا رشتد بیشتتری داشتته باشتد          کرد. 

 اشتغالزایی باالتری نیز در آینده خواهند داشت. 

اعزوده )حقیقی( به ازای هر بنگاه در کل بخش صتنعت  بر این اساس، متوسا نسبت ارزش 

طور متوستا  به درصد رشد کرده است. به بیان دیگر، 8/5انه یسال 1392تا  1383های طی سال

را رشتد   تتوان آن های صنعتی اضاعه شده است کته متی  اعزوده بنگاهدرصد به ارزش 8/5انه یسال

مقیاس تولید در نظر گرعت. در برخی از صنایع این رشد بیشتر از متوسا رشتد بختش صتنعت    

گر آالت اداری و حستاب (. بر این اساس مقیاس تولید در صنایع تولید ماشتین 1بوده است )جدول 

صنایع تولید چوب و محصتوالت  درصد(،  1/13صنایع تولید پوشاك ) ،درصد( 8/13) محاسباتی

 9/8) ، صنعت بازیاعتدرصد( 7/11) ، صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیاییدرصد( 13) چوبی
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با توجه  بیشترین رشد را داشته است. (درصد 6/8) میدنیو صنایع تولید مواد غذایی و آشا درصد(

درصد کل اشتغال در بخش صنعت و صنایع مواد و  17نکه صنایع مواد غذایی و آشامیدنی با به ای

نظتر  دهنتد، لتذا بته   درصد کل شاغالن بخش صنعت را تشتکیل متی   10محصوالت شیمیایی با 

انتد،  رسد که این دو صنعت با توجه به رشد مناستبی کته از منظتر تولیتد و مقیتاس داشتته      می

ذکر این نکته الزم است که با  ی نیز برای اشتغالزایی در آینده دارا باشند.همچنان پتانسیل باالتر

بتر  آب کشور و دورنمای آن، دستیابی به اهداف اشتتغالزایی از طریتق صتنایع آب    به منابعتوجه 

ریتزی جتامع و لحتاظ    بسا در برنامهمستفزم استراتهی و وجود سند جامع آب در کشور است. چه

 بر از اولویت خارج شوند. خصوص بحران آب، صنایع آبکردن دیگر متغیرهای اثرگذار به

دلیل ستهم بتیش از   از یکسو به «سایر محصوالت کانی غیرعفزی»صنایع تولید  همچنین 

دلیل متوسا رشد مقیتاس تولیتد   درصدی در کل اشتغال بخش صنعت و ازسوی دیگر به 13

 گیرند.  درصدی در رتبه بعدی صنایع با پتانسیل اشتغالزایی قرار می 7انه بیش از یسال

 

 افزوده كل هر رشتهمتوسط رشد مقياس هر بنگاه و رشد ارزش .1جدول 

 درصد()   1392تا  1383هاي هاي صنعتي طي سالفعاليت

 نام صنعت

نسبت 

افزوده ارزش

به ازاي هر 

 كارگاه

متوسط رشد 

مقياس 

 هابنگاه

رشد 

 افزودهارزش

سهم از 

اشتغال 

 صنعت

  صنایع مواد غذایی

  دخانیات

  منسوجات

  پوشاك

  چرم و ساخت کیص و کفش

  تولید چوب و محصوالت چوبی غیر از مبفمان
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 نام صنعت

نسبت 

افزوده ارزش

به ازاي هر 

 كارگاه

متوسط رشد 

مقياس 

 هابنگاه

رشد 

 افزودهارزش

سهم از 

اشتغال 

 صنعت

  کاغذ و محصوالت کاغذی

  های ضبا شدهانتشار و چاپ و تکثیر رسانه

  های نفتپاالیشگاهصنایع تولید زغال کك ت 

  صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی

  محصوالت الستیکی و پالستیکی

  عفزیسایر محصوالت کانی غیر

  تولید عفزات اساسی

  آالت و تجهیزاتماشینمحصوالت عفزی عابریکی بجز 

بندی نشده در آالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین

 جای دیگر
 

  آالت اداری و حسابگر و محاسباتیتولید ماشین

  های برقیآالت مولد و انتقال برق و دستگاهماشین

  ها و وسایل ارتباطیتفویزیون و دستگاهرادیو و 

  ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق

  وسایل نقفیه موتوری و تریفر و نیم تریفر

  نقلوتولید سایر وسایل حمل

نشده در جای بندی تولید مبفمان و مصنوعات طبقه

 دیگر
 

  بازیاعت

  بخش صنعتكل 

 .نفر کارکن و بیشتر 10های صنعتی اساس آمار کارگاهبر تحقیق محاسبات مأخذ:
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 پتانسيل اشتغالزايي صنايع برمبناي صادرات . 2-2

صتادراتی بیشتتری داشتته باشتند،     پتذیری  طور که بیان شد، صتنایعی کته رقابتت   همان

توان رو میاینپتانسیل باالتری نیز برای ایجاد اشتغال در بخش صنعت خواهند داشت. از

براساس این معیار نیز در کنار معیار مقیاس تولید که در بخش قبل بیان شتد، پتانستیل   

 اشتغالزایی صنایع را بررسی کرد.

اعتزوده در بختش   صتادرات بته ارزش  متوستا نستبت    1383-1392ای هبین سال 

برخی از صنایع هستند کته ایتن نستبت     ،درصد بوده است. در این بین 18صنعت حدود 

ثیرگذاری آنها بر اشتغال در بختش  أدر آنها باالست، اما سهم کمی در اشتغال دارند، لذا ت

اعتزوده بتاالتری   صنعت کم است. از بین صتنایعی کته هتم از نستبت صتادرات بته ارزش      

 ،انتد ختود اختصتاص داده  سهم بتاالتری از اشتتغال صتنعتی را بته     همزمانخوردارند و بر

توان به صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع تولیتد متواد و محصتوالت شتیمیایی،     می

صنایع تولید محصوالت کانی غیرعفتزی، صتنایع تولیتد عفتزات اساستی و صتنایع تولیتد        

صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی بتا ستهم حتدود    آالت و تجهیزات را نام برد. ماشین

درصتد توانستته    22 معتادل  اعزودهدرصدی از کل اشتغال و نسبت صادرات به ارزش 17

درصد اعزایش دهد. لذا این صنعت پتانسیل مناستبی   15صادرات خود را سالیانه بیش از 

 10یی بتا ستهم   برای اشتغالزایی خواهد داشت. صنایع تولید متواد و محصتوالت شتیمیا   

 بودهدرصدی  90اعزوده حدود درصدی از اشتغال صنعتی دارای نسبت صادرات به ارزش

 و رشد صادرات مناسبی نیز داشته است. 

های اشتغالزایی در بختش صتنعت براستاس    نتایج این ملالعه در شناسایی پتانسیل 

رار داده است این امر بر مانند صنایع مواد غذایی را در رتبه اول قع آبوضع موجود، صنای
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باید در قالب رویکرد غالب دنیا که به واردات آب مجتازی از طریتق واردات متواد غتذایی     

بر حتماً باید موضوت بحران بندی صنایع آبروی آوردند، نگریسته شود و در بحث اولویت

امع آب مورد توجه جدی قترار گیترد و بته ایتن ستؤال      قالب سند جدر  ،آب و تنش آبی

زننتد  داده شود که آیا ایجاد اشتغال در صنایعی که بر بحران و تنش آبی دامن متی پاسخ 

تواند برای کشوری مثل ایران قابل توجیه باشتد و یتا تغییتر و اصتالح عتروش تولیتد       می

 تواند این اثر ناملفوب را بر منابع محدود آبی کشور مرتفع و حتی اصالح نماید.  می

موتوری  از اشتغال دارند، صنعت تولید وسایل نقفیه در بین صنایعی که سهم باالیی 

بختش   اشتتغال کل درصدی از  10خورد که عفیرغم سهم تریفر به چشم میو تریفر و نیم

تتر از متوستا   درصدی دارد که بسیار پتایین  8/6اعزوده ، نسبت صادرات به ارزشصنعت

منفتی بتوده   کل بخش صنعت است. همچنین رشد متوسا صادرات در این صتنعت نیتز   

تتوان  دهد در صورتی که در این صنعت نگاه صادراتی حاکم شود، میاست. این نشان می

 پتانسیل اشتغال مناسبی برای آن تصور کرد. 

 

 (درصد)  ( 1383-1392عملکرد صادراتي صنايع مختلف )متوسط  .2جدول 

 سهم از اشتغال صنعت رشد صادرات افزودهنسبت صادرات به ارزش نام صنعت

  صنایع مواد غذایی

  دخانیات

  منسوجات

  پوشاك

  چرم و ساخت کیص و کفش

  تولید چوب و محصوالت چوبی غیر از مبفمان

  کاغذ و محصوالت کاغذی

  ضبا شدههای انتشار و چاپ و تکثیر رسانه

  های نفتصنایع تولید زغال کك ت پاالیشگاه
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 سهم از اشتغال صنعت رشد صادرات افزودهنسبت صادرات به ارزش نام صنعت

  صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی

  محصوالت الستیکی و پالستیکی

  عفزیسایر محصوالت کانی غیر

  تولید عفزات اساسی

  آالت و تجهیزاتعابریکی بجز ماشین محصوالت عفزی

  بندی نشده در جای دیگرآالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین

  آالت اداری و حسابگر و محاسباتیتولید ماشین

  های برقیآالت مولد و انتقال برق و دستگاهماشین

  ها و وسایل ارتباطیدستگاهرادیو و تفویزیون و 

  ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق

  تریفرموتوری و تریفر و نیم وسایل نقفیه

  نقلوتولید سایر وسایل حمل

  بندی نشده در جای دیگرتولید مبفمان و مصنوعات طبقه

  بازیاعت

  بخش صنعت

 .نفر کارکن و بیشتر 10های صنعتی اساس آمار کارگاهمحاسبات برمأخذ: 

 

 و خالصه مديريتيبندي جمع

ثیرگذار بر استخدام نیروی کار در بختش صتنعت و   أهدف از این گزارش بررسی عوامل ت

های این گزارش نشان دارند. یاعتهشناسایی صنایعی بود که پتانسیل اشتغالزایی بیشتری 

ثیر معناداری بر تقاضای نیروی کار در صتنایع ایتران نداشتته    أت ،داد که دستمزد حقیقی

دلیتل  تواند ناشی از پایین بودن نسبی دستمزد حقیقی در ایران بته است. این موضوت می

طتی یتك   باالی نیتروی کتار    عدم تناسب دستمزد اسمی با تورم از یکسو و عرضه نسبتاً

باشد. همچنین نرد ستود حقیقتی تستهیالت    دلیل ساختار جوان جمعیت دهه گذشته به

ثیر معنتاداری بتر   أعنوان شاخصتی از هزینته سترمایه تت    پرداختی به بخش صنعت نیز به
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 ها نداشته است. تقاضای اشتغال بنگاه

اعزوده هتر  ثیر ارزشأاعزوده که درواقع نشانگر تدهد که ضریب ارزشنتایج نشان می 

ثیر أ. ایتن ضتریب نشتانگر تت    استت  4/0باشد، معنادار و مثبت بوده و مقتدار آن  بنگاه می

هتای ستاختاری بتر تقاضتای نیتروی کتار در بختش        لفهؤعنوان یکی از ممقیاس تولید به

های مختفص صنعتی، صتنایعی کته   سوی دیگر در بین رشته ععالیتازصنعت ایران است. 

 خواهند داشت.اشتغالزایی  تحریك بیشتری در وانتری دارند، تزر مقیاس ب

تحریتك در  پذیری صنایع موجب اعزایش دهد که رقابتهای گزارش نشان مییاعته 

اعزوده که شاخصی از میتزان  شود. ضریب نسبت صادرات به ارزشنیروی کار می تقاضای

دهد کته هتر   مثبت و معنادار است. این نشان می ،پذیری در صنعت مورد نظر استرقابت

خواهتد   تحت تأثیر قرار گراتر باشد، اشتغالزایی نیز بیشترچقدر صنعت مورد نظر صادرات

گترا  پذیر و صادراتهای صنعتی، صنایعی که رقابت. همچنین در بین رشته ععالیتگرعت

 .برخوردارندپتانسیل بیشتری برای اشتغالزایی  از هستند،

دهد که با توجه به سهم صنایع ص نشان میبررسی پتانسیل اشتغالزایی صنایع مختف 

رشد مقیاس تولید و نیز عمفکرد صادراتی آنها، بته ترتیتب صتنایع تولیتد      ،از کل شاغالن

مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی و صتنایع تولیتد ستایر    

الزم به ذکر  گیرند.صنایع با پتانسیل باال قرار می باالیمحصوالت کانی غیرعفزی در رتبه 

رنمتای آن در ایتران متورد    وبر باید موضوت بحران آب و داست که درخصوص صنایع آب

در بتین   تأکید قرار گیرد و اولویت این صنایع باید در قالب سند جامع آب تعریتص شتود.  

ی، ارتقتای کیفیتت، کتاهش    تغییر تکنولوژ ه)ازجمفتوان با تغییر ساختار صنایعی که می

های به روز جهتان و...(  ارتقای خدمات پس از عروش، استفاده از پفتفرمهای سربار، هزینه
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)در کل زنجیره پذیر کردن آنها پتانسیل اشتغال باالیی ایجاد کرد، صنعت خودرو و رقابت

درصتدی از اشتتغال، نستبت صتادرات بته       10باشد. این صنعت عفیرغم ستهم  میتولید( 

تر از متوسا کل بخش صتنعت استت. در   درصدی دارد که بسیار پایین 8/6اعزوده ارزش

توان پتانستیل اشتتغال مناستبی    صورتی که در این صنعت نگاه صادراتی حاکم شود، می

 برای آن تصور کرد.  

که اگر هدف دولت اعزایش اشتغالزایی در بخش صنعت است،  باید گفتدر مجموت  

هتا و توجته جتدی بته     اعزایش انتدازه بنگتاه  یا ن مقیاس صنعت و توجه به اقتصادی کرد

 محور شدن آنها به این هدف کمك خواهد کرد. صادرات

 

 خذآمنابع و م

-1382) ایتران  صتنعت  بختش  اشتتغال  بر اقتصاد آزادسازی ثیرأت» .اکبریان، رضا و محتشمی، عباس  .1

 .1385زمستان ، 29 شماره، 8 دوره، ایران اقتصادی هایپهوهش، «(1350

 در صتنعت  بختش ) اشتتغال  بتر  تجتارت  شتدن  جهتانی  ثیرأت ارزیابی» .دادگر، یداهلل و ندیری، محمد  .2

 .1384ماه دی، اقتصادی( نامه) 51 شماره، 11 دوره ،مفید نامه، «(ایران
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