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  رشد صنعتي و چالش اشتغال در اقتصاد ايران

 

 

 چکيده

طور معمول انتظار بر اين است که افزايش رشد اقتصادی بتواند از طريق افزايش تقاضا به

حال شواهد نشان افزايش استخدام، نرخ بیکاری را کاهش دهد. با اينبرای نیروی کار و 

های گذشته، اين رشد نتوانسته نرخ دهند که علیرغم تحقق رشد صنعتی در دههمی

رسد که کاهش متوسط نرخ رشد صنعتی طی يک دهه نظر میبیکاری را کاهش دهد. به

نايع بیشتر بخش صنعت به ص گذشته، عدم پايداری و نوسانی بودن رشد صنعتی و تمرکز

توان برای اشتغالزايی ناکافی در بخش صنعت ترين داليلی است که میبر از عمدهسرمايه

رسد راهبرد رشد صنعتی متناسب با اهداف اشتغالزايی بايد بر محورهای نظر میبرشمرد. به

 زير متمرکز باشد:

   صنعت،رفع موانع تولید در بخش صنعت و افزايش نرخ رشد بخش 

  های کوچک و متوسط که نقش مهمی در ايجاد اشتغال دارند،توجه جدی به بنگاه 

  ايجاد ثبات اقتصادی و پیروی از يک راهبرد رشد صنعتی پايدار، 

  نعتی های صهای مفقوده بخش صنعت و تقويت پیوندها بین فعالیتتکمیل حلقه

کردن آثار رشد صنايع بزرگ به صنايع منظور سرريز بر و ساير صنايع بهبزرگ و سرمايه

 ،کوچک و اشتغالزا

  .رفع موانع تولید و احیای صنايع اشتغالزا و کاربر مانند صنايع نساجی 



 

 مقدمه

های جامعه و سیاستگذاران ويژه برای جوانان همواره يکی از دغدغههمین اشتغال، بأت

های قبل و عدم در دههاقتصادی کشور است. درحال حاضر، با توجه به رشد جمعیت 

ا ر جذب کافی نیروی کار در گذشته و نیز ترکیب نیروی کار که بخش بزرگی از آن

دهند، اشتغال به يک چالش مهم برای دولت تبديل التحصیالن دانشگاهی تشکیل میفارغ

درصد به افراد  5/2طور متوسط سال آينده به 5دهد که در شده است. برآوردها نشان می

اين موضوع توجه جدی به اشتغالزايی  1.کار در جامعه ايران اضافه خواهد شدمتقاضی 

 .دهدمنظور پاسخگويی به اين موضوع را مورد تأکید قرار میهای اقتصادی بهفعالیت

نظر طور بالقوه نقش مهمی در جذب نیروی کار دارد و بهدر اين بین بخش صنعت به 

های قابل توجهی جهت ه نتوانسته فرصتهای گذشترسد که رشد صنعتی در سالمی

جذب بیکاران و کاهش نرخ بیکاری فراهم سازد. بررسی اين موضوع و داليل چرايی آن، 

هدف عمده اين گزارش است. گزارش حاضر در چهار بخش تنظیم شده است. در بخش 

صورت مختصر از منظر مباحث نظری در اول رابطه بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری به

ای بین روند رشد بخش صنعت و معدن شود، سپس در بخش دوم مقايسهقتصاد بیان میا

شود. در بخش سوم داليل احتمالی ناکافی رشد صنعتی در کاهش و نرخ بیکاری انجام می

 د. شوبندی و راهکار ارائه میبیکاری و در نهايت جمع

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

Consultation”, IMF Country Report No. 15/349, P.20.  



 

 رشد اقتصادي و نرخ بيکاري .1

است که افزايش رشد اقتصادی بتواند از طريق افزايش تقاضا  طور معمول انتظار بر اينبه

برای نیروی کار و افزايش استتتتخدام، نرخ بیکاری را کاهش دهد. در ادبیات اقتصتتتادی 

شهرت دارد. قانون اوکان توضیح  1رابطه بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری به قانون اوکان

تصتادی که به مدت يک سال تداوم  درصتد رشتد اق   5/2ازای هر دهد که در آمريکا بهمی

براستتاا اين قانون، بین  2.يابددرصتتد کاهش می 1داشتتته باشتتد، نرخ بیکاری به میزان 

 ای معکوا وجود دارد.  رشد اقتصادی و نرخ بیکاری رابطه

ه نیروی ب بیشتر طور طبیعی انتظار بر اين استت که با افزايش رشد اقتصادی نیاز به 

حال اگر رشتتتد ستتتتخدام نیروی کار جديد نیز افزايش يابد. با اينکار و در نهايت میزان ا

ايش با افز ها معموالًاقتصادی مداوم نباشد، به جای افزايش تعداد نیروی کار شاغل، بنگاه

تعديل زيرا کنند، ستتتاعتات اشتتتتغال نیروی کار موجود، کمبود نیروی کار را جبران می 

ها حتی امکانپذير نیست و تعهداتی را برای بنگاهدلیل قوانین و مقررات به رانیروی کار به

 يابد که رشد اقتصادیرو است که تنها در صورتی اشتغال افزايش میاينکند. ازايجاد می

 توان هر نوع رشدی را رشد اشتغالزا دانست. تداوم داشته باشد. به همین دلیل نمی

 

                                                 
1. Okun Law 

 .1331 ،منکیو، گريگوری. 2



 

 رشد اقتصادي در بخش صنعت و معدن و نرخ بيکاري. 2

لحاظ تئوريک انتظار بر اين است که با تحقق رشد اقتصادی نرخ بیکاری کاهش اگرچه به

عنوان دهند که رشد بخش صنعت و معدن بهيابد، اما شواهد آماری در ايران نشان می

(. درواقع 1بخش راهبردی در اقتصاد ايران با کاهش نرخ بیکاری همراه نبوده است )نمودار 

افزوده بخش صنعت و معدن، روند نرخ بیکاری در اقتصاد ايران که علیرغم رشد ارزش

رود رابطه معکوسی با رشد بخش صنعت و معدن داشته باشد، چنین رفتاری از انتظار می

خود بروز نداده است. اين بدان معنا نیست که هیچ اشتغالی در بخش صنعت و معدن 

است که برای کاهش نرخ بیکاری کافی اضافه نشده است، اما اين اشتغال به میزانی نبوده 

 باشد.

 11های صنعتی در کارگاه 1333براساا آمارهای مرکز آمار ايران، در سال  

که کار اشتغال داشتند، درحالیهزار نفر به 67نفرکارکن و بیشتر در حدود يک میلیون و 

نفر افزايش هزار  263تعداد شاغالن در اين بخش به بیش از يک میلیون و  1332در سال 

هزار نفر به  213اين بدان معناست که در کل اين دوره در مجموع تنها  1.يافته است

درصد است.  3/1شاغالن صنعتی اضافه شده است که معادل رشد متوسط اشتغال سالیانه 

ر ثیر معناداری بأرسد که اين میزان اشتغال جديد به میزانی نبوده است که تنظر میبه

ته باشد. بنابراين پرسش اساسی اين است که چرا رشد صنعتی در ايران نرخ بیکاری داش

ذکر هشته باشد؟ البته الزم بثیر معنادار و قابل توجهی بر نرخ بیکاری داأنتوانسته است ت

 1336تا  1337های و نیز در سال 1333تا  1363های است که نرخ بیکاری کل بین سال

                                                 
 .1332و  1333های نفرکارکن و بیشتر، سال 11های صنعتی مرکز آمار ايران، نتايج آمارگیری از کارگاه. 1



 

که بايد توجه شود اين است که کاهش نرخ بیکاری حال، آنچه کاهش يافته است، با اين

های اقتصادی اعم از خدمات، کشاورزی و صنايع و حاصل افزايش اشتغال در همه بخش

داليلی مانند بازنشستگی و حتی شی از نیروی کار از بازار کار بهمعادن و نیز خروج بخ

دهد که در تی نشان میهای صنعباشد. علیرغم اين، آمار اشتغال در کارگاهمهاجرت می

هزار نفر بوده است  212های صنعتی در کل اين دوره تنها مجموع ايجاد شغل در کارگاه

 وجه با نیازهای بازار کار کشور تناسب ندارد.  که به هیچ

صورت جدی مورد توجه قرار گیرد، های بازار کار در کشور که بايد بهيکی از ويژگی 

التحصیالن دانشگاهی است که افزايش ظرفیت اشتغال در بخش باال بودن نرخ بیکاری فارغ

ثیر قابل توجهی در جذب اين بخش از نیروی کار داشته باشد. براساا أتواند تصنعت می

نرخ  1365های عمومی نفوا و مسکن، در سال بر سرشماریآمار مرکز آمار ايران مبتنی

اين رقم به  1335ه است. در سال درصد بود 3/3بیکاری دارندگان مدرک دانشگاهی تنها 

درصد رسیده است. افزايش پوشش  21به بیش از  1331درصد و در سال  21بیش از 

ذار ثیرگأتحصیالت دانشگاهی در کنار جوان بودن بخش بزرگی از جمعیت در اين روند ت

 دهد که چالشی که پیش روی اقتصاد ايران قرار دارد، نیازبوده است. اين موضوع نشان می

مبرم به ايجاد مشاغلی است که بتوانند افراد تحصیلکرده را جذب کنند و بخش صنعت 

طور که بیان شد، عملکرد حال، هماندر اين زمینه توانايی بالقوه بااليی دارد. با اين

 اشتغالزايی اين بخش به هیچ وجه متناسب با نیاز اقتصاد ايران نبوده است.

 

 

 



 

 ساله  13وده بخش صنعت و معدن، نرخ بيکاري جمعيت افزروند رشد ارزش .1نمودار 

 1ساله 29تا  11و بيشتر و نرخ بيکاري جمعيت 

 
 محاسبات تحقیق. مأخذ: 

 

 چرا رشد بخش صنعت و معدن در ايران بر بيکاري اثرگذار نبوده است. 0

ثیر قابل توجهی بر نرخ أ، رشد اقتصادی در بخش صنعت و معدن تشدطور که بیان همان

علمی  مند وبیکاری نداشته است. بررسی داليل اين موضوع خود نیازمند يک بررسی نظام

 توان داليل زير را برای اين موضوع برشمرد:است، با اين حال و در چارچوب اين گزارش می

                                                 
افزوده بخش صتتتنعت و معدن از بانک مرکزی تهیه های بیکاری از طريق مرکز آمار ايران و نرخ رشتتتد ارزشنرخ. 1

 شده است.
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ساله و بیشتر11نرخ بیکاری جمعیت   (24-15)نرخ بیکاری جوانان 

رشد اقتصادی بخش صنعت



 

  کاهش متوسط نرخ رشد صنعتی، 

  عدم پايداری و نوسانی بودن رشد صنعتی، 

  ساختار بخش صنعت. 

 

 كاهش متوسط نرخ رشد صنعتي. 1-0

در اين بخش نشان داده شده است که متوسط رشد اقتصادی در بخش صنعت نیز کاهش 

اينکه رشد اقتصادی در بخش صنعت به نسبت  بروهيافته است. به بیان ديگر، عال

داشته است، متوسط رشد اقتصادی نیز کاهش يافته است که اين دو کمتری اشتغالزايی 

هم سبب تشديد مشکل بیکاری و عدم اشتغالزايی در بخش صنعت شده  موضوع در کنار

 است.

افزوده بخش دهد که متوسط نرخ رشد ارزشبررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می 

های توسعه و پس از برنامه در طول برنامه 1333های ثابت سال صنعت و معدن به قیمت

دهد نیز نشان می 2چنین نمودار (. هم2و  1روندی کاهشی داشته است )جداول  ،سوم

که روند رشد اقتصادی در بخش صنعت علیرغم اينکه بسیار نوسانی بوده است )موضوعی 

که در بخش بعدی بررسی خواهد شد(، اما در مجموع روندی نزولی داشته است، 

سال اخیر رشد اقتصادی در بخش صنعت کاهش يافته است. برنامه  5که طی طوریبه

 که متوسط طوریهرشد بخش صنعت و معدن عملکردی موفق داشته است، بسوم از نظر 

های برنامه درصد بوده است. در سال 3/3رشد اقتصادی در بخش صنعت در اين برنامه 

تا  1333های درصد در سال کاهش يافت. در سال 3/7چهارم متوسط رشد صنعتی به 

ی و نیز عدم ايفای تعهدات دولت های اقتصادهای ناشی از تحريمبا توجه به شوک 1333



 

ها متوسط رشد يارانه کردن مندهدف اجرای قانون در زمینه سهم صنعت از منابع ناشی از

طور طبیعی انتظار بر درصد کاهش يافته است. به 2/3اقتصادی بخش صنعت و معدن به 

اين است که با کاهش متوسط رشد اقتصادی در بخش صنعت و معدن، میزان اشتغال 

 ايجاد شده در اين بخش نیز کاهش يابد.

 

 1افزوده بخش صنعت و معدن در طول سه برنامه توسعهروند رشد ارزش .1جدول 
 )درصد(

 شرح
 برنامه سوم 

(1074-1030) 

 برنامه چهارم

 (1039-1033) 
40-1034 

افزوده نرخ رشد ارزش

 بخش صنعت و معدن
3/3 3/7 2/3 

 محاسبات تحقیق. مأخذ: 

 

  

                                                 
سال بدون برنامه بود و ازسوی  1333ذکر است که سال الزم به .بانک مرکزی استمحاستبات براستاا آمارهای   . 1

رستد که هنوز آمارهای رستمی درباره عملکرد رشتد اقتصادی در    به پايان می 1334ديگر برنامه پنجم نیز در ستال  

و چهارم در نظر  های سوممنظور مقايسه با برنامهبه 1333تا  1333اين ستال منتشتر نشتده استت. لذا دوره زمانی     

 گرفته شده است.  



 

 1روند رشد اقتصادي در بخش صنعت و خط روند بلندمدت آن .2 نمودار

 
 .همانمأخذ: 

 

 

 

 

 

                                                 
محاستتبات براستتاا آمارهای بانک مرکزی صتتورت گرفته استتت. نمودار نقطه چین نشتتانگر منحنی روند رشتتد   . 1

های رشد اقتصادی بخش صنعت و با کمک بلندمدت رشتد اقتصتادی در بخش صتنعت استت که با استفاده از داده    

 های اقتصادسنجی برآورد شده است.روش

1376137713781379138013811382138313841385138613871388138913901391

رشد اقتصادی بخش صنعت خط روند بلندمدت رشد بخش صنعت



 

 1عملکرد رشد اقتصادي در بخش صنعت و معدن .2جدول 
 )درصد(

 رشد اقتصادي در بخش صنعت و معدن سال

 

 . همانمأخذ: 

 

های دهد که تعداد کارگاههای صنعتی نیز نشان میبررسی مرکز آمار در زمینه کارگاه 

های کارگاه که تعداد طوریهکاهش يافته است، ب 1332تا  1333های صنعتی در بین سال

                                                 
 .ک مرکزیبان. 1



 

کارگاه کاهش  14736به  1333کارگاه در سال  17233نفر کارکن و بیشتر از  11صنعتی 

ها دهد که بخش صنعت در اين سالهای فعال صنعتی نشان میيافته است. کاهش کارگاه

 را با مشکل مواجه کرده است. با مشکالت زيادی مواجه بوده که در نهايت اشتغالزايی آن

 

 پايداري و نوساني بودن رشد صنعتيعدم  .2-0

صورت تواند اشتغالزا باشد که پايدار و مستمر باشد. در ايندر ادبیات اقتصادی، رشدی می

ده و ريزی کرانداز باثبات رشد اقتصادی برنامهاساا چشمتوانند برها میاست که بنگاه

ند که نی را تجربه کنیروی کار بیشتری استخدام کنند. در صورتی که اقتصاد رشدی نوسا

های رشد اقتصادی بااليی نیز تجربه ها نرخفاقد ثبات الزم باشد، حتی اگر در برخی سال

ساعات کار  ،ها به جای افزايش تعداد شاغالن برای افزايش تولید(، بنگاه2شود )نمودار 

نند کدهند يا حتی از شاغالن با قراردادهای موقتی استفاده میکارگران را افزايش می

 )امری که درحال حاضر نیز در بازار کار شايع است(. 

در  ثباتیبررسی ضريب تغییرات رشد اقتصادی در بخش صنعت که معیاری از بی 

دهد در طول زمان تغییرات و نوسانات رشد اقتصادی در رشد اقتصادی است نشان می

وسعه از برنامه سوم تبر اينکه بعد بخش صنعت افزايش يافته است. به بیان ديگر، عالوه

ايم، نوسان رشد صنعتی نیز افزايش يافته است که شاهد کاهش متوسط رشد صنعتی بوده

 شود. اين موضوع خود مانعی برای اشتغالزايی در اين بخش محسوب می

 

 



 

 1هاي توسعهمقايسه ضريب تغييرات رشد اقتصادي در بخش صنعت و معدن در برنامه .0جدول 
 )درصد(

 شرح
 برنامه سوم 

(1074-1030) 

-1039برنامه چهارم )

1033) 
1034-1040 

افزوده نرخ رشتتتتد ارزش

 بخش صنعت و معدن
3/3 3/7 3/2 

انحراف معیار رشتتد بخش 

 صنعت و معدن
4/3 1/3 3 

ضتتتريب تغییرات رشتتتد 

 صنعتی
35 51 342 

 . همانمأخذ: 

 

 ساختار بخش صنعت. 0-0

اشتغالزايی کافی در بخش صنعت بدان اشاره کرد، توان برای عدم يکی از عواملی که می

ساختار بخش صنعت و معدن در ايران است. بخش صنعت و معدن در طی زمان با تحوالت 

عد قابل بررسی است. اولین ای روبرو بوده است. اين تحوالت در چند بُساختاری ويژه

 بلی مصاديق آنهای قهای صنعتی است که در بخشموضوع تعطیلی بسیاری از کارگاه

رسد که اين کاهش بیشتر مشمول واحدهای صنعتی کوچک نظر میحال بهذکر شد. با اين

و در رده بعدی واحدهای متوسط بوده است. نتیجه اين روند اين بوده است که نسبت 

اشتغال به ازای هر کارگاه صنعتی روندی افزايشی داشته است. به بیان ديگر، واحدهای 

اند و اند بخشی از نیروی کار را جذب کردهکه در شرايط فعلی باقی ماندهتر صنعتی بزرگ

                                                 
انحراف معیار رشد صنعتی بر متوسط آن در هر دوره  2برای محاستبه ضتريب تغییرات رشد اقتصادی در جدول   . 1

 صورت درصد در سطر آخر جدول بیان شده است.تقسیم شده و حاصل آن به



 

دار اند )نموطور متوسط تعداد بیشتری از افراد شاغل شدهلذا در هر واحد صنعتی فعال به

واحدهای جديد ايجاد شده باشند و نیروی کار (. البته اين احتمال نیز وجود دارد که 3

تری در اين باره منتشر ا از آنجا که آمار مشخص و جزئیجديد استخدام کرده باشند، ام

 1.نشده است، بايد در اين تحلیل کمی احتیاط کرد

 

 2تعداد شاغالن به ازاي هر كارگاه صنعتي ده نفر كاركن و بيشتر .0نمودار 
 )نفر به ازای هر کارگاه( 

 
 . همانمأخذ: 

 

                                                 
های بنگاههای صتتنعتی و نیز اينکه چه تعداد از تری درباره متوستتط ستتن بنگاه طور مشتتخص آمارهای جزئیبه. 1

ر تهای بزرگگیرند و چه تعداد در دستتتته بنگاههای کوچک قرار میبندی مربوط به بنگاهتعطیل شتتتده در دستتتته

 ست که در کشورهای صنعتی آمارهای مشابهی در دسترا است.ا شود. اين درحالیمنتشر نمی

 شود.له توسط مرکز آمار ايران منتشر میهای صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر که هر سا. محاسبات براساا آمار کارگاه2

1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392



 

ازسوی ديگر تعداد کارکنان  های صنعتی کاهش يافته است واز يکسو تعداد کارگاه 

نفر به ازای هر کارگاه در سال  77های صنعتی با ظرفیت ده نفر کارکن و بیشتر، از بنگاه

دهد افزايش يافته است که نشان می 1332ازای هر کارگاه در سال نفر به 36به  1333

ته درصد افزايش ياف 31طور متوسط بیش از ها بهمتوسط تعداد شاغالن طی اين سال

های درصد به تعداد شاغالن کارگاه 13ست که در همین مدت کمتر از ا است. اين درحالی

های صنعتی اضافه شده است. به بیان ديگر احتماالً بخشی از نیروی کاری که توسط بنگاه

 اند. اند، متعلق به واحدهای صنعتی بوده که تعطیل شدهموجود جذب شده

گ صنعتی ظرفیت اشتغالزايی محدودی دارند، لذا های بزردر شرايط فعلی، بنگاه 

ثر نیروی کار متقاضی اشتغال در آينده توجه بیشتری به ؤضروری است برای جذب م

های کوچک و متوسط های بنگاههای کوچک و متوسط مبذول شود. يکی از مزيتبنگاه

 های بزرگنگاهاين است که میزان منابع مالی الزم برای ايجاد هر شغل در آنها کمتر از ب

رو راهبرد رشد صنعتی سازگار با اهداف اشتغال نیازمند توجه جدی به ايناست. از

 های کوچک و متوسط است. بنگاه

نکته ديگری که در زمینه ساختار صنعت بايد مورد توجه قرار گیرد، تمرکز  

است.  هطور نسبی کمتر بودهای صنعتی بر صنايعی است که اشتغالزايی آنها بهفعالیت

طور متوسط به 1332-1333های صنعتی در ايران طی دوره زمانی باالترين سهم فعالیت

متعلق به صنايع تولید مواد و محصوالت شیمیايی، تولید فلزات اساسی و تولید وسايل 

نقلیه موتوری بوده است. در مقابل صنايعی مانند نساجی و پوشاک که توان اشتغالزايی 

گذاری دارند سهم کمتری در بخش صنعت دارند. اين واحد سرمايهبااليی به ازای هر 

طور نسبی اشتغالزايی بااليی نداشته موضوع سبب شده است تا بخش صنعت در ايران به



 

بری ها در آن به صنايع بزرگی تمرکز يافته است که سرمايهباشد، چرا که عمده فعالیت

 بااليی دارند. 

ورد المللی پول نیز مايران در گزارش اخیر صندوق بینتوان پايین خلق شغل در صنايع  

های توجه قرار گرفته است. بر اين اساا، متوسط کشش اشتغال در کل اقتصاد ايران بین سال

که به اين معناست با افزايش هر يک درصد به رشد  1بوده است 3/1میالدی  2111تا  1331

شود که در مقايسه با اقتصادهای نوظهور یدرصد به میزان شاغالن اضافه م 3/1اقتصادی تنها 

 (. 4و کشورهای نزديک به اقتصاد ايران پايین است )جدول 

 

 كشش اشتغال رشد اقتصادي در برخي كشورهاي منتخب .9جدول 
استراليا  كشور ايرلند ايسلند آلمان فرانسه فنالند كانادا بلژيک

 
اشتتتغال رشتتد   کشتتش  

اقتصادی

 کشور روسیه آمريکا بريتانیا سوئد اسپانیا نیوزلند هلند ايتالیا

 
کشتتش اشتتتغال رشتتد    

اقتصادی

 کشور برزيل مکزيک هند تايلند فیلیپین کره جنوبی هنگ کنگ چین

 
کشتتش اشتتتغال رشتتد    

اقتصادی

Source: International Labor Organization (2007). 

 

 

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

Consultation”, IMF Country Report No. 15/349, P.20.  



 

هاي صنعتي ده نفر كاركن و افزوده كارگاههاي مختلف از كل ارزشسهم فعاليت .9نمودار 

 1(1042تا  1030بيشتر )متوسط 
 )درصد(

 
 محاسبات تحقیق براساا آمار مرکز آمار ايران.مأخذ: 

 

                                                 
 اساا آمارهای مرکز آمار ايران.محاسبات بر. 1

بازيافت

تولید پوشاک ت عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار

دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان و زين و يراق و تولید کفش

تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی

تولید چوب و محصوالت چوبی  و چوب پنبه ت غیر از مبلمان ت ساخت کاال از نی و مواد حصیری

انتشار و چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده 

تولید محصوالت از توتون و تنباکو ت سیگار

تولید راديو و تلويزيون و دستگاه ها و وسايل ارتباطی

تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعت های مچی و انواع ديگر ساعت

تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای ديگر

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

تولید ساير وسايل حمل و نقل

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

تولید منسوجات

تولید ماشین آالت مولد و انتقال برق و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای ديگر

تولید محصوالت فلزی فابريکی بجز ماشین آالت و تجهیزات

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای ديگر

صنايع مواد غذايی و آشامیدنی

تولید ساير محصوالت کانی غیر فلزی

صنايع تولید زغال کک ت پااليشگاه های نفت و سوخت های هسته ای

تولید وسايل نقلیه ی موتوری و تريلر و نیم تريلر

تولید فلزات اساسی

صنايع تولید مواد و محصوالت شیمیايی



 

 گيريبندي و نتيجهجمع

طور معمول انتظار بر اين است که افزايش رشد اقتصادی بتواند از طريق افزايش تقاضا به

حال شواهد نشان برای نیروی کار و افزايش استخدام، نرخ بیکاری را کاهش دهد. با اين

های گذشته، اين رشد نتوانسته نرخ دهند که علیرغم تحقق رشد صنعتی در دههمی

درصد به شاغالن  13وره ده ساله در مجموع تنها حدود بیکاری را کاهش دهد. در يک د

درصد است. اين میزان  3/1صنعتی اضافه شده که معادل رشد متوسط سالیانه اشتغال 

 ثیر معناداری بر نرخ بیکاری داشته باشد.أاشتغال جديد به میزانی نبوده است که ت

ه، عدم رسد که کاهش متوسط نرخ رشد صنعتی طی يک دهه گذشتنظر میبه 

بر از پايداری و نوسانی بودن رشد صنعتی و تمرکز بیشتر بخش صنعت به صنايع سرمايه

 توان برای اشتغالزايی ناکافی در بخش صنعت برشمرد.ترين داليلی است که میعمده

دلیل بروز مشکالت مختلف و تعطیلی واحدهای دهد که بهها نشان میبررسی 

در يک دهه گذشته کاهش يافته که در نتیجه آن توان  های صنعتیصنعتی، تعداد کارگاه

اشتغالزايی بخش صنعت با مشکل مواجه شده است. همچنین در طول زمان تغییرات و 

 بر کاهشکه عالوهطوریهنوسانات رشد اقتصادی در بخش صنعت افزايش يافته است ب

ش يافته یز افزايمتوسط نرخ رشد صنعتی بعد از برنامه سوم توسعه، نوسان رشد صنعتی ن

 شود. است که اين موضوع خود مانعی برای اشتغالزايی در اين بخش محسوب می

دهند که تمرکز بخش صنعت در ايران های اين مطالعه نشان میسوی ديگر، يافتهاز 

ر کنند، دافزوده زيادی که ايجاد میبر است که علیرغم ارزشبیشتر بر صنايع سرمايه

 ربر از اشتغالزايی پايینی برخوردارند.مقايسه با صنايع کا



 

رسد راهبرد رشد صنعتی متناسب با اهداف نظر میبا توجه به موارد ذکر شده، به 

 اشتغالزايی بايد بر محورهای زير متمرکز باشد:

  ،رفع موانع تولید در بخش صنعت و افزايش نرخ رشد بخش صنعت 

  نقش مهمی در ايجاد اشتغال دارند،های کوچک و متوسط که توجه جدی به بنگاه 

  ايجاد ثبات اقتصادی و پیروی از يک راهبرد رشد صنعتی پايدار، 

  نعتی های صهای مفقوده بخش صنعت و تقويت پیوندها بین فعالیتتکمیل حلقه

منظور سرريز کردن آثار رشد در صنايع بزرگ به صنايع بر و ساير صنايع بهبزرگ و سرمايه

 ،غالزاکوچک و اشت

  .رفع موانع تولید و احیای صنايع اشتغالزا و کاربر مانند صنايع نساجی 

 

 خذآمنابع و م

 .1331، ارباب، نشر نیحمیدرضا، ترجمه  ،کلیات علم اقتصاد .منکیو، گريگوری .1

و  1333های نفرکارکن و بیشتتتر، ستتال 11های صتتنعتی مرکز آمار ايران، نتايج آمارگیری از کارگاه .2

1332. 

3. International Monetary Fund, (2015), “Islamic Republic of Iran 2015 

Article IV Consultation”, IMF Country Report No. 15/349.  
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