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  09/10/1397:  تاريخ 212595 : كد خبر
  
  

  هاي جديد اشتغال بست در ايجاد ظرفيت بند و بن شدن نيم صنعتي
  سيدمحمد بحرينيان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه

  اليان، كارشناس ارشد اقتصاد اكرم زين

  

كـاري   احدهاي توليدي، بـي درپي و تعطيلي پي. وروز چندان خوبي ندارد هاي مختلف اقتصادي حال اين روزها كشور در بخش
هـايي در جامعـه شـده اسـت و      ها باعث ايجاد نارضايتي ها و فسادهاي مالي گسترده، رواج و شيوع انواع رانت فراگير، اختالس

تواند براي كشور يك تهديد جدي محسوب شود  وضع نامساعد اقتصادي مي«: اند طور كه رهبري نيز بر آن تأكيد فرموده همان
  ).1380دهم تيرماه (» كند استفاده مي و دشمن از اين

 
باور گذشته،  هاي غيرقابل  هاي انكارناپذير امروز جامعه ايراني هستند كه بسياري از آنها بر اثر غفلت تك اين موارد، واقعيت تك

، »نفـع  اقليتـي ذي «و وجـود  » اي اهليـت حرفـه  «زمـان خـأل    رسد كه با وجود هم در حال گذر از مرز خطر بوده و به نظر مي
موقـع، پايـدار و بلندمـدت     هايي صحيح، بـه  حل هاي اساسي و ارائه راه جويي جهت چاره» تعلل«هاست كه كشور با پديده  سال

مدت  اي به صورت كوتاه اي و غيرريشه هاي ناكارآمد، جزيره حل ارائه و تكيه بر راه. روست ِرو روبه هاي پيش براي خروج از بحران
هـا در كشـور بـراي حـل مشـكالت       هاي اساسي، روشي اسـت كـه سـال    حل مسئله به جاي ارائه راه كردن صورت و اصوال پاك

مختلف، با فرض درنظرنگرفتن احتمال عوامل ناخوشايند ديگر به علت همان ناآگاهي، نداشتن دانـش كـافي نسـبت بـه امـر      
در دوران مختلف در يك قرن اخير، به غير از گيران اقتصادي ما  تصميم. اي به كار گرفته شده است توسعه و نبود اهليت حرفه

چند دوره خاص، با وجود برخورداري از اهليت سياسي و امنيتي كه امري الزم و ضروري است و با درنظرگـرفتن اينكـه ايـن    
توسـعه  نفعـاني كـه    اي و وجود ذي هاي خوبي هم بوده باشند، اما به علت برخوردارنبودن از اهليت حرفه توانند انسان افراد مي

اند اداره صحيح اقتصاد، براي پيشبرد مسير توسعه كشـور را بـر دوش     راستا با منافع آنها نبوده و نيست، نتوانسته اقتصادي هم
هاي مختلـف،   سازان اقتصادي ما در دوره اگر تصميم. هاي اقتصادي قابل مشاهده است گيرند كه نتايج آن امروز در ناكارآمدي

بودند، در حال حاضر نبايـد بـا ايـن حجـم از مشـكالت       اي نيز برخوردار مي امنيتي، از اهليت حرفه عالوه بر اهليت سياسي و
ها بوده است، امـا بـه    ايجاد شغل منطبق بر اصول قانون اساسي، جزء وظايف مسلم دولت. بوديم رو مي اقتصادي در كشور روبه

ها در ايجاد اشتغال پايدار، روشـن   شد، ناتواني واضح دولت جز يك دوره استثنايي كه در گزارشي ديگر به آن پرداخته خواهد
تر  كننده كاري يكي از مشكالت بزرگي است كه امروز جامعه را فرا گرفته و وضعيت آن هر روز نگران بي. است  ناپذير كتمان و 

بـه اينكـه كـاهش فقـر و     بـا توجـه   . هاي پيدايش آن بررسي شـود  شود، الجرم نيازمند اين است كه علل و ريشه از ديروز مي
اي با بحـث   كاري دو هدف اصلي توسعه اقتصادي است و در جهان امروز، توسعه اقتصادي پيوند بسيار نزديك و ناگسستني بي
و سپس » شدن فرايند صنعتي«كاري و فقر در جامعه، ابتدا بايد به سراغ بررسي  دارد، براي حل مشكالت بي» توسعه صنعتي«

  .بررسي شود هاي صنعتي در ايران براي اين منظور ضروري است ابتدا شاخص. رفت گيري آن علل عدم شكل
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  هاي صنعتي در ايران وضعيت شاخص
 

هاي اين بخش در ايران و ديگر كشورها  اگر سرانه و سهم ارزش افزوده بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي و ديگر شاخص
. يافته برخوردار نيست بخشي در مقابل كشورهاي توسعه عيت چندان رضايتشود كه ايران از وض مدنظر قرار گيرد، مشاهده مي

كـه در نهايـت اثـرات آن را      شدن و توسعه صنعتي موفق عمل نكرده اين موضوع نشان از آن دارد كه كشور در جهت صنعتي
كـاري و فقـر در جامعـه     ايش بـي هاي دورقمي و باال و سپس در افز توان ابتدا بر رشدهاي اقتصادي پايين و ناپايدار و تورم مي

دهد كه پس از افـزايش درآمـدهاي نفتـي، اقتصـاد      هاي رشد اقتصادي و تورم نشان مي تر شاخص بررسي دقيق. مشاهده كرد
هـاي ارزش افـزوده و    كشور با يك افت شديد در اين متغيرها، تغيير تركيب اشتغال و عدم حركت بـه سـوي بهبـود شـاخص    

  .شده است رو اشتغال بخش صنعت روبه
  2017شاخص هاي بخش صنعت در ايران و كشورهاي منتخب در سال  -1جدول شماره 

 كشورها
سرانه ارزش افزوده بخش 

 )دالر(صنعت 
سهم ارزش افزوده بخش 

 (%) GDPصنعت از 

سهم صادرات بخش 
صنعت از كل صادرات كاال 

(%) 

سهم صادرات كاالهاي با 
تكنولوژي باال از كل 

 (%)صادرات صنعتي 

48,9** 76,6 18,0 10،371 سنگاپور  

16,9** 84,9 20,7 9،189 آلمان  

8،203** ژاپن  **21,0  88,1 **16,2  

26,6** 89,5 27,6 8،201 كره جنوبي  

93,8** 29,3 2،590 چين  **25,2  

43,0** 68,0 22,3 2،218 مالزي  

621** ايران  **11,9  *12,1  *4,1  

  بانك جهاني: منبع
  .بوده استفاده شده است 2011، آخرين ارقام در دسترس كه متعلق به سال 2017س نبودن آمار در سال به دليل در دستر*

  .بوده استفاده شده است 2016، آخرين ارقام در دسترس كه متعلق به سال 2017به دليل در دسترس نبودن آمار در سال **
 

  هاي اساسي توسعه صنعتي پيش و پس از انقالب اسالمي ضعف
 

دهد كه پس از ورود گسترده درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشور از  هاي اقتصادي نشان مي سير تاريخي وضعيت شاخص بررسي
هـاي   در جهت ايجاد يك اقتصاد باثبـات و پايـدار، بخـش   » شدن صنعتي«اي صحيح و دقيق براي  ، در نبود برنامه1352سال 

چندان مناسب ايجاد صـنايع و توسـعه صـنعتي     ، همان فرايند نهبعد به 1352از سال . مختلف اقتصادي دچار دگرگوني شدند
بـا    .هاي بلندمدت درخصوص توسعه صنعتي، به تغيير ساختار اشتغال و ارزش افـزوده انجاميـد   ادامه يافت كه در نبود برنامه

هاي  ر آن سلطه سرمايههاي نامولد و مستغالت و در كنا هاي مولد و واقعي به بخش تغيير مسير ايجاد تشكيل سرمايه از بخش
ها، ظرفيت ايجاد اشتغال بـه   هاي توليدي و صنعتي و تغيير سهم مانده تسهيالت اعطايي به اين بخش مالي و تجاري بر بخش

هاي مختلف، توان حركـت بـراي كسـب رشـد اقتصـادي و ادامـه        بست رسيد و به همان داليل، پس از آن با اعمال تحريم بن
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بينـيم كـه    كنيم، مـي  شدن را در كشور بررسي مي هاي فرايند صنعتي وقتي ضعف. شور گرفته شدفعاليت طي اين مقطع از ك
شدن وجود داشته و پس از گذشت چندين دهه، امروز نيز همچنان  هاي صنعتي عنوان ضعف به 50و  40ها در دهه  اين ضعف

  :رو هستيم ها روبه با همان ضعف
 
همان عاملي كـه در ايجـاد فراينـد    . اي را برمال كرد هاي عمده ضعف) 1342-1356(حال فرايند صنعتي طي اين دوره  بااين«

هاي توزيع  زايي و جنبه سريع انباشت صنعتي دخيل بود، يعني عرضه فراوان ارز و اعتبارات خارجي، منجر به غفلت از اشتغال
در بخـش صـنايع توليـدي مــدرن و نبـود      تكيه زياد بر فنـاوري سرمايه بـر وارداتـي  . شدن نيز شد درآمد در فرايند صنعتي

سياست فناوري مناسب توسط دولت كه معطوف به پخش گسترده منافع فـناوري پيشرفته باشــد، بـه تمركـز رو بــه رشـد      
نبود سياسـت فنـاوري مناسـب توسـط      1.»وري پايين و به لحاظ فناوري راكد منجر شد هاي با بهره اشتغال صنعتي در بخش

هـايي   وري پايين و به لحاظ فناوري راكد، چـالش  و انتخاب صنايع با بهره) گذشته گاهي تاريخ(ات فناوري دولت، تكيه بر وارد
هاي موجود در  از ديگر چالش. شدن آنها، هنوز درگير آن است قرن از مطرح هستند كه بخش صنعت پس از گذشت تقريبا نيم

هـاي كوچـك و    ادي واحـدهاي صـنعتي و تمركـز بـر بنگـاه     توان نام برد، عدم درك صحيح از مقياس اقتص اين بخش كه مي
و عـدم ايجـاد صـنايع بـا     » رقابـت «با تكيـه بـر واژه   » هاي بزرگ بنگاه«اي مشخص در قبال ايجاد  متوسط بدون وجود برنامه

دقيق و شفاف اي  در نبود نهادهاي كارآمد و دولتي مقتدر كه نيازهاي اساسي اقتصاد را شناسايي و برنامه. هاي باالست فناوري
، آن هم نـه از  »رقابت در داخل«براي آن ترسيم كنند و توان هدايت و مديريت اقتصادي كشور را داشته باشند، تكيه بر واژه 

رفـت بـراي    بـرداري، راهـي بـراي بـرون     قاعده مجوزهاي بهره نوع رقابت در ارتقاي بنيه و كيفيت توليد، بلكه از نوع اعطاي بي
  .ناكارآمدي و عدم پيشبرد مسير توسعه تا به امروز بوده استگذاشتن بر اين  سرپوش

 
ها و رقابت محصـوالت   شده، نه افزايش توان توليدي بنگاه هاي مختلف تأكيد مي اما به طور پيوسته آنچه بر آن از سوي دولت

ريق فناوري وارداتي و اعطـاي  آنها در بازارهاي جهاني و تهيه برنامه و اقدامات اساسي براي تحقق اين هدف، بلكه رقابت از ط
اي كـه اعطـاي    گونه براي پرهيز از انحصار است؛ به» رقابت در داخل«برداري صنعتي و صحبت از  حدوحصر مجوزهاي بهره بي

هـايي بـا    هاي با فناوري باال و متوسط رو به باال، بلكه در بخش هاي صنعتي، آن هم نه در بخش درپي در فعاليت مجوزهاي پي
دادن  هـا بـراي نشـان    گـويي دولـت   وكار در اين بخـش و مبالغـه   يين و متوسط رو به پايين، نشانه كاذب رونق كسبفناوري پا

  .موفقيت در جذب سرمايه و ايجاد اشتغال در كشور بوده است
 

به دست بازار و سپردن اقتصاد » رقابت«حدواندازه بر پارامترهاي اقتصاد آزاد، از جمله  شده، تأكيد بي هاي گفته در كنار ضعف
كه بـا منـافع    -هايي كه منافع اقتصادي آنها نه از طريق توسعه صنعتي و پيشرفت اقتصادي كشور آزاد رهاشده، از سوي گروه

فروشـي و يغمـاگري    گري، داللـي، واردات، برخـورداري از رانـت، خـام     بلكه از طريق واسطه -راستاست كل جامعه و مردم هم
بررسي تاريخ و روند . ها بوده است مانع ديگري بر سر راه تحقق توسعه صنعتي در اين سال شود، هاي طبيعي حاصل مي ثروت

راسـتانبودن   دهد كه اين قشر همواره در اقتصاد حضور داشته و به علت هـم  اقتصاد كشور در بيش از يك قرن اخير نشان مي
ه در مقابل تحقـق توسـعه صـنعتي و اقتصـادي     هاي توليدي و صنعتي و كل نظام اجتماعي و مردم، هموار منافعشان با بخش

هاي صنعتي با فنـاوري بـاال و متوسـط رو بـه بـاال و خردشـدن        براينها، عدم ورود كارآفرينان به بخش عالوه. اند مقاومت كرده
به علت نبـود نهادهـاي كارآمـد و    . روي بخش صنعتي و كل نظام اقتصادي كشور است ها، يكي ديگر از معضالت پيش سرمايه

هاي صـنعتي، فعاليـت    ها در ايجاد اين نهادها و عدم كنترل و هدايتگري آنها براي حمايت از بخش ستقل و عدم توان دولتم
منـد بـه انجـام فعاليـت در      كساني هم كه بـه هـر صـورت عالقـه    . انجام شده است شدت پرهزينه و غيرقابل ها به در اين بخش

جاي ورود به اين نوع از صنايع، صنايع با فناوري پـايين و متوسـط    دند، بههاي گذشته بو هاي توليدي و صنعتي در سال بخش
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مند نيز امكـان ادامـه    تر را برگزيدند تا در شرايط ناكارآمدبودن نهادها و نبود حمايتگري نظام رو به پايين يا با مقياس كوچك
و غيرحمايتگر، امكان ادامه فعاليـت در ايـن    رو نشان داد كه در اين فضاي ناكارآمد هرچند تجارب پيش. فعاليت داشته باشند

هاي صـنعتي بـا خطـر تعطيلـي و ورشكسـتگي و فـرار        ها طي گذر زمان از آنها سلب شده و در كل، تمام نظام فعاليت بخش
  .اند رو شده هاي نامولد يا خارج از مرزها روبه ها به سوي فعاليت سرمايه

 
  توسعه صنعتي و اثرات پنهان آن

 
زمند اين درك هستيم كه نخستين اثر توسعه صنعتي در كشورها، صرفا به اثرات ظاهري تشكيل سرمايه و ايجـاد  امروز ما نيا

شود؛ بلكه اثري فراتر از اثرات مستقيمي دارد كه قابل مشاهده است و در كـل بـا    اشتغالي مشخص در اين بخش محدود نمي
رشد اقتصادي و كنترل تورم در نظـام اقتصـادي، ازجملـه نتـايج      ها گره خورده و پايداري اشتغال و نظام حيات جمعي انسان

شدت به نهادهاي موجـود در كشـورها و    دوم اينكه ادامه فعاليت و حيات در اين بخش به. مستقيم توسعه اين بخش است غير
هادهاي كارآمد و هاي صنعتي بستگي دارد كه بدون وجود ن ها در كنترل و هدايت آنها در راستاي حمايت از بخش توان دولت

به غير از كشـورهايي  . شود رو مي ها براي ايجاد آنها، فعاليت در اين بخش در گذر زمان با مخاطره و نابودي روبه ناتواني دولت
آيند و روند اصـالحات نهـادي در آنهـا     كه در توسعه صنعتي پيشتاز بوده و از پيشگامان توسعه صنعتي در جهان به شمار مي

قرن اخير توسـعه صـنعتي را    تازگي و در نيم گيري آنهاست، در كشورهايي كه به اين تغييرات و چگونگي شكلنيازمند بررسي 
تمركـز مسـتقيم و   «شود كه انواع اصـالحات نهـادي در ايـن كشـورها، نتيجـه       جنوبي، مشاهده مي اند، مانند كره تجربه كرده

گذاري و تمركز در توسعه صنعتي در ايـن جوامـع بـه     ديگر هدفبه عبارت . بر دستيابي به توسعه صنعتي بوده است» آگاهانه
اي  هاي مقتدر، حمايتگر، داراي اهليت حرفه اصالح بهبود و كارآمدي نهادي انجاميده كه اين اصالحات نيز جز با حضور دولت 

در توسعه صنعتي، انگيزه و گذاري جدي و آگاهانه  پذير نبوده و هدف امكان) خودمختار(نفعان  و مستقل از ذي) ساالر شايسته(
  .محركي براي اجراي اصالحات نهادي در اين جوامع بوده است

 
نداشتن بانك مركزي، ضعف در مبـارزه بـا انـواع فسـادهاي      هاي نهادي در كشور مانند استقالل بنابراين امروز انواع ناكارآمدي

هـاي كـالن    سازي داشتن بخش خصوصي در تصميمن سازي و مشاركت مالي و ايجاد شفافيت در اقتصاد، روند معيوب خصوصي
گذاري جدي و آگاهانه در توسعه صنعتي در داخل دانست كه با گذشـت زمـان،    توان نتيجه نداشتن هدف را مي... اقتصادي و

يفات ها افزوده و بسياري از نهادها را از كاركردهاي اصلي و واقعي خود دور و صرفا به يك تشر هر روز بر عمق اين ناكارآمدي
اي براي تغييرات و  گذاري، اصوال انگيزه و محرك جدي نكته مهم اين است كه در نبود اين هدف. در اقتصاد تبديل كرده است

حداقل . توان انتظار داشت اصالحات مد نظر حاصل شود آيد و با صرف گذشت زمان نمي اصالحات نهادي در جوامع پديد نمي
تنها با  دهد كه در نبود استراتژي دقيق، آگاهانه و صحيح توسعه صنعتي، نه خير نشان ميقرن ا شواهد موجود در كشور در نيم

اي و در كنار آن وجـود كسـاني كـه منـافع      ايم؛ بلكه در نبود چنين استراتژي گذشت زمان شاهد اصالح و بهبود نهادها نبوده
كنند و توسعه  هاي طبيعي كسب مي و يغماگري ثروتفروشي  خواري، خام گري، داللي، واردات، رانت كالني را از طريق واسطه

يابند، به جاي حركت به سوي اصـالح و بهبـود نهادهـا،     راستا با منافع خود نمي صنعتي و اصالحات نهادي مرتبط با آن را هم
ي، انساني و پي منابع مال در اصوال شاهد حركت به سوي ناكارآمدي هرچه بيشتر در ساختار نهادي و به دنبال آن اضمحالل پي

  .توان مشاهده كرد وضوح مي ايم؛ اتفاقاتي كه امروز با نگاه به هر گوشه و كنار كشور به زيستي بوده محيط
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  شدن درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصادي و تورم اثرات مخرب گسترده

  
تاي افزايش توان صـنعتي و  اي هدفمند و بلندمدت در راس ، در نبود برنامه1352ورود درآمدهاي كالن نفتي به كشور از سال 

هـا   خوردن سهم ارزش افزوده و اشتغال بخش صنعتي در مقابل ديگر بخش پذير در سطح بازارهاي جهاني، آغازگر برهم رقابت
، ثبـات متغيرهـاي كـالن    1392پس از سال . رقمي بود هاي دو هاي فراوان در رشد اقتصادي و ظهور تورم ثباتي و پيدايش بي

هاي توسعه كشور تبديل شـد كـه صـرفا روي كاغـذ      به رشدهاي اقتصادي باال همواره به آرزويي در برنامهاقتصادي و رسيدن 
متصور بودند و گذر زمان نيز به عاملي براي اصالح، بهبود و افزايش رشدهاي اقتصادي مبدل نشد؛ بلكـه در هـر دوره شـاهد    

  ).3ماره يك تا نمودارهاي ش(پيش رشدهاي اقتصادي بوديم  از افول و نزول بيش
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شود، پيش از ورود گسترده درآمدهاي نفتي، روند رشد اقتصادي در كشور به  طور كه از نمودار شماره يك مشاهده مي همان 

هايي به درآمدهاي نفتـي وجـود    صورت رشدهاي دورقمي در حال پيشروي بوده؛ هرچند در آن دوران نيز همچنان وابستگي
اي  رو بوده است؛ اما با ورود گسترده درآمدهاي نفتي به اقتصاد، بدون برنامه عتي نيز با اشكاالتي روبههاي صن داشته و سياست

كردن كشور در سطح بازارهاي جهاني، رشدهاي اقتصادي باال جاي خود  پذير هدفمند در راستاي افزايش توان صنعتي و رقابت
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شود، پس از دوران جنـگ تحميلـي، در    طور كه مالحظه مي همان. استشدت ناپايدار داده  را به رشدهاي پايين، كاهنده و به
درصـدي   گـاه رشـدهاي هشـت    جمهوري، متوسط رشد اقتصادي، دوره به دوره كاهش يافته و هيچ ساله رياست هر دوره هشت

وسعه محقق نشده و گذر زمان به خودي خود نيز نتوانسته عوامل مورد نياز براي بهبود و افـزايش  هاي ت شده در برنامه ترسيم
  .رشدهاي اقتصادي باال را در كشور بسيج كند

رو بوده كه اين افول در رشدهاي اقتصـادي   درصد روبه 2,4درصد به  11,9كشور با يك افت شديد متوسط رشد اقتصادي از  
، 1352كه متوسط نرخ تورم سـاالنه در دوره پـيش از سـال     اي گونه رقمي و بلندمدت جايگزين شده؛ به هاي دو با برآمدن تورم

  ). 5و  4نمودارهاي شماره (درصد رسيده است  18,4درصد و پس از آن به  2,8حدود 
  



 

http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/212595   Page 8 
 

  

  
قتصاد كشور، رشد اين دهد كه با ورود گسترده درآمدهاي نفتي به ا بررسي روند رشد ارزش افزوده بخش صنعت هم نشان مي

  ). 7و  6نمودارهاي (بخش نيز دچار افت شده است 
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هـاي مختلـف تـاريخي، بـا وجـود كـاهش و افـت         گيران اقتصادي در دوره مانده در ميان تصميم شدت مغفول يكي از موارد به
كـه برآمـده از درآمـدهاي    نكردن به بحث كيفيت رشدهاي اقتصادي بوده است؛ رشدهايي  رشدهاي اقتصادي در كشور، توجه

ورود گسترده درآمدهاي نفتي به اقتصـاد كشـور، بـا    . هاي طبيعي و حجم بااليي از صنايع مونتاژي ماست نفتي، فروش ثروت
نكـردن بـه عمـق     هاي توسعه صنعتي، منجر به ايجاد حجم وسيعي از صنايع مونتاژي، توجه ريزي و پيشبرد برنامه عدم برنامه

نشـدن   اي و اصـالح  و كاالهاي سرمايه! اي اصطالح مواد اوليه واسطه جاد تقاضاي ارز كاذب براي واردات بهساخت داخل آنها، اي
  .ساختار توليد و مصرف شد

انـد، از جملـه سـنگاپور، چـين،      يافته ورود كـرده   روند توسعه اقتصادي در كشورهايي كه با تأخير در حوزه كشورهاي توسعه 
دهد توسعه اقتصادي در ايـن كشـورها نتيجـه انتخـاب مسـتقيم و آگاهانـه توسـعه صـنعتي و          جنوبي نشان مي مالزي و كره 

اي، متشـكل از نخبگـان و صـاحبان علـم و      اي صريح، دقيق و شفاف در اين ارتباط توسط نهادي فراقـوه  همچنين تهيه برنامه
و باثبات، كاهش تـورم در گـذر زمـان و    عمل بوده كه وجه مشترك تمامي اين كشورها، كسب رشدهاي اقتصادي باال، پايدار 

  .كاري و فقر بوده است كاهش بي
 

  خوردن ساختار اشتغال و ارزش افزوده بخش صنعت برهم
 

به غير از كسب نتايج نامطلوب در حوزه رشد اقتصادي، رشد ارزش افزوده بخش سـاخت صـنعتي و نـرخ تـورم پـس از ورود      
هاي اقتصادي، از  خوردن سهم اشتغال و ارزش افزوده در بخش به بعد، برهم 1352گسترده درآمدهاي نفتي به كشور از سال 

  :توان موارد ذيل را برشمرد همراه داشت كه از جمله آنها مي شدن اقتصاد با خود به ديگر مواردي بود كه نفتي
 
  خوردن نسبت اشتغال بخش صنعت به ساختمان برهم -1
 
  فزايش سهم اشتغال در بخش ساختمانكاهش سهم اشتغال در بخش ساخت صنعتي و ا -2
 
هاي ساختمان و خدمات بدون افزايش اشتغال در بخش ساخت صنعتي  جايگزيني سهم اشتغال بخش كشاورزي در بخش -3

  و حتي كاهش سهم اشتغال بخش صنعت
 
  عدم كسب سهم باال و قابل مالحظه در اشتغال و ارزش افزوده در بخش ساخت صنعتي -4
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 8، براسـاس نمـودار شـماره    1355بـه سـال    1345، در گـذر از سـال   1352دهاي عظيم نفتي به كشور از سال با ورود درآم
شود كه روند نسبت شاغالن بخش ساختمان به شاغالن بخش ساخت صنعتي كـه تـا پـيش از ورود درآمـدهاي      مشاهده مي

تقريبا دو برابري نسبت به قبل؛ برهم خورده و تـا  يافته بوده، با رشد  نفتي نسبتي معقول و در حد استاندارد كشورهاي توسعه
اين . همواره تعداد شاغالن بخش ساختمان نسبت به شاغالن بخش صنعت در يك نسبت بااليي قرار گرفته است 1395سال 

كـارگيري سياسـت    به بعد منجر به به 1352شدن وسيع اقتصاد كشور از سال  دهنده اين واقعيت است كه نفتي موضوع نشان
ريزي  هاي ساختماني يا عمراني، بدون توجه به ايجاد ظرفيت اشتغال در بخش صنعتي و برنامه جاد اشتغال از طريق فعاليتاي

، 2017نسبت شاغالن بخش ساختمان بـه شـاغالن بخـش سـاخت صـنعتي در سـال       . براي توسعه آن تا به امروز شده است
جنوبي و آلمـان تقريبـا نصـف      يافته مانند كره هاي موفق و توسعهدهد اين نسبت در كشور نشان مي 9براساس نمودار شماره 

يافتگي در وضعيت مطلوبي قرار ندارند، تقريبا مشابه ايـران اسـت و    ايران و در كشورهايي مانند هند كه از لحاظ درجه توسعه
  . در كل نداشتن برنامه توسعه صنعتي صحيح، وجه مشترك ما با اين كشورهاست
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شده مركز آمار ايران، سهم اشتغال بخش ساخت صنعتي از كل اشتغال، پيش از ورود درآمدهاي نفتي تـا   منتشربراساس آمار 

 13تدريج در حال افزايش بوده كه با ورود گسترده درآمدهاي نفتي، شاهد كاهش اين سهم و تغييرات آن بين  به 1355سال 
  . درصد بوده است 19ايم در اين بخش كسب كنيم،  تهايم و بيشترين سهمي كه توانس درصد تاكنون بوده 17,5تا 

شدن اقتصاد، جهش تقريبا دوبرابري سهم اشتغال بخش  در پي كاهش سهم اشتغال بخش صنعت از كل اشتغال پس از نفتي
شـدن اقتصـاد و    درصـد ايـن بخـش از كـل اشـتغال، پديـده ديگـري از اثـرات نفتـي          10ساختمان و سهم دو رقمي و باالي 

  ). 10نمودارهاي شماره (ها در كشور است  دن سهم اشتغال بخشخور برهم
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يافتـه   دهـد كشـورهاي توسـعه    نگاهي بر سهم اشتغال بخش ساخت صنعتي از كل اشتغال در كشورهاي مختلـف نشـان مـي   

توسـعه،   رحالنيافته يا د كه كشورهاي توسعه هاي چشمگيري را در اين سهم براي خود ثبت كنند؛ درصورتي اند ركورد  توانسته
شـدن در   اند سهم درخور توجهي از اشتغال را در اين بخش به خود اختصاص دهند و در كل از فرايند صنعتي اصوال نتوانسته

  ). 11نمودار شماره (اين كشورها غفلت شده است 
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با خروج نيروي كار از بخش با توجه به اين موضوع كه روند تغييرات اشتغال در كشورها پس از انقالب صنعتي در دنيا، همراه 

ها، براي  هاي اقتصادي از جمله بخش صنعت بوده است، بررسي روند تغييرات اشتغال در تمام بخش كشاورزي به ديگر بخش
دهـد   زمان با ايران شروع كرد، نشان مي هاي توسعه خود را تقريبا هم جنوبي كه برنامه اي مانند كره يافته مثال در كشور توسعه

سهم اشتغال بخش كشاورزي در اين كشور همراه با افزايش توأمان سهم اشتغال در دو بخش صنعت و خـدمات و  كه كاهش 
اي بخش ساختمان بوده و اين روند تا زماني ادامه يافته است كه بخش صنعتي سهم قابل توجهي از اشـتغال را از آن   تا اندازه

پس از آن، شاهد كـاهش اشـتغال در بخـش صـنعت و     . يافته است قبولي از توسعه صنعتي دست خود كرده و به مرحله قابل
ايجاد اشتغال گسترده در بخش خدمات اين كشور هستيم كه مولود توليد داخل و برگرفته از فناوري داخلي است؛ به عبارت 

صنعتي و موفقيت  ديگر، ورود به اقتصاد خدماتي و موفقيت ايجاد اشتغال پايدار در اين بخش، از محل ورود به مرحله توسعه
گاه پس از تزريق گسترده درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشور در ايران طي نشـد و   در اين امر حاصل شده است؛ روندي كه هيچ

كاهش اشتغال در بخش كشاورزي، با جهش و گذر از بخـش صـنعتي و واردنشـدن بـه ايـن بخـش، بـا افـزايش اشـتغال در          
  ). 13و  12نمودارهاي شماره (است هاي خدمات و ساختمان همراه بوده  بخش

نگرفتن ساختارهاي توليدي واقعي پس از ورود گسترده درآمدهاي نفتي به كشور، بايد يـادآور شـد     در اينجا با توجه به شكل
بـا خـدماتي دارد كـه در كشـورهاي      حاضر در كشور در جريـان اسـت نيـز ماهيـت متفـاوتي در مقايسـه        حال خدماتي كه در

گيري سـاختارهاي واقعـي توليـد در     زدگي شديد جامعه و عدم شكل همچنين با توجه به مصرف. در جريان استيافته  توسعه
كشور و بحث واردات گسترده كاال به كشور، چه از طريق مبادي رسمي و چه از طريق مبادي غيررسمي و به صورت قاچـاق،  

بيعي به عنوان كسب درآمد ارزي براي هزينه آن و نـه  هاي ط خدمات در كشور در خدمت داللي كاالي بيگانه و فروش ثروت
كشوري كه نتوانـد در امـر   : گونه گفت توان اين شده در داخل است؛ به عبارت ديگر، مي در خدمت ترويج و توزيع كاالي توليد

خـدمت   توليد موفق عمل كند، الجرم بخش خدمات آن نه در خدمت توزيع كاالهاي داخلي و مولود توليـد داخـل، بلكـه در   
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كمااينكه بايد به اين حقيقت اشاره كرد كه يك اقتصاد توليدي قوي و . توزيع كاالهاي خارجي و مولود توليد خارج خواهد بود
هاي خدماتي فعال قادر به ادامه فعاليت نخواهـد بـود؛ بنـابراين در يـك اقتصـادي توليـدي، بخـش         موفق، بدون وجود بخش

هاي مختلف اقتصادي در ايران،  از ديگر نقاط ضعف اشتغال در بخش. ضروري است خدمات جزئي براي حيات اقتصادي كشور
درصدي را 18  ، سهم قابل مالحظه1395توان به سهم باالي بخش كشاورزي از كل اشتغال موجود اشاره كرد كه در سال  مي

زي، ميزان مطلق اشـتغال در  برخالف روند جهاني كه عالوه بر كاهش سهم اشتغال بخش كشاور. به خود اختصاص داده است
هـاي جديـد اشـتغال در     ريزي براي ايجاد ظرفيت شود كه به علت نبود برنامه اين بخش نيز در حال كاهش است، مشاهده مي

هـاي مـا در    اي واضح از نـاتواني دولـت   اين موضوع نشانه. كشور، اشتغال در بخش كشاورزي در گذر زمان افزايش يافته است
دادن شـكلي از آمـار بـراي     و رهاكردن اين بخش در نابودي منابع آب و خاك كشور و همچنـين نشـان   ايجاد اشتغال صحيح

بـا كشـورهاي    مقايسـه  شود كه عملكـرد تُـن در هكتـار مـا در     عالوه بر آن، مشاهده مي. تبليغ موفقيت در ايجاد اشتغال است
  . موفقيت چشمگيري كسب كنيم ايم تر است و در اين زمينه نيز نتوانسته يافته بسيار پايين توسعه
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جنوبي تقريبا چهار  با كره  شود كه سهم اشتغال بخش كشاورزي در ايران در مقايسه مشاهده مي 13و 12بر اساس نمودارهاي 

كـه امـروز بسـياري از كارشناسـان و     » بحران آب«شدن آن به پديده  هاي اخير و تبديل كاهش منابع آبي در سال. برابر است
اي بـوده كـه از گذشـته تـا      سـازي  هاي تصميم ان كشور را بيمناك كرده است، در نتيجه انباشت تدريجي ناكارآمديمتخصص

هاي ايجـاد   ها رهاسازي رويه سال  .ها پديد آمده است منظور جلوگيري از اين بحران اي دقيق و اصولي به كنون در نبود برنامه
، روشـي  »رقابـت «تصادي كشور و واگذاري آن به هر اهل و نااهلي بـا عنـوان   گيران كالن اق ها و تصميم اشتغال ازسوي دولت

غافل از اينكه . است كه در حداقل نيم قرن اخير در پيش گرفته شده و بخش كشاورزي نيز از اين رويكرد مستثنا نبوده است
تدريج رو بـه   زيست به  ، منابع و محيط»ترقاب«منظور ايجاد اشتغال، با تكيه صرف بر واژه  اي دقيق و اصولي به در نبود برنامه

  . باليم گونه نظارتي، بر ايجاد اشتغال در اين بخش به خود مي نابودي است و همچنان بدون هيچ
نشـدن ظرفيـت اشـتغال در ديگـر      ماندگي اقتصادي و ايجـاد  كما اينكه سهم باالي اشتغال اين بخش در كشور، نشان از عقب

  .بخش صنعتي براي جذب نيروي كار استويژه   هاي اقتصادي، به بخش



 

http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/212595   Page 17 
 

 
  

  
دهد كه كشور  در ايران و ديگر كشورهاي صنعتي در دنيا نشان مي GDP بررسي باالترين سهم ارزش افزوده بخش صنعت از

 طور كـه در نمـودار   همان. اي دست يابد ما در ارزش افزوده اين بخش نيز نتوانسته مانند اشتغال، به سهم باال و قابل مالحظه
انـد بـه ترتيـب     جنـوبي در كارنامـه توسـعه صـنعتي خـود توانسـته       شود، كشورهايي مانند آلمان، ژاپن و كره مي مشاهده  14

كـه ايـران در    حـالي  ميالدي در اين شاخص براي خود ثبت كنند؛ در 80و  70هاي  درصد را در دهه 30و  33، 36ركوردهاي 
  . درصد و تقريبا به ميزان نيمي از ركورد اين كشورها دست يابد17,5صرفا توانسته به رقم 1376اين زمينه در سال 
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يافتـه، نسـبت    در ايران نسبت به ديگر كشـورهاي توسـعه   GDP عالوه بر ثبت سهم كوچكي از ارزش افزوده بخش صنعت از

بـود راهبـرد   پايين ارزش افزوده بخش ساخت صنعتي به بخش ساختمان، يكي ديگر از مصاديق ضعف در توسعه صـنعتي و ن 
  .توان آن را مالحظه كرد به خوبي مي 15توسعه صنعتي در كشور است كه در نمودار شماره 

 
  هاي جديد اشتغال بست در ايجاد ظرفيت بن

  نشدن توسعه صنعتي نتيجه محقق
 

بـه   كنـد كـه وابسـتگي كشـور     در برنامه پنجم و ششم، اين نگراني عميـق را ايجـاد مـي   » توسعه صنعتي«وجوي واژه  جست
ريـزان   اي كه برنامـه  گونه تر كرده است؛ به رنگ را در گذر زمان كم» توسعه صنعتي«ها، توجه به بحث  درآمدهاي نفتي در سال

عنوان پيشـران توسـعه    كشور با گذشت زمان، در دو برنامه اخير، اصوال دستيابي به توسعه صنعتي را در اهداف عملي خود به
عنـوان از ايـن واژه    هيچ اند؛ زيرا در برنامه پنجم توسعه صرفا يك بار و در برنامه ششم به كرده نگنجانده و به نوعي از آن عبور

بخشـد،   خود توسعه صـنعتي را تحقـق نمـي    ها به خودي ها و برنامه هرچند تكرار و ثبت اين واژه در گفته. استفاده نشده است
به روند كاهشي سهم مانـده تسـهيالت اعطـايي بـه بخـش صـنعت و        طلبد؛ اما نگاهي اي فراتر از كالم و بيان را مي بلكه اراده
شـدن بحـث توسـعه     رنـگ  جز كم به. كند شدن بحث توسعه صنعتي را در كشور تأييد مي رنگ سال اخير، اين كم 10معدن در 

اخير، با گذشـت  صنعتي در دو برنامه توسعه اخير در نبود راهبرد و برنامه دقيق، صحيح و آگاهانه توسعه صنعتي در نيم قرن 
مشـاهده   توان  زمان، كشور دچار افت كاركرد نهادي در موارد مختلفي شده است كه نتايج آن را امروز در اقتصاد به وضوح مي

هاي نامولدي شده كه كسـب   تخريب نهادها و تنزل كاركرد آنها، عاملي براي كسب درآمدهاي كالن و بادآورده در بخش. كرد
امروز نيازمنـد  . هاي صنعتي را باال و تداوم آن را غيرممكن كرده است تر و هزينه فعاليت در بخش سانمنافع را از اين طريق آ
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مـدت و   هاي كوتـاه  توان با برنامه ديگر نمي. ها هستيم سازي قرن اخير تصميم ها و بررسي روند حداقل نيم بازنگري در سياست
هـا و در نهايـت كـاهش     باال و پايدار، كاهش سطح عمومي قيمتمقطعي، اميدي به ايجاد اشتغال و كسب رشدهاي اقتصادي 

اي،   هايي مقتدر، داراي اهليت حرفـه  هاي اشتغال در كشور، عزم و اراده دولت افزايش ظرفيت. كاري در جامعه داشت فقر و بي
هاي صنعتي و بـا عـدم    طلبد كه با كمك در ايجاد اشتغال در فعاليت نفعان و جدي در امر توسعه صنعتي را مي مستقل از ذي

تر خدماتي يا ساختماني را براي ايجاد اشتغال برنگزينند؛ زيرا  هاي آسان نگرانه در اين بخش، صرفا فعاليت سلطه تفكرات كوته
تـر، بـدون ايجـاد     جاي توسعه اشتغال در بخش صنعت، بسيار راحت تكيه بر ايجاد اشتغال در دو بخش ساختمان و خدمات به

بـدون  . تـر اسـت   مدت ساالري در بازه زماني كوتاه كارنگرفتن نخبگان و توجه به بحث شايسته ادي يا حتي بهتغييرات خاص نه
هـاي ديگـر را    توان به صورت كاذب ظرفيت اشتغال در بخش توسعه صنعتي و ايجاد ظرفيت اشتغال جديد در اين بخش، نمي

نشدن توسعه صنعتي و عـدم ايجـاد ظرفيـت اشـتغال      محقق هاي جديد اشتغال، نتيجه بست در ايجاد ظرفيت بن. افزايش داد
هاي مختلف، ازجمله بخش سـاختماني و خـدماتي نيـز در     جديد در اين بخش است و پايداري مشاغل در بلندمدت در بخش

هاي گذشته صورت گرفت، نه يك فرايند  فرايندي كه در سال. هاي صنعتي است گروي پايداري و ماندگاري اشتغال در بخش
تـوان از آن بـا نـام     پايين بود كه مـي  به شده توسعه صنعتي، بلكه واردات صنايع اغلب با فناوري پايين و متوسط رو ريزي نامهبر
هايي جدي در امـر توسـعه صـنعتي، وجـود      با گذشت زمان و افت كاركرد نهادي، نبود دولت. ياد كرد» بند شدن نيم صنعتي«

هاي همين صـنايع موجـود كشـور     هاي اقتصادي، امروز نفس گيري نكردن در تصميمنفعاني نامولد، حذف نخبگان و تمركز ذي
حاضر كشور نيازمند تهيه و تدوين استراتژي دقيق و صحيح صنعتي است كـه هـم ظرفيـت     حال در. نيز به شماره افتاده است

هاي اقتصادي به همراه داشته  بخش ايجاد اشتغال و رشد را افزايش داده و هم پايداري و ماندگاري اشتغال و رشد را در ديگر
هاي فـراوان، هـم در    با توجه به ظرفيت. به دست آيد» ايجاد اشتغال«سهم بااليي از كاهش فقر در كشور بايد از مسير . باشد

منابع مالي و هم در منابع انساني، قطعا خواهيم توانست از وضعيت نامطلوب كنوني خارج شويم؛ اما اين امـر محقـق نخواهـد    
و سـپردن آن در دسـتان نيرومنـد و توانـاي نخبگـان و تمركـز       » توسـعه صـنعتي  «مدد تهيـه اسـتراتژي دقيـق     ، مگر بهشد

  .گانه اي مستقل از قواي سه هاي اقتصادي كشور در نهاد و اَبروزاتخانه گيري تصميم
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