
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  همايش ملي افزايش درآمدهاي نفتي و ايجاد فرصت هاي شغلي  

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهر – 1387بيست و پنجم مهرماه 

 36

  خدمات و  ،صنعت افزايش درآمدهاي نفتي و جايگاه بخش هاي كشاورزي

 در ايجاد اشتغال در ايران

  
  دكتر ابوالفضل يحيي آبادي

  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهر

  

  

 

  :چكيده

  

رزي كشور به لحـاظ  اكنون كه حل مسئله اشتغال و كاهش بيكاري يكي از رئوس اصلي اهداف دولت بوده و درآمدهاي ا

افزايش قيمت نفت افزايش يافته،اين فرصت فراهم آمده كه سرمايه گذاري هاي بيشتري به منظـور افـزايش فرصـت هـاي     

شغلي در  بخش هاي مختلف اقتصادي صورت گيرد در اين راستا مقاله حاضر به بررسي جايگـاه بخـش هـاي اقتصـادي در     

ي مذكور توان اشتغال زايي بيشتري دارد پرداخته و پـس از مـروري بـر ادبيـات     افزايش اشتغال و اينكه كداميك از بخش ها

نظري و ادبيات تجربي و انجام تحليل موضوع براي اقتصاد ايران اين نتيجه حاصل گرديد كه اهميت نسبي بخش صنعت در 

ش ها هم نقش موثرتري در رشد اقتصادي و رشد اشتغال بيشتر مي باشد به عبارت ديگر بخش صنعت در مقايسه با ديگر بخ

همچنين رشد اشتغال در بخش خدمات بطور موثر و معني داري باعث كاهش .رشد اقتصادي داشته و هم در جذب نيروي كار

  .نرخ بيكاري گرديده است

از سوي ديگر نظر به متفاوت بودن توان اشتغال زايي بخش هاي مختلف،اولويت انجام سرمايه گذاري به ترتيـب بخـش   

  .خش خدمات و بخش كشاورزي كشور مي باشدصنعت،ب
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  :مقدمه
مي باشد،اين مقاله به  تصاد ايران با معضل بيكاري روبرونظر به اهميت موضوع اشتغال به خصوص در شرايط حاضر كه اق

بررسي نقش و جايگاه بخش هاي اقتصادي در افزايش اشتغال و اينكه كـداميك از بخـش هـاي مـذكور،نقش مـوثرتري در      

به عبارت ديگر با استفاده از نظريـات موجـود و مطالعـات تجربـي صـورت      .بيكاري در اقتصاد ايران دارد،پرداخته استكاهش 

گرفته ،مشخص خواهد شد كداميك از بخش هاي اقتصاد مي تواند سريعتر و كاراتر افراد بيكار را جذب كند و اساساً سـرمايه  

  .اد شغل و كاهش بيكاري توصيه مي شودگذاري بيشتر در كداميك از اين بخش ها براي ايج

در ادامه به اين موضوع پرداخته خواهد شد كه با افزايش قيمت نفت و درآمدهاي ارزي كشور اين فرصت فراهم شده كـه  

  .سرمايه گذاري هاي بيشتري براي ايجاد شغل و كاهش بيكاري در كشور صورت گيرد

  :بيان مسئله 
هه هاي گذشته هر دو گروه كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه را به خود مشغول اهميت و حساسيت مسئله بيكاري در د

بطوريكه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه،نرخ باالي بيكاري از مهمترين نشانه هاي توسعه نيـافتگي آنهـا   .داشته است

ي،فرهنگي،امنيتي و سياسي بيكاري تجربيات گذشته حاكي از اين واقعيت است كه پيامدهاي منفي اجتماعي،بهداشت.مي باشد

  .كم اهميت تر از پيامدهاي اقتصادي آن نيست
  

در حقيقت يكي از راهكارهاي اساسـي بـراي   .اقتصادي بيكاري، گسترش فقر در جامعه است -يكي از پيامدهاي اجتماعي

و گسـترش اشـتغال مـي    كاهش فقر و نابرابري در كشورهاي به خصوص كمتر توسعه يافته،فراهم آوردن فرصت هاي شغلي 

به همين علت است كه هر گونه سياست پيشـنهادي در خصـوص فقرزدايـي بايـد موضـوع اشـتغال را نيـز در برداشـته         .باشد

صرفنظر از پيامدهاي منفي غير اقتصادي بيكاري،روشن است هر چه سطح اشتغال در كشور باالتر باشد،در حقيقت توليد .باشد

  .شتر و با فرض ثابت بودن ساير شرايط،سطح رفاه جامعه باالتر خواهد بودملي و در نتيجه توليد سرانه بي
  

حال مسئله اين است كه با عنايـت  .بديهي است ايجاد شغل در هر يك از بخش هاي اقتصادي،نياز به سرمايه گذاري دارد

يه گـذاري بـراي ايجـاد    به مباني نظري علم اقتصاد و مطالعات تجربي صورت گرفته در خصوص مقوله اشتغال،اولويت سـرما 

مشاغل جديد در هر يك از بخش هاي كشاورزي،صنعت و خدمات چگونه مي باشد زيرا با افزايش درآمدهاي ارزي كشـور از  

محل صدور نفت خام اكنون اين فرصت فراهم شده كه سرمايه گذاري هاي بيشتري براي ايجاد فرصت هاي شغلي در كشور 

  .دصورت گيرد و نرخ بيكاري كاهش ياب

  :مروري بر ادبيات نظري
اكثر صاحبنظران و انديشمندان اقتصاد در خصوص اينكه كداميك از بخش هاي مختلف اقتصاد توان باالتري بـراي        

ايجاد مشاغل جديد دارند،بر اين نكته تاكيد مي كنند كه بخش صنعت در مقايسه با بخش كشاورزي از توان بيشتري در ايـن  

صنعتي شدن بزرگترين هدف توسـعه اقتصـادي در بسـياري از كشـورهاي در حـال توسـعه مـي        .شدخصوص برخوردار مي با

همچنين در فرايند صنعتي شدن،رشد اقتصادي بايد همراه با تغييرات ساختاري باشد كه در آن سهم نسبي بخـش هـاي   .باشد

اهميت نسبي بخـش هـاي صـنعت و    يعني از اهميت نسبي بخش كشاورزي كاسته و بر .مختلف در طول زمان تغيير مي يابد
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اين اهميت نسبي هم مربوط به توليد و هم مربوط به عوامل توليد مورد استفاده در فرايند توليد و از .خدمات افزوده خواهد شد

آرتـور لـوئيس و   .3،روسـتو 2، كوزنتس1در اين خصوص مي توان از اقتصادداني همچون چنري.جمله عامل نيروي كار مي باشد

  .ردنوركس نام ب

خالصه آن كه از نظر اقتصاد دانان مذكور،اوال حركت اقتصاد به سمت صنعتي شدن و گسترش بخش صنعت يـك اصـل   

اساسي مي باشد و ثانياً در خالل جريان توسعه،اهميت نسبي بخش هاي عمده اقتصـاد در افـزايش رشـد اقتصـادي و جـذب      

سه با بخش كشاورزي،نقش موثرتري در افزايش رشد اقتصادي نيروي كار تغيير مي يابد و در اين ميان بخش صنعت در مقاي

ثالثاً در جريان اين فرايند،توجه به برخي عوامل كه .و هم نقش موثرتري در افزايش اشتغال و كاهش نرخ بيكاري ايفا مي كند

  .مي تواند موجبات افزايش سطح اشتغال را فراهم آورد ضروري مي باشد

حرافات قيمت هاي عوامل توليد،انتخاب تكنولوژي هاي مناسب، تغيير نظام آموزش فنـي و  حذف ان:اين عوامل عبارتند از 

در نتيجه تغييـر  (حرفه اي در جهت تعديل ارتباط ميان آموزش و شغل،بهره وري نيروي كار،تغيير يا كشف مزيت هاي نسبي 

  .برداري ، اصالحات در زمينه اقتصاد خرد و استفاده كامل از ظرفيت بهره)تركيب صادرات
  

  مروري بر ادبيات تجربي

  :مطالعه كوزنتس

كوزنتس در قالب مطالعات مربوط به رشد نوين اقتصادي،تحقيقات بسيار مفيدي در مورد كشورهاي توسعه يافته انجام      

الت نتيجه كار به اين صورت بود كه در بسياري از كشورهاي مورد مطالعه،از سـهم عامـل نيـروي كـار در توليـد محصـو      .داد

كشاورزي كاسته شده در حاليكه سهم نيروي كار شاغل در بخش صنعت تمام كشورهاي مورد مطالعه،رونـد صـعودي داشـته    

  .است
  

  4مطالعه گالين و رتورن

يكي از معادالت مورد استفاده در اين مطالعه، تابعي است كه در آن متوسط افزايش ساالنه در نرخ بيكـاري را بصـورت      

در نرخ رشد جمعيت، تغيير در نرخ رشد اشتغال در بخش صنعت و تغيير در نرخ رشد اشتغال در بخـش خـدمات   تابعي از تغيير 

بطوري كه رابطه ميان متوسط افزايش ساالنه در نرخ بيكاري با متغير تغيير در نـرخ جمعيـت مثبـت و بـا دو     .در نظر مي گيرد

عبـارت   uكـه در آن   U=f(P,I,S)ر نظر گرفته شده اسـت  شكل ضمني اين تابع بصورت زير د.متغير ديگر منفي مي باشد

تغييـر در نـرخ اشـتغال در     Sتغيير در نرخ رشد اشتغال در بخش صـنعت و   Iاست از متوسط افزايش ساالنه در نرخ بيكاري، 

  .تغيير در نرخ رشد جمعيت Pبخش خدمات و 

ين نتيجه رسيده اند كه يك درصـد در سـال   به ا OECDگالين و رتورن با تخمين معادله فوق براي نوزده كشور عضو 

در حالي كه اين رقم بـراي  .درصد بيكاري در سال مي شود 23/0كاهش در مشاغل صنعتي پيش بيني شده منجر به افزايش 

  .درصد بوده است يعني در حدود نصف آن در بخش صنعت 11بخش خدمات حدود 

                                                
24- Chenery 

 
25-Kuznets

 
26-Rostow

 
27-Andew Glyn and Bob Rowthorn

  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  همايش ملي افزايش درآمدهاي نفتي و ايجاد فرصت هاي شغلي  

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهر – 1387بيست و پنجم مهرماه 

 39

  

  5مطالعه كورن وال و كورن وال

در مطالعه اي در خصوص نظريه رشد و ساختار اقتصاد،الگويي بر حسب درآمد سرانه و ) 1993(ل كورن وال و كورن وا    

همچنين كشش درآمدي بخش تقاضا،تابعي است از سطح درآمد سرانه بطوريكه ضريب .جمعيت و نيروي كار در نظر مي گيرد

نـرخ رشـد   .نعت و خدمات مي باشدمذكور منعكس كننده الگوي تقاضاي مشاهده شده براي محصول سه بخش كشاورزي،ص

رشـد   تقاضا براي توليد هر يك از بخش ها هم بستگي به كشش درآمدي تقاضاي بخش مربوطه دارد و هم بستگي به نـرخ 

در يك سيستم حاكم توزيع نيروي كار ميـان بخـش هـاي مختلـف،نرخ رشـد      .دارد) بهره وري متوسط نرخ رشد(درآمد سرانه 

اگر در يك بخش رشـد تقاضـا بـر رشـد بهـره وري      .ست با نرخ رشد بهره وري در آن بخشعرضه محصول هر بخش برابر ا

بر اين اساس بطور كلي بخش هاي با نسبت كشش به رشد بهره وري .پيشي بگيرد،نيروي كار به آن بخش منتقل خواهد شد

(پايين تر،نيروي كار خود را به نفع بخش هاي با نسبت بزرگتر كشش به رشد بهره وري 
r

ε (ايـن مطلـب   .از دست مي دهند

  .الگوي مشهور تغيير سهم هاي اشتغال بخشي به هنگام افزايش درآمد را به خاطر مي آورد

منتقل خواهد شد اگر كه  aبر اين اساس واضح است كه نيروي كار به بخش 
i

i

a

a

rr

εε
ويژگـي توابـع كشـش و    . باشـد  <

هاي رشد بهره وري،كافي است اين اطمينان را بوجود آورد كه به هنگام افزايش درآمد،نسـبت كشـش    فرض ثابت بودن نرخ

به رشد بهره وري مربوط به بخش كشاورزي در مقايسه با بخش صنعت كاهش يافته و بنابراين نيروي كار به بخش صـنعت  

(شد بهره وري هنگامي كه افزايش درآمد ادامه پيدا مي كند،نسبت كشش به ر.انتقال يابد
r

ε ( بخش خدمات افزايش يافته در

حاليكه نسبت مذكور براي دو بخش كشاورزي و صنعت كاهش مي يابد سرانجام بخش خدمات به بخش جذب كننده نيروي 

  .كار تبديل مي شود
  

  مطالعه دويل

تغييرات تكنولوژيكي به عنوان يك عامل كليـدي در  در مطالعه خود بر اين مطلب تاكيد مي كند كه ) 1997( 6الينور دويل

مـي        وي مي گويد در ابتدا هنگامي كه يك كشور شروع به توسعه يافتن.توضيح پيشرفتهاي بهره وري معرفي شده است

و كند،توليد كاالهاي اوليه به سمت توليدات صنعتي تغيير جهت مي يابد و سهم اشتغال بخش صنعت به سرعت افزايش يافته 

در ادامه اين جريان با توسعه يافتگي بيشتر،سهم بخش خدمات در كل اشتغال مـداوماً   .بعد از مدتي اين سهم تثبيت مي شود

  .افزايش يافته و سهم اشتغال بخش صنعت رو به كاهش مي گذارد

  

  مطالعه مجيد صباغ كرماني و رمضان جمشيدي

ته تاكيد نموده اند كه بخش صنعت نقش محوري و اساسي در بر اين نك) 1380(مجيد صباغ كرماني و رمضان جمشيدي 

رشد و توسعه اقتصاد كشور دارد و توسعه بخش صنعت زمينه الزم را براي رشد و توسعه بخش كشـاورزي و خـدمات فـراهم    

                                                
28- John Cornwall and Wendy Cornwall

  
29-Eleanor Doyle
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اسـاس و   نويسندگان همچنين به اين نتيجه رسيده اند كه امكانات بالقوه و مزيت هاي نسبي استانهاي كشـور بايـد   .مي آورد

  .مبناي اتخاذ و اعمال سياست هاي اشتغال و سرمايه گذاري در آن استان باشد
  

  مطالعه حسين صادقي و مسعود همايوني فر

، ضمن بررسي و تحليل نقش بخش كشاورزي در اشتغال كشـور بـر ايـن    )1380(حسين صادقي و مسعود همايوني فر    

 23به  1335درصد در سال  56رزي كشور روند نزولي داشته بطوري كه از نكته اشاره نموده اند كه سهم اشتغال بخش كشاو

البته كاهش سهم اشتغال بخش كشاورزي و افزايش سهم اشتغال بخش صنعت .، كاهش پيدا كرده است1375درصد در سال 

ـ  .در جريان توسعه،امري طبيعي مي باشد راي افـزايش  همچنين بخش كشاورزي در خالل دوره بيكاري كشور،از تـوان الزم ب

  .اشتغال برخوردار نبوده است
  

  مطالعه محسن نظري

ضمن اشاره به اين مطلب كه در برنامه ريزي هاي كالن كشور موضوع اشتغال اولويت نخسـت  ) 1377(محسن نظري    

را دارد به مواردي همچون سهم بخش هاي دولتي و خصوصي در ايجاد اشـتغال،ظرفيت اشـتغال زايي،رشـد بخـش هـاي و      

-1370نتايج به دست آمده از تحقيق فوق حاكي از اين واقعيت بوده كـه طـي سـالهاي    .ايه بري هر شغل پرداخته استسرم

همچنين در خصوص ميزان سرمايه بري هر شـغل نتيجـه   .، بخش خدمات بيشترين شغل را در كشور ايجاد نموده است1355

از گـروه  (اي ايجاد شغل نياز داشته در حالي كه زير بخش ساختمان اين بوده است كه بخش نفت و گاز بيشترين سرمايه را بر

همچنين مقايسه بخش كشـاورزي و صـنعت در ايـن    .پايين ترين سرمايه را براي اين منظور نياز داشته است) صنايع و معادن

اي بخش صنعت بوده زمينه نشان مي دهد ميزان سرمايه الزم براي ايجاد هر شغل در بخش كشاورزي بيشتر از اين ميزان بر

به بيان ديگر اشتغال زايي هـر واحـد سـرمايه گـذاري در بخـش صـنعت در دهـه مـذكور بـيش از بخـش كشـاورزي بـوده             

بـه عبـارت ديگـر بخـش     .همچنين رشد بخش كشاورزي،اثر بسيار كمتري از رشد ساير بخش ها بر اشتغال داشته است.است

  .كشاورزي توان اشتغال زايي اندكي داشته است
  

  طالعه علي خزاعيم

نتيجه گرفته است كه از سـهم شـاغالن    1335-75در ارتباط با تحوالت اشتغال روستايي طي دوره ) 1377(علي خزاعي 

روستايي بخش كشاورزي در دوره مذكور كاسته شده و در مقابل بر سهم شاغالن بخش هاي صنعت و خدمات افـزوده شـده   

اقتصاد روستا و اشباع اشـتغال زايـي بخـش كشـاورزي و افـزايش جمعيـت       همچنين تحوالت اشتغال زايي بخش هاي .است

روستايي كشور از يك سو و گسترش تكنولوژي هاي سرمايه بر در كشاورزي از سوي ديگر موجب شده تا بخـش كشـاورزي   

ايـن مطالعـه    از ديگر نتـايج .كه مهمترين بخش اشتغال زا در روستاها بوده است قدرت جذب نيروي كار خود را از دست بدهد

باال بودن سهم بخش صنعت در اشتغال روستايي كشور به ويژه زير گروه صنايع مي باشد بطوري كـه عـالوه بـر ايـن سـهم      

بنابراين دولت با اتخاذ سياست هـاي مناسـب بـا حمايـت از     .افزايش قابل توجهي داشته است 65-75باال،مشاغل آن در دهه 

  .مي تواند اشتغال در روستاها را گسترش دهد...) شاك و چرم، صنايع تبديلي ومانند صنايع نساجي،پو(صنايع روستايي 
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  1جدول شماره 
توليد ناخالص داخلي سرانه به قيمت ثابت سال 

  )هزار ريال( 1361

  سهم نسبي بخش صنعت

  از كل اشتغال

  سهم نسبي بخش كشاورزي

  از كل اشتغال

  سال

6/158  247/0  498/0  1345  

2/181  251/0  491/0  1346  

6/187  253/0  485/0  1347  

7/205  255/0  478/0  1348  

6/220  258/0  471/0  1349  

5/248  261/0  463/0  1350  

9/283  267/0  452/0  1351  

8/310  276/0  438/0  1352  

3/336  282/0  424/0  1353  

9/342  294/0  407/0  1354  

6/389  320/0  382/0  1355  

9/366  312/0  376/0  1356  

4/314  305/0  370/0  1357  

7/286  308/0  357/0  1358  

9/234  295/0  351/0  1359  

2/221  280/0  347/0  1360  

6/243  274/0  336/0  1361  

3/261  269/0  321/0  1362  

6/251  266/0  308/0  1363  

4/246  261/0  298/0  1364  

3/216  256/0  289/0  1365  

9/211  258/0  281/0  1366  

6/199  254/0  276/0  1367  

1/203  257/0  268/0  1368  

5/237  263/0  258/0  1369  

1/248  277/0  246/0  1370  

7/256  283/0  242/0  1371  

1/257  283/0  241/0  1372  

3/261  288/0  238/0  1373  

9/268  296/0  236/0  1374  

9/268  307/0  230/0  1375  

7/273  305/0  230/0  1376  

9/274  299/0  232/0  1377  

 1379،تيرمـاه  3بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران،مجلـه برنامـه و بودجه،سـال پنجم،شـماره      -رانمركز آمار اي:مأخذ

  محاسبات محقق.54صفحه 
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  تجزيه و تحليل موضوع
بر اساس آنچه در مباحث مربوط به ادبيات نظري و تجربي مطرح شد بخش صنعت در مقايسه با بخش كشاورزي توان    

اطالعات مربوط به سهم نسبي اشتغال بخش هاي  1در جدول شماره .هش نرخ بيكاري داردبيشتري در جذب نيروي كار و كا

آمده است همانگونه كه مالحظه مـي شـود در    1345-77صنعت و كشاورزي و همچنين توليد ناخالص داخلي سرانه در دوره 

لي اسـت كـه بعـد از انقـالب     تمام دوره مورد بررسي سهم نسبي بخش كشاورزي از كل اشتغال كاهش يافتـه و ايـن در حـا   

اين رقم روند نزولـي داشـته و از سـال     1367تا سال  1375اسالمي درآمد سرانه دچار نوسان بوده به اين صورت كه از سال 

به بعد مجدداً روند صعودي به خود مي گيرد و بنابر اين آنچه در قسمت هاي قبل در خصـوص كـاهش سـهم نسـبي      1368

اما در رابطه با بخـش صـنعت اطالعـات جـدول      گرديد با شرايط اقتصاد ايران همخواني دارداشتغال بخش كشاورزي مطرح 

،سـهم نسـبي   )1345-1356يعني دوره (حكايت از آن دارد كه با افزايش درآمد سرانه در دوره قبل از پيروزي انقالب اسالمي 

كه با نظريه تغييرات ساختاري سازگار و بـا   اشتغال بخش صنعت سير صعودي دارد و در واقع وضعيتي را به نمايش مي گذارد

گيرد و توجه به تحليل هاي قبل انتظار آن مي رفت، براي بعد از پيروزي انقالب اسالمي روند مذكور مسير عكس به خود مي

اسالمي  تا پايان جنگ تحميلي ادامه مي يابد كه احتماالً توجيه اين وضعيت را بايد از يك طرف در پيامدهاي پيروزي انقالب

شامل تحريم اقتصادي و قطع يا كاهش مواد اوليه و قطعات براي صنايع كشور،فرار برخي از صاحبان صنايع به خارج و وقـوع  

اما با پايان يافتن .جستجو نمود 1357-1367جنگ تحميلي عراق عليه ايران و از سوي ديگر در كاهش درآمد سرانه در مقطع 

عادي تر شدن اوضاع اقتصادي مشاهده مي كنيم كه مجدداً سهم نسـبي اشـتغال بخـش    به بعد و  1368جنگ يعني از سال 

صنعت روند صعودي پيدا مي كند و اين خود به اين معناست كه در مقايسه با بخش كشاورزي،بخش صنعت نقش مـوثرتري  

مله صنايعي كه در بخـش  بنابراين توجه و سرمايه گذاري بيشتر در بخش صنعت از ج.در كاهش بيكاري بر عهده داشته است

تجارت خارجي مي توانند فعال باشند،اصلي ترين سياست براي افزايش نرخ اشتغال كشور در بلند مدت و حتي ميان مدت مي 

همچنين به منظور تعيين تاثير متغيرهاي نرخ رشد جمعيت و نـرخ رشـد اشـتغال در بخـش هـاي كشاورزي،صـنعت و        .باشد

تصاد در ايران،معادله اقتصاد سنجي مربوطه برآورد و آزمون هاي آمـاري الزم انجـام و نتيجـه    خدمات بر تغيير نرخ بيكاري اق

اين بود كه طي دوره مورد بررسي رشد اشتغال در بخش خدمات بطور معني داري باعث كاهش نرخ بيكـاري در ايـران شـده    

  .است

  

ه بخش هاي كشاورزي،صنعت و خدمات تخمين از سوي ديگر رابطه رگرسيوني ميان نرخ بيكاري و نرخ رشد ارزش افزود

زده شد و نتيجه اين بود كه در طول دوره مورد بررسي افزايش در رشد ارزش افزوده بخش خدمات قادر بوده نرخ بيكـاري در  

  .كشور را كاهش دهد
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  نتيجه گيري
عت نسـبت بـه   اهميت نسبي بخش صنعت در رشد اقتصادي و رشد اشتغال بيشتر مي باشد و بهره وري بخش صـن  - 1

ديگر بخش ها باالتر بوده و با انتقال نيروي كار به بخش صنعت، رشد بهره روي كل اقتصاد شتاب مي گيرد بـه  

عبارت ديگر بخش صنعت در مقايسه با ديگر بخش ها هم نقش موثرتري در رشد اقتصادي دارد و هم در جـذب  

  نيروي كار 

اسالمي سهم نسبي اشتغال بخش كشاورزي از كل اشتغال كاهش،در با افزايش درآمد سرانه در دوره قبل از انقالب  - 2

اما براي سالهاي پس از پيروزي انقالب .حاليكه سهم نسبي بخش صنعت از كل اشتغال سير صعودي داشته است

اسالمي با وجود ادامه روند نزولي سهم نسبي اشتغال بخش كشاورزي،بخش صنعت در اين خصوص رونـد مـورد   

نداده اما براي سالهاي پس از جنگ تحميلي و عادي تر شدن اوضاع اقتصادي اين روند صـعودي  انتظار را نشان 

 .مي شود

رشد اشتغال،در بخش خدمات در دوره مورد بررسي بطور موثر و معنـي داري باعـث كـاهش نـرخ بيكـاري گرديـده        - 3

به افزايش درآمد مي  همچنين به دليل بهره وري باالتر در بخش صنعت،توسعه و گسترش اين بخش منجر.است

گردد كه اين امر به دنبال خود افزايش تقاضاي كل و در نتيجه افزايش اشتغال در بخش خدمات را موجب خواهد 

 .گرديد

رشد ارزش افزوده بخش خدمات نقش موثرتري در كاهش نرخ بيكاري در دوره مـورد بررسـي بـراي اقتصـاد ايـران       - 4

 .داشته است

  پيشنهادات
نياز به سرمايه گذاري ) كشاورزي،صنعت و خدمات(ه ايجاد فرصت هاي شغلي در بخش هاي سه گانه اقتصاد نظر به اينك     

دارد و خوشبختانه در حال حاضر با افزايش قيمت جهاني نفت و افزايش درآمدهاي ارزي كشور،امكان افزايش سرمايه گذاري 

  :مي گردد رائههم آمده است،پيشنهادات زير اها براي ايجاد شغل در كشور فرا

با توجه به توان اشتغال زايي بخش هاي مختلف،اولويت انجام سرمايه گذاري به ترتيب بخش صنعت،بخش خدمات  - 1

 .و بخش كشاورزي مي باشد

اين سرمايه گذاري ها بويژه در بخش صنعت مي تواند در بخش دولتي ماننـد سـرمايه گـذاري در صـنايع بـزرگ و       - 2

صورت گيرد و پـس از شـكل گيـري و ثبـات بـه بخـش       ....) جتمع هاي پتروشيمي وپااليشگاه ها و م(صنايع مادر 

همچنين دولت مـي توانـد وام و اعتبـارات الزم را در اختيـار بخـش خصوصـي بـراي ايجـاد         .خصوصي واگذار گردد

 .واحدهاي صنعتي متوسط و كوچك قرار دهد

ـ  - 3 ار بـه بخـش خصوصـي موجبـات افـزايش      در بخش هاي كشاورزي و خدمات دولت مي تواند با اعطاي وام و اعتب

بويژه در فعاليت هايي كه با توجه به مزيت هاي نسبي در بخش تجـارت خـارجي   .فرصت هاي شغلي را فراهم آورد

 .مي تواند فعال باشند
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