اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسیهای اقتصادی

آیا کاهش اشتغال صنعتی و افزایش اشتغال بخش
خدمات نگرانکننده است؟

تعداد شاغالن بخش صنعت در برخی از کشورهای جهان در حال کاهش است .در بسیاری از بازارهای نوظهور و
اقتصادهای در حال توسعه ،نیروی کار با گذر از بخش تولید صنعتی در حال انتقال مستقیم از بخش کشاورزی به
سمت بخش خدمات هستند .در اقتصادهای پیشرفته ،افزایش اشتغال بخش خدمات به طور معمول نشان دهنده
ناپدید شدن بخش اعظم اشتغال صنعت است .بر اساس گزارش اخیر صندوق بین المللی پول ،چنین رویدادی در
برخی از اقتصادها به دالیلی لزوماً نگران کننده نیست که در این گزارش به تفضیل به آنها اشاره شده است.
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کاهش سهم تعداد شاغالن صنعتی در کل اشتغال نگرانی را بررای سیاسرتگرذاران در بخرش اعظمری از اقتصرادهای
پیشرفته و برخی اقتصادهای در حال توسعه ایجاد کرده است .این نگرانی از این باور است که بخش صرنعت (سراخت)
نقش منحصر به فردی به عنوان کاتالیزور رشد بهرهوری ،همگرایی درآمد و همچنین پرداخت دستمزد مناسب به نیروی
کار با سطح مهارت کمتر را دارد .صندوق بین المللی پول در مطالعه اخیر خود شرواهد جدیردی را در رابطره برا نقرش
صنعت ساخت در پویایی ستانده به ازای هر نفر نیروی کار و در سطح و توزیع درآمد نیرروی کرار ارا ره داده اسرت .دو
دستاورد مهم این مطالعه شامل  )1هدایت نیروی کار از بخش صنعت به بخش خدمات ،تهدیدی برای رشد بهرهوری و
چشم انداز ارتقاء سطح درامد اقتصادهای در حال توسعه به سطح اقتصادهای پیشرفته نخواهد بود و  )2در اقتصرادهای
پیشرفته ،هم زمان با انتقال نیروی کار از بخش صنعت به بخش خدمات ،نرابرابری درآمردی در برین نیرروی کرار هرم
افزایش یافته که دلیل اصلی این اتفاق ،افزایش تفاوت درآمد اکتسابی در بین همه بخشها ،بوده است.
آیا کاهش مشاغل صنعتی نگران کننده است؟ جوامع نگران هستند که بخش تولیدی کوچکتر ،رشد اقتصادی پرایین و
کاهش مشاغل با سطح دستمزد باال (برای نیروی کار با مهارت کم و متوسط) ،که باعث تقویت نابرابری میشود ،را به
دنبال داشته باشد .در فصل سوم گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی  ،2112صندوق بینالمللی پول شواهدی کره از ایرن
باورها پشتیبانی میکنند ،را بازبینی کرده و در نهایت به این نکته دست یافته که در صورت اعمال سیاستهای صحیح،
الزاماً کاهش سهم اشتغال صنعتی منجر به کاهش رشد اقتصادی و افزایش نابرابری نخواهد شد.
نمودار -1سهم صنعت( ساخت) از کل اشتغال بر حسب درصد

سهم تعداد شاغالن بخش
صنعت از کل اشتغال در
اقتصادهای پیشرفته به طور
مداوم در حال کاهش است
این سهم در اغلب کشورهای
در حال توسعه و بازارهای
انتقال
بدلیل
نوظهور
بیواسطه نیروی کار از بخش
کشاورزی به بخش خدمات،
پایین است.
منبع :صندوق بین المللی پول
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دالیل رشد بخش خدمات
تغییرات در فعالیت اقتصادی ،بخشی از فرایند طبیعی تحول ساختاری است .وقتری افرراد وروتمنرد مریشروند ،خردمات
بیشتری از قبیل خدمات بهداشتی و مالی به مصرف می رسانند .پیشرفتهای تکنولوژیکی نیز منجر به صرفهجویی قابل
توجه نیروی کار ،به ویژه در بخش صنعت (ساخت) میشود.
یکی از ویژگی های تحول ساختاری در اقتصاد کشورها ،توسعه بخش خدمات است .سرهم بخرش خردمات در اشرتغال
جهانی از دهه  1791به بعد حدود  11واحد درصرد افرزایش یافتره کره منبرع ایرن اتفراق کراهش اشرتغال صرنعتی در
اقتصادهای پیشرفته و انتقال مستقیم نیروی کار از بخش کشاورزی به بخش خدمات در برخی از اقتصرادهای در حرال
توسعه (از جمله در اقتصاد هند) بوده است.
خدمات بسته به ماهیت فعالیت و ارتباط و اتصال آن به بازار به دو حروزه خدمات غیر بازاری و خدمات بازاری تقسریم
میشود .خدمات غیربازاری شامل خدمات دولت ،تحصیل و سالمت است و سایر فعالیتهای خدمات از جملره خردمات
مالی ،مستغالت ،خدمات اطالعات و ارتباطات ،خدمات کسب و کار و خدمات حمل و نقل جزو حروزه خردمات برازاری
هستند.
حدود یک سوم از افزایش اشتغال در بخش خدمات از دهه  1791به بعد متعلق به توسعه خدمات غیر برازاری اسرت در
حالی که دو سوم مابقی تماماً مربوط به توسعه خدمات بازاری است که سریعترین رشد را در بازه زمرانی مرورد بررسری
داشته است .در اقتصادهای در حال توسعه اشتغال در حوزه خدمات بازاری بویژه در حوزه خدمات عمده و خرده فروشی،
هتلها و رستورانها مشارکت مهمی در افزایش اشتغال در بخش خدمات این اقتصادها داشته است.
ورودی بخش خدمات به بخش صنعت در حال افزایش است که به این اتفاق اصطالحاً خدماتیشدن صننعت اطرالق
میشود .بر اساس شواهد آماری طی دو دهه گذشته سهم نهاده خدماتی در تولید صنعتی در اغلرب کشرورهای جهران
افزایش داشته است.
در عین حال سهم صنعت ساخت در مصرف نهایی در اکثر کشورها کاهش داشته و نهراده خردماتی مرورد اسرتفاده در
بخش صنعت ساخت هم جزء کوچکی از ارزش افزوده کل بخش خدمات را تشکیل میدهد که به معنی عدم مشارکت
معنادار خدماتی شدن صنعت در رشد خدمات و به تبع آن در رشد سهم این بخش در اقتصادها طی دو دهه اخیر است.
تغییر محتوی خدمات در تولید بخش صنعت ،چالشهایی را در زمینه اندازهگیری میرزان تحرول و تغییرر سراختاری بره
همراه داشته است .دادههای موجود صرفاً قادر به اندازهگیری تغییرات در وزن فعالیرتهرای مختلرد در اقتصادهاسرت.
افزایش تقسیم فعالیتهای مربوط به تولید صنعتی عالمتی بر افزایش انجام برخی از این فعالیتهرا در بیررون از یرک
بنگاه صنعتی و برونسپاری آنها است که فعالیتهای گوناگونی مانند بازاریابی ،خدمات حقوقی و حمل و نقرل را در برر
میگیرد .طبقه بندی مجدد این فعالیتها در آمارهای رسمی به عنوان یک فعالیت خردماتی ،موجرب گسرترش تحرول
ساختاری میشود .در عین حال بنگاه های تولیدی در بخش صنعت به طور روزافزون در حال تولیرد و فرروش خردمات
اضافی به همراه محصوالت تولیدی خود به مشتریان هستند که مصادیق روشنی از ماهیت واقعی تحروالت سراختاری
مزبور است.
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در هر صورت داده های آماری موجود قادر به کمی سازی شدت نسبی تاویر جریانات ناهمسروی مزبرور نیسرت و بنظرر
میرسد برخی اظهار نظرها در مورد اور خالص تحوالت ساختاری بر میزان اشتغال بخشها و سهم آنها در تولید ،مربهم
و دو پهلوست.
تغییر در فعالیت اقتصادی و بهرهوری
مطالعه اخیر صندوق بینالمللی پول شواهد جدیدی را در این خصوص که چگونه گسترش بیشتر مشراغل خردمات بره
جای مشاغل صنعتی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه ممکن است بر توانایی آنها بررای ارتقراء سرطح
درآمد اقتصادی فعلی به سطح کشورهای پیشرفته تاویر مثبت داشته باشد ،ارا ه می دهد .بررسی دادههرای مربروط بره
تعداد زیادی از کشورها در طول پنج دهه گذشته نشان میدهد برخی از بخشهای خدمات به لحاظ سطوح ،نرر هرای
رشد و همگرایی بهره وری (تولید به ازای هر نفر نیروی کار) ،بسیار مشابه با بخش صنعت(ساخت) هستند.
برخی از فعالیتهای خدمات بازاری از قبیل – خدمات حمل و نقل ،ارتباطات راه دور و خدمات مالی و تجاری  -سطوح
و نر رشد تولید به ازای هر نفر نیروی کار باالتری نسبت به صنعت دارنرد .عرالوه برر ایرن ،هماننرد بخرش صرنعت،
بهرهوری نیروی کار در فعالیتهای مختلد خدمات ،تمایل دارد به سمت میانگین جهانی نزدیک شود؛ به عبارت دیگر،
بهره وری نیروی کار در حالی که در برخی از فعالیتهای خدماتی نسبتاً کم است ولی سریعترر رشرد مری کنرد و ایرن
موضوع به کشورهای با سطوح بهره وری پایینتر اجازه میدهد ،سطح بهرهوری خود را تا سطوح بهرهوری اقتصادهای
پیشرفته ،ارتقاء دهند.

نمودار-2تفکیک بخشی بهرهوری نیروی کار در سال  ،2002تفاوت با بهرهوری کل اقتصاد بر حسب واحد درصد

تولید به ازای هر نفر نیروی کار
یا بهرهوری نیروی کار در
تعدادی از فعالیتهای خدمات
بازاری بیشتر از بهرهوری بخش
صنعت (ساخت) است.
منبع :صندوق بین المللی پول

از آنجایی که فعالیتهای خدماتی با بهرهوری باال  -مانند ارتباطات ،امور مرالی و فعالیرتهرای تجراری ،کرارگران را
سریعتر از سایر بخشها جذب کرده است؛ انتقال مستقیم اشتغال از کشاورزی به بخش خدمات از دهه  2111به بعد در
اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور به ویژه در کشورهای جنوب صحرای آفریقا ،رشد بهرره وری نیرروی کرار را بره
همراه داشته است.
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نمودار  -3سهم صنعت ساخت از اشتغال و  GDPکل بر حسب درصد

بررسی روند تغییر سهم صنعت ساخت از اشتغال نشران
می دهد کره از دهره  1791بره بعرد رونرد اشرتغال در
اقتصادهای پیشرفته ،کاهنده و در اقتصرادهای در حرال
توسعه و نوظهور فزاینده بوده به نحوی که برآیند سرهم
اشتغال صنعتی در اقتصاد جهان ،تقریباً رونرد برا وبراتی
داشته است.
با توجه به تحوالت مرتبط برا کراهش بهرای کاالهرای
صنعتی در اقتصادهای پیشرفته که عمدتاً بردلیل وجرود
محیط رقابتی و پیشرفت تکنولوژی ،حاصل شده ،اگرچه
در این اقتصادها ،رونرد سرهم صرنعت سراخت از تولیرد
ناخالص داخلی اسمی کاهشی بوده ولی سهم صنعت از
تولید ناخالص داخلی واقعی ،تغییر چندانی نداشته است.
در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور هرم برا وجرود
وبات نسبی سهم صنعت در اقتصاد اسمی ،به علت رشد
باالی میزان تولیدات صنعتی ،سهم ارزش افزوده واقعی
صنعت ساخت در اقتصاد روندی افزایشی دارد.
در مجموع روند عمومی سهم صرنعت سراخت از تولیرد
ناخالص داخلی اسمی جهان ،نزولی و از تولید ناخرالص
داخلی واقعی جهان ،با شریبی مالیرم در حرال افرزایش
است.
منبع نمودار :صندوق بین المللی پول
نمودار خط چین در نمودار کشورهای درحال توسعه و نوظهور ،سهم صنعت را بدون درنظر گرفتن کشور چین نشان میدهدکره فاصرله برین
نمودار توپر و خط چین ،حاکی از تاویر باالی صنعت چین در اشتغال و تولید ناخالص داخلی اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور است.

بنابر گزارش صندوق بینالمللی پول ،این یافته ها نباید منجر به آسودگی خیال سیاستگذاران شود .برای دستیابی به
منافع حاصل از انتقال نیروی کار به بخش خدمات ،میباید موانع تجارت بین الملل در بخش خدمات که بسیار باالتر از
بخش تولید کاال است ،کاهش یابد؛ زیرا گسترش فعالیتهای خدمات با بهرهوری باال صرفاً متکری بره رشرد تقاضرای
داخلی نبوده و نیاز به افزایش مبادالت در سطح بینالمللی دارد.
در حین تدوین سیاستها هم می باید اطمینان حاصل شود که مهارتهای کارکنان با آنچه در زیربخشهرای تجراری
خدمات از جمله خدمات مالی و تجاری مورد نیاز است ،هماهنگی دارد .در بسیاری از بازارهای نوظهور و کشرورهای در
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حال توسعه که تقریباً در این بازارها ،بهره وری در همه بخشها ضعید است ،برای دستیابی به رشد سرمایه انسانی و
زیرساختهای فیزیکی و همچنین بهبود شرایط تجاری و سرمایهگذاری ،اعمال رویکرد جامعی برای گشایش رشد بهره
وری ،ضرورت دارد.
تغییرات در فعالیت اقتصادی و نابرابری درآمدی
یکی دیگر از نگرانیهای رایج ،در مورد ناپدید شدن مشاغل صنعتی با کیفیت باال در بسریاری از اقتصرادهای پیشررفته
است که معموالً بخش خدمات هم فاقد این گونه مشاغل است .زمانی که کارخانرههرا تعطیرل مریشروند ،بسریاری از
کارگران با سطح مهارت متوسط مجبور میشوند جذب مشاغل کم درآمد در بخش خردمات شروند کره موجرب ایجراد
تالطم و اختالل در نظام توزیع درآمد و به تبع آن افزایش نابرابری میگردد.
عوامل تاویر گذار بر تفاوت سطح درآمدی نیروی کار به سه عامل اصلی؛ تغییر اندازه یا سرهم بخرش در کرل اشرتغال،
وجود نابرابری درآمدی درون هر بخش و تفاوت بین درآمد نیروی کار در بخشهرای مختلرد اقتصرادی ،طبقرهبنردی
میشوند .اگرچه بررسی دادههای مربوط به  21اقتصاد پیشرفته نشان میدهد که میزان نابرابری درآمد نیرروی کرار در
بخش صنعت ( 91درصد آن مربوط به صنعت ساخت است) در مقایسره برا بخرش خردمات کمترر اسرت ،امرا بررسری
ویژگیهای ساختاری اقتصاد هر کشور و نابرابریهای با ماهیت درون بخشی برای تفسیر و توضیح نابرابریهای کالن
بسیار مهمتر از مقایسه صرف بررسی تغییر در اندازه یک بخش در اقتصراد اسرت .بررای مثرال ،نرابرابری درآمردی در
دانمارک هم در بخش صنعت و هم در بخش خدمات حدود یک سوم ایاالت متحده امریکرا اسرت و بزرگتررین عامرل
محرک تغییرات در نابرابریهای کل در اقتصادهای پیشررفته از دهره  ،1721افرزایش تفراوتهرای درآمردی در تمرام
بخشها بوده است ،نه صرف مشاغل صنعتی.
نمودار -4سهم در تغییر نابرابری درآمدی نیروی کار بین دهه 1890تا دهه 2000

تغییرات در نابرابری کل عمردت ًا
به دلیرل افرزایش در نرابرابری
درون بخشی ر مری دهرد ترا
تغییرررات در انرردازه بخررش ( در
نتیجه تخصیص مجدد نیرروی
کار )

منبع :صندوق بین المللی پول

1

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

با این حال ،پیامدهای منفی ناپدید شدن اشتغال صنعتی می تواند برای نیروی کار و جوامع آنها ،مخصوصاً در مناطقی
که مراکز صنعتی توسعه یافته هستند ،قابل مالحظه باشد .برای اطمینان از دستاوردهای جامع تغییر ساختاری ،می باید
سیاستهایی طراحی شوند که ساماندهی و مهارت یابی مجدد کارگران جانشین را تسهیل کرده و هزینههای تخصیص
مجدد نیروی کار را کاهش دهد.
در عین حال سیاستگذاران باید توجه داشته باشند که ممکن است این تخصیص مجدد برای بعضی از کارگران (ماننرد
کسانی که نزدیک به سن بازنشستگی هستند) بسیار پرهزینه یا حتی غیرقابل پیش بینی باشد که برای رفع این مسرلله
الزم است شبکه های تامین بیمههای اجتماعی از طریق هدفمند کردن سیاست های توزیع مجدد ،تقویت شوند.
در مجموع ،چنانچه سیاستهای صحیحی طراحی و اعمال شوند ،کاهش تولید در بخش صنعت که بخش مهرم خلرق
اشتغال محسوب میشود ،لزومآً به رشد اقتصادی آسیب نرسانده و یا لزوماً باعث افزایش نابرابری نخواهد شد.

تهیه کننده :راحله قریشی
اردیبهشت 7931
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