
 

 

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


 

1 
 

 

 ايران اقتصاد در اشتغال ايجاد بر غيرنفتي صادرات در گذاري سرمايه تاثير بررسي

 

 3، حسين ساکي2حسين مرادي، 1مهناز ربيعي
 دانشکده حسابداري، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، تهران، ايراناستاديار، 1

 واحد تهران جنوب، تهران، ايراندانشکده حسابداري، دانشگاه آزاد ، دانشجوي کارشناسي ارشد حسابداري2،3

 

 چکيده

در سالهاي اخير نرخ بيکاري فارغ التحصيالن دانشگاه ها با سرعت فزاينده اي افزايش يافته 

است.يکي از راهکارهاي کاهش نرخ بيکاري نيروي کار متخصص، توسعه صنايع با فناوري باالست 

بنابراين، شناسايي عوامل موثر بر اشتغال در صنايع با فناوري باال از اهميت  که تخصص بر هستند.

صادرات در  سرمايه گذاري درزيادي برخوردار است.در اين راستا، مطالعه حاضر به شناسايي نقش 

، اشتغال با وقفه، ارزش افزوده، صادرات و هلافزايش اشتغال پرداخته است. بر اساس نتايج حاص

و توسعه اثر مثبت و معنادار بر اشتغال دارند در حالي که دستمزد واقعي، هزينه  سرمايه تحقيق

واقعي سرمايه و سرمايه سرانه تاثير منفي و معناداري بر اشتغال دارند. بنابراين، فرضيه تحقيق 

مبني بر اثر مثبت صادرات بر اشتغال تائيد گرديد. در نهايت پيشنهاداتي مرتبط با نتايج تحقيق 

 .ه گرديدارائ

کشاورزي و صادرات غير نفتي، رشد اقتصادي، اشتغال، نرخ ارز، موجودي سرمايه، واژگان کليدي: 

 صادرات
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 مقدمه

نظر به اهميت بخش کشاورزي و صادرات غير نفتي در اقتصاد ايران، در اين مطالعه عوامل موثر بر رشد اقتصادي ايران و رشد 

طور مشخص تاثير مخارج دولت در رشد اقتصاد و رشد بخش کشاورزي و صادرات غير  غير نفتي و بهبخش کشاورزي و صادرات 

 دهد متغيرهاي نسبت مخارجمدت و بلندمدت مورد بررسي و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان مي  نفتي به تفکيک در کوتاه

مدت بر رشد اقتصادي تاثير مثبت دارند. اما متغيرهاي  گذاري بخش دولتي به توليد ناخالص ملي در بلندمدت و کوتاهسرمايه 

سبت مدت متغير ن مجازي انقالب، جنگ و شوک نفتي داراي تاثير منفي بر رشد اقتصادي هستند. قابل ذکر است که در کوتاه

ارج ل نسبت مخگذاري بخش خصوصي به توليد ناخالص ملي فاقد اثر معنادار بر رشد اقتصادي است. در عين حامخارج سرمايه 

خش گذاري بافزوده اين بخش و نسبت سرمايه گذاري بخش خصوصي در بخش کشاورزي و صادرات غير نفتي به ارزش سرمايه 

دولتي به ارزش افزوده تاثير مثبت بر رشد بخش کشاورزي و صادرات غير نفتي دارد. اما نرخ اشتغال نيروي کار داراي تاثير منفي 

مدت فقط متغيرهاي نسبت مخارج در کوتاه  (1331)کريمي و کشاورزي، صادرات غير نفتي است. بر رشد بخش کشاورزي و

افزوده بخش کشاورزي و صادرات غير نفتي تاثير گذاري بخش دولتي به ارزش  گذاري بخش خصوصي و مخارج سرمايهسرمايه 

دار هستند. ضريب جمله تصحيح خطا قد تاثير معني دار منفي و ساير متغيرها فامثبت دارند و متغير مجازي جنگ اثر معني 

هاي دولت بر رشد کل اقتصاد و رشد بخش کشاورزي و صادرات غير نفتي در مدت زماني نه  دهد که تاثير سياستنشان مي 

ر عکس تي و بگذاري بخش دولباشد. بر اساس نتايج، رشد اقتصاد ايران بيشتر از مخارج سرمايه چندان طوالني قابل مشاهده مي 

پذيرد. بنابراين تقويت و توسعه گذاري بخش خصوصي تاثير مي رشد بخش کشاورزي و صادرات غير نفتي از مخارج سرمايه 

گذاري بخش خصوصي و بخش دولتي موجب رشد کل اقتصاد و زيربخش کشاورزي و صادرات غير نفتي خواهد  توامان سرمايه

 (1331)اميني، شد.

ي سياستها و برنامه هاي اقتصاد اقتصادي، اشتغال)بيکاري( و تجارت بخشي از مباحث مهم اقتصاد کالن و سه متغير کالن رشد

کشورها محسوب مي شوند . در اين ميان مقوله اشتغال )بيکاري( عمدتا به دليل تبعات اجتماعي خاص به عنوان يکي از 

رفع بيکاري اهميت دارد، توليد نيروي کار و ايجاد اشتغال براي  شاخصهاي اساسي ارزيابي اقتصاد قلمداد مي شود . آن اندازه که

آن اهميت ندارد . به عبارتي ديگر در بسياري از جوامع )از جمله ايران ( پيش از آنکه نقش مثبت نيروي کار در رشد اقتصادي 

ي ار از تبعات اجتماعي و سياسي بيکاراهميت داشته باشد، مقوله رفع بيکاري از طريق اشتغال )مولد يا غير مولد ( و درنتيجه فر

مورد توجه است . در شرايط کنوني کشورمان نيز باال بودن ميزان بيکاري در مناطق شهري و روستايي و مهاجرت بخش عمده 

اي از بيکاران روستايي )کشاورزان بيکار ( به سمت مناطق شهري به معضلي بزرگ ب راي جامعه و دولت تبديل شده است . 

ين منظور دولتمردان و سياستگذاران تالش مي کنند که از هر ابزاري براي مقابله با معضل مزبور بهره گيرند . استفاده از براي ا

ابزارهاي پولي، مالي و تجاري به دليل آثار سريع و گسترده مي تواند گزينه موثري در اين راه قلمداد شود. بر اساس مباني نظري 

سرمايه گذاري و رشد اقتصادي به دليل ايجاد فرصتهاي شغلي گسترده در اقتصاد عوامل شناخته مربوط به اشتغال و بيکاري، 

شده اي هستند . نقش و جايگاه توسعه بازرگاني خارجي بويژه صادرات نيز از طريق ايجاد فرصتهاي شغلي مستقيم )در بخش 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

3 
 

بر کسي پوشيده نيست . در اين ميان وابستگي باالي  خدمات( و غير مستقيم )در بخش تو ليد( در ايجاد اشتغال در يک اقتصاد

 وضعيت بازرگاني خارجي يک اقتصاد به سياستهاي ارزي و تجاري و پتانسيلهاي توليد داخلي آن اقتصاد نيز امري آشکار است .

 (1331)نوبخت، 

 کنده اشتغالزايي، توفيق چندانيدر کشورمان باعث شده است که عليرغم اجراي سياستهاي پرا اشتغال نگاه غير جامع به مقوله

در اين زمينه حاصل نشود . هنوز از ميان مقوالت رشد اقتصادي، اشتغال و توسعه صادرات غير نفتي )با توجه به آثار متقابل ( از 

دي اسوي دولتمردان و سياستگذاران کشور، اولويت بندي سياستي به طور شفاف صورت نگرفته است . هرگاه در بر نامه هاي اقتص

کشور ، رشد اقتصادي و توسعه صادرات غيرنفتي مو رد توجه قرار گرفته است به صورت مستقيم و غيرمستقيم مقوله اشتغال و 

. چراکه کاهش بيکاري بر ايجاد اشتغال مولد و موثر بر رشد اقتصادي اولويت در آن به شدت بزرگنمايي شده است رفع بيکاري

اري و اشتغال باعث شده است که مقوالت تعديل نيروي کار و افزايش بهره وري آن در درجات داشته است . بزرگنمايي مسئله بيک

بعدي اهميت، قرار بگيرد . اين ناهماهنگي هاي سياستي در خصوص بخش کشاورزي و صادرات غير نفتي به دليل کاربري 

يوه . به نظر مي رسد با کسب آگاهي از شبيشترآن نسبت به ساير بخشها ي اقتصادي کشور، نمود و رنگ بيشتري داشته است 

و ميزان تاثير متقابل متغيرهاي مورد بحث يعني اشتغال)بيکاري( صادرات و رشد اقتصادي بخش کشاورزي و صادرات غير نفتي 

 بتوان به تدوين دقيق تر سياستهاي اشتغالزايي در اين بخش کمک کرد .عالوه بر اين از طريق شناسايي عوامل موثر بر رشد

اقتصادي و صادرات بخش کشاورزي و صادرات غير نفتي ، ارائه سياستهاي تقويت رشد اقتصادي و توسعه صادرات اين بخش 

 مقدور خواهد بود.

 

 بيان مساله

بخش کشاورزي و صادرات غير نفتي معموالً مهمترين بخش اقتصادي کشورهاي در حال رشد است زيرا در قالب اين کشورها 

نابراين باشند. بتهيه مواد غذايي کشور و اندوختن بخش بزرگي از ذخاير ارزي کشور يکسره بعهده اين بخش ميرسالت توليد و 

باشد پيشرفت کشاورزي و صادرات غير نفتي را با توجه به اينکه اين بخش در برگيرنده توده عظيمي از نيروهاي انساني مي

مود کرده واضح است که در بررسي اهميت بخش کشاورزي و صادرات بايستي يکي از هدفهاي بزرگ اقتصادي ـ اجتماعي وان

غير نفتي در پيشرفت و توسعه هر يک از کشورهاي کم رشد، بايستي چارچوب کلي را بر مشخصات و ويژگيهاي اقتصادي آن 

فتي ادرات غير نگيري و ارائه طريق پرداخت. از نظر تاريخي سهم عمده بخش کشاورزي و صکشور تطبيق داد و سپس به نتيجه

 در توسعه اقتصادي يک کشور از دو طريق بوده است :

 وري کشاورزي و صادرات غير نفتيافزايش بهره -1

 (1331)کميجاني و حاجي، استفاده از مازادهاي کشاورزي و صادرات غير نفتي -2

الً سبب وري معموزيرا افزايش بهره براي تامين کوششهاي مربوط به رشد و توسعه اين دو مسئله البته به يکديگر مربوط است

 شود و به يک واحد اقتصادي مربوطشود که کشاورزي و صادرات غير نفتي از يک واحد اقتصادي بسته و قائم بالذات خارج ميمي

ل يشود و درست از همين مرحله به بعد است که مازادهاي کشاورزي و صادرات غير نفتي به عناوين ذو متکي به بازار مبدل مي

 شوند :تقسيم بندي مي

 الف( مازاد نيروي انساني

 ب( مازاد واقعي

 (1333)شاه آبادي و رحماني، ج( مازاد مالي
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منظور از مازاد نيروي انساني اين است که اگر بخش کشاورزي و صادرات غير نفتي در کنار بخش صنعت قرار گيرد دولت از 

ز بخش کشاورزي و صادرات غير نفتي خارج کرده و مرحله به مرحله آنها را در تواند نيروهاي مازاد را اريزي ميطريق برنامه

تواند با افزايش تواند نيروهاي مولد صنعتي را فراهم نمايد و از طرف ديگر ميصنايع جاي دهد و از اين طريق از يک طرف مي

مان از بين بردن بيکاري مخفي در اين بخش وري توليد سرانه در بخش کشاورزي و صادرات غير نفتي را افزايش دهد که هبهره

 است.

منظور از مازاد واقعي بخش کشاورزي و صادرات غير نفتي آن قسمت از توليدات کشاورزي و صادرات غير نفتي است که روستائيان 

 فروشند.هاي کشاورزي و صادرات غير نفتي در شهرها ميرسانند و آنرا با واسطه بازرگانان فرآوردهخود به مصرف نمي

وري در اين بخش کشاورزان بيش از نياز خود توليد کنند. معموالً مازاد شود که با افزايش بهرهپس مازاد واقعي زماني ايجاد مي

شود يکي به صورت کاالهاي اساسي که جنبه غذايي دارد و ديگر کاالهايي که مواد اوليه صنايع را واقعي به دو صورت ظاهر مي

 کند.تامين مي

ن هاي دولت ايتوضيح مازاد مالي باد اشاره نود با افزايش درآمد نيروهاي بخش کشاورزي و صادرات غير نفتي از طريق برنامهدر 

رود. پس بخش کشاورزي و صادرات غير انداز در شهرها جهت صنعتي شدن بکار ميدرآمدها يا بصورت ماليات يا به صورت پس

 (1332تي، )سامگيرد.اند رابطه بسيار ظريفي با صنعت داشته و بخش زير بناي آن قرار ميتونفتي از طريق اين سه نوع مازاد مي

صنعتي شدن هدفي است که کشورهاي کم رشد اميدوارند با نيل به آن براي مشکالتي همچون فقر، عدم امنيت و تراکم بيش 

اند که ي عقب مانده سرانجام به اين نتيجه رسيدهاز اندازه جمعيت راه حلي يافته و به عقب ماندگي خود خاتمه بخشند. کشورها

ند تواپيشرفت واقعي الزامًا متکي به صنعتي شدن است. رهبران کشورهاي در حال رشد را عقيده براين است که صنعت مي

گشاي عقب ماندگي آنها باشد. توجه و عالقه مفرط به صنعتي شدن داراي علت روشني است زيرا نواحي کم رشد که مشکل

اند که سطح زندگي بهتر در هر جامعه ارتباط مستقيم با وسعت اند به اين نتيجه رسيدهساليان متوالي توليد کننده مواد خام بوده

صنعت در آن جامعه دارد از طرف ديگر اقتصادي که متکي به صادرات يک يا چند ماده خام باشد بيش از يک اقتصاد صنعتي 

شود. اين طرز تفکر مردم کشورهاي کم باشد از بي ثباتي درآمد ملي متحمل زيان ميخود ميهاي که قادر به تامين نيازمندي

رشد را بالطبع معتقد به اين اصل کرده است که برخورداري از امنيت، ثبات بيشتر و همچنين سطح زندگي مرفه، با صنعتي 

 پذيري دارد.شدن کشورهايشان ارتباط مستقيم و ترديد نا

. از اين باشدلب فوق تصور اينکه صنعتي شدن تنها راه حل مشکالت کشورهاي کم رشد است از جهتي درست ميبا توجه به مطا

تواند سطح جهت درست است که درآمد حاصله از صنعت بيش از درآمد صادرات مواد خام است، عالوه بر آن توسعه صنعت مي

يز توليد محصوالت گوناگون که مورد نياز مصرف داخلي است به درآمد ملي را افزايش داده و راه حلي براي بيکاري باشد و ن

احتمال قوي بيشتر از اقتصادي که مبتني بر توليد يک محصول کشاورزي و صادرات غير نفتي باشد از ثبات اقتصادي نيز 

عميم تقريباً باشيم که تبرخوردار است ولي عقيده باطلي است اگر صنعتي شدن را تنها راه تامين توسعه اقتصادي بدانيم و معتقد 

گذاري در کند و يا اينکه سود حاصله از صنعت فقط بسته به ميزان سرمايههر نوع صنعت در جامعه کمک به نيل هدف مي

هاي صنعتي شده و هاي سنگين طرحطرحهاي صنعتي است و کشورهاي کوچک بايد بمنظور رفع نياز از خارج متحمل هزينه

 هاي توسعه اقتصادي خود قائل شوند.اي در برنامهالعادهاهميت فوق بطور کلي براي توسعه صنعت

 

 نظري ادبيات

 نقش بخش صنعت در توسعه
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 الف( روند صنعت در کشورهاي صنعتي

کشورهاي صنعتي قبل از اينکه بخش صنعت را به کمک بخش کشاورزي و صادرات غير نفتي بگيرند و يک اقتصاد مدرن ايجاد 

اند و در اين دوره مقدماتي تحوالتي در عوامل اقتصادي و غير اقتصادي مقدماتي و يا آمادگي را پشت سر گذاشتهنمايند يک دوره 

هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي بوجود آمد. به غير از آن ها يا شالودههاي اساسي در بنيانايجاد شده که شامل دگرگوني

بسيار پيشرفته است. در سازمانهاي صنعتي اين کشورها تغييرات اساسي رخ دگرگوني ديگر بکارگيري سريع تکنولوژي با نرخ 

داده که شامل استفاده بيشتر از سرمايه، توسعه واحدهاي توليدي با توليد در مقياس وسيع، تطبيق نيروي کار با افزايش روزافزون 

ق د فعاليتهاي کارآفرينان. در نتيجه عوامل فومکانيزاسيون و بکارگيري پديده تقسيم کار و افزايش سطح کارايي و ارتقاء ابعا

سرمايه کافي در سه بخش صنعت، کشاورزي و صادرات غير نفتي و تجارت حاصل شده و طبقه متوسط در اين کشورها به قدرت 

ه ب ها ايجاد شد نهايتًا رهبري علم و تکنولوژي را بدست گرفتند که عوامل فوق منجررسيدند و زمينه گسترش شهرها و شهرک

تحقق نظريه رشد متعادل در اين کشورها شد که نتيجه رشد متعادل نيز جهش در دو بخش کشاورزي و صادرات غير نفتي و 

 (1333)جهانگرد و محبوب، نهايتاً ايجاد توسعه اقتصادي کرديد.

 ب( روند صنعت در ايران

يکسو و نيازهاي اساسي جامعه از طرف ديگر صورت در قبل از انقالب توسعه صنعتي بدون توجه به امکانات و منابع داخلي از 

هايي در نهايت سبب عدم استقالل اقتصادي، عدم توانايي بخش صنعت در تامين نيازهاي جامعه گرفته است. نتيجه چنين برنامه

در سايه هاي اساسي و حياتي کشور بوده است. در واقع ايجاد صنايع وابسته و عدم توسعه موزون و هماهنگ در تمامي بخش

حمايت همه جانبه دولت از طريق اعطاي معافيتهاي گمرکي و مالياتي و ديگر امتيازات خاص و اعطاي نامعقول و نظارت نشده 

هاي بکار گرفته شده در صنايع نتواند منافع و استقالل اقتصادي را تامين نمايد. همچنين استفاده اعتبارات باعث شد که سرمايه

ارجي و تهيه مهمترين مواد اوليه از بازارهاي انحصاري خارجي، استفاده از وامهاي داخلي و خارجي به نامناسب از تکنولوژي خ

داري وابسته در داخل کشور گرديد اين عوامل موجب شد که بخش مقياس وسيع روي هم رفته باعث بوجود آمدن نوعي سرمايه

ترين ر گرفته شود که بازگشت سرمايه را به سهولت و در کوتاههاي داخلي و خارجي از يکسو در بخشهايي بکابزرگي از سرمايه

گذاريها در بخشهاي متفاوت و بدون توجه به ارتباط منطقي و هماهنگي با صنايع پذير گردد و از سوي ديگر سرمايهمدت امکان

پذير بحرانهاي جهاني آسيب انجام گرفته است. پيروي از سياستهاي فوق بيش از پيش اقتصاد کشور را در کليه سطوح از مقابل

گذاريهاي انجام شده صنايع مناسبي حاصل نشود و اقتصاد کشور گرداند و مجموعه عوامل فوق سبب شد که عليرغم سرمايه

شور هاي توسعه کهمچنان متکي به درآمد نفت باقي بماند بطوريکه نوسانات تقاضاي جهاني نفت باعث تجديد نظر در برنامه

 (1333رد و محبوب، )جهانگ گردد.مي

ساعت( نيروي کاري اشاره دارد که در دستمزد جاري بازار، کارفرمايان تقاضا مي -تقاضاي نيروي کار، به تعداد )نفرضمن اين که 

کنند. کارفرمايان، استخدام نيروي کار را به نحوي تنظيم مي کنند که سود بنگاه، حداکثر شود. نظريه هاي مطرح شده در رابطه 

تقاضاي نيروي کار را مي توان از بعد ايستا و پويا مورد بررسي قرار داد.نظريه هاي ايستا، تقاضاي نيروي کار را در يک مقطع با 

زماني مشخص و نظريات پويا، تقاضاي نيروي کار را در شرايط رقابت کامل و رقابت ناقص و در حالت تعادل و عدم تعادل در 

ار مي دهند. نظريه هايي که تقاضاي نيروي کار را در شرايـط رقابت کامل بررسي مي کنند، بازار کار، مورد بحث و بررسي قر

فـقط نـقش قيمت هاي عوامل توليد از جمله دستمزد نيروي کار را در تعيين اشتغال، مورد توجه قرار مي دهند. همچنين نظريه 

عالوه بر اين که بـه نقش قيمت هاي عوامل توليد توجه هايي که تقاضاي نيروي کار را در حالت رقابت ناقص مطرح مي کنند، 

 (1333)جهانگرد و محبوب،  دارند، بـه نقش اثرات توليد بر اشتغال نيز تـأکيد مي کنند.
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اوهلين به عنوان مدل استاندارد تجارت بين المللي، عامل اساسي و تعيين کننده مزيت نسبي کشورها را به وفور  –مدل هکشر

يد )زمين، منابع طبيعي، نيروي کار و سرمايه( مي داند. بنابراين، کشوري که سرمايه نسبتا فراواني در اختيار نسبي عوامل تول

دارد، در توليد کاالهاي سرمايه بر تخصص يافته و به صادرات آن اقدام خواهد نمود و در مقابل کشوري که نيروي کار نسبتا 

هاي کاربر، نسبت به صادرات آنها اقدام مي نمايد. بر اساس اين نظريه، کشورهاي فراوان تري دارد با يافتن تخصص در توليد کاال

توسعه يافته در تجارت خود با کشورهاي در حال توسعه، کاالها و خدمات متکي بر نيروي کار ماهر را صادر و در مقابل کاالها و 

دستمزدهاي انعطاف پذير، افزايش تجارت با کشورهاي  خدمات متکي بر نيروي کار کم مهارت را وارد مي نمايد. در کشورهايي با

در حال توسعه به کاهش دستمزد نسبي کارگران کم مهارت، منجر خواهد گرديد و در کشور هايي که دستمزدها، انعطاف 

 .دناپذيري بيشتري دارد، افزايش تجارت با کشورهاي در حال توسعه عمدتا به بيکاري بيشتر کارگران کم مهارت مي انجام

در کشورهاي توسعه يافته، توليد کاالهاي کارخانه اي عمدتا به صورت رقابت ناقص است و تخصص يابي در آن از طريق  همچنين

صرفه هاي ناشي از مقياس به هزينه هاي کمتر منجر مي شود. بنابراين با حذف موانع تجاري، انگيزه هاي صادرات زياد خواهد 

نظريه آن است که تجارت بين صنايع در بين کشورهايي بيشتر خواهد بود که درآمد، سليقه و شد. يکي از پيش بيني هاي اين 

اي توليد و هساختار توليد مشابه داشته باشند که در اين حالت نيز تجارت مفيد خواهد بود، زيرا با افزايش مقياس توليد، هزينه

تجارت درون صنعت( نسبت به اثرات تجارت بين صنايع بر بنابراين قيمت کاالها کاهش خواهد يافت. پيش بينياين نظريه)

دستمزدهاي نسبي مهم است و تغيير در تقاضا و بنابراين دستمزد نيروي کار با مهارت باال و يا پايين بستگي به اين دارد که 

ار گرفته نولوژي هاي به کچگونه توليد برخي کاالها کاهش و برخي افزايش يابد. تقاضا براي کارگران غيرماهر، بستگي به نوع تک

شده در بنگاه ها دارد و نيز اينکه چگونه اين تکنولوژي ها در پاسخ به تغييرات سطح توليد، تغيير مي نمايد. لذا اين امکان وجود 

ا هدارد که کشورهاي توسعه نيافته به صادرات کاالهاي مبتني بر نيروي کار ماهر دست زنند. همانطور که امکان دارد صادرات آن

کاالهاي مبتني بر نيروي کار غيرماهر باشد. به هر حال مشخص است که جامعه همواره از قيمت هاي نازل تر و امکان مصرف 

 (2112)ساتيا، باالتر بهره مند مي شود و در اين انتقال منابع قطعا گروهي دچار زيان خواهند گرديد.

فته در کشورهاي در حال توسعه نيز از عوامل تشديد نابرابري ها در تکنولوژي پيشرفته عالوه بر کشورهاي توسعه يا بايد گفت

بازار کار، به شمار مي رود. چگونگي اين امر را به طور خالصه مي توان چنين بيان نمود. ابداعات و تغيير تکنولوژي در کشورهاي 

اهر لوژي، تقاضا براي نيروي کار مپيشرفته به سرعت به سوي تکنولوژي هاي مهارت بر حرکت مي کند. گسترش اين نوع تکنو

را افزايش داده و اين افزايش تقاضا، در کنار افزايش بهره وري اين کارگران شکاف دستمزدي را در کشورهاي توسعه يافته عميق 

ي اتکنولوژي هاي قديمي تر که مي توانست نيروي کار با مهارت کمتر را به خدمت بگيرد به کشوره تر مي نمايد. در عين حال 

در حال توسعه انتقال يافته که اين امر نيز شکاف دستمزد در کشورهاي توسعه يافته را تشديد مي نمايد. اما در کشورهاي در 

حال توسعه نيز با انتقال تکنولوژي، نابرابري تشديد مي گردد، زيرا اين تکنولوژي براي اين کشورها تکنولوژي مهارت بر محسوب 

ره وري کارگران ماهر و کاهش تقاضا براي کارگران غير ماهر، که در اين کشورها فراوانند مي شود و و باعث افزايش تقاضا و به

 (2112)ساتيا،  با افزايش نابرابري دستمزدها بر نابرابري درآمدها مي افزايد.

ار فاده از نيروي کونک، اگر شدت استفاده از نيروي کار در محتواي توليد کشوري از شدت است -اوهلين -مطابق تئوري هکشر

در محتواي مصرف آن کشور بيشتر باشد، در آن صورت صادرات آن کشور کاربر خواهد بود. در اين حالت تقاضا براي نيروي کار 

و نيز نرخ دستمزد افزايش و تقاضا براي عامل توليدسرمايه و عايدي آن کاهش مي يابد. در اين صورت، توسعه صادرات ضمن 

ار، به ويژه در کشورهاي در حال توسعه منجر به گسترش صنايع صادراتي کاربر مي گردد و از اين طريق کاهش ظرفيت هاي بيک

 بر افزايش اشتغال تاثير مثبت مي گذارد.
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 مروري بر مطالعات انجام شده

دستمزد و تقاضاي  تاثير بر -2افزايش توليد و نياز به استخدام نيروي کار  -1صادرات از دو طريق بر اشتغال تاثيرگذار است: 

نيروي کار . در ضمن ميزان تاثير گذاري صادرات بر اشتغال به کاربر يا سرمايه بر بودن کاالهاي صادراتي نيز بستگي دارد. در 

 موردي که صادرات کاربر باشد، توسعه صادرات به افزايش بيشتري در اشتغال منجر مي شود.

ا استفاده از يک الگوي اقتصادسنجي تصريح شده و با استفاده از داده هاي ( ب1333مطالعه انجام شده توسط طيبي و فخري )

، حکايت از آن دارد که توسعه صادرات و واردات و پديده  2111-2112در بازه زماني  OECDپانلي انتخاب شده از کشورهاي 

در نتيجه ايجاد سرريزها و انتقال  جهاني شدن آثار مثبت و معني داري را بر سطح کارآفريني در کشورهاي مورد نظر داشته و

 فناوري با تجارت خارجي، نقش مهمي را در تکوين فرايند کارآفريني ايفا مي کنند.

( انجام گرفته است، به بررسي اثر اشتغال در بخش صادراتي بر رشد اشتغال شهرها در 1333در مطالعه ديگر که توسط کرماني)

بر صادرات پرداخته شده است. بر اساس نظريه رشد مبتني بر صادرات، رشد اشتغال در ايران، با استفاده از نظريه رشد مبتني 

شهرها تابعي از ميزان اشتغال در بخش هايي است که محصوالت خود را به منظور صادرات توليد مي کنند.نتايج حاصل از برآورد 

ثبت و معني داري روي اشتغال محلي و اشتغال مدل در اين مطالعه نشان مي دهد که افزايش اشتغال در بخش صادراتي اثر م

کل در شهرستانهاي کشور دارد و تغييرات اشتغال در بخش صادراتي مي تواند بخشي از تغييرات اشتغال محلي و کل را در 

 شهرستانها توضيح دهد.

در اقتصاد ايران مورد بررسي  ( انجام گرفته، رابطه بلند مدت صادرات غيرنفتي و اشتغال1331) فالحي در مطالعه ديگر که توسط

قرار گرفته است. در اين مطالعه، نتايج به دست آمده از آزمون عليت گرنجري، وجود عليت يک طرفه از اشتغال به صادرات 

د جوسليوس تاثير مثبت متغير توليد ناخالص داخلي بر متغير اشتغال تائي-غيرنفتي را تائيد مي کند. با استفاده از روش يوهانسن

گردد. نتايج به دست آمده به صورت بخشي، تنها داللت بر وجود ارتباط بلندمدت ميان اشتغال و صادرات در بخش صنعت  مي

 و معدن دارد.

بخش هاي صنايع جانشين واردات  ( به بررسي قدرت اشتغالزايي بخش هاي صنايع صادراتي و مقايسه آن با1313) سليماني

مطالعه، بخش هايي که صنايع صادراتي ايران را شامل مي شوند، جزء بخش هايي هستند که ايران پرداخته است. بر اساس اين 

در مقايسه با بخش هاي دربرگيرنده صنايع جانشين واردات از توان اشتغالزايي بااليي برخوردار هستند. اين بخش ها در زمينه 

اي نهايي در بخش هاي صنايع صادراتي عالوه بر ايجاد اشتغال جزء مهمترين بخش هاي اقتصادي کشور هستند. گسترش تقاض

اشتغال مستقيم به ميزان قابل توجهي اشتغال غيرمستقيم ايجاد کرده است که نشان دهنده ارتباط پيشين قوي اين بخش ها با 

 ديگر بخش هاي اقتصادي و همچنين وابستگي اين فعاليت ها به فعاليت هاي کاربر ديگر است.

( با استفاده از 2112) برامنيام باالسا خصوص اثرگذاري صادرات بر اشتغال انجام شده، متعدد است. فا ومطالعات خارجي که در 

 1331-1333استان چين طي دوره زماني  23روش پانل ديتا و بر اساس داده هاي مربوط به شرکت هاي شهري و روستايي در 

رار دادند. نتايج مطالعه آنان حاکي از اثرات مثبت و معني دار اثر صادرات را روي تقاضاي نيروي کار مورد تجزيه و تحليل ق

 درصد افزايش مي يابد. 11/1صادرات بر سطح اشتغال مي باشد. به طوري که با افزايش يک درصد حجم صادرات، سطح اشتغال 

کشور در حال توسعه  33در  ( اثر رشد صادرات بر رشد توليد ناخالص داخلي، اشتغال داخلي و سرمايه گذاري را2111) پريراو زو

اثر  GDPکشور، رشد صادرات بر  31مورد بررسي قرار دادند. بر اساس نتايج اين مطالعه، در  1391-1332و طي دوره زماني 

دارد. آنها اثر مثبت رشد صادرات  11/1کشور ديگر کشش کوچکتر از  3کشور اثر منفي دارد و در  9مثبت و بلند مدت دارد و در 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

8 
 

را سازگار با انتظارات عمومي و تائيدي بر فرضيه رشد صادرات گرايي مي دانند و اثر منفي رشد صادرات بر رشد  GDPبر رشد 

GDP  را مرتبط با ساختار اقتصادي و بي ثباتي سياسي و اقتصادي اين کشورها مي دانند. آنها بيان مي کنند که اين نتايج به

بازار نيروي کار در بلند مدت تاثير ندارد، بلکه تاثير صادرات بر تخصيص مجدد  اين معني نيست که ارتقاء صادرات بر شرايط

 99اشتغال بخشي است نه تغيير اندازه بازار نيروي کار. پريرا و زو در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند که رشد صادرات در 

درصد  13رها اثر مثبت بر اشتغال نيروي کار و درصد کشو 23درصد از کشورهاي مورد مطالعه اثر مثبت بر سرمايه گذاري و در 

دارد. لذا فرضيه رابطه رشد اقتصادي با رشد صادراتي به طور قوي تائيد مي شود، اما اثر رشد صادرات بر  GDPاثر مثبت در 

 رشد اشتغال و رشد سرمايه گذاري کامال روشن نيست.

تحريف در نظام صادراتي کشورها به واسطه مداخالت دولت بر  ( نيز در مقاله اي خاطر نشان مي سازد که هر گونه1333) لي

  نرخ رشد انباشت سرمايه، اشتغال و نرخ رشد اقتصادي تاثير منفي به جا مي گذارد.

ستانده در  -ستانده اي، منابع رشد اقتصادي را بر اساس متد داده -( بر اساس يک مطالعه داده1331چنري، سيرکوئين و کيم )

 آنان بررسي و اثرات اشتغالزايي صادرات را در اقتصاد اين کشور مورد بررسي قرار داده اند. 1312-32ي در دوره کشور کره جنوب

 دريافته اند که گسترش صادرات سهم قابل توجهي در رشد اشتغال اين کشورها داشته است.

ي نشان مي دهد که در بسياري از جمع بندي مطالعات در خصوص آثار اشتغالزايي صادرات و واردات در بخش هاي اقتصاد

کشورها صادرات در ايجاد فرصت هاي شغلي نقش مهمي ايفا نموده است. در برخي از کشورها صادرات، اشتغالزايي کمتري 

نسبت به واردات داشته است. در واقع، محتوي عوامل توليد صادرات و واردات به شرايط اقتصادي حاکم، درجه توسعه يافتگي 

 هاي اقتصادي و موثر بودن سياست هاي دولت در تعيين قيمت نسبي عوامل توليد بستگي داشته است.صادرات بخش 

 

 

 

 

 صادرات

 صادرات صنايع و مقايسه با کشورهاي جنوب شرقي آسيا .1جدول

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سال

 سنگاپور چين مالزي ايران

 صادرات

)ميليارد 

 دالر(

سهم از 

 کل)درصد(

 صادرات

)ميليارد 

 دالر(

سهم از 

 کل)درصد(

 صادرات

)ميليارد 

 دالر(

سهم از 

 کل)درصد

 صادرات

)ميليارد 

 دالر(

سهم از 

 کل)درصد(

2111 11/1 1 13/11 91 11/11 13 32/13 93 

2111 231/1 1 33/23 12 13/119 23 33/129 21 

متوسط 

 رشدساليانه
2/11 3/1 1/2 2/1- 2/22 3/1 9/2 3/1- 
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مشاهده مي گردد، در مقايسه آمارهاي صادرات صنايع با برخي از کشورهاي منتخب آسياي جنوب ( 1همانطور که در جدول )

ميليون دالر در  231به  2111ميليون دالر در سال  12درصد از  2/11شرقي، صادرات صنايع در ايران با متوسط رشد ساليانه 

به ترتيب،  2111-2111رات صنايع در طي سال هاي افزايش يافته است. در کشورهاي مالزي، چين و سنگاپور صاد 2111سال 

درصد مي باشدکه نشان دهنده رشد باالي صادرات صنايع در ايران  9/2و  درصد 2/22درصد،  1/2داراي متوسط رشد ساليانه، 

ي کشورها در در دوره مورد بررسي مي باشد. بايد توجه داشت اگر چه رشد ساالنه صادرات صنايع در کشور ايران در مقايسه با

منتخب آسياي جنوب شرقي بيشتر است ولي مقدار مطلق صادرات صنايع بسيار پايين است. اين امر نشان دهنده درون گرا 

 بودن اين صنايع و توجه پايين به صادرات صنايع مبتني بر دانش و فناوري باال در کشور مي باشد.

زش ستانده در کشور ايران در طي دوره مورد بررسي تحرکات و سهم آن از ارغيرنفتي بايد اذعان نمود در خصوص صادرات 

خوبي انجام گرفته و از رشد قابل توجهي برخوردار بوده و سهم صادرات از ارزش ستانده در صنايع بيشتر از سهم آن در کل 

 صنعت مي باشد که نشان دهنده ارزش افزده باالتر اين صنايع مي باشد. 

( در کارگاه هاي صنعتي ده نفر کارکن و بيشتر طي سال هاي 1333ايع )به قيمت ثابت همچنين ارزش صادرات مستقيم صن

درصد از روند افزايشي برخوردار بوده است، وليکن کشور ايران در خصوص اين  2/11با متوسط رشد ساليانه  1333الي  1311

 انشد توسعه به بيشتر توجه اهميت امر، اين. باشد برخوردارمي پاييني بسيار جايگاه از  شاخص، در عرصه بين المللي هنوز

فناوري برتر را بيش از پيش مورد تاکيد قرار مي دهد. در نهايت، تمامي اين روندها و  حوزه در صادرات افزايش جهت داخلي

درن صاد مبه اقت تحليل ها، به مفهوم حرکت ماليم اقتصاد به سمت توليد و صادرات در حـوزه صنايع بافناوري هاي باال و ورود

 مي باشد.

 

 

 ارزش افزوده

درصد برخوردار بوده و روند افزايشي ارزش افزوده در صنايع  1/3ارزش افزوده به قيمت ثابت در صنايع از متوسط رشد ساليانه 

اوري فنبا فناوري باال با روند افزايش اشتغال در اين صنايع هماهنگي دارد. از سوي ديگر، ارزش افزوده توليدات صنايع داراي 

 ارزش ،1331 سال در که است حالي در اين .درصد از کل ارزش افزوده کشور را به خود اختصاص داده است 3/1باال در ايران، 

 کميسيون. )است داده اختصاص خود به را کشور اين افزوده ارزش کل از درصد 3 حدود چين پيشرفته صنايع توليدات افزوده

ير چشمگ جهش مجموع، در.دهد مي نشان چين کشور با مقايسه در را کشورمان پايين جايگاه که( 2111 چين، ملي توسعه

 صنايع و اهميت يافتن توليدات با فناوري باال در کشورهاي پيشرفته رخ داده است.

 سرمايه سرانه

در  هرچه اين نسبتاين شاخص نسبت به کارگيري عامل سرمايه و عامل کار را درفرآيند توليد و به نوعي فناوري نشان ميدهد. 

طول زمان افزايش يابد، بيانگرحرکت تکنيک توليد به سمت استفاده بيشتر از سرمايه و استفاده کمتر از نيروي کار است و به 

 1/3، به طور متوسط ساالنه 1311-1333عبارت ديگر مبين فناوري توليد سرمايه بر مي باشد. سرمايه سرانه در سال هاي 

ست. در طي دوره مذکور، رشد ارزش افزوده و رشد صادرات صنايع مبتني بر فناوري باال، باعث گرديده تا درصد افزايش يافته ا

 کاهش اشتغال ناشي از افزايش سرانه سرمايه خنثي شود و در نهايت اشتغال در صنايع با فناوري باال افزايش يابد.

 دستمزد واقعي نيروي کار
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 دستمزد واقعي نيروي کار در صنايع با فناوري دستمزد واقعي تاثير منفي بر اشتغال دارد. مطابق با تئوري هاي بازارکار، افزايش

افزوده و درصد افزايش يافته است. در طي دوره مذکور، رشد ارزش  1/9، با متوسط رشد ساالنه 1311-1333باال در سالهاي 

زد واقعي خنثي شود و در نهايت اشتغال در صنايع ، باعث گرديده تا کاهش اشتغال ناشي از افزايش دستمرشد صادرات صنايع

 افزايش يابد.

 هزينه واقعي استفاده از هر واحد سرمايه

رابطه بين هزينه واقعي استفاده از سرمايه و اشتغال به مکمل بودن يا جانشين بودن بين سرمايه و نيروي کار بستگي دارد و از 

هم جانشين آن باشد، نتيجه نهايي به غلبه يکي از اين دو بستگي دارد. در آنجا که سرمايه مي تواند هم مکمل نيروي کار و 

صورت مکمل بودن سرمايه و نيروي کار، رابطه بين هزينه واقعي استفاده از سرمايه و اشتغال معکوس خواهد بود و در صورتي 

-1333عي سرمايه در صنايع درسال هاي که سرمايه و نيروي کار جانشين هم باشند رابطه مذکور مستقيم خواهد بود. هزينه واق

 درصد افزايش يافته است. 1/2به طور متوسط ساالنه  1311

 بهره وري نيروي کار

رشد بهره وري نيروي کار در صورتي که همراه با افزايش توليد باشد، سبب افزايش اشتغال وليکن درصورتي که توليد ثابت 

ره وري نيروي کار ناشي از کاهش ظرفيت بيکار توليد و افزايش سرمايه انساني بماند، موجب کاهش اشتغال مي شود. اگر رشد به

نيروي کار باشد، دراين صورت اشتغال نيروي کار يا ثابت مانده و يا افزايش پيدا مي کند. ليکن، چنانچه رشد بهره وري نيروي 

شتغال يا تقاضاي نيروي کار را به دنبال خواهد کار ناشي از جانشيني ساير عوامل توليد از جمله سرمايه باشد، آنگاه کاهش ا

ميليون  21121به  1311ميليون ريال به ازاي هر نفر در سال  11122داشت. بهره وري نيروي کار در صنايع با فناوري باال، از 

سال  در 13231به  1311در سال  3212افزايش يافته و اين شاخص در کل صنعت از  1333ريال به ازاي هر نفر در سال 

ار بهره وري نيروي ک ر صنايع با فناوري باال، کمتر ازدر طي دوره مورد بررسي، بهره وري نيروي کار د افزايش يافته است. 1333

در طي دوره مورد بررسي کمتر از رشد بهره وري نيروي کار در صنايع  در کل صنعت مي باشد و بنابراين متوسط رشد ساالنه

صنعت مي باشد. اين امر نيز گواه ديگري بر کم توجهي به فعاليت هاي تحقيق و توسعه و عدم بهره وري نيروي کار در کل 

 ارتقاء نوآوري و فناوري هاي نو در اين صنايع مي باشد.

با بررسي متغيرهايي چون سهم صادرات، اشتغال، ارزش افزوده و سرمايه گذاري در صنايع و يا متغيرهايي چون رشد بهره وري 

نيروي کار، سرمايه سرانه و سرمايه تحقيق و توسعه در صنايع با فناوري باال نسبت به کل صنعت مي توان گفت که تحول جدي 

ق نيفتاده و اين صنايع جايگاه واقعي خود را در اقتصاد پيدا نکرده اند.متوسط سهم هزينه در توسعه صنايع با فناوري باال اتفا

درصد بوده است، در حالي که متوسط سهم  13/1تحقيق و توسعه از ارزش افزوده در سالهاي مورد مطالعه اين پژوهش در ايران 

درصد بوده است. مشاهده  3/3برابر با  1331-1333در سالهاي  OECDکشور  12هزينه تحقيق و توسعه از ارزش افزوده در 

بسيار پايين مي باشد. از اين رو توجه بيشتر به  OECDمي گردد جايگاه تحقيق و توسعه در کشور ما در مقايسه با کشورهاي 

 و افزايش سهم هزينه تحقيق و توسعه از ارزش افزوده ضرورت مي يابد. و صادرات غيرنفتيصنايع 

  
 

 پيشنهادات نتيجه گيري و

با توجه به پايين بودن سهم شاغالن داراي تحصيالت عالي در بخش صنعت در مقايسه با سهم شاغالن داراي تحصيالت عالي 

در کل اقتصاد و نرخ باالي بيکاري نيروي کار داراي تحصيالت عالي، سياستگذاري هاي مناسب در امر اشتغال در صنايع با 
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هاي الزم را براي جذب فارغ التحصيالن دانشگاهي در اين گونه صنايع فراهم نمايد. با گسترش  فناوري باال، مي تواند پتانسيل

هاي پيشرفته از طريق به کارگيري نيروي کار داراي تحصيالت عالي، بهره وري ارتقاء يافته و اين امر دانش و استفاده از فناوري

ش دستمزدها را در پي خواهد داشت و اين روند در فرآيند توليد مي کاهش بهاي کاالها، افزايش تقاضا، افزايش توليد و افزاي

تواند در ارتقاي سرمايه انساني، بهبود کيفيت نيروي کار، بهبود کيفيت توليد کاالهاي با فناوري باال و صادرات آنها موثر واقع 

 شود.

 ناوري باال، پيشنهادات زير مطرح مي گردد:با توجه به يافته هاي تحقيق حاضر و در راستاي افزايش اشتغال در صنايع با ف

 با توجه به اثر مثبت ارزش افزوده بر اشتغال، راهکارهاي زير در راستاي رفع موانع رشد توليد و سرمايه گذاري پيشنهاد مي شود:

 ايجاد امنيت سرمايه گذاري

 بهبود زيرساختهاي اقتصادي 

 بهبود کيفي آموزش و بهداشت 

 بهبود فضاي کسب و کار

 با توجه به اثر مثبت صادرات صنايع با فناوري باال بر اشتغال، راهکارهاي زير پيشنهاد مي شود:

 کاهش قيمت تمام شده محصوالت با فناوري باال از طريق کاهش هزينه هاي زائد

 انتقال ظرفيت هاي صادراتي به سمت استفاده از فناوري هاي برتر

 نايع مبتني بر فناوري برتراولويت در اعطاي مشوق هاي صادراتي به ص

 با توجه به اثر منفي هزينه دستمزد واقعي نيروي کار بر اشتغال، راهکارهاي زير پيشنهاد مي شود:

 اجتناب از افزايش هزينه واقعي استفاده از نيروي کار در راستاي جلوگيري از کاهش اشتغال در صنايع با فناوري باال

 در زمينه تعديل نيروي کار،افزايش انعطاف پذيري در قانون کار 

 اعطاي معافيت يا تخفيف هاي مالياتي در مورد هزينه هاي نيروي کار به صنايع صادراتي داراي فناوري باال

با توجه به اثر منفي هزينه استفاده از سرمايه بر اشتغال و مکمل بودن سرمايه و نيروي کار در صنايع با فناوري باال، پيشنهادهاي 

 شود:زير مطرح مي 

 اولويت در اعطاي تسهيالت بانکي داراي يارانه به صنايع صادراتي داراي فناوري باال

 کاهش هزينه واقعي استفاده از سرمايه از طريق توسعه بازار مالي

 رفع اختالالت قيمتي در بازار ارز

 مهار تورم و تعيين نرخ سود تسهيالت بانکي متناسب با تورم

 تحقيق و توسعه بر اشتغال پيشنهاد مي شود: با توجه به اثر مثبت سرمايه

توجه بيشتر به فعاليتهاي تحقيق و توسعه جهت افزايش نوآوري و   آموزش مديران صنايع با فناوري باال در خصوص ضرورت

 بکارگيري فناوريهاي نوين

 شرکت هاي با فناوري باال و دانش بنيان R&Dافزايش حمايت هاي مالي دولت از برنامه هاي 

 ترش همکاري صنايع با فناوري باال در زمينه تحقيق و توسعه با دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتيگس

 ايجاد شبکه اطالع رساني داخلي در موسسات تحقيقاتي و ارتباط با شبکه جهاني

 

 منابع 
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تحليل عوامل موثر بر تقاضاي عامل کار در کارگاه هاي بزرگ صنعتي ( »1331و 1331اميني عليرضا و پژويان جمشيد )      - 

 .11-111، ص 13، مجله برنامه و بودجه، شماره «ايران

، «نعتي ايرانتحليل عوامل موثر بر بهره وري انرژي در کارگاه هاي بزرگ ص( »1331اميني، عليرضا و يزدي پور، فرزانه )      -

 .111-11، ص31پياپي  3پژوهشنامه اقتصادي،شماره 

تحليل عوامل موثر بر تقاضاي عامل کار در بخش هاي اقتصادي و پيش بيني اشتغال در برنامه (»1331اميني، عليرضا)      -

 . 11، مجله برنامه و بودجه، شماره «سوم توسعه

، مجله برنامه و بودجه، شماره «ي تقاضاي عامل کار در بخش صنعت و معدنبررس( »1311اميني، عليرضاو فليحي نعمت)      -

 . 33-113، ص  23و 23

، «تاثير تجارت خارجي بر تقاضاي عامل کار متخصص و غيرمتخصص ايران(»1333جهانگرد، اسفنديار و محبوب، حميد)      -

 . 121-112، ص 19مجله برنامه و بودجه، شماره 

، «بررسي ارتباط بلندمدت صادرات غيرنفتي و اشتغال در اقتصاد ايران(»1331و فالحي، محمدعلي)خوشبخت، آمنه       -

 .13(، ص9)پياپي  3فصلنامه اقتصاد مقداري، سال دوم، شماره 

، فصلنامه پژوهش هاي «جهاني شدن و بازار کار در کشورهاي در حال توسعه(»1332دادگر يداهلل و نديري محمد )      -

 سال ششم، شماره اول اقتصادي،

بررسي اثر تجارت خارجي بر اشتغال و دستمزد نيروي کار بخش صنعت در (»1331زاهدي، وفا و سرنقي توحيد فروزان)      -

 .93-31، ص3، پژوهشنامه اقتصادي، شماره «ايران

تماعي، موسسه کار و تامين ، وزارت کار و امور اج«اشتغال، بازار کار، سياستهاي اقتصادي(»1332سامتي، مرتضي )      -
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