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 :خالصه مدیریتی

طرح حاضر با اعتقاد به وجود تجارب موفق افزایش میزان اشتغال در کشورهاي مختلف جهان، به دنبال شناسایی عوامل 
باشد تا بر این اساس تجارب و اقدامات می 1990موثر بر رشد اشتغال در کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه در دهه 

شود که موضوع اهمیت این موضوع از آنجا آشکار می. کشورهاي جهان براي اقتصاد ایران مورد استفاده قرار گیرد ارزنده
هاي اقتصاد کشورهاست که بسیاري از رویکردهاي اقتصادي، اجتماعی و سیاسی اشتغال و بیکاري از جمله مهمترین چالش

ها نشان بررسی. اقتصادي، اجتماعی و سیاسی بیکاري بسیار باالسترا به خود جلب کرده است زیرا تبعات و پیامدهاي 
ها آن کند، یکی از این ویژگیهایی است که آن را از دیگر بازارهاي اقتصادي متمایز میدهد که بازار کار داراي ویژگی می

تحوالت جمعیتی چند دهه اخیر، است که بازار کار عموما با مازاد عرضه مواجه است که البته در بازار کار ایران به دلیل 
هاي افزایش دهد که شناخت ابزار و روشمجموع این موارد نشان می. گسترش بیکاري و عدم تعادل مضاعف گردیده است

 .گذاري در ایران استهاي سیاستاشتغال و تقاضاي نیروي کار، از مهمترین اولویت
رهاي افزایش اشتغال، به بررسی تجارب جهانی و عوامل موثر این طرح با توجه به اهمیت موضوع تعیین عوامل و راهکا

به این منظور، کشورهاي . کشور منتخب در قالب یک الگوي جامع تحلیلی اقدام نموده است 45بر افزایش اشتغال در 
ت اند و براساس معیارهاي چهارگانه تقسیمایافته انتخاب شدهمنتخب از دو گروه کشورهاي در حال توسعه و توسعه

هاي اشتغال آنان در هریک اي تفکیک شده و مولفهمنطقه-هاي تجاريجغرافیایی، سطح درآمدي، اندازه اقتصادي و اتحادیه
به این منظور طرح حاضر اقدام به برآورد عوامل موثر بر اشتغال در قالب . ها مورد تحلیل قرار گرفته استاز این زیرگروه

هاي اقتصادسنجی صورت در این برآوردها که براساس مدل. هاي مختلف نموده استالگوهاي اقتصادسنجی به تفکیک گروه
گرفته است، رشد اشتغال به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و تابعی از متغیرهایی مانند رشد اقتصادي، دستمزد 

 .وقفه استهاي خارجی و اشتغال با واقعی، موجودي سرمایه، درجه بازبودن اقتصاد، ورود سرمایه
 :توان خالصه مهمترین عوامل موثر بر میزان اشتغال را به شرح زیر بیان نمودبر اساس نتایج ارائه شده در طرح می

در اکثر مناطق جهان رشد اقتصادي و افزایش تولید ناخالص داخلی  :طبقه بندي براساس مناطق جغرافیایی -
دهد که قرار گرفتن در یک منطقه جغرافیایی مهمترین عامل افزایش اشتغال است و این موضوع نشان می

در خصوص اثر دستمزد نیز باید گفت . به تنهایی دلیل افزایش اشتغال نخواهد بود) به عنوان نمونه اروپا(خاص 
دهد که در برخی مناطق جغرافیایی مانند اروپا، ود اثرات مثبت و منفی متفاوتی براي این متغیر نشان میکه وج

در خصوص اثر سرمایه نیز باید . ها در تنظیم قراردادهاي کاري اثر منفی بر میزان اشتغال داردقدرت اتحادیه
یه و نیروي کار موجب اثر مثبت افزایش گفت که در برخی مناطق مانند اروپا، وجود رابطه مکملی میان سرما

در خصوص اثر باز . باشدشود و در مناطق دیگر به دلیل رابطه جانشینی، این اثر منفی میسرمایه بر اشتغال می

 
 



  10/06/1393 :اریخت

 هاي پژوهشی خالصه مدیریتی طرح

 
 
 
 
 

 ریاست جمهوري
 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزي

 معاونت پژوهشی

:یوستپ   

R.R.RE02.003    :د مستندک  

 شماره صفحه   3 4از 

 
بودن تجاري نیز باید گفت که تقریبا در تمامی مناطق دنیا رابطه مثبتی میان رشد صادرات و واردات با میزان 

ر خصوص اثر سرمایه خارجی بر اشتغال نیز باید گفت که در مناطق پیشرفته دنیا مانند د. اشتغال وجود دارد
شود اما در مناطقی مانند خاورمیانه و آفریقا ارتباط معناداري اروپا، رابطه مثبتی میان این دو متغیر دیده می

هاي مناسب در این رساختدلیل این موضوع نیز احتماال به دلیل عدم وجود زی. شودمیان این دو مشاهده نمی
دهد که به استثناي مناطق جنوب شرق آسیا، در کلیه مناطق جغرافیایی همچنین نتایج نشان می. مناطق است

توان در دلیل این موضوع را می. شودارتباط معکوسی میان مخارج تحقیق و توسعه و اشتغال مشاهده می
 .و توسعه بیان کردوري نیروي کار در اثر بهبود تحقیق تغییرات بهره

بندي طرح حاضر بر پایه میزان تولید ناخالص داخلی اقدام به دسته :بندي براساس مقیاس اقتصاديطبقه -
ها تولید ناخالص دهد که در تمامی گروهها نشان میگروه نموده است و برآورد مدل 4کشورهاي نمونه در 

هاي مختلف متفاوت است با که اثر این متغیر در گروههرچند . باشدداخلی مهمترین عامل موثر بر اشتغال می
در مورد متغیر دستمزد باید گفت . هاستاین وجود این متغیر مهمترین تعیین کننده اشتغال در تمامی گروه

شود و دلیل این موضوع نیز همانگونه که که این رابطه تنها در کشورهاي با مقیاس اقتصادي پایین مشاهده می
متغیر سرمایه نیز تنها در . باشدهاي کارگري قوي در کشورهاي پیشرفته میشد وجود اتحادیه تر اشارهپیش

اي میان این دو کشورهاي با مقیاس باال در قالب رابطه مکملی بر اشتغال اثر دارد و در دیگر کشورها رابطه
مشهود است و ارتباط مثبت  خارجی نیزاین موضوع در مورد بازبودن تجاري و ورود سرمایه . شودمشاهده نمی

در خصوص متغیر تحقیق و توسعه نیز باید گفت که اثر . شودتنها به کشورهاي بزرگ اقتصادي محدود می
شود و این موضوع به دلیل اثرات مستقیم رشد تحقیق ها بر اشتغال تایید میمعکوس این متغیر در تمامی گروه

 .باشدوري میو توسعه بر میزان بهره
دهد تفکیک کشورها بر مبناي درآمد سرانه به پنج گروه درآمدي نشان می :ندي براساس سطوح درآمديبطبقه -

ها به استثناي کشورهاي با درآمد بسیار پایین مهمترین عامل تاثیرگذار بر رشد اشتغال، که در کلیه گروه
گروه پایین مثبت و مورد  همچنین اثرات دستمزد بر اشتغال در سه. تغییرات در تولید ناخالص داخلی است

هاي کارگري قوي در این این موضوع تاییدي بر فرض وجود اتحادیه. انتظار است و در دو گروه باال منفی است
بندي، ارتباط روشنی میان دو نهاده در مورد عامل سرمایه باید گفت که در این نوع از طبقه. باشدمناطق می

این موضوع در مورد درجه بازبودن تجاري نیز صادق است اما در مورد . شودنیروي کار و سرمایه مشاهده نمی
. شودگذاري خارجی باید گفت که در دو گروه باال، اثر مثبت سرمایه خارجی بر اشتغال تایید میمتغیر سرمایه

تنها در در رابطه با اثرات تحقیق و توسعه نیز باید گفت که وجود رابطه منفی میان این متغیر و میزان اشتغال 
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براساس (بندي توان گفت که نتایج حاصل از این نوع طبقهدر مجموع می. شودهاي دوم و سوم مشاهده میگروه

 .نتایج مطلوبی را به دنبال ندارد و بهتر است بر دیگر معیارها تمرکز شود) سطوح درآمدي
این معیار به شکلی است که کشورها بندي کشورها در طبقه :ايهاي تجاري و منطقهبراساس اتحادیه بنديطبقه -

آن ، کشورهاي آسه)MERCOSUR( ، کشورهاي مرکوسور)NAFTA(، کشورهاي نفتا )EU( در اتحادیه اروپا
)ASEAN(المنافع و منطقه قفقاز ، کشورهاي مشترك)CIS(هاي اقتصادي، کشورهاي عضو سازمان همکاري 

)ECO(  و کشورهاي اپک)OPEC (ها، رشد دهد که در تمامی اتحادیهها نشان میبرآورد مدل. اندتفکیک شده
اما در خصوص متغیر دستمزد باید گفت که به دلیل . باشداقتصادي مهمترین عامل تعیین کننده اشتغال می

در مورد اثرات . توان اظهار نظر خاصی نمودباشند نمیاثرات مثبت و منفی گوناگون که گاه معنادار نیز نمی
هاي پیشرفته مانند اتحادیه اروپا رابطه مکملی میان ایه بر میزان اشتغال باید گفت که در اتحادیهمتغیر سرم

هایی مانند اکو، این رابطه به شکل جانشینی میشود و در مقابل در اتحادیهسرمایه و نیروي کار مشاهده می
ها اثر مثبت این متغیر بر میزان تحادیهشود که در بیشتر ادر مورد متغیر بازبودن تجاري نیز مشاهده می. باشد

سرمایه خارجی نیز تنها در سه اتحادیه نفتا، مرکوسور و کشورهاي قفقاز اثر مثبتی . اشتغال قابل مالحظه است
ها اثر بی معنا و در برخی دیگر اثر منفی بر متغیر تحقیق و توسعه نیز در بیشتر اتحادیه. بر میزان اشتغال دارد

 .اشتغال دارد
 

 
 


