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چكيده
هدف اين تحقيق تخمين ميزان نيروي کار پنهان در صنايع کارخانهاي ايران بوده است .براي اين
هدف از پانلي از  22صنعت کارخانهاي ايران براساس کدهاي دو رقمي  SICطي دوره زماني
سالهاي  ،1374-91استفاده شده است .حداقل نيروي کار الزم جهت توليد مقدار معين محصول را
ميزان بهينه اشتاال در نظر گرفتهايم .براي محاسبه ميزان بهينه اشتاال ،ابتدا تابع مرزي اشتاال برآورد
و سپس با مقايسه ،ميزان بهينه اشتاال و ميزان واقعي آن ،بيكاري پنهان تخمين زده شد .بنگاهها تمايل
دارند کمترين ميزان نيروي کار را به خدمت گيرند ،اما در عمل نيروي کار استخدام شده بيش از
آن مقداري است که براي توليد ميزان مشخصي از محصول الزم است .براي اين کار پس از تخمين
نيروي کار بهينه تخمين ،اشتاال واقعي با اشتاال بهينه مقايسه و مازاد آن که مبين بيكاران پنهان
هستند ،محاسبه شد .براي تخمين کشش اشتاال نسبت به دستمزد ،مقدار توليد و ميزان سرمايه از تابع
کاب -داگالس استفاده شده است .نتيچه مطالعه نشان ميدهد که همه صنايع ايران با بيكاري پنهان
مواجه هستند .متوسط بيكاري پنهان در صنايع کارخانهاي ايران بيش از  47درصد تخمين زده شده
است .بيشترين بيكاري پنهان در گروه صنايع متفرقه (  75درصد) و پس از آن صنايع کاني غيرقلزي
( 74/8درصد) بوده و کمترين آن هم مربوط به صنايع نساجي ،پوشاک و چرم ( 2درصد) و صنايع
چوب ( 6درصد) است .ميزان بيكاري پنهان در صنايع توليدکننده فلزات اساسي بييش از  53درصد
و در صنايع ماشين آالت برقي و غير برقي و وسائط حملونقل نيز بيش از  58درصد بوده است .باال
بودن نيروي کار مازاد نه تنها موجب عدم کارايي و بهرهوري در اين صنايع شده ،بلكه هزينه توليد
آنها را باال برده و از توان رقابتي آنها ميکاهد.
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 -1مقدمه
بيكاري يكي از مشكالت جدي کشورها به خصوص کشورهاي توسعه نيافته است .بيكاري
را مشكل مشكلها تعريف ميکنند .در نتيجه جهت مقابله با آنريال کشورها تالش ميکنند.
بيكاري اشــكال مختلف دارد و مقابله با هر کدام روش خاص خود را دارد؛ يكي از
انواع بيكاري ،بيكاري پنهان است .بيكاري پنهان به وضعيتي گقته ميشود که افراد در ظاهر
شاغلند ،اما کمكي به توليد نميکنند به اين معني که اگر اين افراد از سرکار بيرون ک شيده
شوند ،توليد آسيب نميبيند .بيكاري پنهان موجب افزايش هزينه وعدم کارايي ميشود.1
هدف اين مقاله تخمين بيكاري پنهان در صنايع کارخانه اي ايران است که براي اين
منظور پس از مقدمه به طرح موضــوع ميپردازيم .در بخش ســوم ،بيكاري پنهان تعريف و
چگونگي اندازهگيري آن ت شريح مي شود .در بخش چهارم ،روش تحقيق ارائه خواهد شد.
در بخش پنجم ،يافتهها مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرند و در بخش شــشــم ،خالصــه و
نتيجهگيري بحث ارائه خواهد شد.

 -2طرح مساله و اهمیت موضوع
درخصــوص علل بروز بيكاري پنهان از ديرباز نظرات متفاوتي ارائه شــده اســت .براي مثال،
جون رابينسون ( )2-6 :1937علت بيكاري پنهان را پذيرش مشاغل سطح پايين توسط افراد
بيكار شده از کار ميداند .2وي اين و ضعيت را بي شتر نا شي از شرايط رکودي ميداند که
بنگاهها مجبورند نيروي کار خود را اخراج کنند.
روزنشــتاين رودان بيكاري پنهان را بيشــتر ناشــي از فشــار جمعيت روي زمين ميداند.3
رگنار نرکس )202 :1953( 4از جمله کســاني بود که معتقد بود که بيكاران پنهان پساندازهاي
بالقوه هســتند و ميتوان از آنها جهت توســعه فعاليتهاي غيرکشــاورزي اســتفاده کرد .بعد از
نرکس ،آرتر لوئيس تئوري )1954( 5عرضــــه نام حدود نيروي کار را بر اين مب نا که از

)1- Kalirajan, (1995
2- Robinson
3- Rosenstein-Rodan
4- Ragnar Nurkse
5- Arthur Lewis
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بيكاراران پنهان ميتوان جهت توســعه صــنعتي و فعاليتهاي غيرکشــاورزي اســتفاده کرد،
مطرح کرد.
از نظر تاريخي ،کيرد )225 :1884( 1و امبدکار )1918( 2از جمله افرادي بود ند که
قبل از ديگران بيكاري پنهان را در ارتباط با مازاد نيروي کار در بخش کشاورزي در کشور
هند مطرح کردند .اما آمارتيا ســن )1966-1975( 3بر اين نظر اســت که اصــطالح «بيكاري
پنهان» ابتدا به عنوان يك مشكل در کشورهاي هند و مكزيك مطرح نشد ،بلكه در انگليس
مطرح شــد و داراي يك معني مشــخ اســت و آن عدم بهرهگيري مناســب از نيروي کار
ا ست ،زيرا اگر فقط نيروي کار ا ضافي در بخش ک شاورزي را در نظر بگيريم اين مو ضوع
جديدي نيست و سالها قبل اين مساله مطرح بوده است (سن.)1975 ،
رائو )628 :1938( 4بي كاري پن هان را يكي از چ هار نوع بي كاري که از هم کامال
متمايزند ،معرفي ميکند؛ اول بيكاري اصــطكاکي که به نظر او اين براي کشــوري مثل هند
مشــكل مهمي نبوده اســت .دوم ،بيكاري ادواري که اگرچه در هند بوده ،اما باز هم مشــكل
جدي نبوده اســـت .ســـوم بيكاري فصـــلي اســـت که به خاطر اهميت فعاليت هايي مانند
کشاورزي که فرصت اشتاالزايي جايگزين زيادي در طول سال وجود نداشته است ،ايجاد
مي شود که م شكل بزرگي در ک شورهايي مانند هند ا ست .چهارم ،بيكاري پنهان ا ست که
در نتيجه اضمحالل فعاليتهاي سنتي و کارهاي دستي کشورهاي توسعه نيافتهاي مانند هند
و ايران ايجاد ميشــود و شــامل انحراف نيروي کار از فعاليتهاي مولد به فعاليتهاي کمتر
مولد اســت ،يعني اينكه در نبودن فرصــتهاي شــالي افراد به فعاليتهاي با بهرهوري بســيار
پايين سوق داده شدهاند.
البته بيكاري پنهان محدود به کشـــاورزي و يا بخش هاي کم بازده نميشـــود .در
بســـياري از موارد در نتيجه کاهش توليد و يا کمي اســـتفاده از ظرفيت توليدي در صـــنايع
کارخانهاي داراي کارايي باال نيز به وجود ميآيد ،يعني هنگامي که نســـبت نيروي کار
شـــاغل به ســـاير عوامل و يا نهادهها افزايش مييابد .وجود ظرفيتهاي خالي ســـرمايههاي

1- Caird
2- Ambedkar
3- Sen
4- Rao
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فيزيكي ناشـــي از کمي تقاضـــا و يا عدم اســـتفاده از حداکثر ظرفيت تجهيزات ســـرمايهاي
موجب عدم بكارگيري کاراي نيروي کار و همهگيري بيكاري پنهان ميشود.1
وقتي که کارايي و بهرهوري يك کارگر در شرکت پايين باشد به طوري که ارزش
محصــول توليدي وي از دســتمزد پرداختي به او کمتر شــود ،در اين صــورت نگهداري وي
دشوار ميشود ،زيرا کارفرما نميتواند دستمزد باالتر از بهرهوري به وي پرداخت کند.
معموال فعاليتهايي که ماهيتا داراي بازده نزولي ه ستند ،سطح ا شتاال شان ،بيكاري
آشــكار يا پنهان را به همراه دارد .به ويژه در جوامعي که داراي رشــد باالي جمعيت و فاقد
فرصتهاي متنوع شالي هستند ،اين پديده جدي است.
در بخش کشـــاورزي ،بيكاري پنهان متاثر از دو عامل اســـت؛ يكي کشـــش پايين
درآمدي تقاضــا براي محصــوالت کشــاورزي و ديگري ماهيت اين بخش که داراي بازده
نزولي اســت .بنابراين به دليل ســطح معيشــتي پايين دســتمزد در بخش کشــاورزي ،ظرفيت
اشتاالزايي آن محدود است .با توجه به اينكه کشش تقاضا براي محصوالت کشاورزي کم
ا ست ،يعني ن سبت تقا ضا براي مح صوالت ک شاورزي کمتر از درآمد و ر شد توليد يا بهره
وري افزايش مييابد در نتيجه کاهش يا کمي تفاضــا براي محصــوالت کشــاورزي موجب
کاهش عرضه و افزايش بيكاري در اين بخش ميشود.
ويژگي هاي صــنعت متفاوت از بخش کشــاورزي اســت؛ فعاليتهاي صــنعتي بازده
نزولي ندارند ،بلكه بازده آنها صــعودي اســت .برعكس بخش کشــاورزي در صــنعت تمام
عوامل توليد متايرند .ضمن اينكه بهرهوري نيروي کار در بخش صنعت نه تنها بيشتر از بهره
وري در بخش کشاورزي است ،بلكه بهرهوري نهايي نيروي کار آنقدر کاهش نمييابد که
در زير ســطح معيشــت قرار گيرد .ضــمن اينكه در بخش صــنعت کشــش درآمدي تقاضــا
صعودي ا ست ،يعني تقا ضا براي نيروي کار بي شتر از بهرهوري آن باال ميرود که منجر به
اشـتاال بيشـتر نيروي کار حداقل در مرحله اوليه صـنعتي شـدن ميشـود .بنابراين از اين نظر
براي اشـــتاالزايي محدوديت ايجاد نميکند .2البته منظور اين نيســـت که بيكاري پنهان در
صنعت واقع نميشود.

1- Dasgupta (2003) P. 292.
2- Barthal A. P. (2008) P. 68
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اگرچه انتظار ميرود بنگاهها به گونهاي عمل کنند که کمترين ميزان نيروي کار را
به خدمت گيرند ،اما در عمل نيروي کار ا ستخدام شده بيش از آن مقداري ا ست که براي
توليد ميزان مشخصي از محصول الزم است .اينكه بنگاههاي صنعتي تحت تاثير بحرانهاي
تجاري و يا وقوع شــرايط رکود تورمي قرار ميگيرند ،توليد و ســرمايهگذاري آنها کاهش
مييابد ،اما آنها نميتوانند به همان سرعت نيروي کار خود را تعديل کنند ،در نتيجه عارضه
بيكاري پنهان روي ميدهد .وجود نيروي کار اضـــافي موجب باال رفتن هزينه و چيزي مي
شـــود که بامول )1967( 1آن را «بيماري هزينه» ناميد .افزايش هزينه بنگاهها موجب کاهش
کارايي و بهرهوري شـــده و از توان رقابتي آنها ميکاهد .همچنين به دليل عدم بكارگيري
اين نيروها در مشاغل جايگزين ،فرصتهاي مفيدي از دست ميرود وکشور از درآمد آنها
در مشاغل جايگزين محروم ميشود.2
با توجه به اينكه صـنايع ايران با مشــكالتي مواجه بودهاند که قادر به افزايش توليد يا
اســتفاده کامل از ظرفيتهاي توليدي خود نبودهاند در عين حال نميتوانســتهاند نيروي کار
خود را تعديل کنند ،اين احتمال وجود دارد که آنها با بيكاري پنهان مواجه باشند.
هدف اين مقاله بررســي اين مســاله اســت که آيا ص ـنايع کارخانهاي ايران با بيكاري
پنهان مواجهند اگر چنين اســـت ميزان بيكاري پنهان در کدام صـــنعت بيشـــتر و در کدام
صنعت کمتر است

 -3تعریف و اندازهگیری بیکاری پنهان
 -1-3تعریف بیکاری پنهان
بيكاري يكي از م شكالت جدي ک شورها به ويژه ک شورهاي تو سعه نيافته ا ست .بيكاري را
مشكل مشكلها تعريف ميکنند در نتيجه جهت مقابله با آن کشورها تالش ميکنند.
بيكاري اشــكال مختلف دارد و مقابله با هر کدام روش خاص خود را دارد؛ يكي از
انواع بيكاري ،بيكاري پنهان اســت .اگرچه محققان در تحقيقات خود ابعاد مختلف بيكاري
پنهان را ازنظر ز مان بكارگيري نيروي کار ،بهرهوري نيروي کار ،فقر و بيكاري ،ت ما يل به
1- Baumol
)2- Hussain and Saed (2000
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کار و توزيع نامناســـب منابع يا امكاناتي مانند زمين مورد مطالعه قرار دادهاند ،1اما در مورد
تعريف آن اتفاق نظر دارند.
بيكاري پنهان به وضــعيتي گفته ميشــود که افراد ظاهرا شــاغلند ،اما کمكي به توليد
نميکنند به اين معني که اگر اين افراد از سرکار شان بيرون کشيده شوند ،توليد آسيب نمي
بيند .2بيكاري پنهان موجب افزايش هزينه و عدم کارايي ميشود .3هنگامي که نسبت نيروي
کار به ساير عوامل توليد افزايش مييابد ،مح صول نهايي نيروي کار کاهش يافته و به صفر
مير سد .در اين حالت ،افراد تنها به صورت فيزيكي و نه به صورت اقت صادي بكار گرفته
ميشـــوند .4در اين حالت تنها بخشـــي از زمان کاري کارگران بكار گرفته ميشـــود يا تنها
بخشـــي از ظرفيت کاري آنها مورد اســـتفاده قرار ميگيرد .اين وضـــعيت که مبين عدم
بكارگيري نيروي کار به صــورت کارا اســت از وضــعيت اشــتاال بهينه نيروي کارمتفاوت
ا ست که م شخ صه آن حداکثر توليد سرانه ا ست .5به عبارت ديگر ،بيكاري پنهان بر وجود
نيروي کار مازاد بر ن ياز يا نيروي کار الزم براي م قدار مشـــخ تول يد ت حت فرآي ند
تكنولوژيكي و نهادهاي موجود اشـــاره دارد .6بيكاري پنهان موجب افزايش ســـر ما يهبري
صنايع مي شود .7بيشتر تحقيقات پيرامون بيكاري پنهان در کشورهاي توسعه نيافته بر مناطق
روستايي و بخشهاي غيررسمي متمرکز است.8
بيكاري پنهان در مناطق شــهري را بيشــتر به شــرکتهاي دولتي نســبت ميدهند که
اهداف مختلفي را دنبال ميکنند .9شواهد موجود نيز حاکي از آن ا ست که ن سبت بيكاري
پنهان در صــنايع دولتي به يك ســوم نيروي کار شــاغل نيز ميرســد .10بيكاري پنهان نه تنها

)1- Purustam Nayak nd Bni Chtterjee (1986
2- Dasgupta (1956)P. 1011, Chiang Hsieh (1952), Lewis (1954), Eckaus (1955),
Mellor and Stevans (1956), Rosenstein Rodan (1957), Leibenstein (1957), Sen (1966),
Majumdar (1961).
3- Kalirajan, (1995).
4- Dasgupta (1956) P. 1011,
5- UN (1953) PP. 249-250
6- Chiang Hsieh (1952),
)7- Yanrui Wu (1998
)8- Todaro (1969),Cole ndSnders (1985
)9- Yanrui Wu (1998), Meier (1995), Yp (1976
)10- Economist (1997
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موجب کاهش کارايي و افزايش هزينه ميشــود ،بلكه به يك مانع براي گســترش و توســعه
بنگاهها تبديل ميشود.1

 -2-3اندازهگیری بیکاری پنهان
فارل ( )1957نشـــان ميدهد هنگامي که بنگاهها به صـــورت کارآمد با حداکثر ظرفيت در
ســطح تابع مرزي توليد ميکنند ،هيچگونه بيكاري پنهاني وجود ندارد .کارايي توليد در هر
زماني به صــورت نســبت توليد واقعي به حداکثر توليد ممكن با توجه به تكنولوژي و ســاير
نهادهاي موجود تعريف ميشـــود .به همين ترتيب بيكاري پنهان براي هر عاملي از طريق
برر سي ميزان ا شتاال در سطح حداکثر توليد و ميزان ا شتاال در سطح توليد واقعي تخمين
زده ميشود .2نمودار ( )1اين وضعيت را تشريح ميکند.
نمودار ( -)1تشریح کارایي اشتغال

فرض کنيد بردار توليد Yبه وسيله بردار نهاده  Xتوليد مي شود .تابع فا صله )D(Y,X

محدب نســبت به  Xمحدب و نســبت به Yنزولي اســت و ميتواند ارزش برابر يا بزرگتر از
واحد به خود بگيرد که بستگي به آن دارد که آيا بردار نهاده  Xدر باال يا در درون مجموعه
نهادهها قرار داشته يا نداشته باشد .به پيروي از هايسو گروسكوف 3فرض ميکنيم که نهاده
)1- Broodmn (1995), Chung et al. (1997
2- K. P. Kalirajan (1995) PP. 879-881
3- Hayes and Grosskoff
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مورد ا ستفاده در اينجا نيروي کار در سطح  Aبا شد در حاليكه نقطه حداقل نهادههاي الزم
براي سطح توليد  Eا ست که از نظر فني کارا مح سوب مي شود .کارايي فني در نقطه  Aبه
صورت ن سبت  OEبه  OAيعني ن سبت حداقل نهاده الزم که در اينجا نيروي کار ا ست با
نهاده مورد استفاده تعريف ميشود.
کارايي فني معكوس تابع فاصــله از نقطه  Aاســت و تابع D (Y, X)= O A /O E

بزرگتر يا برابر واحد ا ست .تفاوت بين کارايي فني و عدد  1ن شاندهنده عدم کارايي فني
اســت .اين نســبت نشــان ميدهد که ميتوان همان ســطح توليد را با نهادههاي کمتر و يا با
صرفهجويي در نهادهها به دست آورد.

-4اشتغال در صنایع کارخانهای ایران
 -1-4سهم صنعت در اشتغال کشور
جدول ( )1سهم اشتاالزايي بخش صنعت را در مقايسه با ساير بخشها در اقتصاد ايران نشان
ميدهد .برا ساس اين جدول ،به مرور از سهم بخش ک شاورزي کا سته شده است به طوري
که سهم آن از باالي  25در صد در سال  1376به کمي بي شتر از  18در صد در سال1391
رســيده اســت .اين نيروي کار اضــافي از بخش کشــاورزي به بخشهاي صــنعت ،معدن و
خدمات انتقال داده شده است .اين در حالي است که سهم اشتاال در بخش صنعت و معدن
کمتر از سهم اشتاال در بخش خدمات بوده است.
در سال  1391گروه صنعت و معدن  34/3در صد و خدمات  47/3در صد شاغالن
ک شور را به خود جذب کردهاند .اين ا شتاال م ستقيم ا ست .بر ا ساس جداول داده -ستانده
اثرات اشــتاالزايي مســتقيم و غيرمســتقيم نشــاندهنده تاثيرگذاري قابل توجه اشــتاال بخش
صنايع کارخانهاي در کل ک شور ا ست (محمدقلي يو سفي .)1391 ،سئوالي که مطرح مي
شود اين ا ست که آيا اين شاغالن به صورت کارا مورد ا ستفاده قرار ميگيرند يا اينكه به
داليل مختلف ســـعي کردهاند نيروي کار خود را حفظ کنند به عبارت ديگر ،آيا بيكاري
پنهان در اين بخش ها وجود دارد
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جدول( -)1سهم شاغالن  10ساله و بيشتر بر حسب گروههای عمده فعاليت (درصد)
گروه

1376

1380

1384

1388

1390

(1392)1393

کشاورزي

25/2

26/1

24/7

22/8

18/6

19/6( (18/3

صنعت و معدن

31/6

30/6

30/3

32/00

33/4

33(( 34/3

خدمات

43/2

43/3

45

45/20

48

(47/3 )47/5

جمع

100/00

100/00

100/00

100/00

100/00

100/ . .

منبع :مرکز آمار ايران ،دفتر آمارهاي جمعيت ،آمار سالهاي  1385و  1386و  1393ازسرشماري عمومي نفوس و
مسكن سال  85برآورد شده است.

در اين تحقيق ســـعي ميشـــود با تمرکز بر بخش صـــنايع کارخانهاي ايران ،ميزان
بيكاري پنهان تخمين زده شود .در مجموع روند اشتاالزايي صنايع مطلوب نبوده است.
خال

بر اســـاس اطالعات مرکز آمار ايران در زمينه آمار شـــاغالن بخش صـــنعت ،ميزان
ا شتاال صنعتي ايجاد شده طي دوره زماني سالهاي  1384تا  1391منفي ا ست .به

عبارت ديگر ،با وجود ا شتاال جديد صنعتي ايجاد شده در سالهاي اخير (باالي 100هزار
نفر به خصوص در سه سال منتهي به سال  )1391خال مانده اشتاال صنعتي در اين سالها
منفي بوده اســـت 1که اگر آ مارهاي مربوط به پروانه هاي بهرهبرداري بيش برآورد نشـــده
با شند ،ميتوان گفت که تمامي ا شتاال جديد با بيكاري نا شي از تعطيلي يا نيمه فعال شدن
واحدهاي صنعتي خنثي شده است.
اگرچه يكي از ويژگيهاي تحوالت صنعتي در صنايع کارخانهاي جهان ،کاهش يا
صــرفهجويي در نيروي کار بوده اســت ،2اما در ايران عالوه بر اين ،تحوالت تكنولوژيكي با
مشكالت ساختاري مواجه بوده و عوامل مختلفي دست به دست هم داده و يك روند نزولي
اشــتاالزايي در صــنايع به وقوع پيوســته اســت .اين واقعه را ميتوان از مقايســه ويژگيهاي
جوازهاي بهرهبرداري با جوازههاي صادره به وضوح مالحظه کرد.
برا ساس جدول ( )2به مرور انگيزه سرمايهگذاري ،توليد و ا شتاال کم شده ا ست.
اطالعات اين جدول نشان ميدهدکه طي سالهاي 1360-91همواره نسبت پروانههاي بهره
 -1مرکز آمار ايران ،بررسي طرحهاي آمارگيري از کارگاههاي صنعتي طي سالهاي مختلف .

2- UNIDO (2013) P. 84
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برداري يا تحقق يافته به تاســـيس يا برنامهريزي شـــده طي ســـالهاي 1387تا 1391به طور
متوسط حدود  31درصد بوده و روند نزولي هم داشته است به طوري که تنها در سال 1388
اين نسبت  50درصد بوده و در سالهاي بعد هم حتي به همين نسبت نرسيده است که نشانه
انصراف از ورود به فعاليتهاي صنعتي است.
به عبارت ديگر ،اگرچه در کشور عالقه ،سرمايه و توان صنعتي و کارآفريني وجود
داشته است ،اما عوامل دلسردکننده و بازدارنده زياد بوده که به خروج از اين بخش انجاميده
است .اين ادعا به وسيله ساير شاخ

ها نيز تاييد ميشود.

جدول ( -)2نسبت تعداد جواز ،ميزان اشتاال و سرمايهگذاري تحقق يافته به برنامه ريزي شده
سال
1360

Ie/E
0/45

Ne/E
17/21

Io/O
0/62

No/O
29/04

O/E
0/37

Io/Ie
0/51

No/Ne
0/62

1365

0/42

23/32

0/83

21/60

0/39

0/23

0/26

1370

1/18

29/45

1/16

25/48

0/13

0/13

0/12

1375

3/56

26/96

2/01

24/12

0/40

0/23

0/36

1380

10/09

27/40

3/75

19/93

0/22

0/08

0/16

1385

27/17

27/59

12/04

18/61

0/14

0/06

0/09

1386

33/93

31/42

15/89

19/17

0/18

0/08

0/11

1387

40/27

31/76

29/48

19/04

0/29

0/21

0/18

1388

62/51

33/71

31/14

21/11

0/50

0/25

0/31

1389

55/16

29/44

30/28

19/08

0/43

0/22

0/28

1390

51/20

29/20

25/20

17/60

0/39

0/19

0/23

1391

41/80

23/50

22/30

17/40

0/26

0/14

0/19

:Ieسـرمايهگذاري :E ،تعداد جواز تاسـيس صـادره :Ne ،اشـتاال جواز تاسـيس صـادره :Io ،سـرمايهگذاري به پروانه
بهرهبرداري :O،تعدادپروانه بهرهبرداري :No،اشتاال به پروانه بهرهبرداري ،ارقام پولي بر حسب ميليارد ريال مي باشند.
ماخذ :محاسبه شده بر اساس دادههاي آماري بانك مرکزي جمهوري اسالمي ايران در سالهاي مختلف

همانگونه که در جدول ( )2ديده مي شود ،نسبت سرمايهگذاري تحقق يافته به برنامه
ريزي شـــده به طور متوســـط کمتر از  19درصـــد بوده و طي اين دوره روند نزولي به خود
گرفته و از  50درصــد ابتداي دوره به حدود  6درصــد در ســال  1385کاهش و ســپس با
نوســانات اندکي افزايش يافته و به حدود  19درصــد در ســال  1390و  14درصــد در ســال
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 1391تايير کرده است .اين نسبت در مورد اشتاال در اين مدت نيز حدود  20درصد بوده و
روند نزولي داشته است ،يعني از حدود  62درصد در سال 1360ابتدا به حدود  9درصد در
ســال  1385کاهش يافته و ســپس با تاييرات کندي افزايش يافته و به  31درصــد در ســال
 1390و  28درصد درسال 1391رسيده است.
همانگونه که ديده مي شود ن سبت پروانههاي بهره برداري به جواز تا سيس  ،ن سبت
سرمايهگذاري برنامهريزي شده بر اساس جوازهاي تا سيس و نسبت اشتاال بر اساس پروانه
بهرهبرداري به ا شتاال برنامهريزي شده بر ا ساس جواز تا سيس در طول دوره مورد برر سي
همواره نزولي بوده اســت .اين وضــعيت نشــان ميدهد ظرفيت جذب نيروي کار در صــنايع
کارخانهاي ايران نه تنها کم بوده بلكه در حال کاهش نيز بوده اســـت .اين يافتهها به خوبي
نشان ميدهدکه کاهش نسبت جوازها ،سرمايهگذاريها و اشتاال در پروانههاي بهرهبرداري
به تاسيس به شدت سير نزولي داشته است.
اگرچه ممكن اســت در گرفتن مجوز تاســيس برخي حســاب نشــده اقدام کرده و يا
اهداف ديگري داشــتند اما آنچه مســلم اســت نبودن رغبت کارآفرينان عالقهمند به ورود به
فعاليتهاي صنعتي به داليل مختلف از پايين بودن بازدهي نسبي اينگونه فعاليتها نسبت به
فعاليتهاي خدماتي ،تجاري و مسكن ،فضاي نامساعد کسب و کار و قوانين دست و پاگير و
بيثباتي در سيا ستهاي پولي و ارزي و گراني و عدم د ستر سي به ارزخارجي و واردات و
باال بودن نرخ ســـود بانكي و تشـــديد تحريم هاي بين المللي عليه ايران از جمله مهمترين
عوامل نبودن انگيزه براي ورود به فعاليتهاي صنعتي در کشور بوده است.

 -5سوابق تحقیق
در خ صوص مو ضوع بيكاري در داخل و خارج تحقيقات ارز شمندي صورت گرفته ا ست
که در اين تحقيق نيز روشــنگر و حائز اهميتاند ،اما در خصــوص بيكاري پنهان در صــنايع
کارخانهاي ايران کمتر مطالعهاي صـــورت گرفته اســـت .اميد ميرود تحقيق حاضـــر خأ
موجود در اين راب طه را پر ک ند .م طال عات ان جام شــــده را ميتوان به دو بخش داخلي و
خارجي تقسيم کرد.
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 -1-5مطالعات داخلی
در زمينه بيكاري پنهان در صنايع کارخانهاي ايران تحقيق جامعي مالحظه نشده ،اما مطالعات
ارزشمندي در داخل در زمينه اشتاال و بيكاري صورت گرفته که براي اين تحقيق روشنگر
و حائز اهميتاند ،چراکه به برخي از جوانب موضــوع اشــاره کردهاند که در اين تحقيق نيز
مورد توجه قرار گرفتهاند .در ادامه به برخي از آنها ا اشاره ميشود.
يوسفي ( )1392در مطالعه خود توان و ظرفيت اشتاالزايي صنايع کارخانهاي ايران را
طي سالهاي  1374-88مورد مطالعه قرار داده و به اين نتيجه رسيد که اشتاال موجود نسبت
به ظرفيت اشــتاالزايي صــنايع کارخانهاي ايران بســيار ناچيز بوده اســت .به عبارت ديگر ،در
اين تحقيق نشـــان داده ميشـــود که روند رشـــد و تاييرات ســـاختاري در توليد در صـــنايع
کارخانهاي ايران نه تنها همراه با ايجاد اشــتاال نبوده بلكه موجب اشــتاالزدايي صــنعتي در
کشور نيز شده است .مشيري و التجائي ()1387در مطالعه خود رابطه بين تاييرات ساختاري
و رشد اقتصادي را در ميان کشورهاي تازه صنعتي شده حائز اهميت يافتهاند.
امدادي ( )1379عوامل موثر بر اشــتاال بخش صــنعت (کارگاههاي بزرگ صــنعتي)
ايران را برر سي قرار داده و به اين نتيجه ر سيده که صنايع ک شور به دليل عدم پويايي الزم
قدرت جذب اشتاال صنعتي را نداشتهاند به گونهاي که حتي در برخي مقاطع مانند سالهاي
 1370-75بخشــي از نيروي شــاغل خود را از دســت دادهاند .يوســفي و همكاران در مقاله
ديگري با عنوان «تاييرات ســاختاري و تاثير آن بر اشــتاال صــنعتي در ص ـنايع کارخانهاي
ايران» تاثير تاييرات ساختاري بر اشتاال در صنايع کارخانهاي ايران را براي سالهاي -88
 1374مورد بررســـي قرار داده اســـت .يافتههاي تحقيق نشـــان ميدهد که صـــنايع ايران
ا شتاالزايي ن سبتا پاييني دا شتهاند .برر سي تخمين رگر سيون ن شان ميدهد که طبق انتظار،
افزايش بهره وري نيروي کار بر اشتاال صنعتي اثر منفي و معكوس داشته است .به عبارت
ديگر ،افزايش بهرهوري موجب بازتوزيع نيروي کار از فعاليتهاي داراي بهرهوري باال به
ســمت فعاليتهاي داراي بهرهوري پايين شــده اســت .اين تحوالت اگرچه در کوتاهمدت
تا ثير قابل توجهي بر ا شتاال صنعتي ايران دا شته ا ست ،اما به مرور موجب افزايش هزينه
توليد شده و از توان رقابتي بنگاهها ميکاهد .با وجود اين تاييرات ،اثر تاييرات ساختاري
بر ا شتاال صنايع کارخانه اي در ايران مثبت بوده ا ست .به اين معني که ا شتاالزايي صنايع
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پويا از ا شتاالزدايي صنايع اي ستا بي شتر بوده ا ست در نتيجه تاييرات ساختاري به طور هم
جهت بر اشتاال صنعت ي در ايران اثر مثبت گذاشته است.
م شيري و التجائي ( )1387رابطه بين تاييرات ساختاري و ر شد اقت صادي را در ميان
کشورهاي تازه صنعتي شده بررسي کردهاند .براي ارائه شواهد تجربي مبني بر تاثيرگذاري
تايير ســاختاري بر رشــد اقتصــادي در کشــورهاي تازه صــنعتي شــده از يك مدل رشــد با
دادههاي تلفيقي  11کشــور در دوره  1970-2004اســتفاده کردهاند .امدادي ( )1379عوامل
موثر بر اشــتاال بخش صــنعت (کارگاههاي بزرگ صــنعتي) ايران را طي  40ســال اخير مورد
بررســي قرار داده اســت .نتيجه مطالعه نشــان ميدهد که صــنايع کشــور به دليل عدم پويايي الزم
قدرت جذب اشــتاال صــنعتي را نداشــتهاند به گونهاي که حتي در برخي مقاطع مانند ســالهاي
 1370-75بخشي از نيروي شاغل خود را از دست دادهاند.
با وجود اهميت تحقيقات يادشده ،هيچکدام از اين تحقيقات به طور مستقيم بيكاري
پنهان را تخمين نزده يا تحليل نكردهاند .مســالهاي که مطرح ميشــود اين اســت که ســاختار
اشتاال صنعتي ايران از چه نوع تاييراتي پيروي کرده و بازتخصي نيروي کار چگونه بوده
است آيا نيروي کار به سمت بهينه حرکت کرده است يا خير و اگر بيكاري پنهان وجود
دارد در کدام ص ـنايع بيشــتر و در کدام کمتر اســت در حقيقت اينها ســئواالتي هســتند که
تحقيق حاضر قصد دارد به آنها جواب دهد.

ب -مطالعات خارجی
م طال عات تجربي و تاريخي چنري و ســـيرکوئين ( ،)1975چنري و تايلر ( ،)1968فيشـــر
( )1939و کالرک ( )1957نشان دادهاند که با توسعه صنعتي ساختار توليد و اشتاال صنعتي
تايير ميکنند .تحقيقات مختلف ديگري عوامل موثر بر بيكاري صنعتي را در متايرهايي مانند
پيشـــر فت تكنولوژي ،بازده فزاي نده به مق ياس (روس ،)2000،1ارت قاء کارايي و بهرهوري
(لوکاس )2000،2و تايير روند و الگوي تو سعه صنعتي گودا و سرينيوا سان )1999( 3ديدهاند.
در زمينه کاربرد تعريف تايير ســـاختاري ميتوان به کارهاي کوزنتس )1957-64( 4اشـــاره

1- Ross
2- Lucas
3- Gowda and Srinivasa
4- Kuznets
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کرد که در آن ترکيب اجزاي مهم تقاضـــا ،توليد ،اشـــتاال و متايرهاي جمعيتي شـــكل و
ساختار اقتصاد را مشخ ميکنند.
چنري )1979( 1نيز تاييرات ساختاري را به فرآيندهاي انباشت منابع،تخصي منابع
و توزيع آن تقســـيم کرده و تايير وزن نســـبي متايرهاي اقتصـــاد کالن را به عنوان تاييرات
ســاختاري قلمداد ميکند .از ديد ســيرکوين )1988( 2نيز اهميت نســبي بخشهاي اقتصــاد بر
حسب توليد و استفاده از عوامل از عموميترين کاربردهاي ساختار در توسعه و تاريخ اقتصادي
به حساب ميآيد.
برآورد تابع تقا ضاي نيروي کار نيز تو سط اقت صاددانان ب سياري انجام شده ا ست که از
جمله ميتوان به ليارد و نيكل )1986( 3و سيمونز )1986( 4اشاره کرد که تقاضاي نيروي کار را
در روش سـنتي به عنوان تابعي از دسـتمزد ،محصـول ،سـرمايه ثابت و شـبه ثابت تخمين زدهاند.
همچنين کامبكار و هالمارســون 5در ســال  1995به مطالعه کارايي اســتفاده از نيروي کار در
صــنعت عمومي بيمه پرداختند .مدل بكارگيري نيروي کار حالت خاصــي از مدل تقاضــاي
کار اســـت که در آن نيروي کار عامل مســـلط توليد اســـت ،روش بكارگيري نيروي کار
روشي مناسب تجزيه تحليل صنايع خدماتي است.
تئوري سنتي که تو سط سولو )1962( 6و آبروماويچ ( )1959برر سي شده ا ست،
رشد اقتصاد را از نظر رشد نيروي کار و سرمايه توضيح ميدهد .توين ترن )2010( 8در مقاله
7

اي تحت عنوان « صنعتي شدن و تاييرات اقتصاد و ساختار اشتاال» به بررسي اثر صنعتي شدن بر
تاييرات اقتصــادي و اشــتاال در ويتنام ميپردازد .پراکاش و بلكريشــنان )2005( 9در مقالهاي
ضــمن بررســي اشــتاال و توليد بر پايه رشــد کشــور هند از يك مدل داده ســتانده براي
تحليلهاي خود استفاده کردهاند.

1- Chenery
2- Syrquin
3- Layard and Nickell
4- Symons
5- Kumbhakar and Hjalmarsson
6- Solow
7- Abramowitz
8- Tuyen Tran
9- Shri Prakash and Brinda Balakrishnan
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هارون باهورات )1999( 1در م قا له خود ت حت عنوان اثرات ت جارت و تاييرات
ساختاري بر ا شتاال بخشهاي اقت صاد آفريقا به مطالعه اين تايير ا شتاال پرداخته ا ست .در
مقالهاي حشـمتي و هلولي نكوبه )2003( 2با برآورد رابطه اشـتاال و بهرهوري اشـتاال تحت
ريسك توليد ،يك پانل از صنايع کارخانهاي را (در  10صنعت) در طول دوره 1993-1970
براي کشـــور زيمبابوه مورد اســـتفاده قرار ميدهد .در مقاله ديگري تحت عنوان «تاييرات
صنعتي و رشد کل» که توسط مايكل پندر )2002( 3نوشته شده تاثير ساختار صنعتي بر رشد
توليد در  28کشور عضو  4OECDبررسي شده است.

 -6روش تحقیق
هدف اين تحقيق تخمين ميزان نيروي کار پنهان در صنايع کارخانه اي ايران است .براي اين
کار الزم اسـت تا نيروي کار بهينه ،يعني حداقل نيروي کار الزم براي سـطح معيني از توليد
تخمين زده شود و سپس ا شتاال واقعي با ا شتاال بهينه مقاي سه و مازاد آن که بيكاري پنهان
ا ست ،محا سبه شود .اين رويكرد مربوط به مفهوم کارايي فني مبتني بر حداقل هزينه ا ست
7
که فارل)1957( 5آن را معرفي و محققان ديگري مانند کاليراجان )1995( 6و يانروي وو
()1996آيگنر،الول و اشـــم يت )1977( 8و ميوزن و ون دن برو ئك )1977( 9آن را تاي يد
کرده و بكار گرفتند .10تابع تقاضــاي نيروي کار مورد نياز ،يك تابع تقاضــاي انعطافپذير
است که به صورت رابطه ( )1نيروي کار بهينه را محاسبه ميکند.
*
Lt  f Wt , Qt , Z t , t 
( )1
که در آن  L*tحداقل ميزان نيروي کار مورد نياز براي توليد مقدار مشــخصــي از توليدات
است Wt .دستمزد Qt ،توليد Z t ،موجودي سرمايه و  tبيانگر تكنولوژي است.

1- Haroon Bhorat
2- Almas Heshmati and MK hululi Ncube
3- Peneder, M.
 -4سازمان توسعه و همكاري اقتصادي

5- Farrell
6- Kalirajan
7- Yanrui Wu
8- Aigner, Lovell and Schmidt
9- Meeusen andVan Den Broek
 -10براي بررســـي جامع تكنيك هاي اندازهگيري کارايي ميتوان به مقاالت Fred, Lovell and Schmidt
) (1993و) Lovell (1996مراجعه کرد.
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در ميزان مشخصي از  Wو  ،Zبنگاه ممكن است براي توليد  Qقادر نباشد به منحني
مرزي اشتاال دست يابد که در آن صورت اين امر بيانگر آن است که بنگاه به صورت کارا
عمل نميکند .رابطه بين نيروي کار شــاغل حقيقي ونيروي کار بهينه به صــورت رابطه ()2
نشان داده ميشود.
( )2

Lit  L*it euit

 uit  0ناکارايي فني را نشــان ميدهد .به عبارت ديگر ،ميزان اضــافي نيروي کار

بكار گرفته شده نسبت به حداقل نيروي کار مورد نياز براي توليد مقدار مشخصي از ستانده

را نشان ميدهد uit  0 .بيانگر کارايي در به خدمت گرفتن نيروي کار است.

در اين مطالعه براي محاســـبه ميزان بهينه اشـــتاال ،ابتدا تابع مرزي اشـــتاال برآورد
ميشــود و ســپس با اســتفاده از تابع اشــتاال مرزي و رابطه ببين ميزان بهينه اشــتاال و ميزان
واقعي آن ،Lبيكاري پنهان * Lتخمين زده ميشود.
عموما بنگاهها تمايل دارند به گونهاي عمل کنند که کمترين ميزان نيروي کار را به
خدمت گيرند ،اما در عمل نيروي کار اســتخدام شــده بيش از آن مقداري اســت که براي
توليد ميزان م شخ صي از مح صول الزم ا ست .در صورتي که ميزان واقعي ا ستخدام نيروي

کار در بنگاه را با  Lنشـــان دهيم ،اگر * L  Lباشـــد ،بنگاه در اســـتخدام نيروي کار
ناکاراست و بر آن داللت ميکند که بنگاه بيش از اندازه نيروي کار به خدمت گرفته است.

اگر * L  Lباشد،آنگاه بنگاه به ميزان بهينه از نيروي کار استفاده کرده است.

به منظور برآورد کشـــش اشـــتاال نســـبت به دســـتمزد ،توليد و ســـر ما يه از تابع
کاب -داگالس استفاده شده است.
( )1
( )2

log  L*t  0  1 log  Qt   2 log Wt   3 log  Zt   T
log  L*t  0  1 log  Qt   2 log Wt   3 log  Zt   T

در اقتصــاد ،بنگاهها و ص ـنايعي وجود دارند که بيشــتر از آنچه از نظر فني براي يك
بردار معين توليد  Y0الزم اســـت ،نيروي کار اســـتخدام ميکنند .اين امر به دليل تفاوت
عملكرد بنگاهها ،عدم ا ستفاده صحيح از ظرفيتها و شرايط رکودي بازار کار در هر لحظه
از زمان امكانپذير است.
بنگاهها در واقع حداقل کردن نيروي کار مورد ا ستفاده جهت توليد مقدار مح صول
 Y0را هدف قرار ميدهند .به عبارت ديگر ،يك تابع مرزي تقاضـــاي نيروي کار که هدف
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هر بنگاهي اســت ،وجود دارد .اين ســطح هدف (بهينه) را با * Lو نيروي کار مورد اســتفاده
واقعي را با Lنشــان ميدهيم .فرض ميکنيم که نيروي کار تنها عامل توليدي اســت که در
توليد کاال مورد استفاده قرار ميگيرد.

 -1-6دادههای آماری
در اين تحقيق از پانلي از  22صنعت کارخانهاي ايران برا ساس کدهاي دو رقمي  ISICطي
دوره زماني سالهاي  1374-91ا ستفاده شده ا ست .تمام آمارهاي صنعتي از سالنامههاي
آماري و نتايج حاصـل از سـرشـماري کارگاههاي صـنعتي  10نفر کارکن و بيشـتر ،منتشـره
تو سط مرکز آمار ايران ا ستخراج شده و ماخذ شاخ هاي تعديلکننده نيز شاخ هاي
قيمت توليدکننده ،شــاخ هاي قيمت عمدهفروشــي ،گزارشهاي اقتصــادي بانك مرکزي
در سالهاي مختلف است.

تحلیل یافتهها
يافتههاي ناشي از کاربرد مدلهاي مطرح شده در جدول ( )3خالصه شده است .عموما بنگاهها
تمايل دارند کمترين ميزان نيروي کار را به خدمت گيرند ،اما در عمل نيروي کار استخدام شده
بيش از آن مقداري است که براي توليد ميزان مشخصي از محصول الزم است .به عبارت ديگر،
منحني مرزي ا شتاال نيروي کار وجود دارد که هدف بنگاه ا ست و مقدار ا شتاال بهينه (* )Lرا
نشــان ميدهد .در صــورتي که ميزان واقعي اســتخدام نيروي کار در بنگاه را با  Lنشــان دهيم،
همانگونه که مالحظه ميشــود ميزان بيكاري پنهان در صــنايع کارخانه اي ايران کامال مشــهود و
مقدار آن به طور متوســط بيش از  47درصــد اســت .اين نســبت در برخي صــنايع مانند صــنايع
مشمول در گروه صنايع متفرقه و صنايع کاني غير فلزي بسيار باال و به ترتيب به اندازه  75و 74/8
درصد است ،اما در صنايع منسوجات،پوشاک و چرم ( 2درصد) و صنايع چوب ومحصوالت
چوبي ( 6درصد) کمترين ميزان بيكاري پنهان را داشتهاند.
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جدول( -)3تخمين ميزان بيكاری پنهان در صنایع کارخانهای ایران طي سالهای 1374-91
ISIC
)(Rev. 2
31
32
33

فعاليت
صنايع مواد غذايي
وآشاميدني ودخانيات
توليد منسوجات،
پوشاک وچرم
توليـد چـوب و
محصوالت چوبي

L

*L

*L-L

(LL*)/L

w

Q

K

195739

155875

39844

% 20/4

-1/23

0/18

-0/21

101169

100945
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% ./2

-./98

0/2

-0/24

6896

6424

472

% 6/8

-0/43

0/12

-0/52

صنايعکاغذ و
34

محصوالت کاغذي

38821

32178

6643

% 17/1

-1/04

0/12

0/27

وصحافي
35

صنايع شيميايي

332520

161554

170966

% 51/4

-1/40

0/18

0/18

توليد محصوالت کاني
36

غيرفلزي

173510

43648

129861

% 74/8

-1/31

0/17

0/25

115270

53793

61477

% 53/3

-2/13

0/21

0/59

38

تجهيزات ،ابزار و
محصوالت فلزي

403491

167684

235807

% 58/4

-0/99

0/09

-0/17

39

صنايع متفرقه

20058

5002

15056

% ./75

-130/67

0

-0/04

صنايع

1380831

729046

651785

% 47/2

-1/15

0/16

-0/31

37

بجزفرآوردههاي نفتي و
ذغال سنگ
توليد فلزات اساسي
صنايع ماشينآالت،

* Lمقدار اشتاال بهينه L،ميانگين اشتاال سه سال اخر (L-L*)/L ،بيكاري پنهان و  wو  Qو K

به ترتيب

اشتاال نسبت به دستمزد توليد و سرمايه است.
ماخذ :محاسبات محقق بر اساس «اطالعات مستخرج از نشريه نتايج امارگيري از کارگاههاي صنعتي  10نفر کارکن و
بيشتر»

ميزان بيكاري پنهان برآورد شده در صنايع فلزات ا سا سي بيش از  53در صد و در
صنايع ما شين آالت برقي و غير برقي و و سائط حملونقل بيش از  58در صد برآورد شده
ا ست .اين ن سبت از بيكاري پنهان در صنايع کارخانهاي ايران که بر پايين بودن بهرهوري و
افزايش هزينه داللت ميکند ،موجب افزايش قيمت شــده و صــنايع داخلي را در وضــعيت
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نامطلوب رقابتي قرار ميدهد .اين يافتهها در عين حال ميتواند ناشـــي از کمي اســـتفاده از
ظرفيت توليدي در صنايع کارخانهاي ايران باشد(.يوسفي و خادم)1393 ،

 -7خالصه و نتیجهگیری
هدف اين تحقيق تخمين ميزان بيكاري پنهان در صــنايع کارخانهاي ايران بوده اســت .براي
اين کار از يك مدل تعديل پوياي اشتاالزايي استفاده شد و ابتدا منحني مرزي اشتاال نيروي
کار تخمين زده شــد تا نيروي کار بهينه تخمين زده شــود و ســپس اشــتاال واقعي با اشــتاال
بهينه مقايسه و مازاد آن يعني بيكاري پنهان محاسبه شد.
براي تخمين کشـش اشـتاال نسـبت به دسـتمزد ،مقدار توليد و ميزان سـرمايه از تابع
کاب -داگالس استفاده شده است.
نتيجه مطالعه نشان ميدهد که همه صنايع ايران با بيكاري پنهان مواجه هستند .متوسط
بيكاري پنهان در صنايع کارخانهاي ايران بيش از 47در صد تخمين زده شده ا ست .بي شترين
بيكاري پنهان در گروه صــنايع متفرقه ( 75درصــد) و پس از آن صــنايع کاني غيرفلزي (74/8
درصــــد) بوده و ک متر ين آن هم مر بوط بــه صـــنــا يع نســــاجي ،پوشــــاک و چرم
( 2درصد) و صنايع چوب ( 6درصد) است .ميزان بيكاري پنهان در صنايع توليدکننده فلزات
اساسي از  53درصد و در صنايع ماشينآالت برقي و غيربرقي و وسائط حملونقل نيز بيش از
 58درصــد بوده اســت .باال بودن نيروي کار مازاد نه تنها موجب عدم کارايي و بهرهوري در
اين صنايع شده بلكه هزينه توليد آنها را باال برده و از توان رقابتي آنها ميکاهد.
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منابع
الف) فارسی
امدادي ،فاطمه« ،)1379( ،بررسي عوامل موثر بر اشتاال در ايران با تاکيد بر بخش صنعت (کارگاه
هاي بزرگ صنعتي) طي چهل سال اخير» ،پايان نامه کار شنا سي ار شد اقت صاد ،دان شكده
علوم اجتماعي و اقتصادي دانشگاه الزهرا.
بختياري ،صادق و يحييآبادي ،ابوالف ضل (« ،)1380تحليل تايرات ساختاري در ا شتاال و برر سي
انتقال نيروي کار بين بخشهاي اقتصــادي ايران» ،مجله پژوهشــي علوم انســاني دانشــگاه
اصفهان ،شماره  ،2-1ص .76-55
پوراحمد ،احمد؛ باباخاني ،رحمان و طاهرخواني ،مهدي (« ،)1381نقش نواحي صــنعتي در اشــتاال
و کاهش مهاجرتهاي روستايي» ،مجله پژوهشهاي جارافيايي ،شماره  ،43ص .56-43
صـــباغ کرماني ،مجيد و جمشـــيدي ،رمضـــان« ،)1380( ،تجزيه تحليل روند اشـــتاال و تاييرات
ساختاري در بخش صنعت در استانهاي مختلف ايران» ،مجله پژوهشهاي اقتصادي دانشكده
اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس تهران ،شماره،1بهار ،1380ص .17-4
مشيري ،سعيد و التجابي ،ابراهيم (« ،)1387اثر تاييرات ساختاري بر رشد اقتصادي کشورهاي تازه
صــنعتي شــده» ،فصــلنامه پژوهشــهاي اقتصــادي ايران ،دانشــكده اقتصــاد دانشــگاه عالمه
طباطبايي ،شماره  ،36پاييز  ،1387ص .113-85
يوسفي ،محمدقلي (« ،)1392مقايسه ظرفيت بالقوه و بالفعل اشتاالزايي در صنايع کارخانهاي ايران"
مجلس و راهبرد ،سال بيستم ،شماره  76ص .68-35
يو سفي محمدقلي؛ آماده ،حميد و کريميد ستنائي ،زهري (« ،)1392تاييرات ساختاري و تاثير آن
بر اشــتاال صــنعتي در صـنايع کارخانهاي ايران» ،فصــلنامه مطالعات مديريت صــنعتي ،ســال
يازدهم ،شماره  ،28ص .137-19
يوسفي محمدقلي؛ آماده ،حميد و کريمي دستنائي ،زهري (« ،)1392بررسي ميزان ايجاد و تخريب
شــال و تفكيك اثرات ســاختاري ايســتا پويا و ثابت بر اشــتاالزايي در صــنايع کارخانهاي
ايران» ،فصلنامه اقتصاد و الگوسازي ،شماره .9
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