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  خالصه مديريتي:

باشد، بسيار هاي مختلف اقتصادي كشوري كه داراي نرخ بيكاري دورقمي ميبخشهاي اشتغال در شناسايي ظرفيت

هاي زايي در زيربخشهاي بالقوه اشتغالو طرح فعلي نيز به همين منظور به دنبال يافتن ظرفيت باشدحائز اهميت مي

در چند دهه اخير هاي جديد در اقتصادها، به دليل تحوالت پيوسته در دنياي كنوني و ايجاد بخش. باشدخدمات ايران مي

رشد تكنولوژي ارتباطات و اطالعات، . ها ايجاد شده استاي براي اشتغال در برخي بخشي فزايندههاي بالقوهظرفيت

باشند گسترش گردشگري، رشد و همگرايي بازارهاي مالي و تغيير شكل ارائه خدمات همگي از مهمترين تحوالت اخير مي

در خصوص تقاضاي . اندها را از نظر اشتغالزايي تقويت و برخي ديگر را به تعديل در نيروي كار اجبار نمودهخشكه برخي ب

در چند دهه اخير به دليل . باشداز توليد محصول مي تقاضاي نيروي كار يك تقاضاي مشتق شدهنيروي كار بايد گفت كه 

اين بخش گسترش فراواني داشته است و به تدريج  ميزان اشتغال افزايش ميزان تقاضا براي محصوالت نهايي بخش خدمات،

بررسي روند  به عالوه .ها و نيز نيروي بيكار به اين بخش منتقل شده استاي از نيروي كار ديگر بخشبخش عمده

ت بالقوه دهد كه بخش خدمات به لحاظ ايجاد شغل و تقاضا براي نيروي كار داراي ظرفيمتغيرهاي توليد و مصرف نشان مي

بايست توجه به به همين منظور مي. شودبيني ميهاي آتي نيز روندي افزايشي براي آن پيشبااليي است و در دهه

به عنوان يك ضرورت در جهت كاهش نرخ را ها در ايجاد مشاغل جديد هاي آنهاي خدمات و شناسايي ظرفيتزيربخش

گوناگون موثر بر  زايي توجه نموده و متغيرهايهاي خدمات به لحاظ اشتغالاين مطالعه به زيربخش. مد نظر قرار دادبيكاري 

هاي از روشهاي موجود از مركز آمار ايران استخراج شده و با استفاده داده. دهدمورد بررسي قرار ميميزان اشتغال را 

ق بتوان پيشنهادها و ظرفيت ايجاد اشتغال هر زيربخش شناسايي شده است تا از اين طري و رياضي اقتصادسنجي

  .ها ارائه نموداين بخشهر يك از هاي شغلي در راهبردهايي براي ايجاد فرصت

از آنجا كه فرض . است نيز در ادامه بيان شدهدر فصل اول، مباني نظري نيروي كار و اشتغال  تحقيق پس از ارائه كليات

ذا تاكيد اصلي اين بخش بر نظريات مرتبط با تقاضاي كار شود بازار نيروي كار معموال با كمبود تقاضا مواجه است، لمي

در واقع هدف محققين از بررسي اين مباني نظري، شناخت عوامل موثر بر ميزان تقاضاي نيروي كار . باشدنيروي كار مي



 12/06/1393 :اريخت

  هاي پژوهشيخالصه مديريتي طرح

	
	
	
	
	

 رياست جمهوري
 موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

 معاونت پژوهشي
هاي پژوهشيدفتر طرح 	

يوست:پ 

R.R.RE02.013  د مستند:ك  

	7از  3	 	شماره صفحه

	

	
	

-ه و حداقلهاي حداكثرسازي تابع سود توليدكنندبر اين اساس ابتدا نظريه ايستاي تقاضاي نيروي كار در قالب روش. است

دهند كه تقاضاي نيروي كار ارتباط اين رويكردها نشان مي. سازي تابع هزينه توليدكننده مورد بررسي قرار گرفته است

به عالوه برحسب نوع رابطه جايگزيني يا . دارد مستقيم با ميزان توليد و ارتباط معكوس با قيمت نسبي نيروي كار به سرمايه

نظريه پوياي تقاضاي نيروي . سرمايه، ميزان بكارگيري سرمايه نيز بر ميزان تقاضاي نيروي كار اثر داردمكملي نيروي كار با 

از آنجا كه تعديل سريع نيروي كار بسيار : كند كه هزينه تعديل نيز بر ميزان اشتغال افراد اثرگذار استكار نيز بيان مي

همچنين دليل رشد اشتغال  در اين فصل .ورزندميزان اشتغال اجتناب ميها از تغييرات ناگهاني در باشد، بنگاهميپرهزينه 

. تر در قالب نظريه تناقض بامول بررسي شده استوري پايينعليرغم بهره كاال، در بخش خدمات در مقايسه با بخش توليد

شش پايين قيمتي بر اين اساس، داليل رشد بخش خدمات و همچنين افزايش سهم اشتغال آن، كشش باالي درآمدي و ك

  .باشدهاي دولتي ميهاي اندك و حمايتمحصوالت بخش خدمات، داشتن جايگزين

و مطالعات تجربي تاريخچه و جايگاه بخش خدمات از ديدگاه مكاتب اقتصادي نيز در فصل سوم مورد ارزيابي قرار گرفته 

يران و چند كشور منتخب با تاكيد بر بخش فصل پنجم طرح به بررسي روند بازار كار ا. در فصل چهارم ارائه شده است

كنند كه در طي چند دهه اخير ميزان اشتغال محققين با تكيه بر آمارهاي ارائه شده بيان مي. خدمات، اختصاص يافته است

بالغ  1383درصد در سال  47به  1345درصد در سال  26بخش خدمات به طور پيوسته در حال افزايش بوده است و از 

هاي هزار شغل در اين بخش ايجاد شده كه بيشترين سهم مربوط به بخش 900در اين فاصله بيش از . تگرديده اس

همچنين مقايسه اشتغال بخش . باشدونقل ميفروشي، اداره امور عمومي و دفاع و همچنين حملفروشي و خردهعمده

ايران در مقايسه با بسياري از كشورها دهد كه سهم اشتغال بخش خدمات كشور منتخب نشان مي 26خدمات ايران با 

البته اين اختالف . يافتگي داردتري دارد و اين موضوع ارتباط مستقيمي با درآمد سرانه كشورها و سطوح توسعهجايگاه پايين

ريزي براي حضور در خصوص ميزان و سهم اشتغال زنان در بخش خدمات، به مراتب بيشتر است و اين موضوع لزوم برنامه

  .سازدترده زنان در اين بخش را آشكار ميگس

وتحليل اطالعات شناسي تحقيق نيز در فصل ششم ارائه شده و فصل هفتم طرح نيز به برآورد مدل و تجزيهروش
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هاي خدمات از چهار روش در اين تحقيق زايي در زيربخشهاي اشتغالبه منظور شناسايي ظرفيت. اختصاص يافته است

 نتايج. مدل فوچز، مدل بامول، برآورد تابع تقاضاي نيروي كار و استفاده از تاكسونومي و روش محك: استفاده شده است

نرخ  1383تا  1345موثر بر رشد ميزان اشتغال بخش خدمات در بازه زماني دهد كه مهمترين عامل نشان مي مدل فوچز

توليد ناخالص داخلي نيز به ترتيب ديگر متغيرهاي وري و نرخ رشد نرخ بيكاري، ميزان بهره. باشدرشد جمعيت شهري مي

در خصوص اثرگذاري نرخ بيكاري بر اشتغال بخش خدمات بايد گفت كه در . اثرگذار بر ميزان اشتغال اين بخش هستند

البته مدل فوچز براي . كنندهاي خدماتي حركت ميزمان وقوع ركود و گسترش بيكاري، جمعيت بيكار به سمت فعاليت

به . هاي مختلف بخش خدمات نيز به كار گرفته شده و اثر عوامل موثر بر اشتغال هر فعاليت نيز محاسبه شده استزيربخش

هاي مالي، نرخ شهرنشيني بيشترين اثر را بر ميزان اشتغال بخش خدمات دارد و اين عنوان نمونه، در بخش خدمات واسطه

  .تغال كل بخش خدمات استبرابر تاثير اين متغير بر ميزان اش 25اثر تقريبا 

دهد كه ارزش افزوده، هزينه اجاره سرمايه، دستمزد و نرخ بيكاري به ترتيب برآورد تابع تقاضاي نيروي كار نيز نشان مي

-بيشترين اثر را بر ميزان اشتغال بخش خدمات دارند كه البته عالمت ضرايب دو متغير دستمزد و هزينه سرمايه منفي مي

ضريب مربوط به متغير هزينه سرمايه به دليل وجود رابطه مكملي ميان نهاده كار و سرمايه در بخش منفي بودن . باشد

بيماري بامولي نيز براي بخش خدمات و . دهدگذاري در اين بخش را نشان ميخدمات است و اهميت افزايش سرمايه

وري بخش تباط معكوس ميان شكاف ميان بهرهمنظور از بيماري بامولي، ار. هاي آن مورد آزمون قرار گرفته استزيربخش

وري و ضرايب همبستگي، وجود محاسبات مربوط به برآورد بهره. خدمات و بخش كااليي و اشتغال بخش خدمات است

هاي هاي خدمات نيز بايد اشاره نمود كه در زيربخشدر مورد زيربخش. كندبيماري بامولي را در بخش خدمات تاييد مي

  .شودسات مالي و امالك و مستغالت، وجود بيماري بامولي تاييد ميبازرگاني، موس

زايي بخش خدمات ايران در بكارگيري مدل تاكسونومي و روش محك به منظور برآورد و مقايسه ظرفيت اشتغال 

بيشترين هاي زير به ترتيب ، بخش1393تا  1383هاي دهد كه در خالل سالمقايسه با كشورهاي منتخب نيز نشان مي

  :زايي را دارندظرفيت اشتغال
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	بهداشت، درمان و آموزش -

	)فروشيفروشي و خردهعمده( بازرگاني داخلي -

	امالك و مستغالت -

	هتلداري و رستوران -

	ونقل و انبارداريحمل -

	موسسات مالي -

	اداره امور عمومي و دفاع -

ها در شوري ارائه شده است كه مهمترين آنكدر مجموع نتايج حاصل از طرح در چهار سطح كالن، بخشي، زيربخشي و بين

	:براساس نتايج كالن بايد گفت كه. زير ارائه شده است

شدن اقتصاد كه در سه پيامد آزادسازي تجاري، رشد تكنولوژي اطالعات و ارتباطات و ورود سرمايه از قش جهانين  -

برآيند سه پيامد بر اشتغال اي است كه گونه، به تواند بر بازار كار اثرگذار باشدهاي چندمليتي ميطريق شركت

	.شودمثبت ارزيابي مي

بر نيروي كار ماهر و غيرماهر متفاوت ) و ورود سرمايه ICTآزادسازي، رشد (اثرات پيامدهاي جهاني شدن اقتصاد  -

	.اي كه ميزان تاثير بر نيروي كار ماهر بيشتر استاست به گونه

	.است) ارزش افزوده(ها، توليد ها و زيربخشدر تمام بخشمهمترين عامل تقاضا براي نيروي كار  -

  :توان گفت كه براساس نتايج بخشي مي

باعث افزايش سهم اشتغال در بخش ) كشاورزي و صنعت(وري بين بخش خدمات و كااليي افزايش شكاف بهره -

	.شودخدمات مي

درصورت وجود عدم تعادل عرضه و تقاضاي كار، منافع حاصل از آن عمدتاً براي بخش خدمات لحاظ خواهد شد  -
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	.زيرا نيروي كار براي يافتن شغل و كسب درآمد حداقل به دنبال مشاغل غيررسمي و عمدتاً خدماتي است

شكلي است كه بخش به  شدن اقتصاد بر سه بخش كشاورزي، صنعت و خدماتاثر سه پيامد جهانيدر مجموع  -

  .شودها منتفع ميخدمات بيش از ديگر بخش

  :دهد كهنتايج زيربخشي نيز نشان مي

نه نيازهاي افزايش درآمد سرا زيراشود افزايش درآمد سرانه باعث افزايش سهم اشتغال بخش خدمات اجتماعي مي -

آموزش را افزايش داده و از اين طريق باعث افزايش سهم اشتغال بخش خدمات  اجتماعي مانند بهداشت و

	.شوداجتماعي مي

. هاي افزايش مشاغل جديد بخش خدمات در مناطق شهري استافزايش سهم جمعيت شهرنشين يكي از اهرم -

كار وو خدمات كسبفروشي، هتل و رستوران، حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات فروشي و عمدههاي خردهزيربخش

-هايي هستند كه از رشد شهرنشيني منتفع شدهاز جمله زيربخش هاي مالي و خدمات مستغالتگريمانند واسطه

	.اند

  .هاي خدمات نداردثيري بر سهم اشتغال زيربخشت تعداد دانشجويان به كل جمعيت تانسب -

هتل و فروشي، فروشي و عمدهخرده(تجاري  هاي خدماتتواند سهم اشتغال زيربخشافزايش نرخ مشاركت زنان مي -

  .افزايش دهد را )رستوران

هاي مالي، واسطه(كار وافزايش سهم ارزش افزوده بخش صنعت باعث افزايش سهم اشتغال بخش خدمات كسب -

	.شودمي) مستغالت و خدمات شخصي

  :باشدهاي بين كشوري نيز به شرح زير مينتايج حاصل از مقايسه

	.قرار دارد 25زايي بخش خدمات در رتبه هاي اشتغالكشور منتخب به لحاظ استفاده از ظرفيت 27ايران در بين  -

كه سهم مطلوب اشتغال بخش خدمات در سال  دهندميهاي بين كشوري و برآوردهاي تحقيق نشان شاخص -

	.كه باالتر از اهداف برنامه چهارم است باشدمي درصد 6/54، 1388
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هاي آن خصوص اشتغال بخش خدمات و زيربخش كه ايران در دهندمينشان  بين كشورياي هاي مقايسهشاخص -

هاي آن بايست ساختار بخش خدمات و زيربخشمانند مصر و عربستان است، اما براي رسيدن به سطح مطلوب مي

	.همانند كره جنوبي باشد

هاي مالي و گريو رستوران، واسطهدر مقايسه با ساير كشورها، باالترين ظرفيت ايجاد اشتغال در بخش هتل  -

	.كار وجود داردوهاي كسبزيربخش مستغالت، اجاره و فعاليت

دهند كه ظرفيت ايجاد اشتغال در بخش خدمات عمومي و اجتماعي تكميـل  ها نشان ميدر مقايسه با ساير كشورها شاخص

 .تواند به دنبال ايجاد اشتغال باشداست و ايران در اين زيربخش نمي

 


