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  خالصه مديريتي:
المللي، فراگير شدن سرريزهاي تكنولوژيكي، اي بينهاي سرمايهگذاري مستقيم خارجي، افزايش جريانگسترش سرمايه

همگي نمودي از ... المللي نيروي كار، گسترش تجارت درون صنعتي، ادغام بازارها، حذف موانع تجارت و مهاجرت بين
تجارت جهاني . افزايندكه با توسعه مرز بازارها بر اندازه و قدرت رقابت در سطح جهاني مي سازوكارهاي جهاني شدن هستند

-هدف اصلي اين مطالعه، بررسي و رتبه. ويژه بر روابط اشتغال و ترتيبات كار در سرتاسر جهان دارداثرات قابل توجهي به

هاي هاي فعاليتها و ويژگيقتصاد جهاني براساس شاخصهاي صنعتي ايران از نظر توانايي پيوستن به ابندي قابليت فعاليت
همچنين اين مطالعه با تمركز بر اشتغال غيررسمي، در پي بررسي اين نكته است كه اشتغال غيررسمي تا . غيررسمي است
حركت صنايع كشور ها و در نتيجه بر فرايند ها و قدرت رقابتي آنپذيري نيروي كار بنگاهتواند بر سطح انعطافچه اندازه مي

پذيري نيروي كار، توانايي و قابليت تعديل و سازگاري با تهديدها و منظور از انعطاف. به سوي اقتصاد جهاني مؤثر باشد
  . دهدپذيري واقعيتي است كه قابليت بنگاه و صنعت در افزايش سهم از بازار را نشان ميها است و رقابتفرصت

سپس به . كندهاي توصيفي و تحليلي استفاده مياالت مطرح شده، از تركيب روشاين تحقيق براي پاسخگويي به سؤ
هاي صنعتي و ارتباط آن با درجه پذيري بخشجهت تبيين سطح رقابت) تئوري(كمك تحليل قياسي يك الگوي تحليلي 

شور است كه براساس هاي عمده صنعتي اقتصاد كجامعه آماري اين طرح فعاليت. كندها تدوين ميجهاني شدن اين بخش
. ورد مطالعه قرار گرفته استم 1377-82براي دوره  -ISICكدهاي –هاي اقتصادي المللي فعاليتبندي استاندارد بينطبقه

هاي پايه آمارگيري هاي پايه و آمارهاي تهيه شده توسط مركز آمار ايران، بويژه از دادهطوركلي، براي اين مطالعه از دادهبه
  .هاي صنعتي استفاده شده استفصلي اشتغال و بيكاري خانوار و خالصه آمار كارگاهساليانه و 

پذيري نيروي كار و كه بتواند ارتباط ميان انعطاف(الگوي پانل) در اين طرح براي تصريح يك مدل اقتصادسنجي مناسب 
ز بررسي ادبيات، سه عامل تنوع پس ا. پذيري معرفي شده استقدرت رقابتي را نشان دهد ابتدا عوامل مؤثر بر رقابت

. پذيري يك بنگاه دارنداند كه هركدام نقش مهمي در تعيين ميزان رقابتمحصول، صرفه مقياس و تمركز، وارد الگو شده
تواند منجر به تنوع محصول به عنوان يكي از راهبردهاي رقابتي بنگاه به شمار آمده به طوري كه افزايش تنوع محصول مي

كند كه با هزينه پايين فعاليت كند هاي ناشي از مقياس توليد به بنگاه كمك ميصرفه. پذيري بنگاه گرددتافزايش رقاب
دهنده ساختار بازار انحصار همچنين سطح تمركز باال در يك بازار نشان. شودبنابراين يكي از راهبردهاي رقابتي محسوب مي

بر اين اساس مدل نهايي . پذيري را محدود كندپذيري، رقابتبر رقابتتواند به عنواني يك عمل مؤثر چندجانبه است و مي
-در ادامه طرح هريك از عوامل، مورد بررسي قرار گرفته .پذيري مشخص گرديده استبا مشخص شدن عوامل مؤثر بر رقابت

  .اند و به تعيين عالمت هركدام پرداخته شده است
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در فصل . فصل اول به كليات موضوع مورد مطالعه اختصاص يافته است. اين گزارش در نه فصل تهيه و تنظيم شده است
. دوم، نخست مفهوم جهاني شدن بيان شده و آنگاه به بررسي آثار مثبت و منفي ناشي از جهاني شدن پرداخته شده است

صل سوم ادبيات در ف. هاي مختلف و در سطوح مختلف مورد بررسي قرار گرفته استپذيري از ديدگاههمچنين تعريف رقابت
پذيري پذيري و سپس اثراتي كه انواع انعطافپذيري نيروي كار، مزيت و عدم مزيت انواع انعطافموضوع مربوط به انعطاف

پذيري به ظرفيت بنگاه براي تطبيق با به طور كلي، انعطاف. پذيري دارند، مورد توجه قرار گرفته استنيروي كار بر رقابت
هاي انجام گرفته و با توجه به براساس بررسي. شودهاي ناشي از تحوالت محيطي مربوط مياز فرصتتغييرات و يا استفاده 

از سوي . پذيري نهادي و ساختاري تقسيم شده استپذيري بنگاه به دو دسته انعطافتعريف مورد نظر اين طرح، انعطاف
جا كه راتبي به يكديگر مرتبط هستند و از آنپذيري در يك روش سلسله مديگر مشخص گرديده كه انواع مختلف انعطاف

توان به عنوان يك پذيري نيروي كار را ميآيد، انعطافنيروي كار به عنوان يك عنصر اساسي در فعاليت بنگاه به شمار مي
تي خود بنابراين، يك بنگاه جهت حفظ و تقويت قدرت رقاب. پذيري در سطح بنگاه به شمار آوردعامل اصلي در ايجاد انعطاف

در فصل چهارم مفهوم بخش غيررسمي و اشتغال غيررسمي . پذيري بيشتر نيروي كار پيش برودبايستي به سمت انعطاف
پذيري مورد بررسي قرار پذيري و نيز ارتباط بين اشتغال غيررسمي و رقابتپذيري و انعطافبيان شده و ارتباط بين رقابت

هاي تجربي در خصوص اندازه بخش غيررسمي در كشورهاي مختلف و ويژگيهمچنين در اين فصل مطالعات . گرفته است
پذيري هاي شاغلين غيررسمي و تأثير آن بر انعطافپس از آن، ارتباط ميان ويژگي. شاغلين غيررسمي بررسي شده است

بنگاه در اقتصاد جهاني از پذيري بر قدرت رقابتي يك در فصل پنجم، تأثير انواع انعطاف. بنگاه مورد بررسي قرار گرفته است
پذيري بنگاه و سپس جايگاه يك بنگاه با توجه به تركيب بهينه لحاظ نظري مورد تحليل واقع شده و تركيب بهينه انعطاف

در فصل ششم براي تصريح يك مدل اقتصادسنجي مناسب كه . فعاليت در اقتصاد جهاني مورد بررسي قرار گرفته است
پذيري معرفي گرديده پذيري نيروي كار و قدرت رقابتي را نشان دهد ابتدا عوامل مؤثر بر رقابتفبتواند ارتباط ميان انعطا

پذيري، سه عامل تنوع محصول، صرفه ، در ارتباط با عوامل مؤثر بر رقابتمعتبراين طرح نيز همانند اكثر مطالعات . است
هفتم نيز دو شاخص عمده قدرت رقابتي و اشتغال در فصل . مقياس و تمركز را به طور خاص در الگو وارد كرده است

در اين راستا ابتدا روش محاسبه دو شاخص مذكور معرفي و سپس . اندغيررسمي به صورت مجزا مورد بررسي قرار گرفته
در فصل هشتم . اندمحاسبه شده ISICو در سطح كدهاي چهار رقمي 	1382-1377هاي مورد نظر براي دوره زماني شاخص
هاي صنعتي از لحاظ سطوح مختلف فناوري به سه گروه صنايع با آورد مدل طراحي شده در فصل ششم، فعاليتبراي بر
» پذيررقابت«و گروه صنايع » برتر و باالتر از متوسط«هاي ، گروه صنايع با فناوري»تر از متوسط و پايينپايين«هاي فناوري

هاي رگرسيوني اقتصادسنجي، اثر پذيري، با استفاده از مدلانعطافسپس براساس مباني مرتبط با . تقسيم شده است
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در نهايت در . بررسي شده است 1382-1377پذيري صنايع در دوره زماني پذيري نيروي كار غيررسمي بر رقابتانعطاف
  .رائه شده استفصل نهم، نتايج حاصل از مطالعه مورد بررسي قرارگرفته و پيشنهاداتي در راستاي نتايج بدست آمده، ا

ها به پذيري بنگاهپذيري نيروي كار يك عامل كليدي در افزايش رقابتنتايج كلي تحقيق حاكي از آن است كه انعطاف
هپذيري مؤثرند، تنوع محصول، صرفهاي نيروي كار بر رقابتترين عواملي كه در كنار ويژگيهمچنين عمده. رودشمار مي

تر از متوسط و نتايج كلي حاصل از برآورد مدل در گروه صنايع با فناوري پايين. باشندار ميهاي ناشي از مقياس و تمركز باز
هاي موجود در صنايع با فناوري پايين اين است كه مثبت بودن ضريب اشتغال غيررسمي داللت بر اين مطلب دارد كه بنگاه

اند به طوري كه افزايش اشتغال غيررسمي در نرسيدهپذيري نهادي و ساختاري اي از انعطافپايين، هنوز به تركيب بهينه
پذيري آنان را افزايش دهد و اگر بنگاه با افزايش سهم اشتغال پذيري نهادي و بنابراين رقابتتواند انعطافها ميآن

با افزايش ولي بنگاه . تواند قدرت رقابتي خود را افزايش دهدغيررسمي به سمت نقطه بهينه فعاليت خود حركت نمايد، مي
هاي جديد را تا حدودي از دست بدهد سهم اشتغال غيررسمي، ممكن است كيفيت محصول و قابليت انطباق خود با فناوري

هاي رقابتي خارج كند و در نتيجه نتواند استانداردهاي موجود در بازار را برآورده تواند بنگاه را از مرز مزيتكه اين عامل مي
  . ايد قبل از خروج از مرز رقابتي، مانع افزايش سهم شاغلين غيررسمي شودبنابراين، بنگاه ب. سازد

دهد كه منفي بودن ضريب اشتغال غيررسمي در گروه صنايع با فناوري برتر و باالتر از نتايج اين مطالعه نشان مي
پذيري نهادي و از انعطاف ايمتوسط، بيانگر آن است كه بنگاهاي موجود در صنايع با فناوري باال، هنوز به تركيب بهينه

پذير، مشابه نتايج گروه صنايع با فناوري همچنين نتايج حاصل از برآورد مدل در گروه صنايع رقابت. اندساختاري نرسيده
. باشندتر از متوسط و پايين ميپذير جزئي از صنايع با فناوري پايينزيرا صنايع رقابت. باشدتر از متوسط و پايين ميپايين

فعاليت صنعتي در دوره مورد بررسي  123فعاليت از  13شود كه پذيري، نتيجه مينهايت با محاسبه شاخص رقابتدر 
 .باشندپذير مي، رقابت1382- 1377
 

 


