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 بنديارائه يك رتبه: به اقتصاد جهانيهاي صنعتي ايران در پيوستن اشتغال غيررسمي و ضعف ساختاري بخش: عنوان	

 ها و ها و قدرت رقابتي آنپذيري نيروي كار بنگاهتواند بر سطح انعطافاشتغال غيررسمي تا چه اندازه مي :تحقيق مسئله
	.در نتيجه بر فرايند حركت صنايع كشور به سوي اقتصاد جهاني مؤثر باشد

 ها و صنعتي ايران از نظر توانايي پيوستن به اقتصاد جهاني براساس شاخصهاي بندي قابليت فعاليتبررسي و رتبه: هدف
	.هاي غيررسميهاي فعاليتويژگي

 1382-1377 :قلمرو زماني.	
 هاي عمده صنعتي اقتصاد كشورفعاليت :قلمرو مكاني.	
 تحليلي است كه با استفاده از ابزارهاي تحليلي  -كاربردي و روش آن توصيفي -اينوع اين تحقيق توسعه :روش تحقيق

	.اي استهمچنين روش گردآوري اطالعات كتابخانه. گرفته استكمي انجام 
 كار را مدنظر هاي نيروي هايي است كه ويژگيآنچه در تحقيق حاضر مورد نظر است استفاده از مدل :مدل مورد استفاده

پذيري و تجارت درون صنعتي از مدل هاي نيروي كار در مباحث رقابتبه منظور بررسي اهميت ويژگي ،بنابراين. دهدقرار 
پذيري و تجارت درون صنعتي به عنوان متغير وابسته، روي در اين مدل شاخص رقابت. استفاده شده است 1فونتورا

هاي ها و خصوصيات نيروي كار، صرفهيوالت، ويژگشود كه متغيرهاي درجه تنوع محصمتغيرهاي مستقل الگو رگرس مي
به طور كلي . اين الگو هستند مستقلمتغيرهاي  ،ها در صنعت مورد نظرتعداد بنگاه ناشي از مقياس، سطح تمركز بازار و

پذيري صنايع كشور مورد استفاده قرار مورد نظر بر رقابت يبراي تخمين اثرات متغيرها ٢در اين مطالعه از روش پانل
 1377-82هاي چهار رقمي و براي سال ISICگرفته است. بر اين اساس مدل پايه براي صنايع مختلف در سطح كدهاي 

	تخمين زده شده است.

 خالصه فصول:	
	. موضوع مورد مطالعه را بيان نموده است »كليات«فصل اول  -
نخست مفهوم جهاني شدن بيان شده و آنگاه به بررسي آثار  ،»پذيريرقابتجهاني شدن و «فصل دوم با عنوان در  -

هاي مختلف و در پذيري از ديدگاههمچنين تعريف رقابت. مثبت و منفي ناشي از جهاني شدن پرداخته شده است
	.گرفته استسطوح مختلف مورد بررسي قرار 

ادبيات موضوع مربوط  در اين فصل .استاص يافته اختص ،»پذيري نيروي كارپذيري و انعطافرقابت«فصل سوم به  -
پذيري نيروي كار بر پذيري و اثراتي كه انواع انعطافپذيري نيروي كار، مزيت و عدم مزيت انواع انعطافبه انعطاف

																																																													
Fontura Model 1 

Panel  2 
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	. پذيري دارند، مورد توجه قرار گرفته استرقابت

است كه در آن مفهوم بخش  ،»ذيريپارتباط بخش غيررسمي با جهاني شدن و رقابت«فصل چهارم در مورد  -
پذيري و نيز ارتباط بين اشتغال پذيري و انعطافغيررسمي و اشتغال غيررسمي بيان شده و ارتباط بين رقابت

همچنين مطالعات تجربي در خصوص اندازه بخش . پذيري مورد بررسي قرار گرفته استغيررسمي و رقابت
	غلين غيررسمي بررسي شده استهاي شاغيررسمي در كشورهاي مختلف و ويژگي

تأثير با اين توضيح كه  .را بررسي نموده است »پذيري با قدرت رقابتيرابطه نظري بين انواع انعطاف«فصل پنجم  -
پذيري بر قدرت رقابتي يك بنگاه در اقتصاد جهاني از لحاظ نظري مورد تحليل واقع شده و تركيب انواع انعطاف
سپس جايگاه يك بنگاه با توجه به تركيب بهينه فعاليت در اقتصاد جهاني مورد بررسي پذيري بنگاه و بهينه انعطاف

	.قرار گرفته است
براي تصريح يك مدل اقتصادسنجي مناسب كه . پرداخته است »هاتصريح مدل و معرفي شاخص«فصل ششم به  -

پذيري معرفي عوامل مؤثر بر رقابت پذيري نيروي كار و قدرت رقابتي را نشان دهد ابتدابتواند ارتباط ميان انعطاف
صرفه مقياس و تمركز به  پذيري، سه عامل تنوع محصول،همچنين در ارتباط با عوامل مؤثر بر رقابت. گرديده است
	.اندشده 	در الگو وارد طور خاص

است كه دو شاخص عمده قدرت رقابتي و  »برآورد شاخص اشتغال غيررسمي و قدرت رقابتي«موضوع فصل هفتم  -
در اين راستا ابتدا روش محاسبه دو شاخص مذكور . انداشتغال غيررسمي به صورت مجزا مورد بررسي قرار گرفته

محاسبه  ISICو در سطح كدهاي چهار رقمي 	1377- 82هاي مورد نظر براي دوره زماني معرفي و سپس شاخص
	.اندشده

براي برآورد مدل طراحي . ارائه شده است »هاي صنعتيبندي فعاليتوردها و تحليل رتبهنتايج برآ«در فصل هشتم  -
-پايين«هاي هاي صنعتي از لحاظ سطوح مختلف فناوري به سه گروه صنايع با فناوريشده در فصل ششم، فعاليت

تقسيم » پذيررقابت«و گروه صنايع » برتر و باالتر از متوسط«هاي ، گروه صنايع با فناوري»تر از متوسط و پايين
هاي رگرسيوني اقتصادسنجي، اثر پذيري، با استفاده از مدلسپس براساس مباني مرتبط با انعطاف. شده است

	.بررسي شده است 1382-1377پذيري صنايع در دوره زماني پذيري نيروي كار غيررسمي بر رقابتانعطاف
، نتايج حاصل از مطالعه را مورد بررسي قرار داده و پيشنهاداتي در »دهاگيري و پيشنهانتيجه«فصل نهم با ارائه  -

		.است نمودهراستاي نتايج بدست آمده، ارائه 
 نتايج:  
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ها پذيري بنگاهپذيري نيروي كار يك عامل كليدي در افزايش رقابتنتايج كلي تحقيق حاكي از آن است كه انعطاف -
پذيري مؤثرند، تنوع هاي نيروي كار بر رقابتعواملي كه در كنار ويژگيترين همچنين عمده. رودبه شمار مي

نتايج كلي حاصل از برآورد مدل در گروه صنايع با . باشندهاي ناشي از مقياس و تمركز بازار ميمحصول، صرفه
لب دارد كه تر از متوسط و پايين، اين است كه مثبت بودن ضريب اشتغال غيررسمي داللت بر اين مطفناوري پايين

-پذيري نهادي و ساختاري نرسيدهاي از انعطافهاي موجود در صنايع با فناوري پايين، هنوز به تركيب بهينهبنگاه

پذيري آنان را پذيري نهادي و بنابراين رقابتتواند انعطافها ميبه طوري كه افزايش اشتغال غيررسمي در آن. اند
تواند م اشتغال غيررسمي به سمت نقطه بهينه فعاليت خود حركت نمايد، ميافزايش دهد و اگر بنگاه با افزايش سه

ولي بنگاه با افزايش سهم اشتغال غيررسمي، ممكن است كيفيت محصول و . قدرت رقابتي خود را افزايش دهد
- رز مزيتتواند بنگاه را از مهاي جديد را تا حدودي از دست بدهد كه اين عامل ميقابليت انطباق خود با فناوري

بنابراين، بنگاه بايد قبل از . هاي رقابتي خارج كند و در نتيجه نتواند استانداردهاي موجود در بازار را برآورده سازد
  .خروج از مرز رقابتي، مانع افزايش سهم شاغلين غيررسمي شود

  :واژگان كليدي -4

  .پذيريپذيري، رقابت، انعطافاشتغال غيررسمي

Informal Employment, Flexibility, Competitiveness.   

 
  هاي سياستي قابل استخراج از طرح:توصيه -5

عام  قسمت خاص و هاي سياستي كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم از نتايج اين طرح حاصل شده است در دوتوصيه
  .گرددارايه مي

	هاي سياستي خاصتوصيه -1

 هاي اقتصادي پذيري بنگاهكليدي در رقابتپذيري نيروي كار به عنوان يك عامل توجه به انعطاف.	
  پذيري بندي براي صنايع كشور در جهت ايجاد امكان براي تركيب انواع انعطافمعرفي يك درجهضرورت

	قانوني كشور -هاي خاص آن صنعت و شرايط نهاديها، با توجه به ويژگيبراي بنگاه
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 ها به منظور غيررسمي در تركيب استخدامي بنگاه ايجاد امكان قانوني استفاده از نيروي كار غيردائمي و
	.واكنش سريع به نوسانات عرضه و تقاضا و تحوالت قيمتي

 ريزي در جهت حمايت از صنايع داراي مزيت رقابتي پوياگذاري و برنامهسياست.	
 پويا ها در صادرات كه داراي مزيت رقابتي گسترش وزن آنو ها توجه ويژه به برخي صنايع و فعاليت

	.هستند ولي اكنون وزن بااليي در صادرات ندارند
	هاي سياستي عامتوصيه -2

 پذيريتر از انواع انعطافهاي خاص صنايع مختلف به منظور استفاده مناسبشناخت ويژگي	

 هاي اقتصادي تجديدنظر در قوانين محدود كننده از جمله قانون كار جهت افزايش توان رقابتي بنگاه
	.به اقتصاد جهاني مختلف در پيوستن

 اي مختلف از نيروي كار در كنار افزايش آزادي عمل كارفرمايان در اخراج و يا استخدام هاي بيمهحمايت
	.پذيري بازار كارنيروي كار جديد و درنهايت تقويت انعطاف

 و ستاي افزايش توان فني اتوجه به مسائل بومي نمودن فناوري در كنار انتقال فناوري به كشور در ر
	.تخصصي نيروي كار بومي

 ها همگام با ت مستمر آنهاي اقتصادي كشور و حركاتخاذ تدابيري خاص در راستاي پويا نمودن بنگاه
	.ديد تكنولوژيكي در سطح جهانتحوالت ج

 راستا با استانداردهاي جهاني به منظور افزايش استانداردهاي داخلي در توليد محصوالت مختلف هم
 .هاي داخلي جهت حضور در بازارهاي جهانيسازي بنگاهآماده

 

 


