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چکیده
به  جهاني،  بازارهاي  در  خود  رقابت پذیری  بهبود  براي  بنگاه ها  از  بسیاری  امروزه   
منظور  این  برای  هستند.  كار  نیروي  هزینه هاي  جمله  از  خود  هزینه های  انواع  كاهش  دنبال 
شاغالن  نوع  این  می شوند.  تشویق  غیررسمی  و  موقت  كار  نیروی  از  استفاده  به  بنگاه ها 
به دلیل انعطاف پذیری نهادی باال، قدرت بنگاه را برای واكنش به تحوالت بازار و نوسانات 
تقاضا افزایش می دهند ولی به دلیل آموزش و مهارت پایینی كه دارند، قدرت بنگاه را برای 
انطباق با تحوالت تکنولوژیکی تضعیف می كنند. این مقاله در پی بررسی اثر انعطاف پذیری 
است.  ایران  در  متوسط  از  باالتر  و  برتر  فناوري  با  صنایع  رقابت پذیری  بر  شاغالن  نوع  این 
بنابراین، ابتدا با بسط مبانی نظری، اثرات مثبت و منفی انعطاف پذیری نیروی كار غیررسمی 
داده های  با كاربرد روش  اثر  این  بنگاه مشخص می شود، سپس  رقابت پذیری یک  بر سطح 
تابلویی در خصوص صنایع با فناوری برتر در ایران )به تفکیک كدهای ISIC( و برای دوره 
فناوري  با  صنایع  در  كه  می دهد  نشان  مطالعه  نتایج  می شود.  بررسي   1377-1383  زماني 
بهبود  برای  می شود  پیشنهاد  بنابراین  است.  غالب  انعطاف پذیری  منفی  اثرات   برتر، 
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غیررسمی  كار  نیروی  به  كم تری  سهم  مذكور  صنایع  در  فعال  بنگاه های  رقابت پذیری 
اختصاص داده شود.

J24, J53, F12, O17 : JEL طبقه بندی
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مقدمه

نیروي كارشان  از جمله هزینه هاي  انواع هزینه ها  به كاهش  را  بنگاه ها  فرآیند جهاني شدن، 
تشویق كرده است. به طوري كه بنگاه ها مایلند انواع قوانین نهادي حاكم بر مناسبات بنگاه ها 
بازارهاي  در  رقابت  براي  رسمي  بنگاه هاي  دیگر،  به عبارت  دهند.  كاهش  را  نیروي كار  و 
یا  غیررسمي1  كارگران  با  را  خود  حقوق بگیر  رسمي  كارگران  تا  مي شوند  تشویق  جهاني 
پاره وقت جایگزین كنند )كارگراني كه معموالً براي استخدام خود شرط دستمزد، یا بیمه یا 
بازنشستگي و... را ندارند(. به این ترتیب، بنگاه ها با تغییر در تعداد نیروی كار به سرعت در 
برابر نوسانات و تحوالت تقاضا واكنش نشان می دهند. از سوی دیگر، به كارگیري قوانین 
ببرد، ولي  باال  را  تولید  نیروي كار ممکن است در آغاز هزینه های  استانداردهاي  نهادي و 
چنین هزینه هایي با بهره وري باالتر نیروي  كار، ابداع و نوآوري و بهبودهاي دیگر در عملکرد 
اقتصادي جبران مي شود2. به عبارت دیگر بنگاه ها برای بقا در بازارهاي جهاني نیازمند حفظ 
مي شود.  محقق  انساني  نیروي  در  سرمایه گذاري  با  امر  این  و  هستند  رقابتي  مزیت  خلق  و 
یا گسترش  برای حفظ  و تضمیني  رقابتي  به مزیت  انساني عامل مهمي در دستیابی  سرمایه 
غیررسمي  و  موقت  قراردادهاي  اگرچه  است.  جهاني  بازارهاي  در  بنگاه ها  رقابتی  قدرت 
نیروی كار، بنگاه ها را دربرابر تحوالت قیمتي رقابت پذیر مي كند اما انگیزه سرمایه گذاري 
در بخش آموزش منابع انساني را كاهش می دهد. بنگاه ها از یک سو با به كارگیري شاغالن 
غیررسمي، كاهش هزینه هاي جانبي بنگاه )ازجمله هزینه هاي بیمه و سایر هزینه های تبعیت 
از قانون كار( و افزایش توانایي انطباق بنگاه دربرابر نوسانات تقاضاي بازار، انعطاف پذیری 
از  و  می دهند  افزایش  جهاني  بازارهاي  در  را  آن  رقابتي  قدرت  درنتیجه  و  بنگاه  )نهادي( 
با  بنگاه  انطباق   قدرت  غیررسمي،  شاغالن  انساني  سرمایه  بودن  پایین  به دلیل  دیگر،  سوي 
تحوالت تکنولوژیک بازار و استانداردهاي بین المللي كاهش  یافته و درنتیجه براي مشاركت 
نیروی كار  به عبارت دیگر، وجود  بازارهاي جهاني قدرت رقابتي شان محدود  می شود.  در 

اشتغال  و  مناسب  »كار  مفهوم  بیان  براي   )ILO( كار  بین المللی  سازمان  توسط  اولین بار  غیررسمي  اشتغال  اصطالح   1
غیررسمي« در جلسه آماردانان كار در ژانویه 2002 مطرح شد. یک تعریف پایه اي از اشتغال غیررسمي،كلیه كارگران 
مزدي غیراستاندارد )بدون حداقل دستمزد و تضمین كار یا عایدي( را در برمي گیرد، خواه این كارگران در بنگاه هاي 

.)Carr& Alter Chen, 2002( رسمي یا غیررسمي شاغل باشند
2. Sengenberger (2005); pp. 9-140.



پژوهشنامه بازرگانی 70 

جهت  در  هم  را  بنگاه  یک  رقابتی  قدرت  می تواند  باال  انعطاف پذیری  سطح  با  غیررسمی 
مثبت و هم در جهت منفی تحت تأثیر قرار دهد. برایند این اثرات به نوع بنگاه و ویژگی های 
رقابتی خاص آن بستگی دارد. بنابراین، تغییر در سطح انعطاف پذیری و افزایش سهم نیروي 
كار غیررسمی در گروه های مختلف صنایع، اثرات متفاوتی بر سطح رقابت خواهد داشت. 
همچنین، بررسي این مسأله كه استفاده از شاغالن غیررسمي در فعالیت های مختلف صنعتی 
كار  نیروی  انعطاف پذیري  بر  مي تواند  اندازه  چه  تا  برتر،  فناوری  با  فعالیت هایی  ازجمله 
بنگاه ها و قدرت رقابتي شان مؤثر باشد، حائز اهمیت است. به نظر می رسد سطح فناوری برتر 
و نیاز به نیروی كار متخصص، قابلیت پذیرش نیروی كار غیررسمی در این گروه از صنایع 

را تا حد زیادی كاهش می دهد.
اثر  نظری،  مدل  یک  بسط  با  نخست  تا  كوشیده اند  مقاله  این  مؤلفان  راستا،  این  در 
الگوی  تجربي،  مطالعات  مرور  از  پس  كنند.  بررسی  را  رقابت پذیری  بر  انعطاف پذیری 
صنایع  رقابت پذیری  بر  كار  نیروی  انعطاف پذیری  اثر  بررسی  برای  مناسبی  اقتصادسنجی 
معرفی شده و در نهایت با برآورد این مدل براي صنایع با فناوري برتر و باالتر از متوسط در 

ایران، به بررسی تفصیلی نتایج پرداخته شده است.

1. مبانی نظری موضوع

بررسی  این  می شود.  بررسی  آن  بر  مؤثر  صنعتی  عوامل  و  رقابت پذیری  ابتدا  بخش  این  در 
نشان می دهد كه ویژگی های نیروی كار یکی از مشخصه های تأثیرگذار بر رقابت پذیری بنگاه 
انعطاف پذیری  میزان  یعنی  كار  نیروی  ویژگی های  مهم ترین  از  یکی  بررسی  به  است؛ سپس 
با تکیه بر مبانی نظری  آن و تأثیرش بر سطح رقابت پذیری بنگاه پرداخته می شود. از این رو، 
موجود، انواع انعطاف پذیری نیروی كار و نقش هریک بر سطح رقابت پذیری بنگاه مشخص 
نیروی  انعطاف پذیری  ارتباط  یعنی چگونگی  مقاله  نظری  قسمت چارچوب  این  در  می شود. 
كار و قدرت رقابت پذیری بنگاه فراهم می آید. در ادامه به منظور ارائه شاخصی برای برآورد 
میزان انعطاف پذیری نیروی كار در یک بنگاه، اشتغال غیررسمی و نقش آن در انعطاف پذیری 
نیروی كار معرفی می شود. بررسی مطالعات انجام گرفته مشخص می سازد كه اشتغال غیررسمی 
در تعیین سطح انواع انعطاف پذیری )نهادی و ساختاری( نقشی اساسی دارد. به این لحاظ، در 
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نیروی كار یک  انعطاف پذیری  برآورد  برای  از شاخص سهم بخش غیررسمی  برآورد مدل 
بنگاه استفاده می شود.

1ـ1. رقابت پذیری و عوامل صنعتی مؤثر بر آن
تعاریف زیادی از رقابت پذیری در مبانی نظری تجارت وجود دارد. به طوركلی رقابت پذیری 
را می توان قابلیت یک بنگاه یا صنعت خاص برای افزایش سهم از بازار بیان كرد. در سطح 
بین المللی، رقابت پذیري را مي توان به صورت توانایي یک اقتصاد براي ثابت نگه داشتن سهم 
خود در بازارهاي بین المللي و یا افزایش آن در بازارهایي كه در آن ها فعال است، تعریف 
كرد1. رقابت پذیري واقعیتي است كه قابلیت بنگاه و صنعت را در افزایش سهم از بازار نشان 
مي دهد. شاخص هاي متعددي در ارزیابي این قابلیت و توان تولیدي به كار گرفته شده   كه 
نوع آن به منافع حاصل از تولید، سهم از بازارها، سرمایه گذاري، بهره وري و ساختار تعرفه ها 
بستگي دارد. تا این اواخر، رشد باالي صادرات، شاخص مناسبي برای تعیین موقعیت رقابتي 
محسوب مي شد؛ ولي با رشد سریع فناوري و تقاضاي بازار، این شاخص تحت تأثیر عوامل 
لذا رشد  نداشت؛  ارتباطي  یا صنعت  پویایي شركت  به  قرار گرفت كه چندان  چندگانه اي 
صادرات به تنهایي، بدون درنظر گرفتن سایر عوامل برای توجیه یک رشد پایدار و درنتیجه 
به كارگیري  با  نیمه دوم دهه 1990 سعي شد  برهمین اساس در  نیست.  رقابت پذیري كافی 
تعدادي از شاخص ها كه عمدتاً بر پایه رشد بازارها، رشد واردات محصول در بازار خاص، 
محصوالت  رقابت پذیري  شده اند،  نهاده  بنا  جهاني  واردات  روند  همچنین  و  بازار  از  سهم 
صادراتي را در كل و یا در بازارهاي خاصي ارزیابي شود. براي نمونه مي توان به شاخص 
مزیت نسبي آشکارشده2، تحلیل انتقال سهم3، سهم بازار پایدار4 و پالن تجاري5 اشاره كرد6.

تعیین كننده  شاخص  یک  به عنوان  آشکارشده  نسبي  مزیت  شاخص ها،  این  بین  در 
رقابت پذیري، در سطح وسیعي به كار می رود. این شاخص براساس الگویي پایه ریزي شده 

1. Sloper (1998); pp.31-53.
2. Revealed Comparative Advantage.
3. Shift-Share Analysis.
4. Constant Market Share Analysis.
5. Trade Mapping.

6. ولي بیگي و دیگران )1383(؛ صص155-194. 
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بازارهاي جهاني  رقابتي آن در  نمایانگر موقعیت  كه طبق آن اطالعات تجاري هر كشور، 
رقابتي  مزیت  با  و  مي كند  اندازه گیري  را  نسبي  مزیت  تنها  این شاخص  واقع  در  اما  است. 
متفاوت است. مثاًل ممکن است كشورهایي كه هزینه نیروی كار پاییني دارند، مزیت نسبي 
داشته باشند اما بسیاري از آن ها در سیکل فقر و توسعه پایین گرفتار مي شوند، بنابراین هزینه 
برای شکل گیری مزیت  نسبي اساسي  نیست. مزیت  به معنای رقابت پذیری شان  لزوماً  پایین 

رقابتي است و مزیت رقابتي مکمل مزیت نسبي است1. 
والراس در سال 1987 و سپس والراس و وو2 در سال 1988 رابطه ای برای اندازه گیری 

مزیت رقابتی با عنوان مزیت رقابتی آشکارشده3 به صورت زیر ارائه دادند: 

)1(
Mij/Mj-

Xij/XjRC=
Miw/MwWiw/Xw

به ترتیب  نیز   i و   j،w اندیس های  و  واردات  و  صادرات  به ترتیب   M و   X آن  در  كه 
RC معرف جهان، كشور و كاال است. براساس این تعریف، مقادیر بزرگ تر از صفر برای

نشان دهنده مزیت رقابتی است و درمقابل مقادیر كم تر از صفر، عدم مزیت رقابتی را نشان 
این است كه  نسبي آشکارشده،  با شاخص مزیت  این شاخص در مقایسه  می دهد. ویژگی  
می تواند همزمان مزیت نسبی صادرات و واردات را ارزیابی كرده و از محاسبات مضاعف 
جلوگیری كند. این شاخص تجارت درون صنعتی را هم دربرمی گیرد. شاخص مزیت رقابتی 
برای اندازه گیری رقابت پذیری استفاده می شود و رقابت صنعتی در یک كشور را با جهان 
نشان می دهد. در این مقاله نیز براساس رابطه فوق، شاخص مزیت رقابتی در نظر گرفته شده 

است.
اساسي  راهبردی  شیوه  دو  محصول،  تمایز  و  پایین   هزینه   ،)1998( پورتر4  عقیده  به 
رقابت پذیري است. هزینه پایین به معناي توانایي بنگاه براي طراحي، تولید و فروش تولیدات 
یا خدمات  معناست كه كاال  این  به  تمایز  است.  رقبا  به  نسبت  بیشتر  با كارایي  رقابت  قابل 
كیوز5،  مطالعات  برسد.  متفاوت  مصرف كننده  نظر  به  تولید(  )كیفیت  خاص  جنبه اي  از 

1. بهکیش )1380(.
2. Vallrath & Vo, pp 22-37.
3. Revealed Competitive Advantage (RC).
4. Porter (1998).
5. Caves (1981); pp. 203-223.
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گرینوی و همکاران1، هیوز2 و كرسپو و فونتورا3، عوامل صنعتی تعیین كننده رقابت و مقدار 
تجارت درون صنعتی را تنوع محصول، صرفه جویی های ناشی از مقیاس تولید، ساختار بازار، 
مدل های  كه  عواملي  مهم ترین  دیگر،  به عبارت  می كنند.  معرفی  كار  نیروی  خصوصیات 
ساختار  و  اقتصادي  صرفه هاي  محصول،  تنوع  كرده اند،  پیش بیني  بین الملل  تجارت  جدید 
بازار است. به طوری كه اكثر مدل هاي نظري بر پایه این سه متغیر، پدیده تجارت درون صنعتی 
را توضیح مي دهند و راهبردهای رقابتی را به همراه دارند. در سال های اخیر انعطاف پذیری 
به عبارت دیگر،  بنگاه محسوب می شود.  برای  منابع رقابتی  از  به عنوان یکی  نیز  نیروی كار 
راهبردهاي رقابت پذیري )هزینه پایین و تمایز محصول( مي تواند در قالب شکل هاي مختلف 
انعطاف پذیري نیروي كار توسط بنگاه انتخاب شود. در این قسمت هریک از عوامل فوق و 

تأثیرشان بر رقابت پذیری با استناد به شواهد نظری و تجربی بررسی می شود:

الف( صرفه جويي هاي ناشي از مقياس توليد: به طوركلی صرفه جویی هاي ناشي از مقیاس 

به بنگاه كمک مي كند كه با هزینه پایین تری فعالیت كند. به همین دلیل اولین راهبرد 
به  كه  است  مقیاس  از  ناشي  صرفه  جویی هاي  پورتر4،  نظر  از  قیمتي  رقابت  عمومي 
راهبردهاي رقابتي منجر مي شود. شاخص های متعددی برای محاسبه بازدهی نسبت 
به مقیاس تولید تعریف شده اند. میانگین اندازه بنگاه یا ارزش افزوده ای كه به صنعت 
اضافه می شود و یا میزان اشتغال در بنگاه هایی با بیش از 500 كارمند و نیز بهره وری 
شناخته  تولید  مقیاس  از  ناشی  به عنوان شاخص صرفه جویی  بزرگ  بنگاه های  نسبی 

می شود.

ب( تنوع محصول: تمایز و تنوع محصول به عنوان دومین راهبرد رقابت پذیري از دیدگاه 

پورتر شناخته می شود. هیل و همکاران5 نیز یکي از منشأهاي رقابت را تنوع و تمایز 
محصول مي دانند. مهم ترین معیار اندازه گیری درجه تنوع محصول، تعداد طبقه های 
موجود در یک صنعت است. اگر صنعتی در سطح 3 رقمی كدهای SITC 6 تعریف 

1. Greenaway and et. al (1984); pp. 319-344.
2. Hughes (1993); pp. 561-572.
3. Crespo and Fontoura (2001); pp. 1-27.
4. Porter (1980).
5. Hill,et.al (1998); pp 105-127.
6. Standard International Trade Classification.
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شده باشد، تعداد كاالهای موجود در سطوح 4 و 5 رقمی از كدهای SITC می تواند 
بیانگر تنوع محصول در این صنعت باشد.

بازار تولید یک صنعت در میان  به مفهوم میزان تمركز  بازار  بازار: ساختار  پ( ساختار 

بنگاه بزرگ در  با نسبت تمركز فروش چهار  بازار  چند بنگاه خاص است. ساختار 
كل فروش بخش، اندازه گیری می شود. تحلیل های نظری تجارت درون صنعتی بر این 
بنگاه هایشان زیاد است احتماالً در مقایسه  بازارهایی كه تعداد  نکته تأكید دارد كه 
با بازارهایی كه تعداد بنگاه هایشان كم است، تجارت درون صنعتی بیش تری دارند. 

بنابراین، نسبت تمركز با رقابت پذیری و تجارت درون صنعتی رابطه منفی دارد.

می شود  ارزیابی  مختلفی  شاخص های  با  خصوصیات  این  کار:  نيروی  خصوصيات  ت( 

و انعطاف پذیري نیروي كار بنگاه را نشان می دهد. به عنوان مثال، می توان به نسبت 
نیروی كار ماهر در كل نیروی كار یا سهم كارگران فني و حرفه اي برای اندازه گیری 
خصوصیات نیروی كار صنعت اشاره كرد. به دلیل اهمیت این عامل در رقابت پذیري، 

در قسمت بعد، مباني نظري آن به تفصیل بررسی می شود.

2ـ1. اثر انعطاف پذیري نيروي كار بر رقابت پذیري
نیروی كار« است  بنگاه »وضعیت  بر سطح رقابت پذیری یک  تأثیرگذار  متغیرهای  از  یکی 
مي دهد.  نشان  را  آن  انعطاف پذیری  میزان  و  دارد  اشاره  كار  نیروی  ویژگی های  به  كه 
رقابتي،  فشارهاي  افزایش  درنتیجه  و  بین المللي  سطح  در  بازارها  گسترش  با  همراه  درواقع 
حضور بنگاه ها در اقتصاد جهاني مستلزم بازنگري در میزان انعطاف پذیری نیروی كار برای 
انواع  راستاي  در  حركت  اساس،  براین  بود.  خواهد  جهاني  سطح  در  بیشتر  رقابت پذیري 

انعطاف پذیری بر گسترش قدرت رقابتي بنگاه هاي فعال در یک صنعت مؤثر است.
رقابت پذیري  و  رشد  براي  مهم  عامل  به عنوان یک  كار  نیروی  انعطاف پذیري  امروزه، 
اقتصادي شناخته مي شود. انعطاف پذیري در سطح یک بنگاه، براي آن بنگاه نیروی كاري 
باشد1. درواقع  داشته  انعطاف  قابلیت  بنگاه  تقاضاهاي  و  نیازها  به  نسبت  فراهم مي آورد كه 

1. Locke, Piore, Kochan (1995).
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مي دهد1.  نوید  را  جهاني  اقتصاد  در  رقابت پذیري  توانایي  سازمان ها،  به  انعطاف پذیري 
براي  مدیریتي  ابزارهاي  مهم ترین  از  یکي  نیروی كار  انعطاف پذیري  امروزه  به گونه اي كه 
مي شود؛  محسوب  جدید  تولیدي  فناوري هاي  و  كار  بازار  تحوالت  با  انطباق  و  تعدیل 
نیروی  انعطاف پذیري  مختلف  شکل هاي  بیشتر،  رقابت پذیري  انگیزه  با  بنگاه  هر  درنتیجه 
انواع  كار،  نیروي  انعطاف پذیري  مفهوم  نخست  بخش،  این  در  می دهد.  گسترش  را  كار 
انعطاف پذیری نیروی كار و شاخص های اندازه گیري آن تعریف شده و سپس تركیب بهینه 

انعطاف پذیری و اثر آن بر رقابت پذیری بررسی می شود.

1ـ2ـ1. مفهوم انعطاف پذیری نيروی كار و انواع آن

بحث هاي آكادمیک انعطاف پذیري نیروی كار براي مدت طوالني مورد توجه بوده است. 
اسگواِرا2 انعطاف پذیري نیروی كار را به عنوان سازماندهي دوباره فرآیند كار در عکس العمل 
كار  نیروی  انعطاف پذیري  هاكستروم3،  و  بریکینشو  مي كند.  تعریف  اقتصادي  تحوالت  به 
 ،1980 دهه  در  مي دانند.  فرصت ها  و  تهدید ها  با  سازگاري  و  تعدیل  قابلیت  و  توانایي  را 
مدل هاي انعطاف پذیر نیروی كار مانند مدل بنگاه انعطاف پذیر اتکینسون4، بالوین و كامپ5 و 
والبردا6 مطرح شد. مدل اتکینسون به عنوان یک مدل پایه، نگاهي راهبردي بر مدیریت منابع 
انساني و انعطاف پذیري نیروي كار دارد. براساس این مدل، نیروی كار به دو دسته اصلي و 
فرعي تقسیم مي شود. نیروی كار اصلي سطح مهارت باالیي دارد و در فرآیند تصمیم گیري 
امنیت  كارگراني  چنین  مي شود.  استخدام  سازمان  توسط  مستقیم  به طور  و  مي كند  شركت 
شغلي و حقوق باالیي دارند كه این، سطح مهارت و اهمیت آن ها را براي سازمان منعکس 
اندک  یا  امنیت شغلي كم و عدم استقالل  پایین،  با دستمزدهاي  فرعي  نیروی كار  مي كند. 
مهارت،  به  كار  نیروی  از  دسته  این  مشاغل  مي شوند.  مشخص  كارشان  در  استقالل  بودن 
بازار  میان مدت  نوسانات  مقابل  در  اصلی  كار  نیروی  دارد.  نیاز  كمی  یادگیری  و  آموزش 

1. De Ruyter, Burgess (2000); pp. 452-463.
2. Esguerra (1997).
3. Birkinshaw & Hagstrom (2000).
4. Atkinson (1984); pp. 28-30.
5. Bolwijn and Kumpe (1990); pp. 44-57.
6. Volberda (1992).
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صیانت می شود ولی نیروی كار فرعی در معرض این نوسانات است. 
در مباحث نظری اقتصاد كار، یعنی نظریه نیروی كار درونی ـ بیرونی1 به تمایز این دو 
دسته نیروی كار اشاره شده است2. براساس این نظریه، بخشی از قدرت بازار كار در اختیار 
نیروی كار درونی است. نیروی كار درونی از سقوط دستمزدها به سطحی كه تمایل به كار 
باالیی برخوردار است  امنیت شغلی  از  نیروی كار درونی  باشد، جلوگیری می كند.  نداشته 
و نقش مؤثری در تعیین دستمزد دارد. نیروی كار بیرونی از چنین حمایت هایی برخوردار 
قدرت  می كند.  فعالیت  كار  بازار  غیررسمی  بخش های  در  یا  است  بیکار  معموالً  و  نیست 
نیروی كار درونی از هزینه های جابه جایی ناشی می شود به طوری كه برای بنگاه ها جایگزین 
هزینه های جابه جایی  این  پرهزینه می كند.  بیرونی  نیروی كار  با  را  كردن كاركنان موجود 
شامل هزینه های استخدام، اخراج، اجاره و آموزش نیروهای جدید است. به طوركلی نیروی 
بیکاران،  مقابل  در  به شکل های مختلفی دسته بندی می شود: شاغالن  بیرونی  و  كار درونی 
افراد دارای شغل خوب در مقابل افراد با شغل بد )شغل رسمی در مقابل شغل غیررسمی(، 
مقابل  را دارند در  بنگاه  افرادی كه مهارت های خاص  تازه كاران،  مقابل  ارشد در  شاغالن 
موقت،  قرارداد  با  كارگران  مقابل  در  دائمی  قراردادهای  با  كارگران  ندارند،  كه  كسانی 

كاركنان اصلي در مقابل كاركنان فرعي و....3.
سه گونه انعطاف پذیري نیروی كار توسط اتکینسون تعریف مي شود: 

مطلب داللت  این  بر  انعطاف پذیري تخصصي  )کيفی(:  انعطاف پذيري تخصصي4  الف( 

دارد كه یک كارگر بتواند طیف وسیع و متفاوتي از كارها را انجام دهد. این نوع 
انعطاف پذیري كه به بنگاه اجازه مي دهد كیفیت و سطح تولید خود را با هزینه هاي 

اضافي ناچیزي تغییر دهد به نیروی كار اصلي مربوط است. 

ب( انعطاف پذيري تعدادي5 )کّمی(: انعطاف پذیري تعدادي داللت بر بنگاهي دارد كه 

مي تواند در پاسخ به نوسانات تقاضا، سطح ساعات كاري را در كوتاه مدت تعدیل 

1. Insider-Outsider Theory.
2.Wolter (2001), pp 445-456.
3.Lindbeck and Snower (2002), pp 1-55.
4.Functional Flexibility 
5.Numerical Flexibility 



ی. یننصای پذاف نقوف  ار ب ریابی پذاف طناا ااا 77

كند و بیانگر این مطلب است كه كارفرما مشکلي در استخدام و اخراج كارگران یا 
نیروی كار فرعی است.  به  انعطاف پذیری مربوط  نوع  این  ندارد.  تغییر زمان كاري 
كه  مي آورد  به وجود  را  امکان  این  مالي  انعطاف پذیری  مالي1:  انعطاف پذيري  پ( 

درواقع  منعکس كند.  را  كار  نیروی  تقاضاي  و  كار، شرایط عرضه  نیروی  دستمزد 
قوانین موجود در جامعه، سطح دستمزد را تعیین نکند و تنها شرایط عرضه و تقاضا 

در تعیین دستمزد نیروی كار نقش داشته باشد2. 

مونستریوتیز3 )2003( مجموعه كاملي از شاخص هاي انعطاف پذیري بازار نیروی كار را 
معرفي و اندازه گیري كرده است. شاخص هاي ساخته شده او عبارتند از:

• به 	 هفتگي  كاري  اضافه  متوسط  سهم  كاركنان،  كاري  متغیر  ساعات  سهم  متوسط 
مي دهند،  انجام  نوبتي  كار  كه  كاركناني  هفتگي، درصد  استاندارد  ساعات  متوسط 
پاره وقت  اشتغال  سهم  متوسط  و  مي كنند  كار  هفته ها  آخر  كه  كاركناني  درصد 
)موقت( به كل اشتغال )این شاخص انعطاف پذیري تعدادي یا انعطاف پذیري زمان 

كار را اندازه گیري مي كند(.
• استانداردهاي نیروی كار، مهارت چندگانه )این شاخص انعطاف پذیري تخصصي را 	

اندازه گیري مي كند(.
به طور كلي انعطاف پذیري نیروي كار به دو دسته تقسیم مي شود:

الف( انعطاف پذيري نهادي4: انعطاف پذیري نهادي، توانایي بنگاه را براي حفظ قدرت 

و  ضوابط  كار،  روابط  به  مربوط  )قوانین  موجود  نهادي5  شرایط  در  خویش  مانور 
مي دهد.  نشان  و...(  كار  محیط  براي  دولت  سوي  از  اعمال شده  استانداردهاي 
به عبارت دیگر منظور از انعطاف پذیری نهادي، درجه توانایي گریز بنگاه از پذیرش 
و رفتار در چارچوب محدودیت های تحمیل شده از سوي نهادهاي موجود، درمورد 
استفاده از نیروی كار است. این نوع انعطاف پذیري شامل انعطاف پذیري تعدادي و 

1. Financial Flexibility 
2. Atkinson (1984); pp 28-30.
3. Monastiriotis. 
4. Institutional Flexibility.

5. نهادها دربرگیرنده محدودیت هاي غیررسمي و قوانین رسمي و ویژگي هاي اعمال آن ها هستند و همراه با یکدیگر قواعد 
بازي در رفتار مبادالت اقتصادي بین انسان ها را تعیین می كنند )نورث، 1377(.
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انعطاف پذیري مالي است. برخي از ویژگي هاي شاغالن غیررسمي به گونه اي است كه 
ارتباط نزدیک این نوع اشتغال را با انعطاف پذیري نهادي مشخص مي كند. كارگران 
و  مي شوند  مشخص  عدم حمایت ها  یا  آسیب پذیري  از  باالیي  درجه  با  غیررسمي 
توسط هیچ نهاد یا قانوني به رسمیت شناخته نمي شوند، لذا از حمایت هاي اجتماعي 
نیستند و ازآنجاكه فعالیت شان فاقد  و قانوني )درمورد منافع شغلي خود( برخوردار 
و حفاظت  تعریف  آن ها  در  مالکیت  بنابراین حقوق  است،  مکتوب رسمي  قرارداد 
غیرمستمر  و  پایین  بسیار  و درآمدهایشان  ناپایدار  افراد عموماً  این  اشتغال  نمي شود. 
آموزشي،  هزینه هاي  عوایدكم،  پایین،  دستمزدي  هزینه هاي  كارگران  این  است1. 
دفتري و سرپرستي پایینی نیز دارند؛ بنابراین كارفرما با تغییر شرایط و نوسانات تقاضا 
به سهولت و با هزینه ناچیزي قادر به جابه جایي، به كارگیري و یا اخراج نیروی كار 
خواهد بود. از این رو مي توان گفت، یکي از راه هاي افزایش انعطاف پذیري نهادي، 
این  به  شواهد  به طوركلي  است.  غیررسمي  یا  پاره وقت  موقتي،  شاغالن  از  استفاده 
با رضایت شغلي كم تر، منافع كم تر،  مطلب اشاره دارند كه اگرچه غیررسمي شدن 
آموزش هاي ضمن خدمت كم تر و عدم اطمینان بیشتر در طول استخدام همراه است 

اما با انعطاف پذیري نهادي بیشتر در ترتیبات شغلي همراه است2.

ب( انعطاف پذيری ساختاري3: انعطاف پذیری ساختاري، توانایي بنگاه را از نظر ساختار 

نیروي انساني )سرمایه انساني(، ساختار مدیریت و سازمان و... در داخل بنگاه براي 
كیفیت  افزایش  فناوري،  تغییر  تولید،  تغییر خط  )مثل  بازار  شرایط جدید  با  انطباق 
تولید و...( نشان مي دهد. به عبارت دیگر منظور از انعطاف پذیري ساختاري قدرت، 
تخصصی  انعطاف پذیري  شامل  و  است  بیروني  تحوالت  با  بنگاه  دروني  انطباق 

می شود. 

شاغالن غیررسمي خواه به علت اندک بودن هزینه هاي صرف شده براي آموزش آن ها، 
ساعات كار زیاد، دوري از مراكز آموزشي و عدم آگاهي از اهمیت مراكز آموزش، اغلب 

1. Carr and Chern (2002).
2. Goldberg and Pavcnik (2003).
3. Structural Flexibility.
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این شاغالن مهارت  بنابراین،  به روز را كسب نمي كنند؛  مهارت ها و آموزش هاي الزم و 
و تخصص پاییني دارند و به دلیل فقدان آموزش هاي عمومي، قادر به كسب مهارت هاي 
این  ساختاری  انعطاف پذیري  سطح  امر  این  نیستند.  ضمن خدمت  آموزش هاي  و  جدید 
از  بنگاه  در  پویا  یا  بلندمدت  رقابت پذیري  اگرچه  بنابراین  می دهد.  كاهش  را  كاركنان 
از  و  بنگاه  فني  و  انساني  زیرساخت هاي  و  آموزش  در  سرمایه گذاري  به  منوط  یک سو 
سوي دیگر مستلزم وجود نهادها و قوانین شفاف و مناسب است، اما به طوركلي مي توان 
گفت كاركنان غیررسمي بنگاه ها، به دلیل سطح پایین سرمایه انساني و مهارت ، نمی توانند 
براي بنگاه ظرفیت الزم برای كسب مزیت رقابتي پویا را فراهم كنند. بنابراین، ویژگي هاي 
اشتغال غیررسمي به گونه اي است كه انعطاف پذیري نهادي نیروی كار بنگاه را گسترش 
بازارهاي جهاني كمک مي كند.  بنگاه در سطح  به رقابت پذیري  این طریق  از  می دهد و 
در  موجود  غیررسمي  شاغالن  انسانی  سرمایه  در  سرمایه گذاري  به  عدم توجه  متقاباًل  اما 
رقابتي  سطح  درنتیجه  و  مي دهد  كاهش  را  كار  نیروی  ساختاري  انعطاف پذیري  بنگاه، 
بازارهاي  در  بقا  برای  بنگاه  هر  به طوري كه  می یابد.  كاهش  جهاني  بازارهاي  در  بنگاه 
نوع  دو  از  تركیبی  درواقع  كه  كند  انتخاب  را  شاغالن  از  مناسبی  تركیب  باید  جهاني 
بنابراین، بخش غیررسمي و یا  انعطاف پذیري نهادي و ساختاري نیروی كار بنگاه است. 
سهم شاغالن غیررسمي در یک صنعت یا یک فعالیت، به دلیل انعطاف پذیری نهادي باال و 
انعطاف پذیری ساختاري پایین، به عنوان شاخصي برای بررسي اثر انعطاف پذیری بر قدرت 

رقابت پذیری و ظرفیت ادغام در اقتصاد جهاني به كار می رود. 

2ـ2ـ1. ارتباط نظری انعطاف پذیری و قدرت رقابتی بنگاه

نهادي  و  انعطاف پذیري ساختاري  نوع  دو  در  مي توان  را  انعطاف پذیری  انواع  در مجموع، 
مختلف  انواع  شکل گیری  وجود  با  كه  است  این  نشانگر  مختلف  شواهد  كرد.  خالصه 
اكثر  عمل  در  استخدامي،  روابط  ماهیت  و  استخدام  نوع  صنایع،  براساس  انعطاف پذیري 
انواع مختلف انعطاف پذیري را استفاده مي كنند. نوع انعطاف پذیري كه  بنگاه ها تركیبي از 
یک بنگاه در یک كشور خاص دنبال می كند و میزان آن، تا حد زیادي تحت تأثیر سیستم 
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روابط صنعتي، قوانین بازار كار، سیستم هاي كارآموزي و آموزش حرفه اي1 و خصوصیات بازار 
نیروی كار است. این عوامل باعث مي شود كه بنگاه ها نتوانند به طور همزمان به سطح باالیي از 
انواع انعطاف پذیري نیروی كار دست یابند2. درجه انعطاف پذیري همچنین تحت تأثیر راهبرد 
رقابتي بنگاه قرار دارد3. به عقیده اسگوارا فرآیندهاي تولیدي ای كه فناوری باالیی دارند نسبت 
به فعالیت های كاربرتر، تکراري، دستي و كم تر فني، نیاز بیش تري به نیروی كار ماهر و كنترل 
كیفیت دارند. به عبارت دیگر، بیش تر به منابع انساني با مهارت باال و دانش فنی نیازمندند و كم تر 
از كارگران بی تجربه و غیررسمی استفاده می كنند. بنابراین، بیش تر بر انعطاف پذیری ساختاری 
یا تخصصی تکیه می كنند. یک مطالعه  در بنگاه های آمریکا، یکی از عامل نابودی رقابت پذیري 
بنگاه ها را نادیده گرفتن بلندمدت سرمایه انساني دانسته است. فعالیت هاي استراتژیک با هدف 
مزیت  به  تا  به سازمان ها كمک می كند  ماهر  آماده  سازی كارگران  با  انساني مي تواند  توسعه 
كاراتر  تا  كند  كمک  كاركنان  به  انساني  منابع  توسعه  در  سرمایه گذاري  یابند.  دست  رقابتي 
براي  مطالعه اي  در  توسلمان4،  و  دونالد  انجام شود. مک  باالتري  كیفیت  با  تولیدات  و  باشند 
ساده اي  مدل  از  و  كرده  فراهم  چارچوبي  بنگاه  سطح  در  كار  نیروی  انعطاف پذیري   تحلیل 
براي تحلیل مفهوم تركیب بهینه انعطاف پذیري استفاده كردند. فرض های این مدل چنین است: 

1. كلیه نهاده ها به غیر از نیروی كار ثابت اند. 

2. دو نوع بازار وجود دارد: در بازارهایي از نوع X تقاضا تحت تأثیر نوسانات غیرقابل 
پیش بیني قرار دارد و رقابت از نوع قیمتي است و در بازارهاي دیگر از نوع Y تقاضا 

نسبتاً باثبات است و رقابت عمدتاً توسط تفاوت هاي كیفي، هدایت مي شود

نظام  روابط صنعتي  و  قانون، سیاست، آموزش   ،N دارد در كشور  3. دو كشور وجود 
انعطاف پذیري   بر  نظام   این   F كشور  در  و  است  تعدادي  انعطاف پذیري  بر  موجود 
تخصصي تکیه مي كند، بنگاه ها در جست وجوي حداقل هزینه هستند و هزینه انواع 

مختلف نیروی كار ثابت فرض مي شود. 

1. Vocational Education Training (VET).
2. Blyton and Lucio (1995); pp. 272-290.
3. Tuselmann (1996); pp. 50-67.
4. Mcdonald, and Tuselmann (1996), pp. 268-289.
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و  تعدادي  انعطاف پذيري  بين  ترکيب  محدوديت هاي  باال،  فرض هاي  به  توجه  با 
حداکثر   ،oc شعاع  داد.  نشان   )1( نمودار  به صورت  می توان  را   N کشور  در  تخصصي 
N، گسترش  ماهيت کشور  به  توجه  با  مي دهد.  نشان  را  تعدادي  انعطاف پذيري  از  استفاده 
 od شعاع  نيست.  ممکن  سطح  اين  آن سوي  تخصصي  به  تعدادي  انعطاف پذيري  نسبت 

محدوديت هاي استفاده از انعطاف پذيري تخصصي را ترسيم مي کند.

B

A

انعطاف پذيري تخصصى

انعطاف پذيري 
تعدادي

c

d

B

A

انعطاف پذيري تخصصى

انعطاف پذيري 
تعدادي

e

Px

o     o

Source: Mcdonald and Tuselmann (1996).

نمودار 1ـ خطوط محدوديت                               نمودار 2ـ تركيب بهينه

بنابراين فضاي بين اين دو شعاع، ترکيب هاي  ممکن انعطاف پذيري تعدادي و تخصصي را 
که توسط بنگاه هاي کشور N استفاده مي شود، نشان مي دهد. فضاي ممکن بين دو شعاع، بيشتر 
 B نقطه  و   oc A روي شعاع  نقطه  است.  نزديک  تعدادي(  )انعطاف پذيری  به محور عمودي 
روي شعاع od و به طورکلی خط AB براي نيروی کار ترکيب هاي ممکن انعطاف پذيري هاي 
تعدادي و تخصصي ای را نشان می دهد که با هزينه ثابت به دست می آيد )خط هزينه يکسان(. 
 od و oc نيز مي توان نمودار مشابهي ترسيم کرد )فضاي ممکن بين شعاع هاي F براي کشور
به محور انعطاف پذيري تخصصي نزديک تر است(. ساختار حاکم بر کشور F به گونه اي است 

e
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كه امکان استفاده بیشتر از انعطاف پذیري تخصصي را فراهم مي كند. بنگاه ها زماني در بازاري 
به  پاسخ  براي  را  نیاز  مورد  كار  نیروی  به سرعت  بتوانند  كه  می كنند  عمل  مؤثرتر   X نوع  از 
نوسانات تقاضا تجهیز كنند. این مسأله با منحني همسان رقابتی نشان داده مي شود، كه به سوي 
رقابتی  همسان  منحني   ،Y نوع  از  بازاري  در  بنگاه ها  و  است  متمایل  تعدادي  انعطاف پذیري 
خواهند داشت كه به سوي انعطاف پذیري تخصصي تمایل دارد )منحنی رقابت همسان مکان 
می كند(.  ایجاد  را  رقابت پذیری  از  ثابتی  كه سطح  است  انعطاف پذیری  از  تركیباتی  هندسی 
تركیب بهینه انعطاف پذیري، از تماس باالترین منحني همسان رقابتی )Px( با خط هزینه یکسان 
به دست مي آید. این وضعیت در نمودار )2( نشان داده شده است )نقطه e(. در فعالیت هایی كه 
نیاز دارد این تركیب بهینه به محور انعطاف پذیری تخصصی  به تخصص و مهارت بیش تری 
فاقد تخصص  پایین و كارهای تکراری و  فناوری  فعالیت هایی كه سطح  نزدیک است و در 

دارد، تركیب بهینه انعطاف پذیری به محور انعطاف پذیری تعدادی نزدیک تر خواهد بود.
بنابراین بنگاه ها باید شکل هاي متنوع انعطاف پذیری را با یکدیگر به صورت بهینه تركیب 
نمایند. به طوري كه با توجه به سایر رقبا و همچنین در نظر گرفتن بازاري كه در آن عمل 
مي كنند ماكزیمم منفعت را به دست آورند1. اكنون با توجه به پایه های نظری بیان شده توسط 
مک دونالد و توسلمان می توان مدل مذكور را برای ارائه چارچوب فعالیت های یک بنگاه 
نوع  دو  با  بنگاه  ذكر شد، یک  قباًل  كه  داد.  همان طور  توسعه  و  بسط  بازارهای جهانی  در 
در  را  بنگاه   توانایي  نهادي  انعطاف پذیري  است.  مواجه  نهادي  و  ساختاري  انعطاف پذیری 
اشتغال  تغییر سطح  یا  دستمزدي  هزینه هاي  كاهش  طریق  از  برون زا  به شوک هاي  واكنش 
نشان مي دهد و انعطاف پذیري ساختاري توانایي و قدرت انعطاف پذیری بنگاه  را در مواجهه 
به  دستیابی  به منظور  بنگاه  سطح  در  خالق  محیطي  ایجاد  و  جدید  ابداعات  و  تحوالت  با 
یک  محدودیت های  بررسی  هدف،  قسمت،  این  در  مي دهد.  نشان  بازار  از  مناسبي  سهم 
صنعت برای فعالیت یک بنگاه در چارچوب شرایط بازار جهانی است. برای مشخص كردن 
رقابت  همچنین سطح  و  توسعه  مرزي  یک صنعت  باید خطوط  در  رقابتي  مزیت هاي  مرز 
جهاني در هر صنعت مشخص شود؛ بنابراین، در ادامه ابتدا این دو موضوع بررسی مي شود، 
از  را مشخص كرد.  رقابتي  مزیت هاي  مرز  مي توان  دو محدودیت  این  از  استفاده  با  سپس 

1. Tuselmann (1996); pp. 50-67.
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طرف دیگر، رقابت هاي گسترده در سطح جهاني باعث مي شود تا بسیاري از بنگاه ها سهم 
خود را در صحنه رقابت از دست دهند و درنهایت نتوانند در بازار جهاني باقی بمانند. این 
بنگاه ها و  انعطاف پذیری  افزایش سطح  رقابت براساس نوع و ویژگي  هر صنعت، از طریق 
تغییر در تركیب انواع انعطاف پذیری شکل مي گیرد. درواقع بنگاه هاي فعال در هر صنعت 
با سطح مشخصي از رقابت در اقتصاد جهاني مواجه اند، به طوري كه بقای هر بنگاه به كسب 
آن حداقل سطح رقابتي وابسته خواهد بود. دستیابی به چنین سطح رقابتي ای نیازمند سطح 
در چارچوب  مي توان  را  این سطح حداقل  است.  انعطاف پذیری  انواع  تركیب  از  حداقلي 

منحني هاي رقابت همسان نشان داد )نمودار 3(.

انعطاف پذيري 
نهادى

انعطاف پذيري ساختارى

منحنى هاى رقابت همسان 
در سطح يك صنعت

سطح حداقل 
رقابت جهانى

نمودار 3ـ سطح رقابت جهاني در یک صنعت خاص

سطح  نظر  از  متفاوتي  بنگاه هاي  صنعت  هر  برای  جهانی  سطح  در  دیگر،  سوی  از 
بنگاه های  برای  نیز  متفاوتی  توسعه1  مسیرهای  بنابراین  دارد؛  وجود  استفاده  مورد  فناوری 
صنعت  در  توسعه  مسیرهاي  از  نقشه اي  مسیرها،  این  براساس  می آید.  به دست  صنعت  آن 

1. مسیر توسعه، مکان هندسی نقاطی كه تركیبات حداقل هزینه برای قدرت رقابتی را با معین بودن هزینه دست یابی به هر نوع 
انعطاف پذیری و متغیر بودن هزینه یکسان بنگاه، به شرط ثابت ماندن قیمت عوامل رقابتی )انعطاف پذیری(، نشان می دهد.
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فراهم می آید. در میان نقشه مسیرهاي توسعه، مي توان مرزهاي باال و پایین توسعه را براي 
هر صنعت مشخص كرد. این مرزها درواقع بیانگر این نکته اند كه رقبای حاضر در بازار در 
تازه وارد،  بنگاه  هر  برای  مرزها  این  دیگر،  بیان  به  دارند.  قرار  انعطاف پذیری  از  طیفی  چه 
از  بازار  بنگاه های موجود در  نشان می دهد.  را  انعطاف پذیری  رقبا در دو سوی  حدی ترین 
لحاظ تکنولوژیکي یا به لحاظ محدودیت هاي نهادي، نمی توانند فراتر از این مرزها فعالیت 
بازارهاي جهاني را نشان مي دهد كه  بر  كنند. درواقع خطوط مرزي توسعه، شرایط حاكم 
براساس امکانات تکنولوژیکی و یا براساس قوانین و استانداردهاي حاكم بر اقتصاد جهاني 
شکل گرفته اند. نمودار 4 محدودیت های جهانی و یا مرز استفاده از انعطاف پذیری نهادی و 

ساختاری )نظیر استانداردهای جهانی( را مشخص می كند. 

انعطاف پذيري ساختارى

محدوديت هاى جهانى

انعطاف پذيري 
تعدادي

نمودار 4ـ محدودیت های جهانی در صنعت 

)حداكثر  مرزي محدودیت های جهانی  تركیب خطوط  از  رقابتي صنعت  مزیت هاي  مرز 
یک  در  جهاني  رقابت  سطح  حداقل  با  ساختاری(  و  نهادی  انعطاف پذیری  از  استفاده  مرز 
صنعت  یک  رقابتي  مزیت هاي  مرز  پررنگ (.  منحني   )5( )نمودار  می شود  مشخص  صنعت، 
به گونه اي است كه فعالیت یک بنگاه در صحنه رقابت جهاني تنها در درون این مرز امکان پذیر 
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است و بنگاه هایي كه خارج از این مرز قرار دارند امکان حضور در صحنه رقابت جهاني را 
نخواهند داشت. این عدم حضور به دو دلیل است: دلیل اول این كه بنگاه نتواند سطح حداقل 
رقابت جهاني در صنعت موردنظر را به دست آورد و دلیل دوم این  است كه قادر به رعایت 
استانداردها، شرایط، ضوابط اقتصاد جهاني نبوده و نمی تواند خود را با شرایط اقتصاد جهاني 

هماهنگ كند. 

انعطاف پذيري ساختارى

مرز مزيت هاى 
رقابتى

انعطاف پذيري 
نهادى

نمودار 5ـ مرز مزیت هاي رقابتي در یک صنعت

2. مطالعات تجربي 

قرار گرفته است.  بررسی  بر رقابت پذیری مورد  مؤثر  در مطالعات مختلفی، عوامل صنعتی 
 94 دربرگیرنده  صنعتی  كشور  سیزده   ،1981 سال  در  صنعتی  عوامل  بررسی  برای  كیوز 
SITC را بررسی كرد. گرینوي و همکاران1 نیز در سال  صنعت در سطح سه رقم كدهای 
تعیین كننده  صنعتی  خاص  مشخصات  مطالعه  به  داخلی  صنعت  ساختار  بر  تأكید  با   ،1984

1. Greenaway and et.al. 
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تجارت درون صنعتی و رقابت پذیری صنایع انگلستان پرداختند. هیوز در سال 1993، عوامل 
در  توسعه یافته  چندكشور  میان  رقابت پذیری  و  درون صنعتی  تجارت  بر  تأثیرگذار  صنعتی 
تجربي  نتایج  بررسی كرد.  پانل  به روش  برای 68 صنعت  را  فاصله سال های 1980-1987 
كه  مي دهد  نشان   ،)1993( هیوز  و   )1984( همکاران  و  گرینوي   ،)1981( كیوز  مطالعات 
تنوع  شامل  درون صنعتی  تجارت  مقدار  و  رقابت پذیري  تعیین كننده  صنعتي  خاص  عوامل 
كار  نیروی  خصوصیات  و  بازار  ساختار  تولید،  مقیاس  از  ناشي  صرفه جویي هاي  محصول، 

است. 
در مطالعات مختلف خصوصیات و ویژگي هاي نیروي كار به عنوان یک عامل تأثیرگذار 
نتایج  به طوري كه  است؛  بررسي شده  نیروي كار  انعطاف پذیري  به صورت  رقابت پذیري  بر 
مطالعه چاهاد در برزیل نشان می دهد در واكنش به فشارهاي رقابتي، اشکال غیرسنتي اشتغال 
رشد یافته اند و تمایل به انعطاف پذیري تعدادي نیروي كار، به استفاده بیشتر از قراردادهاي 
در  نتایج  براساس  كه  معنی  این  به  است؛  شده  منجر  غیراستاندارد  به صورت  كار  نیروي 
قراردادهاي  از  استفاده كمپانی ها  به دلیل  كار  نیروي  هزینه های  برزیلي كاهش  كمپاني هاي 

غیراستاندارد نیروي كار و افزایش انعطاف پذیري تعدادي بوده است1.
كارفرمایان  توجه  مورد  نیز  هند  از جمله  برخي كشورها  در  كار  نیروی  انعطاف پذیري 
رقابت  و  اقتصادي  رشد  بهبود  براي  را  كار  نیروی  انعطاف پذیري  آن ها  است.  گرفته  قرار 
الزم می دانند. ویز و سودها دشپاند و دیگران2 )1998( انعطاف پذیري نیروی كار در بمبئي 
در  را  قاضي آباد  بنگاه های   ،)1996( ساسیکومار3  شارما   ،1988 و   1987 سال هاي  بین  را 
سال های 1991 تا 1995، همچنین اللیت دشپاند و دیگران4 )2004( عملکرد انعطاف پذیري 
نیروی كار را در 10 استان و 9 صنعت هند بررسي كردند. یافته هاي اصلي آن ها را مي توان 

به صورت زیر خالصه كرد:
• اشتغال 	 سهم  افزایش  و  ساده  كار  نیروی  دائمي  اشتغال  سهم  كاهش  بیان گر  یافته ها 

غیردائمي است و سهم كارگران غیرقانوني )غیردائمي و قراردادي( به 42 درصد مي رسد. 

1. Chahad (2004); pp. 1-24.
2. Viz and Sudha Deshpande et al.
3. Sharma and Sasikumar.
4. Lalit Deshpande et al.



ی. یننصای پذاف نقوف  ار ب ریابی پذاف طناا ااا 87

نیروی كار زن، سهم قابل توجهي از نیروی كار بنگاه هاي بزرگ را تشکیل مي دهد. سهم 
كارگران غیراصلي در كل كارگران )حتي در مناطق شهري كه انتظار مي رود بیش ترین 
یافته  افزایش   1977-1978 سال هاي  از  دارد(  وجود  آنجا   در  سازمان دهي شده  مناطق 
است. این كارگران، از منافع و امتیازات كارگران حقوق بگیر قانوني برخوردار نیستند و 

این مسأله كاهش كیفیت اشتغال را نشان مي دهد1.
مطالعه اسگوارا در فیلیپین نشان می دهد كه از میان بنگاه هایي كه انعطاف پذیري تعدادي 
را براي تقویت رقابت پذیري افزایش داده اند، تنها بنگاه هایي موفق بودند كه مشاغل شان به 
مهارت كم تري نیاز داشته است. بنگاه هایي كه فرآیندهاي تولیدي در آن ها پیچیده تر بوده 
به كارگران كم تجربه و  نیروی كار ماهر و كنترل كیفیت دارند، كم تر  به  بیش تري  نیاز  و 

غیررسمی نیاز داشته  و انعطاف پذیري تعدادي نتوانسته قدرت رقابتي شان را تقویت كند.
انعطاف پذیری  انسانی،  منابع  تجاری،  »استراتژی  عنوان  با  مطالعه ای  در  شیهان  و  میچی 
نیروی كار و مزیت رقابتی« به بررسی اثر انواع انعطاف پذیری بر مزیت رقابتی پرداخته اند. 
تعداد  كه  بود  انگلیس  خدمات  بخش  بنگاه های  و  كارخانه ای  صنایع  مطالعه،  مورد  حوزه 
بوده است. همچنین 13 بخش در نظر گرفته شده  است )9  نفر  از 50  كاركنان شان بیش تر 
بخش در صنعت و 4 بخش در خدمات(. نتایج نشان می دهد كه در بنگاه هایی كه كیفیت 
و نوآوری را هدف قرار داده اند، استفاده از نیروی كار به صورت بیرونی )نیروي كاري كه 
انعطاف پذیري نهادي باالیي دارند( با بهره وری نیروی كار و رشد فروش رابطه منفی دارد. 

ولی این ارتباط برای بنگاه هایی كه هدفشان كاهش هزینه بوده، مثبت است2.
از  ناشي  در مجموع مطالعات تجربي نشان مي دهد كه تنوع محصول، صرفه جویي هاي 
خاص  عوامل  مهم ترین  به عنوان  كار  نیروی  انعطاف پذیري  و  بازار  ساختار  تولید،  مقیاس 
صنعتي مؤثر بر رقابت پذیري هستند. بنابراین در این مقاله براساس مباني نظري تبیین شده و 
با استناد به مطالعات تجربي ذكرشده، اثر این عوامل بر رقابت پذیري صنایع )نمونه انتخابي 

صنایع با فناوري باالتر از متوسط و باال( در كشور ایران بررسی مي شود.

1. Shyam Sundar (2005); pp. 2274-2285.
2. Michie and Sheehan (2005); pp. 445-464.
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3. روش تحقيق و چارچوب نظری مدل

مطالعه  می شود.  بررسي  متغیرها  محاسبه  روش  و  موردنظر  تجربي  الگوي  بخش،  این  در 
حاضر، رقابت پذیری صنایع با فناوری برتر  و باالتر از متوسط در ایران را مدنظر قرار داده 
است. برای بررسی رقابت پذیری این گروه از فعالیت ها، 45 فعالیت صنعتی1 )صنایع با فناوری 
برتر و باالتر از متوسط2( در سطح كدهای 4 رقمی ISIC 3 مورد مطالعه قرار گرفته است. 
این تقسیم بندي توسط سازمان همکاري اقتصاد و توسعه مطابق با تقسیم بندي صنایع براساس 
به عوامل صنعتی  سطوح مختلف فناوري صورت گرفته است4. برای تهیه داده های مربوط 
مؤثر بر رقابت پذیری، از نتایج آمارگیری كارگاه های بزرگ صنعتی كه توسط مركز آمار 
ایران جمع آوري شده، استفاده مي شود. بنابراین 45 فعالیت  صنعتی به عنوان داده های مقطعی 
استفاده شده اند. دوره  زمانی این مطالعه سال های 1383 تا 1377 است، بنابراین 270 مشاهده 

به صورت داده هاي پانل در این تحقیق وجود خواهد داشت. 
همان طوركه در مباني نظري آمد، اكثر مدل هاي نظري و تجربي از جمله مطالعات كیوز، 
گرینوي، هیوز، كرسپو و فونتورا بر پایه متغیرهاي اصلي صرفه هاي ناشي از مقیاس تولید، 
ساختار بازار، تنوع محصول و ویژگي های نیروي كار، تجارت درون صنعتی و رقابت پذیري 

را توضیح مي دهد:    

RC=Ô(Se, Ms, DiÔ, IE)  )2( 

براساس راهبرد رقابتي پورتر كه در مباني نظري آمد، انعطاف پذیري نهادي و ساختاري 
از  حاضر،  مطالعه  در  كنند.  فراهم  را  بنگاه  رقابت پذیري  زمینه هاي  می  توانند  كار  نیروي 
شاغالن غیررسمي به عنوان شاخصي استفاده مي شود كه خصوصیات نیروي كار را در قالب 
انعطاف پذیري نیروي كار نشان مي دهد. این شاغالن انعطاف پذیري نهادي باالیي دارند كه 
مي توانند با كاهش هزینه بنگاه، قدرت رقابتي بنگاه را تقویت كنند )به دلیل انعطاف پذیري 

1. این صنایع شامل صنایع با فناوری برتر )هواپیما و فضاپیما، صنایع دارویی، ماشین های محاسباتی حسابداری و اداری، 
رایو، تلویزیون و تجهیزات ارتباطی، آالت دقیق نوری )اپتیک( و پزشکی( و صنایع با فناوری باالتر از متوسط )ماشین ها 
به استثنای دارویی، تجهیزات  نیمه یدک كش، صنایع شیمیایی  نقلیه موتوری، یدک كش و  الکترونیکی، وسایل  و لوازم 

راه آهن و حمل ونقل، تجهیزات و ماشین آالت( است. 
2. High-Technology and Medium-High-Technology.
3. International Standard Industrial Classification of All Economic Activities.
4. OECD, ANBERD and STAN databases, (2003).
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ساختاري پایین ممکن است با كاهش كیفیت تولید، رقابت پذیري را تضعیف كنند(. بنابراین 
مدل مذكور به صورت زیر تصریح مي شود:

     RCit=α0+α1Seit+α2MSit+α3DiÔit+α4IEit+Uit  )3(  

t=1, 2,... , T           i=1, 2,... , I  

كه در آن:
 RCit = میزان رقابت پذیری )تجارت درون صنعتی( صنعت i ام در سال t ام است. مدل 

این  است.  برآورد  قابل  زماني مشخص  دوره   در طول یک  و  مختلف  I صنعت  براي  فوق 
شاخص رقابت پذیری )شاخص والراس و وو(، تجارت درون صنعتی را نیز در هر كد فعالیت 
تعرفه اي  طبقه بندي  از  ابتدا  شاخص،  این  اندازه گیري  براي  می كند.  اندازه گیری  رقمی   4
كاالها )HS(1 در لوح فشرده PC-TAS استفاده شده و سپس رقابت پذیري كاالها در سطح 
 ISIC محاسبه شده است. در نهایت، این كدها با سطح كدهاي 4 رقمي HS كدهاي 6 رقمي
كه مربوط به نوع فعالیت است، مطابقت داده شدند. براي محاسبه مقدار شاخص در سطح 
)در سطح  كاالیي  كد  در سطح  محاسبه شده  وزني شاخص هاي  میانگین  از  فعالیت ها،  كد 
كدهاي 6 رقمي HS( استفاده شده است. نتایج محاسبه این شاخص برای دوره 1377-1383 
نشان می دهد كه ایران در هیچ یک از صنایع با فناوري های برتر و باالتر از متوسط از قدرت 

رقابت پذیری الزم در سطح جهانی برخوردار نیست.
Se، شاخص صرفه های ناشی از مقیاس تولید است كه از طریق نسبت تعداد كل شاغالن 

به كل بنگاه های هر فعالیت اندازه گیری می شود. 
Ms، نسبت تمركز را نشان می دهد كه با نسبت ارزش افزوده چهار بنگاه بزرگ به ارزش 

افزوده هر فعالیت اندازه گیری می شود.
به  فعالیت  هر  در  تعداد كاالهای صادر شده  نسبت  از  است كه  تنوع  نشان دهنده   ،DiÔ

متوسط تعداد طبقه های موجود در هر فعالیت به دست می آید. 
IE، نسبت شاغالن غیررسمی2 به كل شاغالن در هر كد فعالیت 4 رقمی را نشان می دهد 

1. Harmonized Commodity Description and Coding System.
2. این متغیر در مطالعه رنانی )1384( اندازه گیری شده و در آن مطالعه برای برآورد و محاسبه اشتغال غیررسمي ایران، از 

سه  ویژگي مهم شغلي افراد یعني نوع شغل، نوع فعالیت و وضعیت شغلي استفاده شده است. 
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كه برای اندازه گیری انعطاف پذیری نیروی كار استفاده می شود. اگر یک بنگاه به تركیب 
)انعطاف پذیري  غیررسمي  اشتغال  پذیرش  ظرفیت  هنوز  فعالیت  آن  و  نرسیده  اشتغال  بهینه 
نهادي( را داشته باشد، افزایش سهم اشتغال غیررسمي در آن بنگاه به دلیل كاهش هزینه تولید، 
رقابت پذیري را بهبود می بخشد. در مقابل، اگر یک فعالیت ظرفیت پذیرش اشتغال غیررسمي 
انعطاف پذیری ساختاری  به  كم تري داشته و ساختار آن فعالیت براي تقویت رقابت پذیري 
بیش تري نیاز داشته باشد، افزایش سهم اشتغال غیررسمي در چنین فعالیتي رقابت پذیري را 
كاهش می دهد. این بدان معناست كه عالمت این متغیر به ساختار فعالیت و تركیب شاغالن 
توجه  با  رقابت پذیری  میزان  با  كار  نیروی  ویژگي هاي  متغیر  ارتباط  بنابراین،  دارد.  بستگي 
كه  فعالیت هایی  اسگوارا،  نظر  براساس  باشد.  منفي  یا  مثبت  مي تواند  فعالیت  هر  ساختار  به 
مهارت و تخصص كم تری نیاز دارند، ظرفیت پذیرش شاغالن غیررسمی در آن ها بیش تر از 
فعالیت هایی است كه پیچیده و تخصصی هستند. بنابراین، انتظار می رود در فعالیت هایی كه 
سطح فناوری باالتری دارند، افزایش سهم اشتغال غیررسمی، رقابت پذیری آن فعالیت ها را 
كاهش دهد و در فعالیت هایی كه سطح فناوری شان پایین است به دلیل نیاز كم تر به تخصص 

و مهارت، افزایش سهم اشتغال غیررسمی منجربه بهبود رقابت پذیری آن فعالیت ها شود.
به  این فعالیت ها  از متوسط مربوط است و  باال تر  برتر و  فناوری  با  به صنایع  این مطالعه 
متغیر  اثر  می رود  انتظار  بنابراین،  نیازمندند،  بیش تری  ساختاری  انعطاف پذیری  و  تخصص 

اشتغال غیررسمی بر رقابت پذیری منفی باشد.
با توجه به مبانی نظری مربوط به عوامل مؤثر بر رقابت پذیری فعالیت های صنعتی، شکل 

كلی رابطه رقابت پذیری و عالئم ضرایب مربوط به آن به صورت زیر است:

            RC= Ô (Se, Ms,DiÔ, IE)             (α1>0, α2<0, α3>0, α4<0)  )4(

4. برآورد مدل و تحليل نتایج

در این مطالعه براي تخمین اثرات متغیرهاي مؤثر بر رقابت پذیري صنایع با فناوري برتر در 
مشاهدات  تلفیق  روش،  این  است.  شده  استفاده  پانل   یا  تابلویي  داده هاي  روش  از  ایران، 
مقطعي واحدهاي انفرادي )صنایع( در طول چندین دوره زماني است كه در تحلیل، طیف 
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وسیع تري از اطالعات و داده ها را دربرگرفته و امکان تفسیر بهتري از مدل را فراهم می آورد، 
همچنین از درجه آزادي بیش تري بهره مي گیرد. در ضمن این روش هم خطي بین متغیرهاي 
توضیحي را كاهش داده و به كارایي مدل مي افزاید. نتایج این تخمین در جدول )1( آمده 

است. 

جدول 1ـ نتایج تخمین مدل 

متغيرهاي توضيحي
اثرات ثابت

Fixed Effects

MS  0/48-نسبت تمركز
)-6(

DIF 1/1تنوع
)5/2(

IE 1/9-اشتغال غیررسمي
)-5/3(

R20/77
315تعداد مشاهدات

Fleamer 7/48آماره
)H( 1/482آماره هاسمن

مقادیر آماره t محاسبه شده در پرانتز آورده شده است.

 منبع: محاسبات تحقیق     

با   FLeamer آزمون  از  زماني،  سري  و  مقطعي  داده هاي  تركیب  امکان  بررسي  براي 
درجه آزادي )N-1،NT-N-k( استفاده می شود كه در آن K تعداد متغیرهاي توضیحي مدل، 
به  باتوجه  است.  مشاهدات  كل  تعداد   NT و  زماني  دوره   T انفرادي،  واحدهاي  تعداد   N
آماره F باید یکي از دو روش اثرات ثابت و یا تصادفي تحت داده هاي پانل به عنوان روش 
كاراتر و مناسب تر انتخاب شود؛ زیرا نتایج روش حداقل مربعات معمولي اریب دار است و 
باید روشي انتخاب شود كه در آن ناهمگني هریک از فعالیت ها از طریق لحاظ كردن اثرات 
انفرادي كنترل شود. به منظور تصمیم گیري درمورد انتخاب یکی از دو روش اثرات ثابت و 
یا تصادفي، از آزمون هاسمن استفاده شده است. آماره هاسمن نشان مي دهد كه نمي توان 
ثابت  اثرات  بنابراین  پذیرفت،  را  تصادفي  اثرات  تخمین هاي  كارایی  بر  مبني  صفر  فرضیه 
به عنوان روش مناسب تر و كاراتر انتخاب مي شود. به طوركلی بررسي اطالعات موجود نشان 
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مي دهد كه متوسط تعداد بنگاه ها در صنایع با فناوري برتر و باالتر از متوسط در مقابل گروه 
دیگر صنایع )صنایع پایین و پایین تر از متوسط( به طور نسبي كم تر است. این موضوع نشان 
مي دهد كه در صنایع با فناوري برتر كه معموالًً صرفه هاي ناشي از مقیاس حاكم است، تعداد 
بنگاه ها نیز محدودتر است. درواقع این مسأله ارتباط نزدیک دو متغیر صرفه هاي مقیاس و 
تمركز فروش در صنایع با فناوري برتر را نشان مي دهد. لذا مي توان گفت در این گروه از 
ایجاد  تمركز فروش هم خطي  و  مقیاس  از  ناشي  متغیر صرفه هاي  صنایع وجود همزمان دو 
مي كند؛ برای رفع این مشکل باید یکي از این دو متغیر كه قدرت توضیح دهندگي كمتري 
دارند از مدل حذف شود. در مطالعه حاضر متغیر صرفه  مقیاس به دلیل آن كه بي معناست از 

مدل حذف شده است.
نتایج تخمین هاي اثرات ثابت نشان مي دهد كه ضریب متغیر تنوع داراي عالمت مورد 
انتظار )مثبت( و در سطح 5 درصد معني دار است. به طوري كه افزایش یک واحد درصدي 
نسبت  متغیر  ضریب  می دهد.  افزایش   0/01 میزان  به  را  رقابت پذیري  محصول،  تنوع  در 
انتظار )منفي( و معني دار دارد. همچنین ضریب اشتغال غیررسمي  نیز عالمت مورد   تمركز 
ــ كه شاخص انعطاف پذیری نهادی بنگاه است ــ منفي است. با افزایش یک واحد درصدي 
به میزان 0/02 واحد كاهش می یابد. منفي  در سهم اشتغال غیررسمي، رقابت پذیري تقریباً 
بودن ضریب اشتغال غیررسمي داللت بر این مطلب دارد كه افزایش سهم اشتغال غیررسمي 
نیاز  به دلیل  برتر  فناوري  با  در صنایع  البته  می دهد.  را كاهش  رقابت پذیري  این صنایع،  در 
فناوري  با  از صنایع  بهینه اشتغال غیررسمي كم تر  به تخصص و مهارت خاص، سهم  بیشتر 
پایین است. به عبارت دیگر، به علت ساختار این صنایع كه با انعطاف پذیري ساختاري انطباق 
بیش تري دارد، افزایش اشتغال غیررسمي منجر به كاهش رقابت پذیري مي شود. مباني نظري 
موجود نیز عالمت منفي ضریب متغیر سهم بخش غیررسمي را تأیید می كند. بنگاه هاي فعال 
در صنایع با فناوری برتر برای رقابت در بازارهاي جهاني نیازمند سطح تخصص باالي نیروی 
كار و همچنین استفاده از فناوري هاي جدید هستند. این امر خود مستلزم استفاده از نیروهاي 
متخصص و افزایش سطح تخصص كاركنان با آموزش هاي الزم است. بنابراین، نقطه بهینه 
فعالیت چنین بنگاه هایي بیشتر به سمت انعطاف پذیري ساختاري متمایل خواهد بود. درمقابل، 
با  انطباق  قابلیت  عدم  و  پایین  تخصص  سطح  از  غیررسمي  شاغالن  اغلب  آنجایي كه  از 
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بنگاه هایي  در  غیررسمي  شاغالن  از  زیاد  استفاده  لذا  هستند،  برخوردار  فناوري هاي جدید 
براساس  )نمودار6(.  نمی كند  كمک  آن ها  رقابتي  قدرت  افزایش  به  برتر  فناوری  سطح  با 
اغلب  متوسط  از  باالتر  و  برتر  فناوري  با  صنایع  گروه  در  موجود  بنگاه هاي  تخمین،  نتایج 
بهینه  نقطه  بنگاه ها  این  به خصوصیات  توجه  با  فعالیت مي كنند ولي   X در محدوده فرضي 
فعالیت شان بیشتر در محدوده Y قرار دارد. بر این اساس، هر بنگاه با افزایش انعطاف پذیری 
ساختاري خود مي تواند به سمت نقطه بهینه فعالیت حركت كند. درنتیجه كاهش سهم اشتغال 
غیررسمي ــ كه با افزایش انعطاف پذیری ساختاري براي بنگاه همراه است ــ مي تواند قدرت 
رقابتي بنگاه را افزایش دهد. آنچه در نمودار )6( نشان داده شده تنها یک حالت خاص براي 
بنگاه هایي با سطح فناوري برتر و باالتر از متوسط است كه در آن نقطه بهینه فعالیت بنگاه و 

حتي نقطه فعلي فعالیت بنگاه موردنظر در داخل مرز مزیت هاي رقابتي قرار دارد.

انعطاف پذيري ساختارى

نقطه فعلى 
فعاليت بنگاه

نقطه بهينه 
فعاليت بنگاه

مرز مزيت هاى رقابتى 

انعطاف پذيري 
نهادى

X Y

 نمودار 6ـ ترکیب بهینه انعطاف پذیري در گروه صنایع با فناوري برتر 
و باالتر از متوسط

الزاماً  اقتصاد جهاني(  به  اقتصاد بسته )قبل از پیوستن  بنگاه هاي موجود در یک  اما همه 
در این محدوده قرار ندارند. این موضوع به خصوص درمورد اقتصاد ایران اهمیت بیش تري 
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دارد. به طوري كه محاسبه شاخص رقابت پذیری )والراس و وو( برای فعالیت هایی با فناوري 
برتر و باالتر از متوسط نشان از عدم مزیت رقابتی این فعالیت ها دارد. بنابراین، حالت فوق 
تقریباً درمورد هیچ یک از بنگاه هاي موجود )با فناوري برتر( در اقتصاد ایران وجود ندارد و 
این بنگاه ها در خارج از مرز مزیت هاي رقابتي فعالیت دارند. درواقع، هرچند این بنگاه ها در 
حال حاضر در اقتصاد داخلي فعالیت مي كنند ولي توان رقابت در اقتصاد جهاني را ندارند. 
لذا پیوستن به اقتصاد جهاني مي تواند به تعطیلي چنین بنگاه هایي بینجامد )نمودار7(. در این 
افزایش  براي  بنگاه  این  دارد.  قرار   X فرضي محدوده  در  بنگاه  فعالیت  فعلي  نقطه  نمودار 
قدرت رقابتي خود باید انعطاف پذیري نهادي خود را كاهش داده و در مقابل انعطاف پذیري 
ساختاري اش را افزایش دهد. در نتیجه، بنگاه با كاهش سهم بخش غیررسمي به نقطه بهینه 
بنگاه در حال  فعالیت  بهینه  نقطه  فعالیت خود دست می یابد. همان طوركه مالحظه مي شود 
حاضر نقطه Y1 است كه باتوجه به منحني هزینه بنگاه )خط MN( به دست آمده است. این 
بهینه  نقطه  بنگاه در  اگر  بنابراین، حتي  قرار دارد.  از مرز مزیت هاي رقابتي  نیز خارج  نقطه 
با  نیز فعالیت كند باز هم نمي تواند در سطح جهاني رقابت كند. درنتیجه، چنین بنگاه هایي 
مي تواند  دولت  حالت  این  در  مي شوند.  خارج  رقابت  صحنه  از  جهاني  اقتصاد  به  پیوستن 
نظری  مباني  براساس  آورد.  به عمل  اقدامات خاصي  نظر،  مورد  بنگاه هاي  از  برای حمایت 
سطح  نیازمند  جهاني  بازارهاي  در  رقابت  برای  برتر  فناوری  سطح  با  بنگاه هایي  ذكرشده، 
به دلیل سطح تخصص  نیروی كار غیررسمي  استخدام  نیروی كار هستند و  باالي  تخصص 
بنابراین،  نمی كند.  ایجاد  بنگاه ها  این  رقابتي  قدرت  سطح  در  چنداني  تغییر  اغلب  پایین تر 
توجه به گسترش انعطاف پذیري ساختاري بهتر مي تواند شرایط رقابت را براي این بنگاه ها 
فراهم آورد. در این راستا دولت مي تواند با حمایت هاي خود از قبیل گسترش سطح دانش 
فني نیروی كار، ارائه آموزش هاي فني و حرفه اي، برگزاري سمینارهاي علمي و پژوهشي 
بنگاه هاي  در  ساختاري  انعطاف پذیري  و  كرده  تقویت  را  كار  نیروی  تخصص  سطح  و... 
به سمت  بنگاه  هزینه  منحني  دولتي،  حمایت هاي  وجود  فرض  با  كند.  تقویت  را  مختلف 
بتواند  بنگاه  تا  باعث مي شود  MO(. جابه جایی منحني هزینه  راست چرخش مي كند )خط 
به سطح رقابت پذیری بیش تري دست یابد. براین اساس، نقطه بهینه فعالیت بنگاه در حالت 
جدید نقطه Y2 خواهد بود كه داخل مرز مزیت هاي رقابتي قرار دارد. در حالت مفروض، 
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گام  بنگاه  رقابتي  قدرت  تقویت سطح  در جهت  است  توانسته  خود  حمایت هاي  با  دولت 
البته استفاده از فناوري هاي  برداشته و مانع از خروج این بنگاه از بازار رقابت جهاني شود. 
حمایت هاي  با  همراه  كه  هستند  مواردي  جمله  از  و...  مدیریتي  روش هاي  اصالح  جدید، 

دولتي برای پیوستن به اقتصاد جهاني الزم خواهند بود.

انعطاف پذيري ساختارى

نقطه فعلى 
فعاليت بنگاه

نقطه بهينه 
فعاليت بنگاه

نقطه بهينه فعاليت بنگاه 
پس از حمايت هاى دولتى مرز مزيت هاى 

رقابتى 

انعطاف پذيري 
نهادى

N

X

M

O

Y2

Y1

نمودار 7ـ ترکیب بهینه انعطاف پذیري با وجود حمایت هاي دولتي

جمع بندی و مالحظات

فناوری  با  صنایع  رقابت پذیری  بر  غیررسمی  كار  نیروی  انعطاف پذیری  اثر  حاضر  مطالعه 
برتر  فناوري  با  صنایع  درگروه  غیررسمي  اشتغال  ضریب  بودن  منفي  كرد.  بررسی  را  برتر 
این  در  غیررسمي  اشتغال  سهم  افزایش  كه  دارد  مطلب  این  بر  داللت  متوسط،  از  باالتر  و 
صنایع، رقابت پذیري را كاهش می دهد. در این صنایع به دلیل نیاز بیشتر به تخصص و مهارت 
خاص، سهم بهینه اشتغال غیررسمي كم تر از صنایع با فناوري پایین است. به عبارت دیگر، 
اشتغال  افزایش  دارد،  بیش تري  انطباق  انعطاف پذیری ساختاري  با  این صنایع  چون ساختار 

غیررسمي، رقابت پذیري را كاهش می دهد. 
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 براساس نتایج فوق پیشنهادهای زیر ارائه می شود: 
• رقابت پذیري 	 در  كلیدي  عامل  یک  به عنوان  كار  نیروی  انعطاف پذیري  بر  تأكید 

بنگاه هاي اقتصادي؛
• استفاده از نیروی كار متخصص )هرچند رسمي( در فعالیت هاي با فناوري برتر برای 	

گسترش انعطاف پذیري ساختاري و تقویت رقابت پذیري این گروه از فعالیت ها؛ 
• اعمال برخی قوانین ویژه برای ترغیب بنگاه های با فناوری برتر به منظور بهبود سطح 	

تخصصی نیروی كار و انتخاب تركیب بهینه شکل هاي متنوع انعطاف پذیري نیروی 
كار در راستای تقویت رقابت پذیري؛

• و 	 فني  آموزش هاي  گسترش  و  ترویج  درجهت  حمایت هایی  و  سیاست ها  اعمال 
حرفه ای در بنگاه های با فناوری برتر، به ویژه آموزش هایی كه سطح انعطاف پذیری 
این  در  می دهد.  گسترش  را  بنگاه ها  داخلی  كار  بازار  و  داده  افزایش  را  ساختاری 
زمینه باید توجه كرد كه منظور مداخله و جانشینی دولت به جای بنگاه نیست بلکه 
منظور نوعی حمایت از فعالیت هایی است كه برای افزایش انعطاف پذیری ساختاری 
ارتقای  برای  كه  بنگاه هایی  به  می تواند  دولت  مثاًل  می شود.  انجام  بنگاه ها  توسط 
نیروی كار داخلی خود سرمایه گذاری می كنند،  انسانی و آموزش حرفه ای  سرمایه 
در  هنوز  برتر كه  فناوری  با  بنگاه های  اقداماتی موجب می شود  بپرازد. چنین  یارانه 

درون مرز رقابت قرار ندارند به درون مرز رقابت منتقل شوند.
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