
  

  

  

  

  

  

  قانون کار و توسعه صنعتی در اقتصاد ایران
  ابوالقاسم مهدوي

  وحید مهربانی

  چکیده

کند که بدون آن رشد و توسعه اقتصـادي بـه   ادبیات اقتصاد توسعه، نهادها را به منزله بستري معرفی می

هـاي  الیـت گیري فع از جمله نهادهایی است که در جهت قوانین و مقررات. طور کامل محقق نخواهد شد

ایـن قـانون در سـال    . کنند و بارزترین نمود آن در ایران، قانون کـار اسـت  اقتصادي نقش مهمی ایفا می

د که عمدتاً معطوف به حمایت از قشر کارگر بود و در مقایسه با قانون کار شدستخوش اصالحاتی  1369

آثار این اقدام در بخش صـنعت   ،در این مقاله. هاي بیشتري را متحمل کارفرمایان ساختقبلی، پرداختی

کننـد،  هاي نظـري پیامـدهاي مختلـف و متضـادي را اظهـار مـی      لدر حالی که استدال. دشو میبررسی 

نفـر کـارکن و    50هاي داراي هاي ترکیبی مربوط به کارگاه العه حاضر که با استفاده از دادههاي مط یافته

ایت از آن دارند که تغییرات قانون کـار در ایـران   اند، حک دست آمدهبه  1381تا  1367بیشتر براي دوره 

  .توانسته است به رشد سهم صنایع از کل اقتصاد کمک و توسعه صنعتی ایران را تسهیل کند

  يکلیدواژگان 

  .توسعه اقتصادي ،صنعتی شدن ،تغییرات ساختاري، قانون کار

                                       
   دانشگاه تهران اقتصاددانشیار دانشکده                                                                  Email: mahdavi@ut.ac.ir  

  دانشجوي دکتراي اقتصاد دانشگاه تهران                                                           Email: vmehrbani@ut.ac.ir  

  16/06/90: تاریخ پذیرش        21/01/90: تاریخ ارسال

 233-246صص /  1390 زمستان/  61شماره /  بیستمسال / اهبرد فصلنامه ر
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  مقدمه

تـرین اقـدامات در کشـورهاي در    از مهم

ترسازي براي فرایند حال توسعه به منظور بس

توسعه اقتصادي، ایجاد محیط نهادي مناسـب  

تحوالت نهادي همسو . براي کسب و کار است

با رشـد اقتصـادي داراي ایـن ویژگـی ممتـاز      

بـرداري بهتـر و بیشـتر از    است که امکان بهره

د و بـا تسـهیل   کنـ  منابع موجود را فراهم مـی 

تخصیص منابع و توزیـع منـافع، زمینـه الزم    

  .آورد وسعه اقتصادي را به وجود میراي تب

، )1999(محققـانی ماننـد هـال و جـونز     

نـد  دهنشان می) 2001(عاصم اغلو و دیگران 

کننده ثروت و  که نهادها از عوامل مهم تعیین

بــر ایــن اســاس،  )1(.رشــد بلندمــدت هســتند

کشورهایی که نهادهاي سیاسـی و اقتصـادي   

د تري داشته باشند، ثروتمندتر خواهنـ  مناسب

ــود  ــران،  (ب ــانکوف و دیگ ). 395 ، ص2006ی

آنچــه کــه در قالــب ادبیــات نهادهــا در ایــن  

گیـــرد،  مطالعـــه مـــورد توجـــه قـــرار مـــی

گذاري در بـازار کـار ایـران از طریـق      مقررات

بررسـی  . تدوین و تصـویب قـانون کـار اسـت    

کشـور   53بنگـاه در   26000بانک جهـانی از  

ي گـذار در حال توسعه در مورد موانع سرمایه

گذاري در بازار کـار،  دهد که مقرراتنشان می

قـرار دارد کـه    11عامل در رتبـه   14از میان 

کمتـر ایـن عامـل در سـخت     نشان از اهمیت 

بانـک  (ها دارد  گذاري براي بنگاه شدن سرمایه

ــانی،  ــب  ). 5 ، ص 2005جه ــن رو مناس از ای

خواهــد بــود تــا بررســی شــود کــه آیــا       

ان از مجـراي  گذاري در بازار کـار ایـر   مقررات

قانون کار مانعی براي رشد و توسـعه صـنایع   

  . در ایران بوده است یا خیر

قانون کار در ایـران بـراي اولـین بـار در     

ــال  ــ 1325س ــید   .ش. ـه ــویب رس ــه تص  ب

 1328هاي و در سال) 1384، ششده قاسمی(

قـانون  . انجـام شـد  اصالحاتی در آن  1337و 

اي تا سه دهه بعـد از آن مبنـ   1337کار سال 

مقـــررات حـــاکم بـــر فعالیـــت کـــارگران و 

کارفرمایان در محیط کسب و کار را تشـکیل  

دسـتخوش   1369این قانون در سـال  . داد می

تغییراتی گردید و شـرایط اسـتخدام، اخـراج،    

هــا و ســایر مزایــاي کــارگران را بــا  پرداختــی

رو ساخت که بررسی پیامـدهاي   هتحوالتی روب

از نگـاهی   این اصالحات بـراي اقتصـاد ایـران   

ــه حاضــر را تشــکیل   خــاص، موضــوع مطالع

  . دهد می

در زمینـه پیامــدهاي قــانون کــار فعلــی  

  مطالعـاتی انجـام شـده   ) 1369مصوب سال (

تـوان بـه مطالعـه     که از جمله آنهـا مـی   ستا

اشـاره کـرد کـه بـه     ) 1382(امینی و پژویان 

تأثیر اجراي این قانون بر تقاضاي نیروي کـار  

و  )1381(غـــاري کریمـــی مو. پرداختنـــد
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ششده نیز بخشی از مطالعه خود را بـه   قاسمی

ارتباط قانون کار و وضعیت اشتغال اختصاص 

نتایج آنها با یکـدیگر متضـاد   بعضی دادند که 

از آنجا که پیامـدهاي چنـین تحـولی در    . بود

قانون کار و شرایط حاکم بـر روابـط کـارگر و    

ــه کارفرمــا مــی ــد دامن ــر از  اي گســترده توان ت

اي نیروي کار و اشـتغال داشـته باشـد و    تقاض

اي در مـورد   نیز با توجه به عدم انجام مطالعه

تغییــرات ســاختاري مترتّــب بــر ایــن تحــول 

گردد تـا تـأثیر    تالش مینهادي، در این مقاله 

ی بر توسعه صـنعتی ایـران مـورد    چنین تحول

اهمیت این موضـوع در آن  . مطالعه قرار گیرد

ــ   ــنعت یک ــش ص ــعه بخ ــه توس ــت ک ی از اس

هاي مهم تغییـرات سـاختاري و توسـعه     جنبه

. اقتصادي در یک کشور در حال توسعه اسـت 

ــا، پرســش  ــر ایــن مبن ــا   ب ایــن اســت کــه آی

گرفته در قانون کار در سـال   اصالحات صورت

توانسته است بـا ازدیـاد سـهم نسـبی      1369

بخش صنعت از کل اقتصاد، توسعه صنعتی را 

صـادي  و بـه فرآینـد توسـعه اقت    زدمحقق سـا 

ند؟ یافتن پاسخی روشن بـراي  ککشور کمک 

کنـد تـا   این سؤال، همچنین به ما کمک مـی 

ــررات  ــا مق ــابیم آی ــار  دری ــازار ک ــذاري در ب گ

تواند راهکار مفیدي براي بهبـود کسـب و    می

آن  زدایـی از کار در کشـور باشـد یـا مقـررات    

  .بخش خواهد بودثمر

  ادبیات تغییرات ساختاري ـ1

ییرات سـاختاري را  آنچه اساس نظریه تغ

ــی ــه  تشــکیل م ــب اســت ک ــد، ایــن مطل ده

ــاختارهاي    ــعه س ــال توس ــادهاي در ح اقتص

داخلی خود را از کشاورزي سنتی معیشتی به 

یک اقتصاد مدرن، شهري، خدماتی و صنعتی 

ایـن نظریـه از ابـزار قیمتـی     . دهنـد تغییر می

نئوکالســیک و نظریــه تخصــیص منــابع و    

ــی  ــوین اســتفاده م ــا کاقتصادســنجی ن ــد ت ن

چگونگی وقوع چنین فرایندي را توضیح دهد 

این نظریـه کـه بـه    ). 75 ، ص1997تودارو، (

ــوئیس    ــه ل ــال مطالع ــري ) 1954(دنب و چن

معرفی شد و توسط دیگران ) 1975و  1960(

ــیس  ــر ران ) 1988(و ســیرکوین ) 1988(نظی

مورد واکاوي قرار گرفـت، مبتنـی بـر مفهـوم     

دوگانـه  اقتصـاد  . در اقتصـاد اسـت   1دوگانگی

اشاره به وضـعیتی دارد کـه دو بخـش کـامالً     

متفــاوت و متمــایز در کشــور توســعه نیافتــه 

) کشـاورزي (یکی بخش روستایی . وجود دارد

  ). صنعتی(و دیگري بخش شهري 

در الگوي لوئیس در مراحل اولیه فراینـد  

توسعه اقتصادي، بخش روستایی وسیع بـوده  

ــل مالحظــه جمعیــت  اي از کــلو بخــش قاب

وري در این بخش بهره. گیردمیر را دربرکشو

جـود  پایین بوده و نیروي کـار مـازاد در آن و  

                                       
1. Dualism  
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کننده حداقل  دارد که از سطح دستمزد تأمین

در مجمـوع در ایـن   . کنـد معیشت ارتزاق می

مرحله از توسعه، اقتصاد سنتی حاکمیت دارد 

اما به تدریج با انتقال نیـروي کـار بـه بخـش     

افزایش یافته و رشـد  صنعتی، انباشت سرمایه 

  .شودبخش صنعت حاصل می

در الگوي چنري بـر فراینـدهایی تأکیـد    

، گردد که از طریـق آن سـاختار اقتصـادي   می

نیافتـه در   صنعتی و نهادي یک اقتصاد توسعه

طی زمان تحـول یافتـه و صـنایع جدیـد بـه      

ــادي جــایگزین      ــد اقتص ــور رش ــوان موت عن

ــن . شــودکشــاورزي ســنتی مــی آنچــه در ای

ــر     روی ــد ب ــت، تأکی ــت اس ــائز اهمی ــرد ح ک

هـاي داخلـی در جریـان تغییـرات     محدودیت

هـا شـامل   ساختاري است که این محـدودیت 

تـودارو،  (منابع طبیعی و مـادي نیـز هسـتند    

  ).81 ، ص1997

در مجمــوع بــر اســاس نظریــه تغییــرات 

ساختاري، گذار از اقتصاد سـنتی بـه اقتصـاد    

بـه  (ي یابد که کشاورزنوین تا جایی ادامه می

بـه  ) هـا طور نسبی و در مقایسه با سایر بخش

ــاچیز در کــل اقتصــاد بخشــی حاشــیه اي و ن

تبدیل شده و بر عکس بخش صنعت به رشـد  

ــع   و شــکوفایی خــود رســیده اســت و در واق

ــاد     ــه اقتص ــاورزي ب ــاد کش ــی از اقتص حرکت

  .دشو صنعتی مشاهده می

  چارچوب نظري  ـ2

ادبیات توسعه اقتصادي بـر پایـه نظریـه    

تغییرات ساختاري مبین این مطلب است کـه  

ــعه   ــات توس ــدات صــنعتی از الزام رشــد تولی

اي کـه سـهم صـنعت     به گونه ؛اقتصادي است

در ) برحسب سـطح تولیـد یـا ارزش افـزوده    (

. یابد طول فرآیند توسعه اقتصادي افزایش می

اما چگونه این موضوع تحت تأثیر قـانون کـار   

  گیرد؟  قرار می

ار فعلـی کـه عمـالً از    به موجب قانون ک

توان ادعا  به اجرا گذاشته شد، می 1370سال 

هـاي نیـروي انسـانی بـراي      نمود کـه هزینـه  

مــواردي کــه در . کارفرمایــان افــزایش یافــت

قانون کار فعلی تحـت عنـاوین مختلـف و بـه     

بینـی  منظور کمک بـه نیـروي انسـانی پـیش    

، دارندهایی با قانون کار قبلی تفاوتاند و شده

  : ند ازا تعبار

هایی که به لحاظ انجام کار  پرداخت .1

و مرتبط با آن بـه کـارگر پرداخـت    

شامل مزد، مزایاي مـرتبط   ،شود می

با اضـافه کـاري، مزایـاي رفـاهی از     

قبیل حق مسکن، هزینه خواربـار و  

بر ایـن اسـاس در   . مندي حق عائله

هایی با قانون قانون کار فعلی تفاوت

 :لـه ، از جمشـود قبلی مشاهده مـی 

افزایش پرداخت بابـت هـر سـاعت    
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ــارگر  ــه ک ــافی ب ــار اض ــزایش ، ک اف

ــزایش ، حـــداقل ســـن کـــارگر افـ

ــت ــراج  پرداخ ــراي اخ ــاي الزم ب ه

ــارگر  ــه ک ــزان  و  موج ــزایش می اف

پرداخت حق سنوات براي کـارگري  

سال سابقه کار که به صورت  20با 

حـق،   لـوح ( غیر موجه اخراج گـردد 

1387.(  

و نـوع  مزایاي اجتماعی که با میزان  .2

کار ارتباط ندارد و به منظور کمـک  

ــی  ــارگران پرداخــت م ــه ک ــود ب . ش

هاي اجتماعی شامل خـدمات   کمک

حمل و نقـل، تربیـت بـدنی، تهیـه     

. هاي سـازمانی اسـت   مسکن و خانه

هاي مرتبط با پایان قرارداد  پرداخت

کار شامل یک ماه حقـوق در قبـال   

ــار در مــوارد اخــراج،   یــک ســال ک

از کـــار   ،تگیســـ اســـتعفا، بازنش 

افتادگی، فوت، پایـان قـرارداد و یـا    

ــت   ــین اس ــار مع ــان ک ــأمین . پای ت

ــان،  اجتمـــاعی نیـــز شـــامل درمـ

مستمري بازنشستگی، مسـتمري از  

کارافتادگی، فوت و از کار افتـادگی  

 .جزیی و مستمري بیکاري است

شـده، قـانون کـار    با توجه بـه مـوارد یاد  

ــرو   ــه نی ــک ب ــور کم ــه منظ ــی ب ــار، فعل ي ک

بینـی کـرده    متعـددي را پـیش  هـاي   پرداخت

ها موجب افزایش هزینه  است که این پرداخت

ایـن امـر از دو   . شود استفاده از نیروي کار می

ــد بنگــاه  جهــت مــی ــد ســطح تولی ــاي  توان ه

  . اقتصادي را متأثر سازد

هاي به کارگیري  اولین مجرا، تأثیر هزینه

. نیروي کار بر تقاضاي این عامل تولیـد اسـت  

انون کار جدید، کارفرمایـان  وقتی به موجب ق

هــاي بیشــتري در قبــال    متحمــل هزینــه 

حفظ و اخـراج نیـروي کـار شـوند،      استخدام،

شک تمایل کمتري به تقاضاي نیروي کـار   بی

کننـد از سـرمایه و    خواهند داشت و سعی می

ها بیشتر اسـتفاده کننـد و آنهـا را     دیگر نهاده

ــازند  ــار س ــروي ک ــایگزین نی ــزایش . ج ــا اف ب

ي مذکور، هزینه نهایی تولید افزایش ها هزینه

ابطـه  یابـد و از آنجـا کـه هزینـه نهـایی ر      می

) وري نهـایی  بهـره (معکوس بـا تولیـد نهـایی    

. یابـد  تولید نهایی کاهش می ،نیروي کار دارد

این امر با تأثیر منفی بر تقاضـاي کـار، باعـث    

بـر همـین    )2(.شـود  کاهش سـطح تولیـد مـی   

در مطالعـه   )1382(اساس، امینـی و پژویـان   

هاي بزرگ  خود، تقاضاي نیروي کار در کارگاه

صــنعتی را تحــت تــأثیر قــانون کــار مطالعــه 

ند و بـه تـأثیر منفـی اجـراي قـانون کـار       کرد

قاسـمی  . جدید بـر تقاضـاي کـار پـی بردنـد     

ــه دو بحــث قــرارداد کــار و ) 1384(ششــده ب
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رونـد شـاخص   . شرایط کار در ایران پرداخـت 

نشــان داد کــه  امنیــت شــغلی در مطالعــه او

شاخص پس از تصویب قـانون کـار   این مقدار 

نسبت بـه قـانون قبلـی     1369جدید در سال 

تخمین . نزدیک به دو برابر افزایش یافته است

هـاي مختلـف    گـروه اثر مقررات مزبـور بـر زیر  

جمعیتی از طریق الگـوي پروبیـت نشـان داد    

که وضع مقررات امنیت شغلی به شیوه فعلی، 

گـروه سـنی جـوان و داراي     به زیان اشـتغال 

هـاي  یافتـه . سطح مهارت پـایین بـوده اسـت   

کمی متفاوت ) 1381(مطالعه کریمی موغاري

ــود  ــر ب ــات دیگ ــا مطالع ــرد  . ب ــی عملک بررس

نهادهاي بازار کار ایران و تأثیر آن بر اشـتغال  

ــع   ــانات اشــتغال، موان نشــان داد کــه در نوس

نهادي مانند قانون کار نقش محدودي داشـته  

ده شـ انات تولید باعث نوسانات اشتغال و نوس

  .است

مجراي دوم تأثیرپذیري سـطح تولیـد از   

هـاي نیـروي کـار بـر      قانون کار، تأثیر هزینـه 

وري کارگران است که این  سطح تالش و بهره

. شود له گاه مورد غفلت محققان واقع میسئم

کــه توســط   2هــاي دســتمزد کــارایی نظریــه

ــد در تبیــین کینــزي گی چســبند هــاي جدی

ــده  ــه ش ــد،  دســتمزد ارائ ــیان ــان م ــد  بی         دارن

اي بـه کـاهش دسـتمزد     هـا عالقـه   بنگاه«که 

                                       
2. Efficiency Wage Theories  

ــرا بهــره ــد، زی ــا (وري  حقیقــی ندارن ــالش ی ت

 ،کارگران مستقل از دسـتمزد نیسـت  ) کارایی

الاقل (بلکه دستمزد حقیقی و تالش کارگران 

 ... ارتباط متقابل دارند) در محدوده با معنایی

کاهش دستمزد منجر به کاهش بر این اساس 

ــره ــه به ــزایش هزین ــی وري و اف ــا م ــود ه  »ش

ــران، ( ــنودون و دیگــ  .)296 ، ص1383اســ

هاي دستمزد کـارایی در   داللت ضمنی نظریه

زمینه موضوع تحت بررسی ما این اسـت کـه   

چون قانون کار فعلی بیش از پیش نیروي کار 

هاي مختلفـی را   سازد و پرداختی را منتفع می

ــدام  بــراي آن  در نظــر گرفتــه اســت، ایــن اق

تواند گاهی در جهت تالش بیشتر و پرهیز  می

کاري نیروي کار در حین فعالیت باشـد   کماز 

وري  بهـره (که نتیجه آن افزایش تولید نهـایی  

توانـد   این امر خود مـی . کارگران است) نهایی

در جهـت افــزایش تقاضـاي کــار و از ایــن رو   

  . افزایش تولید عمل نماید

داللـت بـر    ،شـده  هاي نظري مطرح بحث

از  1369این دارند که قانون کار مصوب سال 

ــاهش دادن   ــه واســطه ک ــا و ب ــب کارفرم جان

تقاضاي کـار، اثـر منفـی بـر تولیـد دارد و از      

وري و  جانب نیروي کار تمایل به افزایش بهره

. لذا افزایش تقاضاي کار و سطح محصول دارد

ــاد در تأثیر  ــروي متض ــابراین دو نی ــذاري بن گ

کننـد و   قانون کار بر رشـد تولیـد عمـل مـی    
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گیري نهایی را مشـخص   برآیند این دو، جهت

اي بـراي   این چارچوب نظـري پایـه  . سازند می

طراحی الگو به منظـور شناسـایی اثـر نهـایی     

تحوالت قانون کار بر رشد سهم بخش صنعت 

  . خواهد بود

  الگو  ـ3

دهنـده الگـو در    اساسـی تشـکیل   مفهوم

، وجود عامل قوانین و مقـررات در  بحث حاضر

گونه کـه  همان. تابع تقاضاي نیروي کار است

بحث شد، تقاضاي نیـروي کـار حلقـه واسـط     

میـان تغییـرات نهـادي یـا بـه عبـارت دیگــر       

تحوالت قانون کـار در ایـن مطالعـه و سـطح     

بـر ایـن مبنـا، تـابع تقاضـاي      . محصول اسـت 

کننـده صـنعتی را بـه    کـار یـک تولید  نیروي 

  :کنیم تعریف می ریزصورت 

)1                     (),( RWLL   

ــابع  ــاي   L، )1(در ت ــزان تقاض ــاد می نم

شــاخص  Rنـرخ دســتمزد و   Wنیـروي کــار،  

شـود کـه در    فـرض مـی  . گذاري است مقررات

برقـرار   رقابت کامـل بازار محصوالت صنعتی، 

ــت ــود    )3(اس ــازي س ــرط حداکثرس ــذا ش و ل

  : خواهد بود ریزت کننده به صورتولید

)2                    (Wmpp L ..  

قیمـت محصـول و      pکه در این رابطـه،  

mpL    تولید نهایی نیروي کار است که تـابعی

بــا . از دو نهـاده نیـروي کـار و سـرمایه اسـت     

نسـبت  ) 2(انتگرال از دو طرف رابطـه  گرفتن 

بـه  کننـده  تابع سود تولید،  (L)به نیروي کار 

  : آید دست می

)3       ( LWKLQp .),(.   

ــود،   π، )3(در تــابع  نمــاد  Kنمــاد س

از ایـن رو،  . سطح محصول اسـت  Qسرمایه و 

تابع تولید به صورت تابعی کـه در آن مقـدار   

محصول تابعی از نیروي کار و سـرمایه اسـت   

آیـد و از آنجـا کـه تقاضـا بـراي       به دست می

از وضعیت مقررات کـار  نیروي کار خود تابعی 

لذا تابع تولید نیـز تـابعی از سـرمایه و     ،است

نمـایش   ریزقانون کار خواهد بود و به صورت 

  : شود داده می

)4      (        ))(,( RLKQQ   

شـود کـه    فـرض مـی  ) 4(در تابع تولیـد  

. بازدهی ثابت نسبت بـه مقیـاس وجـود دارد   

ــابع  ــه صــورت مضــربی از   L(R)ت  Rو  Nرا ب

کنیم و عبارت حاصل را نیروي کار  تعریف می

نامیم کـه بـه معنـاي نیـروي کـاري       مؤثر می

است که از وضعیت قـوانین و مقـررات تـأثیر    

RNRLپذیرد و لذا داریم می .)(   که در

ــتقل از    Nآن  ــه مس ــت ک ــاري اس ــروي ک نی

بنابراین تابع . وضعیت مقررات بازار کار  است

  . شود تبدیل می ریزبه صورت  )4(تولید 

)5                 ().,( RNKQQ   

  



ن
را

 ای
اد

ص
قت

ر ا
 د

ی
عت

صن
ه 

سع
تو

و 
ر 

کا
ن 

نو
قا

  

 

 

240  

به عنوان مبنـاي طراحـی   ) 5(تابع تولید 

ایـن تـابع را   . شود الگوي رگرسیونی لحاظ می

در حالت کاب ـ داگالس در نظر گرفتـه و بـا    

تبدیل لگاریتمی آن را بـه صـورت خطـی در    

دنبال بررسی اما از آنجا که به  ،گیریم نظر می

تغییرات ساختاري در اقتصاد هستیم، هریـک  

را بـه  ) به جـز متغیـر قـانون کـار    (از متغیرها 

صورت نسـبتی از کـل اقتصـاد بـراي متغیـر      

  . دهیم نظر قرار می مد مزبور

یکی از مشکالت استفاده از تـابع تولیـد   

هـاي موجـودي    ، عدم دسترسـی بـه داده  )5(

ه ناچار از براي رفع این مشکل ب. سرمایه است

متغیرهاي جانشـین 
3
بـراي سـرمایه اسـتفاده     

نـد از  ا متغیرهـاي جانشـین عبـارت   . کنیم می

سوخت و انرژي که شامل برق و گاز طبیعـی  

دلیل این انتخاب . صرف صنایع هستندمورد م

یکی اینکه سـوخت و انـرژي   . دو مطلب است

هاي مهم تولید در بخش صنعت  خود از نهاده

اي  هستند و دیگري آن که تجهیزات سـرمایه 

بدون اسـتفاده از سـوخت و انـرژي قـادر بـه      

فعالیت نیستند و لذا میزان مصرف سـوخت و  

مایه انرژي به طور ضمنی اشاره به میزان سـر 

   )4(.مورد استفاده دارد

بر اساس توضیحات ارائـه شـده، الگـوي    

  . گیرد مورد استفاده قرار می ریزرگرسیونی 

                                       
3. Proxy  

)6 (
itititit

itit

RNGas

yElectricitq









...

.
   

به صورت نسـبت ارزش   qمتغیر وابسته 

تولیدات هر یک از صنایع کشور به کل تولید 

ناخالص داخلی به قیمـت پایـه تعریـف شـده     

ــت . اس   ،  و    ــب ضــرایب ــه ترتی ب

متغیرهاي بـرق، گـاز طبیعـی و نیـروي کـار      

صورتی که هـر یـک از متغیرهـاي    هستند به 

شده نسبتی از کل مقدار همـان عامـل در   یاد

تمام متغیرهـاي یادشـده    )5(.کل اقتصاد است

. حضـور دارنـد  به صورت لگاریتمی در معادله 

یـک متغیـر مجـازي    (R)متغیر قـانون کـار   
4
 

. شـود  است که به دو شکل از آن استفاده مـی 

در حالت اول یک متغیـر مجـازي بـراي کـل     

هاي  شود که در سال صنایع در نظر گرفته می

اجراي قانون کار فعلی مقدار یـک و در سـایر   

در حالت . کند ها مقدار صفر را اختیار می سال

یــر مجــازي بــراي هــر یــک از دوم، یــک متغ

در . شـود  صنایع نه گانـه در نظـر گرفتـه مـی    

چنین حالتی براي یک صنعت خـاص، مقـدار   

منفی یک، قبل از اجراي قـانون کـار فعلـی و    

مقدار یک بـراي دوره اجـراي قـانون در نظـر     

شود و سایر صنایع چه قبـل و چـه    گرفته می

بعـد از اجــراي قــانون مقــدار صــفر بــه خــود  

مزیت چنین اقـدامی آن اسـت کـه     .گیرند می

                                       
4. Dummy Variable  



ه 
ار

شم
ت

ص
ش

 
ک

و ی
  

●  
م

ست
 بی

ل
سا

 
●  

ن
تا

س
زم

 
13

90
  

   

 

241  

اثر اجـراي قـانون کـار فعلـی در هـر یـک از       

  . گردد صنایع متمایز می

  ها، روش برآورد و نتایج  داده ـ4

، )6(به منظور برآورد معادله رگرسـیونی  

هـاي   آن دسته از کارگاه 5هاي ترکیبی از داده

صنعتی کشور استفاده شده اسـت کـه داراي   

ــتر   50 ــارکن و بیش ــر ک ــتند نف ــل . هس دلی

هـاي صـنعتی،    انتخاب ایـن دسـته از کارگـاه   

آوري اطالعات مربوط به آنها بوده  امکان جمع

این صنایع بر اساس کـدهاي دو رقمـی   . است

ــه بنـــدي اســـتاندارد در ویـــرایش دوم طبقـ

هـاي اقتصـادي در بخـش    المللی فعالیـت  بین

 ریـ ز، بـه صـورت   )6(در نُه گروه) ISIC(صنعت

  : دگردن بندي می طبقه

صــنایع مــواد غــذایی، آشــامیدنی و  .1

  دخانیات، 

 صنایع نساجی، پوشاك و چرم،  .2

 صنایع چوب و محصوالت آن،  .3

ــاپ و    .4 ــحافی، چ ــذ، ص ــنایع کاغ ص

 انتشار، 

ــال    .5 ــت و ذغ ــیمیایی، نف ــنایع ش ص

 سنگ، 

 هاي غیرفلزي،  صنایع کانی .6

 صنایع فلزات اساسی،  .7

 آالت و تجهیزات، صنایع ماشین .8

                                       
5. Panel Data  

 . صنایع متفرقه .9

ــ داده ــدات،  ه ــه ارزش تولی ــوط ب اي مرب

رفی نیروي کار شاغل، برق و گاز طبیعی مصـ 

هاي  گانه از نتایج آمارگیري از کارگاه صنایع نه

نفر کارکن و بیشـتر و نیـز نتـایج     50صنعتی 

هـاي بـزرگ صـنعتی کـه      آمارگیري از کارگاه

شـود، بـه    توسط مرکز آمار ایران منتشـر مـی  

تولیـد  هاي مربـوط بـه    داده. دست آمده است

ناخــالص داخلــی، بــرق و گــاز مصــرفی کــل  

هـاي   اقتصاد از طریـق بانـک اطالعـات سـري    

زمانی اقتصادي بانک مرکـزي و آمـار نیـروي    

کار شاغل کل اقتصـاد از سـازمان مـدیریت و    

  . آوري شده است ریزي جمع برنامه

ــامل   ــتفاده شـ ــورد اسـ ــانی مـ دوره زمـ

ــاي  ســال ــل   مــی 1367-81ه ــه دلی شــود ک

، 1367هـاي قبـل از    از سـال استفاده نکـردن  

فقدان اطالعات مربوط به برق مصرفی صنایع 

به  1371-72هاي  در دوره مذکور، سال. است

هـاي برخـی از    دلیل در دسترس نبـودن داده 

اند و لـذا در ایـن    متغیرها از نمونه حذف شده

. ه اسـت مشاهده استفاده شـد  117مطالعه از 

شـده در مـورد    با توجـه بـه توضـیحات ارائـه    

ــایین    داده ــدیس پ ــانی، ان ــا و دوره زم در  iه

گانه و  اشاره به هر یک از صنایع نه) 6( معادله

اشاره به سال مـورد مشـاهده    tاندیس پایین 
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جــزء  itجــزء ثابــت مشــترك و  دارد و 

  . اخالل رگرسیون است

هاي ترکیبی براي دسـت   استفاده از داده

تر و قابل اعتمـادتر   افتن به برآوردهاي دقیقی

بسیار مناسب است و مزایاي بسـیاري نسـبت   

. هـاي مقطعـی یـا سـري زمـانی دارد      به داده

هـا   هاي این نوع دادهترین مزیت برخی از مهم

  : آن است که

ها را افزایش  تعداد مشاهدات و داده) الف

شود اعتمـاد بـه برآوردهـا     دهد و باعث می می

  . ودبیشتر ش

له هــم ئزیــاد بــودن مشــاهدات مســ) ب

چـون   ،کنـد  خطی را تا حدود زیادي حل مـی 

هــا هــم در طــول زمــان و هــم در میــان  داده

کننــد، احتمــال  تغییــر مـی ) صــنایع(مقـاطع  

رود که متغیرهـا بـا یکـدیگر هـم      کمتري می

  . خطی زیادي داشته باشند

هـاي   شود که داده گاهی استدالل می) ج

 ،دهد لندمدت را نشان میمقطعی، رفتارهاي ب

اي سري زمانی بر آثـار  ه در حالی که در داده

با ترکیـب ایـن دو   . گردد مدت تأکید می کوتاه

هاي ترکیبـی کـه ویژگـی     خصوصیت در داده

تـر و   هاست، سـاختار عمـومی   متمایز این داده

  .توان تصریح و برآورد کرد پویاتري را می

 هاي هاي داده ترین ویژگی یکی از مهم) د

ترکیبی این است که تورش برآورد را از بـین  

زاده و مهرگـان،   اشـرف ( کند برد یا کم می می

ایـن ویژگـی اهمیـت    ). 41-42 ، صص1378

از آنجا کـه بـه   . اساسی در مطالعه حاضر دارد

نوعی به دنبال برازش تابع تولید هستیم، اگـر  

از یک یـا چنـد متغیـر غفلـت گـردد و مـا از       

ـ  داده رآورد الگـو اسـتفاده   هاي مقطعی براي ب

امــا  ،شــود کنــیم، تــورش زیــادي ایجــاد مــی

تواننـد ایـن تـورش را     هاي ترکیبـی مـی   داده

تـوان اثـر متغیـر یـا      زیـرا مـی   ،برطرف سازند

متغیرهاي نهفته و مخفـی را بـا معرفـی آثـار     

خـواه ایـن آثـار    (انفرادي مجزا کنتـرل کـرد   

و بنـابراین  ) انفرادي، ثابت یـا تصـادفی باشـد   

  . از بین برد تورش را

ـ  6با رویکـرد آثـار ثابـت   ) 6(معادله  ه و ب

 (GLS) 7یافتـه  روش حداقل مربعـات تعمـیم  

شـماره   نگارهگردد که نتایج آن در  برآورد می

  . ارائه شده است) 1(

، نتایج برآورد بـا  )1( نگارهدر ) 1(ستون 

در نظر گرفتن یک متغیر مجازي کلـی بـراي   

جـه بــه  بـا تو . دهـد  قـانون کـار را نشـان مـی    

معناداري ضـرایب، تنهـا سـهم گـاز مصـرفی      

صــنایع داراي اثــر معنــاداري نیســت و ســایر 

متغیرهــا بــه خصــوص قــانون کــار قویــاً اثــر 

اس بـر اسـ  . معناداري بر متغیر وابسـته دارنـد  

شـده در   این نتایج، هرچه سهم بـرق مصـرف  

                                       
6.  Fixed Effects  
7. Generalized Least Squares 
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صنایع افـزایش یابـد، نسـبت ارزش تولیـدات     

 ،یابـد  هش میکا تولید ناخالص داخلی آنها به

ع براي نیروي کـار برقـرار   اما عکس این موضو

ز اهمیت اسـت، مثبـت بـودن    ئچه حاآن. است

گر آن ایـن یافتـه بیـان   . ب قانون کار استضری

 1369است که اجراي قانون کار مصوب سال 

توانسـته اســت ســهم صـنعت در تولیــد کــل   

تـوان   اقتصاد را افزایش دهد و از ایـن رو مـی  

گامی در جهـت کمـک بـه     قانون کار فعلی را

  . توسعه صنعتی ایران دانست

بـا  ) 6(، نتایج بـرآورد معادلـه   )2(ستون 

توجه به تفکیـک اثـر اجـراي قـانون کـار در      

در ایــن . دهــد صــنایع مختلــف را نشــان مــی

متغیر مجازي مربوط به صـنایع  رابطه، هشت 

بـه   در نظر گرفته شده؛ نگارهشده در  مشخص

ایع متفرقه به طوري که صنعت نهم یعنی صن

عنوان گروه پایه یا حذف شده انتخـاب شـده   

این بار اثر گاز طبیعی مثبت و معنـادار  . است

امـا   ،معنـی دارد  است و نیروي کار اثـري بـی  

. همچنان اثر انرژي برق منفی و معنادار اسـت 

نکته مهم در این برآورد آن اسـت کـه قـانون    

کار در هر یـک از صـنایع قویـاً اثـر مثبـت و      

تولیـد   داري بـر سـهم ارزش تولیـدات از   معنا

  .دارد ناخالص داخلی

  

پیامدهاي اجراي قانون کار ). 1(شماره  نگاره

سهم : متغیر وابسته. فعلی در بخش صنعت

  تولید ناخالص داخلی تولیدات صنایع از 

  )2(  )1(  متغیرهاي مستقل

  جزء ثابت
3/3-  

)055/0(  

04/7 -  

)06/0(  

  سهم برق مصرفی
63/0-  

)000/0(  

73/0 -  

)0002/0(  

  سهم نیروي کار
01/1  

)001/0(  

15/0  

)8/0(  

  سهم گاز مصرفی
08/0  

)3/0(  

15/0  

)02/0(  

  قانون کار
45/2  

)0000/0(  
  

قانون کار در صنایع مواد 

غذایی، آشامیدنی و 

  دخانیات

  
33/1  

)0000/0(  

قانون کار در صنایع نساجی، 

  پوشاك و چرم
  

84/0  

)0000/0(  

یع چوب و قانون کار در صنا

  محصوالت آن
  

306/0  

)02/0(  

قانون کار در صنایع کاغذ، 

  صحافی، چاپ و انتشار
  

22/1  

)0000/0(  

قانون کار در صنایع 

شیمیایی، نفت و ذغال 

  سنگ

  
71/1  

)0000/0(  

قانون کار در صنایع 

  هاي غیرفلزي کانی
  

36/1  

)0000/0(  

قانون کار در صنایع فلزات 

  اساسی
  

89/1  

)0000/0(  

نون کار در صنایع ماشین قا

  آالت و تجهیزات
  

58/1  

)0000/0(  

آماره 
2R  92/0  95/0  

اعداد داخل پرانتز حـداقل سـطح    :نکته

  .دهند معناداري را نشان می
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ها حکایت از این دارنـد   در مجموع یافته

بـه   1369که تحـوالت قـانون کـار در سـال     

ـ      ه ایجـاد  منزله یک تغییـر نهـادي بـود کـه ب

تغییرات سـاختاري در اقتصـاد ایـران کمـک     

نمــوده و هرچنــد منــافع کــارگران را بیشــتر 

امـا در نهایـت بـراي تمـام      ،مدنظر قـرار داده 

  . صنایع کشور منافعی را به همراه داشته است

  فرجام

گر آن اقتصاد نهـادي بیـان  بررسی ادبیات 

ترین عوامـل دسـتیابی   است که نهادها از مهم

ار از اقتصـاد  ادي پایـدار و گـذ  به رشـد اقتصـ  

اهمیت این . ته استیاف نیافته به توسعه توسعه

قــان جاســت کــه برخــی محقموضــوع تــا بدان

دهنـده چرایـی    اند که نهادهـا توضـیح   دریافته

موفق بـودن برخـی اقتصـادها در مقایسـه بـا      

آنچه در ایـن مطالعـه بـر آن    . سایرین هستند

ن وضع مقـررات در قالـب قـانو    ،تمرکز گردید

کار به عنوان یـک نـوع نهـاد اسـت و تـالش      

گردید تا اثر تغییرات این قانون کـه در سـال   

بـه وقــوع پیوســت، در بخــش صــنعت   1369

  . دشوبررسی 

بـــا توجـــه بـــه مختصـــات اصـــالحات 

هـاي نظـري    گرفته در قانون کار، بحث صورت

هاي متضـادي در مـورد پیامـدهاي     بینی پیش

ها بیـان   لبرخی استدال. قانون کار فعلی دارند

کنند که قانون کار فعلـی از جانـب رفتـار     می

توانـد   کارفرمایان در استخدام نیروي کار مـی 

اما در طـرف   ،آثار سوئی بر تولید داشته باشد

هـاي   یی بـر اسـاس نظریـه   هـا  مقابل استدالل

یی وجــود دارنــد کــه بــر    دســتمزد کــارآ 

تأثیرپذیري رفتار کارگران از اصالحات قـانون  

  . کنند وري تأکید می مثبت بر بهرهکار و تأثیر 

هــاي ایــن مطالعــه حکایــت از آن  یافتــه

دارند که قانون کار فعلی پیامد مثبتـی بـراي   

بـه صـورتی کـه     ؛صنایع کشور داشـته اسـت  

افزایش سهم بخش صنعت از کـل اقتصـاد را   

ــوع    ــد وق ــب مؤی ــن مطل رشــد بخشــیده و ای

تغییرات ساختاري در اقتصاد ایـران و توسـعه   

توان گفت که ابراین میبن. عت استبخش صن

 2005چـه بانـک جهـانی در ســال    هماننـد آن 

گـذاري در بـازار   گزارش نموده است، مقررات

گـذاري  کار ایران نیز مانع جدي براي سرمایه

  .در صنایع و توسعه صنعتی نیست

  

  ها پانوشت

   و گلیسـر و دیگـران   (Rodrik, 1999)رودریـک  . 1

(Glaeser et al., 2004) ز بـه اهمیـت نهادهـا در    نی

  .رشد اقتصادي پی بردند

تـوان گفـت کـه قـانون کـار فعلـی بـه        بنابراین می. 2

تر شدن شرایط انعقـاد قـرارداد میـان کـارگر و     سخت

  .کارفرما منجر شده است

  .از این رو سود بنگاه در بلندمدت صفر است. 3
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نیـز در   (Tang & Wang, 2005)تانـگ و وانـگ   . 4

وري صـنایع در کانـادا از چنـین     هتحلیل خـود از بهـر  

اي بـراي اسـتفاده از متغیرهـاي جانشـین بـراي       رویه

  . موجودي سرمایه تبعیت کردند

دلیل انتخاب گاز و برق این است که مقدار مصـرف  . 5

منابع دیگر انرژي مانند نفت، بنزین و غیره براي کـل  

اقتصاد در دسترس نبوده است تا ایـن متغیرهـا را بـه    

  .ن از کل اقتصاد تعریف نماییمصورت سهمشا

بندي در طبقه I.S.I.C، ویرایش سوم 1373از سال . 6

صنایع مورد استفاده قرار گرفته اسـت کـه بـر اسـاس     

بندي گروه طبقه 23کدهاي دو رقمی، صنایع در قالب 

از ایـن رو صــنایع در ویـرایش ســوم ادغــام   . انــدشـده 

م در نُه اند تا در قالب کدهاي دو رقمی ویرایش دو شده

  .گروه قرار گیرند

  

  فارسیمنابع 

، )1383(برایان، اچ وین و پـی وینـار کـوویچ     ،اسنودن .1

سـید منصـور    ه، ترجمـ راهنماي نوین اقتصاد کالن

 .انتشارات برادران: خلیلی عراقی و علی سوري، تهران

، )1378(رضـا و نـادر مهرگـان    ، سید حمیدزاده اشرف .2

سـه تحقیقـات   مؤس: ، تهراناقتصاد سنجی پانل دیتا

 .تعاون دانشگاه تهران

و  1381اسـفند  (رضـا و جمشـید پژویـان    علی امینی، .3

، تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضاي نیـروي  )1382فروردین

مجله برنامه و ، هاي بزرگ صنعتی ایران کار در کارگاه

  .78، شماره بودجه

بررسی دو مبحث از ، )1384(محمـد   ،ششده قاسمی .4

بـر  ) کار و شـرایط کـار   قرارداد(قانون کار ایران 

، رسـاله دکتـري،   مبناي نگـرش حقـوق و اقتصـاد   

  .دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

ــی .5 ــاري کریم ــرا  ،موغ ــرد  ، )1381(زه ــأثیر عملک ت

، سـمینار  نهادهاي بازار کار ایران بر سطح اشتغال

 .سنجی نیروي انسانی متخصصارائه نتایج طرح نیاز

و مقـررات  مجموعه قوانین ، )1387بهـار  (حق،  لوح .6

هـاي  ورياهاي مجلس، دفتـر فنـ  ، مرکز پژوهشکشور

 .ننوی

هـاي   نتایج آمـارگیري از کارگـاه  مرکز آمار ایـران،   .7

 .1367-70هاي ، سالبزرگ صنعتی

هـاي   نتایج آمـارگیري از کارگـاه  مرکز آمار ایـران،   .8

-81هـاي  ، سـال نفر کـارکن و بیشـتر   50صنعتی 

1373. 
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