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  يي بخش ساختمان در ايرانزا اشتغالبررسي توان 

  ∗رضا نجارزاده

  ∗∗پور مجيد حسين

  ۱۴/۴/۸۴:  تاريخ پذيرش۱۸/۸/۸۳: تاريخ دريافت

  زايي بخش ساختمان در ايران بررسي توان اشتغال چكيده
 تقاضـاي نيـروي     تابع  از طريق  بخش ساختمان يي  زا  اشتغال در مقاله حاضر سعي شده است     

آمـده از تـابع هزينـه       دسـت     بـه بـر اسـاس الگـوي       . ان مورد بررسي قرار گيرد    كار بخش ساختم  
نتـايج  .  برآورد شده است   ١٣٥٣‐۸۲ ه تقاضاي نيروي كار بخش ساختمان براي دور       ,توليدكننده

 تقاضـاي نيـروي كـار بـا اسـتفاده از روش             بلندمـدت  و   مـدت   كوتـاه هـاي     حاصل از برآورد الگـو    
)ARDL (  هستمزد واقعي با اشتغال بخش ساختمان و همچنين رابط         منفي بين د   هنشان از رابط 

همچنين الگوي تـصحيح    .  بخش مذكور با اشتغال آن بخش وجود دارد        همثبتي بين ارزش افزود   
  اسـت، نـشان  مـدت  كوتـاه توضـيحي در  هـاي    كه بيانگر ارتباط اشتغال با متغير     ) ECM(خطاي  

 بلندمـدت سمت تعادل    بهدرصد   ۴۹ دهد كه تقاضاي نيروي كار بخش ساختمان در هر سال          مي
 اشـتغال   ,انتخـاب شـده    آمده و دو سـناريوي    دست    به در نهايت بر اساس الگوي       .شود  مي تعديل

 نتـايج حاصـل از    . قرار گرفته است   بيني  پيش چهارم توسعه مورد     هبخش ساختمان تا پايان برنام    
 اشـتغال   سهمن متوسط    بود باال حاكي از    گزينه نيروي كار در بخش مذكور در هر دو          بيني  پيش
بيني شده در اهداف      ساالنه كل پيش   در مقايسه با اشتغال       شده در اين مطالعه    بيني  پيش ساالنه

  .است برنامه سوم توسعه
  .JEL: C2 ,C22 ,L1 ,L13بندي  طبقه

  . اشتغال، تقاضا، عرضه، نيروي انساني و ساختمان:كليد واژه

__________________________________________________________________  
 . مدرس تربيتاستاديار ∗
  .سانس اقتصاد ، دانشگاه تربيت مدرسلي فوق ∗∗
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  مقدمه ‐١
 جهت تقاضا و هم از جهت عرضـه نيـروي كـار             انداز بازار كار ايران هم از       چشم

ريـزان توسـعه تبـديل شـده      سياستگزاران و برنامـه  هاي    ين دغدغه تر  مهميكي از    به
رو شده اسـت و از ديگـر    از يك سو بازار كار با ورود تصاعدي نيروي كار روبه  . است

 اين بازار توان جذب چنين نيروي عظيمـي را      ,مختلفهاي    بيني  سو بر اساس پيش   
 هـزار شـغل     ۳۸۲۵بايست    طبق اهداف كمي برنامه سوم توسعه مي      . خواهد داشت ن

 هـزار   ۲۹۰۰برنامه مذكور حدود    هاي    آمد در حالي كه طي سال        مي وجود  بهجديد  
فزونـي جمعيـت فعـال كـشور         به كه با توجه     ١طور خالص ايجاد شده است     بهشغل  

  بـوده  ۱۳۸۳ر سال    درصد د  ۳/۱۲، شاهد نرخ بيكاري دو رقمي       )عرضه نيروي كار  (
. دهد   را نشان مي   نامناسبي وضعيت   ١٣٧٥ درصدي سال    ١/٩كه در مقايسه با نرخ      

 شرايط و امكانـات كـار   تأمينايران بر پايه . ا. قانون اساسي ج ٤٣در حالي كه اصل     
اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همـه   بهمنظور رسيدن  بهبراي همه   

  . ند ولي وسايل كار در اختيار ندارند، استوار استكار بهكساني كه قادر 
بخش ساختمان عـالوه بـر احـداث        هاي    فعاليت كه  اين بهبا توجه   از سوي ديگر    

 قانون اساسـي    ٣١ اصل   اساسي در هاي    عنوان يكي از نياز    بهمسكوني كه   هاي    واحد
هـا    دگـاه ها، بنادر، فرو    بدان توجه شده است، شامل احداث و توسعه راه         ٢ايران. ١.ج
ويژه صنعت دارد و ركود يـا تقويـت          به ها  بخش كه ارتباط قوي با ساير       شود  مي... و

 لـذا بـراي پيـشگيري از وخامـت پديـده      .يابد  تسري ميها بخشساير  بهاين بخش  
 آگاهي از بازار كار اين بخش،هاي   و جلوگيري از كمبودها و تنگنا نامطلوب بيكاري 

اقتـصادي كـشور از جملـه بخـش         ي  هـا   بخـش ر  موجـود د  هاي    ساختار و پتانسيل  
شـمار   بـه ريـزي توسـعه       ساختمان يكي از عوامل مهم و اصلي موفقيـت در برنامـه           

بر اين بحران گسترش اشتغال ازطريق افزايش آگاهانه         بهعبارتي الزمه غل   به. رود  مي
   .استكاربر از قبيل صنعت ساختمان هاي  در فعاليتها  گذاري سرمايه

__________________________________________________________________  
ريـزي كـشور      عملكرد برنامه سوم توسعه، سـازمان مـديريت و برنامـه           و نظارت بر     ١٣٨٣گزارش اقتصادي سال     ‐١

  .١٩٢، ج اول، ص ١٣٨٤
 .داند اين اصل داشتن مسكن مناسب با نياز خانوار را حق هر ايراني مي ‐٢
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يي بخش ساختمان از طريـق بررسـي      زا  اشتغالاله حاضر بحث    موضوع اصلي مق  
ي هـا   روشعوامل مؤثر بر تقاضاي نيروي كار بخش مـذكور اسـت كـه بـر مبنـاي                  

از اين رو نخست مباني نظري الگـو و         . اقتصادسنجي مورد بررسي قرار گرفته است     
بـا بـرآورد و ارزيـابي عوامـل مـؤثر بـر              سسـپ . روش برآورد آن مطرح خواهد شد     

مـدت و بلندمـدت       كوتاههاي    اضاي نيروي كار بخش ساختمان با استفاده از الگو        تق
كـه بـا    تخمين ميزان تقاضاي نيروي كـار بخـش سـاختمان            بهتقاضاي نيروي كار    

ميـزان  بينـي      پـيش   بـا  وسطح اشتغال بخش يكسان در نظر گرفته شده پرداختـه           
از لحاظ ايجـاد    آتي سعي خواهد شد اهميت بخش ساختمان        هاي     در سال  اشتغال
  . مورد بررسي قرار گيردييزا اشتغال

  و روش برآورد آن معرفي الگو ‐٢
تدوين الگويي است كه     بهتحليل كمي تقاضاي نيروي كار نياز        بهبراي دستيابي   

منظـور يكـي از     ايـن   بـه  .خصوصيات تابع مورد نظر را در قالب رياضي عرضـه كنـد           
 كه معـادل بـا روش حـداكثر نمـودن           ،استخراج تابع تقاضاي نيروي كار    ي  ها  روش

  . شود ميسود است، روشي است كه از تابع هزينه توليدكننده استفاده 
حـداقل   (Q) سطح مفروضي از توليـد     بهنسبت   (C) چنانچه مخارج توليدكننده  

دسـت   بـه توان تابع تقاضاي جبراني را         مي F.O.C١ بشود از حل دستگاه شرط الزم     
  : ) قيمت نهاده استrده و نها xدر معادالت زير  (آورد
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__________________________________________________________________  
1- First Order Condition (F.O.C). 
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  .دست آورد بهصورت زير  بهتوان  از حل دستگاه فوق تابع تقاضاي جبراني را مي

  
)Q,r,...,r(xx
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∗حــال اگــر مقــادير 
ix زينــه قــرار دهــيم، تــابع ه)١(هــا را در معادلــه هزينــه

   :صورت زير حاصل خواهد شد بهتوليدكننده 

)۲(  ∑
=

==
n

1i
n1iin1 )Q,r,...,r(xr)Q,r,...,r(CC   

هـا تعريـف شـده        صورت تابعي از سطح توليد و قيمت نهـاده         بهتابع هزينه فوق    
كنـد و     است و در شرايط رقابت كامل توصيف كاملي از رفتار بنگـاه را فـراهم مـي                

  :داراي خواص زير است
  .استها  وليد و قيمت نهاده تابعي افزايشي از سطح ت‐
  . استها   همگن از درجه يك بر حسب قيمت نهاده‐
  . مقعر است‐
ها مشتق بگيريم، سيستم معادالت تقاضا    قيمت نهاده  به اگر از اين تابع نسبت       ‐
  . ١باشند ها مي آيد كه تابعي از سطح توليد و قيمت نهاده دست مي به

ن بـين تـابع هزينـه توليدكننـده و توابـع            توا   مي ٢اكنون با استفاده از لم شفارد     

__________________________________________________________________  
 ،١٣٧٨جلد سـوم، خـرداد      بودجه، ، سازمان برنامه و   “ نيروي انساني ، بازار كار و اشتغال        “ فرجادي، غالمعلي ،     ‐١

  ٢٧٩ص 
2- Shephard’s Lemma. 
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  :ها ارتباط برقرار نمود تقاضاي نهاده
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 بنابراين تابع تقاضاي هـر      ١.برابر صفر است  ) ۳(قسمت دوم سمت راست رابطه      
  :دست خواهد آمد بهصورت زير  بهها  يك از نهاده

)۴(  )Q,r,...,r(xx n1i
d
i =  

 لـذا  ٢.رقابت ناقص در بـازار توليـد سـازگار اسـت    هاي   با الگو اين تابع همچنين  
توليد، اگـر   هاي    عنوان يكي از نهاده    بهدست آوردن تابع تقاضاي نيروي كار        بهبراي  

  :صورت زير است بهفرض كنيم كه تابع هزينه كل بخش ساختمان 
)۵(  )Q,Pco,Kp,w(CC =  

  و قيمـت سـرمايه    Kp،  )نيروي كار دستمزد واقعي   ( قيمت نيروي كار     wكه در آن    
Pco     مورد نياز بخش مـذكور و    هاي    عنوان هزينه  به قيمت مصالح ساختمانيQ نيـز  

 با اسـتفاده از لـم شـفارد، تـابع تقاضـاي نيـروي كـار را                  است،ميزان واقعي توليد    
  :توان نوشت صورت زير مي به
)۶(  )Q,Pco,Kp,w(LLd =  

اقتـصادي در ايـن     هـاي      و تحليـل سياسـت     بينـي   پيشهاي    ليكن يكي از الزمه   

مـرتبط بـا هـر يـك از      هـاي  يـه رابطه، توانايي ارزيـابي الگـو و آزمـون تطـابق نظر          

لذا در اين قسمت الگـوي تقاضـاي نيـروي كـار در بخـش              .مشاهدات تجربي است  

__________________________________________________________________  
اگر قضيه اولر را در مورد تابع تقاضاي جبراني بكار ببريم جواب آن با قسمت دوم سمت راست رابطه ياد شـده                       ‐١

ـ    برابر است و چون توابع تقاضاي جبراني همگن از درجه صفر نسبت به قيمت نهاده   ه ها است بنابراين رابطـه اولـر ب
  :دست آمده برابر با صفر خواهد بود
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nدر رابطه فوق درجه همگني تابع است و همانطور كه گفته شد برابر صفر است .  
2- Jozef Konings & Hartmat Lehmann. 
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 بـا   ١(ARDL) ساختمان بـا بهـره جـستن از روش خودبازگـشت توزيـع تـأخيري              

 مورد برآورد و تجزيه و تحليل       ١٣٥٣ـ١٣٨۲ه براي دوره    ساالنهاي    استفاده از داده  

دسـت   بـه هاي    بيني  يي بخش مذكور با استفاده از پيش      زا  اشتغالقرار گرفته و توان     

 .گيرد آمده از الگو مورد بررسي قرار مي
تـوان از   سري زمـاني يـك رابطـه رگرسـيوني را مـي     هاي    هر چند پايايي متغير   

حفـظ اطالعـات    كن در ايـن صـورت مـشكل         لـي  كـرد    تـأمين گيري    طريق تفاضل 
 روش  همـين خـاطر از     بـه . هيم داشـت  واخـ را بلندمدت در رابطه با سطح متغيرهـا      

بـدون    تا بتوان رگرسـيوني    مگيري  انباشتگي كمك مي    يا همگراييو يا هم   ١همجمعي
منظـور   به. سري زماني برآورد كرد   هاي    هراس از كاذب بودن بر اساس سطح متغير       

 گرنجـر، انگـل و گرنجـر    طنـوين الگوسـازي توسـ   ي ها  روشي،  همگرايهاي    تحليل
معرفي و سپس جوهانسن، جوهانسن و جوسيليوس و پسران وشـين توسـعه داده              

 بـر اهميـت تفكيـك روابـط بلندمـدت از           تأكيـد پويـايي را بـا      هـاي     شدند كه الگو  
  . دهند دست مي بهمدت  كوتاه

غيره جوهانسن داراي    چند مت  VAR گرنجر و الگوي   ‐انگلي  ها  روشهر يك از    
گرنجر تنها زماني كه تمام      ‐ طوري كه روش انگل    به. هستندهايي    معايب و كاستي  

هـاي     بـر تئـوري    VARتواند انجام شـود و الگـوي          الگو ناپايا باشند، مي   هاي    متغير
واسـطه   بـه  ندارد و زماني كه تعداد متغيرها در سيستم زياد اسـت،     تأكيداقتصادي  

  . دي انجام آن مشكل استآزاهاي  رعايت درجه
 از روش   مطالعـه  معايب و مشكالت دو روش مذكور در ايـن           خاطر به هر حال  به

. اسـتفاده شـود   ٣)١٩٩٩(پـسران وشـين     (ARDL)خودبازگشت توزيـع تـأخيري      
ديگـر الگوسـازي، بـدون    ي هـا  روشمزيت اصلي اين روش اين است كه بر خـالف   

تـوان نـسبت     بـرده شـده در الگـو، مـي     ارك   به هاي  پايايي متغير هاي    ويژگي بهتوجه  
 VARعـالوه بـر آن بـرعكس الگـوي          . بلندمدت اقدام نمـود   هاي    استنتاج برآورد  به

__________________________________________________________________  
1- Auto-Regressive Distributed lag (ARDL). 
2- Co-integration. 
3- Pesaran & shin (1999). 
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لــذا جهــت شــناخت روش  ١مــدل زيــاد باشــدهــاي  ممكــن اســت تعــداد متغيــر
)q,...,q,q,p(ARDL n21 پردازيم تفسير آن مي به:  
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نظيـر  ) قطعـي (غيرتـصادفي   هـاي      برداري از متغيـر    Wtقفه،   عملگر و  Lكه در آن    
متغيـر   y. ثابـت اسـت  هـاي   مجازي با وقفههاي    متغير  و عرض از مبدأ، متغير روند    

ازاي مقادير   به) ۷( الگوي   ARDLدر روش   . مستقل هستند هاي     متغير xiوابسته و   
m,...,1,0p m,...,1,0qi و   = )1k)1mتعـداد    به  و OLSروش   به =  بـار   ++

. شـود   مـي وسـط محقـق تعيـين        ت (m) ها  حداكثر تعداد وقفه  . شود  ميتخمين زده   
)1k)1m تـا از بـين       شـود   مـي محقق اين امكـان داده       بهسپس در مرحله دوم      ++ 

 ‐شـوارز ،  (AIC) كاييـ  آك هچهـار ضـابط    بـه رگرسيون برآورد شده يكي را با توجه        
 حاضـر بـا توجـه    ه در مطالع٢. انتخاب كند2Rحنان ـ كوئين و يا  ، (SBC)يزين ب
را مـالك عمـل قـرار     (SBC) شـوارز ـ بيـزين    هحجم نسبتاً كـم نمونـه، ضـابط    به
   .كند جويي مي ها صرفه دهيم زيرا اين ضابطه در تعداد وقفه مي

  برآورد و ارزيابي الگو ‐٣
بررسي عوامل مؤثر بـر تقاضـاي نيـروي كـار بخـش              بهحقيق  در اين بخش از ت    

مـدت     در بلندمـدت و كوتـاه      ARDLساختمان با اسـتفاده از روش اقتـصادسنجي         

تـابع   و  قبل اشاره شد، با استفاده از لم شـفارد         قسمت كه در    طور  همان. پردازيم  مي

رابطـه  الگويي كه بـر اسـاس       . تقاضاي نيروي كار از تابع هزينه بنگاه استخراج شد        
__________________________________________________________________  

1- Sezgin.S & Yildirim.J, (2002). 
  . ٩٥ـ٩٦نوفرستي، محمد، پيشين، صص  ‐٢
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 براي برآورد تابع تقاضاي نيروي كار بخـش سـاختمان در ايـن              ARDLروش  ) ۷(
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قيمـت   بـه از شاخص دستمزد خدمات سـاختماني        (w) جاي دستمزد  بهكه در آن    
 تعـديل شـده     كننده ارزش افـزوده بخـش سـاختمان         ثابت كه با استفاده از تعديل     

 (Kp)شاخص قيمت مـسكن      بهاست و از نسبت موجودي سرمايه         گرفته شده كار    به
همچنـين از شـاخص     . جاي قيمت سرمايه استفاده شده اسـت       بهعنوان شاخصي    به

عنـوان متغيـر جانـشين       بـه قيمـت ثابـت      به (Pco)فروشي مصالح ساختماني      عمده
 .رفته شده استهزينه مواد اوليه ساختمان مورد استفاده قرار گ

ها براي الگوي فوق يك در نظر گرفته شده است و با توجـه                حداكثر تعداد وقفه  
 بيزين استفاده شده است، زيرا اين معيـار      ‐حجم نسبتاً كم نمونه، از معيار شوارز       به

قيمت سـرمايه   نيروي كار و     بهلذا معيار فوق    . كند  جويي مي   ها صرفه   در تعداد وقفه  
 و ارزش افـزوده     ، قيمـت مـصالح سـاختماني      دسـتمزد هاي    يريك وقفه و براي متغ    
بر اين اساس بهترين الگوي انتخاب      . تخصيص نداده است   اي  هبخش ساختمان وقف  

  :صورت زير است به Microfitافزار  شده توسط نرم
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كه تنها  (Kp)قيمت سرمايه ضريب جز  به كه از الگوي فوق پيداست،       طور  همان
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 و متغير مجازي در نظر گرفتـه شـده بـراي دوران             شده است  دار  با يك وقفه معني   
، ضـرايب بقيـه متغيرهـا در        دار بـوده     درصد معني  ۶۵جنگ تحميلي كه در سطح      

مـستقل  هـاي   دهد كه متغيـر    باال نشان مي   2R. دار هستند    درصد معني  ٩٥سطح  
 كـه   اين اسـت  الگوي فوق، گواهي    . دهند  خوبي رفتار متغير وابسته را توضيح مي       به

نيـروي  (داري با اشتغال  سطح دستمزد واقعي بخش ساختمان رابطه منفي و معني        
واقعـي  هـاي     ازاي يـك درصـد افـزايش در دسـتمزد          بهبخش ساختمان دارد و       )كار

اضـاي نيـروي كـار       درصـدي در تق    ۳۲/٠كاهش   بهكاركنان بخش ساختمان منجر     
پـذيري پـاييني نـسبت        ارزش افزوده بخـش مـذكور هـر چنـد از كـشش            . شود  مي
لحـاظ آمـاري رابطـه مثبـت و          بـه لـيكن   ،  تقاضاي نيـروي كـار برخـوردار اسـت         به

نحوي كه يك درصـد افـزايش        به اشتغال بخش ساختمان دارد    بهداري نسبت     معني
) اشـتغال (ب نيـروي كـار       درصد افزايش در جـذ     ۱۶/٠ در ارزش افزوده اين بخش    

 ضريب شاخص قيمت سرمايه هر چند       كه   آن ضمندنبال خواهد داشت     بهبخش را   
تقاضاي نيروي كار برخوردار اسـت، لـيكن رابطـه           بهپذيري پاييني نسبت      از كشش 

 همچنـين تقاضـاي نيـروي كـار         .اشتغال بخـش دارد    بهداري نسبت     منفي و معني  
عنوان متغير جانشين قيمت     بهختماني  شاخص قيمت مصالح سا   بخش ساختمان با    

داري دارد كه افزايش يـك درصـد در            بخش مذكور رابطه منفي و معني      مواد اوليه 
 نيـروي كـار خواهـد        تقاضاي  درصدي ۳۲/٠ باعث كاهش    قيمت مصالح ساختماني  

 است و بيانگر اين نكته اسـت        ۵۱/٠ضريب اشتغال با وقفه برابر      از سوي ديگر    . شد
همچنـين متغيـر    . اسـت  تقاضاي نيروي كار دوره قبل نيـز         أثيرتكه اشتغال تحت    

 بـسيار نـاچيزي بـر اشـتغال بخـش           تأثيرعنوان عامل پيشرفت فني      بهروند زماني   
  . ساختمان داشته است

، چنانچـه مجموعـه     ARDLمنظور آزمـون همگرايـي الگـوي فـوق در روش             به
سـمت   بـه  الگوي پويا     از يك باشد   تر  كوچكمتغير وابسته    بهضرايب با وقفه موبوط     

 بنابراين طبق معيار شـوارز ـ بيـزين    .الگوي تعادلي بلندمدت گرايش خواهد يافت
(SBC)     بهينه براي متغير وابسته نيـروي كـار تنهـا          هاي    در الگوي فوق تعداد وقفه
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  :توان فرضيه زيرا را مورد آزمون قرار داد يك وقفه است و مي
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 در سـطح    ١ شده توسط بنرجـي، دوالدو و مـستر         ارائه كميت بحراني  بهكه با توجه    
 و نتيجـه  شـود  ميدر نتيجه فرضيه صفر رد    .  است ‐٢٧/٣ درصد برابر    ٩٥اطمينان  

الگوي تقاضاي نيروي كار    هاي    گيريم كه يك رابطه تعادلي بلندمدت بين متغير         مي
  .بخش ساختمان وجود دارد

عنوان الگوي بلندمدت تقاضاي نيروي كار بخش ساختمان      بهبنابراين رابطه زير    
  :آيد دست مي به
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 درصـد   ٨٥ كـه در سـطح اطمينـان         قيمت سرمايه جز ضريب    بهلحاظ آماري    به
، بقيه ضرايب در سـطح       درصد ۶۵طح اطمينان    و متغير مجازي با س     دار است   معني

اقتـصادي در الگـوي     هـاي     لحـاظ تئـوري    بـه  .دار هستند    درصد معني  ٩٥اطمينان  
نحـوي كـه     بـه بلندمدت تقاضاي نيروي كار، عالئم هر يك از ضرايب سازگار است،            

دار و رابطه منفي بين دسـتمزد واقعـي نيـروي             داراي عرض از مبدأ مثبت و معني      
واقعي نيروي كار   هاي    ازاي يك درصد افزايش در دستمزد      به هستيم و    كار را شاهد  

 درصدي در تقاضاي نيروي كار بخش ساختمان در بلندمدت          ۶۶/٠كاهش   بهمنجر  
قيمـت  قيمت مصالح ساختماني و     يك درصد افزايش در      بهطور مشا  بهخواهد شد و    

__________________________________________________________________  
1- Banerjee, A., Dolado, J. and R. mester. 
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اهش  درصـد كـ    ۰۵/٠و   ۶۶/۰ترتيـب    بـه  سرمايه بخـش سـاختمان در بلندمـدت،       
در حـالي كـه افـزايش يـك     . دنبـال خواهـد داشـت    بـه اشتغال در بخش مذكور را      

 ۳۴/٠عبـارتي ارزش افـزوده بخـش سـاختمان، افـزايش       بـه درصدي در توليـد يـا      
  . درصدي تقاضاي نيروي كار در بلندمدت را شاهد خواهيم بود

 كـه كـشش تقاضـاي نيـروي كـار بخـش سـاختمان نـسبت                 شود  ميمالحظه  
در مقايسه با ساير ضرايب بـاالتر  و قيمت مصالح ساختماني  (W) قعيدستمزد وا  به

ومـصالح  نيـروي كـار     هـاي     تواند باشد كه سـهم هزينـه        است كه مبين اين امر مي     
در حالي كه كـشش     . توليد ساختمان قابل مالحظه است    هاي    در هزينه ساختماني  

رمايه عنوان جانشين كشش قيمتـي سـ       به قيمت مسكن  بهنسبت موجودي سرمايه    
اين امـر را احتمـاالً      .  چندان زيادي بر تقاضاي نيروي كار بخش مذكور ندارد         تأثير

دليـل تعـداد زيـاد     بـه . بتوان دليلي بر كاربر بـودن بخـش سـاختمان نيـز دانـست        
توليدكنندگان وتقاضاكنندگان اين بخش، ساختار ايـن بـازار يـك سـاختار نـسبتاً               

ن توليد اين بخش توسط بخـش خـصوصي         بيشتري كه  اين بهبا توجه   رقابتي است و    
سادگي انجام   بهدليل روزمزد بودن كارگران، تعديل نيروي كار         بهگيرد و     صورت مي 

  . شود مي
دسـتمزد و ارزش    هـاي     همچنين قدر مطلق كشش بلندمدت هر يك از متغيـر         

مـدت آن متغيرهـا در الگـوي          تـر از كـشش كوتـاه        افزوده بخش ساختمان، بـزرگ    
اقتـصادي  هاي     كه مطابق با تئوري    استدمدت تقاضاي نيروي كار     مدت و بلن    كوتاه

  . استدر بحث تقاضاي نيروي كار 
كه بيانگر ارتباط نيروي كار بخـش سـاختمان بـا            (ECM)الگوي تصحيح خطا    

مدت تابع تقاضاي نيروي كار       مدت است و پويايي كوتاه      مستقل در كوتاه  هاي    متغير
  :صورت زير است بهدهد،  را نشان مي
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لحـاظ   بـه  كـه    قيمـت سـرمايه   استثناء ضـريب     به داخل پرانتز    tآماره   بهبا توجه   
مدت فـوق حـذف شـده، بقيـه ضـرايب در              دار نبوده و از الگوي كوتاه       آماري معني 

گنجاندن الگوي بلندمدت تقاضـاي     . دار است    معني كامالً درصد   ٩٥سطح اطمينان   
صورت يك دوره تـصحيح خطـا، اشـاره دارد           بهمدت آن     تاهنيروي كار در الگوي كو    

سمت تعـادل بلندمـدت تعـديل        به درصد   ۴۹تقاضاي نيروي كار هر سال       كه  اين به
 كـه   شـود   مـي  سـاله تعـديل      ۲تقريباً  تعادل با يك وقفه      عدمعبارتي   به. خواهد شد 

زد بودن  نتيجه مذكور احتماالً ناشي از روزم     .  سرعت باالي تعديل است    دهنده  نشان
تـوان بـر    و از طرفـي مـي     . كارگران و هزينه تعديل پايين در بازار نيروي كار اسـت          

 اسـت كـه   ۹۳/٠ برابـر   2Rضريب تعيين   . زودبازده بودن اين بخش صحه گذاشت     
همچنين كـشش   . مدت است   دهندگي باالي الگوي كوتاه      قدرت توضيح  هدهند  نشان

دهد كه با افزايش يـك درصـد          مدت فوق نشان مي     كوتاهدستمزد در الگوي پوياي     
بر اشتغال بخـش سـاختمان      مدت     را در كوتاه   تأثيردر دستمزد نيروي كار، بيشترين      

 كـه   شـود   مي از تقاضاي نيروي كار كاسته        درصد ۳۲/٠دارد و بالفاصله در همان سال       
ارتي كاربر بودن   عب بهساختماني و   هاي    بيانگر هزينه باالي نيروي انساني در فعاليت      

  .دهد بخش مذكور را نشان مي

  بيني  پيش ‐٤
در بخش ساختمان،   ) اشتغال(پس از بررسي عوامل مؤثر بر تقاضاي نيروي كار          

و بـر   كـرد   بينـي     رونـد گذشـته پـيش      بهيي اين بخش را با توجه       زا  اشتغالتوان    مي
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هـاي    سـت هـا و سيا     عملي بـراي لحـاظ نمـودن در برنامـه         هاي    كار  راه بهاساس آن   
بـرآورد   از اين رو بر اساس الگوي     . يي در بخش مذكور دسترسي پيدا كرد      زا  اشتغال

 كه در قـسمت قبـل مـورد بررسـي قـرار گرفـت،         ARDLشده با استفاده از روش      
در بخش ساختمان تا پايان برنامـه چهـارم توسـعه      ) اشتغال(بيني نيروي كار      پيش

  .گيرد صورت مي
 معـادل متوسـط نـرخ       ل را زاي مد   برونهاي    تغيرپايه نرخ رشد م   در گزينه اول    

نحـوي كـه ارزش افـزوده        بـه گيـريم     مي نظردرزماني اين متغيرها    هاي    رشد سري 
 درصـد   ۶/٤طور متوسط سـاليانه      به مورد بررسي  هواقعي بخش ساختمان طي دور    

 ١٣٥٣ــ  ۸۲دستمزد واقعي بخش مذكور بر اساس روند زمـاني          . رشد داشته است  
 مـذكور بـوده و طـي دوره       يـك درصـد     اراي رشد سـاليانه منفـي       طور متوسط د   به

 درصد و همچنـين متوسـط نـرخ         ۲قيمت سرمايه منفي    متوسط نرخ رشد ساليانه     
 درصـد   ۶/۱۷ برابـر    رشد شاخص قيمت مصالح ساختماني طي دوره مورد بررسـي         

  .است
بر اساس الگوي بـرآورد شـده تقاضـاي نيـروي كـار بخـش سـاختمان، مقـدار                   

.  هزار نفـر خواهـد بـود       ۳۰۳۹ معادل   ۱۳۸۸شتغال اين بخش در سال      بيني ا   پيش
 هزار فرصت شغلي ايجاد خواهد شد       ۷۲۰ در حدود    ۱۳۸۳ـ۸۸عبارتي طي دوره     به
بخـش مـذكور افـزوده       بـه  هزار شاغل    ۱۲۰طور متوسط طي اين دوره ساليانه        بهو  
افـرادي كـه    دنبال حفظ قدرت خريد      بهدولت   كه  اين بههمچنين با عنايت     .شود  مي

اسـمي متناسـب بـا      هاي    ، لذا با افزايش دستمزد    استداراي دستمزد ثابت هستند     
واقعي اين قـشر از     هاي    داشتن دستمزد   ها سعي در ثابت نگه      نرخ رشد سطح قيمت   

بر اين اساس در دومين گزينه دو متغير دستمزد واقعـي           . جامعه اقدام نموده است   
دولـت در    كـه   ايـن  بـه اند و نظـر       شدهو قيمت سرمايه بخش ساختمان ثابت فرض        

 درصدي توليد ناخالص داخلي را مالك عمل قـرار          ۸جديد خود رشد    هاي    سياست
منظـور   بـه مناسب است، بر اين اساس      هاي    دنبال سياست  بهداده و براي تحقق آن      

متوسـط رشـد ارزش افـزوده بخـش          كـه   ايـن  بـه همراهي با اين سياست و با توجه        
ذشته تقريباً با رشد توليد ناخـالص داخلـي برابـر بـوده             ساختمان طي چند دهه گ    
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است، در اين سناريو متوسط نرخ رشد ساالنه ارزش افزوده بخش مذكور تـا پايـان                
 رشد شـاخص قيمـت      كه   آن ضمن. كنيم   درصد فرض مي   ۸برنامه چهارم توسعه را     

در سـال   ) نـرخ تـورم   (ها    مصالح ساختماني متناسب با رشد شاخص عمومي قيمت       
بنابراين تقاضاي نيروي كار بخش سـاختمان بـراي سـال           .  فرض شده است   ۱۳۸۲
 هـزار فرصـت   ۸۷۱ هزار نفر برآورد شده اسـت و در مجمـوع          ۳۳۲۴ معادل   ۱۳۸۸

هـزار  ۱۴۵عبارتي سـاليانه     به ايجاد خواهد شد و      ۱۳۸۳ـ۸۸جديد شغلي طي دوره     
 .كار خواهند شد بهساختماني مشغول هاي  نفر شاغل جديد در فعاليت

  گيري  نتيجه ‐٥
دهـد كـه نيـروي كـار بخـش            تحقيق نشان مي  هاي    نتايج حاصل از برآورد الگو    

، نيـروي   ، قيمت مصالح ساختماني   دستمزد واقعي، ارزش افزوده بخش     بهساختمان  
نسبت موجـودي سـرمايه     كار با وقفه يك ساله بخش مذكور و وقفه يك ساله نرخ             

 سرمايه و همچنـين متغيـر رونـد         عنوان جانشين قيمت   به شاخص قيمت مسكن   به
دسـتمزد  (در بين عوامل مذكور شاخص دستمزد خدمات ساختماني         . بستگي دارد 

 را بر اشتغال اين بخـش       تأثيربيشترين  و شاخص قيمت مصالح ساختماني      ) واقعي
واقعـي  هـاي   در دسـتمزد ) كـاهش (ازاي يك درصـد افـزايش      به كه   نحوي به .دندار

 درصدي در الگوي تقاضاي     ۳۲/٠)افزايش(كاهش   هبشاغلين بخش ساختمان منجر     
دسـت   بـه همچنين طبق الگوي بلندمدت تقاضاي نيروي كـار         . شود  مينيروي كار   

واقعي نيروي كار بخـش     هاي    در دستمزد ) كاهش(ازاي يك درصد افزايش      به  آمده،
). افزايـد   مي(كاهد     درصد از تقاضاي اين بخش براي نيروي كار مي         ۶۶/٠ساختمان  

 آن است كه در بلندمدت دستمزد اثر بيشتري بر تقاضـاي            هدهند  امر اوالً نشان  اين  
 هزينـه دسـتمزد را       نيروي كار خواهد گذاشت و ثانياً سـهم بـاال و قابـل مالحظـه              

 نـه چنـدان زيـاد    تـأثير  بـه دهد و با توجه       توليد نشان مي  هاي    ساير هزينه  بهنسبت  
تقاضاي نيـروي كـار ايـن        بهقيمت سرمايه بخش ساختمان نسبت       شاخص   كشش

  . توان كاربر بودن بخش ساختمان را نتيجه گرفت بخش، مي
كه بيانگر ارتباط نيروي كار بخش       (ECM)نتايج حاصل از الگوي تصحيح خطا       
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مـدت تـابع      مـدت اسـت و پويـايي كوتـاه          مستقل در كوتـاه   هاي    ساختمان با متغير  
ت باالي تعديل نيـروي كـار       سرع    هدهند  دهد، نشان   تقاضاي نيروي كار را نشان مي     

 تعـديل   ه سال ۲تعادل با يك وقفه      عدم كه  اين به و اشاره دارد     استدر بخش مذكور    
تبـع آن پـايين بـودن        بـه دليل روزمزد بودن كارگران و       به اين امر احتماالً     .شود  مي

بـازده بـودن     هزينه تعديل در بازار نيروي كار اين بخش و از طرفي دليلي بـر زود              
بيني اشـتغال بخـش سـاختمان        همچنين نتايج حاصل از پيش    . است بخش مذكور 

بر اساس الگوي تقاضاي برآورد شده تا پايان برنامه چهارم توسعه افزايش شـاغلين              
نحـوي كـه    بـه  .دهـد    در نظر گرفته شـده نـشان مـي         هگزيناين بخش را در هر دو       

 يد شغل  هزار فرصت جدي   ۱۲۰در حدود   ساالنه   ١٣٨۳ـ٨٨ اول طي دوره     هگزيندر
كـه   شود  مي  هزار فرصت شغلي ايجاد    ۱۴۵ساالنه   دوم   هگزين در   .ايجاد خواهد شد  

ايجـاد اشـتغال سـاالنه    (بيني شده در برنامه سوم توسـعه          در مقايسه با هدف پيش    
 درصـدي   ۱۹ و   ۱۵و سـهم    )  هزار فرصت جديد شغلي در كل اقتصاد كـشور         ۷۶۵

بيني شده در     كل اشتغال پيش  نيروي كار بخش ساختماني در دو سناريوي فوق از          
  .دهد يي باالي بخش را نشان ميزا اشتغالبرنامه مذكور، قدرت 
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