
 
 

 
  

 

 
پولی و مالی بر تقاضاي نیروي کار ابزارهايتأثیر 

 
 

  چکیده

، منوط به کمیت و کیفیت عوامل تولید در   بی شک رشد و توسعه پایدار در هر کشوري به ویژه در کشورهاي در حال توسعه

بیات اقتصادي براي عوامل تولید طبقه بندي و تعاریف متنوع و متعددي وجود دارد که از آن جمله می امروزه در اد. آن کشور است

به همین دلیل بسیاري از کشور هاي در . اشاره نمود... توان به سرمایه، زمین و منابع طبیعی، نیروي کار، فناوري و کارآفرینی، دانش و 

از این رو . ه خود را بر محوریت توسعه علمی و توسعه منابع انسانی طرح ریزي نموده اندحال توسعه و پیشرفته، ساختار تولید و توسع

مدیریت کار و توسعه نیروي انسانی، مباحث نسبتاً تازه اي است که از سوي اندیشمندان و متخصصان مدیریت، در کشورهاي صنعتی و 

نظر درباره آن، باز شده و منجر به تبیین شیوه هاي رفتاري و عملی پیشرفته و اخیراً در کشورهاي در حال توسعه باب گفتگو و اظهار 

لذا در این پژوهش سعی شده است تأثیر  ابزارهاي پولی و مالی بر تقاضاي نیروي کار مورد . خاصی در ارتباط با عوامل کار گشته است

  .بررسی قرار گیرد

ضاي نیروي کار، در بخش  ابزارهاي  مالی، به فرضیاتی همچون، بررسی تأثیر براي روشن شدن تأثیر ابزارهاي پولی و مالی بر تقا         

مالیاتهاي مستقیم و غیرمستقیم، برنامه هاي توسعه کشور و افراد تحت پوشش بیمه و در بخش ابزارهاي پولی، نـرخ بهـره و نـرخ تـورم     

ؤثر دیگر مسئله تأثیر نرخ دستمزد بـر تقاضـاي نیـروي    بر اساس مباحث تئوریک اقتصادي، عامل مهم و م.  مورد توجه قرار گرفته است

فـولر در مـورد پایـائی اطالعـات مزبـور       -درادامه ابتدا با استفاده از آزمون دیکـی . کار است که در این پژوهش مورد بررسی گرفته است

ل تـأثیر  ابزارهـاي    ، مـد 1353-81در طـی سـالهاي   ) OLS(اطمینان حاصل گردیده و سپس بر اساس روش حداقل مربعات معمـولی  

  .پولی و مالی بر تقاضاي نیروي کار در سطح کشور تخمین زده شده است

نتایج حاصل از تحقیق حاکی از این است که  ابزارهاي  پولی، نرخ دستمزد و ابزارهاي مالی، به ترتیب بیشترین تأثیر را بر     

کاران برنامه ریزي اقتصادي کشور باید به این امر که کوچکترین تغییر بر این اساس، دولتمردان و دست اندر. تقاضاي نیروي کار دارند

ر در ابزارهاي پولی، نرخ دستمزدها و  ابزارهاي  مالی، می تواند بر تقاضاي نیروي کار، اشتغال، تولید و در نهایت ایجاد بحران رکود و د

  .بلند مدت ایجاد تورم تأثیر داشته باشد،  توجه نمایند 

  

  

 !مالیاتهاي ،تورم   ،نرخ بهره  ،دستمزد  ،ابزارهاي  پولی و مالی  ،تقاضاي نیروي کار  :ها کلید واژه
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1) International Labour Organization
2) Active

3 )Passive

  مقدمه- 1

برنامـه چهـارم،   موضوع بیکاري، در سالهاي اخیر یکی از معضالت اساسی کشور بوده است، به طوري که از جمله چالشـهاي اساسـی دولـت جمهـوري اسـالمی ایـران در       

به حدود بیسـت و سـه میلیـون نفـر نیـروي کـار احتیـاج خواهـد          1388اگر اقتصاد ایران در مرحله اقتصاد مبتنی بر منابع باقی بماند، در سال . است اشتغال عنوان شده

شـگر تبلـور رشـد    هزار فرصت شغلی در کل فعالیتهاي اقتصادي کشور ایجاد شـده تـا نمای   5775، فقط 1355 -75بر اساس سند برنامه سوم توسعه، طی دو دهه . داشت

بر جمعیـت بیکـاران افـزوده     ٪26به بیان دیگر، به طور متوسط ساالنه . هزار نفر در سال باشد 289و پیدایش تقاضایی به طور متوسط متجاوز از  ٪2/55اشتغالی بیش از 

]1[رسیده است  1375 به دو برابر جمعیت مذکور در سال 1378به طوري که بر اساس برآوردها، جمعیت بیکاران در سال . می شود

سیاستهاي فعال نظیر ایجاد مسـتقیم  . تقسیم می کند 3و منفعل2سیاستهاي بازار کار را به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم فعال) ILO( 1سازمان بین المللی کار           

مقرري بیکاري، پرداخت یارانه بـه دسـتمزد پـایین، اعطـاي تسـهیالت و      سیاستهاي منفعل همانند اصالح نظام ... شغل، مهارت آموزشی، انعطاف پذیري برنامه آموزشی و

بر اساس نظریه سازمان بـین المللـی کـار، مجموعـه اي از ایـن      . می باشند، که البته این دو سیاست داراي تأثیر متقابل هستند... یارانه به کارفرمایان ایجاد کننده شغل و

  .است گذاران را در حل مشکل بیکاري به گونه اي سریع تر یاري نمایدسیاستها به صورت یک سبد بهینه، قادر است سی

در سطح کشور را  موضوع بررسی و تعیین تأثیر سیاستهاي پولی و مالی بر تقاضاي نیروي کار در اقتصاد ایران، عالوه بر اینکه پتانسیل ها و خالءهاي موجود

به طور خاص، بررسی سیاستهاي فعال . کشورهاي مختلف و ارائه تجارب آن کشورها را نیز فراهم می نماید به تصویر می کشد، زمینه طرح موضوعات جدید در بازار کار

تالش . ر را تبیین می نمایدبازار کار، سیاستهاي توسعه با محوریت منابع انسانی و توسعه علمی، اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق و تحقیقات آینده پیرامون بازار کا

سیاست گذاران  ی و دستیابی به تأثیر ابزارهاي پولی و مالی بر تقاضاي نیروي کار، از جمله دغدغه هایی است که می تواند در دستور کار برنامه ریزان وبراي شناسای

  .کشور را فراهم نماید کالن و بخش بازار کار کشور قرار گیرد و ضمن اتخاذ سیاستهاي مؤثر، زمینه هاي نیل به اهداف عالی اشتغال و رفع بیکاري در سطح

تحقیق هدف ویژه ارائه  نیز دراینپولی و مالی بر تقاضاي نیروي کار بوده و  ابزارهايهدف اصلی در این تحقیق، بررسی مسائل مربوط به تأثیر بنابراین 

  :سی موارد مذکور فرضیات زیر مورد آزمون قرار می گیردبر این اساس، جهت برر. استراتژیهاي مناسب بازار کار و نعیین راهکارهاي مرتبط با آن مد نظر قرار گیرد

  

  .اخذ مالیاتهاي مستقیم و غیرمستقیم بر تقاضاي نیروي کار تأثیر معنی داري دارد- 1

.بین افراد تحت پوشش بیمه هاي تأمین اجتماعی و تقاضاي نیروي کار، ارتباط مثبت ومعنی داري  وجود دارد- 2

.تقاضاي نیروي کار، ارتباط منفی و معنی داري وجود داردبین تغییرات نرخ دستمزد روزانه و - 3

.بر تقاضاي نیروي کار، تأثیر معنی داري  دارد) افزایش قیمتها( نرخ تورم - 4

.بین نرخ بهره و تقاضاي نیروي کار، ارتباط مثبت و معنی داري وجود دارد- 5

.کشور و تصویب قانون کار می باشد رشد تقاضاي نیروي کار، متأثر از دوران جنگ، تحوالت برنامه هاي توسعه- 6

ضرایب مدل به روش . توصیفی است که با استفاده از ابزارهاي آماري و روش اقتصاد سنجی مورد بررسی قرار می گیرد -پژوهش حاضر یک مطالعه تحلیلی

از نظر رفتاري شناسایی شده و بعد از برآورد نیز بر اساس مبانی قبل از برآورد ضرایب، معادالت . برآورد می گردد)OLS(اقتصاد سنجی از طریق حداقل مربعات معمولی

  .نظري و چگونگی برازش داده ها و اطالعات اقتصادي مدل، نتایج تجزیه و تحلیل می گردد

یق از سریهاي زمانی داده هاي آماري تحق. و جامعه آماري تحقیق کل بخشهاي کالن اقتصاد ایران است 1353-81قلمرو زمانی تحقیق، دوره زمانی سالهاي 

رشماري عمومی نفوس منتشر شده از سوي سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، مرکز آمار و بانک مرکزي، گزارشهاي اقتصادي تهیه شده از متغیرهاي کالن و طرح س

  .و مسکن سالهاي منظور شده در دوره زمانی تحقیق جمع آوري شده است

  .صورت گرفته است Excellو  Eviewsک هاي آمار توصیفی و تحلیل رگرسیونی با استفاده از نرم افزارهاي تحلیل داده ها با استفاده از تکنی

  مبانی نظري و پیشینه تحقیق- 2

شد در این مطالعات براي ر. از زمان آدام اسمیت به این طرف، مطالعات تحلیلی و تجربی بسیاري در رابطه با منشأ و علل رشد ثروت ملل صورت گرفته است

اقتصاد دانان کالسیک نظیر آدام اسمیت و ریکاردو معتقد بودند که نیروي کار منبع ثروت ملل و نیروي واقعی تولید و . ثروت ملل، و منابع گوناگونی شناخته شده است

وي تنها اقتصاد دانی بود . ازار آزاد ضروري استآدام اسمیت معتقد بود براي بهینه کردن نقش نیروي کار، وجود رقابت بر اساس نفع شخصی و مکانیزم ب. پیشرفت است

  . که بر نقش سرمایه در تولید صنعتی تأکید می کرد

کالسـیک معـروف گردیـد و    در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، با شروع انقالب صنعتی دوم، تفکري جدید در علم اقتصاد مطرح شد که بعد ها به عنوان مکتب نئو

از اواخر دهه هشتاد میالدي به این طرف، دیگر بار شـاهد تحـول دیگـري در نظریـه هـاي      . و استوارت میل بر نقش سرمایه در اقتصاد تأکید ورزیدندافرادي چون مارشال 

تولیـد در نظریـه هـاي    عالوه بر این، منبـع دیگـري کـه بـه عنـوان عامـل       . توسعه اقتصادي و صنعتی بوده ایم که نقش نیروي کار مرکز توجه اقتصاد دانان قرار می گیرد

اقتصـاد نیـروي کـار کـه در آن     . اقتصادي بدان توجه ویژه اي می شود، منبع دانش است که در ده سال اخیر بیش از گذشته نظر اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است

تمـامی  سیاسـتهاي اقتصـادي  . ]9[اضاي نیروي کار را شامل می شـود بواسطه تنظیم رفتار اصولی اقتصادي، افراد، خانوارها و بنگاهها در نظر گرفته می شوند، عرضه و تق



                                                
. مدل لگاریتمی براي این تحقیق پیشنهاد گردیده شده است  BM بااستفاده ازروش - 4

.سالنامه هاي آماري کشور، سازمان مدیریت وبرنامه وسالنامه هاي بانک مرکزي استخراج شده استکلیه اطالعات موجود در تحقیق از  - 5

.می باشد 65سال تا  15آمار تقاضاي نیروي کار مجموع افراد شاغل بین  - 6

.اشداطالعات مربوط به دستمزد براساس گزارش وزارت کاروامور اجتماعی بصورت حداقل دستمزد پرداختی روزانه می ب - 7

سیاستهاي فوق عمدتاً شامل سیاستهاي پـولی و مـالی بـوده و در شـرایط     . اقدامات و تصمیماتی است که جهت دستیابی به اهداف معین اقتصادي به کار گرفته می شود

ذکور تا حدود زیادي می توان بر روند متغیرهاي کالن اقتصادي و بطور کلی بر اقتصاد کشور تـأثیر داشـته   اتخاذ سیاستهاي م. مختلف اقتصادي کاربردهاي متفاوتی دارند

  .]5[باشند

بر یک مدل اقتصاد سنجی و برآورد معادالت آن مبتنی می باشد، در انتخاب مدلها و معادالت رفتاري آن و نیز رابطه بین   چون معموالً تحقیقات اقتصادي 

در این راستا مطالعه تحقیقات مشابه داخلی یا خارجی می . معادله باید دقت کافی به عمل آید و با توجه به داده هاي موجود بهترین برآورد صورت گیرد متغیرهاي هر

  . تواند راه گشاي خوبی براي تحقیق در انتخاب یک شیوه پژوهشی مناسب باشد

کار ایران، مباحث قوانین بانکی، سرمایه گذاري خارجی، مالیات وعوارض مواردي را در سطح کشور در تحقیقی تحت عنوان نقش قوانین و مقررات در بازار 

نتیجه تحقیق مذکور حاکی از این است که مبحث سرمایه گذاري و تولید وابسته به نظام بانکداري می باشد و به لحاظ نرخ بانکی باال، . مورد بررسی قرار گرفته است

از طرفی جذب سرمایه گذاري هاي خارجی نیز به لحاظ موانع قضایی، اداري، قانونی و سیاسی، تأثیر بسزایی بر . ورد نیاز با مشکل روبرو می گرددتأمین اعتبارات مالی م

ست از دیگر موارد مشکل قوانین و مقررات مالیات و عوارض از صراحت و شفافیت الزم برخوردار نبوده و براي بنگاههاي اقتصادي مناسب نی. فعالیتهاي اقتصادي دارد

در صد کاهش یابد و مجازاتهاي در نظر گرفته شده در آن متناسب با  20تا  10ساز در بخشهاي اقتصادي، پیش پرداخت گشایش اعتبار واردات می باشد که باید به 

 57تا  48دیگري سیاست هاي بازار کار ایران بر اساس مواد قانونی  در تحقیق.  ]7[تخلفات نمی باشد وبنابراین اجراي آنها اثرات منفی بر سرمایه گذاري و تولید دارد 

نتایج . و ژاپن مقایسه شده است.کشور غیر اروپایی از جمله آمریکا  5کشور اروپایی و  16برنامه سوم توسعه، بررسی و با سیاستهاي بازار کار کشورهاي پیشرفته شامل 

ستهاي فعال بازار کار با محتوي مناسب و اعمال سیاست هایی است، که اثر مطلوب بر تشویق سرمایه گذاري داشته حاصل از این تحقیق، توصیه در به کار بستن سیا

که  ازاین امر استدر تحقیق دیگري تحت عنوان بررسی عوامل موثر برعرضه نیروي کار دربخشهاي اقتصاد ایران نتایج بدست آمده نشان . ]6[را نشان می دهد باشد

ثر می سطح دستمزد ، رشد اقتصادي ، موجودي سرمایه ، حجم تجارت ، یارانه پرداختی ، مخارج عمرانی دولت ، ارزش افزوده برتقاضاي نیروي کار مو:  عوامل همچون

  .]4[باشند

اري در مقابل شوك هاي سیاسـتهاي پـولی   نتایج این پژوهش حاکی از این است که افزایش نرخ بیک. درکانادا ارتباط بین سیاستهاي پولی و نرخ بیکاري بررسی شده است

در . ]12[کـاهش دهـد   متفاوت است، بطوري که افزایش نرخهاي بانکی، بیکاري را تشدید و ایجاد سیاست تسهیالت بانکی می تواند تا حدودي نوسانات نـرخ بیکـاري را  

نتخـاب شـغل و تشـویق بـه     آمریکاموضوع اختصاص مازاد بودجه کشور به مواردي از قبیل اشتغال براي حفاظت از زندگی با رعایت حقوق بشر، ترویج آزادي و اختیار در ا

 سـتمزدها و عـدم تنظـیم کارشناسـانه    نتایج تحقیق حاکی از این است کـه در بیشـتر قراردادهـا تخصـیص نـا کـافی د      . گفتگوي اجتماعی مورد پژوهش قرار گرفته است

بررسی اعمال سیاستهاي پـولی و مـالی    ]11[تشریک مساعی افراد در فعالیت هاي اقتصادي می گردد تحقیق، باعث   بوده و توجه به عوامل مشهود  قراردادها به خوبی 

بحرانی در سطح اقتصـاد شناسـایی و سـپس سیاسـتهاي اقتصـاد کـالن متناسـب        انقباظی بصورت همزمان و اثرات آن در جامعه حاکی از این است که ابتدا باید وضعیت 

ـ     . بکارگرفته شود ت بـی  چرا که استفاده سیاستهاي اقتصاد کالن بدون توجه به وضعیت اقتصادي جامعه نه تنها مشکل را بر طرف نمی کند، بلکـه اقتصـاد را بـه یـک حال

وکهاي ناشی از سیاستهاي مالی بر مدل رشد نئوکالسیکی بررسی و در ایـن چهـارچوب، اثـرات مخـارج مصـرفی و      در آمریکا تأثیر ش. ]8[ثباتی شدید رهنمون می سازد

نتایج بیانگر این است که مخارج مصرفی و سرمایه گـذاري دولتـی باعـث افـزایش     . سرمایه گذاري دولتی بر اشتغال و نرخ واقعی دستمزدها مورد پژوهش قرار گرفته است

مـی   ها و نهایتاً اشتغال شده است، ولی در بلند مدت این سیاستهاي مالی باعث ناهماهنگی و دور شدن از تعادل مـدل رشـد از دیـدگاه نئوکالسـیکی    نرخ واقعی دستمزد

  .]10[شود

  

  برآورد مدل تأثیر ابزارهاي پولی و مالی بر تقاضاي نیروي کار- 3

اپ داگالس بر اساس مسئله بهینه یابی و حداکثر سازي کل تولید اقتصاد بصورت توابع تابع تقاضاي نیروي کار بر اساس روشهاي جبري، از تابع تولید ک

با استفاده از  1353 -81تابع مذکور بر اساس سري زمانی . الگرانژ استخراج و با توجه به متغیرهاي برون زاي مورد نظر در تحقیق، بصورت رابطه زیر بیان شده است

  .4فولر تعمیم یافته جهت تولید نتایج سازگار اجرا خواهد شد - و آزمونهاي دیکی Eviewsبا بکارگیري نرم افزار و ) حداقل مربعات معمولی( OLSروش

  

tDDD

LOGMNLOGMMLOGHTLOGINLOGRBLOGWAGLOGEMP







392817

6543210
  

  

  

  :5که در آن

LogEMP :6لگاریتم تقاضاي نیروي کار در اقتصاد ایران  

LogWAG : 7)حداقل دستمزد پرداختی روزانه( لگاریتم دستمزد  



                                                
). عامل مهم در جذب سرمایه.(بابررسی نرخ بهره واقعی تاثیرات آن برروي رشد تقاضاي سرمایه گذاري بررسی می گردد - 8

مدت باعث رشد روي کار ودربلندنرخ تورم بلحاظ ایجاد دو تاثیر کوتاه مدت وبلندمدت برتقاضاي نیروي کار بسیار حائز اهمیت است ، چراکه درکوتاه مدت افزایش تقاضاي نی - 9

.دستمزدها وکاهش تقاضاي نیروي کار ودرنتیجه زمینه ساز رکود اقتصادي خواهد شد

LogRB :8یتم نرخ بهره لگار  

LogIN : 9)شاخص قیمت ها(لگاریتم نرخ تورم  

LogHT :لگاریتم تعداد افراد بیمه شده  

LogMM :مالیات بر ثروت، مالیات بر سود شرکتها و مالیات بر درآمد: شامل( لگاریتم مالیاتهاي مستقیم.(  

LogMN : ر مصرف و فروششامل مالیات بر واردات، مالیات ب( لگاریتم مالیاتهاي غیر مستقیم(  

1D : یک و مابقی صفر 1367تا  1359سالهاي بین ( متغیر موهومی دوران جنگ.(  

2D : به بعد یک و سالهاي قبل صفر 1368از سال ( منغیر موهومی دوران برنامه توسعه اقتصادي اول، دوم، سوم.(  

3D :الهاي قبل صفربه بعد یک و س 1358از سال ( متغیر موهومی دوران تصویب قانون کار جدید.(  

  

  :نتیجه رگرسیون مدل به شرح زیر است

LogEMP= 018/35 - 024/0 LogWAG- 007/0 LogIN+ 002/0 LogHT- 0022/0 LogMN 002/0- LogMM- 078/0 LogRB+ 023/0 D2+ 99/0 AR(1)

  (t-ration) (        )037/2 ( 59/2- )              ( 14/1- )           ( 077/1 )            ( 39/1- )          ( 04/1- )              (- 62/2 )           ( 62/2 )    ( 53/22 )

884/0 MA(2)

  ( 55/6 )

R2= 99/0              R2= 98/0     D.W= 27/2          F(Prob)= 4/215 ( 000/0 )

  
  

ه ولی به لحاظ معنادار نبودن از مدل الزم به ذکر است که متغیرهاي موهومی دوران جنگ و تصویب قانون کار جدید نیز در مدل مورد بررسی قرار گرفت

جهت رفع مشکل ، فولر و با استفاده از روش همجمعی، در تابع تأثیر ابزارهاي مالی و پولی بر تقاضاي نیروي کار -با در نظر گرفتن نتایج آزمونهاي دیکی. حذف شده اند

.مرتبه اول استفاده شده است ARمرتبه دوم و  MAهم خطی و خود همبستگی، از

می باشد، مبین این امر  27/2که معادل  D.Wآماره. می باشد) ٪95باالتراز(می باشند که نشان از اعتبار باالي ضرائب تخمین tاعداد داخل پرانتز آماره 

د و فرضیه صفر بودن نیز تأییدي بر صحت ضرایب بدست آمده در برآورد مدل می باش Fاست که خود همبستگی مرتبه اول پسماندها به اثبات می رسد و آماره 

بر اساس ( در خاتمه تخمین، میزان خطاهاي مدل بدست آمده را آزمون کرده . قابل قبول است 99/0ضریب تشخیص معادل . همزمان ضرایب شیب را قویأ رد می کند

  .ه مدل پایا می باشدمعنی دار بوده  و در نتیج ٪95می باشد که باالتر از سطح  89/2معادل  که براي مدل مورد نظر) روش همجمعی

  

  آزمون فرضیات - 3 - 1

 024/0می باشد و بیانگر این امر است که یک واحد افزایش حداقل دستمزد روزانه پرداختی، معادل ) 024/0(ضریب بدست آمده براي دستمزدها معادل   

ار بین تغییرات نرخ دستمزد و تقاضاي نیروي کار، مورد تأیید قرار می بنابراین فرضیه سوم پژوهش مبنی بر ارتباط معنی د. واحد تقاضاي نیروي کار را کاهش می دهد

بنابراین افزایش یک واحد مالیاتهاي مستقیم و . وجود دارد) صحت فرضیه اول( یک ارتباط منفی و معنی داردر مورد مالیاتهاي مستقیم و غیرمستقیم، . گیرد

می باشد و بیانگر  002/0ضریب بدست آمده براي افراد بیمه شده در سطح کشور معادل . را کاهش می دهدواحد تقاضاي نیروي کار  0042/0غیرمستقیم جمعاً معادل 

تأثیر منفی و معنی داري بین ). صحت فرضیه دوم( واحد تقاضاي نیروي کار را افزایش می دهد 002/0این امر است که یک واحد افزایش در تعداد بیمه شدگان، معادل

واحد  007/0، در نتیجه یک واحد افزایش نرخ تورم باعث کاهش تقاضاي نیروي کار معادل ) صحت فرضیه چهارم( نرخ تورم به وضوح روشن استتقاضاي نیروي کار و 

افزایش می دهد و  واحد تقاضاي نیروي کار را 078/0در مورد نرخ بهره، یک ارتباط مثبت و معنی داري وجود دارد، بنابراین افزایش یک واحد نرخ بهره معادل . می شود

داراي ) دوران برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جمهوري اسالمی ایران(  2Dمتغیر موهومی . پنجم نیز به اثبات می رسد فرضیه بر این اساس

صویب قانون کار، همان طوریکه قبالً اشاره گردید، به لحاظ ، اما در مورد دوران جنگ و ت)صحت فرضیه ششم( ارتباط معنی دار و مثبتی بر تقاضاي نیروي کار می باشد

  .معنی دار نبودن از مدل رگرسیون حذف شده است

  جمع بندي و نتیجه گیري - 4

 پولی و مالی ابزارهاي بدین منظور شاخصهاي مورد نظر براي. مالی و پولی بر تقاضاي نیروي کار پرداخته است ابزارهايتحقیق حاضر به بررسی تأثیر  

مالی از شاخصهاي مالیاتهاي مستقیم و غیرمستقیم، برنامه  ابزارهاياز شاخصهاي نرخ بهره و نرخ تورم و در ارتباط با  ؛پولی ابزارهايدر ارتباط با . مشخص گردیده است

  . مالی و پولی مورد توجه قرار گرفته است ابزارهايهاي توسعه اقتصادي کشور و تعداد بیمه شدگان، به نمایندگی 

این نتیجه حاکی از اثرات مثبت و باالي . با توجه به نتایج به دست آمده، مشخص گردید که نرخ بهره بیشترین تأثیر را بر بخش تقاضاي نیروي کار دارد

این عامل در . خاصی داشته باشندنتیجه مزبور رهنمودي است براي سیاست گذاران که در مورد تغییرات نرخ بهره توجه . پولی بر تقاضاي نیروي کار می باشد ابزارهاي

مالیاتهاي مستقیم و غیرمستقیم نیز که تأثیر منفی بر طرف تقاضاي  .تعیین حجم سرمایه و ترکیب تولید جایگزینی سرمایه بجاي نیروي کار نقش بسزایی ایفا می کند



در این ارتباط، دولت مردان براي . ر تقاضاي نیروي کار به خوبی مشاهده می گرددمالی ب ابزارهاي چرا که تأثیر منفی. نیروي کار دارد، باید مورد توجه خاصی واقع شود

از طرفی برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور نیز تأثیر بسزایی . رشد بیشتر تقاضاي نیروي کار می توانند از تخفیفات مالیاتی استفاده نمایند

از دیگر عوامل مؤثر بر تقاضاي نیروي کار، . این نتیجه نیز می تواند به افق برنامه ریزي بلند مدت دولت، کمک شایانی نماید. اندبر رشد تقاضاي نبروي کار داشته 

نیروي کار نتایج تحقیق حاکی از این است که دستمزدها داراي تأثیر منفی بر تقاضاي . دستمزدها و نرخ تورم می باشد که در این پژوهش توجه خاصی به آن شده است

این عامل نیز . نرخ تورم عامل دیگري است که نتایج تحقیق به تأثیر منفی آن اشاره دارد. البته این نتیجه در قالب تئوریک در اقتصاد همیشه مطرح می گردد. می باشند

حتی بازار کاال و خدمات را دچار بحران نموده و زمینه ساز نا  یکی از عوامل مهمی است که اگر در بلند مدت توجه خاصی به آن نگردد، بازار نیروي کار، عوامل تولید و

 .اقتصادي خواهد بود امنی سرمایه گذاري و نهایتاً ایجاد بیکاري در سطح اقتصاد کشور می گردد و حتی به جرأت می توان گفت  که در بلند مدت زمینه ساز رکورد

چرا که عامل مزبور یک امنیت اقتصادي براي کارگران و کارفرمایان . پوشش بیمه بر تقاضاي نیروي کار می باشد نتایج تحقیق بیانگر تأثیر مثبت بیمه و تعداد افراد تحت

  .این امر می تواند به عنوان شاخص راهبردي براي برنامه هاي توسعه کشور مورد توجه خاص قرار می گیرد. ایجاد می نماید
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