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  چكيده

نظريه رشد در اين مقاله به بررسي اثر اشتغال در بخش صادراتي بر روي رشد شهرها در ايران، با استفاده از 
بر اساس نظريه رشد مبتني بر صادرات، رشد اشتغال در شهرها تابعي .  پرداخته شده استني بر صادراتمبت

براي اين . كنند هايي است كه محصوالت خود را به منظور صادرات توليد مي از ميزان اشتغال در بخش
م شده است تا هاي كشور انجا  مورد از شهرستان130اي به صورت مقطع عرضي روي حدود منظور مطالعه

براي تفكيك اشتغال در . اثر افزايش اشتغال در بخش صادراتي، روي اشتغال محلي و كل، آزمون شود
نتايج حاصل از محاسبه نسبت مكاني نشان . هاي محلي و صادراتي از نسبت مكاني استفاده شده است بخش
از طرف ديگر . گر متفاوت استها با يكدي هاي صادراتي در شهرستان دهد كه تركيب و تعداد فعاليت مي

داري روي اشتغال محلي  نتايج حاصل از برآورد مدل نيز افزايش اشتغال در بخش صادراتي اثر مثبت و معني
تواند بخشي از تغييرات  هاي كشور دارد و تغييرات اشتغال در بخش صادراتي مي و اشتغال كل در شهرستان

البته بايد توجه داشت كه افزايش اشتغال در بخش . دهدها توضيح  اشتغال محلي و كل را در شهرستان
ساير متغيرها در اين . هاي كشور تاثير دارد صادراتي تنها عاملي نيست كه روي افزايش اشتغال در شهرستان

  .مقاله مورد بررسي قرار نگرفته است
  . نظريه رشد مبتني بر صادرات، اشتغال بخش صادراتي، اشتغال محلي:واژگان كليدي
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   مقدمه -1

نظريه رشد . اي نظريات متفاوتي براي توضيح رشد مناطق ارائه شده است در اقتصاد شهري و منطقه
داند و  ر نيروي كار و سرمايه مينئوكالسيكي، رشد شهرها را تابعي از تقاضاي عوامل توليد نظي

. دهد ، اثر بخش صادراتي را بر رشد شهرها مورد بررسي قرار مي1رشد مبتني بر صادراتنظريه 
تواند ناشي از تغيير عوامل طرف تقاضاي اقتصاد باشد و هم ناشي از تغيير  رشد شهرها هم مي

 نيروي كار، تغيير ساختار هاي عمومي دولت از قبيل آموزش سياست. عوامل طرف عرضه اقتصاد
تواند از طريق تأثير بر عوامل عرضه و  نيز مي... اي و  هاي منطقه زيربنايي اقتصاد، پرداخت يارانه

  . تقاضاي اقتصاد باعث رشد شهرها شود
نظريه رشد مبتني بر صادرات از جمله نظراتي است كه براي توضيح و تبيين رشد مناطق ارائه شده 

ه از نظريات طرف تقاضاي اقتصاد است، به طور خاص روي اثر صادرات بر اين نظريه ك. است
هاي مختلف  اين نظريه در بسياري از مطالعات و از جنبه. شود رشد اقتصادي مناطق متمركز مي

 3، ساساكي)1950 (2تعدادي از مطالعات نظير هيلد براند و ميس. مورد بررسي قرار گرفته است
، لسگو )1997 (6، كليفتون و ديگران)1968 (5 ويس و گودينگ،)2000( و ديگران 4 لگو،)1963(

، اثر اشتغال در بخش صادراتي بر اشتغال محلي و كل را مورد )2008 (8 ينگر و،)2000 (7و ديگران
اند كه آيا اين نظريه در كوتاه  برخي ديگر از مطالعات بر اين نكته متمركز شده. اند بررسي قرار داده
و ) 1956 (10، نورث)1956 (9توان به تايبوت د يا در بلند مدت كه از اين ميان ميمدت كاربرد دار

، از 12و وياس و موليگان) 1968(مطالعاتي نظير ويس و گودينگ . اشاره كرد) 1977 (11نالتي مك
  . اند طريق تجزيه بخش صادراتي به بررسي نظريه رشد مبتني بر صادرات پرداخته

________________________________________________________ 
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هاي ايران پرداخته شده  هاي بخش صادراتي بر رشد در شهرستان فعاليتدر اين مقاله به بررسي اثر 
بر اين مبنا هدف . باشد، متغير اشتغال است دهنده رشد شهرها مي يكي از متغيرهايي كه نشان. است

 را بر روي اشتغال محلي و اشتغال كل در صادراتياين مقاله آن است كه اثر اشتغال در بخش 
سؤال اصلي در اين مقاله اين است كه آيا تغييرات اشتغال . سي قرار دهدشهرهاي ايران مورد برر
تواند بخشي از تغييرات اشتغال كل در هر شهرستان را توضيح دهد؟ به  در بخش صادراتي مي

 در مورد رشد شهرها پرداخته رشد مبتني بر صادراتعبارت ديگر اين مقاله به آزمون تجربي نظريه 
ه، افزايش اشتغال در بخش صادراتي، از طريق ضريب فزاينده باعث اساس اين نظري بر. است

اكثر مطالعاتي كه در باال به آنها اشاره شد . شود افزايش اشتغال محلي و در نهايت اشتغال كل مي
اند، اما در اين مقاله براي  هاي سري زماني استفاده كرده هاي تجربي اين نظريه از تحليل در آزمون
  . بر رشد شهرها از روش مقطع عرضي استفاده شده استبتني بر صادراترشد متحليل اثر 

در بخش دوم و سوم مباني نظري مربوط به رشد . اين مقاله در هفت بخش تنظيم شده است
اي ارائه شده و مطالعات قبلي انجام شده در اين زمينه به اختصار مورد بررسي قرار  اقتصادي منطقه

ها و  معرفي داده. پردازد  ميرشد مبتني بر صادراتث در زمينه مدل بخش چهارم به بح. گرفته است
مدل در بخش پنجم و نتايج حاصل از برآورد مدل در بخش ششم ارائه شده است و در بخش 

  .گيري و پيشنهادات آورده شده است آخر، خالصه، نتيجه
 

  اي   مباني نظري مربوط به رشد اقتصادي منطقه-2

گيري رشد از متغيرهاي رشد توليد سرانه  شهري براي تعريف و اندازههاي اقتصاد  در بررسي
  . استفاده شده است... شاغلين، رشد توليد سرانه جمعيت، رشد اشتغال و 

هاي  هاي رشد اقتصادي و تفاوت تصويرسازي آنها از رشد، مدل درست همانند وجود انواع مدل
كننده رشد اقتصادي  رهاي متفاوتي را تعيينرشد مناطق نيز يكسان نبوده و هر يك عوامل و متغي

: گيرند اي در سه طبقه جاي مي هاي رشد منطقه توان گفت كه مدل به طور كلي مي. دانند مناطق مي
دوم، . گيرند هاي تقاضا كه عوامل طرف تقاضا را به عنوان نيرو محركه رشد در نظر مي اول، مدل

دانند و سومين گروه كه  كننده رشد مي تعيينهاي طرف عرضه كه متغيرهاي طرف عرضه را  مدل
به اين ترتيب . دانند هاي تجمعي در اقتصاد مناطق مي ترين عوامل مؤثر بر رشد را جريان عليت مهم
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كه به محض وقوع شوك خارجي در يك منطقه، اين عامل موجب آثار تجمعي و ارتباطات درون 
  .  ندك اي شده و از داخل جريان رشد را تشديد مي منطقه

: ها عبارتند از اين مدل. هاي طرف تقاضا را به پنج نوع مختلف تقسيم كرده است  مدل1ريچاردسون
ستانده، مدل ضريب شتاب دهنده و مدل -ها، مدل داده مدل رشد مبتني بر صادرات، مدل كينزين

تابعي از مدل رشد مبتني بر صادرات بر اين اساس بنا شده است كه رشد منطقه تنها . دومار-هارود
ها براي توليد منطقه كامالً باكشش  فرض اصلي مدل اين است كه عرضه نهاده. رشد صادرات است

تواند درآمد  اي تابعي از درآمد منطقه است، تنها عاملي كه مي بوده و از آنجا كه مخارج منطقه
هاي  عاليتهاي منطقه به ف در اين مدل فعاليت. منطقه را تغيير دهد، تقاضا براي صادرات است

كند و  بخش محلي نيازهاي منطقه را تأمين مي. شود تقسيم مي) غيرپايه(و محلي ) پايه(صادراتي 
شود و بر  تقاضاي صادرات در خارج از منطقه تعيين مي. بخش صادراتي مربوط به صادرات است
كننده  يينبنابراين نرخ رشد صادرات تنها عامل تع. گذارد سطح درآمد و اشتغال منطقه تأثير مي

ها عالوه بر صادرات، متغيرهاي ديگري  در مدل كينزين. رشد درآمد و توليد در منطقه خواهد بود
در اين مدل درآمد . گذاري و مخارج دولتي از آن جمله است نيز بر رشد تاثيرگذارند، كه سرمايه

خارج دولتي و گذاري، م و مخارج منطقه تابعي از متغيرهايي نظير مخارج مصرفي، مخارج سرمايه
هاي كاربردي  ها قابليت هاي رشد مبتني بر صادرات و كينزين هرچند مدل. خالص صادرات است

هاي مناطق  فراواني دارند اما مشكل اصلي آنها اين است كه اطالعاتي راجع به ساير متغيرها و بخش
ه ارتباطات و هاي متعددي تشكيل شده ك هر منطقه از بخش. دهند را در اختيار محقق قرار نمي

دهد و هرگونه شوك داراي منشأ  وابستگي بين آنها ساختار اصلي اقتصاد منطقه را تشكيل مي
به منظور شناخت واقعي وضعيت اقتصاد الزم . گذار است ها تأثير داخلي يا خارجي بر كليه بخش

نه استفاده از هاي پيشنهادي در اين زمي از جمله راه حل. است كه اين آثار مورد بررسي قرار گيرد
ستانده تصويري از كليه ارتباطات بين بخشي در اقتصاد مناطق، -مدل داده. ستانده است-مدل داده

هاي مختلف را شناسايي  هاي ارتباطي بين بخش در يك دوره زماني خاص نشان داده و حلقه
طقه را ترين مدلي است كه خصوصيات ديناميكي اقتصاد من دهنده ساده مدل ضريب شتاب. كند مي

دومار در حقيقت نرخ رشد درآمد منطقه -در مدل رشد هارود. كند در تعيين مسير رشد بيان مي

________________________________________________________ 
1. Richardson 
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انداز داخلي و ورود  اعم از پس(انداز  تابعي از عامل نسبت نهايي سرمايه به توليد و نسبت كل پس
  .باشد به درآمد مي) سرمايه
كنند و  كننده رشد مناطق مطرح مي يينهاي طرف عرضه ديدگاه ديگري را نسبت به عوامل تع  مدل

باشند و جريان تجارت كاالها و خدمات بين  عمدتاً بر اين فرض استوارند كه چون مناطق باز مي
 به اين معني كه تقاضا براي توليد .آنها برقرار است، نبايد در طرف تقاضا مشكلي وجود داشته باشد

از آنجا . كنند، به فروش برسانند ا كه توليد ميتوانند هر مقداري ر مناطق باكشش است و آنها مي
ها دارد، پس رشد توليد منطقه نيز بايد يا  كه توليد بستگي به تكنولوژي و مقادير موجود نهاده

هرچند موانع خاصي براي تحرك . ها توضيح داده شود توسط پيشرفت تكنولوژي و يا رشد نهاده
افتد  اي سرمايه و نيروي كار زماني اتفاق مي  منطقههاي بين منابع توليد وجود ندارد ولي مهاجرت

ها  همين تفاوت. هاي مشهودي در قيمت اين گونه عوامل بين مناطق وجود داشته باشد كه تفاوت
مشهورترين . شود باعث رشد متفاوت در عوامل توليد و در نتيجه رشد متفاوت در مناطق مي

هاست كه بر مبناي تابع توليدي  السيكهاي طرف عرضه مدل يك بخشي و دو بخشي نئوك مدل
تواند  قرار دارد كه تابعي از نيروي كار، سرمايه و تكنولوژي است و تغيير هر يك از اين عوامل مي

  . باعث ايجاد تغيير در رشد مناطق شود
  

   پيشينه تحقيق-3

مبتني بر در زمينه رابطه اشتغال صادراتي و اشتغال محلي مطالعات زيادي بر مبناي نظريه رشد 
هاي زير براي بررسي تأثير اشتغال در  از مدل) 1997(كليفتون و ديگران . صادرات انجام شده است

  : اند بخش پايه بر روي رشد شهرها استفاده كرده
  

T XE Eα βΔ = + Δ  
      L XE a b EΔ = + Δ  

  

در آن به جاي مقادير مطلق اشتغال  است كه رشد مبتني بر صادراتاين مدل در واقع همان مدل 
در مدل اول تغييرات اشتغال كل به صورت . پايه و محلي از تغييرات اين متغيرها استفاده شده است

متغير وابسته تغييرات اشتغال كل . تابعي از اشتغال در بخش صادراتي در نظر گرفته شده است
)

TEΔ (اشتغال در بخش صادراتي و متغير توضيحي تغييرات )XEΔ (در . باشد در هر منطقه مي



   1389بهار و تابستان  ،سوم، شماره دوم اقتصادي، سال ذاريگ سياست پژوهشي –مجله علمي     

 

164

(مدل دوم تغييرات اشتغال محلي 
LEΔ ( به صورت تابعي از تغييرات اشتغال در بخش صادراتي

)
XEΔ (ال محلي و متغير مستقل تغييرات اشتغال متغير وابسته تغييرات اشتغ. در نظر گرفته شده است

دهد كه افزايش اشتغال در بخش صادراتي همواره منجر  نتايج اين مقاله نشان مي. باشد صادراتي مي
شود و در برخي از موارد افزايش اشتغال در بخش صادراتي اثر  به افزايش اشتغال محلي و كل نمي

ي در بعضي از موارد باعث كاهش اشتغال محلي ناچيزي بر افزايش اشتغال محلي و كل دارد و حت
اما با اين وجود افزايش اشتغال در بخش صادراتي يكي از فاكتورهاي مهم افزايش درآمد . شود مي

دهد كه نظريه رشد  نتايج اين مقاله همچنين نشان مي. سرانه در برخي از مناطق مورد مطالعه است
اي توضيح رشد شهرها ارائه كند، به اين دليل كه از تواند مبناي مفيدي بر مبتني بر صادرات نمي

مدت،  هاي پايه و غير پايه نه تنها در بلند هاي شهري بر مبناي بخش بندي فعاليت يك طرف طبقه
هاي مختلف شهري پايدار نيست و از طرف  مدت نيز به دليل تغيير كارايي در فعاليت بلكه در كوتاه

گيرد در حالي كه  عوامل بخش عرضه را ناديده ميديگر ديدگاه رشد مبتني بر صادرات 
هاي ناشي از توليد و وجود منابع اثر قابل توجهي بر توليد و  جويي ها و عدم صرفه جويي صرفه

  . اشتغال دارد
از يك مدل ساده رگرسيون خطي دو متغيره براي ) 1963(و ساساكي ) 1950(هيلدبراند و ميس 

. اند اشتغال كل يا محلي بر اشتغال صادراتي، استفاده كردهبرآورد ضريب فزاينده در رگرسيون 
 در مورد هاوايي در مطالعه ساساكي، تا 1,3ي به دست آمده در اين مطالعات، از  ضريب فزاينده

نتايج اين مطالعات نشان . آنجلس در مطالعه هيلدبراند و ميس متغير است  براي شهر لس2,25
  .شود دار اشتغال محلي و كل مي ادراتي باعث افزايش معنيدهد كه افزايش اشتغال در بخش ص مي

هاي سري زماني  هاي پايه و غير پايه، از روش اي رابطه بين بخش به منظور بررسي ساختار وقفه
هاي  از يك تابع انتقالي براي داده) 1979 (1به عنوان مثال كوك. ديگري نيز استفاده شده است

به اعتقاد وي اين روش نسبت به تحليل رگرسيون با وقفه . كند يفصلي مربوط به واشنگتن استفاده م
  .باشد بيني مي تري براي پيش توزيعي و حداقل مربعات معمولي، ابزار مناسب

يكي از مشكالت نظريه رشد مبتني بر صادرات اين است كه بخش صادراتي ممكن است خود از 
تغيير در تقاضاي صادراتي بر اشتغال، به بنابراين شدت تأثير . هاي مختلفي تشكيل شده باشد بخش

اين بستگي خواهد داشت كه تغيير تقاضا كداميك از صنايع صادراتي را بيشتر تحت تاثير قرار داده 

________________________________________________________ 
1. Cook  
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هاي مورد نياز خود را از ساير مناطق وارد  نهادهبراي مثال برخي از مناطق بخش اعظم . است
. ست بيشتر به منابع داخلي اتكاء داشته باشندكنند، در حالي كه برخي از صنايع ديگر ممكن ا مي

طبيعي است كه آثار تكاثري افزايش تقاضا، بين صنايع مختلف و نسبت به محل تأمين مواد اوليه 
در اين حالت ضرايب برآوردي براي صنايع مختلف صادراتي . توسط آن صنايع متفاوت است

اي كه به منظور تخمين ضرايب  لعهدر مطا) 1968(ويس و گودينگ . منطقه متفاوت خواهد بود
بخش صادراتي در منطقه پورتسموث آمريكا انجام دادند، اشتغال بخش خدمات را تابعي از اشتغال 

با توجه به ماهيت بخش صادراتي، در اين منطقه سه زيربخش . در بخش صادراتي فرض نمودند
صي، اشتغال صادراتي در اشتغال صادراتي در بخش خصو: صادراتي شناسايي شد كه عبارتند از

نتايج به دست آمده از تخمين . اي بنادر غير نظامي، اشتغال در پايگاه نيروي هوايي منطقه بخش پايه
  :استبه صورت زير ) OLS(اين مدل به روش حداقل مربعات معمولي 

  

  1 2 312905 0.78 0.55 0.35
(2.5) (2.4) (2.5)

S X X X= − + + +  

  

در اين معادله تغييرات متغير وابسته . باشد هاي صادراتي مي  نشان دهنده زيربخشiXكه در آن 
  .يعني اشتغال در بخش خدمات به وسيله سه زيربخش صادراتي توضيح داده شده است

هاي مختلف تفكيك شده و ضرايب هر بخش به  در مطالعات متعددي بخش صادراتي به بخش
اي  هاي پايه نه تنها بر تجزيه بخش براي مثال وياس و موليگان. طور جداگانه برآورد شده است

تأكيد دارند، بلكه معتقدند كه مدل رشد مبتني بر صادرات را بايد توسط آمارهاي مربوط به 
به همين سبب آنها با استفاده از آمارهاي مربوط به صنايع دو . گيري و يا سرشماري تخمين زد نمونه

در هر دو مدل، اشتغال . اند ت را تخمين زده صنعت، دو مدل متفاو10رقمي منطقه آريزونا در مورد 
هاي صادراتي به عنوان متغيرهاي مستقل در نظر  محلي به عنوان متغير وابسته و اشتغال در بخش

. هاي انتقالي نيز به مدل اضافه شده است گرفته شده، ضمن اينكه متغيري تحت عنوان پرداخت
هاي صادراتي به  ل دوم كه در آن اشتغال بخشدهد مد نتايج به دست آمده از اين مطالعه نشان مي

 از دقت بيشتري نسبت به مدل اول، كه در آن كل اشتغال در بخش ،ها تفكيك شده زيربخش
  . صادراتي به عنوان يك متغير در مدل در نظر گرفته شده، برخوردار است
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د مبتني بر هاي رش خصوصيات و مشكالت تخمين آماري مربوط به مدل) 1992 (1 و ديگرانبراون
اند كه ضريب بخش صادراتي را بايد به  صادرات را بررسي كرده و به اين نكته اشاره نموده

در اين صورت ايستايي جمله اخالل مدل بايد . صورت يك مدل تعادل درازمدت در نظر گرفت
  . مورد بررسي قرار گرفته و پس از آن همگرايي متغيرها آزمون شود

مبتني بر صادرات در پي يافتن پاسخ اين سوال است كه كاربرد اين بخش مهمي از ادبيات رشد 
) 1977(مدت و يا در هر دو مورد كاربرد دارد؟ مك نالتي  مدت است يا بلند نظريه مربوط به كوتاه

مدت  هاي كوتاه ي رشد مبتني بر صادرات بيشتر بر تحليل نظريه"كند كه  اين سوال را مطرح مي
  . "اي كاربرد دارد؟ هاي بلندمدت رشد منطقه در مورد تحليلاي منطبق است يا  منطقه

با وجود . نيز در همين زمينه است) 1956، 1955(و نورث ) 1956(اختالف نظر اساسي بين تايبوت 
هاي  كند كه مدل رشد مبتني بر صادرات، مرتبط به تحليل اينكه تايبوت بر اين نكته تأكيد مي

ي بلندمدت براي رشد  ين مدل بيشتر به عنوان يك نظريهمدت است، به عقيده نورث ا كوتاه
مدت ساير   است كه حتي در كوتاهمعتقدعالوه بر اين تايبوت . اي مناسب است اقتصادي منطقه

گذاري در كسب و كار، مخارج دولتي و ساخت و ساز  هاي اقتصاد محلي، نظير سرمايه بخش
اي داراي اهميت  تر در تعيين درآمد منطقهمسكن نيز ممكن است به اندازه صادرات يا حتي بيش

با تغيير حتي يك فرض، تحليل باال ممكن است در مورد "با اين وجود تايبوت با بيان اينكه . باشد
  . ، به عقيده نورث نزديك شد"مدت مفيد باشد توضيح درآمد در بلند

هاي مختلفي براي  شدر مطالعه خود در مورد نظريه رشد مبتني بر صادرات از رو) 2000 (2بنرجي
در روش اول با استفاده از تعريف بخش . كند هاي صادراتي و محلي استفاده مي تفكيك بخش

. كند صادراتي، اين دو بخش را از هم تفكيك كرده و در روش دوم از نسبت مكاني استفاده مي
 اين سؤال پاسخ اي به انباشتگي دو مرحله كند كه با استفاده از يك فرايند هم اين مقاله تالش مي

تر است يا بلندمدت  مدت مناسب هاي كوتاه دهد كه آيا نظريه رشد مبتني بر صادرات براي تحليل
اساس نتايج اين مقاله پاسخ به اين سؤال تا حد زيادي بستگي به روشي دارد كه براي  بر. يا هر دو

مدت را  ي رابطه بلنددر كل، فرايند نسبت مكان. شود تفكيك بخش صادراتي از محلي استفاده مي
  . دهد مدت را بهتر توضيح مي هاي ديگر رابطه كوتاه كه روش دهد درحالي بهتر توضيح مي

________________________________________________________ 
1. Brown et al 
2. Banerjee 
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با استفاده از نسبت مكاني پويا، اشتغال بخش صادراتي و محلي را از هم ) 2000(لسگو و ديگران 
ابطه بين نمايي با اطالعات كامل را در مورد تحليل ر تفكيك كرده و روش حداكثر راست

مدت  اي در يك چارچوب تعادلي بلند صادرات بين بخشي و اشتغال محلي و رشد اقتصادي منطقه
هاي صادراتي و محلي،  دهد كه اشتغال در بخش نتايج تجربي اين مطالعه نشان مي. اند به كار برده

 آمده در اين همچنين بر اساس نتايج به دست. دهند  مي تشكيلانباشته از معادالت را يك سيستم هم
هاي بين بخشي بر اشتغال محلي و صادراتي ممكن است باعث شود كه ضريب  مطالعه، شوك

  .فزاينده از نظر مقداري مثبت يا منفي شود
  

   مدل رشد مبتني بر صادرات -4

تمركز اوليه نظريه رشد مبتني بر صادرات، بر تقاضا براي كاالها و خدمات، خارج از اقتصاد محلي 
 نسبت به تغييرات تقاضاي آن دسته از صنايع محلي كه داراي بازار خارجي بزرگي بوده و. باشد مي

  .شوند ملي حساسيت بيشتري دارند، بخش صادراتي ناميده مي
مبناي اين نظريه اين است كه موتور رشد و نيروي محركه اقتصاد در يك منطقه، درآمد ناشي از 

 از تقاضاي خارج از منطقه، موجب تزريق درآمد به اين ترتيب كه صادرات ناشي. صادرات است
به اقتصاد گشته و اين تزريق درآمد با توجه به جريان ضريب تكاثري اقتصاد پايه، موجب رشد و 

  . شود  اقتصاد منطقه مي درهاي موجود شكوفايي بخش
از هاي نظري مورد انتقاد است، اما  نگرش رشد مبتني بر صادرات، اگر چه به خاطر ضعف پايه

اي  هاي اقتصاد منطقه اي پذيرفته شده و به طور وسيعي در تحليل گران اقتصاد منطقه طرف تحليل
ي سنگين  يكي از داليل اوليه پذيرش اين نظريه، سادگي كاربرد آن و هزينه. شود استفاده مي

ين از جمله انتقادات وارد شده بر ا. هاي رقيب نظير مدل تعادل عمومي است كاربرد روش شناسي
تنها بر يكي از اين عوامل تأكيد اي و  نظريه ناديده گرفتن ساير عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي منطقه

  .باشد مي
مشاغل : كند مدل رشد مبتني بر صادرات، مشاغل موجود در يك منطقه را به دو نوع تقسيم مي

الها و خدمات شوند كه كا هايي مي مشاغل صادراتي مربوط به فعاليت. صادراتي و مشاغل محلي
در مقابل مشاغل . كنند خود را به منظور صادرات به ساير مناطق و فروش در بازار ملي توليد مي

   .رود هايي هستند كه توليدات آنها فقط در بازار محلي به فروش مي محلي مربوط به فعاليت
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د و شامل آن دسته از صنايعي كه به منظور خدمات رساني به بخش صادراتي و مردم محلي ايجا
اين . شوند شود، بخش محلي ناميده مي مي... فروشي و  خردهعمده فروشي، تأسيسات مربوط به 

آيند، شامل ساخت و ساز، توليد  رساني به نواحي شهري به وجود مي مشاغل كه به منظور خدمات
يي، مالي، بيمه، لباس شو فروشي، بانكداري، امور نان، چاپ و انتشارات، عمده فروشي و خرده

  . شوند مي... هاي رفاهي و مذهبي و  تعميرات، آموزش، سازمان
به عنوان مثال عموماً . پذير نيست تمايز بين مشاغل صادراتي و محلي به صورت دقيق امكان

فروشي، جزء بخش محلي است در حالي كه ممكن  فروشي و عمده هاي مربوط به خرده فعاليت
فروشي در يك حوزه مشترياني را از ساير  مغازه خردهاست به عنوان مثال يك رستوران يا يك 

 .ها جذب كند و بنابراين جزء بخش صادراتي به حساب آيد بخش

دهنده اشتغال   نشانTاگر . باشد مدل صادرات پايه شامل يك تعريف و يك معادله رفتاري ساده مي
  :ا به تعريف داريمدهنده اشتغال صادراتي باشد بن  نشانEدهنده اشتغال محلي و   نشانLكل، 

  
T = L + E                                                                                                      )4-1(  

  :باشد معادله رفتاري نيز به صورت زير مي
L = bE                                                                                                                                       )4-2(  

  

شود، ايجاد  دهد كه مشاغل محلي به وسيله منابعي كه جذب اقتصاد مي اين معادله نشان مي
   .گردد مي

  :با توجه به دو معادله باال داريم
  

T = bE + E = E(1+b) )4-3        (                                                                                                 
  

هاي بخش پايه صادراتي، اشتغال كل  فعاليت. شود  ضريب فزاينده ناميده مي(b+1)در اين معادله 
  . شود دهد زيرا باعث گردش درآمد در اقتصاد محلي مي را افزايش مي

  :وشتتوان به صورت زير نيز ن معادله رفتاري را مي
  

L = b*T )4-4(                                                                                                                                   

T = b*T + E                  )4-5(  
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T(1-b*) = E )4-6                      (                                                                                                      

T = E/(1-b*) )4-7               (                                                                                                           
  

  .دباش  مي(*b-1)/1در اين صورت ضريب فزاينده مساوي 
 اين است كه اوالً افزايش فعاليت و اشتغال در بخش رشد مبتني بر صادراتهاي مدل  داللت

به عنوان مثال اگر دولت بتواند مشاغل صادراتي . شود صادراتي باعث افزايش اشتغال كل مي
اتي، بيش از رتواند به ازاي افزودن يك شغل در بخش صاد ديگري را جذب يك منطقه كند، مي

اي غير از جانشين شدن  ثانياً جذب ساير مشاغل محلي نتيجه.  كل منطقه ايجاد كنديك شغل در
بنابراين براي رشد اقتصاد محلي بايد مشاغل . يك شغل محلي در جاي ديگري از منطقه ندارد

   .صادراتي جذب اقتصاد شود
  

  ها و مدل   داده-5

تغال در بخش صادراتي بر اشتغال همان طور كه قبالً گفته شد، هدف اين مقاله بررسي تأثير اش
. باشد  مي1375-85هاي  دوره مورد مطالعه سال. هاي كشور است كل در شهرستاناشتغال محلي و 

اشتغال كل در هر شهرستان، اشتغال در بخش : هاي مورد استفاده در اين مقاله عبارتند از داده
 و 1375هاي  عمومي نفوس در سالهاي  ها از سرشماري تمامي اين داده. صادراتي و اشتغال محلي

ها از روش  داده براي تحليل. شود، گرفته شده است  كه توسط مركز آمار ايران منتشر مي1385
 مورد از 130هاي آماري مربوط به حدود  داده به همين منظور.  استفاده شده است1مقطع عرضي

  . استخراج شده استهاي كشور در زمينه اشتغال از منابع موجود در مركز آمار شهرستان
هاي مورد استفاده در مقاله مورد توجه قرار گرفته، بحث  يكي از مسائلي كه در استخراج داده

هاي جديدي كه از  ي مورد بررسي، شهرستان يعني در طول دوره. تغييرات تقسيمات كشوري است
ت بايد دقت در اين صور. تقسيم يك شهرستان به چند شهرستان ايجاد شده، به وجود آمده است

تواند عالوه بر رشد جمعيت و اشتغال در شهرها،  شود كه تغييرات اشتغال در يك شهرستان مي
عدم توجه به اين موضوع نتايج حاصل از برآورد مدل را . ناشي از تغييرات تقسيمات كشوري باشد

-85هاي  براي رفع اين مشكل مجموعه قوانين مربوط به سال. دار خواهد كرد غير واقعي و تورش

________________________________________________________ 
1. Cross-section 
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هاي رسمي كشور منتشر شده، مورد بررسي قرار گرفت تا از طريق   كه توسط روزنامه1375
ها تغييرات مربوط به تقسيمات كشوري اعمال شده است،  هايي كه در آن شناسايي شهرستان

  . 1تري در مورد تغييرات اشتغال شهرستاني بدست آيد تر و صحيح هاي واقعي داده
هاي مختلف  هاي مربوط به اشتغال در بخش صادراتي و محلي، فعاليت دهبراي بدست آوردن دا

.  به دو بخش صادراتي و محلي تقسيم شده استرشد مبتني بر صادرات،شهري با توجه به نظريه 
تواند سهم آن قسمت از  اين نسبت مي.  است2روش معمول در اين مورد استفاده از نسبت مكاني

نسبت مكاني واقعي هر صنعت . شود، تعيين كند  از منطقه صادر ميتوليدات منطقه را كه به خارج
اگر اين نسبت . عبارت است از توليد كااليي در آن صنعت تقسيم بر مصرف آن كاال در منطقه

مساوي يك باشد، مصرف آن كاالي خاص در منطقه دقيقاً برابر با توليد آن كاالست و در نتيجه 
كنند اما در صورتي  ي خود را به منظور صادرات توليد نميهيچ يك از كاركنان آن صنعت كاال

كه اين نسبت از يك بزرگتر باشد بخشي از توليد به منظور صادرات به ساير مناطق صورت 
 باشد، توليد آن كاال پنج برابر مصرف محلي است 5به عنوان مثال اگر اين نسبت مساوي . گيرد مي

ه توليد براي بازار داخلي و چهار پنجم به توليد براي و بنابراين يك پنجم كاركنان آن صنعت ب
  . بازار صادراتي اشتغال دارند

اغلب به علت كمبود آمار و اطالعات، تخمين مستقيم نسبت مكاني امكان پذير نيست و از تقريبي 
  :شود براي نسبت مكاني به صورت زير استفاده مي

  

)5-1(                      ir r
ir

ni n

E ELQ
E E

=  
  

________________________________________________________ 
ها تغيير كرده و بـه   براي اين منظور با مراجعه به روزنامه رسمي كشور، ابتدا مشخص شد كه در دوره مورد بررسي، كدام شهرستان     . 1

هاي شهرستاني بر ايـن اسـاس تعـديل          هاي تفكيك شده مشخص شد، داده      بعد از اينكه شهرستان   . اند هايي تفكيك شده   چه شهرستان 
هـاي   وان مثال شهرستان الف به دو شهرستان ب و ج تفكيك شده باشـد، بـا توجـه بـه اينكـه داده              بدين صورت كه اگر به عن     . گرديد

هـاي بعـد موجـود اسـت، بـه منظـور             هاي قبل از تفكيك موجود نيست ولـي در سـال           هاي ب و ج در سال      اشتغال مربوط به شهرستان   
هاي ب و ج با هم جمع شده و يكجا تحت عنوان             ه شهرستان هاي بعد از تفكيك، آمار اشتغال مربوط ب        ها، در دوره   سازي داده  يكسان

هاي قبل از تفكيك هم آمار مربوط به شهرستان الف در نظر گرفتـه شـده اسـت كـه            در سال . شهرستان الف در نظر گرفته شده است      
  .اند اند، اجزاي همين شهرستان بوده هاي ب و ج كه بعدا ايجاد شده شهرستان

2. Location Quotient 
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 ميزان اشتغال در r ،irE در شهر i نشان دهنده نسبت مكاني براي صنعت irLQ در اين معادله
، r در شهر iصنعت 

rE ميزان اشتغال كل در شهر r ،niEميزان اشتغال كل در صنعت  i در كل 
  . باشد مي) يا استان مربوطه( ميزان كل اشتغال در كشور nEو ) يا استان مربوطه(كشور 

اگر . كند براي هر صنعت معين، نسبت مكاني، تخميني از اشتغال در بخش صادراتي را ارائه مي
irEاشتغال كل در صنعت  i و irLQ نسبت مكاني آن صنعت باشد، ميزان اشتغال صادراتي 
)irX (در آن صنعت مساوي خواهد بود با:  
  

)5-2(                     1ir
ir ir

ir

LQX E
LQ

−
=  

  

هاي صادراتي به دست  توان از مجموع اشتغال يدر اين صورت كل اشتغال صادراتي منطقه را م
  . آورد

توان هم بر پايه استان و  در محاسبه نسبت مكاني بايد به اين نكته توجه داشت كه اين نسبت را مي
بدين صورت كه در محاسبه نسبت مكاني با استفاده از پايه استاني، . هم بر پايه كشور محاسبه كرد

نظر بر نسبت اشتغال در استان مربوطه تقسيم و نسبت مكاني نسبت اشتغال در شهرستان مورد 
كه در محاسبه نسبت مكاني با استفاده از پايه كشوري، نسبت اشتغال در  حالي  در.گردد محاسبه مي

در اين مقاله براي محاسبه نسبت . شود شهرستان مورد نظر بر نسبت اشتغال در كل كشور تقسيم مي
ها   شده است و نسبت مكاني هم بر پايه كشور و هم بر مبناي استانمكاني از هر دو روش استفاده

  . محاسبه شده است
از مدل زير براي برآورد مدل استفاده شده ) 1997(در اين مقاله به تبعيت از كليفتون و ديگران 

  :است
  
)5-3(                  8575 8575T XE Eα βΔ = + Δ  
)5-4(                    8575 8575L XE a b EΔ = + Δ  
  

 و متغير توضيحي، 1375-85متغيرهاي وابسته در اين مدل، تغييرات اشتغال محلي و كل در دوره 
هاي مورد نياز براي برآورد  داده. باشد  مي1375-85تغييرات اشتغال در بخش صادراتي در دوره 

با .  گرفته شده است1385 و 1375هاي  هاي عمومي نفوس و مسكن در سال مدل از سرشماري
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هاي مربوط به اشتغال در  شود داده توجه به اينكه سرشماري هر ده سال يك بار انجام مي
ها به صورت سري زماني ساليانه موجود نيست و بنابراين براي برآورد مدل از تغييرات  شهرستان

  .اشتغال در طول اين دوره استفاده شده است
باشد  ه رشد مبتني بر صادرات در ايران ميهمان طور كه قبالً گفته شد هدف اين مقاله آزمون نظري

با توجه به اينكه اين نظريه . و به همين دليل متغير وابسته مدل نيز تغييرات اشتغال صادراتي است
باشد، بر متغيرهاي طرف تقاضا و به طور خاص بر صادرات  هاي طرف تقاضا مي يكي از نظريه

بنابراين بديهي است كه اين . ناديده گرفته استمتمركز شده و اثر متغيرهاي بخش عرضه اقتصاد را 
كننده اشتغال محلي و كل را در مناطق تشريح و تبيين  تواند عوامل تعيين نظريه به طور كامل نمي

توان گفت آن است كه اين نظريه فقط اثر اشتغال در بخش  آنچه در مورد اين نظريه مي. كند
ه به هدف مقاله مبني بر بررسي اثر اشتغال صادراتي بر با توج. دهد صادراتي را بر اشتغال توضيح مي

هاي كشور، در سمت راست مدل فقط از متغير اشتغال در  اشتغال محلي و كل در مورد شهرستان
كننده اشتغال محلي و كل وارد مدل نشده  بخش صادراتي استفاده شده و ساير متغيرهاي تعيين

اشت كه در اين مقاله به بررسي ساير متغيرهاي مؤثر بر بر اين اساس بايد به اين نكته توجه د. است
  . اشتغال محلي و كل پرداخته نخواهد شد

از آنجا كه ساختار شهرهاي بزرگ تا حد زيادي با شهرهاي كوچك تفاوت دارد، شهرهاي 
 نفر بيشتر 400000بر اين اساس شهرهايي كه اشتغال كل آنها از . اند بزرگ از مدل حذف شده

اند و مدل مورد مطالعه با  از مدل حذف شده) ان، مشهد، اصفهان، شيراز، تبريز، كرجتهر(بوده 
   .هاي مربوط به ساير شهرها برآورد شده است استفاده از داده

  

  نتايج حاصل از برآورد مدل-6
 نتايج حاصل از برآورد مدل زماني كه نسبت مكاني بر پايه اشتغال كل كشور -6-1

  شود محاسبه مي

هاي مقطع عرضي بايد مورد توجه قرار گيرد، بحث ناهمساني   مسائل مهمي كه در دادهيكي از
براي اين منظور ابتدا يك برآورد اوليه از مدل انجام شد و با . باشد واريانس اجزاء اخالل مي

نتايج آزمون در جدول شماره .  آزمون ناهمساني واريانس انجام شدEviews5افزار  استفاده از نرم
  :رائه شده استا) 1(
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  آزمون ناهمساني واريانس: 1جدول شماره 
Prob White Heteroskedasticity Test 
0.0000 10.94  F-statistics  
0.0000  19.58  Obs*R-squared  

 

دهد كه بين  داري آماره آزمون ناهمساني واريانس نشان مي معني) 1(با توجه به جدول شماره 
به همين دليل بعد از رفع ناهمساني واريانس . يانس وجود دارداجزاء اخالل مدل، ناهمساني وار

  :ارائه شده است) 2( دوباره برآورد شد كه نتايج آن در جدول شماره  مدل،1افزار توسط نرم
 

  برآورد رابطه اشتغال در بخش محلي و بخش صادراتي: 2جدول شماره 
  
  
 
  

   باشد  ميtمقادير داخل پرانتز مربوط به آماره  -

  داري يك درصد     سطح معني*** -
               

شود، در دوره مورد مطالعه، ضريب متغير تغييرات  مشاهده مي) 2(طور كه در جدول شماره  همان
يعني با افزايش اشتغال در . باشد دار مي نياشتغال در بخش صادراتي، مثبت و از نظر آماري مع

يابد و يك واحد افزايش اشتغال در بخش صادراتي،  بخش صادراتي، اشتغال محلي افزايش مي
دهد كه متغير  ضريب تعيين مدل نيز نشان مي. دهد  واحد افزايش مي4,6اشتغال محلي را به اندازه 

البته بايد به . ل در بخش محلي را توضيح دهدتواند در حد بااليي تغييرات اشتغا توضيحي مدل مي
كننده  تعييناين موضوع توجه داشت كه متغير اشتغال در بخش صادراتي، تنها متغيري نيست كه 

باشند كه در اين مدل وارد  كننده اشتغال مي باشد و متغيرهاي ديگري نيز تعيين اشتغال محلي مي
كه تغييرات اشتغال در بخش صادراتي يكي از عوامل دهد  نتايج اين مدل صرفاً نشان مي. اند نشده
تعدادي از مطالعات انجام شده قبلي نيز اين نتيجه را . باشد كننده تغييرات اشتغال محلي مي تعيين

، ويس و گودينگ )1963(، ساساكي )1950(به عنوان مثال هيلدبراند و ميس . كنند تأييد مي
 كه تغييرات اشتغال در بخش صادراتي اثر مثبت و دهند نيز نشان مي) 2000(و بنرجي ) 1968(

نشان ) 1997(در حالي كه نتايج كار كليفتون و ديگران . داري بر اشتغال محلي و كل دارد معني
________________________________________________________ 

  . انجام شده استEviewsو نرم افزار ) White(رفع ناهمساني واريانس با استفاده از روش رفع ناهمساني واريانس وايت  .1

Dependent variable: EL8575 

1817.98(0.6)  C 

4.6(14.99)***  EX8575  

D.W=1.87  R-squared= 0.68  
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دهد كه افزايش اشتغال در بخش صادراتي همواره منجر به افزايش اشتغال نشده و در برخي از  مي
ناچيزي روي افزايش اشتغال محلي و كل دارد و حتي موارد افزايش اشتغال در بخش صادراتي اثر 

  .شود در برخي از موارد باعث كاهش اشتغال محلي مي
  :برآورد رابطه بين اشتغال كل و اشتغال در بخش صادراتي ارائه شده است) 3(در جدول شماره 

  
  برآورد رابطه اشتغال كل و اشتغال در بخش صادراتي: 3جدول شماره 

  
  
  
  

  داري يك درصد سطح معني***
  

شود، تغييرات اشتغال در بخش صادراتي، اثر مثبت  مشخص مي) 3( جدول شماره ازطور كه  همان
تغال در بخش يك واحد افزايش اش. هاي كشور دارد داري بر اشتغال كل در شهرستان و معني

  . شود  واحد مي5,6صادراتي، باعث افزايش اشتغال كل به اندازه 
  

 نتايج حاصل از برآورد مدل، زماني كه نسبت مكاني بر پايه اشتغال استان -6-2

  شود مربوطه محاسبه مي

با توجه به اينكه . نتايج حاصل از آزمون ناهمساني واريانس ارائه شده است) 4(در جدول شماره 
دار نيست، دليلي براي رد فرضيه صفر وجود ندارد و بنابراين واريانس اجزاي  ه آزمون معنيآمار

  . اخالل مدل همسان خواهد بود و دليلي براي ناهمساني واريانس اجزاي اخالل وجود ندارد
  

  آزمون ناهمساني واريانس: 4جدول شماره 
Prob White Heteroskedasticity Test 
0.25 1.39 F-statistics  
0.24  2.79  Obs*R-squared  

  

نتايج حاصل از برآورد رابطه بين اشتغال محلي و اشتغال در بخش صادراتي ) 5(در جدول شماره 
در اين قسمت نسبت مكاني هر شهرستان به جاي اينكه بر پايه نسبت اشتغال در كل . ارائه شده است

ضريب متغير تغييرات .  محاسبه شده استكشور محاسبه شود بر پايه نسبت اشتغال در استان مربوطه

Dependent variable: ET8575 

1817.98(0.6) C 

5.6(18.24)***  EX8575  
D.W=1.87 R-squared= 0.75  
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دهد كه يك واحد افزايش  دار است و نشان مي اشتغال بخش صادراتي، مثبت و از نظر آماري معني
اين . دهد  واحد افزايش مي5,49اشتغال در بخش صادراتي، اشتغال محلي هر شهرستان را به اندازه 

اند و  ني به بخش صادراتي به وجود آمدهمشاغل عمدتاً مشاغلي هستند كه به منظور خدمات رسا
  . گسترش اين مشاغل تابعي از اشتغال در بخش صادراتي است

  
  برآورد رابطه اشتغال در بخش محلي و بخش صادراتي: 5جدول شماره 

  
  
  
  
  

  داري پنج درصد معنيسطح **
  داري يك درصد سطح معني***

  

نتايج حاصل از برآورد مدل را در مورد اشتغال كل هر شهرستان و در حالتي ) 6(جدول شماره 
در اين . دهد كه محاسبه نسبت مكاني بر پايه استان مربوط به هر شهرستان انجام شده است نشان مي

دار است  خش صادراتي مثبت و از نظر آماري معنيحالت نيز ضريب متغير تغييرات اشتغال در ب
شود و يك واحد  بدين معني كه افزايش اشتغال در بخش صادراتي باعث افزايش اشتغال كل مي

 واحد افزايش 6,49افزايش اشتغال در بخش صادراتي، اشتغال كل هر شهرستان را به اندازه 
  . دهد مي

  
  شتغال در بخش صادراتيبرآورد رابطه اشتغال كل و ا: 6جدول شماره 

  
  

  پنج درصدداري  معنيسطح **
  يك درصدداري  معنيسطح  ***

  

 هاي توان ادعا كرد كه داده با توجه به نتايج بدست آمده از مدل برآورد شده در اين مطالعه مي
هاي ايران نيز مانند اكثر مطالعات انجام شده  موجود در زمينه اشتغال صادراتي و محلي در شهرستان

Dependent variable: EL8575  
10990(2.54)**  C 

5.49(14.47)***  EX8575  

D.W=2.20  R-squared= 0.57  

Dependent variable: ET8575 

10990(1.95)**  C 

6.49(11.33)***  EX8575  

D.W=2.20  R-squared= 0.65  
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كند و بيانگر اين است كه افزايش اشتغال  در اين زمينه، نظريه رشد مبتني بر صادرات را تأييد مي
ه عبارت ب. شود هاي كشور مي در بخش صادراتي، باعث افزايش اشتغال محلي و كل در شهرستان

تواند بخشي از تغييرات اشتغال محلي و كل را توضيح  ديگر تغييرات اشتغال در بخش صادراتي مي
  .دهد

  

  گيري و پيشنهادات  خالصه، نتيجه-7

در اين مقاله با استفاده از نظريه رشد مبتني بر صادرات، به بررسي اثر افزايش اشتغال در بخش 
 پرداخته شده 1375-85هاي كشور در دوره  در شهرستانصادراتي بر اشتغال محلي و اشتغال كل 

در ابتدا مباني .  شهرستان كشور استفاده شده است130هاي مربوط به  به اين منظور از داده. است
اي ارائه و در ادامه مدل رشد مبتني بر صادرات مورد بررسي  نظري مربوط به رشد اقتصادي منطقه

در اين قسمت بر اين . هاي مورد استفاده و مدل تشريح شد در بخش بعدي داده. قرار گرفته است
ها، بحث تقسيمات كشوري مسئله مهمي است كه  نكته تأكيد گرديد كه در بحث مربوط به داده

نكته قابل توجه ديگر اين است كه در اين مقاله با . ها مورد توجه قرار گيرد بايد در استخراج داده
ادرات، صرفاً به بررسي اثر اشتغال در بخش صادراتي بر اشتغال استفاده از نظريه رشد مبتني بر ص
رغم وجود ساير متغيرهاي تاثيرگذار بر اشتغال، اين متغيرها در اين  محلي و كل پرداخته شده و علي

نتايج . در بخش بعدي نتايج حاصل از برآورد مدل ارائه شد. مقاله مورد بررسي قرار نگرفته است
داري بر افزايش اشتغال محلي  ش اشتغال در بخش صادراتي، اثر مثبت و معنيدهد كه افزاي نشان مي

تواند بخشي از تغييرات اشتغال محلي و  و اشتغال كل دارد و تغييرات اشتغال در بخش صادراتي مي
با توجه به اينكه هدف مقاله آزمون تجربي نظريه رشد مبتني بر صادرات . كل را توضيح دهد
توان گفت با وجود اينكه اين نظريه همه عوامل مؤثر بر رشد شهرها را در  ياست، در اين مورد م

نظر نگرفته و فقط بر بخش صادراتي متمركز شده است، اما نتايج حاصل از برآورد مدل در مورد 
  . تواند بخشي از تغييرات اشتغال را توضيح دهد دهد كه اين نظريه مي هاي ايران نشان مي شهرستان

دهد كه وجود بخش صادراتي يكي از  ينكه نتايج بدست آمده از اين مقاله نشان ميبا توجه به ا
مربوط به رشد شهري بايد به اين مسئله توجه شود هاي  گذاري سياستعوامل رشد شهرهاست، در 

تواند از طريق ضريب فزاينده موجب  كه افزايش فعاليت در بخش صادراتي در يك منطقه مي
  . در نهايت رشد اقتصادي آن منطقه شودافزايش اشتغال محلي و 
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در اين مقاله با استفاده از روش مقطع عرضي به بررسي رابطه بين اشتغال صادراتي و محلي پرداخته 
مدت مربوط به مدل رشد  هاي بلند الزم است در مطالعات بعدي با استفاده از تئوري. شده است

از طرف ديگر با وجود . تغيرها پرداخته شودمدت اين م مبتني بر صادرات، به بررسي رابطه بلند
اينكه بر اساس تئوري رشد مبتني بر صادرات، افزايش اشتغال صادراتي، باعث افزايش اشتغال در 

، برخي از پژوهشگران نظير )كند كه نتايج اين مقاله هم آن را تأييد مي(شود  بخش محلي مي
رخي از موارد رونق فعاليت و افزايش اشتغال كليفتون و ديگران بر اين باورند كه ممكن است در ب

در اين بخش باعث شود كه بخشي از نيروي كار شاغل در بخش محلي وارد بخش صادراتي شود 
از اين رو الزم است در مطالعات بعدي به اين . و در نتيجه ميزان اشتغال در بخش محلي كاهش يابد

يش اشتغال صادراتي باعث كاهش ميزان موضوع پرداخته شود كه در چه شرايطي ممكن است افزا
البته اين مطلب بدان معني نيست كه بايد يك برنامه كلي و يكسان . اشتغال در بخش محلي شود
دهد كه تركيب  محاسبه نسبت مكاني نشان مي. ها در نظر گرفته شود براي تمامي مناطق و شهرستان

گر متفاوت است و ممكن است يك هاي مختلف با يكدي هاي صادراتي در بين شهرستان فعاليت
هاي صادراتي باشد ولي در  ها جزء فعاليت در مورد برخي شهرستان) مثالً آموزش(بخش خاص 
. هاي محلي قرار گيرد بندي مربوط به فعاليت هاي ديگر به طور كامل در تقسيم مورد شهرستان

هاي صادراتي، در ابتدا   بخشگذاري روي بنابراين بايد به اين مطلب توجه شود كه به منظور سرمايه
ها انجام شود و بعد از  هاي صادراتي در هر يك از شهرستان بايد مطالعات دقيقي براي تعيين بخش

به . گذاري بيشتري انجام شود ها سرمايه هاي صادراتي در هر منطقه، روي اين بخش تعيين بخش
هاي  ق و استعدادها و ويژگيعبارت ديگر در اين مورد بايد تا حد زيادي به مزيت نسبي مناط

ريزي رشد شهري و  البته در مباحث مربوط به برنامه. اقتصادي و جغرافيايي آنها نيز توجه شود
اي بايد اثر ساير عوامل نظير درآمدهاي نفتي و مخارج دولت نيز مورد توجه قرار گيرد و در  منطقه

  . طراحي شوداي جامع و با در نظر گرفتن تمامي جوانب اين زمينه برنامه
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