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هننده با   شد بنابراین تدرت خرید و تقاضای مارف خواهد صادرات با تر درآمد
هبا بب     خواهد رفب . در مبورد هوبورهای واردهننبده نفب  بخوبی از درآمبد آ        

شود و تدرت خرید هاهش یافت  در نتیج  تقاضبای   هوورهای صادرهننده منق  می
 یابد.   ه  هاهش می

نرخ بهره از یمل  متغیرهبای هلیبدی اتتاباد ا ب  هب  هباهش آ  مویب         
های تولید، میزا  تولیبد   شود لذا با هاهش هزین  گذاری می افزایش تمای  ب   رمای 

هبا و   دهد. با افزایش تولید و ب  موی  آ  مازاد عرض ،  طح تیمب   را افزایش می
گبذاری   یابد. افزایش می  ب   برمای   افزایش میتورا هنترو شده و صادرات هوور 

های شغلی، افزایش نرخ مؤثر اشبتغاو و در نهایب     همواره موی  افزایش فرص 
 منجر ب  هاهش نرخ بیکاری خواهد شد. 

نرخ بیکاری از شباخص هبا و وارامترهبای مبورد ریبوع و تایبین هننبده در        
ا ب  از نسبب     نرخ بیکاری عببارت .  نجش وضای  اتتاادی یک هوور ا  

یمای  بیکار ب  یمای  فااو. مسئل  مهم در این تاریف، مفاهیم یمایب  بیکبار   
 باو را   10و یمای  فااو ا  . یمای  فااو اتتاادی تماا افراد ببزر  تبر از   

در بر می گیرد ه  در هفت  تب  از آمبارگیری در تولیبد هبا  و خبدمات موباره       
وباره ، موباره  نداشبت  انبد )بیکبار(. در      داشت  )شاغ ( و یا با ویود تابلی  م

واتع یمای  فااو بیانگر تاداد افرادی ا   ه  توانایی و تمای  عرض  نیروی هار 
خود را ب  بازار دارند و ب  دو د ت  شاغ  و بیکار تقسیم می شبوند. افبراد شباغ     
طبق تاریف بخوی از یمای  فااو اند ه  در هفت  آمارگیری، لدات  یک  باع   

هرده اند. افراد بیکار نیبز بخوبی از یمایب  فاباو مبی باشبند هب  در هفتب           هار
 .آمارگیری با ویود آمادگی برای انجاا هار و یستجوی هار، فاتد هار می باشند

شناسیروش.3
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