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چکيده
منافع حاصل از آزادسازی تجاری و زیآنهای احتمالی که میتواند برای کشورهای در حال توسعه به وجود آید،
به یکی از دغدغههای اساسی کشورهای در حال توسعه تبدیل شده و ورود به عرصه تجارت آزاد را با تردید
روبهرو کرده است .به طور کلی ،یکی از مسائلی که میتواند برای این کشورها مشکلساز شود ،اشتغالزایی
بخشهایی است که با وضع تعرفه واردات بر آنها ،به صورت غیرمستقیم مورد حمایت بودهاند .بدین ترتیب
مطالعه حاضر ،جهت بررسی اثرات بالقوه حذف تعرفه واردات بخش کشاورزی بر توان اشتغالزایی این بخش و
سایر بخشهای اقتصادی با استفاده از جدول داده-ستانده سال  1331طراحی و انجام گردید .نتایج نشان
میدهد برای کل اقتصاد و بر اساس نیروی کار شاغل در بخش خصوصی  5/5درصد کاهش در اشتغالزایی کل
و پس از تفکیک اشتغالزایی غیرمستقیم 3/11 ،درصد کاهش در اشتغالزایی غیرمستقیم اتفاق میافتد .از
طرف دیگر ،برای نیروی کار شاغل در بخش عمومی  2/33درصد کاهش در اشتغالزایی کل و  4/53درصد
کاهش در اشتغالزایی غیرمستقیم کل نظام اقتصادی مشاهده میگردد .با توجه به آنچه در باال گفته شد،
مالحظه میگردد که درصد کاهش در اشتغالزایی غیرمستقیم بیشتر از اشتغالزایی کل است .به عبارت دیگر،
تعیین این اثرات غیرمستقیم که وجه تمایز مدلهای داده-ستانده از سایر مدلهای تعادل عمومی و تعادل
جزئی است ،لزوم توجه به ارتباطات بین بخشی را مورد تأکید قرار میدهد.
واژگان کلیدی :اشتغالزایی بخش خصوصی ،اشتغالزایی بخش عمومی ،تعرفه واردات ،جدول داده-ستانده
طبقهبندی C67, D58, E24, F16, H83:JEL
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مقدمه
جهانی شدن ،پدیدهای چند بعدی و دارای جنبههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی است .از
جهانی شدن ،به عنوان فرایندی از ادغام سریع اقتصادی بین کشورها ،شامل آزادسازی تجاری ،و
تغییرات تکنولوژیکی ،نیز یاد میشود .با وجود آنکه پدیده جهانی شدن دارای جنبههای مختلفی ،اعم
از آزادسازی تجاری ،تغییرات تکنولوژیکی ،مهاجرت و جابهجایی سرمایه است ،اما در متون اقتصادی،
هر جا که صحبت از جهانی شدن پیش میآید ،بحث بیشتر بر تجارت و آزادسازی تجاری متمرکز
میشود (کشاورز حداد و نجاتحی محرمی.)1315 ،
آزادسازی تجاری نوعی سیاست تجاری است که در مرحله اول آن ،حذف محدودیتهای کمی و در
مراحل بعدی ،یکسانسازی نرخهای واقعی حمایت برای همه بخشهای اقتصادی اتفاق میافتد .در
نتیجه ،تأثیرات بلند مدت این سیاست ،کارآیی اقتصادی است که تولید و مصرف بیشتری را فراهم
میسازد (طیبی و ذاکرفر.)1313 ،
همچنین میتوان گفت ،آزادسازی تجاری که به عنوان حرکت به سمت تجارت آزاد از طریق کاهش
در تعرفهها و سایر موانع تجاری تعریف شده است ،مهمترین نیروی پیش برنده جهانی شدن محسوب
میشود (کشاورز حداد و نجاتحی محرمی.)1315 ،
به طور کلی ،فرایند آزادسازی تجاری ،کسب منافع ناشی از توسعه مبادالت بین المللی از طریق حذف
موانع اعمال شده در جریان تجارت است (طیبی و مصری نژاد ،)1313 ،که خود به دو گروه موانع
تعرفهای و موانع غیرتعرفهای طبقهبندی میشوند (حسینی و حیدری .)1311 ،تعرفه ،حقوق گمرکی
است که هنگام واردات یا صادرات کاال ،از واردکنندگان و صادرکنندگان کاال دریافت میشود و به سه
نوع تعرفه ارزشی ،تعرفه معین و تعرفه مرکب قابل تقسیم است (.)Koo, and Kennedy, 2005
با این توضیح آزادسازی تجاری از طریق حذف موانع تجاری میتواند اثرات طوالنیمدت قابل توجهی
بر حجم تجارت ،فعالیتهای داخلی و رفاه خانوارها داشته باشد (.)Chemingui and Dessus, 2008
برقراری تجارت آزاد و حذف موانع بازرگانی ،موجب ایجاد فضای رقابتی در یک کشور با کشورهای
دیگر است ،درحالی که این احتمال نیز وجود دارد که با به کارگیری سیاستهای آزادسازی تجاری،
فعالیتهایی که در سایه سیاستهای حمایتی شدید شکل گرفتهاند ،دچار مشکل شوند .درنتیجه این
امر ،فعالیتهایی که از توان رقابتی زیادی برخوردار نیستند ،دچار رکود میشوند و افزایش سطح
بیکاری را در کوتاهمدت تجربه خواهند نمود (طیبی و ذاکرفر.)1313 ،
هنگامی که آزادسازی تجاری صورت میگیرد ،از یک سو ،موجب تخریب شغل و از سویی دیگر ،سبب
ایجاد و خلق فرصت شغلی میشود ،که تنظیم این دو فرایند ممکن است همزمان اتفاق نیفتد .بدین
ترتیب طی دورههای آزادسازی تجاری و اصالحات اقتصادی برای آزادسازی ،انتظار میرود که در
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کوتاهمدت تخریب شغل بیشتر از ایجاد فرصتهای جدید شغلی باشد و در این حالت ،آزادسازی
ممکن است همراه با بیکاری باشد .بهعالوه اینکه در مواجهه مستقیم اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی،
امکان افزایش نوسانات اقتصادی را به همراه دارد .بنابراین نتیجه آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری
باتوجه به مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف در دو حالت کوتاه مدت و بلندمدت متفاوت است
(کمیجانی و قویدل.)1315 ،
به طور کلی موافقان و مخالفان پدیده جهانی شدن در دفاع از نظرات خود ،به جنبههای مثبت و
منفی بسیاری اشاره دارند .موافقان آزادسازی تجاری ،معتقدند که در فرایند آزادسازی ،بازار کار به
سمت انعطاف پذیری بیشتر حرکت کرده و شفافیت آن گسترش مییابد و در نتیجه تجارت و مبادالت
اقتصادی ،تقاضا برای نیروی کار متخصص در بخشهایی که به بازار جهانی راه یافتهاند ،افزایش
مییابد .افزایش کارآیی عوامل تولید ،ارتقای سرمایهگذاری در نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی ،رشد
تولید در بخشهایی که از مزیت نسبی برخوردارند ،رقابتی شدن بازار کار و حذف انحراف قیمت
عوامل تولید ،از جمله کار و سرمایه ،از دیگر پیامدهای مورد انتظار این اثر گذاری است .اما منتقدان
آزادسازی تجاری نیز ،به مشکالتی از قبیل افزایش بیکاری و نابرابری دستمزدها در کشورهای
پیشرفته ،افزایش استثمار کارگران در کشورهای در حال توسعه و افزایش فقر و نابرابری جهانی اشاره
میکنند (کشاورز حداد و نجاتحی محرمی .)1315 ،به طور کلی ،چنین تصور میشود که تجارت برای
هر کشوری مفید است .اما مساله آن است که بسیاری از این نتایج ،ناشی از وجود فرض رقابت کامل
و بازدهی ثابت نسبت به مقیاس تولیداند .این فروض با آنچه که در دنیای واقعی اتفاق میافتد،
میتوانند متفاوت باشند .بنابراین با وجود ناکامل بودن بازارها و شکست بازار ،پیشبینیهای نظری
در دنیای واقعی اتفاق نمیافتند (کشاورز حداد و نجاتحی محرمی.)1315 ،
در ایران ،به دلیل ساختار اقتصاد خاص خود ،در دورههای گوناگون ،بیکاری به عنوان یک معضل
اقتصادی مطرح و در سیاست گذاریهای کالن کشور ،اشتغالزایی در بخشهای گوناگون به عنوان
راهبردی برای دولتمردان مدنظر بوده که این سیاست گذاریها بر مبنای افزایش اشتغال در بخشهای
گوناگون اقتصادی استوار است .نتایج سرشماریهای نفوس و مسکن سالهای 1315 ،1311 ،1335
و  1331نشان میدهد که سهم بخش کشاورزی به ترتیب  11 ،21 ،23و  11/3درصد از کل اشتغال
کشور است و پس از بخش خدمات جایگاه دوم از لحاظ ایجاد اشتغال را در بین بخشهای اقتصادی
به خود اختصاص داده است .بعد از بخش کشاورزی ،بخشهای صنعت ،ساختمان و دیگر بخشهای
اقتصادی قرار میگیرند .از طرف دیگر ،بخش کشاورزی از نظر تأمین مواد غذایی و فراهم نمودن
نهادههای مورد نیاز سایر بخشها و همچنین استفاده از تولیدات آنها به عنوان نهاده تولید ،یکی از
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بخشهای مهم اقتصاد به حساب میآید که هرگونه تغییر در تولید و متعاقباً توان اشتغالزایی آن،
میتواند اثرات قابل توجهی بر مبادالت با سایر بخشهای اقتصادی داشته باشد.
ایجاد فرصتهای شغلی جدید از طریق آزادسازی تجاری از یک طرف ،و از طرف دیگر ،حذف
برخی از فرصتهای شغلی که در یک اقتصاد بسته وجود دارد ،سبب شده است بسیاری از اقتصاددانان
به مطالعه در این زمینه روی آورند (کمیجانی و قویدل.)1315 ،
مطالعات متعددی در زمینه حذف موانع تجاری در سطح جهان و نیز در ایران انجام شدهاست و
اکثریت قریب به اتفاق آنها از روشهای تعادل عمومی بهره گرفتهاند ،چرا که هر گونه تغییر در موانع
تعرفهای بر کلیت اقتصاد تأثیرگذار خواهد بود.
از مطالعات داخلی و خارجی میتوان به مجاورحسینی و فیاضمنش ( ،)1315ذوقیپور و زیبایی
( ،)1311مهرآرا و برخورداری ( ،)1313مصرینژاد ( ،)1313صادقی و همکاران ( )1313و از مطالعات
خارجی میتوان به چمینگویی و دسوز ( ،)Chemingui and Dessus, 2008چن و همکاران
( ،)Chen, Chang and Chiou, 2011فوگازا و مار ( ،)Fugazza and Maur, 2008الشناوی
( ،)Elshennawy, 2013اریرو و همکاران ( ،)Erero, Pambudi and Bonga, 2014پرالی و
همکاران ( ،)Perali, Pieroni and Standardi, 2012دیان و همکاران (،)Dean et al., 2008
موچان و ارمنکو ( )Movchan and Eremenko, 2003و فرانتینو ( )Ferrantino, 2006اشاره کرد.
در روش تحلیل تعادل عمومی ،بخشهای مختلف اقتصادی یک کشور به صورت مجموعهای به
هم پیوسته دیده میشوند که هرگونه تغییری در هر یک از بخشها ،کل اقتصاد را متاثر میسازد .در
این روش ،اساساً از یکی از مدلهای کالن اقتصادی از جمله داده-ستانده ( ،1)I-Oماتریس حسابداری
اجتماعی ( 2)SAMو مدلهای تعادل عمومی قابل محاسبه ( 3)CGEبه عنوان چهارچوب تحلیلی
استفاده میشود (سالمی و پرمه .)1311 ،تحلیل داده-ستانده یک روش سیستماتیک است که روابط
متقابل بین بخشهای مختلف اقتصادی را به صورت کمی ،و جدول داده-ستانده شرحی از جریانات
کاالها و خدمات را بین بخش های مختلف اقتصاد ملی و برای یک دوره زمانی مشخص بیان میکند
که این سیستم اقتصادی ممکن است یک شرکت ،منطقه ،کشور و حتی اقتصاد جهان باشد
(.)Leontief, 1986
طی سالهای اخیر ،بخش عمدهای از تجدید ساختار در وضعیت اشتغال به صورت درون بخشی
روی داده است ،در حالی که بر اساس پیش بینی تئوریهای سنتی تجارت ،انتظار میرفت تا به دنبال
1. Input˚ Output
2. Social Accounting Matrix
3. Computable General Equilibrium Models
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گسترش تجارت ،تجدید ساختار اشتغال در بین بخشها به وقوع بپیوندد (برقی اسکویی و همکاران،
 .)1311بنابراین در پاسخ به این مغایرت ،نسلهای جدیدی از مدلهای تجاری توسعه یافت .براساس
این مدلها ،آزادسازی تجاری منجر به افزایش تعداد تولیدکنندگان کارا در همه بخشها میشود.
بنابراین با توجه به پیش بینی مدلهای تجاری جدید ،در بخشهایی که تولیدکنندگان قادر به رقابت
در سطح بین المللی هستند ،ایجاد شغل و در بخشهایی که تولیدکنندگان قادر به رقابت در سطح
بین الملل نیستند ،حذف شغل به وقوع میپیوندد .از این رو در همه بخشها ،شغلها به دنبال
آزادسازی تجاری در معرض خطر قرار دارند و پیش بینی اینکه در یک اقتصاد با گسترش تجارت چه
شغلهایی ایجاد و چه شغلهایی حذف میشوند ،مشکل است( .برقی اسکویی و همکاران.)1311 ،
برای رسیدن به این مهم میتوان با استفاده از جدول داده-ستانده ،تقاضای نهایی یک بخش را افزود
و در نتیجه ،میزان افزایش تقاضای واسطه ای و اشتغال را در همه بخشهای اقتصاد اندازه گیری
کرد .به عبارت دیگر ،با افزایش تقاضای نهایی در یک بخش ،اشتغال مستقیم و غیرمستقیم نیز در
کلیه بخشهای اقتصاد افزایش مییابد (بیدآباد.)1313 ،
به طور کلی ،هنگامی که تغییری همانند حذف موانع گمرکی در قوانین تجارت بینالملل صورت
میگیرد ،آثاری بر روی یک بخش معین و یا بخشهای معین دیگر میگذارد ،اگر چه اثرات مستقیم
سریعتر قابل محاسبه است ،اما وقتی فعالیتهای اقتصادی متقابل فرض شوند ،روشن است که اثر
مستقیم بیانگر کل اثرات نخواهد بود ،و بدین ترتیب ،تعیین اثرات کل را میتوان با استفاده از تحلیل
داده-ستانده انجام داد (جهانگرد .)1333 ،هدف این تحقیق بررسی اثرات حذف موانع تعرفهای بخش
کشاورزی بر اشتغالزایی است .بدین منظور ،جهت بررسی اثرات غیرمستقیم حذف موانع تعرفهای بر
اشتغالزایی که هدف اصلی این تحقیق است باید از مدلی مانند مدل داده-ستانده استفاده کرد که
بتوان اشتغالزایی کل و متعاقباً اشتغالزایی غیرمستقیم را به دست آورد .در بسیاری از مطالعات با
استفاده از جدول داده-ستانده ،به بررسی اثرات کل و همچنین اشتغالزایی کل پرداخته شده است
که میتوان به نوروزی و همکاران ( ،)1331جهانگرد و شیشوانی ( ،)1333ویدرا ( )Wydra, 2011و
هینوکی و همکاران ( )Hienuki, Kudoh and Hondo, 2015اشاره کرد .در این تحقیقات ،اثرات
غیرمستقیم از اثرات کل یا اثر مستقیم و غیرمستقیم تفکیک ،و به تحلیل نتایج پرداخته شده است.
در باب استفاده از مدل داده -ستانده باید این نکته را خاطر نشان کرد که بر خالف مبانی
تئوریهای تجارت بینالملل مانند تئوری هکچر-اوهلین که بیان میدارد در نتیجه آزادسازی تجاری
پس از تغییر ساختار اقتصاد ،اشتغال متعاقب در رقابت قرار گرفتن تولید کننده داخل با تولید کننده
خارجی و افزایش تولید ،افزایش مییابد و همچنین برخالف مدلهایی مانند تعادل عمومی قابل
محاسبه که تغییرات احتمالی در سیستم اقتصادی را شبیهسازی مینماید .در این تحقیق ،صرفاً از
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یک مدل ایستا جهت بررسی مساله مورد نظر استفاده شدهاست ،چرا که عموماً فرضهایی که بر
چنین تئوریها و مدلهای اقتصادی مترتب میگردد ،در بیشتر موارد با اقتصاد کشورهای در حال
توسعه همخوانی ندارد .برای مثال فرضهای اشتغال کامل و عدم بیکاری در اقتصاد کشورها و همچنین
آزادی ورود و خروج نیروی کار بین صنایع مختلف از جمله مثالهایی است که در اقتصاد کشورهای
در حال توسعه تأمین نمیگردد و صحت نتایج حاصل از چنین مدلها را با تردید روبهرو مینماید.
لذا در این تحقیق ،اثراتی که پس از حذف تعرفه بر واردات ممکن برای سیستم اقتصادی واقع شود،
مورد بررسی قرار گرفتهاست .بدین ترتیب ،با صرف نظر از کلیه تغییراتی که ممکن است در شرایط
تحقق فروض گفته شده در باال و سایر فروض مترتب بر این تئوریها و مدلها به وجود آید ،با استفاده
از جدول داده-ستانده به تحلیل نتایج حاصل از شبیهسازی اقتصاد ایران که مثال مشخص و بارز این
عدم تحقق فرضهاست (نرخ بیکاری  11درصد در سال  1334بر اساس گزارش مرکز آمار ایران)
پرداخته میشود.
روش تحقيق
به طور کلی ،جداول داده-ستانده به سه ناحیه تقسیم میشوند .ناحیه اول که به عنوان ماتریس
مبادالت بین بخشی شناخته می شود .ناحیه دوم شامل اجزای تقاضای نهایی است و ناحیه سوم به
عنوان ناحیه ارزش افزوده معرفی میشود ( .)Miller and Blair, 1985برای انجام این پژوهش ،ابتدا
ماتریس مبادالت بین بخشی که جریان مبادله محصوالت واسطهای بین فعالیتهای تولیدی را بیان
میکند ،معرفی میگردد.
⋯
⋯

𝑥12
𝑥22
⋮
𝑥𝑛2

𝑥11
𝑥21
[=𝑇
⋮
𝑥𝑛1

𝑛𝑥1
𝑛𝑥2
()1
] ⋮
𝑛𝑛𝑥 ⋯
بدین معنی که 𝑗𝑖𝑥 برابر با خرید بخش 𝑗 از بخش 𝑖 برای تولید 𝑗𝑥 میباشد .برای بیان دقیقتری

از مبادالت بین بخشی بهجای ماتریس 𝑇 از ماتریس دیگری به نام ماتریس ضرایب فنی ( )Aاستفاده
میشود (:)Leontief, 1986
()2

𝑛 𝑖. 𝑗 = 1. … .

𝑗𝑖𝑥
𝑗𝑥

= 𝑗𝑖𝑎

به عبارت دیگر 𝑎𝑖𝑗 ،بیانگر این است که بخش 𝑗 چه نسبتی از نیازهای خود را از بخش 𝑖 تأمین
میکند ،که بر اساس رابطه ( )2ماتریس ضرایب فنی ( )Aتعریف میشود (جهانگرد:)1333 ،
𝐴 = 𝑇𝑋̂ −1
()3
̂𝑋 ماتریس قطری است که عناصر آن تولید کل بخشها را نشان میدهد (سوری.)1314 ،
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برای بررسی اشتغالزایی بخشها ابتدا باید رابطه بین تقاضای نهایی و تولید کل تبیین شود .در
یک جدول داده-ستانده برای هر بخش جمع سطری و ستونی برابرند .به عبارت دیگر ،عرضه کل و
تقاضای کل برای هر بخش با هم برابر است .بدین ترتیب مثالً برای بخش  ،1روابط زیر برقرار است:
 =xi0 + f1 = z1تقاضای نهایی  +تقاضای واسطهای = تقاضای کل محصوالت بخش 1
 = x01 + r1 + m = z1واردات  +ارزش افزوده  +هزینه واسطهای = عرضه کل محصوالت بخش 1
عرضه کل محصوالت بخش  = 1تقاضای کل محصوالت بخش 1
()5
𝑚 𝑥𝑖0 + 𝑓1 = 𝑥01 + 𝑟1 +
از طرف دیگر چون جمع هزینههای واسطهای و ارزش افزوده با تولید کل (  )𝑥1برابر است ،لذا
 𝑥1 = 𝑥01 + 𝑟1میباشد که پس از جای گذاری در رابطه ( ،)5رابطه  𝑥10 + 𝑓1 = 𝑥1 + 𝑚1به
دست میآید که برای بخش 𝑖ام عبارت است از (سوری:)1314 ،
𝑛
𝑖𝑚 𝑥𝑖 = 𝑥𝑖0 + 𝑓𝑖 − 𝑚𝑖 = ∑𝑗=1 𝑥𝑖𝑗 + 𝑓𝑖 −
()3
و لذا:
𝑖𝑦 𝑥𝑖 = 𝑥𝑖1 + 𝑥𝑖2 + ⋯ + 𝑥𝑖𝑛 +
𝑖𝑚 𝑦𝑖 = 𝑓𝑖 −
()3
و اگر رابطه ( )3به صورت ماتریسی برای همه بخشها نوشته شود:
()1

𝑥1𝑛 1
𝑦1
𝑥2𝑛 1
𝑦2
] []+
⋮[] ⋮
⋮
𝑛𝑦
𝑥𝑛𝑛 1

⋯
⋯

⋯

𝑥12
𝑥22
⋮
𝑥𝑛2

𝑥11
𝑥1
𝑥21
𝑥2
[=] [
⋮
⋮
𝑛𝑥
𝑥

𝑛1

که به طور خالصه عبارت است از:
𝑌 𝑋 = 𝑇𝑙 +
()3
𝑋 بردار تولید کل بخشها 𝑇 ،ماتریس مبادالت بین بخشی 𝑙 ،بردار ستونی با عناصر واحد و 𝑌
بردار تقاضای نهایی است .حال رابطه ( )3را به صورت 𝑇 = ̂𝑋𝐴 نوشته و به جای 𝑇 در رابطه ()3
قرار داده شود:
𝑌 𝑋 = 𝐴𝑋̂𝑙 +

با توجه به اینکه 𝑋 = 𝑙̂𝑋 است ،رابطه فوق به صورت زیر نوشته میشود:
𝑌 𝑋 = 𝐴𝑋 +
()11
پس از حل رابطه ( )11برای 𝑋 میتوان نوشت:
−1
𝑌 )𝐴 𝑋=(𝐼 −
𝑌𝑆 = 𝑋
𝑌 𝑆 = (𝐼 − 𝐴)−1
()11
ماتریس  (𝐼 − 𝐴)−1معروف به ماتریس نیازهای کل (مستقیم و غیرمستقیم) یا ماتریس لئونتیف
میباشد.
عناصر این ماتریس را میتوان با 𝑗𝑖𝑠 نشان داده و بر اساس آن رابطه ( )11را به صورت زیر نوشت:
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𝑠1𝑛 𝑦1
𝑠2𝑛 𝑦2
]
⋮ [] ⋮
𝑦
𝑛 𝑛𝑛𝑠

⋯
⋯
⋯

𝑠12
𝑠22
⋮
𝑠𝑛2

𝑠11
𝑥1
𝑠
𝑥2
[ ] = [ 21
⋮
⋮
𝑛𝑥
𝑠

𝑛1

𝑗𝑖𝑠 نشان میدهد که اگر بخش 𝑗 بخواهد یک ریال کاال تحویل تقاضای نهایی دهد ،چه مقدار
باید از بخش 𝑖 خریداری نماید (سوری.)1314 ،
از طرف دیگر ،میتوان رابطهای مشابه با سطح تولید برای تعیین اشتغالزایی بخشها نیز ارائه
نمود .برای این منظور ،ابتدا ضرایب اشتغال به صورت زیر تعریف میگردد:
()13

𝑛 𝑗 = 1, … ,

𝑗𝑤
𝑗𝑥

= 𝑗𝜀

𝑗𝜀 بیانگر پرداختی بخش 𝑗ام به نیروی کار به ازای یک ریال تولید میباشد .با فرض ثابت بودن
𝑗𝜀 خواهیم داشت:
𝑗𝑥 𝑗𝜀 = 𝑗𝑤
𝑛 𝑗 = 1, … ,
()14
رابطه ( )14را به صورت ماتریسی مینویسیم:
0 ⋯ 0 𝑥1
𝜀2 ⋯ 0 𝑥2
] ⋮ [] ⋮
⋮
𝑛𝑥 𝑛𝜀 ⋯ 0

𝜀1
𝑤1
𝑤2
0
[=] [
⋮
⋮
𝑛𝑤
0
𝑋̂𝜀 = 𝑊

()15
و چون 𝑌𝑆 = 𝑋 میباشد ،لذا خواهیم داشت:
𝑌𝐿 = 𝑌𝑆̂𝜺 = 𝑊
()13
که 𝑆̂𝜺 = 𝐿 میباشد و عناصر آن را با 𝑗𝑖𝑙 نشان میدهیم .لذا رابطه ( )13برای بخش 𝑗ام عبارت است
از:
𝑛𝑦 𝑛𝑖𝑙 𝑤𝑖 = 𝑙𝑖1 + 𝑙𝑖2 𝑦2 + ⋯ +
()13
معادله ( )13بیانگر اثرات افزایش تقاضای نهایی هر یک از بخشهای تولیدی بر سطح اشتغال
بخش 𝑖ام میباشد (توفیق1335 ،؛کشاورز حداد و چراغی1313 ،؛ سوری 1314 ،و جهانگرد.)1333 ،
اما مدل اشتغال را میتوان در حالت کلیتر نیز بیان نمود .با توجه به اینکه نیروی کار نمیتواند
یک عامل همگن باشد و از لحاظ سطح مهارت ،تحصیالت ،اشتغال در بخشهای خصوصی و عمومی
و غیره دارای تفاوتهایی میباشد ،لذا بهتر است نیروی کار تفکیک شود .بدین منظور ،ماتریس اشتغال
در بخشهای تولیدی به صورت زیر قابل تعریف است (سوری:)1314 ،
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𝑛𝑤12 ⋯ 𝑤1
𝑛𝑤22 ⋯ 𝑤2
()11
⋮
] ⋮
𝑛𝑘𝑤 ⋯ 𝑤𝑘2
در اینجا نیروی کار به 𝑘 نوع تقسیم شده است 𝑤𝑘𝑗 .بیانگر نیروی کار نوع 𝑘ام در بخش تولیدی

𝑤11
𝑤
̅ = [ 21
𝑊
⋮
𝑤𝑘1

𝑗ام میباشد .ضرایب اشتغال نیز به صورت زیر تعریف میشود:
()13
که ̅𝜀 ماتریس ضرایب اشتغال میباشد که عناصر آن عبارتاند از:
()21

𝑛 𝑗 = 1,2, … ,

̅ (𝑋̂)−1
𝑊 = ̅𝜀

𝑘 , 𝑘 = 1,2, … ,

𝑗𝑘𝑤
𝑗𝑥

= 𝑗𝑖𝜀

از طرف دیگر ،برای نیروی کار نوع 𝑘ام رابطه زیر برقرار است:
𝑛𝑘𝑤 𝑤𝑘 = 𝑤𝑘1 + 𝑤𝑘2 + ⋯ +
()21
و برای همه بخشها:

()22

𝑤1𝑛 1
𝑤2𝑛 1
]⋮[ ] ⋮
𝑤𝑘𝑛 1

⋯
⋯
⋯

𝑤12
𝑤22
⋮
𝑤𝑘2

𝑤11
𝑤1
𝑤21
𝑤2
[=] [
⋮
⋮
𝑛𝑤
𝑤𝑘1

و یا:
𝑙̅
𝑊=𝑊
()23
که 𝑊 بردار اشتغال بر حسب نیروی کار میباشد .حال اگر از رابطه ( )13به جای ̅
𝑊 قرار داده شود:
𝑋̅𝜀 = 𝐿̂𝑋̅𝜀 = 𝑊
()24
زیرا 𝑋 = 𝑙̂𝑋 میباشد .از طرف دیگر ،از رابطه 𝑌𝑆 = 𝑋 به جای 𝑋 قرار داده میشود:
𝑌𝐶 = 𝑌𝑆̅𝜀 = 𝑊
()25
که 𝐶 ماتریسی به ابعاد 𝑛 × 𝑘 میباشد .برای نیروی کار نوع 𝑘ام نیز میتوان نوشت:
𝑛𝑦 𝑛𝑘𝐶 𝑊𝐾 = 𝐶𝑘1 𝑦1 + 𝐶𝑘2 𝑦2 + ⋯ +
()23
برای بررسی عوامل تعیین کننده اشتغال ،چنانچه فرض شود 𝑖𝑛 شاغالن بخش 𝑖ام و 𝑖𝑥 تولید
کل بخش 𝑖 باشند ،از نسبت تعداد شاغالن به اشتغال ،ضریب 𝑖𝑙 به دست میآید که بر اساس آن
میتوان رابطه زیر را نوشت (سوری:)1314 ،
𝑖𝑛
𝑖𝑙 =
𝑖𝑥 𝑖𝑙 = 𝑖𝑛
()23
𝑥
𝑖

فرم ماتریسی آن عبارت است از:
()21

𝑡𝑋̂𝐿 = 𝑡𝑁
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که در آن 𝑡 ،بیانگر سال مورد نظر 𝑊 ،بردار شاغالن 𝑋 ،بردار تولید کل و ̂𝜀 ماتریس قطری است که
عناصر قطر اصلی آن 𝑗𝜀 ها میباشند .حال تفاضل مرتبه اول برای رابطه ( )21به صورت زیر محاسبه
میشود:
∆𝑊𝑡 = 𝑊𝑡 − 𝑊𝑡−1 = 𝜀̂𝑡 𝑋𝑡 − 𝜀̂𝑡−1 𝑋𝑡−1
()23
با اضافه و کم کردن عبارت 𝑡𝑋  ،𝜀̂𝑡−1نتیجه مورد نظر به دست خواهد آمد:
𝑡𝑋 ∆𝑊𝑡 = 𝜀̂𝑡 𝑋𝑡 − 𝜀̂𝑡−1 𝑋𝑡−1 + 𝜀̂𝑡−1 𝑋𝑡 − 𝜀̂𝑡−1
()31
) = (𝜀̂𝑡 − 𝜀𝑡−1 )𝑋𝑡 + 𝜀̂𝑡−1 (𝑋𝑡 − 𝑋𝑡−1
𝑡𝑋 = (∆𝜀𝑡 )𝑋𝑡 + 𝜀̂𝑡−1

بدین ترتیب بر اساس رابطه ( ،)31وضعیت اشتغال در دو حالت وضع و حذف تعرفه بر واردات
بخش کشاورزی بررسی میگردد.
نتايج
در انجام این تحقیق از جدول داده-ستانده بهنگام شده سال  1331که در سال  1333توسط مرکز
پژوهش های مجلس شورای اسالمی ارائه گردید ،استفاده شده است .این جدول با تکنولوژی فعالیت
در فعالیت و به صورت  31بخش اقتصادی است که در این تحقیق جهت سهولت تفسیر ،به  31بخش
تجمیع شده است .در انجام این تحقیق ،دادههای مورد نیاز از جمله ارزش واردات در سال ،1331
تعرفه واردات کاالها و تعداد شاغالن بخشهای اقتصادی به ترتیب از سایت گمرک جمهوری اسالمی
ایران ،کتاب مقررات صادرات و واردات و مرکز آمار ایران جمعآوری گردید .اطالعات الزم در چهارچوب
جداول داده-ستانده نیز از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی دریافت شد .پس از معادل
سازی های الزم و تبدیل کدهای هشت رقمی کاالهای وارداتی در سال  1331به کدهای طبقهبندی
بینالمللی کاال ،برای بخش کشاورزی از طریق تجمیع چهار زیربخش آن ،تعرفهای معادل 15/1
درصد محاسبه گردید (این در حالی است که سازمان تجارت جهانی میزان تعرفه موزون بر واردات
بخش کشاورزی را در سال مذکور برای اقتصاد ایران  14/3درصد اعالم کرده است) .دادههای مربوط
به افراد شاغل در بخشهای اقتصادی به صورت تفکیکشده به نیروی کار شاغل در بخش خصوصی
و عمومی که بخش خصوصی شامل کارفرمایان ،کارکنان مستقل ،مزد و حقوق بگیران ،کارکن فامیلی
بدون مزد و مزد و حقوق بگیران است ،به صورت کلی در دو دسته نیروی کار شاغل در بخش
خصوصی و بخش عمومی مورد استفاده قرار گرفت که نتایج مرتبط با اشتغال در دو حالت وضع و
حذف تعرفه واردات بخش کشاورزی به صورت زیر ارائه گردیده است.
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جدول  ،1اشتغالزایی کل ( 𝐸𝑇) ،1و همچنین اشتغالزایی غیرمستقیم ( 𝐸𝐼) ،2را به تفکیک نیروی
کار شاغل در بخش خصوصی و بخش عمومی نشان میدهد .همانطور که مشاهده میگردد ،بر اساس
شاخص  𝑇𝐸1که اشتغالزایی کل بخشهای اقتصادی را برای نیروی کار شاغل در بخش خصوصی
نشان میدهد ،بخش ساخت پوشاک ،عملآوری و رنگ کردن خز به ازای یک واحد افزایش در تقاضای
نهایی بخش مذکور با  33/23نفر-شغل ،بیشترین اشتغالزایی را برای نیروی کار شاغل در بخش
خصوصی ایجاد خواهد نمود.
پس از این بخش ،بخشهای دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوالت چرمی و ساخت چوب و
کاغذ و محصوالت آنها به ترتیب ،با  11/13و  3/45نفر-شغل ،رتبههای دوم و سوم اشتغالزایی کل
بر اساس نیروی کار شاغل در بخش خصوصی را به خود اختصاص دادهاند .بر اساس این شاخص،
بخش کشاورزی که تجمیع شده زیربخشهای زراعت و باغداری ،پرورش حیوانات ،جنگلداری و
ماهیگیری است ،در جایگاه ششم اشتغالزایی نیروی کار شاغل در بخش خصوصی قرار میگیرد .بر
اساس شاخص  ،𝑇𝐸1بخشهای خدمات مسکن ،آب ،برق و گاز و نیز نفت خام و گاز طبیعی به ترتیب
با  1/23 ،1/31و  1/11نفر-شغل در جایگاههای  23تا  31اشتغالزایی نیروی کار شاغل در بخش
خصوصی به ازای یک واحد افزایش در تقاضای نهایی بخشهای مذکور قرار میگیرند.

1. Total (Direct indirect) employment
2. Indirect employment
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جدول  .9اشتغالزايی بخشهاي اقتصادي کشور ،به تفکيک نيروي کار شاغل در
بخشهاي خصوصی و عمومی
فعالیت

Te2

Ie2

Te1

Ie1

کشاورزی

 

 

 

 

نفت خام و گاز طبیعی

 

 

 

 

سایر معادن

 

 

 

 

ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنیها

 

 

 

 

ساخت محصوالت از توتون و تنباکو

 

 

 

 

ساخت منسوجات

 

 

 

 

ساخت پوشاک ،عمل آوری و رنگ کردن خز

 

 

 

 

دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوالت چرمی

 

 

 

 

ساخت چوب و کاغذ و محصوالت آنها

 

 

 

 

انتشار ،چاپ و تکثیر رسانههای ضبط شده

 

 

 

 

ساخت تجهیزات ،ابزار و ماشینآالت

 

 

 

 

آب ،برق و گاز

 

 

 

 

ساختمان

 

 

 

 

عمده فروشی ،خرده فروشی ،تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

 

 

 

 

هتل و رستوران

 

 

 

 

حمل و نقل

 

 

 

 

خدمات پشتیبانی و انبارداری

 

 

 

 

پست و مخابرات

 

 

 

 

مالی

 

 

 

 

خدمات مسکن

 

 

 

 

کرایه و خدمات کسب و کار

 

 

 

 

خدمات عمومی و مسکن

 

 

 

 

امور دفاعی و نظامی

 

 

 

 

تأمین اجتماعی اجباری

 

 

 

 

آموزش

 

 

 

 

بهداشت

 

 

 

 

دامپزشکی

 

 

 

 

مددکاری اجتماعی

 

 

 

 

مذهبی ،فرهنگی و ورزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

سایر خدمات

مأخذ :یافتههای تحقیق

فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار) ـ سال هجدهم ـ شماره اول ـ بهار 9317

31

شاخص دیگری که در جدول  ،1نتایج آن گزارش شده 𝐼𝐸1 ،است که اشتغالزایی غیرمستقیم
بخشهای اقتصادی را برای نیروی کار شاغل در بخش خصوصی به ازای یک واحد افزایش در تقاضای
نهایی بخشهای اقتصادی نشان میدهد .بر اساس این شاخص ،بخش ساخت محصوالت غذایی و
انواع آشامیدنیها ،بیشترین اشتغالزایی غیرمستقیم خصوصی را دارا است .پس از این بخش،
بخشهای ساخت منسوجات و نیز ساخت پوشاک ،عمل آوری و رنگ کردن خز به ترتیب ،با  3/31و
 3/13نفر-شغل در جایگاههای دوم و سوم قرار میگیرند .بر اساس همین شاخص ،بخش کشاورزی با
 1/35نفر-شغل ،رتبه هشتم اشتغالزایی غیرمستقیم خصوصی را به خود اختصاص میدهد .بر اساس
این شاخص ،بخشهای آموزش ،آب ،برق و گاز و نیز بخش نفت خام و گاز طبیعی کمترین اشتغالزایی
را ایجاد مینمایند .مطابق جدول  ،1و بر اساس شاخص  𝑇𝐸2که اشتغالزایی کل بخشهای اقتصادی
را بر اساس نیروی کار شاغل در بخش عمومی نشان میدهد ،بخش خدمات عمومی و مسکن با 5/31
نفر-شغل به ازای یک واحد افزایش در تقاضای نهایی آن بخش ،بیشترین اشتغالزایی کل نیروی کار
شاغل در بخش عمومی را به خود اختصاص خواهد داد .پس از این بخش ،بخشهای آموزش و نیز
امور دفاعی و نظامی با  3/11و  3/12نفر-شغل ،رتبههای دوم و سوم را به خود اختصاص میدهند.
بر اساس شاخص  ،𝑇𝐸2بخش کشاورزی با  1/11نفر-شغل در جایگاه 23ام از بین  31بخش
اقتصاد ایران قرار میگیرد .بخشهای عمده فروشی ،خرده فروشی ،تعمیر وسایل نقلیه و کاالها و نیز
نفت خام و گاز طبیعی و البته خدمات مسکن هم با کمترین اشتغالزایی بر اساس شاخص  ،𝑇𝐸2در
جایگاههای  23تا  31قرار میگیرند.
شاخص  ،𝐼𝐸2اشتغالزایی غیرمستقیم بخشهای اقتصادی را بر اساس نیروی کار شاغل در بخش
عمومی بیان میکند .بر اساس این شاخص ،بخش ساخت چوب و کاغذ و محصوالت آنها ،رتبه اول را
با  1/23نفر-شغل به ازای یک واحد افزایش در تقاضای نهایی بخش مذکور به خود اختصاص خواهد
داد .پس از این بخش و بر اساس شاخص  ،𝐼𝐸2بخش انتشار ،چاپ و تکثیر رسانههای ضبط شده و
نیز بخش ساختمان ،به ترتیب با  1/24و  1/22نفر-شغل ،رتبههای دوم و سوم را به خود اختصاص
میدهند .بر اساس این شاخص ،بخش کشاورزی با  1/11نفر شغل در جایگاه هجدهم اشتغالزایی
غیرمستقیم عمومی قرار میگیرد .بخش خدمات مسکن ،بخش آب ،برق و گاز و نیز بخش نفت خام
و گاز طبیعی هم رتبههای آخر اشتغالزایی غیرمستقیم را به خود اختصاص میدهند .جدول ،2
اشتغالزایی بخشهای اقتصادی و همچنین درصد کاهش در اشتغالزایی بخشها را پس از حذف
تعرفه واردات بخش کشاورزی نشان میدهد.
همان طور که مالحظه میگردد ،رتبهبندی بر اساس شاخص  𝐼𝐸1پس از حذف تعرفه واردات
بخش کشاورزی دچار تغییرات نمیگردد .بر اساس این شاخص ،بخش کشاورزی با  1/31نفر-شغل
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همچنان در جایگاه هشتم است .مطابق جدول  ،2و بر اساس شاخص  %∆𝐼𝐸1که درصد تغییرات
ایجاد شده در اشتغالزایی خصوصی غیرمستقیم بخشهای اقتصاد ایران را در دو حالت وضع و حذف
تعرفه واردات بخش کشاورزی ،نشان میدهد بخش کشاورزی بیشترین کاهش اشتغالزایی
غیرمستقیم خصوصی را نشان میدهد که برابر با  2/13درصد است .پس از بخش کشاورزی ،بخش
ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنیها ،بخش ساخت محصوالت از توتون و تنباکو و نیز بخش
هتل و رستوران ،به ترتیب با  1/13 ،1/21و  1/13درصد کاهش در اشتغالزایی غیرمستقیم نیروی
کار شاغل در بخش خصوصی ،در جایگاههای دوم و چهارم قرار میگیرند .همچنین بر اساس شاخص
 ،%∆𝐼𝐸1بخش ساختمان ،بخش خدمات مسکن و نیز بخش حمل و نقل در جایگاههای  23تا 31
قرار خواهند گرفت.
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 اشتغالزايی بر اساس نيروي کار شاغل در بخش خصوصی و عمومی در حالت.2 جدول
حذف تعرفه واردات بخش کشاورزي
%∆𝐼𝐸1

IE2

%∆𝐼𝐸1

IE1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فعالیت
کشاورزی
نفت خام و گاز طبیعی
سایر معادن
ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنیها
ساخت محصوالت از توتون و تنباکو
ساخت منسوجات
 عمل آوری و رنگ کردن خز،ساخت پوشاک
دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوالت چرمی
ساخت چوب و کاغذ و محصوالت آنها
 چاپ و تکثیر رسانههای ضبط شده،انتشار
 ابزار و ماشینآالت،ساخت تجهیزات
 برق و گاز،آب
ساختمان
 تعمیر وسایل نقلیه و کاالها، خرده فروشی،عمده فروشی
هتل و رستوران
حمل و نقل
خدمات پشتیبانی و انبارداری
پست و مخابرات
مالی
خدمات مسکن
کرایه و خدمات کسب و کار
خدمات عمومی و مسکن
امور دفاعی و نظامی
تأمین اجتماعی اجباری
آموزش
بهداشت
دامپزشکی
مددکاری اجتماعی
 فرهنگی و ورزشی،مذهبی
سایر خدمات

 یافتههای تحقیق:مأخذ
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در جدول  ،2اشتغالزایی بخشهای اقتصادی پس از حذف تعرفه واردات بخش کشاورزی بر
اساس شاخص  𝐼𝐸2نیز گزارش شده است .شاخص  ،𝐼𝐸2اشتغالزایی غیرمستقیم بخشهای اقتصادی
را بر اساس نیروی کار شاغل در بخش عمومی نشان میدهد .بر اساس این شاخص ،بخش کشاورزی
در جایگاه  11از بین  31بخش اقتصاد ایران قرار میگیرد و به ازای یک واحد افزایش در تقاضای
نهایی آن 1/11 ،نفر-شغل بر اساس نیروی کار شاغل در بخش عمومی ایجاد مینماید .بر اساس این
شاخص ،بخش کشاورزی ،بیشترین کاهش را از خود نشان میدهد که برابر با  1/54درصد کاهش در
اشتغالزایی بر اساس شاخص مذکور است .پس از بخش کشاورزی ،بخش ساخت محصوالت غذایی
و انواع آشامیدنیها ،بخش ساخت محصوالت از توتون و تنباکو و نیز بخش هتل و رستوران در
جایگاههای بعدی قرار میگیرند .کمترین درصد تغییرات یا کاهش اشتغالزایی هم مربوط به بخش
مالی ،بخش آب ،برق و گاز و نیز بخش پست و مخابرات است.
نتيجهگيري و پيشنهاد
بر اساس شاخص  𝑇𝐸1که اشتغالزایی کل نیروی کار شاغل در بخش خصوصی را نشان میدهد،
بخش کشاورزی در حالت وضع تعرفه واردات آن ،رتبه ششم را به دست میآورد و بر اساس شاخص
 𝐼𝐸1که اشتغالزایی غیرمستقیم را نشان میدهد ،بخش کشاورزی در جایگاه هشتم از بین  31بخش
اقتصاد ایران قرار میگیرد و برای نیروی کار شاغل در بخش عمومی بر اساس شاخص  𝑇𝐸2رتبه 23
و بر اساس شاخص  𝐼𝐸2رتبه  11را در بین  31بخش اقتصاد ایران به خود اختصاص میدهد .با توجه
به موارد گفته شده ،میتوان گفت تعداد نیروی کار خصوصی که در بخش کشاورزی اشتغال دارند،
بیشتر از نیروی کار عمومی است .به عبارت دیگر ،توان اشتغالزایی بخش کشاورزی برای نیروی کار
شاغل در بخش خصوصی بیشتر از بخش عمومی است.
همچنین وقتیکه اشتغالزایی غیرمستقیم از اشتغالزایی کل جدا شود ،مشخص میگردد که به
صورت کلی اشتغالزایی کل بخش کشاورزی بر اساس نیروی کار بخش خصوصی ،جایگاه باالتری
نسبت به اشتغالزایی غیرمستقیم دارد .در مقابل ،وقتیکه همین بررسی برای نیروی کار شاغل در
بخش عمومی انجام میگردد ،مشخص میشود که اشتغالزایی غیرمستقیم بخش کشاورزی نسبت به
اشتغالزایی کل ،جایگاه باالتری دارد .بدین ترتیب ،سیاست گذار میتواند با در نظر گرفتن جایگاه
بخش کشاورزی در میان بخشهای اقتصاد ایران از لحاظ انواع اشتغالزایی که در این بخش قابل
ایجاد است و همچنین آنچه در ادامه در ارتباط با اثرات حذف تعرفه واردات این بخش بر تولید و
متعاقباً بر اشتغالزایی خود بخش و سایر بخشهای اقتصاد گفته خواهد شد ،به اتخاذ سیاستهای
مناسب بپردازد .پس از حذف تعرفه واردات بخش کشاورزی ،بر روی خود بخش کشاورزی دو اثر
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مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد شد و برای سایر بخشها فقط اثرات غیرمستقیمی که بخشهای
اقتصادی میتوانند روی یکدیگر داشته باشند ،حادث میشود .به عبارت دیگر ،پس از حذف تعرفه
واردات ،از یک طرف ،اشتغالزایی مستقیم بخش کشاورزی که در واقع ،اشتغالزایی درون بخشی
است ،دچار تغییر میشود و از طرف دیگر ،اشتغالزایی غیرمستقیم که در واقع اشتغالی است که
بخش کشاورزی در سایر بخشها ایجاد مینماید ،دچار تغییر میگردد .اما برای سایر بخشهای
اقتصادی ،اشتغالزایی مستقیم دچار تغییر نمیگردد و تنها اشتغالزایی غیرمستقیم است که دچار
تغییرات میگردد .بدین ترتیب در ادامه ،تنها به گزارش اشتغالزایی غیرمستقیم بخشهای اقتصادی
پرداخته شده است .البته این نکته خاطر نشان میشود که با توجه به ثابت بودن اشتغالزایی مستقیم
بخشهای اقتصادی ،هرگونه تغییر در اشتغالزایی کل بخشها یا اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم،
ناشی از تغییرات اشتغالزایی غیرمستقیم است.
با توجه به نتایج به دست آمده میتوان گفت ،حذف تعرفه واردات بخش کشاورزی به اندازهای
نیست که بتواند رتبههای اشتغالزایی بخشها را دچار تغییر نماید و متعاقب آن ،نیاز به سیاست
گذاری خاصی بر مبنای رتبه اشتغالزایی بخشها باشد .در نهایت ،بر اساس شاخصهای مربوط به
نیروی کار ،چه شاغل در بخش خصوصی و چه ،شاغل در بخش عمومی ،رتبهبندی های بخش
کشاورزی دچار تغییر نمیگردد .با نگاهی به نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی و نیز با توجه به
اینکه بیشتر نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی مربوط به نیروی کار شاغل در بخش خصوصی است
و بدون شک پس از حذف تعرفه ،کاهش در اشتغالزایی صورت میگیرد ،الزم است پیش از آنکه اقدام
به حذف تعرفه واردات شود ،به تبعاتی که میتواند دامنگیر این نوع از نیروی کار شود ،توجه گردد.
ضرایب اشتغالزایی و متعاقباً توان اشتغالزایی و تغییرات آن در دو حالت وضع و حذف تعرفه واردات
برای نیروی کار شاغل در بخش خصوصی ،بزرگتر و بیشتر از نیروی کار شاغل در بخش عمومی است
و حتی خود بخش خصوصی هم اشتغالزایی کمی نسبت به روند اشتغالزایی در سالیان اخیر دارد؛
که دلیل آن را میتوان مشکالت درونی و بیرونی نظام اقتصادی دانست.
به طور کلی ،وقتی تعرفه واردات بخشی از اقتصاد حذف میگردد ،بیشترین اثرات کل همچنین
اثرات غیرمستقیم ،متوجه بخشی میگردد که در آن ،آزادسازی صورت میگیرد و در ردههای بعدی،
بخشهایی دچار تغییر میگردند که به بخشی که تعرفه واردات آن حذف گردیده است ،وابستگی
بیشتری دارند .بدین ترتیب ،براساس شاخصهای  %∆𝑇𝐸1و  %∆𝐼𝐸1بیشترین کاهش در اشتغالزایی
پس از حذف تعرفه واردات ،متوجه بخش کشاورزی است و براساس شاخص  %∆𝐼𝐸1پس از بخش
کشاورزی ،بخشهای نظیر ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی ،ساخت محصوالت توتون و
تنباکو و غیره که وابستگی بیشتری نسبت به سایر بخشها به بخش کشاورزی دارند ،در جایگاههای
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بعدی کاهش در اشتغالزایی غیرمستقیم قرار میگیرند .از طرفی ،بخشهایی که کمترین وابستگی را
به بخش کشاورزی دارند ،مانند بخش ساختمان در جایگاههای انتهایی از میان بخشهای اقتصادی
قرار میگیرند .لذا پیشنهاد میگردد هنگامی که اقدام به حذف تعرفه واردات یا آزادسازی تجاری
میشود ،به پیوندهای بین بخشی بخش کشاورزی با بخشهای مذکور و دیگر بخشهایی که ارتباط
بیشتری با بخش کشاورزی دارند ،توجه گردد.
الزم به ذکر است که همه آنچه در ارتباط با کاهش اشتغالزایی بخشهای اقتصادی در اثر حذف
تعرفه واردات بیان گردید ،به دلیل آنکه در کوتاه مدت ،ساختار اقتصاد نمیتواند دچار تغییرات اساسی
شود و از مزیتهای آزادسازی تجاری در جهت تولید و متعاقباً اشتغال منتفع گردد ،اتفاق میافتد.
پس از آنکه حذف تعرفه واردات بخش کشاورزی آغاز گردد 1/33 ،درصد کاهش در اشتغالزایی کل
نیروی کار بخش خصوصی قابل مشاهده است .در صورتی که اشتغالزایی غیرمستقیم جدا شود،
مشاهده میگردد که  2/13درصد کاهش در اشتغالزایی غیرمستقیم نیروی کار بخش خصوصی اتفاق
خواهد افتاد.
با توجه به آنچه در باال گفته شد ،مالحظه میگردد که درصد کاهش در اشتغالزایی غیرمستقیم
بیشتر از اشتغالزایی کل است .به عبارت دیگر ،تعیین این اثرات غیرمستقیم که وجه تمایز مدلهای
داده-ستانده از سایر مدلهای تعادل عمومی و تعادل جزئی است ،لزوم توجه به ارتباطات بین بخشی
را مورد تأکید قرار میدهد .نیروی کار شاغل در بخش عمومی نیز  1/33درصد کاهش در اشتغالزایی
کل را تجربه خواهد نمود که البته با درصد کاهش در اشتغالزایی بر اساس نیروی کار شاغل در بخش
خصوصی در قسمت اعشاری تفاوت وجود دارد .همچنین  1/54درصد کاهش در اشتغالزایی
غیرمستقیم مشاهده میگردد.
برای کل اقتصاد نیز بر اساس نیروی کار شاغل در بخش خصوصی  5/5درصد کاهش در
اشتغالزایی کل و  3/11درصد کاهش در اشتغالزایی غیرمستقیم قابل مشاهده است .برای نیروی
کار شاغل در بخش عمومی نیز  2/33درصد کاهش در اشتغالزایی کل  4/53درصد کاهش در
اشتغالزایی غیرمستقیم مشاهده میگردد .مجدداً تأکید میگردد که این نتایج مربوط به کوتاهمدت
بوده و ممکن است در بلند مدت ،با تغییراتی که در ساختار اقتصاد صورت میگیرد ،اشتغالزایی
بخشهای اقتصادی در اثر استفاده از مزیتهای آزادسازی تجاری ،افزایش یابد.
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Abstract
The possible costs and benefits of trade liberalization generate essential
problems for the developing countries and make free trade dubious. A major
problem for developing countries is to create jobs in sectors supported
indirectly by imposing import tariffs. This study aims to investigate the
potential effects of the tariffs�elimination�
of agricultural imports on the job
creation of this sector and other sectors using 2011 input-output table. For
the whole economy, the results show that private sector experiences 5.5%
and 9.81% reductions in direct and indirect employment, respectively. On
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