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چکیده مدیریتی
•امــروزه سیاسـتهای آزادســازی تجــاری و توســعه روابــط تجــاری بیــن کشــورهای مختلــف یکــی از اساسـیترین
راههــا بــرای پیشــرفت و توســعه اقتصــادی جوامــع بــدل شــده اســت .بهعبــارت دیگــر ،بــا اعمــال سیاسـتهای
مناســب و بهینــه تجــاری میتــوان مســیر را بــرای افزایــش تولیــد و اشــتغال همــوار نمــود کــه در نتیجه ،دسترســی
بــه توســعه و رشــد ممکــن خواهــد شــد..
•یکــی از مســائل مهــم در کشــورهای در حــال توســعه چگونگــی مواجــه شــدن بــازار کار ایــن کشــور بــا مســئله
آزادســازی تجــاری و یــا کاهــش تعرفههــا اســت کــه ایــن حساســیت حداقــل از دو بعــد قابــل تامــل اســت ،یکــی
تاثیــر آزادســازی بــر دســتمزدهای نیــروی کار و دیگــری امــکان حــذف برخــی از فرصتهــای شــغلی کــه در یــک
اقتصــاد بســته وجــود دارد ،البتــه در جریــان آزادســازی تجــاری بعضــی مشــاغل از بیــن میرونــد و برخــی دیگــر
ایجــاد خواهنــد شــد و آنچــه مهــم اســت برآینــد ایــن دو اســت اســت کــه بــرای سیاس ـتگذار بــا اهمیــت و قابــل
تامــل اســت.
•اشــتغال یکــی از شــاخصترین متغیرهــای حقیقــی در اقتصــاد اســت ،بنابرایــن بــا شناســائی و بررســی دقیــق
اثــرات تغییــرات تعرف ـهای بــر بخشهــای مختلــف صنعتــی و اتخــاذ سیاس ـتهای مناســب جهــت برخــورداری
از اثــرات مثبــت تغییــرات تعرف ـهای و آزادســازی تجــاری ،میتــوان در راســتای افزایــش اشــتغال و تولیــد بخــش
صنعــت و تولیــد ملــی موثــر بــود ،آزادســازیهای تجــاری آثــار کوتــاه مــدت و بلندمدتــی بــر اشــتغال و تقاضــای
ً
نیــروی کار خواهنــد داشــت کــه الزامــا یکــی نیســتند.
•اقتصــاد ایــران در ســالهای اخیــر بــا پدیــده رشــد بــدون اشــتغال در بخــش صنعــت مواجــه بــوده اســت و
ایــن نگرانــی را بوجــود آورده کــه تــداوم ایــن پدیــده بــه تشــدید معضــل بیــکاری ،بویــژه بــرای فار غالتحصیــان
دانشــگاهی ،منجــر شــود ،از ســوی دیگــر ،اشــتغال و حفــظ آن ،یکــی از اساس ـیترین نیازهــای جوامــع بشــری
محســوب میشــود کــه میتــوان گفــت بیــکاری از پدیدههــای مخــرب اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی اســت
کــه رفــع آن ،همــواره یکــی از دغدغههــای برنامهریــزان در هــر کشــوری اســت.
•عــدم بکارگیــری راهبردهــای مشــخص تجــاری بــه نفــع رشــد اقتصــادی و در راســتای بســط منافــع رشــد و اشــتغال،
باعــث شــده تــا دســتگاههای متولــی تجــارت خارجــی بیشــتر متولــی پــارهای امــور بوروکراتیــک باشــند .اســتفاده از
ابــزار تجــاری در ســطح خــرد اقتصــادی در ایــران تا کنــون بســیار بــه نــدرت تجربــه شــده اســت و در هدفگذاریهای
تهــای رقابــت و کاهــش هزینــه تمــام شــده
کالن نیــز صنایعــی مــورد توجــه قــرار گرفتهانــد کــه بــه منظــور کســب قابلی 
در حجمــی بــاال ســرمایههای کارانــدوز را مــورد اســتفاده قــرار داده و در پاییــن دســت ظرفیتهــای اشــتغالزایی
پایینــی حاصــل کردهانــد.
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•ترکیــب نادرســت سیاس ـتهای کالن اقتصــادی و سیاســت صنعتــی میتوانــد اقتصــاد را در مســیر توســعهای
قــرار دهــد کــه انتخــاب اجتماعــی خطرنــا ک میــان افزایــش اشــتغال و افزایــش دســتمزد تحمیــل راکنــد و خطــر
قــرار گرفتــن مــداوم در دور باطــل تقاضــای ضعیــف ،رشــد کــم بهــرهوری و توقــف تغییــر ســاختاری را ایجــاد
میکنــد .کشــورهای موفــق در حــال توســعه یــک راهبــرد ســه ســطحی را بــرای گــذار صنعتــی تدبیــر کردهانــد.
•در ســطح اول سیاســتهای گــذار ســاختاری ،هــدف اصلــی مجموعــه سیاســتهای بــکار گرفتــه شــده
«توســعه قابلیتهــا» اســت کــه بــا اجــرای سیاس ـتهای توانمندســازی بنگاههــای کوچــک و متوســط کاربــر
در حوزههــای کشــاورزی و صنعــت ،توجــه بیــش از پیــش بــه آموزشهــای کاربــردی نیــروی کار ،کمــک بــه
تجاریســازی محصــوالت روســتایی و صنایــع پاییــن دســت و انتخــاب متناســب و ارتقــای تکنولــوژی کاربــر در
هــر دو حــوزه صنعــت و کشــاورزی ،ســعی میشــود تــا حــد ممکــن درصــد بیشــتری از جمعیــت بیــکاران جــذب
بــازار کار شــوند .در گام اول بــرای توزیــع منافــع ناشــی از رشــد اقتصــادی و بهبــود وضعیــت معیشــتی درصــد
بیشــتری از آحــاد جامعــه ،بایــد مهمتریــن مولفــه دارایــی خانوارهــا یعنــی نیــروی کار هدفگیــری شــود و کمــک
شــود تــا حــد ممکــن نیــرویکار دارای پتانســیل و مهــارت از ارتبــاط الزم بــا منافــع تولیــد و رشــد اقتصــادی
برخــوردار شــود.
•در ســطح دوم سیاســتهای گــذار ســاختاری ،هــدف اصلــی کاســتن از «هزینههــای معامالتــی» اســت.
کاهــش هزینههــای معامالتــی مهمتریــن رکــن پیونــد بخــش قابــل مبادلــه و غیرقابــل مبادلــه و ایجــاد ارتبــاط
بیــن دســتاوردهای اقتصــاد کالن و محیــط خــرد خانوارهــا اســت .ســطح دوم سیاس ـتها از مزایــای ســطح
اول اســتفاده میکنــد و بــه تدریــج زمینههــای توســعه بهــرهوری را فراهــم مــیآورد .در ســطح دوم ســرریز
تقاضــا از جانــب بخــش قابــل مبادلــه (دو بخــش صنعتــی و کشــاورزی) بــه ســمت بخــش غیرقابــل مبادلــه کــه
انبــاره بیــکاران اســت ،دســتاوردهای فراوانــی دارد ،از جملــه اینکــه بــا کاهــش هزینههــای معامالتــی و افزایــش
بهــرهوری ،زمینههــای حضــور تولیــد رشــد یافتــه در بازارهــای جهانــی فراهــم میشــود .بــا کاهــش هزین ههــای
معامالتــی ،بــه تدریــج چرخههــای فقــر تبدیــل بــه چرخههــای شــکوفایی میشــوند .البتــه کــه رشــد بیشــتر
نیازمنــد توجــه بیشــتر بــه کاهــش هزینههــا و افزایــش بهــرهوری اســت و تاریــخ ثابــت کــرده کــه هــر دوی ایــن
مــوارد امــوری دشــوار هســتند.
•پــس از آنکــه بــا چندیــن ســال رشــد مســتمر اقتصــادی ،کیــک اقتصــادی از حجــم مطلوبتــری بــرای
دسترســیهای بیشــتر بــه منافــع رشــد برخــوردار شــد ،سیاســتهای گــذار ســاختاری در ســطح ســوم،
«تثبیــت تقاضــا» بــا حفــظ و توســعه صــادرات و حرکــت بــه ســمت صــادرات صنعتــی ســرمایهبر را مــد نظــر
قــرار میدهنــد تــا بــا ایجــاد گــذار ســاختاری ،پایــداری بیشــتر روندهــای مثبــت را تضمیــن کننــد .هــر زمــان
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در ترکیــب ســبد صادراتــی ســهم صــادرات مبتنــی بــر منابــع طبیعــی ،ماننــد زنجیرههــای اول پتروشــیمی،
ســنگهای معدنــی ،محصــوالت چوبــی و دیگــر اقــام مشــابه شــروع بــه کاهــش کــرد ،نشــان میدهــد کــه
سیاس ـتهای ســطح ســوم دارد نتایــج مثبــت خــود را نشــان میدهــد .کاهــش ســهم خامفروشــی ،رشــد ارزش
صــادرات صنایــع کاربــر و توجــه بــه فرایندهــای مدیریــت فنــاوری همگــی از نشــانههای موفقیــت سیاسـتهای
ســطح ســوم اســت .نــرخ ارز بــا هــدف ســودآوری صادراتــی و بهویــژه صــادرات کشــاورزی تنظیــم میشــود و
بــه خودیخــود یــک هــدف بــه حســاب نمیآیــد و سیاســتهای گشــایش تجــاری در هــر ســه ســطح نقــش
کاتالیــزور را ایفــا میکننــد ،زیربخشهــای «آمادهســازی و ریســندگی الیــاف نســاجی» ،«تولیــد روغنهــا و
چربیهــای گیاهــی و حیوانــی»« ،تولیــد کودشــیمیایی و ترکیبــات نیتــروژن» نقــش قابــل توج ـهای در تامیــن
تقاضــای اولیــه داشــته ،تامینکننــده کاالهــای مصرفــی بــوده و در یــک دســتهبندی اقتصــادی جــزء صنایــع
آغازیــن بــه حســاب میآینــد .از ویژگیهــای مهــم ایــن صنایــع ،اساســی بــودن نیــاز بــرای آنهــا اســت و کشــش
درآمــدی تقاضــا محصــوالت تولیــدی آنهــا پاییــن اســت.
•بــه لحــاظ نظــری ،صنعــت مولــد نیازمنــد خطــی مشــی مشــخصی بــه لحــاظ سیاسـتهای کالن اقتصــادی اســت
خهــای تعرفــه
و از مهمتریــن مولفههــای ایــن خطمشــی نحــوه تنظیــم نــرخ تعرفــه اســت .تنظیــم رقابتــی نر 
عامــل اصلــی ایجــاد تغییــرات مولــد ،رشــد اســت و ســطوح مناســب نــرخ تعرفــه نیــز بــه حمایــت و توســعه زیربنــای
صنعتــی میانجامــد.
•در ایــن مطالعــه بــا توجــه بــه تا کیــد سیاس ـتهای صنعتــی ســه ســطحی فرا گیــر بــر گشــایشهای اقتصــاد در
ل کالنســنجی موسســه مطالعــات و پژوهشهــای بازرگانــی (نســخه
حــوزه تجــارت خارجــی ،بــا اســتفاده از مــد 
 ،)۱/۱آزمــون شــد کــه اشــتغال کــدام یــک از زیربخشهــای موجــود تغییــرات مثبــت و منفــی میکنــد و شــدت
ایــن تغییــرات بــه چــه میــزان اســت.
•بــا آزمــون سیاســتهای تجــاری (تغییــرات نــرخ تعرفــه) بــه ایــن نتیجــه دســت یافتــه شــد کــه اشــتغال
فعالیتهــای «آمادهســازی و ریســندگی الیــاف نســاجی»،«تولیــد روغنهــا و چربیهــای گیاهــی و حیوانــی»،
«تولیــد کودشــیمیایی و ترکیبــات نیتــروژن»،«تولیــد الیــاف مصنوعــی»« ،ســاخت ملزومــات و وســایل پزشــکی
و دندانپزشــکی»،«تولیــد ابــزار دســتی موتــوردار ،تولیــد ســایر ماشــینآالت بــا کاربــرد عــام»،«تولیــد موتــور و
توربیــن»« ،تولیــد ســایر فرآوردههــای شــیمیایی» و «تولیــد ماشــینآالت متالــوژی» بــه ترتیــب بیشــترین تاثیــرات
مثبــت را از افزایــش نر خهــای تعرفــه میپذیرنــد و اشــتغال فعالیتهــای «تولیــد ماشــینآالت کشــاورزی
وجنگلــداری»« ،تولیــد ماشــینآالت اســتخراج معــدن و ســاختمان»« ،تولیــد مــواد شــیمیایی اساســی»« ،تولیــد
نشاســته و فرآوردههــای نشاســتهای»« ،تولیــد قطعــات و لــوازم الحاقــی وســایل نقلیــه موتــوری» و «تولیــد
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تجهیــزات روشــنایی برقــی» بــه ترتیــب بیشــترین تاثیــرات منفــی را از افزایــش نر خهــای تعرفــه میپذیرنــد.
•نتایــج نشــان میدهــد کــه اشــتغال زیربخشهــای ســاخت کارخان ـهای ،نســبت بــه حفاظتهــای تعرف ـهای
حساســیت دارد و پیــش شــرط توســعه اشــتغال صنعتــی ،عــاوه بــر توســعه صــادرات و خلــق شــغلهای جدیــد،
مدیریــت واردات در حفاظــت از شــغلهای موجــود بــرای یــک دوره مشــخص زمانــی اســت.

6

تاثیر سیاستهای تجاری با تاکید بر نرخ تعرفه بر بخش صنعت

 -1گذار ساختاری ،تحوالت بازار کار و اشتغالزایی
در ســالهای اخیــر ،بخــش صنعــت از شــرایط داخلــی و بینالمللــی حا کــم بــر اقتصــاد کشــور ،نوســانات زیــادی را تجربــه
میکننــد کــه ایــن امــر موجــب گردیــده عمــده صنایــع کشــور بــه رغــم باالتــر بــودن ظرفیتهــای نصــب شــده ،امــا بــا کمتــر
از ظرفیــت تولیــد بــه فعالیــت مشــغول باشــند .بــه دلیــل آثــار چش ـمگیر بخــش صنعــت بــر متغیرهــای کالن اقتصــادی
از جملــه تولیــد ،مصــرف ،ســرمایهگذاری ،اشــتغال ،صــادرات و بهطــور کلــی نقــش کلیــدی صنعــت در فرآینــد توســعه
ملــی ،ضــروری اســت متغیرهــای کلیــدی ایــن بخــش نظیــر تقاضــای اشــتغال و عوامــل موثــر بــر آن مــورد توجــه بیشــتری
باشــد .بررس ـیها نشــان میدهــد کــه ســیل ورود نیــروی کار بــه بــازار در ســالهای آتــی نیــز ادامــه خواهــد داشــت و از
ایــن رو نیــاز بــه سیاسـتگذاریهای جــدی در ایــن خصــوص وجــود دارد.
تجربــه اندونــزی نشــان میدهــد کــه یکــی از مهمتریــن سیاس ـتگذاریها صنعتــی جهــت اشــتغالزایی پایــدار و
فرا گیــر ،توجــه بــه بخــش خارجــی اقتصــاد اســت .ایــن در حالــی اســت کــه راهبردهــای تجــاری در کشــور مــا در هــر دو
حــوزه صــادرات و واردات صرفــا بــه پــارهای اهــداف کمــی و کیفــی خالصــه شــدهاند کــه بعضــا ارتبــاط منطقــی بــه شــکل
یــک راهبــرد جامــع در آنهــا دیــده نمیشــود .عــدم بهکارگیــری راهبردهــای مشــخص تجــاری بــه نفــع رشــد اقتصــادی و
در راســتای بســط منافــع رشــد و اشــتغال ،باعــث شــده تــا دســتگاههای متولــی تجــارت خارجــی بیشــتر متولــی پــارهای
امــور بوروکراتیــک باشــند .اســتفاده از ابــزار تجــاری در ســطح خــرد اقتصــادی در ایــران تا کنــون بســیار بــه نــدرت تجربــه
تهــای رقابــت
یهــای کالن نیــز صنایعــی مــورد توجــه قــرار گرفتهانــد کــه بــه منظــور کســب قابلی 
شــده و در هدفگذار 
و کاهــش هزینــه تمــام شــده در حجمــی بــاال ســرمایههای کارانــدوز را مــورد اســتفاده قــرار داده و در پاییــن دســت
تهــای اشــتغالزایی پایینــی ایجــاد کردهانــد .چنانچــه شــرایط بیــکاری در کشــور بــا توجــه بــه ســیل آتــی ورودی
ظرفی 
متــر شــدن تعــداد بیــکاران و بــه تبــع آن دور مانــدن بخــش بیشــتری از جمعیــت کشــور از منافــع رشــد
بــه بــازار کار و حجی 
اقتصــادی مــد نظــر قــرار گیــرد ،آنــگاه ضــرورت اشــتغالزایی بیشــتر در دو بخــش کشــاورزی و صنعــت احســاس میشــود و
یهــای کمــی و کیفــی حــال حاضــر در بخــش تجــاری خارجــی بــه شــکلی اساســی تغییــر خواهــد کــرد.
هدفگذار 

 1-1تبیین تحوالت بازار کار در ایران با تا کید بر سال ۱۳۹۹
نتایــج طــرح آمارگیــری نیــروی کار در ســال  ۱۳۹9نشــان میدهــد بــه رغــم کاهــش در کنــار افزایــش نــرخ مشــارکت
اقتصــادی در ســال ( ۱۳۹9از  ۳9/4درصــد در  1395بــه  41/3درصــد در  ،)1399بــه دلیــل ورودی بــاالی خیــل بیــکاران
بــه بــازار کار ،نــرخ بیــکاری در ســال  ۱۳۹9نســبت بــه  1395کاهــش یافتــه اســت (از  12/4درصد در  395بــه  9/60درصد
در  .)1399افزایــش دائمــی نــرخ مشــارکت و نــرخ بیــکاری طــی ســالهای  ۱۳۹۳تــا  ۱۳۹۵ا گرچــه از منظــر اجتماعــی
انعکاســی از تغییــرات بافــت جمعیــت (افزایــش مشــارکت زنــان در بــازار کار ) و بافــت خانوارهــا (افزایــش ســن ازدواج،
افزایــش خانوارهــای تــک نفــره و تعــداد افــراد ناچــار بــه کار ) اسـت ،امــا از منظــر اقتصــادی ایــن پیــام مهــم را بــا خــود بــه
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همــراه دارد کــه سیاسـتهای اشــتغالزایی دولــت و ابزارهــای موجــود کارآفرینــی در کشــور قــادر بــه ایجــاد ظرفیــت الزم
ل بیــکاری نبــوده و بــا توجــه بــه شــرایط ســنی و تحصیلــی نیــروی غیرفعــال و تــداوم عرضــه نیــروی کار در
بــرای مهــار ســی 
چنــد ســال آتـی ،کــه مــوج اولیــه آن فعــا در ســال  ۱۳۹۵تخلیــه شــد ،بایــد ظرفیتهــای کنونــی اقتصــاد ایــران در جــذب
نیــروی کار را ارتقــا بخشــید .بــر اســاس گــزارش مرکــز آمــار ایــران در پایــان ســال  ،۱۳۹9بخشهــای؛ کشــاورزی (18/93
درصــد) ،صنعــت ( 18/29درصــد) ،خدمــات ( 49/62درصــد) ،ســاختمان ( 12/13درصــد) ،نفــت ( 0/49درصــد و
معــدن ( 0/54درصــد) جمعیــت شــاغالن را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .برخــی از کارشناســان معتقدنــد نداشــتن
برنامههــا و طر حهــای جامــع کــه بــرای تمــام دولتهــا الزم االجــرا باشــد در ایــران وجــود نداشــته و از ســوی دیگــر
نمیتــوان بــا طر حهــای ضربتــی چنــد ماهــه ایــن مشــکل را برطــرف کــرد .طر حهــای تدویــن شــده بــرای ایجــاد اشــتغال
نیــز نبایــد بــرای دولتهــا بــار مالــی ســنگینی داشــته باشــد تــا بتــوان آنهــا را اجــرا کــرد .از ســوی دیگــر ،در شــرایط کنونــی
بنگاههــای اقتصــادی تمایلــی بــرای انعقــاد قراردادهــای بلندمــدت ندارنــد و ا گــر قــراردادی هــم بــا کارگــران و کارکنــان
خــود منعقــد کننــد کوتاهمــدت خواهــد بــود .بنگاههــای اقتصــادی بهدلیــل کاهــش هزینههــا اعــم از بیمــه و ســنوات
و ...چنیــن اقداماتــی را انجــام میدهنــد .بنابرایــن ،بــا پایــان ایــن قراردادهــای کوتاهمــدت ،مجــددا بــه جمعیــت بیــکار
اضافــه خواهــد شــد .از ایــن رو نیــاز اســت اصالحاتــی در قانــون و مقــررات مربــوط بــه کار صــورت گیــرد تــا قراردادهــای
بلندمــدت مانــع افزایــش نیــروی بیــکار در کشــور شــود ،امــا دلیــل دیگــری کــه بــه نــرخ بیــکاری در کشــور دامــن میزنــد،
عــدم تطابــق انتظــارات تحصیلکردههــا بــا شــرایط کار و انجــام کار اســت .برخــی از افــرادی کــه تحصیــات دانشــگاهی
دارنــد نســبت بــه فعالیتــی کــه انجــام میدهنــد ابــراز نارضایتــی میکننــد ،چرا کــه انتظــار دارنــد مرتبــط بــا رشــته تحصیلــی
یــا میــزان تحصیالتشــان مشــغول بــه کار شــوند .ایــن عــدم رضایــت ،موجــب میشــود تــا ایــن افــراد از شــغل خــود
اســتعفا داده و تــا زمــان پیــدا کــردن شــغل مــورد نظــر ،بــه بیــکاران جامعــه بپیوندنــد .از ایــن رو ،بــه نظــر میرســد الزم
اســت موقعیتهــای شــغلی متنوعــی را در کشــور ایجــاد کــرد کــه مطابــق بــا خواســته جامعــه باشــد .کشــورهای در حــال
توســعه در یــک دوره طوالنــی ،آزمایشــگاهی بــرای درک تعامــات بلندمــدت میــان بازارهــا ،سیاسـتها و نهادهــا در رفــع
معضــل بیــکاری و اشــتغالزایی و مدیریــت فنــاوری در بخــش صنعــت پیــاده کردهانــد .موفقیــت آنهــا در درگیــر کــردن
بخــش بیشــتری از جامعــه در منافــع رشــد اقتصــادی امــروز در حرکــت بــه ســمت اشــتغالزایی پایــدار ذیــل نــگاه فرا گیــر
بــه رشــد اقتصــادی و سیاســت صنعتــی قابــل بهرهبــرداری اســت .دســتهبندی ایــن سیاس ـتهای گــذار ســاختاری
نیازمنــد مطالعــه جدا گانـهای اســت امــا در اینجــا بــا توجــه اثرســنجی سیاسـتهای کالن در پنــج ســطح مالــی ،پولــی،
یشــود.
مالیاتــی ،تعرف ـهای و ارزی ،بــه عنــوان مقدمــه الگــوی ســه ســطحی تجربــه کشــور اندونــزی توضیــح داده م 
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 2-1تحوالت اشتغال و اشتغالزایی در بخش صنعت
بخــش صنعــت بــا توجــه بــه ســهم و جایــگاه بــا اهمیــت در تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور تاثیــر بهســزایی در اشــتغال
و اشــتغالزایی دارد .بررس ـیها نشــان میدهــد ،طــی دوره  1381تــا  1392ســهم بخــش صنعــت از اشــتغال کشــور بــا
شــیب مالیمــی افزایــش یافتــه اســت؛ بــه نحــوی کــه از  30/1درصــد در ســال  1381بــه  34/3درصــد از کل اشــتغال
کشــور در ســال  1392رســیده اســت .بیشــترین کاهــش اشــتغال صنعــت (ســاخت) مربــوط بــه ســال  1391بــا رشــد -4/3
درصــدی و بیشــترین رشــد اشــتغال صنعــت (ســاخت) نیــز بــا رشــد  8/8درصــدی مربــوط بــه ســال  1386بــوده اســت.
افزایــش و کاهــش اشــتغالزایی بیشــترین تاثیــر را از حجــم ســرمایهگذاری پروانههــای بهرهبــرداری و نیــز تغییــرات
محیــط کالن میگیــرد .بهعنــوان نمونــه تغییــرات محیــط ســرمایهگذرای ،شــوکهای بیرونــی همچــون تحریمهــای
اقتصــادی ،تغییــرات تقاضــای کاالهــا در بــازار (تغییــرات موجــودی انبــار ) ،عــدم ایفــای تعهــدات دولــت در زمینــه ســهم
صنعــت از منابــع ناشــی از اجــرای قانــون هدفمنــد کــردن یارانههــا موجبــات کاهــش بیشــتر رشــد بخــش صنعــت و در
نتیجــه کاهــش اشــتغال در ایــن بخــش را فراهــم آورده اســت .بنابرایــن ،افزایش تعداد شــاغالن در کارگا ههــای صنعتی10
نفــر کارکــن و بیشــتر و کاهــش در تعــداد شــاغالن  10ســاله در کل صنعــت نشــاندهنده از دســت رفتــن مشــاغل در
کارگاههــای خــرد اســت .ایــن موضــوع بــا تشــدید رکــود از ســال  1391همزمــان بــا تشــدید تحریمهــای بینالمللــی نیــز
قابــل مشــاهده اســت کــه ســبب تعطیلــی برخــی از بنگاههــا و افزایــش بیشــتر ظرفیتهــای بیــکار شــده اســت .صنایــع
خــرد نقــش قابــل توجهــی در اشــتغال مســتقیم صنعتــی دارنــد و کاهــش اشــتغال ایــن صنایــع بــه کاهــش کل اشــتغال
صنعــت منجــر دامــن زده اســت .عــاوه بــر ایــن ،نامطلــوب بــودن محیــط ســرمایهگذاری و کاهــش ســرمایهگذاری
صنعتــی در ایــن دوره از دیگــر عوامــل دخیــل در ایــن ارتبــاط اســت.

 -3-1وضعیت اشتغال ایران در برنامههای توسعه
گروههــای عمــده فعالیتهــای اقتصــادی را میتــوان بهطــور کلــی در ذیــل ســه زیــر بخــش کشــاورزی ،صنعــت و
خدمــات خالصــه کــرد .مســأله اشــتغال و بهطــور کلــی نیــروی انســانی در مســائل اقتصــادی جایــگاه ویــژهای دارد در
اقتصــاد ایــران اشــتغال از دغدغههــای اصلــی سیاس ـتگذاران اقتصــادی اســت .اطالعــات بخشهــای اقتصــادی در
تعییــن جابهجایــی گســترده در اشــتغال و مراحــل توســعه ،مفیــد اســت .در مســیر توســعه بــه تدریــج از ســهم جمعیــت
یکــه بخــش
شــاغل در بخــش کشــاورزی کاســته و ابتــدا بــه ســهم جمعیــت در بخــش صنعــت افــزوده میشــود و زمان 
صنعــت اشــباع میشــود ،ســهم شــاغلین در بخــش خدمــات ســیر فزاینــده پیــدا میکنــد .اطالعاتــی کــه یــک کشــور از
شــاخص اشــتغال برحســب بخشهــای اقتصــادی فراهــم میکنــد بــا توجــه بــه اینکــه آیــا نیروهــای خــود اشــتغاالن و
اعضــای فامیلــی موثــر در برآوردهــا وجــود داشــته باشــند مختلــف خواهــد بــود .شــواهد حا کــی از آن اســت کــه در کلیــه
برنامههــای توســعه ســهم شــاغالن بخــش خدمــات باالتــر از ســایر بخشهــا بــوده اســت ،ایــن در حالــی اســت کــه در
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ً
ابتــدای برنامــه اول توســعه ســهم اشــتغال بخــش کشــاورزی و صنعــت تقریبــا نزدیــک بــه هــم بــوده ،امــا بــه مــرور زمــان
ایــن دو بخــش از هــم وا گــرا شــدهاند بهطوریکــه در ســال  1398ســهم شــاغالن بخــش کشــاورزی ،صنعــت و خدمــات
بــه ترتیــب برابــر  32 ،17/7و  50/3درصــد بــوده اســت.
بررسـیها نشــان میدهــد یکــی از اهــداف برنامــه اول توســعه اتخــاذ سیاسـتهای مربــوط بــه گســترش فرصتهــای
شــغلی و اولویــت دادن بــه طر حهــای آب و کشــاورزی بــوده کــه بــه تبــع آن منجــر بــه رشــد اشــتغال بخــش کشــاورزی
گــردد امــا عملکــرد برنامــه نشــان میدهــد کــه طــی ســالهای  1372 - 1368ایجــاد اشــتغال در بخــش کشــاورزی
نســبت بــه ســایر بخشهــا پایینتــر بــوده لــذا برنامــه مذکــور عــدم تــوازن در ایجــاد فرصتهــای شــغلی در هریــک از
بخشهــا را نشــان میدهــد کــه بیانگــر تفــاوت عملکــرد ایجــاد اشــتغال بــا اهــداف آن برنامــه اســت .یکــی از اهــداف مهــم
برنامــه دوم توســعه در کشــور کاهــش عــدم تعادلهــای بــازار کار در کل اقتصــاد ،گروههــای ســنی و مناطــق شــهری و
روســتایی و همچنیــن تأمیــن مشــاغل مولــد بــرای نیــروی کار مــازاد عشــایر و ایجــاد زمینههــای مناســب جهــت اســمترار
فعالیتهــای غیرکشــاورزی در محیــط روســتایی بــوده کــه عملکــرد ایــن برنامــه در ســطح بخشهــا نشــان میدهــد کــه
ً
ســهم اشــتغال بخــش کشــاورزی و خدمــات طــی ایــن برنامــه نســبت بــه برنامــه قبــل تقریبــا تغییــری نکــرده و ایــن در
حالــی اســت کــه ســهم اشــتغال بخــش صنعــت بهطــور میانگیــن حــدود  2/7درصــد افزایــش یافتــه اســت.
در برنامــه ســوم توســعه توجــه ویــژهای بــه موضــوع اشــتغال گردیــد و از مهتریــن سیاسـتهای ایــن برنامــه پرداخــت
تســهیالت بانکــی بــه طر حهــای اشــتغالزا و بنگاههــای کوچــک بهمنظــور گســترش طر حهــای کوچــک و توســعه خــود
اشــتغالی و حمایــت از ســرمایهگذاریهای خصوصــی در مناطــق روســتایی بــود ،عملکــرد برنامــه ســوم در اشــتغال
ً
بخشهــای اقتصــادی حا کــی از آن اســت کــه ایجــاد فرصتهــای شــغلی در کشــور عمدتــا مربــوط بــه بخــش خدمــات
شهــای
بــوده کــه تمرکــز اشــتغال در ایــن بخــش بواســطه عــدم ارتبــاط پســین و پیشــین قــوی ایــن بخــش بــا ســایر بخ 
اقتصــادی بویــژه بخشهــای تولیــدی صنعــت جــای تامــل داشــته امــا بهطــور کلــی عملکــرد اشــتغالزایی در ایــن برنامــه
نســبت بــه دو برنامــه پیشــین چشــمگیر بــوده اســت .برنامــه چهــارم توســعه از مهتریــن سیاسـتهای آن تشــویق ســیتم
بانکــی بــرای اعطــای تســهیالت بــه بخشهــای اقتصــادی و مناطــق مختلــف کشــور بهمنظــور ســرمایهگذاری و اشــتغال
بــوده کــه نتایــج حا کــی از آن اســت کــه ســهم اشــتغال بخــش کشــاورزی در ایــن برنامــه کاهــش یافتــه امــا ســهم اشــتغال
بخــش خدمــات رونــدی فزاینــده داشــته اســت.
برنامــه پنــج توســعه دولــت در راســتای ایجــاد اشــتغال پایــدار ،توســعه کارآفرینــی ،کاهــش عــدم تعــادل منطق ـهای
و توســعه مشــاغل جدیــد ،حمایــت مالــی و تشــویق توســعه شــبکهها ،خوش ـهها و زنجیرههــای تولیــدی ،ایجــاد پیونــد
مناســب بیــن بنگاههــای کوچــک ،متوســط ،بــزرگ ،اعطــاء کمکهــای هدفمنــد و انجــام تهمیــدات الزم بــرای تقویــت
تــوان فنــی ،مهندســی ،تخصصمــی ،تحقیــق و توســعه و بازاریابــی در بنگاههــای کوچــک و همچنیــن رفــع مشــکالت و
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موانــع رشــد و توســعه بنگاههــای کوچــک و متوســط و کمــک بــه بلــوغ و تبدیــل آنهــا بــه بنگاههــای بــزرگ و رقابتپذیــر
بــوده کــه در پــی آن ســهم اشــتغال بخــش صنعــت افزایــش پیــدا کــرده همچنیــن از دیگــر سیاسـتهای برنامــه مذکــور
گســترش کســب و کار خانگــی و مشــاغل از راه دور و طر حهــای اشــتغالزائی بخــش خصوصــی و تعاونــی بهویــژه در
مناطــق بــا نــرخ بیــکاری باالتــر از متوســط نــرخ بیــکاری کشــور شــده کــه در پــی آن ســهم اشــتغال بخــش خدمــات در
پایــان برنامــه افزایــش یافتــه اســت.
برنامــه ششــم توســعه دولــت بــا پرداخــت تســهیالت بخصــوص بــا اجــرای قانــون اشــتغال پایــدار در مناطق روســتایی
و عشــایری ســعی در ایجــاد اشــتغال در مناطــق روســتایی و حومــه شــهرها نمــوده اســت کــه در پــی آن اشــتغال بخــش
کشــاورزی در مناطــق روســتایی افزایــش و از ســویی اشــتغال بخــش خدمــات نیــز رونــدی صعــودی داشــته ایــن در
ً
حالــی اســت کــه بهطــور متوســط در ســالهای  1397و  1398ســهم اشــتغال بخشهــا تقریبــا ثابــت بــوده اســت و
افزایــش یــا کاهــش محسوســی نداشــته اســت البتــه در برنامــه مذکــور کشــور بــا تحریمهــا و شــوکهای مختلفــی از جملــه
ســیل ،کرونــا و  ...روبــرو بــوده اســت.
شهــای کشــاورزی،
بهطــور کلــی در شــش برنامــه توســعه بعــد از انقــاب اســامی مشــاهده میشــود کــه اشــتغال بخ 
صنعــت و خدمــات بــه مــرور از هــم فاصلــه گرفتــه و ســهم اشــتغال بخــش کشــاورزی علیرغــم برنامههــای اجــرا شــده ،در
ســال  1398در پایینتریــن ســطح در طــول شــش برنامــه توســعه قــرار گرفتــه اســت ،در واقــع میتــوان ادعــا نمــود تمرکــز
اصلــی برنامههــای توســعه مبتنــی بــر تولیــد و بــه دنبــال اشــتغال پایــدار نبــوده اســت.

 -2بررسی تجربه اندونزی در سیاستهای اشتغال
اندونــزی در دوران شــکوفایی مختصــات شــبیه وضعیــت فعلــی اقتصــاد ایــران داشــته اســت .بهــرهوری پاییــن ،چنــد
دوره تــورم بــاال ،نــرخ بیــکاری بــاال و دســتیابی بــه درآمدهــای نفتــی خیرهکننــده در یــک دوره زمانــی خــاص و البتــه
محیــط خصمانــه منطق ـهای (تحــت تاثیــر جنــگ ویتنــام) ،شــرایطی بــود کــه باعــث میشــود امــروز در سیاس ـتگذاری
بــرای کشــور حساســیت الزم را در بهرهبــرداری از تجربــه ایــن کشــور بــه خــرج دهیــم .ایــن ســه ســطح از سیاس ـتهای
گــذار ســاختاری عبارتنــد از:
سطح :۱توسعه قابلیتها
سطح  :۲کاهش هزینههای معامالتی
سطح  :۳تقویت تقاضا
پــس از اجــرای ایــن سیاس ـتها ،بــه تدریــج سیاس ـتهای فنــاوری بــا محوریــت تغییــرات تکنولــوژی مهارتمحــور
بــه پایــداری دســتاوردهای حاصــل و هدایتگــری بهتــر بــازار کار بــه ســمت فعالیتهــای بــا آورده دســتمزدی بهتــر
کمــک شــایانه توج ـهای میکنــد.
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 -1-2توسعه قابلیتها (سطح )۱
در ســطح اول هــدف اصلــی مجموعــه سیاســتهای بــه کار گرفتــه شــده «توســعه قابلیتهــا» اســت کــه بــا اجــرای
سیاس ـتهای توانمندســازی بنگاههــای کوچــک و متوســط کاربــر در حوزههــای کشــاورزی و صنعــت ،توجــه بیــش از
پیــش بــه آموزشهــای کاربــردی نیــروی کار ،کمــک بــه تجاریســازی محصــوالت روســتایی و صنایــع پاییــن دســت و
انتخــاب متناســب و ارتقــای تکنولــوژی کاربــر در هــر دو حــوزه صنعــت و کشــاورزی ،ســعی شــده اســت تــا حــد ممکــن
درصــد بیشــتری از جمعیــت بیــکاران جــذب بــازار کار شــوند .امــروز بــا توجــه بــه نــرخ مشــارکت پاییــن نیــروی کار بــه ویــژه
نیــروی کار زنــان ،نابرابــری شــدید مشــارکت مــردان در بــازار کار بــه شــکل منطقـهای و همچنیــن عــدم تناســب مهارتهــا
در هــر دو حــوزه زنــان و مــردان بــا مزیتهــای صنعتــی طبیعــی منطقــه ،اعمــال تدابیــر الزم بــرای عملیاتیســازی ایــن
ســطح از سیاســت بــرای ایــران ضــروری اســت .امــروز جــزء دســتاورد اصلــی ســطح اول سیاس ـتها در کشــورهای در
حــال توســعه ،مــواردی ماننــد کاســتن از بــار صنایــع پیشــرو در بهکارگیــری نیــروی کار غیرماهــر بــه شــکل مــازاد ،ایجــاد
ل (هــر چنــد موقــت) و مدیریــت ســیل بیــکاران و کاهــش آســیبهای اجتماعــی ناشــی از آن و از همــه مهمتــر،
شــغ 
ایجــاد تقاضــا بــرای بخــش غیرقابــل مبادلــه (هــر چنــد غیــر رســمی) برشــمرده میشــود .در طــول دوره بــه اوج رســیدن
رونــق نفتــی ،نقــش اصلــی دولــت نــه ســرمایهگذاری در شــرکتهای دولتــی بلکــه تقویــت زیرســاختهای ســختافزاری
و نرمافــزاری حضــور موثــر و فرا گیــر نیــروی کار در فعالیتهــای بخشخصوصــی اســت.

 -2-2سیاستهای کاهش هزینههای معامالتی (سطح )۲
در ســطح دوم سیاســتها هــدف اصلــی کاســتن از «هزینههــای معامالتــی» اســت .کاهــش هزینههــای معامال تــی
مهمتریــن رکــن پیونــد بخــش قابــل مبادلــه و غیرقابــل مبادلــه و ایجــاد ارتبــاط بیــن دســتاوردهای اقتصــاد کالن و
محیــط خــرد خانوارهــا اســت .ســطح دوم سیاس ـتها از مزایــای ســطح اول اســتفاده میکنــد و بــه تدریــج زمین ههــای
توســعه بهــرهوری را فراهــم م ـیآورد .در ســطح دوم ســرریز تقاضــا از جانــب بخــش قابــل مبادلــه (دو بخــش صنعتــی و
کشــاورزی) بــه ســمت بخــش غیرقابــل مبادلــه کــه انبــاره بیــکاران اســت ،دســتاوردهای فراوانــی دارد ،از جملــه اینکــه بــا
کاهــش هزینههــای معامالتــی و افزایــش بهــرهوری ،زمینههــای حضــور تولیــد رشــد یافتــه در بازارهــای جهانــی فراهــم
میشــود .عــاوه بــر ایــن ،شــرایط مناســبی بــرای جــذب فنــاوری و رســوخ تکنولــوژی در ارکان تولیــد نیــز بــا افزایــش
ســطح پساندازهــا و ســرمایهگذاری داخلــی و همچنیــن جــذب بیشــتر ســرمایهگذاری خارجــی (بــه واســطه چشـمانداز
مثبــت بازدهــی تولیــد) فراهــم میشــود .در ســطح دوم ،بــرای افزایــش بهــرهوری ،الزم اســت تــا هزینههــای معامالتــی
بــه میــزان چشــمگیری کاهــش پیــدا کنــد و مقرراتزدایــی ،توســعه زیرســاختهای نرمافــزاری و ســختافزاری بــه
صنعتــی کاربــر کــه در فــاز اول توســعه یافتــه بودنــد و حرکــت بــه ســمت واردات
نفــع حوزههــای نوپــای کشــاورزی و
ِ
ســطح باالتــری از تکنولــوژی تولیــد ،مهمتریــن ارکان سیاســتگذاری در ســطح دوم را شــامل میشــوند .بــه ویــژه
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ســرمایهگذاریهای زیرســاختی کاهــش قابــل توج ـهای در هزینــه ارتباطــات بــازاری بیــن بخشهــای نوپــای تجــاری و
بخــش غیرقابــل مبادلــه ایجــاد کــرده و البتــه اشــتغالزایی و افزایــش بهــرهوری را نیــز بــه همــراه م ـیآورد .پاییــن آوردن
ی بخــش عمومــی و بهبــود و ارتقــای مقــررات ،افزایــش بهــرهوری
هزینههــای معامالتــی از طریــق باالرفتــن ســرمایهگذار 
نهادهــای عمومــی تاثیرگــذار بــر توســعه فضــای کســب و کار ،کاهــش فســاد (مقابلــه جــدی بــا فســاد دســتگاههای
دولتــی) و شــفافیت در سیاس ـتگذاری بهعنــوان یــک رویکــرد توســعه بــازاری ،رابــط اصلــی سیاس ـتهای رشــدگرای
اقتصــاد کالن و مشــارکت گســترده ارتــش بیــکاران در اقتصــاد بــازاری اســت .رشــد بیشــتر نیازمنــد توجــه بیشــتر بــه
کاهــش هزینههــا و افزایــش بهــرهوری اســت و تاریــخ ثابــت کــرده کــه هــر دوی ایــن مــوارد امــوری دشــوار هســتند.

 -3-2سیاستهای تقویت تقاضا (سطح )۳
پــس از آنکــه بــا چندیــن ســال رشــد مســتمر اقتصــادی ،کیــک اقتصــادی از حجــم مطلوبتــری بــرای دسترس ـیهای
بیشــتر بــه منافــع رشــد برخــوردار شــد ،سیاس ـتها در ســطح ســوم« ،تثبیــت تقاضــا» بــا حفــظ و توســعه صــادرات و
حرکــت بــه ســمت صــادرات صنعتــی ســرمایهبر را مــد نظــر قــرار میدهنــد تــا بــا ایجــاد گــذار ســاختاری ،پایــداری بیشــتر
روندهــای مثبــت را تضمیــن کننــد .هــر زمــان در ترکیــب ســبد صادراتــی ســهم صــادرات مبتنــی بــر منابــع طبیعــی ،ماننــد
زنجیرههــای اول پتروشــیمی ،ســنگهای معدنــی ،محصــوالت چوبــی و دیگــر اقــام مشــابه شــروع به کاهش کرد ،نشــان
میدهــد کــه سیاسـتهای ســطح ســوم دارد نتایــج مثبــت خــود را بــروز میدهــد .در تجربههــای موفــق کشــورهای در
حــال توســعه طــی یــک دهــه در برخــی کشــورها ماننــد اندونــزی ســهم صــادرات منبعپایــه از یــک ســوم بــه یــک دهــم
صــادرات صنعتــی کاهــش یافــت .نشــان دیگــر افزایــش ارزش صــادرات صنعتــی کاربــر ،بــه رغــم کاهــش ســهم آن در ســبد
صادراتــی اســت .در واقــع ســهم صــادرات کاربــر طــی فــاز ســوم سیاس ـتها کاهــش مییابــد امــا ارزش کل آنهــا ب هطــور
چشــمگیری افزایــش پیــدا میکنــد .نشــانه ســوم و مهمتریــن نشــانه افزایــش در صــادرات مبتنــی بــر ســرمایه انســانی
و تکنولــوژی اســت .بهطــور خــاص ،صــادرات محصــوالت مخابراتــی و الکتریکــی ،کــه در رقابتــی مســتقیم بــا ظرفیــت رو
بــه رشــد چیــن قــرار داشــتند ،افزایشــی قابــل توجــه را نشــان میدهنــد .در ســطح ســوم سیاسـتها بــا تثبیــت تقاضــای
داخلــی و خارجــی بــرای بخشهــای رونــق یافتــه ،بیــش از همــه ســعی میشــود تــا رونــد کاهــش هزین ههــا و افزایــش
بهــرهوری حفــظ شــود .در انتهــای فــاز ســوم بخــش صنعــت تبدیــل بــه یکــی از موتورهــای رشــد اقتصــادی میشــود
شســازی،
و بــرای فرا گیــر بــودن ایــن رشــد الزم اســت تــا بخــش عمــده ایــن افزایــش در بخشهــای کاربــری ماننــد کف 
پوشــا ک و مونتــاژ لــوازم الکترونیــک حاصــل شــود .در نتیجــه مقرراتزدایــی و اصــاح محیــط کســب و کار در ســطح
دوم سیاسـتها ،هنــگام اجــرای سیاسـتهای تثبیــت تقاضــا در فــاز ســوم ،جــذب ســرمایهگذاری خارجــی بــه واســطه
جاذبــه ناشــی از محیــط اقتصــادی کمــک میکنــد تــا صــادرات محصــوالت صنعتــی نقــش قابلتوجــهای در ایجــاد
اشــتغال بــازی کنــد .نکتــه قابلتوجــه دیگــر آنکــه نــگاه بــه نــرخ ارز در ســطح ســوم سیاســتی بیشــتر بهعنــوان یــک
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ابــزار سیاســتی بــود تــا یــک هــدف و در موفقتریــن تجربههــا ،سیاس ـتگذاران نــرخ ارز را بــه منظــور حفــظ ســودآوری
تولیــد کاالهــای قابــل مبادلــه بهویــژه در بخــش کشــاورزی مدیریــت کــرده اســت .نهایتــا آنکــه در بررســی هــر ســه ســطح
سیاس ـتگذاری در کشــورهای در حــال توســعه ،نقــش سیاس ـتهای تجــاری بهعنــوان یــک کاتالیــزور و مکمــل ســایر
یســازی و
سیاس ـتها در دســتیابی بــه اهــداف اســت .سیاس ـتهای تجــاری در ســطح اول در توانمندســازی و تجار 
گزینــش تکنولــوژی کاربــر ،در ســطح دوم در توســعه زیرســاختهای نرمافــزاری و ســختافزاری و دســتیابی بــه ســطوح
باالتــری از تکنولــوژی و در ســطح ســوم در صــادرات و اتخــاذ سیاسـتهای ارزی متناســب نقشــی فعــال و تعیینکننــده
داشــتهاند.

ل

:

:

:

نمودار  .1سیاست صنعتی و تعهد سیاستی به اشتغالزایی
ماخذ :رشد فقرزدا ()۱۳۸۹
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 -4-2تغییرات تکنولوژی مهارت محور
فرضیــه تغییــر تکنولــوژی مهــارت محــور )SBTC( 1بیــان میکنــد تقاضــا بــرای نیــروی کار در بســیاری از کشــورهای توســعه
یافتــه بــه ســمت کارگــران ماهــر حرکــت کــرده و در نتیجــه تغییــرات تکنولــوژی ،تولیــد بــه کارگــران کمتــر همراه بــا مهارتهای
بیشــتر نیــاز نــدارد .البتــه بــه نظــر میرســد کــه ایــن مطالــب در مــورد کشــورهای در حــال توســعه نیــز صــدق میکنــد.
بهعبــارت دیگــر ،در کشــورهای در حــال توســعه آزادســازی تجــاری و افزایــش تــوان رقابــت خارجــی تاثیــر عمــدهای بــر
تقاضــای نیــروی کار در بخــش صنعــت دارد و در نتیجــه تمایلــی بــه نفــع نیــروی کار ماهــر بوجــود م ـیآورد .مطالعــات
یشــود.
مختلــف نشــان میدهــد کــه افزایــش تجــارت منجــر بــه کاهــش ســطح دســتمزدها و اشــتغال نیــروی کار غیرماهــر م 
تغییــر در فنــاوری در راســتای آزادســازی تجــاری منجــر بــه افزایــش کشــش تقاضــای دســتمزد نیــروی کار غیرماهــر در
کشــورهای در حــال توســعه خواهــد شــد کــه در نتیجــه فقیرتــر شــدن نیــروی کار فقیــر و آســیبپذیر میشــود.

 -3مدل کالنسنجی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
بــا توجــه بــه آنکــه هــدف ایــن گــزارش ارزیابــی سیاس ـتهای تجــاری بــر اشــتغال صنعتــی اســت از مــدل کالنســنجی
موسســه مطالعــات و پژوهشهــای بازرگانــی ویراســت ( )1/1اســتفاده شــده اســت .2دادههــای مــورد اســتفاده بهصــورت
فصلــی اســت کــه شــــــامل دوره زمانــی ( 1381)1( - 139۸)4میشــود و در مدلســازی  40رشــته فعالیــت صنعتــی (ISIC
تهــای بخــش
چهــار رقمــی) در نظــر گرفتــه شــده اســت .بهطــور متوســط ســهم فعالیتهــای 40گانــه از کل فعالی 
صنعــت (ســاخت) ،در دوره  1381-9۸بالــغ بــر  ۶۵درصــد ارزش افــزوده ۷۲ ،درصــد ســتانده ۷۴ ،درصــد نهــاده۷۸ ،
درصــد صــادرات و  ۹۰درصــد ســرمایهگذاری صنعتــی را شــامل میشــود.

)1. . Skill Biased Technological Change (SBTC

 - .2طراحی الگوی کالنسنجی بخشهای صنعت ،معدن و تجارت ایران ،موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی1399 ،
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نمودار  .2مدل کالنسنجی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ،نسخه 1/1

الگــوی مــورد اســتفاده شــامل پنــج بلــوک اســت کــه شــامل؛  -1بلــوک بخــش خصوصــی (دو معادلــه رفتــاری مصــرف
واقعــی خصوصــی و ســرمایهگذاری واقعــی خصوصــی دارد کــه در هــر دو معادلــه ،هرگونــه اثــر احتمالــی سیاســت نــرخ
بهــره بــر بخــش خصوصــی و سیاســتهای پولــی قابــل اندازهگیــری اســت .در معادلــه ســرمایهگذاری خصوصــی ،از
متغیرهــای مســتقل شــامل نــرخ بهــره ،ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی ،اعتبــارات دولتــی و ســایر متغیرهــای کنترلــی
و دامــی اســتفاده میشــود کــه اثــرات احتمالــی سیاسـتهای دولــت در تأثیرگــذاری بــر ســرمایهگذاریهای اســت)-2 ،
بلــوک دولــت (هــدف از ایــن بلــوک ارائــه الگویــی بــرای رفتــار دولــت نیســت بلکــه بیشــتر معــادالت مربــوط بــه مالیاتهــا
ارائــه میشــود) -3 ،بلــوک تجــاری (ایــن بلــوک دارای نقــش اساســی در مــدل اســت کــه معــادالت عرضــه صــادرات
صنعتــی ،عرضــه صــادرات غیرصنعتــی ،تقاضــای واردات کاالهــای ســرمایهای ،تقاضــای واردات کاالهــای واســطهای،
تقاضــای واردات ســایر کاالهــا و رقابتپذیــری کاالهــای صنعتــی صادراتــی را تصریــح میکنــد) -4 ،بلــوک تولیــد (در ایــن
بلــوک تابــع تولیــد و اشــتغال در بخشهــای صنعــت و معــدن ارائــه شــده اســت) و  -5بلــوک بخــش مالــی (ایــن بخــش
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تهــای
شــامل بــازار پــول ،بــازار اوراق قرضــه و بــازار ارز اســت .معــادالت ایــن قســمت شــامل تقاضــای پــول ،ســطح قیم 
داخلــی و اتحــاد درآمــد ملــی میشــود).

-1-3سیاستهای تجاری با تا کید بر نرخ تعرفه در بخش صنعت
سیاس ـتهای حمایتــی و نر خهــای تعرفــه بــاال یکــی از ویژگیهــای بــازر اقتصــاد کشــور بــوده اســت (جــدول ( .))2بــا
تغییــر تعرفههــا ،ا گــر کاالی وارداتــی اســتفاده مصرفــی داشــته باشــد بــه صــورت مســتقیم و ا گــر اســتفاده واســطهای بــا
ســرمایهای داشــته باشــد بــه صــورت غیرمســتقیم قیمتهــا تغییــر میکنــد.
جدول .1فراوانی ساده و تجمعی طبقات نر خهای حقوق ورودی بخش صنعت در 1398
فراوانی تجمعی و سهم

فراوانی و سهم نرخ تعرفه

شماره

نرخ تعرفه

1

0

14

2

4

38

0.55

3

5

3019

43.43

3071

4

10

758

10.90

3829

55.08

5

15

666

9.58

4495

64.66

6

20

593

8.53

5088

73.19

7

25

2

0.03

5090

73.22

8

26

471

6.78

5561

79.99

9

32

450

6.47

6011

86.46

10

35

2

0.03

6013

86.49

11

40

227

3.27

6240

89.76

12

45

2

0.03

6242

89.79

13

55

698

10.04

6940

99.83

14

75

2

0.03

6942

99.86

15

95

4

0.06

6946

99.91

16

100

6

0.09

6952

100.00

6952

100.00

تعداد ردیفهای تعرفه

درصد از کل

تعداد ردیفهای تعرفه

درصد از کل

0.20

14

0.20

52

0.75
44.17

کل
مأخذ :مقررات صادرات و واردات1398 ،
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طبــق جــدول ( )2در ســال  1398تعــداد  52ردیــف تعرف ـهای ( 0/75درصــد) از حقــوق ورودی و ســود بازرگانــی معــاف
هســتند ،بــه تعــداد  3019ردیــف تعرف ـهای ( 43/43درصــد) فقــط یــک درصــد ســود بازرگانــی تعلــق میگیــرد (چهــار
درصــد حقــوق ورودی) ،در  4495ردیــف تعرف ـهای ( 64/66درصــد) نــرخ تعرفههــا تــا  15درصــد اســت ،تعــداد 1150
ردیــف تعرفـهای ( 16/54درصــد) نــرخ تعرفـهای بیــن  15تــا  40دارنــد و تعــداد  702ردیــف تعرفـهای ( 10/10درصــد) نــرخ
تعرف ـهای بیــن  45تــا  75درصــد دارنــد.
بــه نظــر میرســد دلیــل عمــده تفــاوت قیمــت کاالهــای وارداتــی در کشــور و هزینــه تمــام شــده واردات در کشــور موانــع
تعرف ـهای نیســت بلکــه موانــع غیرتعرف ـهای واردات (ماننــد تعــداد مجوزهــای الزم بــرای واردات ،زمــان الزم بــرای اخــذ
مجوزهــا ،رانــت واردات کاالهــای خــاص بــرای گرو ههــای خــاص و  )...هــم باید بررســی شــود .بنابراین اســتفاده از سیاســت
تعرفـهای بــرای جبــران افزایــش نــرخ ارز و کنتــرل قیمــت کاالهــای وارداتــی و ایجــاد شــوک بــه بــازار داخلــی نتوانســته اســت
اهــداف مــورد نظــر را محقــق ســازد .بطوریکــه در ســالهایی کــه شــوک نــرخ ارز بــه اقتصــاد وارد شــده ســعی شــده اســت
بــا کاهــش نــرخ تعرفــه آثــار منفــی آن جبــران گــردد .هرچنــد کاالهــای واســطهای و مــواد اولیــه و ماشــینآالت از نــرخ تعرفــه
پاییــن برخــوردار بودنــد لیکــن متوســط نــرخ تعرفــه آنهــا نیــز در مقایســه بــا کشــورهای دیگــر بــاال بــوده اســت.

 -4ارزیابی سیاستهای تجاری (با تا کید نرخ تعرفه) بر اشتغال صنعتی
بــرای ارزیابــی اثــرات سیاسـتهای تجــاری بــر اشــتغال فعالیتهــای منتخــب مطالعــه کالنســنجی موسســه مطالعــات
و پژوهشهــی بازرگانــی ،نر خهــای تعرفــه واردات بخــش صنعــت را در هــر ســال  5درصــد تغییــر داده و اقــدام بــه
شبیهســازی اثــرات ایــن سیاســت بــر اشــتغال بخــش صنعــت بــه تفکیــک  40فعالیــت شــده اســت .الزم بــه ذ کــر اســت
برآوردهــا بــا توجــه بــه مبانــی نظــری و آمــار و اطالعــات ( 1381)1(-1398)4صــورت گرفتــه اســت.
جدول .2رتبهبندی اثرات سیاستهای تجاری بر اشتغال فعالیتهای صنعتی
شدت تاثیر ردیف

بیشترین تاثیرات

کد

شرح

ضریب

1

1311

آمادهسازی و ریسندگی الیاف نساجی

0/61

2

1040

تولید روغنها و چربیهای گیاهی و حیوانی -بجز روغن ذرت

0/47

3

2012

تولید کودشیمیایی و ترکیبات نیتروژن

0/33

4

2030

تولید الیاف مصنوعی

0/30

5

3250

ساخت ملزومات و وسایل پزشکی و دندانپزشکی

0/29

6

2818

تولید ابزار دستی موتوردار ،تولید سایر ماشینآالت با کاربرد عام

0/25

7

2811

تولید موتور و توربین -بجز موتورهای وسایل نقلیه هوایی ،خودرو و موتورسیکلت

0/23

8

2029

تولید سایر فرآوردههای شیمیایی طبقهبندی نشده در جای دیگر

0/22

9

2823

متالوژی  -ذوب فلزات
تولید ماشینآالت
ِ

0/21
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تاثیرات متوسط
کمترین تاثیرات

10

2731

تولید کابلهای فیبر نوری ،تولید سایر سیمها و کابلهای الکترونیکی و برقی

0/21

11

2211

تولید تایر و تیوبهای الستیکی ،روکش کردن و بازسازی تایرهای الستیکی

0/20

12

2826

تولید ماشینآالت برای تولید منسوجات و البسه و چرم

0/19

13

2670

تولید ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی ،تولید رسانههای نوری و مغناطیسی

0/18

14

2920

تولید بدنه (اتاق) وسایل نقلیه موتوری و ساخت تریلر و نیم تریلر

0/18

15

1701

تولید خمیرکاغذ ،کاغذ و مقوا

0/18

16

2829

تولید سایر ماشینآالت با کاربرد خاص

0/16

17

2410

تولید آهن و فوالد پایه

0/13

18

2651

ساخت تجهیزات اندازهگیری ،آزمون ،راهبری و کنترل

0/12

19

1520

تولید کفش و پاپوش

0/12

20

1920

تولید فرآوردههای پاالیش شده نفت

0/12

21

2720

تولید باتری و انباره

0/12

22

2023

تولید صابون و شویندهها ،ترکیبات تمیزکننده و براق کننده ،عطرها و مواد آرایشی

0/10

23

2013

تولید پالستیک و الستیک مصنوعی در شکل نخستین

0/10

24

2710

تولید موتور برقی ،دینام و ترانسفورماتور و دستگاههای توزیع و کنترل برق

0/10

25

2790

تولید سایر تجهیزات برقی

0/08

26

2814

تولید یاتاقان ،چرخ دنده و دیفرانسیل

0/07

27

2910

تولید وسایل نقلیه موتوری

0/07

28

1050

تولید فرآوردههای لبنی

0/06

29

2100

تولید داروها و فرآوردههای دارویی شیمیایی و گیاهی

0/05

30

3091

تولید موتور سیکلت

0/05

31

2220

تولید فرآوردههای پالستیکی -به جزکفش

0/03

32

2022

تولید انواع رنگ و روغن جال و پوششهای مشابه ،جوهرچاپ و بتانه

0/03

33

2813

تولید سایر پمپها ،کمپرسورها ،شیرها و سوپاپها

0/02

34

1410

تولید پوشا ک ،به جز پوشا ک از پوست خزدار

0/01

35

2824

تولید ماشینآالت استخراج معدن و ساختمان

-0/01

36

2011

تولید مواد شیمیایی اساسی

-0/02

37

1062

تولید نشاسته و فرآوردههای نشاستهای

-0/03

38

2930

تولید قطعات و لوازم الحاقی وسایل نقلیه موتوری

-0/04

39

2740

تولید تجهیزات روشنایی برقی

-0/06

40

2811

تولید ماشینآالت کشاورزی وجنگلداری

-0/08
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یهــای
نهــا و چرب 
نتایــج نشــان میدهــد اشــتغال فعالیتهــای «آمادهســازی و ریســندگی الیــاف نســاجی»،«تولیــد روغ 
گیاهــی و حیوانــی»« ،تولیــد کودشــیمیایی و ترکیبــات نیتــروژن»،«تولیــد الیــاف مصنوعــی»« ،ســاخت ملزومــات و وســایل
پزشــکی و دندانپزشــکی» ،«تولیــد ابــزار دســتی موتــوردار ،تولیــد ســایر ماشــینآالت بــا کاربــرد عــام» ،«تولیــد موتــور و
توربیــن»« ،تولیــد ســایر فرآوردههــای شــیمیایی» و «تولیــد ماشــینآالت متالــوژی» بــه ترتیــب بیشــترین تاثیــرات مثبــت را از
افزایــش نر خهــای تعرفــه میپذیرنــد ،بــا افزایــش  100درصــد در نــرخ تعرفــه واردات فعالیــت «آمادهســازی و ریســندگی الیــاف
نســاجی» میــزان اشــتغال در ایــن فعالیــت بــا فــرض ثبــات ســایر شــرایط بهطــور متوســط  61درصــد افزایــش خواهــد یافــت.
تهــای «تولیــد ماشــینآالت کشــاورزی وجنگلــداری»« ،تولیــد ماشــینآالت اســتخراج معــدن و ســاختمان»،
اشــتغال فعالی 
«تولیــد مــواد شــیمیایی اساســی»« ،تولیــد نشاســته و فرآوردههــای نشاســتهای»« ،تولیــد قطعــات و لــوازم الحاقــی وســایل
نقلیــه موتــوری» و «تولیــد تجهیــزات روشــنایی برقــی» بــه ترتیــب بیشــترین تاثیــرات منفــی را از افزایــش نر خهــای تعرفــه
میپذیرنــد ،بــا افزایــش  100درصــد در نــرخ تعرفــه واردات فعالیــت بــه ترتیــب بیشــترین تاثیــرات منفــی را از افزایــش نر خهــای
تعرفــه میپذیرنــد ،بــا افزایــش  100درصــد در نــرخ تعرفــه واردات فعالیــت «آماد هســازی و ریســندگی الیــاف نســاجی» میــزان
اشــتغال در ایــن فعالیــت بــا فــرض ثبــات ســایر شــرایط ب هطــور متوســط  8درصــد کاهــش خواهــد یافــت.

 -5اجماع واشنگتنی و اشتغال
راهبــرد «رشــد ،اشــتغال و توزیــع مجــدد درآمدهــا» ،1شــامل اصالحاتــی از نــوع اجمــاع واشــنگتنی و مبتنــی بــر ایــن نظریــه
اســت کــه آزادســازی بازارهــای کلیــدی موجــب تخصیــص کارآمــد ســرمایه و در نتیجــه افزایــش ســطح ســرمایهگذاریهای
خصوصــی ،رشــد و نــرخ اشــتغال خواهــد شــد .راهبــرد رشــد ،اشــتغال و توزیــع مجــدد درآمدهــا بــر ایــن فرضیــه اســتوار اســت
تهــای داخلــی میتوانــد موجــب ایجــاد ســطحی از اطمینانخاطــر شــود کــه بــرای تحقــق ســرمایهگذاری
کــه ثبــات قیم 
سهــای بــزرگ ضــروری اســت .ایــن سیاســت میتوانــد بــا آزادســازی مســتمر و قابــلتوجــه حســاب
بخــش خصوصــی در مقیا 
تهــا و افزایــش ســقف ســرمایهگذاری شــرکتهای داخلــی در خــارج از کشــور و ســرمایهگذاریهای
ســرمایه ،لغــو محدودی 
غیرمســتقیم افــراد در خــارج از کشــور و همچنیــن میــزان عوایــدی کــه خارجیــان بــه کشــور خــود بازگرداننــد ،همــراه خواهــد
خهــای بهــره و در نتیجــه هجــوم ســرمایههای خصوصــی
بــود .در ایــن حالــت کاهــش کســری مالــی میتوانــد موجــب کاهــش نر 
شــود .در واقــع ،محدودیــت مالــی 2همــراه بــا بهبــود قابلتوجــه وضعیــت جم ـعآوری درآمدهــای مالیاتــی ،موجــب کاهــش
شهــای ســامت ،آمــوزش ،مســکن و
یهــا بــه درآمــد ناخالــص داخلــی خواهــد شــد ،در ایــن چارچــوب ،بودجــه بخ 
نســبت بده 
کهــای بالعــوض رفاهــی میتوانــد افزایــش یابــد.
همچنیــن معــدود اشــکالی از کم 

1. . Growth ,Employment and Redistribution -GEAR
2. . Financial Restraint
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ً
از دیــدگاه اجمــاع واشــنگتنی ،آزادســازی تجــاری قاعدتــا بایــد مزیتهــای نســبی نوپــا را آشــکار ســازد و تخصیــص
ســرمایهگذریها را بــه ســوی فعالیتهــای بهرهورتــر هدایــت کنــد .ادواردز و لورنــس ( )2006معتقدنــد کــه آزادســازی
تجــارت علــت اصلــی رشــد صــادرات محصــوالت کارخانــهای ،بهویــژه رشــد صــادرات محصــوالت کارخان ـهای دارای
فنــاوری متوســط از دهــه  1990بدیــن ســو بــوده اســت ،بــر ایــن اســاس ،آزادســازی بیشــتر تجــارت را بهعنــوان ســازوکار
سیاســتی اصلــی بــرای افزایــش کل صــادرات محصــوالت کارخان ـهای توصیــه میکننــد .در ایــن تحلیــل بــه ویژگیهــای
خــاص بخشهــای تشــکیلدهنــده گــروه فنــاوری متوســط و همچنیــن بــه نقــش حســاس سیاســت صنعتــی در پویایــی
نســبی صــادرات ایــن بخــش توجــه نشــده اســت.
شهــای هــدف
بخشــی از راهبــرد رشــد ،اشــتغال و توزیــع مجــدد درآمدهــا بهدنبــال تقویــت "طــرف عرضــه" در بخ 
بــود ،و ایــن اقــدام بــه ویــژه بهمنظــور کمــک بــه بنگا ههــای کوچــک و متوســط تولیدکننــده محصــوالت کارخانـهای جهــت
ســازگاری بــا افزایــش شــدید رقابــت بینالمللــی صــورت میگرفــت .در عمــل امــا ،مقیــاس حمایتهــای بودج ـهای بــرای
شهــا و چندیــن هــدف سیاســتی
ایــن اقدامــات معمــوًال محــدود بــود و میبایســت در میــان طیــف گســتردهای از بخ 
توزیــع میگردیــد.

-6خالصه و جمعبندی
ل کالنســنجی موسســه مطالعــات و پژوهشهــای بازرگانــی (نســخه  ،)۱/۱بــا آزمــون
در ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از مــد 
سیاســت تجــاری (افزایــش نــرخ تعرفــه) بــه ایــن نتیجــه دســت یافتــه شــد کــه اشــتغال فعالیتهــای «آمادهســازی
و ریســندگی الیــاف نســاجی»،«تولیــد روغنهــا و چربیهــای گیاهــی و حیوانــی»« ،تولیــد کودشــیمیایی و ترکیبــات
نیتــروژن»،«تولیــد الیــاف مصنوعــی»« ،ســاخت ملزومــات و وســایل پزشــکی و دندانپزشــکی»،«تولیــد ابــزار دســتی
موتــوردار ،تولیــد ســایر ماشــینآالت بــا کاربــرد عــام»،«تولیــد موتــور و توربیــن»« ،تولیــد ســایر فرآوردههــای شــیمیایی» و
«تولیــد ماشــینآالت متالــوژی» بــه ترتیــب بیشــترین تاثیــرات مثبــت را از افزایــش نر خهــای تعرفــه میپذیرنــد و اشــتغال
فعالیتهــای «تولیــد ماشــینآالت کشــاورزی وجنگلــداری»« ،تولیــد ماشــینآالت اســتخراج معــدن و ســاختمان»،
«تولیــد مــواد شــیمیایی اساســی»« ،تولیــد نشاســته و فرآوردههــای نشاســتهای»« ،تولیــد قطعــات و لــوازم الحاقــی
وســایل نقلیــه موتــوری» و «تولیــد تجهیــزات روشــنایی برقــی» بــه ترتیــب بیشــترین تاثیــرات منفــی را از افزایــش نر خهــای
تعرفــه میپذیرنــد .نتایــج نشــان میدهــد کــه اشــتغال زیربخشهــای ســاخت کارخان ـهای ،نســبت بــه حفاظتهــای
تعرفــهای حساســیت دارد و پیــش شــرط توســعه اشــتغال صنعتــی ،عــاوه بــر توســعه صــادرات و خلــق شــغلهای
جدیــد ،مدیریــت واردات در حفاظــت از شــغلهای موجــود بــرای یــک دوره مشــخص زمانــی اســت.
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