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  رانیدر اقتصاد ا یبخش کشاورز ییتوان کارافزا

 (I-Oو ستانده )داده الگوی از دیدگاه

 کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس ی کارشناسی ارشد اقتصادآموختهسیدمحمدجواد مویدیان؛ دانش

 ؛ استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرسسیدابوالقاس  مرتضوی
Samortazavi@modares.ac.ir  

 

 چکیده

ویژه در کشورهای در حوال توسوعه اسوت.    های سیاستگذاران اقتصادی بهترین دغدغهکارافزایی و کاهش بیکاری از مه 

یوابی بوه کوارافزایی شوناخته     عنوان ابزاری برای دستگذاری در راستای افزایش تولید بهسرمایه طور معمول، افزایشبه

ی رشد نامتوازن گذاران را با نظریهگذاری، سیاستبین محدودیت منابع مالی و اقتصادی الزم برای سرمایهاین  شود. درمی

های اقتصادی کشورها از جمله گذاری بهینه در بخشسرمایهمنظور نماید. بر اساس این نظریه ضروری است که بهآشنا می

های اقتصادی مبادرت یابی به بیشترین کارافزایی در اقتصاد، نسبت به شناسایی توان کارافزایی بخشایران؛ با هدف دست

اد اسوتفاده  های اقتصو ( برای سنجش توان کارافزایی بخشI-Oو ستانده )شود. در رویکرد تعادل عمومی، از الگوی داده

های اقتصاد ایران و تعیین جایگاه بخوش کشواورزی در   شود. بنابراین در این پژوهش به ارزیابی توان کارافزایی بخشمی

دست آمده از برآورد ضورایب  ها پرداخته شد. نتایج بهی این سالو ستانده، بر اساس جداول داده1931و  1983های سال

، بخوش کشواورزی   1931و  1983هوای  های اقتصادی ایران نشان داد در سوال بخش مستقی ، غیر مستقی  و کل اشتغال

هوا  های دیگر داشته است. نتایج کارافزایی غیر مستقی  بخشصورت مستقی  و کل در بین بخشبیشترین کارافزایی را به

عنوان بخش اورزی بههای صنعت و ساختمان است. بنابراین بخش کشگر جایگاه سوم بخش کشاورزی پس از بخشنمایان

 شود.یابی به اشتغال بیشتر معرفی میگذاری با هدف دستمنتخب برای سرمایه

 

 ی اقتصادیـ ستانده، کارافزایی، اشتغال، بخش کشاورزی، توسعهالگوی تعادل عمومی، داده :هاکلید واژه
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 مقدمه -1

. از گذاردیافراد جامعه اثر م کیکایبر  دیو شد میکامال مستق یاز مسائل مهم اقتصاد هستند که به صورت یکاریاشتغال و ب

نیروی [. همچنین 1]است  یروان یفشارها جادیو ا یآمدن سطح زندگ نییپا یبه معننداشتن شغل مشخص نظر مردم، از 

ای ایفا نقش دوگانههای اقتصادی ریزیدر برنامه دارد و سزایی در اقتصاد کشورهاعنوان مهمترین عامل تولید نقش بهکار به

عبارت به .[7] شودیعنوان هدف توسعه مطرح معنوان عامل توسعه و از طرف دیگر بهای که از یک طرف بهگونهکند. بهمی

عنوان یک نهاده و ابزار برای توسعه مطرح است؛ بسیاری از که نیروی کار بهبر اینهای توسعه، عالوهریزیدیگر در برنامه

کمی و  یهای توسعه، توسعهریزیو هدف بسیاری از برنامهگیرد مینیروی کار  ارتقایهای توسعه نیز در راستای ریزیبرنامه

نیز سازمان بین المللی کار به درخواست دولت  1914. در کشور ایران و در اوایل دهه [9] کیفی نیروی کار و اشتغال است

ای در قالب استراتژی اشتغال برای ژه سازمان برنامه و بودجه وقت(، برنامهویهای ایرانی )بهوقت ایران، با همکاری سازمان

 .[5]ایران تهیه نمود 

عنوان ی اشتغال و نیل به تعادل در بازار کار بهی کشور، مسئلهجانبهی همهامروزه به منظور بستر سازی مناسب برای توسعه

ی اخیر با رشد سازان قرار گرفته است. کشور ما در سه دههمیمگذاران و تصیکی از عوامل مهم تاثیرگذار مدنظر سیاست

سازی طرف تقاضا با سمت رو بوده و این جمعیت در حال حاضر به سن کار رسیده است. هماهنگشتابان جمعیت روبه

اقتصاد در های مختلف ی عوامل موثر بر این بازار و نیز شناخت درست بخشجانبهنیروی کار نیازمند شناخت همه یعرضه

ویژه در کشورهای درحال توسعه مطرح است، محدودیت ای بههای توسعهای که در برنامه. نکته[1]تقاضای این نیرو است 

ای که گونهی سرمایه است. بههای اقتصادی تقاضاکنندهای و بخشگذاری نسبت به خالهای توسعهمنابع اقتصادی و سرمایه

ها و متغیرهای اقتصادی از جمله متغیر اشتغال و کارافزایی، و بهبود وضعیت شاخص یابی به رشد اقتصادیبرای دست

ی هیرشمن و بر اساس نظریه یگفته گذاری اجتناب ناپذیر است. بهمنظور سرمایهگیری از این منابع مالی و اقتصادی بهبهره

 اقتصادی منتخب هایبخش در و گزینه بهترین در باید گذاریسرمایه سرمایه، عامل بودن محدود دلیلرشد نامتوازن، به

  .[6] شود بیشترین کارافزایی و نیز اقتصادی رشد به منجر که گیرد صورت

ی و نیز محدودیت منابع و بخش یامنطقه ـیصورت گرفته در سطوح مل یهایگذارهیسرماتقاضای  میحجم عظبنابراین 

 یو امکانات اقتصاد هالیپتانس ها،تیبا در نظرگرفتن ظرف هایگذاراستیسو  هایریگمیتا تصم کندگذاری ایجاب میسرمایه

 تیاولو د،ینمایم هایگذاراستیس نیا به یاکه کمک قابل مالحظه یاز جمله موضوعات نی. همچنردیها صورت پذبخش

 مالحظات، این گرفتن نظر در با .[2] داشته باشند یشتریاشتغال ب لیپتانس ای ییزااست که توان اشتغال ییهادادن به بخش

 و تحلیل مورد نیز هاآن مستقیم غیر کارافزایی توان اقتصادی، هایبخش مستقیم کارافزایی قابلیت بر افزون است الزم

 بیکاری ترسریع کاهش و اشتغال تأمین به قادر مختلف هایبخش در زاییاشتغال رویکردهای به توجه با گیرد تا قرار بررسی

 .[6] باشیم کشور رد موجود

 الگوهای کارگیریبه ی،اقتصاد یهابخش یی و کارافزاییزاشناخت توان اشتغال یمناسب برا یاز روش ها یکدر این بین ی

و غیر مستقیم  میاشتغال مستق یکمّ یبررس تیقابل ،یتعادل عموم یستانده در قالب الگو ـداده لی. تحلاست ستانده ـداده

های متعددی در این بدین منظور پژوهش .[2]دارا است را  کشوراقتصاد کارگیری نیروی کار به درهر بخش و نیز سهم 
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[، اسپوری و همکاران 3[، ویدرا ]4های خارجی مانند چن و همکاران ]توان به پژوهشزمینه به انجام رسیده است که می

[ که با 19ولدخانی ]همچنین پژوهش ز کشور و [ در خارج ا17[ و زیگلمن و همکاران ]11[، استیل ول و همکاران ]14]

 1332زا در کشورهای ایاالت متحده، ژاپن و استرالیا برای سال ـ ستانده به تعیین صنایع اشغالاستفاده از الگوی داده

 های داخلی زیر اشاره کرد.پرداخته است؛ و نیز پژوهش

 حسابداری ماتریس شبه نظام قالب در را اقتصادی هایبخش کارافزایی توان خود پژوهش در( 1944) محمودی و بانویی

 سناریوهای کارگیریبه نتایج. شد استفاده 1921 سال ستانده ـداده جدول از پژوهش این در. کردند بررسی اجتماعی

 توان از اجتماعی حسابداری ماتریس شبه رویکرد در کارافزایی توان داد، نشان پژوهش هدف به یابیدست برای مختلف

 سیستم درون به بیشتری تفکیک با زادرون متغیرهای هرچه کلی طوربه. است بیشتر ستانده ـداده متعارف الگوی کارافزایی

 هایقابلیت بررسی به پژوهشی در( 1949) صفوی .[15] دارد بیشتری مثبت اثر هایبخش کارافزایی توان در یابند، انتقال

 ماتریس شبه و ستانده ـداده جدول و اقتصادسنجی هایروش از منظور نبدی. پرداخت ایران صنعت بخش کارافزایی

 ـنفر 17 و 19 با ترتیببه نساجی بخش آن از پس و چرم و پوشاک صنایع داد، نشان نتایج. شد استفاده اجتماعی حسابداری

 شغل نفرـ میلیون 1/1 با فتین هایفرآورده بخش بین این در. اندداده اختصاص خود به را کارافزایی توان بیشترین شغل

 کارافزایی توان بررسی به خود پژوهش در( 1944) همکاران و داروغه .[6] دارد اقتصاد در را کارافزایی توان کمترین

 کشاورزی، آموزش، هایبخش داد، نشان نتایج. پرداختند 1944 سال ـ ستاندهداده الگوی از استفاده با اقتصادی هایبخش

 کردن زادرون با همچنین. هستند هابخش سایر به نسبت بیشتری کارافزایی دارای فروشی خرده و فروشیعمده و ساختمان

 .[11]یابد می افزایش بخش، هشت و کاهش بخش هفت کارافزایی خدمات، جبران کنار در مختلط درآمد

 فزاینده ضرایب قالب در تهران تاناس اقتصاد هایبخش کارافزایی توان بررسی به( 1934) همکاران و ترکمانی نژادولی

 استفاده آن از و برآورد 1944 سال برای تهران استان ستانده ـداده جدول منظور بدین. پرداختند اشتغال ناخالص و خالص

 ایواسطه سهم خاطربه صنعت و کشاورزی مانند کاالیی هایبخش ناخالص، فزاینده ضرایب رویکرد در داد، نشان نتایج. شد

 .[2]هستند  باالتری اهمیت دارای خدماتی هایبخش خالص، فزاینده ضرایب رهیافت در کهحالی در است؛ اهمیت حائز باال

ای ی منطقهـ ستاندهی اشتغال و درآمد با استفاده از الگوی داده( در پژوهش خود به بررسی ضرایب فزاینده1934بزازان )

کار ای برای استان تهران و دیگری اقتصاد ملی بهی منطقهـ ستاندهادهپرداخت. در این پژوهش جدول د 1944برای سال 

گرفته شد. نتایج نشان داد بخش ساختمان در استان تهران و بخش عمده فروشی و خرده فروشی در اقتصاد ملی بیشترین 

 و کهنسال [.16ار دارد ]کند. همچنین بخش معدن کمترین اهمیت اقتصادی را برای نیروی کدرآمد نیروی کار را ایجاد می

 جدول از استفاده با را رضوی خراسان استان در کشاورزی بخش کارافزایی پتانسیل خود، پژوهش در( 1937) دارانی رفیعی

 جایگاه در رضوی خراسان استان در کشاورزی بخش کارافزایی کل توان داد، نشان نتایج. کردند بررسی استانی ستانده ـداده

کارافزایی  گفت توانمی. است استانی نخست جایگاه دارای مستقیم کارافزایی توان نظر از بخش این همچنین. دارد قرار دوم

 . [12]دارد  قرار شهر به نسبت باالتری جایگاه از روستایی مناطق در کشاورزی بخش

سال و  14برای جمعیت  1937در سال ی آماری منتشر شده، نرخ کل بیکاری نامهاست که طبق آخرین سال این در حالی

[. همچنین آخرین آمار 14درصد گزارش شده است ] 2درصد و این عدد برای مناطق روستایی  5/14بیشتر کشور، برابر 

رو ضروری است [. از این13است ] 1935درصدی بیکاری برای پاییز سال  2/14ی نرخ دهندهرسمی بیکاری در کشور نشان
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های اقتصادی مناسب و کارافزا، در راه حمایت و فزایش اشتغال، ضمن شناسایی بخشکه جهت کاهش پایدار بیکاری و ا

عنوان در این میان بخش کشاورزی به ها در جهت افزایش اشتغال جمعیت بیکار گام برداشت.گذاری از آن بخشسرمایه

ی کار و نیروی انسانی است. وزههای حظرفیت ی مناسبی برای بررسیهای مستعد برای ایجاد اشتغال، گزینهیکی از بخش

های کشاورزی و جایگاه این بخش در اقتصاد ایران برای سالرو، به بررسی توان کارافزایی بخش بنابراین در پژوهش پیش

کارگیری نیروی کار بخش منظور، جایگاه بهشود. بدینـ ستاده پرداخته میدادهگیری از الگوی ، با بهره1934و  1941

ای فراکالن ملی موجود های دادهکه آخرین پایگاه 1934و  1941های ی سالـ ستاندها استفاده از جداول دادهکشاورزی ب

دست آمده برای ها تعیین و سپس میان نتایج بههای مربوط به اشتغال نیروی کار در این سالدر کشور هستند و نیز داده

 پذیرد.این دو سال مقایسه صورت می

 

 هاشمواد و رو -2

بـه تعیـین ضـرایب اشـتغال      7 (O-Iــ سـتانده )  و با استفاده از رویکرد داده 1 (GEدر این پژوهش در فضای تعادل عمومی )

و  74]ی لئونتیـف  ـ سـتانده های تحلیـل داده منظور از روشپردازیم. بدینمستقیم، غیر مستقیم و کل بخش کشاورزی می

 n ـ ستانده برای یـک اقتصـاد  دانیم که در الگوی دادهش پرداخته خواهد شد. میاستفاده و در ادامه به تشریح این رو [71

 ی مقداری تراز تولیدی به شکل زیر خواهد بود:بخشی رابطه

x Ax f            )1( 

که در آن  1

'
,..., nx x x  ،بردار ستونی تولید ناخالصijx   ی بـین بخشـی،   ماتریس مبـادالت واسـطهA aij ij  

    مـاتریس

n*راعناصر روی قطر اصلی یک مـاتریس   xبردار ستونی تقاضای نهایی است. اگر اعضای بردار ستونی  fضرایب فنی و  n 

jxقرا دهیم و ماتریس حاصل را با  x    توان نوشت:گاه مینشان دهیم، آن 

ijx Ax           )7( 

 در نتیجه:

   
1 1ij

ij ij ij

x
A x x a x x

x

 
             )9( 

ام )بخش خریدار یا تقاضا کننده( چه مقـدار نیـاز بـه    jی ارزش یک واحد تولید بخش کند که به ازابیان می ijaکه هر عضو 

ام )بخش فروشنده یا عرضه کننده( وجود دارد. با توجه به ساختار تولید معین که خود مبتنـی  iکاال و خدمات واسطه بخش 

 :شودصورت زیر حل میبه xها است، رابطه نسبت به بر دو فرض ثابت بودن ضرایب فنی و قیمت
1( )x I A f            )5( 

 که در آن، ماتریس معکوس لئونتیف عبارت است از:
1( ) ijL I A L                )1( 

                                                           
1 General Equilibrium 
2 Input-Output Model 
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ل مستقیم هر بخش در اولین گام باید ضریب اشتغاشود. منظور برآورد ضرایب اشتغال مسیر زیر دنبال میدر این مرحله به

 آید.دست میبه 6دست آید. این ضریب از رابطه اقتصادی به

i

i

i

L

x
           )6( 

در این رابطه 
iL  مقدار کل اشتغال در بخش مورد نظر و

ix ی آن بخش و مقدار ستاندهi  ضریب اشتغال مستقیم مربوط

گذاری در بخش مورد نظر، چه میزان به آن بخش است. این ضریب بدین معنی است که با افزایش یک واحد تقاضا یا سرمایه

ی صورت رابطهرا به 6ی توان بیان ماتریسی رابطهشود. در این راستا میصورت مستقیم توسط این بخش ایجاد میاشتغال به

 ت.نوش 2

ˆ ˆ.
L

L X
X

            )2( 

ماتریس قطری ضرایب مستقیم اشتغال  ˆها و ماتریس تولید بخش Xها، ماتریس کل اشتغال بخش Lدر این رابطه 

 است. 4ی صورت رابطهر بخش بهدانیم که ماتریس تولید کل هها است. میبخش
1( )X I A F           )4( 

 یابیم.ی بین تولید و اشتغال است، دست میی رابطهدهنده که نشان 3ی به رابطه 2ی در رابطه 4ی با جایگذاری رابطه
1( )ˆL I A F           )3( 

)1ها، ماتریس اشتغال بخش Lها، ماتریس تقاضای نهایی بخش Fدر این رابطه  )I A   ماتریس معکوس ضرایب فنی

)1ی تولید و لئونتیف یا ماتریس ضرایب فزاینده )ˆ I A   ماتریس ضرایب مستقیم و غیر مستقیم اشتغال یا ماتریس

 استفاده کرد. 14ی توان از رابطهی اشتغال است. حال برای سنجش تأثیرگذاری هر بخش در اقتصاد میایندهضرایب فز
1( )ˆL I A F             )14( 

صورت دهد که اگر تقاضای نهایی یک یا چند بخش اقتصاد یک واحد افزایش یابد، چه تعداد شغل بهنشان می این رابطه

زایی هر بخش از توان گفت، توان اشتغالشود. در پایان میها ایجاد میمستقیم توسط این بخش یا بخشمستقیم و غیر 

آید. در این بین جهت برآورد جمع ستونی ضرایب ماتریس اشتغال مستقیم و غیر مستقیم مربوط به آن بخش به دست می

 .شوداستفاده می 11ی ماتریس ضرایب غیر مستقیم اشتتغال از رابطه
* * ˆIL L            )11( 

ماتریس  ˆماتریس ضرایب اشتغال مستقیم و غیر مستقیم و  L*ماتریس ضرایب اشتغال غیر مستقیم،  IL*در این رابطه 

 ضرایب مستقیم اشتغال است.

 

 گیریو نتیجهبندی جمع -9
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ـ های اقتصادی موجود در جداول دادههای مورد نظر باید تعداد بخشمنظور برآورد توان کارافزایی اقتصاد ایران در سالبه

 هایی که دارای آمار اشتغال معتبر و منتشر شده هستند، برابر باشد. با توجه بهبا تعداد بخش 1934و  1941ی ستانده

بخش تجمیع  6ی مورد استفاده در ـ ستاندهبخش موجود بود، جداول داده 6ای این دو سال فقط در که آمار اشتغال براین

های کشاورزی، معدن، صنعت، آب و برق و شد. بر اساس سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران مقدار اشتغال در بخش

ـ شغل و هزار نفر 14736و  7691، 755، 9541، 117، 9646ترتیب بیش از ، به1941 گاز، ساختمان و خدمات برای سال

 77]ـ شغل گزارش شده است نفر 14654و  7529، 722، 9424، 141، 9347ترتیب بیش از به 1934این آمار برای سال 

ـ برده، واحد ارزشی مورد استفاده در جدول دادههای نامی نتایج مربوط به اشتغال سال[. همچنین برای تسهیل مقایسه79و 

 1941از میلیون ریال به میلیارد ریال تبدیل شد. پس از این کار برای برآورد توان کارافزایی اقتصاد در سال  1934ستانده 

ارایه شد. اعداد  1ـ ستانده این سال برآورد و در جدول های زیر دنبال شد. نخست ضرایب مستقیم اشتغال از جدول دادهگام

ازای دهد. به عنوان نمونه بخش کشاورزی بهمستقیم اشتغال هر بخش را نشان میسطر آخر این جدول که همان ضرایب 

  کند.صورت مستقیم ایجاد میشغل به نفرـ 11تولید محصولی برابر یک میلیارد ریال، حدود 

 

بخش کشاورزی معادن صنعت آب، برق و گاز ساختمان خدمات

کشاورزی 10/578 0 0 0 0 0

معادن 0 0/288 0 0 0 0

صنعت 0 0 3/460 0 0 0

آب، برق و گاز 0 0 0 2/844 0 0

ساختمان 0 0 0 0 9/468 0

خدمات 0 0 0 0 0 6/849

l i 10/578 0/288 3/460 2/844 9/468 6/849

جدول 1. ضرایب مستقیم اشتغال بخش های اقتصادی جدول داده ـ ستانده 1385

 _ : درایه های صفر
 

ریس ضرایب محاسبه و در ادامه مات 1941ـ ستانده ی لئونتیف مربوط به جدول دادهدر گام بعد ماتریس ضرایب فزاینده

عنوان کند که بهشود. سطر آخر این جدول بیان میارایه می 7ی اشتغال برای سال مورد نظر برآورد و در جدول فزاینده

صورت مستقیم و غیر مستقیم در کل ـ شغل بهنفر 11ازای هر یک میلیارد ریال تولید خود، نمونه، بخش کشاورزی به

به ماتریس ضرایب اشتغال غیر مستقیم  1و جدول  7های جدول توان با کم کردن ماتریسکند. در ادامه میاقتصاد ایجاد می

ازای تولید هر عنوان نمونه بخش کشاورزی بهکند، بهنشان داده شده است. این جدول بیان می 9دست یافت که در جدول 

  کند.یجاد میصورت غیر مستقیم در اشتغال انفر شغل به 1صد میلیارد ریال تولید خود، حدود 
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بخش کشاورزی معادن صنعت آب، برق و گاز ساختمان خدمات

کشاورزی 13/067 0/043 2/044 0/142 0/820 0/243

معادن 0/003 0/289 0/022 0/010 0/012 0/002

صنعت 0/905 0/080 6/161 0/385 2/398 0/585

آب، برق و گاز 0/075 0/012 0/128 3/519 0/062 0/065

ساختمان 0/052 0/017 0/073 0/084 9/942 0/175

خدمات 1/258 0/191 1/997 1/068 2/067 7/863

TL i 15/363 0/633 10/427 5/212 15/302 8/966

جدول 2. ضرایب مستقیم و غیر مستقیم اشتغال بخش های اقتصادی جدول داده ـ ستانده 1385

 
 

ارایه شده  5در جدول  1941ـ ستانده سال نتایج مربوط به ضرایب مستقیم، غیر مستقیم و کل اقتصاد مربوط به جدول داده

ازای هر یک میلیارد ریال تولید و خدمات خود، توان مشاهده کرد که بخش خدمات بهعنوان نمونه از این جدول میاست. به

ها و در صورت غیر مستقیم در بخش خود و سایر بخشنفرـ شغل به 7صورت مستقیم در بخش خود، نفرـ شغل به 2حدود 

  کند.ها ایجاد میصورت مستقیم و غیر مستقیم در بخش خود و سایر بخشنفرـ شغل به 3کل حدود 

 

بخش کشاورزی معادن صنعت آب، برق و گاز ساختمان خدمات

کشاورزی 2/308 0/043 2/044 0/142 0/820 0/243

معادن 0/004 0/001 0/022 0/010 0/012 0/002

صنعت 0/905 0/080 2/521 0/386 2/398 0/585

آب، برق و گاز 0/076 0/012 0/128 0/674 0/062 0/065

ساختمان 0/052 0/017 0/073 0/084 0/474 0/176

خدمات 1/258 0/191 1/997 1/068 2/067 1/045

TIL i 4/605 0/345 6/784 2/367 5/834 2/117

جدول 3. ضرایب غیر مستقیم اشتغال بخش های اقتصادی جدول داده ـ ستانده 1385
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ضریب اشتغال 

کل

ضریب اشتغال 

غیر مستقیم

ضریب اشتغال 

مستقیم
بخش

15/36 4/60 10/76 کشاورزی

0/63 0/34 0/29 معدن و نفت و گاز

10/43 6/79 3/46 صنعت

5/21 2/37 2/84 آب و برق و گاز

15/30 5/83 9/47 ساختمان 

8/96 2/11 6/85 خدمات

جدول 4. مقایسه ضرایب اشتغال جدول داده ـ ستانده 1385

 
 

ایب مستقیم اشتغال از جدول شود. نخست، ضربرآورد می 1934های اقتصادی در سال در این قسمت توان کارافزایی بخش

عنوان نمونه بخش کند، بهارایه شد. سطر آخر این جدول بیان می 1محاسبه و در جدول  1934ـ ستانده سال داده

صورت مستقیم در بخش خود ایجاد ـ شغل بهنفر 1ازای هر یک میلیارد ریال تولید خود، حدود به 1934کشاورزی در سال 

 کرده است.

 

بخش کشاورزی معادن صنعت آب، برق و گاز ساختمان خدمات

کشاورزی 4/507 0 0 0 0 0

معادن 0 0/169 0 0 0 0

صنعت 0 0 1/079 0 0 0

آب، برق و گاز 0 0 0 0/549 0 0

ساختمان 0 0 0 0 3/247 0

خدمات 0 0 0 0 0 2/747

l i 4/507 0/169 1/079 0/549 3/247 2/747

جدول 5. ضرایب مستقیم اشتغال بخش های اقتصادی جدول داده ـ ستانده 1390

 _ : درایه های صفر
 

دست آورد که در را به 1934ی اشتغال سال توان ماتریس ضرایب فزایندهی ماتریس ضرایب معکوس لئونتیف، میهبا محاسب

عنوان نمونه با تولیدی برابر یک میلیارد ریال در بخش نشان داده شده است. بر اساس اعداد این جدول، به 6جدول 

شود. همچنین ماتریس ضرایب غیر در کل اقتصاد ایجاد می صورت مستقیم و غیر مستقیمنفرـ شغل به 2کشاورزی، حدود 

عنوان نمونه، بخش کشاورزی با تولید هر یک میلیارد دهد بهآورده شده است، که نشان می 2مستقیم اشتغال در جدول 

  کند.ها ایجاد میصورت غیر مستقیم در بخش خود و سایر بخشنفرـ شغل به 7ریال محصول، حدود 
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بخش کشاورزی معادن صنعت آب، برق و گاز ساختمان خدمات

کشاورزی 5/669 0/029 0/853 0/020 0/327 0/113

معادن 0/002 0/169 0/010 0/001 0/005 0/001

صنعت 0/307 0/035 1/683 0/038 0/622 0/186

آب، برق و گاز 0/022 0/005 0/046 0/613 0/023 0/029

ساختمان 0/017 0/007 0/027 0/006 3/433 0/061

خدمات 0/467 0/084 0/833 0/103 0/906 3/089

TL i 6/484 0/331 3/453 0/783 5/318 3/480

جدول 6. ضرایب مستقیم و غیر مستقیم اشتغال بخش های اقتصادی جدول داده ـ ستانده 1390

 
 

بخش کشاورزی معادن صنعت آب، برق و گاز ساختمان خدمات

کشاورزی 1/160 0/029 0/834 0/020 0/327 0/113

معادن 0/002 0/001 0/010 0/001 0/005 0/001

صنعت 0/307 0/036 0/603 0/038 0/622 0/186

آب، برق و گاز 0/029 0/005 0/046 0/064 0/023 0/029

ساختمان 0/0116 0/007 0/027 0/006 0/186 0/061

خدمات 0/467 0/084 0/833 0/103 0/906 0/342

TIL i 1/976 0/162 2/374 0/233 2/071 0/733

جدول 7. ضرایب غیر مستقیم اشتغال بخش های اقتصادی جدول داده ـ ستانده 1390

 
 

نشان داده  1934دست آمده برای ضرایب اشتغال مستقیم، غیر مستقیم و کل اقتصاد ایران در سال ضرایب به 4ول در جد

نفرـ شغل  9ازای هر صد میلیارد ریال ساخت و ساز، کند، به عنوان نمونه بخش ساختمان بهشده است. این جدول بیان می

نفرـ شغل  1ها و در ت غیر مستقیم در بخش خود و سایر بخشصورنفرـ شغل به 7صورت مستقیم در بخش ساختمان، به

  کند.در کل اقتصاد ایجاد می
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ضریب اشتغال 

کل

ضریب اشتغال 

غیر مستقیم

ضریب اشتغال 

مستقیم
بخش

6/48 1/97 4/50 کشاورزی

0/33 0/16 0/17 معدن و نفت و گاز

3/45 2/37 1/08 صنعت

0/78 2/33 0/55 آب و برق و گاز

5/31 2/07 3/25 ساختمان 

3/48 0/73 2/75 خدمات

جدول 8. مقایسه ضرایب اشتغال جدول داده ـ ستانده 1390

 
 

شود. با نگاه کلی به اعداد این ارایه می 3های اقتصادی در دو سال مورد بررسی، جدول ی توان کارافزایی بخشبرای مقایسه

ادی کاهش یافته است. به بیان دیگر ضرایب اشتغال بخش اقتص 6توان کارافزایی هر  34جدول نمایان است که در سال 

که بین طوریها کاهش داشته است. بهی بخشدر همه 1941نسبت به سال  1934مستقیم، غیر مستقیم و کل سال 

نفرـ شغل، صنعت  3نفرـ شغل، کشاورزی برابر  14های ساختمان برابر زایی کل در بخشهای مورد نظر، ضریب اشتغالسال

عنوان نمونه دهد. بهنفرـ شغل کاهش را نشان می 5نفرـ شغل و آب و برق و گاز برابر  6نفرت شغل، خدمات برابر  2برابر 

 6، اشتغال غیر مستقیم این بخش از حدود 1934نفر در سال  9به  1941نفر در سال  3اشتغال مستقیم بخش ساختمان از 

های مورد بررسی، بخش نفر کاهش یافته است. همچنین در سال 1نفر به  11نفر و اشتغال کل این بخش از  7نفر به 

نفرـ شغل در کل  3صورت غیر مستقیم و کاهش نفرـ شغل به 7نفرـ شغل به صورت مستقیم، کاهش  6کشاورزی با کاهش 

  رو است.اقتصاد روبه

 

بخش

90 85 90 85 90 85

6/48 15/36 1/98 4/60 4/50 10/76 کشاورزی

0/33 0/63 0/16 0/34 0/17 0/29 معدن و نفت و گاز

3/45 10/43 2/37 6/79 1/08 3/64 صنعت

0/78 5/21 0/23 2/37 0/55 2/84 آب و برق و گاز

5/32 15/30 2/07 5/83 3/25 9/47 ساختمان 

3/48 8/96 0/73 2/11 2/75 6/85 خدمات

19/85 55/90 7/55 22/05 12/30 33/85 کل اشتغال

جدول 9. مقایسه ضرایب اشتغال بخش های اقتصادی جداول داده ـ ستانده سال های 1385 و 1390

ضریب اشتغال کل ضریب اشتغال غیر  ضریب اشتغال مستقیم
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که کل طوریکاهش یافته است. به 1941نسبت به سال  1934توان گفت توان کارافزایی اقتصاد ایران در سال در پایان می

 1941ازای یک میلیارد ریال تولید محصول در سال نفرـ شغل به 16های اقتصاد از حدودی بخشاشتغال ایجاد شده در همه

رسیده است. به بیان دیگر در طی این دوره  1934ازای تولید یک میلیارد ریال محصول در سال نفرـ شغل به 74به حدود 

ی پنج ساله به عددی نزدیک به یک سوم صورتی که اشتغال اقتصاد ایران، در انتهای این دورهکاری افزایش یافته؛ بهنرخ بی

های مورد نظر دانست. دلیل اوضاع نابسامان اقتصادی در سالتوان بهاشتغال ابتدای این دوره رسیده است. این رخداد را می

های اقتصادی در این دوره باعث کاهش تولید و درآمد ملی و نیز تشدید تحریمهای تولیدی و شرایط عمومی نامناسب بخش

چندان مناسب اقتصادی در شود که حتی با توجه به شرایط نهبه تبع آن کاهش اشتغال شده است. در این بین مشاهده می

ایجاد اشتغال برای نیروی کار  های اقتصاد ایران از دیدگاهاین دوره، بخش کشاورزی سهم قابل توجهی در میان دیگر بخش

 داخلی دارد.

و  1941های دهد که توان کارافزایی مستقیم بخش کشاورزی برای اقتصاد ایران در سال، نتایج نشان می3با توجه به جدول 

 ترتیب دارای بیشترین کارافزایی مستقیم پسهای ساختمان و خدمات بهدارای باالترین جایگاه است. همچنین بخش 1934

ترتیب شود بهطوری که مشاهده میبندی در مورد ایجاد اشتغال کل نیز صادق است، بهکشاورزی هستند. این رتبه از بخش

صورت مستقیم و غیر مستقیم( در اقتصاد ایران به وجود بخش کشاورزی، ساختمان و صنعت بیشترین اشتغال کل را )به

های صورتی که در سالاشتغال غیر مستقیم، ترتیب قبل رعایت نشده است. به اند. بر اساس نتایج این جدول، در ایجادآورده

بخش صنعت بیشترین اشتغال غیر مستقیم را ایجاد کرده و پس از آن بخش ساختمان قرار دارد؛ در  1934و  1941

وم است. این مورد را ها از نظر ایجاد اشتغال غیر مستقیم در اقتصاد دارای جایگاه سکه بخش کشاورزی در این سالحالی

منظور ایجاد اشتغال های بین بخشی پسین و پیشین بهیافتگی بخش کشاورزی از دیدگاه ارتباطدلیل کم توسعهتوان بهمی

ای که با ها دانست. بنابراین ضروری است که منابع سرمایهها و پیوندهای ضعیف این بخش با سایر بخشدر سایر بخش

هایی مانند کشاورزی که توان کارافزایی شوند با توجه به این نتایج به بخشگذاری میتصاد سرمایههدف ایجاد اشتغال در اق

 بیشتری دارند هدایت شوند.

 

 خالصه و پیشنهاد -4

گذاران در کنار منابع محدود تأمین مالی ای سیاستهای توسعههای کارافزا در برنامهبا توجه به اهمیت اشتغال و سیاست

تنها بین های اقتصادی بسیار ضروری است. شناسایی توان کارافزایی نهاری، شناسایی توان کارافزایی بخشگذسرمایه

های مختلف اهمیت دارد. این شناسایی با استفاده از ضرایب اشتغال حاصل از جداول های اقتصادی، بلکه بین سالبخش

های اقتصادی و در کل، اقتصاد ایران بین دو ارافزایی بخشی توان کـ ستانده ممکن است. در این پژوهش به مقایسهداده

های زایی مستقیم، غیر مستقیم و کل بخشدست آمده از برآورد ضرایب اشتغالشد. نتایج بهپرداخته  1934و  1941سال 

است.  1941نسبت به  1934ها برای سال ی بخشهای مورد بررسی نشان از کاهش هر سه ضریب در همهاقتصادی در سال

ی مجموع ضریب اند. مقایسهرو بودهگیری روبههای کاربر اقتصاد مانند کشاورزی با بیکاری چشماست که بخشاین در حالی

صورت توان بهدهد. مینفرـ شغل را نشان می 96بیکاری  1934و  1941های های اقتصاد بین سالی بخشاشتغال همه
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کاهش یافته است. این کاهش فاحش در  1941نسبت به سال  1934تصاد در سال زایی اقکلی بیان کرد که توان اشتغال

تواند با تشریح قرارگیری اقتصاد در اوضاع نابسامان تولید داخلی و نبود برنامه و مقدار اشتغال نیروی کار در این دوره را می

های اقتصادی المللی ناشی از تحریمی بیندهی به این وضع و نیز تاثیر تولیدی فشارهای اقتصادمدیریت درست برای سامان

و با وجود افزایش شدید بیکاری و کاهش اشتغال تا یک  1934شود که حتی در سال توجیه نمود. در این بین مشاهده می

، باز هم بخش کشاورزی سهم باالیی در کارافزایی اقتصاد ایران بر عهده داشته است. 1941سوم آمار اشتغال سال 

شش بخش اقتصادی مورد مطالعه جایگاه اول کارافزایی مستقیم و کل را به خود اختصاص داده است. در بین که طوریبه

های صنعت و ساختمان برده پس از بخشهای ناماست که این بخش از دیدگاه کارافزایی غیر مستقیم در سالاین در حالی

 در جایگاه سوم است. 

های گوناگون این کشاورزی و حمایت از تولید در زیربخش ا عطف توجه به بخشبا توجه به نتایج پژوهش مشخصاست که ب

ها شامل افزایش ی مناسبی برای ایجاد اشتغال بیکاران روستایی و شهری فراهم آورد. این حمایتتوان زمینهبخش می

روی نتایج این پژوهش  های داخلی و خارجی در تولید کشاورزی است. از آندهی سرمایهگذاری حقیقی و جهتسرمایه

تواند اشتغال گذاری در بخش کشاورزی میکنند، یعنی افزایش سرمایهعنوان بخش کارافزا معرفی میبخش کشاورزی را به

ها افزایش دهد. بنابراین جهت بهبود اشتغال نیروی گذاری مشابه در سایر بخشکل را با ضریب بیشتری نسبت به سرمایه

 های کشاورزی افزایش یابد.گذاری در تولیدات بخش و زیربخششود سرمایهیکار در کشور پیشنهاد م
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