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   دار مکاتبات ی عهده نویسنده * 
  .۱۳۹۹٫۲٫۱۵ ، پذیرش:۱۳۹۸٫۱۱٫۵ دریافت:

 
 

 خدمات های اقتصادی بر اشتغال بخش تحریم تأثیر براورد

  پروین مریدی و ، حسن حیدری*مرتضی عزتی
 دانشگاه تربیت مدرس

های اقتصادی است که درصد باالیی از تولید  ترین بخش بخش خدمات یکی از مهم .چکیده
هـاى اقتصـادى را بخـش  وم فعالیـتسـ ناخالص ملـی را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. دو

افزون تجارت در بخش خـدمات نسـبت بـه  خدمات به خود اختصاص داده است. رشد روز
شود و عالوه بر این، بیشترین نیروى کار در این بخش شاغل  تر انجام می تجارت کاال سریع

صدی از اشتغال کـل ایـران در ایـن بخـش اشـاره کـرد. در ۴۸توان به اشتغال  هستند که می
، کشـورهاى در حـال توسـعه را تشـکیل خصـوص بهخدمات بخش مهمـى از اقتصـاد جهـان 

های اقتصادی بر اشتغال بخش خدمات در گام اول ایـن  بررسی اثر تحریم منظور بهدهد.  مى
سـازی  در مـدلکـارگیری روش تحلیـل عـاملی شاخصـی بـرای تحـریم  هبا ب شدمطالعه تالش 

رشـد تولیـد های اقتصادی بر  تحریم تأثیر براوردسپس  ،برداری قرار گیرد اقتصادی مورد بهره
هــای  اشــتغال بخــش خــدمات بــا اســتفاده از روش سیســتم معــادالت همزمــان طــی ســالو 

بـا هـای اقتصـادی  بررسی شـده اسـت. نتـایج حـاکی از آن اسـت کـه تحـریم ۱۳۹۵-۱۳۵۷
  اثر منفی داشته است. اشتغال بخش خدمات بربخش خدمات کاهش رشد اقتصادی 

، سیسـتم بخـش خـدماتهـای اقتصـادی،  اقتصادی، تحـریم اشتغال، رشد واژگان کلیدی:
  .معادالت همزمان
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  قدمهم -۱
عنـوان  اشتغال بـه. استاشتغال و بیکاری  مسئلهیکی از مسائل مرتبط با نیروی انسانی، 

ایـن پـذیرد؛  مـی تـأثیردر تحـوالت اقتصـادی از عوامـل مختلفـی  مـؤثریک پدیده اقتصادی 
هـای بسـیاری بـرای  کنـون پـژوهش از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است و تا مسئله

بر اشتغال و تعیین میزان اثر این متغیرها بر میزان اشتغال انجـام شـده  مؤثرتعیین عوامل 
و تجزیـه خـدمات  اضای نیروی کار در بخشبر تق مؤثرتالش برای شناسایی عوامل است. 

لین و ؤمسـ مـؤثرهـای  ریزی هرچه بهتر و اتخـاذ سیاسـت و تحلیل این عوامل، جهت برنامه
. تواند نیل به اهداف عالی اشتغال و رفع بیکـاری را فـراهم نمایـد گذاران کالن، می سیاست

های  باشد تحریم مؤثرتواند روی تقاضای نیروی کار  در این خصوص از جمله عواملی که می
هـا و کشـورهای  و این مورد برای کشور ایران که همـواره از سـوی سـازمان ؛اقتصادی است

یـن نکتـه توجـه همچنین بایـد بـه امختلف مورد تحریم واقع شده بسیار حائز اهمیت است. 
هـای اقتصـادی و اثـرات آن در  تاکنون مطالعات مختلفی راجع به اهمیت تحـریمداشت که 

هـای انجـام شـده، نقـش  و سایر کشورها انجام شده اسـت. بـا ایـن حـال در پـژوهشایران 
در همین راستا این های اقتصادی بر سطح اشتغال کمتر مورد توجه قرار گرفته است.  تحریم

بـا  را خـدمات هـای اقتصـادی بـر اشـتغال بخـش تحریم تأثیرپژوهش درصدد این است که 
هـای بهتـر در جهـت  گیری که این امر تصمیمرسی کند استفاده از سیستم معادالت همزمان بر

اشتغال و بیکاری را ممکن کند. برای انجام این مطالعه در گام نخست نیازمند  مسئلهحل 
ی تحقیـق  بعد از آن پیشینه و تقاضای نیروی کار هستیم. های اقتصادی تبیین نظری تحریم

خــارج از کشــور اســت بیــان کــه دربرگیرنــده مطالعــات تجربــی صــورت گرفتــه در داخــل و 
پس از آن به بررسی مدل پژوهش، شرح مختصـری از متغیـر وابسـته، متغیرهـای . شود می

هـای اقتصـادی، رشـد اقتصـادی و  و ارتبـاط میـان تحـریم آماری ی ها و جامعه مستقل داده
با توجه بـه اثـری کـه تحـریم هدف پژوهش منظور بررسی  به سپس شود. پرداخته می اشتغال

گـذارد و نیـز روابطـی کـه بـین رشـد  مـی ذکـر شـدههـای اقتصـادی  اقتصادی بر تولید بخـش
توان یک مجموعه معادالت را تشـکیل داد کـه  اقتصادی و اشتغال هر بخش وجود دارد می

ی سیستم معادالت و با توجه به شرایط ویژه هر یک براوردهای  توان با استفاده از روش می
منظــور ابتــدا سیســتم معــادالت و  همین بــههــا پرداخــت.  آن ردبــراواز سیسـتم معــادالت بــه 

های الزم از جمله آزمون همزمانی، قطری بـودن  متغیرهای مدل معرفی شده و سپس آزمون
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ایــن سیســتم معــادالت انجــام خواهــد گرفــت و در نهایــت بــا توجــه بــه نتــایج  بــراوردبــرای 
هـای  مـان از میـان روشروش مناسـب بـرای سیسـتم معـادالت همز بیـان شـدههـای  آزمون
OLS ،SLS2، SLS3  وSUR .انتخاب خواهد شد  

  های آن معرفی تحریم و ویژگی -۲
  تعریف تحریم -۲-۱

گذاری  ســرمایهی کشــور فرســتنده بــر تجــارت و  وســیله ههــر قیــدی کــه بــ تحــریم اقتصــادی:
کشور هدف در راستای وادار ساختن تغییر سیاستی وضع شود، تحریم اقتصادی  المللی بین

  شود. نامیده می
هـا و یـا در  داند که از سوی گروهی از دولـت الملل تحریم را اقدامی می کمیسیون حقوق بین

  .شود الملل اعمال می چارچوب یک سازمان بین
منظور از تحریم اقتصادی کـاهش یـا کند:  های اقتصادی را این چنین تعریف می ایلر تحریم

متوقف کردن یا تهدید به توقف روابط اقتصادی و تجاری و مالی متعارف بـا کشـور هـدف 
کننده است. در واقع تحـریم سـالحی اقتصـادی در میـدان  از سوی کشور یا کشورهای تحریم

عمـل  ی زهبـرد و وارد حـو وگو فراتـر مـی نظامی است که دیپلماسی را از گفت ای غیر مبارزه
  .]۲۲[کند  می

  ها تاریخچه اعمال تحریم -۲-۲
گیرد. بر طبق  الملل مورد استفاده قرار می هاست که در روابط بین های اقتصادی مدت تحریم

هــای برجســته قبــل از جنــگ  مــورد از تحــریم ۱۳، حــداقل ]۲۸[و همکــاران ۱نظــر هافبــائر
  از: ندا جهانی اول وجود داشته است. این سیزده مورد عبارت

  قبل از میالد) ۴۳۲(حدود  ۵_آتن در مقابل مگارا
  )۱۷۶۵_مستعمرات آمریکایی در مقابل بریتانیا (
  )۱۷۶۷-۱۷۷۰_مستعمرات آمریکایی در مقابل بریتانیا (

  )۱۷۹۳-۱۸۱۵_بریتانیا در مقابل فرانسه و فرانسه در مقابل بریتانیا (
  )۱۸۱۲-۱۸۱۴_ایاالت متحده در مقابل بریتانیا (

  )۱۸۵۳-۱۸۵۶_بریتانیا و فرانسه در مقابل روسیه (
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  )۱۸۶۱-۱۸۶۵_ایاالت متحده (آمریکای) شمالی در مقابل ایاالت متحده جنوب (
  )۱۸۷۰-۱۸۷۱_فرانسه در مقابل آلمان (
  )۱۸۸۳-۱۸۸۵_فرانسه در مقابل چین (

  )۱۸۹۸_ایاالت متحده در مقابل اسپانیا (
  )۱۸۹۹-۱۹۰۲_بریتانیا در مقابل آفریقای جنوبی (

  )۱۹۰۴-۱۹۰۵_روسیه در مقابل ژاپن (
  )۱۹۱۱-۱۹۱۲_ایتالیا در مقابل ترکیه (

  ها بندی تحریم تقسیم -۲-۳
جـا سـعی شـده  ها بیان شده کـه در ایـن های بسیار متفاوتی از تحریم بندی تقسیم ۱در شکل 
  ها پرداخته شود.  ترین آن طور خالصه به مهم است تا به

  اقتصادی های انواع تحریم -۲-۴
ریزی شده یک یا چند دولت از طریق محدود کـردن مناسـبات  تحریم اقتصادی اقدام برنامه

اقتصــادی بــرای اعمــال فشــار بــر کشــور هــدف بــا مقاصــد مختلــف سیاســی اســت. 
  های اقتصادی بیان شده است: های متعددی از تحریم بندی تقسیم

ننـد یـا آن را در دو زمینـه اعمـال دا بـر دو نـوع مـی از یک لحاظ تحریم اقتصادی را عموماً
  کنند: تحریم تجاری و تحریم مالی.  می

شـود  کردن انواع روابط وارداتی و صادراتی همراه می  تحریم تجاری با محدود کردن یا قطع
و در تحریم مالی محدودیت و ممنوعیت و فشارهایی بر روابـط مـالی کشـور هـدف اعمـال 

  گیرد. مالی و معامالت مالی کشور تحت فشار قرار میمین أگذاری، ت شود، یعنی سرمایه می
شـوند. بـه ایـن  های اقتصادی به دو گـروه منفـی و مثبـت تقسـیم مـی از منظر دیگری تحریم
المللــی؛ ولــی  هــای بــین هــای اقتصــادی مثبــت مشــوقی بــرای همکــاری صــورت کــه تحــریم

زدن به اقتصاد کشور  عنوان بهترین ابزار اقتصادی برای ضربه های اقتصادی منفی به تحریم
های منفـی بـه دلیـل پیامـدهایی کـه بـرای  شوند، تحریم یا کشورهای مورد هدف استفاده می

دنبـال دارنـد از جملـه کـاهش درجـه یکپـارچگی بـا اقتصـاد جهـانی از  کشور تحریم شـده بـه
  .]۱۹[برخوردار هستنداهمیت بیشتری 
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دسـته  ۴شـیوه و ابـراز اعمـال آن بـه های اقتصادی را براساس  توان تحریم از نگاه دیگر می
  تقسیم کرد:

  کنترل اقتصادی (تجاری)،  -۱
 های مالی و تکنولوژی،  توقف مساعدت -۲
 های مالی و مسدود کردن دارایی -۳
  .]۲۰[های درگیر در تجارت میان طرفین  تهیه لیست سیاه از شرکت  -۴

  
  

 

  
  )۱۳۷۶(خصوص زهرانی  لیف و گردآوری نویسنده از منابع مختلف بهأت :مأخذ

  

  ها با در نظر گرفتن معیارهای مختلف تحریم بندی تقسیم - ۱ شکل

های تحریمبندیتقسیم

از نظر گستره
)کل تجارت خارجی(جامع و کامل   

)اقالم استراتژیک(منتخب و بخشی   

از نظر هدف، مخاطب و شیوه 
اجرا

دست کاری کننده

اجبار آمیز

از نظر تعداد تحریم کنندگان

از سوی یک کشور

ای از کشورهااز سوی مجموعه

المللیهای بیناز سوی سازمان

از نظر مدت عمل
)یک باره(دفعی 

)تصاعدی(تدریجی 

از نظر تحمیل هزینه
اقتصادی

غیر اقتصادی



  مرتضي عزتي، حسن حيدري و پروين مريدي      24

54 - 19، صص 1398بهار و تابستان ، 1  ي ، شماره30ل اس، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله   ........................   ........................  

  های اقتصادی اهداف تحریم -۲-۵
وسـیله  هـا بـه هـا یـافتن اهـداف واقعـی تحـریم کننده تحـریم تمامی متخصصان مطالعه تقریبًا

خصـوص  بهدانند. این سـخن تـا حـدود زیـادی درسـت اسـت؛  فرستنده را بسیار مشکل می
ادن قدرتش به مخاطبان داخلی و خارجی د صورت نشان اهداف فرستنده بیشتر بهزمانی که 

کـدام  هایی است کـه هـر واحدی ناهمگون از اجزا و دولت است. همچنین، فرستنده معموالً
جا نیازمند بررسی  این در این بر  ور مجزا ممکن است اهداف مختلفی را دنبال کنند. بناط به

ها هستیم که در کنار اهداف آشکار بیان شـده وجـود دارد.  ل تحریمهای پنهان از اعما انگیزه
 ی انـد، عـالوه بـر مطالعـه کـار گرفتـه شـده های اقتصادی بـه بررسی اجمالی مواردی که تحریم

های اقتصادی به پنج گـروه کلـی  دهند که اهداف تحریم تحقیقات علمی پیشین، پیشنهاد می
سـازی  ثبـات بی -۳تبعیـت (تهدیـد و اجبـار)،  -۲تنبیـه (بـازداری)،  -۱شـوند:  تقسیم می

 ،]۳۷[(نمادسـازی (اثـر نمایشـی)  -۵دهـی) و  دهـی (عالمـت پیـام -۴(سرنگون سازی)، 
  )]۲۱[و  ]۳۰[ ،]۲۹[ ،]۲۲[ ،]۳۴[ ،]۱۸[

  ها علیه ایران ای از سیر تاریخی تحریم خالصه -۲-۶
ویـژه پـس از انقـالب  بـه تحریم ایران توسط غرب از قدمتی طوالنی در تاریخ معاصـر ایـران

ی غرب در ارتباط با تحریم ایـران بـه دوران حکومـت  اسالمی برخوردار است. اولین تجربه
گـردد، کـه آمریکـا و انگلسـتان  مصدق و سیاست او مبنی بر ملی شدن صنعت نفـت برمـی

بع درصدد برآمدند با استفاده از ابزار تحریم و فشار اقتصادی بر ایران که تنها درآمـدش منـا
ی دوم حاصل از فروش نفت بود، جریـان ملـی شـدن نفـت در ایـران را مهـار کننـد. تجربـه

مبتنی بر تحـریم ایـران از سـوی غـرب بـه ویـژه آمریکـا در زمـان پیـروزی انقـالب در سـال 
و متعاقب بـا آن در زمـان جنـگ تحمیلـی رخ داد. رونـد حرکـت جمهـوری اسـالمی  ۱۳۵۷

هـای غـرب باعـث شـد تـا آمریکـا و  پیـروی از برنامـه ایران پس از انقالب اسالمی و عـدم
ای کـه آمریکـا  های بیشتری بزنند، به گونه متحدانش برای تسلیم کردن ایران دست به تحریم

جـا کـه ایـن  گرفـت، از آن جانبه علیه ایران بهره مـی های یک از الگوی تحریم ۲۰۰۶تا سال 
هــای اقتصــادی و  د، محــدودیتکــر هــا مطلوبیــت چنــدانی بــرای آمریکــا ایجــاد نمــی تحــریم

بـه  ۲۰۰۶تکنولوژیک آمریکا علیه ایران در بازارهای جهانی، ترمیم و تأمین شـد، از سـال 
هـا و کشـورها بـا ایـران، در  بعد مبادرت به تصویب قوانینی کرد که همکـاری سـایر شـرکت
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هـای اقتصـادی ایالـت متحـده  فضای مجازات اقتصادی و ممنوعیت از مشارکت با شرکت
  .]۱۴[ ار گرفتقر
ی  تـوان بـه شـش دوره شده علیه جمهوری اسالمی ایـران را مـی های اعمال طور کلی تحریم به

  .استهای خاص خود  بندی نمود که هریک دارای ویژگی اصلی تقسیم
  ؛)۱۹۷۹-۱۹۸۱گیری ( گروگان ی های دوره تحریم -۱
  ؛)۱۹۸۱-۱۹۸۸عراق ( -جنگ ایران ی های دوره تحریم -۲
  ؛)۱۹۸۹-۱۹۹۲بازسازی ( ی های دوره تحریم -۳
  ؛)۱۹۹۳-۲۰۰۱ریاست جمهوری کلینتون، مهار دو جانبه ( ی های دوره تحریم -۴
  ؛۲۰۰۱سپتامبر  ۱۱ ی های پس از واقعه تحریم -۵
  های شورای امنیت.  های پس از قطعنامه تحریم -۶

  پیشینه پژوهش -۳
هـای  غنـی در پـژوهش ای نسـبتًا های اقتصادی از سـابقه چه مطالعات مربوط به تحریم اگر
 -هـا بیشـتر ابعـاد سیاسـی الملل برخوردار است، اما اکثر غریب به اتفاق ایـن پـژوهش بین

هــای  انــد. همچنــین طبــق بررســی هــا را مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار داده اقتصــادی تحــریم
تغال بخش های اقتصادی بر اش تحریم تأثیرای در ایران، از منظر  گرفته، کمتر مطالعه صورت

، عالوه بر مطالعاتی بـر روی تحـریم رو، در این بخش خدمات صورت پذیرفته است. از این
  پردازیم.  المللی در ارتباط با تحریم می های پژوهشی بین ترین تالش به مرور مهم ،ایران
هـای اقتصـادی  با یک مدل سیستم معادالت همزمان به بررسی اثر تحریمو همکاران  عزتی

انـد کـه بـا وجـود  اند. در این بررسی به این نتیجه رسیده بخش کشاورزی پرداخته بر اشتغال
لید و اشتغال وها بر ت های اقتصادی ایران بر تولید و اشتغال، اثر تحریم اثر کلی منفی تحریم

ها موجب بهبود تولید و اشـتغال در  دیگر تحریم سخنبخش کشاورزی مثبت بوده است. به 
که شاید این به علت انتقال سرمایه و نیروی کار از بخش خـدمات  اند بخش کشاورزی شده

  .]۱۳[ اند باشد و صنعت که اثر منفی از تحریم گرفته
گـذاری خـارجی و تحـریم: یـک تحلیـل تجربـی از  سـرمایه« ای با عنـوان در مطالعه ۹میرکینا
هـای  از سال کشور ۱۸۴های مربوط به  با استفاده از داده »مدت مدت و اثرات طوالنی کوتاه

کنـد. نتـایج ایـن  گـذاری خـارجی را بررسـی مـی ات تحریم بر سـرمایهتأثیر ۲۰۱۰تا  ۱۹۷۰
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شـود  می FDIها باعث کاهش قابل توجه در  مدت تحریم دهد که در کوتاه پژوهش نشان می
  .]۳۵[ تمدت تا حدی از بین رفته اس چه این اثر در بلند اگر

هـای اقتصـادی از کانـال بـانکی (پـولی) بـر  بـه بررسـی اثـر تحـریم عزتی و کاظمی مهرآبـاد
های  اند. این بررسی که با استفاده از داده ایران پرداخته )ای (صنعتی تولیدات بخش کارخانه

و بـا مـدل سیسـتم معـادالت همزمـان بـه بررسـی موضـوع  ۲۰۱۴تـا  ۱۹۸۸ایران در دوره 
های اقتصـادی از کانـال فشـار بـر بخـش پـولی  پرداخته به این نتیجه رسیده است که تحریم

  .]۲۳[ صنعتی ایران اثر منفی بگذارد کشور توانسته بر تولیدات
هـای اقتصـادی بـر  مسـتقیم تحـریم عزتی و سلمانی، به بررسی اثرات رفاهی مستقیم و غیر

کننــدگان نهــایی کاالهــا و خــدمات در ایــران بــا اســتفاده از روش سیســتم تقاضــای  مصــرف
منظـور تجزیـه و تحلیـل اثـرات  پرداختند. به ۲۰۱۲-۱۹۸۰زمانی  ی در دوره  AIDSآل ایده

و تغییـرات  EVکنندگان معیارهای تغییرات رفـاه (تغییـرات معـادل  تحریم بر رفاه مصرف
هـا سـطح  گرفتند. نتایج این مطالعه نشان داد که تحریم ) مورد استفاده قرارCVجبران شده

ــاه مصــرف ــایی کاال رف ــدگان نه ــادیر کنن ــاهش داده اســت و مقایســه مق ــا و خــدمات را ک ه
های  دهد که سیاست تحریم نشان می در شرایط تحریم و شرایط بدون CVو EVمعیارهای 

ــه ــزایش قیمــت کاالهــا و خــدمات مصــرفی هزین ــرای دولــت و  اف ــاهی بیشــتری ب هــای رف
رفتـاری کنندگان در شرایط تحریم داشته است. همچنین نشـان داده شـد کـه الگـوی  مصرف
 تـأثیرکنندگان نهایی در واکنش به تغییرات درآمد و قیمت کاالهـا و خـدمات تحـت  مصرف
کننـده عـدم اطمینـان  تواند در تصـمیمات مصـرف کرده که چنین وضعیتی می ها تغییر تحریم

ها بسیار  شود. بر این اساس حذف تحریم ایجاد کند که منجر به اثرات جانبی بر اقتصاد می
  .]۲۴[ مطلوب است

ی زمـانی  کشـور طـی دوره ۶۸اثـرات تحـریم اقتصـادی بـر نـابرابری درآمـدی در  ۱۰آفورگبر
انـد. نتـایج ایـن مطالعـه نشـان  بررسـی کـرده GMMرا با استفاده از روش  ۲۰۰۸-۱۹۶۰

های اقتصـادی  های زندگی در کشورهای مورد تحریم بعد از برقراری تحریم دهد که هزینه می
های تجـاری و مـالی وضـع  همچنین نتایج بیانگر این بود که تحریمافزایش داده شده است. 

بـار و متفـاوتی بـر نـابرابری درآمـدی در ایـن کشـورها داشـته اسـت و بـا  شده اثـرات زیـان
  .]۱۷[ ها بیشتر شده است ها شدت اثرگذاری آن تر شدن زمان تحریم طوالنی

محصوالت کشاورزی بـین ایـران و ها بر تجارت دوجانبه  وضع و رفع تحریم تأثیرجاریانی، 
) و نیــز کشــورهای عضــو MENAشــرکای تجــاری آن در خلــیج فــارس و شــمال آفریقــا (
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نظـر، در فاصـله  ) و همچنین صادرات و واردات به/ از کشورهای موردEUاتحادیه اروپا (
) و GMMبا استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافتـه ( ۲۰۱۴تا  ۲۰۰۰های  زمانی سال

هـا  پانل مورد مطالعه قرار داده است. نتیجه این تحقیق بیانگر آن است کـه تحـریم های داده
های منطقه منا و نیز صادرات و  بر تجارت متقابل محصوالت کشاورزی بین ایران و کشور

بوده، ولی در مقابل بر ارزش ایـن تجـارت متقابـل بـین  تأثیر واردات به/ از این کشورها بی
 مـؤثرایران و کشورهای اتحادیه اروپا و همچنـین صـادرات و واردات بـه/ از ایـن کشـورها 

  .]۷[ اند بوده
ای وارداتـی بـر تولیـد  مدت تحریم کاالهای سـرمایه مدت و بلند مهرگان، به بررسی آثار کوتاه

انـد. در ایـن پـژوهش از یـک مـدل سـاده  پرداخته ۱۳۵۵-۱۳۹۱ناخالص داخلی طی دوره 
دهد که اثـر کـاهش  های تجربی نشان می ای استفاده شده است و یافته توزیع وقفه چندجمله

ــای ســرمایه ــر  واردات کااله ــوده و GDPای ب ــت نم ــه دوم تبعی ــابع درج ــاهش  از یــک ت ک
طـور آنـی آثـار  بـهای به هر دلیلی چون تحـریم اقتصـادی  (افزایش) واردات کاالهای سرمایه

ها پس از تحریم  دهد و تا سال خود را بر کاهش (افزایش) تولید ناخالص داخلی نشان نمی
توان شاهد اثـرات معنـادار تحـریم سـال جـاری بـر تولیـد ناخـالص داخلـی باشـیم.  هنوز می

 ۰٫۶۸دهنـد کـه ضـریب افـزایش بلنـد مـدت معـادل  های این مقاله نشان می همچنین یافته
به مقـدار  GDPای، باعث کاهش یک درصد کاهش در واردات کاالهای سرمایهاست یعنی 

  .]۱۶[ شود درصد می۰٫۶۸
کیـد بـر أها در رشد اقتصادی ایران با ت مستقیم تحریم ای آثار مستقیم و غیر عزتی، در مقاله

اند. در این مقاله دو  بررسی کرده۱۳۵۶ -۱۳۹۱زمانی ی  بخش خارجی اقتصاد را طی دوره
زا بـه صـورت همزمـان تـدوین و بـا روش اقتصادسـنجی  هـای رشـد درون پایه مدلمدل بر 

ها  دهد که تحریم ها نشان می تجزیه و تحلیل شد. یافته  SLS2ای حداقل مربعات دو مرحله
هـا اثـر  صورت مستقیم اثر چندانی بر رشد اقتصادی ایران نداشته همچنـین بیشـتر تحـریم به

 مسـتقیم از طریـق محـدود صـورت غیـر . این آثار بـهاست داشتهمستقیم نیز بر اقتصاد  غیر
ــرمایه ــای س ــل، واردات کااله ــردن واردات ک ــطه ک ــای واس ــه و  ای، واردات کااله ای و اولی

  .]۲۴[ صادرات منجر به کاهش رشد اقتصادی کشور شده است
اند.  کردهها بر اقتصاد ایران را بررسی و تحلیل  تحریم تأثیر)، ۲۰۱۶( زارونی و فقه مجیدی

تحریم بر اقتصاد ایران بـه ویـژه بـر متغیـر اقتصـاد کـالن را بـا اسـتفاده از روش  تأثیرها  آن
ها بخش بزرگی از  اند که تحریم گیری کرده اند و نتیجه تحلیلی مورد بررسی قرار داده-توصیفی
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، از جملـــه محـــدودکردن دسترســـی بـــه ارز، کـــاهش اســـت اقتصـــاد ایـــران را فلـــج کـــرده
اقتصـادی. از سـوی  ذاری، افزایش بیکاری، افزایش تورم و در نهایت کاهش رشـدگ سرمایه

ها وابستگی اقتصادی به نفت را کـاهش داده و باعـث افـزایش ظرفیـت تولیـد  دیگر تحریم
  پذیری به عوامل خارجی شده است. داخلی و کاهش آسیب

در  »شـده بـر روسـیه هـای وارد تحـریم« تـأثیرای به بررسـی  اکسنتیرنا و اولسون، در مطالعه
ها بر هر  به روش توصیفی و تحلیلی پرداختند. نتایج بیانگر این است که تحریم ۲۰۱۴سال 

بــی، ایــاالت متحــده چنــدان از دو طــرف آثــار منفــی اقتصــادی داشــته اســت. در طــرف غر
های اعمال شده بر روسیه متضـرر نشـده زیـرا میـزان صـادرات از ایـاالت متحـده بـه  تحریم

ای بـا روسـیه  ر از یک درصد است، اما کشورهای اروپایی چون تجارت گسـتردهروسیه کمت
اند. روسیه نیز در دوران تحریم  های انرژی و کشاورزی دارند خسارت بیشتری دیده در حوزه

 ۱۵۰های اعمال شـده باعـث کـاهش  " اخراج شد و تحریمG8از گروه کشورهای صنعتی "
درصدی گردشگری،  ۲۵رصدی بازار سهام، کاهش د ۱۳میلیارد دالر سرمایه کشور، کاهش 

  .]۳۸[ درصدی اقتصاد روسیه شد ۳درصدی تورم و رشد منفی  ۷افزایش 

  تقاضای نیروی کار -۴
کلی، میزان اشـتغال در کشـور بـا توجـه بـه مقـدار عرضـه و تقاضـای نیـروی کـار در  طور به

کافی وجود دارد و نسـبت شود. در شرایطی که عرضه نیروی کار به میزان  اقتصاد تعیین می
به تقاضای نیروی کار بیشتر است، میزان اشتغال با تقاضـای نیـروی کـار برابـر اسـت. بـا 

ای در  و طــرح آمــارگیری نمونــه هــای عمــومی نفــوس و مســکن توجــه بــه نتــایج سرشــماری
های مختلف در ایران، همواره جمعّیت فعال (مجموع جمعّیت شاغل و بیکار جویـای  سال

معّیت شاغل بیشتر بوده است؛ به این ترتیب، این فرض که تقاضای نیروی کـار، کار) از ج
  کند، دور از انتظار نیست. میزان اشتغال را تعیین می

تعـداد افـرادی اسـت کـه کارفرمـا در  ی دهنـده تقاضای نیروی کار یا تعـداد شـاغلین، نشـان
 کـار را  ضـای نیـرویهـای موجـود در تقا . نظریـه]۱۱[کنـد  دستمزدهای معین استخدام مـی

  .]۱۲[ :توان به دو دسته عمده تقسیم کرد یم
کـار از  ها تقاضای عامـل ای ایستای تقاضای عامل کار هستند که در آنه دسته اول، نظریه

  شود.  سوی کارفرمایان در یک مقطع زمانی معین بررسی می
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تقاضـای عامـل کـار از هـا  های پویای تقاضای عامل کار هستند که در آن دسته دوم، نظریه
  گیرد. سوی واحدهای تولیدی در چند دوره زمانی مورد توجه قرار می

  های ایستای تقاضای نیروی کار تئوری -۴-۱
کـار وجـود دارد کـه هـر  های مختلفی برای استخراج تابع تقاضـای نیـروی طور کلی روش به

 ی مطرح شده در زمینـههای  ها در شرایط خاصی مناسب هستند. برخی از نظریه کدام از آن
کـه شـرایط بـازار  صورت ایستا هستند. در شرایط ایستا بسته به ایـن تقاضای نیروی کار، به

رقابت کامل یا رقابـت نـاقص باشـد، موضـوع متفـاوت خواهـد بـود. همچنـین در شـرایط 
ها براساس فرض تعادل در بازار کار و بعضـی دیگـر براسـاس فـرض  ایستا برخی از نظریه

هـای مختلفـی بـرای اسـتخراج تـابع  ایـن روش بـر اند. بنـا ل در بازار طراحی شدهعدم تعاد
هـا را بیـان  جـا بـه اختصـار آن تقاضای نیروی کار در شـرایط ایسـتا وجـود دارد کـه در ایـن

  کنیم. می
  ؛روش حداکثرسازی سود -۱
 ؛روش حداقل کردن تابع هزینه  -۲
  .مدل عدم تعادل در بازار کار  -۳

  تقاضای نیروی کارنظریات پویای  -۴-۲
زمانی از سوی واحدهای تولیدی در  ی های پویا، تقاضای نیروی کار را طی چند دوره تئوری
هـای  واسطه هزینـه گیرند. تفاوت بین تقاضای واقعی و مطلوب برای نیروی کار، به نظر می

 ظورمن آیند. بدین معنی که اگر یک بنگاه در طول زمان بـه وجود می تعدیل و عدم تعدیل به
رسیدن به یک سطح مطلوب اشتغال، نیـاز بـه تعـدیل عامـل کـار خـود داشـته باشـد، بایـد 

) را متحمل شـود. استهای استخدام و یا اخراج عامل کار  های تعدیل (شامل هزینه هزینه
های عدم تعـادل را تقبـل  های تعدیل، هزینه دلیل باال بودن هزینه بهولی ممکن است بنگاه 

هـای تعـدیل، (شـامل  سـازی مجمـوع هزینـه دنبـال حـداقل هـا بـه بنگـاهترتیـب  کند و بدین
  .]۱[های تعدیل متغیر و ثابت) و عدم تعادل هستند  هزینه

  .]۳[پویای تقاضای نیروی کار، سه رهیافت مهم وجود دارد  در مورد الگوهای
  ؛رهیافت تقاضای نیروی کار -۱
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  ؛رهیافت محدودیت مقداری -۲
  ؛انتخاب شغلرهیافت جستجو و  -۳

  .ه استالگو استفاده شد براورددر این پژوهش از رهیافت پویای تقاضای نیروی کار برای 

  رهیافت پویای تقاضای نیروی کار -۴-۳
کـار  نخستین الگوی پویای مـورد بررسـی بـرای تعیـین اشـتغال، رهیافـت تقاضـای نیـروی

هـا  کـردن تـابع سـود بنگـاهاست. بر اساس این روش، سطح اشتغال با استفاده از حـداکثر 
 اسـت. برابـر بـا سـطح اشـتغال  شـود تقاضـای نیـروی کـار  تعیین و فرض می

) ۱۹۸۶وسـیله نیکـل ( طور گسترده به تحلیل تئوریک الگوهای پویای تقاضای نیروی کار به
,صـورت  ارائه شده است. در این روش، تابع درآمد خالص واقعی بـه , , 

قیمـت  قیمـت مـواد اولیـه،  سـرمایه،  موجودی اشتغال،  که  شود معرفی می
. البتـه در ایـن الگـو، فـرض استدهنده تقاضا  دهنده متغیرهای انتقال نشان محصول و 

 این، قیمت از هزینه نهایی انحراف دارد. حال بنگـاه  بر رقابت ناقص اعمال شده و بنا
از قبـل معـین  (البتـه  شـودکند که سـود مـورد انتظـارش حـداکثر  وری انتخاب میرا ط

  است):
  

∑ ۱ , , ۱ 1
۲  

هـای  هزینه نسبت قیمت مواد به محصول،  نرخ دستمزد واقعی،  که در آن، 
و  فوق بـرای  مسئلهکه با حل است نرخ رها کردن شغل  تعدیل نسبت به دستمزد و 

   معین و ثابت خواهیم داشت: 
۱ ۱ ۱ ∑ ∗  

 ∗. اسـتبرابـر نـرخ بهـره واقعـی  ۱طوری کـه  یک پارامتر بوده، به که در آن، 
کـه  بـودهضـریب تعـدیل  و  دهنده سطح بهینه اشـتغال مـورد انتظـار در دوره  نشان

خواهـد بـود  Nدهنده طرح بهینه بنگاه برای  ) نشان۲. معادله (است و  ، تابعی از 
 ، شــد. البتــه در هــیچ روشــی  بــرای آینــده داده شــده فــرض مــی ، هــای  و ارزش

)۱(  

)۲(  
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تغییر خواهد کـرد و یـک طـرح بهینـه  ، بینی شود. در شروع دوره بعد  تواند پیش نمی
 آیـد. پـس  دسـت مـی بـه جدید شکل خواهد گرفت که در نتیجـه، ارزش متفـاوتی بـرای 

جا کـه مقـدار مناسـب  ها تغییر خواهد کرد. از آن درون یک طرح ثابت است، اما بین طرح
  شود: صورت زیر تعریف می به نرخ بهره بلندمدت ثابت خواهد بود، 

λ , ,						 ۰, ۰ 
شود. انتظار بر این است که بیشـتر  صورت لگاریتمی در نظر گرفته می جا فرم الگو به در این

هـای  یا هزینه =I.....۱٫۲ i از یک وقفه برای متغیرهای الگو وجود داشته باشد. فرض کنید
ــنتعــدیل متفــاوت وجــود  وجــود خواهــد داشــت، امــا تعــادل  رو، در الگــو  دارد و از ای

  شود: وسیله معادله زیر مشخص می است. تحت این شرایط اشتغال کل به ∗بلندمدت همان 
∏ ۱۱ ∑ ۱۱ ۱ ∑ ۰ ۱ ∗  

عملگر وقفه است. جمع کردن روی انواع مختلف نیروی کار با هزینه استخدام  Lکه در آن 
) بـا چنـدین ۳رود فـرم معادلـه ( و اخراج متفاوت، آثار مشابهی خواهد داشت. انتظـار مـی

) داشته باشد. حال اگـر از ۱تری نسبت به معادله ( وقفه روی متغیر وابسته ساختار پیچیده
  ) جایگزین کنیم خواهیم داشت:۳له (را در معاد )، ۲معادله (

∑ ۱ , ∑ ۰, ۱ ,  
  

تواند شـامل دسـتمزد واقعـی، قیمـت  که می استبردار متغیرهای مستقل  در این الگو، 
....باشـد. ایـن الگـو بـا یـک واقعی مواد اولیه، موجودی سرمایه، متغیرهای تکانه تقاضا و 

  صورت زیر ارائه شود: تواند به تغییر در پارامترها می
  

۰ ۱ ∑ ۱  

																																						 ∑ ۰ ۱ ∑ ۱۱   

 یا

۰ ۱ ∑ ∏ ۱۱ ∑ ۱ ∑ ∑ ۱۱۱   

)۳(  

)۴(  

)۵(  
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∏و  ۱که در آن، 
۰

۰
۰و   بـردار اساس مدل نظـری،  است. بر ۰

شـود  در نظر گرفتـه مـی ۵صورت معادله   متغیرهای وابسته و مستقل در رابطه رگرسیونی به
نیــز تــابعی از بــردار طــوری کــه اشــتغال در یــک دوره تــابعی از مقــادیر بــا وقفــه خــود و  بــه

  .]۲[شود  صورت زیر ارائه می متغیرهای مستقل است که فرم کلی آن به
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ 	  

  مدل و متغیرهای پژوهش -۵
نظری صورت گرفته هستیم. پژوهش، نیازمند تصریح معادالت متناسب با تبیین این برای 

های مختلف اقتصـاد از جملـه  های اقتصادی بخش چه تبیین شد، اعمال تحریم بر اساس آن
بـا ایـن حـال  اسـتبر هدف پژوهش  تأییدیسازد. گرچه این موضوع  ثر میأبازار کار را مت

 صـورت هتوان با تبیـین معـادالت الزم (اسـتخراج شـده از چـارچوب نظـری پـژوهش) ب می
افـزون بـر ایـن بـرای درسـتی ایـن بررسـی  نیز این مطلب را مـورد آزمـون قـرار داد. تجربی

هـای مـورد نیـاز بـرای ایـن بررسـی بـرای دوره  هـای آمـاری مـتقن هسـتیم. داده نیازمند داده
از درگاه مرکـز آمـار ایـران و درگـاه آمـاری بانـک مرکـزی ایـران  ۱۳۹۵تا  ۱۳۵۷های  سال

  گرفته شده است.
مسـتقیم و از   صـورت غیـر های اقتصادی بر سطح اشتغال بـه که اثرات تحریم اینبا توجه به 

هـای  تحـریم تـأثیر بـراوردسیسـتم معـادالت همزمـان را بـرای  این بر ؛ بنااستکانال تولید 
اقتصادی بر اشتغال مورد استفاده قرار داده و ابتدا معادله اشـتغال را بـا توجـه بـه ادبیـات 
نظری مطرح شده معرفی خواهیم نمود. سپس در یک مـدل جداگانـه متغیرهـای اقتصـادی 
   اثرگذار بر میزان تولید ناخالص داخلی را بررسی و الگوی دیگر پژوهش را معرفی خواهیم نمود.

  الاشتغ -۵-۱
  :استصورت زیر  در این پژوهش بر اساس ادبیات نظری موضوع به فادهمدل مورد است

۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸  

)۶(  
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  د از:ان متغیرهای مدل عبارت
L ،متغیر اشتغال :Y ،ارزش افزوده :W ،دستمزد نیروی کار :K ،موجودی سرمایه :FIR :

( برابر است با نسبت مجمـوع صـادرات و  : باز بودن اقتصادیOPENنرخ بهره حقیقی، 
ــی)،  ــد ناخــالص داخل ــر تولی ــر مســتقیم و Tواردات تقســیم ب ــات غی : FDI: خــالص مالی

  گذاری مستقیم خارجی سرمایه

 رشد اقتصادی -۵-۲
رشد اقتصادی در هر کشـور متناسـب بـا شـرایط خـاص آن، عـواملی در در رابطه با الگوی 

روند رشد اقتصادی اثر گذارند. اکثر مطالعـات صـورت گرفتـه در زمینـه رشـد اقتصـادی از 
اند. بدین معنا که محققان ابتـدا معادلـه حسـابداری رشـد را در  الگوی خاصی پیروی نکرده

تصـادی، متغیرهـایی را بـه الگـو اضـافه نظر گرفته و سپس به منظور توضـیح بهتـر رشـد اق
های رشد در توضـیح رشـد  علت این عمل را ناتوانی مدل ]۳۱[خان و رینهارت نمایند.  می

کـار و سـرمایه،  زا نـه تنهـا عوامـل نیـروی دانند. بر اساس الگوهای رشـد درون اقتصادی می
. بـرای مثـال نفـت و ]۸[نـد مؤثربلکه متغیرهای کالن دیگر نیز در توضیح رشـد اقتصـادی 

صادرات آن در کشور ما متغیر مهمی است که بر روند رشد اقتصادی ایران اثر داشته است 
 تواند باشد: . پس مبنای مدل رشد اقتصادی مورد استفاده برای ایران به شرح زیر می]۴[

. .  
 :کل نیروی کـار،  :L: موجودی سرمایه، K: محصول واقعی کل در اقتصاد، Yکه در آن، 

 خواهنـد گذاشـت.  تأثیر: سایر عواملی است که بر رشد اقتصادی Zتکنولوژی کل تولید و 
  .]۶[های مختلف است  نیز در این تابع مبین سال

منظور لحاظ سایر عوامل مؤثر بر رشد در کنـار نیـروی کـار و سـرمایه در نظـر  را به Zبردار 
، نـرخ تـورم، یل شـاغالنهای تحصـ شامل متوسط سال Zدر این تحقیق نیز بردار گیرد.  می

ایـن  بـر های اعمال شده بر کشور ایـران در نظـر گرفتـه شـدند. بنـا نرخ ارز حقیقی و تحریم
  فرم کلی زیر تصریح شده است: الگوی پژوهش ما به

۰ ۱ ۲ 	⨉	 ۳ ۴ ۵ 		 

  د از:ان متغیرهای مدل عبارت

)۷(  

)۸(  
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Y ،ارزش افزوده :K ،موجـودی سـرمایه :L ،نیـروی کـار :HCAP سـرمایه انسـانی (متوسـط :
: نرخ RER: نرخ تورم، INF: نیروی کار مؤثر، L⨉HCAPهای تحصیل شاغالن)،  تعداد سال

هـای اعمـال شـده از  جـایگزین بـرای تحـریمعنوان متغیر  شاخصی که به SANCارز حقیقی، و 
المللـی) بـر ایـران  ملل (شورای امنیت بین سوی ایاالت متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان

اخلی و تواند بر روی تولید ناخالص د است که می مؤثردر نظر گرفته شده است و یکی از عوامل 
  نیز عامل زمان است. جزء خطای الگو و   میزان اشتغال اثر بگذارد.

  خالصه اطالعات متغیرهای مورد مطالعه -۱جدول 
 نماد اختصاری  متغیر  توضیح نماد اختصاری  متغیر  توضیح

جمع صادرات و 
واردات تقسیم بر 

GDP  
درجه آزاد بودن 

  OPEN  اقتصاد
تعداد شاغالن بخش 

خدمات ضرب در 
های  متوسط سال

  تحصیل شاغالن

 مؤثرنیروی کار 
L بخش خدمات HCAP 

گذاری  سرمایه  
   FDI  مستقیم خارجی

تولید ناخالص 
داخلی بخش 

  خدمات
Y  

تقسیم جبران خدمات 
 کارکنان به اشتغال

(واحد جبران خدمات 
کارکنان میلیارد ریال 

  است)

موجودی سرمایه    WAGE  دستمزد
K  بخش خدمات  

 INF  نرخ تورم  
تقسیم ارزش افزوده 

بخش خدمات به تعداد 
  خدمات شاغالن بخش

وری نیروی  بهره
کار بخش 
  خدمات

APs 

تقسیم مالیات غیر 
  GDPمستقیم به 

خالص مالیات غیر
  TAX  مستقیم

تفاضل نرخ موزون 
تسهیالت اعطایی با 

  تورم
  FIRنرخ بهره واقعی

سازی شاخص  کمی
تحریم اقتصادی با 

استفاده از روش 
  تحلیل عاملی

های  تحریم
  RER واقعینرخ ارز    SANCTION  اقتصادی
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  )SANCTIONسازی تحریم اقتصادی ( شاخص -۵-۳
هـای  . نگاهی بـه تحـریماستمعرف شاخص تحریم اقتصادی  Sanctionدر این پژوهش، 
هـا  همچنـین ایـن تحـریم .بـوده اسـتهـا بسـیار گسـترده  دهد که ایـن تحـریم ایران نشان می

انـد. مسـلم اسـت  برده شدهکار  های ناهمسان به همزمان از سوی کشورهای گوناگون با درجه
های مورد تحریم و یا طول دوره تحریم  ها و یا فعالیت عنوان مثال تعداد اشخاص، شرکت به

توانـد  هـای وضـع شـده اسـت، نمـی که قابل استخراج از مستندات قانونی مرتبط با تحـریم
بنـدی مناسـب در خصـوص  عنوان شاخصی مناسب برای تحریم تلقی شود، زیـرا مقیـاس به

  این متغیرها چندان قابل تصور نیست. 
های صفر و یک بـرای هـر تحـریم نتـایج دقیقـی را بـه  کارگیری یک متغیر مجازی با داده هب

بودن یا نبـودن تحـریم  ی همراه ندارد زیرا استفاده از متغیرهای مجازی عمالً بیشتر به گزینه
متغیـر توضـیحی قابلیـت تبیـین کمتـری را در  مرتبط است و از منظر فنی در قیاس با یک

  های تجربی داراست.  مدل
جای استخراج و گردآوری اطالعات مرتبط با عنـاوین تحـریم، رجـوع بـه  هرسد ب به نظر می

هــا ارایــه  تــری را در خصــوص تحــریم تــر و واقعــی هــا، اطالعــات جــامع گــذاری تحــریم هــدف
ثر از تحـریم أدر بـین متغیرهـای متـنماید. مشخص است که انتخاب یک متغیـر خـاص  می
ثر از أچندان منطقی نیسـت. از سـویی، اجتمـاع چنـدین متغیـر متـ »متغیر تحریم«عنوان  به

طور  بـههـایی را  هـا هسـتند، نیـز محـدودیت تحریم نیز که هریک به نوعی حامل آثار تحـریم
اقتصـادی سـازی  علت افزودن به متغیرهای توضیحی و نیـز تفسـیر تحـریم در مـدل بهعمده 

  نماید. ایجاد می
بهترین حالت آن است که بتـوان متغیرهـایی را معرفـی نمـود کـه ذاتـاً متغیـر تحـریم باشـد. 

توان به این مقصود دسـت یافـت؟ در پاسـخ بـه  آن است که به چه صورت می سؤالاکنون 
تـوان  روشی است که بر اساس آن مـی ۱۲باید بیان داشت که روش تحلیل عاملی سؤالاین 

اساسی تحلیل عاملی آن است کـه  مسئلهنسبت به استخراج این شاخص منفرد اقدام کرد. 
هـای کمتـر نسـبت بـه تعـداد  تـوان برحسـب تعـدادی از عامـل آیا یک مجموعه متغیر را می

ها معرف چه صفت یا ویژگی است. نخستین کار  متغیرها، توصیف نمود و هریک از عامل
 »پـدر«صورت کلـی  ) صورت گرفت، که به۱۹۰۴(۱۳سپیرمن درباره تحلیل عاملی توسط ا

این روش شناخته شده است. تحلیل عاملی به دو دسته تحلیـل عـاملی اکتشـافی و تحلیـل 
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در ایـن اسـت  تأییدیهای تحلیل اکتشافی و  شود. تمایز مهم روش تقسیم می تأییدیعاملی 
ربنـایی یـک مـاتریس تـرین روش تبیـین واریـانس مشـترک زی که روش اکتشافی بـا صـرفه
(آزمــون فرضــیه) تعیــین  تأییــدیهــای  کــه روش کنــد. در حــالی همبســتگی را مشــخص مــی

ها با یک ساختار عاملی معـین (کـه در فرضـیه آمـده) هماهنـگ هسـتند یـا  کنند که داده می
کـه در اسـتخراج شـاخص  ۱۴هـای متعامـد خیر؟ تحلیل عاملی اکتشافی در چارچوب عامل

خواهد شد، به توصیف ساختار کوواریانس (همبستگی) بین تعداد زیادی کار رفته  هتحریم ب
قابل مشـاهده کـه عامـل  پردازد که این کار با استفاده از مقادیر تصادفی غیر از متغیرها می

هـا  پذیرد. چنانچه فرض شود متغیرها با توجه به همبسـتگی آن شوند، صورت می نامیده می
مامی متغیرها در یـک گـروه خـاص بـا یکـدیگر همبسـتگی ای که ت بندی شوند؛ به گونه گروه

کمـی داشـته باشـند.  هـا همبسـتگی نسـبتًا شدید داشته باشند اما بـا متغیرهـای سـایر گـروه
. به بیان دیگر، برای هر داشتهرگروه از متغیرها ساختار اساسی مربوط به خود را خواهند 

رو در ایـن مطالعـه سـعی شـده  ایـن دارد. از ها یک عامل ویژگـی آن را بیـان مـی گروه از آن
هـای  هـا بـر میـزان اشـتغال بخـش تحـریم تـأثیرسـازی  است تا با شاخصی جدید برای کمـی

  صنعت، کشاورزی و خدمات نشان دهیم.
شــوند کــه در الیــه اول اثرپــذیری از  ثر از تحــریم بــه متغیرهــایی اطــالق مــیأمتغیرهــای متــ

عبارت دیگر این متغیرها حساسیت باالیی نسبت   های اقتصادی کشور قرار دارند. به تحریم
عنوان مبادی  کنندگان به از سوی تحریم المللی اقتصادی داشته و غالباً ها بین به اعمال تحریم

شوند. متغیرهـای مـورد  اصلی اثرگذاری تحریم بر متغیرهای کلیدی اقتصاد کشور قلمداد می
صادراتی، رابطه مبادلـه، سـهم کشـور از بررسی در الیه اول شامل قیمت کاالهای وارداتی و 

گـذاری  تولید جهانی نفت خام، سـهم کشـور از صـادرات نفـت خـام، سـهم کشـور از سـرمایه
مستقیم خارجی، سهم آمریکا از تجارت خارجی ایران، پرمیوم نرخ ارز، واریانس نـرخ ارز، 

نقل هوایی در نفتی به تولید ناخالص داخلی و سهم کشور از حمل و  نسبت تراز تجاری غیر
جهان بوده است. محاسبات مورد نظـر جهـت اسـتخراج شـاخص شـاخص تحـریم از روش 

منظـور  صورت گرفتـه اسـت. بـدین Eviewsافزار  تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم
هـای توصـیفی  ثر از تحریم و محاسـبه آمـارهأها و متغیرهای مت پس از معرفی دقیق شاخص

عامل مشـترک دنبـال شـده اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه دوره مـورد مرتبط، مراحل استخراج 
  است، تحلیل عاملی برای دوره مورد نظر انجام شده است. ۱۳۵۷-۱۳۹۵بررسی 
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متغیر استفاده شده است که منابع مـورد اسـتفاده در  ۱۱به منظور تخمین شاخص تحریم از 
  ارایه شده است. ۲ثر از تحریم در جدول أمتغیر مت ۱۱ها برای  آوری داده جمع

  
  ثر از تحریمأمتغیرهای مت -۲جدول 

  منبع   مالحظات  ثر از تحریمأمتغیر متردیف

ــی  ۱ شــاخص قیمــت کاالهــای واردات
)PM(    

اطالعـــات ســـری زمـــانی بانـــک 
های ملـی بانـک مرکزی و حساب

  مرکزی
شــاخص قیمــت کاالهــای صــادراتی  ۲

)PX(    
اطالعـــات ســـری زمـــانی بانـــک 

 نماگرهای بانک مرکزیمرکزی و 
از نســــبت شــــاخص قیمــــت کاالهــــای  )PX/PMرابطه مبادله (  ۳

  آید. صادراتی به وارداتی بدست می
اطالعـــات ســـری زمـــانی بانـــک 

 مرکزی و نماگرهای بانک مرکزی
ســهم کشــور از تولیــد جهــانی نفــت  ۴

  )OILPSخام (
نسبت میـزان تولیـد نفـت خـام در ایـران

  نسبت به تولید جهانی
آمـــار انـــرژی جهـــانی (شـــرکت 

  بی.پی)
سهم کشـور از صـادرات نفـت خـام  ۵

)OILEXS(  
ــام در ــت خ ــادرات نف ــزان ص ــبت می نس

  ایران نسبت به جهان
آمـــار انـــرژی جهـــانی (شـــرکت 

  بی.پی)
گذاری مستقیم خـارجی رشد سرمایه  ۶

)FDI(    
 

  بانک جهانی

ســهم آمریکــا از تجــارت خــارجی  ۷
  )USIRITRایران (

تجارت خـارجی ایـران بـا آمریکـانسبت 
  به کل حجم تجارت ایران

 
  مرکز آمار آمریکا

نسبت تفاضل نرخ ارز رسمی از نرخ ارز  )PEREXپرمیوم نرخ ارز (  ۸
  رسمی به نرخ ارز رسمی غیر

اطالعـــات ســـری زمـــانی بانـــک 
 مرکزی و نماگرهای بانک مرکزی

  )VAREXواریانس نرخ ارز (  ۹
رسـمی و غیـر واریانس تفاضـل نـرخ ارز

رسمی بـر اسـاس اطالعـات فصـلی نـرخ
  های ارز

 
اطالعـــات ســـری زمـــانی بانـــک
 مرکزی و نماگرهای بانک مرکزی

۱۰  
ــه ــی ب ــاری غیرنفت ــراز تج نســبت ت
ــــــــی ــــــــد ناخــــــــالص داخل تولی

)TDNOIL(  
نفتی حقیقی به از تقسیم تراز تجاری غیر

 تولید ناخالص داخلی محاسبه شده است

 

  مرکزیهای ملی بانک  حساب

و نقل هـوایی در سهم کشور از حمل  ۱۱
  )PASAIRجهان (

از تقسیم تعداد مسافران هوایی ایـران بـه
تعــداد مســافران هــوایی جهــان محاســبه

  شده است.

 

  بانک سری زمانی بانک جهانی

  
خدمات طـی ادی در رشد اقتصادی و اشتغال بخش های اقتص در این پژوهش نقش تحریم

با اسـتفاده از روش سیسـتم معـادالت همزمـان مـورد بررسـی و  و ۱۳۵۷-۱۳۹۵های  سال
احـث گرفتـه و در ادامـه مب گیرد. بـا توجـه بـه تبیـین نظـری صـورت تجزیه و تحلیل قرار می
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تفکیک  ها به توان سیستم معادالت برای هریک از بخش ، میهای قبل  بخش مطرح شده در
  هدف پژوهش به شرح ذیل معرفی کرد: منظور بررسی دو معادله رشد اقتصادی و اشتغال را به

  خدماتیستم معادالت همزمان به تفکیک بخش معرفی س -۳جدول 
  معرفی معادالت  مدل

  خدمات
۰ ۱معادله  ۱ ۲ ۳ 																										 ۱  
۰ ۲معادله  ۱ ۲ ۳ ۴ 																													 ۲  

  

دهد که با توجـه بـه مبـانی  مربوط به هر بخش، معادله رشد اقتصادی را نشان می ۱معادله 
هـای اقتصـادی و نیـز سـایر عوامـل  نظری موجود تابعی از فاکتورهای اصـلی رشـد، تحـریم

صـورت غیـر مسـتقیم رشـد  مسـتقیم و هـم بـهصـورت  توانند هم به مؤثر بر رشد است که می
را بیـان  لمربوط به هـر بخـش عوامـل مـؤثر بـر اشـتغا ۲ثر سازند. معادله أاقتصادی را مت

تحـریم اقتصـادی بـر اشـتغال بخـش خـدمات از  دارد. در ایـن معادلـه اثـر غیـر مسـتقیممی
بانی نظری سایر که با توجه به م عالوه این در نظر گرفته شده است. به مجرای رشد اقتصادی

توان عوامل مـؤثر مختلفـی را  عوامل مؤثر بر اشتغال نیز در نظر گرفته شده است. گرچه می
در هریک از معادالت مطرح شده در نظر گرفت ولـی بنـا بـه دالیـل مختلـف اقتصادسـنجی 

ها غیر ممکن بـوده و لـذا برخـی متغیرهـا بـا توجـه بـه عـدم اهمیـت و  استفاده از تمامی آن
  در برخی معادالت لحاظ نشده است.اعتبار 
ای چنـد  جا که سیستم معادالت همزمان به لحاظ ساختاری بـا رگرسـیون تـک معادلـه از آن

گونـه معـادالت  مین نکنـد. در ایـنأمتغیره متفاوت است ممکن است فروض کالسیک را تـ
 عنـوان متغیـر توضـیحی در زا (بـه ای درونهـدلیل همبسـتگی بـین جمـالت خطـا و متغیر به

هـایی ناسـازگار و بـا تـورش منجـر براوردبه  OLSهای  کنندهبراوردمعادله دیگر) استفاده از 
نهایـت میـل کنـد بـازهم  خواهد شد. حتی اگر در چنین شـرایطی حجـم نمونـه بـه سـمت بـی

شـوند  های حداقل مربعـات معمـولی بـا پارامترهـای حقیقـی جامعـه برابـر نمـی کنندهبراورد
هـا از  دار و کاذب انجـام برخـی آزمـون جلوگیری از ایجاد نتایج تورشرو برای  . از این]۱۵[

منظور انتخاب روش  تشخیص به مسئلهجمله آزمون مانایی، اریب همزمانی، قطری بودن و 
  مناسب برای تخمین سیستم معادالت همزمان ضروری است. 



 39  هاي اقتصادي بر اشتغال بخش خدمات براورد تأثير تحريم                                     

54 - 19، صص 1398بهار و تابستان ، 1  ي ، شماره30ل اس، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله   ........................   ........................  

  آمار استنباطی -۶
  بررسی مانایی -۶-۱

میـانگین واریـانس آن در طـول زمـان ثابـت باشـد و یک سری زمانی وقتی مانا است کـه 
عبارتی مستقل از زمان باشـد. در اکثـر کتـب  کواریانس آن در وقفه مشخص ثابت باشد. به

هـای سـری  های تخمین مدل شرط عنوان یکی از پیش های مانایی به اقتصادسنجی از آزمون
کرد بـرای تخمـین معـادالت ای اثبات  در مقاله ]۲۷[زمانی نام برده شده است. با این حال 

نیـز قابـل  SLS3 بـرای روش مسئلهنیازی به بررسی مانایی نیست و این  SLS2به روش 
ای با عنوان ساختار پویـای  با انجام مطالعه ]۲۷[عالوه هشیائو و فوجیکی  بهاثبات است. 

 هـای ریشـه انباشتگی متغیرهای سطح و باوقفه به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه انجـام تسـت هم
انباشتگی در سیستم معادالت همزمان الزم نیست. با این وجود نتایج حاصل از  واحد و هم

  گزارش شده است. ۴آزمون مانایی برای متغیرهای پژوهش در جدول 
  

  یافته برای بررسی مانایی متغیرها نتایج حاصل از آزمون دیکی فولر تعمیم -۴جدول 
درجه   آماره و احتمال

  متغیر  درجه انباشتگی  و احتمالآماره   متغیر  انباشتگی
*)۰٫۰۸(۲٫۷-  )۰(I  OPEN  )۰٫۰۰۱(۴٫۲ -  )۱(I Ls 
)۰٫۰۵(۱٫۹۴-  )۰(I  FDI  )۰٫۰۰۲(۳٫۲ -  )۱(I  Ys  
)۰٫۰۷(۳٫۳۶-  )۰(I  RER  )۰٫۰۵(۲٫۸۹ -  )۱(I  Ks  
)۰٫۰۰۱(۴٫۴-  )۰(I  INF  )۰٫۰۵(۲٫۱۱ -  )۱(I  APs  
)۰٫۰۵(۳٫۴۸-  )۰(I  Wage  )۰٫۰۰۵(۴٫۴۷ -  )۱(I  FIR  
)۰٫۰۰۰۰(۵٫۵-  )۰(I  TAX  )۰٫۰۰۰۰(۱۶٫۴۸ -  )۱(I  HCAP  
 های تحقیق یافتهخذ: أم
  مربوط است.اعداد داخل پرانتز احتمال *
  

انباشـتگی  که برخی متغیرها در سطح مانا نیستند ولی با استفاده از تست هم با توجه به این
انباشـتگی بـا  نتیجه هم و در شدگرنجر مانایی جمله اخالل هر یک از معادالت محرز -انگل

  یید قرار گرفت.أ) مورد ت۵توجه به جدول (
  انباشتگی نتایج آزمون هم -۵جدول 

  داری سطح معنی  آماره  نام متغیر  مدل
  ۰٫۰۰۲۱  -۳٫۲  ۱جمله پسماند معادله   ۱معادله   خدمات

  ۰٫۰۰۳۲  -۳٫۳  ۲جمله پسماند معادله   ۲معادله 
  های تحقیق یافته خذ:أم
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  اریب همزمانی -۶-۲
هـای چنـد  جا که سیستم معادالت همزمان به لحـاظ سـاختاری متفـاوت بـا رگرسـیون از آن

هـای چنـد  فـروض کالسـیک حـاکم بـر رگرسـیون ی کننـده مینأمتغیره است، ممکن اسـت تـ
، غیر تصادفی بودن متغیرهای توضیحی و OLSمتغیره نباشد. یکی از فروض قاطع روش 

هـای سیسـتم  وان مثـال یکـی از مشخصـهعنـ داشتن توزیع مستقل از جزء اخـالل اسـت. بـه
عنـوان متغیـر توضـیحی در  معادالت همزمان این است که متغیر وابسته در یـک معادلـه بـه

شود. چنین متغیر توضیحی ممکن است با جمله پسماند  ای دیگر از سیستم ظاهر می معادله
همبسـته بـودن عنوان متغیر توضیحی وارد شده است همبسته باشد و  ای که در آن به معادله

کند.  را نقض می COV(Ui, Xi)=۰ متغیر توضیحی با جمله پسماند در یک معادله فرض
   دار بلکه ناسازگار خواهند بود. نه تنها تورش OLSهای  زننده صورت نقض شرط فوق تخمیندر 

  

  نتایج حاصل از اریب همزمانی -۶جدول 
  داری سطح معنی  ضریب  نام متغیر  مدل
        

  ۰٫۰۰۰۰  ۰٫۸۶  ۲جمله پسماند مدل   ۱مدل   خدمات
  ۰٫۰۰۱۴  ۰٫۹  ۱جمله پسماند مدل   ۲مدل 

 های تحقیق یافته :مأخذ

دلیـل وجـود  خـدمات بـه الت مربوط به بخشسیستم معاد براورد ۶با توجه به نتایج جدول 
  دار و ناکارا خواهد بود. تورش OLSزن  درونزایی با استفاده از تخمین مسئله

  بودنآزمون قطری  -۶-۳
 بين جمـالت اخـالل همزمان همبستگی وجود عدم يا وجود یبررس به پاگان-بروش آزمون

 مـاتریس کواریـانس بـودن صفر آزمون . اینپردازد یم معادالت سيستم در موجود معادالت
فرضـیه صـفر ایـن آزمـون بیـانگر عـدم دهـد (یعنـی  یمـ قرار یبررس مورد۱٦همزمان ی قطر

 غيـر كواريـانس یـک حـداقل اگـر. )اسـتهمبستگی جمالت اخالل معادالت یک سیسـتم 
 سيسـتم بايـد و دارد وجود یهمزمان یوابستگ صورت اين در باشد، موجود سيستم در صفر

 و شـود بـراورد SLS3 يـا FIML نظيـر یسيسـتم یهـا روش از اسـتفاده بـا معـادالت
نتـایج آزمـون قطـری بـودن مـاتریس واریـانس . بـود نخواهنـدکـارا  دیگر OLS یهابراورد
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عبارتی وجود یا عـدم وجـود همبسـتگی بـین جمـالت اخـالل  کواریانس جمالت اخالل یا به
  ارائه شده است: ۷معادالت مربوط به هر سیستم معادله در جدول 

  نتایج حاصل از آزمون قطری بودن -۷جدول 
  مدل نهایی  وضعیت  پاگان-آزمون بروشآماره   سیستم معادله

سیستم معادله مربوط به 
  خدمات

Chi2(۱) =۳٫۳۹  همبستگی جمالت اخالل
 SLS3 Prob= ۰٫۰۶  معادالت سیستم

 های تحقیق یافته خذ:أم
طور کلی در سیستم معادالت همزمان پـس از بررسـی بحـث همزمـانی (درونزایـی متغیـر  به

توضیحی در معادله دیگر) و آزمون قطری بـودن ( وجـود همبسـتگی عنوان متغیر  زا به درون
بین جمالت اخالل معادالت یک سیستم ) اگر همزمانی محرز شود امـا جمـالت اخـالل دو 

ولـی اگـر همزمـان  SLS2نداشـته باشـند از روش  یمعادله در یک سیستم با هم همبسـتگ
نمــود.  بـراورد SLS3ش باشـند و جمـالت اخـالل همبسـتگی داشــته باشـند بايسـتی بـه رو

هايشـان بـاهم در ارتبـاط باشـند بايـد بـا روش  باقيمانـده یهمچنین اگر همزمان نباشند ولـ
SUR  (معادالت به ظاهر نامرتبط)ت اگـر بحـث همزمـانی و قطـری نمـود. در نهایـ براورد
  تخمین زده شود. OLSنشود باید سیستم معادالت به روش شخص بودن م

خـدمات بـا توجـه بـه آزمـون بـوط بـه جا که در سیستم معادله مر آن، از ۶با توجه به جدول 
ی دیگـر) بـا  عنوان متغیر توضیحی در معادله اریب همزمانی همبسته بودن متغیر درونزا (به

بـه  بنـابراینشـد  شـخصو نیز همزمانی جمالت اخالل دو معادلـه م شدیید أجمله پسماند ت
  خواهد بود.  براوردقابل  SLS3روش 

  ۱۷تشخیص مسئله -۶-۴
سـاختاری را  طور کلی بر اساس قابلیت شناسایی یا تشخیص، هر یک از معـادالت فـرم به
  صورت به

نامشخص؛ که در ایـن صـورت امکـان  قابل شناسایی یا کمتر از حد مشخص یا غیر) الف
  ؛ضرایب ساختاری وجود ندارد براورد

 ضـرایب بـراورددقیقاً قابل شناسایی یا دقیقـاً مشـخص؛ کـه در ایـن صـورت امکـان ) ب
  آید و  دست می ها به ساختاری وجود دارد و جواب منحصر به فرد برای آن
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 بـراورداز حد قابل شناسایی یا بیش از حد مشخص؛ که در این صـورت امکـان  بیش )ج
آیــد  هــا بــه دســت مــی آن ضــرایب ســاختاری وجــود دارد ولــی بــیش از یــک جــواب بــرای

ای  و مرتبـه ۱۸ای . جهـت انجـام آزمـون تشـخیص دو شـرط درجـه]۱۰[ کنند بندی می تقسیم
  گیرد: مورد بررسی قرار می

  ای شرط درجه -۶-۵
  برای بررسی شرط درجه (شرط الزم)، دو روش وجود دارد:

متغیـر  G-۱ دقیقـاًای  معادله، اگر معادلهG در روش اول: اگر در یک سیستم معادالتی یا 
مشـخص اسـت. امـا  بر نگیـرد، کـامالً شده موجود در سیستم را در زا و از پیش تعیین درون

  باشد، معادله بیش از حد مشخص است. G- ۱اگر تعداد متغیرهای خارج از معادله بیش از 
  بندی زیر را انجام داد: توان تقسیم ای می براساس شرط درجه

  معادله مورد نظر نامشخص است.باشد،  > g K-k-۱اگر  -۱
  مشخص است. باشد، معادله مورد نظر دقیقاً = g K-k-۱اگر  -۲
 باشد، معادله مورد نظر بیش از حد مشخص است.< g  K-k-۱ اگر -۳

تعـداد  kشـده کـل سیسـتم معادلـه،  تعیـین زا و از پـیش تعداد متغیرهـای بـرون Kدر اینجا 
  است.زای هر معادله  تعداد متغیرهای درون  gزای معادله مورد نظر و متغیرهای برون

  
  تشخیص مسئلهبررسی  -۸جدول 

  تشخیص  K-k  ۱-g  مدل
  بیش از حد مشخص  ۱  ۸-۳=۵  ۱مدل   خدمات

  بیش از حد مشخص  ۱  ۸-۳=۵  ۲مدل 
  های تحقیق یافته خذ:أم

  
تمـامی  اسـت بنـابراینبرقـرار  < g K-k-۱کـه در تمـامی معـادالت شـرط  با توجه به ایـن

تـوان گفـت شـرط ترتیبـی  طـور کلـی مـی معادالت فوق بـیش از حـد مشـخص هسـتند و بـه
  ای) برقرار است.  (درجه
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  ای شرط مرتبه -۶-۶
معادله  Mمین شرط مرتبه (شرط کافی) نیز به این ترتیب است که در یک الگوی دارای أت

 ۱ -(M(M)- ۱( وجـه صـفر از زا، اگر و فقط اگر حداقل یک دترمینان غیـر متغیر درون Mو 
تعیـین شـده خـارج از معادلـه مـورد بررسـی  زا و از پیش مربوط به ضرایب متغیرهای درون

 آورد معادله مورد نظـر مشـخص خواهـددست  ه(اما لحاظ شده در سایر معادالت الگو) را ب
را  M)- ۱=۲- ۱=۱( توان حداقل یک دترمینان غیـر صـفر از مرتبـه جا که می از آن. ]۱۵[بود 

  یابد. ای نیز تحقق می شرط مرتبه بنابراینتشکیل داد 
  محاسبه شرط مرتبه برای معادالت بخش خدمات -۹جدول 

  Ls  Ys Ks SANC WAGE OPEN APs ۱  مدل
 α۳ ۱ -α۲ -α۲ ۰ ۰ ۰ -α۱-  ۱معادله  خدمات

 α۶ -α۸ ۰ -α۷ -α۹ -α۱۰ -α۵- ۱  ۲معادله 
 های تحقیق یافته خذ:أم

کـه متغیرهـای  بـه دلیـل ایـن ۱مربوط به بخش خدمات نیـز در معادلـه در سیستم معادالت 
APs open wage   شـرط  بـودهدارای ضـریب  ۲وجود ندارد اما ما بـه ازای آنهـا معادلـه

در آن لحـاظ نشـده  sancکـه متغیـر  نیـز بـه دلیـل ایـن ۲برای معادلـه  .استای برقرار  رتبه
 صادق است.α- ۴ شرایط فوق با استناد به ضرایب

از حد مشخص بـودن هـر یـک از  ای و بیش ای و مرتبه مین شروط درجهأحال با توجه به ت
  ضرایب ساختاری وجود دارد. براوردمعادالت امکان 

  الگو براوردتخمین و  -۶-۷
تـوان  اکنون می ؛های مانایی، همزمانی، قطری بودن و مسئله تشخیص پس از انجام آزمون

هـا  نمـود. بـا توجـه بـه نتـایج آزمـون بـراوردسیستم معادالت مورد نظر را به روش مناسـب 
 بـراورد SLS3صورت  خدمات بهربوط به بخش که بایستی سیستم معادالت م مشخص شد

) ارتباط بین جمالت اخـالل معـادالت SLS3ای ( شود. در روش حداقل مربعات سه مرحله
) SLS2ای ( شود امـا در روش حـداقل مربعـات دو مرحلـه در یک سیستم در نظر گرفته می

  شود.  زایی توجه می به بحث درون شود و صرفاً این ارتباط در نظر گرفته نمی
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 تجزیه و تحلیل نتایج
مـدل بـا  بـراوردانجام این مطالعه مبتنی بر یک هدف اصلی بوده است که در ادامـه نتـایج 

هـا و در نهایـت بـرای سـایر  استفاده از روش سیستم معادالت همزمـان بـرای هریـک از آن
با فرض  ،یک از متغیرها تفسیر ضریب هر همچنینشود.  متغیرهای کنترلی مدل تفسیر می

  است.سایر شرایط  ابت بودنث
  نتایج تخمین سیستم معادالت بخش خدمات -۱۰جدول 

  سیستم معادالت بخش خدمات
 احتمال  آماره ضریب متغیرهای توضیحی متغیر وابسته

Ys 

C (۱) -۱۰٫۲۲۴۴۴ -۴٫۱۵۷۱۳۲ ۰٫۰۰۰۱ 
Ks ۱٫۷۱۸۸۶۵ ۹٫۵۴۱۱۰۴ ۰٫۰۰۰۰ 

 ۰٫۰۳۶۹۴۲ ۴٫۳۰۲۱۵۸ ۰٫۰۰۰۱ 
SANCTION -۰٫۰۶۴۷۱۸ -۱٫۸۲۶۲۶۱ ۰٫۰۴۲۸ 

Ls 

C (۲) ۴٫۰٦۷٥۱۷ ۷٫۶۶۰۲۸۷ ۰٫۰۰۰۰ 
Ys ۰٫۱۶۶۶۸۸ ۱۴٫۶۹۶۲۳ ۰٫۰۰۰۰ 

WAGE -۰٫۰۰۳۸۱۳ -۲٫۹۲٥۲۰۰ ۰٫۰۰۴۹ 
Ks ۰٫۰۸۷۲۷۹ ۱٫۷۱۲٤۳٤ ۰٫۰۹۲۰ 

OPEN ۰٫۰۰۰۹۱۲ ۲٫۸٦٦۲۸۸ ۰٫۰۰۵۷ 
APs -۳٫۱۹۸۶۱۴ -۲۰٫۰۳۸٥۲ ۰٫۰۰۰۰ 

 Adj. R2=۰٫۹۷ 
هـای  تحـریم ،خـدماتبا توجه به ضریب منفی و معنـادار متغیـر تحـریم بـر اشـتغال بخـش 

مسـتقیم و از کانـال تولیـد کـاهش  صورت غیر را به خدماتاقتصادی میزان اشتغال بخش 
 تـأثیردرصـد اسـت. تحـت  ۴۹سهم بخش خدمات در اقتصاد ایران هنـوز بـیش از اند.  داده
های خصوصی، گسـترش شـبکه  برد استراتژی آزادسازی اقتصادی از جمله ایجاد بانک پیش

ســابقه، رشــد خــدمات گردشــگری و خــدمات صــنعتی ماننــد  مخــابرات کشــور در ابعــاد بــی
خدمات پس از فروش خودرو، بیمه و نیز تداوم افزایش واردات و صـادرات انـواع کـاال و 

درصـد ثابـت نگـاه داشـته  ۵تا  ۴خدمات، ثبات بر این بخش حاکم بوده و رشد آن را بین 
خشـی از خـدمات مربـوط بـه تواند به این دلیل باشد که ب به هر حال اثر منفی آن می است.
. گیـرد قـرار مـی تـأثیرهـا تحـت  المللی است در زمان اعمال تحریم ونقل و خدمات بین حمل
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افزایش نرخ ارز و افـزایش قیمـت نهـاده  های اقتصادی، تحریمعلت  به کاهش رشد صنعتی
تواند  نیز میای، مواد اولیه،  آالت، مواد اولیه و تجهیزات)، واردات کاالهای واسطه (ماشین

  جا بگذارد. متعاقبًا در رشد بخش خدمات اثر کاهنده به
  
 

  

  مرکز آمار ایران :أخذم
  

 ۱۳۹۵تا  ۱۳۵۵های  اشتغال بخش خدمات (هزار نفر) بین سال - ۲ شکل
  

 ۱۳۹۲تـا  ۱۳۸۹هـای  هـا طـی سـال اشتغال بخش خدمات و تغییرات آن ترکیب ۱ شکل
هـای اقتصـادی  اسـاس شـدت اعمـال تحـریمها بر  مبنای انتخاب این سالدهد. ( نشان می

خصوص تحریم بانکی ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیـه ایـران بـا تحـریم بانـک  به
های پـژوهش حـاکی از آن اسـت کـه  یافته.) است ۱۳۹۰مرکزی و سوئیفت در اواخر سال 

  بوده است. درصد -۱٫۲ برابر با خدماتاشتغال بخش  رشد
  رشد اشتغال بخش خدمات: 

)٪۱٫۲-  = ⨉ / 	   ضریب متغیر تحریم)/
 کز آمار ایران، تعداد شاغالنالزم به ذکر است به استناد نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مر

  هزار نفر افزایش یافته است. ۴۶۳نسبت به سال قبل به میزان  ۱۳۹۵گروه خدمات در سال 
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  ارزیابی و تحلیل متغیرهای تحقیق -۷
 )موجودی سرمایهK( 

  ضریب متغیر موجـودی سـرمایه در معادلـه تولیـد بخـش خـدمات مثبـت و معنـادار
است. مثبت بودن ضریب حاصل بـه معنـی اثـر مثبـت موجـودی سـرمایه بـر تولیـد 

ایـن شـود.  خـدمات مـیت و موجب افزایش ارزش افزوده بخـش بخش خدمات اس
های رشد اقتصادی همخوانی دارد. بر پایه الگوهای رشـد اقتصـادی،  نظریهنتیجه با 

دهـد ترکیـب عوامـل تولیـد از جملـه سـرمایه و نیـروی کـار  چه تولید را نتیجه مـی آن
. در ارتباط با اثر مثبت انباشت سرمایه بـر رشـد اقتصـادی بـین اقتصـاددانان است

ییـد أنیـز ایـن موضـوع را تاجماع وجود دارد و مطالعات تجربی داخلـی و خـارجی 
ضـریب متغیـر موجـودی سـرمایه بخـش  دهـد نتایج نشـان مـیکرده است. همچنین 

خــدمات مثبــت و معنــادار اســت و بــا افــزایش موجــودی ســرمایه اشــتغال بخــش 
 یابد. افزایش می خدمات

  مؤثرنیروی کار)L HCAP( 
 مثبـت و معنـادار اسـت. بـدین  ضریب بدست آمده برای نیروی کار بخش خـدمات

  شود. افزوده می منجر به افزایش ارزش مؤثرمعنی که افزایش نیروی کار 
 )باز بودن اقتصادیOPEN( 

 مثبـت  برای بخش خدمات دست آمده ضریب باز بودن اقتصادی بر اساس نتایج به
دهـد کـه بـاز بـودن اقتصـاد و رقـابتی  دست آمده نشان می و معنادار است. نتیجه به

شــود. رابطــه بــین آزادســازی تجــاری و رشــد  بــودن آن باعــث رشــد اقتصــادی مــی
طور گسترده در ادبیـات رشـد و توسـعه مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت.  اقتصادی به
رود بر مبنای الگوهای رشد، درجه باز بودن اقتصاد (با توجه به اثـری کـه  انتظار می

منـدی از منـافع صـرفه  ی، بهرهبر انتقال فناوری، دسترسی به بازارهای بزرگ خارج
ــه مقیــاس، واردات کاالهــای واســطه دارد) نقــش مهمــی در  ای و.... ای و ســرمایه ب

 چنین رشد تولید ناخالص داخلی ایفا کند. افزایش صادرات و هم
 ارزش افزوده )Y( 

  افـزوده مثبـت و معنـادار  دهـد کـه ضـریب متغیـر ارزش شده نشان مـی براوردنتایج
، بخـش خـدماتافـزوده حقیقـی  اوضاع اقتصـادی و افـزایش ارزشاست. با بهبود 
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کنـد و در  تولید در سطح آن بخش افزایش یافته و نیاز به نیـروی کـار را بیشـتر مـی
 یابد. نتیجه اشتغال افزایش می

 دستمزد )WAGE( 
 منفی و معنادار اسـت. در واقـع د ضریب متغیر دستمزدست آمده  هبر اساس نتایج ب

دهند نیـروی کـار  ها ترجیح می یابد، بنگاه واقعی نیروی کار افزایش میهزینه هرچه 
 .کمتری جذب کنند

 وری نیروی کار( بهرهAP(  
 تـأثیروری نیروی کـار منفـی و از لحـاظ آمـاری معنـادار اسـت؛ بیـانگر  ضریب بهره 

خـدمات اسـت و از نظـر تئـوری و  وری نیروی کار بـر اشـتغال در بخـش منفی بهره
وری نیروی کـار  اقتصادی نیز معنادار است. بدین معنی که با افزایش بهرهالگوهای 
هـای تولیـد را بـا  شود و هزینـه کارگیری نیروی کار کمتر در تولید احساس می نیاز به

هـای اقتصـادی را  دهـد و سـودآوری بخـش کاهش نیروی کار برای تولید کاهش مـی
وری نیـروی کـار، تقاضـای  افـزایش بهـرهرود  این انتظار مـی بر دهد. بنا افزایش می

 خدماتبخش منفی بر اشتغال در  تأثیرنیروی کار را در فرایند تولید کاهش داده و 
 داشته باشد.

  گیری هخالصه و نتیج -۸
ای کـه افـزایش  گونـه . بـهاسـتز جملـه متغیرهـای اساسـی هـر کشـوری اشتغال و بیکاری ا

شـود. در  یافتگی جوامـع مطـرح مـی توسعه های عنوان شاخص اشتغال و کاهش بیکاری، به
هـای  واقع اشتغال و بیکاری، از جمله متغیرهای اقتصادی و اجتمـاعی هسـتند کـه در دوره

هـای سیاسـتگذاران و  مختلف زمانی در تمام کشورهای جهان مورد توجه بـوده و از دغدغـه
ــر آن در کشــورهای  مــؤثر. موضــوع بیکــاری و عوامــل اســتاقتصــاددانان هــر کشــوری  ب

در ایـران وجـود د. هستنمتفاوت  پیشرفته با کشورهای در حال توسعه، همچون ایران کامالً
هـای اخیـر، گـواه بـر وجـود مشـکالت گونـاگون در اقتصـاد کشـور  نرخ بیکاری باال در سال

توان در عوامـل متعـدد از جملـه کارآمـد نبـودن  علت چنین نرخ بیکاری باالیی را می است.
هـای  هـای اقتصـادی، تحـریم گذاری، نبود زیرساخت های سرمایه ها، پایین بودن نرخ زشآمو

یکـی از دالیـل افـت رشـد اقتصـادی دانست.  در بازار کار مؤثراقتصادی و فقدان تقاضای 
هـای  زایـی بخـش کشور، افت شدید تولید و صادرات نفت خام و بـه تبـع آن افـت اشـتغال
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هـای  ، در ایـن پـژوهش عمـده اثـرات تحـریمبنابراینهای اقتصادی است.  تحریم ،اقتصادی
اقتصادی بر اشتغال با استفاده از روش سیستم معادالت همزمان مورد بررسی قرار گرفـت. 

متغیر الیه  ۱۱گیری از  شاخص تحریم نیز با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و بهره
تـرین عامـل تغییـرات  مهـم دهـد ژوهش نشـان مـیاول تحریمی استخراج شد. نتایج ایـن پـ

هـای  اثـر تحـریم بـرکاهشی در این حوزه کاهش رشد تولید ناخالص داخلی بخـش خـدمات 
های اعمـال شـده زمینـه  همچنین کاهش خدمات صنعتی در نتیجه تحریم اعمال شده است.

اقتصـادی های  تحریم افزوده بخش خدمات را فراهم آورده است. عالوه بر این کاهش ارزش
خـدمات گردشـگری دچـار  شده است؛ مـثالً المللی بخش خدمات بینباعث کاهش اشتغال 

  آن بر اشتغال بخش خدمات کم است.  تأثیرکه  دهآسیب ش

  پیشنهادات -۹
بـه نیـروی کـار و دسـتمزدهای آن در اثـر وجـود  وارد شـدههـای  منظور جلـوگیری از زیـان به

صـورت رفـاه  راهکارهایی اندیشیده شود، زیرا در غیـر ایـنبایست  های اقتصادی، می تحریم
  پذیر خواهد بود. شدت آسیب خانوارهای ایرانی به

 :عنـوان موتـور رشـد کشـور  گردشـگری بـه توجه جـدی بـه گردشـگری داخلـی و خـارجی
سـزایی در ایجـاد اشـتغال داشـته باشـد و بیشـترین درآمـد و اشـتغال را در  هتواند سهم ب می

گـذاری  ف ایجـاد کنـد. در واقـع در صـنعت گردشـگری بـا کمتـرین سـرمایههـای مختلـ حوزه
 توان نسبت به حوزه صنعت یا پتروشیمی شغل ایجاد کرد. می

 و جلـوگیری از  کاال و خدمات در جهت ارتقای توان تولید داخلـی واردات ساماندهی
رویه  واردات بی: حمایت واقعی از کارآفرینان و صنایع داخلی از طریق جلوگیری از قاچاق
ها وجود دارد جهت  منطقی کاالها و محدود نمودن ورود کاالهایی که مشابه داخلی آن و غیر

جلــوگیری از خــروج ارز و افــزاش ظرفیــت تولیــد داخــل در شــرایط وجــود تحــریم از دیگــر 
 در افزایش اشتغال است.  مؤثرراهکارهای مهم و 

 تک محصـولی  :نفتی کاال و خدمات پذیری و توسعه صادرات غیر ارتقای سطح رقابت
بودن اقتصاد ایران و وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی موجب بیکاری بخش زیادی 

متنـوع بـودن ایـن سـبد عـالوه بـر  بنا بر اینهای مختلف شده است.  از نیروی کار از کانال
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وانـد شود که کشور در زمـان تحـریم یـک بخـش از اقتصـاد بت اشتغال نیروی کار موجب می
 ارزآوری الزم را داشته باشد.

  :هـای مناسـب مبـادی ورودی و  تردید دارا بودن زیـر سـاخت بیتوسعه ترانزیت در کشور
ایـن تجهیـز همزمـان مبـادی  بـر اسـت. بنـا مـؤثرخروجی کاال در افزایش سهم ترانزیت کاال 

کریـدورهای کننـده  غرب کشور کـه تکمیـل-جنوب و شرق-ورودی و خروجی کاال در شمال
چـه  تواند جایگاه واقعی ایران در صنعت ترانزیت را تحقق بخشد. چنان المللی است می بین

ــرد و ا ــه از مزیــت ترانزیتــی کشــور صــورت گی الزم انجــام شــود و  صــالحاتاســتفاده بهین
ها به خوبی شناسایی شود، از ابتدای زنجیره تا انتهای زنجیـره ایجـاد اشـتغال را در  فرصت

 اشت.پی خواهد د
 :ــه بخــش  واگــذاری بســیاری از شــرکت کــاهش انــدازه دولــت در اقتصــاد هــای دولتــی ب

مین مــواد و أقــانون اساســی و مشــارکت بخــش خصوصــی در تــ ۴۴خصوصــی طبــق اصــل 
تواند در رشد اقتصادی و به تبع آن در اشتغال کشـور  های دولتی می خدمات برخی از بنگاه

 باشد. مؤثر
 ها برای مقابله با تحریم نانیس داخلی)ای (فای ارائه خدمات بیمه. 
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