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چکیده
المللـی و مـشارکت     پـذیري بـین   سـاز رقابـت   زمینه شدن،عنوان فرایندي در جهانی   به ي آزادسازي تجاري  برنامه

هایی که از توان رقابتی خوبی برخوردار نباشد در جریان این البته، فعالیت . هاي اقتصادي است  کشورها در فعالیت  
ي دولت در بخـش  اندازهدر این تحقیق نقش آزادسازي تجاري و  . دهندي کار را از دست می     برنامه امکان ادامه  

سـپس آثـار    . مورد بررسی قرار گرفته اسـت      1350-85ي  کشاورزي ایران بر سطح اشتغال این بخش طی دوره        
. هاي گسترده و روش تصحیح خطـا بررسـی شـده اسـت    مدت از طریق مدل اتورگرسیو با وقفهبلندمدت و کوتاه 

داري بر سـطح اشـتغال   تجاري در بلندمدت تاثیر معنی    دست آمده از این تحقیق نشان داد که آزادسازي          نتایج به 
ي دولت در بخش کشاورزي چنین میان اندازههم. مدت تاثیر منفی بر آن داردبخش کشاورزي ندارد، اما در کوتاه

گام بـا  شود که همنهاد میبا توجه به نتایج، پیش. ي مستقیمی وجود داردو اشتغال این بخش در بلندمدت رابطه      
زي تجاري، صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزي افزایش یابد، تا بدین وسیله از بیکاري کشاورزان       آزادسا

. در جریان آزادسازي جلوگیري شود

JEL:Q1 ،Q17، Q28طبقه بندي 

هاي گستردهآزادسازي تجاري، دولت، اشتغال، بخش کشاورزي، مدل اتورگرسیو با وقفه: واژه هاي کلیدي
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و دانشیار بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمانبه ترتیب استادیار و دانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزي
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مقدمه
شـدن اقتـصاد رشـد تجـارت        گرایـی اقتـصاد جهـانی و یـا جهـانی          ترین عامل رشد هم   مهم

تـر  تا کنون در بـیش     1960ي  المللی از دهه  یی که نرخ رشد تجارت بین     گونهالمللی است به  بین
بـه  ). 1384،کمیجـانی و قویـدل    (ها باالتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بـوده اسـت             سال

کـه در جریـان جهـانی       (ي دولت   چنین اندازه تاثیر آزادسازي تجاري و هم    همین منظور بررسی    
بر بـازار کـار و اشـتغال بـه لحـاظ نظـري و عملـی                 ) شدن و آزادسازي کوچک تر خواهد شد      

منظور از آزادسازي تجاري نوعی سیاست تجـاري        . باشدي حاضر می  ترین بحث در مطالعه   مهم
سـازي  سـان هاي کمی و در مراحل بعـدي، یـک  ي اول آن حذف محدودیت   است که در مرحله   

ي تـاثیرات   در نتیجـه  . افتـد هاي اقتصادي اتفاق مـی    ي بخش هاي واقعی حمایت براي همه    نرخ
تـري را   افتد، که تولیـد و مـصرف بـیش        بلندمدت این مراحل کسب کارآیی اقتصادي اتفاق می       

یی کـه اولـین هـدف آن،       ههاي آزادسازي دو هدف اساسی دارد، به گون       سیاست. سازدفراهم می 
کمک به افزایش رشد اقتصادي و اشتغال از طریق بهبود تخـصیص منـابع و کـارآیی اقتـصادي                

ي تقویـت قـدرت   ها به وسـیله کمک به بهبود در تراز پرداخت    ي آن، دومین هدف عمده  . است
رقابتی بخش صادراتی اقتصاد، رشـد و گـسترش صـادرات، و کـاراتر کـردن بخـش کاالهـاي                    

آزادسـازي تجـاري و رشـد تجـارت خـارجی           ). 1382،کاظمی نـائینی  (شین واردات است    جان
ویژه افـزایش صـادرات،     در این که افزایش تجارت، به     . یی بر بازار کار دارد    اثرات مثبت و منفی   

سبب افزایش تولید و به تبع آن افزایش اشتغال خواهد شد شکی نیست، اما رشد تجـارت تنهـا         
کاال و خدماتی کـه در بازارهـاي جهـانی عرضـه            . شودتصاد خالصه نمی  به همین حرکت در اق    

المللی باشـد بتوانـد بـا کاالهـا و خـدمات مـشابه              شود، بایستی داراي ویژگی استاندارد بین     می
شود کـه گروهـی از نیـروي        بنابراین، افزایش تجارت بین المللی سبب می      . خارجی رقابت کند  

دسـت  هاي مناسبی بـه   دهند، و گروهی دیگر منافع و شغل      کار، منافع و شغل خود را از دست ب        
شود و چه میزان فرصت از دسـت        به هر حال، این که چه میزان فرصت شغلی ایجاد می          . آورند

در مجمـوع برقـراري     . هـا متفـاوت اسـت     ي باز بـودن اقتـصاد آن      رود، در کشورها با درجه    می
رقابتی در یک کشور بـا کـشورهاي         تجارت آزاد و حذف موانع بازرگانی، موجب ایجاد فضاي        
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هـاي آزادسـازي    کارگیري سیاسـت  دیگر است، در حالی که این احتمال نیز وجود دارد که با به            
هاي حمایتی شدید شکل گرفته است دچار مـشکل         ي سیاست هایی که در سایه   تجاري، فعالیت 

بع تولید بـه سـمت      هاي اقتصادي، آزادسازي تجاري منا    چنین در جریان تطبیق فعالیت    هم. شود
در . تري به دنبـال دارد ي بیش کند که توان رقابتی ایجاد ارزش افزوده      هایی سوق پیدا می   فعالیت
. شـود دچار رکـود مـی     هایی که از توان رقابتی زیادي برخوردار نیست       ي این امر، فعالیت   نتیجه

).1387بی و ذاکرفر، طی(دنبال خواهد داشت مدت بهاین امر افزایش سطح بیکاري را در کوتاه
جریان اشتغال را در ارتباط با آزادسازي تجاري براي اقتصاد شیلی تشریح            ) 1999(لونسون  

ي ي مـستقیمی میـان انـدازه    ي ایشان حـاکی از ایـن اسـت کـه رابطـه            نتایج مطالعه . کرده است 
-شـوك چنـین  هم. ي آزادسازي و اشتغال در آن موسسات وجود دارد       موسسات درگیر با مسئله   

کریـستر و  . هاي کالن اقتصادي از عوامل مهم و مـوثر بـر سـطح اشـتغال در موسـسات اسـت            
ي خود به اهمیت تـاثیرات آزادسـازي تجـاري روي بـازار کـار و                در مطالعه ) 2005(همکاران  

دهد که آزادسازي تجاري    ها نشان می  ي آن ي مطالعه نتیجه. اندجریان اشتغال در اکراین پرداخته    
بـه عبـارت دیگـر در جریـان     . زنـد شود، اما توزیع اشتغال را بـه هـم مـی    د شغل می  باعث ایجا 

آزادسازي تخصص و مهارت نیروي کار، و ایجاد شغل بـراي افـراد باتخـصص و مـاهر بـسیار        
نشان دادنـد کـه تنـوع در آزادسـازي تجـاري در         ) 2000(استالینگ و پرس    . حائز اهمیت است  

هـاي تجـاري میـان کـشورها، تقاضـا بـراي         پارچگیي یک قالب جهانی شدن اقتصاد در فراگیر     
نیـز بـراي    ) 2003(خـزي   . نیروي کار را افزایش داده و به موضوع پایداري تبدیل شـده اسـت             

-آزادسازي تجاري به عنوان یک عامل مهم در جهانی شدن تاکید دارد، زیرا در فراینـد جهـانی                 

یابد، و ایـن عامـل      زدها افزایش می  هاي شغلی و دستم   شدن نابرابري، درآمدها کاهش و فرصت     
آثار آزادسازي تجاري را روي رشد و       ) 2005(لی  . بااهمیتی در کشورهاي در حال توسعه است      

دهد که خود شرایط    نتایج او نشان می   . اشتغال، در کشورهاي در حال توسعه بررسی کرده است        
. ایط بـازار کـار اسـت     در آن کشور فاکتورهاي مهمی براي رشد و شـر          هر کشور و آثار محتمل    

در . خصوصا تفاوت در چگونگی آزادسـازي تجـاري در کـشورها عامـل بـسیار مهمـی اسـت                  
حضور دولت در اقتصاد مثبـت      ) 1989(و کار   ) 1989و  1986(مطالعات انجام شده توسط رام      



١٣٨٩/ ٤/٤جلد /  ٦٨

ي دولـت باعـث رشـد    چنین نشان داده شده است که افـزایش انـدازه     ارزیابی گردیده است؛ هم   
) 1997(و گوسه   ) 1994(لی و لین    . شود، و در نتیجه تاثیر مثبت روي اقتصاد دارد        میاقتصادي  

اند که حضور دولت در اقتصاد منعی براي رشـد اسـت، و   در مطالعات خود به این نتیجه رسیده   
بنـاروس و پنـدي   . ي دولت تاثیر منفی روي اقتصاد و متغیرهاي کالن اقتصادي دارد         رشد اندازه 

چنـین تـاثیر آزادسـازي تجـاري بـر          ي دولت و هـم    میان آزادي تجاري و اندازه    رابطه  ) 2008(
ها با استفاده از داده هاي تابلویی بیـان کردنـد کـه    آن. ي دولت را مورد بررسی قرار دادند      اندازه
ي نتایج مطالعه . ي دولت و تجارت آزاد وجود ندارد      ي مثبت و مستقیمی میان متغیر اندازه      رابطه

ي بـاز بـودن تجـاري    تر دولت باعـث کـاهش درجـه   ي بزرگ از آن است که اندازه     ها حاکی آن
نقش آزادسازي تجاري بر بازار کار و اشـتغال را در ایـران             ) 1384(کمیجانی و قویدل    . شودمی

ي خود به این نتیجـه رسـیدند کـه تـاثیر آزادسـازي              ها در مطالعه  آن. اندمورد ارزیابی قرار داده   
مـزد و  مزد این گروه از نیروي کار مثبت، اما بر دستنیروي کار ماهر و دستتجاري بر اشتغال  

هاي اصلی و مهم جا که بخش کشاورزي از بخش   از آن . اشتغال نیروي کار غیر ماهر منفی است      
آیـد، بررسـی    هاي اولیه و اساسی این بخش به شـمار مـی          اقتصاد، و رشد اقتصادي آن از هدف      

دولت در بخش کشاورزي بر اشتغال این بخش در جریان آزادسـازي            هاي  تاثیر مخارج و هزینه   
برخی مطالعات حضور مثبـت یـا منفـی دولـت را دراقتـصاد              . از اهمیت باالیی برخوردار است    

نقـش کـشاورزي را   ) 1380(فـر  صادقی و همایونی. دانندمنوط به نوع حضور آن در اقتصاد می    
ها در تحقیق خویش به این نتیجـه دسـت          آن. دکاري بررسی کردن  در تامین اشتغال و کاهش بی     

گذاري و نیروي کار در یک سال زراعی به صـورت دو عامـل جانـشین                یافتند که عامل سرمایه   
-ي دولت بر رشد اقتصادي و بهره      به بررسی تاثیر اندازه   ) 1382(رفیعی و زیبایی    . کنندعمل می 

ي دولـت تـاثیر     اکی از آن است که اندازه     ها ح ي آن ي مطالعه نتیجه. اندوري نیروي کار پرداخته   
وري نیـروي کـار در بخـش        داري بر رشد بخـش کـشاورزي ایـران دارد، و بهـره            مثبت و معنی  

هدف این مطالعه بررسی تـاثیر      . گذاري بخش دولتی دارد   ي مستقیمی با سرمایه   کشاورزي رابطه 
اده از تابع تقاضاي نیروي     ي دولت و آزادسازي تجاري بر اشتغال بخش کشاورزي با استف          اندازه

هاي بـاز  هاي اقتصادسنجی و شاخص در این مطالعه از روش    . کار در بخش کشاورزي می باشد     
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اسـتفاده  ) ي باز بودن تجاري و شاخص سطح تجـارت بـین المللـی            شامل درجه (بودن اقتصاد   
.شده است

روش تحقیق 
هاداده: الف

هـاي  نامـه باشد، که از سال رت سري زمانی می   هاي مورد استفاده در این پژوهش به صو       داده
-آماري مرکز آمار ایران و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و همچنین بانک مقـاالت وداده         

.آوري شده استجمع1350-85ي زمانی هاي اقتصادي ایران در دوره

چارچوب تحلیل: ب
ي نظـري و تجربـی   طـه تر مطالعات مربـوط بـه ادبیـات آزادسـازي تجـاري بـر راب           در بیش 

ي مبادالت تجاري بر رشد اقتصادي اثر       به عبارتی، توسعه  . آزادسازي و اشتغال تاکید شده است     
هدف ایجاد یک چارچوب مبتنـی بـر ارتبـاط میـان            . گرددگذارد و به رشد اشتغال منجر می      می

ت از ي تجـار یی کـه چگـونگی تاثیرگـذاري توسـعه       آزادسازي تجاري و اشتغال است، به گونه      
هاي رفع موانع تجاري بـر سـطح اشـتغال بخـش کـشاورزي کـشور                کارگیري سیاست طریق به 

مدل مورد استفاده در این مقاله شامل یک بردار از متغیرهاي اقتصادي است که              . شودبررسی می 
ذکر ایـن نکتـه الزم اسـت کـه          . گر روابط بلندمدت میان اشتغال و عوامل موثر بر آن است          بیان

هدف اصلی این است که یک بررسی عملـی         . گرددر از طریق تابع تولید حاصل می      بردار مذکو 
یی کـه آزادسـازي تجـاري       و تجربی بتواند ارتباط میان اشتغال و تجارت را نشان دهد، به گونه            

براي ایجاد ارتباط میان متغیر اشتغال با متغیـر آزادسـازي از تـابع              . روي اشتغال تاثیرگذار است   
.)1384کمیجانی و قویدل، (شود س استفاده میتولید کاب داگال

:اگر تابع تولید براي یک بنگاه فرضی به صورت زیر در نظر گرفته شود
)1(10K)LA(q iiii   
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موجودي سـرمایه و     Kاشتغال،   Lتکنولوژي،  Aتولید، qي بنگاه،   نشان دهنده  Iدر این تابع    
α           صورت در این تابع تولید، اثر تکنولوژي به      . استضریبی است که مقدار آن میان صفر و یک

وري نیـروي  به عبارت دیگر تکنولوژي همان بهـره     . تاثیر بر نیروي انسانی نشان داده شده است       
البته الزم است گفته شود که نـشان دادن تکنولـوژي در تـابع تولیـد                . شودکار در نظر گرفته می    

ست و می تواند مستقل یـا نهفتـه شـده در عامـل     تنها تکنولوژي نهفته شده در نیروي انسانی نی   
. کار گرفته شودهاي دیگري بهسرمایه باشد، و یا تکنولوژي به گونه

:تابع سود این بنگاه فرضی به صورت زیر است
)2(ii

1
iii rKWL]K)LA[(P  

فرض شده است که بازار کاال و خدمات و بازار عوامل از شرایط رقابـت کامـل برخـوردار                   
بـا حـداکثر سـاختن      . ي سرمایه اسـت   ي اجاره نشان دهنده  rمزد و   ي دست نشان دهنده  W. دان

توان تابع تقاضا بـراي نیـروي کـار را بـه      می) کار و سرمایه  (تابع سود نسبت به دو عامل تولید        
: دست آوردصورت زیر به

)3(
i

1
i

1

1

i
1

1

iii KAW)P(L ii 
اسـت، امـا اگـر فـرض کنـیم کـه تمـام        Iد بنگاه این تابع تقاضا براي یک بنگاه فرضی مانن       

داراي چونین تـابع تقاضـایی بـراي نیـروي کـار            ) بنگاه n(هاي صنایع مختلف در اقتصاد      بنگاه
تـوان  خواهد بود، بنـابراین مـی      L=nLiصورت  باشند، تابع تقاضاي نیروي کار در کل اقتصاد به        

):1384میجانی و قویدل، ک(صورت زیر براي کل اقتصاد نوشت ي سوم را بهمعادله
)4(

nKAW)P(L i
1

i
1

1

i
1

1

iii
ii 

توان ادعا باشد، میqنشان دهیم و میزان تولید هر بنگاه Qاگر کل کل تولید در اقتصاد را با 
: کرد که

: داریم) 4(ي گزینی در معادلهو با جاي

nqQ 
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Q
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ارز با تقاضاي داخلی و خالص صادرات است، اد هماز طرف دیگر چون تولید کل در یک اقتص
:     توان نوشتپس می

)6(MXQD 

و ) 5(ي  در معادله ) 6(ي  گزینی معادله با جاي . ي تقاضاي داخلی است   در آن نشان دهنده    Dکه  
:دست آوردن نرخ رشد متغیرها داریمگیري و بهدیفرانسیل

)7(M
Q

M
X

Q

X
D

Q

D
[KAW

1

1
p

1

1
L

ii

 







، P، با نرخ رشد قیمت محصول Lارتباط میان نرخ رشد اشتغال) 7(ي معادله
، D، تقاضاي داخلی K، موجودي سرمایهA، تکنولوژي یا بهره وريWمزددست

. دهدرا نشان میMو وارداتXصادرات
ي شود که نرخ رشد اشتغال با نرخ رشد یعنی قیمـت محـصول رابطـه              از این تابع نتیجه می    

ي منفـی و بـا نـرخ رشـد     وري نیـروي کـار رابطـه   ي معکوس، با بهره   مزد رابطه مثبت، با دست  
ي مـستقیم   این رابطه با نرخ رشد تقاضاي داخلی و صادرات رابطـه          . ي مثبت دارد  مایه رابطه سر

ي آن با نرخ رشد واردات معکوس است، که در این سه متغیر آخر، ضـرایب بـه                 دارد، اما رابطه  
1996طیبی،  (ترتیب سهم تقاضا از تولید، سهم صادرات از تولید و سهم واردات از تولید است                

). 1384نی و قویدل، و کمیجا
و تولیـد  ) K(هاي اقتـصادي تقاضـا بـراي نیـروي کـار تـابعی از سـرمایه         بر اساس تئوري  

)GDP (شودصورت زیر تعریف میاست، به همین منظور تابع تقاضا براي نیروي کار به :
)8()K,W(FL 

) OPEN(ي باز بودن اقتـصاد  ، درجهاما در این تحقیق براي نشان دادن اثر آزادسازي اقتصاد       
چنـین بـراي    هـم . شـود در تابع تقاضاي نیروي کار وارد می      ) LIT(و سطح تجارت بین المللی      

وارد مـدل  Gي دولت در بخش کشاورزي بـر اشـتغال ایـن بخـش متغیـر         نشان دادن اثر اندازه   
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سـوري و کیهـانی     (ود  شصورت زیر تعریف می   بنابر این، تابع تقاضا براي نیروي کار به       . گردید
):1386و اثنی عشري، 1382رفیعی و زیبایی، ؛1382حکمت، 

)9(
LNG

LNLITLNopenLNGDPLNKLNL

5

43210




:متغیرها عبارت است از) 9(ي ي شمارهدر معادله
LL :اشتغال بخش کشاورزي
LK :موجودي سرمایه

LGDP :ي بخش کشاورزيارزش افزوده

LLIT :  ي  المللی با معادله  سطح تجارت بین
)MX(GDP

MX
LIT




    کـهX  وM  ترتیـب  بـه

.باشدتولید ناخالص داخلی میGDPصادرات و واردات و 

LOPEN :ي باز بودن تجاري     درجه
GDP

MX     کـهX  وM       صـادرات و واردات وGDP   تولیـد
.باشدناخالص داخلی می

LG :مرانـی و جـاري دولـت در بخـش     هاي ع ي دولت که عبارت است از مجموع هزینه       اندازه
.ي این بخشکشاورزي به ارزش افزوده

، بـا اسـتفاده از روش دینـامیکی    )9ي شـماره  رابطـه (با توجه به بردار تصریح شده در بـاال        
1ARDL      و روش تصحیح خطا)ECM2 (     مـدت اشـتغال   در بـرآورد روابـط بلندمـدت و کوتـاه

مـورد بررسـی قـرار       1350-85ي  ان در دوره  ي میان آزادسازي تجاري و اشـتغال در ایـر         رابطه
جمعی حاصـل  کنند که اگر بردار هم  ثابت می ) 1999(پسران و شین     ARDLدر روش   . گیردمی

هـاي گـسترده، کـه      توضـیح بـا وقفـه     -کارگیري روش حداقل مربعات بر یک الگوي خود       از به 
برآوردگـر حـداقل    دست آید، عـالوه بـر ایـن کـه           هاي آن به خوبی تصریح شده باشد، به       وقفه

____________________________________________________
1- Autoregressive Distributed Lag
2-Error Correlation Mechanism
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تـر و کـارآیی     هاي کوچک از اریب کم    مربعات از توزیع نرمالی برخوردار خواهد بود، در نمونه        
. گرددمند میتري بهرهبیش

نتایج و بحث
هـاي زمـانی متغیرهـاي مـورد        ي واحـد سـري    ابتدا به منظور بررسی پایایی و وجود ریـشه        

) 1(با توجه به جـدول  . استفاده شده است) ADF(استفاده در مدل اشتغال از آزمون دیکی فولر  
فولر محاسبه شده براي هـر یـک از متغیرهـا در             -ي دیکی شود که قدر مطلق آماره    مشاهده می 

ي ي صفر یا وجـود ریـشه  تر است، بنابراین فرضیهکوچک1ي بحرانی سطح از قدر مطلق آماره   
گیـري  اما با یک بار تفاضل. اپایا هستندي متغیرها در سطح نپس همه . توان رد کرد  واحد را نمی  

در ARDLبـه دلیـل اسـتفاده از روش    . رسـد ي متغیرها پایا بودن متغیرها به اثبـات مـی       از همه 
که حتا اگر متغیري ناپایا بماند ترکیب خطی متغیرها درکـل پایـا             تخمین و خاصیت این روش،      

بـدین ترتیـب    ). 2003انـدرز،   (آیـد وجـود نمـی   دار شدن نتـایج بـه     مشکلی در خدشه   شود،می
.ي یک استجمع از مرتبهمتغیرهاي مدل هم

براي متغیرهاي مدل در سطح و تفاضل مرتبه اول ADFنتایج آزمون ). 2(جدول 
متغیرها در 

سطح
tي آمارهتعداد وقفه

متغیرها با یک بار 
گیريتفاضل

tي آمارهتعداد وقفه

LL14/1-d LL185/3-
LGDP028/1-dLGDP186/6-

LK016/0-dLK069/3-
LOPEN149/1-dLOPEN091/4-

LLIT034/2-dLLIT015/4-
LG145/0-dG140/5-

هاي تحقیقیافته: ماخذ

____________________________________________________
.است-95/2برابر با %5و در سطح -63/3برابر با %1بحرانی در حالت با عرض از مبدا و بدون روند در سطح قدارم-1
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. در جدول زیر ارایه شده استARDLنتایج برآورد شده از طریق 

ي دولـت   قش آزادسازي تجاري و اندازه    ، ن ARDL(1,2,1,2,0,0)نتایج تخمین به روش     ). 3(جدول  
بر اشتغال

LL (-1)LGDPLGDP (-1)LGDP (-2)LKLK (-1)متغیر توضیحی

-01/0-02/004/0004/0-24/1009/0ضریب
-t58/966/0-26/194/251/0-7/2ي هآمار

LLITLLIT (-1)LLIT (-2)LOPENLGCمتغیر توضیحی

-6/2-02/0002/0005/0-36/0-007/0ضریب
-t59/0-04/0-37/424/121/2-8/2ي هآمار

هاي تحقیقیافته: ماخذ

دار نبودن اثر آزادسازي تجاري بـر اشـتغال بخـش کـشاورزي             ي معنی دهندهاین نتایج نشان  
.دار استي دولت در مدل برآوردي معنیباشد، اما متغیر اندازهمی

ي تعـادلی   گر وجود رابطه  در جدول قبلی بیان    ARDLز تخمین   به طور کلی، نتایج حاصل ا     
لذا در ادامه به تحلیل بلندمـدت      . بلندمدت میان متغیرهاي موجود در مدل با متغیر اشتغال است         

مـدت تـابع اشـتغال    به تحلیل کوتـاه ) ECM(تابع اشتغال و سپس از طریق روش تصحیح خطا      
. پرداخته خواهد شد

ARDLوردي بلندمدت مدل اشتغال بر اساس روش نتایج برآ). 4(جدول 

متغیر 
CLGLOPENLLITLKLGDPتوضیحی

-12/04/0-14/0-17,9803/001/0ضریب
-t96/1722/225/0-46/1-64/474/3ي آماره
هاي تحقیقیافته: ماخذ
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کـاهش   توانـد باعـث   دهد که در بلندمدت، آزادسـازي تجـاري مـی         نتایج یاد شده نشان می    
افـزایش در   % 1در عمـل،    . دار اسـت  معنی% 10اشتغال شود، زیرا ضرایب این متغیرها در سطح         

متغیـر  . دهـد اشتغال را کـاهش مـی  % 1و % 14ترتیب آزادسازي توسط دو شاخص آزادسازي به    
یـی  ي مثبتی بر سطح اشتغال بخش کشاورزي در ایران دارد، به گونه    رابطه) LG(ي دولت   اندازه

افـزایش در اشـتغال را در بخـش کـشاورزي در         % 3توانـد   ي دولت می  افزایش در اندازه  % 1که  
این نتیجه با مبانی تئوري بـسیاري از کـشورهاي در حـال توسـعه     . بلندمدت در پی داشته باشد 

ایـن تفکـر را القـا        محدودیت عامل سرمایه و وضعیت اقتـصادي کـشور،        . خوانی بسیاردارد هم
خـصوص صـنعت بـا      هاي مهم محـرك اشـتغال و بـه        ري باید در فعالیت   گذاکند که سرمایه  می

دهد که موجودي   زایی باال صورت گیرد، اما نتایج حاصل از این تحقیق نشان می           ضریب اشتغال 
به عبـارت  . داري با اشتغال در این بخش دارد  ي مثبت و معنی   سرمایه در بخش کشاورزي رابطه    

گـذاري و  مورد مطالعه چنان شکل گرفته که سـرمایه   يدیگر، ساختار بخش کشاورزي در دوره     
هـایی ماننـد افـزایش سـطح زیرکـشت      کار است، و از راه    موجودي سرمایه در آن مکمل نیروي     

ي ایـن بخـش     با این حال، ارزش افزوده    . کار و اشتغال شده است    باعث افزایش تقاضاي نیروي   
ی از خـارج شـدن منـافع بخـش     در بلندمدت تاثیر منفی بـر سـطح اشـتغال آن دارد، کـه حـاک               

.شوداین منافع تبدیل به سرمایه در خود این بخش نمی. کشاورزي از این بخش است
گـردد،  روش تصحیح خطا برآورد مـی     مدت، مدل اشتغال به   ي کوتاه یابی به رابطه  منظور دست به

:شودنشان داده می5یی که نتایج در جدول به گونه

ARDLمدت مدل اشتغال بر اساس روش وتاهنتایج برآوردي ک). 5(جدول 

ecm
(-1)

dC dLG dLOPEN dLLIT1 dLLIT dLK dLGDP1 dLGDP
متغیر 

توضیحی
14/0 64/2

-
005/0

-
002/0- 02/0- - 007/0 004/

0
04/0- 009/0- ضریب

5/2 80/2
-

21/2- 84/0- 73/4- 59/1- 51/0 2,94- 66/0- tي آماره

هاي تحقیقیافته: ماخذ
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شود اشتغال بخش کشاورزي نسبت به تغییرات هر یـک از متغیرهـاي             چنان که مالحظه می   
ي بخـش   ي دولـت در ایـن بخـش، و سـرمایه و ارزش افـزوده              توضیحی آزادسـازي و انـدازه     

هاي بلندمدت افزایش آزادسـازي  که در تخمین  درحالی. دهدکشاورزي از خود واکنش نشان می     
دار اشـتغال منجـر     مـدت بـه کـاهش معنـی       کند، در کوتـاه   ایجاد نمی داري بر اشتغال    تاثیر معنی 

ي دولت در بلندمدت تـاثیر مثبتـی بـر اشـتغال در بخـش               شود، ولی به طور معکوس، اندازه     می
در مجموع، بـر اسـاس رابطـه    . باشدمدت این تاثیر منفی میکشاورزي داشته است، اما در کوتاه   

ایش یک درصـدي در آزادسـازي تجـاري بـر اسـاس             افز 4دست آمده در جدول     مدت به کوتاه
باعث کاهش در اشـتغال بخـش       % 02/0و  % LOPEN,LLIT07/0)(هاي مورد استفاده    شاخص

درصـدي منجـر بـه      مدت با افزایش یک   ي دولت در کوتاه   متغیر اندازه . شودکشاورزي ایران می  
ي دهـد کـه جملـه     نیز نشان مـی    4نتایج در جدول    . کاهش در سطح اشتغال خواهد شد     % 05/0

ecm تـر  زاي ضـعیف اسـت و بـیش     دار و گویاي این واقعیت است که متغیر اشتغال برون         معنی
ي دولت  ، موجودي سرمایه، و اندازه    GDPیی از جمله متغیرهاي     تحت تاثیر عوامل تعیین کننده    

. است

نهادهاگیري و پیشجهینت
دسازي تجاري و اشتغال بخش کشاورزي      گونه که نتایج مدل رگرسیونی رابطه میان آزا       همان
هاي مختلـف،   دهد، توجه به سیاست آزادسازي تجاري در شکل       نشان می  1350-85ي  در دوره 

یی بر سطح اشتغال در بخش کـشاورزي داشـته   مدت و چه در بلندمدت، آثار منفی   چه در کوتاه  
سازي تجاري از جملـه  هاي مختلف آزاد هاي اقتصادي در قالب برنامه    در واقع، آزادسازي  . است

هـاي  منـد شـدن فعالیـت     هاي بارز جهانی شدن است، که در سطح اقتصاد خرد به قانون           ویژگی
تولیدي بر مبناي نظام بازار منجر گردیده است، گر چه ممکن است در سـطح کـالن اقتـصادي                   

امـا  ،)1387طیبی و ذاکرفـر  (منجر به افزایش رشد اقتصادي، اشتغال و رفاه براي کشورها شود           
دنبـال  بـه . شـود بر سطح اشتغال بخش کشاورزي تاثیر منفی دارد و باعث کـاهش اشـتغال مـی               

آیـد کـه    هایی بر می  کارگیري استراتژي هاي اقتصادي، کشور درصدد به    شدن و آزادسازي  جهانی
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ها مزیت نسبی و رقابتی دارد از دیگر رقبا پیـشی بگیـرد و از     بتواند در تولید کاالهایی که در آن      
در این میان بخش کشاورزي در کشور ما کـه          . بازارهاي بین المللی در اقتصاد جهانی بهره ببرد       

تـر  هـاي برتـر کـه بـیش    کـارگیري تکنولـوژي  شود، با بهیک بخش اصلی و کاربر محسوب می      
شـایان ذکـر   (شـود   ها مـی  بر هستند باعث آزادشدن نیروي کار بسیاري در اغلب فعالیت         سرمایه

هـا مزیـت نـسبی      شود کـه در آن    هاي کشاورزي در کشور انجام می     از فعالیت  است که بسیاري  
بخشی از نیروي کار آزادشده از بخش کشاورزي ناشی از آزادسازي به بخش صـنعت               ). نداریم

کـاري  هـاي بـی  مانند، و منجر بـه افـزایش شـاخص   کار باقی میشوند و مابقی آن بی   جذب می 
ت اشتغال بر این موضوع تاکید دارد که قرار گرفتن در مسیر            نتایج تخمین تابع بلندمد   . شوندمی

توانـد  ویژه پیوستن به سازمان تجارت جهـانی در بخـش کـشاورزي نمـی         ي جهانی و به   توسعه
هاي شغلی و ارتقاي سطح اشتغال در اقتصاد       یابی به فرصت  چندان وضعیت مطلوبی براي دست    

.کشاورزي ایران ایجاد کند
ي دولت بر اشتغال در بخش      ل بلندمدت اشتغال نیز حاکی از تاثیر اندازه       از طرفی برآورد مد   

به عبارت دیگر، در کشورهاي در حال توسعه دولت سـهم مهمـی در     . کشاورزي در ایران است   
تر باشد  هاي اقتصادي دارد، که این سهم هر چه در بخش کشاورزي در ایران بیش             ي بخش همه

در ایـران   . دهـد شود و اشتغال را افزایش مـی      ر این بخش می   تري د کارگیري افراد بیش  باعث به 
ي یـی و غیـره، زمینـه      هاي نهـاده  هاي حمایتی از جمله خرید تضمینی و یارانه       دولت با سیاست  

در . کنـد کاهش ریسک و افزایش تولید، و به تبع آن افزایش اشتغال را در این بخش فراهم مـی                 
ي آن دربخش کشاورزي باعث افزایش اشـتغال  زهتوان گفت که حضور دولت و اندا مجموع می 

رها کردن بخش کشاورزي به حال خود و دخالت نکـردن در آن توجیـه اقتـصادي            . شودآن می 
ي آزادسـازي تجـاري در بخـش کـشاورزي          بنابراین با توجه به اهمیت اشتغال، در زمینه       . ندارد

جهـانی شـدن دور مانـد و نـه بـا      یی که نه از رونـد   بایستی بسیار محتاطانه عمل شود، به گونه      
هاي حمایتی دولت و کاهش اعتبارات بخش کشاورزي منجر به کاهش تولیـد و              حذف سیاست 

شایان ذکر است کـه در هنگـام ورود بـه فراینـد      . چنین کاهش اشتغال شد   ایجاد وابستگی و هم   
کار و ماننـد آن    کار، اعم از بازنگري در قانون     آزادسازي و همگام با آن بایستی اصالحات بازار         
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اجرا شود، و قبل از ورود به آزادسازي نمی توان نیازهاي اصـالحی آن را بـه خـوبی شناسـایی       
یکی از پیشنهادهاي این مطالعه این اسـت کـه همگـام بـا آزادسـازي، صـنایع تبـدیلی و                    . نمود

ان هـاي برتـر تولیـدي، کـارگر       تکمیلی در کشاورزي افزایش پیدا کند، تا با پذیرش تکنولـوژي          
.آزادشده بتوانند جذب همین صنایع شوند و به رونق کشاورزي و اشتغال این بخش بیافزایند
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