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 چکیده
 رگذار برهای تأثینظر به اهمیت مسأله اشتغال در پیشرفت و توسعه کشور، این پژوهش به بررسی مؤلفه

 ن تحقیق،. در ایباشدمیاقتصادی  یهاتحریم ،بر اشتغالاشتغال پرداخته است. از جمله عوامل تأثیرگذار 

ده بررسی ش 1357-1395صنعت، کشاورزی و خدمات طی دوره  هایبخشاثرگذاری تحریم بر اشتغال 

 اخصی جدیدشاقتصادی در گام اول پژوهش حاضر تالش شده است تا  یهاتحریماست. جهت بررسی اثر 

ارگیری . بدین منظور با بکقرار گیرد برداریبهرهاقتصادی مورد سازی تحریم در مدل گیریاندازهبرای 

الیی از ری باروش تحلیل عاملی شاخص مذکور محاسبه شد. در این خصوص یازده متغیر که دارای اثرپذی

ه ستیابی بده منظور بسازی تحریم مورد استفاده قرار گرفتند. در ادامه یند شاخصآبودند در فر هاتحریم

وش سیستم ر، با استفاده از هامدلدو مدل مختلف تدوین شده و در نهایت به تخمین هدف پژوهش 

ه بخش بر اشتغال س هاتحریمکه تاثیر  دهدمی. نتایج مطالعه نشان ه شده استمعادالت همزمان پرداخت

ل باعث کاهش اشتغا یدارمعنیطور اقتصادی به یهاتحریم صنعت، کشاورزی و خدمات یکسان نبوده و

اقتصادی بر  یهاتحریم دارمعنیاند. همچنین نتایج حاکی از اثر مثبت و صنعت و خدمات شده هایبخش

  .است اشتغال بخش کشاورزی در طی دوره زمانی تحقیق بوده
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 مقدمه -1

رف برط و پیش نیاز کشورهای مختلف، از جمله ایران است اشتغال و بیکاری مساله مهمی در

ال مختلفی موثر بر اشتغ هایمؤلفه کنونتااست. ن آ بر رؤثم عوامل ، شناساییساختن این مشکل

 است.ی اقتصادی هاتحریم ،اثرگذار بر اشتغالیکی دیگر از عوامل بررسی شده است اما 

صنعت، کشاورزی و خدمات که نقش چشمگیری در ایجاد اشتغال  هایبخش با توجه به اهمیت

سهم  ،مطابق آمارهای ارائه شده از مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار، کنندایفا می

در بخش خدمات  درصد و 18.9در بخش کشاورزی  درصد، 33.6اشتغال در بخش صنعت حدود 

اتخاذ  مذکور هایبخشبر اشتغال  اقتصادی هایتحریمتاثیر  تجزیه و تحلیل ؛1درصد است 47.5

در همین راستا . سازدمی ممکن در جهت حل مساله اشتغال و بیکاری را مناسبهای گیریتصمیم

 یهاتحریمتاثیر سپس ابتدا شاخص کمی تحریم را محاسبه و پژوهش درصدد است که  نای

صنعت، کشاورزی و خدمات را با استفاده از سیستم معادالت  هایبخشاقتصادی بر اشتغال 

  بررسی کند. همزمان

و تقاضای نیروی  اقتصادی یهاتحریمدر گام نخست نیازمند تبیین نظری  پژوهشبرای انجام این 

ی تحقیق که دربرگیرنده مطالعات تجربی صورت گرفته در داخل و بعد از آن پیشینه کار هستیم.

به بررسی مدل پژوهش، شرح مختصری از متغیر  در گام دوم. شودمیخارج کشور است بیان 

اقتصادی، رشد اقتصادی  یهاتحریمو ارتباط میان  ها و جامعه آماریوابسته، متغیرهای مستقل داده

که بررسی اثر تحریم ف پژوهش اهدابه منظور بررسی  بعدیدرگام  .شودمیپرداخته  و اشتغال

بین رشد اقتصادی و اشتغال هر  و نیز روابط موجود اقتصادی مذکور هایبخش اقتصادی بر اشتغال

های برآوردی با استفاده از روش وتوان یک مجموعه معادالت را تشکیل داد می استبخش 

ها پرداخت. یک از سیستم معادالت به برآورد آن سیستم معادالت و با توجه به شرایط ویژه هر

های الزم از جمله زمونآ برای این منظور ابتدا سیستم معادالت و متغیرهای مدل معرفی شده و

قطری بودن برای برآورد این سیستم معادالت انجام خواهد گرفت و در نهایت  و آزمون همزمانی

های برای سیستم معادالت همزمان از میان روش های مذکور روش مناسببا توجه به نتایج آزمون

OLS 

2 ،SLS2 3 ،SLS3 4  وSUR 

  انتخاب خواهد شد. 1

                                                           
 مرکز آمار ایران. 1

2. Ordinary Least Squares 
3. Two-Stage Least Squares 
4. Three-Stage Least Squares 
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 ادبیات موضوع -2

 یالمللبین گذاریسرمایهکشور فرستنده بر تجارت و  یلهیکه بوس یدیهر قی: اقتصاد میتحر

 .شودمی دهینام یاقتصاد میوضع شود، تحر یاستیس رییوادار ساختن تغ یکشور هدف در راستا

ها و یا در لتداند که از سوی گروهی از دوتحریم را اقدامی می المللبینکمیسیون حقوق 

 .شودمیاعمال  المللبینچارچوب یک سازمان 

: منظور از تحریم اقتصادی کاهش یا متوقف کندمیاقتصادی را این چنین تعریف  یهاتحریم 2ایلر

اقتصادی و تجاری و مالی متعارف با کشور هدف از سوی کشور کردن یا تهدید به توقف روابط 

نظامی  ای غیریا کشورهای تحریم کننده است. در واقع تحریم سالحی اقتصادی در میدان مبارزه

 (.2007)ایلر،  کندمیو وارد حوزه عمل  بردمیاست که دیپلماسی را از گفت و گو فراتر 
 

 هاتحریمبندی قسیمت -2-1

طور  جا سعی شده به( که در این1بیان شده است )شکل هاتحریمهای بسیار متفاوتی از بندیتقسیم

 ها پرداخته شود. خالصه به مهمترین آن

های شوند. تحریمها به دو بخش جامع و کامل و منتخب و بخشی تقسیم میاز یک منظر تحریم

های دهد، در حالی که تحریمجامع و کامل تمامی تجارت کشور هدف را تحت تاثیر قرار می

 گیرد. منتخب و بخشی بیشتر تجارت کاالهای استراتژیک را هدف می

کننده یا های دستکاریهای اجبارآمیز و تحریملی تحریمها به دو نوع کاز منظری دیگر تحریم

جرا )یا شوند. وجه تمایز دو نوع مذکور در مخاطب، هدف و شیوه ااعمال نفوذکننده تقسیم می

ها و هدف (. در تحریم اجبارآمیز مخاطب، حکومت1376باشد )زهرانی، ها میاطالع رسانی( آن

م اعالم صورت آشکار و مستقی ین روش اجرای تحریم بهباشد و نیز در ااز آن تغییر رفتار می

سازی ثباتباشند و هدف از آن بیکننده مخاطب، مردم میگردد. اما در تحریم دستکاریمی

م جامعه خواهد بود. همچنین روش اجرای این تحریم نهان و پیچیده است. مزیت تحری

ان یک ین است که چون در شرایط فقدر تحریم اجبارآمیز در ابکننده از نظر کارایی دستکاری

توانند به کننده میهای دستکاریگردد، لذا تحریمها مشکل میدادن فرستنده با تحریم پیام، پیوند

های متعددی که تحریم تنش استفاده شده و بدین طریق از واکنشعنوان یک سیاست کم

 (. 1990وم، آورد اجتناب گردد )مراجبارآمیز به وجود می

                                                                                                                                        
1. Seemingly Unrelated Regressions 
2. Eyler 
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 لفها با در نظر گرفتن معیارهای مختتحریم بندی: تقسیم1شکل 

  (1376) و دیگران زهرانی منبع:

 

شوند. از دیدگاه تاریخی، تحریمی کنندگان تقسیم میاز نظر تعداد تحریم هاتحریمدیگر  بعداز 

 ای ضعیف در دستیابیگردد دارای پیشینهکه فقط از طرف یک کشور علیه کشور هدف وضع می

. تحریمی که در اعمال آن باشدمیهای سیاست خارجی به اهداف امنیت ملی و دیگر خواسته

تر از یک کشور سهیم باشند بار مالی و تجاری شدیدی را به کشور هدف برای تغییر سیاست بیش

کردن زیان  سازد. چرا که کشور هدف امکان یافتن جانشین برای کممورد اعتراض وارد می

ی نیاز به دارد. همچنین بخش بزرگی از تولید ناخالص ملی این کشور به واسطهاقتصادی را ن

های تحریمبندیتقسیم

از نظر گستره
(کل تجارت خارجی)جامع و کامل 

(اقالم استراتژیک)منتخب و بخشی 

از نظر هدف، مخاطب و شیوه اجرا

دستکاری 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

(یکباره)دفعی 

(تصاعدی)تدریجی 

از نظرتحمیل هزینه

اقتصادی

غیر اقتصادی
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، 1ی تحت تاثیر تحریم واقع خواهد شد )گالتونگالمللبین گذاریسرمایهمراودات تجاری و 

صورت یکباره و یا تدریجی بر کشور هدف تحمیل  توانند بهمی هاتحریم(. از منظر دیگری 1967

 د. نگرد

 می: تحرشوندیم میقست یاقتصاد ریو غ یبه دو نوع اقتصاداز لحاظ تحمیل هزینه  هاتحریم انیدر پا

 تفاوت کیراتژاست ریغ ای یمنافع اقتصاد ریسا یبرا میبا تحر کیاستراتژ هایهدف یبرا یاقتصاد

 نهیزو لذا ه شودمیجنگ  نهیگز نیگزیمعموال جا کیاستراتژ هایهدف یبرا میتحر رایدارد. ز

 هیوجابل تقکننده کامال اعمال یکشورها ایکشور  یاز جنگ کمتر و برا راتبآن به م یاقتصاد

ول، است: ا ایمعموال چهار مرحله کیاستراتژ هایهدف یبرا یاقتصاد یهاتحریماست. گذر به 

ر کشو از یو از راه مذاکره دوجانبه؛ دوم، درخواست علن یطور خصوص کشور هدف به قیتشو

ر د یمو اقدام نظا یبعد هایاقدام یبرا نیمشورت با متحد م،آن؛ سو یالم عمومهدف و اع

 .اقتصادی ریاز سطح غ میچهارم، آغاز تحر از؛یصورت ن

و هدف آن  شودیمآغاز  یاقتصاد یهاتحریممعموال قبل از  هاتحریم نی: ایاقتصاد ریغ میتحر

به  یتوجهیب یبر مبنا یاقتصاد ریغ میمورد نظر است. تحر استیس رییکشور هدف به تغ بیترغ

 موضوع طیشور و شراکو بسته به نوع  باشدمی یالمللبین یاعتبار و حق کشور هدف در صحنه

  .متفاوت است

محدود کردن مناسبات  قیچند دولت از طر ای کیشده  یزیراقدام برنامه یاقتصاد میتحر

های متعددی بندیتقسیم است. یاسیاعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف س یبرا یاقتصاد

  اقتصادی بیان شده است: یهاتحریماز 

عمال ا نهیمزآن را در دو  ایدانند یرا عموما بر دو نوع م یاقتصاد میتحر بندیدر یک تقسیم

 تحریم تجاری و تحریم مالی.  کنند:یم

و در  شودمی همراه یو صادرات یکردن انواع روابط واردات قطع ایکردن  با محدود یتجار میتحر

 یعنی ،شودمیکشور هدف اعمال  یبر روابط مال ییو فشارها تیو ممنوع تیمحدود یمال میتحر

 .گیردمیکشور تحت فشار قرار  یو معامالت مال یمال نیتام ،گذاریسرمایه

صورت  نیبه ا شوند.یم میو مثبت تقس یبه دو گروه منف یاقتصاد یهاتحریم بندی دیگردر تقسیم

 یهاتحریم یول ؛یالمللبین هاییهمکار یبرا یمشوق به عنوان مثبت یاقتصاد یهاتحریمکه 

 ردمو یکشورها ایضربه زدن به اقتصاد کشور  یبرا یابزار اقتصاد نیعنوان بهتر به یمنف یاقتصاد

                                                           
1. Galtung (1967) 
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دنبال  شده به میکشور تحر یکه برا ییامدهایپ لیبه دل یمنف یهاتحریم شوند،یهدف استفاده م

برخوردار هستند  یشتریب تیاز اهم یبا اقتصاد جهان یکپارچگیدارند از جمله کاهش درجه 

  (.2003، 1)کارسو
 

 علیه ایران هاتحریمای از سیر تاریخی خالصه -2-2

 اسالمی نقالبویژه پس از ا بهتحریم ایران توسط غرب از قدمتی طوالنی در تاریخ معاصر ایران 

سیاست  وصدق ی غرب در ارتباط با تحریم ایران به دوران حکومت مبرخوردار است. اولین تجربه

ز استفاده ابا  گردد، که آمریکا و انگلستان درصدد برآمدنداو مبنی بر ملی شدن صنعت نفت برمی

ن ملی د، جریات بوع حاصل از فروش نفابزار تحریم و فشار اقتصادی بر ایران که تنها درآمدش مناب

مریکا ویژه آ ب بهی دوم مبتنی بر تحریم ایران از سوی غرشدن نفت در ایران را مهار کنند. تجربه

اد. روند و متعاقب با آن در زمان جنگ تحمیلی رخ د 1357در زمان پیروزی انقالب در سال 

ث شد های غرب باعپیروی از برنامهحرکت جمهوری اسالمی ایران پس از انقالب اسالمی و عدم 

ای که نهد، به گوبیشتری بزنن یهاتحریمتا آمریکا و متحدانش برای تسلیم کردن ایران دست به 

جا که این گرفت، از آنیک جانبه علیه ایران بهره می یهاتحریماز الگوی  2006آمریکا تا سال 

ژیک تکنولو های اقتصادی وکرد، محدودیتمطلوبیت چندانی برای آمریکا ایجاد نمی هاتحریم

د مبادرت به تصویب به بع 2006آمریکا علیه ایران در بازارهای جهانی، ترمیم و تأمین شد، از سال 

 وادی ها و کشورها با ایران، در فضای مجازات اقتصقوانینی کرد که همکاری سایر شرکت

ان، قرار گرفت )فدائی و درخشهای اقتصادی ایالت متحده ممنوعیت از مشارکت با شرکت

1393.)  

صلی توان به شش دوره ااعمال شده علیه جمهوری اسالمی ایران را می یهاتحریمطور کلی  به

 : باشدهای خاص خود میبندی نمود که هریک دارای ویژگیتقسیم

 (1979-1981گیری )دوره گروگان یهاتحریم -1

 (1981-1988راق )ع -دوره جنگ ایران یهاتحریم -2

 (1989-1992دوره بازسازی ) یهاتحریم -3

 (1993-2001دوره ریاست جمهوری کلینتون، مهار دو جانبه ) یهاتحریم -4

 2001سپتامبر  11پس از واقعه  یهاتحریم -5

                                                           
1. Carus (2003) 
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 های شورای امنیت.پس از قطعنامه یهاتحریم -6

  :شد نمودار اقتصادی تحریم سیاست عرصه در جدید پدیده دو ،2001اما از سال 

 های غیر دولتی؛نخست، پیدایش و گسترش تحریم اقتصادی علیه افراد و سازمان

 هوشمند. هایتحریمدوم، گسترش فزاینده 

وضع  2001آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت که از سال  هایتحریمدر ذیل به مهمترین 

  :شوداند اشاره میشده
 

 علیه ایران المللبیناعمال شده آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان  هایتحریم :1 جدول

 نام نهاد اعمال شده علیه ايران یهاتحريم
های دوره

 تحريم

 المللبینسازمان  

2005-2001 

 اتحادیه اروپا گسترش روابط تجاری ایران با اتحادیه اروپا -

 ( 2002) رانیا ایه هستهألو آغاز مس کایآمر یسال از سو 5طرح داماتو به مدت  دیتمد -

  از سوی آمریکا به عنوان محور شرارت رانیا یمعرف -

  2004از سال  رانیدر قبال ا کایآمر استسی شدن ترسخت -

 (2001-2005) رانیا یمال نهادهای و هاافراد، سازمان ییدارا فیتوق -

 (2001-2003) رانیبه ا یصنعت یکاالها به سبب فروش قطعات یخارج هایشرکت میتحر -

  IEEE (2002)علمی اعمال شده علیه ایران توسط سازمان  یهاتحریم -

 آمریکا

 های دخیل در این موضوعای و شرکتآوری مرتبط با برنامه هستهدر زمینه مواد و فن میتحر -

 (2006) رانیا یامرتبط با برنامه هسته یرانیا یهاشرکت ییکردن دارا بلوکه -

  رانیا یحاتیتسل میتحر -

 های ایرانیتحریم تعدادی از بانک -

 ریو تکث دیتول یدر راستا رانیا یهاها با بانکدولت هیکل یامهیو ب یبانک ،یمال یعدم همکار -

  یاهسته یهاتیفعال

 (2007) کشورهای خارجیهای ایرانی به ممنوعیت مسافرت مسئوالن و سازمان -

 (2008های تحریم شده )شرکت ای از افراد وعالم فهرست گستردها -

 کردندیم یهمکار رانیا یکه با بانک مل یینهادها ییبلوکه شدن دارا -

های ایرانی و بیشتر توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله نظارت بر بانک یهاتحریماعمال  -

 هستند تقال اقالم تحریم شده پیشیننهایی که مشکوک به احمل و نقل ایران و کشتیتمام هواپیماهای 

(2008) 

های سازمان

 یالمللبین

2009-2006 

 رانیا یامسئوالن هسته یبرخ یبرا زایاخذ و یهاتیمحدود -

 رانیا ینفت میتحر -

 تحریم بازرگانی، مالی و بانکی ایران -

 (2006-2007ایرانی )های تحریم تعدادی از بانک -

 (2007تحریم سپاه پاسداران ) -

 (2007تحریم صنعت بیمه ) -

 (2007ای )های موشکی و هستهها در ارسال قطعات، تجهیزات و فناوریاعمال برخی محدودیت -

های شورای امنیت و ممانعت از پذیرش دانشجویان ایرانی به دلیل مسائل مربوط به اجرای قطعنامه -

 اتحادیه اروپا
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 (2008ای )های هستهفناوری

 (2008تحریم کشتیرانی و خطوط هوایی ایران ) -

 (2008های مالی و معامالت ارزی با بانک مرکزی )قطع همکاری -

 (2009های خودروسازی ایرانی )قطع همکاری با شرکت -

در  تیامن یبه شورا رانیا ایارجاع پرونده هسته یفرانسه، انگلستان و آلمان برا کا،یتالش آمر -

 (2006) در لندن 5+1 یجلسه

 2006در سال  فیشر یدانشگاه صنعت لیفارغ التحص 10اخراج حداقل  -

 (2006تحریم صنایع انرژی ایران ) -

سازمان مرتبط با سپاه پاسداران انقالب اسالمی و سه بانک دولتی ایران شامل ملت،  20بیش از  میتحر -

  (2006-2007ملی، صادرات )

 (2007تحریم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ) -

  اهویو  کروسافتیما یهاتوسط شرکت رانیا میتحر -

  (2008) رانیا ییو خطوط هوا یرانیکشت میتحر -

 رانیا میتحر یبرا یالمللبیناجماع  لیتشک یبرا کایآمر یتالش جد -

صنایع مهمات و متالوژی و صنایع شیمی تحریم مجموعه صنایع شهید ستاری، هفت تیر، گروه  -

 (2007پارچین )

  یو موشک ینظام یماهایبه قطعات هواپ رانیا یابیدست ایفروش  تیممنوع -

 رانیبه ا نگیلتریف یافزارهاافزار و نرمفروشنده نرم یهاشرکت هیکل میتحر -

  های فروشنده بنزینتحریم کلیه شرکت -

 زدر بخش نفت وگا گذاریسرمایهو  یتجار هاینهیزم هیجامع در کل یهاتحریم دیتمد -

 آمریکا

ملل؛ از جمله  ای توسط شورای امنیت سازمانعلیه ایران بر برنامه هسته هاتحریمدور چهارم  -

های ای و در نتیجه ممنوعیت خرید سالحهای هستههای مالی و تحریم گسترش سالحمحدودیت

 (2010ها توسط ایران )موشک سنگین مانند هلیکوپترهای جنگی و

های سازمان

 یالمللبین

2018-2010 

 (2010) های مورد استفاده در بخش نفت و گازممنوعیت فروش، تامین و انتقال تجهیزات و فناوری -

 (2011ها و افراد )تحریم تعدادی از شرکت -

ان در صنایع نفت و گاز های ایرمشترک با شرکت گذاریسرمایهاعمال تحریم در رابطه با ایجاد  -

 (2011طبیعی )

 (2011ای ایران )های هستهتحریم واردات و صادرات اسلحه و تجهیزات مربوط به فعالیت -

 (2011گیری دو ایرانی به اتهام ارسال قاچاق لوازم و تجهیزات نظامی هوایی )دست -

 ناشی از فضای تحریم(، صدور احکام قضایی علیه ایران 2011ای )قطع خدمات مالی و بیمه -

 یآموزشبانکی و  موسسات میتحر -

های ممنوعیت عقد هرگونه قراردادهای جدید واردات، حمل و نقل و خرید نفت خام و فرآورده -

 (2012نفتی ایران )

 های ایرانیتحریم خرید گاز، فروش فلزات، کسب مجوز از اروپا برای هرگونه معامله با بانک -

 ی )تحریم بانک مرکزی ایران(تحریم مالی و بانک -

ای های هستهنفتی علیه ایران در صورت کاهش برنامه یهاتحریماعالم اتحادیه اروپا در رابطه با لغو  -

(2012) 

 (2012علیه بخش بانکی، تجارت و انرژی کشور توسط اتحادیه اروپا ) هاتحریمتشدید  -

 (2012تحریم صادرات نفت ایران توسط اتحادیه اروپا ) -

 (2012اعمال محدودیت در پرواز هواپیمای ایرانی ) -

 5+1توافق اولیه ژنو یا همان برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( میان ایران، اتحادیه اروپا و گروه  -

 اتحادیه اروپا
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(2013) 

 (2015ای لوزان )تفاهم هسته -

 (2015) 5+1ای وین میان ایران، اتحادیه اروپا و گروه توافق جامع و نهایی هسته -

 ای توسط اتحادیه اروپاهسته یهاتحریماجرایی شدن برجام؛ لغو تمامی  -

 کنندنگهداری می راآن  ایتجارت نموده  الیکه با ر یخارج هایاز بانک مهیاخذ جر -

های کمک کننده به صورت تحریم شرکت دو جانبه آمریکا، انگلیس و کانادا؛ به یهاتحریماعمال  -

صنایع نفت و پتروشیمی ایران توسط آمریکا و اعالم دولت انگلیس به تمام مؤسسات مالی انگلیسی 

 (2011کار با همتایان ایرانی خود ) برای توقف کسب و

 رانیا یهاییاموال و دارا فیتوق -

 های فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمیتحریم شرکت -

 مشترک با حضور در ایران گذاریسرمایهممنوعیت  -

افراد و  ستیل شیو افزا یرانیحامل بار ا یهایکشت شیتفت ،یرانیا یهابانک میتحر شیافزا -

 (2010) میتحت تحر یهاشرکت

   (2011ها و افراد در ایران )تحریم تعدادی از شرکت -

  رتوریا رانیماهان، هما، ا ر،یا رانیا ییمایهواپ یهاشرکت میتحر -

ایران توسط آمریکا و اعالم تهدید ایران برای انتقاالت نفتی از طریق بستن تنگه  یبانک مرکز میتحر -

 (2012آمریکا ) یهاتحریمهرمز در واکنش به 

های جهان از انجام معامالت نفتی با ایران توسط ایاالت متحده و اعالم معافیت هفت ممنوعیت بانک -

مشتری عمده ایران یعنی هند، کره جنوبی، مالزی، آفریقای جنوبی، سریالنکا، تایوان و ترکیه از 

 (2012اقتصادی در صورت قطع واردات نفت از ایران ) یهاتحریم

  یرانیا ریو غ یرانیا هایها و شرکتافراد، بانک میتحر -

ها و ارائه ارز و طال در ازای ممنوعیت بازرگانی طال، فوالد، آلومینیوم با ایران از طرف کلیه دولت -

 واردات نفت از ایران

 اهیس ستیدر صنعت خودرو به ل رانیا یو تجار یمیپتروش هایاز شرکت یاضافه شدن تعداد -

 گذاریسرمایهو  یتجار یهاتحریم

، 13574های اجرایی شدن برجام؛ رفع تحریم از بانک مرکزی ایران و سوئیفت، لغو فرماناجرایی 

 (2016ای ایران توسط باراک اوباما )هسته یهاتحریمدر رابطه با  13645، 13622، 13590

 (2017پی ایرانی )فیلترینگ آی -

 (2017تحریم خدمات هاستینگ و دامین ) -

 (2018)تولیدکننده اپلیکیشن موبایل( )تحریم شرکت هانیستا  -

 ( 2018خروج آمریکا از برجام) 

 روزه شامل: 90ای علیه ایران توسط آمریکا بعد از تنفس هسته یهاتحریماحیای 

 های دالر آمریکا توسط حکومت ایران؛مربوط به خرید یا اکتساب اسکناس یهاتحریم -

 فلزات گرانبها؛ مربوط به تجارت ایران با طال یا یهاتحریم -

ساخته مانند مربوط به فروش، عرضه، تأمین یا نقل و انتقال گرافیت، فلزات خام و نیمه یهاتحریم -

 سازی فرآیندهای صنعتی به ایران؛افزار برای یکپارچهآلومینیوم و فوالد و صادرات نرم

ای که ها و وجوه عمدهبمربوط به معامالت خرید یا فروش ریال ایران یا نگهداری حسا یهاتحریم -

 شونددرخارج از خاک ایران بر پایه ریال نگهداری می

 نویسی یا تسهیل معامالت دیون حاکمیتی ایران؛مربوط به خرید، پذیره یهاتحریم -

 بخش خودروسازی ایران یهاتحریم -

 روزه شامل: 180جدید آمریکا بعد از تنفس  یهاتحریماعمال 

 آمریکا
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سازی ایران و عامالن بنادر شامل شرکت کشتیرانی کشتیرانی و کشتی هایبخشتحریم معامله با  -

 ها؛جمهوری اسالمی ایران، خطوط کشتیرانی جنوب و وابستگان به آن

کش ایران، شرکت بازرگانی تحریم مربوط به معامله با شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفت -

 صوالت نفتی یا محصوالت پتروشیمی از ایران؛نفت ایران )نیکو( و از جمله خریداری نفت، مح

مربوط به مبادالت موسسات مالی خارجی با بانک مرکزی ایران و موسسات مالی ایرانی  یهاتحریم -

در فهرست تحریم قرار  2012قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی  1245که به موجب بند 

 اند؛گرفته

پیام رسانی مخصوص مالی به بانک مرکزی ایران و دیگر موسسات مرتبط با ارائه خدمات  یهاتحریم -

 ( CISADAقانون  104مرتبط با بند (مالی ایران 

 مربوط به ارائه خدمات پذیره نویسی، بیمه یا بیمه اتکایی یهاتحریم -

 مربوط به بخش انرژی ایران یهاتحریم -

 (2016) مطالعات کاتزمن گردآوری نویسنده از منابع مختلف به خصوص منبع:

 

گذارند در های متعددی بر سطح اشتغال تاثیر میاعمال شده از کانال هایتحریمکه با توجه به این

 .شده استاقتصادی بر سطح اشتغال بررسی  هایتحریمصورت خالصه مکانیزم اثرگذاری ه ادامه ب

اقتصادی بر اشتغال، با توجه به باال بودن حجم درآمدهای نفتی از  هایتحریممهمترین اثر اعمال 

طور قابل  کل درآمد دولت، از کانال درآمدهای نفتی است. اثر کاهش درآمدهای نفتی به

های دنبال دارد. بازتاب این امر بالفاصله در تراز پرداخت بینی کاهش درآمدهای ارزی را بهپیش

آن به سایر متغیرهای مهم از جمله میزان تولید ناخالص داخلی و رشد  یابد و تاثیرخارجی نمود می

اند نیز سرایت های خارجی وابستهمستقیم به تراز پرداخت طور مستقیم و غیر اقتصادی که به

واسطه کاهش درآمدهای نفتی، دولت را در انجام تعهدات خود  . کاهش درآمد دولت بهکندمی

در شرایط عادی دولت با فروش ارز به بانک مرکزی و نماید به این صورت که دچار مشکل می

پردازد. در های خود به پیمانکاران را میهای جاری و عمرانی و بدهیتبدیل آن به ریال، هزینه

شرایط تحریم با توجه به عدم انتقال ارز به کشور با وجود طلبکار بودن دولت از کشورهای طرف 

که دولت درآمدی برای پرداخت تر آنبه دریافت مطالبات خود نبوده و مهمحساب خود قادر 

های انجام شده توسط پیمانکاران و طلبکاران داخلی ندارد. عدم توانایی دولت در پرداخت هزینه

ها نقدینگی الزم برای شروع که این بنگاه شودمیاین مطالبات عالوه بر خطر ورشکستگی، باعث 

 ا نداشته باشند.های جدید رپروژه

های طریق مکانیسم ازچه گفته شد، تحریم و کاهش درآمدهای ارزی ناشی از نفت بر آن بنا

طور کلی پیامد  به. دهدمی، رشد اقتصادی و اشتغال را تحت تاثیر قرار گذاریسرمایهمتفاوتی 

ها یا دهی بانکنوسانات نقدینگی، نقدینگی ارزی و میزان وام درتوان می را هاتحریم
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و همچنین  گیردمیو شرایطی که تحریم در آن انجام  هاتحریمگذاری دید. بسته به حجم سپرده

ها یا افزایش دهی بانکامکانات و محدودیت بازیگران، سیاست انقباضی مانند کاهش ظرفیت وام

به کاهش فعالیت در بخش واقعی اقتصاد  هاتحریمکنندگان در اثر فرآیندهای دورزدن هزینه تولید

، شودمی. در اینجاست که پیامدهای تحریم در بخش واقعی اقتصادی قابل مشاهده شودمیمنجر 

دنبال آن متغیرهایی همچون اشتغال، سودآوری و مصرف  چرا که رشد اقتصادی کاهش یافته و به

اقتصادی باشد )مرزبان و  نیز سیر نزولی گرفته و ممکن است کشور هدف شاهد بروز رکود

  (.1394استادزاد، 

تفاده ترسی اسار نمودن دسی و یا حداقل دشوالمللبینمحروم نمودن ایران از منابع مالی و اعتباری 

ابع و ت که منبوده اس اقتصادی علیه ایران یهاتحریماز این منابع، یکی از اهداف میانی )ابزاری( 

 د از:سازد که عبارتناقتصاد کشور ایران را از چند کانال احتمالی با محدودیت مواجه می

واد مه خرید زینهبا افزایش  ،باشنداول: در صنایعی که به مواد اولیه و قطعات خارجی نیازمند می

 اولیه و قطعات هزینه تولید افزایش خواهد یافت.

ی به ارند مشکالتآالت و تکنولوژی نیاز دصنعتی که به ماشین گذاریسرمایههای دوم: در طرح

  وجود خواهد آمد.

  ای از بازارهای وارداتی صنایع دچار محدودیت خواهد گردید.سوم: پاره

های برای طرف 1)اعتبارات اسنادی( دار یاصورت گرفته گشایش اعتبارات مدت یهاتحریمبا 

طور حتم  خصوص طرف ایرانی دچار مشکالت زیادی خواهد شد. در این ارتباط به و به خارجی

هایی باالتر و امنیتی کمتر را به همراه دارند، جایگزین رسمی منسوخ شده که هزینه های غیرراه

خصوص واردکنندگان  د شد. این امر بهنی خواهالمللبینهای های متعارف دریافت و پرداختشیوه

های فعالیتشان برای صنایع داخلی جنبه حیاتی دارد مجبور به خریدهای نقدی از طریق حوالهرا که 

ی ضررهای زیادی را متوجه المللبینسازد که ممکن است در معامالت بزرگ ارزی می

با محدود نمودن شبکه بانکی و  هاتحریمواردکنندگان )دولتی یا خصوصی( کند. عالوه بر این 

گردد بهای  ن ممکن است بخش تجارت را با مشکالتی مواجه کرده و نیز سبببانک مرکزی ایرا

های بانکی دنیا چه شبکهعنوان مثال، چنان تمام شده کاالها و خدمات در ایران افزایش یابد. به

های مالی طور مستقیم ارتباط مالی با ایران داشته باشند، مسلما ایران برای انجام فعالیت نخواهند به

های چند ملیتی عمل نماید، که خود به معنای هزینه انجام ها و یا شرکتز طریق واسطهباید ا

                                                           
1. (Letter of Credit) LC 
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. در نتیجه بهای باشدمیی المللبینهای مالی عملیات مالی باالتر و پرداخت بخشی از منابع به واسطه

شاهد کاهش های معامالتی یابد و با باال رفتن هزینهتمام شده کاالها و خدمات در ایران افزایش می

پذیری اقتصاد ایران خواهیم بود. در نهایت این موضوع قادر است لطمه شدیدی به بخش رقابت

تجارت و صنایع داخلی وابسته به واردات وارد آورد و این بدان معناست که صادرات و واردات 

تغال ایران بسیار لطمه خواهد دید. تاثیر چنین تحریمی در درجه اول در سطح اش هاتحریمدر نتیجه 

 باعث و به علت نبودن بازار مصرف برای کاالهای تولیدی کشور هدف، کندمیبسیار مهم جلوه 

  .کندمیو دولت را با کسری بودجه مواجه  شودمی نیروی کاربیکاری 

. بر اساس مطالعات، باشدمیمستقیم خارجی  گذاریسرمایهیکی دیگر از اثرات تحریم کاهش 

خارجی در ایران دالیل متعددی دارد اما تحریم این مشکل را تشدید  اریگذسرمایهکاهش حجم 

جلوگیری از ورود ارز و سرمایه  گیردمیچه مورد توجه قرار ، آنگذاریسرمایه. در تحریم کندمی

های در طرح گذاریسرمایهها گذاران خارجی است که عموماً هدف آنخارجی توسط سرمایه

و  گذاریسرمایهزیربنایی و بنیادی اقتصاد جامعه است و ارتباط مستقیم با تحریم مالی دارد. کاهش 

 بانکی است.  یهاتحریمهای اقتصادی، کاهش نرخ رشد اقتصادی و اشتغال از دیگر آثار فعالیت

جود در های موها بر کشتیرانی و صنعت هواپیمایی و ضعفو محدودیت هاتحریمهمچنین اعمال 

ی ایران باعث شده است که اهای سنگین حمل و نقل جادهمشکالت و هزینه حمل و نقل ریلی و

یابد، در ادامه واردات و هزینه تمام شده واردات افزایش هزینه معامالتی در سطح تجارت خارجی 

متکی به واردات مواد اولیه وارداتی با کاهش تولید، کاهش رشد  هایبخشکاهش یافته و 

 قتصادی و در نهایت کاهش اشتغال مواجه هستند. ا
 

 پیشینه تحقیق -2-3

 المللبینی هاپژوهشای نسبتا غنی در اقتصادی از سابقه یهاتحریماگرچه مطالعات مربوط به 

را  هاتحریماقتصادی  -بیشتر ابعاد سیاسی هاپژوهشریب به اتفاق این قبرخوردار است، اما اکثر 

ای در های صورت گرفته، کمتر مطالعهاند. همچنین طبق بررسیمورد تجزیه و تحلیل قرار داده

صنعت، خدمات و کشاورزی صورت  هایبخشاقتصادی بر اشتغال  یهاتحریمایران، از منظر تاثیر 

در ارتباط با  های انجام شدهترین پژوهشرو، در این بخش به مرور مهم پذیرفته است. از این

 نیز باشدمی. اضافه بر آن، مطالعاتی که مربوط به ایران شودپرداخته می در خارج از کشور تحریم

  ذکر گردیده است.
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ی بر المللبین هایتحریمبا استفاده از پانل ثابت تاثیر  در پژوهشی( 2019) 1کیانگ فو و همکاران

کنند. بررسی می 2002-2016بازه زمانی کشور تحریم شده طی  22در را عملکرد محیط زیست 

 ،گیردمیاندازه  را (EPI) عملکرد محیط زیست توسط شاخص عملکرد محیطی که در این مطالعه

 EPIدارد و نمرات  EPIتاثیر منفی بر  هاتحریمنتایج پژوهش حاکی از آن است که تحمیل 

 کشورهای تحریم شده کاهش می یابد.

را بر نرخ ارز روبل با استفاده از رویکرد  هاتحریمتاثیر  ای( در مطالعه2018) 2کوروتینا و همکاران

با  2014اعمال شده علیه روسیه در سال  یهاتحریمکنند. بررسی می Herstتجربی و شاخص 

این است که نرخ ارز روبل که دو برابر نسبت به سطح  شوک در بازار نفت همزمان بود. اعتقاد بر

و کاهش قیمت نفت قرار گرفته است. اما  هاتحریمپیش از بحران کاهش یافته است تحت تاثیر 

های اعمال شده در سال یهاتحریمکه هیچ ارتباط مستقیمی بین  دهدمینتایج این پژوهش نشان 

 وجود ندارد.  (روبل)و نرخ ارز  2015-2014

خارجی و تحریم: یک تحلیل تجربی از  گذاریسرمایه" ای با عنوان( در مطالعه2018) 3میرکینا

 1970های کشور از سال 184های مربوط به با استفاده از داده "مدت و اثرات طوالنی مدت کوتاه

. نتایج این پژوهش نشان کندمیخارجی را بررسی  گذاریسرمایهتاثیرات تحریم بر  2010تا 

 مستقیم خارجی گذاریسرمایهباعث کاهش قابل توجه در  هاتحریمکه در کوتاه مدت  دهدمی

  اگرچه این اثر در بلند مدت تا حدی از بین رفته است. شودمی

ی کشور طی دوره 68( اثرات تحریم اقتصادی بر نابرابری درآمدی در 2016) 4آفورگبر و مهادون

 دهدمیاند. نتایج این مطالعه نشان بررسی کرده GMMرا با استفاده از روش  1960-2008زمانی 

اقتصادی افزایش داده  یهاتحریمهای زندگی در کشورهای مورد تحریم بعد از برقراری که هزینه

تجاری و مالی وضع شده اثرات زیانبار و  یهاتحریمگر این بود که شده است. همچنین نتایج بیان

شدت  هاتحریمتر شدن زمان نابرابری درآمدی در این کشورها داشته است و با طوالنیمتفاوتی بر 

 ها بیشتر شده است.اثرگذاری آن

اقتصادی بر  یهاتحریممستقیم  به بررسی اثرات رفاهی مستقیم و غیر (2017) عزتی و سلمانی

آل تقاضای ایده کنندگان نهایی کاالها و خدمات در ایران با استفاده از روش سیستممصرف

                                                           
1. Qiang Fu (2019)  
2. Korotin (2018) 
3. Mirkina (2018) 
4. Afesorgbor and Mahadevan (2016) 



 

 1400بهار و تابستان  ،پنجمبیست و  شماره ،سیزدهم سال گذاری اقتصادی،سیاست نشریه   78

AIDS پرداختند. به منظور تجزیه و تحلیل اثرات تحریم بر رفاه  1980-2012ی زمانی در دوره

( مورد CV و تغییرات جبران شده EVکنندگان معیارهای تغییرات رفاه )تغییرات معادل مصرف

کنندگان نهایی سطح رفاه مصرف هاتحریماستفاده قرارگرفتند. نتایج این مطالعه نشان داد که 

در شرایط تحریم و  CV و EVکاالها و خدمات را کاهش داده است و مقایسه مقادیر معیارهای 

های افزایش قیمت کاالها و خدمات مصرفی که سیاست دهدمیشرایط بدون تحریم نشان 

کنندگان در شرایط تحریم داشته است. همچنین های رفاهی بیشتری برای دولت و مصرفهزینه

کنندگان نهایی در واکنش به تغییرات درآمد و قیمت داده شد که الگوی رفتاری مصرف نشان

تواند در تصمیمات کرده که چنین وضعیتی می تغییر هاتحریمکاالها و خدمات تحت تاثیر 

. بر این اساس شودمیکننده عدم اطمینان ایجاد کند که منجر به اثرات جانبی بر اقتصاد مصرف

  بسیار مطلوب است. هاتحریمحذف 

اقتصادی و تجاری بر روابط  یهاتحریمبه بررسی تاثیر ای مطالعهدر  (1397) آقایی و همکاران

یافته، با تجاری ایران و کشورهای عمده شریک تجاری در چارچوب یک الگوی جاذبه تعمیم

های بر اساس داده. الگوسازی مدل تحقیق اندی اقتصادسنجی پانل دیتا پرداختههامدلاستفاده از 

های این پژوهش حاکی از این صورت گرفته است. یافته 1394تا  1375های آماری ساالنه طی سال

تری بر ارزش صادرات و واردات ایران طی دوره مورد ضعیف تاثیر منفی کم یهاتحریماست که 

بر میزان صادرات و ای شدید و گسترده تاثیر منفی قابل مالحظه یهاتحریمبررسی داشته است. اما 

واردات کاالهای تجاری ایران داشته است. بنابراین اقدامات انجام شده در جهت کاهش یا لغو 

تواند منجر به رونق روابط تجاری )برجام(، می ایشدید علیه ایران نظیر توافق نامه هسته یهاتحریم

 .شرکای عمده تجاری گردد باایران 

بر تجارت دوجانبه محصوالت کشاورزی بین ایران و  هاتحریمتاثیر وضع و رفع  (1396جاریانی )

( EU( و نیز کشورهای عضو اتحادیه اروپا )MENA) کشورهای عضو مناشرکای تجاری آن در 

تا  2000های در فاصله زمانی سال نظر را و همچنین صادرات و واردات به/ از کشورهای مورد

های پانل مورد مطالعه قرار داده ( و دادهGMMگشتاورهای تعمیم یافته )با استفاده از روش  2014

بر تجارت متقابل محصوالت کشاورزی بین  هاتحریمگر آن است که است. نتیجه این تحقیق بیان

تأثیر بوده، ولی در ایران و کشورهای منطقه منا و نیز صادرات و واردات به/ از این کشورها بی

تجارت متقابل بین ایران و کشورهای اتحادیه اروپا و همچنین صادرات و مقابل بر ارزش این 

 اند.واردات به/ از این کشورها موثر بوده
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 یاهیسرما یکاالها متحری بلند مدت و مدت آثار کوتاه یبه بررس (1396) مهرگان و کردبچه

مدل  کیپژوهش از  نای در. اندپرداخته 1355-1391ه دور یط یناخالص داخل دیبر تول یواردات

که اثر کاهش  دهدمینشان  یتجرب هایافتهیاستفاده شده است و  ایوقفه چند جمله عیساده توز

( شی)افزا نموده وکاهش تیتابع درجه دوم تبع کیاز  GDPبر  ایهیسرما یالهاواردات کا

 آثار خود را بر کاهش یطور آن به یاقتصاد میچون تحر یلیدل هر به ایهیسرما یواردات کاالها

شاهد اثرات  توانیهنوز م متحری از پس هاو تا سال دهدمینشان ن یناخالص داخل دی( تولشی)افزا

 ددهیمقاله نشان م نیا هایافتهی نی. همچنبود یناخالص داخل دیبر تول یسال جار میمعنادار تحر

 یدرصد کاهش در واردات کاالها کی یعنیاست  0.68ل بلندمدت معاد شیافزا بیکه ضر

  .شودمیدرصد 0.68ر به مقدا GDP باعث کاهش ،ایهیسرما

در رشد اقتصادی ایران با  هاتحریممستقیم  ای آثار مستقیم و غیردر مقاله (2016عزتی و سلمانی )

اند. در این مقاله دو بررسی کرده 1356 -1391زمانی  تاکید بر بخش خارجی اقتصاد را طی دوره

زا به صورت همزمان تدوین شد و با روش اقتصاد سنجی حداقل ی رشد درونهامدلمدل بر پایه 

به صورت  هاتحریمکه  دهدمیها نشان تجزیه و تحلیل شد. یافته 2SLS ایمربعات دو مرحله

مستقیم نیز بر  ثر غیرا هاتحریممستقیم اثر چندانی بر رشد اقتصادی ایران نداشته همچنین بیشتر 

مستقیم از طریق محدودکردن واردات کل، واردات  صورت غیر اند. این آثار بهاقتصاد داشته

ای و اولیه و صادرات منجر به کاهش رشد اقتصادی ای، واردات کاالهای واسطهکاالهای سرمایه

 کشور شده است.

ها اند. آنبر اقتصاد ایران را بررسی و تحلیل کرده هاتحریمتاثیر  (2016) زارونی و فقه مجیدی

تحلیلی -تاثیر تحریم بر اقتصاد ایران به ویژه بر متغیر اقتصاد کالن را با استفاده از روش توصیفی

بخش بزرگی از اقتصاد ایران را فلج  هاتحریماند که گیری کردهاند و نتیجهمورد بررسی قرار داده

، افزایش بیکاری، گذاریسرمایهکردن دسترسی به ارز، کاهش  د، از جمله محدواست کرده

وابستگی اقتصادی به نفت  هاتحریماقتصادی. از سوی دیگر  افزایش تورم و در نهایت کاهش رشد

پذیری به عوامل خارجی اند و باعث افزایش ظرفیت تولید داخلی و کاهش آسیبرا کاهش داده

  شده است.
 

 روش انجام تحقیق -3

صورت گرفته هستیم.  برای بررسی هدف پژوهش، نیازمند تصریح معادالت متناسب با تبیین نظری

مختلف اقتصاد از جمله بازار کار  هایبخشاقتصادی  یهاتحریمتبیین شد، اعمال  چهبر اساس آن
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تبیین توان با با این حال می باشدمیسازد. گرچه این موضوع تاییدی بر هدف پژوهش را متاثر می

صورت تجربی نیز این مطلب را ه معادالت الزم )استخراج شده از چارچوب نظری پژوهش( ب

  مورد آزمون قرار داد.

انال یم و از کمستق صورت غیر اقتصادی بر سطح اشتغال به یهاتحریمکه اثرات با توجه به این

تغال اقتصادی بر اش یهاریمتحسیستم معادالت همزمان را برای برآورد تاثیر  تولید است؛ بنابراین

 میخواه یه معرفرح شدمط ینظر اتیتوجه به ادب بامورد استفاده قرار داده و ابتدا معادله اشتغال را 

اخلی لص دنمود. سپس در یک مدل جداگانه متغیرهای اقتصادی اثرگذار بر میزان تولید ناخا

 ود.معرفی خواهیم نم بخش صنعت، کشاورزی و خدمات را بررسی و الگوی دیگر پژوهش را

 اشتغال نیروی کار  

 نییتصاد تعدر اق کاری روین یاشتغال در کشور با توجه به مقدار عرضه و تقاضا زانیم ،یطورکل به

ی روین یتقاضا وجود دارد و نسبت به یکاف زانیکار به می رویکه عرضه ن یطی. در شراشودمی

 هاییرشمارس جیاکار برابر است. با توجه به نتی روین یاشتغال با تقاضا زانیاست، م شتریکار ب

 تیعّجم همواره ران،یمختلف در ا هایدر سال اینمونه یرینفوس و مسکن و طرح آمارگ یعموم

 نیابه  بوده است؛ شتریشاغل ب تیکار( از جمعّی ایجو کاریشاغل و ب تیفعال )مجموع جمعّ

 .ستیار ن، دور از انتظکندمی نییاشتغال را تع زانیکار، م یروین یفرض که تقاضا نیا ب،یترت

 تمزدهایر دسددهنده تعداد افرادی است که کارفرما تقاضای نیروی کار یا تعداد شاغلین، نشان

توان به دو را می های موجود در تقاضای نیروی کار(. نظریه1392)شاکری،  کندمیمعین استخدام 

 (1388دسته عمده تقسیم کرد: )شیری و رحمانی، 

ز سوی ار اها تقاضای عامل کهای ایستای تقاضای عامل کار هستند که در آندسته اول، نظریه

 . شودمیکارفرمایان در یک مقطع زمانی معین بررسی 

سوی  ر ازها تقاضای عامل کاهای پویای تقاضای عامل کار هستند که در آندسته دوم، نظریه

 .گیردمیواحدهای تولیدی در چند دوره زمانی مورد توجه قرار 

نخستین الگوی پویای مورد بررسی برای تعیین اشتغال، رهیافت تقاضای نیروی کار است. بر اساس 

گردد و فرض ها تعیین میکردن تابع سود بنگاهسطح اشتغال با استفاده از حداکثراین روش، 

. تحلیل تئوریک الگوهای باشدمی (𝑁) برابر با سطح اشتغال (𝑁𝑑) تقاضای نیروی کار ودشمی

( ارائه شده است. در این روش، 1986) 1وسیله نیکل طور گسترده به پویای تقاضای نیروی کار به

                                                           
1. Nickel (1986) 
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𝑅(𝑁𝑡صورت  تابع درآمد خالص واقعی به , 𝐷𝑡,
𝑃𝑚𝑡

𝑃𝑡
, 𝐾𝑡) گردد که معرفی می𝑁𝑡  ،اشتغال𝐾𝑡 

دهنده متغیرهای نشان 𝐷𝑡قیمت محصول و  𝑃𝑡قیمت مواد اولیه،  𝑃𝑚𝑡سرمایه،  موجودی

. البته در این الگو، فرض رقابت ناقص اعمال شده و بنابراین، قیمت از باشدمیدهنده تقاضا انتقال

که سود مورد انتظارش حداکثر  کندمیرا طوری انتخاب  𝑁𝑡هزینه نهایی انحراف دارد. حال بنگاه 

  از قبل معین است(: 𝐾𝑡گردد )البته 
 

𝜋 = ∑ 𝜌𝑡∞
𝑡=1 {𝑅 (𝑁𝑡 , 𝐷𝑡,

𝑃𝑚
𝑃𝑡

⁄ ) − 𝑊𝑡𝑁𝑡 − 𝐶𝑡𝑊𝑡[𝑁𝑡 − 𝑁𝑡−1(1 − 𝑞𝑡)]2}    (1)  
 

𝑃𝑚نرخ دستمزد واقعی،  𝑊𝑡که در آن، 
𝑃𝑡

های تعدیل هزینه 𝐶𝑡نسبت قیمت مواد به محصول،  ⁄

معین و  𝑞𝑡و  𝐶𝑡که با حل مسأله فوق برای  باشدمینرخ رها کردن شغل  𝑞𝑡نسبت به دستمزد و 

  ثابت خواهیم داشت:
 

𝑁𝑡 = 𝜆𝑁𝑡−1 + (1 − 𝜆)(1 − 𝑎𝜆) ∑ (𝑎𝜆)𝑖𝑁𝑡+𝑖
∗∞

𝑖=0             (2)  
 

1طوری که  یک پارامتر بوده، به 𝑎که در آن،  − 𝑎  باشدمیبرابر نرخ بهره واقعی .𝑁𝑡+𝑖
∗ 

𝑡دهنده سطح بهینه اشتغال مورد انتظار در دوره نشان + 𝑖  و𝜆  ضریب تعدیل است که تابعی از𝐶𝑡 ،

𝑞𝑡  و𝑎 ( نشان دهنده طرح بهینه بنگاه برای 2. معادله )باشدمیN های خواهد بود و ارزش𝑞𝑡 ،𝐶𝑡 

بینی شود. در شروع تواند پیشنمی 𝑞𝑡 ،𝐶𝑡شد. البته در هیچ روشی برای آینده داده شده فرض می

تغییر خواهد کرد و یک طرح بهینه جدید شکل خواهد گرفت که در نتیجه،  𝑞𝑡 ،𝐶𝑡دوره بعد 

ها تغییر درون یک طرح ثابت است، اما بین طرح 𝜆آید. پس دست می به 𝜆ارزش متفاوتی برای 

صورت زیر  به 𝜆جا که مقدار مناسب نرخ بهره بلندمدت ثابت خواهد بود، خواهد کرد. از آن

  :شودمیتعریف 
 

λ = 𝜆(𝐶𝑡, 𝑞𝑡),      
𝜕𝜆

𝜕𝐶
> 0,

𝜕𝜆

𝜕𝑞
> 0 

 

. انتظار بر این است که بیشتر از یک شودمیصورت لگاریتمی در نظر گرفته  در اینجا فرم الگو به

های تعدیل متفاوت یا هزینه i=1,2,……Iوقفه برای متغیرهای الگو وجود داشته باشد. فرض کنید 

𝑁𝑡وجود خواهد داشت، اما تعادل بلندمدت همان  𝜆𝑡رو، در الگو  دارد و از اینوجود 
است.  ∗

  :شودمیوسیله معادله زیر مشخص  تحت این شرایط اشتغال کل به
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∏ (1 − 𝜆𝑖𝐿)𝐼
𝑖=1 𝑁𝑡 = ∑ (1 − 𝜆𝑖

𝐼
𝑖=1 )(1 − 𝑎𝜆𝑖) ∑ (𝑎𝜆𝑗)

𝑗∞
𝑗=0 (1 − 𝜆𝑗𝐿)𝑁𝑡+𝑗

∗  (3)  

 

روی انواع مختلف نیروی کار با هزینه استخدام و عملگر وقفه است. جمع کردن  Lکه در آن 

( با چندین وقفه روی متغیر 3رود فرم معادله )اخراج متفاوت، آثار مشابهی خواهد داشت. انتظار می

در معادله  𝑁𝑑(، 2( داشته باشد. حال اگر از معادله )1تری نسبت به معادله )وابسته ساختار پیچیده

  ت:خواهیم داش شود( جایگزین 3)
 

𝑁𝑡 = ∑ 𝛾𝑗
𝐽
𝑗=1 (𝐶𝑡, 𝑞𝑡)𝑁𝑡−𝑗 + ∑ 𝐵𝑘𝑗

𝐽
𝑗=0,𝑘=1 (𝐶𝑡, 𝑞𝑡)𝑋𝑘𝑡−𝑗 + 𝜀  (4)  

 

تواند شامل دستمزد واقعی، قیمت واقعی که می باشدمیبردار متغیرهای مستقل  𝑋𝑡در این الگو، 

پارامترها باشد. این الگو با یک تغییر در  مواد اولیه، موجودی سرمایه، متغیرهای تکانه تقاضا و ...

  صورت زیر ارائه شود: تواند بهمی
 

𝛥𝑁𝑡 = 𝜃0𝑁𝑡−1 + ∑ 𝜃𝑗𝛥𝑁𝑡−𝑗
𝐽
𝑗=1 + ∑ (𝛷𝐾0𝑋𝐾𝑡−1 + ∑ 𝛷𝐾𝑗+1𝛥𝑋𝐾𝑡−𝑗)𝐾

𝑘=1  (5)  
 

 یا
 

𝛥𝑁𝑡 = 𝜃0(𝑁𝑡−1 + ∑ ∏𝑘𝑋𝑘𝑡−1

𝐾

𝑘=1

) + ∑ 𝜃𝑗𝛥𝑁𝑡−𝑗

𝐽

𝑗=1

+ ∑ ∑ 𝛷𝐾𝑗+1

𝐽

𝑗=1

𝐾

𝑘=1

𝛥𝑋𝐾𝑡−𝑗  

 

𝛥که در آن،  = (1 − 𝐿)  و∏𝑘 =
𝜃𝑘0

𝜃0
𝜃0و  ⁄ < اساس مدل نظری، بردار  است. بر 0

 به شودمی( در نظر گرفته 5صورت معادله ) متغیرهای وابسته و مستقل در رابطه رگرسیونی به

طوری که اشتغال در یک دوره تابعی از مقادیر با وقفه خود و نیز تابعی از بردار متغیرهای مستقل 

  (:1378امینی، ) شودمیصورت زیر ارائه  است که فرم کلی آن به
 

𝑁𝑡 = 𝑓(𝑁𝑡−𝑖, 𝑌𝑡 , 𝑊𝑡 , 𝐾𝑡 , 𝐴𝑃𝑡 , 𝐹𝐼𝑅𝑡, 𝑇𝐴𝑋𝑡)       

 رهیافت پویای تقاضای نیروی کار که به وسیله نیکل از مدل اشتغال مورد استفاده در این پژوهش

که تغییرات انجام شده در مدل جهت انطباق با موضوع پژوهش  شده است اخذ ،( ارائه شده1986)

  است.
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𝐿𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑌𝑡 + 𝛼2𝑊𝑡 + 𝛼3𝐾𝑡 + 𝛼4𝐴𝑃𝑡 + 𝛼5𝐹𝐼𝑅𝑡 + 𝛼6𝑇𝐴𝑋𝑡     (6)  
 

 متغیرهای مدل عبارتند از:

L : ،متغیر اشتغالY ،ارزش افزوده :W :کار، ی رویدستمزد نK :هیسرما یوجودم، APوری : بهره

 . غیر مستقیم اتیمال: خالص TAX، : نرخ بهره حقیقیFIR نیروی کار،

  اقتصادیرشد 

در رابطه با الگوی رشد اقتصادی در هر کشور متناسب با شرایط خاص آن، عواملی در روند رشد 

اقتصادی اثر گذارند. اکثر مطالعات صورت گرفته در زمینه رشد اقتصادی از الگوی خاصی پیروی 

به منظور اند. بدین معنا که محققان ابتدا معادله حسابداری رشد را در نظر گرفته و سپس نکرده

( علت 1990) 1نمایند. خان و رینهارتتوضیح بهتر رشد اقتصادی، متغیرهایی را به الگو اضافه می

دانند. بر اساس الگوهای رشد ی رشد در توضیح رشد اقتصادی میهامدلاین عمل را ناتوانی 

ح رشد زا نه تنها عوامل نیروی کار و سرمایه، بلکه متغیرهای کالن دیگر نیز در توضیدرون

(. برای مثال نفت و صادرات آن در کشور ما متغیر 1382اقتصادی موثرند )درگاهی و قدیری، 

(. پس مبنای مدل رشد 1386مهمی است که بر روند رشد اقتصادی ایران اثر داشته است )اینانلو، 

  باشد: 7رابطه به شرح تواند میاقتصادی مورد استفاده برای ایران 
 

𝑌𝑡 = 𝐴𝑡𝑓(𝐾𝑡. 𝐿𝑡 . 𝑍𝑡)       (7)  
 

 :Aکل نیروی کار،  :L: موجودی سرمایه، K: محصول واقعی کل در اقتصاد، Yکه در آن، 

نیز در  t: سایر عواملی است که بر رشد اقتصادی تاثیر خواهند گذاشت. Zتکنولوژی کل تولید و 

 (. 1385های مختلف است )تقوی و محمدی، این تابع مبین سال

باز بودن اقتصادی، درآمدهای  های تحصیل شاغالن،شامل متوسط سال Zدر این تحقیق نیز بردار 

بر  اعمال شده یهاتحریم ، نرخ تورم ونرخ ارز حقیقیمستقیم خارجی،  گذاریسرمایهنفتی، 

  فرم کلی زیر تصریح شده است: به حاضر . بنابراین الگوی پژوهشکشور ایران در نظر گرفته شد
 

Yt = δ0 + δ1Kt + δ2Lt ⨉ HCAPt + δ3OPENt + δ4OILt + δ5FDIt +
 δ6RERt + δ7INFt + δ8SANCt + φt      (8)  

 

                                                           
1. Khan and Reinhart (1990) 
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 متغیرهای مدل عبارتند از:

Y ،ارزش افزوده :K ،موجودی سرمایه :L ،نیروی کار :HCAP سرمایه انسانی )متوسط تعداد :

: FDI: درآمدهای نفتی، OIL : نیروی کار مؤثر،L⨉HCAPهای تحصیل شاغالن(، سال

شاخصی که  SANCو : نرخ تورم INF : نرخ ارز حقیقی،RERمستقیم خارجی،  گذاریسرمایه

اعمال شده از سوی ایاالت متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و  یهاتحریمعنوان متغیر جایگزین برای به

است  ی( بر ایران در نظر گرفته شده است و یکی از عوامل موثرالمللبینملل )شورای امنیت سازمان

نیز  tجزء خطای الگو و   𝜀𝑡تواند بر روی تولید ناخالص داخلی و میزان اشتغال اثر بگذارد.که می

  عامل زمان است.

 شاخص( سازی تحريم اقتصادیSANCTION) 

همچنین این  اند.بوده بسیار گسترده هاتحریمکه این  دهدمیایران نشان  یهاتحریمنگاهی به 

اند. مسلم دهکار برده ش های ناهمسان بههمزمان از سوی کشورهای گوناگون با درجه هاتحریم

تحریم  دوره های مورد تحریم و یا طولها و یا فعالیتعنوان مثال تعداد اشخاص، شرکت است به

نوان ع تواند بهوضع شده است، نمی یهاتحریمکه قابل استخراج از مستندات قانونی مرتبط با 

دان ا چنبندی مناسب در خصوص این متغیرهاسب برای تحریم تلقی شود، زیرا مقیاسشاخصی من

 قابل تصور نیست. 

ارد مراه ندهبه  های صفر و یک برای هر تحریم نتایج دقیقی رابکارگیری یک متغیر مجازی با داده

ز منظر ااست و  رتبطمزیرا استفاده از متغیرهای مجازی عمالً بیشتر به گزینه بودن یا نبودن تحریم 

  ی تجربی داراست.هامدلفنی در قیاس با یک متغیر توضیحی قابلیت تبیین کمتری را در 

ه برسد بجای استخراج و گردآوری اطالعات مرتبط با عناوین تحریم، رجوع به نظر می

نماید. ارایه می هاتحریمتری را در خصوص تر و واقعی، اطالعات جامعهاتحریمگذاری هدف

ر متغی"مشخص است که انتخاب یک متغیر خاص در بین متغیرهای متاثر از تحریم به عنوان 

وعی یک به نه هرکچندان منطقی نیست. از سویی، اجتماع چندین متغیر متاثر از تحریم نیز  "تحریم

حی و ضیغیرهای توعلت افزودن به مت هایی را عمدتا بههستند، نیز محدودیت هاتحریمحامل آثار 

 نماید.سازی اقتصادی ایجاد مینیز تفسیر تحریم در مدل

بهترین حالت آن است که بتوان متغیرهایی را معرفی نمود که ذاتاً متغیر تحریم باشد. اکنون سوال 

توان به این مقصود دست یافت؟ در پاسخ به این سوال باید بیان آن است که به چه صورت می
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توان نسبت به استخراج این شی است که بر اساس آن میرو 1داشت که روش تحلیل عاملی

که در استخراج  2های متعامدتحلیل عاملی اکتشافی در چارچوب عامل کرد.شاخص منفرد اقدام 

خواهد شد، به توصیف ساختار کوواریانس )همبستگی( بین تعداد  گرفتهشاخص تحریم بکار 

قابل مشاهده که عامل  استفاده از مقادیر تصادفی غیرپردازد که این کار با زیادی از متغیرها می

  پذیرد.شوند، صورت مینامیده می

 یهاتحریم ی ازشوند که در الیه اول اثرپذیرمتغیرهای متاثر از تحریم به متغیرهایی اطالق می

 یهاتحریمل اعما عبارت دیگر این متغیرها حساسیت باالیی نسبت به اقتصادی کشور قرار دارند. به

م ری تحریصلی اثرگذااعنوان مبادی  کنندگان بهی اقتصادی داشته و غالبا از سوی تحریمالمللبین

یمت شامل ق اول شوند. متغیرهای مورد بررسی در الیهبر متغیرهای کلیدی اقتصاد کشور قلمداد می

ز ام کشور ، سهکاالهای وارداتی و صادراتی، رابطه مبادله، سهم کشور از تولید جهانی نفت خام

جی ز تجارت خارمستقیم خارجی، سهم آمریکا ا گذاریسرمایهصادرات نفت خام، سهم کشور از 

و  ص داخلیناخال نفتی به تولید نرخ ارز، واریانس نرخ ارز، نسبت تراز تجاری غیر فزونیایران، 

ز امتاثر  رهایمتغی بدین منظور پس از معرفیسهم کشور از حمل و نقل هوایی در جهان بوده است. 

ناسب، میرهای الف: انتخاب متغ لی:عام تحلیلهای توصیفی مرتبط، مراحل تحریم و محاسبه آماره

: ساخت د،  factor rotationها با چرخشها، ج: استخراج نهایی عاملب: استخراج اولیه عامل

مورد  که دورهه اینبا توجه ب مراحل تحلیل عاملیدنبال شده است.  هامقیاس و نامگذاری عامل

به منظور تخمین شاخص تحریم  است، برای دوره مورد نظر انجام شده است. 1357-1395بررسی 

 ارایه شده است:( 2در جدول )صورت خالصه ه ب شده است کهمتغیر استفاده  11از 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Factor Analysis 
2. Orthogonal Factors 
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 متغیرهای متاثر از تحریم :2جدول 

 منبع مالحظات متغیر متاثر از تحريم رديف

1 
شاخص قیمت کاالهای وارداتی 

(PM) 
 

اطالعات سری زمانی بانک مرکزی و 

 های ملی بانک مرکزیحساب

2 
شاخص قیمت کاالهای صادراتی 

(PX) 
 

اطالعات سری زمانی بانک مرکزی و 

 نماگرهای بانک مرکزی

 (PX/PMرابطه مبادله ) 3
از نسبت شاخص قیمت کاالهای 

 آید.صادراتی به وارداتی بدست می

اطالعات سری زمانی بانک مرکزی و 

 نماگرهای بانک مرکزی

4 
سهم کشور از تولید جهانی نفت 

 (OILPSخام )

نسبت میزان تولید نفت خام در ایران 

 نسبت به تولید جهانی
 آمار انرژی جهانی )شرکت بی.پی(

5 
سهم کشور از صادرات نفت خام 

(OILEXS) 

نسبت میزان صادرات نفت خام در ایران 

 به جهان نسبت
 آمار انرژی جهانی )شرکت بی.پی(

6 
مستقیم  گذاریسرمایهرشد 

 (FDIخارجی )
 بانک جهانی 

7 
سهم آمریکا از تجارت خارجی 

 (USIRITRایران )

نسبت تجارت خارجی ایران با آمریکا به 

 کل حجم تجارت ایران
 مرکز آمار آمریکا

 (PEREXنرخ ارز ) فزونی 8
از نرخ ارز نسبت تفاضل نرخ ارز رسمی 

 رسمی به نرخ ارز رسمی غیر

اطالعات سری زمانی بانک مرکزی و 

 نماگرهای بانک مرکزی

 (VAREXواریانس نرخ ارز ) 9

 واریانس تفاضل نرخ ارز رسمی و غیر

های رسمی بر اساس اطالعات فصلی نرخ

 ارز

اطالعات سری زمانی بانک مرکزی و 

 نماگرهای بانک مرکزی

10 

نفتی به  غیرنسبت تراز تجاری 

تولید ناخالص داخلی 

(TDNOIL) 

نفتی حقیقی به  از تقسیم تراز تجاری غیر

 تولید ناخالص داخلی محاسبه شده است
 های ملی بانک مرکزیحساب

11 
سهم کشور از حمل و نقل هوایی 

 (PASAIRدر جهان )

از تقسیم تعداد مسافران هوایی ایران به 

ده تعداد مسافران هوایی جهان محاسبه ش

 است.

 بانک سری زمانی بانک جهانی

 

نشان داده شده است.  1در نمودار  1395تا  1357های های اقتصادی در سالروند تغییر متغیر تحریم

هایی روبرو این متغیر بر پایه معیارهای این بررسی، در طی دوره جنگ تحمیلی با افزایش و کاهش

های ریمافزایش یافته است. تا اینکه در اوج تح 1380کاهش و در دهه  1370بوده است و در دهه 

 ای به باالترین اندازه خود رسیده و پس از برجام نیز کاهش یافته است. هسته
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 1395تا  1357های : روند شاخص تحریم طی سال1نمودار 

 های تحقیقیافته منبع:

 

اقتصادی در رشد اقتصادی و اشتغال سه بخش اقتصادی یعنی  یهاتحریمدر این پژوهش نقش 

و با استفاده از روش سیستم معادالت  1357-1395های صنعت، کشاورزی و خدمات طی سال

اقتصادی  هایتحریمکه تاثیر با توجه به این ؛گیردمیهمزمان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار 

لذا مدل  باشدتولید ناخالص داخلی می کانالصنعت، کشاورزی و خدمات از  هایبخشبر اشتغال 

با توجه به تبیین نظری صورت گرفته  .استمورد استفاده در این پژوهش سیستم معادالت همزمان 

ها به توان سیستم معادالت برای هریک از بخشو در ادامه مباحث مطرح شده در فصل قبل، می

قتصادی و اشتغال را به منظور بررسی هدف پژوهش به شرح ذیل معرفی تفکیک دو معادله رشد ا

  کرد:
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 صنعت، کشاورزی و خدمات هایبخشمعرفی سیستم معادالت همزمان به تفکیک  :3جدول 

 ی معادالتمعرف مدل

 صنعت
=YI 1معادله  = δ0 + δ1KI + δ2LI × HCAP + δ3OPENt + δ4OILt + δ5FDIt + δ6RERt +

δ7INFt + δ8SANCTIONt + φt (1   )                                                                                      

LI 2معادله  = α0 + α1YI + α2Wt + α3KI + α4𝐴𝑃I + α5FIRt + α6TAXt + εt  (2  )          

 کشاورزی
𝑌𝐴 1معادله  = 𝜃0 + 𝜃1𝐾𝐴 + 𝜃2𝐿𝐴 × 𝐻𝐶𝐴𝑃 + 𝜃3OPENt + 𝜃4OILt + 𝜃5FDIt + 𝜃6𝑅𝐸𝑅𝑡 +

 𝜃7𝐼𝑁𝐹𝑡 + 𝜃8𝑆𝐴𝑁𝐶𝑇𝐼𝑂𝑁𝑡 + 𝜔𝑡    (3     )                                                                             

= 𝐿𝐴 2معادله  𝛽0 + 𝛽1𝑌𝐴 + 𝛽2𝑊𝑡 + 𝛽3𝐾𝐴 + 𝛽4𝐴𝑃𝐴+ 𝛽5FIRt + 𝛽6TAXt  + 𝜗𝑡 (4          )  

 خدمات
𝑌𝑠 1معادله  =  𝜂0 + 𝜂1𝐾𝑠 + 𝜂2𝐿𝑠 × 𝐻𝐶𝐴𝑃 + 𝜂3OPENt + 𝜂4OILt + 𝜂5FDIt + 𝜂6𝑅𝐸𝑅𝑡 +

𝜂7𝐼𝑁𝐹𝑡 + 𝜂8𝑆𝐴𝑁𝐶𝑇𝐼𝑂𝑁𝑡 + 𝜆𝑡 (5    )                                                                                   

LS 2معادله  = γ0 + γ1YS + γ2Wt + γ3KS + γ4APst + γ5FIRt + γ6TAXt + μt (6)                

 های تحقیقیافته منبع:

 

که با توجه به مبانی نظری موجود تابعی  دهدمیرا نشان  هر بخش ، معادله رشد اقتصادی1معادله 

توانند اقتصادی و نیز سایر عوامل مؤثر بر رشد است که می یهاتحریماز فاکتورهای اصلی رشد، 

عوامل  2معادله ثر سازند. أمتصورت غیر مستقیم رشد اقتصادی را  صورت مستقیم و هم به هم به

دارد. در این معادله اثر غیر مستقیم تحریم اقتصادی بر اشتغال مؤثر بر اشتغال هر بخش را بیان می

 هر بخش از مجرای رشد اقتصادی هر بخش در نظر گرفته شده است.
 

 های پژوهشیافته -4

چند متغیره  ایمعادلهجا که سیستم معادالت همزمان به لحاظ ساختاری با رگرسیون تک از آن

دلیل همبستگی  گونه معادالت بهمتفاوت است ممکن است فروض کالسیک را تامین نکند. در این

عنوان متغیر توضیحی در معادله دیگر( استفاده از  زا )بهبین جمالت خطا و متغیرهای درون

به برآوردهایی ناسازگار و با تورش منجر خواهد شد. حتی اگر در چنین  OLSهای برآوردکننده

های حداقل مربعات معمولی هم برآوردکننده نهایت میل کند بازشرایطی حجم نمونه به سمت بی

رو برای جلوگیری از ایجاد  (. از این1389شوند )گجراتی، با پارامترهای حقیقی جامعه برابر نمی

ها از جمله آزمون مانایی، اریب همزمانی، قطری بودن دار و کاذب انجام برخی آزموننتایج تورش

و مسأله تشخیص به منظور انتخاب روش مناسب برای تخمین سیستم معادالت همزمان ضروری 

 است. 
 

 بررسی مانایی -4-1

ریانس آن یک سری زمانی وقتی مانا است که میانگین واریانس آن در طول زمان ثابت باشد و کوا

عبارتی مستقل از زمان باشد. در اکثر کتب اقتصادسنجی از  در وقفه مشخص ثابت باشد. به
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ی سری زمانی نام برده شده هامدلهای تخمین شرط عنوان یکی از پیش های مانایی بهآزمون

 2SLSای اثبات کرد برای تخمین معادالت به روش ( در مقاله1997است. با این حال هشیائو )

  نیز قابل اثبات است. 3SLSنیازی به بررسی مانایی نیست و این مسأله برای روش 

گرنجر مانایی جمله اخالل هر یک از معادالت محرز -انباشتگی انگلهم آزمونبا استفاده از 

  ( مورد تایید قرار گرفت.4انباشتگی با توجه به جدول )نتیجه هم گردید و در
 

 انباشتگینتایج آزمون هم :4جدول 

 یدارمعنیسطح  آماره نام متغیر مدل

 صنعت
 0.0004 -3.77 1جمله پسماند معادله  1معادله 

 0.0000 -4.48 2جمله پسماند معادله  2معادله 

 کشاورزی
 0.0000 -5.75 1جمله پسماند معادله  1معادله 

 0.0355 -2.1 2جمله پسماند معادله  2معادله 

 خدمات
 0.0021 -3.2 1پسماند معادله جمله  1معادله 

 0.0032 -3.3 2جمله پسماند معادله  2معادله 

 های تحقیقیافته خذ:أم       

 

 اریب همزمانی -4-2

های چند متغیره است، جا که سیستم معادالت همزمان به لحاظ ساختاری متفاوت با رگرسیوناز آن

های چند متغیره نباشد. یکی از کننده فروض کالسیک حاکم بر رگرسیونممکن است تامین

، غیر تصادفی بودن متغیرهای توضیحی و داشتن توزیع مستقل از جزء OLSفروض قاطع روش 

های سیستم معادالت همزمان این است که متغیر وابسته عنوان مثال یکی از مشخصه اخالل است. به

. چنین متغیر شودمیظاهر  دیگر از سیستم ایمعادلهعنوان متغیر توضیحی در  در یک معادله به

عنوان متغیر توضیحی وارد شده است  که در آن به ایمعادلهتوضیحی ممکن است با جمله پسماند 

                        همبسته باشد و همبسته بودن متغیر توضیحی با جمله پسماند در یک معادله فرض

0=)i,Xi COV(U  های زنندهتخمین. در صورت نقض شرط فوق کندمیرا نقضOLS  نه تنها

 دار بلکه ناسازگار خواهند بود. تورش
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 نتایج حاصل از اریب همزمانی: 5جدول 

 یدارمعنیسطح  ضريب نام متغیر مدل

 صنعت
 0.0000 -1.4 2جمله پسماند مدل  1مدل 

 0.0000 -0.6 1جمله پسماند مدل  2مدل 

 کشاورزی
 0.0023 -1.2 2جمله پسماند مدل  1مدل 

 0.45 -28 1جمله پسماند مدل  2مدل 

 خدمات
 0.0000 0.86 2جمله پسماند مدل  1مدل 

 0.0014 0.9 1جمله پسماند مدل  2مدل 

 های تحقیقیافته خذ:أم       
 

ی و خدمات ( برآورد سیستم معادالت مربوط به بخش صنعت، کشاورز5با توجه به نتایج جدول )

  واهد بود.دار و ناکارا ختورش OLSزن زایی با استفاده از تخمینمسأله دروندلیل وجود  به
 

 آزمون قطری بودن -4-3

 بین جمالت اخالل همزمان همبستگی وجود عدم یا وجود بررسی به پاگان-بروش آزمون

 قطری ماتریس کواریانس بودن صفر آزمون . اینپردازدمی معادالت سیستم در موجود معادالت

 موجود سیستم در صفر غیر کواریانس یک حداقل اگر. دهدمی قرار بررسی مورد را 1همزمان

 از استفاده با معادالت سیستم باید و دارد وجود همزمانی وابستگی صورت این در باشد،

 دنخواه کارآ دیگر OLS برآوردهای و گردد برآورد 3SLS یا FIML نظیر سیستمی هایروش

عبارتی وجود یا  قطری بودن ماتریس واریانس کواریانس جمالت اخالل یا بهنتایج آزمون . بود

( ارائه 6عدم وجود همبستگی بین جمالت اخالل معادالت مربوط به هر سیستم معادله در جدول )

  شده است:
 

 نتایج حاصل از آزمون قطری بودن :6جدول 

 مدل نهايی وضعیت اگانپ-آماره آزمون بروش سیستم معادله

 سیستم معادله مربوط به صنعت
Chi2(1) =14.91  همبستگی جمالت اخالل

 معادالت سیستم
3SLS 

Prob= 0.0001 

 سیستم معادله مربوط به کشاورزی
Chi2(1) =0.623  عدم وجود همبستگی جمالت

 اخالل معادالت سیستم
2SLS 

Prob= 0.429 

 سیستم معادله مربوط به خدمات
Chi2(1) =3.39  همبستگی جمالت اخالل

 معادالت سیستم
3SLS 

Prob= 0.06 

 های تحقیقیافته خذ:أم   
 

                                                           
1. Contemporaneous Diagonal Covariance Matrix 
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 زا بهنزایی متغیر دروپس از بررسی بحث همزمانی )درونمعادالت همزمان  ستمیدر سطور کلی  به

اخالل  التین جموجود همبستگی ب) بودن یآزمون قطر عنوان متغیر توضیحی در معادله دیگر( و

هم  ابیستم همزمانی محرز شود اما جمالت اخالل دو معادله در یک ساگر  (معادالت یک سیستم

داشته  یتگاگر همزمان باشند و جمالت اخالل همبس یول 2SLSاز روش همبستگی نداشته باشند 

هایشان باهم اندهاگر همزمان نباشند ولی باقیم نیهمچن برآورد نمود. 3SLSستی به روش باشند بای

ث ر نهایت اگر بح)معادالت به ظاهر نامرتبط( برآورد نمود. د SURروش ارتباط باشند باید با  در

  د.تخمین زده شو OLSهمزمانی و قطری بودن محرز نشود باید سیستم معادالت به روش 

مون توجه به آز جا که در سیستم معادله مربوط به صنعت و خدمات با(، از آن6با توجه به جدول )

ا جمله بی دیگر( عنوان متغیر توضیحی در معادله زا )بههمزمانی همبسته بودن متغیر دروناریب 

قابل  3SLSش پسماند تایید گردید و نیز همزمانی جمالت اخالل دو معادله محرز شد لذا به رو

ریب جود اودلیل  عالوه، در سیستم معادله مربوط به کشاورزی نیز به برآورد خواهد بود. به

  2SLSوردی و عدم وجود همزمانی جمالت اخالل معادالت سیستم روش قابل برآهمزمان

 . باشدمی
 

 1مسأله تشخیص -4-4

 صورت را به یساختار از معادالت فرم کیهر  ص،یتشخ ای ییشناسا تیبر اساس قابل یطور کل به

صورت امکان برآورد  نیکه در ا؛ نامشخص ایکمتر از حد مشخص  ای ییشناسا قابل ریغ (الف

صورت امکان  نیکه در ا؛ مشخص قاًیدق ای ییقابل شناسا قاًیدق (بوجود ندارد.  یساختار بیضرا

 (جو  دیآیها به دست مآن یفرد برا وجود دارد و جواب منحصر به یساختار بیبرآورد ضرا

 بیضرا صورت امکان برآورد نیکه در ا؛ از حد مشخص شیب ای ییحد قابل شناسا از شیب

کنند بندی میتقسیم دیآیها به دست مآن یجواب برا کیاز  شیب یوجود دارد ول یساختار

ای مورد بررسی قرار و مرتبه 2ای(. جهت انجام آزمون تشخیص دو شرط درجه1392 )سوری،

  :گیردمی

 ایشرط درجه

  برای بررسی شرط درجه )شرط الزم(، دو روش وجود دارد:

                                                           
1. Identification Problem 
2. Order Condition 
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زا و از پیش متغیر درون G-1دقیقا  ایمعادلهمعادله، G روش اول: اگر در یک سیستم معادالتی یا 

بر نگیرد، کامال مشخص است. اما اگر تعداد متغیرهای خارج از  تعیین شده موجود در سیستم را در

  باشد، معادله بیش از حد مشخص است. G-1معادله بیش از 

تعداد متغیرهای  kزا و از پیش تعیین شده کل سیستم معادله، برونتعداد متغیرهای  Kدر اینجا 

  .باشدمیزای هر معادله تعداد متغیرهای درون  gوزای معادله مورد نظر برون

 
 بررسی مسأله تشخیص :7جدول 

 تشخیص K-k g-1 مدل

 صنعت
 بیش از حد مشخص 1=1-2 7=3-10 1مدل 

 بیش از حد مشخص 1=1-2 3=7-10 2مدل 

 کشاورزی
 بیش از حد مشخص 1 7=3-10 1مدل 

 بیش از حد مشخص 1 3=7-10 2مدل 

 خدمات
 بیش از حد مشخص 1 7=3-10 1مدل 

 بیش از حد مشخص 1 3=7-10 2مدل 

 های تحقیقیافته خذ:أم

 

لذا تمامی معادالت فوق  باشدمیبرقرار   < g-1 K-kکه در تمامی معادالت شرط با توجه به این

 ای( برقرار است. توان گفت شرط ترتیبی )درجهطور کلی می بیش از حد مشخص هستند و به

 ایشرط مرتبه

 Mمعادله و  Mتامین شرط مرتبه )شرط کافی( نیز به این ترتیب است که در یک الگوی دارای 

مربوط به  (M-1)(M-1)صفر از وجه  زا، اگر و فقط اگر حداقل یک دترمینان غیرمتغیر درون

زا و از پیش تعیین شده خارج از معادله مورد بررسی )اما لحاظ شده در ضرایب متغیرهای درون

از (. 1386سایر معادالت الگو( را بدست آورد معادله مورد نظر مشخص خواهد بود )گجراتی، 

( را تشکیل داد لذا M-1=2-1=1) 1توان حداقل یک دترمینان غیر صفر از مرتبه جا که میآن

  یابد.ای نیز تحقق میشرط مرتبه
 

 محاسبه شرط مرتبه برای معادالت بخش صنعت :8جدول 

 li yi ki Api open oil fdi rer inf sanc wage fir tax 1 مدل

 صنعت
 -3α- 1 2α- 4α- 4α- 5α- 6α- 7α- 8α- 9α- 0 0 0 1α 1معادله 

 -11α- 13α- 14α- 0 0 0 0 0 0 12α- 15α- 16α- 10α 1 2معادله 

 های تحقیقیافته مأخذ:
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لذا حداقل یکی از  باشدمین wage, fir, tax شامل متغیرهای 1جا که معادله مربوط به مدل از آن

  عبارت است از: 1های ضرایب متغیرهای خارج از معادله مربوط به معادله دترمینان

 

  .باشدمی M-1=2-1=1 برابر با Δرتبه ماتریس 

در آن لحاظ نشده  sancو  open oil fdi rer infکه متغیرهای نیز به دلیل این 2برای معادله 

صادق است. به همین ترتیب برای  -9αو  -8α- 7α- 6α- 5α-4α شرایط فوق با استناد به ضرایب

  سیستم معادالت بخش کشاورزی و خدمات نیز شرایط فوق صادق است.

 
 محاسبه شرط مرتبه برای معادالت بخش کشاورزی: 9جدول 

 la ya ka Apa open oil fdi rer inf sanc wage fir tax 1 مدل

 صنعت

 1معادله 
3α- 1 2α- 4α- 4α- 5α- 6α- 7α- 8α- 9α- 0 0 0 1α- 

 -11α- 13α- 14α- 0 0 0 0 0 0 12α- 15α- 16α- 10α 1 2معادله 

 های تحقیقیافته خذ:أم
 

 محاسبه شرط مرتبه برای معادالت بخش خدمات: 10جدول 

 ls ys ks Aps open oil fdi rer inf sanc wage fir tax 1 مدل

 صنعت

 1معادله 
3α- 1 2α- 4α- 4α- 5α- 6α- 7α- 8α- 9α- 0 0 0 1α- 

 -11α- 13α- 14α- 0 0 0 0 0 0 12α- 15α- 16α- 10α 1 2معادله 

  های تحقیقیافته خذ:أم
 

از حد مشخص بودن هر یک از معادالت  ای و بیشای و مرتبهحال با توجه به تامین شروط درجه

  امکان برآورد ضرایب ساختاری وجود دارد.
 

 مدلتخمین  -5-4

توان سیستم های مانایی، همزمانی، قطری بودن و مسئله تشخیص اکنون میپس از انجام آزمون

ها محرز گردید که برآورد نمود. با توجه به نتایج آزمونمعادالت مورد نظر را به روش مناسب 

و سیستم معادالت مربوط به  3SLSبایستی سیستم معادالت مربوط به صنعت و خدمات به صورت 

( ارتباط 3SLSای )برآورد شود. در روش حداقل مربعات سه مرحله 2SLSکشاورزی به صورت 

اما در روش حداقل مربعات دو  شودمیبین جمالت اخالل معادالت در یک سیستم در نظر گرفته 

 . شودمیزایی توجه و صرفا به بحث درون شودمی( این ارتباط در نظر گرفته ن2SLSای )مرحله
 
 

 

Δ= [-α7] →|Δ|≠0 → 
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 نتایج تخمین سیستم معادالت بخش صنعت :11جدول 

 سیستم معادالت بخش صنعت

 احتمال آماره ضريب متغیرهای توضیحی وابستهمتغیر 

Yi 

C (1) 968895.7  1.755499 0.0800 

Ki 0.054054 0.153579 0.0000 

𝐿𝑖 × 𝐻𝐶𝐴𝑃 0.107646 2.276318 0.0255 

OPEN 0.011788 1.277147 0.0060 

OIL 0.041147 0.505639 0.0151 

FDI 0.032638 0.425478 0.0020 

RER 0.109014 1.201288 33000.  

INF -9.59E-05 -0.048920 0.0012 

SANC -0.048765 -2.131959 0.0371 

Li 

C (2) 8.668918 17.49546 0.0000 

Yi 0.593409 1.107194 0.0000 

WAGE -0.004815 -1.617946 0.0112 

Ki 0.047285-  1.002766-  0.0236 

APi -8.152198 -0.938071 2210.0  

FIR 0.001849-  1.837156-  1550.0  

TAX 1.29- E-05 -0.585836 60300.  

 Adj. R2=0.98 

 های تحقیقیافتهمأخذ: 
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 نتایج تخمین سیستم معادالت بخش کشاورزی :12جدول 

 سیستم معادالت بخش کشاورزی

 احتمال آماره ضريب متغیرهای توضیحی متغیر وابسته

Ya 

C (1) 12.22941 10.33128 0.0000 

Ka 0.141807 1.436814 0.0063 

𝐿𝑎 × 𝐻𝐶𝐴𝑃 0.070890 5.377938 0.0000 

OPEN 0.000533 0.436984 0.0066 

OIL 6.49E-06 3.609823 6220.0  

FDI 0.006024 2.376702 0.9899 

RER 0.046058 1.185087 0.0412 

INF -0.001887 -1.823221 3600.0  

SANCTION 488814.1  5.528302 0.0022 

La 

C (2) 12.11160 7.585971 0.0000 

Ya 077688.3  2.454669 0.0072 

WAGE 0.002238-  0.459589-  0.0077 

Ka -0.070837 -0.811917 0.0202 

APa -3.856152 -1.315456 0.0012 

FIR -0.003237 -1.814627 0.0449 

Tax 0.090194-  3.348077-  0.5889 

 Adj. R2=0.98 

 های تحقیقیافتهمأخذ: 
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 نتایج تخمین سیستم معادالت بخش خدمات :13جدول 

 سیستم معادالت بخش خدمات

 احتمال آماره ضريب متغیرهای توضیحی متغیر وابسته

Ys 

C (1) 3.540280 1.322247 000.00  

Ks 0.689083 3.299316 0.0007 

𝐿𝑠 × 𝐻𝐶𝐴𝑃 0.016603 1.286525 0.0036 

OPEN 0.000900 0.679240 99000.  

OIL 0.000912 2.866288 0.0057 

FDI 0.090194 3.348077 0.0014 

RER 0.141712 4.336702 0.0001 

INF -0.002831 -2.897412 0.0055 

SANCTION - 120000.2  -1.542615 0.6600  

Ls 

C (2) 12.27504 5.055464 0.0000 

Ys 000014.0  .4167760  0.0454 

WAGE -0.025367 -4.577630 0.0000 

Ks 0.064552 0.156322 0.0063 

APs -3.180038 -5.793445 0.0000 

FIR -0.001611 -0.962915 0.0300 

Tax -0.000104 -1.086415 0.0080 

 Adj. R2=0.97 

 های تحقیقیافتهمأخذ: 

 

 گیری و پیشنهادهاخالصه، نتیجه -5

ادامه نتایج برآورد مدل با استفاده از روش  انجام این پژوهش مبتنی بر سه هدف بوده است که در

ها و در نهایت برای سایر متغیرهای کنترلی مدل تفسیر سیستم معادالت همزمان برای هریک از آن

  .باشدمییک از متغیرها با فرض ثبات سایر شرایط  ذکر است تفسیر ضریب هر . الزم بهشودمی

اقتصادی میزان  یهاتحریم با توجه به ضریب منفی و معنادار متغیر تحریم بر اشتغال بخش صنعت،

معنادار  اند. اثر منفی ومستقیم و از کانال تولید کاهش داده صورت غیر اشتغال بخش صنعت را به

 گونه تفسیر کرد: توان اینرا می هاتحریم
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، عمدتا واردات مواد هاتحریمتوان به دو گزینه رسید: می هاتحریمدر بررسی و رصد تاثیر مستقیم 

 غیر-دوگانه )نظامیهای دارای کاربرد البته مواد و تکنولوژی های پیشرفته صنعتی ودستگاهاولیه، 

  داده است.گرفته و تحت تاثیر قرار  نظامی( را هدف

کنند. توجه به یران خودداری میاخیراً کشورهای غربی حتی از فروش کنترل دستگاه عددی به ا

هم رسیده  "ابزار آالت ساده صنعتی"حتی به  هاتحریماین نکته قابل تامل است که اینک دامنه 

های بزرگ ابزارسازی آمریکایی و آلمانی از معامله و فروش قطعات یدکی و است و شرکت

شاهد پدیده احتکار مواد اولیه  ،کنند و حتی در شرایط فعلیابزارهای مربوطه به ایران خودداری می

موجود در بازارهای داخلی )موادی نظیر پلی آمیلن که کاربرد وسیعی در صنایع مختلف از جمله 

برابر افزایش داده است.  اتومبیل دارد( هم هستیم که قیمت این مواد را در بازار داخلی تا حدود دو

آالت، مواد اولیه و تجهیزات(، واردات علت افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده )ماشین  به

 یابد.ای، مواد اولیه، تولید و در نتیجه اشتغال کاهش میکاالهای واسطه

مواد مصرفی و  های دوگانه باعث شده است که آزادی کامل برای وارداتاز سوی دیگر، سیاست

خی کشورهای و مشکالت صنعتگران داخلی، ایران را به بهشت رویایی برغذایی و لوکس و ... 

درجه دو اروپایی و جهنم تولیدکنندگان داخلی تبدیل کند و زمینه یک ضربه سهمگین 

عبارت دیگر غرب هم سود بازار  ورد. بهآالوقوع و حتی فلج کامل را به بخش صنعت فراهم قریب

پادام،  و خواهد ایران را تحت فشار سیاسی بگذارد )پیردایهخواهد و هم میمیلیونی ایران را می 70

1394.)  

که غرب، بخش صنعتی کشور را مورد هدف تحریم قرار داده است، باید توجه داشت این

رویکردی کامال هوشمندانه است از این جهت که تحت فشار گذاشتن بخش صنعت به مرور به 

انجامد که این امر به فلج شدن آن و عدم صرفه اقتصادی برای هرگونه فعالیت تولیدی و صنعتی می

انجامد و عمالً اهداف سیاسی مرور به موج عظیم بیکاری، تورم و بی ارزش شدن پول ملی می

  (.1394پادام،  و )پیردایه کندمیکنندگان قطعنامه علیه کشورمان را محقق تنظیم

. در واقع بخش مثبت و معنادار است کشاورزی، اقتصادی بر اشتغال بخش یهاتحریمضریب 

کشاورزی و صنایع غذایی با توجه به ماهیت بومی بودن آن و وابستگی کم کشور به خارج آسیب 

توان اقتصادی را می یهاتحریمبیند. ضریب مثبت و معنادار اقتصادی می یهاتحریمکمتری از 

اعمال شده باعث افزایش قیمت  یهاتحریمگونه تفسیر کرد که افزایش نرخ ارز بخاطر وجود این

آمد شاغالن بخش محصوالت کشاورزی شده است. این افزایش قیمت محصوالت و افزایش در
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 یهاتحریمبخش کشاورزی شده است. همچنین با افزایش شدت  کشاورزی باعث افزایش اشتغال

یش یافته در بخش کشاورزی افزایش یافته و اشتغال در این بخش افزا گذاریسرمایهاقتصادی، 

 است.

داشته منفی و معناداری بر اشتغال بخش خدمات  اقتصادی اثر یهاتحریممات ددر مورد بخش خ

درصد است. تحت تاثیر پیشبرد  48است، سهم بخش خدمات در اقتصاد ایران هنوز بیش از 

های خصوصی، گسترش شبکه مخابرات کشور استراتژی آزادسازی اقتصادی از جمله ایجاد بانک

سابقه، رشد خدمات گردشگری و خدمات صنعتی مانند خدمات پس از فروش خودرو، ابعاد بیدر 

بیمه و نیز تداوم افزایش واردات و صادرات انواع کاال و خدمات، ثبات بر این بخش حاکم بوده و 

تواند به این دلیل به هر حال اثر منفی آن می درصد ثابت نگاه داشته است. 5تا  4رشد آن را بین 

در زمان اعمال که ی است المللبینباشد که بخشی از خدمات مربوط به حمل و نقل و خدمات 

تواند متعاقباً در رشد بخش خدمات . کاهش رشد صنعتی نیز میگیردمیتحت تاثیر قرار  هاتحریم

  جا بگذارد. اثر کاهنده به
 

 
 مرکز آمار ایران  منبع:

 1395تا  1355های های صنعت، کشاورزی و خدمات )میلیون نفر( بین سالبخش: اشتغال 2نمودار 
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ها طی مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات و تغییرات آن هایبخشاشتغال  ( ترکیب2نمودار )

ها بر اساس شدت اعمال مبنای انتخاب این سال) دهدمینشان  را 1392تا  1389های سال

خصوص تحریم بانکی ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران با  اقتصادی به یهاتحریم

های پژوهش حاکی از آن یافته .(باشدمی 1390تحریم بانک مرکزی و سوئیفت در اواخر سال 

درصد کاهش یافته است.  4.9، 1392تا  1389های است که سطح اشتغال بخش صنعت بین سال

 اشتغال درصدی داشته است. و همچنین رشد 7.3رشد های فوق بخش کشاورزی در طی سال

 بوده است. -⁒1.3 برابر با بخش خدمات

/𝑆𝐴𝑁𝐶𝑇𝐼𝑂𝑁�� ⨉ =  -⁒4.9)رشد اشتغال بخش صنعت:  ∂Y𝐼  𝜕𝑌𝐼/𝜕𝐿𝐼 ضریب متغیر

 تحریم(

ضریب متغیر 𝑆𝐴𝑁𝐶𝑇𝐼𝑂𝑁/𝜕𝑌𝐴 𝜕𝑌𝐴/𝜕𝐿𝐴�� ⨉ =  ⁒7.3رشد اشتغال بخش کشاورزی: )

 تحریم(

ضریب متغیر 𝑆𝐴𝑁𝐶𝑇𝐼𝑂𝑁/𝜕𝑌𝑆 𝜕𝑌𝑆/𝜕𝐿𝑆�� ⨉ =  -⁒1.3رشد اشتغال بخش خدمات: )

 تحریم(

 

 و پیشنهادها نتیجه گیریخالصه،  -5

ای که افزایش اشتغال و گونه . بهباشدمیاشتغال و بیکاری از جمله متغیرهای اساسی هر کشوری 

. در واقع اشتغال و شودمیهای توسعه یافتگی جوامع مطرح عنوان شاخص کاهش بیکاری، به

های مختلف زمانی در تمام بیکاری، از جمله متغیرهای اقتصادی و اجتماعی هستند که در دوره

گذاران و اقتصاددانان هر کشوری های سیاستکشورهای جهان مورد توجه بوده و از دغدغه

در کشورهای پیشرفته با کشورهای در حال توسعه،  . موضوع بیکاری و عوامل موثر بر آنباشدمی

های اخیر، گواه بر در ایران وجود نرخ بیکاری باال در سالباشند. همچون ایران کامال متفاوت می

توان در . علت چنین نرخ بیکاری باالیی را میباشدمیوجود مشکالت گوناگون در اقتصاد کشور 

، نبود گذاریسرمایههای ها، پایین بودن نرخزشعوامل متعدد از جمله کارآمد نبودن آمو

یکی از دانست.  اقتصادی و فقدان تقاضای موثر در بازار کار یهاتحریمهای اقتصادی، زیرساخت

دالیل افت رشد اقتصادی کشور، افت شدید تولید و صادرات نفت خام و به تبع آن افت 

اقتصادی است. لذا، در این پژوهش عمده اثرات  یهاتحریم ،اقتصادی هایبخشزایی اشتغال

اقتصادی بر اشتغال با استفاده از روش سیستم معادالت همزمان مورد بررسی قرار  یهاتحریم
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استخراج شد. نتایج این  اکتشافی تحریم نیز با استفاده از روش تحلیل عاملی کمی گرفت. شاخص

کشاورزی و  هایبخشب را نسبت به اشتغال بخش صنعت بیشترین آسی دهدمیپژوهش نشان 

توقف شده است. تصوری که خدمات متقبل شده و روند صعودی تعداد شاغالن گروه صنعت م

برخی کارشناسان بر عدم ملموس بودن اشتغال جدید در اقتصاد داشته باشند، ناشی از  ممکن است

ید این بخش نیز، وضعیت حاکم بر بخش صنعت است که هم آمار تولید و هم تعداد اشتغال جد

سال گذشته موید آن است. البته این بدان معنا نیست که هیچ اشتغال جدیدی در  5برای دوره 

بخش صنعت و معدن اضافه نشده، اما این اشتغال جدید کمتر از خروجی نیروی کار از این بخش 

ز های خودکفایی برخی ابوده است. بخش کشاورزی نیز به دلیل بومی بودن و استراتژی

اقتصادی دیده  یهاتحریمهای گذشته کمترین آسیب را از اعمال محصوالت کشاورزی در سال

 دلیل افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت است، همچنین تعداد شاغالن بخش کشاورزی به

اقتصادی  یهاتحریمهای گذشته افزایش یافته است. همچنین نسبت به سال محصوالت کشاورزی

در  ادی نداشته است و تنهادلیل وابستگی کم به خارج از کشور تاثیر زی به بر اشتغال بخش خدمات

که تاثیر آن بر اشتغال بخش  دهی مانند خدمات گردشگری دچار آسیب شالمللبینبخش خدمات 

 خدمات کم است. 

 یهاتحریمهای وارده به نیروی کار و دستمزدهای آن در اثر وجود منظور جلوگیری از زیان به

صورت رفاه خانوارهای ایرانی به  بایست راهکارهایی اندیشیده شود، زیرا در غیر ایناقتصادی، می

  شدت آسیب پذیر خواهد بود.

 التزام : با افزایش درآمدهای دولت از طریق مالیاتقطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی ،

های تولیدی دارای مولد و طرح گذاریسرمایهبه صرف درآمدهای ارزی نفت در جهت 

ی ملی از منابع و افزایش ساالنه سهم صندوق توسعه توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی

این صندوق سبب کسب اعتبار جهانی برای کشور مورد نظر  حاصل از صادرات نفت و گاز

  .شودمیگذاران خارجی به آن کشور شده و مسبب ورود سرمایه

  حمایت واقعی فایی در تولید برخی محصوالت وارداتیخودککاهش وابستگی به واردات و :

منطقی کاالها و  رویه و غیراز کارآفرینان و صنایع داخلی از طریق جلوگیری از واردات بی

ها وجود دارد جهت جلوگیری از خروج محدود نمودن ورود کاالهایی که مشابه داخلی آن

خط  شودمیموجب که ای واسطهخودکفایی در تولید برخی محصوالت و کاالهای  ،ارز
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ش ظرفیت تولید داخل در شرایط یو افزا متوقف نشود هاتحریمها در زمان وجود تولید بنگاه

  وجود تحریم از دیگر راهکارهای مهم و موثر در افزایش اشتغال است.

 تک محصولی بودن اقتصاد ایران و وابستگی بیش از حد به سبد صادرات یسازمتنوع :

ت. های مختلف شده اسنفتی موجب بیکاری بخش زیادی از نیروی کار از کانالدرآمدهای 

که کشور در زمان تحریم  شودمیموجب لذا متنوع بودن این سبد عالوه بر اشتغال نیروی کار 

  یک بخش از اقتصاد بتواند ارزآوری الزم را داشته باشد.

  افزایش تولید و صادرات توجه بیشتر دولت به بخش کشاورزی: در شرایط وجود تحریم

  تواند بخشی از کاهش اشتغال بخش صنعت را جبران کند.بخش کشاورزی می
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Introduction: The challenge of employment is not only one of the most 

important social issues in the country today but also, considering the rate of 

population growth in the last two decades, the most important socio-

economic challenge of the next few decades. The immediate consequences 

of this crisis are the spread of poverty and the increase of other personal and 

social harms, which naturally endanger social stability and cohesion. On the 

other hand, it is clear to everyone that the process of growth and 

development has various social, cultural, environmental, geographical, 

economic and political dimensions. In thisregard, the employment of the 

labor force has required that the factors affecting employment be considered. 

Among these, the industrial, agricultural and service sectors are the most 

important economic sectors that play significant roles in creating 

employment, which have inevitably been affected by economic sanctions. 

Unilateral and multilateral economic sanctions imposed on the country by 

various organizations and countries have disturbed the balance of the labor 

market. Therefore, providing a clear picture of the current situation in the 

economy, especially in the field of labor market, and the timely analysis of 

these developments have important effects on the quality of economic 

policies, specifically for the labor market and the other related sectors and 

markets. 

Methodology: Considering the importance of employment in the progress of 

the country, this study examines the factors affecting the employment in 

industry, agriculture and services during the period of 2016-2018. In order to 
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investigate the effect of economic sanctions in the first step of the present 

study, an attempt was made to use a new indicator to measure sanctions in 

economic modeling. For this purpose, a series of factor analyses were done, 

and eleven variables that had high impacts of sanctions were used in the 

sanctions indexing process. The variables affected by sanctions referred to 

those that were in the first layer of the economic sanctions on the country. In 

other words, these variables were highly sensitive to the imposition of 

international economic sanctions. They were often considered as the main 

impacts of sanctions on the key variables of the country's economy. For this 

purpose, after the variables affected by the embargo were introduced and the 

related descriptive statistics were done, the factor analysis followed through 

a few steps including a) selection of appropriate variables, b) initial 

extraction of factors, c) final extraction of the factors by factor rotation, and 

d) scale construction and naming the agents. Furthermore, considering that 

the effects of economic sanctions on the level of employment are indirect 

and through the production channel, a system of simultaneous equations was 

used to estimate the impact of economic sanctions on employment. In order 

to achieve the goal of research, two different models that showed the direct 

role of economic sanctions on economic growth and their indirect effect on 

employment were extracted from the production channel in the three sectors 

of industry, agriculture and services. 

Results and Discussion:  The variables were estimated according to the 

special conditions of the system of equations. For this purpose, first the 

system of equations and the model variables were introduced, and then the 

tests of significance, synchronicity, diagonality and diagnostic problem were 

performed to estimate the system of equations. According to the results of 

these tests, an appropriate method for the system of simultaneous equations 

was selected from the methods of OLS, 2SLS, 3SLS and SUR. According to 

the test results, the system of equations related to industry and services 

should be estimated as 3SLS and the system of equations related to 

agriculture as 2SLS. In the three-stage least squares (3SLS) method, the 

relationships among the equation disturbance sentences in a system are taken 

into consideration. In the two-stage least squares (2SLS) method, however, 

the relationships are not considered and only endogenousness is discussed.  

Conclusion: The results show that the impacts of sanctions on the 

employment in the three sectors of industry, agriculture and services are not 

the same and economic sanctions have significantly reduced the employment 

in industry and services. The imposition of sanctions on the industrial sector 

and the reduction of industrial growth can subsequently have a reducing 

effect on the growth of the service sector. The results also indicate a positive 

and significant effect of economic sanctions on the employment in the 

agricultural sector during the research period. In fact, the agricultural and 
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food industries suffer less from economic sanctions due to their indigenous 

nature and low dependence on foreign countries. 

Keywords: Employment, Economic growth, Economic sanctions, Factor 

analysis, System of simultaneous equations. 
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