نگاهی به مفهوم تغییرات ساختاری در فرآیند توسعه؛

توازن شاخصهای کالن
در مسیر بهرهوری
بهروز جعفرزاده

*

هر چیزی که رشد میکند ،ساختارش نیز تغییر میکند.
مث ً
ال وقتی یک درخت در حال رشد اســت ،شکل ،اندازه
و ترتیب و طرز قرار گرفتن شــاخههایش پیوســته تغییر
میکند.
در یک اقتصاد در حال رشد نیز تناســب و روابط متقابل
بین بخشهای اصلی آن (کشاورزی ،صنعت و خدمات)،
روستانشینی و شهرنشــینی ،بخش عمومی و خصوصی،
تولید برای داخــل و تولید بهمنظور صــادرات و  ...تغییر

میکند.
یک راه برای درک ســاختار اقتصاد مقایسه سهم ســه بخش اصلی کشاورزی ،صنعت و
خدمات از تولید کل (نمودار  )1و اشتغال کشورهاست .در آغاز ،کشاورزی یک بخش بسیار
مهم یک کشور در حال توسعه است.
اما هنگامیکه درآمد سرانه افزایش مییابد ،بخش کشاورزی برتریاش را از دست میدهد،
و ابتدا این ویژگی به بخش صنعت رسیده و موجب برتری این بخش میشود و سپس بخش
خدمات برتری مییابد .این دو تغییر جهت و دگرگونی متوالی ،صنعتی شدن و فراصنعتی
شدن (یا صنعتزدایی) نامیده میشوند.
تمام اقتصادهای در حال رشــد به احتمال زیاد این مراحل را طی میکنند ،که میتواند
توسط تغییرات تقاضای مصرف کننده از محصوالت سه بخش اصلی اقتصاد و در بهرهوری
نسبی نیروی کار سه بخش اصلی اقتصاد توضیح داده شود.

نسبت به کاالهای کشاورزی و صنعتی گرانتر میکند ،بهعالوه سهم خدمات در GDP
افزایش مییابد.
همچنین مکانیزاســیون پایینتر خدمــات توضیح میدهد که چرا اشــتغال در بخش
خدمات به رشد ادامه میدهد در حالیکه اشتغال در کشــاورزی و صنعت نزولی است؛
زیرا پیشرفتهای تکنولوژیکی بهرهوری نیروی کار را افزایش میدهند و شغلها را حذف
میکنند .ســرانجام بخش خدمات جایگزین بخش صنعت بهعنوان بخش برجســتهی
اقتصاد میشود.
بنابراین ،تغییرات ساختاری در فرآیند توسعهی اقتصادی به مفهوم تغییر توازن اجزاي
مهم شــاخصهاي كالن اقتصاد ،مانند توليد ،تجارت ،ترکیب تقاضا ،و اشتغال بین سه
بخش اصلی اقتصاد است.
الزم بهذکر است که در كنار عوامل سنتي تعيينكنندهی رشد ،مانند نيرويكار ،سرمايه
(انساني و فيزيكي) و فنآوري ،تغيير ساختاري بهعنوان يك عامل بالقوه رشد در نظر گرفته
میشود ،اما تغييرات ساختاري هنگامي میتواند يك منبع بالقوه برای رشد اقتصادی باشد
كه به بهرهبرداري كاملتر و بهتر از منابع منجر شود.
مطالعات در این زمینه ،مبین آن است که تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران ،بهعنوان
کشوری در حال گذار ،در ظاهر صورت گرفته است.
بدین معنا کــه ترکیب و توازن شــاخصهاي كالن بین بخشهای ســهگانهی اقتصاد
دستخوش تغییر شده اســت ،اما این تغییرات منجر به بهرهوری بیشتر در اقتصاد نشده
است؛ که دلیل آن را میتوان در مشکالت ســاختاری و ریشهای اقتصاد در سطح کالن
دانست .لذا برای حصول تغییرات ساختاری همراه با رشد ،بایستی چارهای براي برداشتن
موانع تغييرپذيري و تسهيل انجام اينگونه تغييرات (بهخصوص در بازار کار) در اقتصاد
وابسته به نفت ایران اندیشید.
* عضو هیأت علمی دانشگاه غیرانتفاعی فرهیختگان کرمان
دانشجوی دوره دکتری علوم اقتصادی دانشگاه یزد

زمانیکه درآمد مردم افزایش مییابــد ،تقاضای آنها برای خوراک (تولید اصلی بخش
کشاورزی) نیاز طبیعی آنها را مرتفع میکند ،و آنها شروع به تقاضای بهطور نسبی بیشتر
کاالهای صنعتی میکنند .در همان زمان ،چون بهدلیل تکنیکها و ماشینآالت جدید
کشت ،بهرهوری نیروی کار در کشاورزی سریعتر از صنعت افزایش مییابد ،تولیدات
کشاورزی را بهطور نســبی ارزانتر میکند و عالوه بر این از سهم بخش کشاورزی در
 GDPمیکاهد.
روند مذکور در بهرهوری نیروی کار نیاز به کارگران کشاورزی را میکاهد ،و فرصت برای
اشتغال در صنعت رشد میکند .در نتیجه تولید صنعتی سهم باالتری از  GDPرا نسبت
به کشاورزی بهدست میآورد و اشتغال در صنعت غالب میشود .هنگامیکه درآمدها
به افزایش ادامه میدهند ،نیازهای مادی مردم کمتر میشود و آنها شروع به تقاضای
بیشتر خدمات (بهداشت ،آموزش ،سرگرمی و بســیاری زمینههای دیگر) میکنند.
ِ
ســرعت کشاورزی و صنعت رشد نمیکند،
ضمناً ،بهرهوری نیروی کار در خدمات ،به
زیرا بیشتر شغلهای خدمات نمیتوانند توسط ماشینها پر شوند .این امر خدمات را
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