
Summer 2019, Volume 7, Number 2

268

Quarterly Journal of
The Macro and Strategic Policies

Research Paper
The Effects of Economic Shocks on Labor Market in Iran

1. Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran.
2. Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Economics, Kharazmi University, Tehran, Iran.
3. PhD. Student, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran.
4. Lecturer, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran.

*Hamid Mohammadi1 , Mohammad Hosein Karim2, Khadije Samare Hashemi Shabjare3, 
Alireza Sargazi4 

The labor market is one of four major markets in the economy; it is important because of 
its unique features. In the present study, the long-term effects of various macroeconomic 
shocks on the unemployment rate have been investigated from 1974 to 2016 using the 
Structural Vector Error Correction Model (SVECM). Based on the estimated equation, the 
real wages have a direct relationship with efficiency and employment and an indirect re-
lationship with the unemployment rate. Impulse response analysis showed that among the 
shocks, efficiency and supply shocks have a more substantial impact on unemployment so 
that the efficiency shocks reduce the unemployment rate in the long run and the positive 
labor supply shock leads to higher unemployment. According to the results of unemploy-
ment forecast of error variance decomposition, the shock of labor supply, efficiency, and 
labor demand are determinant factors of unemployment in the long run. But the most 
critical factor in unemployment is the supply shocks that their effect increases over time.
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بازار کار یکی از چهار بازار مهم در اقتصاد است که به دلیل ویژگی های خاص آن، اهمیت بسزایی دارد. 
در مطالعه حاضر اثرات بلندمدت شوک های مختلف کالن اقتصادی بر نرخ بیکاری طی سال های 1395-

1353 با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری ساختاری بررسی شده است. بر اساس رابطه برآورد شده، 
دستمزدهای واقعی با بهره وری و اشتغال رابطه مستقیم و با نرخ بیکاری رابطه غیرمستقیم دارد. نتایج تحلیل 
واکنش تکانه نشان داد در بین شوک ها، شوک بهره وری و عرضه دارای اثرات بزرگ تری بر بیکاری هستند؛ 
به طوری که شوک بهره وری در بلندمدت باعث کاهش نرخ بیکاری و شوک مثبت عرضه کار به بیکاری 
باالتر منجر می شود. همچنین بر اساس نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی بیکاری، شوک عرضه نیروی 
کار، بهره وری و تقاضای نیروی کار عوامل مهم تعیین کننده بیکاری در بلندمدت است. اما مهم ترین عامل 

بیکاری، شوک های عرضه است که در طول زمان این سهم افزایش می یابد.
E24, J20, J31 : JEL طبقه بندی
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مقدمه

بازار کار یکی از چهار بازار مهم در اقتصاد است که به دلیل ویژگی های خاص آن، اهمیت بسزایی دارد؛ زیرا 
هرگونه تغییری در بازار کار اثرات اجتماعی و اقتصادی در جامعه به دنبال دارد و از طرفی تغییرات در سایر 
بخش های اقتصاد، اثر خود را در بازار کار نشان می دهد. همچنین درپیش گرفتن سیاست های نامناسب توسط 
سیاست گذاران می تواند به بی تعادلی در بازار کار منجر شود. به طوری که نه تنها موجب تشدید مشکالت در بازار 

کار شود، بلکه به عدم تعادل در دیگر بخش های اقتصاد نیز منجر شود. 

یکی از شاخص های کلیدی و معروف بازار کار، بیکاری است که نشان دهنده بخشی از نیروی کار جامعه است 
که در جست وجوی شغل هستند، اما موفق به داشتن آن نمی شوند. در تصویر شماره 1 نرخ بیکاری در کشور 
طی سال های 53 الی 95 نشان داده شده است. طی این چهار دهه به جز دو سال، نرخ بیکاری همواره بیش 
از 10 درصد بوده است. افزایش فقر و نابرابری، اعتیاد، بزهکاری، طالق، ناامیدی و فرار مغزها از تبعات بیکاری 
در جامعه است که بدون شک هزینه فردی و اجتماعی بسیار باالیی به دنبال دارد. عوامل بسیاری بر بیکاری 
مؤثر هستند که از آن میان می توان به نوسانات اقتصادی، نبود تناسب بین آهنگ رشد جمعیت و فرصت های 
شغلی، افزایش فارغ التحصیالن دانشگاهی، تغییر محیط اقتصادی، تحوالت ساختاری و ضعف قوانین و مقررات 

اشاره کرد. 

امروزه یکی از دغدغه های اصلی در کشور مسئله بیکاری است که لزوماً به نوسانات فصلی و دوره ای اقتصاد 
مربوط نیست و جنبه ساختاری دارد )شهبازی و نظرپور، 2014(. بررسی عوامل ساختاری و دوره ای بیکاری و 
شوک هایی که به تغییرات پایدار در نرخ بیکاری منجر می شود، حائز اهمیت است. درواقع مطالعه تأثیر شوک ها 
بر بازار کار خصوصاً برای درک پویایی های بازار کار به منظور تدوین سیاست های ملی، منطقه ای و بخشی 
نیروی کار که هدف آن ها تعدیل نوسانات اشتغال، به ویژه در دوران رکود اقتصادی است، مهم است )لوکیانینکو 
و اولیسکوویچ، 2015(. از این رو هدف مطالعه حاضر، مدل سازی اقتصادی رابطه پویا بین متغیرهای تأثیرگذار 
بر بازار کار بر اساس مدل تصحیح خطای برداری ساختاری و تجزیه و تحلیل اثر شوک های مؤثر بر بیکاری و 
اهمیت نسبی هریک از آن ها در افزایش نرخ بیکاری است که بدین منظور، مجموعه ای از متغیرهای نماینده 
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بازار نیروی کار در نظر گرفته شده و یک مدل ساده بازار کار اقتصاد کالن ایجاد شده است تا واکنش متغیرها 
به شوک ها مشخص شود. 

1- ادبیات موضوع

تحقیقات فراوانی بازار کار را از جنبه های مختلف بررسی کرده اند. برخی از مطالعات رابطه بین متغیرهای 
اثرگذار بر بازار کار را بررسی کرده اند که از آن جمله می توان به این مطالعات ذیل اشاره کرد: آرمن، کفیلی و 
قربان نژاد )2014( رابطه بین حداقل دستمزد حقیقی و نرخ بیکاری را در کشور بررسی کرده اند. بر اساس نتایج 
طی دوره بررسی شده رابطه معین و تعریف شده ای بین تورم و رشد حداقل دستمزد اسمی وجود ندارد که نشان 
می دهد این دو متغیر در بلندمدت دارای رابطه تعادلی بلندمدت نیستند. همچنین رابطه دو سویه بین حداقل 
دستمزد حقیقی و نرخ بیکاری نشان داد این رابطه در هر دو جهت برقرار نیست. رحمانی، بهپور و استاد نژاد 
)2013( در مطالعه ای رابطه بین رشد بهره وری و نرخ بیکاری در ایران را با استفاده از سیستم معادالت همزمان 
بررسی کردند. نتایج نشان داد رابطه علیت دو طرفه ای بین رشد بهره وری و نرخ بیکاری وجود دارد. همچنین 
در رابطه با عوامل مؤثر بر نرخ بیکاری نیز نتایج نشان داد تورم و رشد بهره وری رابطه منفی با بیکاری دارند، اما 
بین نرخ بیکاری و حداقل دستمزد رابطه مثبتی وجود دارد. فینسترا و هانگ )2007( رابطه صادرات کشور چین 
و اشتغال را بررسی کردند که نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت بین این دو متغیر است؛ همچنین فانگ و لین 
)2015( و سن و همکاران )2011( رابطه بین حداقل دستمزد و اشتغال را به ترتیب در اقتصاد چین و کانادا 

بررسی کرده اند که به کشف رابطه منفی بین این دو متغیر منجر شده است.

بخشی از مطالعات تأثیر متغیرها بر بیکاری یا اشتغال را بررسی کرده اند که از آن جمله می توان به این 
مطالعات اشاره کرد: شهبازی و نظرپور )2014( تأثیر رونق صادراتی بر نرخ بیکاری در ایران را با استفاده از روش 
خود توضیح با وقفه های گسترده، آزمون هم جمعی باند و آزمون علیت گرنجر بررسی کرده اند. نتایج حاکی از 
این است که رونق صادراتی در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت بر نرخ بیکاری تأثیر منفی و معنی دار دارد. 
همچنین نتایج آزمون گرنجر شرطی نشان داد رابطه علیت کوتاه مدت میان متغیرها وجود ندارد، اما رابطه علیت 
بلندمدت از متغیرهای بررسی شده به نرخ بیکاری وجود دارد. دانش جعفری و همکاران )2013( تأثیر تکانه های 
نرخ ارز بر چالش ها و چشم اندازهای اشتغال بخش صنعتی ایران را بررسی کرده اند. بر اساس نتایج، در کوتاه مدت 
و بلندمدت تکانه نرخ ارز و حجم پول بر اشتغال رابطه معکوسی دارند، همچنین با افزایش هزینه های جاری 
و عمرانی نیز میزان اشتغال بخش صنعت افزایش می یابد. لی )2005( و کریستیو، کوپتس و لمن )2008( 
اثر آزادسازی تجاری بر بازار کار را به ترتیب در کشورهای در حال توسعه و اوکراین بررسی کرده اند. گاستون 
و راجاگورو )2013( نیز تأثیر رونق صادراتی بر بیکاری را بررسی کرده اند. نتایج نشان داد افزایش تقاضا برای 

صادرات، نرخ بیکاری را کاهش می دهد.

برخی مطالعات نیز شوک های مختلف در بازار کار را بررسی کرده اند که در ادامه به برخی از این مطالعات 
اشاره شده است. هادیان و رضایی سخا )2009( با استفاده از مدل خود همبسته برداری تأثیر شوک های کالن 
اقتصادی بر نرخ بیکاری در ایران را بررسی کرده اند. نتایج نشان داد هریک از شوک های بررسی شده با توجه 
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به ماهیت آن ها، تاثیرات متفاوتی از لحاظ میزان پاسخ تغییرات نرخ بیکاری به شوک ها و از لحاظ سهم هریک 
از این شوک ها در نوسانات نرخ بیکاری در طول زمان داشته است. شوک بهره وری و شوک تقاضای کل باعث 
کاهش نرخ بیکاری و شوک های دستمزد، قیمت و عرضه نیروی کار باعث افزایش نرخ بیکاری در اقتصاد 
ایران شده است. مادورن )2003( در مطالعه ای با استفاده از یک چارچوب ساده اقتصاد کالن، اثر چهار شوک 
ساختاری بهره وری، تقاضا، دستمزد و عرضه نیروی کار را در اتریش بررسی کرده است. برای این منظور از الگوی 
خودتوضیح برداری ساختاری1 استفاده شده است. بر اساس نتایج، شوک های عرضه نیروی کار منبع اصلی 
تغییرات بیکاری هستند. در حالی که بر اشتغال هیچ تأثیری ندارند. همچنین نرخ بیکاری پس از شوک بهره وری 

کاهش می یابد. به عالوه توزیع اثرات برای نرخ بیکاری و اشتغال در طول زمان متفاوت است. 

دوالدو و جیمنو )1997( دالیل اصلی بیکاری در اسپانیا را بررسی کرده اند. نتایج نشان داد بیکاری در اسپانیا 
نتیجه یکسری از شوک های مضر، ترکیبی از سیاست های ضد تورمی و سیستم انعطاف ناپذیر نهادهای بازار کار 
و بازار محصول است که شوک های موقتی را به شوک های دائمی تبدیل می کند. شوک های قیمت و دستمزد 
در نیمه دوم 1970 و نیمه اول 1980 غالب هستند. در حالی که شوک های منفی تقاضا و تا حدی شوک های 
بهره وری و دستمزد عامل بحران اوایل دهه 1990 هستند. لینزرت )2004( پویایی اثرات شوک های مختلف 
کالن اقتصادی بر بیکاری در آلمان را با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری ساختاری بررسی کرده است. 
نتایج تجزیه و تحلیل واکنش تکانه و پیش بینی تجزیه واریانس خطا نشان داد شوک های قیمت، تقاضا و عرضه 
نیروی کار به طور معناداری بیکاری را در کوتاه مدت و میان مدت تحت تأثیر قرار می دهد. در حالی که شوک های 
دستمزد و تکنولوژی نقش غالبی را بازی نمی کنند. همچنین پیش بینی واریانس خطا عمدتاً بوسیله شوک های 
عرضه، قیمت و تقاضا توضیح داده می شود. لوکیانینکو و اولیسکوویچ )2015( اثر شوک های اقتصادی بر بازار 
کار اوکراین را طی دوره 2014-2002 بررسی کرده اند. براساس نتایج مدل سازی، شوک های عرضه نیروی کار 
به طور همزمان باعث افزایش بیکاری می شود، اما در بلندمدت شوک های تکنولوژی و شوک های عرضه دلیل 
اصلی کاهش نرخ بیکاری هستند. همچنین شوک های موقتی تقاضای کار، یک اثر دائمی بر بازار کار دارند که 

درجه باالیی از رکود اقتصاد ملی را نشان می دهد. 

ایلدریم )2015( در مقاله ای پویایی های بازار کار ترکیه را با استفاده از روش تصحیح خطای برداری ساختاری 2 
بررسی کرده است. نتایج نشان داد دستمزدهای واقعی با اشتغال و بهره وری در بلندمدت رابطه مثبت دارد. 
همچنین بازار نیروی کار از طریق دستمزدهای واقعی به آرامی به تغییرات در شرایط کالن اقتصادی واکنش 
نشان می دهد. به عالوه نتایج واکنش آنی و تجزیه واریانس نشان داد دستمزدهای واقعی اثر قابل توجهی 
بر بهره وری دارد، در حالی که اثر بهره وری بر دستمزدهای واقعی اندک است. در این مقاله نشان داده شده 
دستمزدهای واقعی یک متغیر کلیدی در بازار نیروی کار ترکیه است و رابطه ضعیفی بین دستمزدهای واقعی 
و بهره وری و انعطاف ناپذیری در اشتغال در بازار وجود دارد. ترکیلماز و ازر )2008( نیز مسئله بیکاری در ترکیه 
را با استفاده از مدلVECM  بررسی کردند و نشان دادند شوک های تکنولوژی، دستمزد و عرضه نیروی کار 

1. Structural Vector Autoregressive (SVAR)
2. Structural Vector Error Correction Model (SVECM) 
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در بلندمدت اثر معناداری بر بیکاری ترکیه دارند. بروگمن )2006( با استفاده از مدل تصحیح خطای ساختاری 
منابع بیکاری در آلمان را بررسی کرده است. نتایج حاکی از این است که شوک های تقاضا و عرضه نیروی کار و 

بهره وری، عوامل مهم بیکاری در بلندمدت هستند. 

در مطالعه حاضر بازار نیروی کار با استفاده از روش تصحیح خطای برداری ساختاری مطالعه شده است. این 
روش مزایایی دارد که در ادامه به آن اشاره شده است و همان گونه که مالحظه شد تاکنون هیچ مطالعه ای در 

حوزه بازار کار کشور با استفاده از این روش انجام نگرفته است.

2ـ روش شناسی پژوهش

2-1- چارچوب عمومی الگوی تصحیح خطای برداری ساختاری 

در ادبیات اقتصادی، هرگونه انحراف مقادیر متغیرها از روند بلندمدت مقادیر انتظاری آن ها، شوک نامیده میشود 
)صمدی، یحیی آبادی و مسلم، 2009(. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر شوک های اقتصادی بر بازار کار است 
و برای تحلیل اثر شوک ها بر حسب منشأ آن ها، الزم است از فرم ساختاری استفاده کنیم )سوری، 2016(. 
الگوی خودتوضیح برداری ساختاری زمانی مفید خواهد بود که میان متغیرهای سیستم، رابطه هم انباشته 
وجود نداشته باشد و با توجه به اینکه پسماند سیستم می تواند همبسته باشد. تفسیر اقتصادی از توابع واکنش 
تکانه ای با مشکل مواجه شود، از مدل های تصحیح خطای ساختاری استفاده می شود )بیابانی خامنه، خزایی 
اثرات همزمان و اعمال  انتخاب ماتریس  با  و شعبانی، 2016(. در روش تصحیح خطای برداری ساختاری  
محدودیت هایی روی پویایی های الگو، پارامترهای ساختاری شناسایی و برآورد می شوند )ابریشمی و مهرآرا، 
2011(. درواقع ویژگی کلیدی الگوی خودتوضیح برداری ساختاری، لحاظ خصوصیات هم جمعی داده ها در 

تعریف محدودیت های ساختاری در تأثیر نهایی شوک هاست )ابراهیمی و شکری، 2011(. 

فرم کاهشی استاندارد مدل )VECM)p به صورت فرمول شماره 1 است:

.1

∆yt=αβ'yt-1+Γ1∆yt-1+....+Γp-1∆yt-p+1+Dt+ut 

که yt بردار K×1 از متغیرهای سری زمانی، Dt بردار متغیرهای از پیش تعیین شده و Γ ماتریس K×K ضرایب 
است. ut بردار K×1 اجزای اخالل که غیرقابل مشاهده با فرایند نوفه سفید، میانگین صفر و ماتریس کوواریانس 
u∑ است. α و β به ترتیب ماتریس های K×r ضریب سرعت تعدیل و r بردار هم انباشتگی است که نشان دهنده 

بخش بلندمدت مدل است. پارامترهای دستگاه VECM قابل تفسیر ساختاری نیستند و از برآوردهای این 
دستگاه حداکثر می توان برای آزمون علیت بلندمدت )تصحیح خطا( و کوتاه مدت )علیت ادواری( استفاده کرد 
)ابریشمی و مهرآرا، 2011(. ما به دنبال اثرات شوک های اساسی )εt( بر متغیرهای yt هستیم که به عنوان اجزای 

خطای فرم ساختاری VECM تفسیر می شوند.
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 ،ut فرض می شود باقی مانده ها ،ECM برای بازیابی شوک های ساختاری از باقی مانده های فرم کاهشی تخمین
ترکیب خطی از اختالالت ساختاری هستند )فرمول شماره 2(:

 .2
ut=A0 εt

که فرض می شود A0 یک ماتریس معکوس پذیر است )لینزرت، 2004(. برای تجزیه و تحلیل اثر شوک های 
ساختاری، به بازیابی K2 عضو A0 نیاز داریم. فرمول شماره 2 و فرض استاندارد که شوک های ساختاری ناهمبسته 

هستند و واریانس یک دارند، )یعنی ε=IK∑( برای نوشتن رابطه فرمول شماره 3 استفاده می شود:

.3

∑u=A0 A'0  

تقارن u∑ و نرمال سازی واریانس های ساختاری، K)K+1)/2 محدودیت غیرخطی بر K2 پارامتر A0 تحمیل 
می کند. برای شناسایی دقیق عناصر A0 به اعمال K)K-1)/2 محدودیت اضافی خطی مستقل نیاز داریم. در 
ادبیات عمومی روند بین اثرات دائمی و موقتی تمایز قائل می شویم. در یک سیستم با r رابطه هم انباشتگی، 
-k)k اثر دائمی می تواند وجود داشته باشد. بنابراین برای شناسایی دقیق شوک های دائمی به k=K-r تنها
1( محدودیت اضافی نیاز داریم. همچنین r)r-1(/2 محدودیت برای شناسایی شوک های موقتی نیاز است 

)بروگمن، 2006(.

2-2- الگوی مورد استفاده

برای ایجاد یک مدل تجربی، از مدل تعدیل شده بازار نیروی کار اقتصاد کالن که اولین بار توسط جاکوبسون و 
همکاران )1997( معرفی شد،کمک گرفته شده است که شامل مدل سازی تابع تولید، معادله عرضه نیروی کار، 

معادله تقاضای نیروی کار و رابطه تنظیم دستمزد است. تمامی متغیرها در پایه لگاریتم طبیعی بیان شده اند.

تابع تولید به عنوان رابطه بین ستاده و اشتغال تعریف می شود )فرمول شماره 4(. 

.4

rgt=ρemt+θt

 θt لگاریتم تعداد شاغلین و متغیر em ،بازده نسبت به مقیاس p ،لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی rg که
روند تصادفی تکنولوژی است که از یک فرایند گام تصادفی تبعیت می کند )فرمول شماره 5(. 

.5

θt=θt-1+et
t 
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et شوک خالص تکنولوژی )بهره وری( است.
t که

معادله تقاضای نیروی کار به عنوان رابطه بین اشتغال، دستمزدهای واقعی و ستاده تعریف می شود )فرمول 
شماره 6(. 

.6

emt=-ηrwt+λrgt+ζt

 ζ_t کشش اشتغال نسبت به دستمزد و ستاده است. متغیر λ و η دستمزدهای واقعی، پارامترهای rw
اختالالت تصادفی تقاضای نیروی کار است که با فرایند اتورگرسیو تعیین می شود )فرمول شماره 7(. 

.7

ζt=φζt-1+et
d

et تنها اثر موقت بر اشتغال دارد. سومین جزء مدل، فرمول 
d باشد، روند تقاضای نیروی کار پایاست و |φ|<1 اگر

عرضه نیروی کار است و رابطه بین نیروی کار و دستمزد واقعی را توصیف می کند )فرمول شماره 8(. 

.8

lt=πrwt+ξt 

روند برون زای عرضه نیروی کار، ξt، به وسیله فرایند گام تصادفی توصیف می شود )فرمول شماره 9(. 

.9
ξt=ξt-1+et

s 

et شوک عرضه نیروی کار است. 
s شیب منحنی عرضه نیروی کار و π که نیروی کار و

رابطه تنظیم دستمزد به شکل فرمول شماره 10 است:

.10

rwt=δ(rgt-emt )+κemt-γ(lt-emt )+ςt  

که نشان می دهد دستمزد واقعی تابعی از بهره وری نیروی کار )prodt=rgt-emt(، اشتغال و نرخ بیکاری 
)URt=lt-emt( است. روند دستمزدها، می تواند پایا یا ناپایا باشد که به پارامتر ψ فرایند اتورگرسیو زیر بستگی 

دارد که رفتارش را مشخص می کند )فرمول شماره 11(. 

.11
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ςt=ψςt-1+et
rw

اگر ψ|<1| باشد، روند دستمزد پایاست؛ در غیر این صورت فرایند شکل گیری دستمزد با یک روند تصادفی با 
ویژگی تجمع شوک های تصادفی دائمی با میانگین صفر و واریانس ثابت توصیف می شود. 

فرض می شود که هر چهار شوک خالص، یعنی شوک های تکنولوژی، عرضه نیروی کار، تقاضای نیروی کار و 
σi دارند. 

شوک دستمزد یکسان هستند و توزیع مستقل با میانگین صفر و واریانس 0<2

شکل برداری معادالت 4 تا 11 با متغیرهایی که در تجزیه و تحلیل تجربی بازار نیروی کار استفاده شده اند، 
به صورت زیراست:

.121   1-p  0  0

-λ  1-λ  0  η

0  1  0  -π

-δ  κ  κ  1

rgt-emt

emt

lt-emt

rwt

θt

ζt

ξt

ςt

=

فرمول شماره 12 پویایی رفتار مؤلفه های بازار کار یعنی بهره وری، اشتغال، نرخ بیکاری و دستمزدهای واقعی 
 ξt را توصیف می کند که با چهار عامل مشاهده نشده به دست آمده اند: دو فرایند گام تصادفی در عرضه نیروی کار
و تکنولوژی θt و دو مؤلفه تصادفی ζt و ςt که به علت شوک ها در رابطه دستمزد و معادله تقاضا به وجود آمده اند. 

همان گونه که قباًل اشاره شد مؤلفه های رابطه دستمزد و تقاضای نیروی کار می توانند پایا یا ناپایا باشند.

3ـ یافته های پژوهش

اطالعات استفاده شده در تحقیق حاضر شامل نرخ بیکاری، تعداد شاغالن، دستمزد واقعی و بهره وری نیروی 
از سازمان مدیریت و  از سال 1353 تا 1395 است. داده های مربوط به نرخ بیکاری و تعداد شاغلین  کار 
برنامه ریزی کشور گرفته شده است. بهره وری نیروی کار برابر نسبت تولید ناخالص داخلی واقعی به تعداد شاغلین 
است که اطالعات مربوط به تولید ناخالص داخلی از سایت بانک مرکزی گرفته شده است. حداقل دستمزد ماهانه 
مصوب شورای عالی کار نیز از بخشنامه های مربوطه وزارت کار و امور اجتماعی به دست آمده و با استفاده از 
شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی گرفته شده از سایت بانک مرکزی، به مقادیر واقعی تبدیل شده است.

به منظور تخمین الگو، الزم است مانایی متغیرهای مد نظر بررسی شود. بدین منظور از آزمون دیکی فولر 
تعمیم یافته استفاده شده است. ابتدا ویژگی داده های تحقیق بررسی شد و با توجه به اینکه داده ها روند قطعی و 
مقدار ثابت دارند، آزمون فرضیه ریشه واحد در حالت با عرض از مبدأ و روند به کار گرفته شد. براساس جدول 
شماره 1، نتایج حاکی از آن است که متغیرهای معرفی شده در مدل نامانا بودند و مقادیر تی محاسبه شده دیکی 
فولر تعمیم یافته از مقادیر بحرانی مک کینون در سطح 1 درصد، 5 و 10درصد کمتر است. بنابراین فرضیه صفر 
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مبنی بر داشتن ریشه واحد را رد نمی کنیم و نامانا بودن این متغیرها را می پذیریم، از این رو به تفاضل گیری مرتبه 
اول آن ها نیاز است. نتایج تست وجود ریشه واحد نشان داد تفاضل مرتبه اول همه سری ها پایاست. بنابراین 

.I سری های بهره وری، اشتغال، نرخ بیکاری و دستمزد از مرتبه اول انباشته هستند، یعنی

یکی از مسائل مهم در تصریح روش تصحیح خطای برداری ساختاری  تعیین تعداد وقفه های بهینه است، به 
همین منظور از آماره LR، معیار حنان کوئین)HQ( و آکائیک )AIC( استفاده شده است. بر اساس معیارهای 

مذکور که در جدول شماره 2 گزارش شده است، وقفه بهینه دو پیشنهاد می شود.

در مرحله بعد برای تخمین مدل خودتوضیح برداری، وجود رابطه هم انباشتگی بین متغیرها بررسی می شود. 
براي این منظور آزمون هم انباشتگي جوهانسن جوسیلیس به کار برده شده است که نتایج آن در جدول شماره 
3 قابل مشاهده است. براساس مقادیر آماره های حداکثر مقدار ویژه3 و آزمون اثر4، یک بردار همگرایی بلندمدت 

بین متغیرهای الگو وجود دارد.

رابطه بلندمدت به دست آمده می تواند به عنوان رابطه دستمزدهای واقعی با بهره وری، اشتغال و بیکاری تفسیر 
شود )فرمول شماره 13( )اعداد داخل پرانتز آماره تی است(

.13
ETC=Lrw-1.26Lprod-7.85Le+0.09UR+189.72

(-4.157)  (-3.759)  (0.783)  (3.179)

Lrw=1.26Lprod+7.85Le-0.09UR-189.72+ETC  

3. Maximum Eigenvalue
4. Trace Statistic

جدول 1. نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته

متغیر
تفاضل مرتبه اولسطح

مقادیر بحرانیآماره محاسباتیمقادیر بحرانیآماره محاسباتی

)Le(4/36-4/89-4/36-1/94-لگاریتم اشتغال

)UR(4/36-5/21-4/36-2/81-نرخ بیکاری

)Lprod(4/36-4/78-4/36-3/04-لگاریتم بهره وری

)Lrw(4/36-4/61-4/36-2/95-لگاریتم دستمزد

* مقادیر بحرانی در سطح 5 درصد است.

مأخذ: یافته های تحقیق 
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که در این رابطه، بهره وری با دستمزد رابطه مستقیمی دارد که نشان می دهد با افزایش بهره وری، دستمزدهای 
واقعی نیز افزایش می یابد. متغیر تقاضای نیروی کار با دستمزد رابطه مثبت دارد. درواقع با افزایش تقاضای 
نیروی کار، دستمزدها افزایش می یابد. همچنین ضریب بیکاری در معادله دستمزد منفی است؛ بدین معنی که 
با افزایش عرضه نیروی کار )بیکاری(، دستمزدهای واقعی کاهش می یابد. اما ضریب متغیر بیکاری کوچک و 
در سطح معمول معنی دار نیست. بنابراین نرخ بیکاری در فرایند تنظیم دستمزد دخالتی ندارد که نقش ضعیف 
نهادهای کارگری را نشان می دهد و بیانگر این است که در تعیین دستمزد حداقل، نرخ بیکاری در محاسبات 

مورد توجه نیست. این نتیجه در مطالعه آرمن و همکاران )1393( نیز تأیید شده است. 

3-1- مدل تصحیح خطای برداری ساختاری

با توجه به اینکه شوک های ساختاری مستقیماً قابل مشاهده نیستند، برای تصریح الگوی شکل خالصه شده 
به اعمال یکسری محدودیت ها نیاز است. این محدودیت های شناسایی، از مدل نظری و از نتایج هم انباشتگی 

جدول 2. تعیین تعداد وقفه بهینه

Log LLRAICHQوقفه

0-67/91NA17/1623
162/2037/37-5/09-5/65
263/78*27/65*-5/74*-6/04
376/2337/5973/34-4/99

مأخذ: یافته های تحقیق 

جدول 3. نتایج آزمون همگرایی

H0 فرضH1 آماره آزمون اثرفرض
مقدار بحراني در 
سطح خطای 5 

درصد

آماره حداکثر مقدار 
ویژه

مقدار بحراني در 
سطح خطای 5 

درصد 

R=0*R>073/6261/3932/6929/56
R=1R>143/4738/4119/6827/74
R=2R>220/3424/6311/1019/89
R=2R>29/6112/198/9810/23

مأخذ: یافته های تحقیق
*معنی دار بودن در سطح احتمال یک درصد 
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به دست می آیند. همان گونه که بیان شد ما به K(K-1)/2=4(4-1)/2=6 محدودیت خطی مستقل نیاز داریم. 
به عالوه می دانیم که در یک سیستم چهاربعدی با یک رابطه هم انباشتگی تنها سه شوک می تواند اثر دائمی 
داشته باشد )بروگمن، 2006(. در مطالعات مختلف، محدودیت های متفاوتی بر ماتریس اثرات بلندمدت تحمیل 

می شود. 

در مطالعه حاضر، از آنجایی که رابطه هم جمعی تخمین زده شده با رابطه دستمزد سازگار است، مانایی آن 
 )p=1( نشان می دهد شوک دستمزد اثر بلندمدت بر متغیرهای سیستم ندارد. همچنین بازده به مقیاس ثابت
در نظر گرفته شده است، در این صورت شوک های تقاضای نیروی کار، عرضه نیروی کار و دستمزد اثر دائمی 
بر بهره وری ندارند و در بلندمدت بهره وری تنها با روند تکنولوژی تعیین می شود. این فرض در مطالعات بین 
)1994( و لوکیانینکو و اولیسکوویچ )2015( که در رابطه با بازار کار انجام گرفته است نیز دیده می شود. این 
فرض و نتایج رابطه هم انباشتگی به صورت محدودیت های صفر در ماتریس اثرات بلندمدت نشان داده می شود.

با محدودیت های اضافی اعمال شده و تخمین ماتریس اثرات بلندمدت، فرمول شماره 14 را داریم:

.140.87           0             0           0

(2.69)                               

0.00      0.00        0.06           0

(1.68)  (1.69)      (2.89)          

-0.25    -1.07       2.36            0

(-2.65)  (-1.58)   (3.30)         

0.46        0.71       0.19           0

(1.67)   (3.85)     (1.67)        

B’=

مقادیر داخل پرانتز آماره تی را نشان می دهد. ردیف سوم ماتریس اثرات بلندمدت، واکنش بیکاری پس از 
شوک های بهره وری، تقاضای کار، عرضه کار و دستمزد را نشان می دهد. همان گونه که اشاره شد، با توجه به 
رابطه بلندمدت دستمزد و مانایی آن، اثر شوک دستمزد بر بیکاری صفر است. واکنش بلندمدت بیکاری به 
شوک بهره وری منفی است. بدین معنا که شوک مثبت بهره وری به کاهش بیکاری خواهد شد. تأثیر شوک 
تقاضا بر بیکاری نیز منفی است. بنابراین با ایجاد یک شوک مثبت در طرف تقاضای نیروی کار در اقتصاد، از 
میزان بیکاری کاسته خواهد شد. عالمت ضریب شوک عرضه بر بیکاری مثبت است. بدین معنا که ایجاد یک 
شوک مثبت در طرف عرضه که درواقع به معنای افزایش جمیت متقاضی کار است به افزایش نرخ بیکاری در 
اقتصاد منجر می شود. میزان این ضریب نیز از دیگر ضرایب بزرگ تر است و تمامی ضرایب نیز از لحاظ آماری 

معنادار هستند.
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3-2- تحلیل توابع واکنش تکانه5

مدل های تصحیح خطای برداری ساختاری امکان تحلیل واکنش تکانه را نیز فراهم می کنند؛ به این شکل که 
به خوبی می توانند واکنش یک متغیر را در طول زمان به سبب شوک ایجاد شده در اقتصاد نشان دهند. همچنین 

مدت زمانی که طول می کشد تا تأثیر شوک بر متغیر مد نظر از بین رود نیز معلوم است.

در تصویر شماره 1 توابع واکنش تکانه متغیر بیکاری به شوک های دستمزد، بهره وری، عرضه و تقاضای نیروی 
کار نمایش داده شده است. شوک بهره وری تأثیر منفی و معناداری بر بیکاری دارد. این شوک در بلندمدت باعث 
کاهش نرخ بیکاری می شود. درواقع با افزایش بهره وری نیروی کار، سودآوری واحدهای اقتصادی افزایش می یابد 

5. Impulse Response Functions
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تصویر 2. توابع واکنش آنی متغیر بیکاری
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و بنگاه ها به دنبال کسب سود بیشتر اقدام به استخدام نیروی کار بیشتری می کنند که این به معنای کاهش 
نرخ بیکاری است. وجود رابطه منفی بین این دو متغیر در مطالعات رحمانی و همکاران )2013( و هادیان و 
رضایی سخا )2009( نیز به اثبات رسیده است. شوک مثبت عرضه کار به بیکاری باالتر منجر می شود و در 
بلندمدت در سطحی جدید که باالتر از سطح اولیه است، تثبیت می شود. درواقع افزایش تعداد افراد متقاضی 
کار و تغییر نکردن شرایط اقتصادی، به افزایش چشمگیر نرخ بیکاری در کشور منجر می شود. شوک تقاضای 
نیروی کار ابتدا موجب کاهش بیکاری می شود اما پس از آن بیکاری به تدریج افزایش می یابد و در بلند مدت در 
سطحی تقریباً معادل سطح اولیه به تعادل می رسد. نکته ای که باید به آن توجه کرد برآیند اثر شوک ها بر متغیر 
بررسی شده است. همان گونه که در قسمت قبل بیان شد، برآیند تأثیر این شوک در بلندمدت بر متغیر بیکاری 
منفی است. شوک دستمزد در کوتاه مدت به افزایش بیکاری منجر می شود، زیرا واحدهای تولیدی به منظور 
کاهش هزینه ها به تعدیل نیروی کار متوسل می شوند. افزایش بیکاری در دوره سوم به اوج خود می رسد، اما پس 

از آن کاهش یافته و از دوره پنجم به سطح اولیه خود گرایش می یابد )تصویر شماره 2(. 

3-3- تجزیه واریانس خطای پیش بینی ساختاری6

به کمک SFEVD سهم بی ثباتی هر متغیر در مقابل شوک وارده به هر یک از متغیرهای دیگر مدل تعیین 
می شود. با تجزیه واریانس خطای پیش بینی، قادر خواهیم بود اثر هر متغیر روی متغیرهای دیگر در طول زمان 
را اندازه گیری کنیم. به عبارت دیگر تجزیه واریانس خطای پیش بینی به برآورد اثر متغیرها در اثر شوک در یک 
متغیر در چارچوب یک الگوی عکس العملی می پردازد )پیش بهار و باغستانی، 2017(. به منظور ارزیابی اهمیت 

نسبی شوک های وارده به بیکاری، تجزیه واریانس خطای پیش بینی بیکاری بررسی شد.

نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی بیکاری برای افق های مختلف به دست آمده است. بر اساس نتایج، 
شوک های عرضه نیروی کار، سهم اصلی در واریانس بیکاری دارند؛ به طوری که در کوتاه مدت بیش از 60 درصد 
واریانس بیکاری با شوک عرضه توضیح داده می شود و در بلندمدت به بیش از 80 درصد افزایش می یابد. پس 
از شوک عرضه، شوک تقاضا بیشترین سهم در واریانس بیکاری را در کوتاه مدت دارد که به تدریج از این سهم 
کاسته شده است؛ به طوری که در بلندمدت این سهم به 1 درصد می رسد. شوک تکنولوژی در کوتاه مدت بیش 
از 12 درصد در واریانس بیکاری نقش دارد که این سهم در طول زمان نوسان دارد. شوک دستمزد سهم ناچیزی 
از تجزیه واریانس خطای بیکاری را به خود اختصاص داده است؛ به طوری که در طول زمان سهم آن از 4/16 

درصد تجاوز نکرده است.

4ـ بحث و نتیجه گیری

با توجه به اینکه مسئله بیکاری در کشور به یکی از چالش های فراروی دولت تبدیل شده است، حل این بحران 
در گرو شناخت دقیق ابعاد آن و عوامل بروز این مشکل است؛ به طوری که درک پویایی های بازار کار می تواند 

6. Structural Forecast-Error Variance Decomposition (SFEVD)
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در تدوین سیاست های تعدیل نوسانات اشتغال اهمیت داشته باشد. بنابراین در این تحقیق شاخص های مؤثر بر 
بازار کار تجزیه و تحلیل و اثرات بلندمدت شوک های مختلف کالن اقتصادی بر نرخ بیکاری بررسی شده است. 
بدین منظور از یک چارچوب ساده بازار نیروی کار اقتصاد کالن استفاده شد و الگوی تصحیح خطای برداری 
ساختاری به کار گرفته شد. پس از بررسی مانایی متغیرهای مدنظر، با توجه به انباشتگی همه متغیرها از درجه 
یک، وجود یک بردار هم انباشتگی بین متغیرها با استفاده از آزمون جوهانسن جوسیلیس تأیید شد. بر اساس 
بردار هم جمعی، رابطه برآورد شده، رابطه تنظیم دستمزدهای واقعی است که طبق آن، دستمزدهای واقعی با 
بهره وری و اشتغال رابطه مستقیم و با نرخ بیکاری رابطه غیرمستقیم دارد. سپس با درنظرگرفتن قیود اعمال شده 
بر سیستم بر اساس رابطه به دست آمده و تئوری های اقتصادی، به تحلیل واکنش تکانه و تجزیه واریانس خطای 
پیش بینی این الگو پرداخته شد. در بین شوک های بررسی شده، شوک بهره وری و عرضه اثرات بزرگ تری بر 
بیکاری دارند؛ به طوری که شوک بهره وری در بلندمدت باعث کاهش نرخ بیکاری و شوک مثبت عرضه کار به 

بیکاری باالتر منجر می شود. 

به عالوه بر اساس نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی بیکاری، شوک عرضه نیروی کار، بهره وری و 
تقاضای نیروی کار، همه عوامل مهم تعیین کننده بیکاری در درازمدت هستند، اما مهم ترین عامل تغییرات 
بیکاری، شوک های عرضه است که در طول زمان این سهم افزایش می یابد که با توجه به ساختار جوان جمعیتی 
کشور، این نتیجه منطقی به نظر می رسد. به طور کلی، نتایج نشان می دهد بیکاری در کشور با یک عامل 
تعیین نمی شود، بلکه ترکیبی از شوک های بهره وری، تقاضا و عرضه نیروی کار در تعیین بیکاری نقش دارند. با 
توجه با اینکه شوک مثبت تکنولوژی باعث افزایش بهره وری، اشتغال و دستمزد واقعی می شود می توان با ورود 
تکنولوژی های پیشرفته، ارتباط نظام آموزشی با بازار کار، آموزش ضمن کار و آموزش های فنی و حرفه ای، زمینه 
افزایش بهره وری نیروی کار و درنتیجه کاهش نرخ بیکاری را فراهم کرد. اما از آنجایی که عامل اصلی بیکاری 
مربوط به شوک های عرضه نیروی کار است، باید با اولویت دادن به طرح های اشتغال زا و رونق بخش تولید از 

تبعات این معضل کاست. 
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