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Considering the issue of unemployment and recession in recent years, the year 2017 was 
named "Resistance Economy, Production-Employment" by the Supreme Leader. There-
fore, employment is one of the key indicators of resistance economy. In this regard, eval-
uating labor employment patterns, in order to identify the factors affecting it, is the most 
vital challenge for the implementation of the resistance economy. This research first pres-
ents general concepts and examines the theoretical foundations and literature of the factors 
affecting the resistance economy index (labor employment) and then by referring to vari-
ables such as minimum wage (policy-making variable), real GDP, real oil revenues, capital 
stock, foreign direct investment, and degree of business openness, attempts to explain the 
resistance economy index. The model estimation has been carried out by Autoregressive 
Distributed Lag (ARDL) method, and the Vector Autoregressive (VAR) model has been 
used to investigate the shocks for annual data of 1980-2015. The results showed that in the 
short run, GDP, capital stock, oil revenues, foreign direct investment and trade openness 
have a positive effect on the resistance economy index. However, the minimum wage with 
a lag period has a negative and significant effect on the index, which also holds true for the 
long term. Finally, it has been shown that the adverse effects of some shocks on resilience 
economy index will remain for many years to come.
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با توجه به معضل بیکاری و رکود در سال های اخیر، سال 1396 توسط مقام معظم رهبری سال »اقتصاد 
مقاومتی؛ تولید ـ اشتغال« نام گذاری شده است. بنابراین از جمله مهم ترین شاخص های منتخب اقتصاد 
مقاومتی، اشتغال عنوان شده است. در این راستا برآورد الگوهاي اشتغال نیروي کار، به منظور شناسایي 
عوامل مؤثر بر آن به عنوان مهم ترین چالش عملی شدن اقتصاد مقاومتی از اهمیت بسیاري برخوردار است. 
در این پژوهش پس از ارائه کلیات و بررسی مبانی نظری و ادبیات پژوهش در رابطه با عوامل مؤثر بر 
شاخص اقتصاد مقاومتی (اشتغال نیروی کار)، از متغیرهای میزان حداقل دستمزد (متغیر سیاست گذاری)، 
تولید ناخالص داخلی حقیقی، درآمدهای نفتی واقعی، موجودی سرمایه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و 
درجه بازبودن تجاری به عنوان متغیرهای توضیح دهنده شاخص اقتصاد مقاومتی استفاده شده است. برآورد 
مدل به کمک روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) انجام شده است و همچنین جهت بررسی 
شوک ها از الگوی خودتوضیح برداری (VAR) برای داده های ساالنه 1394-1359 استفاده شده است. 
نتایج نشان دادند که درکوتاه مدت، تولید ناخالص داخلی، موجودی سرمایه، درآمد حاصل از فروش نفت، 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بازبودن تجاری اثر مثبت بر شاخص اقتصاد مقاومتی دارند. اما حداقل 
دستمزد با یک دوره تأخیر اثر منفی و معناداری بر روی این شاخص دارد که نتایج فوق برای بلند مدت نیز 
صدق می کند. درنهایت نشان داده شده است که اثر برخی شوک های وارده بر شاخص اقتصاد مقاومتی تا 

سالیان طوالنی باقی خواهد ماند.
C22, E24, J21, J24, J54, M51 : JEL طبقه بندی
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مقدمه

موضوع بیکاري، در سال هاي اخیر یکی از معضالت اساسی کشور بوده است، به طوري که طبق تأکید مقام 
معظم رهبری از جمله چالش هاي اساسـی دولـت دوازدهم، ایجاد اشتغال عنوان شده است. بی شک رشد و 
توسعه پایدار در هر کشوري به ویژه در کشورهاي در حال توسعه، منوط به کمیت و کیفیت عوامل تولید در آن 
کشور است. با توجه به معضل بیکاری و رکود در سال های اخیر، سال 1396 توسط مقام معظم رهبری سال 
»اقتصاد مقاومتی؛ تولید ـ اشتغال« نام گذاری شده است. لذا از جمله مهم ترین شاخص های منتخب اقتصاد 
مقاومتی، اشتغال عنوان شده است. در این راستا برآورد الگوهاي اشتغال نیروي کار، به منظور شناسایي عوامل 
مؤثر بر آن و پیش بیني میزان اشتغال نیروي کار در سال های اخیر به عنوان مهم ترین چالش عملی شدن اقتصاد 
مقاومتی از اهمیت بسیاري برخوردار است. از طرف دیگر اقتصاددانان کالسیک نظیر آدام اسمیت1 و ریکاردو2   

معتقد بودند که نیروي کار منبع ثروت ملل و رشد واقعی تولید است.

رهبر انقالب اسالمی، حضرت آیت اهلل خامنه ای نخستین بار اصطالح اقتصاد مقاومتی را در دیدار جمعی از 
کارآفرینان در سال 1389، جهت مقابله با تحریم های اقتصادی به کار بردند و به تدریج در دیگر بیاناتشان 
مفهوم اقتصاد مقاومتی را روشن تر کرده و شاخص های پیشرفت در اهداف آن را بیان کردند. طبق بیانات ایشان 
در وب سایت رسمی رهبری، خألهای اقتصادی کشورمان خأل های بزرگی هستند که یکی از مهم ترین آن ها 
مسئله  بیکاری است؛ به خصوص بیکاری جوانان تحصیل کرده که باید رفع شود. مسئله معیشت طبقات ضعیف 
که مستقیماً مربوط است به مسئله بیکاری، منجر به شکل گیری مشکالت گوناگونی در زمینه های فرهنگی و 
اجتماعی نیز خواهد شد. نهایتاً طبق بیانات ایشان در پیام نوروزی سال 1396، اقتصاد مقاومتی به عنوان یک 
مجموعه ذکر شده که اگر این مجموعه فقط در زیر نام اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار بگیرد، ممکن است چندان 
منشأ اثر نباشد؛ بنابراین، این مجموعه باید به نقاط مهم کلیدی تقسیم شود و برای هر نقطه کلیدی یک فصلی 
از زمان قرار داده شود. این نقطه کلیدی در سال 1396 عبارت است از تولید داخلی ـ اشتغال و عمدتاً اشتغال 
جوانان. بنابراین مطالبه حضرت آیت اهلل خامنه ای از مسئولین محترم این بوده که بر روی این دو نقطه متمرکز 
بشوند و کارها را با برنامه ریزی انجام بدهند و ان شاءاهلل در پایان سال نتایج آن را بتوانند به مردم گزارش کنند. 

هر سال تعدادي نیروي کار جدید، وارد بازار کار مي شوند که باید براي آن ها مشاغل جدید ایجاد شود. لذا بـه 
منظـور برنامـه ریـزي براي بازار کار و جلوگیري از افزایش نرخ بیکاري از سطح معیني یا از حد مطلوب آن، بایـد 
عوامـل مؤثر بر اشتغال نیروي کار شناسایي شود تا بتوان آن ها را به میزان الزم و در جهت مناسب تغییر داد. از 
نظر مقام معظم رهبری، اغلب کساني که به توسعه، تحول و برنامه ریزي مـي اندیشـند، بایـد قطعـاً در یـک دوره 
بلندمدت، درباره پیش بیني منابع انساني تفکر کنند (متقي، 1998). بنابراین، در این پژوهش با تأکید بر تولید 
ناخالص داخلی، تأثیر سایر عوامل مؤثر بر شاخص منتخب اقتصاد مقاومتی (اشتغال نیروی کار) سنجیده شده است.

1. Adam Smith 
2. David Ricardo
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1. ادبیات موضوع

1-1. تحلیل رویکرد اقتصاد مقاومتی 

برای تحلیل اقتصاد مقاومتی دو رویکرد وجود دارد: رویکرد اول، رویکرد مدیریت ریسک است؛ در این رویکرد 
میزان احتمال شکست سیستم مورد محاسبه قرار می گیرد و سعی می شود از ورود به حوزه هایی که ریسک 
باالیی دارد پرهیز شود. رویکرد دوم، مهندسی مقاومت است؛ در این حوزه روش های تقویت مقاومت سیستم 
و همچنین ایجاد انعطاف پذیری بیشتر در برابر تکانه ها مورد مطالعه قرار می گیرد و از طریق تقویت سیستم، 
مقاومت در برابر فشار وارده افزایش می یابد؛ به طوری که آسیب به حداقل برسد (نوفرستی، 2016)؛ بنابراین 
بهترین و مناسب ترین تعریفی که می توان از اقتصاد مقاومتی ارائه کرد یک اقتصاد تاب آور و پایدار است. اقتصاد 
پایدار اقتصادی است که ظرفیت مقابله با نااطمینانی ها و تکانه های خارجی و داخلی را در خود ایجاد کرده است .

 1-2. پایداری اقتصاد و پایداری بازار کار

پایداری اقتصادی از نظر کاجی تانی و تاتانلو (2009) به منزله اقداماتی تلقی می شود که کمک می کنند تا 
اختالالت جانب کسب و کار پس از خسارت فیزیکی وارده به ساختارها و تولید، تخفیف یابد. از جمله اقداماتی 
که می توان در راستای اقتصاد مقاومتی و پایداری اقتصاد بعد از وقوع بحران و بازگشت به شرایط تعادل پایدار 
انجام داد، یکی استخراج عواملی است که به طور مؤثر بر اختالالت فضای کسب و کار دامن زده و دیگری محاسبه 
اثرگذاری آن ها بر اشتغال در سال های اخیر است. از نظر اقتصاد نیروی انسانی، تقاضا برای نیروی کار، تقاضایی 
مشتق یا تابعی از میزان تقاضا برای کل محصول است. هر بنگاه اقتصادی در بلندمدت می تواند تغییرات الزم را 
در نهاده های تولید به وجود آورد و ترکیبی از نهاده ها را برگزیند که کمترین هزینه و بیشترین سود را داشته 
باشد. بر این اساس تقاضا برای نیروی انسانی، تابعی از کل تولید و در ارتباط با سایر عوامل تولید مشخص 
می شود. تقاضا برای نیروی کار مستقیماً با حجم تولید و به طور غیرمستقیم با بهره وری نیروی کار ارتباط دارد. 
هرچه بهره وری باال، انباشت باال و سپس سرمایه گذاری باال باشد، تقاضا برای نیروی انسانی افزایش می یابد. 
گذشته از این عوامل، عوامل دیگری مانند سیاست های دولتی، منابع خارجی تقاضا و اندازه اقتصاد و میزان 
مشارکت اقتصادی بازار داخلی بر تقاضای نیروی کار تأثیر می گذارند. در این قسمت مهم ترین عوامل تأثیرگذار 
بر پایداری اشتغال را با توجه به وضعیت متغیر های اقتصاد ایران در دوره بعد از تحریم های اقتصادی و تکیه بر 

اهداف اقتصاد مقاومتی معرفی و سپس اثرات آن ها بررسی خواهد شد.

1-3. اثر تولید ناخالص داخلی و صادرات نفت بر اشتغال

بیکاري ادواري عبارت از بیکاري ای است که به دلیل کاهش سطح و حجم فعالیت هاي اقتصادي و به هم خوردن 
مکانیسم هاي تنظیم کننده اقتصاد به وجود مي آید. بدین لحاظ تقاضاي کارفرمایان براي نیروي کار کاهش مي یابد 
و چون کارگران بدون اراده بیکار مي شوند، بیکاري ادواري جزء بیکاري غیرارادي است. از طرف دیگر اقتصاد 
ایران به طور عمده بر درآمدهای نفتی متکی است، به طوری که 90 درصد کل درآمد صادراتی و به طور متوسط 
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60 درصد درآمدهای دولت در بودجه ساالنه را به خود اختصاص داده است. به دلیل اینکه نفت و صادرات آن 
یکی از مهم ترین منابع تشکیل سرمایه و از ارکان اصلی منابع بودجه کشور محسوب می شود؛ بنابراین به بررسی 
تأثیر میزان صادارت نفتی بر اشتغال کشور نیز می پردازیم. با بررسی بیکاری در یک چارچوب عرضه و تقاضا، 
می توان بیان کرد که سطح اشتغال به عواملی مانند بهره وری نیروی کار، دستمزدها، سطح قیمت ها و همچنین 
قیمت عوامل دیگر تولید بستگی دارد و درنهایت در یک سطح اقتصاد کالن، نرخ بیکاری می تواند به عواملی 
مانند سطح اقتصاد، ادوار تجاری، سطح تکنولوژی، جمعیت و نیز عوامل جهانی مانند قیمت های انرژی ارتباط 
پیدا کند. اگرچه مکانیسم های مختلفی برای بررسی ارتباط بین حرکت های قیمت نفت و فعالیت های اقتصادی 

پیشنهاد شده است، اما معمول ترین توصیف، اثرات طرف عرضه است.

براون و یوجل (2002) تأکید می کنند، اگر قیمت ها به پایین چسبنده باشند،کاهش در تقاضا برای کاالهای تولید شده 
در کشورهای واردکننده نفت بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی  (GDP) کاهش پیدا می کند. اگر سطح قیمت ها 
نتوانند کاهش یابند، مخارج مصرفی نسبت به افزایش سرمایه گذاری بیشتر کاهش خواهند یافت که این منجر به 
 کاهش تقاضای کل و کند ترشدن رشد اقتصادی می شود. اثر تعادل واقعی، مکانیسم دیگر انتقال است که توسط مورک

 (1994) درباره آن بحث شده است. طبق اثر تعادل واقعی، افزایش در قیمت های نفت منجر به افزایش در 
تقاضای پول خواهد شد. هنگامی که مقامات پولی در افزایش عرضه پول در مواجه شدن با رشد تقاضای پول 
شکست می خورد، نرخ بهره، وخیم ترشدن نرخ رشد را افزایش خواهد داد. تورم ایجاد شده، از تکانه های هزینه ای 
افزایش قیمت نفت متأثر شده و جهت حل مشکل با اجرای سیاست پولی انقباضی با ابزار افزایش نرخ بهره، 
کاهش سرمایه گذاری را به دنبال خواهد داشت که می تواند وضعیت تولید بلندمدت را بدتر کند (تانگ، وانگ، 
کای و ژوو، 2009). مکانیسم دیگر از طریق تأثیر تکانه های نفت بر بازار نیروی کار با تغییر نسبی هزینه های 
تولید است که در بعضی صنایع اعمال می شود. طبق نظر لونگانی (1986) اگر دوره افزایش قیمت نفت طوالنی 
شود، می تواند ساختار تولید را تغییر داده و اثر مهمی بر بیکاری بگذارد. تکانه قیمت نفت می تواند هزینه های 
نهایی تولید در بخش های مرتبط با نفت را افزایش دهدکه درنتیجه می تواند بنگاه ها را برای اتخاذ روش های 
تولیدی جدیدتری که کمتر به نفت متکی هستند، ترغیب کند. این تغییر، تخصیص سرمایه و نیروی کار را در 
بین بخش ها ایجاد می کند که می تواند بر روی بیکاری بلندمدت اثر گذارد. از آنجا که فرایند جذب نیروی کار، 
آن هم به دالیل ساختاری خصوصاً مهارت مختص هر صنعت، صرف زمان زیادی را نیاز دارد، وقت گیر شده و 

منجر به افزایش مقدار بیکاری می شود (براون و یوجل، 2002).

1-4. اثر سرمایه و حداقل دستمزد بر اشتغال

از یک نظر، تقاضا برای نیروی انسانی بستگی به این دارد که چقدر بتوان بودجه به نیروی انسانی اختصاص داد. 
بودجه اختصاص یافته به نیروی انسانی در رابطه با سایر عوامل تولید مثل سرمایه مشخص می شود. هرچند منابع 
طبیعی و کار انسان معموالً به عنوان عوامل اولیه تولید نامیده می شوند، لیکن هر نوع تولید مستلزم فراهم آوردن 

کاالهایی (کاالهای سرمایه ای) است که تولید به کمک آن ها صورت می گیرد.

در اکثر کشورها، به منظور تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از کارگرانی با تخصص و مهارت پایین، اقدام به 
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تعیین حداقل دستمزد می شود. در ایران نیز پس از پیروزي انقالب و استقرار نظام جمهوري اسالمی و با تغییر 
نگرش های بنیادین، بازنگري در قوانین و مقررات کار به جهت اهمیت ذاتی در اولویت قرار گرفت و پس از 
فرایندي نسبتاً طوالنی که ناشی از استنباط های متفاوت در مجلس شوراي اسالمی و شوراي نگهبان بود، قانون 
قبلی کار (مصوب، 1337) مورد بازنگري قرار گرفت. گرچه افزایش حداقل دستمزد به ظاهر به نفع کارگران دارای 
درآمد پایین است، ولی اگر موجب کاهش تقاضای نیروی کار و افزایش بیکاری شود، باید در اثربخشی قانون 
حداقل دستمزد تردید کرد. بنابراین، اطالع از اثر افزایش حداقل دستمزد بر اشتغال گروه های جمعیتی متأثر از 
این قانون حائز اهمیت است. برای تحلیل اثر حداقل دستمزد بر اشتغال و بیکاری، ابتدا مدل اقتصادی استاندارد 
این حداقل دستمزد را در نظر می گیریم. فرض می کنیم دولت حداقل دستمزد را W تعیین می کند. فرض دیگر 
این است که تمامی بخش ها در اقتصاد ملزم به رعایت حداقل دستمزد تعیین شده هستند، به طوری که تمام 
کارگران موجود در بازار کار، تحت تأثیر این قانون هستند و جریمه های مربوط به تخلف از قانون، آن قدر زیاد است 
که مانع از عدم رعایت قانون توسط کارفرمایان شود. چون دولت حداقل دستمزد را باالتر از سطح تعادلی تعیین 
می کند، بنگاه ها بر روی منحنی تقاضای نیروی کار خود به طرف باال حرکت می کنند که نتیجه آن کاهش اشتغال 
است. هرچقدر سطح حداقل دستمزد باالتر باشد و هرچه منحنی تقاضا پرکشش تر باشد، کاهش اشتغال بیشتر 

خواهد بود. بدین ترتیب، اثر حداقل دستمزد این خواهد بود که توزیع درآمد در جامعه بدتر می شود.

1-5. اثر درجه بازبودن تجاري و سرمایه گذاري مستقیم خارجي بر اشتغال 

خواهد  اشتغال  و  کار  بازار  تحوالت  در  مؤثري  نقش  بین الملل  سطح  در  کاالیي  و  سرمایه اي  جریانات 
داشت. به این ترتیب سطح باالتر سرمایه گذاري مستقیم خارجي به رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان 
شاخص  عنوان  به  خارجي  تجارت  باالتر  سطح  و  بین الملل  نظام  در  سرمایه اي  تحرکات  براي  شاخصي 
برعکس  یا  اشتغال  باالتر  سطوح  به  تجاري  باز  جریان  شاخص  و  بین الملل  تجارت  در  کاالیي  تحرکات 
 منجر مي شود. در این تحقیق آمار FDI از سایت سازمان کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (آنکتاد)

 گرفته شده است.

1-6. پیشینه تحقیق

محسنی زنوزی و صادق وند (2017) در تحقیق خود با عنوان »تأثیر شاخص های منتخب اقتصاد مقاومتی بر 
رشد اقتصادی ایران« تأثیر بلندمدت و کوتاه مدت شاخص های منتخب اقتصاد مقاومتی ) اقتصاد دانش بنیان، 
اصالح الگوی مصرف، کاهش وابستگی به نفت و میزان مشارکت مردم در تصمیمات کالن نظام) را بر رشد 
اقتصادی کشور بررسی کرده اند. نتایج آن ها نشان داده که شاخص های اقتصاد مقاومتی در بلندمدت تأثیر معنادار 
و مثبت روی رشد اقتصادی دارند و در کوتاه مدت نیز شاخص های به کاررفته دارای تأثیر مثبت و گاه معنادار 
روی رشد اقتصادی هستند. در حالی که خالقیان میمند، واعظ برزانی، حیدری و طغیانی (2017) در تحقیق 
خود معیارهاي دیگری مثل عدالت اقتصادي، رشد اقتصادي، ثبات اقتصادي، درون زایي اقتصادي و مقاومت در 
برابر تهدیدات به عنوان شاخص های اقتصاد مقاومتي معرفی کرده اند و با اولویت بندی سیاست های مالي دولت با 
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استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبي (AHP)، پیشنهاداتی در راستای برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط 
قوت اقتصاد برای رونق تولید ملي و رفع فقر و بیکاري داده اند. 

اسدزاده، میرانی، قاضی خانی، اسماعیل درجانی، و هنردوست (2017) در مقاله ای تحت عنوان »بررسی نقش 
اشتغال و تحصیالت زنان بر رشد اقتصادی ایران« به نقش نیروی انسانی به خصوص زنان که نیمی از جمعیت 
جهان را تشکیل می دهند در تحوالت اقتصادی پرداخته است. در این مقاله، با استفاده از الگوریتم جست وجوی 
گرانشی (GSA) و الگوریتم بهینه سازی کرم شب تاب (FA)، به برآورد تابع رشد و توسعه اقتصادی کشور در 
قالب معادالت غیرخطی با تأکید بر نرخ مشارکت اقتصادی زنان و سطح تحصیالت آنان پرداخته شده است. 
نتایج مطالعه حاکی از آن است که افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار و افزایش میزان تحصیالت 
آنان در قالب متغیر تقاطعی بر نرخ مشارکت اقتصادی زنان تأثیر مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی کشور 
داشته است. در حالی که مشیری، طایی و پاشازاده (2015) در مطالعه خود نشان داده اند که نرخ مشارکت در 
گروه ها ی سنی میانی و افراد متأهل بیشترین بوده و با افزایش مدرک تحصیلی، احتمال مشارکت به ویژه در 

زنان افزایش یافته است.

نوفرستی (2016) در مقاله خود بیان کرده که ابهامات زیادی در مورد مفهوم اقتصاد مقاومتی، چگونگی 
دست یابی به اقتصاد مقاومتی و رابطه آن با رشد اقتصادی بلندمدت در میان اقتصاددانان، سیاست مداران و 
عموم مردم وجود داشته و مقاله، با استناد به سخنان مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی نتیجه گیری 
کرده که منظور از اقتصاد مقاومتی مفهومی بسیار نزدیک به تاب آوری اقتصادی به همراه پایداری اقتصادی 
است. کاخکی (2017) نیز نشان دادند که درآمدهای نفتی در بلندمدت رابطه ای مستقیم با نرخ بیکاری داشته 
و با افزایش درآمدهای نفتی و بروز بیماری هلندی و تأثیر نامتقارن این درآمدها در اقتصاد ایران، نرخ اشتغال 
کاهش یافته است. اسفندیاری، دهمرده و کاوند (2014) با تفکیک بازار کار به بخش رسمی و غیررسمی، ثابت 
کردند که بخش غیررسمی بازار کار در ادوار مختلف کسب و کار همانند یک ضربه گیر عمل می کند و حرکت 
مخالف چرخه ای دارد. امامی و ملکی (2014) با استفاده از داده های ساالنه 1353 تا 1386 با به کارگیری الگوی 
واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیونی تعمیم یافته (GARCH) به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر اشتغال در 
ایران پرداخته اند. نتایج این تحقیق حاکی از اثر منفی و معنی دار نوسانات نرخ ارز واقعی بر اشتغال است. در 
حالی که سعدی و موسوی (2013) با به کارگیری روش خود توضیح با وقفه های گسترده3 به بررسي عوامل و 
سیاست های مؤثر بر اشتغال نیروي کار پرداخته و به این نتیجه رسیده اند که درکوتاه مدت مي توان با استفاده از 

تسهیالت و تحریک تولید، اشتغال را افزایش داد.

کوبا ( 2017) در تحقیقی پیرامون بازار کار تونس و عدم همبستگی منطقه ای آن با استفاده از تکنیک جدید 
مدل های رگرسیون گذر پانلی (PSTR) نشان داد افزایش نرخ بیکاری ناشی از اختالفات منطقه ای است و نتایج 
نشان داده است که ورود زنان، صالحیت و تراکم جمعیت به طور قابل توجهی به توضیح عدم تقارن در مناطق 

3. Autoregrresive- Distributed Lag (ARDL)
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کمک کرده است. آکدوان (2017) با درنظرگرفتن فرضیه هیسترزیس4، بیکاری برای 31 کشور اروپایی، ایاالت 
متحده آمریکا و ژاپن را با استفاده از آزمون های ریشه ای واحد خطی و غیر خطی و اختالفات ساختاری بررسی 
کرده است. نتایج این تحقیق اثبات کرده که فرضیه هیسترزیس برای 60 درصد از کشورها در نمونه ارائه شده  
رد شده است. دنی و چورچیل (2016) در مقاله ای نگرانی پس از بحران مالی جهانی (GFC) در مورد بیکاری 
جوانان در استرالیا را چاره جویی کرده اند. پارک، یاداما، الکوود و ویلیامز (2016) در تحقیقی تحت عنوان 
»نوسانات تقاضا، انعطاف پذیری کار و بهره وری« به بررسی استراتژی های مدیریت انعطاف پذیر کار در صنایع مهم 
برای بهبود بهره   وری پرداخته اند و با استفاده از داده های 43 هتل متوسط که متعلق به دو زنجیره در انگلستان 
بوده اند،  نشان دادندکه بهره وری با تغییرات شرایط بیرونی (تنوع تقاضا) و شرایط درونی (مدیریت نیروی کار) در 
طول دوره هشت ساله 2005 تا 2013، رابطه دارد. اسلومژیک و اسکات (2012) و لموس (2009) در مطالعات 
خود با عنوان »اشتغال و اثرات توریعی حداقل دستمزد«، رابطه بین حداقل دستمزد و بیکاری را تحلیل کرده اند. 
نتایج حاکی از تأثیر مثبت حداقل دستمزد بر کاهش شکاف دستمزد است، اما تأثیر آن بر اشتغال معنادار نیست. 

بنابراین با توجه به پیشینه و اهمیت موضوع که می توان آن را هم در بیانات مقام معظم رهبری و هم 
صاحب نظران این حوزه مشاهده کرد و اینکه هیچ کدام از تحقیقات پیشین به بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال به 
عنوان شاخص اصلی اقتصاد مقاومتی در دوره پس از انقالب و اعمال تحریم های اقتصادی نپرداخته اند، ضروری 

است که در موشکافی مبانی نظری جهت برنامه ریزی سیاست گذاران، پژوهشی صورت پذیرد. 

2. روش شناسي پژوهش

2-1. تابع عکس العمل آنی

هر معادله خودرگرسیون را می توان به فرایند میانگین متحرک تبدیل کرد. فرایند خودرگسیون برداری نیز 
قابل تبدیل به میانگین متحرک برداری (VMA) است. تبدیل VMA یکی از ویژگی های اساسی روش سیمز 
(1980) محسوب می شود؛ چراکه این امکان را ایجاد می کند که روند زمانی تکانه های واردشده به متغیرهای 
موجود در یک سیستم VAR را بررسی کنیم. به طور فشرده با تبدیل خودرگرسیون برداری به میانگین متحرک 

برداری به فرمول شماره 1 می رسیم:

1. Xt=μ+aφt
iεt-i

¥

i=0

 }Zt{ و }yt{ ابزار بسیار مفیدی برای بررسی روابط متقابل میان VAR تبدیل میانگین متحرک الگوی
به شمار می آید. با استفاده از ضرایب ماتریس φi تأثیر تکانه های εyt و εzt را بر روی کل روند زمانی }yt{ و 
}Zt{ بررسی می کنیم. مجموعه ضرایب φji(i) را توابع عکس العمل آنی گویند. یک شیوه تجربی برای مشاهده 
عکس العمل سری های yt و Zt نسبت به تکانه های مختلف آن است که نمودار تابع عکس العمل آنی و یا به 
عبارتی نمودار ضرایب φji(i) نسبت به تغییرات (i) را رسم کنیم. این ممکن نخواهد بود مگر آنکه قیدها را به 

4. Hysteresis
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تعداد n-1 (که n تعداد متغیرهاست) اعمال کنیم تا امکان تشخیص تابع عکس العمل آنی فراهم آید. یک راه 
تشخیص در اینجا استفاده از تجزیه چولسکی است. با رتبه بندی متغیرها در الگوی VAR حال می توان توابع 
عکس العمل آنی را ترسیم و روابط متقابل بلندمدت مابین متغیرها را بررسی کرد. درواقع این روش (تجزیه 
چولسکی) به ترتیب متغیرها در VAR حساس است؛ به طوری که اگر ترتیب قرارگیری متغیرها در مدل تغییر 

کند؛ نتایج و توابع عکس العمل آنی رسم شده نیز تغییر می کند، لذا تعیین دقیق ترتیب متغیرها مهم است.

2-2. معرفی متغیر های مدل

الگوی انتخابی این مقاله در خصوص بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال نیروی کار در چارچوب یک الگوی 
خودتوضیح با وقفه های گسترده است. مدل کاربردی این پژوهش برای کل دوره برای بررسی عوامل مؤثر بر 
اشتغال طی سال های 1394-1359 برآورد شده است. برای برآورد رابطه از مدل ARDL استفاده شده است و 
برای تحلیل بهتر با استفاده از توابع عکس العمل تحریک، اثر شوک های وارده به متغیرهای درون زای سیستم 

تحلیل خواهند شد (فرمول شماره 2).
2. LNLABt=C+β1LNLABt-n+β2LWAGEt-n+β3LGDPt-n+β4LCAPt-n+β5LROILt-n+β6LFDIt-n+β7LO-

PNt-n+ε

LNLAB، لگاریتم تعداد شاغلین در کل کشور؛ LWAGE، لگاریتم حداقل دستمزد حقیقی؛ LGDP، لگاریتم 
تولید ناخالص داخلی حقیقی؛ LCAP، لگاریتم موجودی واقعی سرمایه؛ LROIL، لگاریتم درآمد واقعی نفتی، 

LFDI، لگارتیم سرمایه گذاری خارجی، LOPEN، لگاریتم درجه باز بودن تجاری.

2-3 . بررسی شکست ساختاری و پایایی متغیرها

بررسی شکست ساختاری در داده ها از آن بابت مهم است که وجود ریشه واحد و ناپایایی که در اغلب 
متغیر های سری زمانی اقتصاد کالن به تأیید می رسد، ممکن است به دلیل عدم توجه به شکست عمده 
ساختاری در روند این متغیرها بوده باشد. به منظور جلوگیری از بروز چنین مشکلی، ابتدا شکست ساختاری 
در داده های اولیه بررسی شده لذا از آزمون شکست ساختاری درون زای که خود شامل آزمون های مختلقی 
هست استفاده شده است. آزمون SupFT(m) نبود شکست ساختاری را در مقابل k شکست ساختاری آزمون 
می کند، در حالی که آزمون SupF شرطی وجود L شکست را در برابر L+1 شکست آزمون می کند. معیار های 
Sequentional , LWZ , BIC نیز تعداد شکست های ساختاری موجود در داده را نشان می دهند که با استفاده 

از آن ها می توان به وجود یا نبود شکست ساختاری در داده ها پی برد. 

نتایج آزمون شکست ساختاری در جدول شماره 1 گزارش شده است. بر اساس نتایج آزمون های مختلف، وجود 
حداقل یک شکست در داده های مورد بررسی اثبات می شود. به این دلیل، نتایج آزمون های کالسیک مانایی داده ها 
همانند KPSS ،PP ،ADF معتبر نبوده و نیاز به آزمون های ریشه واحدی هست که شکست ساختاری در آن ها لحا ظ 
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شده باشد . بنابراین از آزمون مانایی با دو شکست ساختاری درون زا استفاده شده است. K حداکثر تعداد وقفه بهینه 
ملحوظ در الگو و دو زمان TB 1 و TB 2 به صورت درون زا در داخل مدل مشخص می شوند. اگر قدر مطلق مقادیر 
محاسباتی از قدر مطلق مقدار بحرانی LS در سطح پنج درصد بزرگ تر باشد، فرضیه صفر مبتنی بر وجود ریشه واحد 
رد می شود. مقدار بحرانی برای مدل های مختلف متفاوت است. نتایج گزراش شده در جدول شماره 2 نشان داده که 

متغیر های مدل در سطح پنج درصد مانا هستند.

آزمون وایت و بروشـ  گادفری به ترتیب حاکی از نبود مشکل نا همسانی واریانس و خود همبستگی هستند. 

جدول 1. نتایج آزمون شکست ساختاری درون زای بای ـ پرون

آزمون ها

مقادیر محاسبه شده

در 
ی 

ران
بح

ار 
قد

م
صد

در
 5

ح 
سط

حداقل 
دستمزد 
حقیقی

تولید 
ناخالص 
داخلی 
حقیقی

موجودی 
واقعی 
سرمایه

درآمد 
واقعی 

نفت

سرمایه گذاری 
خارجی

درجه 
بازبودن 
تجاری

تعداد 
شاغلین 
کل کشور

SupFT(1)3/244/507/1014/9015/1217/4720/298/58
SupFT(2)5/206/9711/9018/9021/8923/6510/117/22
SupFT(3)15/1630/909/8732/7635/5419/3242/405/96
SupFT(4)40/827/9050/6416/7331/9032/7545/704/99

تعداد شکست آزمون  
SupFT(m(4444444-

SupFT(1│0)3/244/505/5610/2313/8014/5020/558/58
SupFT(1│2)---3/9810/8913/2311/9010/13
SupFT(2│3)------8/8711/14

تعداد شکست آزمون 
SupFT شرطی

-1112صقرصقرصقر

BIC 2323233تعداد شکست-

تعداد شکست 
LWZ1122223-

تعداد شکست 
Sequentional

نبود 
شکست 

نبود 
شکست

نبود 
-1555شکست

مأخذ: محاسبات تحقیق
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نتیجه آزمون جاک برا نیز نشان از نرمال بودن توزیع جزء اختالل ها دارد. نتایج آزمون های پیش گفته در جدول  
شماره 3 گزارش شده است.

3. یافته های پژوهش

در این پژوهش از داده های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی برای دوره 1394-1359 به صورت ساالنه 
استفاده شده است. برای حقیقی کردن متغیرهای اسمی از شاخص قیمتی مصرف کننده در سال 1390 
استفاده شده است. با توجه به اینکه متغیرهاي مختلف الگو در وقفه های مختلف مانا هستند و نیز با عنایت 
به الگوي نظري در نظر گرفته شده، مدل تحقیق با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده برآورد 
شد. ابتدا مدل با ورود همه متغیرها به الگو برآورد شد، اما با توجه به سطح معناداري و میزان اهمیت 

هرکدام در تغییرات اشتغال، متغیرهاي بي معني از الگو خارج شدند.

جدول 2. آزمون ریشه واحد لی ـ استرازیکیچ

نتیجه در سطح پنج TB 1TB 2Kمدلمقدار محاسبه شدهمتغیرها
درصد 

5/40C136413782I(0)-حداقل دستمزد حقیقی

6/87C136013670I(0)-تولید ناخالص داخلی حقیقی

3/14A136313766I(0)-موجودی واقعی سرمایه

5/87C136413782I(0)-درآمد واقعی نفت

6/54C136313766I(0)-سرمایه گذاری خارجی

4/65A135913728I(0)-درجه باز بودن تجاری

6/23C136413782I(0)-تعداد شاغلین کل کشور
مأخذ: محاسبات تحقیق

جدول 3. آزمون های تشخیصی

احتمال آمارهآمارهآزمون ها

0/6540/79جاک برا

12/160/57وایت

2/340/21بروش ـ گادفری

مأخذ: محاسبات تحقیق
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 برای تجزیه و تحلیل از روش ARDL ، مبتني بر تفسیر سه معادله پویا5، بلندمدت6 و تصـحیح خطا7 استفاده 
شده است. تعداد وقفه های بهینه در الگوی ARDL به کمک ضوابطی مانند آکائیک (AIC) ، شوارتز ـ بیزین 
(SBC) و حنانـ  کوئین (HQC) تعیین می شود. مقادیر با وقفه متغیر وابسته و مقادیر با وقفه و جاری متغیرهای 
مستقل که پویایی های کوتاه مدت را نشان می دهند به صورت (2، 0، 0، 3، 0، 2، 1) شناسایی شده اند. نتایج 
برآورد این مدل در جدول شماره 4 بر اساس مدل پویای کوتاه مدت ارائه شده است. مدل به شکل لگاریتمی 

5. Dynamic
6. Long-run
7. Error-Correction

جدول 4. برآورد الگوی پویای کوتاه مدت اشتغال

وضعیت معناداریاحتمالtضریبمتغیر
 LNLAB (-1)0/753/870/00معنادار
 LNLAB (-2)1/655/120/00معنادار

LGDP0/293/040/023معنادار
 LGDP1/253/660/002معنادار

 LWA GE0/61/050/49بی معنا
LWA GE (-1)-0/33-3/280/00معنادار

 LWA GE (-2)-0/47-0/970/069بی معنا

 LWA GE (-3) -0/12-6/940/000معنادار
 LROIL1/632/980/040معنادار

LFDI-0/3-1/050/14 بی معنا
LFDI(-1)1/093/080/005معنادار
LFDI(-2)0/92/810/00معنادار
LOPNEN1/214/740/048معنادار

LOPNEN(-1)1/987/020/00معنادار
C12/596/430/00معنادار

TREND0/025/050/01معنادار

DW=1/97

R2=0/95

مأخذ: محاسبات تحقیق
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ارائه شده است. پس ضرایب حاصله ارائه کننده کشش8 (فرمول شماره 3) هریک از متغیرها به تقاضای نیروی 
کار هستند (فرمول شماره 4).  

3. x
NLAB Xe

X NLAB

 ∂ = ×    ∂   

4. t 1 t 2 t 1

t 3 t 1 t 2

t 1

LNLAB 12.59 0.75* LNLAB 1.65* LNLAB 0.29* LGDP 0.33* LWAGE
0.12* LWAGE 1.25* LCAP 1.63* LROIL 1.09* LFDI 0.9* LFDI

1.21* LOPEN 1.98* LOPEN 0.02* TREND

− − −

− − −

−

= + + + −
− + + + +

+ + +

در این مدل ضریب تعیین 95 درصد حاصل شده است؛ بدین معنا که تغییرات متغیرهای مستقل 95 درصد 
از تغییرات متغیر وابسته را توضیح می دهند. همچنین آماره دوربین واتسن نیز 1/97 حاصل شده است که 
ارائه کننده این مطلب است که خود همبستگی در مدل وجود ندارد. نتایج در مدل نشان می دهد که با افزایش 
یک درصدی در تعداد شاغلین در سال آینده تعداد شاغلین 0/75 درصد افزایش می یابد و در دو سال بعد تعداد 
شاغلین 1/65 درصد افزایش می یابد که این ضرایب حاصله از منظر آماری نیز معنادار است. همچنین با افزایش 
یک درصدی در تولید ناخالص داخلی حقیقی در همان سال، اشتغال در کشور 0/29 درصد افزایش می یابد. 
ضرایب حاصله بیانگر اهمیت رشد اقتصادی به منظور جلوگیری از افزایش بیکاری در کشور هستند. چنان که در 
سال های 1392 و 1393 که رشد اقتصادی ناچیز و یا حتی منفی بود، بیکاری نیز به سطح باالیی رسیده بود. به 
بیان دیگر رونق اقتصادی موجب بهبود کسب و کار و رونق در بخش های اقتصادی شده و به عنوان عامل محرک 

موجب افزایش اشتغال در کشور می شود.

ضریب متغیر موجودی سرمایه 1/25 حاصل شده است؛ بدین معنا که با افزایش یک درصدی در میزان 
موجودی سرمایه اشتغال به میزان 1/25 درصد افزایش می یابد. این گونه می توان بیان کرد که افزایش در 
موجودی سرمایه به معنای سرمایه گذاری محسوب می شود و با انجام سرمایه گذاری در کشور در سطح 
کالن، بهبود کسب و کار رخ خواهد داد و بر تعداد شاغلین تقاضای نیروی کار از جانب بنگاه های اقتصادی 

افزوده خواهد شد.

در مورد متغیر حداقل دستمزد اعطایی به نیروی کار، می توان گفت که دستمزد ارتباط مستقمی با ارزش 
نیروی کار دارد؛ همان طور که در تئوری های اقتصاد خرد مطرح می شود، دستمزد بایستی در ارتباط مستقیم 
با تولید نهایی نیروی کار باشد. اما در کشور ما حداقل دستمزد بدون توجه به این نکته و معموالً با توجه 
به مالحظات اجتماعی و ادواری اقتصاد تعیین می شود، بدین معنا که در سال هایی که اقتصاد چشم انداز 
روشنی دارد، حداقل دستمزد رشد قابل مالحظه ای خواهد داشت. از طرف دیگر افزایش حداقل دستمزد یعنی 
تحمیل هزینه های بیشتر به تولید کنندگان کاال و متقاضیان نیروی کار، با توجه به اینکه در کشور ما در تعیین 

8. کشش تعداد شاغلین نسبت به متغیرهای مستقل مدل طبق فرمول زیر محاسبه شده است که NLAB تعداد شاغلین، X متغیرهای 
مستقل مدل، NLAB میانگین تعداد شاغلین و X میانگین هریک از متغیرهای مستقل مدل است. 

فرزانه خلیلی. بررسی عوامل و سیاست های مؤثر بر اشتغال نیروی کار



پاییز 1398 . دوره 7 . شماره 3

3۸5

حداقل دستمزد، معموالً بدون توجه به مالحظات اقتصادی طرف تولید کننده، تعیین می شود، بنابراین افزایش 
حداقل دستمزد به معنای افزایش هزینه های تولید و کاهش عرضه کل خواهد بود که این موضوع می تواند به 
ورشکستگی تولیدکنندگان غیر دولتی و بروز کسری بودجه اداری در بخش دولتی منجر شود. در این مدل نیز 
ضرایب متغیر دستمزد در کوتاه مدت منفی حاصل شده اند. در همان سالی که حداقل دستمزد تعیین می شود 
ارتباط معناداری بین حداقل دستمزد و اشتغال حاصل نشده است، زیرا تولید کنند گان در همان سال نمی توانند 
به تعدیل نیرو بپردازند و این موضوع زمان بر خواهد بود. با افزایش حداقل دستمزد به ترتیب در سال های آینده 
0/33و 0/12 درصد از میزان اشتغال کاسته خواهد شد؛ یعنی اگر یک درصد حداقل دستمزد مثاًل در سال 
1394 افزایش یابد، در سال 1395 به میزان 0/33 درصد و در سال 1397 به میزان 0/12 درصد اشتغال کاهش 
خواهد یافت. مشاهده می شود که اثر افزایش نرخ حداقل دستمزد بر میزان اشتغال به مرور زمان کم رنگ تر 

خواهد شد که اثر این شوک را بر میزان اشتغال در ادامه خواهیم سنجید.

در مورد متغیر درآمد نفتی که می توان گفت یکی از مهم ترین منابع تأمین بودجه کشور است، ضریب 1/63 
حاصل شده است؛ یعنی با افزایش یک درصدی در میزان درآمد حقیقی بخش نفت و گاز، اشتغال به میزان 1/63 
درصد افزایش خواهد یافت. با توجه به اینکه نفت بخش عظیمی از اقتصاد کشور را تشکیل می دهد، لذا ضریب 
کوچک حاصله، بیانگر این موضوع است که استفاده صحیحی از درآمد نفت در اقتصاد صورت نمی گیرد و به جای 
سرمایه گذاری های اساسی و زیربنایی، بیشتر صرف امور جاری و مصرفی و واردات کاالهای غیرضروری می شود.

افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بازبودن تجاری منجر به انتقال ارز بیشتر و پررونق تر شدن بازار تولید 
می شود. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر مثبتی از طریق سرمایه گذاری داخلی دارد که به معنای اثر 
مکمل این نوع سرمایه گذاری بر سرمایه گذاری داخلی و در نتیجه بازار اشتغال کشور است. درجه بازبودن تجاری 
از طریق انتقال سرمایه انسانی و نیز تکنولوژی بر روند بازار کار و افزایش سطح اشتغال، اثر مثبت دارد. همچنین 
بازنمودن درجه تجاری کشور از طریق بهبود توان رقابتی بنگاه های کشور امکان ورود محصوالت تولیدی کشور 
به بازارهای جهانی را فراهم خواهد کرد که رشد اقتصادی باالتر و رفع مشکل رکود و بیکاری را به همراه خواهد 
داشت. با افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ترتیب در سال های 1395و 1396، 1/09 و 0/9 درصد 

میزان اشتغال افزایش یافته است. 

همچنین با افزایش یک درصدی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی در همان سال اشتغال در کشور 1/21 
درصد افزایش یافته و اگر یک درصد درجه باز بودن تجاری در سال 1394 افزایش یابد، در سال 1395 به 
میزان 1/98 درصد اشتغال افزایش خواهد یافت. مشاهده می شود که اثر افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
بر میزان اشتغال به مرور زمان کم رنگ تر و برعکس اثر درجه باز بودن تجاری بر میزان اشتغال به مرور زمان 
افزایش خواهد داشت. اثر متغیر روند نیز 0/02 حاصل شده است. متغیر روند اثر سایر متغیرهای دیده نشده 
در مدل مثل تغییرات تکنولوژی و غیره را نشان می دهد. ضریب حاصله بیانگر این است که با فرض ثابت بودن 
سایر متغیرها در مدل، تعداد شاغلین در کشور ساالنه 0/02 درصد به شکل طبیعی افزایش می یابد در خصوص 
روابط بلند مدت مي توان میزان ثبات مـدل را بـا اسـتفاده از معیارهــاي بررســي کرد. تصویرهای شماره 1 
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و 2 بیــانگر آزمـون هـاي مجمـوع انباشـت پسـماندهاي عطفـي (CUSUM) و مجمـوع مربعـات انباشـت 
پسماندهاي عطفي (CUSUMQ) اسـت.

نتـایج نشـان می دهـد نـه تنهـا در مـدل مـورد بررسي، متغیرهاي تصریح شده در مدل هم انباشته است، بلکه 
روابط تخمین، باثبـات نیـز هسـتند. البته دوران پس از جنگ و آغار بـازسـازي امـور زیربنـایي کشـور و نیـز 
نـرخ تـورم شـدید طـي سال هاي 1375 - 1372 ثبات مدل را در حد کمی تحت تأثیر قرار داده است، ولی این 

تأثیر گذاری زیاد نیست که بتوان به ازای این وقایع متغیر مجازی وارد کرد.

با توجه به آماره t که توسط مطرح شده است، وجود رابطه بلندمدت برای معادله اشتغال آزمون می شود. 
فروض آزمون هم جمعی بین متغیرهای الگو به صورت زیر است (فرمول شماره 5):

 (CUSUM) تصویر 1. آزمـون مجمـوع انباشـت پسـماندهاي عطفـي

(CUSUMQ ) تصویر 2. آزمـون مجمـوع مربعـات انباشـت پسماندهاي عطفي
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5. H0=Σai-1≥0

H1=Σai-1<0

P

P
i=1

i=1

فرضیه صفر بیانگر وجود رابطه بلند مدت است، چون شرط آنکه رابطه پویای کوتاه مدت به سمت تعادل 
بلندمدت گرایش یابد، آن است که مجموع ضرایب با وقفه متغیر وابسته از یک کسر شود و بر مجموع انحراف 
معیار مقادیر با وقفه متغیر وابسته تقسیم شود. اگر آماره فوق به شکل قدر مطلق از مقادیر بحرانی بنرجی، دوالدو 
و مستر بیشتر باشد، وجود رابطه بلندمدت تأیید می شود. کمیت آماره t آزمون فوق به صورت زیر محاسبه 

می شود (فرمول شماره 6):

6. p

i
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مقدار بحرانی بنرجی، دوالدو و مستر برای سطح اطمینان 99 درصد برابر 4/59- است. بنابراین از آنجا که قدر 
مطلق ضرایب برآورد شده مدل از مقدار فوق بیشتر است، بنابراین رابطه همگرایی در مدل فوق تأیید می شود. 
بنابراین رابطه بلندمدت و الگوی تصحیح خطا برای مدل تقاضای اشتغال به شرح جدول های شماره 5 و 6 است. 
پس از اطمینان از وجود رابطه بلندمدت مي توان، روابط بلندمدت را تفسیر کرد. تمامی متغیرها در سطح 95   

درصد معنی دار هستند.

باز بودن  ناخالص داخلی، درآمدهای نفتی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی،  نتایج نشان می دهد تولید 
تجاری و موجودی سرمایه دارای رابطه مثبت، ولی حداقل دستمزد رابطه منفی با تقاضای اشتغال دارد و 

جدول 5. نتایج به دست آمده از برآورد الگوی بلند مدت مدل اشتغال

معناداریاحتمالtضریبمتغیر

LWAGE -0/085-2/930/021معنادار

LGDP 1/028/890/000معنادار

LROIL 0/363/790/032معنادار
LFDI0/112/080/045معنادار

LOPEN0/661/810/049معنادار
LCAP0/68/980/00معنادار

مأخذ: محاسبات تحقیق
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نشان می دهد حداقل دستمزد در بلند مدت اثر منفی و کاهنده، بر سطح اشتغال دارد. 

در ادامه براي بررسي اینکه تعدیل عدم تعادل هاي کوتاه مدت در اشتغال به سـمت تعـادل بلندمدت به 
چه صورت انجام می پـذیرد، از مـدل تصـحیح ـ خطـا (ECM) اسـتفاده شـده است. ضریب جمله تصحیح 
خطا (ECM) در این مدل، 0/559 به دسـت آمده است؛ یعني در هر دوره 56 درصد از عـدم تعـادل در 
اشتغال تعـدیل شـده و بـه سـمت روند بلندمدت خود نزدیک مي شود. عالمت ضرایب تمامی متغیرها 
مطابق انتظار است. در بلند مدت ضرایب متغیرهای تولید ناخالص داخلی حقیقی و سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی از همه بزرگ تر حاصل شده اند و بیشترین اثر را بر روی اشتغال خواهند گذاشت. در بلند مدت اثر 
حداقل دستمزد منفی اما بسیار ناچیز حاصل شده است؛ یعنی حداقل دستمزد در بلند مدت در اقتصاد ایران 
اثر چندانی بر میزان اشتغال کشور نخواهد گذاشت. همچنین اثر درآمدهای واقعی نفتی و بازبودن تجاری 
نیز در بلند مدت معنی دار نبوده است. در کل موجودی واقعی سرمایه در بلند مدت اثر معنی دار ناچیزی را 

بر اشتغال خواهد گذاشت. 

3-1. توابع عکس العمل آنی

جدول 6. نتایج حاصل از برآورد الگوی تصحیح خطای مدل اشتغال

معناداریاحتمالtضریبمتغیر

 LNLAB (-1)0/014/430/00معنادار

LWA GE (-1)-0/56-3/980/02معنادار

LGDP (-1)1/036/730/00معنادار

LROIL (-1)0/080/790/91بی معنا

LFDI (-1)0/521/980/04معنادار

LOPEN (-1)1/651/01 0/75بی معنا

LCAP (-1)0/111/960/00معنادار

ECM (-1)-0/559-4/380/01معنادار

F=8511/3DW= 2354/2R2=0/77  

مأخذ: محاسبات تحقیق
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تابع عکس العمل درواقع مطالعه زمان بندی شوک های اقتصادی است. مطالعه شوک ها و زمانبندی آن ها 
روشی برای شناسایی پویایی های اقتصادهاست؛ چراکه در هر اقتصاد متناسب با خصوصیات آن، شوک های 
می تواند  آن ها  با  متناظر  زمانی  دوره های  و  شوک ها  مطالعه  و  می گذارد  برجای  مختلفی  اثرات  یکسان 
سیاست گذاران را در شیوه اثرگذاری بر کل سیستم اقتصادی یاری کند. در این قسمت اثرات شوک های 
وارده بر میزان اشتغال در کل دوره در قالب تصویرهای شماره 3 و 4 که از مدل VAR استخراج شده اند، 
انحراف معیار خطای تخمین در فاصله دو  تابع عکس العمل اشتغال به شوک هایی به میزان یک  بیانگر 

تصویر 3. واکنش اشتغال به تکانه تولید ناخالص واقعی
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Response of LNLAB to Cholesky
One S.D. LCAPR Innovation

تصویر 4. واکنش اشتغال به تکانه موجودی واقعی سرمایه (مأخذ: محاسبات تحقیق)
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انحراف معیار است. همان طور که دیده می شود آثار برخی شوک ها حتی بعد از 20 دوره نیز باقی می ماند. 

در تصویرهای شماره 5 و 6 محور افقی، سال هایی است که متغیر وابسته به شوک در متغیر مستقل واکنش را 
نشان می دهد. محور عمودی، میزان تغییرات در متغیر وابسته که مورد شوک واقع شده است را نشان می دهد و 
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Response of LNLAB to Cholesky
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تصویر 5. واکنش اشتغال به تکانه حداقل دستمزد (مأخذ: محاسبات تحقیق)

تصویر 6. واکنش اشتغال به تکانه سرمایه گذاری مستقیم خارجی (مأخذ: محاسبات تحقیق)

Respons of LNLAB to Cholesky

one S.D. LFDI Inovation
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خود نمودار هم تغییرات در طول زمان را در میان فاصله دو انحراف معیاری تغییرات ارائه می کند. اثر شوک وارده 
از طرف متغیر تولید ناخالص داخلی واقعی بر میزان اشتغال دارای روند غیرنوسانی واگراست؛ یعنی با یک شوک 
افزایشی از طرف تولید ناخالص داخلی واقعی، میزان اشتغال نیز افزایش می یابد که این اثر تا سالیان سال باقی 
می ماند. اثر شوک وارده از طرف متغیر موجودی واقعی سرمایه بر اشتغال، نوسانی میراست و در طول زمان اثر آن 
کمتر می شود و طی 10 دوره تقریباً از بین می رود. اثر شوک وارده از طرف متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
در چند سال اول نوسانی است و پس از آن افزایشی است، اما در کل اثر شوک سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
بسیار ناچیز و کوچک است. اثر واکنش اشتغال به شوک در متغیر حداقل دستمزد نیز نوسانی همگراست و اثر 
این شوک طی هشت دوره ناپدید می شود، با این تفاوت که اثر این شوک بسیار کم دامنه تر از شوک متغیر های 
دیگر است. نتایج بلند مدت حاصله نیز این نکته را تأیید می کند که حداقل دستمزد دارای اثر بسیار ناچیزی بر 

اشتغال در بلند مدت است.

4. بحث و نتیجه گیری 

4-1. بررسی فرضیات تحقیق

سوی  از  تعیین شده  دستمزد  حداقل  میزان  که  شد  مشخص   ARDL اقتصاد سنجی  مدل  اساس  بر   
نهادهای اقتصادی اثر منفی و معناداری بر شاخص اقتصاد مقاومتی (اشتغال نیروی کار) دارد. این ارتباط 
منفی هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت وجود دارد .همچنین در اثر تکانه ای در متغیر حداقل دستمزد، 
یک شوک نوسانی میرا به شکل ضعیف به اشتغال نیروی کار وارد می شود که این شوک تقریباً طی هشت 
سال از بخش اشتغال حذف می شود. در این پژوهش متغیر حداقل دستمزد، طی دوره مورد بررسی چه در 
کوتاه مدت و چه در بلندمدت اثر منفی داشته است که با نتیجه گیری سعدی و موسوی (2013) در این 

زمینه که دستمزدها تأثیر معناداري روي تقاضاي نیروي کار نداشته اند همخوانی ندارد.

در مورد ارتباط بین موجودی سرمایه و شاخص اقتصاد مقاومتی (اشتغال نیروی کار) نشان داده شد که با 
افزایش یک درصدی در موجودی سرمایه در کوتاه مدت 1/25درصد و در بلند مدت 0/6 درصد اشتغال نیروی 
کار افزایش می یابد که نشان دهنده تأثیر مثبت و معنادار این متغیر بر روی اشتغال نیروی کار است. نتایج 
حاصله در این پژوهش در زمینه ارتباط مثبت و معنادار تولید ناخالص داخلی با اشتغال، با نتایج پژوهش 
کاخکی (2017) و همچنین پژوهش امامی و ملکی (2014) همخوانی دارد. ضریب متغیر میزان درآمد 
نفتی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل صادراتی در کوتاه مدت معنی دار، ولی در بلند مدت معنی دار نیست. 

نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج کاخکی (2017) در بلند مدت همخوانی دارد.

 4-2. پیشنهادها و توصیه های سیاستی

درمجموع می توان گفت که نقش عوامل متغیرهای تولید ناخالص داخلی حقیقی و سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی بسیار بیشتر از سایر عوامل، به خصوص موجودی سرمایه است. برخالف تصور عمومی که افزایش 

فرزانه خلیلی. بررسی عوامل و سیاست های مؤثر بر اشتغال نیروی کار



پاییز 1398 . دوره 7 . شماره 3

392

حداقل دستمزد را امری مطلوب و مثبت می داند، بررسی حاضر، نقش افزایش حداقل دستمزد را موجب 
کاهش اشتغال دانسته است. با توجه به مطالب ذکرشده، برای بهبود وضعیت شاخص اقتصاد مقاومتی در 
ایران راهکارهایی ارائه می شود: جذب سرمایه گذاری مناسب و مطلوب از خارج در امور تولیدی و زیربنایی؛ 
بهبود شرایط کسب و کار با استفاده از فراهم آوردن شرایط رونق اقتصادی؛ متقاعد کردن اتحادیه های کارگری 
مبنی بر اینکه افزایش حداقل دستمزد بدون درنظر گرفتن سایر شرایط موجب افزایش دامنه بیکاری و 
رکود شرایط کسب و کار می شود؛ بهبود شرایط افزایش موجودی سرمایه در تولید کاالها و خدمات؛ افزایش 
درآمد سرانه مردم به منظور افزایش تقاضای کل و بهبود شرایط بیمه بیکاری برای حفظ تقاضای کل در 

شرایط مطلوب.

 نیروی کار تحصیل کرده، باانگیزه و آماده ورود به بازار کار برای هر کشوری فرصتی حیاتی است. اگر با 
برنامه ریزی صحیح و مناسب امکان ورود این قشر جامعه به بازار کار پس از اتمام تحصیالت فراهم شود، 
انتظار پیشرفت اقتصادی در کشور چندان دور از انتظار نیست؛ در غیر این صورت با افزایش بیکاری نیروی 
کار تحصیل کرده نه تنها با مشکالت اقتصادی بلکه با آسیب های اجتماعی زیادی نیز روبه رو خواهیم شد؛ 
بنابراین با توجه به اهمیت اشتغال در اقتصاد مقاومتی برای رشد درون زای کشور و تأکید پیوسته رهبر 
معظم انقالب بر این موضوع در بیانات و حتی در نام گذاری سال 1396 با عنوان »اقتصاد مقاومتی، تولید 
ـ اشتغال«، شایسته است توجهی ویژه به موضوع  اشتغال به عنوان مهم ترین شاخص اقتصاد مقاومتی از 

سوی همگان صورت گیرد.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

همه اصول اخالقی در این مقاله رعایت شده است.

حامي مالي

حامي مالي این پژوهش دانشگاه آزاد اسالمي واحد ابهر بوده است.

مشارکت نویسندگان

با توجه به اینکه مقاله یک نویسنده داشته است، نگارش تمام بخش های مقاله برعهده ایشان بوده است.

تعارض منافع

نویسنده اعالم می کند که هیچ گونه تعارض منافع در خصوص انتشار این مقاله وجود ندارد.
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تشکر و قدردانی

 به این وسیله از تالش ها و زحمات ارزشمند و صادقانه جناب آقاي دکتر حمیدرضا میرزائي در زمینه 
پیشبرد و اتمام این تحقیق  سپاسگزاری می کنم.
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