اثف ضؽالل ؼوتوكؼ تف اٌتغال ؼـ ٌِايغ واـغاًِاي ايفاى
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زىيؽُ
ّؽف اق ايي پمًٍّ تفـوي اثف تغييفات ضؽاللؼوتوكؼ تف تفوية اٌتغال ؼـ واـگاُّاي ٌِؼتي ؼـ ايفاى اوت .ؼـ ايتي تفـوتي ؼـ لايتة يته
ايگَي پاًل ّناًثاٌتگي ًاّوىاى ٍ تا اوتفاؼُ اق ايگَي تّطيص غطاي تفؼاـي ( )VECMؼـ پاًل ،ـاتطِ ػليت .هيتاى اٌتتغال هتػّّتاى ٍ
غيفهتػّّاى تا ضؽاللؼوتوكؼ ؼـ واـگاُّاي ٌِؼتي ـا تا اوتفاؼُ اق ؼاؼُّاي تفويثي هفتَط تِ ايي تػً تف اوان طثمِ تٌؽي  ISIC IIIؼـ
والّاي  1375تا  1384هَـؼ آقهَى لفاـ هيؼٌّؽ وپه ،ايگَي اوتاًؽاـؼ تؼييي اثفات ضؽالل ؼوتوكؼ تتف اٌتتغال ؼـ واـگتاُّتاي ِتٌؼتي ـا
تفآٍـؼ هيًوايين يافتِّا ًٍاى هيؼّؽ وِ افكايً ضؽالل ؼوتوكؼّا ؼـ ايفاى ،ؼـ وَتاُ هؽت تفوية اٌتغال ـا ؼـ ايي واـگاُّا تِ ًفغ وتاـگفاى
تا ؼـآهؽ پاييي تغييف هيؼّؽ ،اها ؼـ تلٌؽهؽت ـاتطِ ػلي اق ضؽالل ؼوتوكؼ تِ اٌتغال ًيفٍي واـ هتػُّ ٍ غيفهتػُّ ٍختَؼ ًتؽاـؼ يىتي اق
هْنتفيي ؼاليل ؼـ تغييف تفوية ًيفٍي واـ ؼـ وَتاُهؽت هيتَاًؽ ػؽم تَخِ تِ تْفٍُـي ًيفٍي واـ ؼـ تؼيتيي ضتؽالل ؼوتتوكؼ ٍ ـٍي تؼيتيي
ضؽالل ؼوتوكؼ تَِِـت هلي تاٌؽ ؼالي .تطميك ضاضف ؼـ اهف وياو.گؿاـي التّاؼي ،ايي او .وِ تِ هٌظَـ واًّ ػؽم تؼاؼلّتاي هَختَؼ
ؼـ تاقاـ واـ ،تايؽ ؼـ هؼياـّاي تؼييي ضؽالل ؼوتوكؼ ٍ ـٍي تؼييي آى ؼـ وٍَـ تدؽيؽ ًظف َِـت گيفؼ اق خولِ ايٌىِ تْفٍُـي ؼـ قهفُ يىي اق
هؼياـّاي تؼييي ضؽاللؼوتوكؼ لفاـ گيفؼ
ٍالگاى وليؽي :ضؽالل ؼوتوكؼ ،اٌتغال ًيفٍي واـ هتػُّ ،اٌتغال ًيفٍي واـٌِ ،ايغ واـغاًِاي ،التّاؼ وٌدي پاًل
طثمِتٌؽي J31,J39,L52 :JEL
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 1همؽهِ
اـواى اِلي تاقاـ واـ ـا تماضا وٌٌؽگاى ٍ ػفضِ وٌٌؽگاى ًيفٍي واـ تٍىيل هيؼٌّؽ وِ اق تؼاهل تيي ايي ؼٍ ـوي ،وطص اٌتتغال ٍ وتطص
ؼوتوكؼّا تؼييي هيٌَؼ
ؼـ وٍَـ ها اٌتغال اق ؼيؽگاُّاي التّاؼي ،اختواػي ،ففٌّگي ٍ وياوي اق خولِ هىائل هَـؼ تطث ٍ تفـوي لفاـ هيگيفؼ .ؼـ ايي ـاوتا ،ؼـ
تىياـي اق وٍَـّا وياوّ.ايي تِهٌظَـ ضواي .اق ًيفٍي واـ اػوال هيٌَؼ وِ اق خولِ ايي وياوّ.ا ،وياو .ضؽالل ؼوتوكؼ اوت .ضتؽالل
ؼوتوكؼ پايييتفيي وطص ؼوتوكؼي او .وِ تفاوان لاًَى ،تِ ًيفٍي واـ ؼـ التّاؼ ٍ يا تػًّايي ؼـ التّاؼ تؼلك هيگيفؼ ًياقّاي وتاـگفاى
ٍ غاًَاؼُّاي آًاى ،وطص ػوَهيؼوتوكؼّاّ ،كيٌِ قًؽگي ٍ تغييفات آى ،هكاياي تأهيياختواػي ٍػَاهل التّاؼي زَى وطص تْفٍُـي اق خولتِ
هؼياـّاي تَِيِ ٌؽُ تَوط واقهاى تييايوللي واـ خْ .تؼييي وطص ضؽالل ؼوتوكؼ او.
ؼـ ايفاى تا تَخِ تِ هاؼُ 41لاًَى واـ ،وطص ضؽالل ؼوتوكؼ ّف وايِ تَوط ٌَـاي ػايي واـ تَِِـت هلي تف اوان وتطص تتَـم ٍ تتأهيي
ًياقّاي واـگفاى ٍ غاًَاؼُ آًْا تؼييي ٌؽُ ٍ ًىتِ لاتل تَخِ ايي او .وِ وطص تْفٍُـي ًيفٍي واـ هالوي تفاي تؼييي وطص ضؽالل ؼوتتوكؼ
ًيى.
اق آًدا وِ تاقاـّا ؼـ التّاؼ تِ ّن پيَوتِ ّىتٌؽ ،تغييف ضؽالل ؼوتوكؼّا ؼـ تاقاـ واـ تؽٍى تفؼيؽ تف وتايف هتغيتفّتاي التّتاؼي اق خولتِ
اٌتغال ،وطص ليوّ.ا ،فمف ٍ ـفاُ اختواػي ،ؼـ توام تاقاـّا ٍ تػًّاي التّاؼ (وٍاٍـقيٌِ،ؼ ٍ .غؽهات) اثتف هتيگتؿاـؼ ايتي پتمًٍّ ؼـ
خىتدَي اثفي او .وِ تغييفضؽالل ؼوتوكؼ تف اٌتغال ؼـ واـگاُّاي ٌِؼتي ً11فف واـوي ٍ تيٍتف ايفاى تداي هيگؿاـؼ
ًىتِ ضائك اّوي .ايي او .وِ ًيفٍي واـ ؼـ تاقاـّ ،وگي ًيى ٍ .تف اوان لاًَى طثمِتٌتؽي هٍتاغل وليتِ وتطَش ؼوتتوكؼي اق لتاًَى
ضؽالل ؼوتوكؼ هتأثف هيًٌَؽ اها تِ ًظف هيـوؽ وِ اثف ايي لاًَى تف وطَش پايييتف ؼوتتوكؼي تيٍتتف اق وتطَش تتاالي ؼوتتوكؼي تاٌتؽ ٍ اق
آًداوِ واـگفاى غيف هتػُّ وْن تااليي ؼـ وطَش پاييي ؼوتتوكؼي ؼاـًتؽ ،ؼـ ًتيدتِ ؼوتتوكؼ وتاـگفاى غيتفهتػّتُ تيٍتتف اق وتاـگفاى
هتػُّ تط .تأثيف لفاـ هيگيفؼ تِ ًظف هيـوؽ تٌگاُ يا ٌِؼتي وِ اق واـگفاى غيفهتػُّ اوتفاؼُ هيوٌؽ ًىث .تِ تٌگاّي وِ اق واـگفاى
هتػُّ اوتفاؼُ هيوٌؽ ،ؼزاـ افكايً ّكيٌِ ٌؽُ ٍ ًتَاًؽ تا ايي تٌگاُّا ـلات .وٌؽ ٍ ايي اهف تاػث ٌَؼ تٌگاُّا تتِ وتو .اوتتفاؼُ تيٍتتف اق
ًيفٍي واـ هتػُّ ٍ اوتفاؼُ ووتف اق ًيفٍي واـ غيفهتػُّ ٍ ؼـ ٍالغ هىاًيكُوفؼى ففآيٌؽ تَييؽ غَؼ پيً ـًٍؽ قيتفا تَييتؽ ًْتايي وتاـگف
هتػُّ تاال او ٍ .ايي پفؼاغ .ؼوتوكؼّا ـا ؼـ وطص تؼييي ٌؽُ اق ًظف التّاؼي هَخِ هيواقؼ
ًظفات هتفاٍتي ؼـ هَـؼ اثفي وِ ضؽالل ؼوتوكؼ تف اٌتغال هيگؿاـؼٍ ،خَؼ ؼاـؼ پمًٍّّايي هطايؼاتي ؼـ ايي قهيٌِ اًدام ٌتؽُ وتِ ايثتتِ
اثف ٍاضؽي ـا تف اٌتغال ًتيدِ ًگففتِ اًؽ تفغي اق آًْا هثيي واًّ اٌتغال ؼـًتيدِ افكايً ضؽالل ؼوتوكؼ تَؼُ ٍ تفغتي ؼيگتف اثتفات ضتؽالل
ؼوتوكؼ ـا تف اٌتغال غٌثي ٍ يا ضتي هثث .پيًتيٌي وفؼُاًؽ.
تِ هٌظَـ تفـوي اثف ضؽالل ؼوتوكؼ تف تفوية اٌتغال ؼـ ٌِايغ ايفاى ،اتتؽا تِ تفـوي ـاتطِ ػلي .هياى ضؽاللؼوتوكؼ ٍ اٌتغال هيپفؼاقين،
وپه ،تا اـائِ ايگَيي واؼُ اثف ضؽاللؼوتوكؼ ـا تف اٌتغال هتػّّاى ٍ غيفهتػّّاى ؼـ واـگاُّتاي ِتٌؼتي ً11فتف وتاـوي ٍ تيٍتتف هتَـؼ
تفـوي لفاـ هيؼّين
ايي پمًٍّ ٌاهل ًٌ تػً او .په اق همؽهِ ؼـ تػً اٍل هفٍـي هػتّف تف ضؽاللؼوتوكؼّا ٍ هؼياـّاي تؼييي ٍ ٌيَُّتاي ٍضتغ
آى غَاّين ؼاٌ .ؼـ تػً ؼٍم تِ هطايؼات اًدام ٌؽُ اٌاـُ غَاّؽ ٌؽ هثاًي ًظفي ؼـ تػً وَم اـائِ هيٌَؼ ؼـ تػً زْاـم تِ تّتفيص،
تفآٍـؼ ٍ تفىيف ايگَّاي تفآٍـؼ ٌؽُ ،اغتّاَ يافتِ ٍ ؼـ اًتْا پيٌٍْاؼّايي تفاوان پمًٍّ اًدام ٌؽُ ،اـائِ غَاّين وفؼ

 2هفٍـي تف ضؽالل ؼوتوكؼّا
ؼـ لاًَى واـ خوَْـي اوالهي ايفاى (هَّب آتاى هاُ ،1369هاؼُ،41فّل وَم) ضؽالل ؼوتوكؼ تَِِـت قيف تؼفيف ٌؽُ او:.
"ضؽالل هكؼ تؽٍى آى وِ هٍػّات خىوي ٍ ـٍضي واـگفاى ٍ ٍيمگيّاي واـ هطَل ٌؽُ ـا هَـؼ تَخِ لفاـ ؼّؽ ،تايؽ تِ اًؽاقُاي تاٌؽ تا
قًؽگي يه غاًَاـ وِ تؼؽاؼ هتَوط آى تَوط هفاخغ ـووي اػالم هيٌَؼ ـا تأهيي ًوايؽ "
هؼياـّايي وِ ؼـ وٌَاًىيَى  ٍ 131تَِيِ ًاهِ  135واقهاى تييايوللي واـ ؼـغََّ تؼييي ضؽالل ؼوتوكؼ تيتاى ٌتؽُ اوت ،.ػثتاـت اق:
ًياقّاي واـگفاى ٍ غاًَاؼُّاي آًاى ،وطص ػوَهيؼوتوكؼّا ؼـ وٍَـّ ،كيٌِ قًؽگي ٍ تغييفات آى ،هكاياي تأهيي اختواػي ،اوتاًؽاـؼّاي ًىثي
قًؽگي وايف گفٍُّاي اختواػي ،ػَاهل التّاؼي ٌاهل ًياق تِ تَوؼِ التّاؼي ،وطَش تْفٍُـي ٍ وطص اٌتغال( )1996،pemberهيتاٌؽ
گفزِ ؼـ تىياـي اق وٍَـّا تأهيي ًياقّاي اٍييِ ٍ هؼيٍتي واـگف ٍ غاًَاؼُ ٍي ًمً هْويؼـ تؼييي ضؽالل ؼوتوكؼ ايفا هتيًوايتؽ ،اهتا ؼـ
تيٍتف ايي وٍَـّا وطص ضؽالل ؼوتوكؼ تؽٍى تَخِ تِ تغييف ؼـ ٍضؼي .التّاؼي وٍَـ ٍ تْفٍُـي ًيفٍي واـ اًدام ًوي پؿيفؼ ايتي ؼـ ضتايي
او .وِ ؼـ ايفاى هؼياـّاي تؼييي ضؽالل ؼوتوكؼ ،تٌْا تِ ؼٍ ٌاغُ تأهيي ًياق واـگفاى ٍ تغييفات وطص ػوَهي ليوّ.ا هطتؽٍؼ هتيٌتًَؽ ٍ
تْفٍُـي ًيفٍي واـ ؼـ تؼييي وطص ضؽالل ؼوتوكؼ هالن لفاـ ًويگيفؼ(فليطي)1382،
ضؽالل ؼوتوكؼ تِ زْاـ ـٍي ولي ٍضغ هيٌَؼ وِ ػثاـتٌؽ اق" :ضؽالل ؼوتوكؼ ٍاضؽ تفاي ول وٍَـ(يا يه هٌطمِ) وِ تَوط ؼٍيت ٍ .يتا
تفوية وِ خاًثِ ٍضغ هيٌَؼ"" ،ضؽالل ؼوتوكؼ تػٍي يا ضؽالل ؼوتوكؼ ضففِ اي وِ تَوط ؼٍي .يا تفوية وِ خاًثتِ تؼيتيي هتيٌتَؼ"،
"ضؽالل ؼوتوكؼ تػٍي يا ضؽالل ؼوتوكؼ ضففِ اي وِ اق طفيك زاًِ قًيّاي ؼوتِ خوؼي تؼييي هيٌَؼ"" ،تفويثي اق ـاّْاي ؼٍم ٍ وَم"
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فاـؽ اق ـٍيّاي ياؼ ٌؽُ ،تؼييي ضؽالل ؼوتوكؼ ٍ افكايًّاي هٌظن يا ًاهٌظن آى اثفات اختواػي ت التّاؼي هػتلفي ؼـ تفؼاـؼ وتِ اق آى
خولِ هيتَاى تِ اثف تف اٌتغال ،تْفٍُـي ًيفٍي واـ ،وطص ليوّ.ا ،وطص وايف ؼوتوكؼّا ٍ فمف ٍ اٌاـُ وفؼ
ؼـغََّ آثاـ تغييف ضؽالل ؼوتوكؼ تف اٌتغال ًظفات هتفاٍتي ٍخَؼ ؼاـؼ تفغي اظْاـ هيؼاـًؽ وتِ افتكايًّتاي ضتؽالل ؼوتتوكؼ تاػتث
افكايً ّكيٌِّاي ًيفٍيواـ تفاي واـففهاياى ٌؽُ ٍ ايي اهف توايل آًاى ـا تِ اوتػؽام ًيفٍيواـ ،واًّ هيؼّؽ ٍ ؼـ ًتيدِ ،تؼؽاؼي اق ٌاغالى
هوىي او .ؼـ پي اػوال ايي وياو .واـ غَؼ ـا اق ؼو .تؽٌّؽ اها اق وَي ؼيگف ،افكايً ضؽالل ؼوتوكؼ هيتَاًؽ تا افكايً ؼـ وطص تماضاي
واالّا ٍ غؽهات ،تاػث افكايً وطص تَييؽات واالّا ٌؽُ ٍ تِؼًثال آى تماضا تفاي ػَاهل تَييؽ اق خولِ ًيفٍي واـ ـا افكايً ؼّؽ
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 3هثاًي ًظفي
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اٍييي ًظفيِاي وِ تِهٌظَـ تفـوي اثفات لاًَى ضؽالل ؼوتوكؼ تف هتغيفّاي التّاؼي هطفش هيٌتَؼّ ،وتاى ًظفيتِ هفوتَم وتتابّتاي
ؼـوي 2يا ًظفيِ واؼُ ػفضِ ٍ تماضا او .تف اوان ايي ًظفيِ ٌفايط ـلات .واهل ؼـ تاقاـ واـ ضىوففها اوٍ ٍ .ضغ ضؽالل ؼوتوكؼي تتاالتف
اق وطص ؼوتوكؼ تؼاؼيي تاقاـ ،وِ اق تفاتفي ػفضِ ٍ تماضا تِؼو .هيآيؽ ،تاػث واًّ تماضاي ًيفٍيواـ ٍ اٌتغال هيٌؽ اها اٌىاالتي تف ايي
ًظفيِ ٍاـؼ او .اق خولِ ايٌىِ ايي هؽل تف پايِ قهاى واـ واهالً اًؼطافپؿيف اوتَاـ او .ؼـ ضايي وِ ايي اهف تا تَخِ تِ ٍخَؼ لفاـؼاؼّتاي وتاـ،
واـايي غَؼ ـا تا ضؽي اق ؼو .ؼاؼُ او .اق وَي ؼيگف ّير ٌىلي اق لؽـت تاقاـي ؼـ ايي هؽل ؼيؽُ ًويٌَؼ ًِ لؽـت تاقاـي تٌگتاُّتا ٍ ًتِ
لؽـت تاقاـي واـگفاى ّوسٌيي ايي هؽلً ،اّوگٌي ًيفٍي واـ ـا ًاؼيؽُ گففتِ ؼـ ضايي وِ وتاـگفاى ؼـ وتطَش گًَتاگَى هْتاـت ٍ ًتفظّتاي
ؼوتوكؼ هتفاٍت تِواـ گففتِ هيًٌَؽ.
تا هؽتّا ايي تاٍـ ؼـ تيي التّاؼؼاًاى ٍخَؼ ؼاٌ .وِ اثفات اٌتغايي ضؽالل ؼوتوكؼ هٌفي او ،.اها تفغي هطايؼات تدفتتي ؼـ ايتي قهيٌتِ
اًدام ٌؽ وِ اق ٌىاف تيي پيًتيٌي هؽل اوتاًؽاـؼ ضؽالل ؼوتوكؼ (هؽل ػفضِ ٍ تماضا)ٍ تدفتِ ٍالؼي تٌگاُّا ٍ تاقاـّاي وتاـ تطت .پٌَتً
لاًَى ضؽاللؼوتوكؼ ،غثفهيؼاؼًؽ تٌاتفايي ،اق يه وَ هطايؼات تدفتي وِ ًٍاى هيؼاؼًؽ اثفات اٌتغايي ضؽالل ؼوتوكؼ ايكاهاً هٌفي ًيىت ٍ .اق
وَي ؼيگف ،اًمالتي وِ ؼـ ؼِّ  1961ؼـ ًظفيِّاي التّاؼي تا هطفش ٌؽى هَضَػاتي زَى ٍختَؼ اطالػتات ًتالُ ؼـ تتاقاـ ٍ ّكيٌتِّتاي
خىتدَ اتفاق افتاؼ ،تاػث ظَْـ ًظفيِّاي خايگكيي ٌؽًؽ
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ّفيه اق ايي هؽلّاي خايگكيي ،تِ ًَػي وؼي ؼاـًؽ تا هؽل ـلاتتي ـا اِالش وٌٌؽ تفاي هثال هتؽل اًطّتاـ ؼـ غفيتؽ  ،لتؽـت تتاقاـي
تٌگاُّا ـا هطفش هيوٌؽ ٍ هؽلّاي ؼٍ تػٍيً ،4اّوگٌي ًيفٍي واـ ،پًٌَ ًالُ ٍ اثفات ضؽالل ؼوتوكؼ ٍضغ ٌؽُ ؼـ يه تتاقاـ ـا تتف تتاقاـ
ؼيگف تفـوي هيوٌٌؽ هؽلّاي خىتدَي تؼاؼيي ٍ 5ؼوتوكؼ واـا 6تطليلي واؼُ ٍ پَيا اق ضؽالل ؼوتوكؼ تياى هيوٌٌؽ گفتٌي او .وِ گفزِ ّف
يه اق ايي هؽلّا تفغي اق اٌىاالت هؽل ـلاتتي ـا تفطفف هيوٌٌؽ ،اها ؼيگف اٌىاالت ّوسٌاى تف آًْا ٍاـؼ او.
ًػىتيي تاـ اوتيگلف )1964( 7تا هطفش وفؼى تاقاـ واـ تطٌ .فايط اًطّاـ ؼـ غفيؽ تياى وفؼ وِ ًتيدِ تتِؼوت .آهتؽُ اق تتاقاـ ـلتاتتي ؼـ
تواهي وطَش ؼوتوكؼ ِاؼق ًيى ٍ .ـاتطِ ضؽالل ؼوتوكؼ ٍ اٌتغال هوىي او .هثث .تاٌؽ ؼـ واؼُتفيي ٌىل ،هؽل اًطّتاـ ؼـ غفيتؽ تيتاى
هيوٌؽ وِ ػفضِ ًيفٍي واـ وِ تطٌ .فايط ـلات .واهل اوتػفاج هيٌَؼ تا تماضاي ًيفٍي واـ يه تٌگاُ هٌففؼ ـٍتفٍ هيٌَؼ تِ ّتف ضتال،
 .1بو منظور مطبلعو بيشتر در زمينو مببني نظري بو منببع ذيل مراجعو شود:
( -Oren M.Levin-Waldman) 2001
(- Ragacs,Christian)2004
(- Rebitzer, James B. and Lowell J. Taylor) 1995
(-Welch,Finis)1996
(-Zavondy,Madeline)1991
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هىأيِ تٌگاُ تِطَـ هؼٌاؼاـي تغييف هيوٌؽ زفا وِ تٌگاُ ؼـ تاقاـ واـ ؼيگف ليو.پؿيف ًيى .اثف اخفاي ضؽالل ؼوتوكؼ تف اٌتغال تٌگتاّي وتِ ؼـ
تماضاي ًيفٍي واـ ،لؽـت اًطّاـي ؼاـؼ ـٌٍي ًيى .ؼـ ايي هؽل ،تىتِ تِ ايٌىِ ضؽالل ؼوتوكؼ ؼـ زِ وططي تؼييي هيٌَؼ ،اثفات هتفاٍتي
تف اٌتغال غَاّؽ گؿاٌ ٍ .افكايً ضؽالل ؼوتوكؼ هيتَاًؽ اٌتغال ـا واًّ ،افكايً ٍ يا ضتي تأثيفي تف اٌتغال تداي ًگؿاـؼ
هؽل واؼُ ػفضِ ٍ تماضا اق ففٍضي اوتفاؼُ هيوٌؽ وِ ؼـ ؼًياي ٍالؼي ووتف هّؽاق ؼاـؼ تِ ٍيمُ ففْ هيٌَؼ وِ تواهيتٌگاُّا لاًَى ـا
ـػاي .هيوٌٌؽ ٍ توام واـگفاى تط .پًٌَ لاًَى ّىتٌؽ ؼـ ػول ،تػً لاتل هالضظِاي اق تٌگتاُّتا لتاًَى ـا ـػايتً .وتيوٌٌتؽ ،قيتفا تتا
خفيوِّاي ًازيكي هَاخِ ّىتٌؽ تِ ؼييل ايٌىِ تؼؽاؼ تٌگاُ ّا غيلي قياؼ او ،.اهىاى ؼوتگيفي تٌگاُ غاطي ون او ٍ .ؼـِتَـت ؼوتتگيفي،
ؼٍي .تا واـگف ٍ واـففها هؿاوفُ هيوٌؽ؛ تا واـففها ،تفاٍت تيي ضؽاللؼوتوكؼ ٍ ؼوتوكؼ ٍالؼي ـا ؼـ ؼٍ وال گؿٌتتِ پفؼاغتً .وايتؽ تٌتاتفايي،
واـففهاياى تا ايي تػلف ،تػٍي اق پفؼاغ .ضمَق ـا تا ؼٍوال تِ تؼَيك هياًؽاقًؽ افكٍىتفايي ،تٌگاُّتايي وتِ لتاًَى ـا ـػايتً .وتيوٌٌتؽ ٍ
ؼوتگيف ًويًٌَؽ ٍ تؼؽاؼٌاى ًيك ون ًيى .هيتَاًٌؽ تِ اوتػؽام واـگفاى ؼـ ؼوتوكؼ ـلاتتي اؼاهِ ؼٌّؽ
تا تَخِ تِ ايي هطايةً ،ظفيِّاي ؼيگفي زَى اًَاع هؽلّاي ؼٍتػٍي هطفش ٌؽًؽ ؼـ واؼُتفيي ٌىل ،ايي هؽلّا ففْ هتيوٌٌتؽ وتِ
التّاؼ اق ؼٍ تاقاـ ـلاتتي تٍىيل هيٌَؼ ،تِطَـيوِ ؼـ يه تاقاـ ضؽالل ؼوتوكؼ ٍضغ هيٌَؼ ٍ ؼـ ؼيگفي وتاقٍواـ تتاقاـ ؼوتتوكؼ تؼتاؼيي ـا
تؼييي هي وٌؽ ٍضغ ضؽالل ؼوتوكؼ ًِ تٌْا تف تاقاـ اٍل وِ هٍوَل ضؽالل ؼوتوكؼ ٌؽُ او .تأثيف هيگؿاـؼ تلىِ تِطَـ غيفهىتمين تتاقاـ ؼٍم ـا
ًيك تط .تأثيف لفاـ هيؼّؽ هؽلّاي ؼٍ تػٍي تِ تفـوي اثفي وِ ضؽاللؼوتوكؼ ٍضغ ٌؽُ ؼـ تاقاـ اٍل تف تاقاـ ؼٍم هيگؿاـؼ ،هيپفؼاقًؽ
ففْ هيٌَؼ لثل اق ٍضغ ضؽالل ؼوتوكؼ ،تٌْا يه ؼوتوكؼ تؼاؼيي ٍاضؽ ؼـ ّف ؼٍ تاقاـ ٍخَؼ ؼاـؼ ضؽالل ؼوتوكؼ تٌْتا تتف ـٍي وتاـگفاى
ٌاغل ؼـ اًَاع هٍاغل ٍ ٌِايؼي ٍضغ هيٌَؼ وِ تط .پًٌَ لاًَى ّىتٌؽ واـگفاى تػً غاـج اق پًٌَ ايي لاًَى ّوسٌاى ؼوتوكؼ ـلاتتي
ؼـياف .هي وٌٌؽ تِ هدفؼ ايٌىِ ضؽالل ؼوتوكؼ ـٍي تػً تط .پًٌَ لاًَى ٍضغ ٌَؼ ،وطص ؼوتتوكؼ ؼـ ايتي تػتً افتكايً ٍ تؼزتي اق
واـگفاى ٌغل غَؼ ـا اقؼو .هيؼٌّؽ تىياـي اق واـگفاى تيىاـ ٌؽُ هي تَاًٌؽ تِ تػً ؼيگف وِ تط .پًٌَ لاًَى ًيىٍ ،.اـؼ ٌتؽُ ٍ تتفاي
غَؼ ٌغل پيؽا وٌٌؽ ؼـ َِـتي وِ زٌيي اًتمايي ـظ ؼّؽ ،هٌطٌي ػفضِ ًيفٍي واـ ؼـ تػً غيف هٍوَل تِ وو .ـاوت .هٌتمتل غَاّؽٌتؽ ٍ
ؼوتوكؼ ؼـ ايي تػً واًّ يافتِ ٍ تؼؽاؼ واـگفاى ٌاغل افكايً هيياتؽ تغييف ؼـ اٌتغال وٍَـ ،تفاتف خوغ خثتفي وتاًّ اٌتتغال ؼـ تػتً
هٍوَل ٍ افكايً اٌتغال ؼـ تػً غيفهٍوَل او .اگف ّف ؼٍ اثف يىؽيگف ـا غٌثي وٌٌؽ ،افكايً ضؽالل ؼوتوكؼ تأثيفي تف اٌتغال ول ًػَاّؽ
ؼاٌ .ؼـ ٍالغً ،طَُ خاتدايي واـگفاى تيي ايي ؼٍ تػً تاػث هيٌَؼ وِ اق خٌثِ ًظفي اثف افكايً ضؽالل ؼوتوكؼ تف اٌتغال هٍػُ ًثاٌؽ
تف اوان ايي ًظفيِ اثف غايُ ضؽاللؼوتوكؼ تف ول اٌتغال تِ وًٍ ػفضِ ًيفٍيواـ ،ؼوتوكؼ آوتاًِاي 1وىاًي وِ ؼـ تػً هٍوَل واـ پيؽا
ًويوٌٌؽ ،اًؽاقُ ٍ ضدن تػً هٍوَل ٍ وًٍ تماضاي ًيفٍي واـ تىتگي ؼاـؼ.
هؽلّاي خىتدَي تؼاؼيي ٍ ؼوتوكؼ واـا اق ؼيگف هؽلّاي خايگكيي هطفش ٌؽُ ّىتٌؽ ّف ؼٍ تفىتيف ؼيگتفي اق اًطّتاـ ؼـ غفيتؽ اـائتِ
هيؼٌّؽ ٍ ؼـ ّف ؼٍ هؽل ففْ هيٌَؼ وِ ّواًٌؽ تاقاـ واـ ـلاتتي ،تؼؽاؼ قياؼي تٌگاُ ّوىاى ؼـ تاقاـ ٍخَؼ ؼاـؼ اها هاًٌؽ هؽل اًطّاـ ؼـ غفيؽ،
تٌگاُّا ؼـ تاقاـواـ ليو.پؿيف ًيىتٌؽ ٍ تا ضؽٍؼي ؼـ تؼييي وطص ؼوتوكؼّا ًمً ؼاـًؽ ًتايح تِؼو .آهؽُ اق ايي ؼٍ هؽلّ ،واًٌؽ ًتايح تِؼوت.
آهؽُ اق هؽل اًطّاـ ؼـ غفيؽ او .تِ تياى ؼيگف ،تِـاضتي ًويتَاى ؼـ هَـؼ اثف ضؽالل ؼوتوكؼ تف اٌتغال تؽٍى تَخِ تِ وطص ضتؽالل ؼوتتوكؼ
اظْاـ ًظف وفؼ
هؽل تؼاؼيي خىتدَ تياى هيوٌؽ وِ واـگفاى ؼـ خىتدَي يافتي واـ ٍ واـففهاياى ؼـ خىتدَي يافتي واـگف ّىتٌؽ تَاًتايي تٌگتاُّتا ؼـ
خؿب واـگفاى تِ ؼوتوكؼ وِ ؼـ همايىِ تا وايف تٌگاُّا پفؼاغ .هيوٌٌؽ تىتگي ؼاـؼ واـگفاى ًيك تِ هٌظَـ يافتي ٌغل ،تايؽ ؼوتوكؼ پيٍتٌْاؼي
غَؼ ـا ؼـ وططي تؼييي وٌٌؽ وِ واـگفاى ؼيگف ؼـ آى وطص ؼوتوكؼ هتماضي ٌغل هَـؼ ًظف ًثاٌٌؽ
.Reservation Wage
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ؼـ واؼُتفيي ٌىل ايي هؽل ففْ هيٌَؼ وِ تٌگاُّا ّوىاى ٍ واـگفاى ًيك تْفٍُـي يىىاًي ؼاـًؽ تا ؼـ ًظف گففتي ايتي فتفٍْ تيتاى
هيوٌؽ وِ اگف توام واـگفاى تيىاـ ،ؼوتوكؼ آوتاًِاي يىىاًي ؼاٌتِ تاٌٌؽ ،آًگاُ ٍضغ ضؽاللؼوتوكؼي تاالتفاق وطص ؼوتوكؼ تؼاؼيي تاقاـ ،اثفي
تف اٌتغال ًؽاـؼ اها زٌاًسِ ؼوتوكؼ آوتاًِ اي ؼـ تيي واـگفاى هتفاٍت تاٌؽ ،ضؽالل ؼوتوكؼ هيتَاًؽ اٌتغال ـا افكايً ؼّتؽ ّوسٌتيي ،ضتؽالل
ؼوتوكؼ هيتَاًؽ اٌتغال ـا واًّ ؼّؽ اگف وطص آى ًىث .تِ تْفٍُـي واـگفاى تىياـ تاال تاٌؽ
تفاوان هؽل ؼوتوكؼواـا ،تْفٍُـي واـگفاى تاتؼي اق وطص ؼوتوكؼ آًاى او .ؼـًتيدِ ،افكايً ؼوتتوكؼّا تتا تتاالتفؼى وتطص تْتفٍُـي
ًيفٍي واـ ،تماضا تفاي ًيفٍي واـ ـا ؼـ هٍاغل تا ؼوتوكؼ پاييي افكايً هيؼّؽ ًظفيِ تماضا تياى هيوتفؼ وتِ تتا افتكايً ؼوتتوكؼ ،تماضتاي
ًيفٍي واـ تٌگاُّا واًّ هيياتؽ اها ًظفيِ ؼوتوكؼ واـا هطفش هيوٌؽ وِ اگف هؽل تماضاي ًيفٍيواـ تتا ؼـًظفگتففتي تتاليوتاـي وتاـگفاى
اوتػفاج ٌَؼ ،اثف افكايً ؼوتوكؼ تف تماضاي ًيفٍيواـ هيتَاًؽ هثث .تاٌؽ ّوسٌييًٍ ،اى هيؼّؽ وِ هطلَتي .وتاـگفاى تتا افتكايً وتطص
ؼوتوكؼّا افكايً ٍ تا افكايً تالي واـي آًاى واًّ هيياتؽ ٍ اق آًدايي وِ اًگيكُ اق قيف واـ ٌاًِ غايي وفؼى(تِ هٌظَـ افتكايً هطلَتيت).
ؼـ واـگفاى ٍخَؼ ؼاـؼ ،ؼـًتيدِ تٌگاُّا تِ ًظاـت واـگفاى غَؼ هيپفؼاقًؽ ٍ ؼـ ايي ـاُ ًيك ّكيٌِ ِفف هيوٌٌؽ
ّؽف تٌگاُّا ايي او .وِ اق واـگفاى غَؼ تِطَـ واـا اوتفاؼُ وٌٌؽ ،تفاى ايي هٌظَـ تايؽ ضؽالل ؼوتوكؼّاي پيٌٍْاؼي غَؼ ـا تتِگًَتِاي
تؼييي وٌٌؽ وِ هطلَتيتي وِ واـگفاى اق وػ .واـوفؼى تِؼو .هيآٍـًؽ (وِ تاتؼي اق ؼوتوكؼ آًاى او ).تا هطلتَتيتي وتِ اق وتن وتاـ وتفؼى
ضاِل هيوٌٌؽ ،تفاتف تاٌؽ ؼـ ٌفايط ياؼ ٌؽٍُ ،ضغ ضؽالل ؼوتوكؼ هيتَاًؽ تاػث افكايً اٌتغال ٌَؼ
واؼُتفيي ـٍي هؼوَل تفاي تفآٍـؼ اثفات اٌتغايي لاًَى ضؽالل ؼوتوكؼ ،هفتثط وفؼى تغييفات ضؽاللؼوتوكؼ تِ تغييفات ؼـ وطص اٌتتغال
تِ ٌفط ثثات وايف ػَاهل او .تيٍتف هطايؼتات وفي قهاًي وتِ اثف ضؽالل ؼوتوكؼ ـا تف اٌتغال ًيفٍي وتاـ تتفآٍـؼ هتيوٌٌتؽ تتف هتؽل تته
هؼاؼيِاي تَِِـت قيف ،تىيِ هيوٌٌؽ:

LnE  1   2 LnMW   3 LnD   4 LnX   e
وِ ؼـ آى E ،هثيي تماضاي ًيفٍي واـٌ MW ،اغُ ضؽالل ؼوتوكؼ D ،هتغيف ويىل تداـي او .وِ اثف تغييف ؼـ فؼاييتْاي التّتاؼي ـا
تف تماضاي ًيفٍي واـ ًٍاى هيؼّؽ ٍ هؼوَالً ؼـ هؼاؼالت اق خايگكييّاي 1هتؼؽؼي ًظيف ًفظ تيىاـي تكـگىاالىٌ ،اغُ تَييؽ ٌِؼتيٌ ،ىاف
تيي ٍ GNPالؼي ٍ  GNPتايمَُ تفاى ايي هتغيف اوتفاؼُ هيوٌٌؽ X ،هتغيفّاي تفٍىقا تفاي وٌتفل طفف ػفضِ ًيفٍي واـ او.
 4واتمِ هَضَع
تِؼييل اّوي .هَضَع ضؽالل ؼوتوكؼ ٍ اثفگؿاـي آى تف هتغيفّاي التّاؼي ّوسَى اٌتغال ،هطايؼات هتؼؽؼي ؼـ ايي قهيٌتِ اًدتام ٌتؽُ
او .ؼـ گؿٌتِ ،التّاؼؼاًاى تف ايي تاٍـ تَؼًؽ وِ افكايً ضؽالل ؼوتوكؼ اثف هؼىَن تف اٌتغال ،تٍِيمُ اٌتغال خَاًاى ٍ واـگفاى غيفهاّف ؼاـؼ
تف اوان ًتايح ًظفوٌدي اًدام ٌؽُ ؼـ ؼِّ 1981هيالؼي ،ضؽٍؼ  91ؼـِؽ اق التّاؼؼاًاى آهفيىايي اػتماؼ ؼاٌتٌؽ وِ افكايً وطص ؼوتتوكؼّا
تيىاـي خَاًاى ٍ غيفهاّفّا ـا افكايً هيؼّؽ
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.proxy
2 . Frey and others, 1914

تتتفٍاى گيلتتَـي ٍ وتتَّي )1982( 1تتتا تفـوتتي تمفيثتاً  21هطايؼتتِ وتتفي قهتتاًي اًدتتامٌتتؽُ ؼـ ايتتي قهيٌتتِ تتتا وتتال 1982وتتِ ّوگتتي
هؼاؼيِ  E t  1MW  Xt 2  etـا تفآٍـؼ وفؼُاًؽ تِ ايي ًتيدِ هيـوٌؽ وِ  11ؼـِؽ افكايً ؼـ ضؽالل ؼوتوكؼ اٌتغال ًَخَاًتاى ـا
 1تا  3ؼـِؽ واًّ هيؼّؽ اها په اق وال ،1982هطايؼات هتؼؽؼي ؼـ ايي قهيٌِ اًدام ٌؽُ وِ ًتايح گففتٌِؽُ اق پمًٍّّاي پيٍيي ـا تأييؽ
ًويوٌٌؽ ٍ هطفش هيواقًؽ وِ تا افكايً ضؽالل ؼوتوكؼٌ ،اّؽ اٌتغال ووتف خَاًتاى ًػتَاّين تتَؼ ايتي پتمًٍّّتا اق ـٍيّتا ٍ ؼاؼُّتاي
گًَاگًَي تفاى تفآٍـؼ اثفات ضؽالل ؼوتوكؼ اوتفاؼُ وفؼُاًؽ تفغي اق آًْا اق ؼاؼُّاي تلٌؽهؽت وفي قهاًي ٍ ـٍيّتاي التّتاؼوتٌدي تتفاي
تفآٍـؼ ـاتطِ تيي وطص ضؽالل ؼوتوكؼ ٍ ًىثًَ .خَاًاًي وِ اوتػؽام هيًٌَؽ ،اوتفاؼُ وفؼُ ٍ تفغي ؼيگف تا اوتفاؼُ اق ؼاؼُّاي همطؼتي ٍ تتا
تِواـگيفي ـٍي "تفـوي تغييف ؼـ تفاٍتّا "2وطص اٌتغال ـا لثل ٍ تؼؽ اق افكايً ضؽالل ؼوتوكؼ همايىِ وفؼُاًؽ
تفٍاى ٍ ؼيگفاى( )1983تا گىتفي ؼاهٌِ ؼاؼُّا (ؼاؼُّايي وِ ؼـ تفٍاى ٍ ؼيگفاى ( )1982اوتفاؼُ ٌؽُ تَؼ ) تا وال 1974ـاتطِ ياؼ ٌتؽُ ـا
تاـ ؼيگف تفآٍـؼ وفؼ ٍ ًتيدِ گففتٌؽ وِ افكايً هٍاتِ ؼـ ضؽاللؼوتوكؼ اٌتغال ـا يه ؼـِؽ واًّ هيؼّؽ
ٍييٌگتَى )1991(3تا گىتفي ؼاهٌِ ؼاؼُّا تا وال ٍ 1986تفآٍـؼ تاـ ؼيگف هؼاؼيًِ ،تيدِ گفف 11 .ؼـِؽ افكايً ضؽالل ؼوتتوكؼ تٌْتا 1 6
ؼـِؽ اٌتغال ًَخَاًاى ـا واًّ هيؼّؽ واـؼ ٍ وفٍگف )1995(4تا گىتفي ؼاهٌِ ؼاؼُّا تا  ٍ 1995تفآٍـؼ ـاتطِ ياؼ ٌؽُ ،تيي ضؽالل ؼوتوكؼ ٍ
اٌتغال ًَخَاًاى ـاتطِ هؼٌاؼاـي ًيافتٌؽ واـؼ ٍ وفٍگف ػل .ايي اهف ـا اوتفاؼُ اق ـٍي اٌتثاّي وفيقهاًي هيؼاًٌؽ وِ تِ ؼـوتي اثفات ـا ًٍاى
ًويؼّؽ
اها ٍيلياهك ٍ هايلك )2111( 5ؼـ پمًٍّ غَؼ ايي هَضَع ـا هطفش هيوٌٌؽ وِ ـٍيّاي هؽـى وفي قهاًي زگًَتِ تتِ غتَتي ـاتطتِ تتيي
ضؽالل ؼوتوكؼ ٍ اٌتغال ًَخَاًاى ـا ًٍاى هيؼٌّؽ ؼـ ـاوتاي ًٍاى ؼاؼى ايي ـاتطِ تا اوتفاؼُ اق ؼاؼُّاي فّتلي ؼٍـُ 1954تتا 1993اق هتؽل
 VARاوتفاؼُ وفؼُ ٍ تِ ايي ًتيدِ هيـوٌؽ وِ افكايً ضؽالل ؼوتوكؼ ،تأثيف هٌفي تف اٌتغال ًَخَاًاى ؼاـؼ تِ تياى ؼيگف  11ؼـِتؽ افتكايً
ضؽاللؼوتوكؼ ،تاػث واًّ 3تا 5ؼـِؽي ؼـ اٌتغال ًَخَاًاى هيٌَؼ ايٍاى هطفش هيوٌٌؽ وِ گف زِ ؼـ هطايؼتات فتفيوي ٍ )1996(6غتاى
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( )1998افكايً ضؽالل ؼوتوكؼ تاػث تغييف اٌتغال ؼـ تيي گفٍُّاي هػتلف تاقاـ واـ هتيٌتَؼ (تتفاى هثتال افتكايً ضتؽالل ؼوتتوكؼ تاػتث
خايگكيٌي ًيفٍي واـ تا ويفي .تِ خاي ًيفٍي واـ تا ويفي .پاييي ٍ ّوسٌيي ًيفٍي واـ تا تطّيالت تاالتف تداي ًيفٍي واـ تا تطّيالت تىياـ
پاييي هيگفؼؼ) اها ؼـ ايي پمًٍّ زٌيي خايگكيٌي ؼيؽُ ًٍؽُ او.
ؼيَيؽ ًيَهاـن ٍ ٍيليام ٍاوىف )1999(8اثفات اٌتغايي ؼـ ضؽاللؼوتوكؼّاي هلي ـا تا اوتفاؼُ اق ؼاؼُّاي اؼغامٌؽُ وفي قهتاًي ٍ همطؼتي
ؼـ تيي  16وٍَـ ػزَ  OECDؼـ ؼٍـُ  1997-1975تفآٍـؼ وفؼُ اًؽ ايٍاى تِ هفَْم تفاٍتّاي هَخَؼ ؼـ ويىتتنّتاي ضتؽالل ؼوتتوكؼ،
وايف ًْاؼّاي تاقاـ واـ ٍ وياوّ.ا يي وِ هوىي او .اثفات ضؽالل ؼوتوكؼ ـا واًّ يا افكايً ؼٌّؽ ،تَخِ وفؼُاًؽ ًتايح آًْا ػوَهاً تتا ايتي
ًظف وِ ضؽالل ؼوتوكؼّا اٌتغال خَاًاى ـا واًّ هيؼّؽ ،واقگاـي ؼاـؼ ًتايح تِؼو .آهؽُ اق ايي هطايؼِ ًٍاى هيؼّتؽ وتِ اثتفات اٌتتغايي
ضؽالل ؼوتوكؼّا تِطَـ لاتل تَخْي ؼـ تيي وٍَـّا تغييف هيوٌؽ تًِظف هيـوؽ وِ ايي اثفات ضؽ اٌتغايي ٌّگاهيوِ ضؽاللؼوتتوكؼ ففػتي
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تفاى خَاًاى ٍخَؼ ؼاـؼ،وَزىتف او .ؼـ ضايي وِ ؼـ تلٌؽ هؽت ،ضؽالل ؼوتوكؼّايي وِ تا زاًِقًي ؼوتِ خوؼي تؼييي هتيٌتَؼ هوىتي اوت.
)1 . Brown,Gilory ,Kohen(1912
2 . Difference-in-Differences
)3 .Alison J.Wellington(1991
)4. David Edward Card and Alan B. Krueger(1995
)5 . Williams,N and J.Mills(2001
)1. Freeman(1996
)2. Kahn(1991
)3. David Neumark and William Wascher(1999
4. Subminimum Wage

تاػث اثفات ضؽاٌتغايي ٌؽيؽتف ٌَؼ ّوسٌيي ،تياى هيوٌٌؽ وِ وياوّ.اي ؼٍي .وِ لؽـت واـففها ـا تتفاى تغييتف ؼـ ٍيمگتيّتاي هٍتاغل
هطؽٍؼ هيواقؼ(هاًٌؽ لاًَى واـ) ،تِ تٍؽيؽ اثفات هٌفي ضؽاللؼوتوكؼ تف اٌتغال خَاًاى هٌدف هيٌَؼ ٍضغ ضتؽاللؼوتتوكؼ ؼـ وٍتَـّايي تتا
وياوّ.اي فؼال تاقاـ واـ ،اثفات ضؽاٌتغايي ووتفي ؼـ پي ؼاـؼ ًتايح ضاِل اق هطايؼِ ًيَهاـن ٍ ٍاوىف(ًٍ )1999اى هيؼّؽ وِ وًٍّاي
اٌتغايي ضؽالل ؼوتوكؼ ؼـ ؼاهٌِ  -1 3تا  -1 4تغييف هيوٌؽ
پمٍياى ٍ اهيٌي( )1381تِ تفـوي اثفات لاًَى ضؽالل ؼوتوكؼ تف اٌتغال گفٍُّاي وتٌي  15-19 ٍ14-11وتايِ تتِ تفىيته قى ٍ هتفؼ ؼـ
والّاي  1378-48ؼـ ايفاى پفؼاغتِاًؽ تا تَخِ تِ ايٌىِ ؼـ ٌفايط يىىاى تتِ طتَـ هؼوتَل ،قًتاى ٍ ًَخَاًتاى ؼوتتوكؼ ووتتفي اق هتفؼاى ٍ
تكـگىاالى ؼـياف .هيًوايٌؽ ،اًتظاـ هيـٍؼ ؼوتوكؼ ايي اففاؼ تيٍتف تط .تأثيف لاًَى ضؽاللؼوتوكؼ لفاـگيفؼ تف اوان ًتايح تتِؼوت .آهتؽُ اق
ايي پمًٍّ ،افكايً ضؽالل ؼوتوكؼ ٍالؼي تف اٌتغال قًاى ٍ هفؼاى ؼـ گفٍُّاي وٌي هَـؼ ًظف تِطَـ هؼٌاؼاـي هٌفي او.
گفتٌياو .وِ تفاوان ًتايح پمًٍّ ياؼ ٌؽُ هفؼاى ًَخَاى ًىث .تِ هفؼاى خَاى اق افكايً ضؽالل ؼوتوكؼ ٍالؼي تيٍتف هتأثف هتيٌتًَؽ
قيفا ؼوتوكؼ آًْا تًِىث .پايييتف او ،.ؼـ ضاييوِ ؼـ هَـؼ قًاى ايي اثفگؿاـي هتفاٍت تأييؽ ًٍؽُ او .تِطَـولي ؼـ تواهيگفٍُّاي ياؼ ٌؽُ،
قًاى ًىث .تِ هفؼاى اق افكايً ضؽالل ؼوتوكؼ ٍالؼي تأثيف تيٍتفي هيپؿيفًؽ تٌاتفايي ،افكايً ضؽالل ؼوتوكؼ ٍالؼي تَقيغ اٌتغال ـا تف ضىة
خٌه ٍ گفٍُّاي وٌي تغييف هيؼّؽ
فليطي( )1382تِ تفـوي ػَاهل هؤثف تف ضؽالل ؼوتوكؼ (اووي ٍ ٍالؼي) ٍ هؼياـّاي تؼييي آى ؼـ ايفاى ٍ اـتثاط هتماتل ضؽالل ؼوتتوكؼ تتا
وايف هتغيفّاي التّاؼي (اٌتغال ،هتَوط ؼوتوكؼ ؼـ ٌِايغ) پفؼاغتِ او .ؼـ اتتؽا تف پايِ هثاًي ًظتفي هَختَؼ تيتاى ؼاٌتتِ وتِ ِتفف ًا تتَـم
ًوي تَاًؽ هثٌاي تؼييي ضؽالل ؼوتوكؼ تاٌؽ ٍ تَخِ تِ ٌفايط التّاؼي وٍَـ ،هيكاى تَييؽ هلي ،تْفٍُـي ًيفٍي واـ ،وطص ٍ ًفظ تيىاـي ٍ ختك
ايٌْا ًيك ؼـ تؼييي ضؽالل ؼوتوكؼ ضائك اّوي .او .تف ايي اوان ،اتتؽا تأثيفات ٌاغُ ليو .هّففوٌٌؽُ (تِ ػٌَاى هثٌاي هطاوتثِ تتَـم) ٍ
تَييؽ ًاغايُ ؼاغلي ٍالؼي تف ضؽاللؼوتوكؼ ـا تفـويوفؼُ ٍ ًٍاى ؼاؼُ او .وِ ضفية ّف ؼٍ هتغيف تف ضؽاللؼوتوكؼ هثثت ٍ .اق ًظتف آهتاـي
هؼٌاؼاـ او.
ؼـ تػً ؼيگفي اق ايي تفآٍـؼّا اـتثاط ضؽالل ؼوتوكؼ ٍالؼي تا تْفٍُـي ًيفٍي واـ ؼـ ول التّاؼ ٍ تػًّاي هػتلتف التّتاؼي هتَـؼ
تفـوي لفاـ گففتِ ٍ ًتيدِ گففتِ ٌؽُ وِ ؼـ تيٍتف تػًّا اـتثاط هؼٌاؼاـي تيي ضؽالل ؼوتوكؼ ٍ تْفٍُـي هٍاّؽُ ًٍؽُ او .ايي ًتيدتِ ؼـ
ضايي ؼـ التّاؼ ايفاى تِؼو .آهؽُ او .وِ ؼـ تىياـي اق وٍَـّا ،تْفٍُـي ػَاهل تَييؽ يىي اق هؼياـّاي اواوي ضؽالل ؼوتوكؼ او.
تفاوان يافتِّاي ايٍاى افكايً ضؽاللؼوتوكؼ ٍالؼي تاػث واًّ اٌتغال خَاًاى ؼـ (15 – 24وال) هيٌَؼٍ ،يي تأثيفي تف اٌتغال اففاؼ
تكـگىال ( 25وايِ ٍ تيٍتف) ًؽاـؼ وًٍ ضؽالل ؼوتوكؼ اووي ًىث .تِ تَييؽ ًاغايُ ؼاغلي ٍالؼي ؼـ طَل قهاى ؼـ ضال واًّ او ٍ .ايتي
هطلة تياًگف واًّ تَخِ تِ ـٌؽ التّاؼي ؼـ طَل قهاى ؼـ تؼييي ضؽاللؼوتوكؼ اووي او.
 5ـاتطِ ضؽالل ؼوتوكؼ ٍ اٌتغال
ؼـ ايي لىو .تا تَخِ تِ هثاًي ًظفي ؾوف ٌؽُ تِ تفـوي ـاتطِ ػلّتي هيتاى هتغيتف اٌتتغال (هتػّتُ ٍ غيتف هتػّتُ) ٍ ضتؽاللؼوتتوكؼ
هيپفؼاقين ؼـ ايي تفـوي ؼـ لاية يه ايگَي پاًل ّن اًثاٌتگيً 1اّوىتاى 2تتِ طتَـ ولتي ـاتطتِ ػليت .هيتاى اٌتتغال هتػّّتاى ٍ غيتف
هتػّّاى تا ضؽاللؼوتوكؼ ؼـ واـگاُّاي ٌِؼتي ً11فف واـوي ٍ تيٍتف ـا هَـؼ آقهَى لفاـ هيؼّين ؼٍـُ هَـؼ تفـوي وتايْاي 1384-1375
ٍ هتغيفّا تِ َِـت يگاـيتوي ّىتٌؽ تؽييهٌظَـ اق آًداوِ ؼـ تيٍتف وفيّايقهاًي التّاؼ والى ايي توايل ٍخَؼ ؼاـؼ وِ  -تتِ ػلتٍ .ختَؼ
. Panel-co integration
. heterogeneous panel
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ـًٍؽي وِ ؼـ تواهي آًْا هٍتفن اوّ -.نخْ .تا يىؽيگف ضفو .وٌٌؽ ،تفـوي هاًايي هتغيفّتا ؼـ اٍيَيت .لتفاـ هتيگيتفؼ قيتفا ؼـ ٌتفايط
ًاهاًايي ٍ تِ ؼييل آًىِ تا افكايً ضدن ًوًَِ وويّ.اي تطفاًي تا اضتوال تيٍتفي ففضيِ ( H 0هثٌي تف ػؽم ـاتطتِ هتغيفّتا) ؼـ ايگتَ ـا ـؼ
هيوٌٌؽ ،تِ غلط هؼٌاؼاـي ـاتطِ هياى هتغيفّا اثثات ٌَؼ ٍ زٌاًسِ هتغيفّاي وفي قهاًي وِ ًاپايتا ّىتتٌؽ ،ؼـ تتفآٍـؼ ضتفاية ايگتَيي هتَـؼ
اوتفاؼُ لفاـ گيفًؽ ،هوىي اوً .تيدِ تِ يه ـگفويَى واؾب تياًداهؽ

1

القم تِ ؾوف او .هٌظَـ اق ٌاغالى هتػُّ ؼـ واـگاُّاي ٌِؼتي  11واـوي ٍ تيٍتفٌ ،اغالًي او .وتِ ؼاـاي تطّتيالت ؼاًٍتگاّي
ّىتٌؽ ٍ ٌاغالى غيفهتػُّ ٌاغالًي ّىتٌؽ وِ تطّيالت ؼيپلن ٍ پايييتف ؼاـًؽ
 1 -5آقهَى ـيٍِ ٍاضؽ ؼـ پاًل
آقهَىّاي هؼوَل ـيٍِ ٍاضؽ هاًٌؽ  4 PP ٍ3 ADF ،2 DFاق لؽـت آقهَى پايييتفي تفغَـؼاـ تَؼُ ٍ ؼاـاي تَـي تتِ وتو .لثتَل فتفْ
ِفف ّىتٌؽ ايي هىأيِ ٍلتي وِ ضدن ًوًَِ وَزه او ،(n<51) .غيلي تٍؽيؽ هيٌَؼ يىتي اق ـٍيّتايي وتِ تتفاي ـفتغ ايتي هٍتىل
پيٌٍْاؼ ٌؽُ ،اوتفاؼُ اق ؼاؼُّاي پاًل تفاي افكايً ضدن ًوًَِ ٍ آقهَى ـيٍِ ٍاضؽ ؼـ پاًل او ..ـٍيّاي قياؼي تفاي ايي آقهَى ٍخَؼ ؼاـؼ،
اها هْوتفيي آًْا وِ ؼـ ًفم افكاـ ً Eviews5يك تؼثيِ ٌؽُ؛ ػثاـتٌؽ اق آقهَى يَيي ،ييي ٍ زَ ( ، 5) LLCآقهتَى ايتن ،پىتفاى ٍ ٌتيي()IPS

6

،آقهتَى تفتًَت ، 7آقهتتَى فيٍتتف ٍADF-فيٍتتفPP-وتتِ تَوتتط هتتاؼاال ٍ ٍٍ( ٍ)1999زتتَي( )2111اـائتتِ ٌتتؽُ اوتت ٍ 8.آقهتتَى ّتتؽـي(9
ففاّاًي)1386،
ؼـ ايي پمًٍّ اق ـٍي آقهَى ـيٍِ ٍاضؽ اين ،پىفاى ٍ ٌيي ( )IPSتفاي تفـوي هاًايي هتغيفّا اوتفاؼُ هيٌَؼ تفاي تفـوتي هاًتايي ؼـ
ايي ـٍي هاًٌؽ ـٍيّاي آقهَى ـيٍِ ٍاضؽ هٌففؼ ػفْ اق هثؽأ ـا تِ َِـت هتغيفّاي تفًٍكا ٍاـؼ هيوٌين تؼؽاؼ ٍلفِّاي تْيٌِ ًيك تِ َِـت
غَؼواـ تَوط ًفم افكاـ تف اوان هؼياـ ٌَاـتك تؼييي ٌتؽُ اوت .تتا تَختِ تتِ ًتتايح آقهتَى هتغيفّتاي يگتاـيتن ضتؽالل ؼوتتوكؼ ٍ يگتاـيتن
اٌتغال(هتػُّ ٍ غيف هتػُّ) ؼـ واـگاُّاي ٌِؼتي ً11ففواـوي ٍ تيٍتف ؼـ وطص ًاهاًا ّىتٌؽ ٍ ففضيِ ِفف هثٌي تف ٍخَؼ ـيٍتِ ٍاضتؽ
تأييؽ هيٌَؼ
خؽٍل  1تفـوي هاًايي هتغيفّا ؼـ وطص
هتغيف هَـؼ تفـوي

ـٍي

آهاـُ

اضتوال

يگاـيتن ضؽالل ؼوتوكؼ

آهاـُ پيفوَى ٍ ٌيٍي

1 23934

1 8924

يگاـيتن اٌتغال هتػّّاى

آهاـُ پيفوَى ٍ ٌيٍي

-1 17698

1 4693

يگاـيتن اٌتغال

آهاـُ پيفوَى ٍ ٌيٍي

-1 35383

1 1879

1
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غيفهتػّّاى
هاغؿ :يافتِّاي ايي پمًٍّ
ؼـ َِـتي وِ آقهَى ـيٍِ ٍاضؽ ـا تف ـٍي  3هتغيف ياؼ ٌؽُ ؼـ تفاضل هفتثِ اٍل اًدام ؼّين ،ففضيِ ِفف هثٌي تتف ٍختَؼ ـيٍتِ ٍاضتؽ ـؼ
غَاّؽ ٌؽ ٍ هيتَاى گف .وِ ايي هتغيفّا ؼـ تفاضل هفتثِ اٍل هاًا ّىتٌؽ يؼٌي اًثاٌتِ اق ؼـخِ يه ( )  ) I ( 1هيتاٌٌؽ.
خؽٍل 2تفـوي هاًايي هتغيفّا ؼـ تفاضل هفتثِ اٍل
هتغيف هَـؼ تفـوي

ـٍي

آهاـُ

اضتوال

يگاـيتن ضؽالل ؼوتوكؼ

آهاـُ پيفوَى ٍ ٌيٍي

-8 75855

1

يگاـيتن اٌتغال هتػّّاى

آهاـُ پيفوَى ٍ ٌيٍي

-5 12119

1

آهاـُ پيفوَى ٍ ٌيٍي

-6 69366

1

يگاـيتن اٌتغال غيف
هتػّّاى
هاغؿ :يافتِّاي ايي پمًٍّ
 2-5آقهَى ّن اًثاٌتگي ؼـ پاًل

ؼـ تػً پيٍيي ًٍاى ؼاؼين وِ يگاـيتن هتغيفّاي اٌتغال ٍ ضؽالل ؼوتوكؼ ؼـ وطص ًاهاًا ٍ اًثاٌتِ اق ؼـخِ يه ّىتٌؽ ضتال ،هتيتتَاًين
آقهَى ّن اًثاٌتگي ؼـ پاًل ـا تف ـٍي ايي هتغيفّا اًدام ؼّين تفاي ايي هٌظَـ تايؽ اق ـٍي پاًل ًاّوىاى 1تا اثفات ثات .يىي اق هتغيفّتا تتِ
ػٌَاى هثال يگاـيتن اٌتغال هتػّّاى ـا ـٍي يگاـيتن ضؽالل ؼوتوكؼ ٍ ػفْ اق هثؽأ ( )Cـگفن وٌين وپه ،آقهَى ـيٍِ ٍاضؽ ـا ؼـ پاًل تف
ـٍي هماؼيف تاليهاًؽُّاي ايي ـگفويَى اًدام هيؼّين
تا تَخِ تِ ًتايح آقهَى تاال تف تاليواًؽُّا هٍاّؽُ هيٌَؼ ففضيِ ِفف هثٌي تف ٍخَؼ ـيٍِ ٍاضؽ تِطَـ لَي ـؼ غَاّؽ ٌؽ ٍ هيتَاى گف.
وِ تاليهاًؽُّا ؼـ وطص ،هاًا ( ) ّ ) I ( 0ىتٌؽ ؼـ ًتيدِ ،تا تَخِ تِ هثاضث ّن اًثاٌتگي هيتَاى ًتيدِ گفف .وِ هتغيفّاي ضؽالل ؼوتتوكؼ ٍ
اٌتغال(هتػُّ ٍ غيف هتػُّ) تا يىؽيگف ّناًثاٌتِ ّىتٌؽ ٍ ايي تياًگف ٍخَؼ ـاتطِ تلٌؽهؽت هياى هتغيفّتاي ضتؽالل ؼوتتوكؼ ٍ اٌتتغال
هتػّّاى ٍ غيفهتػّّاى او.
خؽٍلً 3تايح آقهَى ّن اًثاٌتگي ؼـ پاًل
هتغيف هَـؼ تفـوي
يگاـيتن اٌتغال هتػّّاى
يگاـيتن اٌتغال غيف هتػّّاى

ـٍي

آهاـُ

اضتوال

ADF - Fisher Chi-square

177 442

1

PP - Fisher Chi-square

185 593

1

ADF - Fisher Chi-square

148 491

1

. heterogeneous panel

1

PP - Fisher Chi-square

1

154 788

هاغؿ :يافتِّاي ايي پمًٍّ
 3-5تفآٍـؼ ايگَي تّطيص غطاي تفؼاـي ( )VECMؼـ پاًل
په اق اًدام آقهَى ّن اًثاٌتگي ٍ اثثات ٍخَؼ ـاتطِ تلٌؽهؽت هياى هتغيفّاي ضؽالل ؼوتوكؼ ٍ اٌتغال(هتػُّ ٍ غيفهتػُّ) ؼـ ايتي
لىو .تِ هٌظَـ تفـوي خْ .ـاتطِ ػلي .تلٌؽهؽت ٍ وَتاُهؽت هياى ايي هتغيفّا ؼـ ايگَي پاًل تتِ تتفآٍـؼ ايگتَي تّتطيص غطتايتتفؼاـي
هيپفؼاقين تفاي ايي هٌظَـ تفاضل ّف يه اق هتغيفّا ـا تف ـٍي تفاضل ٍلفِّاي غَؼ ،تفاضل ٍلفِّاي هتغيف ؼيگف ٍ تف ـٍي ٍلفِ تاليهاًتؽُ
ـگفويَى آقهَى ّناًثاٌتگي تِ َِـت ايگَي پاًل ًاّوىاى ٍ تا ففْ اثفات ثات .ـگفن هيوٌين ؼٍ هؼاؼيِ تّطيص غطاي تتفؼاـي ؼـ ايتي
ايگَ تَِِـت قيف تؼفيف هيًٌَؽ:

LnEit  1i   2i LnMWit 1   3i LnEit 1   4i ECTit 1   e
LnEnit  1i   2i LnMWit 1   3i LnEnit 1   4i ECTit 1   en

وِ ؼـ آى ٍ ECTit 1لفِ ػثاـت تّطيص غطا تفاتف تالي هاًؽُ ضاِل اق ـگفويَى آقهَى ّن اًثاٌتگي ؼـ تػً پيٍيي اوت .تتفاي تفـوتي
خْ .ػلي .اق آقهَى ٍايؽ اوتفاؼُ هيوٌين
ًتايح آقهَى ٍايؽ ؼـ ايگَي پاًل تفاي هؽل تّطيص غطاي تفؼاـي ًٍاى هيؼّؽ وِ ؼـ وَتاُهؽت ـاتطِ ػلّي اق ضؽالل ؼوتوكؼ تِ اٌتغال ًيفٍي
واـ هتػُّ ٍ غيفهتػُّ ؼـ واـگاُّاي ٌِؼتي ً 11فف واـوي ٍ تيٍتف ٍخَؼ ؼاـؼ اها ايي ـاتطِ ؼـ تلٌؽهؽت تفاي اٌتغال هتػّّاى ٍ غيف
هتػّّاى تأييؽ ًويٌَؼ
خؽٍلً 4تايح آقهَى ٍايؽ ؼـ ايگَي پاًل تفاي هؽل تّطيص غطاي تفؼاـي ؼـ وَتاُ هؽت
هتغيفهَـؼتفـوي
يگاـيتن اٌتغال هتػّّاى
يگاـيتن اٌتغال غيفهتػّّاى

آقهَى آهاـي

همؽاـ

اضتوال

آهاـُ F

1 857252

1 1214

آهاـُ واي ؼٍ

42 71681

1 1175

آهاـُ F

2 143963

1 1189

آهاـُ واي ؼٍ

47 11114

1 1122

هاغؿ :يافتِّاي ايي پمًٍّ
خؽٍلً 5تايح آقهَى ٍايؽ ؼـ ايگَي پاًل تفاي هؽل تّطيص غطاي تفؼاـي ؼـ تلٌؽ هؽت
هتغيفهَـؼتفـوي
يگاـيتن اٌتغال هتػّّاى

آقهَى آهاـي

همؽاـ

اضتوال

آهاـُ F

1 968638

1 5118

آهاـُ واي ؼٍ

22 27866

1 5135

يگاـيتن اٌتغال غيفهتػّّاى

آهاـُ F

1 943996

1 5425

آهاـُ واي ؼٍ

21 71191

1 5377

هاغؿ :يافتِّاي ايي پمًٍّ
ؼـ اؼاهِ ،تِ هٌظَـ تفـوي هيكاى اثفضؽالل ؼوتوكؼ تف اٌتغال(هتػُّ ٍ غيف هتػُّ) ؼـ واـگاُّاي ٌِؼتي ً11فف وتاـوي ٍ تيٍتتف تتِ
تفآٍـؼ هؽلّاي واغتاـي هي پفؼاقين
 4-5ايگَي تدفتي هَـؼ اوتفاؼُ
ؼـ ايي تػً تِ هٌظَـ تفـوي اثف تغييفضؽالل ؼوتوكؼ تف تفوية اٌتغال ًيفٍي واـ ؼـ واـگاُّاي ٌِؼتي ً 11فف واـوي ٍ تيٍتتف ،ؼٍ ايگتَ
تِطَـ خؽاگاًِ تفـوي هيٌَؼ ؼـ ايگَي ًػى .اثف افكايً ضؽالل ؼوتوكؼ تف اٌتغال هتػّّاى ٌاغل ؼـ واـگاُّاي ٌِؼتي ً11فف وتاـوي ٍ
تيٍتف ٍ ؼـ ايگَي ؼٍم اثف افكايً ضؽالل ؼوتوكؼ تف اٌتغال غيفهتػّّاى ٌاغل ؼـ واـگاُّاي ٌِؼتي ً11فف واـوي ٍ تيٍتف تفـوي هيٌَؼ
 5-5اثف ضؽالل ؼوتوكؼ تف اٌتغال ًيفٍي واـ هتػُّ
تف اوان آقهَى ٍايؽ ضؽالل ؼوتوكؼ تف اٌتغال هتػّّاى تٌْا ؼـ وَتاُ هؽت اثفگؿاـ او ،.يؿا تا اوتفاؼُ اق ؼاؼُّاي هفتَط تِ واـگاُّتاي
ٌِؼتيً 11فف واـوي ٍ تيٍتف ؼـ ؼٍـُ هَـؼ هطايؼِ ٍ تا ؼـًظفگففتي ػفْ اق هثؽأ تفاي ّفيه اق ٌِايغ ،اق هؽل قيف تفاي تفآٍـؼ اثفات ضتؽالل
ؼوتوكؼ تف اٌتغال ًيفٍي واـ هتػُّ اوتفاؼُ هيوٌين:

)dLnE  Ci  1dLnMW   2 dLnVA   3 dLnU   4 dLnS   5 ECT (1

()1

وِ ؼـ آىً E ،ىة هتػّّاى ٌاغل ؼـ واـگاُّاي ِتٌؼتي ً 11فتف وتاـوي ٍ تيٍتتف تتِ خوؼيت .هتػّتُ وٍتَـٌ MW ،تاغُ

ضؽاللؼوتوكؼ (ًىث .ضؽالل ؼوتوكؼ اووي تِ وفاًِ خثفاى غؽهات) VA ،اـقي افكٍؼُ ٍالؼي واـگاُّاي ٌِؼتي ً11فف واـوي ٍ تيٍتتفU ،
ًفظ تيىاـي هفؼاى تكـگىال(54-25وال)ً S ،ىث .خوؼي .هتػُّ تِ خوؼي .ول وٍتَـ ٍ  ECTضتفية تّتطيص غطتا هتيتاٌتؽ وتِ
ًٍاىؼٌّؽُ وفػ .تؼؽيل تِ وو .تؼاؼل تلٌؽهؽت او ٍ .اًتظاـ هيـٍؼ ػاله .ايي هتغيف هٌفي ٍ همؽاـ آى اق هٌفي يه تا ِفف تغييف ًوايؽ
تف اوان آقهَى ييوف ،1تا اضتوال  95ؼـِؽ تِ تاال ففضيِ ِفف هثٌي تف يىىاىتَؼى اثفات اًففاؼي ؼـ ٌِايغ ـا ًويتَاى ـؼ وفؼ ٍ اوتفاؼُ اق
ؼاؼُّاي پاًلي تَِيِ ًويٌَؼ ٍ اق ـٍي تفويثي 2تفاي تفآٍـؼ ـاتطِ تاال اوتفاؼُ هيٌَؼ ًتايح تفآٍـؼ ايگَي فَق ؼـ ختؽٍل( )6غالِتِ ٌتؽُ
او.
خؽٍلً 6تايح تفآٍـؼ اثف وَتاُهؽت ضؽالل ؼوتوكؼ تف اٌتغال هتػّّاى
هتغيف تَضيطي

ضفية

اًطفاف هؼياـ

آقهَى آهاـي

اضتوال

C

-1 161767

1 134349

-1 798234

1 1736

)D(LNMW

1 182252

1 139115

1 591674

1 15547

1

.Limer test
. pooling

2

)D(LNVA

1 335125

1 154512

6 146972

1

)D(LNU

1 158752

1 127567

2 131235

1 1343

)D(LNS

1 531986

1 345417

4 432277

11

)ECT(-1

-1 281942

1 191566

-3 112184

1 1122

ييوف هطاوثاتيF

1 143

1 143

 Fييوف خؽٍل

6 296

6 296

هاغؿ :يافتِّاي ايي پمًٍّ
ًتايح تِؼو .آهؽُ اق تفآٍـؼ ايگَي ًٍ 1اى هيؼّؽ وِ تغييف ضؽالل ؼوتوكؼ ؼـ ايفاى ؼـ وَتاُ هؽت تِطَـ هىتمين تف تماضتاي ًيتفٍيوتاـ
هتػُّ ؼـ واـگاُّاي ٌِؼتي ً11فف واـوي ٍ تيٍتف اثفگؿاـ او .اها ايي اثف اق ًظف آهاـي ؼـ وطص 5ؼـِؽ تي هؼٌاو.
 6-5اثف ضؽالل ؼوتوكؼ تف اٌتغال ًيفٍي واـ غيفهتػُّ
تف اوان ًتايح آقهَى ٍايؽ ،ـاتطِ ػلي اق ضؽالل ؼوتوكؼ تِ اٌتغال غيفهتػّّاى ًيك تٌْا ؼـوَتاُهؽت ٍخَؼ ؼاـؼ تفاي تفآٍـؼ ايي اثتفات
اق زاـزَب ايگَيي هٍاتِ ايگَي پيٍيي اوتفاؼُ هيٌَؼ
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وِ ؼـ آىً En ،ىثٌ .اغالى غيفهتػُّ ؼـ واـگاُّاي ٌِؼتي ً11فف واـوي ٍ تيٍتف تِ خوؼي .غيفهتػُّ وٍتَـ ٍ  Snهتغيتف
وو .ػفضًِ ،ىث .خوؼي .غيف هتػُّ تِ ول خوؼي .وٍَـ ٍ  ECTضفية تّطيص غطاو.
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ؼـِؽ ًوي تَاى ففضيِ ِفف هثٌي تف يىىاى تَؼى اثفات اًففاؼي ٌِايغ ـا ـؼ وفؼ تٌاتفايي اوتفاؼُ اق ـٍي تفويثي تا ضؿف اتؼتاؼ فزتا(هىاى) ٍ
قهاى تفاي تفآٍـؼ ـاتطِ  2تَِيِ هيٌَؼ
ًتايح تِؼو .آهؽُ اق تفآٍـؼ ايگَي تاال ًٍاى هيؼّؽ افكايً ًىث .ضؽالل ؼوتوكؼ اوويتِ وفاًِ خثفاى غؽهات ؼـ وَتاُ هتؽت اٌتتغال
غيفهتػّّاى ـا ؼـ واـگاُّاي ٌِؼتي ً 11فف واـوي ٍ تيٍتف تِطَـ هؼٌاؼاـي افكايً هيؼّؽ

ً 6تيدِگيفي ٍ خوغتٌؽي
تفاوان ًتايح تِؼو .آهؽُ اق تفآٍـؼ هؽلّا ،ؼـ وَتاُهؽت افكايً ؼـ ضؽاللؼوتوكؼ ،اٌتغال ًيفٍيواـ غيفهتػُّ ـا ؼـ واـگاُّتاي ِتٌؼتي
ً 11فف واـوي ٍ تيٍتف افكايً هيؼّؽ ،اها اثف هؼٌاؼاـي تف اٌتغال هتػّّاى ًؽاـؼ ٍخَؼ ـاتطِ ػلي تلٌؽهتؽت اق ضتؽاللؼوتتوكؼ تتِ اٌتتغال
هتػّّاى ٍ غيفهتػّّاى ؼـ ايي پمًٍّ تأييؽ ًٍؽ
اثف افكايً ضؽالل ؼوتوكؼ تف اٌتغال گفٍُ غيفهتػُّ ـا هي تَاى تا تَخِ تِ وياو .ضفتتي اٌتغال وِ ؼـ والّاي  1381تتِ تؼتؽاخفا
ٌؽُ او ،.تَضيص ؼاؼ ّواىطَـ وِ هيؼاًين ايي وياو .ؼـ قهاى غَؼ يه تىتِ ضوايتي ـا تِ واـففهاياى تفاي اوتػؽام ًيفٍي واـ اـائِ هيؼاؼ
ٍ اق ا يي خْ .ـًٍؽ لثلي اٌتغال ـا لؽـي تغييف ؼاؼ اق وَي ؼيگف ،اثف ضؽالل ؼوتوكؼ تف تفوية اٌتغال ـا هيتَاى تا تَخِ تتِ ٌتيَُ تؼيتيي آى
تَضيص ؼاؼ ،قيفا ضؽالل ؼوتوكؼ ؼـ ايفاى تَِِـت هلي تؼييي هيٌَؼ ٍ تْفٍُـي هؼياـي تفاي تؼييي آى ًيى .وطص ضؽالل ؼوتتوكؼ ؼـ توتام
ٌِايغ ،زِ ٌِايغ تا تْفٍُـي تاال ٍ زِ ٌِايغ تا تْفٍُـي پاييي ٍ ،تفاي توام واـگفاى ٌاهل واـگفاى هتػُّ ٍ غيف هتػُّ ،يىىاى او.
افكايً ؼـ اٌتغال ًيفٍي واـ غيفهتػُّ تا تَخِ تِ هؽل ؼوتوكؼواـا تَخيِپؿيف او .تف اوان هؽل ؼوتوكؼ واـا ،تْتفٍُـي وتاـگفاى
تاتؼي اق وطص ؼوتوكؼ آًاى او .ؼـًتيدِ ،افكايً ؼوتوكؼّا تا تاالتفؼى وطص تْفٍُـي ًيفٍي واـ ،تماضا تفاي ًيتفٍي وتاـ ـا ؼـ هٍتاغل تتا
ؼوتوكؼ پاييي افكايً هيؼّؽ ًظفيِ تماضا تياى هيوفؼ وِ تا افكايً ؼوتوكؼ ،تماضاي ًيفٍي واـ تٌگاُّا واًّ هيياتؽ اهتا ًظفيتِ ؼوتتوكؼ
واـا هطفش هيوٌؽ وِ اگف هؽل تماضاي ًيفٍيواـ تا ؼـًظفگففتي تاليواـي واـگفاى اوتػفاج گفؼؼ ،اثف افكايً ؼوتوكؼ تف تماضاي ًيفٍيوتاـ
هيتَاًؽ هثث .تاٌؽ
تفاوان ًظفيِ ّاي التّاؼي ،تماضاي ًيفٍي واـ تاتؼي هىتمين اق وطص تَييؽ ٍ تاتؼي هؼىَن اق ليو .ػَاهل تَييؽ اوّ .واىطَـ وتِ
اًتظاـ هيـٍؼ ٌّگاهيوِ هيكاى تَييؽات ٌِايغ افكايً هيياتؽ ،تماضاي ًيفٍي واـ آًْا ًيك افكايً پيؽا هيوٌؽ ،په اگف ؼـ پي افكايً اٌتغال ٍ
تْفُگيفي اق هكيً .ىثي وٍَـ تاٌين ،تايؽ وياوّ.ايي اتػاؾ وٌين وِ وطص وفهايِگؿاـيّا ٍ تِ ؼًثال آى تَييؽات ٌِايغ تيٍتف ٌَؼ
وًٍ تَييؽي اٌتغال هتػّّاى ؼـ واـگاُّاي ٌِؼتي ً11فف واـوي ٍ تيٍتف ،اقوًٍ تَييؽي اٌتغال غيفهتػّّاى تيٍتف اوت .ايتي
ضفاية ّوسٌيي ؼالي .تف ايي ؼاـًؽ وِ تغييف وطص تَييؽات واـگاُّاي ٌِؼتي ً 11فف واـوي ٍ تيٍتف ًيك تا تغييف وطص ضؽالل ؼوتوكؼ ،تفوية
اٌتغال ـا تِ ًفغ واـگفاى تا تػُّ تاال تغييف هيؼّؽ
ّواىطَـوِ پيٍتف ًيك اٌاـُ ٌؽ ،خوغتٌؽي وِ تفٍاى ٍ ؼيگفاى ؼـ وال  1982اق هطايؼات پيٍيي ؼاٌتٌؽ ،زٌؽ تاـ تَوط پمٍٍّگفاى ؼيگف
تا گىتفي ؼاهٌِ ؼاؼُّا ٍ تا اوتفاؼُ اق تىٌيهّاي هػتلف ٍ تفآٍـؼ تاـ ؼيگف ايگَي اوتاًؽاـؼ هَخَؼ ؼـ ايي قهيٌِ تغييف وفؼ تتا ؼـ ًظتف گتففتي
ايي هَضَع ،القم تِ ياؼآٍـي او .وِ ايي پمًٍّ تا اوتفاؼُ اق ؼاؼُّاي هفتَط تِ واـگاُّاي ٌِؼتي ً 11فف واـوي ٍ تيٍتف ؼـ والّاي1375
تا  ٍ 1384تا اوتفاؼُ اق ـٍي ؼاؼُّاي تفويثي تِ تفآٍـؼ ايگَي اوتاًؽاـؼ پفؼاغتِ او .گفزِ ًتيدِ تِؼوت .آهتؽُ هوىتي اوت .تتا تفغتي اق
ًظفات واـٌٌاوي ؼـ ايي قهيٌِ هتفاٍت تاٌؽ ،اها تِطَـ لطغ ايي پمًٍّ هي تَاًؽ تَوط پمٍٍّگفاى ؼيگتف تتا اِتالش ؼاؼُّتا ٍ تتِوتاـگيفي
تىٌيهّاي پيٍففتِتف واهلتف ٌَؼ
 7پيٌٍْاؼات
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ؼـ هؼياـّاي تؼييي ضؽاللؼوتوكؼ ٍ ـٍي تؼييي آى ؼـ وٍَـ تدؽيؽًظف َِـت تگيفؼ تتا تَختِ تتِ هتفتاٍت تتَؼى تْتفٍُـي
ًيفٍيواـ ؼـ ٌِايغ هػتلف ،پيٌٍْاؼ هي ٌَؼ وِ ّواًٌؽ تىياـي اق وٍَـّا ،وياو .ضؽالل ؼوتوكؼ تتِ ـٌٍتي غيتف اق ـٍي هلتي
ؼًثال ٌَؼ ٍ تْفٍُـي هؼياـي تفاي تؼييي وطص ضؽالل ؼوتوكؼ تِ ٌواـ آيؽ
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افكايً ضؽالل ؼوتوكؼ تاػتث تغييتف تفويتة اٌتتغال تتِ ًفتغ وتاـگفاى تتا ؼوتتوكؼ پتاييي اوت .تفتاٍت ؼـ وتطص ضتؽالل
ؼوتوكؼواـگفاى هتػُّ ٍ غيفهتػُّ تا تَخِ تِ تفاٍت ؼـ واـايي آًاى هيتَاًؽ ؼـ تغييف تفوية ًيفٍي واـ ووه وٌٌؽُ تاٌؽ
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گىتفي وياوّ.اي آهَقٌي تفاي ًيفٍيواـ ؼـ ـاوتاي افكايً تْفٍُـي ٍ واـآيي واـگفاى ًيك هيتَاًؽ اق خولِ الؽاهات هؤثف
تفاي واًّ اثفات هٌفي ضؽالل ؼوتوكؼ تاٌؽ
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The Minimum Wage Effects on Employment in Manufacturing Industry
Safura Javadi1
Hassan Taee Ph.D2
Abstract
This paper aims at investigating the effect of minimum wage on employment composition among
Iran's manufacturing industries، using a microeconomic model which has been estimated by GLS
and panel data collected from 1375 to 1384.Estimations show that an increase in minimum wage
statistically has significant effect on the unskilled employment، and the employment rate of
unskilled workers increases when the minimum wage is increased. An important implication of
this research is that government requires reconsidering the criteria used for determining the
minimum wage in Iran in order to diminish the imbalance in the current labor market. Economic
development and level of productivity should be considered as two important criteria of
determining the minimum wage.
JEL Classification: J31, J39, L52
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