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تغال نیروي کار ساده و هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثر افزایش حداقل دستمزد بر اش
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اند که با است. نتایج تحقیق نشان دادهکالیبره شده1380حسابداري اجتماعی سال 
هاي تولیدي شامل افزایش حداقل دستمزد اشتغال نیروي کار ساده در همه بخش
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مقدمه-1
اتموضوعتعیین حداقل دستمزد و بررسی اثرات آن براي بیش از یک قرن یکی از 

هاي عمومی بوده است. هدف از حداقل دستمزد برانگیز سیاستاصلی و چالش
ه ددستیابی به اهداف توزیع درآمدي و مخصوصاً بهبود وضعیت معیشتی کارگران سا

1890و تامین یک حداقل استاندارد زندگی است. حداقل دستمزد اولین بار در دهه 
میالدي در کشورهاي نیوزیلند و استرالیا تعیین گردیده و سپس به سایر کشورهاي 
توسعه یافته و برخی از کشورهاي در حال توسعه جریان پیدا کرده است (نئومارك 

).2008، 1و واشر
در ایران بیش از شصت سال سابقه دارد و به تحوالت تعیین حداقل دستمزد 

بعد از جنگ جهانی دوم در ایران و تحرك نیروهاي سیاسی و اجتماعی در آن دوران 
). امروزه گستردگی استفاده از حداقل دستمزد در میان 1389گردد (یزدانی، بر می

ان یک ) آن را به عنوILO(2المللی کارکشورها به حدي است که سازمان بین
)2006المللی کار، المللی کار تعیین کرده است (سازمان بیناستاندارد بین

ترین مبحث در ارزیابی چگونگی اثرگذاري حداقل دستمزد بر اشتغال مهم
هاي حداقل دستمزد بوده و در واقع یکی از موضوعاتی در اقتصاد است که سیاست

). تعیین 2008ارك و واشر، بیشترین مطالعه در مورد آن انجام شده است (نئوم
حداقل دستمزد از لحاظ سیاستی حائز اهمیت است؛ چرا که منافع احتمالی وضع 

الشعاع قرار حداقل دستمزد ممکن است به دلیل اثرات منفی آن بر اشتغال تحت
). با وجود مطالعات گسترده انجام شده در این زمینه 2008گیرد (نئومارك و واشر، 

، 3جهت اثر حداقل دستمزد بر اشتغال اتفاق نظر وجود ندارد (برونهنوز در رابطه با 
1999.(

پژوهش حاضر به بررسی اثرات افزایش حداقل دستمزد بر اشتغال نیروي کار 
پردازد. نتایج مدل با طراحی یک الگوي تعادل عمومی ساده و ماهر در ایران می

ت حداقل دستمزد نیروي شود دولپذیر و تحت سه سناریو که در آن فرض میمحاسبه
اند.دست آمدهدهد، بهافزایش می%25و %15، %10کار ساده رابه ترتیب 
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در ادامه این مقاله ابتدا به مرور ادبیات، سپس در بخش سوم به معرفی ساختار 
پردازیم. ها و تحلیل نتایج اجراي مدل میمدل و در بخش چهارم به معرفی داده

بندي اختصاص یافته است. سرانجام بخش پنجم به جمع

مرور ادبیات-2
رابطه اشتغال و حداقل دستمزد غالبا در قالب دو مدل بازار رقابتی و بازار انحصار 

بر اساس 1980). در دهه 2008(نئومارك و واشر، گیردخرید مورد بررسی قرار می
ر بنظریه استاندارد این باور وجود داشت که حداقل دستمزد اثر منفی اما اندکی 

افزایش حداقل دستمزد منجر به کاهش %10اشتغال دارد؛ به این ترتیب که هر 
استاندارد ). مدل1982شد (برون و همکاران، اشتغال به میزان یک تا سه درصد می

تقاضاي نیروي کار یک بازار متشکل از یک تابع تقاضاي نزولی و یک تابع عرضه کل 
ستمزد در سطحی باالتر از دستمزد تعادلی صعودي است. در این مدل اعمال حداقل د

ها شده و دو اثر در پی دارد. اوالً، قیمت بازار سبب افزایش هزینه نهایی تولید بنگاه
شود و منجر به کاهش سطح تولید محصوالت افزایش یافته و تقاضا براي آن کم می

ا هد بنگاهشونشود (اثر مقیاس). ثانیاً، دستمزدهاي باالتر باعث میو اشتغال می
سرمایه را در فرآیند تولید جانشین نیروي کار کنند (اثر جانشینی). به این ترتیب 

شود تقاضاي نیروي کار و اشتغال کاهش یابد. به هر حال، ضعف هر دو اثر موجب می
کند نیروي کار همگـن بوده و سطوح مختلف مدل رقابتی در آن است که فرض می

ی کند بینگیرد. بنابراین، این مدل قادر نیست پیشمیمهارتی نیروي کار را نادیده
هاي گوناکون نیروي کار که حداقل دستمزد ممکن است سبب جانشینی بین مهارت

.شود

هایی که به بررسی رابطه اشتغال و حداقل دستمزد دسته دیگر از مدل
اند که هاي انحصار خرید نشان دادهمدلهاي انحصار خرید هستند.پردازند، مدلمی

شود بلکه در برخی موارد سبب حداقل دستمزد نه تنها منجر به کاهش اشتغال نمی
6د و همکاران؛ کار54199و کروگررد؛ کا41992دکارشود  (افزایش اشتغال هم می

4 Card
5 Card and Krueger
6 Card, Katz and Krueger
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8اسلونیمزیک و اسکات؛1994و کروگر د؛ کار71998تیو اشمنی؛ برنشتا1994

2012.(
و اندایان با توابع عرضه صعودي نیروي کار مواجهدر مدل انحصار خرید کارفرم
پردازند. بنابراین براي استخدام نیروي کار جدید، به همه کارگران مزد یکسانی می

بایست با توجه به دستمزد پرداختی به آخرین کارگر استخدام شده، کارفرما می
زینه نهایی شود هدستمزد کارگران قبلی را نیر افزایش دهد که این امر موجب می

استخدام کارگر جدید بیش از منحنی عرضه باشد. کارفرما طبق رفتار حداکثر سازي 
دهد که هزینه نهایی نیروي کار سود استخدام نیروي کار جدید را تا جایی ادامه می

با تولید نهایی آن برابر شود. بدین ترتیب، اشتغال و دستمزدها در بازار انحصار خرید 
) نشان داده است که اعمال1933اما رابینسون (کمتر خواهد بود. از بازار رقابتی 

شود حداقل دستمزد بیشتر از تعادل انحصار خرید موجب افزایش اشتغال می
)2008(نئومارك و  واشر،  

گونه بیان کرد که حداقل دستمزد هزینه توان ایندر واقع به طور شهودي می
هد. مخصوصاً، افزایش حداقل دستمزد دنهایی استخدام کارگر جدید را کاهش می

دهد که در آن کف دستمزد برابر با دستمزدي اي افزایش میاشتغال را تا نقطه
تواند بدست آید. باالتر از این نقطه، افزایش حداقل شود که در تعادل رقابتی میمی

دستمزد اشتغال را درست مانند مدل نئوکالسیک کاهش خواهد داد. 
تر گفته شد با وجود اینکه مطالعات متعددي درباره اثرات طور که پیشهمان

توان با قطعیت در مورد جهت اشتغال حداقل دستمزد انجام شده است هنوز نمی
) با استفاده 2015(9د. براي مثال، میر و وستاثرات حداقل دستمزد بر اشتغال نظر دا

اند که حداقل یجه گرفته، نت10کارلو-سازي مونتهاي پانل براي اشتغال و شبیهاز داده
)، 2012دستمزد در طی چندین سال اشتغال را کاهش خواهد داد. سابیا و همکاران (

اند که افزایشمدل کارت و کروگر را براي نیویورك گسترش داده و نتیجه گرفته
ساله با تحصیالت کم خواهد 29-16حداقل دستمزد باعث افزایش اشتغال کارگران 

اي از )، اثرات افزایش حداقل دستمزد را بر روي نمونه2011ان (شد. هیرش و همکار

7 Bernstein and Schmitt
8 Slonimczyk and Skott
9 Meer and West
10 Monte Carlo simulations
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رستوران در برخی شهرهاي آمریکا بررسی کردند. نتایج مطالعه آنها نشان داده 81
است که پس از افزایش حداقل دستمزد، اشتغال و ساعات کار تغییر قابل توجهی 

نخواهد کرد. 
ده مطالعات جهانی در چنین شایان ذکر است که علیرغم حجم گسترهم

خصوص اثرات حداقل دستمزد بر اشتغال و بازار کار، این موضوع در مطالعات داخلی 
ایران سهم بسیار اندکی دارد. 

هاي ریشه (آزمون) با استفاده از یک آزمون تجربی1380پژویان و امینی (
جوان را هاي جمعیتی اثر قانون حداقل دستمزد بر اشتغال گروهجمعی)،واحد و هم

دهنده این است که افزایشاند. نتایج این پژوهش نشاندر اقتصاد ایران ارزیابی کرده
ساله 29-15و 14-10هاي سنی حداقل دستمزد بر اشتغال زنان و مردان در گروه

داري دارد. تاثیر منفی معنی
) در مطالعه تاثیر حداقل دستمزد بر اشتغال جوانان 1382فلیحی و ازوجی (

به این نتیجه ناهمسانقالب یک الگوي پانل هم انباشتگی اقتصاد ایران در در 
-15اند که افزایش حداقل دستمزد واقعی، تاثیر منفی بر کل اشتغال جوانان (رسیده

ساله و بیشتر ندارد، ضمن 25داري بر اشتغال افراد ساله) داشته ولی تاثیر معنی24
شود. نیز میآنکه منجر به افزایش عرضه نیروي کار

اي با عنوان تحلیل عوامل موثر بر اشتغال ) در مقاله1387امینی و منصوري (
هاي عمده اقتصادي ایران، تاثیر حداقل دستمزد را بر اشتغال جوانان به تفکیک بخش

توابع اشتغال جوانان در سه بخش عمده کشاورزي، صنعت و اند. جوانان بررسی کرده
با روش الگوي 1345-82هاي سري زمانی طی دوره دهخدمات با استفاده از دا
اند که حداقل نتایج مطالعه نشان دادهبرآورد شده است.تصحیح خطاي برداري

ها تاثیر منفی بر اشتغال جوانان دارد. دستمزد واقعی در تمام بخش
اي اثر تغییرات حداقل دستمزد را بر ترکیب ) در مقاله1387جوادي و طایی (

ک در قالب یدر این بررسیاند.هاي صنعتی در ایران بررسی کردهر کارگاهاشتغال د
ر دانباشتگی ناهمسان و با استفاده از الگوي تصحیح خطاي برداريالگوي پانل هم

میان اشتغال متخصصان و غیرمتخصصان با حداقل دستمزد در پانل، رابطه علیت 
دهند.رکیبی مورد آزمون قرار میهاي تهاي صنعتی را با استفاده از دادهکارگاه
افزایش حداقل دستمزدها در ایران، در گر این هستند کههاي این پژوهش بیانیافته
ها به نفع کارگران با درآمد پایین تغییر مدت ترکیب اشتغال را در این کارگاهکوتاه
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ص متخصدهد، اما در بلندمدت رابطه علی از حداقل دستمزد به اشتغال نیروي کار می
.و غیرمتخصص وجود ندارد

) رابطه دوسویه بین حداقل دستمزد و بیکاري را در 1393آرمن و همکاران (
یاماموتو و روش خودتوضیح با -رهیافت ارائه شده توسط تودوایران با استفاده از 

تایج نشان می دهد که در هر دو سو، این رابطه اند. بررسی کردههاي گستردهوقفه
باشد. به عبارتی تعیین سطح حداقل دستمزد بر میزان تقاضا و اشتغال برقرار نمی

نیروي کار تاثیرگذار نیست و رفتار سطح حداقل دستمزد حقیقی از نرخ بیکاري 
کند و در تعیین سطح حداقل دستمزد نیروي کار، نرخ بیکاري حاکم بر تبعیت نمی

معی بین حداقل دستمزد گیرد. همچنین بررسی رابطه هم ججامعه مد نظر قرار نمی
ها نیز نشان داد، رابطه هم جمعی بین این دو متغیر برقرار ماهیانه و شاخص قیمت

کنند.نیست و در بلندمدت همدیگر را به خوبی دنبال نمی
) در مطالعه خود رفتار حداقل دستمزد و اثر آن 1394کریمی موغاري و بیدار (

بر اساس اند. مورد بررسی قرار دادهARDLبر اشتغال جوانان را با استفاده از مدل 
نتایج بدست آمده از تخمین مدل در این تحقیق، اثر حداقل مزد رسمی بر نرخ 

ها با ، سال مثبت بوده است. این یافته15-24و 10-14هاي سنی اشتغال گروه
ها، به رغم تحوالت اشتغال کشور طی دورة مورد بررسی سازگار است. طی این سال

درصد 6/2رسمی، اشتغال در کشور ساالنه به طور متوسط حدود حداقل مزدافزایش
دهد که افزایش حداقل مزد رسمی به رشد یافته است. شواهد تجربی نشان می

.گسترش اشتغال در بخش غیررسمی منجر گردیده است

توان گفت مطالعات انجام شده درباره اثرات حداقل دستمزد بر در مجموع می
ند ایا بر یک بخش خاص متمرکز شدهو ایران اغلب یا بر گروه سنی خاص اشتغال در 

اند. در این و اثرات تغییر حداقل دستمزد را در سطح کالن اقتصاد ارزیابی نکرده
پذیر چند بخشی اثرات تغییر پژوهش با طراحی یک الگوي تعادل عمومی محاسبه

د ارزیابی قرار گرفته است. حداقل دستمزد بر اشتغال نیروي کار ساده و ماهر مور
توان با ثابتها میمزیت استفاده از رویکرد تعادل عمومی در آن است که در این مدل

اي هزا، اثرات اقتصادي ناشی از شوكنگه داشتن کلیه پارامترها و متغیرهاي برون
).2006، 11گیري کرد (هلند و همکارانحداقل دستمزد را به طور خالص اندازه

11 Holland, Bhattacharjee and Stodick
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تلف؛ هاي مخضر با در نظر گرفتن تحرك ناقص نیروي کار بین بخشتحقیق حا
حداقل دستمزد؛ عرضه نیروي کار ماهر و انتخاب بین کار و استراحت صورت گرفته 
است و از این جهت نسبت به مطالعات پیشین که از مدل تعادل عمومی براي 

اند، داراي نوآوري است. هاي بازار کار استفاده کردهتحلیل

ختار مدلسا-3
پذیر ایستا براي بازار کار طراحی در تحقیق حاضر یک مدل تعادل عمومی محاسبه

شده است که اقتصاد ایران در آن به صورت یک اقتصاد کوچک و باز در نظر گرفته 
شده است. همچنین با توجه به اینکه حداقل دستمزد به صورت ساالنه در ایران 

فرض حداقل دستمزد در مدل در نظر گرفته شود، براي نیروي کار سادهتعیین می
ار در کيرویرسد تحرك کامل نیبه نظر مشده است. از سوي دیگر به دلیل اینکه

حاضر قیلذا در تحق؛)1391د (منظور و همکاران، افتیاتفاق نمرانیها در ابخشنیب
کنار گذاشته شده و فرضزینيدیتوليبخشهانیکار بيرویکامل نلیفرض تعد

ناقص است.يدیتوليهابخشنیکار بيرویشده است تحرك ن
متفاوت است و بر اساس يدیکار در هر بخش توليروینيتابع تقاضا برا

توسط نهیهزسازي. با حل مساله حداقلدآییدست مدر آن بخش بهیابینهیبه
يمترهاارادرونزا و پيرهایکار بر اساس متغيرویتابع تقاضا از نيدیتولهايتیفعال

.به عوامل متعددي بستگی داردار. تقاضاي هر بخش از نیروي کدآیمیدستمدل به
بر اساس رویکرد غالبی که در مدل سازي تعادل عمومی وجود دارد، عرضه نیروي 

(کوشتر و همکاران، زا در مدل در نظر گرفته شده استکار ساده به صورت برون
اهر فرض شده است که انتخاب بین کار و فراغت در مورد عرضه نیروي کار م).2007
کننده سطح بیکاري و اشتغال نیروي کار ماهر خواهد بود. تعیین

ها ساختار تولید، نشانگر چگونگی مشارکت نیروي کار، سرمایه و سایر نهاده
اي بهره سازي تعادل عمومی از توابع الیهبراي تولید و عرضه محصول است. در مدل

شش ها، انرژي و سرمایه با کست. با توجه به اینکه کشش جانشینی نهادهگرفته شده ا
اي، باشد، بکارگیري ساختار تولیدي الیهجانشینی نیروي کار و سرمایه متفاوت می

سازد. نکته دوم پذیر میها و وارد کردن آنها به مدل را امکاناین تفاوتامکان ارائه
سازد که یک اقتصاداي بهتر مشخص مییهاین است که انتخاب ساختار تولیدي ال

کند.چگونه عمل می
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گذاري به شود. قسمتی از سرمایهگذاري به دو صورت در مدل وارد میسرمایه
صورت تشکیل سرمایه ثابت در مسکن، ساختمان، ماشین آالت، تجهیزات و ... است. 

. مورد کاالها استگذاري به صورت تغییر در موجودي انبار در قسمتی دیگر از سرمایه
ي اانداز نیز به صورت درونزا بر اساس مقدار درآمد افراد و بازدهی دارایی سرمایهپس

بت اي نساي با قیمت کاالهاي سرمایهگردد. شاخص بازدهی دارایی سرمایهتعیین می
مستقیم دارد.

عرضه و تقاضا در هر بازار-3-1
خشهاي اقتصادي است. عرضه عرضه یک کاال مجموع عرضه کاالي تولید شده توسط ب

تابعی مستقیم از قیمت و سطح فعالیت هر بخش است. در هر بخش کاالي تولید 
شود و به شود. قسمتی از آن به داخل کشور عرضه میشده به دو شکل عرضه می

یابد. قسمت دیگر از کاالي تولید شده، به دنیاي مصارف نهایی یا واسطه اختصاص می
کند. که صادرات آن کاال را مشخص میشود خارج فروخته می

تقاضاي کاالها نیز مجموع تقاضاي کاالها توسط تولیدکنندگان، تقاضاي 
خانوارها و تقاضاي دولت است. قانون تقاضا در خصوص همه بازارها صادق است و 
تقاضاي یک کاال با قیمت آن کاال رابطه معکوس دارد. از طرف دیگر تقاضا با قیمت 

شین و درآمد رابطه مستقیم دارد. در این الگو، کاالهاي تقاضا شده دو کاالهاي جان
دسته هستند. یک دسته از کاالها، تولید داخل بوده و دسته دیگر تولید دنیاي خارج 

است. تقاضا براي کاالهاي خارجی واردات را شکل می دهد. 
ن یشود کاالي وارداتی و کاالي داخلی جانشین ناقص هستند. همچنفرض می

شود کاالي صادراتی و عرضه شده به داخل نیز جانشین ناقص هستند. فرض می

تولید محصوالت داخلی-3-2
ور گیرد. به منظتولید هر کاال با استفاده از کاالهاي واسطه و عوامل تولید صورت می

اي ویژه براي تولیدات سازي نحوه تغییرات اشتغال در تولید، یک ساختار الیهمدل
هاي الزم براي نشان داده شده است. نهاده1ه است که در شکل داخل فرض شد

شوند: کاالهاي واسطه و به دو دسته تقسیم می» محصوالت یک بخش«تولید 
هاي اولیه (کار و سرمایه). لذا شکل تابعی مربوط به الیه باالیی در تولید را نهاده

توان به صورت شرط سود صفر در هر بخش نمایش داد:می
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(2)(1)

0g g s sg s
s d g s g x g s g va s s ma s sPD PX PVA PMA                      

(1)

) هزینه واحد 2) درآمد واحد و عبارت (1عبارت (نشانگر سود است. πدر آن نماد که 
به ترتیب شاخص هزینه الیه کاالهاي PD, PX, PVA, PMAهمچنین است. 

و شاخص ، شاخص قیمت کاالي صادراتیواسطه و شاخص هزینه الیه ارزش افزوده
سهم هر الیه در λپارامتر هستند. sش تولیدي محصول عرضه شده در بخقیمت 

سهم هر محصول از کل تولید بخش است. پارامتر و دهدهزینه تولید را نشان می
τ کشش تبدیل بین محصوالت وδ کشش جانشینی در الیه اول (بین الیه ارزش

اندیس نشانگر کاال،gنشانگر بخش، اندیس sافزوده و الیه مواد واسطه) است. اندیس 
d نشانگر عرضه داخل، اندیسx ،اندیس نشانگر صادراتvaدهنده الیه ارزش نشان

نشانگر الیه مواد واسطه تجمیع شده است. maافزوده و اندیس 
در این بین هزینه تمام شده مواد واسطه شامل قیمت نهاده، هزینه حمل و 

زبان ریاضی بدین شکل توان بهرا میزرگانی است. لذا الیه مواد واسطهحاشیه با
نمایش داد:

1

1
1

,

s
s

s g s g
g

PMA P





 
  
 
 (2)

 , , , ,1g g tp g g wh g g tp g wh gP PTP PWH PA        (3)

به ترتیب شاخص حاشیه حمل و نقل، شاخص حاشیه PTP, PWH, PAکه در آن 
سهم هر جزء در الیه γکاالي واسطه هستند. همچنین بازرگانی و شاخص قیمت 

نشانگر حاشیه بازرگانی و whکشش جانشینی در الیه مزبور است. اندیس ζکاال و 
د.انها همانند قبل انتخاب شدهنشانگر کاالي واسطه است. سایر اندیسtpاندیس 

ی با یننیز نیروي کار و سرمایه بر اساس یک کشش جانشدر الیه ارزش افزوده 
د. توان چنین نمایش داشوند. فرم تابعی الیه ارزش افزوده را مییکدیگر ترکیب می

1
1 1 1

, , ,
s s s

s s l s s k k sPVA PL r         (4)

lو اندیس شاخص اجاره سرمایه استrشاخص هزینه الیه کار و PLدر این رابطه 

سهم هر μبراي سرمایه انتخاب شده است. همچنین kس براي نیروي کار و اندی
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کشش جانشینی بین کار و سرمایه در الیه مزبور است. ηجزء در الیه ارزش افزوده و 
توان چنین را میمانند قبل هستند. الیه نیروي کارها هسایر پارامترها و اندیس

نمایش داد:
1

1 1 1
, , , ,

s s s
s sl s sl s ul s ul sPL w w         (5)

براي نیروي کار ماهر و اندیس slبه عنوان شاخص دستمزد و اندیس wدر این رابطه 
ul براي نیروي کار ساده انتخاب شده است. همچنینρ سهم هر شکل نیروي کار

کشش جانشینی بین نیروي کار ساده و نیروي کار ماهر در الیه θدر الیه کار و 
در نهایت الیه آرمینگتون که جانشینی کاالي داخلی و وارداتی را نمایش مزبور است. 

شود: شکل بیان میدهد، بدینمی
1

1 1 1
, ,

g g g
g g im g g d gPA PM PD         (6)

به ترتیب شاخص قیمت تولیدات داخلی و شاخص قیمت کاالي PM, PDکه در آن 
به ترتیب اندیس واردات و تولیدات داخلی هستند. d, imین وارداتی هستند. همچن

کشش جانشینی بین ψسهم کاالي داخل و وارداتی در این الیه و νهمچنین 
کاالهاي وارداتی و تولیدات داخل در الیه مزبور است. سایر پارامترها مانند قبل 

هستند.

تابع تقاضاي سرمایه در هر بخش-3-2-1
رمایه برونزا فرض شده است. اما تابع تقاضاي سرمایه در مدل تحقیق حاضر عرضه س

آید. از سوي دست میها بهدر کل اقتصاد از مجموع توابع تقاضاي سرمایه فعالیت
دست بههاي تولیديیابی بنگاهدیگر تابع تقاضاي سرمایه در هر بخش بر اساس بهینه

عبارت است از:sآید. بر این اساس تقاضاي سرمایه در بخش می
1

1 1 1
, ,

, ,

s

s s ss
va s s ma s s s

s va s k s s s
s

PVA PMA PVA
K AL Q

PVA r



   
 

  
 
           
 

(7)
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ايساختار تولید الیه: 1شکل 

دهد که تقاضاي سرمایه در هر بخش با سطح فعالیت آن بخش این عبارت نشان می
ی را هاي نسبهاي جانشینی اثر تغییر در قیمتهمچنین کششرابطه مستقیم دارد. 

سرمایه در کل هزینه تولید نیز در تقاضاي سرمایه کنند. سهم تشدید یا تضعیف می
کند.نقش مهمی ایفا می

داخلی کاالها و خدمات در هر بخشعرضهتابع -3-2-2
ید. عرضه آدست مییابی بنگاه بهتوابع عرضه کاالها و خدمات نیز بر اساس رفتار بهینه

آید:دست میهر کاال به داخل کشور توسط هر بخش بدین ترتیب به

خبش توليدي 

اليه مواد واسطه ارزش افزودهاليه 

کاالهاي واسطه

سرمايه نريوي کار

نريوی کار ساده

یعرضه داخل

حاشيه بازرگاينحاشيه محلاليه آرمينگتون 

نريوی کار ماهر

کاالی توليد داخلکاالی وارداتی

عرضه صادراتی
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(8)

به ترتیب شاخص قیمت صادراتی، شاخص قیمت داخلی، S, φ, PD, PXکه در آن 
دهند. توجه به این نکته سهم در الیه صادرات و شاخص عرضه محصول را نشان می

تعریف شده τالزم است که بین عرضه به داخل و صادرات یک کشش تبدیل برابر 
ن تابع، عرضه یک محصول به داخل کشور با سطح فعالیت بخش و است. بر اساس ای

قیمت داخلی آن رابطه مستقیم دارد، اما با قیمت آن در دنیاي خارج رابطه معکوس 
دارد. 

خدمات صادراتی در هر بخشتابع عرضه کاالها و-3-2-3
ید و آدست مییابی بنگاه بهعرضه محصول به دنیاي خارج نیز با حل مساله بهینه

رت است از:عبا

, , , 1
1 1 1

, , , ,

g

g g g

g
g s x g s s s

d g s g x g s g

PX
X AL Q

PD PX



  


   

 
 

  
     

(9)

دهد که این رابطه نشان میدهد. تابع صادرات محصول را نمایش میXکه در آن 
صادرات یک کاال نیز با سطح فعالیت بخش و قیمت دنیاي خارج رابطه مستقیم 

افزایش قیمت سایرداشته و با قیمت داخلی محصول رابطه معکوس دارد. همچنین با 
یابد.کاالهاي مشترك یا افزایش صادرات آنها، صادرات کاالي مورد نظر کاهش می

نیروي کار در هر بخشتقاضايتابع -3-2-4
اختار آید. بر اساس سدست مییابی بنگاه بهتقاضا براي نیروي کار از حل مساله بهینه

دین در تحقیق حاضر بتولید معرفی شده در قسمت قبل، تابع تقاضا براي نیروي کار
آید:دست میشکل به

(10)
1
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به ترتیب مقدار تولید در حالت اولیه، سطح فعالیت و تقاضا L, AL, Qدر این رابطه 
ت اند. این عباردهند. سایر نمادها مانند قبل انتخاب شدهبراي نیروي کار را نشان می

ا طه مستقیم داشته و بدهد که تقاضا براي نیروي کار با سطح فعالیت رابنشان می
رابطه معکوس دارد. همچنین » هانسبت دستمزد نیروي کار به سایر قیمت«

نند. کهاي نسبی را تشدید یا تضعیف میهاي جانشینی اثر تغییر در قیمتکشش
سهم نیروي کار در کل هزینه تولید نیز نقش مهمی در تقاضاي نیروي کار ایفا 

کند.می

وارداتیبراي کاالها و خدماتتقاضاتابع-3-2-5
دست نگاه بهیابی ببه شکل مشابه، تابع تقاضا براي کاالهاي وارداتی نیز از مساله بهینه

شود:بدین شکل بیان میsآید. تابع تقاضا براي کاالي وارداتی در فعالیت می

1, , , ,, ,

s gs

gs s
g s va s g s g im s sg tp g wh
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(11)

این تابع دهد. را نمایش میsبخش درgتقاضا براي کاالي وارداتی Mکه در آن 
ر یابد. ددهد که با افزایش قیمت کاالي وارداتی، تقاضا براي آن کاهش مینشان می

مقابل با افزایش سطح فعالیت هر بخش، تقاضا براي واردات افزایش خواهد یافت. با 
توان نشان داد که با افزایش قیمت کاالهاي داخلی،هاي قیمت میباز کردن شاخص

تقاضا براي کاالي وارداتی افزایش خواهد یافت. 

مخارج و درآمد خانوار-3-2-6
کنند. کاالهاي مختلف با خانوارها از مصرف کاالهاي مختلف مطلوبیت کسب می

ریاضی به این ترتیب رابطهشوند. یکدیگر بر اساس یک کشش جانشینی ترکیب می
دهنده مخارج خانوار نیز عبارت است از:نشان

1
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به ترتیب کشش جانشینی بین کاالهاي مصرفی CPI, P, α, βکه در این رابطه 
کننده براي مختلف، سهم هر کاال در سبد مصرفی خانوار، شاخص قیمت مصرف

براي خانوار و اندیس hدیس کننده هستند. انو شاخص قیمت سبد مصرفgکاالي 
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cشرط توازن در درآمد خانوار را به عنوان نماد مصرف انتخاب شده است. در نهایت
توان چنین نوشت:می

  , , , ,1 h h sl sl h ul ul h k k g g h
g

s LE w LE w KE r P QH    (13)

، تقاضاي خانوار از hانداز خانوار به ترتیب نرخ پسhLE, KE, QH, sدر این رابطه 
دهند. جودي سرمایه خانوار و موجودي نیروي کار خانوار را نمایش می، موgکاالي 

اند.سایر نمادها مانند قبل انتخاب شده

نیروي کار ماهرعرضهتابع -3-2-7
در این تحقیق عرضه نیروي کار ساده ثابت فرض شده است. اما عرضه نیروي کار 

هزینه فرصت آید. در واقعدست میبه12ماهر بر اساس انتخاب بین مصرف و فراغت
فراغت بیشتر براي هر فرد، مصرف کمتر است. به زبان دیگر عرضه بیشتر کار به 
منزله مصرف بیشتر و عرضه کمتر کار به منزله مصرف کمتر خواهد بود. به این 

توان بر اساس فراغت و مصرف تعریف نمود. کننده را میترتیب تابع مطلوبیت مصرف
د: آیدست میتابع مطلوبیت، بدین شکل بهتابع مخارج ضمنی متناظر با این
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       (14)

به ترتیب کشش جانشینی بین کار و فراغت، PE, CPI, PZ, ω, χکه در این رابطه 
کننده و شاخص پارامتر سهم، شاخص هزینه فرصت فراغت، شاخص قیمت مصرف

براي فراغت zبراي مصرف و cبراي خانوار، hج خانوار است. اندیس ضمنی مخار
آید: میدستهمچنین تابع تقاضا براي استراحت به این ترتیب بهانتخاب شده است. 
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(15)

به ترتیب شاخص سطح مطلوبیت خانوار و سطح شاخص مخارجE, WLدر این رابطه 
از آنجا که شاخص هزینه فرصت فراغت با شاخص دهند. ضمنی خانوار را نشان می

توان تابع تقاضاي استراحت را چنین نوشت:دستمزد نیروي کار ماهر برابر است، می

12 Leisure
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کند:تابع تقاضاي استراحت عرضه نیروي کار ماهر را مشخص می

skl skl zS TE D  (17)
شاخص موجودي زمان در TEدهد و عرضه نیروي کار را نشان میSکه در آن 

دسترس خانوارهاست. یا به عبارت دیگر خواهیم داشت:
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دهد رابطه عرضه نیروي کار ماهر با دستمزد به مقدار کشش ن رابطه نشان میای
جانشینی بستگی دارد، اما با شاخص قیمت سبد مصرفی رابطه معکوس دارد. 

حداقل دستمزد و بیکاري نیروي کار ساده-3-2-8
پیروي از کوشتر و همکاران ده بهسازي حداقل دستمزد و بیکاري نیروي سابراي مدل

پذیر نیروي کار ساده با یک معادله ض شده است که دستمزد انعطاف) فر2007(
دهد. حداقل دستمزد دستمزدي جایگزین شود که دستمزد حقیقی را ثابت قرار می

کننده شاخص قیمت مصرفCPIشود که تعریف میCPIدر این معادله با استفاده از 
است. 

, minul sw
w

CPI
 (19)

ul,در این رابطه،  sw دستمزد نیروي کار ساده وminw .حداقل دستمزد است

تابع تقاضا براي کاالها و خدمات داخلی-3-2-9
آید. تقاضا در بازار کاالها و میدستتقاضا در هر بازار از مجموع تقاضاي افراد به

خدمات از مجموع تقاضاي فعالیتها براي مصرف واسطه و تقاضاي خانوارها براي 
ت یابی فعالیتها، تقاضاي یک فعالیآید. با حل مساله بهینهدست میمصارف نهایی به

آید:دست میاقتصادي از کاالها و خدمات واسطه براي تولید، اینچنین به
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دهد که تقاضا براي کاالها و خدمات در هر بخش تابعی از سطح این تابع نشان می
هاي نسبی و ضرایب فنی است. با باز فعالیت بخش، قیمت داخلی کاال، سایر قیمت

توان شکل تفصیلی تابع تقاضا را بیان نمود که الیه میکردن شاخص قیمتی هر 
شامل شاخص قیمت همه انواع نیروي کار، سرمایه، کاالها و خدمات خواهد بود. 

نتایج اجراي مدل-3-3
کالیبره شده است. این 1380مدل تحقیق، بر مبناي ماتریس حسابداري اجتماعی 

که به نده مرکز آمار ایران ستاجداول پشتیبان جدول دادهماتریس با استفاده از 
براي ،اندشدهنیرشته فعالیت تدو99درمحصول 147صورت بخش در کاال با ابعاد 

، کشاورزيستونهاي این ماتریس شامل هفت بخش شده است. طراحی1380سال 
بخش وصنعت، فلزاتدیتول، انرژيیی، سایر انواع غذاعیصنا، نفت و گازباالدستی

ي خارج (واردات و صادرات)، تشکیل سرمایه، حاشیه بازرگانی، و بخش دنیاخدمات
نفت ، محصوالت کشاورزيخانوارها و دولت است. سطرهاي این ماتریس دربردارنده 

و یو معدنیصنعتمحصوالت، فلزات، انرژييهاحامل، محصوالت غذایی، و گاز
است. ملیاتیمازاد عو درآمد مختلط،نیروي کارساده،نیروي کارماهرو ،خدمات

در ادامه به منظور بررسی آثار افزایش حداقل دستمزد بر بازار کار سه سناریو 
شود دولت قصد دارد حداقل دستمزد طراحی شده است. در سناریوي اول فرض می

افزایش %25و در سناریوي سوم %15، در سناریوي دوم %10نیروي کار ساده را 
غالبا دستمزد حقیقی کاهش یافته است که هاي گذشته الوصف، در سالدهد. مع
نشان 1392تا 1390هاي ) تغییرات حداقل دستمزد حقیقی را در سال1جدول (

است.گزارش شدهدهد. نتایج اجراي مدل با توجه به این سناریوها در ادامهمی
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حداقل دستمزد حقیقی (هزار ریال): 1جدول 

: بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایرانمأخذ

هاي مختلفآثار تغییر حداقل دستمزد بر سطح فعالیت بخش-3-3-1
)، افزایش حداقل دستمزد، سطح فعالیت بخشهاي مختلف را 2بر اساس جدول (

دهد که با اجراي سناریوهاي مختلف، دست آمده نشان میبهتایجد. ندهتغییر می
ها کاهش یافته است. بیشترین میزان کاهش سطح فعالیت سطح فعالیت همه بخش

مربوط به بخش تولید فلزات بوده است. به طور مثال، در سناریوي اول، سطح فعالیت 
فته است. نتایج درصد کاهش یا11/0درصد و در سناریوي سوم 04/0این بخش

همچنین بیانگر آن است که افزایش بیشتر حداقل دستمزد موجب کاهش بیشتر 
حداقلشیکه افزااستذکر هاي اقتصادي شده است. الزم بهسطح فعالیت بخش

ار کيرویننایصورت کارفرمانیاست. در ادیتولنهیهزشیافزايدستمزد به معنا
ا هبا کاهش اشتغال سطح فعالیت بخش.دشویتقاضا کرده و اشتغال کم ميکمتر

یابد.نیز کاهش می

اثرات افزایش حداقل دستمزد بر سطح فعالیت (درصد):2جدول 

بخش 
کشاورزي

بخش باالدستی 
نفت و گاز

صنایع 
غذایی و 

آشامیدنی

بخش سایر 
انواع انرژي

تولید 
فلزات

بخش 
صنعت

بخش 
خدمات سطح فعالیت

03/0- 01/0- 04/0- 03/0- 04/0- 04/0- 01/0- 1سناریوي 
05/0- 01/0- 06/0- 05/0- 06/0- 05/0- 01/0- 2سناریوي 
08/0- 02/0- 09/0- 07/0- 11/0- 09/0- 02/0- 3سناریوي 

: محاسبات تحقیقمأخذ

سال
013913911392

33032/29863/2769حداقل دستمزد حقیقی
)-3/7()-6/9()-3/10(درصد تغییر
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آثار افزایش حداقل دستمزد بر سطح فعالیت: 2شکل 

سبات تحقیق: محامأخذ

آثار تغییر حداقل دستمزد بر اشتغال نیروي کار ساده-3-3-2
دهد که بر اثر افزایش حداقل دستمزد، اشتغال نیروي کار نتایج تحقیق نشان می

ها کاهش خواهد یافت و هرچه میزان افزایش حداقل دستمزد ساده در همه بخش
مات ست. بخش خدبیشتر باشد، میزان کاهش اشتغال نیروي کار ساده نیز بیشتر ا

کمترین و بخش سایر انواع انرژي بیشترین مقدار تاثیرپذیري را از این سیاست دارند. 
شود که درصدي حداقل دستمزد، مشاهده می10به طور مثال، در سناریوي افزایش 

/ 55درصد و در بخش سایر انواع انرژي 94/0اشتغال نیروي کار در بخش کشاورزي 
درصدي حداقل دستمزد، سطح 25. همچنین با افزایش درصد کاهش یافته است1

درصد کاهش 66/3درصد و بخش سایر انواع انرژي 18/2فعالیت بخش کشاورزي 
خواهد یافت. 

-.١٢

-.١٠

-.٠٨

-.٠۶

-.٠۴

-.٠٢

.٠٠

بخش  
کشاورزي

بخش نفت
و گاز

صنایع  
غذایی و  
آشامیدنی

بخش  
انرژي زاتتولید فل

بخش  
صنعت

بخش  
خدمات

1سناریوي 
2سناریوي 
3سناریوي 
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اثرات افزایش حداقل دستمزد بر اشتغال نیروي کار ساده (درصد): 3جدول 

بخش 
کشاورزي

بخش باالدستی 
نفت و گاز

صنایع 
غذایی و 

آشامیدنی

خش سایر ب
انواع انرژي

تولید 
فلزات

بخش 
صنعت

بخش 
خدمات اشتغال نیروي کار ساده

94/0- 04/1- 41/1- 55/1- 42/1- 41/1- 85/0- 1سناریوي 

37/1- 53/1- 07/2- 28/2- 08/2- 08/2- 24/1- 2سناریوي 

18/2- 45/2- 32/3- 66/3- 34/3- 33/3- 96/1- 3سناریوي 

: محاسبات تحقیقمأخذ

آثار افزایش حداقل دستمزد بر اشتغال نیروي کار ساده: 3شکل

: محاسبات تحقیقمأخذ

آثار تغییر حداقل دستمزد بر اشتغال نیروي کار ماهر-3-3-3
اثر افزایش حداقل دستمزد بر اشتغال نیروي کار ماهر، اندکی متفاوت است. به طوري 

و خدماتکار ماهر در بخش کشاورزي)، اشتغال نیروي4که بر اساس جدول (
افزایش خواهد یافت. میزان افزایش اشتغال نیروي کار ماهر در بخش کشاورزي در 

27/0درصد و در سناریوي سوم 16/0درصد، در سناریوي دوم 11/0سناریوي اول 
درصد محاسبه شده است. بدین ترتیب، در بخشهاي کشاورزي و خدمات افزایش 

شود.جب جانشینی نیروي کار ماهر به جاي نیروي کار ساده میحداقل دستمزد مو

-۴٫٠٠

-٣٫۵٠

-٣٫٠٠

-٢٫۵٠

-٢٫٠٠

-١٫۵٠

-١٫٠٠

-.۵٠

.٠٠

بخش 
کشاورزي

تی بخش باالدس
نفت و گاز

و صنایع غذایی
آشامیدنی

بخش سایر 
انواع انرژي تولید فلزات بخش صنعت بخش خدمات

1سناریوي  2سناریوي  3سناریوي 
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اثرات افزایش حداقل دستمزد بر اشتغال نیروي کار ماهر (درصد): 4جدول 

بخش 
کشاورزي

بخش باالدستی 
نفت و گاز

صنایع 
غذایی و 

آشامیدنی

بخش سایر 
انواع انرژي

تولید 
فلزات

بخش 
صنعت

بخش 
خدمات اشتغال نیروي کار ساده

11/0 01/0- 42/0- 57/0- 42/0- 42/0- 21/0 1سناریوي 

16/0 02/0- 62/0- 58/0- 63/0- 62/0- 31/0 2سناریوي 

27/0 03/0- 02/1- 40/1- 04/1- 02/1- 52/0 3سناریوي 

: محاسبات تحقیقمأخذ

دست آمده است. این کاهش ها، کاهش در اشتغال نیروي کار ماهر بهدر سایر بخش
42/0درصد، در بخش فلزات 01/0ول در بخش باالدستی نفت و گاز در سناریوي ا

درصد، در بخش 42/0درصد، در بخش صنایع غذایی 42/0درصد، در بخش صنعت 
دست آمده است. در سناریوي دوم نیز در بخش درصد به57/0سایر انواع انرژي 

نعت درصد، در بخش ص63/0درصد، در بخش فلزات 02/0باالدستی نفت و گاز 
58/0درصد، در بخش سایر انواع انرژي 62/0درصد، در بخش صنایع غذایی62/0

درصد کاهش اشتغال رخ داده است. 
دهند که با افزایش بیشتر حداقل دستمزد، کاهش همچنین نتایج نشان می

د اند، نیز همانناشتغال نیروي کار ماهر در بخشهایی که با کاهش اشتغال مواجه بوده
شود. همچنین بیشترین تاثیر منفی افزایش حداقل ساده بیشتر مینیروي کار 

دستمزد بر بخشهاي سایر انواع انرژي و تولید فلزات بوده است. 

تحلیل حساسیت-3-3-4
هاي هاي تعادل عمومی کششثیرگذار در نتایج تحلیلتأترین پارامترهاي مهم

ا از نتایج ههاي تعادل عمومی براي انتخاب کششجانشینی هستند. اغلب مدل
هاي جانشینی کنند. در مطالعه حاضر در مورد کششمطالعات دیگران استفاده می

از ترهاي ترکیبی پاییندر الیه اول ترکیبی، از ساختار لئونتیف و براي الیه
هاي ساختارهاي کشش جانشینی ثابت و کاب داگالس بهره گرفته شده است. کشش

بین صفر و یک انتخاب شده است. جانشینی (به جز در مورد آرمینگتون)
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آثار افزایش حداقل دستمزد بر اشتغال نیروي کار ماهر: 4شکل 

: محاسبات تحقیقمأخذ

هاي جانشینی بر روي نتایج، از تحلیل حساسیت براي بررسی اثر انتخاب کشش
به مجددا محاسهار کشششود. به عبارت دیگر، نتایج مدل با تغییر مقدااستفاده می

ا چه توان نشان داد که نتایج تشود. به این ترتیب میشده و با نتایج اولیه مقایسه می
ها حساس است. براي تحلیل حساسیت نتایج مدل به انتخاب حد به انتخاب کشش

ها فرض شده است که مقدار پارامتر کشش جانشینی بین نیروي کار و سرمایه پارامتر
درصد کمتر از مقدار اولیه باشد. اثرات افزایش حداقل دستمزد 50یشتر یا درصد ب50

هاي جانشینی تحت بر اشتغال نیروي کار ساده و ماهر، با توجه به مقدار کشش
شود ) گزارش شده است. همانطور که مشاهده می4) و (3سناریوي اول در جداول (

اي ندارند. ابل مالحظهنتایج مدل نسبت به انتخاب این پارامترها حساسیت ق

-١٫۵٠

-١٫٠٠

-.۵٠

.٠٠

.۵٠
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بخش 
کشاورزي

ی بخش باالدست
نفت و گاز

صنایع غذایی و
آشامیدنی

اع بخش سایر انو
انرژي تولید فلزات بخش صنعت بخش خدمات

1سناریوي  2سناریوي  3سناریوي 
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درصد تغییر در اشتغال نیروي کار : 3جدول 
هاي مختلف جانشینی بین ماهر تحت کشش

نیروي کار و سرمایه

درصد تغییر در اشتغال نیروي کار : 4جدول 
هاي مختلف جانشینی بین ساده تحت کشش

نیروي کار و سرمایه
کشش 

کمتر
کشش 

پایه
کشش 
بیشتر

بخش 
کشاورزي

0,11 0,11 0,12

بخش 
باالدستی نفت 

و گاز

-0,01 -0,01 0,00

صنایع غذایی -0,43 -0,42 -0,42

بخش سایر 
انواع انرژي

-0,58 -0,57 -0,57

تولید فلزات -0,43 -0,42 -0,44

بخش صنعت -0,42 -0,42 -0,43

بخش خدمات 0,22 0,21 0,20

: محاسبات تحقیقمأخذ

کشش 
کمتر

کشش 
پایه

کشش 
بیشتر

بخش 
کشاورزي

-0,93 -0,94 -0,94

بخش 
ت نفباالدستی 

و گاز

-1,04 -1,04 -1,14

صنایع غذایی -1,41 -1,41 -1,41

بخش سایر 
انواع انرژي

-1,55 -1,55 -1,55

تولید فلزات -1,43 -1,42 -1,42

بخش صنعت -1,41 -1,41 -1,41

بخش خدمات -0,85 -0,85 -0,86

گیريهبندي و نتیججمع-4
در اغلب کشورهاي دنیا، دولت براي حمایت از نیروي کار ساده سیاست وضع حداقل 

شود که کند. با وضع حداقل دستمزد، این اطمینان حاصل میدستمزد را دنبال می
حداقل معاش براي کارگران ساده فراهم است. هدف این تحقیق، تحلیل آثار تغییر 

اقتصاد ایران است. به همین منظور یک مدل کف دستمزدها (یا حداقل دستمزد) در 
پذیر چندبخشی طراحی شده است. نتایج مدل با طراحی سه تعادل عمومی محاسبه

دست درصدي حداقل دستمزد به25درصدي و 15درصدي، 10سناریوي افزایش 
اند. آمده

دهند که افزایش حداقل دستمزد باعث کاهش هاي پژوهش نشان مییافته
ها شده، اما اشتغال نیروي کار ماهر تنها در وي کار ساده در تمام بخشاشتغال نیر

هاي سایر انواع انرژي، تولید هاي خدمات و کشاورزي زیاد شده و در بخشبخش
فلزات، باالدستی نفت و گاز، صنعت و صنایع غذایی و آشامیدنی کم شده است. در 

نجر شده و سبب کاهش سطح واقع افزایش حداقل دستمزد به افزایش هزینه تولید م
فعالیت و در پی آن کاهش استخدام نیروي کار ساده و ماهر شده است.

طور کلی نتایج مدل نشان دهنده آن است که سیاست حداقل دستمزد بر به
اشتغال نیروي کار ماهر و ساده اثر منفی دارد. در واقع هدف اولیه سیاست افزایش 
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درآمد است، با کاهش اشتغال نیروي کار کمدستمزد که بهبود سطح زندگی اقشار 
گذاران بخواهند با گیرد، با وجود این اگر سیاستالشعاع قرار میساده و ماهر تحت

هدف تامین اهداف اصلی این سیاست آن را در کشور اجرا کنند، براي کمتر شدن 
هاي مکمل حداقل دستمزد مانند معافیت مالیات بر درآمداثرات منفی آن سیاست

د که شورسند. بعالوه پیشنهاد میهاي کمک به کارفرما مناسب به نظر مییا برنامه
وري نیروي کار باشد تا اثرات منفی افزایش حداقل دستمزد همراه با افزایش بهره
ها کمتر شود. حداقل دستمزد بر سطح تولید و فعالیت بخش
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