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  چكيده
رونـد تغييـرات حـداقل دسـتمزد و معيارهـا و روشـهاي تعيـين آن و         در اين تحقيق، با مطالعه

اهميت آن از جهت تاريخي، آثار اجراي قانون حداقل دستمزد بر سطح اشتغال كشـور تجزيـه و تحليـل    
بـا اسـتفاده از مـدل    به عالوه تأثير اجراي قانون حداقل دستمزد بر اشتغال جوانـان در ايـران   . شده است
ARDL  مطالعات تجربـي در ديگـر كشـورها    . مورد بررسي قرار گرفته است ،1345 -85در دورة زماني

بـر  . توانـد مثبـت يـا منفـي باشـد      نشان داده كه اثر حداقل مزد بر اشتغال، بسته به الگوي مورد نظر، مي
هاي  اشتغال گروهنرخ د رسمي بر اساس نتايج بدست آمده از تخمين مدل در اين تحقيق، اثر حداقل مز

ها با تحـوالت اشـتغال كشـور طـي دورة مـورد       اين يافته. ده استوسال مثبت ب ،15-24 و 10-14 سني
رسمي، اشتغال در كشور ساالنه بـه طـور    به رغم افزايش حداقل مزد طي اين سالها، .بررسي سازگار است

ان مي دهد كه افزايش حداقل مـزد رسـمي   شواهد تجربي نش. درصد رشد يافته است 6/2متوسط حدود 
  . به گسترش اشتغال در بخش غيررسمي منجر گرديده است

  .حداقل دستمزد، اشتغال، ايران :هاي كليدي واژه
  JEL :J21:E24:K31طبقه بندي 

 )  :zakarimi@umz.ac.irEmail(دانشگاه مازندراناقتصاد استاديار  - نويسنده مسئول  *
 (Emial).ارشد اقتصاد دانشگاه مازندران كارشناس **
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                        :مقدمه -1
دستمزد نيروي كار، از جمله متغيرهاي كالن اقتصادي است كـه تغييـرات آن بـه    
طور مستقيم بر متغيرهايي همچون اشتغال، سطح عمومي قيمتها، هزينه توليـد، بهبـود   

دستمزد مـاهيتي دو   .اثرات جدي دارد آمد، كاهش فقر و افزايش رفاه اجتماعيتوزيع در
گانه دارد، از طرفي به عنوان درآمد براي منابع انساني و از سويي ديگر به عنـوان هزينـه   

در اكثر كشورها، از جمله ايران، به منظـور   .براي بنگاه هاي اقتصادي محسوب مي گردد
دستمزد  از كارگراني با تخصص و مهارت پايين، حداقلتحقق عدالت اجتماعي و حمايت 

چگونگي تعيين حداقل دستمزد كارگران و بررسي اثـرات آن بـر سـطح     .تعيين مي شود
  . اشتغال و ديگر متغيرهاي كالن اقتصادي بسيار حائز اهميت است

كه به شكلهاي مختلف در بيش  ،هاي اصلي بازار كار است1حداقل مزد يكي از نهاد
نهادها به معنـي   ،)ILO، 2002( از كشورهاي جهان مورد استفاده قرار مي گيرد %90از 

رو قـانون حـداقل مـزد يكـي از      از ايـن . قواعد اصلي و موثر در عملكـرد بازارهـا هسـتند   
، همـواره مجادلـه   مـزد موضوع تعيين حداقل . نهادهاي اثرگذار بر عملكرد بازار كار است

  .سياسي بشمار مي رود وهم اقتصادي، اجتماعي برانگيز بوده و از جمله مسائل م
تـوان تنهـا    مـزد را نمـي   ؛موافقان برقراري حداقل دستمزد بر اين عقيـده انـد كـه   

بلكـه بايـد حـداقل    . براساس عرضه و تقاضا و ديگر شرايط حاكم بر بازار كار تعيين نمود
نـدگي كـافي   مزدي را كه براي زندگي اجتماعي هر فرد با حفظ حداقل اسـتانداردهاي ز 

، )2009كـافمن،  ( باشد، بدون لحاظ نمودن ميزان كارايي و مهارت وي، در نظـر گرفـت  
كنند كه برقراري حداقل مزد باعـث كـاهش    مخالفان بر اساس مدل رقابتي استدالل مي

اشتغال به ويژه در ميان گروههاي كارگري كه در سطوح پايين توزيع دستمزد قرار دارند 
بنابراين اجراي قانون حداقل دستمزد را در تناقض با  .انان مي گرددمانند نوجوانان و جو

  .)1380اميني،( هدف اوليه آن يعني توزيع عادالنه تر درآمد، ارزيابي مي كنند
لي، سـبب كـاهش   درمدل نئوكالسيكي، تعيين حداقل مزد باالتر از دسـتمزد تعـاد  

راي كاالها و خدمات عامـل  اما در مدل كينزي، تغيير در تقاضا ب .سطح اشتغال مي شود
. بر سطح اشتغال ندارد اثرياصلي در نوسانات اشتغال است و افزايش و كاهش دستمزد 

توانـد متفـاوت   ي مختلـف، مـي  هـا بنابراين تأثير حداقل مزد بر اشتغال، برمبناي ديدگاه

                                                            
1 institution 



  

 119....... ..................... ... بررسي رفتار حداقل دستمزد و اثر آن بر اشتغال جوانان

 
در اين پژوهش، ابتدا بطور خالصه حداقل مـزد و اهميـت آن از جهـت تـاريخي و     . باشد
ه و سـپس آثـار اجـراي قـانون     تكاملي قوانين مربوط به آن مورد بررسي قرار گرفتـ سير 

 24تا  15ساله ها و  14تا  10در دو گروه سني  مزد بر سطح اشتغال جوانانحداقل دست
  . شدتجزيه و تحليل خواهد  ساله ها

 :تاريخچه و سير تكاملي حداقل دستمزد -2
داقل دستمزد، از زمانهاي قـديم مـورد   خاص موضوع ح تعيين مزد كارگران، و بطور

تـرين شـواهد موجـود بـر اهميـت ايـن        از جمله قـديمي . توجه جوامع انساني بوده است
تـرين قـوانين    موضوع در ميان جوامع كهن، قانون حمورابي بـه عنـوان يكـي از قـديمي    

 در اين قـانون اينگونـه  . قبل از ميالد، جاري بود 2000تا  1700دنياست كه در سالهاي 
 1اگر كسي كارگر كشاورزي را استخدام كند، بايد حـداقل هشـت گـوس   "آمده است كه 

در يكي دو قرن اخيـر پـس   ، )1380موسسه كار و تأمين اجتماعي،( "ساالنه مزد بپردازد
كـه   ،از انقالب صنعتي، تاحدود زيادي شرايط نامطلوبي بر زندگي كارگران حاكم گرديـد 

سـيدني و  . كارگري و حقوق كـارگر را ايجـاب نمـود    لزوم تغيير در نوع نگرش به جامعه
مزد  ، جزء پيشگاماني هستند كه موضوع حداقلLSE3ه، بنيانگذاران موسس2بئاتريس وب

از ، )1897(ا در ابتداي قرن بيستم با انتشار نظريات خود در كتاب دموكراسي صـنعتي  ر
در مباحـث   منظري مثبت در محافل آكادميك مطرح نموده و وضـعيت حـداقل مـزد را   

  .)2009، 4كافمن( علمي ارتقاء بخشيدند
مزد در ابتدا با هـدف كنتـرل و جلـوگيري از ازديـاد صـنايع توليـدي       دستحداقل 

سوئيت . در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، شكل گرفت 5موسوم به سوئيت شاپ
و نوجوانـان  شد كه در آنهـا تعـداد زيـادي از زنـان      هاي توليدي گفته مي شاپ به كارگاه

مشغول بكار بودند و مالكان اين نوع كارگاه ها با اين تصور كه از قدرت چانه زني برتـري  
اي را به كـارگران خـود    نسبت به كارگران خويش برخوردارند، هر گونه دستمزد ناعادالنه

در اين شرايط حداقل دستمزد بـا هـدف وادار نمـودن ايـن دسـته از      . كردند تحميل مي

                                                            
1 Gus 
2 Sidney and Beatrice Webb. 
3 London School of  Economics. 
4 Kaufman. 
5 Sweat Shop. 
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در ، )2008، 1نيو مارك و واشـر ( به پرداخت دستمزدي منصفانه شكل گرفتكارفرمايان 
از جملـه اولـين    1902و كشور اسـتراليا در سـال    1894ميان كشورها، زالندنو در سال 

هرچند بيشـتر ايـن   . كه قوانيني را درمورد حداقل مزد تصويب نمودند ،كشورهايي بودند
امـا اولـين اقـدام    . كردند تره محدودي اجرا ميا در گسقوانين در ابتدا، حداقل مزد را تنه
درپـي مبـارزات كـارگران بـراي     . شكل گرفـت  ،1919فراگير و در سطح جهاني در سال 

به موجـب عهدنامـه    ،1919در سال  )ILO( 2رايط كار، سازمان بين المللي كارشاصالح 
  )1380موسسه كار و تأمين اجتماعي،( صلح ورساي تأسيس گرديد

  
 :تعيين حداقل دستمزدي روشها معيارها و -3

كشورهايي كه داراي نوعي حداقل مزد هستند، معيارهايي بـراي تعيـين آن در   در 
توان در دو گروه معيارهاي اجتمـاعي و اقتصـادي    مي رااين معيارها . شود نظر گرفته مي

 هاي آنها و سـطوح  زندگي كارگران و خانواده معيارهايي مانند نيازهاي. طبقه بندي نمود
مزايــاي تــأمين اجتمــاعي در رده معيارهــاي اجتمــاعي و معيارهــايي همچــون توســعه  

وري در دسته معيارهاي اقتصادي قرار  اقتصادي، ظرفيت پرداخت بنگاهها و تحوالت بهره
  )1386، طائي( مي گيرند

به طور كلي شش معيار، يا دسته اي از عوامـل، مشـتمل بـر نيازهـاي كـارگران و      
سطح عمومي مزدها در كشور، هزينـه زنـدگي و تغييـرات آن، مزايـاي      هاي آنها، خانواده

هاي اجتماعي و عوامل اقتصادي،  تأمين اجتماعي، استانداردهاي نسبي زندگي ساير گروه
كه شامل ابزارهاي توسعه اقتصادي، سطوح بهره وري و سطح اشتغال و همچنين توانايي 

بـراي   سازمان بين المللي كار ،135اره پرداخت كارفرمايان مي باشد، در توصيه نامه شم
  ).1384، ترجمه اردهه، 3پمبر( تعيين حداقل مزد، آورده شده است

روشهاي تعيين حداقل مزد در بين كشورهاي جهان، داراي تنوع فراواني است و در 
با اينحال دو عامل وابسته . رسد نگاه اول برقراري ارتباط منطقي بين آنها مشكل بنظر مي

وضـعيت چانـه زنـي    : عبارتنـد از ساسي در تكامل اين رويـه هـا دارنـد،    ه نقش ابه هم ك
. گروهي و همچنين استفاده دولتها از حـداقل مـزد بـه عنـوان ابـزار سياسـت اقتصـادي       

                                                            
1 Neumark, David, William L. Wascher. 
2 International Labor Organization. 
3 Pember 
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ين هنگامي كه وضعيت چانه زني گروهي ضـعيف باشـد، نقـش سيسـتم دولتـي در تعيـ      

براساس دو دسته عواملي كه  ،)1386ترجمه ،1ايراود( حداقل مزد چشمگيرتر خواهد شد
در تفكيك انواع رويه هاي تعيين حداقل دستمزد، درجـه اهميـت بـاالتري دارنـد، كـل      

ايـن دو عامـل   . توان در چهار گروه دسته بندي نمـود  هاي تعيين حداقل مزد را مي رويه
زني گروهي و دوم، تعـداد نرخهـاي    نخست؛ ميزان دخالت دولت و نقش چانه: عبارتند از

  )1جدول ( ل مزد استحداق
  روشهاي تعيين حداقل دستمزد :)1(جدول 

حداقلنرخ هاي               
  مزد                
  دولتميزان دخالت 

يك نرخ پايه براي كل كشور يا 
  هر منطقه

نرخ هاي چندگانه براي هر 
  بخش و شغل

 دولت به عنوان
  تصميم گيرنده اصلي 

ر يك نرخ پايه براي كل كشور يا ه
منطقه، با دولتي به عنوان تصميم 

  گيرنده كليدي

نرخ هاي چندگانه حداقل 
مزد با دولتي به عنوان 
  تصميم گيرنده اصلي

 تعيين حداقل مزد توسط
  چانه زني گروهي 

يك نرخ پايه براي كل كشور يا هر 
منطقه، كه توسط چانه زني گروهي 

  تعيين مي شود

نرخ هاي چندگانه كه براي 
شغل و توسط هر بخش و يا 

چانه زني گروهي تعيين مي 
  گردد

  

 :و مروري بر مطالعات تجربي مباني نظري -4
اگر بازار كار رقابتي باشد بنگاهها از توليد نهايي نيروي كار به عنوان معيـار تعيـين   

به عبارت ديگر، بنگاهها براي رسـيدن بـه سـطح كـاراي     . دستمزد استفاده خواهند نمود
) دسـتمزد (كه هزينه استخدام ، م به استخدام نيروي كار خواهند نمودزماني اقدا توليد تا

سـالواتوره  ( آن واحـد گـردد   (VMP) 2آخرين واحد نيروي كار برابر با ارزش توليد نهايي
از برخورد منحني عرضه و تقاضاي نيروي كار، مقدار اشـتغال و مـزد   ) 387 ،، ص1375
  ) 1ر نمودا( تعيين مي گردد W0و  N0در سطح  تعادلي

  

                                                            
1 Eyraud. 
2 Value of Marginal Product 
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  عرضه و تقاضاي بازار كار و تاثير حداقل مزد بر اشتغال :)1(نمودار 
  
  

  

  

  

  

در اين حالت، تعيين حداقل مزد در سطحي باالتر از دستمزد تعادلي نتـايج زيـر را   
. ، بنا بر اصل بيشينه سازي سود بنگاه، اشـتغال كـاهش مـي يابـد    در ابتدا. به دنبال دارد

از طرفـي منحنـي   . كننـد  مـي ) تقاضا(كارگر را استخدام  N0از  Ndبه ميزان  كارفرمايان
، بطـور مثـال    Ndدهد كه در سطح حداقل مزد قانوني ميزان بيشتري از  عرضه نشان مي

Ns حداقل مزد رفتار كارفرمايان به عنوان تقاضا كننده و . شوند كارگر جذب بازار كار مي
بطوريكه اشتغال به ميزان . دهد روي كار را تغيير ميكارگران به عنوان عرضه كنندگان ني

ba در عين حال بيكـاري بـه ميـزان بيشـتري از آن يعنـي       كاهش يافته وca   افـزايش
  .يابد مي

در مدل رقابتي فرض بر اين است كه قانون حـداقل مـزد تمـام كـارگران را تحـت      
ارند كه از قـانون حـداقل   ها وجود د دهد، اما همواره تعداد زيادي از بنگاه پوشش قرار مي

توانند كارگران را در دستمزد رقابتي بكار  اين دسته از بنگاهها مي. مزد پيروي نمي كنند
قـانون   گيرند و هرچه درجه عدم رعايت قانون بيشـتر باشـد، كـاهش اشـتغال ناشـي از     

  .)1380پژويان، ( حداقل مزد كمتر خواهد بود
ر بـازار خـارج از پوشـش حـداقل مـزد      عرضه نيروي كـار د با افزايش حداقل مزد، 

بنابراين دستمزد . يابد افزايش يافته و منحني عرضه نيروي كار به سمت راست انتقال مي
حال اگر افزايش اشتغال در . يابد تعادلي در اين بخش كاهش يافته و اشتغال افزايش مي

نرا خنثي نمايد، اين بخش بر بيكاري پديد آمده در اثر اجراي حداقل مزد غلبه كند و يا آ
  .)2008گيدلينگ، (آنگاه حداقل مزد بر اشتغال تأثير منفي نخواهد داشت 
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. رشد درجه بيكاري ناشي از اجراي حداقل مزد بستگي به عوامل ديگـري نيـز دارد  

عواملي همچون موسسه هاي تأمين اجتماعي كه توسط دولت و يا شبكه هاي خانوادگي 
در مجموع بطور . تر شدن مدت بيكاري موثر واقع شوند يتواند در طوالن شوند، مي بنا مي

نظري مشكل است كه درباره اثر اشتغال و  باز توزيعي درآمد، حاصـل از قـانون حـداقل    
تجربي ات مطالعنتايج حاصل از . گويي نمود ههاي مختلف كارگري پيشمزد به روي گرو

  . وده استبمتفاوت و بعضاً متناقض  بكار رفته، روشهاي هتوجه ب نيز با
حـداقل دسـتمزدها و اشـتغال، مطالعـه     "، در تحقيقي با نام)2000(كارد و كروگر 

ــنف ــوردي ص ــتورانهاي فســت م ــت -رس ــوود در ايال ــيلوانيا  ف ــي و پنس ــاي نيوجرس : ه
نمونه جديدي از صنف رستورانهاي فست فوود ايالت نيوجرسي را با اسـتفاده از  "بازنگري

آنهـا در ايـن تحقيـق     .مورد آزمون قـرار دادنـد   (BLS) 1داده هاي اشتغال اداره آمار كار
اثرات بلند مدت افزايش حداقل مزد در نيوجرسي و نيز اثر افزايش حداقل مزد از سـوي  

را كه در پنسيلوانيا اجرايي شد، اما در نيوجرسي اينچنـين  ، 1996دولت فدرال در سال 
ايش حـداقل مـزد در ايالـت    آنهـا نتيجـه گرفتنـد كـه افـز     . نشد مورد ارزيابي قرار دادند

داري بر اشتغال در صنف فست فوود بطـور كلـي    تأثيري معني 1992نيوجرسي در سال 
كه اشـتغال   ،نداشته، اگر چه ممكن است رستورانهايي بطور جداگانه وجود داشته باشند

  .داري يافته باشد در آنها در پاسخ به افزايش حداقل مزد، افزايش و يا كاهش معني
اثـرات حـداقل مـزد در كشـورهاي در حـال      "، در مقاله اي به نام )2006( 2لموس

بـه  بر اساس  اطالعات ماهيانه خانوارهـاي برزيـل    با استفاده از مدل دوبخشي و "توسعه
نتايج بدست آمده . بررسي اثر افزايش حداقل مزد بر اشتغال در اين كشور پرداخته است

 ،رسـمي اسـت   هر دو بخش رسمي و غيرر دبر سطح اشتغال حاكي از اثر منفي كوچكي 
بنابراين تعداد كارگران و يا ساعتهاي كار شـاغلين، در  . گردد كه در بلند مدت تعديل مي

حـداقل دسـتمزد   قـانون  گيرد كه  نتيجه مي وي. يابند اثر افزايش حداقل مزد تغيير نمي
بـدون   به كـار رود  يبه عنوان يك نوع ابزار سياستي براي مقابله با فقر و نابرابر ،تواند مي

  .را از ميان ببردمشاغل زيادي  اين كه

                                                            
1 Bureau of Labor Statistics. 
2 Lemos 
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به بررسي اثرات تغييـر در حـداقل مـزد بـروي سـطح       ،)2008( 1گيدلينگ و ترل
آنها براساس نتايج تجربي و تصريح . دستمزدها و اشتغال در كشور هندوراس پرداخته اند

اس تنهـا در  نـد كـه حـداقل دسـتمزد در هنـدور     ه امدل رگرسيون بدين نتيجـه رسـيد  
اثر افزايش حداقل . مي شود بطور كامل اجرا) كارگر و بيشتر 15داراي (بنگاههاي بزرگ 

  . منفي و در بنگاههاي كوچك مثبت ارزيابي مي گرددهاي بزرگ  بر اشتغال بنگاهمزد 
آزمون تجربـي اثـر قـانون حـداقل     " ، در پژوهشي با عنوان)1380( پژويان و اميني

بـه بررسـي آثـار قـانون      "وههاي جمعيتي جوان در اقتصاد ايـران دستمزد بر اشتغال گر
سـاله بـه تفكيـك     15-19و  10-14بـر اشـتغال گروههـاي سـني     ) واقعي(حداقل مزد 

هاي اين تحقيـق،   بر اساس يافته. پرداخته اند1378تا  1348جنسيت و در طي سالهاي 
 15-19و  10-14ني افزايش حداقل مزد واقعي بر اشتغال زنان و مردان در گروههاي س

بر اساس نتايج بدست آمده، تا زماني كه نظام بيمـه و  . داري دارد ساله تأثير منفي معني
تأمين اجتماعي فراگير و كارآمد در كشور ايجـاد نشـود، افـزايش حـداقل مـزد واقعـي،       

گردد، زيرا عرضه نيروي كار نوجوانان  پذير جامعه مي موجب افزايش فشار بر اقشار آسيب
  .ان بيشتر از سوي قشر آسيب پذير و فقير جامعه صورت مي گيردو زن

، به همراه همكاران خود در طرحي تحقيقاتي براي موسسـه كـار و   )1382(فليحي 
بررسي معيارهاي تعيين حداقل دستمزد و اثرات آن بر بـازار  "با عنوان  تأمين اجتماعي،

ساله هـا   15-24تغال گروه سني اش براثر تغيير در حداقل دستمزد واقعي را  "كار ايران
منفي ارزيابي نموده و نيز نتيجه گرفته اند كه اين تغيير بر اشتغال گروه سني بزرگتـر از  

همچنـين افـزايش حـداقل دسـتمزد واقعـي را موجـب       . داري ندارد سال تأثير معني 25
 افزايش عرضه نيروي كار دانسته، ولي بين اقزايش حداقل دسـتمزد و ميـزان بهـره وري   

 . داري مشاهده نكردند نيروي كار ايران ارتباط معني
  

  

  

 
                                                            

1 T.H. Gindling , Katherine Terrell   
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 :روند حداقل دستمزد در ايران -5

ترين متغيرها در بـازار كـار و بـه تبـع آن در اقتصـاد       حداقل دستمزد از جمله مهم
، به منظور حمايت از نيروي كار كم مهـارت و خـانواده   )در ايران(است، كه بطور ساليانه 

  .گردد و استثمار و در نهايت تحقق عدالت اجتماعي تعيين ميآنها در برابر فقر 
براي بررسي روند تغييرات كمي حداقل دستمزد، دوره مورد بررسـي بـه سـه دورة    

-68(، سالهاي اوليه بعد از انقالب و سالهاي جنگ تحميلـي  )1348-57(قبل از انقالب 
  .تقسيم شده است ،)1368-85(و سالهاي پس از جنگ تاكنون ) 1358

گـردد، حـداقل دسـتمزد اسـمي از سـال       مشاهده مي ،)2(همانگونه كه در نمودار 
و همچنين پس از پيروزي انقالب تا سالهاي پاياني جنگ، رونـدي   1357تا سال  1348

ريـال در  24900به  1348ريال در سال 1650صعودي اما يكنواخت و ماليم داشته و از 
  تنهـا سـال واسـط ميـان آنهـا يعنـي       در طـي ايـن دو دوره،  . رسيده اسـت  1368سال 

حداقل دستمزد اسمي تغييرات قابل توجه اي داشته است، بطوريكه نرخ آن  58-1357 
نزديك به سه برابر نرخ قانوني حداقل دستمزد اسمي در  ،)ريال17010( 1358در سال 

تـوان در تغييـر    دليل اين تغيير عمده را مـي . بالغ گشته است) ريال 6300( 1357سال 
وع نگرش دولتمردان پس از پيروزي انقالب نسبت به جامعه كارگري و وجود جريانـات  ن

  . فكري معتقد به حمايت از حقوق كارگران ارزيابي نمود
  )1348- 85(، 100=1376روند حداقل دستمزد ماهيانه اسمي و واقعي :)2(نمودار 
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ـ     1/16ا نـرخ  براساس داده هاي موجود، حداقل دستمزد اسمي تا قبـل از انقـالب ب
درصد رشد نامحسوسـي   9/3درصد رشد نموده ولي پس از انقالب تا پايان جنگ با نرخ 

بخش عمده دليـل كـاهش رشـد آن پـس از انقـالب بـه سياسـت انجمـاد         . داشته است
گردد كه به موجب تصميم شوراي عالي كار، حـداقل دسـتمزد قـانوني     دستمزدي بر مي

  . ريال تثبيت گرديد19050در نرخ ) 1359-63(سال  5براي مدت 
  .، به تفكيك دوره ها100=1376نرخ رشد حداقل دستمزد ماهيانه اسمي و واقعي :)2(جدول 

  1348-85  1368-85  1358-68  1348-57 عنوان
  %7/28  %4/27  %9/3  %1/16 نرخ رشد ساالنه حداقل مزد اسمي
  %3/3  %1/6  - % 13  %4/4 نرخ رشد ساالنه حداقل مزد واقعي

داده هاي وزارت كار و امور اجتماعي و بانك مركزي جمهوري اسالمي ر اساس ب: مأخذ
  .ايران

اما پس از پايان جنگ تحميلي، حداقل دستمزد اسمي روندي صعودي و شتابان به 
ــرخ رشــد   ــا ن ــال در ســال  30000درصــد، از مبلــغ  4/27خــود گرفتــه و ب ــه  69ري ب

توان اين افزايش چشمگير را مي لت اصليع. بالغ گشته است 85ريال در سال 1500000
كه در آن لزوم توجه بيشتر به نيازهاي  ،ارزيابي كرد 1369در تصويب قانون كار در آبان 

دستمزد قانوني با نرخ تورم مورد تĤكيد قرار گرفته  معيشتي كارگران و همخواني حداقل
حداقل  ،1370، يعني سال 1369است، بطوريكه در اولين سال اجراي قانون كار مصوب 

بـه   1369ريـال در سـال    30000درصد رشد از مبلغ ماهيانه  67/66دستمزد اسمي با 
  .افزايش يافته است 1370ريال در سال  50000

، شاهد روندي ناهمسان در مورد حـداقل مـزد واقعـي هسـتيم،     )2(بر طبق نمودار 
ز درصـد رونـدي صـعودي داشـته و ا     4/4با نـرخ رشـد    1348-57بطوريكه در سالهاي 

امـا پـس از   . رسيده اسـت 1357ريال در سال 241379به  1348ريال در سال 163366
بدليل اتخاذ سياست تثبيت دستمزدي از سوي شـوراي  ، 1358-68انقالب طي سالهاي 

درصد، سير نزولي بخـود   13عالي كار و تورم موجود در اقتصاد ايران، با نرخ رشد منفي 
ريـال ، حتـي كمتـر از    146041يعنـي  1368 گرفته و به پايين ترين حد خود در سـال 

مشـاهده  ) 2(همانگونـه كـه در نمـودار    . ، تنـزل داشـته اسـت   1348مقدار آن در سـال  
جهش چشمگيري داشـته و بـا بـيش از     1357-58گردد، حداقل مزد واقعي در طي  مي



  

 127....... ..................... ... بررسي رفتار حداقل دستمزد و اثر آن بر اشتغال جوانان

 
ريـال افـزايش يافتـه     584536بـه    1357در سـال   ريال241379 درصد رشد از  140
  . است

اي در نرخ حداقل مزد واقعـي رخ داده اسـت،    زماني ديگري كه تغيير عمدهمقطع  
درصـدي در نـرخ حـداقل دسـتمزد واقعـي       06/38كه شاهد رشد  ،باشد مي 1370سال 

 67/66و تغييـر   1369دليل اصلي آن، به اجرا درآمدن قانون كار مصـوب آبـان   . هستيم
روند رشـد حـداقل دسـتمزد    در كل، . درصدي در نرخ حداقل دستمزد اسمي بوده است

كه نرخ حداقل دستمزد اسمي رشد قابل  ،به گونه اي بوده است 1368-85طي سالهاي 
داشته، درحاليكه تغيير در حداقل دستمزد واقعي بطور ) درصد 27بيش از (مالحظه اي 

درصد در كل اين دوره رشد داشـته   1/6متوسط ساليانه چندان محسوس نبوده و با نرخ 
توان ادعا نمود كه اگر چه افزايش حـداقل دسـتمزد اسـمي اثـر      لذا مي) 2جدول. (است

بويژه كارگران كم مهارت كه  -تظاهري زيادي داشته است، اما در سطح زندگي كارگران 
بر اساس تغييـرات حـداقل    -سطح دستمزدشان عموماً نزديك به حداقل دستمزد است 

  .دستمزد واقعي، تغيير چنداني رخ نداده است
محاسـبه   1358كه حداقل دستمزد واقعي را براساس سال پايـه  استنتاج، زماني اين

حـداقل   1385تـا   1358بـر ايـن اسـاس از سـال     . كنيم، قوت بيشتري خواهـد گرفـت  
نيـز   1358، حتـي بـه سـطح اوليـه آن در سـال      نداشتهدستمزد واقعي نه تنها افزايش 

ل دستمزد واقعـي در پايـان   محاسبات نشان دهنده آنست كه ميزان حداق. نرسيده است
به كمتر از يك سوم مقدار واقعي آن نسـبت بـه سـال     1367جنگ تحميلي يعني سال 

  )الف3نمودار ( كاهش يافته است 1358
  1358- 68، طي 100=1358روند حداقل دستمزد واقعي به سال پايه ) الف3(نمودار 
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  1369- 85، طي 100=1358روند حداقل دستمزد واقعي به سال پايه ) ب3(نمودار 
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شـاهد رونـد    1369پس از پايان جنگ، با توجه بـه تصـويب قـانون كـار در سـال      
صعودي حداقل دستمزد واقعي هستيم، اما اين روند رو به رشـد بـا متوسـط نـرخ رشـد      

بازگردانـد و در   1358نتوانسته حداقل دستمزد را به ميـزان واقعـي آن در سـال    %  5/6
رسيده است و اين بـه معنـي   1358صد مقدار آن در سال در 70به كمتر از  1385سال 

كاهش حداقل دستمزد واقعي، كاهش قدرت خريد كارگران و به عبارت ديگر بدتر شدن 
  .)ب3نمودار (  سطح زندگي قشر كارگر طي سه دهة اخير است

  
  ارائه الگو و برآورد آن -6

وان، از آن جهـت  ها به عنوان كارگران نوجـ ساله 10-14سني  گروه در اين تحقيق
در مشاغل بدون نياز به مهارت باال و با حقـوق   اكثراًكه بيشتر از قشر فقير جامعه بوده و 

باشند دريافتي پايين در حدود حداقل مزد رسمي و حتي كمتر از آن، مشغول به كار مي
در نظر گرفته شده اند و اثـر حـداقل    ها به عنوان كارگران جوانساله 15-24و ردة سني

  .د رسمي بر اشتغال در اين دو گروه مورد بررسي قرار گرفته استمز
جهت آزمون اثر حداقل دستمزد رسمي بر اشتغال در ايران، بر اسـاس مـدل ارائـه    

 ،كـار در گروههـاي سـني بـرآورد     شده در تحقيق گيدلينگ و ترل، توابع تقاضاي نيروي
رسمي بـر اشـتغال در    مزددر مجموع، مدل زير جهت برآورد تأثير حداقل دست. گردد مي

ايران انتخاب شده كه در آن اشتغال در هر گروه تابعي از اشتغال با وقفه در همان گروه، 
  : ساله به باال در نظر گرفته شده است 25حداقل دستمزد رسمي و نرخ بيكاري مردان 

Ln Empt= α0+ α1 LnEmpt-1 + α2 LnMwt + α3 LnUnEmpt + α4 Dt   
                  + α5 Dt + α6 Dt LnUnEmpt + εt )١(  
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 LnEmpt  وLnMwt  در ) در گروه مورد بررسي(به ترتيب به عنوان لگاريتم اشتغال

 همچنـين  . انـد  تعيين شده tرسمي ايران در زمان  و لگاريتم حداقل دستمزد tزمان 
. باشد مزد رسمي ميبه تغييرات حداقل نسبت ) رد بررسيگروه مو(معرف كشش اشتغال 

كه ) 1357-67هاي سال(همچنين به دليل وجود مقاطع زماني انقالب و جنگ تحميلي 
نيز در مدل رگرسـيون   )D(تأثير گذار در اشتغال بوده اند، متغير مجازي انقالب و جنگ 

  . فوق در نظر گرفته شده است
در حالـت يـا مـدل    . گرددبرآورد ميدر دو حالت ) 1(ي الزم به ذكر است كه رابطه

سال به عنوان متغير وابسته و در مـدل دوم   14تا  10اول از لگاريتم شاغلين گروه سني 
با . شودسال به عنوان متغير وابسته استفاده مي 24تا  15از لگاريتم شاغلين گروه سني 

ي برداري بـا  توجه به وجود وقفه در الگو، روش مناسب در برآورد الگو، روش خودتوضيح
  .مي باشد) ARDL1(هاي گسترده وقفه

بـر گرفتـه از    1375هاي سـني، تـا سـال    آمار مربوط به سري زماني اشتغال گروه 
بـرآورد  "هاي برآورد شده توسط آقاي عليرضـا امينـي، در مقالـه اي تحـت عنـوان       داده

بوده و براي " 1345-1375هاي آمارهاي سري زماني اشتغال در اقتصاد ايران، طي سال
هاي عمومي نفوس و مسكن منتشـر   هاي سرشماري برگرفته از داده 1375-85هاي سال

ريزي شده از سوي مركز آمار ايران و برآوردهايي كه در دفتر اقتصاد كالن معاونت برنامه
 .باشدو نظارت راهبردي رياست جمهوري انجام شده و در انتشارات آن موجود است، مي

با مديريت آقاي اميني در  85الي  75از آنجائيكه برآوردهاي اشتغال در سالهاي ما بين  
دفتر اقتصاد كالن انجام گرفتـه اسـت، بنـابراين از لحـاظ روش بـرآوردي بـا داده هـاي        

هـاي حـداقل دسـتمزد    همچنـين داده  .تفاوت ساختاري نـدارد  75اشتغال سالهاي قبل 
  .ماعي گرفته شده استرسمي از وزارت كار و امور اجت

  
  آزمون پايايي متغيرها - 6-1

با توجه به اينكه بسياري از متغيرهاي سري زماني در اقتصاد پايا نيستند، بنـابراين  
پيش از استفاده از اين متغيرها مي بايست پايايي و يا ناپايـايي آنهـا مـورد آزمـون قـرار      

                                                            
1 Auto Regressive Distributed Lag Method  
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است كه امـروزه بـراي تشـخيص    آزمون ريشه واحد، يكي از رايج ترين آزمونهايي . گيرد
در ايـن آزمـون هرگـاه قـدر     . گيـرد پايايي يك فرآيند سري زماني مورد استفاده قرار مي

 1فولر بزرگتر از قدر مطلق مقادير بحرانـي مـك كينـان    -ديكي) محاسباتي(مطلق آماره 
ر د. تـوانيم رد كنـيم   بيشتر باشد، آنگاه فرضيه مبتني بر ايستا بودن سري زماني را نمـي 

فولر محاسبه شده كوچكتر از مقدار بحرانـي مـك كينـان     -مقابل اگر مقدار آماره ديكي
   .باشد، سري غير پايا خواهد بود

از آزمون  متغيرهاي موجود در مدل) پايايي(، جهت تعيين ايستايي در اين پژوهش
 Eviews(6)بوسيله بسته نرم افزاري  3و ديكي فولر تعميم يافته 2ريشه واحد ديكي فولر

  . استاستفاده شده 
 فولر تعميم يافته - آزمون ريشه واحد ديكي: 3جدول 

 آماره محاسباتي در تفاضل مرتبه اول آماره محاسباتي در سطح متغير

LnEmp10-14 2.12- **4.11- 

LnEmp15-24 2.57- ***3.26 - 

LnUnEmp25-64 3.06- **4.1- 

LnMW 1.67- **4.05- 

با وجود عرض از مبدا و شه واحد در سري زماني ريعبارت از وجود فرض صفر 
  .استروند 

درصد مي  90و  95بيانگر معناداري در سطح احتمال به ترتيب  ***و  **
  .باشند

  Eviews(6)خروجي نرم افزار : منبع

بر اساس نتايج بدست آمده همه متغيرها از نـوع تفاضـل مرتبـه اول، داراي جملـه     
رمطلق آماره محاسباتي براي تمام متغيرها از قـدرمطلق  قد. ثابت و بودن روند مي باشند

هـاي مـورد بررسـي بـا يكبـار      بـدين معنـي كـه سـري    . آمارة مك كينان بزرگتـر اسـت  
 I(1)يك،  4اند و بنابراين تمام متغيرها ايستا از درجة هم انباشتگيگيري پايا شده تفاضل

بـا متغيرهـاي نامانـا مواجـه     در مدل مورد بررسـي   بنابراين با توجه به اينكه. مي باشند

                                                            
1 Mackinnon 
2 The Dickey- Fuller(DF) Test 
3 The Augmented Dickey- Fuller (ADF) Test 
4 Integrate 
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به عنوان مناسب ترين روش مورد انتخـاب   ARDLهستيم، استفاده از آزمون همجمعي 

در . نسبت بـه آزمونهـاي ديگـر اسـت     ARDLقرار مي گيرد، كه اين همان مزيت آزمون 
هاي سني شاغلين، ابتدا پـس از تعيـين وقفـه بهينـه، آزمـون      ادامه براي هر يك از گروه

ARDL مدت و سپس آزمون  كوتاهARDL در نهايت الگـوي  . بلندمدت انجام مي پذيرد
  .گرددبراي هر يك از دو گروه برآورد مي )ECM(تصحيح خطا 

  كوتاه مدت و نتايج حاصل از آن  ARDLآزمون  -6-2
هاي جوسيليوس كه متكي به آزمون –استفاده از روشهاي همگرايي مثل جوهانسن 

) 1378نوفرسـتي،  ( رسـند  يرقابل اطمينـان بـه نظـر مـي    پايايي مي باشند تا حدودي غ
و بـا منظـور وقفـه     ARDLبا اسـتفاده از روش   ،)2001(براساس مطالعه پسران و شين 

هاي مناسب مي توان ضرايب بلندمدت سازگاري ميان متغيرهاي مورد نظر در يك مدل 
بـودن   I(1)يـا  و  I(0)را بدست آورد و اين در حالي است كه روش مذكور بدون توجه به 

بنابراين به طور كلي استفاده از روش هم انباشتگي انگـل  . شود متغيرهاي مدل انجام مي
 –گرنجر و جوهانسن داراي محدوديت هاي زيادي است از جمله آنكـه آزمـون انگـل     –

دار اسـت از   گرنجر در حجم نمونه هاي كوچك برآوردهـاي حاصـل از ايـن روش تـورش    
رهاي حداقل مربعات، غيرنرمال است بنـابراين انجـام آزمـون    سويي توزيع حدي برآوردگ

  ). 1378نوفرستي، ( اعتبار است فرضيه با استفاده از آماره هاي معمول بي
  :به شرح زير مي باشد ARDLبه طور كلي مزيت بارز و عمده آزمون 

در روش جوهانسن براي كل متغيرهاي الگوي مورد نظر وقفه يكساني انتخاب مـي  
بـراي تـك تـك متغيرهـا ممكـن اسـت بـا اسـتفاده          ARDLحاليكـه در روش  شود در 

هاي بهينه متفـاوتي انتخـاب    بيزين، آكائيك و حنان و كوئين وقفه –ازمعيارهاي شوارتز 
اين اسـت كـه ايـن روش     ARDLترين معايب آزمون  با اين وجود يكي از مهم. مي شود

د مدت را دربرآورد و تخمـين مـدل   نمي تواند در آن واحد بيش از يك رابطه تعادلي بلن
تـوان   مـي  Microfitبا استفاده از نرم افزار  ARDLهمچنين از طريق آزمون . نشان دهد

در اين تحقيق با اتكا به معيارهـاي آكائيـك و   . روابط كوتاه و بلند مدت را مشخص نمود
الگـو در  بيزين و با توجه به اين كه هـر يـك از ايـن دو معيـار در وقفـه ي اول       -شوراتز

ي الگو  ي يك به عنوان وقفه بهينهلذا وقفه ،)5و  4جداول(حداقل  مقدار خود قرار دارند 
  . در هر دو گروه شاغلين انتخاب مي شود
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  سال 14تا  10تعيين وقفه بهينه الگو براي شاغلين  :4جدول 

  وقفه سوم وقفه دوم وقفه اول                معيار
 113.65 33.38 30.34 معيار آكائيك

 109.56 29.22 26.12 بيزين - معيار شوارتز 

  يافته هاي تحقيق     : خذٔما

  سال 24تا  15تعيين وقفه بهينه الگو براي شاغلين  :5جدول 
  وقفه سوم وقفه دوم وقفه اول                معيار

 271.37 266.08 263.2 معيار آكائيك

 259.91 259.42 257.3 بيزين - معيار شوارتز 

  يافته هاي تحقيق: خذٔما

و   بر اساس تحليل پسران(كوتاه مدت  ARDLپس از تعيين وقفه ي بهينه، الگوي 
براي اجتناب از  100بيزين براي  نمونه هاي كمتر از  -، از معيار شوارتز)1998(اسميت 

بر اساس هر يك برآورد شده است كه نتايج آن  ،)كاهش درجه آزادي استفاده شده است
  . آمده است 7و  6از دو گروه شاغلين در جداول 

  سال 14- 10نتايج حاصل از تخمين مدل پويا براي شاغلين  :6جدول
T-Ratio[Prob.] Standard Error Coefficient Regressor  

]0.000   [5.56 0.12 0.64 LnEmp(-1) 

]0.000   [12.59 0.77 9.67 LnMW 

]0.000   [4.31- 1.32 5.67 - LnMW(-1) 

]0.57   [0.58 0.15 0.084 LnUnEmp 

]0.006   [2.92- 2.00 5.84 - C 

0.95 R-Squared 

187.4 F-Stat. 

2.06  DW-Statistic 

LnEmp  باشدي الگو  ميسال، متغير وابسته 14-10براي گروه سني.  
  يافته هاي تحقيق: خذٔما
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 14تـا   10در هر سال بـر اشـتغال   مزدحداقل كه نتايج كوتاه مدت نشان مي دهد 

سال گذشته تأثير منفـي  دارد و بر عكس حداقل مزد  تأثير مثبت در همان سال ساله ها
ــتغال    ــر اشـ ــي داري بـ ــروه  معنـ ــن گـ ــراي  از آنجائي. داردايـ ــان بـ ــه كارفرمايـ    كـ

رات آن يـ گيري در مورد سياستهاي استخدامي خود به نوع هزينه ها و ميزان تغي تصميم
  . لذا اين برآورد با واقعيت موجود در بازار مطابقت دارد دارندبل توجه در سال ق

، يكي از در هرسال يعني افزايش قدرت خريد خانواراز طرفي با افزايش حداقل مزد 
هاي آنان است كم رنگتر شده و لـذا تعـداد    داليل اصلي اشتغال نوجوانان كه فقر خانواده

ار كار خارج مي شوند و اين يعنـي كـاهش جمعيـت    زيادي از نوجوانان جوياي كار از باز
تـوان افـزايش نـرخ     فعال كه با فرض ثابت بودن فرصتهاي اشتغال براي ايـن گـروه، مـي   

حـداقل مـزد بـر     اشتغال را پيش بيني نمود كه اين پيش بيني با توجه به ضريب مثبت
آورد مـدل  الزم به ذكر اسـت كـه در بـر    .شده استبرآورد سال هر اشتغال اين گروه در 

  .متغيرهـاي مجـازي از مـدل حـذف گرديـده انـد       بودندار ن گروه بدليل معنياين براي 
يـر  غتأثير لگاريتم متغيرهاي مستقل بر لگاريتم متتمام ضرايب در هر دو گروه همچنين 

  .وابسته را نشان مي دهند
  سال 15-24نتايج حاصل از تخمين مدل پويا براي شاغلين  :7جدول

T-Ratio[Prob.] Standard Error Coefficient Regressor  
]0.000   [40.88 0.02 0.95  LnEmp(-1) 

]0.000   [322.8 0.05 14.87 LnMW 

]0.000   [41.64- 0.34 14.07 - LnMW(-1) 

]0.070   [1.88 0.52 0.98  LnUnEmp 

]0.050   [2.03 0.71  0.0014  D.LnMW 

]0.061   [1.94- 0.80  0.0016 -  D.LnUnEmp 

]0.020   [2.44- 0.58 1.41 - C 

0.99 R-Squared 

3670453 F-Stat. 

1.81  DW-Statistic 

LnEmp  باشدي الگو ميسال، متغير وابسته 24-15براي گروه سني.  
  يافته هاي تحقيق: خذٔما 



  

 1394نيمه ي  اول  ، 19ي  هم، شمارهد، سال اقتصاد كالن  ژوهشنامه يپ........................134

 

       
. اهد نتايج مشابهي هسـتيم شسال نيز  24تا  15در برآورد الگوي كوتاه مدت گروه 

عكس نـرخ  ته و بـر شـ سال قبل تأثير منفي بر اشتغال دادر  وه نيز حداقل مزددر اين گر
با ايـن تفـاوت كـه از لحـاظ     . تأثير مثبت بر اشتغال آنان دارد در سال جاري حداقل مزد

سال برآورد شده  14تا  10 سني عددي ميزان تأثير گذاري در هر دو مورد بيش از گروه
  .است

داقل مزد و نرخ بيكاري بزرگساالن از معني داري در اين گروه دو متغير مجازي ح 
امـا از لحـاظ ضـرايب بـرآوردي      .خوبي برخوردار بوده و در برآورد مدل آورده شـده انـد  

در مـورد نـرخ بيكـاري    . ايـن دو متغيـر ندارنـد   گـذاري   چندان تغييري در ضريب تـأثير 
شـد، در  هـر دو گـروه    با بزرگساالن كه نشانگر دوران ركود و رونق اقتصاد و بازار كار مي

تـوان ناشـي از    تأثير مثبت اما نـاچيزي داشـته كـه آن را مـي    افزايش حد اقل مزد سني 
بـا سـطح دسـتمزدهاي پـايين در      تراگرايش كارفرمايان به استفاده از كارگران كم مهـ 

   . هاي ركودي ارزيابي نمود دوره
 10گروه سـني   سال نيز مشابه 24الي  15نتايج حاصل از مدل در مورد رده سني 

سال است با اين تفاوت كه بخش زيادي از اين گروه در شرايط كار بسر مي برند و  14تا 
جوانان به تحصيل، به ويژه تحصـيالت تكميلـي،    گرايشدرعين حال . منع قانوني ندارند

رود كـه در صـورت فـراهم شـدن      ناشي از مهيا نبودن فرصت شغلي است و انتظـار مـي  
. ن ميزان گرايش به تحصيل كمتـر از مقـدار كنـوني آن خواهـد بـود     شرايط كار براي آنا

دهد طي سـالهاي اخيـر تعـداد دختـران شـركت كننـده و        همانطور كه آمارها نشان مي
گرفتـه اسـت كـه يكـي از      پذيرفته شده در مقاطع تحصيلي باالتر از تعداد پسران پيشي
ي زنان نسبت به مـردان در  داليل عمده آنرا مي توان در وجود فرصتهاي شغلي كمتر برا

بعد از تخمين معادله پويا براي هر يك از گروه هاي شاغلين  .بازار كار ايران جستجو كرد
ورد الگوي بلندمدت، الزم است تا آزمون وجود يا عدم وجود رابطه بلندمدت آو قبل از بر
در هر الگـو،   براي انجام اين آزمون بايد ضريب برآوردي با وقفه متغير وابسته. انجام شود

آماره محاسباتي براي دو الگـو بـه ترتيـب    . از يك كسر و بر انحراف معيارش تقسيم شود
  .آيدبه دست مي -2.5و  -3برابر با 
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 -دوالدو -به دليل آن كه اين اعداد محاسـباتي از مقـدار بحرانـي جـدول بنرجـي      

بنـابراين  . كمتـر اسـت   از لحاظ قدرمطلق، )-3.35(درصد  95مستر در سطح معناداري 
تـوان در ادامـه الگـوي    لـذا مـي  . شـود فرضيه مبني بر وجود رابطه بلندمدت پذيرفته مي

  .بلندمدت را برآورد نمود
 بلندمدت و نتايج حاصل از آن  ARDLآزمون  -6-3

 ARDLدر گام بعدي، پس از برآورد الگوي كوتاه مدت، تخمين الگـوي بلندمـدت   
هاي تحقيق ضـرايب   بر اساس يافته .است 9و  8ل براي هر يك از دو گروه به شرح جداو

برآوردي بلند مدت در هر دو گروه نيز بر نتايج بدست آمده كوتاه مدت منطبق بـوده بـا   
اين تفاوت كه از لحاظ عددي ضريب تأثيرگذاري حداقل مزد بر اشـتغال در بلنـد مـدت    

بـرآورد   15.55اله ها س 24تا  15و براي گروه  11.19ساله ها برابر  14تا  10براي گروه 
برآورد مـدل  . باشد بيشتر مي) 14.87و  9.67(شده كه از مقادير برآوردي در كوتاه مدت 

دهد كه روند اشـتغال در ايـران در ايـن دو رده سـني از رونـدي       در بلند مدت نشان مي
تـوان نتيجـه گرفـت كـه در اثـر        مثبت نسبت به حداقل مزد برخوردار بوده و حداقل مي

  .حداقل مزد از ميزان اشتغال در اين دو گروه كاسته نشده استافزايش 
  سال 14- 10نتايج حاصل از تخمين مدل بلندمدت براي شاغلين : 8جدول

T-Ratio[Prob.] Standard Error Coefficient Regressor  
 ]0.000   [9.05  1.24 11.19 LnMW 

 ]0.56   [0.60  0.39 0.23 LnUnEmp 

 ]0.000   [4.53 -  3.61 16.33 - C 

LnEmp  باشدي الگو  ميسال، متغير وابسته 14- 10براي گروه سني  .    
   

  سال 15- 24نتايج حاصل از تخمين مدل بلندمدت براي شاغلين : 9جدول 
T-Ratio[Prob.] Standard Error Coefficient Regressor  

 ]0.000   [42.11  0.37 15.55 LnMW 

 ]0.205   [1.29  0.015 0.019 LnUnEmp 

 ]0.177   [1.38  0.02  0.028  D.MW 

 ]0.183   [1.36 -  0.02  0.3-  D.UnEmp 

 ]0.000   [26.57-  1.02 27.16 - C 
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LnEmp  باشدي الگو  ميسال، متغير وابسته 24-15براي گروه سني.  
  يافته هاي تحقيق: خذٔما

  ARDLدر روش  ECMنتايج آزمون  -6-4
اي از متغيرهاي اقتصادي، مبناي آماري استفاده از ين مجموعهانباشتگي بوجود هم

هـاي تعـديل   ها در واقع نـوعي از مـدل   اين مدل. كندالگوهاي تصحيح خطا را فراهم مي
ك رابطه بلندمـدت، نيروهـاي مـوثر در    ياند كه آن ها با وارد كردن پسماند پايا از جزيي
با ايـن  . شوندگيري ميلندمدت اندازهمدت وسرعت نزديك شدن به مقدار تعادلي بكوتاه

برآورد شـده كـه   ) با توجه به گروه سني(توصيف، الگوي تصحيح خطا براي هر دو حالت 
   :نتايج حاصل به شرح زير است

منفي و كـوچكتر از يـك    ECM(-1)براساس نتايج ارئه شده در جداول زير، ضريب 
بـرويم در الگـوي اول و    t+1دوره بـه   tاست و اين امر حاكي از آن است كه اگر از دوره 

درصـد انحـراف اشـتغال از مسـير بلندمـدتش توسـط        5و  36دوم به ترتيب به ميـزان  
از طرفي كوچكتر از واحد بودن اين ضريب به معني . شودمتغيرهاي هر الگو تصحيح مي

دهنـده  نشـان  ECMهمچنـين  . باشـد با ثبات بودن و همگرايي در رسيدن به تعادل مي
بودن اشتغال دو گروه سني است و معنادار بودن آن حاكي از وجود رابطه عليـت  زا درون

داري ضرايب تعديل به همچنين معنا. بلندمدت از سمت متغيرهاي الگو به اشتغال است
 ECM(-1)ضريب برآورد شده خطاي تعادلي . كندنوعي بر نقش مثبت انتظارات تاكيد مي
تفاده از ابزارهاي سياستي موجود در كشور نشـان  سرعت نيل به تعادل بلندمدت را با اس

از اختالف ميان متغيرهـاي توضـيحي و    0.05و  0.36دهد كه در هر دوره به ترتيب مي
 . شودمتغير وابسته حذف شود يا عدم تعادل متغير هدف تعديل مي

  سال 10-14نتايج حاصل از تخمين الگوي تصحيح خطا براي شاغلين   :10جدول 
T-Ratio[Prob.] Standard Error Coefficient Regressor  

 ]0.000   [12.59  0.77 9.67 D(LnMW) 

 ]0.58   [0.58  0.145 0.083 D(LnUnEmp)  
 ]0.006   [2.92 -  2.00  5.84 -  D(C) 

 ]0.004   [3.09 -  0.116  0.36 -  ECM(-1) 

0.83 R-Squared 

58.9  F-Stat. 

2.06  DW-Statistic 
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D(LnEmp) باشدي الگو  ميسال، متغير وابسته 14-10گروه سني  براي .  

  
  سال 15- 24نتايج حاصل از تخمين الگوي تصحيح خطا براي شاغلين  :11جدول 

T-Ratio[Prob.] Standard Error Coefficient Regressor  
 ]0.000   [322.9  0.046 14.87 D(LnMW) 

 ]0.069   [1.88  0.0005 0.98 D(LnUnEmp)  
 ]0.050   [2.03  0.0007 0.0014 D(D.MW)  
 ]0.061   [1.94 -  0.0008 0.0015 - D(D.UnEmp) 

 ]0.020   [2.44 -  0.578  1.41 -  D(C) 

 ]0.032   [2.24 -  0.023  0.052 -  ECM(-1) 

0.99 R-Squared 

31151  F-Stat. 

1.81  DW-Statistic 

D(LnEmp)  باشدالگو  مي يسال، متغير وابسته 24-15براي گروه سني.  
  يافته هاي تحقيق: خذٔما
 
 

 :نتيجه گيري -7
با توجه به مطالعات تجربي، در سه الگوي رقـابتي، انحصـار در خريـد و رقـابتي دو     

به طور صريح مشخص نيست و با در نظر گـرفتن   بخشي، اثر حداقل دستمزد بر اشتغال،
توان اثر مثبـت،  مي شده اده و نوع داده هاي استف يك از اين الگوها، بسته به متغيرها هر

  . نتايج متفاوتي بدست آورد منفي و يا تركيبي از هر دو را برآورد نمود و
در بررسي روند حداقل دستمزد مشخص گرديده است، درحاليكه حداقل دستمزد  

برخوردار بوده، حـداقل دسـتمزد   ) درصد 7/28(رسمي در كل دوره از رشد نسبتاً بااليي 
بـا توجـه بـه    . درصدي برخوردار بوده است 3/3از رشد  1376پايه  واقعي بر اساس سال

تغيير در نيازهاي اجتماعي خانوار نسبت به چهار دهة پيش، اين وضعيت نشـان از عـدم   
پوشش نيازهاي اساسي خانوار كارگر دريافت كننده حداقل دستمزد و بـه عبـارتي بـدتر    
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چند كه بر اساس داده ها، حـداقل  هر . شدن وضعيت اقتصادي اين گروه از كارگران دارد
  .دستمزد رسمي رشد بااليي داشته است

در اين پژوهش تأثير حداقل دستمزد رسمي  بر تقاضاي نيـروي كـار بـا اسـتفاده      
بر اسـاس نتـايج بـرآورد،    . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است ARDLمدل رگرسيوني 
  اشـتغال در گـروه سـني   و  سـاله هـا   10 -14شـتغال گـروه   رسمي بر ا حداقل دستمزد

ايـن نتـايج بـا شـواهد تجربـي نيـز       . داشته استداري  معنيساله ها اثر مثبت  15 -24 
 فعـال  در جمعيـت  سهم ايـن گـروه سـني   در طول دورة مورد بررسي از . سازگاري دارد

كشور كاسته شده است كه مهم ترين عامل آن كاهش تعداد فرزندان در خانوارهاي فقير 
هاي تحصيل و به تبع آن خروج بخش بزرگي از كودكان از  ل، افزايش سالو متوسط الحا

   .بازار كار بوده است
تعيـين  توان نتيجه گرفت كه حداقل دستمزد به عنوان شاخصي بـراي   بنابراين مي

همچنين در اثـر افـزايش   . گيرد از سوي كارفرمايان قرار نمينيروي كار بـراي ميزان تقاضا 
شـاغلين فاقـد پوشـش بيمـه اي و     (است اشتغال غير رسمي حداقل مزد رسمي، ممكن 

گسترش يابد از سويي ديگر، دولتي بودن بخش عمده اي از صنايع مـادر و  ) حداقل مزد
گردد كه سياستهاي اشتغال در ايران از قوانين طبيعي  بطور كلي اقتصاد ايران، باعث مي

اقل دسـتمزد در هـر يـك از    با توجه به تأثيرگذاري متفاوت حـد  .در اقتصاد تبعيت نكند
، تعيـين نرخهـاي چندگانـه حـداقل مـزد بـر       و مناطق مختلف كشور بخشهاي اقتصادي

توانـد بـه    اساس كشش اشتغال در هر بخش يا منطقه نسبت به تغييـرات دسـتمزد مـي   
 بـر عنوان راه حلي براي كاهش آثار منفي آن بر اشـتغال و افـزايش تـأثيرات مثبـت آن     

اجتمـاعي   -يع عادالنه تـر درآمـد، و بهبـود وضـعيت اقتصـادي      توزاهدافي چون تحقق 
  .، مد نظر تصميم گيرندگان و سياست گذاران اقتصادي قرار گيردكارگران
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