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چکیده

در اين پژوهش به بررسی اثرات حداقل دستمزد بر دستمزد نیروی کارر
ماارداو و اناارو در بشااش ک اارورای ايااراو در دوره 1391 – 1360
پرداختهايم .بدين منظور اا روش الگوی خودتوضیح بر وقفههری گسترده
( )ARDLبهره گرفتهايم .يرفتههر ن رو میدهد که در کوترهمدت حداقل
دستمزد و نرخ تورم و در بلندمدت حداقل دستمزد و بهارهوری نیاروی
کاارر ک اارورای نؤااش مااتثری در تمیااین دسااتمزد ماارداو در بشااش
ک رورای داشته است؛ درحرلیکه در کوترهمدت نرخ بیکرری و بهرهوری
نیروی کرر و در بلندمدت نرخ بیکرری و نارخ تاورم اثاری بار دساتمزد
مرداو ندارند .در تمیین دستمزد انرو در بشش ک رورای فؤا حاداقل
دستمزد تأثیر داشت؛ بنربراين ،نرخ بیکرری ،نرخ تورم و بهرهوری نیروی
کاارر در بشااش ک اارورای اثااری در تمیااین دسااتمزد اناارو در بشااش
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ک رورای نداشته است .افزوو بر اين ،حداقل دستمزد تأثیر بی تری بار
دستمزد نیروی کرر انرو نسبت به مرداو داشته است؛ به طوری کاه در
کوترهمدت يک درصد افزايش در حداقل دساتمزد برعاا افازايش 0/28
درصد در دستمزد مرداو و  0/48درصاد در دساتمزد انارو شاده و در
بلندمدت به ااای يک درصد در افزايش حداقل دستمزد  0/77درصد در
دسااتمزد ماارداو و 0/82درصااد دسااتمزد اناارو را افاازايش داده اساات.
بنربراين ،قرنوو حداقل دستمزد برعا کرهش تبمیض جنسیتی دساتمزد
نیروی کرر در بشش ک رورای ايراو شده است.
واژگان کلیدی :حداقل دستمزد ،دستمزد نیروی کرر ک رورای ،تفروت
جنسیتی دستمزد ،ايراو.

طبقهبندی .E24, J31, J08, J3, J43 :JEL

 .1مقدمه

اا اهداف مهم اقتصردی -اجتمرعی دولتهر حمريت و پ تیبرنی اا نیاروی کارر باهمنظاور
حفظ و ارتؤری قدرت خريد و رفره اندگی و تأمین امنیت شغلی آنارو و سارانجرم ،ايجارد
محیطی منرسب برای نیروهری فمارل جرمماه اسات (سابحرنی)1383 ،؛ باه طاوری کاه
دستمزد نیروی کرر اا ابمرد مشتلف اقتصردی و اجتمرعی مورد توجه سیرستگذاراو قارار
دارد (راسشی و ديندار رستمی.)1390 ،

 .2مبانی نظری

نظريههری دستمزد به طور کلی شارمل نظرياه عرضاه و تؤرضار ،هزيناه انادگی ،قادرت
پرداخت ،کررايی و نظريههاری جدياد ديگار هساتند (سابحرنی .)1383 ،در بسایرری اا
ک ورهری در حرل توسمه ،نظرم دستمزد کنونی ،انگیزة قوی برای کرر و تولید بی اتر در
بنگرههر به وجود نمیآورد و تنهر براسرس شراي امرنی و تورم عمل میشود .اين نظرم به
ويژه شیوههری پرداشدهی و نظرم پرداخت سنتی ،پرسخگوی محی اقتصردی بنگرههاری
اماروای نباوده و حتاای نؤ ای در ارتؤاری بهاارهوری نیاروی کارر ندارنااد ،کارا کااه او
سیستمهری دستمزد سنتی مبتنی بر عملکرد بنگره و بهرهوری نیروی کارر نباوده ،ثرنیار،
اين سیستمهر انمطرفنرپذير هستند ،ثرلثر ،ضد انگیزشی بوده و افزايش دستمزد کاررگراو
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کنداو ارتبرطی به شريستگی ،توانمندی و مهررت آنهر ندارد (ااوجی و امینای .)1387 ،اا
اين رو ،دولتهر برای جلوگیری اا اين وضع بر همکرری برخی ت کلهر اقادام باه تمیاین
حداقل دستمزد میکنند؛ امر منظور اا حداقل دستمزد ،کف مزدی است که بدوو توجاه
به میزاو بهرهوری کررگر و م شصرت جسمی و روحی او ،به نحوی تمیین مایشاود کاه
اندگی يک خرنوار را که تمداد متوسا آو توسا مراجاع رسامی در هار سارل تمیاین
میشود ،تأمین کند .اا جمله مهمترين شرخصهری تمیین حداقل دستمزد مایتاواو باه
نیراهری کررگراو و خرنوارهری آنرو ،تورم ير هزينههری ممارش ،ساطح اشاتغرل ،وضامیت
اقتصردی ک ور ،بهرهوری ،ظرفیت پرداخت بنگرههر ،مزايری تأمین اجتمارعی و میارنگین
دستمزد در بشش رسمی و غیر رسمی اقتصرد ،اشرره کرد (مهرگرو و رضرئی.)1388 ،
بر توجه به مرهیت قرنوو حداقل دستمزد ،اجرای آو ديدگرههاری موافا و مشارلف را
به همراه داشته است .موافؤرو اجرای اين سیرست به د يلی مرنند افزايش سطح متوس
استرندارد اندگی اق رر کمدرآمد ،افزايش انگیزه کرر ،تحريک مصرف در افراد کام درآماد
اا طري افزايش درآمد آنهر ،کرهش هزينههری دولات در امیناه تاأمین رفاره اجتمارعی،
نبود پیرمدهری بودجهای ،قربلیت اجرايی سرده آو و مؤربله بر استثمرر نیروی کرر ،اجارای
آو را توصیه میکنند .در مؤربل ،منتؤداو سیرست حداقل دستمزد ،پیرمادهريی اا قبیال
کرهش تؤرضری نیروی کرر اا طري کرهش تماداد سارعرت کاررگراو و يار کارهش تماداد
م رغل ،افزايش قیمت تمرم شاده محصاو ت در صانريمی کاه م امول قارنوو حاداقل
دستمزد هستند ،محدودکردو آاادی کررفرمر و کررگر ،کرهش رشاد اقتصاردی باه دلیال
تمرکز کررفرمريرو بر انتشرب نوع نهرده تولیدی ارااوتر (به جاری بهیناهسارای) ،افازايش
هزينههری اجتمرعی دولت ،کرهش حرشیه سود بنگرههر و کرهش تمريل افراد کام درآماد
به کسب تحصیالت مراتب بر تر را در خصوص اجرای ايان سیرسات محتمال مایدانناد
(عبرسینژاد و همکرراو .)1392 ،به طور کلی ،هدف بی تر دولتهر برای تمیاین حاداقل
دستمزد و استرنداردهری ديگر اشتغرل برای بهبود وضمیت نیروهری فمرل جرمماه ،تاروي
رفترر قرنونیتر کررکنرو ،جلوگیری اا استثمرر نیاروی انسارنی ،بار رفاتن ساطو ديگار
دستمزد ،اا میرو بردو رقربت غیرقرنونی کررفرمريرو ،تأمین رشد سريع و تواياع عرد ناه
درآمد ملی بوده است.
تمیین حداقل دستمزد و افزايشهری منظم ير نرمنظم آو اثرات اجتمرعی ،اقتصردی و
سیرسی مشتلفی در بردارد که اا آو جمله میتواو به اثر بر اشتغرل ،بهرهوری نیروی کرر،
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سطح قیمتهر ،سطح سرير دستمزدهر و فؤر اشرره کرد .بنربراين ،مطرلمه هر ياک اا ايان
اثرات برای سیرستگذاریهری قارنوو تمیاین حاداقل دساتمزد در ک اورهری در حارل
توسمه ضروری است.
تغییرات حداقل دستمزد بر ردههری ديگر مزدی ،به وياژه ردههاری پاريین دساتمزد،
متثر است .به همین منظور قرنوو حداقل دستمزد باه عناواو ممیارری بارای بار رفاتن
دستمزدهر ،نه تنهر در بشش دولتی بلکه در بشش غیر دولتی اا جمله بشاش ک ارورای
نیز استفرده میشود؛ به طوری که کررفرمريرو بارای کارهش هزيناههار مريلناد دساتمزد
کمتری را بپردااند و تمیین حداقل دستمزد مارنع اا ايان اسات کاه کررفرمريارو اا ياک
سطح ممین کمتر پرداخت نمريند و بدين شیوه هزيناههار را در ياک ساطح بارای تمارم
کررفرمريرو تر حدودی يکسروسرای میکند (نجفی کرج آبرد .)1390 ،نکته حارئز اهمیات
اين است که نیروی کرر در براار ،همگن نبوده و براسرس قرنوو طبؤهبندی م ارغل تمارم
سطو دستمزدی اا قرنوو حداقل دستمزد متأثر میشوند ،امر به نظر میرسد که اثر اين
قرنوو بر سطو پريینتر دستمزدی بی تر اا سطو بر ی دستمزدی برشد و اا آنجار کاه
کررگراو غیر متشصاص ساهم بار يی در ساطو پاريین دساتمزدی دارناد ،در نتیجاه،
دستمزد کررگراو غیر متشصص بی تر اا کررگراو متشصص تحت تاأثیر قارار مایگیارد
(جوادی و طرئی .)1387 ،همچنین ،وجود تبمایض دساتمزد باه عناواو يکای اا عوامال
نرکررايی در براار کرر مطر است .تفروت جنسیتی دساتمزد 1و تبمایض يکای اا مبرحاا
مورد توجه اقتصرددانرو و سیرساتگاذاراو در در سارلهاری اخیار باوده اسات .يکای اا
مهمترين تفروتهريی که بین انرو و مرداو در براار کرر بهويژه بشش ک ارورای م ارهده
میشود ،تفروت در دستمزد آنهرست (ک رورا حداد و علويرو قوانینی .)1391 ،در بشاش
ک رورای که بی تر شرغالو آنهر در شغلهريی بر کیفیت پريینتر فمرلند ،میازاو تبمایض
بی تری وجود دارد .بنربراين ،بشاش ک ارورای انارو بار احتمارل بی اتری بار تبمایض
دستمزد مواجه خواهد بود.
در شکل  ، 1حداقل دستمزد و متوسا دساتمزد روااناه نیاروی کارر ک ارورای باه
تفکیک انرو و مرداو تصوير شده است .م رهده میشود که دستمزد نیروی کرر مارد در
بشش ک رورای بی تر اا حداقل دستمزد بوده و اا سرل  1380به بمد نیاز تفاروت قربال
توجهی نسابت باه دساتمزد او در بشاش ک ارورای داشاته اسات .بناربراين ،تبمایض
1. Gender wage differential
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جنسیتی دستمزد در بشش ک رورای ايراو به دلیل وجود شکرفت دستمزد باین نیاروی
کرر او و مرد وجود دارد .اا سوی ديگر نیز حتای در سارل  1389دساتمزد نیاروی کارر
انرو کمتر اا حداقل دستمزد پرداخت شده است .بنربراين ،بر توجاه باه اهمیات ادبیارت
پژوهش ،هدف اصلی اين پاژوهش ،بررسای اثارات اجارای قارنوو حاداقل دساتمزد بار
دستمزد نیروی کرر مرد و او در بشش ک رورای ايراو است.

شکل  .1متوس دستمزد نیروی کرر مرداو و انرو در بشش ک رورای و حداقل دستمزد در ايراو

 .3پیشینه پژوهش

مطرلمرت مشتلفی دربرره دستمزد و حداقل دستمزد انجرم شده است .در ادامه ،باه مارور
برخی اا اين پژوهشهر میپرداايم .مهرگرو و رضرئی ( )1388به بررسی رابطة بین نارخ
تورم و حاداقل دساتمزد در اقتصارد اياراو در دوره  1384 -1348بار اساتفرده اا مادل
خودرگرسیوو برداری و آاموو والد پرداختهاند .يرفتههری آنهر ن رودهنده وجاود رابطاة
علّی اا تورم به حداقل دستمزد بوده و وجود رابطة علّی اا حداقل دستمزد به تورم تأيیاد
نمیشود.
عیسیااده و محمدی ( )1392به بررسی رابطاه حاداقل دساتمزد و فؤار در اقتصارد
ايراو بر استفرده اا الگوی خودتوضیح بار وقفاههاری گساترده ( )ARDLدر دوره -1363
 1387پرداختهاند .يرفتههری پژوهش آنهر ن رو داد که رابطاه میارو حاداقل دساتمزد و
نرخ فؤر منفی و ممنردار است.
رالت )2004( 1در مطرلمهای مبتنی بر رويکرد  VAR-ECMو بر استفرده اا دادههاری
فصلی  1999:4–1970:1به بررسی رابطه متؤربل بین نرخ تاورم و حاداقل دساتمزد در
1. Rault
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ک ور فرانسه پرداخته اسات .براسارس نتاري  ،افازايش قیماتهار سارانجرم باه کارهش
دستمزدهری واقمی منجر میشود.
ونکسلر )2005( 1بر اساتفرده اا اطالعارت سار نه  10ايرلات آمريکار در دوره -1960
 2000به بررسی تأثیر افزايش حداقل دستمزد بر کرهش نربرابری پرداختهاند .يرفتههاری
آنهر وجود يک رابطه مثبت و ممنردار غیرخطی بین ضريب جینای و حاداقل دساتمزد را
ن رو داد.
2
ونکرتش ( )2013در پاژوهش خاود ن ارو داد کاه بهارهوری ک ارورای و اشاتغرل
غیرک رورای روستريی اثر مثبتی بر دستمزد ک رورای دارد ،در حرلی که عرضاه نیاروی
کرر در بشش ک رورای برعا کرهش نرخهری دستمزد شده است.
کونگ ( 3)2014در مطرلمه خود بر استفرده اا اثرات ثربت رگرسیوو و دادههاری پرنال
به بررسی اثر افزايش حداقل دستمزد در واحدهری تولیدی ويتنرم پرداخته اسات .نتاري
وی ن رو داد که حداقل دستمزد برعاا کارهش حجام کارر در انادااه کوکاک شاده و
افزايش يک درصد در حداقل دساتمزدهری واقمای باه کارهش  0/1درصادی در تماداد
کررگراو منجر خواهد شد .وی نتیجه میگیرد که کاررگراو مارد کارهش و کاررگراو او
افزايش خواهد يرفت.
ادبیرت پژوهش ن رو میدهد که مطرلمرت بی تر در رابطه بر اثرات حاداقل دساتمزد
بر تورم و سطح قیمتهر ،بهرهوری نیروی کارر ،فؤار و ناربرابری درآمادی انجارم شاده و
مطرلمرت محدودی در رابطه بر اثرات حداقل دستمزد بر سطو دساتمزد نیاروی کارر در
بششهری مشتلف اقتصرد اا جمله بشش ک رورای انجرم شده است .بناربراين ،باه دلیال
اهمیت موضوع ،بررسی اثرات حداقل دستمزد بر دستمزدهری نیروی کرر در بشاشهاری
مشتلف اقتصرد ک ورهری در حرل توسمه اا جمله بشش ک ارورای بارای کارهش فؤار و
افزايش کیفیت اندگی جرممه روستريی ضروری است.
 .4دادهها و اطالعات

در اين پژوهش ،به منظور تفکیک وضمیت تاأثیر قارنوو حاداقل دساتمزد بار دساتمزد
نیروی کرر انرو و مرداو در بشش ک رورای ،سرخترر الگاوی دساتمزد را بار رويکارد باه
1. Volscho
2. Venkatesh
3. Cuong
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مبرنی نظری و مطرلمرت تجربی تهیه و بر توجه به براار کرر ايراو بهصورت رواب  1و  2به
صورت لگرريتمی تصريح کردهايم.
()1
LWM 
0  1LAPL  2LMW  3LUE  4LI U t
( )2
LWW 
0  1LAPL  2LMW  3LUE  4LI U t
در رواب بر داريم:
 دستمزد نیرروی کرار کشراورزی ( LWMو  :)LWWايان متغیار لگارريتم
طبیمی متوس دستمزد يک روا کررگر ک رورای در منرط روستريی باوده
که آمرر آو اا نتري طر آمررگیری مرکز آمرر اياراو بارای خادمرت کاررگر
میوه کین ،کررگر وجین کرر و کررگر تنک کارر در بشاش ک ارورای اياراو
برای کررگراو مرد و او گردآوری شده است.

 بهرهروی نیروی کار بخش کشراورزی :)LAPL(1مماردل لگارريتم طبیمای
متوس اراش افزوده به ااای هر نفر شرغل در بشش ک رورای ايراو است.
 حداقل دستمزد :)LMW( 2ايان متغیار مماردل لگارريتم طبیمای حاداقل
دستمزد مصوب شورای عرلی کرر است کاه بنگارههاری اقتصاردی ملازم باه
رعريت آو هستند.

 نرخ بیکاری :)LUE( 3ممردل لگرريتم طبیمی نرخ بیکرری کال نیاروی کال
ک ور ايراو است.
 نرخ تورم :)LI( 4ممردل لگرريتم طبیمی نرخ تورم در ک ور ايراو است.
 :U جزء اخالل است.

در رواب بر  ،انتظرر میرود که بهرهوری نیروی کرر ،حداقل دستمزد ،نرخ تورم رابطه
مثبت و نرخ بیکارری رابطاه منفای بار دساتمزد نیاروی کارر ک ارورای داشاته برشاند،
همچنین ،انتظرر میرود که اثر حداقل دساتمزد بار دساتمزد نیاروی کارر او بی اتر اا
دستمزد نیروی کرر مرد برشد .دادههری پژوهش را بر استفرده اا روش مطرلمه اسنردی باه
قیمت پريه سارل  1376در دوره  1391 – 1360اا مرکاز آمارر اياراو ،برناک مرکازی و
واارت کرر و امور اجتمرعی جمهوری اسالمی ايراو گاردآوری کاردهايام .بارای تجزياه و
تحلیل نتري پژوهش اا نرمافزارهری  Microfit 4.0و  Eviews 7.0استفرده کردهايم.
1. Average productivity labor
2. Minimum wage
3. Unemployment
4. Inflation
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 .5برآورد مدل

برای برآورد الگوهری  1و  2اا الگوی خودتوضیح بر وقفههری گسترده ( )ARDLارائهشده
توس پسراو و پسراو )1997( 1اساتفرده کاردهايام .در ايان روش ،ام نیسات درجاه
پريريی متغیرهر يکسرو برشد و صرفر بر تمیین وقفههری منرسب بارای متغیرهار مایتاواو
مدل منرسب را انتشرب کرد .اين روش الگوی بلندمدت و کوترهمادت موجاود در مادل را
به طور همزمرو برآورد کرده و م کالت مربوط باه حاذف متغیرهار و خودهمبساتگی را
رفااع ماایکنااد .همچنااین ،در مااورد نمونااههااری کوکااک ،اياان روش دارای قاادرت
توضیحدهندگی بر يی نسبت به روشهری ديگر است .بنربراين ،برآوردهری آو باه دلیال
نبود م کالتی مرنند خودهمبستگی و دروواايی ،نرارياب و کاررا هساتند .مادل بار باه
صورت اير است:
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 LX t  x t 1است W t ،.بردار متغیرهاری قطمای (غیرتصاردفی) همچاوو عارا اا مباد ،
متغیرهری مجرای ير برونزا بر وقفه ثربت اسات X it .باردار متغیرهاری توضایحی مادلq ،
تمداد وقفههری بهینه مربوط به هريک اا متغیرهاری توضایحی و  Pتماداد وقفاه بهیناه
مربوط به متغیر وابسته است .در الگوی :3
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رواب ا باار باار اسااتفرده اا روش حااداقل مربماارت مممااولی باارای تماارمی مؤااردير
 P  0,1,2,..., mو  qi  0,1, 2,..., mيمنی به تمداد  (m  1)k 1مدل مشتلف  ARDLبرآورد
میشوند .حداکثر تمداد وقفههر ابتدا اا سوی پژوه گر تمیین میشود .تمرمی مدلهار در
محدوده امرنی )  (t m  1,..., nبرآورد میشوند .در مرحله بمد ،تمداد وقفاههاری بهیناه
برای هر يک اا متغیرهری توضایحی بار اساتفرده اا يکای اا ممیررهاری آکرئیاک (،)AIC
شوارا -بیزين ( ،)SBCحنرو -کوئین ( )HQCيار ضاريب تمیاین تماديل شاده ،تمیاین
میشوند .مممو در نمونههری کمتر اا  ،100اا ممیرر شوارا -بیازين اساتفرده مایشاود؛
ايرا اين ممیرر در تمداد وقفههر صرفهجويی میکند تر درجه آاادی ايردی اا دست نارود.
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1. Pesaran and Pesaran
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برای محرسابه ضارايب بلندمادت اا مادل پويار اساتفرده مایکنایم .ضارايب بلندمادت
متغیرهری توضیح دهنده اا رابطه  6بهدست میآيند:
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کنرنچه مجموع ضرايب متغیرهری بر وقفه مربوط به متغیار وابساته کاوککتر اا ياک
برشد
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 )  iالگوی پوير به سمت الگوی بلندمدت گرايش خواهاد داشات .بناربراين،
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برای آاموو همجممی ام است آاموو فرضیه اير صورت گیرد:
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فرضیه صفر بیرنگر نبود همانبرشتگی ير رابطه بلندمدت است ،ايرا شرط آنکاه رابطاه
پوير کوترهمدت به سمت تمردل بلندمدت گرايش يربد ،آو است که مجموع ضرايب ،کمتر
اا يک برشد .برای انجرم آاموو مورد نظر ،بريد عدد يک ،اا مجموع ضرايب بر وقفه متغیار
وابسته کسر و نتیجه بر مجموع انحراف ممیرر ضرايب يرد شده تؤسیم شود.
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بر اسرس رابطه  8اگر قدرمطل  tبه دست آمده اا قدرمطل مؤاردير بحرانای اراياه
شده توس برنجی ،دو دو و مستر 1بزرگتر برشد ،فرضیه صافر رد شاده و وجاود رابطاه
بلندمدت پذيرفته میشود.
وجود همجممی بین مجموعهای اا متغیرهاری اقتصاردی مبناری آمارری اساتفرده اا
الگوهری تصحیح خطر را فراهم میکند .الگوی تصحیح خطر متنرسب بر الگوی  ARDLبه
صورت اير است:
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که در آو W t ، x it ، y t ،به ترتیب مؤاردير بار وقفاه متغیرهاری وابساته ،توضایحی و
بردارهری قطمی و ضرايب  و *  Qضرايب مربوط به الگوی تصحیح خطار هساتند .ايان
*
ij

1. Banerjee, Dolado & Mestre.
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الگوی تصحیح خطر ،به منظور بررسی ارتبرط نوسارنرت کوتارهمادت متغیرهار باه تماردل
بلندمدت آنهر استفرده میشود .جمله تصحیح خطر )  (ECTt 1همرو جمله خطاری بارآورد
رابطه بلندمدت به روش  ARDLاست که بر ياک وقفاه امارنی در الگاو در نظار گرفتاه
میشود Q (L , pˆ ) .ضريب جزء تصحیح خطرست که ن رودهنده سرعت تمديل به سامت
تمردل بلندمدت است ،اين ضريب ن رو میدهد در هر دوره ،کند درصد اا عادم تماردل
متغیر وابسته تمديل شده و به سمت رابطه بلندمدت نزدياک مایشاود ،انتظارر مایرود
عالمت اين متغیر ،منفی و مؤدار آو اا منفی يک تر صفر تغییر کند (نوفرستی.)1391 ،
 .6تحلیل نتایج

 .1-6آزمون مانایی متغیرها

برای بررسی مرنريی متغیرهری پژوهش اا آاموو ديکی فولر تممیم يرفته بهره گرفتاهايام.
نتري جدول ،1ن رومیدهد که متغیرهری دستمزد نیروی کرر ک رورای مارداو و انارو،
حداقل دستمزد ،نرخ بیکرری و بهرهوری نیروی کارر ک ارورای در تفرضال مرتباه اول و
متغیر نرخ تورم در سطح مرنر هستند.
جدول  .1نتري آاموو ري ه واحد ديکی فولر تممیميرفته ()ADF

مأخذ :يرفتههری اين پژوهش.

بنربراين ،به علت وجود ترکیبی اا متغیرهری همجمع اا درجه صفر و يک در الگاو ،اا
روش برآورد الگوی خودتوضیح بر وقفههری گسترده استفرده کارده ايام .در ايان مطرلماه
برای برآورد الگوهری بر بی ترين وقفه را يک لحرظ کرديم ،ايارا وقفاه ياک باه بارآورد
بهتری اا الگو منجر شد .همچنین ،بر توجه به اينکه شمرر دادههری مورد بررسی کمتر اا
 100بود ،اا ممیرر شوارتز -بیزين ( )SBCاستفرده کرديم تر درجه آاادی ايردی اا دسات
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نرود .در ادامه ،نتري برآورد مدل پوير ،بلندمدت و تصاحیح خطار الگاوی خودتوضایح بار
وقفههری گسترده مدل دستمزد نیروی کارر ک ارورای ،ابتادا بارای کاررگراو مارد و در
ادامه ،برای کررگراو او را ارائه کردهايم.
 .2-6نتایج برآورد الگوی دستمزد نیروی کار کشاورزی (مردان)

در جدول  ،2نتري برآورد مدل پوير کوترهمدت دستمزد نیروی کرر مرد ارائه شاده اسات.
طب نتاري در کوتارهمادت مؤاداری اا تغییارات دساتمزد نیاروی کارر مارد در بشاش
ک رورای به وسیله وقفه خود آو توضیح داده شده است؛ به طوری که کررفرمريرو بشش
ک رورای برای تمیین دستمزد به مزدهری سرل قبل هم توجاه دارناد و در تمیاین مازد
سرل جرری تأثیر مثبت خواهد داشت .ضريب بهرهوری نیروی کرر در بشش ک رورای باه
لحظ آمرری غیرممنردار و مثبت است و عالمت اين ضريب مطارب مبارنی نظاری اسات.
ضريب نرخ بیکرری کل ک ور نیز اا نظر آمرری ممنردار نیست؛ باه طاوری کاه تغییارات
دستمزدهری نیروی کرر مرد در بشش ک رورای اا شراي براار کرر باهوياژه باود و نباود
بیکرری کنداو متأثر نشواهد شد .ضريب متغیر نرخ تورم در سطح پن درصاد ممناردار و
مطرب نظريه مثبت است .ضريب متغیر حداقل دستمزد نیز در سطح يک درصد ممناردار
و مطرب نظريه بر افزايش دستمزد نیروی کرر مرد در بشش ک رورای تأثیر مثبت داشته
است.
جدول  .2نتري برآورد الگوی پويری کوترهمدت دستمزد نیروی کرر مرد در بشش ک رورای

مأخذ :يرفتههری اين پژوهش.
*** ** ،و * به ترتیب ممنرداری در سطح  5 ،1و  10درصد است.
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طب نتري برآورد مدل بر  ،مؤدار ضريب خوبی برااش  99درصد بوده کاه حارکی اا
قدرت توضیح دهندگی متغیرهری به کرر رفته در مدل است .آمارره  Fبرآوردشاده بارای
کل مدل بهلحرظ آمرری در سطح اطمینرو  99درصاد ممناردار اسات .مؤادار آمارره اچ-
دوربین نیز برابر  1/64بوده که باه دلیال قرارگارفتن در فرصاله ( )1/96 ±فارا خاود
همبستگی رد میشود .آاموو هری ت شیصی شارمل واريارنن نرهمسارنی ،نرمارل باودو
پسمرندهر و خودهمبستگی نیز برقراری تمرمی فروا کالسیک را برای مدل ماورد نظار
تأيید میکند .بنربراين ،م کالت خودهمبستگی و نرهمسرنی واريارنن را نداشاته و فارم
تصريحی ،درست و جمالت خطر به طور نرمرل توايع شدهاند ،در نتیجاه ،اعتبارر آمارری
نتري الگو به درستی تأيید میشود (جدول  .)3همچنین ،بار اسارس شاکل هاری  2و ،3
آمرره آامووهری مجموع تجممی و مجموع مجذور تجممای در داخال خطاوط مساتؤیم
قرار دارد و نتري اين آاموو ن رو اا پريداری ضارايب بارآوردی داشاته و باه علات قارار
گرفتن در فرصله اطمینرو  95درصد ،شکست سرخترری در مدل وجاود نادارد و ضارايب
الگو اا ثبرت برخوردارند.
جدول  .3نتري آامووهری ت شیصی الگوی دستمزد نیروی کرر مرد در بشش ک رورای

مأخذ :يرفتههری اين پژوهش.

شکل  .2آاموو مجموع تجممی ()CUSUM

شکل  .3آاموو مجموع مجذور تجممی
()CUSUMSQ
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برای بررسی رابطه بلندمدت آاموو وجود همجممای آمارره  tمحرسابرتی ( )-3/70اا
نظر قدرمطل اا کمیات بحرانای ارائاه شاده توسا برنجای ،دو دو و مساتر در ساطح
اطمینرو  90درصد ( )-3/64بی تر است ،بنربراين ،میتواو نتیجه گرفت که ياک رابطاه
تمردلی بلندمدت بین متغیرهر برقرار است .جدول ،4ضارايب بلندمادت الگاوی دساتمزد
نیروی کرر مرد در بشش ک رورای را ن رو میدهد .در میرو متغیرهری توضیحی بهاره-
وری نیروی کرر ک رورای و حداقل دستمزد در بلندمدت بر سطح دساتمزدهری نیاروی
کرر مرد در بشش ک رورای تأثیرگذار است .بنربراين ،در بلندمدت بر فارا ثربات باودو
عوامل ديگر ،اگر بهرهوری نیروی کرر ک رورای و حداقل دساتمزد ياک درصاد افازايش
يربد ،برعا افزايش سطح دستمزد نیروی کرر مرد در بشش ک رورای به ترتیب به میازاو
 0/74و  0/77درصد خواهد شد .همچنین ،ضرايب متغیرهری نرخ بیکرری و نرخ تورم در
بلندمدت اثری بر سطح دستمزد مرد در بشش ک ارورای ندارناد .بناربراين ،کررفرمريارو
بشش ک رورای در بلندمدت واکن ی نسبت به تغییرات نرخ بیکرری و نرخ تورم اا خاود
ن رو نمیدهند ،يمنی تنهر بهرهوری نیروی کرر و حاداقل دساتمزد واکانش کررفرمريارو
ک رورای را در طول امرو نسبت به تغییرات آنهر بر مایانگیازد .ضامن آو کاه ضارايب
بلندمدت در اين الگو نسبت به ضرايب کوتره مادت بزرگتار اسات کاه بار مبارنی نظاری
سراگرری دارد.
جدول  .4نتري برآورد الگوی بلندمدت دستمزد نیروی کرر مرد در بشش ک رورای

*** ** ،و * به ترتیب ممنرداری در سطح  5 ،1و  10درصد US ،فرقد ممنرداری است.

نتري برآورد مدل تصحیح خطر را در جدول  ،5ارائه کرده ايم .ضاريب تصاحیح خطار
(( )ecm)-1برابر  -0/36بوده که ايان عادد بیارنگر آو اسات در هار دوره  36درصاد اا
بیتمردلی در میزاو دستمزد نیروی کرر مرد در بشش ک رورای برطارف مایشاود و بارر
ديگر به تمردل برا خواهد گ ت.
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جدول  .5نتري مدل تصحیح خطر الگوی دستمزد نیروی کرر مرد در بشش ک رورای

مأخذ :يرفتههری اين پژوهش.

 .3-6نتایج برآورد الگوی دستمزد نیروی کار کشاورزی (زن)
در جدول  ،6نتري بارآورد مادل پويار کوتارهمادت دساتمزد نیاروی کارر او در بشاش
ک رورای را ارائه کرده ايم .طب نتري در کوترهمدت مؤداری اا تغییرات دستمزد نیاروی
کرر او در بشش ک رورای به وسیله متغیر بر وقفه خود آو توضیح داده شاده اسات؛ باه
طوری که کررفرمريرو بشش ک رورای برای تمیین دستمزد به مزدهاری سارل قبال هام
توجه دارند و در تمیین مزد سرل جرری تأثیر مثبت خواهاد داشات .ضارايب متغیرهاری
بهرهوری نیروی کرر در بشش ک ارورای ،نارخ بیکارری و نارخ تاورم باه لحارظ آمارری
غیرممنردار و مثبت هستند و عالمت اين ضرايب مطرب مبرنی نظری است .ضريب متغیر
حداقل دستمزد نیز در سطح يک درصد ممنردار و مطرب نظريه تأثیر مثبت بار افازايش
دستمزد نیروی کرر او در بشش ک رورای داشته است .بنربراين ،باه ااای افازايش ياک
درصد در حداقل دستمزد ،دستمزد نیروی کرر او در بشش ک ارورای اياراو باه میازاو
 0/45درصد افزايش میيربد.
جدول  .6نتري برآورد الگوی پويری کوترهمدت دستمزد نیروی کرر او در بشش ک رورای

مأخذ :يرفتههری اين پژوهش.
*** ** ،و * به ترتیب ممنرداری در سطح  5 ،1و  10درصد است.
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طب نتري  ،برآورد مدل دستمزد نیاروی کارر او در بشاش ک ارورای اياراو مؤادار
ضريب خوبی برااش برابر  99درصد بوده که حرکی اا قدرت توضیح دهندگی متغیرهاری
به کرر رفته در مدل است .آمرره  Fبرآوردشده برای کل مدل به لحارظ آمارری در ساطح
اطمینرو  99درصد ممنردار است .مؤدار آمرره اچ -دوربین نیاز برابار  0/74باوده کاه باه
دلیل قرار گرفتن در فرصله ( )1/96 ±فرا خودهمبساتگی رد مایشاود .آاماوو هاری
ت شیصی شرمل واريرنن نرهمسرنی ،نرمرل بودو پسمرندهر و خودهمبستگی نیز برقراری
تمرمی فروا کالسیک را بارای مادل ماورد نظار تأيیاد مایکناد .بناربراين ،م اکالت
خودهمبستگی و نرهمسرنی واريرنن را نداشته و فرم تصريحی ،درسات و جماالت خطار
بهطور نرمرل توايع شدهاند و اعتبرر آمرری نتري الگو به درستی تأيید مایشاود (جادول
 .)7همچنین ،براسرس شکل هری  4و  ،5آمرره آاماووهاری مجماوع تجممای و مجماوع
مجذور تجممی در داخل خطوط مستؤیم قرار داشته و نتري اين آاموو ن رو اا پريداری
ضرايب برآوردی داشته و به علت قرار گارفتن در فرصاله اطمینارو  95درصاد ،شکسات
سرخترری در مدل وجود ندارد و ضرايب الگو اا ثبرت برخوردارند.
جدول  .7نتري آامووهری ت شیصی الگوی دستمزد نیروی کرر او در بشش ک رورای

مأخذ :يرفتههری اين پژوهش.

شکل  .4آاموو مجموع تجممی ()CUSUM

شکل  .5آاموو مجموع مجذور تجممی
()CUSUMSQ
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برای بررسی رابطه بلندمدت آاموو وجود همجممای آمارره  tمحرسابرتی ( )-4/57اا
نظر قدرمطل اا کمیات بحرانای ارائاهشاده توسا برنجای ،دو دو و مساتر در ساطح
اطمینرو  95درصد ( )-4/05بی تر است ،بنربراين ،میتواو نتیجه گرفت که ياک رابطاه
تمردلی بلندمدت بین متغیرهر برقرار است .جدول ،8ضارايب بلندمادت الگاوی دساتمزد
نیروی کرر او در بشش ک رورای را ن رو میدهد .در بلندمدت نیاز مرنناد کوتارهمادت
فؤ حداقل دستمزد بهلحرظ آمرری ممنردار و دارای عالمت مثبات اسات .بناربراين ،باه
ااای افزايش يک درصد در حداقل دساتمزد میازاو دساتمزد نیاروی کارر او در بشاش
ک رورای ايراو  0/82درصد افزايش خواهد يرفت .همچنین ،ضرايب متغیرهری بهارهوری
نیروی کرر در بشش ک رورای ،نرخ بیکرری و نارخ تاورم در بلندمادت اثاری بار ساطح
دستمزدهری ک رورای ندارند .در نتیجاه ،در بلندمادت تنهار حاداقل دساتمزد واکانش
کررفرمريرو ک رورای را در طول امرو نسبت به تغییرات دستمزد نیاروی کارر او کاه اا
تشصص کمتری برخوردارند ،بر میانگیزد.
جدول  .8نتري برآورد الگوی بلندمدت دستمزد
نیروی کرر او در بشش ک رورای

*** ** ،و * به ترتیب ممنرداری در سطح  5 ،1و  10درصد US ،فرقد ممنرداری است.

نتري برآورد مدل تصحیح خطر را در جدول  ،9ارائه کرده ايم .ضاريب تصاحیح خطار
(( )ecm)-1برابر  -0/54بوده که ايان عادد بیارنگر آو اسات در هار دوره  54درصاد اا
بیتمردلی در میزاو دستمزد نیروی کرر او در بشش ک رورای برطارف مایشاود و بارر
ديگر به تمردل برا خواهد گ ت.
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جدول  .9نتري مدل تصحیح خطری الگوی دستمزد نیروی کرر مرد در بشش ک رورای

مأخذ :يرفتههری اين پژوهش.

 .7نتیجهگیری

در اين پژوهش به بررسی تأثیر حداقل دستمزد بار دساتمزد نیاروی کارر مارد و او در
بشش ک رورای ايراو پرداختیم .بدين منظور ،دو مدل دستمزد نیروی کارر او و مارد را
در دوره  1391 – 1360بر استفرده اا روش الگاوی خودتوضایح بار وقفاههاری گساترده
برآورد کرديم .يرفتههر ن رو میدهد که در کوترهمدت فؤ حداقل دستمزد و نارخ تاورم
نؤش متثری در تمیین سطح دستمزد نیروی کرر مرد در بشش ک رورای داشاته ،امار در
بلندمدت عالوه بر حداقل دستمزد ،بهرهوری نیروی کرر نیز در تمیاین دساتمزد نیاروی
کرر مرد تأثیر داشته است .همچنین ،فؤ حداقل دستمزد در کوترهمدت و بلندمادت در
تمیین دستمزد نیروی کرر او در بشش ک رورای متثر است .بنربراين ،طب نتاري  ،نارخ
بیکاارری کاال ک ااور اا نظاار آماارری در دو ماادل ممنااردار نیساات ،باادينروی ،تغییاارات
دستمزدهری بشش ک رورای تحت تأثیر شراي براار کرر به ويژه وجود و ير نبود بیکارری
قرار ندارد .بنربراين ،وجود بیکرری در براار کارر برعاا نمایشاود کاه کررفرمريارو بشاش
ک رورای در براار کرر دستمزدهری نیروی کرر خود را کرهش دهند ،ايارا بی اتر نیاروی
کرر در بشش ک رورای به صورت فصلی هستند و بی تر آنهر را بیکرراو بشاش روساتريی
و حرشیه شهرهر ت کیل میدهند .بهرهوری نیاروی کارر در بشاش ک ارورای باهلحارظ
آمرری ممنردار نیست و فؤ در بلندمدت بر دستمزد نیروی کرر مرد تأثیرگذار اسات؛ باه
بیرو ديگر ،دستمزد مرداو در کوترهمدت و دستمزد انارو در کوتارهمادت و بلندمادت اا
بهرهوری نیروی کرر مساتؤل اسات .در واقاع ،باه دلیال ضامف در قاوانین کارر و نباود
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اتحرديههری کررگری منساجم در بشاش ک ارورای ،بهباود بهارهوری نمایتواناد تاأثیر
ممنرداری بر دستمزد نیروی کرر داشته برشد .در تمیین دستمزد نیروی کرر او در بشاش
ک رورای نرخ تورم تأثیری نداشته و فؤ در کوترهمادت بار دساتمزد نیاروی کارر مارد
تأثیرگذار بوده است .بنربراين ،تنهر شرخصی که در تمیین دستمزد نیروی کارر ک ارورای
تأثیرگذار بوده ،حداقل دستمزد است .نتري ايان پاژوهش ن ارو مایدهاد کاه حاداقل
دستمزد تأثیر بی تری بر دستمزد نیروی کرر انرو نسابت باه مارداو داشاته اسات؛ باه
طوری که در کوترهمدت يک درصاد افازايش در حاداقل دساتمزد برعاا افازايش 0/28
درصد در دستمزد مرداو و  0/48درصد در دستمزد انرو شاده و در بلندمادت باه ااای
يک درصد در افزايش حداقل دستمزد 0/77 ،درصد در دساتمزد مارداو و  0/82درصاد
دستمزد انرو را افزايش داده است .بنربراين ،قرنوو حداقل دستمزد برعا کرهش تبمایض
جنسیتی دستمزد نیروی کرر در بشش ک ارورای اياراو شاده اسات .در نتیجاه ،قارنوو
حداقل دستمزد عالوه بر افزايش دستمزد نیروی کرر در بشش ک ارورای برعاا کارهش
میزاو تبمیض جنستی دستمزد شده است.
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