«مدیریت بهره وری»
سال نهم _ شماره  _35زمستان 1394
ص ص 65 - 81
تاريخ دريافت مقاله93/06/16 :
تاريخ پذيرش نهايی مقاله93/09/02 :

اثرپذیری دستمزدها از بهرهوری نیروی کار در ایران
(کاربرد روش جوهانسن -جوسیلیوس)
دکتر رويا
سيدعلی

آلعمران1
آلعمران2

چکیده

دستمزد و بهرهوری نيروی کار دو متغير کليدی بازار کار هستند و در دو سطح خرد و کالن به
لحاظ منطق اقتصادی و سياستگذاری مورد توجه صاحبنظران اقتصادی قرار دارند .اين دو متغير از يک
سوی به کارايی تصميمهای آحاد اقتصادی و از سوی ديگر به رشد ،توسعه و رفاه اقتصادی مربوط
میشوند .هدف پژوهش حاضر ،بررسی اثرپذيری دستمزدها از بهرهوری نيروی کار در ايران و در
فاصلهی سالهای  1357تا  1391میباشد و برای تحليل موضوع از روش جوهانسن-جوسيليوس
استفاده شده است .بر اساس نتايج بهدست آمده از اين روش ،اثرگذاری ضرايب متغيرها بر اساس مبانی
نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نيز معنیدار میباشند .نتايج حاکی از آن است که در بلندمدت،
افزايش هر يک از متغيرهای متوسط بهرهوری نيرویکار ،سطح حداقل دستمزد ،تحصيالت نيرویکار و
ميزان اشتغال نيرویکار باعث افزايش سطح متوسط دستمزد میشود .همچنين نتايج مربوط به الگوی
تصحيح خطای برداری نيز حاکی از آن است که در هر دوره  0/79از عدم تعادل کوتاهمدت برای رسيدن
به تعادل بلندمدت تعديل میشود.
واژه های کلیدی:

دستمزد ،بهرهوری نيرویکار ،حداقل دستمزد ،تحصيالت نيروی کار ،ميزان اشتغال
JEL Classification: J31, J24, I20
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مقدمه
دستمزد و بهرهوری نيروی کار دو متغير کليدی بازار کار هستند و در دو سطح خرد
و کالن به لحاظ منطق اقتصادی و سياستگذاری مورد توجه صاحبنظران اقتصادی
قرار دارند .اين دو متغير از يک سوی به کارايی تصميمهای آحاد اقتصادی و از سوی
ديگر به رشد ،توسعه و رفاه اقتصادی مربوط میشوند .ارتباط دستمزد و بهرهوری نيروی
کار همراه با توسعهی صنعتی و شيوع بنگاهداری به شيوههای نوين در عرصهی
فعاليتهای اقتصادی مطرح شد و همگام با رشد آنها ،انواع نظامهای مزدی منطبق با
بازده و حجم توليد به وجود آمد .در تمام نظامهای دستمزدی ،بخشی از مزد يا تمامی آن
به بهرهوری فردی يا گروهی ارتباط پيدا میکند .در ادامه اين تحوالت ،امروزه پرداخت
به نيروی کار بر اساس نتايج و دستاوردهای او به يک امر بديهی تبديل شده و تعديل
دستمزدها در تمام سطوح کاری و گروههای شغلی بدون توجه به تغيير در بهرهوری
نيروی کار و وضعيت اقتصادی کشور انجام نمیپذيرد .خالصه اينکه دستمزد مانند هر
قيمت ديگری نقش اطالعرسانی مهمی را ايفا میکند .در واقع ،دستمزد بايد بهرهوری
واقعی نيروی کار را منعکس کند و انحرافات اين دو متغير از يکديگر ،عدم کارايی
اقتصادی و کاهش اشتغال را به دنبال دارد .در تمامی جوامع بهعنوان يک اصل پذيرفته
شده است که بیتوجهی به ارتباط مهم بين بهرهوری و دستمزد ،نتايج وخيمی به دنبال
داشته و میتواند منشا بسياری از عدم تعادلها در بازار کار و کل اقتصاد قرار بگيرد
(طائی و همکاران .)142 ،1389 ،فرايند تعيين دستمزد و ارتباط آن با بهرهوری ،فرايندی
پيچيده و مبهم بوده که منجربه ظهور نظريات مختلفی شده است .اين نظريات که جهت
تبيين رابطهی دستمزد و بهرهوری ارائه گرديده و مورد آزمون قرار گرفتهاند ،از سه منظر
به موضوع مذکور نگريستهاند که به آنها اشاره میشود .الف) نظريات متعارف يا
کالسيک :نظريات کالسيک بررسی عرضهی نيروی کار را با بيشينه کردن مطلوبيت هر
شخص با اختصاص ساعات مشخصی به کار و اوقات فراغت آغاز مینمايند.
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که  Yدرآمد فرد W ،ميزان دستمزد و  Hساعات کار میباشد و مطلوبيت فرد با
 Uنمايش داده میشود .با توجه به معادالت فوق ،مطلوبيت فرد ،از اختصاص  24ساعت
خويش بين کار و استراحت زمانی به حداکثر میرسد که نرخ جايگزينی درآمد نسبت به
ساعات استراحت وی ( )MRSYHبا دستمزد برابر میباشد .در قسمت تقاضای نيروی
کار ،با در نظر گرفتن بازار رقابت کامل و سادهترين حالت آن (يعنی وجود يک عامل
توليدی متغير) ميزان دستمزد از طريق رابطهی  .2محاسبه میشود:
()2

  P.Q  WL  P. f ( L)  WL

که  نشانگر سود بنگاه P ،قيمت محصول Q ،مقدار محصول L ،تعداد نيروی
کار خواهد بود .با توجه به وجود يک عامل توليدی متغير نيز ميزان توليد محصول،
وابسته به تعداد نيروی کار ( )Lمیگردد که در تساوی دوم اشاره شده است .در اين
نظريات برای اينکه بنگاه ميزان سود خود را بيشينه کند ،بايد آن مقدار از  Lرا استخدام
نمايد که هزينهی اضافی از استخدام يک واحد از  Lبرابر با ميزان درآمد حاصل از
فروش محصول به دست آمده از استخدام يک واحد اضافی نيروی کار گردد .يعنی:
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L
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()4

در رابطهی  .4نيز  MPLنشاندهندهی توليد نهايی کارگر میباشد .بهطورکلی
نظريات متعارف بيان میدارد که کارفرمايان نيروی کار را تا جايی استخدام میکنند که
سودشان را بيشينه نمايد ،يعنی جايیکه توليد نهايی کارگر برابر با دستمزد واقعی باشد.
بنابراين افزايش بهرهوری موجب باال رفتن تقاضای نيروی کار و در نتيجه بهبود سطح
دستمزدها میگردد .ب) نظريات دستمزد کارايی :يلن 1مدل دستمزد کارايی را با تابع
توليد کوتاهمدت و فرض اينکه بنگاه در شرايط رقابتی کامل قرار دارد ،آغاز میکند:

1-Yellen
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()5
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در اين تابع  eسطح تالش کارگر يا کارايی وی L ،تعداد کارگران W ،دستمزد
واقعی a ،انتقال دهندهی بهرهوری و  Qميزان توليد میباشد .در تابع ) e0 ،e(wو
 e(0)0و ميزان کشش آن کاهنده میباشد .بدين ترتيب ميزان دستمزد از بيشينه
کردن تابع زير به دست میآيد:
MaxP.af (e(W)6).( L)  W .L
حل معادلهی فوق نتايج زير را به دست میدهد:
()7
*
*
*
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با توجه به کمينه کردن ميزان هزينههای دستمزد به ازای هر واحد نيروی کار
موثر W* ،بهعنوان دستمزد کارايی محسوب میشود .در واقع استراتژی بهينهی بنگاه
اين است که دستمزد کارايی* Wرا نقطهی استخدام کارگران منظور کرده بهطوریکه
ارزش توليد نهايی آنها برابر با دستمزد میشود .بنابراين دستمزد کارايی تنها وابسته به
ويژگیهای رابطهی ) e(Wاست و وابسته به شرايط عرضه و تقاضا در بازار نمیباشد.
در مجموع میتوان عنوان نمود که اين نظريات بر خالف ديدگاه کالسيک بيانگر تاثير
تغييرات (مثبت) دستمزد بر بهرهوری نيروی کار میباشند بهطوریکه دستمزدهای باالتر
از دستمزدهای تسويهکنندهی بازار میتواند منجربه افزايش بهرهوری نيروی کار گردد.
ج) رابطهی دوسويهی دستمزد و کارايی :رابطهی دوسويهی دستمزد و بهرهوری نه به-
عنوان يک نظريه بلکه متشکل از آزمونهايی است که در سالهای اخير با استفاده از
روشهای اقتصادسنجی جديد انجام گرفتهاند(محمدیخواه و همکاران-1391،182 ،
.)184
براين اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی اثرپذيری دستمزدها از عوامل
تاثيرگذار بر آنها نظير بهرهوری نيروی کار ،سطح حداقل دستمزد ،تحصيالت نيروی کار
و ميزان اشتغال نيروی کار با استفاده از روش اقتصادسنجی جوهانسن -جوسيليوس بوده
که در آن اثرگذاری بهرهوری نيروی کار بر دستمزد مورد تاکيد میباشد .آمار و اطالعات
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متغيرهای مورد نياز در مدل نيز به صورت سری زمانی ساالنه( )1357-1391از بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ايران ،وزارت کار و امور اجتماعی و دفتر برنامهريزی اقتصاد
کالن معاونت برنامهريزی و نظارت راهبردی استخراج شده است .از اينرو سواالتی که
در راستای هدف پژوهش مطرح میگردد به اين صورت است که الف :آيا بهرهوری
نيروی کار بر دستمزد تاثير دارد؟(سوال اصلی) ب :آيا سطح حداقل دستمزد ،تحصيالت
نيروی کار و اشتغال نيروی کار بر دستمزد تاثير دارد؟(سواالت فرعی) .در پاسخ به
سواالت پژوهش ،فرضيههای مطرح شده نيز به اينصورت است که الف) بهرهوری
نيروی کار بر دستمزد تاثير دارد .ب) سطح حداقل دستمزد بر دستمزد تاثير دارد.
ج) تحصيالت نيروی کار بر دستمزد تاثير دارد .د) اشتغال نيروی کار بر دستمزد تاثير
دارد.
خنجری و همايونیفر ( )1390در پژوهشی با عنوان "بررسی اثرات شوکهای
اسمی بر دستمزد واقعی در بخش صنعتی ايران" به بررسی اثر شوکهای اسمی
(عرضهی پول) بر دستمزدهای واقعی در بخش صنعت ايران پرداخته اند .نتايج پژوهش
حاکی از آن است که واکنش دستمزدهای واقعی به شوکهای ناشی از عرضهی پول؛
منفی و واکنش توليد ناخالص ملی؛ مثبت است.
گودرزی و عطايی ( )1388در مطالعهای با عنوان "رابطه دستمزد و بهرهوری
نيروی انسانی در دانشگاه" به بررسی رابطهی بين دستمزد و بهرهوری نيرویکار در
دانشگاه پرداختهاند .نتايج پژوهش حاکی از آن است که بين دستمزد و بهرهوری نيروی-
انسانی رابطهی مثبت وجود دارد.
کازرونی و سجودی ( )1385در پژوهشی با عنوان "نقش بهرهوری در تعيين سطح
دستمزد نيرویکار در بخش صنعت ايران( 1376تا  :)1382رهيافت دادههای تلفيقی " به
اين نتيجه رسيدهاند که هردو متغير توضيحی مدل يعنی بهرهوری و دستمزد جايگزين؛
تاثيری مثبت بر سطح دستمزدها دارند.
هژبر کيانی و باقری قاديکاليی ( )1383در مطالعهای با عنوان " تاثير فناوری
اطالعات و ارتباطات بر بهرهوری و دستمزد نيرویکار در صنايع استان تهران" به
نتيجهی وجود رابطهی معنیدار بين دستمزد و فناوری اطالعات و ارتباطات دست يافتهاند.
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لوپز )2003( 1در پژوهشی باعنوان " دستمزدها و بهرهوری در توليدات مکزيک "
به اين نتيجه رسيده است که هر دو قشر کارفرما و کارگر از سرمايهگذاری در آموزش و
مهارت سود میبرند و تحصيالت باالتر اثری معنیدار بر دستمزد و بهرهوری دارد.
بستر و پتراکيس )2003( 2در مطالعهای با عنوان "دستمزد و رشد بهرهوری در يک
صنعت رقابتی" به اين نتيجه رسيدهاند که در بلندمدت ،دستمزدی که توسط بنگاهها
پرداخت میشود؛ بهرهوری را تعيين میکند.
وک فورد )2004( 3در پژوهشی با عنوان "رابطهی بهرهوری و دستمزد در آفريقای
جنوبی" به اين نتيجه رسيده است که يک ارتباط بلندمدت معنیدار بين بهرهوری و
دستمزد حقيقی وجود دارد.
کانتی )2005( 4در مطالعهای با عنوان " آموزش ،بهرهوری و دستمزد در ايتاليا "
به بررسی تاثير آموزش بر دستمزد و بهرهوری پرداخته است .نتايج پژوهش حاکی از
وجود رابطهی معنیدار بين آموزش و دستمزد میباشد.
کانولی و گاتسچالک )2006( 5در پژوهشی با عنوان "تغييرات رشد دستمزدها
بوسيلهی سطح آموزش" به بررسی اين سوال که آيا ميزان تحصيالت بر دستمزد تاثير
دارد؟ و يا آيا نيرویکار تحصيل کرده به عنوان سرمايهای بزرگ در شرکتها و بخشها
هستند؟ پرداختهاند .نتايج پژوهش حاکی از آن است که به طور کلی رشد دستمزد برای
کارگران دارای تحصيالت باالتر بيشتر است.
کلين )2012( 6در مطالعهای با عنوان " دستمزد واقعی ،بهرهوری نيروی کار و روند
اشتغال در آفريقای جنوبی " به اين نتيجه رسيده است که يک ارتباط همانباشتگی بين
دستمزد واقعی و بهرهوری نيروی کار وجود داشته و خارج شدن از تعادل پايدار منجربه
ضعيف شدن ارتباط بين رشد دستمزد حقيقی و رشد بهرهوری نيروی کار در کوتاهمدت
میشود.

1-Lopez-Acevedo

& Petrakis

2-Bester

3-Wakeford
4-Conti

& Gottschalk

5-Connolly
6-Klein
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باگر 1و همکاران ( )2014در پژوهشی با عنوان "دستمزد و پراکندگی بهرهوری:
نقش بهرهوری کل عوامل ،کيفيت نيروی کار ،شدت سرمايه و سهم اجاره" به اين نتيجه
رسيدهاند که بهرهوری کل عوامل ،کيفيت نيروی کار ،شدت سرمايه و سهم اجاره نقش
مهمی را در پراکندگی دستمزد و بهرهوری دارند.
بر اساس سازماندهی مباحث مقاله ،بعد از مقدمه در قسمت دوم ،ابزار و روش
پژوهش معرفی شده و در قسمت سوم نيز يافتههای پژوهش آورده شده است .نتايج و
بحث نيز قسمت پايانی پژوهش را تشکيل میدهد.
ابزار و روش
اين پژوهش از لحاظ روش علی -تحليلی و از نظر هدف؛ کاربردی بوده و روش
جمعآوری اطالعات نيز از نوع کتابخانهای و آمار و اطالعات مربوط به متغيرهای بهکار
رفته در مدل پژوهش بهصورت سری زمانی ساالنه از بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ايران ،وزارت کار و امور اجتماعی و دفتر برنامهريزی اقتصاد کالن معاونت برنامهريزی و
نظارت راهبردی استخراج شده است .همچنين ابزار اقتصادسنجی مورد استفاده در
پژوهش نرمافزار  Eviewsو روش تخمين مورد استفاده؛ روش جوهانسن -جوسيليوس2
بوده و قلمرو زمانی پژوهش ،فاصلهی زمانی  1357تا  1391و قلمرو مکانی پژوهش نيز
کشور ايران است .بهطورکلی در تحليل چند متغيرهی سری زمانی ،ممکن است بيش از
يک بردار همانباشتگی بلندمدت وجود داشته باشد ،بدين معنا که متغيرهای تحت بررسی
در بلندمدت به چند طريق مستقل از هم به يکديگر وابسته باشند .در آن صورت
روشهايی مثل انگل -گرنجر نمیتواند بدون هيچ پيش فرضی از جانب تحليلگر ،اين
بردارها را تعيين کند .جوهانسن و جوسيليوس با فرموله کردن روشی برای همانباشتگی
برداری که در تعيين بردار همانباشتگی از طريق حداکثر راستنمايی صورت میگيرد،
توانستند نقايص روش انگل -گرنجر را حل کنند .اساس کار آنها را يک مدل
خودرگرسيونی ( )VARبه صورت رابطهی  .9تشکيل میدهد:
()9
P
Yt   AiYt i  Dt   t
i 1

1-Bagger

Juselius

2-Johansen-
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Yt : n 1, At : n  n,  t : n 1, Dt : k 1,t : k  k

در دستگاه فوق n ،تعداد متغيرهای درونزا میباشد که تحت بردار  Yبيان شده
است k .تعداد متغيرهای برونزا مانند عرض از مبدا ،روند ،متغير مجازی و  ...است که در
غالب بردار  Dبيان شده است و باالخره  pحداکثر طول وقفه برای الگوی  VARاست
که با تعيين آن از طريق معيارهای مختلف میتوان اطمينان پيدا کرد که جزء خطای
مدل مذکور دارای ويژگیهای نوفه سفيد خواهد بود .در اين روش برای نشان دادن
پويايیهای کوتاهمدت میتوان دستگاه معادالت  .9را در قالب الگوی تصحيح خطای
برداری 1به صورت رابطهی  .10نوشت:
()10
p 1
Yt   i Yt i  Yt  p  Dt   t
i 1

) i  ( I  A1  A2  ...  Ai
i  1,2,..., p  1

)   ( I  A1  A2  ...  Ap

از آنجاکه اين روش برای متغيرهايی که دارای خاصيت )( I(1انباشته از مرتبهی
اول) و يا )( I(0انباشته از مرتبهی صفر) طراحی شده است ،لذا در معادلهی فوق تمامی
جمالت به صورت  I(0) ،Yt-1هستند .از سوی ديگر طول وقفه ( )pبه گونهای
انتخاب میشود که جملهی اخالل هر معادله در دستگاه  2iid .10و لذا ) I(0باشد .از
اينرو بايد  Yt-pنيز ) I(0باشد تا درجهی همانباشتگی دو طرف دستگاه  .10برابر
شوند .اگر رتبهی ماتريس  را  rدر نظر بگيريم ،اين شرط در سه حالت زير برقرار
است:
الف ،r = n .که در اين صورت کليهی متغيرهای بردار  I(0) ،Yهستند و روش مناسب
برای برآورد مدل ،تخمين  VARدر سطح متغيرها است.

)Error Correction Model(VECM
)Independent Distribution (iid

1-Vector

2-Identical,
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ب ،r = 0 .که در اين صورت هيچ ترکيب خطی پايا از متغيرهای بردار  Yوجود ندارد و
روش مناسب برای برآورد مدل ،تخمين  VARدر تفاضل مرتبهی اول متغيرها است.
ج ،0  r  n-1 .که در اين صورت  rترکيب خطی پايا از متغيرهای بردار  Yيا به
عبارت ديگر  rبردار همانباشتگی 1وجود دارد و از روش جوهانسون برای برآورد
بردارهای همانباشتگی استفاده میشود (هوشمند و فهيمی دوآب2.)1389 ،
یافتهها
معرفی مدل پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی اثرپذيری دستمزدها از بهرهوری نيروی کار در
ايران بوده و مدل به کار رفته در پژوهش نيز بر اساس مطالعهی ساچدو )2007( 3و
مطابق رابطهی  .11میباشد.
LTWG  1  2 LEFL  3 LMWG  4 LEDU  5 LEMP  U

()11
که در آن:
 : TWGمتوسط دستمزد در کل کشور
 : EFLمتوسط بهرهوری نيرویکار که از تقسيم توليد ناخالص داخلی واقعی(به قيمت
ثابت سال  )1383بر جمعيت شاغل در هر سال محاسبه شده است.
 : MWGسطح حداقل دستمزد
 : EDUتحصيالت نيرویکار
 : EMPميزان اشتغال
 : Uجمالت پسماند مدل.
 : Lعالمت لگاريتم.

Vector
 -2برای آشنايی بيشتر با روش جوهانسن -جوسيليوس ،مراجعه شود به ).Enders (2004

1-Co-integration
3-Sachdev
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آزمون پایایی متغیرها
برای بررسی رابطهی بلندمدت بين متغيرهای مدل ،الزم است ابتدا پايايی
متغيرهای بکاررفته در مدل مورد آزمون قرار گرفته و درجهی همانباشتگی آنها
مشخص شود .بر اين اساس پايايی متغيرها با استفاده از آزمون ريشهی واحد ديکی-
فولر تعميميافته 1مطابق جدول  .1مورد آزمون قرار گرفته است .همانطور که در جدول
مذکور مشاهده میشود ،در آزمون پايايی مربوط به سطح متغيرهای بهکاررفته در مدل،
قدرمطلق آمارهی ديکی -فولر تعميم يافته از قدرمطلق مقادير بحرانی مککينون در
سطح خطای 5درصد کوچکتر بوده بنابراين فرضيهی  H0مبنی بر وجود ريشهی واحد
مورد تاييد قرار گرفته و تمامی متغيرهای مدل ناپايا در سطح میباشند .در آزمون پايايی
مربوط به تفاضل مرتبهی اول متغيرهای بهکاررفته در مدل ،قدرمطلق آمارهی ديکی-
فولر تعميميافته از قدرمطلق مقادير بحرانی مککينون در سطح خطای 5درصد بزرگتر
بوده بنابراين فرضيهی  H0مبنی بر وجود ريشهی واحد رد شده و متغيرهای مدل پايا در
تفاضل مرتبهی اول ( )I1میباشند.
جدول ( :)1بررسی پایایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشهی واحد دیکی -فولر تعمیمیافته
تفاضل مرتبهی اول
-5/03
-3/65
-5/10
-3/58
-7/41
-3/64
-3/78
-3/57
-2/00
-1/95

آمارهی ديکی -فولر تعميميافته
مقدار بحرانی مککينون در سطح خطای %5
آمارهی ديکی -فولر تعميميافته
مقدار بحرانی مککينون در سطح خطای %5
آمارهی ديکی -فولر تعميميافته
مقدار بحرانی مککينون در سطح خطای %5
آمارهی ديکی -فولر تعميميافته
مقدار بحرانی مککينون در سطح خطای %5
آمارهی ديکی -فولر تعميميافته
مقدار بحرانی مککينون در سطح خطای %5

سطح
-2/06
-3/63
-1/48
-3/58
-1/95
-3/02
1/94
-1/95
-2/22
-2/97

نام متغیر

آمارهی ديکی -فولر تعميميافته
مقدار بحرانی مککينون در سطح خطای %5
آمارهی ديکی -فولر تعميميافته
مقدار بحرانی مککينون در سطح خطای %5
آمارهی ديکی -فولر تعميميافته
مقدار بحرانی مککينون در سطح خطای %5
آمارهی ديکی -فولر تعميميافته
مقدار بحرانی مککينون در سطح خطای %5
آمارهی ديکی -فولر تعميميافته
مقدار بحرانی مککينون در سطح خطای %5

LTWG
LEFL
LMWG
LEDU
LEMP

تعیین طول وقفهی بهینه
تخمين مدل همانباشتگی جوهانسن -جوسيليوس مستلزم برآورد يک سيستم
معادالت الگوی خودتوضيح برداری 2است که در اين بين به دست آوردن طول وقفهی
1-Augmented

Dickey-Fuller Test
)Autoregressive Model (VAR

2-Vector
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بهينه از مقدمات تخمين مدلها میباشد .چراکه تعيين تعداد وقفههای مناسب در اين
الگو تضمين میکند که جمالت خطای مربوط به معادالت نوفه سفيد 1و در نتيجه ايستا
يا  I0هستند (هوشمند و فهيمی دوآب ،پيشين) .با توجه به کمتر بودن حجم مشاهدات از
صد ،از معيار شوارتز -بيزين برای تعيين طول وقفهی بهينه استفاده شده است .همانطور
که در جدول  .2مشاهده میشود؛ کمترين مقدار معيار شوارتز -بيزين در وقفهی يک به
دست آمده است و میتوان بيان داشت که وقفهی بهينهی الگوی  VARوقفهی يک
میباشد.
جدول ( :)2تعیین وقفهی بهینهی الگو
تعداد وقفه
مقدار آمارهی آزمون شوارتز -بيزين
0
-11/01
1
-21/61
2
-21/48

تعیین تعداد بردارهای همگرایی و استخراج رابطهی بلندمدت
با توجه به اين که متغيرهای مدل ،دارای مرتبهی همانباشتگی يکسان بوده و
همگی پايا در تفاضل مرتبهی اول میباشند؛ میتوان از آزمون همجمعی جوهانسن-
جوسيليوس جهت تعيين بردارهای همگرايی استفاده نمود .بر اساس انتخاب مقدار
وقفهی بهينهی يک؛ بهعنوان وقفهی بهينهی مدل خودتوضيح برداری ،با استفاده از
آزمونهای ماتريس اثر 2و حداکثر مقادير ويژه ،3به تعيين تعداد بردارهای همگرايی
پرداخته شده است .جداول  .3و  .4نتايج مربوط به تعيين تعداد بردارهای همگرايی توسط
اين دو آزمون را نشان میدهد .همانطور که در جداول  .3و  .4مالحظه میشود ،بر
اساس نتايج هر دو آمارهی آزمون ماتريس اثر و آزمون حداکثر مقادير ويژه ،وجود سه
بردار همگرايی بين متغيرهای مدل تاييد میشود.

1-White

noise
Matrix
3-Maximum Eigen Value
2-Trace
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فرضيهی
صفر
* r=0
* r1
* r2
r3
r4

جدول ( :)3نتایج آزمون ماتریس اثر ()trace
مقدار
مقدار آمارهی
فرضيهی
بحرانی در سطح %95
آزمون
مقابل
69/81
105/14
r1
47/85
68/39
r2
29/79
39/06
r3
15/49
14/44
r4
3/84
0/52
r5

ارزش احتمال در
سطح %95
0/000
0/000
0/003
0/071
0/470

جدول ( :)4نتایج آزمون حداکثر مقادیر ویژه ()max
ارزش احتمال
مقدار بحرانی
مقدار آمارهی
فرضيهی
فرضيهی
درسطح %95
در سطح %95
آزمون
مقابل
صفر
r=1
* r=0
0/022
33/87
36/75
r=2
0/029
27/58
29/33
* r1
r=3
0/015
21/13
24/61
* r2
r=4
0/056
14/26
13/92
r3
r=5
0/470
3/84
0/52
r4

در ادامه ،مطابق رابطهی  .12رابطهی بلندمدت بين متغيرهای مدل تخمين زده
شده و بردار نرمال شده نسبت به متغير درونزای اول انتخاب شده است .اين بردار
بايستی از نظر عالمت ضرايب متناسب با تئوریهای اقتصادی بوده و همچنين ضرايب
متغيرهای توضيحی به لحاظ آماری معنیدار باشد .همانطور که در بردار بهينهی انتخاب
شده مالحظه میشود؛ ضرايب تمامی متغيرهای مدل ،بر اساس مبانی نظری مورد انتظار
بوده و از نظر آماری نيز معنیدار میباشد.
LTWG  7.94  0.10LEFL  0.12LMWG 1.02LEDU  3.28LEMP
)( t 5.10

)( t  2.84

)( t  2.28

)( t  2.07

()12
بر اساس رابطهی  .12میتوان بيان داشت که در بلندمدت ،يک درصد افزايش در
متغيرهای متوسط بهرهوری نيرویکار ،سطح حداقل دستمزد ،تحصيالت نيرویکار و
ميزان اشتغال نيرویکار به ترتيب باعث افزايش  1/02 ،0/12 ،0/10و  3/28درصد در
سطح متوسط دستمزد میشود.

اثرپذیری دستمزدها از بهرهوری نیروی کار در ایران...

77

در مرحلهی بعد ،الگوی تصحيح خطای برداری 1برآورد شده و نتايج مربوط به آن
در جدول  .5نشان داده شده است .با توجه به جدول  .5مالحظه میشود که ضريب
جملهی تصحيح خطا {)}ECM(-1؛ معنیدار بوده و بين اعداد صفر و منفیيک بوده و
برابر رقم  -0/79بدست آمده است .اين عدد بيانگر اين مطلب است که در هر دوره
 0/79از عدم تعادل کوتاهمدت برای رسيدن به تعادل بلندمدت تعديل میشود.
جدول ( :)5الگوی تصحیح خطای برداری
مقدار آماره ی t
انحراف معيار
ضريب
نام متغير
)(LTWG
C
3/2995
0/0200
0/0663
)ECM(-1
-5/5106
0/1442
-0/7950

نتایج و بحث
هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی اثرپذيری دستمزدها از بهرهوری نيروی کار در
ايران است .بر اين اساس در راستای رسيدن به هدف پژوهش ،بعد از مقدمه؛ مبانی
نظری و سپس ابزار و روش پژوهش مرور شد و بخش پايانی پژوهش نيز به يافتههای
پژوهش اختصاصيافت .با توجه به يافتههای پژوهش مشخص گرديد که اثرگذاری
ضرايب تمامی متغيرها بر اساس مبانینظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نيز
معنیدار میباشند .بهطوریکه در بلندمدت؛ افزايش هر يک از متغيرهای متوسط
بهرهوری نيرویکار ،سطح حداقل دستمزد ،تحصيالت نيرویکار و ميزان اشتغال نيروی-
کار باعث افزايش سطح متوسط دستمزد میشود .همچنين نتايج مربوط به الگوی
تصحيح خطای برداری نيز حاکی از آن است که در هر دوره  0/79از عدم تعادل
کوتاهمدت برای رسيدن به تعادل بلندمدت تعديل میشود .در ارتباط با تاثير مثبت
بهرهوری نيروی کار بر سطح متوسط دستمزدها ،میتوان بيان داشت که با افزايش
بهرهوری نيروی کار ،رشد توليد و سودآوری در توليد ايجاد خواهد شد که بخشی از آن
در قالب دستمزد بيشتر به نيروی کار پرداخت میشود .در ارتباط با تاثير مثبت سطح
حداقل دستمزدها بر سطح متوسط دستمزدها نيز میتوان اينگونه بيان نمود که شرايط
حاکم بر بازار کار و قوانين و مقررات ناظر بر بازار کار و وجود اتحاديهها و تشکلهای
Error Correction Model

1-Vector
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کارگری بهناچار باعث افزايش سطح متوسط دستمزدها در برابر افزايش سطح حداقل
دستمزدها میشود و اين واکنش بنگاهها به افزايش دستمزد نيروی کار در سال نسبت به
افزايش سطح حداقل دستمزدها را نشان میدهد .در رابطه با تاثير مثبت تحصيالت
نيروی کار بر سطح متوسط دستمزدها ،چون تحصيالت مهمترين عامل تبديل نيروی
انسانی به سرمايهی انسانی است و به عبارتی نيروی کار تحصيل کرده با ايجاد نوآوری و
خالقيت و پيشرفت تکنولوژی و با دستيابی به روشهای جديد توليد باعث افزايش
بهره وری و در نتيجه باعث افزايش سطح دستمزدها خواهد شد .در مورد تاثير مثبت
ميزان اشتغال نيروی کار بر سطح متوسط دستمزدها نيز میتوان بيان داشت که با
افزايش اشتغال ،سطح توليد افزايش يافته و به دنبال آن تقاضا برای نيروی کار افزايش
میيابد که آنهم منجربه افزايش سطح دستمزدها میشود .از اينرو در راستای نتيجهی
اول پژوهش پيشنهاد میشود که در سياستگذاریها باتوجه به نظريهی ارزش محصول
نهايی ،هماهنگی بين دستمزد و بهرهوری نيروی کار وجود داشته باشد طوریکه هرگونه
سياستگذاری در جهت افزايش و ارتقای بهرهوری منجربه افزايش دستمزدها شود بدون
اينکه آثار مخرب تورم ناشی از فشار هزينه را داشته باشد و اين نيازمند اصالح قانون
کار و نظام پرداخت دستمزد -اصالح سيستم مديريتی و ارزشيابی -و خصوصیسازی
صحيح و اصولی در تصحيح مکانيسم پرداخت دستمزدها میباشد .همينطور با تنظيم
سياستهای حقوق و دستمزد بر اساس ارزش واقعی کار (بهرهوری) زمينه را برای تقويت
نظام شايستگی و روحيهی کسب دانش فراهم کرد .همچنين چون تعيين دستمزد در
ارتباط با بهرهوری نيروی انسانی نيازمند يک سيستم حقوق و دستمزد قابل انعطاف
است ،پيشنهاد میشود تالش در راستای دستيابی به يک سيستم حقوق و دستمزد قابل
انعطاف انجام گيرد بهطوریکه در تعيين دستمزدها بهجای توجه بيشتر به شرايط حاکم
بر بازار کار و دستمزد جايگزين به بهرهوری نيروی کار توجه شود .در راستای نتيجهی
دوم پژوهش ،پيشنهاد میشود که همواره در تعيين حداقل دستمزدها توسط شورای عالی
کار و سازمانهای مربوطه حتما به وضعيت عمومی اقتصاد و شرايط اقتصادی توجه شود
تا اين اطمينان حاصل شود که افزايش سطح حداقل دستمزدها اثرات زيانبار بر اشتغال و
تورم نداشته باشد و اين نيز نيازمند افزايش دستمزدها هماهنگ با افزايش بهرهوری (در
راستای نتيجهی اول) میباشد .از اينرو هرگونه سياست تعيين حداقل دستمزد بايستی
هماهنگ و مکمل با ديگر سياستهای اقتصادی -اجتماعی و بازار کار به اجرا درآيد تا
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سبب بهبود سطح زندگی نيروی کار شود .البته در اين ارتباط میتوان از تجارب ديگر
کشورها با وضعيت مشابه کشورمان نيز استفاده کرد .با توجه به نتيجهی سوم پژوهش
پيشنهاد میشود که چون نيروی انسانی مهمترين مولفه در مدار توليد است و کيفيت
نيروی کار و به عبارتی تحصيالت نيروی کار و آموزش آنها باعث بهبود و افزايش
بهرهوری میشود ،بنگاهها و موسسات به استخدام بيشتر نيروی کار تحصيلکرده و ماهر
تشويق شوند .در راستای نتيجهی چهارم پژوهش نيز پيشنهاد میشود که سياستگذاران
با اتخاذ هرگونه سياست مناسب و صحيح طرف تقاضا و عرضه و با استفاده هرچه بيشتر
از ظرفيت بيکار و با عبارتی افزايش اشتغال به همراه استفاده از راههای ارتقای بهرهوری
نيروی کار نظير ارتقای سطح فناوری و سهم تحقيق و توسعه در توليد زمينه را برای
افزايش توليد فراهم آورند.
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