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 چکيده
ها پساکينزین نظریه اساس بر ایران در اشتغال آیا که است پرسش این به پاسخ پژوهش، این اصلی در هدف
 ه ازبازار کار؟ در این مقاله با استفاد تأثيرها تحت نئوکالسيک نظریه مبناي بر یا است بازار کاال تأثير تحت

هاي موجود در یک استفاده از ظرفيت هاي سري زمانی مانند سهم سود، انباشت سرمایه، نرخ بيکاري وداده
مؤثر ارتباط ميان بيکاري، توزیع درآمد و تقاضاي  3164-29مدل خودرگرسيون برداري ساختاري طی سالهاي 

نتایج حاصل حاکی از آن است که افزایش انباشت سرمایه و افزایش استفاده از  در ایران ارزیابی شده است.
یعنی طبق نظریه  ؛تواند باعث کاهش معنادار در بيکاري گرددکاال( می)متغيرهاي بازار  هاي موجودظرفيت

ی در )تغيير مزد واقع سود نفع به درآمد بيکاري در ایران تقاضا محور است. در مقابل، بازتوزیع ،هاپساکينزین
رمایه به علت جانشينی بين کار و س ،طور مستقيم )طبق دیدگاه اقتصاددانان نئوکالسيک(تواند بهمی بازار کار(

هاي موجود، موجب از مسير افزایش انباشت سرمایه و یا افزایش استفاده از ظرفيت ، صورت نامستقيمیا به
توان بر سياستگذاري در بازار کاال براي خروج از رکود )و افزایش اشتغال( می ،کاهش بيکاري گردد. از این رو

 چنين بازتوزیع درآمد به نفع سود تمرکز نمود.گذاري( و هم)افزایش سرمایه

 

 پساکينزي، اشتغال، انباشت سرمایه، توزیع درآمد، ایران اقتصادواژگان کليدي: 

  JEL:E12  ،E24، E25، C32 طبقه بندي

                                                                                                                   
ارتباط ميان اشتغال، توزیع درآمد و تقاضاي مؤثر در »ین مقاله از پایان نامه دکتراي محبوبه فراهتی با عنوان . ا3

تحت راهنمایی اسمعيل ابونوري در دانشگاه سمنان و مشاوره علی سوري از « پساکينزینی PSVARایران: رهيافت 

 دانشگاه تهران استخراج شده است.
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 m.farahati@semnan.ac.irدانشجوي دکتراي علوم اقتصادي، بخش اقتصاد دانشگاه سمنان                        . 6
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 مقدمه .6

 از مؤثر دانند. تقاضايدر بازار کاال می مؤثربيکاري را نتيجه کمبود تقاضاي  ،اقتصاددانان پساکينزي

 کل تقاضاي و عرضه توابع تحليل اساس بر کينز عمومی نظریه. رودمی شمار به کينز اوليه مفاهيم

 توابع تالقی نقطه در اشتغال ميزان ،کينز اعتقاد به. یابد دست مؤثر تقاضاي موضوع به تا شد ارائه

 رحداکث ،سود از اقتصادي نعامال انتظارات ،نقطه این در که گرددمی تعيين کل تقاضاي و عرضه

اقتصاددانان  (.Keynes, 1973, 25) شودمی ناميده مؤثر تقاضاي نقطه، این در تقاضا مقدار. باشدمی

اري را باشد، بيکهاي رقابتی که بر اساس حداکثر کردن سود مینئوکالسيک بر اساس رفتار بنگاه

بر  زني جانشينی ميان کار و سرمایهدانند؛ تغيير مزد و نتيجه باال بودن مزد واقعی در بازار کار می

 ميزان بيکاري اثرگذار است. 

د، درآم توزیع و مؤثر تقاضاي نظریه بين ارتباط به توجه براي 3کالکی ،در اقتصاد کالن پساکينزي

 نهایی ميل از بيشتر مزد درآمد مصرف به نهایی ميل آنکه بر مبنی ،نمود مطرح فرضيه استانداردي را

 رد افزایش پس است، تقاضا عامل از جزئی مزد ،کالسيک کالکی مدل در .است سود درآمد مصرف به

 زینهه اقالم از یکی مزد ،نئوکالسيک اقتصاددانان مدل باشد. درمی تقاضا افزایش با همراه مزد سهم

 ار تقاضا( توليد هزینه یا مزد کاهش) سرمایه نفع به درآمد بازتوزیع آن در که شد گرفته نظر در

-کالکیبهادوري و مارگلين با ترکيب هر دو دیدگاه و بر اساس یک مدل کالن  .دهدمی افزایش

قرار دارد، به بررسی تغيير توزیع عاملی درآمد بر تقاضاي کل  مؤثرپساکينزین که بر محور تقاضاي 

 شیکه افزا( 6گرا)رکود 1محور-مزد میوجود دارد؛ رژ (تقاضا)9رشد مینوع رژ پرداخته و نشان دادند دو

( که 4گرا)رونق 5سود محور میو رژ دهدیرا کاهش م تقاضاي کل)کاهش سهم مزد(  در سهم سود

 .همراه است تقاضاي کل شیدر سهم سود، با افزا شیافزا

ست که تعيين گردد، آیا بيکاري ا آن ،این پژوهش با استفاده از مدل بهادوري و مارگلين هدف

تقاضاي مؤثر قرار دارد یا بر مبناي نظریات استاندارد  تأثيردر ایران بر اساس نظریه پساکينزین تحت 

خش ب شامل پنج مقاله این راستا، این درباشد. میمؤثر ها، رفتار بازار کار بر بيکاري نئوکالسيک

 گردد.مرور میمدل بهادوري و مارگلين وجود در زمينه ادبيات م بخش دوم، درپس از مقدمه،  باشد.می

رابطه ميان بيکاري،  ،چهارم بخش در ،یافته اختصاص هاآوري دادهبه تصریح مدل و جمع سوم بخش

                                                                                                                   
1. Kalecki 

2. Growth Regime 

3. Wage-led 

4. Stagnationist 

5. Profit-led 

6. Exhilirationist 
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 در نجامسرا، و ارزیابی و تفسير با استفاده از تحليل توابع واکنش آنی مؤثرتوزیع درآمد و تقاضاي 

 شده است.ارائه  پيشنهاداتو  گيرينتيجه ،پنجم بخش

 

 . ادبيات تحقيق0

باشد که به صورت گسترده در اقتصاد می کالکیمدل نظري در این پژوهش، یک مدل کالن پسا

توسط بهادوري و مارگلين با در  3221پساکينزي مورد استفاده قرار گرفته است. این مدل در سال 

، توسط اناران و 9113صادرات ارائه و در سال  انداز و خالصگذاري، پسنظر گرفتن سه تابع سرمایه

 استوکهامر با در نظرگرفتن توابع توزیع درآمد و اشتغال توسعه یافت. 

ز گذاري تابعی از استفاده ادر مدل اوليه کالکی در یک اقتصاد بسته و بدون حضور دولت، سرمایه

شرط ثبات کينزینی مبنی  ،هاي موجود و نرخ سود در نظر گرفته شده است که در این مدلظرفيت

 گذاري نسبت به تغيير در استفاده از ظرفيتهاي موجود،انداز در مقایسه با سرمایهبر واکنش بيشتر پس

( مدل کالکی را 3221بهادوري و مارگلين ) (.Skott, 2008) داللت بر رژیم رشد مزد محور دارد

رخ باشد که نانباشت سرمایه تابعی مثبت از نرخ سود می ،تعميم دادند. در مدل بهادوري و مارگلين

( vوري سرمایه فنی )( و بهرهzهاي موجود )(، نرخ استفاده از ظرفيتhتواند به سهم سود )سود می

ودآوري س ،وري سرمایه فنی ثابت در نظر گرفته شده است. بر این اساسبهره ،در این مدل تجزیه شود.

تابعی از سطوح انتظاري سهم سود و استفاده از  ،ی نرخ سود مورد انتظارمورد انتظار یا به عبارت

شود انتظارات بر اساس مقادیر گذشته متغيرهاي مورد نظر شکل هاي موجود است. فرض میظرفيت

-شود که براي سادگی، سرمایهگيرد. با خطی سازي، رابطه زیر براي انباشت سرمایه حاصل میمی

 سرمایه نرمال شده است: وسيله موجوديه گذاري ب

𝑔𝑡
𝐼 =

𝐼𝑡

𝐾𝑡
= ɑ0 + ɑ1𝑍𝑡−1 + ɑ2ℎ𝑡−1  (3     )                                                            

گذاري با یک باشد. بنابراین سرمایهسهم سود می hهاي موجود و استفاده از ظرفيت Zکه در آن، 

هاي موجود و همچنين تغيير در سودآوري واکنش نشان ظرفيتوقفه زمانی به تغيير در استفاده از 

که با توجه به آن ،باشد. طبق این نظریهگذاري منطبق با نظریه کينز میدهد. این تابع سرمایهمی

-مدت سرمایهباشد، در کوتاهگذاري دیروز میمخارج سرمایه گذاري امروز، بر اساس تصميمات سرمایه

 (. Stockhammer & Onaran, 2001) گذاري ثابت است

اران دانداز کارگران و سرمایهکه ميل نهایی به پسي رشد پساکينزینی با توجه به اینهانظریه

(. Marglin, 1984 & Lavoie, 1992) دانندانداز اثرگذار میمتفاوت است، توزیع درآمد را بر پس

 دارانوجه به آنکه در مقایسه با سرمایهاین موضوع از آن جهت قابل توجيه است که، کارگران با ت

 (. Stockhammer, 1999نمایند )تري دارند، سهم باالتري از درآمدشان را مصرف میدرآمد پایين
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نداز اانداز کارگران صفر و ميزان پسشود ميزان پسفرض می ،انداز کمبریجبه پيروي از تابع پس

 باشد.اصل می( از سودهاي حs) داران یک نسبت ثابتیسرمایه

𝑆 = 𝑠𝛱 →
𝑆

𝐾
= 𝑠

𝛱

𝐾
  ,                       (0 < 𝑠 < 1) 

 شود:( بيان می9انداز بر اساس معادله )سازي، تابع پسبا تجزیه نرخ سود و خطی

𝑔𝑡
𝑆 =

𝑆

𝐾
= 𝑏1𝑍𝑡 + 𝑏2ℎ𝑡          (9           )                                                        

 هاي موجود و سهم سود قرار دارد. استفاده از ظرفيت تأثيرانداز تحت پس ،بنابراین

 يرتأثبه صورت مثبت تحت  ،خالص صادرات )که با استفاده از موجودي سرمایه نرمال شده است(

برقرار است  3لرنر-توان فرض نمود شرط مارشالمی ،بر این اساس المللی قرار دارد ورقابت پذیري بين

( 𝑒𝑟( اثر مثبت بر خالص صادرات خواهد داشت. نرخ ارز واقعی)𝑒𝑟نرخ ارز واقعی ) ،شرایط که تحت این

( تعيين 𝑃هاي داخلی )( به قيمت𝑃𝑓هاي خارجی )( و نسبت قيمتeوسيله نرخ ارز اسمی )ه که ب

𝑒𝑟شود )می = 𝑒𝑃𝑓/𝑃 تغيير در سهم سود قرار دارد.  تأثير(، تحت 

آپ روي هزینه متغير هر واحد که شامل هزینه مواد -بر اساس مارک هاکنيم بنگاهفرض می

نمایند. اگر افزایش در سهم گذاري میالت خود را قيمتباشد، محصووارداتی و هزینه نيروي کار می

هاي داخلی افزایش خواهد یافت و نرخ ارز واقعی و در آپ باشد، قيمت-علت افزایش در مارکه سود ب

المللی کاهش خواهد یافت. اما اگر با کاهش دستمزد اسمی و افزایش نسبت ي بينپذیررقابت ،نتيجه

هزینه هر واحد مواد وارداتی به هزینه هر واحد نيروي کار سهم سود افزایش یابد، نرخ ارز واقعی و 

 پذیري افزایش خواهد یافت. رقابت

گردد، خالص ود میآپ منجر به افزایش سهم س-با فرض آنکه کاهش سهم دستمزد و نه مارک

خالص صادرات وابسته به رشد نسبی تقاضاي  ،باشد. عالوه بر اینتابعی مثبت از سهم سود می ،صادرات

اثر منفی بر خالص صادرات  ،هاي موجوداستفاده از ظرفيت ،بنابراین و باشدداخلی و خارجی نيز می

 دارد:

𝑛𝑥𝑡 = 𝜙1ℎ − 𝜙2𝑍,           𝜙1, 𝜙2 > 0                  (1    )                                           

پس انداز برابر با  است که آن ،شرط تعادل در یک اقتصاد باز بدون فعاليت اقتصادي دولت

هاي موجود از استفاده از ظرفيت ،گذاري و خالص صادرات باشد. بر این اساسجمع سرمایهحاصل

 شود:به صورت زیر بيان می ،شرط تعادل بازار کاال

𝑍𝑡
𝐼𝑠 =

1

𝑏1+𝜙1
[𝑔𝑡 + (𝜙2 −  𝑏2)ℎ𝑡]                                                                        (6)  

                                                                                                                   
1. Marshal-Lerner 
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هاي موجود شامل اثر اثر تغيير در سهم سود بر استفاده از ظرفيت ،شودطور که مشاهده میهمان

𝑏1/1)−منفی از طریق تقاضاي مصرفی  + 𝜙1)𝑏2 ( 1)و اثر مثبت از طریق خالص صادرات/𝑏1 +

𝜙1)𝜙2عالمتهاي موجود یعنی تاثر افزایش سهم سود بر استفاده از ظرفي ،باشد. بنابراین( می  
𝜕𝑍

𝜕ℎ
 

𝑍��به گونه اي که اگر  ؛باشدنامشخص می

𝜕ℎ
> 𝑍��اگر  گرا و رژیم رشد رونقباشد،    0

𝜕ℎ
< رژیم رکودي باشد،  0

اثرات با وقفه سهم سود بر  ،که در بلندمدت زمانی(. Bhaduri and Marglin, 1990) شودناميده می

ذاري، گشود، اثر سهم سود وابسته به اندازه نسبی اثر مستقيم و مثبت سرمایهگذاري نيز در نظر گرفته میسرمایه

 . (Onaran and Stockhammer, 2005) باشداثر مثبت تقاضاي بين المللی و اثر منفی مصرف داخلی می

نموده است که سهم سود مشروط به ثابت بودن اشتغال، بر  تأکيد (Kalecki, 1954) کالکی

بخشی از توزیع  ،(. بنابراینStockhammer and Onaran, 2004) نمایدتغيير می 3هااساس چرخه

. هاي اقتصادي استنتيجه فعاليت ،باشد و بخشی از آنزنی نيروي کار میوابسته به موقعيت چانه

 ( و بولز و بایرRowthorn, 1981(، راوترن )Bhaduri and Marglin, 1990) بهادوري و مارگلين

(Bowles and Boyer, 1995فرض ) یک در موجود ظرفيتهاي از استفاده و اشتغال که اندکرده 

( اثر استفاده 9116) اناران و استوکهامرنمایند. در تابع توزیع این پژوهش به پيروي از می حرکت راستا

 ها از اثر بيکاري جدا شده است: از ظرفيت

𝛱𝑡 = 𝑑0 + 𝑑1𝑍𝑡 + 𝑑2𝑢𝑡−1  (5)                                                                                      

در نرخ استفاده از ها با تغيير دهد مارک آپ در طول چرخهنشان می 𝑑1در این معادله 

ر تر(، سهم سود باالتهاي باالتر)پایينیابد. یعنی استفاده از ظرفيتهاي موجود تغيير می ظرفيت

باشد. اثر ارتش ذخيره می 9دهنده اثر ارتش ذخيره کارنشان  𝑑2تر( را به دنبال دارد. همچنين)پایين

زنی کارگران است. نده قدرت چانهدهباشد که نشاناصطالح به کار رفته توسط مارکس می ،کار

هاي دستمزد کارا( معتقدند ميان بيکاري زنی اخير )همانند نظریهچانه پردازانها و نظریهمارکسيست

با این دیدگاه که افزایش بيکاري منجر به کاهش قدرت  ، رابطه معکوس برقرار است؛و دستمزد واقعی

)اولين تحقيق در این  باشدش دستمزد واقعی میکاه ،گردد که نتيجه آنزنی نيروي کار میچانه

( انجام شده است(. Blanchflower and Oswald, 1994) زمينه توسط بالنچفالور و اوسوالد

 عالمت مثبت داشته باشد.  𝑑2رود انتظار می ،بنابراین

ر اقتصاددانان و دیگ باشد. کالکیتئوري اقتصاددانان پساکينزي از اشتغال بر اساس نظریه عمومی کينز می

اغلب  گردد. کالکی ودانند که از طریق تقاضاي مؤثر ایجاد میپساکينزي اشتغال را وابسته به توليدي می

ن اند. بهادوري و مارگليکينزي به ندرت تقاضاي مؤثر را بطور صریح در مدل خود وارد نمودهاقتصاددانان پسا

                                                                                                                   
1. Pro-Cyclical 

2. The Reserve Army Effect 
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اما  د؛انهاي موجود در نظر گرفتها تابعی از استفاده از ظرفيتگذاري رسرمایه ،مدتبر اساس دیدگاهی کوتاه

 نداها به صورت نظري و تجربی اشاره به نقش مهم انباشت در تعيين سطح بيکاري داشتهپساکينزین

(Rowthorn, 1995; Davidson, 1998; Glyn, 1998 and Dumenil & Levy, 1999.) بر این اساس، 

 ;Stockhammer and Onaran, 2004) معادله بيکاري به پيروي از استوکهامر و اناران

Stockhammer and Onaran, 2005( و چایيچی )Chaiechi, 2012 به صورت زیر در نظر گرفته ،)

 می شود:
𝑈𝑡 = 𝑒0 − 𝑒1𝑔𝑡 − 𝑒2𝛥𝑢𝑡 + 𝑒3𝑈𝑡−1 (4    )                                                             

انباشت سرمایه، استفاده از  تأثير( بيکاري تحت 4نرخ بيکاري است. بر اساس معادله ) 𝑈𝑡که در آن، 

اثر متغيرهاي بازار کاال را بر بيکاري  ،هاي موجود و بيکاري گذشته قرار دارد که دو متغير اولظرفيت

 نيز  𝑒0دهنده تداوم بيکاري است. همچنين نشان ،متغير سومکه حالی؛ درکندگيري میاندازه

 باشد. هاي طرف عرضه میدهنده شوکنشان

𝑒3با فرض  = اما به جاي آنکه طبق قانون اوکان  ؛( بيانگر قانون اوکان خواهد بود4معادله ) 1

تغيير در نرخ بيکاري تابعی از تغيير در رشد )تقاضا( در نظر گرفته شود، با تفکيک اثر انباشت و اثر 

اي موجود هتابعی از تغيير در استفاده از ظرفيت ،هاي موجود، تغيير در نرح بيکارياستفاده از ظرفيت

 باشد:و تغيير در موجودي سرمایه می

∆(𝑈𝑡) = 𝑒0 − 𝑒1𝑔𝑡 − 𝑒2𝛥𝑢𝑡 (7       )                                                                    

 گردد:در ادامه به اختصار بيان می ،مطالعاتی که بر اساس مدل بهادوري و مارگلين انجام شده است

 تقاضاي رژیم اندداده نشان( Bowles & Boyer, 1995) بایر و باولز مجزا، معادالت روش از استفاده با

 رفتنگ نظر در با و باشدمی محور مزد ،بریتانيا و آمریکا متحده تایاال فرانسه، آلمان، کشورهاي در داخلی

 تانيابری تقاضاي رژیم و محور سود ژاپن و آلمان فرانسه، تقاضاي رژیم ،صادرات خالص روي بازتوزیع اثرات

 . است محور مزد ،متحده تایاال و

 را رشد رژیم( Naastepad & Storm, 2007) استورم و ناستپد و( Naastepad, 2006) ناستپد

 طول در OECD عضو کشورهاي از تعدادي براي مقاله دومين در و مقاله اولين در هلند براي

 لند،ه ایتاليا، آلمان، فرانسه، در کل تقاضاي رژیم که نده اداد نشان و نموده ارزیابی 3241-9111دوره

 . باشدمی محور سود ،ژاپن و متحده ایاالت براي و محور مزد ،بریتانيا و اسپانيا

 حالت در فرانسه در کل تقاضاي رژیم( Ederer & Stockhammer, 2007) استوکهامر و ایدرر

 . نمودند ارزیابی محور سود را باز اقتصاد براي و محور مزد نوع از را بسته اقتصاد

 3241-9115 دوره طی ساالنه هايداده گرفتن نظر در با( Hein & Vogel, 2008) وگل و هين

 ایاالت فرانسه، آلمان، کشورهاي در داخلی تقاضاي رژیم اندداده نشان ،OECD عضو کشور شش براي
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 ايتقاض رژیم استراليا در. است محور سود ،اتریش و هلند کشورهاي در و محور مزد ،بریتانيا و متحده

 ودس رشد رژیم ،خارجی تجارت بر توزیع اثر گرفتن نظر در با کهدرحالی ؛باشدمی محور مزد داخلی

 . بود خواهد محور

 رژیم دادند نشان( Stockhammer, Onaran & Ederer, 2009) ایدرر و اناران استوکهامر،

 جیخار تجارت بر درآمد توزیع اثر گرفتن نظر در با و است محور مزد ،اروپا اتحادیه در داخلی تقاضاي

 . بود خواهد محور مزد ،تقاضا رژیم نيز

 طی چين در داخلی تقاضاي رژیم دادند نشان( Molero & Simarro, 2011) سيمارو مالرو

 . است محور سود 3271-9117 دوره

 کشورهاي براي تقاضا رژیم ،ملی سطح در( Onaran & Galanis, 2012) گاالنيس و اناران

 ادا،کان کشورهاي و محور مزد را کره و ترکيه ژاپن، متحده، تایاال بریتانيا، ایتاليا، فرانسه، آلمان،

 . دادند گزارش محور سود را هند و آرژانتين مکزیک، جنوبی، آفریقاي چين، آرژانتين، استراليا،

 و بهادوري مطالعه اساس بر و کالکیپسا توزیع و رشد ساده مدل یک در( 9133) اسچودر و هين

 اثر( Hein, 2007) هين و( Lavoie, 1995) الوویی ،(Bhaduri and Marglin, 1990) مارگلين

  .دنمودن ارزیابی سود و سرمایه انباشت موجود، هايظرفيت از استفاده نرخ بر را بهره نرخ در تغيير

 گذاريسرمایه و مصرف ايمطالعه در ،(Gordon, 1995a)  همچنين به روش سيستمی، گوردون

 گوردون. است نموده برآورد VAR مدل از استفاده با و گرفته نظر در درآمد توزیع از تابعی را

(Gordon, 1995b )نسبت را کل تقاضاي واکنش و داد گسترش باز اقتصاد براي را نظر مورد مدل 

 دهندهنشان نتایج که نمود بررسی آمریکا متحده تایاال براي ،VAR تحليل اساس بر درآمد توزیع به

 . باشدمی محور سود نوع از رشد رژیم

 شامل ساختاري VAR مدل یک( Stockhammer & Onaran, 2004) اناران و استوکهامر

 رانسه،ف را براي کار نيروي وريبهره رشد و بيکاري نرخ موجود، هايظرفيت از استفاده سرمایه، انباشت

 تعيين الکا بازار وسيلهه ب بيکاري داد نشان نتایج. اندنموده برآورد بریتانيا و آمریکا متحده تایاال

 باشد. می ضعيف بسيار تقاضا و اشتغال بر درآمد توزیع تأثير و شودمی

 یک از استفاده بادر مطالعه دیگري ( Onaran & Stockhammer, 2005) استوکهامر و اناران

 خالص و بيکاري نرخ موجود، هايظرفيت از استفاده سرمایه، انباشت شامل ساختاري VAR مدل

 رايب بلندمدت در و ترکيه براي مدتکوتاه در تقاضا رژیم ،باز اقتصاد حالت در دادند نشان ،صادرات

 . باشدمی محور مزد جنوبی کره
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 نقش ،9116 سال در اناران و استوکهامر مدل مشابه مدلی در( Chaiechi, 2012) چایيچی

 رهک کنگ، هنگ کشور سه در کل تقاضاي تحریک در را سهام بازار و اعتبار بازار بانکی، سيستم

  .است نموده ارزیابی SVAR روش از استفاده با بریتانيا و جنوبی

 و کار توليد عوامل جانشينی کشش موضوع بر تمرکز با( 3125) گرمابی و ابونوري کشورمان در

 ،مطالعه نای در. اندپرداخته اقتصادي رشد بر توليد عوامل سهم اثر مسيرهاي از یکی توضيح به سرمایه،

 سهم افزایش شده داده ( نشانCES) ثابت جانشينی کشش توليد تابع از استفاده با و نظري صورت به

. کاهدیم اقتصادي رشد از توليد عوامل بين جانشينی کشش افزایش با همزمان توليد، در سرمایه عامل

 معه،جا در اندازپس نرخ کاهش با تواندمی بهره نرخ افزایش و توليد در کار عامل سهم کاهش ،طرفی از

 صناخال توليد ساالنه هايداده از استفاده با نيز تحربی صورت به. دهد کاهش را اقتصادي رشد نرخ

 اساس بر و VAR مدل از استفاده با و محاسبه 3171-21 زمانی دوره در اقتصادي رشد ،ایران ملی

 مسه گرنجري عامل رشد» فرضيه کار، نيروي عامل سهم و اقتصادي رشد بين گرنجر عليت آزمون

 سطح در ،«نيست رشد گرنجري عامل کار سهم» فرضيه کهدرحالی شده، پذیرفته «نيست کار

 در کار عامل سهم افزایش داده، نشان نيز جوهانسون آزمون نتایج. است شده رد ،درصد 9 معناداري

 .دارد اقتصادي رشد بر مثبت اثري ،زمانی وقفه دو با توليد

 

 . روش تحقيق9

 . تصريح مدل6-9

و  )انباشت سرمایه مؤثردر این پژوهش به منظور تعيين رابطه ميان اشتغال، توزیع درآمد و تقاضاي 

و از  3(SVARاز روش خودرگرسيون برداري ساختاري ) ،هاي موجود( در ایراناستفاده از ظرفيت

متغيره، براي شناسایی  VAR nتحليل توابع واکنش آنی تجمعی استفاده شده است. در یک مدل 

هاي فرم کاهش یافته ( باید از باقيماندهtهاي ساختاري )توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس، شوک

(te طبق رابطه )tt BAe  ناهمبسته ساختاري هايشوک آنکه به توجه دست آیند. باه ب 

جهت  .باشدمی قطري ماتریسی ساختاري خطاي اجزاء کواریانس واریانس ماتریس باشند،می سریالی

ماتریس  ،نرمال نمود که در این حالت ،توان به یکهاي ساختاري را میسادگی واریانس تمام شوک

B به صورت ماتریس واحد در نظر گرفته شده و الزم است حداقل
2

)1( nn  محدودیت بر روابط

 اعمال شود.  Aهمزمان ميان متغيرها یعنی ضرایب ماتریس 

                                                                                                                   
1. Structural Vector Auto Regression 
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اوليه، داراي منطق اقتصادي مبتنی بر تئوري هاي اقتصادي  VARبرخالف مدل  SVARالگوي 

ها، با استفاده از روش است. در این الگو پس از اعمال محدودیتها براي اعمال قيود و محدودیت

هاي برآورد شده در هر یک از معادالت باقيمانده از ضرایب و A، ضرایب ماتریس 3نماییحداکثر درست

هاي ساختاري به منظور ایجاد توابع واکنش آنی آید. سپس شوکدست میه فرم کاهش یافته ب

 گردد. شناسایی می

محدودیت بر روابط همزمان ميان متغيرها بر اساس مدل بهادوري و مارگلين و  ،پژوهشدر این 

شود. با توجه به درونزا بودن سهم سود، تنها اثر همزمان ( اعمال می4( و )5(، )6(، )3طبق معادالت )

 هاي موجود به سمت سهم سود در نظر گرفته شده است. دو ماتریساز طرف متغير استفاده از ظرفيت

A  وB باشد:به صورت زیر می 

 
                   b11       0            0          0                            1      0        0      0       
                    b21      b 22       0          0                                   0     1        0      0   

     A=         0              b 32      b 33        0                     B=          0       0        1        0 

                   b41          b 42       0             b 43                                 0     0      0      1 
 

 هاداده دهیسازمان و آوري . جمع0-9

 به صورت زیر است: VARفرم کاهش یافته مدل 
𝐼𝑡 = 𝛼1 + 𝛽1𝐼𝑡−1 + 𝛽2𝑍𝑡−1+𝛽3ℎ𝑡−1 + 𝛽4𝑢𝑡−1 + 𝑑𝑢𝑚1𝑡+𝑒1𝑡  
𝑍𝑡 = 𝛼2 + µ1𝐼𝑡−1 + µ2𝑍

𝑡−3+µ3ℎ𝑡−1 + µ4𝑢𝑡−1 + 𝑑𝑢𝑚2𝑡+𝑒2𝑡 

ℎ𝑡 = 𝛼3 + Ω1𝐼𝑡−1 + Ω2𝑍𝑡−1 + Ω3ℎ𝑡−1 + Ω4𝑢𝑡−1 + 𝑑𝑢𝑚3𝑡 + 𝑒3𝑡    
𝑢𝑡 = 𝛼5 + 𝜂1𝐼𝑡−1 + 𝜂2𝑍𝑡−1 + 𝜂3ℎ𝑡−1 + 𝜂4𝑢𝑡−1 + 𝑑𝑢𝑚4𝑡 + 𝑒5𝑡 (1 )                   

 dumنرخ بيکاري و u سهم سود،  hهاي موجود، استفاده از ظرفيت Zانباشت سرمایه،  Iکه در آن، 

 باشد. نشان دهنده اثر انقالب می

 درآمد املیع توزیع در تغيير به نسبت خصوصی بخش واکنش بر مقاله این تمرکز آنکه به توجه با

 هايمتغير. است شده گرفته نادیده درآمد توزیع در تغيير به نسبت دولت مخارج واکنش باشد،می

جام شده توسط به پيروي از مطالعه ان. باشدمی 3164-29 سالهاي طی پژوهش این در استفاده مورد

گذاري و نسبت سرمایه GDPبراي ترکيه و کره جنوبی، نرخ رشد  9115اناران و استوکهامر در سال 

هاي موجود و انباشت سرمایه در هایی براي استفاده از ظرفيتبه عنوان نماینده ،به ترتيب GDPبه 

 هايهاي سري زمانی حسابداده ،نظر گرفته شد. منبع آماري مورد استفاده براي متغيرهاي مورد نظر

                                                                                                                   
1. Maximum Likelihood Estimator 
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است. سهم سود از تقسيم  3111بر اساس قيمت ثابت  و ،جهموري اسالمی ایرانملی بانک مرکزي 

 عملياتی مازاد و 3کارکنان خدمات جمع جبرانلص)حا مازاد عملياتی ناخالص به توليد ناخالص داخلی

 خدمات جبران به مربوط آماري اطالعات منبع تنها که آنجایی دست آمده است. ازه ( ب9ناخالص

 سود سهم و صنعت، بخش هايداده 3164-29 زمانی دوره ناخالص در عملياتی مازاد و کارکنان

 فادهاست مورد آماري منبع باشد،می ایران صنعت بخش افزوده ارزش به ناخالص عملياتی مازاد نسبت

نرخ بيکاري برابر با نسبت جمعيت بيکار  .است آمار مرکز آماري هايسالنامه ایران، صنعت بخش در

هاي مربوط به جمعيت باشد. دادهجمع جمعيت بيکار و جمعيت شاغل( می)حاصل به جمعيت فعال

ریزي، نتایج طرح آمارگيري شاغل و جمعيت بيکار از دفتر اقتصاد کالن سازمان مدیریت و برنامه

داري مرکز آمار ایران گردآوري شده است. اگرچه برنيروي کار و طرح آمارگيري از معادن در حال بهره

 بکه تنها اثر انقال ، اما از آنجاییاي ساختاري متعددي وجود داشتههشکست 3164-29طی سالهاي 

 متغير مجازي مربوط به انقالب در مدل وارد شده است. از معناداري برخوردار بوده،

 

 هاداده تفسير و مدل . برآورد4

 هب که گيرد قرار بررسی مورد زمانی هايسري مانایی وضعيت است الزم ابتدا ،مدل برآورد منظور به

 داده نشان( 3) جدول در آزمون این نتایج. شودمی استفاده 1پرون و فيليپس آزمون از منظور این

نسبت  کهدرحالی ؛باشندمی مانا سطح و نرخ بيکاري در GDP رشد نرخ نتایج اساس بر، که شده

ارائه ( 3) جدول در نتایج باشد.بار تفاضل گيري مانا می و سهم سود با یک GDP گذاري بهسرمایه

 شده است.

 . نتايج آزمون ريشۀ واحد براي متغيّرهاي مدل6ل جدو

 درصد 5ي دارمعنی سطح PP ه آمار متغير PP ه آمار متغيّر

I 247722/2- u 719549/9- 294499/9- 

h 149028/8- z 931575/6- 

DI 143327/6- Dh 355542/7- 291369/9- 
 هاي مانایی مأخذ: نتایج حاصل از آزمون

 

                                                                                                                   
1. Compensation of employees 

2. Gross operating surplus 

3. Phillips-Perron tests  
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و آزمون حداکثر مقدار  9یعنی آزمون اثر 3براي آزمون همجمعی از روش جوهانسن و جوسيليوس

باشد و می VAR6همان وقفه بهينه مدل  ،شود. وقفه بهينه براي انجام این آزموناستفاده می 1ویژه

گردد تعيين می (HQ) 7و حنان کویين (AIC)4، آکائيک(SC)5بيزین -بر اساس معيارهاي شوارتز

طول وقفه بهينه برابر یک انتخاب شد. نتایج آزمون اثر و آزمون حداکثر مقدار  ،که در این پژوهش

 ( خالصه شده است9و روند در جدول ) أویژه براي مدل بدون عرض از مبد

 

 جوسيليوس – ج حاصل از آزمون جوهانسن. نتاي0جدول 
      آزمون 

 تعداد همجمعی

 آزمون حداکثر مقدار ویژه آزمون اثر

 P-VALUE ماره آزمونآ P-VALUE ماره آزمونآ

 119/1 17271/61 1113/1 27641/41 صفر بردار همجمعی

 3532/1 11131/36 3952/1 12621/91 حداکثر یک بردار همجمعی

 1166/1 715199/5 1743/1 536111/4 بردار همجمعیحداکثر دو 

 6965/1 112619/1 6965/1 112619/1 حداکثر سه بردار همجمعی

 جوسيليوس – : نتایج حاصل از آزمون جوهانسنمأخذ

 

 تأیيدوجود یک بردار همجمعی ميان متغيرها  ،بر اساس آزمون اثر و آزمون حداکثر مقدار ویژه

 رابطه داراي و انباشتههم متغيرها همجمعی، بردار یک حداکثر گرفتن نظر در با ،رو ایناز شود. می

 .باشندمی بلندمدت

 

 . نتايج حاصل از برآورد مدل6-4

استفاده  VARيرها، از سطح متغيرها در برآورد مدل غانباشتگی بين متبا توجه به وجود رابطه هم

( ارائه شده 1نتایج در جدول )شد و این مدل بر اساس معيار شوارتز بيزین، با یک وقفه برآورد گردید. 

 است.

  

                                                                                                                   
1. Johansen & Juselius Approach 

2. Trace Statistic 

3. Maximun Eigenvalue 

4. Vector Autoregression 

5. Schwarz-Bayesian 

6. Akaike 

7. Hannan-Quinn 
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 VAR. نتايج حاصل از برآورد فرم کاهش يافته 9جدول 

u h Z I  
111511/1 

(13151/3-) 

114216/1 

(52294/1) 

346432/1 

[51151/9-) 

231446/1 

(1661/34) 

I(-1) 
(t-Statistic) 

139252/1 

(47311/3) 

144611/1 

(67136/1) 

373233/1 

(34391/3) 

953115/1 

(26249/3) 

Z(-1) 
(t-Statistic) 

139611/1- 

(11712/9-) 

719465/1 

(97163/7) 

931112/1 

(17716/9) 

155439/1 

(43263/1) 

h(-1) 
(t-Statistic) 

173154/1 

(5166/99) 

943939/9 

(95779/1) 

247197/1 

(11121/3) 

511111/1 

(23131/1) 

u(-1) 
(t-Statistic) 

311693/1 

(44721/6) 

177224/3- 

 (52252/9-) 

312217/1 

(11461/1) 

154296/1 

(33541/1) 

C 
(t-Statistic) 

114163/1 

(19927/9) 

369671/1- 

(44171/9-) 

153416/1- 

(21541/1-) 

111191/1 

[71114/1-)  

57Dum 

(t-Statistic) 

 Eviews 8: نتایج تحقيق با استفاده از نرم افزار أخذم
 

برآورد دستگاه معادالت، ضرایب متغيرها اهميت روشهاي تک معادله را ندارند،  با توجه به آنکه در

نش براي تفسير نتایج از تحليل توابع واک ،توان نتایج را با اطمينان باالیی تحليل نمود. از این رونمی

 شود. آنی و تجزیه واریانس استفاده می

یعنی اثر شوک وارد به جمله اختالل در یکی از معادالت در طول  بوده،که مدل با ثبات درصورتی

( معکوس ریشه هاي 6توان توابع واکنش آنی را محاسبه نمود. جدول )زمان به صورت ميرا باشد، می

 دهد.اي خود توضيحی را نشان میلهمعادله مشخصه چندجم

 

 اي خودتوضيحیهاي معادله مشخصه چندجمله. معکوس ريشه4جدول 

 )واحد( ماژول مقادیر ویژه

 موهومی حقيقی

1116/1 3616/1- 1291/1 

1116/1 3616/1 1291/1 

9117/1 1 9117/1 

4221/1 1 4221/1 
 هاي تحقيق: یافتهأخذم
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درون دایره واحد قرار دارند که  ،هاي مشخصهشود، معکوس تمام ریشهطور که مشاهده میهمان

 باشد.کننده ثبات مدل میتأیيد

 

 . تحليل توابع واکنش آنی0-4

نمایی برآورد توسط برآوردگر حداکثر درست SVAR، مدل Aپس از اعمال قيود مورد نظر بر ماتریس 

باشد که ارزش احتمال ن ميان متغيرها، سيستم فراشناس میقيد بر روابط همزما 1شد. با اعمال 

 تأیيدرا  SVARمعتبر بودن قيود در مدل  ،49/1برابر با  3نماییمربوط به آزمون نسبت درست

هاي ، شوکVARو جمالت پسماند فرم کاهش یافته  Aنماید. با استفاده از مقادیر ماتریس می

بر متغيرها با استفاده از توایع واکنش آنی تجمعی ارزیابی ها ساختاري استخراج شد و اثر این شوک

 ارائه شده است. 3 گردید. نتایج در نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   
1. Likelihood Ratio Test 
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 . توابع واکنش آنی تجمعی متغيرهاي پژوهش6نمودار 
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 Eviews 8هاي تحقيق بر اساس نرم افزار مأخذ: یافته
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( به اندازه یک انحراف 6شود، وقوع شوک مثبت در سهم سود )شوک میگونه که مشاهده همان

ولی اثر این شوک در هيچ یک از سالها  ،گرددمیمنجر به افزایش انباشت سرمایه از سال دوم  ،معيار

هاي موجود همچنين این شوک منجر به افزایش استفاده از ظرفيت .باشداز لحاظ آماري معنادار نمی

باشد. از ود که اثر این شوک از سال دوم تا سال چهارم از لحاظ آماري معنادار میشاز سال دوم می

تواند به افزایش رژیم رشد در ایران سود محور است و بازتوزیع درآمد به نفع سرمایه می ،این رو

 گردد.منجر تقاضاي کل 

 نرخ اشتغال ،(3)شوک  سرمایه انباشت یک شوک مثبت به اندازه یک انحراف معيار در دنبال به

 دهاستفا در مثبت شوک یک وقوع ،مقابل در. است کاهش یافته معناداري طور به بعد به اول سال از

تنها  شوک این اثر ولی ؛دارد منفی اثر دوره کل در نرخ بيکاري بر (9موجود )شوک  هايظرفيت از

که صورتی، در9116در سال استوکهامر و اناران مطالعه طبق . در سال اول از لحاظ آماري معنادار باشد

، گرددمنجر هاي موجود به کاهش بيکاري افزایش انباشت سرمایه و یا افزایش استفاده از ظرفيت

بق بيکاري در ایران ط ،شود. از این رومی تأیيدنظریه اقتصاددانان پساکينزي در ارتباط با بيکاري 

باشد و بازار کار تقاضا محور است. نتایج اضا در بازار کاال میها، نتيجه کمبود تقدیدگاه پساکينزین

به کاهش نرخ بيکاري از سال  ،دهد، شوک مثبت در سهم سود به اندازه یک انحراف معيارنشان می

گردد و اثر این شوک از سال اول تا سال هفتم از لحاظ آماري معنادار میمنجر اول تا سال دهم 

 شود.می يدتأیه اقتصاددانان نئوکالسيک نيز در ارتباط با بيکاري در ایران نظری ،باشد. بنابراینمی

اي هبر اساس نتایج، وقوع یک انحراف معيار شوک مثبت در انباشت سرمایه، استفاده از ظرفيت

دهد. همچنين به دنبال شوک مثبت در نرخ موجود را به طور معناداري پس از یک سال افزایش می

 اثر ارتش ،از سال دوم تا سال دهم به طور معناداري افزایش یافته است. از این روبيکاري، سهم سود 

ذخيره کار در ایران وجود دارد و افزایش بيکاري به طور معناداري منجر به کاهش قدرت چانه زنی 

 شود. افزایش سهم سود می ،نيروي کار و به دنبال آن
 

 . تجزيه واريانس خطاي پيش بينی9-4

ثباتی متغيرها در توجيه نوسانات متغير خاص، باید از تجزیه واریانس کمک ی سهم بیبراي بررس

تغير وسيله خود مه توان تعيين نمود چند درصد واریانس خطاي پيش بينی بمی ،گرفت. در این روش

وش این ر ،شود. در این پژوهشوسيله سایر متغيرهاي درون سيستم توضيح داده میه و چند درصد ب

-ور تعيين و ارزیابی سهم هر یک از متغيرهاي نرخ اشتغال، انباشت سرمایه، استفاده از ظرفيتبه منظ

هاي موجود و سهم سود در توضيح نوسانات متغير نرخ اشتغال مورد توجه قرار گرفت که نتایج حاصل 
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درصد واریانس ناشی از شوک مشخص و  ،هاي جدول مورد نظر( ارائه شده است. ستون5در جدول )

 دهد. یا تغيير ناگهانی را نشان می

 

 . تجزيه واريانس نرخ بيکاري5جدول
 تکانه  دوره

 نرخ بيکاري

 تکانه

 انباشت سرمایه 

 تکانه

 هاي موجوداستفاده از ظرفيت 

 تکانه

 سهم سود 

3 19/19 64/31 59/7 11/1 

9 67/11 11/2 15/6 17/9 

1 11/11 61/31 91/1 16/4 

6 75/75 73/39 41/9 26/1 

5 19/71 61/35 91/9 61/33 

4 31/44 36/31 36/9 49/31 

7 21/43 49/91 31/9 17/35 

1 14/51 75/99 36/9 75/34 

2 59/55 67/96 93/9 11/37 

31 11/51 13/95 92/9 57/31 

 Eviews 8هاي تحقيق بر اساس نرم افزار خذ: یافتهأم

 

یانس خطا در نرخ بيکاري درصد از وار 19دست آمده، در دوره اول )کوتاه مدت( ه بمطابق نتایج 

هاي درصد توسط استفاده از ظرفيت 5/7درصد توسط انباشت سرمایه و  5/31، توسط همين متغير

ر ایران د دهندگی تغييرات نرخ بيکاريضيحشود. از این رو، در این دوره بيشترین توموجود توجيه می

هاي دهندگی تغييرات نرخ بيکاري توسط تکانهباشد. با گذشت یک دوره توضيحخ بيکاري میتوسط نر

انه تک ،هاي موجود و انباشت سرمایه نسبت به دوره اول کاهش یافته و در مقابلاستفاده از ظرفيت

دهندگی بيشتري براي تغييرات نرخ بيکاري در مقایسه قدرت توضيح ،نرخ بيکاري و تکانه سهم سود

بيشترین سهم  ،دو متغير نرخ بيکاري و انباشت سرمایه ،با دوره اول دارد. از دوره سوم تا دوره دهم

درصد از واریانس  11/51)بلندمدت( ددر توضيح تغييرات نرخ بيکاري را به عهده دارند. در دوره دهم

 13/95هاي موجود، درصد توسط استفاده از ظرفيت 92/9، متغير اري توسط خودخطا در نرخ بيک

 شود. درصد توسط سهم سود توجيه می 57/31درصد توسط انباشت سرمایه و 

در بلندمدت متغيرهاي نرخ بيکاري، انباشت سرمایه، سهم سود و استفاده از  ،بر این اساس

مشاهده  گونه کهرا بر نرخ بيکاري در ایران دارند. همان تأثيربيشترین  ،به ترتيب ،هاي موجودظرفيت

گذاري انباشت سرمایه )متغير بازار کاال( و سهم سود بر نرخ تأثيرشود، با گذشت زمان به ميزان می
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 )متغير بازار کاال( و نرخ هاي موجودمتغير استفاده از ظرفيت تأثيربيکاري در ایران افزوده شده و از 

اي هاست. همچنين متغير انباشت سرمایه در مقایسه با متغير استفاده از ظرفيت بيکاري کاسته شده

قدرت توضيح دهندگی بيشتري براي تغييرات نرخ بيکاري در کل دوره  ،موجود و متغير سهم سود

 دارد.

 

 گيري و پيشنهادات. نتيجه5

اي هبا استفاده از متغيرهاي سهم سود، انباشت سرمایه، نرخ بيکاري و استفاده از ظرفيت ،در این مقاله

ارتباط ميان اشتغال،  3164-29موجود در یک مدل خودرگرسيون برداري ساختاري طی سالهاي 

هاي موجود( در ایران ارزیابی شده )انباشت سرمایه و استفاده از ظرفيت مؤثرتوزیع درآمد و تقاضاي 

در ) هاي موجود)در بازار کاال( و استفاده از ظرفيت ت. نتایج نشان داده که افزایش انباشت سرمایهاس

ا بيکاري هیعنی طبق نظریه پساکينزین ؛تواند باعث کاهش معنادار در نرخ بيکاري گرددمی ،بازار کاال(

 يير مزد واقعی در بازار کار()تغ سود نفع به درآمد در ایران تقاضا محور بوده است. در مقابل، بازتوزیع

طور هب ،طور مستقيم توانسته است موجب کاهش معنادار در نرخ بيکاري گردد و از طرفیهب

هاي موجود و غيرمستقيم نيز افزایش سهم سود یا کاهش سهم مزد با افزایش استفاده از ظرفيت

در مجموع  ،شود. بنابراینمی)متغيرهاي بازار کاال( موجب کاهش بيکاري  افزایش انباشت سرمایه

از مسير متغيرهاي بازار کاال موجب  ،طور غيرمستقيمهاز مسير بازار کار و ب بازتوزیع درآمد مستقيماً

شود. نتایج نشان داده است انباشت سرمایه در مقایسه با دو متغير سهم سود و کاهش بيکاري می

مدت نوسانات نرخ بيکاري در دو دوره کوتاهسهم بيشتري در توضيح  ،هاي موجوداستفاده از ظرفيت

-تواند موجب افزایش معنادار استفاده از ظرفيتو بلندمدت دارد. از طرفی افزایش انباشت سرمایه می

 هاي موجود گردد.

 توان بر سياستگذاري دربنابراین، طبق نتایج حاصل براي خروج از رکود )و افزایش اشتغال( می

توان افزایش سرمایه گذاري خارجی و داخلی را می ،براي اجراي این هدفبازار کاال تمرکز نمود. 

با  و تعامل سازنده مقدور خواهد بود.تشویق نمود. افزایش سرمایه گذاري خارجی با اجراي برجام 

-و قوانين، احتمال افزایش سرمایه )نرخ سود بانکی( و تقویت ثبات اقتصادي کاهش قيمت سرمایه

 خواهد یافت. گذاري داخلی افزایش
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