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چکیده
سهم درآمد نیروی کار تحت فروض وجود تابع تولید کاب -داگالس و رقابت کامل ،ثابت است .مقاله حاضر با
تعدیل این فروض ،چگونگی رفتار واقعی و غیر ثابت سهم درآمدی نیروی کار را در صنایع کارخانه ای ایران با
تخمین کشش جانشینی بین نیروی کار و سرمایه محاسبه مارک آپ قیمت ،مورد بررسی قرار می دهد .این
مقاله کشش جانشینی بین نیروی کار و سرمایه را با استفاده از تابع تولید  CESتحت رقابت ناقص و رقابت
کامل در بازار تولید مورد تخمین قرار می دهد .درجه رقابت ناقص از طریق محاسبات مارک آپ قیمت با
پیروی از رویکرد راجر اندازه گرفته شده است .این پویایی در سهم درآمدی نیروی کار را می توان به دو دلیل
کشش جانشینی غیر واحد بین نیروی کار و سرمایه ،و رقابت ناقص در بازار تولید ،نسبت داد .نتایج نشان
می دهد که در صنایع کارخانه ای ایران طی سال های مورد مطالعه ،کشش جانشینی تحت رقابت کامل (بدون
حضور مارک آپ)  0/57و کشش جانشینی تحت رقابت ناقص  0/57است .یعنی با حضور مارک آپ قیمتی
(وجود رقابت ناقص) ،کشش جانشینی کوچکتر می شود و با افزایش شدت سرمایه ،سهم درآمدی نیروی کار
به نسبت بیشتری افزایش می یابد.

mohammad_tash@eco.usb.ac.ir
sharifkarimi@yahoo.com
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 .9مقدمه

1. Cobb-Douglas Aggregate Production Function
2. Labor Income Share
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 .3اقتصاددانان تحقق ساختار بازار رقابتی را در گرو تحقق چهار شرط همگن بودن محصوالت بنگاهها و فروشندگان،
کوچک بودن خریداران و فروشندگان نسبت به کل بازار ،انتقال پذیر بودن منابع و ورود و خروج آزاد به بازار ،وجود
اطالعات اقتصادی کامل برای عوامل اقتصادی می دانند .در واقعیت همه این فروض به طور یکجا برقرار نمیشود ،اما
به میزانی که این فروض برقرار نباشد ،ساختار بازار از رقابت کامل فاصله می گیرد و می توان با توجه به ویژگی های
ساختاری ،رفتاری و عملکردی بازار ،نوع بازار را از نظر ساختار تعیین کرد.
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با توجه به محدودیت عوامل تولید ،یکی از راه های توسعه پایدار ،مدیریت این نهاده ها می باشد .در
این راستا ،الزم است که کشش های جانشینی و همچنین مقدار تولید نهایی نهاده ها مورد بررسی
قرار گیرد (اسالملوئیان و استادزاده .)1333 ،نیروی کار و سرمایه فیزیکی از جمله عوامل حائز اهمیتی
هستند که از زمآنهای گذشته در فرایند تولید کاالها و خدمات مورد استفاده قرار می گرفتند .نوسانات
قیمتی و میزان عرضه آنها ظرفیت های تولید بخش های مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد
(سبحانی ثابت .)1332 ،بنابراین تحلیل رابطه بین نیروی کار و سرمایه ،تحلیل نیروها یا متغیرهای
تأثیرگذار بر تقاضا و تخمین صحیح از اثر کمی آنها بر کشش برای واحدهای تولیدی و سیاستگذاران
اقتصادی مهم است ،زیرا در این صورت میتوانند بهترین تصمیمات و استراتژی ها را در کوتاهمدت
اتخاذ و برنامه رشد بلندمدت را تنظیم کنند .اگر مقدار کشش جانشینی بین نیروی کار و سرمایه،
مثبت (منفی) شود ،نهاده های مورد نظر جانشین (مکمل) یکدیگرند .در واقع ،از مقدار کشش
جانشینی به عنوان معیاری برای چگونگی تأثیر انباشت سرمایه بر روی سهم درآمدی نیروی کار
استفاده می شود .کشش جانشینی بین سرمایه و نیروی کار با ارزیابی میزان تغییرات در سهم نسبی
هر عامل از کل تولید به هنگام تغییر در قیمت آنها ،نقش تعیین کننده ای در تجزیه و تحلیل های
اقتصادی دارد .در تابع تولید کل کاب -داگالس 1با فرض رقابت کامل و سایر فروض استاندارد ،بیان
می شود که سهم درآمدی نیروی کار ،2طی سال های مختلف ثابت است .اگرچه از این فروض به طور
گسترده در مطالعات تجربی استفاده می شود ،اما به دلیل برقرار نبودن فروض بازار رقابت کامل در
دنیای واقع ،مشاهدات تجربی نشان می دهد که سهم درآمدی نیروی کار در طول زمان و در بیشتر
کشورها تغییر می کند.3
نمودار  1نوسانات سهم درآمدی نیروی کار را برای صنایع کارخانه ای ایران طی دوره سال های
 1357-30نشان می دهد ،که طی دوره زمانی مورد بررسی ،سهم درآمدی نیروی کار ثابت نبوده و
با نوسان همراه است .همچنین نتایج مطالعه روریچ و همکاران (،)Raurich, Sala, Sorolla, 2010
بیانگر پویایی های سهم درآمدی نیروی کار در ایاالت متحده آمریکا و اسپانیا است .با توجه به این
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مشاهدات گسترده مبنی بر عدم ثبات سهم درآمدی نیروی کار ،می باید فروض وجود تابع تولید کل
کاب -داگالس و وجود رقابت کامل را با توجه به شواهد تجربی تعدیل کرد .در این مطالعه ،تالش
می شود به منظور بررسی تغییرات سهم درآمدی نیروی کار و عوامل تعیین کننده آن ،به برآورد
کشش جانشینی بین سرمایه و نیروی کار و محاسبه مارک آپ قیمت تحت شرایط بازار رقابت ناقص،
در صنایع کارخانه ای ایران پرداخته شود.
حوزه مورد مطالعه در این تحقیق  131صنعت کارخانه ای کد چهار  ISICاست ،و با توجه به
گستردگی صنایع در سطح کدهای چهار رقمی ،مارک آپ قیمت برای هر یک از  23صنعت کارخانه ای
در سطح کدهای دو رقمی  ISICبه طور مجزا محاسبه شده است .برای این منظور ،مطالعه حاضر با
استفاده از تابع تولید با کشش جانشینی ثابت CES1 ،به محاسبه کشش جانشینی بین نیروی کار و
سرمایه می پردازد و با توجه به کشش حاصل از تخمین ،چگونگی تغییرات سهم درآمدی نیروی کار
مورد بررسی قرار می گیرد .2بدین منظور ،مارک آپ قیمت نیز به عنوان شاخص درجه رقابت ناقص،
با استفاده از رویکرد تعمیم یافته راجر محاسبه می گردد3.
نمودار  .9روند سهم درآمدي نیروي کار در صنايع کارخانه اي ايران(درصد)

2

15
10
5
0

مأخذ :طرح سرشماری از کارگاه های صنعتی  10نفرکارکن و بیشتر
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1. Constant Elasticity Of Substitution Production Function
 .2ارتباط بین کشش جانشینی و سهم عوامل تولید نشان می دهد که اگر نرخ دستمزد نسبی افزایش یابد و
کشش جانشینی عوامل بزرگتر از یک باشد ،سهم نسبی سرمایه نسبت به نیروی کار افزایش می یابد و بالعکس
(عبادی.)00 :1353 ،
 .3محاسبات مربوط به این قسمت در ادامه ارائه می شود.
 .4اطالعات مربوط به داده های این نمودار در جدول (ب) ضمیمه ارائه شده است.
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می توان گفت که رفتار غیر ثابت سهم درآمدی نیروی کار ناشی از رد یکی از دو فرض استاندارد
وجود تابع کاب -داگالس و رقابت کامل و یا رد هر دو فرض است .با بررسی مطالعات مختلف ،یکی
از پر کاربردترین توابع تولید میان اقتصاددانان ،تابع تولید با کشش جانشینی ثابت است و نیز تابع
تولید  CESروش کارآمدی برای توصیف رفتار اقتصادی می باشد .همچنین این تابع تولید در اقتصاد
کالن و همچنین اقتصاد صنعتی بسیار استفاده شده است (اسالملوئیان و استادزاده .)1333 ،به عنوان
مثال در مطالعه درایور و باگرین ( )Driver and Muñoz-Bugarín, 2009و آرپی ( Arpaia,
 ،)Pérez and Pichelmann, 2009مفهوم پویایی های سهم درآمدی نیروی کار با استفاده از کشش
جانشینی ثابت تابع تولید  CESنشان داده شده است.
همچنین استردا ( ،)Estrada, and López-Salido, 2005به بررسی پویایی های سهم درآمدی
نیروی کار هنگامی که مارک آپ غیرثابت است ،پرداخت .مطالعه حاضر با استفاده از تابع تولید CES
و ساختار رقابت ناقص در بازار محصول به تخمین کمی عوامل تعیین کننده سهم درآمدی نیروی
کار طی سال های  1354تا  1330می پردازد و در راستای بررسی تغییرات سهم درآمدی نیروی کار
و تعدیل فروض وجود تابع تولید کاب -داگالس و رقابت کامل ،در پی پاسخگویی به این سؤاالت است:
هنگام فاصله گرفتن از چارچوب تابع تولید کاب -داگالس ،آیا سهم درآمدی نیروی کار دارای کشش
جانشینی غیر واحد است؟ آیا چگونگی تأثیر انباشت سرمایه بر سهم درآمدی نیروی کار با اندازه
کشش جانشینی سرمایه و کار مرتبط است؟ پیامدهای فاصله گرفتن از ساختار بازار رقابت کامل
چیست؟ و یا شاخص جایگزین درجه رقابت ناقص چیست و چگونه محاسبه می شود؟ جامعه آماری
تحقیق ،صنایع کارخانه ای ایران در سطح کدهای  ISICچهار رقمی می باشد .شایان ذکر است که
داده های متغیرهای مطالعه حاضر ،شامل داده های آماری مربوط به اشتغال ،دستمزد ،سرمایه،
نهاده های واسطه ای ،تولید و قیمت است که از نتایج طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی  10نفر
کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران طی سال های  1354تا  1330جمع آوری شده است .داده های مورد
استفاده در این تحقیق به وسیله شاخص های قیمت سال  1303که توسط بانک مرکزی ارائه شده،
به قیمت های ثابت تبدیل ،و به تفکیک کدهای  ISICارائه و با کاربرد روش های اقتصادسنجی و
استفاده از مدل داده های تلفیقی برای صنایع ،از نرم افزار  STATAاستفاده شده است .چارچوب
مطالعه حاضر به این صورت است که ،پس از بررسی مبانی نظری پیرامون سهم درآمدی نیروی کار
و مارک آپ قیمت ،به بررسی پیشینه موضوع پرداخته می شود .در بخش چهارم مدل تجربی برآورد
شده و در بخش پایانی ،نتیجه گیری و توصیه های سیاستی ارائه می گردد.
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 .4مبانی نظري
 .4-9سهم درآمدي نیروي کار
در این بخش برای بررسی تغییرات و پویایی های سهم درآمدی نیروی کار در شرایط رقابت ناقص ،با
کاربرد تابع تولید  ،CESمعادله سهم درآمدی نیروی کار با وجود ساختار بازار رقابت ناقص حاصل
می شود ،به طوری که تابع تولید  CESبه صورت زیر مشخص شده است:
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در این رابطه 𝑌𝑡 ،برابر با  𝐾𝑡 ،GDPبرابر با مجموع موجودی سرمایه 𝐿𝑡 ،اشتغال 𝐴𝑡 ،تکنولوژی
به کارگرفته شده در تولید 𝜎 > 0 ،کشش جانشینی بین سرمایه و بهره وری نیروی کار است .با فرض
رقابت ناقص در بازار کاال ،حداکثرسازی سود به صورت زیر تعریف می شود:1
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در اینجا 𝑡𝑚 مارک آپ را اندازه می گیرد 𝑤𝑡 ،دستمزد هر واحد نیروی کار و 𝐿𝐹 تولید نهایی
نیروی کار است .با ترکیب معادله  1و  ،2عبارت زیر برای سهم درآمدی نیروی کار به دست می آید:
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این معادله نشان می دهد که سهم درآمدی نیروی کار وابسته است به .1 :مارک آپ قیمت .2
متوسط بهره وری نیروی کار هنگامی که  σ ≠ 1است .با استفاده از معادله  1متوسط بهره وری را
می توان به صورت زیر نوشت:
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باید توجه کرد که متوسط بهره وری به افزایش شدت سرمایه وابسته بوده و معادله  4نشان
می دهد که رابطه بین سهم درآمدی نیروی کار و افزایش شدت سرمایه ،به مقدار  σوابسته است.
اگر کشش جانشینی بزرگتر از یک باشد ،افزایش شدت سرمایه ،سهم درآمدی نیروی کار را کاهش
می دهد ،و اگر کوچکتر از یک باشد ،افزایش شدت سرمایه ،سهم درآمدی نیروی کار را افزایش
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 .1این معادله در مقاله گالی ( )Galí, 1996ارائه شده و با فرض رقابت انحصاری با  nبخش همگن حاصل گردیده،
و در این مقاله  m=𝜖⁄𝜖 − 1بوده ،به طوری که 𝜖 بیانگر کشش جانشینی تقاضا است.
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می دهد .از طرفی ،بیلز ( )Bils, 1987و گالی ( )Galí, 1995فرض می کنند که  σ = 1است (فرض
وجود تابع تولید کاب -داگالس) ،بنابراین پویایی ها و تغییرات سهم درآمدی نیروی کار می تواند
فقط از طریق مارک آپ افزایش یابد .از طرف دیگر فرض ( 𝑚 = 1فرض وجود بازار رقابت کامل)،
اثر مارک آپ قیمت از بین می رود و پویایی های سهم درآمدی نیروی کار فقط توسط افزایش شدت
سرمایه شرح داده می شود .بعد از مطالعات بیلز و گالی ،این مطالعات توسط انتراس ( Antràs,
 ،) 2004دنبال شد ،او بازار رقابت کامل را فرض کرد و از داده های سهم درآمدی نیروی کار برای
تخمین تابع تولید ایاالت متحده استفاده نمود.
با توجه به مطالعا ت تجربی انجام شده در این حوزه و ثابت نبودن سهم درآمدی نیروی کار در
واقعیت و برقرار نبودن ساختار بازار رقابت کامل در دنیای واقع ،مطالعه حاضر ،پویایی های سهم
درآمدی نیروی کار را تحت فروض ( σ ≠ 1و  ) 𝑚 > 1مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد .در واقع
مطالعه حاضر ،پویایی های سهم درآمدی نیروی کار را ضمن آزمون این فروض در صنایع کارخانه ای
ایران ،بررسی می کند .مساله مهم این مطالعه محاسبه مربوط به مارک آپ قیمت است که در بخش
بعدی نتایج آن ارائه شده است.

برای الگوسازی مارک آپ و اهمیت این شاخص ،در این مطالعه با توجه به محدودیت های آماری در
ایران ،بهترین روش ،استفاده از رویکرد هال -راجر 2می باشد .در این مطالعه ،از رویکرد تعمیم یافته
راجر برای بررسی شکاف بین قیمت و هزینه نهایی و ارزیابی قدرت انحصاری صنایع استفاده شده
است .این رویکرد برای اولین بار در سال  1300توسط هال مطرح شد و توسط راجر ( Roeger,
 )1995و مارتینز ( )Martinez, 1999کامل گردید .متدولوژی هال با اضافه کردن نهاده های
واسطه ای به تابع تولید ،اندازه گیری مارک آپ و صرفه های مقیاس در یک معادله ،توسعه پیدا کرد.
هال در مقاله خود فرض نمود که بنگاه ها دارای تابع تولید به صورت زیر هستند:
) 𝑡𝐴 𝑄𝑡 = 𝐹(𝐾𝑡 , 𝐿𝑡 , 𝐼𝑡 ,
()7
که در آن Q t ،مقدار محصول تولید شده توسط موجودی سرمایه 𝐾𝑡 ،نیروی کار 𝐿𝑡 ،نهاده های
واسطه ای 𝑡𝐼 در سطح تکنولوژی تولید 𝑡𝐴 است .با توجه به تعریف تولید نهایی عامل تولید ،تولید
نهایی هرعامل تولید برابر است با تغییر تولید کل به ازای تغییر در یک واحد عامل تولید (نسبت
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 .1برگرفته از مقاله شهیکی تاش و همکاران ( )1333با عنوان "ارزیابی اثر جهانی شدن اقتصاد و سیکل های تجاری
بر مارک آپ در بخش صنعت ایران" است .برای دستیابی به جزئیات بیشتر به مقاله مراجعه شود.
] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1396.17.3.5.9

2. Hall and Roeger
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𝑃
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که در آن w ،هزینه دستمزد نیروی کار ω ،هزینه یک واحد اضافی از کاالهای واسطه ای p ،قیمت
ستاده AC ،هزینه متوسط و  MCهزینه نهایی است .همچنین

WL
PQ

سهم کاالی واسطه ای نسبت به درآمد و  ،mtمارک آپ و Y=PQ

،

ωI
PQ

برابر با سهم نیروی کار و

است1.

با جایگزینی رابطه  0در

رابطه  5به رابطه  3دست می یابیم:
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 .1شاخص لرنر ( ،)Lشاخصی است که شکاف میان قیمت ها ( )Pو هزینه های نهایی ( )MCرا اندازه گیری می کند.
ارزش این شاخص بین  0و  1و یا برابر با این مقادیر می تواند باشد .در حالت رقابت کامل ،این شاخص برابر با صفر
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هزینه اضافه کردن یک واحد به هزینه نهایی) .با دیفرانسیل گیری کلی از رابطه  7و تقسیم آن بر
تولید ( ،)qمی توان نوشت:
) 𝑡𝑖∆ 𝑡𝐼𝑠 ∆𝑞𝑡 = 𝜂𝐴𝑡 ∆𝑎𝑡 + 𝛾𝑡 (𝑠𝐾𝑡 ∆𝑘𝑡 + 𝑠𝐿𝑡 ∆𝑙𝑡 +
( )5
در این رابطه ∆at ،نرخ نسبی تغییر در سطح تکنولوژی تولید ∆qt ،نرخ نسبی تغییر در
تولید ∆k t ،نرخ نسبی تغییر در سرمایه ∆lt ،نرخ نسبی تغییر در نیروی کار و  ∆itنرخ نسبی تغییر
در نهاده واسطه ای است sLt ،sKt ،γt ،ηAt .و  sItبه ترتیب ،کشش تولید نسبت به تکنولوژی
تولید ،بازده نسبت به مقیاس ،سهم سرمایه در هزینه کل ،سهم نیروی کار در هزینه کل و سهم
نهاده ها در هزینه کل است .الزم به ذکر می باشد که بازدهی نسبت به مقیاس در سهم عامل تولید
ضرب شده که معادل است با کل هزینه های آن عامل تقسیم بر هزینه نهایی تولید .سهم تغییر فنی
به رشد تولید توسط  ηAt ∆atدر رابطه ( )5نشان داده شده است .در اکثر مطالعات فرض شده که
 Atعامل اصلی قابل تفکیک در تابع تولید است (پیشرفت فنی خنثی هیکس) .در این مورد ηAt
معادل با یک است .با این حال ،اگر  Atدر نهاده عامل در تابع تولید ضرب شود ،سپس 𝑡𝐴𝜂 تابعی از
سطح آن عامل خواهد بود .همچنین  ∆atزمانی ثابت خواهد بود که  At = eatبه طوری که  aثابت،
و  tزمان است .از این رو ،این امکان وجود خواهد داشت که  ηAt ∆atدر مقاطع زمانی تغییر کند،
زیرا جمع سهم هر عامل تولید نسبت به کل هزینه باید برابر با یک شود .سهم سرمایه نسبت به کل
هزینه می تواند به صورت (  )skt = 1 − slt − s Itنوشته شود .با این فرض معادله  ،5به صورت زیر
بازنویسی می گردد:
) ) 𝑡𝑘∆ ∆𝑞𝑡 = 𝜂𝐴𝑡 ∆𝑎𝑡 + 𝛾𝑡 ∆𝑘𝑡 + 𝛾𝑡 (𝑠𝐿𝑡 ( ∆𝑙𝑡 − ∆𝑘𝑡 ) + 𝑠𝑖𝑡 (∆𝐼𝑡 −
()5
عالوه بر این ،می توان بیان کرد که حاصل ضرب بازده نسبت به مقیاس ،سهم عامل تولید و
هزینه های کل ،معادل است با مارک آپ ضرب در سهم عامل درآمد کل.
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𝐿𝑤

) 𝑡𝑘∆ ∆𝑞𝑡 = 𝜂𝐴𝑡 ∆𝑎𝑡 + 𝛾𝑡 ∆𝑘𝑡 + 𝑚𝑡 ((𝑃𝑄)𝑡 (∆𝑙𝑡 − ∆𝑘𝑡 ) + (𝑃𝑄)𝑡 (∆𝑖𝑡 −

 .3پیشینه تحقیق
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است زیرا بنگاه هیچ قدرت بازاری نخواهد داشت .زمانی که قیمت ها نسبت به هزینه نهایی بیشتر شود ،شاخص
لرنر مثبت خواهد بود )] ،(L ∈ [0, 1به طوری که درجه ای مشخص از رقابت قیمتی را نشان می دهد .از این رو،
الزم است ارتباط میان شاخص لرنر و نسبت مارکاپ ) (m = P/MCبررسی شود؛ به طوری کهL =𝑃 – 𝑀𝐶/𝑃= :
𝜇.1 −1/
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با دقت در مطالعات انجام شده پیرامون سهم درآمدی نیروی کار ،مارک آپ و کشش جانشینی
نیروی کار و سرمایه و مرور آنها ،متوجه می شویم که طی دهه گذشته مطالعاتی پیرامون این موضوع
در خارج و داخل کشور انجام شده است .در ادامه به خالصه مهم ترین مطالعات انجام شده در این
زمینه اشاره می شود.
بالستریری ( ،)Balistrieri, Christine, Eina 2003در مطالعه ای تجربی به تخمین کشش
جانشینی کوتاه مدت و بلند مدت نیروی کار -سرمایه  20صنعت کارخانه ای ایاالت متحده آمریکا با
استفاده از روش  ،OLSپرداخت .نتایج نشان داد که فرم تابع کاب -داگالس تنها برای  0صنعت
کارخانه ای قابل توصیف نیست.
آنتراس ( ،)Antràs, 2004طی مقاله ای به بررسی این مساله که آیا تایع تولید کل ایاالت متحده
آمریکا کاب -داگالس است یا خیر ،به تخمین کشش جانشینی بین نیروی کار و سرمایه بخش
خصوصی اقتصاد ایاالت متحده طی دوره زمانی  ،1340-30پرداخت .یافته ها حاکی از آن است که
کشش جانشینی معنادار نیست و متفاوت از یک است .این یافته نشان می دهد که اقتصاد ایاالت
متحده قابل توصیف با تابع تولید کاب -داگالس نیست.
درایور و باگرین ( ،)Driver, and Muñoz-Bugarín 2009طی مقاله ای با عنوان
"سرمایه گذاری و بیکاری" ،به بررسی تأثیر سرمایه گذاری بر سهم نیروی کار با استفاده از تابع تولید
 CESدر انگلستان و تعدادی از کشورهای اروپایی به طور جداگانه پرداختند؛ به طوری که تابع تولید
 CESارتباط منفی را بین سرمایه گذاری و بیکاری تعادلی شرح می دهد و لذا باید با افزایش
سرمایه گذاری ،سهم کار افزایش یابد .نتایج برای انگلستان نشان می دهد که سهم نیروی کار با
افزایش سرمایه گذاری ،کاهش داشته ،همچنین این نتایج نیز برای کشوهای اروپایی صادق بوده است.
روریچ ( ،)Raurich, Sala & Sorolla 2010در مطالعه ای تجربی به بررسی پویایی سهم
درآمدی نیروی کار در اسپانیا و ایاالت متحده آمریکا پرداخت .برای تخمین کشش جانشینی بین
نیروی کار و سرمایه از تابع تولید  CESاستفاده شد .نتایج حاکی از آن است که کشش در ایاالت
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متحده کوچک تر ،و در اسپانیا بزرگ تر از یک است .عالوه بر این ،آنها کشش را با وجود مارک آپ
قیمت تخمین زدند .نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن مارک آپ قیمت ،کشش جانشینی نیروی
کار و سرمایه در هر دو کشور ،تمایل به فاصله گرفتن از یک دارد.
کویسلر ( ،)Koesler and Schymura, 2012در مقاله ای کشش های جانشینی  37بخش
اقتصادی را در چارچوب تولید  ،CESبه صورت خطی و غیر خطی مورد تخمین قرار دادند .یافته ها
حاکی از آن است که نتایج حاصل از تخمین کشش در تکنیک غیر خطی نسبت به تخمین خطی ،از
معناداری بهتری برخوردار است .همچنین نتایج مبتنی بر رد استفاده از توابع تولید کاب -داگالس و
لئونتیف در مدل های اقتصادی برای بیشتر بخش ها است.
اکبریان ( ،)1307در مقاله ای با عنوان "تخمین کشش جانشینی سرمایه و نیروی کار صنایع
ایران" ،به بررسی کشش جانشینی کوتاه مدت و بلندمدت عوامل تولید ،در صنایع کارخانه ای ایران
طی سال های  1370-04با استفاده از تابع تولید با کشش جانشینی ثابت پرداخت .در این مقاله،
پس از انجام آزمون ریشه واحد دیکی -فولر و آزمون شکست ساختاری پرون ،از مدل تصحیح خطا
برای برآورد استفاده شده است .نتایج حاکی از آن است که بین سرمایه و نیروی کار ،جانشینی ضعیفی
وجود دارد و کشش جانشینی این عوامل در بلند مدت بزرگ تر از کوتاه مدت بوده ،همچنین ،با توجه
به مقدار این ضریب ،مناسب ترین فرم تابع تولید برای صنایع کارخانه ای ایران در سطح کلی ،تابع
تولید کاب -داگالس تشخیص داده شده است.
سهیلی ( ،)1330در مقاله خود با عنوان "برآورد کشش های قیمتی و تولیدی تقاضای نهاده
انرژی در بخش کشاورزی با استفاده از الگوی فرم تصحیح خطای خودتوضیح با وقفه توزیعی" با هدف
تعیین میزان تأثیر متغیرهای قیمت و سطح فعالیت های اقتصادی در تقاضای حامل های انرژی در
بخش کشاورزی در کوتاه مدت و بلندمدت ،یک الگوی پویای فرم تصحیح خطای خودتوضیح با وقفه
توزیعی طراحی کرده است .مدل ها نشان داد که کشش قیمتی کوتاه مدت و بلندمدت تقاضای برق،
نفت و گاز در بخش کشاورزی پایین است .پایین بودن این کشش ها حاکی از آن است که نمی توان
صرفاً با بهره گیری از اهرم قیمتگذاری ،رشد باالی مصرف این حامل ها را در این بخش کنترل کرد.
به همین دلیل ،استفاده از سایر ابزارهای مؤثر بر کنترل رشد مصرف این حامل ها در بخش کشاورزی
در کنار اهرم قیمتگذاری توصیه می شود.
کاشی ( ،)1330در مقاله "بررسی پویای رفتار تولیدکنندگان در استفاده از نهاده ها بر مبنای تابع
تولید دو مرحله ای  ،CESبا تأکید بر اصالح الگوی مصرف انرژی در تولید و ارتقای اشتغال" تابع
تولید با کشش جانشینی ثابت دو مرحلهای پویا را برای کارگاههای بزرگ صنعتی با استفاده از
مشاهدات دوره  1345-05برآورد کرد .این برآوردها نشان میدهد که سرمایه و انرژی ،رابطه مکملی
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و نیروی کار ،رابطه جانشینی با هر دو عامل تولید (سرمایه و انرژی) دارد ،همچنین سرعت جایگزینی
نیروی کار به انرژی ( )%74نسبت به سرعت جایگزینی نیروی کار به سرمایه ( )%42باال است.
سبحانی و منظور ( ،)1333در مقاله ای با عنوان "برآورد کشش جانشینی سرمایه و انرژی در
بخش صنایع شیمیایی کشور" با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ  4نهادهای (سرمایه ،نیروی کار،
انرژی الکتریکی و سایر حاملهای انرژی) و برای دادههای سری زمانی  ،1355-05به برآورد سهمهای
هزینهای نهادههای تولید ،و با استفاده از این برآورد ،به محاسبه کششهای جانشینی قیمتی و متقاطع
آلن و موریشما پرداختند .براساس نتایج بهدست آمده از برآوردهای این پژوهش ،مقدار کشش قیمتی
موریشیما برای سرمایه و انرژی الکتریکی  1/700و کششهای قیمتی آلن برای دیگر حاملهای انرژی
برابر  0/530بوده که هر دو بیانگر جانشین بودن نهاده سرمایه و انرژی در دوره مورد مطالعه است.
انرژی الکتریکی نیز برابر ( )-1/353بوده است که نشان میدهد این دو نهاده در دوره مورد بررسی،
مکمل بوده اند.
اسالملوئیان و استادزاده ( ،)1333در مقاله "برآورد کشش جانشینی میان انرژی و سایر نهاده ها در
ایران" با استفاده از تابع تولید  CESچند مرحله ای و کاربرد الگوریتم ژنتیک و تابع تولید غیرخطی ،به
برآورد کشش جانشینی میان انرژی و سایر نهاده های تولید در ایران پرداخته اند .نتایج به دست آمده
از محاسبه کشش های جانشینی ،بیانگر این است که با افزایش یک درصد نیروی کار 0/75 ،درصد
صرفه جویی در انرژی خواهیم داشت .همچنین افزایش یک درصدی سرمایه باعث صرفه جویی 0/73
درصدی و به همین صورت ،افزایش یک درصدی در سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه ،موجب
صرفه جویی  0/45درصدی در مصرف انرژی می گردد .توجیه این نتیجه گیری برای اقتصاد ایران آن
است که با افزایش سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه که منجر به توسعه و کاربرد روش های تولید
فناورانه شود ،می تواند در صرفه جویی انرژی مؤثر باشد .عالوه بر این ،نتایج حاصل از محاسبه تولید
نهایی طـی سال های مختلف نشان دهنده افزایش تولید نهایی نیروی انسانی بعد از سال های جنگ
تحمیلی بوده ،و همچنین تولید نهایی انرژی بعد از سال  1354افزایش یافته است که می تواند به علت
اجرای سیاست های ناشی از صرفه جویی در مصرف انرژی باشد .همان گونه که مالحظه می شود ،در
رابطه با موضوع تحقیق حاضر ،تعداد محدودی از مطالعات گذشته ،به تأثیر مارک آپ قیمت در تخمین
کشش توجه نموده اند .بنابراین در مطالعه حاضر سعی شده که تأثیر مارک آپ قیمت در تخمین سهم
درآمدی نیروی کار و محاسبه کشش بررسی گردد.
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 .2مدل تجربی
 .2-9برآورد مدل اقتصادسنجی محاسبه مارک آپ
در این تحقیق برای سنجش مارک آپ (شکاف بین قیمت و هزینه نهایی) درباره  131صنعت از 140
صنعت کد چهار رقمی  ، ISICاز رویکرد تعمیم یافته راجر در رابطه ( )3استفاده می شود:1
برای گزینش اینکه کدامیک از مدلهای پولینگ یا پانل برای آزمون فرضیههای پژوهش و تخمین
مدل ،مناسبتر است ،از آزمون  Fلیمر استفاده شده است .نتایج آزمون لیمر مؤید مناسب بودن مدل
پانل میباشد .هم چنین از آزمون هاسمن برای شناسایی اثرات تصادفی ( 2)REو اثرات ثابت (3)FE
استفاده شده است .بر اساس مقدار احتمال بهدست آمده برای آزمون هاسمن ،در می یابیم که باید از
روش اثرات ثابت برای تخمین مدل استفاده کرد.
جدول  .9آزمون وجود اثرات ثابت فردي براي مدل
فرض صفر :مدل ترکیبی

آماره F

احتمال

معنی داری

فرض مقابل :مدل حداقل مربعات با متغیر
موهومی





رد فرضیه 𝐻0

جدول  .4نتايج آزمون هاسمن براي ثابت يا تصادفی بودن مدل
فرض صفر ؛ مدل با اثرات
تصادفی

آماره کای
دو

درجه آزادی

احتمال

معنی داری

فرض مقابل ؛ مدل با اثرات ثابت







رد فرضیه
𝐻0

مأخذ :یافته های تحقیق

از اینرو در جدول  3با توجه به رویکرد راجر ،شاخص لرنر و مارک آپ در صنایع کد چهار رقمی
 ISICایران بهوسیله مدل پانل با اثرات ثابت برآورد شده و با برآورد این مدل ،مشاهده میشود که در
تمامی صنایع ایران 𝐶𝑀 > 𝑃 بوده ،اما در برخی از صنایع این نسبت بسیار باال و در برخی اندک
بوده است .نتایج این بررسی نشان میدهد که از  131صنعت بررسی شده ،در  27صنعت شاخص
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 .1فعالیت نه صنعت دیگر در ایران یا از نظر قانونی مجاز نبوده و یا بنگاهی در آن حوزه فعالیت نداشته است.
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لرنر و شاخص مارک آپ ،به ترتیب ،کمتر از  0و  1/10درصد بوده و همچنین در  30صنعت ،شاخص
لرنر بین  0.08 < 𝐿 < 0.16و مارک آپ بین  1.10 < 𝑚 < 1.20بوده است .مقایسه نسبتهای
لرنر و شاخص مارک آپ در صنایع مختلف نشان میدهد که بیش از  70درصد صنایع ،دارای قدرت
انحصاری بوده و توانستهاند شکاف معنیدار بین قیمت و هزینه نهایی ایجاد کنند.
جدول  .3فراوانی توزيع صنايع در دامنههاي مختلف شاخص مارک آپ
دامنه شاخص مارک
آپ

تعداد
صنایع

فراوانی نسبی صنایع
(درصد)

فراوانی تجمعی نسبی صنایع
(درصد)

1  m  1.10

27

13

13

1.10  m  1.20

30

23

40

1.20  m  1.30

34

25

54

1.30  m  1.40

15

13

05

m  1.40

15

13

100

مأخذ :محاسبات تحقیق
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با توجه به گسترده بودن اطالعات در کد چهار رقمی  ،ISICدر جدول ( )4متوسط اطالعات
شاخص لرنر و مارک آپ در چارچوب کد دو رقمی  ISICگزارش شده است .با توجه به اطالعات
جدول ( )4میتوان نتیجه گرفت که درکد دو رقمی  ،ISICصنایع "سایرمحصوالت کانی غیرفلزی"،
"ساخت فلزات اساسی"" ،ماشین آالت اداری و حسابداری"" ،ساخت مواد و محصوالت شیمیایی"،
"محصوالت از الستیک و پالستیک" و "انتشار و چاپ و تکثیر رسانههای ضبط شده" ،باالترین قدرت
انحصاری را داشته و توانستهاند شکاف معنیدار بین قیمت و هزینه نهایی اعمال کنند.
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جدول  .2سنجش متوسط مارک آپ و شاخص لرنر در صنايع کارخانه اي ايران ()ISIC2
کد

صنایع

متوسط
متوسط
مارک آپ شاخص لرنر

15

محصوالت از توتون و تنباکو

1/034

0/03

15

ساخت منسوجات

1/12

0/11

10

تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار

1/15

0/14

13

دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان و زین و یراق و
تولید کفش

1/00

0/05

20

تولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه بجز مبلمان  -ساخت
کاال از نی و مواد حصیری

1/05

0/05

21

ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی

1/20

0/15

22

انتشار و چاپ و تکثیر رسانههای ضبط شده

1/27

0/20

23

تولید کک و فرآوردههای حاصل از نفت و سوختهای هستهای

1/12

0/11

24

ساخت مواد و محصوالت شیمیایی

1/27

0/20

27

محصوالت از الستیک و پالستیک

1/27

0/20

25

سایر محصوالت کانی غیرفلزی

1/77

0/37

25

ساخت فلزات اساسی

1/37

0/25

20

محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات

1/15

0/14

23

ساخت ماشین آالت و تجهیزات طبقهبندی نشده در جاهای دیگر

1/10

0/17

30

ماشین آالت اداری و حسابداری

1/32

0/24

31

ماشین آالت و دستگاههای برقی طبقهبندی نشده در جای دیگر

1/13

0/12

32

تولید رادیو ،تلویزیون و وسایل ارتباطی و آپارات

1/17

0/13

33

ابزار پزشکی ،اپتیکی ،ابزار دقیق ،ساعتهای مچی و انواع دیگر
ساعت

1/05

0/05

34

وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر

1/13

0/11

37

تولید سایر تجهیزات حمل ونقل

1/15

0/17

35

تولید مبلمان و مصنوعات طبقهبندی نشده در جای دیگر

1/15

0/140

35

بازیافت

1/13

0/11
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17

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

1/145

0/12

مأخذ :شهیکی تاش و همکاران ()1333
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 .2-4تابع تقاضاي نیروي کار ،مارک آپ و کشش جانشینی بین نیروي کار و سرمايه
در این بخش با تخمین تابع تولید  ،CESکشش جانشینی نیروی کار و سرمایه به دست می آید .در
این مطالعه از متدولوژی آنتراس ( )Antràs, 2004پیروی می شود .اما مطالعه حاضر از یک جنبه مهم
با کار آنتراس متفاوت است و آن این است که به جای در نظرگرفتن فرض رقابت کامل ،با در نظر
گرفتن مارک آپ قیمت به عنوان شاخص برای رقابت ناقص و عامل تعیین کننده تغییرات سهم
درآمدی نیروی کار ،به محاسبه تخمین های جدیدی از کشش جانشینی بین نیروی کار و سرمایه
می پردازد .با توجه به شرط مرتبه اول مساله حداکثرسازی بنگاه ،تقاضای کار به صورت ذیل تعریف
میشود:1
1

𝜎−1
𝜎

𝑌

) 𝑡𝐴 ( 𝛼 ) 𝑡𝐿( )𝛼 𝑚𝑡 𝑤𝑡 = (1 −

()10

𝑡

که با لگاریتم گیری می تواند به صورت زیر نوشته شود:
()11

𝜎−1

𝑡𝐴𝑛𝑙 )

𝜎

𝑡𝑌

1

( 𝑙𝑛(𝑚𝑡 𝑤𝑡 ) = 𝛽0 + 𝜎 𝑙𝑛 (𝐿 ) −
𝑡
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معادله  11داللت بر تابع تقاضای نیروی کار دارد و  𝛽1مقدار ثابتی است.
داده های مورد استفاد در تخمین تابع تقاضای نیروی کار ،دستمزد ( ،)Wتعداد نیروی کار (،)L
میزان تولید ( )Yصنایع کارخانه ای ایران (کدهای چهار رقمی  )ISICطی سال های  1354تا 1330
می باشد m .بیانگر مارک آپ قیمت است که از مقادیر محاسبه شده مارک آپ در بخش قبل به
دست می آید .همه داده های استفاده شده بر اساس سال پایه  1303واقعی هستند .برای تخمین
کشش جانشینی بین نیروی کار و سرمایه ،نخست الزم است تابع تقاضای نیروی کار مورد تخمین
قرار گیرد و سپس با استفاده از نتایج تخمین ،کشش محاسبه گردد .از این رو ،برای پاسخ به این
سؤال که آیا فرض رقابت ناقص (حضور مارک آپ) بر میزان کشش جانشینی مؤثر است ،تابع تقاضای
نیروی کار در دو سناریو مجزا تحت فرض رقابت کامل ،همانند آنتراس ( ،)Antràs, 2004و تحت
فرض رقابت ناقص با در نظر گرفتن مارک آپ قیمت محاسبه شده در بخش قبلی ،مورد برآورد قرار
می گیرد.
سناریوی اول ) ،(𝐸1مربوط به تخمین تابع تقاضای کار بدون در نظر گرفتن مارک آپ (فرض
رقابت کامل) و سناریو دو ) ˊ ،(𝐸1مربوط به نتایج تخمین تابع تقاضای نیروی کار با در نظر گرفتن
مارک آپ (فرض رقابت ناقص) است.
 .1فرض بر آن است که کارآیی نیروی کار در نرخ رشد ثابت افزایش می یابد .به عبارتی ،𝐴𝑡 = 𝐴0 𝑒 𝜆𝑡 :در اینجا ،λ
معرف نرخ تغییرات رشد تکنولوژیکی بوده و مراحل تخمین نرخ رشد تکنولوژی( 𝑡𝑖𝜆) ،برای هر یک از کدهای ISIC
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سناریو اول(:)E1
𝑡𝑖𝑌
𝑡𝑖𝐴𝑛𝑙𝜏 𝑙𝑛(𝑤𝑖𝑡 ) = γ0 + 𝛾1 𝑙𝑛 ( ) +
𝑡𝑖𝐿

سناریوی دوم (:)E1′

𝑡𝑖𝑌
𝑡𝑖𝐴𝑛𝑙 ) + 𝜏 ′
𝑡𝑖𝐿

( 𝑛𝑙 𝑙𝑛(𝑚𝑖𝑡 𝑤𝑖𝑡 ) = 𝛾 ′ 0 + 𝛾 ′1

قابل ذکر است در معادالت باال 𝑙𝑛𝐴𝑖𝑡 ،بیانگر ضریب تکنولوژی می باشد که در ضمیمه مقاله
مورد برآورد قرار گرفته است .قبل از تخمین دو سناریو ،الزم است مشخص شود که آیا دادههای جمع
آوری شده بر حسب مقاطع گوناگون ،دارای یک عرض از مبدأ مشترک برای تمامی واحدهای مورد
مطالعه هستند 1یا اینکه هر مقطع میتواند دارای عرض از مبدأ جداگانه 2باشد .به عبارتی دو فرض
وجود دارد ،با فرض 𝑂𝐻 دادهها از نوع  ،Poolingو با فرض  𝐻1دادهها از نوع  panelهستند .برای
آزمون تشخیص این دو نوع داده از آماره  Fاستفاده میشود .نتایج جدول ( )7نشان می دهد که در
هر دو سناریو فرضیه صفر رد شده و داده ها از نوع پانل است.
جدول  .5آزمون اثرات ثابت فردي
رد فرضیه 𝑂𝐻

00000

33045

E1

رد فرضیه 𝑂𝐻

00000

35027

E1′

مأخذ :یافته های تحقیق

بعد از تعیین روش دادههای تابلویی ،آزمون هاسمن بر پایه وجود یا عدم وجود ارتباط بین خطای
رگرسیون و متغیرهای مستقل انجام می گیرد .اگر چنین ارتباطی وجود نداشته باشد ،فرض 𝑜𝐻 (مدل
اثر تصادفی) برقرار است .براساس نتایج جدول ( )5فرض وجود اثرات تصادفی برای هر دو سناریو
قابل قبول است.

] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1396.17.3.5.9

1. Pooling Data Model
2. Panel Data Model
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نتیجه

احتمال

آماره

سناریو
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جدول  .6نتايج آزمون هاسمن (آزمون اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی)
نتیجه

احتمال

آماره چی دو

سناریو

قبول فرضیه 𝑂𝐻

00100

25015

E1

قبول فرضیه 𝑂𝐻

00121

74032

E1′

مأخذ :یافته های تحقیق

نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس(  1)LRدر جدول ( )5نشان می دهد که سناریو اول،
دارای ناهمسانی واریانس و سناریو دوم ،دارای همسانی واریانس است.
جدول  .7آزمون واريانس ناهمسانی ()LR
نتیجه

احتمال

آماره چی دو

سناریو

رد فرضیه 𝑂𝐻

00000

1343034

E1

قبول فرضیه 𝑂𝐻

00121

1702001

E1′

الزم است فرض وجود یا عدم وجود خودهمبستگی برای هر دو سناریو مورد آزمون قرار گیرد .در
این آزمون ،فرض صفر بیانگر عدم وجود خودهمبستگی بوده ،چنانچه که جدول ( )0بیانگر وجود
خودهمبستگی در هر دو سناریو است.
جدول .8آزمون ولدريج

4

نتیجه

احتمال

آماره چی دو

سناریو

قبول فرضیه 𝑂𝐻

00000

2504

E1

قبول فرضیه 𝑂𝐻

00000

4303

E1′

مأخذ :یافته های تحقیق
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 .1فرض صفر این آزمون بیانگر وجود همسانی واریانس است.
] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1396.17.3.5.9

2. Wooldridge
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بعد از ارائه نتایج آزمون های روش داده های تابلویی ،تخمین نهایی دو سناریو به صورت زیر
خواهد بود؛ به طوری که جدول ( )3نتایج حاصل از برآورد با استفاده از روش  GLSرا با رفع
خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس نشان می دهد.
سناریو اول ( :)E1بدون حضور مارک آپ
𝑡𝑖𝑌
𝑡𝑖𝐴𝑛𝑙𝜏 𝑙𝑛(𝑤𝑖𝑡 ) = γ0 + 𝛾1 𝑙𝑛 ( ) + 𝛾2 𝑙𝑛(𝑤𝑖,𝑡−1 ) +
𝑡𝑖𝐿

سناریو دوم ( :)E1′با حضور مارک آپ

𝑡𝑖𝑌
𝑡𝑖𝐴𝑛𝑙 ) + 𝛾 ′ 2 𝑙𝑛(𝑚𝑖,𝑡−1 ∗ 𝑤𝑖,𝑡−1 ) + 𝜏 ′
𝑡𝑖𝐿

( 𝑛𝑙 𝑙𝑛(𝑚𝑖𝑡 𝑤𝑖𝑡 ) = 𝛾 ′ 0 + 𝛾 ′1

جدول .1نتايج تخمین تابع تقاضاي نیروي کار
سناریو

0013
()00027
()00000

00755
()00013
()00000

00751
()00020
()00000

...........

00000
*()00013
** ()0070

) 𝑡𝑖𝑤(𝑛𝑙

E1

0017
()00031
()00000

………

00771
()00025
()00000

0535
()00014
()00000

-0077
()00213
()00015

) 𝑡𝑖𝑤 𝑡𝑖𝑚(𝑛𝑙

مأخذ :یافته های تحقیق

E1′

* بیانگر انحراف معیار می باشد( ** .)Std- Errorبیانگر  Prob-Valueاست.

 .2-3محاسبه کشش جانشینی بین نیروي کار و سرمايه و تحلیل نتايج
در مطالعه حاضر برای تخمین کشش جانشینی بین نیروی کار و سرمایه ،از تابع تولید  CESاستفاده
شده است؛ به طوری که استفاده از این تابع ،با دو متدولوژی ممکن روبرو است .از یک سو بین نیروی
کار و سرمایه ،کشش می تواند مستقیماً با اضافه کردن متدهای غیرخطی مانند کار دافی ( Duffy
 )and Papageorgiou, 2000و ویلمن ( )Klump, McAdam and Willman 2007بدست آید
و از سوی دیگر می تواند مانند کار انتراس ( ،)Antràs, 2004از طریق یک تابع تقاضای نیروی کار،
با اضافه کردن متدهای خطی -لگاریتم گیری -به دست آید .مقاله حاضر ،رویکرد دوم را به کار
می گیرد و به توسعه کار انتراس با توجه به ساختار رقابت ناقص و تکمیل تخمین تقاضای عوامل
تولید و همچنین استفاده از محاسبات مارک آپ به عنوان پراکسی تغییر درجه رقابت ناقص بازار،

] [ Downloaded from ecor.modares.ac.ir on 2023-01-10

𝑡𝑖𝐴𝑛𝑙

) 𝑙𝑛(𝑤𝑖,𝑡−1

𝑡𝑖𝑌
) ( 𝑛𝑙
𝑡𝑖𝐿

) 𝑙𝑛(𝑚𝑖,𝑡−1 𝑤𝑖,𝑡−1

عرض از
مبدا

متغیر
وابسته

] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1396.17.3.5.9
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می پردازد .برای محاسبه کشش جانشینی میان نیروی کار و سرمایه ،الزم است ابتدا کشش بلند مدت
و کشش کوتاه مدت متغیر  Y/Lنسبت به متغیر وابسته برآورد گردد .با توجه به مدل های نهایی در
دو سناریو  𝛾1 , 𝛾1 ′بیانگر کشش های کوتاه مدت  Y/Lنسبت به متغیر وابسته هستند و نسبت
𝛾  𝛾1⁄1 −و  𝛾′1⁄1 − 𝛾′کشش های بلندمدت  Y/Lنسبت به متغیر وابسته می باشند .با توجه

2

2

به این دو نوع کشش و نتایج جدول( ،)3کشش جانشینی بین نیروی کار و سرمایه در هر دو سناریو
عبارت است از :نسبت یک بر کشش بلند مدت متغیر وابسته نسبت به 𝐿.1𝑌⁄
جدول .91نحوه محاسبه کشش بلندمدت متغیرهاي وابسته نسبت به 𝑳.𝒀⁄
حضور مارک آپ ()E1′

عدم حضور مارک آپ ()E1
کشش جانشینی
بلندمدت 𝑤 نسبت
به 𝑌⁄
𝐿

کشش جانشینی
بلندمدت 𝑤 𝑚 نسبت به

γ
𝜎𝐿 = 1⁄1 − γ
2

𝑌⁄
𝐿

𝛾′
𝜎𝐿 ′ = 1⁄1 − 𝛾 ′
2

مأخذ :یافته های تحقیق

حضور مارک آپ ()E1′

عدم حضور مارک آپ ()E1
کشش جانشینی
بین نیروی کار و
سرمایه2

𝐿𝜎𝜎 = 1⁄

00577

کشش جانشینی
بین نیروی کار و
سرمایه3

′

𝜎 = 1⁄𝜎 ′
𝐿

00570

مأخذ :یافته های تحقیق

با توجه به نتایج جدول باال ،این رویکرد اقتصادسنجی می تواند دو یافته مهم نیز داشته باشد.
یافته اول بیانگر این است که کشش جانشینی برای سناریو اول زمانی که مارک آپ برابر با یک است
 .1برای مطالعه بیشتر به مقاله رفیعی و اکبری ( )1357مراجعه نمایید.
𝑌

 .2ابتدا با تقسیم کشش کوتاه مدت یعنی ضریب () 𝑡𝐿(  ،)lnبر تفاضل یک از ضریب )  ،𝑙𝑛(𝑤𝑡−1کشش بلند مدت

] [ Downloaded from ecor.modares.ac.ir on 2023-01-10

جدول  .99محاسبه کشش جانشینی بین نیروي کار و سرمايه

𝑡

𝑌

𝑡𝑖𝑤 نسبت به 𝑡𝑖𝐿 حاصل می شود و در نهایت کشش جانشینی 𝜎 ،از تقسیم  1بر پاسخ مرحله اول به دست می آید.
𝑡𝑖

𝑌

 .3در ابتدا با تقسیم ضریب () 𝑡𝐿(  ،)lnبر تفاضل یک از ضریب )  ،𝑙𝑛(𝑚𝑡−1 𝑤𝑡−1کشش بلند مدت 𝑡𝑖𝑤 𝑡𝑖𝑚 نسبت
𝑌

𝑡

𝑡𝑖

] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1396.17.3.5.9

به 𝑡𝑖𝐿 حاصل می شود و در نهایت کشش جانشینی 𝜎 ،از تقسیم  1بر پاسخ مرحله اول به دست می آید.

فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار) ـ سال هفدهم ـ شماره سوم ـ پايیز 9316

53

 .5نتیجه گیري و پیشنهاد
نرخ رشد سهم درآمدی نیروی کار تحت تأثیر دو عامل شدت سرمایه (تفاوت نرخ رشد سرمایه و تولید
ناخالص داخلی) و نرخ رشد مارک آپ قرار می گیرد ،به طوری که اثر شدت سرمایه بر سهم درآمدی
نیروی کار به کشش جانشینی بین سرمایه و نیروی کار بستگی دارد .بنابراین می توان پویایی های
سهم درآمدی نیروی کار را با توجه به دو دلیل کشش جانشینی غیر واحد بین نیروی کار و سرمایه،
و رقابت ناقص در بازار تولید ،شرح داد .هدف این مطالعه ،بررسی پویایی های سهم درآمدی نیروی
کار صنایع کارخانه ای ایران (کد 4رقمی  )ISICاز طریق برآورد کشش جانشینی بین سرمایه و نیروی
کار تحت رقابت ناقص طی سال های  1357-30بوده است1 .

] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1396.17.3.5.9

 .1برای مقادیر مربوط به مارک آپ طی سال های  1303-30از میانگین داده های موجود برای هر کد استفاده شده
است.

] [ Downloaded from ecor.modares.ac.ir on 2023-01-10

(با وجود بازار رقابت کامل) برابر با ()0/57است ،همچنین کشش جانشینی برای سناریو دوم زمانی
که مارک آپ مخالف یک است (با وجود بازار رقابت ناقص) برابر با ( )0/57است که می تواند دلیل بر
رد فرض وجود تابع تولید کاب -داگالس در تخمین سهم درآمدی نیروی کار است .چنانچه که نتایج
مطالعه آنتراس ( )2004چنین پیامدی را تأیید می کند .همچنین مقایسه نتایج ،گویای آن است که
اندازه کشش با فرض وجود مارک آپ و رقابت ناقص نسبت به فرض عدم وجود مارک آپ و رقابت
کامل ،کمتر خواهد بود .به طوری که این نتایج با واقعیات موجود همخوانی دارد .دوم اینکه ،کشش
جانشینی معیاری برای چگونگی تأثیر انباشت سرمایه بر روی سهم درآمدی نیروی کار است .با توجه
به نتایج معادله ( ،)4نتایج هر دو سناریو حاکی از آن است که در صورتی که همراه با افزایش دستمزد،
نسبت سرمایه به  GDPدر حال افزایش باشد ،به دلیل اینکه کشش جانشینی کمتر از یک شده است،
سهم درآمدی نیروی کار افزایش می یابد .البته قابل ذکر است که چون به دلیل فرض وجود مارک
آپ (رقابت ناقص) کشش مقدار کمتری را اتخاذ می کند ،افزایش در سهم درآمدی نیروی کار به دلیل
افزایش شدت سرمایه بیشتر خواهد بود؛ زیرا کشش جانشینی باالتر بیانگر آن است که در دستمزدهای
باالتر به علت واکنش و پاسخ سریع تر و بیشتر بنگاه ،جانشینی بیشتری بین نیروی کار و سرمایه رخ
می دهد که این منجر به روند کاهشی سهم درآمدی نیروی کار خواهد شد .از طرفی ،در کشش
جانشینی پایین ،واکنش بنگاه نسبت به دستمزدهای باالتر ضعیف خواهد بود ،و سهم درآمدی نیروی
کار را افزایش خواهد داد ،چنانچه نتایج مطالعه روریچ و همکاران ( ،)2010یافته های مطالعه حاضر
را مورد تأیید قرار می دهند.
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از تجزیه و تحلیل تجربی ،دو نتیجه مهم به دست میآید :اول اینکه ،کشش جانشینی بین سرمایه
فیزیکی و نیروی کار برای صنایع کارخانه ای ایران مثبت و کمتر از یک است که این نتیجه بیانگر
تأثیر مثبت شدت سرمایه بر سهم درآمدی نیروی کار در صنایع کارخانه ای ایران طی سال های مورد
مطالعه بوده است .نتایج حاصل می تواند در تحلیل مدل های کاربردی حساسیت و شبیه سازی و
سیاستگذاری های کالن اقتصادی ،توسط محققان و سیاستگذاران مورد استفاده قرار گیرد .با وجود
کشش جانشینی مثبت و باالتر (بیشتر از یک) ،اگر دولت جهت حمایت از قشر کارگر ،دستمزدها را
افزایش دهد ،سهم درآمدی نیروی کار کاهش خواهد یافت که این سیاست ،به ضرر کارگران خواهد
بود؛ ولی اگر کشش مثبت و پایین (کمتر از یک) باشد ،افزایش دستمزدها جهت حمایت از قشر
کارگر ،به کاهش سهم درآمدی نیروی کار منجر نخواهد شد و نتیجه عکس خواهد داشت.
پیشنهاد می شود به منظور حمایت از قشر کارگر ،از آنجا که در این حالت با افزایش دستمزد به
منظور حمایت از قشر کارگر ،سهم درآمدی نیروی کار کاهش نخواهد یافت ،دستمزد نیروی کار
افزایش یابد .دوم اینکه ،در نظر گرفتن مارک آپ قیمت در حالت وجود رقابت ناقص در بازار ،باعث
می شود نتایج حاصل از محاسبه کشش ،غیر واحد باشد ( )0/57و فاصله اش از یک بیشتر شود .این
پدیده به واقعیت نزدیکتر خواهد بود .با توجه به کشش جانشینی مثبت و کمتر از یک کار و سرمایه،
در مورد تأثیر سرمایه گذاری بر ایجاد اشتغال ،می توان بیان کرد که در هر یک از زیر بخش های
صنعت ،هر اندازه کشش جانشینی بین نهاده های کار و سرمایه کمتر باشد ،افزایش سرمایه گذاری
می تواند منجر به افزایش اشتغال گردد .این نکته می تواند یک توصیه سیاستی مهم برای
سیاستگذاران حوزه کار و سرمایه گذاری باشد که می توان از طریق شناسایی و اولویت بندی صنایعی
که کشش بین نهاده کار و سرمایه در آن کمتر است ،به هدایت و تشویق سرمایه گذاری در آن صنایع
به منظور افزایش اشتغال ،پرداخت .بنابراین تعیین کشش جانشینی بین عوامل و عوامل مؤثر بر آن
می تواند در تصمیم گیری های درست اقتصادی نقش بسزایی داشته باشد و این تحقیق می تواند
آغازی برای اهداف تحقیقاتی آتی محسوب گردد.

] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1396.17.3.5.9
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ضمیمه
برای به دست آوردن داده های مربوط به نرخ رشد تکنولوژی در صنایع کارخانه ای الزم است ،در
مرحله اول تابع تولید کاب -داگالس ،با استفاده از نرم افزار  STATAتخمین زده شود تا ضرائب
𝛽 و 𝛼 یعنی حساسیت نیروی کار و سرمایه فیزیکی نسبت به تولید به دست آید .طبق نتایج تخمین
در جدول (الف) ضمیمه ضریب 𝛼 برابر با  0072و ضریب 𝛽 برابر با  0033است .در مرحله پایانی برای
برآورد نرخ رشد تکنولوژی ( 𝑡𝑖𝜆) ،الزم است نتایج مرحله قبل و میزان ارزش افزوده صنعت )𝑦𝑖𝑡 ( i
در معادله

𝛽

 𝜆𝑖𝑡 = 𝑦𝑖𝑡⁄جایگزین گردد.

𝑡𝑖𝐿 𝐾𝑖𝑡𝛼 .

جدول الف .نتايج تخمین تابع تولید کاب -داگالس
متغیر

ضریب

انحراف معیار

آماره t

احتمال

C

7/555

1/333

4/275

00000

)𝐾(Log

0/72

0/107

4/714

00000

)𝐿(Log

0/33

0/007

2/550

00000

مأخذ :یافته های تحقیق

نمودار (الف) ضمیمه ،روند صعودی نرخ رشد تکنولوژی هر یک از صنایع کارخانه ای ایران را طی
دوره مورد مطالعه این پژوهش نشان میدهد ،به طوری که متوسط ساالنه 𝑡𝑖𝜆 ،از دوره  1353-05به
دوره  1303-05افزایش یافته است.
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