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چکیده
هدف اصلی این مقاله محاسبه مقدار شکاف جنسیتی دستمزد حقیقی ناشی از تبعیض در
بازار کار ایران و تبیین پویاییهای آن در واکنش به شوکهای سیاست پولی و تکنولوژی
است .برای این منظور یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ( )DSGEاستاندارد کینزی
جدید ،براساس دادهها و اطالعات اقتصاد ایران طی دوره  1387-1398کالیبره و حل شده
است .نتایج حاصل از حل مدل نشان داد که مقدار بلندمدت شکاف جنسیتی دستمزد حقیقی
ناشی از تبعیض در بازار کار ایران تقریبا  18درصد است .بر اساس نتایج ،در صورت رفع
تبعیض و ایجاد تعادل در زمان کار زنان و مردان نهتنها دستمزد زنان بلکه دستمزد مردان
نیز افزایش مییابد و شکاف جنسیتی دستمزد صفر خواهد بود .همچنین نتایج حاصل از
شبیهسازی توابع عکسالعمل آنی متغیرهای مدل نشان داد که در اثر وقوع شوک سیاست
پولی انبساطی و شوک مثبت تکنولوژی مقدار شکاف جنسیتی دستمزد در کوتاهمدت افزایش
مییابد.
واژههای کلیدی :شکاف جنسیتی دستمزد ،تبعیض ،سیاست پولی ،تکنولوژی ،مدل تعادل
عمومی پویای تصادفی.
طبقهبندی .O33 ،E12 ،E52 ،J71 ،J31 :JEL
 1این مقاله مستخرج از رساله دکتری نویسنده اول در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران میباشد.
 نویسنده مسئول مکاتبات
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-1مقدمه
یکی از معضالت مداوم و پایدار در بازارهای کار کشورهای جهان شکاف جنسیتی دستمزد
است .براساس برآورد انجام شده در گزارش «دستمزد جهانی» سازمان بینالمللی کار1
( )2018/19که حدود  70کشور جهان و  80درصد دستمزد شاغلین در سراسر دنیا را
پوشش میدهد ،میانگین پرداختی به زنان تقریبا  20درصد کمتر از مردان است .مالحظه
گزارشهای ساالنه «دستمزد جهانی» سازمان بینالمللی کار و نیز گزارشهای «شکاف
جنسیتی» مجمع جهانی اقتصاد نشان میدهد که علیرغم پیشرفت چشمگیر زنان در
آموزش و تحصیالت در دهههای اخیر اما تاکنون هیچ کشوری نتوانسته است برابری کامل
دستمزد بین زنان و مردان را برقرار کند و شکاف جنسیتی دستمزد در بازارهای کار
همچنان ادامه دارد .بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار ( )2016با روند فعلی شکاف
جنسیتی دستمزد تا قبل از سال  2086بسته نخواهد شد.2
در ایران نیز همانند همه کشورهای منطقه علیرغم حصول تغییرات اجتماعی و فرهنگی
در دهههای اخیر و تفاوت بسیار ناچیز در نرخ باسوادی و تحصیالت زنان و مردان ،اما
شکافهای جنسیتی در بازار کار بسیار گسترده میباشند .بررسی دادههای نتایج طرح
آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران طی دوره زمانی  1384-1398نشان میدهد که به
طور میانگین شکاف جنسیتی نسبی بین زنان و مردان در شاخص «نرخ مشارکت» 77
درصد ،در شاخص «نسبت اشتغال»  79درصد ،در شاخص «نرخ بیکاری»  88درصد ،در
شاخص «زمان اختصاص یافته به اشتغال و فعالیتهای مرتبط با مزد»  87درصد ،در
شاخص «زمان اختصاص داده شده به فعالیت خدمات خانگی بدون مزد»  80درصد و
شکاف جنسیتی دستمزد در برخی مشاغل کشاورزی گاها تا  30درصد نیز گسترش می
یابد .3براساس گزارش شکاف جنسیتی ( )2021مجمع جهانی اقتصاد ،ایران از میان 156
کشور رتبه  152را در شاخص کلی شکاف جنسیتی کسب کرده و میزان شکاف جنسیتی
در زیرشاخص «برابری دستمزد برای کار مشابه» در کشور تقریبا  42درصد است.

1

Global Wage Report
Women at Work, Trends
 3مشاغلی همچون درودگر غالت ،میوهچین ،وجینکار و تنککار (برای اطالع از اطالعات و دادههای شاخصهای
مذکور به تفکیک برای زنان و مردان به وب سایت مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
مراجعه گردد).
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از آنجا که شکاف جنسیتی دستمزد در بازارهای کار همه کشورهای جهان پدیدهای اثبات
شده میباشد ،لذا مطالعات گستردهای به منظور برآورد این شکاف و تبیین علل و عوامل
ایجاد آن صورت گرفته است .وجه مشترک همه مطالعات این است که بخشی از شکاف
جنسیتی دستمزد با توجه به تفاوت در ویژگیهای قابل اندازهگیری زنان و مردان غیرقابل
توضیح و ناشی از تبعیض جنسیتی است .نگاه به مطالعات متعدد انجام شده از اوایل دهه
 1970تاکنون نشان میدهد که محققان موضوع شکاف جنسیتی دستمزد ناشی از تبعیض
در بازارهای کار کشورهای مختلف را با رویکردها و روشهای متفاوتی مورد بررسی قرار
دادهاند .گستره این مطالعات از برآورد مقدار کمی این شکاف با روش حداقل مربعات
معمولی 1تا تبیین اثرات اقتصاد کالن آن با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی 2
قابل تقسیمبندی است.
در ایران اما مطالعات اندک انجام شده در این زمینه تنها به دنبال اثبات وجود تبعیض
جنسیتی در بازار کار ،برآورد مقدار شکاف جنسیتی دستمزد ناشی از تبعیض و یا تبیین
عوامل موثر بر آن بودهاند .این مقاله سعی دارد با استفاده از رویکرد اقتصاد کالن و با
بهرهگیری از یک مدل ( )DSGEکینزی جدید عالوه بر ارائه برآورد کمی از مقدار تعادلی
بلندمدت شکاف جنسیتی دستمزد ناشی از تبعیض در بازار کار ایران ،اثرات شوکهای
سیاست پولی و تکنولوژی بر این شکاف را تبیین کند .مزیت رویکرد به کار رفته در این
مطالعه این است که شکاف جنسیتی دستمزد با استفاده از دادههای «زمان اختصاص
یافته به اشتغال و فعالیتهای مرتبط با مزد» زنان و مردان و نیز پارامترهای کل اقتصاد
نظیر نرخ تنزیل ذهنی مصرفکننده ،کشش جانشینی مصرف کاالهای بازاری ،چسبندگی
قیمت و ...محاسبه میشود ،همچنین این رویکرد چهارچوبی را فراهم میسازد که با
بهرهگیری از آن میتوان پویاییهای شکاف جنسیتی دستمزد نسبت به دیگر شوکها را
تبیین کرد.
مطالب این مقاله به این شرح سازماندهی شدهاند که پس از ارائه مقدمه ،در بخش دوم
ادبیات تحقیق مرور میشود .در بخش سوم مدل نظری تشریح خواهد شد .بخش چهارم

OLS:Ordinary Least Squares
DSGE: Dynamic stochastic general equilibrium Approach

1
2
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نتایج حاصل از حل مدل مورد بحث قرار میگیرند و در بخش پنجم نتیجهگیری و
توصیههای سیاستی ارائه میشود.

 -2ادبیات تحقیق
سوال اصلی که در بررسی تبعیض در بازار کار مطرح میشود این است که «علت بروز و
تداوم این پدیده چیست؟» .در پاسخ به این سوال بحثها و گفتگوهای فراوانی میان
اقتصاددانان خصوصا در دهههای  70و  80میالدی صورت گرفته که به مطرح شدن
نظریههای متعددی منجر شده است .بطور کلی نظریههای تبعیض در بازار کار در غالب
دو رویکرد رقیب دستهبندی میشوند :رویکرد نئوکالسیک 1و رویکرد غیرنئوکالسیک.2
در رویکرد نئوکالسیک که فرض اصلی آن وجود شرایط رقابت کامل در بازار است استدالل
میشود که علت اصلی تفاوت در دستمزدها و استخدام کارگران ،میزان سرمایهگذاری در
آموزش عمومی و خصوصی آنهاست (لئونتریدی.)2002 ،3
براساس این رویکرد ،حداکثرسازی سود توسط بنگاههای رقابتی این امکان را فراهم می-
سازد که به همه کارگران دستمزدی به میزان ارزش نهایی تولید 4پرداخت شود .بنابراین
اگر به یک گروه از کارگران دستمزدی کمتر از گروه دیگر پرداخت شود این امر به دلیل
بهرهوری کمتر آنها است که به سطح پایینتر تعلیم یا مهارت آنها بر میگردد .از دیدگاه
نئوکالسیکی تبعیض زمانی در بازار وجود دارد که به کارگران با بهرهوری یکسان دستمزد
متفاوت پرداخت گردد .اقتصاددانان نئو کالسیک بر این اعتقادند که تبعیض ،ناشی از عدم
موفقیت در رقابتها است که اجازه میدهد این رفتار غیرحداکثرکننده سود ادامه یابد
(هیملویت و همکاران .)2001 ،مشهورترین نظریه در این رویکرد نظریه «تبعیض مبتنی
بر سلیقه »5میباشد.
در نظریه «تبعیض مبتنی بر سلیقه» که بنیانگذار آن گری بکر 6است ،بر نقش نگرشهای
بین قومی 7در تصمیمات مربوط به استخدام تاکید میشود .بکر در پژوهش اصلی خود با
عنوان «اقتصاد تبعیض» بیان میکند که «سلیقه برای تبعیض» مهمترین علت تبعیض

1

Neoclassical Approach
Non- Neoclassical Approach
3
Leontaridi
4
Marginal Revenue Product
5
Taste-based Discrimination Theory
6
Gary Becker
7
Interethnic Attitudes
2

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال هشتم /شماره  /3پاییز 1400

89

واقعی است .او استدالل میکند که اگر یک فرد سلیقه برای تبعیض داشته باشد ،باید
طوری عمل کند که گویی حاضر است چیزی را به صورت مستقیم یا به صورت کاهش
درآمد پرداخت کند تا اینکه با بعضی افراد به جای افراد دیگر در ارتباط باشد .بکر در مدل
خود یک ضریب تبعیض معرفی میکند و توضیح میدهد که این ضریب امکان معرفی
«سلیقه برای تبعیض» را فراهم میسازد .بکر بیان میکند در شرایط تبعیض اگر نرخ
دستمزد پولی یک کارگر خاص (اقلیت نژادی ،زنان و 𝜋 ) ...باشد کارفرما به گونهای عمل
میکند که نرخ دستمزد خالص برابر ( 𝜋 )1+dاست که درآن  dضریب تبعیض بر علیه
این کارگر است .مقدار بزرگتر از صفر ضریب تبعیض بیانگر هزینههای غیر پولی تولید
برای یک کارفرما خواهد بود (بکر .)1971،1در شرایط وجود تبعیض در بازار کار نرخ
دستمزد خالص کارگران یک اقلیت از سایر کارگران باالتر و لذا میزان استخدام آنها کمتر
است .در این شرایط نرخ دستمزد پولی کارگران اقلیت با نرخ دستمزد سایرین متفاوت و
شکاف دستمزد پولی ایجاد میشود.
بارزترین رویکرد غیرنئوکالسیک ،رویکرد نهادی 2است که در آن بر ماهیت تقسیمشده3
بازار کار و اهمیت تاثیرات نهادی و اجتماعی بر دستمزد و اشتغال تاکید میشود .در این
رویکرد که به نظریه «بازار کار تقسیم شده »4نیز مشهور است ،بازار کار مجموعهای از
چندین بخش یا قسمت مجزا با قواعد مختلف برای تعیین دستمزد و سیاستهای
استخدامی است که در آن دسترسی برخی گروههای کارگری به دلیل نژاد ،جنسیت و...
فقط به مشاغل برخی بخشها محدود میباشد و این کارگران به علت فعالیتهایی که
انجام میدهند دستمزد کمی دارند .بنابراین تبعیض موجود در بازار کار از ویژگیهای
مشاغل ناشی میشود ،نه از ویژگیهای خود کارگران .در این نظریه بر خالف طرف عرضه
و عوامل فردی که بر الگوهای نئوکالسیک بازار کار حاکم است ،بر جنبه تقاضا و عوامل
نهادی تأکید میشود (هیملویت و همکاران.)2001 ،
همزمان با توسعه نظریههای تبعیض در بازار کار در طول شش دهه گذشته ،اندازهگیری
مقدار کمی اختالف دستمزد بین گروههای نژادی ،قومی و جنسیتی یک پایه اصلی اقتصاد
1

Becker
Institutional Approach
3
Segmented
4
Segmented Labor Market Theory
2
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کار تجربی بوده است .تقریبا همه مطالعات تجربی صورت گرفته به طور ضمنی بر اساس
نظریه «تبعیض مبتنی بر سلیقه» بکر بنا شدهاند (بیدل و هامرمش.)2011 ،1
متداولترین روش برای برآورد کمی مقدار شکاف جنسیتی دستمزد در بازار کار به طور
کل و شکاف جنسیتی دستمزد ناشی از تبعیض به طور خاص ،روش «تجزیه دستمزد»
است که پیشگامان آن وهاکا )1973( 2و بلیندر )1973( 3میباشند .به دنبال وهاکا و
بلیندر مطالعات متعددی به دنبال یافتن نمایش مناسب ساختار دستمزد در شرایط
تبعیض بودهاند که از آن جمله مطالعات ریمرز ،)1983( 4کاتن )1988( 5و نیومارک 6
( )1988میباشند (هیسارچکلیالر و ارکان .)2005 ،7ایده اصلی روش تجزیه این است که
شکاف جنسیتی دستمزد به دو مولفه «توضیح داده شده »8و «توضیح داده نشده »9قابل
تقسیم است .در حالی که مولفه «توضیح داده شده» شکاف جنسیتی دستمزد به
ویژگیهای قابل مشاهده بازار کار مانند تحصیالت ،تجربه ،شرایط کار و ...نسبت داده
میشود ،تبعیض و سایر عوامل مولفه «توضیح داده نشده» آن را تشکیل میدهند.
در ادبیات وسیع شکاف جنسیتی دستمزد اگر چه برآورد مقدار کمی شکاف و تعیین
عوامل موثر برآن عمدتا از منظر خرد بیشتر مورد توجه قرار میگیرد ،اما در سالهای اخیر
مطالعات متعددی انجام شده است که در آنها بررسی این موضوع از منظر اقتصاد کالن
صورت گرفته است .در این مطالعات به جای تاکید بر نقش عوامل سنتی نظیر تفاوتهای
جنسیتی حضور در بازار کار ،سرمایه انسانی و طبقهبندی شغلی یا صنعتی در ایجاد شکاف،
بیشتر بر پویاییهای این شکاف تحت تاثیر تغییرات برونزای کالن اقتصادی تمرکز شده
است .به طور مثال ،داگوستینو )2019( 10در مطالعهای اثر تغییرات تکنولوژی بر نابرابری
جنسیتی دستمزد را در کشور هند بررسی کرده و نتیجه گرفته است که در نتیجه افزایش
بهرهوری حاصل از تغییرات تکنولوژی ،دستمزد مردان افزایش اما دستمزد زنان کاهش

1

Biddle & Hamermesh
Oaxaca
3
Blinder
4
Reimers
5
Cotton
6
Neumark
7
Hisarcıklılar & Ercan
8
Explained
9
Unexplained
10
D'Agostino
2
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یافته است .نتایج این مطالعه همچنین نشان میدهد در اثر این تغییرات زنان کار خانگی
و کار در مزرعه بدون دستمزد را جایگزین کار با دستمزد کردهاند.
نییر و ستمپل )2019( 1در بررسی اثرات اقتصاد کالن تبعیض جنسیتی در بازارهای کار
کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 2نتیجه گرفتهاند که شوک سیاست پولی
انبساطی و شوک مثبت تکنولوژی ،شکاف جنسیتی دستمزد را افزایش میدهند.
اسرائیل و التسوس )2020(3در بررسی تاثیر سیاست پولی بر نابرابری درآمد در ژاپن
نتیجه گرفتهاند که سیاست پولی انبساطی از طریق افزایش زمان کار زنان در مقایسه با
مردان ،به کاهش شکاف جنسیتی حقوق  4کمک کرده است.
اپرجیس و همکاران )2021( 5در مطالعهای واکنشهای پویای شکاف جنسیتی حقوق
نسبت به شوکهای سیاست پولی را در کشور انگلستان مورد بررسی قرار داده و نتیجه
گرفتهاند که شوکهای سیاست پولی انقباضی ،افزایش شکاف را به دنبال دارند.
کووالنکو و تابفر )2021( 6در مطالعهای اثرات پویاییهای سیکلی 7بر شکاف جنسیتی
حقوق را در ایاالت متحده مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفتهاند که شوک تکنولوژی
در کوتاه مدت باعث افزایش شکاف جنسیتی حقوق میشود اما در میان مدت این شکاف
بهطور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
به طور کلی نتایج مطالعات صورت گرفته در زمینه تبعیض جنسیتی نشان میدهند که
شوکهای سیاست پولی انبساطی و تکنولوژی حداقل در کوتاهمدت افزایش شکاف
جنسیتی دستمزد در بازار کار را به دنبال دارند اما در بلندمدت این شکاف کاهش پیدا
کرده و به مقدار تعادلی بلندمدت خود باز میگردد.
در بعد داخلی ،هر چند در برخی مطالعات همچون مقاله زارع شحنه و همکاران)1399( 8
سعی شده است از منظر اقتصاد کالن اثر سیاستهای اقتصادی بر نابرابری جنسیتی در
اشتغال مورد بررسی قرار گیرد ،اما مطالعات مربوط به بررسی شکاف جنسیتی دستمزد
1

Neyer & Stempel
OECD
3
Israel & Latsos
4
Gender pay gap
5
Apergis et al.
6
Kovalenko & Töpfer
7
Cyclical dynamics
8
)Zare shahne et al. (2020
2
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در بازار کار ایران بسیار اندک بوده و در آنها به این موضوع تنها از منظر خرد توجه شده
است .هدف این مطالعات اثبات وجود تبعیض جنسیتی دستمزد در بازار کار ،ارائه برآورد
کمی از مقدار شکاف و یا تبیین عوامل موثر بر آن بوده است .از جمله این مطالعات ،مقاله
اکرم ( )1381است که در آن محقق به این نتیجه دست یافته است که در بازار کار ایران
تبعیض علیه زنان وجود دارد و زنان حاضر در نمونه با اینکه کارایی باالتری نسبت به
مردان دارند اما به دلیل شدید بودن تبعیض دستمزد پایینتری نسبت به مردان دریافت
میکنند.
کشاورز حداد و علویان قوانینی )1391( 1در بررسی تبعیض جنسیتی دستمزد بازار کار
ایران طی دوره  1384-1393نتیجه گرفتهاند که شکاف جنسیتی دستمزد ناشی از
تبعیض در مناطق شهری ایران بین  17تا  25درصد است.
شوریان و طائی )1399( 2در مطالعهای نتیجه گرفتهاند که مقدار تبعیض جنسیتی
دستمزد یا بخش غیرقابل توضیح شکاف دستمزد برابر  27درصد است که پس از تصحیح
تورش ناشی از انتخاب نمونه این شکاف به  17درصد کاهش پیدا کرده است.

-3مدل تحقیق
در این مقاله محاسبه مقدار شکاف جنسیتی دستمزد ناشی از تبعیض در بازار کار ایران و
تبیین پویاییهای آن به پیروی از نییر و ستمپل )2019( 3براساس رویکرد مدل تعادل
عمومی پویای تصادفی صورت میگیرد .مدل نظری مورد استفاده یک مدل کینزی جدید
بسته متشکل از سه بخش خانوار ،بنگاه و مقام پولی میباشد .در این مدل همانند سایر
مدلهای کینزی جدید ،فروض بازار رقابت ناقص و چسبندگی قیمتها لحاظ شده است.
در ادامه به تشریح هر یک از بخشهای مدل پرداخته میشود.
-1-3خانوارها
فرض میشود که در اقتصاد ،زنجیرهای از خانوارهای همانند وجود دارد که هر یک از این
خانوارها از دو عامل زن و مرد ( )G=F,Mتشکیل شده است .همچنین فرض میشود که
دو عامل زن و مرد ،نیروی کار خود را هم در بازار کار با دستمزد و هم در کار خانگی
بدون دستمزد عرضه میکنند .به منظور لحاظ کردن عرضه نیروی کار هر یک از عاملهای
زن و مرد در بازار کار با دستمزد و در کار خانگی بدون دستمزد از یک تابع مطلوبیت
1

)Keshavarz Haddad & Alavian Ghavanini (2013
)Shourian & Taei (2020
3 Neyer & Stempel
2
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توانی با ریسکگریزی نسبی ثابت 1ترکیب شده با یک تابع کاب-داگالس از مصرف و
فراغت هر دو عامل ،به صورت رابطه ( )1استفاده میشود.
1−b 1−b
2
𝝈2 1−
(Cb
) t LF,t LM,t

= Ut

()1
که در آن 𝜎 عکس کشش جانشینی بین دورهای مصرف Ct ،شاخص مصرف ترکیبی خانوار
و 𝑡 𝐿𝑀,فراغت عامل  Gدر زمان  tمیباشند .خانوار از مصرف و فراغت مطلوبیت بدست
میآورد که اهمیت نسبی هر یک از آنها توسط پارامتر  0 ≤ b ≤ 1تعیین میشود .خانوار
نمونه به دنبال حداکثر کردن ارزش فعلی مطلوبیت انتظاری کل دوره زندگی خود میباشد.
k
∞∑[ Et
()2
] 0 θ Ut+k
که در آن  0 < 𝜃 ≤ 1نرخ تنزیل ذهنی مصرفکننده 2است .خانوار نمونه با محدودیت
زمانی برای هر یک از عاملها مواجه است .با نرمال کردن کل زمان موجود ،محدودیت
زمانی هر یک از عاملها به صورت روابط ( )3و ( )4خواهد بود.
NF,t + LF,t + VF,t = 1
()3
NM,t + LM,t + VM,t = 1
()4
که 𝑡 𝑁𝐺,زمان کار در بازار کار با دستمزد و 𝑡 𝑉𝐺,زمان کار خانگی بدون دستمزد را نشان
میدهند.
شاخص مصرف ترکیبی خانوار همانند شاخص بکار رفته در مطالعه بن حبیب و همکاران3
( )1991بصورت رابطه ( )5تعریف میشود.
Ct = γCtv + (1 − γ)CtN
()5
که در آن  CtNشاخص مصرف کاالهای بازاری و  Ctvشاخص مصرف کاالهای خانگی
میباشند .پارامتر  0 < γ ≤ 1ترجیح مصرف کاالی بازاری یا کاالهای خانگی توسط خانوار
را مشخص میکند .درصورتی که  γ > 0/05باشد خانوار کاالهای بازاری را بر کاالهای
خانگی ترجیح میدهد و لذا در وضعیت یکنواخت ،4خانوار زمان بیشتری را به کار با
دستمزد نسبت به کار خانگی بدون دستمزد اختصاص میدهد .شاخص مصرف کاالی
𝝈1−

1

CRRA: Constant Relative Risk Aversion
 2نرخ تنزیل ذهنی نرخی است که مصرف کننده بر اساس آن مطلوبیت حاصل از مصرف کاال در آینده را در زمان
جاری تنزیل میکند (امامی.)1398 ،
3
Benhabib et al.
4
Steady State
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بازاری یک تابع با کشش جانشینی ثابت ( )ε > 1از همه کاالهای موجود بازار ]i ∈ [0,1

به شکل رابطه ( )6است.

ε
ε−1 1−ε
ε

)

1

N
CtN = (∫0 Ci,t
di

()6
تابع تولید کاالهای خانگی توسط خانوار به صورت رابطه ( )7در نظر گرفته میشود.
1−β

1−β

Ctv = VF,t + VM,t

()7
که در آن  0 < 𝛽 < 1است .این تابع تولید نشان میدهد که بهرهوری نهایی عامل نمونه،
تنها به مقدار زمان کاری که او به تولید خانگی اختصاص میدهد بستگی دارد و به ازای
یک مقدار یکسان از زمان کار خانگی ،مردان و زنان بهرهوری یکسانی دارند.
خانوار نمونه برای حداکثر سازی مطلوبیت خود با قید بودجه اسمی مواجه میگردد که
بصورت رابطه ( )8است.
1

N
di + Q t Bt ≤ Bt−1 + WF,t NF,t + WM,t NM,t + Dt
∫0 Pi,t Ci,t

()8
که در آن 𝑡 𝑃𝑖,قیمت کاالی بازاری iام 𝑄𝑖 ،قیمت اوراق مشارکت 𝐵𝑡 ،اوراق مشارکت،
𝑡 𝑊𝐺,دستمزد اسمی عامل و 𝑡𝐷 سود سهام حاصل از مالکیت بنگاهها است .از حداقلسازی
مخارج برای هر سطح داده شده از مصرف کاالهای بازاری ،تقاضای بهینه خانوار برای
کاالی iام به دست میآید که به صورت رابطه ( )9است.
P

N
Ci,t
= ( Pi,t)−ε CtN

()9
1
1−ε

t

1

که در آن ) Pt = (∫0 Pi,t1−εdiشاخص قیمت کل است.
با استفاده از روابط ( )8و ( ،)9قید بودجه به صورت رابطه ( )10قابل بازنویسی است.
Pt CtN + Q t Bt ≤ Bt−1 + WF,t NF,t + WM,t NM,t + Dt
()10
خانوار نمونه با فرض اینکه دستمزدها ،قیمت کاالها ،قیمت اوراق مشارکت و سود سهام
داده شده هستند ،ارزش فعلی مطلوبیت انتظاری کل دوره زندگی خود را با توجه به قید
بودجه اسمی حداکثر میکند .شرایط بهینه مرتبه اول حاصل از این حداکثر سازی عبارتند
از:
()11

−β

= (1 − γ)(1 − β)VG,t
WG,t

()12
=

()13

Gt
UCN .t+1

1
]
UCN .t πt+1

=

WG,t

γ

Pt
1−b Ct
2γb LG,t

[ Q t = θEt

Ct+1 (1−σ)b−1 LF,t+1 (1−b)(1−σ) LM,t+1 (1−b)(1−σ) 1
)
(L ) 2
(L ) 2
]
Ct
πt+1
F,t
M,t

([ θEt

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال هشتم /شماره  /3پاییز 1400

که

pt+1
Pt
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=  πt+1تورم در دوره  t+1را نشان میدهد .معادله ( )11تخصیص بهینه زمان

به کار خانگی و معادلهی ( )12تصمیمگیری بهینه در مورد فراغت-مصرف از سوی عاملها
را نشان میدهند .معادله ( )13معادله اویلر خانوار است که تصمیم بهینه فراغت -مصرف
بین دورهای را توصیف میکند 𝑄𝑡 .به طور همزمان عامل تنزیل تصادفی را نیز نشان
میدهد .عامل تنزیل تصادفی قیمت یک واحد اوراق مشارکت است که برحسب نرخ
بازدهی اوراق مشارکت اسمی ناخالص 1بیان میشود .Qt = R1
t

-2-3بنگاهها
فرض میشود که زنجیرهای از بنگاههای اندیسگذاری شده با ] 𝑖 ∈ [0,1در اقتصاد وجود
دارد که از تکنولوژی همانند استفاده میکنند .هر بنگاه یک کاالی متمایز تولید و آن را
در یک بازار رقابت انحصاری عرضه میکند .عالوه بر این ،فرض میشود در این بازار
قیمتها چسبنده و تنظیم قیمت بنگاهها مطابق با مدل قیمت گذاری مبهوت کالوو2
صورت میگیرد ،بدین معنی که در هر دوره نسبت ( )1 − بنگاه میتوانند قیمت خود
را بازتنظیم کنند در حالی که نسبت  بنگاه باقیمانده باید قیمت خود را در آن دوره
بدون تغییر نگه دارند.
تابع تولید بنگاه نمونه iام به صورت رابطه ( )14در نظر گرفته میشود.
1−α
1−α
Yi,t = At (Ni,F,t + Ni,M,t
)
()14
که در آن  0 < α < 1و 𝑡𝐴 و بهرهوری کل عوامل را نشان میدهد که از یک فرآیند
) AR(1به شکل رابطه ( )15پیروی میکند.
at = ρa at−1 + εat
()15
در رابطه ( )15متغیر 𝑡𝐴𝑔𝑜𝐿 = 𝑡𝑎 و پارامتر ] ρ𝑎 ∈ [0,1تداوم یک شوک برونزای
تکنولوژی که با 𝑎𝑡𝜀 مشخص شده است را نشان میدهد .شوک تکنولوژی به معنی تغییرات
تکنولوژی است که برای مثال از طریق ابتکار فرآیندهای نوین یا بهبود فرآیندهای موجود
بر نتایج تولید اثر میگذارد (شیلینگ.)2015 ،3

 1نرخ بازدهی اسمی ناخالص برابر است با یک به اضافه نرخ بازدهی اسمی خالص( ) R t = 1 + i t
Calvo
Schilling

2
3
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براساس نظریه «تبعیض مبتنی بر سلیقه» گری بکر فرض میشود که بنگاهها در فرآیند
استخدام ،کارگران مرد را به کارگران زن ترجیح میدهند که این موضوع در تابع هزینه
حقیقی بنگاه  1به صورت رابطه ( )16منعکس شده است.
TCi,t (Ni,F,t , Ni,M,t ) = WF,t Ni,F,t + WM,t Ni,M,t + dF
()16
 WG,tدستمزد حقیقی عامل ( G

WG,t
Pt

=  )WG,tو  dF ≥ 0عامل تبعیض حقیقی 2است.

در رابطه ( )16هزینههای مرتبط با عامل  dهزینههای غیرپولی بنگاه را نشان میدهند.
F
در یک اقتصاد بدون تنظیم قیمت مبهم (  ،) = 0بنگاهها تمایل دارند قیمت بهینه خود
را در هر دوره تنظیم کنند تا با توجه به تابع تولید و تابع هزینه سود خود را حداکثر کنند.
اما بروز انعطاف ناپذیریهای اسمی 3رفتار قیمتگذاری بهینه بنگاهها را تغییر میدهد .در
این شرایط بنگاهها با در نظر گرفتن اینکه که ممکن است قادر نباشند قیمت خود را در
دورههای بعد تغییر دهند ،ارزش فعلی سود انتظاری خود را نسبت به محدودیتهای
تقاضای متوالی خانوار حداکثر میکنند.
P

i,t
k
∞∑[ MaxPi,t Et
])) Yi,t+kt − TC(Yi,t+kt
k=0  Q t,t+k (P

()17

t+k

P
(P i,t )−ε
t+k

()18

= Yi,t+kt

که  Q t,t+kعامل تنزیل تصادفی تعیین شده در رابطه ( )13و  Yi,t+ktتولید در دوره t+k

برای بنگاهی است که قیمت خود را در دورهی  tتعدیل میکند .شرایط بهینهی حاصل از
این حداکثر سازی سود بصورت رابطه ( )19است.
])) − μmc(Yi,t+kt

()19
ε
ε−1

Pi,t

k
∞∑[ Et
( k=0  Q t,t+k Yi,t+kt

Pt+k

=  μبه صورت یک اضافه بها 4بر هزینههای نهایی حاصل از رقابت انحصاری
که در آن
تعریف میشود و 𝑡𝑐𝑚 هزینههای نهایی حقیقی است .بر اساس رابطه ( )19رفتار
قیمتگذاری بهینه بنگاه شکل میگیرد .اگر   = 0بدین معنی که تمامی بنگاهها قیمت
خود را همانطور که در یک بازار رقابتی انحصاری انتظار میرود بتوانند در هر دوره
بازتنظیم کنند در این صورت مطابق رابطه ( )20قیمت بهینه با اضافه بها بر هزینههای
نهایی اسمی برابر خواهد بود.
 1با تقسیم تابع هزینه اسمی بنگاه بر شاخص قیمت ،این تابع به صورت حقیقی نوشته شده است.
Real Discrimination Factor
3
Nominal Rigidities
4
Markup
2
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Pi,t = μmci,t

()20
به منظور تعیین مقدار استفاده بهینه از دو نهاده کار زنان و مردان  Ni,F,tو  Ni,M,tبنگاه
هزینه کل داده شده در رابطه ( )16را برای هر سطح تولید 𝑡 𝑌𝑖,داده شده در معادله ()14
حداقل میکند .از حل این مسئله شرط بهینه رابطه ( )21بدست میآید.
WM,t

()21

=

WF,t +dF

Ni,M,t −α
)
Ni,F,t

(=

(1−α)At N−α
i,M,t
(1−α)At N−α
i,F,t

بر اساس این شرط ،بنگاهها بهرهوری نهایی نسبی کار مردان و زنان را با نسبت هزینههای
(ادراک شده) متناظرشان برابر قرار میدهند .با استفاده از روابط ( )16( ،)14و ( )21هزینه
نهایی حقیقی بنگاه  iبه صورت رابطه ( )22استخراج میشود.

()22

1
α

]) ) (WF,t + dF

1
1−α

WM,t

[WM,t + (W

F,t +dF

) 1−α
α

)

1

1

1

( )( )1−α
At

WM,t
WF,t

(1+

α
Y1−α
i,t

1−α

( = mci,t

بر اساس رابطه ( )22هزینههای نهایی حقیقی به سطح دستمزدهای حقیقی هر دو عامل
و ضریب تبعیض بستگی دارد .با استفاده از نتایج فوق میتوان قیمت نسبی بهینه
∗

𝑡𝑃𝑃 = ∗𝑡𝑝 را ( ∗𝑡𝑃 قیمت بهینه هر بنگاه که میتواند در دوره  tبهینه سازی مجدد قیمت

𝑡

کند) به صورت رابطه ( )23بدست آورد.

εα
∗1+
1−α

X

= μ X1,t

()23

Pt

2,t

که در آن:
()24

ε
1−α

] Yt mct + θEt [∏t+1 X1,t+1
Yt mct + θEt [∏ε−1
] t+1 X 2,t+1

)(1−b
)(1−σ
2

LM,t

)(1−b
2

)(1−σ

LM,t

)(1−b
)(1−σ
2

LF,t

(1−σ)b−1

X1,t = Ct

)(1−b

(1−σ)b−1 (1−σ) 2
LF,t

X 2,t = Ct

()25
در روابط ( )24و ( )25به دلیل تشابه بنگاهها اندیس  iحذف شده است.
اگر بنگاهها بتوانند قیمت خود را در هر دوره تنظیم کنند   = 0در این صورت قیمت
بهینه با اضافه بها بر هزینههای نهایی اسمی برابر خواهد بود .با فرض وجود چسبندگی
1

1

1−ε
 Pt = (∫0 p1−εپویاییهای قیمت کل به شکل
قیمت ( ) > 0و با توجه به رابطه
)i,t di
رابطه ( )26به دست میآید.

()26

1 1−ε
t

1 = (1 − )p∗1−ε
) (+
t
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با توجه به رابطه ( )26نسبت ( )1-از بنگاهها قیمت خود را در سطح قیمت بهینه تعیین
شده در رابطه ( )23تنظیم میکنند ،در حالی که نسبت  از بنگاهها قیمت خود را برابر
قیمت دوره قبلی نگه میدارند .میانگین وزنی هر دو قیمت ،سطح قیمت در دورهی  tرا
تعیین میکند.
-3-3مقام پولی
به پیروی از مقاالت بیات و همکاران )1396( 1و رفیعی و همکاران )1398( 2فرض میشود
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به عنوان مقام پولی تنها هدفگذاری تورم را که در
واقع اصلیترین هدف سیاستهای پولی است را دنبال میکند و برای این منظور از قاعده
تیلور به شکل رابطه ( )25پیروی میکند.
it = ρ + ∅π πt + t
()27
1

که در آن ) 𝑄(𝑔𝑜𝑙 = it
𝑡

نرخ بازدهی اسمی اوراق مشارکت،ρ = −log(θ) ،

)  πt = log(tو  tشوک سیاست پولی 3است که از یک فرآیند ) AR(1به فرم رابطه
( )28پیروی میکند.
t = ρ t−1 + εt 
()28
که در آن ) ρ ∈ [0,1و  یک شوک با توزیع نرمال است .همچنین فرض میشود که
t
 ∅π > 1است .عالوه بر این ،مطابق معادله فیشر به صورت رابطه ( )29است.
] it = rt + E[πt+1
()29
که در آن  rtنرخ بازدهی حقیقی اوراق مشارکت است.
-4-3تسویه بازار
اقتصاد در نظر گرفته شده شامل سه بازار است که عبارتند از :بازار اوراق مشارکت  ،بازار
کار و بازار کاال .تسویه بازار اوراق مشارکت داللت بر این دارد که:
Bt = 0
()30
بازار کار زمانی تسویه میشود که:
()31
شرط تسویه بازار کاال به صورت رابطه ( )32است.

1

NF,t = ∫0 Ni,F,t di

1

)Bayat et al. (2017
)Rafiee et al. (2019
 3در این مقاله منظور از شوک سیاست پولی هرگونه تغییر تصادفی اعمال شده در نرخ بازدهی اسمی اوراق مشارکت
در هر سطح از نرخ تورم توسط بانک مرکزی میباشد.
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1

NM,t = ∫0 Ni,M,t di

()32
که در آن  𝑌tتولید کل است که به صورت رابطه ( )33تعریف میشود.
ε

ε

ε−1
1 ε−1
(∫0 Yi,t
)di

= Yt

()33
این شرط بدین معنی است که تمامی کاالهای تولید شده در اقتصاد توسط خانوارها
مصرف میشوند.

-4تجزیه و تحلیل مدل
مجموعه معادالت مربوط به سه بخش خانوار ،بنگاه و مقام پولی مدل نظری در دو حالت
وجود و عدم وجود تبعیض جنسیتی در بازار کار روی هم یک دستگاه معادالت غیرخطی
را تشکیل میدهند .تجزیه و تحلیل تجربی مدل در مرحله اول مستلزم تعیین مقادیر
پارامترهای این دستگاه معادالت است ،سپس با استفاده از نرم افزار داینر 1تحت نرم افزار
متلب 2باید این دستگاه به فرم غیرخطی حل شود .از حل این دستگاه معادالت ،مقادیر
متغیرهای دستمزد حقیقی زنان و مردان و شکاف جنسیتی دستمزد حقیقی در وضعیت
یکنواخت ،3همچنین توابع عکسالعمل آنی متغیرهای دستمزد حقیقی زنان ،دستمزد
حقیقی مردان و شکاف جنسیتی دستمزد حقیقی نسبت به شوک سیاست پولی و شوک
تکنولوژی شبیهسازی میشود.
-1-4کمی کردن  4مدل
یکی از مراحل مهم در تجزیه و تحلیل تجربی مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی
تعیین مقادیر پارامترهای مدل است .به طور کلی برای تعیین مقادیر پارامترهای مدل از
دو روش کالیبراسیون 5یا تخمین استفاده میشود که در روش تخمین تکنیکهای
گشتاورهای تعمیم یافته ،حداکثر درستنمایی یا بیزین مورد استفاده قرار میگیرند (بیات
و همکاران .)1396 ،در این مقاله با توجه به ویژگی محاسباتی مدل ،تعیین پارامترها با

1

Dynare
Matlab
3
Steady State
4
Parameterization
5
Calibration
2
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استفاده از روش کالیبراسیون 1صورت گرفته است .بر این اساس مقادیر مربوط به برخی
از پارامترها با استفاده از مطالعات پیشین و مقادیر دو پارامتر اهمیت نسبی مصرف در
تابع مطلوبیت خانوار ) (bو عامل تبعیض حقیقی )  ( d Fبوسیله حل معادالت مدل بر مبنای
دادههای بازار کار ایران تعیین شدهاند .براساس دادههای طرح آمارگیری گذران وقت مرکز
آمار ایران طی دوره سالهای  ،1387-1398میانگین زمان اشتغال و فعالیتهای مرتبط
با مزد زنان و مردان در  24ساعت شبانهروز به ترتیب برابر  0/69و  5ساعت است که
نرماالیز شده آن برای زنان و مردان به ترتیب  0/03و  0/21ساعت است .2درجدول ()1
مقادیر تعیین شده برای پارامترهای مدل آمده است.
جدول ( :)1کالیبراسیون پارامترهای مدل
پارامتر

عنوان

مقدار

منبع

𝜎

عکس کشش جانشینی بین دورهای
مصرف

1/571

امیری)1394( 3

𝜃

نرخ تنزیل ذهنی مصرف کننده

0/985

جعفری صمیمی و همکاران
()1396

𝛾

سهم کاالهای بازاری در شاخص مصرف
کل خانوار

0/774

خاوری نژاد)1392( 5

𝜀

کشش جانشینی مصرف کاالهای بازاری

4/33

متوسلی و همکاران)1389( 6

𝛽

کشش جانشینی جزئی عامل در تابع
تولید خانوار

0/51

کشاورز و کشاورز)1398( 7

𝛼

کشش جانشینی جزئی عامل در تابع
تولید بنگاه

0/412

متوسلی و همکاران ()1389


𝑎𝜌

چسبندگی قیمت کالوو

0/57

کشاورز و کشاورز ()1398

تداوم شوک برونزای تکنولوژی

0/89

بیات و همکاران ()1396

∅π

اهمیت تورم در قاعده تیلور

1/5

انتخابی

4

 1منظور از کالیبراسیون ،انتخاب مقادیر پارامترهای مدل بر اساس نتایج مطالعات تجربی پیشین و یا توسط
محقق به گونهای که مدل توانایی بازسازی ویژگیهای دنیای واقعی را داشته باشد.
 2برای اطالع از طبقهبندی مشاغل در دو گروه اشتغال و فعالیتهای مرتبط با مزد و خدمات خانگی بدون مزد به
گزارشهای ساالنه طرح آمارگیری گذران وقت مرکز آمار ایران مراجعه گردد.
3
)Amiri (2015
4
)Jafari et al.(2017
5
)Khavarinejad (2013
6
)Motavaseli et al. (2011
7
)Keshavarz & Keshavarz (2019
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پارامتر

عنوان

مقدار

منبع

𝜌

تداوم شوک برونزای سیاست پولی

0/55

انتخابی

𝐹𝑑

عامل تبعیض حقیقی
(در شرایط تبعیض و عدم تبعیض)

 1/238و0

محاسبات تحقیق

b

اهمیت نسبی مصرف در تابع مطلوبیت
خانوار

0/3262

محاسبات تحقیق

منبع :یافتههای تحقیق

-5یافتههای تحقیق
-1-5مقایسه گشتاورهای تئوریک و گشتاورهای تجربی
یکی از روشهایی که پس از کالیبراسیون پارامترها در ارزیابی عملکرد مدل از نظر قدرت
توضیح دهندگی مورد توجه قرار میگیرد مقایسه گشتاورهای تئوریک متغیرهای
درونزای مدل با گشتاورهای تجربی آنها است .نزدیکی هرچه بیشتر این گشتاورها به
معنی عملکرد خوب مدل است .در جدول ( )2نتایج مربوط به گشتاورهای تئوریک و
گشتاورهای تجربی متغیرهای اصلی تحقیق یعنی تولید و تورم آمده است .برای محاسبه
گشتاورهای تجربی متغیرها از دادههای فصلی دوره زمانی  1387:1-1398:4به قیمت
ثابت سال ( 1390پس از تعدیل فصلی) منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران استفاده شده است .مقایسه گشتاورهای تئوریک و گشتاورهای تجربی بیانگر عملکرد
نسبتا مناسب مدل در شبیهسازی دنیای واقعی است.
جدول ( :)2مقایسه گشتاورهای تئوریک و گشتاورهای تجربی
انحراف معیار

میانگین
دادههای
شبیهسازی
شده

دادههای
واقعی

دادههای
شبیهسازی
شده

دادههای
واقعی

تولید /مصرف کاالهای
بازاری

0/5221

1

0/0169

0/04

تورم

1

1/05

0/0067

0/0349

نام متغیر

منبع :یافتههای تحقیق
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-2-5شکاف جنسیتی دستمزد در وضعیت یکنواخت

1

در جدول ( )3نتایج حاصل از مدل در شرایط وجود تبعیض ( )dF > 0و عدم وجود
تبعیض ( )dF = 0در بازار کار آمده است.
به منظور تبیین اثر تبعیض جنسیتی در بازار کار بر مقادیر دستمزد زنان و مردان،
همچنین برآورد کمی شکاف جنسیتی دستمزد در وضعیت یکنواخت این نتایج مورد
تجزیه و تحلیل قرار میگیرند.
جدول ( :)3مقادیر متغیرها در وضعیت یکنواخت
وجود تبعیض (

) عدم وجود تبعیض(

نام متغیر

نماد

تولید

Y

0/675

مصرف کل

C

0/595

0/493

C

0/675

0/522

0/322

0/390
0/158

d F 0

0/522

مصرف کاالهای بازاری

N

مصرف کاالهای خانگی

C

V

زمان کار زنان در بازار کار

NF

0/029

زمان کار مردان در بازار کار

NM

0/208

0/158

زمان کار زنان در کارهای خانگی

VF

0/043

0/024

زمان کار مردان در کارهای
خانگی

VM

0/029

0/024

زمان فراغت زنان

LF

0/928

0/819

زمان فراغت مردان

LM

0/762

0/819

دستمزد حقیقی زنان

WF

0/709

0/968

دستمزد حقیقی مردان

WM

0/863

0/968

dF = 0

)

منبع :یافتههای تحقیق

در شرایط عدم وجود تبعیض جنسیتی در بازار کار ( ،)dF = 0از آنجا که تقاضا برای
نیروی کار زن و مرد از طرف بنگاهها برابر و زن و مرد با توجه به ترجیحات و بهرهوری
یکسان تصمیم میگیرند زمان برابری را به کار در بازار کار اختصاص دهند ،لذا دستمزد
آنها برابر و شکاف جنسیتی دستمزد صفر خواهد بود.
در شرایطی که تبعیض جنسیتی در بازار کار حاکم باشد ( )dF > 0از منظر بنگاه ،نیروی
کار زن گرانتر از نیروی کار مرد است ،بنابراین برای یک مقدار مشخص از دستمزد ،تقاضا
برای نیروی کار زن کاهش یافته و لذا دستمزد و زمان اختصاص یافته به کار زنان در بازار
Steady State

1
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کار کاهش مییابد .کاهش دستمزد زنان باعث میگردد امکان مصرف کاالهای بازاری
حاصل از یک ساعت کار زنان در بازار کار کاهش یافته و لذا زمان کار اختصاص یافته از
سوی زنان به کارهای خانگی افزایش یابد (رابطه  .)11با فرض ثابت بودن میزان مصرف
کل خانوار و با توجه به وزن کاالهای خانگی در مصرف کل ،افزایش در زمان اختصاص
یافته به کارهای خانگی از سوی زنان باید بیشتر از کاهش در زمان کار در بازار کار باشد
و این بدین معنی است که اوقات فراغت زنان باید کاهش یابد .اما این رفتار با شرایط
بهینه مصرف-فراغت در رابطه ( )12متناقض است .بنابراین کاهش دستمزد زنان ناشی از
تبعیض منجر به کاهش مصرف خانوار و لذا کاهش تولید میگردد .کاهش مصرف باعث
میشود که شرط مصرف-فراغت در رابطه ( )12دیگر برای مردان برقرار نباشد .برای
برقراری این شرط بهینه نیاز به این است که مردان زمان فراغت خود را کاهش داده و در
هر سطح دستمزد معین زمان بیشتری را به کار اختصاص دهند .افزایش عرضه کار از
سوی مردان در بازار کار کاهش دستمزد حقیقی آنها را به دنبال خواهد داشت .این کاهش
دستمزد باعث میگردد آنها نه تنها زمان کار در بازار کار بلکه زمان اختصاص یافته به
کارهای خانگی را نیز افزایش دهند (رابطه .)11
با توجه به نتایج جدول ( ،)3مقادیر محاسبه شده برای دستمزدهای زنان و مردان نشان
میدهند که در شرایط تبعیض ،دستمزد هر دو زنان و مردان نسبت به شرایط عدم تبعیض
کاهش یافته اما از آنجا که کاهش دستمزد زنان بیشتر بوده لذا شکاف جنسیتی دستمزد
در بازار حاصل شده است .براساس نتایج به دست آمده در جدول ( )3مقدار تعادلی بلند
مدت شکاف جنسیتی دستمزد حقیقی ناشی از تبعیض در بازار کار ایران  17/84درصد
است که با مقدار برآورد شده شکاف جنسیتی دستمزد در مطالعات کشاورز حداد و علویان
قوانینی ( )1391و شوریان و طایی ( )1399نسبتا همخوانی دارد .البته باید توجه داشت
که شکاف محاسبه شده بیانگر کل شکاف جنسیتی دستمزد بین زنان و مردان در بازار
کار ایران نیست و تنها مقدار کمی شکاف جنسیتی دستمزد ناشی از تبعیض است.
-3-5پویاییهای شکاف جنسیتی دستمزد
به منظور تبیین پویاییهای شکاف جنسیتی دستمزد در بازار کار ایران ،در این قسمت
توابع عکسالعمل آنی شبیهسازی شده متغیرهای مدل نسبت به دو شوک سیاست پولی
انبساطی و شوک تکنولوژی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند.
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-4-5شوک سیاست پولی انبساطی
نمودار ( )1توابع عکسالعمل آنی شبیهسازی شده متغیرهای دستمزد حقیقی زنان،
دستمزد حقیقی مردان و شکاف جنسیتی دستمزد حقیقی نسبت به شوک یک درصدی
سیاست پولی انبساطی در شرایط وجود و عدم وجود تبعیض جنسیتی در بازار کار را نشان
میدهد.
وقوع شوک سیاست پولی انبساطی و کاهش نرخ بازدهی اوراق مشارکت اسمی باعث
کاهش نرخ بازدهی اوراق مشارکت حقیقی میگردد .کاهش نرخ بازدهی اوراق مشارکت
حقیقی انگیزه خانوارها برای مصرف کاالهای بازاری را افزایش میدهد (رابطه  .)13افزایش
تقاضا برای مصرف کاالهای بازاری باعث میشود بنگاهها تقاضای خود برای نیروی کار زن
و مرد را به منظور افزایش تولید افزایش دهند که این امر باعث افزایش دستمزد آنها
میگردد .از آنجا در شرایط عدم وجود تبعیض ( )dF = 0افزایش دستمزد زنان و مردان
به طور یکسان صورت میگیرد لذا شکاف جنسیتی دستمزد صفر خواهد بود.
در شرایط وجود تبعیض ( )dF > 0باتوجه به هزینه ادراک شده باالتر زنان -که ناشی از
نگرش تبعیض محور بنگاهها است -تقاضا برای نیروی کار زن به طور ناکارآمد پایین و
تقاضا برای نیروی کار مرد باال خواهد بود .بنابراین برای یک مقدار معین دستمزد و عامل
تبعیض ،افزایش تقاضا برای نیروی کار مرد بیشتر از افزایش تقاضا برای نیروی کار زن
خواهد بود (رابطه  .)21از آنجا که تقاضای بیشتر برای نیروی کار مرد دستمزد مردان را
بیش از دستمزد زنان افزایش میدهد لذا شکاف جنسیتی دستمزد افزایش مییابد .این
نتیجه با یافتههای مطالعه نییر و ستمپل )2019( 1منطبق است اما با یافتههای مطالعات
اسرائیل و التسوس )2020( 2و اپرجیس و همکاران )2021( 3مطابقت ندارد .علت این امر
میتواند ناشی از این باشد که در مطالعات مذکور شکاف جنسیتی دستمزد کل و نه شکاف
جنسیتی دستمزد ناشی از تبعیض مورد بررسی قرار گرفته است.
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Neyer & Stempel
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منبع :یافتههای تحقیق

 1در هریک از شکل ها متغیر با اندیس ( )dبیانگر انحراف از وضعیت یکنواخت متغیر در شرایط
تبعیض ،متغیر با اندیس ( )ndبیانگر انحراف از وضعیت یکنواخت متغیر در شرایط عدم تبعیض
و اندیس ( )gapبیانگر اختالف بین مقادیر متغیر در شرایط تبعیض و عدم تبعیض میباشد.
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-5-5شوک تکنولوژی
نمودار ( )2توابع عکسالعمل آنی شبیهسازی شده متغیرهای دستمزد حقیقی زنان،
دستمزد حقیقی مردان و شکاف جنسیتی دستمزد حقیقی نسبت به شوک مثبت یک
درصدی تکنولوژی در شرایط وجود و عدم وجود تبعیض جنسیتی در بازار کار را نشان
میدهد .در اثر وقوع شوک مثبت تکنولوژی ،بهرهوری زنان و مردان افزایش و لذا تقاضای
بنگاهها برای نیروی کار زن و مرد افزایش مییابد .افزایش تقاضای بنگاهها برای نیروی
کار ،افزایش دستمزدها را در پی خواهد داشت .در شرایط عدم وجود تبعیض (،)𝑑𝐹 = 0
به این دلیل که افزایش دستمزدها به طور یکسان صورت میگیرد ،شکاف جنسیتی
دستمزد صفر خواهد بود .در شرایط وجود تبعیض ( ،)𝑑𝐹 > 0هر چند شوک مثبت
تکنولوژی باعث افزایش بهرهوری زنان و مردان میشود اما با توجه به هزینه ادراک شده
باالتر زنان  -که از نگرش تبعیض محور بنگاهها نسبت به آنها ناشی میشود  -برای یک
مقدار معین دستمزد و عامل تبعیض ،افزایش تقاضا برای نیروی کار مرد بیشتر از افزایش
تقاضا برای نیروی کار زن خواهد بود (رابطه.)21
این موضوع باعث میشود که دستمزد مردان بیشتر از دستمزد زنان افزایش یافته و لذا
شکاف جنسیتی دستمزد افزایش یابد .این نتیجه با یافتههای مطالعات داگوستینو1
( ،)2019ستمپل و نییر )2019( 2و کووالنکو و تابفر )2021( 3منطبق است.
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-6-5نتایج تجزیه واریانس
به کمک تجزیه واریانس 1سهم بیثباتی هر متغیر در مقابل شوک وارده به هریک از
متغیرهای دیگر مدل تعیین میشود (محمدی و همکاران .)1398 ،به منظور ارزیابی
اهمیت نسبی شوکهای وارده به شکاف جنسیتی دستمزد حقیقی ناشی از تبعیض نتایج
تجزیه واریانس بررسی شد .بر اساس نتایج ،شوک سیاست پولی انبساطی سهم اصلی را
در واریانس شکاف جنسیتی دستمزد برعهده دارد؛ به طوری که شوک سیاست پولی
انبساطی  90/88درصد و شوک مثبت تکنولوژی  9/12درصد واریانس شکاف جنسیتی
دستمزد را توضیح میدهد.

-6خالصه و نتیجهگیری
با وجود برابری نسبی جمعیت در سن کار زنان و مردان در بازار کار ایران و محدود بودن
شکاف بین آنها در بعد آموزش و تحصیالت ،اما بررسی شواهد آماری شاخصهای کلیدی
Variance Decomposition

1
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بازار کار و نیز مطالعات داخلی صورت گرفته نشان میدهند که زنان در بازار کار ایران
نسبت به مردان دسترسی محدودتری به فرصتهای شغلی دارند و در صورت دسترسی
نیز با تبعیض جنسیتی در دستمزد روبرو میشوند .شکاف جنسیتی دستمزد ناشی از این
تبعیض عالوه بر پیامدهای منفی اجتماعی ،تخصیص بهینه منابع و سرمایههای انسانی را
در کل اقتصاد تحت الشعاع قرار میدهد .با توجه به اهمیت موضوع در این مطالعه سعی
شد از منظر اقتصاد کالن ضمن محاسبه مقدار کمی این شکاف ،پویایهای آن در اثر وقوع
شوکهای سیاست پولی و تکنولوژی نیز تبیین شود .برای این منظور بر مبنای مطالعه
نییر و ستمپل )2019( 1یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی استاندارد کینزی جدید
با توجه به دادهها و اطالعات اقتصاد ایران طی دوره  1387-1398کالیبره و حل شد.
نتایج حاصل از حل مدل نشان داد که در اثر تبعیض جنسیتی موجود در بازار کار  ،مقدار
تعادلی بلند مدت دستمزد حقیقی هر دو زنان و مردان نسبت به شرایط عدم وجود تبعیض
کاهش یافته اما از آنجا که تاثیر تبعیض بر کاهش دستمزد زنان بیشتر از مردان بوده لذا
شکاف جنسیتی دستمزد در بازار کار ایران حاصل شده است .براساس مقادیر محاسبه
شده برای دستمزدهای حقیقی زنان و مردان ،مقدار تعادلی بلند مدت شکاف جنسیتی
دستمزد حقیقی ناشی از تبعیض در ایران تقریبا  18درصد است .همچنین مقادیر محاسبه
شده نشان میدهند در صورت رفع تبعیض و ایجاد تعادل در زمان کار زنان و مردان نه
تنها دستمزد زنان بلکه دستمزد مردان نیز افزایش مییابد و شکاف جنسیتی دستمزد
صفر خواهد بود.
نتایج حاصل از شبیهسازی توابع عکسالعمل آنی متغیرهای مدل نشان داد که وجود
تبعیض باعث میشود پس از وقوع شوک سیاست پولی انبساطی و شوک مثبت تکنولوژی،
مقدار شکاف جنسیتی دستمزد در کوتاهمدت افزایش یابد اما به مرور مجددا به مقدار
تعادلی بلندمدت خود باز گردد .این نتایج نشان میدهند که در صورت رفع تبعیض و
ایجاد تعادل در زمان کار زنان و مردان ،شوکهای سیاست پولی و تکنولوژی در افزایش
شکاف جنسیتی دستمزد بیتاثیر خواهند بود.
با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد میشود سیاستگذاران و برنامهریزان جهت رفع
شکاف جنسیتی دستمزد در بازار کار راهکارهای زیر را مد نظر قرار دهند:
 -1وضع قوانین ضد تبعیض جنسیتی در استخدام ،ارتقاء شغلی و دستمزد
Neyer & Stempel

1
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 -2تسهیل ایجاد نهادها و تشکلهای کارگری خاص زنان جهت افزایش قدرت چانهزنی
آنها در بازار کار
 -3ایجاد دستگاههای نظارتی جهت پایش بازار کار و تحت پیگرد قرار دادن کارفرمایان
در صورت یافتن شواهد تبعیض جنسیتی
 -4شرکت فعال دستگاههای فرهنگی در جلوگیری از ترویج کلیشههای جنسیتی و افزایش
آگاهی نسبت به فوائد اقتصادی -اجتماعی رفع تبعیض جنسیتی
پیشنهاد میشود در مطالعات آتی با گسترش مدل و لحاظ نمودن سایر بخشهای اقتصاد
همچون نفت ،مالی و ...عالوه بر محاسبه شکاف جنسیتی دستمزد ،پویاییهای آن در اثر
وقوع شوک در هر یک از این بخشها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .همچنین پیشنهاد
میشود در مطالعات آتی عالوه بر چسبندگی قیمت ،مدلسازی چسبندگی دستمزد نیز
مد نظر قرار گیرد.
تضاد منافع
نویسندگان نبود تضاد منافع را اعالم میدارند.
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