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چکیده
این مقاله مدل سنننت دوبخشنن که در ن ان نیروی کار و سننرمایه به عنوان عوامل تولید
اسنتااده م کند را توسنهه م دهد؛ بدین صنور که در این مدل ،سنه عامل تولید سرمایه،
نیروی کار ماهر و نیروی کار غیرماهر مورد اسنتااده قرار م گیرد .فرض م شود بخش قابل
تجنار  ،ان سنننرمنایه و نیروی کار ماهر و بخش غیر قابل تجار  ،ان سنننرمایه و نیروی کار
غیرماهر برای تولید اسنننتااده م کنند .هدف اصنننا این مقاله بررسننن اهرا بهرهوری بر
شننا ن نرا ارن یقیق با تو ه به فراوان نیروی کار ماهر و غیرماهر اسنند .بدین مناور ان
دادههای تاایق شامل ایران و شرکای تجاری ایران در بانه نمان  5111-5102با استااده
ان روشهنای اهرا هنابند  ،)FEینداقنل مربهنا مه ول پویا  ،)DOLSیداقل مربها
مه ول تهدیل شننده کامل  )FMOLSو روش میانگین گروه دادههای تاایق )PMG
استاادهشده اسد .نتایج بر وردها نشان م دهند که افزایش بهرهوری منجر به تقوید بیشتر
نرا ارن یقیق در کشورهای با فراوان نیروی کار ماهر م شود.
واژههای کلیدی :نرا ارن یقیق  ،بهرهوری ،نیروی کار ماهر ،نیروی کار غیرماهر.
طبقهبندی.F41 ،F32 ،E39 :JEL
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 -1مقدمه
نرا ارن یقیق  (RER) 1یک ان مهمترین متغیرها در اقتصاد هر کشوری به ش ار م رود
کنه تغییرا ن توان رقنابت کشنننورهنا را در مقنابنل یکدیگر تحد تأهیر قرار م دهد.
مطالها انجام شده در کشورهای در یال توسهه نشان م دهد که تغییرا تهدیل نشده
در متغیرهای سنا تاری و نیز سنیاسدهای ناسانگار پول و مال مو ب برون فاصاه نرا
ارن تحقق یافته ان مقادیر تهادل ن م شنود .این مطالها نشان م دهند که یک رابطه
منا قوی بین شنا ن های مهم اقتصادی و میزان عدم تهادل نرا ارن در کشورهای در
یال توسنهه و ود دارد .ان این رو تحایل رفتار نرا ارن یقیق و شناسای عوامل مثهر بر
ن بهمناور تدوین سنیاسد های برای تهدیل این شا ن ه واره مورد تو ه بوده اسد
صباغ کرمان و شقاق شهری.)095۱ ،5
بهرهوری باعث یضنور و رشند کشننورها در عرصنههای هان اسنند .عاما که ان یریق
تأهیرگذاری بر ورود و روج سرمایه ،صادرا و واردا کشورها ،نرا ارن یقیق را تحد
تأهیر قرا م دهد .بهرهوری نشنانگر در ه استااده مثهر ان عوامل تولید اسد و افزایش ن
بهعنوان یک ضننرور هد ارتقای سننطد نندگ انسننانها و سننا تن ا ت اع مرفهتر،
ه واره مدنار صایبناران سیاسد و اقتصاد بوده اسد .بهرهوری عاما درونناسد که
تحند تنأهیر عوامل متهددی نایر مدیرید ،ارتبایا  ،کیاید نیروی کار ،ترکیب عوامل
تولید ،شنرای صننهت  ،شند سن رمایه ،تحقیق و توسهه ،تکنولوژی و دانش انتقال ن،
مقیاس تولید ،ضنریب سننرمایه انسننان  ،واردا و صنادرا  ،تغییرا سننا تاری اقتصنناد،
دولد و سننیاسنندهای ن ،میزان دسننترسنن به عوامل تولید و منابل اولیه ،اعتبارا و
نقدینگ و سرمایهگذاریهای ار قرار دارد رفهد.)0950 ،9
بر اسننناس این چارچوظ ناری ،تونیل منافل یاصنننل ان بهرهوری بین کشنننورها و بین
کناههنای قابل تجار و غیرقابل تجار در هر کشنننور ،اه ید باهی هد ارنیاب اهر
گسنننترش بهرهوری بر نرا ارن یقیق دارد .کایند شنننکلگیری این ناریه بر اسننناس
مشناهدا کشنورهای اسد که با تو ه به داشتن بهرهوری بیشتر در بخش قابل تجار
در مقایسننه با بخش غیرقابل تجار  ،سننطوال باهتر قی د را تجربه کردهاند .بخش قابل
1

Real Exchange Rate
)Sabbagh Kermani and Sheghaghi Shahri (2005
3
)Rafat (2002
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تجار به دلیل یضنور در بانارهای بین ال اا شاهد رقابد بیشتری هد دریافد سهم
بزرگتری ان بانار اسنند و به ه ین دلیل بهرهوری عوامل تولید در بخش قابل تجار به
یور مه ول بیشننتر ان بخش غیرقابل تجار اسنند .رشنند باهتر بهرهوری در بخش قابل
تجنار مو ب افزایش دسنننت زد نیروی کار در این بخش واهد شننند .با فرض امکان
نابه ای نیروی کار ،این وضنننهید مو ب انتقال نیروی کار بخش غیرقابل تجار به
بخش قابل تجار واهد شنند .لذا شننا ن قی د در بخش غیرقابل تجار و درنتیجه
شا ن قی د کل نیز افزایش واهد یافد که به مهن تقوید پول ما اسد هوهظ و
چیهاک.)5119 ،1
باهسننا )039۱ 2در مقالهای تحد عنوان «اصننول برابری قدر

رید :ارنیاب مجدد» به

بررسننن مجندد ناریه ک سنننیک برابری قدر رید پردا د .این مقاله ناریه برابری
قدر رید را به دو فرم کامل و نسب بیان کرد؛ اما تحقیقا انجامشده در مورد ناریه
برابری قدر رید با فرم کامل نقدهای به نرا ارن محاسنننبه شنننده به این روش وارد
کردند .باهسا با تو ه به این نتایج تجرب اقدام به اص ال برابری قدر رید کرده اسد.
وی با در نار گرفتن دنیای دو کشنوری و دو کاهی سنت در تجار بینال اا اقدام به
تقسنننیم اقتصننناد به دو بخش قابل تجار صننننهت و کشننناورنی) و غیر قابل تجار
دما ) کرد .وی بیان ن ود که اگر یک کشننور در تولید کایه کاهها دارای مزید کامل
باشند این مزید در بخش کاههای قابل تجار نسبد به بخش غیرقابل تجار بزرگتر
واهد شد؛ که این وضهید را باهسا تحد قضیه نیر عنوان کرده اسد:
اگر ا ت فا بینال اا بهره وری در تولید کاههای قابل تجار نسبد به تولید کاههای
غیرقابل تجار بزرگتر باشنند ،پول کشننور با بهرهوری بزرگتر بر اسنناس برابری قدر
رید با افزایش ارنش موا ه واهد شند نشان ان تقوید نرا ارن یقیق دارد .اگر سرانه
تولید بهعنوان شننا ن بهرهوری در نار گرفته شننود؛ نسننبد برابری قدر رید به نرا
ارن تابه افزایش ان سطوال قی د واهد شد.
ان اینرو این مقاله به بررس تأهیر بهرهوری نیروی کار بر رفتار نرا ارن یقیق با تو ه به
فراوان نسننب نیروی کار ماهر و غیرماهر در دوره نمان  09سنناله  )5111 -5102با

Holub and Cihak
Balassa

1
2
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اسننتااده ان روشهای اهرا هابد  ،)FE0یداقل مربها مه ول پویا  ،)DOLS5یداقل
مربها مه ول تهدیلشده کامل  )FMOLS9و روش میانگین گروه دادههای تاایق
 )PMG۱م پرداند .در این مطالهه مدل با بخش اص توسنهه داده م شود که سرمایه
تنها عامل متحرک بین بخشهاسننند .در این مدل اهر تکانههای بهرهوری در بخشهای
قابل تجار و غیرقابل تجار تحایل م شننود .ه ینین تولید تابه ان سننرمایه ،نیروی
کار ماهر و نیروی کار غیرماهر قرار دارد .بنابر این سننثال اصننا تحقیق این اسنند که یا
بهرهوری ،رفتار نرا ارن یقیق را در چارچوظ نسلهای تدا ا با تو ه به نسبد نیروی
کار ماهر به غیرماهر تحد تأهیر قرار م دهد؟ .برای پاسنخ به این سثال چارچوظ تحقیق
به گونه ای اسند که پ ان مقدمه ،ادبیا موضو ،،در بخش سوم مبان ناری و تصرید
مدل ،بخش چهارم بر ورد مدل و نهایتاً در بخش پنجم نتیجهگیری ارائه م شود.

 -2ادبیات موضوع
نرا ارن یقیق متغیر کایدی در توسننهه اقتصننادی اسنند بهویژه برای کشننورهای که
رشندشنان مبتن بر صنادرا اسد .اما اصول و عوامل تأهیرگذار بر نرا ارن یقیق هنون
مورد بحث م باشند .ان هد دیگر بهرهوری م تواند یک ان مهمترین شا نهای مثهر
در تغییرا نرا ارن یقیق باشد .افزایش بهرهوری راهبردی در هد به یداکثر رساندن
اسنتااده ان منابل ،نیروی انسنان  ،تسنهی و  ...اسند .بهره وری در ه استااده مثهر ان
عوامل تولید اسند و نشنانگر یک دیدگاه فکری اسند که ه واره سه دارد هر نیه در
یال یاضنننر مو ود اسننند را بهبود بخشننند امام میبدی .)095۱ ،2افزایش بهرهوری
بنه صنننوص در مورد کناههای قابل تجار قدر چانهنن یک کشنننور را در عرصنننه
بینال اا افزایش م دهد و رابطه مبادله را به نال کشور تغییر م دهد .افزایش بهرهوری
بنا تغییر رابطنه مبنادلنه به نال یک کشنننور قدر پول ما کشنننور را افزایش م دهد
اس ن اعیا رنی .)0955 ،9قضننیه باهسننا -سنناموئاسننون 1بیان م کند که اگر ا ت فا
بینال اا بهرهوری در تولیند کناههنای قابل تجار نسنننبد به تولید کاههای غیرقابل
1

Fixed Effects
Dynamic Ordinary Least Square
3
Fully Modified Ordinary Least Square
4
Pooled Mean Group
5
)Emami Meibodi (2005
6
)Esmaeili Razi (2009
7
Balassa-Samuelson
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رید شاهد افزایش

تجار بزرگتر باشد ،کشور با بهرهوری بزرگتر بر اساس برابری قدر
ارنش پول ما تقوید نرا ارن یقیق ) ود واهد بود.
اه ید مطالهه یاضر بیشتر در مشخن کردن چگونگ افزایش قدر پول ما کشور ان
یریق ا ت ف بهرهوری بین کشنورها م باشند .در ه ین راسنتا مطالهات صور گرفته
که در ادامه مورد بررس قرار م گیرند.
یقیقد و رکان  )0952 0اهرا بهرهوری نسنب بخش و شوکهای تقاضا در ایران را
ی سنننالهای  0915-09۱2با ک ک اهر باهسنننا -سننناموئاسنننون و تکنیک ه گرای
یوهانسنننون نمون کردهاند .نتایج یاک ان ن بود که بهرهوری نسنننب در هر دو بخش
تجاری و غیرتجاری رابطه مهکوس با نرا ارن یقیق در باندمد دارند ،یهن با کاهش
افزایش) بهرهوری نسب  ،پول ما تضهیف تقوید) م یابد.
هاشننمپور )0931 5مطالههای را پیرامون تأهیر دو عامل بنیادی تااو بهرهوری و تااو
تقاضنای اقتصناد بر نرا ارن یقیق موردبررس قرار داده اسد .این مطالهه هشد کشور
ع ده صننادرکننده ناد ان اه ایران را ی سنننالهای  5112-0311مورد ارنیاب قرار
داده اسد که با ک ک اهر باهسا-ساموئاسون به این نتیجه رسیده اسد که افزایش قی د
یقیق ناد ،با بهبود در رابطه مبادله کشورهای صادرکننده ناد مو ب افزایش نرا ارن
یقیق و ارنش یقیق پول این کشننورها م شننود نتایج ه ه بر وردها مثید و ود اهر
باهسا-ساموئاسون در کشورهای صادرکننده ناد اسد).
ییب و اسن اعیا رنی )0930 9با بررس اهرا بهرهوری نسب بخش بر نرا یقیق
مثهر ارن ،ی دوره نمنننان  ،0351-5115نتیجنننه گرفنننتهاند کنننه اهنننر باهسنننا -
ساموئاسون در اقتصاد ایران برقرار اسد .بر اساس نتایج تأهیر بهرهوری نسب بخش قابل
تجار و بهرهوری نسننب بخنش غیرقابنل تجنار در باندمد بر نرا یقیق مثهر ارن
در سطد اه ید  2درصد مهنادار اسند.
به ن اسننکوئ و هیون ا  -ری )0339 4در مقالهای تحد عنوان «سننریهای نمان
تأییدی بر بهرهوری باهسنا  -فرضنیه تورش :مشاهدات ان کره» دادههای فصا سالهای
 0339 -0319کره و چهار شننریک اصننا تجاریاش را برای نمون ارتباط بهرهوری با
1

)Haghighat and Jorkani (2006
)Hashempour (2011
3
)Tayebi and Esmaeili Razi (2012
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را به کار بردهاند .در این مقاله نسننبد PPP

انحراف برابری قدر رید ان نرا ارن تهادل
به نرا ارن تهادل اس ن ) بهعنوان متغیر وابسننته و نسننبد در مد سننرانه ن ایندهای ان
بهرهوری) کره نوب بنه در مند سنننرانه هر یک ان شنننرکای تجاریاش بهعنوان متغیر
مسننتقل در نار گرفته شننده اسنند .نها نتیجه گرفتهاند که یداکثر یک بردار ه جه
بین نرا ارن یقیق و نسنننبد بهرهوری بین کره و چهار شنننریک تجاریاش و ود دارد.
نتایج با مثبد بودن ضریب بهرهوری فرضیه تورش  -بهرهوری باهسا را تأیید م کند.
یتو و دیگران )0333 1با اسننتااده ان دادههای کشننورهای عضننو سننانمان ه کاریهای
اقتصنادی سنیا -اقیانوسیه ) (APECناریه باهسا -ساموئاسون را نمون ن ودهاند .نتایج
نشنان م دهد این ناریه برای کشورهای ژاپن ،کره ،تایوان ،هنگ کنگ و سنگاپور صدق
م کند .دیگر کشنورهای در یال رشد سه ن مانند تایاند ،اندونزی و مالزی تقوید نرا
ارن یقیق را تجربه نکردهاند.
نیاسنون )5115 5به بررسن عوامل مثهر بر رفتار نرا ارن یقیق پردا ته اسد و نشان
م دهد که رابطه مبادله و تااو در نرا رشننند بهرهوری کل عوامل تولید بین بخشننن
کاههای غیرقابل تجار و قابل تجار در بین کشنننورها دلیا برای نوسنننانا نرا ارن
یقیق اسد.
چادری و ان

3

 )511۱بر اسناس شنواهد سنری نمان نشان دادهاند که تئوری باهسا-

ساموئاسون در کشورهای در یال توسهه مرتب اسد .این مقاله نشان م دهد که تااو
بهرهوری نیروی کنار اهر مهن داری بر نرا ارن یقیق ان یریق تحند تأهیر قرار دادن ن
بر قی دهای نسب کاههای غیرقابل تجار دارد.
شنناتز و ه کاران )511۱ 4اهرا بهرهوری را بر نرا ارن دهر-یورو با تو ه به اهر باهسا-
ساموئاسون مورد بررس قرار دادهاند .نها با استااده ان تکنیک یوهانسون به این نتیجه
رسنیدهاند که بهرهوری ان میانه دهه  ،0331یداکثر توانسننته اسنند یدود  05درصنند ان
کاهش ارن یورو در مقابل دهر را توضید دهد.
دامیترو و یانو )5113 2در مقالهای تحد عنوان «اهر باهسنا -ساموئاسون در رومان با
1

Ito et al.
Nilsson
3
Choudhri and Khan
4
Schnatz et al.
5
Dumitru and Jianu
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تو ه به نقش قی دهای کنترلشننده» برای دوره نمان  5119-0335و با ک ک نمون
همانباشننتگ یوهانسننون دریافتند که بهیور متوسنن نرا سنناهنه تورم با تو ه به اهر
باهسنا-سناموئاسون ک سیک یدود  1/9درصد م باشد؛ اما اگر قی دهای تحد ناار
دولد ،برای کاههای غیرقابل تجار نیز در نار گرفته شنود؛ به اهر باهسننا-سنناموئاسون
ته یمیافته دسنند م یابیم و یبق این اهر ،تورم سنناهنه یدود  5/9۱درصنند واهد بود.
انتاار م رود اهر باهسنا-ساموئاسون با نادسانی اقتصادی برای کاههای غیرقابل تجار
منجر به تورم باهتر شود.
کریستوپاوس و دیگران )5105 1با استااده ان مدل دوبخش دوعاما در یک اقتصاد بان
کوچنک کنه نرا ارن یقیق با تو ه به فرفید کشنننورها برای قرض گرفتن ان بانارهای
 )NFA5بسنننتگ به
بینال اا تغییر م کنند .ارتباط سنننرمایه ،دارای الن ار
ماهید یالد پایدار دارد .در یالد پایدار نامحدود ،نرا ارن یقیق بسنننتگ به بهرهوری
بین بخشها اهر باهسننا -سنناموئاسننون) دارد .در یالد پایدار محدود ،نرا ارن یقیق
نهتنها به بهرهوری بسنننتگ دارد ه ینین به تهیین کنندههای پ اندان و الن دارای
اهر انتقال ) بسنتگ دارد .نتایج نشان م دهد که نرا ارن یقیق در کشورهای
ار
که با مباده ار محدود روبرو هسنننتند ع دتاً به بهرهوری و دارای الن ار
بسنتگ دارد و ه ینین در کشننورهای که دسنترسن به بانار سننرمایه بینال اا دارند
فق به بهرهوری بستگ دارد.
دو ن و نته )5109 3با اسننتااده ان الگوی نسننلهای تدا ا نشننان دادهاند که چطور
هید و پ اندان بر ارتباط بین نرا ارن یقیق و بهرهوری اهرگذار اسنند .نها به این
نتیجه رسننیدهاند که در کشننورهای با پ اندان نیاد و یا نرا رشنند هید کم ،افزایش
بهرهوری منجر به تضنهیف یقیق م شود ،و در کشورهای با پ اندان کم و یا نرا رشد
هید کم ،افزایش بهرهوری منجر به تقوید یقیق م شود ،دریال که در کشورهای
با نرا رشد هید نیاد تغییرا نرا ارن یقیق نامهاوم م باشد.
ونگوانیچ و کوهپننایبون )5109 ۱ارتبنناط ریننان سنننرمننایننه و نرا ارن یقیق را در
کشننورهای در یال فهور سننیا ی سننالهای  5113-5111و با اسننتااده ان دادههای
1

Christopoulos et al.
Foreign Net Asset
3
Doan and Gente
4
Jongwanich and Kohpaiboon
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نیمسناهنه بررسن کردهاند .نتایج نشنان داد -0 :ریان سرمایه در نرا ارن یقیق مثهر
 )FDIبا
اسند اما سنرمایهگذاری در پورتاولیو نسبد به سرمایهگذاری مستقیم ار
سننرعد بیشننتری بر نرا ارن اهر م گذارد -5 .بانگشنند سننرمایه در پورتاولیو نسننبد به
سنرمایهگذاری مسنتقیم ار سنریلتر اسد -9 .روج ریان سرمایه نسبد به ورود
ریان سرمایه در تنایم نرا ارن بیشتر اهرگذار اسد.
ه نانطور کنه مشننناهنده گردیند در ایران و هان پژوهشهای نیادی در رابطه با اهرا
بهرهوری و نرا ارن یقیق صننور گرفته اسنند و ه ینین تهدادی ان نها به بررسنن
نمون اهر باهسنا  -سناموئاسون پردا تهاند ول در این مطالها به نتایج متااوت دسد
پیدا کردهاند .در این مقاله با اضنننافه ن ودن یک فرض دیگر به فروض اصنننا باهسنننا -
سنناموئاسننون هزینه بر بودن تحرک نیروی کار بین بخشننها) سننه در کامل ن ودن اهر
باهسنا  -سناموئاسنون ن وده اسند .بدین صور که فرض ن وده اسد نیروی کار به دو
بخش ماهر و غیرماهر تقسیم م شود که نیروی کار ماهر به ه راه سرمایه در بخش قابل
تجار و نیروی کار غیر ماهر به ه راه سننرمایه در بخش غیر قابل تجار مورد اسننتااده
قرار م گیرد .بنا تو نه بنه این فروض اهر بهرهوری در بخشهای قابل تجار و غیرقابل
تجار بر نرا ارن یقیق تخ ین نده م شنننود .ه ینین در این مقاله هد صنننحد و
دقد تخ ین ،ان چهار روش ایستا و پویا استااده شده اسد.

 -3مبانی نظری و تصریح مدل
در این مقاله مدل دوبخشنن نسننلهای تدا ا

1

) (OLGکه در ن سننرمایه تنها عامل

متحرک در بین بخشهاسند توسنهه داده م شود .فرض م شود که بخش قابل تجار
برای تولید ،ان سنرمایه و نیروی کار ماهر و بخش غیرقابل تجار ان سرمایه و نیروی کار
غیرماهر اسنننتااده م کند .در این نمینه )RER PN ،به قی د نسنننب کاهی غیرقابل
تجار به کاهی قابل تجار اشناره دارد .2یرف محصنول ،مدل اسد که دو نو ،کاهی
قابل تجار و غیرقابل تجار با اسننتااده ان سننه عامل تولید سننرمایه ،نیروی کار ماهر و
نیروی کار غیرماهر تولید م شننود که بخش قابل تجار  ،تابه ان سننرمایه و نیروی کار
1

Overlapping Generations Model
 2در این مقاله  RERبه صور قی د کاهی غیرقابل تجار به قی د کاهی قابل تجار تهریف م شود نصراله
و نصراله  )0959 ،و در اینجا شا ن قی د کاههای قابل تجار به واید نرماهیز شده اسد؛ پ م توان RER
را برابر با  PNنامید.
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ماهر و بخش غیرقابل تجار تابه ان سرمایه و نیروی کار غیرماهر اسد و تحرک نیروی
کنار بین بخشهنا بسنننینار پرهزیننه اسننند که در نتیجه نیروی کار ماهر اص بخش
قابلتجار و نیروی کار غیرماهر اص بخش غیرقابلتجار اسد .برای تأیید این فرض
متغیر انشنننین دسنننت زد در بخشهای قابل تجار و غیرقابل تجار ان یریق رشننند
ارنشافزوده تقسننیم بر تهداد افراد شنناغل در ن بخش در نار گرفته م شننود .1یبق
مطالها دو ن و نته )510۱ 5در این مدل دوبخش
یور ا تصار به صور نیر م باشد:

اص ،افراد و بخشهای تولید به

 -1-3افراد
اقتصاد شامل افرادی ) (iاسد که در دو دوره نندگ م کنند و تر یحا یکسان دارند،
اما م توانند ماهر  )sیا غیرماهر  )uباشند؛ هر فرد در یول دوره اول نندگ کار م کند
و رشند هید در هر دوره  niم باشند .در نمان  ،tهر نسل  iشامل افراد یکسان  Ntکه
درباره مصننرف و پ اندانشننان تص ن یم م گیرند .تر یحا بین دورهای افراد مربوط به
نسل  tیبق رابطه  )0نشان داده م شود:
U (ct , dt+1 ) = β lnct + (1 − β) ln dt+1
)0
که  ctمصنرف در دوره وان و  dt+1مصرف در دوره پیری م باشد؛ ) β∈(0,1میل نهای
به مصرف در نمان یال را نشان م دهد cT .و  cNمخارج ا تصاصیافته به کاههای قابل
تجنار و غیرقابل تجار در دوره وان و  dTو  dNمخارج ا تصننناصیافته به کاههای
قنابنل تجنار و غیرقابل تجار در دوره پیری را نشنننان م دهند .تر یحا ن افراد
وان و پیر) بر یبق تنابل تج ه کناظ داگ س برای کناهی قنابنل تجار و غیرقابل
تجار یبق مهاده  )5و  )9تهیین م شوند:
U (cT , cN ) = 𝑐𝑇𝛼 𝑐𝑁1−𝛼 , 0 < α < 1
)5
𝛼1−
𝑁𝑑 𝑇𝛼𝑑 = ) U (dT , dN
,0 < α < 1
)9
با تو ه به قیدهای بود ه و مسنئاه یداکثر سانی مطاوبید برای افراد در دوره  ،tنتیجه
 0در این مقاله ان مج وعه  01بخش فراهمشده توس مرکز رشد و توسهه گرونینگن  (GGDC) )033۱استااده
م شود و ان گریگوری و دیگران  )033۱و ریی و دیگران  )5115برای یبقهبندی بخشها به دو یبقه پیروی
شده اسد؛ بنابراین کشاورنی ،مهدن ،سا د و ی ل ونقل ،انبارداری و ارتبایا به بخش قابل تجار و دما
ع وم  ،سا دوسان ،ع دهفروش و ردهفروش  ،امور مال  ،بی ه و ام ک و مستغ  ،دما ا ت اع و شخص
و دما دولت به بخش غیرقابل تجار در نار گرفته شده اسد کریستوپولوس و ه کاران.)5105،
2
Doan and Gente
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 )۱تا  )1م باشد:0

یبق مهاده
πt ct = β wt
)۱
πt +1 dt+1 = (1 − β) (1 + r̅ ) wt
)2
cT = α πt ct, dT = α πt +1 d t+1
)9
PN cN = (1 − α) πt ct, PN dN = (1 − α) πt +1 d t+1
)1
به یوری که  PNاشاره به قی د کاهی غیر قابل تجار  πt،و  πt +1اشاره به شا ن قی د
کاه در دوره یال و ینده دارند .ان مهاده  )۱و  ،)2افراد سهم  βان چر ه در مدیشان
در یول دوره اول نندگ را مصنننرف م کنند و باقی انده ) (1 − βرا در یول دوره دوم
مصرف م کنند .ه ینین  αان مصرفشان را به کاهی قابل تجار و باقی انده ) (1 − αرا
بنه کناهی غیرقابل تجار ا تصننناص م دهند .مهاده  )9و  )1تخصنننین مخارج
مصرف کل بین دو کاه در یول هر دوره را تهریف م کند.
 -2-3بخشهای تولید
تولید به بخشهای قابل تجار ) (Tو غیرقابل تجار ) (Nتقسننیم م شننود .با تو ه به
یداکثر سنانی سود بنگاه در دو بخش قابل تجار و غیرقابل تجار  ،با استااده ان توابل
تولید با در نار گرفتن قیود مربویه ،تخصنننین بهینه سنننرمایه در بخش قابل تجار ،
دسننت زد در بخشننهای قابل تجار و غیرقابل تجار  ،مطابق مهادلههای  5و  3و  01به
دسد م ید.
s u
)K T ≡ K T (K, PN , AT , L , L ) , kT ≡ kT (k, PN, ls, lu
)5
𝑠
𝑢
u
u
)wu ≡ wu (K, PN, AT, Lu, Ls) ≡ w (kt, PN, AT,𝑙 , 𝑙 ) ≡ w (kT, PN
)3
𝑠
𝑢
)ws ≡ ws (K, PN, AT, Lu, Ls) ≡ ws (kt, PN, AT ,𝑙 , 𝑙 ) ≡ ws (kT , PN
)01
 )kT ≡ KT / Ls kTرا شند سرمایه در بخش قابل تجار و  ،)kN ≡ KN/Lu kNشد
سنرمایه در بخش غیرقابل تجار تهریف م شود .ه ینین 𝑠 𝑙 ) ،(𝑙 𝑠 =Ls/Lونن نیروی
کار ماهر به عرضه کل نیروی کار و 𝑢𝑙 ) ،(𝑙𝑢 = Lu /Lونن نیروی کار غیرماهر به عرضه
کل نیروی کار تهریف کرد.
یبق مهنادله  )5مو ودی سنننرمایه بهینه در بخش قابل تجار  )KTبه مو ودی کل
 0یداکثرسانی مطاوبید در دو مریاه یلشده اسد :اول ،افراد  πtctو  dt+1برای یداکثر کردن مطاوبید نمانهای
نندگ انتخاظ م کنند؛ و سپ موقهید بهینه مصرف بین  cTو  cNبرای یداکثر کردن مطاوبید ن انتخاظ
م کنند.
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سنننرمناینه ،قی د کاهی غیرقابل تجار  ،بهرهوری بخش قابل تجار  ،تهداد نیروی کار
ماهر و تهداد نیروی کار غیرماهر بستگ دارد.
در مدل دوبخشن با دو عامل سننرمایه و نیروی کار) kT ،بهینه تنها به قی د نسننب PN
بسنننتگ دارد .ول بنا تو نه به این مهادله ،،kT ،ه ینین به ونن نیروی کار ماهر و غیر
ماهر بستگ دارد که این ویژگ تنها مختن این مدل با عوامل تولید اص اسد.
یبق رابطههای  )3و  ،)01دسنننت زد در بخشنننهای قابل تجار و غیرقابل تجار به
مو ودی سنننرمناینه ،قی ند کاهی غیرقابل تجار  ،بهرهوری بخش قابل تجار  ،تهداد
نیروی کار ماهر و تهداد نیروی کار غیرماهر بستگ دارد .تغییر عوامل تولید بر تخصین
بهینه سرمایه اهر م گذارد و سپ مو ب تغییر بانده نیروی کار م شود:
با ایگذاری مو ودی سرمایه بهینه  ،KTان رابطه  ،)5در تابل تولید ،واهیم داشد:
)YT = YT (K, PN, AT, Ls, Lu
)00
𝑠
𝑢
)YN = YN (K, PN, AT, Ls, Lu), yN (kt, PN, AT,𝑙𝑡 , 𝑙𝑡 ) ≡ yN (kT , PN
)05
]PN𝑌𝑁 = (1 − α) [πt ct + πt dt
)09
 YTتولید بخش قابل تجار  YN ،تولید بخش غیرقابل تجار  ،و  yN ≡ YN / Luاسد.
با ایگذاری مهاده  )۱و  )2در مهادله  )09به دسد م ید:
𝑢 ) 𝑡𝑢𝐿 𝑃𝑁𝑡 y 𝑁 (k t , 𝑃𝑁𝑡 , 𝐴 𝑇 , 𝐿𝑠𝑡 ,
𝑡l
𝛼1−
𝑠 s (k
𝑢 𝑠
= β (𝑁𝑡 w
) 𝑡𝑙 t , 𝑃𝑁𝑡 , 𝐴 𝑇 , 𝑙𝑡 ,
+ 𝑁𝑡𝑢 w u (k t , 𝑃𝑁𝑡 , 𝐴 𝑇 , 𝑙𝑡𝑠 , 𝑙𝑡𝑢 )) + (1 − β)(1
𝑠
𝑠
+ 𝑟̅ ) (𝑁𝑡−1
w s (k t−1 , PNt−1 , AT , , 𝑙𝑡−1
) , l𝑢𝑡−1
𝑢
𝑠
)) 𝑢
u (k
+ 𝑁𝑡−1 w
𝑙𝑡−1 , 𝑙𝑡−1
t−1 , PNt−1 , AT ,

)0۱
در مهادله  )0۱مصنرف افراد وان  )ctدر نمان یال ،با تو ه به دست زد در دوره یال
به دسنند م ید؛ ه ینین مصننرف افراد پیر  )dtدر نمان یال ،با تو ه به دسننت زد در
دوره قبل  )t-1که ه ین افراد وان بودهاند ،به دسد م ید.
 -3-3معادالت پویا
مهادله  )0۱پویای سننیسننتم را توصننیف م کند .با ایگذاری رابطههای  )01 ،)3و
 )05در رابطه  ،)0۱و ه ینین با استااده ان تهادل بانار کار داریم:
𝑠𝑙

= β(𝑙𝑢𝑡 w s ( 𝑘𝑡 , PNt ) + w u (𝑘𝑡 , PNt )) + (1 − β)(1 +
𝑡

) 𝑃𝑁𝑡 𝑦 𝑁 (𝑘𝑡 ,PNt
𝛼1−
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) wu ( 𝑘𝑡−1 , 𝑃𝑁𝑡−1
)
𝑢𝑛1+

)02

+

) 𝑙 𝑠 ws (𝑘𝑡−1 ,𝑃𝑁𝑡−1
𝑠𝑛1+
𝑡

𝑡𝑢𝑙( ) ̅r

که در این رابطه مو ودی سرمایه ابتدای دوره  )k0دادهشده در نار گرفته م شود.
ان رابطه  )02مشنخن اسند که سنیر تکامل نسنبد 𝑢𝑙 𝑙 𝑠 /برای پویای های)RER PNt
بسنننیار مهم و اسننناسننن اسننند که بر عک اله ل نرا ارن یقیق در نتیجه تکانههای
بهرهوری اهر م گذارد .برای سنادگ  ،فرض م شود رشد نیروی کار ماهر و غیرماهر برابر
باشد  )ns = nu = nدر این مورد ،رابطه  )02به رابطه  )09تبدیل م شود.
𝑠𝑙
𝑙0

= β ( 𝑢0 w s (k t , PNt ) + w u (k t , PNt )) +

) 𝑃𝑁𝑡 𝑦 𝑁 (kt ,PNt
𝛼1−

𝑠𝑙

)) (𝑙𝑢0 w s (k t−1 , PNt−1 ) + w u (k t−1 , PNt−1

)09

0

)̅(1−β)(1+r
𝑛1+

𝑠

که  𝑙𝑙𝑢0به فراوان نسب نیروی کار ماهر به غیرماهر در ابتدای دوره اشاره دارد.
0

 -4-3حالت پایدار

1

با تو ه به اینکه نرا بانده دا ا سنننرمایه  rkبه نرا هان ̅ 1+ rه گرا م شنننود و با
اسننتااده ان مهادله  ،)02یالد پایدار باندمد بهصننور مهاده  )01و  )05ن ایش
داده م شود:
)̅(1−β)(1+r
) 𝑁̅𝑃𝑃̅𝑁 𝑦 𝑁 (𝑘̅,
𝑠𝑙
)01
= (β
̅ ) ( 0 w s (k̅,
̅ P ) + w u (k̅,
)) P
N

N

𝑢𝑙0

𝑛1+

𝛼1−

) ̅N
1+ r̅ = rk (k̅ ,P

)05
α
اگر فرض شود تابل تولید ،کاظ داگ س باشد مثل F (K T , Ls ) = K 𝑇T (Ls ) 1−αT
و  H (K N , Lu ) = K α𝑁N (Lu ) 1−αNکه  0<αN<1 ،0<αT<1باشند .شرط ضروری برای
و ود یالد پایدار و باهبا بهصور مهاده  )03ال  )59م باشد.
ns = nu = n
)03
̃r̅ < r
)51
𝑐1
)50
𝑟̃ = −
𝑐0
)C0 = (1 − β) (1 − α) (1 − αN

)55
)C1 = (1 − α) (1 − αN) (1 + βn) − (1 + n
)59
سنننپ شننند سنننرمنایه در بخش غیرقابل تجار  )kNtبهیور یکنوا ت به ارنش
Steady state

1
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باندمدتش  k̅Nو ه ینین شنند سننرمایه ) (ktو  PNtبه ̅ kو  P̅Nه گرا م شننوند .یالد
پایدار باندمد شد سرمایه بخش غیرقابل تجار برابر رابطه  )5۱م باشد:
𝑁𝛼) 𝑇𝛼(1−
) ̅𝑟(1−𝛽)(1+
𝑆𝑙0
)5۱
̅
= 𝑁𝑘
)
𝑢 𝑘 𝑇 (𝛽 +
𝑙0

𝑛1+

𝑇𝛼) 𝑁𝛼(1−
𝑇𝛼
𝛼(𝛽(𝑟̅−𝑛)−(1+𝑟̅ ))1−
𝑛1+

 -5-3افزایش بهرهوری بخش قابل تجارت
افزایش بهرهوری بخش قابل تجار مو ب دو اهر م شود:
 کاهش در تولید بخش غیرقابل تجار )(dYN/dAT < 0 افزایش در دسننت زد نیروی کار ماهر ) (dw s/dAT > 0و کاهش در دسننت زدنیروی کار غیرماهر ) (dw u /dAT<0به دلیل این که بخش قابل تجار نیروی
کار ماهربر اسد.
عک اله ل نرا ارن یقیق ترکیب این دو اهر اسند .ع مد اهر دوم نامشخن اسد و به
ونن نیروی کار ماهر اولیه در

𝑠

هید کل  𝑙𝑙𝑢0بسنتگ دارد .نیرا در مورد بحث شده نمان
0

که نیروی کار ماهر اولیه نسبد به نیروی کار غیرماهر یا کم اسد؛

𝑠𝑙0
𝑢𝑙0

به صار مجانب

م شود و پ ان تکانههای بهرهوری بخش قابل تجار  ،تقاضای هان کاهش م یابد.
اگر این کاهش تقاضنا بیشتر ان کاهش عرضه باشد مه وهً در تر یحا نمان باه اتااق
م افتد) نرا ارن یقیق م کن اسند تضنهیف یابد .در این صنور اهر مهکوس باهسا –
سناموئاسنون را واهیم داشند .در غیر این صور افزایش بهرهوری بخش قابل تجار
ه ینان تقوید یقیق اهر استاندارد باهسا -ساموئاسون را ایجاد م کند؛ اما

𝑠𝑙

𝑢𝑙

کوچکتر،

تقوید ک تر نرا ارن یقیق را به ه راه واهد داشنند .این نتیجه توضننید م دهد که
چرا بهضن ان کشنورها تقوید بیشتر نرا ارن یقیق را تجربه م کنند دریال که بهض
دیگر ،پ ان تکانههای بهرهوری بخش قابل تجار تقوید ک تر یا یت تضهیف نرا ارن
یقیق را تجربه م کنند.
این مدل نشنان م دهد که اگر یک کشنور کاهی مهار بر صنادر کند و سپ بهرهوری
بخش قابل تجار افزایش یابد م کن اسد مو ب تقوید نرا ارن یقیق شود که اندانه
ن به نسننبد نیروی کار ماهر به غیرماهر در اقتصنناد بسننتگ دارد .برعک ن نیز برای
نمان که یک کشور کاهی غیرماهربر صادر م کند نیز مصداق پیدا م کند.
فرض کنیند  φو  Ψبنه تهنادل کاههای غیرقابل تجار و ه گرای در بانده سنننرمایه
اشاره داشته باشد بهیوریکه:
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𝑠𝑙

))φ = P̅ NYN (K̅ , P̅ N, AT) / L (1 - α) – ρ ((𝑙𝑢0 )w s (K̅ , P̅ N, AT +wu )K̅ , P̅ N, AT, AN
0

)≡ φ (K̅ ,P̅ N, AT, ρ

)52
)Ψ = AT F1 (KT (K̅ , P̅ N, AT), ls) - (1+ r̅ ) ≡ Ψ )K̅ ,P̅ N, AT
)59
که  ρمیل باندمد به مصرف و به صور رابطه  )51تهریف م شود:
) ̅(1 − β) (1 + r
)51
ρ= β+
)(1 + n

واکنش نرا ارن یقیق باندمد به تکانههای بهرهوری در بخش قابل تجار بهصنننور
رابطه  )55م باشد:
𝑑PN
1
dK
)55
= − (Ψ
) +Ψ
3

بهیوریکه:

dAT

1

Ψ2

dφ

dAT

dΨ
di

,φi = di , Ψ1 < 0, Ψ2 > 0, Ψ3 > 0
Ψ
φ2 Ψ3 − φ3
dK
2
=
dAT φ − Ψ1 φ
1
Ψ2 2

)53
)91

= Ψi

ع مد  φ2 ،φ1و  φ3در یالد کا نامشخن باق م ماند.
 -6-3لگاریتم خطیسازی
فرض کنید  ζLsسهم دست زد نیروی کار ماهر در دست زد کل و 𝑖𝐿 μسهم نیروی کار ماهر
) (i=sیا غیرماهر ) (i=uباشد بهیوریکه
𝑠
𝑤 𝐿0
𝑠̅
)90
≡ζ S
𝑤 𝐿𝑠0
𝑤 ̅𝑠 + 𝐿𝑢0
𝑢̅
wi
≡
(1 + r̅ )k + w i

)95

L

𝑖𝐿μ

بنا لگناریتم ط سنننانی ان توابل تولید و رابطه  )01در ایراف یالد پایدار رابطههای
 )99و  )9۱به دسد م ید:
̂
𝑃 = 𝑇̂𝑘 𝑓𝜀 ̂𝑇 +
̂
̂
𝐴
)99
𝑁𝑘 𝑁 + 𝐴𝑁 + 𝜀ℎ
̂

̂

̂

𝑇
𝐴 𝑘̂𝑇 = −م باشد.
که 𝑁𝐴 𝜀 𝑘̂𝑁 = − 𝑃𝑁+و
𝜀
𝑓

)9۱

𝑓

̂
̂
𝑃(
) 𝑁𝐴 𝑁 +

𝑠𝐿1−ζ
𝑢𝐿𝜇

𝑠𝐿 ζ

̂
̂
̂
̂
𝑃
𝑁 + 𝐴𝑁 + (1 − 𝜇𝐿𝑢 )𝑘𝑁 = 𝜇 𝐴 𝑇 +
Ls

در مهاده باه 𝑥̅𝑥𝑑 ≡ ̂𝑥 م باشد .کششها برابر اسد با:

𝑇𝑘ʺ𝑓
ʹ𝑓

=  εfو

𝑛𝑘ʺℎ
ʹℎ

= εh
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با استااده ان قضیه اولر داریم:
)92

̂𝑃
̂𝐴 𝑁 +
𝑁
𝑢𝐿𝜇

با ترکیب  )9۱ ،)99و  )92درنهاید داریم
)99
)91
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𝐴

𝑤
𝑤 ̂ 𝑁𝑠 = − 𝜇 𝑇 ,
= 𝑢̂
𝑠𝐿

𝑠𝐿 ζ
𝑁̂𝐴 ̂𝑇 −
̂
𝑃
𝐴
𝑁 = η

 𝜀ℎ < 0و

−𝜀ℎ

−1

𝑠𝐿1− ζ
𝑢𝐿𝜇

𝑠𝐿𝜇

1−𝜇𝐿𝑢 + 𝜀ℎ

=η

نسبد نیروی کار ماهر به نیروی کار غیرماهر عک اله ل نرا ارن یقیق را به تکانههای
𝑠

بهرهوری تحد تأهیر قرار م دهد .در کشننور با فراوان نیروی کار غیرماهر ،نسننبد  𝑙𝑙𝑢0کم
0

اسننند کنه  ζlsو  ηم کن اسننند کوچکتر ان یک باشننند .اگر هر دو بخش  TFPبا نرا
)̂𝐴 = 𝑁̂𝐴 = 𝑇̂𝐴( رشد کند نگاه
𝑠ζ
)95
̂𝐴 )̂ = (η 𝐿 − 1
𝑃
𝑠𝐿 𝜇

𝑁

بنابراین اگر که  η< µLs /ζLsباشنند ،با رشنند بهرهوری ،نرا ارن یقیق تضننهیف م شننود.
شنرط کاف نیز  1-ζLs >µLuم باشند که سنهم دست زد نیروی کار غیرماهر در دست زد
کل بیشتر ان سهم نیروی کار غیرماهر باشد.
قضیه :در مدل دوبخش که سرمایه بین بخشها متحرک اسد نیروی کار ماهر در بخش
قابل تجار و نیروی کار غیرماهر در بخش غیرقابل تجار مورداسنننتااده قرار م گیرد؛
افزایش دائ بهرهوری بخش قابل تجار  ،بهشننرط  ،1-ζLs > µLuباعث تضننهیف نرا ارن
یقیق در باندمد م شود.
قضننیه باه اهر مهکوس باهسننا -سنناموئاسننون را بیان م کند .عبار  ،1- ζLs > µLuبدین
ماهوم اسد که سهم دست زد نیروی کار غیرماهر در دست زد کل ) (1–ζLsبیشتر ان سهم
نیروی کار غیرماهر م باشند ) (µLuو این نمان اتااق م افتد که کشور با فراوان نیروی
کنار غیرمناهر روبرو اسننند .تو نه داشنننتنه بناشنننیند کنه در مثال تابل کاظ داگ س
کننه 𝑇𝛼𝑡𝑘 𝑇𝐴 = 𝑇𝑦 و 𝑁𝛼𝑁𝑘 𝑁𝐴 = 𝑁𝑦 0 < 𝛼𝑇 < 1 ،و 0 < 𝛼𝑁 < 1؛ واهیم داشنننند
𝑁𝛼  𝜇𝐿𝑢 = 1 −و  . 𝜀ℎ = 𝛼𝑁 − 1سننپ با بانیاب عبار اسننتانداردی که اهر باهسننا-
ساموئاسون را توصیف م کند رابطه  )93به دسد م ید.
𝑁𝛼 1 −
)93
̂𝐴 ̂ −
(=̂
𝑃
𝐴)
𝑁

 -4برآورد مدل

𝑇

𝑇𝛼 1 −

𝑁

011
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نتایج تئوری نشننان م دهد که ارتباط بین نرا ارن یقیق و بهرهوری بخش قابل تجار
بسنتگ به نسبد نیروی کار ماهر به غیرماهر دارد .هدف این بخش تجرب این اسد که
عک اله ل نرا ارن یقیق به تکانههای بهرهوری را اندانهگیری کند تا اینکه نشان دهد
ان کشوری به کشور دیگر بسته به فراوان نیروی کار متغیر اسد .بهعبار دیگر بر اساس
رابطه  )99و  ،)93رابطه  )۱1تخ ین نده م شود:
LRERit = αi + α1LYDit + uit
)۱1
 LRERلگاریتم نرا ارن یقیق و  ،LYDلگاریتم تولید نا الن دا ا سرانه اسد.
متغیرهنای مورد اسنننتااده در این پژوهش نیروی کار ماهر و غیرماهر ،نرا ارن یقیق و
تولید نا الن دا ا سنرانه مربوط به دوره  5111-5102برای  55کشور شامل ایران و
شنرکای تجاریاش ل وری شنده اسد .نیروی کار ماهر  )Lsبه نیروی کار  02سال و
بیشتر ای ق م گردد که تحصی دانشگاه را به ات ام رسانده اند .نیروی کار غیرماهر
) (Luان کسر کل نیروی کار ان نیروی کار ماهر به دسد م ید ) .(Lu=L- Lsنرا ارن مثهر
یقیق که ان بانک تسویه بینال اا  1به دسد مده اسد استاادهشده اسد .ه ینین ان
تولید نا الن دا ا سرانه 2بهعنوان متغیر انشین برای بهرهوری استااده م شود.
برای بررسن ارتباط بین نرا ارن یقیق و بهرهوری با تو ه به نسبد نیروی کار ماهر به
غیرماهر ،مرایل نیر صننور گرفته اسنند .در مریاه اول کل ن ونه با تو ه به نسننبد
نیروی کنار مناهر بنه غیرمناهر به دو بخش تقسنننیم م شنننود .در مریاه بهد مانای و
همانباشنتگ متغیرها بررسن م شنوند و در مریاه سوم ان نمون های چاو و والد برای
یافتن و ود شکسد سا تاری مورداستااده قرار م گیرد و درنهاید رابطه باندمد بین
بهرهوری و نرا ارن یقیق با تو ه به نسبد نیروی کار ماهر تخ ین نده م شود.
 -1-4تقسیمبندی کشورها
یبق قضیه ذکرشده ارتباط بین بهرهوری و نرا ارن یقیق م کن اسد بین کشورهای با
فراوان نیروی کار ماهر و کشنورهای با فراوان نیروی کار غیرماهر تااو داشته باشد .به
ه ین دلیل در ابتدا باید کشننورها به دو دسننته کشننورهای با فراوان نیروی کار ماهر و
کشورهای با فراوان نیروی کار غیرماهر تقسیمبندی شوند.
بدین مناور برای دسننتهبندی کشننورها به سننه شننکل میانگینگیری انجام م شننود .در
)Bank for International Settlements (BIS
Real GDP per capita

1
2

010
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شنننکل اول دادههای نسنننبد نیروی کار ماهر به غیر ماهر در ابتدای دوره نمان سنننال
 ،)5111در شنکل دوم در پایان دوره مورد بررسن سنال  )5102و در شنکل سنوم کل
دوره نمان  )5111-5102مورد بررس قرار م گیرند .بدین صور که میانگین نسبد
نیروی کار ماهر برای ت ام کشورها در دوره اص اندانهگیری م شود و کشورهای را که
نسبد نیروی کار ماهرشان ان میانگین باهتر باشد ،کشور با فراوان نیروی کار ماهر و اگر
ان میانگین ک تر باشنند ،کشننور با فراوان نیروی کار غیرماهر شنننا ته م شننود .پ
کشنورها به سنه شکل تقسیمبندی م شوند .یبق محاسبا صور گرفته  00کشور در
گروه کشورهای با نسبد نیروی کار ماهر و  00کشور در گروه کشورهای با نسبد نیروی
کار غیرماهر قرار گرفتند که یبقهبندی کشننورها با تو ه به سننه دوره مشننخنشننده
تغییری در گروهشان ایجاد نشد دول .)0
جدول ( :)1تقسیمبندی کشورهای نمونه براساس فراوانی نیروی کار ماهر
ردیف
0
5
9
۱
2
9
1
5
3
01
00
05
09
0۱
02
09
01
05
03
51
50
55

نام
کشور
اسپانیا
استرالیا
افغانستان
امارا
انگاستان
ایتالیا
ایران
ل ان
پاکستان
ترک نستان
ترکیه
چین
روسیه
ژاپن
سوئی
عراق
فرانسه
کانادا
کره نوب
مصر
هاند
هند

ابتدای دوره )5111
ماهر
ماهر
غیرماهر
غیرماهر
ماهر
غیرماهر
غیرماهر
ماهر
غیرماهر
غیرماهر
غیرماهر
غیرماهر
ماهر
ماهر
ماهر
غیرماهر
ماهر
ماهر
ماهر
غیرماهر
ماهر
غیرماهر

دوره نمان
میانگین دوره
ماهر
ماهر
غیرماهر
غیرماهر
ماهر
غیرماهر
غیرماهر
ماهر
غیرماهر
غیرماهر
غیرماهر
غیرماهر
ماهر
ماهر
ماهر
غیرماهر
ماهر
ماهر
ماهر
غیرماهر
ماهر
غیرماهر

منبل :یافتههای تحقیق

انتهای دوره )5102
ماهر
ماهر
غیرماهر
غیرماهر
ماهر
غیرماهر
غیرماهر
ماهر
غیرماهر
غیرماهر
غیرماهر
غیرماهر
ماهر
ماهر
ماهر
غیرماهر
ماهر
ماهر
ماهر
غیرماهر
ماهر
غیرماهر
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 -2-4آزمونهای ریشه واحد و همجعی
هد بررسن مانای متغیرها ان نمون لوین لین چو و نمون فیشنر اسنتاادهشده اسد.
این نمونها ان مهمترین نمونهای ریشننه واید م باشننند .در این نمون فرضننیه صننار
مبن بر و ود یک ریشنه واید م باشند .ان نجا که متغیرها در سنه یالد مورد استااده
قرار م گیرند؛ نمون مانای برای کل ن ونه ،برای کشورهای با فراوان نیروی کار ماهر و
ه ینین برای کشورهای با فراوان نیروی کار غیرماهر انجام شده اسد .نتایج در داول
 )5تا  )۱به یور صننه ارائه شننده اسنند .با تو ه به نتایج ،ت ام متغیرها با یکبار
تااضلگیری مانا شدهاند ،لذا هنم اسد که همانباشتگ متغیرها بررس شود.
جدول ( :)2آزمون مانایی برای کل نمونه
در یالد با عرض ان مبدأ سطد)
Levin, Lin & Chu t* PP - Fisher Chi-square
-0/921
53/911
-۱/109
***22/35۱

LRER
Lyd

در یالد با عرض ان مبدأ تااضل مرتبه اول)
**۱9/۱10
***001/۱۱1

***-5/530
***-1/120

dLRER
dLyd

در یالد با عرض ان مبدأ و روند سطد)
Levin, Lin & Chu t* PP - Fisher Chi-square
**-0/1۱9
9/310
-5/1۱9
55/155

LRER
Lyd

در یالد با عرض ان مبدأ و روند تااضل مرتبه اول)
***55/591
***003/592

***-۱/۱55
***-5/11۱

** در سطد  2درصد مهن دار اسد.
*** در سطد  0درصد مهن دار اسد.
منبل :یافتههای تحقیق

dLRER
dLyd
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جدول ( :)3آزمون مانایی برای کشورهای با فراوانی نیروی کار ماهر
در یالد با عرض ان مبدأ سطد)
Levin, Lin & Chu t* PP - Fisher Chi-square
**-5/113
55/039
LRER
***-۱/۱51
***۱0/۱02
Lyd
در یالد با عرض ان مبدأ تااضل مرتبه اول)
**-5/113
**53/05۱
dLRER
***-9/0۱1
***93/101
dLyd
در یالد با عرض ان مبدأ و روند سطد)
Levin, Lin & Chu t* PP - Fisher Chi-square
9/551
۱/955
LRER
1
/
311
5/559
Lyd
در یالد با عرض ان مبدأ و روند تااضل مرتبه اول)
***-9/535
***25/0۱5
dLRER
***-2/551
***19/215
dLyd
** در سطد  2درصد مهن دار اسد *** ،در سطد  0درصد مهن دار اسد.
منبل :یافتههای تحقیق

جدول ( :)4آزمون مانایی برای کشورهای با فراوانی نیروی کار غیرماهر
در یالد با عرض ان مبدأ سطد)
*Levin, Lin & Chu t
PP-Fisher Chi-square
1/101
1/001
LRER
***-5/955
0۱/293
Lyd
در یالد با عرض ان مبدأ تااضل مرتبه اول)
**-5/191
**01/511
dLRER
***-2/953
***۱1/199
dLyd
در یالد با عرض ان مبدأ و روند سطد)
Levin, Lin & Chu t* PP - Fisher Chi-square
***-2/559
5/253
LRER
2
/
9۱1
***
09
/593
Lyd
در یالد با عرض ان مبدأ و روند تااضل مرتبه اول)
***-9/0۱5
***91/932
dLRER
***-9/320
***۱9/921
dLyd
** در سطد  2درصد مهن دار اسد *** ،در سطد  0درصد مهن دار اسد.
منبل :یافتههای تحقیق

بررسن و ود همانباشنتگ  1متغیرها در دادههای ترکیب یائز اه ید فراوان م باشد.
برای پرهیز ان وقو ،رگرسنننیون کناذظ و نیز تهیین رابطه باندمد میان متغیرها ،روش
همانباشتگ م تواند ماید واقل شود .هد بررس همانباشتگ متغیرها ان نمون کائو

2

Cointegration
Kao

1
2

اهر بهرهوری بر رفتار نرا ارن یقیق با تأکید بر...

01۱
استااده شده اسد.

جدول ( :)5نتایج آزمون همانباشتگی کائو
کل ن ونه
سطد مهن داری ماره t
ADF
-5/01
1/11
کشورهای با فراوان نیروی کار ماهر
سطد مهن داری ماره t
ADF
-5/115
1/155
کشورهای با فراوان نیروی کار غیرماهر
سطد مهن داری ماره t
ADF
-2/229
1/11
منبل :یافتههای تحقیق

بر اساس نمون همانباشتگ که نتایج ن در دول  )2ارائه شده اسد و ود یک رابطه
تهادل باندمد بین بهرهوری و نرا ارن مثهر یقیق برای گروه کشنورهای مورد بررس
کل ن ونه و کشورهای با فراوان نیروی کار غیرماهر در سطد  %0را نشان م دهد و برای
کشورهای با فراوان نیروی کار ماهر در سطد  %2تأیید م کند؛ بنابراین با تو ه به نتایج
نمون کائو ،م توان گاد باو ودی که متغیرها ) I(1هسنتند ول همانباشته م باشند و
رگرسیونهای بر ورد شده و مهادلههای رگرسیون کاذظ ن باشند.
 -3-4آزمون شکست ساختاری
در این بخش متغیر موهوم  LSRبدین صنور تهریف م شنود که برای کشورهای که
فراوان نیروی کنار مناهر دارند ) ̅̅̅̅
𝑅𝑆 ≥  (𝑆𝑅iارنش یک و برای کشنننورهای که فراوان
نیروی کار غیرماهر دارند ) ̅̅̅̅
𝑅𝑆 ≤  (𝑆𝑅iارنش صار م گیرد ،𝑆𝑅 .میانگین نسبد نیروی
کار ماهر به نیروی کار غیرماهر در کل کشنورها ،𝑆𝑅i ،میانگین نسبد نیروی کار ماهر به
نیروی کار غیرماهر در کشنور  iم باشند .برای یافتن شکسد سا تاری متغیر lLYDSRit
با اسننتااده ان متغیر موهوم ذکرشننده سننا ته م شننود .lLYDSRit = LYDit * lSR :برای
ارنیاب اهر نسنننبد نیروی کار ماهر بر ارتباط بین بهرهوری و نرا ارن یقیق مدل )۱0
تخ ین نده م شود.
LRERit = αi + α1LYDit + α2 lLYDSRit + uit
)۱0
ضننریب  α1اهر کا بهرهوری بر نرا ارن یقیق و  α1 + α2اهر بهرهوری بر نرا ارن یقیق
در کشورهای با فراوان نیروی کار ماهر را بر ورد م کند .نمون چاو بهصور نیر اسد:
مدل محدود) H0: α2 = 0
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مدل نامحدود) H1: α2 ≠ 0

رد فرضننیه  H0بدین مهن اسنند که ارتباط بین بهرهوری و نرا ارن یقیق بسننتگ به
نسبد نیروی کار ماهر دارد .این نمون پیشبین تئوریک مدل را کامل واهد کرد.
این نمون برای به دسنند وردن شننکسنند سننا تاری در مدل  )۱0مورد اسننتااده قرار
گرفته اسد .نتایج در داول  )9و  )1و  )5نشان داده شده اسد.
با تو ه به نتایج دول  )5عک اله ل نرا ارن یقیق نسبد به بهرهوری ه انیور که
در مدل پیشبین شننند؛ به فراوان نیروی کار ماهر بسنننتگ دارد .افزایش یک درصننند
بهرهوری منجر به افزایش نرا ارن یقیق به میزان یک دهم درصد در کل ن ونه م شود
دریال که در کشورهای با فراوان نیروی کار ماهر ،مو ب افزایش سه دهم درصدی نرا
ارن یقیق م شنود .این مدل نشنان م دهد که افزایش بهرهوری منجر به تقوید بیشتر
نرا ارن یقیق در کشورهای با فراوان نیروی کار ماهر م شود.
جدول ( :)6آزمون اثرات ثابت
نمون اهرا
ماره نمون
Cross -F Section
9/515
Cross-section Chi-square 51/195

سطد مهن داری
1/11
1/11

منبل :یافتههای تحقیق

جدول ( :)7آزمون هاسمن
سطد مهن داری
1/11

نمون اهرا
ماره نمون
Cross-section random 03/119
منبل :یافتههای تحقیق

جدول ( :)8آزمون چاو مدل اثرات ثابت در مجموعه پانل 2215-2222
**1/019
***1/51۱
نمون چاو
1/591
1/11
1/9۱۱

α1
α2
F-test
P-value
R2

** در سطد  2درصد مهن دار اسد *** ،در سطد  0درصد مهن دار اسد.
منبل :یافتههای تحقیق

 -4-4رابطه بلندمدت
با تو ه به اهبا و ود رابطه همانباشننتگ پانل بین متغیرهای مدل ،در این مریاه به
تخ ین و بر ورد ضننرایب باندمد متغیرهای مدل پردا ته م شننود .در این مقاله برای

019
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بررسن اعتبار و یسناسنید نتایج یاصناه نسبد به روشها ی مختاف اقتصادسنج  ،ان
روشهنای اهرا هنابند  ،)FEینداقنل مربها مه ول پویا  ،)DOLSیداقل مربها
مه ول تهدیلشده کامل  )FMOLSو روش میانگین گروه دادههای تاایق )PMG
اسنتاادهشنده اسد .در روش  ،FEشیب رگرسیون در هر مقطل ،هابد اسد و اه هابد
ان مقطه به مقطل دیگر متااو اسنند .هر چند اهر نمان مهن دار نیسنند ،اما ا ت ف
مهن داری میان مقطلها و ود داشننته و ضننرایب مقطلها با نمان تغییر ن کند .روش
 DOLSتوسن اسنتاک و واتسنون )0339 0مطرالشده اسد که با اع ال تهدی ت در
روش یداقل مربها مه ول  ،واکنش یک متغیر وابسننته نسننبد به تغییرا متغیرهای
مسنتقل را موردبررس قرار م دهد .ان مهمترین مزیدهای این روش در مقایسه با دیگر
تخ ین ننندههای بردار همانباشتگ این اسد که در ن ونههای کوچک نیز کاربرد داشته
و ان ایجاد تورش همنمان اوگیری م کند و ان تونیل مجانب نرمال بر وردار اسننند
کائو و چیانگ .)5111،5روش  FMOLSتوسن فیایپ و هانسن  )0331در دادههای
سنری نمان مطرالشنده اسند و با اع ال اص یات نایر تصحید تورش و دروننای در
روش یداقل مربها مه ول  ،)OLSاستااده م شود ده رده و ه کاران.)0953 ،9
بر ورد کننده  PMGتوس ن پسننران و ه کاران )0335 ۱که امکان بررسنن ه گرای و
تصنحید عدم تهادل را میسنر م کند ،مطرال شند .در این روش ،عرض ان مبدأ و ضننرایب
کوتاهمد در بین مقایل مختاف اسنند و ضننرایب باندمد را بین مقایل یکسننان فرض
م کند )باکبورن و فرانک.)5111 ،2
برای تخ ین مدل به روش اهرا هابد ،ابتدا هنم اسند که نمونهای تشخیص مربوط
برای تهیین نو ،مدل دادههای تاایق یا دادههای تاباوی انجام شننود .با تو ه به دول
 )9روش پانل دیتا هد بر ورد انتخاظ م شنننود .سنننپ با تو ه به نمون هاسننن ن
تخ ین به روش اهرا هابد باید صنننور گیرد دول  .)1داول شننن اره  )3و )01
نتایج یاصنل ان تخ ین مدل به روش دادههای پانل در دو صور بدون روند و با روند را
نشننان م دهد .با تو ه به اینکه مدل بهصننور لگاریت بر ورد شننده اسنند ضننرایب
1

Stock and Watson
Kao and Chiang
3
)Dehmardeh et al. (2010
4
Pesaran et al.
5
Blackburne and Frank
2
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بهدسند مده نشناندهنده کشنش نرا ارن یقیق نسبد به بهرهوری م باشد .بر اساس
یافتههای تحقیق در صور عدم و ود روند در کشورهای با فراوان نیروی کار ماهر یک
درصنند افزایش بهرهوری منجر به سنن ویک صنندم درصنند افزایش در نرا ارن یقیق
م شنننود؛ دریال که در کشنننورهای با فراوان نیروی کار غیرماهر یک درصننند افزایش
بهرهوری ،ینکدهم درصننند افزایش در نرا ارن یقیق را نشنننان م دهند .ه ینین در
تخ ین مندل بنا رونند در کشنننورهای با فراوان نیروی کار ماهر ،یک درصننند افزایش
بهرهوری منجر به شصدوسه صدم درصد افزایش در نرا ارن یقیق م شود؛ دریال که
در کشنورهای با فراوان نیروی کار غیرماهر یک درصند افزایش بهرهوری ،نهصدم درصد
افزایش در نرا ارن یقیق را نشان م دهد.
ه ینین نتایج بهدسند مده ان روش  FMOLSنتایج دول  )00نشان م دهد که یک
درصند افزایش بهرهوری در کشنورهای با فراوان نیروی کار ماهر باعث افزایش بیسدونه
صندم درصند افزایش در نرا ارن یقیق و یک درصند افزایش بهرهوری در کشنورهای با
فراوان نیروی کار غیرماهر باعث افزایش هاده صندم درصند نرا ارن یقیق واهد شد.
ه ینین با تو ه به روش  DOLSنتایج دول  )05افزایش یک درصنند بهرهوری باعث
سن وسه صدم درصد افزایش در نرا ارن یقیق در کشورهای با فراوان نیروی کار ماهر
و افزایش سیزده صدم درصدی در کشورهای با فراوان نیروی کار غیرماهر واهد شد.
نتایج بر ورد رابطه باندمد به روش  PMGدول  )09نشنننان م دهد که  0درصننند
افزایش بهرهوری در کشنننورهای با فراوان نیروی کار ماهر باعث افزایش  1/20درصننند
افزایش در نرا ارن یقیق و یک درصننند افزایش در بهرهوری در کشنننورهای با فراوان
نیروی کار غیرماهر باعث افزایش هشتاد صدم درصد در نرا ارن یقیق واهد شد.
نتایج ذکرشننده در روشهای  DOLS ،FEو  FMOLSتئوری بیانشننده در مدل را تأیید
م کنند؛ بدینصنننور که هرچه فراوان نیروی کار ماهر در یک کشنننور افزایش یابد با
افزایش بهرهوری مقدار نرا ارن یقیق بیشنتر تقوید م شنود یهن ضرایب  βباندمد
در این روشها در کشنننورهای با فراوان نیروی کار ماهر بزرگتر ان  βدر کشنننورهای با
فراوان نیروی کار غیرماهر م باشند .ه ینین ناریه باهسا -ساموئاسون برای کشورهای
ایران و شنرکای تجاریاش تأیید م شنود نیرا ضنریب  βدر هر  ۱روش تخ ین ندهشده
برای کنل ن وننه مثبند و مهن دار م باشننند یهن با افزایش بهرهوری ،نرا ارن یقیق
تقوید واهد شد.
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جدول ( :)9آزمون رابطه بلندمدت مدل اثرات ثابت بدون روند در پانل 2215-2222
کل ن ونه
***5/۱12
***1/50۱

کشورهای با فراوان نیروی کار غیرماهر
***9/913
1/019

کشورهای با فراوان نیروی کار ماهر
***0/901
***1/900

C
β

*** در سطد  0درصد مهن دار اسد.
منبل :یافتههای تحقیق

جدول ( :)12آزمون رابطه بلندمدت مدل اثرات ثابت با روند در پانل 2215-2222
کل ن ونه
**0/013
***1/9۱5
***1/111

کشورهای با فراوان نیروی کار غیرماهر
***9/152
1/139
1/110

کشورهای با فراوان نیروی کار ماهر
***-0/320
***1/995
***-1/109

C
β
t

** در سطد  2درصد مهن دار اسد *** ،در سطد  0درصد مهن دار اسد.
منبل :یافتههای تحقیق

جدول ( :)11آزمون مدل به روش  FMOLSدر مجموعه پانل 2215-2222
کل ن ونه
***1/59

کشورهای با فراوان نیروی کار غیرماهر
* 1/019

کشورهای با فراوان نیروی کار ماهر
***1/53

β

* در سطد  01درصد مهن دار اسد *** ،در سطد  0درصد مهن دار اسد.
منبل :یافتههای تحقیق

جدول ( :)12آزمون مدل به روش  DOLSدر مجموعه پانل 2215-2222
کل ن ونه

کشورهای با فراوان نیروی کار غیرماهر

کشورهای با فراوان نیروی کار ماهر

***1/529

*** 1/091

***1/99۱

β

*** در سطد  0درصد مهن دار اسد.
منبل :یافتههای تحقیق

جدول ( :)13آزمون رابطه بلندمدت مدل به روش  PMGدر مجموعه پانل 2215-2222
کل ن ونه

کشورهای با فراوان نیروی کار غیرماهر

کشورهای با فراوان نیروی کار ماهر

***1/۱99

*** 1/511

***1/201

β

*** در سطد  0درصد مهن دار اسد.
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 -5نتیجهگیری
برای پاسنخ به سنثال اصا تحقیق ،مقاله تحرک ناقن نیروی کار بین بخشها در مدل
هکشننر  -اوهاین در رابطه با ارتباط بین بهرهوری و نرا ارن یقیق را نشننان م دهد .در
مدل دوبخشنن با سننه عامل تولید سننرمایه ،نیروی کار ماهر و نیروی کار غیرماهر) که
تحرک نیروی کار یا هزینهبر بوده و نیروی کار بین بخشها ب تحرک اسننند .ارتباط
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بین بهرهوری و نرا ارن یقیق به فراوان نسننب نیروی کار ماهر بسننتگ دارد .در این
مقاله هد نمون این رابطه ،این مدل با اسننتااده ان روشهای اهرا هابد  ،)FEیداقل
مربها مه ول پویا  ،)DOLSیداقل مربها مه ول تهدیلشننده کامل  )FMOLSو
روش مینانگین گروه دادههای تاایق  )PMGبر ورد شننند که نتایج یبق روشهای
 DOLS ،FEو  FMOLSنشنننان م دهد که افزایش بهرهوری به تقوید بیشنننتر نرا ارن
یقیق در کشننورهای که فراوان نیروی کار ماهر دارند ،م شننود .عاد اصننا ن این
اسد که در این کشورها کشش نرا ارن یقیق نسبد به بهرهوری ،بزرگتر ان کشورهای
با فراوان نیروی کار غیرماهر م باشننند .در نتیجه م توان ادعا ن ود که نیروی کار ماهر
م تواند ان یریق تنایم نرا تنزیل ذهن در تئوری نسلهای تدا ا به تقوید پ اندان
و توسننهه سننرمایهگذاری و در نتیجه بهبود ارنش پول ما ک ک ن اید .ه ینین نتایج
یبق  ۱روش ذکر شنده باه ،ناریه باهسنا-ساموئاسون را تأیید م کند؛ بدین صور که
افزایش بهرهوری مو ب تقوید نرا ارن یقیق واهد شد.
نتنایج این تحقیق ع وه بر تنأکید در ارنش رونافزون بهرهوری و ا ت فا بهرهوری بین
کشنورها ،عاما برای شناسای رفتار و تهیین نرا ارن نیز کاربرد دارد .به عبارت م توان
بنا بهبود بهرهوری در هند تقویند نرا ارن یقیق اسنننتاناده ن ود .تو نه به افزایش
بهرهوری بنه ویژه در بخش قنابنل تجنار م تواند افزایش تولید ،افزایش قدر رقابت ،
افزایش رفاه ع وم و افزایش قدر پول ما را به ه راه داشته باشد .بنابراین هنم اسد
تا بخشهای مختاف در نمینه افزایش بهرهوری با برنامهریزی گسننترده و منسننجم گام
بردارنند .ه ینین م توان بنا افزایش نسنننبد نیروی کار ماهر به غیرماهر ،پول ما را
بیشنتر تقوید ن ود که این امر ان یریق تبدیل نیروی کار غیرماهر به ماهر ،مانند افزایش
تحصی نیروی کار و مونشهای ض ن دمد تحقق م یابد.
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