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چکیده
مطالعات حاکی از آن است که وجود قوانین سختگیرانه در بازارهای کالا و کار ،یکی از عوامل
اصلی ایجاد نرخهای بالای بیکاری و سطح پایین اشتغال است .ازاینرو مطالعه پویایی
کلان مقررات زدایی می تواند افق مشخصی را در مسیر قانونگذاران و سیاستگذاران قرار
دهد .در این مطالعه کاهش دائمی در پارامترهای سیاستگذاری در کاهش موانع ورودی در
بازار کالا ،کاهش هزینههای اخراج ،کاهش مزایای بیمه بیکاری در نظر گرفتهشده است.
یافتههای این مطالعه نشان میدهد مقررات زدایی در بازارهای کالا و کار ایران ،در کوتاهمدت
باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری میشود اما در بلندمدت آثار رونق دارد و رشد
اقتصادی را افزایش و بیکاری را کاهش میدهد؛ اما اعمال همزمان مقررات زدایی در دو بازار،
سطح نوسانات ناکارا در حاشیه قیمتهای پرداختی توسط مصرفکننده و دریافتی توسط
تولیدکننده را که باعث اختلال در تصمیمگیریهای تعادلی آحاد اقتصادی میشود ،کاهش
میدهد و اثرات همافزایی بر افزایش رشد و کاهش بیکاری دارد .لذا توصیه میشود
سیاستگذاران از وابستگی متقابل سیاستها برای افزایش آثار رونق بهره گیرند و
سیاستهای اصلاحی را بهصورت یک بسته و همزمان تعیین نمایند.
واژگان کلیدی :نرخ بیکاری ،رشد اقتصادی ،سیکلهای تجاری ،مقررات زدایی
طبقهبندی J38,E24,E32,K20 :JEL
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مقدمه
از اوایل دهه  ،1993قوانین سختگیرانه در بازارهای کالا و نیروی کار ،بهعنوان یک
عامل کلیدی ضعف در ایجاد اشتغال و نرخهای بالای بیکاری در بسیاری از کشورهای
اروپایی بهحساب میآید و اکثر مطالعات بر حذف یا حداقل کاهش مقررات گذاری
بازار ،در زمینههای موانع ورودی بازار ،محدودیتهای اخراج و مزایای بیکاری تمرکز
داشتهاند ( .)OECD ،5331عقیده اقتصاددانان بر این است که با حذف (بسیاری از)
این مقررات ،بیکاری کاهش یافته ،تولید بیشتر میشود و اقتصاد اروپا رشد میکند.
بهطوریکه بعد از بحران مالی اخیر که غالب کشورهای اروپایی بدهیهای سنگین
داشته و ابزارهای سیاستی طرف تقاضا ناکارآمد شناخته شد ،غالب سیاستگذاریها
به سمت مقررات زدایی در بازار کالا و کار گرایش نشان دادند ( )OECD ،5315از
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اوایل دهه  ،1993قوانین سفتوسخت در بازارهای کالا و نیروی کار ،بهعنوان یک
عامل کلیدی ضعف در ایجاد اشتغال و نرخهای بالای بیکاری در بسیاری از کشورهای
اروپایی بهحساب میآمد .فراخوانها برای حذف یا حداقل کاهش مقررات گذاری بازار،
در زمینههای موانع ورودی بازار ،محدودیتهای اخراج و مزایای بیکاری تمرکز داشتند
( .)OECD ،5331بحران مالی اخیر که کشورهای اروپایی با آن مواجه بودند ،دوباره
بحثها در این زمینه را افزایش داده است .در زمانی که ابزارهای متعارف سیاست
گذاری سمت تقاضای اقتصاد کلان محدودشده بودند ،سیاستهای هدف قرار دهندهی
مقررات زدایی بازار کالا و نیروی کار ،اساس توصیه آژانسهای بینالمللی برای مناطق
حوزه اروپا بود.

مقررات بازار کالا و نیروی کار ،اغلب به دلیل عملکرد ضعیف اقتصاد اروپا در  03سال
گذشته موردانتقاد قرارگرفته است .عقیده اقتصاددانان بر این است که با حذف (بسیاری
از) این مقررات ،بیکاری کاهش یافته ،تولید بیشتر میشود و اقتصاد اروپا رشد میکند.
مقررات زدایی بازارهای کالا و کار اساساً در ارتباط با کاهش و باز توزیع منافعی است
که منجر می شود بازیگران اقتصادی رفتار خود را با این توزیع جدید تنظیم کنند؛
بنابراین ،حتی اگر مقررات زدایی نهایتاً سودمند باشد ،همراه با آثار قوی و پویای
توزیعی است و دوره گذار ممکن است برای مدتی همراه با کاهش بنگاههای فعال،

مینماید.
بررسیها نشان میدهد که علیرغم مطالعات زیادی که در این خصوص برای سایر
کشورها و بالأخص کشورهای پیشرفته انجامگرفته است ،تاکنون مطالعهای در خصوص
تأثیر مقررات زدایی بازار کالا و افزایش انعطاف بازار کار بر رشد اقتصادی و بیکاری در
5
ایران انجامنشده است .لذا در این مطالعه با اقتباس از مقاله کاچاتوره و فیوری ()5312
و بکار گرفتن دادههای سطح خرد بنگاهها و وارد کردن اصطکاک جستجو و جفت جور
شدن نیروی کار با بنگاه در مدل چرخههای تجاری حقیقی ،ابزار توضیحدهنده جدیدی
برای مطالعه اثرات پویای اقتصاد کلان مقررات زدایی مطرحشده است.
1

مبانی نظری
مبنای تئوریک و اقتصاد سیاسی اعمال مقررات زدایی بر این تأکید دارد که مقررات
زدایی باعث میشود تا رانتهایی که بهواسطه قوانین موجود برای کارگران ،کارفرمایان
و ارائهدهندگان خدمت ایجادشده است ،کاهش یابد .این دیدگاه تا مدتها سلطه
گستردهای در مطالعات دانشگاهی و اندیشه سیاستگذاران داشت .استیگلر (،)1991
پوسنر ( )1991و پلتزمن ( 0)1992از جمله محققانی هستند که در این خصوص
مطالعه نمودهاند .هم جنین مقررات زدایی باعث ایجاد رقابت تازهای در بازار کالا ،کار
و سرمایه شده و بر مبنای آن برنده چرخه اقتصادی تعیین میشود و در نهایت مقررات
زدایی با افزایش کارایی و بهرهوری ،منجر به افزایش رشد اقتصادی میشود و رشد

 .1محمدی تیمور ،فاطمه عزیزخانی ،حسن طایی ،جاوید بهرامی ،پویایی های کلان اقتصادی مقررات زدایی
در بازارهای محصول و کار در کشورهای منا :رهیافت  PANEL VARپژوهش های اقتصادی ایران سال بیست
و چهارم ،پاییز  ،1099شماره 93
2. Cacciatore & Fiori
3. Peltzman
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افزایش بیکاری و کاهش دستمزدهای حقیقی تا رسیدن به زمان بازیابی اقتصاد باشد.
فهمیدن این تأثیرات پویا و توزیعی حداقل به دو دلیل مهم است .ازآنجاییکه بسیاری
از کشورها در مسیر مقررات زدایی قرارگرفتهاند انجام این مطالعات؛ ارائه تحلیل دقیق
از تحولات اقتصاد کلان این کشورها را فراهم میکند و همچنین به روشن شدن
محدودیتهای اقتصاد سیاسی مقررات زدایی و بنابراین بهبود طراحی آن کمک
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اقتصادی به وجود آمده ،باعث افزایش اشتغال و دستمزد واقعی میشود که این دو بر
تولید و مصرف از طریق افزایش سرمایهگذاری اثر گذاشته و منجر به افزایش موجودی
سرمایه نیز میشود( .بلانچارد و گیوزی )5330

1

اهمیت پرداختن به موضوع مقررات زدایی در بازار کار ازآنجهت است که عدم تقارن
اطلاعات سبب میشود کارفرما (حتی در دوره آزمایشی) نتواند شناخت کافی نسبت
به ویژگیهای نیروی کار به دست آورد؛ بنابراین هزینه بالای اخراج میتواند سبب شود
کارفرمایان به دلیل ریسک بالای استخدام فردی که مطلوب کار آنها نیست ،یا تقاضا
برای نیروی کار را کاهش دهند یا به سمت قراردادهای غیررسمی و موقت تمایل پیدا
کنند .همچنین موضوع عدم تقارن اطلاعات در خصوص جوانان که تجربه شغلی ندارند
(کم دارند) ،سبب میشود استخدام آنها با ریسک بیشتری برای بنگاه همراه باشد؛
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بنابراین ممکن است بنگاهها به دلیل هزینه بالای اخراج تمایل کمتری به استخدام
نیروی کار جوان داشته باشد.
بالا بودن هزینه اخراج ،قابلیت بنگاه برای واکنش به نوسانهای چرخه تجاری را کاهش
میدهد و به بنگاهها انگیزه میدهد استخدام غیررسمی یا استخدام با قراردادهای
کوتاهمدت ان جام دهند .از سوی دیگر هزینه بالای اخراج انگیزه بنگاهها برای اصلاح
ساختار و ارتقاء بهرهوری را کاهش میدهد ،زیرا اصلاح ساختار (تغییر تکنولوژی تولید)
ممکن است نیازمند تعدیل نیرو قبلی و جذب نیروی جدید باشد( .بهنیا ،علویان،
)1091
کاهش هزینه اخراج در کوتاهمدت باعث حذف افراد ناکارآمد شده و در ابتدا بیکاری
افزایش مییابد؛ اما در بلندمدت ،کاهش هزینه اخراج ،هزینه انتظاری از فسخ یک
قرارداد را کاهش داده و لذا بنگاهها انگیزه بیشتری در استخدام و ایجاد مشاغل جدید
دارند زیرا در صورت عدم موفقیت بهراحتی میتوانند قرارداد را فسخ نمایند و
ازآنجاییکه تخریب مشاغل آنی اتفاق میافتد اما ایجاد مشاغل زمانبر و طولانی است
لذا در کوتاهمدت بیکاری زیاد و مصرف کم میشود .در زمان اعمال مقررات زدایی،
اشتغال ،محصول و مصرف کاهش یافته و در طول زمان بهبود مییابند و ممکن است
1. Blanchard&.Giavazzi

چند سال طول بکشد تا این متغیرها به سطح قبل از انجام اصلاحات بازگردند .دلیل
این اتفاق ،افزایش ارزش حال انتظاری ایجاد شغل در طول زمان است که نشاندهنده
به دلیل کاهش استخدامها است( .کاچاتوره و فیوری)5312،

1

تجربه جهانی نیز نشان میدهد افزایش انعطافپذیری بازار کار نقش مهمی در ایجاد
فضای کسبوکار مناسب دارد .فضای کسبوکار مناسب نیز نقش کلیدی در جذب
سرمایهگذاری مستقیم خارجی ( )FDIخواهد داشت .درصورتیکه حمایت از حقوق
کارگر به قیمت کاهش انعطاف بازار کار به دست آید ،انگیزه سرمایهگذاری بنگاههای
داخلی و جذابیت سرمایهگذاری در بازار داخلی در رقابت با بازارهای رقیب بینالمللی
کاهش می یابد و در نتیجه سطح کلی اشتغال در مقایسه با حالت بازار منعطف کمتر
میشود.
در خصوص مقررات زدایی بازار کالا نیز ،مطالعات نشان میدهد که بر اثر کاهش موانع
ورود و خروج به صنعت ،در کوتاهمدت تولید ،اشتغال و مصرف نسبت به سطح قبل
کاهش مییابد بهعبارتدیگر خانوارها در مصرف و سرمایهگذاری فیزیکی خود
صرفهجویی میکنند تا بنگاههای جدید را تأمین مالی نمایند و این موقتاً باعث کاهش
در تقاضای کل میشود( .کاچاتوره و فیوری)5312،
از طرف دیگر با ورود بنگاههای جدید به صنعت و افزایش رقابت ،بنگاههای غیر مولد
تعطیل و لذا افرادی بیکار میشوند و ازآنجاییکه فرایند ایجاد شغل در بنگاههای جدید
زمانبر است لذا در کوتاهمدت بیکاری زیاد و تولید کاهش مییابد.
اما در بلندمدت میتوان انتظار داشت که با بهبود شرایط بنگاهها در طی زمان و افزایش
تعداد بنگاهها ،افراد جدیدی استخدامشده و منابع به سمت مصرف و سرمایهگذاری
فیزیکی هدایتشده و اشتغال و تولید افزایش مییابد .با کاهش هزینه اخراج ،تقاضای
کل و مصرف افزایش ،بیکاری کاهش یابد.
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وقفه تولید برای تطبیقهای جدید و یک کاهش قابلتوجه در تقاضای کل ایجادشده
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1. Cacciatore & Fiori

پیشینه تحقیق
در خصوص ارتباط بین مقررات زدایی در بازارهای کالا و کار مطالعات مختلفی صورت
گرفته و نتایج مختلفی بهدستآمده است از جمله اینکه برگر و دنینگر ( 1)5332و
باسانینی و دووال ( 5)5332دریافتهاند که اصلاح مقررات بازار کالاها ،زمانی که سیاست
های محدودیت بازار کار کمتر باشد ،مؤثرتر است .گریفیت ( 0)5339در مطالعهای
تجربه مقررات زدایی کشورهای  OECDرا در سال  1993موردبررسی قرار میدهد
که در این کشورها مقررات زدایی در خصوص افزایش رقابتپذیری اعمالشده است.
نتایج نشان می دهد که این اصلاحات در کشورهایی که قدرت چانهزنی بالایی دارند،

فصلنامه پژوهشهای برنامه و توسعه  سال سوم شماره   9بهار  1031ت
126

منجر به افزایش اشتغال کل شده و برای کشورهایی که قدرت چانهزنی پایینی دارند،
منجر به افزایش دستمزد واقعی میشود.
بلنچارد و گیاوازی )5330( 0به بررسی پیامدهای اقتصاد کلان مقررات گذاری و
مقررات زدایی در بازارهای کالا و کار در کشورهای  OECDدر سال  5330پرداختند.
آنها برای این کار ،یک مدل تعادل عمومی ساده از اقتصاد را که شامل مقررات گذاری
در بازارهای محصول و نیروی کار است طراحی کردند.
نتایج این مطالعه نشان داد که مقررات زدایی در بازارهای کالا و نیروی کار ،از یک
جنبه اساسی متفاوت از هم هستند .برای هیچ بُعدی از مقررات زدایی در بازار کالا،
هیچ نوع بده بستان بین دورهای بین دستمزدهای حقیقی و بیکاری در کوتاهمدت و
بلندمدت وجود ندارد .برخلاف مقررات زدایی در بازار کالا ،مقررات زدایی بازار نیروی
کار با بده بستان بین دورهای بسیار سریعتر همراه میباشد :نرخهای دستمزد حقیقی
پایینتر در ازای نرخهای پایینتر بیکاری در بلندمدت .این موضوع دارای نتایج اقتصاد
سیاسی جالبی است.
کاچاتوره و فیوری ( )5312در مطالعهای به بررسی تأثیر مقررات زدایی در بازار کالا و
کار بر رشد اقتصادی و بیکاری در کشورهای  OECDپرداختهاند در این مطالعه،
شاخصهای موانع ورود و خروج به صنعت ،شاخص هزینه اخراج و مزایای بیمه بیکاری
بهعنوان مقررات زدایی در بازار کالا و کار در نظر گرفتهشده و تأثیر این شاخصها بر
1. Berger and Danninger
2. Bassanini and Duval
3. Griffith
4. Blanchard and Giavazzi

همکاریهای اقتصادی و توسعه 1مورد تائید تجربی قرار دادند .نتایج آنها نشان می
دهد که مقررات زدایی بازار ،تأثیرات قابلملاحظهای بر کارایی نوسانات ادوار تجاری
دارد .افزایش انعطافپذیری در بازارهای کالا و کار ،میزان و نوسانات ناکارایی را کاهش
داده است که تصمیمات تعادلی افراد را مختل کرده و منجر به کاهش اساسی در
هزینه رفاهی ادوار تجاری میشود (کاکیاتور و فیوری.5)5312 ،
برتراند و کاراماز ( 0)5335به بررسی این پرسش پرداختند که آیا مقررات بازار محصول
و قوانین مرتبط با ورود به بازار ،عوامل اصلی رشد پایین استخدام در بسیاری از
کشورهای اروپایی هستند؟ آنها این سؤال را در چارچوب صنعت خردهفروشی فرانسه
موردبررسی قرار دادند .از سال  ،1990تصویب هیئت منطقه برای ایجاد یا گسترش
هر فروشگاه بزرگ خردهفروشی در فرانسه موردنیاز است .آنها برای این کار یک بانک
اطلاعاتی خاص را استخراج کردند که تغییرات زمانی و منطقهای در تصمیمات هیئت
را نشان میداد .نتایج مطالعه نشان داد که ایجاد موانع بیشتر برای ورود به بازار و
افزایش تمرکز در فروشگاههای زنجیرهای خردهفروشی ،رشد استخدام را در فرانسه
کاهش داده است .فیوری 0و همکاران ( )5315در مطالعهای ارتباط بین مقررات زدایی
بازار کالا و کار را بررسی کرده و تأثیر آن را بر میزان اشتغال سنجیدهاند .برای انجام
این تحقیق قدرت چانهزنی بهعنوان متغیر درونزا در الگو واردشده و مدل اثرات ثابت
برای کشورهای  OECDبرآورد شده است .نتایج نشان میدهد که اگر ارتباط بین بازار
کار و بازار کالا نادیده گرفته شود تأثیر مقررات زدایی بر اشتغال کمتر از حد واقعی
برآورد میشود .در این مطالعه باآنکه متغیرهای مختلفی برای مقررات زدایی در بازار
)1. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD
5. Cacciatore and Fiori
0. Bertrand and Kramarz
0. Fiori
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رشد اقتصادی و بیکاری در یک مدل  PANEL VARموردبررسی قرارگرفته است.
نتایج نشان میدهد که اعمال مقررات زدایی در کوتاهمدت منجر به رکود و در بلندمدت
منجر به رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری میشود نتایج آنها نشان میدهد که
مقررات زدایی میتواند تأثیرات رکودی در کوتاهمدت داشته باشد ،اما در بلندمدت آثار
توسعهای خواهد داشت .آنها نتایج مدل خود را برای کشورهای عضو سازمان
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کار در نظر گرفتهشده است (از جمله امنیت شغلی و مزایای بیمه بیکاری) اما
بهطورکلی نتایج نشان میدهد که مقررات زدایی در بازار کالا تقویتکننده اثرات
مقررات زدایی در بازار کار میباشد بهعبارتدیگر اصلاحات بازار کالا مکمل اصلاحات
بازار کار است .همچنین مطالعات زیادی در خصوص تأثیر قوانین انعطافناپذیر بر نرخ
بیکاری انجامشده است از جمله :برنال-وردوگ و همکاران ( )5315با انجام یک الگوی
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پانل در  99کشور طی سالهای  1991تا  5339نشان دادند که بهبود انعطافپذیری
تأثیر قابلتوجهی بر کاهش نرخ بیکاری بالأخص بیکاری جوانان و بیکاری بلندمدت
دارد و در این میان انعطاف در شاخص استخدام و اخراج نیروی کار و هزینههای اخراج
بیشترین تأثیر را دارند (برنال وردگو 1و همکاران.)5315 ،
وردوگو و همکاران با استفاده از دادههای پانل برای  99کشور در بازه زمانی  1991تا
 ،5339نشان دادند که بهبود در انعطافپذیری بازار کار تأثیر منفی و معنیداری از
لحاظ آماری بر نسبتهای بیکاری (بیکاری ،بیکاری جوانان و بیکاری بلندمدت) دارد.
در میان شاخصهای مختلف انعطافپذیری بازار کار که موردبررسی قرارگرفته است،
مقررات استخدام و اخراج نیروی کار و هزینههای بهکارگیری دارای قویترین تأثیر بر
نسبتهای بیکاری بودند (برنال وردگو و همکاران.)5315 ،
روششناسی و روش تحقیق
در این مطالعه ،بررسی آثار مقررات زدایی در بازار کار و کالا بر اقتصاد کلان به تفکیک
و همزمان با هم در یک مدل تعادل عمومی پویای دترمینستیک ،موردبررسی
قرارگرفته است .ابعاد مقررات زدایی که در این مطالعه در نظر گرفتهشده است،
عبارتاند از )1( :کاهش موانع ورودی (با حذف هزینههای ثابت ورودی) در بازار کالا
( ،)fRکاهش هزینههای اخراج ) )0( ،(Fکاهش مزایای بیمه بیکاری).(b
تفاوت این مدل با مدلهای اقتصادسنجی در این است که در مدلهای اقتصادسنجی،
دیتا وارد میشود و ضرایب به دست میآید در مدلهای تعادل عمومی پویای
دترمینستیک ،ضرایب برآورد شده از مدل اقتصادسنجی ،در یک سیستم معادلات
تفاضلی قرارگرفته و بعد الگو به لحاظ ریاضی حل شده و مقادیر تعادلی متغیر به نام
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1. Bernal-Verdugo

 Steady stateمحاسبه و تأثیر شوکها بر اینها بررسی میشود.
همچنین در این مطالعه با اقتباس از مقاله کاچاتوره و فیوری ( )5312و بکار گرفتن
کار با بنگاه در مدل چرخههای تجاری حقیقی ،ابزار توضیحدهنده جدیدی برای مطالعه
اثرات پویای اقتصاد کلان مقررات زدایی برای کشور ایران مطرحشده است.
در این مدل کاهش دائمی در پارامترهای سیاستگذاری در نظر گرفتهشده است و
بنگاهها بهصورت درونزا و بازار رقابت انحصاری فرض شده است و هزینه جستوجوی
شغل نیز واردشده است .همچنین دو فرض برای مقررات زدایی در نظر گرفتهشده
است .اول اینکه تعهد کامل برای مقررات زدایی وجود دارد .دوم اینکه بنگاهها بهصورت
کامل ریسک خود را با خانوارهایشان سهیم میشوند؛ بنابراین ،این مقاله پیامدهای
توزیعی اصلاحات را نشان نمیدهد .در این الگو تمام اختصارات و قیمتها بهصورت
اسمی بیانشده است و قیمتها انعطافپذیر هستند.
اقتصاد مورد تحلیل در مدل این تحقیق ،شامل خانوار ،بنگاه ،بیشینهسازی سود ،تعیین
دستمزد و تعادل است.
ترجیحات خانوار
فرض شده است اقتصاد دارای خانوارهای همگن است .خانوار نماینده ،تابع مطلوبیت
انتظاری بین دورهای خود را بیشینه میکند:
رابطه (:)1

])𝛾 /(1 −

𝛾1−

𝑡
∞∑[ 𝐸0
𝑡𝑐 𝛽 𝑡=0

که در آن ) 𝛽 ∈ (0.1نرخ تنزیل بوده و 𝑡𝐶 مصرف کالاهایی را نشان میدهد که از
بازار تهیهشده و یا در داخل خانوار تولیدشدهاند .تابع هزینه واحد روی سبد کالاهای
𝑀𝑡𝐶 بهصورت زیر است:
رابطه (:)5
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دادههای سطح خرد بنگاهها و واردکردن اصطکاک جستجو و جفت جور شدن نیروی
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1 1
1
) ( −
̅
𝑁 𝑡𝑁 𝜎2
1
𝑤𝑑 𝑡𝑤𝑝 ∫ ln
+
𝑡𝑁

= 𝑡𝑃 ln

𝑡𝑤𝜖 Ω

́𝑤𝑑𝑤𝑑) 𝑡́𝑤𝑝 ∫ ln 𝑝𝑡 (ln 𝑝𝑤𝑡 − n

𝜎
∫
+
𝑡𝑁2

𝑡𝑤𝜖 Ω𝑡 𝑤́ 𝜖 Ω

که در آن  σ > 0کشش قیمتی سهم از مخارج برای یک کالای خاص را نشان
میدهد 𝑁𝑡 .تعداد کل محصولات در دسترس در زمان  tاست و ̃
𝑁 بیانگر حجم کل Ω
است و  pقیمت محصول است.
فرض می کنیم که هر نیروی کار بیکار ،با در نظر گرفتن ارزش زمان فراغت و فعالیت
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داخلی ،به میزان 𝑝 ℎواحد غیرقابلمبادله از مصرف را انجام میدهد .مصرف کامل
𝑝 𝐶𝑡 = 𝐶𝑡𝑀 + (1 − 𝐿𝑡 )ℎاست که 𝑡𝐿 تعاد کارگرهای استخدامشده را نشان میدهد.
بنگاه
یک طیف از بنگاههای رقابت انحصاری وجود دارند که هرکدام  wمتفاوتی تولید می
کنند.
تعداد بنگاههایی که بازار را شکل میدهند ،درونزا است .پیش از ورود ،بنگاهها با یک
هزینه ثابت ورودی 𝑡 𝑓𝐸.روبرو میشوند
𝛼
𝑡𝑤𝑖𝑘 𝑡𝑖𝑧 𝑡𝑍 واحد محصول تولید میکند که
یک شغل پر شده  iدر بنگاه  ،wبه میزان

𝑡𝑍 بهروری کل را نشان میدهد Zit ،یک اختلال تصادفی است که مختص  iمیباشد
و 𝑡𝑤𝑖𝑘 کل سرمایهای است که به شغل تخصیص دادهشده است .در داخل هر بنگاه،
مشاغل با بهرهوری همگن 𝑡𝑖𝑧 ،به میزان یکسانی محصول تولید میکنند.
رابطه ()0

∞

𝑐
) ( 𝛼
𝑡𝑤𝑧(𝐺 𝑦𝑤𝑡 = 𝑍𝑡 𝑙𝑤𝑡 [1 −
𝑡𝑤𝑘 𝑐 𝑧∫ )]−1
𝑧𝑑)𝑧(𝑔𝑧 𝑧
𝑡𝑤

𝑐
𝑡𝑤𝑧 نشاندهنده سطح آستانه
که در آن 𝑡𝑤𝑙 تعداد شغلها در داخل بنگاه است و
𝑐
𝑡𝑤𝑧 < 𝑡𝑧
بهرهوری است که نشان میدهد آن دسته از نیروی کار که برای آنها شرط

برقرار باشد ،سودمند نیستند و میبایست اخراج شوند .در این صورت بنگاه در صورت
اتمام فعالیت ،بالاتر از ارزش آن در حالتی است که به فعالیت خود ادامه دهد .وقتی

یک شغل از بین میرود ،هر بنگاه هزینه حقیقی  Fرا متحمل میشود .هزینههای
اخراج در اینجا بهعنوان یک انتقال به کارگر در نظر گرفته نمیشوند ،بلکه بهصورت
نمیشود.
𝑥𝜆 نسبتی از مشاغل را نشان میدهد که در هر دوره بهصورت برونزا از بنگاه جدا
شدهاند یعنی بهرهوری آنها کمتر از آستانه بهرهوری است.
ایجاد شغل ،مسئله اصلاح اصطکاکها در بازار نیروی کار است .برای استخدام یک
کارگر جدید ،بنگاهها باید جای خالی را پر کنند که با هزینه ثابت حقیقی  kهمراه
است .احتمال یافتن کارگر ،دارای نرخ بازگشت نسبت به مقیاس ثابت وابسته به
تکنولوژی انطباق (جستوجوی سریع نیروی کار) است که تعداد کل کارگرهای بیکار
 Utو کل موقعیتهای شغلی خالی  Vtرا به نرخ کل انطباق 𝜀 𝑀𝑡 = 𝜒𝑈𝑡𝜀 𝑉𝑡1−تبدیل
میکند و در آن  . 0 < 𝜀 < 1هر بنگاه با کارگرهای بیکار در نرخ 𝑡𝑉𝑀 ≡ 𝑡𝑞 مواجه
𝑡

است.
زمانبندی رخدادها بهصورت زیر است :در شروع هر دوره ،نسبت 𝑥𝜆 از شغلها
بهصورت برونزا در هر بنگاه جداشده است یعنی ربطی به شوک ندارند .سپس شوکها
𝑐
𝑡𝑤𝑧
به بنگاهها وارد میشوند و پسازآن بنگاهها در پاسخ به این شوکها ،مرز بهرهوری
𝑐
𝑡𝑤𝑧( Gرا بهصورت درونزا
را انتخاب میکنند که تعداد شغلهایی که از بین میروند )

مشخص میکند .پسازآن که فرایند اخراج رخ داد ،بنگاهها جاهای خالی را پر میکنند،
𝑡𝑤𝑣 ،و موجودی سرمایه کل موردنیاز را تعیین میکنند 𝑘̃𝑤𝑡 = 𝑙𝑤𝑡 𝑘̅𝑤𝑡 ،که ≡ 𝑡𝑤̃𝑘
∞

𝑐
𝑡𝑤𝑧(𝐺 .∫𝑧𝑐 𝑘𝑤𝑡 (𝑧)𝑔(𝑧)𝑑𝑧/[1 −
])
𝑡𝑤

میزان استخدام کارگران جدید و تعداد کارگران اخراجی ،در کنار هم تحولات اشتغال
در سطح بنگاهها را مشخص میکنند:
رابطه ()0

) 𝑙𝑤𝑡 = (1 − 𝜆𝑤𝑡 )(𝑙𝑤𝑡−1 + 𝑞𝑡−1 𝑣𝑤𝑡−1

𝑐
𝑡𝑤𝑧(𝐺) 𝑥𝜆  ،𝜆𝑤𝑡 ≡ 𝜆𝑥 + (1 −نسبت کل مشاغل از بین رفته در بنگاه
که در آن )

را نشان میدهد .وقتی یک بنگاه بازار را ترک میکند ،تمام کارگرانش بیکار میشوند.
فرض میشود که تمام کارگران جدا شده ،فوراً به جمعیت بیکار اضافه میشوند.
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یک زیان لحاظ میشوند .در این صورت ،بههرحال  ،هیچ هزینه اخراجی پرداخت
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بیشینه کردن سود
 ،Ytتقاضای کل سبد مصرف نهایی را نشان میدهد .تقاضای کل ،شامل منابعی بهجز
مصرف خانوار است اما از فرم ترنسلوگ 1مانند تابع مصرف  Ctتبعیت میکند .در نتیجه
این اطمینان حاصل می شود که شاخص قیمت مصرف ،شاخص قیمت برای تقاضای
کل سبد نهایی نیز هست .تولیدکننده  wبا تقاضای زیر برای محصول خود روبهرو
است:
𝑡𝑤𝑝) 𝑃𝑡 𝑌𝑡 /

رابطه ()1

𝑡̅𝑝
𝑡𝑤𝑝

( 𝑦𝑤𝑡 = 𝜎 ln

که در آن 𝑤𝑑 𝑡𝑤𝑝  ln 𝑝̅𝑡 ≡ (𝜎𝑁1 ) + (𝑁1 ) ∫𝑤∈𝛺𝑡 lnبیشترین قیمتی است که
𝑡

𝑡

تولیدکننده داخلی میتواند وضع کند.
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به دلیل سیال بودن سرمایه در بازار رقابتی ،محصول تولیدکننده ،دارای بازگشت ثابت
نسبت به مقیاس برای نهادههای نیروی کار و سرمایه میباشد:
𝛼𝛼 1−
𝑡𝑤𝑘 𝑡𝑤̃𝑧 𝑡𝑍 = 𝑡𝑤𝑦
𝑡𝑤𝑙

رابطه ()2
که
𝛼1−

∞

1
]𝑧𝑑)𝑧(𝑔 )𝛼∫ 𝑧 1⁄(1−
[≡
𝑐
𝑡𝑤𝑧(𝐺 1 −
𝑐 )

𝑡𝑤̅𝑧

𝑡𝑤𝑧

میانگین وزنی نرخ بهرهوری مختص مشاغل فردی است.
فرض کنید که 𝑡𝑃 𝜌𝑤𝑡 = 𝑝𝑤𝑡 /قیمت انتخاب  wبر اساس واحدهای مصرف باشد .در
این صورت سود حقیقی بنگاه در هر دوره بهصورت زیر است:
رابطه (:)9
 .1تابع «ترانسلوگ )» (Translogتا حد زیادی بسیاری از ویژگیهای تابع تولید نئوکلاسیکها را تامین
میکند .از مشخصات این تابع آن است که اجازه میدهد کششهای جانشینی و کششهای تولیدی ،بسته به
سطح مصرف نهاده ها ،تغییر کنند .علاوه بر این ،مشتق اول این تابع محدودیتی از نظر علامت ندارد .به عبارت
دیگر ،تابع ترانسلوگ هر سه ناحیه تولیدی را نشان میدهد و تولید نهایی در آن میتواند فزاینده ،کاهنده و یا
منفی باشد .در تابع ترانسلوگ علاوه بر پارامترهای متغیر های اصلی ،ضرایب روابط متقابل متغیرها نیز قابل
برآورد است

𝑤 𝑑𝑤𝑡 = 𝜌𝑤𝑡 𝑦𝑤𝑡 −
𝑡𝑤𝑣𝜅 ̅𝑤𝑡 𝑙𝑤𝑡 − 𝑟𝑡 𝑘𝑤𝑡 −
() 𝑐
𝑡𝑤𝑧( 𝐺 −
𝐹) 1 − 𝜆𝑥 )(𝑙𝑤𝑡−1 + 𝑞𝑡−1 𝑣𝑤𝑡−1

دستمزد پرداختهشده توسط بنگاه است ،که بر اساس توزیع ب هوری شغلها وزن
دهی شده است.
طبق شروط ( )0و ( )1و ( ،)2مسئله بهینه یابی بنگاه ،انتخاب قیمت برای محصول
𝑡𝑤𝜌 ،استخدام 𝑡𝑤𝑙 ،سرمایه 𝑡𝑤𝑘 ،تعداد جاهای خالی که باید پر شود 𝑡𝑤𝑣 ،و مرز زوال
𝑐
𝑡𝑤𝑧 است که باید ارزش حال سود حقیقی را بیشینه کند:
شغل
𝑡𝑠−
∞∑[ 𝑡𝐸 که در آن 𝛾.𝛽𝑠.𝑡 ≡ 𝛽(𝐶𝑡+𝑠 ⁄𝐶𝑡 )−
] 𝑠𝑤𝑑
)𝛿 𝑠=𝑡 𝛽𝑠.𝑡 (1 −

فرض کنیم که 𝑡𝑤𝜑 ضریب لاگرانژ مربوط به قید ( )2مربوط به هزینه نهایی حقیقی
تولید بنگاه است .با ادغام مشتقات مرتبه اول برای 𝑡𝑤𝑙 و 𝑡𝑤𝑣 ،معادله ایجاد شغل
برای تولیدکننده  wرا بهصورت زیر به دست میآوریم:
رابطه (:)9
𝜅
𝑐
𝑤 )) (𝜋̃𝑤𝑡+1 −
= (1 − 𝛿)(1 − 𝜆𝑥 )𝐸𝑡 {𝛽𝑡.𝑡+1 [(1 − 𝐺 (𝑧𝑤𝑡+1
̃𝑤𝑡+1
𝑡𝑞
𝜅
𝑐
}]𝐹)
+
) − 𝐺 (𝑧𝑤𝑡+1
𝑞𝑡+1
که 𝑡𝑤𝑙 𝜋̃𝑤𝑡 ≡ (1 − 𝛼)𝜑𝑤𝑡 𝑦𝑤𝑡 ⁄درآمد متوسط حاصل از تولید هر واحد نیروی کار

را نشان میدهد .معادله ( ) 9هزینه نهایی و سود نهایی تصدی جاهای خالی را مساوی
هم قرار میدهد .پستهای خالی با احتمال 𝑡𝑞 پر میشوند؛ در این صورت ،دو رخداد
ممکن است :اینکه استخدام جدید ،در دوره  t+1انجام شود و بنگاه هزینه اخراج  Fرا
بپردازد ،و یا اینکه تطبیق ،مانع از بین رفتن شغل شده و برای بنگاه سود به وجود
𝑐
𝑡𝑤𝑧  ،معادله زوال شغل را بهصورت
میآورد .شرط مرتبه اول برای مرز بهرهوری شغل

زیر به دست میدهد(یعنی نگهداشتن و اخراج کارگری که در آستانه بهرهوری کار کند
فرقی ندارد).
رابطه ()9

𝐹= −

𝜅
𝑡𝑞

π(𝑧𝑐𝑤𝑡 ) − 𝑤(𝑧𝑐𝑤𝑡 ) +
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∞

𝑐
𝑤 میانگین
𝑡𝑤𝑧(𝐺 ̅𝑤𝑡 = ∫𝑧 𝑐 𝑤𝑤𝑡 (𝑧)𝑔(𝑧)𝑑𝑧⁄[1 −
که  rtنرخ اجاره سرمایه و ])
𝑡𝑤
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)𝛼1⁄(1−

) 𝑡𝑤̃𝑧 π(𝑧𝑐𝑤𝑡 ) ≡ 𝜋̃ 𝑤𝑡 (𝑧𝑐𝑤𝑡 ⁄درآمد نهایی حاصل از تطبیق(جستوجوی

که

تطبیق (یروی کار) را نشان میدهد.
تعیین دستمزد
پرداخت دستمزد برای هر کارگر ،میانگین موزون درآمد نهایی ،محصول تطبیق
𝑤 نشان
(بهعلاوه اجزای هزینه اخراج) است و بهترین گزینه بیرونی کارگر است که با 𝑡̅
داده میشود:
رابطه (:)11
𝑥

𝑤)𝜂 𝑤𝑤𝑡 (𝑧) = 𝜂{𝜋𝑤𝑡 (𝑧) + [1 − (1 − 𝛿)(1 − 𝜆 )𝐸𝑡 𝛽𝑡.𝑡+1 ]𝐹}+(1 −
𝑡̅
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𝑤 بستگی به ارزش بیکاری دارد که شامل تولید خانگی ،hp
گزینه بیرونی کارگر ̅
مزایای بیکاری پرداختی از سوی دولت  ،bو ارزش انتظاری تنزیل شده جستجو برای
شغلهای دیگر میباشد:
رابطه (:)15
𝑡𝑤𝑣 𝑡𝑠
(1 − 𝛿)(1
𝑡𝑣

∞

𝑤
∫ ̅ 𝑡 = ℎ𝑝 + 𝑏 +
𝑡𝛺⊂𝑤
𝑥

𝑐
− 𝜆 )𝐸𝑡 {𝛽𝑡.𝑡+1 [1 − 𝐺(𝑧𝑤𝑡+1
𝑊̃∆])
𝑤𝑑} 𝑤𝑡+1

که 𝑡𝑈𝑀 ≡ 𝑡𝑠 احتمال یافتن شغل است .مزایای بیکاری ،بر اساس واحدهای سبد مصرف
𝑡

 ،Ctیک انتقال از دولت هستند که با مالیاتهای یکجا 1تأمین مالی میشود .عبارت
𝑡𝑤𝑣 𝑡𝑠
𝑡𝑣

در رابطه فوق ،احتمال تطبیق با تولیدکننده  wرا نشان میدهد وقتیکه در

𝑊̃∆ مازاد میانگین کارگر مربوطه است:
زمان  tبه دنبال شغل میگردد؛ 𝑡𝑤
𝑐
𝑊̃∆])
𝑊̃∆
𝑤 ̃ 𝑤𝑡 −
̅𝑡 + (1 − 𝛿 )(1 − 𝜆𝑥 )𝐸𝑡 {𝛽𝑡.𝑡+1 [1 − 𝐺 (𝑧𝑤𝑡+1
𝑤 = 𝑡𝑤
} 𝑤𝑡+1

تعادل
در زیر شروط تعادلی مدل خلاصهشده است که شامل  13معادله است و  13متغیر
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1. lump-sum taxes

درونزا را نشان میدهند( 𝐶𝑡 . 𝜌𝑡 . 𝑁𝑡+1 . 𝐿𝑡 . 𝑉𝑡 . 𝑀𝑡 . 𝑧𝑡𝑐 . 𝐾𝑡+1 . 𝐼𝐾𝑡 . 𝜁𝐾𝑡 :متغیرهای
𝑡𝜇  𝑠𝑡 . 𝑞𝑡 . 𝑧̃𝑡 .که در زیر دیده میشوند با  13متغیر فوق مرتبط هستند و قبلاً توضیح
ازآنجاییکه ما مقررات زدایی بازار را بهصورت کاهش یک مرحلهای و دائمی در اندازه
موانع قانونی و اجرایی ورودی  ،fRمزایای بیکاری  bو هزینههای اخراج  Fمدل
کردهایم ،برای صرفهجویی در نوشتن ،مورد آخر را با اندیس زمان نشان ندادهایم.
) (1) 𝐿𝑡 = (1 − 𝜆𝑡 )(1 − 𝛿 )(𝐿𝑡−1 + 𝑀𝑡−1
𝐼 𝑣
] (2) 𝐾𝑡+1 = (1 − 𝛿𝐾 )𝐾𝑡 + 𝐼𝑘𝑡 [1 − 2 (𝐼 𝐾𝑡 − 1)2
𝐾𝑡−1

) ]+

𝑡𝐾𝐼

𝐼()− 1

𝐾𝑡−1

𝑡𝐾𝐼

2

𝐼( 𝑣 − 1) −

𝐾𝑡−1

+1

𝑡𝐾𝐼

𝑣

𝐼( (3) 𝐼 = 𝜉𝐾𝑡 = [1 − 2

𝐾𝑡−1

𝐼

𝑡𝐾 ( )− 1
] )2
𝐼
𝑡𝐾

+1

𝐼

𝑡𝐾 ( 𝑡𝐸 𝑣𝛽𝑡,𝑡+1
𝐼

𝑡𝐾

𝑁̅ −
𝑁

} 𝑡𝑁̅𝑁𝜎(4) 𝑝𝑡 = exp{− 2
𝑡

𝐸(5) 𝑀𝑡 = 𝑋𝑈𝑡𝐸 𝑉𝑡1−
}]

𝑌𝑡 +1

)

1

𝜇𝑡 +1 𝑁𝑡 +1

(6) 1 = (1 − 𝛿 )𝐸𝑡 {𝛽𝑡,𝑡+1 [1 + (𝑓𝑇 + 𝑓𝑅 )−1 (1 −
̅
𝐸𝑡 𝛽𝑡,𝑡+1
{(1 − 𝜂)(1 − 𝛼)[1 −
1

𝑒𝑧

𝐾

𝑡𝑞
𝐾

= (7) 1

𝑝

𝑒 ) 𝑡+1
𝐺 (𝑧𝑡+1
}𝐹 ] 𝜇 𝑍𝑡+1 𝑧̃𝑡 +1 ( 𝐿 𝑡+1 )𝛼 [1 − 𝑧̃𝑡+1)1−𝛼 ] −
𝑡+1

1

𝑒𝑧

𝐾

𝑡+1

𝑡+1

𝑡𝑝

{(1 − 𝜂)[(1 − 𝛼) 𝜇 𝑍𝑡 𝑧̃𝑡 ( 𝐿 𝑡)𝛼 ( 𝑧̃𝑡 )1−𝛼 −
𝑡

𝑡

𝑡

𝑡𝑞
𝜂 𝜃𝑡−1

𝑡

𝑞(𝐾 = (8) 1

}𝐹])) 𝑡𝑠 (ℎ𝑝 + 𝑏)] + [1 − 𝜂(1 − 𝐸𝑡 𝛽̃𝑡,𝑡+1 (1 −
}]

𝜁𝐾𝑡+1
𝑡𝐾𝜁

) 𝐾𝛿 + (1 −

1
𝑡𝐾𝜁

𝑝

𝐾

(9) 1 = 𝐸𝑡 {𝛽𝑡,𝑡+1 [𝛼 𝜇𝑡+1 𝑧𝑡+1 𝑧̃𝑡 +1 ( 𝐿 𝑡+1)𝛼−1
𝑡+1

𝑡+1

𝛼𝑝𝑍𝑡 𝑧̃𝑡 𝐾𝑡𝛼 𝐿1−
+ ℎ𝑝 (1 − 𝐿𝑡 ) = 𝐶𝑡 + 𝐼𝐾𝑡 + 𝐾𝑉𝑡 +
𝑡
) 𝑐 𝑧(𝐺

𝐹 𝑡𝐿 ) 𝑐 𝑡𝑧(𝐺− 𝑁𝑡 ) (𝑓𝑅 + 𝑓𝑇 ) + 1−
𝑡

)(10
𝑁𝑡+1
𝛿1−

(

Note: 𝛽𝑡,𝑡+1 ≡ 𝛽(𝐶𝑡+1 /𝐶𝑡 )− ; 𝛽̃𝑡,𝑡+1 ≡ (1 − 𝛿 )(1 −
𝑡𝑈𝜆𝑥 )𝛽𝑡,𝑡+1 , 𝑎𝑛𝑑 𝑣𝑡 ≡ 𝑣𝑡 /

مقداردهی پارامترها
در این تحقیق ،برای تعریف شاخصهای مقررات زدایی بازار کالا و کار ،از مقاله
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دادهشدهاند) بهعلاوه ،مدل شامل یک متغیر برونزا نیز میباشد :بهرهوری کل 𝑡𝑍.
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کاچاتوره و فیوری ( )5312استفادهشده است و بهعبارتدیگر مدل این مقاله بر اساس
مقداردهی به پارامترها ،شبیهسازیشده است .همچنین برای پارامترهای الگو از روش
مقداردهی پارامترها استفادهشده است ،به این معنا که سعی شده پارامترهای الگو
بهگونهای مقداردهی شوند که بالاترین تطابق میان آمارهای واقعی و شبیهسازیهای
صورت گرفته توسط مدل حاصل شود .در جدول زیر میتوان مقادیر کالیبره شده
پارامترهای مدل تحقیق را مشاهده کرد.
جدول  :1پارامترهای مقداردهی شده الگو
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پارامتر

توضیحات

میانگین

منبع

نرخ ترجیحات زمانی
مصرفکننده

β

319919

صیادی شاکری،
محمدی و بهرامی
()1091

ضریب
خودهمبستگی تکانه
بهرهوری

ρ

3111

صیادی شاکری،
محمدی و بهرامی
()1091

استهلاک سرمایه

δ

31305

فرجی و افشاری
()1090

سهم سرمایه در
تولید

α

3105

جوان ،افشاری و
توکلیان ()1092

عکس کشش بین
دورهای مصرف

σ

11190

جوان ،افشاری و
توکلیان ()1092

اندازه هزینههای
تعدیل سرمایهگذاری

ς

111

صیادی شاکری،
محمدی و بهرامی
()1091

قدرت چانهزنی

ϴ

312

بر اساس وضعیت
اقتصاد کشور

یافتههای پژوهش
همانطور که گفته شد در مطالعه حاضر به جهت بررسی تأثیر اعمال مقررات زدایی
در بازار کالا و کار بر نرخ بیکاری و رشد اقتصادی ،کاهش دائمی در پارامترهای سیاست
گذاری کاهش موانع ورودی در بازار کالا ،کاهش هزینههای اخراج ،کاهش مزایای بیمه

بیکاری در نظر گرفتهشده است .به این منظور توابع واکنش آنی تحـت دو سناریوی
مقررات زدایی بهطور جداگانه و همافزایی اعمال همزمان مقررات زدایی برآورد و تحلیل
نتایج حاصل از کاهش در هزینه ورودی بنگاه
تأثیر یک کاهش دائمی در موانع ورودی بنگاه به این صورت است که تولید و اشتغال نسبت
به مقادیر اولیه خود در تعادل قبل از اعمال مقررات زدایی کاهشیافتهاند( .شکل )1
نمودار  :1نتایج حاصل از شوک مقررات زدایی

این نتایج ترکیب پویای بازارهای کار و سرمایهگذاری را منعکس میکنند .از یکسو،
خانوارها نیاز دارند که مصرف خود را کاهش داده و در سرمایههای فیزیکی بهمنظور
تأمین مالی ورود تولیدکنندگان جدید سرمایهگذاری کنند که این امر منجر به یک
کاهش موقت در تقاضای کل میگردد .از سوی دیگر ،همانطور که بنگاههای جدید
وارد بازار میشوند ،رقابت در بازار باعث حذف بنگاههای میشود که با از بین رفتن
واحدهای ناکارا کوچکشدهاند .لذا این امر باعث از بین رفتن برخی مشاغل و افرایش
بیکاری میشود؛ و ازآنجاکه ایجاد شغل توسط بنگاههای جدید یک فرایند تدریجی
است تا زمانی که کارگران جدید مشغول به کار و تولید شوند ،در کوتاهمدت بیکاری
افزایش و تولید کل کاهش مییابد .نرخ بیکاری بیش از یک درصد در قله افزایش می
یابد ،درحالیکه تولید ناخالص داخلی تا حدود یک درصد کاهش مییابد.
اقتصاد در طول زمان بهبود مییابد .زمانی که تعداد بنگاههای تولیدکننده افزایش
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میشود.
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یافت ،منابع بیشتری قابل تخصیص به مصرف یا سرمایهگذاری فیزیکی هستند .علاوه
بر این ،همراه با تخصیص مجدد شغلهای بنگاههای جدید ،بیکاری کاهش یافته و
منجر به تقویت بیشتر تقاضای کل میشود .تعداد بالاتر کالاهای در دسترس موجب
جانشینی بیشتر کالاها و مارکآپهای پایینتر میشود .در بلندمدت ،تولید ناخالص
داخلی به میزان یک درصد افزایش و بیکاری کاهش مییابد؛ اما شتاب کاهش نرخ
بیکاری در ایران کم است که البته این امر می تواند به دلیل موانع نهادی و ساختاری
موجود در ایران باشد بهعنوانمثال عواملی نظیر کندی فرایند تبدیل سرمایههای
فیزیکی و پسانداز خانوار به تولید و وجود بروکراسی اداری در جذب نیروی کار جدید
و ...که میتواند از عوامل بازدارنده شتاب کاهش نرخ بیکاری باشد.
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نتایج حاصل از کاهش هزینه اخراج
تعدیل پویا نسبت به یک کاهش دائمی در هزینههای اخراج به شکل زیر است .مقررات
زدایی  ،در این حالت ،بیانگر یک بده بستان بین دورهای متفاوت است .کاهش هزینه
اخراج در کوتاهمدت باعث حذف افراد ناکارآمد شده و در ابتدا بیکاری افزایش مییابد.
نمودار  :2نتایج حاصل از کاهش هزینه اخراج

اما در بلندمدت ،کاهش هزینه اخراج ،هزینه انتظاری از فسخ یک قرارداد را کاهش
داده و لذا بنگاهها انگیزه بیشتری در استخدام و ایجاد مشاغل جدید دارند زیرا در

صورت عدم موفقیت بهراحتی میتوانند قرارداد را فسخ نمایند و ازآنجاییکه تخریب
مشاغل آنی اتفاق میافتد اما ایجاد مشاغل زمانبر و طولانی است لذا در کوتاهمدت
مصرف کاهش یافته و در طول زمان بهبود مییابند و ممکن است چند سال طول
بکشد تا این متغیرها به سطح قبل از انجام مقررات زدایی بازگردند .دلیل این اتفاق،
افزایش ارزش حال انتظاری ایجاد شغل در طول زمان است که نشاندهنده وقفه تولید
برای تطبیقهای جدید و یک کاهش قابلتوجه در تقاضای کل ایجادشده به دلیل
کاهش استخدامها است .در بلندمدت ،تولید ناخالص داخلی به میزان  310درصد
افزایش مییابد.
نتایج حاصل از کاهش مزایای بیمه بیکاری
یک کاهش در مزایای بیکاری ،نتایج مشابهی را به دنبال دارد .بهطور خاص ،مزایای
بیکاری پایین تر ،به دلیل بدتر کردن گزینه خارجی کارگران ،بازگشت به فعالیتهای
غیر بازاری را کاهش می دهد .به همین دلیل ،دستمزدهای حقیقی همسوتر با بهره
وری کل تغییر میکنند و حساسیت ایجاد و نابود کردن شغل نسبت به شوکهای
بهرهوری را کاهش میدهند.
نمودار  :3نتایج حاصل از کاهش مزایای بیمه بیکاری
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مقررات زدایی در بازار کار ایران (کاهش هزینه اخراج و کاهش بیمه بیکاری) دارای
آثار رکودی کوتاهمدت نیست؛ اما آثار رونق در بلندمدت را دارد .علت این رویداد آن
است که باآنکه قوانین اخراج و بیمه در ایران سختگیرانه است اما ضمانت اجرایی
قوی ندارد و در حال حاضر این قوانین اجرا نمیشود که با حذف آن ،آثار رکودی
کوتاهمدت بهطور ملموس نمایان شود .همچنین به دلیل گستردگی بخش غیررسمی
در بازار کار ایران و امکان استفاده گسترده بنگاهها از انواع قراردادهای موقت به دلیل
شرایط آسان استخدام ،بنگاههای اقتصادی بهراحتی میتوانند قوانین مربوط به بازار
کار را دور بزنند .بهطوریکه آمار و اطلاعات نشان میدهد که طی سالهای  1090تا
 1099حدود  0میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور افزودهشده است اما اشتغال
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ایجادشده اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانهای ،بلکه توسط
بخش غیر شرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خردهفروشی و عمدهفروشی ،تعمیرات،
حملونقل ،واسطهگری ،خدمات مواد غذایی و  ...ایجادشده است و در این دوره که
تقاضای نیروی کار توسط شرکتها و بنگاههای اقتصادیِ متوسط و بزرگ بسیار محدود
بوده است ،بخشی از جمعیت فعال بهواسطه نیاز برای تأمین معیشت  ،خود اقدام به
ایجاد مشاغل و ارائه خدماتی برای گذران زندگی خود نمودهاند .لذا این مشاغل که با
وضعیت شغلی "کارکن مستقل" طبقهبندی میشود ،دارای قرارداد به معنای متعارف
بین بنگاههای اقتصادی و کارکنان خود نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمیگیرد.
نتایج حاصل از اجرای همزمان مقررات زدایی در دو بازار
آثار اعمال همزمان مقررات زدایی در بازار کار و کالا به شرح زیر است:
یک بازار کار انعطافپذیر ،تخصیص مجدد کارگران بین فعالان حاضر در بازار و وارد
شوندگان جدید را تسهیل میکند و آثار رکودی ناشی از کاهش موانع ورودی را تخفیف
میبخشد .بهطور همزمان ،انگیزههای بیشتر برای ایجاد بنگاهها و مشاغل ،استخدام
نیروهای با بهرهوری پایین را کاهش میدهد؛ بنابراین دوره گذار ،نسبت به اعمال
مقررات زدایی جداگانه در دو بازار ،کوتاهتر میشود .اثرات بلندمدت ،سریعتر و بزرگ

تر می شوند و تولید ناخالص داخلی به میزان بیشتری نسبت به وضعیت یکنواخت
پیش از اعمال مقررات زدایی افزایش مییابد.
در حاشیه قیمتهای پرداختی توسط مصرفکننده و دریافتی توسط تولیدکننده
( )wedgeکه باعث اختلال در تصمیمگیریهای تعادلی آحاد اقتصادی میشود ،کاهش
یابد.
نمودار  :4نتایج حاصل از اجرای همزمان مقررات زدایی در بازار کار و کالا

مقایسه شکل  0با شکل  5نشان میدهد که با اعمال مقررات زدایی بهطور همزمان
در مقایسه با شرایطی که صرفاً مقررات زدایی در هزینه ورودی وجود داشته است.
دوره رکودی (کوتاهمدت) حذف می گردد و سرعت انتقال به اثرات رونق اقتصادی
افزایش مییابد.
مقایسه شکل  0با شکل  0نشان میدهد که با اعمال مقررات زدایی بهطور همزمان
در مقایسه با شرایطی که صرفاً مقررات زدایی در هزینه اخراج وجود داشته است،
اثرات رونق بر نرخ بیکاری و رشد اقتصادی با شدت و سرعت بیشتر اتفاق میافتد و
همافزایی اعمال مقررات زدایی بهطور همزمان کاملاً مشهود است.
منطق این نتیجه آن است که اختلال هایی که از طریق ایجاد مانع برای ورود بنگاهها
به بازار و پرداختیها برای بیکاری یک ارتباط درونزا بین نوسانات اقتصاد کلان و
سطح مصرف متوسطی که در آن نوسانات اقتصادی رخ میدهد ایجاد میکند .زمانی
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که این دو بعد از مقررات برداشته میشوند ،دستمزدها بخش بیشتری از نوسانات ناشی
از بهرهوری را جذب میکنند و نوسانات حاشیه قیمتهای بالاتر از قیمت تعادلی
( )markupکاهش مییابد.
از سوی دیگر ازآنجاییکه ایجاد شغل و تولید محصول نسبت به نا اطمینانی به سود
در آینده حساس هستند ،کاهش نوسانات ،باعث افزایش مقدار میانگین تعداد
تولیدکنندگان تازهوارد به بازار کالا ،اشتغال و سرمایهگذاری به سمت سطح بهینه
اجتماعی این متغیرها شده و مصرف و رفاه را افزایش میدهد .برعکس ،حذف
هزینههای اخراج بهتنهایی باعث افزایش مشاغلی میشود که بیشتر در معرض از بین
رفتن قرار دارند و در نتیجه باعث افزایش نوسانات نرخ بیکاری ،تولید میشوند .این
اثرات در شرایطی که دستمزد حقیقی حرکت خلاف چرخهای دارد شدت زیادتری
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دارند.
زیرا دستمزدهای حقیقی اگر همسوتر با بهرهوری کل تغییر کنند حساسیت ایجاد و
نابود کردن شغل نسبت به شوکهای بهرهوری را کاهش میدهند.
بنابراین درصورتیکه هر دو مانع سختی ورود بنگاهها به بازار کالا و پرداختی بابت بیمه
بیکاری در سطح بالایی وجود دارند ،حذف هزینههای اخراج برای بنگاهها باعث میشود
چرخههای تجاری نوسانات ناکارا بیشتر ایجاد کنند و اختلالهای پویا را نیز افزایش
دهند .این نتیجه مهم نشان میدهد همبستگی بین سیاستها از اهمیت به سزایی
برخوردار است و سیاستهای اصلاحی باید بهصورت یک بسته تعیین شوند.
جمعبندی
یافتههای این بخش از مطالعه نشان میدهد مقررات زدایی در بازارهای کالا و کار
نتایج پویای مهمی نیز در بر دارد.
اول اینکه نتایج بهدستآمده با نتایج مطالعات گذشته سازگار است و نشان میدهد
مقررات زدایی ،اشتغال و تولید را در بلندمدت افزایش میدهد و آثار رونقی دارد.
اما هیچکدام از مقالات ادبیات نظری ،اثرات پویای مقررات زدایی را در دوره کوتاهمدت
بررسی نکردهاند .درحالیکه در این مطالعه آثار پویای مقررات زدایی در در کوتاهمدت

نیز بررسیشده است و نتایج نشان میدهد که مقررات زدایی در کوتاهمدت تأثیرات
رکودی دارد.
را ایجاد مینماید و برخلاف مقررات زدایی بازار کالا ،مقررات زدایی بازار کار منجر به
پویاییهای بزرگ در بنگاهها نمیشود.
مهمتر آنکه انواع مختلف مقررات زدایی منجر به تغییر در حاشیه سود در ابعاد مختلف
میشود .در بازار کالا مقررات زدایی یعنی همان کاهش موانع ورود به بازار باعث میشود
بهتدریج منابع از سمت بنگاههای موجود در بازار به سمت بنگاههای تازهوارد تغییر
پیدا کند .در مقابل مقررات زدایی در بازار کار از طریق کاهش هزینههای اخراج باعث
میشود در کوتاهمدت شاغلانی که از بهرهوری پایینتری برخوردار هستند از بازار کار
خارج شوند این مسئله تا حدودی باعث افزایش نرخ بیکاری و کاهش تولید در
کوتاهمدت میشود.
از منظر تئوریک ،مقررات زدایی بازار کالا و کار ،نوسانات ادواری را از کانالهای مختلفی
تحت تأثیر قرار می دهند .زمانی که موانع ورودی کاهش یافت ،اقتصاد حول یک
وضعیت یکنواخت با تعداد تولیدکنندگان بیشتر ،مارکآپهای پایینتر و سودهای
پایینتر برای تولیدکننده نوسان میکند .در نتیجه ،ارزش حال تنزیل شده ورود ،در
واکنش به انحراف کل کمتر تغییر میکند و تغییرات مارکآپها و سودها را کاهش
می دهد .در مقابل ،کاهش نوسانات در سطح بنگاه ،منجر به کاهش نوسانات کل می
شود.
یک کاهش در مزایای بیکاری ،نتایج مشابهی را به دنبال دارد .بهطور خاص ،مزایای
بیکاری پایین تر ،به دلیل بدتر کردن گزینه خارجی کارگران ،بازگشت به فعالیتهای
غیر بازاری را کاهش می دهد .به همین دلیل ،دستمزدهای حقیقی همسوتر با بهره
وری کل تغییر میکنند و حساسیت ایجاد و نابود کردن شغل نسبت به شوکهای
بهرهوری را کاهش میدهند.
حذف هزینههای اخراج ،دارای تأثیر متضاد بر نوسانات است .بهصورت شهودی ،کاهش
هزینههای اخراج ،تعداد مشاغل حساس به نابودی را افزایش میدهد که منجر به
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تقویت انگیزه بنگاهها برای استخدام و اخراج کارگران در ادوار تجاری میشود .در
نتیجه ،نوسانات جریان مشاغل ،بیکاری و کالا افزایش مییابد.
اما مقررات زدایی همزمان در بازار کالا و کار هم نوسانات کل را کاهش میدهد و هم
میزان نوسانات ناکارایی که منجر به اختلال در تصمیمات تعادلی افراد میشود را
کاهش میدهد و در نتیجه هزینههای رفاهی چرخههای تجاری را به میزان قابلتوجهی
کاهش میدهد؛ زیرا یک بازار کار انعطافپذیر ،تخصیص مجدد کارگران بین فعالان
حاضر در بازار و وارد شوندگان جدید را تسهیل میکند و آثار رکودی ناشی از کاهش
موانع ورودی را تخفیف میبخشد .بهطور همزمان ،انگیزههای بیشتر برای ایجاد بنگاهها
و مشاغل ،استخدام نیروهای با بهرهوری پایین را کاهش میدهد؛ بنابراین ،دوره گذار،
نسبت به مقررات زدایی جداگانه کوتاهتر میشود .منافع بلندمدت ،سریعتر و بزرگتر
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می شوند و تولید ناخالص داخلی به میزان بیشتری نسبت به وضعیت یکنواخت پیش
از اعمال مقررات زدایی افزایش مییابد.
در نهایت یافتهها نشان میدهد همبستگی بین سیاستها از اهمیت به سزایی برخوردار
است و سیاستهای اصلاحی باید بهصورت یک بسته تعیین شوند و سیاستگذاران در
ایران می توانند از وابستگی متقابل سیاست برای افزایش آثار رونق بعد از مقررات زدایی
بهره بگیرند.
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