
  هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله                                               
  204 - 189 ، صص1395 زمستان و پاييز، 2  ي ، شماره27سال  

  دار مکاتبات ی عهده نویسنده*  
  ۱۳۹۷٫۴٫۱۶ :پذیرش ۱۳۹۵٫۹٫۱۴: دریافت

 کید بر قانون اوکانأبررسی رفتار رشد اقتصادی و بیکاری با ت

  *مجید مداح و عزیزاله فرهادی
  دانشگاه سمنان

یـافتن راه حـل  .ترین مشکالت اساسی در اقتصاد کشورهاست بیکاری یکی از مهم :چکیده
در . استگیران  سازان و تصمیم های تصمیم ترین استراتژی نرخ بیکاری از مهمکردن   برای کم

سـیار مـورد توجـه کارهای کاهش بیکـاری ب عنوان یکی از راه اقتصادی بهرشد  خصوصاین 
. شـده اسـتمعرفـی  ۱تحت عنوان قـانون اوکـان یقانون ،در ادبیات اقتصادیو قرار گرفته 

عبارت دیگـر  به. کند ن میییکاری و رشد اقتصادی را تبمنفی بین نرخ بی ی این قانون رابطه
درصـدی  ۳عـث کـاهش ایک درصد افزایش در رشد اقتصادی بهای اوکان،  بر اساس یافته

ی اخیر مطالعات زیـادی در خصـوص قـانون اوکـان انجـام  در دهه. شود در نرخ بیکاری می
 قرار گرفتـه اسـت و نتـایجهای مختلف مورد ارزیابی  گرفته و ضریب اوکان بر اساس مؤلفه

کشوری به کشوری دیگر و  نشانگر آن است که ضریب اوکان در طول زمان از یک طرف از
ای از زمـان ایـن قـانون  ی دیگر متغیر بوده و از طـرف دیگـر در برهـه ای به منطقه از منطقه

. ایـن موضـوع متمرکـز شـده اسـت رویی در دنیـا نقض شده که بخشی از ادبیـات اقتصـاد
در این مقالـه . استقانون اوکان نشانگر عدم الگوسازی مناسب رفتارهای اقتصادی نقض 

متغیر  های ثابت و الگوی ضریب های با استفاده از روشی جدید تحت عنوان الگوی ضریب
 بـراورداوکـان  های ضـریب )فصـلی( های مرکز آمـار ایـران و همچنین بر اساس آخرین داده

 ،ان به بیکاری سـاختاری تبـدیلدهد که بیکاری در ایر می نشان نتایج این مقاله. شده است
ی مـورد بررسـی بـه  دورهدر پایـان  مورد انتظـار بـرای اقتصـاد ایـران رشد کمینهو  بیشینهو 

  .شده است براورددرصد ۱٫۲و  ۷٫۷ترتیب 
   .قانون اوکان ؛تورم ؛رشد اقتصادی ؛نرخ بیکاری :کلیدی واژگان
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 قدمهم -۱
نرخ بیکاری را به  این قانونقانون اوکان از چند جهت دارای اهمیت است، اما از آنجا که 

 توان میداند لذا با دسترسی به رشد واقعی اقتصاد  میزان محصول واقعی اقتصاد مرتبط می
ریـزی و  موضوع عالوه بـر تسـهیل در برنامـه این. کرد بینی پیشنرخ بیکاری منتج از آن را 

این مقاله درصدد است تـا قـانون . کند سیاستگذاری، در تعیین نرخ رشد بهینه هم کمک می
ایـن محاسـبات بـه  در. ثابـت و متغیـر را محاسـبه کنـد های ضریباوکان بر اساس الگوی 

ی هـا روشاستفاده از رشد بالقوه تالش شده است تا با استفاده از ناپذیر بودن  اجتنابدلیل 
منفـی بـین  ی دانیم قانون اوکـان یـک رابطـه می که طوری همان. شود براوردلقوه نوین رشد با

در ایـن رابطـه برخـی نکـات کلیـدی بـه شـرح ذیـل قابـل . دهد تولید و بیکاری را نشان می
  :استنباط است

 گذشـته در ایـران را نشـان  ی قانون اوکان یک تفسیر مفید از تغییرات بیکاری در دهه
  ؛دهد می

 ؛مدت بین تولید و نرخ بیکاری در طول زمان دارای ثبات است اهکوت ی رابطه   
  متغیر دانستن نرخ رشد محصـول ناخـالص داخلـی بـالقوه باعـث بهبـود معنـاداری در

  ؛شود ساده قانون اوکان می ی نسخه
 قانون اوکان قادر به توضیح تغییرات نامتقارن در نرخ بیکاری است .  

ی پــژوهش  بــه پیشــینه ۳بخــش . شــود مبــانی نظــری قــانون اوکــان ارایــه می ۲در بخــش 
های فصلی مرکز آمار ایران با استفاده از تحلیل رگرسـیونی در  داده ۴بخش . اختصاص دارد
متغیـر، رفتـار بـین رشـد اقتصـادی و  های ضـریبثابت و الگـوی  های ضریبقالب الگوی 

  .بیکاری مورد بررسی قرار گرفته است

  مبانی نظری - ۲
بینــی و  ی کلــی مفیــد در پــیش عنوان یــک قاعــده قــانون اوکــان بــه لحــاظ تجربــی بــه

های کینزی استوار بـوده و پرسـش اصـلی،  این قاعده بر نظریه. گذاری مطرح است سیاست
اوکـان . تعیین مقدار سطح هدف از تولید برای رسـیدن بـه یـک نـرخ پـایین بیکـاری اسـت

) الگـوی تفاضـل و الگـوی شـکاف(ی چندین الگوی اقتصادسنج پرسشبرای پاسخ به این 
بین نـرخ رشـد واقعـی اقتصـاد و تغییـر در نـرخ  ی در الگوی تفاضل رابطه .کرده است ارایه
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رسـد کـه اگـر در  این بررسی اوکان بـه ایـن نتیجـه مـی در. گیرد بیکاری مورد بررسی قرار می
درصـد افـزایش  ۳ ی اری به اندازهیک فصل رشد واقعی صفر باشد در این صورت نرخ بیک

و بالفعل و ارتباط آن با نـرخ بیکـاری  ۲در الگوی شکاف، شکاف بین تولید بالقوه. یابد می
بـه عبـارت دیگـر طبـق ایـن الگـو یـک درصـد افـزایش در نـرخ . گیـرد مورد بررسی قرار می

درصدی در شـکاف بـین محصـول ناخـالص داخلـی واقعـی و  ۰٫۲۸بیکاری، باعث کاهش 
شـده بـرای یـک شـکاف صـفر، برابـر بـا  بـراورداز طرف دیگر نرخ بیکاری . شود بالقوه می

نـرخ بیکـاری ( درصد در اشتغال کامـل ۴خود یعنی  ی درصد است که از مقدار بهینه ۳٫۷۲
آن مواجـه اسـت ایـن مشـکلی کـه ایـن مـدل بـا  .]۱۰[ نیسـتدور ) همراه با اشتغال کامل

هـایی  است که نرخ اشتغال کامل و تولید بالقوه قابل مشاهده نیست و به همین دلیل روش
  .آن وجود دارد براوردبرای 

به دلیل سادگی الگوهـای پیشـنهادی اوکـان، اقتصـاددانان بـه دنبـال بـازنگری ایـن الگوهـا 
الگوی پویا این ایده  در. آن معرفی الگوی پویا و الگوی تابع تولید است ی برآمدند که نتیجه

 تأثیرند بر روی سطح بیکاری جاری توان میمطرح شده است که تولید جاری و تولید گذشته 
در سمت راست  به آن که در مدل تفاضل قانون اوکان برخی متغیرهای مربوط بگذارند چرا

  .]۱۰[معادله حذف شده است 
اقتصـادی نیازمنـد  های نظریـهچون تولید طبق ، اشاره شدهگوی تابع تولید به این نکته در ال

ثر أاین رشد محصول نه تنها متـ بر است بنا فناوریفیزیکی، نیروی کار و  ی ترکیب سرمایه
لذا این عوامـل . کند بلکه سرمایه نیز نقش اساسی در رشد تولید ایفا می استاز نیروی کار 
قانون اوکان در قالب مدل شکاف تحت عنوان شکاف سرمایه و شـکاف  ی به تصریح اولیه

  . شدنیروی کار اضافه 

  مطالعات تجربی - ۳
نظری و  ی قانون اوکان دو نوع مطالعه ی دهد که در زمینه بررسی ادبیات موضوع نشان می

دهـد کـه  برخـی مطالعـات نشـان می. شـود ضـریب اوکـان دیـده می براوردی ها روشتجربی 
ی  عنوان مثـال پـارچونی در مطالعـه به]. ۱۱[ ضریب اوکان در طول زمان ثابت نبوده است

بــا  ]۱۵[لوریــا و دوژزو ]. ۱۹[ کــرده اســت بــراورد ۰٫۲و  ۰٫۶خــود ضــریب اوکــان را بــین 
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انـد کـه  کـرده بـراوردرای اقتصاد مکزیک اوکان را بی  های اولیه استفاده از فیلتر کالمن مدل
  . در نوسان بوده است ۳٫۵ تا ۲٫۵در آن ضریب اوکان بین 

بـه  تـوان میانـد از جملـه  برخی مطالعات صـحت ضـریب اوکـان را مـورد بررسـی قـرار داده
بـین سـطح محصـول و بیکـاری را در  ی اشـاره کـرد کـه رابطـه] ۱۲[ سومطالعه کریستوپول

بررسـی کـرده  ۴جمعـی و روش هـم ۳پـانلیهـای  صورت استانی و بـا اسـتفاده از داده یونان به
اسـتان یونـان قـانون اوکـان  ۱۳استان از  ۵ دهد که در این مطالعه نشان می ی نتیجه. است

ایالت کانـادا بـه ایـن نتیجـه  ۱۰با در نظر گرفتن الگویی برای ] ۱۰[ آدانو. یید شده استأت
  . ی صنعتی و بزرگ، باالتر استها استاناوکان در  های ضریبرسیده است که 

اوکان کشورهای مختلف مورد مقایسه قـرار گرفتـه اسـت و  های ضریببرخی مطالعات در 
از جملـه . ندارنـد انـههمگرای یرفتـار ها ضریباند که در طول زمان این  به این نتیجه رسیده

در ایـن مطالعـه ضـریب . اشاره کرد ]۱۷[ا ر هپرمن و تاو ی به مطالعه توان میاین مطالعات 
ــرار ــایی مــورد بررســی ق ــرای کشــورهای اروپ ــه و در قالــب الگــوی  اوکــان ب  ARDLگرفت

  . مدت اغلب کشورهای اروپایی رد شده است همگرایی میان
اوکان ممکن است  های ضریبکه  هستند این باور بر برخی از اقتصاددانان از جمله کورتنی

بــه همــین دلیــل بعضــی از مطالعــات  .]۷[ دنمتفــاوت باشــ هــای رکــود و رونــق بــرای دوره
اوکـان در طـول  های ضـریبدهد کـه  ها اشاره شد، نشان می که در باال نیز به آن همانطوری

 ثبـاتی بیاوکان را بپذیریم باید دالیـل ایـن  های ضریبثباتی  اگر بی .زمان در نوسان هستند
المللـی،  پـذیری شـدید بـین کـه رقابـتمعتقدنـد ] ۲۰[ سنیساگنر و استیا. نیز مشخص شود
هـای بنگـاه از طریـق کـاهش  کلـی کـاهش هزینـه از شاغالن و بـه طـور تر کمحمایت قانونی 
 ثبـاتی بی ]۱۳[ ایسـمیهان. اوکـان اسـت های ضـریب ثبـاتی بیجملـه عوامـل  نیروی کـار از

اوکان را ناشی از تغییرات موقتی پارامترهای روابط ساختاری بـین متغیرهـای  های ضریب
ی هـا ویژگیبـه دلیـل تغییـر در  تـر بیشداند که  تقاضای نیروی کار می طرف طرف عرضه و

بـا بررسـی ایـن  ]۱۶[ موسـی. ی بـازار کـاال و کـار اسـتهـا ویژگیقانونی و نهادی و سـایر 
و علـت آن را  هرا نتیجـه گرفتـ تولیددن بیکاری و بو موضوع در چهار کشور عربی، نامرتبط

به عبارتی بیکاری مردم به این دلیل نیست که اقتصـاد . ادواری نبودن بیکاری دانسته است
از طـرف دیگـر آزادی . استدر رکود است بلکه بیکاری به دلیل عدم مهارت کافی بیکاران 

تولیـد قـرار  تـأثیرشود که بیکـاری تحـت  کارفرما در استخدام یا اخراج نیروی کار باعث می
در اقتصـادهایی کـه دولـت نقـش غالـب را در بازارهـای نیـروی کـار ایفـا  بنا بـر ایـن. گیرد
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 ولیـد وناپذیر خواهند بود که این خود باعث عدم ارتبـاط بـین ت این بازارها انعطاف کند، می
 ی مهم در این مطالعه آن است که در اقتصـادی کـه تحـت سـلطه ی نکته. بیکاری خواهد بود

نفت قرار دارد اگـر اکثریـت نیـروی کـار در ایـن بخـش متمرکـز نباشـد رشـد در ایـن بخـش 
  . د بیکاری را کاهش دهدتوان مین

 خیابـانی ی هها مطالعـ ترین آن مطالعات مختلفی در داخل کشور صورت گرفته است که مهم
بین شکاف تولید و شـکاف بیکـاری مـورد بررسـی قـرار ی  در این مطالعه رابطه .است ]۲[

] ۴[ رضوی و مشـرفی .استدرصد  ۳اوکان برای ایران   ضریبگرفته و نشان داده شده که 
ضـریب ] ۳[ نیـا یانرضـو. انـد کرده براورد ۱٫۲۸از روش سیستم دینامیک، ضریب اوکان را 

بـر ) ۱۳۶۸-۱۳۸۴و  ۱۳۵۳-۱۳۳۸،۱۳۶۷-۱۳۵۲( مختلـف ی سـه دوره اوکـان را بـرای
بـر اسـاس  ۱۳۸۴ تـا ۱۳۸۰ی  برای دوره ۱٫۰۵و ۰٫۴۶ ۰٫۱۸اساس آمار سالیانه به ترتیب 

  . کرده است براورد ۱٫۶۳آمار فصلی 
ی ها اسـتانبـین نـرخ بیکـاری و تولیـد واقعـی را در سـطح  ی رابطـه ]۵[ شهبازی و طـالبی

الگـوی (الگوی مجـزا  به صورت فصلی در قالب سه ۱۳۸۰-۱۳۸۶زمانی  ی دوره کشور در
بـدون توجـه بـه . انـد ورد بررسی قـرار دادهم )تفاضل، الگوی شکاف تولید و مدل تابع تولید

اسـتانی بـه قیمـت ثابـت از چـه روشـی  ۵محصول ناخـالص داخلـی ی محاسبه ی که نحوه این
اسـتان  ۱۰دهد که ضـریب اوکـان بـرای  ، نتایج این مطالعات نشان می۶دست آمده است هب

گانه، قـانون اوکـان  استان کشور در قالب الگوهای سه ۱۲با ثبات بوده و برای  کشور نسبتاً
اصــفهان، سیسـتان و بلوچســتان، قـزوین، کرمانشــاه، ( ها اسـتانبرقـرار نیسـت و در ســایر 

  . نیستز استحکام الزم برخوردار برقراری قانون اوکان ا )گلستان و گیالن
ــاران ــر ]۷[ کریمــی و همک ــان در ای ــانون اوک ــه بررســی وجــود ق ــودن آن ب ــارن ب ان و نامتق

معنـادار بـین تولیـد و بیکـاری وجـود دارد امـا  ی اند کـه یـک رابطـه اند و نشان داده پرداخته
مطالعه به این در این . استاز ضریب پیشنهادی اوکان  تر شده خیلی کوچک براوردضریب 

سازی در ایران و بـه تبـع  این امر عدم اجرای کامل خصوصی نکته اشاره شده است که دلیل
شود بازار کـار  که باعث می استآن به کارگیری بخش بزرگی از نیروی کار در بخش دولتی 

از طـرف دیگـر بخـش بزرگـی از رشـد اقتصـادی بـه . پذیری کمی برخوردار باشـد از انعطاف
های اصـلی ایـن مطالعـه نامتقـارن  یکی از یافتـه. رآمدهای نفتی است و نه تولیدد ی واسطه

رونق بر کاهش بیکاری  ی افزایش تولید در دوره تأثیربودن قانون اوکان است ،به نحوی که 
  . رکود نیست ی افزایش تولید در دوره تأثیربه مانند 
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نشـان  صورت گرفته، )NAIRU(۷ دیگری که با رویکرد جدید تحت عنوان نایروی  مطالعه
های مورد نظر لحاظ  الگوی در بایددهد عالوه بر نرخ بیکاری و نرخ رشد، نرخ تورم نیز  می
در . اسـتهای مناسـب  شاخص نایرو یکی از مدل ،برای کنار هم دیدن این سه متغیر. شود

تـر،  و نرخ تورم پـایین تر کمهای  دهد که آیا ممکن است با هزینه واقع این شاخص نشان می
تـر از نـرخ  زمـانی کـه نـرخ بیکـاری پـایین. ی در کشور به وجـود آوردتر بیشمیزان اشتغال 

در مقابل . نایرو باشد، همواره فشارهایی در اقتصاد وجود دارد که نرخ تورم را افزایش دهد
 دهـد میزمانی که نرخ بیکـاری بـاالتر از نـایرو باشـد تـورم تمایـل زیـادی بـه کـاهش نشـان 

هـای تولیـدی آن  ازطرف دیگر میزان نرخ نایرو در هر اقتصـادی حـاکی از توانمنـدی. ]۲۱[
های باالی نایرو را تجربه  های تولید در آن پایین است نرخ کشوری که پتانسیل. کشور است

کند، به این معنی که اگر کشوری که نرخ نایرو در آن باال است بخواهد از میزان بیکاری  می
بــه سـرعت وارد مســیر افـزایش تــورم  بکاهـد، سـتمئنـاً در ایــن نـوع اقتصــادها باالطکـه م
نتـایج . دهد را نمی تر بیشتولید و اشتغال  ی چرا که ساختار تولید در اقتصاد اجازه. شود می

دهد که میانگین نـایرو  محاسبه شده است نشان می ]۱[نیا  مدلی که توسط اخباری و محقق
 . است درصد ۱۱٫۰۷مورد بررسی در حدود  ی طی کل دوره

  مورد نیاز معرفی الگو و مشخصات متغیرهای - ۴
هـای  الگـوی دوم اوکـان بـر اسـاس دادهی  آزمون دوباره، اصلی این مقاله های هدفیکی از 

و توجه ویـژه بـه ) ۱۳۹۵فصل اول سال  تا ۱۳۸۴فصل اول سال (ن فصلی مرکز آمار ایرا
های تحقیقـات قبلـی  یافتـه. اسـتثبات ضریب اوکان و تصـریح الگـوی مناسـب بـرای آن 

معمـولی بـا  هـای دوم تـرین توان کمبـه روش  بـراورددهد که قانون اوکان از طریق  نشان می
قـانون اوکـان را از طریـق کسـر کـردن رونـد  ثبـاتی بیوات و میچـل مشـکل . ثبات نیسـت

به عبارت دیگر روند کلی رشـد اقتصـادی  .]۲۲[ اند کردهزمان بر طرف در طول  GDPرشد
مدت نباید در تبیین قـانون اوکـان  و از نوسانات کوتاه بودهثبات قانون اوکان ی  هکنند تعیین

  . نیز از همین رهیافت استفاده شده است این مقاله در. استفاده کرد
قانون اوکان است که در این مدل عالوه  براوردترین تمایز این مقاله با مقاالت قبلی در  مهم
نرخ  بینی پیش، یک همتفاوت زمانی از محصول ناخالص داخلی بالقو براوردیک  ی ارایهبر 

تفـاوت دیگـر ایـن مقالـه . دهد می ارایههای جایگزین نیز  بینی پیشبیکاری قابل مقایسه با 
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استفاده شده  ۸نیوتن -وساوش گغیر مستقیم ر های دوم ترین توان کماز روش  ،آن است که
  . است

نـرخ  	ن اسـت کـه در آ) ۱( ی طـهراب بـه صـورت شـد ارایهاولین الگویی که توسط اوکان 
محصـول  ∗و  ۱۰حصول ناخالص داخلی واقعـیم 	،۹نرخ بیکاری طبیعی ∗و بیکاری 

 .استناخالص داخلی بالقوه 
	 ∗ ∗   

بالقوه به سادگی  ۱۲و محصول ناخالص داخلی ۱۱سطح اشتغال کامل ی که محاسبه از آنجا
کند که در آن  پیشنهاد می) ۲( ی پذیر نیست، اوکان الگوی دیگری را مطابق رابطه امکان
Δ ،تغییر در نرخ بیکاری	Δ  رشد لگاریتمیGDP  نرخ رشد  وGDP  که با بیکاری

را منفی  درصد و  ۴را  	های فصلی،  ا استفاده از دادهاوکان ب. پایدار سازگاری دارد
راحتی قابل  ، به)۱(ی الگو از )۲(الگوی  ها سری فرض تحت یک. براورد کرد درصد ۰٫۳

 . استخراج است
Δ Δ   

ایـن  های یکـی از هـدف. در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته اسـت) ۲(ی الگو
است با ایـن تفـاوت ۱۳۹۵ تا ۱۳۸۰ ی برای ایران طی دوره )۲(مقاله آزمون مجدد الگوی 

در ایـن . متفاوت است اند با آنچه محققان قبلی انجام داده براوردو روش  براوردکه رویکرد 
 ۱۴متغیر زمـانی های ضریبو مدل  ۱۳ثابت های ضریبخصوص دو مدل تحت عنوان مدل 

 . کنیم معرفی می را

  ثابت های ضریبمدل  -۴-۱
تغییرات فصلی در نرخ  Δشود که در آن  می عریفثابت به صورت زیر ت های ضریبمدل 

محصـول ناخـالص  ی نرخ رشد ساالنه 	و  GDPلگاریتمی  ی ساله نیمرشد  Δ۲بیکاری، 
شـکاف تولیـد در محصـول و  ی سـاله نیمرشـد  Δ۲ بنـا بـر ایـن. اسـتداخلی بالقوه 

Δ۲  ۱۵.واحد نیروی کار است ی هزینه سال نیمتغییرات   
Δ Δ ۱ Δ۲ Δ۲ ۲    

)۱(  

)۲(  

)۳(  
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  متغیر زمانی های ضریبمدل  -۴-۲
تغییرات فصلی در  Δشود که در آن  می عریفاین مدل مشابه مدل قبلی به صورت زیر ت

ــرخ بیکــاری،  نــرخ رشــد ســاالنه محصــول  	و  GDPلگــاریتم  در ســاله نیمرشــد  Δ۲ن
شـکاف تولیـد و  ی ماهـه رشـد شـش Δ۲ بنـا بـر ایـن. اسـتناخالص داخلی بالقوه 

Δ۲  شـود  مالحظـه می که طوری همان. واحد نیروی کار است ی هزینه سال نیمتغییرات
کنـد و بـا  در طـول زمـان تغییـر پیـدا می ،( کننـد میدر طول زمان تغییر پیـدا  و  

ی در طـول زمـان تغییـر بـراوردشود که ضـریب  وابسته باعت می ی ضرب در متغیر با وقفه
داشـته باشـند و از  گـام تصـادفی هـای ویژگیمتغیـر ضـریب شود که هـر دو  فرض می). یابد

  . دنشو می براورد ۱۶روش فیلتر کالمن
Δ Δ ۱ Δ۲ Δ۲ ۲   

 .کنند میمتغیرهای وضعیت با این فرض که از فرایند گام تصادفی پیروی 
۱  گام تصادفی     
١     گام تصادفی

. بالقوه، چنـدین فـرض را در نظـر گـرفتیم GDPبرای مقدار اولیه در فیلتر کالمن نرخ رشد 
درصـد اسـت ایـن عـدد از میـانگین  ۱۱فرض اول آن است که نـرخ رشـد بـالقوه در حـدود 

ی  ی رشد دهـهها نرخاز میانگین  فرض دوم. حاصل شده است ۱۳۵۰ ی هی رشد دهها نرخ
به دلیـل رخـداد انقـالب در اواخـر  ۱۳۵۰ ی که البته هم برای دهه حاصل شده است ۱۳۶۰
دسـت آوردن نـرخ رشـد بـالقوه  هبه دلیل رخداد جنگ تحمیلـی بـ ۶۰ ی و هم دهه ۵۰ی  دهه

  . صفر است  ی همچنین فرض شده است که مقدار اولیه. بسیار دشوار است

  بندی ، تحلیل و جمعبراورد - ۵
ثابـت و متغیـر اسـتفاده شـده ایـن مقالـه از دو الگـوی ضـریب  اشـاره شـد در که طوری همان
  :اند از عبارت))۵(و ) ۴(های  رابطه(متغیرهای مورد استفاده در الگوهای یادشده  .است
Δ  تغییرات فصلی در نرخ بیکاری که از تفاضل نرخ بیکـاری هـر فصـل بـا فصـل قبلـی

  .دست آمده است هب

)۴( 
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Δ۲  لگــاریتمی  ی ســاله نیمرشــدGDP ســاله نیم( ی ماهــه تفاضــل نــرخ رشــد شــش کــه از (
رشـد  ی روش محاسـبه .آیـد مـی دسـت بهمشـابه سـال قبـل  ی نسبت به دوره GDPلگاریتم 

سایر متغیرها نیز مشـابه ی  ماهه است و رشد شش )۴( ی رابطهمطابق ) ماهه شش( ساله نیم
 . فرمول زیر محاسبه شده است

۴۰۰ ∗ 	 log	 log	 ۲ /۲ 
شـکاف  ی ساله نیمرشد  Δ۲محصول ناخالص داخلی بالقوه و  ی نرخ رشد ساالنه :

  ،دهد نشان میتولید در محصول را 
Δ۲و محصـول ناخـالص داخلـی بـالقوه  )فصـلی(د نرخ رش :	  ی سـاله نیمرشـد  	

  و ،دهد شکاف تولید در محصول را نشان می
Δ۲  واحد نیروی کار ی  هزینه. واحد نیروی کار است ی هزینه سال نیمتغییرات 

  .آمده است دست بهاز تقسیم جبران خدمات کارکنان به تعداد شاغلین 
هـای ملـی فصـلی و طـرح نیـروی کـار  متغیرهای به کار گرفته شده از نتـایج حسـاب ی همه

تعـدیل فصـلی  ۱۲Xهای فصلی بر اسـاس روش  داده. مرکز آمار ایران استخراج شده است
کـه توسـط دفتـر  بـوده x	۱۱ در واقـع فراینـد ارتقـاء یافتـه x	۱۲ش رو. صورت گرفته اسـت

در . این روش از دو مرحله تشکیل شده اسـت .شده است ارایهمتحده  های لتسرشماری ایا
متغیـر مـورد ) اثـرات فصـلی و دورافتـادههـای  نظیر داده( خطینااول خصوصیات  ی مرحله

دوم خصوصیات فصلی، روند چرخه و خصوصیات نـامنظم  ی شود و در مرحله مینظر فیلتر 
  .شود متغیر مورد نظر تجزیه می

پذیری زیـادی ندارنـد و از طرفـی برخـی  های رگرسیون خطی انعطاف که مدل با توجه به این
هــا را در قالــب  تــوان آن شــوند کــه نمی هــای تبعــی مفیــد از اقتصادســنجی اســتخراج می فرم

در . انـد خطی متمایل شـدهناکرد، لذا محققان به استفاده از الگوهای  براوردرگرسیون خطی 
یـا  ها هـای مانـده کمینه کردن توان ،های خطی هدف خطی همانند مدلنامعادالت رگرسیون 

شـده یـا  امـا در اینجـا دیگـر معـادالت نرمـال حاصـل. اسـت درسـتنماییتـابع  بیشینه کردن
اسـتفاده از  بنـا بـر ایـنحسب پارامترهای مجهول خطی نبـوده و  اول بر ی در مرتبهشرایط 
بـرای ایـن منظـور . نیسـتپـذیر  ی دقیق امکانها جوابآوردن  دست بهی تحلیلی و ها روش
طـور کلـی بـرای  هبـ. اند ی تقریبـی مطـرح شـدههـا جوابی حل عددی برای حصول ها روش
و یـا  کمینـهرا  ها هـای دوم مانـده توانتوان مجموع  خطی میناپارامترهای معادالت  براورد

)۵( 
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در . دهنـد نمـی دسـت بهاین دو روش همواره نتـایج یکسـانی . کرد بیشینهرا  درستنماییتابع 
ــراورد ــا روش ب ــرین توان کمی ه ــای دوم  ت ــاخطیه ــ ، از الگوریتمن ــای گ ــون-وساه و  ۱۷نیوت
از الگـوریتم  درسـتنمایی بیشـینههمچنـین بـرای روش . شـود سـتفاده میا ۱۸رافسون-نیوتون

در ایـن  .]۱۸[ شـود اسـتفاده می BHHHو الگـوریتم  ۱۹امتیـازدهینیوتون و روش -وساگ
پارامترهـا مـورد  بـراوردنیـوتن بـرای  -وساگـ های دوم ناخطی ترین توان کممقاله نیز روش 

نیـز  ۲۰افزار ایویوز نهم نرم ی الگو از نسخه براوردمنظور الگوسازی و  استفاده قرار گرفته و به
  . استفاده شده است

ثابت و  های ضریبشود تفاوت معناداری بین مدل  از جدول زیر مالحظه می که طوری همان
ی مدت تولیـد روی نـرخ بیکـار اثر بلند همچنین. متغیر زمانی وجود ندارد های ضریبمدل 

دهـد بـه ازای یـک واحـد کـاهش در  شـده اسـت و نشـان می بـراورد -۰٫۱ )ضریب اوکان(
 ۱۰۰از طـرف دیگـر افـزایش . یابـد واحد از تعـداد بیکـاران کـاهش مـی ۰٫۱، شکاف تولید

واحدی بیکاری خواهـد  ۴واقعی یک واحد نیروی کاری باعث افزایش  ی واحدی در هزینه
تایج آن است که بیکـاری دیگر در این نی  نکته. نکه سایر شرایط ثابت باشندشد به فرض ای

این موضوع مبین این واقعیت اسـت کـه . منفی با بیکاری جاری دارد ی قبلی رابطه ی دوره
به عبارت دیگر افـزایش یـک واحـدی بیکـاری . استماهیت بیکاری در ایران غالباً فصلی 

  . جاری خواهد شد ی بیکاری در دوره واحدی۰٫۸قبلی، منجر به کاهش ی  در دوره
  

  نتایج حاصل از براورد پارامترها در ایران-۱جدول

مدل    توضیح   پارامتر
 های ضریبمدل    های ضریب

  متغیر
 ۰٫۸۲۷۲۶-   ۰٫۸۰۶۶۳- متغیر با وقفه وابسته 
 ۰٫۰۴۸۳۸-   ۰٫۰۴۷۶۹- تغییر در شکاف تولید 
 ۴٫۴۴۲۷   ۴٫۷۶۳۳۳۹ رشد تولید بالقوه 
 ۰٫۰۴۰۶۱۲   ۰٫۰۴۳۶۵۱ کارتغییر هزینه واقعی یک واحد نیروی 

۴∗
۱ اثر بلندمدت تولید روی نرخ بیکاری   

 )ضریب اوکان(
 -۰٫۱۰۵۵۹   -۰٫۱۰۵۹۱ 
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نکتـه  ی از نتـایج دریافـت آن اسـت کـه پـارامتر متغیـر زمـان تـوان میدیگری کـه  ی نکته
در واقع این ضریب تداوم حرکت . دهد می ارایهبیکاری  بینی پیشجالبی را خارج از دنیای 
ی  دوم دههی  این مطالعه حرکت نرخ بیکاری در اوایل نیمه در. کند نرخ بیکاری را ثبت می

حالـت پایـدار بـه خـود  ی پایانی تقریبًاها سالاما در خورشیدی به صورت موقتی است  ۸۰
این نتیجه بیانگر آن است کـه بیکـاری در ایـران بـه نـوعی بیکـاری ). ۱ شکل(ت گرفته اس

 . ساختاری تبدیل شده است
 کمینـهو  بیشـینهمشخص اسـت ) ۲( شکلاز  که طوری همانبالقوه  GDPد در خصوص رش
 ۴٫۴حـدود  میـانگین رشـد بـالقوه در. درصد است ۱٫۲و  ۷٫۷دوره به ترتیب  یرشد در انتها

همـین عـدد  دقیقـاً) ۱۳۹۵فصل اول سال (ی رهای رشد اقتصادکه آخرین آما استدرصد 
آنچه که باید به آن توجه کنیم این است که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد . دهد را نشان می

درصـدی  ۸درصـد بـوده و رسـیدن بـه رشـد  ۷٫۷رشـد اقتصـادی قابـل تصـور  بیشینهایران، 
  . بسیار سخت و دشوار خواهد بود

 از رویکـردایـن محاسـبات  رشـد بـالقوه آن اسـت کـه در ی حائز اهمیـت در محاسـبه ی نکته
اسـتفاده شـده  ۲۲نگـر وش گذشـتهمقـاالت از ر تر بیشحالی که  استفاده شده در ۲۱نگری آینده

  . استاین مقاله نرخ رشد انتظاری  ی دربراورداست به همین دلیل نرخ رشد 

  خطای معیار) منهای(عالوه  هضریب متغیر وابسته با وقفه ب -۱شکل 
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 رشد محصول ناخالص داخلی بالقوه -۲شکل   

  توضیحات
1. Okun’s law 
2. potential production 
3. Panel data  
4. Cointegration 

مـالی در ی  محصول ناخـالص داخلـی، ارزش تمـامی کـاال و خـدماتی کـه در یـک دوره .۵
 ۲۰۰۸SNAی های ملـ منطبق بر نظام حساباین تعریف  .شود داخل کشور تولید می

 .است
ای مرکز آمار  آمارهای رسمی حساب منطقه ی کننده الزم به ذکر است که تنها نهاد تولید .۶

نمایـد و در  ای بـه قیمـت جـاری را منتشـر مـی که این مرکـز حسـاب منطقـه بودهایران 
تشـر ای به قیمت ثابت هنـوز آمـار رسـمی توسـط ایـن نهـاد من خصوص حساب منطقه

 . نشده است
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۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ 

حداقل رشد GDPبالقوه رشد محصول ناخالص داخلی بالقوه
 حداکثر  رشد GDPبالقوه
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همـراه بـا  یکـارینـرخ ب) non-accelerating rate of unemployment(و نـایر .۷
را در  یو تــورم همــواره مشــکالت یکــاریران دو معضــل بیــدر ا. تــورم ناشــتابان اســت

کـه در آن  یکاریاز ب یبه سطح یابین رو، دستیاز ا. جاد كرده استیاقتصاد و جامعه ا
رو یبه نـا یکارین سطح بیا بوده،برخوردار  یا ژهیت ویاهمشتابنده باشد، از  ریتورم، غ

 .معروف شده است
کـاربرد دارد کـه بـا تعیـین  نـاخطیبرای پارامترهـای ) Gauss-Newton(ش این رو .۸

مقدار اولیه برای پارامتر مـورد نظـر و تکـرار ایـن فراینـد مقـدار پـارامتر مـورد نظـر را 
  .کند میتعیین 

عبارت است از نرخ بیکاری کـه ) Natural unemployment(ی نرخ بیکاری طبیع .۹
برنـد کـه  کـار مـیه ب NIRUدر آن نرخ تورم شتابان وجود ندارد و بعضًا آن را با لفظ 

 . استبه معنی نرخ بیکاری غیر تورمی 
شـده  کاالها و خدمات تولید ی هشده نسبت به تورم است که ارزش هم یک معیار تعدیل .۱۰

  .دهد های سال پایه نشان می متمعین بر اساس قی ی طی یک دوره
وضعیتی که در اقتصاد افزایش تولید یک محصـول، بـا کـاهش تولیـد محصـول دیگـر  .۱۱

 .ممکن قرار گرفته باشد کمینهارادی در  غیرپذیر است و بیکاری  امکان
ضـافی بـر خـود ا فته دریـک اقتصـاد بـدون ایـن کـه بـارمقدار تولید صورت گر بیشینه .۱۲

 .شودایجاد وقایع ناخوشایند  تحمیل کند و منجر به
13. Constant Coefficients Model 
14. Time-varying Coefficients Model 

 .برای کشور استرالیا تخمین زده است ]۱۹[این مدل را لنکستر وتولیپ  .۱۵
از  بـودهاز آنجا که متغیر محصول ناخالص داخلی بالقوه یک متغیر غیر قابل مشاهده  .۱۶

بهینـه از محصـول ناخـالص  بینـی پیشبـرای  اسـتفیلتر کالمن که یک روش برگشتی 
 .داخلی بالقوه استفاده شده است

17. Guss-Newton 
18. Newton-Raphson 
19. Scoring 
20. Eviews9 
21. ex ante 
22. ex post 
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  ها مرجع
بـراورد نـرخ بیکـاری همـراه بـا تـورم غیـر ). ۱۳۹۳(محمدجواد  ،نیا محقق ؛محمد ،اخباری ]١[

اقتصـادی  ی فصـلنامه. گـذاری اقتصـادی سیاسـتکـاربرد آن در  شتابان در اقتصـاد ایـران و
 .۱۳۴-۱۱۳ ،)۴ ی شماره(۱۱ ی دوره ،)های اقتصادی سابق بررسی(ی مقدار

بـازار کـار و افـزایش رشـد  یهـا کـاهش عـدم تعـادل یهـا سیاسـت). ۱۳۸۰. (ن ،خیابانی ]٢[
 .۹۶-۷۸ ،۲۰ ،راهبرد ی فصلنامه. در ایران یاقتصاد

). بررسی قـانون اوکـان در ایـران(اقتصادی و بیکاری رشد ). ۱۳۸۶(. علیرضا نیا، رضوانی ]٣[
  .تهران

ــران ). ۱۳۸۳(رســام  ،مشــرفی ؛ی، مهــدیرضــو ]۴[ ــامیکی اشــتغال در اقتصــاد ای تحلیــل دین
  .۳۷-۱ ،)۱۸( ۶ ،ایران یاقتصاد یها پژوهش ی هفصلنام). قانون اوکان یبررسی مورد(

از  یشــواهد: و قـانون اوکــان یتولیــد، بیکــار). ۱۳۹۱(زهـرا  ،طــالبی؛ کیــومرث ،شـهبازی ]۵[
  ،)۱(۹ ،)هــای اقتصــادی ســابق بررســی( اقتصــاد مقــداری ی فصــلنامه. کشــور یها اســتان

۱۹-۳۵. 
گیری نرخ بیکـاری متناسـب بـا  هانداز). ۱۳۸۹. (سید عبدالمجید ،جالئی؛ مهدی ،شیرافکن ]۶[

ی  فصـلنامه. STM/UNاز روش  هدر ایران بـا اسـتفاد ،NAIRU شتابنده نایرو، تورم غیر
 .۱۳۱-۱۱۵ ،)۳شماره ( ۷ ی دوره ،)های اقتصادی سابق بررسی( اقتصاد مقداری

بررسـی وجـود ). ۱۳۹۴( .میتـرا ،زاده تقی و محمدرضا زهرا کریمی تکانلو؛ سلمانی بیشک؛ ]٧[
پژوهشی مطالعات اقتصادی  -علمی ی فصلنامه. قانون اوکان و نامتقارن بودن آن در ایران

 .۲۳۰-۲۰۹ ،)۱۳ ی شماره( چهارمی  دوره  ،۱۳۹۴بهار . کاربردی در ایران
دفتر  ،تهران. مرکز آمار ایران. های ملی فصلی حساب). های مختلف سال. (ایران آمار مرکز ]٨[

  . رسانی و پایگاه اطالعات آماری اطالع
 ،تهران. مرکز آمار ایران. كار یرویاز ن یریطرح آمارگ). ی مختلفها سال. (مرکز آمار ایران ]٩[
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