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 مقدمه

نوسانات فراگیر که تحـت تـاثیر    - 1توان در دو دسته جاي داد:  نوسانات بیکاري را می

تـوان   دهـد و مـی   ار مـی بازار کار را تحت تاثیر قر  آید و همه عوامل کالن به وجود می

مـدل کـرد. انتظـار     1هاي کارگزار نمونه (کـارگزار نماینـده)   ها را با استفاده از مدل آن

هـاي مختلـف    رود این عوامل به صورت یکسـان بـر بیکـار شـدن افـراد در فعالیـت       می

نوسانات ناهمگن یـا بخشـی. بـراي ایـن نـوع از نوسـانات الزم        - 2اقتصادي اثر گذارد. 

توان مدلی  بنابراین، میاستفاده کرد.  3و بخشی 2هاي ناهمگن ها و مدل ادهاست که از د

هـاي   از نرخ بیکاري را در نظر گرفت که تابعی از متغیرهاي کالن اقتصـاد و نـاهمگنی  

در  .اسـت  ) آغاز شده 1982( 4از مقاله لیلین ، بیکاري ساختاريتبخشی است. در ادبیا

 یپـول   یاسـت س یهمگـن) از پروکسـ   يهـا  شـوك دسـته اول (  ي) برا1982( یلینمقاله ل

نـرخ رشـد اشـتغال     یـار ) انحراف معیبخش يها دسته دوم (شوك يو برا نشده بینی یشپ

بینـی نشـده، آن بخشـی از سیاسـت      هاي پـیش  منظور از سیاست .شود یاستفاده م یبخش

لت هاي مالی دو نرخ رشد پول و سیاست  وسیله وقفه پولی (یا نرخ رشد پول) است که به

  ) ارائه شد.1977( 5برو  ن بار در مقالهقابل توضیح نیست. پروکسی این متغیر نخستی

توان به دو بخش بیکاري طبیعی (یا ساختاري) و غیر از آن تقسیم  نرخ بیکاري را می

هـاي   و سایر اصـطکاك  6وجو و تطبیق کرد؛ بیکاري طبیعی ناشی از ساختارهاي جست

با اصـالحات نهـادي قابـل انجـام اسـت. بخـش دیگـر        اقتصاد است و تغییر در آن فقط 

هاي صحیح و  توان با اتخاذ سیاست بیکاري که ناشی از چنین ساختارهایی نیست را می

هـاي   رود سیاسـت  به موقع پولی کاهش داد و یا به حداقل رساند. بنـابراین، انتظـار مـی   

اثـر   ادي اسـت بـی  نشده بر آن جزء بیکاري که ناشی از ساختارهاي اقتص بینی پولی پیش

  باشد. 

پردازد شـامل منحنـی فیلیـپس و     یک شاخه از ادبیات که به نرخ بیکاري طبیعی می

) آغاز شد، 1982دیگر که توسط لیلین (  چارچوب سیاستگذاري پولی است. در شاخه

                                                                                                              
1- Representative agent models 
2- Heterogenous  
3- Sectoral  
4- Lilien 
5- Barro 
6- Search and Matching 
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به عنوان پروکسی از ناهمگنی اقتصاد لحاظ شد.  بخشیانحراف معیار نرخ رشد اشتغال 

) نشان داد که این پروکسی قادر است بخش معناداري از نوسانات بیکاري 1982لیلین (

  را در ایاالت متحده توضیح دهد. 

هـاي مختلـف بـر     معیار اشتغال در بخـش   در انحرافدر تحقیق حاضر، اثرات تغییر 

شود. تفاوت و نوآوري روش تحقیق در این مقاله نسبت به  بیکاري کل تخمین زده می

انباشـتگی   هاي اقتصادسنجی است که با بررسـی هـم   )، اوال در بهبود روش1982لیلین (

اسـت. ثانیـا از    ه هاي مورد مطالعه انجام شـد متغیرها و آزمون رابطه بلندمدت بین متغیر

هاي بیشتري براي بررسی بیکـاري سـاختاري و    فعالیت سري زمانی فصلی و تعداد رشته

رشـته   11)، 1982اسـتفاده شـده اسـت. در مقالـه لیلـین (      هـا فعالیت جایی بین رشته جابه

فعالیت در سطح دو رقمی (صنعتی) براي ایاالت متحده استفاده شده اسـت؛ درمطالعـه   

هاي ایران  براي داده 1ها بجز کشاورزي) ه فعالیت دورقمی (تمام بخشرشت 19حاضر از 

  . 2شود استفاده می

هـا داراي حـداقل دو اثـر متضـاد بـر بیکـاري اسـت. از         جایی بین رشته فعالیت جابه

ادر خواهد که نیروي کار ق طوريه ب انعطاف در اشتغال است  جایی به منزله یکسو، جابه

مختلف تغییر شغل دهد و از این رو، اثري کاهنده بر بیکـاري  هاي  فعالیت بود بین رشته

اي که بین خروج از شغل قبلی و ورود  گذارد. عالوه بر این، به دلیل زمانی هدررفته می

تواند به افزایش بیکاري منجـر شـود. در ایـن     جایی می به شغل جدید وجود دارد، جابه

جـایی   عنـوان پروکسـی بـراي جابـه     مطالعه از انحراف معیار تغییرات اشتغال بخشـی بـه  

     است.  استفاده شده

                                                                                                              
پـذیرد و   هاي آب و هـوایی تـاثیر مـی    هاي کالن از شوك هاي کشاورزي عالوه بر سیاست از آنجایی که فعالیت -1

ي هاي پولی متفاوت از اثرپذیري دو بخش صنعت و خدمات اسـت، بخـش کشـاورز    اثرپذیري آن نسبت به سیاست

 . توانند با تدقیق در این بخش به سواالت مشابه در این خصوص پاسخ دهند مطالعات آتی می. حذف شده است

تنها منبع جامع مرتبط با تغییرات نیروي کار در ) مرکز آمار(باید توجه شود هرچند که طرح آمارگیري نیروي کار  -2

گیري بر اساس  بندي براي نمونه خوشه مااشود،  کشور است و براي تغییرات بخشی و جغرافیایی نیز از آن استفاده می

 همچنین هرچقدر .کاهد شکستن داده به رشته فعالیت از دقت آن می بنابراین، .مناطق جغرافیایی است و نه رشته فعالیت

دست آمده براي اشتغال از دقت کمتري برخوردار ه هاي بیشتري تقسیم شود، اعداد ب گیري به زیربخش هاي نمونه داده

است و    اشتغال کل بوده  گیري با هدف محاسبه سو تعداد نمونه کم شده و از سوي دیگر، نمونه خواهد بود، زیرا از یک

  .دهد ها را کاهش می ینبندي دقت محاسبات و تخم دور شدن از این تقسیم
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معیـار تغییـرات اشـتغال      صورت خالصه سـوال مقالـه ایـن اسـت کـه آیـا انحـراف       

د بخشی از بیکاري را در ایران توضـیح دهـد و اگـر جـواب     توان هاي مختلف می بخش

شود و آیا اثر  معیار توضیح داده می  مثبت است چه مقدار از بیکاري توسط این انحراف

هاي طرف عرضه و تقاضاي نیروي کار از  آن مثبت است یا منفی؟ افزون بر آن، شوك

ور از شـوك عرضـه،   شـود. منظـ   ها جداگانه بررسی می یکدیگر تفکیک شده و اثر آن

جایی و یا هر رخداد دیگري است که از سوي نیروي کار منجر به تخریب  استعفا، جابه

شغل شده و منظور از شوك تقاضا، تعدیل نیرو، ورشکسـتگی بنگـاه و یـا هـر رخـداد      

   شود. دیگري است که از سوي بنگاه منجر به تخریب شغل می

اغلـب مطالعـات   در بـه سـابقه اسـت.    نرخ بیکاري طبیعی در ایـران مسـبوق     محاسبه

هـاي کـالن    فارسی ادبیات بازار کار ایران براي محاسـبه نـرخ بیکـاري طبیعـی از مـدل     

اند،  بخشی لحاظ نشده هاي بین . به عبارت دیگر، نه تنها تفاوتکرده اندهمگن استفاده 

 اسـت. در ایـن   هاي مورد مطالعه بـوده   بلکه بیکاري طبیعی یک عدد ثابت در کل سال

دهـد، نـرخ    مطالعات با تخمین منحنی فیلیپس که رابطه بین تورم و بیکاري را نشان می

درصـد تخمـین زده شـده اسـت (غفـاري و       8تـا   5  بیکاري طبیعی براي ایـران در بـازه  

زاده  نـژاد و کـاظمی   ) و عباسـی 1389) ، موسوي محسنی و همکـاران ( 1396همکاران (

 NAIRUنرخ بیکاري ) 1386صی و سیامی نمینی ()). البته در مواردي مانند خال1379(

نرخ بیکاري بیان شده براي تک تـک   و )نه نرخ بیکاري طبیعی(تخمین زده شده است 

  .1ها تخمین زده شده است سال

ساختار مقاله حاضر در ادامه به این صورت است که در بخش دوم مبانی نظري و پیشینه    

ات نیز اسـت. در بخـش سـوم حقـایق آمـاري در      شود که شامل مرور ادبی تجربی آورده می

هاي مرتبط با سوال تحقیق از زوایـاي مختلـف    مورد بازار کار ایران ارائه خواهد شد و داده

گیـرد و در انتهـاي بخـش بـه صـورت مشـخص سـواالت و فرضـیات          مورد بررسی قرار می

اي جـواب  هاي سنجی و متغیرهاي استفاده شده بـر  مطرح خواهد شد. در بخش چهارم مدل

ها مـورد بررسـی و    شود. در بخش پنجم نتایج حاصل از تخمین مدل به سواالت تصریح می

                                                                                                              
حاضر امکان تخمین بیکاري ساختاري مبتنی بر مدلسازي انجام شده وجود دارد که نتایج آن در پیوست   در مطالعه -1

 . آید مقاله و یا صفحات آنالین نویسندگان می
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شـود. در نهایـت در بخـش پـنجم      نتـایج آزمـون مـی    1تدقیق قرار گرفته و همچنـین اعتبـار  

  شود.  هاي سیاستی و مسیر پیش رو ترسیم می گیري، توصیه نتیجه

 

  و مطالعات تجربی نظريمبانی  - 2

است. به صـورت کلـی بیکـاري     2یکی از اجزاي مهم نرخ بیکاري، نرخ بیکاري طبیعی

توانـد بـا اعمــال    شــود کـه یـک اقتصـاد نمـی     طبیعـی بـه سـطحی از بیکـاري گفتـه مـی      

ز سـاختار بـازار   هاي مالی و پولی به نرخی کمتر از آن دست یابد؛ زیرا ناشـی ا  سیاست

) اسـت (لوکـاس و   3هاي موجود به دلیـل جسـت و جـو و تطبیـق     کار (مانند اصطکاك

)). در ادبیات بازار کار برحسـب اینکـه براسـاس چـه     1982یلین () و ل1974( 4پرسکات

، 5اري ناخواسـته هاي مختلف دیگري مانند بیکـ  مکانیزمی آن را مدل کرده باشند  با نام

شود. در  نیز به آن اشاره می 8و بیکاري تعادلی 7، بیکاري ساختاري6بیکاري اصطکاکی

  شود. ري طبیعی در ادبیات بیان میسازي بیکا مدل  هاي مختلف و نحوه ادامه مکانیزم

  

  دستمزد چسبنده - 1- 2

تـوان   در بازار کار معموال طول قراردادهاي بین نیروي کار و بنگاه سالیانه است و نمـی 

هـا   در طول قرارداد مقدار دستمزد را تغییر زیادي داد. بنابراین، در یک سـري از مـدل  

تنهـا زمـانی   کنـد و   ، دسـتمزد تغییـر نمـی   شود که با تغییر تقاضاي نیروي کار فرض می

توان دستمزد را تغییـر داد کـه قراردادهـاي جدیـد منعقـد شـود در نتیجـه دسـتمزد          می

شـود کـه کارفرمـا بـه جـاي       . این چسـبندگی باعـث مـی   10و  9نیروي کار چسبنده است

زنی مجدد با نیروي کار، تعدادي از کارکنان خود را اخراج کنـد و یـا در مقابـل     چانه

                                                                                                              
1- Robustness 
2- Natural Unemployment  
3- Search and Matching 
4- Lucas and Prescott 
5- Involunteary Unemployment 
6- Frictional Unemployment 
7- Structural Unemployment 
8- Equilibrium Unemployment 
9- Wage Rigidity 

 .شود عوامل دیگري مانند قانون حداقل دستمزد نیز باعث چسبندگی دستمزد می -10
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زنـی کنـد از قـرارداد     به جاي اینکه نیروي کار براي دستمزد جدید و باالتر خود چانـه 

وجود دارد تا به سمت بـاال.   1ها بیشتر چسبندگی به سمت پایین شود. در داده خارج می

ان شـود. همتـی و همکـار    گـذاري مـی   ها، بیکاري با بیکاري ناخواسـته نـام   در این مدل

هـا معمـوال از    اند. این مدل ) درجه چسبندگی دستمزد براي ایران را تخمین زده1395(

کنند که بازار کـار   کنند و فرض می هاي نئوکینزین به عنوان مدل پایه استفاده می مدل

  شود.   تسویه نمی

  

  اصطکاك تغییر شغل - 2- 2

ک از بازارهـا  شـود کـه حتـی اگـر در هـیچ یـ       هاي دیگر بیان می در یک دسته از مدل

اصطکاکی از نوع چسبندگی دستمزد وجود نداشته باشد و بازارها به صـورت آنـی بـه    

تعادل برسند باز هم بیکاري در بازار وجود خواهد داشت و علت آن این است که براي 

وجـو و گذشـت زمـان     تغییر شغل و یا پیدا کردن شغل نیاز به هزینه کردن براي جست

هـاي نئوکالسـیک هسـتند. ایـن نـوع       فـروض و مـدل    بر پایههاي این دسته  هست. مدل

ها، بیکاري طبیعی را بیکاري ساختاري، بیکاري تعادلی و بعدها و با وجود آمـدن   مدل

 2اصطکاکی ناشی از عدم تطابق و عدم جور شدن بیکاري وجو و تطبیق هاي جست مدل

) 1974پرسـکات (  هاي کالسیک در این زمینه مـدل لوکـاس و   اند. یکی از مدل نامیده

اند که چند بازار کار مختلف وجود دارد (به ازاي  ها در این مقاله فرض کرده است. آن

هاي نابرابر به صنایع مختلف تقاضاي نیروي کار  هر رشته فعالیت) و با وارد شدن شوك

شـود   کنـد و ایـن باعـث مـی     هاي مختلف تغییر کرده و دستمزد نیز تغییـر مـی   در بخش

یک بازار کار به یک بازار کار دیگر برود. چون تغییر بازار براي نیـروي   نیروي کار از

شود که باوجود ثابت بودن تقاضاي کل براي  زا است، این باعث می بر و هزینه کار زمان

نیروي کار، بیکاري افزایش یابد. بنـابراین در حالـت تعـادل و تسـویه بازارهـا، بـازهم       

   خواهد داشت.مقداري بیکاري وجود 

معیـار و میـانگین     ) فرض شده است که انحراف1974در مدل لوکاس و پرسکات (

) این فرض را لزوما درست نداسته و 1982ها در طول زمان ثابت است، اما لیلین ( شوك

                                                                                                              
1- Downward Wage Rigidity 
2- Mismatch Unemployment 
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طول زمان متغیر باشد. علـت   معیار تغییر اشتغال بخشی در  اجازه داده است که انحراف

بر بودن تغییـر شـغل بـوده اسـت. ایـن تغییـر شـغل         بیکاري ساختاري در این مقاله زمان

تواند به علت تغییر تکنولوژي و بهتر شـدن اوضـاع باشـد (مـثال کـاهش اشـتغال در        می

کشاورزي و صنعت و افزایش اشتغال در بخش خـدمات در بلندمـدت باعـث افـزایش     

شود، امـا در کوتـاه مـدت نـرخ بیکـاري را افـزایش        ش درآمد سرانه میاشتغال و افزای

تواند به علت بد شدن اوضـاع اقتصـادي مـثال شـوك      دهد). همچنین تغییر شغل می می

افزایش قیمت نفت (براي کشورهاي واردکننده نفت) باشد. در این حالت اشتغال نسبی 

  یابد. بر کاهش و در دیگر صنایع افزایش می در صنایع انرژي

) مدلی ساختاري ارائه نداده است و تنها با استناد به مدل لوکاس و 1982البته لیلین (

معیـار تغییـر اشـتغال در      ) بیکاري ساختاري را بـا اسـتفاده از انحـراف   1974پرسکات (

هاي مختلف تخمین زده است (او این متغیـر را سـیگما نامیـده اسـت). او سـپس       بخش

  دهد یا نه؟ یگما نوسانات بیکاري را توضیح میبررسی کرده است که آیا س

جـایی   فرضیه جابه«) دو بحث مهم به ادبیات بیکاري اضافه کرد؛ یکی 1982لیلین (

نرخ «و اثر آن روي بیکاري است که پیشتر توضیح دادیم و دیگري » 1بخشی نیروي کار

جـایی نیـروي    هایی که مقدار جابه است؛ بدین معنی که در دوره» بیکاري طبیعی متغیر

شود و در نتیجه نرخ بیکاري  ها زیاد است، بیکاري ساختاري نیز زیاد می کار بین بخش

یابد. در نتیجـه نـرخ بیکـاري طبیعـی      ساختاري یا همان نرخ بیکاري طبیعی افزایش می

  توان کاهش یا افزایش یابد. براي یک اقتصاد، ثابت نیست و در طول زمان می

هـاي کشـورهاي    مقاالت زیاد دیگـري نتـایج آن را بـراي داده   ) 1982بعد از لیلین (

اند که عموما نتایج آن  سترالیا، کانادا و آلمان آزمون کردهدیگر مانند ژاپن، انگلیس، ا

معیـار تغییـر شـغل بـر       ) یکسان بوده، اما در مواردي تاثیر انحراف1982با نتایج لیلین (

)، 1995( 3) ، سامسـون 1992( 2ر تـاك دار نشده اسـت (ون اورس و ون د  بیکاري معنی

  ).5)2012( )، رین و تروبس وتر2002( 4ساکاتا

                                                                                                              
1- Sectoral Shift Hypothesis 
2- Van Ours, J.C. and Van der Tak 
3- Samson 
4- Sakata 
5- Rhein, T. and Trübswetter, P. 
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  هـاي جدیـدتر    ) را بـا روش 1982یکی سـري از مقـاالت نیـز روش تجربـی لیلـین (     

انـد کـه    ) نشـان داده 1996و  1995( 1انـد. میلـز و همکـاران    سنجی آزمون کرده اقتصاد

هستند؛ بنابراین، استفاده از خـود ایـن    2سیگما و نرخ بیکاري هر دو داراي ریشه واحد

متغیرها باعث ایجاد رگرسیون جعلی خواهد شد و از تفاضل مرتبه اول متغیرهاي مورد 

نظر براي آزمون وجود رابطه اسـتفاده شـده اسـت. بعضـی نیـز بـراي نشـان دادن تغییـر         

ازار بـورس  هاي بـ  هاي مختلف از داده ها و انتقال شاغلین بین رشته فعالیت ساختار شغل

  )که باز هم نتایج همراستا بوده است. 1993، 3اند (برینارد و کاتلر استفاده کرده

) مدلی ساختاري ارائـه نـداده اسـت. از    1982ین (تر گفته شد، لیل همانطور که پیش

وجـو و تطبیـق نیـز بـراي تخمـین       هـاي جسـت   لاین جهت در ادبیات بازار کـار از مـد  

است تا اثر این اصـطکاك    دن تغییر شغل استفاده شدهبر بو ساختاري اصطکاك و زمان

). البتـه  2016، 5و فورالنتو و گروشنی 2015، 4بر نرخ بیکاري تخمین زده شود (آبراهام

توان در پژوهشـی مسـتقل ایـن     ها استفاده نخواهد شد و می در این پژوهش از این مدل

  ها را نیز مورد مطالعه قرار داد. مدل

ها این اسـت   ) وارد شده که یکی از آن1982تجربی لیلین ( نقدهاي مهمی به روش

توانـد بـه    هاي مختلف مـی  معیار تغییر شغل بین رشته فعالیت  که رابطه مثبت به انحراف

  هاي وارده به تقاضاي کل در بازار کار و این انحراف دلیل همبستگی مثبت بین شوك

ها با بیکاري باشد و  ن شوكمعیار از یک طرف و از طرف دیگر، همبستگی مثبت، هما

معیار تغییر شغل و بیکاري مثبت شود و   در نهایت باعث شود که همبستگی بین انحراف

یک رابطه علّی نیست؛ یعنی شوك به تقاضاي کل است که   دهنده این مثبت بودن نشان

ن دهد و از ای معیار تغییر اشتغال بخشی را افزایش می  هم نرخ بیکاري را و هم انحراف

  ).1986، 6جهت است که این دو متغیر با هم همبستگی دارند (آبراهام و کاتز

شده این بوده است کـه مبنـاي    ) وارد می1982نقد مهم دیگري که به روش لیلین (

اند هزینه تغییر  وجو و تطبیق توانسته هاي جست لنظري ندارد. در مطالعات جدیدتر، مد

                                                                                                              
1- Mills 
2- Unit root I(1) 
3- Brainard and Cutler 
4- Abraham 
5- Furlanetto and Groshenny 
6- Abraham and Katz 
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شغل را (چه هزینه زمانی و چه هزینه پولی) در افزایش بیکاري ساختاري مـدل کننـد.   

جایی نیروي کار، بیکاري طبیعـی   تري از جابه اند که عوامل مهم داده  نتایج جدید نشان

  دهد.  میرا افزایش 

انـد کـه اثـر     داري بیکاري نشـان داده  ) در یک مدل حساب2018( 1نسر هرز و وان

جـایی   دهد و جابـه  ي از بیکاري را توضیح میددر سمت تولید مقدار زیا 2ها تغییر شغل

شـغل مربـوط بـه     ییـر تغ ینـه هزدهـد.   ا توضیح مـی مقدار کمی از بیکاري ر 3نیروي کار

کـار بـا آن مواجـه     یروينوع ن ییرتغ يبنگاه برا یکاست که  یها و مشکالت اصطکاك

بـه   یـاز ن یعورود به بخش توز يبرا دهد یعمده انجام م یدبنگاه که تول یکاست. مثال 

پـ  ینوع کارکنان بـه سـادگ   ییر. تغدارد یابیاز جنس بازار یکارکنان و  یسـت ن ذیرامکان

 کـار).  یروين يسمت تقاضا ینهمواجه است (هز هایی یتکار با محدود ینا يبرا نگاهب

کار با آن مواجه است.  یروياست که ن یکار مربوط به مشکالت یروين ییجا هجاب هزینه

 يدهـد و بـرا   ییربتواند نوع کار خود را تغ ینکها يبرا یکار ساختمان یروين ،مثال يبرا

 ینهمتقبل هز یدفروشگاه به بازار کار وارد شود با یکفروشنده  یاباغبان  مثال به عنوان

، اما این نقد کار) یرويسمت عرضه ن ینه(هز یندآموزش بب یدو در مورد شغل جد دشو

) کامال زیر سوال بروند، بلکه بخشی از ایرادات 1982باعث نشده است که نتایج لیلین (

تواند از عوامل اقتصاد خـرد بـازار کـار شـکل      می بیکاري«آن را رفع و این دید را که 

  اند.  تقویت کرده» بگیرند

ــت    ــدلی از سیاس ــه صــورت م ــاد ب ــل اقتص ــرخ بیکــاري ک ــق، ن ــن تحقی ــاي  در ای ه

هـاي بخشـی در اقتصـاد و وقفـه متغیـر وابسـته        هاي آن، ناهمگنی نشده و وقفه بینی پیش

ال بخشی، ابتدا نرخ رشد اشتغال معیار رشد اشتغ  انحراف  شود. براي محاسبه برآورد می

دسـت   عدد به 19معیار میان این   بخش محاسبه شده، سپس انحراف 19براي هر یک از 

هـاي مختلـف    جایی نیروي کار در بـین بخـش   . این مقدار از یکسو بیانگر جابه4آید می

                                                                                                              
1- Herz and Van Rens 
2- Job Mobility 
3- Worker Mobility 

 100در سال اول در هر دو صنعت  ؛.یمالف و ب دار ياقتصاد یتدر اقتصاد دو فعال یدفرض کنبراي شفاف شدن  -4

نفر  99اغالن صنعت ب به است و ش یافته یشنفر افزا 105در سال دوم تعداد شاغالن صنعت الف به . نفر شاغل هستند

 ییرتغ یانگینم یجهدر نت. است 0١/٠ یاشتغال بخش ب منف ییراتو تغ 0۵/٠اشتغال بخش الف  ییرتغ. است یافتهکاهش 
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است و یـا بیـانگر ورود و خـروج     جایی، مدتی فاقد اشتغال بوده است که در حین جابه

نیروي کار به جمعیت شاغل و غیرشاغل است. درصورتی که نرخ بیکـاري در شـرایط   

جایی بین بخشی را  معیار موردنظر جابه  تعادل مانا باشد (تقریبا ثابت در زمان)، انحراف

). در غیر ایـن صـورت، سـهم    1982و لیلین،  1974و پرسکات، دهد (لوکاس  نشان می

 معیار ناشی از تغییرات در جمعیت شاغل و غیرشاغل است.   اي از انحراف قابل مالحظه

 

  ها و حقایق آشکار شده در داده هاي پژوهش داده - 3

هـاي ایـن    اسـتخراج شـده اسـت. داده   » طرح آمارگیري نیروي کار«هاي تحقیق از  داده

ها با تـواتر فصـلی و    شود. این داده آوري می توسط مرکز آمار جمع 1384از سال طرح 

هـزار   200گیري به دست آمده اسـت. در هـر فصـل نزدیـک بـه حـدود        از طریق نمونه

سوال)  50خانوار نمونه از جمعیت کل کشور انتخاب شده و یک دسته پرسش (حدود 

شود. هر خانوار در نمونه یک وزن  یها پرسیده م در مورد وضعیت اشتغال از اعضاي آن

توان به آمار مربوط به اشتغال در کل  دارد که با تجمیع اطالعات براساس وزن نمونه می

کشور رسید (مانند جمعیت بیکاران و شاغالن، شغل هر فرد و مشخصات فـردي ماننـد   

 هـا توسـط مرکـز آمـار و     سن و جنس). جزییات بیشتر مربوط به نحوه ساخت این داده

همچنین نحوه تبدیل آن به سري زمانی فصلی به تفصیل در پیوست آمـده اسـت. تمـام    

ها در نمودارها و جداول استفاده خواهد شد از  هاي زمانی که در این بخش از آن سري

  هاي خام مرکز آمار استخراج شده است. داده

درصد  6/14) تا 1393درصد (تابستان  5/9، بین 1384- 96هاي  نرخ بیکاري در سال

) در نوسان بوده است. ترکیب بیکاري از این جهت که بیکاران هر فصل 1389(زمستان 

اند، حائز اهمیت است؛ زیرا  اند و قبال شغلی نداشته از کار بیکار و یا تازه وارد کار شده

ایـن    دهنـده  تواند کـامال نشـان   آن بیکاري که حاصل از افراد تازه وارد شده باشد، نمی

تغییـر  یرات ساختاري در اقتصاد در حال رخ دادن است و بیشتر بـه دالیـل   باشد که تغی

افراد جامعه است. در مقابل بیکارانی که به علت خروج از بنگاه جـزو   ساختار جمعیتی

                                                                                                              
برابــــــــر  یاشــــــــتغال بخشــــــــ  ییــــــــراتتغ یــــــــارو انحــــــــراف مع 0٢/٠ یاشــــــــتغال بخشــــــــ 

�(0.05 − 0.02)� + (−0.01 − 0.02)� =  .خواهد بود  0.042
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اي از تغییر ساختار در بنگاه و تغییر ساختار در اقتصاد هستند. این  بیکاران هستند، نشانه

افرادي که به دالیل طـرف عرضـه نیـروي کـار بنگـاه را      نوع افراد نیز دو دسته هستند؛ 

 کهولت بازنشستگی، خانوادگی، مسائل مهاجرت، آموزش، و اند (تحصیل ترك کرده

 انـد. (پـایین   بیماري) و افرادي که به دالیل طرف تقاضاي نیروي کار بیکار شده و سن

 بـودن  فصـلی  اخـراج،  یا تعدیل کار، محل جایی جابه کار، محل تعطیلی درآمد، بودن

  خدمت).  دوره رسیدن پایان به کار و بودن موقت کار،
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. انـد  داراي شغل بـوده نزدیکی به زمان حال  هاي انی هستند که به تازگی بیکار شده و در زمانبیکاران موقت کس -1

 Reentrantsایـاالت متحـده اسـت و بـا عنـوان       Current Population Survey (CPS) ایـن تعریـف  مرجع 

سـال گذشـته    5کـه در   اند و کسانی بیکاران دائم شامل بیکارانی است که تا به حال شغلی نداشته. شود گذاري می نام

   .شود هم گفته می New Entrantsبه افراد بیکار دائم، . است بیکار بوده
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. در سال کنیم یم یرا بررس 1386اعداد مربوط به سال  )،1(درك بهتر جدول  يبرا

 یلیونم 2سال  یندر ا یکارب یتهزار نفر و جمع 92و  یلیونم 21 ینشاغل یت، جمع1386

دسـته  شوند؛  یم یمبه دو دسته تقس یاز لحاظ زمان یکارب یتهزار نفر است. جمع 486و 

هسـتند.   یکـار انـد و االن ب  ه صاحب شغل بـود  ههستند که در سه ماه گذشت ییها اول آن

بررسی سطر مربوط    در ادامهاند.  که در سه ماه گذشته هم شغل نداشته يدسته دوم افراد

 دو مجموعـه  دلیـل اند به  آن دسته اول که در سه ماه گذشته شغل داشته، 1386به سال 

کـه بـه    ییهـا  ). تعـداد آن 1عرضه و طرف تقاضا اند (طرف شده یکارب یلاز دال مختلف

 )1386(سـال   هزار نفـر  675اند  شده یکارشدن بنگاه) ب یلطرف تقاضا (مثال تعط یلدال

 یـا  یلبـه تحصـ   یمطرف عرضه (مـثال تصـم   یلشده به دال یکاربوده است. تعداد افراد ب

اضـا در  شود تخریب شـغل از طـرف تق   مالحظه میهزار نفر بوده است.  189مهاجرت) 

هـاي   است. همچنین در سال ایران همواره از تخریب شغل از طرف عرضه پیشی گرفته 

هزار شغل رسیده که اتفاقات کالن شامل بیماري  800این رقم به بیش از 1390تا  1389

  دهنده آن هستند.  المللی عوامل اصلی توضیح هاي بین هلندي و تحریم

 شـوند؛  یمـ  یماند به دو گـروه تقسـ   داشتهدسته دوم که در سه ماه گذشته هم شغل ن

هزار  862ها  اند که تعداد آن نداشته یسال گذشته هم شغل 5که در  ییها گروه اول آن

سال گذشته شـغل   5از  يا که در بازه ییها است و گروه دوم آن) 1386(سال  نفر بوده

  هزار نفر بوده است. 760ها  اند که تعداد آن داشته

 یکـاران ب ییـر تغ یـار مع شغل در ستون دوم آمده اسـت. انحـراف   انحراف معیار تغییر

همانگونـه  آمـده اسـت.    چهارم و سوم يها در ستون یببه ترت 1386گفته شده در سال 

  بـراي محاسـبه   داده شـده  یحتوضـ که در انتهاي بخش مبانی نظري و مطالعـات تجربـی   

بخـش   19هـر یـک از   معیار رشد اشتغال بخشی، ابتدا نرخ رشد اشـتغال بـراي     انحراف

بـه طریـق    اسـت.  آیـد  عدد به دست می 19معیار میان این   محاسبه شده، سپس انحراف

                                                                                                              
یران ادر صنعت  افتد و اتفاق می در نتیجه خشکسالی یشتربهاي کشاورزي  کاهش تقاضا براي نیروي کار در فعالیت -1

بـه  این کاهش تقاضا منجر  .وکار و تنگناي مالی است المللی و بدتر شدن فضاي کسب هاي بین واسطه تحریم هب یشترب

هاي طرف عرضه مانند تحصیل و مهاجرت نیز ممکن  هاي طرف تقاضا، شوك افزون بر شوك. شود تخریب شغل می

شوند را به طور  توانند سازوکارهایی که منجر به تخریب شغل می مطالعات آتی می .است منجر به تخریب شغل شوند

  کند.تري بررسی  دقیق
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ــراي محاســبهم ــر (رشــد) تعــداد    شــابه ب انحــراف معیــار بیکــاران از انحــراف نــرخ تغیی

هاي دورقمی (چه از طرف عرضـه و چـه از طـرف تقاضـا)      فعالیت ها از رشته بیکارشده

  شود. استفاده می

شـود.   ) مشاهده مـی 1انواع بیکاري که باالتر توضیح داده شد در نمودار و جدول (

یل طرف عرضه نیروي کار تقریبا در طـول دوره ثابـت بـوده    روند بیکاري به خاطر دال

است و سهم آن از کل بیکاري ثابت است، امـا سـه نـوع دیگـر بیکـاري داراي نوسـان       

تـوان بـه    را مـی » شـاغل در گذشـته دور  «و » طـرف تقاضـا  «اند. نوسـانات بیکـاري    بوده

انـد   نداشـته سـال گذشـته شـغلی     5تغییرات ساختاري مرتبط دانست. بیکـارانی کـه در   

اند. این دسته، برخالف بـازار کـار کشـورهاي توسـعه یافتـه       بیشتر افراد تازه وارد بوده

، سـهم  ))1982دهد؛ لیلین ( درصد کل بیکاري را تشکیل می 15(مانند آمریکا که تنها 

درصد). روند این دسـته   40دهد (حدود  باالیی از بیکاري کل را به خود اختصاص می

توانـد بـه دالیـل     ، یـک رونـد زمـانی مثبـت نیـز دارد کـه ایـن مـی        عالوه بـر نوسـانات  

هاي نیروي بازار کار براي فعال شـدن و غیـر    دموگرافیک نیروي کار و همچنین انگیزه

هـاي   فعال شدن باشد. چون در این مقاله تنها تغییرات اشـتغال افـراد شـاغل در صـنعت    

ل و غیرفعـال شـدن افـراد در    مختلف و تغییر ساختاري داراي اهمیت است از تاثیر فعـا 

شود؛ زیرا اثرات آن بر نـرخ بیکـاري خـارج از حـوزه      پوشی می نوسانات بیکاري چشم

  این پژوهش است.

دهنده نوسانات بازارکار هستند بیکـاران صـاحب    در مجموع، دو گروهی که شکل

   .سال گذشته و بیکاران طرف تقاضا در فصل گذشته هستند 5شغل در 
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  )یکاري(با توجه به نوع ب یکارينرخ ب): 1نمودار (

 
 نیـروي  تقاضاي طرف(ساختاري  تغییر خاطر به شغل ترك دلیل نرخ بیکاري که: (طرف تقاضا) 

 بودن فصلی اخراج، یا تعدیل کار، محل جایی جابه کار، محل تعطیلی: تقاضا طرف .است بوده )کار

 دلیل که دلیل نرخ بیکاري که: عرضه)(طرف خدمت.  دوره رسیدن پایان به کار، بودن موقت کار،

 آمـوزش،  و تحصـیل  درآمـد،  بودن پایین: کار بوده است نیروي عرضه طرف خاطر به شغل ترك

 که است سال 5 از بیش :تازه وارد بیماري. و سن کهولت بازنشستگی، خانوادگی، مسائل مهاجرت،

 شـغل  گذشـته  سـال  5 از مقطعـی  در: ماه) 3(بیش از  شاغل در گذشته دور .است نداشته شغلی

   .است نداشته شغلی گذشته ماه 3 در اما داشته،

  هاي پژوهش منبع: یافته

  

، تغییـري  1396تـا   1384هـاي   اولین سوالی که مطرح است این است که آیـا بـین سـال   

انـد،   ساختاري در اقتصاد رخ داده است؛ یعنی افرادي که به هـر دلیلـی از کـار بیکـار شـده     

اند؟ یا ذیل همان عنوان قبلی کار  جدید، عنوان شغل خود را تغییر داده هنگام ورود به شغل

توانیم افراد را در طول زمـان بررسـی و دقیقـا     اند. با توجه به محدودیت داده نمی پیدا کرده

افتد، اما با بررسی سهم اشـتغال هـر    تعیین کنیم که این تغییر ساختار با چه کیفیتی اتفاق می
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توان فهمید در طول زمان سهم هر رشـته فعالیـت از    کل افراد شاغل می رشته فعالیت در بین

  ؟ خیرکل اشتغال چقدر بوده و آیا این سهم در طول زمان تغییر کرده است یا 

  

یاصل یتفعال ): سهم اشتغال در سه رشته2نمودار (

  
  هاي پژوهش منبع: یافته

  

سـاختار اقتصـاد (بـازار     دهد که تغییر ساختار قابـل تـوجهی در   ) نشان می2نمودار (

افتد،  کار) اتفاق افتاده است. همانطور که معموال در اقتصادهاي در حال گذر اتفاق می

درصد در پایان  6/17به  1384درصد در سال  7/24سهم بخش کشاورزي از اشتغال از 

درصد افزایش یافتـه   2کاهش پیدا کرده است. سهم بخش صنعت کمتر از  1396سال 

درصد افزایش یافته است کـه عـدد قابـل     4/50به  9/44خش خدمات از است و سهم ب

گـزارش  ) 1397نیـا،   مانند سـرتیپ ( نیز این مشاهده توسط سایر محققینتوجهی است. 

اي بررسی کرد،  هاي جداگانه توان در پژوهش دالیل این تغییر ساختار را می .است  شده

این تحقیق مهم است این است  اما در این پژوهش مورد بحث نیست. آن چیزي که در

که تغییر ساختاري وجود داشته و تحقیق نیز به دنبال آن است که آیا این تغییر ساختار 
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در طول زمان، آیا خود باعث افزایش بیکاري شده است و بیکاري طبیعی حاصل از این 

  تغییر ساختار چقدر بوده است؟

  

نسبت به مقدار مشابه  1396منتخب در سال  هاي نرخ رشد اشتغال در رشته فعالیت): 3( نمودار

 1384سال 

  
  هاي پژوهش یافته :منبع

  

چنـد   ازار کار ایجاد شود، سهم اشـتغال  تري نسبت به تغییر ساختار ب اینکه دید دقیق به منظور

) تغییـر  3شـود. نمـودار (   رشته فعالیت مهم که بیشترین سهم را از اشتغال کل دارند، بررسـی مـی  

هاي مهم را در انتهاي دوره نسبت به ابتداي دوره بررسـی کـرده اسـت.     فعالیت ال رشتهرشد اشتغ

شود که سهم بخش خدمات افزایش یافته است، امـا   ) مشاهده می2براي مثال با اینکه در نمودار (

هاي ایـن بخـش یکسـان     فعالیت شود که این افزایش سهم در بین رشته ) مشاهده می3در نمودار (

درصد افزایش یافته و اشتغال آمـوزش   41رشد اشتغال خدمات سالمت انسان تقریبا  نبوده است.

دهـد کـه تغییـر شـغل در بـین رشـته        درصد کاهش داشته است. این اعـداد نشـان مـی    12تقریبا 

ها همگن نبوده و در طول زمان هرکـدام نوسـانات مخـتص بـه خـود را داشـته اسـت. در         فعالیت
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این نوسانات را در هر رشته فعالیت دید. سهم بخش سالمت از کـل   توان ) به خوبی می4نمودار (

سال روندي صعودي داشته است و کشاورزي نیز به صـورت یکنـوا کـاهش     12اشتغال در طول 

افزایشـی بـوده و بعـد از آن رو بـه      1392پیدا کرده است. سهم اشتغال بخش سـاختمان تـا سـال    

هـاي مختلـف    فعالیـت  دهد تغییر اشتغال در رشته یکاهش بوده است. این نمودار به خوبی نشان م

هاي متفاوت همگن نبـوده و داراي پراکنـدگی بـاالیی اسـت. ایـن پراکنـدگی در        در طول سال

  ها پایین بوده است. ها باال و در بعضی از سال بعضی از سال

نسبت به کل اشتغال یتفعال سهم اشتغال هر رشته ییر): روند تغ4نمودار (

  
  هاي پژوهش همنبع: یافت

  

ــودار ( ــغل در هــر ســال بــراي       4در نم ــر ش ــدگی تغیی ــه پراکن ــاهده شــد ک ) مش

معیار) تغییر اشتغال در هر   هاي مختلف متفاوت است. پراکندگی ( انحراف فعالیت رشته
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شود. توضیحات و  ) محاسبه می1982بر پایه لیلین ( 1رشته فعالیت مختلف 19فصل براي 

  معیار در ادامه بیان خواهد شد.   دلیل استفاده از این انحراف

  

)1(  
σ
�
= ��

x��
X�
(∆logx�� − ∆logX�)

�

��

���

�

�
�

 

  

تعـداد کـل    �Xاست و  tدر زمان  iفعالیت  تعداد شاغلین در در رشته ��x، )1(در رابطه 

رشـته   19شاغلین است. سیگما یک جمع موزون از مجذور نرخ رشد تعداد شاغلین در 

دهیم. فرض کنید دو  فعالیت مختلف است. اهمیت سیگما را با یک مثال ساده نشان می

صنعت داریم که تعداد اشتغال در هر دو یکسان است، بنابراین وزن یکسانی در بیکاري 

 5اشـتغال در صـنعت اول    - 1سـه حالـت را در نظـر بگیریـد.     و اشتغال خواهند داشت. 

 1اشتغال در صنعت اول  - 2درصد افزایش یابد.  5درصد کاهش یابد و در صنعت دوم 

اشتغال در دوصنعت  - 3درصد افزایش پیدا کند.  1درصد کاهش یابد و در صنعت دوم 

کند،  بیکاري تغییر نمیتغییر نکند. در هر سه حالت میانگین اشتغال و در نتیجه میانگین 

دهند.  تعداد بیشتري نیروي کار تغییر محل کار می 3و  2نسبت به حالت  1اما در حالت 

است. در  3بیشتر از حالت  2و در حالت  2بیشتر از حالت  1در نتیجه سیگما در حالت 

است. با افزایش سیگما، هزینه و زمـان تغییـر شـغل از یـک     » صفر«، سیگما 3سناریوي 

                                                                                                              
دورقمـی تقسـیم    ISIC 3.1رشته فعالیت مختلف در سطح کد  19ا به ر) به غیر از بخش کشاورزي(کل اقتصاد  -1

 یـد تول -2، )14تـا   10( اسـتخراج معـدن   -1. هستند ها یتمتناظر با فعال ISIC ياعداد داخل پرانتزها کدها. ایم کرده

پسـماند،   یریتمـد  -4، )72و  64و  22(اطالعـات و ارتباطـات    -3، )38، 22از  یربه به غ 36تا  15) (ساخت( یصنعت

 ینو تام یفهتص ي،آور جمع -6، )40(هوا  یهبرق، گاز، بخار و تهو ینتام-5، )90و  37( یهتصف يها یتفاضالب و فعال

 -10، )55(هتـل و رسـتوران    -9، )52تا  50( یرو تعم یفروش و خرده یفروش عمده -8، )45(ساختمان  -7، )41(آب 

، )70(امالك و مستغالت  هاي یتفعال-12، )67تا  65( یمهو ب یمال هاي  یتفعال -11، )63تا  60( يونقل و انباردار حمل

، )75( ياجبار یاجتماع ینو دفاع و تام یامور عموم دارها -14، )98و  74و  73( یو فن یعلم ي،ا حرفه هاي یتفعال-13

 هـاي  یـت فعال یرسـا  -17، )85( یاجتمـاع  يمربوط به سالمت انسان و مـددکار  هاي یتفعال -16، )80(آموزش  -15

خـود   يبـرا  یاخانوارها به عنوان کارفرما و  هاي یتفعال -19، )92( یحو تفر یهنر، سرگرم -18، )93و  91( یخدمات

  .)97تا  95( یمصرف
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رود نـرخ بیکـاري طبیعـی     یابد. پس انتظـار مـی   به یک صنعت دیگر افزایش می صنعت

  (سیگما) نیز افزایش یابد. 

) سیگماي لیلین براي اقتصاد ایران محاسـبه شـده اسـت.    1) و جدول (5در نمودار (

معیـار    انـد. هـر دو انحـراف    معیار دیگر نیز محاسـبه شـده    عالوه بر سیگما، دو انحراف

اند. ابتدا ایـن افـراد (همـانطور     دي است که در فصل مورد نظر بیکار بودهمربوط به افرا

بیکـار شـده بـه خـاطر دالیـل طـرف       «) توضیح داده شد) به دو دسـته  1که در نمودار (

اند. سـپس در هـر دسـته     تقسیم شده» بیکار شده به خاطر دالیل طرف تقاضا«و » عرضه

هاي هر رشته فعالیـت   تعداد بیکار شده (براي مثال در دسته بیکاران طرف تقاضا) تغییر

هاي همان رشته فعالیت در دوره قبل به صورت تغییر درصـد محاسـبه    نسبت بیکار شده

معیار موزون (متناسب با سهم اشتغال رشـته فعالیـت     شده است. در نهایت یک انحراف

بودن و یـا  معیار باال   هاي تغییر به دست آمده است. این انحراف در کل اشتغال) از نرخ

دهد. ایـن موضـوع از ایـن     پایین بودن پراکندگی بیکار شدن در بین صنایع را نشان می

هـاي بـا    هـا و رشـته فعالیـت    جهت مهم است که هنگام تغییر سـاختار اقتصـادي، بنگـاه   

کنند (بیکاري به خاطر  ها کارکنان خود را اخراج می بازدهی کمتر، بیشتر از بقیه بنگاه

تغییر   دهنده تواند نشان معیار می  نیروي کار). بنابراین، این انحراف دالیل طرف تقاضاي

توان بررسـی کـرد آیـا تغییـر      معیار می  ساختار اقتصادي باشد. با داشتن این دو انحراف

گذارد یا نه؟ سیگماي لیلین نیز نـوعی از تغییـر    ساختار اقتصادي روي بیکاري تاثیر می

معیـار دیگـري کـه در ایـن       انحراف 2اما فرق آن با  دهد، ساختار اقتصادي را نشان می

تحقیق انتخاب شده، این است که لیلین خـالص تغییـر اشـتغال (تعـداد شـاغلین جدیـد       

تغییـر سـاختار بـازار کـار بـه حسـاب         ها) را بـه عنـوان نماینـده    منهاي تعداد بیکار شده

انـد   که قبال شغل داشتهبیکارانی را   معیار تخریب شغل فقط دسته  آورد، اما انحراف می

تواند داشته باشد این است  رسد ایرادي که سیگماي لیلین می مورد نظر دارد. به نظر می

شود. ایـن   اند نیز در نظر گرفته می که در داخل آن افرادي که تازه وارد بازار کار شده

تغال از تغییـر اشـ    دهنـده  اند نشان در حالی است که افرادي که تازه وارد بازار کار شده

  یک صنعت به یک صنعت دیگر (حداقل در کوتاه مدت) نیستند. 
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اشتغال ییرتغ یانسو وار یکارينرخ ب یزمان ي): سر5نمودار (

  
  هاي پژوهش منبع: یافته
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در بخش چهارم به تصریح مدل پرداخته خواهد شد. مدل ابتدا به این جواب خواهد داد 

گذارد؟  هاي مختلف بیکارها چگونه بر بیکاري اثر می معیار تغییر شغل در دسته  که انحراف

  سپس بعد از تخمین مدل، نرخ بیکاري طبیعی (سـاختاري) کـه ناشـی از نوسـانات انحـراف     

  زده شده محاسبه خواهد شد.  از روي مدل تخمینمعیار تغییر شغل است، 

 
  مدل - 4

معیـار تغییــر اشـتغال در رشــته     مـدل پایـه بررســی خواهـد کــرد کـه اوال آیـا انحــراف     

گذارد یا نه؟ ثانیا اگر این اثـر وجـود دارد،    هاي مختلف اثري روي بیکاري می فعالیت

عوامـل سـمت عرضـه و    مقدار آن مثبت است یا منفی؟ سپس، تغییر اشتغال به تفکیک 

  ) است.1982)) مشابه لیلین (2شوند. مدل پایه (رابطه ( تقاضا بررسی می

  

)2(  
∆U� =  β� +  β�∆σ� +  �α�∆DM R���

�

���

 +  �γ�∆U���

�

���

 

+ (year and quarter Dummies )+ ϵ�

 

 
سـیگماي لیلـین (و    �σنرخ بیکاري،  �U شمارنده چهار فصل اخیر، i)، 2در رابطه (

DMRمعیار تخریب شغل) و   همچنین انحراف بینی نشده پول اسـت. دلیـل    رشد پیش �

آوریـم ایـن اسـت کـه ایـن متغیـر در        بینی نشـده پـول را در مـدل مـی     اینکه رشد پیش

تواند بخشـی از بیکـاري را توضـیح دهـد؛ بنـابراین، بـراي کنتـرل ایـن          مدت می کوتاه

به عنوان متغیر کنترلی به مدل اضافه شده است. همچنین براي تغییرات، متغیر مورد نظر 

کنترل اثرات فصلی و اثرات دموگرافیک (مانند رشد جمعیت و تغییر هرم سنی)، متغیر 

اي  نیز در مدل در نظر گرفته شده است. این مدل همان مدل پایه  ها و سال مجازي فصل

بینـی نشـده و بیکـاري اسـت      پـیش  هاي پولی بین سیاست  در ادبیات براي تخمین رابطه

  (منحنی فیلیپس) با این تفاوت که در سمت متغیرهاي مستقل، متغیر مربوط به انحـراف 

) 1982لیلین (  معیار تغییر شغل نیز آورده شده است. این تصریح مدل هماهنگ با مدل

  اند.  ) نوشته شده1982و سایر مقاالت ادبیات است که بر پایه لیلین (
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انباشـتگی بـین متغیرهـا     حاضر ابتدا ریشه واحد و هـم   اب برآوردگر در مطالعهبراي انتخ

، تمامی متغیرهـا داراي ریشـه واحـد    1یافته فولر تعمیم-شود. براساس تست دیکی آزمون می

ــه آورده مــی  شــوند.  هســتند، از ایــن رو، متغیرهــا بــه صــورت تفاضــل مرتبــه اول در معادل

را روي پسماند رگرسیون نرخ بیکاري بـر سـیگما    فولر-همچنین هنگامی که آزمون دیکی

شود. بـه عبـارت دیگـر،     واحد نبودن پسماندها رد نمی دهیم، ریشه و دیگر متغیرها انجام می

انباشـتگی   هـم   ریشه واحد بودنِ جمالت خطا به لحاظ آماري معنادار نیست. بنابراین، رابطـه 

سـاس سـطح متغیرهـا تصـریح کـرده      ) مـدل را برا 1982. لیلـین ( 2بین متغیرها وجـود نـدارد  

) با نقد به مقاله لیلین و تسـت ریشـه واحـد روي متغیرهـا،     1995است، اما میلز و همکاران (

  تفاضل متغیرها را جایگزین خود متغیرها کرده اسـت. همـانطور کـه گفتـه شـد در مطالعـه      

  است.   حاضر نیز از تفاضل درجه اول استفاده شده 

است. این  حجم پولبینی نشده  هاي مستقل، رشد پیشدر مدل اصلی یکی از متغیر

اسـت. از ایـن جهـت از    » نشده بینی گذاري پولی پیش سیاست«متغیر یک شاخص براي 

شـود   شود کـه براسـاس انتظـارات عقالیـی فـرض مـی       نشده استفاده می بینی مقدار پیش

ده بـر  بینـی نشـ   شده تاثیري بر نرخ بیکاري ندارد و فقـط بخـش پـیش    بینی سیاست پیش

از مـدل بـارو   » نشده پـول  بینی رشد پیش«تغییرات نرخ بیکاري موثر است. براي تخمین 

)تابعی از نرخ بیکاري DMکند که رشد پول ( شود. بارو استدالل می ) استفاده می1977(

UNنشده مخارج دولت  بینی ، مقدار پیشFEDV هـاي پـول در گذشـته     ي رشـد  و وقفه

  . 3شود استفاده می M1 است. براي مقدار نقدینگی از

هاي دولت است. در اینجا به  )، هزینهDMدهنده براي رشد پول ( یک متغیر توضیح

هاي مالی دولت از کانـال رشـد پـول بـر      طور ضمنی این فرض اعمال شده که سیاست

بیکاري موثر است. به طور مشابه در منحنی فیلیپس و ادبیات پیرامون آن نیز اثرگذاري 

                                                                                                              
1- Augmented Dicky Fuller 

تفاضل درجه اول کنترل شد، ضرورتی به استفاده از   واسطه هانباشتگی وجود ندارد و ریشه واحد ب هنگامی که هم -2

  .وجود ندارد Error Correction Model (ECM)تر مانند تصحیح خطا  هاي پیچیده مدل

  . نیز براي سنجش استحکام نتایج استفاده شود M2گرهاي پولی مانند  آتی از سایر تجمیع  مناسب است در مطالعات -3
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) 3است؛ با این استدالل است که در رابطـه (  متقابل سیاست پولی و بیکاري بحث شده 

  .1است سیاست پولی استفاده شده   دهنده از سیاست مالی به عنوان توضیح

  

)3(  
DM� =	β� +	β�FEDV	 +	�α�DM���

�

���

	+	�λ�UN���

�

���

+	(time	and	quarter	Dummies) +	η�

 

  

بینـی شـده    تفاضل هزینه محقق شده دولت منهاي هزینه پـیش  FEDV)، 4در مدل (

FEDVاست:  = log(FED) − 	log(FED∗)کند که دولت  . بارو همچنین فرض می

بینی شده برابر است با  یعنی هزینه پیش کند؛ بینی می نگر پیش هاي خود را گذشته هزینه

  .2یابد هاي گذشته که این وزن به صورت نمایی کاهش می میانگین موزون از هزینه

رشـد   ينشده پول برابر است با رشد محقق شده منهـا  بینی یشنرخ رشد پ یتدر نها

����به بیان ریاضی: شده؛  بینی یشپ
� = ��� − ��� � =	���.  

بینی نشده پول و  هاي مورد استفاده در تخمین مقدار رشد پیش جدول مربوط به داده

بینی نشده پول به عنوان متغیر مستقل در  است. رشد پیش نتایج تخمین در پیوست آمده

  مدل اصلی استفاده خواهد شد. 

  . 3شود تا اثرات سیگما بر بیکاري بررسی شود در بخش پنجم مدل تخمین زده می

  

                                                                                                              
بر بیکاري موثر است و کانال مستقیمی از سیاست مالی به بیکاري » پولی«با این استدالل که هر تغییر مالی از کانال  -1

  .نیست) 2مدل (در مدل اصلی » سیاست مالی«وجود ندارد، ضرورتی به استفاده از متغیر 

2- FED�
∗ = ∑ λ�FED���

�
. تخمـین زده شـده اسـت    2/0 نمایی رسازي درستبا استفاده از روش حداکث λو  ���

  .دهد تغییر آن نتایج را به اندازه معناداري تغییر نمی مچنینه

بـا  . اسـت   شده زده ینتخم یعیطب یکاري، بپنجمشده در بخش  زده ینتخم یببا استفاده از ضرا یمهدر بخش ضم -3

آورده  یمهجـداول آن در بخـش ضـم    یـل دل یندارد به همـ  یشتريب یقبه تدق یازبوده و ن یهاول یجنتا ینا ینکهتوجه به ا

 .شود یم
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  تخمین مدل و نتایج - 5

  رگرسیون با حضور سیگماي لیلین - 1- 5

  :شود تصریح می) به این صورت 2در بخش چهارم رابطه (

  

)2(  
∆U� =  β� +  β�∆σ� +  �α�∆DM R���

�

���

 +  �γ�∆U���

�

���

 

+ (year and quarter Dummies )+ ϵ�

 

در سـتون اول فقـط   است. ) آمده 2جدول ( ) براي سیگماي لیلین در2نتایج رابطه (  

متغیر سیگما در رگرسیون آمده است. در سـتون دوم و سـوم متغیرهـاي پیشـین      tزمان 

دار  ها ضرایب مربوط به سـیگما معنـی   اند. در هیچ یک از تخمین سیگما نیز اضافه شده

سیگما منفی  2هاي ستون اول و دوم تمایل بلندمدت . همچنین در رگرسیون1نبوده است

اي متغیرهـاي   ین مقدار مثبت است. همچنین آزمـون معنـاداري دسـته   و در ستون سوم ا

شود. دلیل اینکه بـراي بـازار کـار ایـران سـیگما       سیگما نیز در هر سه رگرسیون رد می

توان در تفاوت ساختار و نـوع افـراد بیکـار در ایـران و کشـورهاي       دار نیست، می معنی

شود  ي افراد بیکار است مشاهده میبند ) که مربوط به دسته1دیگر دانست. در نمودار (

سـال گذشـته شـاغل     5درصد افراد بیکـار افـرادي هسـتند کـه در      40تا  30که حدود 

اند، این در حالی اسـت کـه تعـداد     اند و بیشتر براي اولین بار وارد بازار کار شده نبوده

لـین  درصـد اسـت (لی   15افراد تازه وارد به بازار کـار در اقتصـادي ماننـد آمریکـا زیـر      

درصد افراد بیکـار از کـار قبلـی خـود بیکـار       60). درمقابل در ایران تنها حدود 1982

درصد افراد بیکار را تشکیل  80اند، اما در بازار کار ایاالت متحده این افراد باالي  شده

دهند. با فرض اینکه افراد تازه وارد در تغییر اشـتغال و تغییـر سـاختاري بـازار کـار       می

دار بودن سیگما در ایران کـاهش   د با افزایش درصد افراد تازه وارد، معنیتاثیري ندارن

  شود. یابد. در بخش بعد این موضوع بیشتر بررسی می می

                                                                                                              
نبودن آن  بهینهعالوه بر موارد گفته شده در متن، معنادار نبودن سیگما ممکن است به دلیل کوچک بودن نمونه و  -1

 .)کیفیت پایین داده هاي آماري در این سطح از تفصیل( در سطح فصلی به تفکیک کدهاي دو رقمی باشد

2- Long Run Propensity (LRP) 
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 معیار بخشی اشتغال بر نرخ بیکاري کل  انحراف ): اثرات2جدول (

 (1) (2) (3) 

نرخ بیکاريمتغیروابسته:  متغیرها  

L/DMR بینی نشده پول نرخ رشد پیش   
4/640 5/002 5/438 

(7/470) (7/605) (7/816) 

L2/DMR 
5/091 7/679 7/337 

(7/800) (8/270) (8/783) 

L3/DMR 
-6/284 -4/275 -7/821 

(9/888) (10/280) (10/486) 

L4/DMR 
4/977 5/488 3/365 

(8/358) (8/538) (9/310) 

Sigma معیار تغییر اشتغال بخشی  انحراف   
-2/326 -4/968 -4/410 

(5/422) (5/915) (6/140) 

L/sigma 
 -5/209 -0/655 

 (5/860) (7/314) 

L2/sigma 
  8/469 

  (7/076) 

Observations 50 49 48 

Adjusted R-squared 0/551 0/543 0/535 

Joint Significance of sigma p_value 0/675 0/564 0/363 

Joint Significance of DMR p_value 0/331 0/327 0/114 

Joint Significance of UN p_value 0/0129 0/0133 0/0313 

LRP of DMR اثر بلندمدت   8/425 13/89 8/318 

LRP of UN اثر بلندمدت   -0/319 -0/316 -0/277 

LRP of sigma اثر بلندمدت   -2/326 -10/18 3/404 

است. به دلیل وجـود   معیار بخشی (سیگما) بر نرخ بیکاري کل نشان داده شده   توضیحات: اثرات انحراف

اسـت.   جمعی رد شده  است. آزمون هم ریشه واحد براي تمامی متغیرها از تفاضل مرتبه اول استفاده شده 

از باقیمانده مدل اجرا شـده در پیوسـت    نشده بینی است. سیاست پولی پیش 13964تا  13841بازه زمانی 

هاي مالی به عنوان یک کانال اثرگذاري بر سیاست پولی در مدلسـازي کنتـرل    سیاستدست آمده است.  به

هاي بازار کار   معیار بخشی اشتغال (سیگما) از محاسبات محقق مستقیما از داده  انحرافاند (پیوست).  شده

معیار ناهمسانی و همبستگی سریال مستحکم هستند.   نسبت انحراف ها است. تمامی تخمین  استخراج شده

ها  خطاي استاندارد در داخل پرانتزها گزارش شده است. متغیرها مجازي مربوط به فصل و سال در تخمین

همچنین نرخ بیکاري و تاخیرهاي آن نیز جزو متغیرهاي مستقل حضور دارند که  در نظر گرفته شده است.

  داده نشده است.   در جدول نشان

  درصد 1درصد. *** خطاي نوع اول  5درصد. ** خطاي نوع اول  10* خطاي نوع اول 

  هاي پژوهش منبع: یافته



 239.. .یاشتغال بخش ییراتتغ ي،ساختار یکاري: بیراندر ا یکارينرخ ب يلسازمد

 
 

 

 

 

معیار   انحراف«و » معیار بخشی  انحراف«همزمان رگرسیون با حضور  - 2- 5

  »  نرخ تخریب شغل

شـود کـه بـه نظـر      مـی ) بـر بیکـاري معنـادار ن   1982در بخش قبل مشاهده شد اثر سیگماي لیلین (

رسید دلیل آن به علت کم بودن نسبت افراد تازه بیکار شده به کل بیکارها و یا کیفیت پـایین   می

معیـار افـرادي کـه      داده هاي آماري باشد. براي کنترل سیگما نسبت به افراد بیکار شده، انحـراف 

شـود. بـراي ایـن     اضـافه مـی   ))2) (رابطه (2اند به مدل رگرسیون ( تازه شغل خود را از دست داده

هـاي مختلـف را کـه از طـرف عرضـه و       فعالیـت  معیار تخریب شغل براي رشـته   منظور، انحراف

)، نتـایج  3شود. در جدول ( اند به صورت جداگانه به متغیرهاي مستقل اضافه می تقاضا از بین رفته

ربـوط بـه سـیگما    شود کـه در سـتون سـوم، نتـایج م     است. مشاهده می این رگرسیون آورده شده 

جایی شغلی،  رسد تغییر ساختار بازار کار به علت جابه دار شده است. پس به نظر می مثبت و معنی

نشـان    Fشود که در کوتاه مدت نـرخ بیکـاري افـزایش یابـد. همچنـین نتـایج آزمـون         باعث می

ب سـه  هر سه ضریب سیگما به صورت همزمان معنادار هستند، اما هنگامی که ضـرای دهد که  می

شـود، امـا    شود، تنها سیگماي دو فصل قبـل معنـادار مـی    متغیر حاوي سیگما جداگانه بررسی می

توان بـه آن اسـتناد    مستحکم نیست، نمی 2و ستون  1هاي ستون  چون این نتیجه نسبت به تصریح

 هـا باشـد و   تعـداد مشـاهدات و نـوع داده     کرد و احتمال دارد مثبت و معنادار شدن مربوط به بازه

  معنی شود.   اگر بتوان مشاهدات بیشتري را به مدل اضافه کرد، اثرات دوباره و همانند قبل بی

اثر نرخ تخریب شغل از طرف عرضه روي بیکاري مثبت است، اما معنـادار نیسـت.   

معیـار    شود اثر منفی و معنـادار انحـراف   اثر مهم دیگري که در این جدول مشاهده می

هـاي تجـاري    ضه) بر کاهش بیکـاري اسـت. در چرخـه   نرخ تخریب شغل (از طرف عر

شوند و  هاي با بازدهی کمتر از بازار خارج می زمانی که در دوره رونق قرار داریم بنگاه

هاي با بازدهی بیشتر، باالتر است.  ها نسبت به بنگاه نرخ تخریب شغل از طرف این بنگاه

ر نـرخ تخریـب شـغل بـاال     معیا  شود که انحراف این اختالف در نرخ تخریب باعث می

هاي تجاري رسم  معیار نرخ تخریب شغل نسبت به چرخه  )، انحراف6برود. در نمودار (

 45/0ها  . جالب است که این دو همبستگی باالیی باهم دارند. همبستگی آنشده است

معیار با نـرخ بیکـاري بـه ایـن دلیـل        است. بنابراین، دلیل همبستگی منفی نرخ انحراف

 هاي تجاري با نرخ بیکاري همبستگی منفی دارد.  رخهاست که چ
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 یارمع  انحراف«کل در حضور  یکاريبر نرخ ب »یبخش یارمع  انحراف«): اثرات 3جدول (

 »شغل یبنرخ تخر

 (1) (2) (3) 

نرخ بیکاريمتغیر وابسته:  متغیرها  

L/DMR بینی نشده پول رشد پیشوقفه اول    
5/765 5/381 11/480 

(7/925) (7/433) (7/126) 

L2/DMR 
6/832 14/459** 21/948*** 

(7/937) (7/349) (7/924) 

L3/DMR 
-1/898 7/903 7/913 

(10/495) (9/606) (9/293) 

L4/DMR 
3/383 14/351* 12/395 

(8/039) (7/575) (8/721) 

(Sigma) معیار تغییر شغل  انحراف  
0/391 -5/410 -7/805 

(5/228) (6/183) (6/207) 

L/sigma 
 -6/576 2/712 

 (5/497) (7/230) 

L2/sigma 
  17/330*** 

  (6/523) 

Sside_jobD معیار تخریب شغل از طرف عرضه  انحراف   
0/138 0/449 0/457 

(0/513) (0/526) (0/614) 

L/Sside_jobD 
 -1/212* -1/378** 

 (0/633) (0/651) 

L2/Sside_jobD 
  0/789 

  (0/591) 

Dside_jobD معیار تخریب شغل از طرف تقاضا  انحراف   
-1/452* -1/206 -1/700** 

(0/774) (0/744) (0/674) 

L/Dside_jobD 
 -1/505** -2/467*** 

 (0/653) (0/626) 

L2/Dside_jobD 
  -0/639 

  (0/926) 
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 - )3جدول (ادامه 

 (1) (2) (3) 

بیکارينرخ متغیر وابسته:  متغیرها  

 48 49 50 تعداد مشاهدات

Adjusted R-squared 0/563 0/571 0/594 

LRP of Dside_jobD معیار   اثر بلند مدت انحراف 

 تخریب شغل از طرف تقاضا

-
1/452 

-2/711 -4/806 

LRP of Sside_jobD معیار تخریب   اثر بلند مدت انحراف 

 شغل از طرف تقاضا
0/138 -0/763 -0/132 

است. به دلیل وجود ریشه واحد،  معیار بخشی (سیگما) بر نرخ بیکاري کل نشان داده شده   توضیحات: اثرات انحراف
تا  1-1384است. بازه زمانی  جمعی رد شده  است. آزمون هم براي تمامی متغیرها از تفاضل مرتبه اول استفاده شده 

دست آمده است.  بینی از باقیمانده مدل اجرا شده در پیوست به است. سیاست پولی و مالی غیرقابل پیش 1396-4

است. تمامی  هاي بازار کار استخراج شده   معیار بخشی اشتغال (سیگما) از محاسبات محقق مستقیما از داده  انحراف

م هستند. خطاي استاندارد در داخل پرانتزها معیار ناهمسانی و همبستگی سریال مستحک  ها نسبت انحراف تخمین

همچنین نـرخ   ت.ها در نظر گرفته شده اس گزارش شده است. متغیرها مجازي مربوط به فصل و سال در تخمین
* خطاي نوع داده نشده است.  بیکاري و تاخیرهاي آن نیز جزو متغیرهاي مستقل حضور دارند که در جدول نشان

  درصد 1درصد. *** خطاي نوع اول  5اول درصد. ** خطاي نوع  10اول 

  هاي پژوهش منبع: یافته
 

  

اشتغال ییرتغ یانسو وار يتجار يها چرخه یزمان ي): سر6نمودار (

  
 هاي پژوهش منبع: یافته
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   گیري بندي و نتیجه جمع -5

  تواند: نوسانات نرخ بیکاري در دوران رکود و رونق تجاري، می

هاي کالن اقتصاديِ خارج از بازار کار اتفـاق بیفتـد و کـل بـازار را تحـت       بر اثر شوك -1

ها موقتی و یا پـولی   تاثیر قرار دهد در این صورت، اگر دولت تشخیص دهد که این شوك

  هاي مناسب مالی و پولی اثرات منفی شوك را کاهش دهد.  تواند با سیاست است، می

اثر اثرات تغییرات درون بازار کار باشد و یا بـه هـر دلیلـی    اگر نوسانات بیکاري بر  - 2

هاي دولت  هاي کالن فقط بخشی از بازار کار را مورد هدف قرار دهد، سیاست شوك

اثر خواهد بود. براي مثال در شرایطی که افزایش بیکاري به دلیل تغییـرات سـاختار    بی

هـاي   کار و یـا افـزایش هزینـه    ها در بازار تر شدن قیمت باشد، مانند چسبنده 1اقتصادي

هاي پولی و مالی دولت قادر نخواهد بود بیکاري  وجو براي شغل جدید، سیاست جست

مشـهور  » بیکاري طبیعی«را کاهش دهد. این نوع از بیکاري که در ادبیات اقتصادي به 

  . 2هاي مختلفی الگوسازي شده است شده است با استفاده از مدل

است به طوري کـه سـهم هـر     ي نرخ بیکاري پرداخته شده در این مطالعه به مدلساز

معیـار نـرخ     هاي پولی و مـالی دولـت، نوسـانات بـازار کـار و انحـراف       یک از سیاست

است. (براي  تخریب شغل از طرف عرضه و تقاضا در کل نرخ بیکاري تخمین زده شده 

هـاي مختلـف    معیار اشتغال، تغییرات نرخ رشـد اشـتغال رشـته فعالیـت      برآورد انحراف

  ). 1982است (سازگار با لیلین،  مورد استفاده قرار گرفته t-1به زمان  t   اقتصادي از زمان 

معیار نرخ تخریب شغل وقتی این   ي حاضر این است که انحراف نتیجه دیگر مطالعه

 بخواهیم شود. اگر تخریب از طرف تقاضاي نیروي کار باشد، باعث کاهش بیکاري می

گونه باید گفت  کنیم این تفسیر اشتغال تغییرات و از طریق کار بازار در ار رونق مفهوم

 رونق بیشتري هاي بنگاه و شوند می ورشکسته بیشتري هاي بنگاه رونق، هاي دوره که در

 بیشتر ورشکستگی که دانیم می متناظر شود. می گرفته اشتغالشان تخریب جلوي و گرفته

 بـازار  از ناچارنـد  ورتـر  بهـره  کـم  هـاي  بنگاه که است رونق دوران هاي ویژگی از یکی

   .شوند خارج

                                                                                                              
1- Structural Transformation 

  . است  بیکاري طبیعی مستخرج از مدل حاضر نیز در پیوست آنالین مقاله گزارش شده -2
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هـاي اخیـر در ادبیـات بـازار      براي ادامه مسیر این تحقیق و با توجه به اینکه در سال

توان با استفاده  گیرند، می وجو و تطبیق بیشتر مورد استفاده قرار می هاي جست کار، مدل

هاي بررسی شده در  تري براي مکانیزم مستحکمتر و  هاي خرد موجود نتایج دقیق از داده

هاي طرح آمارگیري نیروي کار  این مقاله به دست آورد. همچنین با توجه به اینکه داده

نیز براي تدقیق بیشـتر در   1هاي سنجی پنل پویا توان از روش هستند، می» پنل چرخشی«

فعال شـدن و   یراز تاثالعه با توجه به اینکه در این مطبازار کار ایران بهره برد. همچنین 

شده، الزم است در مطالعات آتی  یپوش چشم یکاريفعال شدن افراد در نوسانات ب یرغ

  .تاثیر این امر بر نوسانات بیکاري مدنظر قرار بگیرد

  

    

                                                                                                              
1- Dynamic Panel data Methods 
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  ها و کم و کیف آن ها داده منابع -الف پیوست

ایـران چقـدر بـه خـاطر     سوال پژوهش ما این است که نوسانات نرخ بیکاري در بـازار کـار   

بیکاري طبیعی است و چه مقدار به خاطر دیگر عوامل کالن اقتصادي است. فرضیه مـا ایـن   

است که بیکاري طبیعی به خاطر تغییر اشـتغال افـراد از یـک رشـته فعالیـت بـه یـک رشـته         

ر ناپذی بر است، بیکاري طبیعی و اجتناب بر و هزینه فعالیت دیگر است و چون این تغییر زمان

تـا   1384خواهد بود. به همین دلیل الزم است که تغییـر اشـتغال از ابتـداي فصـل اول سـال      

هاي مختلف در اختیار داشته باشیم.  فعالیت  را به تفکیک رشته 1396انتهاي فصل آخر سال 

هاي مورد نیاز از نتایج طرح آمارگیري نیروي کار که توسط مرکز آمـار انجـام شـده،     داده

  ست.استخراج شده ا

» طرح آمـارگیري نیـروي کـار   «و در قالب طرحی با نام  1384مرکز آمار از ابتداي سال 

هاي مربـوط اوضـاع خـانوار     پرسش، داده 50اي مفصل شامل حدود  نامه با استفاده از پرسش

گیري کشوري است و تواتر  ها به صورت نمونه آوري کرده است. داده در بازار کار را جمع

  .زمانی آن فصلی است

آید این است که در آن، رشـته فعالیـت    ها که به کار ما می هاي مهم این داده از ویژگی

تعیین شده است. براي کدگذاري شـغل افـراد از سـال     ISICهر فرد نمونه با استفاده از کد 

اسـتفاده   ISIC4به بعـد از اسـتاندارد    1392و از سال  ISIC3.1از استاندارد  1391تا  1384

شده است. با توجه به اینکه تبدیل این دو استاندارد به یکـدیگر بـه صـورت یـک بـه یـک       

بندي  رشته فعالیت تقسیم 23تا است را به 90ها را که  پذیر نیست، ما کل رشته فعالیت امکان

ایم به طوري که هم بتوان دو استاندارد را با هم سازگار کرد و هم اطالعات زیادي از  کرده

ها تغییر شغل از یک کد بـه کـد دیگـر را     بندي ت ندهیم.؛ زیرا با کم کردن تعداد دستهدس

 ISICها در دو استاندارد  ها و همچنین تبدیل آن فعالیت توانیم دنبال کنیم. جدول رشته نمی

  در ضمیمه آورده شده است.

الی را گذاري پـولی و مـ   همچنین الزم است که تغییرات بیکاري بر اثر تغییرات سیاست

) را M1نیز کنترل کنیم به همین دلیل سري زمانی بودجه دولت و همچنین حجم نقدینگی (

ایـم.   گـذاري مـالی و پـولی اسـتفاده کـرده      ي سیاسـت  به ترتیب به عنوان متغییرهاي نماینده

هاي زمانی بانـک مرکـزي    مقادیر مختلف مربوط به این دو متغیر را از بانک اطالعات سري

  ایم. دریافت کرده
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  بینی نشده پول تخمین رشد پیش

VARIABLES Money(M1) Growth 

Money(M1) Growth = L1 
-0/037 

-0/128 

Money(M1) Growth = L2 
0/387*** 

-0/112 

Money(M1) Growth = L3 
-0/300* 

-0/155 

Money(M1) Growth = L4 
0/189 

-0/18 

Anticipated Government expenditure Growth 
-0/001 

-0/023 

log( u /(1- u)) = L1 
-0/001 

-0/026 

log( u /(1- u)) = L2 
0/014 

-0/034 

log( u /(1- u)) = L3 
0/043 

-0/029 

log( u /(1- u)) = L4 
-0/02 

-0/03 

Constant 
0/072 

-0/047 

Observations 59 

Adjusted R-squared 0/772 
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  برآورد نرخ بیکاري طبیعی -پیوست ب

همانطور که در مرور ادبیات هم اشاره شد، بیکاري ساختاري یا بیکاري طبیعـی سـطحی از   

آیـد. در   بیکاري است که توسط انفعاالت و تغییرات ساختاري داخل بازار کار بوجـود مـی  

بیکـاري  . فرض این است کـه  1شود براي براي اقتصاد ایران محاسبه می ادامه بیکاري طبیعی

بینـی نشـده پـول در آن     نرخ تغییر شغل است و رشد پیش معیار  طبیعی تنها ناشی از انحراف

DMR∆که  فرض شده استاثري ندارد؛ یعنی    برابر صفر است. ���

  

)4(  
U�

∗ =  β�� +  U��� + �β
��1
� ∆σ�

�

���

+ �γ��∆U���

�

���

+  (year and quarter Dummies) 

  

معیار سـیگماي لیلـین، نـرخ تخریـب شـغل طـرف         مربوط به هر سه انحراف �σ∆متغیر 

�U) ، 7تقاضا و نرخ تخریب شغل طرف عرضه است. در نمودار (
که همان نـرخ بیکـاري    ∗

طبیعی است، رسم شده است. همانطور که بحث شد نرخ بیکـاري طبیعـی در یـک اقتصـاد     

هاي مختلف نرخ  این است که در زمانکند و دلیل آن  ثابت نیست و در طول زمان تغییر می

تغییر اشتغال داراي پراکندگی متفاوتی است و بیکاري حاصل از زمانبر بودن ایـن تغییـر در   

دهـد کـه در اقتصـاد ایـران معمـوال بانـک         ها نشان مـی  . دادهاستزمانهاي مختلف متفاوت 

کنـد و تقریبـا    مرکزي ساالنه به صورت میانگین یک مقدار ثـابتی بـه نقـدینگی اضـافه مـی     

نشده ندارد. بنابراین، نرخ بیکاري طبیعی تقریبا با نـرخ بیکـاري    بینی سیاستگذاري پولی پیش

شـود کـه نـرخ     برابر است و مقدار کمـی از آن انحـراف دارد. در نمـودار نیـز مشـاهده مـی      

  دهد. بیکاري طبیعی نرخ بیکاري را با تقریب خوبی توضیح می

هـایی انحـراف بسـیار کمتـري از نـرخ       کاري طبیعی در بـازه شود که بی البته مشاهده می 

نوسـانات بیکـاري    1392تا فصل دوم سـال   1391فصل دوم سال   بیکاري دارد. مثال در بازه

بسیار نزدیک نوسانات نرخ بیکاري طبیعی است. این بدین معنی اسـت کـه بیشـتر نوسـانات     

                                                                                                              
هـاي   این نرخ در ادبیـات مربـوط بـه چرخـه     ؛کند یکه نرخ بیکاري طبیعی را محاسبه م) 1982(لیلین   بجز مطالعه -1

 . شود وجوي کار هم محاسبه می هاي جست تجاري، منحنی فیلیپس و مدل
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این زمان اقتصاد دچار شـوك و   این سال به خاطر دالیل حقیقی و ساختاري است؛ یعنی در

تـا   1389هـاي قبـل از آن بـه مخصـوص از سـال       یا تغییرات حقیقی شده است، اما در سـال 

، نرخ بیکاري از نرخ بیکاري طبیعی فاصله بیشتري دارد و مقدار آن تا قبـل  1-1391ابتداي 

و  1390ي تـا انتهـا   1389بیشتر از نـرخ طبیعـی و بعـد از سـال      1394و بعد از سال  1389از 

اسـت کـه بخشـی از      کمتر از نرخ طبیعی است. این بدان معنی 1393تا انتهاي  1392ابتداي 

شـود.   ها توسط عوامل غیرحقیقی (مثال سیاست پولی) توضیح داده مـی  بیکاري در این سال

هاي بیکار در اقتصاد زیاد بوده است باید به  به علت تحریم ظرفیت 1392البته چون در سال 

  هاي آتی باشد. تواند سوال پژوهش گرفته شده با دقت بیشتري پرداخته شود که مینتیجه 

نرخ بیکاري از نرخ بیکاري طبیعی در این ادبیات دو معنا دارد: اول آنکـه  دن بو تر پایین

پایین تربودن بیکاري از بیکاري طبیعی یـک پروکسـی از شـرایط رونـق در کشـور اسـت.       

رونـق معنـا   -هـاي رکـود   بدیهی است تفسیر قطعی این پروکسی تنها در کنار سایر پروکسی

ي از بیکاري طبیعـی در ادبیـات نیـروي کـار بـه      دهد، اما به هر صورت پایین بودن بیکار می

است. دوم آنکه از آنجـا کـه     و مورد استفاده قرار گرفته  عنوان چنین پروکسی شناخته شده

تر بودن بیکـاري   بیکاري طبیعی از صفر قراردادن پسماند سیاست پولی به دست آمده، پایین

ر بـرده شـده و اثـر خـود را در     کـا  بدان معنا است که سیاست پولی انبساطی بیش از حد بـه  

هایی بـا ادبیـات موضـوع نیـز      کاهش بیش از حد نرخ بیکاري نشان داده است. چنین تحلیل

هـاي مشـابهی اسـتفاده     سازگار است و سایر محققین نیز درخصوص سایر کشورها از تحلیل

نیـز  هـاي دیگـر    از روش طبیعـی  مطلـق نـرخ بیکـاري    مقدار البته باید براي تخمیناند.  کرده

، تکیـه بـر   کـرد گذاري اسـتفاده   استفاده کرد تا بتوان با اطمینان بیشتري از آن براي سیاست

گـذاري بـراي کـاهش      دقـت سیاسـت   شودیک تحقیق و یک روش ممکن است که باعث 

  . شودبزرگی  يبیکاري دچار خطا

  هاي مختلف آورده شده است.  ) براي فصل7)، جزییات نمودار (5در جدول (
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  يساختار یکاريو ب یکاري): نرخ ب7نمودار (

  
  هاي پژوهش منبع: یافته
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  تخمین نرخ بیکاري طبیعی): 5(جدول 

 σتقاضا: انحراف معیار تخریب شغل طرف تقاضا؛  σ(سیگما: انحراف معیار نرخ رشد اشتغال بخشی؛ 

  عرضه: انحراف معیار تخریب شغل طرف تقاضا)

 
هاي اصلی تحقیق حاضر است. ستون سوم سیگما است که برابر با انحراف معیار نـرخ   توضیحات: جدول بیانگر یافته

بخش اقتصاد نسبت به مقدار خـودش در سـال گذشـته     19رشد اشتغال بخشی است که در هر فصل براي هر یک از 

رتیب از سوي طرف تقاضا و از سوي عرضه تخریب شغل را نشان میدهد که به ت 5و  4هاي  است. ستون محاسبه شده 

آید. نرخ بیکاري  ) به دست می2در مدل ( DMR=0نرخ بیکاري طبیعی است که از اعمال  6اند. ستون  بوجود آمده

سال به کل جمعیت فعـال و بـا    10) که برابر با جمعیت جویاي کار باالي 1398از تعریف بیکاري (تا قبل از تابستان 

  ساعت کار در هفته منتهی به آمارگیري است. 1ازاي حداقل احتساب اشتغال به 

  هاي پژوهش : یافته منبع
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)، نرخ بیکـاري و نـرخ بیکـاري طبیعـی کـه بـه ترتیـب از داده و مـدل بـه          5در جدول (

است. همانطور که پیشتر توضیح داده شد، نرخ بیکـاري طبیعـی از    اند ارائه شده  دست آمده

آیـد.   زده شـده بـه دسـت مـی     بینی نشـده در مـدل تخمـین    هاي پیش صفر قرار دادن سیاست

نرخ بیکاري بـاالتر از نـرخ بیکـاري طبیعـی اسـت، اقتصـاد       هایی که  رود در فصل انتظار می

تـر از نـرخ    تر از ظرفیت کامل باشد و بالعکس، هنگامی که نرخ بیکاري پـایین  کشور پایین

بیکاري طبیعی است، اقتصاد در وضعیتی باالتر از ظرفیت کامل بـه فعالیـت پرداختـه باشـد.     

پرسـکات  -سـتفاده از فیلتـر هـدریک   براي آزمون صحت این نتایج، روند بلندمـدت را بـا ا  

گـزارش   9ایم. سپس تولید ناخـالص داخلـی رونـدزدایی شـده را در سـتون       دست آورده به

) با پروکسی به دست آمـده از تفاضـل   9ایم. همبستگی تولید روندزدایی شده (ستون  کرده

درصـد اسـت. اگـر ایـن      15) برابـر بـا مقـدار    8نرخ بیکاري و نرخ بیکـاري طبیعـی (سـتون    

درصـد دسـت    21تمرین را با تولیـد ناخـالص داخلـی بـدون نفـت انجـام دهـیم بـه مقـدار          

هـا تـا    دهـد کـه هـر دوي ایـن پروکسـی      خواهیم یافت. مثبت بودن این همبستگی نشان می

گر ظرفیت استفاده شده در اقتصـاد هسـتند. هرچنـد کـه کوچـک بـودن ایـن         حدودي بیان

به دلیـل فصـلی بـودن، اسـتفاده از دو روش کـامال      تواند ناشی از دقت پایین داده  مقدار می

هاي تجـاري تولیـد و یـا اسـتفاده از      خه متفاوت براي یافتن نرخ بیکاري طبیعی در مقابل چر

ها و سایر عوامـل اثرگـذار باشـد. تـدقیق در ایـن       همبستگی ساده بدون در نظر گرفتن وقفه

  شود.   مورد به مطالعات آتی واگذار می
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