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  چکیده
 شمار می آید. اوکانب کننده هر اقتصادي ترین مؤلفه هاي توصیف رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاري از مهم

هاي صورت گرفته در الگوي  ها پی برد. بازنگرين آنه رابطه معکوس بیب هاي این دو متغیر ) با مطالعه داده1962(

. از آنجـا کـه مباحـث    شد 3و تابع تولید 2، شکاف تولید1هاي تفاضلی توسط اوکان منجر به توسعه فرمارائه شده 

متعددي در رابطه با بازار کار در سالیان اخیر صورت گرفته است، در این مطالعه با هدف ارایه تحلیلی علمی از 

مدت اوکان در  بلندمدت و کوتاه شرایط موجود اقتصاد کشور با بکارگیري رهیافت پسران و همکاران، ضرایب

در  GDP. نتایج وجود رابطه هم انباشتگی بین دو متغیر نرخ بیکاري و نرخ رشد شدبرآورد  ARDLقالب الگوي 

را تأیید کرد. همچنین نتایج نشان داد براي کاهش نرخ بیکاري  1390تا  1353قالب سه فرم مزبور براي بازه زمانی 

درصد الزم است. در پایان، تحلیل علیت گرنجري نشان داد که در  10درصد، نرخ رشد اقتصادي  10به کمتر از 

میان متغیرهاي توضیحی وارد شده به مدل از قبیل نرخ فرم هاي تفاضلی، شکاف تولید و تابع تولید، رابطه علیت 

  .به صورت یک سویه برقرار است GDPبیکاري و رشد 
  

  .JEL: E230 ،E240 ،E270 بندي طبقه

هـا، الگـوي خـود بازگشـت بـا       قانون اوکـان، هـم انباشـتگی، آزمـون کرانـه      ها: کلیدواژه

   .، علیت گرنجريARDL (4هاي توزیعی ( وقفه

                                                                                                              
  کی: ، پست الکترونیزیست از دانشکده اقتصاد عالمه طباطبایی با گرایش محیط يکارشناسی ارشد علوم اقتصاد *

rakhbary@gmail.com 
  ، نویسنده مسئول، پست الکترونیکی:استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی **

amadeh@gmail.com 
1. Differenced Version
2. Gap Version
3. Production Function Form
4. Autoregressive Distributed Lag 



  1394، زمستان 59شماره  ،پانزدهمفصلنامه پژوهشنامه اقتصادي، سال  126

 

 

   مقدمه -1

رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاري در هر کشوري به مثابه عالئـم رونـق و یـا رکـود     

هـاي تجـاري و یـا     اقتصاد مورد توجه قرار دارند. زمانی که بحران اقتصادي به واسطه سیکل

ین دو متغیر به عنـوان اولـین   با نگاهی به اتوان  می پیوندد، هاي اقتصادي به وقوع می سیاست

  عیت اقتصادي به تشریح و تحلیل اوضاع اقتصادي پرداخت. گرهاي وضنشان

گذاران هاي کالن اقتصادي هستند که سیاستترین متغیر اشتغال و رشد اقتصادي از جمله کلیدي

  دهند.  نظر قرار میبات و توسعه اقتصادي، تغییرات آنها را مددر راستاي رسیدن به ث

که به واسطه ؛ اول ایندلیل قابل ذکر استدر زمینه اهمیت باالي وضعیت متغیر اشتغال دو 

مهم نیروي انسانی در ساختار تولیدي است که اقتصاددانان در دوران  درك اهمیت جایگاه

). دوم، با توجه به مفـاهیمی کـه   1389معاصر بحث انقالب دانایی را مطرح کردند (مؤمنی، 

کـه تـوان تولیـدي یـک     هاست به نیـروي کـار    محور بیان شده، مدت در زمینه توسعه دانایی

گیـري   شـود. بـا شـکل    به صـورت فیزیکـی نگریسـته نمـی    فقط کشور را مشخص می سازد، 

محور و تولید دانش بنیـان، اثرگـذاري نیـروي کـار در توابـع       ادبیات مربوط به توسعه دانایی

تولید چندین برابر اهمیت یافت و از آن زمان نگاه تیزبینانه برخی کشورها به نیـروي کـار و   

  ث اشتغال و اهمیت ابعاد آن منجر به شکوفایی بیش از پیش اقتصادي آنها شده است. بح

عدم توجه به اشتغال و کم اهمیت شدن آن در ذهن دولتمردان و سیاسـتگذاران  همچنین 

هاي سنگینی را بـر اقتصـاد تحمیـل     برخی کشورها نه تنها به تولید آسیب رساند، بلکه هزینه

گیـرد   بـر مـی  ئل اقتصـادي، مباحـث اجتمـاعی را در   ل جدا از مساکرد. بعد دیگر بحث اشتغا

  ) که از حوصله این مقاله خارج است.1385(مؤمنی، 

هـاي مناسـب    يسیاستگذار در سالیان اخیر و عدم توجه بهموجود روند رشد اقتصادي با 

در زمینه ایجاد اشتغال به خصوص در شرایطی کـه بـر اسـاس آخـرین سرشـماري نفـوس و       

ل جمعیـت را تشـکیل مـی دهـد کـه      درصـد کـ   71سال، حـدود   64تا  15جمعیت ، 1مسکن

رود  گر حجم باالي عرضه نیروي کار در برابر تقاضا در دو دهه اخیر اسـت. بـیم آن مـی   بیان

                                                                                                              
  ، مرکز آمار ایران1390سرشماري نفوس و مسکن  .1
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که در هر دوره بر سیل بیکاران افزوده شده و شرایط رکودي مانع از غلبه بر وضـع موجـود   

ر شده توسط بانک مرکزي و نرخ بیکاري کـه توسـط   . با نگاهی به آمار نرخ رشد منتششود

تا حدود زیادي به رابطه معکوس میـان تغییـرات   توان  می مرکز آمار ایران منتشر شده است،

جهـت درك ایـن رابطـه ترسـیم     ) 1(نرخ بیکاري و رشد اقتصادي در ایران پی برد. نمـودار  

  شده است.
  

  ارينمودار پراکندگی نرخ رشد و نرخ بیک -)1(نمودار 

  
  

را شناسایی کرد و بـا اسـتفاده   نرخ بیکاري و رشد اقتصادي ) ارتباط 1962آرتور اوکان (

 هاي فصلی اقتصاد آمریکا نشان داد که به ازاي یک درصد کاهش (افزایش) در نرخ از داده

مطالعـات   ،درصد افزایش (کاهش) خواهد یافت. پس از وي 3 بیکاري، تولید حقیقی تقریبا

در کشورهاي مختلـف  نرخ بیکاري و رشد اقتصادي زیادي در خصوص اثبات وجود رابطه 

وجود رابطـه معکـوس میـان ایـن دو      هاي گوناگون صورت گرفت که بیشتر آنها و به روش

) رابطه بـین رشـد نـرخ بیکـاري و     2000( 1لئوپولد سانر ،متغیر را تأیید کردند. به عنوان مثال

درصـد کـاهش    1ا آزمون کرد و نشان داد که در اقتصاد اتریش براي حقیقی ر GDPرشد 

  درصد باشد.  16/4حقیقی بیش از  GDPنرخ رشد باید در نرخ بیکاري، 

                                                                                                              
1. Leopold Sogner (2000) 
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  200) قانون اوکان را براي منـاطق مختلـف اسـپانیا در بـازه زمـانی      2009( 1ویالورد و ماز

کوس بین بیکـاري و تولیـد   مورد بررسی قرار دادند و مالحظه کردند که رابطه مع 4-1980

) نیـز بـا بررسـی ارتبـاط     2000( 2براي اغلب مناطق و براي کل کشور برقرار است. جـیم لـی  

، نشان داد ضـرایب اوکـان در ایـن کشـورها     OECDکشور عضو  16میان این دو متغیر در 

  معنادار بوده ولی با یکدیگر متفاوتند.

در رابطـه بـا تصـریح قـانون اوکـان      در ایران و در سطح اقتصاد ملی مطالعات محـدودي  

اي که به طور منسجم به بـرآورد ضـریب اوکـان پرداختـه،      صورت گرفته است. تنها مطالعه

نامه خود ضریب اوکان را براي اقتصـاد ایـران    ) است که در پایان1386نیا ( تحقیق رضوانی

س آمـار  بـر اسـا   1384تـا   1368و  1367تـا   1353 ،1352تـا   1338هـاي   در سه دوره، سـال 

بر اساس آمارهاي فصلی برآورد کرده  84تا انتهاي سال  80ساالنه و براي دوره ابتداي سال 

  .  63/1و  05/1، 46/0، 18/0هاي فوق به ترتیب عبارتند از:  است. این ضریب براي دوره

اي به برآورد ضریب اوکان در غالـب سـه معادلـه     طی مقالهنیز ) 1391شهبازي و طالبی (

 80هاي پانل فصلی براي دوره زمـانی   و تابع تولید با استفاده از داده GDPتفاضلی، شکاف 

  در سطح استانی پرداختند.  86تا 

با رویکردي متفاوت به تحلیل قانون اوکان خواهیم پرداخت. هـدف از  حاضر در تحقیق 

انباشـتگی معرفـی شـده توسـط      ن بـا اسـتفاده از رهیافـت هـم    این مطالعه تخمین ضریب اوکا

) در سه حالـت معادلـه تفاضـلی، معادلـه شـکاف و تـابع تولیـد بـا         2001پسران و همکاران (

کنون برآورد فوق براي اقتصاد ایران با این رویکـرد انجـام   هاي سري زمانی است که تا داده

هـا بـه   تـوان از آن  آورد شوند، مـی به طور صحیحی بري مطرح شده الگوسه نشده است. اگر 

هاي  بینی همچنین پیش. عنوان ابزاري براي کنترل آمار نرخ بیکاري و نرخ رشد استفاده کرد

ان بـه تصـویر خواهـد    سیاسـتگذار  حاصل از آن به وضوح شـرایط بحرانـی کنـونی را بـراي    

بیکـاري  در سنجش صحت آمـار   نامبردههاي  توان از خروجی مدل کشید. عالوه بر این، می

                                                                                                              
1. Villaverd and Maze (2009) 
2. Jim Lee (2000) 
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ارائه شده توسط نهادهاي رسمی و همچنین درك مسیر آتی این دو متغیـر و بـه طـور کلـی     

  وضعیت اقتصاد کالن کشور بهره گرفت.

از اینکـه آیـا وجـود رابطـه بلندمـدت       است سؤال اصلی مورد نظر در این تحقیق عبارت

ود؟ بـه عبـارت   ) تأیید مـی شـ  2001میان این دو متغیر با کاربست روش پسران و همکاران (

  انباشتگی میان این دو متغیر را آزمون خواهد کرد. این تحقیق فرضیه وجود رابطه هم ،دیگر

هاي بعدي این مطالعه به این قرارند که در دو بخش بعدي، ادبیات مربـوط بـه قـانون     قسمت

اوکان و مطالعات صورت گرفته در این رابطه مورد بررسی قرار خواهـد گرفـت. در بخـش    

هاي مورد استفاده خواهیم پرداخت و متدولوژي تحقیق بیان خواهـد   به توصیف داده چهارم

براي قانون اوکان ارائه و نتایج حاصل از هـر کـدام تحلیـل    صورت  شد. در بخش پنجم سه

گیـري   بنـدي و نتیجـه   سپس علیت میان متغیرها بررسی خواهد شد. در پایان با جمع ،شود می

  یم داد.مطالعه حاضر را خاتمه خواه

  

 مروري بر ادبیات موضوع -2

به لحاظ نظري، اقتصاددانان بر این باورند که افزایش تولید و رونق اقتصادي با کاهش نـرخ  

کـه  کند  می بیکاري همراه است. در مسیر رونق، تقاضاي روز افزون کاال و خدمات ایجاب

بـودن رفتـار   بـا فـرض عقالیـی    -صاحبان کسب و کار در جهت حداکثر کردن منافع خـود  

افـزایش مقیـاس تولیـد را در پـیش گیرنـد کـه متضـمن         -تولیدکننده و رقابتی بودن صـنایع 

بکارگیري بیشتر عوامل تولید از جمله نیروي کار است. اگر روند تسلسـلی فـوق را بـه کـل     

اقتصاد تعمیم دهیم، انتظار می رود در سطح کالن شاهد کاهش نرخ بیکاري باشـیم. قـانون   

راه منحنی فیلیپس عاملی کلیدي در استخراج منحنی عرضه کل است. هریس و اوکان به هم

کنند که این قـانون از نظـر تجربـی نیـز بـه عنـوان یـک قاعـده          بیان می 1)2001سیلورستون (

  گذاري مطرح است.بینی و سیاست انگشتی مفید در پیشسر

                                                                                                              
1. Harris and Silverstone (2001) 
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رشـد اقتصـادي را   توان به کمک آن ارتباط میان نرخ بیکـاري و   هایی که می یکی از راه

وري همـواره   بهره ،وري است. در اغلب اقتصادهاي دنیا تشریح کرد، استفاده از مفهوم بهره

وري، رشد تولیـد ناخـالص داخلـی الزامـی      در حال بهبود است. براي حفظ روند بهبود بهره

 است. بازار نیروي کار نیز داراي پیوندي عمیق با مفهوم بهـره وري اسـت، بنـابراین تحلیلـی    

توانـد در روشـن کـرد مفـاهیم نظـري در       مختصر از ارتباط این مفهوم با بازار نیروي کار می

  ارتباط با قانون اوکان مؤثر باشد.

زنی نیروي کـار بـر سـر دسـتمزدها افـزایش       اگر سطح بیکاري کاهش یابد، قدرت چانی

له اهمین مس یابد. کارفرما با نیروي کار کمتري جهت انتخاب و استخدام مواجه است که می

اي  تواند مسبب افزایش دستمزدها شود. در این شرایط با توجه به این حقیقت کـه درجـه   می

نمایـد. بنـابراین افـول     ممکن مـی کن کردن بیکاري غیـر  از بیکاري طبیعی وجود دارد، ریشه

در  تواند منجر بـه فشـارهاي تـورمی شـود و سـتانده اقتصـاد را       بیکاري از یک حد معین می

شود بـا   ش تحت تأثیر قرار دهد. سطحی از بیکاري که در این شرایط پدیدار میجهت کاه

 )NAIRU( نرخ بیکاري متناسب با تورم غیرشـتابنده نام  شـود. در ایـن نـرخ،     شـناخته مـی   1

بیکاري به شکلی است که گویی هیچ فشار تورمی بر دستمزد وجود ندارد و بنابراین ثبـات  

  ها در اقتصاد پدیدار خواهد شد.  قیمت

نرخ بیکاري متناسب با تورم وقتی کشوري در سطوح ستانده پایدار در حال تولید است، 

باشـد، بـه ایـن معناسـت کـه       NAIRUکند. اگر بیکاري بـیش از   نمایی میخود غیرشتابنده

تولیـد ناخـالص   کند و در نتیجه  تولید نمی تواند (ستانده بالقوه) اقتصاد به آن مقداري که می

داخلی زیر خط روند (تولید بالقوه) خـود در حـال افـزایش اسـت. در مقابـل، اگـر بیکـاري        

در باشد، تولید ناخالص داخلـی بـاالي خـط رونـد خواهـد بـود و        NAIRUکمتر از مقدار 

  شرایط ناپایداري را خواهد داشت.نتیجه 

ایجـاد   اقتصـاد  کالتی بـراي وقتی ستانده واقعی کمتر از ستانده بالقوه است، مسائل و مشـ 

شود. با تولید واقعی کمتر از تولید بالقوه، منابعی در اقتصاد وجود خواهد داشـت کـه بـه     می

                                                                                                              
1. Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment 
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انـد. در ایـن    جاي استفاده در جهت بهبود استانداردهاي زنـدگی، بالاسـتفاده و بیکـار مانـده    

ستانده  چنین با وجود ها در سطوحی پایین تر از سطح بهینه تولید خواهند کرد. هم حالت، بنگاه

گرفـت و   گذاري آتی تحت تأثیر قرار خواهد تر از ستانده بالقوه، سرمایه حقیقی در سطحی پایین

سـتانده  « کنـد؛  بالقوه خواهد شد. این همان مطلبی است کـه اوکـان اشـاره مـی     GDPمانع رشد 

  .)3، صفحه 1962(اوکان،  »دهد حقیقی امروز، ظرفیت تولیدي فردا را تحت تأثیر قرار می

چه اوکان معرفی کرد، سـطحی از بیکـاري بـود کـه اهـداف اجتمـاعی حداکثرسـازي        آن

حالتی که بیکاري کمتر از  در رتباط میان بیکاري و رشد اقتصاديها و ا ستانده، ثبات قیمت

NAIRU بنـابراین مـی تـوان    «کـه  کنـد   مـی  کرد. وي تصـریح  گرفت را متوازن می قرار می

داشت که هدف تمام دولت ها از رسیدن به اشتغال کامل، دستیابی به حـداکثر تولیـد    انتظار

  .)1، صفحه 1962(اوکان،  »بدون فشار تورمی است

که وقتی کند  می این حقیقت را بازگو» 1بالقوه: سنجش و اهمیت GNP«اوکان در مقاله 

اجزایـی در بـازار کـار کـه بـر      نگریم، الزم اسـت بـه آن    به رابطه بین بازار کار و ستانده می

دقـت کنـیم. حـدود بـازار کـاري کـه اوکـان پیرامـون آن صـحبت          گذارد،  ستانده تأثیر می

یعنی ساعاتی که هر کارگر مشغول انجام کار است و  -کند، سطح مشارکت نیروي کار  می

تـوان دریافـت کـه     است. با نگاه به مشارکت در بازار کـار، مـی   -وري کارگر همچنین بهره

جام یک دوره رشد ضعیف دبیات شکل گرفته پس از جنگ جهانی از این تئوري که سرانا

تواند به یک کاهش شدید در اندازه نیروي کار (آنهایی که مایل و قادر به کار  اقتصادي می

کند. تالش براي دستیابی به اندازه نیروي کار با وجود  کردن هستند) ختم شود، حمایت می

دهـد،   ه نسبت معناداري از جمعیـت در سـن کـار را هـم تشـکیل مـی      نیروي کار غیرفعال ک

شود. فاکتورهاي دیگري که میل و رغبت ورود بـه بـازار کـار را تحـت تـأثیر       تر می پیچیده

بنـابراین تمـامی جریانـات     ،تواند تابعی از تغییرات در شرایط خانواده باشد می ،دهد قرار می

سـازي انـدازه    شـوند کـه کمـی    ورودي و خروجی به بازار کار غیرشفاف هستند و سبب می

  پیچیده تبدیل شود. مسالهنیروي کار به یک 

                                                                                                              
1. Potential GNP: Its Measurement and Significance 
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کننـده بـراي سـطح سـتانده بـه       وري فاکتوري اساسی و تعیین همانطور که گفته شد، بهره

گونـه کـه نـرخ     رسـد، همـان   کار سر مـی آید. وقتی دوران افزایش عرضه نیروي  حساب می

یابد، کارگران نیز تمایل به اختصاص ساعات بیشتري به کـار خواهنـد    مشارکت افزایش می

بنابراین عرضه نیروي کار به لحاظ تعداد سـاعاتی کـه تمایـل بـه کـار وجـود دارد،        ،داشت

  یابد.   افزایش می

هـاي مربـوط بـه     ، هزینـه کارگر به دلیل تعهدات قراردادي، تخصصی شدن کـار همچنین 

پذیري کمتري برخوردار اسـت. بـر ایـن اسـاس      استخدام و اخراج و دیگر عوامل از انعطاف

اگر ستانده بیشتر (کمتر) از مقدار بالقوه خود باشـد، نیـروي کـار در ابتـدا سـاعات بیشـتري       

ر بـه کـا   ز اسـتخدام (اخـراج) کـارگران بیشـتر    (کمتري) را نسبت به کارگران موجود، قبل ا

اختصــاص خواهــد داد. در نتیجــه اگــر ســرازیري یــا ســرباالیی ادوار تجــاري مالیــم باشــد، 

زیرا متوسط ساعات کـار بـا    ا نسبت به بیکاري متحمل خواهد شد،وري فشار بیشتري ر بهره

نسـبت  بایـد  مطلب به این مفهوم است که این  ادوار تجاري افزایش و کاهش خواهد یافت.

ایـن   ضـرورتا  زیرا ،هوشیار بود ،ر نقطه اشتغال کامل پایدار استبه تشخیص اینکه اقتصاد د

اتفـاق نخواهـد افتـاد.     ،نقطه در زمانی که ساعات متوسـط کـار در حـداکثر خـودش اسـت     

متوسط ساعات کاري ممکن است در زمان افزایش عرضه نیروي کار بیش از موقعی باشـد  

یشتر از زمان الزم، کار کردن، یـک  که اشتغال کامل و پایدار برقرار است. این حقیقت که ب

کنـد. هـر    مدت به افزایش ناگهانی در تقاضاست، رخـداد فـوق را توجیـه مـی     واکنش کوتاه

کـارگران بیشـتري بـه کـار گرفتـه       باالتر تقاضا پایدار شـود بـه طـور طبیعـی    چند اگر سطح 

  خواهند شد و متوسط ساعات کار کاهش خواهد یافت.

جـاي در نظـر گـرفتن آنهـا بـه      عوامل به صورت یکجا و همزمـان ب  اوکان با شناسایی این

مطلب این رسد.  صورت تک تک و جدا از هم با یک جهش از بیکاري به ستانده بالقوه می

شوند، اثري را  با این فرض که وقتی تمام متغیرهاي مورد بحث با یکدیگر در نظر گرفته می

گویـد:   تر می شود. اوکـان مـی   است، روشن کنند که در نرخ بیکاري قابل مالحظه ایجاد می
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اي براي تمام متغیرهایی که در ستانده توسـط   با این فرض، به نرخ بیکاري به عنوان نماینده«

    )2، صفحه 1962(اوکان، .» توان نگریست می ،گذارند منابع بیکار اثر می

 1ها قیمت درصد به عنوان حالتی که ثبات 4اوکان در مدل خود دریافت که نرخ بیکاري 

کـار گرفـت.   ت و همین نـرخ را بـراي الگوسـازي ب   آورد براي اقتصاد مناسب اس را پدید می

 نــرخ بیکــاري متناســب بــا تــورم غیرشــتابندهایــن نــرخ همــان اســت کــه امــروزه بــا عنــوان  

)NAIRU2008، 2(پتکو .) نیز شناخته می شود(  

 GDPنـرخ رشـد    اوکان براي بررسـی و اسـتخراج رابطـه میـان سـطوح نـرخ بیکـاري و       

الگوهاي متفاوتی را از قبیل الگوي تفاضلی و الگوي شکاف معرفی کـرد کـه البتـه پـس از     

ها داده شد. در ادامـه بـه طـور مختصـر ایـن      نگري قرار گرفت و تغییراتی در آنوي مورد باز

  الگو ها معرفی می شوند.

  

  فرم تفاضلی -2-1

این فرم را نشان  )1(توان حالت کالسیک قانون اوکان در نظر گرفت. رابطه  این الگو را می

  :دهد می

  = تغییر در نرخ بیکاري b  +a ×حقیقی) GDP(رشد    )1(

هـاي فصـلی در بـازه زمـانی      طور که در مقدمه نیز گفته شد اوکان با اسـتفاده از داده همان

  .را تصریح کرد )2(الگوي  )1(و بر اساس رابطه  1960تا زمستان  1984تابستان 

  = تغییر در نرخ بیکاري 3/0 - 3/0 ×حقیقی) GDP(رشد   )2(

 3/3، به ازاي یک درصد افـزایش در نـرخ بیکـاري، انتظـار افـزایش      )2(بر اساس معادله 

  درصدي در نرخ رشد وجود خواهد داشت. 

                                                                                                              
1. Price Stable 
2. Petkov (2008) 
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نـد بـر   توان مـی  GDPاوکان بر اساس تحقیقات خود دریافت که مقادیر جاري و گذشـته  

 )2(بنابراین به سمت راست الگـوي   )1،2007(ادوارد  .سطوح فعلی بیکاري تأثیرگذار باشند

  توان متغیرهاي دیگري را افزود تا تصریح بهتري ارائه شود.  می

اقتصاددانان زیادي از این الگو تحت عنـوان الگـوي پویـاي اوکـان بـراي توضـیح رابطـه        

 3)، موسـی 2005( 2توان به آدانو ها میه از جمله آنک اند استفاده کرده GDPبیکاري و رشد 

ه جهـت بـ   HP 5از فیلتـر   ره کرد که بـراي تصـریح الگـوي پویـا    ) اشا1995( 4) و وبر1999(

  اند. استفاده کرده GDPدست آوردن شکاف 

  

  فرم شکاف -2-2

  .ارائه کرده است )3( معادله اوکان در این الگو، نرخ بیکاري را به صورت

  = نرخ بیکاري b  +a ×بین تولید بالقوه و تولید حقیقی)(شکاف   )3(

 -نرخ بیکاري طبیعـی –گر میزان بیکاري در سطح اشتغال کامل ) نشان3(در معادله  aپارامتر 

، سـمت چـپ عبـارت خواهـد بـود از شـکاف       )3(است و با کم کردن آن از طرفین رابطـه  

، تناسـب میـان   dحقیقی را نشان خواهد داد. پـارامتر   GDPبیکاري و سمت راست شکاف 

تـوان بـه    سازد. در زمینه تخمین رابطه اوکان با الگوي شکاف مـی  دو شکاف را مشخص می

  ) اشاره کرد. 2004( 6مطالعه سینکلر

  

  فرم تابع تولید -2-3

تـه توسـط   هاي صـورت گرف  فرم تابع تولید از جمله الگوهایی است که در پی بازنگري

کار رفته اسـت.  ل رابطه میان نرخ رشد و بیکاري ببراي تحلی صاددانان پس از اوکاناقت

                                                                                                              
1. Edward (2007) 
2. Adanu (2005) 
3. Moosa (1999) 
4. Weber (1995) 
5. Hodrick and Prescott  
6. Sinclair (2004) 
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هاي اقتصادي، تولید کاالها و خدمات در یک کشـور را تـابعی از نیـروي کـار،      تئوري

کنند که نرخ  این روش اقتصاددانان استدالل می دانند. در انواع سرمایه و تکنولوژي می

کار به عنوان عامل تولید از دیگر عوامل مانند جمعیت، نرخ رشد تولید عالوه بر نیروي 

مشارکت نیروي کار، جمعیت فعال، ساعات کاري نیـروي کـار، سـرمایه و تکنولـوژي     

 توان این عوامل را به الگوي کالسیک اوکان وارد کرد.  پذیرد. بنابراین می تأثیر می

اف عوامل یاد شـده بـه   اضافه کردن این عوامل به همراه متغیر شکاف بیکاري و شک

ها بر ضریب اوکان به مدل تـابع  یحی جهت بررسی تأثیر هر یک از آنعنوان متغیر توض

است. این روش طبق ایده شده تولیدي منتهی شده که با فرم شکاف قانون اوکان ادغام 

گیرد، نـرخ بیکـاري    وقتی ستانده تحت تأثیر منابع بیکار قرار می«اوکان که معتقد بود: 

امکان بررسی تأثیر تک  ،»شود آل براي تحلیل ستانده در الگو محسوب می ي ایدهمتغیر

  آورد. تک منابع بیکار را بر رشد تولید فراهم می

)، اتفیلـد و  1993( 1نـد از: پـارچونی  زمینـه عبارت  نمونه مطالعـات صـورت گرفتـه در ایـن    

  ).  1391) و شهبازي و طالبی (1997( 3)، گیلفاسون1997( 2سیلورستون

) الگوي جایگزینی براي فرم کالسیک قـانون اوکـان ارائـه کـرد کـه از      1993پارچونی (

شود و عالوه بـر بیکـاري، انباشـت سـرمایه و نیـروي کـار را نیـز در         تابع تولید استخراج می

سمت راست معادلـه تولیـد در نظـر گرفـت. در ایـن الگـو مشـکل مربـوط بـه لـزوم داشـتن            

. و نرخ بیکاري بالقوه در الگوي شکاف نیز وجود نـدارد اطالعات در خصوص تولید بالقوه 

در این مقاله براي برآورد فرم تابع تولید قانون اوکـان از الگـوي    ))1391(شهبازي و طالبی (

زیـرا داده هـاي مربـوط بـه الگـوي وي از قبیـل شـکاف        -) با اندکی تغییـر  1993پارچونی (

  استفاده شده است. -ساعت کاري در دسترس نبود

 
  

                                                                                                              
1. Prachowny (1993) 
2. Attfield & Silverstone (1997) 
3. Gylfason (1997) 
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 مطالعات پیشین -3

اي به مطالعات صورت گرفته در زمینـه بـرآورد ضـریب اوکـان و      در این قسمت ابتدا اشاره

جا که در این مطالعه رویکرد جدیـدي بـراي   ون اوکان خواهیم کرد و سپس از آنتحلیل قان

به بررسی و مرور تحقیقات انجام شده با اسـتفاده از رویکـرد    نظر استتحلیل رابطه فوق مد

ARDL در تحلیـل  2001انباشتگی معرفی شـده توسـط پسـران و همکـاران (     و آزمون هم (

  پردازیم. رابطه اوکان می

 3)، نوسـتر 1984( 2)، گـوردون 1975( 1پس از اوکان اقتصاددانان زیادي از جمله اسـمیت 

)، 2002( 6)، ســـانر و استیســـی2001( 5)، هـــریس و سیلورســـتون1988( 4)، کـــافمن1986(

) دست به مطالعات 2010( 9) و الل و همکاران2008( 8)، فوکو2004( 7همکارانسیلوپول و 

  اي در زمینه بررسی صحت قـانون اوکـان در کشـورهاي مختلـف و در بـازه      تجربی گسترده

  اند.  کردههاي گوناگون برآورد  اند و ضریب اوکان را به شیوه ههاي زمانی متفاوت زد

اشـاره  هـاي قبلـی    وه بر دو موردي که در قسمتاز مطالعات صورت گرفته در داخل عال

) اشاره کرد که در بخشی از مطالعه خود، رابطـه بـین   1380توان به مطالعه خیابانی ( می ،شد

شکاف تولید و شکاف بیکاري را به صورت نمـوداري مـورد بررسـی قـرار داده و ضـریب      

  است.  کردهبرآورد  3اوکان را برابر 

 ،بـراي تصـریح قـانون اوکـان اسـتفاده کـرده       ARDLیکـرد  از جمله مطالعاتی که از رو

) اشاره کرد که با استفاده از این رهیافت، معادله اوکان را 2008( 10توان به تحقیق موسی می

هاي ساالنه نرخ رشد و بیکاري در  براي چهار کشور الجزایر، مصر، مراکش و تونس با داده

                                                                                                              
1. Smith (1975) 
2. Gordon (1984) 
3. Knoester (1986) 
4. Kaufman (1988) 
5. Harris & Silverstone (2001) 
6. Sogner & stiassny (2002) 
7. Silvapulle et al (2004) 
8. Fouquau (2008) 
9. Lal et al (2010) 
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تـه جالـب توجـه در ایـن مطالعـه، معنـادار       برآورد کرده است. نک 2005تا  1990بازه زمانی 

نبودن ضرایب اوکان و در نتیجه رد شدن قانون اوکان براي اقتصـاد ایـن کشورهاسـت. وي    

ضـریب اوکـان در ایـن چهـار      در تحقیق خود سه دلیل محتمل براي توجیـه معنـادار نبـودن   

شمرد که یکی از این علل به نفتی بودن اقتصاد کشورهاي مـورد مطالعـه اشـاره     میکشور بر

تـوان بـه طـور مطلـق      کنـد کـه دلیـل نفتـی بـودن اقتصـاد را نمـی        میدارد. البته نویسنده بیان 

و تحقیقات انجام شده پیرامـون مقالـه    پذیرفت، زیرا در این رابطه ادبیات متقنی وجود ندارد

وجـود رابطـه اوکـان    که مبنایی نظري و تئوریک براي اثبات عدم حاضر نیز مؤید این است 

  خیز وجود ندارد. در کشورهاي نفت

کشـور   18بـراي   ARDLهاي پانل و با اسـتفاده از الگـوي    ) بر مبناي داده2011( 1تتوقلو

به تحلیل قانون اوکان پرداخت. نتایج مطالعه وي نشان  2008تا  1997اروپایی در بازه زمانی 

ارتباط بلندمدت بین نرخ رشد و نرخ بیکاري در این کشورها برقرار است، اما جهت  داد که

  ارتباط بین این دو متغیر در کشورهاي مختلف متفاوت بوده است. 

بـه   ARDLهاي ماهانـه و الگـوي پویـاي     و داده HP) با استفاده از فیلتر 2006(2کارایانی

تا  1991قتصاد رومانی براي سال هاي ساختاري، ضریب اوکان را در ا VARهمراه الگوي 

  است. -17/0 . نتایج نشان داد که ضریب اوکان براي این کشور برابرکردبرآورد  2004

) بــه بررســی رابطــه 2001) ابتــدا بــا رهیافــت پســران و همکــاران (2011( 3تیــنج و لیــنج 

ایـن ارتبـاط   انباشتگی بین دو متغیر نرخ بیکاري و رشد اقتصادي پرداختند و چون وجود  هم

 2000هاي فصلی اقتصاد مالزي در بازه زمـانی   و داده ARDLتأیید شد با استفاده از الگوي 

  برآورد کردند.   -825/1، مقدار ضریب اوکان را 2007تا 

) نیز با استفاده از همـین رهیافـت و داده هـاي فصـلی در بـازه زمـانی پـاییز        2008( 4پتکو

انباشتگی را میـان دو متغیـر    ، وجود رابطه هم2003تا پاییز  1988و پاییز  1988تا پاییز  1973

برآورد شده نشـان داد   ARDLبیکاري و نرخ رشد براي اقتصاد انگلیس تأیید کرد. الگوي 

                                                                                                              
1. Tatoglu (2011) 
2. Caraiani (2006) 
3. Tingi & Lingii (2011) 
4. Petkov (2008) 
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و بـراي دوره   -2538/0برابـر بـا    2003تا پاییز  1973که ضریب اوکان براي تمام دوره پاییز 

و  -2771/0بــه ترتیــب برابرنــد بــا  2003پــاییز  تــا 1988و پــاییز  1988تــا پــاییز  1973پــاییز 

4053/0- .  

  

 شناسی روش -4

  ها توصیف داده -4-1

در این تحقیق متغیرهاي نرخ بیکاري، جمعیت فعال (نیروي کار)، تولید ناخالص داخلـی بـه   

تـا   1353انی و موجودي سرمایه به شـکل سـاالنه در بـازه زمـ     GDPقیمت ثابت، نرخ رشد 

هاي فوق همگی از نماگرهاي بانک مرکزي و گزارشات  شده است. دادهکار گرفته ب 1390

  است. شدهمربوط به وضعیت نیروي کار مرکز آمار استخراج 

  

  ارائه الگو -4-2

همانطور که در مقدمه گفته شد در این مطالعه سه فرم تفاضلی، شکاف و تابع تولید کـه در  

هـا، الگـوي    نـد. بـراي هرکـدام از ایـن فـرم     ا اند، مدنظر قرار گرفتـه  زیر به ترتیب آورده شده

  شود نیز ارائه خواهد شد. ي آن، الگوي بلند مدت استخراج میپویایی که بر مبنا

)4 (             t t tg u      

 )5 (             c
t t tu t g        

)6 (       ln ln ln lnt t t t ty t l k u            

 GDP، نـرخ رشـد   tg، نرخ بیکـاري،  tu، تغییرات نرخ بیکاي، tuدر معادالت فوق 

ــی و  cحقیقـ
tg      ــا ــت بـ ــادل اسـ ــه معـ ــت کـ ــی اسـ ــد حقیقـ ــکاف تولیـ ، شـ

p
t t

t

y y

y

1 ؛  

                                                                                                              
  اند. دست یافته GDP) با این محاسبه به شکاف 1997) و گیلفاسون (1391در مطالعه شهبازي و طالبی ( ١.
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p
ty  تولید ناخالص داخلی بالقوه (که با استفاده از فیلترHP1  ،(محاسبه شده استty  تولید

  جمعیت فعال (نیروي کار) است. tlموجودي سرمایه و tkناخالص داخلی حقیقی، 

ضلی اوکان محسوب مـی شـود کـه عمومـاً جهـت      ) شکل دیگري از معادله تفا4معادله (

گیـرد. در ایـن فـرم از قـانون اوکـان، ضـریب اوکـان         تصریح و تفسیر مورد استفاده قرار می

) از 5. این در حالی است که ضریب اوکـان در معادلـه (  tuعبارت خواهد بود از ضریب 

تابع تولید قانون اوکـان در ایـن مطالعـه فـرم     شود. در مورد فرم  حاصل می βمعکوس مقدار 

) 6لگاریتمی تابع تولید جهت الگوسازي مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه کـه در معادلـه (     -خطی

  ارائه شده است.

  

  روش برآورد مدل -4-2-1

در نظـر گرفتـه نشـد.     GDPدر محاسبات کالسیک اوکان احتمال نامانـایی بیکـاري یـا شـکاف     

ز مانـدگاري و  پوشـی ا غیرهـاي کـالن اقتصـادي) مقـادیر غیرقابـل چشم     ستانده (در میـان سـایر مت  

واهد تجربـی زیـادي اسـت کـه نشـان      دهد. این ماندگاري به علت وجـود شـ   پایداري را نشان می

بنـابر  هـایی بـا اثـرات دائمـی هسـتند.       یرهاي کالن اقتصادي متـأثر از شـوك  دهد نوسانات متغ می

هاي تقاضاي کل اثرات دائمی ندارند، بنابراین این اثرات دائمی بایـد   هاي اقتصادي شوك تئوري

از سمت عرضه کل نشأت گرفته باشد. یک نتیجه این است که تغییرات در تکنولوژي بـه عنـوان   

 تواند تأثیرات قابل توجهی بر سـطوح سـتانده کـه    فاکتوري تأثیرگذار در تغییرات عرضه کل، می

اغلب اثرات ماندگاري هم دارد، بگذارد. ماندگاري و بنابراین نامانایی به این معناست کـه سـري   

سـازي رگرسـیونی کـه     کنـد و بنـابراین مـدل    زمانی مورد استفاده از یک روند خطی تبعیت نمـی 

  جعلی است. نتایجی ارائه خواهد کرد که کامالفرض خطی بودن دارد، 

دن سري زمانی، عمومـا کـاربرد انـدکی در اقتصـاد کـالن      گیري به منظور مانا کر تفاضل

شـود. ایـن در    مـدت در نظـر گرفتـه مـی     گیري فقط روابط پویاي کوتـاه  زیرا با تفاضل ،دارد

بـه دنبـال   ایـد  حالی است که اغلب دنبال روابط بلندمدت در اقتصاد کالن هستیم. بنـابراین ب 

                                                                                                              
  مراجعه شود. Hodrick & Prescott (1997)براي مطالعه بیشتر در خصوص این فیلتر به  . 1
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باشد تا بتوان ارتباط بلندمدت میان اشتگی انب هم متغیري باشیم که با ستانده کل داراي رابطه

  این دو را کشف کرد. در چارچوب قانون اوکان این متغیر نرخ بیکاري است.

هـاي   از آنجا که در این مقاله عالوه بر روابط بلندمـدت بـین دو متغیـر، بـه دنبـال پویـایی      

را بـه بلندمـدت   مدت  هاي کوتاه الگویی انتخاب شود که پویایی بایدمدت نیز هستیم،  کوتاه

هـایی کـه داراي درجـات مشـابه      انباشـتگی بـین سـري    پیوند دهد. در تعریف یک رابطه هم

قابـل  انباشتگی که درجـه انباشـتگی آن غیر   انباشتگی نیستند و یا حتی تعریف یک رابطه هم

  شود.  هایی پدیدار می تعیین است، پیچیدگی

ان دادنــد اســتفاده از رویکــرد ) نشــ2001) و پســران و همکــاران (1995( 1پســران و شــین

(رابطه بلندمدت) ایـن اجـازه   انباشتگی  هم ) بهARDLهاي توزیعی ( ودرگرسیونی با وقفهخ

اعشـاري نیسـت) وجـود     d(کـه   I(d)یا حتـی   I ،I())0(هاي  دهد که در مورد سري را می

  )2008، 2(پتکو .رابطه بلند مدت را مورد بررسی قرار داد

) را 1987( 3گرنجر –هاي الگوي تصحیح خطاي انگل  ) ضعف2001(پسران و همکاران 

را با جایگذاري متغیـر سـطح بـا یـک وقفـه بجـاي جملـه تصـحیح خطـا و تشـکیل الگـوي            
4

UECM ــد ــه  5برطــرف کردن ــون کران ــوان آزم ــت عن ــراي بررســی  و آزمــونی را تح  هــا ب

ون اوکان را در قالـب  فرم تفاضلی قان )7(میان متغیرها پیشنهاد دادند که الگوي انباشتگی  هم

  دهد: این آزمون نشان می

)7 (     ( )
p p

t t t i t i t
i i

u u g u g        

 

            
0

     



  

براي کوتاه کردن بحث از تکرار فرم فوق براي الگوي شکاف و تـابع تولیـد خـودداري    

  کرده و فقط نتایج آورده خواهد شد.

                                                                                                              
1. Pesaran & Shin (1995) 
2. Petkov (2008) 
3. Engle & Granger (1987) 
4. Unrestricted Error Correction Model 

  ) مراجعه شود.1384) و شیرین بخش (2001. براي مطالعه بیشتر در مورد مبانی نظري این رهیافت به پسران و همکاران ( 5
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ها، آزمون فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود هم انباشتگی یعنـی   ن گام در آزمون کرانهاولی

:H   0 0   ،در مقابــل:H    0   چــون توزیــع اســت .F  ،نامتقــارن اســت

اند. ابتدا  در دو مرحله تخمین زده F) مقادیر بحرانی را براي آماره 2001پسران و همکاران (

 I()هستند و بـار دیگـر بـا ایـن فـرض کـه همـه متغیرهـا          )0I( یرهابا این فرض که همه متغ

و کـران بـاال را بـراي رگرسـورهاي      )0I(و سپس کران پایین را بـراي رگرسـورهاي    هستند

I() اند. اگر آماره  تعریف کردهF تر از مقدار کران باال باشد، فرض صفر  محاسباتی بزرگ

شود و اگـر آمـاره    پذیرفته می H0تر از کران پایین باشد، فرضیه  شود و اگر کوچک رد می

F نتیجه است. پس از این مرحله به سراغ تخمین ضرایب  بین دو کران قرار گیرد، آزمون بی

  مدت خواهیم رفت. مدت و الگوي پویاي کوتاه بلند

) 2001شـرطی اسـت کـه پسـران و همکـاران (      ،نظر قـرار گیـرد  باید مدنکته دیگري که 

میــان متغیرهــا ارائــه انباشــتگی  هــم بــراي بررسـی  ARDLجهـت کــارکرد صــحیح الگــوي  

دهنـد کـه جهـت اسـتفاده از مـدل خودتوضـیح بـا         اند. آنها در مطالعه خـود نشـان مـی    کرده

ه آن است ک Xtزایی ضعیف  زاي ضعیف باشد و شرط برون برون Xtباید هاي توزیعی  وقفه

معنـا باشـد. در ایـن     مربوط به این متغیر، ضریب جمله تصحیح خطـا بـی   VECMدر معادله 

 Ytبه عنوان متغیر توضـیحی و متغیـر    Xtبه شکلی که متغیر  ARDLتوان از مدل  حالت می

  شوند، استفاده کرد. به عنوان متغیر وابسته وارد الگو می

نشـانگر وجـود رابطـه علیـت گرنجـري بـه        میان متغیرهـا انباشتگی  هم از آنجا که وجود رابطه

توانـد   به خـودي خـود نمـی   انباشتگی  هم صورت حداقل یک سویه است و از طرف دیگر اثبات

مدت و بلندمـدت میـان متغیرهـاي سـه الگـو       جهت علیت را مشخص کند، در پایان علیت کوتاه

گرفتـه شـده و نتـایج    هاي گوناگونی بکـار   گیرد. این روند تحلیلی در حوزه مورد بررسی قرار می

 2)، شـهباز 2012( 1به مطالعات شهباز و همکارانتوان  آنها می قابل قبولی را ارائه داده که از جمله

  ) اشاره کرد.2011( 4) و شهباز و همکاران2005( 3)، نارایان و اسمیت2012(

                                                                                                              
1. Shahbaz et al (2012) 
2. Shahbaz (2012) 
3. Narayan & Smyth (2005) 
4. Shahbaz et al (2011) 
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 VECMتحلیل علیت گرنجري بر مبناي الگوي  -4-2-2

ها وجود و یـا عـدم وجـود     شد، رویکرد آزمون کرانههاي قبل گفته  طور که در قسمتهمان

تواند شناسایی کند، اما نتیجه حاصـل از ایـن رویکـرد     انباشتگی میان متغیرها را می رابطه هم

  دهد.  جهت علیت را نشان نمی

شود، امـا برخـی    هاي مختلفی استفاده می رابطه علی میان متغیرها از آزمونجهت بررسی 

-) و آزمـون علیـت گرنجـر   1969( 1آزمـون اسـتاندارد علیـت گرنجـر    ها نظیر  از این آزمون

کاسـته  آنهـا   ) نیازمند مانا بودن متغیرها هستند در غیر ایـن صـورت از اعتبـار   1981( 2هشیائو

میـان متغیرهـا، معتبـر    انباشـتگی   هـم  ها در صورت وجود رابطه شود. در ضمن این آزمون می

توانـد   براي انجام دادن آزمون علیـت گرنجـر مـی   نیستند، اما استفاده از الگوي تصحیح خطا 

  مشکالت یاد شده را از بین ببرد. 

 VARانباشتگی بین متغیرهـا در الگـو وجـود نداشـته باشـد، الگـوي        وقتی هیچ رابطه هم

، امـا اگـر میـان متغیرهـا رابطـه      شـود  براي بررسی رابطه علیت میان متغیرها بکـار گرفتـه مـی   

نتایج دقیقی در مورد جهت علیت  VARد، استفاده از الگوي انباشتگی وجود داشته باش هم

  به دست نخواهد داد.

هم انباشته باشند، همـواره   Ytو  Xtکنند که اگر دو متغیر  ) بیان می1987انگل و گرنجر (

تـوان بـراي    یک الگوي تصحیح خطاي برداري بین آنها وجود خواهد داشت. در نتیجه مـی 

متغیرها از یک مدل تصحیح خطاي برداري استفاده کـرد.   بررسی رابطه علیت گرنجري بین

در این حالت جمله تصحیح خطـا بـا یـک وقفـه را از رابطـه هـم انباشـتگی بلندمـدت میـان          

کنـیم. فـرم    وان یک متغیر مسـتقل وارد الگـو مـی   متغیرها در هر الگو استخراج کرده و به عن

) بـه شـکل یـک    ECMطـا ( تعمیم یافته آزمون علیت گرنجري با وجـود جملـه تصـحیح خ   

 در ادامه ارائه شده است. براي اختصار تنها الگوي pچند متغیره از درجه  VECMالگوي 

  نظر قرار گرفته است. تابع تولید قانون اوکان مد

                                                                                                              
1. Granger (1969) 
2. Hsiao (1981) 
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tECTعملگر وقفه و  (-B) )،8(در رابطه         .جمله تصحیح خطـا بـا یـک وقفـه اسـت  

t ها جمالت اخالل نوفه سفید وid  جهت علیـت بـا بـرازش     هستند وها پارامترهاي الگو

  الگوي فوق مشخص خواهد شد. 

مدت و بلندمدت را بـه طـور    علیت کوتاهتوان  می این است که )8(یکی از مزایاي روش 

جداگانه شناسایی کرد. روش انجام کار به این صورت اسـت کـه پـس از بـرآورد ضـرایب      

tECT، اگر ضریب جمله )8(الگوي     ،نتیجـه گرفـت کـه علیـت     تـوان   مـی  معنـادار باشـد

در حقیقـت  متغیرهـاي توضـیحی و متغیـر مسـتقل وجـود دارد.       تمامگرنجري بلندمدت بین 

دهنده وجود مکانیسمی است که چگونگی تصحیح عـدم تعـادل    معناداري این ضریب نشان

، 1(تینجـی و لینجـی   .دهد مدت را نشان می مدت و رسیدن آن به تعادل بلند موجود در کوتاه

دهد رابطه علیـت گرنجـري در بلندمـدت بـین      معنادار نبودن این ضریب نیز نشان می )2011

نکـه متغیـر وابسـته یـک متغیـر      نسبت به متغیر وابسـته وجـود نـدارد یـا ای     متغیرهاي توضیحی

  زاي ضعیف است.  برون

علـت   Xدهد کـه اگـر متغیـر     زایی ضعیف توضیح می ) براي تبیین برون1983( 2یوهانسن

نسبت بـه تغییـرات یـا     ΔYزاي قوي است. در این حالت  برون Yگاه نباشد، آن Yگرنجري 

نسـبت بـه    ΔYزایی ضعیف به معنی این است کـه   اما برون ،هدد واکنش نشان نمی Xسطح 

دهـد در   بین دو متغیر واکنشی نشـان نمـی   -جمله تصحیح خطا–انحراف از تعادل بلندمدت 

، به عبارت دیگـر  .العمل نشان دهد ) عکسX(تغییرات  ΔXحالی که ممکن است نسبت به 

مـدت نیـز بـا     اشد. علیت کوتـاه زایی ضعیف ب تواند ناقض برون مدت نمی وجود علیت کوتاه

                                                                                                              
1. Tingi and Lingii (2011) 
2. Johansen (1993) 
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و فرض صفر، مبنی بر معناداري مجموع ضرایب متغیرهاي مسـتقل بـا وقفـه،     Fانجام آزمون 

که صـفر بـودن همزمـان ضـرایب متغیرهـاي       Fشود و علیت توأم با انجام آزمون  بررسی می

دسته شود و جهت علیت میان  بررسی می ،آزماید با وقفه و جمله تصحیح خطا را می مستقل

  دهد. متغیرهاي مستقل مورد آزمون را نسبت به متغیر وابسته در بلندمدت نشان می

  

  1نتایج و بحث -5

  ها آزمون مانایی و نتایج آزمون کرانه -1 -5

نیسـت، بـا    2در ابتدا براي کسب اطمینان از اینکه هیچ متغیري داراي انباشتگی از درجـه  

پرون مانایی متغیرها بررسی شد.  -یافته و فیلیپس فولر تعمیم –هاي دیکی  استفاده از آزمون

دهـد تمـامی متغیرهـا بـا یـک بـار        ) نشـان مـی  1جـدول ( ارائه شـده اسـت.    )1(نتایج در جدول

البتـه  - در سـطح مانـا    lnu ،u، g ،u ،gcشوند. البته برخی متغیرها از قبیـل   گیري مانا می تفاضل

  هستند. - در سطوح معناداري متفاوت

  
  

  نتایج آزمون هاي مانایی - )1( جدول

با  PPآماره 

  عرض از مبدأ

با  ADFآماره 

  عرض از مبدأ

تفاضل اول 

  متغیر

با عرض  PPآماره 

  از مبدأ

با  ADFآماره 

  عرض از مبدأ

متغیر 

  سطح

6***65***  ΔLny  9  5  Lny 

56**  ***  Δlnk  5    lnk  

6***  65***Δlnu  *  6*  lnu  

***  99***  Δlnl  6  6  lnl  

95***  **  (Δu)Δ  6***  6***  u  
6***  6***  Δg  69***  6***  g  

6***  6***  u  5*  65*  u  

5***  66***  Δgc  5**  5***  gc 

  *%%*** ،5%** ،سطوح معناداري عبارتند از 

 منبع: محاسبات محقق

                                                                                                              
  انجام شده است. Eviews 9و  Microfit 4.1افزارهاي  سبات با نرماتمامی مح .1
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هـاي بهینـه بـراي     ))، ابتـدا وقفـه  2011مطابق تحقیقات پیشین (همچون تینجـی و لینجـی (  

  اول هر یک از متغیرها در هر سه فرم یاد شده مشخص شد.تفاضل مرتبه 
  

  ها نتایج آزمون کرانه - )2(جدول 

*F  فرم الگوي برآورد شده وقفه بهینه 

*82/11  )1،1(   |uF u g   
 تفاضلی

*65/7  )1،4(   |gF g u  

*53/9  )1،5(   | c
uF u g  

 شکاف
*42/23  )1،3(   |c

c

g
F g u  

*51/16  (،،،)  ln( )|ln( ), ln( ), ln( )yF y k l u  

 تابع تولید

*04/7  (،،،)  ln( )|ln( ), ln( ), ln( )kF k y l u  

25/3  (،،،)  ln( )|ln( ), ln( ), ln( )lF l y k u  

67/2  (،،،)  ln( )|ln( ), ln( ), ln( )uF u y k l  

*F  مقدارF      افـزار   محاسباتی است که با اسـتفاده از بسـته افزودنـی بـه نـرمEviews 9    بـا نـامARDL Bound 

approach دست آمـده اسـت و فـرض صـفر مبنـی بـر عـدم        ه % ب5) در سطح 2005(1و جدول مقادیر بحرانی نارایان

  کند. را رد میانباشتگی  هم وجود رابطه
  دهد. % نشان می5را در سطح  F: معناداري آماره *

  منبع: محاسبات محقق
  

. ) استفاده شدSICبراي انتخاب وقفه بهینه هر یک از متغیرها از معیار اطالعات شوارتز (

دهـد.   یک از متغیرها در هر الگو را نشـان مـی   اعداد داخل پرانتز، وقفه تفاضل مرتبه اول هر

هـا در هـر سـه الگـو بجـز حـالتی کـه نـرخ          صفر آزمون کرانهنتایج فوق حاکی از رد فرض 

. در ایـن  است، نوان متغیر وابسته وارد الگو شدهبیکاري و نیروي کار در فرم تابع تولید به ع

تـر از کـران پـایین اسـت و در      ها کوچـک  محاسباتی مربوط به آزمون کرانه Fحالت آماره 

تـوان   شـود در نتیجـه نمـی    رد نمـی اشـتگی  انب هم نتیجه فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه

  رابطه علی میان متغیرها در این دو الگو متصور بود.

                                                                                                              
1. Narayan P. K.(2005) 
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  برآورد الگوي بلندمدت -5-2

ها، ابتدا الگوي بلندمدت و سپس ضـرایب   هاي تعیین شده توسط آزمون کرانه بر مبناي وقفه

کـان بـرآورد   یک از سه فرم تفاضلی، شکاف و تـابع تولیـد لگـوي او    مدت هر پویاي کوتاه

  شود.  مالحظه می )3(دمدت در جدول نشد. نتایج برآورد ضرایب بل

  

  ضرایب بلندمدت الگوي اوکان - )3( جدول

  فرم تفاضلی  فرم شکاف  فرم تابع تولید

  متغیرها  ضرایب tآماره   متغیرها  ضرایب tآماره   متغیرها  ضرایب tآماره 

57/4  19/13  c /  5/  c 02/6  9/3  c 

41/4  04/0  t 59    t 27/4 -  81/4 -  Δu 

12/6  48/0  Ln K  / -  /0 -  gc      

30/2 -  19/0 -  Ln u       

22/2 -  81/0 -  Ln L       

  منبع: محاسبات محقق

  

هـا بـا اسـتفاده از معیارهـاي     درصد معنادار هسـتند. وقفـه متغیر   1تمامی ضرایب در سطح 

ضریب اوکان منفی است که عالوه بر تأیید  شوارتز و آکاییک انتخاب شد. در هر سه الگو

  اقتصاد ایران، نشان از تصریح صحیح هر الگو دارد.  قانون اوکان براي

گر آن است که به ازاي یـک درصـد افـزایش در نـرخ     ضریب اوکان در فرم تفاضلی بیان

خـواهیم بـود. مطـابق الگـوي شـکاف یـک        GDPدرصد کـاهش در   81/4بیکاري، شاهد 

درصـد از تولیـد    76/4ر نرخ بیکاري با از دست رفتن ستانده کل به میـزان  درصد افزایش د

هاي مربوط بـه الگـوي تـابع تولیـد      همراه خواهد شد. از آنجا که دادهناخالص داخلی بالقوه 

اسـتدالل کـرد کـه ضـرایب متغیرهـا      تـوان   مـی  در فرم لگـاریتم طبیعـی آورده شـده اسـت،    

درصد تغییر در نرخ  1شود که  ن الگو، مالحظه میست. بر اساس ایاآنها  دهنده کشش نشان

  درصد تغییر خواهد کرد.   19/0بیکاري، تولید به مقدار 

گر کاهش ال (عرضه نیروي کار) است که نشاننکته دیگر منفی بودن ضریب جمعیت فع

 1بـه طـوري کـه بـا افـزایش       فزاینـده جمعیـت فعـال در کشـور اسـت      سطح تولید در رونـد 
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دهد، میزان تولید دچار کاهشـی   ال که عرضه نیروي کار را نشان میعدرصدي در جمعیت ف

درصدي خواهد شد. در توجیه این نتیجه باید توجه داشت که در دوره مورد بررسـی   81/0

اي افزوده شده است در   و به طور کلی در دهه اخیر، ساالنه بر جمعیت فعال به شکل فزاینده

شواهد موجود پدید نیامده اسـت در نتیجـه تعـداد    هاي مناسب شغلی طبق  حالی که موقعیت

کثیري از جمعیت فعال فاقد شغل بوده و بیکار محسوب می شوند. بنابراین افزایش جمعیت 

منجـر بـه    در نهایتشود که  یفزاید در نرخ بیکاري انباشته مین بفعال بیش از آنکه به شاغال

    شود. می کاهش سطح تولید

مالحظه مـی شـود. نـرخ     )4(گانه در جدول  مدت الگوهاي سه نتایج برآورد روابط کوتاه

بیکاري عالوه بر وضعیت رشـد اقتصـادي، تـابعی از دیگـر متغیرهـاي کـالن اقتصـادي نیـز         

اما در غالب الگوهاي نظریه اوکان، بحث تنها بر سـر رابطـه نـرخ بیکـاري و      ،تواند باشد می

دهنـدگی   دهنـده قـدرت توضـیح    اننشـ  %61ضریب تعیین بنابراین  ،نرخ رشد اقتصادي است

قابل قبولی براي تحلیل وضعیت بیکاري توسط نـرخ رشـد و شـکاف تولیـد بـه عنـوان تنهـا        

در فرم هاي تفاضـلی، شـکاف و تولیـد     متغیرهاي توضیحی در دو الگوي اول و دوم هستند.

بـرآورد شـده اسـت. ایـن      -85/0و  -79/0، -98/0مقدار ضریب تصـحیح خطـا بـه ترتیـب     

دهـد. در تمـامی حـاالت فـوق      رعت تعدیل به سمت تعادل بلندمدت را نشـان مـی  یب سضر

  یابیم. مدت دست میر کمتر از دو دوره به تعادل بلندانتظار بر این است که د

دهندگی باالي  گر قدرت توضیحنشان )4(تمامی معیارهاي محاسبه شده در انتهاي جدول 

هاي خودهمبستگی، نرمال بودن و واریـانس   یک از الگوها است. نتایج حاصل از آزمون هر

  ناهمسانی جمالت پسماند، نشان از معتبر بودن هر سه الگو دارد. 

آماره مربوط به آزمون همبستگی سریالی در مورد الگوي مربوط به فرم تفاضـلی وجـود   

 1دهـد. همـانطور کـه الرنسـون و چـاي      همبستگی سریالی در اجزاي اخالل مدل را نشان می

بنـا بـر    ARDLانـد، وجـود ایـن مسـاله در الگـوي       ر مطالعـه خـود تصـریح کـرده    ) د2003(

  دهد.  هاي خاص این مدل، نتایج حاصل از برآورد ضرایب را تحت تأثیر قرار نمی ویژگی

  

                                                                                                              
1. Laurenceson J. and chai J. (2003) 
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  نتایج آزمون هاي تشخیص و ضریب تعیین براي الگوهاي کوتاه مدت - )4جدول (

  فرم تفاضلی  فرم شکاف  فرم تابع تولید

  متغیر  ضریب tآماره   متغیر  ضریب tآماره   متغیر  ضریب tآماره 

66    Lnyt-1 
5  9  t  

3/3    gt-1 5  59ut-1
 

6  5  Lnyt-2     ut-2
 

95  gt-2 

  9  Lnl 5    gc
   5  Δu 

  6  Lnlt-1 9    c 59    Δut-1 

  96  Lnk 16/4-  71/0-  ECM(-1)    6  Δut-2 

    Lnkt-1          c  

    Lnkt-2      89/6-  98/0-  ECM(-1)  

  6  Lnkt-3       

6  Lnu       

5  Lnut-1       

69Lnut-2       

59c       

5t       

91/7-  85/0-  ECM(-1)       

R2:  99/0  R2:  61/0  R2:  61/0  

آزمون 

LM آزمون هاي تشخیص  

آزمون 

LM آزمون هاي تشخیص  

آزمون 

LM آزمون هاي تشخیص  

آماره  آماره  آماره

63/2  

)104/0(  
Serial correlation 

/2  

)/0(  
Serial correlation 

61/7  

)006/0(  
Serial correlation 

18/0  

)913/0(  
Normality 

/1  

)5/0(  
Normality 

2/1  

)546/0(  
Normality 

97/0  

)323/0(  
heteroscedasticity 

/0  

)59/0(  
heteroscedasticity 

436/0  

)509/0(  
heteroscedasticity 

  را نشان می دهد. .probجمالت داخل پرانتز مقدار 

  : محاسبات تحقیقمنبع

  

نویسـندگان تأکیـد    شـاره شـده و  مچنین در این مطالعه بـه وجـود واریـانس ناهمسـانی ا    ه

انس باشند، طبیعـی اسـت کـه شـاهد واریـ      I()و  I)0متغیرهاي مورد تحلیل (اند، اگر  کرده

  ئله را بر نتایج، تأثیرگذار قلمداد کرد.ن وجود این مستوا ناهمسانی در مدل باشیم و نمی
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ــات پ  ــی ثبــ ــت بررســ ــی  جهــ ــورد بررســ ــول دوره مــ ــا در طــ ــون ارامترهــ   از آزمــ

 cusum of squares تفاده شد. نتیجه این آزمون ثبـات پارامترهـاي هـر سـه الگـو طـی       اس

دوره را تأیید کرد که نشان از عدم وجود شکست ساختاري در الگوها دارد. نتـایج مربـوط   

  آورده شده است. )2نمودار (به این آزمون در 
  

  نتایج آزمون پایداري پارامترها -)2نمودار (

 CUSUMنتایج آزمون  CUSUMSQنتایج آزمون 

فرم
  

    

ی
ضل

تفا
  

    

ف
کا

ش
  

  
  

تابع تولید
  

  

  نتایج علیت گرنجري -5-3

بـر اسـاس    .آورده شده اسـت  )7) و (6)، (5سه جدول (نتایج آزمون علیت گرنجري در 

سـویه میـان تغییـرات نـرخ بیکـاري و نـرخ رشـد        مدت رابطه علیـت یک  ) در کوتاه5جدول (

GDP وجود دارد. همانطور که در بخش ارائه مـدل، در   در قالب فرم تفاضلی قانون اوکان

تشریح فرم تبعی الگوي تفاضلی نیز گفته شد، در برخی مطالعات تغییرات نـرخ بیکـاري بـه    
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ابسـته در نظـر گرفتـه شـده     عنوان متغییر وابسته و در برخی دیگر نرخ رشد به عنوان متغییر و

است. مبناي این انتخاب نیز در مطالعات قبلی این بوده که ابتدا هر دو فرم مورد برآورد قرار 

ه گرفته و بر اساس نتایج، هر الگویی که ارائـه بهتـري از قـانون اوکـان در قالـب تفاضـلی بـ       

  دست داده به عنوان الگوي اصلی انتخاب و ضریب اوکان تعریف شده است. 

 
  در فرم تفاضلی الگوي اوکان VECMنتایج تحلیل علیت گرنجري با الگوي  - )5(جدول 

  جهت علیت
متغیر 

  وابسته
  کوتاه مدت  بلند مدت  علیت توأم

tg, ECT   ( u),  tECT     tECT   g ( u)   

74/0  

]59/0[  
 -  

57/0 -  

]96/0[

82/0  

]52/0[  
 -  ( u)   

 -  
5081/39***  

[.] 

9264/0***  

( 71/3 ) 
 -  

0635/25***  

[.]  
g 

  % را نشان می دهند.1% و 5%، 10به ترتیب سطوح معناداري  *** و ** و *

Prob  مربوط به آمارهt () و  درProb  مربوط به آمارهF  نشان داده شده است. []در  

  ماخذ: محاسبات تحقیق

  

شـود، ضـریب اوکـان عبـارت      اگر تغییرات نرخ بیکاري به عنـوان متغیـر وابسـته انتخـاب مـی     

خواهد بود از عکس ضریب نرخ رشد و اگر در فرم تبعی نرخ رشـد بـه عنـوان متغیـر وابسـته در      

  شود.   شود، ضریب تغییرات نرخ بیکاري به عنوان ضریب اوکان شناخته می گرفته مینظر 

دست آمـده،  ه در این مطالعه عالوه بر نتایج حاصل از آزمون تشخیص و ضریب اوکان ب

نظر بوده است و از آنجا که فرم تبعی استفاده طا نیز مدمعنادار بودن ضریب جمله تصحیح خ

تیجه را ارائه کرد، همـین فـرم بـه عنـوان الگـوي اصـلی در نظـر        شده در این تحقیق بهترین ن

  گرفته شد.

طرفه بوده و از تغییرات نرخ بیکاري به سمت ر بلند مدت رابطه علیت گرنجري یکد

مـدت  ان گفـت، در افـق زمـانی بلند   تـو  شد اسـت، یعنـی در الگـوي تفاضـلی مـی     نرخ ر

دهد و عکس این رابطـه در   میه علت تغییر در نرخ بیکاري رخ تغییرات در نرخ رشد ب
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رسد. ایـن مطلـب عـالوه بـر اینکـه بـه لحـاظ تئوریـک          اقتصاد ایران صحیح به نظر نمی

، همچنین تأییدي است بر انتخاب صحیح فـرم تبعـی مربـوط بـه قـانون      استپذیر  توجیه

  اوکان در الگوي تفاضلی. 

شـویم   رونق مـی شود وقتی در ادوار تجاري وارد دوره  در ادبیات اقتصادي گفته می

هاي کالن اقتصادي شاهد افزایش تقاضا براي نیروي کـار   عالوه بر بهبود دیگر شاخص

خواهیم بود که معادل گزاره کاهش نرخ بیکـاري علتـی بـراي رشـد اقتصـادي، اسـت.       

بلنـد مـدت قابـل اسـتخراج اسـت       نتیجه دیگري که از یـک سـوي بـودن رابطـه علیـت     

ري نسبت به انحراف از تعـادل بلندمـدت بـه دلیـل     زایی ضعیف تغییرات نرخ بیکا برون

ي به عنـوان  عدم معناداري ضریب جمله تصحیح خطا در حالتی که تغییرات نرخ بیکار

همانطور  ARDLشود، است. بر این مبنا شرط استفاده از الگوي  متغیر وابسته لحاظ می

اي کـه   وابستهزایی ضعیف متغیر  ) تصریح کرده اند، برون2001ران (که پسران و همکا

در مدل نهایی قرار است به عنوان متغیر توضیحی وارد شـود و در ایـن مطالعـه عبـارت     

  است از تغییرات نرخ بیکاري، رعایت شده است. 

 مدت و بلندمدت را تأییـد  ون علیت در کوتاهخروجی مربوط به علیت توأم نیز نتایج آزم

معـادل   د قرار گرفته، علیـت تـوأم دقیقـا   ورو از آنجا که الگویی دو متغیره مورد برآکند  می

رود در بلندمدت رابطه علی از تغییـرات   مدت است. بر این اساس انتظار مینتیجه علیت بلند

  نرخ بیکاري به سمت رشد اقتصادي وجود داشته باشد.

مدت به صورت یکطرفه از شکاف  توان گفت که علیت در کوتاه ) نیز می6بر اساس جدول (

GDP    رود در  به نرخ بیکاري بر اساس فرم شکاف قانون اوکان برقرار است، بنـابراین انتظـار مـی

بالقوه و مقدار واقعی آن کـه بـه معنـاي نزدیـک شـدن       GDPمدت با کاهش شکاف میان  کوتاه

  است، تغییري در نرخ بیکاري اتفاق افتد.   GDPمقدار واقعی به روند بلند مدت 

بـه نـرخ    GDPشانگر وجود رابطه علی یک سـویه از شـکاف   مدت نیز ننتایج علیت بلند

و بر این مبنا در بلند مدت شاهد تغییر در نرخ بیکاري در اثر تغییر در شـکاف   بیکاري است

GDP      خواهیم بود در حالی که عکس این رابطه صادق نخواهد بـود. خروجـی مربـوط بـه
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معادل بـا   مدل برآورد شده، دقیقاغیره بودن علیت توأم نیز همچون فرم تفاضلی به دلیل دومت

رود در بلندمـدت شـاهد رابطـه علـی از      شـود، یعنـی انتظـار مـی     علیت بلند مدت تحلیل مـی 

  به سمت نرخ بیکاري باشیم.  GDPشکاف 

  

در فرم شکاف تولید ناخالص داخلی  VECMنتایج تحلیل علیت گرنجري با الگوي  - )6(جدول 

  الگوي اوکان

  جهت علیت

  کوتاه مدت  بلند مدت  علیت توأم  متغیر وابسته

tg , ECTc
  u,  tECT    tECT   cg u  

91/2***  

]03/0[  
 -  

48/0***  

 65/3 ) 

24/2*  

]08/0[  
 -  u  

 -  
. 

]69/0[  

0,79 -  

( 02/1- ) 
 -  

73/0  

]65/0[  

cg  

 
  % را نشان می دهند.1% و 5%، 10به ترتیب سطوح معناداري  *** و ** و *

Prob  مربوط به آمارهt () و  درProb  مربوط به آمارهF  نشان داده شده است []در  

  ماخذ: محاسبات تحقیق

  

مـدت تنهـا یـک رابطـه علـی یـک سـویه از         کوتـاه ) نشانگر این اسـت کـه در   7(جدول 

ت مربوطـه نیـز منطبـق اسـت. در     که با ادبیا داریمموجودي سرمایه به تولید ناخالص داخلی 

مدت شاهد وجود رابطه علیت یک سویه از مجموعـه متغیرهـاي توضـیحی شـامل نـرخ      بلند

تـوان در   هسـتیم بـه ایـن معنـا کـه مـی       GDPبیکاري، نیـروي کـار و موجـودي سـرمایه بـه      

  دانست.  یاد شدهرا به علت تغییرات متغیرهاي  GDPمدت، تغییرات بلند

زایی ضعیف متغیرهاي توضیحی است  مبنی بر برون ARDLپیش شرط استفاده از الگوي 

شود که ضریب جملـه   زایی متغیري اثبات می و همانطور که پیشتر نیز گفته شد، زمانی برون

گیرد، معنادار نباشد. با این اوصاف  تصحیح خطاي آن وقتی در جایگاه متغیر وابسته قرار می

هـاي   دیف اول جدول فوق در ردیفتوان گفت نه تنها برون زایی متغیرهاي توضیحی ر می

زایـی ضـعیف    ) نیـز شـرط بـرون   6) و (5دوم تا چهارم اثبات شده است بلکه نتایج جـداول ( 

  کند. را به همین شکل، اثبات می ARDLمتغیرهاي توضیحی جهت کارکرد صحیح مدل 
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 در فرم تابع تولید الگوي اوکان VECM: نتایج تحلیل علیت گرنجري با الگوي 7جدول 

  علیت جهت

ته
بس

وا
ر 

غی
مت

  

  کوتاه مدت  بلندمدت  علیت توأم

tu,ECT  
 

t,ECT  
 

tk,ECT  
 

ty,ECT 
  tECT 

  u   k  y  

19/6***

]00/0[  

47/4***

]01/0[  

65/4***

]01/0[  
-  

***69/0-

)52/3-(

04/2 

]15/0[  

44/0  

]64/0[  

31/3**

]05/0[  
-  y  

77/1

]18/0[  

69/1

]19/0[ 
- 

88/1

]15/0[  

0008/0-

)28/0-(  

59/2  

]09/0[  

50/2 

]103/0[ 
- 

76/1

]19/0[  

k
  

29/0

]90/0[  
- 

55/0

]73/0[ 

37/0

]85/0[ 

1/0-  

)07/1(

12/0 

]96/0[  
- 

63/0  

]64/0[ 

37/0  

]82/0[ l  

-  
61/1

]21/0[ 

27/0

]83/0[ 

81/0

]49/0[ 

01/0  

)33/0(
-  

15/2  

]13/0[ 

41/0  

]66/0[ 

14/1  

]33/0[ 
u

 

Prob  مربوط به آمارهt () و  درProb  مربوط به آمارهF  نشان داده شده است. []در  
  % را نشان می دهند.1% و 5%، 10به ترتیب سطوح معناداري  *** و ** و *

  منبع: محاسبات محقق

  

 بندي و تحلیل نتایج جمع -6

انباشتگی میـان متغیرهـاي    بودیم که آیا رابطه همدر این مطالعه به دنبال پاسخ به این پرسش 

 موجود در رابطه اوکـان (در سـه فـرم تفاضـلی ،شـکاف و تـابع تولیـد) وجـود دارد؟ و آیـا         

؟ همچنـین بـه دنبـال    کـرد ) اثبـات  2001این ارتباط را با روش پسـران و همکـاران (  توان  می

ن بـا اسـتفاده از الگـوي    نشان دادن جهت علیت میان متغیرهاي هـر سـه فـرم از قـانون اوکـا     

VECM ) وجود رابطه هم انباشتگی 2001بودیم. با دنبال کردن روش پسران و همکاران ،(

میان متغیرها تأیید شد و به دنبال آن بـا اسـتفاده از معیارهـاي شـوارتز و آکاییـک الگوهـاي       

ARDL() ،ARDL()  وARDL()    مـدت و   به ترتیب روابـط پویـاي کوتـاه

  مدت ضرایب اوکان را براي سه الگوي تفاضلی، شکاف و تابع تولید تخمین زدیم. بلند

گفت کـه قـانون اوکـان    توان  می مدت هر سه الگوضرایب بلند tبا توجه به مقادیر آماره 

دت اوکان بر اسـاس الگـو هـاي تفاضـلی     م تصاد ایران صادق است و ضریب بلنددر مورد اق

  . -19/0و  -76/4، -81/4برند با شکاف و تابع تولید به ترتیب برا
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با توجه به مقدار ضریب اوکان در فرم تفاضلی، اگر در هر دوره نرخ رشد صفر باشد، نرخ 

افزایش (کاهش) در نرخ بیکاري،  درصد 1یابد و به ازاي هر  واحد افزایش می 81/0بیکاري 

نتیجه گرفت توان  می بنابراین ،کاهش (افزایش) خواهد یافت درصد 81/4نرخ رشد به مقدار 

 10به کمتر از  90در سال  درصد 3/12که براي تک رقمی شد نرخ بیکاري، یعنی رسیدن از 

افزایش یابد. این  درصد 10حقیقی به میزان  GDP، می بایست نرخ رشد 91در سال  درصد

 3بر اساس نماگرهاي بانک مرکزي حـدود   90در سال  GDPدر حالی است که نرخ رشد 

  کمتر از مقدار الزم براي تک رقمی شدن نرخ بیکاري.  درصد 7ه و این یعنی بود درصد

درصـدي در نـرخ رشـد تولیـد      10توجه به این نکته ضروري است که اگر چـه افـزایش   

ناخالص داخلی در طول یک سال با توجه به شرایط مبتالبه اقتصاد کشور دور از دسترس به 

 الزم و ضـروري اسـت.   درصـد  10ي به حـدود  نظر می رسد اما جهت کاستن از نرخ بیکار

دهنده شرایط اقتصادي خطیر کنونی است و این که کاهش در نـرخ بیکـاري    این عدد نشان

رو است و عبـور از ایـن بحـران فقـط در بلندمـدت       هدر این شرایط با چه دشواري هایی روب

هـایی اسـت کـه     سیاستسازي  دستیابی به چنین شرایطی مستلزم پیاده امکانپذیر خواهد بود.

در صـورتی کـه بتـوان از     ،نتیجه آن در سالیان آتی نرخ هاي رشد مثبت باشد. به طور مثـال 

رشـد   درصـد  3هنـگ  آافزایش نرخ بیکاري جلوگیري کرد و اگر اقتصاد کشـور بتوانـد بـا    

تقلیـل یابـد.    درصـد  10توان انتظار داشت در پایان سه سال نرخ بیکاري به حـدود   کند، می

  کند. دیگر نیز گفتار فوق را تصدیق می ج دو الگوينتای

 GDPفرم تفاضلی و شـکاف   سهمدت براي و بلندهاي علیت گرنجري در کوتاه  آزمون

از آنجا که بـا  ها است و  و تابع تولید از قانون اوکان مؤید یک سویه بودن علیت در این فرم

ابتدا هدف مشـخص  باید  استها قابل تعریف  گذار هر یک از این فرمتوجه به هدف سیاست

شود و سپس با توجه به جهت علیـت، الگـوي مناسـب انتخـاب و سـپس بـا اسـتفاده از آن،        

اگـر هـدف کـاهش نـرخ بیکـاري در       ،شرایط آتی مورد ارزیابی قرار گیـرد. بـه طـور مثـال    

مدت خواهیم بود کـه   مدت است، ابتدا در هر سه الگو به دنبال جهت علیتی در کوتاه کوتاه

را به عنوان علتی بـراي تغییـر در نـرخ بیکـاري توضـیح دهـد. فـرم شـکاف          GDPیر در تغی
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GDP زیرا علیت گرنجري بـه   ،سازد گذاري را برآورده میمدت هدف این سیاست در کوتاه

  .کندمی تواند تغییر در نرخ بیکاري را ایجاد در نهایت صورتی است که 

مدت را اوکان یک سویه بودن علیت در بلندآزمون علیت مربوط به فرم تابع تولید قانون 

از سمت مجموعه متغیرهاي توضیحی در حالتی که تولید ناخالص داخلـی بـه عنـوان متغیـر     

مـدت نیـز تنهـا یـک رابطـه علیـت از        دهد. در کوتـاه  شود، نشان می وابسته در نظر گرفته می

  . استیز متصور است که منطبق بر انتظار تئوریک ن GDPسمت انباشت سرمایه به 

تـرین   توان انباشت سرمایه را به عنـوان مهـم   بر اساس جهت علیت بلند و کوتاه مدت، می

عیت تولیـد  قلمداد کرد و بـه عنـوان راهکـاري مـؤثر بـراي بهبـود وضـ        GDPمحرك براي 

، البتـه همـانطور کـه جهـت علیـت نیـز نشـان        کـرد گذاران پیشنهاد ناخالص داخلی به سیاست

  مدت مورد توجه قرار گیرد. مدت و هم در بلند تمر هم در کوتاهبه طور مسباید  دهد می

علیت توأم بیـانگر وجـود ارتبـاط علـی بلنـد مـدت میـان تـک تـک متغیرهـاي           همچنین 

یعنی عالوه بر اینکه مجموعه متغیرهایی چـون نیـروي کـار،     ،توضیحی با متغیر وابسته است

دیگـر   به بیـان  و هستند GDPانباشت سرمایه و نرخ بیکاري در بلند مدت علت تغییرات در 

توانند توضـیح دهنـد، تـک تـک ایـن متغیرهـا نیـز در بلنـد مـدت           را می GDPتغییرات در 

نیز هاي اقتصادي  شوند که تئوريتوانند موجب نوساناتی در سطح تولید ناخالص داخلی  می

  کنند. درستی این یافته را تأیید می

معنادار نبودن ضریب جمله تصحیح خطا در حاالتی که متغیرهـاي توضـیحی در الگـوي    

زایـی ضـعیف آنهـا بـه عنـوان شـرط        گیرنـد بـر بـرون    در جایگاه متغیر وابسته قرار می اصلی

توان در این مرحلـه نیـز از درسـتی     تأکید دارد و در نتیجه می ARDLکارکرد صحیح مدل 

  نتایج ارائه شده در مورد ضرایب اوکان اطمینان حاصل کرد.

له است که رفع معضـل بیکـاري   مساکننده این  توان گفت نتایج اثبات به طور خالصه می

ه شـرایط  ي دقیقـی کـه برخاسـته از مطالعـات گسـترده در زمینـ      سیاستگذار در کشور تنها با

دسـت  ه واقعی متغیرهاي کالن اقتصادي کشور باشد، امکانپـذیر اسـت و ضـرایب اوکـان بـ     

زیرا اقتصاد  ،سازد که به طور قطع این اتفاق در کوتاه مدت رخ نخواهد داد آمده روشن می
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بانگیر شرایط اقتصـادي بـوده   ایران گرفتار رکود تورمی مزمنی است که سالیان طوالنی گری

ین رو تداوم در رشد هاي مثبت جهت کاستن از نـرخ بیکـاري (متناسـب بـا     از هم و هست،

ریـزي صـحیح    دست آمده) در شرایط کنونی بسـیار دشـوار امـا بـا برنامـه     ه ضرایب اوکان ب

  .رسد دست یافتنی به نظر می
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