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  نرخ بیکاري متناسب گیري هانداز

  ) NAIRUنایرو، (ه با تورم غیرشتابند
 )STM/UN از روش هبا استفاد (در ایران

  
 ∗ د جالئیدکتر سید عبدالمجی و مهدي شیرافکن

  

 15/9/1389 :   تاریخ پذیرش30/4/1389: تاریخ وصول
 

  :چکیده
 هتصاد و جامع در اقی را مشکالتهمواره در ایران دو معضل بیکاري و تورم

 ، در آن تورمه سطحی از بیکاري کهابی بی دستاز این رو، .  استایجاد کرده
 نایرو ه این سطح بیکاري ب.  برخوردار استايهمیت ویژه از ا، باشدهغیرشتابند
 منظور رفع مشکالت اقتصادي هتوان گفت ب می طور کلی هب .  استهمعروف شد

ش نرخ نایرو هبیکاري باید درصدد کاش در نرخ ه جاي کاه ب،در بخش اشتغال
 STM/UN گیري نرخ نایرو براي ایران از روش هت اندازه جه در این مقال .بود

 1368-1388 يهاي سري زمانی در دورهه در این روش از داد .شود  میهاستفاد
 با نرخ ه نرخ نایرو در مقایس، این تحقیقهايیافته  طبق . استه شدهاستفاد

 1388 تا سال 1381  ولی از سال است،ه بودهمرا ه بیشتريانبیکاري با نوس
  . استهبیشتر از نرخ بیکاري موجود بود

 JEL E31 ،E24 ، C22 :طبقه بندي 
  
   ، روش سري زمانیاشتغال، تورم، نایرو: هاي کلیدي واژه
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   مقدمه-1
دافی است هکی از ای ک سطح قابل قبول نرخ بیکاريی هش بیکاري و رسیدن بهکا
 ه رسیدن بهکنند و از آنجایی ک می آن تالش زیادي ها براي دستیابی به دولتهک

گیري هره کارگیري منابع انسانی است، عدم به مطلوب تا حدود زیادي تابع بهتوسع
 منتج ه از امکانات مادي جامعه عدم استفادهمناسب و مطلوب از منابع انسانی ب

پذیرد  می تحقق نهو توسع  رشد،ه نتیجدر . )1388هادیان و رضایی سخا،  (شود می
د بود و در ه باالتر از نرخ معقول و منطقی خود خوا، نرخ بیکاري دنبال آنهو ب

  اقتصادي بدونيه توسع .ابدی می گسترش ه فقر و محرومیت در جامع،ایتهن
 ، اقتصادي و اجتماعیيه براي توسعبنابراین، . ثر دولت امکان پذیر نیستؤدایت مه

 و از طرفی هینه سطح بیکاري به و اقتصاد را بهجامعکه ستند ه ا ناگزیرهدولت
  . دایت نماینده اشتغال مطلوب

 تورم ،میت زیادي برخوردار استه از اه متغیر دیگري ک،در این میان
تواند موجب  می میزان تورم نه بهک نرخ بیکاري بدون توجی هدسترسی ب . باشد می
بحث تبادل میان تورم و بیکاري، از مباحث  ،این رو  از. شود ه افراد جامعهرفا

 تورم و بیکاري جنجال يه ارتباط بین دو پدیدهمواره  اقتصاد کالن است ويهعمد
اران و ذگتواند سیاست بین تورم و بیکاري میيه بررسی رابط . استهبرانگیز بود

ر اقتصادي ه رد عملکه چرا ک،دهسی عملکرد اقتصادي یاري دراقتصاددانان را در بر
 گیرد وبیکاري و رشد اقتصادي مورد قضاوت قرار می  معیار کلی میزان تورم،هبا س

 کوشش براي . برندو بیکاري رنج می ا از تورمه اقتصادبسیاري ازدر عصر حاضر 
  .میت خاصی در کشور برخوردار استه از ااین رابطهی یشناسا

 و ور گذاشته ظيهرص عه میالدي پا ب1960 يههمنحنی فیلیپس در د
ر یک ه اساس منحنی فیلیپس، بر .  استه گرفت1فیلیپس فسورونامش را از پر

   درصد نرخ تورم را افزایش 5/0 مثال ً يه اندازهش در نرخ بیکاري بهدرصد کا
 نرخ بیکاري و نرخ تورم عامل میان دو يه رابط1970يههدر د  .د و برعکسهدمی
 هادند که افزایش نه رو به یک اندازهمزمان به لعامر دو ه ، زیراشدرنگ  کم

ا منحنی ه دولتهرگاه  .م با رکود نامیدندأاقتصاددانان اصطالحاً آن را تورم تو
 قبل از هالبت  .یافت سرعت نرخ تورم افزایش میهدادند، بفیلیپس را مدنظر قرار می

                                                        
1 Phillips  
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 و ادموند 2من منحنی فیلیپس در عمل از اعتبار ساقط شود، میلتون فریدهاین ک
 هاي جدي در خصوص این فرضیه دو اقتصاددان آمریکایی، شک و تردید3،فِلپس

مین دلیل، این منحنی جذابیت خود را از دست داد و جاي ه هب  .د بودنهمطرح کرد
 هنرخ بیکاري متناسب با تورم غیر شتابندمان ه یا وم و معیار نایروه مفهخود را ب

  . داد
ش نرخ بیکاري موجود ممکن است ه کاهک یان شوددر توضیح نایرو باید ب

اران ذگدف سیاسته  پس. شود هموجب افزایش تورم و بروز مشکالت در این زمین
 براي ثبات در بخش تورم باید ه بلک،ش نرخ بیکاري موجود باشدهاقتصادي نباید کا

  . تورم شتابان منجر نشوده به شود که داشتهنرخ بیکاري موجود در سطحی نگا
نرخ بیکاري متناسب با تورم   گیريهانداز منظور ه حاضر بيهقالم

 هبخش دوم ب . شده استدر ایران، در شش بخش تنظیم  )نایرو( هغیرشتابند
 در بخش  .ه استافتی اختصاص  و معرفی نایرو تاریخی منحنی فیلیپسيهسابق

در  . ستپرداخته شده اا ه تحقیق در ایران و سایر کشوريه مرور پیشینهسوم ب
 تخمین و تحلیل ،در بخش پنجم تشریح ارم، چارچوب تئوریکی مدل وهبخش چ

  .   شده گیري اختصاص داده نتیجه بخش ششم بدر نهایت، . بیان شده استمدل 
  

  و معرفی نایرو تاریخی منحنی فیلیپس يهسابق -2
ی  معرفه تاریخی منحنی فیلیپس و سپس بيه بررسی سابقهدر این قسمت ابتدا ب

  .شود می هنایرو پرداخت
  

  ي تاریخی منحنی فیلیپس سابقه-2-1
مین ه ه ب .ا دانسته کشوربسیاري ازدر  هتوان دو مشکل عمدتورم و بیکاري را می

 از این رو، . انده بوده در تالش براي کنترل این دو پدیدموارهه اهدولت ،تهج
 خود ها پیش به از مدت اقتصاددانان راهتوجبررسی ارتباط بین تورم و بیکاري 

 ه این ارتباط اشارهاي پولی خود بههدر نظری 5تورنتون  و4یومه  . استهجلب کرد

                                                        
2 Friedman 
3 Phelps 
4 Hume 
5 Thornton 
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 طور جدي ه بین تورم و بیکاري را بيهراي نخستین بار رابط ب6 لیکن فیشر .نمودند
 با اهش قیمتهکا تورم با سطوح پایین بیکاري و ه کدریافتفیشر . مطرح نمود

  . )1383قبادي،  ( استاري توأمسطوح باالي بیک
 ايه در مطالع، اقتصادي لندنيه استاد اقتصاد مدرس، فیلیپس1958در سال 

اي اسمی در ه بین نرخ بیکاري و نرخ تغییرات دستمزديه آزمون رابطهجامع ب
و بر ) 1861-1957 (يه طی دوره از آمار ساالنه با استفاد پرداخت وانگلستان

خطی بین تورم  منفی و غیری ارتباطه گرفت کهیجد تجربی نتهاساس شوا
 ه اشارهمان طور که  .است باثبات ها و نرخ بیکاري وجود دارد و این رابطهدستمزد

  ا را بیان ه میان بیکاري و تورم دستمزديه فیلیپس رابطيه منحنی اولی،شد
  صرفاًه ن واه برحسب نرخ تغییر قیمتتورم معموالً هآنجا ک ا ازهولی بعد ،نمودمی

براي مقاصد  ه منحنی فیلیپست اینکه جهب، دشو مشخص می،دستمزدتغییرات 
مبدل  تغییر قیمت يه رابطه تغییر دستمزد بيه رابط،اري مفیدتر باشدذگسیاست

   . دش
مورد  هطور گسترده  ب1960 يهه فیلیپس تا اواسط ديهمنحنی اولی 

 .  شده خدمت گرفتهاري اقتصادي بذگ مقاصد سیاسته و در رااستقبال قرار گرفت
 میان تورم و هاي که مبادليه دلیل رابطه بهاین بود کاصلی تا آن زمان بحث 
ش بیکاري ممکن است هر سیاستی توسط دولت براي کاه ،بیکاري وجود دارد

طرف اي ه شوكيه واسطه بعد به ب1967از سال  .  افزایش تورم شودهمنجر ب
 ،انهاي جه در کشوره شدند کهظیر میلتون فریدمن متوج، اقتصاددانانی نهعرض

 اقتصاددانان يه عقیده در نتیج. ستنده م در حال افزایشه بیکاري و تورم توأم با
 موجب هلأمین مسه  و کردتغییر  منفی میان بیکاري و تورمي هرابطمبنی بر وجود 

  .)1386کن، جالیی و شیراف (ا براي توضیح این وضعیت کوشش نماینده آنهشد ک
 هب  میکید بر انتظارات تورأتبا ، فیلیپسمنحنی وم ه مف1968در سال  

منحنی  فریدمن، ه براساس دیدگا . شده با تغییر مواج، میلتون فریدمنيهوسیل
  :آیددر می صورت زیر هانتظارات بافزودن بحث فیلیپس با 

)(* ne uuhapp −+=  )1( 

   .است a =1 هبا این فرض ک

                                                        
6 Fisher 
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 دالیلی ه نرخ تورم واقعی بنا بهکنید ک  تشریح تحلیل فریدمن فرضبراي
 انتظارات تطبیقی براساس هاز آنجایی ک  .افزایش یابد، مانند افزایش تقاضاي کل

 یعنی نرخ ،یابد تورم انتظاري فورا افزایش نمی،شود تعبیر میهاطالعات تورم گذشت
و چون نیروي کار براساس پیش ود ش یي بیشتر متورم واقعی از نرخ تورم انتظار

 پس درخواست ،نماید بینی و انتظارات تورمی درخواست افزایش دستمزد می
در که واضح است  . گیرد ا توسط نیروي کار تحت تأثیر قرار نمیهافزایش دستمزد

 و اشتغال ه افزایش استخدام نیروي کار کردهاین صورت تولیدکنندگان اقدام ب
 از نرخ  آن و کمتر شدن جاريش نرخ بیکاريهعنی کا مه بهیابد ک افزایش می

 ه نرخ تورم انتظاري ب، اما با گذشت زمان و در بلندمدت .بیکاري طبیعی است
 تدریج خطاي پیش ه فرد به بدین معنی ک؛شود تدریج با نرخ تورم واقعی برابر می

  .شودن می و پیش بینی تورم با واقعیت تورم یکساکندمیبینی تورم را کامال اصالح 
ا، درخواست ه  رشد قیمتيهمان اندازه ه نیروي کار بهاین بدان معنی است ک

صورت تولیدکنندگان در بلندمدت این حالت،  در . نماید افزایش دستمزد می
ش همدت کا ه در کوتاهکنند و نرخ بیکاري ک  تعیین میهاشتغال را در سطح اولی

  .گردد یکاري طبیعی برمی خود یعنی بيه مقدار اولیه ب، بودهیافت
 يه در بلندمدت بین تورم و بیکاري رابط، فریدمنه براساس دیدگا،بنابراین

 صورت یک خط عمودي در سطح یک همعکوس وجود ندارد و منحنی فیلیپس ب
 اگر با از این رو،  .نامند را نرخ بیکاري طبیعی می  آنهنرخ بیکاري معین است ک
 در ،تر از نرخ طبیعی برسانیم خ بیکاري را پائینیم نرهاجراي سیاست پولی بخوا

 اما در بلندمدت تمامی ،ش نرخ بیکاري شویمه کاهمدت ممکن است موفق ب هکوتا
ش ه بیکاري کاه بدون اینک،شود ا منتقل میه اثرات سیاست پولی بر روي قیمت

  .)1383، برانسون( د بوده خواه اقتصاد با تورم شتابان مواج، در این حالتو یابد
  
   معرفی نایرو-2-2

یک   نایروي هنظری .  استه وارد ادبیات اقتصادي شد1970 ي هه در دنایرو يهکلم
 تورم در یک ي وجود آورندهه ي تعیین علل و عوامل ببحث بسیار کاربردي برا

 تورم را پیش بینی ختوان تغییرات در نر  آن میي ه وسیله، به عالوه ب .استاقتصاد 
 و تحلیل هاي کالن اقتصادي را توجیه  عمومی، سیاستيهقاعدعنوان یک ه و ب

  . نمود
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ممکن اي دیگر ه  عامله به بدون توج یا نرخ بیکاري تورمه بهاصوالً توج
عنی رشد تولید، نرخ ی م کالن اقتصاديهمتغیر م هس الزم است ، بنابراین. نیست
 هم دیدن این سه براي کنار  . شوندهدید کدیگری در کنار و نرخ تورم بیکاري
 هد کهد مینشان شاخص نایرو   .است مناسب ايه مدل یکی از نایروشاخص  ،متغیر

 میزان اشتغال بیشتري در ،تراي کمتر و نرخ تورم پایینه هزینه باآیا ممکن است 
  . وجود آیدهکشور ب

  است؛ه معنی نرخ بیکاري متناسب با نرخ تورم غیرشتابندهب وم نایروهمف
 نرخ ه زمانی ک .باشدنگ میهما ه ور با نرخ تورم پایدار، سازگاهري کنرخی از بیکا
 نرخ هایی در اقتصاد وجود دارد که فشارهموار هباشد، تر از نرخ نایروبیکاري پایین

 تورم ،باشد  نرخ بیکاري باالتر از نایروه زمانی کدر مقابل، . دهتورم را افزایش د
  .)1987 7تیگلیتز،اس (دهدش نشان میه کاهتمایل زیادي ب

 
  )  تحقیقي هپیشین (ه مروري بر مطالعات انجام شد-3
   مطالعات انجام شده در داخل کشور-3-1

 تبادل نرخ تورم و 1375 تا 1338 يه خود در دوري ه در مطالع،)1377( متقی
دف از ه .  استهتولید و آزمون نرخ طبیعی بیکاري و نایرو را در ایران بررسی کرد

 تغییرات نرخ بیکاري طبیعی و نایرو ي ه برآورد منحنی فیلیپس و محاسبهاین مطالع
 در منحنی ، در حالت کلیهد کهد می نشان همطالعنتایج حاصل از این  .  استهبود

 در ،بنابراین . خطی فیلیپس بین نرخ بیکاري طبیعی و نایرو تفاوتی وجود ندارد
مدت  ه در کوتاه اگر چ . استمان نرخ بیکاري طبیعی هنایروایران مقدار متوسط 

 ،میان تورم و بیکاري تبادل وجود دارد، ولی این تبادل در بلندمدت وجود ندارد
  . نرخ بیکاري طبیعی فریدمن در بلندمدت در ایران صادق استيهیعنی نظری

 ه تورم و بیکاري را در ایران مورد بررسی قرار داديهرابط )1381(خالصی 
 1380 تا 1345 زمانی ي ه دورهاي آماري مربوط به ه داد، براي این منظور .است

اي  ه در دوره حاکی از آن است کهنتایج این مطالع .  استه قرار گرفتهمورد استفاد
 و نرخ بیکاري CPI براساس درصد تغییرات ، بلندمدت بین تورميهمذکور رابط
 در هد کهد میا نشان ه نتایج الگوي تصحیح خطاي متناظر آن،مچنینه  .وجود دارد

  .  وجود دارده و نرخ بیکاري رابطCPI مدت نیز بین نرخ تورم بر اساس هکوتا
                                                        

7 Stiglitz 
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 آن با نرخ بیکاري ي ه بیکاري و مقایسيهینه برآورد نرخ بهب) 1383 (قبادي
 دوم هي بیکاري از فرم رگرسیون درج هینه براي برآورد نرخ ب .اند هطبیعی پرداخت

 ه شده استفاد،صی از فرم کلی منحنی الفر است نوع خاهدر قالب منحنی آرمی ک
گذاري بخش خصوصی، تورم، ه عوامل تاثیرگذار یعنی مخارج دولت، سرمای .است

 همدل اولی .  استه شدهتولید ناخالص ملی و پس انداز ملی در مدل گنجاند
مزمان برآورد  ه صورته و سپس به  طور جداگانه بهاي یاد شدهبراساس متغیر

ا اگر ه آنيه عقیده ب . استه دست آمده ب9/6 بیکاري معادل هینهنرخ بو است  هشد
گذاري بخش خصوصی، پس  هاي مخارج عمرانی دولت، سرمایهدر اقتصاد از ابزار

 هینه نرخ تورم و تولید ناخالص ملی براي برآورد نرخ بیکاري ب،مچنینه انداز ملی و
 است و تفاوت هکاري قابل توجیصد براي بی در7 ه شود، نرخی معادل تقریباًاستفاد

 ه اقتصاد ببه ه، مقدار بیکاري تحمیل شدهاین نرخ با نرخ بیکاري موجود در جامع
مچنین عدم ه  فوق ويهاي معرفی شدهکارگیري مناسب از ابزاره دلیل عدم ب

  . استه و تقاضاي نیروي کار در جامعهتعادل در عرض
اي پولی ه ثیر سیاستأنوان تاي تحت عهدر مقال) 1386( جالیی و شیرافکن

بر سطح بیکاري از طریق تحلیل منحنی فیلیپس نیو کینزین در ایران، ابتدا از روش 
اي ه  بین سیاستي ه بررسی رابطه کردند و سپس بهبال و منکیو، نایرو را محاسب

 عنصر ، پول در ایرانه رسیدند که این نتیجهپولی و سطح بیکاري پرداختند و ب
  .  باشد ثیر گذار أتواند بر سطح بیکاري ت میخنثی نیست و 

 بررسی و تحلیل منحنی فیلیپس و هب) 1379( هعباسی نژاد و کاظمی زاد
 ي هاین تحقیق ابتدا فرضی ا درهآن . اند هتغییر نرخ بیکاري طبیعی در ایران پرداخت

دین  ب .اند هدنمو و سپس نرخ بیکاري طبیعی را برآورد را آزموننرخ بیکاري طبیعی 
اند و متوسط  هوري در ایران پرداختهره رشد بلندمدت بيه محاسبه ابتدا ب،منظور
 نتایج مدل ه بهسپس با توج . اند ه درصد برآورد کرد7/1وري را معادل  هرهنرخ ب

اقتصادسنجی منحنی فیلیپس، با فرض تعادل بازار کار و کاال در بلندمدت، میزان 
 حاکی از نرخ هاند ک هدنمو درصد برآورد 6/7 نرخ بیکاري طبیعی براي ایران را

اي مزمن ه  تورمها بر این باورند که آن. بیکاري طبیعی باال براي اقتصاد ایران است
 . استهبودن این نرخ مؤثر بود ، در باالهش قدرت خرید افراد شده باعث کاهک
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   خارج از کشور در  مطالعات انجام شده-3-2
اد هپیشننایرو  و  هش جدیدي را براي تخمین تولید بالقورو )1999( 8اپل و جانسون

زمان  هميهت محاسبهاي را ج ه از معیار فیلتر کالمن شیوها با استفاده آن .اند هکرد
اد ه، پیشنهافت ی قانون اوکان و منحنی فیلیپس تکامله به، با توجنایرو و هتولید بالقو

 هی و معیار فیلتر کالمن استفاد روش حداکثر درست نمایزبدین منظور ا . ندهد می
 مشخصی از ي ه مجموعه به فیلتر کالمن با توجه این صورت کهب . اندهنمود

 شرطی را براي هینهاي به بینی ، یک سري از پیشهاي مدل و مقادیر اولیهپارامتر
نمایی،  د و در روش معمول حداکثر درستهد  میه ارائهدهاي غیرقابل مشاهمتغیر

ی از اجزاء غیر هاي مشابه ا و تخمینهاي از پارامترهینه بي ه مجموع منظور یافتنهب
  .شوندمی اي پیش بینی حداقله، خطاهدهقابل مشا

  .اند همنحنی فیلیپس در استرالیا را بررسی کرد) 1999( مکارانه و 9گرون
در این  . اند ه نموده منحنی فیلیپس را در استرالیا محاسبي ها نوع تکامل یافتهآن

 تغییر حمدت و بلندمدت بین تورم و بیکاري و سط ه کوتايه مبادلي ه رابطهلعمطا
 ا وه را با در نظر گرفتن قیمت) نایرو (هدر نرخ بیکاري متناسب با تورم غیرشتابند

منحنی  . انده قرار داده مورد مطالعهه دهر واحد نیروي کار براي س هايه هزینه
 متناسب با تورم ، نرخ بیکاريهکاست  هردم آوهفیلیپس مذکور این امکان را فرا

  . ، در طول زمان تغییر کندهغیرشتابند
 . ددر کشور اسپانیا پرداختننایرو  ي ه محاسبهب) 2000(مکاران ه  و10استریدا

ر یک را  ه و مزایا و معایبند کار بردهبنایرو اي متفاوتی براي برآورد ه ا روشهآن
اي متفاوت قابل ه اي برآورد، تخمینه وش در این تحقیق انواع ر .بررسی کردند

 نماي عمومی براي تصمیمها نایرو یک راه نظر آنهب . است  ه دادهی را نتیجهتوج
 ه چندانی نداشتيه کالن است، ولی تاکنون استفادايه سیاستگیري و تحلیل 

ش هیک جنایرو اي ه  تخمینتمامی هکنند ک ا در نتایج خود بیان میه آن .است
شرایط رونق  انی را دره و یک سقوط ناگ1985 -1981ايه ین سالانی بهناگ

 تغییر  وقیمت باالي اجناس( دو عامل محرك همچنین،د و نهد نشان می اقتصادي
  . کنند اي مورد بررسی معرفی میه هرا براي تغییر نایرو در دور) در سیستم مالیات

                                                        
8 Apel and Janson 
9 Gruen  
10 Estrada  
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 ه ب"وري و عملنایرو در تئ"اي تحت عنوان  همقال در )2002 (11بال و منکیو
ا با پذیرش ارتباط بین هآن  .گیري آن در آمریکا پرداختندهتشرح نایرو و انداز

 برآورد نایرو از سال ه زیر بيه از طریق رابط،بیکاري و تورم در منحنی فیلیپس
  .  پرداختند2000تا 1960

)2(  
a
VUNAIRU += *  

ک  ی1979 تا سال 1960سال  میزان نایرو از ه رسیدند که این نتیجها بهآن
 8/6 ه ب1960 در صد در سال 4/5 از ه طوري که ب است،هروند افزایشی را طی کرد

را تجربه کرده شی ه کاي بعد روندهو از آن باست  ه رسید1979درصد در سال 
  .است ه درصد رسید9/4 ه ب2000 در سال است و

را نایرو  يهاي عدم اطمینان دربار هنیز در مقال) 2001( 12مارسلینو و میزون
نایرو  يه عدم اطمینان شدید دربارها بر این باورند که آن .اندهمورد بررسی قرار داد

 تغییر در نرخ بیکاري نشان هاي غیرخطی را نسبت به تواند واکنش سیاست مدل می
 در صورت عدم ه است کهی تئوریک را شکل داده توجیهدر واقع این مقال . دهد
 هاي غیرخطی باید مورد توجه قواعد سیاست مدل ،نایروطمینان شدید در مورد ا

اران از ذگ ترین تخمین سیاستهاي تورم بیانگر به نرخهدر این مقال . قرار گیرد
ا ه  عدم اطمینان موجود در این تخمینهی به توجهوضع اقتصادي است، بدون اینک

  . دشو
 ي ه در اتحادیگیري نایرو هوان اندازاي تحت عن هدر مقال) 2006( 13استفانیدز

نمایی و   حداقل مربعات معمولی و حداکثر درستش، از روناروپا، آمریکا و ژاپ
 ه او منحنی فیلیپس چارچوب پذیرفتي ه عقیده ب .است  ه کردهفیلتر کالمن استفاد

 بلندمدت بین ي ه یک رابطهچ  اگر .استنایرو گیري  ه مناسبی براي اندازي هشد 
مدت  ه متغیر در کوتاوم و بیکاري وجود ندارد، اما وجود جانشینی بین این دتور

د یافت، تا هتر از نایرو باشد، تورم افزایش خوا  اگر بیکاري پایین .قطعی است
 براي این هدست آمده  نتایج ب .افزایش یابدنایرو  سطح بیکاري ه بیکاري بهک جایی
 درصد، در 75/7) کشور 15( اروپا ي هحادیدر اتنایرو  هاز آن است ک   حاکیهاکشور

صورت  هافزایش نرخ بیکاري ب .  درصد است57/3 درصد و براي ژاپن 4/5آمریکا 
                                                        

11 Ball and Mankiew 
12 Marcellion and Mizon 
13 George Stephanides 
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و  )-39/0( با آمریکا هدر مقایس) -3/1(یکسان، تغییر نرخ تورم بیشتر در ژاپن 
  . شود می را سبب) - 27/0( اروپا ي هاتحادی

ار و اشتغال در ایران، ضمن بررسی در بررسی بازار ک) 2007( 14انیهبانک ج
 نایرو ي ه محاسبو و تحلیل ساختار نیروي کار در ایران ه تجزیه ب،وضعیت اقتصادي

براي  STM/UN روش پرسکات و-ادریکه  فیلترهجمل  اي متفاوت ازه با روش
اي ه در ایران طی سالنایرو  هکاست  هاعالم نمودو     ه پرداخت1990-2006ايه سال

  .  استه بیش از نرخ بیکاري رایج در کشور بود2006-2003
  

   چارچوب نظري مدل-4
سازي محلی   از روش مدل،عنوان یک متغیر در طول زمانه بنایرو  ي هبراي محاسب

  ه بهدهاي غیرقابل مشاه متغیر طور رایج در تحلیله  بهک 15هسري زمانی تک متغیر
  غیرقابليري زمانی با اجزاس مدل  ساختار .شود  میه، استفاد استه شدهکارگرفت

 توسط اپل و جانسون در ، استهو تولید بالقونایرو   شاملهک) STM/UC (هدهمشا
 ه مبتنی بر این حقیقت است ک،میت این روشه ا . استشکل گرفته 1999سال 

  .ستنده هده مشایایه متغیر، هو تولید بالقونایرو  بخش ساختاري اقتصاد از قبیل
 موجب تعریف ،دهد ا را شرح میه تصادفی، این متغیري هروس در پهی کیاه هفرضی

 اما ارزش این ،ستنده ها ناشناخته این متغیر،رو  از این. شود ا میهدقیق متغیر
اي ها و متغیره بین این متغیرهسري از معادالت ک   تعیین یکيهوسیله ا بهمتغیر

ي برابر است با مجموع بیکار . شود  تعریف می،کند  برقرار میي ه رابطهدهقابل مشا
گام تصادفی با "ک مدل  یتحتنایرو  براي هو نوسانات سیکلی بیکاري، کنایرو 
  :  زیر را نوشتيهتوان رابط می "انحراف

)3(  
n
ttt NAIRUNAIRU εµ ++= 11 --t  

),(~ 2
n

n
t N σε   

tµ کند  میهرا محاسبنایرو مقدار انحراف.  tµ  فی دک گام تصا یي ه وسیلهبنیز
  :شود می همحاسب

                                                        
14 World Bank 
15 single-variable time-series local level modeling  

)4(  
µεµµ ttt += −1  

),(~ 2
µ

µ εε Nt  



   ...) NAIRO،  نایرو(ه ندنرخ بیکاري متناسب با تورم غیرشتاب گیري هانداز
  

125

نوسانات  AR)1(  اولي هک مدل خود توضیح برداري مرتب ی تحت،ایتهدر ن
  :شود می  هسیکلی بیکاري تخمین زد

)5(  
sv
ttt svsv εϕ += −1  

),(~ 2
sv

sv
t N εε   

نایرو  و آیدمی دست هاي مختلف بهبراي سال tSV ،)5( يهبا تخمین معادل
  .شود می ه زیر محاسبي ه از رابطهبا استفاد

)6(  ttt SVUNAIRU −=  
  
  تخمین مدل و نتایج آن-5

 آزمون ي ه وسیلهر بیکاري بی متغیی، ابتدا پایاSTM/UN  روشبراي تخمین نایرو از
 در "فیلترکالمن" از هشود و سپس با استفاد می بررسی "هافت یفولر تعمیم - دیکی"

مان نوسانات سیکلی بیکاري است ه ه کsv میزان  ARIMAک مدل یچارچوب
 هاي مختلف محاسبه براي سال) 6 (ي همعادل از طریق NAIRU و نرخ همحاسب

  .دشو می
 در دو ي اول تفاضل مرتبهدر سطح و نیزتغیر بیکاري ی مینتایج آزمون پایا

  . استه شده ارائ)2(و  )1 (جدول
 

 u براي سطح متغیر هافت یفولر تعمیم - واحد براساس آزمون دیکیيه آزمون ریش:1 جدول
  هنتیج  %10مقادیر بحرانی   %5مقادیر بحرانی   %1مقادیر بحرانی  ADF يهآمار  متغیر

  ناپایا  -6745/2  -0659/3  -5885/3  -0684/2  بیکاري

  
اساس آزمون  برuشود، متغیر  می هدهمشا) 1( از جدول هطور کمانه

عنی میانگین، واریانس و ی  در سطح پایا نیست،"هافت یفولر تعمیم - دیکی"
 از رگرسیون حداقل مربعات هکواریانس آن در طول زمان ثابت نیست و استفاد

 سطح معنی هدر این مقال(ی شود همنت 16 رگرسیون کاذبهمعمولی ممکن است ب
ک  ی بنابراین از ). استه شدهدر نظر گرفت% 5داري براي بررسی پایایی سطح 

  .است  هآمد) 2( نتایج آن در جدول هشود ک می ه استفادu اول متغیر ي هتفاضل مرتب
  

                                                        
16 Spurious Regression 
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 u  اول متغیري واحد براي تفاضل مرتبهيآزمون ریشه :2جدول 

  هنتیج  %10مقادیر بحرانی   %5مقادیر بحرانی   %1ادیر بحرانی مق  ADF يهآمار  متغیر

  پایا  -62/1  -96/1  -74/2  -45/2  بیکاري
  

 براي ، بنابراین .است پایا u اول متغیر يهتفاضل مرتب) 2(بنابر جدول 
  .شود می ه استفادAR)1( ک فرایندی  باDUاز  STM/UN از روش نایرو برآورد

 و نوسانات سیکلی بیکاري، از بیکاري تحقق رونای  برايهدست آمد هنتایج ب
 "فیلتر کالمن" مدل ي ه وسیله به ک"حالت فضا" ایران براساس الگوي يهافتی

 بر اساس آزمون ه باید متذکر شد ک . استه شدهارائ) 7 (ي ه در رابطهبرآورد شد
ت در این همین جه هک متغیر ناپایا است، ب ی در قسمت قبل، بیکاري،هانجام شد

  . استه شده اول بیکاري استفادي همدل از تفاضل مرتب

)7(  )(
)(

10/0868
10/2579

11

1

−×=

+−−=

svsv
svDUDU  

  0/522 =R           89/1 D.W=  
نوسانات سیکلی ( متغیر حالت 1SV و  اول بیکاريي هتفاضل مرتب DUکه در آن 

  .  است)بیکاري
 . است هافت ی اول بیکاري تحققي ه الگوي تفاضل مرتبهربوط ب م2Rضریب 

 عنوان ضعف برآورد الگو ه ضریب تعیین بيه پایین بودن میزان آمار،بنابراین
  .د شدهمحسوب نخوا

  
  STM/UN  روش ه بنایرو  مقادیر:3 جدول

  نرخ نایرو  سال  نرخ نایرو  سال  نرخ نایرو  سال
1368 - 1375 53/10  1382 03/12  
1369 23/14  1376 93/8  1383 33/11  
1370 83/13  1377 93/12  1384 62/11  
1371 23/13  1378 31/12  1385 73/11  
1372 23/11  1379 37/13  1386 87/11  
1373 33/10  1380 08/14  1387 86/11  
1374 73/10  1381 55/14  1388 12/12  

   نتایج تحقیق:مأخذ
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  نوسانات سیکلی بیکاري و STM/UN روش ه بنایرومقادیر بیکاري،  :1نمودار 
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 هدهمشا) 1(و نمودار ) 3( در جدول ه نتایج برآورد مدل که بهبا توج
 از هطوري ک ه ب، استه زمانی مورد نظر دچار تحوالتی بودي ه در دورنایروشود،  می

نگی صعودي را ه آ81 تا 1376ک روند نزولی و از سال ی1376 تا 1368سال 
 ي ه و در فاصله کردهشی را تجربه روندي کا مجددا1384ً تا 1381 ، از سالهپیمود
  . است هافت ی اندکی افزایش1384- 88اي ه سال

 ه ک استه و تقاضاي نیروي کار نوسانات زیادي داشته عرض،بعد از جنگ
 افزایش قیمت  .است  هاي نفتی بوده درآمده ب شدهاي وارده بیشتر ناشی از شوك

اي تعدیل ساختاري و ه ی، استقراض دولت، اجراي سیاستانهاي جهنفت در بازار
 ه اول توسعي هاي صنعتی و خدماتی در طول برنامه گذاري در بخش هافزایش سرمای

اي ه موجب رونق اقتصادي و افزایش تقاضاي نیروي کار در بخش) 72-1368(
 ه در طول این دورنایرو عوامل فوق عامل نزولی شدن .  استهصنعت و خدمات شد

  .  است
  شدت1376 بود در سال ه آغاز شد1372 از سال هش قیمت نفت کهکا

ا ه  تراز پرداختهاي ارزي و انتقال فشار آن بهش درآمده کا، آني هافت و در نتیجی
اي سال ه دولت در انتي همین مالی کسري بودجأ تهمچنین مشکالت مربوط به و

ش واردات ه کا،آوري ش ارزهکا این  . قرار داده، تعادل اقتصاد را در مخاطر1377
  ه ب .را به دنبال داشتاي تولیدي ه بخشاي مورد نیاز  ه و مواد واسطهمواد اولی

ار نرخ ارز و کسادي ه گذاري، ناتوانی دولت در مه سرمایي هسابق سقوط بی،هعالو
دوم ي  مه تقاضا براي نیروي کار را در نی،نسبی حاکم بر فضاي اقتصادي کشور
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د ه نیروي کار شاي ه در بخش عرض،از طرفی دیگر . محدود ساخت 1370ي ههد
 زنان ي هاي قبل و حضور فزاینده ه دورهافزایش در نرخ رشد جمعیت فعال نسبت ب

  از سالنایرو علت افزایش ،بنابراین . ایم هاجر افغانی در بازار کار بودهو نیروي کار م
 و از ایش رشد جمعیت فعالف ناشی از افزک طری ازتوان می را 1381 تا 1376

ش نرخ رشد ه آن کاي هاي نفتی و در نتیجهش درآمده سبب کاه ب،طرفی دیگر
  .دانست) 1374-78 (ه دوم توسعيهاقتصادي در طول برنام
اي خارجی ه یه دلیل باز پرداخت بده ب،)1379-83( سوم ي هدر طول برنام
 و هبود مدیریت بودجهو ب اي نفتیهانی نفت و باال رفتن درآمدهو افزایش قیمت ج

اي رخ داد  هبود قابل مالحظهاستقالل نسبی بانک مرکزي، در روند اقتصادي کشور ب
 شهو با افزایش رشد اقتصادي و باال رفتن تقاضا براي نیروي کار، نرخ بیکاري کا

 اندکی 84 تا 1382اي ه  سالي ه در فاصلنایروعوامل فوق باعث شد تا  . افتی
 نحو هدلیل رشد سریع جمعیت فعال کشور، کنترل بیکاري ب هب  .ابد یشهکا

 دوران رشد سریع جمعیت  درهمطلوب ممکن نیست و با ورود نیروي کار متولد شد
 خود هنگی صعودي به بعد نایرو مجددا آه ب1384 بازار کار، از سال ه ب)66-1359(

  . است هگرفت
ي غیر قابل اه در روش سري زمانی با متغیرهدست آمده  بنایرونرخ 

 زمانی ي ه و تقاضاي نیروي کار و رشد اقتصادي در دوره، با نوسانات عرضهدهمشا
  وه نرخ رشد جمعیت فعال کشور باال بودهر زمان ک  ه. سازگار است88-1368
ه برد می سر هاي نفتی در کسادي بهش درآمده علت کاه اقتصاد کشور ب،مزمانه

اي نفتی و افزایش هنگام افزایش درآمده ه ب،س و بالعکهافت ی افزایشنایرو، نرخ است
  .است  ه خود گرفتهشی به روندي کانایروتقاضا براي نیروي کار، نرخ 

اي ه در مدل سري زمانی با متغیرنایرو نرخ بیکاري موجود و نرخ ي همقایس
 نایرو مورد بررسی، نرخ ي هاي آخر دوره  در سالهد کهد مینشان  هدهغیر قابل مشا

 با تداوم نرخ هتوان انتظار داشت ک میعنی  ی،نرخ بیکاري موجود استبیشتر از 
  .  باشده شتابندهاي آینده بیکاري کنونی، تورم در سال

  
   گیريه نتیج-6

 و تالش در شودش نایرو ه کاه منجر بهایی که شناسایی روند نایرو و اتخاذ سیاست
، هشتابند خ تورم غیرک نری کند تا در می سطح نایرو کمک هرساندن سطح بیکاري ب
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 از روش  است کهه سعی شده در این مقالبنابراین،  .ابد یشهنرخ بیکاري کا
STM/UNاي غیرقابل هروش سري زمانی با متغیر نتایج حاصل از  . شوده استفاد

اي ه افزایش قیمت نفت در بازار دالیلی از قبیله بهد کهد مینشان  هدهمشا
اي تعدیل ساختاري و افزایش ه راي سیاستانی، استقراض دولت از خارج، اجهج

 تا 1368اي ه  در طول سالنایرو ،اي صنعتی و خدماتیه  گذاري در بخشهسرمای
 حداقل خود ه ب1375 و میزان نایرو در سال ه روندي نزولی داشت1375سال 
  شدت76 بود، در سال ه آغاز شد72 از سالهش قیمت نفت که اما کا . استهرسید

 ا وه  تراز پرداختهاي ارزي و انتقال فشار آن بهش درآمدهجب کا مو است وهافتی
اي ه هش پروژهکا  دولت وهمین مالی کسري بودجأ تهمچنین مشکالت مربوط به

 و مواد هش واردات مواد اولیه این عوامل باعث کاي  مجموعه .است شدهعمرانی 
 گذاري، های سرميهسابقاي تولیدي، سقوط بیه اي مورد نیاز براي بخش هواسط

 تبع آن هش نرخ رشد اقتصادي و بهار نرخ ارز، افزایش تورم و کاهناتوانی دولت در م
 دلیل افزایش نرخ هاز سوي دیگر، ب .  استهتنزل رشد تقاضا براي نیروي کار شد

اي ه  سبب ورود جوانان متولد سالهاي قبل، به ه دورهرشد جمعیت فعال نسبت ب
  زنان در فعالیتي ه بازار کار و حضور فزایندهب) 1359-66(رشد سریع جمعیت 

 علت روند افزایشی ، بنابراین . استهافت ی نیروي کار افزایشيهاي اقتصادي عرضه
 و از شی از افزایش نرخ رشد جمعیت فعالک سو نای، از1381 تا 1376 از سالنایرو

  بر کسادي حاکم، آنيهاي نفتی و در نتیجهش درآمدهسویی دیگر ناشی از کا
  .است  هبود) 1374-78 (ه دوم توسعي هاقتصاد کشور در طول برنام

اي خارجی و ه یه دلیل بازپرداخت بدهب) 1379- 83( سوم ي هدر طول برنام
بود مدیریت اقتصادي کشور، استقالل نسبی بانک مرکزي و در اختیار داشتن هب

اي ه یهاز بد سوي باز پرداخت بخشی هایی مانند اوراق مشارکت و حرکت بهابزار
گذاري بخش خصوصی در فضاي کسب و  ه سیستم بانکی و افزایش سرمایهدولت ب

انی نفت و باال رفتن ه قیمت جي ه افزایش دوبار،مچنینه کار با ثبات نسبی و
 خود هافت و نرخ بیکاري روندي نزولی ب یاي نفتی، رشد اقتصادي افزایشهدرآمد
 روند 1384 تا 1382اي ه  ساليهر فاصل دنایرو تا ندعوامل باعث شداین  . گرفت

  .  خود بگیردهشی بهکا
 نیروي کار و ي ه میزان عرضه به با توج، این روشاز هدست آمده  بنایرونرخ 

 نرخ هعنی زمانی ک ی، استه قابل توجی1368-88 زمانی يهرشد اقتصادي در دور
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ش ها علت کهمزمان اقتصاد کشور به  وهرشد جمعیت فعال کشور باال بود
 هو زمانی کاست  هافت ی افزایشنایرو، نرخ هبرد می سر هاي نفتی در رکود بهدرآمد

اي نفتی افزایش همزمان درآمده  وهنرخ رشد جمعیت فعال درکشور پایین بود
 ه، ب1384-88اي ه سالي ه در فاصل .است  هشی داشته روند کانایروافت، نرخ ی می

  نیروي کار، مجدداًي ه دلیل رشد سریع عرضه باال، برغم تداوم رشد اقتصادي نسبتاً
  .روند افزایشی پیدا کرده استنایرو 
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