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 چکیده
های موجود برای تخمین نرخ بیکاری همراه با تورم غیر شتابان اين مقاله به بررسي روش

(NAIRUدر سطح استان )های های آماری و روشدر اين مقاله از تکنیك پردازد.های کشور مي
 6936-6931برای اقتصاد ايران در طي دوره  NAIRUهای زماني جهت تخمین فیلتريگ سری

پس مشاهدات بسیاری را در ابتدا و انتهای از دست  -استفاده شده است. در روش فیلترينگ باند
کلي، تنها از نتايج بدست آمده از دو روش گیری دهیم، به همین جهت برای ارائه نتیجهمي

پرسکات و کالمن استفاده شده است.  بعد از برآورد مدل، تفاوت نرخ بیکاری  -فیلترينگ هودريك
های مختلف ها محاسبه شده و با استفاده از آزمونبرای استان NAIRUواقعي و نرخ بیکاری 

تايج به ن های تجاری رتبه بندی شدند.کلهای کشور به لحاظ پايداری و ثبات در مقابل سیاستان
ايران در طي  NAIRUدست آمده حاکي از روند نامنظم شکاف نرخ بیکاری واقعي و نرخ بیکاری 

-باشد. همچنین بر اساس نتايج اين مقاله استانها ميبرای کل کشور و استان 6931-6936دوره 

ردبیل و کرمانشاه به ترتیب بیشترين های چهار محال و بختیاری، آذربايجان غربي، خوزستان، ا
های قزوين، مازندران، سمنان، يزد و بوشهر به ترتیب با ثبات ترين نوسانات را دارند و استان

 ها در مقابل نوسانات اقتصادی هستند.استان

 ها ، نوسانات نرخ بیکاری.های فیلترينگ داده، روشNAIRUنرخ بیکاری  :کلیدی هایهواژ
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 مقدمه -1

( يا نرخ بیکاری طبیعي نشان دهنده NAIRU) 6نرخ بیکاری همراه با تورم غیرشتابان

باشد. تفاضل نرخ بیکاری واقعي نسبت به اين نرخ نشان دهنده وجود ثبات در نرخ تورم مي

  تغییرات موقتي و گذرای نرخ بیکاری نسبت به مقدار بالقوه و روند بلندمدت آن است.

های اعمال شده ترين ابزارها برای تحلیل عملکرد اقتصادی سیاستاز مهم NAIRUنرخ 

های وارده بر اقتصاد است. چنانچه نرخ بیکاری واقعي از نرخ و همچنین اثرات شوك

بیکاری بالقوه باالتر رود، بیانگر ورود اقتصاد به يك دوره رکودی است که بايستي با تجويز 

پولي و مالي از سوی دولت اين امر بهبود و يا تخفیف يابد. از سوی های انبساطي سیاست

خود  تر از روند بلندمدتديگر در شرايطي که نرخ بیکاری واقعي اقتصاد به سطحي پايین

کاهش يابد به منزله شرايط تورمي برای اقتصاد است که بايستي در اين خصوص 

 قتصادی اعمال شود. گذاران اهای انقباضي مناسبي از سوی سیاستسیاست

توان از دو رويکرد اقتصادی و آماری استفاده کرد. رويکرد مي NAIRUبرای محاسبه 

تاکید دارد. از  NAIRUاقتصادی به استفاده از منحني فیلیپس و تابع تولید برای تعیین 

ي های زمانهای يك يا چند متغیره سریسوی ديگر، رويکرد آماری با بکاربردن تکنیك

 هایکند. به دلیل پیچیدگي روشهای مورد نظر ميبه تولید و بدست آوردن دادهاقدام 

های آماری و اقتصادی و به جهت در دست نبودن اطالعات الزم، در اين مقاله از تکنیك

و  9، کالمن5پرسکات -های فیلترينگ هودريكهای زماني )روشهای فیلتريگ سریروش

-6931های کشور در بازه زمان نظر برای استان( جهت تخمین متغیر مورد 4پس -باند

استفاده شده است. با توجه به اينکه کارهای قبلي انجام شده در اين زمینه برای  6936

های کشور نوآوری اين مقاله برای استان NAIRUباشد، بنابراين برآورد کل کشور مي

 باشد.مي

مقدمه و ضرورت تحقیق ساختار اين تحقیق شامل شش بخش است که ابتدا به بیان 

پرداخته شده است. بخش دوم به ادبیات موضوع تحقیق اختصاص داده شده است. در 

های بخش سوم مطالعات انجام شده در اين زمینه مرور شده است. در بخش چهارم روش

                                                 
1 Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment 
2 Hodrick-Prescott 
3 Kalman 
4 Band- Pass 
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های تحقیق ارائه شده و در بخش تخمین توضیح داده شده است. در بخش پنجم يافته

 تحقیق ارائه گرديده است. پاياني نتیجه گیری 

 ادبیات موضوع -2
ا هکاهش بیکاری و رسیدن به يك سطح قابل قبول نرخ بیکاری از اهدافي است که دولت

کنند و از آنجايي که رسیدن به توسعه مطلوب تا برای دستیابي به آن تالش زيادی مي

ب و مطلوب از حدود زيادی تابع به کارگیری منابع انساني است عدم بهره گیری مناس

شود )هاديان و رضايي منابع انساني به عدم استفاده از امکانات مادی جامعه منتج مي

پذيرد و به دنبال آن، نرخ بیکاری باالتر (. در نتیجه، رشد و توسعه تحقق نمي6933، 6سخا

از نرخ معقول و منطقي خود خواهد بود و در نهايت، فقر و محرومیت در جامعه گسترش 

د. توسعه اقتصادی بدون هدايت موثر دولت امکان پذير نیست بنابراين، برای توسعه يابمي

ها ناگزير هستند که جامعه و اقتصاد را به سطح بیکاری بهینه اقتصادی و اجتماعي، دولت

 و از طرفي اشتغال مطلوب هدايت نمايند. 

باشد. دسترسي ميدر اين میان، متغیر ديگری که از اهمیت زيادی برخوردار است، تورم 

تواند موجب رفاه افراد جامعه شود. از به يك نرخ بیکاری بدون توجه به میزان تورم نمي

اين رو، بحث تبادل میان تورم و بیکاری، از مباحث عمده اقتصاد کالن است و همواره 

ارتباط بین دو پديده تورم و بیکاری جنجال برانگیز بوده است. بررسي رابطه بین تورم و 

تواند سیاستگذاران و اقتصاددانان را در بررسي عملکرد اقتصادی ياری دهد، یکاری ميب

چرا که عملکرد هر اقتصادی با سه معیار کلي میزان تورم، بیکاری و رشد اقتصادی مورد 

رند. بگیرد و در عصر حاضر که بسیاری از اقتصادها از تورم و بیکاری رنج ميقضاوت قرار مي

 ايي اين رابطه از اهمیت خاصي در اقتصاد برخوردار است. کوشش برای شناس

فیشر برای نخستین بار رابطه بین تورم و بیکاری را به طور جدی مطرح نمود. فیشر 

ها با سطوح باالی بیکاری توأم دريافت که تورم با سطوح پايین بیکاری و کاهش قیمت

 (. 6939، 5است )قبادی

ای جامع به آزمون رابطه بین نرخ بیکاری و نرخ فیلیپس، در مطالعه 6313در سال 

تغییرات دستمزدهای اسمي در انگلستان پرداخت و براساس شواهد تجربي نتیجه گرفت 

که ارتباط منفي و غیرخطي بین تورم دستمزدها و نرخ بیکاری وجود دارد و اين رابطه با 

                                                 
1 Hadian & Rezaee (2010) 
2 Ghobadi (2005) 



 

 

 

 

 

 

 

  

              ...ای کشورهبرآورد نرخ بیکاری همراه با نرخ تورم غیر شتابان در استان                        14  

 

ت ها و نه صرفا تغییرامتثبات است. بعدها از آنجا که تورم معمواًل برحسب نرخ تغییر قی

شود، به جهت اينکه منحني فیلیپس برای مقاصد سیاست گذاری دستمزد، مشخص مي

مفیدتر باشد، رابطه تغییر دستمزد )با استفاده از رابطه دستمزد، قیمت و بهره وری( به 

 رابطه تغییر قیمت مبدل شد. 

نظیر میلتون فريدمن  به بعد به واسطه شوك طرف عرضه، اقتصادداناني 6319از سال 

متوجه شدند که در کشورهای جهان، بیکاری و تورم توأم با هم درحال افزايش هستند. 

در نتیجه عقیده اقتصاددانان مبني بر وجود رابطه منفي میان بیکاری و تورم تغییر کرد و 

همین مسأله موجب شد که آنها برای توضیح اين وضعیت کوشش نمايند )جاليي و 

 ( که اين وضعیت با انتقال منحني فیلیپس قابل توجیه است.6،6931شیرافکن

، مفهوم منحني فیلیپس، با تأکید بر انتظارات تورمي به وسیله میلتون 6313در سال 

فريدمن، با تغییر مواجه شد. براساس ديدگاه فريدمن، منحني فیلیپس با افزودن بحث 

 آيد:زير در مي انتظارات به صورت

P∗ = Pe + h (u − un) (6                                                                     )     

( برابر خواهد Pe( با تورم انتظاری )∗Pدر بلندمدت توهم پولي وجود ندارد و تورم واقعي )

نند کبود. در اين صورت تولیدکنندگان در بلند مدت اشتغال را در سطح اولیه تعیین مي

 گردد. ( بر ميun( به مقدار اولیه خود يعني نرخ بیکاری طبیعي )uنرخ بیکاری )و 

بنابراين، براساس ديدگاه فريدمن، در بلندمدت بین تورم و بیکاری رابطه معکوس وجود 

ندارد و منحني فیلیپس به صورت يك خط عمودی در سطح يك نرخ بیکاری معین است 

امند. از اين رو اگر با اجرای سیاست پولي بخواهیم نرخ نکه آن را نرخ بیکاری طبیعي مي

بیکاری را پايین تر از نرخ طبیعي برسانیم، در کوتاه مدت ممکن است موفق به کاهش 

ل ها منتقنرخ بیکاری شويم اما در بلندمدت تمامي اثرات سیاست پولي بر روی قیمت

صاد با تورم شتابان مواجه شود، بدون اينکه بیکاری کاهش يابد و در اين حالت اقتمي

 خواهد بود. 

ای ههمواره بین اقتصاددانان بین استفاده از عبارات نرخ بیکاری طبیعي و نايرو چالش

نرخ بیکاری طبیعي را به  6395زيادی وجود داشته است. اولین بار جیمز توبین در سال 

رخ ل توبین اگر نعنوان نرخ بیکاری همراه با تورم غیر شتابان معرفي نمود. طبق تحلی

بیکاری از نرخ بیکاری طبیعي )منحني بلند مدت فیلیپس( کمتر باشد تورم واقعي از تورم 

                                                 
1 Jalaie & Shirafkan (2008) 
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انتظاری بیشتر بوده و در مقادير باالتر از نرخ بیکاری طبیعي تورم واقعي از تورم انتظاری 

nuuکمتر است. وقتي   اری نسبت به تورم باشد، با شروع تعديل و تطبیق تورم انتظ

nuuواقعي، تورم رو به افزايش خواهد گذاشت و وقتي که    باشد تورم رو به کاهش

، تورم خود به خود در nuخواهد گذاشت. اين بدين معني است که در مقادير کمتر از 

يابد. اين ويژگي جیمز يها به طور شتابان کاهش محال افزايش است و لذا سطح قیمت

نرخ بیکاری )NAIRU    توبین را بر آن داشت که بیکاری طبیعي را با عالمت اختصاری

 همراه با تورم ماليم و بدون شتاب( نشان بدهد.

یعي هايي بوجود آمد. نرخ طبالبته بعدها مابین دو مفهوم نايرو و نرخ بیکاری طبیعي تفاوت

ي است لیکن نايرو بنیادًا يك مفهوم عدم تعادل يا کالن بیکاری مفهومي والراسي و تعادل

کینزی است. به جای مفهوم والراسي که توسط فريدمن ادعا شده است که در آن بازارها 

شوند، نايرو بازتاب دهنده جهاني است که بازارهای ها تصفیه ميبا دستمزدها و قیمت

های موجود يا مازاد عرضه در قیمت پراکنده کار و کاال و خدمات هر کدام با مازاد تقاضا

شوند. نايرو نرخ بیکاری است که در آن فشارهای تورمي بازارهای با مازاد مشخص مي

 گیرد.تقاضا با فشارهای کاهش تورمي بازارهای با مازاد عرضه در تعادل قرار مي

 وارد ادبیات اقتصادی شده است نظريه نايرو يك 6399در دهه ( NAIRU) کلمه نايرو

بحث کاربردی برای تعیین علل و عوامل به وجود آورنده تورم دريك اقتصاد است. به عالوه 

توان تغییرات در نرخ تورم را پیش بیني و به عنوان يك قاعده عمومي به وسیله آن مي

 های کالن اقتصادی را توجیه و تحلیل نمود. سیاست

های ديگر ممکن نیست بنابراين ملاصوالً توجه به تورم يا نرخ بیکاری بدون توجه به عا

الزم است سه متغیر مهم کالن اقتصادی يعني رشد تولید، نرخ بیکاری و نرخ تورم در کنار 

ای هيکديگر ديده شوند. برای کنار هم ديدن اين سه متغیر، شاخص نايرو يکي از مدل

و نرخ های کمتر دهد که آيا ممکن است با هزينهمناسب است. شاخص نايرو نشان مي

 تر، میزان اشتغال بیشتری را در کشور بوجود آورد؟ تورم پايین

نايرو نرخي از بیکاری است که با نرخ تورم پايدار، سازگار و هماهنگ است. زماني که نرخ 

تر از نرخ نايرو باشد همواره فشارهايي در اقتصاد وجود دارد که نرخ تورم را بیکاری پايین

ني که نرخ بیکاری باالتر از نايرو باشد، تورم تمايل زيادی به افزايش دهد. در مقابل زما

 (. 6339، 6دهد )استیگلیتزکاهش نشان مي

                                                 
1 Stiglitz  
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با توجه به مفهوم نايرو، کارکردهای مهمي نیز برای آن انديشیده شده است، که از جمله 

توان به کاربرد آن در سیاست گذاری پولي اشاره داشت. به عبارتي با توجه به آنها مي

د، بر اين باشهای بلندمدتي همراه مياينکه اثرات سیاست پولي بر روی کل اقتصاد با وقفه

اساس سیاست پولي بايد پیش از اينکه تورم شروع به افزايش نمايد به کار گرفته شود. 

برای اين منظور الزم است سیاست گذاران پولي از عالئمي آگاه باشند که به آنها در پیش 

 ي تورم کمك نمايد.بیني تحوالت آت

بیني و نهايتاً استخراج قواعد سیاستي مربوطه در اين میان رويکردهای مختلفي جهت پیش

ي بر گذاری مبتنترين آنها، مدل برآورد نايرو و سیاستاند که يکي از مهمبه کار برده شده

رای آن بوده است. به عبارتي نايرو به عنوان يك ابزار اطالعاتي و استداللي جهت اج

شود به اين صورت که هنگامي که نرخ بیکاری از سطح های پولي به کار برده ميسیاست

ود گردد. همچنین به لحاظ وجکند، سیاست پولي انبساطي اتخاذ مينايرو افزايش پیدا مي

رابطه بیکاری و تورم، در صورتي که نرخ بیکاری به زير نايرو کاهش يابد، مقامات پولي با 

 کنند.ها جلوگیری ميپولي انقباظي از افزايش شتابان قیمتاتخاذ سیاست 

در ايران با توجه به تورم و رکوردی که به طور گسترده و متمادی گريبان اقتصاد ايران را 

ي های پولها به خصوص سیاست گذاریفشرد توجه به مفهوم نايرو در سیاست گذاریمي

که اثرات سیاست پولي بر روی کل اقتصاد اهمیت بسزايي دارد. به عبارتي با توجه به اين

اين اساس سیاست پولي بايد پیش از اينکه تورم  باشد برهای بلندمدتي همراه ميبا وقفه

شروع به افزايش نمايد به کار گرفته شود که برای اين منظور الزم است سیاست گذاران 

 نمايد.  آتي تورم کمك پولي کشور از عالئمي آگاه باشند که به آنها در پیش بیني تحوالت

د که ای اتخاذ کننهای پولي را به گونهتصمیم گیرندگان و سیاست گذاران بايد سیاست

نرخ بیکاری به سطح نايرو برسد در زماني که نرخ بیکاری پايین تر از نايرو قرار دارد و 

شکاف بین اين دو زياد است و تورم درحال افزايش است در اين شرايط سیاست گذار 

قتصادی بايد با اعمال سیاست انقباضي )کنترل عرضه پول( سعي در کاهش ضرر و زيان ا

داشته باشد و نرخ بیکاری را افزايش دهد و مانع شتاب تورم شود و در مورد زماني که نرخ 

گیرد در اين شرايط بیکاری باالتر از نايرو قرار دارد تورم روند کاهشي را در پیش مي

با اعمال سیاست انبساطي مناسب، بیکاری را بدون اينکه با  تواندسیاست گذار مي

ا تواند بفشارهای تورمي منجر شود، به سطح نايرو کاهش دهد همچنین سیاست گذار مي

ها، يعني پرهیز از غافلگیر کردن کارگزاران اقتصادی، اعتماد آنان را اعالم درست سیاست
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نتظارات و تورم زدايي و کاهش تر اجلب کند که اين مسأله سبب شکل گیری صحیح

 شود. های وارد شده بر جامعه ميهزينه

ی از ادر ايران چند مقاله و کار تحقیقي برای برآورد نايرو صورت گرفته است که خالصه

ی انتايج آن در قسمت مروری بر مطالعات پیشین آورده شده است ولي تاکنون نگاه منطقه

د قصد دارد برای اولین بار نسبت به برآورد نايرو در نشده است و تحقیق موجو به اين نرخ

ای به بازار کار کشور داشته باشیم های کشور اقدام نمايد. اگر نگاه منطقهسطح استان

های کشور بسیار متفاوت از کل کشور های بازار کار در استانشويم که شاخصمتوجه مي

عیت، محوريت اقتصادی است و هر منطقه با توجه به شرايط اقلیمي، وضعیت جم

وضعیت اشتغال و نرخ  6)کشاورزی، صنعت، خدمات( و ... شرايط متفاوتي دارد در نمودار 

ا هها و کل کشور ترسیم شده که مويد تفاوت بین اوضاع کل کشور و استانبیکاری استان

 باشد.مي

 
 1931های کشور در بهار (: نرخ بیکاری استان1نمودار )

 ايران، طرح نیروی کارمنبع: مرکز آمار 

های اقتصاد مقاومتي به دنبال عدم تمرکز در های کالن کشور من جمله سیاستسیاست

تولید و توجه به آمايش سرزمین و پراکندگي اقلیمي است لذا سیاست گذاری درست در 

تواند بیشترين ها ميبازار کار در مناطق مختلف و اجرای به موقع و درست اين سیاست

ا برای اقتصاد کشور به بار آورد. پس ضروری است مطالعات مربوط به نرخ بیکاری مزايا ر

واقعي و طبیعي به تفکیك استانها انجام شود و با مشخص کردن میزان تفاوت اين دو نرخ 

های و تکانه هاشوكها در مقابل های کشور، میزان ثبات و پايداری استاندر استان
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ذاران استاني به جای تمرکز بر نرخ بیکاری واقعي به گاقتصادی بررسي شود و سیاست

NAIRU .و نفاوت اين دو توجه نمايند 

 پیشینه تحقیق -9
به تفکیك  مقاله نيا موضوع ۀدربار موجود مطالعات شرح به اجمال به قسمت نيا در

 .ميپردازيمطالعات خارجي و داخلي م

 مطالعات خارجی  -9-1

 يمعادالت ستمیس ،یکاریب و تورم رابطه يبررس ضمن یاهمقال در (،6333) 6جانسون و اپل

 رشتابانیغ تورم با همراه یکاریب نرخ با متناسب یکاریب نرخ و بالقوه دیتول برآورد یرا برا

 یکاریب نرخ و بالقوه دیتول برآورد یبرا روش كي ارائه مقاله، نيا هدف .کردند يمعرف

 رشتابانیغ تورم با همراه یکاریب نرخ میمفاه هنکيا به نظر .است رشتابانیغ تورم با همراه

 و يپول یهااستیس یمحور رفتار دهنده و نشان دارد باهم یاديز ارتباط بالقوه دیتول و

 يواقع یکاریب نرخ که شوند تصمیم گیران موفق چنانچه ،ینظر لحاظ به لذا .است يمال

 مقدار حداکثر در نگاه اقتصادآ برسانند، رشتابانیغ تورم با همراه یکاریب نرخ سطح به را

 و ييدرستنما حداکثر روش براساس الگو، نيبود. ا خواهد يتورم فشار بدون خود، دیتول

،  6:6399-9:6331های ی فصلي سالهاداده از استفاده با و کالمن لتریف یریکارگ به

 يمبان با الگو مطابق یبرآورد بيضرا ميعال .است شده زده نیتخم سوئد کشور برای

 يمنحن نیمب که ييهادر معادله یادوره یکاریب نرخ بيضر مثال، برای .است بوده ینظر

 .است بوده يمنف است، اوکان قانون و پسیلیف

-روش آنها .پرداختند ایاسپان کشور در روينا یمحاسبه ( به5999) 5 همکاران و داياستر

کردند.  يرا بررس كي هر بيامع و ايمزا و بردند کار به روينا برآورد برای يهای متفاوت

 داده جهینت را يقابل توجه متفاوت هاینیتخم برآورد، هایروش انواع قیتحق نيا در

 هایاستیس لیتحل و رییگمیتصم برای يعموم راهنمای كي روينا آنها نظر است. به

 دکننيم انیب خود جينتا در نداشته است. آنها يچندان یاستفاده تاکنون يول است، کالن

 سقوط كي و 6331-6336سالهای  نیب يناگهان جهش كي روينا هاینیتخم يتمام که

 متی)ق محرك عامل دو ن،یهمچن و دهنديم نشان اقتصادی رونق طيشرا در را يناگهان

                                                 
1 Apel & Janson  
2 Estrado et al.  
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 يبررس مورد هایدوره در روينا رییتغ برای را ات(یمال ستمیس ر درییتغ و اجناس باالی

 .کننديم يمعرف

 روينا تشريحبه   "عمل و تئوری در روينا "عنوان تحت ایمقاله در(5995) 6ویمنک و بال

 در تورم و کاریین بیب ارتباط رشيپذ با پرداختند. آنها کايآمر در آن رییگاندازه و

            .پرداختند 2000 تا  1960سال از روينا برآورد به ريز یرابطه قيطر از پس،یلیف يمنحن

NAIRU = U +
v

a
    (5)                                                                            

𝑎ی طرف عرضه و هاشوك vنرخ بیکاری واقعي،  Uکه در اين معادله  >  نيا به آنها. 0

 يط را يشيافزا رونديك  1979 سال تا 1960 سال از روينا زانیم که دندیرس جهینت

 دهیرس 1979درصد در سال 3/1به  6319رصد در سال د 4/1است، به طوری که از  کرده

درصد  3/4به  5999کرده است و در سال  تجربه را يکاهش روندی بعد به آن از و است

 رسیده است. 

 يبررس را مورد روينا یدرباره نانیاطم عدم ایمقاله در زین (5996) 5زونیم و نویمارسل

 واکنش توانديرو مينا یدرباره ديشد نانیطما عدم که باورند نيا بر اند. آنهاداده قرار

 نيا واقع نشان دهد. در کارییب نرخ در رییتغ به نسبت را يرخطیغ هایمدل استیس

 مورد در ديشد نانیعدم اطم صورت در که است داده شکل را كيتئور يهیتوج مقاله

 هاینرخ قالهم نيا رد. دریگ توجه قرار مورد ديبا يرخطیغ هایمدل استیس قواعد رو،ينا

 يتوجه نکهيا بدون است، اقتصادی از وضع گذاران استیس نیتخم نيبهتر انگریب تورم

 .ها شودنیتخم نيا در موجود نانیاطم عدم به

 کايآمر اروپا، یهياتحاد در روينا رییگاندازه عنوان تحت ایمقاله ( در5991) 9دزیاستفان

 استفاده کالمن لتریو ف يينما درست ثرحداک و يمعمول مربعات حداقل روش از ژاپن، و

 اندازه برای يمناسب رفته شدهيپذ چارچوب پسیلیف يمنحن او یدهیعق به است. کرده

 اما ندارد، وجود کارییب و ن تورمیب بلندمدت یرابطه كي چه است. اگر روينا رییگ

 از ترنيیپا کارییب است. اگر يمدت قطع کوتاه در ریمتغ دو نيا نیب ينیجانش وجود

 شيافزا روينا کارییب سطح به کارییب کهييتا جا افت،ي خواهد شيافزا تورم باشد، روينا

اروپا  یهياتحاد در روينا که است آن از يحاک ن کشورهايا برای آمده دست به جيابد. نتاي

 درصد است.  19/9درصد و برای ژاپن  4/1درصد، در آمريکا  91/9  کشور( 61)

                                                 
1 Ball & Mankiw 
2 Marcellino & Mizon 
3 Estefandiz 
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( در مقايسه -9/6ی به صورت يکسان، تغییر نرخ تورم بیشتر در ژاپن )افزايش نرخ بیکار

 شود. ( را سبب مي-59/9ی اروپا )( و اتحاديه-93/9با آمريکا )

( با استفاده از فیلتر کالمن به بررسي وضعیت منحني 5999) 6فیتزنگبرگر و همکاران

های ناند. تخمیلمان پرداختهفیلیپس و نايرو در اقتصاد آلمان با در نظر گرفتن اتحاد دو آ

درصد  3تا  9درصدی در اقتصاد آلمان در حدود  5دهد نايرو سازگار با تورم آنها نشان مي

 باشد.مي

پردازند، آنها اشاره دارند ( به برآورد نايرو در اقتصاد مراکش مي5969) 5الوی و همکاران

تفاده باشند. آنها با اسبیکاری ميها به دنبال نقطه تبادل بین دو هدف تورم و نرخ که دولت

 زنند. تخمین مي 5965تا  6333از فیلتر کالمن، نايرو را برای دوره فصلي 

( به دنبال پاسخ به اين پرسش که چرا تورم در اقتصاد آمريکا طي دوره 5964) 9واتسون

به میزان کمتری کاهش يافت، به تخمین نايرو  6391-31نسبت به دوره  5999 – 5969

دهند که نايرو در حدود يك واحد درصد از سال پردازد. نتايج بررسي وی نشان ميمي

افزايش يافته است، به طوری که در انتهای دوره مورد بررسي  5969تا فصل سوم  5999

دهد که نايرو در کوتاه مدت بار ديگر درصد رسیده است. بررسي وی نشان مي 9/1به 

 کاهش خواهد يافت. 

ای ه( نیز به برآورد نايرو در اقتصاد آمريکا با استفاده از داده5961) 4ارانوی سويي و همک

پردازند. برآوردهای آنها از نايرو حاکي از آن است که به نرخ مربوط به تورم انتظاری مي

(. نتايج 6399های تورم باال )اواخر دهه باشد، به استثنای دورهبیکاری بسیار نزديك مي

-ه سیاست پولي بسیار موثر بوده و قابلیت بهبود چنداني در سیاستدهد کآنها نشان مي

 های فعلي وجود ندارد. 

( عوامل تعیین کننده برآورد کمیسیون اروپا از نرخ بیکاری 5961) 1و همکاران هیمبرگر

 6331-5965های کشور اروپايي طي سال 64( را برای NAIRUهمراه با تورم ماليم )

حقیق متغیرهای بازار کار مانند قوانین حمايت از اشتغال، تراکم بررسي کردند. طبق اين ت

ها، مالیات دستمزد، حداقل مزد و ... تاثیر کمي در توضیح نايرو دارند در حالي که اتحاديه

                                                 
1 Fitzenberger et al. 
2 Elvi et al. 
3 Watson 
4 Wei Cui et al. 
5 Heimberger et al. 
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متغیرهای سیکلي مانند موجودی سرمايه نقش مهم تری دارند. نايرو از اين جهت که در 

ر گیرد و اثر مستقیم باختاری مورد استفاده قرار ميمحاسبه تولید بالقوه و تراز بودجه س

های مالي در اروپا دارد، در سیاست گذاری مورد استفاده قرار مقیاس و ارزيابي سیاست

 گیرد. مي

-در اين مقاله برای برآورد نايرو از فیلتر کالمن در چارچوب مدلهای اقتصاد سنجي حالت

باشد، استفاده متغیرهای قابل مشاهده مي ای از فروض در رابطهفضا که شامل مجموعه

 شده است 

 مطالعات داخلی  -9-2

 يمنحن يقیتطب سهيمقا "با عنوان  خود ارشد يکارشناس رساله ( در6993) 6زاده يکاظم

 :پردازدر مييزهای هیفرض آزمون به  "ي در ايرانعیطب یکاریب نرخ نییو تع پسیلیف

 است ينزول و يخط مدت اهکوت در یکاریب و تورم نرخ نیب رابطه. 

 باالست رانيا در یکاریب يعیطب نرخ. 

 را اقتصاد يقیحق یرهایمتغ بر یرگذاریتأث تیقابل يپول و يمال یهااستیس 

 .دارد

 وهانسني و گرنجر انگل يهمجمع روش از هاهیفرض آزمون و قیتحق انجام یبرا او

 در و مدت کوتاه رابطه وجود گرانیب الگو برآورد از حاصل جينتا کرد. استفاده وسیلیجوس

 باال بر يمبن دوم هیفرض نیهمچن است. یکاریب نرخ و تورم نرخ نیب حال معکوس نیع

 نيا شود. بريم ديیتأ يهمجمع روش از استفاده با رانيا در یکاریبي عیطب نرخ بودن

 مدتبلند رابطه د. نبوديگرد برآورد درصد 1/9در ايران حدود  یکاریب يعیطب نرخ اساس،

 دو از استفاده با جهینت نيا که بوده شانيرساله ا گريد یهاافتهي از یکاریب و تورم نیب

 از يناش خود نيا و شده وس حاصلیلیجوس – وهانسني و گرنجر انگل يهمجمع آزمون

 .است رانيا در یکاریب يعیطب نرخ بودن باال فرض رشيپذ

یل منحني فیلیپس و تغییر نرخ ( به بررسي و تحل6993) 5عباسي نژاد و کاظمي زاده

اند. آنها ابتدا فرضیه نرخ بیکاری طبیعي را آزمون نموده و سپس طبیعي بیکاری پرداخته

باشد. آنها درصد مي 1/9اند. نرخ طبیعي برآوردی آنها نرخ طبیعي بیکاری را برآورد نموده

                                                 
1 Kazemizade (2000) 
2 Abasinejad & Kazemizade (2000) 
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موجب باال بردن های مزمن باعث کاهش قدرت خريد افراد شده و بر اين باورند که تورم

 نرخ طبیعي بیکاری گرديده است. 

ی تورم و بیکاری را در ايران مورد بررسي قرار داده است. برای اين ( رابطه6936خالصي )

مورد استفاده قرار گرفته  6939تا  6941ی زماني های آماری مربوط به دورهمنظور، داده

ی بلند مدت بین ای مذکور رابطهاست. نتايج اين مطالعه حاکي از آن است که در دوره

و نرخ بیکاری وجود دارد. همچنین، نتايج الگوی  CPIتورم، براساس درصد تغییرات 

دهد که در کوتاه مدت نیز بین نرخ تورم براساس تصحیح خطای متناظر آنها نشان مي

CPI و نرخ بیکاری رابطه وجود دارد . 

پیشین و عمدتًا به منظور برآورد  ( در جهت تکمیل مطالعات6939) 6خالصي و صیامي

ور ای را انجام دادند. به اين منظتولید بالقوه و نرخ بیکاری همراه با تورم غیرشتابان مطالعه

ت. فضا تصريح شده اس -معادالت مربوط به تولید، بیکاری و تورم به صورت معادالت حالت

ز فیلتر يي و با استفاده ااين الگو به صورت سیستمي به وسیله برآوردگر حداکثر درستنما

 کالمن برآورد شده است. 

 استگذارانیس و رانیگمیتصم مقاله، نيا از حاصل یهاافتهي به توجه با بیترت نيا به

 به يواقع یکاریب نرخ که کنند اجرا ایگونه به را يپول و يمال یهااستیبايست سمي

 نیانگیم معادل که برسد درصد 9حدود  يعني رشتابان،یغ با تورم همراه یکاریب نرخ سطح

 ریمتغ که دهدمي نشان گريد جينتا نیبوده است. همچن 6936-6913دوره  طول در آن

 که است آن نیمب امر نيدار است. ا يمعن تورم و دیتول معادالت در دیتول شکاف

يم ارائه کشور یت اقتصادیوضع درباره را یدیمف اطالعات تورم و یکاریب یرهایمتغ

دارد.  تورم و یکاریب نرخ بر يهمزمان و دارمعني ریتأث یتجار هایدوره که یطور هب کنند،

ی کاریب نرخ سطح به را يواقع یکاریب نرخ بتوانند استگذارانیس چنانچه گر،يد عبارت به

 بدون خود، دیتول حداکثر به اقتصاد صورت نيا در برسانند، رشتابانیغ تورم با همراه

 .دیسر خواهدي تورم یفشارها

 بیکاری طبیعي نرخ با آن یمقايسه و بیکاری بهینه نرخ برآورد ( به6939) 5قبادی

 منحني قالب دوم در درجه رگرسیون فرم از بیکاری بهینه نرخ برآورد است. برایپرداخته 

 تاثیرگذار شده است. عوامل استفاده است، الفر منحني کلي فرم از خاصي نوع که آرمي

                                                 
1 Khalesi & Siami (2005) 
2 Ghobadi (2005) 
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 انداز پس و ملي ناخالص تورم، تولید خصوصي، بخش گذاریسرمايه دولت، مخارج يعني

 جداگانه طور به شده ياد متغیرهای اولیه براساس مدل است. شده گنجانده مدل در ملي

 دست به  3/1معادل  بیکاری بهینه نرخ است و برآورد شده همزمان صورت به سپس و

 گذاریسرمايه دولت، عمراني مخارج رهایابزا از اقتصاد ی آنها اگر درعقیده به است. آمده

 برآورد برای ملي ناخالص تولید و تورم نرخ همچنین، و ملي پس انداز خصوصي، بخش

 توجیه قابل بیکاری برای درصد 9تقريباً  معادل نرخي شود، بهینه استفاده بیکاری نرخ

 به شده یلتحم بیکاری مقدار جامعه، در موجود بیکاری نرخ با نرخ تفاوت اين و است

عدم  همچنین و فوق شده معرفي ابزارهای از مناسب کارگیری به عدم به دلیل اقتصاد

 .است جامعه در کار نیروی تقاضای و عرضه در تعادل

( اشاره دارند که به منظور رفع مشکالت اقتصادی در بخش 6933) 6شیرافکن و جالئي

نايرو بود. در مطالعه آنها از  اشتغال، به جای کاهش نرخ بیکاری بايد درصدد کاهش نرخ

های آنان نايرو در مقايسه با نرخ بیکاری با استفاده شده و براساس يافته STM/UNروش 

فراتراز نرخ بیکاری تحقق يافته بوده  6936-33های نوسان بیشتری همراه بوده و در سال

 است. 

کات به برآورد نرخ پرس -( نیز با استفاده از فیلتر هودريك6933) 5حسیني و قلي زاده

پردازد. براساس نتايج وی رابطه معناداری بین طبیعي بیکاری و ارتباط آن با تورم مي

های بیکاری و تورم وجود ندارد. آنها معتقدند بیش از سه دهه رکود تورمي در نوسان

 ای گرديده است. اقتصاد ايران موجب چنین نتیجه

ردی آنها حاکي از آن است که میانگین نايرو (، نتايج مدل برآو6939) 9اخباری و محقق

باشد با اين توضیح وضعیت نهايي درصد مي 99/66طي کل دوره مورد بررسي در حدود 

(final state آن در حدود )هايي که با توجه به باشد. از جمله سیاستدرصد مي 43/69

 يي که موجبهاتوان به سیاسترسند مينتايج بررسي مقاله حاضر ضروری به نظر مي

ايي هکاهش نرخ بیکاری نايرو گردند، اشاره داشت. اين مهم نیازمند به کارگیری سیاست

های تولیدی کشور را به همراه بهره وری عوامل تولید افزايش دهند و است که ظرفیت

فضای کسب و کار را در اقتصاد کشور بهبود بخشند. در اين صورت با کاهش نرخ نايرو 

 های تورمي به همراه نخواهد داشت.رخ بیکاری هزينهمطمئناً کاهش ن

                                                 
1 Shirafkan & Jalaie (2012) 
2 Hosainy & Gholizade (2012) 
3 Akhbari & Mohaghegh (2015) 
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 یکاریب نرخ آزمون و دیتول و تورم نرخ تبادل "عنوان با خود ۀرسال ( در6999) 6متقي

 يعیطب نرخ نییتع و پسیلیف يمنحن يتبع شکل آزمون به  "ايراندر  NAIRUو  يعیطب

 نيا آزمون به خود رساله در وپردازد. ايم رشتابانیتورم غ با همراه یکاریب نرخ و یکاریب

 گريد عبارت به دارد؟ قرار يتورم ریغ ر رشدیمس در رانيا اقتصاد ايآ که پردازدمي هیفرض

 او د؟يآ ديپد تورم نرخ در یریینکه تغيا بدون داد، شيافزا را اشتغال و دیتول توانمي ايآ

 الگوهای تينها درو  داده قرار يبررس مورد را يرخطیغ و يخط الگوهای قیتحق نيا در

 تریقدق یبرآوردها آوردن دست به منظور به در اين تحقیق .است دانسته مناسب را يخط

 کالمن لتریف و ييدرستنما حداکثر روش از رشتابان،یتورم غ با همراه یکاریب نرخ از

 يمنحن در يکل حالت در که است د شدهیق تحقیق نيا در نیهمچن .است شده استفاده

 يتفاوت رشتابانیغ با تورم همراه یکاریب نرخ و یکاریب يعیطب نرخ نیب پس،یلیف يخط

 رشتابانیتورم غ با همراه یکاریب نرخ متوسط رانيا اقتصاد در بیترت نيا ندارد. به وجود

ه ينظر اساس بر که دهديم نشان رساله نيا یهاافتهياست.  یکاریب يعیطب نرخ همان

 مبادله نيا دارد، وجود مبادله یکاریب نرخ و تورم رخن نیب مدت کوتاه در اگرچه دمن،يفر

 در بلندمدت در دمنيفر یکاریب يعیطب نرخ هينظر يعنيندارد.  مدت وجود بلند در

 .شوديم ديیتأ رانيا اقتصاد

 تبادل ، 5لوکاس یالگو یمبنا بر تورم نرخ و دیتول انیم تبادل هينظر هيپا بر نیهمچن

 یسو از تورم نرخ و يواقع دیتول نیب تبادل و سو كي زا یکاریب و نرخ تورم نرخ نیب

  رد.یگ قرار يرتورمیغ رشد ریمس در ران نتوانديا اقتصاد که شده سبب گر،يد

 های تخمینمروری بر روش -4
مورد استفاده  NAIRUهای تجربي که برای تخمین در اين بخش به مرور روش شناسي

جدا کردن  مباحث در تجزيه و تحلیل ادورا تجاری،ترين پردازيم. يکي از مهمگیرند، ميمي

های زماني است. گرچه اين تجزيه و تحلیل يك مسئله آماری صرف روند و دوران در سری

شود، ولي بیشتر اقتصاددانان به تحول رشد اقتصادی در طول يك مسیر معین تلقي مي

تلقي « روند»ين مسیر را توان ادر پس نوسانات کوتاه مدت اعتقاد دارند، به طوری که مي

مي ها دارای آثار دائشود که بعضي از اين تکانهکرد. ولي اقتصاد از دو نوع تکانه متأثر مي

                                                 
1 Motaghi (2000) 

 اين امر باشد، اشتهد وجود مثبتي رابطه تولید و تورم نرخ بین اگر که کندمي بیان ضمني طور به لوکاس الگوی 5

 .است فیلیپس منحني در بیکاری و تورم بین منفي مبادله تأيید معني به
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ا وری و يو برخي ديگر دارای آثار موقتي هستند. بارزترين مثال در اين مورد بهبود بهره

فزايش در مخارج افزايش نیروی کار است که دارای آثار دائمي بوده و برخي ديگر مانند ا

 دولت و تغییرات در حجم پول، رويکردی موقتي دارند.

های دائمي است و از نظر دانند که ناشي از تکانهاصوالً روند را آن بخش از متغیر مي

ای بايستي ناايستا )ناپايا( باشد. در مقابل آن بخش از نرخ بیکاری که ساختار چنین سری

باشد. از نظر ساختار اين مي« دوران اقتصادی»وط به های موقتي است مربناشي از تکانه

(، در اين رابطه دو نوع 6331جزء بايد ايستا باشد. بر اساس نظريات بالنچارد و فیشر )

کند که جزء روند متغیر هموار است و تجزيه و تحلیل وجود دارد. رهیافت اول فرض مي

گذرا است. اخیراً اين رهیافت به  هایمدت ناشي از تکانهبنابراين بیشتر نوسانات کوتاه

سبب موجه نبودن فرض هموار بودن روند، مورد ترديد واقع شده است. رهیافت دوم فرض 

های دائمي بوده و مقدار واقعي متغیر و روند يکي کند که نوسانات صرفاً به سبب تکانهمي

 است.

 های زمانيردن سریبه طور کلي در مطالعات کاربردی ادوار تجاری از سه شیوه فیلتر ک

 شود، که عبارتند از:استفاده مي

 فیلتر کردن توسط رهیافت هدريك و پرسکات .6

 فیلتر کردن توسط الگوی فضای حالت و فیلتر کالمن .5

 پس( -فیلتر کردن توسط رهیافت باکستر و کینگ )فیلتر باند .9

 (HP)پرسکات  -فیلتر هدریك  -4-1

𝑌𝑡دائمي  ءجزدو را به  tYتوان يمنطق استفاده از اين روش آن است که که م
و موقتي  ∗

YGAP تواند توسط اين دو مولفه تغییر کند.بندی کرد که ميتقسیم   

𝑌𝑡 = 𝑌𝐺𝐴𝑃𝑡 + 𝑌𝑡
∗        𝑡 = 1،2، …                                                                 (9)  

سکات يك فیلتر خطي است که مسیری هموار شده را پر -به طور تکنیکي، فیلتر هدريك

در پیرامون tYاز حداقل کردن واريانس 

tY ( منظور حداقل کردن مجذورYGAP است )

آورد. که اين امر منجر به مسئله ست ميدنسبت به مجموع مربعات انحرافات مرتبه دوم به 

  :شودمینیمم کردن عبارت زير ميبوسیله  YGAPريزی خطي برای يافتن برنامه
(4)                                                  Min: ∑ (Yt − Yt

∗)2 = ∑ YGAPt
2T

t=1
T
t=1 

s. t: ∑(∆Yt
∗ − ∆Yt−1

∗ )2 = 0

T

t=2
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          اکنون اگر اين مسئله را در فرم الگرانژ به آوريم، آنگاه خواهیم داشت:

(1)                               MinL = {∑ YGAPt
2T

t=1 +  ∑ (∆Yt
∗ − ∆Yt−1

∗ )2T
t=2 }   

 6عامل هموار کننده است که میزان هموار بودن تعداد مشاهدات و پارامتر tکه در آن، 

=699ها دارد، به طوريکه وره انتشار دادهکند، مقدار اين پارامتر بستگي به درا تعیین مي

6199 های ساالنه،در داده= 64499و های فصلي برای داده=های برای داده

سازی بیشتر است و تر به دلیل همواربزرگگیرد. انتخابماهیانه مورد استفاده قرار مي

 رود. در حالت حدی، سری زماني به سمت خطي پیش مي

های برد. اما در انتاين فیلتر دو طرفه، قرينه بوده که مشکل تغییر فاز دوره را از بین مي

شود، زيرا آمار آينده موجود نیست. البته اين فیلتر دارای دوره با مشکل روبرو مي

پوشي ، چشمتوان به انتخاب داوطلبانه مقدارمله ميهايي هم است که از آن جنارسايي

از شکست ساختاری و درنظر نگرفتن ايستايي اشاره کرد که علي رغم اين معايب اگر 

ساختار اقتصاد به اندازه کافي باثبات بوده و رشد تولید ملي به نسبت يکنواخت باشد، 

فاده دهد، از طرف ديگر، داليل زير استميمتغیر روند بدست آنگاه فیلتر برآورد قابل قبولي از 

 نمايد:از اين روش را در بسیاری از مطالعات قابل قبول مي

 کند.های تجاری را از تولید جدا ميالف( اين روش تواترهای مربوط به چرخه

ار یآيد را بسهای سری زماني قابل قبول به دست ميب( اين روش، جرء سیکلي که از مدل

 سازد.نزديك مي

 حالت و فیلتر کالمن -الگوی فضا  -4-2

 به صورت زير است: tzحالت برای يك فرآيند تصادفي ايستای  -نمايش فضا
Yt+1 = AYt + Gat−1 

 (1                                                                             )            zt = HYt 

فرآيند  5را حالت tYخروجي يك سیستم تصادفي است. در اين فرم کلي،  tzفرآيند 

يا مشاهده  4و معادله دوم را معادله اندازه 9نامند. معادله اول را معادله سیستم يا انتقالمي

حالت يك سیستم به فیلتر کالمن مرتبط است و برای اولین بار  -گويند. نمايش فضامي

                                                 
1 Smoothness 
2 State 
3 Transition 
4 Measurement 
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گرفته شده است. اين مفهوم به طور آشکار توسط آکائیك  توسط مهندسان کنترل به کار

 به کار گرفته شده است.   ARIMAهای زماني توسط الگوهای ( در فیلترينگ سری6394)

 -توان برشمرد. اول اينکه الگوی فضاحالت مي -اصوالً دو مزيت عمده را برای فرم فضا

ا آن متغیر حالت نیز گفته دهد که متغیرهای غیرقابل مشاهده )که بحالت اجازه مي

حالت بوسیله يك روش  -شود( به همراه ساير اجزا تخمین زده شود. دوم، الگوهای فضامي

به شود. فیلتر کالمن عالوه بر محاسعطفي بسیار قوی به نام فیلتر کالمن تخمین زده مي

آورد. يمقادير تابع راستنمايي، مسیر متغیر حالت را که غیرقابل مشاهده است به دست م

فیلتر کالمن در ادبیات اقتصادی در مباحث انتظارات عقاليي، مشاهدات مفقود، نظريه 

درآمد دائمي مصرف، عناصر غیرقابل مشاهده روند و دوران در ادوار تجاری و نرخ بیکاری 

 طبیعي کاربرد دارد.

 پس -فیلتر باند -4-9

دو دسته تقسیم کرد:  توان بههای زماني را ميبه طور کلي تجزيه و تحلیل سری

. به «دامنه فرکانس )بسامد(»های مرتبط با و تحلیل« دامنه زمان»های مربوط به تحلیل

هايت نای را به مجموع بيتوان هر تابع پیوستهطور کلي بر اساس يك نظريه رياضي مي

ت است. ولي عبار« اصل فوريه»توابع سینوسي و کسینوسي درآورد، اين عبارت محتوای 

نگ کند. بر اساس کار ابداع گونه باکستر و کیدر بحث گسسته اين قضیه نیز صدق مي فوق

 «روند»توان هر سری زماني را شامل دو بخش کلي دانست، که يك بخش آن ( مي6331)

است که دارای فرکانس بسیار پايین است، زيرا دوره تناوب بسیار طوالني دارد )در مباحث 

دوره تناوب معکوس است، فیزيك رابطه بین فرکانس با
T

F 1 و بخش ديگر يك سری )

است که دارای فرکانس باال يا به عبارت ديگر دوره تناوب بسیار « دوراني»زماني جزء 

های پس، طراحي شده بوسیله باکستر و کینگ با استفاده از تحلیل -پايین است. فیلتر باند

 کند.، اجزاء روند و دوراني سری زماني را جدا ميهای زمانيمربوط به فرکانس در سری

 های تحقیقیافته -5
 های فیلترينگروش از هااستاندر کل کشور و NAIRU برآورد  برای مقاله اين در

های مورد استفاده بر اساس نتايج طرح شود. دادهمي پرسکات و کالمن استفاده هودريك
 باشد.  و به صورت فصلي مي 6936-31نیروی کار مرکز آمار ايران طي دوره 

 پرسکات -هودریك فیلتر روش به تولید شکاف و بالقوه تولید -5-1
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 برآورد نرخ بیکاری طبیعي استفاده برای مقاله اين در که هاييروش جمله از

( و NAIRUنرخ بیکاری طبیعي ) 5نمودار  است. پرسکات-هودريك فیلتر روش ده،
 دهد.مي نشان روش اين به نوسانات آن را

 
پرسکات  -هودریك فیلتر روش به و نوسانات نرخ بیکاری NAIRU(: 2نمودار )

 برای کل کشور )درصد(
 های تحقیقمنبع: يافته

 

5-2-  NAIRU کالمن فیلتر حالت با -روش الگوی فضا و نوسانات بیکاری به 

رقابل دهد که اول، متغیرهای غیحالت اجازه مي -همانطور که اشاره شد الگوی فضا

شود( به همراه ساير اجزا تخمین زده شود. مشاهده )که با آن متغیر حالت نیز گفته مي

حالت بوسیله يك روش عطفي بسیار قوی به نام فیلتر کالمن تخمین  -دوم، الگوهای فضا

شود. فیلتر کالمن عالوه بر محاسبه مقادير تابع راستنمايي، مسیر متغیر حالت را زده مي

های بیکاری واقعي و تخمین 9آورد. نمودار شماره شاهده است به دست ميکه غیرقابل م

NAIRU دهد.و نوسانات بیکاری را به اين روش نشان مي 

های دائمي مطابق تصوير، اين روش فیلترينگ به رهیافت دوم فیلترينگ که در آن به تکانه

 . ي متغیر و روند تأکید داردترين عوامل بروز ادوار و يکسان بودن مقدار واقعبه عنوان اصلي
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کل کشور  درکالمن  فیلتر روش به واقعی و شکاف تولید بالقوه، (: تولید9نمودار )

 )درصد(
 های تحقیقمنبع: يافته

نوسانات نرخ بیکاری با استفاده از فیلتر کالمن برای بازه زماني بهار  4در نمودار شماره 

شود ست. همانطور که در اين نمودار مالحظه مينشان داده شده ا 6931تا زمستان  6934

به ترتیب بیشترين نوسان مثبت )نرخ بیکاری واقعي  6936و بهار  6933، بهار 6939بهار 

بیشترين  6939و تابستان  6939، پايیز 6939بزرگتر از نرخ بیکاری طبیعي( و در زمستان 

 ي( وجود دارد.نوسان منفي )نرخ بیکاری واقعي کوچکتر از نرخ بیکاری طبیع

 
 (: نوسانات نرخ بیکاری برای کل کشور )درصد(4نمودار شماره )

 های تحقیقمنبع: يافته
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 NAIRUها براساس شکاف میان نرخ بیکاری واقعی و رتبه بندی استان  -5-9

ها را بر اساس تفاوت بین توان استانهای کشور ميبرای استان NAIRUبعد از برآورد 

بندی نمود. دلیل برآورد شده به وسیله فیلتر کالمن رتبه NAIRUو  نرخ بیکاری واقعي

حالت اجازه  -ها اين است که الگوی فضااستفاده از نتايج فیلتر کالمن در رتبه بندی استان

ه شود( بدهد که اول، متغیرهای غیرقابل مشاهده )که با آن متغیر حالت نیز گفته ميمي

حالت بوسیله يك روش عطفي  -دوم، الگوهای فضا زده شود. همراه ساير اجزا تخمین

 شود. فیلتر کالمن عالوه بر محاسبه مقاديربسیار قوی به نام فیلتر کالمن تخمین زده مي

ر اين آورد.اگتابع راستنمايي، مسیر متغیر حالت را که غیرقابل مشاهده است به دست مي

وسانات زياد در نرخ بیکاری بوده دو متغیر تفاوت معناداری داشته باشند به معنای وجود ن

های اقتصادی از ثبات کمتری برخوردار است. برای اندازه گیری و آن استان در مقابل تکانه

شود. زوجي استفاده مي tهای آماری از آزمون  NAIRUتفاوت بین نرخ بیکاری واقعي و 

مختلف، آزموده های يك گروه در مراحل يا زمان  شود کهاين آزمون زماني استفاده مي

های اين گروه در اين مراحل مورد اهمیت باشد. اين آزمون به شود و اختالف میانگین

ری تبندی دقیقدهد و به همین دلیل رتبهنوسانات در مقاطع مختلف وزن متفاوتي مي

ها به است که در واقع از اختالف زوج 𝑑𝑖دهد. آماره اين آزمون مبتني بر متغیر  ارائه مي

متغیر اندازه گیری شده  𝑦𝑖متغیر اندازه گیری شده در مرحله اول و 𝑥𝑖  دست مي آيد. اگر

  در مرحله دوم باشد در اين صورت:

  (9                                                          )                          di = xi − yi 

ها و مجهول بودن واريانس از توزيع نرمال بودن توزيع دادهآن گاه اين متغیرها با فرض 

t   کند و آماره اين آزمون به صورت زير خواهد بود:زوجي پیروی مي  

  (3                                                                    ) t =
d

sd √n⁄
 

sd که = √
1

n−1
∑(di − d̅)

 (.5993 6باشد )باتاچاريامي dمیانگین   �̅�ر انحراف معیا 2

ها بر اساس میزان ، استانNAIRUبعد از انجام اين آزمون برای نرخ بیکاری واقعي و 

ندی باند که نتايج اين رتبهزوجي رتبه بندی شده tتفاوت اين دو متغیر با استفاده از آزمون 

                                                 
1 Batacharia 
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زمون میزان مشخصي از اختالف نشان داده شده است. چون در اين آ 6در جدول شماره 

-شود و فقط استانبرای يك استان مشخص سنجیده نمي NAIRUنرخ بیکاری واقعي و 

ها آماره آزمون با مقدار شوند، بنابراين برای تك تك استانهای مختلف با هم مقايسه مي

-های مختلف رتبه بندی ميشود بلکه آماره آزمون مربوط به استانجدول مقايسه نمي

وند. باال بودن آماره در اين آزمون نشان دهنده اختالف زياد بین دو متغیر و پايین بودن ش

ای هباشد. بنابراين جدول يك استانآن نشان دهنده نزديك بودن دو متغیر به همديگر مي

های دارای مقادير باالی آماره کند و استانکشور را بر اساس اين آماره رتبه بندی مي

های با آماره آزمون کمتر باشند و استاننوسان در نرخ بیکاری را دارا مي آزمون بیشترين

توان مي بندیباشند. بنابراين بر اساس اين رتبهدارای ثبات بیشتری در نرخ بیکاری مي

های کشور را به لحاظ میزان ثبات يا وجود نوسان در نرخ بیکاری با همديگر مقايسه استان

 نمود.
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 NAIRUها بر اساس تفاوت نرخ بیکاری واقعی و استان رتبه بندی (:1جدول شماره )
 زوجي tآماره آزمون  نام استان

963/9 چهارمحال وبختیارئ  

46333/9 آذربايجان غربي  

93964/9 خوزستان  

94461/9 اردبیل  

99916/9 کرمانشاه  

53393/9 لرستان  

53196/9 اصفهان  

5631/9 کرمان  

56133/9 البرز  

56199/9 گیالن  

5946/9 خراسان رضوئ  

59951/9 خراسان جنوبي  

63333/9 آذربايجان شرقي  

69139/9 کردستان  

69695/9 فارس  

61151/9 ايالم  

61551/9 تهران  

64343/9 همدان  

64464/9 سیستان وبلوچستان  

69435/9 مرکزئ  

69513/9 قم  

66945/9 زنجان  

6919/9 گلستان  

99699/9 کهگیلويه وبويراحمد  

919913/9 هرمزگان  

916135/9 خراسان شمالي  

911199/9 بوشهر  

94535/9 يزد  

959391/9 سمنان  

964931/9 مازندران  

993936/9 قزوين  

 های تحقیقمنبع: يافته

 گیرینتیجه -6
های سنجش بیکاری طبیعي و به تبع ای از روشهمان طور که اشاره شد طیف گسترده

توان به دو رويکرد اقتصادی )با استفاده ها را ميدارد. اين روشآن شکاف بیکاری وجود 

ي بندی کرد. به دلیل پیچیدگهای زماني( طبقهاز تابع تولید( و آماری )با استفاده از سری
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های های اقتصادی به جهت در دست نبودن اطالعات آماری در اين مقاله از تکنیكروش

پرسکات،  -های فیلترينگ هودريكني )روشهای زماهای فیلتريگ سریآماری و روش

 پس( برای تخمین متغیرهای مورد نظر استفاده شد.  -کالمن و باند

  NAIRUنتايج بدستتت آمده حاکي از روند نامنظم شتتکاف نامنظم نرخ بیکاری واقعي و 

و  6936باشتتتد. بیشتتتترين شتتتکاف مثبت در بهار مي 6934-6931ايران در طي دوره 

برای  NAIRUوجود دارد. پس از برآورد  6939ي در زمستتتتان بیشتتتترين شتتتکاف منف

های چهار محال و بختیاری، آذربايجان غربي، ها استتتتانبندی استتتتانها و رتبهاستتتتان

دران، های قزوين، مازنخوزستتان، اردبیل و کرمانشاه به ترتیب بیشترين نوسانات و استان

. ها در مقابل نوسانات اقتصادی بودندنستمنان، يزد و بوشهر به ترتیب با ثبات ترين استا

هايي که در طول زمان نرخ بیکاری بااليي وجود داشتتته است رستد در استتانبه نظر مي

و نرخ بیکاری واقعي معنا دار بوده و شتاهد نوستانات اقتصادی بیشتری  NAIRUتفاوت  

ای طقههای منزیريتوان برای برنامهنسبت به میانگین کشوری بوده ايم. از اين نتايج مي

های متناسب استتفاده نمود و برای هر استتان بر استاس نوستانات مشاهده شده سیاست

هايي که نرخ بیکاری واقعي آنها از نرخ بیکاری اتخاذ شتتتود. به عنوان مثال برای استتتتان

ی هايي که نرخ بیکارانبساطي اتخاذ شود و برای استان طبیعي بیشتتر استت، ستیاستت

 متر باشد سیاست انقباضي اتخاذ شود.واقعي آنها ک
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