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چکیده:
با توجه به اهمیت قانون اوکان در سیاستگذاری اقتصادی ،بررسی رابطهی
نرخ بیکاری و تولید واقعی در سطح استانها ،سیاستهای اقتصادی کاراتر رفع
بیکاری در سطوح استانی و ملی را در پی خواهد داشت .هدف از اين تحقیق
تخمین ضريب اوکان برای استانهای مختلف کشور و تعیین تفاوتهای استانی
رابطهی بین تولید واقعی و نرخ بیکاری است .در اين پژوهش با استفاده از
دادههای استانی طی دورهی  3168-68و روش دادههای پانل ،ضرايب اوکان 86
استان کشور برآورد شده است .بر اساس برخی از نتايج ،قانون اوکان در 38

استان کشور برقرار و نسبتا با تبات بوده است .در  38استان کشور قانون اوکان
برقرار نبوده است .در بقیهی استانها برقراری آن از استحکام کافی برخوردار
نبوده است .همچنین ،نتايج آزمون والد بیانگر تفاوت معنی دار ضرايب اوکان در
استانهای مختلف از لحاظ آماری بوده است.
طبقهبندی E24 ،C22 ،C13 :JEL
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 -3مقدمه
بیکاری يکی از مشکالت اساسی اقتصاد ايران و جهان است .يافتن راه حل کاهش
نرخ بیکاری يکی از نکات مورد توجه سیاست گذاران است .رشد اقتصادی يکی از
راههای حل مشکل بیکاری است .رابطهی معکوس بین نرخ بیکاری و رشد
اقتصادی تحت عنوان قانون اوکان بیان شده است .بر اساس قانون به ازای يک
درصد کاهش (افزايش) نرخ بیکاری تولید واقعی تقريباً سه درصد قابل افزايش
افزايش (کاهش) است (اوکان .)7391 ،7در دو دههی اخیر ،مطالعات تجربی زيادی
صحت اين قانون را بررسی و تايید کرده است اين مطالعات قانون مذکور را تأيید
نمودهاند (آدانو .)1112 ،1ثبات ضريب اوکان به وسیلهی مؤلفان متعددی آزمون
شده است .برای مثال ،بر اساس نتايج تحقیق ويالورد و مازا )1111( 9قانون اوکان
در کلیهی مناطق اسپانیا برقرار بوده است .همچنین واکنشهای منطقهای تولید
به بیکاری از مقدار مینیمم  1/91تا مقدار ماکزيمم  7/22در اين کشور در تغییر
بوده است .بر اساس تحقیق کندی )1113( 4ضريب اوکان در اغلب ايالتهای
آمريکا مابین  7/9و  7/1متغیر بوده است .مطابق مطالعات انجام يافته ،ضريب
اوکان در طول زمان از کشوری به کشور ديگر و از منطقهای به منطقهی ديگر
متغیر بوده است .بنابراين تجزيه و تحلیل تأثیر رشد اقتصادی بر نرخ بیکاری و
بالعکس ،به خصوص در سطح استانی ،عامل مهمی در سیاستگذاری و تدوين
برنامهها و راهبردهای منطقهای است.
در ايران مطالعات محدودی رابطهی بین نرخ بیکاری و تولید واقعی را در
سطح کشور بررسی کردهاند .به داليل مختلف از جمله نبود آمارهای الزم (در
سطح استانی) طی سالهای گذشته ،رابطهی بین نرخ بیکاری و تولید واقعی در
سطح استانهای کشور ناديده گرفته شده است .هدف از اين تحقیق ،تخمین
ضريب اوکان برای استانهای مختلف کشور و تعیین تفاوتهای استانی موجود در
رابطهی بین تولید ناخالص داخلی و تغییرات نرخ بیکاری است .سوال اصلی تحقیق
اين است که آيا کاهش (افزايش) نرخ بیکاری ،تولید واقعی استانها را افزايش
7
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(کاهش) میدهد يا نه؟ لذا اين تحقیق فرضیههای وجود رابطهی خطی بین تولید
واقعی و بیکاری و برابری ضرايب اوکان در استانهای کشور را آزمون کرده است.
اين مقاله در چهار بخش سازماندهی شده است .بعد از مقدمه ،در بخش
دوم مروری بر ادبیات موضوع و پیشینهی پژوهش بررسی شده است .در بخش
سوم ارائهی مدل و تحلیل نتايج بررسی شده است .بخش چهارم به جمعبندی،
نتیجهگیری و توصیههای سیاستی اختصاص يافته است.
 -8مروری بر ادبیات موضوع
از نقطه نظر تئوريک ،قانون اوکان به همراه منحنی فیلیپس يک عنصر کلیدی در
استخراج منحنی عرضهی کل است .از نظر تجربی نیز به عنوان يک قاعدهی
سرانگشتی مفید در پیشبینی و سیاستگذاری مطرح است(هريس و سیلورستون2،
 .)1117روش اوکان برای استخراج اين قانون مبتنی بر نظريهی اقتصاد کالن
کینزی بوده است .سؤال اصلی اوکان در تعیین مقدار سطح هدف از تولید برای
رسیدن به يک نرخ پايین بیکاری بوده است .وی برای پاسخ به اين سؤال تصريح-
های اقتصادسنجی متفاوتی را برای اقتصاد آمريکا در نظر گرفت که در ادامه ،اين
مدل ها بررسی شده است.
 -3-8مدل تفاضل

در اين مدل تغییر در نرخ بیکاری فصلی به واسطه ی تغییر در نرخ رشد تولید
واقعی از فصلی به فصل ديگر بررسی شده است .اين رابطه به روش تفاضلی قانون
اوکان معروف است .در رابطهی ( )7اين روش تشريح شده است.
()7
(رشد تولید واقعی)×  = a+bتغییر در نرخ بیکاری
در رابطهی فوق پارامتر  bنشانگر ضريب اوکان است .اوکان با استفاده از رابطهی
( )7و دادههای فصلی از فصل دوم سال  7341تا فصل چهارم سال  7391رابطهی
( )1را به صورت زير استخراج کرد.
()1
( رشد تولید واقعی)   0/300/3 تغییر در نرخ بیکاری
بر اساس اين تخمین ،اگر در يک فصل داده شده تولید واقعی هیچ رشدی نداشته
باشد ،نرخ بیکاری در آن فصل  1/9درصد افزايش خواهد يافت (اوکان.)7391 ،
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 -8-8مدل شکاف

در اين مدل ،نرخ بیکاری با شکاف تولید بالقوه و تولید واقعی به صورت زير در
ارتباط است.
()9
)شکاف بین تولید بالقوه و تولید واقعی(   c  d نرخ بیکاری
پارامتر  cدر رابطهی فوق به عنوان میزان بیکاری در سطح اشتغال کامل
قابل تفسیر است .با کم کردن سطح بیکاری اشتغال کامل از طرفین رابطهی (،)9
سمت چپ بیانگر شکاف بیکاری وسمت راست اين رابطه بیانگر شکاف تولید واقعی
است .در اين حالت پارامتر  dفاکتور تناسب بین دو شکاف است(همان منبع) .به
دلیل سادگی اين معادالت ،اقتصاددانان تغییراتی را در روابط اولیهی اوکان لحاظ
کرده اند .در ادامه برخی از بازنگریها در قانون اوکان بررسی شده است.
 -1بررسی برخی بازنگری ها در قانون اوکان
 -3-1بازنگری اول :مدل پويا

يکی از مشاهدات اوکان اين بود که هر دوی تولید جاری و تولید گذشته میتوانند
بر روی سطح بیکاری جاری تأثیر بگذارند .در مدل تفاضل قانون اوکان ،اين مطلب
بیانگر آن است که برخی متغیرهای مربوطه از سمت راست معادله حذف
گرديدهاند .با توجه به اين تفسیر اغلب اقتصاددانان به مدل پويای قانون اوکان
تأکید داشته اند .مدل پويای قانون اوکان شامل رشد تولید واقعی جاری ،رشد
تولید واقعی دورههای گذشته و تغییرات نرخ بیکاری در دورههای گذشته به عنوان
متغیرهايی در سمت راست معادله است(آدانو.)1112 ،
 -8-1بازنگری دوم :مدل تابع تولید

طبق تئوری های اقتصادی ،تولید کاالها و خدمات در يک کشور نیازمند ترکیب
نیروی کار ،سرمايه و تکنولوژی است .در اين روش استدالل اين است که رشد
تولید عالوه بر تأثیرپذيری از ناحیهی نیروی کار ،از ناحیهی ديگر عوامل مانند
سرمايه ،نرخ مشارکت نیروی کار و بهرهوری نیز متأثر میشود .بنابراين اين عوامل
را نیز به تصريح اولیهی قانون اوکان اضافه میکنند .اين بازنگریها همچنین به
خاطر بررسی تأثیر ورود ساير عوامل بر ضريب اوکان ،متغیر شکاف بیکاری را همراه
متغیر شکاف عوامل ياد شده در طرف راست مدل تصريحی خود به عنوان متغیر
توضیحی در نظر میگیرند .اين روش به مدل تابع تولید منتهی شده است که تابع
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تولید را با مدل شکاف قانون اوکان ادغام مینمايد .اين کار به اقتصاددانان اجازه
میدهد که اثر کلیهی منابع بیکار اقتصاد را بر روی رشد تولید بررسی نمايند
(گوردون ،)7314( 9پارچونی )7339( 1و آتفیلد و سیلورستون .)7331( 1پارچونی
( )7339مدل جايگزينی از قانون اوکان را ارايه کرد که از تابع تولید استخراج
میشود و عالوه بر بیکاری ،انباشت سرمايه و نیروی کار را نیز در سمت راست
معادلهی تولید در نظر گرفته است .در اين مدل مشکل مربوط به لزوم داشتن
اطالعات در خصوص تولید بالقوه و نرخ بیکاری بالقوه در مدل شکاف نیز وجود
ندارد.
 -4مطالعات تجربی

با مرور ادبیات موضوع ،مطالعات انجام يافته در زمینهی قانون اوکان به دو گروه
عمدهی مطالعات نظری -تجربی برای بررسی روشهای تخمین ضريب اوکان و
مطالعات تجربی برای تخمین ضريب اوکان برای کشورها ،مناطق موجود در
کشورها و مابین کشورها قابل تقسیم است(لوريا و دوژزو.)1111 3،
بر اساس مطالعهی آلتیگ و ديگران )1111(71ضريب اوکان در طول زمان
ثابت نبوده است.
پارچونی ( )7339در مطالعه خود ضريب اوکان را بین  -1/9و  -1برآورد
کرده است.
کريستوپولوس )1114( 77رابطهی بین سطح تولید و بیکاری را در يونان به
صورت منطقهای و با استفاده از روش دادههای تابلويی و تکنیک همجمعی بررسی
کرده است .بر اساس نتايج ،در  2منطقه از  79منطقه يونان قانون اوکان تايید شده
است.
آدانو ( )1112با در نظر گرفتن مدلی ،ضريب اوکان را با استفاده از
فیلترهای هادريک -پرسکات 71و فیلتر کوادراتیک 79برای  71ايالت کانادا برآورد
9
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کرده است .بر اساس نتايج اين تحقیق ضريب اوکان در استانهای صنعتی و
بزرگتر ،باالتر بوده است .لوريا و دوژزو ( )1111با استفاده از فیلتر کالمن 74مدل-
های اولیه اوکان را برای اقتصاد مکزيک برآورد کردهاند .بر اساس نتايج اين تحقیق
ضريب اوکان در فاصله  1/2 -9/2در تغییر بوده است .همچنین شواهد قوی مبنی
بر وجود علیت دو طرفه بین تولید و بیکاری وجود داشته است.
پرمن و تاورا ) 1114( 72ضريب اوکان را با استفاده از يک مدل پويای خود
توضیح با وقفههای گسترده برای کشورهای اروپايی برآورد کردهاند .بر اساس نتايج
اين تحقیق همگرايی میانمدت در اغلب گروههای کشورهای اروپايی رد شده است.
فوکو )1111( 79اثرات آستانه 71قانون اوکان را در  11کشور عضو  OECDبررسی
کرده است .در اين تحقیق با استفاده از مدل رگرسیون هانسن 71فرضیهی وجود
رابطهی خطی بین تولید و بیکاری سیکلی رد شده است .برای مقادير باال و پايین
بیکاری سیکلی ،يک رابطهی منفی نسبتاً قوی وجود داشته است .در سطوح میانی
نرخ بیکاری رابطهی مذکور ضعیف بوده است.
الل 73و ديگران( ) 1171صحت قانون اوکان را با استفاده از تکنیک انگل-
گرنجر در برخی از کشورهای آسیايی آزمون کردهاند .بر اساس نتايج اين تحقیق
قانون اوکان در برخی از کشورهای در حال توسعهی آسیايی صادق بوده است.
خیابانی ( )7911در بخشی از مطالعهی خود مختصراً رابطهی بین شکاف
تولید و شکاف بیکاری را به صورت نموداری مورد بررسی قرار داده است .بر اساس
نتايج اين تحقیق ضريب اوکان در ايران برابر با  9استخراج شده است.
رضوی و مشرفی ( )7919در مقالهای تحت عنوان تحلیل دينامیکی اشتغال
در اقتصاد ايران با استفاده از روش سیستم دينامیک ،ضريب اوکان را برابر با
 7/711برآورد کردهاند.
رضوانی نیا ( )7919ضريب اوکان را برای ايران در سه دورهی مختلف
7991تا  7929 ،7921تا 7991و  7991تا  7914بر اساس آمار ساالنه و برای
دورهی ابتدای سال  7911تا انتهای سال  7914بر اساس آمار فصلی برآورد کرده
14
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است .استخراج ضريب اوکان بر اساس آمار ساالنه برای دورههای فوق به ترتیب
 1/49 ،1/71و  7/12و بر اساس آمار فصلی  7/99بوده است.
بزازان ( )7931با استفاده از ضرايب داده ستاده دو منطقهای برآوردی برای
استان تهران و ساير اقتصاد ملی ،ضرايب فزايندهی تولید ،اشتغال و درآمد در
سطوح بخشی ،درون منطقهای ،بین منطقه ای و ملی دو منطقهای تهران و ساير
اقتصاد ملی را مورد سنجش قرار داده است.
 -5تصريح و برآورد مدل
 -3-5دادهها و روش تجزيه و تحلیل

در اين تحقیق ،رابطهی بین نرخ بیکاری و تولید واقعی در سطح استانهای کشور
در دورهی زمانی  7911:Q7-7919:Q4بررسی شده است .دادههای به کار رفته در
اين پژوهش از سالنامه آماری مرکز آمار ايران و سايتهای مرکز آمار ايران و بانک
مرکزی ايران استخراج شدهاند .تجزيه و تحلیل دادهها با استفاده از روشهای
اقتصادسنجی دادههای پانلی 11صورت میگیرد.
طی دورهی مورد بررسی بیشترين متوسط نرخ رشد فصلی تولید واقعی
استانهای کشور با  2درصد به استان بوشهر و کمترين آن با  1/11درصد به استان
خراسان مربوط بوده است .استانهای بوشهر ،ايالم و خوزستان استانهای دارای
بیشترين نرخ رشد تولید واقعی و استانهای خراسان ،کهگیلويه و بويراحمد،
لرستان ،قزوين و هرمزگان استانهای دارای کمترين نرخ رشد تولید واقعی
بوده است .استانهای آذربايجان شرقی ،مازندران ،آذربايجان غربی ،مرکزی ،قزوين
و خراسان به ترتیب با  3/11 ،3/92 ،3/91 ،3/79 ،2/91و  3/11دارای کمترين
متوسط نرخ بیکاری و استانهای لرستان ،سیستان و بلوچستان ،خوزستان،
کرمانشاه ،کهگیلويه و بويراحمد و ايالم به ترتیب با ،71/19 ،73/92 ،73/11
 72/12 ،72/31و  74/91دارای بیشترين متوسط نرخ بیکاری بودهاند.
 -8-5ارائهی مدل و روش تحقیق

مطابق مبانی نظری اين تحقیق ،سه تصريح اقتصادسنجی مدل تفاضل (رابطهی ،)4
مدل شکاف تولید (رابطهی  )2و مدل تابع تولید (رابطهی  )9برای بررسی رابطهی
بین نرخ بیکاری و تولید واقعی استانها در نظر گرفته شده است.

Panel Data
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()4
()2

ΔU ti  β1i  β2i y ti  ε ti

U ti  β1i  β2iY b  εti
ti

LnUti  β1i  β2i LnY   t   LnK   LnL  εti
()9
ti
3i
4i
ti
5i
ti
در رابطههای فوق  U tiنرخ بیکاری استان  iدر زمان t؛  y tiنرخ رشد تولید
Y P Y
ناخالص داخلی واقعی استان  iدر زمان  t؛  Ytib  ti tiشککاف تولیکد ناخکالص
YtiP
داخلی واقعی استان  iدر زمان t؛  YtiPتولید ناخالص داخلی بالقوه استان  iدر زمکان
 tو  Ytiتولید ناخالص داخلی واقعی در زمان  tاست K ti .موجودی سرمايهی استان

 iدر زمان  tاست .به دلیل نبود آمار مربوطه به تفکیک استانها از اعتبارات عمرانی
استانها به عنوان جايگزين موجودی سرمايه استفاده شده است و با توجه به متکاثر
شدن اعتبارات عمرانی استانها از درآمدهای نفتی ،با لحاظ اين متغیر در مکدل بکه
طور غیرمستقیم اثرات رشد درآمدهای نفتی بر نرخ بیککاری نیکز در مکدل بررسکی
شده است Lti .نشانگر نیکروی ککار اسکتان  iدر زمکان  tبکوده اسکت .از جمعیکت
استانها نیز به عنوان جايگزين اين متغیر استفاده شده است.
 tبیانگر دورهی زمانی و  iبیانگر مقاطع ( 11استان کشور) 17در نظر گرفته شکده
است .پارامتر  β2iبیانگر ضريب اوکان استان  iاست.
در هر سه مدل فوق نرخ بیکاری به عنوان متغیر وابسته بوده است .متغیر
توضیحی در مدل اول نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و در مدل دوم شکاف
تولید ناخالص داخلی واقعی استانها بوده است .برای برآورد تولید ناخالص داخلی
بالقوهی هر استان از فیلتر هادريک-پرسکات استفاده شده است 11.در مدل سوم
نیز از تولید ناخالص داخلی واقعی ،اعتبارات عمرانی و جمعیت استانها و همچنین
از متغیر زمان (روند بلندمدت) به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است.
در اين تحقیق به دلیل محدوديت مشاهدات از مدل پويای قانون اوکان استفاده
نشده است.
 79استان های خراسان شمالی ،رضوی و جنوبی به دلیل نبود آمارهای مربوطه تحت عنوان يک استان در نظر
گرفته شدهاند.

 71برای مطالعه بیشتر در خصوص فیلتر مذکور به ) Hodrick and Prescott (1997مراجعه شود.
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برآورد مدلها به وسیلهی روش دادههای پانکل انجکام شکده اسکت .در ايکن
مدلها عرض از مبداء (  ) β1از سه قسمت (  ) β1  β0  βt  βiتشکیل شده اسکت.
 β0برای همه سالها و همه استانها مشترک در نظکر گرفتکه شکده اسکت βt .ککه
برای سال  tو برای همهی استانها به عنوان واحکدهای انفکرادی مشکترک در نظکر
گرفته شده است  i .برای هر يک از استانها منحصر به فرد و برای همه سکالهکا
مشترک در نظر گرفته شده است.
در روشهای مرسوم حداقل مربعات معمولی ،محدوديت  βi  0ظاهر مکی-
شود .به عبارتی اثرات انفرادی استانها يکسکان فکرض شکده و نتکايج دچکار اريکب
ناهمگنی ناشی از يکسان بودن اين اثرات میگردند (بالتاجی .)1112 19،برای رفکع
اين مشکل در روش دادههای پانل محدوديت يکسان بکودن اثکرات انفکرادی حکذف
میشود (يعنی .) βi  0در واقع  βiاثرات ثابت کلیهی عواملی میباشکد ککه تکأثیر
نرخ بیکاری بر تولید ناخالص داخلی واقعی استان  iرا متأثر میسکازند .زمکانی ککه
 βiبا متغیرهکای توضکیحی ارتبکاط نداشکته باشکد ،مکدل اثکرات تصکادفی ( )REرا
خواهیم داشت و زمانی که  βiبا متغیرهای توضکیحی ارتبکاط داشکته باشکد ،مکدل
مورد نظر مدل اثرات ثابت ()FEخواهد بود (هريس و سولیس.)1119 14،
 -4-5برآورد مدل
 -3-4-5بررسی ايستايی متغیرها

برای اطمینان از ايستا بودن متغیرها آزمون ريشهی واحد دادههای تکابلويی ديککی-
فولر تعمیم يافته ،فیلیپس و پرون ،ايم -پسران -شین و لوين -لین -چکو و برتونکگ
قابل استفاده است .ضرورتی به انجام آزمونهای ريشهی واحد تابلويی و آزمون هکم
انباشتگی پانلی نیز وجود نداشته است(بالتاجی.)1112 ،
 -8-4-5آزمون معنیداری اثرات گروه و آزمون هاسمن

در روش دادههای پانل الزم است که در ابتدا همگن يا ناهمگن بودن مقکاطع مکورد
آزمون قرار گیرد .در صورتی که مقاطع همگن باشند به سکادگی مکیتکوان از روش
حداقل مربعات معمولی تجمیع شده استفاده کرد ،در غیکر ايکن صکورت اسکتفاده از
روش اثرات ثابت ضرورت دارد .بدين منظور الزم است معنیداری اثکرات ثابکت بکه
روش آزمون  Fانجام شود .اين آماره مبتنی بر صحت همگنی بین کلیهی استانهکا
Baltagi
Harris and Sollis
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استوار است .از اين رو رد فرضیهی  H0مبین استفاده از روش دادههای پانل و عکدم
رد فرضیهی  H0بیانگر استفاده از روش حداقل مربعات معمولی تجمیع شده اسکت.
نتايج اين آزمون در هر سه مدل در جدول ( )7نشان داده شده است.
جدول  :3نتايج آزمون F
آماره F
درجه آزادی

مدل 7

مدل 1

مدل 9

*1/71
()11 ,211

*7/37
()11 ,211

*1/49
()11 ,214

* معنیدار در سطح  7درصد

بر اساس نتايج مقدار آماره  Fآزمون لیمر فرضیهی  H0در هر سه مدل تايید
نشده است .از بین دو روش حداقل مربعات معمولی تجمیع شده و روش دادههکای
پانل ،روش دادههای پانل پذيرفته شده است .همچنین با توجه به اينکه استانهای
انتخابی به صورت تصادفی از بین يک جامعه آماری بزرگ انتخکا نشکدهانکد ،روش
اثرات ثابت در مقايسه با روش اثرات تصادفی مناسبتر تشخیص داده شکد(هريس و
سولیس .)1119 ،با اين وجود برای انتخا روش اثرات ثابکت و تصکادفی از آزمکون
هاسمن نیز استفاده شده است .نتايج مطابق جدول ( )1نیز حاکی از پذيرفته شدن
روش اثرات ثابت بوده است.
جدول  :8نتايج آزمون هاسمن
آماره  2

مدل 7

مدل 1

مدل 9

*19/27

*11/91

*111/79

* معنیدار در سطح  7درصد

 -1-4-5آزمون ناهمسانی واريانس

يکی از فرضیات مهم در مدلهای رگرسیون خطی کالسیک وجود همسانی
واريانس جمالت اختالل است .ناهمسانی واريانس بر ويژگیهای بدون تورش بودن
و سازگاری تخمینزنها اثر نمیگذارد ولی در صورت وجود ناهمسانی واريانس
کارايی متغیرها تحت تأثیر قرار میگیرد .در اين حالت واريانس کمتر از حد
تخمین زده شده و آمارهی  tمحاسباتی تحت تأثیر قرار میگیرد و در نتیجه ممکن
است به اشتباه باعث رد فرضیه صفر شود (آستريو .)1119 12،با توجه به اين که در
Asteriou
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اين مطالعه تعداد واحدهای انفرادی بیشتر از دورهی زمانی مورد مطالعه است ،می-
توان انتظار داشت که اجزای اخالل دارای ناهمسانی واريانس باشد .لذا الزم است
وجود ناهمسانی واريانس جزء خطاها بررسی شود .برای انجام آزمون ناهمسانی
واريانس از آزمون نسبت راستنمايی استفاده شده است .آمارهی آزمون نسبت
راستنمايی محاسبه شده در جدول ( )9نشان داده شده است.
جدول  :1آزمون نسبت راستنمايی
مدل 7

مدل 1

مدل 9

آماره )LR  2 (27

744

722/19

741/14

)Prob   2 (27

1/1111

1/1111

1/1111

بر اساس نتايج اين آزمون فرضیهی صفر يا همسانی واريانس جمالت
اختالل رد شده و مدل رگرسیون دارای ناهمسانی واريانس بوده است .بنابراين
برای تخمین هر سه مدل از روش حداقل مربعات تعمیم يافته استفاده شده است.
 -4-4-5تخمین ضريب اوکان

در اين بخش مدلهای تفاضل ،شکاف تولید و تابع تولید برای  11استان کشور
برآورد شده است .نتايج تخمین ضرايب اوکان در حالت مدل اثرات ثابت در جدول
( )4نشان داده شده است .بر اساس نتايج در هر سه مدل قانون اوکان در 71
استان آذربايجان غربی ،تهران ،کهکیلويه و بويراحمد ،زنجان ،فارس ،قم ،لرستان،
مرکزی ،همدان و يزد صادق و ضريب اوکان نیز نسبتاً با ثبات و از استحکام کافی
برخوردار بوده است .در  71استان آذربايجان شرقی ،اردبیل ،ايالم ،بوشهر،
چهارمحال و بختیاری ،خراسان ،خوزستان ،سمنان ،کردستان ،کرمان ،مازندران و
هرمزگان بر اساس هر سه مدل قانون اوکان برقرار نبوده است .در استانهای
اصفهان ،سیستان و بلوچستان ،قزوين و کرمانشاه بر اساس مدل تفاضل قانون اوکان
صادق نبوده است .ولی براساس مدلهای شکاف تولید و تابع تولید رابطهی
معکوس بین تولید واقعی و نرخ بیکاری در اين استان ها تأيید شده است .در
استانهای گلستان و گیالن نیز تنها با توجه به مدل اول قانون اوکان صادق بوده
است .در مدلهای ديگر قانون مذکور در اين استان ها صادق نبوده است .به
عبارتی ديگر ،در استانهای اصفهان ،سیستان و بلوچستان ،قزوين ،کرمانشاه،
گلستان و گیالن برقراری قانون اوکان از استحکام کافی برخوردار نبوده است.
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در بین استانهای با استحکام قانون اوکان ،باالترين ضريب اوکان با -1/29
به استان فارس و کمترين ضريب با  -1/191به استان آذربايجان غربی مربوط بوده
است 19.يکی از داليل تفاوت موجود در ضرايب اوکان استانها وجود تفاوت در
رشد بهرهوری استانهای کشور بوده است .زيرا استانهای با رشد نسبی پايین
بهرهوری با افزايش معینی در نرخ بیکاری ،تولید واقعی در اين استانها بیشتر
کاهش يابد و اين استان ها ضريب اوکان بااليی داشته باشند(ويالورد و مازا11،
 .)1111ضرايب اوکان تخمین زده شده منعکس کنندهی تغییر در هزينهی نرخ
بیکاری در بین استانهای کشور است .بر اساس نتايج بیشترين و کمترين هزينهی
يک واحد افزايش در نرخ بیکاری بر حسب کاهش در تولید حقیقی به ترتیب به
استانهای فارس و آذربايجان غربی مربوط بوده است.
جدول  :4تخمین ضريب اوکان به تفکیک استانها
ضريب اوکان

استان
آذربايجان غربی
آذربايجان شرقی
اردبیل
اصفهان
ايالم
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان
خوزستان
کهکیلويه و بويراحمد
زنجان
سمنان
سیستان و بلوچستان

ضريب اوکان

استان

مدل 7

مدل 1

مدل 9

*-1/147
1/211
7/711
1/139
1/179
1/111
**-1/712
1/191
1/172
1/191
*-1/133
*1/912
1/231
7/197

**-1/141
1/122
7/329
-1/711
1/139
1/742
*-1/114
7/223
1/177
1/199
*-1/119
*-1/291
7/714
-1/219

***-1/197
7/131
7/194
-1/911
1/172
1/773
*-1/799
7/429
1/117
1/719
*-1/111
*-1/911
1/311
-1/211

فارس
قزوين
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
گلستان
گیالن
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
يزد

مدل 7

مدل 1

مدل 9

*-1/211
1/121
*-1/923
7/114
7/271
1/119
-1/119
-1/177
*-1/911
7/119
*-7/997
1/111
*-7/714
*-7/491

*-1/919
-1/199
*-1/111
7/999
7/274
-1/119
1/113
1/171
*-1/423
9/494
*-7/391
1/139
*-7/279
*-7/219

*-1/497
-1/179
*-1/911
7/149
7/112
-1/111
1/111
1/172
*-1/474
9/411
*-7/119
1/792
*-7/917
*-7/314

* معنیدار در سطح  7درصد ** ،معنیدار در سطح  2درصد و *** معنیدار در سطح  71درصد

در ارتباط با توضیح علت وجود رابطه مثبت موجود بین نرخ بیکاری و تولید
حقیقی در برخی از استانها (صادق نبودن قانون اوکان) میتوان به توضیحات ارائه
شده به وسیلهی مالی و موالنا )1111( 11اشاره کرد .فرض کنید که تولید تابعی از
اشتغال و سطح بهرهوری باشد .اگر تالش کارگران رابطهی مستقیمی با نرخ
 17مقايسهی ضرايب اوکان مابین استانها با استفاده از میانگین سه مدل صورت گرفته است.
Villaverde and Maza
Malley and Molana
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بیکاری داشته باشد ،در اين صورت هر چه نرخ بیکاری بیشتر باشد میزان تالش
عرضه شده بیشتر خواهد بود و بنابراين بهرهوری افزايش خواهد يافت .اثر افزايش
بیکاری بر روی تولید بستگی به خنثی شدن يا نشدن اثر مثبت بهرهوری بر روی
تولید به وسیلهی اثر منفی بیکاری بر روی تولید دارد .به عبارتی ديگر ،در صورتی
که نرخ بیکاری کمتر از يک آستانه خاص باشد ،ممکن است رابطه بین تولید و نرخ
بیکاری مثبت باشد .يکی از نتايج رقابت ناقص در بازار کار و کاال اين است که
بهرهوری نیروی کار میتواند در پاسخ به نوسانات نرخ بیکاری تغییر يابد .بنابراين
میتوان انتظار داشت که يک اقتصاد بین وضعیتهای تالش باال و تالش پايین13
نیروی کار قرار گیرد .لذا نوع تاثیر سیاستهای کالن اقتصادی طرف تقاضا که به
منظور کاهش نرخ بیکاری انجام میشوند ،به غالب شدن هر يک از حالتهای فوق
وابسته است .بنابراين ،ممکن است که سیاستهای ياد شده در مواقعی که اقتصاد
در وضعیت تالش پايین قرار دارد ،نتايج مورد انتظار را به دنبال نداشته باشند.
 -5-4-5آزمون فرضیهی يکسان بودن ضرايب اوکان در استانهای مختلف

برای بررسی يکسان بودن ضرايب اوکان در استانهای مختلف از آزمون والد
استفاده شده است .در اين آزمون ،فرضیهی صفر بیانگر عدم اختالف ضريب اوکان
در استانهای مختلف و فرضیهی مقابل نشان دهندهی تفاوت معنی دار ضريب
اوکان در استانهای مختلف با هم است .نتايج اين آزمون در جدول ( )2نشان داده
شده است .بر اساس مقادير آماره فرضیهی صفر مبنی بر يکسان بودن ضرايب
اوکان در استانهای کشور رد شده است .به عبارتی ديگر ،ضرايب اوکان در استان-
های مختلف از لحاظ آماری با همديگر اختالف معناداری داشته است.
جدول  :5نتايج آزمون والد
آماره F
آماره

2

مدل 7
*917/42
*1934/42

مدل 1
*292/11
*72111/2

مدل 9
*221/11
*74119/9

* -معنیدار در سطح  7درصد

 -8جمع بندی ،نتیجه گیری و توصیههای سیاستی
در اين مقاله ضرايب اوکان  11استان کشور با استفاده از فیلتر هادريک -پرسکات و
داده های مربوط به تولید ناخالص داخلی واقعی و نکرخ بیککاری اسکتانهکای کشکور
برآورد شده است .اهمیت تخمین ضريب اوکان برای استانهای کشور در شکناخت
‘high-effort’ and ‘low-effort’ state
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میزان اثرگذاری نرخ بیکاری استانها بر تغییرات تولید دارای اهمیت است .هدف از
نگارش اين مقاله ،تخمین ضريب اوکان برای اسکتانهکای مختلکف کشکور و تعیکین
تفاوتهای استانی موجود در رابطهی بین تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری بکوده
است .با ارزيابی نتايج در سطح معنیدار  7درصد ،قکانون اوککان بکا ضکريب اوککان
نسبتاً با ثبات در  71استان آذربايجان غربی ،تهران ،کهکیلويه و بويراحمکد ،زنجکان،
فارس ،قکم ،لرسکتان ،مرککزی ،همکدان و يکزد صکادق بکوده اسکت .در  71اسکتان
آذربايجان شرقی ،اردبیل ،ايالم ،بوشهر ،چهارمحال و بختیاری ،خراسان ،خوزسکتان،
سمنان ،کردستان ،کرمان ،مازندران و هرمزگان بر اساس هر سه مدل قکانون اوککان
برقرار نبوده است .در استانهای اصفهان ،سیستان و بلوچستان ،قزوين ،کرمانشکاه،
گلستان و گیالن برقراری قانون اوکان از استحکام کافی برخوردار نبوده است.
با توجه به نتايج اين تحقیق استانهای کشور بر اساس وجود قانون اوکان به
دو گروه استانهای با صادق بودن اين قانون و ضريب اوکان باال و استانهای با
ضريب اوکان پايین يا صادق نبودن آن قابل تقسیم است .سیاستگذاران الزم است
تا اين تفاوت دوگانه را در سیاستگذاری خود مد نظر قرار داده و در برنامهريزی
اقتصادی و اتخاذ تصمیمات سیاسی در سطح استانی به آن توجه نمايند .در
استانهايی که ضريب اوکان در آنها باالست ،سیاستهای مختلفی همانند مديريت
طرف تقاضا میتواند در جهت کاهش نرخ بیکاری به کار گرفته شود .از طرف
ديگر ،در استانهايی که در آنها ضريب اوکان پايین بوده يا اينکه قانون اوکان صادق
نیست ،سیاستهای طرف عرضه میتواند مؤثرتر باشد .در اين حالت اصالح
سیستم مالیاتی به منظور افزايش انگیزه کسب و کار و انعطافپذيری باالی
دستمزدها (آرپجیس 1112 91،و ويالورد و مازا )1111 ،و سیاستهای اقتصادی
متمايل به تغییرات ساختاری در بازار کار در مناطقی که قانون اوکان در آنها صادق
نیست ،سیاستهای مناسبی است.

Arpegis
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