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چکیده:
هدف این مطالعه بررسی رابطه بین اندازه دولت و نرخ بیکاری بر اساس منحنی آبرامز است.
برای این منظور از دادههای ساالنه  2000-2013برای تعدادی از کشورهای توسعهیافته و
درحالتوسعه و روش اقتصاد سنجی پانل دیتا و مدل تصحیح خطا استفاده شده است .نتایج
حاصل از تخمین بلند مدت در هر دو گروه از کشورها حاکی از معنادار بودن رابطه اندازه دولت
با نرخ بیکاری میباشد؛ این رابطه در کشورهای در حالتوسعه منفی و معنادار است ،یعنی
کاهش بیکاری مستلزم افزایش اندازه دولت است .طبق نتایج تحقیق ،در کشورهای توسعهیافته
اندازه دولت با نرخ بیکاری رابطه مثبت و معنادار دارد که این نتیجه نشان میدهد منحنی
آبرامز در کشورهای توسعهیافته برقرار است و برای کشورهای درحالتوسعه تأیید نمیشود.
همچنین نتایج مدل تصحیح خطا بیانگر آن است که در کشورهای درحالتوسعه در هر دوره
 0.07عدم تعادل تعدیل شده و متغیر نرخ بیکاری به سمت تعادل بلندمدت حرکت خواهد کرد.
ضریب تعدیل برای کشورهای توسعه یافته  0.17به دست آمده است.
طبقهبندیC22 ،C23 ،H11 ،E24 :JEL
واژههای کلیدی :نرخ بیکاری ،اندازه دولت ،منحنی آبرامز ،دادههای تابلویی ،مدل تصحیح خطا.
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 .1مقدمه
کار به عنوان فعالیتی سازنده از سوی انسان عالوه بر کسب درآمد برای تأمین نیازهای
زیستی باید بتواند باقی نیازها را نیز ارضا کند .حس بیفایدگی ،نرخ باالتر طالق ،احتمال
بیشتر اعتیاد به الکل و مواد مخدر درمیان بیکاران برخی از اثرات منفی بیکاری به شمار
میروند .بنابراین میتوان گفت رابطهای علی میان بیکار و بسیاری از گونههای
آسیبهای اجتماعی برقرار است(ابراهیمی  .)1390یکی از اهدافی که دولتها برای
دستیابی به آن تالش زیادی میکنند،کاهش بیکاری و رسیدن به سطح قابل قبولی از
نرخ بیکاری میباشدکه از شاخصهای اصلی توسعه است ،بنابراین آنچه که مهم است و
در این پژوهش به آن پرداخته میشود نقش و اندازه دخالت دولت بر نرخ بیکاری و
بررسی منحنی آبرامز در اقتصادکشورهای منتخب است .که برای اولین بار توسط
آبرامز( )1999و پس از آن در مطالعات کریستوپلوس و توزیناس( )2001و
کریستوپلوس و همکاران( )200۵بررسی شد و نشان دادند که بین اندازه دولت و نرخ
بیکاری در کشورهای توسعه یافته رابطه مثبت وجود دارد و این رابطه به منحنی آبرامز
معروف شد.
مروری بر مطالعات گذشته نشان میدهد که تحقیقات انجام شده در حوزه رابطه میان
اندازه دولت و بیکاری در ایران و جهان محدود است .از این رو تحقیق حاضر به دنبال پر
کردن این خأل تحقیقاتی و بررسی منحنی آبرامز ،رابطهی بین اندازه دولت و نرخ
بیکاری درکشورهای منتخب میباشد .سؤاالت این تحقیق بدین ترتیب است -1 :آیا بین
اندازه دولت و نرخ بیکاری رابطه معناداری وجود دارد؟  -2آیا منحنی آبرامز در دو گروه
ازکشورها توسعهیافته و درحالتوسعه تأیید میشود؟ تجزیه و تحلیل این پژوهش به
روش اقتصاد سنجی دادههای تابلوییپویا و برای دادههای گردآوری شده طی سالهای
( )2000-2013انجام شده است-3 .آیا رابطه بین اندازه دولت و بیکاری در اقتصادهای
توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت است؟
پژوهش حاضردر پنج بخش ارائه میگردد ،که در بخش اول مقدمه مطرح شد .در بخش
دوم ،ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق ،دربخش سوم ،تصریح مدل و الگوی تحلیلی ،در
بخش چهارم نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها و در بخش پایانی نتیجهگیری و
جمعبندی پژوهش بیان میشود.
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 .2ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
بحث در مورد حدود و میزان دخالت دولت در اقتصاد از مباحثی بوده که در مکاتب
مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و به اقتضای زمان با توجه به شرایط اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی کشورهای مختلف ،هر کدام از نظریهها در دوره زمانی خاصی مقبول
و مورد استفاده بودهاند .بعنوان نمونه ،بعد از جنگ جهانی دوم ،در بسیاری از کشورهای
توسعهیافته نظریهای رایج گردید که بر طبق آن میبایست مخارج دولتی و در کل
دخالت دولت افزایش یافته و همراه با آن ابعاد بخش دولتی نیز گسترش یابد .توجیه این
نظریه این بوده است که برای رسیدن به پارهای از اهداف خاص اقتصادی و اجتماعی،
بهترین راه ممکن حضور دولت در اقتصاد است .این نظریه بعنوان تفکر غالب که ناشی از
نظریات و اندیشههای کینز بود تا اواخر سالهای دهه  1960میالدی مورد توجه
اقتصاددانان قرار گرفت(نظری .)1387 ،اما از دهه  1970میالدی به بعد ،با وقوع پدیده
رکود تورمی اعتبار چنین نظریهای مورد تردید قرار گرفت که بیشتر به دلیل آثار سوء
تأمین مالی مخارج دولت بود و این ایده با حمایت ایده قدیمی کالسیکی رواج پیدا کرد
که هر نوع افزایش در هزینههای دولتی به طور کلی منجر به تضعیف متغیرهای رفاهی
اقتصاد از جمله تولید و اشتغال و تورم میگردد .در کشورهای درحالتوسعه ،وظیفه
سازماندهی مجدد ساختار اقتصادی و حصول به رشد سریعتر ،امری به مراتب مهمتر از
آن قلمداد می گردد که به یک بخش خصوصی غالباً در شرف ایجاد ،واگذار شود .عدهای
از اقتصاددانان حاضر به قبول بدون شرط کارایی بخش خصوصی نیستند و طرفدار
مداخله دولت ،آن هم با درجات مختلف میباشند(قاسمی بیشه .)1390،حضور دولت در
اقتصاد باعث اثر گذاری بر متغیرهای کالن اقتصادی میگردد .یکی از متغیرهایی که
اندازه دخالت دولت در اقتصاد میتواند بر آن اثر گذار باشد اشتغال و به تبع آن نرخ
بیکاری است.

 .1-2اندازه دولت – نرخ بیکاری
با وجود اینکه شواهد زیادی برای حمایت از این ایده که اندازه دولت اثر منفی بر نرخ
رشد تولید میگذارد وجود دارد مثال بارو ،)1991( 1اسکالی )1989( 2و رازولینی و
شوگارت ،) 1997 3اما تحقیقات در مورد رابطه بین بیکاری و اندازه دولت بطور کامل
1.

Barro
)Scully (1989
3. Razzolini and Shughart
2.
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مشخص نیست (کربستوپولوس و همکاران .)200۵ ،آبرامز( )1999داده های  20کشور
عضو  OECDرا در طول دورهی  1993-1984مورد بررسی قرار داد و نتایج تحقیق وی
به قدرت وجود یک رابطه مثبت را بین این دو متغیر نشان داد .پس از آن این رابطه با
عنوان منحنی آبرامز شناخته شد .کریستوپولوس و سیونانس )2001( 1نیز با در نظر
گرفتن کشورهای عضو اتحادیه اروپا در طول دوره  1999-1961وجود منحنی آبرامز را
تایید کردند.
تعیین تمام کانالهایی که از طریق آن امکان تأثیرگذاری برنامههای دولت بر بیکاری
وجود دارد غیر ممکن به نظر میرسد .اما یکی از تأثیرات اندازه دولت ،اثرگذاری روی
بهرهوری نیروی کار است؛ بدین معنی که دولت با افزایش سرمایهگذاری خود باعث
افزایش یا کاهش بهرهوری نیروی کار میشود(علیپور و همکاران.)1393 ،
اسکالی( )1989استدالل می کند که اثرات بیکاری ،اندازه دولت و رشد اقتصادی را به
هم مرتبط می سازد .همچنین بر اساس تئوری اقتصاد کالن ،بزرگتر شدن دولت اثر
جانشینی جبری برای بخش خصوصی و به ویژه سرمایهگذاری خصوصی ایجاد میکند؛
در نتیجه پیشرفت تکنولوژی ،رشد بهرهوری و قدرت رقابت صنایع کاهش مییابند و از
این رو موجب افزایش بیکاری میشود(السینا و پروتی .)1997 ،همچنین دولت بزرگتر
دخالتهای وسیعتری در تمام زمینهها و از جمله قوانین و مقررات بازار کار دارد که
موجب اختالل در عملکرد بازار کار شده و میتواند منجر به بیکاری گردد(فلدستین و
پوتربا .) 1984 ،2دولت بزرگ ،بیشتر از یک دولت کوچک تمایل به افزایش نرخ مالیات
بر درآمد دارد که این امر تصمیم گیری کار و فراغت را برای هر دو فرد شاغل و بیکار
تحت تأثیر قرار میدهد و انگیزه کار را تضعیف مینماید(سا .)2011 ،3مالیات بیشتر به
معنی کاهش درآمد قابل تصرف خانوارها و با ثبات سایر شرایط به معنی کاهش تقاضا
است .همچنین نرخهای باالتر مالیاتی منجر به کاهش سوددهی سرمایه گذاری
خصوصی می شود که هر دو منجر به افزایش بیکاری میشوند(آلسینا و همکاران4
.)1984،

1.

Christopoulos and Tsionas
)Feldstein & Poterba (1984
)3. Sa (2011
)4. Alesina et al. (1984
2.
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(هال )1979 ، 1بیان میکند که به طورکلی نرخ بیکاری ( )Uبه رابطه بلندمدت نرخ
پیدا کردن کار ( )Fو نرخ از دست دادن کار ( )Sبستگی دارد .و معادله ساده شده آن با
فرض حجم ثابت نیروی کار عبارت است از:

S
SF
هرگونه افزایش در نرخ از دست دادن کار یا کاهش در نرخ پیدا کردن کار موجب
افزایش نرخ بیکاری میشود .بدیهی است که دولتهای مختلف با برنامههای خاص بر
نرخ پیدا کردن و نرخ از دست دادن کار تأثیر میگذارند .بعنوان مثال فلدستین2
( )1978معتقد است که بیمه بیکاری ،همچنین ارائه مراقبتهای بهداشتی عمومی تأثیر
بسزایی در نرخ پیدا کردن و نرخ از دست دادن کار دارند .کارگری که میداند
مراقبتهای بهداشتی بعد از ترک شغل همچنان ادامه پیدا میکند به احتمال زیاد
تمایل به از دست دادن کار در او افزایش مییابد .این امر برای شخصی که کار سختی
دارد ،افزایش بیشتری مییابد(فلدستین و پوتربا .)1984 ،کاراس )1993(3معتقد است
که هزینههای مصرفی دولت در بخشهای سرمایهای و زیربنایی و همچنین انواع
هزینههای سرمایهگذاری باعث افزایش بهرهوری و تقاضای نیروی کار و همچنین افزایش
عرضه نیروی کار میشود .این امر موجب میشود نرخ پیدا کردن کار افزایش و نرخ
بیکاری کاهش یابد .اما همانطوریکه آلسینا و پروتی( )1997بیان کردند ،افزایش
هزینههای مصرفی دولت در بخشهای سرمایهای و زیربنایی لزوم ًا موجب افزایش
تقاضای نیروی کار نمیشود به ویژه هنگامیکه امکان بیرونرانی در سرمایهگذاری بخش
خصوصی وجود داشته باشد .از سوی دیگر هزینههای دولت که به یک جزء ناکارا تبدیل
شده خود سبب تخصیص نامناسب منابع و کاهش درآمد قابل تصرف فعاالن اقتصادی و
بخش خصوصی میگردد .از اینرو آنها در مورد مصرف و سرمایهگذاری خود
عکسالعمل نشان داده و آن را کاهش میدهند که این امر منجر به کاهش اشتغال و
افزایش بیکاری میگردد(کریمی پتانالر و همکاران.)1394 ،
در مجموع میتوان گفت که مبانی نظری مطرح شده اشاره به این دارند که اندازه دولت
میتواند از کانالهای مختلف ،تاثیرات متفاوتی بر بیکاری گذارد .همچنین با توجه به
اینکه نوع و میزان دخالت دولت و اثرات ناشی از آن بستگی به کیفیت و جایگاه دولت
U

1.

)Hall (1979
)Feldstein (1978
)3. Karras (1993
2.
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در آن اقتصاد دارد ،از این رو میتوان اشاره نمود که شدت و نوع اثرات دولت بر
اقتصادهای مختلف میتواند متفاوت باشد .از این رو میتوان به عنوان یک سؤال مطرح
نمود که آیا تأثیر دولت بر اشتغال در اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت
است؟

 .2-2پیشینه تجربی تحقیق
سیدی و همکاران( )2014در مقالهای به بررسی اثر اندازه دولت بر بهرهوری نیروی کار
در تعدادی از کشورهای عضو اوپک طی سالهای 1990 -2010پرداختند .آنها بدین
این منظور از روش پانل دیتا برای برآورد مدل استفاده کردند .نتایج نشان دادهاست که
اثر اندازه دولت بر بهرهوری نیروی کار از لحاظ آماری منفی و معنادار بوده است.
همچنین نیروی کار بر بهرهوری اثر منفی و سرمایهگذاری اثر مثبت و معنادار بر نیروی
کار داشته است .اما آنها پویاییهای مدل را بررسی نکردند.
وانگ و آبرامز( )2011رابطه بین اندازه دولت و نرخ بیکاری را با استفاده از مدل تصحیح
خطا بررسی کردند و نشان دادند که اندازه دولت پویاییهای کوتاهمدت و بلندمدت نرخ
بیکاری را توضیح میدهد .با استفاده از دادههای  20کشور  OECDدر طول دوره
زمانی1970-1999و پس از تصحیح تورش همزمانی ،به این نتیجه رسیدند که اندازه
دولت که توسط هزینههای دولت به شکل درصدی از  GDPاندازه گیری میشود ،نقش
مهمی را در تعیین نرخ بیکاری مؤثر پایدار ایفا میکند .از آنجا که مطالعه ایشان تنها
کشورهای  OECDرا بررسی کرد داللتی برای تفاوت سطح توسعه ای کشورها ارائه نشد.
سا( ) 2011به بررسی اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی و بیکاری برای  32کشور
پیشرفته و  1۵کشور درحالتوسعه طی دوره زمانی  1996 -2006پرداخت .نتایج نشان
داده است که اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی برای کشورهای درحالتوسعه مثبت و
برای کشورهای پیشرفته منفی است .همچنین اثر اندازه دولت بر نرخ بیکاری در هر دو
گروه از کشورها معنادار و مثبت ولی متفاوت است .به این معنی که با یک درصد
افزایش در اندازه دولت نرخ بیکاری در کشورهای پیشرفته  %0.22افزایش مییابد .در
حالیکه با افزایش یک درصدی در اندازه دولت ،نرخ بیکاری در کشورهای درحالتوسعه
 %0.68افزایش مییابد .آنها پویاییهای رابطه اندازه دولت و بیکاری و اثرات کوتاه مدت
را بررسی نکردند.
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کریستوپلوس ،تازیناس )2010(1منحنی آبرامز را برای ده کشور اروپایی در طول دوره
1961-1999بررسی کردند .آنها در این مطالعه از رابطه علیت که به خواص
همانباشتگی یا مانایی دادهها وابسته نیست استفاده کرد .نتایج حمایت کنندهی این ایده
بود که وجود منحنی آبرامز تأیید می شود اما رابطه بین اندازه دولت و نرخ بیکاری به
نظر میرسد که ساده نیست .آنها تحلیلی برای تجزیه ااثرات کوتاهمدت و بلندمدت را
انجام ندادند.
فلدمن )2010(2در مطالعه خود اندازه دولت و نرخ بیکاری در  ۵2کشور در حال توسعه
طی دوره  1980 – 2003را مورد بررسی قرار داد .بدین منظور از روش علیت استفاده
کرده است .نتایج رگرسیون نشان داد که اندازه بزرگ دولت احتما ًال بیکاری کشورهای
درحال توسعه را افزایش خواهد داد .عالوه براین نتایج تخمین نشان داده که یک بخش
دولتی بزرگ به طور قابل توجهی سهم بلندمدت بیکاری نسبت به تعداد کل بیکار را
افزایش دادهاست.
آبرامز و وانگ ( )2007با استفاده از دادههای تابلویی  20کشور عضو  OECDدر دوره
زمانی ( )1990-1970به بررسی رابطه میان اندازه دولت و نرخ بیکاری پرداختند که
پویاییهای کوتاهمدت و برآورد بلندمدت نرخ بیکاری را نیز توضیح میدهد .نتایج این
پژوهش نشان داد که -1 :افزایش اندازه دولت موجب افزایش نرخ بیکاری میشود-2 .
اندازههای مختلف دولت آثار متفاوتی بر نرخ بیکاری دارد-3 .پرداختهای انتقالی و
یارانهها اثر قابل توجهی برنرخ بیکاری دارند درحالیکه خریدهای دولت اثر قابل
مالحظهای بر نرخ بیکاری ندارند.
کریستوپلوس و همکاران )200۵( 3رابطه بلندمدت بین اندازه دولت و نرخ بیکاری را
بررسی کردند ،منحنی آبرامز از دادههای ده کشور اروپایی برای دوره زمانی-1961
1999استفاده کرد .برای این منظور ،از تجزیه و تحلیل همانباشتگی پانل و روش برآورد
پنل های ناهمگن استفاده شده است .نتایج این مطالعه بیانگر رابطه مثبت بلند مدت
میان اندازه دولت و نرخ بیکاری و نیز علیت یکطرفه از اندازه دولت به نرخ بیکاری بود.
کریمی پتانالر و همکاران( )1394با استفاده از مدل کریستوپولس و همکاران()200۵
ارتباط اندازه دولت – نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی -و بیکاری در اقتصاد
1.

Dimitris K. Christopoulos& Efthymios G.Tsionas
Horst Feldmann
)3. Christopoulos et al. (2005
2.
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ایران طی دوره  13۵3-1391را مورد بررسی قرار دادند .نتایج مدل آستانهای نشان داده
است تا وقتی اندازه مخارج دولت کمتر از  0.2484باشد ،افزایش اندازه مخارج عمرانی
دولت باعث کاهش قابل توجه نرخ بیکاری شده ،اما پس از حد آستانهای مذکور ،اثر
اندازه مخارج عمرانی بر کاهش ن رخ بیکاری به میزان قابل توجهی کاهش یافته است که
میتواند از تبعات اثر ازدحامی فعالیتهای گسترده دولت باشد که فضا را برای بخش
خصوصی تنگتر نموده است.
علیپور و همکاران( )1393در مطالعه خود به بررسی تأثیر کوتاهمدت و بلندمدت اندازه
دولت بر رشد اشتغال ایران طی سالهای  13۵۵-1390با استفاده از آزمون کرانهها
پرداختند .نتایج نشان داده است که اندازه دولت بر اشتغال اثر منفی داشته است.
همچنین نتایج الگوی تصحیح خطا بیانگر آن بوده که به میزان  ۵6درصد از انحراف در
مدل ،از مسیر بلندمدت خود توسط متغیرهای الگو در هر دوره تصحیح میشود.
رازینی و همکاران( )1390به بررسی رابطه اندازه دولت و نرخ بیکاری در ایران پرداختند.
در این راستا از چندین الگوی خود رگرسیون برداری  VARاستفاده شد که شامل
متغیرهای اندازه دولت (سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی) و نرخ بیکاری ،نرخ
رشد تولید نا خالص داخلی سرانه بر حسب مقادیر حقیقی ،نرخ تورم و حداقل دستمزد
میباشد .در این پژوهش از دادههای سالهای( )1386-13۵0سه مدل مختلف برآورد
شد و نتایج مدل ها نشان داد که افزایش نرخ رشد اقتصادی ،نرخ تورم و حداقل دستمزد
باعث کاهش نرخ بیکاری و افزایش اندازه دولت موجب افزایش نرخ بیکاری خواهد شد.
لذا دولت باید در جهت واگذاری فعالیتها و کاهش تصدیگری خود گام بردارد و با
جذب سرمایه و مشارکت منابع مالی خارجی و داخلی بیشتر به وظایف حاکمیتی و
نظارتی خود بپردازد.
قاسمی بیشه( )1390به بررسی اثر اندازه دولت بر نرخ بیکاری در اقتصاد  47کشور
منتخب با استفاده از دادههای پانل در دوره  2000تا  2007به روش  GLSپرداخته
است .نتایج نشان داده است که رابطه اندازه دولت و نرخ بیکاری به صورت سهمی است،
یعنی با افزایش اندازه دولت نرخ بیکاری کاهش مییابد اما در یک نقطه مشخص جهت
این نمودار تغییر میکند و رابطه عکس میگردد .اثر مصرف دولت بر نرخ بیکاری منفی
میباشد.
حسینپور( ) 1389به بررسی اثر اندازه دولت بر روی نرخ بیکاری در اقتصاد ایران با
استفاده از دادههای ساالنه در دوره  1338تا  1386به روش آزمون کرانه ،مبتنی بر
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رویکرد تخمین مدل تصحیح خطای غیر مقید شامل رابطه پویا و رابطه تعادلی بلندمدت
پرداخت .نتایج تحقیق نشان داد که اندازه دولت اثر مثبت و معناداری بر روی نرخ
بیکاری دارد و برای کاهش نرخ بیکاری باید اندازه دولت در اقتصاد ایران کاهش یابد .با
افزایش اندازه دولت در اقتصاد ،ازدحام در بخش خصوصی مخصوص ًا سرمایهگذاری
خصوصی کاهش مییابد؛ در نتیجه رشد بهرهوری و رقابت بینالمللی کاهش مییابد و
نرخ بیکاری افزایش مییابد.
در یک جمع بندی کلی می توان بیان کرد که عموم تحقیقات داخل کشور تنها به
بررسی وضعیت ایران از طریق مطالعات سری زمانی پرداختهاند و تفاوت رابطه بین دو
متغیر اندازه دولت و نرخ بیکاری را بین کشورها با وضعیت متفاوت توسعه یافتگی
بررسی نکرده اند .در میان تحقیقات خارجی نیز تنها یک تحقیق به بررسی این موضوع
پرداخته که در آن همانند بقیه مطالعات بین کشوری پویاییهای رابطه بین اندازه دولت
و نرخ بیکاری در کوتاهمدت و بلندمدت بررسی نشده است .از این رو تحقیق حاضر سعی
دارد با گردآوری دادههای ایران و کشورهای جهان و همچنین تقسیمبندی کشورها به
توسعهیافته و در حال توسعه اثرات سطح توسعه یافتگی همراه با تفکیک اثرات کوتاه-
مدت و بلندمدت بررسی نماید.

 .3الگوی تحلیلی و طراحی مدل
جامعه آماری تحقیق حاضر ،کشورهای جهان به تفکیک کشورهای توسعه یافته و
درحال توسعه است .روش نمونهگیری ،روش حذف سیستماتیک کشورهایی است که
دسترسی به دادهها ی آن میسر نبوده .با توجه به کمبود دادههای بین کشوری و به
خصوص نقصان دادههای دستمزد ،نیاز است در ابتدا تمامی کشورها به عنوان نمونه
انتخاب شوند و بعد از جمعآوری دادههای تمامی کشورها ،کشورهایی که دادههای
مناسب با گسترده زمانی کافی برای تحلیل پویاییهای زمانی را دارند در نمونه باقی
میمانند1.
برای بررسی اثر اندازه دولت بر نرخ بیکاری ازمدلی که توسط کریستوپولس و
همکاران( 2002و  )200۵ارائه شد استفاده میشود که به صورت زیر میباشد:
 .1کشورهای توسعه یافته :استرالیا ،اتریش ،کانادا ،دانمارک ،فنالند ،فرانسه ،آلمان ،یونان ،ایتالیا ،ژاپن ،نروژ ،اسپانیا ،ایاالت
متحده آمریکا ،انگلیس ،سوئیس.
کشورهای در حال توسعه :ایران ،کلمبیا ،مجارستان ،اندونزی ،مالزی ،مکزیک ،پرو ،فیلیپین ،لهستان ،اسلوونی ،تایلند
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𝑡𝑈𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝐺𝑖,𝑡 + 𝜆𝑋𝑖,𝑡 + 𝑣𝑖,
در مدل فوق𝑖 بیانگر مقطع و 𝑡 بیانگر زمان است 𝑈 .نرخ بیکاری (به درصد) 𝐺 ،اندازه

دولت (به شکل سهم دولت به کل تولید ناخالص داخلی) و بردار 𝑋 در بردارنده
متغیرهای کنترلی است .وانگ و آبرامز( )2011پیشنهاد میدهند که حداقل دستمزد
واقعی به مدل اضافه شده و به شکل درصدی از متوسط دستمزد لحاظ شود .آنها بحث
می کنند که در حداقل دستمزد باال انتظار بر این است که نرخ پیدا کردن کار کاهش
یابد .از این رو با فرض ثابت بودن سایر شرایط نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت .بنابراین
برای بیان رابطه بین اندازه دولت و نرخ بیکاری عالوه بر متغیر اندازه دولت و نرخ
بیکاری ،سایر متغیرهای مهم کالن که بر اساس مبانی نظری ،بر نرخ بیکاری تأثیرگذار
هستند نیز در مدل گنجانده میشوند .همچنین بر اساس تحقیقات کریستوپولوس و
همکاران( 200۵و  )2002و آبرامز( )2011متغیرهای کنترلی تحقیق به صورت زیر
معرفی میشوند:
متوسط دستمزد واقعی𝑊𝑅(به دالر ثابت  𝑌 ،)200۵تولید ناخالص داخلی (به دالر ثابت
 ،)200۵و 𝑖𝑝𝑐 سطح عمومی قیمتها (شاخص قیمت مصرفکننده) است .البته در این
پژوهش از لگاریتم طبیعی متغیرها در مدل استفاده میشود .در نهایت الگوی تحلیلی
برای مطالعه تأثیر متغیره ای مستقل اصلی و فرعی ،بر متغیر وابسته به شکل زیر تصریح
میگردد.
𝑡𝐿𝑢𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐿𝑌𝑖,𝑡 + 𝛽2 𝐿𝐺𝑖,𝑡 + 𝛽3 𝐿𝐶𝑃𝐼𝑖,𝑡 + 𝛽4 𝐿𝑅𝑊𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,

 .4برآورد مدل و تجزیه و تحلیل دادهها
 .1-4آزمون مانایی دردادههای پانل
روشهای معمول اقتصاد سنجی در تحقیقات تجربی ،با فرض مانایی متغیرهای مورد
مطالعه بکار می رود؛ باید توجه نمود که امکان ساختگی بودن برآورد با متغیرهای نامانا
وجود دارد و استناد به نتایج چنین برآوردهایی داللتهای گمراه کنندهای خواهد
داشت(بالتاجی .)200۵ ،از این رو قبل از استفاده از دادهها الزم است از مانایی و نامانایی
آن ها اطمینان حاصل کرد .جهت بررسی مانایی متغیرها از آزمونهای لوین ،لین و چو،1
ایم ،پسران و شین 2استفاده شده است .که نتایج به تفکیک کشورهای در حال توسعه و

)Levin, Lin & Chu (2002
)Im, Pesaran & Shin (2003

1.
2.
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توسعه یافته با درنظرگرفتن عرض از مبدأ گزارش شده است.که در بخش پیوست آورده
میشود.
نتایج گزارش شده در جدولهای (1و )2پیوست ،نشان میدهد که فرضیه مانا بودن
متغیرهای تحقیق در سطح رد می شود اما تفاضل اول همه متغیرها به غیر از نرخ
بیکاری در کشورهای درحالتوسعه مانا هستند .با توجه به اینکه در شرایط نامانا بودن
متغیرهای مدل ،احتمال ایجاد رگرسیون ساختگی وجود دارد ،بنابراین برای اطمینان از
عدم وجود رگرسیون کاذب باید رابطه هم جمعی بین متغیرهای تحقیق تأیید شود .دو
آزمون همجمعی به عنوان یک پیش آزمون قابل استفاده است به این ترتیب تنها در
شرایط همجمعی متغیرها میتوان به نتایج اعتماد کرد.

 .2-4آزمون همجمعی
مهمترین نکته در تجزیه و تحلیلهای همانباشتگی ،آن است که با وجود غیر ایستابودن
اغلب سریهای زمانی و داشتن یک روند تصادفی افزایشی یا کاهشی در بلندمدت ممکن
است که یک ترکیب خطی از این متغیرها همواره ایستا و بدون روند باشند .با استفاده از
تجزیه و تحلیلهای همانباشتگی این روابط بلندمدت کشف میشوند(ابریشمی.)1381 ،
همانند سریهای زمانی ،بررسی وجود همانباشتگی متغیرها در دادههای پانلی نیز مهم
است .آزمونهای همانباشتگی پانلی دارای قدرت و اعتبار بیشتری نسبت به آزمونهای
همانباشتگی برای هر مقطع به صورت جداگانه است .این آزمونها حتی درشرایطی که
دوره زمانی کوتاهمدت و اندازه نمونه نیز کوچک باشد قابلیت استفاده را دارند(بالتاجی،
.)200۵
در داده های پانل برای آزمون همجمعی ،از آزمون پدرونی ،آزمون کائو و آزمون فیشر
استفاده میشود .از آنجا که در میان آزمونهای هم جمعی پانل ،آزمون پدرونی در
نمونههای محدود قدرت بیشتری دارد(اورسال ،)2009 ، 1در این پژوهش برای بررسی
رابطه همجمعی بین متغیرهای مدل از آزمونهای پدرونی استفاده شده است ،هر چند
نتایج آزمون کائو تأیید کننده نتایج این آزمون است .در این دو آزمون ،فرض صفر بیانگر
عدم وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل است .نتایج این آزمونها در جداول 3و4
پیوست گزارش شده است.

Orsal

1.
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بر اساس نتایج جدول ( )3چهار آماره از هفت آماره پدرونی برای کشورهای توسعهیافته
وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل را تأیید میکند .و برای کشورهای
درحالتوسعه دو آماره نشان میدهد که رابطه همانباشتگی وجود دارد .و نتایج آزمون
کائو که در جدول ( )4پیوست گزارش شده است بیانگر وجود رابطه بلندمدت بین
متغیرهای مدل در هر دو گروه از کشورها میباشد.
در ادامه جهت مشخص کردن روش تخمین از دو آزمون لیمر 1و هاسمن 2استفاده
میشود .نتایج آزمون لیمر نشان میدهد که مدل مورد استفاده دادههای تلفیقی است یا
پانل .آزمون هاسمن برای تعیین اینکه مدل پانل با اثرات ثابت برآورد شود یا پانل با

اثرات تصادفی مورد استفاده قرار میگیرد.
 .3-4نتایج برآورد برای کشورهای درحالتوسعه
براساس آنچه در جدول ( )1برای آزمونهای  Fلیمر و هاسمن آمده الگوی کشورهای در
حال توسعه مدل یک مدل پانل با اثرات تصادفی است .نتایج حاصل از تخمین با این
روش در جدول ( )2نشان داده شد.
جدول  .1نتایج آزمونهای تشخیصی لیمر و هاسمن
معنی داری

آماره

آزمون

0.000

90.013

 Fلیمر

0.281

۵.0۵271

هاسمن

منبع :نتایج تحقیق جاری
جدول .2نتایج حاصل از برآورد ضرایب با اثر تصادفی
برای کشورهای در حال توسعه (متغیر وابسته)Lu
احتمال

آماره t

ضرایب

متغیرها

0.001

3.328

16.0453

C

0.006

- 2.778

- 0.070

Lg

0.016

2.436

0.360

Lcpi

0.009

- 2.629

- 0.274

0.007

- 2.690

- 0.558

Lrw
Ly

احتمال

آماره

0.000

9.679

F

منبع :نتایج تحقیق جاری
Leamer Test
Hausman Test

1.
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فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی -سال دوم ،شماره اول (پیاپی  ،)4زمستان 139۵

125

با توجه به ضرایب متغیرها و سطح معناداری در جدول فوق ،اندازه دولت ،متوسط
دستمزد واقعی و تولید ناخالص داخلی در یک الگوی تعادلی بلندمدت رابطه منفی و
معنادار و سطح عمومی قیمتها رابطه مثبت و معناداری با نرخ بیکاری دارند .مخارج
بیشتر دولت در کشورهای در حال توسعه باعث کاهش بیکاری میشود .این ممکن است
به دلیل این باشد که در کشورهای در حال توسعه بخش قابل توجهی از استخدام نیروی
انسانی در اختیار دولت است .در واقع دولت در واکنش به بیکاری باال ،با استخدام بیشتر
نیروی کار باعث افزایش مخارج خود میشود .در عین حال میتوان گفت به دلیل
ضعیف بودن زیرساختها در کشورهای در حال توسعه مخارج بیشتر دولتها باعث
تقویت شرایط کار آفرینی و اشتغال میشود .در واقع هر دو پدیده ذکر شده در
کشورهای در حال توسعه بسته به شراط اتفاق میافتد و باعث به وجود آمدن رابطه
منفی مخارج دولت بر نرخ بیکاری می شود .رابطه منفی دستمزد با نرخ بیکاری نشان
میدهد که در بازار کار کشورهای در حال توسعه این منحنیهای تقاضای کار هستند
که جابجا می شوند .در واقع به علت باال بودن نرخ بیکاری بخش تولید در اقتصاد بیشتر
از عرضه کنندگان نیروی کار تعیین کنندهی نرخهای بیکاری و دستمزد هستند.
طبق بسیاری از مطالعات انجام شده ،بین حداقل دستمزد واقعی و بیکاری رابطه مثبت
وجود دارد این پدیده می تواند به این علت باشد که با افزایش دستمزدهای واقعی هزینه
تولید افزایش یافته و از میزان به کارگیری نیروی کار کاسته میشود(مهرگان  .)1390با
ای ن حال امکان بروز رابطه منفی بین حداقل دستمزد واقعی و بیکاری وجود
دارد(جییری و کنان ،)19821دلیل وجود چنین رابطهای را میتوان از چند نظر تحلیل
کرد :اول اینکه طبق منحنی فیلیپس با افزایش دستمزدها میزان بیکاری کاهش مییابد،
چراکه با کاهش عرضه نیروی کار ،دستمزدها افزایش مییابد .دوم اینکه ،این وضعیت
بیان گر کشش باالی منحنی عرضه نیروی کارنسبت به منحنی تقاضای نیروی کار است
که موجب میشود با افزایش دستمزدها اشتغال نیز افزایش یابد(جان کنان.)1988 2
دلیل سوم اینکه ،امکان دارد با رشد بهرهوری نیروی کار دستمزدهای واقعی نیز رشد
کند .یعنی دلیل افزایش دستمزدهای واقعی رشد بهرهوری نیروی کار است در این
صورت رشد اشتغال دور از ذهن نخواهد بود(جیمز هومن .)1984 3چهارمین دلیل
1.

)Patrick T. Geary, John Kennan (1982
)John Kennan (1988
)3. James G. Hoehn (1984
2.
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اینکه ،سیاست های پولی اجرا شده توانسته است موجب رشد دستمزدها و اشتغال در
جهت موافق را باعث شود ،یعنی اجرای این سیاستها در طی زمان موجب شده است
هم اشتغال و هم دستمزدها رشد کنند (مسینا و همکاران.)20091

 .4-4نتایج برآورد برای کشورهای توسعهیافته
همانطور که در جدول ( )3آمده است با رد فرض صفر در آزمون  Fلیمر میتوان مدل
پانل را در مقابل روش تلفیق دادهها پذیرفته میشود و بر اساس نتایج آزمون هاسمن و
رد شدن فرض صفر ،پیشنهاد میشود که مدل با اثرات ثابت برآورد شود .لذا در جدول
( )4نتایج برآورد به روش اثرات ثابت خواهد آمد.
جدول  .3نتایج آزمونهای تشخیصی لیمر و هاسمن
معنی داری

آماره

آزمون

0.000

22.837

 Fلیمر

0.000

47.977

هاسمن

منبع :نتایج تحقیق جاری
جدول  .4نتایج حاصل از برآورد ضرایب با روش اثرات ثابت
برای کشورهای توسعه یافته (متغیر وابسته )Lu
معناداری

آماره t

ضرایب

متغیرها

0.000

7.6۵۵

۵6.647

c

0.029

2.190

0.821

Lg

0.000

7.736

1.978

Lcpi

0.136

1.49۵

0.606

Lrw

0.000

- ۵.209

- 2.031

Ly

احتمال

آماره

0.000

۵8.629

F

منبع :نتایج تحقیق جاری

نتایج جدول نشان میدهد که اندازه دولت در کشورهای توسعه یافته رابطه مستقیم و
معناداری با بیکاری دارد یعنی در ساختار کشورهای توسعه یافته که عموم ًا اقتصادهای
بازار آزاد هستند دخالت دولت باعث کاهش اشتغال میگردد .از آنجا که در اقتصاد
کشورهای لیبرال عموم بخشهای اقتصادی در اختیار بخش خصوصی است ،ورود دولت
)Messina&et.al. (2009

1.
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به اقتصاد دارای اثر برونرانی یا جانشینی جبری است و عالوه بر آن کارایی بخش
خصوصی را کاهش داده و باعث تضعیف عملکرد آن میگردد .تغییرات دستمزدها اثر
معناداری بر اشتغال ندارد .اما مطابق با تئوری اقتصادی تولید اثر معکوس و معناداری بر
بیکاری دارد .رابطه مستقیم بین سطح قیمتها و بیکاری تأیید کننده وجود یک منحنی
فیلیپس بلند مدت با لحاظ انتظارات تورمی بیش از تورم واقعی است.

 .5-4مدل تصحیح خطا

1

مرحله بعدی تحلیل آماری یافتههای تحقیق حاضر ،بکارگیری یک روش تصحیح خطا
برای دادههای تابلویی است .با دادههای تابلویی هم جمع میتوان یک مدل  ECMرا
برای بررسی علیت بین متغیرها(پسران و همکاران )1999 ،و پویاییهای کوتاهمدت
مدل(وسترالند )2007 2،بکار برد .ساز و کار تصحیح خطا یک فرآیند تعدیل است که
حرکت پویای دو یا چند متغیر را با رابطه تعادلی آنها جمع میکند .به عبارت دیگر
محققین از جمله کندی ( )1992و اندر ( )1993معتقدند که برای بررسی رابطه دو یا
چند متغیر ،مدلی ساخته شود که عوامل بلندمدت و کوتاهمدت را جمع کند که به
چنین مدلی که هم در برگیرنده عوامل بلندمدت و هم کوتاهمدت باشد مدل تصحیح
خطا یا ( )ECMمیگویند .که تغییرات ( yi ,tیعنی  ) xو نیز مقدار عدم تعادل دوره
i ,t

قبل از مسیر بلندمدت توضیح داده میشود.
اگر داشته باشیم:
()1
() 2
مدل  ECMبه صورت زیر تعریف میشود:
()3

yi ,t  0  1xi ,t  ui ,t
ui ,t  yi ,t  xi ,t

yi ,t  xi ,t   yi ,t 1  xi ,t 1   ei ,t

که در آن  xi ,tاختالالت کوتاه مدت را برای  yتوضیح میدهد ،در حالی که جمله

تصحیح خطا  yi ,t 1  xi ,t 1 یعنی  ui ,t 1تعدیل به سمت حالت پایدار را منعکس
میسازد.
در پژوهش حاضر با توجه به تأیید رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل براساس
آزمونهای همجمعی در این قسمت به برآورد مدل تصحیح خطا پرداخته میشود .بدین
منظور بعد از تخمین رابطه بلندمدت ،پسماند مدل یا ( )ECTرا بدست آورده تا با
Error Correction Model
Westerlund

1.
2.
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تخمین مدل ( )4سرعت تعدیل خطای کوتاهمدت به سمت مقدار تعادلی بلندمدت
مشخص شود.
)lu      lg  lcpi   lrw   ly  ECT (1
()4
1
2
3
4
نتایج حاصل از مدل تصحیح خطا برای کشورهای در حال توسعه در جدول زیر نشان
داده شده است:
جدول  .5نتایج مدل تصحیح خطا برای کشورهای در حال توسعه
+ 0.048

)-0.071ect(-1

- 1.726dLy

- 0.061dLrw

-0.142 dLcpi

-0.005dLg

) (t= 1.58

) (t=-3.75

)(t=-3.14

) (t= -0.53

)(t=-0.40

) (t= -0.21

) (P= 0.11

)(P=0.00

)( P = 0 . 6 8 ) (P= 0.59 ) (P=0.00
منبع :نتایج تحقیق جاری

) (P= 0.82

= dlu

با توجه به نتایج جدول فوق همانطور که در قسمت قبل بر اساس آزمون هم انباشتگی
نیز گفته شد ،یک تعادل بلندمدت بین متغیرهای الگوی تحقیق وجود دارد .هر خروج از
تعادل بلندمدت با نرخ  7درصد در هر سال تصحیح میشود .این نشان میدهد در
کشورهای در حال توسعه رابطه متغیرهای توضیح دهندهی بیکاری ،یک رابطه بلندمدت
است .به نحوی که تنها نیمی از اثر بلندمدت تغییر در متغیر مستقل بعد از  9دوره روی
ال
متغیر وابسته مشاهده میشود .یعنی تغییر در بیکاری یک فرآیند بلندمدت بوده و مث ً
یک تغییر ده درصدی در اندازه دولت باعث  8درصد تغییر در بیکاری میشود .اما بعد از
 9دوره تنها  4درصد از این تغییر در بیکاری دیده میشود .اندازه دولت رابطه منفی اما
بیمعنا با نرخ بیکاری دارد در حالیکه در بلندمدت این رابطه منفی و معنادار بوده است.
تولید ناخالص داخلی در هر دو دوره رابطه منفی و معنادار با نرخ بیکاری دارد .اما
حداقل دستمزد واقعی رابطه بیمعنا با نرخ بیکاری در کوتاهمدت را نشان میدهد .سطح
عمومی قیمتها نیز رابطه منفی و بیمعنا با نرخ بیکاری دارد .اما در بلندمدت این رابطه
مثبت و معنادار بوده است .از آنجا که این ضرایب اثرات آنی متغیرهای ذکر شده روی
بیکاری هستند؛ میتوان گفت که در کوتاهمدت تنها تعیینکنندهی بیکاری ،تولید و
جمله ی عدم تعادل الگو است .به عبارت دیگر در کوتاه مدت تغییر در دستمزد و
قیمت ها و مخارج دولت تاثیری روی بیکاری ندارند و تنها در بلندمدت از طریق بر هم
زدن رابطه تعادلی و تأثیر روی متغیر تصحیح خطا باعث تغییر در مقدار بیکاری
میشوند.
همچنین نتایج حاصل از مدل تصحیح خطا برای کشورهای توسعهیافته به شکل زیر
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برآورد شده است:
جدول  .6نتایج مدل تصحیح خطا برای کشورهای توسعه یافته
+ 0.042

)- 0.170ect(-1

- 2.674dLy

-0.452dLrw

+0.040dLcpi

+0.890 dLg

)(t=2.75

) (t= -3.80

) (t=-5.48

) (t= -0.96

)(t=0.06

)(t=2.09

)(P=0.00

)(P=0.00

((P=0.00

) ( P= 0 . 3 3

)(P=0.95

) (P= 0. 03

=dlu

منبع :نتایج تحقیق جاری

همانطور که نتایج جدول  10نشان میدهد ،نرخ تعدیل عدم تعادلهای کوتاهمدت به
سمت تعادل بلندمدت برای کشورهای توسعه یافته بیشتر است و متغیر نرخ بیکاری
سریعتر به سوی مقدار تعادلی بلندمدت خود حرکت خواهد کرد 17 .درصد از هر عدم
تعادل در هر دوره اصالح میشود .به طوری که پس از گذشت  3.۵سال نیمی از عدم
تعادل اصالح شده است .این پدیده شاید به دلیل نهادها و ساختار پویا در کشورهای
توسعه یافته باشد .همچنین همانند نتایجی که در کشورهای درحال توسعه مشاهده
شد ،تغییرات در تولید اثر معکوس و معنی داری بر تغییرات در بیکاری در کوتاهمدت
دارد .این نتیجه مطابق با تئوری اقتصاد است .بر خالف کشورهای در حال توسعه ،در
کشورهای توسعه یافته تغییرات اندازه دولت تأثیر مثبت و معناداری بر تغییرات بیکاری
دارد .این تأیید کننده این موضوع است که دولتهای کشورهای در حال توسعه حتی در
کوتاهمدت می توانند بازارهای کار را تحت تأثیر قرار دهند .ضریب مربوط به قیمتها و
دستمزدها مانند کشورهای در حال توسعه بی معنی است .در واقع این دو متغیر در
کوتاهمدت تأثیر معناداری بر تغییرات بیکاری ندارند.

 .5جمعبندی و نتیجهگیری
مشکل ناشی از پدیده بیکاری و عدم اشتغال عالوه بر اینکه مشکالت اقتصادی را به
دنبال دارد ،منشأ بروز اختالالت رفتاری و کرداری در سطح جامعه و همچنین بروز
تنشهای سیاسی میگردد که سالمتی یک جامعه را در معرض خطر جدی قرار
میدهد .از این رو تالش برای شناسایی عواملی که منجر به بیکاری میشوند و ارائه
راهکارهایی مناسب برای رفع این مشکل باید از دغدغههای مسئوالن هر کشوری باشد.
در این راستا  ،این پژوهش نقش و اندازه دولت را یکی از عوامل اثر گذار بر نرخ بیکاری
معرفی کرده است .بر اساس دادههای سالهای  2000-2013برای کشورهای منتخب
توسعهیافته و درحال توسعه با مدل اقتصادسنجی پانل دیتا و مدل تصحیح خطا نشان
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داده است که رابطه بلندمدت بین این دو متغیر در هر دو گروه کشور وجود دارد .اما این
رابطه برای کشورهای درحال توسعه ،منفی و معنادار و برای کشرهای توسعه یافته
مثبت و معنادار است اما در کوتاهمدت اندازه دولت در کشورهای در حال توسعه تأثیر
معناداری بر بیکاری ندارد .روند اصالح عدم تعادلهای کوتاهمدت تا تعادل بلندمدت در
دو گروه از کشورها متفاوت است .عدم تعادلها در کشورهای توسعهیافته سریعتر اصالح
میشوند .با توجه به سرعت تعدیل و همچنین بی معنی بودن اثر کوتاهمدت اندازه دولت
بر بیکاری می توان ادعا کرد که سرعت تعدیل در کشورهای درحال توسعه آنقدر کم
است که نمیتوان انتظار داشت دولت با سیاستگذاری بتواند تأثیر قابل توجه کوتاه-
مدتی بر بیکاری بگذارد .در کشورهای توسعه یافته نیز با توجه به اثر نفی و معنادار در
کوتاهمدت و بلندمدت ،و با توجه به تأیید اثر جانشینی جبری و کاهش انگیزه بخش
خصوصی دخالت بیشتر دولت باعث افزایش بیکاری میگردد .در نتیجه میتوان ادعا
نمود که در هر دو گروه کشورها اندازه دولت تأثیر مثبت کوتاهمدتی بر بیکاری ندارد.
گسترش دولت ممکن است مقررات فشردهای بههمراه داشته باشد که توانایی بازار کار
برای عمل در یک روش کارآمد را کاهش دهد .عالوه بر این دولت به احتمال زیاد
فعالیتها ی قانونی اضافی در بازار کار را به عنوان ابزار به حداکثر رساندن عوامل سیاسی
بدنبال به تعادل رساندن هزینههای دستیابی به اهداف حاشیهای بوجود میآورد .در
بلندمدت سطح حداقل دستمزد تنها در کشورهای در حال توسعه رابطه منفی و
معناداری با بیکاری دارد .اما این رابطه در کوتاهمدت وجود ندارد .این نشان میدهد که
در کشورهای در حال توسعه عامل غالب تغییر در بیکاری و دستمزدها تغییر در تابع
تقاضای نیروی کار است .در کشورهای توسعه یافته رابطه معنیداری بین دستمزدها و
بیکاری در بلندمدت و کوتاهمدت وجود ندارد .تولید ،هم در کوتاهمدت و هم در
بلندمدت در هر دو گروه کشورها رابطه منفی و معناداری با بیکاری دارد .در واقع
میتوان گفت تنها مسیر قابل اعتماد در دورههای زمانی کوتاه و بلندمدت ،برای بهبود
وضعیت بیکاری در هر دو گروه کشورها ،اصالح و تقویت طرف عرضه اقتصاد (و تقاضای
نیروی کار) با کمترین دخالت دولت است.
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