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چکیده
ایران در شمار کشورهایی است که در طول دهههای اخیر ،نهرخ بها و مانهدگار بیکهاری را تجربهه
کردهاند .بررسی روند بیکاری در ایران نشان میدهد که در طول سالهای اخیر ،این متریهر بهدون
تمایل به همگرا شدن به مقداری منحصربهفرد ،بهطور دائمی در سطح بها یی قهرار گرفتهه اسهت.
این موضوع ما را بر آن داشت که به بررسی فرضیه وجهود اثهر تهثخیری در نهرخ بیکهاری اقتصهاد
ایران بپردازیم .عبارت اثر تثخیری ،بهمعنای وابستگی به تاریخ گذشته استت بنابراین ،اثهر تهثخیری
در بیکاری د لت بر وابستگی نرخ بیکاری به تاریخ گذشتهاش دارد .با وقوع این اثر ،تمام شهوکهها
اثر دائمی بر مسیر بیکاری خواهند داشت و اقتصاد هیچگاه بهه تعهادل بلندمهدت نمهیرسهدت زیهرا
تعادل بلند مدت مدام درحهال ترییهر اسهت .ایهن مقالهه بها اسهتفاده از دادهههای سهری زمهانی و
روشهای سنتی و نوین آزمون ریشه واحد در اقتصادسنجی که شکستهای ساختاری را بههطهور
برونزا و درونزا درنظر میگیرند ،به بررسی وجود اثر تثخیری در نرخ بیکاری اقتصهاد ایهران طهی
دوره زمانی  1338-1390می پردازد .نتای  ،وجود ایهن اثهر در نهرخ بیکهاری را مهورد تثییهد قهرار
میدهند .این نتیجه بیانگر آن است که در ایران ،طی دوره مهورد مطالعهه ،نهرخ طبیعهی بیکهاری
مسیر نرخ بیکاری جاری را دنبال کرده استت بنابراین ،سیاستگذاران باید در اعمال سیاسهتههای
طرف تقاضا بسیار محتاطانه عمل کنند و این موضوع را درنظر بگیرند که نرخ بیکاری با  ،اگهر بهه
حال خود رها شود ،ممکن است ماندگار و دائمی شده و مشکالتی جدی در اقتصاد ایجاد کند.

واژه های کلیدی :بییاری ،اثر تأخیری ،ریشره احرد ،شیسرک یراختاری،
اقتصاد ایران
طبقهبندی J64, E12, E62 :JEL
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مقدمه
مفهوم نرخ طبیعی بییاری که ییری از مفرادیم اصرلی مهرم تجزیره ت لیرلدرای
اقتصادی بهشمار می ر د ،مفهومی مبهم با تعاریف متعدد د پهلو ایک؛ بهگونرهای
که به گفته گرانت ،)2002( 1دیچ اهماعی در مورد مادیک ن وت اندازتگیری نررخ
طبیعی بییاری بین اقتصاددانان هود ندارد .از یوی دیگر ،مباحث نظری که راهرع
به پویایی نرخ بییاری هرود دارد ،برمبنرای ایرن مفهروم ایرتوار ایرک .ایراددرای
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تئوریک تجربی بسیاری که اخیراً بر مفهوم نرخ طبیعی بییاری ارد شدت ،موهرب
شدت ایک بسیاری از اقتصاددانان به این نتیجه بریند که این مفهوم ،بسریار ضرعیف
بودت برای ت لیل پویایی بییاری منایب نیسک؛ درنتیجه ،تفسیر دیگری راهرع بره
پویایی بییاری مطرح شدت ایک که دمگرایی بلندمدت اقتصراد برهیروی ضرعیک
یاکن یا مسیر رشد متعادل را نقر مریکنرد .در اقرع ،تفسریر هدیرد مطررحشردت،
مبتنیبر انباشتگی پیامددای شوکدای گذشته ایک کره بررای توصریف ایرن فراینرد
ابسته به زمان ،اقتصاددانان آن را اثر تأخیری نامیدتاند .عبارت اثر ترأخیری از علرم
فیزیک اقتباس شدت به معنای ابستگی به تاریخ گذشته ایک؛ بنابراین ،اثر تأخیری
در بییاری بیانگر تأثیر نرخدای گذشته بییاری بر تعادل بلنردمردت بییراری ایرک
(گیل آالنا .)2001 ،طبق این اثر ،شوکدای ز دگذر ،اثرات دائمی برر مسریر نررخ
بییاری خوادند داشک .با توهه به اینیه ایران ازهمله کشوردایی ایک که در طرول
ددهدای اخیر ،نرخ باال ماندگار بییاری را تجربره کرردت ییایرکدرای اشرتغال
د لک نیز ناموفق بودت ایک ،برریری هرود پدیردت اثرر ترأخیری در نررخ بییراری
1. Grant

اقتصاد ایران بهمنظور ییایکگذاریدای منایب اقتصادی ضر ری بهنظر مریریرد.
در این مقاله ،ابتدا مباحث نظری بر ز پدیدت اثر تأخیری در نررخ بییراری را مطررح
می کنیم .در ادامه ،پس از مر ر مطالعات تجربی انجامشدت در مرورد ایرن پدیردت ،برا
ایتفادت از آزموندای مختلف ریشه احد در اقتصادینجی به برریری هرود آن در
نرخ بییاری اقتصاد ایران ،طی یالدای  1338-1390میپردازیم .یپس نتایج ت لیل
در پایان نیز نتیجهگیری پیشنهادات ارائه میشود.
 .1چارچوب نظری
نیته قابل توهه در مفهوم اثر تأخیری ،شبادک زیاد آن به مفهروم مانردگاری 1ایرک؛
بهگونه ای که برخی از م ققان به اشتبات این د عبارت را ییسران فررض کرردتانرد.
زمانی احساس شود؛ به بیان دیگر ،نرخ بییاری دیرککرم بررای  2یرال براالتر یرا
پایین تر از نرخ طبیعی بییاری (تعادلی بلندمدت) باشرد؛ درحرالیکره در پدیردت اثرر
تأخیری ،اثر یک شوک حتی اگر خودش موقتی ز دگذر باشد ،دائمری 2مریشرود؛
زیرا تعادل بلندمدت بییاری ت ک تأثیر مسیر نررخ هراری بییراری قررار مریگیررد
(ا یاما دمیاران .)2003 ،بهمنظور نشان دادن آثار شوکدرای گذشرته برر تعرادل
بلندمدت بییاری ،اقتصاددانان تعاریف مختلفی برای اثرر ترأخیری در بییراری بیران
کردتاند که معر

ترین آنها شرط هود ریشه احد در یری زمانی نررخ بییراری

ایک .با قوع اثر تأخیری ،یری نرخ بییاری از گام تصادفی با رانش پیر ی میکند
(دارای ریشه احد ایک) دیچگات به مقدار تعادلی ا لیهاش برنمیگردد (بانچرارد
یامرز .)1986a ،طبق تعریف ریشه احد ،این امت برای اشارت به ضعیتی کره در
آن نرخ بییاری به یک ترکیب خطی از مقرادیر گذشرتهاش بسرتگی دارد مجمروع
ضرایب دقیقاً برابر با یک ایک ،ایتفادت میشرود (بانچرارد یرامرز .)1986a ،بره
گفته بالنچارد سامرز ( ،)1988در ایرن حالرک برا تعرادالت شرینندت در بییراری

1. Persistence
2. Permanent
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مواهه دستیم؛ درصورتیکه طبق مردل درای نئوکایرییی ،زمران برگشرکپرذیر

1

ییستمدا (در اینجا نرخ بییاری) خودپایدار 2دستند .یژگری خودپایرداری بره ایرن
معنا ایک که با از بین رفتن یک شوک ز دگذر ،ییستم به تعادل ا لیره برمریگرردد
(کراس دمیاران .)1998 ،یژگی برگشکپذیری زمان نیز بیانگر این ایک که پس
از ارد شدن اختاالت ،ییستم از طریق گرامدرای بازگشرتی 3بره ضرعیک پیشرین

بازخوادد گشک(کراس .)1994 ،یژگیدای باال تأییدکنندت ایرن مطلرب ایرک کره
ییستم به یک شیوة مستقل از مسیر ،4خودبهخود به تعادل برمیگردد که فرضیه نرخ
طبیعی بییاری نمونهای از این تعادلدای پایدار ایک .لی در حضرور اثرر ترأخیری
بهعنوان ریشه احد ،نرخ تعادلی بییاری با دربر داشتن آثار تمام شوکدای گذشرته
دموارت درحال تغییرر

ابسرته بره مسریر 5نررخ هراری بییراری ایرک حافظره

غیرانتخابی 6دربارت شوک دای گذشته دارد؛ به بیان دیگر ،با قوع یک شوک هدیرد،
آثار تمام شوکدای گذشته ،در ایجاد موقعیک تعادلی در آیندت درنظر گرفته میشرود
فصلنامه علمی ا پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال سوم  شماره دهم  پاییز1393

اعمال د شوک دم انردازت ،لری در ههرک مخرالف ،دریچ اثرر خالصری برهرای
نمیگذارد (امابل دمیاران .)1995 ،در اینصرورت ،رابطره برین ترورم بییراری
مانند من نی فیلیپس نیسک کادش نرخ بییاری به پایینتر از نرخ طبیعی ،منجر بره
شتاب پیویته تورم نمیشود؛ بلیه برعیس ،افزایش قیمکدا به یک مقدار متنرادی
م ررد د دمگرررا مرریشررود (د برری .)1997 ،بنررابراین ،د لررکمررردان نمرریتواننررد
ییایکدایشان را برایاس رابطه هانشینی بین تورم بییاری اعمال کنند.
م د دیک این مدل یازی بررای پویرایی نررخ بییراری حالرک خراص آن ایرک.
بهعبارت دیگر ،شرط هود اثر تأخیری ،هود ریشه احد در یری نرخ بییاری ایرک
به این منظور ،همع ضرایب مربوط به مقادیر گذشته نرخ بییاری بایرد دقیقراً برابرر برا
یک باشد که حالک بسیار خاص نشانددندت ابستگی کامل نررخ بییراری بره مقرادیر
1. Reversible
2. Homeostatic
3. Retracing Steps
4. Path-independence
5. Path-dependence
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6. Non-selective Memory

گذشتة آن ایک؛ درنتیجه ،بررای عمرومیترر کرردن ایرن عبرارت ،بالنچـارد سـامرز
( ،)1986aدر پایان مقاله خود آن را برای توصیف ضعیتی که درهه ابستگی به گذشرته
بسیار باال ایک همع ضرایب نزدیک به یک ایک ،نره لز مراً یرک ،برهکرار برردتانرد.
مشیلی که در این تعریف هود دارد این ایک که نشان دادن همع ضرایب نزدیرک بره
یک ،از طریق ر شدای اقتصادینجی ممین نیسک بانچارد یرامرز دریچ راتحلری
برای آن در آزموندای تجربی ارائه ندادتاند .به دمین دلیل ،در اکثرر آزمروندرای ریشره
احدی که تاکنون انجام شدت ایک ،اثر تأخیری برای توصیف ضعیتی کره در آن همرع
ضرایب دقیقاً برابر با یک ایک ،بیان شردت ایرک .بره گفتره بـن ،)1992( 1عبرارت اثرر
تأخیری ،امر زت برای توصیف در میانیسمی که موهب شود شوکدای ز دگذر اثررات
( ،)1991عبارت اثر تأخیری ،تقریباً متراد

برا عبرارت مانردگاری برهکرار رفتره ایرک؛

درحالیکه تفسیر ا لیه اثر تأخیری ( هود ریشره احرد در مردل خطری) ،اثرر ترأخیری
م ر نام گرفته ایک .از دید تئوریک ،اثر تأخیری در بییراری مریتوانرد از کانرالدرای
بسیاری ایجاد شود که رایجترین آنها میان اقتصاددانان عبارتند از :تئوری کرارگران داخرل
گودرخارج گود ،2کمبود یرمایه کادش مهارتدا اثربخشی هستجو .این ایدت که اثرر
تأخیری در بییاری میتواند از دیتمزدی کره من صرراً منرافع کرارگران داخرل گرود در

تعیین آن دخالک دارد ایجاد شود ،تویط بانچارد یرامرز )1986 a,b( 3گـاتفرایز
هورن )1987( 4تویعه دادت شد .د فرض مهم ایایری در ایرن مقراالت هرود دارد.
فرض نخسک این ایک که تنظیمات دیتمزد ت ک تسلط کرارگران داخرل گرود ،یعنری
کارگرانی که در حال حاضر مشغول بهکار دستند ،قرار دارد .فررض د م ایرن ایرک کره
کارگران داخل گود با کارگران خارج گرود تعرویر هرایگزین نمریشروند .برهدلیرل
ابستگی دیتمزد بهینه کارگران داخل گود به تعداد آنها درنتیجه به اشرتغال د رت قبرل،
اثر تأخیری در بییاری ایجاد میشود .بهدنبال قوع یرک شروک منفری کرادش تعرداد
1. Bean
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2. Insider- Outsider Theory
3. Blanchard & Summers
4. Gottfries and Horn
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کارگران شاغل ،تعداد مشاغل مورد نیاز در آینردت برهمنظرور اطمینران یرافتن از ایرتخدام
د بارت کارگران داخل گود کادش درنتیجه ،دیتمزد بهینره ایرن کرارگران در د رتدرای
بعد افزایش مییابد .در حالتی که تعداد کارگران داخل گود برابر با میزان اشرتغال ایرک،
بانچارد یامرز ( )1986 a,bنشان دادند کره اشرتغال دارای یرک فراینرد ریشره احرد
ایک .در نظریه د م ،د یراز کار ،کانرال ایجراد مانردگاری بییراری دسرتند .یراز کار

نخسک که تویط سوسکی

کارلین )1989( 1مطرح شد ،بیانگر ایرن حقیقرک ایرک

که در طول د رت رکود اقتصادی ،بهرتبرداری از ظرفیک به پایینترر از یرطر مرورد نظرر
خود کادش یافته ایک که این امر باعث ایقاط یرمایه میشود .بهدنبال یرطر پرایینترر
یرمایه ،نرخ تعادلی هدید باالتر بییراری هرود دارد کره حتری زمرانیکره نیر درای
ضدتورمی به پایان رییدت باشد ،هود خوادد داشک .در ایرن ضرعیک ،تنهرا از طریرق
فرایند بسیار آدسته انباشک یرمایه میتوان نرخ تعادلی ا لیره بییراری را برهدیرک آ رد.
یاز کار د م که تویرط هودانسرن ( )1982مطررح شرد ،مربروط بره نروع ایرتراتژیک
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یرمایهگذاری بههای یطر آن ایک .در طول ب ران اقتصادی ،یرمایهگذاریدا معمروالً
با دد کادش دزینه ،بههای تقویک افزایش ظرفیک انجام میشوند .از یروی دیگرر،
در د رت ر نق ،تقویک افزایش ظرفیک ،باالترین ا لویک را دارد؛ بنابراین ،هرخرهدرای
تجاری منجر به تغییرات بلندمدت در یاختار ر دی اصلی پایرهای در برخری صرنایع
میشوند .منشأ دیگر اثر تأخیری در بییاری ،از دیک دادن مهرارتدرای انسرانی ایرک.
این تئوری بیانگر اثر منفی مدتزمان بییاری بر عرضه تقاضای افراد بییار ایک .افرراد
بییار ممین ایک طی د رت بییاری مهارتدای خود را از دیک بددنرد ر حیرهشران
نیز برای هستجوی شغل تضعیف شود .ایرن امرر باعرث کرادش هرذب نیرر ی کراری
خوادد شد که مدت زیادی بییار ماندت ایک .به بیان دیگر ،کارگرانی کره شرغل خرود را
دنگام کادش تقاضا از دیک دادتاند ،ممین ایک برای یافتن شرغل ،دنگرامیکره تقاضرا
افزایش مییابد ،با مشیل ر بهر شوند .به این دالیل ،برا افرزایش مردتزمران بییراری،
احتمال یافتن شغل کادش پس از مدتی بهیمک صفر میل میکند .در هنرین فضرایی،
بییاری تعادلی برابر با تعداد بییاران بلندمدت ایک که این فرایند ،بییاری اد اری را بره
1. Soskice & Carlin

یاختاری تبدیل میکند؛ زیرا افراد بییار ،غیرقابلایتخدام میشوند .در اقرع ،برا افرزایش
بییاری ،یطر متویط یرمایه انسانی در د رت بعد کادش مرییابرد کره ایرن امرر باعرث
کادش یودآ ری مورد انتظار بنگاتدا

ر د مشاغل کمتر به بازار میشرود .ایرن قضریه

باعث افزایش د بارت بییاری در د رت بعد خوادد شد .ت ک هنرین شررایطی ،برا قروع
یک شوک ،اقتصاد بهیمک نرخ بییاری تعادلی باالتر حرکک میکند (پیسراردیز.)1992 ،
به عقیدت رود ( ،)1997کادش یرمایه انسانی لز ماً باعث ایجاد اثرر ترأخیری نمریشرود.
بسیاری از اقتصاددانان به نبودِ رابطه بین یطر بهرت ری بییاری اعتقاد دارند .بره گفتره
آنها در بلندمدت ،تغییرات در بهرت ری بهطور کامل در دیتمزددا منعیس میشود .لری
دمانگونه که فلپس ( )1972میگوید ،تعدیل در دیتمزددا در برابرر تغییررات در یرطر
یرمایه انسانی ،زمان بسیار زیادی بهطول میانجامد که این امر درهه باالیی از مانردگاری
 )1کادش یرمایه انسانی بهطور یینواخک صورت نگیرد؛ برهعنروان مثرال ،کرارگران برا
مهارت پایین نسبک به کارگران با مهارت باال بیشتر ت ک تأثیر قرار بگیرند کره ایرن امرر
مانع تعدیل دیتمزددای نسبی میشرود )2 .کرادش فعالیرک هسرتجو دمررات برا تعیرین
دیتمزد تویط کارگران داخل گود باشد .به بیان دیگرر ،کرادش فعالیرک هسرتجو میران
بییاران داللک بر هشمانداز شغلی بهتر برای کارگران داخل گود دارد؛ درنتیجه ،دیرتمزد
بهینه ،ابسته به نرخدای گذشته بییاری میشود.
 .2پیشینه تحقیق

در مورد مطالعات داخلی مرتبط با موضوع این مقاله میتوان بره مطالعره عباسـینـژاد
کاظمیزاده ( )1379اشارت کرد .آنان به شنایایی ر ابط دقیق پدیدتدای ترورم بییراری
در کوتاتمدت بلندمدت دمچنین تعیین نرخ طبیعری بییراری در ایرران پرداخترهانرد.
نتایج بهدیکآمدت از این مطالعه نشان داد که در کوتاتمردت رابطره معیروس برین نررخ
تورم بییاری صادق ایک در این بین ،نترایج برهدیرکآمردت از مردلدرای خطری
غیرخطی من نی فیلیپس بیانگر یازگاری بهتر مدلدرای خطری در اقتصراد ایرران ایرک.
دمچنین ،در این مطالعه فرضیه نرخ طبیعی بییراری در ایرران برا ایرتفادت از ر شدرای
دمگرایی مورد آزمون قرار گرفک که نتایج ،حاکی از تأیید این فرضیه بود مقدار کمّری
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را توضیر میددد .به گفته ر د ( ،)1997در د حالک اثر تأخیری م ر ایجا مریشرود:
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آن با م ایبه رشد بلندمدت بهرت ری ( 1/7درصدی) ،حد د  7/6درصرد بررای اقتصراد
ایران م ایبه شد .دمچنین شیرافکن جالئی ( ،)1389در مطالعه خود با مطررح کرردن
ادمیک کادش نرخ بییاری دمرات با تورم بد ن شتاب ،بهمنظور رفع مشیات اقتصرادی
در بخش اشتغال ،به اندازتگیری این نرخ برای ایرران پرداخترهانرد .آنران کره از دادتدرای
یری زمانی  1368-1388ر ش  STM/UNایتفادت کردتاند ،به این نتیجه رییدتانرد کره
در د رت مذکور ،این نرخ در مقایسه با نرخ بییاری با نویان بیشتری دمرات برودت ایرک؛
لی از یال  1381تا یال  1388بیشتر از نرخ بییاری موهود بودت ایک.
در مورد هود پدیدت اثر تأخیری در نررخ بییراری ،مطالعرات تجربری فرا انری در
کشوردای مختلف انجام شدت ایک؛ بهگونهای که اکثراً هود این پدیردت را مرورد تأییرد
قرار دادتاند .نیکالس الوسون ،)2012( 1در مقالهای ت ک عنروان «آیرا اثرر ترأخیری در
نرخدای بییاری هود دارد؟» ،فرضیه هود اثر تأخیری در نرخدرای مادانره بییراری 8
کشررور OECDرا بررا ایررتفادت از آزمرروندررای ریشرره احررد

ADF

KPSS

دمچنررین
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برآ رددای AFRIMAمورد آزمون قرار داد به این نتیجه ریرید کره نمریتروان فرضریه

هود اثر تأخیری را در نرخ بییاری این کشوردا رد کرد .گوانـگرانـگ یـانجـان

2

( ،)2010در ت قیقی با عنوان «شوکدای خارهی ،شیسکدای یاختاری اثر ترأخیری

در بییاری هین» ،آزموندای ریشه احدبازگشتی ،3گردشی

4

ترتیبی5را بررای تعیرین

در نزای نقاط شیسک یاختاری در دادتدای یاالنه نرخ بییاری شهری هرین در د رت
 ،1978-2009بهکار بردتاند .این اقتصاددانان نشان دادند که یره شیسرک یراختاری در
یری زمانی نرخ بییاری شهری هین هود دارد که تویط شوکدای خارهی به هرود
آمدت ایک .بهدرحال ،آنان نتوانستند فرضیه هود ریشه احد را که ثابککنندت هود اثرر
تأخیری ایک ،رد کنند .سیو یونلـی دمیراران ،)2010( 6در مقالرهای برا عنروان «اثرر
تأخیری در نرخ بییاری کشوردای آییای شرقی» ،با ایتفادت از آزموندای ریشره احرد
1. Niclas Lavesson
2. - Guang-Rong & Yan-Jun
3. Recursive
4. Rolling
5. Sequential
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6. Hsiu-Yun Lee and et.al

پیشرفته در دادتدای پانل به این نتیجه رییدند که اثرر ترأخیری در ایرن کشروردا هرود
دارد .نتیجه هالبی که از این مطالعه بهدیک آمد ،ایرن برود کره ایرن اقتصراددا بررخا
اقتصرراددای ار پررایی (کرره بررازار کررار یررفک یررختی دارنررد) دارای بررازار کررار بسرریار
انعطا پذیری دستند؛ لی با این هود ،فرضیه هود ریشه احرد را در ایرن اقتصراددا
نمیتوان رد کرد .میچل ،)1993( 1برای نشان دادن اثرر ترأخیری از هنردین ر ش بررای
آزمون ریشه احد در نرخدای بییاری فصلی  15کشور صنعتی در د رت زمانی  1965ترا
یال  ،1991ایتفادت کرد .دمچنین ی برای تعدادی از کشوردا از مشاددات یاالنه نررخ
بییاری که بیش از  100یال را شامل میشد ،ایتفادت نمود .آزموندای ا بهطرور مردا م
حتی با درنظر گرفتن شیسک یاختاری ،در رد فرضیه صفر مبنیبر هود ریشه احد برا
شیسک ر بهر شدند .در هد ل شمارت ( ،)1برخی از مهمتررین یافترهدرای تجربری در
احد در د رتدای زمانی کشوردای مختلف انجام شدت ایک ،ذکر میشود.
جدول شماره ( .)1برخی از مهمترین مطالعات تجربی انجامشده
مح ق
2
کیونو و سن ()2010
کیونو و سن ()2008
3

منگ( و استرهل

1993-2009

 8کشور منتخب

1990-2007

 17کشور منتخب

1978-2005

OECD

OECD

()2010
گما و دا سیلوا

کشور (های) مورد
محاهعه
 8کشور منتخب
OECD

4

()2008
5
هی و چانگ ()2008

دوره مورد
محاهعه

آزمون ریشهواحد
فیلیپ(ـپرون
آزمونهای ریشهواحد
 ADFو Zivot,

وجود اثر تأخیری در نرخ بیکاری زنان و مردان در
همه کشورها غیر از فنالند و ایتاهیا
وجود اثر تأخیری در نرخ بیکاری زنان و مردان

Andrews

کشورهای برزیه و
شیلی

1985-2006

 14کشور منتخب

1980-2007

OECD

روش تح یق

نتیجه تح یق

آزمونهای ریشه واحد
ADF, KPSS,
ZA

آزمون ریشه واحد
Lee and
Strazicich

آزمون ریشه واحد
Lee and
Strazicich

وجود اثر تأخیری در نرخ بیکاری کشورهای
اتریع ،فنالند ،ایسلند ،اسراایه ،ایتاهیا ،زاپن و
سواد
وجود اثر تأخیری
نبود اثر تأخیری در نرخ بیکاری همه کشورهای
مورد محاهعه غیر از فرانسه و انگلی(

منبع :مطالعات ت قیق

1. Mitchell
2. Queneau and Sen
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مورد هود پدیدت اثر تأخیری در نرخ بییاری که با ایتفادت از آزموندای متفا ت ریشره

3. Magnus and Österholm
4. Gomes and da Silva
5. Lee and Chang
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 .3روش تحقیق و مدل مورد بررسی
در این مقاله ،برای پی بردن به هود یا فقدان اثر ترأخیری در نررخ بییراری اقتصراد
ایران ،از ر ش دای مختلرف یرنتی نروین آزمرون ریشره احرد در اقتصادیرنجی
ایتفادت میشود .آزمروندرای دییری فرولر تعمریمیافتره فیلیرپسرپرر ن 1ازهملره
آزمون دای ینتی شناختهشدتای دستند که در این مطالعه نیز مرورد ایرتفادت قررار
میگیرند .اما باید توهه داشرک کره ایرن آزمروندرا از ل راظ کرردن شیسرکدرای
یاختاری در یری دای زمانی عاهزند؛ ایرن درحرالی ایرک کره موضروع تغییررات
یاختاری ادمیک قابلتوههی در ت لیل یریدرای زمرانی اقتصراد کران دارد .اگرر
ت رروالت یرراختاری در ر نررد دادتدررای یررری زمررانی مشرراددت در تخمرریندررای
اقتصادینجی مورد ایتفادت قرار نگیرند ،باعث میشود که نتایج بهیمک نتیجه غلرط
عدم رد فرض نامانایی دادت دا ،تورش داشته باشند .بنرابراین بسریار مهرم ایرک کره
شیسکدای یاختاری بالقوت را در دادت دا درنظر گرفته با اطمینان بیشتری آزمرون
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نامانایی را انجام ددیم (صمدی پهلوانی.)1388 ،
پر ن برای نخستین بار در یال  1989ر شی را برای برریی هرود یرا فقردان
ریشه احد با ل اظ شیسک یاختاری در یریدای زمانی معرفی کرد .فرض صرفر
بودن در این ر ش ،هود یک ریشه احد ایک .در مقابل ،برایاس فررض رقیرب،
فرض میشود یریدا دارای «ر ند مانا» دستند .الگوی مذکور بهصورت زیر ایک:
()1
ρ

𝑥t = α0 + α1 DUt + d(DTB)t + 𝛾DTt + βt + ρxt−1 + ∑i=1 θi ∆xt−i + et

برایاس الگوی پر ن ( ،)1989یه نوع متغیر مجازی برای تعیین اثرر شیسرکدرای
یاختاری در الگو درنظر گرفته می شود .متغیرر مجرازی  DUtنشرانددنردت تغییرر در

عرض از مبدأ ایک  ،DUt =1اگر  t < TBدر غیر اینصورت برابر با صفر درنظر
گرفته میشود .متغیرر مجرازی  DTtتغییرر در شریب ترابع ر نرد را نشران مریددرد؛
بهگونهای که

DT t *  t

(یا

DT t *  t

اگرر  )t > TBدر غیرر ایرنصرورت صرفر

ایک متغیر مجازی  (DTB)t =1ایک اگر

t  TB  1

در غیر اینصورت صرفر
1. Phillips & perron

خوادد بود .با فرض ص ک فرضیه « هود ریشه احد» (نامانایی) انتظار میر د:
()2
   1و d  0,   0,   0

اگر آمارت ̂𝜌𝑡 که با ایتفادت از رابطه

̂ −1
𝜌
) ̂𝑒(𝑠

=̂𝜌𝑡 م ایربه مریشرود ،از مقرادیر ب رانری

ارائه شدت تویط پر ن که برحسب ( λحاصل تقسریم یرال شیسرک برر طرول د رت
مورد برریی) گزارش شدتاند کمتر باشد ،فرضیه صفر مبنیبر هود ریشه احرد را
نمیتوان رد کرد (صمدی پهلوانی.)1388 ،
ر ش پر ن ( )1989تویط برخی از م ققان ازهمله کریستیانو )1992( 1مورد
عامل بر نزا ازپیشتعیینشدت درنظر گرفته میشرد .زیـوت انـدریوز برایراس
آزمون اصرلی پرر ن ( )1989الگرویی را پیشرنهاد دادنرد کره در آن زمران شیسرک
یاختاری بهصورت در نزا تعیین می شود .فرض صفر در این ر ش این ایرک کره
متغیر مورد برریی دارای ریشه احد ایک؛ بهطوری که دیچ شیسک یراختاری در
الگو ارد نشود ،درحالیکه فرض مقابل بیان میکند که یری زمرانی دارای ر نردی
مانا با یک شیسک یاختاری ایرک کره در زمرانی نرامعلوم رخ دادت ایرک .الگروی
زیوت اندریوز ( )1992با یک شیسک یاختاری در نزا در یرریدرا (ماننرد )𝑦t
بهصورت زیر ایک:
()3
𝑘

𝑡𝑒 𝐻0 : 𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝑦𝑡−1 +

𝑇( 𝑡𝑇𝐷 𝑐 ̂𝛾 ̂𝑏 ) + 𝛽̂𝐶 𝑡 +
𝑡̂𝑒 ̂𝑏 ) + 𝛼̂ 𝐶 𝑦𝑡−1 + ∑ 𝑐̂𝑗 𝐶 ∆𝑦𝑡−𝑗 +
𝑇( 𝑡𝑈𝐷 𝐶 ̂𝜃 +

𝐶 ̂𝜇

= 𝑡𝑦 𝐻1 :

𝑗=1

در الگوی باال 𝑡𝑈𝐷 یک متغیر مجازی پایدار ایک که تغییر در عرض از مبدأ را دربرر
دارد

𝑡𝑇𝐷

متغیر مجازی نشانددندت انتقال در ر ند در زمان شیسک یراختاری

TB

ایک .دمچنین متغیردای مجازی بهصورت زیر تعریف میشوند:

1. Christiano
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انتقاد قرار گرفته ایک؛ زیرا در این ر ش ،زمان شیسک یاختاری برهصرورت یرک
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()4

𝐵𝑇 > 𝑡 𝑓𝑖 𝐵𝑇 1 −
{ = 𝑡𝑇𝐷
}
𝐵𝑇 ≤ 𝑡 𝑓𝑖 0

,

𝐵𝑇 > 𝑡 𝑓𝑖 1
{ = 𝑡𝑈𝐷
}
𝐵𝑇 ≤ 𝑡 𝑓𝑖 0

اگر آمارت  αمعنیدار باشد فرض صفر رد میشود (صمدی پهلوانی.)1388 ،
بعددا این نظریه مطرح شد که درنظر گرفتن تنها یک شیسک یاختاری ممین
ایک کافی نباشد ممین ایک منجرر بره از دیرک دادن اطاعرات مفیردی شرود.
المسداین پاپـل ( )1997برا تویرعه تعمریم ر ش زیروت انردریوز (،)1992
آزمون  ADFرا به ییله ل اظ د شیسک یاختاری مطرابق آنچره در زیرر مریآیرد،
اصاح کردند:
()5
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∆𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝛽𝑡 + 𝜃𝐷𝑈1𝑡 + 𝛾𝐷𝑇1𝑡 + 𝜔𝐷𝑈2𝑡 + 𝜑𝐷𝑇2𝑡 +
𝛼𝑦𝑡−1 + ∑ki=1 ci ∆yt−i + εt
1 𝑖𝑓 𝑡 > 𝑇𝐵1
1 𝑖𝑓 𝑡 > 𝑇𝐵2
{ = 𝑡𝐷𝑈1
} ,
{ = 𝑡𝐷𝑈2
}
0 𝑖𝑓 𝑡 ≤ 𝑇𝐵1
0 𝑖𝑓 𝑡 ≤ 𝑇𝐵2
𝑡 − 𝑇𝐵 𝑖𝑓 𝑡 > 𝑇𝐵1
𝑡 − 𝑇𝐵2 𝑖𝑓 𝑡 > 𝑇𝐵2
{ = 𝑡𝐷𝑇1
}
{ = 𝑡, 𝐷𝑇2
}
0 𝑖𝑓 𝑡 ≤ 𝑇𝐵1
0 𝑖𝑓 𝑡 ≤ 𝑇𝐵2

د متغیر مجازی
زمان دای

TB1

DU1

 DU2تغییرات یاختاری در عرض از مبردأ را برهترتیرب در

 TB2نشان میددند .متغیردرای مجرازی

ر ند را بهترتیب در زماندای

TB1

DT1

 DT2نیرز انتقرال در

 TB2نشان میددند .نقاط شیسرک

TB1

TB2

برایاس کمترین مقدار آمارت  tبرای  αانتخاب می شود .اگر قدر مطلق آمارت  tبرای

α

بزرگ تر از قدر مطلق مقدار ب رانی باشد ،آنگات فرض صفر هود ریشره احرد در
مقابل فرض رقیب با هود د شیسک یاختاری رد میشرود (صرمدی پهلروانی،
 .) 1388الزم به ذکر ایک که مقادیر ب رانی که در ر ش المسداین پاپرل گرزارش
شدت ایک ،به حجم نمونه دای ت ک برریی ابسته ایرک برا برهکرارگیری ر ش
مونت کارلو تعیین شدت ایک؛ بنابراین مقادیر ب رانی بسته به اندازت مقدار نمونره

متفا ت خوادد بود .با توهه بره م رد دیکدرای ایرن ر ش ،لـی استرازیسـی

1

( )2003بر ایاس آزمون ریشه احد ضریب الگرانژ (LM) 2کره نخسرتینبرار تویرط

1. Lee and Strazicich
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2. Lagrange Multiplier

ایچمیک فیلیپس )1992( 1ارائه شد ،ر ش هدیدتری را معرفی کردنرد کره فاقرد
درگونه م د دیتی ایک .لی ایترازیسیچ ( )2003آزمون ریشه احرد پیشررفتهای
را با ل اظ د شیسک یاختاری در یری زمانی 𝑡𝑦 بهصورت زیر مدلیازی کردند:
()6

𝑦t = δZt + et

که در آن

)) et = βet−1 + εt (εt ~N(0, σ2

 Ztبردار متغیردای بر نزا ایرک کره بررای

مدل ( Aشیسرک در عررض از مبردأ رخ ددرد)

] 𝑍t = [1, t, D1t , D2t

بررای مردل

c

(شیسک در عرض از مبدأ شریب رخ ددرد) ] 𝑍t = [1, t, D1t , D2t, DT1t , DT2tایرک.
متغیردای مجازی بهصورت زیر تعریف میشوند:
()7

که در آن 𝑇𝑏𝑗 ،نشانددندت یال شیسک ایک .فرضیهدای صفر مقابل برای مردل

c

بهصورت زیر میباشند:
()8
𝐻0 : yt = μ0 + d1 β1t + d2 β2t + d3 D1t + d4 D2t + yt−1 + v1t
 𝐻1 : yt = μ1 + γt + d1 D1t + d2 D2t + d3 DT1t + d4 DT2t + v2t

آمارت  tآزمون ریشه احد  LMبا برآ رد رگرییون زیر قابل م ایبه ایک:
()9
̂
̂∆𝑦t = δ∆Zt + ∅S
̂x − Zt δ̂ , t= 2,…, T
t−1 + ut , 𝑆𝑡 = yt − φ

̂ δضرایب رگرییون  ∆𝑦tر ی  ∆Ztایک φ̂x .از  𝑦1 − Z1 δبهدیرک مریآیرد
بهترتیب مشاددات ا لیه از

yt

( 𝑦1

Z1

 Ztدستند) .آمارت  tفرضیه صفر آزمون ریشره احرد

( LMکه بهصورت ) LMt = inf τ(λتعریف میشود) زمانیکه  ∅=0ایرک برابرر ایرک
با  .τالزم به ذکر ایک که  ،λحاصل تقسیم یال شیسک )  (Tbبر  Tایک که برایاس
کمترین مقدار برای آمارت  tبهدیک میآید.
الزم به ذکر ایک که دادتدای آماری مربوط به نرخ یاالنه بییاری ،از یرایک مرکرز
1. Schmidt and Phillips

بررسی وجود پدیده اثر تأخیری در نرخ بیکاری اقتصاد ایران  سعید عیسیزاده و محبوبه طبرسی

1 𝑖𝑓 𝑡 ≥ 𝑇𝑏𝑗 + 1 , 𝑗 = 1,2
{ = Djt
}
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒0 𝑖𝑓 𝑜𝑡ℎ
𝑡 − 𝑇𝑏𝑗 𝑖𝑓 𝑡 ≥ 𝑇𝑏𝑗 + 1 , 𝑗 = 1,2
{ = Djt
}
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒0 𝑖𝑓 𝑜𝑡ℎ
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آمار ایران ،طی یالدای  1338-1390ایتخراج شدت ایک .در ضرمن ،بررای انجرام ایرن
آزموندا ت لیل آماری از نرمافزاردای

Eviews

 Win-RATSایتفادت شدت ایک.

 .4نتایج تجربی
 .4-1نتایج تجربی آزمونهای ریشه واحد بدون لحاظ شکست ساختاری
 .4-1-1نتایج آزمون دیکیفولر تعمیمیافته )(ADF
جدول شماره ( .)2نتیجه آزمون دیکیفولر تعمیمیافته (حالت با عرض از مبدأ و روند)
آماره آزمون
سح  1درصد
سح  5درصد
سح  10درصد

م ادیر بحرانی

-2/17
-4/14
-3/49
-3/17

منبع :م ایبات ت قیق

نتایج هد ل باال نشان میددد کره قردر مطلرق مقرادیر  tم ایربهشردت دییری فرولر
فصلنامه علمی ا پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال سوم  شماره دهم  پاییز1393

تعمیمیافته از قدر مطلق مقادیر ب رانی مککینون در یطوح  1درصرد 5 ،درصرد،
 10درصد کوهکتر ایک .لذا دموارت برای متغیر بییاری فرضیه صفر مبنیبر داشتن
ریشه احد را نمیتوان رد کرد.
 .4-1-2نتایج آزمون فیلیپس پرون )(PP

الزم به ذکر ایک که آزمون  ADFیک آزمون ضعیف ایک بهیمک عردم رد ریشره احرد
تورش دارد .به دمین دلیرل از آزمرون فیلیرپسرپرر ن کره برخری اشریاالت آزمرون  ADFرا
برطر کردت ایک ،ایتفادت میکنیم .نتیجه این آزمون در هد ل شمارت ( )3آمدت ایک.
جدول شماره ( .)3نتیجه آزمون ریشه واحد فیلیپس پرون (حالت با عرض از مبدأ و روند)
آماره آزمون
م ادیر بحرانی

منبع :م ایبات ت قیق

برایاس نتایج آزمون فیلیپسرپر ن ،بار دیگر هود ریشه احرد مرورد تأییرد قررار
میگیرد.
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سح  1درصد
سح  5درصد
سح  10درصد

-2/17
-4/14
-3/49
-3/17

 .4-2نتایج تجربی آزمونهای ریشه واحد با وجود شکستهای ساختاری

دمانگونه که میدانریم ،اقتصراد ایرران در ددرهدرای اخیرر در معررض نویرانات
تیانه دای فرا انی قرار گرفته حتی با تغییر رمیم ر بهر بودت ایک .بهعنوان مثرال
می توان به تیانه نفتی ( ،)1353-1354تغییر ت والت ناشری از انقراب ایرامی در
یررال  ،1357هنررگ ت میلرری دشررکیرراله بررا عررراق ( ،)1359-1367بلوکرره کررردن
داراییدای خارهی کشور ،بازار ناپایدار بینالمللی نفک ،بهعرا ت ت رریم اقتصرادی
کشور اشارت کرد .به عبارت دیگر ،تغییرات برخی ییایکدای بنیادین یا تیانهدای
خارهی بر اقتصاد کشور ،منجر به قوع شیسکدای یاختاری در متغیردای اقتصاد
کان ازهمله نرخ بییاری شدت ایک .با توهه به اینیره کراربرد آزمروندرای ریشره
احد مریوم ینتی با فرض هود شیسرکدرای یراختاری برالقوت معنرادار در
فقدان ریشره احرد در متغیرر نررخ بییراری ،از آزمروندرای هدیردی کره هرود
شیسکدای یاختاری بالقوت را بهحساب میآ رند ،ایتفادت میکنیم.
 .4-2-1نتایج آزمون ریشه واحد زیوت و اندریوز
جدول شماره ( .)4نتایج آزمون زیوت و اندریوز ()1992
Prob.
0/0004

t-Statistic

Std. Error

-3/794196

0/109155

Coefficient
0/414157

0/203922

Mean dependent var

0/336972

1/172000

S.D. dependent var

00/263302

2/959854

Akaike info criterion

1/005940

3/187127

Schwarz criterion

45/53623

4/574092

F-statistic

-69/47627

0/001857

)Prob(F-statistic

4/574092

break (𝑇𝐵): 17/000

Variable
𝛼
R-squared
Adjusted Rsquared
S.E. of
regression
Sum squared
resid
Log likelihood
Durbin-Watson
stat

Lags (k): 1/000

مقادیر ب رانی برای یطوح  10 5 ،1درصد بهترتیب  -4/82 -5/08 ،-5/57ایک.
منبع :م ایبات ت قیق

بررسی وجود پدیده اثر تأخیری در نرخ بیکاری اقتصاد ایران  سعید عیسیزاده و محبوبه طبرسی

یریدای زمانی معموالً ناکافی ناکارآمد ایک ،بهمنظرور برریری دقیرق هرود یرا
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طبق نتایج بهدیکآمدت ،زمان شیسک یاختاری 𝑏𝑇 برای متغیر نررخ بییراری ،یرال
17ام د رت زمانی مورد مطالعه ( )1354گزارش شدت ایک .زمان م ایبهشدت متنراظر
با تیانه نفتی  1353-1354ایک .اما مهمترین آمارت گزارششدت مربوط بره ضرریب
 𝑢𝑡−1ایک که هود یا فقدان ریشه احد در متغیر نرخ بییراری را تعیرین مریکنرد.
آمارت  tم ایبهشردت بررای 𝛼 ( )-3/79در تمرامی یرطوح کمترر از مقرادیر ب رانری
گزارششدت تویط زیوت اندریوز ( )1992ایک؛ ازایرنر نترایج آزمرون ،فرضریه
صفر مبنیبر هود ریشه احد را مورد پذیرش قرار دادت نشان مریددرد ،برهرغرم
ل اظ یک شیسک یراختاری در نزا ،متغیرر نررخ بییراری در د رت زمرانی مرورد
مطالعه دارای ریشه احد ایک.
 .4-2-2نتایج آزمون ریشه واحد پرون ()1989

با توهه به اینیره آزمرون پرر ن ( )1989برهدلیرل تعیرین برر نزای زمران شیسرک
فصلنامه علمی ا پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال سوم  شماره دهم  پاییز1393
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یاختاری مورد انتقراد قررار گرفتره ایرک ،پرس از تعیرین در نزای یرال شیسرک
یاختاری تویط آزمون زیوت اندریوز به انجام این آزمرون مریپرردازیم .بره ایرن
منظور با درنظر گرفتن یال  1354به عنوان یال تغییر یاختاری ،این الگو را بررآ رد
میکنیم.
جدول شماره ( .)5نتایج آزمون پرون ()1989
Prob.

t-Statistic

1/452039

Std. Error

Coefficient

Variable

0/211391
0/880530

Ρ

0/145582

0/1536
10/70980

Mean dependent var

2/811637

S.D. dependent var

0/864239

3/035427

Akaike info criterion

1/035970

3/300580

Schwarz criterion

47/22228

54/04894

F-statistic

-70/40339

0/000000

)Prob(F-statistic
k=1

2/101990

R-squared
Adjusted Rsquared
S.E. of regression
Sum squared
resid
Log likelihood
Durbin-Watson
stat

 =17/51=0/3

مقادیر ب رانی برای یطوح  10 5 ،1درصد بهترتیب  -3/87 -4/17 ،-4/78ایک.
منبع :م ایبات ت قیق

برریی دادتدای مربوط به هد ل شمارت ( )5نشان میددد که ضریب متغیر ابسرته

با قفه ( )ρمعادل  0/21آمارت آزمون آن که با ایرتفادت از رابطره ) 𝑡𝜌̂= 𝜌̂𝑠(𝑒̂−1م ایربه

میشود ،معادل  -0/76ایک .ماحظه میشود که قدر مطلرق آمرارت آزمرون (̂𝜌𝑡) در
تمامی یطوح کوهکتر از قدر مطلق مقادیر ب رانی ارائهشدت تویط پرر ن ایرک
بر این ایاس نمیتوان فرضیه صفر مبنیبر هود ریشه احد را رد کررد .ایرتفادت از
ر ش پر ن ( ،)1989یافتهدرای مرا را برایراس الگروی زیروت انردریوز ()1992
تقویک میکند.
 .4-2-3نتایج تجربی براساس روش المسداین و پاپل

در آزمون دای پر ن زیوت اندریوز فقط مهمترین یال شیسک تعیین میشرود.
دنگامیکه تنها یک شیسک یاختاری را در الگو ل اظ مریکنریم ،رد نشردن فررض
صفر ریشه احد ممین ایک به علک هود شیسکدای یاختاری هندگانه باشرد؛
نفک ،هنگ انقاب  ...ر بهر بودت ایک ،باید احتمال هود شیسکدای دیگرر
در ر ند متغیردای اقتصاد کان ازهمله نرخ بییاری را آزمون کرد .بره دمرین دلیرل
ر ش المسداین پاپل ( )1997را بهصورت تجربی بررای دادتدرای نررخ بییراری
اقتصاد ایران بهکار میگیریم.
نتایج برآ رد الگو در هد ل شمارت ( )6ارائه شدت ایک.
جدول شماره ( .)6نتایج آزمون المسداین و پاپل ()1997
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0/0001
0/203922

-4/174174

0/061684

𝛼

Mean dependent var

-0/257479
0/336972

1/172000

S.D. dependent var

0/263302

2/959854

Akaike info criterion

1/005940

3/187127

Schwarz criterion

45/53623

4/574092

F-statistic

-69/47627

0/001857

)Prob(F-statistic

4/574092

)break: (𝑇𝐵1 = 17/000, 𝑇𝐵2 = 26

R-squared
Adjusted Rsquared
S.E. of regression
Sum squared
resid
Log likelihood
Durbin-Watson
stat

Lags (k): 2/000

مقادیر ب رانی برای یطوح  10 5 ،1درصد بهترتیب  -6/48 -6/75 ،-7/19ایک.
منبع :م ایبات ت قیق

بررسی وجود پدیده اثر تأخیری در نرخ بیکاری اقتصاد ایران  سعید عیسیزاده و محبوبه طبرسی

به یژت در کشوری مثل ایران که با تغییر ت روالت فرا انری ماننرد نویرانات قیمرک

در هد ل شمارت ( )6د نمونه از مهمترین شیسکدای یراختاری کره ر ی متغیرر
نرخ بییاری تأثیرگذار بودند بهصورت در نزا تعیین شدتاند ،آمدت ایک .شیسک
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نخسک تعیین شدت با ایتفادت از ر ش پیشنهادی المسداین پاپل ( ،)1997مربوط به
یال 17ام ( )1354شیسک د م مربوط به یرال 26ام ( )1363د رت زمرانی مرورد
مطالعه ایک .زماندای م ایبهشدت بهترتیب متناظر برا تیانره نفتری 1353-1354
ا ایط هنگ ت میلی ایک .اگر آمارت  tگزارششردت در هرد ل بررای  αبرا مقرادیر
ب رانی گزارششدت در مطالعره المسرداین پاپرل ( )1997مقایسره شرود ،ماحظره
میشود که این آمارت ،)-4/17( ،در تمامی یطوح کمتر از مقادیر ب رانی ایک .ایرن
نتیجه نشان میددد که متغیر نرخ بییاری حتی با ل راظ د شیسرک یراختاری در
د رت زمانی مورد مطالعه دارای ریشه احد ایک.
 .4-2-4نتایج تجربی براساس روش لی و استرازیسیچ ()2003

با توهه به اینیه مقادیر ب رانی گزارششدت تویط المسرداین پاپرل ،مرورد انتقراد
قرار گرفته ایک نمیتوان از این ر ش برای تصمیمگیری دقیق نهایی دربرارت مانرا
فصلنامه علمی ا پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال سوم  شماره دهم  پاییز1393

بودن یری مورد برریی ایتفادت کرد ،از ر ش پیشررفته لی استرازیسـی ()2003
که فاقد درگونه م د دیتی ایک ،برای برریری دقیرق مانرایی یرری نررخ بییراری
ایتفادت میشود .نتایج برآ رد الگو در هد ل شمارت ( )7ارائه شدت ایک.
جدول شماره ( .)7نتایج آزمون لی و استرازیسیچ ()2003
Prob.

0/18
1/97
65/48
5/53
0/00

t-Statistic

Std. Error

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid

Coefficient

Variable

0/47
0/38
1/17
-79/47
1/57

R-squared

F-statistic
)Prob(F-statistic
)break: 1353 (𝑇𝐵1 = , 𝑇𝐵2 =1365
t = -3/95

Adjusted R-squared
S.E. of regression
Log likelihood
Durbin-Watson stat
Lags (k): 1

منبع :م ایبات ت قیق

آمارت  tفرضیه صفر آزمون ریشه احد  -3/95 )τ( LMبهدیک آمدت ایک که اگر برا
مقادیر ب رانی گزارششدت در مطالعه لی ایترازیسیچ ( )2003که بررای یرطوح 5
 10درصد بهترتیب  -4/99 -5/29ایک ،مقایسه شود ،ماحظه میشود که آمارت
 tم ایبه شدت ،در تمامی یطوح کمترر از مقرادیر ب رانری ایرک .ایرن نتیجره نشران
میددد که متغیر نرخ بییاری حتی با ل اظ د شیسرک یراختاری در د رت زمرانی
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مورد مطالعه دارای ریشه احد ایک .در هد ل شرمارت ( )7د مرورد از مهرمتررین

شیسکدای یاختاری که بر متغیر نرخ بییاری تأثیرگذار بودند بهصورت در نزا
تعیین شدتاند ،آمدت ایک .شیسک نخسک تعیینشدت با ایرتفادت از ر ش پیشرنهادی
لی ایترازیسیچ ( ،)2003مربوط به یرال  1353شیسرک د م مربروط بره یرال
 1365ایک .زماندای م ایبهشدت بهترتیب متنراظر برا تیانره نفتری 1353-1354
ا ایط هنگ ت میلی میباشند.
 .5تحلیل نتایج
طبق نتایج آزموندای مختلف ریشه احد که در باال بیان شد ،میتوان نتیجه گرفرک
که نرخ بییاری در ایران طی د رت  1338-1390دارای یک ر نرد تصرادفی ایرک
بهیمک دیچ مقدار تعادلی من صربهفردی دمگرا نمیشود .با نگادی بره ر نرد نررخ
شمارت ( )1آمدت ایک ،نرخ بییاری در یال  1338برابر با  2/6درصد بودت ایک کره
این نرخ ،بهطور متویط با ر ندی افزایشی به  12/3در یال  1390رییدت ایک.
نمودار شماره ( .)1روند نرخ بیکاری کل ایران در سالهای 1338-1390

منبع :مرکز آمار ایران

بررسی وجود پدیده اثر تأخیری در نرخ بیکاری اقتصاد ایران  سعید عیسیزاده و محبوبه طبرسی

بییاری طی این یالدا نیز میتوان به این موضوع پی برد .دمانگونه که در نمرودار

مسئلهای که هود دارد این ایک که افزایش نرخ بییراری طری ایرن د رت مانردگار
بودت بهدیچ هه بره مقردار متویرط ا لیره خرود در یرال  1338برنگشرته ایرک؛
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درصورتیکه طبق مدلدای نئوکایییی ،زمان برگشکپذیر ییستمدرا خودپایردار
دستند .نتیجهای که میتوان گرفک این ایک که نرخ طبیعی بییاری بهطرور متویرط
طی این یالدا افزایش یافته ایک؛ لی موضوع مهم ،دلیل افزایش این نررخ ایرک.
با رهوع به تعریف ر د ( )1997میتوان بیان کرد که یا نرخ بییاری دهار شیسرک
بر ن زای دائمی شدت ایک یرا ایرن تغیییرر دائمری ،از در ن ییسرتم (مسریر نررخ
بییاری هاری) بودت ایک .با انجام آزموندای مختلف ریشه احد که شیسکدرای
یاختاری را به طور بر نزا در نزا درنظر میگیرند ،بره ایرن نتیجره ریریدیم کره
بهرغم ارد کردن این شیسکدا ،نرخ بییاری دارای ریشه احد ایک .پس میتوان
گفک ،افزایش در نرخ طبیعری ،ناشری از مسریر نررخ بییراری هراری برودت ایرک.
بهعبارت دیگر ،نرخ طبیعی بییاری از مسیر نررخ هراری بییراری پیرر ی مریکنرد.
عا تبر این ،با مر ر ییایکدای د لک ،طی این یالدا این قضیه مشخ

میشود

که د لک ،ییایک دای یاختاری پولی زیادی را برای انعطا پذیر کردن بازار کار
فصلنامه علمی ا پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال سوم  شماره دهم  پاییز1393
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اعمال کردت ایک؛ بهعنوان مثال ،میتوان به پیادتیازی طرحدای اشتغالزایری ،طررح
ضربتی اشتغال ،طرح بنگاتدای ز دبازدت  ...برای کادش بییاری اشارت کررد .رشرد
نقدینگی نیز به طور متویط طی این یالدرا افرزایش داشرته ایرک .درنتیجره ،طبرق
هارهوبدای نرخ طبیعی بییاری ،باید در اقتصاد نرخ بییاری پایین تورم براالیی
داشته باشیم؛ لی این ییایکدا به شیسک منجر شدند ،بهگونهای که نرخ بییراری
تورم در کشور بهطور دمزمان در یطر باالیی ماندگار شدتاند .تمام ایتداللدرایی
که در باال انجام شدت ایک ،داللک بر هود اثر تأخیری در نرخ بییاری اقتصاد ایران
دارد.
نتیجهگیری
در این مطالعه بهمنظور پی بردن به هود پدیدت اثر تأخیری در نرخ بییاری اقتصراد
ایران از انواع مختلف آزموندای ریشه احد ایتفادت شردت ایرک کره نترایج تمرامی
آزمون دا حاکی از هود ریشه احد در نرخ بییاری اقتصاد ایرران ایرک .ایرن امرر
نشانددندت این حقیقک ایک که نرخ بییاری در ایران از پویایی موهود در مدلدای
مبتنی بر نرخ طبیعی بییاری پیر ی نیردت دارای یک فرایند برگشکناپرذیر ایرک.

نتیجه مهم دیگری که از این ت قیق گرفته می شود این ایک که در ایران ،متغیردرای
ایمی بر متغیردای حقیقی مثرل تولیرد نررخ بییراری اثرر دارنرد .بره بیران دیگرر
ییایک دای یمک تقاضا ،ییایک دایی کاماً مؤثر خوادند بود .اما این به آن معنری
نیسک که ییایکدای طر

عرضه برای مبارزت با بییاری ،ییایرکدرایی نامنایرب

دستند؛ بلیه به این معنا ایک که تمام اقدامات برای کادش بییاری ،اقرداماتی مرؤثر
دستند؛ لی درصورتی که انعطا ناپذیری دیتمزد ایرمی در کوتراتمردت ضرعیف
باشد ،ییایکدای طر

عرضه کاراتر خوادند بود .دمچنین ،بهدلیرل پیرر ی کرردن

نرخ طبیعی بییاری از مسیر نرخ هاری ،ییایکگذاران باید در اعمال ییایرکدرای
طر

تقاضا بسیار م تاطانه عمل کنند ایرن موضروع را درنظرر بگیرنرد کره نررخ

بییاری باال ،اگر به حال خود ردا شود ،ماندگار دائمی شدت زیاندای بسیاری به
بهدمرات ییایکدای منایب طر
طر

عرضه اعمال شود؛ بهگونرهای کره ییایرکدرای

عرضه ،فرصکدایی را برای آموزش کارگران بههای تمرکز بر کادش حمایک

از آنان ایجاد کند .اصاحات بازار کار نیز باید در رایتای کادش دزینه برهکرارگیری
نیر ی کار در بخشدای مختلف اقتصرادی باشرد .برهعنروان مثرال ،تسرهیل فضرای
کسب کار کادش کلی دزینهدای اشتغال مانند قرارداددا مزایای کار میتوانرد از
این نوع اصراحات باشرد .دمچنرین ،د لرک بایرد از کرادش یررمایهگرذاریدرای
انجامشدت در زمان رکود اقتصادی ،بهمنظور مقابله با مشیل کمبود یررمایه در زمران
ر نق درنتیجه ماندگار شدن بییاری ،هلوگیری کند.
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اقتصاد ارد خوادد کرد؛ لذا توصیه میشرود ییایرکدرای پرولی مرالی انقباضری
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