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Abstract
Unemployment rate is one of the economic indicators that has
always been considered by policy makers and economists.
Numerous factors and economic variables affect this index. Given
the economic conditions of Iran as an oil exporter and the imposition
of economic sanctions as well as the Islamic banking system, it is
necessary to study the impact of oil prices and interest rate as two
key variables. In this study, in order to investigate the effects of oil
price changes and interest rates on employment, the linear
autoregressive distributed lag (ARDL) of Pesaran et al. (2001) and
the asymmetric nonlinear NARDL model of Shin et al. (2013) were
used. Asymmetry in the nonlinear model is represented via positive
and negative partial sum decomposition of oil price and interest rate.
ARDL suggests that although oil price and interest rate changes have
minor short run effects but they have significant long run effects in
all the cases. The NARDL model presents a different picture of the
effects of changes in oil prices and interest rates on the
unemployment rate. While in the short run, the changes of oil price
have no effect on the unemployment rate and only changes in
interest rates affect it, in the long run, in addition to interest rates,
rising oil prices also affect the unemployment rate. The results of the
study show that in the short and long term, falling interest rates have
more effects than increasing it and increasing oil prices have more
effects than reducing it.
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چکیده
نرخ بیکاری از جمله شاخصهای اقتصاایی اتاک اه هما ارر ا ری ا جاه اقتصااییانا
تیاتتگذارا ب یر اتک .ع ا ل تعدیی بر این شاخص اثرگذار ب یر بسیاری از تغیرهای
ار
اقتصایی آ را احک اأثیر قرار ییهند .با ا جه به شارای اقتصاایی ایارا بعنا ا
صایر نندر نفک اعمال احریمهای اقتصایی همچنین تیستم بانکداری اتال ی ،طالعه
بررتی اثرگذاری قیمک نفک نرخ ت ی بعن ا ی تغیر لیدی ضر ری به نظر یرتاد.
بررتی اثرات اغییرات قیماک نفاک نارخ تا ی بار نارخ
یر این طالعه به نظ ر آز
ر ایرا از ادل خ یرگرتای باریاری باا قفاه ARDL1خطای سسارا
بیکاری یر
٣
همکارا  )2001( ٢دل  ARDLغیرخطی نا تقاار شاین همکاارا ( )2013اتاتفایر
شدر اتک .عدم اقار یر دل غیرخطی ا ت جمع جزئی ثباک نفای قیماک نفاک
نرخ ت ی عرفی یشا ی .ادل  ARDLخطای ن اا اییهاد اه اغییارات تغیرهاای
ا ضیحی دل ،یر اار دت اثرات حد یی بر نرخ بیکاری یاری یا بد اثر اتک ا ا اثارات
بلند دت عنایاری یر اما ی اری جا ی یاری .ادل  NARDLاصا یر تفاا ای از اثارات
اغییرات قیمک نفک نرخ ت ی بر نرخ بیکاری ارائه ییهاد .یر حاالی اه یر ااار ادت
افزایش اهش قیمک نفک اثری بر نرخ بیکاری ناداری انهاا اغییارات نارخ تا ی بار آ
اثرگذار اتک ،یر بلند دت عال ر بر نرخ ت ی ،افزایش قیمک نفک هم بر نارخ بیکااری ا ثر
اتک .نتایج طالعه ن ا یهندر این اتک ه یر اار دت بلند دت افک نرخ تا ی اثارات
بی تری نسبک به افزایش آ افزایش قیمک نفک اثرات بی تری نسبک به اهش آ یاری.
واژههایكلیدی :اغییرات قیمک نفک ،نرخ بهارر ،نارخ بیکااری ،همبمعبساتگی ،ادل
NARDL
طبقهبندیC22, E24 :JEL
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1. Autoregressive Distributed Lag

مقدمه
فرآوردههای نفتی یکی از عمدهترین نهادههای تولید در اغلب

فاالیب هبای اتتابادی

محسوب مبیشبود .از آنجبا هب اتتاباد ایبرا یکبی از هوبورهای در لباو تو با
صادرهننده نف

 ،افزایش و هاهش تیم

ا

ه اتتااد و وضای

نف

اثرات تابب تبویهی ببر عملکبرد

اشتغاو خواهد داش  .در امریکا ،دو شوک بهبای نفب

 1970عام اصلی رهود تورمی (وضبای

در دهب

بیکباری و تبورا ببا ) هب ایبا ت متحبده

آمریکا در ده  1970تجرب هرده بود ،میباشد .در این را تا (هیلیا  )2014 ،1همیلتبو
( 1983و  )1996و مببورک )1989( ٣رابط ب منفببی بببین شببوک تیم ب
ناخالص داخلی را بد

آوردند و نوا دادند ه شوکهای تیم

نف ب
نف

رابط بین تغییرات تیم
تیم

نف

موی

و تولیببد

عامب ایجباد

رهود اتتاادی هستند .هروت ،هوهر و اوتوالد )1998( 4با بهرهگیری از علیب
نف

٢

گرنجبر،

و نرخ بیکاری را برر ی هردند و دریافتنبد هب افبزایش

ببا رفبتن نبرخ بیکباری مبیگبردد .لبدوک و بی  )2004( 5در

مطالاات خود در این زمین ب این نتیج ر یدند ه تولید واتای در امریکا ببا دو براببر
شد تیمب

نفب

 4/5درصبد هباهش مبییاببد .مطالاب صبندوی ببینالمللبی وبوو

( )IMF,2007نوا داد هب دو براببر شبد تیمب

نفب  GDP ،یهبانی را  1/4درصبد

1. Kilian
2. Hamilton
3. Mork
4. Carruth, Hooker & Oswald
5. Leduc & Sill
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 .)segal, 2011( .نا

هاهش داده ا
 1973موی

و الیا یانی )1984( 1بیا هردند ه شوک نفتبی

واهنش تورمی تاب تویهی در امریکا ،هانادا ،انگلبی ،،آلمبا و فرانسب

شد .بنابراین می توا نتیج گرف

نفب

هب افبزایش تیمب

افبوو وضبای

مویب

اتتاادی میشود ه نرخ بیکاری را افزایش میدهد .دلی ایبن امبر ایبن ا ب
نف

افزایش تیم

هب ببا

ب عنوا یکی از عوام مهم تولید در هنبار نیبروی هبار و برمای ،

هزین تولید افزایش مییابد و باعث هاهش تولید و بیکباری مبیشبود .ایبرا از یملب
هوورهای صادرهننده نف

ا

لذا اتکای زیادی ب درآمد لاصب از صبادرات نفب

ب خاوص تا تب از تحریمهای اتتاادی بوده ا
بخش تاب تویهی از بودی عمومی دول
اغل

 .درآمبد لاصب از صبدور نفب

را توکی میدهد و ب طور غیرمستقیم ببر

فاالی های اتتاادی اثبرات تابب مظل ب ای دارد .رابطب شبوکهبای نفتبی و

تغییرات متغیرهای اتتاادی مورد توی بسیاری از اتتاادانا ترار گرفت ا

 .رخبداد

شوکهای ع یم نفتی و ظهور ودیدههبای مهبم اتتابادی ن یبر رهبورد یهبانی تبورا
داخلی و بیکاری بیش از ویش این موضوع را لائز اهمی
نرخ بیکاری یکی از شاخص های هلیدی اتتااد ا

.

هرده ا

ه شرایط بازار هبار در

اتتااد را توصیف می هند .افزایش نرخ بیکاری ب عنوا نوبان ای از نقباط ضباف
اتتااد ،موی

هاهش رشد اتتاادی و از طرفی موی

هاهش هزین ها مبیشبود.

بنابراین درک وویاییهای بیکاری ،عوام اثرگبذار و گگبونگی اثرگبذاری یکبی از
موضوعات محوری اتتااد هظ ا
اوهای تب درآمد نف

 .البتب بایبد در ن بر داشب

منبع اصلی تأمین مالی بوده ا

هب اگرگب در

اما ب دلی تحبریمهبای

اخیر ،هم ایرا از بازارهای یهانی هاهش یافت لذا اثرگذاری افبزایش یبا هباهش
بهای نف

متفاوت خواهد بود.

نرخ بهره نیز از متغیرهای تاثیرگذار در اتتااد ا

ه نقش بسزایی در رشبد

اتتاادی یوامع دارد .اتتااددانانی مانند هینبز ،٢مبوری ،آلب  ،٣آّببا لرنبر،)1959( 4
1. Nasseh & Elyasiani
2. Keynes
3. Morris Alle
4. Abalerner
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توبین )1967( 1و فریدمن )1969( ٢نوا دادند ه ا تمرار ویود نرخ بهبره وبولی
تباات منفی گستردهای در عملکرد اتتااد دارد و باعث عدا تخایص بهین منبابع
می شود ه منجر ب افزایش بیکاری خواهد شد .در این را تا هینز بیا میهنبد هب
اتتاادی نرخ بهره باید وایین باشد تا رمای گبذاری صبورت

برای بهبود وضای

گیرد در غیر ایناورت بخوی از رمای گذاری ه هارایی آ از نرخ بهره وایینتبر
صورت نپذیرفت و در نهایب

ا

منجبر بب هباهش تولیبد و اشبتغاو مبیشبود.

(برزانی و ایزدخوا تی)1391 ،
لذا در این مطالا ب برر ی اثرات تغییرات تیم

نف

و نرخ بود ببر نبرخ

بیکاری در ایرا میوردازیم .نتایج تجربی ایبن مطالاب ببا ا بتفاده از رو
خطی وسرا ( )2001و رو

 NARDLغیرخطی شبین و همکبارا ( )2013ببرای

برر ی اثرات نامتقار شوکهای تیم
آمده ا

ARDL

نف

و نرخ ود بر نبرخ بیکباری بد ب

 .هدف اصلی این مقال برر ی اثر تغییرات تیم

نرخ بیکاری در ایرا بوده و اینک آیا افزایش و هاهش تیمب

و نبرخ بود ببر

نف

نفب

و نبرخ بود

اثرات متفاوتی بر نرخ بیکاری دارند یا ن  .با توی ب شرایط اتتاادی هوور ،توی
ب اشتغاو و هاهش نرخ بیکاری از اولوی های دولتمردا و یا

گبذارا ببوده

لذا نتایج این تحقیق میتواند راهگوا و راهنمای خوبی برای آنا باشد .بب من بور
د تیابی ب اهداف مقال از دادههای ا ن مربوط ب

اوهای  1981تا  2018ه از

بانک مرهزی یمهوری ا ظمی ایرا و صندوی بینالمللی ووو ( )IMFگرفت شبده،
ا تفاده شده ا

.

ادام مقال ب شرح زیر ا

 :بخش بادی مروری بر ادبیبات و بخبش گهبار

مبببانی ن ببری را ارائب مببیدهببد .رو شنا ببی در بخببش وببنجم و بخببش شوببم
نتیج گیری و ویونهادات یا تی را ارائ میدهد.
.1مطالعاتپیشین 
در این زمین ادبیات بسیاری ویود دارد و مطالاات زیادی اثرات تغییبرات تیمب
1. Tobin
2. Freidman
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نف

و نرخ بهره را بر متغیرهای مختلف اتتاادی در هوبورهای مختلبف اعبم از

تو ا یافت و در لاو تو ا برر ی میهنند.
مطالعاتخارجی :

اوینگ و تامپسو  )2007( 1رابط بین تیم

و متغیرهای هلیدی اتتااد شام

نف

نرخ بیکاری در امریکا را برر ی هردند و ب این نتیج ر یدند ه بین تیم

نفب

و بیکاری رابط منفی ویود دارد .رافیک ،لیم و ببظ  )2008(٢نوبا دادنبد هب
نف

نو انات تیم

اثرات تاب تویهی بر بیکاری و رمای گذاری در تایلند دارد.

فرزانگا و ماروات )2009( ٣رابط بین تیم

نف

و تولیبدات صبناتی در هوبور

ایرا را برر بی هردنبد .داگبروو و بویتا  )2010( 4تیمب
(تیم

نف

داده هبای ورودی

و نرخ بهره) در بلندمدت بر بیکاری در هوور ترهیب اثرگبذار ا ب .

ونگ )2013( 5ب مطالا اثرگذاری تغییر تیم

نف

بر مابرف بخبش خاوصبی

هوورهای  G7ورداخ  .الگرت 6و همکارا ( )2014ب برر بی اثبر تغییبر تیمب
بر وضای

لساب یاری را در مورد یبک نمونب آمباری شبام  27هوبور

نف

صادرهننده نف

آزمو هردند .هررا و هاراهی )2015( 7ب برر ی تأثیر شوکهبای

تیم

نف

در تخایص مجدد شغ در بخش تولیبد ایبا ت متحبده ورداختنبد و

نتیج اینک شوک های مثب

تیم

نف

منجر ب هاهش اشتغاو خبالص و افبزایش

تخایص مجدد شغ میشود .هتیر یوگلو و همکارا  )2015( 8نتیج گرفتنبد هب
اینک تیم

نف

تأثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی ،تیم هبای مابرفهننبده و

بیکاری هوورهای  OECDدارد .هو تاز )2016( 9با ا تفاده از مدو  NARDLب این
1. Ewing & Thompson
2. Rafiq, Salim & Bloch
3. Farzanegan & Markwadt
4. Dogrul & Soytas
5. Wang
6. Allegret
7. Herrera & Karaki
8. Catircioglu et al.
9. Cuestas
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نتیج ر ید ه اگرگ تیم

نف

اثری بر بیکاری ندارد اما بر نرخ بیکاری تابادلی

اثرگذار ا

و افزایش تیم

نف

تأثیر توی تر و آ ی

تاادلی نسب

ب هاهش تیم

نفب

دارد .با بتیانین ،هبونتی و مبانرا )2016( 1در

نف

بر نو بانات ببازار بهاا در هوبورهای  G7را

مطالا شا اثر تغییرات تیم

ر انتری بر نرخ بیکباری

ارزیابی هردند .نایر ( )2016گگبونگی اثرگبذاری شبوک تیمب

ببر

نفب

GDP

هوورهای  GCCرا مورد مطالا ترار داد .نایر و الخسان  )2017( ٢ب برر بی اثبر
بر بازده بور

هاا در هوورهای  GCCورداختند .وی و گبو

( )2017اثرگذاری شوک های تیم

را بر بازار هاا گین مورد مطالاب تبرار

تغییرات تیم

نف

نف

دادند .گنگ و لین )2018( 4اثرات شوکهای عرض و تقاضای نف

٣

را ببر تولیبد و

تبورا در هوببور گببین برر ببی هردنببد .یوانبدی 5،و هبا ( )2018بب مطالاب اثببر
شوک های تیم

نف

بر اختار نرخ بهره در امریکا ،هانادا ،نبرو و هبره شبمالی

ورداختند .لورا و و ویرونی )2018( 6اثر شوک تیم
مطالا هردند .ب همین ترتی
نف

نف

بر تبورا در انگلبی ،را

گو تاز و اوردونز )2018( 7اثرات شوکهای تیمب

بر بیکاری را باورت نامتقار در هوور انگلی ،مبورد مطالاب تبرار دادنبد.

آ ها بین شوک مثب

و منفی تیم

نف

تفاوت تائب شبدند و آ هبا را تفکیبک

هردند .با ا تفاده از مدو  SVARدریافتند ه شوک مثب
بحرا مالی  2007اثرات بیوتری نسب

تیمب

نفب

تبا وبیش از

ب شوک هبای منفبی داشبت ا ب

و ایبن

شوک های منفی و ،از بحرا ب وایین نگ داشتن نرخ بیکاری همک هبرده ا ب .
هو تاز و گی -آ نا )2018( 8از مدو  NARDLبرای برر ی اثرات تغییبرات تیمب
نف

بر بیکاری در ارووای شرتی و مرهبزی ا بتفاده هردنبد .اگرگب آ هبا نتبایج
1. Bastianin, Conti & Manera
2. Nusair & Al-Khasawneh
3. Wei & Guo
4. Gong & Lin
5. Ioannidis & Ka
6. Lorusso & Pieroni
7. Cuestas & Ordonez
8. Costas and Gil-Alana
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متفاوتی برای اثرات هوتاهمدت ب د
تیم

نف

اوردند اما دریافتند هب افبزایش (هباهش)

افزایش (هاهش) نرخ بیکاری تاادلی میشبود .نابیر)2019( 1

موی

نف

اثرات تغییر تیم

بر تورا را در هوورهای  GCCمورد مطالا تبرار مبیدهبد.

نایر و اولسن )2019( ٢اثرات تغییر تیم

را بر نرخ ارز هوبورهای آ بیایی

نف

توخیص میدهند .اردونز و همکبارا  )2019( ٣اثبر شبوکهبای تیمب

نفب

ببر

بیکاری را با ا تفاده از مدو خودرگر بیو ببرداری باختاری )SVAR( 4در هوبور
ا پانیا برر ی هردند .آنا با ا تفاده از مدو نامتقبار بب ایبن نتیجب ر بیدند هب
اثر منفی بر بیکاری و هاهش آ اثر مثب

افزایش تیم

نف

افزایش تیم

بیوتر از اثر هاهش تیم

ا

دارد و همچنبین اثبر

.

مطالعاتداخلی :

کین بارانی لق

و عاطفب شبکاری ( )1393ببا ا بتفاده از رویکبرد یوهانسبن و
گرنجری میا تیم

یو یلیوی ،رابط علی

نف

نرخ بهبره و نبرخ بیکباری ببر

نرخ بیکاری در اوهای  1391-1367ب صورت ا ن در ایرا را مبورد آزمبو
ترار دادند .نتایج آزمو علیب
گرنجری یک طرف از تیم
علی

یک طرف از تیم
مهیم شیهکی تا

یوهانسن و علی

گرنجبری نوبا مبیدهبد هب یبک رابطب علیب
نف

نف

ب نرخ بیکاری ویود دارد .همچنین یبک رابطب
ب نرخ بهره ویود

دارد.

و طوبی خراآبادی ( )1395با ا بتفاده از رو

تودا -یاماموتو ب برر ی رابط بین تیم

نف

و نبرخ بیکباری

ورداختند .نتیج این مطالا نوا میدهد ه نرخ بیکاری تابای ماکو
نف
علی

ه موی

همجمابی
از تیمب

 2/28درصد هاهش در نرخ بیکباری خواهبد شبد .نتبایج آزمبو

نوا می دهد ه تیم

نف

و نبرخ بود علب

بیکباری در اتتاباد ایبرا

هستند.
1. Nusair
2. Nusair & Olson
3. Ordones et al.
4. Structural Vector Autoregressive
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نفب

و درآمدهای نفتی بر نرخ بیکاری در ایرا ورداختند .نتایج آ ها نوا میدهبد هب
هر دو متغیر اثرات نامتقار بر نرخ بیکاری در ایرا دارند.
.2مبانینظری 

تغییرات تیم

نف

میتواند از طریق دو هاناو اصلی عرضب و تقاضبا ببر اتتاباد

تأثیر بگذارد (هیلیا  .)2014 ،1با توی ب هاناو عرض  ،ه موباب شبوک نبامطلوب
عرض ا

 ،اهثر مطالاات ویش بینی تئوریک مبدوهبای شبوک بم

تأیید میهنند ه افزایش تیم
تولید می شود( .براو و یو

نف

منجر ب افزایش طح تیم

 .)2002 ،٢این مسأل ب این عل

هنار نیروی هار و رمای یکی از عوام اصلی تولید ا
نف

منجر ب افزایش تیم

ه موی

تولید شود ه ممکن ا

عرضب را

و هباهش بطح
ا

در

هب نفب

 .بنابراین افزایش تیمب
عرض ه را هباهش دهبد

افزایش تیم ها ،هاهش تولید و بیکاری بیوتر مبی شبود .بانبوا مثباو

همیلتو  )1983( ٣و مورک )1989( 4دریافتند ه رابط منفی بین شوکهای تیمب
نف

و  GDPویود دارد و نوا دادند ه شوکهای نفتی موی

میشوند .هروت و همکارا  )1998( 5رابط مثبتی بین تیم
بد

آوردند .نا

رهبود اتتابادی

واتای نف

و الیا یانی )1984( 6نوا دادند ه شوک تیم

و بیکاری
انر ی 1973

یک تکان تورمی عمده در امریکا ،هانادا ،انگلی ،،آلما و فرانسب ایجباد هبرد .در
مورد هاناو تقاضا ه مواب شوک منفی تقاضای هب ا ب  ،افبزایش تیمب
منجر ب انتقاو درآمد از واردات نف
ممکن ا

ب هوورهای صادرهننده نفب

اثرات متفاوتی بر هوورهای صادرهننده و واردهننده نف

نفب

مبی شبود هب
داشت باشد.

در هوورهای صادرهننده نف  ،انتقاو درآمد منجر ب درآمبد ملبی بیوبتر از طریبق
1. Kilian
2. Brown and Youssel
3. Hamilton
4. Mork
5. Carruth and et al
6. Nasse & Elyasiani
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درآمد با تر صادرات خواهد شد بنابراین تدرت خرید و تقاضای مارفهننده با
خواهد رفب  .در مبورد هوبورهای واردهننبده نفب

بخوبی از درآمبد آ هبا بب

هوورهای صادرهننده منق می شود و تدرت خرید هاهش یافت در نتیج تقاضبای
ه هاهش مییابد.
نرخ بهره از یمل متغیرهبای هلیبدی اتتاباد ا ب
افزایش تمای ب

هب هباهش آ مویب

رمای گذاری میشود لذا با هاهش هزین های تولید ،میزا تولیبد
آ مازاد عرض  ،طح تیمب هبا و

را افزایش می دهد .با افزایش تولید و ب موی

تورا هنترو شده و صادرات هوور افزایش مییابد .افزایش می ب
همواره موی

برمای گبذاری

افزایش فرص های شغلی ،افزایش نرخ مؤثر اشبتغاو و در نهایب

منجر ب هاهش نرخ بیکاری خواهد شد.
نرخ بیکاری از شباخص هبا و وارامترهبای مبورد ریبوع و تایبین هننبده در
نجش وضای
یمای

اتتاادی یک هوور ا

بیکار ب یمای

و یمای

فااو ا

 .نرخ بیکاری عببارت ا ب

از نسبب

فااو .مسئل مهم در این تاریف ،مفاهیم یمایب

 .یمای

فااو اتتاادی تماا افراد ببزر

بیکبار

تبر از  10باو را

در بر می گیرد ه در هفت تب از آمبارگیری در تولیبد هبا و خبدمات موباره
داشت (شاغ ) و یا با ویود تابلی
واتع یمای

موباره  ،موباره

فااو بیانگر تاداد افرادی ا

نداشبت انبد (بیکبار) .در

ه توانایی و تمای عرض نیروی هار

خود را ب بازار دارند و ب دو د ت شاغ و بیکار تقسیم می شبوند .افبراد شباغ
طبق تاریف بخوی از یمای

فااو اند ه در هفت آمارگیری ،لدات یک باع

هار هرده اند .افراد بیکار نیبز بخوبی از یمایب

فاباو مبی باشبند هب در هفتب

آمارگیری با ویود آمادگی برای انجاا هار و یستجوی هار ،فاتد هار می

باشند.

روششناسی 
 .3
مدو تئوریکی مورد ا تفاده در ایبن مطالاب برگرفتب از هبار هبروت و همکبارا
( ) 1998ا

 .در این مدو ه بر ا ا

مدو د تمزد هارایی شباویرو و ا بتیگلیتز

1
٢

1. Carruth et al.
2. Shapiro and Stiglitz
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متغیرهبای

ورودی ب تغییرات نرخ بیکاری تاادلی منجر می شود و د تمزد تابادلی بابورت
زیر بیا میشود:

𝑑 𝑒.
log 𝑤 = log 𝑏 + 𝑒 +
)𝑑 [1 − 𝑎(𝑢)](1 −

()1

ه در آ  Wد تمزد،

b

طح مزایای بیکاری e ،میزا فاالی

ب تکنولو ی در ن ر گرفت شده ا

) d ،ترک موتایب

لین هار (ه با تویب

و فاالیب

شبغلی u ،نبرخ

بیکاری و ) a(uالتماو ویدا هرد شغ تو ط یک فبرد بیکبار ا ب  .ببا تویب بب
ماادل ( )1د تمزد تاادلی ب ارز
تظ

درآمدهایی ه ناشی از هار هرد نیستند ،بطح

لین هار ،التماو ویدا هرد شغ تو ط افراد بیکار و نرخ توخیص از د ب

داد هببار بسببتگی دارد .شبباویرو وا ببتیگلیتز )1984( 1مطلوبی ب

فببردی را بببا تببابع

) u(w, eبیا میهنند و نوا میدهند ه ( با فرض در ن ر گبرفتن تبابع مطلوبیب
تفکیکوذیر و نیروی هار ریسک خنثی و با برخی نرمباو بازیهبای منا ب ) تبابع
مطلوبی

میتواند باورت 𝑒  𝑢 = 𝑙𝑜𝑔𝑤 −نوشت شود .زمانی ه فرد بیکبار ا ب

 𝑒 = 0بوده و وی مزایای بیکاری دریاف

میهند .متقابظ زمانی ه موبغوو بب هبار

میشود شاویرو وا تیگلیتز ( )1984فرض مبیهننبد هب شباغظ لبدات تبظ
میهنند ) (e = 0یا در طح مثب
مطلوبی

را

موخای هار میهنند ) .(e > 0در این صورت،

فردی  u = logw − eبا افزایش اختظف ببین  wو  eببا تر خواهبد ببود.

بنابراین شاغلین انگیزه عدوو از هار دارنبد .در صبورتی هب تبرک موتایب
موفقی ب آمیببز باشببد افببراد از ببطح مطلوبی ب
) (u = log wه این طح مطلوبی

شبغلی

بببا تری بهببرهمنببد خواهنببد شببد

با تر از زمانی ا

هب بب هبار خبود ادامب

میدهند و طح ماینی از هار را انجاا میدهند .با اینحاو ببا التمباو  1 − dممکبن
ا

ف رد شاغ ب هار خود ادامب ندهبد هب در اینابورت هبار خبود را از د ب

میدهد و بیکار میشود .بنابراین فرد عزو شده بایبد هبار دیگبری ببا التمباو )a(u

شغ ویدا هند .مطابق با مطالا شاویرو وا تیگلیتز ( )1984شاغظ مبیتواننبد میبزا
فاالی

خود را انتخاب هنند یانی میتوانند تامیم بگیرند هار را ترک هنند و بطح
1. Shapiro & stiglitz
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فاالی شا را ب صفر بر انند یا طح موخای از هار را انجاا دهد .در هر صبورت
شاغظ میزا فاالیتی را انجاا میدهند ه یریا
شام مقایس مطلوبی
ا

عدوو از انجاا هار و ادام انجاا هار مبیباشبد .بنبابراین زا

شره ها ب اندازه هافی ب شاغظ ورداخ

فاالی

ودآوری آنا را لداهثر هنبد هب
هننبد تبا آ هبا را از تبرک هبار و
هب ببا فبرض یکسبا

صفر (عدا فاالی ) منارف هنند .این بدا مانا ب

بود شاغظ در طح تاادو هر شاغ باید ب اندازه بطح  eهبار ارائب دهبد زیبرا
گنانچ ب این صورت نباشد (مثظ  )e = 0باشبد خرویبی آ صبفر مبیشبود هب
منا بی نیس ( .هروت و همکارا )1998 ،

وضای

هروت و همکارا ( )1998یک تابع تولید با بازده ثابب
میگیرند ه در آ یک والد خرویی با ا تفاده از
رمای و نف ) تولید شده و با تیم

 Pب فرو

تیم
تیم

با هزین نهایی بد

عامب ورودی (نیبروی هبار،

میر د .نف

 𝑝0ماامل میشود .با فرض ویود رتاب

ثاب

بب مقیبا

را در ن بر

در ببازار یهبانی ببا

هام شره هبا هب از براببری

می آید و ود در تاادو برابر صفر ا

 ،بد

میآید.

با در ن ر گرفتن یک تابع هزین همگن از دریب یبک ،هبروت و همکبارا ()1998
دادههای لقیقی باورت روابط زیر با هم در ارتباطند:

نوا دادند ه تیم

()2

ه  r ،wو  𝑝0ب ترتی
نف

تیم

تیم

نیروی هار (د تمزد) ،تیم

∗

∗

()3

𝑢𝜕
𝑢𝜕
𝑝𝜕 بیانگر این ا ب
و >0
𝑟𝜕
0

)𝑑 𝑢∗ = 𝑢∗ (𝑟, 𝑝0 , 𝑏(𝜇), 𝑒,

هب افبزایش تیمب

بیکاری را افزایش می دهد .با تمرهز بر تیم
تیم

نف

رمای (نبرخ بهبره) و

را نوا میدهند .با ل ماباد ت ( )1و ( )2ببرای د بتیابی بب نبرخ

بیکاری تاادلی خواهیم داش :
>0

) μ = 𝑐(𝑤, 𝑟, 𝑝0

موی

نف

دادههبای واتابی ،نبرخ

میتوا نوبا داد هب افبزایش

افزایش هزین های تولید و هباهش بود شبده لبذا شبره هبا

دارایی خود را از د

داده و ممکن ا

از بازار خارج شوند .برای بازگو

بب

نقط تاادو ،هزین های تولید باید هاهش یابند .تنها راه هاهش هزین های تولید ایبن
ا

ه در صورت ثاب

بود  ،rد تمزد نیروی هار ( )wهاهش یابد .اما از آنجا
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عدا عدوو از هار با هم ارتباط منفی دارنبد ،نبرخ

بیکاری تاادلی باید افزایش یابد( .هروت و همکارا  )1998 ،بنبابراین ماادلب ()3
نوا می دهد ه نرخ بیکاری ب تیمب
تیم

داده هبای واتابی بسبتگی دارد و افبزایش

نف  ،نرخ بیکاری را افزایش خواهد داد.
نف

برای برر ی اثرات تغییر تیم

بر نبرخ بیکباری از مبدو  ARDLخطبی

متقار وسرا و همکارا ( )2001میتوا ا تفاده هرد .این مدو فرض میهند هب
تغییرات مثب
ثاب

شده ا

و منفی تیم

نف

اثرات یکسانی ببر بیکباری دارد .اگرگب اهنبو

ه تغییرات تیم

نف

ممکن ا

اثبرات نامتقبارنی ببر اتتاباد

داشت باشد (بانوا مثاو همیلتو  ،1996 1لی ،نبی و راتبی ،1995 ٢مبورک،1989 ٣
هولونی و مانرا 2008 4را ببینید) این بدا مانا
ا

نسب

ه افزایش تیمب

نفب

ممکبن

ب هاهش آ اثرات متفاوتی بر اتتااد داشت باشد .لذا مبدو غیرخطبی

نامتقار  NARDLشین و همکبارا ( )2013هب مبدو تو با یافتب  ARDLخطبی
متقار وسرا و همکارا ( )2001ا
ARDL

 ،بکار گرفتب مبیشبود .از آنجبا هب مبدو

خطی متقبار ببدو تویب بب یمابسبتگی از دریب صبفر ) ،I(0دریب

یک ،I(1)5و یا ترهیبی از آ ها هاربرد دارد ،بهرهگیری از آ میتواند در بسبیاری از
مطالاات مفید باشد( .وسرا و همکبارا  )2001 ،بنبابراین مبدو  ARDLمبیتوانبد
بدو در ن ر گرفتن دری یمابستگی متغیرها برای آزمو همجمابستگی 6مبورد
ا تفاده ترار گیرد .مزی

دیگر مدو  ARDLاین ا

ه متغیرهای وابست و مستق

میتوانند باورت وتف دار وارد مدو شوند ،برآوردهنندگا خواص نمون هوگبک
مطلوبی دارند( .وسرا و شین  ،1999هپوراو و ویتی )2004 ،1999 7،و آزمبو ببا
1. Hamilton
2. Lee, Ni & Ratti
3. Mork
4. Cologni & Manera
5. Integrated of order one
6. Cointegration
7. Caporale & Pittis
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ویود همجمابستگی هسری (اعواری) و ریو والد ،ماتبر خواهد ببود (وسبرا ،
)1997
از آنجا ه متغیرها ممکن ا

با هم همجمبستگی داشت باشبند ،ببا نوشبتن

رابط بلندمدت بین متغیرهای مورد ن ر داریم:

𝑡𝜀 𝑢𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑃0𝑡 + 𝛽2 𝑟𝑡 +

()4

ه در آ  𝛽1و  𝛽2ضرای

بلندمدت اندازهگیری اثر تغییبرات تیمب

بهره بر نرخ بیکاری و 𝑡𝜀 یمل خطا

و نبرخ

نفب

 .ب من ور برر ی همجمابستگی از مبدو

 NARDLشین و همکارا ( )2013ا تفاده می هنیم .از آنجا ه ایبن مبدو ،از بسبط
مدو  ARDLخطی متقار وسرا و همکارا ( )2013بهتر ا

با ارائب و تخمبین

مدو  ARDLخطی متقار شروع هنیم .وسرا و همکارا ( )2001نوبا دادنبد هب
مدو تاحیح خطا ) (ECMشرطی( )1را میتوا باورت زیر نوش :
()5

𝑘3

𝑘2

∆𝑢𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑢𝑡−1 + 𝛼2 𝑝0𝑡−1 + 𝛼3 𝑟𝑡−1
𝑘1

𝑡𝑣 + ∑ 𝑤𝑗 ∆𝑢𝑡−𝑗 + ∑ 𝜗𝑗 ∆𝑝0𝑡−𝑗 + ∑ ψ𝑗 ∆𝑟𝑡−𝑗 +
𝑗=0

𝑗=0

𝑗=1

ه در آ  𝛼0عرض از مبدا 𝑣𝑡 ،یمل خطا 𝛼3 ،𝛼2 ،𝛼1 ،ضرای
و 𝑗𝜑 ضرای

بلندمبدت،

𝑗𝜔𝜗𝑗 ،

هوتاهمدت 𝑘2 ،𝑘1 ،و  𝑘3وتف بهین متغیرهای تفاضبلی هسبتند هب

تو ط مایار آهاییک انتخاب شدهاند .برای ویاده بازی مبدو  ARDLرو

لبدات

مرباات مامولی ( )OLSبرای تخمین ماادل ( )5ه مدو تابحیح خطبای شبرطی
ا

ب هار می رود و همجمبستگی بین متغیرها را با ا تفاده از آزمو  Fوسبرا و

همکارا ( )2001و آزمو  tدو دو ،مستر و بنریی ( )1998اثبات هرد .آزمبو 𝐹

یک آزمو غیرا تاندارد ا

ه شام آزمو فبرض صبفر عبدا همجمابسبتگی

) (𝛼1 = 𝛼2 = 𝛼3 = 0در مقاب فبرض ) (𝛼1 ≠ 𝛼2 ≠ 𝛼3 ≠ 0مبیباشبد .وسبرا و
همکارا ( )2001دو مقدار بحرانی برای هر طح ماناداری ارائ میدهنبد :نالیب
وایین هرا وایین ه فرض میهند متغیرها ) I(0و نالی با ی هرا با هب فبرض
میهند متغیرها ) I(1هستند .بدینو بیل هبرا هبایی را ارائب مبیدهبد هب تمبامی
د ت بندی متغیرها ب ) I(0و ) I(1ولتی متغیرهای همجمابست را در برمبیگیبرد.
آزمو  tبنریی و همکارا ( )1998شام آزمو فرض صفر عبدا همجمابسبتگی
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) (𝐻0 : 𝛼1 = 0در مقاب فرض

)(𝐻1 : 𝛼1 < 0

گرفتن عدا تقار در اثر تغییرات تیم

می شود .ب من ور محا ب و در ن بر
بر نرخ بیکاری از مدو  NARDLشین

نف

و همکارا ( )2013ا تفاده شده و رگر یو بلندمدت نامتقار زیر در ن ر گرفتب
میشود:

𝑡𝑢+

()6

ه  𝛽+و  λ+ ،𝛽−و  λ−ضرای
و منفی تیم

مثب

نف

−
𝑡λ− 𝑟0

+

+
𝑡λ+ 𝑟0

+

−
𝑡𝛽 − 𝑃0

+

+
𝑡𝛽 ∗ 𝑃0

= 𝑡𝑢

بلندمدت مرتبط هستند 𝛽+ .و  𝛽−اثبر تغییبرات

بر نرخ بیکباری را انبدازهگیبری مبیهننبدλ،اثبر تیمب

رمای برنرخ بیکاری را اندازه میگیرد و 𝑡𝑢 یک فرآیند 𝑑  𝑖. 𝑖.با میبانگین صبفر و
واریان ،محدود ا

.

+
𝑡𝑝0

−
𝑡 𝑝0فرآیند یمع یزئی تغییرات مثب
و

و 𝑡 λ+0و 𝑡 λ−0هستند ه ب صورت زیر تاریف میشوند:
()7
()8
()9
()10

𝑡

و منفی در

𝑡𝑝0

𝑡

+
+
𝑡𝑃0
𝑗= ∑ ∆𝑃0
)= ∑ max(∆𝑃0𝑗 , 0
𝑗=1
𝑡

𝑗=1
𝑡

)= ∑ min(∆𝑃0𝑗 , 0
𝑗=1
𝑡

)= ∑ max(∆λ0𝑗 , 0
𝑗=1
𝑡

)= ∑ min(∆λ0𝑗 , 0
𝑗=1

−
𝑗∑ ∆𝑃0
+
𝑗0

−
𝑗0

=

−
𝑡𝑃0

𝑗=1
𝑡

= ∑ ∆λ

+
𝑡0

𝑗=1
𝑡

= ∑ ∆λ

λ

−
𝑡0

λ

𝑗=1

شین و همکارا ( )2013نوبا دادنبد هب مبدو  ARDLخطبی را مبیتبوا ببرای
−
+
𝑡 𝑝0بجای 𝑡 𝑝0مدو  NARDLبابورت زیبر
𝑡 𝑝0و
محا ب عدا تقار با یایگزینی

مورد ا تفاده ترار داد:
()11

𝑚−1

𝑗∆𝑢𝑡 = 𝜌𝑢𝑡−1 + 𝜃+ 𝑃+0𝑡−1 + 𝜃− 𝑃−0𝑡−1 + η𝑟𝑡−1 ∑ 𝛾𝑗 ∆𝑢𝑡−
𝑗=1

𝑞−1

𝑡𝜀 + ∑(𝜋+𝑗 ∆𝑃+0𝑡−𝑗 + 𝜋−𝑗 ∆𝑃−0𝑡−𝑗 + 𝑄+𝑗 ∆𝑟+0𝑡−𝑗 + 𝑄−𝑗 ∆𝑟−0𝑡−𝑗 ) +
𝑗=0

ه میتوا باورت زیر نوش :
()12

𝑚−1

𝑗∆𝑢𝑡 = ρ𝑒𝑡−1 + ∑ 𝛾𝑗 ∆𝑢𝑡−
𝑞−1

𝑗=1

+
+
−
+
−
−
−
+ ∑(𝜋+
𝑡𝜀 𝑗 ∆𝑃0𝑡−𝑗 + 𝜋𝑗 ∆𝑃0𝑡−𝑗 + 𝑄𝑗 ∆𝑟0𝑡−𝑗 + 𝑄𝑗 ∆𝑟0𝑡−𝑗 ) +
𝑜=𝑗

+
−
+
−
 𝑒𝑡−1 = 𝑢𝑡−1 − 𝛽+ 𝑝0𝑡−1عبببارت تاببحیح
− 𝛽 − 𝑝0𝑡−1
− λ+ 𝑟0𝑡−1
− λ− 𝑟0𝑡−1
هبب
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خطببببای غیرخطببببی ا بب ب
−

 λ− = − ηضرای

𝜌⁄

و

+

𝜌⁄𝜌 ،𝛽 + = − 𝜃 ⁄

بلندمدت مربوط هستند و

 𝑗 = 1, … , 𝑚 − 1برای

()13

∑𝑞𝑗=0 𝜃𝑗−

()14
()15

−

𝜃  𝛽− = −و

𝑚∑ 1, 𝛾𝑗 = −
𝑗𝜑 𝑖=𝑗+1
𝑞
= 𝜃 + = ∑𝑗=0 𝜃𝑗+ ,𝜃 −

−

+

𝜌⁄

،λ + = − η

𝑚∑
𝑗𝜑 𝑗=1

𝑞

=ρ

𝑞

𝜑𝑗+ = − ∑𝑖=𝑗+1 𝜃𝑗+ , 𝜑𝑗− = − ∑𝑖=𝑗+1 𝜃𝑗−

 𝑗 = 1, … , 𝑞 − 1برای

نف

تو بط  𝜋𝑗+و

ب ترتی

تادیظت هوتاهمدت ب تغییرات مثب

و منفی تیم

 𝜋𝑗−و نرخ ارز تو ط  𝑄𝑗+و  𝑄𝑗−بد

مبیآینبد .بمن بور تخمبین ضبرای

مبدو

 ARDLنامتقار زیر در ن ر گرفت میشود:
𝑞1

()16

𝑗+ ∑ 𝛾𝑗 ∆𝑢𝑡−

η− 𝑟−
0𝑡−1

+

η+ 𝑟+
0𝑡−1

+

𝜃− 𝑝−
0𝑡−1

+

𝜃+ 𝑝+
0𝑡−1

∆𝑢𝑡 = 𝛼 + 𝜌𝑢𝑡−1 +

𝑗=1
𝑞4

𝑞5

+ ∑ 𝑄−
𝑗∆𝑟−0𝑡−
𝑗1

𝑟+
𝑗0𝑡−

𝑗=0

∆

+
𝑗𝑄1

𝑞3

∑+

𝑝−
𝑗0𝑡−

∆

∑+

𝜋−
𝑗1

𝑗=0

𝑞2

𝑝+
𝑗0𝑡−

∆

𝑗=0

𝜋+
𝑗1

∑+
𝑗=0

𝑡𝜀 +

تخمین مدو  NARDLدر

مرلل انجاا میشبود .در مرللب اوو مبدو ببا رو

 OLSتخمین زده می شود .در گاا دوا رابطب بلندمبدت نامتقبار ببین متغیرهبا ببا
ا تفاده از آزمو  Fوسرا و همکارا ( )2013برترار میشبود .هب شبام آزمبو
فببرض صببفر عببدا ویببود همجمابسببتگی

= 𝜃− = η+ = η− =0

 𝜌 = 𝜃+در

مقاب ویود همبستگی  η− ≠ 0 ،η+ ≠ 0 ،𝜃 − ≠ 0 ،𝜃 + ≠ 0 ،𝜌 ≠ 0میشود یا

ا تفاده از آزمو  tبنریی و همکارا ( )1998ه شام آزمو فبرض صبفر عبدا
همجمابسببتگی  𝐻0 : 𝜌 = 0در مقاب ب فببرض ویببود همجمابسببتگی
میباشد .مرلل
+

𝜌⁄

𝜃 𝛽+ = −و

𝐻1 : 𝜌 < 0

بوا ،تقبار بلندمبدت ببا آزمبایش فرضبی صبفر  𝛽+ = 𝛽−هب
−

𝜌⁄

آزمایش فرضی صفر

𝜃 𝛽− = −مورد آزمایش ترار میگیرند و تقار هوتاهمدت ببا
−
∑𝑞2
𝑗𝑗=0 𝜋2

=

+
+
∑𝑞1
𝑗𝑟0𝑡−
𝑗𝑗=0 𝜋1

،

∆

+
∑𝑞4
𝑗𝑗=0 𝑄1

−
𝑗∆𝑝0𝑡−
+

−
∑𝑞3
𝑗𝑗=0 𝜋1

ارزیابی می شود.
.4نتایجتجربی
نمودار  1روند تغییرات نرخ بیکاری ،تیم

نفب

و نبرخ بود را در ببازه زمبانی

مورد مطالا نوا میدهد .نمودار نوا دهنبده ایبن ا ب

هب نبرخ بود و نبرخ

بررسی آثار نامتقارن تغییرات قیمت نفت و نرخ سود بر نرخ بیکاری در ایران ،رویکرد NARDL

بیکاری در بازه زمانی مورد ن ر تقریباً روند ثابتی داشت انبد امبا تیمب
نزولی پ ،روند ثاب

نفب
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ابتبدا

و از او  1998ب بابد رونبد صباودی داشبت ا ب  .از

شواهد نمودار و یدوو آمارهای توصیفی ارائ شده در یدوو  1نمیتوا در مورد
ویود روند تاادفی متغیرها اظهار ن ر دتیق هرد.
نمودار  .1روند تغییرات نرخ سود ،قیمت نفت و نرخ بیکاری در ایران



منبع :یافت های تحقیق

در یدوو  1متغیرهای مورد ا تفاده در مدو ،با ارائ آمارههای توصیفی مربوط بب
آ ها مارفی شدهاند.
جدول  .1آمار توصیفی متغیرها

میانگین
میانه
حداکثر
حداقل
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
نرمالیتی (جاک-برا)
سطح احتمال
تعداد مشاهدات

نرخ بیکاری
12.09
12.04
14.80
9.10
1.36
0.29
2.47
1.03
0.59
39

قیمت نفت
41.71
26.90
109.80
12
30.37
1.02
2.77
6.87
0.03
39

منبع :یافت های تحقیق

نرخ بهره
12.69
13
23
8
3.44
0.64
3.50
3.11
0.21
39
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زا ب ذهر ا
وایایی متفاوت ا

ه اگرگ یکی از مزایای مدو  ARDLبکارگیری متغیرها با دری
 ،اما ب من ور برر ی عدا ویود متغیر ) I(2در این مطالاب از

آزمو دیکی فولر تامیم یافت  )ADF( 1دری وایایی آ ها آزمو شده ا
صفر این آزمو مبنی بر ویود ریو والد متغیر ا

 .فبرض

 .نتایج آزمو نوا میدهبد

ه متغیرهای مدو ) I(0و ) I(1هستند .لذا مدو  ARDLمدو منا بی ببرای تحلیب
و برر ی رابط بین آ ها میباشد.
.1-4مدلمتقارن

ب عنوا یک مایار ،ابتبدا مبدو  ARDLخطبی ماادلب ( )5ببا ا بتفاده از رو

OLS

خطی (و ،از تایین وتف بهین ببا مایبار شبوارتز) تخمبین زده شبده ا ب  .بپ،
همجمابستگی بین متغیرها ببا ا بتفاده از آزمبو  Fوسبرا و همکبارا ( )2001یبا
آزمو  tبنریی و همکارا ( )1998برر ی شبده ا ب  .یبداوو  3و  4بب ترتیب
نتایج برآورد هوتاهمدت و بلندمدت مدو خطی را نوا میدهد .نتایج ب د

آمبده

ویود همجمابستگی بین متغیرها را نوا می دهد .لذا بب برر بی و تحلیب اثبرات
هوتاه مدت و بلندمدت تیم

نف

و نرخ بهره بر نرخ بیکاری در ایرا مبیوبردازیم.

دراین مدو در هوتاهمدت اثرات تغییرات تیم

نف

بر نرخ بیکاری مانبادار نیسب

اما در بلندمدت هر دو متغیر نرخ بهره و تیم

نف

بر نرخ بیکاری اثرگذارند .آمباره

ضری

گرانژ ) (LMو آزمو رمبزی ) (RESETدر آزمبو هبای توخیابی ،بیبانگر

خوبی مدو و عدا ویود خودهمبستگی ریالی بین متغیرها

.

جدول  .2ضرایب کوتاهمدت مدل خطی

متغیر

)UR(−1
)UR(−2
IR
OP
C

ضریب
0.89
-0.39
-0.17
0.01
8.42

آماره t

4.18
-2.44
-1.90
1.66
3.01

احتمال
0.00
0.02
0.06
0.10
0.00

منبع :یافت های تحقیق

1. Agumented Dicky Fuller
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جدول  .3ضرایب بلندمدت مدل خطی

ضریب
-0.3
0.02
14.92

متغیر
IR
OP
C

احتمال
0.00
0.01
0.00

آماره t

-2.79
2.48
12.55

منبع :یافت های تحقیق
جدول  .4نتایج آزمون کران مدل خطی
آماره F

مقدار بحرانی
%5
%10

حد پایین کران
4.21
3.39

3.89
3.89

حد باالی کران
5.37
4.43

منبع :یافت های تحقیق

( ecm(−1) = −0.56مقدار التماو  )0.00نوا مبی دهبد

مانادار بود ضری

ه لتی با ویود عدا تأیید آزمو  ،Fرابط بلندمدت بین متغیرها ویود دارد .این
ضری

در واتع تادی ضرای

ضری

نوا دهنده این ا

از هوتاهمدت ب بلندمدت را نوا میدهبد .مقبدار
ه تقریباً دو دوره زمانی طوو میهوبد تبا تابدی از

هوتاه مدت ب بلندمدت صورت گیرد .در این مدو  Uنوا دهنده نرخ بیکاریOP ،

تیم

نف

()17

و  IRنرخ بهره میباشد.

)(0.10

𝑈 = 14.92 + 0.02 OP − 0.3IR
)(1. 18) (0.01

ماادل ( )17رابط بلندمدت مدو خطی را نوا میدهبد .ضبرای
اثرگذاری تیم

نف

لاصب میبزا

و نرخ بهره بر نرخ بیکاری در ایرا را در بازه زمبانی مبورد

ن ر نوا میدهد .بر ا ا

نتایج مدو خطی با افزایش یک والد تیم

نف

نبرخ

بیکاری  0.02والد افزایش و با افزایش یک والد نبرخ بهبره ،نبرخ بیکباری 0.3
والد هاهش مییابد .افزایش نرخ بیکاری با افزایش تیم

نف

در ایرا میتوانبد

ب دلی اتکا ب درآمدهای نفتی و عدا توی ب تولید داخلی ،بهبود شرایط هس

و

هار و اشتغاو باشد.
آزمو های وایداری مبدو شبام آزمبو  CUSUMو  CUSUMSQنوبا دهنبده
وایداری ضرای
نوا داده شده ا

مدو در طح ماناداری  5درصبد ا ب
:

هب در نمودارهبای زیبر

60

راهبرد اقتصادی ♦ سال نهم ♦ شماره سیوچهارم ♦ پاییز 1399
نمودار  .2آزمون  CUSUMمدل خطی

منبع :یافت های تحقیق
نمودار  .3آزمون  CUSUMSQمدل خطی

منبع :یافت های تحقیق

.2-4مدلنامتقارن 

ب من ور برر ی اثرات نامتقار تیم

نف

و نرخ ود بر نرخ بیکاری ،اهنبو بب

نتایج لاص از ایرای مدو  NARDLروی میآوریم .یداوو ( )5و ( )6بب ترتیب
نتایج هوتاهمدت و بلندمدت مدو نامتقار اثرات دو متغیبر را ببر نبرخ بیکباری در
ایرا نوا می دهند .در این مدو هم از آزمو  Fیا  tبنریی برای برر ی ویود یبا
عببدا ویببود همجمابسببتگی ا ببتفاده مببیشببود .ایببن آزمببو هببا شببواهدی از

بررسی آثار نامتقارن تغییرات قیمت نفت و نرخ سود بر نرخ بیکاری در ایران ،رویکرد NARDL

همجمابستگی نامتقار بین تیم
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نف  ،نرخ ود و نرخ بیکاری را در هم مبوارد

نوا میدهد ،ه لاهی از ویود رابط نامتقار بلندمبدت ببین متغیرهبا ا ب  .از
این رو ،ای میشود تبا ببا برر بی تقبار هبای هوتباهمبدت و بلندمبدت ببینبیم
شوکهای هوتاهمدت و بلندمدت تیم

نف

و نرخ ود تأثیر نامتقبارنی ببر نبرخ

بیکاری دارند یا خیر .نتایج نوا میدهد ه در هم موارد عدا تقار ویبود دارد.
ه تغییرات مثب

این امر نوا دهنده این ا

و منفی تیمب

نفب

و نبرخ بود

تأثیرات متفاوتی بر نرخ بیکباری ایبرا دارنبد .ببا عبدا تقبار در هوتباهمبدت و
بلندمدت ،در ادام ب برآوردهای هوتباهمبدت و بلندمبدت خبواهیم ورداخب  .در
هوتاه مدت اثرات تیم

بر نرخ بیکاری مانادار نیسب

نف

در لالیکب هباهش و

افزایش نرخ ود اثرات مانادار و متفاوتی بر نرخ بیکاری ایرا دارند هب نتیجب ای
منطقی ا

نف

ب این دلی ه اثرات تغییرات تیم

لتی اذها عمومی ،بر خظف نرخ ود با گذش
بلندمدت اگرگ هاهش تیم

نف

ببر متغیرهبای اتتابادی و

مدت زمبانی آشبکار مبیشبود.

اثر ماناداری بر نرخ بیکاری ندارد امبا افبزایش

آ اثر مانادار و مثبتی بر بیکاری دارد .هاهش و افزایش نرخ ود نیز اثبرات منفبی
مانادار و متفاوتی بر نرخ بیکاری دارند .آزمبو هبای توخیابی مبدو د لب
خوبی مدو و عدا ویود خودهمبستگی ریالی داشت و نتایج آزمو های
و  CUSUMSQد ل
نسب

نف

اثرات تاب تویهی بر نرخ بیکاری دارد.

جدول  .5ضرایب کوتاهمدت مدل غیرخطی

متغیر

CUSUM

بر وایداری آ دارند .در بلندمدت هاهش و افزایش نرخ بود

ب تغییرات تیم

)UR(−1
)UR(−2
IRN
IRP
OPN
OPP
C

ببر

ضریب
0.78
-0.39
-0.22
-0.20
0.01
0.01
9.44

آماره t

3.61
-2.32
-1.84
-1.95
0.65
1.55
2.95

منبع :یافت های تحقیق

احتمال
0.00
0.02
0.07
0.06
0.52
0.13
0.00
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جدول  .6ضرایب بلندمدت مدل غیرخطی

ضریب
-0.37
-0.33
0.02
0.03
15.45
منبع :یافتههای تحقیق

متغیر

IRN
IRP
OPN
OPP
C

احتمال
0.01
0.00
0.49
0.04
0.00

آماره t

-2.66
-2.99
0.68
2.15
11.48

جدول  .7نتایج آزمون کران مدل غیرخطی
آماره F

مقدار بحرانی
%5
%10

حد پایین کران
4.07
3.39

2.26
2.26

حد باالی کران
5.38
4.58

منبع :یافت های تحقیق

بر خظف نتیج آزمو  Fه ویود رابط بلندمدت را تأیید نمبیهنبد امبا ضبری
منفببی و مانببادار ( ecm (−1) = −0.61مقببدار التمبباو  )0.00مؤیببد ویببود رابطب
و مقدار عددی آ نوا دهنده این ا

بلندمدت بین متغیرها

ه تقریبباً همتبر

از دو دوره زمانی از تاادو هوتاهمدت ب بلندمدت میر د .در این مطالاب هماننبد
بسیاری از مطالاات انجاا شده در این زمین مانند ا کویی و محمدیا ( )2016ببا
فرض ویود رابط بلندمدت ) ecm (−1محا ب و در مدو تاحیح خطا تبرار داده
شد ه و ،از برآورد ضری
ضری

آ  ،ویود رابط بلندمدت تأیید میشود .مقایس ایبن

در دو مدو خطی و غیرخطبی ،لباهی از برع

غیرخطی نسب

ب مدو خطی ا

بیوبتر تابدی در مبدو

.

ماادل ( )18رابط بلندمدت مدو غیرخطی را نوبا مبیدهبد .در ایبن مبدو،
 OPPشوک مثب

تیم

نف  OPN ،شوک منفی تیمب

نفب  IRP ،شبوک مثبب

نرخ بهره و  IRNشوک منفی نرخ بهره را نوا میدهد.
()18

U=15.45+0.03 OPP+0.02 OPN-0.33 IRP- 0.37 IRN

)(0.13

ضرای
مثب

)(0.11

)(0.03

)( 1.34) (0.01

رابط بلندمدت مدو غیرخطی نوا میدهد ه شوک مثب
و ماناداری بر نرخ بیکباری و شبوک منفبی و مثبب

تیم

نفب

اثبر

نبرخ بود اثبر منفبی و

ماناداری بر نرخ بیکاری ایرا در بازه زمانی مبورد مطالاب دارنبد .همچنبین اثبرات

بررسی آثار نامتقارن تغییرات قیمت نفت و نرخ سود بر نرخ بیکاری در ایران ،رویکرد NARDL

شوک مثب

و منفی متفاوت ا

توی داش

ه آزمو عدا برابری این دو ضری

فقط ب مقادیر متفاوت ضرای
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 ،لذا ویود اثرات نامتقار تأیید میشود .البت بایبد
از آماره والد امکا وبذیر نیسب

و

برآورد شده بسنده میشود .نیمو و شین 2019 ،1ثاب

هردهاند ه توزیع مجانبی آزمو برابری در این مورد ،توزیع های-دو ندارد ه بتبوا
ضرای

برآوردشده را ه مقادیر متفاوتی نوا میدهند ،آزمو هرد.
نمودار  .4آزمون  CUSUMمدل خطی

منبع :یافت های تحقیق
نمودار  .5آزمون  CUSUMSQمدل غیرخطی

منبع :یافت های تحقیق

نتایجوپیشنهادات 
یکی از اهداف هظ تو ا در اغل

هوورهای در لباو تو با و از یملب ایبرا ،
1. Nimmo & Shin
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هاهش بیکاری و گستر

فاالی های شغلی ا

 .عوام و متغیرهبای متابددی ببر

بیکاری مؤثرند .تحقیقات و نتایج تجربی نوا میدهد ه نو انات در رونبد تقاضبا،
نف

عرض  ،و تیم
مارفهننده نف

همواره آثبار بسبیاری را ببر اتتاباد هوبورهای تولیدهننبده و
در وی دارد و در برخی موارد ،ب

موکظتی در یستم اتتابادی

این هوورها میشود .این نو انات در در گند ده اخیر اتتااد ایرا را تحب
بسیاری ترارداده ا

تبأثیر

 .نرخ ود نیز یکی از مهبمتبرین متغیرهبای یا بتگذاری در

اتتااد هظ میباشد .بحبرا هبای مبالی و بدهکاری عمیق یهانی ،همواره اهمیبب
ایبن متغیبر را در اتتاباد هبظ نمایبا تبر مینماید.
این مطالا با ا تفاده از مدو  ARDLخطبی و  NARDLغیرخطبی بب برر بی
اثرات متقار و نامتقار تیم
ا

نف

و نرخ ود بر نرخ بیکاری در ایبرا ورداختب

 .ب من ور برر ی اثرات نامتقار  ،تغییرات مثب
ود تفکیک شدهاند تا برر ی شود ه آیا تغییرات مثب

و منفی تیم

نفب

و نبرخ

و منفی متغیرهبا تبأثیرات

مختلفی بر نرخ بیکاری دارند یا خیر .مدو مورد ا بتفاده برگرفتب از  ARDLخطبی
وسرا و همکارا  )2001( .و مدو  NARDLغیر خطی نامتقبار شبین و همکبارا
( )2013می باشد .هر دو مدو خطی و غیرخطی ویود رابطب طبو نی مبدت ببین
متغیرهای ورودی (تیم

نف

و نرخ ود) و نرخ بیکاری را تأیید میهنند .اگرگ

در مدو خطی صرفا نرخ ود بر نرخ بیکاری اثرگذار ا
می دهد ه افزایش تیم

نف

اما مدو غیرخطی نوا

نیزدر بلندمدت اثبر مانباداری ببر نبرخ بیکباری در

ایرا دارد .این مطالا با تفکیک اثر افزایش و هاهش نرخ ود و تیمب

نفب

ببر

نرخ بیکاری در ایرا نوا می دهد ه افزایش و هاهش نرخ ود بر نبرخ بیکباری
اثرگذار ا

در لالیک در مورد تیم

نف

تنها افزایش آ اثر ماناداری ببر نبرخ

بیکاری دارد .لذا یا تگذارا میتوانند با تغییر نرخ ود ببا تویب بب گگبونگی
اثرگذاری افزایش و هاهش آ بر نرخ بیکاری ،نرخ بیکاری را بب میبزا بهینب آ
هاهش دهند .از آنجا ه ایرا در اوهای اخیر با تحریمهبای شبدید اتتابادی و
هاهش میزا فرو

نف

موای ا

هاهش نرخ بیکاری محسوب گردد.

 ،نبرخ بود مبیتوانبد اببزار منا ببی ببرای
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