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چکیده
نحوهی عکسالعمل بازار کار به شوکهای وارده ،بیانگر برقراری فرضیهی نرخ طبیعی و یا در مقابل آن
فرضیهی اثر تأخیری است .در این مطالعه با استفاده از نسلهای اول و دوم آزمون ریشه واحد پانل با تأکید بر
نسل دوم ،فرضیهی وجود اثر تأخیری در برابر نرخ طبیعی در بازه زمانی بهار  1831تا پاییز  1831مورد
بررسی قرار گرفته است .استفاده از رویکرد بهکار رفته در این مطالعه از دو جهت شبهات احتمالی در نتایج
پیشین را کاهش میدهد .اوالً با افزایش حجم نمونه با استفاده از دادههای پانل بهجای دادههای سری زمانی
و ثانیاً استفاده از روشی جدید که بهدلیل دقت باال در نتایج ،کاربرد فراوانی در جهت شناسایی ریشه واحد
دارد .نتایج آزمون های نسل اول بر مانا بودن نرخ بیکاری و رد فرضیهی اثر تأخیری داللت دارد درحالیکه
آزمونهای نسل دوم ،وجود  1روند تصادفی مشترک در متغیر مورد بررسی را نشان میدهد و در نتیجه
فرضیهی وجود اثر تأخیری در نرخ بیکاری اقتصاد ایران پذیرفته میشود .از آنجاییکه با وجود وابستگی
مقطعی در پانل ،نسل دوم آزمونهای ریشه واحد کارایی باالتری دارند ،وجود اثر تأخیری در نرخ بیکاری
تأیید میشود .شرایط موجود بازار کار نیز مؤید اثر فوق است .با اثبات وجود اثر تأخیری اعمال سیاستهای
بلندمدت بهجای راهحلهای کوتاهمدت برای ثبات بخشیدن به بازار کار پیشنهاد میشود.
کلیدواژهها :اثر تأخیری ،دادههای پانل ،رویکرد پانیک.
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 .1مقدمه
نرخ بيکاري به همراه نرخ رشد ،و تورم بهعنوان معياري براي سنجش اوضاع کالن اقتصادي شناخته
ميشود .اقتصاددانان با تحليل تغييرات گذشته هر یک از این شاخصها روند آتي را براي
سياستگذاران ترسيم و چشماندازي از آینده ارائه ميکنند .ابعاد اهميت بيشتر نرخ بيکاري بهعنوان
نماگري از اوضاع اقتصادي-اجتماعي را ميتوان از دو منظر اقتصاد توسعه و اقتصاد متعارف روشن
ساخت.
از منظر اقتصاد توسعه ،ميتوان به چند نکته اشاره کرد .نکته اول اینکه با وجود همه تفاوتهایي
که در تجربههاي توسعه در طول تاریخ وجود داشته ،نقطه عزیمت همه تجربههاي توسعه عبارت
است از اولویت حداکثرسازي استفاده از ظرفيتهاي سرمایه انساني .یعني هر کجا از فرآیند توسعه
دچار اختالل ميشود ،یکي از مؤلفههاي جدي توضيحدهنده اختالل ،ميزان و نحوهي استفاده از
نيروي کار انسانها است .نکته دوم اینکه اشتغال به همان اندازه که رکن اصلي توسعه محسوب
ميشود و مهمترین عامل شکلدهنده توسعه است مانند خود توسعه یک پدیده چندبعدي است و
برخي از نظریهپردازان از جمله آمارتياسن 1در بحثهاي اشتغال از یکطرف روي این نکته پافشاري
ميکنند که براي شناخت یک پدیده چند بعدي لزوماً باید روششناسي متناسب با آن را اختيار کرد و
از طرف دیگر در مقام دفاع از این ایده مهمترین نکتهاي که بيان ميکنند این است که رویکردهاي
تک بعدي به هيچ وجه نميتواند بصيرتهاي مورد نياز راجع به ابعاد اهميت مسأله اشتغال و بيکاري
را براي ما آشکار کند (مؤمني .)1 :1131 ،سومين و آخرین نکته که از منظر اقتصاد توسعه به اهميت
اشتغال و وضعيت نرخ بيکاري مينگرد تا حدود زیادي با نکته قبلي مرتبط است .سن )1991( 2معتقد
است تغييرات نرخ بيکاري نسبت به دیگر متغيرهاي کالن اقتصادي وجوه بيشتري از حيات جمعي را
تحت تأثير قرار ميدهد و به همين دليل است که از برخي جهات حتي با منطق اقتصادي ،اهميت
وجوه غيراقتصادي اشتغال از وجوه اقتصادياش بيشتر است و این چيزي نيست که با ابزارهاي متداول
قابل درک باشد.
از منظر اقتصاد متعارف و صرفاً با مرور تئوريهاي اقتصاد کالن نيز ميتوان به اهميت بيشتر نرخ
بيکاري بهعنوان نماگري مهم از فضاي اقتصادي موجود پي برد .از جمله این تئوريها ،توضيح اوکان
از ارتباط ميان تغييرات نرخ بيکاري و نرخ رشد و همچنين دیدگاه فيليپس در مورد روابط کوتاهمدت و
بلندمدت ميان نرخ بيکاري و نرخ تورم است .این دو فرضيه تا به امروز در کشورهاي مختلف با
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روشهایي متفاوت مورد آزمون قرار گرفته 1که نشانگر اهميت باالي ارتباط ميان نرخ بيکاري با دیگر
متغيرها است.
دو تئوري یاد شده (مدل اوکان و منحني فيليپس) نشان ميدهد که بازار کار تا چه حد با دیگر
متغيرهاي کالن اقتصادي ميتواند مرتبط باشد .بهواسطه ارتباط آشکار متغير نرخ بيکاري با سایر
متغيرهاي کالن اقتصادي ،شناخت دقيق رفتار این متغير در طول زمان ،امکان پيشبيني روند آتي ،با
خطاي کمتر را ميسر خواهد کرد .در مقابل ،عدم شناخت کافي پيرامون عکسالعمل متغير بيکاري
بهعنوان شناسهاي از بازار کار ،در برابر شوکهاي وارده ميتواند منجر به اعمال سياستي نادرست شده
و نه تنها از شدت شوک کاسته نميشود بلکه بر آن افزوده شده و بهواسطه ارتباطات موجود ميان نرخ
بيکاري و دیگر متغيرهاي کالن ،بخشهاي دیگر اقتصاد نيز متحمل آسيبهاي ناشي از شوک وارده
خواهند شد.
در ادبيات اقتصادي و در سده اخير روشي براي بررسي نحوه عکسالعمل متغيرها به شوکهاي
وارده و رفتار آتي آنها ،تحت عنوان تحليل ریشه واحد معرفي شد .بر این اساس سريهاي زماني
مربوط به هر متغير با آزمونهایي مورد بررسي قرار ميگيرد و در صورت وجود ریشه واحد ،سري نامانا
خوانده ميشود .در حقيقت نامانایي به شرایطي براي سري مورد بررسي اطالق ميشود که در صورت
وارد آم دن شوک به متغير ،نوسانات ایجاد شده ميرا نخواهد بود و به بياني دیگر اثرات دائمي بهدنبال
خواهد داشت .مانایي نيز شرایط متضادي را وصف ميکند به این معنا که در چنين حالتي نوسانات
ایجاد شده ناشي از شوک وارده دائمي نبوده و پس از چند دوره ،سري زماني به مقادیر بلندمدت خود
باز ميگردد .همچنين در تئوريهاي مدلسازي جهت پيشبيني روند آتي متغيرها ،مانایي و نامانایي با
تأثيرگذاري رفتار گذشته در پيشبيني وضعيت آینده اهميت ميیابد .اگر نرخ بيکاري نامانا باشد روند
گذشتهي این نرخ کاربردي در پيشبيني وضعيت آتي ندارد و یا در نهایت تأثير بسيار اندکي بر این
پيشبيني ميگذارد و بهعکس ،در صورت مانا بودن ميتوان از مقادیر گذشته و تغييرات آن براي
پيشبيني روند آینده متغير استفاده کرد (امابل 2و همکاران.)111 :1991 ،
با این اوصاف مانایي و نامانایي متغيرهاي اقتصادي در انتخاب سياستهاي مناسب جهت دست
یافتن به مقادیر بلندمدت مطلوب و همچنين نحوه مدلسازي جهت پيشبيني شرایط آتي تأثير
مستقيم دارد .بهعنوان نمونه اگر نرخ بيکاري مانا باشد ،نوسانات ناشي از شوکهاي وارده موقتي و
ميرا خواهد بود و در این حالت سياستگذاري در افق بلندمدت جهت خنثيکردن اثر شوک کارآمد
نيست ،زیرا که روند نرخ بيکاري به مقدار بلندمدت خود باز خواهد گشت و اعمال سياست تنها ممکن
 .1بهعنوان نمونهاي از جدیدترین مطالعه در مورد الگوي اوکان به اخباري و آماده ( )1191مراجعه شود.
2. Amable
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است منجر به فاصله گرفتن بيشتر نرخ بيکاري از مقادیر بلندمدت خود شود .از سوي دیگر اثبات وجود
ریشه واحد در نرخ بيکاري منجر به دائمي شدن اثرات ناشي از شوک در این نرخ خواهد شد و انتظار
ميرود نرخ بيکاري از مقادیر بلندمدت خود دور شود .در این شرایط به نظر ميرسد سياستگذاري در
افق بلندمدت کارآمدتر خواهد بود.
در ادبيات اقتصادي نامانایي یا همان ماندگاري اثر شوکهاي وارده در حوزه بازار کار با عنوان
فرضيهي اثر تأخيري 1شناخته ميشود .این فرضيه به لحاظ مفهومي در مقابل فرضيه نرخ طبيعي
بيکاري قرار ميگيرد .گفته ميشود 2با وارد شدن شوک به نرخ بيکاري ،اگر در گذر زمان اثر شوک
خنثي و این نرخ به مقدار بلندمدت خود همگرا شود ،بيکاري در شرایط نرخ طبيعي خود قرار خواهد
گرفت .ایرادهاي تئوریک و تجربي بسياري که اخيراً بر مفهوم نرخ طبيعي بيکاري وارد شده ،بر ضعف
آن در تحليل پویایيهاي نرخ بيکاري داللت دارد و در نتيجه تفسير دیگري راجع به پویایيهاي رفتار
بيکاري از سوي اقتصاددانان مطرح شده است که همگرایي بلندمدت اقتصاد به سوي وضعيت ساکن
یا مسير رشد متعادل را نقض ميکند (عيسيزاده و طبرسي .)111 :1191 ،در واقع تفسير جدید مطرح
شده مبتني بر انباشتگي پيامد شوکهاي گذشته است که اقتصاددانان براي توصيف این فرایند وابسته
به زمان ،آن را اثر تأخيري ناميدهاند .اثر تأخيري در بيکاري بيانگر تأثير نرخهاي گذشته بيکاري بر
تعادل بلندمدت بيکاري است (گيل-آالنا.)1211 :2001 ،1
همانطور که گفته شد براي شناسایي اثر تأخيري ،مانایي و نامانایي متغير نرخ بيکاري مورد آزمون
قرار ميگيرد .بنابراین انتظار ميرود به تعداد آزمونهاي ریشه واحد ،روشهاي متعددي براي شناسایي
اثر تأخيري وجود داشته باشد .در درجه اول آنچه در انتخاب آزمون شناسایي اثر فوق تعيينکننده
است ،نوع دادههاي نرخ بيکاري است .وقتي دادههاي سري زماني را مورد تحليل قرار ميدهيم از
آزمونهاي ریشه واحدي استفاده ميشود که لزوماً قابل استفاده براي تحليل اثر تأخيري در دادههاي
پانل نيستند .حتي زمانيکه دادههاي پانل نرخ بيکاري را مورد کاوش قرار ميدهيم نيز نميتوان از هر
نوع آزمون ریشه واحدي بهره برد .بهعنوان مثال وقتي وابستگي مقطعي در دادههاي پانل وجود داشته
باشد بنا بر مالحظاتي ،1نميتوان نتایج دستهاي از آزمونهاي ریشه واحد که تحت عنوان آزمونهاي
نسل اول از آنها یاد ميشود را مبناي پذیرش مانایي و یا نامانایي قرار داد .جهت رفع نارسایي به
وجود آمده در نتایج به علت وابستگي مقطعي ،آزمونهاي نسـل دوم ریشه واحد از سوي باي و ان-
1. Hysteresis effect hypothesis
 .2اگر چه به گفته گرانت ( )Grant, 2002هيچ اجماعي در مورد مفهوم نرخ طبيعي بيکاري وجود ندارد.
3. Gil-Alana
 .1جهت مطالعه بيشتر به باي و ان جي ( )2001و باي و ان جي ( )2001مراجعه شود.
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جي ،)2001( 1اُکانل )1993( 2و چانگ 2002( 1و  )2001معرفي شد که در مطالعه حاضر با تأکيد بر
رویکردي جدید که با عنوان  PANICشناخته ميشود و در نسل اخير آزمونهاي ریشه واحد قرار
ميگيرد ،مسأله وجود اثر تأخيري در دادههاي پانل نرخ بيکاري اقتصاد ایران مورد ارزیابي قرار خواهد
گرفت.
پيش از این ،مطالعه دیگري در مورد وجود اثر تأخيري در نرخ بيکاري اقتصاد ایران انجام شده 1که
وجوه تمایز آن با مطالعه حاضر عبارت است از اینکه اوالً ،در این مطالعه بهواسطه استفاده از دادههاي
پانل نرخ بيکاري مربوط به استانهاي کشور در بازه زماني بهار  1131تا پایيز  1191بهجاي استفاده از
دادههاي سري زماني جهت بررسي اثر تأخيري ،احتمال خطاي مربوط به تشخيص وجود ریشه واحد و
نامانایي به علت کوچک بودن حجم نمونه بهشدت کاهشیافته است .ثانياً ،استفاده از رویکرد
 ،PANICبا لحاظ وابستگي مقطعي نتایج دقيقتري در مقایسه با آزمونهاي نسل اول و آزمونهاي
ریشه واحد مربوط به سريهاي زماني ارائه ميکند .عالوه بر آنچه که بهعنوان وجه تمایز و مزیت
رویکرد  PANICنسبت به سایر رویکردها ذکر شد ،ميتوان صرفاً بهرهگيري از این روش براي
ردگيري اثر تأخيري در نرخ بيکاري را بهعنوان جنبه نوآورانه مطالعه حاضر بهحساب آورد .اگرچه
پيشينه تحقيق نشان ميدهد که رویکرد فوق به دليل مزیتهاي یاد شده ،در مطالعات خارجي به
کرات مورد استفاده بوده ولي تاکنون در هيچ موضوع اقتصادي مدنظر پژوهشگران داخلي قرار نگرفته
است.
پرسش اصلي در این مطالعه عبارت است از اینکه آیا اثر تأخيري در نرخ بيکاري اقتصاد ایران
وجود دارد یا خير و فرضيه تحقيق بر اساس شواهد موجود بازار کار اقتصاد ایران عبارت خواهد بود از
وجود اثر تأخيري در اقتصاد ایران .در کنار پاسخ دادن به پرسش اصلي تحقيق ،موضوع کارایي باالتر
آزمونهاي نسل دوم نسبت به آزمونهاي نسل اول در شناسایي ریشه واحد با وجود وابستگي مقطعي
نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت و به همين جهت با استفاده از هر دو نسل از آزمونها وجود این اثر
بررسي و نتایج با یکدیگر مقایسه خواهد شد .معيار تصميمگيري در مورد کاراتر بودن نسل دوم
آزمونهاي ریشه واحد نيز ،تطابق نتایج به دست آمده با فرضيهي تحقيق در نظر گرفته شده است.
در ادامه پس از مرور پيشينه پژوهش ،مباني نظري مربوط به فرضيه اثر تأخيري ارائه ميشود .سپس
روش تحقيق و رویکرد  PANICبراي بررسي وجود این اثر تشریح خواهد شد .در پایان ،نتایج
رویکرد فوق و نتایج مربوط به نسل اول آزمونهاي ریشه واحد محاسبه و با یکدیگر مقایسه ميشود.
1. Bai and Ng
2. O’Connell
3. Chang
 .1عيسي زاده و طبرسي
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 .2پیشینهی تحقیق
بالنچارد و سامرز )1931( 1معتقدند که حرکت نرخ بيکاري داراي ویژگي اثر تأخيري است به این معنا
که شوکهاي وارده بر بازار کار اثرات دائمي بر نرخ بيکاري دارند .در مقابل فلپس )1911( 2و
فریدمن )1913( 1معتقدند که بيکاري اصوالً به نرخ طبيعي در بلندمدت همگرا شده که اغلب با عنوان
فرضيه نرخ طبيعي شناخته ميشود .اگر این فرضيه ویژگيهاي سري زماني نرخ بيکاري را به درستي
توصيف کند به این مفهوم است که انحراف از نرخ طبيعي عمري کوتاه دارد و در نهایت این انحراف
از بين خواهد رفت .این دو فرضيهي رقيب بارها با استفاده از آزمونهاي ریشه واحد مرسوم روي نرخ
بيکاري بررسي شده است .در صورتي که وجود ریشه واحد در مطالعات تجربي رد نشده ،فرضيه اثر
تأخيري قابل پذیرش بوده درحاليکه رد شدن وجود ریشه واحد بهعنوان شاهدي بر وجود فرضيه نرخ
طبيعي بيکاري است.
بالنچارد و سامرز ( ،)1931برونلو ،)1990( 1ميچل ،)1991( 1رود )1991( 1و لئون -لدسما)2002( 1
از آزمونهاي ریشه واحد تک متغيره 3مرسوم براي بررسي نرخ بيکاري در اتحادیه اروپا استفاده کردند
و دریافتند که نرخ بيکاري اثرات تأخيري از خود نشان ميدهد .ميچل ( ،)1991بریتونگ )1991( 9و
هاتاناکا )1991( 10نشان دادند که نرخ بيکاري در آمریکا نامانا است درحاليکه نلسون و پلوسر11
( ،)1932پرون )1933( 12و ژیااو و فيليپس )1991( 11شواهدي در مورد مانا بودن این نرخ ارائه کردند.
وقتي گسترهي دادهها بهاندازه کافي وسيع نيست آزمونهاي مرسوم ریشه واحد از قبيل ،ADF
توان پایيني در سنجش مانایي دارند (چنگ 11و همکاران .)2012 ،مطالعات بعدي توسط ایم ،پسران و
شين ،)2001( 11هریس و تيزاواليس ،)1999( 11ماداال و وو ،)1999( 11لوین 13و همکاران ( )2002و

1. Blanchard and summers
2. Phelps
3. Friedman
4. Brunello
5. Mitchell
6. Roed
7. Leon-ledesma
8. univariate
9. Breitung
10. Hatanaka
11 Nelson and Plosser
12. Perron
13. Xiao and Phillips
14. Cheng
15. Im, Pesaran and shin
16. Harris and Tzavalis
17. Maddala and wu
18. Levin, Lin and chu
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کریستوپولوس و تزیونوس )2001( 1متدهاي ریشه واحد پنل را براي کمک به افزایش توان آزمونها
معرفي کردند .سانگ و وو )1991( 2در مطالعه خود با استفاده از آزمون ریشه واحد پانل لوین و لين1
( )1992وجود ریشه واحد نرخ بيکاري را در  13ایالت آمریکا رد کردند ولي قادر به رد وجود ریشه واحد
براي اکثر ایالتها بهصورت منفرد نبودند .لئون-لدسما ( )2002با استفاده از آزمون  IPSیافتههاي
قبلي را براي نرخ بيکاري  10ایالت آمریکا و منطقه کلمبيا تأیيد کرد.
گارسيا -سينتادو و دیگران )2011( 1اثر تأخيري و منابع ایجاد آن در نرخ بيکاري منطقهاي اسپانيا
را در بازهي زماني  1911-2011مورد تحليل قرار دادند .براي این منظور آنها از رویکرد PANIC
معرفي شده توسط باي و انجي ( )2001استفاده کردند .این رویکرد امکان تجزیهي نرخ بيکاري
مشاهده شده به عامل مشترک 1و اجزاي غيرمشترک 1را فراهم ميآورد .به اعتقاد آنها این رویکرد
شناسایي منبع اصلي که منجر به رفتار تأخيري در بيکاري منطقهاي اسپانيا شده را ممکن ميسازد.
نتایج نشان داد رفتار تأخيري در بيکاري دیده ميشود که به دليل وجود عامل مشترک نامانا پدید آمده
است .این نتایج به همراه وجود مانایي در اجزاي غيرمشترک ،بر هم انباشتگي جفتي 1ميان نرخهاي
بيکاري  11منطقه در اسپانيا داللت دارد که آن هم بهدليل وجود روند تصادفي مشترک که سريهاي
نرخ بيکاري منطقهاي را به هم مربوط ميسازد ،شکل گرفته است.
شيباموتو 3و همکاران ( )2011با استفاده از متد  PANICرویکرد همانباشتگي پانلي را براي درک
پویایيهاي رشد اقتصادي منطقهاي در ژاپن ارائه کردند .رویکرد فوق این امکان را فراهم آورد که هم
مسير رشد تعادلي بلندمدت و هم پویایيهاي کوتاهمدت در ميان مناطق تحليل شود.
گارسيا-سينتادو و دیگران ( 2011و  )2011با استفاده از رویکرد  PANICویژگيهاي رفتار
تصادفي انواع نرخ تورم در اقتصاد اسپانيا با استفاده از شاخص قيمت مصرفکننده ( 11 )CPIمنطقه و
 12گروه کاال و خدمات و شاخص قيمت توليدکننده ( )PPIبراي  21بخش صنعتي را مورد مطالعه
قرار دادند .شواهد در این مطالعه حاکي از وجود چهار روند تصادفي وابسته به هم است.
چنگ و همکاران ( )2012با استفاده از دادههاي پانل نرخ بيکاري آمریکا در سطح ایالتها به
بررسي رفتار تصادفي نرخ بيکاري در حالتي که وابستگي مقطعي 9در نظر گرفته شده پرداختهاند .در
این مطالعه ابتدا از متد  PANICبراي شناسایي اجزاء مشترک و غيرمشترک استفاده شده و سپس با
1. Christopoulos and Tsionas
2. Song and wu
3. Levin and Lin
4. Garcia-Cintado, Romero–Avila and Usabiaga
5. Common factor
6. idiosyncratic components
7. Pairwise cointegration
8. Shibamoto, Tsutsui and Yamane
9. Cross-section dependence
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استفاده از متد  RMA1وجود ریشه واحد مورد آزمون قرار گرفته است .نتایج نشان ميدهد وقتي
دادهها شامل دادههاي مربوط به رکود اخير ميشود ،شواهد معناداري پيرامون نامانایي جزء مشترک و
در نتيجه شکلگيري اثر تأخيري ،وجود دارد .عالوه بر این ،حتي زماني که مانایي وجود دارد شواهد از
وجود ماندگاري باالي جزء مشترک حکایت ميکند که در این حالت فرضيهي نرخ طبيعي بيکاري زیر
سؤال ميرود.
مطالعات دیگري نيز در ادبيات موضوع وجود دارد که با استفاده از دیگر متدها و رویکردهاي
اقتصادسنجي به تحليل اثر تأخيري در نرخ بيکاري پرداختهاند که جهت تلخيص در جدول زیر
گردآوري شدهاند.
جدول  :1مطالعات پیشینی که جهت بررسی اثر تأخیری از روشهای دیگری
بهجز رویکرد  PANICاستفاده کردهاند
نویسنده
عيسيزاده و طبرسي
()1191

روش

نتیجه

تکنيکهاي سري زماني با لحاظ شکست ساختاري

وجود اثر تأخيري در نرخ بيکاري اقتصاد ایران

لئون-لدسما ()2000

آزمون نسل اول ریشه واحد IPS

اوشقنسي)2011( 2
سانگ و وو ()1991
کاماررو و تاماریت1
()2001

روش LSTAR
آزمونهاي نسل اول ریشه واحد پانل
آزمون دیکي فولر در چارچوب مدل  SUREو داده-
هاي پانل
مقایسه نتایج آزمونهاي  ADFو -KPSS
برآوردگر  EMLو الگوي ARFIMA
آزمونهاي نسل اول ریشه واحد پانل (،LLC ،IPS
بریتونگ)

الوسون)2012( 1
مهان 1و همکاران
()2003

وجود اثر تأخيري براي کشورهاي اروپایي و وجود فرضيه نرخ
طبيعي بيکاري براي ایالتهاي آمریکا
پدیدهي اثر تأخيري در آمریکا غيرخطي است
وجود اثر تأخيري در نرخ بيکاري آمریکا
وجود اثر تأخيري در  1کشور از ميان کشورهاي OECD
وجود اثر تأخيري در نرخ بيکاري  3کشور از ميان کشورهاي
 OECDدر هر دو رویکرد
رد فرض اثر تأخيري در سه منطقه ایالت ماساچوست آمریکا

 .3مبانی نظری
وجود ریشه واحد در سريهاي زماني موجب ماندگاري اثر شوکهاي وارده ميشود و از سوي دیگر
امکان استفاده از دادههاي قبلي جهت ساختن الگویي براي پيشبيني روند آتي ميسر نخواهد بود .در
زمينه ماندگاري اثر شوک بر بازار کار که در نتيجهي نامانا بودن نرخ بيکاري ایجاد ميشود ،دو عقيده
وجود دارد .مباحث ارائه شده از سوي فریدمن ( )1913و فلپس ( )1911بر پایهي مانا بودن نرخ
بيکاري در اطراف نرخ بيکاري طبيعي شکل گرفته است .آنها معتقد بودند نرخ بيکاري در محدودهاي
1. Recursive mean adjustment
2. O’Shaughnessy
3. Camarero and Tamarit
4. Lavesson
5. Mohan
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از نرخ بيکاري طبيعي مانا است و هر شوکي که به نرخ بيکاري وارد آید ،اثر موقتي خواهد داشت و
نهایتاً این نرخ به مقدار نرخ طبيعي خود باز خواهد گشت .از سوي دیگر بالنچارد و سامرز ()1931
تئوري جایگزیني را با عنوان تئوري اثر تأخيري در نرخ بيکاري ارائه کردند .بر مبناي این نظریه
شوکهاي وارده بر نرخ بيکاري اثر دائمي بر نرخ بيکاري خواهند داشت و در حقيقت نرخ بيکاري
ناماناست و از فرآیند گام تصادفي پيروي ميکند و داراي حداقل یک ریشه واحد است .همچنين
بالنچارد و سامرز ( )1931نشان دادند که وابستگي زیادي ميان نرخ بيکاري کنوني و نرخ بيکاري
گذشته وجود دارد .به اعتقاد آنها کساني که براي یک دوره طوالني بيکار ميشوند ،تمایل به بيکار
ماندن دارند و در همين حال مهارتهاي آنها نيز کاسته ميشود .در این وضعيت است که ميتوان
دریافت چطور بيکاري در زمان گذشته ،نرخ کنوني بيکاري را تحت تأثير قرار ميدهد.
بالنچارد و سامرز ( )1931با استفاده از تئوري کارگران داخلي– خارجي 1توجيه دیگري را براي
اثبات وجود اثر تأخيري در بازار کار ارائه کردند .بر مبناي این تئوري اثر تأخيري ميتواند بهعنوان
نتيجه اختالف ميان کارگران داخل بنگاه (آنهایي که هماکنون مشغول به کارند) و کارگران خارج
بنگاه (آنهایي که بيکارند) شکل گيرد .فرض اول این تئوري آن است که کارگران شاغل متحد شده
و تمام قدرت چانهزني را در اختيار ميگيرند و توان تنظيم دستمزدها را دارند و فرض دوم آن است که
کارگران بيکار (یا همان خارج گود) جایگزین کارگران داخل گود نميشوند .دستمزدها در حدي تعيين
ميشود که اشتغال کارگران داخل گود را تضمين کند و جایگزیني کارگران داخل گود را با کارگران
خارج گود منتفي سازد .در این شرایط اگر شوکي منفي بر بازار کار وارد آید و منجر به کاهش اشتغال
کارگران داخل گود شود ،تعداد مشاغل مورد نياز در آینده بهمنظور اطمينان یافتن از استخدام دوباره
کارگران داخل گود کاهش و در نتيجه دستمزد بهينه این کارگران در دورههاي بعدي افزایش ميیابد.
در حالتي که تعداد کارگران داخل گود برابر با ميزان اشتغال است ،بالنچارد و سامرز ( )1931نشان
دادند که اشتغال داراي یک فرآیند ریشه واحد خواهد بود.2
زمـاني که بيکـاري از نوع ماندگار است و به بياني نرخ بيکاري داراي ریـشه واحـد است،
سيـاستگذاري و مداخله دولت در بازار کار ميتواند نرخ بيکاري را در دورهاي بلندمدت تغيير دهد و
بهعکس زماني که نرخ بيکاري نسبت به شوک داراي اثرات ماندگار نيست (یعني فاقد ریشه واحد
است) ،اثر مداخالت دولتي در کوتاهمدت ناپدید ميشود و بيکاري به مقادیر ميانگين اوليه خود
بازخواهد گشت و بنابراین مداخله دولت توجيهپذیر نيست.
آزمونهاي ریشه واحد راهي براي ارزیابي ماندگاري اثر شوک بهحساب ميآید .در کنار انجام
آزمونهاي ریشه واحد ،ابز ار دیگري نيز براي بررسي ماندگاري اثر شوک بر متغير وجود دارد که با نام
1. Insider-outsider theory
 .2براي مطالعه بيشتر در زمينه این تئوري به عيسيزاده و طبرسي ( )1191مراجعه شود.
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تکنيک ساختن فاصله اطمينان براي ضرایب خود رگرسيوني شناخته ميشود .این تکنيک در مواردي
که ریشه به یک نزدیک است نسبت به اکثر آزمونهاي ریشه واحد کارایي بيشتري از خود نشان
ميدهد زیرا که آزمونهاي معمول شناسایي ریشه واحد توان کمي در رد فرض صفر مبني بر وجود
ریشه واحد دارند .فاصله اطمينان فوق ميتواند براي بزرگترین ضریب خودرگرسيوني یا براي مجموع
ریشههاي خودرگرسيوني ساخته شود .در هر دو مورد وقتي فاصله اطمينان شامل  1باشد ،ميتوان
اظهار داشت که متغير مانا نيست () I(1بوده و در نتيجه ماندگاري اثر شوک وجود دارد) و وقتي این
فاصله دربرگيرنده  1نباشد ،متغير مورد بررسي روند مانا محسوب ميشود .در ادبيات مربوط به ساختن
فاصله اطمينان ،متدهاي زیادي معرفي شده است 1و از آنجا که در این مطالعه از این ابزار استفاده
نميشود به توضيحات اجمالي فوق بسنده کرده و در بخش بعدي به تشریح نسل اول و دوم آزمون-
هاي ریشه واحد پرداخته ميشود.
 .4روش تحقیق و مدل مورد بررسی
در این مطالعه براي پي بردن به وجود یا عدم وجود اثر تأخيري در نرخ بيکاري اقتصاد ایران از
روشهاي سنتي و نوین که تحت عنوان آزمونهاي نسل اول و دوم ریشه واحد از آنها یاد ميشود
استفاده شده است.
از زمان انتشار مطالعات لوین و لين ( 1991و  )1992و کوا )1991( 2تحقيق پيرامون ریشه واحد
نقشي مهم در تحليلهاي تجربي دادههاي پانل داشته است .در واقع ،تحقيق پيرامون سريهاي هم
انباشته در دادههاي پانل بهعنوان توسعهاي عظيم قلم داد شده و آزمونهاي ریشه واحد پانل در
زمينههاي مختلف اقتصادي از قبيل تحليل فرضيهي برابري قدرت خرید ،مسائل رشد و همگرایي،
پویایيهاي پسانداز و سرمایهگذاري و  ...مورد استفاده قرار گرفتهاند.
مطالعات نشان داده که آزمونهاي ریشه واحد در نمونههاي کوچک عموماً توان پایيني جهت تمایز
قائل شدن ميان سريهاي ناماناي داراي ماندگاري از سريهاي مانا دارند (چنگ و همکاران:2012 ،
 .)110یک راه براي افزایش توان آزمونهاي ریشه واحد افزایش حجم نمونه است .به این منظور در
این مطالعه از دادههاي پانل استفاده شده است.
اولين تفاوت مهم ميان آزمونهاي ریشه واحد در سريهاي زماني و دادههاي پانل مسأله ناهمگني
است .در سريهاي زماني ،تا وقتي ریشه واحد بهتنهایي آزمون ميشود ،ناهمگني مشکلي ایجاد نمي-
 .1ازجمله روشهاي معرفيشده عبارتاند از ،Asymptotic method :روش )Percentile_t ،local to unity of stock (1991
)Grid bootstrap of Hansen ،Percentile bootstrap of Efron and Tibshirani (1993) ،of hall (1992
)(1999
2. Quah

فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران

سال ششم -شماره  -22تابستان 1831

11

کند؛ اما در مورد دادههاي پانل مسأله به گونهي دیگري است .اگر بپذیریم که همان آزمون ریشه
واحد مورد استفاده در سريهاي زماني قابل استفاده براي دادههاي پانل هستند در حقيقت پذیرفتهایم
که پانل مورد نظر همگن بوده است .اما اگر هر برش مقطعي از پانل داراي پویایيهاي خاص خود
باشد ،پانل مورد بررسي ناهمگن و آزمونهاي ریشه واحد باید این ناهمگني را در نظر گيرند .پسران و
اسميت )1991( 1و هشياوو )1931( 2این مبحث را به عنوان نقطه عطفي در اقتصادسنجي دادههاي
پانل مطرح کردند.
لوین و لين ( 1991و  )1992و لوین ،لين و چو ( )2002آزمون ریشه واحدي را بر اساس برآوردگر
خودرگرسيوني ترکيبي ،1پيشنهاد کردند .آزمونهاي متعدد دیگري نيز با لحاظ ناهمگني از سوي ایم و
همکاران ( ،)2001ماداال و وو ( ،)1999چوي )2001( 1و هدري )2000( 1ارائه شده است.
در کنار تکامل صورت گرفته در آزمونهاي ریشه واحد به لحاظ در نظر گرفتن مسأله ناهمگني،
اخيراً تکامل دومي نيز که وجود وابستگي مقطعي را در این آزمونها لحاظ ميکند ،اتفاق افتاده است.
براساس اینکه آزمونهاي ریشه واحد ،وابستگيهاي مقطعي ميان جمالت پسماند را در نظر ميگيرند
یا خير ،این آزمونها به دو دستهي نسل اول و نسل دوم تقسيم ميشوند .جدول زیر این تقسيمبندي
را نشان ميدهد.

1. Pesaran and Smith
2. Hsiao
3. Pooled estimator of the autoregressive parameter
4. Choi
5. Hadri
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جدول  :2دستهبندی آزمونهای نسل و نسل دوم ریشه واحد

نسل اول آزمونهاي ریشه واحد پانل
 -1آزمونهاي ریشه واحد با فرض نامانایي

بدون لحاظ وابستگي مقطعي
لوین و لين ( 1992و )1991
لوین ،لين و چو ()2002
هریس و زاواليس ()1999
ایم و همکاران ( 1991و )2001
ماداال و وو ()1999
چوي ( 1999و )2001
بریتونگ ()2000
هدري ()2000

نسل دوم آزمونهاي ریشه واحد پانل
 -1ساختار عاملي1

با لحاظ وابستگي مقطعي
باي و انجي ()2001
مون و پرون)2001( 2
فيليپس و سول)2001( 1
پسران)2001( 1
چوي ()2002
اُکانل ()1993
چانگ ( 2002و )2001

 -2آزمون ریشه واحد با فرض صفر مانایي

 -2دیگر رویکردها

در این مطالعه در کنار آزمون نسل دومي ریشه واحد پانل با ساختار عاملي باي و انجي ( 2001و
 )2001و متد  ،PANICنتایج آزمونهاي نسل اولي لوین ،لين و چو ( ،)2002ایم و همکاران ()2001
و بریتونگ ( )2000نيز جهت مقایسه ارائه شده است .براي بررسي وجود وابستگي مقطعي در پانل
آزمونهاي بروش و پاگان )1930( 1و پسران ( )2001به کار گرفته شده و پيش از همه این آزمونها،
به دليل استفاده از دادههاي فصلي و امکان تأثيرگذار بودن اثرات فصلي بر نتایج تحقيق ،براي
تشخيص اثرات فصلي در دادهها و حذف آن با کمک فيلتر  X12از آزمون پيشنهادي هيلبرگ ،انگل و
یو )1990( 1که با نام هگي 1شناخته ميشود ،استفاده شده است .از آنجاکه آزمون مربوط به تشخيص
اثرات فصلي ،آزمونهاي نسل اول و آزمونهاي بررسي وجود وابستگي مقطعي مورد استفاده در این
مقاله ،کامالً شناخته شده هستند ،از تشریح نحوهي محاسبه آنها خودداري کرده و براي مطالعه به
منابع ارجاع داده ميشود 3و در ادامه فقط رویکرد  PANICتشریح ميشود.
1. Factor structure
2. Moon and perron
3. Phillips and Sul
4. Pesaran
5. Breusch and Pagan
6. Hylleberg S., Engle R. F., Granger
7. HEGY
 .3براي آزمون  HEGYبه اندرس ( )1131جلد اول صفحه  ،110براي آزمون  IPSبه ایم و همکاران ( ،)1991براي آزمون  LLCبه لوین و
همکاران ( ،)2002براي آزمون بریتونگ به بریتونگ ( )2000و براي آزمونهاي وابستگي مقطعي به بروش و پاگان ( )1930و پسران ()2001
مراجعه شود.
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 .1-4آزمون نسل دوم ریشه واحد پانل
با فرض وجود فرآیند خودرگرسيوني از درجه اول در دادههاي پانل نرخ بيکاري ،ميتوان فرآیند زیر را
متصور شد:

()1

Uit  iUi ,t 1  diti   it

 i=1,…,Nو t=1,…,T

که  uنرخ بيکاري در استان iام در دورهي  dit ،tمتغيرهاي برونزا شامل اثرات ثابت یا روندهاي
منفرد i ،ضرایب خودرگرسيوني و   itجمله خطا با توزیع غيرمشترک مستقل 1است.
آزمونهاي نسل دوم ریشه واحد پانل فرض استقالل برشهاي مقطعي را کنار ميگذارد .مسأله در
این نسل از آزمونهاي ریشه واحد شناسایي این وابستگيهاي مقطعي است .محققان در پاسخ به لزوم
شناسایي ریشه واحد با در نظر گرفتن وابستگيهاي مقطعي ،متدهاي مختلفي ارائه کردهاند .یکي از
این روشها که وابستگي مقطعي را در نظر ميگيرد ،با عنوان تحليل عامل مشترک 2شناخته ميشود.
رویکرد  PANICبر مبناي همين روش به تجزیهي متغير مورد بررسي به دو جزء مشترک و
غيرمشترک و آزمون مانایي ميپردازد.
پيش از تشریح جزئيات ،نگاهي کلي به روند تحليل در رویکرد  PANICميتواند در درک آن
مؤثر باشد .این رویکرد ،سري دادههاي قابل مشاهده را به دو قسمت ،شامل عوامل مشترک و
غيرمشترک ،تقسيم کرده و مانایي را در هر بخش مورد بررسي قرار ميدهد .در صورتيکه مشخص
شود تنها یک عامل مشترک وجود دارد ،این رویکرد به تحليل مانا بودن یا نبودن فرآیند خواهد
پرداخت .اگر در حال بررسي عوامل چندگانه با استفاده روش تحليل عوامل هستيم ،این رویکرد تعداد
روندهاي تصادفي مستقل ( )r1از بين عوامل مشترک موجود ( )rرا تعيين ميکند .همچنين در صورتي
که در جمالت خطاي غيرمشترک 1ریشه واحد وجود داشته باشد رویکرد  PANICقادر به تشخيص
آن است .جنبه مهم این رویکرد آن است که بدون توجه به مانایي یا نامانایي عوامل مشترک وجود
ریشه واحد در جمالت خطاي غيرمشترک را آزمون ميکند.
در حقيقت آزمون ریشه واحد روي عوامل ،بهطور مجانبي مستقل از آزمون مربوط به ریشه واحد
روي جمالت خطـاي غيرمشترک است .وقتي تنها یک عامـل مشترک تشخيص داده ميشود ،دو
آزمون تک متغيره ریشـه واحد بر اساس آزمون  tسعـيد و دیکي ( )1931که بهصورت ) ADFeˆ (iو
) ADFFˆ (iتعریف ميشـود مورد استفاده قرار ميگيـرد .در مواردي که بيش از یک عـامل

1. Independent idiosyncratic disturbance
2. Common factor analysis
3. Idiosyncratic errors
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مـشترک وجـود دارد ،r>1 ،دو آزمــون  MQfو  MQcکه به ترتيب آزمون فيلتر 1و آزمون
نام دارد براي تعيين تعداد عوامل نامانا به کار گرفته ميشود .1این دو آزمـون شکل تعدیل شده
آزمونهاي  Qfو  Qcکه توسط استاک و واتسون ( )1933ارائه شد ،است (باي و انجي:2001 ،
.)1112
 .2-4رویکرد  PANICبا لحاظ عرض از مبدأ
باي و انجي ( 2001و  )2001آزمون ریشه واحدي که وابستگي مقطعي بالقوه را بهحساب ميآورد،
ارائه و رویکرد نسبتاً ساده تحليل عاملي را به فرم زیر معرفي کردند.
فرض ميکنيم که  ،Uitدادههاي مـربوط به نرخ بيکاري را ارائه کند .مدل تحليل عاملي باي و
انجي ( )2001به قرار زیر خواهد بود:
()2

تصحيح2

Uit  Dit  iFt  eit

در الگوي فوق ،سري  Uitبه یک جزء قطعي ناهمگن -که در اینجا فرض بر عرض از مبدأ بودن
این جزء است ،Dit ، -یک جزء مشترک iFt ،و یک جمله خطاي غيرمشترک ،eit ،1تجزیه ميشود.
 Ftبرداري  r×1از عوامل مشترک است.
در این رویکرد ،گفته ميشود  Uitناماناست اگر حداقل یک عامل مشترک از بردار  Ftنامانا و/یا
جزء خطاي غيرمشترک  eitنامانا باشد .هيچ تضميني مبني بر اینکه دو جمله  Ftو  eitویژگيهاي
پویاي مشابهي داشته باشند وجود ندارد و این امکان وجود دارد که یکي از این دو جمله مانا و دیگري
نامانا باشد .در حالتي نيز ممکن است برخي اجزاي  I(0) ،Ftباشند و مابقي ) ،I(1یا  Ftو  eitميتوانند
با درجات مختلفي هم انباشته باشند .باید توجه داشت اگر تمام عوامل ) I(1باشند ،ترکيب خطي آنها
نيز ) I(1خواهد بود .اگر تمام عوامل ) I(0باشند ،ترکيبات خطي آنها ) I(0خواهد بود .ترکيبات
خطي عوامل ) I(1و ) I(0همچنان ميتواند ) I(1باقي بماند.
در هر حال روشن است که سري تعریف شده بهعنوان مجموع دو جزء که ویژگيهاي پویاي
متفاوتي دارند؛ خود ،ویژگيهاي متفاوت از مجموعهي آن دو جزء دارد .بر این اساس اگر  Uitشامل
گسترهي وسيعي از اجزاء مانا و نامانا باشد ،بررسي مانایي ميتواند با دشواريهایي همراه شود .به
همين دليل باي و انجي ( )2001به جاي آزمون مستقيم مانایي  ،Uitآزمون جداگانهاي را براي وجود
ریشه واحد در اجزاء مشترک و غيرمشترک پيشنهاد ميکننـد .این رویکرد با نام  PANICمعرفي
ميشود .در این رویکرد امکان آزمون جداگانه عوامل (یا عامل) مشترک ( )Ftو جمالت خطاي
1. “filtered” test
2. “corrected” test
 .1براي مطالعه بيشتر به باي و ان جي ( )2001صفحه  1111مراجعه شود.
4. Idiosyncratic
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غيرمشترک ( )eitجهت شناسایي منبع نامانایي فراهم شده است .در صورتي که  Ftنامانا اما  eitمانا
باشد ،گفته ميشود که نامانایي  Uitبه دليل منبعي فراگير 1بوده است .از سوي دیگر اگر  Ftمانا باشد
اما  eitنامانا باشد ،بر این اساس منبع نامانایي  Uitبه دليل یک سري خاص 2است و مشخصاً اگر  Ftو
 eitهر دو نامانا باشند ،هم عامل مشترک و هم جزء غيرمشترک در نامانایي  Uitنقش دارن (باي و
انجي.)1111 :2001 ،
یکي از مزایاي این رویکرد همانطور که فلسفه وجودي نسل دوم آزمونهاي ریشه واحد ایجاب
ميکند ،در زمينه وابستگي مقطعي است و به این حقيقت باز ميگردد که جزء غيرمشترک  eitميتواند
اندکي در بين اجزاي منفرد داراي همبستگي باشد درحاليکه همزمان کل سري  Uitميتواند
همبستگي باالیي را نشان دهد .مزیت دیگر استفاده از رویکرد  PANICآن است که برخالف دیگر
آزمونهاي ریشه واحد پانل بر اساس ساختار عاملي از قبيل آنچه مون و پرون ( )2001و پسران
( )2001ارائه کردهاند و فرض ميکنند اجزاي مشترک و غيرمشترک داراي درجه انباشتگي مشابه
هستند؛ رویکرد  PANICبه اندازه کافي براي درجات مختلف انباشتگي در عوامل (یا عامل) مشترک
و اجزاي غيرمشترک انعطافپذیر است (گارسيا-سينتادو و همکاران.)11 :2011 ،
در مطالعه حاضر فرض ميکنيم که جزء قطعي  Ditاز معادله ( )2ميتواند بهوسيلهي اثرات منفرد،
 αiو بدون روند زماني ارائه شود .1بنابراین ،مدل ( )2را ميتوان به فرم زیر نوشت:
()1

t=1, …, T

Uit  i  iFt  eit

()1

m=1, …, r

Fmt  m Fm,t 1  mt

()1

i=1, …, N

eit  i ei ,t 1   it

در این الگو  mامين عامل مشترک ، Fm,t ،مانا است اگر   m  1باشد و جزء غيرمشترک،eit ،
مربوط به  iامين عضو منفرد ماناست اگر  i  1باشد .هدف ،پي بردن به مانایي  Fm,tو  eitاست
با این فرض که این اجزا مشاهدهشده نيستند و باید برآورد شوند .باي و انجي ( )2001این مطلب را
با برآورد عوامل در حالت تفاضل مرتبه اول دادهها و جمع زدن عوامل برآورد شده پيادهسازي کردند.
فرض ميکنيم که تعداد عوامل مشترک ،r ،در تفاضل اول مشخص است .مدل قبل را در تفاضل
مرتبه اول بهصورت زیر نشان ميدهيم:
()1

Ui ,t  i ft  zi ,t

1. Pervasive source
2. Series-specific source
 .1در بخش نسل دوم آزمون ریشه واحد پانل علت استفاده از فرم بدون روند توضيح داده شده است.
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در عبارت فوق  zit  eitو  ft  Ftکه  E( ft )  0است .عالوه بر این خواهيم داشت:

()1

... U N ,2 




U N ,T 

 f 2 
 (1,r ) 
 U1,2
 1 
 f

 (1,r ) 
3
U1,3




(1,
r
)
  ... , f 
, X 
) ( N ,r
  (T 1,r )  ...  (T 1, N )  ...
 

 N 
 fT 
 (1,r ) 
 U1,T
 (1,r ) 
 

رویهي آزمون باي و انجي ( )2001در گام اول عبارت است از برآورد عوامل مشترک در حالت
 U i ,tبا استفاده از متد مؤلفههاي اساسي .1مقدار برآورد شده ˆ fاز ماتریس T  1 ،f

برابر

ماتریسي است که ستونهایش بهوسيله  rبردار ویژه به همراه بزرگترین مقدار ویژه  rاز ماتریس
 XX تعریف شده است .ماتریس  ،N×rبارهاي عاملي 2برآورد شده است که با ̂ نشان داده شده و
بهصورت زیر محاسبه ميشود:
)ˆ  X fˆ / (T  1

ˆzˆ  y  ˆ f

()3
()9

i t

i ,t

i ,t

سپس ادامهي روند برآورد بر مبناي متغيرهاي جمع زده شدهي زیر تعریف ميشود:
()10

t=2, …, T ،m=1, …, r ،i=1, …, N

t

t

s 2

s 2

Fˆm,t   fˆm,s , eˆi ,t   zˆi ,s

باي و انجي ( )2001فرض وجود ریشه واحد در جزء غيرمشترک ei,t ،و در عوامل مشترک Ft ،را
با متغيرهاي برآورد شدهي  Fˆm ,tو  ، eˆi ,tآزمون ميکنند.
براي آزمون ریشه واحد در اجزاي غيرمشترک ،باي و انجي ( ،)2001الگوي  ADFرا بهصورت
زیر برآورد کردند:
pi

()11

eˆi ,t   i ,0eˆi ,t 1    i , p eˆi ,t  p  i ,t
p 1

1. principal components
2. loading factors
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با آمارهي  tمربوط به آزمون ) ADFeˆc (iیا ) ADFeˆ (iبه ترتيب براي حاالتي که فقط عرض
از مبدأ و روند خطي در الگوي ( )2لحاظ شده ،در مورد مانایي یا نامانایي اجزاي غيرمشترک
تصميمگيري ميشود.
باي و انجي ( )2001براي آزمون نامانایي در عوامل مشترک ،استفاده از آزمون  ADFبراي حالتي
که تنها یک عامل مشترک در بين  Nمتغير ( )r=1وجود دارد و یا آزمون رتبه 1زماني که  r>1است را
پيشنهاد ميکنند .وقتي  r=1است مدل  ADFبهصورت زیر خواهد بود:
p

()12

Fˆ  Dt   i ,0 Fˆt 1    i , p Fˆt  p  i ,t
p 1

آمارهي  ADFبا  ADFFˆcو  ADFF̂به ترتيب براي حاالتي که تنها عرض از مبدأ و عرض از
مبدأ و روند وجود دارد ،نشان داده ميشود .براي حاالتي که عوامل مشترک چندگانه 2وجود دارد ،تعداد
روندهاي تصادفي مشترک در عوامل مشـترک با استفاده از آزمونهاي رتبهي اصالحشده 1تعيين مي-
شود.
همانطور که پيش از این اشاره شد ،براي تعيين تعداد عوامل مشترک (که پيش از انجام آزمون
مانایي فوق انجام ميشود) از روشهاي مختلفي استفاده ميشود .در این مطالعه با استفاده از معيار
اطالعات  BIC3و  IPCpتعداد عوامل مشترک محاسبه شده است.
 .3-4معیار اطالعات  BIC3و IPCp
معيار اطالعات  BIC3به فرم زیر محاسبه ميشود:
()11

) ( N  T  k ) ln( NT
)
NT

() BIC3 (k )  ˆ e2 (k )  kˆ e2 (kmax

که  rتعداد عوامل موجود در مدل ˆ e2 (k ) ،واریانس اجزاي غيرمشترک برآورد شده و ) ˆ e2 (kmax
واریانس اجزاي غيرمشترک برآورد شده با حداکثر تعداد عوامل است .باي و ان جي ( )2002نشان
دادهاند که عبارت داخل پرانتز در جمله دوم ،خطاي مربوط به برازش بيش از حد 1را نشان ميدهد و
بيانگر این حقيقت است که مدلهایي با تعداد بيشتر عوامل حداقل همچون مدلهایي با عوامل
مشترک کمتر ميتوانند برازش شوند اما کارایي با افزایش پارامترهاي مربوط به بارهاي عاملي 1برآورد
شده ،کاهش ميیابد.
1. rank test
2. multiple
3. modified rank tests
4. overfitting
5. factor loadings
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از آنجا که در حاالت معمول جمالت خطاي غيرمشترک ميتوانند داراي همبستگي سریالي باشند
و در مقاطع همبستگي از خود نشان دهند ،معيار اطالعات  BIC3داراي مزایایي است که منجر به
عملکردي بهتر در این شرایط ميشود (باي و انجي .)201-201 :2002 ،عالوه بر این مون و پرون
( )2001تأکيد ميکنند که معيار اطالعات  BIC3در انتخاب تعداد عوامل وقتي  Nو  Tکوچک هستند
( )min (N,T)<20عملکرد بهتري دارد .از آنجا که در این مطالعه  Nو  Tبيش از آن مقداري است
که معيار  BIC3داراي مزیت باشد ،عالوه بر این معيار از معيار  IPCpکه توسط باي ( )2001معرفي
شد نيز استفاده ميشود .1باي و ان جي ( )2002نشان مي دهند که این معيار عالوه بر نحوه محاسبه
از دو جهت با معيار  BIC3متفاوت است .تفاوت اول در این است که براي محاسبه معيار  IPCpاز
سطح دادهها استفاده ميشود درحاليکه براي محاسبه  BIC3به تفاضل اول دادهها نياز داریم .تفاوت
دوم آن است که معيار  IPCpتعداد عوامل مشترک نامانا را تعيين ميکند درحاليکه معيار BIC3
مجموعه عوامل مشترک را -چه مانا باشند و چه نامانا -مشخص ميکند.
 .5نتایج تجربی
در این قسمت پس از توصيف دادهها نتایج مربوط به آزمون وجود وابستگي در برشهاي مقطعي و
آزمون هگي براي شناسایي وجود اثرات فصلي ارائه ميشود .در صورت تأیيد وجود اثرات فصلي در
دادههاي نرخ بيکاري ،با استفاده از فيلتر  X12دادهها تعدیل ميشوند .دادههاي تعدیل شده در این
مرحله با استفاده از آزمونهاي نسل اول و دوم مورد بررسي قرار گرفته و فرضيه وجود اثر تأخيري در
نرخ بيکاري تحليل شده و نتایج با یکدیگر مقایسه ميشود.
 .1-5توصیف دادهها
در این مطالعه از دادههاي فصلي مربوط به نرخ بيکاري استانهاي کشور در بازه زماني بهار  1131تا
پایيز  1191استفاده شده 2که در نمودارهاي زیر نمایان است.

 .1جهت آشنایي با نحوه محاسبه این معيار به باي ( )2001مراجعه شود.
 .2انتشاریافته از سوي مرکز آمار ایران
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در بازهي زماني مورد بررسي استان لرستان در بين دیگر استانها باالترین نرخ بيکاري را ()%21/1
در زمستان  1191تجربه کرده درحاليکه پایينتـرین نـرخ بيکاري ( )%1/1مربوط به استـان
هرمـزگان بوده که در تابسـتان  1133ثبت شده است .محـاسبات در این مطـالعه با نـرمافـزارهاي
 Eviews 9 ،Jmulti 4و بسته  PANICrدر نرمافزار  RStudioصورت گرفته است.
 .2-5نتایج آزمون وابستگی در برشهای مقطعی1
وجود وابستگي مقطعي لزوم استفاده از آزمونهاي نسل دوم را براي ارزیابي وجود ریشه واحد توجيه
ميکند زیرا که این نسل از آزمونها با لحاظ وابستگي نتایج کاراتري را ارائه ميکنند .نتایج مربوط به
آزمون وابستگي مقطعي بروش و پاگان ( )1930و پسران ( )2001در جدول زیر ارائه شده است.
جدول  :3نتایج آزمونهای وابستگی مقطعی
مقدار آماره آزمون
بروش و پاگان ()CDlm
پسران ()CD

1111/221
12/12

p-value
0/00
0/00

با توجه به مقادیر آمارهي هر دو آزمون ،فرض صفر مبني بر عدم وجود وابستگي مقطعي در سطح
 %1رد ميشود و در نتيجه استفاده از آزمونهاي نسل دوم ضرورت ميیابد .به بياني دیگر نتایج فوق
استفاده از رویکرد  PANICرا توجيه ميکند.
 .3-5نتایج آزمون اثرات فصلی
در صورت وجود اثرات فصلي احتمال ميرود نتایج صحيحي در مورد وجود ریشه واحد و برقرار بودن
فرضيهي اثر تأخيري در نرخ بيکاري به دست نياید و بنابراین وجود اثرات فصلي با آزمون هگي مورد
بررسي قرار ميگيرد .نتایج این آزمون 2نشان ميدهد نرخ بيکاري در  21استان داراي اثرات فصلي
است .بنابراین گام بعدي تعدیل نرخ بيکاري  21استان با استفاده از فيلتر فصليزدایي  X12است.
 .4-5آزمون ریشه واحد پانل
پس از حذف اثرات فصلي از دادهها ،در این مرحله نتایج نسل اول و دوم ریشه واحد ارائه ميشود و
پس از آن نتایج هر یک از این دو نسل مورد تحليل قرار خواهد گرفت.
 .1-4-5نسل اول آزمونهای ریشه واحد پانل

در جدول زیر نتایج مربوط به آزمونهاي ریشه واحد  LLC ،IPSو بریتونگ ارائه شده است.

)1. cross-sectional dependence test (CD test
 .2به دليل نبود فضاي کافي جدول نتایج وارد متن نشده ولي نزد محقق موجود و قابل ارائه است.
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جدول  :4نتایج آزمونهای ریشه واحد نسل اول
روش

مقدار p
0/00
0/00
0/00

آماره
-12/03
-12/01
-1/11

IPS
LLC
بریتونگ

بر اساس جدول ( )1فرض صفر وجود ریشه واحد رد شده و در نتيجه ميتوان گفت دادههاي نرخ
بيکاري مانا هستند .نتایج فوق حاکي از رد فرضيه اثر تأخيري در نرخ بيکاري اقتصاد ایران و در
مقابل ،قبول وجود فرضيه نرخ طبيعي است .گام بعدي بررسي فرضيهي اثر تأخيري با لحاظ وابستگي
مقطعي است که بهواسطه آزمون نسل دوم ریشه واحد انجام ميشود.
 .2-4-5نسل دوم آزمون ریشه واحد پانل

همانطور که در بخش روش تحقيق گفته شد پيش از آزمون وجود ریشه واحد در سريهاي مربوط
به جمالت خطاي غيرمشترک و عوامل مشترک ،الزم است تعداد این عوامل با استفاده از معيارهاي
 BIC3و  IPCnمشخص شود .نتایج مربوط به این معيارها در جدول زیر ارائه شده است:
جدول  :5نتایج مربوط به معیارهای تعیین عوامل مشترک
تعداد عوامل ()k

IPC1
1/391111

IPC2
1/920121

IPC3
1/311111

BIC3
1/311113

2

1/311199

1/311113

1/111120

*1/119111

1

1/111111

1/311012

1/112191

1/321010

1

*1/119111

*1/111111

*1/119110

1/001111

1

* نشانگر تعداد عوامل مشترک بهينه است

هر سه معيار  ،IPCوجود  1عامل مشترک را تأیيد ميکند ،درحاليکه معيار  BIC3بر وجود دو
عامل مشترک داللت دارد .از آنجاکه در مطالعه حاضر  N=30و  T=43است ،بنابراین لزومي بر
استفاده از نتيجه معيار  BIC3نيست زیرا کاربرد این معيار همانطور که قبالً هم گفته شد در
مطالعاتي است که  min(N,T)<20باشد .بر این اساس تعداد  1عامل مشترک در پانل مربوط به نرخ
بيکاري استانهاي کشور شناسایي ميشود.
ستون دوم و سوم جدول زیر بهترتيب آماره  ADFو  KPSSمربوط به سريهاي زماني نرخ
بيکاري مشاهده شده در هر استان را نشان ميدهد .آمارهي به دست آمده در این دو ستون با فرض
عدم وجود روندي قطعي در سريها به دست آمده است و از آنجا که در دادههاي مورد بررسي روند
خطي قطعي مشاهده نميشود ،به انجام محاسبات تنها با لحاظ عرض از مبدأ بسنده ميکنيم.
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جدول  :6تحلیل نامانایی پانل در اجزای غیرمشترک و مشترک نرخ بیکاری
استان

)ADFyc (i
**

-1/111
-2/112
-2/213
-2/111
-2/11
-1/302
-2/013
-1/112
-2/113
-2/101
-1/111
*-2/1
-2/001
-2/101
***-1/021
-2/011
-1/311
-1/111
**-1/101
**-2/31
-2/211
-1/101
-1/111
**-1/119
***-1/111
**-1/133
**-1/111
-1/191
***-1/9
***-1/101

اردبيل
آذربایجان غربي
آذربایجان شرقي
بوشهر
چهارمحال و بختياري
ایالم
اصفهان
فارس
گيالن
گلستان
همدان
هرمزگان
کرمان
کرمانشاه
خوزستان
خراسان جنوبي
خراسان رضوي
خراسان شمالي
کهگيلویه و بویراحمد
کردستان
لرستان
مرکزي
مازندران
قزوین
قم
سمنان
سيستان
تهران
یزد
زنجان
سطح بحراني
-1/110
%1
-2/310
%1
-2/110
%10
آماره مربوط به آزمون  MQfو MQc

**** ،** ،

) S yc (i

)ADFeˆc (i
-1/111
**-1/931
-0/19
-1/111
-0/111
-1/111
**-1/912
-1/101
*-1/909
-0/119
-1/292
**-2/112
-0/001
-0/020
-0/919
-1/101
-1/122
-0/311
*-1/113
-1/111
-1/101
*-1/111
-0/211
-1/211
*-1/112
-0/131
-1/111
-0/111
***-2/312
-1/111

0/133
0/233
*0/131
0/211
0/119
0/119
0/211
0/111
0/22
0/119
**0/111
0/201
**0/112
0/219
0/111
**0/111
0/219
**0/122
*0/111
*0/112
0/119
**0/199
**0/101
0/212
0/191
0/039
0/102
**0/132
0/032
0/123

) Seˆc1 (i
***

-2/113
***-2/191
***-2/121
***-2/313
***-1/109
***-2/131
***-1/112
***-2/119
***-2/191
***-2/011
***-1/209
***-2/123
***-1/311
***-1/111
***-1/102
***-2/101
***-1/911
***-1/111
***-2/191
***-2/191
***-2/011
***-2/202
***-0/332
***-2/331
***-2/111
***-1/133
***-1/211
***-2/209
***-1/111
***-1/111

مقادیر بحراني
0/119
0/111
0/111

-2/130
-1/910
-1/120
11/919

0/111
0/121
0/211

 رد فرض صفر در سطوح  %1 ،%1و  %10به ترتيب مقدار بحراني مربوط به آزمون مانایي جزء غيرمشترک در سطوح  %1 ،%1و  %10به ترتيب عبارت است از  1/11 ،2/121و  1/232که با توجه بهآماره محاسبه شده ( )1/111فرض صفر مبني بر نامانایي رد ميشود.
 مقدار بحراني مربوط به آزمون  MQfو  MQcدر سطح  0/01برابر است با  13/101که باعث رد فرض صفر مبني بر تعيين صحيح تعداد 1روند تصادفي مشترک توسط معيار  IPCpنميشود.
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طبق جدول فوق ،آزمون مستقيم ریشه واحد  ADFو  KPSSروي دادههاي مشاهده شده نرخ
بيکاري نتایج مبهمي ارائه ميکند .از سویي بر اساس آزمون  ADFدادههاي برخي استانها مانا و
برخي دیگر نامانا هستند .فرض صفر وجود ریشه واحد در آزمون  ADFتنها براي  11استان از قبيل
خوزستان ،قم ،یزد و زنجان در سطح  %1اردبيل ،کهگيلویه و بویراحمد ،کردستان ،قزوین ،سمنان،
سيستان ،در سطح %1؛ هرمزگان در سطح  %10رد ميشود .از سوي دیگر آماره آزمون  KPSSکه با
) S yc (iنشان داده شده سريهاي مربوط به  11استان را که طبق آزمون  ADFمانا (نامانا) تشخيص
داده شد ،نامانا (مانا) معرفي ميکند و این یعني نتایج دو آزمون فوق در مورد این استانها در تناقض
است.
در این شرایط گام بعدي تعيين منبع نامانایي فوق است .از آنجایيکه معيار اطالعاتي مورد استفاده
تعداد  1عامل مشترک نامانا را تشخيص داد ،ميبایست براي کسب اطمينان از اینکه تعداد عوامل
مشترک بهطور صحيح برآورد شده ،از آزمونهاي  MQfو  MQcجهت تعيين تعداد روندهاي تصادفي
مشترک استفاده کنيم .در جدول مربوط به مقادیر بحراني آزمون فوق ،1مقدار بحراني براي  1عامل
مشترک در سطح  0/01عبارت است از  13/101که با توجه به آمارهي به دست آمده ( )11/919وجود
تعداد  1روند تصادفي مشترک تأیيد ميشود.
نتيجهي مربوط به آزمون  ADFروي سريهاي منفرد جزء غيرمشترک (ستون چهارم جدول
فوق) نشان از مانایي برخي از سريها و نامانایي برخي دیگر دارد .از آنجا که برخي از سريهاي جزء
غيرمشترک فوق نامانا هستند ،حداقل یکي از عوامل مشترک نامانا است و در نتيجه نميتوانيم از
آزمون  KPSSبراي تعيين مانایي سري غيرمشترک استفاده کنيم .در این حالت آزمون هم انباشتگي
شين )1991( 2مورد استفاده قرار ميگيرد .آماره این آزمون به بررسي هم انباشتگي ميان سري
مشاهده شده و جزء غيرمشترک ميپردازد که معادل است با آزمون مانایي سريهاي مربوط به عوامل
غيرمشترک .نتيجه این آزمون (ستون پنجم جدول فوق) نشان ميدهد که فرض صفر مبني بر وجود
همانباشتگي ميان سريهاي قابلمشاهده و جزء مشترک نامانا (یا همان مانایي جزء غيرمشترک) در
مورد نرخ بيکاري تمام استانها رد ميشود .بر این اساس در مورد برخي استانها ( 3استان که خانه
مربوطه در جدول  1رنگ شده است) شواهد متناقضي ميان نتيجه آزمون  ADFروي جزء
غيرمشترک و شين پدیدار ميشود درحاليکه در مورد برخي استانها ( 22استان) دو آزمون نتایج
یکدیگر را تأیيد ميکنند .نتایج متناقض فوق در مورد  3استان ميتواند ناشي از عملکرد ضعيف
آمارههاي مربوط به آزمونهاي مانایي و هم انباشتگي تکمتغيره به کار رفته باشد .براي غلبه بر این
مشکل عالوه بر آماره  PMSBکه توسط باي و انجي ( )2010ارائه شد ،آمارهي پيشنهاد شده از
 .1براي مالحظه جدول مربوط به مقادیر بحراني به باي و انجي ( ،)2001صفحه  1111مراجعه شود.
2. shin
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سوي باي و انجي ( )2001را نيز به کار ميگيریم .نتایج بهدست آمده مطابق جدول زیر حاکي از آن
است که ميتوان فرض صفر نامانایي جمعي 1در اجزاي غيرمشترک را قویاً رد کرد.
جدول  :7نتایج مربوط به آزمونهای نامانایی جمعی

Z eˆc

آماره بای و انجی ()2004

c
a

***1/111
***

P

-10/113

Pbc

***-1/109

PMSBc

***-1/111

آمارههای بای و انجی ()2010

رد فرض صفر در سطوح  %1 ،%1و  %10را با *** ** ،و * نشان داده شده است.
c

ˆ Z eداراي توزیع ) N(0,1با مقادیر بحراني  1/111 ،2/121و  1/232به ترتيب در سطوح  %1 ،%1و  %10است.

 Pbc ، Pacو PMSBc

داراي توزیع ) N(0,1با مقادیر بحراني  -1/111 ،-2/121و  -1/232به ترتيب در سطوح  %1 ،%1و  %10است.

هر چهار آماره مربوط به آزمون مانایي جمعي در سريهاي غيرمشترک ،فرض صفر نامانایي را رد
کردهاند .بنا بر نتایج به دست آمده از تجزیهي سريهاي قابل مشاهده نرخ بيکاري استانها به عوامل
مشترک و غيرمشترک ،ميتوان ادعا کرد درحاليکه در سريهاي غيرمشترک مانایي جمعي وجود
دارد ،منبع نامانایي در پانل همان  1روند تصادفي مشترک مستقل در سريهاي مشاهده شده نرخ
بيکاري است .همانطور که در بخش معرفي الگو نيز گفته شد ترکيب خطي چند عامل مانا و نامانا و
یا ترکيب خطي چند عامل نامانا ،نامانا خواهد بود و در صورتيکه ترکيب خطي عوامل ،نامانا و جزء
غيرمشترک ،مانا باشد (مطابق نتایج فوق) ،نامانایي نرخ بيکاري ،Uit ،بهدليل منبعي فراگير بوده است.
با این حساب اثبات ميشود که فرضيه اثر تأخيري در نرخ بيکاري قویاً پذیرفتني است.
نتیجهگیری
با توجه به اهميت دانستن نحوهي عکسالعمل بازار کار به شوکهاي منفي و مثبت وارده ،تحليل
مانایي نرخ بيکاري اجتنابناپذیر است .در ادبيات اقتصادي گفته ميشود وقتي اثرات شوک وارده بر
متغير ماندگار نباشد و پس از گذشت چند دوره ،به مقدار ميانگين خود بازگردد ،آن متغير مانا است .در
تئوريهاي مر بوط به بازار نيروي کار ،مفهوم مانایي نرخ بيکاري با اصطالح نرخ طبيعي بيکاري معادل
شمرده ميشود .در مقابل اگر شوک وارده به بازار نيروي کار اثرات ماندگاري را به همراه داشته باشد
بهنحويکه نرخ طبيعي بيکاري به تبعيت از نرخ جاري بيکاري ،جابجا شود ،شاهد پدیده اثر تأخيري در
نرخ بيکاري هستيم.
1. Joint nonstationarity
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سياستگذاران در بازار کار با شناخت صحيح ویژگيهاي رفتار نرخ بيکاري در مواجهه با شوکهاي
مثبت و منفي ،سياستهاي خاص هر حالت (وجود پدیده نرخ طبيعي و یا وجود اثر تأخيري) را اتخاذ
ميکنند .اصوالً وقتي وجود نرخ طبيعي بيکاري اثبات ميشود ،در صورت وارد شدن شوک به بازار کار
نيازي به استفاده از ابزارهاي اقتصادي براي بازگرداندن نرخ بيکاري به مقدار ميانگين نيست .در این
حالت دخالت دولت در تسریع روند رسيدن به تعادل ميتواند منجر به وخامت اوضاع شود .از سوي
دیگر وقتي وجود اثر تأخيري در نرخ بيکاري اثبات شود ،در صورت وارد آمدن شوک منفي به بازار کار،
دولت و سياستگذاران این حوزه بایستي با انتخاب ابزارهاي اقتصادي مناسب ،سياستهاي بلندمدتي
را براي ایجاد تعادل در پيش گيرند.
مطالعه حاضر به دنبال بررسي فرضيه اثر تأخيري در نرخ بيکاري است .یافتههاي مربوط به
آزمونهاي نسل اول ریشه واحد ( LLC ،IPSو بریتونگ) از رد فرضيه اثر تأخيري در نرخ بيکاري
اقتصاد ایران حکایت دارد ،درحاليکه نتایج نسل دوم آزمون ریشه واحد مبتني بر تحليل عاملي و
رویکرد  PANICقویاً وجود ریشه واحد و در نتيجه برقراري فرضيه اثر تأخيري در اقتصاد ایران را
اثبات ميکند .از آنجا که آزمون هاي انجام شده در این مطالعه نشان از وجود وابستگي مقطعي در
دادههاي پانل دارد ،نميتوان نتایج حاصل از آزمونهاي نسل اولي را پذیرفت و در نتيجه فرضيه وجود
اثر تأخيري در نرخ بيکاري پذیرفته ميشود .با وجود این اثر ،انتظار ميرود شوک وارد شده به بازار کار
اثرات ماندگاري از خود بر جاي گذاشته و هر شوک وارده منجر به جابجایي نرخ طبيعي بيکاري شود.
بنابراین تنها سياستهاي کارآمد بلندمدت ميتواند بازار کار را به تعادل بلندمدت بازگرداند.
نتيجه حاصله پيرامون وجود اثر تأخيري ،حقایق فعلي بازار کار اقتصاد ایران را تا حدودي توضيح
ميدهد .از دو منظر وجود اثر تأخيري در نرخ بيکاري اقتصاد ایران با توجه به شواهد موجود قابل
تحليل است .از منظر اول با ردگيري نتایج سياستهایي که مستقيماً کاهش نرخ بيکاري را هدف قرار
دادهاند ميتو ان به شواهدي پيرامون تأیيد وجود اثر تأخيري در نرخ بيکاري دست یافت .از منظر دوم
با ردگيري نتایج سياستهایي که به شکل غيرمستقيم بر نرخ بيکاري اثر دارند ،ميتوان شواهدي
پيرامون وجود اثر تأخيري در نرخ بيکاري حال حاضر اقتصاد ایران ارائه کرد .از این منظر اعمال
سياستهاي کاهنده تورم و اثرات آن بر نرخ بيکاري تحليل ميشود.
اگر بخواهيم از منظر اول براي وجود اثر تأخيري در نرخ بيکاري شواهدي ارائه کنيم بایستي در
بازه زماني وسيعتر نسبت به آنچه در این مطالعه بررسي شد ،بهدنبال ردگيري این اثر باشيم .وقتي
بازه زماني وسيعتري را مورد کنکاش قرار ميدهيم ،نوساناتي در نرخ بيکاري مشاهده ميشود که
براي مقابله با آن شاهد اعمال سياستهایي (از قبيل طرح ضربتي اشتغال ،بنگاههاي زودبازده و طرح
مشاغل خانگي) در جهت کاهش جمعيت بيکار هستيم ،اما به دليل عدم شناخت کافي از رفتار تأخيري
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نرخ بيکاري ،این سياستها ماهيتي کوتاهمدت داشته و اگر چه در بازهاي کوتاه از نرخ بيکاري کاسته
است اما نتوانسته این نرخ را به مقداري ميانگين بلندمدت همگرا سازد.
بر اساس شواهد موجود ميتوان کسب توفيقات اندک از اجراي سياستهاي اشتغالزا را به عدم
شناخت کافي از پدیده اثر تأخيري در نرخ بيکاري نسبت داد .1در بازه مورد بحث نرخ بيکاري هرگز
بدون دخالت دولت در حال همگرا شدن به مقداري خاص نبوده و با این حال اعمال سياستهاي
کوتاهمدت منجر به ثبات بخشي به این نرخ در بلندمدت نيز نشده است .بر این مبنا ميتوان با
اطمينان بيشتري پيرامون رد فرضيه نرخ طبيعي بيکاري و پذیرش فرضيه اثر تأخيري صحبت کرد .با
توجه وضع فعلي بازار کار به نظر ميرسد چرخه اعمال سياستهاي کوتاهمدت براي رسيدن به تعادلي
بلندمدت در این بازار بارها تکرار شده و تاکنون نيز ادامه داشته است.
از منظر دوم و با نگاه به نتایج سياستهاي اقتصادي که با هدف کاستن از تورم در سالهاي اخير
اعمال شده ميتوان به عدم شناخت کافي از رفتار تأخيري در نرخ بيکاري پي برد .اولویت
سياستگذاران اقتصادي در  1ساله اخير کاستن از تورم بوده و سياستهاي اقتصادي نيز در همين
راستا اتخاذ شدهاند .در شرایط برقراري فرضيه نرخ طبيعي بيکاري طبق منحني فيليپس انتظار ميرود
در کوتاهمدت کاهش تورم منجر به افزایش نرخ بيکاري شود ولي در بلندمدت به دليل برقرار بودن
فرضيه نرخ طبيعي بيکاري که از مانا بودن این نرخ نشأت گرفته ،پيشبيني ميشود که نرخ بيکاري
به مقدار طبيعي خود بازگردد .در این حالت اعمال سياستهاي کاهنده تورم هزینههایي در قالب
افزایش نرخ بيکاري در کوتاهمدت به دنبال خواهد داشت .نتایج این تحقيق نشان داد که فرضيه نرخ
طبيعي بيکاري در اقتصاد ایران برقرار نيست و وجود اثر تأخيري تأیيد شد .با این حساب انتظار
تئوریک آن است که در چنين شرایطي اعمال سياستهاي اقتصادي که منجر به کاهش تورم شده و
افزایش نرخ بيکاري در کوتاهمدت را به دنبال دارد ،به دليل ویژگي ماندگاري ناشي از وجود اثر
تأخيري در بلندمدت شاهد فاصله گرفتن هر چه بيشتر نرخ بيکاري از مقادیر بلندمدت آن باشيم.
طبيعي است که در این وضعيت اعمال سياستهاي اقتصادي کاهنده تورم ،هزینههاي بيشتري نسبت
به زمان برقراري فرضيه نرخ بيکاري طبيعي بر اقتصاد تحميل کند .این هزینهها در قالب افزایش نرخ
بيکاري در بلندمدت و دور شدن مقدار این نرخ از نرخ ميانگين بلندمدت نمایان ميشود .در چنين
شرایطي اصوالً اعمال محتاطانه سياستهاي سمت تقاضا از قبيل سياستهاي انقباضي پولي و مالي
به همراه سياستهاي متناسب سمت عرضه از قبيل بهبود فرآیند کسب و کار و افزایش کارایي و

 .1محقق بهواسطه همکاري در نگارش پروژهاي براي وزارت کار (بهعنوان کارفرما) با عنوان "ارزیابي عملکرد بنيادهاي توسعه کارآفریني و تعاون
در راستاي اشتغال پایدار" آمار مربوط به اعتبارات اختصاصیافته و اشتغال ایجاد شده در طرحهاي مذکور را مورد تحليل قرار داده است .نتایج آن
مطالعات نشان داد که تنها بخشي از هدفگذاريهاي صورت گرفته جهت ایجاد اشتغال محقق شده است.
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بهرهوري از طریق بهبود نظام آموزشي ميتواند در بلندمدت موجب همگرا شدن نرخ بيکاري به نرخ
طبيعي و ممانعت از تابعيت نرخ طبيعي بيکاري از نرخ بيکاري جاري شود.
در  20ساله اخير نحوه انتخاب سياستهاي اقتصادي با هدف کاستن از تورم بوده است .بررسي
آمار نشان ميدهد هر زمان سياستها در جهت کاستن از تورم بوده ،نرخ بيکاري روندي افزایشي
داشته و در طول  20ساله اخير هرگز نرخ بيکاري به مقدار ميانگيني نزدیک نشده است .به بياني دیگر
در طول این سالها هرگز معضل بيکاري باال ،در اقتصاد ایران مرتفع نشده است.
آنچه بهعنوان توصيهي سياستي برگرفته از نتایج تحقيق برميآید اعمال سياستهاي بلندمدت به
جاي سياستهاي کوتاهمدت براي تعادل بخشي به بازار کار و اعمال سياستهاي انقباضي در سمت
تقاضا و بهبود بنيه توليدي کشور از طریق اعمال سياستهاي مناسب سمت عرضه ،است .شرایط حال
حاضر بازار کار ایجاب ميکند نهادهاي دخيل در سياستگذاري اشتغال به شکل دائمي بازار کار را
رصد کرده و با درک پویایيهاي آن اهداف بلندمدت را دنبال کنند .همچنين بهدليل وجود ویژگي
ماندگاري در نرخ بيکاري توصيه ميشود از اعمال سياستهایي که مستقيم و غيرمستقيم شوکي را در
جهت افزایش نرخ بيکاري وارد ميآورد خودداري شود زیرا که ویژگي فوق هزینه خنثي شدن اثر
شوکهاي وارده را بهشدت افزایش ميدهد.
با اثبات وجود اثر تأخيري در نرخ بيکاري اقتصاد ایران ،پيشنهاد ميشود منابع ایجاد این اثر در
مطالعات آتي مورد تحليل قرار گيرد .در مطالعه حاضر که تنها با هدف اثبات وجود اثر تأخيري در نرخ
بيکاري اقتصاد ایران با رویکردي نوین که احتمال خطا در تشخيص این اثر را به شدت کاهش
ميدهد انجام پذیرفت 1 ،روند تصادفي که منجر به نامانایي و پيدایش اثر تأخيري شد ،مورد شناسایي
قرار گرفت .گارسيا-سينتادو و همکاران ( )2011در مطالعه خود پيرامون روشهاي شناسایي عوامل
شکلدهنده اثر تأخيري مضاميني را مطرح کردهاند که با مطالعه دقيق ميتواند بهعنوان راهنماي عمل
تحقيقات آتي پيرامون شناسایي منابع مولد اثر تأخيري در نرخ بيکاري مورد استفاده قرار گيرد.

... شناسایی اثر تأخیری در نرخ بیکاری با تأکید بر

28
28

منابع
 «تحليل رابطه هم انباشتگي ميان نرخ بيکاري و رشد اقتصادي با رویکرد.)1191(  حميد، رضا و آماده،اخباري
.110-121 :)19(11 ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي.» شواهدي از اقتصاد ایران:آزمون کرانهها
، سعيد شوال پور، مهدي صادقي: مترجم. اقتصادسنجي سريهاي زماني با رویکرد کاربردي.)1131(  والتر،اندرس
. چاپ اول، جلد اول، تهران،دانشگاه امام صادق
.» «بررسي وجود پدیده اثر تأخيري در نرخ بيکاري اقتصاد ایران.)1191(  محبوبه، سعيد و طبرسي،عيسيزاده
.111-111 :)10(1 ،فصلنامه راهبرد اقتصادي
. درس گفتارهاي موسسه دین و اقتصاد.» «اقتصاد سياسي سياستگذاري اشتغال در ایران.)1131(  فرشاد،مؤمني
Amable, B.; Henry J., Lordon, F. and Topol, R. (1995). "Hysteresis Revisited: A
methodological Approach", in: Rross R. 1995. The Natural Rate of
Unemployment: Reflections on 25 Years of the Hypothesis, Cambridge
University Press, pp. 153-180.
Bai, J. and Ng, S. (2004). “A PANIC attack on unit roots and cointegration”,
Econometrica, 72(4): 1127-1177
Bai, J. and Ng, S. (2002). “Determining the number of factors in approximate factor
models”, Econometrica, 70(1): 191-221.
Bai, J. and Ng, S. (2010). “Panel unit root tests with cross-section dependence”,
Econom Theory, 26(4): 1088-1114
Blanchard, O. J. and Summers, L. H. (1987). “Hysteresis in unemployment”,
European economic review, 31: 288-295
Breitung, J. (1994). “Some simple tests of moving average hypothesis”. Journal of
time series analysis, 15: 331-359
Breitung, J. (2000). “The local power of some unit root tests for panel data”, in B.
Baltagi (ed), advances in econometrics, vol.15: nonstationarity panels, panel
cointegration and dynamic panels, Amsterdam: JAI Press, pp. 161-178.
Breusch, T. S. and Pagan, A. R. (1980). “The lagrange multiplier test and its
application to model specification in econometrics”, Review of economic
estudies, 47(1): 239-253
Brunello, G. (1990). “Hysteresis and the Japanese unemployment problem: a
preliminary investigation”, Oxford economic papers, 42: 483-500
Camarero, M. and Tamarit, C. (2004); “Hysteresis vs. natural rate of unemployment:
new evidence for OECD countries”, Economics letters, 84: 413-417
Chang, Y. (2002). “Nonlinear IV unit root tests in panels with cross-sectional
dependency”, Journal of Econometrics, 110(2): 261-292.
Chang, Y. (2004). “Bootstrap Unit Root Tests in Panels with Cross-Sectional
Dependency”, Journal of Econometrics, 120: 263-293.
Cheng, K. M.; Durmaz, N.; Kim, H. and Stern, M. L. (2012). “Hysteresis vs. natural
rate of US unemployment”, Economic modeling, 29(2): 418-434.
Choi, I. (2001). “Unit root tests for panel data”, J Int Money Finance, 20(2): 249272.
Choi, I. (2002). “Combination unit root tests for cross-sectionally correlated
panels”, Mimeo, Hong Kong university of science and technology.

29

1831  تابستان-22  شماره-سال ششم

 پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران-فصلنامه علمی

Choi, I. (1999). “Testing the random walk hypothesis for real exchange rates”,
Journal of Applied Econometrics, 14: 293-308
Christopoulos, D. K. and Tsionas, E. G. (2004). “Financial development and
economic growth: evidence from panel unit root and panel cointegration tests”,
Journal of development economics, 73: 55-74.
Friedman, M. (1968). “The role of monetary policy”, American economic review,
58: 1-17.
Garcia-Cintado, A.; Romero-Avila, D. and Usabiaga, C. (2014). “Spanish reginal
unemployment disentangling the sources of hysteresis”, Springerbriefs in
economics, http://www.springer.com/series/8876
Garcia-Cintado, A.; Romero–Avila, D. and Usabiaga, C. (2015). “A PANIC analysis
on reginal and sectoral inflation: the Spanish case”, Applied economics, DOI:
10.1080/00036846.2015.1034838.
Garcia-Cintado, A.; Romero–Avila, D. and Usabiaga, C. (2016). “The economic
integration of spain: a change in the inflation pattern”, Latin American economic
review, 25 (1). DOI: 10.1007/s40503-016-0031-41
Gil-Alana, L. A. (2001). “The persistence of unemployment in the USA and Europe
in terms of fractionally ARIMA models”, Applied economics, 33(10): 12631269.
Grant, A. P. (2002). “Time-Varying Estimates of the Natural Rate of
Unemployment: A Revisitation of Okun’s Law”, The Quarterly Review of
Economics and Finance, 42(1): 95-113.
Hadri, K. (2000). “Testing for stationarity in heterogeneous panel data”,
Econometrics Journal, 3(2): 148-161.
Harris, R. D. F. and Tzavalis, E. (1999). “Inference for unit roots in dynamic panels
where the time dimension is fixed”, Journal of econometrics, 91:201-226.
Hatanaka, M. (1996). “Time-series-based econometrics”, Oxford: oxford university
press.
Hsiao, C. (1986). “Analysis of panel data. Econometric society monograph 11”.
Cambridge university press: 128-153.
Hylleberg, S.; Engle, R. F., Granger, C. W. J. and Yoo, B. S. (1990). “Seasonal
integration and cointegration”, Journal of Econometrics, 44: 215-238.
Im, K. S.; Pesaran, M. H. and Shin, Y. (2003). “Testing for unit roots in
heterogeneous panels”, Journal of econometrics 115: 53-74.
Chen, K. M.; Durmaz, N., Kim, H. W. and Stern M. L. (2012). “Hysteresis vs.
natural rate of US unemployment”, Economic modeling, 29(2): 428-434
Lavesson, N. (2012). “Is there hysteresis in unemployment rates?”, Lund university,
Department of statistics, Bachelor thesis.
leon-ledesma, M. A. (2000). “Unemployment hysteresis in the US and the EU: a
panel data approach”, Department of economics, Keynes college, university of
kent at cantenbury.
Leon-ledesma, M. A. (2002). “Unemployment hysteresis in the US states and the
EU: a panel approach”, Bulletin of economic research, 54: 95-103.
Levin, A.; Lin, C. F. and Chu, C. J. (2002). “Unit root tests in panel data: asymptotic
finite-sample properties”, Journal of econometrics, 108: 1-24.

... شناسایی اثر تأخیری در نرخ بیکاری با تأکید بر

30
30

Levin, A. and Lin, C. F. (1993). “Unit root tests in panel data: asymptotic and
finite-sample properties”, Unpublished manuscript, University of California, San
Diego.
Levin, A. and Lin, C. F. (1992). "Unit root tests in panel data: asymptotic and finite
sample properties", Manuscript, University of California, San Diego.
Maddala, G. S. and Wu, S. (1999). “A comparative study of unit root tests with
panel data and a new simple test”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics,
61(s1): 631-652.
Mitchell, W. F. (1993). “Testing for unit roots and persistence in OECD
unemployment”, Applied economics, 25: 1489-14501.
Mohan, R.; Kemegue, F. and Sjuib, F. (2008). “Hysteresis in unemployment: panel
unit roots tests using state level data”, Journal of business & economics research,
6(2): 53-60.
Moon, H. R. and Perron, B. (2004). “Testing for a unit root in panels with dynamic
factors”, Journal of econometrics, 122(1): 81-126.
Moon, H. R. and Perron, B. (2007). “An empirical analysis of non-stationarity in a
panel of interest rates with factors”, Journal of applied econometrics, 22(2): 383400
Nelson, C. R. and Plosser, C. I. (1982). “Trends and random walks in macroeconomic time series: some evidence and implications”, Journal of monetary
economics, 10: 139-162.
O’Connell, P. (1998). “The Overvaluation of Purchasing Power Parity”, Journal of
International Economics, 44: 1-19.
O’Shaughnessy, T. (2011). “Hysteresis in unemployment”, Oxford review of
economic policy, 27(2): 312-337.
Perron, P. (1988). “Trends and random walks in macroeconomic time series: further
evidence from a new approach”, Journal of economic dynamics and control, 12:
297-332.
Pesaran, H. M. (2003). “A simple panel unit root test in the presence of cross section
dependence”, Mimeo, university of southern California.
Pesaran, M. H. and Smith, R. (1995). “Estimating long-run relationships from
dynamic heterogeneous panels”, Journal of econometrics, 68: 79-113.
Phelps, E. (1967). “Phillips curves, expectations of inflation and optimal
unemployment over time”, Economica, 34: 254-281.
Phillips, P. C. B. and Sul, D. (2003). “Dynamic panel estimation and homogeneity
testing under cross section dependence”, Econometrics journal, 6(1): 217-259.
Quah, D. (1994). “Exploiting cross-section variations for unit root inference in
dynamic data”, Economic letters, 44: 9-19.
Roed, K. (1996). “Unemployment hysteresis – macro evidence from 16 OECD
countries”, Empirical economics, 21: 589-600.
Roed, K. (1997). “Hysteresis in unemployment”, Journal of economic surveys,
11(4):389-418.
Sen, A. (1997).“Inequality, unemployment and contemporary Europe”, STICERD Development Economics Papers - From 2008 this series has been superseded by

31

1831  تابستان-22  شماره-سال ششم

 پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران-فصلنامه علمی

Economic Organisation and Public Policy Discussion Papers 07, Suntory and
Toyota International Centres for Economics and Related Disciplines, LSE.
Shibamoto, M.; Tsutsui, Y. and Yamane, C. (2016). “Understanding reginal growth
dynamics in Japan: panel cointegration approach utilizing the PANIC method”,
Journal of the Japanese and international economics, 40: 17-30.
Shin, Y. (1994). “A residual based test for the null of cointegration against the
alternative of no cointegration”, Econometric theory, 10(1): 91-115.
Song, F. M. and Wu, Y. (1997). “Hysteresis in unemployment: evidence from 48 US
states”, Economic Inquiry, 35: 235-243.
Xiao, Z. and Phillips, P. C. B. (1997). “An ADF coefficient test for a unit root in
ARMA models of unknown order with empirical applications to the US
economy”, Manuscript, Cowles foundation.

