فصلنامه علمي -پژوهشي مطالعات اقتصاديِ كاربردي در ايران
سال اوّل ،شماره  ،3پايیز 1331

صفحات 531 -518 :

بررسی تأثیرات متغیرهای اثرگذار در بخش صنعت بر تغییرات میزان
بیکاری :یک الگوی پویای اقتصادی
هاشم زارع

1

زينب رضايی سخا

2

محمد زارع

تاریخ دریافت 18/4/81 :

3

تاریخ پذیرش 18/7/03 :

چکیده
مطالعه حاضر می کوشد با استفاده از يک الگوی پويا به تجزيه و تحلیل تأثیرات متغیرهای اثرر گراار در
بخش صنعت بر تغییرات میزان بیکاری در ايران برای دوره  1331تا  1311بپردازد .در اين مطالعه اثر
متغیرهای مختلف در بخش صنعت مانند بهره وری ،عرضه نیرروی کرار ،تقاضرای کرل ،سرط عمرومی
قیمت ها و دستمزد در چارچوب يک الگوی ساختاری اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است .نتايج نشان
می دهند که نوسانات بهره وری ،تقاضای کل ،عرضه نیروی کرار و دسرتمزد دارای تراثیرات مسرتقیم و
نوسانات شاخص سط عمومی قیمت تأثیر معکوسی بر میزان تغییرات میزان بیکاری در ايران دارند.
کلید واژه :جد صنعت ،بیکاری ،الگوی پويا ،واکنش ضربه ،تجزيه واريانس
طبقه بندی C22, E24 : JEL

 .1عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز (نويسنده مسئول)

 .2کارشناس ارشد اقتصاد و پژوهشگر
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

Email: Hashem.zare@gmail.com
Email:
Email:

131

بررسی تأثیرات متغیرهای اثر گاار در بخش صنعت بر تغییرات میزان بیکاری

 -1مقدمه

بخش صنعت از بخشهای مهم هر اقتصادی است .در زمینه اشتتاا  ،صتنعت مت توانت در
کاهش بیکاری نقش بسزای داشته باش  .نظر بته يیرتر ت ابزارهتای مناست

در کتاربردی

ساختن مباحث نظری در اقتصاد ،توجه بسیاری از کارشناسان مستال بتازار نیتركی کتار بته
بررس تأثیر برخ تکانه1های اقتصادی بر شاخصهای بازار کتار از جلهته میتزان بیکتاری،
جه

ش ه است .تحهی تکانتههتای هلچتون بهترهكری ،تقاضتای کت  ،قیلتت ،دستتلزد ك

عرضه نیركی کار در بازار نیركی کتار مت توانت ضتای بتازار را در كاکتنش بته ایتنگونته
تکانهها تبیین کن ك راه را برای برنامهریزان اقتصادی در اراله بهتتر برنامتههتا هلتوار ستازد.
تحقیق حاضر م کوش بتا بررست گوشتهای از تحتوت بتازار کتار ،گتام در شتناخت
عوام موثر بر بتازار کتار ،بتهخصتو

عوامت مت ثر بتر میتزان میتزان بیکتاری ،بتردارد.

يرسشهای تحقیق عبارتن  :آیا تکانه بهرهكری نیركی کار بخش صنعت بتر میتزان بیکتاری
تأثیر گذار است؟ آیا تکانه طرف تقاضای ک بخش صنعت بر میتزان بیکتاری تتأثیر دارد؟
آیا تکانه قیلت بر میزان بیکاری اثر م گذارد؟ آیتا تکانته دستتلزد نیتركی کتار در بختش
صنعت بر میزان بیکاری تأثیر گذار است؟ آیا تکانه طرف عرضه نیركی کار بخش صتنعت
بر میزان بیکاری تأثیر گذار است؟
این تحقیق م کوش تأثیريذیری میزان بیکتاری از برخت تکانتههتای اقتصتادی بختش
صنعت هلچون تکانته بهترهكری ،تکانته تقاضتای کت  ،تکانته عرضته نیتركی کتار ،تکانته
دستلزدی ك تکانه قیلت را مطالعه کن  .سازمان ه تحقیق بهاین ترتیت

استت کته يت

از

بررس اجلال يیرینه تحقیق در بخش دكم ،بخش سوم به مبان نظری ك بختش ههتارم بته
تجزیه ك تحهی نتایج م يردازن  .نتیجهگیری در بخش يایان آم ه است.

- Shock
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 -2پیشینه تحقیق

درباره اثرا تکانتههتای اقتصتادی بتر کت اقتصتاد ك بتر بختشهتای مختهتا اقتصتاد
مطالعا متع دی انجام ش ه است .در اینجا به هن مورد بته اختصتار اشتاره مت شتود ك بته
ذکر نام نویسن گان سایر مطالعات که در این مطالعه به طور مستقیم یا غیرمستتقیم از آنهتا
در اراله مبان نظری بهرهگر ته ش ه است ،اکتفا خواه ش .
بنتولیا ك بالنچارد )1991( 1به بررس بیکاری در کرور اسپانیا يرداختهان  .این مطالعه بر
اساس یك برآكردگر ح اق مربعا برآكرد گردی ه است .متایرهای متورد استتفاده ایتن
تحقیق عبارتن از نیركی کار ،دستتلزد ،تتورم ،میتزان بهتره ك تولیت ا صتنعت  .آنهتا بیتان
م دارن که اقتصاد اسپانیا تورم باتی را در دهه  01ك بیکاری خیه زیتادی را در دهته 01
تجربه کرده است .بنتولیا ك بالنچارد ،ا زایش باتی تورم را ناش از ا زایش دستلزد در آن
زمان مطرح م کنن  .هم هنین نامناس

بودن سیاستهای يول را دلی ا زایش بیکاری در

دهه  01قهل اد م کنن  .آنها يیرنهاد م کنن  ،جهت دستتیاب بته كضتعیت بیکتاری کلتتر
هلراه با هزینه تورم کلتر م بایست برنامهریزان سیاستهای را جهت خنث کردن برخ
نوسانا بركنزا در بازار کار در اقتصاد را اجرا کنن .
بالنچارد ك جیلنو )1991( 2به بررس بیکاری ساختاری کرور استپانیا در مقابت کرتور
يرتقا يرداختهان  .در این تحقیق با بهرهگیری از تکنیك اقتصاد سنج به تجزیته ك تحهیت
نتایج يرداخته ش ه است .نتایج حاک از این كاقعیت است که دك کرور يرتقا ك استپانیا از
لحاظ خصوصیت بازار نیركی کار با كجود اینکته میتزان بیکتاری آنهتا حت كد  11درصت
اختالف دارد ،بسیار شبیه یک یگر م باشن  .این بررس به نقش تاریخ ك سابقه تکانههتای
اقتصادی ك قوانین بازار کار در ترریح بیکاری ساختاری در این دك کرور تاکی م کن .
- Bentolia & Blanchard
- Blanchard & Jimeno
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جیسبون ك سونتر )2111( 1به بررس رابطه میان اشتاا  ،دستلزد كاقعت ك سیاستتهتای
اقتصاد کالن با بهره گیری از یك الگتوی ستاختاری تعتاد علتوم بترای جنتوق آ ریقتا
يرداختهان  .نتایج نران م ده که رابطه بین دستلزد ك اشتاا به صور کامالً معن داری
به صور مثبت مورد تأ یی قرار گر تته استت .ایتن مطالعته بتا توجته بته شتبیه ستازیهتای
دینامیک انجام ش ه است ت م کن که تأثیر دستلزد بر اشتاا در اصت بته سیاستتهتای
مال اجرا ش ه در اقتصاد که منجر به ا زایش دستلزد گردی ه استت ،مترتب مت باشت  .در
مورد سیاستهای يول نیز این تحقیق بر ناکارآم ی این سیاستها بر اشتاا اشاره دارد.
هن )2111(2به بررس تأثیر تکانههتای اقتصتادی بتر بتازار نیتركی کتار در کرتورهای
 OECDبرای دكره زمان 1991تا 1999يرداخته است .این مطالعه کته بتا استتفاده از یتك
الگوی خط دینامیک مورد تجزیه ك تحهی قرار گر ته استت .ختاطر نرتان مت ستازد کته
نوسانا کالن اقتصادی به ساختار بنگاهها ك میزان انعطاف يتذیری آنهتا در برابتر تاییترا
محیط کالن اقتصادی بستگ دارد .كی خاطر نران مت ستازد کته ملکتن استت تاییترا
اقتصادی در دكره ای از تحوت اقتصادی به صور تأثیر مثبت بر عالیت بنگاه محستوق
گردد ك در دكره ای دیگر هلان تاییرا تأثیر منف بتر عالیتت بنگتاه داشتته باشت  .كی بته
صور نتیجه از بررس هتای ختود عنتوان مت کنت کته اگتر شترای اقتصتادی در شترای
مساع ی قرار داشته ك رش اقتصادی در ح مطهوب باش  ،ا زایش هزینههای اخراج نیركی
کار م توان باعث ایجاد اشتاا بیرتر گردد ك اگر شرای اقتصادی نامستاع بتوده ك رشت
اقتصادی در ح يایین قرار داشته باش  ،ا زایش هزینههای اخراج نیتركی کتار تتأثیر منفت
ركی استخ ام نیركی کار ك اشتاا نیركی کار در کرورهای مورد مطالعه داشته است.

- Gibson & Seventer
- Chen
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اقبال ك گرج ( )1809از زاكیته دیگتری بته مستههه بیکتاری در اقتصتاد کرتور ایتران
يرداختهان  .این مطالعه کوشی ه با توجه به رضیا انتظتارا عقالیت ك تطبیقت در متورد
ایران ط سا های  1880تا  1801رابطه بین تتورم ك بیکتاری متورد آزمتون قترار گیترد .از
كیژگ های این تحقیق استفاده از میانگین متحرک در قال

دك دی گاه انتظارا تطبیقت ك

انتظارا عقالی ك یك شاخص ترکیب به عنوان تکانه طرف عرضه م باشت  .نتتایج مت
حاک از تأیی نظریه انتظارا تطبیق بوده ك مبن بر این است که اگر هه در کوتاه مت
م توان رابطه ای معکتوس میتان تتورم ك بیکتاری دیت امتا در بهنت مت

هنتین رابطتهای

مراه ه نلت شتود .میتزان بترآكردی بیکتاری طبیعت در ایتران  0/11درصت بتوده کته تتا
ح كدی نزدیك به مطالعا مرابه در سا های گذشته است .ركش متورد استتفاده در ایتن
مطالعه ركش خود هلبسته با كقفه توزیع بوده است.
کازركن ك محل ی ( )1809به بررس رابطه بین بهترهكری نیتركی کتار ك دستتلزد در
بخش صنعت ایران يرداختهان  .برای این منظور از دادههای آماری ط ستا هتای  1810تتا
 1801ك از ركش اقتصاد سنج خود هلبسته با كقفههای تتوزیع  1استتفاده شت ه استت .بتر
اساس یا تههای این مطالعه بهرهكری تأثیر معناداری بر دستلزد كاقع بخش صنعت نت ارد.
هر هن كجود رابطه تعادل بهن م
متایرهای م

(هلگرای ) میان دستلزد كاقعت  ،بهترهكری ك دیگتر

در بخش صنعت ایران تأیی م شود .هلچنتین آزمتون عهیتت گرنجتر میتان

بهرهكری ك دستلزد نران دهن ه ع م كجود رابطه عهیت میان این دك متایر در بخش صنعت
ایران است .این مسههه نران م ده که عوامه غیر از بهترهكری در تعیتین دستتلزد كاقعت
بخش صتنعت ایتران دخالتت داشتته کته از جلهته مت تتوان بته عوامت نهتادی ك قتانون ك
دخالتهای دكلت در تعیین دستلزدها در این بخش اشاره کرد.

- ARDL

1

141

بررسی تأثیرات متغیرهای اثر گاار در بخش صنعت بر تغییرات میزان بیکاری

م توان به ستایر مطالعتا انجتام شت ه در ختارج هلچتون دكتدك ك جیلنتو،)1990( 1
بالنچارد ك كلفرز ،)2111( 2مای كرن ،)2118(8الاتنم ،)2111(4نیکت ك دیگتران، )2111( 1
لینزر  ،)2110(9بوگهیاکینو ك يیانتا )2111( 0ك های ك جانسون)2112( 0ك در داخ نیتز بته
مطالعا ا رادی مانن قوام مسعودی ( ،)1801يركین ،ستهیال ( ،)1800طتال ك رجت دانتا
( ،)1809ستتیف يتتور ( )1801زاین ت ه ركدی ( ،)1801بختیتتاری ك یحی ت آبتتادی (،)1801
علادزاده ك بکتاش ( ،)1804اشرف زاده ك منصور عسگری ( ،)1801صفوی مق م ()1809
ك عباس ك برادران شرکا ( )1800اشاره کرد .در ادامه به اراله مبان نظری يرداخته خواه
ش .

 -3مبانی نظری

این بخش از تحقیق م کوش با تبیین ساختار الگو ك اراله مبان نظتری ،زمینته مناستب
برای تجزیه ك تحهی تکانههای صنعت راهم آكرد .در ابت ا قب از اراله الگو به تبیین نظری
بحث تکانه يرداخته خواه ش .
 -1-3ادبیات تکانه در اقتصاد

تکانه یك اتفاق غیر منتظره ك غیر قاب يیش بینت مثبتت یتا منفت استت کته اقتصتاد را
تحت تأثیر قرار م دهت  .توانتای برطترف کتردن ك ياستخگوی بته آن ،بته آمتادگ کت
اقتصاد از جلهه سیاستهای اقتصادی ك زیر ساختهای موجود ك برنامهریزی سیاستگزاران

1

- Dolado & Jimeno
- Blanchard and Volfers
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دكلت ك در ک به هگونگ م یریت بحران بستگ دارد 1.به طور که تکانه اقتصتادی بته
اتفاق که باعث تاییری معین در اقتصاد شود ،گفته ش ه در حال که مت توانت عامت ایتن
اتفاق در خارج از اقتصاد ركی داده باش  .در ادبیا اقتصادی تکانهها ی را م تتوان بته دك
دسته يیش بین ش ه 2ك يیش بین نر ه 8تقسیم بنت ی کترد 4.بته طتور مرتخص تکانتههتای
يیش بین ش ه ،آن دسته از تکانههای است که كقوع آنها در سیستم اقتصادی از قبت يتیش
بین ش ه باشن  ،لذا انتظارا

عالین اقتصادی قبت از كقتوع تکانته شتک خواهت گر تت.

بنابراین در هارهوق انتظتارا عقالیت

عتالین اقتصتادی عکت العلت مناست

را انجتام

م دهن  .در نقطه مقاب تکانههای كجود دارن که به صور غیر قاب يیش بین بر سیستتم
كارد م شون ك عالین اقتصادی بع از اینکه این نوع تکانهها رخ م دهن  ،از خود كاکنش
نران م دهن  .یك تکانه اقتصادی ملکن است در انواع گوناگون رخ ده  .اگتر تکانته بته
طرف عرضه كارد ش ه باش به آن تکانه عرضه گفته م شود ك اگر این تکانه بترای طترف
تقاضا باش به تکانه تقاضا تعبیر م شود .یك تکانه در عرضه نیركی کار م توانت ناشت از
ا زایش در ق ر اتحادیههای کارگری ك یا ا زایش جلعیت عا آماده برای کار باش .
تکانه بهرهكری نوع از تکانه است که ناشت از يیرتر ت تکنولتوای استت کته باعتث
تحت تأثیر قرار دادن بهرهكری در اقتصاد خواه ش  .این تکانه تولیت را نستبت بته قبت بتا
میزان یکسان مواد اكلیه (در اینجا نیركی کار) ا زایش م ده  .تولی نهای نیركی کار بعت
از ي ی آم ن یك تکانه بهرهكری مثبت باتتر م ركد .تکانههای بهرهكری اتفاقات هستتن
که در م

اقتصاد کالن تابع تولی را تاییر م دهن  .یك تکانه تکنولوایک یتك صتنعت

1

)- Klein, (2007
- Anticipated Shock
3
- Unanticipated Shock
4
)- Montiel, (2003
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یا بنگاه را مورد تأثیر قرار م ده به طوری که اگر این تکانه مثبت قهل اد م شتود ،باعتث
ا زایش تولی با هلان میزان اكلیه عوام تولی خواه ش .
تکانه تقاضا را ب ین ترتی
يیوسته ك موقت موج

م توان تعریا کرد؛ یك اتفاق غیر منتظره که به طور غیتر

ا زایش یا کاهش تقاضا برای کاتها ك خ ما م شود .یك تکانه

مثبت تقاضا ،تقاضا را برای کاتها ك خ ما ا زایش م ده در حال کته تکانته تقاضتای
منف باعث کاهش تقاضا برای کاتها ك خ ما م شود .تکانه تقاضای مثبت ك منفت هتر
دك بر قیلت کاتها ك خ ما تأثیر دارن  .كقت که تقاضا برای یك کات ك خ مت ا زایش
م یاب قیلت آن کات ك خت مت ا تزایش مت یابت ك بتالعک
موج

در صتور کتاهش تقاضتا

ا ت قیلت خواه ش  .این نوع تکانه مت توانت بته عهت متواردی هتون کتاهش ك

ا زایش مالیا  ،کم ك زیاد ش ن عرضه يو ك یتا ا تزایش ك کتاهش در هزینتههتای دكلتت
باش  .به عنوان مثا کاهش مالیا باعث ا زایش نق ینگ برای مخارج ردی خواه شت .
لذا ا زایش تقاضا برای کات ها ك خ ما باعث ا زایش سطح قیلتها خواه ش .
يرسش ياسخ داده نر ه این است که هگونه ك در قال

1

هه الگوی  ،تکانه دستتلزد بتر

بیکاری اثر م گذارد .در این مطالعه تأثیر تکانه دستلزدی در هارهوق الگوی کتارگران
داخ ك خارج ستازمان بیتان شت ه استت .ایتن الگتو تعیتین دستتلزدهای غیتر رقتابت را در
هارهوق کارگران داخ ستازمان (آنهتای کته در بنگتاههتا بکتار مرتاولن ) ك کتارگران
خارج سازمان (آنهای که بیکارن یا دستلزد يایین دارن ) نران م دهت  .کتارگران داخت
سازمان غالباً اعضاء اتحادیههای کارگری هستن  .هلچنین رض م شتودکه هانته زنت از
طریق اتحادیههای کارگری با کار رمایان انجام م يذیرد.

)- Klein, (2007

1
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هلچون م های هسبن گ قیلت ،م

کارگران داخت ستازمان ك کتارگران ختارج

سازمان نیز نیاز به رض رقابت ناقص دارد .در این م

رض بتر ایتن استت کته هتم بتازار

کات ك هم بازار کار در شرای رقابت ناقص هستن  .بنابراین ،با یتك اتحادیته کتارگری در
سلت عرضه نیركی کار ك هن بنگاه در سلت تقاضای کار ركبرك هستیم .اعضای اتحادیته
که آنها را داخ سازمان م نامیم -از ق ر هانهزن با صاح کتاران برخوردارنت هتراکه جایگزین آنها با کارگران غیر عضو اتحادیه (خارج سازمان) هزینهبر است .هزینته ایتن
جایگزین عبار است از هزینههای استخ ام ك آموزش .کارگران اتحادیه تالش م کننت
تا از ق ر هانهزن خود جهت ا زایش دستلزد كاقع بته ستطح بتاتتر از ستطح تصتفیه
کنن ه بازار استفاده کنن که نتیجه آن بیکاری ع های از کتارگران اتحادیتهای استت .زیترا
هرهه این دستتلزد كاقعت بتاتتر ركد ،عت ه کلتتری از اعضتای اتحادیته بته کتار گلاشتته
م شون  .بنابراین در این م

بیکاری نتیجه دستلزدهای كاقع باتتر از ح تصتفیه کننت ه

بازار است 1.در قسلت بع بته بررست ستاختار الگتوی ارالته شت ه جهتت بترآكرد تجربت
يرداخته خواه ش .
 -2-3ساختار الگو

بر اساس مقاله دكتدك ك جیلنتو 2تکانتههتای مختهتا در بختش صتنعت در قالت
معادله در معادلههای شلاره یك تا ينج ،نران داده خواه ش :

يتنج

8

)(1

( y  n)   s

)(2

( w  p )   s   p

)(3

p   s  (1   2 ) p   w

)(4

n  (  1) s  (1   2 ) p  w   (1   1 ) d
1

)- Romer,(1996
)- Dolado & Jimeno, (1997

2

 -8به دلی مح كدیت تع اد صفحا  ،امکان استخراج ركاب كجود ن ارد.
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)u  (1  b) 1{(1  c   ) s  [ (1   2 )  c] p   w   (1   1 ) d   l } (5

  p ،  w ،  s ،  dك   lبه ترتی

تکانه طرف تقاضا ،تکانه تکنولوای ،تکانه قیلتتهتا ك

تکانه عرضه نیركی کار م باشن  .مح كدیتهای در نظر گر ته ش ه را م توان ایتنگونته
بیان کرد ،تکانه تقاضا(  )  dنل توانت یتك تتأثیر آنت ركی بهترهكری ( )y-nك دستتلزد
حقیق ( )w-pداشته باش  .تکانه قیلت(  )  pنل توان یك تتاثیرآن ركی بهترهكری (y-
) nداشته باش  .تکانه دستلزد اسل (  )  wنل توان یك تأثیر آنت ركی بهترهكری ()y-n
ك دستتتلزد حقیقت ( )w-pداشتتته باشت  .تکانتته عرضتته نیتتركی کتتار(  )  lتتتأثیری بتتر ركی
بهرهكری ( ،)y-nدستلزد حقیق ( ،)w-pقیلت ( )pك اشتاا ) (nدر کوتاه م
به طور دقیق  n ,p ,w-p ,y-nك  uبه ترتی

ن ارد.

اشاره دارن به لگاریتمهای تولی منهتای

اشتاا در بخش صنعت  ،دستلزد بخش صنعت منهای سطح قیلت ،سطح علتوم قیلتت،
اشتاا صنعت ك میزان بیکاری م باشن  .بنابراین ،با استتفاده از تکنیتك اقتصتاد ستنج بته
اعلا قی های مورد نظر خواهیم يرداخت .در نهایت بتا کلتك تحهیت تجزیته كاریتان

ك

تحهی تکانه ك كاکنش به بررس نحوه تأثیر تکانهها بر میزان بیکاری خواهیم يرداخت.
 -4تجزیه و تحلیل نتایج

در این قسلت نتایج برآكرد الگوی اراله ش ه در بخش قب اراله م شتود .دكره متورد
مطالعه از سا  1811تا سا  1800را در بر م گیرد .بترای بترآكرد الگتو در ابتت ا ایستتای
سریهای زمان با استفاده از آزمونهای دیک  -ولر تقویت ش ه مورد آزمون قرار گر ته
است.

فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی در ايران

 -1-4بررسی ایستایی

سال اول -شماره  -3پايیز 143 1331

1

برای بررس ایستای متایرها م توان از آزمونهای متفاكت استتفاده کترد کته آزمتون
ریره كاح  2از معلو ترین آنهاست .یك از آزمونهای که بترای كجتود ریرته كاحت یتا
ایستای سریها مورد استفاده قرار م گیرد آزمتون دیکت ك تولر تقویتت شت ه)ADF( 8
م باش  .این متایرها عبارتن از :تاییرا بهرهكری نیركی کار ( ،)DYNتاییترا دستتلزد
حقیق ( ،)DWPتاییرا سطح علوم قیلتت ( ،)DPتاییترا اشتتاا ( )DNك تاییترا
میزان بیکاری (.)DU
جدول ( -)1نتایج آزمون ایستایی متغیرها
آماره آزمون ديکي فولر

احتمال تأييد

تقويت شده

فرضيه صفر

dyn

-8/00

1/1190

dwp

-4/90

1/1119

dp

-8/09

1/1194

dn

-4/19

1/1129

du

-9/12

1/111

تفاضل اول متغير

مأخذ :محاسبا تحقیق

نتایج نران م دهن که تلام تاییرا متایرهای مورد نظر این مطالعه ایستتا مت باشتن .
لذا در این مرحهه م توان به برآكرد الگوی خود هلبسته برداری ساختاری يرداخت.
 -2-4برآورد الگوی خود همبسته برداری

برآكرد الگوی خود هلبستته بترداری تنهتا از ایتن بعت اهلیتت دارد کته نتتایج آزمتون
ترخیص برقرار باش  .لذا از لحاظ تفستیر ضترای  ،تنهتا نتتایج بترآكرد الگتوی ستاختاری

1

- Stationary
- Unit Root Test
3
- Augmented Dickey- Fuller Test
2
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است که م توان محقق را در بیان هگونگ ركاب بین متایرها یاری رسان  .برای بترآكرد
الگو از كقفه سه استفاده ش ه استت .زیترا در ستایر كقفتههتا آزمتونهتای ترخیصت معتبتر
نبودن  .خاطر نران م گردد در انجام برآكردها از متایر مجتازی جنتن نیتز استتفاده شت ه
است .با توجه به نتتایج بترآكرد الگتوی ختود هلبستته بترداری ،اقت ام بته آزمتون تركض
کالسیك خواهیم کرد.
جدول ( -)2آزمون تشخيصي

آزمون
آزمون خود هلبستگ
آزمون كاریان

ناهلسان

آماره

احتلا تالی رضیه صفر

82/10

1/11

21/88

1/90

مأخذ :محاسبا تحقیق

بر اساس نتیجه ج ك ترخیص  ،رضیه ع م كجتود ختود هلبستتگ رد نرت ه استت.
ب ین مفهوم که برآكرد الگو از لحاظ كجود خود هلبستگ با مرک آماری مواجه نیستت.
هلچنین رضیه صفر مبن بر ع م كجود كاریان
مورد نظر دارای مرک كاریان

ناهلسان رد نر ه است .بنابراین الگتوی

ناهلسان نیز نل باش .

 -3-4برآورد تجربی الگوی ساختاری

با توجه به مباحث اراله ش ه ،شک ساختاری الگوی هن متایره به صور زیر است:
X t  C ( L)  t

() 9

اگر این رم که را به صور ماتریس نران دهیم ،به صور زیر م توان نران داد:
( )0

C11 C12C13C14C15 


C 21 C 22C 23C 24C 25 
C (1)  C31C32C33C34C35 


C 41C 42C 43C 44C 45 
C C C C C 
 51 52 53 54 55 

 s 
 
 p 
   w 
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 l 
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wP 
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عناصر بتردار  Xشتام متایرهتای متورد نظتر مت باشت  .عناصتر بتردار  Cنیتز ضترای
تکانههای مورد بررس است .بردار  نیز شام بردار تکانههای ساختاری است ،که بنا به
رض عناصر آن بت كن هلبستتگ يیتاي مت باشت  .در ضتلن هلبستتگ متقتاطع نیتز بتین
معادت كجود ن ارد .اگر از طریتق تجزیته هولستک تعت اد قیت ها را بترای سیستتم توق
محاسبه کنیم ،تع اد  11قی بر ماتری

 Cاعلا کرده که هلته عناصتر بتاتی قطتر اصته

صفر م باشن  .با توجه به اعلا قی های مورد نظر ،م توان الگوی ساختاری را بتهصتور
ج ك  8برآكرد کرد.
جدول ( -)3برآورد الگوي خود همبسته برداري ساختاري

ضريب تکانه

احتمال

ضريب

آماره

1/19

0/89

1/11

-1/84

-9/00

1/11

) C(3تکانه بهرهكری در معادله تاییرا قیلت

1/19

0/98

1/11

) C(4تکانه بهرهكری در معادله تاییرا اشتاا

1/19

0/11

1/11

) C(5تکانه بهرهكری در معادله تاییرا میزان بیکاری

-1/11

-2/48

1/11

1/10

0/89

1/11

) C(7تکانه قیلت در معادله تاییرا قیلت

-1/14

-1/90

1/11

) C(8تکانه قیلت در معادله تاییرا اشتاا

-1/111

-1/41

1/14

) C(9تکانه قیلت در معادله تاییرا میزان بیکاری

-1/14

-2/21

1/12

) C(10تکانه دستلزد در معادله تاییرا قیلت

1/18

0/89

1/11

) C(11تکانه دستلزد در معادله تاییرا اشتاا

-1/110

-2/20

1/12

) C(12تکانه دستلزد در معادله تاییرا میزان بیکاری

1/110

1/48

1/99

) C(13تکانه تقاضا در معادله تاییرا اشتاا

1/12

0/89

1/11

) C(14تکانه تقاضا در معادله تاییرا میزان بیکاری

1/11

8/11

1/111

) C(15تکانه عرضه نیركی کار در معادله تاییرا میزان بیکاری

1/11

0/89

1/11

) C(1تکانه بهرهكری در معادله تاییرا بهرهكری
) C(2تکانه بهرهكری در معادله تاییرا

) C(6تکانه قیلت در معادله تاییرا

مأخذ :محاسبا تحقیق

دستلزد حقیق

دستلزد حقیق

تاييد
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هلان طتور کته در نتتایج حاصت از بترآكرد الگتوی ختود هلبستته بترداری ستاختاری
مراه ه م شود تکانه بهرهكری با ضری

منف بر تاییرا میزان بیکاری اثر گذار م باش .

ب ین صور که با ایجاد یك تکانه مثبت بهرهكری نیركی کار ،تقاضای نیركی کار توس
بنگاههای اقتصادی ا زایش یا ته در نتیجه میزان بیکاری کاهش مت یابت  .تکانته قیلتت نیتز
نران م ده که با تاییرا میزان بیکاری ارتباط معکوست دارد .بت ین صتور کته یتك
تکانه مثبت قیلت باعث ا زایش هزینه تلام ش ه تولی ا م گردد .بنگاههتای اقتصتادی بتا
مراه ه شرای ا زایش هزینه در ص د کاهش تولی ختود بتر خواهنت آمت  .لتذا منجتر بته
ا زایش بیکاری در اقتصاد خواه ش  .خاطر نران م گردد كجود این رابطه مثبت بین ایتن
دك متایر در نتایج مطالعتا دیگتر از جلهته مطالعته دكتدك ك جلینتو کته بته بررست تتأثیر
تکانههای اقتصادی بر تاییرا میزان بیکاری در کرور اسپانیا يرداختهانت  ،نیتز متورد تأییت
قرار گر ته است 1.نتیجه ای که در بترآكرد الگتو از هگتونگ تتأثیر تکانته دستتلزدی بتر
تاییرا میزان بیکاری ب ست آمت ه استت حتاک از یتك رابطته مثبتت بتین ایتن تکانته ك
تاییرا میزان بیکاری م باش  .بر اساس تهتوریهتای اقتصتادی ایتن نتیجته ستازگار بتوده،
ب ین مفهوم که ا زایش شاخص دستلزد باعث ا زایش بیکاری در اقتصتاد خواهت شت  .در
مورد تأثیر تکانه طرف تقاضا بر تاییرا میتزان بیکتاری نتیجته ای کته حاصت شت ه استت
كجود یك ارتباط مستقیم بین این دك متایر م باش  .با ایجاد یك تکانه مثبت طرف تقاضا،
بر خالف تهوریهای اقتصادی در اقتصاد ایران به دلی مهیتا شت ن زمینته تزم بترای ایجتاد
شرای تورم ك نیز اجرای سیاست جبران عرضه توس كاردا

راهم مت شتود .کته ایتن

امر باعث اثرا منف بر اشتاا ش ه ك در نهایت باعث ا زایش بیکاری خواه شت  .نتیجته
آخرین تکانه مورد بررس نیز حاک از ایتن حقیقتت استت کته ارتبتاط بتین تکانته عرضته

)- Dolado & Jimeno, (1997

1
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نیركی کار ك تاییرا در میزان بیکاری یك ارتباط مثبتت ارزیتاب شت ه استت .ایتن نتیجته
کامالً با تهوریهای اقتصادی سازگار م باش  .به طوری که با ایجاد یك تکانه مثبت طرف
عرضه نیركی کار که م توان ناش از ي ی ه مهاجر ك یا ا زایش جلعیت باش شرای را
در اقتصاد برای ا زایش میزان بیکاری مهیا سازد .در ادامه تالش خواه شت بتا ارالته توابتع
كاکنش به ضربه ك تحهی تجزیه كاریان
 -4-4تابع واکنش به ضربه

این اثرا را با كضوح بهتری مراه ه گردد.

1

یک از س ا های اساس مورد بحث این است که تتأثیر تکانتههتای مختهتا بتر متایتر
مورد نظر به هه میزان م باش ؟ ك س ا دیگری اینکه ،هته مت

زمتان طتو کرتی ه کته

تأثیر تکانه بر متایر مورد نظر از بین ركد؟
اثر تکانه بهرهكری بر ركی تاییرا میزان بیکاری تا بیست دكره زمتان در شتک یتك
نران داده ش ه است .شک یك نرتان مت دهت کته تتا دكره زمتان ستوم تاییترا میتزان
بیکاری در ياسخ به تکانه بهرهكری یك ركن کاهرت را دنبتا مت کنت  .از دكره ستوم تتا
دكره ههارم یك حرکت صعودی را نران م ده .از آن به بع بته صتور یتك حرکتت
سینوس تا دكره زمان دهم يیش م ركد .در دكره يانزدهم بته بعت اثتر تکانته از بتین ر تته
است.
شکل( -)1پاسخ تغييرات ميزان بيکاري به تکانه بهرهوري

مأخذ :محاسبا تحقیق

- Impuls- Respanse Function

1
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اثر تکانه قیلت بر ركی تاییرا میزان بیکاری تا بیست دكره زمان در شک دكم نرتان
داده ش ه است .نتایج نران م ده که تا دكره زمان دكم تاییرا میزان بیکتاری در ياستخ
به تکانه قیلت یك ركن ا زایر را دنبا م کن  .از دكره دكم تا دكره سوم یتك حرکتت
نزكل را نران م ده  .از دكره ينجم به بع یك حرکتت نوستان تتا دكره بیستتم مرتاه ه
م شود .در نهایت اثر این تکانه در دكره بیستم به که از بین م ركد .در برآكرد نهای نیتز
هلان طور که نران داده ش  ،ياسخ تاییرا میزان بیکاری به تکانه قیلت در اقتصاد ایتران،
مثبت برآكرد ش ه است.
شکل( -)2پاسخ تغييرات ميزان بيکاري به تکانه قيمتي

مأخذ :محاسبا تحقیق

اثر تکانه دستلزدی ك ياسخ تاییرا میزان بیکاری به ایتن تکانته را تتا بیستت دكره در
شک سوم نران داده ش ه است .تاییرا میزان بیکاری در ابت ا به صور ا زایر تا دكره
سوم ا زایش یا ته ك سپ

تا دكره ههارم یك ركن کاهر را در سیستم دنبا م کنت  .از

آن به بع حرکت نوسان از خود نران م ده  .به ت ریج ك با گذشت زمان اثر ایتن تکانته
از بین م ركد به طوری که در دكره بیستم اثر این تکانه در سیستم باق نل مان  .لتذا هلتان
طور که در نتایج برآكرد الگوی ساختاری ب ست آم ه است برآین تأثیر تکانته دستتلزدی
بر تاییرا میزان بیکاری مثبت ارزیاب ش ه است.
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شکل( -)3پاسخ تغييرات ميزان بيکاري به تکانه دستمزد

مأخذ :محاسبا تحقیق

در شک ههارم تاییرا میزان بیکاری در ياسخ بته ایجتاد تکانته طترف تقاضتا نیتز در
ابت ای امر یك ياسخ منف م باش  .این ياسخ از دكره سوم مثبت ش ه ك سپ
ا زایر -کاهر به طور مرت

یتك ركنت

در سیستم تا دكره يانزدهم دنبا م شود .در دكره شانزدهم

تا انتهای دكره اثر این تکانه از بتین مت ركد .در بترآكرد نهتای نیتز نرتان داده شت  ،ياستخ
تاییرا میزان بیکاری به تکانه تقاضا در اقتصاد ایران نیز مثبت برآكرد ش ه است.
شکل( -)4پاسخ تغييرات ميزان بيکاري به تکانه تقاضا

مأخذ :محاسبا تحقیق

اثر تکانه عرضه نیركی کار ك ياسخ تاییرا میزان بیکاری به این تکانه را تا بیست دكره
در شک ينجم نران داده ش ه است .تاییرا میزان بیکاری در ابت ا تا دكره دكم بته شت
کاهر بوده ك از آن ي

ركنت ا زایرت -کاهرت در سیستتم تتا دكره دكازدهتم مرتاه ه

م شود .از دكره دكازدهم به بع اثر این تکانه در سیستم باق نل مان  .بنابراین ،در برآكرد
رابطه ياسخ تاییرا میزان بیکاری به تکانه طرف عرضه نیركی کار نیز ياسخ مثبت ارزیاب
ش ه است.
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شکل ( -)5پاسخ تغييرات ميزان بيکاري به تکانه طرف عرضه نيروي کار

مأخذ :محاسبا تحقیق
 -5-4تجزیه واریانس

1

سهم تکانههای كارد ش ه بر متایر تاییرا میزان بیکاری بر اساس تکانتههتای كارده در
تحهی تجزیه كاریان

نران داده م شود .با تجزیه كاریان

خطای يیش بین  ،سهم نوستان

متایر تاییرا میزان بیکاری در كاکنش به هتر تکانته كارد شت ه ،محاستبه مت شتود .نتتایج
تجرب محاسبه میزان سهم هر تکانه در ج كل که بته طتور مختصتر در ادامته آكرده شت ه
نران داده خواه ش .
جدول( -)5تحليل تجزيه واريانس
تکانه

تکانه

تکانه

تکانه عرضه

دستمزد

تقاضا

نيروي کار

(درصد)

(درصد)

(درصد)

0/11

11/08

22/9

19/11

21/89

18/10

88/01

14/19

82/21
81/01
81/04

دوره

انحراف از

زماني

معيار

1

1/12

2/41

1

1/10

10/91

18/8

11

1/21

19/01

18/4

19/90

11

1/21

21/11

18/8

21/19

14/02

21

1/21

21/19

18/8

21/10

14/01

بهرهوري
(درصد)

تکانه قيمت
(درصد)

مأخذ :محاسبا تحقیق

ج ك ينجم تحهی تجزیه كاریان

متایر تاییرا میزان بیکاری را برای بیست دكره بته

نلایش م گذارد .ب ین مفهوم که در طو این بیست دكره سهم هر یك از متایرهای مت
- Variance Decomposition

1
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در تاییرا میزان بیکاری نران داده ش ه است .هلان طور که مالحظته مت شتود نوستانا
میزان بیکاری درا قهای زمان مختها عل تاً توس تکانه مربتوط بته عرضته نیتركی کتار
توضیح داده م شود .در دكره اك این سهم  19درص م باش که در دكرههای بع کلتتر
م شود تا در نهایت به  81درص م رس اما هلچنان این تکانته بیرتترین ستهم را در تلتام
ا قهای زمان مورد بررس در توضیح تاییرا مربوط به میزان بیکاری دارد .در نوستانا
میزان بیکاری تکانه دستلزدی نیز در دكره اك دارای سهم  11درص ی ك در آخرین دكره
بتته  21درص ت م ت رس ت  .تکانتته طتترف تقاضتتای ک ت در دكره اك س تهم  22درص ت ی در
نوسانا میزان بیکاری دارد اما با گذشت زمان سهم این تکانه ا زایش م یاب تا در نهایتت
در دكره بیستم به  14درص م رس  .در نتیجه این تکانه در مجلوع ک دكرهها درجته دكم
اهلیت را به خود اختصا

م ده  .تکانه قیلت نیز در ابت ا دارای ستهم  0درصت ی بتوده

که در آخرین دكره بیرتر ش ه ك به  18درص رستی ه استت .تکانته بهترهكری نیتز در ابتت ا
سهم  2درص ی از نوسانا مربوط به میزان بیکاری را دارد که با گذشت زمتان ایتن ستهم
در نهایت به  21درص رسی ه است.
 -5نتیجهگیری

مطالعه حاضر کرد در هارهوق یك الگوی اقتصادی به شناسای تکانتههتای متوثر در
بخش صنعت بر میزان بیکاری در ایران يرداخت .برای ایتن منظتور تتأثیر تکانته بهترهكری،
تکانه تقاضای ک  ،تکانه عرضه نیركی کار ،تکانه دستلزد ك تکانه قیلت بر تاییرا میتزان
بیکاری مورد تجزیه ك تحهی قرار گر ت.
نتایج تحقیق حتاک از تتأثیر قابت توجته تکانته عرضته نیتركی کتار در بختش صتنعت
م باش  .این نتیجه نران م ده  ،تلهی ا تزم برای برنامته ریتزی ك کنتتر بتازار عرضته
نیركی کار در جهت ارتقا ك حفظ رش اقتصادی بیش از گذشتته توست مستهولین ك برنامته
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ریزان در نظر گر ته شود .هلچنین تکانه تقاضا به عنوان دكمین تکانه متوثر ك اثتر گتذار بتر
تاییرا میزان بیکاری در اقتصاد ایران معر

گردی که لزكم توجه ج ی به این بخش نیز

م توان در کاهش بحرانهای اقتصادی نقش اساس بازی نلای .
نتایج نیز از سهم کم ك ناهیز تأثیر تکانه بهترهكری در تاییترا میتزان بیکتاری دتلتت
دارد .این امر به دلی يایین بودن سطح بهرهكری در صنعت م باشت  .لتذا توصتیه مت شتود
برای ح بخر از مرک بیکاری ،با توجه به يتانستی هتای موجتود در بتازار کتار کرتور،
اعلا سیاستهای ا زایش بهرهكری نیركی کار در دستور کار برنامه ریزان قرار گیرد.
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