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  ه:چكيد

ترین  یکی از مهم بیکاریو نرخ  ایران موثر بر عملکرد اقتصاد ترین متغیرهایمهمیکی از شوکهای قیمت  نفت  

های قیمت نفت بررسی تاثیرات نامتقارن شوک پژوهشهای معرف عملکرد اقتصاد کالن است. هدف از این  شاخص

شوک های مثبت و برای این منظور، اثر  .بیکاری در اقتصاد ایران استها بر نرخ و همچنین تاثیر شدت تحریم

استفاده از روش با  1511-1531ایران طی دوره  ها بر نرخ بیکاریمنفی قیمت نفت و همچنین شدت تحریم

شوک مثبت قیمت دهد  نشان می پژوهشنتایج حاصل از این  مورد بررسی قرار گرفته است.مارکوف سوئیچینگ 

ری منفی بر بیکاری داشته است و موجب کاهش بیکاری شده است و در مقابل شوک منفی قیمت نفت نفت تاثی

دهد که افزایش تاثیری مثبت و افزایشی بر نرخ بیکاری داشته است. همچنین نتایج برآورد مدل بیکاری نشان می

دوره )سال( در  8/2ان به طور متوسط نهایتا اینکه اقتصاد ایر اند.ها بر بیکاری تاثیری افزایشی داشتهشدت تحریم

دوره )سال( در رژیم بیکاری پایین قرار دارد که حاکی از پایداری بیکاری باال در  1/1رژیم بیکاری باال قرار دارد و

 اقتصاد ایران است.
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  مقدمه.1

شمار  ترین چالش پيش روي کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران به بيکاري اصلي

 دهد.  هاي جامعه را تحت تاثير قرار مي رود که پيامدهاي نامطلوب آن تمام بخش مي

 (9)نمودار رقمي دو نرخ بيکاري شاهد همواره گذشتهاقتصاد ایران طي چهار دهه 

رشد باالي »پژوهشگران و تحليلگران به بررسي نقش عوامل متعددي از قبيل و  بوده

عملکرد » ،«آفرین هاي کار توجه به طرح عدم»، «پایين بودن رشد اقتصادي»، «جمعيت

بازار  ضعف ساختاري»، «اندازه دولت»، «نامطلوب نظام آموزشي در تربيت نيروهاي ماهر

از جمله این مطالعات  اند. در ایران پرداختهپدیده بيکاري بر  «هاي اقتصادي شوک»و « کار

هادیان   (،9330پور و سيادت ) (،  مختاري9333راد ) (،  قانعي9330پور ) توان از مختاري مي

(، بهشتي و همکاران 9312) (، رازیني و همکاران9331(، حسيني )9333سخا ) و رضایي

(، 9310(، صمدي و همکاران)9319) و خاني آبادي شاه ،(9319(، زارع و همکاران )9312)

( نام برد. در این 9311( و رامه )9311(، زبيري و نادمي )9311پتانالر و همکاران ) کریمي

هاي نفتي بر نرخ بيکاري پرداخته است. این در اي به بررسي اثر شوک ميان، کمتر مطالعه

سبب  صادرات نفت و گازحالي است که وابستگي اقتصاد ایران به درآمد ارزي حاصل از 

هاي  اي در عملکرد اقتصاد ایران در حوزه کننده شده تا نوسانات قيمت نفت نقش تعيين

هاي اقتصادي بر نرخ بيکاري به دليل بازگشت همچنين تاثير تحریم متفاوت داشته باشد.

هاي آمریکا به دليل خروج آن کشور از توافق برجام، مي تواند به شناخت مجدد تحریم

ها بر بيکاري کمک کند تا بتوان با شناخت صحيح از يشتر از نحوه اثرگذاري تحریمب

ها به دنبال راهکارهاي کاهش تاثيرات منفي آنها بر اقتصاد مکانيسم تاثيرگذاري تحریم

 ایران بود.

کند، امکان درآمدهاي نفتي از آنجا که متعلق به دولت است، آنگاه که افزایش پيدا مي

آورد که به لحاظ بهبود برخورداري بيشتر مردم از دولت را فراهم مي توسعه مخارج

اما با باال رفتن در آمد نفتي، مدت عمومي را به همراه دارد. امتيازات دولتي، رضایت کوتاه
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تداوم افزایش کند. به همين جهت با ها نيز شروع به افزایش ميسطح عمومي قيمت

د. افزایش مخارج گردناگزیر مياقتصادي  رانبروز بح درآمدهاي نفتي در طول زمان

کند. افزایش واردات در دولت، خود را در افزایش پایة پولي و افزایش واردات منعکس مي

شود که افزایش کنار کاهش انتظارات تورمي ناشي از شرایط وفور در اقتصاد باعث مي

ر اصطالح منجر به نقدینگي به ميزان محدودي به قيمت کاالهاي مصرفي منتقل شود و د

به این  شود. گسست رابطة نقدینگي و تورمبروز گسست در رابطة نقدینگي و تورم مي

رود. در چنين حالتي، دولت معني است که به رغم افزایش نقدینگي، نرخ تورم باال نمي

. حال آن که تثبيت نرخ ادامه مي دهدافزایش مخارج بدون نگراني از بروز تورم باال،  به 

هاي رانت شده و فعاليتمنجرگذاري به کاهش انگيزة سرمایه و افزایش واردات، ارز

و با کم  کندکاهش پيدا ميو اشتغال گذاري کند. لذا به تدریج سرمایهجویانه را تشویق مي

بنابراین  یابد.شدن رشد درآمدهاي نفتي و کنترل واردات، نرخ تورم به سرعت افزایش مي

 کند.گي موقتي است و براي مدتي طوالني دوام پيدا نميگسست تورم و رشد نقدین

رآمد حاصل از صادرات منابع کاهش قدرت رقابتي توليدات داخلي، در پي افزایش د

ترین عالئم بيماري ، افزایش ذخایر ارزي و به تبع آن تقویت پول داخلي، از مهمطبيعي

نفتي، به بخش بزرگي از  ي دالرهايهلندي است. تقویت ارزش واقعي ریال، به پشتوانه

توليدات کشور از جمله انواع پوشاک،  کيف و کفش، صنایع چوبي و ميوه و خشکبار 

؛ به نحوي که نه تنها قدرت صادراتي این صنایع از ميان رفته، بلکه در مي زندلطمه 

وجود تورم  دهند.ميبازارهاي داخلي نيز توان رقابت با انواع کاالهاي وارداتي را ازدست 

هاي توليدي، به افزایش مارپيچي قيمت باال و به تبع آن افزایش دستمزدها و دیگر هزینه

انجامد؛ با توجه به این که قيمت ارزهاي دیگر در مقابل ریال ایران کمابيش ثابت کاالها مي

-است، قيمت کاالهاي ساخت داخل در مقابل توليدات مشابه خارجي به شدت گران مي

تواند با کاهش سودآوري و یابد. به همين جهت رونق نفتي ميش ميشود و واردات افزای

هاي صنعت و کشاورزي در هاي مولد به تخریب بخشگذاري در فعاليتتنزل سرمایه
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و در نتيجه کاهش اشتغال و افزایش بيکاري در این کشورها ي نفت کشورهاي صادر کننده

 (. 07، ص 9311)کریمي منجر شود

هاي بسياري برخوردار بوده نفت در طول ساليان متمادي از نوسان از طرف دیگر، قيمت

است. این افزایش و کاهش مداوم قيمت نفت موجب به وجود آمدن نااطميناني در فضاي 

گذاري داخلي و  این عـدم اطمينان موجب کـاهش سرمایهگردد که اقتصاد کالن مي

 سطح اشتغالبر در نتيجه شده و هاي مختلف  هاي توليد در بخش هتضعيف انگيـزو خارجي 

 (. 70، ص 9310صمدي و همکاران گـذارد ) اثـر منفـي مـي

تواند نقش قابل شود نوسانات قيمت نفت ميبا توجه به توضيحات فوق مشخص مي

بر آن شدیم تا این  رو نیازاتوجهي بر سطح اشتغال و بيکاري در اقتصاد ایران داشته باشد. 

 پنجساختار این مقاله مشتمل بر رابطه را در ایران به شکل تجربي مورد بررسي قرار دهيم. 

 طور به)نظري و تجربي(  پژوهشادبيات  در بخش دوم. پس از این مقدمه، بخش است

قيمت نفت و نرخ  ضمن ارائه تحليلي از روندسوم شود. سپس، در بخش  ارائه مياجمالي 

پردازیم. پس از آن، در  به تصریح مدل مي9311-9311هاي  طي سال در ایران يبيکار

 شود.  رائه ميا ها شنهاديپبندي و  جمع ،پنجم بخشدر نهایت  دربخش چهارم نتایج تجربي و 
 

پژوهشاتيادب.2

 یک اقتصادي ايه فعاليت توانند مي طریق دو از نفت قيمت هاي شوکبه طور کلي، 

 این که است اقتصاد عرضه طرف بر تأثير طریق از یکيد. دهن قرار تأثير تحت را کشور

 نقش کشور توليدي ظرفيت بر تأثيرگذاري با و گردند يم نمایان وقفه با اصوالً تأثيرات

 در واندت مي که اشدب مي کل تقاضاي بر تأثير طریق از دیگري. دنساز مي آشکار را خود

، 90220)لي و ني گذارد برجاي کشور اقتصادي ايه فعاليت بر را خود آثار مدتکوتاه

 (. 31، ص00220، جيرانياکول303ص

 

1. Lee and Ni (2002) 

2. Jiranyakul (2006) 
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تواند کشورهاي صادر کننده  از طریق بيماري هلندي مي نفت قيمت مثبت هاي شوک

 قيمت افزایش(. 7، ص9333منابع طبيعي را تحت تاثير منفي قرار دهد )صمدي و همکاران

 جمله از که شود مينفت  صادرکننده کشورهايدر  هنگفت درآمدهاي کسب باعث نفت

 را موضوع این توان مي که باشد مي ارز نرخ کاهش یا کشور پول تقویت آن، پيامدهاي

 ورود ،شناور ارز نرخ سيستم در. کرد مشاهده شناور و ثابت ارز نرخ سيستم دو هر در

 ثابت ارز نرخ سيستم اگر، اما. ودش مي ملي پول ارزش رفتن باال باعث خارجي ايهارز

 حجم افزایش باعث کشور داخل به خارجي ارز ورود شود، کنترل دولت توسط یا باشد

 ها قيمت افزایش و تقاضا انبساط نهایت در و نقدینگي افزایش موضوع این که شده پول

 . داشت خواهد پي در را

افزایش ارزش پول ملي به همراه شتاب گرفتن تورم به کاهش قدرت رقابت کاالهاي 

و در نتيجه صادرات کاهش و  شود ميتوليد شده در داخل، در مقایسه با کاالهاي خارجي 

باالرفتن  ا، بنفتافزایش درآمد ارزي حاصل از صادرات کند.  ميواردات افزایش پيدا 

واردات و کاهش تقاضا براي محصوالت صنعتي توليد داخل از یک سو و  افزایش 

همراه  )از جمله زمين و ساختمان (  تجارت غيرقابل به سرمایه گذاري درکاالهاى گرایش 

 .گردد يم را سبب اقتصادى رشد و کاهش صنعت تضعيف که است

کاالهاي )مواد اوليه و  يمتق افزایش باعث داخلي پول ارزش افزایش چنين، مه

گردد. ضمن این که صنایع  کاالهاي واسطه( وارادتي و افزایش هزینه توليدات صنعتي مي

اي خود مصرف کننده انرژي هستند که با افزایش قيمت نفت، این صنایع مجبور به  کارخانه

به از شوند. مجموع این شرایط، منجر  تر در نيروي کار و سرمایه مي گذاري کم سرمایه

گردد که رکود بخش صنعتي و  دست دادن توان رقابتي صنایع در داخل و خارج مي

 991، ص90290و اوجاپينوا و اجومدیا 1، ص9333افزایش بيکاري را به همراه دارد)صمدي

(.  از طرف دیگر، هر چند با کاهش قيمت نفت، قيمت انرژي و درنتيجه بخشي از 991و 

اي براي افزایش  تواند انگيزه یابد و مي ده انرژي( کاهش ميهزینه توليد صنایع )مصرف کنن

 

1. Ojapinwa and  Ejumedia (2012) 
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توليد صنعتي و اشتغال باشد، اما شوک منفي نفتي بهبود و رونق بخش صنعت را به همراه 

 بر تا شوند مي مجبور نفت، قيمت منفي هاي شوک تأثير تحت ها دولتاً غالبندارد. زیرا 

 هاي جویي صرفه طریق از تا نمایند اعمال را تري بيش محدودیت خدمات و کاال واردات

 فراهم خارجي تعهدات موقع به بازپرداخت و کشور ضروري نيازهاي تأمين امکان ارزي

را مواد اوليه،   توسعه حالرد واردات کشورهاي از اي عمده که بخش این به توجه ا. بگردد

کشور  توليديهاي  بخش نياز اي مورد سرمایه کاالهاياي، ماشين آالت و  کاالهاي واسطه

 بخش بر نامساعدي آثار تواند مي ارداتو بر شده اعمال محدودیت دهند، مي تشکيل

 (. 991و ص 7)همان،ص گذارد جاي رب کشور و سطح اشتغال توليدي

شهرت  منابع نفرین پدیده به اقتصادى، رشد و طبيعى منابع وفور بين معکوس رابطه

هاي زیر دراثر وابستگي به درآمدهاي براساس نظریه ي نفرین منابع ویژگي است. یافته

 (؛02، ص 9311ارزي ناشي از صادرات منابع طبيعي بروز مي کند )کریمي

 با مقایسه در غنى منابع با اقتصادهاى: گروه هاي قدرتمند و ذینفوذ جویى رانت

بدین ترتيب که  شوند.مى گرفتار جویى رانت رفتار به شدت به فقير با منابع اقتصادهاى

 به درآمدهایي که کنند تا سهم هر چه بيشتري ازهاي قدرتمند و ذینفوذ تالش ميگروه

این دسته در طول زمان نفوذ عميقي در ساختارهاي تزریق شده به دست آورند.  اقتصاد

 آید. مى شمار در این کشورها به فساد عامل گسترش کهکنند سياسي و اقتصادي کسب مي

 بخش در این کشورها، عموما، :ولدفعاليت هاي م در جامعه از کوچکى بخشحضور 

ثروت  بازتوزیع از مردم اکثر ولي دارند؛ نقش هاي مولدفعاليتدر جامعه از کوچکى

به سخني دیگر جامعه کاالها و خدماتي  .گردندمي مندبهره منابع طبيعيحاصل از صادرات 

اعظم آن را با تالش خود ایجاد نکرده، بلکه با استخراج منابع کند که بخش را مصرف مي

که  طبيعي و صدور آن به دیگر کشورها، کاالها و خدمات مورد نياز را تامين نموده است

را به دنبال در این کشورها هاي توليدي توجهي به نوآوري و گسترش ظرفيتدر نتيجه بي

هاي هنگفتي بابت کاالهاي اساسي عي یارانهي منابع طبيدارد. اکثر کشورهاي صادرکننده

 ماليات طبيعى، منابع صادرات از کافي به دليل کسب درآمد دولتکنند. پرداخت مي
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 براى کسب ، ناشي از صادرات منابع طبيعيدرآمد هاي  و از کندوضع  مى کمترى

است و مردم . سهم ماليات از کل درآمد دولت بسيار پائين مي نماید استفاده حمایت مردم

کنند که غالبا از درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات منابع از خدمات عمومي استفاده مي

طبيعي تامين مالي شده است. از آنجا که مردم در تامين درآمدهاي دولت نقشي ندارند، 

بيند و در مقابل هاي خود نميدولت نيز خود را موظف به اعالم شفاف درآمدها و هزینه

کالن هاي سياستها پاسخ گو نيست. بدین ترتيب چنانچه دولتي یندگان آنمردم و نما

مدت بر مردم مدت و بلندهاي سنگيني را در مياناقتصادي نامناسبي را اعمال کند که هزینه

در نتيجه ادامه دهد.  مدت زماني طوالني ها را  برايتحميل نماید، مي تواند این سياست

هاي برجسته ي اغلب کشورهایي است که ازمنابع ویژگياز  منابع غيرکارآمد تخصيص

   .باشندغني طبيعي برخوردار مي

 هاى بزرگ ناشي ازریسک از یکى:  ي انساني در رشد اقتصاديتاثير ناچيز سرمایه 

آموزش و  کيفي توسعه کشورهاي غني از نظرمنابع طبيعي به توجهيطبيعى، بي وفور منابع

است که به عملکرد ضعيف  ي انسانينيروي کار و انباشت سرمایهارتقاء دانش و مهارت 

در این کشورها براي تحول صنعتي و حضور در  شود.اقتصادي در این کشورها منجر مي

پذیرد. به همين دليل براي نيروي انساني ماهر بازارهاي صادراتي تالش چنداني صورت نمي

 و دانش تقاضاي زیادي وجود ندارد. 

هاي رانت جویانه، عدم شفافيت و کارایي دولت و بي توجهي به ارتقاء شتشدید گرای

ي منابع طبيعي در معرض کنندهشود که کشورهاي صادري انساني سبب ميکيفيت سرمایه

عامل رشد  "نفرین منابع"هاي جهاني  قرار گيرند. بنابراین در نظریه ریسک نوسانات قيمت

ي منابع طبيعي فقط افزایش ارزش پول کنندههاي صادرپائين و نرخ باالي بيکاري در کشور

اي از عوامل سياسي، اقتصادي و اجتماعي به عملکرد ضعيف و نرخ ملي نيست و مجموعه

 (.00، ص 9311گردد )کریميباالي بيکاري در این کشورها منجر مي

بيکاري ها بر نرخ همچنين از آنجایيکه در مقاله حاضر به بررسي نحوه اثرگذاري تحریم

 شود لذا در ادامه برخي مکانيسم هاي تاثيرگذاري تحریم ها بر نرخ بيکارينيز پرداخته مي
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(، تحریم ها از طریق سه اثر مهم 9310مطالعه نادمي و همکاران ) با توجه بهشود. بحث مي

ها بر بازار ارز موجب تاثير بر متغيرهاي اقتصاد کالن از جمله بيکاري مي شوند. ابتدا تحریم

اي اي و سرمایهمواداوليه، واسطه تواند موجب افزایش هزینهاز طریق افزایش نرخ ارز مي

برخي بنگاهها  ،وارداتي براي توليدکنندگان داخلي شده و در نتيجه با افزایش هزینه توليد

منجر به تعدیل نيروي  را به کاهش ظرفيت توليد و برخي را به تعطيلي بکشاند و در نتيجه

ها بر بازار ارز تاثير هاي توليدي شده و بيکاري را افزایش دهد. اثر دوم تحریمبخش کار در

گذاران بر نوسانات نرخ ارز است که به دليل ایجاد نااطميناني براي توليدکنندگان و سرمایه

گذاري هاي در اقتصاد شده و لذا تاثير منفي بر اشتغال داخلي و خارجي مانع افزایش سرمایه

تواند از طریق افزایش شکاف نرخ ارز رسمي و بازار آزاد ها ميد. همچنين تحریمگذارمي

تقویت فعاليتهاي رانتجویي و سفته بازي در بازار ارز شده و به انحراف تخصيص موجب 

صرف سفته  ،منابع منجر شود و لذا تخصيص منابع بجاي حرکت به سمت توليد و اشتغال

از طرف دیگر  بازي و رانتجویي در بازار ارز شود و تاثير منفي بر اشتغال برجاي گذارد.

ها از طریق ممنوعيت انتقال تکنولوژي به داخل کشور موجب تضعيف قدرت رقابتي تحریم

شود و در نتيجه کاهش توليد و ميتوليدکنندگان داخلي در مقایسه با رقباي خارجي 

اي از طریق اختالل در هاي بانکي و بيمههمچنين تحریم .داردا در پي اشتغال داخل ر

هاي صادراتي داشته تواند اثراتي منفي بر بخشمبادالت تجاري صادرکنندگان کشور مي

 تواند به افزایش نرخ بيکاري نيز منجر شود.باشد که در نتيجه مي

و پس از  9132وایل دهه از امطالعه تجربي رابطه بين شوک نفتي و عملکرد اقتصادي 

جود آورد، وکه اولين بحران شوک نفتي در اقتصاد کالن کشورهاي صنعتي به  مشکالتي

(، بوربيج و 091،ص9110 و 003ص،9133)9ي مطالعات هميلتون نتيجه. آغاز شد

( 712، ص9131)1مورک و (11، ص9130)3ودوینگو  (، گيسر111، ص9131)0هاریسون

  نفتي و متغيرهاي اقتصادي کالن بود.اي منفي بين شوک  رابطه
 

1. Hamilton (1983 and 1996) 
2. Burbidge and Harrison (1984) 

3. Gisser and Goodwin (1986) 

4. Mork (1989) 
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هاي پانل به بررسي اثر شوک قيمت ( با استفاده از رگرسيون داده9119)9کين و پراساد

هاي صنعت و کشاورزي آمریکا طي دوره نفت بر اشتغال و دستمزد واقعي در بخش

فت بر دهنده اثر منفي نوسانات قيمت نپرداختند. نتایج مطالعه ایشان نشان 9100-9139

مدت این اثر معنادار نيست. همچنين لي که در بلندمدت است در حااشتغال کل در کوتاه

دهد شوک قيمت نفت منجر به تغيير سهم اشتغال و دستمزد نشان ميپژوهش مذکور نتيجه 

( به بررسي نوسانات قيمت نفت 9111) 0نسبي در صنایع مختلف مي شود.  لي و همکاران

پرداختند و نشان دادند نوسان قيمت نفت در محيطي که قيمت نفت با ثبات بوده اثر 

شدیدتري بر سطح توليد و اشتغال دارد در حالي که این اثر در محيطي که قيمت نفت در 

ادار بر شوک مثبت قيمت نفت اثر معن ،آن بي ثبات بوده کمتر است. طبق مطالعه ایشان

کاهش رشد توليد و اشتغال دارد در حالي که شوک منفي قيمت نفت اثر معناداري بر 

( به بررسي رابطه غيرخطي و نامتقارن ميان قيمت نفت و 9110)3توليد و اشتغال ندارد. هوکر

و ( و لي 9110دهد که عليت گرنجر مطالعات هميلتون)پردازد و نشان ميبيکاري مي

منطبق نيست. نتایج مطالعه هوکر نشان  9132راي داده هاي پس از دهه ( ب9111) 1همکاران

دهد قيمت هاي نفت نامتقارن و غيرخطي عليت گرنجر توليد هستند نه اشتغال. مي

 گائودرحاليکه سطح واقعي قيمت نفت )خطي( عليت گرنجر بيکاري است نه توليد. مطالعه 

هاي ت اثر معنادار و معکوس بر شاخصدهد نوسانات قيمت نف( نشان مي0221) 1و کليزن

گذاري ثابت، اشتغال و رشد توليد طي دوره کليدي اقتصاد کالن آمریکا شامل سرمایه

( که با استفاده از رگرسيون 0227) 0داشته است. مطالعه ملکویست و فمرمو 9131-0221

خطي و عليت گرنجر به بررسي رابطه ميان قيمت نفت و بيکاري در سوئد پرداخته است، 

( در مطالعه خود با استفاده از 0221) 7رفيق و همکاراندهد. رابطه معناداري را نشان نمي

 

1. Keane and Prasad (1991) 

2. Lee, et al (1995) 

3 Hooker (1996) 

4 . Lee, et al (1995) 

5 Guo and Kliesen (2005) 

6 Mellquist and  Femermo (2007) 

7 Rafiq, et al. (2009)  
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گذاري و مایههاي سرالعمل آني نشان دادند که بخشي از نوسانو توابع عکس VARروش 

 9بيکاري در اقتصاد تایلند، ناشي از نوسانات قيمت نفت است. مطالعه لوشل و اوبرندورفر

دهد افزایش قيمت نفت منجر به افزایش بيکاري در آلمان طي دوره ( نشان مي0221)

( به بررسي اثر شوک قيمت نفت بر 0299) 0شده است. اردونز و همکاران 9173-0223

پرداختند. نتایج مطالعه ایشان نشان  STRدر آمریکا با استفاده از روش  جریان بازار کار

اي بازار کار دارد. هاي دورههاي قيمت نفت اثر معناداري در تعدیلدهد شوکمي

( به بررسي اثر نوسان قيمت نفت بر بيکاري در آفریقاي 0291) 3سنزانگاخونا و چوگا

 0292تا  9112طي دوره VAR و مدل  جنوبي با استفاده از روش همجمعي جوهانسون

مدت قيمت نفت با نرخ بيکاري رابطه دهد در بلندپرداختند. نتایج مطالعه ایشان نشان مي

( 0290)1مایکندا و گرهارتمدت منفي است. مثبت دارد در حالي که این رابطه در کوتاه

مدت نوسانات قيمت نفت و نرخ بيکاري در کرن کاليفرنيا مدت و بلندبه بررسي اثر کوتاه

پرداختند.   0291-9112طي دوره  VECMبا استفاده از عليت گرنجر تعدیل شده و روش 

مدت ميان قيمت نفت و اشتغال وجود دارد دهد رابطه عليت بلندنتایج این مطالعه نشان مي

 مدت هيچ عليتي شناسایي نشده است. اما در کوتاه

کشور دنيا در بازه  39( به بررسي تاثير شوک نفتي بر بيکاري در 0297) 1اد و حسينينق

اند. نتایج نشان داده است بجز پرداخته G-VARبا استفاده از روش  0221-9131زماني 

 اروپاي غربي، یک رابطه مثبت بين نوسانات قيمت نفت و بيکاري وجود داشته است.

( به بررسي تاثير شوک قيمت نفت بر نرخ بيکاري ایالتي در آمریکا 0293) 0کاراکي

آزمون کرده و کاوي با روش داده ها را وي ابتدا فرضيه تاثير متقارن شوکپرداخته است. 

همچنين  توان فرضيه تقارن شوکهاي مثبت و منفي بر بيکاري را رد نمود.نتيجه گرفته نمي

رن نشان داده است شوک منفي عرضه موجب افزایش ساختاري متقا VARوي با مدل 

 

1 Löschel and Oberndorfer (2009) 

2 Ordonez, et al. (2011)  

3 Senzangakhona and Choga (2015) 

4. Michieka and Gearhart (2016) 

5. Neghad and Hosseini (2017) 

6. Karaki (2018) 
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هاي آمریکا شده است بيشتر ایالت بيکاري و شوک مثبت تقاضا موجب کاهش بيکاري در

 اگر چه شوک تقاضاي نفت تاثير بسيار اندکي بر بيکاري داشته است.

اغلب مطالعات انجام شده در داخل مطالعاتي است که به بررسي رابطه قيمت نفت و 

اي نوسانات قيمت نفت را مورد توجه قرار پردازند و کمتر مطالعهمتغيرهاي کالن اقتصاد مي

 شود.ها اشاره ميداده است که در ادامه به آن

اثر نوسانات قيمت نفت بر رشد اقتصادي برخي ( به بررسي 9337ابریشمي و همکاران )

ادا که جزو کشورهاي شامل نروژ، انگلستان، کان (OECD) کشورهاي پيشرفته صنعتي

با خطي قيمت نفت . به این منظور از تصریح غيرپرداختندکننده نفت هستند خالص صادر

دهد نشان مينتایج مطالعه ایشان . استفاده نمودند VCEMو روش برآورد  GARCHمدل  

-تکانهنداشته در صورتي که   GDP که شوک کاهش قيمت نفت اثر معني داري بر رشد

دار و بيشتر از اثر کاهش قيمت نفت بوده قيمت نفت در تمام موارد معنيافزایش هاي 

ثباتي قيمت نفت بر توليد ناخالص تاثير بي ( به بررسي9333بهبودي و همکاران )است. 

این  رايب پرداختند.( 9307:9 -9331:1داخلي در ایران بر اساس اطالعات فصلي در دوره )

-رگرسيونخودو روش ثباتي قيمت نفت اخص بيشبراي برآورد  GARCHاز مدل منظور 

براي برآورد رابطه متقابل متغيرهاي مدل استفاده نمودند. نتایج حاصل از  (VAR) برداري

ثباتي قيمت نفت در بلندمدت متغير قيمت نفت تاثير مثبت و بيدهد این مطالعه نشان مي

تأثير نوسانهاي ( 9310ران )صمدي و همکا اند.تاثير منفي بر توليد ناخالص داخلي داشته

گذاري، بيکاري و دائمي و موقتي قيمت نفت بر متغيرهاي کالن اقتصادي شامل سرمایه

 (CGARCH) ايمدل گارچ مؤلفه با استفاده از مدل 9330تا  9301طي دوره  راتوليد 

 ايتوابع واکنش ضربه و روشهاي دائمي و موقتي قيمت نفت شاخص نوسانبرآورد براي 

قرار تأثير این نوسانات بر متغيرهاي کالن اقتصاد ایران مورد تجزیه و تحليل  ي بررسيبرا

که نوسان دائمي ناشي از تغييرات قيمت نفت به دهد مينشان  پژوهشنتایج این  دادند. 

گذاري و افزایش بيکاري منتهي گردیده است و تأثير آن بر هر سه کاهش توليد، سرمایه
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گذاري و توليد در نتيجه عدم اطمينان موقتي قيمت نفت همچنين سرمایهمتغير، دائمي است. 

 . کاهش و بيکاري افزایش یافته است

ها بر بازار ارز و مکانيسم انتقال آن به ( به بررسي تاثير تحریم9310نادمي و همکاران )

گارچ با مدلهاي متنوعي از جمله  9311-9317متغيرهاي اقتصاد کالن ایران در بازه زماني 

و مارکوف سوئيچينگ پرداخته است. نتایج آنها نشان داده است که تحریم ها از طریق 

 اند. بازار ارز موجب افزایش نرخ تورم و بيکاري شده

هاي مثبت و منفي بر در مطالعات پيشين مرتبط با بيکاري به تفکيک تاثير شوک

ها بر بيکاري به شدت تحریمبيکاري در اقتصاد ایران پرداخته نشده است. همچنين تاثير 

( 9310طور مستقيم بررسي نشده است. به عنوان مثال اگرچه در مطالعه نادمي و همکاران )

ها از طریق بازار ارز بر بيکاري دیده شده اما مطالعه مذکور متغير شوک نفتي را تاثير تحریم

اي مثبت و منفي مورد بررسي قرار نداده لذا مطالعه حاضر عالوه بر تفکيک تاثير شوکه

ها بر بيکاري را نيز مورد بررسي قرار داده است قيمت نفت بر بيکاري، تاثير مستقيم تحریم

 سازد.که این دو مورد این مطالعه را از مطالعات پيشين متمایز مي
 

هاوتوصيفدادهپژوهشروش.3

.تصریحمدل3-1

ها بر و همچنين تاثير شدت تحریمهاي مثبت و منفي نفت برآورد اثر تاثير شوک به منظور

نرخ بيکاري، با استفاده از مباني نظري و مطالعات پيشين بخصوص مطالعات صمدي و 

( مدل اقتصاد 9311پتانالر و همکاران )کریمي ( و 9311(، زبيري و نادمي )9310همکاران )

 سنجي زیر تصریح شده است:

0 1 2 3

4 5 6 ( 1) 7

t t t t

t t t t t

UN oilshock oilshock Sanction

Growth Open UN Huc

   

    


     

   
 (1)                        

UNدر معادله فوق 
t

نرخ بيکاري است که از نسبت تعداد بيکاران به جمعيت  

oilshockشود. فعال محاسبه مي
t
و  شوک مثبت قيمت نفتo i l s h o c k

t
  شوک منفي قيمت
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براي سري  922با شاخص  نفت است که براي محاسبه آن از فيلتر هودریک و پرسکات

بطوریکه اعداد منفي حاصل شده از سري نوسانات  قيمت نفت خام ایران استفاده شده است

Sanction .اندبه عنوان شوک منفي و اعداد مثبت آن به عنوان شوک مثبت لحاظ شده
t

( استخراج شده 9311) 9یوسفيهاست که از مطالعه گرشاسبي و شاخص شدت تحریم

Growthاست. 
t

Openرشد اقتصادي، 
t

درجه باز بودن اقتصاد یا نسبت تجارت خارجي )جمع  

 صادرات و واردات( به توليد ناخالص داخلي محاسبه شده است. 
( 1)

UN
t

وقفه اول نرخ 

Hucبيکاري است که براي پویا نمودن مدل لحاظ شده است. 
t

شاخص سرمایه انساني یا 

است و در نهایت نرخ ثبت نام متوسطه
t
 هاي نسبتا . به دليل وجود نرخاستاخالل  جزء

-9311یعني سالهاي  پژوهشهاي نسبتا پایين بيکاري در دوره زماني باال و همچنين نرخ

هاي تغيير نرخ بيکاري از تر و لحاظ نمودن پویایيبه منظور دستيابي به نتایج واقعي 9311

بطوریکه دو رژیم  ،استفاده شده است (9) وف سوئيچينگ براي معادلهتصریح مارک

تغيير  (0) بصورت معادله (9) و معادله 0شودبيکاري باال و پایين براي نرخ بيکاري فرض مي

 کند:مي
 

 یزمان یو سر یرا معرف میشاخص تحر یاکتشاف یعامل لیروش تحل یری( با به کارگ1513)یوسفیو  یگرشاسب. 1

 ندیبودند در فرا ها میاز تحر ییباال یریاثرپذ یکه دارا ریخصوص دوازده متغ نی. در اکنند یشاخص را برآورد م نیا

 .قرار گرفتند یبردار مورد بهره میتحر یساز شاخص

با توجه به اینکه بسیاری از متغیرهای اقتصادی بخصوص نرخ بیکاری در طول ادوار تجاری و دوره های رونق و  . 2

رکود اقتصادی به طور منظم دچار تغییراتی می شوند لذا الزم است ماهیت چرخه ای نرخ بیکاری که تابعی از 

دل لحاظ شود لذا مدل مارکوف سوئیچینگ می تواند با در نظر گرفتن یک متغیر وضعیت ادوار تجاری است در م

غیر قابل مشاهده که می توان فرض نمود همان دوران رکود و رونق است، نرخ بیکاری را عالوه بر متغیرهای 

مچنین رژیم مستقل تابعی از یک وضعیت غیرقابل مشاهده نیز تصور کرد و بصورت دو رژیمی مدلسازی نمود. ه

های بیکاری به دلیل تبدیل وضعیت دوره های رکود و رونق به یکدیگر به صورت دو رژیم متصل به هم با استفاده 

از حلقه مارکوف فرض می شود که دارای احتماالت انتقالی است که در مدل برآورد می شود )زبیری و نادمی، 

عوامل همچون یک رخداد مهم سیاسی، جنگ، تحریم یا تجاری، بسیاری از  (. همچنین عالوه بر چرخه های1511

سوانح طبیعی همچون خشکسالی می تواند به شکست در متغیرهای اقتصادی منجر شود و آنها را مشمول دو و یا 

حتی چند رژیم سازد لذا مدلهای مارکوف سوئیچینگ با لحاظ ویژگی پویایی در رژیم های مختلف می توانند 

(. دو رژیمی فرض کردن 1181تری از پارامترها در دنیای واقعی ارائه دهند )همیلتون، برآوردهای بدون تورش 

 ( نیز تصریح شده است.2448( و دشامز )2445بیکاری در مطالعات خارجی از جمله مطالعه هولمز و سیلورستون )
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(0)                 
             

فرض شده  0و  9نشان دهنده نوع رژیم است که در اینجا دو رژیم  iاندیس که در آن 

 است.

توان بصورت زیر نيز نوشت: )نادمي و  تصریح مارکوف سوئيچينگ را مي

 (31: ص9311همکاران، 
 
  






 

tt

tt

tt
pf

pf
UN

.1
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)1(

1
1
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                                                                (3)  

که در آن      tf است  براي نرخ بيکاري هاي شرطي ممکن نشان دهنده یکي از توزیع

i)(است. جمله  توان فرض نمود داراي توزیع نرمال که مي

t بيانگر بردار پارامترها در رژیم

i 1|[کند؛ عبارت  ام است که توزیع را مشخص مي[ 1.1  ttt sprp  احتمال

است )ابونوري و  t-1بيانگر مجموعه اطالعات در زمان 1tو بيني شده و  پيش

 (032-072: ص 0290، 9همکاران

 توان به سه جزء تجزیه نمود: بردار پارامترهاي متغير در طول زمان را مي

(1)                )..( )()()()( ii

t

i

t

i

i wh  

)|(که در آن  1

)(

 tt

i

t UNE  ،ميانگين شرطي)|((var 1

)(

 tt

i

t UNh  واریانس

در نظر گرفته  i)(براي هر رژیم ميزان ثابت این مدل مقدار انحراف معيار که در  شرطي

باشند. از این رو مدل مارکوف رژیم  پارامتر شکل توزیع شرطي مي iw)(و شده است 

عنصر: ميانگين شرطي، واریانس شرطي، فرآیند رژیم و توزیع شرطي 1سوئيچينگ شامل 

 (032-072: ص 0290)ابونوري و همکاران، باشد. مي

-به منظور برآورد مدل مارکوف سوئيچينگ از روش ماکزیمم درستنمایي استفاده مي

 نوشت:  1صورت معادله  توان به شود. بنابراین، تابع لگاریتم درستنمایي را مي
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1 . Abounoori et al. (2016) 
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که   طوري به
tf.

 tدر زمان  iتوزیع شرطي نرخ بيکاري به شرط رخ دادن رژیم  

باشد. همانطور که قبال هم ذکر شد عبارت  مي
tp .1

)ابونوري و  استبيني شده  احتمال پيش 

هاي محاسبات عددي  نمایي فوق با استفاده از روش (  تابع درست39: ص 0293، 9همکاران

 92نسخه Eviews شود. به منظور برآورد تابع درستنمایي فوق از نرم افزار  ماکزیمم مي

 استفاده شده است.
 

 بررسيروندقيمتنفتونرخبيكاريدراقتصادایران.3-2

طور که در  نرخ بيکاري در ایران را نشان مي دهد.  همان ( رابطه ميان قيمت نفت خام و9نمودار)

در ایران طي چهار دهه گذشته همواره دو رقمي  )به غير  0شود نرخ بيکاري ( مشاهده مي9نمودار )

(  بوده است که نشان دهنده مزمن بودن معضل بيکاري در اقتصاد ایران است. بررسي 9371از سال 

هاي گذشته، روند افزایشي هد علي رغم نوسانات متعدد طي دههدروند قيمت نفت ایران نشان مي

طي نموده و پس از آن شدیدا سقوط کرده است. با مشاهده  9310تا  9331قابل توجهي را از سال 

توان دریافت همراه با افزایش قيمت نفت در اقتصاد ایران نرخ بيکاري تا حدي ( مي9نمودار)

همراه 9332نرخ بيکاري افزایش مي یابد. این رابطه طي دهه  یابد و با کاهش قيمت نفتکاهش مي

 شود. چنانکه با افزایش قيمت نفت ازبا شوک قيمت نفتي در ایران با وضوح بيشتري نمایان مي

 1/92 درصد به 0/91نرخ بيکاري از  9337دالر در سال  11/19 به 9332دالر در سال  07/09

 نرخ بيکاري به 9333در سال  00/02هش قيمت نفت به درصد کاهش یافته است. پس از آن با کا

افزایش یافته است. مجددا با افزایش قيمت  9331درصد در سال  1/93و 9333درصد در سال  1/99

 

1 . Abounoori et al. (2013) 

های مختلف  در سال منتشرشده. توضیح این نکته ضروری است که نحوه تعریف و محاسبه نرخ بیکاری در آمار 2

جزو  اساساًوجوی کار نرفته باشند،  افرادی که در دوره آمارگیری، به هر دلیلی فعاالنه به جست مثالًاست.  موثر

است که قابلیت تعابیر و تفاسیر گوناگونی دارد و  می آیند. در اینجا فعاالنه مفهو نیروی کار و بیکار به شمار نمی

فردی شش ماه به دنبال  چنانچه مثال  عنوان  بهباشد.  موثرتواند در برآورد میزان جمعیت فعال و نرخ بیکاری  می

وجوی فعاالنه برای کار را  کار دویده باشد و شغلی نیافته باشد و سپس به دلیل ناامیدی از یافتن شغل، جست

بیکار محسوب نخواهد شد. لذا می توان گفت نرخ  عنوان به جهیدرنتجمعیت فعال و  عنوان بهرها کرده باشد،  تموق

 بیکاری رسمی کمتر از حد برآورد شده است.  



 6379بهار ، 62، شماره هفتمپژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، سال  612

درصد کاهش یافته است اما این وضعيت  1/92 نرخ بيکاري به 9310در سال  73/921نفت به سطح 

 نرخ بيکاري روند افزایشي مي یابد.  9311در سال  17/11یابد و با سقوط قيمت نفت به تداوم نمي

 
 9511-9531روند قیمت نفت و نرخ بیکاری در اقتصاد ایران طی دوره (:1نمودار)

 منبع: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
 

 هايپژوهشیافته .1

-زیوتیي ایستایي انجام شود که نتایج آزمون ایستاالزم است آزمون  ،قبل از ارائه نتایج

شود فرضيه صفر وجود ارائه شده است. همانطور که مشاهده مي (9) در جدول 9اندروز

 ایستاي متغيرها رد شده است لذا متغيرهاي مدل % براي همه1ریشه واحد در سطح معناي 

هاي ساختاري متعدد در وز وجود شکستاندر-دليل استفاده از آزمون زیوتباشند. مي

 هاي نفتي و سایر تحوالت سياسي بوده است.تحریم، جنگ، شوکاقتصاد ایران همچون 
 

 ی متغیرهایی زیوت اندروز برای همهایستانتایج آزمون  :1جدول

 نتيجه آزمون P-Value متغير

) شوک مثبت قيمت نفت
toilshock) 22/2 یيایستا 

)شوک منفي قيمت نفت
toilshock) 29/2 یيایستا 

) شدت تحریم
tSanction) 21/2 یيایستا 

) بيکاري
tUN) 23/2 یيایستا 

) رشد اقتصادي
tGrowth) 22/2 یيایستا 

) درجه باز بودن اقتصاد
tOpen) 29/2 یيایستا 

نرخ ثبت نام متوسطه )
tHuc) 29/2 یيایستا 

 منبع: محاسبات پژوهش 

 

1 . Zivot and Andrews 
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کند که یک رژیم با کنيم که متغير بيکاري از دو رژیم تبعيت ميدر اینجا فرض مي

ميانگين بيکاري باال و دیگري با ميانگين بيکاري پایين مشخص شده است. اما براي اطمينان 

( LRالزم است از آزمون نسبت درستنمایي ) ل نمودن از وجود دو رژیم در مدلحاص

( استفاده نمایيم. در این آزمون فرضيه صفر خطي بودن در مقابل 03: ص 9110) 9هانسن

شود. با توجه به اینکه آماره این آزمون فرضيه وجود دو رژیم )مدل ناخطي( آزمون مي

 بنابراین ،حاصل شده است 22/2بدست آمده است و احتمال مرتبط با آزمون  27/17

شود. لذا، با شود و وجود دو رژیم تایيد ميفرضيه صفر خطي بودن مدل تحقيق رد مي

توان با الگوي توان اطمينان حاصل نمود که مدل تحقيق را مياستفاده از این آزمون مي

 مارکوف سوئيچينگ با وجود دو رژیم بيکاري برآورد نمود.

پردازیم. نتایج برآورد مارکوف سوئيچينگ مياکنون به برآورد مدل بيکاري با روش 

( نشان داده شده 0براي اقتصاد ایران در جدول ) 9311-9311در بازه زماني  پژوهشمدل 

تر  )ميانگين بيکاري( بيش  9دهد عرض از مبدا مدل در رژیم است. نتایج برآورد نشان مي

ر دو رژیم تفاوت دارد که است و پراکندگي بيکاري نيز د 0از عرض از مبدا مدل در رژیم 

حاکي از پراکندگي بيشتر بيکاري در رژیم بيکاري پایين در مقایسه با رژیم بيکاري باال 

-چنين ماتریس احتماالت انتقال که نشان است. با برآورد مدل مارکوف سوئيچينگ، هم

ده گردد که بصورت زیر نشان داهاي بيکاري است نيز برآورد ميدهنده انتقال بين رژیم

 شده است:
























0/290/71

0/350/65

22
p

12
p

21
p

11
p

P  

درصد  01)رژیم بيکاري باال(،  9دهد که احتمال ماندن در رژیم این ماتریس نشان مي

چنين، احتمال  درصد است. هم 01)رژیم بيکاري پایين( حدود  0و احتمال ماندن در رژیم

 31 حدود 9به رژیم  0درصد و احتمال انتقال از رژیم  79حدود  0به رژیم  9انتقال از رژیم 

دهد که احتمال ماندن در رژیم بيکاري باال بيشتر از درصد است. این احتماالت نشان مي

 

1 . Hansen (1992) 
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احتمال ماندن در رژیم بيکاري پایين است که این امر ناشي از ناپایداري اشتغال در کشور 

اند و برخوردار نبوده 9زایي در کشور از پایداري هاي اشتغال است. به عبارت دیگر، سياست

هاي گذشته از جمله سياست خود اشتغالي یا  زایي دولت هاي اشتغال بسياري از سياست

اند اشتغال پایداري ایجاد کنند و اشتغال ایجاد شده هاي زودبازده نتوانسته سياست بنگاه

 ها موقتي بوده است. توسط این سياست

 
 نتایج برآورد مدل بیکاری با روش مارکوف سوئیچینگ :2جدول

 P-Value ضریب متغير

1) 9در رژیم  عرض از مبدا

0) 00/99 22/2 

2) 0در رژیم  عرض از مبدا

0) 12/92 22/2 

 90/2 31/2 ()1() 9لگاریتم انحراف معيار در رژیم 

 12/1- 22/2 ()2()  0لگاریتم انحراف معيار در رژیم 

شوک مثبت قيمت نفت )
toilshock) 20/2- 22/2 

شوک منفي قيمت نفت)
toilshock) 293/2 22/2 

شدت تحریم )
tSanction) 30/2 22/2 

رشد اقتصادي )
tGrowth) 90/2- 29/2 

درجه باز بودن اقتصاد )
tOpen) 01/1- 22/2 

نرخ ثبت نام متوسطه )
tHuc) 23/2- 22/2 

) وقفه اول بيکاري
( 1)tUN 

) 77/2 22/2 

 -11/01 لگاریتم درستنمایي

 22/2 (P-Value) ( هانسنLRآزمون نسبت درستنمایي )

 Q  (P-Value) 07/2آزمون خودهمبستگي

 ARCH(P-Value) 11/2 آزمون ناهمساني واریانس 

 Eviewsمنبع: محاسبات پژوهش با نرم افزار *

 

 
عبارت دیگر در برخی سالها اگرچه منظور از پایداری اشتغال، ماندگاری اشتغال ایجاد شده در طی زمان است. به  1

 های ایجاد شده از دست رفته اند.اشتغال قابل توجهی ایجاد شده اما پس از طی چند سال بسیاری از شغل
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نتایج برآورد مدل همچنين نشان داده است که شوک مثبت قيمت نفت تاثيري منفي بر 

منفي قيمت بيکاري داشته است و موجب کاهش بيکاري شده است و در مقابل شوک 

نفت تاثيري مثبت و افزایشي بر نرخ بيکاري داشته است. در هنگام شوک مثبت نفت دولت 

از طریق سياستهاي مالي و پولي انبساطي و گسترش مخارج خود و همچنين تامين مالي 

گذاري توانسته است تا حدودي باعث کاهش بيکاري شود اما به هنگام هاي سرمایهپروژه

فت و افزایش احتمال کسري بودجه و کاهش مخارج عمراني دولت و شوک منفي قيمت ن

 ها، موجب افزایش نرخ بيکاري شده است.گذاريکمبود منابع براي تامين مالي سرمایه

ها بر بيکاري دهد که افزایش شدت تحریمهمچنين نتایج برآورد مدل بيکاري نشان مي

از طریق کمبود منابع مالي دولت موجب ها اند. افزایش شدت تحریمتاثيري افزایشي داشته

ها از طریق محدود شود. از طرف دیگر افزایش تحریمهاي عمراني ميکاهش شدید فعاليت

مبتي بر شود. از سوي دیگر نمودن مبادالت تجاري و بانکي موجب اختالل در تجارت مي

رخ ارز، ها موجب اثراتي همچون افزایش نتحریم(، 9310مطالعه نادمي و همکاران )

شوند. به عبارت دیگر افزایش شکاف نرخ ارز، شکاف نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز مي

دار بر نرخ بيکاري افزایش نوسانات نرخ ارز و افزایش نرخ ارز واقعي تاثيري مثبت و معني

 به در این حالت منجر ارز نرخ افزایشاند. اند و موجب افزایش نرخ بيکاري شدهداشته

 براي عرضه، منفي شوک همچون یک و شده توليدکنندگان هايهزینه افزایش

 به منجر مواردي در ارز نرخ باالرفتن دليل به است ممکن لذا و شودمي تلقي توليدکنندگان

 منجر بنگاه توليدي ظرفيت کاهش یا و -(توليد شدن ده زیان دليل به)- بنگاه توليد توقف

شکاف  .داشت نخواهد اقتصاد در بيکاري نرخ افزایش و توليد کاهش جز اينتيجه که شود

نرخ ارز نيز از طریق فراهم نمودن رانت در بازار ارز موجب انحراف منابع اقتصاد به سمت 

سفته بازي در بازار ارز شده و لذا منابع بجاي توليد به سمت سفته بازي سوق پيدا نموده و 

ت افزایش بيکاري شده است. نهایتا در نتيجه موجب تضعيف توليد و اشتغال و در نهای

ریزي توليد شده و لذا نوسانات نرخ ارز نيز موجب نااطميناني توليدکنندگان به منظور برنامه

هاي گسترش توليد دهند برنامهدر شرایط عدم اطمينان ایجاد شده برخي بنگاهها ترجيح مي
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اشتغال دچار حالت سکون و  را متوقف نموده و منتظر ثبات در بازار ارز شوند لذا توليد و

در برخي موارد کاهش ظرفيت توليد و یا توقف توليد مي شود که این موارد منجر به 

 شوند.افزایش نرخ بيکاري مي

دار بر نرخ بيکاري دهد که رشد اقتصادي تاثيري منفي و معنينتایج همچنين نشان مي

زیرا با رشد اقتصادي و  برجاي گذاشته است که امري سازگار با تئوري اقتصادي است

 یابد. هاي جدید شغلي، بيکاري کاهش ميایجاد فرصت

دار بر نرخ بيکاري داشته است بطوریکه درجه باز بودن اقتصاد تاثيري منفي و معني

ميزان اثرگذاري آن در کاهش بيکاري بيش از سایر متغيرها بوده است. افزایش درجه باز 

نمودن بازارهاي داخلي موجب افزایش کارایي بازارها و تر بودن اقتصاد از طریق رقابتي

تواند موجب بهبود توليد و در نتيجه کاهش بيکاري شود و ميبهبود تخصيص منابع مي

شدن بازارهاي جدید و در نتيجه ایجاد شود. از طرف دیگر گسترش تجارت موجب گشوده

 ک نماید.تواند به کاهش نرخ بيکاري کممشاغل خدماتي جدید شود که مي

دار بر نرخ بيکاري داشته است که نشان دهنده نرخ ثبت نام متوسطه تاثيري منفي و معني

تاثير مثبت سرمایه انساني در ایجاد اشتغال در کشور است. افزایش نرخ ثبت نام متوسطه 

تواند به مشاغلي از قبيل خدمات آموزشي و خدمات مرتبط با آن رونق همچنين خود مي

 تاثيري کاهشي بر بيکاري داشته باشد.بخشد و 

دار بر بيکاري داشته است که نشان از پویایي وقفه اول بيکاري نيز تاثيري مثبت و معني

مدل بيکاري دارد. همچنين از نظر اقتصادي بيکاري دوره قبل به دليل تاثيرات منفي بر 

 تواند به تشدید بيکاري منجر شود.انگيزه نيروي کار خود مي
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 (2( و پایین )رژیم 9احتماالت شرطی هموار شده قرار گرفتن در رژیم بیکاری باال )رژیم (:2نمودار)

 منبع: محاسبات پژوهش

 

)بيکاري پایين( را  0)بيکاري باال( و رژیم  9احتماالت قرار گرفتن در رژیم  (0ار )نمود

دهد که در نشان داده است. طول دوره قرار گرفتن در رژیم بيکاري پایين و باال نشان مي

دوره )سال( در رژیم بيکاري باال  3/0اقتصاد ایران به طور متوسط  9311-9311بازه زماني 

 سال( در رژیم بيکاري پایين قرار دارد. دوره ) 1/9قرار دارد و

و آزمون ناهمساني  Qخودهمبستگينهایتا اینکه آزمونهاي تشخيصي مدل شامل آزمون 

نشاندهنده عدم وجود خودهمبستگي و همساني واریانس به ترتيب  ARCH واریانس 

 خطاها است.
 

 اتسياستيگيريوپيشنهادنتيجه.5

هاي مثبت و منفي قيمت نفت و همچنين شدت تاثيرگذاري شوکاین مقاله به دنبال بررسي 

بوده است. بدین منظور  9311-9311ها بر بيکاري در اقتصاد ایران براي بازه زماني تحریم

پرسکات استخراج شده -هاي مثبت و منفي نفت با استفاده از فيلتر هودریکابتدا شوک

مبتني بر روش مارکوف  پژوهششينه است. سپس نرخ بيکاري مبتني بر ادبيات نظري و پي

هاي سوئيچينگ مدلسازي گردید. نتایج برآورد مدل نشان دهنده تاثير نامتقارن شوک

هاي مثبت قيمت نفت موجب بدین صورت که شوک ،قيمت نفت بر نرخ بيکاري است

اند. هاي منفي قيمت نفت موجب افزایش نرخ بيکاري شدهکاهش بيکاري و شوک
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ها تاثيري افزایشي بر نرخ بيکاري رآورد مدل نشان داده است شدت تحریمهمچنين نتایج ب

ف دیگر متغيرهاي رشد اقتصادي، درجه باز بودن و سرمایه انساني طرداشته است. از 

اند. همچنين وقفه اول نرخ بيکاري تاثيري مثبت و تاثيري کاهنده بر نرخ بيکاري داشته

دار بر بيکاري داشته است. نهایتا مدل مارکوف سوئيچينگ تایيد کننده دو رژیم معني

بيکاري باال و پایين بوده است که احتمال ماندن در رژیم بيکاري باال بيشتر از احتمال ماندن 

در رژیم بيکاري پایين برآورد شده است طوریکه طول ماندن در رژیم بيکاري باال به طور 

و در مقابل به طور متوسط یول دوره ماندن در رژیم بيکاري پایين (  الس) دوره 3/0متوسط 

 بوده است.( سال) دوره 1/9

شود هاي منفي قيمت نفت پيشنهاد ميبرگرفته از نتایج مقاله به منظور کنترل تاثير شوک

تري براي صندوق توسعه ملي فراهم شود تا در مواقع مواجهه با شوک ضمانت اجراي قوي

ت نفت بتوان از ذخایر این صندوق براي مقابله با تاثيرات مخرب آن بر نرخ منفي قيم

ها در افزایش نرخ بيکاري بيکاري استفاده نمود. از طرف دیگر با توجه به تاثير منفي تحریم

شود رویکرد و در عين حال تاثير مثبت درجه باز بودن بر کاهش بيکاري پيشنهاد مي

ها با قدرت بيشتري ادامه یافته و شرایط الزم براي و تحریمسازنده دولت در کاهش و یا لغ

گذاري خارجي و افزایش سهم تجارت خارجي در توليد ملي از طریق جذب سرمایه

دیپلماسي اقتصادي و اصالحات نهادي در کشور براي بهبود فضاي کسب و کار فراهم 

 گردد.
 

  .منابع6

الف(فارسي

 ،(9337) مریم ،کشاورزیان و اله حجت ،غنيمي فرد  ،محسن ،مهرآرا ،حميد ،ابریشمي

به وسيله تصریح غير  OECD نوسانات قيمت نفت بر رشد اقتصادي برخي کشورهاي ثرا

 . 07-99 صص ،00، شماره 91 سال ،دانش و توسعهمجله  ،خطي قيمت نفت

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=294
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=28549
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=74783
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=74784
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1202
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ثرات بي ثباتي قيمت ا ،(9333)علي ،رضازاده و محمدعلي ،متفکرآزاد ،داوود ،بهبودي

، 02، شماره 0سال  ، اقتصاد انرژي  مطالعاتمجله  ،نفت بر توليد ناخالص داخلي در ایران

 . 39-9 صص

بررسي رابطه علي  ،(9312بهشتي، محمدباقر، خيرآور، حسن و قزوینيان، محمدحسن )

 . 09-90ص ، ص937شماره  ،کار و جامعه ،بين کارآفریني و بيکاري در بخش صنعت ایران

 ،بررسي تورم و بيکاري در اقتصاد ایران ،(9331زاده، حيدر ) صفدر و قلي حسيني، سيد

 .11-03، صص 13، شماره 91سال ،هاي اقتصادي ایران پژوهش

بررسي رابطه بلندمدت  ،(9312علي، سوري، اميررضا و تشکيني، احمد) رازیني، ابراهيم

 .093-911، صص 13شماره  ،پژوهشنامه اقتصادي ،اندازه دولت و نرخ بيکاري در ایران

 ،«بررسي عوامل موثر بر بيکاري و بهره وري بازار کار ایران ،(9311رامه، مهدي )

موسسه عالي علوم و فناوري  ،دومين کنفرانس بين المللي کارآفریني، خالقيت و نوآوري

 .خوارزمي

بررسي تاثيرات متغيرهاي ،(9319سخا، زینب و زارع، محمد ) هاشم، رضایي  زارع،

مطالعات  ،اثرگذار در بخش صنعت بر تغييرات ميزان بيکاري: یک الگوي پویاي اقتصادي
 . 913-931، صص 3شماره  ،اقتصادي کاربردي در ایران

بررسي اثر شکاف نرخ ارز بر بيکاري در اقتصاد  ،(9311یونس )نادمي، زبيري، هدي و 

، 9، شماره 02سال ، مجله برنامه و بودجه ،ایران با استفاده از روش مارکوف سوئيچينگ

 . 931-921 صص

 و عوامل کل يوربهره يعلّ رابطه يبررس،(9319) زهرا ي،خان و ابوالفضلي، آباد شاه

، شماره 0سال  ،ياقتصاد توسعه و رشد يها پژوهش فصلنامه ،رانیا اقتصاد در يکاريب نرخ

 .30-09 ، صص7

هاي  اثير نوسانبررسي ت ،(9310صمدي، علي حسين، ابراهيم هادیان و محبوبه جعفري )

 ،دائمي و موقتي قيمت نفت اوپک بر سرمایه گذاري، توليد و نرخ بيکاري در اقتصاد ایران

 . 929-71 ، صص7، شماره 0سال  ،اقتصاد انرژي ایران پژوهشنامه فصلنامه

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=26077
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=44295
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=89217
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1768
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آموختگان  توسعه ناموزون آموزش عالي: بيکاري دانش ،(9333امين ) راد، محمد قانعي

 .023-901، صص 91، شماره 1سال ، رفاه اجتماعي ،و مهاجرت نخبگان

  انتشارات دانشگاه مازندران. .نگاهي به اقتصاد ایران .(9311کریمي، زهرا )

(، اندازه دولت و بيکاري در 9311نادمي، یونس و زبيري، هدي ) پتانالر، سعيد، کریمي

 . 19-01 صص، 93، شماره 1 سال ،هاي رشد و توسعه اقتصادي پژوهش ،اقتصاد ایران

 ينب یماثرات تحر يبررس» ،(9311) يمجتب، یندارلود یوسفيو  يرضاعل ي،گرشاسب

، 01شماره  ،ياقتصاد يمدلساز يقاتتحق فصلنامه یران،ا يکالن اقتصاد يرهايبر متغ يالملل

 .930-901صص

آموزشي بر بيکاري و  -بررسي تاثير عوامل اقتصادي ،(9330پور، مرضيه ) مختاري

  .31-03ص ص، 13شماره  ،کار و جامعه ،التحصيالن دانشگاهي اشتغال فارغ

تاثير عوامل اقتصادي بر بيکاري  ،(9330علي ) پور، مرضيه و سيادت، سيد مختاري

  .313-313ص ص، 01شماره  ،رفاه اجتماعيهاي دانشگاهي.  کرده تحصيل

 پيش هشدار الگوي یک ارائه ،(9311) زهرا علمي، و اسمعيل ابونوري، ،یونس نادمي،

 دانش  گارچ، سوئيچينگ مارکوف رویکرد: تهران سهام بازار در شدید نوسانات وقوع از
 .12-07 صص ،03 شماره ،3  سال ،بهادار اوراق تحليل مالي

 يمدلساز ،(9310) نيرام ي،انيخوچ و زیپرو ديس ،کامجو يليجل ،ونسی ي،نادم

 کالن اقتصاد يرهايمتغ به آن انتقال سميمکان و ارز بازار بر ها میتحر ريتاث ياقتصادسنج

 .37-09 ص، ص0، شماره 0، سال ياقتصادسنج يمدلساز، رانیا

هاي اقتصادي بر نرخ  بررسي تاثير شوک،(9333سخا، زینب ) ابراهيم و رضایيهادیان، 

  .12-07، صص 9، شماره 0، سال اقتصاد مقداري ،بيکاري در ایران
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