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  پژوهشنامه اقتصاد انرژي ایران
  131- 156 ، صفحات97 بهار، 24، شماره هفتمسال 

  

  هاي اقتصادي نفت و تحریم تیشوکهاي قیم بررسی اثر
  هاي بیکاري در ایران با استفاده ازبر رژیم
  *رهیافت مارکوف سوئیچینگ 

 
  1یونس نادمی

  2هانیه صداقت کالمرزي
  

  01/02/1397دریافتتاریخ         20/06/1397تاریخ پذیرش:
  

  ه:چکید

ترین  یکی از مهم بیکاريو نرخ  ایران موثر بر عملکرد اقتصاد ترین متغیرهايمهمیکی از شوکهاي قیمت  نفت  
هاي قیمت نفت بررسی تاثیرات نامتقارن شوك پژوهشهاي معرف عملکرد اقتصاد کالن است. هدف از این  شاخص

شوك هاي مثبت و براي این منظور، اثر  .بیکاري در اقتصاد ایران استها بر نرخ و همچنین تاثیر شدت تحریم
استفاده از روش با  1394- 1359ایران طی دوره  ها بر نرخ بیکاريمنفی قیمت نفت و همچنین شدت تحریم

شوك مثبت قیمت دهد  نشان می پژوهشنتایج حاصل از این  مورد بررسی قرار گرفته است.مارکوف سوئیچینگ 
ري منفی بر بیکاري داشته است و موجب کاهش بیکاري شده است و در مقابل شوك منفی قیمت نفت نفت تاثی

دهد که افزایش تاثیري مثبت و افزایشی بر نرخ بیکاري داشته است. همچنین نتایج برآورد مدل بیکاري نشان می
دوره (سال) در  8/2ان به طور متوسط نهایتا اینکه اقتصاد ایر اند.ها بر بیکاري تاثیري افزایشی داشتهشدت تحریم

دوره (سال) در رژیم بیکاري پایین قرار دارد که حاکی از پایداري بیکاري باال در  4/1رژیم بیکاري باال قرار دارد و
  اقتصاد ایران است.

 JEL: Q31 ،F51 ،E24 ،C24 ،O53 بندي طبقه

 سوئیچینگ، ایرانها، بیکاري، مارکوف نفت، تحریم قیمت شوك: ها کلیدواژه

  
 
... ا تیآ دانشگاه یمال تیحما با و است 160478-15664 سمات کد با یپژوهش طرح از مقاله حاضر مستخرج *

 .است شده انجام) ره( يبروجرد یالعظم
 

 عضو هیات علمی گروه اقتصاد، دانشگاه آیت ا...العظمی بروجردي (ره) (نویسنده مسئول) 1.
younesnademi@abru.ac.ir 

 ي اقتصاد، دانشگاه رازي کرمانشاهدانشجوي دکتر 2.
sedaghatkalmarzi.haniyeh@razi.ac.ir 
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  1397بهار ، 26، شماره هفتمپژوهشنامه اقتصاد انرژي ایران، سال  132
  

   مقدمه. 1
شمار  ترین چالش پیش روي کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران به بیکاري اصلی

  دهد.  هاي جامعه را تحت تاثیر قرار می رود که پیامدهاي نامطلوب آن تمام بخش می
 )1(نمودار رقمی دو نرخ بیکاري شاهد همواره گذشتهاقتصاد ایران طی چهار دهه 

رشد باالي «پژوهشگران و تحلیلگران به بررسی نقش عوامل متعددي از قبیل و  بوده
عملکرد « ،»آفرین هاي کار توجه به طرح عدم«، »پایین بودن رشد اقتصادي«، »جمعیت

بازار  ضعف ساختاري«، »اندازه دولت«، »نامطلوب نظام آموزشی در تربیت نیروهاي ماهر
از جمله این مطالعات  اند. در ایران پرداختهپدیده بیکاري بر  »هاي اقتصادي شوك«و » کار
هادیان   )،1386پور و سیادت ( )،  مختاري1383راد ( )،  قانعی1382پور ( توان از مختاري می

)، بهشتی و همکاران 1390( )، رازینی و همکاران1389)، حسینی (1388سخا ( و رضایی
)، 1392)، صمدي و همکاران(1391( و خانی آبادي شاه ،)1391)، زارع و همکاران (1390(

) نام برد. در این 1395) و رامه (1394)، زبیري و نادمی (1394پتانالر و همکاران ( کریمی
هاي نفتی بر نرخ بیکاري پرداخته است. این در اي به بررسی اثر شوك میان، کمتر مطالعه

سبب  صادرات نفت و گازحالی است که وابستگی اقتصاد ایران به درآمد ارزي حاصل از 
هاي  اي در عملکرد اقتصاد ایران در حوزه کننده شده تا نوسانات قیمت نفت نقش تعیین

هاي اقتصادي بر نرخ بیکاري به دلیل بازگشت همچنین تاثیر تحریم متفاوت داشته باشد.
هاي آمریکا به دلیل خروج آن کشور از توافق برجام، می تواند به شناخت مجدد تحریم

ها بر بیکاري کمک کند تا بتوان با شناخت صحیح از یشتر از نحوه اثرگذاري تحریمب
ها به دنبال راهکارهاي کاهش تاثیرات منفی آنها بر اقتصاد مکانیسم تاثیرگذاري تحریم

  ایران بود.

کند، امکان درآمدهاي نفتی از آنجا که متعلق به دولت است، آنگاه که افزایش پیدا می
آورد که به لحاظ بهبود برخورداري بیشتر مردم از دولت را فراهم می توسعه مخارج

اما با باال رفتن در آمد نفتی، مدت عمومی را به همراه دارد. امتیازات دولتی، رضایت کوتاه
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 133 ...ياقتصاد هاي¬میتحر و نفت یمتیق يشوکها اثر یبررس

  
تداوم افزایش کند. به همین جهت با ها نیز شروع به افزایش میسطح عمومی قیمت

د. افزایش مخارج گردناگزیر میاقتصادي  بروز بحران درآمدهاي نفتی در طول زمان
کند. افزایش واردات در دولت، خود را در افزایش پایۀ پولی و افزایش واردات منعکس می

شود که افزایش کنار کاهش انتظارات تورمی ناشی از شرایط وفور در اقتصاد باعث می
شود و در اصطالح منجر به  نقدینگی به میزان محدودي به قیمت کاالهاي مصرفی منتقل

به این  شود. گسست رابطۀ نقدینگی و تورمبروز گسست در رابطۀ نقدینگی و تورم می
رود. در چنین حالتی، دولت معنی است که به رغم افزایش نقدینگی، نرخ تورم باال نمی

نرخ . حال آن که تثبیت ادامه می دهدافزایش مخارج بدون نگرانی از بروز تورم باال،  به 
هاي رانت شده و فعالیتمنجرگذاري به کاهش انگیزة سرمایه و افزایش واردات، ارز

و با کم  کندکاهش پیدا میو اشتغال گذاري کند. لذا به تدریج سرمایهجویانه را تشویق می
بنابراین  یابد.شدن رشد درآمدهاي نفتی و کنترل واردات، نرخ تورم به سرعت افزایش می

  کند.شد نقدینگی موقتی است و براي مدتی طوالنی دوام پیدا نمیگسست تورم و ر
رآمد حاصل از صادرات منابع کاهش قدرت رقابتی تولیدات داخلی، در پی افزایش د

ترین عالئم بیماري ، افزایش ذخایر ارزي و به تبع آن تقویت پول داخلی، از مهمطبیعی
دالرهاي نفتی، به بخش بزرگی از  يهلندي است. تقویت ارزش واقعی ریال، به پشتوانه

تولیدات کشور از جمله انواع پوشاك،  کیف و کفش، صنایع چوبی و میوه و خشکبار 
؛ به نحوي که نه تنها قدرت صادراتی این صنایع از میان رفته، بلکه در می زندلطمه 

ود تورم وج دهند.میبازارهاي داخلی نیز توان رقابت با انواع کاالهاي وارداتی را ازدست 
هاي تولیدي، به افزایش مارپیچی قیمت باال و به تبع آن افزایش دستمزدها و دیگر هزینه

انجامد؛ با توجه به این که قیمت ارزهاي دیگر در مقابل ریال ایران کمابیش ثابت کاالها می
- است، قیمت کاالهاي ساخت داخل در مقابل تولیدات مشابه خارجی به شدت گران می

تواند با کاهش سودآوري و یابد. به همین جهت رونق نفتی میات افزایش میشود و وارد
هاي صنعت و کشاورزي در هاي مولد به تخریب بخشگذاري در فعالیتتنزل سرمایه
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  1397بهار ، 26، شماره هفتمپژوهشنامه اقتصاد انرژي ایران، سال  134
  

و در نتیجه کاهش اشتغال و افزایش بیکاري در این کشورها ي نفت کشورهاي صادر کننده
  ). 67، ص 1394(کریمی منجر شود

هاي بسیاري برخوردار بوده گر، قیمت نفت در طول سالیان متمادي از نوساناز طرف دی
است. این افزایش و کاهش مداوم قیمت نفت موجب به وجود آمدن نااطمینانی در فضاي 

گذاري داخلی و  این عـدم اطمینان موجب کـاهش سرمایهگردد که اقتصاد کالن می
 سطح اشتغالبر در نتیجه ي مختلف شده و ها هاي تولید در بخش هتضعیف انگیـزو خارجی 

  ). 76، ص 1392صمدي و همکاران گـذارد ( اثـر منفـی مـی
تواند نقش قابل شود نوسانات قیمت نفت میبا توجه به توضیحات فوق مشخص می

بر آن شدیم تا این  رو نیازاتوجهی بر سطح اشتغال و بیکاري در اقتصاد ایران داشته باشد. 
 پنجساختار این مقاله مشتمل بر رابطه را در ایران به شکل تجربی مورد بررسی قرار دهیم. 

 طور به(نظري و تجربی)  پژوهشادبیات  در بخش دوم. پس از این مقدمه، بخش است
قیمت نفت و نرخ  ضمن ارائه تحلیلی از روندسوم شود. سپس، در بخش  ارائه میاجمالی 

پردازیم. پس از آن، در  به تصریح مدل می1394- 1359هاي  طی سال در ایران يبیکار
  شود.  رائه میا ها شنهادیپبندي و  جمع ،پنجم بخشدر نهایت  دربخش چهارم نتایج تجربی و 

 

  پژوهش اتیادب .2
 یک اقتصادي ايه فعالیت توانند می طریق دو از نفت قیمت هاي شوكبه طور کلی، 

 این که است اقتصاد عرضه طرف بر تأثیر طریق از یکید. دهن قرار تأثیر تحت را کشور

 نقش کشور تولیدي ظرفیت بر تأثیرگذاري با و گردند یم نمایان وقفه با اصوالً تأثیرات

 در واندت می که اشدب می کل تقاضاي بر تأثیر طریق از دیگري. دنساز می آشکار را خود
، 12002(لی و نی گذارد برجاي کشور اقتصادي ايه فعالیت بر را خود آثار مدتکوتاه

  ). 35، ص22006، جیرانیاکول828ص

 
1. Lee and Ni (2002) 
2. Jiranyakul (2006) 
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 135 ...ياقتصاد هاي¬میتحر و نفت یمتیق يشوکها اثر یبررس

  
تواند کشورهاي صادر کننده  از طریق بیماري هلندي می نفت قیمت مثبت هاي شوك

 قیمت افزایش). 7، ص1388منابع طبیعی را تحت تاثیر منفی قرار دهد (صمدي و همکاران

 جمله از که شود مینفت  صادرکننده کشورهايدر  هنگفت درآمدهاي کسب باعث نفت
 را موضوع این توان می که باشد می ارز نرخ کاهش یا کشور پول تقویت آن، پیامدهاي

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

 ثابت ارز نرخ سیستم اگر، اما. ودش می ملی پول ارزش رفتن باال باعث خارجی ايهارز

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

 ها قیمت افزایش و تقاضا انبساط نهایت در و نقدینگی افزایش موضوع این که شده پول

  . داشت خواهد پی در را
افزایش ارزش پول ملی به همراه شتاب گرفتن تورم به کاهش قدرت رقابت کاالهاي 

و در نتیجه صادرات کاهش و  شود میتولید شده در داخل، در مقایسه با کاالهاي خارجی 
باالرفتن  ا، بنفتافزایش درآمد ارزي حاصل از صادرات کند.  میواردات افزایش پیدا 

الت صنعتی تولید داخل از یک سو و  افزایش واردات و کاهش تقاضا براي محصو
همراه  (از جمله زمین و ساختمان )  تجارت غیرقابل به سرمایه گذاري درکاالهاى گرایش 

  .گردد یم را سبب اقتصادى رشد و کاهش صنعت تضعیف که است
کاالهاي (مواد اولیه و  قیمت افزایش باعث داخلی پول ارزش افزایش چنین، مه

گردد. ضمن این که صنایع  واسطه) وارادتی و افزایش هزینه تولیدات صنعتی میکاالهاي 
اي خود مصرف کننده انرژي هستند که با افزایش قیمت نفت، این صنایع مجبور به  کارخانه

شوند. مجموع این شرایط، منجر به از  تر در نیروي کار و سرمایه می گذاري کم سرمایه
گردد که رکود بخش صنعتی و  ر داخل و خارج میدست دادن توان رقابتی صنایع د

 114، ص12012و اوجاپینوا و اجومدیا 9، ص1388افزایش بیکاري را به همراه دارد(صمدي
).  از طرف دیگر، هر چند با کاهش قیمت نفت، قیمت انرژي و درنتیجه بخشی از 115و 

اي براي افزایش  انگیزهتواند  یابد و می هزینه تولید صنایع (مصرف کننده انرژي) کاهش می

 
1. Ojapinwa and  Ejumedia (2012) 
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تولید صنعتی و اشتغال باشد، اما شوك منفی نفتی بهبود و رونق بخش صنعت را به همراه 
 بر تا شوند می مجبور نفت، قیمت منفی هاي شوك تأثیر تحت ها دولتاً غالبندارد. زیرا 

 هاي جویی صرفه طریق از تا نمایند اعمال را تري بیش محدودیت خدمات و کاال واردات
 فراهم خارجی تعهدات موقع به بازپرداخت و کشور ضروري نیازهاي تأمین امکان ارزي

را مواد اولیه،   توسعه حالرد واردات کشورهاي از اي عمده که بخش این به توجه ا. بگردد
کشور  تولیديهاي  بخش نیاز اي مورد سرمایه کاالهاياي، ماشین آالت و  کاالهاي واسطه

 بخش بر نامساعدي آثار تواند می ارداتو بر شده اعمال محدودیت دهند، می تشکیل

  ). 115و ص 7(همان،ص گذارد جاي رب کشور و سطح اشتغال تولیدي
شهرت  منابع نفرین پدیده به اقتصادى، رشد و طبیعى منابع وفور بین معکوس رابطه

به درآمدهاي هاي زیر دراثر وابستگی براساس نظریه ي نفرین منابع ویژگی است. یافته
  )؛60، ص 1394ارزي ناشی از صادرات منابع طبیعی بروز می کند (کریمی

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

بدین ترتیب که  شوند.مى گرفتار جویى رانت رفتار به شدت به فقیر با منابع اقتصادهاى
 به درآمدهایی که کنند تا سهم هر چه بیشتري ازتالش میهاي قدرتمند و ذینفوذ گروه

این دسته در طول زمان نفوذ عمیقی در ساختارهاي تزریق شده به دست آورند.  اقتصاد
 آید. مى شمار در این کشورها به فساد عامل گسترش کهکنند سیاسی و اقتصادي کسب می

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

ثروت  بازتوزیع از مردم اکثر ولی دارند؛ نقش هاي مولدفعالیتدر جامعه از کوچکى
به سخنی دیگر جامعه کاالها و خدماتی  .گردندمی مندبهره منابع طبیعیحاصل از صادرات 

کند که بخش اعظم آن را با تالش خود ایجاد نکرده، بلکه با استخراج منابع را مصرف می
که  طبیعی و صدور آن به دیگر کشورها، کاالها و خدمات مورد نیاز را تامین نموده است

را به دنبال در این کشورها هاي تولیدي توجهی به نوآوري و گسترش ظرفیتدر نتیجه بی
هاي هنگفتی بابت کاالهاي اساسی ي منابع طبیعی یارانهدارد. اکثر کشورهاي صادرکننده

 مالیات طبیعى، منابع صادرات از کافی به دلیل کسب درآمد لتدوکنند. پرداخت می
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 براى کسب ، ناشی از صادرات منابع طبیعیدرآمد هاي  و از کندوضع  مى کمترى

. سهم مالیات از کل درآمد دولت بسیار پائین است و مردم می نماید استفاده حمایت مردم
درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات منابع کنند که غالبا از از خدمات عمومی استفاده می

طبیعی تامین مالی شده است. از آنجا که مردم در تامین درآمدهاي دولت نقشی ندارند، 
بیند و در مقابل هاي خود نمیدولت نیز خود را موظف به اعالم شفاف درآمدها و هزینه

کالن هاي ستسیاها پاسخ گو نیست. بدین ترتیب چنانچه دولتی مردم و نمایندگان آن
مدت بر مردم مدت و بلندهاي سنگینی را در میاناقتصادي نامناسبی را اعمال کند که هزینه

در نتیجه ادامه دهد.  مدت زمانی طوالنی ها را  برايتحمیل نماید، می تواند این سیاست
هاي برجسته ي اغلب کشورهایی است که ازمنابع از ویژگی منابع غیرکارآمد تخصیص

   .باشندیعی برخوردار میغنی طب

 هاى بزرگ ناشی ازریسک از یکى:  ي انسانی در رشد اقتصاديتاثیر ناچیز سرمایه 

آموزش و  کیفی توسعه کشورهاي غنی از نظرمنابع طبیعی به توجهیطبیعى، بی وفور منابع
است که به عملکرد ضعیف  ي انسانیارتقاء دانش و مهارت نیروي کار و انباشت سرمایه

در این کشورها براي تحول صنعتی و حضور در  شود.اقتصادي در این کشورها منجر می
پذیرد. به همین دلیل براي نیروي انسانی ماهر بازارهاي صادراتی تالش چندانی صورت نمی

 و دانش تقاضاي زیادي وجود ندارد. 

ارتقاء  هاي رانت جویانه، عدم شفافیت و کارایی دولت و بی توجهی بهتشدید گرایش
ي منابع طبیعی در معرض کنندهشود که کشورهاي صادري انسانی سبب میکیفیت سرمایه

عامل رشد  "نفرین منابع"هاي جهانی  قرار گیرند. بنابراین در نظریه ریسک نوسانات قیمت
ي منابع طبیعی فقط افزایش ارزش پول کنندهپائین و نرخ باالي بیکاري در کشورهاي صادر

اي از عوامل سیاسی، اقتصادي و اجتماعی به عملکرد ضعیف و نرخ و مجموعه ملی نیست
  ).62، ص 1394گردد (کریمیباالي بیکاري در این کشورها منجر می

ها بر نرخ بیکاري همچنین از آنجاییکه در مقاله حاضر به بررسی نحوه اثرگذاري تحریم
 اثیرگذاري تحریم ها بر نرخ بیکاريشود لذا در ادامه برخی مکانیسم هاي تنیز پرداخته می

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  1397بهار ، 26، شماره هفتمپژوهشنامه اقتصاد انرژي ایران، سال  138
  

)، تحریم ها از طریق سه اثر مهم 1396مطالعه نادمی و همکاران ( با توجه بهشود. بحث می
ها بر بازار ارز موجب تاثیر بر متغیرهاي اقتصاد کالن از جمله بیکاري می شوند. ابتدا تحریم

اي اي و سرمایهمواداولیه، واسطه تواند موجب افزایش هزینهاز طریق افزایش نرخ ارز می
برخی بنگاهها  ،وارداتی براي تولیدکنندگان داخلی شده و در نتیجه با افزایش هزینه تولید

منجر به تعدیل نیروي  را به کاهش ظرفیت تولید و برخی را به تعطیلی بکشاند و در نتیجه
ها بر بازار ارز تاثیر حریمهاي تولیدي شده و بیکاري را افزایش دهد. اثر دوم تکار در بخش

گذاران بر نوسانات نرخ ارز است که به دلیل ایجاد نااطمینانی براي تولیدکنندگان و سرمایه
گذاري هاي در اقتصاد شده و لذا تاثیر منفی بر اشتغال داخلی و خارجی مانع افزایش سرمایه

رز رسمی و بازار آزاد تواند از طریق افزایش شکاف نرخ اها میگذارد. همچنین تحریممی
تقویت فعالیتهاي رانتجویی و سفته بازي در بازار ارز شده و به انحراف تخصیص موجب 

صرف سفته  ،منابع منجر شود و لذا تخصیص منابع بجاي حرکت به سمت تولید و اشتغال
از طرف دیگر  بازي و رانتجویی در بازار ارز شود و تاثیر منفی بر اشتغال برجاي گذارد.

ها از طریق ممنوعیت انتقال تکنولوژي به داخل کشور موجب تضعیف قدرت رقابتی ریمتح
شود و در نتیجه کاهش تولید و میتولیدکنندگان داخلی در مقایسه با رقباي خارجی 

اي از طریق اختالل در هاي بانکی و بیمههمچنین تحریم .دارداشتغال داخل را در پی 
هاي صادراتی داشته تواند اثراتی منفی بر بخشکشور میمبادالت تجاري صادرکنندگان 

  تواند به افزایش نرخ بیکاري نیز منجر شود.باشد که در نتیجه می
و پس از  1980از اوایل دهه مطالعه تجربی رابطه بین شوك نفتی و عملکرد اقتصادي 

آورد، جود وکه اولین بحران شوك نفتی در اقتصاد کالن کشورهاي صنعتی به  مشکالتی
)، بوربیج و 215،ص1996 و 228ص،1983(1ي مطالعات همیلتون نتیجه. آغاز شد
) 740، ص1989(4مورك و )95، ص1986(3ودوینگو  )، گیسر459، ص1984(2هاریسون

   اي منفی بین شوك نفتی و متغیرهاي اقتصادي کالن بود. رابطه
 

1. Hamilton (1983 and 1996) 
2. Burbidge and Harrison (1984) 
3. Gisser and Goodwin (1986) 
4. Mork (1989) 
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بررسی اثر شوك قیمت  هاي پانل به) با استفاده از رگرسیون داده1991(1کین و پراساد

هاي صنعت و کشاورزي آمریکا طی دوره نفت بر اشتغال و دستمزد واقعی در بخش
دهنده اثر منفی نوسانات قیمت نفت بر پرداختند. نتایج مطالعه ایشان نشان 1981- 1966

مدت این اثر معنادار نیست. همچنین لی که در بلندمدت است در حااشتغال کل در کوتاه
دهد شوك قیمت نفت منجر به تغییر سهم اشتغال و دستمزد نشان میپژوهش مذکور نتیجه 

) به بررسی نوسانات قیمت نفت 1995( 2نسبی در صنایع مختلف می شود.  لی و همکاران
پرداختند و نشان دادند نوسان قیمت نفت در محیطی که قیمت نفت با ثبات بوده اثر 

در حالی که این اثر در محیطی که قیمت نفت در  شدیدتري بر سطح تولید و اشتغال دارد
شوك مثبت قیمت نفت اثر معنادار بر  ،آن بی ثبات بوده کمتر است. طبق مطالعه ایشان

کاهش رشد تولید و اشتغال دارد در حالی که شوك منفی قیمت نفت اثر معناداري بر 
تقارن میان قیمت نفت و ) به بررسی رابطه غیرخطی و نام1996(3تولید و اشتغال ندارد. هوکر

و ) و لی 1996دهد که علیت گرنجر مطالعات همیلتون(پردازد و نشان میبیکاري می
منطبق نیست. نتایج مطالعه هوکر نشان  1980) براي داده هاي پس از دهه 1995( 4همکاران

دهد قیمت هاي نفت نامتقارن و غیرخطی علیت گرنجر تولید هستند نه اشتغال. می
 گائوسطح واقعی قیمت نفت (خطی) علیت گرنجر بیکاري است نه تولید. مطالعه  درحالیکه
هاي دهد نوسانات قیمت نفت اثر معنادار و معکوس بر شاخص) نشان می2005( 5و کلیزن

گذاري ثابت، اشتغال و رشد تولید طی دوره کلیدي اقتصاد کالن آمریکا شامل سرمایه
) که با استفاده از رگرسیون 2007( 6ملکویست و فمرموداشته است. مطالعه  2004- 1984

خطی و علیت گرنجر به بررسی رابطه میان قیمت نفت و بیکاري در سوئد پرداخته است، 
) در مطالعه خود با استفاده از 2009( 7رفیق و همکاراندهد. رابطه معناداري را نشان نمی

 
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 هاي سرمایهاز نوسان العمل آنی نشان دادند که بخشیو توابع عکس VARروش 
 1بیکاري در اقتصاد تایلند، ناشی از نوسانات قیمت نفت است. مطالعه لوشل و اوبرندورفر

دهد افزایش قیمت نفت منجر به افزایش بیکاري در آلمان طی دوره ) نشان می2009(
 ) به بررسی اثر شوك قیمت نفت بر2011( 2شده است. اردونز و همکاران 2008- 1973

پرداختند. نتایج مطالعه ایشان نشان  STRجریان بازار کار در آمریکا با استفاده از روش 
اي بازار کار دارد. هاي دورههاي قیمت نفت اثر معناداري در تعدیلدهد شوكمی

) به بررسی اثر نوسان قیمت نفت بر بیکاري در آفریقاي 2015( 3سنزانگاخونا و چوگا
 2010تا  1990طی دوره VAR همجمعی جوهانسون و مدل  جنوبی با استفاده از روش

مدت قیمت نفت با نرخ بیکاري رابطه دهد در بلندپرداختند. نتایج مطالعه ایشان نشان می
) 2016(4مایکندا و گرهارتمدت منفی است. مثبت دارد در حالی که این رابطه در کوتاه

مدت نوسانات قیمت نفت و نرخ بیکاري در کرن کالیفرنیا مدت و بلندبه بررسی اثر کوتاه
پرداختند.   2015- 1990طی دوره  VECMبا استفاده از علیت گرنجر تعدیل شده و روش 

مدت میان قیمت نفت و اشتغال وجود دارد دهد رابطه علیت بلندنتایج این مطالعه نشان می
 مدت هیچ علیتی شناسایی نشده است. اما در کوتاه

کشور دنیا در بازه  31) به بررسی تاثیر شوك نفتی بر بیکاري در 2017( 5اد و حسینینق
اند. نتایج نشان داده است بجز پرداخته G-VARبا استفاده از روش  2009- 1985زمانی 

  اروپاي غربی، یک رابطه مثبت بین نوسانات قیمت نفت و بیکاري وجود داشته است.
) به بررسی تاثیر شوك قیمت نفت بر نرخ بیکاري ایالتی در آمریکا 2018( 6کاراکی

آزمون کرده و کاوي با روش داده ها را وي ابتدا فرضیه تاثیر متقارن شوكپرداخته است. 
همچنین  توان فرضیه تقارن شوکهاي مثبت و منفی بر بیکاري را رد نمود.نتیجه گرفته نمی

رن نشان داده است شوك منفی 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 بیشتر ایالت بیکاري و شوك مثبت تقاضا موجب کاهش بیکاري در

  اگر چه شوك تقاضاي نفت تاثیر بسیار اندکی بر بیکاري داشته است.
اغلب مطالعات انجام شده در داخل مطالعاتی است که به بررسی رابطه قیمت نفت و 

اي نوسانات قیمت نفت را مورد توجه قرار پردازند و کمتر مطالعهمتغیرهاي کالن اقتصاد می
  شود.ها اشاره میداده است که در ادامه به آن

اثر نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادي برخی ) به بررسی 1387ابریشمی و همکاران (
ادا که جزو کشورهاي شامل نروژ، انگلستان، کان (OECD) کشورهاي پیشرفته صنعتی

با خطی قیمت نفت . به این منظور از تصریح غیرپرداختندکننده نفت هستند خالص صادر
دهد نشان مینتایج مطالعه ایشان . استفاده نمودند VCEMو روش برآورد  GARCHمدل  

-تکانهنداشته در صورتی که   GDP	که شوك کاهش قیمت نفت اثر معنی داري بر رشد
دار و بیشتر از اثر کاهش قیمت نفت بوده قیمت نفت در تمام موارد معنیافزایش هاي 

ثباتی قیمت نفت بر تولید ناخالص تاثیر بی ) به بررسی1388بهبودي و همکاران (است. 
این  رايب پرداختند.) 1367:1 - 1384:4داخلی در ایران بر اساس اطالعات فصلی در دوره (

-رگرسیونخودو روش ثباتی قیمت نفت اخص بیشبراي برآورد  GARCHاز مدل منظور 
براي برآورد رابطه متقابل متغیرهاي مدل استفاده نمودند. نتایج حاصل از  (VAR) برداري

ثباتی قیمت نفت در بلندمدت متغیر قیمت نفت تاثیر مثبت و بیدهد این مطالعه نشان می
تأثیر نوسانهاي ) 1392ران (صمدي و همکا اند.تاثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی داشته

گذاري، بیکاري و دائمی و موقتی قیمت نفت بر متغیرهاي کالن اقتصادي شامل سرمایه
 (CGARCH) ايمدل گارچ مؤلفه با استفاده از مدل 1386تا  1369طی دوره  راتولید 

 ايتوابع واکنش ضربه و روشهاي دائمی و موقتی قیمت نفت شاخص نوسانبرآورد براي 
قرار تأثیر این نوسانات بر متغیرهاي کالن اقتصاد ایران مورد تجزیه و تحلیل  ي بررسیبرا

که نوسان دائمی ناشی از تغییرات قیمت نفت به دهد مینشان  پژوهشنتایج این  دادند. 
گذاري و افزایش بیکاري منتهی گردیده است و تأثیر آن بر هر سه کاهش تولید، سرمایه
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گذاري و تولید در نتیجه عدم اطمینان موقتی قیمت نفت همچنین سرمایهمتغیر، دائمی است. 
  . کاهش و بیکاري افزایش یافته است

ها بر بازار ارز و مکانیسم انتقال آن به ) به بررسی تاثیر تحریم1396نادمی و همکاران (
گارچ با مدلهاي متنوعی از جمله  1394- 1357متغیرهاي اقتصاد کالن ایران در بازه زمانی 

و مارکوف سوئیچینگ پرداخته است. نتایج آنها نشان داده است که تحریم ها از طریق 
  اند. بازار ارز موجب افزایش نرخ تورم و بیکاري شده

هاي مثبت و منفی بر در مطالعات پیشین مرتبط با بیکاري به تفکیک تاثیر شوك
ها بر بیکاري به شدت تحریمبیکاري در اقتصاد ایران پرداخته نشده است. همچنین تاثیر 

) 1396طور مستقیم بررسی نشده است. به عنوان مثال اگرچه در مطالعه نادمی و همکاران (
ها از طریق بازار ارز بر بیکاري دیده شده اما مطالعه مذکور متغیر شوك نفتی را تاثیر تحریم

اي مثبت و منفی مورد بررسی قرار نداده لذا مطالعه حاضر عالوه بر تفکیک تاثیر شوکه
ها بر بیکاري را نیز مورد بررسی قرار داده است قیمت نفت بر بیکاري، تاثیر مستقیم تحریم

  سازد.که این دو مورد این مطالعه را از مطالعات پیشین متمایز می
 

  هاو توصیف داده پژوهشروش  .3
  . تصریح مدل3-1

ها بر و همچنین تاثیر شدت تحریمهاي مثبت و منفی نفت برآورد اثر تاثیر شوك به منظور
نرخ بیکاري، با استفاده از مبانی نظري و مطالعات پیشین بخصوص مطالعات صمدي و 

) مدل اقتصاد 1394پتانالر و همکاران (کریمی ) و 1394)، زبیري و نادمی (1392همکاران (
  سنجی 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(                        

نرخ بیکاري است که از نسبت تعداد بیکاران به جمعیت  UNtدر معادله فوق 
oilshocktشود. فعال محاسبه می

و  شوك مثبت قیمت نفتoilshockt
  شوك منفی قیمت
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براي سري  100با شاخص  نفت است که براي محاسبه آن از فیلتر هودریک و پرسکات

بطوریکه اعداد منفی حاصل شده از سري نوسانات  قیمت نفت خام ایران استفاده شده است
Sanctiont .اندبه عنوان شوك منفی و اعداد مثبت آن به عنوان شوك مثبت لحاظ شده

) استخراج شده 1395( 1یوسفیهاست که از مطالعه گرشاسبی و شاخص شدت تحریم
درجه باز بودن اقتصاد یا نسبت تجارت خارجی (جمع  Opentرشد اقتصادي، Growthtاست. 

 صادرات و واردات) به تولید ناخالص داخلی محاسبه شده است. 
( 1)UN t وقفه اول نرخ

شاخص سرمایه انسانی یا Huctبیکاري است که براي پویا نمودن مدل لحاظ شده است. 
هاي نسبتا . به دلیل وجود نرخاستاخالل  جزء tاست و در نهایت نرخ ثبت نام متوسطه

- 1359یعنی سالهاي  پژوهشهاي نسبتا پایین بیکاري در دوره زمانی باال و همچنین نرخ
هاي تغییر نرخ بیکاري از تر و لحاظ نمودن پویاییبه منظور دستیابی به نتایج واقعی 1394

بطوریکه دو رژیم  ،استفاده شده است )1( وف سوئیچینگ براي معادلهتصریح مارک
تغییر  )2( بصورت معادله )1( و معادله 2شودبیکاري باال و پایین براي نرخ بیکاري فرض می

  کند:می
 
 یزمان يو سر یرا معرف میشاخص تحر یاکتشاف یعامل لیروش تحل يری) با به کارگ1395(یوسفیو  یگرشاسب. 1
 ندیبودند در فرا ها میاز تحر ییباال يریاثرپذ يکه دارا ریخصوص دوازده متغ نی. در اکنند یشاخص را برآورد م نیا

 .قرار گرفتند يبردار مورد بهره میتحر يساز شاخص

با توجه به اینکه بسیاري از متغیرهاي اقتصادي بخصوص نرخ بیکاري در طول ادوار تجاري و دوره هاي رونق و  . 2
تی می شوند لذا الزم است ماهیت چرخه اي نرخ بیکاري که تابعی از رکود اقتصادي به طور منظم دچار تغییرا

ادوار تجاري است در مدل لحاظ شود لذا مدل مارکوف سوئیچینگ می تواند با در نظر گرفتن یک متغیر وضعیت 
غیر قابل مشاهده که می توان فرض نمود همان دوران رکود و رونق است، نرخ بیکاري را عالوه بر متغیرهاي 

قل تابعی از یک وضعیت غیرقابل مشاهده نیز تصور کرد و بصورت دو رژیمی مدلسازي نمود. همچنین رژیم مست
هاي بیکاري به دلیل تبدیل وضعیت دوره هاي رکود و رونق به یکدیگر به صورت دو رژیم متصل به هم با استفاده 

ل برآورد می شود (زبیري و نادمی، از حلقه مارکوف فرض می شود که داراي احتماالت انتقالی است که در مد
تجاري، بسیاري از عوامل همچون یک رخداد مهم سیاسی، جنگ، تحریم یا  ). همچنین عالوه بر چرخه هاي1394

سوانح طبیعی همچون خشکسالی می تواند به شکست در متغیرهاي اقتصادي منجر شود و آنها را مشمول دو و یا 
وف سوئیچینگ با لحاظ ویژگی پویایی در رژیم هاي مختلف می توانند حتی چند رژیم سازد لذا مدلهاي مارک

). دو رژیمی فرض کردن 1989برآوردهاي بدون تورش تري از پارامترها در دنیاي واقعی ارائه دهند (همیلتون، 
  ) نیز تصریح شده است.2008) و دشامز (2006بیکاري در مطالعات خارجی از جمله مطالعه هولمز و سیلورستون (
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)2(                 

              
فرض شده  2و  1نشان دهنده نوع رژیم است که در اینجا دو رژیم  iاندیس که در آن 

  است.
توان بصورت زیر نیز نوشت: (نادمی و  تصریح مارکوف سوئیچینگ را می

  )34: ص1394همکاران، 
 
  






 

tt

tt
tt

pf

pf
UN

.1
)2(

.1
)1(

1
1

~|


                                                                )3(  

که در آن  			 tf است  براي نرخ بیکاري هاي شرطی ممکن نشان دهنده یکی از توزیع
i)(است. جمله  توان فرض نمود داراي توزیع نرمال که می

t بیانگر بردار پارامترها در رژیم
i 1|[کند؛ عبارت  ام است که توزیع را مشخص می[ 1.1  ttt sprp  احتمال

است (ابونوري و  t-1بیانگر مجموعه اطالعات در زمان 1tو بینی شده و  پیش
 )280- 270: ص 2016، 1همکاران

  توان به سه جزء تجزیه نمود: بردار پارامترهاي متغیر در طول زمان را می
)4(                         )..( )()()()( ii

t
i

t
i

i wh   
)|(که در آن  1

)(
 tt

i
t UNE  ،میانگین شرطی)|((var 1

)(
 tt

i
t UNh  واریانس

در نظر گرفته  i)(براي هر رژیم میزان ثابت این مدل مقدار انحراف معیار که در  شرطی
باشند. از این رو مدل مارکوف رژیم  پارامتر شکل توزیع شرطی می iw)(و شده است 

عنصر: میانگین شرطی، واریانس شرطی، فرآیند رژیم و توزیع شرطی 4سوئیچینگ شامل 
  )280-270: ص 2016(ابونوري و همکاران، باشد. می

-به منظور برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ از روش ماکزیمم درستنمایی استفاده می
  نوشت:  5صورت معادله  توان به شود. بنابراین، تابع لگاریتم درستنمایی را می




T

t tttt fpfpL
1 .2.1.1.1 ])1([log         )5(  

                                                                                                                                  
  

1 . Abounoori et al. (2016) 
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 tدر زمان  iتوزیع شرطی نرخ بیکاري به شرط رخ دادن رژیم  .tfکه   طوري به

tpباشد. همانطور که قبال هم ذکر شد عبارت  می (ابونوري و  استبینی شده  احتمال پیش 1.
هاي محاسبات عددي  نمایی فوق با استفاده از روش )  تابع درست31: ص 2013، 1همکاران

 10نسخه Eviews شود. به منظور برآورد تابع درستنمایی فوق از نرم افزار  ماکزیمم می
  استفاده شده است.

  

 بررسی روند قیمت نفت و نرخ بیکاري در اقتصاد ایران. 3-2

طور که در  نرخ بیکاري در ایران را نشان می دهد.  همان ) رابطه میان قیمت نفت خام و1نمودار(
در ایران طی چهار دهه گذشته همواره دو رقمی  (به غیر  2شود نرخ بیکاري ) مشاهده می1نمودار (
)  بوده است که نشان دهنده مزمن بودن معضل بیکاري در اقتصاد ایران است. بررسی 1375از سال 

هاي گذشته، روند افزایشی هد علی رغم نوسانات متعدد طی دههدروند قیمت نفت ایران نشان می
طی نموده و پس از آن شدیدا سقوط کرده است. با مشاهده  1392تا  1385قابل توجهی را از سال 

توان دریافت همراه با افزایش قیمت نفت در اقتصاد ایران نرخ بیکاري تا حدي ) می1نمودار(
همراه 1380نرخ بیکاري افزایش می یابد. این رابطه طی دهه  یابد و با کاهش قیمت نفتکاهش می

 شود. چنانکه با افزایش قیمت نفت ازبا شوك قیمت نفتی در ایران با وضوح بیشتري نمایان می
 4/10 درصد به 2/14نرخ بیکاري از  1387دالر در سال  49/91 به 1380دالر در سال  67/21

 نرخ بیکاري به 1388در سال  62/60هش قیمت نفت به درصد کاهش یافته است. پس از آن با کا
افزایش یافته است. مجددا با افزایش قیمت  1389درصد در سال  5/13و 1388درصد در سال  9/11

 
1 . Abounoori et al. (2013) 

هاي مختلف  در سال منتشرشده. توضیح این نکته ضروري است که نحوه تعریف و محاسبه نرخ بیکاري در آمار 2
جزو  اساساًوجوي کار نرفته باشند،  افرادي که در دوره آمارگیري، به هر دلیلی فعاالنه به جست مثالًاست.  موثر

است که قابلیت تعابیر و تفاسیر گوناگونی دارد و  آیند. در اینجا فعاالنه مفهومی  نیروي کار و بیکار به شمار نمی
فردي شش ماه به دنبال  چنانچه مثال  عنوان  بهباشد.  موثرتواند در برآورد میزان جمعیت فعال و نرخ بیکاري  می

وجوي فعاالنه براي کار را  ه دلیل ناامیدي از یافتن شغل، جستکار دویده باشد و شغلی نیافته باشد و سپس ب
بیکار محسوب نخواهد شد. لذا می توان گفت نرخ  عنوان به جهیدرنتجمعیت فعال و  عنوان بهرها کرده باشد،  موقت

  بیکاري رسمی کمتر از حد برآورد شده است.  
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درصد کاهش یافته است اما این وضعیت  4/10 نرخ بیکاري به 1392در سال  73/105نفت به سطح 
 نرخ بیکاري روند افزایشی می یابد.  1394در سال  97/44یابد و با سقوط قیمت نفت به تداوم نمی

  
  1394-1359روند قیمت نفت و نرخ بیکاري در اقتصاد ایران طی دوره  ):1نمودار(

  منبع: بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران
 

  هاي پژوهشیافته .4
- زیوتیی ایستایی انجام شود که نتایج آزمون ایستاالزم است آزمون  ،قبل از ارائه نتایج

شود فرضیه صفر وجود ارائه شده است. همانطور که مشاهده می )1( در جدول 1اندروز
 ایستاي متغیرها رد شده است لذا متغیرهاي مدل % براي همه5ریشه واحد در سطح معناي 

هاي ساختاري متعدد در وز وجود شکستاندر- دلیل استفاده از آزمون زیوتباشند. می
 هاي نفتی و سایر تحوالت سیاسی بوده است.تحریم، جنگ، شوكاقتصاد ایران همچون 

 

 ي متغیرهایی زیوت اندروز براي همهایستانتایج آزمون  :1جدول 
  نتیجه آزمون P-Value  متغیر
( شوك مثبت قیمت نفت

toilshock(  00/0 ییایستا  

(شوك منفی قیمت نفت
toilshock(  01/0  ییایستا  

( شدت تحریم
tSanction(  04/0  ییایستا  

( بیکاري
tUN(  03/0  ییایستا  

( رشد اقتصادي
tGrowth(  00/0  ییایستا  

( درجه باز بودن اقتصاد
tOpen( 01/0 ییایستا  
نرخ ثبت نام متوسطه (

tHuc(  01/0  ییایستا  
  منبع: محاسبات پژوهش 

 
1 . Zivot and Andrews 
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کند که یک رژیم با کنیم که متغیر بیکاري از دو رژیم تبعیت میدر اینجا فرض می

میانگین بیکاري باال و دیگري با میانگین بیکاري پایین مشخص شده است. اما براي اطمینان 
) LRالزم است از آزمون نسبت درستنمایی ( ل نمودن از وجود دو رژیم در مدلحاص

) استفاده نماییم. در این آزمون فرضیه صفر خطی بودن در مقابل 63: ص 1992( 1هانسن
شود. با توجه به اینکه آماره این آزمون فرضیه وجود دو رژیم (مدل ناخطی) آزمون می

 بنابراین ،حاصل شده است 00/0بدست آمده است و احتمال مرتبط با آزمون  07/47
شود. لذا، با شود و وجود دو رژیم تایید میفرضیه صفر خطی بودن مدل تحقیق رد می

توان با الگوي توان اطمینان حاصل نمود که مدل تحقیق را میاستفاده از این آزمون می
  مارکوف سوئیچینگ با وجود دو رژیم بیکاري برآورد نمود.

پردازیم. نتایج برآورد مارکوف سوئیچینگ میاکنون به برآورد مدل بیکاري با روش 
) نشان داده شده 2براي اقتصاد ایران در جدول ( 1394- 1359در بازه زمانی  پژوهشمدل 

تر  (میانگین بیکاري) بیش  1دهد عرض از مبدا مدل در رژیم است. نتایج برآورد نشان می
ر دو رژیم تفاوت دارد که است و پراکندگی بیکاري نیز د 2از عرض از مبدا مدل در رژیم 

حاکی از پراکندگی بیشتر بیکاري در رژیم بیکاري پایین در مقایسه با رژیم بیکاري باال 
-چنین ماتریس احتماالت انتقال که نشان است. با برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ، هم

ده گردد که بصورت زیر نشان داهاي بیکاري است نیز برآورد میدهنده انتقال بین رژیم
 شده است:
























0/290/71

0/350/65

22
p

12
p

21
p

11
p

P  

درصد  65(رژیم بیکاري باال)،  1دهد که احتمال ماندن در رژیم این ماتریس نشان می
چنین، احتمال  درصد است. هم 29(رژیم بیکاري پایین) حدود  2و احتمال ماندن در رژیم

 35 حدود 1به رژیم  2درصد و احتمال انتقال از رژیم  71حدود  2به رژیم  1انتقال از رژیم 
دهد که احتمال ماندن در رژیم بیکاري باال بیشتر از درصد است. این احتماالت نشان می

 
1 . Hansen (1992) 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  1397بهار ، 26، شماره هفتمپژوهشنامه اقتصاد انرژي ایران، سال  148
  

احتمال ماندن در رژیم بیکاري پایین است که این امر ناشی از ناپایداري اشتغال در کشور 
اند و برخوردار نبوده 1زایی در کشور از پایداري هاي اشتغال است. به عبارت دیگر، سیاست

هاي گذشته از جمله سیاست خود اشتغالی یا  زایی دولت هاي اشتغال بسیاري از سیاست
اند اشتغال پایداري ایجاد کنند و اشتغال ایجاد شده هاي زودبازده نتوانسته سیاست بنگاه

 ها موقتی بوده است. توسط این سیاست

  
 نتایج برآورد مدل بیکاري با روش مارکوف سوئیچینگ :2جدول 

 P-Value  ضریب  متغیر

1( 1در رژیم  عرض از مبدا
0(  22/11  00/0  

2( 2در رژیم  عرض از مبدا
0(  90/10  00/0  

  (  16/0  35/0)1(( 1لگاریتم انحراف معیار در رژیم 
  (  50/4-  00/0)2((  2لگاریتم انحراف معیار در رژیم 

شوك مثبت قیمت نفت (
toilshock(  02/0-  00/0  

شوك منفی قیمت نفت(
toilshock(  018/0  00/0  

  tSanction(  36/0  00/0شدت تحریم (
رشد اقتصادي (

tGrowth(  16/0-  01/0  
درجه باز بودن اقتصاد (

tOpen(  64/4-  00/0  
نرخ ثبت نام متوسطه (

tHuc(  08/0-  00/0  
( وقفه اول بیکاري

( 1)tUN 
(  77/0  00/0  

  -99/24  لگاریتم درستنمایی
 P-Value(  00/0( ) هانسنLRآزمون نسبت درستنمایی (

  Q  )P-Value(  67/0آزمون خودهمبستگی
 ARCH)P-Value(  55/0 آزمون ناهمسانی واریانس 

 Eviewsمنبع: محاسبات پژوهش با نرم افزار *

  

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

 هاي ایجاد شده از دست رفته اند.اشتغال قابل توجهی ایجاد شده اما پس از طی چند سال بسیاري از شغل
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نتایج برآورد مدل همچنین نشان داده است که شوك مثبت قیمت نفت تاثیري منفی بر 
بیکاري داشته است و موجب کاهش بیکاري شده است و در مقابل شوك منفی قیمت 
نفت تاثیري مثبت و افزایشی بر نرخ بیکاري داشته است. در هنگام شوك مثبت نفت دولت 

ی و گسترش مخارج خود و همچنین تامین مالی از طریق سیاستهاي مالی و پولی انبساط
گذاري توانسته است تا حدودي باعث کاهش بیکاري شود اما به هنگام هاي سرمایهپروژه

شوك منفی قیمت نفت و افزایش احتمال کسري بودجه و کاهش مخارج عمرانی دولت و 
  ي شده است.ها، موجب افزایش نرخ بیکارگذاريکمبود منابع براي تامین مالی سرمایه

ها بر بیکاري دهد که افزایش شدت تحریمهمچنین نتایج برآورد مدل بیکاري نشان می
ها از طریق کمبود منابع مالی دولت موجب اند. افزایش شدت تحریمتاثیري افزایشی داشته
ها از طریق محدود شود. از طرف دیگر افزایش تحریمهاي عمرانی میکاهش شدید فعالیت

مبتی بر شود. از سوي دیگر الت تجاري و بانکی موجب اختالل در تجارت مینمودن مباد
ها موجب اثراتی همچون افزایش نرخ ارز، تحریم)، 1396مطالعه نادمی و همکاران (

شوند. به عبارت دیگر افزایش شکاف نرخ ارز، شکاف نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز می
دار بر نرخ بیکاري واقعی تاثیري مثبت و معنیافزایش نوسانات نرخ ارز و افزایش نرخ ارز 

 به در این حالت منجر ارز نرخ افزایشاند. اند و موجب افزایش نرخ بیکاري شدهداشته
 براي عرضه، منفی شوك همچون یک و شده تولیدکنندگان هايهزینه افزایش

 به منجر مواردي در ارز نرخ باالرفتن دلیل به است ممکن لذا و شودمی تلقی تولیدکنندگان
 منجر بنگاه تولیدي ظرفیت کاهش یا و - )تولید شدن ده زیان دلیل به(-  بنگاه تولید توقف

شکاف  .داشت نخواهد اقتصاد در بیکاري نرخ افزایش و تولید کاهش جز اينتیجه که شود
نرخ ارز نیز از طریق فراهم نمودن رانت در بازار ارز موجب انحراف منابع اقتصاد به سمت 
سفته بازي در بازار ارز شده و لذا منابع بجاي تولید به سمت سفته بازي سوق پیدا نموده و 
در نتیجه موجب تضعیف تولید و اشتغال و در نهایت افزایش بیکاري شده است. نهایتا 

ریزي تولید شده و لذا نرخ ارز نیز موجب نااطمینانی تولیدکنندگان به منظور برنامهنوسانات 
هاي گسترش تولید دهند برنامهدر شرایط عدم اطمینان ایجاد شده برخی بنگاهها ترجیح می
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را متوقف نموده و منتظر ثبات در بازار ارز شوند لذا تولید و اشتغال دچار حالت سکون و 
اهش ظرفیت تولید و یا توقف تولید می شود که این موارد منجر به در برخی موارد ک

  شوند.افزایش نرخ بیکاري می
دار بر نرخ بیکاري دهد که رشد اقتصادي تاثیري منفی و معنینتایج همچنین نشان می

برجاي گذاشته است که امري سازگار با تئوري اقتصادي است زیرا با رشد اقتصادي و 
  یابد. ید شغلی، بیکاري کاهش میهاي جدایجاد فرصت

دار بر نرخ بیکاري داشته است بطوریکه درجه باز بودن اقتصاد تاثیري منفی و معنی
میزان اثرگذاري آن در کاهش بیکاري بیش از سایر متغیرها بوده است. افزایش درجه باز 

بازارها و تر نمودن بازارهاي داخلی موجب افزایش کارایی بودن اقتصاد از طریق رقابتی
تواند موجب بهبود تولید و در نتیجه کاهش بیکاري شود و میبهبود تخصیص منابع می

شدن بازارهاي جدید و در نتیجه ایجاد شود. از طرف دیگر گسترش تجارت موجب گشوده
  تواند به کاهش نرخ بیکاري کمک نماید.مشاغل خدماتی جدید شود که می

دار بر نرخ بیکاري داشته است که نشان دهنده و معنینرخ ثبت نام متوسطه تاثیري منفی 
تاثیر مثبت سرمایه انسانی در ایجاد اشتغال در کشور است. افزایش نرخ ثبت نام متوسطه 

تواند به مشاغلی از قبیل خدمات آموزشی و خدمات مرتبط با آن رونق همچنین خود می
  بخشد و تاثیري کاهشی بر بیکاري داشته باشد.

دار بر بیکاري داشته است که نشان از پویایی بیکاري نیز تاثیري مثبت و معنیوقفه اول 
مدل بیکاري دارد. همچنین از نظر اقتصادي بیکاري دوره قبل به دلیل تاثیرات منفی بر 

 تواند به تشدید بیکاري منجر شود.انگیزه نیروي کار خود می
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  )2) و پایین (رژیم 1در رژیم بیکاري باال (رژیم احتماالت شرطی هموار شده قرار گرفتن ):2نمودار (

  منبع: محاسبات پژوهش
  

(بیکاري پایین) را  2(بیکاري باال) و رژیم  1احتماالت قرار گرفتن در رژیم  )2ار (نمود
دهد که در نشان داده است. طول دوره قرار گرفتن در رژیم بیکاري پایین و باال نشان می

دوره (سال) در رژیم بیکاري باال  8/2اقتصاد ایران به طور متوسط  1394- 1359بازه زمانی 
  دوره (سال) در رژیم بیکاري پایین قرار دارد.  4/1قرار دارد و

و آزمون ناهمسانی  Qخودهمبستگینهایتا اینکه آزمونهاي تشخیصی مدل شامل آزمون 
عدم وجود خودهمبستگی و همسانی واریانس  نشاندهندهبه ترتیب  ARCH واریانس 

  خطاها است.
  

  ات سیاستیگیري و پیشنهادنتیجه .5
هاي مثبت و منفی قیمت نفت و همچنین شدت این مقاله به دنبال بررسی تاثیرگذاري شوك

بوده است. بدین منظور  1394- 1359ها بر بیکاري در اقتصاد ایران براي بازه زمانی تحریم
پرسکات استخراج شده - هاي مثبت و منفی نفت با استفاده از فیلتر هودریکابتدا شوك

مبتنی بر روش مارکوف  پژوهشاست. سپس نرخ بیکاري مبتنی بر ادبیات نظري و پیشینه 
هاي سوئیچینگ مدلسازي گردید. نتایج برآورد مدل نشان دهنده تاثیر نامتقارن شوك

هاي مثبت قیمت نفت موجب ه شوكبدین صورت ک ،قیمت نفت بر نرخ بیکاري است
اند. هاي منفی قیمت نفت موجب افزایش نرخ بیکاري شدهکاهش بیکاري و شوك
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ها تاثیري افزایشی بر نرخ بیکاري همچنین نتایج برآورد مدل نشان داده است شدت تحریم
ف دیگر متغیرهاي رشد اقتصادي، درجه باز بودن و سرمایه انسانی طرداشته است. از 

اند. همچنین وقفه اول نرخ بیکاري تاثیري مثبت و ري کاهنده بر نرخ بیکاري داشتهتاثی
دار بر بیکاري داشته است. نهایتا مدل مارکوف سوئیچینگ تایید کننده دو رژیم معنی

بیکاري باال و پایین بوده است که احتمال ماندن در رژیم بیکاري باال بیشتر از احتمال ماندن 
ایین برآورد شده است طوریکه طول ماندن در رژیم بیکاري باال به طور در رژیم بیکاري پ

و در مقابل به طور متوسط یول دوره ماندن در رژیم بیکاري پایین )  سال( دوره 8/2متوسط 
  بوده است.) سال( دوره 4/1

شود هاي منفی قیمت نفت پیشنهاد میبرگرفته از نتایج مقاله به منظور کنترل تاثیر شوك
تري براي صندوق توسعه ملی فراهم شود تا در مواقع مواجهه با شوك ضمانت اجراي قوي

منفی قیمت نفت بتوان از ذخایر این صندوق براي مقابله با تاثیرات مخرب آن بر نرخ 
ها در افزایش نرخ بیکاري بیکاري استفاده نمود. از طرف دیگر با توجه به تاثیر منفی تحریم

شود رویکرد ر مثبت درجه باز بودن بر کاهش بیکاري پیشنهاد میو در عین حال تاثی
ها با قدرت بیشتري ادامه یافته و شرایط الزم براي سازنده دولت در کاهش و یا لغو تحریم

گذاري خارجی و افزایش سهم تجارت خارجی در تولید ملی از طریق جذب سرمایه
بهبود فضاي کسب و کار فراهم دیپلماسی اقتصادي و اصالحات نهادي در کشور براي 

  گردد.
 

  . منابع6

  الف) فارسی 
 ،)1387( مریم ،کشاورزیان و حجت اله ،غنیمی فرد  ،محسن ،مهرآرا ،حمید ،ابریشمی

تصریح غیر به وسیله  OECD نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادي برخی کشورهاي ثرا
 . 27-11 صص ،22، شماره 15 سال ،دانش و توسعهمجله  ،خطی قیمت نفت

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 153 ...ياقتصاد هاي¬میتحر و نفت یمتیق يشوکها اثر یبررس

  
ثرات بی ثباتی قیمت ا ،)1388(علی ،رضازاده و محمدعلی ،متفکرآزاد ،داوود ،بهبودي

، 20، شماره 6سال  ، اقتصاد انرژي  مطالعاتمجله  ،نفت بر تولید ناخالص داخلی در ایران
  . 31-1 صص

بررسی رابطه علی  ،)1390بهشتی، محمدباقر، خیرآور، حسن و قزوینیان، محمدحسن (
  . 21- 12، صص 137شماره  ،کار و جامعه ،بین کارآفرینی و بیکاري در بخش صنعت ایران

 ،بررسی تورم و بیکاري در اقتصاد ایران ،)1389زاده، حیدر ( صفدر و قلی حسینی، سید
  .54- 23، صص 43، شماره 14سال ،هاي اقتصادي ایران پژوهش

بررسی رابطه بلندمدت  ،)1390علی، سوري، امیررضا و تشکینی، احمد( رازینی، ابراهیم
  .218- 199، صص 43شماره  ،اقتصاديپژوهشنامه  ،اندازه دولت و نرخ بیکاري در ایران

 ،»بررسی عوامل موثر بر بیکاري و بهره وري بازار کار ایران ،)1395رامه، مهدي (
موسسه عالی علوم و فناوري  ،دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خالقیت و نوآوري

  .خوارزمی
متغیرهاي  بررسی تاثیرات ،)1391سخا، زینب و زارع، محمد ( هاشم، رضایی  زارع،

مطالعات  ،اثرگذار در بخش صنعت بر تغییرات میزان بیکاري: یک الگوي پویاي اقتصادي
 . 158- 135، صص 3شماره  ،اقتصادي کاربردي در ایران

بررسی اثر شکاف نرخ ارز بر بیکاري در اقتصاد  ،)1394یونس (نادمی، زبیري، هدي و 
، 1، شماره 20سال ، برنامه و بودجه مجله ،ایران با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ

  . 135- 109 صص
 و عوامل کل يوربهره یعلّ رابطه یبررس ،)1391( زهرا ی،خان و ابوالفضلي، آباد شاه

، شماره 2سال  ،ياقتصاد توسعه و رشد يها پژوهش فصلنامه ،رانیا اقتصاد در يکاریب نرخ
  .32- 21 ، صص7

هاي  اثیر نوسانبررسی ت ،)1392محبوبه جعفري (صمدي، علی حسین، ابراهیم هادیان و 
 ،دائمی و موقتی قیمت نفت اوپک بر سرمایه گذاري، تولید و نرخ بیکاري در اقتصاد ایران

  . 101- 75 ، صص7، شماره 2سال  ،اقتصاد انرژي ایران پژوهشنامه فصلنامه
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آموختگان  توسعه ناموزون آموزش عالی: بیکاري دانش ،)1383امین ( راد، محمد قانعی
  .208- 169، صص 15، شماره 4سال ، رفاه اجتماعی ،و مهاجرت نخبگان
   انتشارات دانشگاه مازندران. .نگاهی به اقتصاد ایران .)1394کریمی، زهرا (

 )، اندازه دولت و بیکاري در1394پتانالر، سعید، نادمی، یونس و زبیري، هدي ( کریمی
  . 51- 64 صص، 18، شماره 5 سال ،هاي رشد و توسعه اقتصادي پژوهش ،اقتصاد ایران
 ینب یماثرات تحر یبررس« ،)1395( یمجتب، یندارلود یوسفیو  یرضاعل ی،گرشاسب

، 25شماره  ،ياقتصاد يمدلساز یقاتتحق فصلنامه یران،ا يکالن اقتصاد یرهايبر متغ یالملل
  .182- 129صص

آموزشی بر بیکاري و  - بررسی تاثیر عوامل اقتصادي ،)1382(پور، مرضیه  مختاري
   .39-28ص ص، 48شماره  ،کار و جامعه ،التحصیالن دانشگاهی اشتغال فارغ
تاثیر عوامل اقتصادي بر بیکاري  ،)1386علی ( پور، مرضیه و سیادت، سید مختاري

   .358- 343ص ص، 25شماره  ،رفاه اجتماعیهاي دانشگاهی.  کرده تحصیل
 پیش هشدار الگوي یک ارائه ،)1394( زهرا علمی، و اسمعیل ابونوري، ،یونس ادمی،ن

 دانش  گارچ، سوئیچینگ مارکوف رویکرد: تهران سهام بازار در شدید نوسانات وقوع از
  .40-27 صص ،28 شماره ،8  سال ،بهادار اوراق تحلیل مالی

 يمدلساز ،)1396( نیرام ی،انیخوچ و زیپرو دیس ،کامجو یلیجل ،ونسی ی،نادم
 کالن اقتصاد يرهایمتغ به آن انتقال سمیمکان و ارز بازار بر ها میتحر ریتاث یاقتصادسنج

  .87- 61 ص، ص2، شماره 2، سال یاقتصادسنج يمدلساز، رانیا
هاي اقتصادي بر نرخ  بررسی تاثیر شوك ،)1388سخا، زینب ( هادیان، ابراهیم و رضایی

  .50- 27، صص 1، شماره 6، سال مقدارياقتصاد  ،بیکاري در ایران
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