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   جستارگشايي
پاي رشد و دهد كه بازارهاي مالي اين كشورها همبسياري از كشورهاي صنعتي نشان ميتجربه 

است و اين خود بر روند رشد بلندمدت آنها اثرات  توسعه اقتصادي آنها تكامل و گسترش يافته
ه اقتصادي از اين كشورها بازارهاي مالي در فرايند تكامل و توسع مثبتي گذاشته است. در

دهند كه توسعه مالي باعث هاي كالسيكي نشان مياند. تئوريهاي معيني برخوردار بودهويژگي
تر و كاهش گذاري، رشد سريعندازها، افزايش تنوع ريسك سرمايهاتخصيص بهينه پس

توسعه مالي در كشورهاي مختلف به سطوح اقتصادي و  فرايند. شودميهاي تجاري سيكل
ي مالي، ساختار نهادها، سيستم حقوقي، مديريت و... در آن كشورها بستگي دارد هانايتوسعه بن

امروزه  اماكردن مرحله خاصي از توسعه مالي وجود ندارد. و لذا رهنمود مشخصي براي دنبال
هاي اقتصادي در پيشبرد اهداف و برنامه مؤثريك ابزار بسيار  عنوانبهتوسعه بازارهاي مالي 

آوري، مديريت و تخصيص بهينه منابع مالي موجود در هر كه جمع رود. از آنجايشمار مبه
تر باشد، تر و سازمان يافتهتد، هرچه اين نظام كارآافاقتصادي، در درون نظام مالي آن اتفاق مي

كه بدون تري تحقق خواهد يافت؛ چرانظر بهتر و در زمان كمهاي اقتصادي مورداهداف و برنامه
طي اهميت است. به همين دليل ريت منابع مالي بسيار ضروري و پرو مدي تأمين شك امروزه

هاي معرف توسعه مالي كه هاي گذشته مطالعات بسياري در خصوص تبيين شاخصسال
ها اي از وضعيت و ميزان پيشرفت يا تحليل نظام مالي و بررسي رابطه روند اين شاخصنماينده

شده، شده است. اين در حالي است كه در مطالعات تجربي انجامانجام  ،باشدمي با رشد اقتصادي
، پرداخته تر به اثرات جانبي و يا بعد توسعه مالي، از جمله ميزان اثرگذاري آن بر اشتغالكم

   شده است.
هاي واقعي سعه بازارهاي مالي بر يكي از بخشتو تأثيرهدف اساسي مطالعه حاضر بررسي 

اساسي در مطالعه حاضر اين بوده است كه با  سؤالدر واقع  اقتصاد يعني بخش صنعت است.
فرض قبول اثرگذاري توسعه مالي بر رشد اقتصادي، آيا ارتباط معناداري ميان دو جز اصلي اين 

ترين عامل مثر در مهم عنوانبههاي مالي در بخش بانكي (دو در ايران يعني تغيير روند شاخص
ترين بخش اقتصاد عنوان اصلي(به يير اشتغال در بخش صنعتو تغ تغيير توسعه مالي در ايران)

  خير. وجود دارد يا  )1(شود،ميكه شامل گروه نفت و گروه صنايع و معادن 
كه براي بيان توسعه مالي متغيرهاي زيادي در ادبيات نظري و تجربي مطرح با توجه به اين

اقدام به  1،اي اصليهمؤلفهتجزيه  وشتا با استفاده از ر شده است، لذا در اين مقاله تالش شد
خطي بين متغيرهاي بيانگر توسعه سو مشكل همساخت يك شاخص تركيبي شود تا از يك

                                                                                                                                            
1. Principal Component Analysis 



 9      1394 بهار/ سال بيست و چهار /  چهارشماره هفتاد و 

مالي از بين رود و از سوي ديگر، بعد متغيرهاي وارد شده در مدل كاهش يابد. همچنين معموال 
ه قابل سنجش نيستند و گذار بر متغير وابسته وجود دارند كسري عوامل اثرسازي، يكدر مدل

 2هاي زماني ساختاريشوند. در اين مقاله با به كارگيري روش سريلذا از مدل كنار گذاشته مي
در مدل  3سازي اين اثرات را دارد، نقش اين عوامل در قالب مفهوم روند ضمنيكه توانايي مدل

   لحاظ خواهند شد.
گرفت، در بخش سوم ورت خواهدجربي صدر بخش دوم مقاله مروري بر ادبيات نظري و ت

ها و نتايج تجربي و برآورد) ارائه شامل سه زير بخش تصريح مدل، دادهتصريح و برآورد مدل (
   .شودميگيري پرداخته بندي و نتيجهچهارم به ارائه جمعدر بخش در نهايت  خواهد شد و

   . مروري بر ادبيات1
   . ادبيات نظري1-1

خصوص رابطه ميان توسعه مالي و رشد اقتصادي انجام گرفته  مطالعات و نظريات متعددي در
شده را بر و نحوه اثرگذاري هريك از دو مورد ياد سازوكارد تا شوتالش مي آنهااست كه در 

ديگري تبيين نمايند. در ادامه به برخي از نظريات ارائه شده توسط موافقان اثرگذاري توسعه 
   مالي بر رشد اقتصادي اشاره شده است.

كردن دارند كه توسعه بازارهاي مالي از طريق كاناليزه) بيان مي1973( 4مك كينون و شاو
شد. باعث افزايش كارايي اين بازارها خواهد  ،بازدههاي پرگذاري به سمت پروژهسرمايهوجوهات 

اندازهاي اجتماع در دليل اينكه باعث تخصيص پسهها را ببسياري از اقتصاددانان، بانك
 5كينگ و لوين دانند.ر توسعه و رشد اقتصادي كشورها مي، عامل مهمي دشوندميها شركت

بازارهاي مالي داخلي را  ) توسعه1998( 7)، استرلي، لوين و پريچت1998( 6)، استرلي1993(
   اند.جامعه و رشد اقتصادي عنوان كرده اندازعاملي در جهت افزايش نرخ پس

ها (باتوجه به كنند كه با واقعي شدن نرخ سپردهميعنوان  موافقان توسعه بازارهاي مالي
گذاري در ها در جهت سرمايهيابد و اين سرمايهاندازهاي جامعه افزايش ميتورم)، ميزان پس

شود كه خود باعث افزايش توليد و رشد اقتصادي و در نتيجه بازده به كار گرفته ميهاي پرپروژه
ها ديگر ملزم به پرداخت وام ي با حذف تسهيالت تكليفي، بانكد. از طرفشوافزايش اشتغال مي

                                                                                                                                            
2. Structural Time Series 
3. Underlying trend 
4. Mckinnon & shaw 
5. King & Levine  
6. Easterly 
7. Easterly, Levine & Pritchett 
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هاي پربازده سوق بازده نبوده و منابع به سمت پروژههاي خاص و در بيشتر مواقع، كمبه بخش
شود. استفاده از تجربيات و تكنولوژي سيستم بانكداري پيشرفته خارجي در جهت داده مي

  شود. ز ديگر مزاياي آزادسازي بانكداري داخلي عنوان ميكردن هزينه نقل و انتقاالت نيز، اكم
سازي و رهاي در حال توسعه اقدام به آزادبسياري از كشو ،در طي بيش از سه دهه اخير

انداز داخلي، از اين سياست، تحرك بخشيدن به پساند. هدف توسعه بازارهاي مالي خود نموده
منابع مالي بوده است. اقتصادداناني مانند  جذب سرمايه خارجي و بهبود كارايي استفاده از

كنند كه )، استدالل مي2002( 10)، الندبالد، هاروي و بكاارت2000( ٩)، هنري1999( ٨استولز
آزادسازي مالي منجر به توسعه بازارهاي مالي و از اين طريق كانالي براي رشد اقتصادي و 

كنند كه بسيار دانان به كشورها توصيه ميافزايش توليد و اشتغال است. بنابراين بعضي از اقتصاد
) بيان 2007و همكاران ( 11زدايي بازارهاي مالي خود اقدام كنند. بالتاجيبا احتياط به مقررات

آن الزمه توسعه مالي است. نتايج تحقيق آنها حاكي از  ،دارند كه آزادسازي بازارهاي ماليمي
مانند شاخص اعطاي اعتبارات به بخش هاي توسعه مالي است كه آزادسازي مالي بر شاخص

  تري دارد.خصوصي از سوي سيستم بانكي و شاخص توسعه بازار بورس، اثر مثبت و قوي

)، 1986( 14)، بويد و پرسكات1993( 13)، كينگ و لوين1990( 12گرين وود و جو وانوويك
تخصيص  )، آزادسازي سيستم بانكي داخلي را موجب1987( 16) و ويليامسون1984( 15دياموند

اندازها و افزايش رشد اقتصادي و در نتيجه افزايش توليد و اشتغال در پس يبهينه و كاراي
)، گرين 1991( 18)، بنسيونگا و اسميت1994( 17دانند. آبستفلدهاي مختلف اقتصادي ميبخش

براي تسهيل مديريت و  يآزادسازي و تعميق بازار مالي داخلي را عامل )،1997( 19وود و اسميت
اندازكنندگان و كاهش هزينه مبادالت هاي قابل دسترس پسبود نقدشوندگي داراييبه

   .گذاري، رشد اقتصادي و اشتغال باشندتوانند باعث تشويق سرمايهدانند، كه از اين طريق ميمي

                                                                                                                                            
8. Stulz  
9. Henry  
10. Lundblad, Harvey & Bekaert 
11. Baltagi 
12. Greenwood & Jovanovic 
13. King & Levine  
14. Boyd & Prescott 
15. Diamond 
16. Williamson 
17. Obstfeld 
18. Bencivenga & Smith 
19. Greenwood & Smith 



 11      1394 بهار/ سال بيست و چهار /  چهارشماره هفتاد و 

اساس مطالعه حاضر بر مباني نظري ارائه شده توسط حاميان ديدگاه طرف عرضه همچون 
 )،1985(23آلي ياندرو-دياز )،1978(22فراي )،1973(21و)، شا1973(20كينونمك
)، لوين و 1993(27لوين كينگ و )،1992(26اني)، ق1989( 25گلب )،1986(24مور

. به اين معنا كه با قبول فرض اوليه اثرگذاري توسعه مالي بر رشد ) و... است1996(28زروس
در مسير توسعه  سو و اهميت پرداختن به توسعه صنعتي در گام برداشتناقتصادي از يك

مند و اين خود به افزايش از مزاياي توسعه مالي بهره اقتصادي از سوي ديگر، بخش صنعت قطعاً
  اشتغال اين بخش منتج خواهد شد. 

به راحتي قابل توجيه است. به  ،گذاري توسعه مالي بر اشتغالاثر سازوكاربه لحاظ نظري، 
د. به اين اندازها خواهد شع منابع مالي و پساين صورت كه توسعه مالي منجر به تجهيز و تجمي

گذاري و به تبع آن افزايش توليد را شاهد خواهيم بود. با افزايش گيري سرمايهترتيب شكل
هاي توليدي بيشتري به كار گرفته خواهند شد. لذا تقاضاي توليد و رشد اقتصادي، نهاده

   .ال استي افزايش اشتغكار رشد خواهد كرد و اين به معنانيروي
ها و توابع قبول اين واقعيت است كه نظريه ،لحاظ شده در مطالعه حاضر مسئله ديگر

اقتصادي در طول زمان و با تغيير الگوها و ساختارهاي اقتصادي، قابل تغيير و يا تكميل هستند. 
 كارهاي جديدي همچون بازارها و نهادهاي مالي و به تبع آنبنابراين با ايجاد و گسترش سازو

(همچون  رود متغيرهاي همچنان مهم و اساسيتبيين مفهوم توسعه مالي در جوامع، انتظار مي
ثير عوامل جديد ديگري نيز أتبر عوامل تبيين شده سنتي، تحت، عالوهاشتغال بخش صنعت)

دادن رشد و توسعه ثير قرارأتدر نهايت به دنبال تحت چراكه تمامي اين تحوالت باشند؛
   .فزايش اشتغال و رفاه در كشورها استتصاد و كمك به اهاي مهم اقبخش

  ادبيات تجربي . 2
داشتن با ترين بازارهاي چهارگانه در اقتصاد است كه به لحاظ سر و كار بازار كار يكي از مهم

رو مقوله اشتغال و بيكاري از هاي خاصي برخوردار است. از هميننيروي انساني، از ويژگي
اران و گذمع بايستي در كانون توجه سياستست كه در فرايند توسعه جواترين موضوعاتي امهم

                                                                                                                                            
20. McKinnon 
21. Shaw 
22. Fry  
23. Diaz-Alejandro 
24. Moore 
25. Gelb 
26. Ghani 
27. King & Levine 
28. Levine & Zervos 
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ترديد بخش صنعت و رشد آن نقش ، بيگيرد. در اين ميانريزان اقتصادي و اجتماعي قراربرنامه
، چراكه رشد و توسعه صنعتي نه تنها به كندميسزايي در افزايش اشتغال در كشورها بازي به

ها را نيز لكه موجبات رشد و توسعه ساير بخش، بكندميش كمك افزايش اشتغال در اين بخ
لذا مطالعات متعددي در خصوص رشد و توسعه بخش صنعت، اشتغال صنعتي  سازد.فراهم مي
بر آن انجام گرفته و خواهد گرفت. از طرف ديگر توسعه مالي، اجزا و ابعاد آن و به  مؤثرو عوامل 

اخير بسيار مورد هاي و جالبي هستند كه در دهه ات جديدموضوع ،خصوص بازارهاي مالي
گرفته است. به اين ترتيب مطالعات متعددي در خصوص تبيين توسعه مالي و توجه و بحث قرار

   ه است.ن بر بخش واقعي اقتصاد انجام شداثرگذاري آ سازوكارچگونگي و 
اساس آنچه در بر الي و اشتغال) و(توسعه م بنابراين با توجه به اهميت دو متغير يادشده

عنوان چرايي و چگونگي اثرگذاري توسعه مالي بر اشتغال بخش صنعت بيان بخش نظري به
كار  يك متغير توضيحي جديد در تابع تقاضاي نيروي قالبشد، سعي شد تا توسعه مالي در 

گيري شود. در زهساله در ايران اندا 30ثيرگذاري آن طي يك دوره أصنعت وارد شده و ميزان ت
طوركلي و به شرح داخته نشده و تنها مطالعاتي بهمطالعات تجربي صورت گرفته به اين شكل پر

  انجام شده است: زير

مالي و بازارهايي كه توسعه هاي واسطه كنند كه)، بيان مي1998(29راجان و زين قالس
ه و خارج از مالي داخل بنگا تأمينها كه تفاوت بين قيمت تر هستند، به غلبه بر اصطكاكيافته

مالي خارج از بنگاه، رشد  تأمينتر كنند و هزينه پايينآورند، كمك ميوجود ميهبنگاه را ب
توان نتيجه گرفت، صنايعي كه كند. بنابراين ميمي هاي جديد را تسهيلها و تشكيل بنگاهبنگاه

يرمستقيم از غ طوربهكنند، بايد مالي خارجي استفاده مي تأمينطبيعي به شدت از  طوربه
مالي خارج از  تأمينطبيعي به شدت از  طوربهتوسعه مالي بيشتر، در مقايسه با صنايعي كه 

مطرح شده در تحقيق اين بوده است كه آيا  سؤالكنند، سود برند. در واقع بنگاه استفاده نمي
ر كنند، دمالي خارج از بنگاه استفاده مي تأمينطبيعي به شدت از  طوربهصنايعي كه 

تر دارند؟ و اگرچنين است، اين مسئله از يافته رشدي سريعهاي مالي توسعهاقتصادهاي با نظام
كند كه توسعه مالي با تسهيل جريان منابع مالي خارج از بنگاه، رشد را اين نظر حمايت مي

گيري نهايي صورت گرفته توسط اين دو، توسعه مالي اثر قابل اساس نتيجهدهد. برافزايش مي
و رشد را  گذاريسرمايهگذارد و لذا نقص بازارهاي مالي، اي بر رشد اقتصادي ميالحظهم

گذاري قابل هاي سرمايههاي مالي قادر به تمايز بين طرحدهد. اگر واسطهميقرار تأثيرتحت

                                                                                                                                            
29. Rajan & Zingales 
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براي آن  ،توجيه و غيرقابل توجيه نباشند، وجود بازارهاي مالي با عملكرد مناسب در يك كشور
   كند.، ايجاد ميمالي خارج از صنعت است تأمينزيت نسبي در صنايعي كه وابسته به كشور م

)، طي تحقيقي اين رابطه كه آيا توسعه مالي ميزان 1998(30دميرقو و ماكسيمويك
دهد، ميقرار تأثيرآور رشد را تحتهاي سودگذاري در فرصتها جهت سرمايهمحدوديت بنگاه

مالي از طريق فروش  تأمينود را بر استفاده از بدهي بلندمدت و اند. آنان بحث خبررسي كرده
اند كه آيا به دنبال اين مسئله بوده وسهام به افراد خارج از بنگاه (به منظور رشد)، متمركز 

هاي سودآور را از ميان برداري از فرصتتوسعه مالي بيشتر، موانع موجود در مسير بهره
حاكي از آن بوده است كه هم توسعه مالي نظام بانكي و هم  دارد يا خير. نتيجه حاصلهبرمي

ها، رابطه دارند. بدين ترتيب در مثبت با رشد بيش از حد بنگاه طوربه ،نقدينگي بازار سهام
ها به توليد ناخالص داخلي، هاي بانكيسبت گردش باال و نسبت باالي دارايبا ن يكشورها

كنند كه نيازمند دسترسي به منابع سرمايه مي ها در سطحي رشددرصد بيشتري از بنگاه
گيرند كه ند. همچنين نتيجه ميشورض ثابت بودن بقيه عوامل)، مي(با ف خارجي بلندمدت
گيري كوتاه تواند تنها با اتكا به ذخاير سود و وامها با نرخي كه هر بنگاه ميدرصدي از بنگاه

ينگي بازار سهام و اندازه نظام بانكي ارتباط مثبت با نقد طوربهكنند، مدت رشد كند، رشد مي
   دارد.

ها براي بررسي اينكه آيا توسعه مالي باعث كاهش نيز از آمار در سطح بنگاه )2003(31الو
گيري شده است كه اده كرده است. در مقاله وي نتيجهد، استفشومالي مي هايمحدوديت
تر توسعه يافته، بيشتر نظام مالي كمبه منابع داخلي در كشورها با  گذاريسرمايهحساسيت 

را كاهش  گذاريسرمايهو توسعه مالي بيشتر ارتباط بين دسترسي به منابع داخلي و  است
ها ي محدوديتمؤثر طوربهدهد. همچنين در مقاله وي نشان داده شده است كه توسعه مالي مي

كند كه توسعه گيري ميخالصه الو نتيجه طوربهدهد. هاي كوچك را كاهش ميبراي بنگاه
وسيله دسترسي به منابع ايجاد شده در داخل بنگاه محدود ه ها بمالي، ميزاني كه رشد بنگاه

هاي كوچك داشته اي بر توان رشد بنگاهتواند اثر قابل مالحظهكاهش داده و مي شوند رامي
   باشد.

توسعه  تأثيرنگي ، به چگو"مالي و اشتغال"عنوان اي تحت)، در مطالعه2011(32پاگانو و پيكا
. در بخش اندشتغال در صنايع مختلف پرداختهسطح دستمزد و نيز بازتوزيع ا مالي بر اشتغال،

سازي شده است. از موارد يادشده مدل ي توسعه مالي برنظري اين مطالعه، نحوه اثرگذار

                                                                                                                                            
30. Demirgüç- Kunt & Maksimovic 
31. Love 
32. Pagano & Pica 
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در اين  ،2003 تا 1970از سال  ،هاي سطوح صنايع)ي مقطعي كشورها (شامل دادههاداده
اين است كه توسعه مالي سبب  دست آمدههترين نتايج بتحقيق استفاده شده است. يكي از مهم

شود و اثر آن در سطوح باالي توسعه مالي دستمزد تعادلي، افزايش اشتغال و دستمزدها مي
ود، توسعه مالي روي اشتغال بيشتر خواهد ب تأثيرتر خواهد بود. همچنين گفته شده است كه كم

كه كشش دستمزد عرضه نيروي كار بيشتر است. همچنين با توفيق توسعه مالي، پاسخ  هنگامي
تر تر، بيشتر و با بهبود بيشتر توسعه مالي، كمر اقتصادهاي با سطح دستمزد پاييناشتغال د

   خواهد بود.
اري و رشد گذوند سرمايهاثرات توسعه بازارهاي مالي بر ر"اي با عنوان داخل نيز مطالعه در

هدف از انجام اين ) انجام شده است، كه 1388( توسط دادرس مقدم و پريوش "بخش صنعت
گذاري و رشد بخش صنعت با استفاده از مطالعه بررسي نقش توسعه بازارهاي مالي بر سرمايه

هاي موردنياز اي بوده است. دادهو آزمون عليت و همچنين توابع واكنش ضربه VARرهيافت 
هاي بازارهاي گذاري به ارزش افزوده در بخش صنعت، داراييلعه شامل نسبت سرمايهاين مطا

مطالعه فوق نشان داد كه گسترش ساختار مالي  مالي و وجه رايج در جريان بوده است. نتايج
گذاري و رشد ارزش افزوده بخش صنعت ايفا نموده است. كشور نقش مهمي در افزايش سرمايه

ت با استفاده از تابع گذاري در بخش صنعنات مشاهده شده در متغير سرمايهاما با توجه به نوسا
هاي وارده از طرف توسعه بخش مالي، اثر توان گفت كه اعمال تكانهاي، ميواكنش ضربه

   به ارزش افزوده در بخش صنعت دارد. گذاريسرمايهداري بر نسبت معني
غير توضيحي جديد در تابع تقاضاي به منظور وارد كردن توسعه مالي به عنوان يك مت

هاي معرف توسعه مالي، الزم است تا با استفاده از يك روش كار و به دليل تعدد شاخص نيروي
. به اين ترتيب شاخص تركيبي توسعه مالي اسب به ايجاد شاخص تركيبي اقدام كردآماري من

محاسبه  شاخص ششهاي اصلي و با استفاده از لفهؤدر بخش بانكي به كمك روش تجزيه م
در برآورد تابع تقاضاي نيروي كار  ،دست آمد. از سوي ديگرهشده توسعه مالي در بخش بانكي ب

نند سطح دستمزدها، ارزش الزم است به اين نكته توجه شود كه به غير از متغيرهاي مستقل ما
يدكنندگان و ...، عوامل ديگري نظير كارايي تكنيكي يا سطح تكنولوژي، ترجيحات تولافزوده و

توانند نيز مي ها و...والت قوانين كار، يارانهغيراقتصادي نظير تغيير و تح ديگر عوامل اقتصادي و
كار اثرگذار باشند. اثرات اين عوامل ممكن است در طول زمان داراي روند بر تابع تقاضاي نيروي

تورش (سوگيري) به  تواند منتهيمي آنهاسازي صحيح نباشند، از طرف ديگر عدم مدلمعيني 
هاي مربوط به تمام اگرچه بهترين حالت اين است كه داده د.در تخمين پارامترهاي مدل شو

سوي گيري كليه عوامل فوق وجود ندارد. از امكان اندازه امادر مدل لحاظ شود،  مؤثرمتغيرهاي 
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هت مختلفي بر ر جد آنهايك از وامل در طول زمان تغيير كند و هرممكن است اثر اين ع ،ديگر
توان در قالب شده را ميمعلوم نيست. اثرات عوامل ياد آنهااي كه برآيند گونهتقاضا اثر نمايد؛ به

كه توسط پروفسور  34مدل سري زماني ساختاري در مدل در نظر گرفت. 33روند ضمني
سازي روند ضمني توسعه داده شده است، امكان مدل )1993(و  )1989(و همكارانش 35هاروي

گيرد. در نظر مي 36كند. اين مدل، سري زماني را تركيبي از روند و اجزا نامنظمفراهم مي را
 طوربهدهد تا روند قابل مشاهده در طول زمان اجازه ميل سري زماني ساختاري با روند غيرمد

 تصادفي تغيير نمايد. 

ه مالي بر ساخت يك شاخص تركيبي براي توسعر مطالعه حاضر عالوهد ،به اين ترتيب
بخش بانكي و در نظر گرفتن آن به عنوان يك متغير توضيحي جديد در تابع تقاضاي نيروي كار 

  تر استفاده شده است.زماني ساختاري به منظور برآورد مناسب سريبخش صنعت، از مدل 

   . تصريح و برآورد مدل3
    . تصريح مدل3-1

شود بين ، فرض مي)1986(37ط نيكلدر الگوي پوياي تقاضاي نيروي كار، بسط داده شده توس
هاي تعديل و ز، وجود هزينهيسطح مطلوب و سطح واقعي اشتغال تفاوت وجود دارد. دليل آن ن

ها در طول زمان براي رسيدن به سطح مطلوب اشتغال، تصميم به عدم تعادل است. اگر بنگاه
هاي استخدام و زينههاي تعديل از جمله هتعديل نيروي كار خود داشته باشند، بايد هزينه

هاي تعديل علت باال بودن هزينههاخراج را بپردازند. لذا بنگاه ممكن است هزينه عدم تعادل را ب
هاي عدم تعادل و تعديل كردن مجموع هزينهها به دنبال حداقلبنگاه ،بپردازد. بر اين اساس

ار و تقاضاي واقعي هستند. هزينه عدم تعادل تابعي از تفاوت بين تقاضاي مطلوب نيروي ك
هاي تعديل نيز تابعي از اختالف بين سطح تقاضاي واقعي نيروي كار در نيروي كار است. هزينه

هاي تعديل به دوره جاري و سطح تقاضاي واقعي نيروي كار در دوره قبل است. در واقع هزينه
طلوب اشتغال، ها در طول زمان براي رسيدن به سطح مه اگر بنگاهشود كهايي گفته ميهزينه

ها شامل ردازند. اين هزينهآنها را بپ تصميم به تعديل نيروي كار خود داشته باشند، بايد
صورت ههاي استخدام و اخراج نيروي كار است. تابع تقاضاي نيروي كار در الگوي پويا بهزينه

  :شودميزير تعريف 

                                                                                                                                            
33. Underlying Trend 
34. Structural Time Series Model 
35. Harvey 
36. Irregular 
37. Nickel 
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)1(    

بردار متغيرهاي  xيزي شده يا بلندمدت)، ر(برنامه سطح مطلوب اشتغال كه در آن 
  جمله اخالل است. بر تقاضاي نيروي كار و  مؤثرمستقل 

هاي اقتصادسنجي گيري نيست، براي تخمينمستقيما قابل مشاهده و اندازه  از آنجا كه
ي (اميني و تعديل جزي دفراينيا  )1956(38فرمول نرالوگيري از و تبديل آن به مقادير اندازه

سازي تابع هزينه كل بنگاه با شود. از طريق حداقل)، استفاده مي126ص ، 1387 منصوري،
توان نشان سازي، ميسري عمليات رياضي و مرتبتعديل جزيي و انجام يك فراينداستفاده از 

   صورت زير است:هداد كه فرم قابل برآورد الگوي پوياي تقاضاي نيروي كار ب
)2(  = (1-λ) λ ln f(  +   

و  ). 82، ص 1381 (اميني و پژويان، شودضريب تعديل نيروي كار ناميده مي λكه در آن 
   .ه قبل استبه ترتيب نماينده سطح اشتغال در دوره حاضر و دور و 

سازي ساير عوامل ممكن به منظور مدل ،بخش ادبيات تجربي اشاره شدطور كه در همان
در تابع تقاضا، از مدل سري زماني ساختاري كه امكان در نظرگرفتن روند ضمني را ايجاد  مؤثر
، در ها سري زماني ساالنه استن دادهاگر مدل كلي زير را كه در آاستفاده شده است.  كند،مي

   نظر بگيريم:
)3(    

. پارامترهاي نامعلوم است х 1 Kبردار  δمتغيرهاي توضيحي و  х 1 Kبردار  ر آن كه د
ها در رگرسيون مرسوم است و حركات ماندهكه مشابه همان باقي جز تصادفي معادله است 

، شود كه اختالل سفيد، كند و فرض ميغيرسيستماتيك را منعكس مي
بودن روند تاكيد دارد و متغيرهاي توضيحي در آن، همان نقش و اين مدل بر تصادفي است.

، تفسيري را كه در مدل رگرسيوني مرسوم دارند، خواهند داشت. در حالت كلي جز روند، 
   تصادفي زير است: فرايندداراي 
)4 (    

)5(    

                                                                                                                                            
38. Nerlove 
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، به ترتيب )5( و )4(هاي معادله. است و  كه در آن 
تواند به اين صورت بيان شود كه روند در باال مي فرايند. كننده سطح و شيب روند هستندبيان

بيني عالوه جز رشد و برخي تغييرات غيرقابل پيشبرابر با روند در يك دوره قبل بهيك دوره 
 ،و  هاي واريانس .شيب و در طول زمان متغير است است كه در آن جز رشد، همان

، )1( شماره نگارهشوند و نقش مهمي در هدايت خواص مدل دارند. ناميده مي 39ابرپارامترها
برآورد شوند، بر طبق اينكه ارزش ابرپارامترها  فرايندتواند از اين هاي متفاوتي را كه ميمدل

  دهد:صفر باشند يا خير، نشان مي

هاي مختلف هاي زماني ساختاري با توجه به وضعيتمدل سري -)1ره (شما نگاره
   ابرپارامترها

0,0شيب سطح و 2  level  0,0 2  level  0,0 2  level 
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   )1989 ،منبع: هاروي و همكارانش(

 مؤثرشكل عمومي رگرسيون تصريح شده براي تبيين عوامل )، 1(نگاره شماره با توجه به 
  به صورت ذيل خواهد بود:بر اشتغال بخش صنعت 

6(    

                                                                                                                                            
39. Hyper Parameters 
40. Local Level Model 
41. Local Level Model With Drift 
42. Smooth Trend Model 



   صنعت بخش اشتغال بر بانكي بخش مالي توسعه تأثير بررسي  18

 

 

لگاريتم ارزش  (متغير وابسته)،  لگاريتم اشتغال بخش صنعت كه در آن 
لگاريتم موجودي سرمايه  لگاريتم حداقل دستمزد واقعي،  افزوده در بخش صنعت، 

 لگاريتم شاخص تركيبي توسعه مالي در بخش بانكي،  در بخش صنعت، 
ت باقيمانده در نيز مشابه جمال . روند ضمني است لگاريتم متغير وابسته با يك وقفه و

  شودكند. فرض ميمدل را منعكس ميحركات غيرسيستماتيك در  و رگرسيون مرسوم است
هاي استفاده يتالل سفيد است. ضرايب نيز پارامترهاي مدل هستند و از آنجا كه تمامي سراخ

دليل  كه . الزم به ذكر استاند، نماينده كشش هستندته شدهكار گرفصورت لگاريتمي بههشده ب
و نيز تخمين ضرايب مدل به صورت  آنهاكردن مقياس ها، هماستفاده از شكل لگاريتمي داده

 و كننده سطح و شيب روند هستند كه وده است. معادالت بعدي نيز به ترتيب بيانكشش ب
، ابرپارامتر خوانده و   در آنها نيز، اختالل سفيد در نظر گرفته شده و واريانس آنها،

خش بانكي است. با توجه به اينكه متغيرهاي بيانگر شاخص توسعه مالي در ب شوند. مي
ور رعايت اصل قلت متغيرها به منظ ،متعددي براي بيان اين شاخص در ادبيات ارائه شده است

زنها خطي و كاهش دقت تخمينوجود آمدن مشكالتي از قبيل همهسازي و اجتناب از بدر مدل
   .)2(شده است 43اساسي هايمؤلفه اقدام به ساخت يك شاخص تركيبي با استفاده از روش تجزيه

   ها و نتايج تجربيداده. 3-2
استخراج و ، )1386( آمار و اطالعات مربوط به اشتغال بخش صنعت از مطالعه اميني و همكاران

ارزش افزوده بخش صنعت و  نظر تخمين زده شده است.هاي انتهايي دوره موردبراي سال
نيز از بانك مركزي جمهوري  1376هاي ثابت سال به قيمت ،موجودي سرمايه بخش صنعت

آوردن حداقل دستمزد واقعي نيز از دو  دستبهاستخراج شده است. به منظور  اسالمي ايران
هاي ثابت سال به قيمت ،سري داده، شامل حداقل دستمزد اسمي و شاخص ضمني توليد

)، اخذ شده و شاخص 1389( زدانياستفاده شده است. حداقل دستمزد اسمي از مقاله ي 1376
ضمني توليد از تقسيم توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري بر توليد ناخالص داخلي به قيمت 

   آمده است. دستبه، 100در و ضرب  1376ثابت سال 

                                                                                                                                            
43. Principal Component Analysis 
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)، در 2007 و 2004( 44هايي پول طي گزارشالمللبيندر تحقيقاتي كه توسط صندوق 
 فريقاكشور خاورميانه و شمال ا 19وسعه مالي در ايران و هاي ترابطه با بررسي شاخص

)MENA(45  انجام شده است، توسعه مالي مفهومي است جامع كه در شش بعد شامل توسعه
گذاري پولي، مقررات و بخش بانكي، توسعه بخش مالي غيربانكي، توسعه بخش پولي و سياست

تمركز تحقيق حاضر . بندي استدسته محيط نهادي، قابل نظارت بانكي، باز بودن بخش مالي و
) معرفي 1388( هاي توسعه مالي در بخش بانكي است كه در مطالعه دادگر و نظريبر شاخص

با هاي معرف توسعه مالي در بخش بانكي، كه ترين شاخصتعدادي از مهماما شده است. 
   ، عبارتند از:هاي موجود براي كل دوره مورد بررسي قابل محاسبه هستنداستفاده از داده

 بخشي هاسپرده كل به يردولتيغ يهابانك در يخصوص بخشي هاسپرده نسبت -1
  ؛ يبانك شبكه ي درخصوص

 بخش يبده مانده كل از يردولتيغ يهابانك به يردولتيغ بخش يبده مانده سهم -2
  ؛ يردولتيغ

 شبخ يبده مانده كل از ،)يبانك شبكه( هابانك به يردولتيغ بخش يبده مانده سهم -3
  ؛ يردولتيغ و يدولت

 يبانك ستميس يهاييدارا كل از ،)يمركز بانك جزهب( هابانك يداخل يهاييدارا سهم -4
  ؛ )يمركز بانك شامل(

 بانك نزد ياعتبار مؤسسات و هابانك يقانون و ياضاف ريذخا مجموع نسبتمعكوس  -5
 شبخ يهاسپرده مجموع بر هابانك صندوق در موجود نقد وجوه زين و يمركز

 ؛ هابانك نزد يردولتيغ

 ياعتبار مؤسسات و هابانك( يمال و يپول مؤسسات خدمات افزوده ارزش نسبت -6
 . خدمات بخش افزوده ارزش به) بورس( يمال يگرواسطه و مهيب ،يربانكيغ

اصلي در نمودار  هايمؤلفهه يآمده از روش تجز دستبهروند حركتي شاخص تركيبي 
  است.) نشان داده شده 1( شماره

                                                                                                                                            
44. "Financial Sector Development in the Middle East and North Africa" & "Measuring 
Financial Development in the Middle East and North Africa" 
45. MENA 
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روند زماني برآورد شده براي شاخص تركيبي توسعه مالي در بخش  -)1( نمودار شماره
  بانكي ايران 

  
 )تحقيق هايمنبع: يافته(

   برآورد مدل .3-3
(معين)  اشاره شد، بسته به اينكه ابرپارامترها تصادفي يا ثابت )1( شماره نگارهطور كه در همان

ترين مدل از ميان هاي متفاوتي از روند به دست خواهد آمد. براي انتخاب مناسباشند، ماهيتب
استفاده خواهد شد.  (LR)نمايي آزمون درست ، از)1( شماره نگارههاي موجود در گزينه

روند در مقابل ثابت بودن حداقل يكي از  ءن هر دو جزدفرضيه تصادفي بو براساس اين آزمون،
   شود:به شكل ذيل تعريف مي LRشود. نسبت ن ميآزمو آنها

)7(  
  

حاصل از برآورد تابع تقاضاي نيروي كار مقيد  نماييصورت كسر، مقدار حداكثر درست
 نماييكسر نيز مقدار حداكثر درست دهد و مخرج(قيد در آن اعمال شده است)، را نشان مي

دهد. از آنجا كه مقدار حداكثر نشان مي مقيد راحاصل از برآورد تابع تقاضاي نيروي كار غير
تر از مقيد است، حاصل اين كسر كوچكتر از حالت غيركم در حالت مقيد عموماً نماييدرست

د، به اين معني است شو تريك خواهد شد. به اين ترتيب هرچه اين نسبت به سمت يك متمايل
ميل كند، بدين  به سمت صفر هرچه اين نسبت اما د از اعتبار بيشتري برخوردار است؛كه قي

  . )1389(موسوي،  معناست كه قيد نامعتبرتر است
شماره  نگارههاي مختلف ابرپارامترها كه در اساس وضعيترا بر LRمقدار  )2(شماره  نگاره

   دهد:اشاره شده است، نشان مي) 1(
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   هاي مختلف ابرپارامترهااساس وضعيتبر LRمقادير  -)2( نگاره شماره
0,0يبسطح وش 2  level 0,0 2  level 0,0 2  level

0

0
2 





slope-  0/665  0/908  

0

0
2 





slope 0/664  0/664  0/866  

0

0
2 





slope
0/999  0/999  -  

  )تحقيق يافته منبع:(
و بسيار نزديك به يك است.  0/999 ،لتدر دو حا LRمقدار  ،شودطور كه مشاهده ميهمان

از آنجاكه حالتي كه در آن سطح (يا عرض از مبدا) صفر در نظر گرفته شده است، براي تابع 
ا، ـراي ابرپارامترهـالت بـترين حمناسب د.ـرسر ميـتقاضاي نيروي كار غيرمنطقي به نظ

ماهيت روند ضمني  ،يگرتصادفي بودن شيب و ثابت بودن سطح، تشخيص داده شد. به عبارت د
 ،. به اين ترتيبشوددر تابع تقاضاي نيروي كار از نوع روند هموار يا يكنواخت تشخيص داده مي

  آمده است. )4( ) و3( شماره هاينگاره به شرح ج حاصل از برآورد مدل انتخاب شدهنتاي

   ضرايب برآورد شده تابع تقاضاي نيروي كار -)3شماره( نگاره
 كشش بلندمدت Prob  ضرايب برآورد شده  يحيمتغيرهاي توض

  42734/0 00232/0  -  

  18032/0 00001/0 3149/0  

  06197/0- 0333/0 1082/0 -  

  2924/0- 00099/0 5106/0-  

  06118/0 04261/0 1068/0  
03801/0 00773/0  -  
04954/0- 00107/0  -  

  )Oxmetricsتحقيق، خروجي نرم افزار  يافته منبع:(

  واريانس توزيع ابرپارامترهاي مدل -)4نگاره شماره(

 q-ratio  ابر پارامترها

 0 0  سطح
 066/5 000110327/0  شيب

 )Oxmetricsتحقيق، خروجي نرم افزار  يافته نبع:م(

دار هستند. با توجه به اينكه درصد، معني 5بدين ترتيب ضرايب همگي در سطح احتمال 
، لذا مدل به صورت يك قفه در سمت راست ظاهر شده استاشتغال در بخش صنعت با يك و
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رفت، طور كه انتظار ميهمان. مدت هستندهاي كوتاهو ضرايب بيانگر كشش مدل پويا است
ضرايب مربوط به متغير وابسته با وقفه، ارزش افزوده و شاخص تركيبي توسعه مالي در بخش 

جودي سرمايه، منفي برآورد شده است. بانكي، مثبت و ضرايب مربوط به دستمزد حقيقي و مو
چنانچه متغيرهاي ارزش افزوده بخش صنعت و شاخص توسعه مالي به اندازه يك درصد افزايش 

درصد افزايش خواهد يافت.  06/0و  18/0به ترتيب اشتغال در بخش صنعت به اندازه  ،يابد
 ،بخش صنعت همچنين با افزايش يك درصد متغيرهاي دستمزد حقيقي و موجودي سرمايه

اين در حالي است  درصد كاهش خواهد يافت. 29/0و  06/0اشتغال در بخش صنعت به ترتيب 
 دستبه )1- 42734/0(بر  ندمدت متغيرها از تقسيم ضرايب برآورد شده مدلكه كشش بل

نسبت به شاخص توسعه مالي  ،مدت اشتغال در بخش صنعتآيد. به اين ترتيب كشش بلندمي
 مدت آن است. به اين معني كه در بلندمدت با افزايشبيشتر از مقدار كوتاهو  1068/0برابر 

 درصد افزايش 1068/0(كاهش) يك درصدي در شاخص تركيبي، ميزان اشتغال بخش صنعت 
- 1388( توان نتيجه گرفت كه در دوره مورد بررسي(كاهش) داشته است. با اين تفاسير مي

مدت و بلندمدت)، نسبت به خش صنعت (كوتاهحساسيت تقاضاي نيروي كار در ب )،1358
نيز مربوط به  )4(شماره  نگارهشاخص تركيبي توسعه مالي در بخش بانكي پايين بوده است. 

ماهيت مدل روند هموار  طور كه پيداست با توجه به. هماننس ابرپارامترهاي مدل استواريا
آمده  دستبهب، غير صفر و شيب تصادفي)، واريانس سطح، صفر و واريانس شي (سطح ثابت

به منظور آزمون واريانس ارائه شده است و از نسبت دو واريانس  q-ratio است. همچنين آزمون
تشكيل شده است. بدين معني كه صورت كسر، واريانس در حالت مقيد و مخرج كسر، واريانس 

چه مقدار هروزيع مجانبي كاي دو است و لذا داراي ت qنسبت  آزمون .استدر حالت غيرمقيد 
شود. با توجه به اينكه مقدار فرضيه صفر بودن واريانس، رد نمي به صفر نزديك باشد، آزموناين 
، فرضيه صفر است 066/5، (براي حالت مقيد شيب تصادفي)زمون آمده براي اين آ دستبه

   شود.انس توزيع ابرپارامتر شيب، رد ميبودن واري
برازش مدل آورده شده است كه داللت بر برازش  ) معيارهاي نكويي5شماره ( در نگاره

 خوب مدل دارند. 

   معيارهاي خوبي برازش مدل -)5شماره(نگاره 
 H(7) DW Q(q, q-p)  R^2  معيارها

  99894/0  2021/2  875/1  2782/1  مقادير
  )Ox-metricsتحقيق، خروجي نرم افزار  يافته منبع:(
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رهاي توضيحي ملحوظ در يدهندگي متغدرت توضيحبيانگر ق ) مقدار ضريب تعيين
درصد  99يعني بيش از  99894/0رقم  به با توجه .راي تغييرات متغير وابسته استمدل ب

شده در مدل، تبيين شده متغير وابسته توسط متغيرهاي توضيحي در نظر گرفته  تغييرات
با توجه به اينكه  است. ي اخالل مدلنيز بيانگر وجود خودهمبستگي بين اجزا Q است. آزمون
تر است، لذا جدول كوچك زمونو مقدار آن از آ دو استداراي توزيع مجانبي كاي اين آزمون

 DW آزمونشود. همچنين بر عدم خودهمبستگي بين اجزا اخالل رد نميمبني فرضيه 
و از آنجاكه  شوداخالل استفاده مي يبراي بررسي خودهمبستگي ميان اجزا (دوربين واتسون)
خودهمبستگي بين اجزاي اخالل نزديك است، لذا در منطقه عدم وجود  2به  رقم اين آزمون

دارد. الزم به توضيح اخالل وجود ن ستگي بين اجزايهمباي از خودگونه نشانههيچ داريم.قرار
، از اخالل يهمبستگي ميان اجزادبه منظور بررسي خو DW در مقابل آزمون Q است كه آزمون

ي نيز بيانگر آزمون ناهمساني واريانس ميان اجزا H آزمون اهميت بيشتري برخوردار است.
 فرضيه  ،تر استاز مقدار بحراني جدول كوچك اخالل است و از آنجاكه مقدار اين آزمون

زمون ، آ)6( شماره نگارهشود. در اخالل رد نمي يبر عدم ناهمساني واريانس ميان اجزامبني
اساس شيب، بر هاي كمكينامنظم مدل و باقيمانده ياجزا براي جمالت باقيمانده 46نرماليتي

ده است. الزم به ذكر است ارائه ش 49،شنتون -به همراه آزمون بومن 48و كشيدگي 47آزمون چولگي
يب ها و تركيبي از ضرشنتون بر پايه گشتاور مرتبه سوم و چهارم باقيمانده -بومن كه آزمون

طور كه مشاهده دو دارد. همانمجانبي توزيع كاي طوربه لگي و كشيدگي است. اين آزمونچو
هاي مدل ديده ماندهنرمال بودن در باقياي از غيرشنتون، نشانه -بومن ، طبق آزمونشودمي
  شود. نمي

بررسي نرمال بودن توزيع اجزا باقيمانده حاصل از رگرسيون  -)6شماره( نگاره
   )6ه (معادالت شمار

  Chi^2 Prob  معيار آزمون
  5955/0  2818/0  چولگي
  7521/0  099798/0  كشيدكي

  8263/0  38159/0  شنتون -بومن
 )Oxmetricsتحقيق، خروجي نرم افزار  يافته منبع:(

                                                                                                                                            
46. Normality Test 
47. Skewness 
48. Kurtosis 
49. Bowman- Shenton 



   صنعت بخش اشتغال بر بانكي بخش مالي توسعه تأثير بررسي  24

در  گونه خودهمبستگي و خودهمبستگي سريالي راهاي تشخيصي هيچهمچنين آزمون
ت ديگر اجزا باقيمانده از هيچ الگوي سيستماتيكي تبعيت عبارهدهد. بها نشان نميباقيمانده

و  (ACF) 50، توابع خودهمبستگي)2( . نمودار شمارهصادفي استكند و داراي روند تنمي
   دهد.اجزاي اخالل مدل برآورد شده را نشان مي (PACF) 51يجزي خودهمبستگي

اجزاي  ي مربوط بهوابع خودهمبستگي و خودهمبستگي جزيت -)2نمودارشماره(
   مانده استاندارد شدهباقي

  
  )Eviewsتحقيق، خروجي نرم افزار  يافته منبع:(

ند اشتغال در بخش صنعت يكي ديگر از نتايج تابع تخمين زده شده تشخيص ماهيت رو
عنوان يك متغير جانشين براي بيان اثرات پيشرفت تكنولوژي و ترجيحات بخش است كه به

روند  )،3( د. نمودار شمارهسازي شحالت مدل-ه شيوه فضاه و بصنعت در نظر گرفته شد
 نخست،دهد. نتايج حاكي از آن است كه تخمين زده شده اشتغال در بخش صنعت را نشان مي

روند  1365به صورت غيرخطي است، به طوري كه تا سال  دومماهيت روند، هموار بوده و 
و پس از آن نيز كاهشي بوده است.  روند افزايشي 1385تا سال  1365كاهشي بوده، از سال 
چنانچه  شودميحركتي روند غيرخطي بوده است، بنابراين مشاهده  فرايندالزم به ذكر است كه 

با توجه به عدم لحاظ اثرات انتقالي تابع اشتغال،  ،سازي نشودروند به شكل صحيح مدل
روند  فرايندسازي صحيح دلدار خواهد بود. لذا در اين مقاله با مدست آمده تورشهاي بهكشش

   ها جلوگيري شده است.از بوجود آمدن اين نوع تورش

                                                                                                                                            
50. Autocorrelation Function 
51. Partial Correlation Function 
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   روند ضمني تخمين زده شده براي تقاضاي نيروي كار در بخش صنعت -)3نمودار شماره(

  
 )Ox-Metricsتحقيق، خروجي نرم افزار  يافته منبع:( 

  فرجام
دار درصد، معنيپنج سطح احتمال طور كه مشاهده شد، ضرايب برآورد شده همگي در همان

ترين مناسب عنوانبهآمده  دستبههاي مختلف صورت گرفته، مدل نهايي اساس آزمونبوده و بر
گزينه انتخاب شد. قبال ضرايب كشش كوتاه مدت و بلندمدت شاخص توسعه مالي در بخش 

ي از آن است كه آمده حاك دستبهبانكي استخراج و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. ارقام 
فرضيه اين مطالعه مبني بر اثرگذاري توسعه مالي بر اشتغال بخش صنعت، رد نشده و شاخص 
 توسعه مالي در بخش بانكي با اشتغال بخش صنعت، در دوره مورد بررسي، رابطه مستقيم

در مقطع زماني در نظر گرفته شده، ميزان حساسيت تقاضاي نيروي  اما(مثبت) داشته است. 
نسبت به تغييرات شاخص تركيبي توسعه مالي در بخش بانكي كم بوده است. البته كار 
. استمدت بيشتر شد، مقدار كشش بلندمدت نسبت به كوتاهبيني ميطور كه پيشهمان

معناداري اين ضريب به اين مفهوم است كه تغييرات شاخص توسعه مالي در بخش بانكي 
دهد. گفتني است رشد بخش صنعت را توضيح ميبخشي از تغييرات پيش آمده در اشتغال 

شاخص تركيبي مذكور در دوره مورد نظر ناچيز بوده است و شايد يكي از علل پايين بودن 
كه با سرعت گرفتن يطوربهامر بوده است، تابع تقاضاي نيروي كار نيز همين  ضريب آن در

و درنتيجه ميزان اثرگذاري مندي بخش صنعت از آن بيشتر توسعه مالي، ميزان بهره فرايند
  شاخص توسعه مالي بر اشتغال اين بخش افزايش خواهد يافت.

كيد بر نقش و اهميت نظام مالي و توسعه آن بر أاين مطالعه، تكلي يكي از اهداف 
كه بهبود و ارتقاي كمي و كيفي نظام  يطوربههاي اقتصادي در دنياي امروز بوده است، فعاليت
هاي اقتصادي كشور باشد، اريذگهاي اصلي در راس سياستيكي از برنامه عنوانبه بايدمالي 

هاي اقتصادي، هاي موجود در مسير ايجاد و توسعه فعاليتچراكه امروزه يكي از موانع و دغدغه
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هاي اقتصادي با كمترين هزينه و مالي است. برطرف نمودن نيازهاي مالي بخش تأمينچگونگي 
هاي پذيري بنگاهبسياري در رقابت تأثيراي بسيار مهم است كه ولهترين زمان، مقكوتاهدر 

و متناسب  مؤثرگيري نهادهاي جديد با كاركردهاي اقتصادي خواهد داشت. در اين راستا شكل
با تعاريف و استانداردهاي جهاني از يكسو، و اصالح و انحالل نهادهاي بازدارنده و اصطكاكي در 

در مسير توسعه مالي به مسئولين  كليپيشنهادات  عنوانبهيگر، نظام مالي كشور از سوي د
مين أها، با توجه به نقش مهمي كه در تدراين ميان بازار پولي و در راس آن بانك خواهد بود.
مين مالي در بازار سرمايه نيستند) بازي أهاي كوچك و متوسط (كه قادر به تمالي بنگاه

  كنند، اهميت زيادي دارند. مي
هاي مشاهده روند زماني شاخص تركيبي برآورد شده در بخش بانكي ايران طي سالبا 
هايي مواجه بوده است كه توان گفت بخش بانكي كشور با فراز و نشيب، مي1388الي  1358

برآيند آن رشد بطئي را در اين بخش طي يك دوره سي ساله رقم زده است. بنابراين به نظر 
سعه مالي بخش بانكي در ساير كشورها و مقايسه آن با ايران در هاي توصرسد بررسي شاخمي

استفاده از الگوهاي موفق بانكي در كشورهاي ديگر،  استخراج و در نهايتهاي مشابه و دوره
اجازه  تواند به ارائه راهكارهاي اجرايي مناسب در اين زمينه كمك نمايد. در همين راستامي

نهادهاي پولي خصوصي جديد، اصالح قوانين نظارتي دست  فعاليت و تسهيل شرايط براي ورود
 اي در خصوص نحوه تخصيص منابع مالي در اقتصاد و نهايتاًهاي ديكتهو پاگير، كاهش سياست

پيشنهادات  عنوانبهثر و مديريت شده)، ؤهاي مايجاد فضاي آزاد و رقابتي (البته با اعمال كنترل
هاي محاسبه شده از شاخص موردبا توجه به اينكه سه سياستي اين مطالعه مطرح خواهد شد. 

تركيبي توسعه مالي در بخش بانكي استفاده شده  در اين مطالعه (كه براي ساخت شاخص
نتيجه گرفت ايجاد  توانمربوط است، ميدر شبكه بانكي دولتي هاي غيرنقش بانك است)، به

 در تامين مالي آنهاو نقش  صيهاي خصوهاي بانكفضاي مناسب به منظور گسترش فعاليت
در بخش  گذاريتوسعه مالي بخش بانكي، افزايش سرمايه تواند به تحققمي ي اقتصاديهابنگاه

   اشتغال دراين بخش، كمك به سزايي نمايد.هاي صنعت و افزايش فرصت
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  هاپانوشت
صنعت) همگي شامل مجموع آمار . آمار استفاده شده در مقاله (موجودي سرمايه، اشتغال و ارزش افزوده بخش 1

  است.شود)، گروه نفت و صنايع و معادن(كه خود دربرگيرنده صنعت، معدن، برق، آب و گاز و ساختمان مي
ري يسازي است. از آنجا كه به كارگاصلي در حوزه اقتصاد، شاخص هايمؤلفهه يكي از كاربردهاي روش تجز. ي2

خطي، بلكه سبب جاد مشكالت فني مانند همينه تنها باعث ا هاي اقتصادسنجيدر بررسي مؤثرهمه عوامل 
هاي مختلف از جمله كين استفاده از تكنيگردد، بنابراز مييش اشتباهات آماري نيدگي مدل و افزايچيپ

ن روش يج بهتر است. در اين خطاها و دسترسي به نتايهاي اساسي راهي براي كاهش الفهؤه ميروش تجز
رهمبسته خالصه يغ هايمؤلفهك مجموعه از يك فضاي چند حالته همبسته به يرهاي موجود در يمتغ
آمده،  دستبهرهمبسته يغ هايمؤلفهباشند. رهاي اصلي مييب خطي از متغيترك آنهاك از يشوند كه هرمي
س همبستگي به يا ماتريانس يس كوواريژه ماتريشوند كه از بردارهاي وده ميينام (PC)هاي اساسيلفهؤم

  مراجعه شود.) 1386و التجائي،  1389شتر به محدث، يند. (براي اطالعات بيآمي دست
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