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،سـرمایه در گـردش  تأمینهاي جدید، خواه در گذاريسرمایهخواه در ،استفاده از اعتبارات
بسـزایی داشـته   تـأثیر زایـی  در اشـتغال تواندمیو از این رو شودمیمنجر به افزایش تولید 

اعتبارات بانکی اسـت کـه از   ،گذار بر اشتغالتأثیریکی از عوامل مهم و ،باشد. در این راستا
براي تولیدکنندگان، زمینـه توسـعه و ایجـاد    گذاريسرمایههاي طریق فراهم سازي فرصت

سازد. البته الزم به ذکر است که کـارایی  شغلی را براي جویندگان کار فراهم میهايفرصت
شـرط الزم و  ،اقتصادي موجـود نظام پولی و مالی هر کشور و نحوه مدیریت مالی واحدهاي

چه در بخش ،که در صورت نبود آنها،کافی براي دستیابی به این آثار مثبت اقتصادي است
بـر جـاي   اثرات مطلـوب و مـورد انتظـار   ،اعطاي اعتبارات و چه در بخش مصارف اعتبارات

نخواهد ماند.
بود فضاي کسـب و  هاي کالن اشتغال و بهکنندهعملکرد سیستم بانکی از جمله تعیین

قرار دهـد. اختصـاص   تأثیرمختلف اقتصادي را تحت هايبخشتواندمیکار است که البته 
نیز خواهد داشـت،  هابخشبدون شک اثرات غیرمستقیمی بر سایر ،تسهیالت به یک بخش

شغلی جدیدي در اقتصاد است.هايفرصتبه طوري که تسهیالت متنوع بانکی ایجادکننده 
هايکنندهتعیینمراه سایر هبه دنبال بررسی اثرات تسهیالت بانکی به،این مطالعه

خدمات در طی اقتصادي ایران از جمله صنعت، کشاورزي وهايبخشبر اشتغال ،کالن
و به روش شودمیاست. بر این اساس، یک مدل اشتغال تصریح )1350ـ1385(هايسال

گردد. نتایج الذکر برآورد میفوقهايبخشبراي )SUR(به ظاهر نامرتبط هايرگرسیون
هاي الزم را براي تحلیل اثرات مختلف  رشد تسهیالت واقعی بانکی بر زمینه،تجربی مدل

سازد.اقتصادي ایران فراهم میهايبخشتوسعه فضاي کسب وکار در 

اقتصـادي، اعتبـارات بـانکی،    هايبخشفضاي کسب و کار، اشتغال، هاي کلیدي:واژه
).SUR(ون به ظاهر نامرتبطرگرسی

JEL:E20, E24, O17, E5, C5بنديطبقه
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مقدمه.1
هـاي  اشتغال و کاهش نرخ بیکاري، در قالب یکی از دغدغـه تأمین،اخیرهايسالطی 

اقتصادي، ابتدا در هايبرنامهترین هدف براي مدیریت کشور و اقتصادي و به عنوان ضروري
پـنج سـاله توسـعه اقتصـادي اجتمـاعی و      هايبرنامهنین در طرح ساماندهی کشور و همچ

نظر قرار گرفته است. براین اساس، عالوه بر اینکه شاخص هاي مهـم اقتصـادي   فرهنگی مد
و حتی تجارت در ایجاد اشتغال و بهبود فضـاي کسـب و   گذاريسرمایهدرآمد ملی، :شامل

هاي سیسـتم  ها و بدهیمحل داراییتسهیالت بانکی از کننده دارند، عرضهکار نقش تعیین
کننـده بـر سـطح    تـأمین که مبتنی بر یک سیاست اقتصادي باشد، به عنـوان منبـع   ،بانکی

یابد.اشتغال و ایجاد فضاي کسب و کار مطلوب ضرورت می
اقتصـادي بـر متغیرهـاي حقیقـی اقتصـاد نظیـر       هـاي سیاستپس با توجه به اهمیت 

مختلـف  هـاي بخـش اقتصادي و اشتغال در هاياستسیاشتغال، روشن شدن ارتباط میان 
کـالن کشـور فـراهم نمایـد.     ریزيبرنامهراهکارهاي مناسب را در جهت تواندمی،اقتصادي

کـالن بـر   هـاي کنندهتعیینسایر به همراههدف این مطالعه، بررسی اثرات تسهیالت بانکی 
است. )1350ـ1385(اقتصادي ایران در دوره زمانی هايبخشاشتغال 

پس از مقدمه، در بخش دوم مقاله، به بیان مبـانی نظـري اشـتغال از دیـدگاه مکاتـب      
چنـد  زاییاشتغالهايتجربه،و در بخش سوم به اختصارشودمیمختلف اقتصادي پرداخته 

اقتصادي ایران تصـریح  هايبخش. در بخش چهارم الگوي اشتغال شودمیبیانکشور دیگر
،در پایـان .اختصـاص بـه تجزیـه و تحلیـل نتـایج بـرآوردي دارد      نیزبخش پنجم،شودمی

.شودمیارائهگیري و پیشنهادهاي مقاله نتیجه

اشتغال از دیدگاه مکاتب اقتصادي .2
همواره از دیدگاه مکاتب اقتصـادي توضـیح داده   ،علل بیکاري و چگونگی ایجاد اشتغال

شده است. در میان اقتصاددانان اولیـه  ارائههاي گوناگونی نیز دیدگاه،اند. در این زمینهشده
2دانسـت. امـا ژان باتیسـت سـی    ) اختراعـات را عامـل بیکـاري مـی    1767(1استوارت میل

1- Stwart
2- J.B.Say
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آورد، معتقد تقاضاي خود را به دنبال می،) با توجه به نظریه معروف خود، که عرضه1814(
. در کنـار  شـود میمنجر نآالت لزوماً به کاهش اشتغالکارگیري ماشینه تراع و بخبود که ا

در قالب مکاتب گونـاگون اقتصـادي، نظریـات متعـددي را     ،آن، اقتصاددانان عصر جدید نیز
هـاي جدیـد و   هـا، کالسـیک  هـا، کینـزي  نظریات کالسـیک ،اند که در این زمینهدادهارائه

هاي جدید مطرح شده است.کینزین
د کـه تعـادل اقتصـادي و اشـتغال     ها با فرض اینکه بازار رقابتی است، معتقدنکالسیک

مـدت و گـذرا تلقـی شـده و مجـدداً      کامل همیشه برقرار است و هر نوع عدم تعادلی، کوتاه
هـا کالسیک،در اقتصاد نیست. در واقعهادولتلذا نیازي به دخالت وشودمیتعادل برقرار 

س از وقـوع عـدم   مزدها، پـ تو دسهاقیمتعقیده دارند که مانعی در برابر افزایش یا کاهش 
و دسـتمزدها، مکانیسـم   هـا قیمـت پـذیري کامـل   انعطـاف ،تعادل وجود نـدارد، از ایـن رو  

دهـد. طبـق نظریـه    خودکاري است کـه همـواره سیسـتم را بـه سـمت تعـادل سـوق مـی        
تابعی صعودي از دستمزدهاي حقیقی است و تقاضاي کار نیز تابعی ،، عرضه کارهاکالسیک

ي حقیقی است. طبق ایـن نظریـه، در تعـادل بـازار کـار، سـطح       نزولی از قیمت دستمزدها
مـدت  آید. بنابراین، هرگونه اختاللی در این نقطه تعادلی، کوتـاه دست میه تعادلی اشتغال ب

و هـا قیمـت پذیري کامل در تغییر زیرا انعطاف،تلقی شده و مجدداً تعادل برقرار خواهد شد
1دستمزدها وجود دارد.

داند و ها در تقاضاي کل مینوسان در اشتغال و بیکاري را ناشی از نوساناما کینز وقوع 
تقاضاي کـل اقتصـاد  بایدکند که جهت افزایش تولید و اشتغال،پیشنهاد می،این اساسبر
بخـش خصوصـی و یـا کـاهش     گـذاري سرمایهدولت، افزایش هايهزینهاز طریق افزایش ـ

یابـد و  افـزایش مـی  هاقیمتبا افزایش تقاضاي کل، ،رتین صوه اافزایش یابد. بـ هامالیات
کامـل  پذیريانعطاف. اما به علت عدم شودمیهاي عرضه و تقاضاي کار باعث انتقال منحنی

کمتر از انتقال منحنی تقاضاي کار خواهـد  ،و دستمزدها، انتقال منحنی عرضه کارهاقیمت
واقعیت است.اینگویاي)1شماره (نمودار بود و لذا اشتغال و تولید افزایش خواهند یافت.
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هاي عرضه کار و تقاضاي کارانتقال منحنی)1(نمودار 
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، با افزایش قیمت به علت افزایش تقاضـاي کـل، اشـتغال    شودمیهمانطور که مالحظه 
. بـه طـور   یابـد مـی و با افزایش اشتغال، تولید نیز افـزایش  یابدمیافزایش N1به N0نیز از 

باعـث رکـود و بیکـاري    ،ثرؤها، کمبود تقاضاي متوان گفت که طبق نظر کینزيخالصه می
انبساطی تقاضا، بر رکود غلبه کرد و اشـتغال را  هايسیاستا اعمال توان بو لذا میشودمی

1.افزایش داد

هـاي قـوي   نظریه کینز را به دلیـل نداشـتن پایـه   ،1970ي جدید در دهه هاکالسیک
هاي نظـري  ال بردند. آنها اعتقاد داشتند که اقتصاد کالن باید براساس پایهؤتئوریکی زیر س

از ،باشد و اقتصاد کینز از این جنبه دچار ضـعف بـود. در واقـع   محکم اقتصاد خرد بنا شده 
نظر اقتصاددانان کالسیک جدید، اقتصاد از بازیگرانی تشکیل شده است که به طور پیوسـته  

کننـد. ایـن بـازیگران در بازارهـاي     حداکثر کردن تابع هدف کامالً مشخصی را پیگیري می
ی، افراد بـا مقایسـه   ید. در نظریه انتظارات عقالپردازنبسیار متشکل با یکدیگر به مبادله می

.150ـ 170، ص 1376برانسون، -1
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ي جاري، در مورد اشـتغال و بیکـاري   هاقیمتي آینده با دستمزدها و هاقیمتدستمزدها و 
و دستمزدهاي آینده بـه طـور تصـادفی،    هاقیمتافراد از بینیپیشکنند، گیري میتصمیم

هـا حـول مقـادیر واقعـی     نپیرامون مقادیر واقعی خود نوسان خواهد داشت و همـین نوسـا  
کـه ایـن نوسـانات نیـز     شـود مـی دستمزد در قیمت، باعث ایجاد تغییراتی در نرخ بیکـاري  

وجـود  ،تصادفی بوده و حول و حـوش نـرخ طبیعـی بیکـاري قـرار دارد. در ایـن اسـتدالل       
در اشتغال و بیکاري، امري طبیعی خواهد بود.مدتکوتاههاي نوسان

معتقدند که بیکـاري در حـد نـرخ    هاکالسیکنیز، همانند اقتصاددانان کالسیک جدید
طبیعی آن به طور ارادي وجود دارد و دخالت دولت در این زمینه، هیچ کمکـی بـه کـارایی    

ی از این قبیل، تنها در صورتی که هایسیاستپولی و مالی و هايسیاستبازار نخواهد کرد. 
ثر ؤتواننـد بـر نـرخ بیکـاري مـ     گردند، مـی نشده اعمالبینیپیشبه طور غیر قابل انتظار و 

ي بـر  تـأثیر شـده دولـت، هـیچ    نبینـی پـیش قابل هايسیاستباشند. براساس این تئوري، 
1.بیکاري نخواهند گذاشت

هاي دسـتمزد مدل«به طراحی ،هاي جدید در برخورد با اشتغالاز سوي دیگر، کینزین
کارایی، عواملی همچون ممانعـت از کـم   ـهاي مختلف دستمزداند. مدلپرداخته» کاراییـ 

کاري، جلوگیري از تحرك، جابجایی و ترك شغل، جذب کارگران ماهرتر و تواناتر و افزایش 
وري نیروي کـار  هاي کاري را دالیل عمده وجود ارتباط بین بهرهاستانداردهاي کار در گروه

کاري و یا پرداخـت  و سطح دستمزدها و همچنین عدم کاهش دستمزدها در مواقع وجود بی
هاي  کنند. اقتصاددانی مانند رابر و سامرز نظریهدستمزدهاي غیر رقابتی متفاوت، معرفی می

، هابنگاهکارایی را جهت توجیه پرداخت دستمزدهاي غیر رقابتی از سوي ـ متمایز دستمزد
اند که عبارتند از:نمودهارائه

ز جابجـایی کـارگران و کـاهش    پرداخت دسـتمزدهاي بـاالتر، موجـب جلـوگیري ا    ـ 1
. شودمیناشی از آن هايهزینه

، به طـوري کـه بـه رونـق     شودمیافزایش دستمزدها، باعث افزایش تالش کارگران ـ 2
کنند.فضاي کسب و کار کمک می

کنند که سهم بیشتري در درآمـد بنگـاه   با افزایش دستمزدها، کارگران احساس میـ 3
و این احساس تعهد نیز ممکن یابدمیبه بنگاه افزایش دارند و لذا تعهد آنها نسبت 

مستقیم داشته باشد.تأثیراست در بهره وري آنها 
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1.که بنگاه بتواند کارگران ماهرتر را جذب نمایدشودمیافزایش دستمزدها باعث ـ 4

اهمیت تسهیالت بانکی در ایجاد اشتغال.1ـ2
گـذاري سـرمایه امـل در بحـث اشـتغال،    ترین عو بلکه کلیدي،یکی از مهمترین عوامل

بــا اشــتغال رابطــه مســتقیم دارد، بــه طــوري کــه افــزایش حجــم  گــذاريســرمایهاســت. 
ها منجر به باال رفـتن حجـم موجـودي سـرمایه شـده و بـاالتر رفـتن حجـم         گذاريسرمایه

هاي تولید، موجب به کارگیري نیروي کـار بیشـتر   به عنوان یکی از نهاده،موجودي سرمایه
در واقـع بـه   ،. ایـن موضـوع  شـود میر اثر افزایش بوجود آمده در حجم موجودي سرمایه د

افـزایش  ۀدر نتیجـ ،معنی افـزایش سـطح اشـتغال و نیـروي کـار فعـال در اقتصـاد کشـور        
دگذاري و تولید ناخالص داخلی بیشتر است. از سوي دیگر، در اکثر مطالعات موجـو سرمایه

تـأمین به عنوان منبـع  ،)Creditز اعتبارات و تسهیالت بانکی (استفاده اتأثیربر ،در ادبیات
. رابطـه بـین   شـود مـی کیـد  أت،گـذاري سـرمایه در بهبود شـرایط  گذاريسرمایههايهزینه

مـورد  توانـد مـی ها از چندین حوزه نظري دیگر نیز در اعتبارات اعطایی بانکگذاريسرمایه
بـه وجـوه نقـد    ،اعم از مالی و غیر مالی،صاديبحث قرار گیرد. اوالً، قسمتی از هر بخش اقت

عمل کنـد. اگـر   مدتکوتاهبه عنوان یک محدودیت تواندمیقابل دسترس وابسته است که 
ي اقتصـادي در کشـورهاي در حـال توسـعه نسـبت بـه کشـورهاي پیشـرفته         هـا بنگاهچه 

کند. در نبود اوز میاز منابع داخلی خودشان تجهابنگاهکوچکترند، اما، عموماً نیازهاي مالی 
فشارهاي وارده به تواندمیمدت و میانمدتکوتاههاي اي توسعه یافته، وامبازارهاي سرمایه

کارآفرینان را براي اداره بنگاه کاهش دهد. ثانیاً، بـه دلیـل شـفافیت بازارهـاي مـالی و نیـز       
لی از داخـل  مـا تـأمین گذاران نسبت بـه  شفافیت نرخ سود در کشورهاي پیشرفته، سرمایه

تفـاوت  مالی از خارج بنگاه (مثل اوراق سهام و اعتبـارات بـانکی) تقریبـاً بـی    تأمینبنگاه و 
تواننـد جانشـینی بـراي یکـدیگر     هستند، به طوري که منابع مالی داخل و خارج بنگاه مـی 

به دلیل عدم وجود نـرخ سـود   ،در حالی است که در کشورهاي در حال توسعه،باشند. این
شفاف نبودن بازار، دسترسی بیشتر بنگاه به منابع بانکی به مثابـه مجرایـی بـراي    یکسان و

ها نسـبت بـه نـرخ سـود     گذاريسرمایهانباشت سرمایه خواهد بود و از آنجا که نرخ بازدهی 
ها و اعتبارات بیشتر و همواره به دنبال دریافت وامهابنگاهبانکی در سطح باالتري قرار دارد، 

کی هستند.تر بانارزان
بنابراین، برخالف کشورهاي پیشرفته که پول و سرمایه جانشین کامـل یکدیگرنـد، در   

.31ـ 35، ص 1377رودروي،-1
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مـالی از منـابع داخلـی و    تـأمین انـد و  پول و سرمایه مکمل هم،کشورهاي در حال توسعه
جانشین کاملی براي یکدیگر نیستند. در اقتصـاد ایـران   ،مالی از منابع خارج از بنگاهتأمین

جا که حجم اعتبارات اعطایی شبکه بانکی به بخش خصوصی از سوي دولت کنترل نیز، از آن
نقشی در تخصیص منابع ندارد و هزینه استقراض از شبکه بانکی هاقیمت، سازوکار شودمی

ترتیب، میزان تغییر حجم تسـهیالت  به اینبا توجه به نرخ تورم در سطح پایینی قرار دارد. 
گذار است. تأثیرگذاريسرمایهروي به عنوان یک متغیر پولی بر

درودارنـد کشـورها اقتصـادي نظامدرايویژهاهمیت،مالیوپولیبنابراین، بازارهاي
بـه ،دنشـو مـی محسـوب آنبـه دسـتیابی مهمالزاماتاز،پایدارتوسعه اقتصاديوادبیات

توسـعه مهـم ابزارهايازرامالیوپولیبازارهايو مناسببهینهتوسعهوبسطکهايگونه
مختلـف هـاي فعالیـت بـراي اعتبـار تـأمین منابعپولی،ومالیبازارهاي،دانند. در واقعمی

دیدگاهازچهوگردشدرسرمایهدیدگاهازچه،تولیديمالی واحدهايتأمیناند.اقتصادي
نظـام یـک مدیریت مـالی مباحثمهمترینازهاي جدید،گذاريسرمایهوهاتوسعه فعالیت
یـک ازیا،دیگرفردبهفردیکازپولانتقالواعتبارووامدریافت،واقعدراقتصادي است.

واعتبـار .دارداقتصاديمختلفهايفعالیتاعتبارتأمیندراساسینقش،نهاد دیگربهنهاد
.نسـت دادیگرفردبهحقوقییاوحقیقیفردیکازخریدقدرتانتقال موقتتوانمیراوام

اي،سـرمایه هـاي نهـاده کـار، نیـروي مانندتولیديمختلفهاينهادهتأمینبراياعتبارات
ايویـژه اهمیت،رواینازوگیردمیقراراستفادهموردمواد اولیهخریدهمچنینواوريفنّ
کـه شـود مـی مشـاهده طبیعتاً. داردتولیديوگذاريسرمایههايفعالیتتوسعهورشددر

ایجاد فضاي کسب وتولیديواحدهايبر اشتغالغیرمستقیمومستقیمطوربه،واموراعتبا
بـه مـرتبط، اقتصـادي و روابطکالناقتصادنظريدیدگاهاز1.گذار استتأثیرجدیدو کار

(بـه  کـرد بیـان نمـودار ازاسـتفاده با،اشتغالوتولیدبررااعتبارووامتأثیرتوانمیاجمال
بـه تولیـد جریـان بهاعتبارووامتزریق،شودمیمشاهدهچنانکهمراجعه شود).)2(نمودار 
ایشزافـ باعـث سـرمایه، حجمبودنثابتدلیلبه،مدتکوتاهدر گردشدرسرمایهصورت
،شـود مـی ثابـت سـرمایه بهتبدیلاعتبارووامکه جریانبلندمدتدراما،شودمیاشتغال

یعنیباشد،خنثیتکنولوژیکیتغییراتکهدارد. در صورتیهمراهبهراتکنولوژیکیتغییرات
بـر ومانـد مـی بـاقی ثابـت اشتغالایجاد نشود،تغییريکاربهسرمایهنهادهنسبتدراینکه
درتغییـر باعـث بـه کـار  سـرمایه نهـاده نسبتدرتغییرباشد،غیرخنثیاوريفنّاگرعکس

.)1383(بختیاري و پاسبان -1
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.شودمیاشتغال

ام و اعتبار بر تولید و اشتغالوتأثیر)2(نمودار 

)1383منبع: بختیاري و پاسبان (

اعتبار و وام

ه در گردشیسرماثابتيگذارهیسرما

د بدون یش تولیافزاید با وقفه زمانیش تولیافزا
یوقفه زمان

دیتول =f( هیت،کار، سرمایریه،مدیمواد اول )

ل یبه دليورش بهرهیافزا
ياورفنّراتییتغ

ثابت بودن ل یمدت به دلدر کوتاه
دیش تولیل افزایبه دله ویحجم سرما

ش اشتغالیافزا

ر یینبود تغیخنثياورفنّ
دیتوليهادرنسبت نهاده

اشتغال ثابت

یخنثریغياورفنّ
يهار در نسبت نهادهییتغ

مورد استفاده

k/lشیافزاk/lکاهش

کاهش 
اشتغال

ش یافزا
اشتغال
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دالیلبه،دیگرکشوربهاز کشورياعتباراتاشتغالوتولیديآثارداردامکان،عملدر
بـا مسئلهاینبههر کشوردراستالزمکهباشدمتفاوت،اجتماعیواقتصاديساختارهاي

همـواره گیـرد کـه  مـی نشأتآنجاازامراینضرورت.شودپرداختهموجودشرایطبهتوجه
گذاريسرمایهعبارتی بهواعتباروپولتزریقبیکاري،وتولیديمشکالترفعراهکاراولین
تکلیفـی،  التتسـهی عنـوان تحتاز گاهی وجوه هنگفتیهرکهماکشوردربخصوصاست؛

،شودمیگرفتهنظردر،اشتغالوتولیدافزایشمنظوربه،بانکیاعتباراتوعمرانیاعتبارات
،چـه مثبـت و چـه منفـی    ،هاي اقتصـادي توجه چندانی به آثار آن بر شاخص،در مقابلاما

.شودمین

مروري بر ادبیات اخیر.2ـ2

رهاي کالن اقتصادي بـر سـطح   موضوع رشد اشتغال و شناسایی شدت و ضعف اثر متغی
از زوایاي مختلف مورد بررسی قرار گرفته است کـه در  ،اشتغال در مطالعات نظري و تجربی

:شودمیذیل به برخی از آنها اشاره 
،) به تحلیل تغییرات سـاختاري اشـتغال در کشـور اسـترالیا    1997(1دیلین و همکاران

اصالحات اقتصـادي بـر نـرخ    هايتسیاسو همچنین اثرات )1972ـ 1995(هايسالطی 
اند. در مطالعه آنها براي تعیین اثرات اصالحات بر منـابع تغییـرات   تغییرات اشتغال پرداخته

(دوره )1984ــ 93(و )1977ـ84(د اشتغال براي دو دوره ــع رشـتغال، منابـساختاري اش
از جمله منابع مهم دهد که اوالً، رشد اقتصادي اصالحات) تقسیم شده است. نتایج نشان می

منجر بـه  ،رشد اشتغال در اقتصاد است، و تغییر در رشد اقتصادي و اصالحات ساختاري آن
اي بر تغییرات اشتغال وري نیروي کار اثر ثانویهرشد بیشتر اشتغال گردیده است. ثانیاً، بهره

مجبـور بـه   وري نیـروي کـار   اقتصادي به منظور بهبود بهرههايبخشدارد؛ زیرا بسیاري از 
در هـا بنگـاه گردند. ثالثاً، گسترش صادرات به دلیل اصالح ساختار کاهش سطح اشتغال می

بـه ویـژه معـدن و صـنایع     هـا بخـش دوره دوم، منجر به افزایش بیشتري در رشد اشـتغال  
اي نسبت به دوره اول شده است. در نهایت اینکه هر چند همه تغییرات اشـتغال در  کارخانه

نبوده و حتی ممکن است اثر آن کوچـک  هابنگاهاز اصالح خردي و در سطح اقتصاد، ناشی
اقتصادي نقش مهمی ایفا نموده است.هايبخشباشد، اما این اصالحات در بهبود عملکرد 

1- De Laine, et al.
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کشـور اروپـایی و   15) به مقایسه تقاضـاي نیـروي کـار در    2001(1سلینی و همکاران
اند. در معادالت برآورد شـده توسـط آنهـا،    ختههاي اقتصاد سنجی پرداآمریکا در قالب مدل

وري نیـروي کـار،   میزان جانشینی میان دو عامل کار و سرمایه، قیمت سرمایه و کـار، بهـره  
درجه بازبودن اقتصاد، تغییرات تکنولوژیکی و اثرات هر یک بر تقاضاي نیروي کار بلندمدت 

اثر مثبت و GDPدهد که سطح میعالوه، نتایج تجربی آنها نشان ه مورد توجه بوده است. ب
داري در بلندمدت بر تقاضاي نیروي کار در همـه کشـورها داشـته اسـت. همچنـین،      معنی

داري بر سطح تعادلی بلندمدت اشتغال دارنـد. در  اثر مثبت و معنیگذاريسرمایهمصرف و 
عـادلی  دار بر سـطح ت حالی که مخارج دولت و صادرات تنها در چند کشور اثر مثبت و معنی

بلندمدت تقاضاي نیروي کار داشته است. در بلندمدت هـم شـاخص بـاز بـودن اقتصـاد بـا       
داري دارد. تقاضاي نیروي کار رابطه مثبت و معنی

اي، بخشـی (کشـاورزي، صـنعت، خـدمات و     ) اثـرات منطقـه  2002(2فرناندز و مننـدز 
هـاي سـال روپـایی طـی   را  بر سطح اشتغال در کشورهاي اها) و رقابتیترکیب این فعالیت

و نشان دادند که اگر کشوري دقیقاً رشـد اقتصـادي   همورد بررسی قرار داد)1980ـ2000(
منطقه (اتحادیه اروپا) را دنبال کرده باشد، اثـر خـالص اشـتغال صـفر خواهـد بـود،  و اگـر        

یر سریعتر از رشد منطقه رشد کرده باشد، تغییر مثبت و اگر کندتر از رشد منطقه باشد، تغی
داراي ،دهند کـه بخـش کشـاورزي و صـنعت    منفی خواهد بود. نتایج تجربی آنها نشان می

داراي ،هـاي بخـش خـدمات   رشد کمتر از رشد اشتغال مورد انتظارند، در حالی که فعالیـت 
بیانگر این واقعیـت اسـت کـه    ،رشد باالتر از رشد اشتغال مورد انتظار بوده است. این نتیجه

کشاورزي و صنعت مطلوب اسـت و ایـن   هايبخشدمات نسبت به ترکیب فعالیت بخش خ
در بخـش خـدمات را در   گـذاري سـرمایه گیري منابع و امکانات بـه منظـور   جهت،وضعیت

اقتصاد این کشورها بیشتر قابل توجیه خواهد نمود. 
هـاي سیاسـت ) ضمن اشاره بـه ارزیـابی اهـداف عملکـرد     1378(و همکاران کمیجانی 

وري نیـروي کـار و محاسـبه    جمعیتـی، افـزایش بهـره   هـاي سیاسـت امل زایـی (شـ  لاشتغا
اول و دوم توسعه، تابع هايبرنامهها) در قالب گذاريسرمایهو ICORو ILORهاي شاخص

. بـر طبـق نتـایج    انـد تقاضاي نیروي کار و تجربیات حاصل از بازار کار ایـران را ارائـه کـرده   
ضاي نیروي کار، رشـد اقتصـادي اسـت، عـالوه بـر      ثر بر رشد تقاؤحاصله، مهمترین عامل م

GDPاینکه یک رابطه همزمان و دو سویه مثبت و مستقیم بین تقاضاي نیروي کار و رشـد  

1- Cellini, et al.
2- Fernandez, M.M and Menendez, A.J.L
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مثبت و معنادار بر تقاضـاي نیـروي کـار دارد.    تأثیر،هزینه به کارگیري سرمایه،وجود دارد
ن نداشـته اسـت و عوامـل    بـر تقاضـاي آ  داريمعنیتأثیر،ضمن اینکه دستمزد نیروي کار

اند.ثر بودهؤغیردستمزدي و حتی مالحظات غیر اقتصادي در تقاضا و استخدام نیروي کار م
ثر بـر تـابع تقاضـاي کـار و میـزان      ؤ) به شناسایی عوامل م1379(و همکاران فرجادي 

کشش اشتغال نسـبت  ،. در این ارتباطانداقتصادي ایران پرداختههايبخشاهمیت آنها در 
ه متغیرهاي مستقل نظیر تولید، دسـتمزد واقعـی، موجـودي سـرمایه، شـاخص کـاربري،       ب

مهم اقتصـادي  هايبخشبراي تک تک ،وري سرمایه، قیمت واقعی سوخت و مواد خامبهره
هاي مختلف تحلیل گردیـده اسـت. نتـایج    و منابع رشد و یا تنزل اشتغال در دوره،محاسبه

گیـرد، کشـش   دیل نیروي کار بـه آسـانی صـورت مـی    ی که تعهایبخشدهند در نشان می
ی کـه ایـن تعـدیل آسـان     هـای بخشباال و در ،تقاضاي نیروي کار نسبت به دستمزد واقعی

پایین است.،نیست، کشش تقاضاي نیروي کار نسبت به دستمزد واقعی
بـر تقاضـاي نیـروي کـار در چهـارده بخـش       مؤثر) نیز به تحلیل عوامل 1381امینی (

پرداخته است. براساس نتایج به دست آمده در این مطالعه، به ترتیب سطح تولید، اقتصادي 
را بر اشتغال دارنـد. متغیـر   تأثیرواقعی استفاده از نیروي کار و سرمایه بیشترین هايهزینه

داريمعنیاقتصادي (بجز بخش بازرگانی، رستوران و هتلداري) اثر هايبخشتولید در همه 
اقتصـادي، اثـر   هـاي بخشواقعی استفاده از نیروي کار در همه هايهزینهبر اشتغال دارند.

بـر  داريمعنـی واقعی استفاده از سرمایه در سه بخش، اثر هايهزینهمنفی بر اشتغال دارد. 
و در هشـت بخـش بـاقی    ،مثبتتأثیرتقاضاي نیروي کار نداشته و در سه بخش دیگر، این 

بنابراین، کار و سرمایه در سـه بخـش جانشـین هـم و در     منفی بوده است.تأثیرمانده، این 
هشت بخش مکمل هستند، ولی میزان این جانشینی و مکمل بودن چندان قابـل مالحظـه   

واقعـی اسـتفاده از سـرمایه در مقایسـه بـا      هـاي هزینـه سیاست کاهش ،نیست. در مجموع
متـري بـر تقاضـاي    مثبـت ک تـأثیر واقعی استفاده از نیروي کار، هايهزینهسیاست کاهش 

نیروي کار داشته است.

اقتصاديهايبخشچارچوب مدل اشتغال در .3
اقتصـادي کشـور اعـم از کشـاورزي، صـنعت،      هـاي بخشدر تصریح مدل اشتغال براي 

، بـه  شـود مـی داگالس در سطح کشـور اسـتفاده   ـ مسکن و خدمات از یک تابع تولید کاب
به صورت زیر قابل تعریف است، که در آن خطیـ طوري که یک فرم رگرسیونی لگاریتمی
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) است:X) و صادرات (L)، نیروي کار (K) تابعی از موجودي سرمایه (i)Yiتولید هر بخش

)1(

) ضرایب شیب مدل تولید هستند کـه عمـدتاً داراي عالمـت    k)k=1,2,3که در آن 
iUدهند. را با متغیرهاي پیشگفته نشان میجهت تولیدانتظاري مثبت بوده و تغییرات هم

اي در طـول زمـان   است که به صورت عامل غیر قابل مشاهدهiجمله خطا در معادله بخش 
دهد.قرار میتأثیرتولید آن بخش را تحت 

، توجیهات متعـددي مطـرح شـده    هابخشبراي گنجاندن متغیر صادرات درتابع تولید 
بر اساس همان نظریـه  ،سازدآنچه که وجود این متغیر را در تابع تولید موجه میاست. ولی

شکاف دو وجهی است. مطابق با این نظریه، عالوه بر نیروي کار و سـرمایه، کـارکرد بخـش    
هـاي  هاي موجود متکی به میزان دریـافتی استفاده از ظرفیت،اي از اقتصاد یک بخشعمده

اقتصادي یک کشور را هايبخشمیزان صادرات بوجود آید، ارزي است. چنانچه کاهشی در
کند که این هم بـه نوبـه خـود آثـار منفـی بـر واردات مـواد        هاي ارزي میدچار محدودیت

مسـتقیم  تأثیر،کند. این امر در کارکرد اقتصادي یک کشوراي ایجاد میاي و سرمایهواسطه
عمرانی دولـت خلـل وارد   هايهزینهگذاري بخش خصوصی و دارد، به طوري که در سرمایه

شود. بنابراین با توجه به درآمدهاي ارزي حاصله از صادرات است که واردات مواد اولیه و می
گـذاري بـه حرکـت    اي صورت گرفته، وچرخه تولیـد و سـرمایه  اي و سرمایهکاالهاي واسطه

وامل تولیدي نظیـر  توان گفت که درآمدهاي حاصل از صادرات، عالوه بر عآید. لذا میدرمی
موجودي سرمایه و نیروي کار، یک عامل بسیار مهـم در چرخـه تولیـدي هـر بخـش و بـه       

است. GDPمراتب کانال مؤثري در رشد
صادرات کاالهاي صنعتی، صادرات مواد اولیـه و واردات کاالهـاي   تأثیر)، 2005(1هرزر

مـورد مطالعـه قـرار    )1960ـ2001(ی دوره ـصادي کشور چین را طـاي بر رشد اقتسرمایه
موجـب  ،ايدهد که صادرات صنعتی و واردات سـرمایه اند. نتایج این پژوهش نشان میداده

وري عوامل تولید را ارتقا داده هاي پیشرفته شده، سطح بهرهانتشار دانش، علوم و تکنولوژي
داشته است. داريمعنیمثبت و تأثیرو بر رشد اقتصادي 

هـاي فیزیکـی و عوامـل انسـانی در     گذاريسرمایهبر مؤثربر نقش در ادبیات اقتصادي،

1- Herzer

iiiii ULnXLnKLnLLnY  3210 



هاي ...  کنندهاعتبارت بانکی و سایر تعیین70

از طریـق منـابع   گـذاري سرمایه). با این حال، 1988(لوکاس، شودمیکید أرشد اقتصادي ت
دهند که رشـد اقتصـادي   ) نشان می1995(1شود. کو و هلپمنمیتأمینداخلی و خارجی 

خارجی اسـت. بـدین   گذاريسرمایهدي هاي وروثر از رشد جریانأمت،در کشورهاي مختلف
مسـتقیم  گـذاري سـرمایه هـاي سـرمایه خـارجی،    ترتیب، یک تقریب مشخص براي جریان

. در این مطالعه، همـان  شودمی) است که در تابع تولید یا رشد اقتصادي وارد FDIخارجی (
ياي در ارتقــاعامــل عمــده،طــور کــه در بخــش قبلــی بحــث گردیــد، اعطــاي تســهیالت

) 1شکل تعمیم یافته رابطـه ( ،شغلی است. بنابراینهايفرصتهاي تولیدي و ایجاد ظرفیت
:شودمیدر قالب فرم زیر مجدداً تعریف 

)2(
تابع تولید هر بخش است:هايکنندهتعیینبردار Wi،که در آن

)3(W=[L, FDI , X, CR]

بـانکی  اعطـایی سیسـتم   تسهیالت متغیر CR.باشد0iرود انتظار می،که در آن
ـ اقتصادي هايبخشگذاري را در قادر است ظرفیت سرمایهاست که  ثیر قـرار دهـد   أتحت ت

ت توضیح تغییرابرايشود جایگزین نزدیکی )، و بنابراین فرض می1387(نوري و همکاران 
چنانچه رابطه ،در مجموع). 1387در الگوي تولید باشد (طیبی و همکاران سرمایه موجود 

ـ در یـک فـرم رگرسـیونی لگـاریتمی    پذیر باشد، الگوي اشتغال به صورت زیر ) معکوس2(
قابل تصریح است:خطی 

)4(iiiiii ULnCRLnEXLnVALnFDILnL  43210 

خش اقتصادي است. لگاریتم ارزش افزوده هر بLnVAi،که در آن
چهارگانـه (کشـاورزي، صـنعت،    هـاي بخشفوق براي هر یک از در الگوي تصریح شده 

بـه  هـاي رگرسیونبه روش )1350ـ1385(مسکن و خدمات) اقتصاد ایران در دوره زمانی 
، زیرا این فرض اساسی وجود دارد که تغییر در سطح اشـتغال  شودمیظاهر نامرتبط برآورد 

قـرار گیـرد.   تأثیرتحت ،دیگرهايبخشاز طریق عوامل اخالل معادالت دتوانمیهر بخش 
1SURاقتصادي مبتنی بر رهیافت بـرآوردي هايبخشبنابراین، فرم نهایی الگوي اشتغال 

1- Coe and Helpman

  iiii ULnWLnY 0
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:شودمیبه صورت زیر تصریح 

)5(

تـأمین ک را فـروض کالسـی  ،براي هر یک از معادالتitUجمله اخالل شودمیفرض 
اي بـا هـم ارتبـاط    براي هر مشاهده،اجزاي اخالل معادالت مختلف،می کند و عالوه بر آن

جمـالت اخـالل معـادالت مختلـف بـا یکـدیگر داراي همبسـتگی        شودمیدارند و یا گفته 
اي همزمان هستند. یعنی کوواریانس بین اجزاي اخالل معادالت مختلف براي هـر مشـاهده  

iUبدین مفهوم که اگر بردار اجزاي اخالل معادالت مختلف به صـورت  مخالف صفر است. 

توان گفت:ام نشان داده شود، پس میjرا براي معادله jUام و iبراي معادله 

نیروها و عوامل یکسانی قرار دارنـد. بـه  تأثیرتحت ،یعنی جمالت اخالل معادالت فوق
عالوه، در سیستم معادالت به ظاهر نامرتبط، معموالً تعدادي محـدودیت بـین پارامترهـاي    

.2)2000(گرین، اي نیز وجود داردهاي بین معادلهمعادالت مختلف موسوم به محدودیت
اگر بردار جمالت اخالل معادالت مختلف مدل در ارتباط با یکدیگر قرار گیرند، پس:

و
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سیستم معادالت هر ،دهنده حاصلضرب کرونکر است. بنابرایننشانکه در آن عالمت 
ندارند ولی از طریق اخالل با یکدیگر مرتبط هستند.چند به ظاهر با یکدیگر ارتباطی

برآورد مدل و تحلیل مدل. 4
کشاورزي، صنعت، مسـکن و خـدمات کـه در بخـش قبلـی در      هايبخشمدل اشتغال 

بـه ظـاهر   هـاي رگرسـیون بـا اسـتفاده از روش   ،قالب یک سیستم چهار معادله تصریح شد
انی ـتصادي در دوره زمــــهـــاي اقـــکـــارگیري دادهه ) و بـــIsure(1نـــامرتبط تکـــراري

گـزارش  ) 1شـمارة ( دست آمده در در جـدول  ه ، که نتایج بشودمیبرآورد )1350ـ1385(
ــب داده  ــت. اغل ــده اس ــزي   ش ــک مرک ــی بان ــاه اینترنت ــم از پایگ ــتفاده ه ــورد اس ــاي م ه

)www.cbi.ir گردآوري شده اسـت.  ،ریزيبرنامه) و دفتر اقتصاد کالن سازمان مدیریت و
مختلفـی  داريمعنـی از سطح ،ضرایب در معادالت مختلفشودمیهمان طور که مالحظه 

BP2شوند. عالوه بـر ایـن، آزمـون   برخوردارند، به طوري که برخالف انتظارات مالحظه می

دسـت  ه ه بکند، که با توجه به نتیجستقالل عوامل اخالل معادالت را از یکدیگر بررسی میا
براي تخمین مدل نسبت به SURروش ،فرضیه استقالل قابل قبول نیست و بنابراین،آمده

) برتري دارد. OLSروش حداقل مربعات معمولی (
انـد، ضـرایب   از آنجایی که معادالت در قالب لگاریتم خطی تصریح شده و برآورد شـده 

سـیر هسـتند. در معادلـه     هاي مختلف در ایـن معـادالت قابـل تف   برآوردي بر حسب کشش
) و مانـده  FDIمسـتقیم خـارجی (  گـذاري سـرمایه هـاي  اشتغال بخش کشـاورزي، کشـش  

دارند، که عالوه بـر آن  داريمعنیدرصد اهمیت 5در سطح ،تسهیالت اعطایی به این بخش
اند. بـدین ترتیـب، یـک درصـد افـزایش در جـذب       هاي انتظاري را نیز کسب نمودهعالمت

1- Iterated Sure
2- Breusch Pagan Test of Independence
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ارجی یا اعتبارات بانکی اختصاص یافته به بخش کشاورزي، سطح اشـتغال  خگذاريسرمایه
دار اعتبـارات  دهد. اثـر معنـی  درصد افزایش می043/0یا 036/0را در این بخش به میزان 

داخلی تلقی نمود کـه  گذاريسرمایهتوان به عنوان یکی از منابع می،بانکی را بر این بخش
واقـع  مـؤثر فضاي کسب و کار در طول دوره زمـانی  شغلی و گسترشهايفرصتدر ایجاد 

خارجی هـم توانسـته اسـت بـه عنـوان یـک منبـع        گذاريسرمایه،شده است. عالوه بر آن
گذار باشد، اگر چه اشتغال نسبت بـه تغییـرات   تأثیرسرمایه بر ایجاد اشتغال تأمینخارجی 

فزوده بخش کشاورزي پذیر نیست. متغیرهاي صادرات و ارزش ااین دو متغیر چندان کشش
ي آنهـا بـر سـطح اشـتغال     تـأثیر بیبرخوردار نیستند که به منزلهداريمعنینیز از ضرایب 

نشانگر ساختار نامناسب بخش صادراتی است که وابستگی زیادي به نفـت  ،است. این نتیجه
دارد، یا ساختار سنتی بخش کشاورزي چندان ارتباطی با بخش صادراتی نداشته اسـت کـه   

آن فضاي مطلوب کسب و کار شکل گرفته باشد.در 
مالحظـه نمـود، بـه طـوري کـه متغیـر       هـا بخـش توان در سایر آثار مشابهی را نیز می

تسهیالت بانکی بر سطح اشتغال به ترتیب در بخش خدمات، صنعت و مسکن اثرگذار است. 
کی با این حـال، براسـاس ضـرایب بـرآوردي، اشـتغال نسـبت بـه تغییـرات تسـهیالت بـان          

ثر أمستقیم خارجی اشتغال را در بخش صنعت متـ گذاريسرمایه. ضریب استناپذیرکشش
کند.مسکن و خدمات عمل میهايبخشسازد، ولی برخالف انتظار در می

دار اما منفـی اسـت. ایـن    خارجی بر اشتغال بخش خدمات معنیگذاريسرمایهضریب 
از یک سو و نبود ظرفیت و جذب ایـن  خارجیگذاريسرمایهنتیجه نشان از عدم کارآمدي 

خــدمات ایــران از ســوي دیگــر اســت. جــذب ایــن نــوع  هــايبخــشهــا در نــوع ســرمایه
طلبد کـه فضـاي   ها وجود نهادهاي اقتصادي پایداري را در بخش خدمات میگذاريسرمایه

هـاي بخـش کسب و کار را در آن رونق ببخشد. از طرف دیگـر، هماننـد بخـش کشـاورزي،     
افتـد، در  دمات نیز از رشد داخلی خود که در تولیـد و ارزش افـزوده اتفـاق مـی    صنعت و خ

هـاي مختلـف در   گویاي نوسان،اند. این نتیجهاي نبردهطول دوره مورد مطالعه چندان بهره
شـغلی و  هـاي فرصـت الذکر است که مانع از ایجـاد  اقتصادي فوقهايبخشفضاي تولیدي 

.شودمیوري ارتقاء بهره
قبلـی آمـد، صـادرات همـواره یـک کانـال       هايبخشهاي نظري که در با بحثمطابق
هـاي  گذار بر رشد اقتصادي و اشتغال است. با این حال، اثر صادرات در بخشتأثیرمناسب و 

گیـري نهـایی   الزم برخوردار نیست، اگـر چـه در نتیجـه   داريمعنیاقتصادي ایران از سطح 
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ات آن جز کاالهاي غیر قابل تجارت است، نبـود ایـن   براي بخش ساختمان که عمدتاًٌ تولید
کـه طـی دوره   ـثبـاتی در درآمـدهاي نفتـی   مطابق با انتظارات باشد. وجود بیتواندمیاثر 

کـه  راعمالً نقـش صـادرات  ـ) به طور مرتب اتفاق افتاده است1350ـ1385مورد مطالعه (
د اقتصادي خارج ساخته است.گذاري بر رشتأثیربیشتر بر نفت استوار است، از گردونه 

SUREکارگیري روش ه چهارگانه مبتنی بر بهايبخشنتایج برآوردي مدل اشتغال )1(جدول 

بدون تکرارSURE: 1حالت
Seemingly unrelated regression
----------------------------------------------------------------------
Equation          Obs  Parms        RMSE    "R-sq"       chi2        P
----------------------------------------------------------------------
llagri 23 4    .0617469 0.7483 80.25 0.0000
llind 23 4    .0687682 0.9442 407.71 0.0000
llh 23 4    .0693291 0.9486 434.65 0.0000
lls 23 4    .1855856 0.7640 80.42 0.0000

----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

|      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
llagri  |

lfdi |   .0311391   .0092084 3.38 0.001      .013091    .0491873
lex | -.0572675   .0521185 -1.10 0.272 -.1594179    .0448829

lcragri |    .068338   .0291408 2.35 0.019      .011223    .1254529
lvaagri | -.0647626   .1486803 -0.44 0.663 -.3561706    .2266455

_cons | 15.62771 1.5557 10.05 0.000 12.5786 18.67683
-------------+----------------------------------------------------------------
llind        |

lfdi |   .0251696   .0101675 2.48 0.013 .0052416    .0450975
lex | -.039089   .0575434 -0.68 0.497 -.151872    .0736941

lcrind |   .1170244   .0378255 3.09 0.002     .0428878     .191161
lvaind |   .1079059   .1430915 0.75 0.451 -.1725483      .38836
_cons | 12.80244 1.262953 10.14 0.000 10.3271 15.27778

-------------+----------------------------------------------------------------
llh          |

lex |   .0587371   .0647961 0.91 0.365 -.068261    .1857352
lfdi |   .0044739   .0102467 0.44 0.662 -.0156092     .024557
lcrh |   .1095707   .0089887 12.19 0.000     .0919532    .1271881
lvah |   .4585386   .0837861 5.47 0.000     .2943209    .6227563

_cons | 8.258801   .6979198 11.83 0.000 6.890903 9.626699
-------------+----------------------------------------------------------------
lls          |

lfdi | -.0933227     .02534 -3.68 0.000 -.1429881 -.0436572
lex | -.1696102   .1699992 -1.00 0.318 -.5028024    .1635821

lcrs |   .1464968   .0337188 4.34 0.000     .0804091    .2125844
lvas |   .1022197   .2499673 0.41 0.683 -.3877071    .5921465

_cons | 15.09311 2.429182 6.21 0.000 10.332 19.85422
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)Isureبا تکرار (SURE: 2حالت 
Iteration 1:   tolerance =   .3400987
Iteration 2:   tolerance =  .08294876
Iteration 3:   tolerance =  .03195734
Iteration 4:   tolerance =  .01727972
Iteration 5:   tolerance =  .00952329
Iteration 6:   tolerance =  .00501562
Iteration 7:   tolerance =  .00262402
Iteration 8:   tolerance =  .00137271
Iteration 9:   tolerance =  .00071865
Iteration 10:  tolerance =  .00037646
Iteration 11:  tolerance =  .00019727
Iteration 12:  tolerance =   .0001034
Iteration 13:  tolerance =   .0000542
Iteration 14:  tolerance =  .00002841
Iteration 15:  tolerance =   .0000149
Iteration 16:  tolerance = 7.809e-06
Iteration 17:  tolerance = 4.094e-06
Iteration 18:  tolerance = 2.146e-06
Iteration 19:  tolerance = 1.125e-06
Iteration 20:  tolerance = 5.899e-07

Seemingly unrelated regression, iterated
----------------------------------------------------------------------

Equation          Obs  Parms        RMSE    "R-sq"       chi2 P
----------------------------------------------------------------------

llagri 23 4    .0649863 0.7212 82.27 0.0000
llind 23 4     .068967 0.9439 408.59 0.0000
llh 23 4    .0715273 0.9453 401.21 0.0000
lls 23 4    .1859356 0.7631 71.53 0.0000

| Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------

llagri       |
lfdi |   .0362226   .0095526 3.79 0.000     .0174998    .0549454
lex | -.055542   .0547824 -1.01 0.311 -.1629136    .0518296

lcragri |   .0432949   .0227449 1.90 0.057 -.0012842    .0878741
lvaagri |   .0868571   .1101181 0.79 0.430 -.1289703    .3026845

_cons | 14.2159 1.218995 11.66 0.000 11.82671 16.60508
-------------+----------------------------------------------------------------

llind |
lfdi |   .0263375   .0102253 2.58 0.010     .0062964    .0463787
lex | -.0467553   .0581452 -0.80 0.421 -.1607179    .0672073

lcrind |    .119829   .0336894 3.56 0.000      .053799     .185859
lvaind | .1047832   .1263433 0.83 0.407 -.1428451    .3524115
_cons | 12.88248 1.144658 11.25 0.000 10.63899 15.12597

-------------+----------------------------------------------------------------
llh          |

lex |   .0841005   .0662418 1.27 0.204 -.0457311    .2139321
lfdi |   .0052631   .0106096 0.50 0.620 -.0155314    .0260576
lcrh |    .112696   .0091623 12.30 0.000     .0947382    .1306538
lvah |   .3789346   .0794913 4.77 0.000     .2231346    .5347347

_cons | 8.732661   .6923157 12.61 0.000 7.375747 10.08957
------------+----------------------------------------------------------------

lls          |
lfdi | -.0976393   .0261224 -3.74 0.000 -.1488383 -.0464403
lex | -.1342315   .1687989 -0.80 0.426 -.4650712    .1966082

lcrs |   .1326971   .0282327 4.70 0.000     .0773621    .1880321
lvas |    .118636   .1741904 0.68 0.496 -.2227709    .4600429

_cons | 14.67633 1.912118 7.68 0.000 10.92865 18.42401
-----------------------------------------------------------------------------

Correlation matrix of residuals:
llagri    llind      llh      lls

llagri 1.0000
llind 0.4339 1.0000

llh 0.0847 -0.3566 1.0000
lls -0.8533 -0.4975 -0.2869 1.0000

Breusch-Pagan test of independence: chi2(6) = 31.754, Pr = 0.0000
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گیرينتیجه.5
استراتژي بنگاه در گیرد که در صورتمقوله کسب  وکار در قلمرو اقتصاد خرد قرار می

. بـه  شـود مـی هاي کارآمد اقتصادي، شرایط مناسبی براي آن فراهم توسعه و تقویت فعالیت
هاي مختلف از جمله که از کانالگذاريسرمایهو تخصیص بهینه منابع تأمینتر، بیان واضح

فضـاي  سازيبهینهگذاري مطلوب برتأثیرگیرد، قابلیت ها صورت میاعتبارات اعطایی بانک
تـوان  نماید. در این شرایط، بحث را در قلمرو اقتصاد کالن هم مـی کسب و کار را فراهم می

سـطح  توانـد مـی ها اي که عملکرد نهادهاي مالی از جمله بانکمورد توجه قرار داد، به گونه
اشتغال را به صورت پایدار رونق بخشد.

کننـده منبـع داخلـی    تأمین،انکینتایج این مطالعه نشان دادند که اعتبارات ب،در عمل
مهم اقتصادي نظام اقتصادي کشـور  هايبخشسطح اشتغال در يبراي ارتقاگذاريسرمایه

تـأثیر اعتبارات بانکی که تحـت  است. با این حال، اشتغال واکنش چندانی را در قبال عرضه
وجـود  دهـد. بـدون شـک،    عوامل متعدد اقتصادي و غیر اقتصـادي قـرار دارد، نشـان نمـی    

هاي زیـادي را ایجـاد   تسهیالت تکلیفی در اقتصاد ایران به صورت سنتی رواج داشته و رانت
، گـذاري سرمایهمنابع تأمینکرده است، به طوري که بازار اعتبارات را به عنوان کانال اصلی 

،ناکارآمد ساخته است. پس پیـام اصـلی ایـن مطالعـه    ،اشتغال و توسعه فضاي کسب و کار
قتصادي کردن اعتبارات و تسهیالت بانکی در تقویت بخش خصوصی براي مطلوب ناظر بر ا

ساختن فضاي کسب و کار و مثبت ساختن خالص اشتغال از یک دوره به دوره دیگر است.
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