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چكيده
تورم سبب تحميل هزينههاي رفاهي از طريق كاهش ارزش داراييهاي مالي مردم ميگردد و با ايجاد
نااطميناني در تصميمگيري مؤسسه ها براي سرمايهگذاري و ايجاد هزينههاي ديگر به توليد زيان وارد مي-
كند .تورم تخصيص غير بهينه منابع ،ناكارائي اقتصادي و بههمريختگي اوضاع اجتماعي ،فرهنگي و سياسي
جامعه را به دنبال دارد .بيكاري نيز مانند تورم سبب ايجاد آشفتگي در جامعه ميشود .افراد بيكار به صورت
سربار در جامعه ظاهرشده و سهمي در توليد كاال و خدمات جامعه ندارند .عالوه بر اين ،بيكاري سبب گرفتار
شدن افراد در معضل ها و گرفتاريهاي اجتماعي نظير جرائم ،اعتياد و فساد اخالقي گرديده و بههمريختگي
بافت فرهنگي جامعه را به دنبال دارد .به اعتقاد صاحبنظران تورم و بيكاري دو معضل بزرگ اقتصادي
هستند .آثار سوء اين دو معضل به اندازهاي است كه گاهي شاخص فالكت و بدبختي كشورها را با مجموع
نرخ تورم و بيكاري محاسبه ميكنند .در اين راستا هدف اصلي اين مقاله ،بررسي ميزان تأثيرگذاري بازارهاي
مالي بر شاخص فالكت در گروه كشورهاي منتخب درآمد متوسط در دوره زماني  ۴۱۱۲-۴۱۰۲است .نتايج
حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش گشتاور تعميميافته در گروه كشورهاي منتخب نشان ميدهد:
 نسبت سهام مبادلهشده به حجم معامله هاي بازار بورس به عنوان شاخص بازار سرمايه تأثير
معناداري بر شاخص فالكت در گروه كشورهاي منتخب ندارد.
 اعتبارهاي داخلي تأمينشده در بخش خصوصي از طريق نظام بانكي به عنوان شاخص بازار پول تأثير
منفي و معنادار بر شاخص فالكت در گروه كشورهاي منتخب دارد.
واژههاي كليدي :شاخص فالكت ،بازارهاي مالي ،روش گشتاور تعميميافته.
طبقه بندي C23, E44, E24 : JEL
 -1استادیار گروه اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد فیروزکوه ،فیروزکوه ،ایران (نویسنده مسئول و مسئول مکاتبات)p_salatin@iauec.ac.ir

 -2کارشناسی ارشد توسعه اقتصادي و برنامهریزي.

K_nik39@yahoo.com

 -3دانشجوي دکتري ،گروه مهندسی صنایع ،واحد علوم تحقیقات تهران ،تهران ،ایرانNiloufar.ghaffari.s@gmail.com .
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 -1مقدمه
امروزه برنامهريزان و تصميمسازان كشورها نيازمند ارزيابي سريع و دقيق تصميمها و سياستهاي خود
هستند .اين سرعت و دقت به اندازهاي اهميت دارد كه بتواند زمان الزم را براي اجراي تغييرها و تعديل هاي
احتمالي الگوها و برنامهريزيها فراهم آورده و از هدر رفتن منابع و فرصتها جلوگيري نمايد .مدتهاست كه
محاسبه شاخصهاي مختلف در بخشهاي اقتصاد ،آموزش ،بهداشت ،امور اجتماعي چنين ابزاري را فراهم
كرده ليكن تهيه شاخصهاي دقيق مستلزم صرف وقت و هزينه زيادي است؛ چرا كه اين شاخصها عمدتاً
نيازمند آمارهاي دقيق و بهروز شده هستند و تهيه چنين آمارهايي از پيچيدگيهاي زيادي برخوردار است.
چندي است استفاده از نماگرها از جايگاه ويژهاي برخوردار شدهاند .نماگرها گونهاي از شاخصها هستند كه
تهيه آنها سريعتر و راحتتر از خود شاخص بوده و همچنين جنبه پيشبيني را نيز در خوددارند .اگرچه
شاخصها به صورت يک عدد مطلق و بدون واحد هستند و بيشتر وضعيت موجود را به نمايش ميگذارند
ولي نماگرها ضمن حفظ خواص شاخصها افق پيشرو را روشنتر نمايند .از ديگر نكات قابلتوجه در نماگرها
انعطافپذيري آنها در خصوص تركيب با شاخصهاي ديگر است .بسياري از اوقات يک شاخص عددي تنها
اطالعات زيادي را منعكس نميكند .ولي با تركيب چند شاخص عددي ميتوان به يک نماگر ارزشمند كه
انعكاس دهنده بخشهايي از وضعيت جامعه است ،دست يافت .شاخص فالكت ۰از جمله نماگرهاي اقتصادي
است كه به وسيله اقتصادداناني مانند رابرت بارو ۴و آرتور اوكان ۲در دهه  ۰۱ميالدي معرفي شد .اين نماگر از
تركيب دو شاخص مهم اقتصادي يعني نرخ بيكاري و نرخ تورم ۲به صورت يک تركيب خطي تهيه ميشود
اين شاخص با شاخص مشابه ديگري كه توسط روبرت و بارو ابداعشده تفاوت دارد چرا كه شامل توليد
ناخالص داخلي و نرخ بانكي نيست (دانش جعفري و ديگران.)۰۲3۲ ،
در اين راستا هدف اصلي اين مقاله بررسي چگونگي و ميزان تأثيرگذاري بازارهاي مالي بر شاخص فالكت
در گروه كشورهاي منتخب درآمد متوسط در دوره زماني  ۴۱۱۲-۴۱۰۲و آزمون فرضيههاي زير در قالب
دادههاي پانل پويا ( 1)DPDميباشد:
 نسبت سهام مبادلهشده به حجم معامله هاي بازار بورس به عنوان شاخص بازار سرمايه تأثير منفي و
معناداري بر شاخص فالكت در گروه كشورهاي منتخب دارد.
 اعتبارات داخلي مهيا شده براي بخش خصوصي توسط بخش بانكي به عنوان شاخص بازار پول تأثير
منفي و معناداري بر شاخص فالكت در گروه كشورهاي منتخب دارد.
ابزار گردآور ي اطالعات مورد نياز با استفاده از آمارهاي عملگرهاي توسعه جهاني از جمله  6WDIاست.
جامعه آماري اين مطالعه منتخبي از كشورهاي درآمد متوسط است  .در گزينش كشورهاي منتخب،
كشورهايي انتخاب شدهاند كه داده هاي آماري متغيرهاي مورد استفاده در دوره زماني مورد بررسي در
دسترس باشد .گروه كشورهاي منتخب شامل بلغارستان ،برزيل ،چين ،كلمبيا ،كاستاريكا ،فيجي ،گابن،
گرانادا ،مجارستان ،ايران ،اردن ،قزاقستان ،لبنان ،مكزيک ،مقدونيه ،مغولستان ،مالزي ،زامبيا ،نيجريه ،پاناما،
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پرو ،روماني ،صربستان ،تايلند تركيه ،اكوادور ميباشند .در ادامه پس از بررسي مباني نظري و سابقه پژوهش،
ساختار مدل مورد استفاده معرفي و برآورد ميشود و در نهايت نتيجهگيري و پيشنهادهاي ارائه ميگردد.
 -2مبانی نظري
بر اساس نظريههاي اقتصاد كالن ،انباشت سرمايه فيزيكي يكي از شروط الزم براي رشد اقتصاد ملي
محسوب ميشود .بهكارگيري مطلوب نيروي كار در فرآيند توليد تا حد زيادي به ميزان سرمايه موجود بستگي
دارد و انباشت سرمايه ،در تعيين ميزان افزايش ستانده كل و ستانده سرانه نيروي كار نقش اساسي ايفا
مينمايد .همراه با گسترش زمينههاي افزايش توليد و بهرهوري در اقتصاد ملي ،ميزان پيشرفت جوامع با ميزان
سرمايهگذاري انجامشده در آن ،رابطه همسو و متناسب دارد .بسياري از مطالعات اقتصادي مؤيد آن است كه
در صورت فقدان سرمايه كافي ،رشد اقتصادي با مشكل جدي مواجه ميشود (عبده تبريزي.)۰۲2۲ ،
بازارهاي مالي به سبب نقش اساسي در گردآوري منابع از طريق پساندازهاي كوچک و بزرگ موجود در
اقتصاد ملي ،بهينهسازي گردش منابع مالي و هدايت آنها به سوي مصارف و نيازهاي سرمايهگذاري در
بخشهاي مولد اقتصادي ،مورد توجه قرار دارند .اثرات مثبت بازار مالي بر توسعه اقتصادي از جمله افزايش
انگيزه سرمايهگذاري از طريق كاهش ريسک ،قيمتگذاري ريسک و تسهيل ريسک نقدينگي و تجهيز و بسيج
سپردهها و  ...آن قدر زياد و حساس است كه برخي اقتصاددانان معتقدند كه تفاوت اقتصادهاي توسعهيافته و
توسعهنيافته ،نه در تكنولوژي پيشرفته كشورهاي توسعهيافته بلكه در وجود بازارهاي مالي يكپارچه ،فعال و
گسترده است .اين مطالعه ها نشان ميدهد كه سطح توسعه بازارهاي مالي بهويژه بازار سهام و تأثيري كه بر
تأمين مالي شركتها و انتخاب روش تأمين مالي شركتها دارد ،تأثير شگرفي بر رشد اقتصادي و شاخص
فالكت بر جاي ميگذارد .بازارهاي مالي پيشرفته نظير بازارهاي مالي كشورهاي پيشرفته صنعتي ،حجم
قابلمالحظهاي از سرمايه مالي اقتصاد مربوطه را در كنترل دارند .اين بازارها انگيزه پسانداز كردن و تبديل
پسانداز به سرمايهگذاري را باهدف تشكيل سرمايه به عهدهدارند و از اينرو نقش مهمي در تسريع رشد
اقتصادي بر عهده ميگيرند (ختايي و همكاران.)۰۲۰2 ،
بانک و بازار سرمايه دو نهاد اصلي تأمينمالي در هر اقتصاد ميباشند .از اين رو ،اقتصادها را بر حسب آن-
2
كه سهم مسلط در تأمينمالي آن بر عهده كدام يک از اين دو نهاد باشد ،اصطالحاً بانکمحور ۰يا بازارمحور
مينامند .در ادبيات اقتصاد مالي ديدگاههاي متفاوتي در مورد نقش ساختارمالي در اقتصاد وجود دارد .به
عقيده برخي از اقتصاددانان سيستم بانک محور نسبت به سيستم بازار محور منجر به عملكرد بهتري در
اقتصاد ميشود؛ اما برخي ديگر سيستم بازار محور را بهتر ميدانند .گروه ديگر با رد تمايز بين عملكرد
اقتصادي اين د و سيستم عقيده دارند آن چه كه مهم است توسعه مالي و خدمات ارائه شده توسط سيستم
مالي است.
از نظر تجربي هم اين موضوع به عوامل متعددي از جمله نوع سيستم حقوقي ،سطح توسعه مالي و
سطح توسعهيافتگي كشورها بستگي دارد .عالوه بر آن در طول زمان و با افزايش سطح توسعهيافتگي ،سهم
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بازار سهام در تأمين مالي بسياري از كشورها افزايش چشمگيري داشته است بهطوري كه در موارد زيادي
منجر به تغيير ساختار مالي كشورها از ساختار بانک محور به بازار محور شدهاست (شهابالديني.)۰۲3۰ ،
توسعه بازارمالي از طريق اثر سطح 3و اثر كارايي ۰۱با افزايش در سرمايهگذاري موجب افزايش رشد
اقتصادي و كاهش شاخص فالكت ميشود (سادروسكي .)۴۱۰۰ ،اثر سطح نشان ميدهد كه توسعه بخش
مالي منابع را از پروژههاي ناكارآمد به سمت سرمايهگذاريهاي مولد هدايت ميكند .شفافيت در مقررات
بازار مالي نظير رعايت استانداردهاي حسابداري و سيستم گزارشدهي ،اعتماد سرمايهگذاران را افزايش مي-
دهد و اين افزايش در اعتماد سرمايهگذاران در جذب سرمايهگذاران بسيار مهم است .اثر كارايي نيز نشان
ميدهد كه با توسعه بازار مالي تنوع و نقدينگي افزايش مييابد و منابع به سمت پروژههايي با بازدهي باال
هدايت ميشوند .اين دو اثر موجب افزايش در سرمايهگذاري ،بهبود كسب و كار و رشداقتصادي مي شود.
بازار سهام نيز به دليل اين كه براي بنگاهها يک منبع خارجي اضافي براي تأمين مالي را فراهم ميسازد
همواره جذاب مي باشد .توسعه بازار سهام مقدار بودجه در دسترس را براي پروژههاي سرمايهگذاري افزايش
مي دهد .همچنين بازار سهام به دليل در دسترس قرار دادن سرمايه براي پروژههاي سرمايهگذاري و
همچنين افزايش اعتماد سرمايهگذاران منجر به افزايش سرمايهگذاري و رشد اقتصادي و كاهش شاخص
فالكت ميشود.
ارتباط ميان توسعه مالي و رشد اقتصادي بهصورت گسترده در ادبيات اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته
است .اكثر اقتصاددانان معتقدند كه توسعه بازارهاي مالي از كانالهاي ثبات مالي ،تكميل برنامههاي تأمين
اجتماعي دولت ،تسهيل تجارت و معامله ها ،كمک به تجهيز پساندازها،كمک به تخصيص كارآمد سرمايه بر
رشد اقتصادي و شاخص فالكت تأثير گذاراست (صميمي و كاردگر.)۴۱۱2 ,۰۰
سهم توسعه مالي در رشد اقتصادي از طريق افزايشاعتماد مردم به نظام مالي است كه افزايش پسانداز و
در نتيجه افزايش وجوه براي سرمايهگذاري را تسهيل ميكند (ماهاجن و ورما .)۴۱۰۲ ،۰۴بخش مالي به عنوان
مكمل بخش حقيقي اقتصاد ميباشد و عملكرد بهينه نظام اقتصادي نيازمند وجود دو بخش حقيقي و مالي
كارآمد و توسعهيافته است .پاتريک ) ۰366(۰۲معتقد است كه رابطه توسعه مالي و رشد اقتصادي به درجه
توسعه يافتگي هر كشور بستگي دارد .در مراحل نخست توسعه ،بهبود خدمات مالي و گسترش ابزارهاي
جديد مالي و تغيير ساختار مالي موجب رشد اقتصادي ميشود .ولي در ادامه روند توسعه اقتصادي ،تحوالت
مالي دنباله روي تقاضا براي آن مي شود و تقاضا براي انواع جديدتر ابزارها و خدمات مالي عامل تعيينكننده
ميشود.
 -3سابقه پژوهش
ازجان وآچيكالين ( )۴۱۰1در مطالعهاي با عنوان « ارتباط شاخص فالكت و بازي هاي شانسي
(التاري)» به بررسي اين ارتباط در تركيه پرداختند .آنها از مجموع شاخص تورم و بيكاري براي نشان دادن
شاخص فالكت استفاده نموده و ب ا استفاده از آزمون جمعي يوهانسون و عليت گرنجر در دوره زماني -۴۱۰۲
۰۲
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 ۴۱۱1دريافتند كه گرايش افراد به بازي هاي التاري و قمار با شرايط بد اقتصادي و فالكت بيشتر ،ارتباط
معنادار و مستقيم دارد.
۰1
سيان وانگ و برتون ابرامز ( )۴۱۰۲در مطالعهاي با عنوان «اثراندازه دولت برنرخ بيكاري با استفاده از
تجزيه و تحليل داده هاي پانل» به بررسي ارتباط ميان اندازه دولت و نرخ بيكاري در  ۰۰كشورعضو OECD
پرداختند .نتايج نشان ميدهد كه ارتباط معنادار و مثبتي ميان اندازه دولت و بيكاري وجود دارد.
دوپاتسكوير ۰6و ريكتس )۴۱۰۲( ۰۰در مطالعهاي با عنوان «اثر ركود و تورم بر رشد اقتصادي در گروه
كشورهاي منتخب درآمد متوسط و درآمد پايين» در دوره زماني  ۴۱۱۱-۴۱۰۲نشان ميدهند كه اثر ركود و
تورم بر رشد اقتصادي در اكثر كشورها منفي و معنادار است .با اين وجود شواهدي از كشورهاي درآمد
متوسط به دست آمده كه عليرغم وجود ركود و تورم توامان ،رشد اقتصادي نيز ديده شده است.
مورثي و سامانتري )۴۱۰۲( ۰2در مطالعهاي با عنوان« ارزيابي توسعه مالي در هند و ارتباط آن با
فعاليتهاي اقتصادي :تجزيه و تحليل تجربي» به بررسي ارتباط توسعه مالي و فعاليتهاي اقتصادي
پرداختند .آنها با استفاده از دادههاي سري زماني  ۰31۰ -۴۱۰۰كشور هندوستان و روش عليت گرنجري و
الگوي تصحيح خطا ،عليت يک طرفه از رشد اقتصادي به توسعه مالي را تأييد نمودند.
كاپاسو و جاپلي )۴۱۰۲(۰3در مطالعهاي با عنوان« توسعه مالي و حجم اقتصاد زيرزميني» به بررسي
حجم اقتصاد زيرزميني و رابطه آن با توسعه مالي پرداختند .آنها از دادههاي بانک كشور ايتاليا در سالهاي
 ۴۱۱۲-۰331استفاده كردند .نتايج نشان ميدهد كه حجم اقتصاد زيرزميني به طور قوي و منفي داراي
همبستگي با توسعهيافتگي مالي است .همچنين بيشتر بخشهاي رقابتي و نوآورانه ،فعاليتهاي زيرزميني
كمتري از خود نشان ميدهند و توسعهيافتگي مالي در بخشهاي بزرگ (گردشگري ،ساختمانسازي و )...اثر
بزرگ تري دارد.
۴۱
عباس خان ،يحيي ،نومان و فاروق ( )۴۱۰۲در مطالعهاي با عنوان« تأثير رشد جمعيت و تورم بر توليد
ناخالص داخلي» به بررسي تأثير رشد جمعيت و تورم بر توليد ناخالص داخلي در دوره زماني ۴۱۱3-۴۱۰۰
پرداختند .نتايج با استفاده از روش حداقل مربعات در  ۲۱كشور در حال توسعه واقع در آسيا ،افريقا و
امريكاي التين نشان ميدهد .يک درصد افزايش در نرخ تورم ،منجر به كاهش  ۱٫۰۰درصد در توليد ناخالص
داخلي مي شود .همچنين يک درصد افزايش در نرخ رشد جمعيت ،منجر به كاهش  ۰٫۲۰۰درصد در توليد
ناخالص داخلي ميگردد.
لوين )۴۱۰۴( ،۴۰در مطالعهاي با عنوان «بررسي رابطه نرخ تورم و رشد اقتصادي» به بررسي ميزان
تأثيرگذاري نرخ تورم بر رشد اقتصادي پرداخت .نتايج نشان ميدهد كه با وجود از سر گيري رشد اقتصادي
در ژوئن  ،۴۱۱3نرخ بيكاري در طول سه سال پس از جنگ تقريباً در ركود اقتصادي ۰۰ماهه باقي مانده
است .نرخ بيكاري كمي بيش از  ۱ .2درصد در طول چند ماه اول سال  ۴۱۰۴بوده است.
آرجا و دانگ )۴۱۰۴( ۴۴در مطالعهاي با عنوان«تنوع تورم و رابطه بين رشد و تورم» در كشورهاي در
حال توسعه و توسعهيافته با استفاده از دادههاي پانل در دوره زماني  ۰36۰- ۴۱۱3نشان ميدهند .در
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كشورهاي در حال توسعه زماني كه نرخ تورم بيش از  ۰۱درصد ميباشد ،ميان تورم و رشد اقتصادي
رابطهاي منفي و معنادار وجود دارد .در كشورهاي توسعهيافته شواهدي وجود ندارد كه متغير تورم مخل
رشد اقتصادي باشد.
۴۲
تيالن تانر دوغان  )۴۱۰۴( ،در « بررسي پاسخ بيكاري به شوکهاي اقتصاد كالن انتخابي» در دوره
زماني ۴۱۱۱ -۴۱۰۱دريافت كه شوک مثبت بر رشد اقتصادي ،سبب افزايش در صادرات و كاهش تورم و
بيكاري ميشود .نتايج به دست آمده از اين مطالعه سازگار با منحني فيليپس و پيشنهاد قانون اوكان يعني،
رابطه منفي بين توليد و بيكاري و رابطه مثبت بين بيكاري و تورم است.
گيري و مهاپاترا )۴۱۰۴( ۴۲در بررسي « توسعه مالي و رشد اقتصادي در اقتصاد هند» در دوره زماني
 ۰3۰۱ -۴۱۱2عليت يکطرفه از توسعه مالي به رشد اقتصادي را دريافتند .استبان و همكاران)۴۱۰۱( ،۴1
در مطالعهاي با عنوان «كاهش نرخ رشد  TFPو بازار كار ژاپن در سالهاي دهه  »۰33۱به بررسي تأثير رشد
بهره وري كل عوامل بر نرخ بيكاري اقتصاد ژاپن طي دهه  ۰33۱پرداختند .اقتصاد ژاپن در دهه فوق با
باالترين نرخ بيكاري بعد از جنگ جهاني دوم مواجه بوده است به نحوي كه بيكاري در اين دهه نسبت به
دوران قبل از جنگ سه برابر شده بود .بر اساس نتايج رشد پايين بهره وري كل عوامل ،منجر به كاهش
تعداد ساعت هاي كار و افزايش نرخ بيكاري گرديده است
دورال و سويتاس )۴۱۰۱( ،۴6در مطالعهاي با عنوان « رابطه بين قيمت نفت ،نرخ بهره ،نرخ بيكاري:
شواهدي از بازار در حال ظهور» به بررسي ارتباط بين بيكاري ،قيمت نفت و نرخ بهره پرداختند .نتايج نشان
ميدهد كه شوکهاي نرخ بهره تأثير بلندمدتي بر بيكاري دارد و همچنين اين رابطه منفي و معنادار
ميباشد.
۴۰
تاچيوو  )۴۱۰۱( ,در مطالعهي « توسعه بازار سهام و رشد اقتصادي :مطالعه موردي اتحاديه پولي غرب
آفريقا » به بررسي رابطه عليت دو طرفه توسعه مالي و رشد اقتصادي پرداختند نتايج با استفاده از روش
تصحيح خطا  VECMدر دوره زماني  ۰331 -۴۱۱6نشان ميدهد كه بازار سرمايه در كوتاهمدت و بلندمدت
داراي تأثير مثبت بر رشد اقتصادي است .هانگ و لين )۴۱۱3( ,۴2در مطالعهاي با عنوان« ارتباط غيرخطي
توسعه مالي و رشد اقتصادي در اقتصادهاي در حال گذار » به بررسي رابطه توسعه مالي و رشد اقتصادي
پرداختند .آنها با تكنيک رگرسيون آستانه كنر و هانسن( )۴۱۱۲و با استفاده از دادههاي تركيبي -۰331
 ۰۰ ،۰36۱كشور را در دو گروه با درآمد باال و پايين تقسيمبندي نموده و دريافتند كه ارتباط مثبت
غيرخطي بين رشد اقتصادي و توسعه مالي وجود دارد و اين اثر مثبت در مورد كشورهاي با درآمد پايين
نسبت به كشورهاي با درآمد باال مشهودتر است.
كيم و همكاران )۴۱۱2( ،۴3در مطالعهاي با عنوان « بهرهوري و اشتغال در كشورهاي در حال توسعه:
شواهدي از جمهوري كره » به بررسي رشد بهرهوري و اشتغال در جمهوري كره پرداختند .نتايج نشان
ميدهد شوک مثبت فناوري منجر به افزايش رشد بهرهوري و تعداد ساعات كار ميگردد .شوک مثبت
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فناوري ،هم بهرهوري و هم تقاضاي نيروري كار را افزايش ميدهد كه به نوبه خود منجر به افزايش اشتغال
ميشود.
۲۱
رضايي و سملر  )۴۱۱۰( ،در مطالعهاي تحت عنوان « بهرهوري و نرخ بيكاري در كوتاه مدت و
درازمدت »به بررسي ارتباط كوتاه مدت و بلندمدت نرخ رشد بهرهوري و نرخ بيكاري در اياالتمتحده در
دوره زماني  ۰223 -۴۱۱۴پرداختند .نتايج نشان ميدهد كه در كوتاه مدت يک درصد افزايش در نرخ رشد
بهرهوري ،نرخ بيكاري را  ۱٫۱۴درصد افزايش و در بلندمدت يک درصد افزايش در نرخ بهرهوري۴٫۴۲ ،
درصد نرخ بيكاري را كاهش ميدهد.
كوگل )۴۱۱۰( ،۲۰در مطالعهاي تحت عنوان « مجموع فاكتور رشد بهرهوري و نرخ بيكاري در بلندمدت
» به بررسي اثر رشد بهرهوري كل عوامل بر نرخ بيكاري بيست كشور عضو  OECDدر دوره زماني -۴۱۱۱
 ،۰36۰پرداخته است .بر اساس نتايج اين مطالعه تفاوت در نرخ بيكاري ناشي از تفاوت در نسبت سرمايه به
توليد است و تفاوت در نسبت ثابت سرمايه به توليد با تفاوت در نرخ پيشرفتهاي فني توضيح داده ميشود.
تانگ و لين )۴۱۱۰( ،۲۴در مطالعهاي تحت عنوان« رابطه بين نرخ تورم و ميزان جرائم با استفاده از نرخ-
هاي تورم و بيكاري و ميزان جرائم در آمريكا» در دوره زماني  ۴۱۱1 - ۰36۱به اين سؤال كه آيا نرخ تورم
ميزان جرائم را افزايش ميدهد ،جواب مثبت ميدهند و بر اين نكته كه تورم ميتواند به عنوان يكي از
عوامل اصلي در كنار بيكاري به افزايش ارتكاب جرائم منجر گردد ،تأكيد نمودند به گونهاي كه در يافتههاي
آنها هر دو اثر كوتاه مدت و بلندمدت نرخ تورم در افزايش جرائم به اثبات رسيده است.
ولسچ )۴۱۱۰( ،۲۲در مطالعهاي تحت عنوان «اقتصاد كالن و رضايت از زندگي :بازنگري شاخص فالكت»
تشريح نمود كه مردم به رشد اقتصادي و اشتغال از يک سو و ثبات از سوي ديگر كه در آن ثبات متناوب
ممكن است با نرخ تورم و يا نرخ بهره بلندمدت سنجيده شود ،توجه مي كنند.
گيدا ،جانگ ،كيمني و همكاران )۴۱۱1( ۲۲در مطالعهاي تحت عنوان «عوامل تعيينكننده شاخص
فالكت در كنيا با استفاده از مدل هاي الجيت دوجملهاي و چندگانه» به بررسي عوامل تعيينكننده فالكت
در كنيا بر روي بيش از  ۰۱۱۱۱خانوار پرداختند .نتايج حاكي از آن است كه نرخ تورم ،بيكاري و نابرابري
زياد اقتصادي و طبقاتي از مهمترين عوامل تعيينكننده شاخص فالكت در كنيا ميباشند.
ركنآبادي و همكاران ( )۰۲3۲در مطالعه خود تحت عنوان« نقش توسعه مالي بر درآمد مالياتي مطالعه
موردي :ايران ( «)۰۲12-3۱به بررسي اثر توسعه مالي بر درآمد مالياتي در ايران پرداختند .يافتههاي اين
پژوهش با استف اده از مدل تصحيح خطاي برداري نشان ميدهد كه توسعه مالي اثر مثبت و معنيداري بر
درآمد مالياتي دارد به صورتي كه با يک واحد افزايش در شاخص توسعه مالي ،درآمد مالياتي به اندازه 3٫23
واحد افزايش مييابد و چنان چه عدم تعادلي اتفاق افتاد به اندازه  3٫۰2كه ضريب تصحيح خطاي برداري
مي باشد عدم تعادل بر طرف گرديده و متغير توسعه مالي و درآمد مالياتي به سمت تعادل حركت خواهند
كرد .بررسي رابطه عليت بين متغيرهاي مدل حاكي از اين است كه درآمد مالياتي به عنوان متغير وابسته
علت متغيرهاي توسعه مالي ،تورم و ارزش افزوده نيست.
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دادگر )۰۲3۴( ،در مطالعهاي با عنوان» بررسي تأثير شاخص فالكت بر جرم و جنايت در ايران « به
بررسي تأثير شاخص فالكت بر جرم و جنايت در ايران پرداخت .نتايج نشان ميدهد كه ضرايب تابع جرم و
جنايت در ايران باثبات است .از اين رو سياستگذاري و دولتمردان به منظور اهداف كاهش جرم و جنايت
بهتر است كاهش شاخص فالكت را مورد توجه و كنترل خود قرار دهند.
محنت فر )۰۲3۴( ،در مطالعهاي با عنوان « ارزيابي ارتباط نرخ تورم و شكاف توليد در ايران »به ارزيابي
ارتباط نرخ تورم و شكاف توليد در ايران پرداخت .با توجه به نتايج تابع عكسالعمل آني شكاف توليد ناخالص
داخلي ابتدا روندي كاهشي و در بلندمدت روندي افزايشي داشته است ،اما با توجه به تجزيه واريانس اين
روند در طول زمان افزايشي بوده است .نتايج نشان ميدهد كه تنها سياستهاي پولي قادر به كنترل نرخ
تورم نيستند ،بلكه توليد ميبايست در بخش واقعي اقتصاد مدنظر قرار گيرد.
شاهآبادي و خاني )۰۲3۰( ،در مطالعهاي با عنوان « بررسي رابطه علي بهرهوري كل عوامل و نرخ
بيكاري در اقتصاد ايران » به بررسي رابطه علي بهرهوري كل عوامل و نرخ بيكاري در ايران پرداخته است.
نتايج مطالعه بيانگر اثر منفي و معنيدار بهره وري كل عوامل بر نرخ بيكاري اقتصاد ايران در كوتاه مدت و
بلندمدت است .از طرفي انجام آزمون عليت گرنجري نشان داد ،هم در كوتاهمدت و هم در بلندمدت رابطه
عليت دو طرفه بين نرخ بيكاري و بهرهوري كل عوامل اقتصاد ايران و جود دارد .بنابراين با ارتقاء سطح دانش
فني (تكنولوژي) و افزايش انگيزه نيروي كار و پرهيز از تعيين دستوري دستمزدها ،ميتوان در راستاي
افزايش بهرهوري كل عوامل و كاهش نرخ بيكاري گام برداشت.
سهيلي و همكاران )۰۲3۰( ،در مطالعهاي تحت عنوان « ارزيابي اثر تورم انتظاري ،رشد نقدينگي ،تورم
وارداتي ،شكاف توليد و نرخ ارز بر نرخ تورم در ايران » با طراحي يک سيستم معادله هاي همزمان مناسب به
ارزيابي اثر تورم انتظاري ،رشد نقدينگي ،تورم وارداتي ،شكاف توليد و نرخ ارز بر نرخ تورم در ايران پرداختند.
نتايج مدل برآورد شده حاكي از اين است كه نرخ تورم انتظاري از ميان عوامل موجود در مدل باالترين تأثير
را بر نر خ تورم دارد .پس از آن ،متغيرهاي نرخ رشد نقدينگي ،نرخ تورم وارداتي و شكاف توليد به ترتيب
بيشترين تأثير را بر نرخ تورم داشته است.
ذبيحي )۰۲3۰( ،در مطالعهاي تحت عنوان « بررسي ابعاد بيكاري و رابطه آن با دو متغير تورم و رشد
اقتصادي »به بررسي ابعاد بيكاري و رابطه آن با دو متغير تورم و رشد اقتصادي پرداخت .در اين مطالعه در
برآورد نرخ بيكاري همراه با تورم و رشد توليد بالقوه با استفاده از الگوي اجزاي مشاهده نشده روش جديدي
ارائه ميشود .يافتههاي حاصل نشان ميدهد كه شكاف توليد در ارتباط منفي با انحراف نرخ بيكاري از نرخ
بيكاري همراه با تورم است.
مداح )۰۲3۱( ،در مطالعهاي با عنوان«بيكاري و بزهكاري در ايران» به بررسي بيكاري و بزهكاري در
ايران پرداخته است .وي بر پايهي شواهد تجربي و نظري از رابطهي بين بيكاري و بزهكاري ،يک مدل
اقتصادسنجي جرم ارائه داده است .نتايج نشان مي دهد كه يكي از عوامل اثرگذار بر افزايش بزهكاري
گسترش بيكاري است .به طوري كه با افزايش يک درصدي نرخ بيكاري ،دزدي عادي در گسترهي استانهاي
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كشور در سالهاي  ۰6و  21با كمابيش  2٫6درصد باال رفته است .در واقع اين مطالعه نشاندهندهي
همبستگي مثبت و معنيدار بين بيكاري و بزهكاري است.
عصاري و همكاران )۰۲23( ،در مطالعهاي با عنوان« توسعهي مالي و رشد اقتصادي :مقايسهي
كشورهاي نفتي عضو اوپک و غير نفتي در حال توسعه ،با استفاده از روش گشتاورهاي تعميم يافته» به
بررسي ارتباط ميان توسعه مالي و رشد اقتصادي پرداختند .نتايج حاصل از تحقيق ،دال بر تأثير منفي
توسعه ي مالي بر رشد اقتصادي در كشورهاي نفتي عضو اوپک است درحاليكه همين رابطه در كشورهاي در
حال توسعهي غير نفتي ،مثبت است .تأثير توسعهي مالي بر نرخ سرمايهگذاري در كشورهاي عضو اوپک ،با
توجه به نتايج حاصل از تخمين منفي است ،درحاليكه درآمدهاي نفتي تأثير مثبتي بر رشد سرمايهگذاري
داشت.
راسخي و رنجبر )۰۲23( ،در مطالعهاي با عنوان« اثر توسعه مالي بر رشد اقتصادي كشورهاي عضو
سازمان كنفرانس اسالمي» به بررسي اثر توسعه مالي بر رشد اقتصادي كشورهاي عضو سازمان كنفرانس
اسالمي پرداختند .نويسندگان چنين نتيجه مي گيرند كه توسعه مالي اثر مثبت بر رشد اقتصادي كشورهاي
عضو سازمان كنفرانس اسالمي داشته است .همچنين توسعه مالي توسط بخش خصوصي در مقايسه با
توسعه مالي توسط بخش بانكي اثر بزرگتر ي بر رشد اقتصادي داشته است .كشورهاي داراي توسعه مالي
باالتر ،تجارت بازتر ،نرخ سرمايهگذاري فيزيكي و انساني باالتر و نرخ رشد نيروي كار باالتر و اندازه دولت
كوچکتر ،توانستهاند رشد سريع تري را طي دوره زماني مورد بررسي تجربه كنند.
حسيني ( )۰۲23در مطالعهاي تحت عنوان« بررسي تورم و بيكاري در اقتصاد ايران» به بررسي ارتباط
تورم و بيكاري در اقتصاد ايران پرداخت .نتايج بيانگر نبود هر گونه رابطة معنادار بين نوسانهاي بيكاري و
نوسانهاي تورم است .با توجه به تجربههاي جهاني ،به نظر ميرسد روابط منحني فيليپس در شرايط نزديک
به اشتغال كامل برقرار مي شود؛ شايد بيش از سه دهه ركود تورمي در اقتصاد ايران دليل محكمي بر نبود
چنين ارتباطي باشد.
ماني و همكاران )۰۲22( ,در مطالعهاي با عنوان « بررسي تأثير مالياتها بر رابطه بازارهاي مالي و رشد
اقتصادي» به بررسي ارتباط ميان مالياتها بر بازار مالي و رشد اقتصادي در بيش از  61كشور جهان طي
سالهاي  ۰33۴ -۴۱۱2با استفاده از تكنيک دادههاي تابلويي ،پرداختند .نتايج تجربي حاصل از اين تحقيق
تأثير منفي ماليات ها و تأثير مثبت روابط تجاري بر رابطه بازارهاي مالي و رشد اقتصادي را تأييد ميكند.
عالوه بر آن نتايج مبين آن است كه به دليل ساختار اقتصادي اين كشورها و اتكا بيش از حد آنها به
درآمدهاي نفتي ,تغيير مالياتها و توسعه بازارهاي مالي در منطقه خاورميانه بر رشد اقتصادي تأثير
معناداري نداشته است.
قنبري )۰۲22( ،در مطالعهاي با عنوان «بررسي تأثير توسعه مالي بر توزيع درآمد در ايران» به بررسي
رابطه ميان توسعه مالي و نابرابري در ايران پرداخت .بدين منظور با بهكارگيري روش گشتاورهاي تعميميافته
و با استفاده از آزمون تئوريهاي موجود در اين زمينه ،رابطه ميان توسعه مالي و نابرابري در ايران را دردوره
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زماني ۰۲1۱- ۰۲21مورد بررسي قرار داده است .نتايج تجربي حاصل از اين تحقيق رابطه منفي ميان توسعه
مالي و نابرابري درآمدي را در ايران تأييد ميكند.
 -۴تصریح مدل و برآورد
در اين مقاله با استفاده از مطالعه گيدا ،جانگ ،كيمني و همكاران ( )۴۱۱1و با توجه به متغيرهاي
مختلف تأثيرگذار بر شاخص فالكت براي بررسي ميزان تأثيرگذاري بازارهاي مالي بر شاخص فالكت با
تعديالتي از معادله ( )۰استفاده شده است.۲6
()۰
۲1

(MIS)it=B0+B1(LGDPCON2005)it+B2(GE)it+B3(BANK)it+B4(STOCKSHARES)it+Uit

در اين معادله:
 :MISشاخص

فالكت۲۰
۲2

نسبت سهام مبادلهشده به حجم معامله هاي بازار بورس به عنوان شاخص بازار

:STOCKSHARES
سرمايه،
۲3
 :BANKاعتبار هاي داخلي فراهم شده براي بخش خصوصي توسط بخش بانكي (درصدي از توليد ناخالص
داخلي) به عنوان شاخص بازار پول.
 :GEاثربخشي دولت ،۲۱اين شاخص كارآمدي دولت در انجام وظايف محوله كه شامل مقول هاي ذهني
همچون كيفيت تهيه و تدارک خدمات عمومي يا كيفيت نظام اداري ،صالحيت و شايستگي كارگزاران و
استقالل خدمات همگاني از فشارهاي سياسي ميباشد را نشان ميدهد .بانک جهاني با كمک از انواع
سازمانها ،از جمله نهادهاي تجاري درجهبندي ريسک ،سازمانهاي چندجانبه ،مؤسسه هاي پژوهشي و
ساير سازمانهاي غ يردولتي ،اثربخشي دولت را در كشورهاي مختلف جهان با استفاده از متدلوژي تركيبات
مشاهده نشده استاندارد ۲۰با تقريب و خطا تخمين زده است( .كافمن و همكاران .)۴۱۰۲-۴۱۱۴،۲۴برخي
ازنماگرهايي كه سطح اثربخشي دولت را نشان ميدهند كارايي ديوانساالري دولت ،ميزان اثربخشي دولت
در جمع آوري درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي دولتي ،توانايي دولت در اجراي نوآوريهاي سياسي ملي،
تدوين به موقع بودجههاي ساالنه ،ميزان توانايي دولت در كنترل روندها و فعاليتهاي اقتصادي /اجتماعي،
توانايي دولت در ايجاد زيرساختهاي ملي ،توانايي دولت در حل مشكالت اقتصاد داخلي ،توانايي دولت در
روياروي با بالهاي طبيعي ،مديريت بدهيهاي خارجي ،تمركز زدايي از فعاليتهاي دولتي ،كيفيت مدارس
عمومي مي باشند.
۲۲
 : LGDPCON2005لگاريتم توليد ناخالصداخلي واقعي
 :Uجمله خطاي معادله و  t،iنشاندهنده كشور و زمان ميباشند.
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مدل تجربي در اين مقاله با استفاده از برآوردگر گشتاورهاي تعميميافته و با تكيه بر مدل پانل پويا
تخمين زده شده است .تخمين زن گشتاورهاي تعميميافته در مطالعه هاي تجربي اخير بخصوص مطالعه
هاي اقتصاد كالن و مالي به طور وسيعي مورد استفاده قرار گرفته است .استفاده از اين روش جهت تخمين
مدل مزيت هاي فراواني دارد .براي مثال بک ،لوين و لوياز ،استفاده از اين تخمين زن را جهت برطرف كردن
واريانس دادههاي سري زماني بسيار مناسب ميدانند .تخمين زن گشتاورهاي تعميم يافته با محاسبه تاخير
ويژه فردي مشاهده نشده ۲۲در مدل (كه به صورت وارد كردن متغير وابسته با وقفه به عنوان متغيير
توضيحي در مدل انجام ميشود) كنترل بهتري بر درونزايي كل متغيرهاي توضيحي مدل فراهم ميكنند.
نتايج برآورد معادله ( )۰با استفاده از برآوردگر گشتاوردهاي تعميميافته در گروه كشورهاي منتخب درآمد
متوسط در جدول ( )۰ارائه شده است.
نتايج حاصل از برآورد رگرسيون ( )۰در گروه كشورهاي منتخب درآمد متوسط با استفاده از روش
گشتاورهاي تعميميافته در دوره زماني  ۴۱۱۲-۴۱۰۲در جـدول ( )۰نشان ميدهد:
لگاريتم توليد ناخالص داخلي واقعي تأث ير منفي و معناداري بر شاخص فالكت در گروه كشورهاي منتخب
دارد.
اثربخشي دولت تأثير منفي و معناداري بر شاخص فالكت در گروه كشورهاي منتخب دارد؛ به عبارت ديگر،
محيط نهادي باكيفيت همراه با مقررات شفاف سبب افزايش سرمايهگذاري ،توليد و كاهش شاخص فالكت
ميگردد.
نسبت سهام مبادلهشده به حجم معامله هاي بازار بورس به عنوان شاخص بازار سرمايه تأثير معناداري بر
شاخص فالكت در گروه كشورهاي منتخب ندارد؛ بنابراين فرضيه مربوط به ارتباط معنادار ميان بازارسرمايه
و شاخص فالكت در گروه كشورهاي منتخب را نميتوان پذيرفت.
اعتبار هاي داخلي مهيا شده براي بخش خصوصي توسط بخش بانكي به عنوان شاخصهاي بازار پول تأثير
منفي و معناداري بر شاخص فالكت در گروه كشورهاي منتخب دارد؛ بنابراين فرضيه مربوط به ارتباط منفي
و معنادار ميان بازارپول و شاخص فالكت در گروه كشورهاي منتخب را نميتوان رد كرد.
آماره آزمون سارگان ۲1كه از توزيع  χ 2با درجات آزادي برابر با تعداد محدوديتهاي بيش از حد مشخص
برخوردار است ،فرضيه صفر مبني بر همبسته بودن پسماندها با متغيرهاي ابزاري را رد ميكند .بر اساس
نتايج حاصل از اين آزمون متغيرهاي ابزاري به كار گرفتهشده در تخمين مدل از اعتبار الزم برخوردار
هستند .در نتيجه اعتبار نتايج جهت تفسير تأييد ميشوند.
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جدول ( :)1نتایج برآورد تأثير بازارهاي مالی بر شاخص فالكت به روش گشتاورهاي تعميم یافته در
گروه كشورهاي منتخب درآمد متوسط (متغير وابسته :شاخص فالكت)
ضرایب
}tآماره}

متغيرهاي توضيحی

P  alue 
0.124558

}}18.67585
() 0.0000

)MIS(-1

-3.944412

}}-3.209217
() 0.0015

LGDPCON2005

-0.034873

}}-3.219043
() 0.0015

BANK

-7.175282

}}-37.78599
() 0.0000

GE

0.002994

}}0.525087
() 0.6000

STOCKSHARES

21.74199

J-Statistic

منبع :محاسبه هاي محقق

 -۵نتيجهگيري و پيشنهادها
كاركرد اصلي بازارهاي مالي ايجاد بستري مناسب به منظور برقراري ارتباط ميان پس انداز كنندگان و
سرمايهگذاران است.بنابراين برقراري ارتباط ميان اين دو دسته از افراد ميتواند با تأثيرگذاري بر طرف عرضه
اقتصاد و ايجاد زمينه مالي براي كارآفرينان ،در نهايت منجر به ارتقا كار آيي اقتصادي شود.
با توجه به نتايج اين مقاله بازار سرمايه تأثير معناداري بر شاخص فالكت در گروه كشورهاي منتخب
ندارد .درحاليكه بازار پول تأثير معناداري بر شاخص فالكت در گروه كشورهاي منتخب دارد .از اين رو
افزايش سرمايهگذاري و توجه به كارايي سرمايهگذاري ،اتمام طرحهاي نيمهتمام ،اصالح قوانين و مقررات
بازار كار ،وجود ثبات در سياستهاي دولت و جايگزيني نيروي كار داخلي به جاي نيروي كار خارجي،
كاهش بوروكراسي پيچيده و قوانين ناكارآمد حوزه سرمايهگذاري ،بهبود فضاي كسب وكار به منظور افزايش
توليد و كاهش شاخص فالكت از عمده عواملي است كه ميتواند وضعيت اين شاخص را در بازار پول بهبود
بخشد.
فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 33تابستان 1333

پروانه سالطین ،کاملیا قلمزن نیکو و نیلوفر غفاري صومعه 113 /

فهرست منابع
)۰
)۴
)۲
)۲
)1
)6
)۰
)2

)3

)۰۱
)۰۰
)۰۴
)۰۲
)۰۲
)۰1

جعفري صميمي احمد ,كاردگرابراهيم (« )۰۲26توسعه بيمه و رشد اقتصادي :تحليل نظري و تجربي
در اقتصاد ايران  ۰۲2۲ـ »۰۲۲2پژوهشنامه بازرگاني :زمستان  ,۰۲26دوره  ,۰۴شماره .۲1
حسيني صفدر ( ) ۰۲23بررسي تورم و بيكاري در اقتصاد ايران ،فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران/
سال چهاردهم /شماره  / ۲۲تابستان  / ۰۲23صفحات .1۲-۴۲
ختائي ،محمود و همكاران (« )۰۲۰2گسترش بازارهاي مالي و رشد اقتصادي»؛ بانک مركزي جمهوري
اسالمي ايران ،تهران :موسسه تحقيقات پولي و بانكي.
دادگر يداهلل ،نظري روح اله ( )۰۲3۴بررسي تأثير شاخص فالكت بر جرم و جنايت در ايران ،مجله نامه
مفيد ،شماره  ،33پاييز  ،۰۲3۴ص .6۲
دانش جعفري ،داوود؛ وديگران .)۰۲3۲( .اقتصاد در افق  .۰۲۱۲تهران :نور علم.
ذبيحي محمدرضا( ،)۰۲3۰بررسي ابعاد بيكاري و رابطه آن با دو متغير تورم و رشد اقتصادي ،اولين
كنفرانس ملي مهندسي صنايع و سيستم ها.
راسخي ،سعيد و رنجبر ،اميد( « )۰۲23اثر توسعه مالي بر رشد اقتصادي كشورهاي عضو سازمان
كنفرانس اسالمي» .مجله دانش و توسعه ,سال شانزدهم شماره .۰2
ركن آبادي ,نظامالدين ,نصرالهي ,زهرا و حسينيپور بافقي ,نعيمه ( ,)۰۲3۲نقش توسعه مالي بر درآمد
مالياتي مطالعه موردي :ايران( ,) ۰۲12-3۱پايان نامه كارشناسي ارشد علوم اقتصادي ,دانشكده اقتصاد
دانشگاه يزد.
سهيلي ،كيومرث ؛ سهراب دل انگيزان ؛ پرتو پور محموديان ( )۰۲3۴برآورد تأثير نرخهاي متفاوت تورم
بر نرخ رشد اقتصادي و تعيين حد آستانهاي نرخ تورم در ايران در قالب مدل هاي غيرخطي ،مجله
اقتصاد كالن دوره  ،2شماره  ،۰6زمستان  ،۰۲3۴صفحه .۰۲۱-۰۴۰
شاه آبادي ،ابوالفضل و خاني ،زهرا ،)۰۲3۰( ،بررسي رابطه علي بهرهوري كل عوامل و نرخ بيكاري در
اقتصاد ايران ،فصلنامه پژوهشهاي رشد و توسعه اقتصادي ،شماره  ،۰تابستان ،ص .۲1
شهابالدين ,حميد( « ,)۰۲3۰ساختار مالي» ,فصلنامه تازههاي اقتصاد ,شماره .۰۲6
عصاري عباس،عليرضا ناصري و مجيد آقايي«،توسعه مالي و رشد اقتصادي :مقايسه كشورهاي نفتي
اپک و غيرنفتي در حال توسعه«،مجله تحقيقات اقتصادي،شمارهشتاد و دو.۰۲2۰،۰6۰ -۰۲۰ .
ماني،كامران ،پژويان،جمشيد و محمدي،تيمور«،بررسي تأثير مالياتها بر رابطه بازارهاي مالي و رشد
اقتصادي»،پژوهشنامه اقتصادي.۰۲22،
محنت فر ،يوسف .)۰۲3۴( .ارزيابي نرخ تورم و شكاف توليد در ايران ،فصلنامه سياستهاي مالي و
اقتصادي ،سال اول ،شماره  ،۲صص .۰۰6-3۰
مداح مجيد ( «،)۰۲3۱بيكاري و بزهكاري در ايران :تحليل نظري و تجربي » ،فصلنامه اطالعات سياسي
اقتصادي ،شماره  ،۴26صص .۰22-۰3۰
فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 33تابستان 1333

 رهیافت داده هاي تلفیقی: تاثیر بازارهاي مالی بر شاخص فالکت

/ 111

16) Abbas Khan, Z., Yahya, F. Nauman, M. Farooq, A. 2013, The Association and Impact of
Inflation and Population Growth on GDP: A Study of Developing World,
INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS,
Vol. 4, No. 9, pp. 903-910.
17) BojanIlievski,(2012). Tax Revenue and Financial Development: Theory and Evidence.
Southern Illinois University Carbondale.
18) Capasso, S. Jappelli, T. (2013). Financial development and the underground economy.
Journal of DevelopmentEconomics 101, 167–178.
19) Doğrul, H.G., Soytas, U. (2010), Relationship between Oil Prices, Interest Rate, and
Unemployment: Evidence from an Emerging Market. Energy Economics, 32, 1523-1528.
20) Dupasquier, C. Ricketts, N., (2014a), Effect of Inflation & Depression on Economic Growth:
Some Empirical Results for Middle & Low Income Countries, Working Paper, pp 14-98.
21) Esteban- Pretel, J. Nakajima, R. and Tanaka, R. (2010), “TFP Growth Slowdown and the
Japanese Labor Market in the 1990s”, Journal of the Japanese and International Economies,
24(1); pp. 50-68.
22) Geda, A., N. Jong, M. S. Kimenyi and G. Mwabu, (2005), “Determinants of Poverty in
Kenya: A Household Level Analysis”, Department of Economics Working Paper Series.
23) Giri, A. K. &Mohapatra, G. (2012). Financial Development and EconomicGrowth: Evidence
from Indian Economy. International Journal of AppliedResearch & Studies, 1(2).
24) 9.Huang, H.C., Lin, S. C. (2009). Non-linear finance–growth nexus. Economicsof Transition,
17, 439–466.
25) j. Kaufmann, Daniel, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi(2007c). "Governance Matters VI:
Aggregate and Individual Governance Indicators for 1996-2005". World Bank Policy
Research Working Paper No.4280. Washington, D.C.
26) Jha , R , Dang, TN. (2012). Inflation variability and the relationship between inflation and
growth. Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies , Vol 5 ,pp 3-17.
27) Kakar, K. Khilji, B. & M. Khan (2011), "Financial Development and Energy Consumption
Empirical Evidence from Pakistan", International Journal of Trade, Economics and
Finance,Vol. 2, No.
28) Kaufmann, Daniel & Kraay, Art, Massimo Mastrazzi, ,(1999b)."Governance Matters.
"World Bank Policy Research Working Paper No. 2196, Washington, D.C.
29) Kaufmann, Daniel & Kraay, Art, Massimo Mastrazzi, " Governance Matters VII: 14.
Aggregate and Individual Governance Indicators 1996- 2007 ", world Banks Institute , June
2008.
30) 15.Kaufmann, Daniel & Kraay, Art, Massimo Mastrazzi,, (2002). "Governance Matters IIUpdated Indicators for 2000/01." World Bank Policy Research Working Paper No.2772,
Washington, D.C.
31) 16.Kaufmann, Daniel, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi (2005). "Governance Matters IV:
Governance Indicators for 1996-2004. World Bank Policy Research Working Paper No.
3630. Washington, D.C.
32) 17.Kaufmann, Daniel, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi(2004). "Governance Matters III:
Governance Indicators for 1996, 1998, 2000, and, 2002". World Bank Economic Review. 18:
253-287.
33) 18.Kaufmann, Daniel, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi(2006a). "Measuring Governance
Using Perceptions Data", in Susan Rose-Ackrman, ed. Handbook of Economic Corruption.
Edward Elgar.
34) 19.Kaufmann, Daniel, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi(2006b). "Governance Matters V:
Aggregate and Indicidual Governance Indicators for 1996-2005". World Bank Policy
Research Working Paper No. 4012. Washington, D.C.
فصلنامـه اقتصاد مالی
1333  تابستان/ 33 شماره

113 /  کاملیا قلمزن نیکو و نیلوفر غفاري صومعه،پروانه سالطین
35) 20.Kaufmann, Daniel, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi(2007a). "The Worldwide
Governance Indicators Project: Answering the Critics". World Bank Policy Research
Working Paper No.4149. Washington, D.C.
36) 21.Kaufmann, Daniel, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi(2007b). "Growth and
Governance: A Reply/Rejoinder". Journal of Politics. 69(2):555-562.
37) 22.Kim, S., Lim, H. and Park, D. (2008), “Productivity and Employment in a Developing
Country: Evidence from Republic of Korea”, Asian Development Bank, www.adb.org.
38) 23. Kogel, T. (2007), “Total Factor Productivity Growth and the Long-Run Unemployment
Rate”, Department of Economics and Management, University of the Azores, Ponta Delgada,
Portugal, http://ssrn.com.
39) 24.Levine, L. (2012). Examine the relationship between inflation rate and economic growth,
Congressional Research Service, 211-310.
40) 25.Mahajan. N. &Verma. N. (2014). Financial Development and EconomicGrowth: A Case
of IndianEconomy, International Journal of Economics, Financeand Management, 3(1),1521.
41) 26.Murthy,D.S. &Samantaraya,A. (2014). Assessing financial development inIndia and its
relation with economic activity: An empirical analysis. Journal ofEconomic and Financial
Modelling:,2 (1), pp.1-12.
42) 27.Rezai, A. and Semmler, W. (2007), “Productivity and Unemployment in the Short and
Long Run”, Schwartz Center for Economic Policy Analysis
43) 28.Sadrosky, Perry (2011), "Financial Development and Energy Consumption in Central
andEastern European Frontier Economies", Energy Policy, Vol. 39, PP. 999–1006.
44) 29.Siyan Wang & Burton A. Abrams (2007) The Effect of Government Size on the
SteadystateUnemployment Rate: An Error- Correction Model Department of Econimics
45) Süleyman Emre Özcan, Sezgin Açıkalın (2015), Relationship between Misery Index and
Lottery Games: The Case of Turkey, International Journal of Humanities and Social Science
Vol. 5, No. 7(1); July 2015
46) 30.Tachiwou, A.M. (2010). Stock Market Development and Economic Growth:The Case of
West African Monetary Union. International Journal of Economicsand Finance, 2,97-103.
47) 31.Taner Doğan, Taylan (2012). Macroeconomic Variables and Unemployment: The Case of
Turkey, International Journal of Economics and Financial Issues, Vol. 2, No. 1, 2012, pp.7178.
48) 32.Tang , C.F. and Lean, H.H. (2007) The stability of Phillips curve in Malaysia. ABERU
Discussion Paper, No 39, Monash University, Australia.
49) Welsech, A. (2007), “Macro Economics & Life Satisfaction”, The Journal of Economic
Perspectives, Vol. 14, Issue. 3, pp. 95-114.

یادداشتها
1

. Misery index
. Robert Barro
3
. Arthur okan
4
. Inflation Rate
9
. Dynamic Panel Data
6
. World Development Indicator.
7
. Bank- Based
8
. Market- Based
9
. Level Effect
2

فصلنامـه اقتصاد مالی
1333  تابستان/ 33 شماره

 رهیافت داده هاي تلفیقی: تاثیر بازارهاي مالی بر شاخص فالکت

/ 111

10

. Efficiency Effect
. Jaafari Samimi & Kardgar
12
. Mahajan &Verma
13
. Patrick
14
. Özcan & Açıkalın
15
. Siyan wang &burton A
16
. Dupasquier
17
. ricketts
18
. Murthy,D.S. & Samantaraya,A
19
. Capasso, S. Jappelli, T.
20
. Abbas Khan, Z., Yahya, F., Nauman, M., Farooq, A
21
. Levine
22
. Jha , R , Dang, TN
23
. Tylan Taner Dogan
24
. Giri, A. K. & Mohapatra, G.
25
. Esteban et al
26
. Doğrul
27
. Tachiwou, A.M.
28
. Huang, H. C., Lin, S. C.
29
. Kim et al
30
. Semmler
31
. kogel
32
. Tang and Lean
33
. Welsch
34
. Geda, A., N. Jong, M. S. Kimenyi and G. Mwabu
35
. Geda, A., N. Jong, M. S. Kimenyi and G. Mwabu
11

)1(  در این مقاله عالوه بر متغبرهای موجود در معادله.63
 ولی به علت نتایج نامناسب اقتصاد، درآمدهای مالیاتی و جمعیت استفاده شده است، ثبات سیاسی،از متغیرهای فناوری اطالعات و ارتباطات
.سنجی(نتایج نامناسب از نظر تئوری اقتصادی ومعناداری) از مدل حذف گردیدند
37
. SUM (Inflation (annual %) & Unemployment, total (% of total labor force))
38
. stocks trades,turnover ratio domestic shares (%)
39
. Domestic credit to private sector by banks (% of GDP)
40
. Government Effectiveness.
41
. Standard unobserved components models.
42
. Kaufmann, Daniel & Kraay, Art, Massimo Mastrazzi.
43
. log gdp constant 2005
44
. Individual Specific Effects.
45
. Sargan Test

فصلنامـه اقتصاد مالی
1333  تابستان/ 33 شماره

