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  :چکیده

امروزه در تمام کشورها یکی از اهداف کالن اقتصادي رسیدن به سطح قابل 

هاي  ها و مزیت باید براي آن به ظرفیتاست که  کار نیروي قبولی از اشتغال 

به دلیل اهمیـت و سـهم   . ي اقتصادي توجه شودها بخشنسبی هر کدام از 

ي اخیر در ها بخش خدمات در اشتغال کل کشور و نوسانات نرخ ارز در سال

هدف این پژوهش بررسی اثر نااطمینانی نرخ واقعی ارز بر اشتغال در  ایران،

ــران در دوره  ــراي محاســبه . باشــد مــی 1353-1391بخــش خــدمات ای ب

و براي تخمین مدل اشتغال از  ARCHنااطمینانی نرخ ارز واقعی از الگوي 

، نااطمینـانی  دهـد  مینتایج تحقیق نشان . شود میاستفاده  ARDLالگوي 

نرخ ارز واقعی تأثیر مثبت بر اشتغال در بخش خدمات ایران دارد، زیـرا اثـر   

اشتغال دو بخش کشاورزي و صنعت منفی است  نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر

جدا شده از دو بخـش کشـاورزي و صـنعت، جـذب      کار نیروي و در نتیجه 

افزوده دوره جـاري بخـش خـدمات و     رابطه ارزش. شوند میبخش خدمات 

در  دهـد  میکه نشان  باشد می سرانه، با اشتغال در این بخش منفی سرمایه

و سرمایه جانشین هم هستند و سـرمایه   کار نیروي ، بلندمدتو  مدت کوتاه

واردات خـدمات باعـث افـزایش اشـتغال و     . شده است کار نیروي جانشین 

  .شود میصادرات خدمات باعث کاهش اشتغال در بخش خدمات 
  

نااطمینانی، اشتغال، بخش خدمات، نرخ ارز واقعی،  :کلیديهاي  واژه

  .ARCH روش

  .JEL D89 ،E24 ،F31: بندي طبقه

 

Abstract: 
Today in all countries one of the macroeconomic 
objectives is achieving an acceptable level of labor 
employment, for that must be regarded capacities and 
relative advantages for each of the economic sectors. 
Due to the importance and share of services sector of 
total employment and exchange rate volatility in recent 
years in Iran; the purpose of this study is to investigate 
the effect of real exchange rate uncertainty on 
employment for services sector in Iran from 1974 to 
2012. The ARCH approach used for estimating real 
exchange rate uncertainty and ARDL model for 
employment pattern. According to research results, the 
real exchange rate uncertainty has a positive impact on 
employment in services sector in Iran; because the effect 
of real exchange rate uncertainty on employment in 
agricultural and industry sectors is negative. So the labor 
departed from agriculture and industry will transfer to 
services sector. Relationship between added value and 
per capita capital on employment in this sector is 
negative, that indicates labor and capital are replaced for 
each other in which capital replaced for labor in both 
short and long term. Import of services has positive 
effect and export of services has negative impact on 
employment in services sector. 
 
Keywords: Uncertainty, Employment, Services Sector, 
Real Exchange Rate, ARCH Method. 
JEL: D89, E24, F31. 
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  مقدمه .1

اشتغال و بیکاري، از جمله موضوعات اساسی هر کشوري است، 

اي که افزایش اشتغال و کاهش بیکاري به عنوان یکـی   به گونه

نـرخ بیکـاري   . شود یافتگی جوامع تلقی می هاي توسه از شاخص

هایی است که براي ارزیـابی شـرایط اقتصـادي     یکی از شاخص

بـه اشـتغال و    مسائل مربـوط . گیرد کشور مورد استفاده قرار می

بیکاري امروزه بـه طـور وسـیعی در مباحـث اقتصـادي اعـم از       

کشورهاي درحال توسعه و کشورهاي پیشرفته صـنعتی مطـرح   

مسائل فوق زمانی که ابعاد آنها با مسائل اجتمـاعی در  . باشد می

در همـین راسـتا   . گیـرد  آمیزد، اهمیت باالتري به خـود مـی   می

هاي کلیدي اقتصاد ایران  بخش بندي توان با شناسایی و رتبه می

از دیدگاه اشتغال، شرایط رشد بیشتر اشتغال را در کشور فـراهم  

  .کرد

بخش خـدمات بـه   بر اساس آمارهاي بانک مرکزي ایران، 

هـاي   عنوان یکی از سه بخش عمده اقتصادي، شامل زیربخش

حمـل و   -2بازرگـانی، رسـتوران و هتلـداري،     -1 :باشد زیر می

خدمات مؤسسات پولی و مـالی،   -3و ارتباطات،  نقل، انبارداري

 -5اي و تخصصــی،  خــدمات مســتغالت و خــدمات حرفــه -4

. خــدمات اجتمــاعی، شخصــی و خــانگی -6خـدمات عمــومی،  

هاي  آمارهاي مرکز آمار ایران و مقایسه تعداد شاغالن در بخش

بـه بعـد میـزان     1359دهـد از سـال    عمده اقتصادي، نشان می

مات ایران از دو بخش صنعت و کشـاورزي  اشتغال در بخش خد

بیشتر شده است که این مسئله توجه بیشتر به این بخش جهت 

بنابراین در هر برنامه . دهد افزایش اشتغال در ایران را نشان می

هـا مـدنظر    توسعه، تأمین اشتغال باید به عنوان یکی از اولویـت 

زم اسـت  براي مهار روند افزایش بیکاري در کشور ال. قرار گیرد

کار و میزان اهمیت آنهـا در   ابتدا عوامل مؤثر بر تقاضاي نیروي 

هاي  هاي اقتصادي شناسایی شود و سپس سیاست سطح بخش

اقتصادي مناسب جهـت سـرعت بخشـیدن بـر رونـد افـزایش       

  .اشتغال اتخاذ و اجرا گردد

هـاي بسـیاري در زمینـه اشـتغال و بـه خصـوص        پژوهش

م شده است اما در یک شـرایط  اشتغال بخش خدمات ایران انجا

. آل و بدون وجود هرگونه عدم اطمینان به آینده بوده اسـت  ایده

مبـاحثی بـوده    تـرین  مهـم عدم اطمینان نرخ ارز واقعی، یکی از 

کـاظمی و  ( است که تا به حال در اقتصـاد مطـرح شـده اسـت    

در کشور ما روند آرام بازار ارز از آذر مـاه   .)25: 1393همکاران، 

هـا   که موعد آغاز فاز اول قانون هدفمندسازي یارانه 1389سال 

 1391و  1390ي ها سالبود، دچار اختالل شد، به طوري که در 

بنابراین بـا توجـه   . هاي شدید ارزي شد درگیر نوسانات و تالطم

به اهمیت نرخ ارز در اقتصاد ایران و اثـر نااطمینـانی حاصـل از    

هدف ایـن   مله اشتغال،نوسانات آن بر متغیرهاي اقتصادي از ج

تحقیق برآورد عدم اطمینان نرخ ارز واقعی و بررسی اثـر آن بـر   

در ایـن مقالـه بـه    . باشـد  مـی  سهم اشتغال بخش خدمات ایران

  :دهیم سؤال زیر پاسخ می

آیا نااطمینانی نرخ ارز واقعی سهم اشتغال بخش خدمات ایـران  

  را افزایش داده است؟

  :کنیم و فرضیه زیر را آزمون می

نااطمینانی نرخ ارز واقعی اثـر مثبـت بـر سـهم اشـتغال بخـش       

  .خدمات ایران داشته است

از مقدمـه،  بعـد  . این مقاله در شش بخش تنظیم شده است

در بخــش دوم بــه بررســی مبــانی نظــري پیرامــون اشــتغال و 

هاي عمـده اقتصـادي و    بیکاري، روند تغییرات اشتغال در بخش

ازیم و سـپس در بخـش سـوم    پـرد  دالیل نوسانات نرخ ارز مـی 

طـور اجمـالی    مطالعات تجربی انجام گرفتـه در ایـن زمینـه بـه    

در بخش چهارم مدل تحلیلی و نحوه تجزیـه و  . شود معرفی می

هاي تحقیق  بخش پنجم به یافته. شود ها معرفی می تحلیل داده

و برآوردهـاي آمـاري و اقتصادسـنجی اختصـاص دارد و نتــایج     

شود و در بخش آخر پیشنهادات  ارائه میدست آمده از تحقیق  به

  .گردد میسیاستی ارائه 

  

  مبانی نظري  .2

هاي مختلف اقتصـادي اسـت کـه سـاختار      اهمیت نسبی بخش

بـر اسـاس تحـوالت    . دهـد  کلی در هر اقتصادي را نشـان مـی  

ســطوح توســعه و تغییــرات ســاختاري اقتصــاد، در کشــورهاي 

ولید و اشـتغال کـل   یافته ابتدا سهم بخش کشاورزي در ت توسعه

توان فاز اول توسعه دانست و سپس سـهم   باال بود که آن را می

بخش صنعت افزایش یافته و سهم بخـش کشـاورزي کـاهش    

و  1970هـاي   از دهـه . یافته است که این فاز دوم توسعه اسـت 

میالدي به بعد سهم بخش خدمات در حال افزایش است  1980

ایـن پدیـده را    و سهم بخش صنعت در حال کاهش اسـت کـه  

کوچـک زاده و  ( زدایی گویند و آن فاز سوم توسعه اسـت  صنعت

هاي اخیـر در کشـورهاي در حـال     در دهه .)11: 1393جالیی، 

هاي  توسعه سهم بخش کشاورزي در حال کاهش و سهم بخش

صنعت و خدمات در حال افزایش بوده است که وضعیت اقتصاد 
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: 1387بانوئی و همکـاران،  (ایران نیز از این امر مستثنی نیست 

 1359، تـا قبـل از سـال    1در کشور ما با توجه به نمـودار  ). 69

ترین سهم را به خود اختصاص  اشتغال در بخش کشاورزي بیش

هـاي   داده است اما روندي نزولـی دارد و سـهم اشـتغال بخـش    

باشد اما کمتـر از بخـش اول    می صنعت و خدمات تقریباً مشابه

زمان با  هم 1357تقریباً از سال . دي دارندهستند و روندي صعو

ي جنگ ها سالوقوع انقالب اسالمی ایران و بعد از آن به دلیل 

تحمیلی، اشتغال در بخش صنعت کاهش اما در بخش خـدمات  

شود کـه   یابد و بیشتر از دو بخش دیگر می همچنان افزایش می

تواند افزایش اشـتغال در زیـربخش خـدمات     دلیل عمده آن می

  .ومی باشدعم
  

  
هاي عمده اقتصادي از  سهم اشتغال بخش .1نمودار 

  اشتغال کل به درصد

و آمار قبل از آن از مقاله ) به بعد 1376، از سال مرکز آمار ایران(: مأخذ

  )54، 1380امینی، (

الملل، نرخ ارز بـه عنـوان پـل     با گسترش دامنه تجارت بین

نوسانات آن سایر ارتباطی بین اقتصادهاي مختلف عمل کرده و 

 آنجا از .دهد متغیرهاي اقتصادي کشورها را تحت تأثیر قرار می

در سـطح   را ارز نـرخ  نااطمینـانی  تأثیر اي گسترده مطالعات که

 گزارش يگذار سرمایه کشورها و خارجی تجارت ها، تولید، قیمت

 عوامـل،  این در تأثیر طریق از ارز نرخ نااطمینانی لذا اند، نموده

 تـأثیر  تحـت  نیز را اقتصادي مختلف هاي بخش تغالاش میزان

این نتیجه بر اساس تحقیقـات زیـر گرفتـه شـده      .دهد می قرار

  :است

نوسانات نـرخ  کازرونی و رستمی در تحقیقی نشان دادند که  -1

عـدم  . دارد ارز بر تولید واقعی و قیمت در ایران اثرات نامتقـارن 

طریـق صـادرات،    اطمینان نرخ ارز در طرف تقاضاي اقتصـاد از 

واردات و تقاضاي پول و در طرف عرضه اقتصاد نیـز از طریـق   

اي وارداتی، اقتصـاد را تحـت تـأثیر     هاي کاالهاي واسطه هزینه

برآینـد تغییـرات عرضـه و تقاضـاي اقتصـاد در      . دهـد  قرار مـی 

: 1386کـازرونی و رسـتمی،   (شـود   تغییرات تولید مـنعکس مـی  

180.(  

که نوسانات نرخ ارز از طریق آنهـا   مجاري زیادي وجود دارد -2

از جمله این مجـاري  . هاي تجاري را متأثر سازد تواند جریان می

نااطمینـانی   -درجه ریسک گریزي فعـالین اقتصـادي، ب   -الف

انتقال خریـدهاي خـارجی بـه داخـل، را      -ج و ها و سود، قیمت

در تحقیقی که توسـط زمانیـان و بهـراد امـین      .توان نام برد می

گرفته اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تقاضـاي واردات ایـران   صورت 

باشـد   مـدت منفـی مـی    بررسی شده است که این اثـر در کوتـاه  

  ).134: 1393زمانیان و بهراد امین، (

گـذاري   نوسانات نرخ ارز از طریق اثر بر روي میزان سـرمایه  -3

وجود این اثر در . را تغییر دهدتواند سطح اشتغال  خارجی نیز می

در ). 254: 1392نیکوکـار،  (نیکوکار تأییـد شـده اسـت    حقیق ت

و همکـاران صـورت    تحقیق دیگري که توسط مرادپور اوالدي

گـذاري بخـش    اطمینان نرخ ارز واقعی بر سرمایه گرفته اثر عدم

مرادپور اوالدي و همکـاران،  (خصوصی منفی برآورد شده است 

1387 :159 .(  

تواند منبع اصلی ایجاد نوسان در نـرخ   می اینکه چه عواملی

حقیقی ارز باشد، از دیر باز مورد بحث و بررسی اقتصاددانان قرار 

توان بـه دو   هاي موجود به این پرسش را می پاسخ. گرفته است

و  2، فلمینگ 1اقتصاددانانی نظیر ماندل. گروه اصلی تقسیم کرد

ــرخ حقیقــی   ، اصــلی3دورنبــوش ــرین منبــع نوســانات ن ارز را ت

اختالالت موجود در بازارهاي پـولی و مـالی و بـه بیـان دیگـر      

در واقع بر اساس نظر این گـروه  . دانند می 4»هاي اسمی تکانه«

نرخ اسمی ارز، نقش یک تشدیدکننده و انتقال دهنـده را بـازي   

. کنـد  هاي اسمی را به نرخ حقیقی ارز منتقـل مـی   کرده و تکانه

، نظر 6و مک دونالد 5ظیر استاکمندسته دیگري از اقتصاددانان ن

هاي حقیقی طرف  بر اساس نظر این گروه، تکانه. متفاوتی دارند
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معروفنـد، در   1»هـاي حقیقـی   تکانه«تقاضا و عرضه ارز، که به 

تواند علت اصـلی نوسـانات نـرخ     متغیرهاي کالن اقتصادي، می

به بیان دیگر این نوسانات نرخ حقیقی ارز است . حقیقی ارز باشد

ه علت نوسان در نرخ اسمی ارز است و نـرخ اسـمی ارز یـک    ک

هادیـان و  (متغیر خنثی بوده و اثري بر متغیرهاي حقیقی نـدارد  

با توجه به نظرات قبل، اینکه علت ). 34-35: 1387خورسندي، 

هـاي حقیقـی،    هاي اسمی است یا تکانـه  نوسانات نرخ ارز، تکانه

  . ظام ارزي، مؤثر باشدگذاري و انتخاب نوع ن تواند در سیاست می

  

  پیشینه تحقیق .3

در مطالعات داخلی، اثر نوسان و نااطمینانی نرخ ارز بـر اشـتغال،   

ARCHروش  گذاري، با استفاده از رشد اقتصادي و سرمایه
و  2

GARCH3، هاي مختلـف اقتصـادي بررسـی شـده      در بخش

ها و  طور اثر متغیرهایی مانند عدم اطمینان مالیات است و همین

گذاري مستقیم خارجی بر اشتغال بخش خـدمات ایـران    سرمایه

طور مشـخص اثـر نااطمینـانی     بررسی شده است اما در ایران به

. نرخ ارز بر اشتغال بخش خدمات مورد مطالعه قرار نگرفته است

کل کشور، بنابراین به دلیل نقش مهم بخش خدمات در اشتغال 

در تحقیق حاضر با مدل سازي نااطمینـانی نـرخ ارز واقعـی بـه     

، اثر آن بر سهم اشتغال بخش خـدمات بـرآورد   ARCHروش 

هاي خارجی اثر نوسانات نرخ ارز بر اشـتغال   در پژوهش. شود می

بررسی شده است اما پژوهشی مشابه با تحقیق حاضر مشـاهده  

هاي انجام شده اشـاره   پژوهشنشده است، در ادامه به برخی از 

  .شود می

امینی در تحقیقی که جهت تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضـاي  

هـاي اقتصـادي ایـران، از جملـه بخـش       کـار در بخـش   نیروي 

خدمات انجام داده، به این نتیجه رسیده است که، ارزش افزوده 

هاي آن به جـز زیـربخش بازرگـانی،     بخش خدمات و زیربخش

دار بـر اشـتغال بخـش     ، اثري مثبت و معنیرستوران و هتلداري

کـار و سـرمایه    ها، نیروي در تمام زیربخش. خدمات داشته است

هاي مؤسسات پولی و مالی و بازرگـانی،   مکملند به جز زیربخش

کار و سرمایه جانشینند  رستوران و هتلداري، که در اینها نیروي 

یق کـه از  در این تحق. ولی میزان جانشینی بین آنها ناچیز است

استفاده شده، سرمایه سرانه  1345-1378هاي سري زمانی  داده

                                                   
1. Real Shocks 
2. Autoregressive Conditional Heteroscedasticity 
3. Generalized Autoregressive Conditional 
Heteroscedasticity 

نزولی داشته یعنی با گذشت زمان در بخش خدمات، روند تقریباً 

امینی، (کار بیشتري نسبت به سرمایه استفاده شده است  نیروي 

1381 :54-53.(  

و همکــاران در پژوهشــی بــه بررســی اثــر عــدم  عباســیان

هاي عمده اقتصـادي ایـران    ر اشتغال بخشها ب اطمینان مالیات

پرداختنــد و نااطمینــانی حاصــل از    1357-1383طــی دوره 

گیـري کردنـد و نشـان     ها را با روش گارچ اندازه نوسانات مالیات

هـاي مـالی بـر     بعد مالیاتی سیاستدادند که تأثیر عدم اطمینان 

اشتغال هر سه بخش خدمات، صنعت و کشاورزي، منفی اسـت  

  ).171: 1385و همکاران،  عباسیان(

قویدل و عزیزي در تحقیقی به شناسایی عوامـل مـؤثر بـر    

هـاي آن در ایـران    سهم اشتغال در بخش خـدمات و زیـربخش  

اند که چهار عامل مؤثر بر  پرداخته 1360-1383ي ها سالبراي 

بـه ترتیـب از   . انـد  شناسایی کردهرا سهم اشتغال بخش خدمات 

اول میزان جمعیت شهرنشین است که لحاظ میزان تأثیر، عامل 

باالترین تأثیر مثبت را بر سهم اشتغال بخـش خـدمات داشـته    

عامل دوم تولید ناخالص داخلـی سـرانه اسـت کـه تـأثیر       .است

عامل بعـدي میـزان   . خدمات داردمثبت بر سهم اشتغال بخش 

بیکاري است که تأثیر مثبت بر سهم اشتغال بخش خدمات دارد 

وري بخش کاالیی بـه بخـش    تغیر نسبت بهرهعامل چهارم، م و

  ).93: 1387قویدل و عزیزي، (باشد  می خدمات

جاودان در پژوهشـی تـأثیر نااطمینـانی     مهرابی بشرآبادي و

نرخ واقعی ارز بر اشتغال بخش کشاورزي ایران را با اسـتفاده از  

بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که نااطمینـانی  گارچ روش 

منفـی بـر اشـتغال    اثـر   بلندمدتمدت و  عی در کوتاهنرخ ارز واق

بخش کشاورزي دارد و شوك وارده از سوي نااطمینانی نرخ ارز 

ترین اثـر   بر اشتغال، در بین تمام متغیرهاي توضیحی مدل بیش

  ).58: 1391مهرابی بشرآبادي و جاودان، (منفی را دارد 

 تحقیقـی بـه بررسـی تـاثیر    دانش جعفـري و همکـاران در   

اندازهاي اشـتغال بخـش    ها و چشم هاي نرخ ارز بر چالش تکانه

اند و شاخص تکانه  پرداخته 1338 -1390ي ها سالصنعت طی 

ــانس ناهمســانی شــرطی    ــتفاده از الگــوي واری ــا اس ــرخ ارز ب ن

 نتـایج نشـان  . یافته محاسبه گردیده اسـت  خودرگرسیون تعمیم

ز و حجم پول مدت و بلندمدت تکانه نرخ ار دهد که در کوتاه می

هـاي   همچنین با افزایش هزینهبر اشتغال رابطه معکوس دارند، 

جاري و عمرانـی نیـز میـزان اشـتغال بخـش صـنعت افـزایش        

  .)93: 1392جعفري و همکاران،  دانش( یابد می
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روي بر ررسی اثر نوسانات نرخ ارز اي با ب نیکوکار در مطالعه

ن بـر اشـتغال در   ثیر متقابل آأت ي مستقیم خارجی وگذار سرمایه

هـاي   هاي صنعت، کشاورزي و خدمات با اسـتفاده از داده  بخش

و  ARCHبـا بـه کـارگیري الگوهـاي     و  1370-1390ساالنه 

VAR، دهد که اثرات منفی نوسانات نرخ ارز تـا سـه    نشان می

همچنـین   .مانـد  ي خـارجی بـاقی مـی   گذار سرمایهسال بر روي 

ي مسـتقیم خـارجی   گـذار  سرمایههاي  اولین بخشی که به تکانه

اشـتغال بخـش    .بخـش خـدمات اسـت    دهد، واکنش نشان می

ي خارجی با سه سال وقفه واکنش نشـان  گذار سرمایهصنعت به 

ي گذار سرمایهباشد اما  دهد و این اثر تا هشت سال پایدار می می

 مستقیم خارجی سهم ناچیزي در اشتغال بخش کشـاورزي دارد 

  .)254: 1392نیکوکار، (

را  اثر نوسانات نرخ ارز بـر اشـتغال در ایـران    امامی و ملکی

 در این راستا، ابتدا بـا  .اند سی کردهربر 1353 -1386براي دوره 

گیري شده  نوسانات نرخ ارز واقعی اندازهبکارگیري الگوي گارچ 

و ســپس، بــا اســتفاده از روش حــداقل مربعــات معمــولی، اثــر  

نوسانات نرخ ارز واقعی بر اشتغال ایران مورد ارزیابی قرار گرفته 

دار نوسـانات   معنـی نتایج این تحقیق حاکی از اثر منفی و . است

ایر نتایج همچنین بر اساس س. باشد می نرخ ارز واقعی بر اشتغال

تحقیق، تولید ناخالص داخلی واقعی و موجودي سـرمایه واقعـی   

  .)95: 1393امامی و ملکی، ( دار بر اشتغال دارد اثر مثبت و معنی

و  ینرخ ارز واقعـ  تحت عنوان نوسانات يا در مطالعه 1برونلو

 کـرد یروبا ساالنه و  يها با استفاده از داده، ژاپن یاشتغال صنعت

بــه  1973-1976 یدر دوره زمــان VAR خطــا حیمــدل تصــح

 سـه یبر اشتغال در ژاپن و مقا ینرخ ارز واقع نوساناتبررسی اثر 

 جینتـا  .متحـده پرداختـه اسـت    االتیا يآنها با اثرات مشابه برا

نرخ ارز منجر بـه کـاهش    يکه نوسانات باالاز آن است  یحاک

  .)121: 1990 ،برونلو( شود اشتغال می

هاي  در پژوهشی به بررسی رابطه نرخ 2گلدبرگ و همکاران

-1977ي هـا  سالدر کشور آمریکا براي  ارز و ناپایداري اشتغال

پرداخته و به این نتیجه رسیدند که نوسـانات دالر و بـاال    1997

رفتن آن ممکن است با ناپایداري اشتغال رابطه داشته باشد امـا  

ه روي مردان آنها با مطالع. هانه براي تمام صنایع یا تمام دوران

ســال متوجــه شــدند کــه  18-63غیرنظــامی در فاصــله ســنی 

هـایی وجـود دارد کـه افـزایش ناگهـانی دالر، ناپایـداري        نشانه

                                                   
1. Brunello (1990) 
2. Goldberg et al. (1999) 

هـا،   در نهایـت در بیشـتر بخـش   دهـد و   کارگران را کاهش می

گیرند تا  کارگران صنعتی بیشتر تحت تأثیر افزایش دالر قرار می

  ).209: 1999گلدبرگ و همکاران، (کاهش دالر 

ــه 3الکســاندر و همکــاران ــا عنــوان اشــتغال و  در مقال اي ب

هاي ارز با تأکید بر نقش آزادسازي و تکنولـوژي، در کشـور    نرخ

پرتغال، نشان دادند کـه درجـه آزادسـازي و سـطح تکنولـوژي      

کار  هایی براي اثر نوسانات نرخ ارز بر توسعه بازار نیروي  واسطه

مطـابق بـا برآوردهـاي آنهـا، بـا اینکـه اشـتغال در        . باشـند  می

رسد نسـبت   هاي مجهز به تکنولوژي پیشرفته به نظر می بخش

هاي واقعی ارز ایمن باشد، اما تغییـرات نـرخ ارز    به تغییرات نرخ

بیشـتر آزاد، اثـرات    تکنولـوژي و هاي کمتر مجهز بـه   در بخش

دهد که اثـر   هاي جریان کار نشان می تحلیل. قابل توجهی دارد

 باشد ها می ها همراه با تخریب شغل هاي ارز روي این بخش نرخ

  ).982: 2011الکساندر و همکاران، (

عنوان نوسانات نرخ ارز و رشد اشتغال  با يا مطالعه در 4ریدم

ساالنه در  يها فاده از دادهبا است ،هیتوسعه ترک در کشور در حال

اثر نوسـانات نـرخ    یشرکت خصوص 691 يبرا یتجرب یقیتحق

 2005 -1983 یبر رشد اشتغال بخش صنعت در دوره زمـان  ارز

ـ ارز مورد GMMو  VAR را با استفاده از مدل قـرار داده   یابی

نوسـانات نـرخ ارز از دو لحـاظ    دهـد کـه    نتایج نشان می. است

منجـر بـه کـاهش رشـد      يدار یبه طور معنـ  يو اقتصاد يآمار

  .)1127: 2010، ریدم(شود  می يدیتولي ها اشتغال در شرکت

از نوسانات نـرخ   يکاریب ریعنوان تأثپژوهشی با در  5فلدمن

کشـور   17 يهـا  اسـتفاده از داده  بـا  ی،صـنعت  يها ارز در کشور

ـ ، بلژشی، اتـر ایاسـترال ( یصنعت ، کانـادا، دانمـارك، فنالنـد،    کی

، سی، سوئد، سـوئ ای، ژاپن، هلند، نروژ، اسپانایتالیا فرانسه، آلمان،

بـه   VARو  GARCHبـه روش  ) متحده االتیانگلستان و ا

ی در دوره زمـان  يکـار ینـرخ ب  ياثر نوسانات نرخ ارز رو یبررس

از آن اسـت کـه    یحـاک  جیپرداخته اسـت و نتـا   1982 -2003

کـاهش  (ي کـار یب شینـرخ ارز منجـر بـه افـزا     ينوسانات باال

 ياثرگـذار  زانیـ کـه م  دهـد  مـی  نشـان  جینتا. شود می )اشتغال

   .)2: 2011، فلدمن(کوچک است 

  

                                                   
3. Alexandre et al. (2011) 
4. Demir (2010) 
5. Feldmann (2011) 
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  روش تحقیق .4

 GARCHو  ARCHهاي  معرفی مدل -4-1

بــراي محاســبه نااطمینــانی متغیرهــاي ســري زمــانی از انــواع 

هاي خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافتـه   مدل

 ARCH(p)تـرین نـوع آن مـدل     کـه سـاده   شود، استفاده می

انگـل  . پیشـنهاد شـده اسـت   ) 1982( 1باشد و توسـط انگـل   می

گوید در صورت نقض فرض واریانس همسانی در رگرسـیون   می

تـوان واریـانس ناهمسـان را تحـت یـک معادلـه        کالسیک می

کند که واریانس جزء اخـالل در   انگل استدالل می. برازش نمود

هـاي مختلـف خـود     تـابعی اسـت از وقفـه   رگرسیون کالسیک 

نژاد و گـودرزي فراهـانی،    عباسی(قبل هاي  ها در دوره مانده باقی

 باشـد  زیـر مـی   انگل بـه صـورت   ARCHمدل ). 125: 1392

  ):988-989: 1982انگل، (

)1                                                          (Yt=εth�

�

�
  

)2 (                                               ht=α0+α1Y���
�  

σ2عالمت اصلی انگـل بـراي   . برابر یک است εtکه واریانس 
t، 

ht باشد که همان واریانس ناهمسان شـرطی خودرگرسـیون    می

شرطی بودن واریانس به این دلیل است که واریـانس بـه   . است

. باشد وابسته بوده و مشروط به این مقادیر می Ytمقادیر گذشته 

تـوان بـا    را بهتـر مـی   Ytبا اضافه کردن فـرض نرمـال بـودن،    

توضیح داد کـه ایـن تـابع نشـان دهنـده اطالعـات         Ψt-1نماد

  :است tدردسترس در زمان 

)3                                               (Yt|Ψt-1~N(0,ht)  

  :تر زیر بیان شود تواند به شکل عمومی میتابع واریانس 

ht=h(Y���, Y���, ...,Y���,α)                          (4) 

ــه  ــد   pک ــه فرآین ــا مرتب ــت و  ARCHدر اینج ــردار  αاس ب

بـا ایـن    ARCHمـدل رگرسـیون   . پارامترهاي ناشناخته است

است و یک ترکیب  Yt ،Xtβآید که میانگین  دست می فرض به

 βگیرنـد و   قرار می t-1Ψزا در  زا و برون هاي درون خطی از وقفه

  :که یک بردار از پارامترهاي ناشناخته است

)5                                           (Yt|Ψt-1~N(Xtβ,ht)  

)6                                     (ht=h(εt-1,εt-2,…,εt-p,α)  

)7        (                                               εt=Yt-Xtβ  

هـاي واریـانس ناهمسـان را     تري از مـدل  شکل عمومی 2بارسلو

                                                   
1. Engle (1982) 
2. Bollerslev (1986) 

هـاي   کند که در آن واریانس پسماندها عالوه بـر وقفـه   ارائه می

هاي مختلف واریانس پسـماندها   مختلف خودشان تابعی از وقفه

فرآیند  در قالب GARCHمدل . باشد هاي قبل نیز می در دوره

GARCH(p, q) باشد به صورت زیر می :  

h�=α� +	∑ α�ε���
� +	∑ β�h���

�
���

�
���              (8) 

 εtواریـانس شـرطی جملـه     htطـوري کـه در معادلـه فـوق      به

، بـه صـورت فرآینـد    GARCHترین نوع مـدل   ساده. باشد می

GARCH(1,1) باشد که به صورت زیر است می:  

h�=α� +	α�ε���
� +	β

�
h���                           (9) 

  :میانگین واریانس غیرشرطی به این صورت است

E(ε���
� )=	σ�

� =	σ���
� =	σ� =	h�            (10) 

 : با شرایط زیر GARCH(p, q)براي مدل 

E(εt)=0                                                        (11) 

σ�
� =	

��

��	���	��
                                            12( ) 

Cov(εt,εs)=0 , t≠s                                         (13) 

  :مدل کامالً ایستا خواهد بود اگر و فقط اگر داشته باشیم

1−	∑ ��+	∑ �� > 0
�
���

�
���                         (14) 

بارسـلو،  (شـود   نامیده مـی  3ماندگارياین حاصل جمع، مجموع 

1986: 310-309.(  

  

  معرفی مدل اشتغال -4-2

به طور کلی سطح اشتغال در کشور با توجه به میـزان عرضـه و   

در شـرایطی کـه   . شـود  کار در اقتصاد تعیین می تقاضاي نیروي 

کار به میزان کافی وجود دارد و نسبت به تقاضاي  عرضه نیروي 

ست، میزان اشتغال برابـر بـا سـطح تقاضـاي     کار بیشتر ا نیروي 

با توجه به نتایج سرشماري عمـومی نفـوس و   . کار است نیروي 

ي مختلف، همواره جمعیـت  ها سالمسکن و طرح آمارگیري در 

فعال از جمعیت شاغل بیشتر بوده است، بنابراین در نظر گرفتن 

کار تعیین کننـده سـطح اشـتغال     این فرض که تقاضاي نیروي 

بر این اساس براي تعیین عوامل مؤثر . ور از انتظار نیستاست د

کـار   بر اشتغال باید به شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضاي نیـروي  

کار را  هاي مطرح شده در ادبیات تقاضاي نیروي  نظریه. پرداخت

هـاي   دسته اول، نظریـه . توان به دو دسته عمده تقسیم کرد می

ه در یـک مقطـع زمـانی    کار هستند کـ  ایستاي تقاضاي نیروي 

کـار از سـوي کارفرمایـان را     معین، وضـعیت تقاضـاي نیـروي    

                                                   
3. Persistence 
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کنند، که سطح اشتغال بـا اسـتفاده از حداکثرسـازي     بررسی می

سازي تابع هزینه تولیدکننـده تعیـین    ها یا حداقل تابع سود بنگاه

کـار   هـاي پویـاي تقاضـاي نیـروي      دسته دوم، نظریـه . شود می

کار از سوي واحدهاي تولیدي را طی  ي هستند که تقاضاي نیرو

: 1386امینـی و همکـاران،   (گیرنـد   چند دوره زمانی در نظر می

  .شود هاي دسته دوم استفاده می در این پژوهش از نظریه). 50

 1کار ابتدا در مطالعـات برچلینـگ   الگوي پویاي تقاضاي نیروي 

ــیر )1965( ــال و س ــرین )1966( 2، ب ــگ و ب ، )1967( 3، برچلین

و به دنبال آن، تحلیل تئوریک الگوي ) 1967( 4یت و ایرلنداسم

 5کـار بـه طـور گسـترده توسـط نیکـل       پویاي تقاضاي نیـروي  

کار  ابتدا فرض کنید الگوي تقاضاي نیروي . ارائه گردید) 1986(

  :به صورت زیر باشد

Ln(N*
t)=Ln(f(Xt))+Ut                                 (15) 

*Nکه در آن 
t  ریـزي شـده یـا     سطح اشتغال مطلوب یا برنامـه

کـار   باشد که به آن تقاضاي مطلوب بـراي نیـروي    بلندمدت می

بردار متغیرهاي مسـتقل مـورد نظـر در تـابع      Xtگویند،  نیز می

 *Nاز آنجـا کـه   . جمله اختالل اسـت  Utکار و  تقاضاي نیروي 

هـاي   گیري نیست، جهت تخمین مستقیماً قابل مشاهده و اندازه

گیري از فرمـول   اقتصادسنجی و تبدیل آن به مقادیر قابل اندازه

در ارتباط . شود یا فرآیند تعدیل جزئی استفاده می) 1988( 6نرالو

  :با فرآیند تعدیل جزئی دو نوع هزینه وجود دارد که عبارتند از

نشـان   DCهزینه عدم تعادل که بـا  : 7هزینه عدم تعادل -الف

کـار و   تفاوت بین تقاضاي مطلوب نیروي  شود، تابعی از داده می

  :باشد کار می تقاضاي واقعی نیروي 

DC = f(Ln(N*
t) - Ln(Nt))                            (16) 

ها رسیدن بـه سـطح مطلـوب اشـتغال      هاي بنگاه یکی از هدف

ها از سطح مطلوب اشتغال دورتـر شـوند،    هر چه بنگاه. باشد می

گردد و حداقل کردن شکاف بـین   میتر  هزینه عدم تعادل بیش

سطح مطلوب و سطح واقعـی اشـتغال، باعـث کـاهش هزینـه      

ها  اکنون پرسش اساسی این است که چرا بنگاه. شود ها می بنگاه

و واحدهاي اقتصادي به طور سریع قادر بـه حرکـت بـه سـمت     

سطح مطلوب اشتغال نیستند و چه مـوانعی در حـداقل نمـودن    

                                                   
1. Brechling (1965) 
2. Ball & Cyr (1966) 
3. Brechling & Brien (1967) 
4. Smyth & Ireland (1967) 
5. Nickel (1986) 
6. Nerlove (1988) 
7. Disequilibrium Cost 

تـوان در   دارد؟ پاسخ این پرسش را مـی هزینه عدم تعادل وجود 

  .یافت 8هاي تعدیل وجود هزینه

، به عنوان تابعی از ACهزینه تعدیل یا : هاي تعدیل هزینه -ب

اختالف بین سطح تقاضاي واقعی نیروي کـار در دوره جـاري و   

گـردد،   کار در دوره قبل تعریف می سطح تقاضاي واقعی نیروي 

  :یعنی

AC = g(Ln(Nt) - Ln(Nt-1))                          (17) 

ها در طول زمـان بـراي رسـیدن بـه سـطح مطلـوب        اگر بنگاه

کـار داشـته باشـند، بایـد      اشتغال، تصـمیم بـه تعـدیل نیـروي     

هاي استخدام و اخراج نیـروي   هاي تعدیل، از جمله هزینه هزینه

بنابراین بنگاه ممکن است هزینه عدم تعـادل را  . کار را بپردازند 

بـر ایـن اسـاس    . هاي تعـدیل بپـذیرد   لت باال بردن هزینهبه ع

هاي عدم تعـادل و   ها درصدد حداقل کردن مجموع هزینه بنگاه

، که به دالیـل  TCاي  تابع هزینه کل یک دوره. تعدیل هستند

شـود،   اقتصادسنجی به صورت فرم درجه دوم در نظر گرفته می

  :گردد میبه صورت زیر تعریف 

)18(  

TC = α1(Ln(N*
t) - Ln(Nt))

2 + α2(Ln(Nt) - 
Ln(Nt-1))

2 
با حداقل کردن هزینه کل نسبت بـه سـطح اشـتغال، خـواهیم     

  :داشت

)19(  
 Ln(Nt) - Ln(Nt-1) = λ(Ln(N*

t) - Ln(Nt-1)) 

 = λ)باشـد   کـار مـی   ضریب تعدیل نیـروي   λکه در آن 
��

��
) .

اصله بین سطح فگر آن است که چند درصد  ضریب تعدیل بیان

رابطه فـوق بـه   . شود واقعی و مطلوب اشتغال در هر سال پر می

بـر اسـاس   . معروف اسـت ) فرمول نرالو(سازوکار تعدیل جزئی 

توان نوعی ارتباط بین تقاضاي واقعی و مطلـوب   رابطه فوق می

بـا ترکیـب رابطـه فـوق و رابطـه      . براي نیروي کار برقرار نمود

*Ln(Nار ک تقاضاي مطلوب براي نیروي 
t)توان نوشت ، می:  

)20(  

Ln(Nt) = [λ Ln(f(Xt)) + λUt] / [1 - (1-λ)L] 
)21(  

Ln(Nt) = λLn(f(Xt)) + (1-λ)Ln(Nt-1) + λUt 

. جمله اخـتالل اسـت   Wt = λUtگر وقفه و  عمل Lکه در آن 

کار، برابـر یـک منهـاي ضـریب      بنابراین ضریب تعدیل نیروي 

                                                   
8. Adjustment Cost 
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کنیم  در این روش فرض می .اشتغال باوقفه در رابطه فوق است

 Nبرابـر بـا سـطح اشـتغال واقعـی یـا        Ndکار  تقاضاي نیروي 

، از روش 21در رابطـه   Xبراي تعیین متغیرهاي بردار . باشد می

بـا فـرض اینکـه    . کنـیم  حداقل کردن هزینه بنگاه استفاده مـی 

کار و سرمایه دو عامل اصلی تولید هستند، تـابع هزینـه    نیروي 

 Yشـود کـه    تعریـف مـی   C(Y, W, R)ورت کل بنگاه به ص

نرخ بهره یا هزینه اجاره  Rکار و  نرخ دستمزد نیروي  Wتولید، 

ایـن تـابع هزینـه بـا هـر یـک از       . باشـند  هر واحد سرمایه مـی 

هـاي   متغیرهاي مستقل، رابطه مستقیم داشته و بر حسب قیمت

بـا اسـتفاده از لـم    . باشـد  کار و سرمایه، همگن از درجه اول می

کار،  گیري از تابع هزینه نسبت به قیمت نیروي  و مشتق 1شپارد

کـه در آن تقاضـاي   . یـد آ دسـت مـی   کار به تابع تقاضاي نیروي 

  .هاي عوامل بستگی دارد کار به سطح تولید و قیمت نیروي 

)22 (  

Nd = 
��(�,�,�)

��
 = Nd(Y,W,R)  

یـد  هاي عوامـل تول  شامل سطح تولید و قیمت Xبنابراین بردار 

، معادله قابل 22و  21با ترکیب معادالت موجود در روابط . است

دسـت   کـار بـه صـورت زیـر بـه      تخمین الگوي تقاضاي نیروي 

  :آید می

)23(  

Ln(Nt) = a0 + a1Ln(Nt-1) + a2Ln(Yt) + 
a3Ln(Wt) + a4Ln(Rt) + Ut  

، کشش تولیـدي اشـتغال   a1 - 1که در آن ضریب تعدیل برابر 

a2  کشش دستمزدي اشـتغال ،a3     و کشـش تقـاطعی تقاضـاي

، 2اشـنفلتر و لیـارد  (است  a4کار نسبت به قیمت سرمایه  نیروي 

1986 :522-473.(  

گرفته خارجی و داخلـی ماننـد    انجام تجربی مطالعات اساس بر

ــر  ــو )2010(دمیـ ــدمن )1990(، برنلـ ــی ) 2011(، فلـ و مهرابـ

دف تحقیـق، متغیـر   و بر اساس هـ ) 1391(بشرآبادي و جاودان 

نااطمینانی نرخ ارز واقعی به عنـوان متغیـر مسـتقل اصـلی وارد     

  .مدل اشتغال شده است

  

  گیري بحث و نتیجه .5

در این تحقیق براي بررسی اثر نااطمینـانی نـرخ ارز واقعـی بـر     

، سهم اشتغال بخـش  سهم اشتغال بخش خدمات از اشتغال کل

                                                   
1. Schephard 
2. Ashenfelter & Layard (1986) 

ارزش افـزوده بخـش خـدمات بـه      AVتـابعی از   Nخدمات یا 

به جاي متغیر میـزان تولیـد بخـش    1383هاي ثابت سال  قیمت

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش خـدمات بـه    TKخدمات، 

حداقل دستمزد ماهانه تـأمین   W، 1383هاي ثابت سال  قیمت

 Mکـار،   اجتماعی به عنوان متغیر جانشین نرخ دستمزد نیـروي  

صـادرات   Xو  1383هاي ثابت سـال   واردات خدمات به قیمت

 URباشـد و متغیـر    می 1383هاي ثابت سال  خدمات به قیمت

شاخص نااطمینانی نرخ ارز واقعی، که روش به دست آوردن آن 

توضیح داده خواهد شـد، بـه ایـن الگـو اضـافه       1-5در بخش 

  .شود می

ا و هزینـه  هاي مربوط بـه دسـتمزده   با توجه به اینکه داده

استفاده از سرمایه در بخش خدمات موجـود نیسـت، در شـرایط    

توان به  رقابت کامل و با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس، می

کـار در بخـش    ها از نسبت سرمایه به نیروي  جاي نسبت قیمت

استفاده نمود، که شدت استفاده از  TKN = TK/Nخدمات یا 

ـ     را نشـان   Nو  TKین سرمایه بوده و جانشـینی یـا مکملـی ب

و از ایـن متغیـر بـه    ) 110: 1384محمودزاده و اسدي، (دهد  می

در مـدل  . شـود  عنوان متغیر جانشین قیمت سرمایه استفاده مـی 

به صورت لگاریتمی  TKNجز متغیر  اشتغال تمامی متغیرها به

تمامی متغیرهـاي مـورد نیـاز از مراکـز     . شوند در نظر گرفته می

ک مرکزي جمهوري اسـالمی ایـران، مرکـز    تولید آمار نظیر بان

ي هـا  سـال آمار ایران و بانک جهانی، به صورت ساالنه و طـی  

مبنـاي سـال پایـه بـراي     . انـد  آوري شـده  جمع 1391تا  1353

 1383هاي زمانی متغیرهاي داخلی مـورد اسـتفاده سـال     سري

 .باشد میالدي می 2005شمسی و متغیرهاي خارجی، سال 

  

  ااطمینانی نرخ ارز واقعیبرآورد شاخص ن -5-1

  تعیین مدل نرخ ارز واقعی -5-1-1

شود کـه از رابطـه    نشان داده می REXمتغیر نرخ ارز واقعی با 

  :آید زیر به دست می

)24                                 (REX=EX(CPIU/CPII)  

در بـازار غیررسـمی ارز،   ) دالر آمریکـا (نـرخ ارز   EXکه در آن 

CPIU     شاخص قیمت کاال و خدمات مصرف کننـده بـا سـال

شـاخص قیمـت    CPIIدر مناطق شهري آمریکـا و   2005پایه 

در منـاطق   1383کننـده بـا سـال پایـه      کاال و خدمات مصـرف 

  .باشد شهري ایران می

از آزمـون ریشـه واحـد     REXبراي بررسی ایستایی متغیر 
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دهد که  میکنیم که نشان  استفاده می 1یافته فولر تعمیم -دیکی

. باشد اما تفاضل مرتبه اول آن ایستاست ایستا نمی REXمتغیر 

بایــد از  GARCHو  ARCHهــاي  از آنجــایی کــه در مــدل

اسـتفاده کـرد، جهـت بررسـی اعتبـار       I(0)متغیرهاي ایستا یا 

یافته، از آزمون ریشه واحد  فولر تعمیم -آزمون ریشه واحد دیکی

کنـیم کـه    استفاده می به هنگام وجود شکست ساختاري 2پرون

دهد متغیر نرخ ارز واقعی دچار شکسـت سـاختاري در    نشان می

ریشـه  عرض از مبدأ شده است، یعنـی سـري زمـانی آن داراي    

  .باشد و ایستا است واحد نمی

و بـه   ARMA(p, q)هـاي   مدل نرخ ارز واقعی به فـرم مـدل  

مربـوط بـه بـرازش     نتایج. شود جنکینز نوشته می -روش باکس

  :برآورد ضرایب در زیر آمده است مدل و

  

REX = 6/1781  + 847/0 REX(-1) + 496/0 MA(1) 

t            ( 73/1 )           ( 67/9 )                ( 15/3 ) 

 R�2 = 873/0      D-W = 09/2       n = 38      

F = 6/128           ( 1391-1353 )                        (25) 

دهد تمام ضرایب در سـطح   برآورد مدل نرخ ارز واقعی نشان می

جز ضریب عرض از  مبدأ کـه   درصد معنی دارند به 99اطمینان 

هـم    R�2و Fآماره . درصد معنی دار است 90در سطح اطمینان 

تعـداد   n. باشـند  دهندگی باالي مدل می حاکی از قدرت توضیح

  .باشد نمونه می

  

سیک براي مـدل  بررسی نقض فروض کال -5-1-2

  نرخ ارز واقعی

بـرا، مشـخص    -گادفري و جـارك  -هاي بروش با انجام آزمون

ــدم    ــی، داراي ع ــرخ ارز واقع شــد جمــالت اخــالل در مــدل ن

  .خودهمبستگی بوده و نرمال هستند

  

 ARCHآزمون واریـانس ناهمسـانی    -5-1-2-1

LM  
دهـد   آمـده اسـت نشـان مـی     1در جـدول  که  نتایج این آزمون

پســماندهاي مــدل نــرخ ارز واقعــی داراي واریــانس ناهمســان 

بنابراین براي داشتن واریانس همسان در مدل نـرخ ارز  . هستند

 .استفاده کنیم GARCHو  ARCHواقعی باید از روش 

                                                   
1. Augmented Dickey- Fuller Test (ADF) 
2. Perron 

 ARCH LM نتایج آزمون واریانس ناهمسانی  .1جدول

 χ2  آماره Fآماره 
Prob F  Prob χ2  

31/4  05/4  045/0  044/0  

  محاسبات تحقیق: مأخذ

  

بــراي  GARCHو  ARCHتعیــین مــدل  -5-1-3

  نرخ ارز واقعی

پس از نشـان دادن اینکـه اثـر آرچ یـا واریـانس ناهمسـان، در       

جمالت اخالل مدل نرخ ارز واقعی وجود دارد و فـروض دیگـر   

کالسیک برقرار هستند، براي حل مشکل واریانس ناهمسانی و 

محاسبه نااطمینانی نرخ ارز واقعی، مدل نرخ ارز واقعـی کـه بـه    

 ARCHبرآورد شده بود را بـه روش   ARMA(1,1)صورت 

هـاي مختلـف، بـا     از بین مـدل . زنیم تخمین می GARCHو 

کـوئین، مـدل    -توجه به معیارهـاي آکائیـک، شـوارتز و حنـان    

ARCH(1)    که مقادیر معیارهاي آکائیـک، شـوارتز و حنـان- 

بنـابراین مـدل   . شـود  تر است انتخاب مـی  کوئین آن از همه کم

 / ARMA(1,1)نهـایی بـراي نـرخ ارز واقعـی بـه صـورت       

ARCH(1) نتایج مربوط به بـرازش مـدل و بـرآورد    . باشد می

���ε .آمده است 2ضرایب در جدول 
تـوان دوم خطـاي یـک     �

، نـرخ ارز  REXعرض از مبـدأ و متغیـر وابسـته     Cدوره قبل، 

  .باشد می واقعی

براي نرخ ارز  ARCH(1)نتایج برآورد مدل  .2جدول

  واقعی

  قسمت میانگین
قسمت واریانس 

  شرطی

C  AR(1) MA(1)  C  ε2  متغیر
t-1  

  574/0  1160683  608/0  826/0  153/1512  ضریب

انحراف 

  معیار
215/1173  083/0  147/0  651747  444/0  

  z 288/1  97/9  128/4  78/1  291/1آماره 

R�2 = 858/0       D-W = 14/2         n = 38         F = 11/57  

  محاسبات تحقیق: مأخذ
  

ــون   -5-1-4 ــاره آزمـ ــی دوبـ ــانس بررسـ واریـ

  ARCH LMناهمسانی

، بـر  ARCH LMبا انجام دوباره آزمون واریـانس ناهمسـانی   
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، کـه نتـایج آن در   ARMA(1,1) / ARCH(1)روي مـدل  

آمده است، مشخص اسـت کـه مـدل نهـایی نـرخ ارز       3جدول 

  .باشد واقعی داراي واریانس همسان می
  

 ARCH LMنتایج آزمون ناهمسانی واریانس  .3 جدول

  χ2 Prob F  Prob χ2 آماره Fآماره 

014/0  015/1  9/0  9/0  

 محاسبات تحقیق: مأخذ
  

تشکیل سري زمانی نااطمینـانی نـرخ ارز    -5-1-5

  واقعی

 / ARMA(1,1)بعد از تخمین مدل نرخ ارز واقعی به صورت

ARCH(1) سري واریانس جمالت اخالل مدل ،ARCH  را

سازیم که از آن به عنوان سري زمـانی شـاخص نااطمینـانی     می

نرخ ارز واقعی، در مدل اشتغال بخـش خـدمات ایـران اسـتفاده     

  .کنیم می

  

معرفی الگو و بـرآورد مـدل اشـتغال بخـش      -5-2

  خدمات ایران

  آزمون ریشه واحد -5-2-1

بـه منظــور آزمــون ایســتایی متغیرهـاي مــدل اشــتغال، بــراي   

 -از آزمـون دیکـی  .) نماد لگاریتم اسـت  L(ریتمیمتغیرهاي لگا

فـولر   -و متغیرهاي غیرلگاریتمی از آزمون دیکی 1فولر پیشرفته

آمـده   4شـود کـه نتـایج آن در جـدول      یافته، استفاده میتعمیم

 .است

  آزمون ایستایی متغیرها .4جدول 

  فولر پیشرفته - آزمون ریشه واحد دیکی  نام متغیر

LN I(1)  

LAV  I(1)  

LW  I(1)  

LTK  I(1)  

LX I(1)  

LM  I(0)  

LUR  I(0)  

  فولر تعمیم یافته - آزمون ریشه واحد دیکی نام متغیر

TKN I(1)  

 محاسبات تحقیق: مأخذ

                                                   
1. Dickey- Fuller GLS (ERS) 

برآورد الگوي پویا بـراي اشـتغال بخـش     -5-2-2

  خدمات

مــدل اشــتغال در بخــش خــدمات ایــران را بــه صــورت مــدل 

 1353براي دوره زمـانی  هاي ساالنه  لگاریتمی با استفاده از داده

گیریم و با توجه به آزمون ایستایی متغیرهـا   در نظر می 1391تا 

بودن متغیرهاي مدل، با اسـتفاده از نـرم افـزار     I(1)یا  I(0)و 

Microfit  به روشARDL هاي  تعداد وقفه. زنیم تخمین می

دهنده نیز با توجه بـه حجـم    بهینه هر یک از متغیرهاي توضیح

شود و  بیزین محاسبه می -نسبتاً کم نمونه توسط ضابطه شوارتز

نتیجـه تخمـین مـدل    . باشد حداکثر وقفه براي متغیرها یک می

آمـده   5در جدول شماره  ARDL(1,1,0,0,0,1,0,0)پویاي 

  ):باشد می LNمتغیر وابسته (است 

طبق برآورد ارتباط سطح اشتغال دوره جـاري بـا اشـتغال دوره    

است، یعنی سطح اشتغال تا حدود زیادي به سـطح   8/0گذشته 

کـار،   یا ضریب تعدیل نیروي  λ. اشتغال دوره قبل وابسته است

است، یعنی در هر سـال   λ=  1 - 8/0=  2/0در این مدل برابر 

مطلوب و واقعی اشـتغال پـر   درصد شکاف بین سطح  20تقریباً 

  . شود می

  برآورد الگوي پویاي اشتغال بخش خدمات .5جدول 

 نام متغیر ضریب  tآماره 

024/15  804/0  LN(-1) 

192/2-  193/0-  LAV 

133/2  17/0  LAV(-1) 

204/0  002/0  LW 

793/1-  197/0-  TKN 

854/2  172/0  LTK 

387/0  002/0  LX 

721/1-  0157/0-  LX(-1) 

217/2  0195/0  LM 

622/2  0172/0  LUR 

187/1-  328/1-  C 

R�� = 979/0    F = 78/169     n = 37   DW = 89/0   

   محاسبات تحقیق: مأخذ

درصد در ارزش افـزوده دوره جـاري بخـش     10با افزایش 

درصـد کـاهش    9/1کار یا اشـتغال   خدمات، تقاضا براي نیروي 

امـا   .خـدمات اسـت  نشانگر سرمایه بر شدن بخـش  یابد که  می

افزایش ارزش افزوده دوره قبل باعث افـزایش اشـتغال در دوره   

دلیل منفی شدن ضـریب ارزش افـزوده چنـین    . شود جاري می

  :شود توضیح داده می
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هاي اقتصادي در طول مدت فعالیتشان با توجه به شـرایط   بنگاه

و  (L)کـار   هـاي نیـروي    هاي متفـاوتی از نهـاده   موجود، نسبت

. گیرنـد  هاي مختلـف بـه خـدمت مـی     ، را در دوره(K)سرمایه 

هـا از نظـر    شود که توابع تولید بنگاه بنابراین در اینجا فرض می

پـذیر   ها از نـوع توابـع انعطـاف    پذیري به کارگیري نهاده انعطاف

در چنین حالتی مسیر توسعه بنگاه دیگر یک خط مستقیم . است

 2نمـودار  . باشـد  هایی داشته تواند انحنا و شکستگی نیست و می

  . عمومی از مسیر توسعه بنگاه به شمار آید تواند یک الگوي می
  

  
  انواع مسیر توسعه بنگاه .2نمودار 

  )99: 1384محمودزاده و اسدي، (: مأخذ

براي اینکه حاالت مختلف مترتب بر این مسیر توسعه را به 

گیـریم و   دقت تحلیل کنـیم، دو مقیـاس تولیـد را در نظـر مـی     

هاي مختلف حرکت از مقیاس اولیه تولید به مقیاس بعدي را  راه

سطح اولیـه تولیـد بنگـاه را بـر روي منحنـی      . کنیم بررسی می

 LSو  KSهـاي   هکه با میزان نهاد Sو در نقطه  Y1مقداري  هم

حال بنگاه براي گسـترش  . گیریم دست یافتنی است در نظر می

با پنج حالت ممکن در مـورد شـیوه    Y2به  Y1مقیاس تولید از 

سـه راهبـرد کلـی     لبها مواجه است که در قا کارگیري نهاده به

  :قابل بحث است

  ها به جاي نهاده دیگر راهبرد جانشینی یکی از نهاده -1

  یک نهاده و افزایش نهاده دیگر راهبرد ثبات -2

  راهبرد گسترش هر دو نهاده -3

که طـی آن سـرمایه جانشـین     Aبه  Sدو حالت حرکت از 

کـار   که عامـل نیـروي    Eبه  Sشود و حرکت از  کار می نیروي 

تغییـر  . گر راهبرد جانشینی اسـت  شود، بیان جانشین سرمایه می

ا ثابـت و  هـ  کـه طـی آن یکـی از نهـاده     Dو  Bبه  Sمکان از 

. یابد به نوعی نشان دهنده راهبرد دوم است دیگري افزایش می

که در نتیجه آن هر دو نهـاده   Cبه  Sسرانجام حرکت از نقطه 

در . یابد به نوعی نشان دهنـده راهبـرد سـوم اسـت     افزایش می

حرکت کرده  Aبه  Sراهبرد اول، تشخیص اینکه بنگاه از نقطه 

ارزش افزوده یا تولید بنگاه با هـر  ، با بررسی رابطه Eاست یا به 

بدین صورت که اگر تولید به . یک از دو نهاده روشن خواهد شد

کـار را   طور معکوس عامل سرمایه و به طور مثبت عامل نیروي 

صـورت گرفتـه، یعنـی     Eبه  Sتحت تأثیر قرار دهد، حرکت از 

فرآیند کاربر را انتخاب کرده است و اگر متغیـر تولیـد بـه طـور     

ی عامل کار و به طور مثبت عامل سرمایه را تحت تأثیر قرار منف

صـورت گرفتـه اسـت، یعنـی فرآینـد       Aبـه   Sدهد، حرکت از 

اگر بنگـاه در فرآینـد گسـترش    . بر را انتخاب کرده است سرمایه

مقیاس تولید از راهبرد گسترش هـر دو نهـاده اسـتفاده نمایـد،     

ارتباط مثبت وجـود  انتظار بر این است که بین دو نهاده و تولید 

  ).98-100: 1384محمودزاده و اسدي، (داشته باشد 

با افزایش یک واحد سرمایه سرانه در این دوره، اشـتغال در  

به عبارت دیگر . یابد درصد کاهش می 2/0بخش خدمات تقریباً 

کار و  منفی شدن این ضریب نشان دهنده جانشین بودن نیروي 

که در بـرآورد مـدل اشـتغال،     از آنجا. سرمایه در این دوره است

دهـد بـا    ضریب ارزش افزوده دوره جاري منفی است، نشان می

افزایش تولید و با ثابت در نظر گـرفتن سـایر شـرایط، سـرمایه     

  .کار در بخش خدمات شده است جانشین نیروي 

کـار   ضریب حداقل دستمزد تأمین اجتماعی بـراي نیـروي   

ن رابطه دستمزد بـا  دار نیست اما مثبت شد بخش خدمات معنی

مـدت   توان بر اسـاس منحنـی فیلیـپس در کوتـاه     اشتغال را می

منحنی فیلیپس رابطه معکوس بـین نـرخ افـزایش    . توضیح داد

دهد، بنابراین وقتی نرخ  دستمزدهاي پولی و بیکاري را نشان می

یابـد   کند بیکاري کاهش مـی  دستمزدهاي پولی افزایش پیدا می

ــ)616: 1376برانســون، ( ــرخ  ، ب ــا افــزایش ن ه عبــارت دیگــر ب

یک علت دیگر . کند دستمزدهاي پولی، اشتغال افزایش پیدا می

توان  کار با اشتغال را می براي مثبت شدن رابطه دستمزد نیروي 

این طور بیان کـرد کـه بخـش خـدمات، ترکیبـی از دو بخـش       

تصمیمات اقتصادي در بخـش دولتـی   . خصوصی و دولتی است

ساس حداکثرسازي سود اقتصادي نباشـد  ممکن است صرفاً بر ا

و به دلیل در نظر گرفتن برخی مالحظـات اجتمـاعی، در زمـان    

کـار در   افزایش بیکاري کل در جامعه، از طریق جـذب نیـروي   

هاي دولتی به افزایش اشـتغال کمـک کنـد و در نتیجـه      بخش

  .خیلی نسبت به افزایش دستمزدها حساس نباشد

ابـت ناخـالص در بخـش    درصـد سـرمایه ث   10بـا افـزایش   
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. یابد درصد افزایش می 7/1خدمات، اشتغال در این بخش تقریباً 

هـاي ثابـت، بـراي افـزایش      به عبارتی دیگر با افزایش سرمایه

هـا   کار براي اسـتفاده از سـرمایه   درآمد، نیاز به استخدام نیروي 

  .باشد می

صادرات خدمات با یک وقفه زمانی، باعث کاهش اشتغال و 

خدمات باعث افزایش اشـتغال در کـل بخـش خـدمات     واردات 

  .شود می

هدف این تحقیق به دست آوردن ضریب متغیر نااطمینـانی  

و با عالمت مثبـت بـرآورد    017/0نرخ ارز واقعی بود که برابر با 

درصد افزایش نااطمینانی نرخ ارز واقعی،  10یعنی با . شده است

بنابراین فرضـیه  . دیاب درصد افزایش می 17/0اشتغال هم تقریباً 

تحقیق یعنی وجود اثـر مثبـت نااطمینـانی نـرخ ارز واقعـی بـر       

  .شود اشتغال در بخش خدمات ایران، تأیید می

به منظور اطمینان حاصل کردن از کارایی برآورد معـادالت،  

 6هاي مربوط به فروض اسـتاندارد کالسـیک در جـدول     آزمون

هـا   تمال تمام آزمونبا توجه به اینکه مقادیر اح. بیان شده است

دهد که  است، نشان می 05/0باالتر از عدد ) مقادیر داخل پرانتز(

گونه مشکلی از لحاظ فروض کالسیک  الگوي مورد بررسی هیچ

ندارد به این معنی که خودهمبستگی بین اجزاي اخـالل وجـود   

نداشته، فرم تبعی مدل به خـوبی تصـریح شـده اسـت، توزیـع      

و مشکل واریانس ناهمسانی نیز وجود  اجزاي اخالل نرمال بوده

  .ندارد

  نتایج آزمون تشخیصی مدل .6جدول 

 Fآماره   LMضریب الگرانژ   هاي آماري آزمون

  507/0) 483/0(  73/0) 391/0(  عدم خودهمبستگی

  69/0) 414/0(  99/0) 319/0(  تصریح درست شکل تابعی مدل

  -  96/1) 375/0(  نرمال بودن جمالت اخالل

  709/0) 405/0(  73/0) 391/0(  واریانس ناهمسانیعدم 

  محاسبات تحقیق: مأخذ

  

برآورد الگـوي بلندمـدت اشـتغال بخـش      -5-2-3

  خدمات

آزمـون   tآمـاره  . پردازیم ابتدا به آزمون وجود رابطه بلندمدت می

برابر است با مجموع ضرایب متغیرهاي باوقفه مربوط به متغیـر  

وابسته، منهاي یک، تقسیم بر مجموع انحراف معیارهایشان، به 

  :شود صورت زیر محاسبه می

t=
�.�������

�.������
=	−3.64                               (26)  

دوالدو و آنجایی که کمیت بحرانی ارائه شده توسط بنرجـی،  از 

درصد با وجود یک وقفه از متغیـر   95، در سطح اطمینان 1مستر

اسـت، فرضـیه    -28/3، برابـر  50وابسته و تعداد نمونه حـداکثر  

این بدین معنی است که یـک رابطـه تعـادلی    . شود صفر رد می

نتایج برآورد بلندمـدت  . بلندمدت بین متغیرهاي الگو وجود دارد

  :آمده است 7الگو در جدول 

  برآورد الگوي بلندمدت اشتغال بخش خدمات  .7ول جد

  tآماره   ضریب  نام متغیر

LAV  118/0-  35/0 - 

LW  011/0  208/0  

TKN  1/0-  79/1 -  

LTK  88/0  57/2  

LX  066/0-  88/1 -  

LM  1/0  07/2  

LUR  088/0  24/2  

C  7952/6-  09/1 -  

  محاسبات تحقیق: مأخذ

 (LTK)در بین تمام متغیرها تشکیل سـرمایه ثابـت ناخـالص    

 داراي اثر بیشینه و مسـتقیم بـر روي اشـتغال بخـش خـدمات     

  .باشد می

ــدمات   ــزوده بخــش خ ــر ارزش اف ــی و  (LAV)متغی ــر منف اث

متغیر دسـتمزد  . دار بر روي اشتغال بخش خدمات دارد غیرمعنی

  .دار است کار هم مثبت و غیرمعنی نیروي 

دهد رابطه جانشینی بین سرمایه  سرمایه سرانه نشان میضریب 

  .کار در بخش خدمات در بلندمدت هم وجود دارد و نیروي 

کـار   عالمت ضرایب صادرات و واردات خدمات، دستمزد نیروي 

مـدت   و نااطمینانی نرخ ارز واقعی در بلندمدت مشابه مدل کوتاه

  .است

و  088/0برابر  (LUR)ضریب متغیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی 

درصد  10هنوز هم عالمت آن مثبت است یعنی در بلندمدت با 

درصـد   9/0افزایش نااطمینانی نرخ ارز واقعـی، اشـتغال تقریبـاً    

 .یابد افزایش می

  

برآورد الگوي تصحیح خطا بـراي اشـتغال    -5-2-4

  بخش خدمات

مـدت   نتایج برآورد الگـوي تصـحیح خطـا کـه نوسـانات کوتـاه      

دهد، در جـدول   به مقادیر تعادلی بلندمدت ارتباط می متغیرها را

                                                   
1. Banerjee, Dolado and Mestre 
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  :است آمده 8

برآورد الگوي تصحیح خطاي اشتغال بخش  .8جدول 

  خدمات

 tآماره   ضریب  نام متغیر

dLAV  193/0-  19/2 -  

dLW  002/0  2/0  

dTKN  197/0-  79/1 -  

dLTK  172/0  85/2  

dLX  002/0  38/0  

dLM  019/0  21/2  

dLUR  017/0  62/2  

dC  32/1 -  18/1 -  

ecm(-1)  19/0 -  64/3 -  

R�� = 554/0        D-W = 72/1         n = 37         F = 85/6   

 محاسبات تحقیق: مأخذ

بـه دسـت    -19/0ضریب جزء تصحیح خطا منفـی و برابـر   

مدت توسط  آمده که به این معنی است که تعدیل نوسانات کوتاه

مناسـب صـورت   خود سیستم به سمت تعادل بلندمدت چنـدان  

هاي به  درصد از عدم تعادل 19گیرد و در هر دوره در حدود  نمی

تـوان گفـت تعـدیل بـه      بنابراین می. شود وجود آمده، تعدیل می

  .گیرد سمت تعادل تقریباً به کندي صورت می

  

   گیري نتیجهبحث و  .6

با برآورد اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر سـهم اشـتغال بخـش    

تـوان   مدت، بلندمدت و مدل تصحیح خطا، مـی  هخدمات در کوتا

  :به نتایج کلی زیر رسید

دستاورد علمی این تحقیق ایـن اسـت کـه، ضـریب متغیـر       -1

ــرخ ارز واقعــی در مــدل  ــانی ن ــا، بلندمــدت و  نااطمین هــاي پوی

اگـر چـه انـدازه    . مدت، با عالمت مثبت برآورد شده اسـت  کوتاه

حقیقــات ضــریب آن بــزرگ نیســت امــا عالمــت آن خــالف ت

. هاي دیگر اقتصادي انجام شـده بـود   مشابهی بود که در بخش

در تحقیقی که توسـط مهرابـی بشـرآبادي و جـاودان، صـورت      

گرفته اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر اشتغال بخش کشـاورزي  

دانـش جعفـري و   منفی برآورد شده و در تحقیـق دیگـري کـه    

ثـر منفـی بـر اشـتغال     اند، نوسانات نرخ ارز ا همکاران انجام داده

اگر اقتصـاد شـامل سـه بخـش کشـاورزي،       .بخش صنعت دارد

صنعت و خدمات باشد، با وجود اثـر منفـی نااطمینـانی نـرخ ارز     

کار جـدا شـده از    واقعی بر دو بخش صنعت و کشاورزي، نیروي 

شـوند، بنـابراین اثـر     این دو بخش، جذب بخـش خـدمات مـی   

یش سـهم اشـتغال بخـش    نااطمینانی نرخ ارز واقعی باعث افـزا 

  .خدمات شده است

در مدل پویا و در دوره جاري عالمت منفی ضریب سـرمایه   -2

کـار و   دهنده وجـود رابطـه جانشـینی بـین نیـروي       سرانه نشان

از آنجایی که ضریب ارزش افزوده . سرمایه بخش خدمات است

توان نتیجه گرفت در هر دوره بـا   بخش خدمات منفی شده، می

همچنـین  . کار شده است تولید، سرمایه جانشین نیروي افزایش 

مدت نیز این رابطه جانشینی وجود دارد کـه   در بلندمدت و کوتاه

نتیجه تحقیـق  . باشد می این نتیجه، خالف نتیجه تحقیق امینی

 3حاضر از لحاظ تجربی قابل تأیید است، بـا توجـه بـه نمـودار     

دهد از سال  ان میروند تغییرات سرمایه سرانه در طول زمان نش

به بعـد سـرمایه سـرانه بخـش خـدمات رونـدي تقریبـاً         1369

  .صعودي داشته است
  

 
  رانیبخش خدمات ا سرانه هیسرما .3 نمودار

   محاسبات تحقیق: مأخذ

ضرایب صادرات خدمات با یک وقفه زمانی در مـدل پویـا و    -3

صادرات خدمات در بلندمدت، منفی و واردات خدمات، در هر دو 

توانـد باشـد    یک علت آن این می .مدل، مثبت برآورد شده است

بر و خدمات وارداتـی بیشـتر    که خدمات صادراتی بیشتر سرمایه

به عبارت دیگر افـزایش صـادرات خـدمات از     .کاربر بوده است

طرفی باعث افزایش رشد و از طرفی دیگر باعث کاهش اشتغال 

باعـث   شـود و افـزایش واردات خـدمات    در بخش خـدمات مـی  

ایـن  . شـود  کاهش رشد و افزایش اشتغال در بخش خدمات می

کنـد کـه رسـیدن بـه رشـد       مسئله از این جهت اهمیت پیدا می

اقتصادي باالتر و اشـتغال کامـل، دو هـدف اصـلی در اقتصـاد      

کالن هستند که در تجارت خارجی بخـش خـدمات، در جهـت    

 . کنند خالف هم حرکت می
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  پیشنهادات  -6-1

توان پیشنهادات  ایج این تحقیق و شواهد موجود میبر اساس نت

زیر را به مجموعـه دولـت، بانـک مرکـزي ایـران و مسـئولین       

  :گذاري کشور، ارائه کردقانون

برآورد مثبت ضریب متغیـر نااطمینـانی نـرخ ارز واقعـی، در      -1

مدل اشتغال، اگر چه در ظاهر نتیجه خـوبی اسـت امـا در واقـع     

هـاي   ه در اشـتغال دیگـر بخـش   کننده ضـعفی اسـت کـ   پنهان

اقتصادي در نتیجه وجود نااطمینانی در نرخ ارز واقعی به وجـود  

آمده است، به عبارتی دیگر این افزایش اشتغال در نتیجه رشـد  

این مسئله نشان دهنده لـزوم  . طبیعی بخش خدمات نبوده است

توجه بیشتر مسئولین اقتصادي کشور، جهـت کنتـرل نوسـانات    

  .باشد می مدت و بلندمدت ت آن در کوتاهنرخ ارز و ثبا

افزایش صـادرات خـدمات از طرفـی باعـث افـزایش رشـد        -2

اقتصادي و از طرفـی دیگـر باعـث کـاهش اشـتغال در بخـش       

شود و افزایش واردات خدمات باعث کاهش رشـد و   خدمات می

از آنجـایی کـه ایـن    . شود افزایش اشتغال در بخش خدمات می

درات و واردات خـدمات در تمـام   ها بـراي ضـرایب صـا    عالمت

هاي بخش خـدمات ممکـن اسـت بـه همـین شـکل        زیربخش

هـاي بخـش    شود ابتدا براي تمـام زیـربخش   نباشند، توصیه می

خدمات، مدل اشتغال به صورت جداگانه برآورد شود و بعد از آن 

هایی که عالمت ضـریب صـادرات و وارداتشـان     براي زیربخش

ره اینکـه بـه کـدام یـک از دو     همانند تحقیق حاضر است، دربا

هدف ایجاد اشتغال بیشـتر یـا داشـتن رشـد اقتصـادي بیشـتر،       

  .گیري شود اهمیت بدهند، تصمیم

بخش خصوصی شـامل قسـمت بزرگـی از بخـش خـدمات       -3

توان با اصـالح موانـع قـانونی، مخصوصـاً قـوانین       می. شود می

و کار، مشکالتی که مـانع رشـد بیشـتر      مربوط به فضاي کسب

بخـش خصوصــی و در نتیجــه رشــد بیشــتر بخــش خــدمات و  

  .شود را کاهش داد افزایش اشتغال کشور می

هاي بخـش خـدمات،    بر بودن اغلب فعالیت به دلیل سرمایه -4

بـا  . معموالً براي شروع یک فعالیت نیاز به سرمایه زیادي اسـت 

توان هم باعث افزایش رشـد   ایجاد تسهیالت مناسب بانکی، می

  .هم افزایش اشتغال در بخش خدمات شداقتصادي و 
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