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  چكيده

 ريزانبرنامه روييكي از موضوعات مهم پيش) 1384-88( هزار شغل طبق برنامه چهارم توسعه 950ايجاد ساالنه 

بيني  خواهد بود و پيش درصد4/3يروي كار حدود طبق اين برنامه متوسط نرخ رشد ساالنه عرضه ن. ايران است

با وجود . شود در هر سال برسد كه اين امر موجب كاهش بيكاري  درصد3/4 شده است كه تقاضاي نيروي كار به

  ستانده و اولويت- د، استفاده از جدول دادهريزي اشتغال كمك كنتواند به برنامهترين ابزاري كه مي، يكي از مهماين

ري آخرين كارگي، با بهپژوهشبنابراين در اين .  اشتغال را دارندظرفيتهايي است كه بيشترين دادن به بخش

در اين مقاله، خدمت مالي در . دشو ستانده در ايران، اهميت بخش مالي در ايجاد اشتغال بررسي مي-جدول داده 

 ،هاي اقتصاديد كه همانند ساير بخششومي عنوان بخشي تلقي بخش تفكيك شده است، به35اقتصاد ايران كه به 

هاي ديگر  از بخش،ي تسهيل جريان وجوه و انتقال ريسكاين بخش برا. يك تابع توليد از نوع لئون تيف دارد

پيوند پيشين و ارتباط دوم را پيوند روابط نوع اول را . فروشدها ميد و توليداتش را به آنكنهايي را دريافت مينهاده

و توليد  كشش مستقيم اشتغال  ستانده،-براي محاسبه اين پيوندها، كشش اشتغال و توليد كل داده. نامندپسين مي

در ضمن . گيردستانده و شاخص پيوند پسين ارزش افزوده و پيشين تقاضاي نهايي مورد استفاده قرار مي - داده

نتايج حاكي از آن است كه بخش خدمات  .دشو حذف فرضي اين بخش در توليد و اشتغال كشور محاسبه ميآثار

افزون بر اين، اگرچه پيوند پيشين . قرار دارد)  بخش35از ( كشش كل اشتغال و توليد 30 و 27مالي در رتبه 

الگوي  (814/215 حذف آن موجب از دست رفتن ليكنها چندان قوي نيست، بخش خدمات مالي با ديگر بخش

  .شودفرصت شغلي در اقتصاد مي) الگوي گش( نفر 038/687و ) لئون تيف

 .، روش حذف فرضي بخش خدمات مالي، اشتغال، پيوند پيشين، پيوند پسين: كليديكلمات
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 مقدمه
آيد و پيوسته شمار مياي بههاي اقتصاد هر جامعهترين بخشخدمات مالي يكي از زيربنايي

 نقدينگي فراهم. دشوها ميهاي اقتصادي باعث تغييرات كمي و كيفي آندر رويارويي با ساير بخش

 هايباشت سرمايه پروژهسوي انشده از سوي نهادهاي مالي، از طريق تسهيل جريان وجوه نقد به

هاي خدمات مالي  تكاثري فعاليتاز سوي ديگر آثار. شودمي اقتصادي، موجب رشد اقتصادي

هاي ديگر نيز قابل عنوان يك بخش از اقتصاد از طريق افزايش تقاضاي آن براي ستانده بخشبه

ش براي شود كه تقاضاي آن بخافزايش تقاضا براي ستانده هر بخش سبب مي. بررسي است

 تأمين تقاضاي افزايش يافته همچنين . از جمله نيروي كار افزايش يابد،هاي توليدخريد نهاده

هاي توليد هر يك از كارگيري مقدار بيشتري از نهادهها، مستلزم بهبراي محصول ساير بخش

 .يابدي م ديگر تقاضاي نيروي كار افزايشهاي اقتصاد كشور است كه از اين طريق نيز يك باربخش

امروزه در كشور ما بحث اشتغال كامل منابع انساني و كاهش هرچه بيشتر نرخ بيكاري مورد 

اجراي ضربتي  –تشكيل شوراي عالي اشتغال . توجه سياستگذاران اقتصادي و اجتماعي است

هايي است كه هاي كوچك و زود بازده از جمله سياست تصويب و اجراي طرح بنگاه– 44اصل 

 هامصوبهها و  تمام طرحدرستبا فرض اجراي . شودكار گرفته ميله با مشكل بيكاري بهبراي مقاب

،  اين برنامهبراساسزيرا . رسدنظر ميطي برنامه چهارم توسعه، مهار پديده بيكاري ضروري به

. د درصدي را تجربه كن4/8 بيكاري 1388 هزار شغل نياز است تا ايران در سال 950ساالنه به

 ديدگاه هاي كليدي اقتصاد ايران ازبندي بخشتوان از طريق شناسايي و رتبه راستا ميدر همين

هاي اقتصادي گذاري خارجي در فعاليتگذاري داخلي و جلب سرمايهاشتغال و تشويق سرمايه

  . دكر رشد بيشتر اشتغال را در كشور فراهم اسباباشتغالزا، 

گي روابط متقابل بخش خدمات مالي با ساير هدف اين تحقيق ارائه تصوير روشني از چگون

براي اين منظور در قالب يك جدول . ها با تأكيد بر نقش اشتغالزايي آن در كشور استبخش

  ستانده–هاي پيوند پيشين و پسين، كشش توليد و اشتغال داده  بخشي از شاخص35  ستانده –داده 

  .دشوش در اقتصاد كشور تبيين  تا جايگاه اين بخشده است،و روش حذف فرضي استفاده 

  

  ادبيات موضوع - 1

هاي نوين تقسيم هاي سنتي و روش روش:گيري روابط بين بخشي به دو دستههاي اندازهروش

  :شوندمي
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  1 روش سنتي- 1- 1

 باشند، آنگاه ضريب اشتغال j ترتيب بيانگر ميزان توليد و سطح اشتغال بخش بهLj و Xjاگر 

  :صورت زير تعريف كردن بهتوانظر را مي بخش مورد

Xj

Lj
ej=         n,....,3,2,1J =  

ضريب اشتغال بيانگر اين موضوع است كه هر واحد توليد در ازاي چند نفر نيروي كار 

منظور بيان به. دهدضريب فوق فقط ارتباطات مستقيم اشتغال را نشان مي. حاصل شده است

در . شود استفاده مي)L(رمستقيم از ماتريس معكوس ضرايب اشتغال ارتباطات مستقيم و غي

 به ازاي هر واحد افزايش در i  بيانگر ميزان اشتغال ايجاد شده در بخشL ij  هر عضوLماتريس 

  .است  jتقاضاي نهايي و يا ارزش افزوده بخش 

ماتريس  را درب اشتغال رايب اشتغال بايد ماتريس قطري ضرايبراي محاسبه ماتريس معكوس ض

ماتريس معكوس  دست آوردنهمراحل ب. دكر ضرب 3 و ماتريس معكوس گش2معكوس لئون تيف

 :دكرصورت زير بيان توان بهاشتغال لئون تيف و گش را مي

1ZxA -الف 1xB و =−    ماتريس مبادالت واسطه zب فني،  ماتريس ضرايAكه در آن  =−

را ها ماتريس قطري است كه عناصر قطر اصلي آن معكوس ستانده كل بخش −1xخشي و ببين

  . ب ستانده است  نيز ماتريس ضرايB دارد وبيان مي

 I هاكه در آن شوند، كه به ترتيب ماتريس لئون تيف و ماتريس گش خوانده مي)I-B( و )I-A( -ب

  . ماتريس قطري يكه است

)- ج ) 1
AI

) و−− ) 1
BI

گش  تيف و ماتريس معكوسترتيب ماتريس معكوس لئون كه به−−

  تيف پيوند پيشين مستقيم و جمع ستوني عناصر ماتريس معكوس لئون. شوندناميده مي

غيرمستقيم را  غيرمستقيم و جمع سطري عناصر ماتريس معكوس گش، پيوند پسين مستقيم و

 )نگرش توليد( .كندميمعلوم 

)-د ) 1
AIeL

1B)e(ILو=−−   بيانگر ماتريس معكوس اشتغال لئون تيف و ماتريس=−−

   جمع ستوني عناصر ماتريس معكوس اشتغال )c(همانند رابطة . معكوس اشتغال گش است

                                                
1 Traditional approach 
2 Leontif matrix inverse 
3 Gosh matrix inverse 
 



   همايش بانكداري اسالمي نوزدهمينمقاالت   مجموعه                                                                 498

 

 

گش  عكوستيف پيوند پيشين مستقيم و غيرمستقيم و جمع سطري عناصر ماتريس ملئون

  )نگرش اشتغال.(كندپسين مستقيم و غيرمستقيم را معلوم  مي پيوند

در بردار ) دو نگرش توليد و اشتغال(تيف و گش هاي معكوس لئوناز حاصل ضرب ماتريس - هـ

  .آيددست ميها بهتقاضاي نهايي، پتانسيل بالقوه توليد و اشتغال بخش

 
  1 هيرشمن– الگوي راس موسن -1-1-1

هاي قدرت و حساسيت انتشار نيز موسوم  روش پيوندهاي پيشين و پسين كه به شاخصدر اين

  :شوندصورت زير محاسبه ميتيف و گش بههستند با استفاده از ماتريس معكوس ضرائب اشتغال لئون

  

∑=
=

n

1i
LijLj و 

∑∑

=

= =

n

1i

n

1j
Lij

nLj
Uj قدرت انتشار  

∑

∑ ∑−−
=

=

= =
n

1i

n

1i

n

1i

2

Lijn
1

Lij)n
1(Lij

1n
1

Vjعيار قدرت انتشارنحراف م ا  

∑=
=

n

1j
LijLi و 

∑∑

=

= =

n

1i

n

1j
Lij

nLi
Ui حساسيت انتشار  

∑

∑ ∑−−
=

=

= =
n

1j

n

1j

n

1j

2

Lijn
1

Lij)n
1(Lij

1n
1

Vi انحراف معيار حساسيت انتشار  

د كه در كرفقط بايد توجه .  عنصري از ماتريس معكوس اشتغال استLij كه در روابط فوق

حساسيت  و در محاسبه) تقاضا طرف( تيفمحاسبه قدرت انتشار از ماتريس معكوس اشتغال لئون

  .شود، استفاده مي)طرف عرضه(انتشار از ماتريس معكوس اشتغال گش 

 ، بخش مذكور در ازاي يك)Uj>1(باشد  يك اگر شاخص قدرت انتشار يك بخش بزرگتر از

  . اشتغال در كل اقتصاد نياز داردچشمگير به افزايش ،اشواحد افزايش در تقاضاي نهايي

                                                
1 Rasmussen – Hirschman method 
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 ، بخش مذكور در ازاي)Ui>1( باشد يكشاخص حساسيت انتشار يك بخش بزرگتر از اگر 

راس  . اشتغال در كل اقتصاد نياز داردبسياراش به افزايش يك واحد افزايش در ارزش افزوده

 نسبتاً كوچكي داشته Vi  و Vj و  بزرگتر از يكUi و Ujموسن بخشي را كليدي دانست كه 

Vjكوچك بودن . باشد د كه ارتباط بخش موردنظر با ديگر شوصورت تعبير مي به اينViو   

  .صورت متوازن استهاي اقتصادي بهبخش

 تيف وفقط از ماتريس معكوس لئون. صورت فوق استنحوه عمل در نگرش توليد به

  .شودگش استفاده مي ماتريس معكوس

 
  1 ستانده– الگوي كشش داده -2-1-1

 ي تعيين مشاركت يك بخش در اقتصاد در كنار شاخص پيوندهايعنوان شاخصي برااين روش به

شاخص كشش، اهميت يك بخش را هم از جهت نقش آن در . شودپيشين و پسين استفاده مي

شاخص كشش اشتغال كل . دهد ميهاي ديگر اقتصاد نشانتقاضاي نهايي وهم پيوند با بخش

  :شودصورت زير تعريف ميبه

 (Yj/ L)∑ LijTEE2
Lyj=  

درصد تغيير در اشتغال كل ناشي از يك درصد تغيير در تقاضاي  TEE Lyjدر رابطه فوق 

 yj. تيف است عنصري از ماتريس معكوس اشتغال لئونLijدهد و ام را نشان ميjنهايي بخش 

  .ن كل اقتصاد است شاغالL ام و jتقاضاي نهايي بخش 

 ام را روي jين كشش اثر تغيير تقاضاي نهايي بخش ا: ستانده - كشش مستقيم اشتغال داده

  :دشودهد و از فرمول زير محاسبه مياشتغال همان بخش نشان مي

DEE3
Ljyj  = Ljj (yj / Lj)  

  

 عناصر قطر اصلي Ljjام و j اشتغال بخش Ljكشش مستقيم اشتغال و  DEE Ljyjكه  در آن 

ها در نگرش توليد همانند فوق شنحوه محاسبه كش.  استتيفماتريس معكوس اشتغال لئون

  .شودتيف استفاده ميتنها از ماتريس معكوس  لئون است و

  

                                                
1 Elasticity input – output table method 
2 Total elasticity employment 
3 Direct elasticity employment 
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   1هاي نوين روش- 2-1

وجود آمده در اقتصاد درصورت  بهها به برآورد كمي كاهش ستانده و اشتغالدر اين روش

وسيله به  ستانده- بنابراين اين روش در الگوي داده. شودحذف فرضي يك بخش خاص اقدام مي

)  به روش مورد نظربا توجه(حذف سطر و ستون مربوط به بخش موردنظر و يا تغييرات دلخواه 

الزم به .  قابل مدل سازي است)B(ب ستانده  و ماتريس ضراي)A(ب فني در ماتريس ضراي

 حاصل هاي و ماتريس)A(توضيح است كه براي محاسبه پيوندهاي پيشين از ماتريس ضرايب فني 

هاي حاصل از  و ماتريس)B(و براي محاسبه پيوندهاي پسين از ماتريس ضرايب ستانده از آن 

[صورتدر حالت كلي جدول ضرايب فني به. شودآن استفاده مي
22A
12A [

21
11

A
A

A= و جدول ضرايب 

[ستانده به صورت
22B
12B [

21B
11BB= كنيممنظور سهولت اقتصاد را دو بخشي فرض ميبه. (است .(

  .دهد، هفت روش حذفي ممكن را نشان مي1جدول شماره 
   

   ستانده دوبخشي-هاي حذفي ممكن با در نظر گرفتن يك جدول داده روش:1 جدول شماره

شماره
  

  توضيح روش
ماتريس ضرايب فني پس 

  از تغييرات اعمال شده

  ماتريس ضرايب ستانده 

  پس از تغيير اعمال شده

[  حذف كليه پيوندهاي بخش اول   1
22A

0 [00A`=  ]
22B

0  [00   B`=  

2  
  حذف كليه روابط پيشين و پسين

  بخش اول به جز روابط درون بخشي آن
]

22A
0[0 11A  A`=  ]

22B
0 [011B   B`=  

[  حذف كليه روابط پيشين بخش اول  3
22A
12A   [00  A`=  ]

22B
12B    [00B`=  

[  حذف كليه روابط پسين بخش اول  4
22A

0 [
21A

0  A`=  ]
22B

0 [
21B

0   B`=  

5  
 حذف كليه روابط پسين بخش اول

  به جز پيوندهاي دروني آن
]

22A
0 [

21A
11A  A`= ]

22B
0 [

21B
11B

   B`=  

6  
 حذف كليه روابط پيشين بخش اول

  به جز پيوندهاي دروني آن
]

22A
12A [0 11A  A`= ]

22B
12B  [011B   B`=  

[  حذف روابط درون بخشي بخش اول  7
22A
12A [

21A
0  A`= ]

22B
12B [

21B
0   B`=  

  6شماره  منابع :خذأم

                                                
1 Modern approach 
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 و) نگرش توليد(تيف وگش منظور محاسبه اثر يك بخش حذف شده، ماتريس معكوس لئونبه

 .كنيممي را در بردار تقاضاي نهايي ضرب) نگرش اشتغال(تيف و گش ماتريس معكوس اشتغال لئون

 توان توليد )قبل از حذف(و حالت اوليه ) پس از حذف(كل حالت ثانويه تفاوت ستانده كل و اشتغال 

 توانمي تفاوت را بديهي است اين مقدار. دهدو اشتغال بخش مربوطه را در كل اقتصاد نشان مي

تعطيلي آثار توان بنابراين در روش حذف فرضي به آساني مي. دكرها محاسبه براي تمامي بخش

  .اشتغال كشور را در حاالت مختلف محاسبه نموديك صنعت را در توليد و 

  

   ادبيات موضوع و مطالعات تجربي-2

گروهي . در رابطه با تعامل توسعه بخش خدمات مالي و توسعه اقتصادي، دو مكتب متمايز است

 گروهي كه توسعه مالي محصول افزايش نرخ سرمايه گذاري فيزيكي است درحالياين باورند كه بر

معتقد ) 1973 (1عنوان مثال شاوبه .دانندمالي را علت رشد و توسعه اقتصادي ميديگر نهادهاي 

به اعتقاد او تفاوت در كميت .  رشد اقتصادي هستندايكه بازارهاي مالي داراي نقش كليدي بر است

تواند بخش مهمي از تفاوت نرخ رشد اقتصادي سسات مالي ميؤو كيفيت خدمات ارايه شده توسط م

 عنوان تنها به،مقابل، نگرش ديگري وجود دارد كه به خدمات مالي در .رها را توضيح دهددر بين كشو

اند و معتقدند الهام گرفته) 1952 (2پيروان اين مكتب از نظرات رابينسون. كننديك صنعت نگاه مي

الت كه خدمات مالي در قياس با ديگر عواملي كه بر تفاوت رشد اقتصادي بين كشورها اثر گذارند، ح

مالي      هايسازمان معلوم شد كه) 1986( 3هاي رومر ميالدي با تالش80در دهه . انفعالي دارند

آنچه مسلم است بازارهاي مالي نقش . ثير قرار دهندطور مداوم رشد اقتصادي را تحت تأتوانند بهمي

سمت  هاندازهاي جامعه را ب اطالعاتي دارند و پس–هاي مبادالتيمهمي در كاهش هزينه

دهدكه نشان مي) 2000(مطالعات لوين  .كنندگذاري هدايت ميهاي سرمايه پروژهترينپربازده

هاي پايين درآمدي براي باال بردن سطح زندگي خود استفاده بيشتري از توسعه بازارهاي مالي دهك

وزيع ناعادالنه  سبب كاهش ت،هاي ماليگريزيرا توسعه اين بازارها و عملكرد درست واسطه .برندمي

 هاي بند ج اصلاين تحقيق با توجه به سياست. شودكاهش فقر و افزايش رشد اقتصادي مي درآمد،

هاي مالي  بخش بزرگي از سيستم بانكي و بخش،يرا طبق اين بندز. كند اهميت بيشتري پيدا مي44

حصار دولتي، نقش رود با خارج شدن اين بخش از انو انتظار مي شودبه بخش خصوصي واگذار مي

                                                
1 show 
2 Robinsson 
3 Romer 
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هاي اقتصادي، الگوي هاي تحليل بخش ديگر يكي از روشسوياز . شودآن در اقتصاد ايران پررنگ 

شود، ساختار ستانده استخراج مي - كه از الگوي داده هاييبه كمك شاخص.  ستانده است-داده

ه دو صورت قابل ستانده ب - تحليل ساختاري الگوي داده. ها در طول زمان قابل بررسي استبخش

  :استفاده است

ها در يك كشور در يك زمان مشخص مقايسه ساختار اقتصادي يك بخش معين يا كل بخش -اول

  .  ستانده قابل استخراج است-كه فقط از يك جدول داده

 مقايسه ساختار اقتصادي يك كشور، يك فعاليت اقتصادي و يا يك بخش در دو يا چند دوره -دوم

  . ستانده نياز است- در اين حالت به بيش از يك جدول  دادهزماني مختلف كه 

) 1376(ولدخاني.  دو مورد صورت گرفته استبراي ايناي  گستردهدر ايران تحقيقات نسبتاً

هاي  پژوهشي انجام داده كه در آن اهميت بخش1367سال   ستانده-با استفاده از جدول داده

نقش صنعت برق در اقتصاد ) 1382(و نگهبانشريفي . اقتصادي در سطح ملي بحث شده است

 1370وضعيت بخش خدمات مالي را با استفاده از جدول سال) 1383(ايران و كشاورز حداد 

 -دادههاي ولهاي اخير كه جددر سال. اهيم كرد كه به تفصيل به آن اشاره خواندكردهبررسي 

. صورت نوع دوم هم فراهم شده است امكان مطالعه به،ستانده متعددي براي ايران فراهم شده است

كرده بررسي  ) 1352-1379( جايگاه بخش حمل و نقل را در دوره) 1384( عنوان مثال بزازانبه

ساختار ) 1348،1365،1370،1379( ستانده -  و در تحقيقي ديگر به كمك چهار جدول دادهاست

 حاضر ادامه مطالعات گذشته از مطالعه.  بخش اقتصاد ايران بررسي كرده است20كل اقتصاد را براي

به همين منظور از تنها تحقيق انجام شده در اين زمينه كه توسط كشاورز حداد با . نوع دوم است

 كه 1380گيريم و نتايج آن را با جدول سال بهره ميانجام شده است 1370استفاده از جدول سال

 7ضمن آنكه در اين مطالعه از . يمكن ستانده موجود در كشور است مقايسه مي- آخرين جدول داده

  .شودروش استخراج فرضيه اي  نيز استفاده مي

 
  مات مالي در توليد و اشتغال كشور جايگاه بخش خد-3

  بخش تقسيم35براي تعيين جايگاه بخش خدمات مالي در توليد و اشتغال، اقتصاد كشور به 

 ز آمار ايران است كه آخرين جدول مرك1380ستانده سال  - داده مبناي محاسبات جدول. شودمي

سسات ؤبانكداري و م هاي بيمهدر اين جدول بخش. شودمنتشر شده در كشور محسوب مي

ستانده مورد  -  عنوان يك صنعت مستقل در جدول دادهاند و اين بخش بهمالي با هم ادغام شده

ي مختلف از نتايج هابراي محاسبه ضرايب مربوط به اشتغال در بخش .گرفته استتحليل قرار 
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. شده است استفاده 1380هاي سالگيري و نمونه1385 و 1375هاي تفصيلي سرشماري سال

منظور ما از پيوند پيشين در اين بخش تأثير افزايش يك واحد تقاضاي نهايي بخش مفروض بر 

ه توليد و اشتغال كل اقتصاد و پسوند پسين تأثير تغيير در ارزش افزوده يك بخش در ستاند

  .هاستساير بخش

  

   هيرشمن– رهيافت راس موسن - 3- 1

هاي مختلف اقتصادي  پيوندهاي پيشين و پسين نرمال شده بخش3 و 2 شماره هايجدول

 و هاي محصوالت الستيكي و پالستيكي بخش، اين رهيافت از ديدگاه توليدبراساس. دهدرا نشان مي

 بخش محصوالت ،و از ديدگاه اشتغال و كاالهاي متفرقه طبقه نشده كليدي هستند جواهر

  .ساخته شده از چوب، چوب پنبه، ني و مواد حصير بافي كليدي شناخته شده است

 دارد يكدر نگرش توليد، بخش خدمات مالي تنها به اين دليل كه قدرت انتشار كمتر از 

 ساسيتح  است، ولييك كه كمتر از ، است666/0قدرت انتشار اين بخش . شودكليدي محسوب نمي

 و هاستانحراف معيار قدرت و حساسيت اين بخش كمتر از ميانگين كل بخش.  است167/1انتشار آن 

  .ها توزيع شده استصورت متوازن بين بخشبه

به اين .  است284/1) يب تكاثرضر(اين بخش داراي پيوند پيشين مستقيم و غيرمستقيم 

به ( ميليون ريال 284/1 افزايش يابد،  كه اگر تقاضاي نهايي اين بخش يك ميليون ريالمعنا

پيوند پسين مستقيم و غيرمستقيم  .يابدمي توليد كل اقتصاد افزايش) 1380هاي سال قيمت

 بخش اقتصاد به خود 35 را از 7 توجه است و رتبه درخور است كه 174/2بخش خدمات مالي 

ن بخش يك ميليون ريال اين رقم به اين معناست كه اگر ارزش افزوده اي. اختصاص داده است

درنگرش اشتغال بخش  .يابد ميليون ريال افزايش مي17/2افزايش يابد، توليد در كل اقتصاد 

. شود، كليدي محسوب نمي)639/0( دارد يكدليل آنكه قدرت انتشار كمتر از خدمات مالي به

 معيار انحراف.  بخش داراست35 را از 10 است كه رتبه 257/1حساسيت انتشار اين بخش 

 قدرت و حساسيت اين بخش از ديدگاه اشتغال همانند نگرش توليد كمتر از ميانگين كل است و

 هيرشمن –نتايج حاصل از رهيافت راس موسن  .ها توزيع شده استصورت متوازن بين بخشبه

اي عبارت ديگر اين بخش بيشتر نهاده واسطهبه. بر خودكفايي بخش خدمات مالي داللت دارد

هاي ديگر و در عوض از نهاده) پيوند پسين قوي دارد (دهدها قرار ميتيار ديگر بخشدر اخ

هاي  از ديدگاه توليد و اشتغال، بخش.)پيوند پيشين ضعيف دارد. (دكنها كم استفاده ميبخش

اي بخش خدمات هاي واسطهنهاده خدمات مالي، ساختمان و كشاورزي بيشترين استفاده را از
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عنوان مثال اگر ارزش افزوده بخش خدمات مالي يك ميليون ريال افزايش يابد، به. مالي دارند

  . يابدتوليد در بخش ساختمان افزايش مي) 1380به قيمت سال ( ميليون ريال 22/0

 با توجه به گمانبي. شودبنابراين اين بخش جزء صنايع باالدستي اقتصاد كشور محسوب مي

 هاي اتكاي اندكي به ديگر بخش،هاي توليد خودراي تأمين نهادهماهيت خدماتي بودن، اين بخش ب

  . اين امر دور از انتظار نيست اقتصاد كشور دارد و
  

                       هاي قدرت و حساسيت  پيوندهاي پيشين و پسين مستقيم و غيرمستقيم و شاخص:2  شمارهجدول
 ايران از ديدگاه توليد اقتصاد هاي بخشيك ازانتشار و انحراف معيار هر

ش
خ
ب

 

 قدرت انتشار پيوند پسين پيوند پيشين
حساسيت 

 انتشار
  انحراف معيار

 قدرت انتشار
  انحراف معيار

 ت انتشاريحساس

1 1/636 1/792 0/849 0/962 0/102 0/1136 

2 1/707 1/185 0/886 0/636 0/089 0/0932 

3 1/052 1/277 0/546 0/685 0/087 0/0905 

4 1/858 2/719 0/965 1/460 0/116 0/1198 

5 2/393 1/375 1/243 0/738 0/115 0/1036 

6 1/934 1/011 1 0/543 0/096 0/0907 

7 2/336 1/583 1/213 0/850 0/108 0/1041 

8 2/256 1/396 1/171 0/749 0/096 0/0904 

9 2/274 1/511 1/181 0/811 0/105 0/1080 

10 2/234 3/090 1/160 1/659 0/112 0/1296 

11 2/353 4/627 1/222 2/485 0/138 0/1484 

12 1/666 1/906 0/865 1/023 0/095 0/0940 

13 1/732 3/259 0/899 1/750 0/114 0/1206 

14 2/241 2/962 1/164 1/591 0/097 0/1045 

15 1/823 22/2 0/947 1/187 0/092 0/1122 

16 1/907 1/075 0/990 0/577 0/088 0/0909 

17 2/191 2/956 1/138 1/558 0/130 0/1413 

18 2/179 2/111 1/132 1/134 0/103 0/1104 

19 1,3/2 1/590 1/092 0/853 0/133 0/1373 

20 22/2 1/630 1/153 0/875 0/1 0/0992 

21 3/094 2/989 1/606 1/605 0/183 0/1884 

22 2/061 1/799 1/070 0/966 0/097 0/1037 

23 2/394 1/477 1/243 0/793 0/118 0/1197 

24 2/830 1/652 1/469 0/887 0/122 0/1231 

25 2/109 2/084 1/095 1/119 0/097 0/1041 

26 2/077 1/208 1/078 0/649 0/095 0/0961 

27 1/305 1/654 0/678 0/888 0/09 0/0928 

28 1/918 1/279 0/996 0/687 0/091 0/0903 

29 1/558 1/912 0/809 1/026 0/099 0/1027 

30 1/384 2/174 0/666 1/167 0/093 0/0979 

31 1/284 1/395 0/667 0/749 0/089 0/0922 

32 1/353 1/005 0/702 0/5402 0/087 0/0907 

33 1/220 1/0322 0/633 0/54 0/087 0/0907 

34 1/363 1/0341 0/708 0/555 0/088 0/09172 

35 1/431 1/193 0/743 0/641 0/091 0/0944 

  محاسبات محقق:مأخذ
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هاي قدرت و حساسيت  پيوندهاي پيشين و پسين مستقيم و غيرمستقيم و شاخص:3  شمارهجدول

  اقتصاد ايران از ديدگاه اشتغالهاي بخشيك ازانتشار و انحراف معيار هر

ش
خ
ب

 

 قدرت انتشار پيوند پسين پيوند پيشين
حساسيت 

 انتشار

  انحراف معيار

 قدرت انتشار

  انحراف معيار

 ت انتشاريحساس

1 0/044 0/062 2/483 4/031 0/387 0/476 

2 0/0130 0/0078 0/734 0/511 0/0674 0/074 

3 0/0011 0/0009 0/067 0/0637 0/00732 0/0084 

4 0/0138 0/0223 0/779 1/448 0/10301 0/1187 

5 0/0319 0/0023 1/779 0/152 0/2367 0/0213 

6 0/0311 0/0098 1/753 0/639 0/1878 0/1069 

7 0/02531 0/0173 1/425 1/123 0/1353 0/1376 

8 0/0149 0/00216 0/844 0/1402 0/0605 0/0169 

9 0/0223 0/01107 1/255 0/717 0/1045 0/0955 

10 0/0221 0/02042 1/246 1/323 0/1093 0/1033 

11 0/0175 0/0275 0/986 1/786 0/0936 0/1067 

12 0/0030 0/00167 0/170 0/1086 0/14041 0/0099 

13 0/0072 0/0081 0/405 0/25 0/0336 0/0362 

14 0/0155 0/0148 0/872 0/963 0/0596 0/0633 

15 0/0135 0/0157 0/762 1/019 0/07386 0/0963 

16 0/0116 0/00388 0/654 0/2514 0/04161 0/395 

17 0/0105 0/00824 0/591 0/534 0/0475 0/047 

18 0/0120 0/00891 0/677 0/577 0/0529 0/0562 

19 0/0087 0/00375 0/492 0/243 0/0447 0/0391 

20 0/0135 0/00868 0/762 0/562 0/0626 0/0638 

21 0/01519 0/01025 0/855 0/664 0/07505 0/0779 

22 0/01843 0/0183 1/0376 1/187 0/10799 0/1275 

23 0/0099 0/00261 0/562 0/169 0/03893 0/0255 

24 0/0215 0/0136 1/211 0/886 0/1126 0/1230 

25 0/0314 0/0456 1/769 2/955 0/2291 0/2748 

26 0/0227 0/01705 1/279 1/104 0/1432 0/1636 

27 0/0193 0/0275 1/088 1/783 0/1628 0/1864 

28 0/0180 0/0073 1/0182 0/479 0/0946 0/0630 

29 1/0184 0/0251 1/0395 1/630 0/1423 0/1630 

30 0/0113 0/0194 0/6391 1/257 0/0909 0/1054 

31 0/0050 0/0033 0/284 0/215 0/0245 0/0265 

32 0/0184 0/0157 1/039 1/017 0/148 0/1710 

33 0/0282 0/0271 1/5929 1/757 0/249 0/2875 

34 0/0149 0/0123 0/8403 0/802 0/1147 0/1325 

35 0/03508 0/0364 1/975 0/36 0/3028 0/3482 

   محاسبات محقق:مأخذ
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   ستانده– رهيافت كشش داده - 2-3

 هاي اقتصاد را بر حسب كشش توليد كل و مستقيم و كششبندي بخش رتبه4جدول شماره 

هاي ها و چربي محاسبات، بخش ساختمان، روغنبراساس. دهداشتغال كل و مستقيم نشان مي

 و حيواني، ساير محصوالت غذايي و آشاميدني، وسايل نقليه موتوري، تريلرها، قطعات و هيگيا

هاي ها و چربيهاي كشاورزي، روغنبخش. ها بيشترين كشش توليد كل را دارندلوازم آن

 و حيواني، ساير محصوالت غذايي و آشاميدني، ساختمان بيشترين كشش اشتغال كل راگياهي 

 اگر تقاضاي نهايي: كل بخش ساختمان چنين است  براي كشش توليد152/0 مفهوم عدد .دارند

 ميليون ريال افزايش 152/0ساختمان يك ميليون ريال افزايش يابد توليد كل در اقتصاد بخش 

اگر : شودگونه تفسير مي كشش اشتغال كل بخش كشاورزي بدين براي217/0 و مقدار يابدمي

 نفر زياد 17/2 كل شاغالن اقتصاد ،ميليون ريال افزايش يابد 10كشاورزي  تقاضاي نهايي بخش

هاي ماشين آالت دفتري، حسابداري و از نظر كشش مستقيم توليد و اشتغال، بخش. دنشومي

هاي اول و دوم را رتبههاي مربوط به راديو و تلويزيون و مخابرات محاسباتي، تجهيزات و دستگاه

 كشش 31 كشش توليد كل و اشتغال كل و رتبه 27ه بخش خدمات مالي رتب .دارا هستند

پايين بودن كشش توليد و اشتغال اين .  كشش اشتغال مستقيم را داراست30توليد مستقيم و 

زيرا حجم تقاضاي نهايي اين . اشتغالزايي نيست بخش به دليل كم اهميت بودن اين بخش در

 بر آن، اين افزونو ) هايي اقتصاددرصد كل تقاضاي ن 61/0(است بخش در كل اقتصاد كم بوده 

روشن است كه بخش . توليد و اشتغال ناشي از پيوند پيشين است شاخص نشانگر افزايش در

 از نظر ليكن از خود ندارد، پيشهاي قوي با بخش  ارتباط،خدمات مالي براي توليد ستانده خود

  . ار داردقر) نگرش اشتغال (10و رتبه ) نگرش توليد( 7پيوند پسين در رتبه 
  

  1380 ستانده سال -  بخش جدول داده 35 كشش توليد و اشتغال كل و مستقيم براي :4  شمارهجدول

شماره 

 بخش
   35����35  هايشرح بخش

 همفزون شده
كشش 

 مستقيم توليد 
  كشش 

 اشتغال مستقيم 
كشش توليد 

 كل
كشش 

 اشتغال كل

62795/0 كشاورزي 1  0/62784 093047/0  21749/0  

0045/0 0/8816 0/882 سايرمحصوالت ماهيگيريماهي و  2  00296/0  

3 
سنگ نارس، نفت سنگ و لينيت، زغالزغال

خام و گازطبيعي، سنگ آهن و كنسانتره آن، 
سنگ مس و كنسانتره آن، سنگ، ماسه و 

 هاخاك رس و سايركاني
0/88019 0/8684 09524/0  00962/0  

يع برق و خدمات مربوط، آب و خدمات مربوط توز 4
00829/0 0/2977 0/29799 گاز طبيعي و خدمات مربوط  00539/0  

  هاي گياهي و حيواني، سايرها و چربيروغن 5
14469/0 0/95812 0/96342  محصوالت غذايي و آشاميدني  16822/0  

 ادامه جدول
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00431/0 2/5768 2/5766 محصوالت از توتون و تنباكو 6  006/0  

02231/0 0/8865 0/88705 منسوجات 7  02094/0  

01959/0 2/34517 2/36159 انواع پوشاك 8  0114/0  

00814/0 2/0888 2/0889 انواع كفش و اجزاي آن و ساير محصوالت چرمي 9  00694/0  

10 
  محصوالت ساخته شده از چوب، چوب پنبه،

-000211/0 0/06491- 0/065-  ني و مواد حصيربافي  00018/0-  

11 
راق خميركاغذ، كاغذ و محصوالت كاغذي، او

00256/0 0/20758 0/20794 چاپي و كاالهاي مربوط  00195/0  

01725/0 0/60957 0/616 فرآورده هاي نفتي 12  00278/0  

01879/0 0/59523 0/59765 مواد و محصوالت شيميايي 13  07057/0  

00326/0 0/22802 0.2278 محصوالت الستيكي و پالستيكي 14  00198/0  

15 
و ساير محصوالت اي شيشه و محصوالت شيشه

0055/0 0/19566 0/1958 كاني  00358/0  

00536/0 0/97408 0/97488 مبلمان 16  00287/0  

17 
  آهن، فوالد و محصوالت آن، ساير فلزات و

04242/0 0/62553 0/62791  محصوالت فلزي  02016/0  

18 
  آالت با كاربرد عام، كاربرد خاص، ماشين

06916/0 1/94685 1/9496 وسايل خانگي و قطعات مربوط  01561/0  

00488/0 6/0394 6/0438 آالت دفتري، حسابداري و محاسباتيماشين 19  00181/0  

01849/0 1/2748 1/2768 هاي الكتريكيآالت و دستگاهماشين 20  00999/0  

21 
   -هاي مربوط به راديوتجهيزات و دستگاه
0178/0 4/36407 4/3632 تلويزيون و مخابرات  00784/0  

22 

  تجهيزات پزشكي و جراحي و وسائل ارتوپدي، 
  هاي ابزارهاي اپتيكي و ابزار دقيق، ساعت

 مچي و انواع ساعت ديگر
3/7739 3/7744 0/00815  00626/0  

23 
  تريلرها، وسايل نقليه موتوري،تريلرها و نيم 

121032/0 1/4628 1/4685 هابدنه، قطعات و لوازم الحاقي آن  05222/0  

24 
ساير وسايل و تجهيزات حمل و نقل و قطعات 

010021/0 2/40726 2/40803 هاآن  00469/0  

25 
بندي شده جواهرات وكاالهاي متفرقه طبقه

00365/0 0/79371 0/7937 در جاي ديگر  00466/0  

15287/0 0/90132 0/90154 هاي مسكوني و ساير ساختمان هاساختمان 26  14027/0  

27 
 و خرده فروشي و خدمات عمده فروشي

10031/0 0/65271 0/653 تعميراتي  12827/0  

28 
-هاي عمومي، خدمات محلخدمات اقامتگاه

02646/0 0/89457 0/8966 هاي صرف غذا و نوشيدني  02177/0  

29 

 مسافر، ايخدمات حمل و نقل با راه آهن، جاده
اي بار، از طريق خطوط لوله، آبي، هوائي، جاده

كمكي حمل و نقل، خدمات پشيتباني و 
 پست و مخابرات

0/6391 0/63881 06385/0  06572/0  

30 
مالي و  هايگريخدمات بانكداري، ساير واسطه

00593/0 0/31965 0/3199 ها، خدمات بيمههاي جنبي آنفعاليت  00458/0  

31 

  خدمات اجاره واحدهاي مسكوني شخصي،
  اي،خدمات خدمات واحدهاي مسكوني اجاره

  اي، خدمات داللييرمسكوني اجارهواحدهاي غ 
  آالت امالك و مستغالت، خدمات كرايه ماشين

   و تجهيزات بدون متصدي و كاالهاي شخصي و 
  خانگي، خدمات تحقيق و توسعه، خدمات

اي، هاي وابسته خدمات حرفه كامپيوتر و فعاليت
  تحقيق و علمي و فني بجز خدمات كامپيوتر و 

 امداري و معدنيتوسعه، خدمات كشاورزي و د

0/80466 0/80382 10123/0  0353/0  

 ادامه جدول 



   همايش بانكداري اسالمي نوزدهمينمقاالت   مجموعه                                                                 508

 

 

32 

ها، خدمات اداري دولت، خدمات خبرگزاري
خدمات دفاعي نظامي و غيرنظامي،خدمات 
 انتظامي و آتش نشاني، خدمات تأمين

 اجتماعي اجباري
0/997 0/9964 06375/0  07496/0  

33 

خدمات آموزش ابتدايي دولتي، ابتدايي 
زش متوسطه عمومي و خصوصي، خدمات آمو

اي دولتي و خصوصي، آموزش فني و حرفه
عالي دولتي و خصوصي خدمات آموزش و 

 تربيتي

1/01839 1/01825 03616/0  07255/0  

34 

خدمات بيمارستاني، خدمات پزشكي و 
دندانپزشكي، سايرخدمات بهداشت انساني خدمات 

 دامپزشكي
0/9891 0/9883 03086/0  02945/0  

35 

اعي، ديني و مذهبي، هنري، خدمات اجتم
ها و موزه ها  و ورزشي و تفريحي، كتابخانه

 سايرخدمات
0/9277 0/9276 01728/0  03652/0  

   محاسبات محقق:مأخذ

  

   جايگاه بخش خدمات مالي در اقتصاد كشور در روش نوين-3- 3

 نياز بخش ديگر اقتصاد، نهاده مورد 34كنيم كه بخش خدمات مالي تعطيل و اكنون فرض مي

 نتايج حاصل از حذف. خود را به جاي خريداري از بخش خدمات مالي، از خارج كشور وارد كنند

 ،)خواهيم داشت  بخشي34صورت يك ماتريس كه در اين(كلي بخش خدمات مالي در اقتصاد كشور 

  . آورده شده است5در جدول شمارة 

 157,58تنها سبب كاهش نظر برسد كه تعطيلي بخش خدمات مالي در ابتدا ممكن است به

 دليل درهم تنيدگي بهليكن. شود ريال ستانده در كل اقتصاد مي17,631,649فرصت شغلي و يا 

 خواهد هاي شغلي از دست رفته بيشترهاي اقتصاد، با تعطيلي اين بخش تعداد فرصتو ادغام بخش

مات مالي به صورت حذف بخش خد د، درشو ميشاهده م5جدول شماره  طوركه درهمان. بود

شغلي در اقتصاد از دست فرصت ) الگوي گش (687,038و ) تيفالگوي لئون (215,814تعداد 

  ) اين نتيجه حاصل مي شود5 جدول شماره 2 و 3از كسر رديف . (رودمي

 78,013,139 و) تيفالگوي لئون( ريال 24,410,116 از ديدگاه ستانده، كاهش توليد به مقدار

شود كاهش فرصت شغلي و ستانده در الگوي طوركه مالحظه ميهمان. تاس) الگوي گش(ريال 

 تيفلئون اين دليل كه در روش گش رويكرد عرضه و در روش به. تيف استگش بيش از الگوي لئون

هاي سنتي نتيجه گرفته شد، بخش طوركه در روششود و همانرويكرد تقاضا در نظر گرفته مي

بنابراين حذف آن . اي است نه تقاضاكننده آنهاي واسطهنهادهخدمات مالي بيشتر عرضه كننده 

  .دشو باعث تغييرات بيشتري در ستانده و اشتغال اقتصاد مي،در رويكرد عرضه

  

  



                        509                                                          اهميت بخش خدمات مالي در ايجاد اشتغال در اقتصاد ايران

 

 

  حذف كامل بخش خدمت مالي در اقتصاد كشور نتايج حاصل از :5  شمارهدولج
  )نفر(نگرش اشتغال   )ريال(نگرش توليد   

ف
ردي

  

  شرح
الگوي لئون 
  الگوي گش  تيف

  الگوي
  الگوي گش  تيف لئون

توليد و اشتغال بخش   1
 601,482 182,474 67,355,244 20,433,825  خدمات مالي

  توليد و اشتغال  2
 19,321,472 15,335,070 2,138,728,493 1,429,604,191  كل اقتصاد

3  
توليد و اشتغال كل اقتصاد 
پس از حذف بخش خدمات 

  مالي
1,405,194,075 2,060,715,354 15,119,256 18,634,434 

اقتصاد در توليد و اشتغال كل   4
 13,236,787 1,156,558,447   بالفعلحالت

5  
  توليد و اشتغال 

  خدمت مالي در بخش 
  حالت بالفعل

17,631,649 157,558 

   محاسبات محقق:مأخذ
  

 هش ستانده حاالت مختلف حذف فرضي بخش خدمات مالي و اثر آن بر كا7 و 6جدول شماره 

 هاي روش يادشده در جدول7 هركدام از .دهدو اشتغال كل اقتصاد و بخش خدمات مالي را نشان مي

 روش 7نتايج حاصل از . تيف و گش آورده شده است الگوي لئون2صورت كمي در يادشده به

 وضعيتي راروش اول . حذفي، بر پيوند پسين قوي و پيوند پيشين ضعيف اين بخش داللت دارد

 مالي حذف دهد كه طي آن پيوندهاي پيشين و پسين و پيوندهاي دروني بخش خدماتنشان مي

ريال و در نگرش گش  19,136,858 تيف توليدكل اقتصاد در نگرش لئون،در اين روش. شده است

 168,965ترتيب  شغلي از دست رفته در اين روش بههايفرصت. يابدريال كاهش مي 72,766,881

روش سوم تأثير پيوندهاي پيشين  . نفر در نگرش گش است631,189تيف و ش لئوننفر در نگر

 حذف پيوندهاي پيشين اين بخش فقط باعث كاهش ستانده. كندبخش خدمات مالي را معلوم مي

. دشو ريال در نگرش گش مي15,365,900تيف و  ريال در نگرش لئون5,401,846ميزان به

 نفر 118,517تيف و  نفر در نگرش لئون46,070 اين روش برابرلي از دست رفته درهاي شغفرصت

دست مقايسه اين اعداد با اعدادي كه از حذف كلي بخش خدمات مالي به. در نگرش گش است

 روش چهارم بيانگر حذف .سازدآورديم، نقش ضعيف پيوند پيشين اين بخش را نمايان مي

پسين اين بخش ستانده كل اقتصاد اي با حذف پيونده. روابط پسين بخش خدمات مالي است

يابد كه  در نگرش گش كاهش مي ريال71,936,744تيف و  ريال در نگرش لئون18,142,970

هاي اقتصاد از  توجهي است و بيانگر نقش اين بخش در ايجاد تحرك در ساير بخشدرخوررقم 

 هايتري از روشيهاي جزئهاي پنجم و ششم حالتروش .اي استطريق ارائه محصوالت واسطه
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 ريال 
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5,315,472
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ل 
جدو

6: 
ش خد

ف بخ
آثار حذ

شور در 
صاد ك

ي از اقت
ت مال

ما
7

ن 
ي ممك

ت حذف
 حال

)
ي لئون

الگو
ف

تي
(  

)
ل

ريا
-

 نفر
(  

كاهش اشتغال در بخش 

خدمات مالي بعد از حذف اين 

  بخش

بعد اشتغال بخش خدمات مالي 

  از حذف بخش خدمات مالي

اشتغال بخش خدمات مالي 

قبل از حذف بخش خدمات 

  مالي

بعد از كاهش اشتغال كل اقتصاد 

  دمات ماليحذف بخش خ

اشتغال كل اقتصاد بعد از حذف 

  بخش خدمات مالي

اشتغال كل قبل از حذف بخش 

  خدمات مالي

كاهش توليد در بخش خدمات مالي 

  بعد از حذف اين بخش

توليد بخش خدمات مالي بعد 

  از حذف اين بخش

توليد بخش خدمات مالي قبل 

  از اين بخش از اقتصاد

بعد كاهش توليد در كل اقتصاد 

  ف بخش خدمات مالياز حذ

توليد كل اقتصاد بعد ازحذف 

  بخش خدمات مالي

توليد كل اقتصاد قبل ازحذف 

  بخش خدمات مالي

  نوع روش

625/135  

849/46  

474/182  

965/168  

105/166/15  

070/335/15  

567/187/15  

258/246/5  

825/433/20  

858/163/19  

333/440/410/1  

191/604/429/1  

1 

206/132  

268/50  

474/182  

546/165  

524/169/15  

070/335/15  

672/804/14  

153/629/5  

825/433/20  

936/780/18  

228/823/410/1  

191/604/429/1  

2 

730/12  

744/169  

474/182  

070/46  

000/289/15  

070/335/15  

555/425/1  

270/008/19  

825/433/20  

846/401/5  

345/202/424/1  

191/604/429/1  

3 

625/135  

849/46  

474/182  

405/160  

665/174/15  

070/335/15  

567/187/15  

258/246/5  

825/433/20  

970/142/18  

221/461/411/1  

191/604/429/1  

4 

206/132  

268/50  

474/182  

361/156  

709/178/15  

070/335/15  

627/804/14  

153/629/5  

825/433/20  

566/685/17  

625/918/411/1  

191/604/429/1  

5 

342 

132/182  

474/182  

682/33  

388/301/15  

070/335/15  

248/38  

577/395/20  

825/433/20  

539/014/4  

652/589/425/1  

191/604/429/1  

6 

433/12  

041/170  

474/182  

705/14  

365/320/15  

070/335/15  

271/392/1  

554/041/19  

825/433/20  

198/663/1  

993/940/427/1  

191/604/429/1  

7 

ذ
مأخ

: 
ق

ت محق
 محاسبا
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  1370-1380هاي  ستانده سال– جدول داده 2 مقايسه نتايج حاصل از :7  شمارهجدول

ف
دي
ر

  

  عنصر مورد بررسي
نتايج حاصل از 

  1380جدول سال 
  نتايج حاصل از 
  1370جدول سال 

  486/1  284/1  )نگرش توليد(ضريب تكاثر بخش خدمات مالي   1
  280/2  174/2  )رش توليدنگ(پيوند پسين مستقيم و غيرمستقيم   2
  79/0  666/0  )نگرش توليد(قدرت انتشار بخش خدمات مالي   3
  75/1  167/1  )نگرش توليد(حساسيت انتشار بخش خدمات مالي   4
  005/0  005/0  كشش توليد كل  5
  279/0  0113/0  )نگرش اشتغال(ضريب تكاثر بخش خدمات مالي   6
  2244/0  0194/0  )شتغالنگرش ا(پيوند پسين مستقيم و غيرمستقيم   7
  79/0  639/0  )نگرش اشتغال(قدرت انتشار بخش خدمات مالي   8
  635/0  257/1  )نگرش اشتغال(حساسيت انتشار بخش خدمات مالي  9
  005/0  00458/0  كشش اشتغال كل   10

  هاي شغلي از دست رفته تعداد فرصت  11
 نفر 814/215

  الگوي لئون تيف
   نفر225246

   كامل بخش خدمات ماليدر صورت حذف  12
 نفر 038/687

  الگوي گش
- ----  

   محاسبات محقق و دكتركشاورز حداد:مأخذ

  

  

 با سال 1380 ستانده سال – مقايسه نتايج حاصل شده از جدول داده - 4

1370  

كنيم تا به  مقايسه مي1370در اين بخش نتايج كار خود را با نتايج حاصل از جدول سال 

جدول . مورد بررسي قرار گيرد) 1370-80(خدمات مالي در دوره نوعي روند وضعيت بخش 

  توسط دكتر كشاورز حداد1370 جدول سال .دهدصورت تفصيلي اين مقايسه را نشان مي به7شماره 

  .1 استتحقيق شده

 10 كه توان توليد و اشتغال بخش خدمات مالي طي دهدنشان مي 7طبق جدول شماره 

 جز مقدار كشش كل كه ثابت ماندهه بنگرش توليد، در. نكرده استزياد تغيير ) 1370-80(سال 

                                                
.115- 133، ص ص 21هاي اقتصادي ايران، شماره نامه پژوهشصلف:  حداد كشاورز 1
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رسد اين مقدار كاهش در كل اقتصاد زياد نظر نميالبته به. است، بقيه موارد كاهش يافته است

 202/0 مقدار 1380 و 1370هايعنوان مثال تفاوت ضريب تكاثر در سالبه. محسوس باشد

 ميليون ريال افزايش يابد، 10ايي بخش خدمات مالي به اين مفهوم كه اگر تقاضاي نه. است

 1380هم به قيمت سال  بنابراين اگر توليد را. دشو ميليون ريال زياد مي2توليد در كل اقتصاد 

، شاخص كشش مقايسهدر اين . بينيم كه اين تفاوت چندان محسوس نيستمي در نظر بگيريم،

كنار پيوند بخش خدمات مالي با ديگر  يي را در ستانده به دليل اينكه حجم تقاضاي نها–داده 

 در نگرش اشتغال اختالف كمي بيشتر.  از اعتبار بيشتري برخوردار است،كند ميمنظورها بخش

 . دانست1370 نسبت به سال 1380 نرخ بيكاري در سال افزايشتوان در دليل آن را شايد ب. است

يابد و بديهي است كه اين تغال كاهش مي ضريب اش،يعني با باال رفتن نرخ بيكاري در كشور

مقداركشش كل اشتغال طي اين دوره . كاهش بر ماتريس معكوس اشتغال اثرگذار خواهد بود

 هاي شغلي از دست رفته درفرصت.  واحد تغيير كرده است كه بسيار ناچيز است00042/0تنها 

توان در  را ميدليل آن. صورت حذف بخش خدمات مالي طي اين دوره كاهش يافته است

 .د كر و جوهاي اقتصاد ايران جستتغييرات ساختاري اقتصاد ايران و درهم تنيدگي بيشتر بخش

  .اند در ارائه برخي از خدمات جايگزين بخش خدمات مالي شوندهايي توانستهبخش به عبارت ديگر



ن
صاد ايرا

ل در اقت
جاد اشتغا

ي در اي
ت مال

ش خدما
خ
ت ب

اهمي
 

                                  
                       

513
                         

 

ل
جدو

شماره
 

 
8: 

شور در 
صاد ك

ي از اقت
ت مال

ش خدما
خ
ف ب

آثار حذ
7

ي م
ت حذف

 حال
ن 

مك
)

ش
ي گ

الگو
(  

)
ل
ريا

-
نفر

(
  

كاهش اشتغال در بخش 

خدمات مالي بعد از حذف اين 

  بخش

اشتغال بخش خدمات مالي 

بعد از حذف بخش خدمات 

  مالي

اشتغال بخش خدمات مالي 

قبل از حذف بخش خدمات 

  مالي

كاهش اشتغال كل اقتصادبعد 

  از حذف بخش خدمات مالي

اشتغال كل اقتصاد بعد از 

  ماليحذف بخش خدمات 

اشتغال كل قبل از حذف 

  بخش خدمات مالي

كاهش توليد در بخش 

خدمات مالي بعداز حذف اين 

  بخش

توليد بخش خدمات مالي بعد  

  از حذف اين بخش از اقتصاد

توليد بخش خدمات مالي  

قبل از حذف اين بخش از 

  اقتصاد

كاهش توليد در كل اقتصاد 

بعد از حذف بخش خدمات 

  مالي

عد از حذف توليدكل اقتصاد ب

  بخش خدمات مالي

توليد كل اقتصاد قبل از 

  حذف بخش خدمات مالي

  نوع روش

554,663 

46,849 

601,482 

631,189 

18,690,283 

19,321,472 

62,108,986 

5,246,258 

67,355,244 

72,766,881 

0,065,961,612 

2,138,728,493 

1 

551,214 

50,268 

601,482 

627,769 

18,693,703 

19,321,472 

61,726,112 

5,629,132 

67,355,244 

72,384,007 

2,066,344,486 

2,138,728,493 

2 

41,962 

559,520 

601,482 

118,517 

19,202,955 

19,321,472 

4,699,005 

62,656,239 

67,355,244 

15,356,900 

2,123,371,593 

2,138,728,493 

3 

554,633 

46,849 

601,482 

625,226 

18,696,246 

19,321,472 

62,108,987 

5,246,285 

67,355,244 

71,936,744 

2,066,344,486 

2,138,728,493 

4 

55,214 

50,268 

601,482 

621,327 

18,700,100 

19,321,472 

61,726,112 

5,629,132 

67,355,244 

71,493,287 

2,067,235,206 

2,138,728,493 

5 

1,128 

600,354 

601,482 

77,683 

19,243,789 

19,321,472 

126,330 

67,228,914 

67,355,244 

10,784,225 

2,127,944,268 

2,138,728,493 

6 

40,982 

560,500 

601,482 

46,199 

19,275,273 

19,321,472 

4,589,290 

62,765,954 

67,355,244 

5,315,472 

2,133,413,021 

2,138,728,493 

7 

مأخذ
 :

ق               
ت محق

محاسبا
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  گيري و پيشنهادهانتيجه 

  گيرينتيجه.فال

 هايكه افزايش يك واحد تقاضاي نهايي بخش خدمات مالي به قيمت ه استمحاسبات نشان داد

اين رقم از ديدگاه . دهد ميليون ريال ستانده كل اقتصاد را افزايش مي284/1 حدود 1380 سال

  ميليون ريال افزايش100يعني اگر تقاضاي نهايي بخش خدمات مالي .  است0113/0اشتغال 

 به خود بخش 0095/0از كل اين مقدار . شود نفر شغل در كل اقتصاد ايجاد مي13/1يابد، 

دهد كه پيوند پيشين خدمات مالي مقايسه اين دو عدد نشان مي. خدمات مالي اختصاص دارد

 فقطًاي از افزايش تقاضاي نهايي  از خود نسبتاً كم بوده و بخش عمدهپيشهاي اقتصادي با بخش

 و 005/0كشش كل ستانده و اشتغال اين بخش به ترتيب . شودين بخش جذب ميدر خود ا

هايي بخشعاليت خدماتي است و در مقايسه با با توجه به اينكه خدمات مالي يك ف.  است00458/0

ساختمان و كشاورزي براي توليد محصول خود نياز چندان قابل توجهي به محصوالت ساير مثل 

  .  پايين بودن كشش آن دور از انتظار نيستها ندارد، بنابراينبخش

صورت تسهيل مبادالت و مديريت اهميت خدمات مالي در تأمين خدماتي است كه به

 هاصورت پيوند پسين با ديگر بخشگيرد و اين ارتباط بههاي ديگر قرار ميريسك در اختيار بخش

  روش7 ستانده و –داده  هيرشمن، كشش – روش راس موسن 3نتايج حاصل از . شودآورده مي

تواند از طريق ايجاد تقاضا در ساير حذفي، بر اين نكته تأكيد دارند كه گرچه اين بخش نمي

 )دهدكه اين خودكفايي بخش را نشان مي(ها موجب افزايش ستانده و اشتغال در كشور شود بخش

  .شدها مؤثر باتواند از طريق عرضه محصوالت خود در ساير بخشولي قطعاً مي

 بخش كشش اشتغال بيشتر از كشش 7 بخش اقتصاد ايران تنها 35 از 4 جدول شماره براساس

رغم رشد باالي توليد در ايران، بهنشان داده است كه ) 2002(المللي پول صندوق بين. توليد دارند

. كندييد مي ستانده چنين روندي را تأ-شش دادهنتايج حاصل از ك. رشد باالي اشتغال و جود ندارد

بوده  واحد از كشش اشتغال بيشتر 42000/0 كشش توليد به ميزان ،در مورد بخش خدمات مالي

   همسو با نتيجه حاصل شده توسط صندوق ، ليكنگرچه اين اختالف بسيار ناچيز است. است

  هاي اقتصادي را از دو ديدگاه تقاضا  توان بالقوه اشتغال بخش8جدول شماره . المللي پول استبين

 بخش توان بالقوه 7نكته مهم اين جاست كه فقط  .دهدنشان مي) گش( و عرضه) ليون تيف(

يعني .  بخش ديگر وضعيت برعكس است28اشتغال ليون تيف بيش از توان بالقوه گش دارند و در 

 تا به كنند،هاي اقتصادي ايران به دليل عرضه محصوالت و خدمات خود ايجاد اشتغال مياكثر بخش
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در مورد بخش خدمات مالي نيز وضع به همين صورت بوده . هاقاضاي محصوالت ديگر بخشدليل ت

براي اين بخش ) تقاضا( تيفتوان بالقوه اشتغال در حالت ليون. و اختالف بسيار شديد است

  .است نفر 482/601 نفر و در حالت گش 474/182

  

  پيشنهادها.ب

ثر  توليد از طريق پيوند هاي پسين مؤشتغال واز آنجايي كه بخش خدمات مالي در ايجاد ا -اول

تواند در كاهش  تقويت و استحكام بخشيدن به پيوندهاي پسين اين بخش ميرواز ايناست، 

  .ثر باشد بيكاري كشور مؤنرخ

 صورت، لزوم انجام پژوهش به استصورت ايستا انجام گرفتهبا توجه به اينكه اين تحقيق به -دوم

 .رسدنظر مي ستانده ضروري به–با استفاده از چند جدول داده اي و ايستاي مقايسه

 مركز آمار 1380( ستانده كشوري –اگرچه اين تحقيق با استفاده از آخرين جدول داده  - سوم

 كشور همانند بانك مركزي و مركز آمار  توليد آماركزا الزم است مرليكن ،صورت پذيرفته) ايران

. ند تا اعتبار نتايج حاصل شده بيشتر باشد كنتهيه) يدتريجد (تريهاي بهنگامولجد ايران

 صورت آماري تهيه شده به1380 جديدتر مانند جدول هايول لزومي ندارد جدبديهي است

 .باشند

  ستانده، نبود–هاي تحقيق در زمينه اشتغال با استفاده از جدول داده يكي از محدوديت -چهارم

 .ستانده است - هاي جداول دادهدي به تعداد بخشهاي مختلف اقتصاآمار اشتغال بخش

بنابراين حداقل اگر . خورداين محدوديت در تمام تحقيقات انجام شده در ايران به چشم مي

هايي كه جدول ها در سالمراكز آماري معتبر در كشور اقدام به تهيه آمار اشتغال بخش

در . ل از تحقيق بيشتر خواهد بوداعتبار نتايج حاص. ده است، كنندش ستانده تهيه - داده 

د و اين امر تا حدي از شوها  ميصورت محقق مجبور به همفزوني كردن بخشغير اين

  .كاهداعتبار تحقيق مي
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   الگوي لئون تيف و گشدو بخش اقتصاد ايران در 35توان بالقوه اشتغال  :9  شمارهجدول
 )ريال( 

شماره 

 بخش

   35����35  هايشرح بخش

 همفزون شده

توان بالقوه اشتغال در 

 حالت لئون تيف

توان بالقوه اشتغال در 

  حالت گش

 

 3,932,625 4,862,167 كشاورزي 1

 79,941 23,051 ماهي و سايرمحصوالت ماهيگيري 2

3 

  زغال سنگ و لينيت، نفت خام و

   گازطبيعي، سنگ آهن، سنگ مس سنگ 

 و ماسه و خاك رس و سايركاني ها

96,307 87,626 

 584,511 232,725  گاز– آب -ق بر 4

5 
   روغن ها و چربي هاي -صنايع غذايي 

 گياهي و حيواني
157,949 152,431 

 27,410 24,841 محصوالت از توتون و تنباكو 6

 291,203 217,769 منسوجات 7

 46,834 17,221 انواع پوشاك 8

9 
انواع كفش و اجزاي آن و ساير محصوالت 

 چرمي
38,717 116,843 

10 
محصوالت ساخته شده از چوب، چوب 

 پنبه،ني و مواد حصيربافي
19,350 658,910 

11 
خميركاغذ، كاغذ و محصوالت كاغذي، 

 اوراق چاپي و كاالهاي مربوط
68,645 862,515 

 48,514 20,906 فرآورده هاي نفتي 12

 233,456 137,319 مواد و محصوالت شيميايي 13

 465,880 60,819 كيمحصوالت الستيكي و پالستي 14

 603,697 145,439 شيشه و سايرمحصوالت كاني 15

 20,995 11,615 مبلمان 16

 270,738 237,199 آهن، فوالد ساير فلزات و محصوالت فلزي 17

 337,409 215,981 ماشين آالت با كاربرد عام، خاص، وسايل خانگي 18

 17,190 9,448 ماشين آالت دفتري،حسابداري و محاسباتي 19

 209,552 368,775 ماشين آالت و دستگاههاي الكتريكي 20

21 
 -تجهيزات و دستگاههاي مربوط به راديو

 تلويزيون و مخابرات
54,056 188,102 

 ادامه جدول 
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 330,537 54,430 تجهيزات پزشكي و اپتيكي 22

23 
وسايل نقليه موتوري،تريلرها و نيم تريلرها، 

 بدنه، قطعات و لوازم الحاقي آن ها
91,776 98,009 

24 
سايروسايل و تجهيزات حمل و نقل و 

 قطعات آن ها
42,640 165,912 

25 
جواهرات و كاالهاي متفرقه طبقه بندي 

 شده در جاي ديگر
87,239 1,208,850 

 1,286,609 1,283,251 ساختمان 26

27 
خدمات عمده فروشي و خرده فروشي و 

 تعميراتي
2,601,704 1,961,792 

28 
امتگاههاي عمومي، صرف غذا خدمات اق
 و نوشيدني

112,329 160,888 

29 
 - انبارداري -خدمات حمل ونقل با راه آهن

 1,260,143 1,327,544 ارتباطات

30 
خدمات بانكداري، واسطه گري هاي مالي و 

 601,482 182,474 بيمه

 258,251 284,209 خدمات اجاره و فعاليت هاي كسب و كار 31

32 
 تأمين -دفاع -امور عموميخدمات اداره 

 831,172 830,107 اجتماعي اجباري

 922,987 906,215 خدمات آموزش 33

34 

خدمات بيمارستاني، خدمات پزشكي و 
  دندانپزشكي،بهداشت انساني،

 خدمات دامپزشكي
318,161 327,137 

35 
 -هاي خدمات عموميساير فعاليت

 اجتماعي و شخصي
492,691 671,349 

   محاسبات محقق:أخذم          

  

  )ريال(      بخش اقتصاد ايران 35 مقدار ستانده كل و تقاضاي نهايي :10  شمارهجدول

شماره 

 بخش

   35����35  هايشرح بخش

 همفزون شده
 تقاضاي نهايي ستانده

 121,645,386 65,045,219 كشاورزي 1

 3,413,021 2,931,260 ماهي و سايرمحصوالت ماهيگيري 2

3 

   لينيت، نفت خام و گازطبيعي،زغال سنگ و

  سنگ و ماسه و خاك  سنگ آهن، سنگ مس 

 رس و سايركاني ها

104,424,472 118,806,933 

 22,516,122 5,052,159  گاز– آب -برق  4

 ادامه جدول 
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5 
  هاي گياهي  روغن ها و چربي-صنايع غذايي 

 و حيواني
69,048,818 81,875,487 

 983,894 2,533,069 محصوالت از توتون و تنباكو 6

 13,961,627 10,760,680 منسوجات 7

 4,164,525 9,824,007 انواع پوشاك 8

 2,301,477 4,015,687 انواع كفش و اجزاي آن و ساير محصوالت چرمي 9

10 
  محصوالت ساخته شده از چوب، چوب پنبه،ني و 

 مواد حصيربافي
-105,171 1,028,964 

11 
  اوراق خميركاغذ، كاغذ و محصوالت كاغذي، 

 چاپي و كاالهاي مربوط
905,898 4,403,435 

 19,806,502 11,911,721 فرآورده هاي نفتي 12

 26,692,550 12,131,599 مواد و محصوالت شيميايي 13

 7,356,624 1,638,333 محصوالت الستيكي و پالستيكي 14

 18,091,681 3,355,108 شيشه و سايرمحصوالت كاني 15

 3,156,339 3,066,217 مبلمان 16

 45,267,765 14,107,871 آهن، فوالد ساير فلزات و محصوالت فلزي 17

 17,870,095 31,096,161 ماشين آالت با كاربرد عام، خاص، وسايل خانگي 18

 655,217 2,613,141 ماشين آالت دفتري،حسابداري و محاسباتي 19

 7,112,335 8,346,676 ماشين آالت و دستگاههاي الكتريكي 20

21 
   تلويزيون -تجهيزات و دستگاههاي مربوط به راديو

 و مخابرات
6,221,691 2,978,985 

 1,209,348 4,153,866 تجهيزات پزشكي و اپتيكي 22

23 
  وسايل نقليه موتوري،تريلرها و نيم تريلرها، بدنه، 

 قطعات و لوازم الحاقي آن ها
35,545,327 38,130,505 

 1,978,337 3,510,457  حمل و نقل و قطعات آن هاسايروسايل و تجهيزات 24

25 
  جواهرات و كاالهاي متفرقه طبقه بندي شده در 

 جاي ديگر
1,926,160 2,672,788 

 90,103,511 76,437,659 ساختمان 26

 137,495,875 86,850,647 خدمات عمده فروشي و خرده فروشي و تعميراتي 27

 17,675,827 15,810,674 نوشيدني غذا و خدمات اقامتگاههاي عمومي، صرف  28

 83,255,901 46,724,682  ارتباطات– انبارداري -خدمات حمل ونقل با راه آهن 29

 17,631,649 5,246,258 خدمات بانكداري، واسطه گري هاي مالي و بيمه 30

 113,199,579 88,998,228 خدمات اجاره و فعاليت هاي كسب و كار 31

32 
   تأمين - دفاع -امور عمومي خدمات اداره 

 اجتماعي اجباري
52,952,228 53,116,919 

 33,123,482 33,720,841 خدمات آموزش 33

34 
  خدمات بيمارستاني، خدمات پزشكي و 

 دندانپزشكي،بهداشت انساني ، خدمات دامپزشكي
25,851,190 26,422,501 

 15,413,261 13,693,448  اجتماعي و شخصي-ساير فعاليت هاي خدمات عمومي  35

   محاسبات محقق :مأخذ           

  

  



                        519                                                          اهميت بخش خدمات مالي در ايجاد اشتغال در اقتصاد ايران

 

 

  نامهكتاب

  فارسي.الف

تشخيص صنايع كليدي از ديدگاه اشتغال با استفاده از جدول  :اسفندياري، علي اصغر

  .75،1381امه و بودجه، شماره مجله برن ستانده - داده ها
 

معاونت اقتصادي، ، ن اقتصاد ايرا1378 ستانده سال -جدول داده: بانك مركزي ايران

  .1384هاي اقتصادي، اداره حساب
  

مجله برنامه و بودجه، شماره ، تحليل نقش حمل و نقل در اقتصاد ايران :بزازان، فاطمه

94، 1384. 
  

بيني و تحليل داده ـ ستانده در ايران و كاربردهاي آن در بخش پيش: توفيق، فيروز

 .1371قتصاد، جامعه و ا، ريزيبرنامه
  

 جامعه و ريزي اقتصادي با نگاهي به وضع ايران،درآمدي بر برنامه: فيروز ق،توفي

 .1359اقتصاد، 
  

.  عباس،عرب مازار  دكتر:ترجمه، هاها و روشريزي و توسعه، مدلبرنامه: تودارو، مايكل

 .1363رك اقتصادي ـ اجتماعي و انتشارات، مركز مدا
  

ايي و اهميت بخش مسكن در استان بررسي اشتغال ز: مهدي نراقي،. صامتي، مجيد

، GRITاصفهان با به كارگيري جدول داده ـ ستانده منطقه اي تدوين شده با روش 

 .1382 ،80مجله برنامه و بودجه شماره 
  

 هاي مختلف اقتصاد ايران،هاي اشتغالزايي بخشارزيابي پتانسيل: كشاورز حداد، غالمرضا

 .1383، 18ره تصادي ايران، شماهاي اقفصلنامه پژوهش
  

هاي فصلنامه پژوهش، اهميت بخش خدمات مالي در اقتصاد كشور: كشاورز حداد، غالمرضا

 .1383، 21ادي ايران، شماره اقتص



   همايش بانكداري اسالمي نوزدهمينمقاالت   مجموعه                                                                 520

 

 

 هاي اقتصادايي بخشزهاي توليدي و اشتغالبندي پتانسيلرتبه :كشاورز حداد، غالمرضا

 .1386، 24نامه اقتصادي، شماره ژوهش فصلنامه  پ، 1375  ستانده-ايران با استفاده از جدول داده
  

 ،هاي اقتصاديتأثير اجزاي تقاضاي نهايي بر اشتغال بخش:  عيسي زاده، سعيد.كميجاني، اكبر

  .1380، 59 شماره مجله تحقيقات اقتصادي،

  

 انگليسي.ب

Aydin, Husniye: An analysis of Input-output inter industry linkages 
in the Turkish economy .16 th conferences I-O, 2007. w.w.w.IIOA.org   

 

B.Andreosso, O'callaghan and Gurqiang yue: Intersectoral Linkages 
and keysectors in china 1987-1997 an application of Input - output 
Analysis , Asian Economic journal, journal of the east Asian Economic 
Association- Volume78, 2004. 

 

Camargo, F and Guilhoto, J: employment, productive structure and 
income distribution in the Brazilian economy, 1996 and 2002 
compared, 2007. .w.w.w.IIOA.org  

 

Cardente, M and Sancho, F: key sector analysis: a computable 
general equilibrium approach .16th conferences I-O, 2007. w.w.w.IIOA.org  

 

Dasgupta, chakraborty, paramita, debesh: The structure of the Indian 
economy, 15 international Input- Output conference,2005. 

 

Dietzenbacher, E and J.A vander linden: sectoral and spatial linkages 
in the EC production structure, Journal of Regional Science, 1997. 

 

Dietzenbacher, Albino, kuhtz: The fallacy of using US-type input-
output tables, 15th conferences input-output table, 2005. w.w.w. IIOA.org. 

 

Drejer, Ina:Input-output Based measures of inter-industry linkages 
revisited, a survey and discussion, center for economic and Business 
Research, working paper, 2002. http://w.w.w.cebr.dk  

 



                        521                                                          اهميت بخش خدمات مالي در ايجاد اشتغال در اقتصاد ايران

 

 

Kamaruddin. R, Rashid. Z: Stroctural change, linkages and leakages 
in the Malaysian economy: 1991-2000,16 th conferences input-output 
talbe, 2007. w.w.w. IIOA.org. 

 

Mattas. K and Chandra and shrestha:A new Approach to determining 
sectoral priorities in an economy: Input-output Elasticities, Applied 
economics,Vol 23 1991. 

 

Reis, Rua, Hugo, Antonio: An Input- Output Analysis: Linkages VS 
leakages, Banco de Portugal, working paper, Nowember 2006. 

  


