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اثرگذاری شوک  سازی مدل بخش  و سنجش  در  عرضه  جانب  مثبت  های 

 2 مالي اقتصاد ایران

 
 چکیده 

های  های ایجاد بخش حلقه ترین  دهی تولید و همچنین یکی از ضروري ترین عوامل در شکل بخش مالی یکی از مهم 
  ی اقتصاد ضروری است. هدف این مقاله ها بخش مختلف اقتصادی است، لذا شناخت اثر تغییر این بخش بر سایر  

از روش حذف  ی اقتصادی  ها بخش   ر ی سا   بر   آن تأثرات    و   ر ی تأث   ن یی تب   و   کشور   در   ی مال   ی ها واسطه   گاه ی جا   ی اب ی ارز
درصدی در    10بروز شوک مثبت    بررسی آثار و تبعات   بدنبال   است. این مقاله   ( 2013دیازنباخر و لهر )   جزئی فرضی  

نتایج این    است.   های مالی بیمه و زیربخش واسطه   بخش ر یز ی مالی اقتصادایران شامل زیربخش بانک،  ها بخش ر یز 
  هاي ساختمان ایران، بخش » د ا درصدی عرضه خدمات بانکی در اقتص   10در صورت افزایش   دهند نشان می  مطالعه 

با افزایش   افزایش 0/ 52معادل    که   افزوده مواجه خواهد شد درصدی ارزش 1/ 12مسكوني«    ن ی ازا پس   است.   درصد 
و    0/ 85و  1/ 01به ترتیب با    ی دامدار و    تأمين اجتماعي اجباري   ، ی رمسکون ی غ   ی ها ساختمان های  نیز فعالیت   بخش 

های مالی در  درصدی عرضه خدمات واسطه 10شوند. در صورت افزایش  رو می روبه   افزوده ارزش درصد افزایش  0/ 79
  که   شد د مواجه خواه   افزوده درصدی ارزش 0/ 6با افزایش  آهن و فوالد   ی ساخت محصوالت اساساقتصادایران، بخش  

،  فلزات  ی گر خته ی و ر  ی فلزات اساس  ر ی سا  ساخت های نیز فعالیت  بخش  ن ی ازا پس  است.   درصد افزایش 0/ 06معادل 
  زات ی تجه   ر ی و سا  ی موتور  ی ه ی نقل  ل ی وسا ساخت و  ی و نور  ی ک ی الکترون  ، ی ا انه ی و نصب محصوالت را  ر ی تعم  ساخت، 

با  ها آن   ی الحاق   ل ی و قطعات و وسا   ونقل حمل  ترتیب  افزایش  0/ 47و    0/ 48و    0/ 52به  رو  روبه   افزوده ارزش درصد 
با    ی غیرمسکونی ها ساختمان ایران، بخش  د درصدی عرضه خدمات بیمه در اقتصا 10شوند. در صورت افزایش  می 

ستانده    که ی طور به شد  د باشد، مواجه خواه میلیون ریال می   1940166افزوده که برابر  درصدی ارزش   0/ 53افزایش  
های  نیز فعالیت   بخش   ن ی ازا پس .  است درصد افزایش را شاهد    0/ 26میلیون ریال معادل    1224203ای آن  اسطه و 

سنگ،    استخراج و    ی و نور   ی ک ی الکترون   ، ی ا انه ی و نصب محصوالت را   ر یتعم   ساخت، ،  تی ن یو ل   سنگ زغال استخراج  
تمام انواع    ت ی درنها شوند.  رو می روبه   افزوده ارزش درصد افزایش  0/ 30و    0/ 39و    0/ 46به ترتیب با    شن و خاک رس 

قرار گرفت و نتایج نشان    بررسی درصدی بخش مالی در اقتصاد ایران مورد  10خدمات مالی تجمیع و افزایش عرضه  
باشد،  میلیون ریال می   614627بر  افزوده که برا درصدی ارزش 1/ 69با افزایش    ی رمسکون ی غ   های ساختمان داد بخش  

رو  درصد( با افزایش روبه 0/ 82میلیون ریال )   3878263ای آن به میزان  ستانده واسطه   که ی طور به مواجه خواهد شد  
  هاي ساختمان ،  ی و نور   ی ک ی الکترون   ، ی ا انه ی و نصب محصوالت را   ر ی ساخت، تعم های  نیز بخش   ازآن پس شود.  می 

 . شوند رو می روبه   افزوده ارزش درصد افزایش  1/ 40و    1/ 50و    1/ 57به ترتیب با    ی دامدار و    مسكوني 
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 مقدمه   -1
باشد. به  های مختلف اقتصادی، مسئله تأمین مالی میترین مسائل در زمینهیکی از اصلی

های جدید تولید در جوامع  ها و شیوه تبع مدلهای جدید تأمین مالی که بهوجود آمدن مدل
های مختلف اقتصادی تحت  افتند، سبب شده است که یکی از مسائل اصلی بخش گسترش ی

عنوان یکی از عوامل مؤثر  ها قرار گیرد و بههای آنهای مالی و سیاستتأثیر نهادها و واسطه
در عملکرد بخش  قلمداد شود و  اقتصادی  نقش  در رشد و توسعه  اقتصادی  های مختلف 

 گیری ایفا کند. چشم
های مالی به رشد و توسعه اقتصادی در یک اقتصاد به این  واسطه  وجود علیت از

های مالی بوده و کمبود یا عدم  مفهوم است که توسعه اقتصادی وابسته به توسعه واسطه
دسترسی به این عامل سبب عملکرد ضعیف در فرآیند توسعه خواهد شد و کاهش اشتغال  

بخش و  درآمد  خواه و  پی  در  را  اقتصادی  داشت های مختلف   .( Vali Nejad, 2001)  د 
های مالی با سایر  ها، جهت اثرگذاری و روابط میان واسطهبنابراین کشف شدت این علیت 

ارزشبخش و  اقتصادی  میهای  و  بوده  فراوان  اهمیت  دارای  کشور  در  افزوده   تواند 
های بخشی و کالن اقتصادی در جهت  صحیح برای تولید و اتخاذ سیاست  هایریزیبرنامه

های  تعیین میزان افزایش یا کاهش کمی و کیفی نهادهای واسطه مالی راهگشا باشد. واسطه
مالی در اقتصاد ایران شامل نهادهای بانکی و غیر بانکی اعم از بانک، شرکت مالی، شرکت  

 ,Dalali Esfahani, Vaez Barzani)باشد  گزاری میبهادار، شرکت کار   بیمه، بورس اوراق
& Rafiei, 2008)  . 

تحلیل پیوندهای  وهای اقتصادی برای کشف این روابط و تجزیهترین روشیکی از مهم
بخش بین  از ظرفیتموجود  استفاده  اقتصادی،  تکنیکهای  و  دادهها  ستانده    -های روش 

رود، در  وتحلیل پیوندها که برای بررسی وابستگی در ساختار تولید به کار میاست. تجزیه
تجزیهروی دادهکرد  انداز 1ستانده- وتحلیل  دارد.  بسیار طوالنی  قدمت  و    ۀ،  پسین  پیوندهای 

های اقتصادی و تعیین استراتژی توسعه  وتحلیل روابط وابستگی بین بخشپیشین برای تجزیه
رود. درواقع  هایی که دارای تأثیر متوسط به باال بر اقتصاد دارند، به کار میمناسب برای بخش

 
1 Input-Output Analysis 
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 4 مالي اقتصاد ایران

 
اولین کار توسط چنری  از هنگام  در    ( 1956Rasmussen ,)  ، 1958در سال    واتانابه-ارائه 

یا    2که به بررسی پیوندهای بین بخشی  1958در سال  (  1958Hirschman ,)و   1956سال  
بین ساختارهای  مقایسه  مختلف  هدف  ابعاد  در  تحلیلی  ابزار  این  پرداخته،  کارا  المللی 

این معیارها    و    (Chenery & Watanabe,1958)  تر شده و گسترش یافته است پیشرفته
نند تحلیل  هایی ماشوند، به صورتی وسیع در زمینهکه شامل پیوندهای پسین و پیشین می

بخش  بین  درونی  شکلپیوندهای  همچنین  و  اقتصادی  مختلف  استراتژیهای  های  دهی 
در دهه   قرارگرفته است.  کاربرد  1970مختلف توسعه مورداستفاده  بسیار  معیارهای سنتی 

قرار می مورداستفاده  معیارها  این  از  مختلفی  اشکال  و  نیز روشداشته  اخیراً  های  گرفت. 
از   پیوندها  تحلیل تحلیل  دادهجانب  است  ش ی ازپشی بستانده  - گران  قرارگرفته    موردتوجه 

(Sadeghi Shahdani, 2016 )  بین پیوندهای  از سوی دیگر درزمینه معیارهای ضرایب   .
ها  ای بین این روشهای عمدهشده که البته تفاوتهای گوناگون ارائهبخشی، برخی از روش 

روابط و هم  وجود دارد. بر همین اساس بسیار ضروری است تا طبق روشی نوین و دقیق،  
سازی  های مدلهای مالی تبیین و مشخص گردیده و از تئوریها باواسطهپیوندی میان بخش

با تکیه بر روش نوین حذف فرضی تعمیم-جداول داده یافته، بهره گرفته خواهد  ستانده و 
 شد. 

های مالی در کشور و تبیین تأثیر و  در این پژوهش با هدف ارزیابی جایگاه واسطه
که    3ی اقتصاد ایران از روش حذف فرضی جزئی افزودهها و ارزشن بر سایر بخشتأثرات آ

لهر و  دیازنباخر  سال   توسط  شد شده  معرفی  2013در  خواهد  استفاده    است، 
(Dietzenbacher & Lahr, 2013) نخستین بار است که این روش در بخش مالی اقتصاد .

، مورداستفاده قرارگرفته و اهمیت بخش  های مثبت جانب عرضه اقتصادایران در قالب شوک
یافته ضمن  شود. روش حذف فرضی تعمیمسازی می مالی در اقتصاد ایران سنجیده و شبیه

تر را از روابط متقابل  تواند تصویری واقعیهای پیشین، می های روش برطرف نمودن نارسائی
ه است. در همین راستا و  تری را در پی داشت های سیاستی دقیق ها ارائه نماید و داللتبخش

 
2 Intersectoral Linkage 
3 The Partial Extraction Method 
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محور   پنج  شامل  چارچوبی  مسئله،  مختلف  ابعاد  واکاوی  و  ارائه    یدهسازمانبررسی   و 
گرفته در  که در بخش نخست به کنکاش و واکاوی در مطالعات انجام  صورتنی بدگردد. می

الملل و ایران خواهیم پرداخت. در بخش دوم مبانی نظری پژوهش شامل اهمیت  سطح بین
بخشطهواس ایران،  اقتصاد  در  آن  جایگاه  و  مالی  دادههای  جدول  در  اقتصاد  مالی  -های 

شناسی و توضیح مربوط به روش  ستانده، بیان خواهد شد. بخش سوم مروری است بر روش 
پردازیم؛  حذف فرضی جزئی. در بخش چهارم، بر اساس روش مذکور، به تشریح مدل می

های مالی  درصدی بخش عرضه بر زیر بخش  10  که در صورت بروز شوک مثبتازجمله آن
های اقتصادی که متأثر از این  ترین بخش اقتصاد ایران، چه اثراتی ایجاد خواهد شد و مهم

ها، سیر پردازش  پذیرند؟ تحلیل و تجزیه نتایج و یافته شوک هستند، با چه شدتی اثر می
 . گیری نیز در بخش پنجم تحقیق ارائه خواهد شد پژوهش و نتیجه 

 ادبیات پژوهش  -2
 بخش مالی   -1-2

یکی از    عنوانبهدهی تولید و همچنین ترین عوامل در شکلیکی از مهم عنوان بهمالی   نی تأم
اي در تجارت، رشد  های مختلف اقتصادی، جایگاه ویژههای ایجاد بخشترین حلقهضروري 

-   2007  بحران های مالی پس از  هاي اخیر اهمیت واسطهطی سال  .و توسعه اقتصاد را دارد
 Barghi Oskooee & Mohammadi)  است  قرارگرفته  موردتوجهمیالدي    2008

Bilankohi, 2016 ).    فضاهای گوناگون اقتصادی به تأمین مالی و تبع    روزافزونوابستگی
جای نیروی انسانی و تغییرات در  الی، به دلیل جایگزینی نیروی ماشین بههای مآن واسطه

ی مالی در کنار سایر  هاواسطهکه    شده استمالی مدرن، سبب    نی تأمشیوه تولید و نظامات  
در رشد و توسعه هر اقتصادی قلمداد شود و در   مؤثرعوامل تولید مانند نیروی کار، عاملی  

 ,Fazlzadeh & Tajvidi)  گیری ایفا کندی نقش چشم های مختلف اقتصادعملکرد بخش
ی مالی به رشد تولید و توسعه اقتصادی در یک هاواسطه. وجود علیت از توسعه  ( 2008

گردد و  غییر میهای مالی دچار تاقتصاد به این مفهوم است که اقتصاد  با توسعه واسطه
کمبود یا عدم دسترسی به این عامل سبب عملکرد ضعیف بخش تولید خواهد شد و کاهش  
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های  . لذا کشف رابطه بین واسطه( Jumbe, 2004) ی خواهد داشتپاشتغال و درآمد را در 

 ها در اقتصاد ضروری است. مالی و پیوندهای این بخش با سایر بخش
بنگاه   یک  مالی  واسطه  دارد؟  اقتصاد  در  جایگاهی  چه  و  چیست  مالی  واسطه  اما 

ویژگی    3های مالی را با  دهد. ماهیت واسطهاقتصادی است که مبادالت خاصی انجام می
 توان بیان نمود: زیر می

گیرند و در اختیار  ( میانداز کنندگانپسهای مالی وجوه را از یک گروه )الف( واسطه 
 دهند. ها و افراد( قرار میگروه دیگری )بنگاه

طرف تأمین    2ب( هر یک از دو گروه بسیار بزرگ هستند تا بتوانند تنوع الزم را در  
 باشد. طرف می 2ین زیاد بودن کنند. لذا شرط واسطه بودن هم

دریافت اختیار  در  که  طلب  بدهی/  اسناد  قرار  ج(  وجوه  واگذارکنندگان  و  کنندگان 
 . (Hesani, 2003) دارد، به مقدار تولید بستگی دارد

ازواسطه اعم  غیربانکی  و  بانکی  نهادهای  ایران شامل  اقتصاد  در  مالی  بانک،    های 
کارگزاری شرکت  بهادار،  اوراق  بورس  بیمه،  شرکت  مالی،   Dalali)باشد  می  شرکت 

Esfahani et al., 2008 ) . 
بانک،    بخش   ری زدر سه    1396ستانده سال  -های مالی در جدول دادهبازتاب واسطه 

ن زیر  ی و بیمه است. هر یک از ای و بازنشستگ  مهیجز تأمين وجوه ببه  یخدمات مال  ر یسا
های اقتصادی ایران دارای یک کد اختصاصی  بندی رشته فعالیتها در ساختار طبقهبخش

این  می و  ایران  بندطبقهباشند  آمار  توسط مرکز  این قسمت    منتشرشده ی  در  است. حال 
ی هر یک  بندطبقهستانده،   –های مالی در جدول داده روشن شدن جایگاه واسطه منظور به
 است.   مشاهدهقابل 1جدول  ی در بندطبقهی آن ذکر خواهد شد. این هابخش ری زاز 
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 های مالی مرتبط با بخش  ISICکدهای  . 1جدول  
 1396، مرکز آمار ایران، ISICبندی  مأخذ: ورژن چهارم طبقه 

Tabel 1. ISIC codes related to financial sectors 

Resource: International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Revision 4, 

Statistical Center of Iran, 2017 

 ی وابسته هاتیفعال ISICکد  فعالیت

 6411 فعالیت بانکی 
های پولی، بانکداری مرکزی، ادارات تابعه بانک  گریواسطه 

انتشا جمهوری  مرکزی،  مرکزی  بانک  کشور،  رایج  پول  ر 
 اسالمی ایران و نظارت بر عملیات بانکداری 

ی  های گرواسطه سایر  
 6419 پولی

بانک    جزبه بانکداری   بانکی،  خدمات  ارائه  مرکزی،  بانک 
پاسارگاد،   بانک  پارسیان،  بانک  انصار،  بانک  نوین،  اقتصاد 
بانک تجارت، بانک توسعه صادرات ایران، بانک رفاه کارگران،  
بانک سامان، بانک سپه، بانک سینا، بانک صادرات، بانک  

بانک   معدن،  و  بانک    الحسنه قرض صنعت  ایران،  مهر 
بان بانک مسکن،  کارآفرین،  گردشگری،  بانک  ک کشاورزی، 

ملی،   بانک  ملت،  کد    بانکپست بانک  با  بانک  شعبه  و 
1/6419 

مالی  فعالیت که    مؤسساتهای  هستند  اعتباری  و  مالی 
اعتباری   مؤسسات شامل   و  مالی  موسسه  اعتباری،  و  مالی 

، موسسه مالی و  االئمهثامن توسعه، موسسه مالی و اعتباری  
و  نییعسگراعتباری   قوامین  اعتباری  و  مالی  موسسه   ،

 2/6419موسسه مالی و اعتباری مهر با کد 

صاحب  شرکت های 
-سهام که شامل شرکت

و   سهام  صاحب  های 
 های هلدینگشرکت

6420 - 

ها و  ها، صندوقتراست
 6430 واحدهای مالی مشابه 

صنایع   نوسازی  و  گسترش  سازمان  عدالت،  سهام  تعاونی 
شرکت   شرکت  گذار ه یسرماایران،  آتیه  گذارهیسرمای،  ی 

شرکت   شرکت  گذار ه یسرمادماوند،  امید،  ی  گذاره یسرمای 
ملت، شرکت   ایران، شرکت  گذاره یسرمابانک  ملی  بانک  ی 

بهمگذارهیسرما شرکت  ی  شرکت  گذاره یسرمان،  بوعلی،  ی 
ی  گذار هیسرمای  توسعه صنایع بهشهر، شرکت  گذارهیسرما
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 ی وابسته هاتیفعال ISICکد  فعالیت

شرکت   شرکت  گذارهیسرماسایپا،  سپه،  ی  گذارهیسرمای 
شرکت   پتروشیمی،  بیمه،  گذاره یسرماصنایع  صنعت  ی 

شرکت  گذار هیسرماشرکت   غدیر،  و  گذار هیسرمای  ملت  ی 
 ایران ی ملی گذاره یسرماشرکت 

فعالیت های  سایر 
مالی    جزبه خدمات 

های تأمین وجوه  فعالیت
 ی بازنشستگبیمه، و 

6491 

)لیزینگ(،  دار اجاره مالی  رایان  داراجارهی  مالی، شرکت  ی 
لیزینگ  ایرانیان،  لیزینگ  لیزینگ،  لیزینگ،  شرکت  سایپا، 

لیزینگ   رازی،  لیزینگ  پاسارگاد،  بانک  گذارهیسرمابانک  ی 
لیزنیگ   و  معدن  و  صنعت  لیزینگ  شید،  لیزینگ  ملی، 

 سنگین ایرانیان  آالتنیماش

 6492 اعطای سایر اعتبارها 
تعاونی اعتبار، بانک   ی، بانک  ریغهای  های اعطای وامفعالیت

امام رضا و  الحسنهقرض کارگشایی، صندوق   ، صندوق مهر 
 الحسنه قرض موسسه 

فعالیت های  سایر 
مالی    جزبه خدمات 

های تأمین وجوه  فعالیت
 بازنشستگی و بیمه 

6499 
ی عاملیت )نمایندگی(، نگارش معامالت تعویضی  هاتیفعال

  العالج صعبهای خرید بیمه عمر بیماران  ارز، فعالیت شرکت
 ی گذاره یسرما و فعالیت

 65 بیمه

651 

 5611بیمه: بیمه عمر، بیمه زندگی و عمر و بیمه عمر با کد  

های بیمه غیر از بیمه عمر، بیمه آسیا، بیمه البرز، فعالیت
شرکت سهامی بیمه ایران، شرکت سهامی بیمه دانا، شرکت  

ی، شرکت سهامی بیمه صادرات و  گذاره یسرماسهامی بیمه  
 6512صندوق بیمه محصوالت کشاورزی با کد  

 بیمه اتکایی 652

 تأمین وجوه بازنشستگی  653

جنبی  فعالیت های 
-خدمات مالی و فعالیت

 های بیمه 
661 

تأمین وجوه بیمه و    جزبه های جنبی خدمات مالی  فعالیت
فعالیت شامل  مالی، بازنشستگی  بازارهای  سرپرستی  های 

اداره بازرسی مالی، تاالر بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار،  
ی وجوه مرکزی، شرکت بورس کاالیی و  گذار سپرده سازمان  



 

 رضا رنجبران،  سجاد رجبي، داود منظور  9
 (  2) 19  1401 تابستان  های اقتصادی سابق(ی اقتصاد مقداری )بررسيفصلنامه

 
 

 ی وابسته هاتیفعال ISICکد  فعالیت

ق بهادار تهران است که کد اختصاصی این  شرکت بورس اورا
 6611از  عبارت استها فعالیت

  6612فعالیت کارگزاری در بازارهای اوراق بهادار و کاال با کد  
های کارگزاری در بازارهای اوراق بهادار و کاال  شامل فعالیت

بهادار،  صرافی  جزبه  اوراق  و  بورس  کارگزاری  شرکت  ها، 
بازار، کارگزاری آرمان تدبیر    سازی آتکارگزاری آبان، کارگزاری  

تجارت،   بانک  کارگزاری  امید سهم،  کارگزاری  جهان بخش، 
رفاه،  بانک  کارگزاری  صادرات،  توسعه  بانک  کارگزاری 
کارگزاری بانک صادرات، کارگزاری بانک کشاورزی، کارگزاری  

مسکن، کارگزاری بانک ملت، کارگزاری بورس و اوراق  بانک  
بهادار، کارگزاری سیمان گون، کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان  

فعالیت    عالوه به ی ملی ایران است.  گذاره یسرماو کارگزاری  
کد  صرافی با  فعالیت  2/6612ها  ارزی  شامل  خدمات  های 

 .هاستیصراف ارز و   ریتسعبانک(، خدمات   جزبه )

فعالیت فعالیتسایر  جنبی  کد  های  با  مالی  خدمات  های 
شامل خدمات کارگزاری وام، خدمات مشاوره در امور   6619
امانی، گذارهیسرما خدمات  و  مالی  مشاوره  خدمات  ی، 

 الزحمه حق اعتباری و حضانت بر اساس  

جنبی  فعالیت های 
و    نیتأم بیمه  وجوه 

 بازنشستگی 
662 

ارزشیابی  فعالیت خسارت،  و  مخاطرات  ارزشیابی  های 
ی،  امهیبخسارت، ارزیابی ریسک، ارزیابی و تعیین مطالبات 

تسویه مطالعات بیمه و تعیین جبران خسارت است که با کد  
6621 

های  های کارگزاران و نمایندگی بیمه شامل فعالیتفعالیت
 662  خدمات داللی بیمه، نمایندگی بیمه و واسطه بیمه با کد 

اساس  فعالیت بر  بازنشستگی  وجوه  مدیریت  های 
اساس  الزحمهحق بر  بازنشستگی  صندوق  مدیریت   ،
صندوقالزحمهحق مدیریت  اساس  گذاره یسرماهای  ،  بر  ی 
صندوق  الزحمهحق سایر  مدیریت  بر  گذاره یسرماهای  و  ی 

 663با کد  الزحمهحق اساس 
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 های ملی حساب  -2-2

  زمانی  مقطع   یا   دوره  یک  در  اقتصادی  متغیرهای  شده  تجمیع   مقاديردرواقع    ملی،  های حساب
  بخشی   تفکیک  بدون  را(  جامعه)  یک  آحاد  اقتصادی  هایفعالیت  کلیه  که  هستند  مشخص

  جهت   مناسب  ابزار عنوان  به  اقتصادی  ریزان برنامه  و  گذارانسیاست  توسط  که   کند می  ارائه
  هایتهیه و تدوین حساب از هدف .شوندمی  گرفته کار به اقتصادی تحوالت کنترل و ردیابی

  سرمایه،  تشکيل  مصرف،  تولید،  نظیر  اقتصاد  جریانی  متغیرهایترین  مهم  محاسبه  ملی
ترین  مهم گیریاندازه و زمان از  معین  دوره یک در اقتصادی رشد و درآمد واردات، صادرات،

  طريق   از  که  است  زمان  از  مقطعی  در  بدهی  و  دارایی  ثروت،  نظیر  اقتصاد  موجودی  متغیرهای
  برای .  شودمی  داده  نشان  زمانی  مقطع  با  دوره  آن  در  کشور  اقتصادی  وضعیت  تصویر  هاآن

  سازگار   آمارهای  قالب  در   فوق  متغیرهای  مجموعه  است   الزم  المللی،بین  مقایسه  قابلیت  حفظ
  توافق   استاندارد  جداول   و  محاسباتی  هایروش  ها،بندیطبقه  مفاهیم،  و  تعاریف  بر  مبتنی   و

 . ( Bemanpoor, 2016) شود تنظیم و  تهیه  المللیبین شده
  سازمان  پول،  المللیبین  صندوق  جهانی،  بانک  متحد،  ملل  سازمان  آمار  بخش 
  در  را  استانداردهایی  2008  سال   در  اروپایی  جوامع  کمیسیون  و  اقتصادی  همکاری  و  توسعه

   تصویب   به  ،شودیم  نامیده  4SNAاختصار  به  که  ملی  هایحساب   المللیبین   سیستم  قالب
  کشور  اقتصادی  هایداده  آن   اساس  بر  کشورها  در  آمار  گردآوری  متولی  مراكز  تا  اندرسانده

  یکپارچه   و  سازوکار  منسجم،  مجموعه  یک  از  ملی  هایحساب  سیستم.  کنند   ارائه  را  خود
  حسابداری   قواعد  و   هابندیطبقه  مفاهیم،   و  تعاریف   بر  مبتنی  جداول   و  هاترازنامه  ها،حساب
  حسابداری   چارچوب   سیستم  این   در .  است  یافته   تشکیل  المللیبین  سطح  در   شده  توافق 

   برای   که  شودمی   تنظیم  قالبی  در  اقتصادی  هایداده  آن  در  که  است  شدهیطراح  جامعی
 مورد  اقتصادی  هایگیریتصمیم  و   ها لیوتحلهیتجز  ها،گذاریسیاست  ها،ریزیبرنامه

   .گیردمی  قراراستفاده 
  و  سرمایه  تشکیل  کل  مصرفی،  هایهزینه   کل.  مالیاتی  درآمد  کل  ،افزودهارزش  کل

  درجه  جهت  از.  هستند  ملی  هایحساب   متغیرهایترین  ازجمله مهم  صادرات  کل  خالص
 . هستند  اقتصاد  یک در ممکن   هایداده ترین  شده  تجمیع  هاداده این تجميع،

 
4 System of national account 
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ً   ایران  ملی  هایحساب  به  مربوط  هایداده   سالهکی  تا  چندماهه  تأخیر  یک  با  معموال
  متغیرهای   مرکزی،  بانک  گزارش  در  البته.  گرددمی   منتشر  مرکزی  بانک  توسط  و  شدههیته

  بیان  دولتی و  خصوصی تفکیک به یا  و  بخشیصورت به کمتر تجمیع   سطح  یک  درشده ارائه
 . شودیم

 ستانده - داده جدول   -3-2
  بخشی  حسابداری  نظام  بررسی  به  نوبت  ملی،  هایحساب  یا  کالن  حسابداری  نظام  از  پس

  بسته   البتهبردارد.  در    را  اقتصاد  یک  هایبخش  هایداده  که  رسدمی  ستانده-داده  جدول  یا
  هایبخش   در  باال،  تجميع  درجه  یک   با  توانندمی موردنظر    هایبخش   ، موردمطالعه  موضوع  به

ً   اما  گردند؛  بندیطبقه  خدمات  و صنعت کشاورزی،   کدهای اساس  بر  هابندیطبقه  این  غالبا
 . است 6ISIC  یا 5CPC یرقم سه  یا  دورقمی

  برای  است،   شده   ریزیپی  آن   اساس   ستانده بر-تحلیل داده  که   ستانده، -داده  جدول
  اولینازجمله    لئونتیف  واسیلی.  گردید  ارائه  آمریکا  اقتصاد  برای  لئونتیف   توسط  بار   اولین

  را  زمینه   این  در  اقتصاد  نظریه  و  تجربه  بین   شکاف   خود،   اثر  انتشار   با  که  بود  اقتصاددانانی
  داد  ارائه  ستانده-داده  الگوی  چارچوب   عمومی اقتصاد را در   تعادل  مدل  از   شکلی   و   نمود  پر
 . نمودمی  ریپذ امکان را  آماری هایآزمون  انجام  ساده  قالبی  در که

.  کاالست   در  کاال  با  بخش  در  بخش  متقارن  جدول  یک   ستانده،-داده  تحلیلی  جدول
  دیگر یهابخش به چیزی چه اقتصادی، بخش هر که دهدمی   نشان بخش در بخش جدول

ها(.  نهاده  تقاضای)   است  ستانده   یا   گرفته ها  آن  از   چیزی  چه   و(  محصوالت  عرضه)  داده
  دیگر   کاالهای  از  مقدار  چه  کاال  هر  تولید  برای  دهدمی  نشان  نیز  کاال  در  کاال  جدول

  شدن  روشن  برای.  است شده  مصرف  هابخش  کدام  در  تولیدشده   کاالی  وشده  استفاده
 ستانده-داده جدول در(. 2جدول  ) بگیرید  نظر در را  ستانده-داده جدول کلی  ساختار  موضوع

  بین  روابط  ماتریس)  واسطه  مواد  هزینه   میزان  چه  محصول   هر  تولید  در  که   است   مشخص

 
5 Central product classification 
6 The international standard of industrial classification of all economic activities 
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  مشخص   همچنین.  است   بوده   مالیات  هزینه  میزان  چه  و  عوامل   هزینه  میزان  چه  ،(بخشی

 . اندکرده  هزینه چقدر کاال  هر برای تقاضاکنندگان  که  است

  ستانده-ساختار کلی جدول داده .2جدول  
 1396مأخذ: فراداده، مرکز آمار ایران،  

Tabel 2. The general structure of the input-output table 
Resource: Metadata, Statistical Center of Iran, 2017 

  ها(محصوالت )بخش تقاضاکنندگان 
 ها(محصوالت )بخش ماتریس روابط بین بخشی  ماتریس تقاضای نهایی 

و   - عوامل  به  پرداختی  ماتریس 
 مالیات

 افزوده ارزش 

 رابطه بین بخش مالی و بخش حقیقی در اقتصاد  -4-2
مهم از  اقتصادیکی  در  ترین سؤاالت  مالی  بین بخش حقیقی  و بخش  رابطه  تبیین  دانان 

است.   برنامه  چراکهاقتصاد  را جهت  اقتصاددانان  رابطه  این  رشد  درک  به  نیل  برای  ریزی 
ای علی بین  دیگر یک سؤال اساسی وجود دارد که آیا رابطهعبارتنماید. بهاقتصادی یاری می

های آن و بخش حقیقی وجود دارد یا خیر؛ و این رابطه چه جهتی دارد؟ بخش مالی و شوک
سازی و سنجش اثرات بخش  بایست قبل از هرگونه مدللذا این پرسشی است بنیادین که می

های اقتصادی، بدان پاسخ داد. در مباحث توسعه مالی و ارتباط آن با  مالی بر دیگر بخش
  دگاه ید  نیا   طرفدارانپارادایم طرف عرضه که    رشد اقتصادی سه دیدگاه مطرح است: اول

  شانی ا.  دانند یم  یاقتصاد  رشد  سمت  به  یمال  توسعه  سمت  از  را  یاثرگذار  تیعل  جهت
  مثالعنوانبه.  بخشدیم  بهبود  را  یاقتصاد  رشد  مختلف،  طرق  از  یمال  توسعه  که  معتقدند

  ی واحدها  و   مازاد  یدارا  یاقتصاد   یواحدها  نی ب  یمال  منابع  مبادله   به  تواند یم  یمال  توسعه
ً   مبادله   ن یا .  کند   کمک  منابع  کمبود  یدارا  یاقتصاد   را  یمال  نظام  در   یمال  قیتعم   احتماال

 یاقتصاد  رشد   نه یزم  و   شود یم  اقتصاد  در   هاگذاریهیسرما  ش یافزا   موجب  و  دهد یم  ش یافزا 
  ریی تغ  که  باورند  نیا  بر  دگاهی د  نی ا  طرفداراندوم پارادایم طرف تقاضا است.    .کندیم  فراهم  را

  یارتقا  ای  یتکنولوژ  شرفت ی پ  ل یدل  به)  اقتصاد  یواقع  بخش  رشد  درنتیجه   ی مال  یبازارها  در
بهدآییم   وجود  به(  کار  یروین  وریبهره   یمال  بخش  رشد  علت  یاقتصاد   رشد  گر،یدانیب. 
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  خود  مطالعه  در  او  (.Patrick, 1966)  شد  انیب  کیپاتر  توسط  بار  نی اول  دگاهید  نی ا.  است 
  مختلف   هایبخش  در  یواقع   محصول  رشد  به  یمال  خدمات  یبرا  تقاضا  که  داردیم  انیب

  شی افزا  و   مدرن  ی مال  مؤسسات  گسترش   و   یرگیشکل  ن، ی بنابرا.  دارد  ی بستگ  اقتصاد 
انداز  پس  و  گذارانهیسرما   یتقاضا  برابر  در  العملیعکس  ها آن  خدمات  و  یمال  هایییدارا

است که بر    ه یدوسونظریه سوم پارادایم رابطه    . است  اقتصاد  در   خدمات  نی ا  یبراکنندگان  
  در  کهیطوربه  دارد،   وجوددوطرفه    ارتباط  ی مال  توسعه  و  یاقتصاد   رشد   نی باساس این نظر  

  و   یمال  مؤسسات  جادی ا  و  یمال  یبازارها  گسترش  قیطر  از  یمال  بخش  رشد،  هیاول  مراحل
  شی افزا  با  اما   کندیم  فایا  یاقتصاد   رشد   در  ی مهم  نقش   ،یمال   های ییدارا  و  خدمات  عرضه

  رشد   ری تأث  تحت  یمال   بخش  گسترش  رشد،  یباال  سطوح  به  یابیدست  و  یاقتصاد  رشد
 ,Mohammadi, nazeman, & khodaparast persarai)  رد گییم  قرار  یاقتصاد
2014 ) . 

و بیان    انددادهقرار   موردسنجش در مورد اقتصاد ایران مقاالت متعددی این رابطه را 
اند در رابطه بین بخش حقیقی و بخش مالی در ایران دیدگاه طرف عرضه صادق است.  کرده

ی به این  بردار یخطا حیتصحاز مدل   استفاده با( 1393عنوان نمونه محمدی و همکاران )به
  مدتکوتاه  علت  یتجار  بودن  باز  و  یمال  توسعه  هایشاخص  ران،یا  صاداقت  دراند که  رسیده

  رابطه   یاقتصاد  رشد   و  یمال   توسعه  شاخص   دو   هر  نی ب  ز ین  بلندمدت  در .  است   یاقتصاد  رشد
توان بر این اساس رابطه بین توسعه بخش مالی بر  بنابراین می  .است  برقرار  دوطرفه  تیعل

را مدلدیگر بخش اقتصادی  دیگر  های  بر  در بخش مالی  تغییر مثبت  اثرات  و  سازی کرد 
 و ارزیابی قرار داد.  موردسنجشهای اقتصادی را بخش

 مروری بر پیشینه مطالعات  -5-2
 مطالعات داخلی 

های مالی بانکی و شبه بانکی  عنوان ماهیت و وظایف واسطهای با  ( در مقاله1382حسانی )
واسطه وظیفه  و  نقش  بیان  اطالعات  به  وجود  مسئله  بیان  ضمن  و  پرداخته  مالی  های 

بر  های مالی با تکیهتبع آن انتخاب بد در این زمینه، به بیان وظایف واسطهنامتقارن و به 
 .(Hesani, 2003) پردازدحل مسئله انتخاب بد و خطر اخالقی می
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( تأثیر واسطه( در مقاله1387داللی اصفهانی و همکاران  با عنوان  بر  ای  های مالی 

کارگیری  ( با بهVECMرشد اقتصادی ایران با استفاده از روش الگوی تصحیح خطای برداری)
نتیجه دست می  این  به  رابطه منفی میروش جوهانسون،  دارای  دو  این  و  یابد که  باشند 

توان  ای که نمیگونهذاری بر رشد اقتصادی ایران از این ناحیه بسیار ناچیز است، بهمیزان اثرگ
 Dalali)   های مالی و رشد اقتصادی در ایران نتیجه گرفتگریارتباط نزدیکی بین واسطه

Esfahani & el, 2008) . 
(در پژوهش خود به برآورد رابطه بلندمدت شاخص قیمت  1389کریم زاده و سلطانی )

واسطه  سهام روش  گریصنعت  از  استفاده  با  پولی  کالن  متغیرهای  با  مالی    ARDLهای 
دهد که رابطه بلندمدتی بین شاخص قیمت سهام صنعت  اند. نتایج مقاله نشان میپرداخته
یافته گریواسطه اساس  بر  دارد.  وجود  پولی  کالن  متغیرهای  و  مالی  پژوهش  های  های 

معنی بر شاخص قیمت  خ ارز و سود بانکی تأثیر منفی بیدار و نرنقدینگی تأثیر مثبت معنی
 . (Shahabadi  & Mahmmodi, 2010)های مالی دارندگریسهام صنعت واسطه

های مالی  (در پژوهشی به بررسی رابطه توسعه واسطه1389آبادی و محمودی )شاه
گرنجر    –نگل  افزوده بخش کشاورزی اقتصاد ایران با استفاده از روش هم انباشتگی او ارزش
های متعدد مالی به  اند. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل عاملُی شاخصپرداخته

–اند و با استفاده از روش انگل  شدهیک شاخص جامع که بیانگر توسعه مالی است تبدیل
شده است. نتایج پژوهش حاکی  افزوده بخش کشاورزی تخمین زدهگرنجر رابطه آن باارزش

افزوده بخش کشاورزی رابطه های مالی و ارزشکه بین متغیرهای توسعه واسطه  از آن است
 ,Tarahomi)  توان اظهارنظر کردها نمیمستقیمی وجود دارد. ولی درباره رابطه علی بین آن

2011 ) . 
( در مقاله خود با عنوان »تحلیل آثار بخش خدمات مالی در اقتصاد  1389ترحمی )

کند که اثر تعطیلی  گیرد و سعی می یک تابع لئونتیف در نظر می   ایران« بخش خدمات مالی را 
صورت آثار مستقیم و غیرمستقیم محاسبه  بخش خدمات مالی در تولید و اشتغال کشور را به

کند. در این مقاله برای محاسبه پیوندهای پیشین و پسین از جدول داده ستانده، شاخص  
شود. نتایج حاکی از آن است که با  استفاده میافزوده و پیشین تقاضای نهایی،  پسین ارزش

انتخاب الگوی لئونتیف، اگر آثار پیوندهای پیشین بخش خدمات مالی حذف شود، کاهش  
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که با انتخاب الگوی گش، میزان کاهش اشتغال نفر است. درحالی  215814اشتغال معادل  
 . (Tarahomi, 2011)  نفر برآورد شده است 687038

)آقامحمدی   همکاران  و  مطالعه1392رنانی  در  ارزش  (  اثر  »بررسی  عنوان  با  ای 
«  1360-86های  ثباتی اقتصادی ایران طی سالهای تجاری بر بیگری بانکمحصول واسطه

ثباتی اقتصادی پرداختند. آنان با استفاده از روش  های مالی بر بیبه بررسی نقش واسطه
 بین متغیرها پرداختند و برای نحوه تعدیل متغیر   آزمون یوهانسون به بررسی رابطه بلندمدت 

مدت نسبت به خطای بلندمدت، از الگوی تصحیح خطای برداری  ثباتی اقتصادی در کوتاهبی
های  عنوان واسطههای تجاری بهبهره بردند. نتیجه بررسی آنان حاکی از آن است که بانک

اقتصاد بر  منفی  تأثیر  موردنظر  زمانی  بازه  طی  در  داشته  مالی     اند ایران 
(Aghamohammadi Renani, Vaez Barzani, Dallali Esfahani & Ghasemi, 

2014  .) 
ای با عنوان »بررسی تأثیر توسعه بازارهای  ( در مطالعه1393زراءنژاد و حسین پور )

روش   و  رگرسیونی  معادله  هفت  استفاده  با  ایران«  اقتصاد  در  درآمدی  نابرابری  بر  مالی 
و با استفاده از شش شاخص در ارزیابی شاخص    1390تا    1350یوهانسون در بازه زمانی  

گذاری و نظارت، بخش  توسعه مالی که شامل بخش بانکی، بخش مالی غیر بانکی، قانون
گذاری پولی، باز بودن بخش مالی و بخش نهادی، به این نتیجه رسیدند که  پولی و سیاست 

گذاری و نظارت، باز بودن بخش مالی  الی غیر بانکی، قانونهای بخش بانکی، بخش م مؤلفه
 -arra)  توانند باعث کاهش ضریب جینی و بهبود توزیع درآمد گردندو بخش نهادی می 

Zarra-Nezhad & Hosseinpoor, 2014) . 
( در مقاله تحت عنوان »اثر توسعه مالی و اعطای  1395سپهر دوست و افشاری )

ری کل عوامل تولید بر بخش صنعت« با استفاده از روش توضیح  و تسهیالت بانکی بر بهره
با وقفه )برداری  توزیعی  بازه زمانی     ( ARDLهای  نتیجه دست    1392تا    1362در  این  به 

مدت  ( و در کوتاه044/0ای در بلندمدت )یافتند که در طی دوره موردبررسی، اعتبارات سرمایه
ل تولید بخش صنعت تأثیر مثبت داشته است.  وری کل عوام( با یک وقفه بر بهره027/0)

وری کل عوامل تولید بخش  (، از تأثیر مثبت بر بهره032/0مدت )اعتبارات جاری در کوتاه
وری کل عوامل تولید بخش صنعت  صنعت برخوردار بوده، اما در بلندمدت تأثیری روی بهره

هزینه همچنین  است.  کوتاهنداشته  در  توسعه  و  تحقیق  )های  بلندمدت  013/0مدت  و   )
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  وری کل عوامل تولید بخش صنعت ایران داشت(، تأثیر مثبت و معناداری بر بهره039/0)
(Sepehrdost & Afshari, 2016 ) . 

شده  یافته تاکنون تنها در دو اثر پژوهشی مورداستفاده واقعروش حذف فرضی تعمیم
ره کرد. این روش در اواخر  توان به جدید بودن این روش اشااست که از علل اصلی آن، می

مطرح و ارائه    Economic Systems Researchبرای اولین بار در مجله علمی  2013سال  
  1395نامه ارشد خود در سال  گردید. سپس در ایران نخست، حسن دهقان شورکند در پایان

نامه خود با عنوان  . وی در پایان(Dehghan Shorkand, 2016)  از این روش استفاده نمود
های اقتصاد ایران، دو  یافته در سنجش اهمیت بخشکارگیری روش حذف فرضی تعمیمبه

درصدی در عرضه هر بخش    10سناریوی نخست، آثار کاهش  گیرد، در  سناریو را پیش می 
اقتصادی موردبررسی قرارگرفته است و حذف جزئی به نحوی انجام پذیرفته که کاهش عرضه،  

دست را  نهایی  تقاضای  تقاضای  هم  کاهش،  این  دوم،  سناریوی  در  نسازد.  تغییر  خوش 
دهد،  های ایشان نشان میدهد. یافتهها و هم تقاضای نهایی را تغییر میای بخشواسطه

حذف   پی  در  واسطه  10اوالً  مبادالت  بخشدرصد  از  یک  هر  کاهش  ای  اقتصادی،  های 
درصد )برای بخش آموزش( و حداکثر    01/0ای بین حداقل  افزوده کل اقتصاد در محدودهارزش

  10درصد )برای بخش صنعت( قرارخواهدگرفت. ثانیاً در سناریو دوم و به دنبال حذف  78/0
بخش عرضه  در  ارزشدرصدی  کاهش  نهایی،  تقاضای  به  بسیار  ها  اقتصادی  کل  افزوده 

در محدوده  معتنابه از سناریو نخست خواهد شد و  و    14/0تر  )برای بخش هتل  درصدی 
و   )   2.91رستوران(  کرد  خواهد  نوسان  صنعت(  بخش  )برای   Dehghanدرصدی 

Shourkand, 2017 .) 
با عنوان ارزیابی جایگاه    1396و مهاجری در سال  در دیگر اثر پژوهشی که توسلی  

بخش سالمت در اقتصاد ایران با استفاده از روش حذف فرضی جزئی، ارائه شد، نتایج بیانگر  
افزوده کل اقتصاد به  درصدی عرضه بخش سالمت، ارزش  10آن بود که در پی حذف جزئی  

کاهش می  43/0میزان   درمدرصد  و  بهداشت  بخش  ثانیاً،  در  یابد.  دولتی  و  ان خصوصی 
باشند زیرا با حذف  مقایسه با دو زیر بخش دیگر سالمت، از اهمیت بیشتری برخوردار می

درصد    02/0و    03/0افزوده کل اقتصاد به ترتیب به میزان  ها، ارزشدرصدی در عرضه آن  10
ات و  یابد. ثالثاً بخش ساخت ابزار پزشکی و اپتیکی، آب و برق و گاز، سایر خدمکاهش می

درصدی    10افزوده را در پی حذف  های مالی، بیشترین کاهش نسبی در ارزشگریواسطه
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های امور عمومی و دفاعی،  آنکه بخشکنند حالهای آن تجربه میبخش سالمت و زیر بخش
افزوده  آموزش و نفت خام و گاز طبیعی، کمترین تعامل و وابستگی را از منظر تغییر در ارزش

ارند. رابعاً بخش سالمت بیشترین وابستگی را به بخش صنعت دارد و در  با بخش سالمت د
درصد    3/0افزوده بخش سالمت به میزان  درصدی عرضه بخش صنعت، ارزش  10پی حذف  

 . (Tavassoli & Mohajeri, 2017) یابدکاهش می
( در پژوهشی با عنوان »بررسی رابطه بین توسعه بخش  1396نصراللهی و حسینی )

قتصاد زیرزمینی در ایران« با استفاده از روش مدل یابی معادالت ساختاری و روش  مالی و ا
چندگانه بخش  -شاخص  بر  مالی  توسعه  تأثیر  چگونگی  بررسی  باهدف  و  چندگانه  علل 

های مالی و اقتصاد زیرزمینی پرداختند.  زیرزمینی اقتصاد ایران، به بررسی رابطه بین واسطه
دهد که به ازای هر یک واحد افزایش در توسعه مالی،  شان مینتایج حاصل از مطالعه آنان ن

 ,Nasrollahi & Hosseini)  یابددرصد کاهش می 05/0اندازه اقتصاد زیرزمینی به مقدار 
2017 ) . 

و مصرف    یبخش مال  یتوسعه    یان( به مطالعه رابطه م1399و همکاران )  یسوار
  ی از اثرات مصرف انرژ  ینامتقارن  یلتحلپژوهش به    ینپرداختند. در ا  یبر رشد اقتصاد  یانرژ

  یعی با وقفه توز  یونیبا استفاده از مدل خودرگرس  یط  یرانا  یبر رشد اقتصاد  یمال  یو توسعه  
و نامتقارن بين    یرخطی ارتباط غ  یرانشود. از آنجا که در ا  می   ی( بررسNARDL)   یرخطیغ

  ییرات تغ  یرا تواما با هم انجام نگرفته است ز  یو رشد اقتصاد  ی و توسعه مال  یمصرف انرژ
مقاله بر آن است که روابط    ین ندارد، ا   یگرد  یربر متغ  یآثار مشابه  یرمتغ  یک  یمنف  یامثبت  

  یرمتغ  یبرا  یق،تحق ینکند. در ا  یبررس  1396-1358  یرا در دوره زمان  یرهامتغ  ینا  یرخطیغ
ناخالص    یدبه تول  یبخش خصوصبه    یشاخص متفاوت )اعتبارات داخل  2از    یتوسعه مال 

نقد  یداخل ( استفاده شد. مصرف سرانه  یناخالص داخل  یدبه تول  یبخش خصوص  ینگیو 
  یم تقس  یرناپذ   تجدیدو    یدپذیرپژوهش از مصرف انواع منابع تجد   ینمورد استفاده در ا  یانرژ

. از  یممعادل نفت خام در نظر گرفته ا  یلوتنکه بر حسب ک  یباشدکشور م  یک  یتبر جمع
هستند استفاده شده    یعوامل موثر بر رشد اقتصاد  ینکه از مهم تر  یهکار و سرما  یروین

  یاز ن  ی استفاده به انرژ  یهستند که برا  یعوامل واسطها  یهکار و سرما  یرویاست. در واقع، ن
بر    یرمستقیمارد، به طور غگذ  یم  یهکار و سرما   یرویکه بر ن  یریتاث  یقاز طر   یو انرژ  دارند

و    یمصرف انرژ  ی،رشد اقتصاد  ینمطالعه نشان داد که ب  یجموثر است. نتا  یرشد اقتصاد
که در بلندمدت و کوتاه مدت شوک    ینامتقارن وجود دارد، به نحو  یرابطه ا  یتوسعه مال
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انرژ اقتصاد  یو توسعه مال  یمثبت مصرف  شده است. شوک مثبت    یباعث کاهش رشد 

  یکاهش مصرف انرژ  یکنندگان، برا  یددهد که تالش تول  یرا نشان م   یجنتا  ینا  یرژمصرف ان
هر شوک مثبت به توسعه    ینشود. همچن  ی در کوتاه مدت م  یباعث کاهش رشد اقتصاد

اقتصاد  یمال رشد  کاهش  ا  یموجب  م   ین . همیشودم  یران در  و    وجبامر  کاهش مصرف 
  یم   ی گذار  یهسرما  یها  یتموجب کاهش فعال  یتو در نها   ی به منابع مال  ی کاهش دسترس

به مردم    یافتهاست که اعتبار اختصاص    یننشان دهنده ا  ی منف  یبضر   ینهزم   ینشود. در ا
در استفاده از اعتبار    یناکارآمد  یننشده است. ا  یگذار  یهسرما  یبه درست   یتوسط بخش بانک

باال    ینفت  یکا به درآمدهاات  یگر،د  یشده است. از سو  یرانرشد بالقوه اقتصاد ا  اهشباعث ک
بدون توجه به مالحظات    ی گذار  یه سرما  یدرآمدها به طرح ها  ینگونهو تخصيص نابهينه ا 

  یابزارها  یی و تبع آن عدم کارا  ی گذار  یهسرما   یی و بازار باعث کاهش کارا  یناظر بر توجيه مال
تاث  ی مال اقتصاد  ی توسعه مال  ی منف  یرو  بلندمدت، شو   یبر رشد    یک منفبوده است. در 

داشته است؛ اما در کوتاه مدت،    یبر رشد اقتصاد  یاثر مثبت  ی و توسعه مال  یمصرف انرژ
منف انرژ  یشوک  مال  یمصرف  ترت  یو توسعه  مثبت  یاثر منف  یب به  اقتصاد  ی و  رشد    یبر 

  (.Savari, Fatrus, Haji & Najafizadeh, 2020) گذاشته است یبرجا
 ی آزاد  رابطه بین   یبه بررس   یبه بررس  ی مطالعه ا(، در  1400صالح منش و همکاران )

  1995  یزمان یکشور و در طول دوره 152مشتمل بر    یادر نمونه  یمال  یتوسعه با  یاقتصاد
تاک   2015تا   با  بند  ید،  طبقه  مرور  یدرآمد  یبر  از  پس  آنها  پرداختند.  بر    یکشورها 

  ی،شاخص تعهدات نقدسه    ی، مال  یتوسعه  جانشین مورد استفاده به عنوان    یهاشاخص
دارا  اعتبارات اعطابانک  یینسبت  به عنوان جانش  یبه بخش خصوص  ییها و نسبت    ین را 

  ی آزاد  یر مختلف، اثر متغ  یهامدل  یح مورد استفاده قرار داده و پس از تصر  یمال  یتوسعه
گرفتند    یجه. آنان نتدادندقرار    یابیها به صورت مجزا مورد ارزاز شاخص  یکبر هر    یاقتصاد

مقاوم بودن   یرغمدارد. عل  یمال  یبر توسعه  یاثر مثبت و معنادار  یاقتصاد  یکه که آزاد
شاخص  ییجهنت به  نسبت  توسعه  یهامذکور  نوع    یزانم  یول  ی مال  یمختلف  به  آن  اثر 

  (.  Salahmanesh, Arman & Alaei, 2021) حساس است  یانتخاب یشاخص و نمونه
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 مطالعات خارجی 
معتقد است که    اقتصاددانان نظرات مختلفی در مورد اهمیت سیستم مالی دارند. هیکس 

های بزرگ نقش مهمی را در توسعه صنعتی  سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح
به نظر شومپیتر(1969Hicks ,)  نماید ایفا می از طریق شناسایی و تأمین مالی  بانک  .  ها 

.  (Schumpeter, 1934)اند را فراهم آورده  فنّاورانهابداعات    های خوب، موجبات رشدطرح
های مالی را در رشد اقتصادی چندان مهم  برخی از اقتصاددانان نقش توسعه مالی و واسطه

ازاندازه بر نقش تأمین مالی در رشد  دارد که اقتصاددانان بیشبیان می  دانند. لوکاسنمی
می  تأکید  استداللبه  .( Lucas, 1988)  کننداقتصادی  با  اقتصاددانان  اکثر  های  هرحال 

واسطه و  مالی  توسعه  رابطه  تجربی  و شواهد  مثبت  تئوریک  اقتصادی  رشد  با  را  آن  های 
 دانند. می

با استفاده از   1960-1955بین کشوری در بازه زمانی  و استنگوس در مطالعهمکایگ  
 & McCaig)  را تأیید کردندهای مالی را بر رشد اقتصادی  تأثیر مثبت واسطه  GMMروش  

Stengos, 2005) . 
)ه در مقاله2012یستو و همکاران  بحران  (  در طول  وام  با عنوان »شوک عرضه  ای 

گیری اثرات شوک عرضه وام استفاده از  مالی: شواهدی برای منطقه یورو« به دنبال اندازه
آنان حاکی از  روش پنل برداری خود رگرسیونی در طی بحران مالی هستند. نتایج مطالعه  

بهاین است که شوک قابلهای عرضه وام  افزایش حجم وام و رشد واقعی  طور  به  توجهی 
 ,Hristov   تولید بر روی اقتصاد کشورهای عضو در طول بحران مالی اثرگذار بوده است 

Hülsewig & Wollmershäuser, 2012) .) 
( لهر  و همکارش  کلی   ایمقاله( طی  2013دیازنباخر  فرضی  حذف  تعمیم روش  به 

بدین بهپرداختند.  بخش  یک  کلی،  فرضی  حذف  درروش  که  جدول  صورت  از   طورکلی 
که در واقعیت چنین  شود تا اثرات آن استخراج گردد. حال آن ستانده کنار گذاشته می -داده

ر و لهر  سازی. اما دیازنباخحالتی ممکن نیست و این امر فرضی است در جهت تسهیل مدل
یا همان روش   بر اساس مدل روش حذفی جزئی  بیان داشتند که  با تعمیم روش مذکور 

میتعمیم کلی،  فرضی  حذف  بدینیافته  گرفت.  نظر  در  را  واقعی  شرایط  که  توان  صورت 
می افزایش  یا  کاهش  را  بخش  عرضه  از  میدرصدی  بررسی  را  آن  اثرات  و  نماییم  دهیم 

(Dietzenbacher & Lahr, 2013)آن کاهش  .  جزئی،  فرضی  حذف  در  درصدی    10ها 
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ام را مدنظر قراردادند و بر آن اساس معادالت را بیان نمودند. البته در نسخه نهایی    Kبخش  

 ذ کند. تواند درصدهای مختلفی را اخشده این کاهش و افزایش می مدل ارائه
ای تحت عنوان »نقش بخش مالی در اقتصاد انگلستان،  در مقاله و کتیرسیوگلو  فِتی

وتحلیل همبستگی فصلی« به دنبال بررسی کاربردی ارتباط بین توسعه  شواهدی از تجزیه
بازار سهام و رشد اقتصادی از طریق کنترل اثرات سرمایه فیزیکی و انسانی، با استفاده از  

شده در بازه زمانی های فصلی تعدیلها از دادههای فصلی هستند. آنادهروش همبستگی و د
اند. نتایج تحقیق آنان حاکی از این است که اوالً توسعه بخش  استفاده کرده  2011تا    1965

بهترین محرک  از  یکی  کوتاهمالی  در  داخلی  اقتصاد  بلندمدت میهای  و  ثانیاً  مدت  باشد، 
گیرند اگر کشوری  منفی بر تقاضای اقتصاد دارد. ثالثاً نتیجه می   ناپایداری بازار سهام تأثیر

تحصیل انسانی  نیروی  و  قوی  زیرساخت  می از  ببرد،  بهره  رشد  کرده  رشد  تواند  اقتصادی 
اقتصادی را افزایش داده و بازار مالی را نیز توسعه دهد. درنهایت یک بحران مالی جهانی  

 . (Fethi & Katircioglu, 2015)تحت تأثیر قرار دهد    آسانی اقتصاد انگلستان راتواند بهمی
فریک و  مقاله   فریتگ  عنوان  در  با  بخش ای  به»ارتباطات  مالی  عنوان  های خدمات 

ستانده برای کشورهای نیجریه و کنیا« در پی تحلیل  –کانال توسعه اقتصادی، تحلیل داده  
روابط پیشین و پسین بخش خدمات مالی برای دو کشور نیجریه و کنیا با استفاده از تحلیل  

این مطالعه حاکی از آن    هستند. نتایج  2011و    2009،  2007های  ستانده برای سال  –داده  
است که روابط پیشین و پسین بسیار زیادی برای بخش خدمات مالی در کشور نیجریه وجود  

ای بر  دارد. همچنین تغییرات در تقاضای نهایی یا ورودی اولیه به بخش مالی، تأثیر گسترده
به را  مالی  بخش  که  دارند  اقتصاد  بقیه  طبقهروی  کلیدی  بخش  میعنوان  ند.  کنبندی 

تر است که این ممکن است به  های خدمات مالی پایین حال، در کنیا، ارتباطات بخشبااین
به مالی  بازار  تحرک  توسعهدلیل  ارتباطات  خوبی  به  مربوط  نتایج  اما  باشد.  کنیا  در   یافته 

آورند  ها، مقادیر پیوندهای پایین و اثرات چندگانه را برای هر دو اقتصاد به ارمغان می بخش
(Freytag & Fricke, 2017) . 

  ای با عنوان »توسعه بخش مالی، ناپایداری اقتصادی وابراهی و آالگایدد در مقاله
شوک در جنوب صحرای آفریقا« به دنبال محاسبه اثرات توسعه بخش مالی بر ناپایداری  

های پنل  هستند. نتایج مطالعه آنان بر اساس داده  2014-1980اقتصادی در طول بازه زمانی  
اند از اینکه: توسعه مالی بر ناپایداری چرخه تجاری  و روش همبستگی استوار است که عبارت
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طور  گذارد. این اثرات بر نوسانات بلندمدت اثرگذار است. بهرخطی اثر می در یک الگوی غی
 Ibrahimکنند  اند، نوسانات را تعدیل می یافتهای که خوبی توسعههای مالیخاص بخش

& Alagidede, 2017)) . 
در مطالعه خود با عنوان »شوک عرضه نفت و اقتصاد آمریکا: تخمین    بالک و برون

دنبال مدل DSGEمدل   به  از مدلهای طرف  سازی شوک«  استفاده  با  اقتصاد  های عرضه 
ها در این مطالعه در پی محاسبه تولید ناخالص داخلی واقعی  تعادل عمومی هستند. آن

استفاده    DSGEشود. آنان برای این مهم از مدل  هستند که از شوک عرضه نفت متأثر می
ست. این  های مختلف اقتصادی اعنوان ورودی در بخش نمودند که این مدل شامل نفت به

گیرد. پارامترهای این مدل از  المللی کاالها و نفت را نیز در برمیمدل همچنین تجارت بین
  1991های بین  های فصلی برای سالطریق کالیبراسیون و برآورد بیزین و با استفاده از داده

دهد که کشش تولید ناخالص داخلی کشور  آمده است. برآورد آنان نشان میدستبه  2015تا  
شود. همچنین مشخص گردید که  تعیین می  –  015/0امریکا با توجه به شوک قیمت نفت  

کاهش مصرف نفت آمریکا در حالت پایدار واکنش واقعی تولید ناخالص داخلی را به قیمت  
 . (Balke & Brown, 2018)دهد نفت کاهش می

 پژوهش روش   -3
ستانده -های نظری رشد و توسعه با بهره جستن از کاربردهای جدول دادهبسیاری از چارچوب

، بسیاری از عناصر الزم برای مطالعات مربوط به ساختار  درواقعشوند. این جدول  حاصل می 
اجتماعی    یهاسامانههای طراحی  آورد و راه را برای کوششاقتصاد هر جامعه را فراهم می

واسطه برآورد  ترین کاربرد عملی این جدول، محاسبه پسین و پیشین و بهگشاید. مهممی
تشخیص    منظوربهی بسیاری  هاروشهای کلیدی در هر اقتصاد است.  ها، شناسایی بخشآن

است که یکی از پرکاربردترین این    شدهانیبی کلیدی اقتصادی در متون اقتصادی  هابخش
  شده استفادهکه در پژوهش حاضر از این روش    باشدیمف فرضی جزئی  ها روش حذ روش
 است. 
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 حذف فرضی جزئی  -1-3

یافته مطرح است، در سال  روش حذف فرضی جزئی که در قالب روش حذف فرضی تعمیم
ستانده هستند، معرفی شد.  -سازی دادهتوسط دیازنباخر و لهر که از پیشگامان مدل  2013

ها و اشکاالت  د عمده وارد بود که در این روش، این نارساییبه روش حذف فرضی کلی سه ایرا 
ای  درصد از داده واسطه   αبدین نحو پاسخ داده شد که اوالً در این روش، فرض بر آن است که  

میبخش حذف  گوناگونی  دالیل  به  اقتصاد  روی  های  اقتصاد  واقعیت  در  آنچه  با  تا  گردد 
ً می ثانیا باشد.  داشته  باالتری  تطابق  ماتریس  دهد،  بر  تأکید مطلقی  این روش  اساس  بر   

گیرد. ثالثاً بر  افزوده و تغییرات آن مدنظر قرار می ای وجود ندارد و بردار ارزشاثرات واسطه
درصد از داده یک بخش کاهش    αاساس روش حذف فرضی جزئی، لزومی وجود ندارد که  

یل متعددی همچون عوامل  ها را به دال درصد در بخش   αتوان فرض افزایش  یابد، بلکه می 
گذاری اقتصادی و... فرض نمود. رابعاً، در این  طبیعی، اکتشاف معادن و مخازن، سیاست 

تر  ای کوچک تبع آن ماتریس مبادالت واسطهروش عرضه بخش، محذوف نخواهد بود و به
 نخواهد شد. 

ای  هو لهر روش حذف فرضی جزئی را برای تجزیه تحلیل اثرات محدودیت  دیازنباخر
شده است، احتماالً یا  ظرفیت استفاده کردند. محصوالتی که قبالً توسط یک بخش تولید می

مانند واردات تأمین می دیگر تقاضا نمی  اقتصاد محلی،  از  از منابع خارج  یا  و    شوند شوند 
(Dehghan Shorkand, 2016)  ازآنجاکه ستانده .𝑥𝑘  ای  های واسطه یابد، نهادهکاهش می

یابند.  ها( نیز به همان میزان درصد کاهش میi)برای تمام    k  ،𝑧𝑖𝑘مورداستفاده در فعالیت  
مانند. در این  بدون تغییر باقی می   Aام نیازهای مستقیم اقتصاد ماتریس  k درنتیجه، ستون  

 صورت خواهیم داشت: 

(1)  
( )

( )

z 1 α z
ik ika a           i 1,2, ,n

ik ikx 1 α x
k k

−
= = = = 

−
 

امین  kجز عنصر قطری  دهنده حذف جزئی است. تمام عناصر بهنشان  (1)  معادله
صادق است  ها  درایهیابد. که این برای تمامی  درصد کاهش می  αاندازه  ، بهAسطر ماتریس  

 و خواهیم داشت: 
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(2)  
( )

( )

z 1 α z
kj kj

a a
kj kjx 1 α x

j j

−

= = =
−

 

نوعی،  شود و بهمشخص است که این حذف بخشی، صفرتا صد درصد را شامل می 
0 ≤ 𝛼 ≤ 𝛼است و در حالتی که    1 = �̅�𝑘𝑗باشد، داریم    1 = 𝑗برای تمام    0 ≠ 𝑘  که همان ،

 روش حذف فرضی کامل است. 

𝐼بنابراین داریم  − �̅� = 𝐼 − 𝐴 + 𝛼𝑒𝑘�́�𝑘 که ماتریس  . ازآنجایی�̅�   مجموع قسمتی از
توان معکوس لئونتیف  هایی میقبلی و ماتریس دیگری است، با استفاده از روش  Aماتریس  

آورده    1981در سال    7طور خالصه در یک بررسی عالی از هندرسون و سارل را محاسبه کرد. به
 :( Henderson & Searle, 1981)  داللت بر این موضوع دارد که    که نتیجه آن شده است

(3)  

´
αLe b LkkL L

´
1 αb Le

k k

= +

+

 

تغییرات، می از  بعد  و  لئونتیف قبل  از مشخص شدن ماتریس معکوس  توان  پس 
 محاسبه نمود:  (4) با رابطه میزان تغییرات ستانده را 

(4)  ( )x x L L f− = −  
 𝑓�̅�ی  اندازهتواند بهدرصدی عرضه بخشی، می αمیزان تقاضای نهایی در اثر کاهش  

 کاهش یابد: 

(5)  ( )f 1 α f
k k
= −  

که شاهد این کاهش در تقاضای نهایی باشیم، ستانده نیز به میزان  مشخصاً درصورتی
x̅ − x  :کاهش خواهد داشت که عبارت است از 

 
7 Henderson and searle 
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(6)            ( )x x L L f− = −  
ستانده  -دادههای متعددی برای انواع ضرایب فزاینده  تغییرات ستانده هر بخش داللت

 خواهد داشت. 

 افزوده ارزش ضریب    -2-3
تواند معیار خوبی برای نشان دادن  افزوده موردعالقه اقتصاددانان است زیرا می معیار ارزش

تواند بر مبنای میزان مصرف  میزان رفاه اقتصادی در جامعه باشد. رفاه افراد در جامعه می 
درآمد آن از  تابعی  افراد  مصرف  گردد.  تعیین  نیز  آنقابل  ها  میتصرف  درآمد  ها  و  باشد 

به   GDPکه در نظام حسابداری بخشی، قرار دارد و ازآنجایی GDPتصرف نیز در داخل قابل
هزینه و  درآمدی  می روش  منعکس  میای  ارزششود،  معیار  از  برای  توان  کل   افزوده 

. طبق آنچه لهر  ( Tavassoli & Mohajeri, 2017)  گیری  رفاه خانوارها استفاده نموداندازه
 افزوده کل خواهیم داشت: اند، جهت محاسبه تغییرات در ارزشو دیازنباخر محاسبه نموده

(7) ( )VA VA v x x λ v l λ μ
i i i k i ik k k

i

− = − = −  = − 

عبارت   فوق،  این  ارزش  viدر  ضریب  بهافزودهبیانگر  که  است  نسبت  ای  صورت 
افزوده  گردد. ضرایب فزاینده ارزشام بر ستانده همان بخش محاسبه می iافزوده بخش  ارزش

μ́صورت  به = v́L   شوند که  تعریف میμi  دهنده آثار و تبعات افزایش یک واحد تقاضای  نشان
باشد. بنابراین برای  افزوده کل میصورت مستقیم و غیرمستقیم، بر ارزشبه  iنهایی بخش  

ارزش بخشمحاسبه  تمامی  در  کل  میافزوده  رابطه  ها  از  توان 
´ ´

VA μ x μLf= بهره  =
 گرفت. 

هایی مثبت یا منفی باشند که اساساً ماهیت  توانند شوکهای جانب عرضه میشوک
فی عرضه طبق مدل  زا در چارچوب تئوریک دارند. دو صورت مشترک شوک مثبت و منبرون

و    تعادل فنی  نوسانات ضرایب  و  تکنولوژی  تغییرات  از  ناشی  یا  تحول    تبع بهعمومی،  آن 
ها و صنایع  ها، بنگاهو لئونتیف است و یا افزایش یا کاهش ظرفیت فعالیت   Aهای ماتریس

مثال بروز سیل، طوفان، زلزله، جنگ داخلی و خارجی، حمالت تروریستی،    طوربهباشد.  می
شوک موارد  از  و...  شوکقرنطینه  و  هستند  عرضه  جانب  منفی  همچون  های  مثبت  های 
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دولت تحوالت  حمایت  خدمت،  یا  صنعت  یک  از  افزایش  فنّاورانهها  تجارت،  آزادسازی   ،
 های اقتصادی و... هستند. به بخش سهولت اعطای اعتبار و تسهیالن 

 افزار های آماری و نرم داده  -3-3
که به روش آماری و توسط مرکز آمار ایران    1390ستانده سال  -ادهدر این پژوهش از جدول د

منظور بهنگام  شده است. بهعنوان جدول پایه استفادهشده است بهگردآوری، تنظیم و عرضه
های ملی مرکز آمار ایران و روش راس استفاده نیز از حساب  1394سازی این جدول به سال  
به علت  های مختلف بهنگا شد. در این میان روش  م سازی، راس روشی است که معموالً 

ها و  ها، سازماندقت باالی آن و نیاز کمتر به آمارهای کوچک و جزئی مورد استقبال دولت
اقتصادی قرار می  به  کهیطوربهگیرد  نهادهای  نیز در  ایران  روزرسانی جداول  بانک مرکزی 

مطالعات دیگری ازجمله مقاله )مشفق و    .(CBI, 2010)  کندخود از این روش استفاده می
پایان1393  ، همکاران بر دقت و  1384له )جهانگرد،  (، مقا1393نامه )ظهوری،  (،  ( تصریح 

این جدول، عدم تطابق تعداد    بهنگام سازیاند. نکته مهم در  کارایی این روش در ایران داشته
( و  1390ستانده سال  -بخشی بود جدول داده  99)   1390ستانده سال  -های جدول دادهبخش

الزام تجمیع  باشد که  بخشی بودن( می  75)  1396های ملی در سال مقصد یعنی  حساب
بوده از    75بخش به    99جدول پایه را داللت دارد. برای تجمیع جدول سال پایه که دارای  

 استفاده شد.  PyIOنویسی پایتون و ماژول زبان برنامه
شوکمدل ورود  و  نرمسازی  تلفیقی  محیط  در  نیز  و  ها  ماکروسافت  اکسل   افزار 

صورت که محیط اکسل در میپل لینک شده و  شود بدینانجام می  8افزار ریاضیاتی میپل نرم
شود و محاسبات ماتریسی اعم از ضرب، تقسیم،  افزار اکسل انجام می ها در نرمورود شوک 

ماتریس گیری  معکوس  و  ضرب  یا  درایه  به  درایه  منهای  و  نرمجمع  در  میپل  ها   افزار 
 شود. نویسی می برنامه

 نتایج پژوهش  -4
های مالی کشور، از  ها و زیر بخشجهت ارزیابی بخشدر تشریح مدل حذف فرضی جزئی  

شده است که پس از  ، استفاده75بخش در    75در اسلوب    1396ستانده سال  -جدول داده

 
8 MAPLE 
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شده، مبنای محاسبات قرارگرفته است. در ابتدا آثار  تفکیک واردات، به جدول داخلی تبدیل

شد و در جهت تبیین    های مالی تشریح خواهددرصدی در زیر بخش10بروز شوک مثبت  
درصدی  10هرچه بهتر و ارزیابی جایگاه این بخش از اقتصاد، به تحلیل ورود شوک مثبت  

عرضه کل بخش مالی یعنی بخش تجمیع شده بانک، بیمه و سایر خدمات مالی، پرداخته  
 شود. می

 درصدی در عرضه زیر بخش بانک   10اثر شوک مثبت   -1-4
خدمات بانکی کشور، نخست و در باالترین سطح، خود  شوک مثبت ده درصدی در عرضه  

میلیون    17598062درصد )  67/8افزوده به میزان  بخش را با درصد تغییرات افزایشی ارزش
بخشی که بیشترین درصد افزایش  ریال( مواجه خواهد کرد و در پی بروز چنین شوکی پنج

 اند از: افزوده را خواهند داشت عبارتارزش

 ک عرضه خدمات بان ی درصد10افزوده در اثر بروز شوک مثبت ارزش  ش یافزا نیشتریپنج بخش با ب . 3جدول  
 های پژوهش مأخذ: یافته

Tabel 3. Five sectors with the highest increase in value added due to a positive 10% shock 
to the supply of bank services 
Resource: Research results 

 نام بخش  ردیف 

افزایش  
ستانده  
ای  واسطه 

)میلیون  
 ریال( 

درصد  
افزایش  
ستانده  
 ای واسطه 

افزایش  
افزوده  ارزش 

)میلیون  
 ریال( 

درصد  
افزایش  

 افزوده ارزش 

 12/1 2851589 52/0 1982931 هاي مسكوني ساختمان 1
 01/1 3694010 49/0 2330840 های غیرمسکونیساختمان 2
 85/0 402101 64/0 100028 تأمين اجتماعي اجباري  3
 79/0 96009 11/0 584141  دامداری  4
 77/0 730158 71/0 127733 امور انتظامي   5
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 های مالی درصدی در عرضه زیر بخش واسطه   10اثر شوک مثبت   -2-4
های مالی، شاهد تغییر افزایش  سازی مدل بروز شوک مثبت عرضه در واسطهدر صورت شبیه 

درصد( در خود بخش خواهیم بود و    9/ 32میلیون ریال )  5639869افزوده به میزان  ارزش
باالترین که  اقتصاد  از  دیگری  بخش  پنج  زیر  جدول  ارزش  طبق  افزایش  را  درصد   افزوده 

 اند از: اند عبارتداشته

 ی مال یهاعرضه واسطه  ی درصد10افزوده در اثر بروز شوک مثبت ارزش  ش یافزا نیشتریپنج بخش با ب . 4جدول  
 های پژوهش مأخذ: یافته

Tabel 4. Wave Five sectors with the highest increase in value added due to a positive 
10% shock to the supply of financial intermediations 
Resource: Research results 

 نام بخش  ردیف 
افزایش ستانده  

ای  واسطه 
 )میلیون ریال( 

درصد  
افزایش  
ستانده  
 ای واسطه 

افزایش  
افزوده  ارزش 

 ریال(   )میلیون 

افزایش   درصد 
 افزوده ارزش 

محصوالت   1 ساخت 
 60/0 751357 06/0 161748 اساسی آهن و فوالد 

2 
فلزات   سایر  ساخت 

ریخته و  گری  اساسی 
 فلزات 

28581 07/0 56962 52/0 

3 
نصب  و  تعمیر  ساخت، 

رایانه  ای،  محصوالت 
 الکترونیکی و نوری 

19041 06/0 190667 48/0 

4 

وسایل   ی  نقلیه ساخت 
موتوری و سایر تجهیزات  

و  حمل قطعات  و  ونقل 
 هاوسایل الحاقی آن 

260250 069/0 258309 47/0 

 46/0 55839 065/0 339739 دامداری  5

 درصدی در عرضه زیر بخش بیمه   10اثر شوک مثبت   -3-4
دهنده آن است که  درصدی عرضه در زیر بخش بیمه نشان10سازی شوک مثبت  نتایج مدل

ارزشدر   افزایشی  تغییرات  بیشترین  نخست  بود  وهله  خواهد  بخش  این  خود  در  افزوده 
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میلیون ریال خواهد    4395369  که شاهد افزایش چهار و نیم درصدی و به میزان طوریبه

بود. بر این اساس پنج فعالیتی که از اقتصاد بیشترین اثرپذیری را دارند طبق جدول زیر  
 اند از: عبارت

   مهیعرضه خدمات ب ی درصد10افزوده در اثر بروز شوک مثبت ارزش   شیافزا نیشتری پنج بخش با ب . 5جدول  
 های پژوهش مأخذ: یافته

Tabel 5. Five sectors with the highest increase in value added due to a positive shock of 
10% in the supply of insurance services 
Resource: Research results 

 نام بخش  ردیف 

افزایش  
ستانده  
ای  واسطه 

 )میلیون ریال( 

درصد  
افزایش  
ستانده  
 ای واسطه 

افزایش  
افزوده  ارزش 

)میلیون  
 ریال( 

درصد  
افزایش  

 افزوده ارزش 

 53/0 1940166 26/0 1224203 های غیرمسکونیساختمان 1
 46/0 2467 19/0 235 سنگ و لینیت استخراج زغال  2

3 
نصب   و  تعمیر  ساخت، 

رایانه  الکترونیکی  محصوالت  ای، 
 و نوری 

15414 05/0 154351 39/0 

 3/0 9152 06/0 646 استخراج سنگ، شن و خاک رس  4
 27/0 117900 12/0 105712 ونقل آبي حمل 5

 درصدی در عرضه کل بخش مالی   10اثر شوک مثبت   -4-4
عنوان یک کل واحد تحلیل شود، بروز شوک  که سه زیر بخش مالی را تجمیع و بهدرصورتی

افزوده که  ارزشدرصدی    7/ 5درصدی در این بخش، خود این بخش را با افزایش    10مثبت  
باشد، بهبود خواهد بخشید. طبق جدول زیر نیز  میلیون ریال می  92/27190039به میزان  

 اند از: دهند عبارتده بخشی که باالترین اثرپذیری مثبت را از این موضوع از خود نشان می
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   یعرضه کل بخش مال ی درصد10افزوده در اثر بروز شوک مثبت ارزش   شیافزا نیشتریده بخش با ب . 6جدول  
 های پژوهش مأخذ: یافته

Tabel 6. Ten sectors with the highest increase in value added due to a positive shock of 
10% of the supply of the financial sector 
Resource: Research results 

 نام بخش  ردیف 
ستانده   افزایش 

ای  واسطه 
 )میلیون ریال( 

درصد  
افزایش  
ستانده  
 ای واسطه 

افزایش  
افزوده  ارزش 

 )میلیون ریال( 

افزایش   درصد 
 افزوده ارزش 

های ساختمان 1
 غیرمسکونی 

3878263 82/0 6146427 69/1 

2 
نصب   و  تعمیر  ساخت، 

رایانه  ای،  محصوالت 
 الکترونیکی و نوری 

61322 21/0 614041 57/1 

 5/1 3815015 69/0 2652876 هاي مسكوني ساختمان 3
 4/1 169241 19/0 1029703 دامداری  4
 107/1 519655 83/0 129272 تأمين اجتماعي اجباري  5

و   6 شن  سنگ،  استخراج 
 خاک رس 

2326 22/0 32952 103/1 

 99/0 431402 45/0 386804 ونقل آبي حمل 7

محصوالت اساسی  ساخت   8
 آهن و فوالد 

253018 1/0 1175328 93/0 

کانی 9 سایر  های  استخراج 
 فلزي و غیرفلزی 

460 17/0 13274 91/0 

 88/0 828271 8/0 144897 امور انتظامي 10

 گیری نتیجه  -5
تجزیه برای  پیشین  و  پسین  بخش پیوندهای  بین  وابستگی  روابط  و  وتحلیل  اقتصادی  های 

هایی که دارای تأثیر متوسط به باال بر اقتصاد  استراتژی توسعه مناسب برای بخشتعیین  
به کار می یکی مهمدارند،  اقتصادی کشورها در  رود.  ترین اجزای مهم توسعه و شکوفایی 

مدت و چه در بلندمدت، توجه به  های بخش دولتی و خصوصی چه در کوتاهریزیبرنامه
اقتصاد است. وابستگی روزافزون جوامع به خدمات مالی،    های آن دربخش مالی و زیر بخش
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ای سبب شده است که بخش مالی جایگاه  به دلیل جایگزینی روابط و تعامالت میان منطقه

اي در تجارت، رشد و توسعه اقتصاد پیدا کند و در کنار سایر عوامل تولید یعنی سرمایه  ویژه
های  اقتصادی قلمداد شود و در عملکرد بخشو نیروی کار، عاملی مؤثر در رشد و توسعه هر  

روشی    هیبر پارو بسیار ضروری است تا  گیری ایفا کند. ازاینمختلف اقتصادی نقش چشم
سازی آن، کمتر به  های مثبت عرضه که به علت پیچیدگی مدلدقیق و جامع، بروز شوک 

پرداخته شبیهآن  است،  مدلشده  شود.  دادهسازی  مقایس-سازی  در  سایر  ستانده  با   ه 
های اقتصادسنجی این قابلیت  های تحلیل و بررسی از قبیل مطالعات توصیفی و مدلروش

های مختلف اقتصادی را در سطح بخشی ارائه نموده و تصویری کامل از  را دارد که تحلیل 
های اقتصادی در سال را به نمایش بگذارد. در این مقاله با استفاده از رویکرد  تعامالت بخش 

یافته  کارگیری روش حذف فرضی تعمیمستانده و با به -ل عمومی والراسی جداول دادهتعاد
درصدی عرضه بخش مالی و زیر    10دیازنباخر و لهر، به سنجش آثار و نتایج شوک مثبت  

های مالی  های آن شامل زیر بخش بانک، زیر بخش بیمه و زیر بخش سایر واسطهبخش
مورداستفادپرداخته جدول  است.  دادهشده  جدول  پژوهش  این  در  سال  -ه     1396ستانده 

دادهمی جدول  مبنای  بر  و  راس  آماری  نیمه  روش  طریق  از  که  ،  1390ستانده  -باشد 
 دهد که: های پژوهش نشان میشده است. یافتهمحاسبه

افزایش   صورت  بخش    10در  ایران،  اقتصاد  در  بانکی  خدمات  عرضه   درصدی 
میلیون    2851589افزوده که برابر  درصدی ارزش  12/1هاي مسكوني« با افزایش  »ساختمان

میلیون ریال    1982931ای آن  که ستانده واسطهطوریباشد، مواجه خواهد شد بهریال می
پس  52/0معادل   است.  بوده  شاهد  را  افزایش  بخش درصد  فعالیت   ازاین   های  نیز 

اجباري« و »دامداری«»ساختمان اجتماعي  »تأمين  با    های غیرمسکونی«،  ترتیب  و 01/1به 
 شوند. رو می افزوده روبهدرصد افزایش ارزش 79/0و   85/0

های مالی در اقتصاد ایران، بخش  درصدی عرضه خدمات واسطه  10در صورت افزایش  
افزایش   با  فوالد«  و  آهن  اساسی  محصوالت  ارزش  0/ 6»ساخت  برابر  درصدی  که  افزوده 

  161748ای آن که ستانده واسطهطوریشد به  باشد، مواجه خواهدمیلیون ریال می 751357
های  نیز فعالیت   ازاین بخشدرصد افزایش را شاهد بوده است. پس  06/0میلیون ریال معادل  

ریخته  و  اساسی  فلزات  سایر  محصوالت  »ساخت  نصب  و  تعمیر  »ساخت،  فلزات«،  گری 
ونقل یر تجهیزات حملی موتوری و ساای، الکترونیکی و نوری« و »ساخت وسایل نقلیهرایانه
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افزوده درصد افزایش ارزش  47/0و    48/0و    52/0ها« به ترتیب با  و قطعات و وسایل الحاقی آن
 شوند. رو می روبه

افزایش   صورت  بخش    10در  ایران،  اقتصاد  در  بیمه  خدمات  عرضه   درصدی 
میلیون    1940166افزوده که برابر  درصدی ارزش  53/0های غیرمسکونی« با افزایش  »ساختمان

بهریال می آن  که ستانده واسطهطوریباشد، مواجه خواهد شد  میلیون ریال    1224203ای 
های »استخراج  نیز فعالیت  ازاین بخش درصد افزایش را شاهد بوده است. پس  26/0معادل  

ای، الکترونیکی و نوری« و  سنگ و لینیت«، »ساخت، تعمیر و نصب محصوالت رایانهزغال
با  »استخ ترتیب  به  رس«  خاک  و  شن  سنگ،  افزایش    30/0و    0/ 39و    46/0راج  درصد 
 شوند. رو می افزوده روبهارزش

درصدی  بخش مالی    10نهایت تمام انواع خدمات مالی تجمیع و افزایش عرضه    در
های غیرمسکونی«  در اقتصاد ایران مورد تدقیق قرار گرفت و نتایج نشان داد بخش »ساختمان

باشد، مواجه خواهد  میلیون ریال می  614627افزوده که برابر  درصدی ارزش  69/1با افزایش 
به واسطه طوریشد  ستانده  میزان  که  به  آن  )  3878263ای  ریال  با  82/0میلیون  درصد( 

ای،  های »ساخت، تعمیر و نصب محصوالت رایانهازآن نیز بخششود. پسرو میافزایش روبه
با  نالکترونیکی و نوری«، »ساختما  به ترتیب  و    50/1و    57/1هاي مسكوني« و »دامداری« 

 شوند. رو می افزوده روبهدرصد افزایش ارزش 40/1
می  در توصیه  حاضر  پژوهش  نتایج  به  نظر  و  سیاستنهایت  بخش  شود  گذاران 

های متعدد  باشد، بخشهای عرضه بخش مالی میعمومی در تصمیماتی که منجر به شوک
  یبخشانیممالی را مدنظر قرار داده و مبتنی بر اثرات مستقیم و غیرمستقیم    متأثر از بخش
های  ها و سیاستها را نیز در تحلیلافزوده، عرضه و تقاضای نهایی سایر بخش اقتصاد، ارزش

 خود وارد نمایند.  
و اثرات    باشدینمهایی همچون صنعت یا نفت  بخشهرچند بخش مالی به بزرگی

های وابسته با دهد اما وسعت اثرگذاری و تعدد بخشبزرگی را نشان نمی شوک به آن ارقام
مدل حوزه  پژوهشگران  به  همچنین  باالست.  دادهآن  مدل-سازی  و  مالی   سازان  ستانده 

برونشوک میهای  توصیه  تحلیل  زا،  به  لهر،  و  دیازنباخر  مدل  توسعه  اساس  بر   شود 
زایش و ثبات تقاضای نهایی بپردازند تا  های منفی در سناریوهای مختلف کاهش، افشوک
توان در پژوهشی مستقل،  های عرضه مشخص گردد. همچنین می های مخفی شوکجنبه

اثرپذیری بخش مالی طی سناریوهای مختلف کاهش عرضه را مورد تدقیق قرار داد. در انتها  
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