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 .5مقدمه
سرمايه انساني يکي از ارکان اساسي توسعه يک کشور و همچنين يکي از اهداف توسعه محسوب ميشود.
آدام اسميت 1در کتاب ثروت ملل خود ،در سال  ،1771بر نقش کار در ايجاد ثروت و اهميت آموزش و
پرورش در تشديد آن تأکيد کرد .به عقيده وي ،انسانها با آموزش ،به سرمايهاي مبدل ميشوند که
جامعه ميتواند از توان توليدي آنها به صورت بهتري بهرهمند گردد و نه تنها خودشان به درآمد بيشتري
دست مييابند ،بلکه جامعه نيز از سرمايهگذاري بر روي آنها منتفع ميگردد.
3
2
پس از آدام اسميت ،اقتصاددانان کالسيک ديگري مانند آلفرد مارشال  ،جان استوارت ميل نيز
همانند اسميت ،در نوشتههاي خود ،به اهميت آموزش به عنوان وجهي از سرمايهگذاري ملي توجه
کردند  .کوزنتس به عنوان اقتصاددان معاصر معتقد بود که سرمايه انساني بايد همانند سرمايه فيزيکي
به عنوان جزئي از سرمايه کل کشور در تحليلهاي اقتصادي مورد توجه و محاسبه قرار گيرد.
از ديدگاه کوزنتس ،سرمايهگذاري در آموزش و پرورش ،منبع مهمي براي تشکيل سرمايه انساني
است که باعث توسعه اقتصادي خواهد شد .شولتز 4از معروف ترين اقتصاددانان معاصر ملقب به پدر
"تئوري سرمايه انساني" ،بر اهميت و ضرورت توجه به سرمايه انساني در تحليلهاي اقتصادي ،تأکيد
فراوان داشت و معتقد بود بدون کاربرد چنين نظريهاي ،توضيح نرخ رشد اقتصادي و چگونگي توزيع
درآمد افراد ناقص و نارسا است .به اعتقاد شولتز ،تواناييهاي اکتسابي انسانها ،مهمترين منبع رشد
بهرهوري و توسعه اقتصادي سالهاي اخير به حساب ميآيند .همچنين بکر 3در کتاب خود با عنوان
سرمايه انساني ،جايگاه سرمايه انساني را در انديشه اقتصادي مورد بررسي قرار داد و مينسر 1به عنوان
اقتصادداني که نظريه سرمايه انساني را حتي پيش از شولتز و بکر ارائه کرد ،منشأ اساسي قدرت توليد
و درآمد فردي را ميزان آموزشي ميداند که وي دريافت کرده است (متوسلي و آهنچيان.)1391 ،
تعداد زيادي از مطالعات رشد اقتصادي نشان دادهاند که رشد سرمايه انساني ،يک منبع اصلي در
رشد اقتصادي بوده است ( ;Wang & Yao, 2001; Duma, 2007; Fleisher & Zhao, 2011
.)Heckman and Yi, 2012
همچنين تجارب برجسته رشد سريع اقتصادي کشورهاي آسيايي مانند تايوان ،هنگ کنگ و کره
جنوبي که با وجود کمبود منابع طبيعي ،به دليل دارا بودن کيفيت باالتري از سرمايه انساني
توانستهاند سريع تر از هر کشور ديگر رشد کنند ،شايد بتواند اهميت سرمايه انساني و نقش آن را در
1. Smith
2. Marshall
3. Stward Mill
4. Schulz
5. Becker
6. Mincer
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رشد اقتصادي آشکار سازد .اين بدين معني است ،زماني که همه عوامل ديگر کنترل شدهاند ،کشورها
با سرمايه انساني باالتر ميتوانند به رشد اقتصادي باالتري دست پيدا کنند.
بخش مالي نيز بخش مهمي از اقتصادهاي جهان امروز اعم از توسعهيافته و در حال توسعه را تشکيل
ميدهد و امروزه توسعه انواع مختلف فعاليتهاي اقتصادي بستگي به دسترسي آنها به خدمات مالي دارد و به
اين دليل در سالهاي اخير ،توسعه مالي 1مورد توجه اکثر پژوهشگران واقع شده است .مطالعات زيادي در
زمينه رابطه بين توسعه مالي و رشد اقتصادي در دهه هاي اخير انجام شده است که از آن ميتوان به مطالعات
روسو و وتيپادادرن ( ،) Rousseau & Vuthipadadorn, 2005ريتاب ( ،)Ritab, 2007جيمز ( James,
 ،)2008کبيرحسن ،سانچز و يو ( ،)Kabir Hassan et al, 2010آدامپولوس (،)Adamopoulos, 2010
خادرايو ( ،)Khadraoui 2012بيتنکورت ( ،)Bittencourt, 2012هاسيم آلدين و آل مکيوي (Husam-
 ،)Aldin et al, 2012اشاره کرد.
بنابراين با توجه به اينکه امروزه يکي از دغدغههاي اصلي بيشتر کشورها رشد و توسعه اقتصادي
است و به دليل اينکه سرمايه انساني به عنوان يکي از مهمترين عوامل مؤثر بر رشد (خصوصاً در
مدل هاي رشد درونزا) مطرح است و در همين راستا توسعه مالي نيز يکي از عواملي است که بر اساس
مباني نظري و شواهد تجربي ميتواند نقش قابل مالحظهاي بر سرمايه انساني داشته باشد ،درک و
شناخت عوامل تأثيرگذار بر سرمايه انساني بخصوص توسعه مالي بسيار ضروري است .بررسي اثر
توسعه مالي بر سرمايه انساني ،توضيح جديدي براي سطوح متفاوت سرمايه انساني فراهم آورده که
ميتواند براي سياستگذاران و دستگاههاي اجرايي اين امکان را فراهم کند تا سياستهاي مناسب تري
را در جهت تخصيص منابع به آموزش و گسترش نهادهاي مالي ،اتخاذ کنند.
اين مقاله در پنج بخش کلي آورده شده است؛ که پس از اين مقدمه ،بخش دوم ،به مباني نظري
و پيشينه تحقيق اختصاص دارد .پس از آن ،متغيرها و الگوي مطالعه بيان ميشود .در بخش چهارم،
نتايج تجربي تشريح و سرانجام در بخش پنجم به نتيجه گيري و پيشنهادات سياستي ارائه شده است.
 .0مروري بر مباني نظري و پیشینه تحقیق
اجالس جهاني اقتصاد در سال  ،2212توسعه مالي را عوامل ،سياستها و نهادهايي تعريف کرده است
که به واسطهها و بازارهاي مالي کارآمد و دسترسي عميق و وسيع به سرمايه و خدمات مالي منجر
ميشود .بر اساس اين تعريف ،توسعه مالي بر هفت ستون محيط نهادي ،2محيط کسب و کار ،3ثبات

1. Financial Development
2. Institutional environment
3. Business environment
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مالي ،1خدمات مالي بانکي ،2خدمات مالي غيربانکي ،3بازارهاي مالي4و دسترسي مالي 3استوار است
(.)World Economic Forum, Davos, 2011).
نظامهاي مالي کارآمد با ارزيابي صحيح بهترين بنگاهها ،مديران و پروژهها و تجهيز منابع از
پساندازهاي کوچک و پراکنده براي هدايت به سمت بهترين بنگاهها و پروژههاي ارزيابي شده ،هزينه
کسب اطالعات را کاهش داده و با غلبه بر هزينههاي معامالتي مرتبط با جمعآوري پساندازها از افراد
مختلف و غلبه بر عدم تقارنهاي اطالعاتي مرتبط با ايجاد اطمينان خاطر در پساندازکنندگان براي
صرف نظر کردن از نظارت بر پساندازهاي خود ،باعث بهبود در تخصيص منابع ميشوند .همچنين
تجهيز منابع با ايجاد ابزارهاي پولي کوچک ،فرصتهايي را براي خانوارها جهت نگهداري سبدهاي
داراييهاي متنوع ،سرمايهگذاري در بنگاههاي با مقياس کارا و افزايش نقدينگي داراييها فراهم
ميکنند .واسطههاي مالي عالوه بر کاهش هزينههاي کسب اطالعات ،ميتوانند کسب اطالعات و
انجام هزينههاي پايش مديران بنگاه و اعمال کنترل شرکتي را تسهيل نمايند .همچنين ميتوانند
هزينههاي اطالعاتي را از طريق کاهش مضاعف هزينههاي نظارت ،به مراتب بيشتر کاهش دهند.
واسطههاي مالي بجز کاهش مضاعف هزينههاي نظارت ،امکان تفکيک کارآمد مالکيت از مديريت
بنگاه را فراهم ميآورند .اين موضوع به نوبه خود ،تخصص کارا در توليد را طبق اصل مزيت رقابتي
ممکن ميسازد .عالوه بر اين ،نظام مالي ،تجارت و مبادله را تسهيل ميکند و با مديريت ريسک
نقدينگي پوشش و متنوعسازي ريسک ،موجب گسترش فرصتهاي سرمايهگذاري ميگردد
(سليميفر ،رزمي و ابوترابي.)91-93 :1398 ،
از ابتداي شکلگيري بازارهاي مالي ،نظام مالي کشور ،ساختاري بانکمحور داشته است .مرور
اجمالي وضعيت بازار بورس اوراق بهادار در ايران و مقايسه آن با نقش بانکها نيز ،بر بانک پايه بودن
نظام مالي ايران صحه ميگذارد (مؤتمني .)1399 ،همچنين در ميان واسطههاي مالي در ايران،
بانکهاي تجاري هسته اصلي بخش مالي را تشکيل ميدهند .به عبارت ديگر ،نه تنها بخش مالي
ايران در حيطه فعاليت سيستم بانکي است ،بلکه سيستم بانکي کشور نيز عمدتاً به فعاليتهاي
بانکهاي تجاري محدود ميشود (کرميقهي.)1373 ،
سازمان همکاري اقتصادي و توسعه ، )OECD, 2001( 1سرمايه انساني را "دانش ،مهارتها،
شايستگيها و ويژگيهاي موجود در افراد ،که ايجاد رفاه شخصي ،اجتماعي و اقتصادي را تسهيل
1. Financial stability
2. Banking financial services
3. Non‐banking financial services
4. Financial markets
5. Financial access
6. Organization for Economic Cooperation and Development
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مي نمايد" ،بيان ميکند .اين يک تعريف گسترده شامل طيف وسيع از ويژگيهاي افراد مانند دانش،
مهارت ،شايستگيها و وضعيت سالمت و بهداشت است .براي اهداف اين تحقيق ،اصطالح سرمايه
انساني محدود به دانش ،مهارتها و شايستگي مردم به استثناي ويژگيهاي ديگر مانند سالمت و
بهداشت جمعيت است.
رابطه بين توسعه مالي و سرمايه انساني را ميتوان به دو کانال اثر مستقيم و غير مستقيم تقسيم
کرد .کانال مستقيم آن ،اشاره به مزاياي توسعه مالي در افزايش انباشت سرمايه انساني دارد .در حالي
که کانال غيرمستقيم آن ،اثر توسعه مالي بر رشد اقتصادي و چگونگي انتقال منافع اين رشد در
راستاي افزايش سرمايه انساني را نشان ميدهد .در شکل زير چگونگي تأثير توسعه مالي بر انباشت
سرمايه انساني نشان داده شده است.
مجموعهاي قابل مالحظه از تحقيقات نشان ميدهد که توسعه مالي با از بين بردن محدوديت
استقراضي که تاکنون خانوارهاي فقيرتر را از دسترسي به بازارها براي تأمين مالي کسب سرمايه
انساني منع ميکرد ،باعث افزايش انباشت سرمايه انساني ميشود .دسترسي به اعتبار ،پشتيبان بسيار
مهم مالي را براي خانوارهاي محروم ارائه داده و به آنها اجازه ميدهد تا در آموزش فرزندان خود
سرمايهگذاري کنند که اين انباشت در سرمايه انساني باعث بهبود در توزيع درآمد و پيشرفت تکنولوژي
از طريق نوآوري و افزايش در رشد اقتصادي ميشود (شهباز و اسالم ،2211 ،1ص.)31
به عالوه ،دسترسي به اعتبار ،فقرا را به منظور يکنواخت کردن مصرف خود قادر ميسازد و در
نتيجه ،آسيبپذيري آنها نسبت به شوکهاي خارجي را کاهش ميدهد و باعث ايجاد سرمايه انساني
ميشود (جينني و کپودار ،2229 ، 2ص.)3

1. Shahbaz & Islam
2. Jeanneney & Kpodar
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شکل  -1-2اثر توسعه مالي بر سرمايه انساني
بخش مالي توسعه يافته

بسیج و ادغام پس اندازها
ارائه اطالعات براي تخصیص منابع
اعمال کنترل بر شرکتها
تسهیل تجارت ،تنوع بخشیدن و مديريت ريسکها
تسهیل تبادل کاالها و خدمات

توسعه بخش خصوصي

توسعه بخش عمومي

ثبات اقتصادي

خانوار

انباشت سرمايه

افزايش بهره وري و

رقابت بیشتر و نوآوري

سیستم پرداخت بهتر

جذب شوک

بلندمدت با بازده باال

سرمايه گذاري در پروژه هاي

بحران مالي کمتر

سرمايه گذاري در

زيرساختهاي کلیدي

خصوصي

خروج کمتر سرمايه گذاري

انباشت سرمايه انساني

افزايش در مصرف

رشد اقتصادي

انباشت سرمايه انساني

منبع :زانگ و همکاران

(1)2228

همچنين واسطهگري مالي ،سرمايهگذاري در سرمايه انساني را تسهيل ميکند .زماني که بازارهاي
مالي کامل هستند ،تصميمات سرمايهگذاري (از جمله سرمايهگذاري در سرمايه انساني) صرفاً با توجه
به نرخهاي بازدهي انجام ميشوند .اما زماني که بازارها ناکامل يا ناقص هستند ،جدايي ميان تصميمات
مصرف و تصميمات سرمايهگذاري در سرمايه انساني چندان ممکن نخواهد بود ،و زمان اختصاص داده
 .1ارتباط بين توسعه مالي و رشد اقتصادي از مقاله زانگ و همکاران ( ،2228ص )3اقتباس شده است.
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شده به تحصيل تحت تأثير منابع خانواده قرار ميگيرد (بکر و تامس .)1891 ،1در اقتصادهاي
توسعهنيافته ،درآمدها معموالً کم و نامنظم هستند ،تأثير ناکامل بودن بازار در انباشت سرمايه انساني
به طور بالقوه بزرگ است .با اين حال ،در مطالعات تجربي ،ارتباط بين بازارهاي مالي و
سرمايهگذاريهاي آموزشي تا حد زيادي ناشناخته باقي مانده است (جاکوبي و اسکوفياز،1887 ،2
ص.)311
محدوديت منابع و بازارهاي سرمايه ناقص ،نقش قابل توجهي در تصميمگيري خانوادهها در مورد
سرمايهگذاري در سرمايه انساني کودکان بازي ميکنند (موسر1881 ،3؛ وس و پانس2224 ،4؛ موسر
و فلتون .)2221 ،3با کاهش محدوديتهاي مالي ،اعتبارات ميتواند سرمايهگذاري در تحصيل را ترقي
دهد و دستمزدهاي رزرو کودکان افزايش مييابد و در نتيجه ،مشارکت نيروي کار کودک را کاهش
ميدهد (کالرو و همکاران ،2229 ،1ص.)1
آلدرمن و همکاران ،)2221(7نشان دادند که انتخابهاي تحصيلي خانوارهاي فقير بسيار حساس
به هزينههاي مدرسه ،نزديکي و کيفيت است (باسچري و فالکينگام ،2221 ،9ص.)3
به عالوه ،تعداد ديگري از مطالعات نيز شواهدي از ارتباط بين توسعه بخش مالي و کار کودک و
آموزش پيدا کردند (دهيجا و گاتي2222 ،8؛ بيگل ،دهيجا و گاتي2223 ،12؛ و جاکوبي.)1884 ،
خانواده هاي فقير با سطوح باال از نوسانات درآمد ،ممکن است منابع درآمدي شان را از طريق به سر
کار فرستادن فرزندان ،به جاي رفتن به مدرسه متنوع سازند .به دليل اينکه خدمات مالي ميتواند در
تنظيم تغييرات غير منتظره در درآمد به خانوارها کمک کند ،توسعه مالي ممکن است به افزايش
حضور در مدرسه کمک نمايد (سازمان توسعه بين المللي ،2224 ،11ص.)19
همچنين بسيج پس اندازها فرصتي براي وامگيري مجدد وجوه جمع آوري شده در جامعه را به
وجود مي آورد .در دسترس بودن اعتبار مي تواند داراييهاي فقرا را به وسيله قادر ساختن آنها به
سرمايه گذاري در امور مختلف از جمله سرمايه گذاري در آموزش و بهداشت ،و همه آن چيزهايي که
ممکن است تأمين مالي آن براي خانواده -خارج از درآمد معمول -سخت باشد ،اما باعث درآمد باالتر
1. Becker & Tomes
2. Jacoby & Skoufias
3. Moser
4. Vos & Ponce
5. Moser & Felton
6. Calero et al.
7. Alderman, Orazem & Paterno
8. Baschieri & Falkingham
9. Dehejia & Gatti
10. Beegle, Dehejia & Gatti
)11. department for international development(DFID
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در آينده شود،کمک کند .به همين دليل ،دسترسي به اعتبار و ديگر خدمات مالي به احتمال زياد
نسبت داراييها با بازده کم و ريسک کم را که خانوادههاي فقير براي اهداف احتياطي نگه مي دارند
(مانند طال) ،کاهش مي دهد ،و آنها را به سرمايه گذاري در داراييها با ريسک باالتر اما بازده باالتر با
افزايش درآمدي به طور کلي بلندمدت (مانند آموزش) ،قادر ميسازد ( همان  ،ص ،)11و بنابراين،
مي تواند انباشت سرمايه انساني را افزايش دهد .سه کارکرد بعدي بخش مالي شامل مديريت ريسک،
دستيابي به اطالعات ،و نظارت بر وام گيرندگان نيز به بسيج پس اندازها کمک مي کنند.
دي گريگوريو و کيم ،)1883( 1يک مدل تعادل عمومي با سرمايه انساني را به عنوان موتور رشد
توسعه دادند که در اين مدل ،سرمايه انساني از طريق آموزش رسمي و تفاوت در تواناييهاي افراد
انباشته ميشود .اين مدل نشان داد که تصميم بهينه در انتخاب بين زمان اختصاص داده شده به کار
يا آموزش ،به طور وخيمي بستگي به وجود بازارهاي اعتباري دارد .بخصوص ،اين مدل نشان داد که
وجود بازارهاي اعتباري ،تخصصي شدن را تحريک ميکند .آنها عنوان کردند که بازارهاي اعتباري با
فراهم کردن امکان مصرف يکنواخت از طريق قرض و وام ،به افراد ،اين فرصت را ميدهد که با توجه
به مزيت رقابتي کار و آموزش براي حداکثر کردن ثروت انساني ،تخصص يابند .در مقابل ،در غياب
بازارهاي اعتباري ،تصميمات افراد به دليل اينکه آنها بايد جواني شان را به هر دو امر کار و آموزش
اختصاص دهند ،محدود خواهد شد .همچنين آنها نشان دادند که تخصصي شدن در شرايط وجود
بازارهاي اعتباري ،بي ترديد نرخ رشد اقتصادي را افزايش ميدهد .آنها عنوان کردند که بازارهاي
اعتباري ،ميانگين بهرهوري آموزش را افزايش ميدهد که ممکن است مقدار کل زمان اختصاص داده
شده به آموزش را نيز افزايش دهد؛ و ممکن است زمان اختصاص داده شده به آموزش را کاهش دهد،
اما اين کاهش ،افزايش در ميانگين بهرهوري را خنثي نميکند .بنابراين ،در هر دو حالت ،انباشت
سرمايه انساني و رشد افزايش مييابد.
دي گرگوريو ،)1881( 2يک مدل نسلهاي همپوشان ( 3)OLGرا از يک اقتصاد باز کوچک ارائه
داد که در آن ،محدوديت هاي استقراض به دليل اينکه ناتواني افراد به قرض گرفتن در مقابل کاهش
درآمد آينده ،مشوقها را براي انباشت سرمايه انساني کاهش ميدهد ،اثرات منفي بر رشد دارد .او
همچنين مدلي را به صورت زير ارائه داد:
𝐸 𝐻 = 𝛽0 + 𝛽1 𝛹 + 𝛽2 𝑌 + 𝛽3

1. De Gregorio & Kim
2. De Gregorio
3. Overlapping Generations
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که در اين مدل ،انباشت سرمايه انساني تابعي از گسترش محدوديتهاي استقراض ،درآمد سرانه و
نسبت مخارج آموزشي به توليد ناخالص داخلي قرار داده شده است و او در مدل خود براي نشان دادن
عدم محدوديتهاي استقراض ،از شاخصهاي توسعه مالي استفاده نمود.
چريستو ،)1883( 1يک مدل رشد نئوکالسيک را با محدوديت استقراض توسعه داد و نتايج
مشابهي با شبيهسازي اين مدل به دست آورد .بيوتر و کليتزر )1883( 2استدالل مشابهي را با استفاده
از يک مدل که در آن ،افراد بايد هزينههاي آموزش خود را تأمين کنند ،ايجاد کردند .بارو ،منکيو و
ساالي مارتين ،)1883( 3روي پيامدهاي محدوديت استقراض در تأمين مالي آموزش براي همگرايي
درآمد در سراسر کشورها بحث کردند.
چو و چين ،2221(4ص ،)7فرمول زير را براي توضيح چگونگي تأثير بخش مالي بر روي انباشت
سرمايه انساني بيان کردند :ذخيره توليدات مالي 𝜏 (که نمايندهاي براي سطح توسعه مالي است)،
نرخي که از سرمايه جديد انساني ̇
)𝐻( حاصل شده است را متأثر ميسازد.

𝜂
)𝑡(𝐻 𝐻𝛿 𝐻̇ (𝑡) = 𝐷(𝑢𝐻 (𝑡)𝐻(𝑡)) 𝜏(𝑡)𝛽 −
جايي که 𝐻𝑢 سهم سرمايه انساني اختصاص داده شده به توليد سرمايه جديد انساني است𝛿𝐻 ،

نرخي که سرمايه انساني مستهلک ميشود و  ηو  βپارامترهاي محدود بين صفر و يک هستند .براي
سادگي ،فرض ميکنيم که توليد سرمايه انساني به طور نسبي سرمايه انساني فشرده است ،به طوري
که ميتوان سرمايه فيزيکي در تابع توليد را حذف کرد.
اين معادله انباشت سرمايه انساني ،در صورتي که  η = 1و  β = 0باشد ،به فرم ساده تصريح
لوکاس )1899( 3درميآيد .همان طور که پيشتر بحث شد ،مجموعهاي قابل مالحظه از تحقيقات،
نشان مي دهد که توسعه مالي با از بين بردن محدوديت استقراضي که تا کنون خانوارهاي فقيرتر را
از دسترسي به بازارهاي سرمايه براي تأمين مالي کسب سرمايه انساني منع ميکرد ،باعث افزايش
انباشت سرمايه انساني ميشود .بنابراين منطقي است که  β > 0فرض شود.
پاپگني )2221( 1پيشنهاد ميکند که اگر محدوديت نقدينگي جوانان توسط ضمانت بازپرداخت
وام با درآمد والدين آنها کاهش يابد ،انباشت سرمايه انساني و رشد ميتواند افزايش يابد .والدين در
مورد آموزش فرزندان خود ،بخصوص در جايي که به عنوان يک سرمايهگذاري با بازگشت خالص

1. Christou
2. Buiter & Kletzer
3. Barro& Mankiw and Sala-I-Martin
4. Chou & Chin
5. Lucas
6. Papagni
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مثبت به هر دوي فرزندان و والدين در نظر گرفته شود ،توجه دارند؛ در نتيجه ،والدين وثيقهاي را
انتخاب ميکنند که به طور مثبت ،به درآمد خانواده و به صورت منفي ،به اندازه خانواده بستگي دارد.
اوترويل ،)1888( 1به رابطه تجربي بين سطح توسعه مالي و متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي
منعکسکننده سطوح مختلف توسعه بر اساس تجزيه و تحليل مقطعي از  37کشور در حال توسعه
ميپردازد .نتايج به دست آمده از تجزيه و تحليل دادهها براي اين  37کشور ،حاکي از رابطه مثبت
قوي بين اندازه توسعه مالي و سرمايه انساني است .همچنين تجزيه و تحليل رگرسيون خطي ،اندازه
توسعه مالي بر توسعه سرمايه انساني و بيثباتي سياسي تأييد ميکند که اندازه توسعه مالي به طور
مثبت با توليد داخلي سرانه و اندازه توسعه سرمايه انساني در ارتباط است.
ايگر و همکاران ،)2223( 2با استفاده از دادههاي مقطعي براي دوره  1812-2222از  97کشور،
به بررسي ارتباط بين يکپارچه سازي بازار سرمايه ،)CMI( 3آموزش عالي و رشد پرداختند .آنها نشان
دادند که افزايش در جريان هاي سرمايه در پاسخ به يکپارچهسازي بازار سرمايه ،انگيزههاي فردي
براي به کسب آموزش عالي را افزايش داده و به وسيله باال بردن بهرهوري نهايي نسبي نيروي کار
ماهر به غيرماهر ،منجر به رشد باالتر اقتصادي ميشود.
سويلير ،)2228( 4به مطالعه رابطه بين سرمايهگذاري شرکت در سرمايه انساني عمومي ،ايجاد
شرکت هاي جديد و توسعه مالي براي تأمين مالي شرکت جديد مانند يک صنعت سرمايهگذاري
مخاطره آميز ،پرداخت .نتايج مطالعات نشان داد که از يک طرف ،سرمايهگذاري در سرمايه انساني
عمومي ،به ت وسعه مالي براي تأمين مالي شرکت جديد از طريق تشويق ايجاد سرمايهگذاران
ريسکپذير )VCs( 3کمک ميکند و از طرف ديگر ،به عنوان تأمين مالي قابل دسترس شرکت جديد،
تمايل شرکتهاي تأسيس شده را به سرمايهگذاري در سرمايه انساني عمومي افزايش ميدهد.
خاليد زمان و همکاران ،)2212( 1به طور تجربي به بررسي تأثير شاخصهاي مالي بر سرمايه
انساني در پاکستان با استفاده از دادههاي ساالنه از  1873تا  2212پرداختند .در اين مطالعه ،جهت
اثر در بين شاخصهاي مالي مختلف و سرمايه انساني و به عالوه ،اثر مقادير شاخصهاي مختلف بر
سرمايه انساني ،مورد بررسي قرار گرفت .نتايج نشان ميدهد که شاخصهاي مالي بجز بازار سرمايه
در تعادل بلند مدت با سرمايه انساني معني دارند .عليت گرنجر نشان داد که يک عليت يک طرفه از
شاخصهاي مالي به سرمايه انساني وجود دارد .نتيجه برآورد تجزيه واريانس نشان ميدهد که عرضه
1. Outreville
2. Egger et al.
3. Capital Market integration
4. Sevilir
5. Venture Capitalists
6. Khalid Zaman et al.
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پول گسترده ،تنها شاخص در ميان تمام شاخصهاي مالي مورد استفاده در مطالعه است که بزرگترين
سهم را در تغيير سرمايه انساني اعمال ميکند.
عادلي نيک و همکاران ،)2213( 1به مطالعه رابطه بين شاخص توسعه مالي و سرمايه انساني در
ايران در طول دوره  1877-2212با استفاده از يک مدل  VARپرداختند .نتايج حاصل از تابع واکنش
به ضربه تأ ثير مثبت متغير اعتبار داخلي براي بخش خصوصي به توليد ناخالص داخلي را بر روي
سرمايه انساني نشان داد .در حالي که دو متغير نسبت  M2به توليد ناخالص داخلي و اعتبار داخلي
ارائه شده توسط بخش بانکي به توليد ناخالص داخلي ،تأثير منفي بر روي سرمايه انساني در ايران
داشت .با اين حال ،نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داد که اهميت اين متغيرها در طول زمان
افزايش مييابد .آنها نتيجه گرفتند که نقش توسعه مالي در سرمايه انساني در ايران نسبتاً کوچک
بوده است.
 .4متغیرها ،منابع دادهها و روش برآورد مدل
 .4-5معرفي متغیرها
از آنجا که هدف مطالعه حاضر ،بررسي اثر توسعه مالي بر سرمايه انساني در کشور ايران طي سالهاي
1332-1398ميباشد ،متغيرهاي مورد نظر جهت بررسي به صورت ذيل بيان ميشود:
شاخص سرمايه انساني ( :)HCبراي محاسبه جنبه آموزشي سرمايه انساني ،از شاخصهاي مختلفي
نظير نرخ ثبت نام(2ضريب پوشش تحصيالت ظاهري) ،نرخ باسوادي3و متوسط سالهاي تحصيل4
استفاده ميشود که هر يک داراي نقاط ضعف و قوتي هستند .در تحقيق حاضر براي سرمايه انساني،
از ميانگين وزني نرخ ثبت نام و نرخ باسوادي استفاده شده است.
شاخص چندبُعدي ( :)FDبه صورت ميانگين وزني از چهار شاخص نسبت  M2به توليد ناخالص
داخلي ،3نسبت بدهي بخش خصوصي به سيستم بانکي ،به توليد ناخالص داخلي ،1نسبت داراييهاي
بانک مرکزي به توليد ناخالص داخلي ،7نسبت داراييهاي بانکهاي سپردهپذير به توليد ناخالص

1. Adeli Nik et al.
2. Enrollment Ratio
3. Literacy rate
4. Average Years of Schooling
5. Ratio of Liquid Liabilities to GDP
6. Private Credit by Deposit Money Banks to GDP
7. the Ratio of Central Bank Assets to GDP
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داخلي 1با روش تجزيه به مؤلفههاي اصلي که قبالً اين روش توسط سليميفر ،رزمي و ابوترابي
( ،)1398کهو )2212( 2و ابوترابي و ابوترابي ( )2212به کار گرفته شده ،استفاده شده است.
تولید ناخالص داخلي سرانه ( :)RYNسطح درآمد ،يک اثر مثبت و معنيدار بر جريان توسعه
سرمايه انساني دارد .نتيجه تعداد زيادي از مطالعات نشان مي دهد که رشد اقتصادي منجر به نرخهاي
باالتر انباشت سرمايه انساني ميشود .رشد اقتصادي باال ميتواند منجر به درآمدهاي مالياتي باالتر و
توانا ساختن دولت به تخصيص بيشتر منابع مالي به مخارج اجتماعي مانند سالمت ،آموزش و حفاظت
اجتماعي گردد (زانگ و همکاران ،2228 ،ص.)12
همچنين سلطاني و اوچي ،)222 :2212(3بيان کردند که رشد اقتصادي قوي باعث افزايش درآمد
سرانه و بهبود وضع رفاه جمعيت ميشود .در نتيجه ،اين شرايط به دولت اجازه ميدهد که
سرمايهگذاري بيشتري در بخشهاي اجتماعي مانند آموزش ،بهداشت و مسکن و نيز در ايجاد اشتغال
و زيرساختها داشته باشد.
بيلز و کلنو ،)3 :1889(4نتيجه گرفتند که شواهد قوي وجود دارد مبني بر اين که رشد تکنولوژي
محور ،منجر به نرخهاي باالتر انباشت سرمايه انساني ميشود .درآمد ملي سرانه ،به دليل ارتباط دو
طرفه نظري با آموزش در مطالعات تجربي ،يک متغير استاندارد بر روي سرمايه انساني بوده و اين
ارتباط به صورت مثبت و معنيدار تلقي شده است (بارو1881 ،؛ و بالداسي و همکاران.)2229 ،3
نرخ سرمايهگذاري( :)IYنرخ سرمايهگذاري داخلي ،بازتابي از گرايش مردم براي کسب و کار و
اعتماد آنها به آينده اقتصاد ميباشد .اين متغير همچنين اطالعاتي از محيط سرمايهگذاري در کشور
ارائه ميدهد .نسبت سرمايهگذاري به توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري ،نشان دهنده اهتمام دولت
و انگيزه بخش خصوصي براي سوق دادن منابع در اختيارشان به سمت سرمايهگذاري است و انتظار
ميرود که اثر مثبتي بر روي انباشت سرمايه انساني داشته باشد .به عالوه ،پس انداز باالتر يا رشد
جمعيت کمتر ،منجر به سطح درآمد باالتر و بنابراين سطح سرمايه انساني باالتر ميشود (منکيو و
همکاران ،1882 ،ص.)429
نرخ رشد جمعیت ( :)PGرشد جمعيت منجر به افزايش در تعداد افرادي ميشود که بايد براي آنها
امکانات آموزشي آماده شود .شواهدي از مطالعات موردي و آماري نشان ميدهد که کودکان اضافي
در خانوار ،تعداد سالهاي مدرسه تکميل شده توسط فرزندان ديگر را کاهش ميدهد .اما مقدار اين
1. the Ratio of Deposit money Bank Assets to GDP
2. Keho
3. Soltani & Ochi
4. Bils & Kelnow
5. Baldacci et al.
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اثر ،معموالً کوچک است که به سطح توسعه اقتصادي ،سنتهاي فرهنگي در مورد خانواده و نقش دولت
در آمادهسازي آموزش براي کودکان بستگي دارد (اهلبرگ و همکاران .)1881 ،1چون کشور رشد
جمعيت را در دهههاي گذشته تجربه کرده است ،از اين متغير در مدل استفاده خواهد شد .به عالوه،
در اين تحقيق يک متغير مجازي ( )DUMبراي وارد کردن اثر سالهاي تأثيرگذار بعد از انقالب در
مدل به کار رفته و عوامل ديگري نيز وجود دارد که در تجزيه و تحليل سرمايه انساني استفاده شده
است که به منظور اجتناب از مشکل تورش تصريح در معادله اقتصادسنجي ،اين متغيرها در مدل وارد
نميشود.
با توجه به مباحث نظري و پيشينه پژوهش ارائه شده در مورد متغيرهاي تأثيرگذار بر سرمايه
انساني ،الگوي زير را خواهيم داشت:
) 𝑀𝑈𝐷 𝐻𝐶 = 𝑓(𝐿𝐹𝐷, 𝐿𝑅𝑌𝑁, 𝐿𝐼𝑌, 𝐿𝑃𝐺,

که در اين مدل ،لگاريتم سرمايه انساني به عنوان يک متغير درونزا از متغيرهاي لگاريتم توسعه مالي،
درآمد سرانه حقيقي ،نسبت سرمايهگذاري به توليد ناخالص داخلي ،رشد جمعيت و متغير مجازي
تأثير ميپذيرد.
دادهها براي سالهاي  1332تا  1398از سايت بانک مرکزي ،مرکز آمار ايران و همچنين بانک
جهاني ،کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد و ساير نهادهاي بينالمللي استخراج و برآوردها
با استفاده از نرم افزار  Microfitانجام شده است.
 .4-0رهیافت خودرگوسیون با وقفههاي توزيعي
به منظور بررسي روابط بلندمدت و کوتاهمدت بين متغير وابسته و ساير متغيرهاي توضيحي الگو،
ميتوان از روشهاي همجمعي مانند روش انگل-گرنجر 2استفاده کرد .با اين حال ،به علت
محدوديتهاي موجود در استفاده از روشهاي انگل-گرنجر و همچنين براي اجتناب از نواقص موجود
در اين مدلها ،از جمله وجود اريب در نمونههاي کوچک و نبود توانايي در انجام آزمون فرضيههاي
آماري ،ميتوان از روشهاي ديگري مانند روش خودرگرسيون با وقفههاي توزيعي ( 3)ARDLاستفاده
کرد (پسران و شين .)1888 ،4در اين روش نيازي به متغيرهاي همبسته از مرتبه صفر و يک نميباشد
(تشکيني)1394 ،؛ همچنين تخمينهاي روش  ،ARDLبه دليل اجتناب از مشکالتي همچون
خودهبستگي و درونزايي ،نااريب و کارا هستند (سيديکي.)2222 ،3
1. Ahlburg et al.
2. Engel-Granger Test
3. Auto-Regressive Distributed Lag
4. Pesaran and Shin
5. Siddiki
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در خصوص رابطه بلندمدت متغيرهاي الگو ،الزم است از وجود همجمعي بين متغيرهاي موجود
اطمينان حاصل شود؛ زيرا براي آنکه الگوي پوياي خودبازگشت با وقفههاي توزيعي به سمت تعادل
بلندمدت گرايش داشته باشد ،بايد مجموع ضرايب با وقفه ( Pتعداد وقفه) متغير وابسته در الگوي
پويا ،برآوردي کوچکتر از يک باشد (̂ i < 1
 .)∑𝑃i=1 Qکميت آماره  tمورد نياز براي انجام آزمون فوق
به صورت زير محاسبه ميشود:
̂i − 1
∑𝑃i=1 Q
̂i
∑𝑃i=1 SEQ

=𝑡

که در آن̂ i ،
 SEQانحراف معيار متغير وابسته در وقفه iام است .مقدار آماره اين رابطه با کميت بحراني
1
بنرجي ،دوالدو و مستر ( )1882مقايسه ميشود .چنانچه مقدار آماره  tبه دست آمده بزرگتر از مقدار
بحراني باشد ،فرضيه ( H0عدم وجود همجمعي) رد شده و وجود رابطه تعادلي بلندمدت تأييد ميشود.
پس با رد فرضيه  ،H0ميتوان به بررسي رابطه تعادلي بلندمدت بين متغيرهاي الگو پرداخت .معادله
بلندمدت براي الگوي  ARDLبه صورت زير بيان ميشود:
𝑘

𝑡𝑣 𝑌𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝛽𝑖 𝑋𝑖 + 𝛿 ′ 𝑤𝑡 +
𝑖=1

به طوري که ضرايب بلندمدت مدل ،از رابطه زير به دست ميآيند:
̂𝑞𝑖̂𝛽 𝛽̂𝑖 (𝐿, 𝑞̂𝑖 ) 𝛽̂𝑖0 + 𝛽̂𝑖1 + ⋯ +
=
̂
̂
̂
)̂𝑃 Ω(𝐿,
̂𝑝1 − Ω1 − ⋯ − Ω

= 𝑖𝛽

که در آن 𝑃̂ ،و 𝑖̂𝑞 مقادير انتخاب شده (تخمين زده شده) از 𝑃 و 𝑖𝑞 ميباشند .وجود همجمعي بين
مجموعهاي از متغيرهاي اقتصادي ،امکان استفاده از الگوي تصحيح خطا (2)ECMرا نيز فراهم ميکند.
اين الگو در حقيقت نوسانهاي کوتاهمدت (عدم تعادلهاي کوتاهمدت) متغيرها را به مقادير بلندمدت
آنها ارتباط ميدهد (نوفرستي ،1379 ،ص .)82
∗

𝑃̂−1

𝑗△ 𝑦𝑡 =△ 𝛼0 + ∑ Ω𝑗 △ 𝑦𝑡−
𝑗=1
𝑘 𝑞̂𝑖 −1

𝑘

𝑡𝑤 △ + ∑ 𝛽𝑖0 △ 𝑋𝑖𝑡 − ∑ ∑ 𝛽 ∗ 𝑖𝑗 △ 𝑋 + 𝛿 ′
𝑖=1 𝑗=1

𝑖=1

𝑡𝑢 − Ω(𝐿, 𝑃̂)𝐸𝐶𝑀𝑡−1 +

1. Banerjee, Dolado and Mestre
2. Error Correction Mechanism
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که 𝑗𝛺 𝛽∗ 𝑖𝑗 ،و  𝛿 ′ضرايب مرتبط با پوياييهاي کوتاهمدت در همگرايي به سمت تعادل ميباشند .در
حالي که ) ̂𝑃  𝛺(𝐿,سرعت تعديل را اندازهگيري ميکند (پسران و پسران ،1887 ،ص  ،)387ضريب
 ECMنشان ميدهد که در هر دوره ،چند درصد از عدم تعادل متغير وابسته تعديل شده و به سمت
رابطه بلندمدت نزديک ميشود (تشکيني ،1394 ،ص .)149
 .1نتايج برآوردها
در ابتدا با استفاده از روش تجزيه مؤلفههاي اصلي ،به محاسبه شاخص کلي توسعه مالي از چهار
شاخص منتخب ميپردازيم .جدول ( )1نتايج اين تخمين را نشان ميدهد.
جدول .5نتايج تجزيه مؤلفههاي اصلي شاخص توسعه مالي
رديف

شاخص

مقدار ويژه

وزن(سهم)

1

RLY

2/21312712

2/2272

2

PCY

2/22213118

2/2329

3

DBAY

2/222881821

2/4314

4

CBAY

2/2188329

2/3233

مأخذ :محاسبات تحقيق
با توجه به جدول فوق ،مشاهده ميشود که شاخص نسبت داراييهاي بانکهاي سپردهپذير به
توليد ناخالص داخلي ( )DBAYبا وزن حدود  2/43بيشترين اهميت را در تشکيل ساختار شاخص
توسعه مالي داشته ،پس از آن شاخص نسبت داراييهاي بانک مرکزي به توليد ناخالص داخلي
( )CBAYبا وزني در حدود  2/3جايگاه دوم را به خود اختصاص داده است .در درجه بعدي ،شاخص
نسبت  M2به توليد ناخالص داخلي ( )RLYبا وزن  2/2قرار گرفته و در آخر ،شاخص نسبت بدهي
بخش خصوصي به سيستم بانکي ،به توليد ناخالص داخلي ( )PCYازکمترين اهميت با وزن 2/23
برخوردار است.

قبل از انجام آزمون همگرايي ،مي بايد مطمئن شويم که متغيرهاي مورد بررسي ،داراي درجه
انباشتگي بيشتر از يک نيستند .براي تعيين تعداد وقفههاي بهينه ،ميتوان از معيارهاي
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آکائيک ،)AIC(1شوارتز -بيزين )SBC(2و حنان کويين )HQC(3استفاده نمود .در اين مطالعه ،وقفه
بهينه بر اساس معيار شوارتز -بيزين انتخاب شده است .اين معيار در تعداد وقفهها صرفه جويي ميکند
و در نتيجه ،تعداد درجات آزادي کمتري از دست ميدهيم.
نتايج آزمون ريشه واحد ديکي -فولر به طور خالصه در جدول  2ارائه شده است.
جدول .0نتايج آزمون ريشه واحد در سطح متغیرها
با عرض از مبدأ بدون روند
متغير

مرتبه
ADF

LHC

DF

آماره
محاسباتي

مقدار
بحراني

با عرض از مبدأ با روند
آماره
محاسباتي

مرتبه
ADF

مقدار
بحراني

2/323

-2/83

)ADF(2

-3/88

-3/33

LFD

)ADF(1

-3/12

-2/83

)ADF(1

-3/14

-3533

LRYN

)ADF(1

-2/24

-2/83

)ADF(4

-2/32

-3/33

LIY

)ADF(1

-3/72

-2/83

)ADF(1

-3/92

-3/33

LPG

)ADF(1

-2/74

-2/83

)ADF(1

-2/72

-3/33

مأخذ :محاسبات تحقيق
همان طور که در جدول ( )2مشاهده ميشود ،آماره محاسباتي در سطح براي متغيرهاي لگاريتم
سرمايه انساني ( ،)LHCلگاريتم توسعه مالي ( )LFDو لگاريتم نسبت سرمايهگذاري به توليد ناخالص
داخلي ( )LIYبزرگتر از آماره بحراني (بدون در نظر گرفتن عالمت) است و بنابراين ،فرضيه  𝐻0يا
وجود ريشه واحد را ميتوان رد کرد .پس متغيرهاي مذکور در سطح پايا هستند و بقيه متغيرها در
سطح ناپايا هستند اما با يک مرتبه تفاضلگيري از متغيرها ،آماره ديکي -فولر و ديکي -فولر
تعميميافته مربوط به آنها از مقادير بحراني بزرگتر شده و پايا بودن متغيرها تأييد ميشود .نتايج در
جدول ( )3به صورت خالصه ارائه شده است.

1. Akaike Information Criterion
2. Schwarz Bayesian Criterion
3. Hannan-Quinn Criterion
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جدول .9نتايج آزمون ريشه واحد براي تفاضل مرتبه اول متغیرها
با روند

بدون روند
ADF

آماره
محاسباتي

مقدار
بحراني

ADF

dLRYN

DF

-3/34

-2/81

)ADF(3

-3/11

dLPG

DF

-3/27

-2/81

DF

-3/21

متغير

مرتبه

مرتبه

آماره
محاسباتي

مقدار
بحراني
-3/31
-3/31

مأخذ :محاسبات تحقيق
به دليل متفاوت بودن درجه پايايي متغيرها ،براي تعيين وجود رابطه بلندمدت ،روش  ARDLبه
کار برده شده است .جدول ( )4نتايج تخمين مدل  ARDLکوتاهمدت را نشان ميدهد .همان طور
که مشاهده ميشود در کوتاهمدت ،لگاريتم شاخص توسعه مالي در سطح  83درصد ،اثر مثبت و
معنيداري بر لگاريتم سرمايه انساني ميگذارد .از آنجايي که در الگوهاي لگاريتم -لگاريتم ،ضرايب
متغيرهاي مستقل ،کشش متغير وابسته را نسبت به متغيرهاي مستقل نشان ميدهد ،در اين الگو،
کشش سرمايه انساني نسبت به توسعه مالي ،برابر  2/23ميباشد؛ يعني به ازاي يک درصد تغيير در
توسعه مالي ،سرمايه انساني به ميزان  2/23تغيير خواهد يافت .همچنين لگاريتم درآمد سرانه و
لگاريتم نسبت سرمايهگذاري به توليد ناخالص داخلي در سطح  88درصد ،اثر مثبت و معني داري از
خود نشان ميدهند .رشد جمعيت در سطح  83درصد و لگاريتم نسبت سرمايهگذاري به توليد ناخالص
داخلي با يک وقفه و متغير مجازي در سطح  88درصد ،با عالمت منفي ،در نتايج ظاهر شدهاند.
بنابراين کشش سرمايه انساني نسبت به درآمد سرانه ،نرخ سرمايهگذاري ،نرخ سرمايهگذاري با يک
وقفه و رشد جمعيت ،به ترتيب  -2/21 ،2/21 ،2/11و  -2/23ميباشد.
به عالوه ،با توجه به اينکه در اين مدل 𝑅̅ 2يا ضريب تعيين تعديل شده براي تمامي رگرسيون
برابر  2/883به دست آمده است ،ميتوان نتيجه گرفت که متغيرهاي توضيحي موجود در اين
رگرسيونها به ميزان  88/3درصد توانستهاند متغير وابسته را توضيح دهند .با توجه به اينکه آماره F
نشاندهنده درجه صحت تخمين رگرسيون بوده ،اعداد باالي  Fدر رگرسيون باال نيز گوياي معنيداري
کلي تخمين مدل است .همچنين در آزمونهاي تشخيصي ،عدم خودهمبستگي ،همساني واريانس،
عدم تورش تصريح و نرمال بودن جزء خطا را در سطح  83درصد نميتوان رد نمود .در نتيجه مدل
برآوردي ،فروض کالسيک را تأمين مينمايد.

038

بررسي اثر توسعه مالي بر سرمايه انساني /لیدا گوهري ،مصطفي سلیميفر و محمدعلي ابوترابي

جدول .4تخمین ضرايب کوتاهمدت با استفاده از رويکرد ARDL
ARDL(1,0,0,0,0,0,0,0) selected based on Schwarz Bayesian Criterion
متغير
ضريب
]احتمال[ آماره  tانحراف معيار

2/23291
]21/1823[2/22
]2/211113 2/141[2/248
2/239193
]2/9489[2/229
2/217393
] 3/19 [2/223
]25213142 -3/1719[2/221
]2/213373 -2/2224[2/233
2/11893
]-2/1284[2/214
2/2287219
]-3/1373[ 2/22
2/88491
-1/319
F Version

)2/281( 2/8122
)2/143( 2/2327

)2/231( 1/4948

R-Bar-Squared
Durbin’s hstatistic
LM Version

)2/21( 3/3377
)2/287( 2/733
)2/233( 2/733
)2/22( 1/321

2/91211
2/233171
2/11724
2/233293
-2/233388
-2/231199
2/44133
-2/234927

)LHC (-1
LFD
LRYN
LIY
)LIY (-1
LPG
C
DUM

2/88391
]887/21[2/222

R-Squared
F

Test Statistics
A:Serial Correlation
B:Functional Form
C:Normality
Heteroscedasticity:D

مأخذ :محاسبات تحقيق
از آنجايي که متغير وابسته با وقفه در مدل ظاهر گشته ،از آزمون  -hدوربين نيز براي آزمون عدم
خودهمبستگي استفاده شده ،و نتايج آزمون حاکي از عدم وجود خودهمبستگي است.
آماره  tمحاسبه شده برابر  -4/24ميباشد که از قدرمطلق مقدار بحراني  -3/37ارائه شده توسط
بنرجي ،دوالدو و مستر ( ،)1882در سطح  83درصد بيشتر است .در نتيجه ،فرض صفر رد شده و
وجود رابطه همگرايي بلندمدت تأييد ميشود .پس از اطمينان از وجود رابطه بلندمدت ،آن را تخمين
زده و تفسير ميکنيم .جدول شماره ( )3نتايج کشش سرمايه انساني نسبت به توسعه مالي را در افق
بلندمدت نشان ميدهد .همان طور که مالحظه ميشود ،لگاريتم شاخص توسعه مالي ،اثر مثبت و
معنيداري را بر لگاريتم سرمايه انساني در سطح  82درصد از خود نشان ميدهد .در رابطه بلندمدت،
کشش سرمايه انساني نسبت به توسعه مالي برابر  2/23ميباشد .همچنين لگاريتم درآمد سرانه در
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سطح  83درصد ،اثر مثبت و معنيداري را از خود نشان ميدهد .لگاريتم رشد جمعيت و متغير مجازي
نيز در سطح  88درصد ،با عالمت منفي ،در نتايج ظاهر شدهاند .به عالوه ،لگاريتم نسبت سرمايهگذاري
به توليد ناخالص داخلي با يک وقفه که در کوتاهمدت با عالمت منفي در مدل ظاهر شده بود ،در
بلندمدت ،اثر معنيداري بر سرمايه انساني نميگذارد .بنابراين ،کشش سرمايه انساني نسبت به درآمد
سرانه و رشد جمعيت ،به ترتيب  1/18و  -2/2ميباشد.
جدول .1تخمین ضرايب بلندمدت با استفاده از رويکرد ARDL
ARDL(1,0,0,0,0,0,0,0) selected based on Schwarz Bayesian Criterion
متغير
ضريب
]احتمال[ آماره  tانحراف معيار

]1/9133[2/273
]2/1877[2/212
]-2/1999[2/892
]-3/3434[2/222
]-2/1487[2/213
]-2/8499[2/221

2/1277
2/44473
2/287324
2/211991
1/228
2/13334

2/23787
1/1889
-2/2223
-2/2237
-3/2233
-2/38318

LFD
LRYN
LIY
LPG
C
DUM

مأخذ :محاسبات تحقيق
جدول شماره  1نتايج حاصل از برآورد الگوي تصحيح خطا را نشان ميدهد .اين ضريب،
نشان دهنده درصد تعديل عدم تعادل متغير وابسته در هر دوره در حرکت به سمت رابطه بلندمدت
است.
جدول .6تخمین ضرايب تصحیح خطا براي مدل  ARDLانتخابي
ARDL(1,0,0,0,0,0,0,0) selected based on Schwarz Bayesian Criterion
متغير
ضريب
انحراف معيار
]احتمال[ آماره t

]2/2393[2/249
]2/9489[2/229
] 3/19 [2/223
]-2/2224[2/234
]-2/1284[2/213

2/211113
2/239193
2/217393
2/213373
2/11893

2/233171
2/11724
2/233293
-2/231199
-2/44133

dLFD
dLRYN
dLIY
dLPG
dC
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ARDL(1,0,0,0,0,0,0,0) selected based on Schwarz Bayesian Criterion
متغير
ضريب
انحراف معيار
]احتمال[ آماره t

]-3/1373[ 2/22
]-4/2418[2/222

-2/234927
-2/13838

2/2287219
2/23291

dDUM
)Ecm(-1

*LPG +2/22374*LIY 2/2221 + *LRYN -1/1889*LFD -2/23787ecm = LHC
*DUM2/38318 +*C-3/2233

مأخذ :محاسبات تحقيق
همان طور که مشاهده ميشود ،ضريب تصحيح خطا  -2/14تخمين زده شده است که از
معنيداري بااليي برخوردار است و نشان ميدهد که حدود  14درصد از عدم تعادل سرمايه انساني
در دوره بعد تعديل ميشود.
نهايتاً آزمونهاي ثبات ساختاري پسماند تجمعي بازگشتي و مجذور مجموع تجمعي بازگشتي که
منعکس کننده ثبات در ضرايب تخميني در طول دوره مورد بررسي هستند را انجام ميدهيم .اگر
نمودارهاي ارائه شده داخل فاصله اطمينان  83درصد باشند ،فرضيه صفر مبني بر وجود ثبات
ساختاري رد نمي شود و اگر نمودارها از فاصله اطمينان بيرون زده باشند و يا به عبارتي ،فاصله
اطمينان را قطع کرده باشند ،فرضيه صفر رد ميشود .نمودارهاي آزمونهاي پسماند تجمعي در شکل
هاي زير نشان داده شده است.
نمودار  .5نمودار آزمون پسماند تجمعي
Plot of Cumulative Sum of Recursive Residuals
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The straight lines represent critical bounds at 5% significance level
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نمودار  .0نمودار مجذور مجموع تجمعي
Plot of Cumulative Sum of Squares of Recursive Residuals

1.5
1.0
0.5
0.0

1389

1388

1383

1378

1373

1368

1363

1358

-0.5
1353

The straight lines represent critical bounds at 5% significance level

همان طور که در باال مشاهده ميشود ،نمودارهاي پسماند تجمعي و مجذور پسماند تجمعي در
بين کرانهاي باال و پايين قرار گرفتهاند ،لذا فرضيه صفر مبني بر عدم وجود شکست ساختاري پذيرفته
ميشود و وجود ثبات ساختاري ،تأييد ميشود.
 .6نتیجهگیري و پیشنهادات
در اين مطالعه ،براي بررسي روابط کوتاه مدت و بلندمدت اثر توسعه مالي بر سرمايه انساني با توجه
به پايايي متغيرها از مرتبه صفر و يک ،از رويکرد  ARDLاستفاده شد .همچنين يک شاخص چند
بعدي توسعه مالي به صورت ميانگين وزني با استفاده از روش تجزيه به مؤلفههاي اصلي ،به عنوان
شاخص توسعه مالي در مدل آورده شد .با نگاهي به نتايج کوتاهمدت و بلندمدت ،مشاهده ميشود که
شاخص چندبُعدي توسعه مالي در کوتاهمدت و بلندمدت ،داراي اثر مثبت و معنيداري بر سرمايه
انساني ميباشد .همچنين ضريب تصحيح خطا معنيدار بوده که وجود رابطه بلندمدت را تأييد ميکند.
متغير لگاريتم درآمد سرانه ،داراي اثر مثبت و معنيداري در کوتاه مدت و بلندمدت است و
لگاريتم نسبت سرمايه گذاري به توليد ناخالص داخلي نيز داراي اثر مثبت و معنيداري در کوتاه مدت
ميباشد که اين نتايج با ادبيات بيان شده ،مطابقت دارد .همچنين لگاريتم نسبت سرمايه گذاري به
توليد ناخالص داخلي با يک وقفه در کوتاهمدت ،با عالمت منفي در مدل ظاهر شده است و در
بلندمدت ،اثر معنيداري بر سرمايه انساني نميگذارد که اين نتيجه ،ميتواند به دليل عدم هماهنگي
در سرمايهگذاري فيزيکي و سرمايهگذاري در سرمايه انساني باشد .در واقع همان طور که در مورد
رشد اقتصادي ،ملل کمتر توسعهيافته با هدف جهش سريع به جايگاه اقتصادهاي صنعتي پيشرفته،

111

بررسي اثر توسعه مالي بر سرمايه انساني /لیدا گوهري ،مصطفي سلیميفر و محمدعلي ابوترابي

تالش کردهاند که در بخش آموزش نسبت به ظرفيت اقتصاديشان ،سرمايهگذاري بيش از حد کنند،
اما بعدها ثابت شد که کليد توسعه موفقيتآميز آنها ظرفيت اقتصادي است (هايامي،)92 :1381 ،
اين موضوع ميتواند در مورد سرمايه انساني نيز صادق باشد.
رشد جمعيت نيز با عالمت منفي و معنيداري بر سرمايه انساني ،در مدل برآورد شده که به اين
علت است که رشد جمعيت ،با تأثير بر درآمد و به تبع آن ،کاهش رفاه بر آموزش تأثير منفي ميگذارد.
متغير مجازي نيز در کوتاه مدت و بلندمدت ،با عالمت منفي و بسيار معنيدار بر متغير وابسته
مؤثر بوده که بيانگر تأثير منفي سالهاي بعد از انقالب بر ثبت نام آموزشي است.
بر اساس تخمينهاي انجام شده در اين تحقيق ،و با توجه به اينکه در مجموع ،توسعه مالي اثر
مثبت و معنيداري بر سرمايه انساني در ايران ميگذارد ،پيشنهاد ميشود که نظام مالي سهم بيشتري
از اعتبارات خود را به سمت بخش خصوصي هدايت کند و در کارکردهاي خود از قبيل ارزيابي
مديران ،انتخاب طرحهاي سرمايهگذاري ،پرداختن به مديريت ريسک و ارائه خدمات مالي موفقتر
عمل کند .همچنين با تقويت واسطههاي مالي ،به گسترش آنها کمک کرده و به اجراي اصالحات
اساسي براي مديريت بهتر نقدينگي بپردازد.
يکي از بهترين عوامل توسعه ژرفاي مالي ،نقش سپردههاي بلندمدت و در واقع واسطههاي مالي
است که بتوانند منابع الزم را در جهت سرمايهگذاريهاي بلندمدت اقتصادي تأمين نمايند .ابتکار
عمل سيستم بانکي ميتواند نقش مؤثري را در بهبود شاخص توسعه عمق مالي با توسعه ابزارهاي
متنوع و جديد جذب شبه پول داشته باشد و در صورتي که بانکها بتوانند هزينه فرصت سپردهگذاران
را در حد منطقي تأمين نمايند ،مسلماً با افزايش شبه پول ،اين شاخص در سطح باالتري قرار خواهد
گرفت.
با توجه به اينکه مداخالت دولتي در امور بانکي باعث عدم کارآيي ،بهرهوري و رقابت جدي در
ساختار موجود سيستم بانکي کشور شده است ،حضور بيشتر بانکهاي خصوصي مي تواند به گسترش
رقابت در امور بانکي و در نتيجه ،بهبود عملکرد نظام مالي ايران کمک شاياني نمايد .با گسترش رقابت،
بانکها تالش خواهند کرد تا اعتبارات خود را به فعاليتهاي با باالترين بازدهي پرداخت نمايند .و به
دليل باالتر بودن کارآيي و سودآوري انتظاري در بخش خصوصي ،اين بخش مي تواند سهم بيشتري از
اعتبارات موجود در سيستم بانکي را به خود اختصاص دهد .در عين حال ،بايد توجه کرد که همراه با
خصوصيسازي بانکها به سياستهاي نهادي مناسب و اصالح بخش بانکي نيز توجه نمود؛ زيرا آشکار
شده است که يک سياست اقتصادي به طور بالقوه موفق به دليل عدم تغييرات نهادي و ديگر سياستهاي
اقتصادي مناسب ،شکست خواهد خورد (بانک جهاني.)2222 ،1
1. World Bank
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همچنين با توجه به اثر منفي رشد جمعيت بر سرمايه انساني و از آنجايي که کشور هنوز در فراهم
آوردن نيازهاي ضروري جوانان خود با مشکل مواجه است ،پيشنهاد ميشود که رشد جمعيت محدود
گردد و بر روي آموزش سرمايهگذاري شود تا موجب افزايش بهرهوري و نهايتاً رشد اقتصادي گردد و
زماني که امکانات جامعه به حدي رسيد که جمعيت موجود توانست موجب خلق ارزشهاي بيشتر و
بروز خالقيتها گردد ،ميتوان رشد جمعيت را با در نظر گرفتن شرايط جديد افزايش داد.
و در انتها با توجه به اهميت سرمايه انساني و اکنون که نياز به بازسازي و نوسازي جامعه از هر
زمان ديگري بيشتر احساس مي شود و با توجه به اينکه سرمايه انساني و مادي ،دو عامل مکمل در
توليد ميباشند و هر نوع عدم هماهنگي در انباشت و تشکيل اين سرمايهها سبب ميشود که در آينده
ناهماهنگيهاي بيشتري در مسير توسعه فراهم آيد ،عنايت به تشکيل سرمايه انساني و کاربرد وسيع
اين سرمايه به همراه سرمايه فيزيکي قوياً توصيه ميشود.

 مصطفي سلیميفر و محمدعلي ابوترابي، لیدا گوهري/بررسي اثر توسعه مالي بر سرمايه انساني
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