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هدف این پژوهش بررسی تأثیر تکانه¬های بازده سهام بر نرخ بیکاری است .در ای ن پ ژوهش از داده¬ه ای
ساالنه سری زمانی طی سالهای  8731الی  8733استفاده شده است .بازده¬های ب ازار س هام ب ه س ه ب ازده
زیرمجموعه -8بازده اسمی -2بازده تع دیلش ده و  -7ب ازده واعع ی تقس یم م ی¬ش وند .در ای ن پ ژوهش
متغیرهایی بر پایه نظریه¬های اشتغال و تقاضای کار به م دل اض ا ه ش د .در ای ن پ ژوهش ابت دا ب ه نت ایج
آزمون های ریشه واحد برای هر متغیر پرداخته شده سپس آزمون وجود همگرای ی را از روش کران ه¬ه ا و
آزمون هم¬انباشتگی برای هر چهار رضیه استفاده شد .در مرحله بعد به بررسی نت ایج گ ار پرداخت ه و در
مرحله آخر به تشریح تابع عکسالعمل تحریک (آنی) پرداخته و اثرات کوتاهمدت و بلندمدت هر یک از این
شوکها بر نرخ بیکاری با استفاده از الگوی  ARDLمورد بررسی عرار گر تند .نتایج رضیه اول ح اکی از آن
است که اثرات بازده سهام بر نرخ بیکاری نامتقارن است .نتایج رضیه دوم پژوهش نشان داد که شوک¬ه ای
مثبت بازده سهام سبب کاهش نرخ بیکاری در بلندمدت می¬شود .نتایج رضیه س وم پ ژوهش ح اکی از آن
است که شوک¬های منفی بازده سهام سبب ا زایش نرخ بیکاری در بلندمدت می¬شود .نتایج رضیه چه ارم
پژوهش نشان داد که شدت عکس العمل نرخ بیکاری نسبت به شوک¬های منفی در مقایس ه ب ا ش وک مثب ت
شدیدتر است.
واژگان کلیدی :نرخ بیکاری نوسانات بازار سهام گار  -میانگین مدل خود توضیح با وعفه¬های گسترده.
] [ Downloaded from ejip.ir on 2023-01-09

39

مجله اعتصادی سال بیستم شمارههای  88و 82

 .8مقدمه
رویدادهای دربرگیرنده بحران مالی جهانی و عواقب بعدی آن تمرکز زیاادی را بار روی راب ای بای
بازارهای مالی 1و اقتصادی واقعی 2بی وجود آورده است .چنی ارتباطی عملکارد بازارهاای ساها  3و
اثر آن بر روی نرخهای بیکاری 4را مد نظر قرار مایدهاد .انتظااراد دربااره یارایت اقتصاادی تاثثیر
مهمی بر روی بازار سها دایتی و از ای رو بازدههای بازار بی عنوان یک پیشبینیکننده قابل اطمینان
چرخی تجاری برای مددزمان طوالنی مورد توجی قرار میگیرند .م العاد متعدد دریافتیاند کی بازار
سها یک یاخص از فعالیت اقتصادی است و افزایش در بازدههای بازار سها نشاندهنده کاهش در
نرخ بیکااری اسات .بارای م،اال ،پاووهشهاای فیلیاس  ،)1114،1111( 5هاون و فیلیاس  )1112( 6و
فیلیس

و زوئگا )2001( 7ارتباط بی بازار سها و نرخ بیکاری را با اساتااده از یاک طیاس اساتداللی

کی ترسیمکننده سودهای آتی و اثر آن بر روی ایتغال است را تشریح میکنند .ادبیاد پووهش نشان
میدهد کی انتظاراد از یرایت اقتصادی آتای تاثثیر مهمای بار روی ارزیاابی دارایای دارد و بناابرای
بازدههای بازار سها باید تغییراد در فعالیت اقتصادی را پیشبینی کنند .در مادل فیلیاس  ،انتظااراد
نسبت بی سودهای آتی باعث مییود کی یرکتها در روابت مشاتری و آماوزک کارکناان سارمایی-
گذاری کنند .همانگونی کی بی وسیلی سیلواپول و سایلواپول )1111( 8نشاان داده یاده اسات ،فریایی
چرخی کسبوکار میشل )1127( 1و کینز )1136( 10ای است کی توسعیهای اقتصادی ،طوالنیتر اماا
یدیدتر از رکودها هستند.
در کشورهای درحالتوسعی نرخ باالی ریاد جمعیات ،کمباود سارماییگاذاریهاای جدیادی و
بیکارگیری تکنولوژی سرماییبر در تولیاد ،موجاب افازایش بیکااری جمعیات فعاال یاده اسات .در
سالهای  1357-67افزایش طبیعی جمعیت و مهاجرد از کشورهای همسایی بی ایران باعاث یاد کای
عریی نیروی کار بی مقدار زیادی افزایش یابد .در مقابل بی دلیل بروز جنا

تحمیلای و بحارانهاای
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اقتصادی ظرفیتهای تولیدی تحلیل یافت ،جملی ای عوامل موجب نامساعد گردیادن زمینای جاذ
نیروی کار و تنزل ایتغالزایی اقتصاد ایران یدند.
برای رسیدن بی تعادل در بازار کار یم توجی بی طرف عریی نیروی کار باید بی طرف تقایاای
نیروی کار نیز توجی نمود .در اقتصاد ایاران بای علات وجاود ماازاد عریای نیاروی کاار عماالی میازان
تقایای نیروی کار نقش مهمتری را در ایجاد تعادل بازار کار دارد (پومان.)1382 ،
تقایای نیروی کار بی راب ی بی نرخ دستمزد (کی از نظر کارفرما هزینی اساتااده از نیاروی کاار
محسو مییود) و مقدار نیروی کاری کی کارفرما مایل بی بیکارگیری آن است اطالق میگاردد.
مشخصای منحنی تقایای نیروی کار نشاندهنده حداک،ر مقدار نیروی کاری است کی کارفرما تمایل
دارد در هر نرخ مزد معینی و در یک دوره زمانی معی بی استخدا آن بسردازد (بی یرط آنکی ساایر
عوامل ثابت بماند) .بی عبارد دیگر ،تقایای نیروی کار نشاندهنده حاداک،ر دساتمزدی اسات کای
کارفرما تمایل دارد برای مقدار مشخصی از نیروی کار در دوره زمانی معی پرداخت کند (کاراری
و ارسونگور.)1318 ،
با توجی بی نبود راب ی بلندمدد موازنی بی قیمتهاای باازار ساها و نارخ بیکااری ،عمادتای روک
گارچ در میانگی مورد استااده قرار میگیرد تا دیادگاههاایی ارزیامند در ماورد چگاونگی ارتبااط
بازارهای حقوق صاحبان سها و نرخ بیکاری فراهم آید .در ارزیابی ای ارتبااط ،دربااره اثار نوساان
بازار سها بر روی نرخ بیکاری یا درباره عد تقارن اثاراد یاو هاای مناای و م،بات باازار ساها ،
موارد اندکی در

یده است .در تالک برای ارزیاابی و بررسای ایا نقاصهاا در ادبیااد موجاود،

بررسی ای پووهش نشاندهنده دیدگاههای جدیدی نسبت بی راب ی بای باازار ساها و نارخ بیکااری
است .در ای پووهش با استااده از رویی متغیر گارچ در میانگی  1کی توست الدر و سارلتی )2010( 2
و هولم

و مغربی ( )2016ارائی یده و در دادههای اقتصاد ایران در طول دوره زمانی م العااتی بای

 1376الی  1315بی کار گرفتی یده است ،نشان خواهد داد کای نارخ بیکااری بای وسایلی نوساان باازار
یو های منای و م،بت بازار سها  ،اثراد کوتاهمادد نامتقاارنی را بار روی نارخ بیکااری خواهناد

1. GARCH-in-mean
2. Elder and Serletis
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دایت .همچنی ای پووهش بی طور خالصای آنچای را کای سیاساتگاذاران مایتوانناد از ایا نتاای
تجربی بی دست آورند را نشان خواهد داد .با توجی بی مااهیم م رحیده ،ای پووهش بی دنباال پاسا
بی ای سؤال است کی چی راب یای بی تکانیهای بازده سها و نرخ بیکاری وجود دارد؟
 .2مبانی نظری
 .8-2بازده سهام

در سرماییگذاری ،بازده سرماییگذاری نقش کلیدی دارد و تعیی بازده سرماییگاذاری و پایشبینای
بازده برای سرماییگذاران اهمیت خاصی دارد .آنها در هنگا سرماییگذاری عوامل متعاددی را ماد
نظر قرار میدهند چراکی اگر سرماییگاذاران عوامال گونااگون و ماؤثر بار باازده سارماییگاذاری را
بررسی نکنند ،نتای سودمندی عاید نمییود .البتی مسئلی بررسی عوامل مؤثر بر بازده ساها بیشاتر در
کشورهایی م رح است کی بورس کارایی ندارند ،چراکی اگر بازار اوراق بهاادار کاارا بایاد ،قیمات
بازار اوراق نزدیک بی ارزک آتی (واقعی) آن اوراق تعیی ماییاود .بای عباارد دیگار قیمات باازار
اوراق بهادار یاخصی مناسب از ارزک واقعی اوراق بهادار است (هایمی و همکاران.)1381 ،
عمدتای عوامل اثرگذار بر بازده سها یامل نسبت اهرمی ،فرصتهاای ریاد ،ساودآوری ،انادازه
یرکت ،روند بلندمدد برگشتی ،استراتوی تکانی قیمت سها  ،ارزک یرکت و نقدینگی است.
نسبت اهرمی یعنی نسبت مجمو بدهیهای یرکت بای مجماو حقاوق صااحبان ساها  .هرچای
نسبت اهرمی افزایش یابد ریسک یرکت افزایش مییابد و بازده سها بیشتر بی عنوان پاداک ریسک
است .پ

ارتباط مستقیمی بی بازده سها و نسبت اهرمای وجاود دارد (هایامی و همکااران ،1381

 .)47هاگ و همکاران )1116( 1نشان دادند کی یارکتهاا باا فرصاتهاای ریاد بااال ،باازده ساها
باالتری کسب مینمایند .در نتیجی راب ی م،بتی بی بازده سها و فرصتهای رید وجود دارد .هااگ
و همکاران ( )1116استدالل نمودند کی یرکتها با سودآوری باالتر ،تواناایی باالقوهای بارای ریاد
داده است کای یارکت هاای کوچاک تمایال بیشاتری بارای کساب باازده ساها بااالتری نسابت بای

1. Haugen, et al
2. Banz
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یرکتهای بزرگتر دارند .طبق پووهش فاما و همکااران )1112( 1یارکتهاای کوچاک بای دلیال
پذیرک ریسک بیشتر ،توانایی کسب بازده سها باالتری دارند .پ

بی بازده سها و اندازه یارکت

راب ی منای وجود دارد .در مورد روند بلندمدد برگشتی 2بازده سها میتوان بی فرییی عک العمال
بیش از اندازه 3صاحبان سها نسبت بی تغییر قیمت سها کای توسات دان بولات و همکااران)1185( 4
ارائی ید ،ایاره نمود .طبق ای فرییی ،افاراد بای انتشاار اطالعااد مهام و غیرمنتظاره ،بایش از انادازه
عک العمل 5صاحبان سها نشان میدهند؛ بنابرای راب ای مناای بای باازده ساها و روناد بلندمادد
برگشتی وجود دارد .استراتوی تکانی قیمات ساها  6یاامل خریاد ساها باا عملکارد خاو در دوره
کوتاهمدد گذیتی و فروک سها با عملکرد یعیس است .برای اندازهگیری تثثیر ای متغیر بر باازده
سها از بازده یرکت در بازه زمانی کوتاهمدد فصلی استااده یده است .نتای چاو چ و همکاران

7

( )2001ارتباط م،بت بی بازده سها و خرید و فروک ساها را تائیاد نماود .روزنبارگ و همکااران

8

( )1185استدالل نمودند کی یرکت های باا نسابت ارزک دفتاری بای باازاری حقاوق صااحبان ساها
باالتر ،بازده باالتری نسبت بی یرکتها با ارزک دفتری بازاری حقوق صاحبان سها پایی تار کساب
مینمایند .طبق پووهشهای هااگ و بیکار و پاساتور و اساتمبا  )1116( 1ساها باا نقادینگی پاایی ،
بازدههای باالتری را کسب مینمایند و ای ممک اسات جاایزه ریساک نقادینگی بایاد .بای منظاور
محاسبی یاخص نقدینگی سها  ،لیسسون )2001( 10در تحقیق خود از میزان معاامالد صاورد گرفتای
روی سها منتشریده در طول یک سال استااده نموده است.
 .2-2بیکاری

بیکاری زمانی بروز میکند کی دستمزدها در بازار کار نمیتوانند بی عنوان قیماتهاای تعاادلی عمال
کنند .بی سخ دیگر ،زمانی کی هزینی نیروی کار (دستمزد) بنا بی دالیلی بااالتر از باازدهی نهاایی آن
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است استخدا صورد نمیگیرد و در ای یرایت عمالی میزان بیکاری بی صورد تاابعی از نارخ ریاد
جمعیت درمیآید .بیکاری عالوه بر اینکی از نظر اقتصادی ،بی معنای استااده غیربهینی از عوامل تولیاد
است ،از لحاظ اجتماعی و سیاسی از ظرفیت مشکلزایای و بحارانآفرینای بااالیی برخاوردار اسات.
گسترک انوا بزهکاریهای اجتماعی ،جر و جنایت ،اناوا فسااد و نااآرامیهاای سیاسای ،کااهش
مهاردهای یغلی ،افزایش فقر و نابرابری ،کاهش آزادی و تشادید ناابرابریهاای ناوادی و جنسایتی
برخی از مشکالتی است کی در نرخهای بیکاری باال در جوامع مختلس بی وجود میآیاد .از ایا رو،
مسائل مربوط بی بازار کار ،بی عنوان یکی از بازارهای چهارگانی اقتصاد بای لحااظ ساروکار دایات باا
منابع انسانی همواره از اهمیات ویاوه و نقاش محاوری بارای سیاساتگاذاران اقتصاادی و اجتمااعی
برخوردار بوده است و طراحی و تدوی استراتویهاای هدفمناد در باازار کاار ،بارای فاراهم آوردن
زمینی و بستر مناسب بهرهبرداری در حد ایتغال کامل از منابع انسانی و کااهش هرچای بیشاتر بیکااری
همواره در کانون توجی مسئوالن ،سیاستمداران و سیاساتگاذاران در هار کشاوری باوده؛ از ایا رو
بررسی روابت متغیرهاای ماؤثر در باازار کاار ازجملای تاور و بهارهوری مایتواناد در بایکاارگیری
سیاستهای بازار کار ماید باید (غااری و همکاران.)118 :1316 ،
کاهش بیکاری و رسیدن بی یک س ح قابل قبول نرخ بیکاری یکی از اهدافی است کی دولتهاا
برای دستیابی بی آن تالک زیادی میکنند و از آنجایی کی رسیدن بی توسعی م لو تا حادود زیاادی
تابع بیکارگیری منابع انسانی است ،عد بهرهگیری مناسب و م لو از منابع انسانی بی عاد اساتااده
از امکاناد مادی جامعی منت مییود .در نتیجی ،رید و توسعی تحقق نمیپذیرد و بای دنباال آن ،نارخ
بیکاری باالتر از نرخ معقاول و من قای خاود خواهاد باود و درنهایات ،فقار و محرومیات در جامعای
گسترک مییابد (اخباری و طایی.)2 :1316 ،
 .7-2نظریههای اشتغال و تقاضای کار

جامعی دارد .بیکاری موجب بروز مساائل اجتمااعی و اقتصاادی وسایعی در سا ح جواماع ماییاود،
پیامدهای آن ،عالوه بر تثثیری کی بر فضای اقتصادی در هر جامعایای دارد ،در زمینایهاای سیاسای و
اجتماعی نیز از اهمیت ویوهای برخوردار است .بی همی دلیل اقتصااددانان در اعصاار مختلاس ساعی
کردهاند تا علل بیکاری و چگونگی ایجاد ایتغال را توییح دهناد .دو دیادگاه متاااود در راب ای باا
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متغیرهای اقتصادی و رفتار آنها ،همواره اقتصاد جوامع مختلس را تحت تثثیر خاود قارار داده اسات.
همی اقتصاددانان و نظرییپردازان اقتصادی با پذیرک و جانبداری از عقاید یکی از ایا دو دیادگاه،
بی م العی و بررسی و ارائای اساتراتویهاا و نظریااد خاود مایپردازناد .دیادگاه اول کالسایکهاا و
طرفداران بعدی آنها ،نئوکالسیکها میبایند ،یالوده اصلی تاکراد خود را بر اساس بازار رقاابتی
کی در ایتغال کامل قرار دارد ،یکل دادهاند ،باا توجای بای عقایاد آنهاا باا اساتااده از اساتانداردهای
مربوط بی تحلیلهای عریی و تقایای بازار کار ،باال بودن نرخ دساتمزد اسامی یاا حقیقای منجار بای
ایجاد بیکاری در س ح جامعی مییود ،بیگونیای کی در ای س ح از دستمزدها ،تقایاای کال بارای
نیروی کار کمتر از عریی کل نیروی کار است ،راهحل آن کاهش نرخ دستمزدها تا جایی است کای
تعادل در ایتغال کامل در بازار کار دوباره برقرار یود .بادون دخالات دولات در باازار ایا روک را
مناسبتری راهحل میدانند و معتقدند کی با توجی بی انع افپذیری قیمتها و دستمزد در بلندمادد
بازار در ایتغال کامل قرار خواهد گرفت.
دیدگاه دو مربوط بی کینز و طرفداران او است .آنهاا بای وجاود باازار کاامالی رقاابتی و ایاتغال
کامل در دنیای واقعی اعتقادی ندارند و تئوریهای خود را بار اسااس بازارهاایی باا ایاتغال نااقص و
وجود بیکاری م رح می کنناد و بای دنباال راهکااری در جهات کااهش ایا بیکااری هساتند .آنهاا
معتقدند بیکاری نتیجی عد تعادل بی عریی کل و تقایای کل اسات و بای دلیال وجاود چسابندگی
دستمزد و قیمتها نیاز بی حضور و دخالت دولت است .راهحل ای مشکل گسترک تقایای ماؤثر از
طریق سیاستهای پولی و یا مالی است ،بیگونیای کی دولات مخاارخ خاود را افازایش داده یاا نارخ
مالیاد را کاهش دهد تا با افزایش حجم پول در جامعی نرخ بهره کاهش یابد و انگیزه سرماییگذاری
و تولید و در نتیجی کاهش بیکاری را بی همراه آورد.
اقتصاد در دهی  80یاهد تالکهای تازه بارای ارائای مباانی خارد در ماورد مسائلی ایاتغال باود و
تعریس بیکاری در ای سلسلی تحقیقاد جدید جایگاه خاصی دایتی است برای م،ال تئوری فلاس

در

توجیی بیکاری ارادی ،برخی از اقتصاددانان ماهو بیکاری غیرارادی را بی طور کلی کنار میگذارند،
زیرا تعریس رفتار غیرارادی ،کار دیواری است .بیکاری غیرارادی زمانی وجاود دارد کای کاارگران
نتوانند کاری پیدا کنند ،هرچند مایل بایند کی با دستمزدهای پایی تر از دستمزد رایا کای خاود نیاز
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مستحق دریافت آن هستند ،کار کنند .در سالهای دهی  1150و  60صاحبنظران اقتصاادی نظریااد
خود را در مورد مسئلی بیکاری در کشورهای جهان سو و درحالتوسعی ارائی کردند.
الگوی پویایی ایتغال صنایع در اقتصاد دوبخشی بی وسیلی آرتور لاوئی
مانند فی و رانی

و اقتصااددانان دیگاری

م رح یده است .آنها بر ای باورند کی اقتصاد توسعینیافتی دو بخاش دارد :بخاش

کشاورزی یا معیشتی کی مشخصی آن نیروی کار ایافی است و بخش صنعتی یا مدرن کی نیروی کار
از بخش معیشتی بی تدریجی بدان انتقال مییابد .درواقع لوئی

معتقد است انبایت سرمایی در بخاش

مدرن منجر بی ایجاد مازاد سود مییود و فرض ای است کی ای مازاد ساود تماماای و بایطاورکلی بای
سرماییگذاری تبدیل مییود و درنهایت نرخ انبایت سرمایی تعیای کنناده ریاد اقتصاادی در بخاش
مدرن خواهد بود (باصری و روینی.)1313 ،
 .7پیشینه پژوهش
دومی و لوتون )1115( 1عد تقارن 2در راب ی بی بازدههای سها و نارخ بیکااری ایااالد متحاده را
مدنظر قرار میدهد .آنها دریافتند کی یو های منای بی نرخهای سها منجر بای افازایش یادید در
بیکاری مییود ،در حالی کی یو های م،بت برای بازدههای سها منجر بی یک کااهش تادریجی-
تر در نرخ بیکاری مییود.
توبی  )1118( 3فرض میکند کی سرماییگذاریهای یک یرکت در سارمایی ،زماانی کای کیاو-
توبی باالتر از ارزک اسمی است ،صورد میگیرد .بنابرای میتوان اثر کیو -توبی بر بیکااری را در
نظر گرفت .اگر سرمایی و نیروی کار 4در عملیاد تولید همدیگر را تکمیل کنند.
سیلواپول و سیلواپول ( )1111بررسی کردند کی آیاا رفتاار نامتقاارن سیساتماتیک نارخ بیکااری
ایاالد متحده را میتوان با بازدههای بازار سها توییح داد .آنها با بیکارگیری مادلهاای آساتانی،5
راب ی نامتقارنی بی نرخهای بیکاری سیماهی ایاالد متحده و میانگی صنعتی باازدههاای باازار ساها

1. Domian and Louton
2. asymmetries
3. Tobin
4. labour
5. Threshold models
6. DJ
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و زوئگا ( )2001طی پووهشی با عنوان «رونق ساختاری :انتظااراد بهارهوری و ارزیاابی

دارایی» در ایاالد متحده ،برآورد نموده اند کی با نصس یدن قیمت سها ایاالد متحده افزایش نرخ
بیکاری در ای کشور چیزی معادل  0/8تا  3/2را یاهد خواهیم بود.
مولیک و فاریا ( )2010طی پووهشی با عنوان «سرمایی و کار در بلندمدد :یواهد از کیو -توبی
برای ایاالد متحده» بی وجود یاک یاریب درازمادد مناای و معناادار آمااری معاادل  -1/815پای
بردهاند کی بی اندازهگیری کیو -توبی استااده یده برای تشریح ناهمسانیهاا در نارخ بیکااری لحااظ
میگردد.
پسران ،یی و اسمیت ( )2010با بیکارگیری روک آزمون بارای نارخ بیکااری و کیاو -تاوبی ،
یک راب ی منای بلندمدد را برای ایاالد متحده یافتند کی باا مکمال باودن کاار و سارمایی در تولیاد
سازگاری دارد.
زوئگا )2012( 1استدالل میکند کی یک راب ی بی قیمتهای سها و بیکاری با مادلهاای نارخ
بیکاری کی نوساناد از تعادل بی وسیلی تغییراد در عملکرد اقتصادی ،مانند نرخ ماورد انتظاار و نارخ
کنونی رید کارایی و نیز نرخهای بهره جاری و آتی ،وجود دارد .وی همچنی دریافت کای افازایش
 10درصدی در سرماییگذاری بای صاورد ساها در تولیاد ناخاالص داخلای باا افات  3/7درصادی
بیکاری در ارتباط است.
هولم  2و مغربی )2016( 3بی بررسای تاثثیر باازار ماالی بار روی اقتصااد واقعای :ارزیاابی عاد
تقارنها و نوسان ارتباطاد بی بازار سها و نرخ بیکاری پرداختیاند .آنها باا اساتااده از رویای متغیار
«گارچ 4در میانگی » بیکاررفتی در دادههای ایاالد متحده ،دریافتند کای نوساان باازار ساها بار روی
نرخ بیکاری تثثیر م،بت دارد .آنها عد تقارنهایی را یناسایی کردند تا جایی کی یو های م،بات
و منای بی نرخهای بازار سها باعث افزایش پاس های متناقض بی بیکاری ،همراستا با نرخ متممای 5و
جایگزینی کوتاهمدد بی سرمایی و نیروی کار ،مییود.
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سویمی و همکاران )2017( 1تثثیر یو

قیمت نات بار باازده ساها طای ساالهاای  2007الای

 2014در یرکتهای انرژی نیجریی مورد ارزیابی قرار دادند .نتای آنهاا نشاان داد کای یاو هاای
ناتی اثراد مستقیم و م،بت بر روی بازدههای سها یرکتها دارند.
سیباندی و همکاران )2011( 2راب ی علی متغیر زمانی بی بازار ساها و نارخ بیکااری را در دوره
 1855الی  2017در انگلستان ماورد بررسای قارار دادناد .نتاای پاووهش آنهاا یاواهد معنااداری از
سرایت اطالعاد در بی بازار سها و بازار کار را نشان داد.
صالح نوسیر )2020( 3اثراد نامتقارن تغییراد قیمت نات بر روی بیکاری طای ساالهاای 1160
الی  1110و با استااده از مدل  NARDLدر کشورهای کانادا و ایاالد متحده مورد بررسی قرار داده
است .نتای آزمون همگرایی وجود راب ی بلندمدد بی قیمتهای واقعی ناات و نارخ بهاره را تائیاد
میکند .نتای مدل  NARDLنشان داد کی عد تقارن در کوتاهمادد و بلندمادد باا کااهش قیمات
نات ،تثثیر چشمگیر بیشتری در دوره افزایش قیمت نات دارد.
اکبریان و حیدریپور ( )1388بی بررسی تثثیر توسعی بازار مالی بر ریاد اقتصاادی در ایاران طای
سال های  1345-1386پرداختیاند .نتای حاصل از برآورد معادالد نشان میدهد کی در هر دو الگو،
یاخصهای مالی در کوتاه مدد بر رید اقتصادی تثثیر منای دارند اما در بلندمدد با کمای اغمااض
ای راب ی میان یاخصهای توسعی مالی و رید اقتصادی وجود دارد.
سامتی و همکااران ( )1311بای بررسای مقایسایای تاثثیر توساعی ماالی بار ریاد اقتصاادی تحات
اطالعاد نامتقاارن در کشاورهای منتخاب توساعییافتای و درحاالتوساعی پرداختایاناد .نتاای دال بار
اثربخشی باالتر بازار مالی نسبت بای باازار پاولی در کشاورهای توساعییافتای اسات کای سااختار ماالی
کشورهای توسعییافتی نیز متااود از کشورهای درحالتوسعی است.
اخباری و طایی ( )1316پووهشی را با عنوان یناسایی اثر تثخیری در نارخ بیکااری باا تثکیاد بار
نسل دو آزمونهای ریشی واحد پانل و رویکرد  PANICمورد بررسی قرار دادند .آنها با استااده از
نرخ طبیعی در بازه زمانی بهار  1384تا پاییز  1314مورد بررسی قرار دادهاند .نتای آزمونهاای نسال
1. Soyemi et al.
2. Sibande et al.
3. Salah A. Nusair
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اول بر مانا بودن نرخ بیکاری و رد فرییی اثر تثخیری داللت دارد در حالی کی آزمونهای نسال دو ،
وجود روند تصادفی مشتر

در متغیر مورد بررسی را نشان مایدهاد و در نتیجای فریایی وجاود اثار

تثخیری در نرخ بیکاری اقتصاد ایران پذیرفتی مییود.
غااری و همکاران ( )1316پووهشی را با عنوان نرخ بیکاری بهینی در ایران :رویکارد بهینای یاابی
پویا مورد ارزیابی قرار دادند .آنها در پووهش خود با استااده از راب ای باده بساتان تاور –بیکااری،
همراه با انتظاراد فیلیس

و با رویکرد کنتارل بهینای پویاا و روک حساا تغییاراد از طریاق حاداقل

سازی تابع زیان اجتماعی نسبت بی محاسبی نرخ بهینی بیکاری اقدا کردهاند .نتای نشان میدهد یاک
نرخ بیکاری بهینی در ایران باید در حدود  8درصد باید و میزان انحراف نرخ بیکاری بالاعال از نارخ
بیکاری بهینی باید کاهش یابد.
زروکی و همکاران ( )1317بی بررسی و تحلیل نامتقارنی تکانیهای قیمت و درآمد نات در نارخ
بیکاااری ایااران بااا اسااتااده از الگااوی  NARDLطاای سااالهااای  2001الاای  2017پرداختنااد .نتااای
بیدستآمده نشان میدهد کی در قالب متقارن قیمت نات بر نرخ بیکاری بیطور معکوس ماؤثر باوده
و درآمد ناتی اثری بر نرخ بیکاری ندارد .همچنی م ابق با قالاب نامتقاارن در کوتااهمادد قیمات و
درآمد نات اثری نامتقارن بر نرخ بیکاری دارد .بینحویکی روند کااهشهاا در قیمات ناات باا یاک
فصل وقای با اثری معکوس بر نرخ بیکاری همراه بوده و افزایشها در قیمت نات مؤثر نیست.

کراری و ارسونگور ( )1318در پاووهش خاود ،بای بررسای تاثثیر بهارهوری و نارخ بیکااری بار
دسااتمزد در اقتصاااد ایااران باای سااالهااای  ،1350-1315بااا باایکااارگیری رهیافاات هاام جمعاای
ARDLپرداختند .نتای برآورد مدل پووهش داللت بر وجود یک راب ی کوتاهمدد و بلندمدد بای
متغیرهای تحقیق دایتی و متغیرهای نرخ تور  ،بهارهوری و آماوزک دارای تاثثیر م،بات و معنایداری
هستند؛ آنها بیان دایتند کی افزایش آموزک بی هماراه افازایش بهارهوری موجاب افازایش دساتمزد
نیروی کار خواهد ید ولی بیکاری تثثیر منای و کاهنده بر میزان دستمزد نیروی کاار دارد .همچنای
همچنی مدل تصحیح خ ا برای بررسی ارتباط کوتاهمدد با بلندمدد بی کاار رفتای اسات کای نتاای
نشان داد یریب جملی تصحیح خ ا برابر با  -0/30است.
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 .9رضیههای پژوهش
رضیه اول :اثراد بازده سها بر نرخ بیکاری نامتقارن است.
رضیه دوم :یو های م،بت بازده سها سبب کاهش نرخ بیکاری در بلندمدد مییود.
رضیه سوم :یو های منای بازده سها سبب افزایش نرخ بیکاری در بلندمدد مییود.
رضیه چهارم :یدد عک العمل نرخ بیکاری نسبت بی یو های منای در مقایسی باا یاو

م،بات

یدیدتر است.
 .9روششناسی پژوهش
ای پووهش بر اساس اهداف پووهش در دستی تحقیقاد توساعیای -کااربردی و از لحااظ ماهیات و
روک از نو توصیای و پیمایشی است .در ای تحقیاق گاردآوری دادههاا از دو روک کتابخانایای و
میدانی صورد گرفتی است کی بخاش اول آن یاامل ادبیااد مویاو و تعریاس و یناساایی ماهاو
متغیرهای مساتقل و وابساتی و بحاث و بررسای چگاونگی تاثثیر بای آنهاا باا اساتااده از نظریایهاای
دانشمندان مالی و اقتصادی صورد پذیرفتای اسات .در ایا پاووهش از دادههاای ساری زماانی طای
سالهای  1378الی  1317استااده یده است .دادههای سااالنی باازده ساها از یااخص باورس اوراق
بهادار تهران استخراخ یده است .نرخ بیکاری هم از طریق نرخ بیکاری اعال یده باناک مرکازی در
سایت بانک مرکزی اندازهگیری مییود .ای پووهش بی منظور تجزیایوتحلیال دادههاا و اساتخراخ
نتای پووهش ،از نر افزارهاای  Eviews7و  MICROFIT5اساتااده یاده اسات .همچنای  ،سا ح
اطمینان مورد استااده برای آزمون فریییها و بررسی فروض کالسیک رگرسیون  15درصد است.
 .9مدل و روش برآورد آن
 .8-9برآورد مدل

م العی تجربی ای پووهش بی منظور بررسی راب ی بی بازارهای سها ایران و نرخ بیکاری ،بار اسااس
ریشی واحد 1مورد ارزیابی قرار میگیرد .در مرحلی دو  ،با استااده از روک آزمون مرزهای 2پساران،

1. Unit root tests
2. Bounds testing approach
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یی و اسمیت ،)2001( 1بررسی مییود کی آیا راب ی بلندمدد در حال حایر وجاود دارد یاا خیار؟
در مرحلی سو  ،راب ی بی ای متغیرها را در اولی تااودها (یعنی فر ثابات )2بای دسات مایآیاد .باا
پیروی از رویکرد الدر و سرلتی ( )2010( 3کی در م العی خود در زمینی عد ق عیت قیمات ناات بای
کار گرفتی بودند) یک واریان

ساختاری بی منظور ت بیق باا خ اهاای گاارچ در میاانگی اصاالح و

تعدیل ید .از ای روک معموالی برای اندازهگیری عد ق عیت سریهای زمانی مربوط بی باازدههاای
بازار سها استااده مییود .استااده از معیار انتخا مدل باعث مییود کی مادل واریاان

گاارچ در

میانگی بی رویکرد انحراف معیار استاندارد ترجیح داده یود .در مرحلی چهاار  ،بار اسااس واریاان
گارچ در میانگی  ،توابع عک العمل آنی را کی بی طور خاصی برای بی دست آوردن اثراد نامتقاارن
سها م،بت و منای بر بازدهی بازار سها و چگونگی تثثیر ای ساها بار نارخ بیکااری طراحای یاده
است ،در نظر گرفتی یده است .با توجی بی بردار دومتغیره متغیرهاایی کای داللات بار نارخ بیکااری و
بازدهی بازار دارند -

 vectoru, s

 ytمیانگی یرطی را میتوان بی صورد زیر بیان نمود:
) (

کی در آن  νداللت بر اص الحاد  driftدایتی و اص الحاد نویز بای صاورد مساتقل و یکساان





1/ 2
توزیع گردیدهاند  t  t 1  N O2Ht :کی در آن   t 1داللت بر مجموعای اطالعااد موجاود

در زماان  t-1دارد باا توجاای بای ایا دسااتورالعمل میاانگی یارط کاای در آن  Bو
 N  Nو ) (Lبی عنوان چندجملیای ماتری

i

مااتری هااای

در اپراتور  lagاست ،نرخ بیکااری مجااز بای متکای

بودن بی نوسان خود و همچنی نوساان باازار ساها اسات .باا پیاروی از تحقیقااد انگال و همکااران
( ،)1115واریان

یرطی را عمومای بی یکل زیر میتوان بیان نمود:
∑

)

∑

(

کی در آن  بی صورد  F ، N2 1و  Gبی صورد  N2  N2بوده و

 F،و  Gتاابع واریاان

یرطی را میتوان بی صورد زیر کاهش داد:

1. Pesaran, Shin, and Smith
2. Stationary form
3. Elder and Serletis
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دارند با اعمال محدودیت بر پارامترهاای واریاان

h t  vecH t 

داللات
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)

(

∑

)

(

∑

)

(

مدل ایستای دیگری کی در زمینی تعیی ایتغال م رح یده است ،مدل عد تعاادل در باازار کاار
است .در ای مدل چهار معادلی در نظر گرفتی مییود کی ابتدا معادالد تقایا و عریی نیاروی کاار و
همچنی معادلی تعدیل دستمزد واقعی بی روکهای اقتصادسنجی برآورد مییوند و سس

باا اساتااده

از راب ی میزان ایتغال کی در ای مدل برابر با حداقل مقدار عریی و یا تقایا یاده نیاروی کاار اسات
س ح ایتغال تعیی میگردد .اما در ای زمینی مدلهای پویا نیز م رح یدهاند کی تقایای نیروی کاار
از سوی واحدهای تولیدی را طی چناد دوره زماانی در نظار مایگیرناد .مادل بای دورهای تقایاای
نیروی کار ،یکی از مدلهای پویا است کی فرض میکند تعاادل در باازار وجاود دارد .در ایا مادل
ارزک فعلی جریان سود آینده با توجای بای یاک ساری محادودیتهاا حاداک،ر ماییاوند .همچنای
الگوهایی در اقتصاد نیروی کار وجود دارند کی بای الگوهاای پویاای تقایاای نیاروی کاار معاروف
هستند .در ای الگوها فرض مییوند کی بی تقایای م لو و تقایای واقعای نیاروی کاار تاااود
وجود دارد کی دلیل آن وجود هزینیهای تعدیل و عد تعادل است .بی دلیل اینکای در م العای حایار
از مدل حداک،رسازی سود تولیدکننده برای تقایای نیروی کار استااده یده ،ابتدا مختصرای بی معرفی
ای مدل پرداختی است .در ای روک تابع تقایای نیروی کار با ایجاد تغییر در س ح هزینی و تولید از
روک حداک،رسازی تابع سود تولیدکننده استخراخ می یود .بای عباارد دیگار کارفرماا تاا جاایی بای
استخدا نیروی کار میپردازد کی سودک حداک،ر گردد .تابع سود تولیدکننده عبارد است از:
  P.f (L,K)  W  L  R  K  b

کی در آن  Pقیمت محصول و  K ،Lمقدار عامل کار و سرمایی R ،W ،بای ترتیاب قیمات کاار و
سرمایی است b .هزینی ثابت و ) f(L,Kمعرف تابع تولید است .از حداک،ر کردن تابع سود تولیدکنناده
و تشکیل یرایت مرتبی اول و حل آنها برای  Lو  Kبرحسب  W ،R ،Pمیتوان توابع تقایاای عامال

)Ld  Ld (W,R,P
تقایای عامل کار معموالی با نرخ دستمزد راب ی معکوس و با قیمت محصول ارتبااط م،بات دارد.
ارتباط تقایای عامل کار با قیمت سرمایی بستگی بی راب ای جانشاینی و یاا مکملای بای عامال کاار و
سرمایی دارد .اگر سرمایی و عامل کار مکمال بایاند ،تقایاای عامال کاار راب ای معکاوس باا قیمات
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سرمایی دارد و در حالتی کی عامل کار و سرمایی جانشی هستند ،راب ی مستقیم بی تقایای عامل کاار
و قیمت سرمایی وجود دارد.
با توجی بی ای کی تابع تقایای کار برحسب  W,R,Pهمگ از درجی صار است .با استااده از ای
ویوگی میتوان تابع تقایای کار را بی صورد زیر نویت:

w r
) ,
p p
کی در آن  w/pنرخ دستمزد واقعی و  r/pقیمات واقعای سارمایی اسات .در ایا حالات تقایاای
( Ld  Ld

نیروی کار معموالی با دستمزد واقعی راب ی منای دارد و در صورتی کای سارمایی و عامال کاار مکمال
بایند ،راب ی تقایای عامل کار با قیمت واقعی سرمایی مناای و در حاالتی کای سارمایی و نیاروی کاار
جانشی بایند ای راب ی م،بت است.
با ای تااسیر ای تخصیص مدل گارچ در میانگی ای امکان را میدهد تاا تاثثیراد یاو هاای
م،بت و منای بی بازدهیهای سها بر نرخ بیکاری با نقش عوامل مؤثر بر تقایاای کاار بررسای یاود.
بنابرای مدل گارچ -میانگی  ،بی ما اجازه میدهد تاا تاثثیر م،بات و مناای تکانایهاای م،بات و مناای
بازدههای سها با تثثیر عوامل دیگر را روی نرخ بیکاری بدانیم.

 =unemployment ratesنرخ بیکاری؛  = Nominal rateنرخ باازده اسامی؛ = Adjusted rate
نرخ بازده تعدیلیده؛ = Real rateنرخ بازده واقعی؛= EMPتقایای نیروی کار؛  =INVCموجودی
خ ای مدل اول ،نوفی ساید؛  =ui2خ ای مدل دو  ،نوفی ساید؛ = ui3خ ای مدل ساو  ،نوفای سااید؛
α0؛  β0و  =γ0عرض از مبدأ؛ = α1یریب رگرسیون مدل اول؛ = β 1یریب رگرسیون مادل دو ؛= γ1
یریب رگرسیون مدل سو
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 .2-9تعاریف متغیرها

متغیر وابسته :در ای پووهش بی پیروی از هولم

و مغربی ( ،)2016اقتصاد واقعی از طریق جاایگزی

نرخ بیکاری ،اندازهگیری مییود:
نرخ بیکاری ( :)Unemployment rateنرخ بیکاری از طریق نسبت جمعیت بیکار بای کال جمعیات
فعال محاسبی مییود کی دادههای ای متغیر از سری زمانی بانک مرکزی استخراخ گردیده است.
متغیر مستقل :در ای پووهش بی پیروی از هولم

و مغربی ( ،)2016بازار مالی از طریق سی جایگزی

زیر ،اندازهگیری مییود:
 .8بازده اسمی ( :)Nominal rateمبلغ بازدهی کی بر اساس ارزک اسمی یا صاوری در ساها  ،تعیای
مییود.
فرمول محاسبی بازده ماهانی بی صورد زیر است (تهرانی و همکاران:)1388 ،
 .2بازده تعدیلشده ( :) Adjusted rateکی بار اسااس باازده ساها واقعای منهاای نارخ باازده بادون
ریسک تقسیم بر ریسک بازدههای کال ساها و بار اسااس معیاار ویلیاا یااره بای دسات مایآیاد
(محرمی و اکسون.)1311 ،
)

(

= RVAR

کی در آن:
=بازده واقعی سهم  iدر دوره t

=نرخ بازدهی بدون ریسک
)

( =ریسک کل بازده سهم i

 .7بازده واععی (:)Real rate
فیشر را کی مبتنی بر روابت اقتصاد کالن است ،خواهیم پرداخت (پایایی فا و امیدی پور.)1388 ،
یکی از تئوری هایی کی برای بنا نهاادن اسااس تئوریاک مادل ماورد اساتااده قرارگرفتای اسات،
تئاوری پورتاولیاو اسات .پورتاولیاو ،سابد دارایای اسات کای سارماییگاذار باا ترکیبااد مختلاای از
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داراییهای مالی آن را متنو نگهداری میکند .ابتدا ای نظریی توست هری ا  .مارکویتز 1ارائی یاد و
بر ای فرض بنا ید کی م لوبیت سارماییگاذار ،تاابع باازدهی و ریساک دارایایهاای ماالی اسات و
میبایست بی توییح بازده و ریسک پورتاولیو نیز پرداختای یاود .باازده انتظااری پورتاولیاو عباارد
است از مجمو وزنی بازدهی مورد انتظار داراییهای مالی تشاکیلدهناده پورتاولیاو .بای طاور کلای
زمانی کی پورتاولیو از  nدارایی مالی تشکیل مییاود ،باازده انتظااری آن برابار است با:

∑=
 = Rpبازده انتظاری پورتاولیو
 = Xiنسبتی از ثرود مالی کی صرف دارایی مالی  iا مییود.
 = Riبازده انتظاری دارایی مالی  iا .
اگر فرض کنیم پورتاولیوی افاراد یاامل پاول ،ساسرده باانکی ،ساها و ارز (دالر) اساات و بای
عبارتی ثرود مالی افراد صرف چهار نو دارایی مالی مییود .2بازده انتظااری ساابد دارایاایهااای
مالی مذکور عبارداند از:

= بازدهی واقعی پول
 = Mنسبتی از ثرود مالی کی صرف پول نقد مییود.
بازدهی واقعی سسرده بانکی (نرخ سود بانکی واقعی)
 = Dنسبتی از ثرود مالی کی صرف سسرده بانکی مییود.
= بازده واقعی سها
 = Sنسبتی از ثرود مالی کی صرف سها مییود.
= بازدهی واقعی ارز
 = ERنسبتی از ثرود مالی کی صرف ارز (دالر) مییود.

 .2بدیهی است کی میبایست داراییهای دیگری مانند مستغالد ،سکی و طال و سایر موارد دیگر نیز بی آن افزوده یود.
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= قیمت بازاری حق تقد خرید سها و ارزک بازاری سود سهمی
 =INFنرخ تور

= نرخ ارز در دوره t
= نرخ ارز در دوره t-1

 =INFtنرخ تور
با توجی بی ای م الب ،راب ی یک را میتوان بی ای صورد بازنویسی کرد:
[

]
]

[

 .9تقاضای نیروی کار ( :) EMPیکی از عوامل مؤثر بر تقایاای نیاروی کاار ،ارزک افازوده در نظار
گرفتی یده است .در ای م العی تالک می یود تاا راب ای مساتقیمی کای بای ارزک افازوده و ایاتغال
وجود دارد را نشان دهد .بی عبارتی با افزایش ارزک افزوده کی خاود بیاانگر ریاد تولیاد اسات ،نیااز
کارفرمایان بی نیروی کار بیشتر مییود .ای متغیر از طریق سری زمانی بانک مرکزی قابال اساتخراخ
است.
 .9موجودی سرمایه ( :)INVCموجودی سرمایی بی عنوان عامل مؤثر بر ایتغال در نظر گرفتای یاده و
نقش آن را بی عنوان مکملی بر ایتغال بررسی مییود .بی دلیل در دسترس نبودن اطالعاد مربوط بای
آن با استناد بی آمار سرماییگذاری صنایع کی توست مرکز آمار ایران در ساالنامی آمااری منتشار یاده
است ،بی برآورد موجودی سرمایی با کمک روک نمایی میپردازد.
 .9نرخ دستمزد ( :)WAGEعامل مؤثر بر تقایاای کاار ،دساتمزد اسات ،ایا م العای باا اساتااده از
آمارهای موجود در راب ی با دستمزدهای اسمی کی در سالنامی آماری استان موجود است .بای بررسای
تثیید کند .دستمزد در ای م العی بی یکل دستمزد سرانی در نظر گرفتی یده است.
 .3کار ( :)WORKبازارهای کار از طریق تعامل میان کارگران و کارفرمایان عمل مایکنناد .اقتصااد
کار بی عریی کنندگان خدماد کااری (کاارگران) و تقایااکنندگان خادماد کااری (کارفرمایاان)
مینگرد و میکوید الگاوی حاصال از مزدهاا ،اساتخدا هاا و درآمادها را در

کناد .در اقتصااد،
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مرسو است کی کار انجا یده توست انسان را در مقابل دیگر عوامل تولید ،از قبیل زمای و سارمایی،
قرار می گیرد .نظریاتی وجود دارند کای ماهاومی بای ناا «سارمایی انساانی» را توساعی دادهاناد کای بای
مهاردهای موجود در کارگران و نی یرورتای کاری کی واقعای انجا میدهند ،ارجا دارد.
 .1ارزش ا زوده ( :)VADارزک افزوده در هر یک از س وح واحد اقتصادی ،طبقی (متشکل از چند
واحد اقتصادی دارای فعالیت مشابی) ،گروه (متشکل از چندطبقای) ،بخاش (متشاکل از چناد گاروه)،
قسمت (متشکل از چند بخش) و باالخره کل اقتصاد (یامل کلیی قسمتهای اقتصادی) قابل محاسابی
است.

 .3کاربری صنایع ( :)Sعامل دیگری کی نقش آن بر ایتغالزایی در صنایع کوچک بررسی ماییاود
کاربری صنایع است و اثباد اینکی هر چی صنایع کاربرتر باید میزان ایتغال ایجاد یاده در آن بیشاتر
خواهد بود .برای ایجاد ای عامل ،از نسبت کار بر سرمایی ،کمک گرفتی و بی عنوان یاخص کااربری
م رح یده است.
 .3دادهها و نتایج تجربی
 .8-3آزمون مانایی (ایستایی)

برای اجتنا از برآورد رگرسیون کاذ باید مانا بودن متغیرهای مدل مورد آزمون قرار گیرد .پایش
از ورود بی بحث بررسی مانایی متغیرهای مدل ،بایاد اذعاان دایات کای مادل ماورد بررسای در ایا
پووهش با هیچ پیشیرطی محدود نمییود .بنابرای هدف بررسای روابات آزاد بای متغیرهاا بادون
استااده از معادالد تحدیدی اسات .در معادلای رگرسایون ،اگار متغیرهاا ماناا نبایاند ،نتاای تخمای
رگرسیون قابل اعتماد نیست .بی عبارتی رگرسیون ممک است جعلی بایاد .بای همای دلیال ،آزماون
ریشی واحد انجا میگیرد .در جدول  ،1اگر قدر م لق آماره آزمون دیکی فاولر از سا وح بحرانای
 %5 ،%1و  % 10باالتر باید ،متغیر مدل مانا بوده وگرنی باید تاایل مرتبی اول تست یود .با اساتااده از
مورد آزمون مینماییم .نتای آزمون در جدول ( )1قابل مشاهده است:
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جدول  .8نتایج آزمون مانایی
آماره دیکی
متغیرها

نماد

فولر با عرض از
مبدأ و بدون
روند

آماره دیکی فولر

آماره دیکی فولر

با عرض از مبدأ و

با تاایلگیری

با روند

مرتبی اول

کمیت
بحرانی ()5%

نتای

نرخ بیکاری

UMP

-2/16

-2/14

-3/14

-3/02

)I(1

بازده اسمی

NOM

-4/71

4 /7

*

-3/02

)I(0

بازده تعدیلیده

ADJ

- 4 /7

- 4 /1

*

-3/02

)I(0

بازده واقعی

REL

- 4 /4

-5/07

*

-3/02

)I(0

EMP

- 4 /6

- 5 /3

*

-3/02

)I(0

موجودی سرمایی

INVC

-5/46

- 5 /6

*

-3/02

)I(0

نرخ دستمزد

WAGE

-7/72

-8/61

*

-3/02

)I(0

کار

WORK

-4/18

-5/22

*

-3/02

)I(0

ارزک افزوده

VAD

-4/67

-4/12

*

-3/02

)I(0

کاربری صنایع

S

-4/66

-4/81

*

-3/02

)I(0

تقایای نیروی
کار

مثخذ :محاسباد تحقیق

در جدول نتای آزمون ریشی واحد مربوط بی متغیرهای پووهش ،متغیرهاای باازده اسامی ،باازده
تعدیلیده و بازده واقعی ،تقایای نیروی کار ،موجودی سرمایی ،نرخ دستمزد ،کار ،ارزک افزوده و
کاربری صنایع در تمامی س وح بحرانی مانا میبایند .بدی معنا کی قدر م لق آمااره آزماون دیکای
فولر از س وح بحرانی  %5 ،%1و  %10هم در عرض از مبدأ و بدون روند و هم در عرض از مبدأ و باا
روند ،باالتر بودهاند .بی عبارتی دیگر ای سی متغیر از ناو ) I(0باودهاناد .ولای از آنجاائی کای آمااره
دیکی فولر مربوط بی متغیر نرخ بیکاری در هیچکدا از س وح بحرانی باالتر نباوده اسات ،لاذا متغیار
نرخ بیکاری دارای ریشی واحد بوده (مانا نیست) ،بدی منظور برای تاایال مرتبای اول متغیار مجاددای
آزمون انجا میگیرد .با توجی بی نتای مرتبی اول ،نرخ بیکاری در مرتبی اول تاایلگیاری ماناا یاده
ساک (مانا) ،I(0) ،نیستند ،روک مورد استااده با توجی بی مباحث گاتییده در مبانی نظری از الگاوی
خود همبستی با وقای توزیعی ( )ARDLاستااده مییود .معموالی در دادههای ساالنی ،وقاای را یاک یاا
دو و برای دادههای با فراوانی بیشتر (م،ل دادههای ماهانی) طول وقای را میتوان بیشاتر وارد کارد کای
ای انتخا با تشخیص محقق انجا مییود .پ

از انتخا حداک،ر وقای ،با انتخا معیار آکائیاک،
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از بی معیارهایی چون یوارتز بیزی  ،حنان -کوئی و یریب تعدیلیده ،وقایهای بهینی تعیای مای-
یود .معموالی در نمونیهای کمتر از  ،100از معیار یوارتز -بیازی اساتااده ماییاود تاا درجای آزادی
زیادی از بی نرود .نتای ایستایی نشان میدهاد کای نارخ بیکااری ) I(1و متغیرهاای نارخ باازده (I)0

هستند .بنابرای جهت بررسی وجود همگرایی از روک کرانیها استااده میکنیم.
 .2-3نتایج آزمون رضیه اول پژوهش و آزمون همگرایی کرانهها (:)UECM

با توجی بی نتای پایانی آزمون همگرایی بلندمدد متغیرها ،از روک کرانیها استااده میکنایم .در ایا
الگو پ

از محاسبی از آزمون والد و مقدار  Fمحاسبییده ،جهت پذیرک و یا رد فرییی  H0اساتااده

کردهایم .اگر  Fمحاسبییده بزرگتر از مقادار کرانای بااال ،I(1) ،بایاد فریایی صاار را نمایتاوانیم
بسذیریم و در نتیجی وجود راب ی بلندمدد بی بازدههای سها و نرخ بیکاری را مایپاذیریم ،اماا اگار
مقدار  Fمحاسبییده کوچکتر از مقدار بحرانی کرانی پائی  ،I(0) ،باید ،فرییی صار را نمایتاوانیم
رد کنیم و در نتیجی نبود راب ی بلندمدد بی بازدههای سها و نرخ بیکاری را ماورد تائیاد قارار مای-
دهیم .اگر مقدار آماره  Fبیدستآمده بی دو مقدار بحرانی کرانی باال و پائی قارار گیارد ،اظهاارنظر
ق عی امکانپذیر نخواهد بود .در چنی حالتی تعیای درجای همگرایای متغیرهاا جهات قضااود الز
است.
جدول  ،2نشان میدهد کی مقدار آماره  Fمتغیر بازده اسمی ،کمتر از مقدار بحرانی کرانای پاائی
در آزمون باند 1است ( ،)1/168<5/86لذا فرییی صار تائید مییود .تائید فرییی صار ،وجاود راب ای
بلندمدد بی بازده اسمی و نرخ بیکاری را رد میکند .مقدار آمااره  Fمتغیار باازده واقعای ،کمتار از
مقدار بحرانی کرانی پائی در آزمون باند است ( ،)1/43<5/86لذا فرییی صاار تائیاد ماییاود .تائیاد
فرییی صار ،وجود راب ی بلندمدد بی بازده واقعای و نارخ بیکااری را رد مایکناد .مقادار آمااره F

متغیر بازده تعدیلیده ،کمتر از مقدار بحرانی کرانی پائی در آزماون باناد اسات ( ،)1/11<5/86لاذا
بیکاری را رد می کند .ای ماوارد ،بارای کرانای بااال هام صادق مایکناد .همچنای  ،مقادار آمااره F

متغیرهای بازده اسمی ،کمتر از مقدار بحرانی کرانی پائی است لذا فرییی صار را نمیتوانیم رد کنایم

1. bound
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و در نتیجی نبود راب ی بلندمدد بی بازدههای سها و نرخ بیکاری را مورد تائیاد قارار مایدهایم .لاذا
فرییی اول مبنی بر تثثیر نامتقارن بازدههای سها بر نرخ بیکاری تائید مییود.
جدول  .2آزمون کرانهها بین بازدههای سهام و نرخ بیکاری
کمیت آماره F

بازدههای سها بازار
بازده

بازده

بازده

بازده

بازده

بازده

F
کران

اسمی

واقعی

تعدیلیده

اسمی

واقعی

تعدیلیده

باال

value

1/168

1/43

1/11

prob

()0/314

()0/243

()0/22

2/86

2/33

2/22

5/86

نا آماره

Fstatistic

 Fکران
پائی
6/22

مثخذ :محاسباد تحقیق

نتای آزمون کرانیها (مقایسی  Fمحاسباتی و نارایان) نشان میدهد کی بی بازدههای سها و نارخ
بیکاری راب ی بلندمدد وجود ندارد .از ای رو با استااده از روک گارچ ،یو هاای م،بات و مناای
بازدههای سها را از هم جدا نموده و با روک توابع واکنش آنی ،عکا العمال نامتقاارن تغییار نارخ
بیکاری را نسبت بی یو های بازده سها بررسی کنیم .در مجمو نتای آزمون کرانیها نشاان مای-
دهد راب ی وجود ندارد.
 .7-3نتایج مدل گار

جدول  ،3آزمون تغییرپذیری متغیرها را نشان میدهد .بارآورد گاارچ -میاانگی نشاان مایدهاد کای
راب ی بی متغیرهای پووهش ،منای و معنادار است .یریب وقایها برای هر سی متغیار مناای باوده کای
نشان میدهد بی بازده اسمی و نرخ بیکاری راب ی منای وجود دایتی و از آنجایی کی در هر دو وقاای
س ح معناداری آماره ،کمتر از  0005بوده ،لذا راب ی معناداری هم برقارار اسات .ایا مویاو بارای
بازده واقعی و بازده تعدیلیده هم صدق میکند .همچنی  ،س ح معناداری گارچ در هار سای متغیار،
معنادار بوده و یریب هر سی م،بت است .نتای حاکی از آن است کی افزایش در نوساناد بازار سها
بی تغییراد م،بت مربوط بی آن در نرخ بیکاری تثیید میکند.
بازده واقعی تعدیل یافتی با نرخ بیکاری در بازههای زمانی متااود تغییراد چندانی ندارد ،بنابرای در
ای پووهش از واریان

بازده اسمی استااده میکنیم .در ادامی با استااده از جمالد پسماند معاادالد

گارچ برآوردی ،یو های م،بت و منای بازده سها را استخراخ میکنیم.

] [ Downloaded from ejip.ir on 2023-01-09

از آنجا کی بر اساس رگرسیونهای برآوردی گارچ واریاان

باازده اسامی ساها در مقایسای باا

888

تأثیر تکانههای بازده سهام بر نرخ بیکاری

جدول  .7آزمون نتایج گار برای نوسانات بازدههای سهام
بازده اسمی

بازدههای سها بازار

بازده تعدیلیده

بازده واقعی

تخمی واریان

یرطی

0/254

76/1

0/11

()0/111

()31/1

()0/12

[]0/201

[]0/05

[]0/34

0/35

0/23

0/11

()0/18

()0/11

()0/01

[]0/05

[]0/005

[]0/04

0/56

0/66

0/07

()0/16

()0/12

()0/13

[]0/0006

[]0/000

[]0/000

0/56

0/66

0/07

()0/16

()0/12

()0/13

[]0/0006

[]0/000

[]0/000

F-statistic

8/44

4/03

5/81

)Prob(F-statistic

0/000

0/000

0/000

R-squared

0/43

0/31

0/28

Adjusted R-squared

0/41

0/23

0/23

Durbin-Watson stat

2/41

2/63

2/36

C

RESID(-1)^2

)GARCH(-1

پارامترGED

مثخذ :محاسباد تحقیق

در هر سی مدل گارچ برآوردی ،عالمات تماامی یارایب بای لحااظ آمااری معنایدار اسات .در
تمامی مادلهاا ،مجماو یارایب  RESID(-1)^2و ) GARCH(-1کمتار از یاک اسات .همچنای
پارامتر  GEDدر هر سی مدل برآوردی ،معنادار است .یرایب ) GARCH(-1در هر سی مدل م،بت و
معادلی گارچ برای نوساناد بازده اسمی بی یرح ذیل است:
)

(

) (

)

(

) (

) (
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 .9-3آزمون وجود همگرایی کرانهها بین شوکهای مثبت و منفی بازده سهام و نرخ
بیکاری

در ای بخش ،پ

از جداسازی با یو های م،بت و منای بازده سها با استااده از آزماون کرانایهاا

بی بررسی وجود راب ی همگرایی بلندمدد بی هر یک از یو های بازده سها و نرخ بیکاری مای-
پردازیم.
جدول  .9آزمون باند برای شوک مثبت بازده ( )NOMIو نرخ بیکاری  -آزمون والد
کمیت مقدار  Fجدول یی و نارایان

تست آماری

Value

درجی آزادی

prob

F-statistic

5/86

()2/112

0/007

7/54

2

0/056

Chi-square

کران باال

کران پائی

5/567

4/145

مثخذ :محاسباد تحقیق
جدول  .9آزمون باند برای شوک منفی بازده ( )NOMDو نرخ بیکاری  -آزمون والد
کمیت مقدار  Fجدول یی و نارایان

تست آماری

Value

درجی آزادی

prob

F-statistic

6/24

()2/112

0/005

Chi-square

7/13

2

0/04

کران باال

کران پائی

5/567

4/145

مثخذ :محاسباد تحقیق

نتای آزمون کرانیها در جدول ( )4و جدول ( )5نشاان مایدهاد کای بار اسااس جادول یای و
نارایان ،مقدار  Fبرای کران پایی در س ح  %15برابر  40145و برای کران بااال در هماان سا ح برابار
 50567است .برای هر دو متغیر ،مقدار  Fمحاسباتی از کران باالی جدول یی و نارایاان بااالتر اسات
پ

وجود راب ی همگرایی تثیید مییود.

 .9-3اثرات کوتاهمدت شوکهای مثبت و منفی بازده سهام بر نرخ بیکاری

با استااده از روک خود توییح با وقایهای گسترده را نشان میدهد.
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جدول  .9نتایج آزمون  ARDLبرای شوک مثبت بازده اسمی و نرخ بیکاری
نا متغیر

نماد

یریب

انحراف معیار

آمار T

س ح اطمینان

نرخ بیکاری ()-1

UMP

0/88

0/31

28/5

0/000

NOMI

-0/086

0/42

-2/04

0/04

)NOMI(-1

-0/01

0/04

-1/81

0/08

عدد ثابت

-0/31

0 /4

-0/77

0/442

یو

م،بت بازده
اسمی

یو

م،بت بازده
اسمی ()-1
C

0/681

R- Square

0/688

R-Bar- Square

818/6

F- Stat

51/67

Schwarz Bayesian Criterion

1/11

DW-statistic

مثخذ :محاسباد تحقیق
جدول  .3نتایج آزمون  ARDLبرای شوک منفی بازده اسمی و نرخ بیکاری
نا متغیر

نماد

یریب

انحراف معیار

آمار T

س ح اطمینان

نرخ بیکاری ()-1

)UMP(-1

0/14

0/02

47/14

0/000

نرخ بیکاری ()-2

)UMP(-2

0/083

0/021

3/84

0/000

NOMD

0/010

0/033

2/73

0/011

)NOMD(-1

0/068

0/032

2/104

0/045

عدد ثابت

1/28

0/31

4/11

0/0000

یو

منای بازده
اسمی

یو

منای بازده
اسمی ()-1
C

0/512

R-Bar- Square

1033/0

F- Stat

65/34

Schwarz Bayesian Criterion

2/14

DW-statistic

مثخذ :محاسباد تحقیق

الز بی ذکر است کی وقای بهینی مدل با استااده از معیار یوارتز در نظر گرفتی یاده اسات .آمااره
 Fنیز صحت تصریح مدل را تثیید میکند .یریب تعیای  ،بااال باوده و بیاانگر خاوبی بارازک اسات.
مقدار آماره دوربی واتسون مناسب و بیانگر عد خودهمبستگی مرتبی اول است.
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 .9-3آزمون رضیه دوم و سوم و اثرات بلندمدت بین شوکهای بازده سهام (مثبت و
منفی) و نرخ بیکاری:

در ای قسمت با استااده از الگوی  ،ARDLراب ی بلندمدد بی هر یک از یاو هاای باازده ساها
(م،بت و منای) و نرخ بیکاری استخراخ مییود .در ابتدا با اساتااده از آزماون بنرجای -دوال-مساتر،
وجود راب ی بلندمدد بی متغیرها بررسی مییود .برای انجا ای آزمون باید یرایب باا وقاای متغیار
وابستی را از عدد یک کسر و بر انحراف معیاریان تقسیم نماود .آمااره محاساباتی ایا آزماون بارای
یو های م،بت و منای بازده سها بی ترتیب برابر  – 3/70و  -3036است کی از آماره جدول بنرجی
مستر ( )-3/28بیشتر است .لذا فرض صار مبنی بر عد وجود راب ی بلندمادد در سا ح اطمیناان 15
درصد رد یده و وجود راب ی بلندمدد برای هر دو مدل تائید میگردد .در ادامی ،یرایب بلندمادد
برآورد یده در جدول ( )8نشان میدهند کی اثراد یو هاای م،بات و مناای باازده ساها بار نارخ
بیکاری نامتقارن است .بادی ترتیاب کای یاو هاای م،بات باازده ساها در بلندمادد اثار مناای و
معنیداری بر نرخ بیکاری دارد ،بی طوری کی هر یک درصد افزایش در بازده سها منجر بای کااهش
 0/17درصدی در نرخ بیکاری مییود .همچنی یو های منای بازده سها در بلندمدد اثار م،بات
و معناداری بر نرخ بیکاری دارد ،بی طوری کی هر یک درصد افزایش در بازده سها منجر بی افازایش
 0/22درصدی در نرخ بیکاری مییود .ای یرایب باا تئاوریهاای اقتصاادی ساازگاری دارناد .بای
عبارد دیگر ،در یرایت یو

منای بازده سها  ،یرکتها تمایل بی کاهش ایتغال دارناد .در نتیجای

بیکاری افزایش مییابد و برعک  .نتای فرییی دو پووهش نشان داد کای یاو هاای م،بات باازده
سها سبب کاهش نرخ بیکاری در بلندمدد مییود .نتای فرییی سو پاووهش حااکی از آن اسات
کی یو های منای بازده سها سبب افزایش نرخ بیکاری در بلندمدد مییود.
جدول  .1نتایج اثرات بلندمدت بین هر یک از شوکهای بازده سهام و نرخ بیکاری
نا متغیر
اسمی
یو

منای بازده اسمی

مثخذ :محاسباد تحقیق

NOMI

-0/17

0/067

-2/55

0/01

NOMD

0/228

0/075

3/014

0/003
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 .3-3برآورد الگوی تصحیح خطا

جدول ( )1نتای حاصل از برآورد الگوی تصحیح خ اا را نشاان مایدهاد .هماانطاور کای مشااهده
مییود مقدار یریب تعدیل برای هر دو مدل ،منای و بی لحاظ آماری معنیدار است بای طاوری کای
اگر نرخ بیکاری در اثر یو

م،بت بازده سها از مسیر تعادل بلندمدد خاود خاارخ یاود هار دوره

 11درصد از عد تعادل آن جبران مییود .همچنی اگر نرخ بیکاری در اثر یو

منای بازده ساها

از راب ی تعادلی بلندمدد خود خارخ یود هر دوره  14درصد ای عد تعادل جبران مییود.
جدول  .3نتایج مدل تصحیح خطا
س ح

نماد

یریب

انحراف معیار

آمار T

dUMP1

0/083

0/041

2/003

0/055

dNOMD

0/01

0/033

2/73

0/011

dC

1/28

0/31

4/11

0/000

)ecm(-1

-0/14

0/041

-3/36

0/001

0/602

R- Square

0/543

R-Bar- Square

13/65

F- Stat

65/34

Schwarz Bayesian Criterion

2/14

DW-statistic

اطمینان

مثخذ :محاسباد تحقیق

 .1-3نتایج آزمون رضیه چهارم و تابع عکسالعمل تحریک (آنی)

8

بی منظور بررسی مقایسیای یدد عک العمل نرخ بیکاری نسبت بی یو های م،بات و مناای باازده
سها از توابع واکنش آنی استااده مییود.
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شکل  .8نمودار واکنش آنی نرخ بیکاری به شوکهای مثبت نرخ بازده اسمی سهام (مأخذ :محاسبات تحقیق)

شکل  .2نمودار واکنش آنی نرخ بیکاری به شوکهای منفی نرخ بازده اسمی سهام (مأخذ :محاسبات تحقیق)

نتای توابع واکنش آنی نرخ بیکاری نسبت بی یو هاای م،بات و مناای باازده اسامی ساها در
نمودارهای ( )1و ( )2نشان میدهند کی در صورد بروز یاو
یو

پ

م،بات باازده اسامی ساها  ،اثار ایا

از چهار دوره بی سمت صار میل میکند .همچنی در صاورد باروز یاو

اسمی سها  ،اثر ای یو

پ

مناای باازده

از یش دوره بی سمت صار میال مایکناد .همچنای هماانطاور کای

مشهود است ،یدد واکنش نرخ بیکاری نسبت بای یاو

مناای در مقایسای باا یاو

م،بات باازده

اسمی سها بیشتر است .لذا فرییی چهار پووهش ،مورد تائید است.

هدف کلی از انجا ای پووهش ،بررسی تثثیر تکانیهای بازدههای بازار ساها بار نارخ بیکااری طای
سالهای  1371الی  1317است .بازدههای بازار سها کی معرف بازار مالی کشور بوده ،بای سای باازده
زیرمجموعی تقسیم مییود-1 :بازده اسمی -2بازده تعادیلیاده و  -3باازده واقعای و همچنای نارخ
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بیکاری کی معرف اقتصاد واقعای اسات .در ایا پاووهش ،متغیرهاایی بار پایای نظریایهاای ایاتغال و
تقایای کار بی مدل ایافی ید .در قسمت نتای  ،ابتدا بای بارآورد الگاو بار اسااس م الاب بیاانیاده
پرداختی یده است .بر ای اساس در ادامی ،نتای آزمونهای ریشی واحد ،از آزمون کرانایهاا اساتااده
کرده و درنهایت تحلیلهای واکنش بی یربی و تجزیی واریان

مربوط بی آن ارائی ید .یامنای در ایا

پووهش ،از نتای بازدههای اسمی و نرخ بیکاری استااده یده و از تاسایر نتاای باازدههاای واقعای و
تعدیلیده صرفنظر یده است.
نتای فرییی اول نشان داد کی اثراد بازده سها بر نرخ بیکاری نامتقارن است .نتای ایا فریایی
باا نتاای پاووهش فیلیاس
آنجایی کی یو

( ،)1111زوئگاا ( )2012و هاولم

و مغربای ( )2016م ابقات دارد .از

نرخ بیکاری معموالی پیشبینی نشده است ،هنگا وقو ای تکانیها آمادگی الز

جهت برخورد با آن وجود ندارد و همی امر باعث ماییاود اثراتای بار متغیرهاای کاالن اقتصاادی
بگذارد کی مهار کردن و هدایت آن در جهت صحیح ،زمانبر باید .نتای فرییی دو پووهش نشاان
داد کی تکانیهای م،بت بازده سها سبب کاهش نرخ بیکاری در بلندمدد مییود .نتای ایا فریایی
با نتای پووهش مولیک و فاریا ( ،)2010فلدم ( ،)2011زوئگا ( )2012و هولم

و مغربای ()2016

م ابقت دارد .از آنجا کی بازارهای مالی نقاش اساسای در گاردآوری مناابع از طریاق پا انادازهای
کوچک و بزرگ موجود در اقتصاد ملی و هدایت آنها بی سوی مصارف و نیازهای سارماییگاذاری
در بخشهای مولد اقتصادی دارند ،در نتیجای یاو هاای م،بات باازده ساها سابب افازایش انگیازه
سرماییگذاری از طریق کاهش ریسک ،قیمتگذاری ریسک و تسهیل ریسک نقادینگی و تجهیاز و
بسی سسردهها یده و درنهایت رید اقتصادی و افزایش ایتغال را در پای دارناد .نتاای فریایی ساو
پووهش نشان داد کی تکانیهای منای بازده سها سبب افزایش نارخ بیکااری در بلندمادد ماییاود.
نتای ای فریایی باا نتاای پاووهش فیلیاس

و زوئگاا ( ،)2001زوئگاا ( )2012و هاولم

و مغربای

( )2016م ابقت دارد .از آنجا کی بازده سها نیز بر مبنای قیمت سها محاسبی مییاود ،ایا گزینای
وجود جوهای روانی در بازار سها  ،بازده سها تثثیر خود روی متغیرهای اقتصادی را بیخوبی نشان
ندهد .نتای فرییی چهار پووهش نشان داد کی یدد عک العمل نرخ بیکاری نسبت بی تکانایهاای
منای در مقایسی با یو

م،بت یدیدتر است .نتای ای فرییی با نتای پووهش سیلواپول و سیلواپول
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( ،)1111زوئگا ( )2012و هولم
یو

و مغربی ( )2016م ابقت دارد .نمودارها نشان میدهند در یرایت

منای بازده سها  ،یرکتها تمایل بی کاهش ایتغال دارند .در نتیجی بیکاری افزایش ماییاباد.

نتای بیدستآمده در ای پووهش نشان میدهند کی افزایش ابها و عد اطمینان در مورد بازدههاای
بازار سها منجر بی افزایش نرخ بیکاری مییود.
 .3پیشنهادهای مبتنی بر نتایج حاصل از رضیههای پژوهش
با توجی بی نتای آزمون فرییی اول پووهش ،طراحی یک بستی سیاستی از سوی دولات بارای تاثمی
ثباد پولی و اع ای اختیاراد الز بی بانک مرکزی بارای اجارای آن بایاد در صادر سیاساتهاای
اقتصاد کالن کشور باید .ای بستی سیاسی سیاساتگاذاران را باا اعماال سیاساتهاا و راهکارهاای
درست اقتصادی در جهت کاست هر چی بیشتر نرخ بیکااری رهنماون مایساازد .باا توجای بای نتاای
آزمون فرییی دو پووهش ،پیشنهاد میگردد کی سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،بی عنوان متاولی
امر بازار سرمایی کشور ،صنایع با کشش و مولد بورس (بی طور م،ال صنعت نات و پترویایمی) را بای
سمت کاهش بهای تما یده محصول و افزایش تولید سوق دهند .پایی آمدن ظرفیت تولید بای طاور
مستقیم روی ویعیت ایتغالزایی ایا بخاش تثثیرگاذار اسات و بخاش خصوصای فعاال در صانایع
تکمیلی پتروییمی را بی جای افزایش ایتغال پایدار کی مورد تثکید در تحقق اقتصاد مقااومتی اسات،
بی سمت تعدیل نیرو سوق میدهد و بی بیکاری در کشور داما مایزناد .باا توجای بای نتاای آزماون
فرییی سو بی دولت پیشنهاد مییود کی برای خروخ از رکود کشاور و بارای حمایات یارکتهاای
بزرگ بورسی برنامی تثمی مالی ارزانقیمت از طریق بورس و افزایش سارمایی از محال ساود انبایاتی
تعریس یود .ای مویو از سویی یک نق ی م،بت میتواند باید چراکی هزینیهای ماالی یارکتهاا
را کاهش میدهد .با توجی بی نتای آزمون فرییی چهار  ،پیشنهاد مایگاردد در دوران رکاود ،بارای
یرکتهایی کی دوران بلو خود را طی کردهاند یا طارح تاوجیهی خاصای ندارناد ،بهتاری راهحال
ناع سهامداران .ای مویو برای ای گروه از یرکتها بای اصا الح ادبیااد ماالی موجاب افازایش
هزینیهای نمایندگی خواهد ید.
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